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της Tοπικής Aυτοδιοίκησης 
Μια πρόταση με εξαιρετική σχέση ποι-
ότητας – τιμής, το Notos Café σάς φι-
λοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύμα έως το βράδυ για φα-
γητό ή ποτό.

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Ε
κατό νέες θέσεις εργασίας για
κάθε εκατό νέες θέσεις ελλιμε-
νισμού σκαφών αναψυχής σε

μαρίνες κατά το εμπειρικό προ-
ηγούμενο της Βαρκελώνης θα επι-
διώξει η χώρα να εξασφαλίσει στα
πλαίσια των διαγωνισμών για τη
παραχώρηση του δικαιώματος χρή-
σης, λειτουργίας, διαχείρισης και
εκμετάλλευσης της των 46 τουρι-
στικών λιμένων που έχει στο χαρ-
τοφυλάκιό του το ΤΑΙΠΕΔ. 

Έντρομοι βγήκαν από τα
διαμερίσματά τους οι

κάτοικοι του τετραγώνου
Ζησιμοπούλου και Λαζα-
ράκη στη Γλυφάδα όταν
στις 22/04 στις 5.15 το
πρωί ξέσπασε πυρκαγιά
στο κατάστημα εστίασης
Rich. 

ΓΛΥΦΑΔΑ - σελ. 3

σελ. 3

σελ. 8

Ημέρα Εκπαίδευσης Καρδιοπνευ-

μονικής Αναζωογόνησης στο

Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Το Σάββατο 25 Μαϊου 2013 διεξήχθη στο Δήμο Παλαιού
Φαλήρου το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμο-

νική αναζωογόνηση σε ενήλικες και παιδιά σε συνεργασία με το
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας
(ΕΔΔΥΠΠΥ). Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε με την επιστημονική
καθοδήγηση της ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρί-

σελ. 4

Οι δήμοι παίρνουν τις
νησίδες στα χέρια τους

Στον καθαρισμό των νησίδων όλου του παραλια-
κού μετώπου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

προχώρησε ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης. 

σελ. 4 

Η ΕΤΑΔ ζητάει

χρηματικό αντάλ-

λαγμα για την πα-

ραχώρηση του

Ασυρμάτου στον 

Άγιο Δημήτριο 

σελ. 2

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΡΙΝΕΣ 

Απειλές και τρομοκρατία κατά της ηλεκτρονι-
κής μας έκδοσης vimaonline.gr

Καταστράφηκε 
το ΙΚΑ Γλυφάδας
και το καφέ Rich 
στο κέντρο
της πόλης

Σ. Πανάς: Πολιτική
πράξη η ανεξαρτητοποί-
ηση της Νανάς Καραγιάν

Hανεξαρτητοποίηση της κ. Καραγιάν είναι
μια πολιτική πράξη που έρχεται σε αντί-

θεση με την επιθυμία των συμπολιτών μας

ΣΕΛ. 7

Καθιστούμε υπεύθυνους όλους τους "εθελοντές-καταληψίες" του πρώην κάμπινγκ Βούλας,
"ανώνυμους" και επώνυμους, αν κάποιος απ' το vimaonline.gr πάθει έστω και το παραμικρό. 
Ενημερώνουμε ότι  έχουμε καταθέσει μήνυση για τα απειλητικά μηνύματα που δεχθήκαμε και βά-
ζουμε προ των ευθυνών τους όλους τους δημοτικούς συμβούλους του δήμου Βάρης - Βούλας
- Βουλιαγμένης, για τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε και θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ο
χώρος του κάμπινγκ Βούλας. 

σελ. 6
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Σε ήχο πλάγιο του τετάρτου

ΓΡΑΦΕΙ  Ο ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ

Οι δήμοι πέρ-
νουν τις νησίδες
στα... χέρια τους
σελ.4

Ημέρα Εκπαίδευσης
Καρδιοπνευμονικής
Αναζωογόνησης 
στο Δήμο Παλαιού
Φαλήρου
σελ. 4

Απειλές και τρο-
μοκρατία κατά
της ηλεκτρονι-
κής μας έκδοσης
vimaonline.gr
σελ.6

Στο Πανό-
ραμα Βούλας
"καθαρίζει" ο
Σύλλογος Πα-
νοράματος
σελ.7

Πολυσήμαντη αυτή η Μεγάλη Τετάρτη. Ημέρα αφιε-
ρωμένη στην αμαρτωλή που μεταμεληθείσα εμύ-

ρανε τους πόδας του Κυρίου. Ημέρα που ο Χριστός της
αγάπης αυτοταπεινώθηκε γονυπετής μπροστά στους μα-
θητές του, που μοιράστηκε το τραπέζι της αγάπης μαζί
τους και προσευχήθηκε περιμένοντας την προδοσία του
Ιούδα και το επερχόμενο συμβολικό τέλος, μα και πρω-
τομαγιά. 

Και εγώ καθώς προσμένω όπως κάθε πρωινό, το
πρώτο φως της αυγής να προβάλει πίσω από την μικρή
πυραμίδα, εκεί κάπου στο μέσον του Υμηττού, με συνο-
δεύει ακόμη ο πλάγιος του τετάρτου ήχος του χθεσινο-
βραδινού τροπαρίου της Κασσιανής, με συνεπαίρνει και
σιγομουρμουρίζω τον γλυκόσυρτο ίσο καθώς αναρωτιέ-
μαι: πόσοι συμβολισμοί Θεέ μου. 

Η αγάπη των ταπεινών και η ψυχική κάθαρση της προ-
σευχής μαζί με την προδοσία που είναι ανθρώπινη κι αυτή
και πάντα επίκαιρη. Η Περσεφόνη άνοιξη με την έκρηξη
των χρωμάτων και των αρωμάτων της φύσης να δίδει
ξανά την ζωή στο μαγιόπουλο του Ελληνικού χωριού,
στον Ευάνθη Θεό που κάποτε ήταν ο Διόνυσος και σή-
μερα είναι ο Χριστός που θα αναστηθεί ξανά συμβολικά,
όπως κάθε χρόνο, για να δώσει ελπίδα και κουράγιο σε
αυτούς που το έχουν ανάγκη: στους ταπεινούς και στους
καταφρονεμένους. 

Κι εσείς κορίτσια του τόπου μας ως άλλες κανηφόρες
τους ανθούς να συλλέξετε για να στολίσετε τον προσω-
ρινό ύπνο του θανάτου, στο ξέφωτο του δάσους των
ψυχών μας και τον επιτάφιο ύμνο των γενεών όλων των
Σελλών να τραγουδήσετε μέχρι το βράδυ του Σαββάτου,
το βράδυ της Ανάστασης.

Από την Τετάρτη ως το Σάββατο, τα σύγχρονα Θε-
σμοφόρια, μια μόνη στιγμή που είναι μια διαδρομή, που
συμβολίζει μια θυσία και σηματοδοτεί μια προσδοκία δι-
καίωσης που την αξίζουν όσοι με ταπεινότητα διάγουν
και με αγάπη αγκαλιάζουν τους συνοδοιπόρους, στο σύν-
τομο μα συναρπαστικό αυτό ταξίδι της ζωής.

Εκεί μας περιμένει η υπέρβαση, στις εκκλησιές που
είναι ταυτόχρονα οι ταπεινές αυλές των φτωχικών και ζη-
λευτοί κήποι Επικούρειοι, άμβωνες γνώσεις και πνευματι-
κής αναζήτησης.

