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

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας

Τηλέφωνο 210 8993702 -3

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ:
Προβλέπω άνιση και

σκληρή μάχη για
τις επόμενες εκλογές

Συνάντηση του Δημάρχου
ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑ  με την εκ-

παιδευτική κοινότητα Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης 

σελ. 15

Υπεγράφη στις 6 Μαρτίου από τον
Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη

Σγουρό, και το Δήμαρχο Παλαιού
Φαλήρου, κ. Διον. Χατζηδάκη, η
Προγραμματική Σύμβαση για το έργο
«Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου

και Ανοικτών Γηπέδων στον Περι-
βάλλοντα Χώρο». 
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί
σε περίπου δυο χρόνια, έχει προϋπο-
λογισμό 9.995.000 Ευρώ και στο με-
γαλύτερο μέρος του θα καλυφθεί από

ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττι-
κής. 
Με το έργο αυτό συμπληρώνονται με
τον καλύτερο τρόπο οι εγκαταστάσεις
του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, αφού θα
προστεθεί αθλητική εγκατάσταση υψη-
λών προδιαγραφών και πολλαπλών
χρήσεων, ενώ παράλληλα θα διαμορ-
φωθεί ο περιβάλλων χώρος, δημιουρ-
γώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο
Αθλητικό Πάρκο, με συνολικό εμβα-
δόν 42 στρέμματα. Επομένως, το έργο
πέρα από τον καθαρά αθλητικό του
ρόλο, θα αποτελέσει και μια σημαντική
ανάπλαση για την περιοχή. 

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: 

l Ακαλαίσθητο πα-

ζάρι οι κοινόχρηστοι

χώροι της Γλυφάδας

l Δικαίως ανακαλέσαμε

την άδεια καντίνας στη

Λεωφόρο Βουλιαγμένης 

Αξιόλογος και ουσιαστι-
κός ο Α. Βουγιουκλάκης
στο θέμα των Παιδικών
Σταθμών του Δήμου Γλυ-
φάδας 

ΓΛΥΦΑΔΑ - σελ. 3

σελ. 9

σελ.5

σελ.4-5

Οι εναπομείναντες  στη “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ” 
ακολουθούν την πορεία του πάλαι ποτέ ένδοξου

ΠΑΣΟΚ;  Γίνονται κι αυτοί μια από 
τις πολλές συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ 

σε τοπικό επίπεδο; 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

σελ. 11

Με επιτυχία έγινε η πρώτη συνάντηση για το Ευρω-
παϊκό Πρόγραμμα SMART CARE στην Ιταλία

Χατζηδάκης, Ανδρούτσου, Ορφανός συμμετείχαν 
στις εργασίες που διήρκησαν 5 μέρες 

Σε δύο χρόνια έτοιμο 
το Kλειστό Γυμναστήριο
στο Παλαιό Φάληρο
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

w
περιεχόμενα 

Τα δεύτερα σχέδια 
είναι πάντα χειρότερα από τα πρώτα

Πρώτη ενημερωτική
συνάντηση σχετικά 
με την Πρόληψη 
Μεταβολικού Συνδρόμου
σελ.6

21 Μαϊου ο διαγωνισμός για το
Κλειστό του Παλαιού Φαλήρου

σελ.6

Μ. Ανδρούτσου: 
Αντισυνταγματική 
η παράταση της θητείας
των Δημάρχων
σελ.8

Βρεττός: Παρεμβαίνουμε στα 
προβλήματα του Αγίου Δημητρίου
σελ. 8

Εγκατέλειψε τον δή-
μαρχο Γλυφάδας 
και ο Στάθης Αναλυτής
σελ.10

Στα πλαίσια του εφικτού ο

προϋπολογισμός του δήμου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Κατά πλειοψηφία πέρασε ο
προϋπολογισμός για το 2013
σελ. 11

Είναι τόσο δύσκολο, 
σε αυτή τη χώρα, 
να τηρούμε 
τους ΝΟΜΟΥΣ;
σελ. 10

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
σελ. 14

Οι δηλώσεις πολλών Ευρωπαίων αξιωματούχων στη διάρκεια της
κυπριακής κρίσης και η σκληρή στάση που κράτησαν μέχρι τέλους

οι εταίροι και οι δανειστές αποδεικνύουν πως – όσες «συναντήσεις κορυ-
φής» τύπου Τσίπρα-Καμμένου και αν πραγματοποιηθούν – δεν υπήρχε η πα-
ραμικρή περίπτωση να βγει σε καλό το περίφημο «ηρωικό όχι» της Κύπρου. 

Όπως πάντα αποδεικνύεται, τα δεύτερα σχέδια είναι πάντα χειρότερα
από τα πρώτα. 

Την Κυριακή, ο Γάλλος υπουργός των Οικονομικών αποκάλεσε ξεκά-
θαρα την κυπριακή οικονομία «οικονομία – καζίνο», με την οποία «πρέπει
να τελειώνουμε». 

Και η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt δημοσίευε την πληροφορία
πως ο επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών Γκέρχαρντ Σίντλερ,
σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών του
γερμανικού κοινοβουλίου, είχε αναφέρει πως το 40% της κίνησης κεφα-
λαίων από την Ρωσία στη Γερμανία είναι μαύρο χρήμα ή προϊόν ξεπλύματος. 

Την ίδια ώρα, στελέχη επιχειρήσεων ανέφεραν στον ειδησεογραφικό
ιστότοπο «deutsche-wirtschaft-nachrichten.de», πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα γνώριζε για το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο πριν από την ένταξη
της χώρας στην Ευρωζώνη.

Αν όλα αυτά είναι αλήθεια – και η επιμονή της κυπριακής ηγεσίας να
συμπεριλάβει τους πάντες στο κούρεμα για να μην δυσαρεστηθούν οι ξένοι
καταθέτες αυτό δείχνει – τότε τι ακριβώς υπερασπίζονται οι υπερασπιστές
του «Όχι»; 

Στην πραγματικότητα, οι επιπόλαιοι και επικίνδυνοι αυτοί άνθρωποι
(Τσίπρας και Καμμένος), (που τόσο οι ίδιοι, όσο και οι βουλευτές τους, αλλά
και οι υποστηρικτές τους είτε μεταξύ των εργαζομένων στο δημόσιο, είτε
μεταξύ των συνταξιούχων, συνεχίζουν να λαμβάνουν τον μισθό τους μέσω
του τρισκατάρατου μνημονίου), εμφανίστηκαν να επικροτούν μια άποψη που
με μαθηματική ακρίβεια οδηγούσε στην πλήρη οικονομική καταστροφή της
Κύπρου, αλλά και σε εθνικές περιπέτειες τον ελληνισμό. 

Τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι που προβάλλουν αυτούς
τους κυρίους και τους παρακολουθούν στις περίεργες ακροβασίες τους, επί-
σης εξακολουθούν να υπάρχουν χάρη στο μνημόνιο – διαφορετικά δεν αν-
τιλαμβάνομαι από ποιες τράπεζες θα λάμβαναν δάνεια, από ποιες επιχειρήσεις
θα συνέχιζαν να λαμβάνουν διαφημίσεις, από πού θα εισέπρατταν και οι
ίδιοι τους μισθούς τους. 

Πρότειναν, λοιπόν, αυτοί οι επικίνδυνοι άνθρωποι, να απομακρυνθεί η
Κύπρος από το ευρώ και την ΕΕ, τη στιγμή ακριβώς που περισσότερο από
ποτέ χρειάζεται την ευρωπαϊκή ασπίδα για να προχωρήσει στην εκμετάλ-
λευση του υποθαλάσσιου πλούτου της. 

Έφθασαν στο σημείο να λένε (στον παραζαλισμένο κόσμο), πως η Ελ-
λάδα έπρεπε να δώσει στην Κύπρο 2 δις ευρώ από τον δικό της ELA, τον μη-
χανισμό που παρέχει ρευστότητα στις τράπεζες, κάνοντας πως δεν γνωρίζουν
πως ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται μόνο για την χώρα που έχει τα
ποσά αυτά στη διάθεσή της, δεν διατίθεται σε υποκαταστήματα, αλλά μόνο
σε θυγατρικές, τα κυπριακά καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην Ελ-
λάδα είχαν χρηματοδοτηθεί από τον κυπριακό ELA – αλλά παρ’ όλα αυτά
ανακεφαλαιοποιήθηκαν κατά τα δύο τρίτα από τα ποσά ανακεφαλαιοποί-
ησης των ελληνικών τραπεζών – και η επενδυτική τράπεζα ανακεφαλαιοποι-
ήθηκε κανονικά από τον ελληνικό ELA. 

Τα έλεγαν όλα αυτά, την ώρα που η Τουρκία αναθαρρούσε και επανερ-
χόταν στις απειλές της, μιλώντας για «φαντασίωση», όσον αφορά στην πρό-
θεση της Λευκωσίας να αξιοποιήσει το φυσικό αέριο υπέρ του Εθνικού
Ταμείου Αλληλεγγύης και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει «μονομερή»
αξιοποίηση από το «νότιο τμήμα». 

Είναι τόσο επικίνδυνοι, που δεν έλαβαν υπ’ όψη τις τελευταίες εξελίξεις
στην περιοχή: 

-Η Τουρκία αποκατέστησε τις σχέσεις της με το Ισραήλ, όταν, στις 22
Μαρτίου, ο Ερντογάν αποδέχθηκε τη συγγνώμη του Νετανιάχου για τον θά-
νατο εννέα Τούρκων ακτιβιστών κατά τη διάρκεια επιχείρησης των ισραηλι-

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

Την Κυριακή 7 Απριλίου συζητάμε ανοιχτά με τους πολίτες τη μελέτη της
Περιφέρειας Αττικής για τη διαπλάτυνση της λεωφόρου Αγ. Δημητρίου.
Μια συζήτηση που αφορά όλους τους κατοίκους της πόλης. Σας περιμέ-
νουμε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο, στις 11:00. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Η κρίση και η “ανάπτυξη” με το πενάκι του Κώστα Μητρόπουλου 
(αλιευμένο από το διαδίκτυο)  
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Τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τους κοι-
νόχρηστους χώρους η Δημοτική αρχή της
Γλυφάδας και ειδικότερα ο Δήμαρχος Κώ-

στας Κόκκορης σχολιάζει η παράταξη των
"ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ".
Η παράταξη της Αθηνάς Λυγνού αναφέρεται σε
δράσεις που έχουν φιλοξενηθεί σε κοινόχρη-
στους χώρους της πόλης, οι οποίες προκάλεσαν
τις εύλογες αντιδράσεις τόσο του εμπορικού κό-
σμου, ο οποίος δοκιμάζεται σκληρά, αλλά και
των πολιτών που βλέπουν την πόλη τους πολλές
φορές να μετατρέπεται σε ένα ακαλαίσθητο πα-
ζάρι.

Συγκεκριμένα στο δελτίο τύπου που εξέδωσαν σχε-
τικά, αναφέρονται στα εξής:  

- Τα περσινά Χριστούγεννα παραχωρήθηκε μεγάλο
τμήμα της παράπλευρης της Λ. Βουλιαγμένης οδού,
στο ύψος της Σ. Βέμπο, συνολικού εμβαδού πάνω
από 1.000μ2, κατά παράβαση της νομοθεσίας για
την κατάληψη πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων,
αλλά και της σχετικής νομοθεσίας για τα Χριστου-
γεννιάτικα είδη. Η παραχώρηση έγινε σε ένα μόνο
άτομο το οποίο έστησε μια επιχείρηση, επινοικιά-
ζοντας τμηματικά το χώρο με βάση τα περίπτερα που
τοποθετήθηκαν για διάφορα προϊόντα, ενώ ο
νόμος προβλέπει ατομική χορήγηση άδειας και αυ-
στηρά μόνο για Χριστουγεννιάτικα είδη. Εύλογα η
απόφαση αυτή ξεσήκωσε την αντίδραση των Εμπο-
ρικών Συλλόγων της Γλυφάδας, της Αργυρούπολης
και του Ελληνικού.

- Φέτος τα Χριστούγεννα η κεντρική πλατεία της
πόλης και η πλατεία του Αγ. Τρύφωνα παραχωρή-
θηκαν, για τις ημέρες των εορτών, ουσιαστικά ατε-
λώς, σε επιχειρηματίες με Χριστουγεννιάτικα
παιχνίδια. Τελικά οι επιχειρήσεις αυτές έμειναν στις
πλατείες παρανόμως ένα μήνα περίπου επιπλέον,
χωρίς κανείς να καταγράψει την παράβαση και να
επιβάλλει τα ανάλογα πρόστιμα; Σε σχετική ερώτηση
της Προέδρου των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ κ.
Αθηνά Λυγνού, ο κ. Δήμαρχος της απάντησε ότι έχει
δίκιο, αλλά «δεν το πήρα είδηση». Όποιος και να
έχει την ευθύνη το αποτέλεσμα ήταν να ζημιωθεί ο
Δήμος και να μείνει ατιμώρητη μια αυθαιρεσία που
απέφερε οικονομικά οφέλη σ’ αυτούς που τη διέ-
πραξαν.

- Η κεντρική πλατεία του Δήμου έχει καταντήσει
χώρος υπαίθριων εμπορικών επιχειρήσεων που την
καταλαμβάνουν για μεγάλο διάστημα, κάθε τόσο,
με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πέρα
από το προηγούμενο παράδειγμα, είχαμε την περί-
πτωση της λεγόμενης έκθεσης βιβλίου και λαϊκής τέ-
χνης για πολιτιστικούς λόγους, σύμφωνα με την
άδεια που της χορηγήθηκε, η οποία μετατράπηκε σε
παζάρι, με παράνομες διαφημίσεις στην πόλη και κα-
τάληψη τριπλάσιου χώρου, αλλά και την πρόσφατη
έκθεση παιδικού βιβλίου που μετατράπηκε σε χώρο
πώλησης βιβλίων γενικώς. Η στάση της Δημοτικής
Αρχής, που στα λόγια κυνηγάει το παραεμπόριο,
αλλά στην πράξη το φέρνει στην κεντρική πλατεία
της πόλης, ξεσήκωσε κατ’ επανάληψη τη δίκαια αν-
τίδραση του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας.

- Τώρα τελευταία στο «στόχαστρο» έχει μπει ο εξω-
τερικός χώρος του ΔΑΚ, του πρώην ΕΑΚ δηλαδή,
που από πέρυσι παραχωρήθηκε στο Δήμο. Ήταν το
παγοδρόμιο πρόσφατα που εγκαταστάθηκε την πε-

ρίοδο των εορτών στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ και
τώρα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
στις 6/3/13, άνοιξε ο δρόμος για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων και αυθαίρετων κατασκευών
από τα παρακείμενα καταστήματα υγειονομικού εν-
διαφέροντος εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων.
Με τις χρήσεις αυτές, που ενδεχομένως θα επεκτα-
θούν (όλα τα καταστήματα θα θέλουν χώρο όταν
δημιουργηθεί προηγούμενο), αφενός αλλάζει ο χα-
ρακτήρας του ΔΑΚ ως αθλητικός χώρος και επι-
πλέον καταλαμβάνονται ζωτικοί χώροι πρασίνου
αρχικά και πιθανότατα χώροι που είναι απαραίτητοι
για την προσέγγιση των αθλητών, την είσοδο και
έξοδο των θεατών ειδικά όταν τελούνται αγώνες,
την απρόσκοπτη προσπέλαση οχημάτων κοινής

ωφέλειας (πυροσβεστικής, ασθενοφόρων κ.α.) σε
ώρα κινδύνου ή ανάγκης κ.α.

Μια από τις δικαιολογίες του κ. Δημάρχου για τις
αποφάσεις αυτές, είναι η ανάγκη εξασφάλισης εσό-
δων. Πράγματι, ανάγκη είσπραξης εσόδων υπάρχει,
στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση του ΔΑΚ, είναι
ελάχιστα και μη συγκρίσιμα σε σχέση με τα προ-
βλήματα που δημιουργούνται. Μηδενικά επίσης είναι
και μπροστά στην τεράστια αδυναμία, που μέχρι
τώρα δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε η Δημοτική Αρχή να
ξεπεράσει, της μη είσπραξης δηλαδή εκατομμυρίων
ευρώ από πηγές του Δήμου. Να θυμίσουμε τα 11,5
εκ.€ βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα για το 2012,
τα 1,75 εκ. € διαγραφέντα για το 2011 από παλαιά

βεβαιωθέντα έσοδα, τα 8,5 εκ.€ εγγεγραμμένα στον
προϋπολογισμέ του 2013 ως μη δυνάμενα να ει-
σπραχθούν, την απόκλιση είσπραξης 2,5 εκ.€ για
το 2011 και 1,2 εκ.€ για το 2012 από τα πρόστιμα
του ΚΟΚ, τις μόνιμες και μεγάλες καταλήψεις πεζο-
δρόμιων και άλλων κοινόχρηστων χώρων από κα-
ταστήματα, περίπτερα, οικοδομικά υλικά κλπ, που
συχνά δεν χρεώνονται και πολλά άλλα.
Το θέμα της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων για
την εξασφάλιση εσόδων είναι κρίσιμο για τη λει-
τουργία της πόλης και δεν μπορεί να αντιμετωπίζε-
ται στη βάση εξυπηρέτησης ημετέρων ή
αποσπασματικά. Όσα περιγράψαμε πιο πάνω, η ει-
κόνα που υπάρχει σε κεντρικά σημεία όπως στις
οδούς Ζησιμοπούλου, Γιαννιτσοπούλου κλπ, οι αν-
τιπαραθέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των επαγ-
γελματιών, όπως πρόσφατα στην Πλ. Εσπερίδων,
κυρίως όμως τα αδιάβατα πεζοδρόμια, οι αυθαίρε-
τες κατασκευές και η αίσθηση υποβάθμισης της
πόλης, επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν με αρχές και
κανόνες. 
Χρειάζεται, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,
να ψηφιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο κανονι-
στικές πράξεις ώστε με πνεύμα ισοπολιτείας και αν-
τικειμενικότητας να οριστεί τι επιτρέπεται και τι όχι
καθώς και με ποιες προϋποθέσεις θα παραχωρούν-
ται προς χρήση οι κοινόχρηστοι χώροι. 
Κύρια επιδίωξη πρέπει να είναι η προστασία των πο-
λιτών και της πόλης σε συνδυασμό με την πάταξη
των αυθαιρεσιών και την εξασφάλιση εσόδων.
Μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή με τις πράξεις της
δεν έχει δείξει ότι θέλει να κινηθεί προς αυτή την
κατεύθυνση.

