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Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και  Eπικοινωνίας 

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 

Σε θερμό κλίμα
εγκαινιάστηκε
το γραφείο της
“ΕΝΩΜΕΝΗΣ
ΠΟΛΗΣ” 
στο Ελληνικό

σελ. 23

Ελληνικό - Αργυρούπολη 

Η γερμανική εταιρεία
ΜΑΚΡΟ απαγορεύει την
είσοδο σε αρχαιολογικό
χώρο στον Άλιμο

Εναντίον της γερμανικής εταιρείας
ΜΑΚΡΟ, διαμαρτύρεται έντονα επι-

τροπή κατοίκων του δήμου Αλίμου.
σελ. 21

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΜΑΪΟΣ 2014

Υπάρχουν φαβορί; 

Ο Κορτζίδης
τους άφησε
απλήρωτους 
κι έκαναν επί-
σχεση εργασίας
Οι επί έξι μήνες απλήρωτοι
υπάλληλοι μετά την αρνητική
απάντηση της Επιτρόπου για
τη μισθοδοσία τους, προχώ-
ρησαν σε επίσχεση εργα-
σίας. 

ΣΕΛ. 23

Σιγά σιγά και με καθορισμένη πλέον την ακριβή ημερομηνία
διεξαγωγής των Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών

που, ως γνωστόν, έχει οριστεί για τις 18 Μαϊου 2014, όλα
δείχνουν πως, σε αρκετές περιοχές των νοτίων προαστίων,
τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους, έστω κι αν κάποιες
υποψηφιότητες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη ή, οι όποιες
“ζυμώσεις” βρίσκονται στα προκαταρκτικά, λόγω, βεβαίως,
και της ψήφισης του νέου εκλογικου νόμου, ο οποίος βρί-
σκεται προ των πυλών. 

ΣΕΛ. 4-5-6

σελ. 3ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ σελ. 9

ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:
Στόχος μας μια πιο σύγχρονη, 
περισσότερο λειτουργική 
και κυρίως ανθρώπινη Πόλη

Παραπέμπεται για το αδίκημα της απάτης 
ο δήμαρχος Γλυφάδας Κ. Κόκκορης

σελ. 17

Εγκαινιάστηκε 
το 3ο Δημοτικό
Σχολείο Βάρης

σελ. 13 

(Γράφαμε το 2011)
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BHMA
Tοπικής Aυτοδιοίκησης 

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης  και Eπικοινωνίας 

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ  - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 
Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα 
Τηλ.: 210- 8941.934, 210-8940.511- Fax: 210-8941.874
Κιν.: 6944 52 24 37, 6944 77 27 28, 
e-mail: info@vimaonline.gr - www.vimaonline.gr
Κωδ. Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας - Ενημέρωσης: 3892

ΙΔΙΩΤΕΣ  30 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ  50 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΔΗΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ 

Διαφημιστείτε στο ΒΗΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  - ΤΗΛ. Επικοινωνίας: 210 89 41 934  -  210  89 40 511

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

wπεριεχόμενα Σιωπηλή συμμαχία 
Ορφανού - Τσαμπαρλή
στον Άλιμο; 

Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας:  
Eντοπίστηκαν ευθύνες σοβαρής 
παράβασης καθήκοντος μελών
του Δ.Σ. 
σελ.7

Μπαράζ εισπράξεων
οφειλών από τον δήμο
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης
σελ.12

Από Δήμο σε Δήμο
σελ.14-15

Η “ΑΘΗΝΑ” ξεκίνησε τις
δραστηρότητές της
σελ. 16

Οι πέντε λόγοι της ανεξαρ-
τητοποίησης του Δημοτι-
κού Συμβούλου Γλυφάδας
Δημήτρη Αγγελάτου
σελ. 17

Ο χώρος του Ασυρ-
μάτου στα χέρια 
του Δήμου Αγίου
Δημητρίου 
σελ.18

Δίκτυο αντιπλημμυ-
ρικής προστασίας 
στα Δικηγορικά της
Βούλας 
σελ. 19

Επιτυχία του Νίκου
Τσαμπαρλή η συζήτηση 
των συγκοινωνιών του
Αλίμου στη Βουλή
20 20

Του Νικόλα Κονταρίνη 

Πολλά είναι τα συμπεράσματα που θα μπορούσε να
βγάλει κανείς από το δημοτικό συμβούλιο της

16ης Οκτωβρίου στον Άλιμο. 

Η αίσθηση που υπήρξε ήταν ότι, μια "σιωπηλή συμμα-
χία" έχει αρχίσει να χτίζεται, ειδικότερα τον τελευταίο
καιρό, ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή του Θάνου Ορ-
φανού και την αξιωματική αντιπολίτευση του Νίκου
Τσαρπαλή. 

Οι αφορμές για την καλλιέργεια αυτής της σκέψης
πολλές, και ανάμεσά τους, από τη μία η προσπάθεια
προστασίας του προέδρου του Αθλητικού και Πολιτι-
στικού Οργανισμού Δ. Καρανικόλα στη διαμαρτυρία -
καταγγελία του Γυμναστικού Συλλόγου "ΘΟΥΚΥΔΙ-
ΔΗΣ", προσπάθεια που έτυχε της αποδοχής και της
αξιωματικής αντιπολίτευσης και από την άλλη, η τοπο-
θέτηση του δημοτικού συμβούλου του Ν. Τσαρπαλή,
Αντώνη Φουστέρη, ο οποίος "βάπτισε" τους εργαζό-
μενους στο Κολυμβητήριο "εθελοντές", συμπορευό-
μενος και ταυτιζόμενος απόλυτα με την δημοτική
αρχή. 

Αυτό βέβαια που κυριάρχησε απέναντι στις τοποθετή-
σεις - παρατηρήσεις του ανεξάρτητου πια Ανδρέα
Κονδύλη, ήταν οι ίδιες φράσεις, του τύπου: "Αυτά τα
λέτε γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο"!, σε
αντίθεση με την τοποθέτηση της Μαρίας Πανούση,η
οποία ακούγοντας κάποιες επισημάνσεις του Ανδρέα
Κονδύλη σχετικά με το Κολυμβητήριο, γύρισε προ
τους δ.σ. της παράταξής της και τους είπε: "Εγώ βρί-
σκω σωστά αυτά που λέει ο Κονδύλης". 

Ενδιαφέρον θα έχουν αυτά που πρόκειται να ακολου-
θήσουν τους επόμενους μήνες και μέχρι τις εκλογές
του ΜαΪου δε νομίζετε;.....  

Η επικαιρότητα
με το πενάκι του σκιτσογράφου

Δημοσιεύθηκε 27-10-2013 στην εφημερίδα Το ΧΩΝΙ

Δημοσιεύθηκε 24-10-2013 στο ΠΟΝΤΙΚΙ

Δημοσιεύθηκε 24-10-2013 στο ΠΟΝΤΙΚΙ
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επικαιρότητα

Μπαράζ συλλήψεων Ρουμανο-τσιγγάνων για 
εξώθηση ανηλίκων σε επαιτεία στην Γλυφάδα

Τ
ο μοντέλο "community policing" αποτελεί
μία νέα φιλοσοφία αστυνομικής δράσης
εστιάζοντας στην πρόληψη της μικροεγκλη-

ματικότητας, σε συνεργασία με τους κατοίκους και
τους τοπικούς φορείς, ενδυναμώνοντας έτσι το
αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της κοινότητας. 
Αυτό, βέβαια, προέκυψε από την αναγκαιότητα
της επιστροφής της Αστυνομίας στην πραγματική
διάσταση της αποστολής της, που είναι η συνεχής
και άμεση παρουσία της κοντά στα καθημερινά
προβλήματα του πολίτη. 
Τη νέα αυτή φιλοσοφία εφαρμόζει, δίνοντας τις
ανάλογες κατευθύνσεις, ο καινούργιος αστυνο-
μικός διευθυντής Νοτιο-Ανατολικής Αττικής τα-
ξίαρχος Λουκάς Τουρπέτας, με αξιόλογα έως
τώρα αποτελέσματα.

Ακολουθώντας το συγκεκριμένο μοντέλο το Α.Τ.
Γλυφάδας μετά από ευρεία επιχείρηση οδήγησε
στον εισαγγελέα πάνω από 20 Ρουμανο-Τσιγγά-
νες και αρκετούς Πακιστανούς για επαιτεία και
εξώθηση ανηλίκων σε επαιτεία την τελευταία
εβδομάδα από την πλατεία της Γλυφάδας και τους

γύρω δρόμους.
Αρκετοί είναι οι αστυνομικοί που εξέφραζαν την
απορία πως είναι δυνατόν ακόμα και μετά την
σύλληψη τα μωρά που είχαν στην αγκαλιά τους οι
ρουμάνες και παρακαλούσαν για ελεημοσύνη
τους περαστικούς, κοιμόντουσαν και "έδειχναν"

να μην ξυπνάνε με τίποτα...
Υπάρχουν ήδη αρκετές καταγγελίες από  όλη την
χώρα για ναρκωμένα μωρά τα οποία δεν κλαίνε
ακόμα και μετά από πολύωρη παραμονή στο πε-
ζοδρόμιο στα χέρια "μανάδων", που ποντάρουν
στην ευαισθησία του κόσμου για μια "μικρή βοη-
θεία για το παιδί".
Στο επιτόπιο ρεπορτάζ,  είδαμε Ρουμάνα με το
"παιδί της" αγκαλιά να αλλάζει τουλάχιστον 10
στέκια στην οδό Λαζαράκη στο κέντρο της Γλυ-
φάδας μέχρι να βρει το κατάλληλο σημείο προ-
κειμένου να "πουλήσει το δράμα της".
Είδαμε επίσης "κατάκοιτες" τσιγγάνες οι οποίες
ζητιάνευαν κοντά στην εβδομαδιαία λαϊκή στον
δρόμο του δημαρχείου Γλυφάδας εν ριπή οφθαλ-
μού να σηκώνονται και να χώνονται μέσα στο
πλήθος αναζητώντας το επόμενο θύμα τους. Στην
αστυνομία δε, είναι καταγεγραμμένα, αρκετά πε-
ριστατικά κλοπής πορτοφολιών από τσιγγάνες με
την μέθοδο της απασχόλησης.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, σχεδόν
όλοι οι Πακιστανοί που συνελήφθησαν ήταν
"μαϊμού" ανάπηροι, εξοπλισμένοι με καροτσά-
κια, μπαστούνια και πατερίτσες.
Οι πρώτες ενδείξεις τόσο για τους Ρουμανο-τσιγ-
γάνους όσο και για τους Πακιστανούς είναι ότι
αποτελούν μέρος ενός πολύ καλά οργανωμένου
κυκλώματος επαιτείας και εξαπάτησης, που δρα
σε ολόκληρη την Ελλάδα, άλλωστε χθες συνελή-
φθησαν άλλοι τρεις ρουμάνοι στον Πειραιά που
εξωθούσαν τα παιδιά στην επαιτεία. 

Ο αστυνομικός διευθυντής Νοτιο-Ανατολικής
Αττικής ταξίαρχος Λουκάς Τουρπέτας

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θέμα του
Παλαιού Δημαρχείου Γλυφάδας αφού

όπως αναφέρει στο κείμενο που ακολουθεί
ο τ. αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης
Καραπάνος, έχουν κληθεί σε απολογία από
τον Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κ. Κα-
λογερόπουλο δημοτικοί σύμβουλοι των δι-
οικήσεων Θεοδωρόπουλου και Κόκκορη
οι οποίοι ψήφισαν τις εργολαβίες επισκευής
και ανακατασκευής του Παλαιού Δημαρ-
χείου. 
Στο πόρισμα που συνέταξαν οι Ελεγκτές
Δημόσιας Διοίκησης όπως αναφέρει ο κ.
Καραπάνος, εντοπίστηκαν ευθύνες σοβαρής
παράβασης καθήκοντος από δόλο ή βαριά
αμέλεια και παραβίαση της Νομοθεσίας κα-
τασκευής Δημοσίων Έργων! Διαβάστε τις
λεπτομέρειες της εξέλιξης της υπόθεσης
όπως τις παραθέτει ο Δημήτρης Καραπάνος.
Ο τ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών έχει πα-
ρακολουθήσει στενά το συγκεκριμένο
θέμα. Είχαμε δε, δημοσιεύσει τον Αύγου-
στο κείμενό του για την ίδια υπόθεση με
τίτλο "Ζητείται Εισαγγελέας για το σκάν-
δαλο του Παλαιού Δημαρχείου".

"Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε-
ριφέρειας Αττικής κ. Δημ. Καλογερόπουλου
καλούνται σε απολογία όλοι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι του Δήμου Γλυφάδας που έλα-
βαν τις σχετικές αποφάσεις των αλλεπάλλη-
λων εργολαβιών επισκευών και
ανακατασκευής του Παλαιού Δημαρχείου
Γλυφάδας, οι οποίες κόστισαν, πάνω από
ένα εκατομμύριο Ευρώ! 
Τελικά το Παλαιό Δημαρχείο μετά την κα-
τασπατάληση των πόρων του Δήμου, βρέ-
θηκε γυμνό καραγιαπί και σε χειρότερη
κατάσταση από ότι ήταν πριν αρχίσει το
ατελείωτο σήριαλ των επισκευών! Ευτυχώς
που βρέθηκε η οικογένεια Μαρτίνου και
ανέλαβε με δικά της χρήματα την αποπερά-
τωση της ανακατασκευής του Παλαιού Δη-
μαρχείου, ‘’ξελασπώνοντας’’ προσωρινά
μια πλειάδα συνυπεύθυνων παραγόντων
του Δήμου. Ενδέχεται όμως, να μπλεξει αδί-
κως σε δικαστικές περιπέτειες η καθόλα
αξιοσέβαστη και επαινετή για την κοινω-
φελή της προσφορά οικογένεια Μαρτίνου,
εάν δεν διαχωρίσει πλήρως τις ευθύνες της,
όπως στη συνέχεια αναφέρομαι.

Βαρύτατο κατηγορητήριο!

Την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Καλογε-
ρόπουλος κάλεσε εμπιστευτικά σε απολο-
γία με αποδεικτικά επίδοσης και με τον
χαρακτηρισμό εξαιρετικά επείγον, όλους
τους Δημοτικούς Συμβούλους του σημερι-
νού Συμβουλίου Γλυφάδας που ψήφισαν
είτε την απόφαση 159/8-6-2010 επί Δη-
μαρχίας Θεοδωρόπουλου, είτε ψήφισαν

την απόφαση 127/6-6-2012 επί Δημαρχίας
κ. Κόκκορη. 
Ορισμένοι παλαιοί σύμβουλοι έχουν ψηφί-
σει και τις δύο αποφάσεις και η θέση των
ασφαλώς είναι πιο επιβαρυντική. Με τις
αποφάσεις αυτές παραβιάστηκε κατάφωρα
η νομοθεσία περί εκτελέσεως των Δημο-
σίων έργων, με πιθανή σοβαρή βλάβη του
Δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις
τεκμηριωμένες διαπιστώσεις που καταγρά-
φονται αναλυτικά στο πολυσέλιδο πόρισμα
30 σελίδων περίπου, που συνέταξε η Επι-
θεωρητής - Ελεγκτής του σώματος Επιθεω-
ρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κ.
Σούλια Άννα στο από 21-1-2013 πόρισμα
της. 
Στο πόρισμα αυτό στοιχειοθετήθηκε και

αποδόθηκε στους κληθέντες σε απολογία
από τον κ. Καλογερόπουλο, ‘’το πειθαρ-
χικό παράπτωμα της σοβαρής παράβασης
καθήκοντος από δόλο ή βαριά αμέλεια’’
διότι δεν τήρησαν όπως όφειλαν τα ‘’όσα
ορίζει η νομοθεσία περί κατασκευής
έργων’’. (Οι εντός εισαγωγικών φράσεις,
περιέχονται αυτολεξεί στο κείμενο της απο-
λογίας που παρέλαβαν οι εγκαλούμενοι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι και καλούνται εντός
ρητής προθεσμίας 15 ημερών από της επι-
δόσεως,να απολογηθούν). 
Σύμφωνα με το πόρισμα, οι ίδιες κατηγο-
ρίες βαρύνουν και άλλους πρώην Δημοτι-
κούς Συμβούλους που είχαν ψηφίσει το
2010 την παράνομη απόφαση 159/8-6-
2010, αλλά δεν επανεξελεγησαν και συνε-

πώς δεν μπορούν να ελεγχθούν πειθαρχικά
από τον Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας. 
Αυτή είναι η μέχρι τώρα εξέλιξη του σκαν-
δάλου του Παλαιού Δημαρχείου από πλευ-
ράς Διοικητικού Πειθαρχικού ελέγχου. Από
ότι όμως πληροφορούμαι από σχετική
έρευνα που έκανα μετά το πρόσφατο
όρθρο – ρεπορτάζ που δημοσιοποίησα στα
μέσα Αυγούστου με τον τίτλο: ’’Ζητείται
εισαγγελέας για το σκάνδαλο του Πα-
λαιού Δημαρχείου’’, ήδη έχει σχηματιστεί
ποινική δικογραφία που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη παράλληλα με την διοικητική πειθαρ-
χική διαδικασία που άσκησε ο κ.
Καλογερόπουλος με τις επιδοθείσες κλή-
σεις απολογιών. 
Είναι βέβαιο ότι οι ποινικές ευθύνες θα ανα-
ζητηθούν και θα αποδοθούν και σε όσους
ήσαν Δημοτικοί Σύμβουλοι επί δημαρχίας
Θεοδω- ρόπουλου και δεν επανεξελέγη-
σαν, αλλά και σε όσους Δημοτικούς υπαλ-
λήλους του Δήμου εμπλέκονται και έχουν
ευθύνες, εν ενεργεία ή απεχώρησαν της
υπηρεσίας. Στο πολυσέλιδο πόρισμα επιβε-
βαιώνονται τα στοιχεία και τα γεγονότα που
παρέθεσα στο παραπάνω άρθρο μου. 
Στο πόρισμα αναγράφεται (σελίδα 22) ότι
πολλές επισκευές, εσωτερικές εργασίες και
εγκαταστάσεις, ‘’εκτελούνται με χρηματο-
δότηση ιδιώτη μετά την υπ’ αρ. 379/2011
απόφαση του Δ.Σ αποδοχής της δωρεάς
αυτού’’. (Προφανώς εννοεί την οικογένεια
Μαρτίνου). Στη συνέχεια αναγράφεται ότι
χρειάζεται ειδική τεχνική έρευνα και πραγ-
ματογνωμοσύνη για να εκτιμηθεί με βεβαι-

Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας:  Eντοπίστηκαν ευθύνες σοβαρής  παράβασης καθήκοντος μελών του Δ.Σ. 

συνέχεια στη σελ. 7
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Ας ξεκινήσουμε με το οδοιπορικό μας λοι-
πόν, απαντώντας στο ερώτημα που τέθηκε
στην αρχή. Υπάρχουν φαβορί; Ναι, ασφα-

λώς και υπάρχουν φαβορί. Όχι βέβαια, παρα-
πάνω από δύο με τρία (το πολύ), όμως, εμείς θα
σταθούμε στο ένα, μοναδικό και ακλόνητο, που
δεν είναι άλλο από τον δήμαρχο Παλαιού Φαλή-
ρου κ. Διονύση Χατζηδάκη, και δευτερευόντως,
των Νικ. Χαρδαλιά και Ανδρέα Παχατουρίδη,
δημάρχου Βύρωνα και Περιστερίου αντίστοιχα. 
Η διαπίστωσή μας αυτή για τον κύριο Χατζηδάκη,
δεν είναι “όψιμη” ούτε και “εκ το ασφαλούς”
(σήμερα), αφού, είμαστε οι πρώτοι - και μόνοι -
που στις εκλογικές αναμετρήσεις που προηγήθη-
καν, σ’ όλες τις αναμετρήσεις, προβλέψαμε πως
θα είναι νικητής, και μάλιστα στις δύο τελευταίες
ότι θα εξελέγετο από τον πρώτο γύρο και με πο-
σοστά από 53-63%, πράγμα που έγινε, όταν κά-
ποιοι, όχι μόνο τον κατέβαζαν στο 30-35%, αλλά
μειδιουσαν (έως και ειρωνικά) στους δικούς μας
υπολογισμούς. 
Στις επικείμενες δημοτικές εκλογές προβλέπεται
ότι ο κ. Διονύσης Χατζηδάκης όχι απλά θα νι-
κήσει από την πρώτη Κυριακή, αλλά η επιτυχία του
αυτή θα συνοδευτεί με ποσοστό πρωτόγνωρο
για τους δήμους ολόκληρης της χώρας. 
Τα δυνατά χαρτιά του δημάρχου Παλαιού Φαλή-
ρου, ανάμεσα σε πολλά, είναι πως, πέρα από
απόλυτα διαφανή τρόπο με τον οποίο διοικεί
όλα αυτά τα χρόνια το δημο, έχει πραγματοποι-
ήσει μια σειρά μεγάλων έργων, ενώ συνεχίζει να
υλοποιεί νέα, όπως αυτό της κατασκευής του
Κλειστού Γυμναστηρίου, που ήταν το όνειρο γε-
νεών στην πόλη. 
Επίσης, στην εποχή της κρίσης και της συνεχους

μείωσης πόρων από την Κεντρική Διοίκηση, έχει
κατορθώσει μέσα από μία σωστή - και “σφιχτή”
αρκετές φορές - οικονομική διαχείριση, και συ-
νεπής να είναι στις υποχρεώσεις του προς τρίτους
και πλεόνασμα, αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, να
έχει αυτή τη στιγμή στο δημοτικό ταμείο. 
Αυτό δε, το τελευταίο, αποκτά ιδιαίτερη αξία, αν
λάβουμε υπ’ όψιν μας πως, σήμερα, οι περισσό-
τεροι, η μεγάλη πλειοψηφία των δήμων στην πα-
τρίδα μας, είναι στο “κόκκινο” λόγω
υπερδανεισμών, προκειμένου να εξυπηρετήσουν
ακόμη και βασικές, τρέχουσες ανάγκες του, όπως
αυτά της μισθοδοσίας των εργαζομένων. Εξάλ-
λου, δεν είναι τυχαίο πως, σχετικά πρόσφατα, ο
δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου βραβεύθηκε ως
ένας από τους τρεις κορυφαίους δημάρχους της
Ευρώπης, σε ειδική τελετή που πραγματοποι-
ήθηκε στις Βρυξέλλες. 
Αυτό που μπορούμε να πούμε - πάντα σε γενικές
γραμμές - είναι ότι το έργο του αναγνωρίζεται απ’
όλους μέσα στο δημοτικό συμβούλιο. Κι αυτό
είναι που, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, στο ψη-
φοδέλτιο των προσεχών εκλογων θα ενταχθούν
δημοτικοί σύμβουλοι (νυν) και από άλλες παρα-
τάξεις. 
Από την πλευρά των πτερύγων της αντιπολίτευ-
σης τώρα, το πιθανότερο είναι πως, ο επικεφα-
λής της μείζονος μειοψηφίας κ. Νίκος Δέτσης,
μία από τις πλέον αξιοπρεπείς παρουσίες στο
Δ.Σ. Παλαιού Φαλήρου (και όχι μόνο), δεν θα
είναι υποψήφιος, αφού, λόγω επαγγελματικών
και οικογενειακών υποχρεώσεων, δεν θα έχει το
χρόνο που θα ήθελε για να είναι συνεπής, όπως
ο ίδιος επιθυμεί στα  καθήκοντά του αναφορικά
με την ενασχόλησή του στα δημοτικά πράγματα

της πόλης. 
Σε ότι αφορά την περίπτωση του επικεφαλής μιας
άλλης παράταξης από τη μειοψηφία, αυτής του κ.
Στέλιου Βαλέτα, άλλη μία σοβαρή και καταξιω-
μένη στην τοπική κοινωνία προσωπικότητα, εν-
διαφέρον έχει αν θα μπει, και πάλι, στις εκλογικές
διαδικασίες που έρχονται, επειδή, και απ’ όσο εί-
μαστε σε θέση να γνωρίζουμε, αυτό θα γίνει
μόνο αν στηριχθεί επίσημα από το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ). Εάν κάτι
τέτοιο δεν συμβεί, το πιθανότερο, για να μην
πούμε το πλέον σίγουρο, είναι να μην ασχολη-
θεί άλλο με τα κοινά. 
Η παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση” (ΚΚΕ), η
οποία κατάφερε στις προηγούμενες εκλογές να
αυξήσει εντυπωσιακά την δύναμή της μέσα στο
Δ.Σ., αφού από έναν δ.σ. που είχε εξέλεξε τέσ-
σερις, ελπίζει πως, αυτή τη φορά και με δεδομένη
την συνέπειά της, θα αυξήσει κι άλλο τη δύναμή
της, κάτι ασφαλώς που δεν μένει, παρά να επα-
ληθευτεί από το αποτέλεσμα που θα βγάλουν οι
κάλπες. 
Πέρα από όσα προαναφέραμε, και ολοκληρώ-
νοντας (προς το παρόν) με τα του Φαλήρου, και
με τα μέχρι σήμερα, με ενδιαφέρον θα περιμέ-
νουμε να δούμε ποιος ή, ποια εκ των σημερινών
δ.σ. της παράταξης του κυρίου Δέτση θα τον δια-
δεχθεί στο τιμόνι του συνδυασμού τους (εάν βέ-
βαια δεν προκύψει κάποιος άλλος με εντολή
“άνωθεν”). Και να μην ξεχνάμε ότι, στις όποιες
εξελίξεις πάνω σ’ αυτό το ζήτημα, μεγάλο ενδια-
φέρον θα έχει η στάση των δημοτικών συμβού-
λων κ. κ. Γιάννη Τριάντου και Σπύρου Μινέτου,
οι οποίοι, αμέσως μετά τις προηγούμενες εκλο-
γές, εγκατέλειψαν την παράταξη του κ. Δέτση,

ακολουθώντας το δικό τους δρόμο μέσα στο δη-
μοτικό συμβούλιο. 
Ως προς τα όποια άλλα “σχήματα” που  μπορεί
να εμφανιστούν, το πλέον πιθανό είναι πως δεν
θα έχουν καμία τύχη, με όποιο νόμο (παλαιό ή,
νέο) διεξαχθούν οι αυτοδιοικτικές εκλογές του
προσεχούς Μαϊου. 

Άλιμος
Θολό τοπίο... 