Η ΕΤΑΔ ΖΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Οι πρώτες διεκδικήσεις του
χώρου είχαν ως αποτέλε-

σμα μέρος της έκτασης του
Ασυρμάτου, συνολικού εμβα-
δού 23,5 στρεμμάτων να πα-
ραχωρηθεί στο Δήμο Αγ.
Δημητρίου, επί δημαρχίας Βα-
σιλικής Βερυκάκη, μέσω της
ΚΕΔ, σε δύο φάσεις, με σχετι-
κές αποφάσεις του τότε Υφυ-
πουργού Άμυνας.
Η προσπάθεια για την από-
δοση και του υπολοίπου τμή-
ματος του Ασυρμάτου
συνεχίστηκε και επί δημαρχίας
Παντελή Ειρηνάκη με αποτέλε-
σμα την απόδοση 22,5 περίπου στρεμμάτων, σε δύο φάσεις, μέσα από ανάλο-
γες διαδικασίες.
Με απόφασή του, ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος, αντα-
ποκρινόμενος στο χρόνιο αίτημα του λαού του Αγ. Δημητρίου και στην έντονη
δραστηριότητα που αναπτύξε η δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου
από τις πρώτες μέρες της ανάληψης των καθηκόντων της, παραχώρησε στο Δήμο
μας το τελευταίο τμήμα του «Ασυρμάτου», έκτασης 32 στρεμμάτων, για τη «δη-
μιουργία χώρου πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής». 
Η ΕΤΑΔ όμως επανέρχεται ζητώντας οικονομικό αντάλαγμα για την παραχώρηση
του χώρου που να ανταποκρίνεται στην αξία του οικοπέδου. Παράλληλα ζητάει
από τον δήμο την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και συντήρησης του έργου,
καθώς είναι γνωστές πολλές περιπτώσεις, ακίνητα του δημοσίου τα οποία έχουν
παραχωρηθεί σε δήμους να εγκαταλέιπονται στην τύχη τους διότι οι δήμοι δεν
είχαν κονδύλια να τα συντηρήσουν, διατηρώντας την σοβιετική αντίλήψη της οι-
κονομίας ότι τα πάντα πρέπει να προέρχονται από το κράτος δαιμονοποιώντας
παράλληλα την επιχειρηματικότητα. 
'Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά η δήμαρχος κα. Ανδρούτσου, ο δήμος διαφω-
νεί στην ανάπτυξη χρήσεων εισπρακτικού χαρακτήρα μέσα στον χώρο του ασυρ-
μάτου.
Η ολική απόδοση της χρήσης του Ασυρμάτου στο Δήμο, τονίζει, παρέχει τη δυ-
νατότητα στον δήμο να αναζητήσει με καλύτερες προϋποθέσεις τη χρηματοδό-
τηση της ανάπλασης όλου του χώρου, στο πλαίσιο της μελέτης που εκπονήθηκε
με δαπάνη του Δήμου μας. 
Η ΕΤΑΔ παραβλέπει τους όρους της παραχώρησης που έθετε η απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά και το διαρκές αίτημα του λαού του Αγ. Δημη-
τρίου για μετατροπή του χώρου σε χώρο πρασίνου, αθλητισμού, πολιτισμού και
αναψυχής, με παρεμβάσεις ήπιου χαρακτήρα και αντιμετωπίζει το Δήμο ως ιδιώτη
και την όλη πράξη ως μια επιχειρηματική δραστηριότητα.
Παράλληλα, με την απαίτηση οικονομικού ανταλλάγματος, επιβάλει ένα ακόμη
κατ’ ουσίαν «χαράτσι» στις πλάτες του ήδη γονατισμένου, από τις αλλεπάλληλες
φοροεπιδρομές, δημοτών του δήμου.
Η Δημοτική Αρχή όπως αναφέρει δεν θα δεχθεί τις απαιτήσεις της ΕΤΑΔ για την
ολοκλήρωση της παραχώρησης της χρήσης του Ασυρμάτου και θα αντιδράσει
μεόλα τα μέσα που διαθέτει.
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Ρεπορτάζ

Ε
κατό νέες θέσεις εργασίας για κάθε εκατό
νέες θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυ-
χής σε μαρίνες κατά το εμπειρικό προηγού-

μενο της Βαρκελώνης θα επιδιώξει η χώρα να
εξασφαλίσει στα πλαίσια των διαγωνισμών για
τη παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λει-
τουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της
των 46 τουριστικών λιμένων που έχει στο χαρ-
τοφυλάκιό του το ΤΑΙΠΕΔ. 

Και ενώ η προθεσμία για την υποβολή εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό για την
πρώτη ομάδα των μαρίνων Αλίμου, Νέας Επι-
δαύρου, Ύδρας και Πόρου ολοκληρώνεται,
ολόκληρη η ευρωπαϊκή βιομηχανία θαλάσσιου
τουρισμού παρακολουθεί τις εξελίξεις από την
Αθήνα όπου και θα διεξαχθεί έως τα τέλη του
μήνα το Posidonia Sea Tourism Forum. 

Σε αυτό το πλαίσιο αίσθηση για το πόσο πίσω
βρίσκεται η Ελλάδα στον θαλάσσιο τουρισμό
με δεδομένες τις δυνατότητές της προκαλούν τα
πρώτα στοιχεία από το forum. Και αυτό διότι τα
δυνητικά έσοδα και τα οικονομικά οφέλη από
τον τομέα του yachting είναι εντυπωσιακά. Η
Ελλάδα, με παροιμιωδώς μεγάλη ακτογραμμή,
πληθώρα νησιωτικών προορισμών και μεγάλη
σε διάρκεια καλοκαιρινή περίοδο, είναι ο ιδανι-
κός προορισμός για διακοπές yachting. 

Το ισπανικό μοντέλο 

Στην Καταλονία, για παράδειγμα, κάθε νέα θέση

εργασίας σε μια μαρίνα δημιουργεί αντίστοιχα
εννιά θέσεις εργασίας στην αντίστοιχη τοπική
οικονομία. Στη Βαρκελώνη ειδικότερα, για κάθε
100 νέες θέσεις σκαφών σε μαρίνες δημιουρ-
γούνται 4,4 νέες θέσεις εργασίας στη μαρίνα
και 100 θέσεις εργασίας σε υποστηρικτικούς
για το yachting κλάδους της τοπικής οικονο-
μίας» σύμφωνα με τον Oscar Siches, Διευθυντή
και συνιδιοκτήτη των μαρίνων Pantalan del
Mediterraneo και Moll Vell στη Μαγιόρκα και
μέλος του ICOMIA Marinas Group. 

«Σύμφωνα με μια μελέτη της Ισπανικής Ένωσης
Τουριστικών Λιμένων, κάθε τουρίστας που ξο-
δεύει €100 σε μία μαρίνα, ξοδεύει επιπλέον
€450 στην τοπική οικονομία» επισημαίνει ο
Siches. «Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ότι ένας
απλός τουρίστας ξοδεύει€59,50 ανά ημέρα
στις Βαλεαρίδες νήσους, ενώ ένας “yachting”
τουρίστας ξοδεύει αντίστοιχα €111,50 ανά
ημέρα». 

Τα μεγάλα λάθη 

Σύμφωνα με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κε-
φαλογιάννη μέχρι σήμερα έχουν χωροθετηθεί
153 μαρίνες και στην πραγματικότητα λειτουρ-
γούν αξιοπρεπώς σύμφωνα με διεθνείς προδια-
γραφές λιγότερες από 25. Με βάση στοιχεία
του πρόεδρου του ΤΑΙΠΕΔ Στέλιου Σταυρίδη η
Ελλάδα ελλιμενίζει μόνον 9.000σκάφη. 

