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Το σχέδιο του δήμου
για το παραλιακό μέτωπο

στους δήμους της Νότιας Αττικής
Χρονιά δημοτικών εκλογών το 2014, που διεξήχθησαν με το χρονικό ορίζοντα της
5ετούς θητείας, φεύγει, αφήνοντας πίσω της νέα πρόσωπα στις ηγεσίες αρκετών δήμων
Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ:
Αποκαλύψτε τον
κρυφό σας χορηγό
κ. Κορτζίδη
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περιεχόμενα
ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΕΛΗ

Φέτος ο Άγιος Βασίλης είσαι εσύ...

Α

λήθεια, πιστεύετε στον Αγιο Βασίλη; Μήπως κοιτάτε με αγωνία
κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο κάθε παραμονή, γράφετε
μακροσκελή γράμματα ή προσποιείστε το ρόλο για τα παιδιά σας και
αποκτάτε πλήρη ταύτιση έστω και για μια ημέρα;
Μήπως πάλι ποτέ δεν πιστέψατε στον Αγιο Βασίλη, από παιδί είσασταν
λογικό, μετρημένο, δεχόσασταν τα δώρα των γονιών σας ή αργότερα
των φίλων και των συζύγων και θεωρήσατε ότι και τα παιδιά σας δεν
πρέπει να ζούν με μύθους αλλά να λειτουργούν με τη λογική που τόσο
καλό έκανε σε εσάς...άρα γιατί να μην την ενστερνιστούν.;
Αλήθεια, πιστεύετε στα θαύματα; Να είναι βαρύς χειμώνας αλλά τα χαμόγελα να ζεσταίνουν τις καρδιές; Kυλιστήκατε τελευταία στο χιόνι
όπως κάνατε παιδιά; Πετάξατε μπάλες χιονιού και μετά ζεσταθήκατε
σπίτι με μια αχνιστή κούπα σοκολάτας;
Στολίσατε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με μουσική υπόκρουση από
το θρυλικό last Christmas και στριφογυρίσατε στους ρυθμούς του με
το παιδί ή το συντροφό σας;
Πήγατε βόλτα στα μαγαζιά και πήρατε μικρά αλλά αγαπησιάρικα δώρα
που σκεφτήκατε ότι θα ταίριαζαν στον κάθε αγαπημένο σας; Και το
βράδυ της Παραμονής κλείσατε τα μάτια και κάνατε μια ευχή...ο καθένας όπου ήθελε και κάποιοι από εμάς στον Αγιο Βασίλη;
Αν έστω και ένα από τα παραπάνω σας έχει συμβεί...τότε σίγουρα ανήκετε στους εκλεκτούς και ως ένας από αυτούς φέτος έχετε μια πολύ ιδιαίτερη αποστολή:

Ψηφίστηκε
ο προϋπολογισμός
του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου
για το 2015
σελ.5

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΟΥΜΑΣ:
Πως ανακάλυψα
την απάτη με τις
ταφές

Ο

σελ. 7

Το μεγάλο Gala της “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ”
σελ.13

Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:

Δεν συμμερίζομαι την ανησυχία
που καλλιεργείται για το ρόλο της
“Παράκτιο Αττικό Μέτωπο”
σελ. 14

Φέτος ο Αγιος Βασίλης, είσαι εσύ!
Και είσαι, γιατι μπορείς και μπορείς όσο έχεις δίπλα σου ανθρώπους,
ένα σπίτι, ένα πιάτο ζεστό φαγητό, ένα ποτήρι γάλα και υγεία για να
τα απολαύσεις και να τα μοιραστείς.
Φέτος ο Αγιος Βασίλης, είσαι εσύ! Γιατί κάποιος μάλλον έχει την
ανάγκη σου. Μπορεί να χρειάζεται μια καλή κουβέντα γιατί αισθάνεται μοναξιά, μπορεί πάλι να θέλει μόνο μια κουβέρτα να κουκουλωθεί και να περάσουν οι γιορτές γιατί έχασε τη δουλειά του, ένα
σημαντικό άνθρωπο, τη γη κάτω από τα πόδια του...
Φέτος ο Αγιος Βασίλης είσαι εσύ! Και μοιράζεις γιατί μοιράζεσαι. Φωτίζεις και φωτίζεσαι, αγαπάς και αγαπιέσαι , προσφέρεις γιατί μπορείς,
γιατί σου περισσεύει ένα ζεστό ρούχο, ένα παλιό παιχνίδι ,ένα ζευγάρι
παπούτσια ή ακόμα και λίγο κρέας και δύο πακέτα μακαρόνια. Μπορεί
και να μην σου περισσεύουν αλλά είσαι υγιής και το γιορτάζεις...
Φέτος ο Αγιος Βασίλης, είσαι εσύ! Σε πείσμα των καιρών, των λογικών, του χρόνου που δεν έχεις, του ωχαδερφισμού που μαστίζει την
κοινωνία, της δύσκολης οικονομικής πραγματικότητας..
Θυμίσου όταν ήσουν παιδί, έπαιζες ρόλους, ονειρευόσουν και ζώγραφιζες Αγιους Βασίληδες πάνω σε έλκηθρα που πετούσαν και πετούσες και εσύ μαζί..
Φέτος ο Αγιος Βασίλης, είσαι εσύ! ΄΄Εχεις τα χρώματα και τις μπογιές΄΄
ζωγράφισε τα δικά σου Χριστούγεννα, τα δικά σου θαύματα...και
πάνω από όλα μοιράσου τα!

H εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής στο
Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης είναι γεγονός

“Φωτίστηκε” ο Δήμος
Ελληνικού - Αργυρούπολης
σελ.15

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΟΓΚΑΣ
100 ημέρες στο Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
πρώτος στην εφαρμογή της ψηφιακής
υπογραφής 113 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014,
12:26Άλλη μία βασική προεκλογική δέσμευση του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου υλοποιείται στο πρώτο τρίμηνο της
νέας διοίκησης.
Πρωτοπορεί ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης και φαίνεται πως οι ταχύτητες με
τις οποίες κινείται δεν έχουν καμία σχέση
με ότι έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα για
δημόσιους φορείς και οργανισμούς.
Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 ο Δήμος
Ελληνικού - Αργυρούπολης έκανε ένα μεγάλο βήμα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό
του.
Υλοποιώντας ο νέος δήμαρχος Γιάννης
Κωνσταντάτος μία ακόμα προεκλογική του
εξαγγελία, την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εγκατέστησε
τα πρώτα συστήματα Ψηφιακών Υπογραφών σε Διοικητικά έγγραφα, καθιστώντας
το δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης τον
πρώτο δήμο στην Ελλάδα που έβαλε αυτή
την εφαρμογή στην καθημερινή του λειτουργία.
Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή αφορά στα έγγραφα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοίκησης σε συνεργασία
με το Τμήμα Οργάνωσης και Προγραμματι-

Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

"Αναλαμβάνουμε τη δέσμευση απέναντι
στους συνδημότες μας να είναι ο δήμος μας
ο πρώτος δήμος στη χώρα με καθολική
εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής" κατέληξε ο κ. Κωνσταντάτος.

σελ.21

Είκοσι τόνους πατάτας
διένημε ο δήμος Αλίμου
σελ. 20
Οι εκατόν ογδόντα

BHMA

σμού.
Μέσω της λειτουργίας αυτής που αναμένεται
να εφαρμοστεί καθολικά στο Δήμο εντός
5μήνου θα υπάρξουν τα ακόλουθα ωφελήματα:
- Μείωση του όγκου των εγγράφων και
εξοικονόμηση χαρτιού της τάξης των
500.000 φύλλων περίπου ετησίως.
- Μείωση ανθρωποωρών.
- Μείωση εξόδων κίνησης.
- Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης των
υπηρεσιών.
- Δυνατότητα παρακολούθησης από τον
Δήμαρχο και υπογραφής εγγράφων εκτός
Δημαρχείου.
"Η κατεύθυνσή μας" είπε ο δήμαρχος Γιάννης Κωνστάτος, "είναι η πλήρης εφαρμογή
της ψηφιακής υπογραφής σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας εντός του 2015, με
στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη και την εξοικονόμηση πόρων από την
μείωση των διοικητικών βαρών. Σκοπός
μας είναι να καταστήσουμε το δήμο μας
ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας
νέας εποχής".

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

Δημοσιεύθηκε 30-11-2014 στην εφημερίδα "Κυριακάτικη kontranews.gr"

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη

ΙΔΙΩΤΕΣ 30 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ 50 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΔΗΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. - μέχρι εκείνη τη στιγμή Γιώργος Παπανικολάου.
Το πολιτικό σκηνικό τότε, ένα χρόνο πριν, στη Γλυφάδα
διαμορφωνόταν ως εξής:
Ο Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης με επτά δημοτικούς
συμβούλους μείον (ανεξαρτητοποιήθηκαν καταγράφοντας ρεκόρ), παράπαιε ανάμεσα σε καταγγελίες και
ανακριτικά γραφεία εξ αιτίας σοβαρών υποθέσεων που
απασχολούσαν και θα απασχολούν για αρκετά έως και
πολλά χρόνια ακόμα τη δικαιοσύνη και την κοινή
γνώμη, όπως τα οικόπεδα Παπαδημητρίου, το Παλαιό
Δημαρχείο, το παράνομο Νεκροταφείο κ. ά.
Ένα χρόνο πριν, και κάτω από αυτό το καθεστώς αποσύνθεσης της δημοτικής αρχής, η Αθηνά Λυγνού φάνταζε φαβορί και ο πρωτοεμφανιζόμενος στα δημοτικά
Γιώργος Παπανικολάου ως “προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα”.
Σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο αργότερα και μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαϊου, ο Κώστας Κόκκορης αποτελεί παρελθόν ως δήμαρχος, ευρισκόμενος στα
έδρανα της μειοψηφίας ως απλός δημοτικός σύμβουλος. Η Αθηνά Λυγνού με τη σειρά της βγήκε με πολύ
μειωμένες δυνάμεις από την εκλογική διαδικασία, ενώ
γεννήθηκε ένας νέος συνδυασμός που στηρίζεται από
το ΣΥΡΙΖΑ και έχει επικεφαλής τον δ.σ. Τάσο Ταστάνη.
Ο Γιώργος Παπανικολάου, το “αουτσάϊντερ”, διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες που τον ήθελαν να αποτυγχάνει,
σήμερα είναι δήμαρχος και μάλιστα εξελέγη με το συντρηπτικό ποσοστό του 62% τη δεύτερη Κυριακή.
Ως νέα δημοτική αρχή ο Γιώργος Παπανικολάου βαδίζει με προσοχή στη δημοτική πραγματικότητα της Γλυφάδας που κάθε άλλο παρά, με λουλούδια είναι
στρωμένη.
Πρόσφατο παράδειγμα η στέρηση της φορολογικής
ενημερότητας του δήμου εξ αιτίας του απλήρωτου από

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χ

ρονιά δημοτικών εκλογών το 2014, που διεξήχθησαν με το χρονικό ορίζοντα της 5ετούς θητείας, φεύγει, αφήνοντας πίσω της
νέα πρόσωπα στις ηγεσίες αρκετών δήμων.
Αν εξαιρέσουμε έναν εκ των κορυφαίων, αν όχι τον κορυφαίο, εκ
των δημάρχων της χώρας, τον Διονύση Χατζηδάκη και τους δύο επανεκλεγέντες δημάρχους Αγίου Δημητρίου και Ηλιούπολης, Μαρία Ανδρούτσου και Βασίλη Βαλασόπουλο αντίστοιχα, είδαμε πως, ειδικά
σ’ ότι αφορά τους δήμους Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού - Αργυρούπολης, κυριάρχησε η γεννιά των σαραντάρηδων, επικρατώντας,
με άνεση μάλιστα, στον δεύτερο γύρο των αντιπάλων τους δημάρχων, εν ενεργεία, τότε.
Η επικράτησή τους αυτή, σηματοδότησε, ταυτόχρονα, την αλλαγή σε
πολιτικές και νοοτροπίες, οι οποίες, και όπως απεδείχθη, είχαν κουράσει και είχαν ξεφτίσει μέσα στο χρόνο.
Παλαιό Φάληρο
Κυρίαρχος ξανά ο Διονύσης Χατζηδάκης
Ξεκινώντας από το Παλαιό Φάληρο, οφείλουμε να
πούμε πως, καταρρίπτοντας όλα τα προηγούμενα
δικά του ποσοστά, ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης με το εκπληκτικό ποσοστό του 67%, επανεξελέγη για τέταρτη συνεχόμενη φορά.
Ο λαός της πόλης δίνοντάς του τη μεγαλειώδη αυτή
νίκη θα τον έχει για τα επόμενα πέντε χρόνια τιμονιέρη στο καράβι που λέγεται δήμος Παλαιού Φαλήρου.

Ελληνικό - Αργυρούπολη
Το γκρέμισμα ενός συστήματος!
Αυτό συνέβη στο δήμο Ελληνικού - Αργυρούπο-

λης με την παταγώδη - και αναμενόμενη - ήττα του
Χρ. Κορτζίδη που, πέρα απ’ όλα τα άλλα, έδειξε με
τον πλέον εμφαντικό τρόπο πως, ο... “βασιλιάς”
ήταν “γυμνός”!
Η ανυπαρξία του και ο ιδιαίτερος τρόπος που είχε
επιλέξει να διοικήσει το Δήμο, προτάσσοντας την
εξυπηρέτηση της κομματικής γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ
που τον στήριζε, πρωτίστως, οδήγησε το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης σε μαρασμό.
Ταμπουρωμένος πίσω από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας, μετέτρεψε το δήμο
του σε δήμο διαμαρτυρίας, αφήνοντάς τον να περιέλθει σε μαρασμό και απαξίωση.
Ο χρόνος που φεύγει σημαδεύτηκε από τον άδικο
και συγκλονιστικό χαμό του 13χρονου στο Λούνα
Πάρκ του Θανάτου, που λειτουργούσε εις γνώσιν
του Δήμου, χωρίς άδεια. Υπήρξε δε η αφορμή να
αποκαλυφθεί η “γύμνια” του... “βασιλιά” Κορτζίδη, αφού αρνήθηκε να αναλάβει την οποιαδήποτε ευθύνη βάρυνε αυτόν και τη διοίκησή του,

λέγοντας πως έφταιγε ο άνεμος για το τραγικό γεγονός!!
Από την άλλη πλευρά, η δυναμική του Γιάννη Κωνσταντάτου υπήρξε καταλυτική και παρ’ όλες τις μεθοδεύσεις από παλαιοκομματικά συστήματα και
τακτικές, αναδείχθηκε ο νικητής των εκλογών και η
μέχρι σήμερα πορεία του προϊδεάζει πως θα αφήσει “όνομα” στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Άλλωστε, και με μόλις τρεις μήνες θητείας του ως
Δήμαρχος, τόσο αυτός, όσο και οι συνεργάτες
του, δίνουν καθημερινά, δείγματα αποτελεσματικής και άμεσης διοίκησης, αποκαλύπτοντας παράλληλα τον “ιδιαίτερο” τρόπο με τον οποίο
διοικούσε ο Χρ. Κορτζίδης και ο στενός του πυρήνας.
Δείγματα προχειρότητας, αδιαφάνειας και παρανομίας αποκαλύπτονται καθημερινά, αφήνοντας
έκπληκτους τους δημότες. Πρόσφατα δε παραδείγματα αποτελούν η προπληρωμή έργου που δεν
έγινε ποτέ, το παραμάγαζο ανταλλακτικών στα
υπόγεια του αθλητικού οργανισμού, η σκανδαλώδης διαχείρηση του νεκροταφείου (θα αναφερθούμε με ειδικό ρεπορτάζ άμεσα) και τόσα άλλα
που ακούγονται και αποδεικνύονται στο δημτικό
συμβούλιο.
Ως αντιπολίτευση, σήμερα, η πρώην διοίκηση Κορτζίδη, παραπαίει κάτω από τον καταιγισμό των
αποκαλύψεων και την άμεση υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων του Γ. Κωνσταντάτου.
Βρίσκει δε διέξοδο στο διαδίκτυο και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, βγάζοντας χολή εναντίον
όσων κρίνουν τα έργα και τις ημέρες της.

Γλυφάδα
Ο Γ. Παπανικολάου
διέψευσε τις “Κασσάνδρες”
Γράφαμε πέρυσι τέτοιο καιρό πως, στα δημοτικά πράγματα της Γλυφάδας εμφανίστηκε, ως επικεφαλής της παράταξης του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ένα νέο πρόσωπο.

τον προηγούμενο δήμαρχο Κ. Κόκκορη, προστίμου για
το παράνομο Νεκροταφείο που όπως είναι γνωστό, επιχείρησε να στήσει σε μια νύχτα.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει
ο νέος δήμαρχος θα είναι πολλά και σοβαρά, ένα εκ
των οποίων και η εξεύρεση νόμιμης λύσης για το Νεκροταφείο, ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους δημότες.
Το αεροδρόμιο του Ελληνικού και τα επενδυτικά σχέδια
της LAMDA, ήδη απασχολούν, όπως και τους άλλους
όμορους δήμους, και τη Γλυφάδα και ο Γ. Παπανικολάου προς το παρόν, “χτίζει” τη στάση που προτίθεται
ως δημοτική αρχή να κρατήσει απέναντι σ’ αυτή την τεράστια επένδυση.
Στα καθημερινά και τρέχοντα προβλήματα, η Διοίκηση
Παπανικολάου φαίνεται να ανταποκρίνεται αρκετά καλά,
με πολλά περιθώρια βελτίωσης φυσικά.
Η αίσθηση της κοινής γνώμης πάντως, είναι ότι κάτι φαίνεται να αλλάζει στη Γλυφάδα, προς το καλύτερο.

Άλιμος
Ο Ανδρέας Κονδύλης
στο τιμόνι του Δήμου
Στον Άλιμο, ένα χρόνο πριν, τα “σημάδια” έδειχναν
την πορεία που θα ακολουθούσαν τα δημοτικά
πράγματα.
Η απόφαση του Ανδρέα Κονδύλη να διεκδικήσει
το Δήμο, έδειξε αμέσως πως, είχαν αλλάξει δραματικά οι, μέχρι εκείνη την ώρα, όποιες, ισορροπίες,
στέλνοντας ταυτόχρονα το “μήνυμα” προς τους
δύο βασικούς του αντιπάλους, Ορφανό και Τσαμπαρλή οι οποίοι και όπως απεδείχθη κατά τη διάρκεια των μηνών που ακολούθησαν, μέχρι και την
ώρα της κάλπης φέρεταi να είχαν “υπογράψει” το
δικό τους “Μνημόνιο Συνδιοίκησης”!
Η επικράτηση μετά τις εκλογές του Μαϊου του Ανδρέα Κονδύλη, πέραν της φρεσκάδας των προσώπων του ψηφοδελτίου του, της αδιαμφισβήτητης
εμπειρίας του, είχε κι άλλον έναν, απρόσμενο παράγοντα στην μεγάλη και άνετη νίκη του, όπως απο-

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Δεκέμβριος 2014

4

δημοτικό ρεπορτάζ
Εύχομαι
η Γέννηση του Χριστού
να φέρει Υγεία, Γαλήνη
και Αισιοδοξία

Χρόνια Πολλά
Ευτυχισμένο το 2015
ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Διονύσης Χατζηδάκης

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δημοτική Σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου
Υπεύθυνη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών

Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου

Επί τη ελεύσει του νέου
έτους εύχομαι σε όλους

Χρόνια Πολλά
Υγεία, Οικογενειακή
Γαλήνη κι Ευτυχία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου

Εύχομαι ολόψυχα σε ολόκληρο τον κόσμο να καταλάβει
όσο το δυνατόν γρηγορότερα το μεγαλείο της ζωής!

Χρόνια Πολλά
Για τις γιορτές
των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Να χαρίζει απλόχερα το χαμόγελο και την αγάπη του
χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα!
Η αγάπη μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο!
Το χαμόγελο, μπορεί να κάνει κάποιον ευτυχισμένο!

Εύχομαι Καλά Χριστούγεννα
και Καλή Πρωτοχρονιά

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ: Δ. ΒΛΑΧΟΣ

ρείς στην προσπάθειά τους να μιλήσουν) και
Σύριγγα Αργυρώ.
Από τη μεριά της πλειοψηφίας, ο μόνος που μίλησε ήταν ο δ.σ. Θεόδωρος Κανέλλος, ο
οποίος συνεχάρη τις αρμόδιες υπηρεσίες του
δήμου ενώ χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό,
ως μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και ότι βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση.

Ψηφίστηκε
ο προϋπολογισμός
του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου
για το 2015

Τ

η Δευτέρα 24-11-2014, το Δημοτικό
Συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου πραγματοποίησε τρεις ξεχωριστές συνεδριάσεις.
Μία από αυτές, η πρώτη (18η για το τρέχον
έτος) αφορούσε δύο θέματα. Την ψήφιση
του Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2015 και η άλλη, για την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το ίδιο έτος.
Ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης ανέπτυξε
τις θέσεις της Διοίκησης και του άξονες πάνω
στους οποίους θα κινηθούν για το επόμενο
έτος.
Ο Προϋπολογισμός αυτός είναι ο 13ος που
καταθέτει, ως δήμαρχος, με πρώτο αυτόν του
2003, εποχή κατά την οποία ο Δήμος είχε έλλειμμα, περί τα 3.400.000 ευρώ.
Όπως ανέφερε δε, από το 2007 άρχισε ο ισοσκελισμός και, σιγά - σιγά, έφτασε να υπάρχει
το σημερινό πλεόνασμα των 8 εκ. ευρώ.
Σχετικά με τις βασικές κατευθύνσεις αλλά και
τη γενικότερη φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής,
τις ιεράρχησε ως εξής: Καθημερινότητα και Εξυπηρέτηση του πολίτη και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, χωρίς να ταλαιπωρείται ασκόπως.
Αλληλεγγύη στον άνθρωπο και τα όσα δύσκολα βιώνει σήμερα, απότοκο της μεγάλης οικονομικής κρίσης, η οποία έχει χτυπήσει
σχεδόν όλα τα νοικοκυριά. Μίλησε για αλληλεγγύη με πολλές μορφές, πέρα από τα όσα
κάνει ο δήμος. "Στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας που έχουν πραγματικές ανάγκες, όμως, αυτό το κάνουμε με διακριτικότητα"
είπε και συνέχισε λέγοντας πως, αυτή τη στιγμή
σιτίζονται 103 άπορες οικογένειες και ότι,
εκτός απ' αυτό, μέσα από δράσεις και άλλες
ενέργειες της διοίκησης, έχουν ευαισθητοποιηθεί πρόσωπα και φορείς, προσφέροντας σημαντική βοήθεια. Και όλα αυτά, χωρίς
τυμπανοκρουσίες και, κάθε μορφής, ανακοινώσεις.

Περιβάλλον, πράσινο
και καθαριότητα

Ρεαλιστικός
και αποτελεσματικός

Πάνω σ' αυτό το ζήτημα, ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε ιδιαίτερα στους στενούς του συνεργάτες
και στους εργαζόμενους στον τομέα αυτό,
επειδή χάρη σ' αυτούς η εικόνα της πόλης είναι
πολύ καλή.
Όπως εξήγησε, η συλλογική και μεθοδική αυτή
προσπάθεια που τους έχει βγάλει όλους
ασπροπρόσωπους, οφείλεται στο ότι, έκαναν
δύο βάρδιες λόγω έλλειψης προσωπικού, μια
και ως γνωστόν, ο Δήμος έχει στη διάθεσή του
μόνο το 1/3 του ανθρωπίνου δυναμικού συγκριτικά με το παρελθόν.
Ενημέρωσε δε, ότι, με ένα νέο πρόγραμμα, θα
υπάρξουν νέες προσλήψεις εργαζομένων πολλών ειδικοτήτων κι έτσι τα πράγματα θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο. "Θα έχουμε
μέχρι και ψυχολόγους" είπε χαρακτηριστικά.