Και από τo Φάληρο, ας πάμε δίπλα στον
Άλιμο, όπου τα πράγματα δεν είναι και τόσο
καλά για το Δήμαρχο Θάνο Ορφανό που,

μετά την αποχώρηση - ανεξαρτητοποίηση του,
πρώτου σε ψήφους (και με διαφορά μάλιστα), δη-
μοτικού συμβούλου του και πρ. Αντιδημάρχου
Ανδρέα Κονδύλη, δείχνει αποδυναμωμένος,
λαμβανομένου υπ’ όψιν πως μετράει, ήδη, άλλες
δύο αποχωρήσεις συμβούλων του, οι οποίοι
ακολούθησαν τον κ. Κονδύλη και συμπορεύονται
πλέον μαζί του. 
Πέραν αυτού, όμως, μπορούμε να πούμε ότι, τα
όσα συμβαίνουν στην παράταξη του δημάρχου,
αλλά και αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν,
δεν επηρεάζουν μόνο τη διοίκηση, μα και την γε-
νικότερη κατάσταση εν όψει των επερχομένων
δημοτικών εκλογών. 
Και για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συγκε-
κριμένοι, μπορούμε να πούμε πως, τόσο ο ίδιος
ο δήμαρχος Θάνος Ορφανός, όσο και ο επικε-
φαλής της μείζονος πλευράς της αντιπολίτευσης
Νίκος Τσαμπαρλής, στηριζόμενοι από ΠΑΣΟΚ
και Ν.Δ. αντίστοιχα όλα τα χρόνια, βλέπουν να
διαμορφώνεται αλλιώς τώρα το δημοτικό - εκλο-
γικό τοπίο. 
Κι αυτό γιατί, μαζί με όλα τα δρώμενα στο δήμο,
την γενικότερη κατάσταση, επιβαρύνουν - έως και
δραματικά θα λέγαμε όσα συμβαίνουν και απο-
φασίζουν για τη χώρα, οι πολιτικοί τους ταγοί
κ.κ. Σαμαράς και Βενιζέλος. 
Κοντολογίς, το τοπίο στο Δήμο Αλίμου, ιδιαί-
τερα για την διοικούσα παράταξη είναι αρκετά
θολό, με τις παρούσες συνθηκες και πάντοντε
κατά την άποψή μας και, ασφαλώς, οι εξελίξεις
(που έρχονται ραγδαία) ίσως το θολώσουν
ακόμα περισσότερο. 
Σύμφωνα με σοβαρές πηγές πληροφόρησης,
αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων της περιοχής που
γνωρίζουν πολύ καλά πρόσωπα και πράγματα, το
πιθανότερο είναι ότι, το εκλογικό αποτέλεσμα
του Μαϊου δεν θα είναι ευχάριστο για κάποιους.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΜΑΪΟΣ 2014 
Υπάρχουν φαβορί; 

Σιγά σιγά και με καθορισμένη πλέον την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγή των Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών που, ως γνωστόν, έχει οριστεί για τις 18
Μαϊου 2014, όλα δείχνουν πως, σε αρκετές περιοχές των νοτίων προαστίων, τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους, έστω κι αν κάποιες (οι όποιες) υπο-
ψηφιότητες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη ή, οι όποιες “ζυμώσεις” βρίσκονται στα προκαταρκτικά, λόγω, βεβαίως, και της ψήφισης του νέου εκλογικου νόμου,
ο οποίος βρίσκεται προ των πυλών. 
Παρ’ όλα αυτά, όμως, και με τα έως τώρα στα Αυτοδιοικητικά, αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή και με τα όσα μέχρι τότε μπορεί να προκύψουν, πιστεύω
ότι είμαστε σε θέση να προσεγγίσουμε κάποια “βασικά”, σε ότι αφορά ορισμένους δήμους της ευρύτερης περιοχής, ανεξαρτήτως του αν θα δοθούν “χρίσματα”,
ευθέως ή, πλαγίως (ή, και υπογείως ακόμη). 

Στο Παλαιό Φάληρο 
υπάρχει φαβορί
Στις επικείμενες δημοτικές εκλογές προ-
βλέπεται ότι ο κ. Διονύσης Χατζηδάκης
όχι απλά θα νικήσει από την πρώτη 
Κυριακή, αλλά η επιτυχία του αυτή 
θα συνοδευτεί με ποσοστό πρωτόγνωρο
για τους δήμους ολόκληρης της χώρας. 

l

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
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Όπως λένε, η νέα σύνθεση του δημοτικού συμ-
βουλίου θα έχει αρκετά (έως και πολλά) καινούρ-
για  ονόματα. 
Και τούτο, επειδή  - κι απ’ όσο είμαστε σε θέση να
καταλάβουμε - ο κόσμος δείχνει να κουράστηκε
με τα “παλαιά συστήματα” διοίκησης του δήμου,
αναζητώντας άτομα που δεν θα αργούν να πά-
ρουν αποφάσεις, που δεν θα “κουράζονται” να
κρατάνε τις “ισορροπίες” (για να τα ‘χουν καλά
με όλους...) και που, σε τελική ανάλυση, δεν θα
έχουν υποστεί τη φθορά που ‘ρχεται μετά από
τόσο μακρές περιόδους άσκησης εξουσίας σε το-
πικό επίπεδο, που συν τοις άλλοις, ενδεχομένως,
να μην θεωρείται και επιτυχημένη. 
Και στον Άλιμο, δυστυχώς, έχουν παρουσιαστεί
φαινόμενα λανθασμένων χειρισμών διοίκησης.
Τα παραδείγματα δεν είναι λίγα εξάλλου. Και μά-
λιστα, σε ζητήματα ευαίσθητα κοινωνικά και όπως
ακριβώς αυτά έχουν καταγραφεί δημοσίως μέσα
στο δημοτικό συμβούλιο, αναφορικά με τις περι-
πτώσεις παιδείας και αθλητισμού και τα όσα εί-
δαμε κι ακούσαμε να καταγγέλουν γονείς και
μαθητές. 
Να μην μιλήσουμε για το μείζον πρόβλημα της,
επί μακρόν, μη λειτουργίας του Δημοτικού Κο-
λυμβητηρίου, κάτι που υποχρέωνε γονείς και παι-
διά να “μεταναστεύουν” σε άλλες περιοχές για να
προπονηθούν. Ή, για την κωλυσιεργία του δήμου
σε ζωτικής σημασίας υποθέσεις για τους δημότες
και το περιβάλλον, όπως είναι αυτή σχετικά με τον
Λόφο Πανί και τα χρήματα που εκταμιεύθηκαν
από το Πράσινο Ταμείο, υπόθεση που θα μας
απασχολήσει σύντομα από πλευράς ρεπορτάζ. 
Σ’ ότι αφορά τις άλλες δύο δημοτικές παρατάξεις,
τη “Λαϊκή Συσπείρωση” (ΚΚΕ) και “Άνω Κάτω
στο Καλαμάκι” (ΣΥΡΙΖΑ), απ’ ότι φαίνεται, βρί-
σκονται στο στάδιο των διεργασιών, γενικότερα. 
Σε κάθε περίπτωση, παντως, και σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, και οι δύο αυτοί δημοτικοί συνδυα-
σμοί φέρεται να αναζητούν νέους επικεφαλής,
αφού οι σημερινοί, εκτός απο τα δημοτικά, έχουν
και τις καθημερινές επαγγελματικές τους δραστη-
ριότητες, κάτι που δείχνει να λειτουργεί ανασχε-
τικά, παρ’ όλο που, όλοι, με την μέχρι τώρα
παρουσία τους στο Δ.Σ. μόνο θετικά σχόλια
έχουν εισπράξει. 
Αυτά - προς το παρόν - για τον Άλιμο και σε ανα-
μονή για τα περαιτέρω      

Tα όσα έχουν συμβεί στην παρά-
ταξη του δημάρχου, αλλά και αυτά

που πρόκειται να ακολουθήσουν, δεν
επηρεάζουν μόνο τη διοίκηση, του
Θάνου Ορφανού μα και την γενικό-
τερη κατάσταση εν όψει των επερχο-
μένων δημοτικών εκλογών. 

l

Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη
Υποψηφιότητες σοβαρές 
και υποψηφιότητες 
για... γέλια

Α
πό που ν’ αρχίσει  και που να τελειώσει
κανείς μ’ αυτά που έχουν αρχίσει και κυ-
κλοφορούν εδώ και λίγο καιρό, σχετικά

με τις διάφορες υποψηφιότητες στο Δήμο
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Η ουσία είναι
πως, με τα έως αυτή τη στιγμή, οι σοβαρές είναι
συγκεκριμένες, αφού αυτές είναι που θα έχουν
τον πρώτο λόγο στις εκλογικές διαδικασίες,
αλλά και στην διαμόρφωση του τελικού εκλο-
γικού αποτελέσματος. 
Με τα τα έως τώρα δεδομένα λοιπόν, έχουμε
τις εξής “σίγουρες” και σοβαρές: τον δήμαρχο
Σπύρο Πανά και τον επικεφαλής της μείζονος
μειοψηφίας Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. 
Έτσι, εκτός κάποιου συγκλονιστικού (και πέρα
από τα ανθρώπινα) απροόπτου, προς το παρόν,
αυτά είναι δύο τα βασικότερα ίσως, από τα
ονόματα που θα μας απασχολήσουν από τούδε
και στο εξής, γενικά. 
Στη συνέχεια και όταν οι διεργασίες ξεκινή-
σουν, - αν δεν έχουν ήδη αρχίσει - σε ΚΚΕ και
ΣΥΡΙΖΑ, και ολοκληρωθούν, είναι πιθανό να
μιλάμε για άλλες δύο με τρεις, εξ ίσου σοβα-
ρές, υποψηφιότητες από το χώρο της κεντροα-
ριστεράς και της αριστεράς, ευρύτερα. 
Τα ονόματα αυτά που ακούγονται στην περί-
πτωση που προαναφέραμε, είναι οι Παναγιώ-
της Καπετανέας (τέως δήμαρχος Βάρης),
Γιάννης Σκουμπούρης (δημοτικός σύμβουλος
και Γραμματέας του Δ.Σ.), ενώ το ΚΚΕ, που σ’
αυτή τη δημοτική περίοδο εκπροσωπήθηκε με

τον καλύτερο τρόπο από τον εκλεγμένο του
σύμβουλο Κώστα Πασακυριάκο, έδειξε ότι
διαθέτει ικανά και αξιόλαγα στελέχη σε τοπικό
επίπεδο. 
Μετά από όλα αυτά, πάντα σε πρώτο χρόνο,
και αποφεύγοντας τις όποιες φήμες, τις όποιες
“προφητείες”, σε κάθε περίπτωση ή, τις διά-
φορες “πυροτεχνηματικές... μαντεψιές”, είμα-
στε πλησιέστερα στην πραγματικότητα όταν
λέμε πως, οι, κατά κύριο λόγο, σημαντικές υπο-
ψηφιότητες, είναι οι προαναφερθείσες. 
Τώρα, και σ’ ότι αφορά κάποια άλλα ονόματα
που ακούγονται από γλώσσες.. “παπαγαλίζου-
σες”, δεν είναι τίποτε άλλο παρά, η προσπάθεια
ολίγων τινών συγκεκριμένων (και γνωστών)
καιροσκόπων της Βούλας, προκειμένου να
βγάλουν από τη ντουλάπα της απαξίωσης ορι-
σμένους σκελετούς, οι οποίοι, όταν, πριν κά-
ποια χρόνια, συμμετείχαν στη διοίκηση, το
μόνο “έργο” που κατόρθωσαν(!)  - γιατί περί

“κατορθώματος” πρόκειται - ήταν να κάνουν το
όνομά τους συνώνυμο, ταυτόσημο της συναλ-
λαγής κάτω από το τραπέζι, της ασχετοσύνης,
και, γενικά, της πλήρους αποτυχίας. 
Αυτές οι υποψηφιότητες “σκελετοί” από την πε-
ριοχή της Βούλας λοιπόν, είναι που κάνουν τον
κόσμο να βάζει τα γέλια, γιατί, αν ήταν άξιοι της
εμπιστοσύνης του θα τους τιμούσε ξανά με την
ψήφο του και δεν θα τους “μαύριζε” (κυριολε-
κτικά), στέλνοντάς τους να πίνουν ουζάκι κάτω
στην παραλία, μετρώντας τις βάρκες που περ-
νάνε από εκεί. 
Και στο σημείο αυτό, οφείλουμε να δώσουμε
τα εύσημα στον Γρηγόρη Κωνσταντέλο, ο
οποίος, παρ’ ότι αυτά τα πρόσωπα προσπάθη-
σαν, με ποικίλους τρόπους, να τον πλησιάσουν
για να τους πάρει στο ψηφοδέλτιό του, αυτός
τους “έστειλε”, αρνούμενος οποιαδήποτε
σχέση μαζί τους, αφού γνωρίζει από “πρώτο
χέρι” τον βίο και την πολιτεία τους.   

Γλυφάδα
Ο... μεγάλος ασθενής

Μ
ε μία σειρά σκανδάλων, για άλλους με
όλη τη σημασία της λέξης, και για άλλους
σκάνδαλα εντός εισαγωγικών, μπαίνει

στην προεκλογική φάση και ο δήμος Γλυφάδας. 
Οι υποθέσεις που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέ-
ρον των πολιτών και θα ορίσουν, θεωρούμε, τις
εξελίξεις στο μεγάλο δήμο της παραλίας, αφο-
ρούν στην αγορά των oικοπέδων Παπαδημη-
τρίου, στην υπόθεση του κτιρίου της ΕΥΔΑΠ,
ιδιοκτήσιας του Δημάρχου, στην αποπεράτωση
του Παλαιού Δημαρχείου, στο παράνομο
Nεκροταφείο στον Υμηττό, κ. ά. 
Όλες αυτές οι υποθέσεις, που ανάγκασαν αρκε-
τούς δημοτικούς του συμβούλους να αποχωρή-
σουν από την παράταξή του, καθιστούν το
σημερινό δήμαρχο αμφιλεγόμενη υποψηφιότητα
για τις εκλογές του Μαϊου του 2014. 
Και λέμε αμφιλεγόμενη υποψηφιότητα, αφού
υπάρχει εμπλοκή με τη δικαιοσύνη για τις παρα-
πάνω υποθέσεις και που κανείς δεν ξέρει ποια θα
είναι η έκβασή τους, ο δε βαθμός που χαρακτη-
ρίζει κάποια ή, πιθανόν κάποιες απ’ αυτές, είναι
στα επίπεδα του κακουργήματος. 
Κι ενώ αυτές οι υποθέσεις βαρύνουν τη σημερινή
διοίκηση το Κ. Κόκκορη, λίγους μήνες πριν τις δη-

μοτικές εκλογές, επιδίδεται σε έργα βιτρίνας και
εξωραϊσμού της εικόνας της πόλης, εγκαινιάζει
έργα, τα οποία είναι δωρεές και γίνονται με δα-
πάνες και επίβλεψη της οικογένειας Μαρτίνου, την
ώρα που σύσσωμη η αντιπολίτευση τον κατηγο-
ρεί για κατασπατάληση του δημοτικού χρήματος. 

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης
τώρα, και μετά την αποχώρηση Βαρβιτσιώτη, η
μεγάλη παράταξη έμεινε ουσιαστικά ορφανή. 
Παράλληλα, η επικεφαλής των Ανοιχτών Ορι-
ζόντων Αθηνά Λυγνού, η οποία συσπειρώνει

Πως θα πάρει τη δημαρχία περπατώντας ισχυρίζεται το περιβάλλον του ση-
μερινού δημάρχου Κ. Κόκκορη ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν την υποψηφιό-
τητά του αμφιλεγόμενη αφού έχει ανοιχτά μέτωπα με τη δικαιοσύνη. Από την
άλλη,  η επικεφαλής των “Ανοιχτών Οριζόντων” Αθηνά Λυγνού κρατά
στάση αναμονής, εν όψει και του νέου εκλογικού νόμου.  

Με τα δεδομένα που μέχρι σήμερα, έχουμε τις εξής σίγουρες υποψηφιό-
τητες: τον δήμαρχο Σπύρο Πανά και τον επικεφαλής της μείζονος μει-
οψηφίας Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. 

l

l
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γύρω της ένα πολύ σημαντικό ποσοστό ψηφο-
φόρων και θα μπορούσε να διεκδικήσει επάξια
τη δημαρχία, κρατά μία στάση αναμονής, εν όψει
και του νέου εκλογικού νόμου.
Πιστεύουμε, όμως, πως σύντομα η κυρία Λυγνού
θα δώσει απάντηση για το ποιες θα είναι οι κι-
νήσεις της από δω και στο εξής.   
Τώρα, όσον αφορά στην παρουσία των υπόλοι-
πων συνδυασμών της ελάσσονος αντιπολίτευ-
σης, φημολογείται πως ο κ. Ταστάνης επιδιώκει
να ηγηθεί συνδυασμού στηριζόμενου από το ΣΥ-
ΡΙΖΑ, με λίγες πιθανότητες όμως, ενώ ο κ. Τάσ-
σος φαίνεται να παραμένει επικφαλής της
“ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ”. 
Όμως, πέρα από τα γνωστά, δύο νέα πρόσωπα -
προς το παρόν -  έκαναν την εμφάνισή τους ως
υποψηφιότητες στη Γλυφάδα. 
Η μία αφορά στο πρόσωπο του ευρωβουλευτή
της Ν.Δ. Γιώργο Παπανικολάου και η άλλη στο
πρόσωπο του Μιχάλη Χρηστάκη, Γενικό Γραμ-
ματέα του δήμου Αμαρουσίου μέχρι σήμερα. 
Πρόκειται για δύο νέα πρόσωπα, γλυφαδιώτες,
που μέχρι τώρα δεν έχουν ασχοληθεί με την το-
πική αυτοδιοίκηση στην περιοχή.
Το ενδιαφέρον τους για τις εκλογές του Μαϊου
και σ’ ότι αφορά τη Γλυφάδα, εξετάζεται με προ-
σοχή και θα λέγαμε με δυσπιστία, απ’ όσους

έχουν άμεση εμπλοκή με τα δημοτικά πράγματα
της περιοχής.
Η άποψή μας είναι πως πρόκειται για δύο νέα

αξιόλογα πρόσωπα που θα είχε ενδιαφέρον να
nμάθουμε τις απόψεις τους και τον τρόπο που θα
λειτουργούσαν στην περίπτωση εκλογής τους.

Παρέμβαση για το νέο
εκλογικό νόμο στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΜΑΪΟΣ 2014 
Υπάρχουν φαβορί; 

συνέχεια από τη σελ. 5

Γιώργος Παπανικολάου και Μιχάλης Χρηστάκης. Δύο νέα πρόσωπα στον αυτοδι-
οικητικό χάρτη της Γλυφάδας. Η ανάγκη ανανέωσης και τα νέα δεδομένα στην Αυ-
τοδιοίκηση τους φέρνει στο προσκήνιο και καθιστά ενδιαφέρουσα την παρουσία
τους αφού και οι δύο ο καθένας από το πόστο του βρίσκονται σε άμεση επαφή με
το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και τις πηγές άντλησης προγραμμάτων και πόρων.   

l

Ελληνικό - Αργυρούπολη
Μπρα ντε Φερ

Σ
ε μπρα ντε φερ εξελίσσονται τα δημοτικά
του δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης ανά-
μεσα στη διοίκηση του Χρήστου Κορτζίδη

και στην αξιωματική αντιπολίτευση του Γιάννη
Κωνσταντάτου. 
Απέναντι σ’ έναν αντίπαλο που δείχνει φανερά
σημεία κόπωσης, που φαίνεται να χάνει την ψυ-
χραιμία του και να λειτουργεί σπασμωδικά, ο
Γιάννης Κωνσταντάτος έχει παρατάξει την επι-
μονή, την υπομονή, τον συγκροτημένο έλεγχο
της διοίκησης και την άμεση επαφή με την κοινω-
νία του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης. 
Απέναντι σ’ αυτόν τον συγκροτημένο αντίπαλο, ο
Χρήστος Κορτζίδης φέρεται να αναζητά στηρίγ-
ματα και σε άλλες, “υπό ανέγερση” παρατάξεις. 
Οι διεργασίες σύμπραξης της κατακερματισμένης
πρ. παράταξης της μείζονος μειοψηφίας της “ΣΥΓ-
ΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΗΣ” με άλλες δυνάμεις του κεν-
τροαριστερού χώρου, συναντά δυσκολίες και όχι
τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τους εμπνευ-
στές της. 
Κατά τα άλλα, οι παρατάξεις που κινούνται στο
χώρο της αριστεράς δεν αναμένεται να παρου-
σιάσουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.  

Φανερά σημεία κόπωσης φαίνεται να παρουσιάζει η δημοτική αρχή του Χρήστου
Κορτζίδη αφού ο έλεγχος και η κριτική που του ασκείται από την πλευρά της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης του Γιάννη Κωνσταντάτου φέρνει στο προσκήνιο αστοχίες
σχετικές με πολιτικά και κοινωνικά ατοπήματα του Χρήστου Κορτζίδη, με τελευ-
ταίο και ηχηρό παράδειγμα, τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά που εφαρμόζει ο Δή-
μαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης ακόμα και στο θάνατο, χρεώνοντας ακριβότερα
τα τέλη νεκροταφείου για τους κατοίκους της Αργυρούπολης. 

l

Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Εσωτε-
ρικών κ. Γιάννη Μιχελάκη.

Κύριε Υπουργέ, έχω μια 20ετή διαδρομή στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, και συγκεκριμένα στο

Δήμο Γλυφάδας (1987- 2006) όπου ήμουν επί
5 διετίες Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
με 3 διαφορετικούς Δημάρχους (Σούφης, Σπον-
δυλίδης, Σφακιανάκης).
Εκτός από την πολυετή εμπειρία μου ως αιρετός,
έχω και μια δεκαπενταετή ενασχόληση με τηλεο-
πτική εκπομπή με τον χαρακτηριστικό τίτλο
‘’ΔΗΜΟ…λογίες’’, στο τοπικό κανάλι LOCAL
TV, και ήδη διαδικτυακό LOCAL WEB TV, με
θέματα αποκλειστικά αυτοδιοικητικά. Στα πλαί-
σια αυτής της εκπομπής, που είχα την επιμέλεια
και παρουσίασή της, είχα την ευκαιρία να έρθω
σε επαφή με πάρα πολλούς αιρετούς της Τοπι-
κής, Νομαρχιακής και Περιφερειακής Αυτοδιοί-
κησης από όλη την Αττική. Η ανταλλαγή
απόψεων με αιρετούς από όλο το πολιτικό
φάσμα, αλλά και από διαφορετικές περιοχές,
εκτός του ότι εμπλούτισε τις γνώσεις και τις εμ-
πειρίες μου, επηρέασε καθοριστικά θα έλεγα,
και τον τρόπο της σκέψης μου, έτσι ώστε να αν-
τιμετωπίζω την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης με ευρύτερη ματιά και νοοτροπία.
Τα παραπάνω αυτοβιογραφικά μου στοιχεία δεν
τα αναφέρω για λόγους αυτοπροβολής, αλλά
για να «επικυρώσουν» τα όσα γράφω παρα-
κάτω, τα οποία προέρχονται από τις βιωματικές
εμπειρίες που αποκόμισα από τον «μεγάλο
έρωτα» της ζωής μου, που είναι ο θεσμός της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ότι χρειάζονται αλ-
λαγές και τομές στο θεσμικό πλαίσιο της Τ. Α.
το επιβεβαιώνουν και οι πρόσφατες σφυγμομε-
τρήσεις που δείχνουν ότι οι σχεδιαζόμενες αλ-
λαγές στον εκλογικό νόμο για την εκλογή
Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, βρί-
σκουν σε συντριπτικό ποσοστό σύμφωνη όλη
την κοινωνία, η οποία φαίνεται να είναι πιο
μπροστά από αυτούς που αντιδρούν, είτε συμ-
μετέχουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε
είναι Δήμαρχοι.

Συμφωνώντας με την πρωτοβουλία σας, επι-
τρέψτε μου να συμβάλλω κι εγώ στον δημόσιο
διάλογο που άνοιξε. Θεωρώ λοιπόν ότι η σχε-
διαζόμενη αλλαγή είναι προς τη σωστή κατεύ-
θυνση, γιατί με το σημερινό εκλογικό σύστημα,
οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να ψηφίζουν
τόσο τον Δήμαρχο όσο και τους Δημοτικούς
Συμβούλους αποκλειστικά από το ίδιο ψηφο-
δέλτιο χωρίς να μπορούν να επιλέξουν άλλα
πρόσωπα, που ενώ είναι άξια και ικανά, είναι σε
άλλα ψηφοδέλτια. Είναι προφανές ότι εφ όσον
πλέον θα έχουμε δύο ενιαία ψηφοδέλτια, θα

Του
Παναγιώτη Γιάχου 
πρ. προέδρου
Δημοτικού 
Συμβουλίου
Γλυφάδας 
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ότητα η ποσότητα και η δαπάνη εργασιών κάθε εργο-
λαβίας από όσες ανατέθηκαν από τον Δήμο και φυσικά
όσες στην συνέχεια εργασίες ανέλαβε και διεκπεραίωσε
η οικογένεια Μαρτίνου.

Να διαχωρίσει τις ευθύνες της 
η οικογένεια Μαρτίνου άμεσα!

Αυτή η τελευταία και πολύ κρίσιμη επισήμανση του πο-
ρίσματος, με εξαναγκάζει να επανέλθω εκ νέου και να
ζητήσω από την οικογένεια Μαρτίνου όπως εζήτησα και
στο προηγούμενο άρθρο μου, τον περασμένο Αύγου-
στο ‘’να δώσει στην δημοσιότητα μια πλήρη έκθεση
σχετική με την κατάσταση που παρέλαβε το Παλαιό Δη-
μαρχείο, σε τι εργασίες προχώρησε και πόσο κόστι-
σαν’’. 
Σήμερα μετά την δημοσιοποίηση του πορίσματος του
σώματος ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, γνωρίζουμε
ότι ο Δήμος στα ένδεκα χρόνια που διήρκεσαν οι τρεις
εργολαβίες που ανέθεσε και καμία δεν ολοκληρώθηκε
με διαφάνεια και νομιμότητα, κατέβαλλε συνολικά
1.001.828,71 ευρώ με ΦΠΑ, πλέον 18.860 ευρώ για
τόκους υπερημερίας! (σελίδα 23 του πορίσματος). 
Δεν ξέρουμε όμως τα χρήματα αυτά πως σπαταλήθηκαν
και κυρίως, για ποιες εργασίες δήθεν χρεώθηκαν και εάν
πράγματι δικαιολογούνται. Η συντάκτρια του πορίσμα-
τος επί αυτών των ερωτημάτων κατέγραψε την αδυναμία
της να δώσει πλήρη και τεκμηριωμένη απάντηση. 
Ενδέχεται κάποιοι ‘’επιτήδειοι’’ να δηλώσουν ενώπιον
της Δικαιοσύνης για να αποφύγουν τις συνέπειες των
ευθυνών τους, οτι διατέθηκαν χρήματα σε εργασίες που
δήθεν έγιναν και να τα οικειοποιήθηκαν, ενώ στην
πραγματικότητα οι εργασίες αυτές να έγιναν μεταγενέ-
στερα με δωρεάν δαπάνη της οικογενείας Μαρτίνου!
Αυτό μόνο η οικογένεια Μαρτίνου μπορεί να το απο-
τρέπει για να μην συμβεί σε κάθε περίπτωση. 
Είναι συνεπώς επιτακτική ανάγκη για την δίκαιη κατα-
νομή και απόδοση ευθυνών από την Δικαιοσύνη, αλλά
κυρίως για την προστασία της ίδιας οικογένειας Μαρτί-
νου από κακόβουλα σχόλια, (μακάρι να είχαμε περισ-
σότερες τέτοιες οικογένειες) να κάνει δεκτή την
παραπάνω έκκλησή μου δίδοντας άμεσα στη δημοσιό-
τητα τα παραπάνω στοιχεία. 
Τα ύποπτα παρανομιών και υπό δικαστική διερεύνηση
πεπραγμένα δημοτικών παραγόντων Γλυφάδας, είναι
ανεπίτρεπτο να συγχέονται και να αναμιγνύονται με την
δωρεάν κοινωφελή προσφορά και δραστηριότητες της
οικογένειας Μαρτίνου σε ότι αφορά το Παλαιό Δημαρ-
χείο. 
Επιβάλλεται ο πλήρης διαχωρισμός και σαφής οριοθέ-
τηση μεταξύ τους, την οποία η οικογένεια Μαρτίνου
μπορεί άμεσα να επιτύχει με την αιτούμενη δημοσιο-
ποίηση στοιχείων, διαχωρίζοντας έτσι πλήρως κάθε ευ-
θύνη και κάθε υποψία ανάμιξης ή συγκάλυψης στο
αποδεδειγμένα υπαρκτό σκάνδαλο του Παλαιού Δη-
μαρχείου, όπως αποδεικνύεται από τις παραπάνω εξε-
λίξεις!
Μετά την δημοσιοποίηση του παραπάνω πορίσματος
την προηγούμενη εβδομάδα και επειδή είχε παρέλθει
πάνω από ένας μήνας από την δημόσια έκκληση μου
προς την οικογένεια Μαρτίνου, έκρινα σκόπιμο να επι-
κοινωνήσω τηλεφωνικά με την Βουλευτή και Δημοτική
Σύμβουλο Βούλας κ. Μαρτίνου. Να την ενημερώσω
σχετικώς, ζητώντας και προφορικά από την οικογένεια
της μέσω αυτής, την δημόσια περιγραφή κυρίως των ερ-
γασιών και των δαπανών που έγιναν στο Παλαιό Δη-
μαρχείο με δωρεά της οικογενείας της. 
Η ίδια δεν γνώριζε και επιφυλάχτηκε να απαντήσει σε
συνενόηση με το οικογενειακό της περιβάλλον. Εάν
λάβω σχετική απάντηση ασφαλώς θα την δημοσιοποι-
ήσω με ταυτόχρονη αποστολή στην Περιφέρεια και την
Δικαιοσύνη, εφόσον η οικογένεια Μαρτίνου δεν δώσει
τα σχετικά στοιχεία στην Δικαιοσύνη και τον Γ.Γ Περι-
φέρειας Αττικής, όπως κατά τη κρίση μου επιβάλλεται
μετά τις παραπάνω εξελίξεις.