Όπως έχει αποκαλύψει ο πρόεδρος του Ναυτι-

κού Επιμελητηρίου Ελλάδος Ν. Γράτσος χιλιά-
δες έχουν φύγει τα τελευταία έτη εξαιτίας της
φορολογικής πολιτική που επέβαλε η κυβέρ-
νηση Γ. Παπανδρέου. Έχουν δε μετασταθμεύσει
στην Τουρκία. Ο διευθύνων σύμβουλος του
ΤΑΙΠΕΔ Γιάννης Εμίρης παραδέχτηκε προ ημε-
ρών δημόσια ότι «έχουμε τον χαμηλότερο
μέσο όρο θέσεων ελλιμενισμού ανά χιλιόμε-
τρο». 

Ζητούμενο 13 χιλ. 
θέσεις εργασίας 

Επιχειρείται έτσι λοιπόν να αλλάξει αυτή η κατά-
σταση κάτι που εάν γίνει επιτυχώς και με βάση
τον αριθμό των αναξιοποίητων ελληνικών μαρί-
νων και το παράδειγμα της Βαρκελώνης τότε
μπορεί να δούμε τη δημιουργία τουλάχιστον13
χιλιάδων επιπλέον θέσεων απασχόλησης γύρω
από το Yachting. 

Η διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ για την
παραχώρηση του τουριστικού λιμένα του Αλί-
μου, μαζί με τους αντίστοιχους της Ύδρας, του
Πόρου και της Νέας Επιδαύρου που είναι σε
εξέλιξη είναι η πρώτη . από τις έξι διαγωνιστικές
διαδικασίες που θα πραγματοποιηθούν φέτος.
Έπονται άμεσα πέντε διαγωνισμοί για την παρα-
χώρηση των τουριστικών λιμένων της Πύλου,
της Χίου, της Αρετσούς, τμήμα του λιμένα του
Λαυρίου και του Αργοστολίου. 

Το σχέδιο «Νηρηίδες» 

Η αξιοποίησή τους γίνεται με βάση το σχέδιο
«Νηρηίδες» που προβλέπει συνολικά την αξιο-
ποίηση με μακροχρόνια μίσθωση 46 τουριστι-
κών λιμένων με καταληκτικό ορόσημο για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας το 2015. Οι «Νη-
ρηίδες» βασίζονται καταρχήν στην ομαδοποι-
ημένη αξιοποίηση (Clusters) -που αποτελούνται
από μία βασική μαρίνα που λειτουργεί ως βασι-
κός κόμβος και από αριθμό δορυφορικών λιμέ-
νων-αλλά και στη στοχευμένη αξιοποίηση
μεμονωμένων λιμένων, όπως για παράδειγμα η
αναβάθμιση κάποιων σε μαρίνες για mega
yachts. Εδώ υποψηφιότητα έχουν οι μαρίνες
Λαυρίου, Μυκόνου και Αργοστολίου. 

Ένα δισεκατομμύριο ευρώ 
«πλέει» τριγύρω μας 

«Με έξι εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, η Μεσό-
γειος αποτελεί τη δεύτερη δημοφιλέστερη πε-
ριοχή κρουαζιέρας παγκοσμίως, καθώς και έναν
από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορι-
σμούς yachting για εκατοντάδες χιλιάδες τουρί-
στες από όλο τον κόσμο, καθιστώντας το
θαλάσσιο τουρισμό ένα σημαντικό όχημα οικο-
νομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα και την ευρύ-
τερη περιοχή», ανέφερε ο κ. Θεόδωρος Βώκος,
Project Director των Εκθέσεων Ποσειδώνια.

«Το ανατολικό τμήμα της περιοχής, που περι-
λαμβάνει την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κροατία,
την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και όλες τις
χώρες της Μαύρης Θάλασσας, προσελκύει επί
του παρόντος το ένα τρίτο του συνολικού
όγκου κρουαζιέρων που πραγματοποιούνται
στη Μεσόγειο, με τουλάχιστον2 εκατομμύρια
επισκέπτες ετησίως - ή 9,2 εκατομμύρια επισκέ-
ψεις σε λιμάνια.

Σε οικονομικούς όρους, κάθε επίσκεψη σε λι-
μάνι αποφέρει κατά μέσο όρο €99ανά επιβάτη,
εκ των οποίων το 80% μεταβιβάζεται στην ευ-
ρύτερη τοπική οικονομία και το 20% στο λι-
μάνι. 
Αυτό σημαίνει ότι μόνο οι κρουαζιέρες ωφε-
λούν άμεσα τις τοπικές οικονομίες των προορι-
σμών στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη
Θάλασσα, με έσοδα που ξεπερνούν το ένα δι-
σεκατομμύριο ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανο-
μένων των δαπανών των μελών των
πληρωμάτων», πρόσθεσε. 
Με την ευκαιρία του forum για τον θαλάσσιο
τουρισμό στην Αθήνα βρίσκονται αυτές τις
μέρες ή καταφτάνουν, στελέχη των Royal
Caribbean Cruise Line, Carnival Corporation,
TUI Cruises, Costa Cruises, Celebrity Cruises,
Silversea Cruises, Seabourn Cruise Line, Paul
Gauguin Cruises, Louis Cruises, MYBA - The
Worldwide Yachting Association, ICOMIA
Marinas Group, Fraser Yachts Worldwide, D-
Marin Marinas Group, MDL Marinas Group,
The Superyacht Cup και ο Οργανισμός Λιμέ-
νων.

Μεγάλο παζάρι για τις μαρίνες
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Δημοτικό ρεπορταζ 

Στον καθαρισμό των νησίδων όλου του
παραλιακού μετώπου του Δήμου Πα-

λαιού Φαλήρου προχώρησε ο Δήμαρχος
Διονύσης Χατζηδάκης. 
Συνεργεία του Δήμου καθαρίζουν τα ξερό-
χορτα αποτρέποντας έτσι και τον κίνδυνο
ενδεχόμενης πυρκαγιάς. 
Όπως μας είπε ο Δήμαρχος Διονύσης Χα-
τζηδάκης, προχώρησε στην ενέργεια αυτή
αφού ο διαγωνισμός που είχε κάνει η Πε-
ριφέρεια Αττικής, αρμοδιότητα της οποίας
είναι ο καθαρισμός των νησίδων, δεν εγ-
κρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδρειο. Το
αποτέλεσμα ήταν να παραμένουν ακαθάρι-
στα τα ξερόχορτα με ότι αυτό συνεπάγεται

αφού  έχουμε μπει κιόλας στην αντιπυρική
περίοδο και ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυ-
ξημένος. 

"΄Ετσι", είπε ο Δ. Χατζηδάκης πήραμε την
κατάσταση στα χέρια μας. Ζητήσαμε ένα
όχημα εκτροπής της κυκλοφορίας από τη
ΔΗΚΕΣΟ και πιάσαμε δουλειά". 
Όπως είχαμε αναφέρει και πριν λίγο καιρό
στις ίδιες ενέργειες είχε προχωρήσει και ο
δήμος Γλυφάδας, βγάζοντας τόνους σκου-
πιδιών  από τις νησίδες της παραλιακής,
αλλά και άλλοι δήμοι όπως του Αγίου Δη-
μητρίου, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
κλπ. 

Οι δήμοι πέρνουν τις νησίδες στα... χέρια τους

Το Σάββατο 25 Μαϊου 2013 διεξήχθη
στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου το πρό-

γραμμα εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμο-
νική αναζωογόνηση σε ενήλικες και
παιδιά σε συνεργασία με το Εθνικό Δια-
δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προ-
αγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Η
εκπαίδευση υλοποιήθηκε με την επιστη-
μονική καθοδήγηση της ΕΔΟΚ (Εθελον-
τική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων). 