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

“Ακαλαίσθητο παζάρι οι κοινόχρηστοι χώροι της Γλυφάδας”

Δημοτικό Ρεπορτάζ

Από τους "ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝ-
ΤΕΣ" λάβαμε και δημοσιεύουμε
απάντηση σχετική με την ανάκληση

της άδειας λειτουργίας καντίνας  στη Λε-
ωφόρο Βουλιαγμένης  98-100  μετά από
ανακοίνωση "γνωστού" όπως τον χαρα-
κτηρίζει "διαχειριστή τοπικής ηλεκτρονι-
κής εφημερίδας", με την οποία
επιχειρείται να δοθεί κοινωνική διάσταση
λέγοντας  πως με την απόφαση αυτή το
δημοτικό συμβούλιο "οδηγεί σε αφανι-
σμό τρεις οικογένειες".

Από την πλευρά τους οι "ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"
μιλούν για προσωπικό συμφέρον του συγκεκριμένου
"διαχειριστή" και για μία σειρά προβλημάτων που δη-
μιούργησε η λειτουργία της συγκεκριμένης καντίνας.
Συγκεκριμένα αναφέρουν:  
"Το λόγο ζητάει από τους Δημοτικούς Συμβούλους της
Γλυφάδας, ο γνωστός διαχειριστής τοπικής ηλεκτρονι-
κής εφημερίδας, για την ομόφωνη απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου να αφαιρέσει την άδεια καντίνας
επι της Λ. Βουλιαγμένης, που προφανώς είναι του άμε-
σου ενδιαφέροντός του. Επαναλαμβάνοντας δεικτικά
τη φράση «Οι έντιμοι και ηθικοί δημοτικοί σύμβουλοι»
τους κατηγορεί ότι με την απόφασή τους «οδηγούν σε
αφανισμό τρεις οικογένειες». 
Γενικά προσπαθεί να δώσει κοινωνική διάσταση στην

υπόθεση, κατηγορώντας ακόμα και την Τροχαία για
ψευδή αναφορά του Διοικητή της, ως προς την όχληση
που προκαλούσε η λειτουργία της καντίνας στην πε-
ριοχή, αφήνοντας εκτός κριτικής, προφανώς για λόγους
τακτικής, τον κ. Δήμαρχο, αλλά και εκτός του κειμένου
την αλήθεια για το όλο ζήτημα.
Όταν πριν δύο χρόνια τέθηκε το θέμα προσδιορισμού
θέσης καντίνας στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης με
την οδό Γρ. Λαμπράκη, η Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ κ. Αθηνά Λυγνού αντέδρασε. Εξήγησε
ότι πρόκειται για έναν απ’ τους πιο σημαντικούς κυ-
κλοφοριακούς κόμβους της πόλης, όπου, με βάση και
τον ΚΟΚ, δεν επιτρέπεται αυτή η χρήση, ότι η Λ. Βου-
λιαγμένης, ως Εθνική οδός, είναι αρμοδιότητας πλέον
της Περιφέρειας Αττικής και ότι δεν υπάρχει εκεί ικανός
σε εμβαδόν δημοτικός χώρος για να τοποθετηθεί στα-
θερή καντίνα και να διέρχονται ταυτόχρονα απρόσκο-
πτα οι πεζοί. Τελικά η Δημοτική Αρχή, αγνοώντας όλες
αυτές τις επισημάνσεις, αποφάσισε με την πλειοψηφία
της να προσδιοριστεί η θέση και προχώρησε στην συ-
νέχεια στην έκδοση της άδειας. Ποια ήταν τα αποτελέ-
σματα αυτής της απόφασης;
• Η καντίνα τοποθετήθηκε, όχι στη συμβολή των
οδών, όπου ήταν αδύνατον έτσι και αλλιώς, αλλά στο
ύψος των αριθμών Λ. Βουλιαγμένης 98 - 100.
• Επειδή εκεί το πεζοδρόμιο είναι πλάτους 1,50 μέτρων
η καντίνα τοποθετήθηκε εντός του χώρου της μεγάλης
νησίδας – παρτεριού, καταστρέφοντας 60 και πλέον τε-
τραγωνικά μέτρα πρασίνου.
• Εκεί τοποθετήθηκαν, όχι μόνο η σταθερή καντίνα,

όπως προέβλεπε η άδεια, αλλά και πέντε ψυγεία με διά-
φορα προϊόντα, καρέκλες και γενικά η αίσθηση ήταν
ότι σιγά - σιγά δημιουργείται στο χώρο αυτό ένα αυ-
θαίρετο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Την αίσθηση αυτή ενίσχυσε το γεγονός ότι, ενώ η
χορηγηθείσα άδεια του Δήμου προέβλεπε λειτουργία
καντίνας προς πώληση ροφημάτων – γλυκισμάτων –
αναψυκτικών και τυποποιημένων προϊόντων, ο ιδιο-
κτήτης «προέβαινε στην έψηση και πώληση σουβλα-
κίων και λουκάνικων», σύμφωνα με την έκθεση του
Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας.
• Σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρ-
χου, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις
19/2/13, ο ιδιοκτήτης της καντίνας χρωστούσε μέχρι
τότε στο Δήμο Γλυφάδας, από τη μη καταβολή του ανα-
λογούντος τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, το
ποσό των 19.360 €!!!
Μετά από όλα αυτά και την όχληση που προξενούσε
στην περιοχή, ήταν φυσικό επακόλουθο να προκληθεί
η αντίδραση ιδιοκτητών των παρακείμενων καταστη-
μάτων και κατοίκων της περιοχής, να κατατεθούν στη
Δήμο έγγραφα της Τροχαίας που ζητούσαν την επανε-
ξέταση της άδειας λειτουργίας της καντίνας και να λη-
φθεί τελικά, δικαίως, στις 19/2/13, η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάκληση της άδειας.
Το ζήτημα όμως αυτό έχει ευρύτερες διαστάσεις, γι’
αυτό εκδίδουμε και το Δελτίο Τύπου, γιατί άπτεται της
γενικότερης λογικής της Δημοτικής Αρχής και ειδικό-
τερα του κ. Δημάρχου για τη χρήση των κοινόχρηστων
χώρων".

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: Δικαίως ανακαλέσαμε την άδεια καντίνας

στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης της Γλυφάδας”
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Δημοτικό ρεπορταζ 

Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός πως από τις
16 Δεκεμβρίου του 2012 όταν με τις επίση-

μες υπογραφές των στελεχών των Κεντρικών
Επιτροπών των πρώην παρατάξεων ΑΓΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ και ΑΝΑ-
ΓΕΝΝΗΣΗ,  γεννήθηκε η ενιαία και ανεξάρτητη
δημοτική παράταξη, δέχεται  μια σειρά υπονο-
μευτικών επιθέσεων στην διαδικασία ενότητας
από συγκεκριμένη μερίδα στελεχών της ΣΥΓ-
ΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΗΣ.
Αποκορύφωμα αυτών των επιθέσεων ήταν η δή-
λωση του δημοτικού συμβούλου της παράταξης
Χρήστου Μιμηγιάννη σε πρόσφατο συμβούλιο,
που ως να ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία,  χα-
ρακτήρισε "προδότες" όσους από τα μέλη της
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΗΣ συμμετέχουν στη νέα πα-
ράταξη, "αλητεία" τα της ενοποίησης, το δε
Χάρη Πασβαντίδη "άβουλο" που σύρθηκε σ'
αυτή τη διαδικασία. 
Για τους δικούς τους λόγους που είναι προφα-
νείς, αυτοί που σήμερα όψιμα αντιδρούν στα νέα
δεδομένα, φαίνεται να ξεχνούν ότι: 

Της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΗΣ  
ήταν το κείμενο που υπέγραψαν 
οι τρεις αρχηγοί

Η Συμφωνία που υπογράφτηκε από τους τρείς επικε-
φαλείς ενώπιον μαρτύρων ήταν το κείμενο που έφερε
η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ και ο επικεφαλής της κύριος Πα-
σβαντίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ομόφωνα η Κεν-
τρική του Επιτροπή τον εξουσιοδότησε να
προχωρήσει στην διενέργεια δημοσκόπησης και να
φέρει το συγκεκριμένο κείμενο που τόσο ο κύριος
Κωνσταντάτος όσο και ο κύριος Τσαρπαλής τα υπέ-
γραψαν δεδομένου ότι και οι δικές τους Κεντρικές Επι-
τροπές  τα είχαν εγκρίνει ομόφωνα. 
Σε καμία από τις τρεις  Κεντρικές Επιτροπές  των παρα-
τάξεων κανένας δεν αντέδρασε ή δεν έφερε άλλη πρό-
ταση. Ως τότε, ουδείς είχε αντιδράσει και ουδείς είχε
καταθέσει ακόμα και στις επιτροπές διαλόγου μια άλλη
πρόταση!

Τα e-mail Πασβαντίδη προς 
τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου 

Για τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής ο αρχηγός
Χάρης Πασβαντίδης ενημέρωνε με e-mail τα μέλη που
δεν ήταν παρόντα και συγκεκριμένα με mail που

έστειλε στις 28-11-2012 αναφέρει τα εξής: 

Αγαπητά μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου, 
Στην προχθεσινή συνεδρίαση του οργάνου, ενεκρίθη
ομόφωνα το κείμενο που υπέγραψαν οι τρεις επικεφα-
λείς και αναφερόταν στις διαδικασίες ενότητας. Η
πρώτη, το γκάλοπ ξεκίνησε ήδη. Την άλλη εβδομάδα
θα έχουμε τα αποτελέσματα και θα τα εκτιμήσουμε μαζί.
Το κόστος που μας αναλογεί είναι 1000 ευρώ. Συγ-
κεντρώθηκαν 250. Όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν και
θέλουν να βοηθήσουν ας επικοινωνήσουν με τον Ταμία
Παναγιώτη Παρασκευόπουλο στο τηλ.... 

Στις 14-12-2012 με άλλο e-mail ο Χάρης Πασβαντί-
δης ενημερώνει εκ νέου τα μέλη του Κεντρικού Συμ-
βουλίου. Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Στη συνεδρίαση
του Οργάνου την προηγούμενη Τετάρτη, έπειτα από

έναν γόνιμο διάλογο αποφάσισε τη συμμετοχή της πα-
ράταξής μας στις διαδικασίες δημιουργίας μιας νέας πα-
ράταξης, προερχόμενης από την ενοποίηση των τριών. 
Έτσι ένα σχέδιο που συζητείται εδώ και δύο χρόνια
μπαίνει στην τελευταία και πιο κρίσιμη φάση του. Την
Κυριακή στις 5.30 στο Ωδείο, καλούμαστε τα μέλη του
Κεντρικού Συμβουλίου να ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ το κεί-
μενο ίδρυσης της νέας παράταξης και να αποφασίσουμε
την διοργάνωση του πρώτου Ιδρυτικού Συνεδρίου, τον
Φεβρουάριο, στο οποίο θα εκλεγεί ο Πρόεδρος και τα
μέλη των οργάνων. 

Οφείλω να σας πω ότι κατανοώ απόλυτα τις ενστάσεις,
τις επιφυλάξεις, την ψυχολογική πίεση σειράς στελεχών
μας. Αν όμως πραγματικά θέλουμε αλλαγή στη Διοί-
κηση του Δήμου, αν θέλουμε έμπειρα στελέχη μας με
γνώσεις και νεότερα με διάθεση για προσφορά, να παί-

ξουν σημαντικό ρόλο στις επερχόμενες εξελίξεις, πρέ-
πει να δώσουμε μαζικό και δυναμικό παρών την Κυ-
ριακή. Είναι βέβαιο ότι η προσπάθεια θα έχει δυσκολίες.
Άλλωστε πρόκειται για πρωτόγνωρο εγχείρημα στο
χώρο της Αυτοδιοίκησης. Αξίζει όμως να το επιχειρή-
σουμε. 

Τους ενόχλησαν τα αποτελέσματα
της δημοσκόπησης;  

Δυστυχώς, και αφού η δημοσκόπηση έδειξε ξεκάθαρα
πως την ενότητα την απαιτεί ο λαός της πόλης (92%
μάλιστα οι ψηφοφόροι της Σύγχρονης Πόλης) και
αφού έδειξε επίσης την δυναμική της ενωμένης παρά-
ταξης αλλά και το πρόσωπο που συγκεντρώνει τις πε-
ρισσότερες πιθανότητες  (Κωνσταντάτος), για ένα
νικηφόρο αποτέλεσμα, πριν καν ανακοινωθεί στους
ίδιους τους επικεφαλής, μέλη της συγκεκριμένης πα-
ρέας σήμερα, έσπευσαν να γράψουν σε ιστότοπο τους
ψευδή και ανακριβή αποτελέσματα. 
Όπως αποδεικνύεται από τις μέχρι σήμερα ενέργειές
τους, είχε μπεί σε εφαρμογή το σχέδιο αποσταθερο-
ποίησης της παραπάνω συμφωνίας. Η δημοσκόπηση
παρουσιάστηκε από την εταιρεία σ'  όλους, ενώ ο
ίδιος ο κύριος Πασβαντίδης την παρουσίασε στην δη-
μοτική του ομάδα. 
Εκεί ίσως ήταν το λάθος, γιατί κάποιοι είδαν ότι μπο-
ρεί να νικήσει η ενωμένη παράταξη, κάτι που προφα-
νώς τους ενοχλούσε για προσωπικούς λόγους,
δεδομένου ότι υπάρχουν οι οπαδοί της θεωρίας ανά-
μεσα τους, «ας ξαναβγεί το 2014 ο Κορτζίδης κι  εμείς
θα βγάλουμε το 2019 κάποιον νέο!!!)

Η πορεία της ενοποίησης 

Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη αναδρομή
στην πορεία της ενοποίησης των τριών παρατάξεων.
Όλοι χαιρέτησαν την πρόταση ενότητας όταν αυτή
διατυπώθηκε από τον αρχηγό της "ΑΝΑΓΕΝΝΗ-
ΣΗΣ"  Γιάννη Τσαρπαλή, και η κοινωνία των δύο
πόλεων δέχθηκε το εγχείρημα αυτό με πολύ ευνοϊκό
σχολιασμό.
Στο διάστημα που κύλησε, γύρω στα δύο χρόνια, οι
παρατάξεις έκαναν σημαντικά βήματα προς την κα-
τεύθυνση αυτή. Μέχρι  τις εθνικές εκλογές τα πράγ-
ματα προχωρούσαν. Με δυσκολίες μεν, αλλά
προχωρούσαν. Οι πραγματικές διαθέσεις όμως, με-
ρίδας της "ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΗΣ" φάνηκαν μετά

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΗΓΟΙ

Οι εναπομείναντες 
στη “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ” ακολουθούν

την πορεία του πάλαι ποτέ ένδοξου
ΠΑΣΟΚ;  Γίνονται κι αυτοί μια από 
τις πολλές συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ 

σε τοπικό επίπεδο; 
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Δημοτικό ρεπορταζ 

από αυτές, αφού η παράταξη του Χάρη Πασβαντίδη
ανέστειλε ουσιαστικά τη διαδικασία με την πρόφαση
της διερεύνησης των νέων πολιτικών δεδομένων,
έτσι όπως αυτά προέκυψαν από τις εθνικές εκλογές.
Η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι θα προσπαθούσαν
να προσεγγίσουν κι άλλες "προσωπικότητες", από
άλλους πολιτικούς χώρους. Στην πραγματικότητα
όμως, μερίδα της, βολιδοσκοπούσε το ενδεχόμενο
να αποφύγει την ένωση. 
Η διερεύνηση και προς άλλους πολιτικούς χώρους
και πιθανότατα σύμπραξη, που ανέθεσαν στον πρ.
Δήμαρχο Ελληνικού Ν. Εφραιμίδη να φέρει εις
πέρας,  απέβη  άκαρπη.  Εν τω μεταξύ, στο εσωτε-
ρικό της παράταξης υπήρξαν αντιδράσεις μελών  που
ήθελαν την ένωση και δυσανασχετούσαν  για τις αδι-
καιολόγητες καθυστερήσεις.  Μπροστά στο ενδεχό-

μενο λοιπόν, να υπάρξουν αποχωρήσεις και αφού
χάθηκε πολύτιμος χρόνος, η "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ"
ξαναμπήκε στη διαδικασία της ενοποίησης. 
΄Ετσι, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έκαναν
αποδεκτή την πρόταση Τσαρπαλή και ξεκίνησαν τη
διαδικασία με τις άλλες δύο παρατάξεις, του
"ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ" του Γ. Κωνσταντάτου
και της "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" του Γιάννη Τσαρπαλή. 