Έτσι χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό του
2015 ο Διονύσης Χατζηδάκης, λέγοντας πως,
γι' αυτόν εργάστηκαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Σχετικά με το πλεόνασμα, είπε ότι, αυτή τη
στιγμή είναι κοντά στα 8 εκ. ευρώ και πως αυτό
το φυλάει ως κόρη οφθαλμού η διοίκηση,
ώστε, με μία σωστή διαχείρηση, να υπάρχουν
χρήματα για να υλοποιηθούν και άλλα νέα
έργα, όπως και για να συντηρούνται άλλα.
Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα, αναφέρθηκε
σε διάφορα θέματα, όπως είναι τα πεζοδρόμια, ο ηλεκτροφωτισμός, η ύδρευση, η αποχέτευση των ακαθάρτων, των ομβρίων, η
οδοποιϊα κ.ά. κωδικούς. Έκλεισε δε, ως εξής:
"Το Τεχνικό Πρόγραμμα που καταρτήσαμε,
είναι μέσα στις δυνατότητές μας. Σκοπός μας
είναι, η ομαλή λειτουργία του Δήμου μας".

Πολιτισμός και Αθλητισμός
Ένας τομέας, με σπουδαία σημασία και αξία για
τη διοίκηση του Δήμου, κάτι που φαίνεται μέσα
από ενέργειες, όπως η αγορά του ακινήτου
στην παραλία που στεγάζεται το Πολιτιστικό
Κέντρο "ΦΛΟΙΣΒΟΣ" ή, το νέο Κλειστό Γυμναστήριο που κατασκευάζεται λίγα μέτρα πιο
'κει.
Ο Δήμαρχος κ. Χατζηδάκης, αναφέρθηκε και
στις περικοπές κονδυλίων από την κεντρική
εξουσία, όπως λ.χ. από τους αυτοτελείς πόρους, που είναι λιγότερα τα χρήματα από τα
προηγούμενα χρόνια.
Σε ότι έχει σχέση με τα σχολεία, είπε πως, ο
δήμος εμπλέκεται μόνο σ' ότι έχει σχέση με τη
διατήρηση και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Για την πεζογέφυρα που πρόκειται να κατασκευαστεί στην περιοχή του Τροκαντερό, ενημέρωσε πως, το έργο δημοπρατείται αυτές τις
μέρες.

Οι απουσίες της Εβελίνας Παπούλια

ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ δημοτική σύμβουλος η γνωστή ηθοποιός Εβελίνα
Παπούλια, με την παράταξη του
Δημήτρη Πιτούλη στο Παλαιό
Φάληρο, καταγράφει απουσίες
από τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και αν δεν μας
απατά η μνήμη μας, δεν έχει εμφανιστεί σε καμία συνεδρίαση έως

Διονύσης Χατζηδάκης:
"Σεβόμαστε το δημόσιο χρήμα"

τώρα. Η μόνη φορά που προσήλθε σε κάποια επίσημη εκδήλωση του δήμου, ήταν την ημέρα
της ορκομωσίας.
Επειδή ακούγονται "διάφορα"
(περί παραιτήσεώς της, ώστε να
καταλάβει τη θέση της κάποιο
συγγενικό πρόσωπο του επικεφαλής(;) του συνδυασμού), πράγματα, που δεν τα πιστεύουμε,
καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει το
ζήτημα αυτό, γιατί όσο συνεχίζεται η ίδια κατάσταση, το μόνο που
γίνεται, είναι να τρέφονται συζητήσεις και κουτσομπολιά. Σε κάθε
περίπτωση πάντως, "κοντός ψαλμός αλληλούϊα"...

Αρνητική η αντιπολίτευση
Από την πλευρά τους, τόσο οι επικεφαλής των
παρατάξεων της αντιπολίτευσης, όσο και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι, άλλοι ρώτησαν και
άλλοι στάθηκαν απέναντι στα όσα είπε ο δήμαρχος, σε γενικές γραμμές.
Ο Κώστας Μερκουράκης, διαμαρτυρήθηκε ότι
πήραν στα χέρια τους τον προϋπολογισμό 24
ώρες πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πως, δεν δόθηκε ο λόγος σε φορείς της πόλης, προκειμένου να ακουστούν και
οι δικές τους θέσεις - προτάσεις. Επίσης, αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων - στην Πλατεία Ντάβαρη, λέγοντας ότι δεν έχει γίνει τίποτα εκεί,
για κάποιες βασικές ελλείψεις στα σχολεία που
δεν έχουν ούτε χαρτί για τα φωτοτυπικά και
στο τέλος είπε πως, δεν πρόκειται η παράταξή
τους να ψηφίσει αυτόν τον Προϋπολογισμό,
γιατί είναι ένας Προϋπολογισμός που δεν υλο-

ποιείται. Όσο για το Τεχνικό Πρόγραμμα, εξέφρασε τους φόβους του ότι θα αποτύχει τελικά.
Ο Γιώργος Βασιλείου, ξεκίνησε λέγοντας
πως, κάθε χρόνο ακούν τα ίδια και τα ίδια.
Αναφέρθηκε - κι αυτός - στα πεζοδρόμια, τα
μικρά έργα, το ρέμα της Πικροδάφνης (δεν βλέπει καμία πρόοδο) και για την ανακαίνιση του
κτιρίου του Φλοίσβου.
Μίλησε και για τις τις μεγάλες εκπτώσεις που
δίνουν οι εργολάβοι - κατασκευαστές σε διάφορα έργα του δήμου, αλλά και για τα όσα
είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το
κοιμητήριο της περιοχής κ. ά.
Ως προς το Οικονομικό Πρόγραμμα, είπε για
την αύξηση των δημοτικών τελών κατά
51,25% για τις οικίες και κατά 65,72% για τα
επαγγελματικά ακίνητα, το διάστημα 2002 2009, ενώ, για το χρονικό διάστημα 2009 2013, τη μείωση κατά 40,25% της δαπάνης μισθοδοσίας των δημοτικών υπαλλήλων και
κατά 79,99% μείωση της δαπάνης των υπερωριών.
Η παράταξη της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΓΗΣ" εκπροσωπείται από δύο δ.σ. στο δημοτικό συμβούλιο του Παλαιού Φαλήρου. Από τον
επικεφαλής του συνδυασμού, δικηγόρο Σωτήρη Μεταξά, και τον πρώην αντιδήμαρχο
Τρύφωνα Μπουγά, ο οποίος και τοποθετήθηκε
λόγω της απουσίας του πρώτου.
Ο κ. Μπουγάς λοιπόν, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η διοίκηση δεν
τους κάλεσε νωρίτερα να συζητήσουν τα θέματα με τα οποία ασχολείται το σώμα και αιτιολόγησε την αρνητική του ψήφο, λέγοντας
πως, αυτό γίνεται επειδή ο Προϋπολογισμός,
κατά την άποψή του, είναι αντικοινωνικός και
κινείται στην τακτική του Μνημονίου.
Μίλησαν επίσης, οι Δημ. Πιτούλης, Γιάννης
Μπίστικας (αναφέρθηκε κυρίως σε θέματα
υγείας - πρόνοιας), Γιάννης Τριάντος (ισχνός
ο Προϋπολογισμός), Αθηνά Λαζαρίδου (μεταξύ άλλων στήριξε τους συλλόγους και φο-

"Κουκουνάρες και... κανέλλες"

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ το έργο της στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες η Βίκυ Ανδρικοπούλου
Το 'φερε από δω, το 'φερε από κει,
στη Βιβλιοθήκη το πήγε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης
στο Παλαιό Φάληρο Γ. Βασιλείου
κατά τη διάρκεια της συζήτησης για
τον προϋπολογισμό.

Κι απ' ότι φάνηκε, διακαώς ήθελε
να στρέψει τη συζήτηση γύρω από
το ζήτημα αυτό, το οποίο άλλωστε,
δεν είχε καμία σχέση όπως του επεσήμανε ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, με τη συζήτηση εκείνης
της στιγμής.
Κατόπιν αυτού λοιπόν, η υπεύθυνη
των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Βίκυ
Ανδρικοπούλου ακούστηκε να λέει
στον κ. Βασιλείου: "Δυστυχώς
κύριε Βασιλείου, δείχνετε για μία
ακόμη φορά, την εμπάθειά σας.
Κατά τα άλλα, αυτά που λέτε είναι
άρες - μάρες κουκουνάρες και....
στην κορυφή κανέλλα!"

Μετά τις τοποθετήσεις των δ.σ. όλων των πτερύγων της αντιπολίτευσης, ο δήμαρχος απάντησε διεξοδικά σε κάθε τοποθέτηση και
ερώτησή τους.
Μεταξύ αυτών που ακούστηκαν λοιπόν, είπε
πως, η Διοίκηση βαδίζει προσεκτικά και με
προγραμματισμό σ' αυτά που κάνει. Στο θέμα
των πεζοδρομίων, για παράδειγμα, θύμισε ότι,
έχουν κατασκευαστεί - επισκευαστεί χιλιάδες
μέτρα πεζοδρομίου, χωρίς να επιβαρυνθούν οι
δημότες ούτε ένα ευρώ.
Για τις μεγάλες εκπτώσεις που δίνουν οι εργολάβοι, ήταν κάτι παραπάνω από σαφής όταν
είπε πως, σε κάθε περίπτωση, ο δήμος εξασφαλίζεται αφού, για κάθε έργο οι εργολήπτες
δίνουν εγγυητικές Τραπέζης, όταν η έκπτωση
ξεπερνάει το 12%. Ως εκ τούτου, όλα είναι υπό
έλεγχο και τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.
Αναφορικά με την συντήρηση του κτιρίου του
Φλοίσβου στην παραλία, όπου στεγάζεται το
ομώνυμο Πολιτιστικό Κέντρο, είπε ότι γίνεται
προσπάθεια, προκειμένου να ενταχθεί στα διατηρητέα κτίσματα και να χρηματοδοτείται από
κρατικούς ή, άλλους πόρους (ΕΣΠΑ, Ε.Ε. κλπ.)
για να επισκευάζονται οι, όποιες, φθορές υφίσταται, λόγω του ότι βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα.
Για την υπόθεση του Κοιμητηρίου είπε ότι,
μόλις αντελήφθη αυτά που συνέβαιναν εκεί,
συνέταξε φάκελλο και τον κατέθεσε στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, έτσι ώστε, όλοι
αυτοί που εμπλέκονται να διωχθούν ποινικά,
ενώ σ' ότι αφορά τις ελλείψεις στα σχολεία
εξήγησε πως, αν και είναι ζητήματα που δεν
αφορούν το δήμο, παρ' όλα αυτά, φροντίζουν
μέσα από τις αναμορφώσεις που κάνουν, να
δίνουν χρήματα στις Σχολικές Επιτροπές αλλά
και να λύνουν και όποια άλλα προβλήματα παρουσιάζονται γενικότερα.
Όσο για το ύψος των δημοτικών τελών, υπενθύμισε πως, το Παλαιό Φάληρο έχει τα μικρότερα δημοτικά τέλη, σε σύγκριση, όχι μόνο με
όμορους δήμους, αλλά και πολλούς άλλους.
Έκλεισε δε, την ομιλία του ως εξής: "Να έχετε
υπ' όψιν σας ότι διαχειρίζομαι τα χρήματα
του Δήμου μας καλύτερα και προσεκτικότερα
από τα οικονομικά του σπιτιού μου".
Να σημειωθεί τέλος, ότι το θέμα αυτό πέρασε
κατά πλειοψηφία, με 25 υπέρ, 10 κατά, 1
παρών (Μπουγάς), ενώ υπήρξαν και 5 απόντες.

Είπαν “όχι” σε όλα

ΕΙΔΑΝ τα πάντα με αρνητική διάθεση
οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης στο Παλαιό Φάληρο, κατά τη
συζήτηση του προϋπολογισμού για το
2015.
Για να ακριβολογούμε όμως, θα πρέπει να πούμε, σε όλα εκτός από ένα.
Αυτό του γκαράζ της Αγίου Πέτρου
που όπως ανέφερε ο δ.σ. Γ. Βασιλείου είναι το μόνο νέο έργο για το

οποίο συμφωνούν.
Είπε για την ακρίβεια: "Το μόνο νέο
έργο που βλέπουμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα, είναι το γκαράζ της Αγίου Πέτρου, για το οποίο συμφωνούμε,
επειδή ήταν πρόταση του δικού μας
συνδυασμού, αλλά και των συνδυασμών που είχα συμμετάσχει τα προηγούμενα χρόνια".
Σ.Σ.: Ότι είναι δική μας σκέψη, είναι
αποδεκτή (και μόνο;). Των άλλων
όμως; Όλα όσα σκέφτονται ή, σχεδιάζουν, γιατί δεν τα βλέπουμε και με
θετική ματιά; Πόσο μάλλον, όταν τις...
"σκέψεις" (απ' όπου κι αν προέρχονται), έρχονται άνθρωποι και τις υλοποιούν με χειροπιαστά έργα!
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Εκδήλωση για τον Μέγα Αλέξανδρο από την Παναθηναϊκή Παλαιού Φαλήρου

Αριστερά. Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης με την ομιλήτρια της βραδιάς κ. Γρηγοράκου - Παρνασσού. Μέσον. Η Μαίρη Φωτίου με τον Θοδωρή Πετρόπουλο. Δεξιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο
της “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ” και η ομιλήτρια.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Τ

ο απόγευμα της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου
στον Πολυχώρο "Τερψιχόρη" του Δημαρχιακού μεγάρου, το παράρτημα Παλαιού
Φαλήρου της Πανελλαδική Οργάνωσης Γυναικών "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ", διοργάνωσε
εκδήλωση αφιερωμένη στον "Μέγα Αλέξανδρο", με θέμα: "Οι πόλεις του Μεγάλου
Αλεξάνδρου και ο Ελληνιστικός Κόσμος που
άνθισε στην Ανατολή".

Σημαντικά, και πρωτόγνωρα για πολλούς, τα όσα
ακούσαμε από την Ποτίτσα Γρηγοράκου - Παρνασσού, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Παρισίων
και ερευνήτρια του Ελληνιστικού Πολιτισμού
στην Ασία, όπως και αυτά που είδαμε στις προβολές επί οθόνης.
Η ομιλήτρια πράγματι εντυπωσίασε και δικαίως
δέχθηκε τα συγχαρητήρια του δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη, του στρατηγού (ε.α.) κ. Κωττάκη, και ανθρώπων των Γραμμάτων και των
Τεχνών, οι οποίοι παρακολούθησαν το θαυμάσιο, από κάθε άποψη, αυτό ιστορικό οδοιπορικό

εκείνο το βράδυ. Ανάμεσά τους οι κ. κ. Ν. Γιαννιός, Κ. Δάφνος και η κυρία Νανά Ρουμπελάκη.
Η δημοτική σύμβουλος της διοίκησης Ευαγγελία
Φακιολά και Α' Αντιπρόεδρος της "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ" Π.Φ. απένειμε στην κυρία Γρηγοράκου - Παρνασσού τιμητική πλακέτα, ενώ η πρ.
αντιδήμαρχος και νυν Γενική Γραμματέας της Οργάνωσης Μαίρη Φωτίου, που ήταν η ψυχή της εκδήλωσης, την οποία και παρουσίασε, βράβευσε
τον εκπαιδευτικό Θοδωρή Πετρόπουλο, υπεύθυνο του Ελληνικού Κέντρου Λαογραφικών Μελετών (ΕΛΚΕΛΑΜ), που συμμετείχε με το

χορευτικό συγκρότημα "ΛΑΚΕΝΕΣ", υπό την καθοδήγηση του Βασίλη
Δημητρόπουλου.
Πέραν της παρουσίας του Δημάρχου Διονύση
Χατζηδάκη και του προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου Γιώργου Χρυσοβερίδη, παρέστησαν
και οι αντιδήμαρχοι Γιάννης Γουλιέλμος, Ανδρέας
Δούμας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Ζάγκα,
Γιώργος Ασημακόπουλος, Κων. Τεντόμας, Χαρά
Γιαννοπούλου, Γεώργιος Καραμαρούδης, η σύζυγος του πρ. προέδρου της Ν.Δ. Λίζα Έβερτ κ. ά.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
συνέχεια στη σελ.3
δείχθηκε στο νήμα του τερματισμού.
Αυτός ο απρόσμενος “εξ ουρανού”
σύμμαχός του, δεν ήταν άλλος, από
την σύμπραξη που έκαναν - φανερά πια
- ανάμεσα στις δύο Κυριακές, οι δυό
βασικοί του ανθυποψήφιοι Ορφανός
και Τσαμπαρλής. Αυτή η σύμπραξη κι
απ’ ότι έδειξαν τα αποτελέσματα, φαίνεται πως, αντί να συσπειρώσει, εξόργισε τους ψηφοφόρους του Αλίμου.
Σήμερα, δήμαρχος ο Ανδρέας Κονδύλης έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του
στα μεγάλα θέματα που αγγίζουν το
Δήμο του. Οι ενστάσεις που διατύπωσε σχετικά με τον τρόπο ιδιωτικοποίησης της Μαρίνας του Αλίμου και η
αποφασιστική στάση που έδειξε πως
θα κρατήσει, έκαναν αίσθηση και συζητήθηκαν ευρέως.
Στο θέμα της επένδυσης του Ελληνικού
σαφής και παγιωμένη είναι η θέση του
περί αντισταθμιστικών οφελημάτων
για το δήμο Αλίμου.
Στα προβλήματα της καθημερινότητας
ο Ανδρέας Κονδύλης προσπαθεί να
δίνει άμεσες λύσεις με δεδομένο ότι η
κατάσταση την οποία παρέλαβε, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρουν οι γνωρίζοντες τα του Αλίμου, δεν ήταν και η
καλύτερη.
Με έμφαση στις κοινωνικές δομές και
στις δράσεις αλληλεγγύης, η νέα δημοτική αρχή του Αλίμου φιλοδοξεί να
απλώσει ένα δίχτυ προστασίας στους
δοκιμαζόμενους κατοίκους της πόλης
του και παράλληλα να οργανώσει διοικητικά και να εξομαλύνει την οικο-

νομική κατάσταση του Δήμου.
Θα τα καταφέρει; Οι γνωρίζοντες τη
διαδρομή και τις ικανότητες του Ανδρέα Κονδύλη, πιστεύουν πως θα τα
καταφέρει.

Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη
Από το εκλογοδικείο στο ΣτΕ
Ο Καλλικρατικός Δήμος της Ν/Α Αττικής μονοπώλησε στο χρόνο που φεύγει το ενδιαφέρον, αφού το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών
έφτασε στο εκλογοδικείο μετά από την
ένσταση της προηγούμενης διοίκησης
του Σπύρου Πανά.
Η διαφορά των 12 ψήφων υπέρ του
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, και άλλα
στοιχεία που συμπεριλάμβανε η ένσταση της “Ανεξάρτητης Κίνησης”,
μπήκαν στο μικροσκόπιο του εκλογοδικείου, το οποίο, πριν από ένα μήνα
περίπου εξέδωσε απόφαση υπέρ του
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.
Βέβαια, η διαφορά των 12 ψήφων μειώθηκε σε 8, και 10 επίμαχα ψηφοδέλτια την ύπαρξη των οποίων αμφιβητούσε η πλευρά Πανά έγιναν αποδεκτά, αφού υπήρχαν στο Εκλογικό βιβλίο πρωτοκόλλου, παρ’ όλο που
απουσίαζαν τα στελέχη από τον εκλογικό σάκκο.
Γι’ αυτά τα 10 ψηφοδέλτια η πλευρά
του πρ. δημάρχου Σπ. Πανά κατέθεσε
ένσταση επί της απόφασης του εκλογοδικείου στο Συμβούλιο της Επικρατείας η οποία θα εξεταστεί στις 22
Ιανουαρίου 2015.
Όπως και να ‘χει όμως, από την 1η Σε-

πτέμβρη Δήμαρχος είναι ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θυμίζει σε τίποτα τα συμβούλια της προηγούμενης περιόδου,
με τις ατέρμονες συζητήσεις και τις εντάσεις, αν και βρίσκονται μέσα οι ίδιοι
δημοτικοί σύμβουλοι.
Σήμερα, από την πλευρά της διοίκησης
στα δημοτικά συμβούλια που τελειώνουν σε σύντομο χρόνο, η φωνή
που ακούγεται είναι μόνον, - με ελάχιστες εξαιρέσεις - η φωνή του Δημάρχου.
Στο χρόνο που πέρασε το δημοτικό
συμβούλιο κατέγραψε και οδυνηρή
απώλεια, αφού ο επιλαχών και δημοτικός σύμβουλος της προηγούμενης διοίκησης Ντίνος Καραγεώργος έχασε
τη μάχη με τον καρκίνο.
Το παραλιακό μέτωπο και οι προθέσεις της πολιτείας απασχολούν τη δημοτική αρχή του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, η οποία διοργάνωσε σε συνεργασία με την Περιφέρεια, ημερίδα διεκδικώντας τη διαχείρησή του.
Κατά τα άλλα, κι όπως συζητιέται από
τους πολίτες στα στέκια της περιοχής,
προς το παρόν, δεν φαίνεται να έχουν
αλλάξει και πολλά στην καθημερινότητά τους, σχολιάζοντας πως, αρκετά
πράγματα που κατακρίθηκαν από τη
σημερινή διοίκηση όταν ήταν στη θέση
της αντιπολίτευσης, σήμερα υιοθετούνται, όπως για παράδειγμα το να
φυτεύονται και πάλι τα παρτέρια σε
διάφορα σημεία της πόλης.
Σ’ ότι αφορά τώρα στο μείζον θέμα
της καθαριότητας, στο οποίο δίνεται

μεγάλη έμφαση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, οι απόψεις διίστανται.
Άλλοι είναι ευχαριστημένοι, άλλοι δυσαρεστημένοι, όπως άλλωστε γίνεται
πάντα και σε κάθε πόλη, πλην ελαχίστων περιπτώσεων.

Άγιος Δημήτριος
Αναμενώμενη η επανεκλογή
της Μαρίας Ανδρούτσου
Εδώ, η δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου
επανεξελέγη για επανεξελέγη για δεύτερη συνεχή θητεία και μάλιστα, με
σχετικά μεγαλύτερη ευκολία από την
προηγούμενη φορά. Για μας, αλλά και
για αρκετούς απ’ αυτούς που παρακολουθούν τα δρώμενα στο μεγάλο αυτό
δήμο δεν αποτέλεσε καμία έκπληξη,
λόγω του ότι η κυρία Ανδρούτσου
είχε, μεταξύ και άλλων θετικών, κάτι
που έλειψε από ορισμένους συναδέλφους της δημάρχους, και όλως ιδιαιτέρως της νοτιοανατολικής Αττικής.
Διέθετε δηλαδή, (και διαθέτει) τον
ήρεμο και σοβαρό χαρακτήρα, χωρίς
να ειρωνεύεται ή, να προσβάλλει,
ακόμα και να απαξιώνει τους αντιπάλους της, όχι μόνο μέσα στο δημοτικό
συμβούλιο, αλλά και γενικότερα.
Αυτό, πρωτίστως, μαζί με τη συνέπεια
λόγων και έργων της, μέσα και από μία
ορθή διαχείριση των οικονομικών του
δήμου, εκτιμήθηκαν από τους δημότες
- ψηφοφόρους, όπως έδειξαν και τα
αποτελέσματα, αφού της εμπιστεύθηκαν τις τύχες του δήμου και στην τρέχουσα 5ετία.