Ευθύνες έχει και ο Γ. Γραμματέας
Περιφέρειας και οι υπηρεσίες του!

Στο πόρισμα συνολικά καταγράφονται και τεκμηριώ-
νονται 12 παραβάσεις της νομοθεσίας και για τις τρεις
εργολαβίες που ανέθεσε το Δ.Σ και καμία δεν ολοκλη-
ρώθηκε όπως προέβλεπε η νομοθεσία, οι συμβάσεις

και το συμβατικά τεύχη των εργολαβιών, από υπαίτιες
ενέργειες ή παραλείψεις των αρμοδίων υπηρεσιών του
Δήμου και των αντιστοίχων Δημαρχιακών επιτροπών
και Δημοτικών Συμβουλίων. 
Συγκεκριμένα 5 παραβάσεις της νομοθεσίας Δημοσίων
έργων αφορούν την πρώτη εργολαβία που υπογράφηκε
στις 13-12-2000 επί Δημαρχίας Λανδράκη ύψους
100.584.727 δρχ. χωρίς τον ΦΠΑ. 
Δύο παραβάσεις στην δεύτερη εργολαβία που υπογρά-
φηκε στις 13-6-2007 επί Δημαρχίας Θεοδωρόπουλου
ύψους 418.761 ευρώ με ΦΠΑ. Και πέντε παραβάσεις
στην τρίτη εργολαβία που υπογράφηκε στις 28-5-2009
από τον κ. Θεοδωρόπουλο ύψους 297.336 ευρώ με
ΦΠΑ , η οποία επεκτάθηκε χρονικά στην Δημαρχία Κόκ-

κορη. 
Και στις τρεις εργολαβίες σύμφωνα με το πόρισμα δεν
έγινε ποτέ, όπως ο Νόμος προβλέπει, τελική επιμέτρηση
των εργασιών και των υλικών που εισέφεραν οι εργο-
λάβοι. Ούτε συντάχτηκαν πρωτόκολλα προσωρινής και
οριστικής παραλαβής. 
Στην πρώτη και στην τελευταία εργολαβία έγινε αυτο-
δίκαιη παραλαβή χωρίς κανένα έλεγχο από βαρύτατη
αμέλεια ή παράλειψη ενεργειών αρμοδίων οργάνων
τόσο του Δήμου, όσο και της Περιφέρειας Αττικής!
Όλες οι παράνομες ενέργειες και αποφάσεις των αρμο-
δίων υπηρεσιών του Δήμου, Δημαρχιακών Επιτροπών
και Δημοτικών Συμβουλίων και για τις τρεις αυτές ερ-
γολαβίες ανακατασκευής του Παλαιού Δημαρχείου,

εκρίθησαν νόμιμες τόσο από τους εκάστοτε Περιφε-
ρειάρχες μεταξύ αυτών και ο νυν κ. Καλογερόπουλος,
όσο και από τον προληπτικό έλεγχο των οργάνων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου! 
Μάλιστα για την Τρίτη εργολαβία το πόρισμα αποδίδει
αποκλειστικά την ευθύνη για την αυτοδίκαιη παραλαβή
των εργασιών του εργολάβου χωρίς κανένα έλεγχο
στον ίδιο τον κ. Καλογεροπουλο και στην υπό αυτόν
αρμόδια Διεύθυνση. Καίτοι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου ζήτησε έγκαιρα να ορίσει τα μέλη της
οριστικής παραλαβής,ο κ. Καλογερόπουλος τα όρισε
καθυστερημένα σε χρόνο που είχε κατά τον Νόμο παύ-
σει η αρμοδιότητα τους να ελέγξουν την τήρηση των
συμβατικών υποχρεώσεων του εργολάβου!!. 
Έτσι έγινε αυτοδίκαια η παραλαβή χωρίς κανένα έλεγχο!
Σαφέστατη συνεπώς η βαριά αμέλεια και η παράβαση
των καθηκόντων του κ. Καλογερόπουλου! Σαφέ-
στατες κα ι τεκμηριωμένες οι ευθύνες του! Δεν πρέ-
πει και γι αυτόν να συνταχτεί και να του κοινοποιηθεί
μια κλήση απολογίας από τον Προϊστάμενό του
Υπουργό; 
Με πιο ηθικό κύρος ο κ.Καλογερόπουλος ( ή και θρά-
σος αν θέλετε ) καλεί σε απολογία με την ιδιότητα του
Ελεγκτή Νομιμότητας τους πράγματι υπαίτιους Δημοτι-
κούς Σύμβουλους σε μια υπόθεση στην οποία και ο
ίδιος είναι συνυπαίτιος κατά το πόρισμα; 
Ή μήπως με αυτόν τον τρόπο βέβαιου ελλείμματος προ-
σωπικής ευθιξίας και περισσεύματος εξουσιαστικού
θράσους, επιδιώκει την παράκαμψη λογοδοσίας και
ελέγχου επί των δικών του αναμφισβήτητων ευθυνών; 
Αυτά είναι ερωτήματα που θέτουν ψιθυριστά κάποιοι
νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης Κόκκορη που
εκλήθησαν σε απολογία από τον κ. Καλογερόπουλο και
διατείνονται ότι έπεσαν θύματα παραπλάνησης από τον
Δήμαρχο κ. Κόκκορη και την πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σάκ-
κου σε αυτήν την υπόθεση. Ισχυρίζονται ότι μεθόδευ-
σαν να εισαχθεί το θέμα εκτός ατζέντας των θεμάτων
προς συζήτηση και χωρίς εισήγηση στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο! (Πράγματι έτσι έγινε).
Θεωρούν ότι υφαρπάχτηκε η ψήφος των που τους κα-
τέστησε απολογούμενους στον επίσης ένοχο Περιφε-
ρειάρχη και πιθανότατα πολύ σύντομα κατηγορούμε-
νους ενώπιον της Ποινικής Δικαιοσύνης!!

Φιλοι αναγνώστες 
παραείναι μεγάλη η αλυσίδα της παραβατικής συμπερι-
φοράς σε αυτή την υπόθεση που άρχισε το 2000 με
πρώτους κρίκους δημοτικούς άρχοντες Γλυφάδας και
προστέθηκαν ανεπίτρεπτα στην πορεία των 11 ετών οι
κρίκοι Διευθυντών και Γ. Γραμ. Περιφέρειας Αττικής,
αλλά και οργάνων του υπεράνω υποψίας Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου! 
Μου θυμίζουν όλα αυτά την πολύκροτη υπόθεση των
οικοπέδων. Πολλές συμπτώσεις και ομοιότητες!! Κοινό
το συμπέρασμα για την καρατσεκαρισμενη διαπίστωση
της ανεξέλεγκτης ασυδοσίας που εκτρέφει την δια-

συνέχεια από τη σελ. 5

Δήλωση Μουλακάκη Βασίλη για το παλαιό Δημαρχείο 
Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα του Παλαιού Δημαρχείου Γλυφάδας και την κλήση των δημοτικών συμβούλων σε
απολογία από τον Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κ. Καλογερόπουλο, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος (πρώην
της διοίκησης Κόκκορη) απέστειλε  την ακόλουθη δήλωση: 

Δυστυχώς με όλα αυτά που πρόσφατα ήρθαν στη δημοσιότητα από τον αξιότιμο κ. Δημήτριο Καραπάνο (τέως αντιδήμαρχο
οικονομικών στο Δήμο Γλυφάδας) για το παλαιό Δημαρχείο, τα οποία δηλώνω με κάθε ειλικρίνεια, ότι μου ήταν παντελώς
άγνωστα, εκφράζω για μια ακόμα φορά την απογοήτευση και την οργή μου για τις ενέργειες του Δημάρχου κ Κόκκορη, που με
ενέπλεξε και βρέθηκα απολογούμενος στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Δημήτριο Καλογερό-
πουλο.

Παραπλανηθήκαμε με μεθοδευμένες ενέργειες, εγώ και άλλοι συναδέλφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποσπάστηκε η ψήφος μας με τον ισχυρισμό,
ότι το θέμα για την παραλαβή και αποπεράτωση του παλαιού Δημαρχείου είναι τυπικό,νόμιμο και πρέπει να ψηφιστεί για να ολοκληρωθεί η αισθητική
εικόνα και ολοκλήρωση του παλαιού Δημαρχείου με δωρεά του αξιότιμου κ.Μαρτίνου.Ως προς το αληθές αυτό γεγονός, υπάρχουν αδιάσειστα στοι-
χεία τα πρακτικά της αρ.127/2012 Πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ως υπεύθυνος πολίτης και Δημοτικός Σύμβουλος, δεν θα ήμουν ποτέ αντίθετος στην αποδοχή της χρηματικής δωρεάς για τον εν λόγω σκοπό.
Είμαι αηδιασμένος, γιατί ενώ ψήφισα καλοπροαίρετα να γίνει έργο και να τελειοποιηθεί το στολίδι μας στη Γλυφάδα, βρέθηκα απολογούμενος για ένα
θέμα που ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης, χωρίς καμία εισήγηση και είχα την διαβεβαίωση από την Πρόεδρο ότι όλα τα θέματα είναι ελεγμένα από τη
νομική υπηρεσία του Δήμου ως προς τη νομιμότητα για ψήφιση στο Δημοτικό συμβούλιο.
Δηλώνω αγνά και έντιμα, ότι δεν γνώριζα το ιστορικό εργολαβιών και διασπάθισης δημόσιου χρήματος δεκαετίας για την αποπεράτωση του παλαιού
Δημαρχείου και γι αυτό ανυποψίαστος ψήφισα για αποδοχή της δωρεάς Μαρτίνου προς όφελος της Γλυφάδας μας.
Θα ήταν παράλειψή μου, να μην σας γνωρίσω, ότι ο άνθρωπος που στη δικαιοσύνη κατήγγειλε τις οικονομικές ατασθαλίες σχετικά με το παλαιό Δη-
μαρχείο είναι ο κ. Γεωργόπουλος Πέτρος (τέως αντιδήμαρχος στην Πολεοδομία Γλυφάδας).

Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας:  
Eντοπίστηκαν ευθύνες σοβαρής 

παράβασης καθήκοντος μελών του Δ.Σ. 



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Οκτώβριος 20138

δημοτικό ρεπορτάζ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ:“B”

Την πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου, Ημέρα της Τρί-
της Ηλικίας, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της

νέας υπερσύγχρονης Πρότυπης Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων "St. George Metropolitan", η οποία
ξεκίνησε να λειτουργεί πρόσφατα επί της οδού Νη-
ρέως αρ. 3 στο Παλαιό Φάληρο, απέναντι από το κα-
ταπράσινο πάρκο του Φλοίσβου. 
Iδρυτής και υπεύθυνος της νέας Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων, o Παναγιώτης Κουβατσέας (διακρίνε-
ται ανάμεσα στον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Διο-
νύση Χατζηδάκη και τον πατέρα Αριστόβουλο στην
1η φωτ.). 
Παρουσία του δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη, των
αντιδημάρχων Αλεξ. Πανταζή, Αλεξ. Κορόμηλου, Μα-
ρίας Μιχαλοπούλου και του Προέδρου του Κέντρου
Πολιτισμού - Αθλητισμού και δημοτικού συμβούλου
Ντίνου Νικολαϊδη, ο ιερέας π. Αριστόβουλος ευλό-
γησε και προέβη στον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ ο
δήμαρχος, αφού συνεχάρη τον ιδρυτή και υπεύθυνο
της καινούργιας Μ.Φ.Η. Παναγιώτη Κουβατσέα, του

προσέφερε ως αναμνηστικό δώρο το Λεύκωμα του
δήμου Παλαιού Φαλήρου. 
Κατά την ξενάγηση που ακολούθησε σε όλους τους
χώρους, αυτό που διέκρινε κάποιος από την πρώτη
στιγμή, ήταν πως, με απόλυτο σεβασμό και αισθητική
αρμονία, οι κτιριακές εγκαταστάσεις πληρούν τις προ-
διαγραφές για να ικανοποιήσουν τις ειδικές απαιτή-
σεις και ανάγκες των χρηστών, για ασφάλεια, άνεση
και ποιότητα στη ζωή τους. 
Μετά τη μικρή γιορτή που ακολούθησε, σε σχετική
ερώτηση του υπογράφοντος στον κύριο Κουβατσέα,
αυτός απάντησε ότι "Η φροντίδα για τις φυσικές, κοι-
νωνικες και ψυχολογικές ανάγκες των συνανθρώπων
μας της Τρίτης Ηλικίας, είναι η κορυφαία μας προτε-
ραιότητα εδώ και είκοσι χρόνια". 
Στο σημείο αυτό, τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε
πως, αντίστοιχες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
"St. George Metropolitan" υπάρχουν στο Μοσχάτο,
στο Κουκάκι, και άμεσα θα τεθεί σε λειτουργία και μία
ακόμα, στη Γλυφάδα. 

Nέα Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Παλαιό Φάληρο

Ευχαριστήριο

Με την δημοσίευση αυτή θα ήθελα να εκφράσω τις πιο βαθιές  και ειλικρι-
νείς ευχαριστίες μου προς τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύση Χα-
τζηδάκη και στους συνεργάτες του, για την πολλαπλή ηθική,
συναισθηματική, ανιδιοτελή και πάνω από όλα ΓΕΜΑΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑ συμ-
παράστασή του και στήριξη στην επιχειρηματική πρωτοβουλία που αναλά-
βαμε δημιουργώντας το γηριατρικό κέντρο αποκατάστασης St. George
Metropolitan στο Παλαιό Φάληρο.  
Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης έχοντας κατανοήσει σε βάθος τις
ανάγκες της τρίτης ηλικίας, αλλά και πόσο σημαντικό είναι για τον τόπο
μας, εν μέσω οικονομικής κρίσης, η στήριξη κάθε σοβαρής επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας ευαισθητοποιήθηκε άμεσα και ήρθε αρωγός των προσπα-
θειών μας  πριν καν να του το ζητήσουμε. Με τη βεβαιότητα ότι η θετική του
ανταπόκριση θα είναι συνεχής, τον ευχαριστούμε θερμά και του ευχόμαστε
ολόψυχα κάθε επιτυχία στο έργο του.

Παναγιώτης Κουβατσέας
St. George Metropolitan

Αριστερή φωτ. Από αριστερά η κυρία Μιχαλοπούλου, ο υιός Κουβατσέας, Γιώργος, ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, δεξιά η κυρία Κουβατσέα και δίπλα της ο αντιδήμαρχος κ. Πανταζής.
Μέσον. Εργαζόμενοι στη Μονάδα Φιλοξενίας Ηλικιωμένων. Δεξιά. Ο ιδρυτής και υπεύθυνος  Παναγιώτης Κουβατσέας ανάμεσα στον αντιδήμαρχο κ. Κορόμηλο και στον δημοτικό σύμβουλο
και πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου Ντίνο Νικολαϊδη.  

Είναι γνωστό πως, από την
ημέρα  που ανέλαβε τη διοί-

κηση του Δήμου Παλαιού Φαλή-
ρου η σημερινή δημοτική αρχή
του Διονύση Χατζηδάκη, το ένα
έργο διαδέχεται το άλλο. 

Πρόσφατα, άρχισαν οι πρώτες εργα-
σίες για την ανέγερση του Κλειστού
Παλατιού της Γυμναστικής, όπως το
έχουν χαρακτηρίσει άνθρωποι που
συμβαίνει να γνωρίζουν καλά αυτό
που πρόκειται να χτιστεί, δίπλα από
τον Δ.Α.Κ. όπου βρίσκεται και το Δη-
μοτικό Κολυμβητήριο στην παραλιακή
ζώνη, ανάμεσα στη θαυμάσια Μαρίνα
του Φλοίσβου και στα VILLAGES.
Ταυτόχρονα, έχουν ξεκινήσει κι άλλα
έργα, στον εκεί ευρύτερο χώρο, που
δημιουργείται ο εντυπωσιακός Παιδι-
κός Κήπος. Όλα αυτά, μαζί με τη γενική
(έως και ολοκληρωτική σε κάποια ση-
μεία) ανακατασκευή του κτιρίου που

βρίσκεται εντός του Κολυμβητηρίου
και λειτουργούσε ως κυλικείο μέχρι
πρότινος, εκμισθωμένο από το δήμο

σε ιδιώτη, ο οποίος σύμφωνα με τον
Πρόεδρο του ΚΕΠΟΑ (Κέντρο Πολι-
τισμού - Άθλησης του δήμου) Ντίνο

Νικολαϊδη, φεύγοντας το άφησε
"ερείπιο",  ήταν η αιτία ώστε, στη χθε-
σινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, δημοτικοί
σύμβουλοι της αντιπολίτευσης να ανα-
φερθούν με τα καλύτερα λόγια για όλα
όσα έγιναν εκεί, τα οποία μεταμόρφω-
σαν το "ερείπιο" αυτό σε ένα χώρο
που, βλέποντας τον κανείς, και γνωρί-
ζοντάς τον, πως ήταν πριν, μόνο κο-
λακευτικά σχόλια μπορεί να πει. 
Έτσι, λοιπόν, σε σχετικό θέμα που συ-
ζητούσαν, και αφού νωρίτερα ο κ. Νι-
κολαϊδης είχε ενημερώσει το σώμα για
διάφορα ζητήματα της αρμοδιότητάς
του, ο δημοτικός σύμβουλος της αντι-
πολίτευσης Γιάννης Τριάντος, ο
οποίος έχει αποδείξει ότι δεν "χαρίζε-
ται" εύκολα στη διοίκηση, κρίνοντάς
την έως και σκληρά ορισμένες φορές,
όταν πήρε το λόγο, επαίνεσε αυτά που
κατάφερε ο συνάδελφός του και πρό-
εδρος του ΚΕΠΟΑ κ. Νικολαϊδης, λέ-
γοντας σε γενικές γραμμές: "Μπράβο

στο Δ.Α.Κ. και προσωπικά στον
κύριο Νικολαϊδη για το έργο που
έγινε εκεί. Είναι πλέον ένα πραγμα-
τικό στολίδι. Και, επαναλαμβάνω,
αξίζει τα συγχαρητήριά μας ο κ. Νι-
κολαϊδης, ο οποίος ήταν, και συνε-
χίζει να είναι καθημερινά και κάθε
στιγμή εκεί, και να εργάζεται για την
ολοκλήρωση του έργου με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο". 
Στο σημείο αυτό, και προκειμένου να
δώσει μία επιπλέον ευχάριστη νότα
στην ωραία ατμόσφαιρα που είχε δη-
μιουργηθεί, παρενέβη ο δήμαρχος κ.
Χατζηδάκης και είπε: "Καλά κι ωραία
όλα αυτά. Όμως, δεν λέτε τίποτα για
τον δήμαρχο, που είναι κι αυτός συνε-
χώς εκεί", για να πάρει την αφοπλι-
στική απάντηση από τον ετυμόλογο
Γιάννη Τριάντο: "ο δήμαρχος είναι
γνωστό πως, είναι πανταχού
παρών". 

Νικόλας Κονταρίνης

Αναγνωρίζεται το έργο του Ντ. Νικολαϊδη στο Κολυμβητήριο  Παλαιού Φαλήρου

Ο Ντίνος Νικολαϊδης δεξιά με τον δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη στο ανα-
καινισμένο κτίριο εντός το Κολυμβητηρίου, όπου λειτουργεί πλέον κου-
ζίνα για το συσσίτιο των απόρων. 
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Επτά μήνες περίπου πριν από τις Δημοτι-
κές Εκλογές. Ανταποκρίθηκε η Δημοτική

σας Αρχή στις προσδοκίες των Φαληριω-
τών; Πως κρίνετε τα αποτελέσματα της πρό-
σφατης πανελλαδικής δημοσκόπησης της
ΚΑΠΑ RESEARCH η οποία σας φέρει δεύ-
τερο σε δημοφιλία δήμαρχο πανελλαδικά;

Η Δημοτική μας Αρχή ανταποκρίθηκε με το
παραπάνω στις προσδοκίες των Φαληριωτών.
Ειλικρινά πιστεύω ότι οι πολλοί που μας ψή-
φισαν την προηγούμενη φορά (το ποσοστό
μας άγγιξε το 62%  από την Πρώτη Κυριακή)
αλλά και οι σαφώς λιγότεροι που στάθηκαν
κριτικά απέναντι μας,  έχουν να πουν πολύ
καλά λόγια για την καθαριότητα, το πράσινο,
τους παιδικούς σταθμούς, τις κοινωνικές υπη-
ρεσίες, τα  έργα που γίνονται, τις παιδικές
χαρές, το νέο Δημαρχείο, την ανάπλαση της
Αγ. Αλεξάνδρου και ένα σωρό άλλα πράγματα
που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν, και που για
το καθένα από αυτά θα μπορούσε να γίνει και
μια ξεχωριστή συνέντευξη. 
Από τότε που αναλάβαμε την τύχη της Πόλης
καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για να
αναβαθμιστεί ο Δήμος. Το Παλαιό Φάληρο
ήταν μια Πόλη με σημαντικές ελλείψεις σε βα-
σικές υποδομές. Σήμερα, θεωρώ ότι το Φά-
ληρο έχει γίνει μια ελκυστική Πόλη της οποίας
αναδείξαμε τις δυνατότητες και τις ομορφιές
της. Πιστεύω πολύ στην δυναμική της Πόλης
και γι΄ αυτήν  την δυναμική μοχθώ καθημε-
ρινά.
Όσον αφορά την δημοσκόπηση στην οποία

αναφέρεστε θα ήθελα να σημειώσω ότι μετά
το εντυπωσιακό ποσοστό επανεκλογής της
προηγούμενης φοράς, δεν επαναπαυθήκαμε
στην νίκη μας και ούτε στο υψηλό ποσοστό
που πετύχαμε. Αυτό που οι άλλοι χαρακτήρι-
ζαν θρίαμβο, για μας ήταν μια ισχυρή και κα-
θαρή εντολή των πολιτών, που αύξησε το
αίσθημα ευθύνης απέναντι τους προκειμένου
να εμφανισθούμε αντάξιοι της μεγάλης και
πλατιάς εμπιστοσύνης τους. Συνεχίσαμε λοι-
πόν απρόσκοπτα την  δουλειά  μας  γεγονός
που αναδεικνύουν και μάλιστα με εντυπω-
σιακά ποσοστά και όλες  οι σχετικές έρευνες
που έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο
καιρό. Φαίνεται δε, ότι οι Δημότες του Πα-
λαιού Φαλήρου, στην συντριπτική τους πλει-
οψηφία, μας εμπιστεύονται  και για το μέλλον,
θεωρώντας τον συνδυασμό μας την μόνη Δη-
μοτική παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί την
αναπτυξιακή πορεία του Δήμου.

Διανύουμε μια εποχή όπου οι Δήμοι
αλλά και γενικότερα το Κράτος, αντιμε-

τωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα.
Πως καταφέρνετε να εμφανίζεται ο Δήμος
σας πλεονασματικός χωρίς μάλιστα να υπο-
κύπτετε στον πειρασμό των δανείων και
ταυτόχρονα η θητεία σας και το έργο σας
να κρίνεται ιδιαίτερα πλούσιο και παραγω-
γικό;

Είναι αλήθεια ότι στο Παλαιό Φάληρο έχουμε
πετύχει ένα μικρό θαύμα κόντρα στην γκρίζα
πραγματικότητα της εποχής μας, με αποτέλε-
σμα να είμαστε στους δύο-τρεις Δήμους Πα-
νελλαδικά που όχι μόνο έχουμε πλεόνασμα

αλλά και δεν οφείλουμε ούτε ένα ευρώ στους
προμηθευτές και στους εργολάβους που πραγ-
ματοποιούν δημοτικά έργα. 
Όλα αυτά φυσικά και δεν έγιναν τυχαία. Ας
μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι στο ξεκίνημα μας,
παραλάβαμε έλλειμμα που ξεπερνούσε τα 3 εκ.
ευρώ ενώ σήμερα φτάσαμε να εμφανίζουμε
πλεόνασμα έχοντας ταυτόχρονα τα χαμηλό-
τερα Δημοτικά τέλη στην ευρύτερη περιοχή.
Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε και ει-
δικότερα όταν διακρίναμε την οικονομική
κρίση, ακολουθήσαμε οικονομική πολιτική με
αυστηρό έλεγχο των δαπανών και των εξό-
δων. Δεν σας κρύβω δε, ότι  με τρέλαινε ανέ-
καθεν  η λογική των εύκολων λύσεων που
προτείνονται από κάποιους ανεύθυνους, υπο-
θηκεύοντας το μέλλον του Δήμου και της
Πόλης. 
Τι έχουν να πουν αλήθεια, όλοι αυτοί  που
από την μία “περήφανοι και ευτυχισμένοι”  ει-
σηγούνταν μηδενική αύξηση δημοτικών τελών
και από την άλλη πρότειναν δανεισμό μερικών
εκατομμυρίων, προκειμένου να καλύψουν την
μισθοδοσία των υπαλλήλων και τους προμη-
θευτές; 
Αν τους είχαμε ακούσει  και τους είχαμε ακο-
λουθήσει πως θα ήταν σήμερα το Φάληρο;
Αντίθετα , εμείς ακολουθήσαμε τον  άλλο
δρόμο, δουλέψαμε πολύ, περιορίσαμε στα χα-
μηλότερα δυνατά επίπεδα τις λειτουργικές δα-
πάνες, ελέγξαμε αυστηρά τις προμήθειες και
εκμεταλλευτήκαμε στον μέγιστο βαθμό τα ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα και την διάθεση μεγά-
λων εταιρειών και ιδιωτών να προσφέρουν
μέσω προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης. 
Διαχειριζόμαστε και το τελευταίο ευρώ που
μας διατίθεται   με ευθύνη, διαφάνεια και σύ-
νεση δίνοντας ένα μήνυμα νοικοκυρέματος
λειτουργώντας αποκλειστικά και μόνο για το
καλό του Δημότη. Άλλωστε γι ΄αυτό έχουμε
καταφέρει να υλοποιήσουμε μεγάλα έργα και
ένα πρόγραμμα που κατά κοινή ομολογία χαί-
ρει της εκτιμήσεως όχι μόνο των Φαληριωτών
αλλά και Πανελλαδικά.  Και αυτή η προσπά-
θεια επιβραβεύεται και επιδοκιμάζεται , κάνο-
ντας και εμένα και τους συνεργάτες μου
περήφανους. Για παράδειγμα, η διάκρισή μου
στο διεθνές βραβείο LOCAL LEADER OF
THE YEAR, ήταν μια διάκριση ιδιαίτερα τιμη-
τική καθώς επιλέχθηκα ανάμεσα σε 350 αιρε-
τούς και αξιωματούχους της Ευρώπης και στην
βράβευση μου συνεκτιμήθηκαν και αξιολογή-
θηκαν κατά κύριο λόγο η πλεονασματική οι-
κονομική θέση του Δήμου, παρά την
οικονομική κατάσταση της χώρας, και η αξιο-
ποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η
οποία υπήρξε μεγάλη, χρηστή, αποτελεσμα-
τική και βελτίωσε την ποιότητα ζωής των Δη-
μοτών.