Δεν τίμησαν τα συμφωνηθέντα 

Θλιβερό γεγονός αποτελεί όμως, το «άδειασμα»
που έκαναν - και το παραδέχτηκε, και στο δημο-
τικό συμβούλιο  ο κύριος Μιμηγιάννης, - στον
επικεφαλής, τους αφού αρνήθηκε η συγκεκριμένη
παρέα να τιμήσει τα συμφωνηθέντα και δεν συμ-
μετείχε στην υπογραφή της Διακήρυξης της νέας
παράταξης,  ενώ, ορισμένοι, μετά, άλλαξαν
γνώμη και ζήτησαν με αστείες δικαιολογίες να
αποσύρουν την υπογραφή τους.
Στις 8 Ιανουαρίου 2012 ο Χάρης Πασβαντίδης
στέλνει  mail  στα μέλη του Κεντρικού Συμβου-
λίου με το οποίο τους ενημερώνει ότι ο Γραμμα-
τέας ζητά έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου με
θέμα την επανεξέταση της απόφασης για τη συμ-
μετοχή στη νέα παράταξη. Βέβαια, είχε προηγηθεί
η συνάντηση της 16ης Δεκεμβρίου στην οποία οι
τρεις αρχηγοί και ο Γραμματέας της "ΣΥΓΧΡΟ-
ΝΗΣ ΠΟΛΗΣ" Γ. Σαραφίδης είχαν υπογράψει
για την ίδρυση της νέας παράταξης. 
Μετά και από αυτήν τη συνεδρίαση ο Χάρης Πα-
σβαντίδης παραιτείται και δηλώνει πως "αυτός
τιμά την υπογραφή του". 
Η δικαιολογία τους ήταν ότι ένας αρχηγός δεν
αναδεικνύεται από γκάλοπ αλλά από κάλπη.
Όμως κανείς δεν απέκλεισε τη διαδικασία της
κάλπης. Το γκάλοπ απλά έδειξε πως διαγράφον-
ται οι δυναμικές. Κανείς δεν αρνήθηκε στην περί-
πτωση που προέκυπταν κι άλλες υποψηφιότητες,
να μπει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Άλλωστε,
στο κείμενο που υπέγραψαν οι τρεις αρχηγοί
προβλεπόταν ως διαδικασία. 
Κανείς, όμως, από τους σημερινούς αντιδρώντες
δεν κατέθεσε υποψηφιότητα και δεν επέλεξε τον
δρόμο του διαλόγου εντός των ενιαίων οργά-
νων. 
Αντιθέτως, επέλεξαν να βρίζουν και να απειλούν
τα στελέχη της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΗΣ  και τον
επικεφαλής της, που τίμησαν και τιμούν την συμ-
φωνία. 

Ποιοι εξυπηρετούνται από τη διά-
σπαση της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΗΣ;

Τελικώς, ποιόν εξυπηρετεί η διάσπαση της Σύγ-
χρονης Πόλης; Ποιοι θέλουν να προσφέρουν
στον Χρ. Κορτζίδη που ήδη μοιράζει θέσεις αν-
τιπροέδρων, όπως καλή ώρα στον κύριο Σκρίνη
στο Τοπικό Συμβούλιο,  δεκανίκι επανεκλογής
διασπώντας τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης; 
Ποιοι μιλούν για καρέκλες όταν απέναντι στον
δήμαρχο δεν έχουν αρθρώσει λέξη αντιπολιτευ-
τική και βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με τα
στελέχη του;
Πότε ο πρ. Δήμαρχος Ελληνικού Νάκης Εφραι-
μίδης δημοτικός σύμβουλος σήμερα, άρθρωσε
αντιπολιτευτικό λόγο, απέναντι στον Χρ. Κορ-
τζίδη; Ελάχιστες φορές. Πώς θα μπορούσε άλ-
λωστε να γνωρίζει τα θέματα της πόλης του όταν
είναι διορισμένος Γενικός Γραμματέας στο Δήμο

Γλυφάδας. 
Πότε να προλάβει να ασχοληθεί και με τα θέματα
του Ελληνικού και της Αργυρούπολης.  
Ο Χρ. Μιμηγιάννης με την επίθεση στο τελευ-
ταίο δημοτικό συμβούλιο έπραξε ένα μέγιστο πο-
λιτικό ατόπημα, αφού σκιαγράφησε τον κύριο
Πασβαντίδη ως άβουλο αρχηγό που ήταν μόνος
του σ' αυτήν την πορεία ενότητας. Ο κύριος Πα-
σβαντίδης έπραξε αυτό που του υπέδειξε η Κεν-
τρική του Επιτροπή, στην οποία, τόσο εκείνος
όσο και οι υπόλοιποi της παρέας, σύμφωνα με τα
πρακτικά ντοκουμέντα που υπάρχουν,  ουδέποτε
διαφώνησαν.  
Ολοκληρώνοντας να σημειώσουμε πως, με όλες
αυτές τις ενέργειες, το μόνο που κάνουν είναι να
ρίχνουν νερό στο μύλο του Κορτζίδη, αν δεν

είναι κιόλας σε άτυπη συνεργασία. Αν κρίνουμε
από την τοποθέτηση του κ. Σκρίνη στην αντι-
προεδρία του τοπικού συμβουλίου με πρόταση
της διοίκησης Κορτζίδη και των κυρίων Κοπίτα
και Στέφα στο Δ.Σ. του ΟΝΑΔΕΕΑ, - από διευ-
κόλυνση που έκανε η διοίκηση με παρέμβασή της
για να μη χρειαστεί να γίνει ψηφοφορία στη μει-
οψηφία - μάλλον το δεύτερο  πρέπει να συμβαί-
νει. 
Μήπως, οι εναπομείναντες στη "ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΟΛΗ" ακολουθούν την πορεία στελεχών του
πάλαι ποτέ ένδοξου ΠΑΣΟΚ;  Μήπως γίνονται κι
αυτοί μία από τις πολλές συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ
σε τοπικό επίπεδο; Σ' αυτή την περίπτωση, μία
λέξη μόνο ταιριάζει.  Κρίμα... 

Αυτό είναι η διακήρυξη ενότητας της νέας παράταξης για την ίδρυση της
οποίας υπέγραψαν οι αρχηγοί των τριών παρατάξεων. 

Οι τρεις αρχηγοί που υπέγραψαν την δημι-
ουργία της νέας παράταξης. Κωνσταντάτος,
Τσαρπαλής, Πασβαντίδης. Δυστυχώς, Παρ’
όλο που η παράταξη του Χ. Πασβαντίδη
συμφώνησε ομόφωνα στη διαδικασία ενο-
ποίησης, στην πορεία μερίδα της υπαναχώ-
ρησε. Ο  Χ. Πασβαντίδης δήλωσε “ότι τιμά
την υπογραφή του” και αποχώρησε από τα
κοινά του Δήμου δηλώνοντας παραίτηση
τόσο από δημοτικός σύμβουλος όσο και
από την αρχηγία της “ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΠΟΛΗΣ”. 



Με την παρουσία των Δημάρχων των Δήμων Παλαιού
Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου και Αλίμου πραγματοποι-

ήθηκε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση με τους Διευ-
θυντές των Γυμνασίων και Λυκείων των τριών Δήμων
που δυνητικά θα συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα πρόλη-
ψης, προαγωγής αγωγής της υγείας στον εφηβικό πλη-
θυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων
Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου
ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συν-
δρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής». 
Από αριστερά: Ο Δ.Σ. Π. Φαλήρου κ. Φωστηρόπουλος,
ο Project Manager του έργου κ. Τάσος Ρεντούμης, η κα.
Φλώρα Μπακοπούλου παιδίατρος και η κα. Μαίρη Γιαν-
νακούλια, Επίκουρη Καθηγήτρια Διατροφής στο Χαρο-
κόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το πρόγραμμα, αφορά κυρίως στον προληπτικό έλεγχο
εφήβων των Γυμνασίων και Λυκείων των δήμων Αγίου
Δημητρίου, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου για τον κίν-
δυνο εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου με την χρήση
καινοτόμων τεχνολογιών τηλεϊατρικής. 
Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει παρεμβάσεις και ενέργειες
στα ίδια τα σχολεία και τους μαθητές που αποσκοπούν
στην ενθάρρυνση της υγιεινής διατροφής και άσκησης
των εφήβων, όπως η χορήγηση και κατανάλωση φρού-
των στα σχολεία αλλά και η πραγματοποίηση ενημερωτι-
κών και εκπαιδευτικών συναντήσεων για τους ίδιους
εφήβους, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους επαγ-
γελματίες υγείας των Δήμων. 
Στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, εκτός από
τους Δημάρχους, οι οποίοι έκαναν λόγο για τη σημαντι-
κότητα του Προγράμματος και για τους τρεις Δήμους, ει-
δικά στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε,
συμμετείχαν και οι Επιστημονικοί Επόπτες του Έργου. 
Η επιστημονική ομάδα που θα έχει την εποπτεία της υλο-
ποίησης του Προγράμματος στα σχολεία, παρουσίασε
στους Διευθυντές, στοιχεία εξαιρετικής σημασίας για την
εμφάνιση του Μεταβολικού Συνδρόμου στους εφήβους
της χώρας και τόνισαν πως η έγκαιρη αναγνώριση και πα-
ρέμβαση – κυρίως στον τρόπο ζωής των εφήβων – είναι
ζωτικής σημασίας για να ανακοπεί η εξέλιξη του Μετα-
βολικού Συνδρόμου στα παιδιά & τους εφήβους καθώς
και η δημιουργία ενήλικων που πάσχουν από χρόνια νο-
σήματα όπως ο διαβήτης, με ανυπολόγιστες κοινωνικές
και οικονομικές συνέπειες για την κοινωνία μας αλλά και

για τους πολίτες.
Η επιστημονική ομάδα εποπτείας αποτελείται από τους
εξής επιστήμονες: Τον Καθηγητή Παιδιατρικής κ. Γ.
Χρούσο, Παιδίατρο - Δ/ντή της Α’ Πανεπιστημιακής Κλι-
νικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παί-
δων “Η Αγία Σοφία” και Πρόεδρο του ΕΚΕΙ (Ειδικό
Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής) που αποτελεί και έδρα εφηβι-
κής ιατρικής UNESCO, την κ. Φλώρα Μπακοπούλου,
Παιδίατρο - Επιστημονικά υπεύθυνη του ΕΚΕΙ και την κ.
Μαίρη Γιαννακούλια, Επίκουρη Καθηγήτρια Διατροφής
και Διαιτητικής Συμπεριφοράς στο Χαροκόπειο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών.
Το ενδιαφέρον που έδειξαν οι εκπαιδευτικοί των 3
δήμων ήταν πολύ μεγάλο από την πρώτη στιγμή των πα-
ρουσιάσεων. Παρούσα στη συνάντηση ήταν και η κ.
Μαρία Ιατρίδου, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δ΄ Αθήνας.

Στο κλείσιμο της ενημερωτικής συνάντησης αποφασί-
στηκε η διαδικασία επιλογής των σχολείων που θα συμ-
μετέχουν ( εννιά γυμνασίων και λυκείων, τρία από κάθε
δήμο) η οποία θα πραγματοποιηθεί βάσει τυχαιοποίησης
από επιτροπή του δήμου Παλαιού Φαλήρου και επίσης
αποφασίστηκε ο καθορισμός νέας ενημερωτικής συνάν-
τησης στις αρχές Απριλίου από τους επιστημονικούς επό-
πτες προς τα επιλεχθέντα μετά την τυχαιοποίηση
γυμνάσια και λύκεια για τον συντονισμό και την συνερ-
γασία των εμπλεκόμενων για την υλοποίηση του προ-
γράμματος εντός των σχολείων. 
Τα σχολεία που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν τις επό-
μενες ημέρες στις ιστοσελίδες των τριών Δήμων και τα
αποτελέσματα θα επικοινωνηθούν σε όλα τα γυμνάσια
και λύκεια που θα τυχαιοποιηθούν. 
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Δημοσιοποίηση Διακήρυξης Δημόσιου Διεθνή
Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο:  Κατα-

σκευή κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου
και ανοιχτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο. 

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, ακολουθώντας το σχε-
τικό χρονοδιάγραμμα και τις υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν στα πλαίσια του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗ-

ΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, προχώρησε στην δημοσίευση της
σχετικής διακήρυξης στον ημερήσιο Ελληνικό Τύπο
καθώς και στην αναγγελία της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (στο σχετικό παράρτημα της επίσημης εφη-
μερίδας της Ε.Ε. βάσει της οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
Λόγω του μεγέθους του έργου 9.995.000,00€, ο
Δήμος Παλαιού Φαλήρου υποχρεούται στην προκή-
ρυξη δημοσίου, διεθνή διαγωνισμού ο οποίος θα

πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου 2013 στο Δημαρ-
χείο Παλαιού Φαλήρου, ώρα 09:30-10:00 π.μ.
Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι οι σχετικές δια-
δικασίες να προχωρήσουν ταχύτατα διασφαλίζον-
τας ταυτόχρονα την διαφάνεια και την χρηστή
διαχείριση των σχετικών κονδυλίων που διατέθηκαν
από την Περιφέρεια Αττικής. Είναι προφανές ότι στην
κατεύθυνση αυτή θα προχωρήσει άμεσα και η έναρξη
των σχετικών εργασιών.

21 Μαϊου ο διαγωνισμός για το Κλειστό του Παλαιού Φαλήρου

νών ειδικών δυνάμεων στο στολίσκο που
μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λω-
ρίδα της Γάζας, το 2010. 

-Μια μέρα νωρίτερα, η Τουρκία είχε
κλείσει το σοβαρότερο μέτωπό της, με
την κατάπαυση του πυρός που ο Οτσαλάν
επέβαλε στους Κούρδους του ΡΚΚ, κάτι
που έγινε δεκτό με ξέφρενους πανηγυρι-
σμούς στο Ντιγιάρμπακιρ. Ο πόλεμος
αυτός κρατούσε απασχολημένη την Τουρ-
κία από το 1984 και έχει στοιχίσει
40.000 ζωές. 

-Η Ρωσία αντέδρασε μεν με σφο-
δρότητα στις αποφάσεις του Eurogroup,
αλλά έκλεισε την πόρτα στη Λευκωσία,
της οποίας ο υπουργός των Οικονομικών
Μιχάλης Σαρρής είχε προηγουμένως βρε-
θεί για τέσσερις ημέρες επαίτης στην αυλή
του τσάρου – αλλά αυτό κατά τους δύο
επικίνδυνους ανθρώπους, Τσίπρα και
Καμμένο – αποτελεί «περήφανη στάση». 

Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μεντβέν-
τεφ ήταν σαφής: «Το πρόβλημα της Κύ-
πρου πρέπει να επιλυθεί πρώτα από την
ίδια την Κύπρο, από την ΕΕ, αφού η Κύ-
προς είναι μέλος της ΕΕ και μόνο σε τρίτη
σειρά στο πρόβλημα της Κύπρου μπορούν
να συμμετάσχουν άλλα κράτη, που για
διάφορους λόγους έχουν εκεί το πλέγμα,
κάποια ποικιλία συμφερόντων τους». 

Και όχι μόνο αυτό! Ο Μεντβέντεφ
ξεκαθάρισε στις δηλώσεις του της 21ης
Μαρτίου, ότι σχετικά με την προσφορά
της Κύπρου για τα υποθαλάσσια οικόπεδα
φυσικού αερίου, «πρώτον δεν καταλα-
βαίνω καλά την αξία τους και, κατά δεύ-
τερον, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εκεί
ιδιαίτερα προβλήματα με την Τουρκία. Γι'
αυτό, το λέω άλλη μια φορά ότι είναι ένα
πολύ δύσκολο ζήτημα για συζήτηση,
αλλά, φυσικά, είμαστε έτοιμοι να ακού-
σουμε οποιεσδήποτε ιδέες οι οποίες προ-
έρχονται από τους Κυπρίους, θα
προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα επι-
χειρήματά τους». 

-Η Ρωσία (και ο Πούτιν προσωπικά)
έχει δώσει μεγάλη μάχη κατά της ρωσικής
κλεπτοκρατίας και των Ρώσων ολιγαρχών
για να χολοσκάσει για τα χρήματα που
αυτοί έχουν φυγαδεύσει στις κυπριακές
τράπεζες – πολλούς από τους οποίους
έχουν φυλακίσει ή εξορίσει.

Λέτε οι Ρώσοι να χάλαγαν τις σχέσεις
τους με την ΕΕ και το Βερολίνο για το
χρήμα αυτών που κατάκλεψαν τα ταμεία
της πρώην ΕΣΣΔ;

Ακόμη και για την χαλάρωση των
όρων του ρωσικού δανείου προς την
Κύπρο, ο Ρώσος υπουργός των Οικονο-
μικών Αντον Σιλουάνοφ είπε, στις 22
Μαρτίου, πως περιμένει την απόφαση των
Ευρωπαίων.

Είπε επίσης πως οι Ρώσοι επενδυτές
δεν… εκδήλωσαν κανένα ενδιαφέρον για
τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και την
εξαγορά κυπριακών τραπεζών. 

Όλα αυτά είχαν ξεκαθαριστεί και
είχαν γίνει γνωστά από τις 22 Μαρτίου.

Όταν στις 24 Μαρτίου συνεχίζεις να
μπουρδολογείς, σημαίνει ότι είσαι είτε
πολύ επιπόλαιος, είτε πολύ ασυνείδητος,
είτε και τα δύο.