Ηλιούπολη
Μόνος εναντίον όλων
ο Βαλασόπουλος
Στο δήμο αυτό, και χωρίς να πλατιάσουμε ιδιαίτερα, φάνηκε ότι ο επανεκλεγείς
δήμαρχος
Βασίλης
Βαλασόπουλος, διέθετε αρκετές δυνάμεις για να ξεπεράσει τα όποια εμπόδια βρήκε στο δρόμο του. Παρ’ ότι
ο προεκλογικός αγώνας όπως ανέφερε
δημοσίως τελευταία ο Βασίλης Βαλασόπουλος, ήταν ένας δύσκολος αγώνας γιατί ήταν μόνος εναντίον όλων,
παρ’ όλα αυτά ο λαός ήξερε, όπως
ανέφερε, ποιος δίνει έντιμο αγώνα,
ποιος έχει όραμα και ενδιαφέρεται
πραγματικά για την πόλη.
Στο τιμόνι της Ηλιούπολης για την επόμενη πενταετία λοιπόν, ο Βασίλης Βαλασόπουλος, σκοπεύει να είναι και η
τελευταία, αφού σύμφωνα με όσα δήλωσε, σχετικά πρόσφατα, στο συνέδριο της “Ενωμένης Πόλης” στο Δήμο
Ελληνικού - Αργυρούπολης, πρέπει να
δίνεται τόπος στους νέους ανθρώπους.
Το 2014 φεύγει λοιπόν. Το 2015 που
έρχεται, σύμφωνα και με όσα διαδραματίζονται σήμερα σχετικά με την εκλογή
του Προέδρου της Δημοκρατίας, αναμένεται θερμό και απρόβλεπτο, αφού η πιθανότητα να έχουμε εθνικές εκλογές
είναι μεγάλη.
Να ευχηθούμε καλή και ήρεμη χρονιά σε
όλους και τουλάχιστον να έχουμε την
υγεία μας.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΟΥΜΑΣ:
Πως ανακάλυψα την απάτη με τις ταφές
Ο

Αντιδήμαρχος Πόλης και υπεύθυνος του Κοιμητηρίου Παλαιού Φαλήρου Ανδρέας Δούμας, είναι αυτός που
ξετύλιξε το κουβάρι της απάτης σε βάρος
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, από γραφείο τελετών της ευρύτερης περιοχής και
ενδεχομένως και άλλα άτομα.
Ο 54χρονος ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών εμφάνιζε με πλαστά στοιχεία τους
ετεροδημότες θανόντες τους οποίους ανελάμβανε να ενταφιάσει, ως κατοίκους Παλαιού Φαλήρου, με αποτέλεσμα να
καταβάλλονται στο Δήμο, ως τέλη ταφής
πολύ μικρότερα ποσά, από αυτά που αντιστοιχούσαν στους ετεροδημότες.
Όλα ξεκίνησαν από μία πληροφορία και
κάποιους που παρότρυναν τον Αντιδήμαρχο Ανδρέα Δούμα να ψάξει κάποιες
ταφές, όταν ανέλαβε υπεύθυνος του Κοιμητηρίου.

όπου και διαπιστώθηκε η πρώτη απάτη και
αποκαλύφθηκε ότι είχαν παραποιηθεί οι
λογαριασμοί της ΔΕΗ.
Στη συνέχεια προχώρησε στον έλεγχο των
ταφών ενός έτους.
Έλεγχος πόρτα - πόρτα

Με αφορμή αυτή την πληροφορία, έκανε

δειγματοληπτικό έλεγχο σε δύο ταφές

"Αναγκάστηκα" είπε στο vimaonline.gr ο
Ανδρέας Δούμας, “κι επειδή δεν υπήρχαν
διαθέσιμα στοιχεία, με υπάλληλο του
δήμου να ψάξω πόρτα - πόρτα δεκάδες διευθύνσεις και ονόματα για να διαπιστώσω
αν πράγματι οι θανόντες έμεναν στις διευθύνσεις στις οποίες είχαν δηλωθεί"
"Τα στοιχεία που ανακάλυπτα ήταν συγκλονιστικά και πιστοποιούσαν ότι πράγματι
υπήρχε εξαπάτηση του Δήμου μας. Μετά
από όσα βγήκαν στην επιφάνεια εγώ κι ο
δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης απευθυνθήκαμε στις υπηρεσίες του Οικονομικού
Εγκλήματος της Αστυνομίας, οι οποίες και

Οι
Ηπειρώτισσες
στον
αγώνα
του
'40
'41
Μία εκδήλωση από τον Γυναικείο Εξωραϊστικό Σύλλογο Γυναικών “ΑΘΗΝΑ”

ξεκίνησαν ενδελεχή έλεγχο".
Η δικογραφία στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
Από την προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε μετά από εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε συνδυασμό
και με στοιχεία που προέκυψαν και από
άλλες υπηρεσίες προέκυψε ότι ο 54χρονος
ιδιοκτήτης του γραφείου για τουλάχιστον
δύο χρόνια ( 2011-2012), κατέθετε ψεύτικες δηλώσεις όσον αφορά στα στοιχεία
των θανόντων, εμφανίζοντάς τους ως κατοίκους Παλαιού Φαλήρου.
Ο έλεγχος μέχρι σήμερα έβγαλε στην επιφάνεια 21 τέτοιες περιπτώσεις.
Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία
η οποία εστάλει στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
E.K.

Κώδωνες ανακύκλωσης
γυαλιού στο Παλαιό Φάληρο

Η πρόεδρος του Συλλόγου "ΑΘΗΝΑ" Μαρία Καφούρου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Π

ολλές και ενδιαφέρουσες οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Γυναικείος
Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος
Παλαιού Φαλήρου "ΑΘΗΝΑ".
Μία από αυτές ήταν και το αφιέρωμα στις
ηπειρώτισσες γυναίκες του αγώνα του
1940 - 1941, την επαύριο της εθνικής
επετείου της 28ης Οκτωβρίου, με τίτλο
"Γυναίκες αγωνίστριες της Ηπείρου του
'40 - '41", στον πολυχώρο "Τερψιχόρη"
του Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου.
Η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Καφούρου, πλαισιωμένη από τις κυρίες του
Διοικητικού Συμβουλίου, άνοιξε την εκδήλωση καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας
τον κόσμο για την παρουσία του.
Ομιλήτριες ήταν οι κυρίες Σοφία Πέτσα
φιλόλογος και Βάσω Πέτσα, ιστορικός τέχνης, οι οποίες ανέπτυξαν το θέμα, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα υλικό και
φωτογραφίες γυναικών της Ηπείρου, που
προσέφεραν με κάθε τρόπο και θυσία,
στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές.

Π

ρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού σχεδίασε ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και το έβαλε σε εφαρμογή τοποθετώντας ειδικούς κώδωνες συλλογής.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Γουλιέλμος (δεξιά), η δ.σ. Ευαγγελία Φακιολά, η Γραμματέας της "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ" Παλαιού Φαλήρου Μαίρη
Φωτίου, ο δ.σ. Γ. Βασιλείου, η πρ. δ.σ. Αναστ. Αρσενίδου, ο Κων. Κωνσταντίνου
και τέλος ο δ.σ. Κων. Τεντόμας.
Δεξιά. Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, ο αντιδήμαρχος Πόλης Ανδρέας Δούμας και οι δ.σ. Γ. Ασημακόπουλος και Βίκυ Ανδρικοπούλου.
Η εκδήλωση έκλεισε με τραγούδια που
πρωτακούστηκαν από την αξέχαστη
Σοφία Βέμπο, και τα οποία ερμήνευσαν τα
παιδιά της χορωδίας του 4ου Δημοτικού
Σχολείου, με την καθοδήγηση του μουσικού τους δασκάλου Γιάννη Καραχρήστου.

Το "παρών" έδωσαν, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης,
σύσσωμο σχεδόν το δημοτικό συμβούλιο, όπως επίσης και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης.
Νικόλας Κονταρίνης

Το πρόγραμμα που απευθύνεται στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και στους κατοίκους, έχει ως στόχο
τη συγκέντρωση αμιγώς, γυάλινων συσκευσιών που καταλήγουν πολύ συχνά στα κοινά απορρίμματα.
Ο αντιδήμαρχος Πόλης Ανδρέας Δούμας, με επιστολή του
ενημέρωσε τους καταστηματάρχες πως έχουν τοποθετηθεί οι
ειδικοί κώδωνες και τους ζήτησε να ενημερώσουν γι' αυτό το
προσωπικό των επιχειρήσεών τους ώστε να αποθέτουν στο
εσωτερικό των μπλε κωδώνων συλλογής γυαλιού, τα μπουκάλια που συλλέγονται σε κάθε εργάσιμη ημέρα.
"΄Εχουμε τοποθετήσει 30 ειδικούς κάδους συλλογής γυαλιού, οι οποίοι θα εξυπηρετούν 51 σημεία στο Δήμο και σε
επίσκεψη που κάναμε τελευταία σ' αυτά τα σημεία συλλογής,
διαπιστώσαμε πως οι επιχειρήσεις αλλά και οι κάτοικοι, ανταποκρίνονται ικανοποιητικά" δήλωσε ο κ. Αντιδήμαρχος.
E.K.
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Δικαίωση για το VIMAONLINE.GR
Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή του τ. Δημάρχου Γλυφάδας Κώστα Κόκκορη

Μ

ε την υπ' αρ. 6896/2014 απόφασή του,
το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που
συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις
9-10-2014, ΑΠΕΡΡΙΨΕ στο σύνολό της την
από 15-11-2011 κατατεθείσα αγωγή του τέως
δημάρχου και νυν δημοτικού συμβούλου Γλυφάδας, Κώστα Κόκκορη, κατά του VIMAONLINE.GR για δημοσίευμα σχετικά με την
υπόθεση της απώλειας αρκετών χιλιάδων
ευρώ, από την μη καταβολή των δημοτικών
τελών, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, του
κτιρίου στο οποίο σήμερα στεγάζεται η ΕΥΔΑΠ
Α.Ε., επί της οδού Παπανδρέου αρ. 147, συνιδιοκτήτης του οποίου είναι ο Κ. Κόκκορης,
μαζί με τη σύζυγό του Σοφία Χατζάκη, όπως
δηλώνει ο ίδιος ο ενάγων.
Με τίτλο "ΧΑΘΗΚΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ" είχαμε παρουσιάσει στις 8-11-2011 σημαντικά
στοιχεία γύρω από αυτό το θέμα, βάσει των
οποίων, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού και, συνάμα, δήμαρχος τότε, Γλυφάδας Κ. Κόκκορης, παρέλειψε, να καταθέσει τις σχετικές δηλώσεις στη
ΔΕΗ, όταν το καλοκαίρι του 2000 έπαψε να το
μισθώνει ο Δήμος Γλυφάδας (ΟΤΑ) και αμέσως
μετά, τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, το μίσθωσε η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., η οποία όφειλε να πληρώνει στο Δήμο τα απαιτούμενα δημοτικά τέλη κ.
ά. φόρους, αφού το "Ειδικό Καθεστώς" της ατέλειας, αφορά μόνο τους ΟΤΑ.
΄Ετσι, και μετά από έρευνα του δημότη Γλυφάδας
Αναστασίου Γιαννακόπουλου απεκαλύφθη πως,
όντως, ο Δήμος Γλυφάδας είχε χάσει χιλιάδες
ευρώ από την ιστορία αυτή, και μάλιστα, αυτό γινόταν για μία ολόκληρη σχεδόν 10ετία, με την
ΑΝΟΧΗ του ιδίου του δημάρχου - ιδιοκτήτη
Κώστα Κόκκορη!

Το σκεπτικό
της Δικαστικής Απόφασης
Εν συντομία, αυτά παρουσιάσαμε στις 8-11-2011
στην ηλεκτρονική εφημερίδα μας VIMAONLINE.
GR, τα οποία, κατά τον Κ. Κόκκορη, τον έθιγαν
βάναυσα, σ' ότι αφορά την "τιμή", την "προσωπικότητα" και την "υπόληψή" του, με αποτέλεσμα
να μας κάνει αγωγή, ζητώντας μας "χρηματική ικανοποίηση", μεταξύ άλλων...., χαρακτηρίζοντας το
αναρτηθέν ρεπορτάζ, ως συκοφαντικό, προσβλητικό κλπ.
Όλα αυτά - και άλλα - ανέφερε στην προαναφερθείσα αγωγή του ο Κ. Κόκκορης, ως ενάγων,

Κώστας Κόκκορης
τ. δήμαρχος Γλυφάδας

πάντα.
Το Δικαστήριο, όμως, λαμβάνοντας υπ' όψιν την
μαρτυρία του πρώην, και επί σειρά ετών, προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Γλυφάδας Παναγιώτη Γιάχου, καθώς και τα επίσημα έγγραφα
που προσκομίσαμε οι εναγόμενοι δια του πληρεξουσίου δικηγόρου μας Στέλιου Κατσέλη, είχε
εντελώς διαφορετική άποψη απ' αυτήν του Κ.
Κόκκορη και αποφάσισε ότι, όλα όσα γράψαμε
είναι αληθή και πως, σωστά πράξαμε ως μέσο
ενημέρωσης, απορρίπτοντας στο σύνολό της την
αγωγή του, όπως βέβαια και όλους τους ισχυρισμούς του.
Επιπροσθέτως μάλιστα, τον καταδίκασε να μας
καταβαλλει τα δικαστικά μας έξοδα. Επίσης, το Δικαστήριο έκρινε ότι, η παράλειψη εκ μέρους του
ενάγοντος τ. δημάρχου Γλυφάδας, Κώστα Κόκκορη, να προβεί στις σχετικές δηλώσεις προς το
δήμο (Γλυφάδας), προκειμένου να γίνει η άρση
της ατέλειας από τα Δημοτικά Τέλη του προαναφερθέντος ακινήτου του, της ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
του, έγινε δολίως εκ μέρους του, καθώς ο ίδιος
γνώριζε τη νόμιμη υποχρέωσή του, προς υποβολή των δηλώσεων αυτών.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να δούμε ορισμένα

άκρως ενδεικτικά αποσπάσματα της υπ' αρ.
6896/2014 Δικαστικής απόφασης, έτσι ώστε, ο
κάθε δημότης - πολίτης της Γλυφάδας (και όχι
μόνο, ασφαλώς), να εξάγει τα, καθαρά, δικά του
συμπεράσματα.

Απόσπασμα
της Δικαστικής Απόφασης
"... Ο ενάγων, ως συνιδιοκτήτης του ακινήτου,
αν και όφειλε να τροποποιήσει τα στοιχεία του
καταναλωτή, προκειμένου να αρθεί η ατέλεια και
να γνωστοποιηθουν αρχικώς τα στοιχεία των συνιδιοκτητών και στη συνέχεια τα στοιχεία του
επόμενου μισθωτή, και συγκεκριμένα της ΕΥΔΑΠ,
η οποία το μίσθωσε στις 1-9-2000, παρέλειψε να
προβεί εκ νέου στις σχετικές αυτές δηλώσεις προς
το δήμο Γλυφάδας.
Αποτέλεσμα της παραλείψεως αυτής ήταν να μη
καταβληθούν τα δημοτικά τέλη, τα οφειλόμενα
από τον ενάγοντα ως συνιδιοκτήτη κατά τους
μήνες του καλοκαιριού του 2000, κατά τους
οποίους δεν ήταν μισθωμένο το ακίνητο, και
έκτοτε από την ΕΥΔΑΠ ως νέας μισθώτριας, μέχρι
το Σεπτέμβρη του 2011, όταν έλαβε χώρα η κα-

ταγγελία δημότη του δήμου Γλυφάδας περί της
παραλείψεως αυτής, σύμφωνα με το από 16-92011 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ προς τον ενάγοντα,
ο οποίος αναγκάστηκε έκτοτε να προβεί στις νόμιμες ενέργειες. Την παράλειψη των τελευταίων εκ
μέρους του ενάγοντος εξέθεσε το προαναφερθέν
δημοσίευμα στην ηλεκτρονική διαδικτυακή εφημερίδα ενημέρωσης με την επωνυμία "VIMAONLINE".
Η παράλειψη των σχετικών δηλώσεων του ενάγοντος κατ' άρθρο 24 παρ. 5 του ν 2130/1993
έγινε δολίως, καθώς ο ενάγων γνώριζε τη νόμιμη
υποχρέωσή του προς καταβολή τους, τόσο ως
ιδιοκτήτης, λαμβανομένης υπόψη της προαναφερθείσας πραγματωθείσας δηλώσεώς του προς
το Δήμο Γλυφάδας, όταν ο τελευταίος μίσθωνε
το εν λόγω ακίνητο, όσο και εκ της ιδιότητάς του
ως δημοτικού συμβούλου ήδη από το έτος 2006
και Δημάρχου από 1-1-2011, στα καθήκοντα του
οποίου συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος της νόμιμης εισροής των δημοτικών εσόδων. Η δήλωση κατ' άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 2130/1993,
στην οποία υποχρεούται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, είναι διάφορη από τη δήλωση για το φορέα
και δικαιούχο του λογαριασμού παροχής του
ρεύματος, που γίνεται προς τη συλλέγουσα τα δημοτικά τέλη για λογαριασμό του δήμου ΔΕΗ,
στην οποία δήλωση ο ενάγων αναφέρεται στην
υπό κρίση αγωγή με πρόθεση συγχύσεως του Δικαστηρίου.
Η ανάρτηση και σύνταξη του επίδικου δημοσιεύματος δεν συνιστά παράνομη και άδικη πράξη δυσφημήσεως από το συνδυασμό των άρθρων 366
παρ. 1 και 3 και 367 παρ. 1γ' Π.Κ., καθώς ανέδειξε το αληθές γεγονός της μη καταβολής των
δημοτικών τελών που αντιστοιχούσαν κατά τα
προαναφερθέντα στο εν λόγω μίσθιο με την
"ανοχή" του ενάγοντος, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται σε αυτό, και της παράλειψης της υποχρεώσεώς του να αποδεσμεύσει το ακίνητο από
το ειδικό καθεστώς απαλλαγής δημοτικών τελών,
δεν έγινε με σκοπό εξύβρισης ή προσβολής της
προσωπικότητας του ενάγοντος και καλύπτεται
από το δικαιολογημένο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και την κοινωνική αποστολή του Τύπου,
δεκτής γενομένης της σχετικής ενστάσεως δικαιολογημένου ενδιαφέροντος κατ' άρθρο 367
παρ. 1 περ. γ' Π.Κ. Κατ' ακολουθία, πρέπει η υπό
κρίση αγωγή να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη,
και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της πρώτης
και του δευτέρου των εναγομένων εις βάρος του
ενάγοντος, κατόπιν αιτήματός τους, όπως ειδικό
τερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας".

Ανεστάλη η πληρωμή του προστίμου για το παράνομο Νεκροταφείο Γλυφάδας

Μ

ε προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου
Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, η πληρωμή του
προστίμου που είχε επιβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα Περιβάλλοντος),
για το παράνομο νεκροταφείο που είχε στήσει εν μία νυκτί, στην Α' Ζώνη του Υμηττού
ο πρ. Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης, πήρε αναστολή εκτέλεσης.

Το πρόστιμο το οποίο με τις προσαυξήσεις έχει
φτάσει στις 130.000 ευρώ, είχε ως αποτέλεσμα
να χάσει ο Δήμος Γλυφάδας τη φορολογική του
ενημερότητα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να
εκτελέσει οικονομικές πράξεις, όπως π.χ. να μην
μπορεί να πληρώσει στους υπαλλήλους το
εκλογικό επίδομα.
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών μετά από
την εμπεριστατωμένη εισήγηση του δικηγόρου
του Δήμου κ. Γεωργούλα και την παρουσία του

Δημάρχου Γιώργου Παπανικολάου, αποφάσισε
την αναστολή της εκτέλεσης πληρωμής, προκειμένου η υπόθεση να επανεξεταστεί.
Κύκλοι του Δημαρχείου αναφέρουν ότι, στο
τέλος ο δήμος δεν θα μπορέσει να αποφύγει
την πληρωμή του από τη στιγμή που αυτό έχει
επιβληθεί. Όλες οι προσπάθειες του Δήμου,
όμως, θα επικεντρωθούν ώστε αυτό να μειωθεί.

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Δεκέμβριος 2014

9

δημοτικό ρεπορτάζ

Χριστούγεννα στο «Νότιο Πόλο» της Μαρίνας Φλοίσβου
Εορταστικές εκδηλώσεις από την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 έως και την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015

Τ

ην εμπειρία ενός ξεχωριστού πολικού σκηνικού,
αυτή του Νότιου Πόλου, θα ζήσουν όσοι επισκεφθούν τις φετινές γιορτές τη Μαρίνα Φλοίσβου. Πιο
συγκεκριμένα, από τις 14 Δεκεμβρίου 2014 έως και τις
6 Ιανουαρίου 2015, η Μαρίνα Φλοίσβου «φοράει» τα
γιορτινά της και σας μεταφέρει σε ένα πολικό σκηνικό,
χαρίζοντας χαμόγελα και μοναδικές στιγμές, παρέα με
το σήμα κατατεθέν της εορταστικής περιόδου, που δεν
είναι άλλο από τη μεγαλύτερη και δημοφιλέστερη παγοπίστα των Νοτίων Προαστίων, η οποία επιστρέφει
μαζί με τους θαυμαστές του ice skating.
Οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις της μαρίνας, με
θέμα «Χριστούγεννα στο Νότιο Πόλο», ξεκινούν με
την Τελετή Έναρξης, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις
17:00, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθούν πολλά εντυπωσιακά δρώμενα που θα μαγέψουν
μικρούς και μεγάλους μαζί με την παραδοσιακή φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Ο Άγιος Βασίλης καταφθάνει πάντα από… τη θάλασσα.
Οι πιγκουΐνοι τον βρίσκουν εγκλωβισμένο πάνω σε ένα
παγόβουνο και τον βοηθούν να προσεγγίσει τις εγκαταστάσεις της μαρίνας για να δώσει το έναυσμα της φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και της
εκτόξευσης πολύχρωμων πυροτεχνημάτων που θα γεμίσουν τον ουρανό με Χριστουγεννιάτικη μαγεία και
λαμπερά χρώματα.
Κάλαντα και μελωδίες από dj set ντύνουν εορταστικά
την ατμόσφαιρα. Παράλληλα, ψυχαγωγοί και animateurs προσφέρουν άφθονη διασκέδαση, ενώ καλλιτέχνες του face-painting μεταμορφώνουν μικρούς και
μεγάλους σε πιγκουΐνους και ζώα των πάγων.
Η επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων κορυφώνεται με τους ήχους του δημοφιλούς νεανικού
μουσικού συγκροτήματος Vanilla Swing, που μαζί με
τις μασκώτ-πιγκουΐνους, θα τραγουδήσει χριστουγεννιάτικες και άλλες πολλές επιτυχίες, ξεσηκώνοντας μικρούς και μεγάλους επισκέπτες.
Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, η Μαρίνα
Φλοίσβου υποστηρίζει τους Συλλόγους «ΑΛΜΑ» και
«Χαμόγελο του Παιδιού» φιλοξενώντας στον χώρο της
τα Χριστουγεννιάτικα bazaar τους, στα οποία μπορεί
κανείς να διαλέξει από στολίδια έως υπέροχα, γιορτινά
δώρα για οικογένεια και φίλους.

Επιπροσθέτως, φέτος η Μαρίνα Φλοίσβου υιοθετεί και
στηρίζει το θεσμό του Δέντρου της Αγάπης και της
Προσφοράς του Δήμου Π. Φαλήρου, με απώτερο
σκοπό την ενεργή συνδρομή στη συλλογή τροφίμων
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Συσ-

σίτιο του δήμου.
Από τις 14 Δεκεμβρίου λοιπόν και μετά, οι επισκέπτες
της μαρίνας θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν
διάφορες, ευχάριστες και γεμάτες διασκέδαση χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες οι οποίες θα συνεχι-

στούν τα Σαββατοκύριακα 20-21/12, 26-28/12 και 0304/01, καθώς και τις ημ/νίες 24/12, 31/01, 05-06/01.
Αναλυτικά το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα της Μαρίνας Φλοίσβου στη σελ. 23.
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Χρώματα κι αρώματα της Ελλάδας
στο Βοτανόκηπο του Παλαιού Φαλήρου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΣ

Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης πλαισιωμένος από τον Άρη Ματιάτο, τον πατέρα Θεόδωρο του Ιερού Ναού Αγίου Αλεξάνδρου και τον αντιδήμαρχο Νίκυ Γιάκοβλεφ, κόβει
την κορδέλα μαζί με μικρά παιδιά, που στο μέλλον θα μάθουν από τον δημοτικό βοτανόκηπο της πόλης τους τα βότανα της πατρίδας μας.