Ησχέση σας με τους Δημότες, χαρακτη-
ρίζεται  από την άμεση και καθημερινή

επαφή μαζί τους. Πόσο δύσκολο είναι κάτι
τέτοιο, σε μια εποχή που η σχέση των Πο-
λιτών με τους Πολιτικούς έχει δεχθεί αλλε-
πάλληλα πλήγματα και οι  αιρετοί
εκπρόσωποι αμφισβητούνται σε όλα τα επί-
πεδα;

Η καθημερινή επαφή με τους Δημότες και τους
Κατοίκους μου επιτρέπει να αισθάνομαι, να

ακούω και αφουγκράζομαι τα δικά τους κα-
θημερινά προβλήματα και να αντιλαμβάνομαι
τι πρέπει να γίνει . Μου επιτρέπει επίσης να
δίνω απαντήσεις, εξηγήσεις ή και να ενημε-
ρώνω  για τα προβλήματα που δεν έχουμε
ακόμα επιλύσει ή υστερούμε. Νιώθω ότι αν
χαθεί η επαφή με τους συνδημότες μου, θα
χάσω τις ρίζες μου. Και ο καλύτερος τρόπος
για χάσεις την επαφή είναι να καβαλήσεις το
καλάμι και να νομίσεις ότι έχεις τις απαντήσεις
και δε χρειάζεσαι την καθημερινή επαφή με
τους Δημότες. Θα σας εκμυστηρευτώ δε, ότι
από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με τα
κοινά, παρακαλούσα τον Θεό να μην μου
συμβεί κάτι τέτοιο. Και ελπίζω να το αποφύγω
μέχρι το τέλος.

ΟΔήμος σας έχει έντονη κοινωνική δρα-
στηριότητα. Μιλήστε μας λίγο για την

κοινωνική πολιτική του Δήμου σας και πως
αυτή υλοποιείται καθημερινά;

Σε αυτή την δύσκολη εποχή, με τη δύσκολη
οικονομική κατάσταση που περνάει η κοινω-
νία μας, αλλάξαμε τις προτεραιότητες μας και
δώσαμε περισσότερη σημασία και προτεραι-
ότητα στην κοινωνική πολιτική. Επίκεντρο μας
είναι ο άνθρωπος και κυρίως ο Δημότης που
έχει ανάγκη από την βοήθεια μας.
Θα πρέπει να τονίσω ότι έχουμε δημιουργή-
σει ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο με άμεσο
στόχο την παροχή βοήθειας σε εκείνους που
πραγματικά την έχουν ανάγκη. Έχουμε ανα-
πτύξει σημαντικές δομές κοινωνικής πρόνοιας
προκειμένου να δραστηριοποιούμαστε σε
πολλαπλά επίπεδα αρωγής των Δημοτών που
έχουν ανάγκη. Το δίκτυο  κοινωνικής αλλη-
λεγγύης, προστασίας, φροντίδας και εθελον-
τισμού, διευρύνεται συνεχώς. 
Ενδεικτικά θα μπορούσα να αναφέρω  την
διάθεση και διανομή έτοιμου φαγητού καθη-
μερινά σε άτομα που δεν μπορούν να μετακι-
νηθούν και απόρους  ενώ σε συνεργασία με
την Μητρόπολη μας, στηρίζουμε επισιτιστικά
προγράμματα για ανθρώπους που ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας. 
Μέσω των Δημοτικών μας ιατρείων η προλη-
πτική ιατρική που ασκείται είναι πολύ καλά ορ-
γανωμένη και κυρίως πολυδιάστατη καθώς
περιλαμβάνει πλήθος εξετάσεων για τους ανα-
σφάλιστους συνδημότες μας. 
Επίσης λειτουργεί τράπεζα αίματος, παρέχεται
ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη για τους μαθη-
τές και την νεολαία, προγράμματα για όλες τις
ηλικίες μέσω του Κέντρου Πολιτισμού &
Άθλησης καθώς και πρόγραμμα θερινής δημι-
ουργικής απασχόλησης. Τέλος διοργανώνον-
ται συνεχώς ανάλογες  δράσεις σε
συνεργασία με κοινωνικούς φορείς όπως ο
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Αρχιεπι-
σκοπή Αθηνών, προκειμένου να βοηθηθούν
οι άποροι, οι άστεγοι και οι πολύτεκνοι συν-
δημότες μας. Στόχος μας αποτελεί μια πιο
σύγχρονη, περισσότερο λειτουργική και κυ-
ρίως ανθρώπινη Πόλη.

Πρόσφατα υπεγράφη η σύμβαση κατα-
σκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου

Παλαιού Φαλήρου, ενός έργου σημαντικού
για την Πόλη και κυρίως για την νεολαία.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:
Στόχος μας μια πιο σύγχρονη, 

περισσότερο λειτουργική 

και κυρίως ανθρώπινη Πόλη

Μεγάλη συνέντευξη παραχώρησε στο “BHMA” Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης o Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου ο
οποίος δεν δίστασε να πει τα πράγματα με το όνομα
τους, ενώ δεν κρύβει την ικανοποίηση του για το έως
τώρα έργο της Δημοτικής Αρχής. 

Μίλησε για τα έργα και τα σχέδια του Δήμου και δή-
λωσε ικανοποιημένος από την έναρξη πολύ μεγάλων
έργων όπως το Κλειστό Γυμναστήριο της Πόλης
καθώς και την κατασκευή του Παιδικού Κήπου, έργων
που αναμένεται να αναβαθμίσουν περαιτέρω την παρα-
λιακή  ζώνη της Πόλης.

Διαβάστε παρακάτω την αποκλειστική συνέντευξη του
Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου, Διονύση Χατζηδάκη
στην εφημερίδα μας.

συνέχεια στη σελ. 10

συνέντευξη στο Νικόλα Κονταρίνη
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δημοτικό Ρεπορτάζ 

ωθηθούν να συμμετάσχουν στις αυτοδιοικητικές
εκλογές, πρόσωπα πετυχημένα και καταξιωμένα,
είτε ως υποψήφιοι Δήμαρχοι, είτε ως υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Είναι πάρα πολλοί αυτοί που απέφευγαν μέχρι
τώρα «να ανακατευτούν», γιατί δεν άντεχαν τα
πάσης φύσεως «αλισβερίσια» και «τις υποκλίσεις»
σε πρόσωπα που το βασικότερο προσόν που
είχαν, ήταν «το κομματικό χρίσμα», χωρίς όμως να
έχουν καταξιωθεί στην τοπική κοινωνία και να
έχουν ευρύτερη αποδοχή από τους πολίτες.
Αυτό όμως που πιστεύω, και το γράφω μετά
λόγου γνώσεως, είναι ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη
διαφάνεια και καθαρότητα στη διαχείριση των το-
πικών υποθέσεων, και αυτό θα είναι αποτέλεσμα
συναίνεσης αλλά και συναντίληψης ανθρώπων με
διαφορετική κοσμοθεωρία. Ακόμη κι οι επιλογές
των αξιωματούχων, είτε αυτός είναι ο Πρόεδρος
του Δημοτικού συμβουλίου, είτε οι Αντιδήμαρχοι,
είτε τα μέλη σημαντικών επιτροπών όπως η Οικο-
νομική και η Ποιότητας Ζωής, αλλά και τα Δ. Σ.
των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Νομικών Προ-
σώπων και γιατί όχι κι ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου ή οι Ειδικοί Σύμβουλοι, θα γίνονται με αν-
τικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια κι όχι με επι-
λογές των κολλητών και υποτακτικών του κάθε
Δήμαρχου «αφέντη». Πολύ δύσκολα θα αποτολ-
μήσει ο οποιοσδήποτε Δήμαρχος να διαταράξει τις
λεπτές ισορροπίες, επιλέγοντας ανίκανα ή δια-
βλητά πρόσωπα.
Έτσι το σύστημα θα πάψει να είναι δήμαρχο-κεν-
τρικό όπως είναι σήμερα, με τα αναρίθμητα φαινό-
μενα αδιαφάνειας και κακοδιοίκησης. Θυμίζω τις
καταγγελίες του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
κ. Ρακιντζή για την διαφθορά στην Τ. Α. αλλά και
τις καθαιρέσεις, τις καταδίκες και φυλακίσεις αιρε-
τών σ όλα τα επίπεδα της Τ. Α.
Στο νέο τοπίο, αυτός που θα θέτει υποψηφιότητα
για Δήμαρχος χρειάζεται να έχει σύνθετες ικανότη-
τες και προσόντα. Θα πρέπει να έχει αυξημένο
κύρος, να είναι μετριοπαθής και να διαλέγεται, να
ακούει και να συνυπάρχει, να διαπραγματεύεται και
να συνθέτει αντίθετες απόψεις και προ πάντων να
είναι συνετός, ευρηματικός και ανοιχτόμυαλος.
Μόνο με τον ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο και τη

διαφάνεια σ όλα τα επίπεδα, θα αντιμετωπισθούν
αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια, έχουν μάθει να κά-
νουν «τις δουλειές τους», με εκβιασμούς, με δήθεν
κομματικούς πατριωτισμούς και σικέ διαξιφισμούς.
Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τυχαίο, ότι σ'
αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία αντιδρούν κυ-
ρίως οι επί πολλά χρόνια Δήμαρχοι, οι λεγόμενες
«παλιές καραβάνες». Τους καταλαβαίνω, η συνή-
θεια είναι δεύτερη φύση, αφού τόσα χρόνια έχουν
συνηθίσει να διοικούν με τον Α ή Β τρόπο, ουσια-
στικά ανεξέλεγκτοι (βλέπε Δήμος Θεσσαλονίκης)
και να περνάνε τις αποφάσεις που θέλουν από το
Δημοτικό Συμβούλιο με διάφορες μεθόδους και
κυρίως με «διάλογο κουφών», μετατρέποντας σε
πάμπολλες περιπτώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο σε
«Δημοτικό Αβούλιο» ή ακόμη χειρότερα, σε «επι-
κυρωτήριο» προειλημμένων αποφάσεων και αδια-
φανών ενεργειών.
Οι αιτιάσεις από κάποιους καλό-μαθημένους ή
μάλλον κακό-μαθημένους Δήμαρχους, ότι δεν θα
μπορούν να διοικήσουν αν δεν έχουν εξασφαλι-
σμένη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο με κά-
νουν να αναρωτηθώ αν έχουν εμπιστοσύνη στα
επιχειρήματά τους και στο κατά πόσο αντέχουν
τον δημοκρατικό διάλογο αλλά και τον δημόσιο
έλεγχο. Μήπως τελικά αυτό που φοβούνται, είναι
ότι θα στερηθούν τις ετσιθελικές αποφάσεις, που
έχουν συνηθίσει να περνάνε τώρα στο Δημοτικό
Συμβούλιο, με την δεδομένη προκάτ πλειοψηφία
που τους δίνει απλόχερα ο ισχύων εκλογικός
νόμος; Άσε που για να διατηρήσουν, ακόμη και
αυτή την «πλειοψηφία», γίνονται ποικίλες συναλ-
λαγές πάνω και κάτω από το τραπέζι και μάλιστα
μεταξύ υποτιθεμένων συνοδοιπόρων και ομοϊδεα-
τών. Τρομάρα τους…
Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον κάθε πολίτη
να μπορεί να είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβου-
λος χωρίς να τον περνάει από «οντισιόν» ο κάθε
«χρισμένος» ή και «ά-χριστός» υποψήφιος Δήμαρ-
χος. Γνωρίζω περιπτώσεις που για λόγους προσω-
πικών ανταγωνισμών, οι υποψήφιοι Δήμαρχοι
έκοψαν από τον συνδυασμό τους αξιόλογους πο-
λίτες, μετά από βέτο που έθεσαν άλλοι υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι, γιατί φοβόντουσαν ότι αν
ήταν κι αυτός συνυποψήφιός τους στο ίδιο ψηφο-

δέλτιο, οι ίδιοι θα έχαναν ψήφους και δεν θα
εκλεγόντουσαν ή κι αν ακόμη εκλεγόντουσαν, δεν
θα έπαιρναν τα πόστα που ορέγονταν, σε ενδεχό-
μενη νίκη του συνδυασμού. Όπως και άλλες περι-
πτώσεις που οι ίδιοι οι υποψήφιοι Δήμαρχοι
έκοψαν την τελευταία στιγμή, αξιόλογους πολίτες
από το ψηφοδέλτιό τους, με αποτέλεσμα αυτοί να
μην έχουν χρονικά τη δυνατότητα να είναι υποψή-
φιοι, έστω και σε κάποιον άλλο συνδυασμό.
Είναι βαθειά αντιδημοκρατική η διάταξη του
ισχύοντος νόμου που απαγορεύει την μεμονωμένη
και ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Ενώ λοιπόν ο κάθε
πολίτης έχει το δικαίωμα «του εκλέγειν», ταυτό-
χρονα ο ίδιος αυτός πολίτης παρεμποδίζεται, να
ασκήσει το δικαίωμά του, «του εκλέγεσθαι», αφού
για να μπορεί να είναι υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος, πρέπει πρώτα να δηλώσει πίστη και υπο-
ταγή στον Α ή Β υποψήφιο Δήμαρχο, για να τον
συμπεριλάβει στον συνδυασμό του. Όσο για αυτό
που γράφτηκε κάπου, ότι ο κάθε υποψήφιος δημο-
τικός σύμβουλος, θα υποχρεούται να δηλώνει από
πριν με ποιόν υποψήφιο Δήμαρχο συμπλέει και
στηρίζει, αναρωτιέμαι τι νόημα έχουν τότε τα χωρι-
στά ψηφοδέλτια, όταν θα πρέπει ο κάθε υποψή-
φιος δημοτικός σύμβουλος, να δίνει
διαπιστευτήρια πίστης και αφοσίωσης στον Α ή
στον Β υποψήφιο Δήμαρχο. Αν ισχύσει κάτι τέ-
τοιο, τότε ακυρώνεται η βασική φιλοσοφία του
υπό συζήτηση νομοθετήματος, που είναι να μπο-
ρούν οι πολίτες να επιλέξουν ως δημοτικούς συμ-
βούλους, τους πιο ικανούς και άξιους, για να τους
εκπροσωπούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να
«επηρεάζονται και κηδεμονεύονται» από τον Δή-
μαρχο.
Βέβαια αν δεν θεσπισθούν για τις υποψηφιότητες,
κάποιες μίνιμουμ προϋποθέσεις, είναι πολύ πιθανό
το ενδεχόμενο να πλημμυρήσουν τα δύο ψηφο-
δέλτια με αναρίθμητες υποψηφιότητες. Μια λογική
και ουσιαστική ρύθμιση θα ήταν η εξής: Για να
συμπεριληφθεί ένα πρόσωπο στο ψηφοδέλτιο
υποψηφίων Δημάρχων, η δήλωση υποψηφιότητάς
του θα πρέπει να συνοδεύεται από μια λίστα μονα-
δικών υπογραφών, ίσων με το 1 τις εκατό του
αριθμού των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων του

Δήμου. Αντίστοιχα στο ψηφοδέλτιο των υποψη-
φίων Δημοτικών Συμβούλων, για να συμπεριλη-
φθεί ένα πρόσωπο, θα πρέπει η δήλωση
υποψηφιότητάς του να συνοδεύεται από μια λίστα
μοναδικών υπογραφών, ίσων με το 1 τις χιλίοις
του αριθμού των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων του
Δήμου.
Ο πολίτης που θα έχει υπογράψει την δήλωση
υποψηφιότητας ενός Δημάρχου, θα πρέπει να έχει
το δικαίωμα να υπογράψει και για έναν υποψήφιο
Δημοτικό Σύμβουλο. Για την αποφυγή διπλό-τρι-
πλό υπογραφών, να είναι υποχρεωτικό να αναγρά-
φεται ο ειδικός εκλογικός αριθμός του κάθε
υπογράφοντος, ώστε κατά την ανακήρυξη των
υποψηφιοτήτων, να γίνεται εύκολα και αδιάβλητα
ό σχετικός έλεγχος τόσο της μοναδικότητας της
κάθε υπογραφής, όσο και του αν ο υπογράφων
είναι δημότης του συγκεκριμένου Δήμου. Αυτο-
νόητο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν ποινικές ευ-
θύνες για όποιον έχει υπογράψει διπλά ή
πολλαπλά.
Στο ερώτημα κατά πόσο είναι εύκολο να μαζευ-
τούν από τους ενδιαφερόμενους, οι απαιτούμενες
υπογραφές, η απάντηση είναι ότι, αν σε ένα Δήμο
με 50.000 εκλογείς, το πρόσωπο που φιλοδοξεί
να είναι Δήμαρχος, δεν μπορεί να μαζέψει 500
υπογραφές τότε «ας κάτσει στ΄ αυγά του», όπως
θα πρέπει «να κάτσει στ' αυγά του» και το πρό-
σωπο που φιλοδοξεί να είναι Δημοτικός Σύμβου-
λος και δεν μπορεί να μαζέψει 50 υπογραφές.
Κύριε Υπουργέ, η συντριπτική πλειοψηφία της κοι-
νωνίας συμφωνεί, να προχωρήσουν οι αλλαγές.
Θα είναι κρίμα να επικρατήσουν η στασιμότητα και
οι αντιλήψεις όσων έχουν μάθει να πολιτεύονται,
με τη σιγουριά του «χρίσματος» και της δεδομένης
προκάτ πλειοψηφίας.
Όσοι δεν νοιώθουν ικανοί να διοικήσουν, συνθέ-
τοντας διαφορετικές απόψεις και προτάσεις ας
αποσυρθούν, ουδείς αναντικατάστατος. Είμαι πε-
πεισμένος ότι αν εφαρμοσθεί ο νέος τρόπος εκλο-
γής των αιρετών, οι τοπικές κοινωνίες θα
αναδείξουν τους πιο ικανούς και άξιους για εκπρο-
σώπους τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της νέας
εποχής.

Παρέμβαση για το νέο εκλογικό νόμο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Του Παναγιώτη Γιάχου συνέχεια από τη σελ. 6

Επίσης ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή
του Παιδικού Κήπου. Πείτε μας λίγα λόγια για
αυτά τα δύο μεγάλα έργα.

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχοντας εξασφαλίσει
από πολύ νωρίς την επιχειρησιακή επάρκεια για την
υλοποίηση έργων μέσω του ΕΣΠΑ,  προώθησε και
τελικά κατόρθωσε να  συμπεριλάβει στο σχετικό
πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων της Περιφέρειας Ατ-
τικής την κατασκευή του νέου Κλειστού Γυμναστη-
ρίου Παλαιού Φαλήρου. 
Πρόκειται για το νέο κλειστό γυμναστήριο πολλα-
πλών χρήσεων, ένα σύγχρονο κτήριο 4.656 τ.μ και
χωρητικότητας 1.100 θέσεων, το οποίο θα αποτε-
λέσει το κόσμημα της Πόλης. Επίσης θα κατασκευα-
στούν ανοικτά γήπεδα πολλαπλών χρήσεων στον
περιβάλλοντα χώρο ,γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδα
τένις ενώ υπάρχει πρόβλεψη για χώρους στάθμευ-
σης και χώρους πρασίνου. Μιλάμε για ένα έργο που
θα εκτείνεται σε 50 στρέμματα, ένα έργο το οποίο
ήδη αυτή την στιγμή που μιλάμε έχει ξεκινήσει και

το οποίο φιλοδοξούμε να ολοκληρώσουμε σε
χρόνο ρεκόρ και μάλιστα με μεγάλο κέρδος για το
Δημόσιο καθώς το έργο έκλεισε τελικά με έκπτωση
41%  μόλις στα 6.250 εκ. ευρώ έναντι αρχικού προ-
ϋπολογισμού  περίπου 10 εκ. ευρώ. Σε αυτό το ση-
μείο, θα ήθελα δημοσίως να ευχαριστήσω για μια
ακόμα φορά τον Περιφερειάρχη  Αττικής Γιάννη
Σγουρό για την στήριξη και την βοήθεια του, καθώς
χωρίς την συνδρομή του και την υποστήριξη του, το
έργο δεν θα πραγματοποιούνταν. Εργασίες όμως
έχουν ξεκινήσει και στο άλλο μεγάλο έργο που φι-
λοδοξούμε σύντομα να ολοκληρώσουμε και είναι
ο νέος Παιδικός Κήπος της Πόλης. Έργο επίσης ση-
μαντικό για την Πόλη, που περιλαμβάνει την ανά-
πλαση 11  στρεμμάτων παραπλεύρως της Αγίας
Σκέπης  και  του JUMBO Φαλήρου και το οποίο
όταν ολοκληρωθεί θα μεταμορφώσει  τον χώρο, σε
όαση αναψυχής και περιπάτου. Το  συγκεκριμένο
έργο, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, χρηματο-
δοτείται  εξ΄ ολοκλήρου από τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (τέως
ΤΡΑΜ ΑΕ) και ευελπιστούμε ότι όταν ολοκληρωθεί

θα ¨δέσει¨ και θα αναδείξει περαιτέρω το ήδη με-
γάλο έργο ανάπλασης της Παραλιακής ζώνης από
το Πάρκο του Φλοίσβου έως το TAE KBO NTO.

Είστε ένας  άνθρωπος με έντονη πολιτικά
άποψη. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε

να στείλετε κάνοντας  ένα γενικότερο σχόλιο για
την πολιτική συγκυρία αλλά και για τα αυτοδιοι-
κητικά πράγματα στο Φάληρο.

Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι να μην χαθεί
η ελπίδα και η αισιοδοξία. Άλλωστε η χώρα μας και
ο λαός μας έχουν περάσει και χειρότερες στιγμές
από τις τωρινές και βγήκαν νικητές. Πρέπει λοιπόν
να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε όλοι για να
βάλουμε ο καθένας από ένα λιθαράκι στα θεμέλια
της ανάπτυξης, του μόνου δρόμου που θα δώσει
προοπτική στην πατρίδα μας αλλά και στον καθένα
ξεχωριστά. Θεωρώ ότι έφτασε η ώρα να αναζητή-
σουμε και να αναδείξουμε τις υγιείς δυνάμεις του Ελ-
ληνισμού που θα βοηθήσουν να βγούμε απ΄ αυτήν
την κρίση. Όσοι πραγματικά θέλουν, να προχωρή-

σουν μπροστά με λιγότερα λόγια και περισσότερη
δουλειά.
Όσον αφορά το Φάληρο θα ήθελα να σημειώσω

ότι εμείς απευθυνόμαστε στην Τοπική κοινωνία με
συγκεκριμένες προτάσεις, με πρόγραμμα και όραμα.
Ό,τι υποσχεθήκαμε εως σήμερα το υλοποιήσαμε και
πολλές φορές ξεπεράσαμε και τις αρχικές μας εξαγ-
γελίες. Το αποδεικνύει στην πράξη η πορεία του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, η εξωστρέφεια του, το
αποδεικνύουν οι κατακτήσεις μας και το μεγάλο
έργο μας. 
Ένα έργο που ανήκει σε όλους τους Φαληριώτες
ανεξαρτήτως ηλικίας, μόρφωσης, οικονομικής κα-
τάστασης και ιδεολογικής κατεύθυνσης. Σε αυτή την
κατεύθυνση ζητώ την αρωγή και την βοήθεια όλων
των υγιών δυνάμεων της Πόλης. Πέρα και πάνω από
αγκυλώσεις και διαφωνίες με μοναδική προϋπόθεση
τον γόνιμο διάλογο και την ανάγκη να διαχειρι-
στούμε τις τύχες της Πόλης μας σε μια δύσκολη πε-
ρίοδο. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει
κανείς.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: 
Στόχος μας μια πιο σύγχρονη, περισσότερο λειτουργική. και κυρίως, ανθρώπινη Πόλη

συνέχεια από τη σελ. 9



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Οκτώβριος 2013 11

δημοτικό ρεπορτάζ

Ένα απίστευτο γεγονός συνέβη πριν λίγο
καιρό στην περιοχή της Βούλας, κοντά

στην κεντρική πλατεία. Ένας 25χρονος, σε
διάστημα δύο μηνών είχε "ξηλώσει" όλες τις
χαλκοσωλήνες που τροφοδοτούσαν τα σπίτια
με φυσικό αέριο από το κεντρικό δίκτο φυσι-
κού αερίου. 

Ο δράστης πλήρως εξοπλισμένος με τα κατάλληλα
εργαλεία έμπαινε στις πυλωτές των πολυκατοικιών
και αφαιρούσε τις χαλκοσωλήνες κόβοντάς τις με
σιδηροπρίονο. 
Τους τελευταίους δύο μήνες είχε αφαιρέσει από
ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο πάνω από
300 μέτρα χαλκοσωλήνων αφήνοντας πολλά σπί-
τια χωρίς θέρμανση και ζεστό νερό, αφ' ενός, κι
αφ' ετέρου προκαλώντας τους οικονομική ζημιά
δεκάδων χιλιάδων ευρώ. 
Όπως μας ανέφερε έμπειρος εγκαταστάτης συστη-
μάτων φυσικού αερίου ο κίνδυνος έκρηξης κατά
τη διάρκεια της αποξίλωσης των χαλκοσωλήνων
είναι ιδιαίτερα μεγάλος, κι από τύχη δεν προκλή-
θηκε ανάφλεξη. 
Μετά από καταγγελίες των κατοίκων στο τοπικό
αστυνομικό τμήμα, οι περιπολίες στη συγκεκριμένη
περιοχή εντάθηκαν, με αποτέλεσμα ο δράστης να

συλληφθεί επ' αυτοφώρω την ώρα της... "δου-
λειάς". 

Φαινόμενο της οικονομικής κρίσης; 

Φαινόμενο της οικονομικής κρίσης; Παράνομο
κύκλωμα εμπορίας μετάλλων; Και τα δύο θα μπο-
ρούσε να πει κάποιος αφού το φαινόμενο αυτό
έχει πάρει μεγάλη έκταση. Τσιγγάνοι, αλλοδαποί
αλλά και Έλληνες, επιδίδονται πλέον συστηματικά
με τη συλλογή μετάλλου (scrab), το οποίο προ-
ωθούν σε μάντρες για ελάχιστα χρήματα. 
Μέχρι πρότινος, τσιγγάνοι αφαιρούσαν τις σχά-
ρες των φρεατίων της ΕΥΔΑΠ αφήνοντας ακάλυ-
πτα τα φρεάτια, δημιουργώντας οικονομική
αιμορραγία στην εταιρεία αλλά και κίνδυνο στους
περαστικούς. 
Τελευταία όμως, η παράνομη αφαίρεση χαλκού
βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη των αστυνομι-
κών δελτίων. Τα κρούσματα κλοπής χαλκού είναι
πάμπολλα και σ' όλη την επικράτεια. Δεν διστά-
ζουν, ακόμα και με κίνδυνο της ζωής τους να αφαι-
ρέσουν καλώδια της ΔΕΗ  για να πάρουν το
χαλκό, σωληνώσεις air - condition, σωληνώσεις
φυσικού αερίου κλπ. 
Ας δούμε όμως με ένα απλό παράδειγμα τον πε-

ριβόητο κύκλο του scrap…

Βήμα πρώτο 
Το πλυντήριο του σπιτιού χάλασε. Το πρωί θα το
πετάξουν στα σκουπίδια…

Βήμα δεύτερο 
…όπου θα το βρει αυτός που ασχολείται με τη
συλλογή παλιοσίδερων θα το μεταφέρει, σε
βάρος του δήμου, που χάνει έσοδα εκατοντάδων
εκατομμυρίων ευρώ από τα ανακυκλώσιμα υλικά
των δημοτών του, σε κάποια παράνομη μάντρα
στον Ελαιώνα, τον Ταύρο ή τον Ρέντη. Θα το που-
λήσει έναντι 0,15-0,20 λεπτών το κιλό. Δεν θα
πάρει απόδειξη γι’ αυτήν τη συναλλαγή. 