Τα δεύτερα σχέδια 
είναι πάντα χειρότερα 
από τα πρώτα

συνέχεια από τη σελ. 2

Πρώτη ενημερωτική συνάντηση σχετικά 
με την Πρόληψη Μεταβολικού Συνδρόμου

Από αριστερά: Ο Δ.Σ. Π. Φαλήρου κ. Φωστηρόπουλος, ο Project Manager του έργου κ. Τάσος Ρεντού-
μης, η κα. Φλώρα Μπακοπούλου παιδίατρος και η κα. Μαίρη Γιαννακούλια, Επίκουρη Καθηγήτρια Διατρο-
φής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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Υπεγράφη στις 6 Μαρτίου από τον Περιφε-
ρειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό, και το Δή-

μαρχο Παλαιού Φαλήρου, κ. Διον. Χατζηδάκη,
η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Κατα-
σκευή Κλειστού Γυμναστηρίου και Ανοικτών Γη-
πέδων στον Περιβάλλοντα Χώρο». 
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου
δυο χρόνια, έχει προϋπολογισμό 9.995.000 Ευρώ
και στο μεγαλύτερο μέρος του θα καλυφθεί από
ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. 
Με το έργο αυτό συμπληρώνονται με τον καλύτερο
τρόπο οι εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αθλητικού
Κέντρου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, αφού θα
προστεθεί αθλητική εγκατάσταση υψηλών προδια-
γραφών και πολλαπλών χρήσεων, ενώ παράλληλα
θα διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος, δημιουρ-
γώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο Αθλητικό Πάρκο,
με συνολικό εμβαδόν 42 στρέμματα. Επομένως, το
έργο πέρα από τον καθαρά αθλητικό του ρόλο, θα
αποτελέσει και μια σημαντική ανάπλαση για την πε-
ριοχή. 
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, κ. Διον. Χατζη-
δάκης, αφού ευχαρίστησε την Περιφέρεια Αττικής
για την πολύτιμη συνδρομή της στην υλοποίηση
του έργου, τόνισε:
«Το έργο αυτό έχει αποτελέσει για το Δήμο μας μια
πραγματική Οδύσσεια με αλλεπάλληλες παλινωδίες
από τη μεριά του κεντρικού Κράτους. Η Πολιτεία
είχε δεσμευτεί ότι θα κατασκευάσει το κλειστό
αυτό γυμναστήριο, δέσμευση όμως που ποτέ δεν
τήρησε. 
Σήμερα όμως φαίνεται ότι επιτέλους φτάσαμε στο

λιμάνι. Η Περιφέρεια Αττικής για άλλη μια φορά έρ-
χεται να διασώσει την αξιοπιστία του Κεντρικού
Κράτους, καλύπτοντας τα δικά του κενά, με το πλε-
όνασμά της που έχει δημιουργήσει από το 2003,
με τεράστιο έργο στην Αττική και ευρύ φάσμα αρ-
μοδιοτήτων. Θεωρώ σήμερα τον εαυτό μου απε-
λευθερωμένο από μια υποχρέωση που είχα
απέναντι στους πολίτες του Δήμου μου και ιδιαί-
τερα στη νεολαία».
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δή-
λωσε: «Δουλειά μας στην Περιφέρεια Αττικής είναι
να υλοποιούμε αυτά που ορίζει ρητά ο Νόμος. Από
κοινού και σε συνεργασία με τους Δήμους εντοπί-
ζουμε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και δί-
νουμε ουσιαστικές λύσεις. Σε καιρούς δύσκολους
που η άθληση αποτελεί μία από τις ελάχιστες διε-
ξόδους για τη νέα γενιά, η Περιφέρεια Αττικής έρ-
χεται να καταδείξει την ευαισθησία της και να
καλύψει για μία ακόμη φορά εγγενείς αδυναμίες της
Κεντρικής Διοίκησης. 
Σήμερα θέσαμε τις βάσεις για την κατασκευή ενός
έργου, το οποίο σε συνδυασμό με την υπάρχουσα
υποδομή του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Πα-
λαιού Φαλήρου, καθιστά το συγκρότημα έναν πο-
λύτιμο πόλο άθλησης και αναψυχής, όχι μόνο για
τους κατοίκους των γειτονικών περιοχών αλλά και
ολόκληρου του λεκανοπεδίου. Παραδίδουμε λοι-
πόν σήμερα τη σκυτάλη στο Δήμο Π. Φαλήρου, οι
Τεχνικές Υπηρεσίες του οποίου έχουν την ευθύνη
για τη δημοπράτηση και την επίβλεψη του έργου,
αφού άλλωστε αυτές είναι που εκπόνησαν και τις
σχετικές μελέτες».

Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε για μια ακόμα φορά,
τα όσα θετικά ανέφεραν για τα στελέχη της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου, τόσο ο Δήμαρχος της πόλης, όσο και ο
κ. Περιφερειάρχης. Αυτό, έρχεται ως επιβράβευση
της Διευθύντριας κυρίας Μυρτούς Παπαδοπούλου
και των συνεργατών της Σοφίας Φώτη, Ράνιας Βλι-
σμά, Νικήτα Χιωτίνη και Νίκου Παπαδάκη. 

Σύντομη περιγραφή έργου

Το νέο κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων
που θα ανεγερθεί θα είναι ένα σύγχρονο κτήριο,
επιφανείας 4.656 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο
αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνικές εξοικο-
νόμησης ενέργειας επιτυγχάνει σχεδόν αυτόνομη
ενεργειακή κάλυψη των αναγκών του. Περιλαμβά-
νει αίθουσα αθλοπαιδιών με δυνατότητα να εξυ-
πηρετήσει αθλήματα, όπως μπάσκετ, βόλεϋ,
χάντμπολ, ποδόσφαιρο 5Χ5, γυμναστική (ενόρ-
γανη και ρυθμική). Η αίθουσα διαθέτει συγκρότημα
μόνιμων κερκίδων 874 θέσεων και πτυσσόμενων
330 θέσεων. 
Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται η κατασκευή
τεσσάρων (4) γηπέδων αντισφαίρισης, ενός γηπέ-
δου ποδοσφαίρου για αγώνες μικρών ηλικιών,
δύο κτηρίων αποδυτηρίων με χώρους υγιεινής κοι-
νού, κυλικείου και WC κοινού. Επίσης προβλέπεται
η διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων 141
θέσεων και σημαντικής έκτασης φύτευση πράσινου. 

Σε δύο χρόνια έτοιμο το Kλειστό Γυμναστήριο 
στο Παλαιό Φάληρο

Πανευτυχής ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης υπογράφει την προγραμματική σύμβαση με τον Περιφερειάρχη Γιάννη  Σγουρό υπό το βλέμμα του κυρίου Καρδοματέα. 

Παρόντες οι αντιδήμαρχοι, Μαρία Μιχαλοπούλου Τεχνικών Υπηρεσιών,
Αλέξανδρος Πανταζής  Διοίκησης και Οικονομικών και Νίκυ Γιάκοβλεφ
Πρασίνου. 

Η Διευθύντρια  Τεχνικών Υπηρεσιών Μυρτώ Παπαδοπούλου (δεξιά)
και οι συνεργάτριές της Σοφία Φώτη (μέσον) και Ράνια Βλησμά.

Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ανά-
μεσα στον Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό και στον διευθυντή
μας Νικόλα Κονταρίνη. 

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Πρό-
νοιας Π. Φαλήρου Αλέξανδρος Κορόμηλος και ο
πρ. Αντινομάρχης και Αναπληρωτής Νομάρχη
Αθηνών, Χάρης Πασβαντίδης. 

Νικήτας Χιωτίνης και Νίκος Παπαδάκης, στελέχη
της Τεχνικής Υπηρεσίας Π. Φαλήρου. 
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Σε μία νέα συνεργασία με τελικούς αποδέκτες και ωφελούμενους τους κατοίκους του Πα-
λαιού Φαλήρου, προχώρησε η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ με το ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και ειδι-

κότερα με το ΙΑΤΡΙΚΟ Παλαιού Φαλήρου. 
Μέσω της συνεργασίας αυτής, οι κάτοικοι του Παλαιού Φαλήρου, μπορούν να έχουν, δωρεάν
checkup, δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις, ακόμα και με την ασφάλιση του
αυτοκινήτου τους. 
Επίσης με πολύ χαμηλό κόστος μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πολλών προγραμμάτων, τόσο
πρωτοβάθμιας, όσο και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, προσαρμοσμένα στις σημερινές οικονο-
μικές δυνατότητες των νοικοκυριών.
Τέλος, δίνονται εκπτώσεις και πολλά κίνητρα στην ασφάλιση των αυτοκινήτων από τη μεγαλύ-
τερη ασφαλιστική εταιρία της χώρας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κώστας Παπανικολάου τηλ.210 9302400 &
6937222852 email:kostaspapanikolaou1@gmail.gr 

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
και ΙΑΤΡΙΚΟ Π. Φαλήρου

«Ασφαλώς …
Διαδίκτυο»

ΟΔήμος Αγ. Δημη-
τρίου σε συνεργα-

σία με το Κέντρο
Πρόληψης Εξαρτήσεων
ΉΛΙΟΣ, την Υπεύθυνη
Αγωγής Υγείας της ΠΕ Δ’
Αθήνας και με την αρωγή
καθηγητών-επαγγελμα-
τιών του χώρου της Πλη-
ροφορικής, με μεγάλη
επιτυχία συνεχίζει τις προ-
γραμματισμένες εκδηλώ-
σεις στα Δημοτικά και τα
Γυμνάσια της πόλης, με
στόχο την παροχή συμ-
βουλευτικής προς τους
γονείς για την ασφαλή
πλοήγηση των παιδιών
στο Διαδίκτυο, την προ-
στασία τους καθώς επίσης
και την πρόληψη των φαι-
νομένων εξάρτησης από
τη χρήση του.  

Αντισυνταγματική χαρακτήρισε η Δήμαρχος του
Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου, τη φη-

μολογούμενη παράταση των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών. Όπως δήλωσε σε πρόσφατο δημοτικό

συμβούλιο, οι εκλογές έγιναν για συγκεκριμένο
χρονικό πλαίσιο. 
Η διάρκεια των σημερινών διοικήσεων είναι 3,5
χρόνια όπως ορίζει ο Καλλικράτης κι όχι ένα ή δύο

χρόνια αργότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική φη-
μολογία, με απότερο σκοπό να εφαρμοστεί από
τώρα η 5ετής θητεία των αυτοδιοικητικών διοική-
σεων. 
"Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω"  δήλωσε η
κυρία Ανδρούτσου,  "είναι ότι οι σημερινές διοική-
σεις των δήμων και των περιφερειών θέλουν να πα-
ραταθεί η θητεία χωρίς να υπάρχει κανένα
συνταγματικό έρεισμα. Σ' αυτό εμείς είμαστε κάθετα
αντίθετοι". 
Η φημολογία της παράτασης της θητείας των Αυτο-
διοικητικών  που σέρνεται εδώ και έξι μήνες περί-
που, είναι αποτέλεσμα της αγωνίας αρκετών
"πράσινων" δημάρχων που αγωνιούν για την επα-
νεκλογή τους. Θεωρούν ότι λόγω του δυσμενούς

οικονομικού περιβάλλοντος που υπάρχει στη χώρα
μας η επανεκλογή τους θεωρείται δύσκολη έως και
αδύνατη, αφού εκείνοι θα γίνουν αποδέκτες της
οργής και αγανάκτησης των πολιτών.  
Πιστεύουν ότι  με την επιμήκυνση της θητείας τους
θα αμβλυνθούν  οι  αντιδράσεις του κόσμου και ότι
θα βελτιώσουν την εικόνα τους λόγω της χρηματο-
δότησης έργων τους από το ΕΣΠΑ. 
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου,
αν και στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ
δεν έχει καμία τέτοια αγωνία, γιατί το έργο της δι-
οίκησής της έχει αρχίσει και γίνεται αισθητό στο
Δήμο και οι απόψεις των δημοτών είναι κάτι παρα-
πάνω από θετικές. 

Στα πλαίσια του θεσμικού μας ρόλου σας ενημερώ-
νουμε ότι την 6η Μαρτίου 2013 λήφθηκε απόφαση

προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού εν-
διαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙ-
ΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ, ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΥΠΕΡΑ-
ΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)» επί της οδού Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ-
ΝΗΣ αρ. 268, από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου μας. 
Το ακίνητο, στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει η πα-
ραπάνω επιχείρηση, είναι διαμπερές με πρόσωπο και
επί της οδού Πριάμου. Λόγω της ειδικής χρήσης (υπε-

ραγορά) απαιτείται μεγάλος αριθμός θέσεων στάθμευ-
σης οχημάτων. Με την λειτουργία της παραπάνω επι-
χείρησης θα επέλθει κατακόρυφη αύξηση του
κυκλοφοριακού φόρτου της οδού Πριάμου, αφού προ-
βλέπεται η είσοδος των οχημάτων των επισκεπτών από
τη Λ. Βουλιαγμένης και η έξοδος στην οδό Πριάμου.
Επίσης η τροφοδοσία της επιχείρησης θα γίνεται και
αυτή από την οδό Πριάμου γεγονός που αποτελεί πρό-
σθετο επιβαρυντικό παράγοντα. Δεδομένου της γειτ-
νίασης με δύο σχολικά κτίρια και της εξυπηρέτησης,
από την εν λόγω οδό, έξι σχολικών μονάδων όλων
των βαθμίδων, σε συνδυασμό με την απουσία πεζο-
δρομίων και της μεγάλης πεζής διέλευσης μαθητών, αυ-
ξάνεται κατακόρυφα η επικινδυνότητα της οδού. 
Ένας ήδη επιβαρυμένος και επικίνδυνος δρόμος μετα-
τρέπεται σε πραγματική καρμανιόλα. 
Η σημερινή διοίκηση του δήμου αδιαφορεί για την
ασφάλεια των παιδιών μας και για την υποβάθμιση της
ποιότητας της ζωής μας. 
Υπάρχει όμως η δυνατότητα διαφορετικής αντιμετώπι-
σης. Ο δημοτικός συνδυασμός μας «ώρα για
Δ.Ρ.Α.ΣΥ.» έχει ήδη αντιδράσει προτείνοντας την ορθή
λύση, που είναι η τροποποίηση της μελέτης με την πρό-
βλεψη η έξοδος των οχημάτων να γίνεται στην Λ. Βου-
λιαγμένης. Έτσι, η επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει
με όρους που δεν θα επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής
των κατοίκων, αλλά κυρίως δεν θα δημιουργεί προ-
βλήματα ασφαλείας στην μετακίνηση περίπου 1300 μα-
θητών. 
Μετά από παρέμβαση μας το θέμα θα συζητηθεί στο
επόμενο δημοτικό συμβούλιο.
Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση για να
αγωνιστούμε από κοινού για την προάσπιση των δι-
καιωμάτων μας.

Βρεττός: Παρεμβαίνουμε στα
προβλήματα του Αγίου Δημητρίου

Μ. Ανδρούτσου: Αντισυνταγματική 
η παράταση της θητείας των Δημάρχων

Με την παρούσα επιστολή θέλω να ευχαριστήσω τους
γιατρούς του Καρδιολογικού Τμήματος του Ασκληπι-

είου Βούλας και ειδικότερα τους κα. Μπαλαμπάση, κα. Καρ-
βουνιάρη, κ. Κολιανδρή και κ. Κουρεμένο και να τους
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τις υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες τους έναντι του σοβαρότατου και αιφνίδιου προ-
βλήματος υγείας που αντιμετώπισε ο σύζυγός μου
Κωνσταντίνος Πανταζίδης.
Βρεθήκαμε στο Ασκληπιείο την Κυριακή 24/2/2013, ώρα
8:00 π.μ, λίγες στιγμές μετά την εκδήλωση του έκτακτου
περιστατικού, της ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής.
Εντός ολίγων λεπτών, ο σύζυγός μου βρισκόταν υπό την
φροντίδα των παραπάνω Τεσσάρων (4) γιατρών που προ-
έβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες και χάρη στις ενέργειες
αυτές μεταφέρθηκε έγκαιρα στο Ωνάσειο προκειμένου να
υποβληθεί σε εγχείρηση.
Έμεινα έκπληκτη από τον επαγγελματισμό, την συνεχή πα-
ρουσία και την οργάνωση, αφού τέσσερις Ιατροί βρισκόν-
τουσαν στο πλευρό μας με διάθεση για προσφορά, με ήθος
αλλά κυρίως με πραγματικό ενδιαφέρον αφού κάθε τους

ενέργεια γινόταν με γνώμονα τον σεβασμό στην ανθρώ-
πινη υπόσταση.
Πρόκειται για ιατρούς που σέβονται τον όρκο που έδωσαν,
που ασκούν την ιατρική ως λειτούργημα και όχι σαν επάγ-
γελμα. 
Αυτοί οι ιατροί είναι παράδειγμα προς μίμηση και γι’ αυτό
δεν πρέπει να μένουν στην αφάνεια.  
Αυτό που εγώ έζησα θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή με
ευγνωμοσύνη.
Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να συγχαρώ έναν προς έναν
τους ανθρώπους αυτούς που κάνουν τη διαφορά. Γιατί οι
άνθρωποι κάνουν τη διαφορά και όσο υπάρχουν τέτοιοι
θα υπάρχει και ελπίδα για την Ελλάδα. Μέσα στην κρίση και
τις δυσκολίες που ζούμε, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι
το παράδειγμα και ο φάρος για την κοινωνική ευμάρεια και
αλληλεγγύη:

Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. 
Κωνσταντίνος Πανταζίδης 

Γαβριέλλα Πανταζίδου

Οι καρδιολόγοι του Ασκληπείου έσωσαν την ζωή του άντρα μου
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Μερικές σκέψεις 

του Παναγή Μπεβεράτου  
Απόστρατου Αξιωματικού 
του Ελληνικού Στρατού 

25η Μαρτίου 1821 

Μια χούφτα παλληκάρια και με
τις ευλογίες της εκκλησίας, ξε-
σηκώνονται ενάντια στην τουρ-
κική αυτοκρατορία, με σύνθημα
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ”.
Ονόματα όπως του Καραϊσκάκη,
του Κολοκοτρώνη, του Μι-
αούλη, του Παπαφλέσσα κι
άλλων οπλαρχηγών, φωτίζουν
σαν ήρωες, και εμψυχώνουν το
λαό. 
Η ελληνική επανάσταση θεωρή-
θηκε παγκόσμια, σαν η πιο λαμ-
πρή απόδειξη πως, “ο Έλληνας
πεθαίνει για τη Λευτεριά!”.