Τ

ο Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Δημοτικού Βοτανόκηπου στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου.

Ένα ακόμη έργο είναι γεγονός λοιπόν, καταλαμβάνοντας μία έκταση 3.140 τ.μ., εντός του Πάρκου του Φλοίσβου και που, εκτός του ότι αποτελεί πνεύμονα
πρασίνου για τους πολίτες μιας αστικής περιοχής, όπως
είναι το Παλαιό Φάληρο, ταυτόχρονα, λειτουργεί και
ως πεδίο επιμόρφωσης του κοινού και, όλως ιδιαιτέρως, εκπαίδευσης των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία του δήμου.
Τα φυτά που καλλιεργούνται στο Βοτανόκηπο του Παλαιού Φαλήρου, εξήντα (60) είδη, τέσσερις χιλιάδες
διακόσιες σαράντα (4.240) ρίζες φυτών, φέρουν ενημερωτικές πινακίδες με πληροφορίες για την ταυτότητα
και χρησιμότητά τους.
Σ΄ ότι αφορά την υλοποίηση του σύνθετου και απαιτητικού αυτού εγχειρήματος, στη μελέτη, ως προς την κηποτεχνική διαμόρφωση της όλης έκτασης, πέραν όλων
των άλλων, ελήφθησαν υπ' όψιν οι κλιματολογικές
συνθήκες που επικρατούν εκεί, επειδή τα είδη των
φυτών έπρεπε να είναι συμβατά, λόγω και της κοντινής
απόστασης του Βοτανόκηπου από τη θάλασσα.
Μετά τον αγιασμό, ο δήμαρχος κάλεσε στο βήμα τον
Κοσμήτορα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητή Γιώργο Σκαράκη, ο οποίος συνεχάρη τον κ.
Χατζηδάκη για το έργο του αλλά και για τον σκοπό που
αυτό έγινε, γενικότερα.
Με τη σειρά του τώρα, ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, μεταξύ άλλων, στάθηκε στα όσα κατά καιρούς
διαδίδουν κάποιοι συγκεκριμένοι "κύκλοι" με διανομή
διαφόρων φυλλαδίων και παρομοίων τινών περί "ξεπουλήματος" της παραλίας κλπ., λέγοντας κατηγορηματικά πως, όλα αυτά είναι ψεύδη, αφού όλη η έκταση
αυτή έχει παραχωρηθεί από το Κράτος στο Δήμο νόμιμα και επ' αόριστον.
"Κανείς δεν πρόκειται να μας πάρει τίποτε απ' όσα
έχουμε κερδίσει μέσα από αγώνες. Η περιουσία του
δήμου δεν πωλείται" ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σχετικά με άλλα έργα είπε ότι, ως Δήμος, δεν έχουν
παρά ελάχιστα πράγματα να κάνουν πια, όμως, αυτό
που τον ενδιαφέρει περισσότερο από όλα τ' άλλα,
είναι η διατήρηση και συντήρηση του Πάρκου και όλων
όσων μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί στην πόλη.

Άρης Ματιάτος: "Δήμος πρότυπο το
Παλαιό Φάληρο"
Τον κύκλο των ομιλητών έκλεισε ο Πρόεδρος της "Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε." κ. Ματιάτος, ο οποίος
διαβεβαίωσε δημοσίως πως, δεν υπάρχει καμία πρό-

θεση και καμία σκέψη να αρθεί η παραχώρηση που έχει
κάνει το Κράτος (και οι ίδιοι ως αρμόδιος φορέας)
όλης αυτής της έκτασης στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
Αναφερόμενος δε, σε όλα τα έργα που έχουν γίνει
μέχρι τώρα σ' όλη την παραλία της πόλης, είπε: "Κύριε
Δήμαρχε, είστε πρότυπο για όλους μας, γιατί έτσι επιθυμούμε ν' αναπτυχθεί όλη η παράκτια ζώνη μέχρι το
Σούνιο. Κύριε Χατζηδάκη, είστε παράδειγμα για όλους.
Έχετε εκμεταλλευθεί με τον καλύτερο τρόπο ότι σας
έχει παραχωρηθεί από το Κράτος".

Μαρίνα Φλοίσβου
Ως παράδειγμα σωστής αντιμετώπισης σχετικά με την
παραχώρηση εκ μέρους του κράτους και αξιοποίησης
της δημόσιας περιουσίας, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου ανέφερε την επένδυση που έγινε λίγα μέτρα παραπέρα, αυτήν της Μαρίνας Φλοίσβου δηλαδή, της
αποκαλούμενης και ως "Μαρίνας των θαυμάτων",
τόσο από τον ίδιο όσο και απ' όλο τον κόσμο.
Να σημειώσουμε, επίσης, πως, μέσα στο Πάρκο του
Φλοίσβου, η σημερινή διοίκηση του δήμου έχει δημιουργήσει τον μεγαλύτερο παιδότοπο των Βαλκανίων,
στον οποίο μπορούν να φιλοξενηθούν 1.400 παιδιά
ηλικίας 2 έως 12 ετών, ο δημοτικός κινηματογράφος,
αμφιθέατρο 100 θέσεων, αναψυκτήριο κ. ά.
Την εκδήλωση των εγκαινίων τίμησαν με την παρουσία
τους: ο Γ. Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών Δημ. Καλογερόπουλος, οι Δήμαρχοι Γιάννης Κωνσταντάτος, Αργυρούπολης - Ελληνικού, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Γιώργος Παπανικολάου Γλυφάδας, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Π. Φαλήρου
Γιώργος Χρυσοβερίδης, οι αντιδήμαρχοι Αργυρούπολης - Ελληνικού, Λάζαρος Τογρίδης και Βασίλης Κρητικός, Γλυφάδας Γιάννης Τζούβελης, οι αντιδήμαρχοι
Παλαιού Φαλήρου Ανδρέας Δούμας, Νίκυ Γιάκοβλεφ,
Γιάννης Γουλιέλμος, Αλέξανδρος Κορόμηλος καθώς
και οι δημοτικοί σύμβουλοι Π.Φ. Θεόδωρος Κανέλλος, Στέλιος Μαυρακάκης, Βίκυ Ανδρικοπούλου, Αλέξανδρος Πανταζής, Χ. Γιαννοπούλου, Ελένη
Μαυρίδου, Γιώργος Καραμαρούδης, Γιάννης Βουλγαρέλλης, Μαρία Μιχαλοπούλου, Μαρία Αρώνη, Γιώργος Βασιλείου, Κ. Τεντόμας, Δ. Πιτούλης, Γιάννης
Τριάντος κ. ά.
Επίσης, ο Δ/ντής της Μαρίνας Φλοίσβου Σταύρος Κατσικάδης, η πρ. αντιδήμαρχος Μαίρη Φωτίου, ο έγκριτος νομικός Αθηνών Στέλιος Κατσέλης, ενώ, από
φορείς και συλλόγους της πόλης, οι κυρίες Μαρία Καφούρου, Ρένα Μαρουλίδου, Εύη Μπούκα, Μαρία Δάφνου, κ. ά.

Από αριστερά. Μαρία Μιχαλοπούλου, Διονύσης Χατζηδάκης, Άρης Ματιάτος, Νικόλας Κονταρίνης, Μαρία Θεμελή, Σταύρος Κατσικάδης. Δεξιά. Οι δ.σ. Παλαιού Φαλήρου: Θεόδωρος Κανέλλος, Ευαγγελία Φακιολά, Βίκυ Ανδρικοπούλου και ο αντιδήμαρχος Γιάννης Γουλιέλμος.

Από αριστερά. Ο Θεόδωρος Κανέλλος, (δ.σ. Παλαιού Φαλήρου), Γιάννης Κωνσταντάτος, Διονύσης Χατζηδάκης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και Βασίλης Κρητικός (Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Ελληνικού - Αργυρούπολης).
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Τριακόσια κιλά λάδι σε άπορες οικογένειες από το λιομάζωμα της Γλυφάδας

Από τη συγκομιδή στο ελαιοτριβείο του Ωρωπού. Ο Δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Άννα Μικροί και μεγάλοι στο λιομάζωμα.
Καυκά και ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Τσιώλης.

Τ

ριακόσια κιλά λάδι, έβγαλε σε πρώτη φάση ο
δήμος Γλυφάδας από τις ελιές που μάζεψε από
τα δέντρα που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο.
Η πρώτη συγκομιδή απέφερε 1240 κιλά ελιές, οι
οποίες μεταφέρθηκαν σε ελαιοτριβείο του Ωρωπού για την εξαγωγή του λαδιού.
Το λάδι αφού πιστοποιήθηκε από τον ΕΦΕΤ συσκευάστηκε σε συσκευασίες των πέντε κιλών και
μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας θα διατεθεί σε
οικογένειες που έχουν άμεσο οικονομικό πρόβλημα.
Η πρώτη εξόρμηση είχε χρονική διάρκεια τεσσάρων ημερών και έπεται συνέχεια. Ο στόχος είναι
να παραχθεί ένας τόνος λάδι περίπου.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η συγκομιδή έγινε
με τη συμμετοχή εθελοντών - δημοτών της Γλυφάδας. Παρών σ' όλες τις εργασίες ήταν ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου, η αντιδήμαρχος
Κοινωνικών Υπηρεσιών Άννα Καυκά κ. ά.

Παπανικολάου: Εξoρθολογίζουμε τα έξοδα - Μειώνουμε τα δημοτικά τέλη

Ε

ξορθολογίζουμε τα έξοδα, μειώνουμε τα
δημοτικά τέλη. Αυτή είναι η λογική βάση
πάνω στην οποία σκοπεύει να κινηθεί η δημοτική αρχή της Γλυφάδας, προκειμένου να
υλοποιήσει την προεκλογική της δέσμευση
για μείωση των δημοτικών τελών κατά 10%.
"Έχουμε δεσμευθεί να το κάνουμε" είπε,
απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, ο Δήμαρχος
Γιώργος Παπανικολάου, και συνέχισε λέγοντας πως θα διερευνηθούν οι κωδικοί στους
οποίους θα υπάρξει περιστολή δαπανών,
ούτως ώστε να αποκτηθεί η δυνατότητα της
μείωσης των δημοτικών τελών για όλα τα
νοικοκυριά της Γλυφάδας.
Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε πως ήδη η
νέα δημοτική αρχή μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της απήλλαξε από τα δημοτικά τέλη τα
Άτομα με ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ) και τους
πολύτεκνους.

Αντέχει τα "βάρη" ο Δήμαρχος Γλυφάδας

Ό

ταν πριν από ένα περίπου χρόνο, ο ευρωβουλευτής τότε Γιώργος Παπανικολάου εμφανίσθηκε στα δημοτικά πράγματα της Γλυφάδας, διεκδικώντας το δημαρχιακό θώκο, πολλοί ήταν εκείνοι που αμφισβήτησαν τις
αντοχές του.
Πολλοί θεώρησαν πως προερχόμενος από το "εξευγενισμένο" ευρωπαϊκό
περιβάλλον δύσκολα θα μπορούσε να "επιβιώσει" στον σκληρό και ιδιαίτερο
χώρο των δημοτικών στη Γλυφάδα. Επίσης, πίστευαν πως δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσει και τη δημαρχία.
Ένα χρόνο μετά, ο Γιώργος Παπανικολάου τους διέψευσε, αφού σε πείσμα
όλων βγήκε νικητής με σαρωτικό ποσοστό εκλογής έναντι του προκατόχου
του Κ. Κόκκορη και αν κρίνουμε και από τη φωτογραφία διαθέτει αντοχές και
προσαρμοστικότητα στις διαφορετικές από τις ευρωπαϊκές, συνθήκες του
Δήμου Γλυφάδας.
Η μέχρι στιγμής πορεία του στον δημαρχιακό θώκο, αν και είναι πολύ νωρίς
ακόμα, καταγράφεται με θετικό πρόσημο.

Αλλάζουν και πάλι τα λεωφορεία 122 και Α3 στη Γλυφάδα

Τ

ο ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας του δημοτικού συμβουλίου Γλυφάδας της 11ης
Νοεμβρίου για τις δυσμενείς - για τους κατοίκους - αλλαγές των λεωφορειακών γραμμών
στη Γλυφάδα και η έντονη κινητοποίηση της δημοτικής αρχή έφεραν αποτέλεσμα αφού όπως
αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου, υπήρξαν τροποποιήσεις προς το καλύτερο στα δρομολόγια των λεωφορείων από και προς τη
Γλυφάδα.
Συγκεκριμένα μετά από εισήγηση της δημοτικής
αρχής και του Δημάρχου, Γιώργου Παπανικολάου, το ζήτημα της κατάργησης και συγχώνευσης λεωφορειακών γραμμών συζητήθηκε κατά
τη συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας, το οποίο και υιοθέτησε ομόφωνα ψήφισμα με το οποίο αντιδρά
έντονα στην κατάργηση και συγχώνευση λεωφορειακών γραμμών, που πλήττει άμεσα την
πόλη μας.
Με το ψήφισμα, αλλά και με τις ενέργειες που
ακολούθησαν από την πλευρά της δημοτικής

αρχής, εκφράστηκε η κατηγορηματική αντίθεση
στη συγκοινωνιακή υποβάθμιση του Δήμου
Γλυφάδας, που στερείται ζωτικών μεταφορικών
υπηρεσιών για τους πολίτες.
Κατόπιν τούτου, η απόφαση των Συγκοινωνιών
Αθηνών για τροποποιήσεις στις λεωφορειακές
γραμμές 122 και Α3 διευκολύνουν τους δημότες, χωρίς πάντως να καλύπτουν πλήρως τις
συγκοινωνιακές ανάγκες της πόληςκαι των κατοίκων της.
Συγκεκριμένα, η νέα, τροποποιημένη διαδρομή
της γραμμής 122 είναι η εξής:
α) Στην κατεύθυνση προς τη Σαρωνίδα:
Βουλιαγμένης, Σάκη Καράγιωργα, Ποσειδώνος,
συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.
β) Στην κατεύθυνση προς το Στ. Ελληνικού:
Ποσειδώνος, Ναπ. Ζέρβα, Βουλιαγμένης, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.
Η νέα διαδρομή της γραμμής Α3 είναι η εξής:
α) Στην κατεύθυνση προς Γλυφάδα:
Βουλιαγμένης, Σοφίας Βέμπο, Ανδρέα Παπανδρέου, Βουλιαγμένης, Γρ. Λαμπράκη, Κύπρου,

Σακ. Καράγιωργα, Τέρμα.
β) Στην κατεύθυνση προς Αθήνα:
Ποσειδώνος, Γρ. Λαμπράκη, Βουλιαγμένης, Ανδρέα Παπανδρέου, Σοφίας Βέμπο, Βουλιαγμένης, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.
"Η προσπάθειά μας για την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των δημοτών της Γλυφάδας με τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα συνεχιστεί ακόμα
πιο οργανωμένα και δυναμικά", δήλωσε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου και συνέχισε.
Απαιτούμε:
- Την ενίσχυση των λεωφορειακών γραμμών
που διέρχονται από την πόλη μας
- Την πύκνωση των δρομολογίων από και
προς τη Γλυφάδα
- Την άμεση δρομολόγηση της επέκτασης της
γραμμής 2 του Μετρό, με τρεις σταθμούς στη
Γλυφάδα μετά από τον υφιστάμενο σταθμό
στο Ελληνικό

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Δεκέμβριος 2014

12

ρεπορτάζ

Εικαστικές δημιουργίες της Στέλλας Ευγένα
στη γκαλερί "ΙΡΙΣ"
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΡΡΙΚΑ ΧΟΥΚΕΡ - ΦΩΤΟ ΗΛΕΚΤΡΑ
1

Έ

κθεση με τη συλλογή των έργων της με τον
τίτλο "Outside my window", πραγματοποίησε η Στέλλα Ευγένα στη Γκαλερί "ΙΡΙΣ" της
Μαρίζας Φασιανού.
Η καλλιτέχνις δημιουργεί συνδυάζοντας με ένα
ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο τεχνοτροπίες και
υλικά, όπως, ελαιογραφίες σε plexiglass με μοριακό φωτισμό, λάδι σε inox με κρυφό φωτισμό ή, πάνελ από διάτρητο PVC.
Φως και χρώματα κυριαρχούν και "αγκαλιάζουν" απαλά και διακριτικά τα θέματα των
έργων της Στέλλας Ευγένα, χωρίς να στερούν
τίποτε από τα βασικά τους στοιχεία και πάντα
σε σχέση με την αρχιτεκτονική του εσωτερικού
χώρου την οποία σπούδασε, με καθηγητές
τους κ.κ. Ζουμπουλάκη, Γεωργιάδη και Μυταρά.
Η Στέλλα Ευγένα έχει εργαστεί ως αρχιτέκτων
εσωτερικού χώρου στο εξωτερικό και στην Ελλάδα συνεργαζόμενη με τον αρχιτέκτονα Τ.
Παναγιωτόπουλο.
Παράληλα εργάστηκε για μία 10ετία στα ΤΕΙ
Αθηνών, στην έδρα χρώματος - ελεύθερου
σχεδίου και κυρίως στην έδρα πλαστικής, όπου
συνεργάστηκε με τους καλλιτέχνες Κ. Ρόκο, Μ.
Λίτινα και Α. Δούκα.
Ζωγραφικά της έργα βρίσκονται στο Δήμο Σαρωνικού και σε ιδιωτικές συλλογές
Την έκθεση τίμησε με την παρουσία της η
υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.
Επίσης, μεταξύ των καλεσμένων διακρίναμε
την πρόεδρο της "Κοινωνικής Στήριξης" Αναστασία Τσιακάλου, τις κυρίες Τάνια Παπακωνσταντίνου, Άννα Ροκοφύλλου, Φαίη Πεσκέση,
Άννα Ματσουκασβίλι, Ζέτα Αντζακλή και τους
κυρίους Κωστέα Γείτονα, Τάκη Μαυρωτά, Στέλιο Καρίμπα κ.ά.
Οι φωτογραφίες:
1. Λάδι σε plexiglass με μοριακό φωτισμό.
2. Αλέκος Φασιανός, Αναστασία Τσιακάλου, Όλγα Κεφαλογιάννη, Νικόλας Κονταρίνης, Μαρίζα Φασιανού, Χριστόφορος

2

Κουρουπάκης (Γ.Γ. ΕΤΑΔ).
3. Αλέκος Φασιανός, Όλγα Κεφαλογιάννη,
Μαρίζα Φασιανού, Στέλλα Ευγένα και Χριστόφορος Κουρουπάκης.
4. Στέλλα Ευγένα, Α. Ιωαννίδης (Καθηγητής
Ιστορίας της Τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών), Ε. Ιωαννίδη.
5. Στέφανος Δασκαλάκης (ζωγράφος), Βαγγέλης και Φούλη Χρόνη, Τάκης Μαυρωτάς
(Ιστορικός Τέχνης)
6. Έλλη Παξινού (Ιστορικός Τέχνης), Στέλλα
Ευγένα.
7. Η Αναστασία Τσιακάλου (Πρόεδρος της
"Κοινωνικής Στήριξης" με τον Νικόλα Κονταρίνη.
8. Μαρίζα Φασιανού, Γιώργος Ξηραδάκης,
Ειρήνη Νταϊφά.

3

4

6

5

7

8
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Το μεγάλο Gala της “Κοινωνικής Στήριξης”

Πανοραμική άποψη της αίθουσας. Δεξιά. Η Πρόεδρος της "Κοινωνικής Στήριξης" Αναστασία Τσιακάλου, ανάμεσα στον επιχειρηματία Χαράλαμπο Παπαδόπουλο και τον Διευθυντή του "V" και
"Β" Νικόλα Κονταρίνη, με τις κυρίες Δώρα Παπαδοπούλου (αριστερά), Εύη Κονταρίνη, Άννα Στάθος και Άννια Μουτζάκη.
"ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
"Τυφλοί δεν είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να δουν, τυφλοί είναι αυτοί που βλέπουν
και όμως αδιαφορούν".
Το φιλανθρωπικό σωματείο "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ", για μια ακόμα φορά, απέδειξε πως
είναι ένας σύλλογος, που, πέρα από τη συνεχή
του παρουσία, διαθέτει συνέπεια λόγων και
έργων για το σκοπό που ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται για πάνω από δεκαπέντε ολόκληρα
χρόνια.
Στην αίθουσα "Γαία" μεγάλου γνωστού παραλιακού ξενοδοχείου της περιοχής, η "Κοινωνική Στήριξη" πραγματοποίησε μια θαυμάσια εκδήλωση
φιλανθρωπικού χαρακτήρα, τα έσοδα της οποίας
θα διατεθούν για τους σκοπούς του Σωματείου και
συγκεκριμένα για να χαρίσουν το χαμόγελο σε
πέντε μικρά παιδιά που το έχουν ανάγκη, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων η Πρόεδρος Αναστασία Τσιακάλου στην ομιλία της.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου - Gala, έγινε η παρουσίαση της Collection Φθινόπωρο - Χειμώνας
2014-2015 της Βικτώριας Χαϊτογλου και της συλλογής κοσμημάτων της Ελένης Πετροπούλου.
Τα νυφικά της "ELENA'S VORREA, haute couture
by George Vorreas, έκλεισαν την όμορφη αυτή
βραδιά που, στο σύνολό της, εντυπωσίασε όλες τις
κυρίες όλων των ηλικιών, αλλά και που είχαν γεμίσει ασφυκτικά όλους τους χώρους της μεγάλης κεντρικής αίθουσας του ξενοδοχείου.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια της βραδιάς είχε η Alice
Dikaiou και τη μουσική υποστήριξη η μπάντα των
Sweet Melody.

Η πρόεδρος της Κοινωνικής Στήριξης Αναστασία Τσιακάλου. Δεξιά, δημιουργοί και δημιουργίες μπροστά στο φωτογραφικό φακό.
που διανύει η χώρα μας.
Αναφέρθηκε, άκρως επιγραμματικά, στις πολυσχιδείς δραστηριότητες του Σωματείου, καθώς, επίσης, και στις συνέργειες με μεγάλα κοινωφελή
Ιδρύματα του εξωτερικού και Πρεσβείες, στοχεύοντας - από κοινού - στη στήριξη των ευπαθών
ομάδων, δημιουργώντας γέφυρες φιλίας και αλληλεγγύης.
Ολοκληρώνοντας, ευχαρίστησε θερμά όλους τους
χορηγούς που συνέδραμαν την "Κοινωνική Στήριξη" ώστε να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή.

Αναστασία Τσιακάλου: "Πασχίζουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα"
Στη σύντομη, πλην, όμως, μεστή ομιλία - χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Κ.Σ. κυρία Τσιακάλου,
είπε μεταξύ άλλων ότι, το Σωματείο τους μαζί με
τους καλούς συνεργάτες της, τους εθελοντές, τους
φίλους και τους χορηγούς από την επιχειρηματική
κοινότητα, πασχίζει για το καλύτερο αποτέλεσμα
στον ανθρωπιστικό αγώνα κατά το πόνου, της
φτώχειας, της ασθένειας και της αναπηρίας. Και όλα
αυτά, μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον

Η Αναστασία Τσιακάλου ανάμεσα σε φίλες
της "Κοινωνικής Στήριξης".