Εθελοντές διασώστες από την ΕΔΟΚ βρί-
σκονταν στη Μαρίνα Φλοίσβου στο Δήμο
Παλαιού Φαλήρου από τις 10.00 π.μ. έως
14.00 μ.μ. με σκοπό την ενημέρωση και εκ-
παίδευση των δημοτών στην Καρδιοπνευ-
μονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).
Εκατοντάδες πολίτες δημότες και επισκέπτες

του Δήμου Παλαιού Φαλήρου προσέγγι-
σαν το σημείο εκδηλώνοντας το ενδιαφέ-
ρον να εκπαιδευτούν και να μάθουν τους
τρόπους αντιμετώπισης μιας επικίνδυνης κα-
τάστασης. Στο πλαίσιο του προγράμματος
πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση καρδια-
κού επεισοδίου και βασική υποστήριξη της
ζωής για ενήλικες και παιδιά και αντιμετώ-
πιση πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά. Για την
αναπαράσταση χρησιμοποιήθηκαν ειδικά
προπλάσματα (ανθρώπινα προσομοιώματα
– «κούκλες») επί των οποίων έγινε η εκπαί-
δευση σε ατομικό επίπεδο για κάθε ενδια-
φερόμενο δημότη ξεχωριστά. 
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο υπ.ευ-
ρωπαικών προγραμμάτων του Δήμου
Π.Φαλήρου και αναπλ. Μέλος ΔΣ του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος, ο

οποίος δήλωσε ότι: ήταν μεγάλη η χαρά
μας για την πρωτοφανή ανταπόκριση του
κόσμου στην εκδήλωση που διοργάνωσε
ο Δήμος Π. Φαλήρου σε συνεργασία με
το ΕΔΔΥΠΠΥ και την ΕΔΟΚ. Ευχαρι-
στούμε θερμά τους εθελοντές διασώστες
της ΕΔΟΚ που με 6 απλά βήματα μας δί-
δαξαν πώς να αντιμετωπίσουμε μια έκτα-
κτη κατάσταση απειλητική για τη ζωή του
συνανθρώπου μας. Είναι πολύ σημαντικό
να επαναλαμβάνονται τέτοιες εκδηλώσεις
που δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες
να στέκονται αλληλέγγυοι σε καταστάσεις
έκτακτων αναγκών. Επιπλέον ευχαρι-
στούμε και τη Μαρίνα Φλοίσβου για τη
φιλοξενία και τη συνεργασία τους. 

Ημέρα Εκπαίδευσης Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης 
στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Αριστερή φωτογραφία. Ο  κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος (αριστερά),  υπ.ευρωπαικών προγραμμάτων του Δήμου Π.Φαλήρου, η κ. Ελίζα Φοινίτση από το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, μαζί με την ομάδα διασωστών της ΕΔΟΚ. Δεξιά φωτογραφία. Οι πολίτες κάνουν πρακτική στα ειδικά προπλάσματα για ΚΑΡΠΑ

ΟΜορφωτικός Σύνδεσμος Χάλκης Κωνσταντινουπόλεως διοργάνωσε
μιά ξεχωριστή εκδήλωση το Σάββατο απόγευμα 11 Μαΐου 2013 με

τίτλο “Η Μουσική Συνάντηση παίδων – νέων 2013”.
Μαθητές κάθε ηλικίας με μοναδική πηγή τη δημιουργία ξεπέρασαν τα όρια
των ικανοτήτων τους και έδωσαν τον καλλίτερο τους εαυτό, στην εξαιρε-
τική αυτή εκδήλωση με απόλυτο σεβασμό στο παιδί - στο νέο – στο δά-
σκαλο. Ο πρόεδρος κ. Περικλής Πασχαλίδης τόνισε στην ομιλία του «τα
τρία μεγάλα ευχαριστώ»: προς τους δασκάλους που εκπαίδευσαν αυτά τα
παιδιά, προς τους γονείς που μύησαν τα παιδιά τους στη μουσική και προς
τα παιδιά που διέθεσαν τον χρόνο και προσπάθησαν ώστε να παραχθεί η
πανδαισία μουσικής. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δημοτικός Σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου κ.
Γεώργιος Ασημακόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι παρευρίσκεται σαν γο-
νέας και πρωτίστως φίλος των Χαλκηνών και Κωνσταντινουπολιτών, ευ-
χαρίστησε τον Μορφωτικό Σύνδεσμο Χάλκης που ενθαρρύνει και
υποστηρίζει τα παιδιά, και  καθηγητές από το Β΄ Γυμνάσιο Παλαιού Φαλή-
ρου.
Απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στους παρακάτω:
-στην καθηγήτρια πιάνου λογοτέχνιδα-ποιήτρια κ. Ελένη Βοχαϊτου-Παπα-
θεοδώρου η οποία στην ομιλία της συνεχάρη τον Μορφωτικό Σύνδεσμο
Χάλκης για το επιμορφωτικό και παιδαγωγικό έργο που προσφέρει στο
παιδί, στο νέο αλλά και την συναισθηματικότητα που τον διακρίνει στο
πρόσωπο της μάνας, -στην καθηγήτρια πιάνου κ. Δέσποινα Σταματοπού-
λου-Θερμού η οποία τόνισε πως ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Χάλκης δίνει
κίνητρο στα παιδιά και τους νέους να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους, και
στον καθηγητή Μουσικής κ. Μανώλη Μάτσο ο οποίος επεσήμανε τη με-
γάλη συμβολή του Μορφωτικού Συνδέσμου Χάλκης στα παιδιά, δίνοντας
το βήμα για να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους.
Επίσης απονεμήθηκαν στα παιδιά έπαινοι και αναμνηστικές πλακέτες.
Ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Χάλκης αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ,
ότι επενδύει στην αισιοδοξία του μέλλοντος, βρισκόμενος δίπλα στο παιδί,
στον νέο και παράλληλα τιμώντας τον δάσκαλο και τους γονείς.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος τα παιδιά: 

1. ΤΣΟΥΠΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Τραγούδι 
2. ΚΟΥΝΤΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τραγούδι 
3. TΖΑΝΤΖΑΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ Τραγούδι
4. TΖΑΝΤΖΑΛΟΣ ΘΑΝΟΣ Τραγούδι 
5. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΠΕΛΙΝΑ Πιάνο 
6. ΤΑΓΑΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Βιολί 
7. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Πιάνο 
8. ΣΑΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Απαγγελία 
9. ΙΣΤΣΕΝ ΙΩΑΝΝΑ Πιάνο 
10. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Κιθάρα 
11. ΤΑΓΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιολί 
12. ΒΑΡΒΕΡΗ ΛΗΔΑ Πιάνο 
13. ΙΣΤΣΕΝ ΙΩΑΝΝΑ Απαγγελία 
14. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ Μπουζούκι 
15. ΜΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλεκτρική Κιθάρα 

Το γκρούπ
16. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηλεκτρική Κιθάρα
17. ΙΣΤΣΕΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Τραγούδι
18. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Τραγούδι
19. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ηλεκτρική Κιθάρα

Και το Δίδυμο
IMAM MΠΑΪΛΝΤΗ: 
20. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ Μπουζούκι, Τραγούδι
21. ΜΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλεκτρική Κιθάρα

Την Πέμπτη 16-5 στις οκτώ το πρωί, ο δι-
οικητής Ασφαλείας Καλλιθέας Νεκτάριος

Αγγελής, με 4 περιπολικά, με μία διμοιρία αν-
δρών των ΜΑΤ και σε συνεργασία με τη Δη-
μοτική Αστυνομία Παλαιού Φαλήρου,
παρόντος και του αρμοδίου Αντιδημάρχου
της πόλης Αλέξανδρου Πανταζή, προχώρη-
σαν σε μια γενική επιχείρηση "σκούπα" στον
προαύλιο χώρο του ΤΑΕ KWO DO, όπου
εδώ και καιρό είχε καταληφθεί από αθίγγα-