25η Μαρτίου 1954

Ο υποφαινόμενος, επικεφαλής
Λ.Α.Τ. (Λόχος αποδόσεως
τιμών - υποψήφιος Εύζωνος) πα-
ρελαύνει προ του Μνημείου του
Αγνώστου Στρατιώτου, ενώπιον
της στρατιωτικής και πολιτικής
Ηγεσίας του τόπου.
Με άψογο βηματισμό, σχηματι-
σμούς, αποστάσεις και κυρίως
ακμαίο ηθικό, οι ένοπλοι (όχι
ένστολοι) βαδίζουν με καμάρι
υπό τους ήχους της στρατιωτικής
μπάντας. 
Το πλήθος, έχοντας κατακλύσει
όλους τους εξωτερικούς χώ-
ρους πέριξ του Συντάγματος,
αποθεώνει τα ένοπλα νιάτα με
χειροκροτήματα και ιαχές, κι
όταν το τμήμα φθάνει στις αρχές
της Πανεπιστημίου και αρχίζει το
Πολεμικό Εμβατήριο, τότε...
τότε σείεται η Πανεπιστημίου και
οι γύρω δρόμοι απ’ το χειρο-
κρότημα και τις ιαχές του κό-
σμου. 
Κάπως έτσι σ’ όλη την Ελλάδα
γιόρταζε ο Έλληνας τότε, την
επέτειο της Επανάστασης του
1821. 

25η Μαρτίου 2013

Από τα ξημερώματα όλη η πε-
ριοχή πέριξ του Συντάγματος
είναι αποκλεισμένη με σιδερένι-
ους φράχτες, ενώ δεκάδες κλού-
βες, πλήρεις αστυνομικών είναι
παρκαρισμένες σε επίκαιρα ση-
μεία απ’ όπου πιθανόν να περ-
νούσε κόσμος προκειμένου να
παρακολουθήσει και επεμφημί-
σει τους ένστολους (όχι ένο-
πλους). 
Προ του Αγνώστου Στρατιώ-
του, στημένο το πάλκο για το
θίασο της Βουλής, ενώπιον του
οποίου θα πραγματοποιηθεί η
“παρέλαση των ενστόλων,
αυτών που το ακμαίο ηθικό έχει
χτυπήσει “κόκκινο...”. 
Που έκρυψαν τον κόσμο, τους
γονείς, τους αδελφούς των εν-
στόλων;  Ποιοί θα χειροκρο-
τούσαν τους παρελαύνοντες;  
Κρίμα... 

Έναρξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMARTCARE
για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας με τη

συμμετοχή των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημη-
τρίου, και Αλίμου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας,
στην Τεργέστη της Ιταλίας, τον προηγούμενο μήνα, μεταξύ
των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Smart Care, που
αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 
Διοργανωτής της πρώτης αυτής συνάντησης ήταν η Περιφέ-
ρεια Friuli-Venezia-Guilia, οι εργασίες διήρκησαν 5 ημέρες
στις οποίες συμμετείχαν αντιπροσωπείες και από τους τρεις
Δήμους, με επικεφαλής τους Δημάρχους Διονύση Χατζηδάκη,
Μαρία Ανδρούτσου και Θάνο Ορφανό. 
Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα έργα που έχει χρη-
ματοδοτήσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την συμμετοχή 44
φορέων από  17 χώρες και διάρκεια τριών ετών. Ανήκει στην
κατηγορία Policy Support Programs (PSP) – Pilot A με χαρα-
κτηριστικό την διενέργεια μεγάλων πιλοτικών εφαρμογών με
ζητούμενο τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην δια-
μόρφωση πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επί-
πεδο. 
Οι κύριοι στόχοι του έργου αφορούν, αφενός στην ανάπτυξη
ολοκληρωμένων μοντέλων παροχής υπηρεσιών ολοκληρω-

μένης φροντίδας (Ιntegrated care) σε ηλικιωμένους πολίτες,
ώστε να υποστηρίζεται η ανεξάρτητη και ασφαλής διαβίωσή
τους στην κοινότητα με την ενσωμάτωση και χρήση καινοτό-
μων τεχνολογικών λύσεων και αφετέρου η πιλοτική εφαρμογή
τους σε Δήμους και Περιφέρειες από όλη την Ευρώπη που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επιπλέον, τα συμπεράσματα
που θα προκύψουν αναμένεται να αξιοποιηθούν στο μέλλον
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την αναβάθμιση
των υφιστάμενων υπηρεσιών.
Ο Ελληνικός πιλότος θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία των
Δήμων Π. Φαλήρου, Αλίμου και Αγ. Δημητρίου. Η εταιρεία
Vidavo θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για τις υπηρεσίες που
θα υλοποιηθούν και παράλληλα συμμετέχει στην κοινοπρα-
ξία ως ανεξάρτητος εταίρος ειδικός σύμβουλος για θέματα
διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην παροχή
υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, από την Ελλάδα συμ-
μετέχει στο πρόγραμμα η Αναπτυξιακή ΟΤΑ e-Trikala A.E. του
Δήμου Τρικκαίων.
Εκτός από την Ελλάδα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς
από 24 περιφέρειες της Ευρώπης, Περιφερειακής και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, Δήμοι καθώς και τα νομικά τους
πρόσωπα) αλλά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Ευρωπαϊκοί Ορ-
γανισμοί υγείας και Σύλλογοι Ασθενών. Οι χώρες που συμ-
μετέχουν είναι η Ιταλία (ως συντονιστής του έργου), η
Αυστρία, η Δανία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Λου-

ξεμβούργο, η Κροατία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η
Πορτογαλία, η Σουηδία, η Σερβία, η Γαλλία, η Β. Ιρλανδία και
η Σκωτία (εκπροσωπώντας και οι δύο το Ηνωμένο Βασίλειο). 

Πρακτικά, το σημείο εκκίνησης του Έργου είναι οι πλατφόρ-
μες στο σπίτι (home platforms) που δύνανται παρέχουν στις
ομάδες ασθενών οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα
:
- Παρακολούθηση των φυσιολογικών, περιβαλλοντικών και
συμπεριφοριστικών παραμέτρων των ασθενών 
- Διάφορες λειτουργίες αυτό-φροντίδας
- Διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών 
- Πρόληψη πτώσεων και ατυχημάτων  
- Εξάσκηση γνωσιακών λειτουργιών των ασθενών 
Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες θα είναι ανοιχτές στις υπηρε-
σίες Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, βελτιώνοντας παράλ-
ληλα την δυνατότητα των ηλικιωμένων να διαχειρίζονται τις
χρόνιες παθήσεις τους και συγκεκριμένα το Διαβήτη. Οι ασθε-
νείς μαθαίνουν να διαβιώνουν ανεξάρτητα στο οικείο περι-
βάλλον τους και τέλος να προετοιμάζονται με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο για την συνεχιζόμενη φθορά.
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 έτη και συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του χρηματοδοτικού πλαι-
σίου «Υποστήριξη Πολιτικών για Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών» .

Με επιτυχία έγινε η πρώτη συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
SMART CARE στην Ιταλία

Χατζηδάκης, Ανδρούτσου, Ορφανός συμμετείχαν στις εργασίες που διήρκησαν 5 μέρες 

Στιγμιότυπα από την πρώτη συνάντηση εργασίας στην Τεργέστη μεταξύ των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Smart Care. Δεξιά η Δήμαρχος Αγίου
Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου. 

Μετά από οκτώ και πλέον χρόνια, η συνεχής προσπάθεια
που καταβλήθηκε από πλήθος δημοτών και του Συλλό-

γου «ΠΑΝΙ» για την αποτροπή της περαιτέρω οικοπεδοποί-
ησης σε μια επιφάνεια 5.331,80τμ, του λόφου Πανί, στον
Άλιμο ενός από τους λίγους εναπομείναντες θύλακες πρασί-
νου καταγεγραμμένος στα Αττικά πάρκα και παρά τη δυσπι-
στία και ολιγωρία πολλών διοικούντων, ευοδώνεται.
Όπως είπε η πρόεδρος του Συλλόγου κυρία Κλαίρη Μπα-
καλίδου «επί χρόνια η δημοτική αρχή συναινούσε στην οι-
κοπεδοποίηση της συγκεκριμένης περιοχής δηλαδή του
Λόφου Πανί που είναι χαρακτηρισμένος «Κοινόχρηστο Πρά-
σινο», προκειμένου να αποζημιωθούν με οικόπεδα παλιοί οι-
κοπεδούχοι τους οποίους ηρνείτο να αποζημιώσει επί σειρά
ετών». 
«Ίσως ήμασταν από τους λίγους δημότες» συνέχισε, «που πι-

στέψαμε ότι μπορεί να αποτραπεί αυτή η οικοπεδοποίηση και
ότι θα μπορούσαμε να εντάξουμε την ζητούμενη αποζημίωση
στο «Πράσινο Ταμείο» πιστεύοντας στη μοναδικότητα του
χώρου, αφενός μεν λόγω της θέσης του και του χαρακτηρι-
σμού του ως κοινόχρηστο Πράσινο, αφετέρου δε για το αρ-
χαιολογικό του ενδιαφέρον». 
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι η περιοχή είναι
διάσπαρτη από ευρήματα της Πρωτοελλαδικής Εποχής και ο
μεγαλύτερος όγκος των εργαλείων από οψιανό της συλλογής
Γερουλάνου, προέρχεται από το λόφο «Πανί».
Μετά από τις συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες του
Συλλόγου, με τη σύμπραξη του ΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου
Πολιτισμού, η περιοχή αφενός μεν εντάχθηκε στο Πράσινο
Ταμείο για το ποσό των 2.521.116,92 ευρώ, ποσό σύμφωνο
με αυτό που προτάθηκε στο ΥΠΕΚΑ από το Δήμο Αλίμου,

αφετέρου δε κηρύχθηκε Αρχαιολογικός Χώρος.
Σαν επιστέγασμα των παραπάνω στις 19 Φεβρουαρίου 2013
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ39ΑΑΠ)
το Προεδρικό Διάταγμα της επανυποβολής της απαλλοτρίω-
σης στο Κοινόχρηστο Χώρο Πρασίνου του λόφου Πανί ,
αποτρέποντας πλέον τον κίνδυνο της τσιμεντοποίησης και επι-
σφραγίζοντας τον κοινόχρηστο και πράσινο χαρακτήρα της
περιοχής.

Η πρόεδρος του Συλλόγου «ΠΑΝΙ» κυρία Κλαίρη Μπακαλί-
δου ευχαρίστησε όλους τους δημότες και τους υπηρεσιακούς
παράγοντες των Υπουργείων Πολιτισμού και ΥΠΕΚΑ που συ-
νέδραμαν στο αποτέλεσμα αυτό δηλαδή τη διατήρηση του βα-
σικού αυτού πνεύμονα πρασίνου και την ανάδειξη του. 

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της απαλλοτρίωσης του λόφου Πανί  στον Άλιμο
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Στις 19/1/2012 ο Χορστ
Ράιχενμπαχ, από το βήμα

της συνεδρίασης του Δ.Σ του
ΕΒΕΑ, δήλωσε: «Το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα της Ελλάδας
είναι ότι, ψηφίζονται ΝΟΜΟΙ
που ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
!!!!» Πόσο.. δίκιο είχε!!!

Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι
ταλαιπωρία φυσική και ψυχική
έχω περάσει εδώ και 10 μέρες
για να πείσω τους Δημοτικούς
Συμβούλους στη Γλυφάδα να
μην ψηφίσουν παράνομο αίτημα
για «Έκθεση Βιβλίου», που κα-

νονικά δεν θα έπρεπε καν να
έρθει προς ψήφιση στο Δημο-
τικό Συμβούλιο!
Ο νόμος είναι σαφής
(3377/2005 και 3769/2009): 
• Οι εκθέσεις βιβλίου, διοργα-
νώνονται ΜΟΝΟ από συνδικα-
λιστικούς φορείς του τομέα
έκδοσης και εμπορίας βιβλίου
και ισχύει για ΜΙΑ μόνο έκθεση
βιβλίου, ανά συνδικαλιστικό
φορέα κατ' έτος. 
Δηλαδή… Ένας έμπορος βιβλίων
από τον Πειραιά δεν είναι ΝΟ-
ΜΙΜΟ να διοργανώσει «Έκθεση
Βιβλίου» στη Γλυφάδα!!!
Πραγματικά αναρωτιέμαι… δεν
θα έπρεπε να γνωρίζει τον νόμο
ο πρώην Δήμαρχος Γλυφάδας
(και νυν αρχηγός Δημοτικής πα-
ράταξης) που παρακινούσε τους
Δημοτικούς Συμβούλους να ψη-
φίσουν υπέρ; Δεν θα έπρεπε το
Νομικό τμήμα του Δήμου Γλυ-
φάδας, που πληρώνεται αδρά
για να προστατεύει τον Δήμο, να
ελέγχει τα θέματα που έρχονται
προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο; 
Περιττό να σας πω ότι έχω επι-
κοινωνήσει με τον Σύλλογο Βι-
βλιοχαρτοπωλών Πειραιά, με
τον Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπω-
λών Αθηνών και Προαστίων, με
τον Σύλλογο Εκδοτών Βιβλίου

Αθηνών, με τον Σύνδεσμο Εκ-
δοτών Βιβλίου και με την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών
και Βιβλιοπωλών και σύσσωμοι
μου λένε: κα. Καυκά στην Γλυ-
φάδα δεν ισχύουν οι νόμοι;
Καλώς ή κακώς η ζωή έχει τους
κανόνες της και νόμους τους
οποίους πρέπει να πειθαρ-
χούμε!! Η πειθαρχία είναι βασικό
κομμάτι της επιτυχίας και της
προόδου!! όχι μόνο ενός αν-
θρώπου αλλά και ολόκληρης της
κοινωνίας. Εμείς οι Έλληνες εί-
μαστε "ευνοημένοι από το
Θεό", έχουμε χίλια μύρια καλά,
αλλά πειθαρχία δεν έχουμε.
Στους κανόνες δεν υπακούμε. 
Ναι λοιπόν αυτός ο Χορστ Ράι-
χενμπαχ, που όλοι οι Έλληνες
βρίζουμε για τα κακά που περ-
νάμε… έχει απόλυτο ΔΙΚΙΟ!
Πρώτα από ΟΛΑ πρέπει να μά-
θουμε, να τηρούμε τους κανό-
νες, να τηρούμε τους νόμους !!
Είμαστε ένας λαός ικανός για με-
γάλα έργα και είναι τόσο κρίμα
αλλά και τόσο ανόητο, να τα πε-
τάμε όλα στο καλάθι των αχρή-
στων επειδή απλά δεν μπορούμε
να εκπαιδεύσουμε το λαό μας να
πειθαρχεί και να σέβεται τους
νόμους!!
Και πόσο μάλλον αυτοί που μας
κυβερνούν..!! 

Είναι τόσο δύσκολο, σε αυτή τη χώρα, 
να τηρούμε τους ΝΟΜΟΥΣ;

Της Άννας Καυκά, Προ-
έδρου Εμπορικού Συλλό-
γου Γλυφάδας, μέλους Δ.Σ
Ε.Β.Ε.Α

Βροχή οι ανεξαρτητοποι-
ήσεις στο Δήμο Γλυφάδας.

Κι άλλος ένας δημοτικός σύμ-
βουλος εγκατέλειψε το συν-
δυασμό του Δημάρχου Κ.
Κόκκορη. 
Πριν από λίγες μέρες κατέθεσε
τη δήλωση της ανεξαρτητοποι-
ήσεώς του και ο έγκριτος νομι-
κός  Στάθης Αναλυτής. 