Βήμα τρίτο 
Η μικρή μάντρα, δίχως τον απαραίτητο εξοπλισμό
για τον διαχωρισμό των υλικών, θα αποθηκεύσει
πρόχειρα τους τόνους σκουπιδιών, μολύνοντας το
περιβάλλον με τοξικές ουσίες άκρως καρκινογό-
νες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αργότερα θα
μεταφέρει παράνομα το φορτίο σε έναν μεγαλύ-
τερο μαντρά στην περιοχή του Ασπροπύργου,
χωρίς να κοπούν ποτέ αποδείξεις και παραστατικά
για τη νέα συναλλαγή.

Βήμα τέταρτο 
Ο μεγαλύτερος μαντράς θα πουλήσει τους τόνους
ανακυκλώσιμων υλικών, που απέκτησε παράνομα,
στη βαριά βιομηχανία, η οποία θα τους αγοράσει
νόμιμα σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή. Με δεδο-
μένο, μάλιστα, ότι όσο scrap μπαίνει στο καζάνι
της χαλυβουργίας, σχεδόν τόση καθαρή πρώτη
ύλη παράγεται (η απώλεια είναι μηδαμινή, της
τάξης του 5%), τα υπερκέρδη των βιομηχάνων
είναι τεράστια σε συνάρτηση πάντα και με τις αυ-
ξήσεις των τιμών (τα δομικά υλικά είναι σήμερα
39% πιο ακριβά απ’ ό,τι το 2005). 

Βήμα πέμπτο 
Η χαλυβουργία θα διανείμει την πρώτη ύλη στην
υπόλοιπη βιομηχανία. 

Βήμα έκτο
Το νοικοκυριό που πέταξε το χαλασμένο πλυντή-
ριο θα αγοράσει καινούργιο, το οποίο θα έχει
πρώτα «ξεπλύνει» τόνους «μαύρου χρήματος».
Καλώς ήρθατε στον κόσμο της ανακύκλωσης…

Ξηλώνουν χαλκοσωλήνες φυσικού αερίου από πυλωτές

Ένα πολύ σοβαρό θέμα που ακουμπά τόσο τη
δημόσια υγεία όσο και την υγεία των εργαζο-

μένων στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης είδε το φως της
δημοσιότητας στο δημοτικό συμβούλιο της 29ης
Οκτωβρίου. 
Τόσο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος όσο και ο επικεφαλής
της παράταξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ" Κώστας
Πασακυριάκος κατήγγειλαν πως η υπηρεσία καθα-
ριότητας του Δήμου μεταφέρει μαζί με τα οικιακά,
και τα επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα του
Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας.
Και οι δύο επεσήμαναν με ιδιαίτερη ένταση πως η
αποκομιδή των νοσοκομειακών αποβλήτων χρει-
άζεται ιδιαίτερη διαδικασία και σε καμία περίπτωση
δεν αναμειγνύονται με τα οικιακά απορρίματα. 
Ειδικότερα ο κ. Πασακυριάκος ο οποίος προσκό-
μισε και φωτογραφικό υλικό, αναφέρθηκε λέγον-
τας πως, αυτό το γεγονός δεν είναι καινούργια
ιστορία. Υπάρχει, είπε, καταγγελία εργαζόμενου

από τον περασμένο Ιούνιο, η οποία αναφέρει πως,
κατά τη διάρκεια καθαρισμού οχήματος, διαπί-
στωσε πως μέσα σ' αυτό υπήρχε φορτίο με καθε-
τήρες, ορούς, σύριγγες και άλλα νοσοκομειακά
απόβλητα, που είναι προφανές πως αποτελούν κίν-
δυνο όχι μόνο για τους εργαζόμενους στην καθα-
ριότητα αλλά και γενικότερα, για τη δημόσια υγεία. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να θυμίσουμε πως και
το 2006, επί δημαρχίας Γ. Μάντεση, είχε προκύψει
και πάλι ανάλογο πρόβλημα. 
Τα νοσοκομειακά απόβλητα συνέχισε ο κ. Πασα-
κυριάκος έχουν ειδικό τρόπο που συλλέγονται και
απομακρύνονται από τα νοσοκομεία. Με ευθύνη
του Νοσοκομείου διαχωρίζονται, φυλάσσονται
σε ειδικούς κάδους, απακρύνονται με απορριμμα-
τοφόρα - ψυγεία και οδηγούνται στον αποτεφρω-
τήρα της χωματερής.

Συστάσεις από την Υπηρεσία Καθαριότητας 

Από την πλευρά του Αντιδημάρχου Καθαριότητας

κυρίου Λευτέρη Αργυ-
ρουδάκη διευκρινίστηκε
πως ζητήθηκαν εξηγήσεις
από τη διοίκηση το Νο-
σοκομείου η οποία απέ-
δωσε το γεγονός σε
λάθος. 
Ένα λάθος όμως που
επαναλαμβάνεται σε

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (δύο φορές το
τελευταίο διάστημα και μετά τις διαβεβαιώσεις της
διοίκησης ότι δεν θα ξαναγίνει), παύει να είναι
λάθος και τυχαίο γεγονός και χαρακτηρίζεται "εγ-
κληματική αμέλεια" από τη πλευρά του νοσοκο-
μείου. 
Μια αμέλεια που είναι επικίνδυνη για τους υπαλ-
λήλους της καθαριότητας αλλά και τη δημόσια
υγεία γενικότερα. 
Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως κατά τη συζή-
τηση του θέματος χθες, υπήρξαν σύμβουλοι που
ζήτησαν και την παρέμβαση Εισαγγελέως.

Ανεξέλεγκτα νοσοκομειακά απόβλητα του Ασκληπιείου 
καταλήγουν στην χωματερή

Δωρεάν νομικές 
υπηρεσίες στους δημότες  
του δήμου των 3Β

ΟΔήμος Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης,
στο πλαίσιο της ανάδειξης και ενίσχυ-

σης των εθελοντικών δράσεων, προσφέρει
στους Δημότες τη δυνατότητα δωρεάν υπη-
ρεσιών παροχής νομικών συμβουλών όπως
και νομικής συμπαράστασης και συνδρομής
από Δικηγόρο, κάτοικο της πόλης μας, που
προσφέρθηκε εθελοντικά να προσφέρει τις
υπηρεσίες της σε συμπολίτες μας. 
Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται
για ραντεβού στα γραφεία της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής, οδός Ζεφύρου 2
στη Βούλα και στα τηλέφωνα
2132019904 - 5.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι αυτές οι
εθελοντικές δράσεις ανιδιοτελούς προσφο-
ράς να πληθαίνουν, αποδεικνύοντας έτσι
ότι σε αυτή τη δύσκολη εποχή η συλλογι-
κότητα στην πόλη μας αποκτά πρωταγωνι-
στικό ρόλο. 
Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς ευχαριστεί
την συμπολίτισσα μας Δικηγόρο κα. Τίνα
Κουτρουβίδη για την διάθεση της να προ-
σφέρει τις υπηρεσίες της στους συμπολίτες
μας που δεν έχουν την οικονομική δυνατό-
τητα για πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες
που χρειάζονται. 
Με τη ευκαιρία αυτή απευθύνει τις ευχαρι-
στίες του και σε όσους δημότες προσφέ-
ρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες σε
διάφορους άλλους τομείς και καλεί ακόμα
περισσότερους να συμμετέχουν με τις δικές
τους δυνάμεις σε κάθε δράση που αφορά
όλους μας.

Αυτοψία του Δήμου στo 
νησάκι Υδρούσα στη Βούλα

ΟΔήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-
μένης Σ. Πανάς μετέβη την Παρασκευή

18 Οκτωβρίου στην Υδρούσα, συνοδεία
υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου, προκει-
μένου να διαπιστώσουν από κοντά το μέγε-
θος των επιχειρηματικών παραβάσεων που
έχουν καταγγελθεί και να προχωρήσουν
στις απαραίτητες ενέργειες διασφάλισης
των συμφερόντων του Δήμου.
Ο Δήμαρχος δήλωσε αντίθετος στην οποι-
αδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης επιχειρημα-
τικών δραστηριοτήτων στην Υδρούσα. 
Για το λόγο αυτό άλλωστε, ο Δήμος και οι
υπηρεσίες του αντέδρασαν άμεσα, όταν
διαπίστωσαν ότι στην Υδρούσα επιχειρείται
να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριό-
τητα.
Εκτός από την επίσκεψη αυτοψίας, ήδη με
έγγραφα που απεστάλησαν τις προηγούμε-
νες ημέρες προς την Ειδική Υπηρεσία Επιθε-
ωρητών Περιβάλλοντος, την Κτηματική
Υπηρεσία και το Δασαρχείο Πειραιά, καθώς
και στη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττι-
κής που υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση Αττικής, ενημερώθηκαν οι
παραπάνω υπηρεσίες για την κατάσταση
που κάποιοι επιχειρούν να δημιουργήσουν,
προς όφελος των προσωπικών τους συμ-
φερόντων.
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Τα παλιά τεφτέρια της οικονομικής υπη-
ρεσίας του Δήμου Βάρης - Βούλας -

Βουλιαγμένης ξεσκονίζονται εδώ και αρ-
κετό καιρό με εντολή του αντιδημάρχου
Οικονομικών Νίκου Ζαχαράτου, και πραγ-
ματικά ανακαλύπτεται θησαυρός. Ένας θη-
σαυρός που είχε μείνει στα αζήτητα εδώ και
αρκετά χρόνια είτε γιατί δεν είχαν καν βε-
βαιωθεί σαν οφειλές προς το δήμο είτε
γιατί δεν είχαν κινηθεί οι απαιτούμενες δια-
δικασίες.

Μερικά από τα αποτελέσματα αυτού του ελέγ-
χου ανακοίνωσε με χαρά  και γιατί όχι με υπε-
ρηφάνεια ο αντιδήμαρχος Νίκος Ζαχαράτος
στο δημοτικό συμβούλιο της 29ης Οκτωβρίου. 
360.000 ευρώ εισέπραξε ο Δήμος Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης από την εταιρεία που
βρίσκεται στην κλειστή Β' πλαζ Βούλας εδώ και
χρόνια. Αθροιστικά, είπε ο Ν. Ζαχαράτος, ο
Δήμος κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου ει-
σέπραξε για τις οργανωμένες πλαζ Βούλας και
Βάρκιζας και την κλειστή Β' πλαζ, από την ΕΤΑ,
ποσό ύψος 850.000 ευρώ. 
Το ποσό αυτό εκκρεμμούσε εδώ και χρόνια και
δεν είχε αναζητηθεί, κυρίως από τη διοίκηση
του Γ. Μάντεση, πρώην Δημάρχου Βούλας, κι
αυτό γεννά ερωτήματα. 
Στην κριτική που του ασκήθηκε από την πλευρά
της "ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ" για την πίεση

που ασκείται και στους μικροοφειλέτες με αναγ-
καστικές εισπράξεις, διευκρίνησε πως εφαρμό-
ζονται όσα ορίζονται από τους νόμους. 
Όμως, πέρα από τα χρήματα των πλαζ, ο κ. Ζα-
χαράτος ανακοίνωσε πως υπήρχαν αβεβαίωτα
ποσά ύψους πάνω από 3 εκατ. ευρώ για
40.000 κλήσεις του Κ.Ο.Κ.  - για τους πρ. δή-
μους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης - και ποσά
από χρήσεις ακάλυπτων χώρων πολλών χιλιά-
δων ευρώ.  
Ας δούμε τι ακριβώς είπε ο αντιδήμαρχος στην
απάντησή του. 

Ν. Ζαχαράτος: "Ερευνήστε τα πάντα" 

"Για το θέμα της είσπραξης των εσόδων η
απάντησή μου στις κατηγορίες ότι η αυστηρό-
τητά μας εξαντλείτε στους μικροοφειλέτες θα
σας πω πως, εκτός από τα 850.000 ευρώ που
εισπράξαμε από τις οργανωμένες ακτές κολύμ-
βησης, υπάρχουν και κάποια άλλα ποσά τα
οποία θα αναφέρω.
Θα ήθελα να πω ότι παρέλαβα από τους προ-
κατόχους μου, κατ' αρχάς, βεβαιωμένες ληξι-
πρόθεσμες απαιτήσεις του Δήμου, άνω των 20

εκ. ευρώ. Δηλαδή απαιτήσεις που έχουν βεβαι-
ωθεί και πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες εί-
σπραξης. 
Παραλάβαμε πολύ μεγάλα ποσά που θα έπρεπε
να είχε εισπράξει ή τουλάχιστον να έχει διεκδι-
κήσει ο Δήμος και δεν το έχει κάνει. Δηλαδή
έσοδα που θα έπρεπε να έχει ο Δήμος και δεν
τα διεκδίκησε, δεν τα βεβαίωσε καν. Δν μπορώ
να σας πω ακριβώς το ύψος αυτών των ποσών
γιατί ερευνώ τα πάντα. Οι εντολές μου είναι σα-
φείς προς τις υπηρεσίες. "Ερευνήστε τα
πάντα".
Και οι τρεις προηγούμενοι δήμοι, μου παρέδω-
σαν κλήσεις από το 2007, που δεν είχαν βε-
βαιωθεί σε βάρος των παραβατών. Δηλαδή,
δεν είχε γίνει ούτε το πρώτο βήμα για την εί-
σπραξή τους. Βρήκαμε τον τρόπο και βεβαι-
ώσαμε κι αυτό το ποσόν. Ξέρετε για ποιο ποσό
μιλάμε; Πάνω από 3 εκ. ευρώ. 
Μας κατηγορείτε λοιπόν, ότι δεν κάνουμε καλά
τη δουλειά μας γιατί διεκδικούμε τα έσοδα και
δεν χαριζόμαστε σε κανέναν; Επειδή εφαρμό-
ζουμε τις εισπρακτικές διαδικασίες, επί όλων
ανεξαιρέτως τον οφειλετών του Δήμου; Μι-
κρών και μεγάλων; 
Προσωπικά την καταγγελία που διατυπώθηκε
ότι ο δήμος μας κινείται με ταχύτητα αστραπής
για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτή-
σεων εγώ την εισπράττω ως επιβράβευση και
σας ευχαριστώ που αναδεικνύεται το έργο της
Οικονομικής Υπηρεσίας". 

Μπαράζ εισπράξεων οφειλών από τον δήμο
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ: 
“Παρέλαβα από τους προκατόχους
μου,  βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες
απαιτήσεις του Δήμου, άνω των 20
εκ. ευρώ. Δηλαδή απαιτήσεις που
έχουν βεβαιωθεί και πρέπει να κινη-
θούν οι διαδικασίες είσπραξης”. 
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Εγκαινιάστηκε το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης 

Παρόντος του Υπουργού
Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη,

του υφυπουργού κ. Σ. Κεδίκο-
γλου και του Περιφερειάρχη Ατ-
τικής Γιάννη Σγουρού, έγιναν
σήμερα 1 Νοεμβρίου 2013, τα
εγκαίνια του 3ου Δημοτικού
Σχολείου Βάρης. Πρόκειται για
ένα σχολείο κόσμημα, η διοικη-
τική παραλαβή το οποίου πραγ-
ματοποιήθηκε πρόσφατα.

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης είναι
εξαθέσιο με δυνατότητα φιλοξενίας
180 μαθητών και το σπουδαιότερο
ίσως, με δυνατότητα προσθήκης
νέων αιθουσών. 

Για την ιστορία θα αναφέρουμε πως
το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης ξεκί-
νησε επί δημαρχίας Δ. Αναστασίου,
συνεχίστηκε στη θητεία του Πανα-
γιώτη Καπετανέα και ολοκληρώθηκε
με την παρούσα δημοτική αρχή του
Σπ. Πανά, αντλώντας κονδύλια από
το ΕΣΠΑ. 

Κ. Χατζηδάκης: Το 3ο Δημο-
τικό Σχολείο πέρασε από σα-
ράντα κύματα 

Στην ομιλία του ο Υπουργός Ανά-
πτυξης Κωστής Χατζηδάκης επεσή-
μανε πως το σχολείο πέρασε από
σαράντα κύματα και πως το ΕΣΠΑ
του έδωσε το φιλί της ζωής. 
Συνεχίζοντας είπε, πως η συμβολή

του ΕΣΠΑ για τον δήμο Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης δεν τελειώνει
εδώ και πως σε λίγο καιρό θα εγκαι-
νιάσουν και το Γυμνάσιο της Βου-
λιαγμένης. 
"Όπως βλέπετε", είπε, "το έχουμε
βάλει σκοπό από δήμο των 3Β να κά-
νουμε το δήμο σας, δήμο των 3Α!"
Αναφερόμενος ο κ. Χατζηδάκης σε
γενικότερα στοιχεία χρηματοδοτή-
σεων του ΕΣΠΑ είπε πως το επόμενο
διάστημα θα ολοκληρωθούν και θα
παραδοθούν 109 βρεφονηπιακοί
σταθμοί σ' όλη την Ελλάδα και πως
μέσω προγραμμάτων του, στηρίχθη-
καν 70.000 οικογένειες, 70.000 μη-
τέρες που μπορούν ν' αφήσουν τα
παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς και ν' ασχοληθούν με τη
δουλειά τους. 

Γιάννης Σγουρός: Εύχομαι να
το διατηρήσετε όπως είναι σή-
μερα για πολλά χρόνια

Τη θετική συμβολή όλων - πέραν
κομματικών αποχρώσεων - εξήρε ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης
Σγουρός και ιδιαίτερα του Υπουργού
Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη. Τόνισε
πως υπάρχει μεγάλο ποσοστό απορ-
ροφητικότητας από το ΕΣΠΑ (85%
περίπου) και ευχήθηκε σε εκπαιδευτι-
κούς και παιδιά να χαίρονται το σχο-
λείο τους για πολλά - πολλά χρόνια
στην κατάσταση που είναι σήμερα. 

Σπύρος Πανάς:“Παραδίδουμε
σήμερα ένα σχολείο κό-
σμημα” 

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης Σπύρος Πανάς, στην ομι-
λία του είπε πως, σήμερα παραδίδεται
στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα κό-
σμημα και πως αυτό τους γεμίζει υπε-
ρηφάνεια. 
"Το κόστος κατασκευής του έργου",
είπε "ανήλθε στα 2 εκ. ευρώ, και
υπήρξε προτεραιότητά μας από την
πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το
Δήμο. Διεκδικήσαμε συστηματικά,
κονδύλια και τελικά τα καταφέραμε
να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ, χάρις βέ-
βαια στη βοήθεια του Υπουργού Κ.
Χατζηδάκη και του Περιφερειάρχη
Γιάννη Σγουρού". 
Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το
Υπουργείο Παιδείας, τον ΟΣΚ, και
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για
την πολύτιμη συμβολή της στην απο-
περάτωση του έργου ενώ τέλος ανα-
φέρθηκε στο ιστορικό του έργου,
πως ξεκίνησε από το Δήμαρχο Δ.
Αναστασίου, συνεχίστηκε από τον
Δήμαρχο Π. Καπετανέα και σταμά-
τησε λόγω έλλειψης χρηματοδότη-
σης. 
Οι πρ. Δήμαρχοι και νυν δημοτικοί
σύμβουλοι Παναγιώτης Καπετανέας
και Δημήτρης Αναστασίου μας δή-
λωσαν, πως αισθάνονται ιδιαίτερη
χαρά, αφού οι προσπάθειές τους
σήμερα αποκτούν σάρκα και οστά. 
Ο δε, επικεφαλής της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταν-
τέλλος, δήλωσε πως το έργο
αποτελεί τη συνέχεια των προηγού-
μενων διοικήσεων του δήμου Βάρης
και συμφώνησε με τον κ. Καπετανέα
στη διαπίστωση πως, όταν χτίζεται
ένα σχολείο κλείνει μία φυλακή. 

Παρόντες στα εγκαίνια του 3ου Δη-
μοτικού Σχολείου ήταν ο πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου, Κυριά-
κος Κικίλιας, οι Αντιδήμαρχοι Διονύ-
σης Κοντονής, Μαρία Σίνα, Λ.
Αργυρουδάκης, Δ. Μπελετσιώτης, οι
δημοτικοί σύμβουλοι Βαδάσης, Αρ-
γυροπούλου, Κασιδόκωστας, Βαμ-
βασάκης, Καραγιώργος, Καραγιάν
κ.ά. 



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Οκτώβριος 201314

Δημοτικό ρεπορτάζ

από δήμο σε δήμο...

Σαράντα χιλιάδες κλήσεις του Κ.Ο.Κ. από το 2007, απλήρωτες στο Δήμο
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,  ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Αυτό βεβαίωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Ζαχαράτος, στο δημοτικό
συμβούλιο της 29ης Οκτωβρίου. 
Κι εδώ διαπιστώνουμε και μία άλλη παράμετρο της οικονομικής κρίσης.  Όσο
τα κονδύλια έρχονταν από την κεντρική διοίκηση, οι δήμαρχοι απ' ότι φαίνε-
ται, δεν είχαν καμία πρεμούρα να στείλουν τα "ραβασάκια" στους οφειλέτες. 
Σήμερα, με τα ταμεία των δήμων άδεια, οι οικονομικές υπηρεσίες άρχισαν να
κάνουν τα αυτονόητα. Βέβαια, μερικές φορές χρειάζεται και ο κατάλληλος άν-
θρωπος στην κατάλληλη θέση. 
Η θητεία του εν λόγω αντιδημάρχου, ως οικονομικό στέλεχος σε μεγάλες επι-
χειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, έχει βάλει σε άλλη τροχιά τη λειτουργία της Οι-
κονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, δίνοντας τα πρώτα αποτελέσματα. 
Ο Δήμος αρχίζει να εισπράττει έσοδα, τα οποία οι προηγούμενες διοικήσεις
είχαν ουσιαστικά ξεχάσει(;) για... άγνωστους λόγους. 

40.000 κλήσεις απλήρωτες 
στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Τη σύσταση να κάνει ταχύρυθμα σεμινάρια έκανε ο Γ. Νιτερόπουλος προς
τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας -

Βουλιαγμένης Κυριάκο Κικίλια, καταλογίζοντάς του σαφώς, το μπάχαλο, την
απραξία και την απαξίωση των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
"Κάνετε ότι σας ζητά ο καθένας" είπε ο Γ. Νιτερόπουλος. Δεν ξέρω τι θα κά-
νετε αλλά έτσι δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα στο Δήμο". 
Θα συμφωνήσουμε με τον Γ. Νιτερόπουλο με μία μόνο παρατήρηση. Θα πρέ-
πει και ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι να παρακολουθήσουν σεμινάρια για
το πως υποβάλλονται οι ερωτήσεις στα προ ημερησίας και γενικότερα πως λει-
τουργούν οι δημοτικοί σύμβουλοι μέσα στις συνεδριάσεις.   

Οι αιχμές και οι καταγγελίες έχουν γίνει συνηθισμένο
φαινόμενο στα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου Βάρης

- Βούλας - Βουλιαγμένης. Δεν έλειψαν λοιπόν και από το
τελευταίο, μόνο που αυτή τη φορά είχαν και ονοματεπώ-
νυμο. 
Συγκεκριμένα. Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Παν-
τελής Κασιδόκωστας κατήγγειλε πως μαγαζί (εστιατόριο)
στη Βουλιαγμένη λειτουργεί χωρίς άδεια και αναρωτήθηκε
με τίνος την ανοχή. 
Στη συνέχεια ανέφερε πως ο αντιδήμαρχος Δ. Μπελετσιώ-
της είναι θαμώνας αυτού του καταστήματος και αναρωτή-
θηκε πως γίνεται δημοτικός σύμβουλος να τρώει και να πίνει
σε ένα μαγαζί που λειτουργεί παράνομα αφήνοντας σαφείς
αιχμές.
Άμεση ήταν η αντίδραση του Δημ. Μπελετσιώτη, ο οποίος
είπε ότι η μοναδική φορά που πήγε στο συγκεκριμένο μα-
γαζί ήταν ως καλεσμένος σε βαφτίσια. Ζήτησε από τον Παν-
τελή Κασιδόκωστα μάλιστα να ανακαλέσει γιατί σε
διαφορετική περίπτωση θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για
συκοφαντική δυσφήμιση. 
Ο Παντελής Κασιδόκωστας αρνήθηκε να ανακαλέσει.

Οπότε και σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Μπελετσιώτης μάλ-
λον θα δούμε τη συνέχεια σε κάποια δικαστική αίθουσα.
Για τη λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος, ο αντι-
δήμαρχος και υπεύθυνος της Επιτροπής Αδειοδοτήσεως Κα-
ταστημάτων Διονύσης Κοντονής εξήγησε πως υπάρχει
εντολή σφραγίσματος η οποία όμως δεν μπορεί να εκτελε-
στεί γιατί δεν έχει συσταθεί ακόμα η Επιτροπή Κλεισίματος
Καταστημάτων που έχουν παραβάσεις. 
Και ο λόγος που δεν έχει ακόμα συσταθεί αυτή η Επιτροπή,
είναι επειδή δύο φορές που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο
δεν κατάφερε να συζητηθεί γιατί τα Δημοτικά αυτά Συμ-
βούλια διαλύθηκαν.

Σ.Σ.: Ωραία πράγματα...
Κατά τα άλλα μπορεί να συζητούν επί ώρες για το τι είπε ο
ένας κι ο άλλος,  αφήνοντας τα ζωτικά θέματα του Δήμου να
χρονίζουν άλυτα, ζητώντας (εκ των υστέρων) ευθύνες από
τη διοίκηση. 
Πάντως, κι επειδή οι πάντες στο δ.σ. έχουν "απασφαλίσει"
καλό είναι όταν εκτοξεύουν κατηγορίες, αυτές να είναι στοι-
χειοθετημένες και όχι απλώς λόγια και κουβέντες από δω κι
από κει.... 

Γιάννης  Νιτερόπουλος: 
Πρόεδρε χρειάζεσαι σεμινάριο Κασιδόκωστας εναντίον Μπελετσιώτη 

Αν και δεν είναι του χαρακτήρα της
να προβάλλεται, αν και δεν έχει

κάνει ποτέ αναφορά στην προσφορά
της στο Δήμο, εν τούτοις χθες, μετά
από επιμονή δημοτικού συμβούλου
ακούσαμε τον αντιδήμαρχο Καθαριό-
τητας Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Λευτέρη Αργυρουδάκη να παραδέχε-
ται πως το τροφοδοτικό κενό σε καύ-
σιμα, για 15 μέρες περίπου, κάλυψε η
δημοτική σύμβουλος και βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέ-
ρεια Αττικής Γεωργία Μαρτίνου. 
Βέβαια, η κυρία Μαρτίνου δεν είναι η
πρώτη φορά που συνέδραμε με αυτό
τον τρόπο προκειμένου ο δήμος να
λειτουργήσει ομαλά. Κι άλλες φορές
έχει λειτουργήσει ως από μηχανής

θεός και έχει βγάλει από τη δύσκολη
θέση κι άλλες δομές του Δήμου Βάρης
- Βούλας - Βουλιαγμένης χωρίς να γίνει
αναφορά στο δημοτικό συμβούλιο.  
Στην προκειμένη περίπτωση όπως εί-
παμε όμως, το γεγονός δημοσιοποι-
ήθηκε κατόπιν της επιμονής του
δημοτικού συμβούλου. 
Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να ανα-
φέρουμε πως ο τρόπος που γίνονται,
ή, μάλλον που δεν γίνονται τα δημο-
τικά συμβούλια στο Δήμο Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης  ευθύνεται
πολλές φορές για τα κενά που δημι-
ουργούνται στις προμήθειες αλλά και
σε άλλα λειτουργικά θέματα του
Δήμου.  