νους. 
Για την ακρίβεια, 20 μεγάλα φορτηγά αυτοκί-
νητα, τα οποία ως γνωστό οι αθίγγανοι πολ-
λές φορές μετατρέπουν σε τροχόσπιτα και
κατοικούν μέσα, είχαν καταλάβει τους εκεί
χώρους. 
Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επιχείρησης,
απομακρύνθηκαν όλα τα αυτοκίνητα αυτά από
εκεί, ενώ οι ιδιοκτήτες τους συνελήφθησαν
και με κλούβες μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ για

ταυτοποίηση. 
Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, αυτό
δεν έγινε για πρώτη φορά αφού έχουν προ-
ηγηθεί άλλες, δύο τέτοιες προσπάθειες, πέραν
του ότι η Δημοτική Αστυνομία Παλαιού Φα-
λήρου επί καθημερινής βάσης ασχολείται με
το θέμα αυτό στην περιοχή, ώστε οι χώροι
αυτοί να παραμένουν ελεύθεροι και καθαροί.   

Επιχείρηση "σκούπα" στο Παλαιό Φάληρο 

Μουσική συνάντηση Παίδων - Νέων 
από το Μορφωτικό Σύνδεσμο 
Χάλκης Κωνσταντινούπολης 
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Στο πλαίσιο του έργου  «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Ένταξη αρχηγών
μονογονεϊκών οικογενειών στην περιοχή του Δήμου Αλίμου» που υλοποιεί η  Αναπτυξιακή Σύμ-
πραξη «Νεφέλη», της οποίας συντονιστής φορέας είναι η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρή-
σεων (ΕΕΔΕ), ξεκίνησε η Δράση Υλοποίησης  του 2ου και 3ου  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (από τα τρία συνολικά προ-
γραμματισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα) για 50 ακόμα ωφελούμενους που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σήμερα στους 75 καταρτιζόμενους. 
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για Ευάλωτες
Ομάδες της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμά-
τωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του ΕΠΑΝΑΔ.
Σκοπός της παραπάνω δράσης είναι η κατάρτιση 50 ανέργων αρχηγών μονογονεϊκών οικογε-
νειών ώστε να αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια που θα οδηγήσουν 25 από αυτούς  στην εξαρ-
τημένη εργασία ενώ τους υπόλοιπους 25 στην ίδρυση/εργασία σε Κοινωνική Συναιτεριστική
Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) ή αυταπασχόληση. Και οι δύο προαναφερθείσες κατευθύνσεις  έχουν ως
πλαίσιο αναφοράς τους σύγχρονους παραγωγικούς τομείς δραστηριότητας, με βάση τις ανάγκες
της τοπικής οικονομίας στην περιοχή του Δήμου Αλίμου και των όμορων περιοχών αυτού. 
Τα δύο πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΕΕΔΕ, στα Κάτω Πατήσια,
έχουν διάρκεια 140 ώρες (θεωρία – πρακτική) και 105 ώρες αντίστοιχα. Και τα δύο εκπαιδευτικά
προγράμματα κατάρτισης υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν περί τα τέλη Ιουνίου.
Τα θέματα του προγράμματος κατάρτισης αφορούν στις βασικές γνώσεις Management, βασικές
γνώσεις Marketing, Συνθήκες Υγιεινής, ΤΠΕ, Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, Αποτελεσματική Επι-
κοινωνία, Βασικές Οικονομκές Γνώσεις, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα κα. και τα διδάσκουν έμ-
πειροι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές,  από  τον ΕΟΠΠΕΠ.  
Οι εκπαιδευόμενοι  θα λάβουν 6,39 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα κατάρτισης ως επίδομα.

Για περισσότερες πληροφόρίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους τρόπους συμμετοχής σε
αυτό, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστοχώρο της ΑΣ ΝΕΦΕΛΗΣ στο: www.asnefeli.gr
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Πριν από τρία χρόνια σχεδόν, σε μια
προεκλογική επίδειξη όψιμης "αποφα-

σιστικότητας" μία δημοτική παράταξη του
Δήμου Βούλας, εφοδιασμένη με ψαλίδες
και φωτογραφικές μηχανές, για να απαθα-
νατίσουν το γεγονός, έκοψε τις κλειδαριές
της εισόδου του πρώην κάμπινγκ Βούλας.
Με πανηγυρικά δελτία τύπου τότε, δήλω-
ναν τη θέλησή τους για τη διεκδίκηση εκ μέ-
ρους του δήμου των παραλιών, και την
ελεύθερη χρήση από τους πολίτες. 
Κατόπιν, ο χώρος ξανάκλεισε με εισήγηση
του δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα στην
ΕΤΑΔ, στην οποία ανήκει ο χώρος, γιατί
είχε γίνει κατασκήνωση αθίγγανων.  
Στις 10-6-2012, με απόφαση δημοτικού
συμβουλίου αποφασίστηκε το άνοιγμα εκ
νέου του χώρου του κάμπινγκ. Και πάλι δη-
μοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι τοπι-
κών συλλόγων με ψαλίδες και
φωτογραφικές μηχανές άνοιξαν το χώρο.
Αυτή τη φορά όμως εθελοντές αποφάσισαν
να τον κρατήσουν ανοιχτό με προσωπική
παρουσία και εθελοντική εργασία στο θέμα
της καθαριότητας. 
Μάλιστα έκαναν και την πρώτη τους συνέ-
λευση για τη σωστή διαχείρηση του χώρου
και ανάμεσα στα άλλα που αποφάσισαν,
αποφάσισαν πως η προσφορά εργασίας για
τη λειτουργία του κάμπινγκ θα είναι εθε-
λοντική, οι δράσεις που θα πραγματοποι-
ούνται θα γίνονται με τη συνεργασία του
δήμου και ότι η πλαζ θα μένει ανοιχτή μέχρι
τις 9 το βράδυ. 
Μέχρι εδώ καλά. Κανείς δεν ενόχλησε τους
εθελοντές. Η ΕΤΑΔ είτε γιατί δεν γνώριζε
την ύπαρξή τους, είτε γιατί την άφηνε αδιά-
φορη γνωρίζοντας, ίσως, πως η εκεί πα-
ρουσία τους έχει ημερομηνία  λήξης, ο δε
δήμος και το δημοτικό συμβούλιο, (άλλοι
λιγότερο, άλλοι περισσότερο) επιδόθηκαν
σε μια επαναστατική ρητορική χαϊδεύοντας
την ακοή των εκροσώπων των συλλόγων
(ή συλλογικοτήτων όπως συνηθίζεται να
τους αποκαλούν τώρα), με δηλώσεις πως,
μαζί θα γκρεμίσουν τα κάγκελα των πλαζ,
τη μάντρα του Αστέρα, κλπ... Ας δούμε
όμως πως εξελίχθηκε αυτή η ιστορία. 

"Δώσε θάρρος 
στο χωριάτη...."