Προφανώς, η ανεξαρτητοποί-
ηση αυτή έρχεται μετά τη δυ-
σάρεστη για το δήμαρχο και το
συνδυασμό του τροπή που
πήρε το θέμα της αγοράς των
οικοπέδων Παπαδημητρίου.
Όπως είναι γνωστό, πριν από
λίγες μέρες όλοι οι δημοτικοί
σύμβουλοι που ψήφισαν υπέρ
της αγοράς των συγκεκριμένων
οικοπέδων, εκλήθησαν επί-
σημα πια, από τον Οικονομικό
Εισαγγελέα κ. Πεπόνη, να δώ-
σουν συγκεκριμένες εξηγήσεις
επ' αυτού. 
Έτσι πληθαίνουν αυτοί που εγ-
καταλείπουν την παράταξη της
"ΔΥΝΑΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ" η
οποία, κι εφ' όσον συνεχιστεί

αυτό, θα βρεθεί σε μεγάλη
αδυναμία. 
Να θυμίσουμε ότι την πόρτα
της εξόδου διάβηκε πρώτος,
και σχεδόν αμέσως μετά τις
εκλογές, ο έμπειρος στα αυτο-
διοικητικά πολιτικός μηχανικός
Νικηφόρος Τσαρούχας, ακο-
λούθησε ο νεοεκλεγείς για-
τρός Βασίλης Μουλακάκης, και
στη συνέχεια εγκατέλειψαν την
παράταξη ο υποστράτηγος της
ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Φώτης Μπενέτος
και σήμερα, ο δικηγόρος Στά-
θης Αναλυτής.  
Τελικά, μήπως κάτι πολύ σάπιο
υπάρχει στο Βασίλειο της Δα-
νιμαρκίας; 

Εγκατέλειψε τον δήμαρχο Γλυφάδας 
και ο Στάθης Αναλυτής

Τις βλέψεις της για τα δημοτικά της Γλυφάδας φέρεται να
φρεσκάρει η θυγατέρα της πρ. υπουργού Φάνης Πάλλη

- Πετραλιά, Αλεξάνδρα. 
Καλά πληροφορημένες πηγές, θέλουν την κυρία Πετραλιά
να βλέπει θετικά την κάθοδό της στις επόμενες δημοτικές
εκλογές, υπό  μία όμως προϋπόθεση. Ότι ο σημερινός αρ-
χηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βουλευτής Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης θα αποφασίσει να παραμείνει αποκλειστικά
στην κεντρική πολιτική σκηνή.  
Ίδωμεν

Ξανά στο προσκήνιο 
η Αλεξάνδρα Πάλλη;
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Την ώρα που η συζήτηση στο Δημο-
τικό Συμβούλιο για το θέμα των συμ-

βασιούχων στους παιδικούς σταθμούς
είχε ξεφύγει και ο καθένας έλεγε το
μακρύ του και το κοντό του, ο πρόεδρος
των νέων Αιμίλιος Βουγιουκλάκης
έκανε στο σώμα την πιο σοβαρή τοπο-
θέτηση, θέτοντας τα πράγματα στην ου-
σιαστική τους βάση.
«Όλοι μας συμφωνούμε ότι οι παιδικοί
σταθμοί αποτελούν έναν ιδιαίτερα ευαί-
σθητο τομέα για κάθε Δήμο. Οφείλουμε
στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής
και ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχο-
λεία και τα νέα παιδιά να δίνουμε ιδιαί-
τερη προσοχή», σημείωσε χαρακτη
ριστικά.
«Αυτή τη στιγμή συζητάμε κάτι για το
οποίο η βούληση και η επιδίωξη όλων
μας έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και
των στρεβλώσεών που εμφανίζει στο
συγκεκριμένο ζήτημα. Εξάλλου, αυτό
είναι κοινό πρόβλημα όλων των Ο.Τ.Α
και όχι μόνο της Γλυφάδας. 
Θα χαρακτήριζα όμως τουλάχιστον ανε-
ξήγητο το γεγονός ότι ένα τόσο σο-
βαρό πρόβλημα , που η διοίκηση
γνώριζε από καιρό και -προσωπικά του-
λάχιστον- το είχα επισημάνει και πριν
ένα μήνα ακριβώς, να έρχεται ως θέμα
στο Δημοτικό συμβούλιο μία ημέρα πριν
από την απόλυση όλων των ανθρώπων

που εργάζονται στους παιδικούς σταθ-
μούς και μάλιστα χωρίς εισήγηση και
εκτός ημερησίας διάταξης! 

Αυτό δεν είναι σοβαρός
προγραμματισμός! 

Καταδεικνύει μια διοίκηση χωρίς ικανό-
τητα αξιολόγησης προτεραιοτήτων», τό-
νισε. «Γιατί τώρα όποια κίνηση
διαμαρτυρίας, όποια απόφαση, όποιο
ψήφισμα και αν πάρουμε, δεν έχουμε
χρονικά περιθώρια για τους γονείς και
τα παιδιά. Λειτουργούμε υπό την πίεση
της Δαμοκλείου Σπάθης ότι οι παιδικοί

μας σταθμοί από αύριο θα είναι χωρίς
νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους. 
Έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο. Θα μπο-
ρούσε να γίνει έκτακτο συμβούλιο πριν
μια εβδομάδα, να το ψηφίσουμε και να
το στείλουμε στη Περιφέρεια, ξεκινών-
τας παράλληλα να ασκούμε όλοι μαζί
πιέσεις. Εξάλλου, κανένας νόμος δεν
ορίζει ποιο είναι το σαφές χρονικό πε-
ριθώριο, ώστε να χαρακτηριστεί κάτι
επείγον, όπως ισχυριστήκατε κύριε Δή-
μαρχε. Το να κινδυνεύει η πόλη σου να
μείνει χωρίς παιδικούς σταθμούς είναι
επείγον από μόνο του, άλλωστε. Είναι
επείγον και μία εβδομάδα πριν, είναι
επείγον και ένα μήνα πριν», υπογράμ-
μισε.
Κλείνοντας ο κος Βουγιουκλάκης την το-
ποθέτηση του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση
στην ομοφωνία που πρέπει να επιδείξει
το σώμα στην τελική του απόφαση, προ-
τείνοντας, παράλληλα, τη σύμπραξη της
Γλυφάδας και με άλλους Δήμους για το
θέμα αυτό. «Πρέπει όλοι οι Ο.Τ.Α ,
ενώνοντας τη φωνή τους, να επιδιώξουν
μέσω των συλλογικών τους οργάνων τη
νομική λύση του προβλήματος. Το να
έχει το παιδί σου πρόσβαση στο δημο-
τικό παιδικό σταθμό της πόλης σου απο-
τελεί αυτονόητο δικαίωμα για κάθε
φορολογούμενο πολίτη», κατέληξε χα-
ρακτηριστικά.

Αξιόλογος και ουσιαστικός o Α. Βουγιουκλάκης για το

θέμα των παιδικών σταθμών του Δήμου Γλυφάδας

Ο πρόεδρος του ΤΟ.ΣΥ.Ν Γλυφάδας
Αιμίλιος Βουγιουκλάκης. 

Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο τύπου του δήμου Γλυφάδας
Γλυφάδας σχετικά με δελτίο τύπου της παράταξης "Ανοιχτοί Ορί-
ζόντες"  που αφορούσε σε πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στον
δήμο. Συγκεκριμένα:

Σχετικά με τις αναφορές, - Δ.Τ. παράταξη Ανοιχτοί Ορίζοντες με τίτλο
¨όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες¨, - σε πρόστιμο ύψους
21.000 € που υποβλήθηκε στο Δήμο για παράβαση περιβαλλοντικής
νομοθεσίας στο χώρο της μεταφόρτωσης απορριμμάτων και των εγ-
καταστάσεων του αμαξοστασίου, εκ των οποίων 12.000 € γιατί η
εγκατάσταση δεν έχει αδειοδοτηθεί και δεν έχει εφαρμοστεί με έγ-
κριση περιβαλλοντικών όρων, 6.000 € για πρόκληση περιβαλλοντι-
κής υποβάθμισης και 3.000 € για τη συγκέντρωση ελαιωδών
αποβλήτων, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το πρόστιμο αφορά πε-
ρίοδο των προηγούμενων διοικήσεων.
Θεωρούμε ότι η παραπάνω ανακοίνωση έγινε από λανθασμένη πλη-
ροφόρηση γι αυτό ενημερώνουμε με τα πραγματικά γεγονότα. 
Συγκεκριμένα, στο Δήμο Γλυφάδας επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώ-
σεις από τη Νομαρχία Αθηνών, με την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 23833/2004
απόφαση Νομάρχη, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
στον ίδιο χώρο καθώς επίσης και με την από 20-09-2010 έκθεση
αυτοψίας βεβαίωσης παράβασης μετά από κοινό έλεγχο του Τμήμα-
τος Ελέγχου & Μετρήσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Νομαρχίας
Αθηνών με τη Δ/νση Υγειονομικής Προστασίας του Καταναλωτή του
Ν. Τομέα Αθηνών (αρ. πρωτ. 44405/20-09-2010) στις εγκαταστάσεις
του Δήμου επί της οδού Παναγούλη 3, περίοδοι που δεν ήμασταν
εμείς δημοτική αρχή.
Από την πλευράς μας παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για άμεση
επίλυση του θέματος δεν υπήρξε αποτέλεσμα. 
Ως Δημοτική Αρχή έχουμε εντάξει το χώρο μεταφόρτωσης απορριμ-
μάτων καθώς και του αμαξοστασίου στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
καθώς επίσης έχουμε προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες
ώστε να υπάρξει αδειοδότηση λειτουργίας με στόχο την οριστική δι-
ευθέτηση του θέματος.

Απάντηση του δήμου Γλυφάδας σχετικά
με πρόστιμο που του έχει επιβληθεί
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Σ
υνάντηση με τους Διευθυντές και τους εκ-
προσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδε-
μόνων των σχολείων που βρίσκονται στα

όρια του Δήμου μας, όλων των εκπαιδευτικών
βαθμίδων, είχε την Τετάρτη 20 Μαρτίου ο Δή-
μαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, κ. Σπύ-
ρος Πανάς.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο κ. Αναστασίου

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ο
κ. Μπελετσιώτης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης και
Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτρο-
πής, η κα. Σίνα, Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής και η κα. Αργυροπούλου εκ-
προσωπώντας τον κ. Νιτερόπουλο, Πρόεδρο
του ΟΑΠΠΑ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβου-

λία της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας αφενός για τη δημιουργία ενός μόνιμου
διαύλου επικοινωνίας και διαρκούς ενημέρωσης
μεταξύ του Δήμου και των εμπλεκομένων στα ζη-
τήματα δημόσιας εκπαίδευσης. 
Αφετέρου, για να καταστεί αποτελεσματικότερη
η προσπάθεια για διαρκή αναβάθμιση των συν-
θηκών εκπαίδευσης στα σχολεία της περιοχής,
μέσω της διασφάλισης υψηλού επιπέδου υπηρε-
σιών για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. 
Κατά την εισήγησή του, ο κ. Πανάς παρουσίασε
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των μαθητών που
φοιτούν στα σχολεία, καθώς και τις διαθέσιμες
υποδομές ανά Δημοτική Ενότητα και εκπαιδευτική
βαθμίδα. 
Όπως προέκυψε από την παρουσίαση, οι υφι-
στάμενες σχολικές υποδομές επαρκούν για να κα-
λύψουν το σύνολο των μαθητών, με βάση τις
προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας για τον
αριθμό μαθητών ανά αίθουσα. Ωστόσο, όπως
τόνισε ο κ. Πανάς, ο αριθμός των μαθητών ανα-
μένεται να αυξηθεί τις επόμενες χρονιές, κάτι που
απαιτεί έγκαιρο και σωστό προγραμματισμό. 
Παράλληλα, όμως, διατυπώθηκε απο πλευράς
Δημάρχου η δέσμευση πως η Δημοτική Αρχή θα
συνεχίσει τις ενέργειές της, με σκοπό την ανέ-
γερση νέων σχολικών κτιρίων. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δήμαρχος παρουσίασε το

ιστορικό και τις ενέργειες που υλοποιούνται για
την ανέγερση του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Βού-
λας και του 2ου Λυκείου Βάρης. Αναφέρθηκε επί-
σης σε νέες εκπαιδευτικές και προνοιακές
υποδομές που ολοκληρώθηκαν ή υλοποιούνται,
όπως ο 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μηλαδέζας
και το 3ο Δημοτικό Σχολείο στην περιοχή Ασύρ-
ματος της Δημοτικής Ενότητας Βάρης, καθώς και
το Γυμνάσιο Βουλιαγμένης. 
Ο κ. Πανάς παρουσίασε επίσης το πρόγραμμα
συντηρήσεων σχολείων που υλοποιεί ο Δήμος,
τονίζοντας ότι οι εργασίες γίνονται από ίδιους
πόρους αφού δεν υπάρχει χρηματοδότηση από
τον ΟΣΚ. 
Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Πανάς ανα-
φέρθηκε επίσης στην πρόθεση της Δημοτικής
Αρχής να εφαρμόσει μια νέα, ολοκληρωμένη φι-
λοσοφία για τα σχολεία της περιοχής, με βάση τα
πρότυπα των σύγχρονων ευρωπαϊκών εκπαιδευ-
τηρίων. 
Όπως τόνισε: «Η φιλοσοφία αυτή περιλαμβάνει
τη δημιουργία μικρών και λειτουργικών σχολικών
συγκροτημάτων σε κάθε γειτονιά, τα οποία θα
εντάσσονται μορφολογικά στο περιβάλλον, θα
καλύπτουν όλες τις σύγχρονες εκπαιδευτικές
ανάγκες, θα είναι απόλυτα ασφαλή και ανοιχτά
στην τοπική κοινωνία, λειτουργώντας ως χώροι
άθλησης και πολιτισμού.» 

Συνάντηση δημοτικής αρχής και εκπαιδευτικής κοινότητας 
στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Σπύρος Πανάς: Στόχος μας η παροχή ποιοτικών συνθηκών εκπαίδευσης για τα παιδιά του Δήμου

3
Συστηματικά συνεχίζεται η προσπάθεια της
Δημοτικής Αρχής, για την εξεύρεση λύσης

στο πρόβλημα στέγασης του 3ου Γυμνασίου – Λυ-
κείου Βούλας.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγ-
μένης, κατά τη συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου και
μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, ενέκρινε
ομόφωνα την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε
ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο Ο.Τ. 251 της Δη-
μοτικής Ενότητας Βούλας, προκειμένου η έκταση
να διατηρηθεί ως χώρος Σχολείου, για την ανέ-
γερση των διδακτηρίων. 
Επίσης, με τη ψήφιση του προϋπολογισμού του
Δήμου είχε ήδη ενταχθεί κονδύλι ύψους 200.000
ευρώ για τμήμα της αποζημίωσης της απαλλοτριού-
μενης έκτασης, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο ενέ-
κρινε  την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης
από το Πράσινο Ταμείο και άλλες εναλλακτικές
πηγές. 
Η στέγαση του σχολείου στο συγκεκριμένο ση-
μείο αποτελεί την ωριμότερη λύση, καθώς το ΟΤ
251 βρίσκεται σε κομβικό σημείο της ευρύτερης
περιοχής, ενώ η ανέγερση διδακτηρίου σε αυτό
έχει ενταχθεί ήδη στο σχέδιο πόλης.  
Κατά την ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, ψηφίστηκε ομόφωνα και η επανασυγκρότηση
Επιτροπής για την καταλληλότητα και την αναγκαιό-
τητα απόκτησης χώρου για την ανέγερση του 3ου

Γυμνασίου – Λυκείου Βούλας. Ως τακτικός εκπρό-
σωπος του Δήμου στην Επιτροπή, ορίστηκε ο Δη-
μοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Αναστασίου, ενώ
ο Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης, κ.
Διονύσης Γεωργουλόπουλος ορίστηκε ως αναπλη-
ρωματικό μέλος. 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία,
στην Επιτροπή συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι
του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, της αρμόδιας
ΔΟΥ, της Γενικής Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και της Διεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Υγειονομικού
Ελέγχου, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ανατολικής Αττι-
κής.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βου-
λιαγμένης, κ. Σπύρος Πανάς, «η αναβάθμιση της
σχολικής στέγης αποτελεί βασική προτεραιότητα
της Δημοτικής Αρχής. Στο επίκεντρο αυτής της
προσπάθειας είναι η εξεύρεση λύσης για την ανέ-
γερση του κτιρίου του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου
Βούλας, μιας υποδομής που η περιοχή έχει από-
λυτη ανάγκη. Οι αποφάσεις που έλαβε το Δημο-
τικό Συμβούλιο συνιστούν ένα σημαντικό βήμα και
οι ενέργειές μας θα συνεχιστούν ακόμη πιο εντα-
τικά στο επόμενο διάστημα. Με τη συνεργασία
όλων των παρατάξεων και των εμπλεκόμενων φο-
ρέων, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει θετικό αποτέ-
λεσμα.»

Αριστερή φωτ. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δημ. Αναστασίου (αριστερά), ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς, η πρόεδρος της β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Μαρία Σίνα και η πρόεδρος της α/βάθ-
μιας Σχολικής Επιτροπής Λυδία Αργυροπούλου.  Δεξιά φωτ. Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής. 

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης η επανεπιβολή απαλλοτρίωσης
στο ΟΤ 251, για την ανέγερση του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου  
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Με ψήφους 15 υπέρ, 9 κατά και τρεις λευ-
κές, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του

Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης για
το έτος 2013. 
Ως η κορυφαία διαδικασία ενός Δήμου, ο
Προϋπολογισμός του 2013 απασχόλησε για
μεγάλο χρονικό διάστημα τις υπηρεσίες του
Δήμου την Εκτελεστική και Οικονομική Επι-
τροπή. 
Μετά την εισήγηση του αρμόδιου αντιδη-
μάρχου και των υπηρεσιών, η κατάρτισή του
ολοκληρώθηκε στην Οικονομική Επιτροπή,
περνώντας μέσα από τη διαδικασία της ζύ-
μωσης προτάσεων, που υπεβλήθησαν από
κάθε πλευρά (συμπολίτευσης και αντιπολί-
τευσης), της συναίνεσης και των αμοιβαίων
υποχωρήσεων. 
Το τελικό προϊόν όλης αυτής της διεργασίας,
εισήχθη προς συζήτηση και ψήφιση στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 11 Μαρ-
τίου. 

Ο Δήμαρχος Σπύ-
ρος Πανάς μίλησε
για την πολύ δημι-
ουργική δουλειά
που έγινε στην Οι-
κονομική Επιτροπή,
ευχαρίστησε τον
Αντιδήμαρχο Οικο-
νομικών Νίκο Ζα-
χαράτο, χαρακτηρί

ζοντάς τον πολύτιμο και άξιο συνεργάτη αλλά
και  τους υπηρεσιακούς που όλο αυτόν τον
καιρό μόχθησαν για τη σύνταξη του προϋπο-
λογισμού.  Τον χαρακτήρισε ρεαλιστικό, ευχα-
ρίστησε όλους για τη δημιουργική τους
συμμετοχή και ζήτησε από το σώμα να τον ψη-
φίσει ομόφωνα.  

Στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών Νίκος Ζαχαράτος είπε πως, ο προϋπολο-

γισμός του 2013
είναι ένας προ-
ϋπολογισμός οι-
κονομίας και
λιτότητας. Οι λει-
τουργικές του δα-
πάνες είναι
μειωμένες κατά
8,1 εκ. ευρώ σε
σχέση με το 2012
και οι επενδυτικές
κατά 5,1 εκ. ευρώ. 