Ο Γ. Βορρέας με τα κορίτσια που παρουσίασαν τα νυφικά του οίκου ELENA VORREA.
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Γιώργος Παπανικολάου:

Η πλειοψηφία της ευθύνης

Δεν συμμερίζομαι την ανησυχία που καλλιεργείται για το ρόλο
της "Παράκτιο Αττικό Μέτωπο"

Η

προσφυγή των Δήμων Αλίμου και
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης στο
ΣτΕ κατά της μεταβίβασης του παραλιακού μετώπου στην εταιρεία του Δημοσίου "ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Α.Ε." και η ερώτηση από τον δ.σ. Τάσο
Ταστάνη, γιατί και ο δήμος Γλυφάδας δεν
έκανε το ίδιο, υπήρξε η αφορμή να δοθούν εκ μέρους του Δημάρχου Γιώργου
Παπανικολάου οι ακόλουθες εξηγήσεις:
"Δεν συμμεριζόμαστε την ανησυχία που
καλλιεργείται, ότι η αυτή η εταιρεία του δημοσίου έρχεται να αμφισβητήσει το δικαίωμα της πρόσβασης των πολιτών στην
παραλία. Αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς
είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια αναπτυξιακής προόδου της περιοχής και όχι στέρηση από τους πολίτες του δικαιώματός
τους να απολαμβάνουν αυτό το δημόσιο
αγαθό".
"Δεν καταλαβαίνουμε" συνέχισε ο κ. Παπανικολάου, "την ανησυχία που καλλιεργείται
περί
"ξεπουλήματος".
Το
"ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ" καλείται
να κάνει μια μελέτη, ένα διαγωνισμό αναπτυξιακής προόδου για να δει ποιες μπορεί
να είναι οι μελλοντικές χρήσεις της ευρύτε-

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δήμαρχος
Γλυφάδας.
ρης περιοχής της παραλίας. Αυτή είναι η
προσέγγιση που κάνουμε εμείς".
"Το γεγονός ότι όλο το παραλιακό μέτωπο
έχει περιέλθει στην "ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ" και δεν υπάρχει η εμπλοκή και
οι συναρμοδιότητες διαφόρων φορέων
του δημοσίου, έχει και τα καλά του. Ξέρουμε πλέον με ποιον έχουμε να κουβεντιάσουμε για να πάρουμε εγκρίσεις για
μελλοντικές μας παρεμβάσεις".

Σχετικά με τις προσφυγές των δημάρχων
Αλίμου και Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
είπε πως τις παρακολουθούν με προσοχή,
"δεν καταλαβαίνομε όμως την ανησυχία
τους, γιατί η "ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ" έρχετε να κάνει μια διαχείρηση του
παραλιακού μετώπου με εντελώς διαφορετική λογική από το ΤΑΙΠΕΔ" τόνισε ο Γ.
Παπανικολάου.
"Το ΤΑΙΠΕΔ, άλλωστε, είναι ο φορέας που
καλείται να κάνει πωλήσεις - αποκρατικοποιήσεις για να ελαττωθεί το δημόσιο
χρέος και όχι η ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ".
"Σε κάθε περίπτωση πάντως, είμαστε σε
φάση αναμονής για να δούμε πως λειτουργεί αυτή η εταιρεία του Δημοσίου και το
Υπουργείο Οικονομικών που είναι αρμόδιο για τους κοινόχρηστους χώρους".
Τέλος, ο κ. Παπανικολάου είπε πως σ' ότι
αφορά στο Δήμο Γλυφάδας, υπάρχει μια
πρώτη απόφαση από την ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ για την αναβάθμιση της
παραλίας της πόλης. "Άλλωστε για το
σκοπό αυτό έχουμε συμπεριλάβει και ανάλογο κονδύλι στον προϋπολογισμό του
2015" κατέληξε.

Δείπνο τριών Δημάρχων με "άρωμα" Ελληνικού
Οι τρεις δήμαρχοι
Αλίμου, Γλυφάδας και
Ελληνικού - Αργυρούπολης εκτός από τις
επίσημες συναντήσεις
βρίσκονται και ανεπίσημα, όπως αποκάλυψε το vimaonline.gr
προκειμένου να συζητήσουν για θέματα που
απασχολούν τους δήμους τους και στα
οποία έχουν κοινές
αναφορές.

Τ

ο κλίμα συνεργασίας μεταξύ των δημάρχων Ελληνικού - Αργυρούπολης Γ. Κωνσταντάτου, Αλίμου Ανδρ. Κονδύλη και
Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου έρχεται να επιβεβαιώσει ακόμα μια συνάντηση που είχαν,
πρόσφατα, σε εστιατόριο της παραλίας.

Στο δείπνο που είχε ως θέμα συζήτησης κυρίως
την επένδυση του Ελληνικού και τη στάση τους
απέναντι στη LAMDA, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίσθηκαν οι επόμενες κινήσεις τους
μετά και την θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ
του Ελληνικού κράτους και την LAMDA DEVELOPMENT.
Γεγονός που αναγνωρίζεται από πολλούς, είναι
πως, σημαντικό ρόλο θα παίξει η στάση των

τριών δημάρχων στην εξέλιξη του επενδυτικού
σχεδίου.
Οι τρεις δήμαρχοι, μέχρι στιγμής, κρατούν κοινή
διαπραγματευτική γραμμή όσον αφορά στις
απαιτήσεις τους απέναντι στην LAMDA.
Επί της αρχής, και οι τρεις, είναι θετικοί με την
ανάπλαση του Ελληνικού. Όπως όμως έχουν
δηλώσει προεκλογικά αλλά και μετακλογικά θα
πρέπει και οι τρεις δήμοι να έχουν αντισταθμιστικά οφέλη από αυτήν την τεράστια επένδυση,
όπως π.χ. θέσεις εργασίας για τους κατοίκους
των τριών πόλεων.
Από την πλευρά της η LAMDA DEVELOPMENT
γνωρίζει καλά, έχοντας και το παράδειγμα της
επιτυχίας της επένδυσης στη Μαρίνα του Φλοίσβου, ότι τέτοιου είδους επενδύσεις πετυχαίνουν μόνο εάν αγκαλιαστούν από τους πολίτες

και τις τοπικές κοινωνίες ειδικότερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η LAMDA DEVELOPMENT έχει ανοίξει τα χαρτιά της στους 3 δημάρχους και τους έχει κάνει κοινωνούς των
σχεδίων της προκειμένου να ακούσει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους.
Με το βλέμμα στραμμένο στα οφέλη για τους
Δήμους τους
Οι τρεις νεοεκλεγέντες δήμαρχοι Κωνσταντάτος,
Κονδύλης, Παπανικολάου, εκτός του ότι ανήκουν στη νέα γενιά της Αυτοδιοίκησης, τη γενιά
των σαραντάρηδων, έχουν και άλλο ένα κοινό
σημείο αναφοράς. Πολέμησαν και κέρδισαν στις
προηγούμενες δημοτικές εκλογές, "παλαιάς
κοπής" και νοοτροπίας, δημάρχους πρεσβεύοντας νέα ήθη και αρχές.
Και οι τρεις τους πετυχημένοι επαγγελματίες
στους χώρους τους, άνθρωποι της αγοράς,
έχουν μια τελείως διαφορετική λογική από τους
προκατόχους τους όσον αφορά στην ανάπτυξη
και την διαχείριση ενός δήμου.
Αυτή η διαφορετική νοοτροπία έπεισε τους δημότες να τους εμπιστευθούν τις τύχες τριών από
τους πιο σημαντικούς δήμους της Αθήνας.
Σημαντικούς, γιατί στα "χωρικά τους ύδατα",
βρίσκεται η μεγαλύτερη επένδυση που θα γίνει
επί ελληνικού εδάφους. Μία επένδυση, στην
οποία προσβλέπουν οι τρεις δήμαρχοι, αφού θα
προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει στην ανάπτυξη όλου του λεκανοπεδίου,
της Ελληνικής οικονομίας, αλλά και θα αναβαθμίσει την περιοχή γύρω από τα σύνορά της.

ΓΡΑΦΕΙ
Η ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Ν.Δ.
Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

Χριστούγεννα του 2011.
ο μέλλον της χώρας είναι ζοφερό. Τα ξένα Μέσα Ενημέρωσης περιγράφουν το Grexit –την έξοδο από το
ευρώ- τα Spreads τραβάνε την ανηφόρα, και το χρηματιστήριο την κατιούσα.
Μια χώρα μετέωρη, ένας λαός διαλυμένος.
Οι εκλογές του Μάϊου και του Ιουνίου διαμορφώνουν ένα
νέο πολιτικό σκηνικό και ο Αντώνης Σαμαράς αναλαμβάνει
Πρωθυπουργός.
Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αναδιαρθρώσεων και αλλαγών με προοπτική την έξοδο της χώρας
από το Μνημόνιο.
Μετά από 2,5 χρόνια σκληρών θυσιών του ελληνικού
λαού, η χώρα φαίνεται πως βγαίνει από τη κρίση. Με τα λάθη,
τις αδικίες και τις αστοχίες που έγιναν (βλέπε ΕΝΦΙΑ), αλλά
βγαίνει.
Μετά από 2,5 χρόνια έχουμε διαβεί τον αναφορικό δρόμο
και βρισκόμαστε μπροστά σε μια Νέα Εποχή. Και αυτό έγινε –
το ξαναλέω- χάρη στις προσπάθειες όλων μας: . Αποτρέψαμε
την έξοδο από το ευρώ, όταν κάποιοι φλέρταραν με την εκδοχή αυτή- βγάλαμε πλεονάσματα και ψηφίσαμε ισοσκελισμένο
προϋπολογισμό.
Σε μια νέα εποχή μεταρρυθμίσεων, μέσα ένα νέο Εθνικό
Σχέδιο εξόδου από την κρίση όπου η χώρα θα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αυτό είναι το στοίχημα της κυβέρνησης.
Και όπως φάνηκε από την σύγκρουση που είχε με την
Τρόικα, το στοίχημα αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο.
Η σύγκρουση αυτή σε συνδυασμό με την πολιτική αβεβαιότητα που προκαλεί η αντιπολίτευση, την ώρα που χρειαζόμασταν σταθερότητα και διαπραγματευτική ισχύ, επισπεύδει την
διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Είναι λοιπόν τώρα μια ώρα ενότητας για όλους προκειμένου
να δημιουργήσουμε μια νέα πλειοψηφία της ευθύνης. Αυτήν την
ώρα έχουμε μια παραδοχή και μια απορία
Η παραδοχή είναι πως ξέρουμε τι σημαίνει για τη χώρα η
εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας:
Πρώτον, ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης της χώρας το
επόμενο δίμηνο. Δεύτερον, πιστοληπτική γραμμή στήριξης ως
μαξιλαράκι στις αναταραχές των αγορών. Τρίτον, οριστική λύση
στο πρόβλημα του χρέους. Τέταρτον, επιτάχυνση της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης.
Το ερώτημα είναι πως δεν ξέρουμε τι θα σημαίνει για τη
χώρα η μη εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Το μόνο που ξέρουμε είναι πως, όλα τα παραπάνω θα παγώσουν και θα γυρίσουμε στο μηδέν. Θα γυρίσουμε στο 2011.
Είναι λοιπόν ώρα της ευθύνης για το μεγάλο «ναι» ή, το μεγάλο «όχι».
«Ναι» στη σταθερή πορεία της χώρας για έξοδο από τα
μνημόνια και «όχι» στους επικίνδυνους λαϊκισμούς στην ανέξοδη παροχολογία που εμφανίζονται ως προγράμματα σωτηρίας.
Η χώρα δεν αντέχει πολιτικές του «λεφτά υπάρχουν» για
δεύτερη φορά.
Είτε θα προχωρήσουμε με σταθερά βήματα μπροστά είτε
θα επιστρέψουμε στο αβέβαιο παρελθόν.
Χριστούγεννα 2014.
Θα πούμε καλώς ήρθες 2015 ή, ευτυχισμένο το 2012;

Τ
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"Φωτίστηκε" ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
σχολεία του δήμου
- "Η Ευτυχούπολη"
Μια πρωτότυπη θεατρική περιπέτεια για μικρούς και
μεγάλους θεατές με δράση, χιούμορ, μουσική, χορό και
πολλά μηνύματα…
Συμμετέχουν τα παιδικά και εφηβικά τμήματα χορού της
δημοτικής Κοινότητας Ελληνικού.
Διασκευή του Παραμυθιού ‘Η Ευτυχούπολη’ της συγγραφέως Μαριλίτας Χατζημποντόζη (Εκδόσεις Ψυχογιός) & Καλλιτεχνική Επιμέλεια Παράστασης: Αργυρώ
Κωνσταντινίδου.
- "Το ζαχαροπλαστείο των ξωτικών". Το εργαστήρι
του Άη Βασίλη. Χριστουγεννιάτικο face painting.
- "Το γραμματοκιβώτιο του Άη Βασίλη".
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ώρα 18.00
Παιδιά, ελάτε να διασκεδάσουμε…
Με τον κλόουν ΚΙΚΟ σε ένα μοναδικό πρόγραμμα Μαστοράντζες του Γέλιου’.
Πολιτιστικό Κέντρο “Μίκης Θεοδωράκης”- Κύπρου 68,
Αργυρούπολη.

Μ

ε το άναμμα των χριστουγεννιάτικων δένδρων
στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ο δήμος έκανε και επίσημα την
έναρξη της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς.
Οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν στάθηκαν ικανές να
κρατήσουν μακριά τους γονείς και τα παιδιά που χάρηκαν με την ψυχή τους την γιορτινή ατμόσφαιρα.
Όμως, ολόκληρη η πόλη μετά από αρκετά χρόνια, δίνει
την εικόνα της χαράς και της γιορτής, αφού με γιορτινό
φωτισμό στολίστηκε το Δημαρχείο, το Σπίτι της Γυμναστικής, διάφοροι κοινόχρηστοι χώροι, ενώ οι δρόμοι και οι πλατείες απέκτησαν χριστουγεννιάτικο
διάκοσμο.
Η δημοτική αρχή σε άμεση συνεργασία με τους επιχειρηματίες των δύο πόλεων σχεδίασαν το γιορτινό διάκοσμο και η πλειοψηφία των μαγαζιών στόλισε τους
εξωτερικούς τους χώρους, συμβάλλοντας απ' την
πλευρά τους, ώστε η πόλη να αποκτήσει όμορφη και
ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.
Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, είπε:
Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,

Εύχομαι ολόψυχα τα φετινά Χριστούγεννα να είναι μια
περίοδος ευτυχίας και ελπίδας για όλους μας.
Ας είναι το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, αφετηρία μιας
δημιουργικής εποχής για την πόλη μας, το Ελληνικό –
Αργυρούπολη, με επίκεντρο τον άνθρωπο-πολίτη και
τις ανάγκες του.
Να ανοίξουμε την καρδιά μας και να αφήσουμε την
Αγάπη να αγκαλιάσει όλους τους συνανθρώπους μας.
Για πρώτη φορά στολίζουμε με φάτνες και λαμπάκια
πολλά σημεία στην πόλη μας, ώστε να δώσουμε εορταστικό χρώμα στις γειτονιές και τους εμπορικούς
δρόμους. Κάθε χρόνο θα βελτιώνουμε το στολισμό μας
γιατί σας αξίζει το καλύτερο και κυρίως στα παιδιά μας.
Εύχομαι λοιπόν σε όλους και ιδιαίτερα στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας, υγεία, κάθε ευτυχία, εκπλήρωση των στόχων και των ονείρων μας, δύναμη για
μια ελπιδοφόρα επανεκκίνηση που θα δώσει και πάλι
χαμόγελα στα πρόσωπά μας.
Με τη σκέψη μου σε εσάς και την Αγάπη μου σε όλες και
όλους,
Χρόνια Πολλά! Καλά Χριστούγεννα! Ευτυχισμένο το
2015!
Εορταστικές εκδηλώσεις θα υπάρχουν για όλο το
διάστημα των γιορτών και μέχρι τις 4 Ιανουαρίου.
Συγκεκριμένα:

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ώρα 19.30
- Δύο Γενιές χαμογελούν, καλωσορίζοντας τα Χριστούγεννα του 2014
- Χριστουγεννιάτικη Συναυλία.
Συμμετέχουν: Οι Χορωδίες των Κ.Α.Π.Η του δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, η Χορωδία της Δ.Ε.Η. Σκηνοθετική επιμέλεια: Νίκος Αϊβαλής.
Πολιτιστικό Κέντρο "Μίκης Θεοδωράκης"-Κύπρου 68,
Αργυρούπολη.

Τετάρτη 17, Πέμπτη 18, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ώρα
19.00
Μαθητικές Συναυλίες
στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Αργυρούπολης Γ. Μιχαλακέας’
Κύπρου 97 και Χρ. Σμύρνης, Αργυρούπολη
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, ώρα 17: 00
- Μαγικό ταξίδι στη χώρα των Χριστουγέννων!
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού (Πρώην Αμερικάνικη
Βάση).
- Έκθεση Χριστουγεννιάτικων δένδρων στο πολιτιστικό κέντρο "Μίκης Θεοδωράκης" από τα δημοτικά

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, ώρα 19.30
- Μουσικές ζωής & Χοροί με πάθος
Ένα παιχνίδι ανάμεσα στις νότες και τα βήματα.
Συμμετέχουν: Η Banda del Sol, τα τμήματα Latin χορών
του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.
Πολιτιστικό Κέντρο Μίκης Θεοδωράκης’-Κύπρου 68,
Αργυρούπολη.
Κυριακή 4 Ιανουαρίου, ώρα 20.00
- Και εις έτη πολλά…
Καλωσορίζουμε την καινούργια χρονιά με την Πρωτοχρονιάτικη συναυλία χορωδιακής μουσικής με τη
συμμετοχή των χορωδιών Ελληνικού, Αργυρούπολης
και συλλόγου υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος.
Πολιτιστικό Κέντρο "Μίκης Θεοδωράκης"-Κύπρου 68,
Αργυρούπολη.

Κρητικός και Τογρίδης επί ποδός μέρα - νύχτα στο δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης

Τ

α όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας αλλά και τα
όσα δημοσίως καταγγέλονται από τη σημερινή διοίκηση
του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης για τα έργα και τις
ημέρες της προηγούμενης δημοτικής αρχής, έχουν κάνει τον
Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο και τους συνεργάτες του να
τρέχουν από νωρίς, τα ξημερώματα για την ακρίβεια, μέχρι
και αργά τη νύχτα, προκειμένου να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα.
Έτσι, αν και μόλις δύο μήνες από τότε που ανέλαβαν τις
τύχες αυτού του δήμου, έχουν ξεκινήσει έναν παραγματικό
μαραθώνιο, σε όλους σχεδόν τους τομείς, ώστε να νοικοκυρέψουν τα πράγματα και ν' αρχίσει να μπαίνει μία τάξη,

όπως, για παράδειγμα, στο εργοτάξιο, όπου αντίκρυσαν
τριτοκοσμικές εικόνες ή, στην εικόνα του δημαρχιακού μεγάρου, εξωτερικά τουλάχιστον.
Στην, όντως, μεγάλη αυτή προσπάθεια, αξίζει να αναφερθούμε σε δύο πρόσωπα, τα οποία εργάζονται ακατάπαυστα,
κάτι που αναγνωρίζεται από τους δημότες, έστω κι αν ο
χρόνος είναι πολύ μικρός από την ημέρα που ανέλαβαν τα
καθήκοντά τους.
Είναι οι κύριοι Βασίλης Κρητικός και Λάζαρος Τογρίδης.
Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας - Πρασίνου - Περιβάλλοντος
και Πόλης αντίστοιχα.
Βέβαια, πρέπει να πούμε (και να θυμίσουμε) ότι, και οι δύο,
όπως και αρκετοί άλλοι ασφαλώς, έχουν υπηρετήσει στο
κοντινό σχετικά παρελθόν, επί δημαρχίας Ευσταθιάδη δηλαδή, τον Δήμο και από άλλες θέσεις, όπως λ.χ. αυτές του
Πολιτισμού και του Αθλητισμού, έχοντας συνδέσει το
όνομά τους με σημαντικό και πάνω απ' όλα σοβαρό έργο.
Μπορούμε να πούμε λοιπόν, κι επειδή τίποτε δεν είναι τυχαίο σ' αυτή τη ζωή, πως, σοβαρά έργα γίνονται από σοβαρούς ανθρώπους. Και μάλιστα, όταν αυτοί δεν έχουν
υπάρξει ποτέ ανεπάγγελτοι αλλά βρίσκοναι για πολλά χρόνια και με επιτυχία στο άκρως ανταγωνιστικό πεδίο των
ελεύθερων επαγγελμάτων της επιχειρηματικότητας και της
καθ' όλα απαιτητικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
N.K.
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Παραλίγο να χαθεί μια ζωή στην παραλία
του Αλίμου εξαιτίας της κρατικής αδιαφορίας
Έντρομη η μητέρα είδε το καρότσι να κατευθύνεται προς τις τρύπες όπου έσκαγαν τα μανιασμένα κύμματα

Έ

να γεγονός που λίγο έλειψε να έχει τραγική κατάληξη, έφερε ξανά και επιτακτικά το θέμα της επισκευής του
σπασμένου κράσπεδου και του οδοστρώματος στην παραλία του Αλίμου, που χρόνια
τώρα βρίσκεται εκεί, χάσκοντας, σε πείσμα
των δημόσιων υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την επισκευή του αλλά κωλυσιεργούν
επιδεικτικά και εξοργιστικά.
Σύμφωνα με μαρτυρία της μητέρας, λίγο έλειψε
πριν από μερικές μέρες, το μεσημεριανό γεύμα
μιας οικογένειας σε παραλιακό εστιατόριο της
περιοχής, να εξελιχθεί σε τραγωδία, όταν το
βρεφικό καροτσάκι λόγω της ολισθηρότητας
του πεζοδρομίου και των δυνατών ανέμων ξέφυγε από τα χέρια της μητέρας και κινδύνευσε
να πέσει στις τρύπες που έχουν δημιουργηθεί
από την καθίζηση του δρόμου.
Έντρομη, είδε το καρότσι να κατευθύνεται προς
τις τρύπες όπου έσκαγαν τα μανιασμένα κύμματα. Σε μια απελπισμένη προσπάθεια, την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, τράβηξε το παιδί
από το καρότσι, λίγο πριν αυτο πέσει στο κενό,
ανάμεσα στην προβλήτα και την θάλασσα.
Σοκαρισμένη η μητέρα δέχθηκε την βοήθεια
των περαστικών, οι οποίοι την απομάκρυναν
από το επικίνδυνο σημείο.
Το vimaonline.gr επικοινώνησε με την δημοτική αρχή του Αλίμου, γνωστοποίησε το συμβάν και ζήτησε να μάθει γιατί αυτή η
απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση του παραλιακού αυτού δρόμου, δεν διορθώνεται. Στο
σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε πως, ιδιαίτερα
τους καλοκαιρινούς μήνες, η περιοχή κατακλύζεται από δεκάδες οικογένειες που απολαμβά-

νουν τον περίπατό τους.
Όπως μας ανέφερε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος
Αλίμου Α. Κονδύλης, το συγκεκριμένο θέμα λιμνάζει εδώ και πολλά χρόνια στα γρανάζια της
γραφειοκρατίας, αφού οι αρμοδιότητες μπλέκονται, με αποτέλεσμα η υπόθεση αυτή να έχει
γίνει "μπαλάκι" που πηγαινοέρχεται από υπηρεσία σε υπηρεσία.
Όπως μας δήλωσε, με την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Σεπτέμβριο, έδωσε εντολή
στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να προβεί
άμεσα σε μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο
ζήτημα και να μην θρηνήσουμε θύματα.
Μετά από έρευνα της αρμόδιας Αντιδημάρχου
Ε. Δουδωνή και των υπηρεσιών του Δήμου,
διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο παραλιακό
κομμάτι υπάγεται στη δικαιοδοσία του τμήματος Αιγιαλού του Υπουργείου Οικονομικών.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος, "οι αρμόδιοι παράγοντες δεν μας αφήνουν ούτε προστατευτική
περίφραξη να βάλουμε, γιατί όπως αναφέρουν
το σημείο αυτό είναι χαρκατηρισμένο ως αυθαίρετο"!
"Ο συγκεκριμένος χώρος περιπάτου είχε δημιουργηθεί παλαιότερα ως δρόμος εξυπηρέτησης
του παλαιού Λούνα Παρκ (Rodeo). Μάλιστα
προκειμένου να είμαστε νόμιμοι πληρώσαμε ως
Δήμος 45.000 ευρώ ως τέλος τακτοποίησης αιθαιρέτου" αποκάλυψε ο κ. Κονδύλης και συνέχισε.
"Οι υπηρεσίες μας έχουν εκπονήσει μελέτη
προκειμένου να προχωρήσουμε στην επισκευή
του κρηπιδώματος και του περιπάτου, έχοντας
βρει παράλληλα και πηγή χρηματοδότησης,
αρκεί το τμήμα Αιγιαλού του Υπουργείου Οι-

κονομικών να μας παραχωρήσει την άδεια να
το επισκεύασουμε. Δεν μπορεί να κινδυνεύουν
ζωές επειδή οι υπηρεσίες του κράτους δεν θέλουν ή δεν έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με
ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφαλείας.
Άν το συγκεκριμένο περιστατικό είχε τραγική
κατάληξη ποιον θα βάρυναν οι ευθύνες; Από
ποιον θα ζητούσαν ευθύνες οι γονείς του παιδιού" μας ανέφερε.
Και συμπλήρωσε, κλείνοντας: "Έχουμε ήδη επισκεφθεί δύο φορές με την αρμόδια Αντιδήμαρχο κα Δουδωνή και την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου μας τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και έχουμε ζητήσει την παρέμβασή
του ώστε να ευαισθητοποιηθεί η Κτηματική

Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και να
μας χορηγήσει άδεια να παρέμβουμε. Εάν δεν
ανταποκριθεί άμεσα η Κτηματική Υπηρεσία, η
Εισαγγελία θα αναζητήσει ευθύνες.
Κάποια στιγμή χρειάζεται ο καθένας μας να αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς από την πλευρά
μας, δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά και ο χώρος να γίνει ασφαλής
και προσβάσιμος".
Με αφορμή το γεγονός αυτό που την τελευταία
στιγμή δεν είχε τραγική κατάληξη ας ελπίσουμε
ότι η αρμόδια υπηρεσία θα αφυπνιστεί δίνοντας τέλος σ' αυτή την επικίνδυνη για την ασφάλεια των πολιτών κατάσταση.