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ η... "από μηχανής θεά" 
του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Αριστερά. Παντελής Κασιδόκωστας. Δεξιά. Δημήτρης Μπελετσιώτης. 
Θόδωρος Κανέλλος: 
Να σεβόμαστε τους θεσμούς 

Σεβασμό στους θεσμούς ζήτησε απ' όλους τους
παριστάμενους  στο δημοτικό συμβούλιο της

21ης Οκτωβρίου - δημοτικούς συμβούλους και
πολίτες - ο αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Θε-
όδωρος Κανέλλος. 
Συγκεκριμένα, μετά από παρέμβαση δημότισσας,
που ζητούσε επιμόνως (και ως ένα σημείο ξεπερ-
νώντας και τα εσκαμμένα), κάποια πράγματα, απει-
λώντας μάλιστα ότι εάν δεν ικανοποιηθούν θα
μηνύσει το Δήμο, προκλήθηκε ένταση και οχλα-
γωγία. 

Παρά τις διαβεβαιώσεις του δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη ότι για το θέμα της έχει
επιληφθεί η νομική υπηρεσία του δήμου και θα τηρηθούν οι προβλεπόμες διαδικασίες,
η δημότισσα συνέχισε να αντιδρά  δημιουργώντας ένταση. 
Ακριβώς στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Κανέλλος επαναφέροντας όλους στην τάξη
και επισημαίνοντας πως, όλοι οφείλουν να σέβονται το δημοτικό συμβούλιο γιατί
είναι θεσμός. Παρακάλεσε να χαμηλώσουν οι τόνοι και να τηρούνται οι διαδικασίες
όπως ορίζει ο Κώδικας γιατί μόνο έτσι θα παράξουν έργο χρήσιμο για την περιοχή και
κατ' επέκταση, προς όφελος των κατοίκων. 
Μετά την παρέμβαση του κυρίου Κανέλλου  τα πράγματα ηρέμησαν και η συνεδρίαση
συνεχίστηκε μέσα σε ήρεμο κλίμα μέχρι τέλους. 
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από δήμο σε δήμο...

Λόγω των όσων συνέβησαν σε βάρος τους
τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου στο Κλειστό Γυ-

μναστήριο του 1ου Λυκείου Αλίμου, κατά τη
διάρκεια της πρώτης ημέρας προπόνησης των
μικρών αθλητών του Συλλόγου τους, ο "ΘΟΥ-
ΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΛΙΜΟΥ", καταγγέλοντας τον πρόεδρο του
Αθλητικού Οργανισμού Δημ. Καρανικόλα, και
τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Επιτροπής
Παιδείας Δημ. Δόγκα και Κλέα Μανωλαράκη,
αντίστοιχα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας παρέδω-
σαν τα μετάλλιά τους στο Δήμαρχο. 
Ο Σύλλογος στην επιστολή διαμαρτυρίας που
πρωτοκόλλησε στο Δήμο και κοινοποίησε
στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία  ανά-
μεσα και σε άλλα, καταγγέλει τα ακόλουθα: 

"... μετά από καθυστέρηση και ταλαιπωρία πολ-
λών εβδομάδων, μας παραχωρήθηκε τελικά
στις 4-1-2013, έπειτα από ομόφωνη απόφαση
της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και εντολή
του Δημάρχου, η χρήση του κλειστού γυμνα-
στηρίου του 1ου Λυκείου Αλίμου για την
άθληση και εκγύμναση των μελών μας, κατά τις
ημέρες και ώρες που το προηγούμενο έτος
προπονούμασταν. 
Στις 7 Δεκεμβρίου 2013, την ώρα που βρισκό-
μασταν στο ανωτέρω Γυμναστήριο και προπο-
νούμσταν (20.30 μ.μ.), εμφανίστηκαν πέντε
άτομα εκ μέρους του Αθλητικού Οργανισμού
και ζήτησαν να κάνουν χρήση του χώρου αντί
για μας. 
Το επιχείρημά τους ήταν ότι κάνουν χρήση του
χώρου από τις 9 Σεπτέμβρη. Σημειωτέον ότι
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (9-9-2013/7-
10-2013) εμείς περιμέναμε μετά από ρητή εν-
τολή του Προέδρου της ΔΕΠ κ. Δόγκα και της
Αντιπροέδρου κυρίας Μανωλαράκη, να μας πα-
ραδώσει η κυρία Μανωλαράκη τη σχετική από-
φαση της Σχολικής Επιτροπής που είχε
συνεδριάσει και αποφασίσει για το Σύλλογό
μας από τις 16 Σεπτέμβρη. 
Όπως ήταν φυσικό, αρνηθήκαμε να διακό-
ψουμε την προπόνησή μας και 15' λεπτά αρ-
γότερα εμφανίστηκαν ο κ. Καρανικόλας και η

κυρία Μανωλαράκη και διέκοψαν την προπό-
νηση των παιδιών. Η κυρία Μανωλαράκη μας
ρώτησε γιατί βρισκόμασταν εκεί και γιατί βγά-
λαμε έξω τον Αθλητικό Οργανισμό, ο δε κ. Κα-
ρανικόλας εφόρμησε στο χώρο αλαλάζοντας,
μας εξύβρισε με χυδαίους χαρακτηρισμούς και
ανάρμοστες φράσεις, επιχείρησε να μας απο-
μακρύνει από το χώρο. 
Όλα δε αυτά μπροστά στα έντρομα μάτια των
παιδιών (8-10 ετών) που προπονούνταν και
των παρευρισκόμενων γονέων, οι οποίοι προ-
στάτευσαν τον πρόεδρο από τον μαινόμενο κ.
Καρανικόλα και ειδοποίησαν τηλεφωνικά την
Άμεση Δράση. Όταν άκουσαν ότι έρχεται η
Αστυνομία ο κ. Καρανικόλας και η κ. Μανωλα-
ράκη τράπηκαν σε φυγή και το περιστατικό
έληξε. Η προπόνηση βεβαίως δεν μπόρεσε να
συνεχιστεί, καθώς τα παιδιά είχαν αναστατω-
θεί έντονα.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, δηλαδή της συνε-
χούς ταλαιπωρίας και της αναίτιας καταδίωξης
του Σωματείου μας εκ μέρους της δημοτικής
αρχής, αλλά και της προκλητικής και επικίνδυνης
συμπεριφοράς του κ. Καρανικόλα εναντίον των
μελών του Σωματείου μας και ιδίως μικρών παι-
διών, διαμαρτυρόμαστε έντονα και παρακα-
λούμε: 
1. Την Ομοσπονδία μας να παρέμβει για να μας
προστατεύσει από φαινόμενα κακοδιοίκησης,
έκνομων πρακτικών και επιλήψιμων συμπερι-
φορών. 
2. Το Δήμαρχο Αλίμου να αναλάβει τις ευθύ-
νες του και να πράξει τα δέοντα για την προ-
στασία του φορέα μας από το συνεργάτη του κ.
Καρανικόλα. 
3. Το Δημοτικό Συμβούλιο να μεριμνήσει για
την υλοποίηση της Απόφασης της Σχολικής Επι-
τροπής με την οποία μας παραχωρείται ο
χώρος. 
Δηλώνουμε δε ότι, ρητά επιφυλασσόμαστε για
κάθε νόμιμο δικαίωμά μας έναντι του κ. Καρα-
νικόλα, διότι η καταδίωξη μικρών μαθητών -
αθλητών είναι φαινόμενο που δεν μπορεί να
συνεχίζεται”. 

Φαίνεται πως οι παράνομες συνδέσεις με τα
ρολόγια ύδρευσης του Δήμου Βάρης - Βού-

λας - Βουλιαγμένης είναι ένα σπορ στο οποίο επι-
δίδονται αρκετοί, κυρίως επιχειρηματίες, και στις
τρεις δημοτικές κοινότητας του Δήμου, σύμφωνα
με όσα ακούστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο.
Μια σειρά αριθμών δημοτικών ρολογιών της
ΕΥΔΑΠ με τα οποία φέρεται να έχουν συνδεθεί

παράνομα και να παίρνουν νερό χρεώνοντας το
Δήμο, κατήγγειλε ο δημοτικός σύμβουλος Γ. Νι-
τερόπουλος ζητώντας να μάθει ποιες είναι οι
ενέργειες της δημοτικής αρχής. 
Σαφώς του απάντησε ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς
λέγοντας πως έχει δώσει εντολή προς την υπη-
ρεσία να ελέγξει όλα τα δημοτικά ρολόγια, απάν-
τηση όμως, που δεν φάνηκε να τον ικανοποιεί. 

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας παρέδωσαν  
τα μετάλλιά τους στο Δήμαρχο Αλίμου!!

Παίρνουν παράνομα νερό από δημοτικά ρολόγια
στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαμένης; 

Με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε στο δημο-
τικό συμβούλιο της 16ης Οκτωβρίου η σύν-

δεση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλίμου με
το φυσικό αέριο, κάτι που, έστω κι αν άργησε
σχετικά, σημειώνται στα θετικά της σημερινής δι-
οίκησης. 

Και λέμε άργησε, γιατί στον όμορο δήμο Πα-
λαιού Φαλήρου, το Κολυμβητήριο της πόλης, έχει
συνδεθεί εδώ και κάποια χρόνια.  

Φυσικό αέριο στο Κολυμβητήριο Αλίμου 

Σε πρώτο
πλάνο η προ-
πονήτρια Δέ-
σποινα
Τζελέπη, με
γονείς των μι-
κρών αθλητών. 
Πίσω (αρι-
στερά) όρθιος
ο Πρόεδρος
του Συλλόγου
Μάρκος Βα-
ζαίος.

Μετά την ανεξαρτητοποίηση
των δημοτικών του συμ-

βούλων Δημάκη και Σιμητρο-
πούλου ο Δήμαρχος Αλίμου
Θάνος Ορφανός εξέδωσε την
ακόλουθη δήλωση: 
"Με την ανακοίνωση ανεξαρτη-
τοποίησης του κ. Δημήτρη Δη-
μάκη και της κας Αναστασίας
Σιμητροπούλου δηλώνω ότι,
ούτε ο μεν στην επταετή πα-
ρουσία του, ούτε η δε στην
πολύ σύντομη θητεία της στα
κοινά του Δήμου μας έθεσαν

ποτέ ουσιαστικές πολιτικές δια-
φωνίες για επιλογές μας στη Δι-
οίκηση του Δήμου.
Η σημερινή τους κίνηση δεν
πείθει και είναι φανερό στον
καθένα ότι πρόκειται για πρό-
φαση προκειμένου να δικαιο-
λογήσουν προσωπικές τακτικές,
σχεδιασμούς και φιλοδοξίες.
Το γεγονός ότι επέλεξαν να
ανεξαρτητοποιηθούν την ημέρα
παρουσίασης και ψήφισης του
ισολογισμού του Δήμου, ο
οποίος έχει θετικότατα αποτε-
λέσματα, δείχνει ακριβώς την
πρόθεση να αποπροσανατολί-
σουν τους δημότες υποβαθμί-
ζοντας το επίπονο και επιτυχές
έργο μας.
Στην πρωτόγνωρα δύσκολη πε-
ρίοδο που διανύουμε, οι εύκο-
λες λύσεις, τα επικοινωνιακά
τεχνάσματα και οι τακτικισμοί
δεν πείθουν κανένα.
Η παράταξη ΑΛΙΜΟΣ ΕΔΩ

ΖΟΥΜΕ συνεχίζει ενωμένη και
απερίσπαστη το έργο της και
καλεί τους συνδημότες μας να
εμπιστευθούν με το πολιτικό
τους αισθητήριο την εντιμό-
τητα, το ήθος και τη μεγάλη
προσπάθεια όλης της παράτα-
ξης, μέσα σε ένα εξαιρετικά δύ-
σκολο δημοσιονομικό περι-
βάλλον.
Διαφοροποιήσεις εκ του ασφα-
λούς δεν υπάρχουν. 
Γι΄ αυτό θα ανέμενε κανείς οι
πρώην συνεργάτες μας να πα-
ραδώσουν και τις θέσεις που
απέκτησαν με την ένταξή τους
στην παράταξη ΑΛΙΜΟΣ ΕΔΩ
ΖΟΥΜΕ, όταν αυτή επανεξε-
λέγη από τον λαό του Αλίμου
με το πρωτοφανές ποσοστό
του 62%.
Επιλέγουμε να μιλάμε λίγο και
να δουλεύουμε πολύ, γιατί σω-
τήρες δεν υπάρχουν πια".

ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ και ΔΗΜΑΚΗΣ
εγκατέλειψαν την παράταξη του Θάνου Ορφανού στον Άλιμο  

Με σαφείς αιχμές ως προς τον
τρόπο λειτουργίας της διοίκησης

του Θάνου Ορφανού στον Άλιμο,
στο δημοτικό συμβούλιο της 4ης
Οκτωβρίου, ανεξαρτητοποιήθηκαν οι
δημοτικοί σύμβουλοι Δημ. Δημάκης
και Αναστ. Σιμιτροπούλου. 

Θάνος Ορφανός: "συνεχίζουμε ενωμένοι και απερίσπαστοι"
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ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

ΠPOTYΠO KENTPO 
ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ & AΠOKATAΣTAΣHΣ 

TΣAΓKAPHΣ  ANAΣTAΣIOΣ
Kάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας T.E.I. Aθήνας 

Mετεκπεδευθείς: Leeds Metropolitan Univercity  της Aγγλίας

Mαγνητοθεραπεία, Laser,  Kινησιοθεραπεία, Θεραπείες  κατ’ οίκον

TAMEIA ΔEKTA

Kουμουνδούρου 39 Άλιμος, Tηλ.: 210 - 9935.608  κιν.: 6972-974252 

Η "ΑΘΗΝΑ" ξεκίνησε τις δραστηριότητες της νέας περιόδου
στο Παλαιό Φάληρο 

Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, η πρό-
εδρος του Γυναικείου Πολιτιστικού

Συλλόγου Παλαιού Φαλήρου
"ΑΘΗΝΑ" Μαρία Καφούρου, πλαι-
σιωμένη απ' όλα τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου πραγματοποίησαν τον
καθιερωμένο ετήσιο αγιασμό με την
έναρξη των εργασιών της νέας περιό-
δου, στο χώρο του Πνευματικού Κέν-
τρου της οδού Σολωμού που είναι και
η έδρα τους. 
Παρουσία του δημάρχου Διονύση Χα-
τζηδάκη, ο ιερέας πατέρας Μιχαήλ του
Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας ευλόγησε όλο
τον κόσμο και ευχήθηκε να πάνε καλά
τα έργα και οι πρωτοβουλίες του Συλ-
λόγου. 
Αμέσως μετά, μίλησε ο κ. Δήμαρχος ο
οποίος συνεχάρη την κυρία Καφούρου
και τις άλλες κυρίες του Δ.Σ. της
"ΑΘΗΝΑΣ" για το έως τώρα σοβαρό

έργο που επιτελούν στην περιοχή, βοη-
θώντας - μεταξύ άλλων - και οικογέ-
νειες (αλλά και ανθρώπους μόνους)
που χρήζουν οποιασδήποτε ανάγκης,
ειδικότερα σήμερα, που η καθημερινό-
τητα έχει δυσκολέψει όσο ποτέ. 
Η Πρόεδρος του Συλλόγου ευχαρί-
στησε τους ανθρώπους που ανιδιοτε-
λως και πολλές φορές ανώνυμα,
προσφέρουν διάφορα χρήσιμα είδη
και υπηρεσίες, ανακουφίζοντας τους
αναξιοπαθούντες συμπολίτες τους. 
Εκτός από το δήμαρχο κ. Χατζηδάκη,
το "παρών" έδωσαν οι αντιδήμαρχοι
Αλέξανδρος Πανταζής, Μαρία Μιχα-
λοπούλου, Θεόδωρος Κανέλλος,
Αλέξ. Κορόμηλος, Ν. Γιάκοβλεφ, οι
δημοτικοί σύμβουλοι Ντίνος Νικολαϊ-
δης, Βασιλική Ανδρικοπούλου, Γιάννης
Φωστηρόπουλος, Γιώργος Ασημακό-
πουλος, Μαρία Ζάγκα, Ολυμπία Ανα-

στασοπούλου, Ανδρέας Δούμας, Γιώρ-
γος Καραμαρούδης, Αναστασία Αρσε-
νίδου, Γιώργος Βασιλείου, Ευαγγελία
Γλεντή, Στέλιος Βαλέτας, Δημ. Καρκα-
τσέλης, Σπύρος Μινέτος, Γιάννης
Τριάντος, Γιάννης Γουλιέλμος. 
Επίσης, οι πρώην αντιδήμαρχοι Μαίρη
Φωτίου και Γιώργος Καλιαμπέτσος, η
μεγάλη ευεργέτις της πόλης Ευφροσύνη
Ζήση, καθώς και  οι γνωστές για τις πο-
λυσχιδείς κοινωνικές δραστηριότητές
τους κυρίες Βούλα Σπυριδωνίδου,
Ρένα Μαρουλίδου, Λίτσα Κολυβά, Ελ-
βίρα Κεσίσογλου κ. ά. 
Από το Δήμο Νέας Σμύρνης, η αντιδή-
μαρχος Κλαίρη Δεληγιάννη, όπως και
εκπρόσωποι διαφόρων Συλλόγων και
φορέων της πόλης αλλά και της ευρύ-
τερης περιοχής. 

Αριστερά. Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, πλαισιωμένος από τις κυρίες Ζήση (δεξιά), Ανδρικο-
πούλου (αριστερά) και Αρσενίδου. Δεξιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΑΘΗΝΑΣ”. 

Αριστερά. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Παλαιού Φαλήρου Ντίνος Νικολαϊδης (δεξιά), ο
αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Γιώργος Βασιλείου, η πρ. αντιδήμαρχος Μαίρη Φωτίου και η δημοτική σύμ-
βουλος Αναστασία Αρσενίδου. Δεξιά. Οι κυρίες Ρένα Μαρουλίδου, Λίτσα Κολυβά, Βούλα Σπυριδωνίδου (στο μέσον)
με φίλη του Συλλόγου.  

Άναψε και πάλι φέτος η φλόγα των Εθελοντών Αιμοδοτών
στο Παλαιό Φάληρο. Η φλόγα της αγάπης ξεκίνησε από

την πλατεία «Εθελοντών Αιμοδοτών» Δήμου Καλλιθέας και
αφού διήλθε από τις  οδούς Πεντέλης, Ζησιμοπούλου, Πρω-
τέως, Αρτέμιδος έως Αχχιλέως κατέληξε στο βωμό, στο Μνη-
μείο Πεσόντων Ηρώων στο Παλ. Φάληρο όπου βρίσκεται και
ο επιβλητικός ανδριάντας του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Η φλόγα των Εθελοντών Αιμοδοτών άναψε
και πάλι στο Παλαιό Φάληρο

Αριστερά.  Συνεπής στο ετήσιο ραντεβού της λαμπαδηδρομίας ο δημοτι-
κός σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου Γιώργος Ασημακόπουλος, δίπλα του
η δημοτική σύμβουλος Καλλιθέας Αθηνά Εξάρχου, ο δήμαρχος Διονύσης
Χατζηδάκης και η υπεύθυνη της διοργάνωσης εθελόντρια αιμοδότρια και
γραμματέας του Συλλόγο Εκτελωνιστών Σοφία Φράγκου.   

Ο βωμός άναψε και φέτος στέλνοντας μήνυμα αγάπης και ελπίδας στους
συνανθρώπους μας. Δίπλα στο Δήμαρχο η αθλήτρια του Συλλόγου
“ΒΕΛΟΣ” Κατερίνα Δωροδίνη και εθελοντές αιμοδότες. 
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Οδήμαρχος Γλυφάδας, Κώ-
στας Κόκκορης, εκλεγμέ-

νος με το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ,
παραπέμπεται στο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Αθηνών,
προκειμένου να δικαστεί για
τις κατηγορίες της:

α) Απάτης κατ' εξακολούθηση,
με ιδιαιτέρως μεγάλη προξενη-
θείσα ζημία και 
β) Απιστίας σχετική με την
υπηρεσία, από την οποία η
ελάττωση της περιουσίας είναι
ιδιαιτέρως μεγάλη. 

Οι ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες
αφορούν στη μη καταβολή
τελών στον δήμο Γλυφάδας
από κτίριο στο οποίο ο δή-
μαρχος είναι συνιδιοκτήτης.
Το “ΒΗΜΑ” τον Οκτώβριο
του 2011 μέσα από ένα απο-
καλυπτικό ρεπορτάζ που είχε
δημιουργήσει αίσθηση, είχε
αναδείξει το συγκεκριμένο
θέμα.
Με τίτλο "Χάθηκαν χιλιάδες
ευρώ από το ταμείο του
Δήμου Γλυφάδας" αποκαλύ-
ψαμε όλες τις πτυχές τις υπό-

θεσης.
Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ
είχαμε επικοινωνήσει με τον
δήμαρχο Γλυφάδας, ο οποίος
μας είχε αναφέρει ότι το όλο
θέμα με τις οφειλές της
ΕΥΔΑΠ προς το δήμο θεωρεί-
ται πλέον λήξαν, καθώς
«έχουν δρομολογηθεί όλες οι
απαραίτητες διαδικασίες προ-
κειμένου να καταβληθούν από
την ΕΥΔΑΠ τα οφειλόμενα
προς το δήμο ποσά». 
Μάλιστα, όταν αναζητήσαμε
το λόγο για τον οποίο η εν

λόγω «ενεργοποίηση» συνέβη
με καθυστέρηση 11 ολόκλη-
ρων χρόνων, η απάντηση που
λάβαμε ήταν, ότι την ευθύνη
για την καταβολή των δημοτι-
κών τελών και φόρων κατέχει
ο μισθωτής και όχι ο ιδιοκτή-
της κάποιου κτιρίου. 
Η δικάσιμος έχει οριστεί τον
ερχόμενο Δεκέμβριο.
Ευνόητο είναι πως, μέχρι την
ετυμηγορία των Δικαστικών
Αρχών, ισχύει το τεκμήριο της
αθωότητας για τον κύριο Κ.
Κόκκορη.  

Παραπέμπεται για το αδίκημα της απάτης
ο δήμαρχος Γλυφάδας Κ. Κόκκορης

Οι πέντε λόγοι της ανεξαρτητοποί-
ησης του Δημοτικού Συμβούλου
Γλυφάδας Δημήτρη Αγγελάτου

Ένας ακόμα δημοτικός
σύμβουλος του δημάρ-

χου Γλυφάδας Κώστα Κόκ-
κορη δήλωσε ανεξάρτητος. 
Ο Δημήτρης Αγγελάτος,
πέμπτος κατά σειρά δημοτι-
κός σύμβουλος που αποχω-
ρεί από την παράταξη της
"ΔΥΝΑΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ",
κοινοποίησε στο συνε-
δρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου της 10ης
Οκτωβρίου την απόφασή
του και μαζί και τους λόγους
που την υπαγόρευσαν. 

Πέντε είναι οι βασικές αιτίες και είναι οι ακόλουθες: 

1. Η αγορά των οικοπέδων Καρβελά (Παπαδημητρίου)
και ο τρόπος που έγινε αυτή. 
Ο κ. Αγγελάτος κατηγόρησε τη δημοτική αρχή του Κ. Κόκ-
κορη ότι απέκριψε έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών
βάσει του οποίου δεν μπορούσαν να θεωρηθούν τα εν-
τάλματα πληρωμής. 
Εξ αιτίας του τρόπου με τον οποίο έγινε η αγορά των συγ-
κεκριμένων οικοπέδων και σύμφωνα με τη σχηματισθείσα
δικογραφία του Εισαγγελέα, ζημιώθηκε ο δήμος Γλυφά-
δας.

2. Το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας. 
Λάβαμε είπε ο κ. Αγγελάτος διαφορετική απόφαση από
αυτή που μας παρουσιάστηκε αρχικά, την οποία υπερψή-
φισα με απρόβλεπτες ποινικές κυρώσεις. Σήμερα έχουμε
κληθεί σε απολογία και ο καθενας μας έχει καταθέσει υπό-
μνημα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

3. Η μίσθωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Το ενοίκιο του κτιρίου που στεγάστηκε το Κοινωνικό
Παντοπωλείο, επεσήμανε ο κ. Αγγελάτος είναι πολύ
υψηλό. Δεν γνωρίζω αν έγινε έρευνα αγοράς για τη μί-
σθωση ακινήτου. Και επιπλέον το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του δήμου μας λειτούργησε Χριστούγεννα και Πάσχα
τη στιγμή που σε άλλους δήμους μέσα από τη λειτουργία
του διανέμονται τρόφιμα και γίνεται συσσίτιο. 

4. Το γήπεδο του Α.Ο. Τερψιθέας 
Υπάρχει δαπάνη επεσήμανε για την οποία δεν έχουμε
καμία πληροφόρηση. Αντί των 170.000 ευρώ που αρχικά
μας είχε πει ο Δήμαρχος, το έργο αυτό κόστισε 370.000
ευρώ τα οποία δεν έχουν πληρωθεί. Και ούτε πρόκειται να
πληρωθούν  γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα παραστα-
τικά.  

5. Το νεκροταφείο 
Η δίκαιη επιθυμία των συμπολιτών μας για νέο νεκροτα-
φείο, από λάθος χειρισμούς του κυρίου Δημάρχου γύρισε
μπούμερανγκ αφού ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και επε-
βλήθησαν στο Δήμο διοικητικά πρόστιμα. 
Τέλος κατέληξε ο κ. Αγγελάτος αδυνατώ να κατανοήσω
που βρίσκονται τα χρήματα των πολιτών αφού τα μονα-
δικά έργα που έγιναν στην πόλη μας, τρεις πλατείες και η
αποπεράτωση του παλαιού Δημαρχείου έγιναν από δω-
ρεές. 
Εκ του λόγου αυτού συμπεραίνω πως η διοίκηση είναι ανί-
κανη ως προς τη διαχείρηση των οικονομικών του Δήμου
μας και διαχωρίζω τη θέση μου. 
Στο σημείο αυτό θα υπενθυμίσουμε πως  την πόρτα των
αποχωρήσεων άνοιξε πρώτος ο Νικηφόρος Τσαρούχας
και μάλιστα στην αρχή της θητείας του Κ. Κόκκορη, για να
ακολουθήσουν οι Βασίλης Μουλακάκης, Φώτης Μπενέ-
τος και Στάθης Αναλυτής.  

Υπερασπίστηκε τον
Κασιδιάρη και η
Ν.Δ. τον διέγραψε

Ένα όνομα που φιγουράρισε
στη λίστα των υποψηφίων

Δημάρχων για τη Γλυφάδα τελευ-
ταία, ήταν αυτό του δικηγόρου
Παύλου Σαράκη. Ο κ. Σαράκης
είχε ανακοινώσει την υποψηφιό-
τητά του για το Δήμο Γλυφάδας
από το πάνελ τηλεοπτικής εκπομ-
πής στην οποία παίρνει μέρος. 
Θα εξακολουθήσει άραγε να έχει
αυτή την πρόθεση μετά την από-
φαση της Επιτροπής Δεοντολο-
γίας του κόμματος, που τον
διέγραψε επειδή ανέλαβε την
υπεράσπιστη του βουλευτή της
Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη; 

Στην ανακοίνωσή της η Ν.Δ.
αναφέρει:

«Με σημερινή απόφαση της
Κεντρικής Επιτροπής Δεοντολο-
γίας της Νέας Δημοκρατίας δια-
γράφεται για αντικομματική και
αντιδεοντολογική συμπερι-
φορά από τα μητρώα μελών
του κόμματος, ο κ. Παύλος Σα-
ράκης, σύμφωνα με όσα προ-
βλέπει το Καταστατικό του
κόμματος». 
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Πρόσκληση για τον απολογισμό 
της ΚΙΝΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΛΙΜΟΥ

ΗΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΛΙΜΟΥ σας καλεί στην
πρώτη απολογιστική Γεν. Συνέλευση, από την ίδρυση

της, προκειμένου να σας κάνει γνωστή όλη την δραστη-
ριότητα της, για τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της. Η
Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του
θεάτρου ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ στις 27 Νοεμβρίου ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 6 μ.μ.