Παρά το γεγονός όμως ότι ο προϋπολογισμός
κινήθηκε στα πλαίσια της λιτότητας, παρ' όλα
αυτά, επιχειρεί να κατευθύνει πόρους και δρά-
σεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των
κατοίκων των τριών πόλεων. 
Περιλαμβάνει δράσεις που ενισχύουν το κοι-

νωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό έργο του
Δήμου και δράσεις που θα καταστήσουν πιο
λειτουργικό και ασφαλές το περιβάλλον στο
Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. 
Ο κ. Ζαχαράτος εξήρε το υψηλό επίπεδο συ-

νεργασίας στην Οικονομική Επιτροπή και την
προσπάθεια που κατεβλήθη από την πλευρά της
Δημοτικής Αρχής να ενσωματωθούν στον

Προϋπολογισμό όλες σχεδόν οι παρατηρήσεις
και οι προτάσεις των μελών της. 
Περιληπτικά ο Προϋπολογισμός κατευθύνει

10,8 εκ. ευρώ σε έργα και μελέτες, 1,2 ευρώ
σε αγορά πάγιου εξοπλισμού, 650.000 ευρώ
σε απαλλοτριώσεις, 1,8 εκ. ευρώ σε αποπλη-
ρωμή δανείων και 3,1 εκ. ευρώ σε πληρωμές
οφειλών από παραλθόντα έτη, για αμοιβές
προσωπικού 11,8 εκ. ευρώ και για λοιπές λει-
τουργικές δαπάνες 9,8 εκ. ευρώ εκ των οποίων
8,6 εκ. ευρώ στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
(φωτισμός - καθαριότητα). 

Επί του περιεχομένου του προϋπολογισμού το-
ποθετήθηκαν οι περισσότεροι σύμβουλοι και
πρώτος απ' όλους ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: "Διαχειριστικός
ο προϋπολογισμός χωρίς όραμα"

"Βάλαμε", είπε ο κ.
Κ ω ν σ τ α ν τ έ λ λ ο ς
πέντε βασικά ζητή-
ματα στην κατάρ-
τιση του προϋ
πολογισμού από τα
οποία υιοθετήσατε
τα τρία και σας ευ-
χαριστούμε. Αυξή-
σατε τη δαπάνη για
τις κοινωνικές ανα-
γκαιότητες, αφαιρέ-

σατε τη δαπάνη για τον μηχανολογικό
εξοπλισμό στην καθαριότητα γιατί επιμείναμε
πως πρέπει να προηγηθεί ολοκληρωμένη με-
λέτη διαχείρησης απορριμμάτων, και θεσμοθε-
τήσατε μετά από δύο χρόνια την επιχορήγηση
για τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλό-
γους". 
"Εκείνο που αρνηθήκατε να μεταβάλλετε είναι
τα 450.000 ευρώ που αφορούν σε συνεχιζό-
μενα και νέα έργα στο πράσινο (γκαζόν, λου-
λούδια κλπ.). Αυτό εμείς στη σημερινή εποχή
το θεωρούμε πρόκληση". 
Τέλος, κατέληξε ο κ. Κωνσταντέλλος λέγον-

τας πως δεν θα ψηφίσουν τον προϋπολογισμό,
γιατί η κατεύθυνση που έχει πάρει η δημοτική
αρχή δεν συνάδει με την εποχή. "Ο προϋπο-
λογισμός" είπε, "δεν δίνει προστιθέμενη αξία
στην περιοχή  και έχει απλά διαχειριστικό χα-
ρακτήρα, χωρίς κανένα μεγάλο όραμα - έργο -
παρέμβαση για το δήμο".   

Ανδρέας Κάσδαγλης:  Ρεαλιστικός και λει-
τουργικός ο Προϋπολογισμός 

Ρεαλιστικό και λει-
τουργικό τον χαρα-
κτήρισε ο πρ.
Πρόεδρος του δημο-
τικού συμβουλίου και
νυν δημοτικός σύμ-
βουλος της αντιπολί-
τευσης Ανδρέας
Κάσδαγλης, ενώ
τόσο ο πρ. Δήμαρχος

Βάρης Παναγ. Καπετανέας όσο και ο εκπρό-

σωπος της "Λαϊκής Συσπείρωσης" Κ. Πασακυ-
ριάκος, τον χαρακτήρισαν προϊόν του Μνημο-
νίου αφού παντού υπάρχει η ωμή παρέμβαση
της πολιτείας και έχουν περικοπεί τα πάντα. Για
μεγαλοκαρχαρίες που επωφθαλμιούν τα φιλέτα
των δήμων έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος Δια-
φάνειας Διονύσης Κοντονής αναφερόμενος
συγκεκριμένα στην υπηρεσία καθαριότητας και
στη διαχείριση των απορριμμάτων. 

Ηλέκτρα Τσιριγώτη:  Χωρίς σαφή κατεύ-
θυνση 

Χωρίς σαφή κατεύ-
θυνση τον χαρακτή-
ρισε η πρ.
αντιδήμαρχος και νυν
δημοτική σύμβουλος
της συμπολίτευσης
Ηλέκτρα Τσιριγώτη και
πρόσθεσε πως "εί-
δαμε μια σαφή διά-
θεση να γίνουμε

αρεστοί στην αντιπολίτευση". "Φοβάμαι" είπε,
"πως πολύ σύντομα αν δεν κάνουμε σοβαρό-
τατες περικοπές θα αναγκαστούμε να προχω-
ρήσουμε σε αυξήσεις δημοτικών τελών και
δημοτικών φόρων". 
Στη σύντομη τοποθέτησή του ο Γ. Νιτερό-

πουλος είπε πως έχει γίνει πολύ σοβαρή δου-
λειά. Έχουν συμπεριληφθεί τα εφικτά και όχι τα
επιθυμητά. Δυστυχώς, κανένας είπε, πλην του
Παναγ. Καπετανέα δεν είπε πως ο δήμος θα αυ-
ξήσει τα έσοδα του Δήμου, Όλοι θέλουν, όλοι
μόνο ζητούν. 

Γιάννης Σκουμπούρης:
3ο Γυμνάσιο - Λύκειο.
Δημιουργούνται προϋπο-
θέσεις υλοποίησής του 
"Κάναμε προτάσεις βελ-
τίωσης του προϋπολογι-
σμού είπε ο Γ.
Σκουμπούρης, ο οποίος
είναι και μέλος της Οικο-

νομικής Επιτροπής, και μπήκαν". Αναφέρθηκε
στο θέμα του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου και είπε
πως δημιουργούνται προϋποθέσεις υλοποί-
ησής του. Συγκεκριμένα, με τα χρήματα της
προσκύρωσης στη Βουλιαγμένη ύψους 2,2 εκ.
ευρώ και ίσως και με χρήματα από το πράσινο
ταμείο, καθίσταται εφικτή η απαλλοτρίωση για
το οικόπεδο του Σχολείου. 
Παρ' όλα αυτά ο κ. Σκουμπούρης δεν ψήφισε
τον προϋπολογισμό γιατί θεωρεί ότι δεν είναι
μόνο τα νούμερα που έχουν σημασία αλλά κυ-
ρίως οι πολιτικές. Κι αυτές, είπε, απουσιάζουν. 
Κλείνοντας τη συζήτηση ο δήμαρχος Σπύρος
Πανάς είπε πως ο Δήμος παρ' όλο το κακό οι-
κονομικό περιβάλλον, κατάφερε αυτά τα δύο
χρόνια να νοικοκυρέψει τα οικονομικά του, να
συγχωνέψει τις υπηρεσίες του και να δημιουρ-
γήσει πλεόνασμα. Με την προσπάθεια όλων
υπογράμμισε πληρώθηκαν οφειλές και πιστεύω
πως ο δήμος θα έχει πλεόνασμα και το 2013. 
Τέλος, έκλεισε λέγοντας πως δεν υπάρχει πε-

ρίπτωση να μπει κανένας φόρος και καμία αύ-
ξηση φόρου στους δημότες. 

Στα πλαίσια του εφικτού ο προϋπολογισμός του

δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Κατά πλειοψηφία πέρασε ο προϋπολογισμός για το 2013

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 

ΈΞΩ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ!
Γνωρίζουν τα πάντα.
Μας έχουν μελετήσει καλά.
Μας έχουν σκανάρει με ειδικό επεξεργαστή αρκετά
χρόνια πριν.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ξαφνικά κόπτονται
για το τι θα γίνει σε τούτη τη χώρα και με ποιον
τρόπο, τελικά, θα ξεπεράσουμε την... οικονομική
κρίση.
Διαβάστε προσεκτικά μία έρευνα που έγινε και η
οποία αφορά τον ορυκτό πλούτο που διαθέτει η
χώρα μας. Τα συμπεράσματα δικά σας...

Το Φεβρουάριο του 1998 έφτασε στη δημοσιότητα
έρευνα που αφορούσε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ρα-
δονίου στον ελληνικό χώρο, και συγκεκριμένα στο
χωριό Νεράιδα Θεσπρωτίας. Η μέτρηση ήταν 9.550
μπεκερέλ ανά τετραγωνικό μέτρο και με όριο επιφυλα-
κής τα 150! Αυτό σημαίνει ότι ο ορυκτός πλούτος μπο-
ρεί να ξεχρεώσει εκατοντάδες χρέη σαν αυτά που έχει
σήμερα η χώρα. 
Παρόμοιες υψηλές μετρήσεις είχαμε και στις περιοχές
Σερρών, Θεσσαλονίκης, Μυκόνου, Καβάλας, Ικαρίας,
Λέσβου, Φθιώτιδας, Λουτρακίου, Νιγρίτας, Σουρωτής
(1), κ.λπ. 
Το ραδόνιο είναι φυσικό ραδιενεργό στοιχείο και –για
όσους γνωρίζουν– αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη στο
υπέδαφος (τουλάχιστον των παραπάνω αναφερόμενων
περιοχών) ΟΥΡΑΝΙΟΥ. Στο όρος Παγγαίο στην Κα-
βάλα υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον από ξένο επεν-
δυτή για την εξόρυξη τεραστίων κοιτασμάτων χρυσού.
Στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής έχει ξεκινήσει ήδη η εκμε-
τάλλευση του υπεδάφους και αυτήν τη στιγμή πραγμα-
τοποιείται εξόρυξη από την TVX Gold του George
Soros, η οποία περιέχει αρκετό χρυσό, αλλά και ουρά-
νιο.
Εμείς θέτουμε ένα ερώτημα: Ποιος του έδωσε την
άδεια;
Μία απόρρητη έκθεση, η οποία ήρθε στο φως μετά από
ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «Επενδυτής» στις
23/2/96, αναφέρει για τα αποτελέσματα των μετρήσεων
του ΙΓΜΕ. Γύρω στο ποσό των 100 τρισεκατομμυρίων
δραχμών εκτιμάται η αξία των κοιτασμάτων ουρανίου,
καθώς και άλλων σπάνιων μετάλλων που χρησιμοποι-
ούνται για την κατασκευή δορυφόρων και πυραύλων.
Το κείμενο της έρευνας υπογράφεται από επτά διακε-
κριμένους Έλληνες επιστήμονες και κάνει λόγο για κοι-
τάσματα ουρανίου που περιέχουν 300 εκατομμύρια
τόνους με συμπύκνωμα ουρανίου 16%, καθώς και άλλα
σπάνια ορυκτά όπως ρουτίλιο, λουτέσιο και λανθάνιο,
τα οποία έχουν εξαιρετικά ειδικές εφαρμογές στην κα-
τασκευή πυραυλικών συστημάτων. Η έρευνα αναφέρε-
ται ΜΟΝΟ στην περιοχή του όρους Σύμβολο του
νομού Καβάλας, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύ-
τερα κοιτάσματα ουρανίου ΔΙΕΘΝΩΣ! Η αξία του εμ-
πλουτισμένου ουρανίου 235 στη διεθνή αγορά (το
1998) ήταν 20.000 δολάρια το γραμμάριο! Εάν, πάν-
τως, όλα αυτά ισχύουν, τότε μπορούμε –με κάθε επι-
φύλαξη και σύμφωνα με υπολογισμούς– να μιλάμε για
48 εκατ. τόνους ουρανίου προς 20 δισ. δολάρια ο
τόνος, δηλαδή συνολικά 960.000.000.000.000.000
(τα μηδενικά είναι σωστά και αντιστοιχούν σε 960 τε-
τράκις εκατομμύρια δολάρια!!!
Σε κάθε Έλληνα αντιστοιχούν 96.000.000.000 δολά-
ρια.
Ναι! Διαβάστε το δυνατά: Ενενήντα έξι δισεκατομμύρια
δολάρια!!!
Τελικά, είμαστε οι πιο πλούσιοι φτωχοί. Να γιατί, λοι-
πόν, διεκδικούν με διάφορους πολιτικάντικους τρόπους
τη Μακεδονία ΜΑΣ και τη Θράκη ΜΑΣ. Έχουν σοβα-
ρούς λόγους, οι οποίοι «κρύβουν» ΠΟΛΥ χρήμα.
Τελικά, ποιος θα μας προστατεύσει από τους ΚΛΕΦΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ;;; 

ΓΡΑΜΜΕΝΑ από χέρι

ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
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παραπολιτικά 

Μετά τον εκκωφαντικό θόρυβο που προκάλεσε
η καταδίκη σε ισόβια του πρ. Δημάρχου Θεσ-

σαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, ορισμέ-
νοι "τοπικοί άρχοντες",  έχουν χάσει τον ύπνο
τους. 
Και πρώτος και καλύτερος, "τοπικός άρχοντας"

μεγάλου παραλιακού Δήμου της νότιας Αθήνας
που από την πρώτη στιγμή της εκλογής του απα-
σχόλησε το κοινό και τα ΜΜΕ με τα κατορθώματά
του. 
Απ' ότι πληροφορούμαστε από καλά πληροφο-
ρημένες πηγές που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης,
ο εν λόγω "δημοτικός άρχοντας" (ο Θεός να τον
κάνει άρχοντα), ένιωσε στο σβέρκο του την καυτή
ανάσα της Δικαιοσύνης. 
Μαζί μ' αυτόν βέβαια, την ένιωσαν και οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι εξαπτέρυγα - πρόβατα, που αφέ-
θηκαν να τα "σαλαγάει" ο τσοπάνος, σύμφωνα με
τα συμφέροντά του. 
Τώρα λοιπόν, που πήραν το "φύλλο πορείας" για
το γραφείο του Πεπόνη για μεγάλη και σκανδα-
λώδη υπόθεση του Δήμου τους, αυτοί που την ψή-
φισαν, τώρα ξύπνησαν. Τώρα όμως είναι αργά. Ας

Γ. Νιτερόπουλος: 
"Ο Γιατράς έκανε πατάτα" 

Σε δύσκολη θέση βρέθηκε, και
παραλίγο να δηλώσει παραί-

τηση, ο νομικός σύμβουλος του
δήμου Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης κ. Ρήγας, όταν πιεστικά
του ζητήθηκε, σχεδόν απ' όλα τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου, κατά την κατάρτηση
του προϋπολογισμού, να σταμα-
τήσει να καλύπτει από συναδελ-
φική αλληλεγγύη, τις άστοχες
ενέργειες του Προϊσταμένου της
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ.
Γιατρά στην υπόθεση των  απαλ-
λοτριώσεων  για την πλατεία στα
Πηγαδάκια. 
Τελικά, τα κάστανα έβγαλε από τη
φωτιά ο Γιάννης Νιτερόπουλος
λέγοντας πως "ο Γιατράς έκανε
πατάτα, όταν προχώρησε την
υπόθεση των απαλλοτριώσεων
με το παλιό καθεστώς, αντί με το
νέο νόμο, με αποτέλεσμα ο
δήμος να βρίσκεται σε δυσχερή
θέση". 
Όπως πάντα, δεν μασάει τα λόγια
του ο Νιτερόπουλος. 

Ντ. Καραγιώργος: "Δεν
μας παίρνει να παίζουμε
πολιτικά παιχνίδια" 

Την ανάγκη συνεννόησης και
αμοιβαίων υποχωρήσεων,

προκειμένου να προχωρήσει η
κατάρτηση του προϋπολογισμού
του Δήμου Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης για το 2013, επε-
σήμανε, σε συνεδρίαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής ο
δημοτικός σύμβουλος της Διοί-
κησης Ντίνος Καραγιώργος. 
Συγκεκριμένα, ο Ντ. Καραγιώρ-
γος είπε: "Να βγάλουμε έναν
προϋπολογισμό για το καλό του
Δήμου. Να κάνουμε όλοι υπο-
χωρήσεις. Δεν μας παίρνει να
παίξουμε κανένα πολιτικό παι-
χνίδι....". 
Με αφορμή αυτή την τοποθέ-
τηση ο Γρ. Κωνσταντέλλος, αρ-
χηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης είπε, "να μην
μπερδεύουμε τους ρόλους... Ο
ρόλος της αντιπολίτευσης είναι
να ελέγχει και συνήθως να κατα-
ψηφίζει". 
Σπ. Πανάς (ο Δήμαρχος): "Δεν
σημαίνει ότι όποιος είναι αντι-
πολίτευση πρέπει να καταψηφί-
ζει τη στιγμή που έχει γίνει μέχρι
σήμερα συναινετική δουλειά". 
Με τον Ντ. Καραγιώργο συμ-
φώνησε και ο Δ. Δαβάκης με
την προϋπόθεση, όπως είπε, ο
προϋπολογισμός να είναι στα
πλαίσια της νομιμότητας.

Άρχισαν οι κανονιές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Ομόνος Δήμαρ-
χος που δεν

διεκδικεί τίποτα για
το Δήμο του από
την υπόθεση του
Αεροδρομίου είναι
ο Δήμαρχος Ελληνι-
κού - Αργυρούπο-
λης Χρ. Κορτζίδης,
σε αντίθεση με τους

άλλους δημάρχους των όμορων, με τον δικό του,
Δήμων.
Σύμφωνα με πηγές της "ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε." την εται-
ρεία που θα διαχειριστεί την επένδυση, ο Δήμαρ-
χος Ελληνικού - Αργυρούπολης έχει διαμηνύσει ότι
θα κάνει ότι περνά από το χέρι του προκειμένου να
εμποδίσει τη συγκεκριμένη επένδυση. 