Χρόνια Πολλά
Εύχομαι το 2015
να είναι γεμάτο αγάπη, ειρήνη και
υγεία για όλο τον κόσμο
Αναστασία Σιμητροπούλου
Αντιδήμαρχος Διοίκησης του Δήμου Αλίμου
Δικηγόρος
Δωδεκανήσου 59 Άλιμος, Τηλ.: 210-9966336
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ:
κύριε Κορτζίδη αποκαλύψτε τον κρυφό σας χορηγό

Α

πίστευτες αποκαλύψεις για τα
έργα της πρ. διοίκησης Κορτζίδη
έρχονται στο φως, συνεχώς.
Εναντίον της πολιτικής της συγκάλυψης των έργων των προηγούμενων
δημοτικών αρχών που ακολουθούν
πολλές νεοεκλεγμένες διοικήσεις
δήμων, βρίσκεται η νέα δημοτική
αρχή του Γιάννη Κωνσταντάτου στο
Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Υπέρ του "όλα στο φως", κι "όλα στη
δημοσιότητα" είναι ο νέος δήμαρχος,
κι αυτό όχι γιατί υπάρχει διάθεση ποινικοποίησης της δημοτικής ζωής και
αναγωγής του δημοτικού συμβουλίου
σε λαϊκό δικαστήριο, αλλά γιατί πρέπει
όλα, στα πλαίσια της διαφάνειας, να
γνωστοποιούνται στους δημότες και
να μη θεωρηθεί ότι με τη συγκάλυψη
υπάρχει αποδοχή των κακώς πεπραγμένων και το χειρότερο, ότι υπάρχει
συνέχεια αυτών.
Στα πλαίσια αυτά, καταπέλτης υπήρξε
κατά τη διάρκεια πρόσφατου δημοτικού συμβουλίου ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης

Κωνσταντάτος, ο οποίος περιγράφοντας πεπραγμένα της προηγούμενης
διοίκησης του Χρ. Κορτζίδη, άφησε το
ακροατήριο, στην κυριολεξία, άφωνο,
και έφερε τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης Κορτζίδη, αλλά και
τον ίδιο τον Χρ. Κορτζίδη σε φοβερά
δύσκολη θέση, υποχρώνοντάς τον να
ψελλίσει - στην κυριολεξία - πως δεν
πρόκειται να ακολουθήσει τη δημοτική
αρχή σε πολιτικές που ο ίδιος τις θεωρεί διχαστικές, αποφεύγοντας έτσι να
τοποθετηθεί, δημόσια, όπως επανειλημμένα τον προέτρεψε, ο Γ. Κωνσταντάτος.

Έργα που πληρώθηκαν και δεν
έγιναν ποτέ!
Για έργα που πληρώθηκαν και δεν παραλήφθηκαν αλλά το χειρότερο, ότι
δεν έγιναν ποτέ, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος.
Συγκεκριμένα, σε μία περίπτωση, η διοίκηση Κορτζίδη, εξόφλησε τιμολόγιο
15.000 ευρώ, σε εταιρεία που ΘΑ
έκανε έργο σε χρόνο μεταγενέστερο

στο γήπεδο της Αργυρούπολης. Δηλαδή, προπλήρωσε ένα έργο που δεν
ήξερε καν, αν θα τηρούσε τις προδιαγραφές του.
"Πώς, όμως ήταν σίγουρος ο κ. Κορτζίδης, ότι την επόμενη χρονιά, και με
την κρίση που μαστίζει τον επιχειρηματικό κόσμο, η εταιρεία αυτή θα
υπήρχε;” αναρωτήθηκε ο νυν δήμαρχος Γ. Κωνσταντάτος. (Όπως ακούστηκε η εταιρεία αυτή σήμερα δεν
υφίσταται και τα χρήματα πήγαν υπέρ...
πίστεως).
Ο πρώην δήμαρχος Χρ. Κορτζίδης στις
εξηγήσεις που έδωσε στο Δ.Σ. του
Αθλητικού Οργανισμού είπε πως, είχε
συμφωνήσει(!) με την εταιρεία πως το
έργο θα πραγματοποιούνταν.

Κύριε Κορτζίδη έχετε
"μαύρους" χορηγούς;
Χαρακτηριστικό ήταν επίσης το ερώτημα και άκρως πρόδηλο των προθέσεων της νέα διοίκησης σε θέματα
διαφάνειας των οικονομικών, για το
ποιος ήταν ο χορηγός που πλήρωσε
για τα έργα που έχουν γίνει στο Κολυμβητήριο της Αργυρούπολης.
Συγκεκριμένα είπε ο κ. Κωνσταντάτος:
Τον Αύγουστο του 2013 έγιναν έργα
δεκάδων χιλιάδων ευρώ στο κολυμβητήριο για τα οποία δεν είχε προηγηθεί καμία απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού, ενώ η
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είχε
"μαύρα μεσάνυχτα", δεν το γνώριζε
καν. Όταν χάθηκαν οι εκλογές για τον
κ. Κορτζίδη, οι τεχνίτες ζητούσαν τα
χρήματα, 80.000 ευρώ, από το Δήμο,
ο οποίος δήλωσε άγνοια.
Τελικά, τα χρήματα όπως μας πληροφόρησε ο κ. Κορτζίδης, πληρώθηκαν
από την τσέπη κάποιου χορηγού τον

οποίο ουδείς γνωρίζει, αφού ο πρ. δήμαρχος αρνήθηκε με επιμονή να αποκαλύψει.
Για μία ακόμα φορά κύριε Κορτζίδη
σας ζητάμε ενώπιον του δημοτικού
συμβουλίου και των συμπολιτών μας
που μας παρακολουθούν αυτή τη
στιγμή και για να καταγραφεί στα πρακτικά, να κατονομάσετε τον χορηγό
σας. Ποιος ήταν ο χορηγός, ποιο ήταν
το όνομά του. Γιατί δεν το λέτε; Έχετε
"μαύρους" χορηγούς κύριε Κορτζίδη"; κατέληξε ο κ. Κωνσταντάτος.
"Σιγή ιχθύος" από τον πρ. Δήμαρχο
Χρ. Κορτζίδη. "Σιγή ιχθύος" όμως επικράτησε και σε μία ακόμα αποκάλυψη
του Δημάρχου Γ. Κωνσταντάτου. Στα
υπόγεια του Κολυμβητηρίου είπε, γινόταν εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Αναρωτήθηκε δε, αν αυτό ήταν
σε γνώση του πρ. Δημάρχου και της
τότε Διοίκησης του Αθλητισμού Οργανισμού. (Μπορούσε άραγε να μην
ήταν;)

Άναρχα, παράτυπα
και με αδιαφάνεια
Μετά από όλα όσα ακούστηκαν και δεδομένου ότι ο κ. Κορτζίδης και οι συν
αυτώ, όχι μόνο απέφυγαν να απαντήσουν αλλά και εξήλθαν της αίθουσας
του δημοτικού συμβουλίου κάποια
στιγμή, δήθεν... διαμαρτυρόμενοι(!)
και έως ότου απαντήσουν, όπως τους
προέτρεψε ο Δήμαρχος, δίνει το δικαίωμα η απελθούσα διοίκηση στον
καθένα, να σκεφθεί ότι λειτουργούσαν
άναρχα, παράτυπα και με αδιαφάνεια.
Δηλαδή, ότι κάποιοι με την ανοχή του
τ. Δημάρχου, ο οποίος βέβαια ήταν
απασχολημένος με την "εξυπηρέτηση"
των ιδεολογικών του κατευθύνσεων,
είχαν μετατρέψει το δήμο σε τσιφλίκι

τους και λειτουργούσαν όπως αυτοί
ήθελαν, σαν να είχαν τα "μαγαζάκια"
τους και στις δύο πόλεις.
Και βέβαια αν σταθούμε και στην καταγγελία περί εμπορίου ανταλλακτικών
στα υπόγεια του Κολυμβητηρίου, στο
μυαλό μας έρχονται φωτογραφίες από
το εργοτάξιο με δημοτικά οχήματα,
γδυμένα στην κυριολεξία, εσωτερικά
και εξωτερικά, από κάθε τι χρήσιμο.

Δεν είπε τίποτα...

Ο κ. Κορτζίδης σ' όλα όσα ακούστηκαν αρκέστηκε να πει πως, ότι είχε να
πει το είπε στο διοικητικό συμβούλιο
του Αθλητικού Οργανισμού. Στην
ουσία δηλαδή τίποτα, αφού ούτε αποκάλυψε πως πληρώθηκαν τα 80.000
ευρώ, ούτε ποιος ήταν ο χορηγός που
έδωσε τα χρήματα, για να μάθουν οι
δημότες αν, και ποια σχέση είχε με το
Δήμο. Άχνα, επίσης, δεν ακούστηκαν
και για το εμπόριο ανταλλακτικών στα
υπόγεια του κολυμβητηρίου.
"Έργα... και ημέρες" του Χρ. Κορτζίδη
λοιπόν, και έπεται συνέχεια, όπως δήλωσε τόσο ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος όσο και ο ο πρόεδρος του
Δ.Σ. Γιάννης Τσαρπαλής.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

Απίστευτες αποκαλύψεις για τα έργα της
πρ. διοίκησης Κορτζίδη έρχονται στο φως

Μ

ία – μία αρχίζουν και έρχονται στο φως
της δημοσιότητας οι ατασθαλίες και η
κακοδιαχείριση του Δήμου μας από την
πρώην διοίκησή του.
Όπως δήλωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος, κ. Γ. Κωνσταντάτος, δεν θα συγκαλυφθεί τίποτε και κανένας. Εφεξής, σε κάθε
συνεδρίαση του Δ.Σ., θα ενημερώνεται το
Σώμα για κάθε θέμα της προηγούμενης διοίκησης που βρίσκεται και παραμένει μέχρι σήμερα
ανοιχτό.
Θα έρχονται ΟΛΑ στην επιφάνεια για να ενημερώνεται ο λαός της πόλης.
Ετσι, στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο κάλεσε

δημόσια και μπροστά σε δεκάδες δημότες τον
πρώην δήμαρχο και την ομάδα του να απαντήσουν στα πιο κάτω ερωτήματα και να πουν :
1. Ποιος είναι επιτέλους αυτός ο κρυφός «ευγενικός» χορηγός (έτσι τον ονόμασαν οι ίδιοι)
των μαύρων εργασιών, αξίας πολλών χιλιάδων
ευρώ, που έγιναν το 2013, παράνομα και χωρίς
αποφάσεις, στο Κολυμβητήριο. Ενός έργου,
που, σημειωτέον, δεν έχει παραλάβει η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου και που το θεωρεί παράνομο.
2. Ποιοι είναι αυτοί που έκαναν… εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο υπόγειο του Κολυμβητηρίου;

3. Γιατί εξόφλησαν τιμολόγια άξιας 15.000
ευρώ για έργο στο γήπεδο της Αργυρούπολης,
το οποίο όμως είναι ανύπαρκτο, μιας και δεν
έγινε ποτέ!
4. Ποιος εισέπραττε τα χρήματα και για πόσο
διάστημα για τα 76 συνολικά οστεοφυλάκια
στο νεκροταφείο Ελληνικού, που δεν τα είχε η
Υπηρεσία του Δήμου, όπως ενημέρωσε τη Διοίκηση;
Όλα αυτά έρχονται για πρώτη φορά στο φως
από την μέχρι τώρα έρευνα της νέας Διοίκησης
του Δήμου που συνεχίζεται.
ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΕΣ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ήταν η
απάντηση από τον πρώην Δήμαρχο, ενώ οι

άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης και, κυρίως, εκείνη, που πριν και μετά τις εκλογές φαίνεται να αποτελεί το «δεκανίκι» της παράταξης
του πρ. δημάρχου – όπως έχουμε πολλές φορές
καταγγείλει - έκαναν πως δεν άκουσαν!
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, κ.
Γιάννης Κωνσταντάτος «Έχω υποσχεθεί στους
δημότες μας πλήρη διαφάνεια και όλα θα έρχονται στο φως. Δεν θα συγκαλύψουμε κανέναν. Θα επαναφέρουμε την νομιμότητα και την
διαφάνεια στην πόλη μας.
Γι αυτό και έδωσα πρώτος, όπως είχα υποσχεθεί, το «Πόθεν Εσχες» μου στην δημοσιότητα,
όταν άλλοι το έκρυβαν και το κρύβουν ακόμη
από τους πολίτες».
Λοιπόν κύριοι της Αντιπολίτευσης – πρώην διοίκησης, σας ρωτάμε ακόμη μία φορά, θα απαντήσετε στα ερωτήματα που σας θέσαμε
δημόσια;
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Διημερίδα με θέμα «Οι Παραλίες στους Δήμους» στα 3Β
Χρήσιμα συμπεράσματα προέκυψαν από τη διημερίδα του Δήμου και της Περιφέρειας με τίτλο «Οι Παραλίες στους Δήμους»

Η «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ»
απαντά:
“τα 9 ψέμματα που ακούστηκαν στη διημερίδα”

Μ

ε αφορμή τα όσα ακούστηκαν στην διημερίδα
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, που έλαβε χώρα στις
13.12.2014, με θέμα "οι παραλίες στους Δήμους",
η εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.»
αναφέρει τα εξής:
ιημερίδα με θέμα “Οι παραλίες
Δ
στους Δήμους” οργάνωσε ο
Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-

νης και η Περιφέρεια Αττικής στις 13
και 14 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του
δήμου το συμπέρασμα που εξήχθη
από τη διημερίδα ήταν η ήπια ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της
Αττικής, ενοποίηση με τον αστικό
ιστό της Αττικής και φιλικές προς το
περιβάλλον χρήσεις και κατασκευές.
Στη διημερίδα συμμετείχαν πολλοί
διακεκριμένοι επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Περιφέρειας και των
πολιτικών κομμάτων καθώς και πλήθος φορέων και πολιτών.

Γρ. Κωνσταντέλλος: Οι δήμοι
πρέπει να έχουν τον πρώτο λογο
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ξεκίνησε τις εργασίες της διημερίδας με
ομιλία του κατά την οποία επανέλαβε
τη θέση του ότι οι Δήμοι πρέπει να
έχουν τον πρώτο και κυρίαρχο λόγο
στο σχεδιασμό του παραλιακού μετώπου αφού οι τοπικοί άρχοντες είναι οι
μόνοι που έχουν βιωματική γνώση των
ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής και
τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας. Επίσης οι δήμαρχοι είναι οι
μόνοι που κρίνονται καθημερινά από
τους δημότες τους, και έτσι ελέγχονται
ουσιαστικά οι αποφάσεις τους.
Για να αποδείξει στους παρευρισκόμενους τη μοναδική αξία της τοπικής διαχείρισης των ουσιαστικών ζητημάτων,
ο κ. Κωνσταντέλλος κάλεσε, κατά τη
διάρκεια της δικής του ομιλίας, την κα
Μάιρα Μπίνιου στο βήμα. Η κα Μπίνιου είναι αρχιτέκτονας που μεγάλωσε
στη Βούλα, και αποφάσισε εθελοντικά
να εκπονήσει (και να παρουσιάσει στη
διημερίδα) δική της πρόταση – μελέτη
για την ανάπλαση μέρους του παραλιακού μετώπου της πόλης (δημοτική ενότητα Βούλας). Ο Δήμαρχος επέλεξε
μέσα από την πρόταση της κα Μπίνιου

να δείξει τη μοναδική αξία της δυναμικής της τοπικής κοινωνίας και του ανθρωποδυναμικού της πόλης.
Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου: Είναι
ανάγκη να κερδηθεί το στοίχημα
Μετά τον κ. Κωνσταντέλλο το λόγο
πήρε η Περιφερειάρχης, κα Ρένα Δούρου η οποία τόνισε την ανάγκη να κερδηθεί το στοίχημα της προστασίας του
παραλιακού μετώπου –«στοίχημα που
θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον
της Αττικής. Το μέλλον των πολιτών
της». Η κα Δούρου συνέχισε λέγοντας:
«Η διημερίδα έχει διπλό στόχο. Αφενός την ενημέρωση των πολιτών και
αφετέρου την κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Γιατί καμία τοπική κοινωνία δεν κινητοποιείται για έναν
σκοπό χωρίς την ενεργοποίηση ενημερωμένων πολιτών».
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι βουλευτές, κ.κ. Μπούρας, Βλάχος, Πάντζας, Οικονόμου και Φωτίου, οι
οποίοι σε σύντομες τοποθετήσεις
τους, κατέθεσαν τις θέσεις των κομμάτων που εκπροσωπούσαν για το συγκεκριμένο θέμα.
Τις εργασίες της διημερίδας τις συνέχισε το πρώτο επιστημονικό πάνελ τα
οποίο ανέλυσε τις πολεοδομικές παραμέτρους του θέματος. Στη συνέχεια
το λόγω πήραν εκπρόσωποι της εταιρείας «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο
Α.Ε.» και ενημέρωσαν το κοινό για
τους σκοπούς και τις προθέσεις της
εταιρείας. Τόνισαν πως η εταιρεία δεν
έχει σκοπό να πουλήσει κανένα ακίνητο και ότι ο σχεδιασμός για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου θα
προκύψει μετά την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την εκπόνηση
«Master Plan». Στην συνέχεια οι μελέτη αυτή θα δοθεί στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για
διαβούλευση.
Αμέσως μετά τοποθετήθηκαν οι:
Διονύσης Χατζιδάκης – Δήμαρχος Π.
Φαλήρου

Δημήτρης Λουκάς – Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Γιώργος Σοφρώνης – Δήμαρχος Σαρωνικού
Δημήτρης Κιούσσης – Δήμαρχος Κρωπίας καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Πέτρος Φιλίππου.ενώ παρόντες στη
διημερίδα ήταν και οι κ.κ. Γιάννης
Κωνσταντάτος – Δήμαρχος Ελληνικού
– Αργυρούπολης, Ανδρέας Κονδύλης
– Δήμαρχος Αλίμου, ο πρ. Δήμαρχος
Βύρωνα και Περιφερειακός Σύμβουλος, Νίκος Χαρδαλιάς και ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Καπάταης.
Οι ομιλητές εξέφρασαν τη διαφωνία
τους με το μειωμένο ρόλο της τοπικής
αυτοδιοίκησης και τις επιφυλάξεις του
για τις πραγματικές προθέσεις της εταιρείας. Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι
συμμετέχει ως Δήμαρχος στο Δ.Σ.
της «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.»
και ότι η παρουσία του εκεί συμβάλει στην προστασία των συμφερόντων των δήμων.
Με παρεμβάσεις και τοποθετήσεις κατοίκων και φορέων έκλεισαν οι εργασίες της πρώτης μέρας.
Η δεύτερη μέρα της διημερίδα ξεκίνησε
κατευθείαν με τα επιστημονικά πάνελ τα
οποία ανέπτυξαν τις νομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.
Μετά από κάθε θεματική ενότητα υπήρξαν τοποθετήσεις και ερωτήσεις των
παρευρισκόμενων ενώ τη διημερίδα
έκλεισε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπάρξει
αξιοποίηση ήπιας μορφής που δεν θα
αλλοιώνει τη φυσιογνωμία των παραλιακών πόλεων και που θα παράγει οικονομικό αποτέλεσμα αρκετό ώστε να
καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες της
νέας αναπλασμένης παραλιακής ζώνης.
Για να διασφαλιστεί όμως αυτό, ο κ.
Κωνσταντέλλος τόνισε πως απαιτείται
άλλη προσέγγιση η οποία θα βάζει
τους αιρετούς της περιοχής τουλάχιστον σε συναποφασιστικό ρόλο και
όχι απλώς εισηγητικό.