"Δώσε θάρρος στο χωριάτη, να σ' ανέβει
στο κρεββάτι" λέει η παροιμία κι αυτό ακρι-
βώς έκαναν οι εθελοντές του κάμπινγκ.
"Ξεχνώντας"  πως ο χώρος ανοίχτηκε για
να έχουν οι λουόμενοι ελεύθερη πρόσβαση
στην πλαζ και μόνο, καταπατώντας τις ίδιες
τους τις αποφάσεις, λειτούργησαν ως
αφεντικά  και ερήμην του δήμου, όπως δή-
λωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς σε σχε-
τική ανακοίνωση, συνδιοργάνωσαν με
άλλους φορείς και πολιτικές οργανώσεις
(ΣΥΡΙΖΑ), τη διήμερη φιλοξενία του κλεισί-
ματος του Φεστιβάλ της ναρκωκουλτούρας,
της αποποινικοποίησης και της ελεύθερης
χρήσης των ναρκωτικών. 
Αλήθεια ποιον ρώτησαν για να διοργανώ-
σουν αυτό το φεστιβάλ; Από ποιόν πήραν
άδεια; Ποια είναι η θεσμική τους νομιμο-
ποίηση;

Οι απειλές 

Είμαστε ενάντια σ' αυτήν την κουλτούρα.
Ταχθήκαμε εξ αρχής ενάντια σ' αυτή τη
διοργάνωση. Θεωρούμε φασισμό την προ-
σπάθεια στοχοποίησής μας γιατί έχουμε αν-
τίθετη άποψη, και γιατί κάνουμε τη δουλειά
μας ενημερώνοντας τους συνδημότες μας.
Στην προσπάθειά μας αυτή κι επειδή είμα-
σταν παρόντες όταν η αστυνομία πήγε να
αδειάσει και να κλείσει το χώρο, όταν γνω-
στοποιήθηκαν τα του φεστιβάλ, χαρακτηρι-
στήκαμε "χαφιέδες" της, απειλήθηκε ο
ιδιοκτήτης μας κ. Κονταρίνης και προπηλα-
κίστηκε με απειλητικές διαθέσεις από ερι-
στικούς "εθελοντές" που αρνήθηκαν να
δηλώσουν την ταυτότητά τους. 
Με ανώνυμη επιστολή που κυκλοφόρησαν
στο διαδίκτυο και με υπογραφή voula-
camp.blogspot.com, αναφέρονται  στον
ιδιοκτήτη του vimaonline.gr με τέτοιο
τρόπο, σαν εκείνος να σχεδίασε και υλο-
ποίησε την επέμβαση της ΕΤΑΔ και της
αστυνομίας, και όχι οι ενέργειές τους.
Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
το γεγονός ότι μετά από λίγο στοχοποι-
ήθηκε και από την ιστοσελίδα indymedia,
(γνωστό σε ποιο χώρο ανήκει), με ότι αυτό
συνεπάγεται για την σωματική του ακεραι-
ότητα.
Την ίδια ημέρα δέχθηκε απειλητικό μή-
νυμα στο τηλεφωνητή του από άγνωστο
ο οποίος του έταζε μια σφαίρα, απει-
λώντας τον ότι θα είχε το τέλος του  δο-
λοφονημένου δημοσιογράφου Σωκράτη
Γκιόλια. Τρομοκρατία δηλαδή. 
Δεν είναι τυχαίο ότι στο μήνυμα χρησιμο-
ποιήθηκαν παρόμοιες φράσεις με αυτές που
εκστόμιζαν κάποιοι "εθελοντές" όταν του
επιτέθηκαν και τον προπηλάκισαν στον
χώρο του κάμπινγκ Βούλας. Μάλιστα έφτα-
σαν το σημείο να μας εγκαλέσουν γιατί εί-
μασταν μόνο εμείς και δεν ήταν άλλοι
δημοσιογράφοι!! 
Γιατί συνέβησαν όλα αυτά;  Μήπως γιατί τα

ρεπορτάζ μας τους χάλασαν κάποια σχέδια;
Μήπως συνέβησαν όλα αυτά γιατί στις προ-
θέσεις τους είναι, όπως δήλωσαν κάποιοι
απ' αυτούς εκεί μέσα, να δημιουργήσουν
δική τους επιχείρηση για την εξυπηρέτηση
των λουομένων;  
Μήπως όλες αυτές οι αθώες δραστηριότη-
τες που αναπτύχθηκαν εκεί μέσα (λαχανό-
κηποι, προβολές ταινιών, σεμινάρια
αρχαιοελληνικής ιστορίας κλπ.), σκοπό
έχουν να λειτουργήσουν ως προπέτασμα
και άλλοθι για εκδηλώσεις όπως το φεστι-
βάλ για την αποποινικοποίηση των ναρκω-
τικών;  
Μήπως γιατί σκοπεύουν, όπως και πάλι δή-
λωσαν κάποιοι από τους "εθελοντές", να
διοργανώσουν κι άλλες τέτοιες μαζικές εκ-
δηλώσεις στο διάστημα του καλοκαιριού;  
Με απλά λόγια: Μήπως τελικά τους χαλά-
σαμε τη "μπίζνα";  
Εμείς ερωτηματικά βάζουμε. Αν δεν
ισχύουν όλα τα παραπάνω να βγουν και να
το δηλώσουν. 

Η θέση μας  

Είμαστε υπέρ των ανοιχτών παραλιών, τις
οποίες όμως, θα διαχειρίζεται υπεύθυνος
φορέας και όχι ο κάθε ένας που νομίζει ότι
εκπροσωπεί τους δημότες ολόκληρης της
πόλης. Σαν δημότες του πρώην Δήμου Βού-
λας και του σημερινού καλλικρατικού
δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
έχουμε δικαίωμα να ασκούμε κριτική σ' αυ-
τούς τους κυρίους που νομίζουν πως ο τίτ-
λος του"υπερασπιστή του περιβάλλοντος",
και η συμμετοχή τους στο Κίνημα  ενάντια
στα χαράτσια  τους δίνει "ελευθέρας" στα
πάντα. 
Είμαστε εναντίον της υποκρισίας μερίδας
του δημοτικού συμβουλίου, που δεν άρ-
θρωσε ούτε μια λέξη, τώρα, αλλά ούτε και
όταν τρεις εθελοντές οδηγήθηκαν στο αυ-
τόφωρο για παραβάσεις του ΓΟΚ όπως οι
ίδιοι χαρακτηριστικά έγραψαν σε ανακοί-
νωσή τους. Από άγνοια ή μη τυχόν και χά-

σουν καμία ψήφο και κακοκαρδίσουν τον
κύριο Σταύρου και τον κύριο Γκίκα;  
Το γεγονός πως όταν έβαλαν υποψηφιό-
τητα ως δημοτικός συνδυασμός στον
πρώην δήμο Βούλας δεν κατόρθωσαν
παρά να συγκεντρώσουν ελάχιστες ψή-
φους, αποδεικνύει  πως οι ιδέες τους ελά-
χιστη απήχηση έχουν στους συνδημότες
τους. Δεν μπορούν λοιπόν να μιλούν εξ
ονόματος όλων. 
Τέλος, εμείς τους δηλώνουμε κατηγορημα-
τικά ότι θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε
τη δουλειά μας, παρά τις απειλές  και τα
απειλητικά μηνύματα που άφησαν στον τη-
λεφωνητή μας, ότι θα μας σκοτώσουν. 
Θέλουμε την παραλία του κάμπινγκ ελεύ-
θερη, αλλά με διαχειριστή επίσημο φορέα,
ο οποίος θα λογοδοτεί και θα ελέγχεται.
Να τη διεκδικήσει λοιπόν ο Δήμος όπως
είχε αναγγείλει και στο παρελθόν και να
κάνει με ξεκάθαρες κουβέντες αυτά που έχει
υποσχεθεί. 

Υ.Γ.1: Καθιστούμε υπεύθυνους όλους τους
"εθελοντές-καταληψίες" του πρώην κάμ-
πινγκ Βούλας, "ανώνυμους" και επώνυμους,
αν κάποιος απ' το vimaonline.gr πάθει έστω
και το παραμικρό. 
Ενημερώνουμε ότι  έχουμε καταθέσει μή-
νυση για τα απειλητικά μηνύματα που δεχ-
θήκαμε και βάζουμε προ των ευθυνών τους
όλους τους δημοτικούς συμβούλους του
δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, για
τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε και θα
χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ο χώρος του
κάμπινγκ Βούλας. 