Με πυξίδα την ατζέντα μας και στα πλαίσια των δυνατο-
τήτων που μας δίνει το καταστατικό της ΚΙΝΗΣΗΣ, με
κλειδιά τους δύο κυρίως σκοπούς του καταστατικού μας,
και βέλη στη φαρέτρα μας την έντονη επιθυμία και ανάγκη
να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε τον τόπο μας, ξεκι-
νήσαμε την προσπάθεια μας με στόχο μας να αγωνι-
σθούμε :

α) Για την προστασία του Περιβάλλοντος και

β) Την προστασία των δικαιωμάτων του Δημότη

Η δραστηριότητα μας ξεκίνησε, αμέσως μετά την εκλογή
μας και αφού διαμορφώσαμε την ατζέντα μας, στείλαμε
τις παρακάτω επιστολές προς το Δήμο:

1. Την με αριθμ. Πρωτ.19623/23-10-12 για την κατα-
σκευή πεζογέφυρας Αυξεντίου και Λεωφόρο Ποσειδώ-
νος. (αδήριτη ανάγκη για την ασφάλεια μας)

2. Την με αριθμ. Πρωτ.21455/21-11-2012 και την με
αριθμ. Πρωτ.9936/27-5-2013. Αφορούν την κατακρή-
μνιση του καταστρώματος της παραλίας μας.

3. Την με αριθμ. Πρωτ.22559/10-12-2012 και την με
αριθμ. Πρωτ.9247/20-5-2013. Αναφέρονται στην απα-
ράδεκτη κατάσταση της παιδικής χαράς της παραλίας μας.

4. Την με αριθμ. Πρωτ.1960/1-2-2013 προτάσεις για
ΜΕΤΡΟ.

5. Την με αριθμ. Πρωτ.4087/6-3-2013 οι προτάσεις μας
για την αξιοποίηση του Ελληνικού. Διεκδίκηση για χώ-
ρους στέγασης, Αρχαιολογικού Μουσείου, Κέντρου
Ιστορικών Μελετών για το Θουκυδίδη, Συνεδριακού
Κέντρου και όχι μόνο.

6. Την με αριθμ. Πρωτ.7367/23-4-2013, που αφορά την
κατάληψη και εκμετάλλευση της χερσονήσου στην πλάζ
με κοινοποιήσεις, Κτηματική Υπηρεσία του Πειραιά τμήμα
Αιγιαλού, ΥΠΕΚΑ Συντονιστικό Γραφείο αντιμετώπισης
περιβαλλοντικών Ζημιών και Περιφέρεια Αττικής Δ/νση
Περιβάλλοντος. 

7. Την με αριθμ. Πρωτ.12311/21-6-2013 που αφορά
προτάσεις μας για τη χερσαία έκταση της Μαρίνας μας
(διεκδίκηση έκτασης για κλειστό Γυμναστήριο). 

Τις επιστολές μας θα τις βρείτε στη σελίδα μας στο Δια-
δίκτυο: http://kinisipolitonalimou.blogspot.gr

Σας καλούμε όλους, στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε,
να βοηθήσετε για να καταφέρουμε όλοι μαζί να δώσουμε
λύσεις, στα παραπάνω θέματα που αναδείξαμε, τα οποία
είναι σημαντικά και ενδιαφέρουν όλους μας και κυρίως
τους νέους. Ενισχύσατε την ΚΙΝΗΣΗ με τη συμμετοχή σας
στην Γενική Συνέλευση, ώστε να γίνει η φωνή μας δυνα-
τότερη και πιο αποτελεσματική.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

Το χρόνιο αίτημα των Δημοτικών Αρχών
και του λαού του Αγ. Δημητρίου για πα-

ραχώρηση ολόκληρου του χώρου του
Ασυρμάτου στο Δήμο, μετά από πολλά εμ-
πόδια και παλινωδίες, έτυχε θετικής αντα-
πόκρισης από την πολιτεία.

Με πρόσφατο και κατεπείγον έγγραφό του,
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιου-
σίας του Υπουργείου Οικονομικών, κ.
Αβραάμ Γούναρης, κοινοποίησε την παρα-
χώρηση κατά χρήση επ’ αόριστο και άνευ
ανταλλάγματος προς το Δήμο Αγ. Δημη-
τρίου και του τελευταίου τμήματος του
«Ασυρμάτου», έκτασης 32 στρεμμάτων. 
Έτσι, η μεθοδικότητα, η επιμονή και η νο-
μικά τεκμηριωμένη διεκδίκηση του αιτήμα-
τος από τη Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή,
η σύμπνοια του Δημοτικού Συμβουλίου και
η αποφασιστικότητα των κατοίκων του Αγ.
Δημητρίου, έφεραν το επιθυμητό αποτέλε-
σμα. 
Η παραχώρηση γίνεται υπό την προϋπό-
θεση να υλοποιηθούν έργα Πρασίνου και
Αναψυχής κοινωφελούς χαρακτήρα στην
περιοχή, εντός της προσεχούς πενταετίας. 

Με την ολοκλήρωση όλων των τυπικών
διαδικασιών, η Δημοτική Αρχή θα ριχτεί
στη μάχη για την ωρίμανση και ένταξη της
Μελέτης Βιοκλιματικής Ανάπλασης του
Ασυρμάτου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Το ιστορικό 

Οι πρώτες διεκδικήσεις του χώρου είχαν
ως αποτέλεσμα μέρος της έκτασης του
Ασυρμάτου, συνολικού εμβαδού 23,5
στρεμμάτων να παραχωρηθεί στο Δήμο Αγ.

Δημητρίου, επί δημαρχίας Βασιλικής Βερυ-
κάκη, μέσω της ΚΕΔ, σε δύο φάσεις, με
σχετικές αποφάσεις του τότε Υφυπουργού
Άμυνας.
Η προσπάθεια για την απόδοση και του
υπολοίπου τμήματος του Ασυρμάτου συνε-
χίστηκε και επί δημαρχίας Παντελή Ειρη-
νάκη με αποτέλεσμα την απόδοση 22,5
περίπου στρεμμάτων, σε δύο φάσεις, μέσα
από ανάλογες διαδικασίες.
Με απόφασή του, ο τότε Υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος, ανταπο-
κρινόμενος στο χρόνιο αίτημα του λαού
του Αγ. Δημητρίου και στην έντονη δρα-
στηριότητα που ανέπτυξε η δήμαρχος Αγ.
Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου από τις
πρώτες μέρες της ανάληψης των καθηκόν-
των της, παραχώρησε στο Δήμο μας το τε-
λευταίο τμήμα του «Ασυρμάτου», έκτασης
32 στρεμμάτων, για τη «δημιουργία χώρου
πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής». 
Η ΕΤΑΔ όμως πριν από λίγους μήνες επα-
νήλθε ζητώντας οικονομικό αντάλαγμα για
την παραχώρηση του χώρου που να αντα-
ποκρίνεται στην αξία του οικοπέδου. 
Παράλληλα ζήτησε  από τον δήμο την εξα-
σφάλιση της χρηματοδότησης και συντή-
ρησης 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 συντηρή-
σουν, διατηρώντας την σοβιετική αντίληψη
της οικονομίας ότι τα πάντα πρέπει να προ-
έρχονται από το κράτος δαιμονοποιώντας
παράλληλα την επιχειρηματικότητα. 
Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα με την από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Πε-
ριουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, κ.
Αβραάμ Γούναρης κοινοποιήθηκε η παρα-
χώρηση κατά χρήση επ’ αόριστο και άνευ
ανταλλάγματος προς το Δήμο Αγ. Δημη-
τρίου και του τελευταίου τμήματος του
«Ασυρμάτου», έκτασης 32 στρεμμάτων. 

Ο χώρος του Ασυρμάτου στα χέρια 
του Δήμου Αγίου Δημητρίου 

Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ελληνικής

Αστυνομίας, συνελήφθη στις 7-
10-2013, στην περιοχή του Αγίου
Δημητρίου Αττικής, 35χρονος
σωφρονιστικός υπάλληλος, σε
βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία κακουργηματικού χα-
ρακτήρα για απάτη, πλαστογραφία
μετά χρήσης, αντιποίηση αρχής,
λαθρεμπορία και παραβίαση της
νομοθεσίας για τα όπλα. 
Ο 35χρονος «εμφανιζόταν»  ως
υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) ή ως αστυ-
νομικός του Τμήματος Εκβιαστών
της Ασφάλειας και ισχυριζόμενος
πως έχει γνωριμίες στον
Ο.Δ.Δ.Υ., τους πρότεινε να «με-
σολαβήσει» προκειμένου να απο-
κτήσουν κάποιο όχημα, απο-
σπώντας με τον τρόπο αυτό διά-
φορα χρηματικά ποσά.

Συνελήφθη απατεώνας
σωφρονιστικός υπάλληλος 

Με στόχο την υποστήριξη ομά-
δων του πληθυσμού που

πλήττονται ή απειλούνται από τη
φτώχεια και τον κοινωνικό απο-
κλεισμό οι Δήμοι Αγίου Δημητρίου
και Αλίμου προχωρούν στην υλο-
ποίηση ενός πλέγματος παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμ-
ματος λειτουργεί και η κοινωνική

δομή της Τράπεζας Χρόνου Αγ. Δη-
μητρίου & Αλίμου.
Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα δί-
κτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και
προϊόντων που βασίζεται στην κοι-
νωνική αλληλεγγύη και στηρίζεται
στο δικό της «νόμισμα», το ΤΕΜ
(Τοπική Εναλλακτική Μονάδα).
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου σας προ-
σκαλεί να συμμετάσχετε στην προ-

σπάθεια αυτή.
Για περισσότερες πληροφορίες και
διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στα γρα-
φεία της Τράπεζας Χρόνου στον
Άγιο Δημήτριο, επί της οδού Αλεξ.
Ασημακοπούλου 7 (τηλ. 210
9902882) ή στο Γραφείο Διαμε-
σολάβησης επί της οδού Ξενο-
φώντος 10 (τηλ. 210 9754035). 

Τράπεζα χρόνου Αγ. Δημητρίου - Αλίμου 

Ηκινητή μονάδα μαστογράφου
της Ελληνικής Αντικαρκινικής

Εταιρείας έπειτα από πρόσκληση
της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέ-
ριμνας, Ελένης Καντζέλη φιλοξενή-
θηκε στο Δήμο Αγ. Δημητρίου από
29 έως και 31 Οκτωβρίου 2013. 

Κατά το διήμερο της παρουσίας της
Κινητής Μονάδας εξετάστηκαν γυ-
ναίκες 40 έως 70 ετών, οι οποίες
δεν είχαν κάνει μαστογραφία τους
τελευταίους 12 μήνες, και   δεν
είχαν ιστορικό καρκίνου του μα-
στού. Προσπάθεια της Ελληνικής

Αντικαρκινικής Εταιρείας ήταν να
εξεταστούν όσο το δυνατό περισ-
σότερες Ελληνίδες προκειμένου να
γίνει αντίληψη σε όλες τις γυναίκες
ότι η πρόληψη, ο έλεγχος και η εξέ-
ταση, μπορούν να σώσουν ζωές. 

Επίσκεψη Κινητής Μονάδας Μαστογράφου στον Δήμο Αγ. Δημητρίου



δημοτικό ρεπορτάζ 
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Σε δημοτικό συμβούλιο του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης ο

δημοτικός σύμβουλος Δημοσθένης Βαμ-
βασάκης έκανε μια πολύ σοβαρή καταγ-
γελία. 
Ανέφερε συγκεκριμένα πως στο κλειστό
περίπτερο του πάρκινγκ στην πλατεία της
Βούλας που έχει καταντήσει δημόσιο
ουρητήριο όπως χαρακτηριστικά είπε, γί-
νεται διακίνηση ναρκωτικών. 
Και συνέχισε. Καθημερινά, το συγκεκρι-
μένο σημείο γίνεται στέκι νεαρών ατό-
μων τα οποία ανταλλάσουν ναρκωτικές
ουσίες. Τη σκυτάλη πήρε και ο δ.σ. Γιάν-
νης Νιτερόπουλος ο οποίος μεταξύ
άλλων είπε πως εκεί γίνεται και φροντι-
στήριο για το ποιες ποιότητες χόρτου
είναι καλές και ποιες όχι.
Θα περίμενε κανείς το δημοτικό συμ-
βούλιο να αντιδράσει ζητώντας εξηγή-
σεις από τους δημοτικούς συμβούλους
ως προς την ακρίβεια των καταγγελιών
απαιτώντας επίσης, επίσημη πληροφό-
ρηση από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.
Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε.
Η συγκεκριμένη είδηση που αναπαρήγα-
γαν τοπικά μέσα, μας πληροφόρησαν
πως, δημιούργησε κλίμα φόβου αλλά και
απορίας συνάμα. 
Συγκεκριμένα, γονείς που επικοινώνη-
σαν μαζί μας εξεδήλωσαν αφ' ενός το
φόβο για τα παιδιά τους αλλά και την
απορία γιατί ένα τέτοιο γεγονός επιλέχ-
θηκε να καταγγελθεί στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο. Κανονικά μας είπαν, πριν
δημοσιοποιήσουν κάτι τέτοιο, θα
έπρεπε να θέσουν οποιαδήποτε στοιχεία
είχαν - γιατί ασφαλώς κάποια στοιχεία
θα είχαν για να κάνουν την καταγγελία
για διακίνηση ναρκωτικών - στο τοπικό
τμήμα της Ασφάλειας. 
Σύμφωνα με αποκλειστικές αστυνομικές
πηγές, όχι μόνο δεν έγινε καμία καταγγε-
λία στην Ασφάλεια της περιοχής, αλλά
όπως μας διαβεβαίωσε η συγκεκριμένη
πηγή,  στην πλατεία της Βούλας δεν έχει
παρατηρηθεί κανένα τέτοιο σοβαρό γε-
γονός και πως οι συνεχόμενες δράσεις
κατά των ναρκωτικών που έχουν γίνει
τον τελευταίο χρόνο έχουν καθαρίσει
την περιοχή.  
Θα περίμενε κανείς απ' τους δημοτικούς
συμβούλους, συνέχισε η αστυνομική μας
πηγή, και απ' την υπεύθυνη θέση την
οποία κατέχουν, τέτοιες σοβαρές καταγ-
γελίες να τις στοιχειοθετούν, να τις κα-
ταθέτουν στις αρμόδιες αρχές.

Ναρκωτικά στην πλατεία
της Βούλας;  

Την πρόοδο των εργασιών στο
έργο της αντιπλημμυρικής προ-

στασίας στην περιοχή «Δικηγορικά»
της Βούλας είχε την ευκαιρία να δια-
πιστώσει από κοντά ο Δήμαρχος
Βάρης –Βούλας – Βουλιαγμένης κ.
Σπύρος Πανάς.
Όπως διαπιστώθηκε από την επιτό-
πια επίσκεψή του, το έργο προχωρά
με γοργούς ρυθμούς και θα ολο-
κληρωθεί σύμφωνα με το χρονο-
διάγραμμα που έχει καθορισθεί.
Πρόκειται για ένα έργο προϋπολο-
γισμού περίπου 870.000 ευρώ το
οποίο χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Περιφέρειας Αττικής. 
Το έργο προβλέπει:
• την κατασκευή σωληνωτών αγω-
γών ομβρίων στις οδούς Αιόλου,
Κυδωνιών, Δημητρακοπούλου,
Σοφοκλέους, Παλαιολόγου, Βου-
τυρά, Άρεως, Κέας και Υγείας. 
• την κατασκευή φρεατίων υδρο-
συλλογής στα ρείθρα των οδών,

καθώς και φρεάτια επίσκεψης κατά
μήκος των αγωγών, για τη σωστή
λειτουργία και συντήρηση του δι-
κτύου.  
Με αφορμή την επίσκεψη του στο
χώρο εκτέλεσης του έργου, ο Σ.
Πανάς έκανε την παρακάτω δή-
λωση:
«Είμαι ικανοποιημένος γιατί ένα
σημαντικό για την πόλη μας έργο,
προχωρά σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό. Με την ενίσχυση
του δικτύου ομβρίων στη συγκε-
κριμένη περιοχή, αντιμετωπίζεται
ένα πρόβλημα που απασχολεί χρό-
νια τη Δημοτική Ενότητα Βούλας.
Ενισχύονται σημαντικά οι υποδο-
μές και το δίκτυο αντιπλημμυρικής
προστασίας, ώστε να μπορούμε να
αντιμετωπίζουμε καλύτερα τα προ-
βλήματα που δημιουργούν οι βρο-
χοπτώσεις στην καθημερινότητα
των κατοίκων, αλλά και οι συνέ-
πειες από την έντονη αστικοποί-
ηση της περιοχής». 

Δίκτυο αντιπλημμυρικής προστασίας 
στα Δικηγορικά της Βούλας 

Οι μετρήσεις του έργου Πρό-
ληψη Μεταβολικού συνδρό-

μου Εφήβων έχουν ξεκινήσει
δυναμικά, αφού την εβδομάδα
από 7-11 Οκτωβρίου έγιναν με-
τρήσεις στον εφηβικό πληθυσμό
του 2ου Λυκείου Παλαιού Φαλή-

ρου, στο 4ο και 2ο Λύκειο Αλίμου και στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο
Αγίου Δημητρίου.
Οι μετρήσεις και η ενημέρωση συνεχίστηκαν και την εβδομάδα 14 έως 18
Οκτωβρίου. 
Το επιστημονικό προσωπικό του Προγράμματος επισκέφθηκε το 2ο Γυ-
μνάσιο Παλαιού Φαλήρου όπου ενημέρωσε τους μαθητές για το σωστό
τρόπο διατροφής και άσκησης, και το 5ο Γυμνάσιο όπου έγιναν μτρήσεις. 
Στον Άλιμο συνεχίστηκαν οι μετρήσεις στο 2ο Λύκειο όπως επίσης και στο
1ο Λύκειο Αγίου Δημητρίου. 
Το Πρόγραμμα Πρόληψης Μεταβολικού Συνδρόμου Εφήβων αφορά τους
Δήμους Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου και αναμένεται να συμ-
βάλει στην προώθηση της πολιτικής δημόσιας υγείας της χώρας μας και ειδι-
κότερα σε ότι αφορά στην καταπολέμηση της επιδημίας της εφηβικής
παχυσαρκίας. 
Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις
αρμόδιες αρχές τόσο σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, όσο και τοπικής αυ-
τοδιοίκησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευόμενων παρεμβά-
σεων προληπτικής ιατρικής, πρόληψης και αγωγής υγείας. 
Επιπλέον, εκτιμάται ότι η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η κινητή τηλεϊ-
ατρική, θα συμβάλει στην αποδοτική και αποτελεσματική αξιοποίηση των πε-
περασμένων ανθρώπινων πόρων που διαθέτουν οι δήμοι και στην
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ειδικές
ομάδες πληθυσμού και στην ενεργοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων των
Δήμων στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» που αφορούν τα Κέντρα Πρόληψης της
Υγείας (άρθρο 58, Ν. 3852/2010).

“Η Πρόληψη του Μεταβολικού συνδρόμου” πάει Σχολείο
Μετρήσεις και ενημέρωση στα Γυμνάσια και Λύκεια Π. Φαλήρου,

Αλίμου και Αγίου Δημητρίου 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 - 2013”

Με "Μαύρο" προειδοποιεί τους "Μαυρο-
γιαλούρους" ο Σύλλογος για τη διεκδίκηση

του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου Βούλας

Με επιστολή τους προς όλους τους γονείς της Βούλας ο Σύλλογος
για τη διεκδίκηση το 3ου Γυμνασίου - Λυκείου επισημαίνει τις

ανακολουθίες των δημοτικών αρχόντων της περιοχής και υπενθυμίζει
πως είναι καιρός να θυμηθούν και να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις
τους, όσο είναι ακόμα καιρός. 
Ανάμεσα και σε άλλα αναφέρουν πως ξαφνικά παρουσιάστηκε έντονο
ενδιαφέρον για το 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο και ότι ακούστηκαν πολλές
προτάσεις. Όμως, επισημαίνουν πως η σχολική χρονιά έχει φτάσει
σχεδόν στη μέση και ότι περιμένουν να ακούσουν κάποια δικαιολο-
γία γιατί δεν υλοποιήθηκε ή έστω δεν ξεκίνησε καμία από τις προτά-
σεις που ακούστηκαν στο Δ.Σ. 
“Σε άλλον θα φταίει” αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους,  “η προβο-
κάτσια από μέσα και από έξω, σε άλλον οι τεχνικές υπηρεσίες που
δεν απαντούν, μπορεί και κάποιος να πει ότι φταίει ο ανάδρομος
Ερμής. Και ως εκ θαύματος, το σχολείο θα μπει πάνω- πάνω στα προ-
γράμματα και τις ομιλίες πριν τις εκλογές. Στα φυλλάδια, στις εφημερί-
δες, στο Facebook, ελπίζοντας ότι θα τους πιστέψουν τα πρόβατα και
θα πάνε να τους ψηφίσουν. 
Εμείς ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ πια. Περιμένουμε πράξεις, έστω και
την τελευταία στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση, η προτροπή μας προς
τους κατοίκους και ιδιαίτερα τους γονείς της Βούλας, θα είναι αυτό
που έγραψε ο μεγάλος Αλέκος Σακελλάριος:

“ΜΑΥΡΟ ΣΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΥΣ”
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Το θέμα των συγκοινωνιών στον Άλιμο
έφτασε μέχρι τη Βουλή αφού η βου-

λευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Καρα-
μανλή κατέθεσε σχετική ερώτηση. 

Δικαίως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης του δήμου Αλίμου Νίκος Τσαμπαρ-
λής θεωρεί πως είναι επιτυχία του
συνδυασμού του αφού με δική του πρωτο-
βουλία έγινε διαβούλευση με φορείς και συλ-
λόγους και ανέδειξε το συγκεκριμένο θέμα,
το οποίο μετά και την έναρξη της λειτουργίας
του σταθμού του μετρό είναι έντονο στον
Αλιμο. 
Σ' εκείνη τη συνάντηση ο κ. Τσαμπαρλής είπε
πως, αφού η διοίκηση του Δήμου, όλο αυτό
το διάστημα, δείχνει αδράνεια στην υπόθεση
αυτή που απασχολεί και ταλαιπωρεί τους δη-
μότες και κατοίκους του Αλίμου, η παράταξή

του πήρε την πρωτοβουλία να συζητήσει με
τους εκπροσώπους των Συλλόγων κ. ά. φο-
ρέων της περιοχής, ιδιαίτερα τώρα που ξεκί-
νησε η λειτουργία του σταθμού "Άλιμος"
του μετρό. 
Ο δήμαρχος σε μια από τις τοποθετήσεις

του, ευχαρίστησε τον κ. Τσαμπαρλή, παρα-
δεχόμενος ότι η συμβολή του πάνω σ' αυτό
ήταν καταλυτική. 
Να θυμίσουμε, επίσης, ότι, τι θέμα των συγ-
κοινωνιών, ο επικεφαλής της παράταξης
"Άλιμος - Όλοι μαζί" κ. Τσαμπαρλής, το είχε
αναφέρει και σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. κι
άλλες φορές τα τελευταία χρόνια. 
Έτσι δεν απομένει τίποτα άλλο, από το να
λάβει σάρκα και οστά η πρωτοβουλία ώστε
να λυθεί το ζήτημα αυτό, που ταλαιπωρεί
καιρό τώρα τους Αλιμιώτες στις μετακινήσεις
τους.   

Δημοτικό Ρεπορτάζ 

Επιτυχία του Νίκου Τσαμπαρλή η συζήτηση 
των συγκοινωνιών του Αλίμου στη Βουλή

Ερώτηση για τη συγκοινωνιακή
σύνδεση του Αλίμου με τον νέο
σταθμό του Μετρό κατέθεσε σή-
μερα στη Βουλή η βουλευτής Β'
Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας
Άννα Καραμανλή.

Η Βουλευτής Β’ Αθήνας απευθυνό-
μενη στο Υπουργείο Μεταφορών
τόνισε την ανάγκη για τον σωστό

συγκοινωνιακό σχεδιασμό των περιοχών που βρίσκονται
κοντά στους νέους σταθμούς και πως ο υπάρχων σχεδια-
σμός δεν συνδέει όλες τις περιοχές του δήμου Αλίμου με
τον νέο σταθμό. Γι αυτόν τον λόγο, ζήτησε την επαναχά-
ραξη των λεωφορειακών γραμμών ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες των Δημοτών.

Επιπρόσθετα, με αφορμή την αραιή διέλευση των συρμών
από τους σταθμούς των Νοτίων προαστίων, η Άννα Καρα-
μανλή ζήτησε να ενημερωθεί για την αγορά των νέων συρ-
μών, την ημερομηνία τοποθέτησης τους, καθώς και για τον
λόγο που δεν χρησιμοποιούνται ήδη.

Οι περιπέτειες μέχρι ν' ανοίξει το
Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλίμου,

είναι γνωστές, κι έχουμε αναφερθεί
ουκ ολίγες φορές πάνω σ' αυτό.
Όπως γνωστά είναι και τα τελευταία
γεγονότα με τους Επιθεωρητές Εργα-
σίας, τους ανασφάλιστους που βρήκαν
εκεί να εργάζονται κλπ., η αποκάλυψη
των οποίων έχει δημιουργήσει σο-
βαρά προβλήματα στη διοίκηση και έν-
τονες αντεγκλήσεις μέσα στο Δημοτικό
Συμβούλιο. 
Στη συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου
2013 ο δημοτικός σύμβουλος της
πλειοψηφίας και πρόεδρος του
Ν.Π.Δ.Δ. "Θυκυδίδειος Οργανισμός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου"
Δημ. Καρανικόλας, αφού αναφέρθηκε

στα οικονομικά του Οργανισμού
απαντώντας σε σχετική ερώτηση του
κυρίου Κονδύλη (στο προηγούμενο
δ.σ.), αναφέρθηκε και στο θέμα του
Κολυμβητηρίου επαναλαμβάνοντας
πως, θα παραμείνει ανοικτό, όσο κι αν
κάποιοι μέσα στο Δημοτικό Συμβού-
λιο επιθυμούν το αντίθετο.  
Τώρα σχετικά με τους εργαζόμενους
που η μεν διοίκηση τους χαρακτηρίζει
“εθελοντές" η δε Επιθεώρηση Εργα-
σίας "ανασφάλιστους εργαζόμενους",
στο ίδιο δημοτικό συμβούλιο συζητή-
θηκε το θέμα ώστε να κινηθούν οι δια-
δικασίες για να πάψει να υπάρχει το
πρόβλημα, το οποίο βασανίζει όχι
μόνο τη διοίκηση του δήμου αλλά παι-
διά και γονείς, γενικότερα, που το χρη-

σιμοποιούν. 
Στο σημείο αυτό λοιπόν, μεταξύ
άλλων, ο δ.σ. της παράταξης του Ν.
Τσαμπαρλή  Αντώνης Φουστέρης,
υπερασπίστηκε τον κ. Καρανικόλα και
κατ' επέκταση τη διοίκηση του Δήμου,
λέγοντας πως οι άνθρωποι απασχο-
λούνται εθελοντικά στο Κολυμβητή-
ριο. Για την ακρίβεια δήλωσε πως στο
Κολυμβητήριο εργάζονται εθελοντές
ανώνυμοι, οι οποίοι δεν θέλουν να γί-
νουν γνωστά τα ονόματά τους!