1. Είναι ψέμα ότι η " ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ", είναι εταιρία εδικού σκοπού, είναι
ΔΕΚΟ.
2. Είναι ψέμα ότι η Εταιρία είναι μικρό ΤΑΙΠΕΔ ή
έχει σχέση με αυτό, είναι ΝΠΙΔ με μοναδικό μέτοχο
το ελληνικό δημόσιο, λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, έχει άλλη δομή, διαφορετική φιλοσοφία και διακριτό ρόλο-σκοπό από το ΤΑΙΠΕΔ.
3. Είναι ψέμα ότι η Εταιρία έχει την κυριότητα των
αιγιαλών, αντίθετα της παραχωρήθηκε η διαχείριση
αυτών ενώ υφίσταται πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο
του ν. 2971/2001.
4. Είναι ψέμα ότι τα έσοδα της Εταιρίας χρησιμοποιούνται για την εξόφληση των δανειστών και την μείωση του χρέους, το αντίθετο, παραμένουν
αποκλειστικά στην ελληνική οικονομία.
5. Είναι ψέμα ότι Εταιρία πουλάει-ξεπουλάει την δημόσια αυτή περιουσία, αντίθετα ένας εκ των σκοπών
ίδρυσης της ήταν η απόλυτη προστασία-κατοχύρωση
αυτής και η περαιτέρω διαχείριση και αξιοποίησή της,
προς όφελος των πολιτών και της ελληνικής οικονομίας.
6. Είναι ψέμα ότι η ανάκληση της απόφασης της διυπουργικής τον Μάιο του 2014, για την παραχώρηση
δύο ακινήτων που ανήκουν στην "υπό αξιοποίηση
περιοχή", έγινε υπό την αντίδραση των "θιγόμενων"
οργανώσεων - πολιτών, που ούτε το γνώριζαν. Αντίθετα, αυτό έγινε αποκλειστικά με πρωτοβουλία της
εταιρίας και άμεση ανταπόκριση του αρμοδίου οργάνου.
7. Είναι ψέμα ότι από την δράση της εταιρίας θα
χαθεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα, αντίθετα ρητά αυτό κατοχυρώνεται.
8. Είναι ψέμα ότι επιχειρείται τσιμεντοποίηση της περιοχής, αντίθετα υφίσταται ρητή δέσμευση για πλήρη
σεβασμό - εφαρμογή των υφιστάμενων πολεοδομικών, περιβαλλοντικών κλπ διατάξεων.
9. Είναι ψέμα ότι οι ΟΤΑ δεν έχουν λόγο στο εν
λόγω εγχείρημα, αντίθετα αυτοί θα συμμετάσχουν συνδράμουν στο σχεδιασμό και θα επωφεληθούν
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Το σχέδιο του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
για το παραλιακό του μέτωπο

Τα σχέδια που δημοσιεύονται σήμερα αποτελούν μέρος της μελέτης που αφορά στο παραλιακό μέτωπο της Βούλας
και τις συνδέσεις του με τα ενδότερα της πόλης.
Η μελέτη αναδιατυπώνει τους πολεοδομικούς κανονισμούς με όρους αειφορίας, βιωσιμότητας και οικο-φιλικότητας.
Κυρίως όμως εστιάζει στις κοινωνικές προεκτάσεις του θέματος.
Η κεντρική ιδέα στοχεύει στο να απελευθερωθούν οι αποκλεισμένες περιοχές,να ομαλοποιηθεί η διαδρομή
και να ανοιχτεί μια γοητευτική συνομιλία βουνού και θάλασσας.
Γίνεται πιλοτικά επεξεργασία για την Πλαζ Β΄ Βούλας αλλά θα μπορούσε η λογική να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε πλαζ των ΒΒΒ.
Η μελέτη επεμβαίνει ήπια στην τοπογραφία με μαλακά υλικά διάστρωσης - ξύλο, πατημένο χώμα, βοτσαλόστρωση και προτείνει πλαίσιο χρήσεων όπως αθλητισμός, πολιτισμός, υπαίθριες εκθέσεις, ήπια εμπορική χρήση μόνο για εξυπηρέτηση της πλαζ, κολύμπι
και οικογενειακούς χώρους.
Επιβάλλονται συγκεκριμένες προδιαγραφές για το κτισμένο περιβάλλον και πάντα με τη φιλοσοφία αναστρέψιμων κατασκευών από ξύλο
και μέταλλο.

Την μελέτη έκανε η αρχιτέκτων Μάιρα Μπίνιου - Χατζηελευθεριάδου - κάτοικος Βούλας

Η

συνολική διαχείρηση της παραλίας,
ιδιοκτησιακό - αξιοποίηση, προσβασιμότητα, χρήσεις - είναι ένα διαχρονικό
πρόβλημα που απασχολεί τους δήμους του νοτίου τομέα τα τελευταία χρόνια.
Το πολύπλοκο και δαιδαλώδες ιδιοκτησιακό, οι
αυθαιρεσίες ιδιωτών και η απουσία σχεδίου από
τις δημοτικές αρχές έχουν καταστήσει το παραλιακό μέτωπο, “καυτή πατάτα”, για τις τοπικές
κοινωνίες.
Φωτεινή εξαίρεση ο δήμος Παλαιού Φαλήρου
ο οποίος έχει λύσει τα προβλήματα της παραλίας
του με την παραχώρηση εκ μέρους του κράτους,
της χρήσης για μεν το Πάρκο του Φλοίσβου για
70 χρόνια, για δε τα πενήντα στρέμματα που χτίζεται το Κλειστό Γυμναστήριο για 40 χρόνια.

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, παράλληλα με τη
δημιουργία της Μαρίνας Φλοίσβου έχει δημιουργήσει ένα κόσμημα διαχείρησης και παράδειγμα προς μίμηση για άλλους δήμους. Μάλιστα
ο πρόεδρος του “Παρακτίου Αττικού Μετώπου”,
κατά τα εγκαίνια του Βοτανόκηπου, στο Πάρκο
του Φλοίσβου, πρόσφατα, είπε, ότι για αυτούς ο
δήμος Παλαιού Φαλήρου θεωρείται πρότυπο
αξιοποίησης.

Τα σχέδια του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης στη
διημερίδα παρουσίασε επίσημα, μελέτη, της αρχιτεκτόνισσας Μάιρας Μπίνιου, για το πως αντι-

λαμβάνεται την ανάπτυξη σ’ ένα κομμάτι του παραλιακού του μετώπου και συγκεκριμένα για την
πολύπαθη και χρόνια εγκαταλελειμμένη Β’ πλαζ
Βούλας.
Είναι η πρώτη φορά που, παραλιακός δήμος παρουσιάζει επίσημα μελέτη - πρόταση.
Κύριος άξονας των προτεραιοτήτων της δημοτικής αρχής, για κάθε είδους αξιοποίηση της παραλιακής γραμμής είναι η προστασία της ποιότητας
ζωής των κατοίκων του Δήμου, σε αντίθεση με
αυτό που είπε η Περιφερειάρχης κυρία Δούρου,
ότι δηλαδή ο όποιος σχεδιασμός γίνει, θα πρέπει
να γίνει για όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, και όχι μόνο για τα στενά πλαίσια της τοπικής κοινωνίας.
Η άποψη αυτή της κυρίας Δούρου, απ’ όσο είμα-

στε σε θέση να γνωρίζουμε, θα συναντήσει πολλές αντιδράσεις, αφού οι παραλιακοί δήμοι και
ιδιαίτερα ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, και με τα σημερινά δεδομένα των υποδομών
του, κατά τους καλακαιρινούς μήνες επιβαρύνεται
με εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλη την
Αττική, και φυσικά και με τα ανάλογα προβλήματα
στην εύρρυθμη λειτουργία του.
Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο πληροφορηθήκαμε ότι ο
Δήμος σε ένα μήνα θα έχει έτοιμο πλήρες αρχιτεκτονικό σχέδιο για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου του δήμου και για τα 49 χλμ της
ακτογραμμής του, το οποίο θα έρθει προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο και θα κατατεθεί
επίσημα στο “ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ”.
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Και το Σάββατο
ανοιχτά τα ΚΕΠ Αλίμου

Μ

ε πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου Διοίκησης Αναστασίας
Σιμητροπούλου τα ΚΕΠ Αλίμου θα είναι ανοιχτά και το
Σάββατο για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η πρωτοβουλία αυτή ήδη έχει μπει σε εφαρμογή από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου
Το ωράριο λειτουργίας του Σαββάτου είναι 8:15 το πρωί με
13:15 το μεσημέρι.
ΚΕΠ Άνω Καλαμακίου: Δωδεκανήσου 63, τηλ. 213 2149100
ΚΕΠ Κάτω Καλαμακίου: Θουκυδίδου 43, τηλ. 213 2024900

Κόκκινοι κάδοι ανακύκλωσης
ρούχων στον Άλιμο

Τ

ώρα και κόκκινοι κάδοι ανακύκλωσης. Πρόκειται για κάδους
ανακύκλωσης ρούχων και στήθηκαν πρόσφατα στο Δήμο
Αλίμου. Σε διάφορα σημεία της πόλης τοποθετήθηκαν εφτά
κάδοι που δέχονται τα ρούχα που δεν χρειάζονται άλλο οι κάτοικοι του Αλίμου.
Ο Δήμος λοιπόν, καλεί όλους τους κατοίκους της πόλης να ρίχνουν στους νέους ειδικούς κόκκινους κάδους ανακύκλωσης τα
παλιά ρούχα που δεν έχουν ανάγκη. Η εταιρεία RECYCOM που
διαθέτει τους κάδους θα παίρνει τα ρούχα προς ανακύκλωση και
θα προσφέρει ως αντάλλαγμα είδη απαραίτητα στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου.
Όσοι λοιπόν έχουν ρούχα τα οποία πλέον δεν χρειάζονται μπορούν να τα τοποθετούν στους κόκκινους κάδους που «ξεφύτρωσαν» από χθες στον Αλιμο.
Κόκκινοι κάδοι ανακύκλωσης ρούχων υπάρχουν στα εξής σημεία του Αλίμου:
- Στη γωνία Αριστοτέλους & Γρ. Αυξεντίου (Κοινωνικό Παντοπωλείο).
- Στη γωνία Θουκυδίδου & Παλαμηδίου.
- Στη γωνία Επτανήσου & Ζαλόγγου, μπροστά στο 5ο Δημοτικό
Σχολείο.
- Στη Δωδεκανήσου, μπροστά στο ΚΕΠ.
- Ελευθερίου Βενιζέλου, μπροστά στα σχολεία.
- Στη γωνία Υψηλάντου & Αμμοχώστου.

Είκοσι τόνους πατάτας διένημε ο Δήμος Αλίμου

Ε

ίκοσι τόνους ναξιώτικης πατάτας
διένημε ο Δήμος Αλίμου την περασμένη εβδομάδα σε κατοίκους, συλλόγους, φορείς και ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας
του Δήμου στην οποία προϊσταται η
δημοτική σύμβουλος κ. Γκόνη.
Η ποσότητα που ήταν κατά πέντε τόνους
περισσότερη από την προηγούμενη φορά,
δωρήθηκε στο Δήμο Αλίμου και πάλι,
από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου.
Ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης αφού
ευχαρίστησε τους παραγωγούς και ιδιαιτέρως τον πρόεδρο της Ένωσης κ. Καβούνη που έστειλαν 20 τόνους
εξαιρετικής ελληνικής πατάτας, είπε πως
αυτές έχουν διατεθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και σε

ιδρύματα της περιοχής.
Δήλωσε δε, πως είναι πάντα έτοιμοι για
τέτοιες δράσεις που βοηθούν και ανακου-

φίζουν τον κόσμο, γιατί η αλληλεγγύη
αυτές τις δύσκολες εποχές αναδεικνύει και
την ανθρωπιά των Ελλήνων.

Εγκαινιάστηκε το Κοινωνικό Συσσιτίο στον Άλιμο

Π

αρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ. Συμεών
και του Δημάρχου Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη, πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα
8 Δεκεμβρίου 2014, τα εγκαίνια του Κοινωνικού Συσσιτίου του δήμου Αλίμου
(Αριστοτέλους 25 και Αυξεντίου).

Το Κοινωνικό Συσσίτιο λειτούργησε μετά
από συνεργασία του Ιερού Ναού του
Αγίου Νικολάου με τη Δημοτική Αρχή, έτσι
ώστε οι άποροι συμπολίτες της πόλης να
καλύπτουν βασικές ανάγκες τους με αξιοπρέπεια.
Ο Σεβασμιώτατος τόνισε στην ομιλία του

ότι τέτοιες προσπάθειες «πρωτίστως και
κυρίως στηρίζονται στον Εθελοντισμό, την
αγάπη και την αυτοθυσία των εθελοντριών», ενώ ο Δήμαρχος Αλίμου ανέφερε
ότι «με τέτοιες πρωτοβουλίες ξαναθυμόμαστε τις αξίες που μας κάνουν ανθρώπους».
Στα εγκαίνια παρέστησαν επίσης οι Ιερείς
των εκκλησιών της πόλης μας, εθελόντριες
κύριες του συσσιτίου, επίτροποι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο πρώην Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός, ο οποίος αφού
ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, επεσήμανε ότι όλοι μαζί πρέπει να
βοηθάμε τέτοιες προσπάθειες.
Όποιος κάτοικος του Αλίμου θέλει να προσφέρει τρόφιμα και φάρμακα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Συσσίτιο και το
Κοινωνικό Φαρμακείο ή όποιος θέλει να
λαμβάνει βοήθεια από τις υπηρεσίες αυτές,
παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τα τηλέφωνα 210 9883140 και 210 9853580
(Κοινωνική Υπηρεσία).

Αθώος ο πρώην δήμαρχος Αλίμου Κων. Μαντζουράνης

Α

θώο έκρινε πρόσφατα το δικαστήριο
τον πρώην δήμαρχο Αλίμου Κώστα
Μαντζουράνη και τον απάλλαξε από τις
κατηγορίες με βάση τις οποίες είχε παραπεμφθεί σε δίκη.
Ο Κώστας Μαντζουράνης κατηγορούνταν
για απιστία σε βαθμό κακουργήματος
καθώς φερόταν να κατέβαλε παράνομα
50.000 ευρώ στο δικηγορικό γραφείο
του ανεξάρτητου βουλευτή Βασίλη Καπερνάρου.
Αξίζει στο σημείο αυτό να πούμε πως,
μάρτυρας υπεράσπισης του Κ. Μαντζουράνη ήταν ο σημερινός δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης.
Σε δηλώσεις του στο zougla.gr, ο πρώην
δήμαρχος ανέφερε ότι η Δικαιοσύνη

έκανε το αυτονόητο και τον αθώωσε από
ανυπόστατες κατηγορίες.

«Ο μηνυτής το μόνο που είχε εναντίον
μου είναι ότι τον είχα αποκαλέσει οικοπεδοφάγο και σφετεριστή των οικοπέδων
του δήμου. Ήθελε να βγάλει χρήματα από
οικόπεδα του δήμου και είχε προσωπική
εμπάθεια μαζί μου, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι τάχα πήρε χρήματα ο Βασίλης Καπερνάρος. Τα κίνητρα του ήταν η
καταγγελία που είχα κάνει στο δημοτικό
συμβούλιο για αήθη συμπεριφορά δημοτικού συμβούλου όταν προσπάθησε να
αποχαρακτηρίσει κοινόχρηστους χώρους
του δήμου. Επί της ουσίας δεν υφίστανται
οι κατηγορίες που μου προσέδιδε» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Τέλος καλά λοιπόν για τον πρώην Δήμαρχο Αλίμου.
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ

100 ημέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
O

Για την αντιπαράθεση με τον Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο

Δημοσθένης Δόγκας , άσκησε δριμεία κριτική στη δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για επιλογές και παραλείψεις της,
σύμφωνα με τον ίδιο, σε κορυφαία για τον Δήμο
θέματα, όπως ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς
και τη στάση της έναντι της εταιρείας “Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ”.
Εισηγητικά, ο Δημοσθένης Δόγκας ανέφερε τις Επιτροπές στις οποίες αναδείχτηκε με την ψήφο του Δημοτικού Συμβουλίου ως εκπρόσωπος της
αντιπολίτευσης (μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μέλος ΔΣ
ΟΑΠΠΑ, μέλος Επιτροπής Προσδιορισμού Τιμήματος Εκμετάλλευσης Ακινήτων ΟΑΠΠΑ, αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
Στη συνέχεια, παρέθεσε αναλυτικά τη δραστηριότητα
που ανέπτυξε εντός Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και
στις Επιτροπές.
Στη συζήτηση με τους δημοσιογράφους που ακολούθησε, αναδείχτηκαν οι παρεμβάσεις που έκανε
από τον Σεπτέμβριο 2014 μέχρι σήμερα η “Δημοτική Βούληση”.

Για τη διημερίδα
με την Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ
Σε ερώτηση (Άννα Μπουζιάνη) για τη στάση της “Δημοτικής Βούλησης” ως προς τη διημερίδα που διοργανώνει στις 13 και 14 Δεκεμβρίου ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης για τις παραλίες και τις εξελίξεις με την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ, ο Δημοσθένης Δόγκας κατέθεσε τη διαφωνία του για το

την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 στα

Σχολιάζοντας μετά από ερώτηση του Νικ. Κονταρίνης την οξύτητα των εκφράσεων που χρησιμοποίησε από το μικρόφωνο του Δημοτικού Συμβουλίου
ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έναντί του,
ο Δημοσθένης Δόγκας τόνισε ότι “δεν συνάδουν
με τη θέση ενός δημάρχου”, ειδικά αφού ανάλογες
συμπεριφορές προσβάλλουν μεγάλες ομάδες εθελοντών του τόπου και της χώρας μας, όπως το Σώμα
Ελλήνων Προσκόπων. “Μια δημοτική αρχή που
αναδείχτηκε με μόλις οκτώ ψήφους διαφορά είναι
άσχημο να εκδηλώνει τέτοια συμπεριφορά”, πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι οι Μικρασιάτες που εγκαταστάθηκαν στη Βούλα μετά το διωγμό γνώριζαν
για τη θυσία των προσκόπων στο Αϊδίνιο γι' αυτό
και διαχρονικά τους υποστηρίζουν. “Εμείς θέλουμε
να δείξουμε έναν διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό”,
συμπλήρωσε ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης,
“με μια σωστή και μετρημένη παρουσία”.

γραφεία του συνδυασμού στη

Για τον προϋπολογισμό 2015

Σ

ε μια εφ' όλης της ύλης παρου-

σίαση των πεπραγμένων της Δη-

μοτικής Βούλησης τις πρώτες 100
ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του ως δημοτικού συμβούλου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
προχώρησε ο επικεφαλής της παράταξης Δημοσθένης Δόγκας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε

Βούλα.
γεγονός ότι δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με
τους δημότες, τους επιστήμονες και τους συλλόγους
της πόλης. “Αντιθέτως” σημείωσε, “πρόκειται μάλλον για το σερβίρισμα μιας άποψης, της “Παράκτιο
Αττικό Μέτωπο ΑΕ”, που θα τοποθετηθεί επισήμως
στη διημερίδα” και πρόσθεσε ότι πρόκειται για εκδήλωση που “κανονίστηκε πίσω από κλειστές πόρ-

τες”. “Δεν χρειαζόμαστε κανένα “Παράκτιο Αττικό
Μέτωπο” για να κρατήσουμε καθαρές τις παραλίες
μας”, πρόσθεσε, αναλύοντας ότι η κτήση των ακτών
είναι δημόσια και η χρήση τους ανήκει διαχρονικά
στους κατοίκους της περιοχής και του Λεκανοπεδίου.

Τη θέση ότι αν είχε έγκαιρα συγκροτηθεί Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης, ο προϋπολογισμός του
2015 στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα
ήταν διαφορετικός, υποστήριξε ο Δημοσθένης Δόγκας απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Ηλ. Ζαχαριάδη. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης
υπογράμμισε ότι η βιασύνη της Δημοτικής Αρχής να
παρουσιάσει προϋπολογισμό νωρίς, την οδήγησε
συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Υπό την σκέπη της Μεγαλόχαρης

Κ

ατά την διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης για το
2014, του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Φάληρο, ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης και
πρώην Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών Τρύφων Μπουγάς, προσέφερε μια εικόνα της Παναγίας,
προκειμένου αυτή να τοποθετηθεί στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Όπως ήταν φυσικό, η καθ’ όλα εξαιρετική αυτή πρωτοβουλια του, έτυχε της συνολικής αποδοχής από το
σώμα, αφού κανένας δεν εξέφρασε αντίρρηση από τις
άλλες δημοτικές παρατάξεις.
Έτσι, ο κ. Μπουγάς αφού ευχήθηκε σ’ όλες και σε
όλους για τις επερχόμενες άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, πήγε και την παρέδωσε
στο Προεδρείο που, με τη φροντίδα του Γραμματέα

του Δ.Σ. Γιώργου Κραββαρίτη, τοποθετήθηκε, προσωρινά δίπλα τους, μαζί με το μικρό χριστουγεννιάτικο
δένδρο που βρισκόταν εκεί.
Η κίνηση αυτή του κ. Μπουγά, όμως, δεν έτυχε της θετικής ανταπόκρισης μόνο από τους συναδέλφους του
μέσα στο δ.σ., αλλά και των άκρως κολακευτικών σχολίων των δημοτών που παρακολουθούσαν τις εργασίες
του σώματος.
Να σημειωθεί ότι, το θέμα δεν μπήκε στη διαδικασία
της ψηφοφορίας, μια και κανείς δεν πρότεινε κάτι τέτοιο.
Υπό την σκέπη της Μεγαλόχαρης λοιπόν, οι συνεδριάσεις του δ.σ. και οι, όποιες, άλλες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο χώρο αυτό, από τώρα και στο εξής.
Ν.Κ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος
και πρ. Αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
ΤΡΥΦΩΝ ΜΠΟΥΓΑΣ εύχεται

Χρόνια Πολλά
και Καλή Χρονιά
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Για τον ευπατρίδη
συνδημότη μας Κοσμά Σαββίδη

Έ

νας ευγενής άνθρωπος, ένας ευπατρίδης ο Κοσμάς Σαββίδης, απεβίωσε το καλοκαίρι που πέρασε. Στην κηδεία του χωροστάτησε ο
Μητροπολίτης Βούλας - Βάρης Βουλιαγμένης, Γλυφάδας και Ελληνικού κ. κ. Παύλος με συνλειτουργούς
ιερείς
της
εκκλησίας
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ελληνκού, πατέρες Αθανασιο και Σωκράτη καθώς οι ιερείς των
εκκλησιών που ο ίδιος είχε φτιάξει.

Παρεβρέθησαν ο Υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο νυν
δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος
ο
πρώην Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Χρ. Κορτζίδης, ο πρώην
δήμαρχος Αργυρούπολης Τάκης Ευσταθιάδης και πλήθος κόσμου.
Τον αποχαιρέτησαν με επικήδειο λόγο ο Ιερέας Πάτερ Σωκράτης Σταματάτος, η αδελφή του Σοφία Σαββίδη - Παγώνη και η ανηψιά του Άννα
Μαρία Παπαδημητρίου.
Ο Σύλλογος Ποντίων Σουρμένων τίμησε τον νεκρό με δύο μέλη του
ντυμένα με τις παραδοσιακές στολές των Ποντίων. Ο λυράρης του Συλλόγου συνόδευσε τον νεκρό έως τον τάφο με την ποντιακή λύρα (κεμετζέ) και ποντιακό μιρολόϊ.
Τον τάφο του Κοσμά Σαββίδη κοσμεί ένα βυζαντινό κιονόκρανο, αποτύπωση του αντίστοιχου κιονόκρανου του Ιερού Ναού Σωτήρος Σουρμένων που ο ίδιος είχε σχεδιάσει.
Την Κυριακή 24 Αυγούστου έγινε το μνημόσυνο του καταξιωμένου συνδημότη μας Κοσμά Σαββίδη.