Υ.Γ.2: Αναρωτιόμαστε, για τις εμπορικές συ-
ναλλαγές,  που υπήρξαν μέσα στο κάμπινγκ
Βούλας, αλλά και έξω από αυτό,  κατά την
διάρκεια του φεστιβάλ, κόπηκαν αποδείξεις;
Ο Δήμος τι κέρδισε από όλη αυτή την ιστο-
ρία; Μήπως μόνο τα σκουπίδια και το ξενύ-
χτι των κατοίκων του;  Που κατέληξαν τα
έσοδα αυτής της τεράστιας εκδήλωσης;

Απειλές και τρομοκρατία κατά της ηλεκτρονικής
μας έκδοσης vimaonline.gr

Την ανεξαρτητοποίησή της δημοσιοποί-
ησε η δημοτική σύμβουλος της συμπο-

λίτευσης του δήμου Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης Νανά  Καραγιάν. 
Λόγοι πολιτικής ευθιξίας, όπως αναφέρει
στην επιστολή που πρωτοκόλλησε χθες το
πρωί στο Δήμο αλλά δεν αναγνώστηκε από
το προεδρείο στο δημοτικό συμβούλιο της
ίδιας μέρας, γιατί όπως είπε ο Κ. Κικίλιας
δεν είχε φτάσει σ' αυτόν, την οδήγησαν
στην απόφασή της αυτή αφού τομείς για
τους οποίους ήταν υπεύθυνη, όπως η Πρό-
νοια και Κοινωνική Πολιτική, ως αρμοδιό-
τητες πέρασαν στην νέα αντιδήμαρχο
Μαρία Σίνα. 
Συγκεκριμένα στην επιστολή που τελικά
μοιράστηκε στους δημοτικούς συμβούλους
και σε μας από τον ανεξάρτητο επίσης, δη-
μοτικό σύμβουλο Παντελή Κασιδόκωστα
αναφέρει τα ακόλουθα:  

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αγαπητά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου μας.

Η τελευταία απόφαση του κ. Δημάρχου για
την οποία ενημερώθηκα από την ανάρτησή
της στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δεν μπορεί παρά να ερ-
μηνευτεί από εμένα:
1. Σαν πλήρης αποδοκιμασία του έργου,
που προσέφερα στην Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου μας (κατά κοινή παραδοχή
όλων σχεδόν των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου αλλά και των συμπολιτών μας)
κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες.
2. Σαν απαξίωση της απόφασης του Δη-
μάρχου μας κ. Γρηγόρη Κασιδόκωστα -
που με τίμησε αναθέτοντας μου την αρμο-
διότητα της υπεύθυνης Δημοτικής Συμβού-
λου στον ευαίσθητο αυτόν τομέα - τον
οποίο επικαλείται σαν πατέρα και μέντορα
ο εκλεγείς και με την δική μου ψήφο, ση-
μερινός Δήμαρχος.
Ο κ. Πανάς δεν σέβεται - όπως σοφά είχε
πράξει ο Λαοπρόβλητος προκάτοχός του -
ούτε ακόμα και την αναλογική εκπροσώ-
πηση (πληθυσμιακά) των Δημοτικών ενο-
τήτων του ενιαίου Δήμου μας, στα
αποφασιστικά και λειτουργικά του όργανα.
Ως εκ τούτου, λόγοι πολιτικής και μόνον
ευθιξίας, με οδηγούν στην οριστική και
αμετάκλητη απόφαση μου να δηλώσω ότι
από σήμερα θα συνεχίσω να προσφέρω τις
υπηρεσίες μου στον Δήμο μας και τους κα-
τοίκους του, σαν ανεξάρτητη πλέον Δημο-
τική Σύμβουλος.
Η απόφασή μου αυτή θα είχε ανακοινωθεί
στους συναδέλφους της πρώην παράταξής
μου, εάν και εφόσον λειτουργούσε η σύ-
νοδος της παράταξης.

Ανεξάρτητη και  η δη-
μοτική σύμβουλος των
3Β Νανά Καραγιάν 

Τρία χρόνια πριν. Ποιος φανταζόταν τότε όαν άνοιγαν την είσοδο του κάμπινγκ ότι ο χώρος θα φιλοξενούσε συναυλίες και φεστιβάλ
υπέρ της ελεύθερης χρήσης των ναρκωτικών. 
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δημοτικό ρεπορτάζ

Από το Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης λά-
βαμε την τοποθέτηση της Διοίκησης, για τη δή-
λωση ανεξαρτητοποίησης της δημοτικής
συμβούλου κας Καραγιάν. 

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα:  

Με αφορμή το περιεχόμενο της δήλωσης ανε-
ξαρτητοποίησης της Δημοτικής Συμβούλου του
Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κας Κά-
ραγιαν, η Διοίκηση του Δήμου επισημαίνει τα πα-
ρακάτω:
Πρώτον, η ανεξαρτητοποίησή της είναι μια πολι-
τική πράξη που έρχεται σε αντίθεση με την επι-
θυμία των συμπολιτών μας, οι οποίοι την
εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους για να στηρίζει
την παράταξη και το πρόγραμμα της σημερινής Δι-
οίκησης του Δήμου. Κι όχι για να ανεξαρτητο-
ποιηθεί. Στους ψηφοφόρους της θα πρέπει
πρώτα από όλα να εξηγήσει με πειστικό τρόπο
γιατί παρέβη την εντολή τους, κι όχι στον Τύπο ή
στους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους της
πλειοψηφίας.
Δεύτερον, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια οι
λόγοι που επικαλείται για την ανεξαρτητοποίησή

της η κα Κάραγιαν. Οι πολίτες του Δήμου Βάρης
– Βούλας – Βουλιαγμένης γνωρίζουν ότι, τόσο ο
προηγούμενος Δήμαρχος, κ. Γρηγόρης Κασιδό-
κωστας, όσο και ο σημερινός Δήμαρχος, κ. Σπύ-
ρος Πανάς, την τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους
για περισσότερο από δύο χρόνια, αναθέτοντάς
της την ευθύνη παρακολούθησης των δράσεων
του ΚΑΠΗ και των προγραμμάτων κοινωνικής
πολιτικής που αφορούν την προστασία των ηλι-
κιωμένων συμπολιτών μας.. 
Σε καμία περίπτωση η ανάθεση ευθύνης της νεο-
συσταθείσης με το νέο οργανόγραμμα του
Δήμου αυτόνομης Κοινωνικής Υπηρεσίας σε άλλο
πρόσωπο, δεν αποτελεί αποδοκιμασία της προ-
σπάθειας της κας Κάραγιαν. Αντίθετα, αποτελεί
δικαίωμα και υποχρέωση του Δημάρχου να δο-
κιμάσει κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας
της Διοίκησης στην ίδια θέση και άλλα πρόσωπα,

έχοντας πάντα ως προτεραιότητα το συμφέρον
των πολιτών. Στη δημοκρατία τα αξιώματα δεν
είναι μόνιμα.
Τρίτον, με την απόφασή της αυτή και με τα όσα
ισχυρίζεται στην ανακοίνωσή της, η κα Κάραγιαν
ουσιαστικά υποτιμά όλους τους υπόλοιπους συ-
ναδέλφους της, που κατέχουν απλώς τη θέση του
Δημοτικού Συμβούλου. Αναρωτιόμαστε, δεν
έχουν θεσμικό ρόλο και αξία οι απλοί δημοτικοί
σύμβουλοι; Η «καρέκλα δίνει αξία» στο σύμ-
βουλο ή ο σύμβουλος «δίνει κύρος και αξία στην
καρέκλα»; Εμείς πιστεύουμε το δεύτερο, γι’ αυτό
δίνουμε ως Διοίκηση τη δυνατότητα σε όλα τα
μέλη της δημοτικής παράταξης να δοκιμαστούν
σε όλες τις θέσεις ευθύνης, πάνω από προσωπι-
κές ή μικρο-τοπικές σκοπιμότητες. Με μοναδικό
γνώμονα το συμφέρον του ενιαίου Δήμου και
των συμπολιτών μας. 