Πάνω σ' αυτή τη δήλωση του κ. Φου-
στέρη ο κ. Κονδύλης είπε, πως, οι άν-
θρωποι αυτοί, οι εθελοντές, θέλουν
να ανακοινωθούν τα ονόματά τους! 
Αυτό που προκαλεί εντύπωση όμως,

είναι πως, ο εθελοντισμός αυτής της
μορφής, δεν γίνεται έτσι στο "πρό-
χειρο", μιας και προσφέρουν υπηρε-
σίες, - "εργάζονται", "εργάζονταν"
ακουγόταν συνέχεια - λόγω του ότι θα
έπρεπε να έχουν συμπληρώσει κάποιο
σχετικό έγγραφο - φόρμα, επίσημο σε
κάθε περίπτωση και να έχουν τηρηθεί
κάποιες διαδικασίες.  Τ' αποτελέσματα
των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργα-
σίας, όμως, δείχνουν ότι τα πράγματα
δεν είναι έτσι. Αντιθέτως. 
Άλλωστε, το γεγονός και μόνο πως,
συμφωνήθηκε  να υπολογιστούν και τα
πρόστιμα που υπεβλήθησαν στο δήμο
σε κωδικό, αναδεικνύει ότι, κάθε
άλλο, παρά εθελοντικά προσέφεραν
εργασία οι άνθρωποι αυτοί μέσα στο
Κολυμβητήριο όλο αυτόν τον καιρό. 

Νίκος Τσαμπαρλής: "όχι 
καταστροφική αντιπολίτευση" 

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης Νίκος Τσαμπαρλής, συμφώ-
νησε με τη γραμμή του δημάρχου για
το Κολυμβητήριο, λέγοντας πως, δεν

θέλει να κάνει καταστροφική αντιπολί-
τευση, με την οποία υπάρχει κίνδυνος
να μην λειτουργήσει το Κολυμβητήριο
και να ταλαιπωρηθούν κι άλλο οι δη-
μότες, ή να πάει πίσω όποια άλλη δρα-
στηριότητα στο Δήμο, ώστε να
καρπωθεί ο ίδιος και η παράταξή του
την όποια αποτυχία. 
"Μ' ενδιαφέρει ο Δήμος να λειτουρ-
γεί, προς όφελος των δημοτών και οι
πολίτες θα μας κρίνουν τη στιγμή που
πρέπει όλους μας" είπε, κλείνοντας την
τοποθέτησή του γύρω από το μείζον
(όπως έχει εξελιχθεί) αυτό πρόβλημα. 
Για τους μη γνωρίζοντες, πρέπει να
πούμε πως, το δημοτικό Κολυμβητήριο
της πόλης, ξεκίνησε επί δημαρχίας
Αλούκου. Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου τότε, ήταν ο σημερινός
δήμαρχος Θάνος Ορφανός. 
Η δε ολοκλήρωση του έργου και τα
εγκαίνια της λειτουργίας του, έγιναν επί
θητείας δημάρχου Κώστα Μαντζου-
ράνη, με αρμόδιο αντιδήμαρχο την
εποχή εκείνη τον Νίκο Τσαμπαρλή,
δ.σ. σήμερα και αρχηγό της παράταξης
της Ν.Δ. "¨Αλιμος - Όλοι μαζί".  

Είναι ή δεν είναι εθελοντές οι εργαζόμενοι 
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλίμου; 

l Η υπόθεση αφορά την έφοδο που έκαναν την Παρασκευή 13 Σεπτεμ-
βρίου στις 15:00 οι ελεγκτές επιθεώρησης εργασίας στους χώρους του Δη-
μοτικού Κολυμβητηρίου Αλίμου, "μετά από καταγγελία" όπως ακούστηκε,
οι οποίοι, από τον έλεγχο που διενήργησαν, βρήκαν να εργάζονται εκεί
τρεις άνθρωποι ανασφάλιστοι. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται πως ο δήμος δεν τους είχε δηλώσει
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, προκειμένου να είναι ασφαλι-
σμένα τα άτομα αυτά, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε για το
Δήμο, αλλά ούτε και για τους τρεις αυτούς εργαζόμενους, οι οποίοι, σύμ-
φωνα πάντα με τις ίδιες πηγές πληροφόρησής μας, βρέθηκαν την προανε-
φερθείσα ημέρα και ώρα στο Κολυμβητήριο ως επισκέπτες, για να
γνωρίσουν από κοντά, να έχουν μια πρώτη επαφή δηλαδή, με τους χώρους
στους οποίους θα εργάζονταν μελλοντικά. 



Εναντίον της γερμανικής εταιρείας ΜΑΚΡΟ, δια-
μαρτύρεται έντονα επιτροπή κατοίκων του δήμου

Αλίμου. Η γερμανική εταιρεία που έχει αγοράσει από
τους κληρονόμους Γερουλάνου το 1992 το ομώ-
νυμο κτήμα στους Τράχωνες του Αλίμου, απαγό-
ρευσε πρόσφατα την είσοδο σε μαθητές σχολείων
και σε επιστήμονες.  Στο κτήμα Γερουλάνου, όπως
είναι γνωστό υπάρχουν ευρήματα αρχαιολογικού εν-
διαφέροντος και βυζαντινός ναός, ο οποίος χρονο-

λογείται ανάμεσα στον 10ο και 12ο αιώνα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως αναφέρουν κά-
τοικοι της περιοχής η απαγόρευση της εισόδου συν-
δέεται με τα κωλύματα που συνάντησε η εταιρεία στα
σχέδια οικοδόμησης του κτήματος. 

Η διαμαρτυρία  

Στους Τράχωνες (Άνω καλαμάκι) στον Άλιμο, στο
κτήμα Γερουλάνου βρίσκεται βυζαντινός ναός, των
Εισοδίων της Θεοτόκου. Χρονολογείται μεταξύ
10ου & 12ου αιώνα κα παρουσιάζει εξαιρετικό αρ-
χαιολογικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. 
Είναι ένας από τους καλύτερα σωζόμενους βυζαντι-
νούς ναούς της Αττικής. Είναι δε ο μοναδικός ναός
της βυζαντινής Αθήνας με το συγκεκριμένο αρχιτε-
κτονικό τύπο (ελεύθερος σταυρός με εκτεταμένες κε-
ραίες).
Το εσωτερικό του διακοσμούν, σε αρκετά καλή κα-
τάσταση, τοιχογραφίες. Ο ναός ουδέποτε υπήρξε
ιδιωτικός, αλλά ενοριακό παρεκκλήσιο της Ζωοδό-
χου Πηγής και λειτουργούσε ανέκαθεν με καθεστώς
δημόσιας λατρείας μέχρι και το 2010.
Στα πέριξ του ναού και εντος του κτήματος Γερου-
λάνου, παρόλο που δεν έχουν γίνει συστηματικές
ανασκαφές, βρίσκεται θαμμένο το κέντρο του αρ-
χαίου Αθηναϊκού Δήμου Ευωνύμου. Υπάρχουν επί-
σης πρωτογεωμετρικοί τάφοι του 11ου π.χ. αιώνα
και ίχνη τειχών του 8ου π.χ. αιώνα.
Στην νοτιοδυτική πλευρά του κτήματος υπάρχει επί-
σης και περίβολος μυκηναϊκής εποχής. Κατά καιρούς
έχουν βρεθεί σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα
όπως η «ερυθρόμορφη λουτροφόρος» του 5ου
αιών. π.Χ. που φυλάσσεται στο Μουσείο του Πει-
ραιά.
Στα όρια του Κτήματος περνά ένα από τα τρία ενα-
πομείναντα ρέματα της Αττικής, το «ρέμα Τράχωνες».
Το ρέμα είναι ανοιχτό εντός του κτήματος. Όλη η πε-

ριοχή είναι καλυμμένη με πεύκα, κυπαρίσσια και
πλούσια βλάστηση.
Από το 1992 το κτήμα πουλήθηκε από τους κληρο-
νόμους του Γερουλάνου στην Γερμανικών συμφε-
ρόντων εταιρεία ΜΑΚΡΟ.
Από το 2012 ξαφνικά και αναίτια η ΜΑΚΡΟ απαγο-
ρεύει την είσοδο στους πάντες.
Διαμαρτυρόμεθα και ζητάμε από την ΜΑΚΡΟ να στα-
ματήσει να

- Απαγορεύει την άσκηση θρησκευτικών δικαιωμά-
των επί Ιστορικού και Λατρευτικού μνημείου.

- Απαγορεύει την είσοδο σε πανεπιστημιακούς κα-

θηγητές στον αρχαιολογικό χώρο.

- Απαγορεύει την είσοδο σε μαθητές σχολείων για
την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
τους, αποκόπτοντας την διάδοση της πολιτιστικής
κληρονομιάς στους νέους.

- Απαγορεύει στην παιδεία, την αισθητική αγωγή και
την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πολιτι-
στική κληρονομιά.

- Καταστρατηγεί τους νόμους του κράτους και τις διε-
θνείς συμβάσεις της Unesco για την ανεμπόδιστη
επαφή των πολιτών με τους τόπους πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ 

Η Γερμανική εταιρεία ΜΑΚΡΟ απαγορεύει την είσοδο 
σε αρχαιολογικό χώρο στον Άλιμο

Ο Βυζαντινός ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου ο οποίος χρονολογείται ανάμεσα στον 10ο και 12ο αιώνα. 
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Παναγιώτης Στάθης: Δεν προβήκαμε
σε κυνήγι μαγισσών αλλά σε τεκμη-

ριωμένη έρευνα που βασίστηκε σε στοιχεία
και αποδείξεις. 

Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε σή-
μερα 30 Οκτωβρίου, στο Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, έγινε η
δημοσιοποίηση του πορίσματος της Υπη-
ρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλη-
νικής Αστυνομίας για τη διερεύνηση της
εμπλοκής Αστυνομικών σε έκνομες ενέρ-
γειες μελών του κόμματος «Λαϊκός Σύνδε-
σμος Χρυσή Αυγή», όπως και σε
κρούσματα ρατσιστικής συμπεριφοράς και
διαφθοράς.

Το πόρισμα  που παρουσιάστηκε από
τον Ταξίαρχο, Διευθυντή των Εσωτερικών
Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Παναγιώτη Στάθη,
αναφέρει ανάμεσα και σε άλλα, πως έγιναν
αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε 104 Αστυνομι-
κές Υπηρεσίες της Αττικής και της Περιφέ-
ρειας. Ειδικότερα έγιναν έλεγχοι σε
Αστυνομικές Υπηρεσίες του Ιστορικού Κέν-
τρου της Αθήνας, της Δυτικής Αττικής και
της περιοχής του Πειραιά, όπου παρατηρεί-
ται αυξημένη εμπλοκή Αστυνομικών σε πε-
ριστατικά ακραίας αστυνομικής
συμπεριφοράς και ελέγχθησαν συνολικά
319 αστυνομικοί, 2 λιμενικοί και 12 ιδιώ-
τες. 

Σε 22 περιπτώσεις οργανώθηκε διαδι-
κασία αυτοφώρου με την άμεση προσφυγή
στη δικαιοσύνη των υπαιτίων. Από τους
συλληφθέντες Αστυνομικούς οι 10 είχαν
άμεση ή έμεση διασύνδεση με εγκληματικές
δράσεις της Χρυσής Αυγής. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 79 έρευνες
σε κατοικίες, οχήματα, σκάφη κατά τις
οποίες κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός
όπλων, πυρομαχικών και εξαρτημάτων
οπλισμού κλπ. 

Σε 142 υποθέσεις ακραίας αστυνομικής
συμπεριφοράς σε όλη την Ελλάδα, 71 υπο-
θέσεις ερευνήθηκαν αυτοτελώς από την
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ η
Αττική συγκεντρώνει ποσοσό 85% που αν-
τιστοιχεί σε 114 σημεία διάφορων περιο-
χών της. 

Στην Αττική παρατηρείται διόγκωση του
προβλήματος. Μεγαλύτερο ποσοστό, 53%,
σε σχέση με άλλες περιοχές συγκεντρώνει η
Αθήνα. Η Δυτική Αττική ποσοστό 10%, η
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά (Καμίνια,
Άγιος Ιωάνης Ρέντης, Νίκαια, Δραπετσώνα)
11%. Ακολουθεί η περιοχή της Νοτιοανα-
τολικής Αττικής με 5% και Βορειοανατολι-
κής με 3%. 

Σε επίπεδο Αστυνομικών Δ/νσεων, με-
γαλύτερο ποσοστό εμπλοκής Αστυνομικών
σε περιστατικά, παρουσιάζει η Δ/νση Αστυ-
νομίας Αθηνών. Ακολουθεί η Δ/νση Άμε-
σης Δράσης Αττική, η Δ/νση Αλλοδαπών, η
Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, Δ/νση Βορει-
οανατολικής Αττικής και η Δ/νση Αστυνο-
μικών Επιχειρήσεων. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Δ/νση Νοτι-
οανατολικής Αττικής δεν αναφέρεται καθό-
λου σ' αυτόν τον στατιστικό πίνακα,
πράγμα που σημαίνει πως δεν έχουν σημει-

ωθεί στοιχεία εμπλοκλής Αστυνομικών σε
περιστατικά ακραίας συμπεριφοράς.

Τέλος, από το 2009 έως το 2013 πα-
ρατηρείται αλματώδης άνοδος της εμπλο-
κής Αστυνομικών σε περιστατικά ακραίας
αστυνομικής συμπεριφοράς.  

Δένδιας: Δεν φοβόμαστε
τον έλεγχο και τη διαφάνεια

Δήλωση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου Δέν-
δια σχετικά με τη δημοσιοποίηση του πο-
ρίσματος της Υπηρεσίας Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για
τη διερεύνηση της εμπλοκής Αστυνομικών
σε έκνομες ενέργειες μελών του κόμματος
«Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή», όπως
και σε κρούσματα ρατσιστικής συμπεριφο-
ράς και διαφθοράς 

Το πόρισμα της Διεύθυνσης Εσωτερι-
κών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας,
το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα,

αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι η Ελληνική
Αστυνομία όχι απλώς δεν φοβάται τη δια-
φάνεια, αλλά αντιθέτως την επιδιώκει.

Δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής
μας ότι είναι η ίδια η Ελληνική Αστυνομία
που υλοποιεί μία επιχείρηση αυτοκάθαρ-
σης, μέσα από τα δικά της θεσμικά όργανα,
προκειμένου να εντοπίσει και να αποβάλλει
την ελάχιστη μειοψηφία των επίορκων, οι
οποίοι δεν δίστασαν να θέσουν ένα απο-
κρουστικό ιδεολογικό προκάλυμμα στην
παραβατική συμπεριφορά τους. 

Ως Πολιτεία είχαμε χρέος να μην επι-
τρέψουμε να παραμείνει οιαδήποτε σκιά
στη συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών
και των ανδρών της Ελληνικής Αστυνομίας,
απέναντι στους οποίους μόνο ευγνωμο-
σύνη μπορεί να αισθάνονται οι Έλληνες πο-
λίτες για τις υπηρεσίες που καθημερινά
προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

Στην κατεύθυνση αυτή που χαράξαμε θα
συνεχίσουμε, υλοποιώντας την απαίτηση
του ελληνικού λαού για τήρηση της νομι-
μότητας παντού και από όλους. 

Το πόρισμα των εσωτερικών υποθέσεων 
για την διαφθορά στην Ελληνική Αστυνομία 

Αστυνομικό Ρεπορτάζ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 

"Ο Κορτζίδης ν' αφήσει τα κομματικά και 
να κοιτάξει το συμφέρον των δημοτών" 

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΑΡΑΦΙΔΗ

Μέσα στα πλαίσια των διοικη-
τικών μέτρων της κυβέρνη-

σης, αναφορικά με τη διαθε-
σιμότητα και την κινητικότητα και,
ενδεχομένως, τα όσα εξετάζονται

περί απολύσεων των, όποιων, ανάξιων και επίορκων,
ως προς τα καθήκοντά τους, δημοσίων υπαλλήλων, ο
πρώην Αντιδήμαρχος Ελληνικού Κώστας Σαραφίδης,
μας απέστειλε το ακόλουθο άρθρο. 

Την εποχή 1990 - 92 διορίσθηκα αντιδήμαρχος Ελληνικού σε
υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου. Διαπίστωσα τότε πλημελή
προσφερόμενη υπηρεσία από το προσωπικό. Έκανα τακτικές ανα-
φορές στον τότε δήμαρο - μακαρίτη - Κώστα Κορτζίδη, ο οποίος
ήταν υποταγμένος στις επιταγές του κόμματος και του συνδικαλι-
στικού οργάνου. Δεν ενόχλησε ούτε μία φορά τους παρεκτρεπό-
μενους υπαλλήλους του Δήμου. 
Πρότιστος στόχος γι' αυτόν ήταν η ψηφοθηρία και μόνο. Ήθελε
να δείξει και φιλεργατικό πρόσωπο, αδιαφορώντας ότι η πλημε-
λής εργασία των εργαζομένων ζημίωνε τους δημότες όπου με τα
ανταποδοτικά τέλη πληρώνανε παχυλούς μισθούς και υπερωρίες
με γνώμονα την κομματική τοποθέτηση. 
Μετά από πολύ κόπο και πολλών ωρών εργασία, οργάνωσα τις
υπηρεσίες. Για αύξηση παραγωγικότητας, αποδοτικότητας σε όφε-
λος του δήμου και των δημοτών. 
Σε πολλές αναφορές μου στο προσωπικό τους έλεγα ότι ο δημό-
της που τους πληρώνει θέλει να βλέπει έργο, όχι στην ώρα εργα-
σίας τους διαμονή σε καφενεία, καφέτέριες, σουβλατζίδικα,
μπυραρίες. Από μία μελέτη που έκανα τότε διαπίστωσα ότι οι ερ-
γαζόμενοι στην καθαριότητα και στο πράσινο μόλις και πλησίασαν
το 40-50% απόδοσής τους. Και παρ' όλα αυτά έπερναν μπόνους
παραγωγικότητας αλλά και υπερωρίες. 
Το αποτέλεσμα απόδοσης κάλυπτε και το προσωπικό διοίκησης.
Χαρακτηριστικά αναφέρω: Εργαζόμενος στο πράσινο μετά από
ελέγχους που ο ίδιος έκανα βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του να
κοιμάται εν ώρα εργασίας. Πώς να εργασθε΄ς όταν μέχρι τις 12
μ.μ. εργαζόταν σε δική του πιτσαρία; 
Άλλος υπάλληλος σε επανειλημένους ελέγχους μου έλειπε. Οι δι-
καιολογίες του: 

1. Πήγε στον οφθαλμίατρο να του βγάλει σκουπιδάκι από το μάτι. 
2. Πήγε να αγοράσει κουλούρι. 
3. Πήγε στην τουαλέτα. Ήταν δύσκολο στον τότε δήμαρχο μέσα
από σεμινάρια των υπηρεσιών να κάνει αναφορά των υποχρεώ-
σεών τους σαν εργαζόμενοι στο δήμο, όχι μόνο τα προνόμιά τους
που τακτικά το συνδικαλιστικό όργανα με απεργίες ζητούσε. 
Είχα τότε προτείνει να βάλει ο Δήμος ρολόι παρουσίας. Το αρνή-
θηκε το συνδικαλιστικό όργανο. Είχα προτείνει τότε να μαζεύον-
ται τα σκουπίδια το βράδυ για να διευκολύνουμε το
κυκλοφοριακό. Επίσης το συνδικαλιστικό όργανο επέβαλε άρ-
νηση στον τότε δήμαρχο. Τώρα συμορφώθηκε. Γιατί; 
Έστω και μετά δέκα χρόνια όταν όλα αυτά βρίσκουν λύση και ρυθ-
μίζονται κάνουν καλό στο δήμο και τους δημότες και όχι στο συν-
δικαλιστικό όργανο. 
Ελπίζω η ατμομηχανή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να πάρει μπρο-
στά και να προσφέρει πραγματικές και σωστές υπηρεσίες στους
δημότες. 
Επειδή διαπιστώνω πως και ο υιός Κορτζίδης ακολουθεί την ίδια
τακτική του πατέρα του, τον συμβουλεύω να αδιαφορήσει για κομ-
ματική γραμμή και πολιτικό κόστος και ας κοιτάξει το συμφέρον
του δήμου και των δημοτών. Ο λαός έχει πολιτικό αισθητήριο και
θα τον κρίνει. 
Είμαι βέβαιος ότι με τις νέες συνθήκες εργασίας περί αξιολόγη-
σης, ο κάθε εργαζόμενος θα λάβει σοβαρά το ρόλο του για προ-
σφορά εργασίας στο πόστο του. Είναι γνωστό τέλος πως, πολλές
προσλήψεις που εγένοντο για την υπηρεσία καθαριότητας και πρα-
σίνου με ενέργειες και ευθύνες των δημάρχων κατέληγαν στη δι-
οίκηση.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ 

Σε μία θερμή ατμόσφαιρα, που σηματοδότησε
η αθρόα προσέλευση των δημοτών του Ελ-

ληνικού πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμ-
πτης, 25 -10-2013, ο Αγιασμός και τα εγκαίνια
του Γραφείου της «ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ», που
βρίσκεται επί της οδού Τριπόλεως και Ιασωνίδου.
Ο Αγιασμός τελέστηκε από τρείς ιερείς των Ι.
Ναών Μεταμόρφωσης Σωτήρος και Αγ. Παρα-
σκευής του Ελληνικού, παρουσία του επικεφαλή
της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ και της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης του δήμου κ. Γιάννη Κωνσταντάτου
και των συμβούλων της παράταξης.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Γιάννης Κων-

σταντάτος, αφού ευχαρίστησε όλες και όλους για
την παρουσία τους, υπογράμμισε την ανάγκη να
δώσει το Ελληνικό την σκυτάλη και την ευκαιρία
σε μια νέα γενιά ικανών ανθρώπων, που έχουν
μεράκι και αγάπη για την πόλη τους, και θέλουν,
έξω από κομματικές ταμπέλες και αγκυλώσεις του
παρελθόντος, να αγωνιστούν για τον δήμο τους,
και μόνο γι αυτόν. Τόνισε, πως με νικηφόρο για
την παράταξη αποτέλεσμα στις 18 Μαίου του
2014 θα ξημερώσει μια νέα μέρα για το Ελληνικό
και την Αργυρούπολη, ενώ δεσμεύτηκε πως, στην
περίπτωση που η θέλησή τους τον στείλει στο δη-
μαρχιακό θώκο δεν θα τους απογοητεύσει. 

«Ηρθε η ώρα να εμπιστευτούμε τα στελέχη της
νέας γενιάς και να τους δώσουμε τη δυνατότητα
να δημιουργήσουν, να καινοτομήσουν και να
αξιοποιήσουν τις πολλές ικανότητές τους προς
όφελος του δήμου και όλων των συμπολιτών
μας», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Το Γραφείο της «ΕΝΩΜΕΝΗΣ
ΠΟΛΗΣ», Γραφείο Εξυπηρέτη-

σης Δημοτών Ελληνικού

Αναφερόμενος στο ρόλο του εγκαινιασμένου

Γραφείου στο Ελληνικό είπε: « Εδώ θα συναν-
τούμε εσάς τους συμπολίτες μας του Ελληνικού
για να συζητήσουμε μαζί σας δημιουργικά, να
προβληματιστούμε, να ακούσουμε και να κατα-
γράψουμε τις προτάσεις σας για το Ελληνικό και
τον δήμο, καθώς και τα προβλήματα και τις ανάγ-
κες σας.
»Όταν θα αναλάβουμε τη διοίκηση του δήμου,
αυτό εδώ το Γραφείο δεν θα κλείσει. Θα συνε-
χίσει να λειτουργεί, γιατί θα το μετατρέψουμε σε
τοπικό Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών (one
stop service), ώστε οι δημότες του Ελληνικού να
μην αναγκάζονται να ταλαιπωρούνται, πηγαίνον-
τας στο Δημαρχείο στην Αργυρούπολη για τις
υποθέσεις τους. Αυτό που σας ανακοινώνω δεν
αποτελεί υπόσχεση, αλλά δέσμευσή μου που θα
υλοποιηθεί» τόνισε με έμφαση.
Το τέλος της σύντομης ομιλίας του κ. Γ. Κων-
σταντάτου κάλυψαν τα θερμά παρατεταμένα χει-
ροκροτήματα των παρευρισκομένων, στους
οποίους προσφέρθηκαν, στη συνέχεια, γλυκά και
αναψυκτικά. 

Σε θερμό κλίμα εγκαινιάστηκε το γραφείο 
της "ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ" στο Ελληνικό 

Ένα ακόμα δείγμα κακοδιοίκησης, ελλείψεων
και λαθών της Διοίκησης Κορτζίδη στο Δήμο

Ελληνικού - Αργυρούπολης έφερε δώδεκα υπαλ-
λήλους της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης του
Δήμου σε απόγνωση. 
Οι επί έξι μήνες απλήρωτοι υπάλληλοι μετά την
αρνητική απάντηση της Επιτρόπου για τη μισθο-
δοσία τους, προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας
διαμαρτυρόμενοι τόσο για την καθυστέρηση από
την πλευρά του Δήμου για την τακτοποίηση των
διαδικαστικών όσο και για τα λάθη και τις παρα-
λείψεις των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. 
Συγκεκριμένα, οι εν λόγω υπάλληλοι από τις 15
Μαϊου και μετά τη διάλυση της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης, πέρασαν στο υπαλληλικό προσωπικό του
Δήμου. Από την ημερομηνία όμως μεταφοράς

τους, χρειάστηκε να περάσουν πέντε μήνες για να
στείλουν οι υπηρεσίες τα απαιτούμενα έγγραφα
στην Επίτροπο. Και δεν φτάνει που καθυστέρη-
σαν να τα στείλουν, τα έστειλαν με σοβαρές ελ-
λείψεις στο αιτιολογικό τους και τα στήριξαν σε
λάθος νόμους και άρθρα. 
Το αποτέλεσμα ήταν, πριν από μία εβδομάδα να
έρθει στο δήμο η αρνητική απάντηση της Επιτρό-
που φέρνοντας τους υπαλλήλους σε κατάσταση
απελπισίας. 
Η εξέλιξη της υπόθεσης βρίσκεται ξανά στα χέρια
των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου που πρέ-
πει να στείλουν ξανά τα απαιτούμενα έγγραφα,
σωστά, ας ελπίσουμε, αυτή τη φορά, για να λήξει
η εμπλοκή και οι υπάλληλοι να πληρωθούν. 
Διαφορετικά, αν και πάλι τα στείλουν λάθος, το

θέμα θα παραπεμφθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο
με χρόνο καθυστέρησης από 2 έως 11 μήνες και
όλοι καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό
για την επιβίωση των υπαλλήλων και των οικο-
γενειών τους. 
Με βάση όλα τα παραπάνω, μήπως τελικά, ο κ.
Κορτζίδης, αντί να επιδίδεται σε λαϊκισμούς
σκουπίζοντας τους δρόμους και τις παιδικές
χαρές, θα έπρεπε ν' ασχοληθεί με τη σωστή ορ-
γάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών του δήμου
του;
Ο ρόλος του δημάρχου πιστεύουμε πως δεν είναι
να παριστάνει το οδοκαθαριστή αλλά να φρον-
τίζει οι υπηρεσίες του δήμου του να λειτουργούν
άψογα. 

Ο Κορτζίδης τους άφησε απλήρωτους 
κι έκαναν επίσχεση εργασίας 
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