Ποιος ήταν ο Κοσμάς Σαββίδης
Ο Κοσμάς Σαββίδης γεννήθηκε το 1936 από γονείς Πόντιους στον Πειραιά. Δύο ετών εγκαταστάθηκε μόνιμα η οικογένειά του στα Σούρμενα
Ελληνικού - Αττικής.
Ήταν ένας ολοκληρωμένος δημότης - ενεργός πολίτης, ποντιακής γενιάς με πνεύμα ελευθερίας - δημιουργίας - συλλογικότητας - εργασιομανής.
Προσέφερε πολλά στην Κοινότητα Ελληνικού και μετέπειτα Δήμο Ελληνικού. Ολοκληρωμένος επιστήμονας αρχιτέκτων - μηχανικός. Με μεγάλο έργο σχεδίων - οικοδομών στους δήμους Ελληνικού - Βούλας Γλυφάδας.
Πολλά κτίρια στους παραπάνω δήμους θα μας τον θυμίζουν στα χρόνια που έρχονται. Σχεδίασε πολλά κλασσικά και μοντέρνα κτίρια.
Ιδιαίτερα διακρίθηκε στον σχεδιασμό Ναών Βυζαντινού ρυθμού , έχοντας κάνει την διπλωματική του μελέτη στο Άγιο Όρος. Λόγω της εξειδίκευσής του αυτής, διορίστηκε μέλος Ανωτάτου Συμβουλίου της
Ναοδομίας από τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο και συνέχεια από τον
Αρχιεπίσκοπο μακαριστό Χριστόδουλο.
Έργα του:
Μελέτη και επίβλεψη των ναών Μεταμόρφωσης Σωτήρος Σουρμένων,
Αγίας Βαρβάρας και Αγίας Τριάδας (Πλατεία Καραϊσκάκη), Ναού Αγίου
Βασιλείου στον Άγιο Δημήτριο, του Ιερού προσκυνήματος Παναγίας
Αργοκοιλιώτισσας στη νήσο Νάξο, κ. ά.
Λειτουργικές προσθήκες και βελτιώσεις στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα
Γλυφάδας, στον Ιερό Ναό Παναγίτσας Άνω Γλυφάδα και στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Αργυρούπολης.
Εκτός από την επαγγελματική το ενασχόληση, ο Κοσμάς Σαββίδης από
πολύ νέος ασχολήθηκε με τα κοινα. Με τον συνδυασμό του “Αναγέννηση Ελληνικού” πρώτα στις κοινοτικές εκλογές και μετέπειτα στις δημοτικές, ζήτησε από το λαό την ψήφο το. Ηταν βέβαιο ότι με την εκλογή
του θα μεγαλουργούσε ο Δήμος, σαν φωτεινό παράδειγμα για όλη την
τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως, τα πολιτικά πάθη και οι κομματικές γραμμές της εποχής, τον κράτησαν μακριά από τη Διοίκηση.
Παντρεύτηκε την Άννα Σαββίδη - το γένος Κιρκιλίτση και απέκτησαν τρία
παιδιά. Δημιούργησαν έτσι μια καθ’ όλα χριστιανική, ορθόδοξη οικογένεια. Το έργο του συνεχίζουν η κόρη του Βέτα και ο γιος του Κων/νος.
Η χαρά του ήταν τα τέσσερα εγγόνια που του χάρισαν τα παιδιά του
Βέτα και Διονύσης.
Τελευταίο έργο της ζωής του ήταν το παρεκλήσσι των Αγίων Αναργύρων στην αυλή του πατρογονικού σπιτιου όπου είναι τισμένα τα σπίτια
των Σαββίδιδων. Από αυτό το εκκλησάκι πήρε όμως και μεγάλη πίκρα
και απογοήτευση. Ενώ στην αρχή είχε τη συναίνεση του Επισκόπου Παύλου ότι θα το λειτουργήσει, αυτό δεν έγινε, πικραίνοντας αυτόν που πέρασε τη μισή του ζωή στο σχεδιασμό Ναών Βυζαντινού ρυθμού.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα το χώμα που τον σκέπασε.
Κώστας Σαραφίδης
πρ. Αντιδήμαρχος Ελληνικού.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ

100 ημέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
στο σφάλμα να μην καταρτίσει έναν αντιπροσωπευτικό προϋπολογισμό. “Αν καταρτιζόταν
κανονικά έστω και με ένα μήνα καθυστέρηση,
λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση μιας
νέας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα
ήταν αντιπροσωπευτικότερος και ίσως τον
υπερψήφιζα”, κατέληξε ο Δημοσθένης Δόγκας.

Για ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση της
υπηρεσίας Καθαριότητας
Ερωτώμενος αν συμφωνεί με την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας, ο Δημοσθένης Δόγκας υπογράμμισε ότι είναι μια
λάθος επιλογή που “αφαιρεί ένα μεγάλο κομμάτι πλούτου του Δήμου το οποίο καρπώνεται
κάποιος ιδιώτης”. Σχολίασε επιπλέον το γεγονός ότι σε σχετικές ερωτήσεις που κατέθεσε
επί του προϋπολογισμού, ως προς τα ποσοστά διάρθρωσης των απορριμμάτων, η δημοτική αρχή έδειξε άγνοια. Ο σύμβουλος της
Δημοτικής Βούλησης διαπίστωσε επίσης ότι
“ο κόσμος θέλει να είναι καθαρός ο τόπος,
χωρίς να τον νοιάζει ποιος καθαρίζει” και συμπλήρωσε ότι για την παράταξή του προέχει η
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα, ανάλογου σε αριθμό με τον αριθμό
των δημοτών. Και κάλεσε τη δημοτική αρχή να
χρησιμοποιήσει τα προνόμια της “κάρτας του

δημότη” με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των
εγγεγραμμένων δημοτών, κάτι που αποτελεί
διαπραγματευτικό χαρτί για κάθε διεκδίκηση
επιπλέον προσωπικού.

Εισηγήσεις προς υλοποίηση
Σε ερώτηση του Μιχάλη Στεφανίδη,ς ποιες
προτάσεις έχει καταθέσει ο Δημοσθένης Δόγκας στον ΟΑΠΠΑ, ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης ανέπτυξε τη φιλοσοφία του που
του υπαγορεύει “συνεχή δουλειά και ενημέρωση με αποτέλεσμα την κατάθεση της δικής
μας θέλησης και άποψης”. Στον τομέα του
αθλητισμού και του πολιτισμού, ως μέλος στο
ΔΣ του ΟΑΠΠΑ ανέφερε ότι έχει καταθέσει
προτάσεις για τη διεξαγωγή διαγωνισμού
ΒΜΧ στο ηρώο της Βούλας, τη διοργάνωση
ενός διεθνούς πρωταθλήματος σκάκι σε δημοτικά κτίρια και την κατασκευή γηπέδων
beach volley στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας, ένα άθλημα με λίγες απαιτήσεις σε υποδομές, αλλά μεγάλη δημοφιλία. Παράλληλα,
ανέφερε την πρόταση για διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα το πάρκο Γεωργίου Δόγκα και
μας αποκάλυψε ότι βρίσκεται στα σκαριά η θέσπιση Ναυτικής Εβδομάδας με βάση τον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της
οποίας θα μπορούσε να διεξαχθεί πανελλήνιο
πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας και αγώνες παραδοσιακών σκαφών.

Για πρώην κάμπινγκ Βούλας και Κοινωνικό Φροντιστήριο
Αναφερόμενος μετά από ερωτήσεις του Νικ.
Κονταρίνη και της Αν. Μπουζιάνη, στη σημερινή διαχείριση του πρώην κάμπινγκ Βούλας
από ομάδα εθελοντών, ο Δημοσθένης Δόγκας υποστήριξε ότι ο χώρος χρησιμοποιείται
λάθος και ότι θα έπρεπε να παραδοθεί στη δημοτική αρχή. “Είναι συνδημότες μας που θέλουν το καλό”, τόνισε ο επικεφαλής της
Δημοτικής Βούλησης, συμπλήρωσε ωστόσο
ότι “κανείς δεν πρέπει να καπηλεύεται ένα δημόσιο χώρο, χρησιμοποιώντας τον κατά το
δοκούν”.
Επίσης, ο Δημοσθένης Δόγκας υπογράμμισε
ότι είχε πρώτος σε αυτή τη δημοτική θητεία
θέσει σχετικό ερώτημα στη δημοτική αρχή, με
αφορμή τη λειτουργία “κοινωνικού φροντιστηρίου” εντός του πρώην κάμπινγκ. Όπως
είπε, το Κοινωνικό Φροντιστήριο για να λειτουργεί ιδανικά δεν μπορεί να γίνεται ούτε σε
έναν “αυτοδιαχειριζόμενο χώρο” χωρίς καμία
πιστοποίηση, ούτε όμως και με τον τρόπο που
μεθόδευσε η δημοτική αρχή, χωρίς να γίνεται
γνωστό ποιος ωφελείται και από ποιον. “Χρειάζεται ένα κανονικό φροντιστήριο με ανοιχτές
διαδικασίες και όχι εξυπηρετήσεις μέσω της
αντιδημάρχου, ένας δηλαδή μικροπολιτικός
μηχανισμός που λειτουργεί ρουσφετολογικά”,
υπογράμμισε ο Δημοσθένης Δόγκας.

Η χοροεσπερίδα των "Φίλων του Ερυθρού Σταυρού" Π. Φαλήρου
Τ

ην ετήσια και καθιερωμένη χοροεσπερίδα τους πραγματοποίησαν το βράδυ
της Κυριακής 2-11-2014, οι "Φίλοι του
Ερυθρού Σταυρού" παράρτημα Παλαιού
Φαλήρου, που, ως γνωστόν, αποτελούν
τμήμα του Πανελλήνιου συλλόγου Φίλων
του Ε.Σ.
Η εκδήλωση έγινε στο γνωστό εστιατόριο
"Μπάρμπα Λάζαρος" στο Παλαιό Φάληρο,
και είχε σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων,
ώστε με αυτά να βοηθηθούν συνάνθρωποί
μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους.
Είναι γεγονός πως, ο σύλλογος αυτός εδώ
και χρόνια, έχει προσφέρει πάρα πολλά σ'
αυτή την κατεύθυνση όχι μόνο στις περιοχές που δραστηριοποιείται αλλά και πέραν
αυτών, όπως Βούλα, Βουλιαγμένη κ. ά.
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης στην ομιλία του εκείνο το
βράδυ, εξήρε το μεγάλο αυτό φιλανθρωπικό έργο των ανθρώπων του συλλόγου,
όπως και τους χορηγούς που συνδράμουν
με κάθε τρόπο, την καθ' όλα αξιέπαινη
προσπάθειά τους αυτή.
Για μια ακόμα φορά λοιπόν, τόσο η πρόεδρος Βιβή Θεοδοσίου όσο και οι συνεργάτες της, είδαν τον κόσμο να ανταποκρίνεται στο κάλεσμά τους, αναγνωρίζοντας τα όσα κάνουν προκειμένου να ανακουφίσουν λίαν ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες, όμως, να σταθούν και δίπλα σε
ιδρύματα, όπως το ΠΙΚΠΑ Βούλας, η Στέγη
απόρων ηλικιωμένων Βουλιαγμένης κ. ά.
Η βραδιά είχε και λαχειοφόρο αγορά με
πλούσια δώρα, προσφορά χορηγών, ενώ
το πρόγραμμα περιελάμβανε ένα, όντως,
πλούσιο γεύμα, που συνοδεύτηκε με ζωντανή μουσική και εκλεκτό χορευτικό.
Πέραν του δημάρχου Παλαιού Φαλήρου κ.

Διονύσης Χατζηδάκης, Βασίλειος Πετρακάκης, Βιβή Θεοδοσίου, Λίτσα Κολυβά,
Σοφία Φράγκου και Σπύρος Ευθυμίου.
Χατζηδάκη, την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους και οι αντιδήμαρχοι Ανδρέας Δούμας, Γιάννης Γουλιέλμος, οι
δημοτικοί σύμβουλοι Βασιλική Ανδρικοπούλου, Μαρία Ζάγκα, Θεόδωρος Κανέλλος, Χάρις Παπαγεωργίου, η
αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του
Δήμου Καλλιθέας Άννα Γιαννάκου - Πάσχου, ο πρόεδρος του συλλόγου Κρητών
Π. Φαλήρου Άρης Δρυγιαννάκης, η πρόεδρος του Συλλόγου "ΑΘΗΝΑ" Μαρία
Καφούρου, η πρόεδρος της ΕΝΕΟΝ Λίτσα
Ζούπα, η κ. Ευφροσύνη Ζήση, οι κυρίες
Βίκυ Βλάχου, Λίλιαν Παπαδοπούλου,
Ολυμπία Αναστασοπούλου κ.ά.
Λίγο πριν κλείσουμε, αξίζει να αναφέρουμε
πως, στη φιλανθρωπικού σκοπού εκδήλωση, παρευρέθη αντιπροσωπεία του Συλλόγου Εκτελωνιστών Πειραιώς - Αθηνών,
καθώς και αντιπροσωπεία του Ομίλου Ρο-

ταριανών Παλαιού Φαλήρου, μ' επικεφαλής τον Πρόεδρο Αναστάσιο Μπάμπαρη,
στο προσωπο του οποίου θα τιμηθεί το
πολυετές και σημαντικό έργο προσφοράς
του Ροταριανού Ομίλου της πόλης στο τοπικό τμήμα των Φίλων του Ε.Σ., απονέμοντάς του τον "Χρυσό Σταυρό" τον
Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της
πρωτοχρονιάτικης πίτας, όπως ανήγγειλε ο
πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου του
Ε.Σ.
Να σημειώσουμε, επίσης, ότι ο Ροταριανός
Όμιλος συγκεντρώνει και προσφέρει, τρεις
φορές το χρόνο, τρόφιμα σε 100 περίπου
οικογένειες της τοπικής κοινωνίας, σε συνεργασία, πάντα με την Πρόεδρο των
Φ.Ε.Σ. Παλαιού Φαλήρου Βιβή Θεοδοσίου.
Ν.Κ.
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Tο πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων της Μαρίνας Φλοίσβου αναλυτικά
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12
• 11:00 – 15:00 Ζωγράφισε το δώρο σου στον Άγιο Βασίλη
• 12:00 – 14:00 Μάσκες πιγκουΐνων
• 14:00 – 16:00 Το δικό μου Χριστουγεννιάτικο στολίδι
• 16:00 – 17:00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚO ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ
ΟΠΕΡΑΣ (όπερα)
Παραμυθένιο, μαγευτικό, χριστουγεννιάτικο, μελωδικό ταξίδι… στον
κόσμο της Όπερας. Μη χάσετε την παράσταση και το μαγικό finale της!

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (17.00 – 20.00)
Το πνεύμα των Χριστουγέννων, και φέτος, ζωντανεύει στη Μαρίνα Φλοίσβου, προσκαλώντας τους μικρούς και μεγάλους φίλους της σε ένα ευφάνταστο ταξίδι στον Νότιο Πόλο. Δημιουργικά εργαστήρια, φανταστικά
παιχνίδια, εμπνευσμένες δραστηριότητες με τους παιχνιδιάρηδες πιγκουΐνους, θεατρικές παραστάσεις, μουσική, χορός και φυσικά η ξεχωριστή συνάντηση με τον αγαπημένο όλων, τον Άγιο Βασίλη.
Η Μαρίνα Φλοίσβου μεταμορφώνεται σε ένα παγωμένο πολικό σκηνικό με
τη μεγαλύτερη παγοπίστα των νοτίων προαστίων και την πρωτότυπη χιονόμπαλα και έτσι υποδέχεται όλους τους φίλους της για να τους ταξιδέψει
μακριά από την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 έως και την πρώτη Τρίτη του
χρόνου, 6 Ιανουαρίου 2015.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/12
• 12:00 – 13:00 South Pole Face painting
• 13:00 – 17:00 Ζωγράφισε το δώρο σου στον Άγιο Βασίλη
• 13:00 – 15:00 Μάσκες πιγκουΐνων
• 15:00 – 17:00 Τα γλυκά του «Νότιου Πόλου»
Χριστουγεννιάτικα, πολύχρωμα, μυρωδάτα και πεντανόστιμα μπισκοτοστολίδια που… τρώγονται από τους μικρούς ζαχαροπλάστες στο εργαστήριο της Μαρίνας Φλοίσβου.

17:00 -17:30 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια ακούγονται παντού.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/12

17:30 – 17:45 Ο Άγιος Βασίλης καταφτάνει με τα δώρα του… πάντα μέσω
θαλάσσης. Αυτή τη φορά οι πιγκουΐνοι τον βρήκαν να επιπλέει πάνω σε
ένα… παγόβουνο!!
17:46 Η Μαρίνα Φλοίσβου καλωσορίζει τον κόσμο, φωταγωγεί το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της και εκτοξεύει πολύχρωμα πυροτεχνήματα.
17:55– 19:15 Το συγκρότημα Vanilla Swing παρασέρνει τους πάντες σε
ένα ξέφρενο party με χριστουγεννιάτικα, και όχι μόνο, τραγούδια, χαρούμενες μελωδίες και πολύ χορό.
18:30 – 20:00 Τα παιδιά γνωρίζουν από κοντά τον Άγιο Βασίλη και φωτογραφίζονται μαζί του. Μεταμφιεσμένοι πιγκουΐνοι μεταμορφώνουν τα
παιδιά σε ζωάκια του Νοτίου Πόλου.
Πολλές εκπλήξεις περιμένουν μικρούς και μεγάλους!
•Σαββατοκύριακο 13-14/12
10:00-22:00 Χριστουγεννιάτικο Bazaar από τον Σύλλογο «ΑΛΜΑ»
Bazaar ΑΛΜΑ, για τη συνέχιση των δράσεων για παιδιά και νέους με αναπηρία!! Δέστε τη ζωή με ΆΛλη ΜΑτιά, ελάτε κοντά!
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12
• 12:00 – 14:00 Μάσκες πιγκουΐνων
Μάσκες πιγκουΐνων που ζουν στους πόλους, κατασκευασμένες από τα ίδια
τα παιδιά. Και η Μαρίνα γεμίζει με αυτά τα μικρά χαρούμενα και παιχνιδιάρικα ζωάκια!
• 13:00 – 17:00 Ζωγράφισε το δώρο σου στον Άγιο Βασίλη
Ο αγαπημένος μας Άγιος Βασίλης σας περιμένει να φωτογραφηθείτε και
να του δώσετε τη ζωγραφιά με το δώρο που θέλετε να σας αφήσει κάτω
από το δέντρο. Μην αργείτε!
• 14:00 – 16:00 Το δικό μου Χριστουγεννιάτικο στολίδι
Το απαραίτητο συμπλήρωμα για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού
κάθε παιδιού είναι το δικό του στολίδι. Γονείς και παιδιά μπορούν να συνεργαστούν, να χρησιμοποιήσουν τα αγαπημένα τους χρώματα και υλικά,
να δημιουργήσουν μαζί. Το αποτέλεσμα δε μπορεί παρά να είναι μαγικό!
• 16:00 – 17:00 Στολίστε τα δακτυλάκια σας…
Τα δακτυλάκια των παιδιών μεταμορφώνονται σε… μικρούς ταράνδους και
γλυκούς πιγκουΐνους και το κουκλοθέατρο ξεκινά!
•17:00-18:00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ OΠΕΡΑ με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. και Μ. Θεοχαράκη
Όλοι μπορούμε να τραγουδήσουμε Όπερα!
Η σοπράνο Κάτια Πάσχου και ο τενόρος Μανώλης Λορέντζος, με τον Μανώλη Παπασηφάκη σε συνοδεία πιάνου, παρουσιάζουν ένα γιορτινό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο, που μυεί βιωματικά στο
λυρικό τραγούδι μικρούς και μεγάλους.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12
• 12:00 – 16:00 Ζωγράφισε το δώρο σου στον Άγιο Βασίλη
• 12:00 – 13:30 Τα γλυκά του «Νότιου Πόλου»
Τα πιο γλυκά πιγκουϊνάκια από ζαχαρόπαστα στο πιο διασκεδαστικό ερ-

γαστήρι ζαχαροπλαστικής!
• 13:30 – 15:00 South Pole Face painting
Τα παιδιά μεταμορφώνονται με τα μαγικά χέρια των πιγκουίνων! Glitter,
φαντασία, και θαυματουργά χρώματα είναι αρκετά ώστε τα παιδιά, αλλά
και οι γονείς τους, αν το επιθυμούν, να γίνουν πλάσματα των Χριστουγέννων.
• 15:00 – 16:00 Στολίστε τα δακτυλάκια σας…
• 16:00 – 17:00 ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΝΟΤΙΟ ΠΟΛΟ (θέατρο σκιών)
Ο Καραγκιόζης μας αφηγείται τις πιο ξεκαρδιστικές και χριστουγεννιάτικες
ιστορίες. Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα στο Νότιο Πόλο της Μαρίνας Φλοίσβου και με ποιους θα τα περάσει;
• Σαββατοκύριακο 20-21/12
14:00-19:00 Το Δέντρο της Αγάπης & της Προσφοράς του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Η Μαρίνα Φλοίσβου υιοθετεί το θεσμό του Δέντρου της Αγάπης και της
Προσφοράς του Δήμου Π. Φαλήρου, ενισχύοντας και μεταφέροντας το
μήνυμα: Φέτος ο Άγιος Βασίλης είσαι εσύ! Μπορούμε όλοι να προσφέρουμε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Συσσίτιο του δήμου
συγκεντρώνοντας τρόφιμα στην τέντα των εκδηλώσεων της μαρίνας. Σας
περιμένουμε!
• Σαββατοκύριακο 20-21/12
10:00-21:00 Χριστουγεννιάτικο Bazaar από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σας περιμένει στο χριστουγεννιάτικο bazaar
του! Αγοράζοντας είδη του Οργανισμού, συμμετέχετε ενεργά στις προσπάθειες που καταβάλλει για να στηρίζει τα παιδιά και τις οικογένειες που
έχουν ανάγκη.
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12
• 11:00 – 12:30 Μάσκες πιγκουΐνων
• 12:00 – 16:00 Ζωγράφισε το δώρο σου στον Άγιο Βασίλη
• 12:30 – 14:00 Πρωτότυπες χριστουγεννιάτικες κορνίζες
Δημιούργησε τη δική σου χριστουγεννιάτικη κορνίζα που θα φιλοξενήσει
την αγαπημένη σου χριστουγεννιάτικη φωτογραφία.
• 14:00 – 15:00 Στολίστε τα δακτυλάκια σας…
• 15:00 – 16:00 Το δικό μου Χριστουγεννιάτικο στολίδι
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/12
• 12:00 – 13:00 South Pole Face painting
• 13:00 – 17:00 Ζωγράφισε το δώρο σου στον Άγιο Βασίλη
• 13:00 – 15:00 Τα γλυκά του «Νότιου Πόλου»
Για πιο πράγμα φημίζεται ο Νότιος Πόλος; Για τα χιονισμένα του παγόβουνα! Ελάτε να φτιάξουμε μερικά!
• 15:00 – 17:00 Το δικό μου Χριστουγεννιάτικο στολίδι

• 11:00 – 15:00 Ζωγράφισε το δώρο σου στον Άγιο Βασίλη
• 11:00 – 12:00 South Pole Face painting
• 12:00 – 13:30 Πρωτότυπες πρωτοχρονιάτικες κορνίζες
• 13:30 – 14:30 Στολίστε τα δακτυλάκια σας…
• 14:30 – 16:00 ΘΕΛΩ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΓΕΛΑΣ (θεατρική παράσταση)
Η πιο γλυκιά παράσταση για μια τρυφερή φιλία βασισμένη στο βιβλίο της
Φραντζέσκας Αλεξοπούλου «Θέλω πάντα να γελάς!»
ΣΑΒΒΑΤΟ 03/01
• 12:00 – 14:00 Στολίστε τα δακτυλάκια σας…
• 14:00 – 15:00 South Pole Face painting
• 15:00 – 17:00 Πρωτότυπες εορταστικές κορνίζες
ΚΥΡΙΑΚΗ 04/01
• 12:00 – 13:30 Τα γλυκά του «Νότιου Πόλου»
Λιχουδιές και πεντανόστιμα υλικά περιμένουν τους μικρούς ζαχαροπλάστες
να φτιάξουν το γλύκισμα της επιλογής τους με όρεξη κι έμπνευση.
• 13:30 – 15:00 Στολίστε τα δακτυλάκια σας…
• 15:00 – 16:00 Μάσκες πιγκουΐνων
• 16:00 – 17:00 Πρωτότυπες εορταστικές κορνίζες
ΔΕΥΤΕΡΑ 05/01
• 12:00 – 13:00 Στολίστε τα δακτυλάκια σας…
• 13:00 – 14:30 Τα γλυκά του «Νότιου Πόλου»
• 14:30– 15:30 Πρωτότυπες εορταστικές κορνίζες
• 15:30– 17:00 South Pole Face painting
ΤΡΙΤΗ 06/01
• 12:00 – 13:00 Μάσκες πιγκουΐνων
• 13:00 – 14:30 Πρωτότυπες εορταστικές κορνίζες
• 15:00 – 16:00 Τα γλυκά του «Νότιου Πόλου»
• 16:00 – 17:00 Στολίστε τα δακτυλάκια σας…
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΟΠΙΣΤΑ ΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
PLUS! ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ “VOLTA FUN TOWN”
Τραμπολίνο, πειρατικό καράβι, παιχνιδοκατασκευή,
Spider αναρρίχηση, πίστα καρτ,
πισίνα με βαρκάκια
και… πολλές ακόμα Εκπλήξεις!
Χορηγοί των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. και Μ. Θεοχαράκη
Υποστηρικτές των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
Ιατρικό Κέντρο Π.Φαλήρου
ΕΝΑΚ
ΝΟΠΦ

24

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Δεκέμβριος 2014