Ο κ. Κορτζίδης ο οποίος πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ
είναι υπέρμαχος της ιδέας ότι το πρώην αεροδρόμιο
Ελληνικού θα πρέπει να γίνει εξ ολοκλήρου πάρκο
με ήπιες πολιτιστικές και αθλητικές χρήσεις, απορ-
ρίπτοντας κάθε σκέψη και ιδέα για τα μελλοντικά
οφέλη που μπορεί να έχει ο Δήμος του. 

Εκείνο που δεν είπε πουθενά ο κ. Δήμαρχος είναι
πως το ελληνικό κράτος θα δημιουργήσει έσοδα για
να θρέψει τους πολίτες του. 
Γιατί ως γνωστόν, με άδειο στομάχι ούτε αθλητι-
σμό μπορείς να κάνεις αλλά ούτε και τον πολιτισμό
μπορείς να απολαύσεις. 
Όσο για το υψηλό και 100% πράσινο που ονει-
ρεύονται γιατί δεν υιοθετούν τον φαλακρό Υμηττό
και να τον δενδροφυτεύσουν από άκρη σ' άκρη;  

Θα εμποδίσει την επένδυση του Ελληνικού ο Χρήστος Κορτζίδης Άλλαξε γνώμη ο Γιώργος  Σαραφίδης;  

Αλλαξε γνώμη ο Γιώργος Σαραφίδης, γραμματέας της πάλαι ποτέ
ενωμένης "ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΗΣ", από τότε που σε άρθρο

του που δημοσιεύσαμε στο vimaonline δήλωνε ότι θα απέχει από
κάθε παραταξιακή δραστηριότητα;  
Στο συγκεκριμένο άρθρο τότε (30-1-
2013)  αιτιολογώντας την απόσυρση της
υπογραφής του από την ίδρυση της νέας
ενωμένης παράταξης, δήλωνε υπέρμαχος
άποψης του υπουργού εσωτερικών Στυ-
λιανίδη για ενιαία ψηφοδέλτια δημάρχων
και δημοτικών συμβούλων, ούτως ώστε οι
δημότες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέ-
ξουν τους άριστους και όχι τις παρατάξεις. 

Δήλωνε ακόμα ότι θα αγωνιστεί για κάτι νέο και ελπιδοφόρο στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Πρόσφατα τον είδαμε σε φωτογραφία ανηρτημένη σε διαδικτυακό
τόπο, φιλικά προσκείμενο στη  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ η οποία συνό-
δευε το δελτίο τύπου με τίτλο "ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η πρώτη συνε-
δρίαση της διευρυμένης Κ.Ε. της Σύγχρονης Πόλης", ως ομιλητή,
μπροστά σε ακροατήριο 15-20 ατόμων. 
Άραγε επανέκαμψε στα παραταξιακά ο Γιώργος Σαραφίδης και αν
ναι, αυτό εννοούσε όταν μιλούσε για νέο και ελπιδοφόρο ξεκίνημα;  

"Λαμόγιο, σε πιστέψαμε και 
θα μας στείλεις φυλακή"

Σκηνές απείρου κάλλους διαδραματίστηκαν σε γραφείο Δημάρ-
χου παραλιακού Δήμου μεταξύ του Δημάρχου και Δημοτικού

του Συμβούλου. 
"Σε πιστέψαμε και θα μας στείλεις φυλακή λαμόγιο" ακούστηκε να
λέει ο δημοτικός σύμβουλος στο Δήμαρχό του, κλωτσώντας ταυ-
τόχρονα το γραφείο του. 
Δεύτερος Δημοτικός Σύμβουλος που ήταν παρών στο συμβάν, προ-
σπάθησε να τον απομακρύνει γιατί ήταν έτοιμος να χειροδικήσει. 
"Εξ αιτίας σου περπατάμε στην πόλη και μας φωνάζουν λαμόγια",
συνέχισε εκτός εαυτού εκείνος. 
Τα χειρότερα απεφεύχθησαν μετά από παρέμβαση ψυχραιμότερων.
Αυτά τα ωραία, λοιπόν, διαδραματίστηκαν, χθες στο δημαρχιακό
κατάστημα της παραλιακής πόλης, τη  φράση δε του Δημοτικού Συμ-
βούλου ασπάζονται και άλλοι συνάδελφοί του, της ίδιας παράτα-
ξης, που πήραν κι εκείνοι το ραβασάκι του Εισαγγελέα για να
δώσουν εξηγήσεις. 
Η υπόθεση για την οποία καλούνται από τον Εισαγγελέα Οικονο-
μικού Εγκλήματος έχει να κάνει με την εκταμίευση από τα ταμεία
του Δήμου μερικών εκατομμυρίων ευρώ για "φιλανθρωπική"
αγορά εκ του... προχείρου. 

"Σκορποχώρι" οι Τοπικοί Σύμβουλοι του Χρ. Κορτζίδη 

Δεν του βγήκε του Κορτζίδη η προσπάθεια να μιμηθεί την "ΕΝΩ-
ΜΕΝΗ ΠΟΛΗ" στις συγκεντρώσεις και στις επαφές που κάνει

από συνοικία σε συνοικία με τους κατοίκους. 
Και το λέμε αυτό γιατί στα πλαίσια αυτά αποφάσισε το Τοπικό Συμ-
βούλιο της Δημοτικής Ενότητας Αργυρούπολης να συνεδριάσει
στον Ελαιώνα και να συζητήσει με τους κατοίκους τα προβλήματα
της περιοχής όπως π.χ. τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ. ά. 
Δυστυχώς όμως, από τους επτά τοπικούς συμβούλους του Κορ-
τζίδη πήγαν μόνο οι δύο ενώ από τους τέσσερις της αντιπολίτευ-
σης πήγαν οι τρεις με αποτέλεσμα να μην υπάρχει απαρτία. 
Καλές οι προθέσεις αλλά και η παροιμία που λέει "τα μεταξωτά βρα-
κιά θέλουν κι επιδέξιους κ...." πέρα για πέρα αληθινή.... 

Στο πλαίσιο του έργου  «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Ένταξη αρχηγών μο-
νογονεϊκών οικογενειών στην περιοχή του Δήμου Αλίμου» που υλοποιεί η  Αναπτυξιακή Σύμπραξη

«Νεφέλη», της οποίας συντονιστής φορέας είναι η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ),
ξεκίνησε η Δράση Υλοποίησης  του 1ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡ-
ΤΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (από τα τρία συνολικά προγραμματισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα) για τους
πρώτους 25 ωφελούμενους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε σύνολο 80. 
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για Ευάλωτες Ομά-
δες της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου
του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του ΕΠΑΝΑΔ.
Σκοπός της δράσης είναι η κατάρτιση 25 ανέργων αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών ώστε να απο-
κτήσουν τα αναγκαία εφόδια που θα τους οδηγήσουν στην απασχόληση (εξαρτημένη εργασία), προσα-
νατολιζόμενοι σε σύγχρονους παραγωγικούς τομείς δραστηριότητας, με βάση τις ανάγκες της τοπικής
οικονομίας στην περιοχή του Δήμου Αλίμου και των όμορων περιοχών αυτού. 
Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται στις εγκαταστάσεις της ΕΕΔΕ, στα Κάτω Πατήσια, έχει διάρκεια 140
ωρών (θεωρεία – πρακτική) και υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί στα μέσα Μαϊου.
Τα θέματα του προγράμματος κατάρτισης αφορούν στις βασικές γνώσεις Management, βασικές γνώσεις
Marketing, Συνθήκες Υγιεινής, ΤΠΕ, Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, Αποτελεσματική Επικοινωνία κα. και
θα τα διδάσκουν έμπειροι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές,  από  τον ΕΟΠΠΕΠ.  
Οι εκπαιδευόμενοι  θα λάβουν 6,39 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα κατάρτισης ως επίδομα.
Για περισσότερες πληροφόρίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους τρόπους συμμετοχής σε αυτό, μπορείτε
να επισκεφτείτε τον ιστοχώρο της ΑΣ ΝΕΦΕΛΗΣ στο: www.asnefeli.gr

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Σακογιάννης Ιωάννης του Νικολάου και της Σπυριδούλας
το γένος Οικονόμου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και
κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής και η Κωσταρά Άννα
του Οδυσσέα και της Ευτυχίας το γένος Κατσικάκη, που γεν-
νήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας και κατοικεί στη Βούλα Αττικής,
πρόκειται να παντρευτούν στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.
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Δημοτικό ρεπορτάζ

Με κριτική στη σημερινή δημοτική αρχή και δί-
νοντας το στίγμα για τις επόμενες δημοτικές

εκλογές έκοψε την πίτα του συνδυασμού του ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 
Δηλώνοντας σίγουρος για την επικράτηση της πα-
ράταξής του, παρ' όλο που όπως είπε η μάχη θα
είναι σκληρή και άνιση,  υπογράμμισε πως πάντα
έλεγαν και θα λένε πικρές αλλά χρήσιμες αλή-
θειες. 

Συγκεκριμένα στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η πα-
ράταξή του αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Την ελπίδα ότι έφτασε επιτέλους το τέλος της επο-
χής της ατιμωρησίας, μετά την καταδίκη του π. Δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης, Βασίλη Παπαγεωργόπουλο,
εξέφρασε ο επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού
«Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις»,
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυ-
ριακή 3 Μαρτίου, σε εκατοντάδες συμπολίτες του οι
οποίοι με την αθρόα προσέλευση τους, ανέδειξαν
την προοπτική και τη δυναμική του συναδυασμού εν’
όψει των δημοτικών εκλογών του Ιουνίου του
2014.
Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα, παρά τις αν-
τίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, ο επι-
κεφαλής της αντιπολίτευσης κατέθεσε μια εικόνα της
σημερινής κατάστασης του Δήμου, για την οποία
είπε χαρακτηριστικά: «Μέσα σε λίγα χρόνια, η πόλη
μας παρουσιάζει μια εικόνα εγκατάλειψης την οποία
προσπαθεί ο εκτελών σήμερα καθήκοντα Δημάρχου
να καλύψει με κηπάρια λουλουδάκια και κολωνάκια
στους δρόμους, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια
να κρύψει έτσι την ανικανότητα του να αντιμετωπίσει
τα αληθινά προβλήματα της πόλης και των δημοτών
της». 
Στην ομιλία του αναφέρθηκε στις αντικειμενικές δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή που
προκύπτουν από την οικονομική κρίση της χώρας,
αλλά και τη συννένωση των τριών πόλεων, αλλά θύ-
μισε στο ακροατήριο ότι: «Τα ξέραμε όλα αυτά και
προεκλογικά, όταν σας παρουσιάσαμε ένα πρό-
γραμμα λιτό και απέριττο και οι αντίπαλοι μας έταζαν
λαγούς με πετραχήλια. Ήταν η εποχή που εμείς λέ-

γαμε με εκλογικό κόστος πικρές αλλά χρήσιμες αλή-
θειες και εκείνοι έλεγαν ότι έχουν λύσεις για όλους
και για όλα. Το ψέμα όμως έχει πάντα κοντά ποδά-
ρια λέει ο θυμόσοφος λαός μας».
Τέλος, στην ομιλία του ο κ. Κωνσταντέλλος έδωσε
το στίγμα των επόμενων εκλογών και δήλωσε σί-
γουρος για την τελική επικράτηση του συνδυασμού
του, παρά το γεγονός ότι προέβλεψε μια άνιση και
σκληρή μάχη.
Μετά την ομιλία του, ο κ. Κωνσταντέλλος έκοψε ένα
κομμάτι της πίτας το οποίο το αφιέρωσε στην
«όμορφη, μεγάλη, ενιαία πόλη μας» όπως είπε. Μετά
τον κ. Κωνσταντέλλο, κομμάτι της πίτας έκοψαν όλοι
οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυα-
σμού, κ.κ. Δήμος Βαμβασάκης, Διονύσης Γεωργου-
λόπουλος, Γιάννης Δήμας, Νίκος Ζυγούρης και η
Βερόνικα Αγαλιώτη η οποία είχε και την ευθύνη να
συντονίσει την εκδήλωση. 

Ακολούθησαν οι εκπρόσωποι των τοπικών συμ-
βουλίων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
κ . Κυριάκος Κικίλιας, ο Πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ και
δημοτικός σύμβουλος, κ. Γιάννης Νιτερόπουλος, οι
δημοτικού σύμβουλοι, κ.κ. Δημήτρης Δαβάκης, Παν-
τελής Κασιδόκωστας και Παναγιώτης Σωτηρόπου-
λος και ο κ. Φαίδωνας Φιορεντζής, μέλος του Δ.Σ.
του ΟΑΠΠΑ και σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας
Βάρης, πρόεδροι συλλόγων της πόλης κ. ά. 

Γρ. Κωνσταντέλλος: Προβλέπω
άνιση και σκληρή μάχη για τις

επόμενες εκλογές 

Την εκδήλωση άνοιξε και προλόγισε τον αρχηγό της παράταξης η δημοτική σύμβουλος του συνδυασμού Βερόνικα
Αγαλιώτη. Πίσω της διακρίνονται ο Γρ. Κωνσταντέλλος, ο Δ. Βαμβασάκης και ο Γ. Δήμας.  

Τα σχέδια αξιοποίησης του
ΑΣΤΕΡΑ Βουλιαγμένης από το

ΤΑΙΠΕΔ μέσω της πώλησης σε
ιδιώτες επενδυτές έφεραν στην επι-
φάνεια ένα σοβαρό θέμα. Αυτό του
ιερού του Απόλλωνος Ζωστήρος
που βρίσκεται μέσα στον ΑΣΤΕΡΑ. 
Όπως είναι γνωστό ο ναός βρίσκε-
ται μέσα στην έκταση του ΑΣΤΕΡΑ
και μέχρι σήμερα η πρόσβαση του
κοινού προς αυτόν αντιμετώπιζε
δυσκολίες αφού για να περάσει ο
επισκέπτης έπρεπε να πληρώσει ει-
σιτήριο στην είσοδο του τουριστι-
κού συγκροτήματος. Πρόκειται για
το σημαντικό ιερό του Απόλλωνα
Ζωστήρα, το οποίο βρίσκεται στην
πλαζ του ξενοδοχείου της Βου-
λιαγμένης, ένας εξαιρετικός ναός με
μεγάλη ιστορία, ο οποίος μάλιστα
έχει αναστηλωθεί.
Σήμερα, που η διαδικασία κατακύ-
ρωσης σε πλειοδότη επενδυτή βρί-
σκεται σε τελικό στάδιο,  σήμερα
που ο ΑΣΤΕΡΑΣ δηλαδή πωλείται,
ανακύπτει το θέμα του αρχαίου
Ναού, αφού όπως είναι γνωστό τα
αρχαία δεν πωλούνται. 
Σύμφωνα με τον Αρχαιολογικό
Νόμο η πώληση του ξενοδοχει-
ακού συγκροτήματος δεν περιλαμ-
βάνει και τις αρχαιότητες που
βρίσκονται στην έκτασή του, διότι
αυτές ανήκουν στο ελληνικό κρά-
τος. Αλλωστε στην προκειμένη πε-
ρίπτωση ο ναός βρίσκεται στον

αιγιαλό, δεν είναι καν δηλαδή, σε
ιδιωτικό χώρο. 
Το θέμα απασχολεί την τοπική κοι-
νωνία του Δήμου Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης και έχει έρθει προς
συζήτηση και στο δημοτικό συμ-
βούλιο. Το αρχαιολογικό συμβού-
λιο,  σε πρόσφατη συνεδρίασή  του
αποφάσισε τη συγκρότηση επιτρο-
πής αυτοψίας, η οποία  ως έργο θα
έχει  τον καθορισμό ζώνης απολύ-
του προστασίας γύρω από το μνη-
μείο, προκειμένου να εξαιρεθεί από
οποιαδήποτε εκμετάλλευση.

Ο Ναός

Το 1924, τα παιδιά του ορφανο-
τροφείου Βουλιαγμένης, σκάβον-
τας στην παραλία κοντά σε κάποια
φαινομενικά ασήμαντα ερείπια τοί-
χων, έφεραν στο φως τμήματα κιό-
νων, μαρμάρινα βάθρα και τμήμα

επιγραφής, που ονόμαζε το Ιερό
του Απόλλωνος του Ζωστήρος. Η
διεύθυνση της ανασκαφής ανατέ-
θηκε στον αρχαιολόγο Κωνσταν-
τίνο Κουρουνιώτη, ο οποίος στα
1926 – 1927 έφερε στο φως, μέσα
από στρώματα θαλάσσιας άμμου
που το κάλυπταν, το ιερό του αρ-
χαίου δήμου των Αιξωνιδών Αλών
ο οποίος κάλυπτε τις σημερινές πε-
ριοχές της Βούλας και της Βουλιαγ-
μένης.
Ο ναός κτίσθηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα
και η σημασία του έγκειτο στο γε-
γονός, ότι από εκεί αναχωρούσαν
τα πλοία με προσκυνητές για την
Δήλο, το κατ΄εξοχή ιερό του Απόλ-
λωνα. Γι΄ αυτό και τελούνταν τα Ζω-
στήρια, η ετήσια γιορτή των
Αλαιέων κατά την οποία η Αττική
ανανέωνε τα δικαιώματά της επί της
ιεράς νήσου της Δήλου.

Να αποκτήσει  ο Ναός του Απόλλωνος Ζωστήρος 
στη Βουλιαγμένης ελεύθερη πρόσβαση

Οι αρχαιολογικοί χώροι δεν πωλούνται 
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