Σ. Πανάς: Πολιτική πράξη η ανεξαρτητοποίηση της Νανάς Καραγιάν

Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, ο
εξωραϊστικός και εκπολιτιστικός σύλλογος

Πανοράματος Βούλας, έπιασε δουλειά. 
Όπως μας είπε ο πρόεδρός του Ανδρέας Αγγε-
λιδάκης, με έξοδα του συλλόγου, όπως γίνεται
άλλωστε εδώ και δεκαπέντε χρόνια, καθαρίζονται
οι κοινόχρηστοι χώροι από τα ξερόχορτα. 
Με την παρουσία του πυροσβεστικού οχήματος,
συνέχισε, με τις αποψιλώσεις που κάνουμε εμείς
και με την πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο σε
θέματα πυρασφάλειας γενικότερα, μειώνουμε
κατά πολύ τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Καταλήγοντας ο Ανδρέας Αγγελιδάκης είπε πως
το σημαντικό είναι να προλαμβάνεις παρά να τρέ-
χεις να σβήσεις μια φωτιά που δεν γνωρίζεις τι
διαστάσεις θα πάρει και που θα καταλήξει. 
Να σημειώσουμε ότι στο Πανόραμα Βούλας
υπάρχουν αρκετοί κοινόχρηστοι χώροι και ρέ-
ματα με βλάστηση τα οποία ειναι μέσα στον οικι-
στικό ιστό της περιοχής. Τους καλοκαιρινούς
μήνες είναι επιβεβλημένη η αποψίλωσή τους από
ξερόχορτα, προκειμένου να μην κινδυνέψουν κα-
τοικίες σε ενδεχόμενη πυρκαγιά.

Στο Πανόραμα Βούλας "καθαρί-
ζει" ο Σύλλογος Πανοράματος

ΟΣύλλογος εργαζομένων του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με σχετική
επιστολή που κατατέθηκε στο Προεδρείο ζητά από τους δημοτικούς συμβού-

λους όταν κάνουν καταγγελίες κατά υπαλλήλων αυτές να είναι σαφής και συγκεκρι-
μένες. Να μιλούν δηλαδή εναντίον συγκεκριμένων προσώπων  και όχι αόριστα,
καθιστώντας συλλήβδην όλους τους εργαζόμενους "ύποπτους". 
Η αναφορά γίνεται κατόπιν της επιστολής Δαβάκη, δημοτικού συμβούλου της συμ-
πολίτευσης, μέσω της οποίας  καταγγέλει  "παράνομες ενέργειες δημοτικών υπαλλή-
λων" στο θέμα της πλατείας των Πηγαδακίων. 

Η επιστολή του Συλλόγου 

Λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δαβάκη, το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, με ομό-
φωνη απόφασή του, καλεί τον Δημοτικό Σύμβουλο, σε περίπτωση που δεν έχει
συγκεκριμένα στοιχεία εις βάρος υπαλλήλων του Δήμου, τους οποίους και θα πρέπει
να κατονομάσει, να ανακαλέσει το ανωτέρω σχετικό, το οποίο με υπονοούμενα κα-
τηγορεί υπαλλήλους του Δήμου, συλλήβδην, και χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία εις
βάρος τους. 
Δεν έχει καν παρέλθει διάστημα τριών μηνών, που καταγγείλαμε παρομοίου είδους
απαξιωτικές ενέργειες εις βάρος δημοτικών υπαλλήλων, χωρίς δυστυχώς να εισα-
κουστούμε. 
Εφιστούμε την προσοχή των Δημοτικών Συμβούλων όπως στο εξής καταγγέλουν
υπαλλήλους του δήμου μας μόνο σε περίπτωση που έχουν συγκεκριμένα και αδιαμ-
φισβήτητα στοιχεία. 

Την επιστολή υπογράφουν οι πρόεδρος του Συλλόγου Γ.  Παναγόπουλος και ο Γραμ-
ματέας Αριστ. Αυρηλιώνης.  

Ασαφείς οι καταγγελίες εναντίον
δημοτικών υπαλλήλων δηλώνει ο

σύλλογος εργαζομένων του Δήμου 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Συνεργείο του Συλλόγου αποψιλώνει ρέμα της περιοχής



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Μάϊος 20138

Δημοτικό ρεπορτάζ

Έντρομοι βγήκαν από τα διαμερίσματά τους
οι κάτοικοι του τετραγώνου Ζησιμοπού-

λου και Λαζαράκη στη Γλυφάδα όταν στις
22/04 στις 5.15 το πρωί ξέσπασε πυρκαγιά
στο κατάστημα εστίασης Rich. 
Λόγω των εύφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε
πολύ γρήγορα μεγάλη διάσταση. Κάηκε το
εσωτερικό του καταστήματος και επεκτάθηκε
και στον πρώτο όροφο όπου βρίσκεται το
ΙΚΑ Γλυφάδας με αποτέλεσμα την κατα-
στροφή του κτιρίου.
Μεγάλος αριθμός πυροσβεστών κατέβαλε
υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να
περιορίσει το καταστροφικό έργο της πυρκα-
γιάς η οποία κατασβέστηκε στις 7.30 το πρωί. 

Μόνο ατύχημα δεν ήταν η φωτιά που ξέσπασε
καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων,
τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν μετά τις
τέσσερις τα ξημερώματα στην καφετέρια, και
με την απειλή όπλων έβγαλαν έξω τον φύλακα
και το συνεργείο καθαρισμού που βρίσκονταν
εκείνη την ώρα στην καφετέρια. Στη συνέχεια
αφού έριξαν εύφλεκτο υγρό στο καφέ, του
έβαλαν φωτιά.
Να σημειώσουμε ότι ένας εκ των ιδιοκτητών
είχε λάβει "προειδοποιητικό μήνυμα" όταν του
είχαν κάψει το αυτοκίνητο πριν από ένα μήνα
έξω από την κατοικία του στην Βούλα.
Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς διενεργεί  η
Δίωξη Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής, το
τμήμα ασφαλείας Γλυφάδας και το ανακριτικό
τμήμα του πυροσβεστικού σώματος.

Καταστράφηκε το ΙΚΑ Γλυφάδας και το καφέ Rich
Μαφιόζικο χτύπημα στην καρδιά της Γλυφάδας

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

ΓΛΥΦΑΔΑ

Χάνονται 55 θέσεις εργασίας

Την απώλεια 55 θέσεων εργασίας επισημαίνει με
ανακοίνωσή της η πρόεδρος του  Εμπορικού Σύλ-
λογου Γλυφάδας κα. Άννυ Καυκά, μετά την πυρκα-
γιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα, στο καφέ
Rich της Γλυφάδας.  Η φωτιά όπως είναι γνωστό
γρήγορα επεκτάθηκε και σ' όλο το κτίριο  κατα-
στρέφοντας παντελώς και τα ιατρεία του ΕΟΠΠΥ. 

Την άμεση παρέμβαση του Δήμου ζητά ο Εμπορικός
Σύλλογος Γλυφάδας προκειμένου να λειτουργή-
σουν άμεσα τα ιατρεία του ΕΟΠΠΥ. 


