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Φορολογική πολτοποίηση της παραγωγικής τάξης

Φ

έτος η Ελλάδα θα πετάξει στα
σκουπίδια τουλάχιστον μισό
εκατομμύριο οικογένειες, ή 1,5
εκατομμύριο Έλληνες. Το σκηνικό έχει
στηθεί. Η παράσταση έχει ήδη αρχίσει.
Ταυτόχρονα συμβαίνει κάτι πραγματικά
περίεργο. Δημιουργείται μια υπερσυγκέντρωση οικονομικής ισχύος με τον περιορισμό των “μικρών”. Ενώ πχ. στην
Αυστρία, με παρόμοιου μεγέθους πληθυσμό με την Ελλάδα, υπάρχουν περισσότερες από 100 τράπεζες, στην Ελλάδα
αποφασίστηκε από κάποιους ότι θα
υπάρχουν μόνο 4 τράπεζες.
Επίσης, βλέποντας αυτά που επιφυλάσσει
φέτος για τους μικρομεσαίους το σύστημα, επίκειται το κλείσιμο-μετά-πολτοποίησης όλης της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας της χώρας, αφήνοντας μόνο τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις να επιβιώσουν.
Δεν είναι δυνατόν να είναι μπαταχτσήδες
όλοι οι 380.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, υπό διωγμόν από τον ΟΑΕΕ, και
άλλοι 15.000-20.000 δικηγόροι όπως
και 20.000-30.000 μηχανικοί. Οι δε μηχανικοί ΤΣΜΕΔΕ έκαναν τις απαραίτητες
ενέργειες για να εξαιρέσουν τις οφειλές
τους από το καινούριο εισπρακτικό μηχανισμό πολτοποίησης ΚΕΑΟ, που πρόσφατα δημιουργήθηκε. Δεν έστειλαν τα
στοιχεία.
Ήδη το 38% των Ελλήνων ζει κάτω από
το όριο της φτώχιας δηλαδή με εισόδημα χαμηλότερο από το 60% του
μέσου εισοδήματος. Το 14% των Ελλήνων ήδη ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχιας, δηλαδή δεν έχουν τα στοιχειώδη
για τις βασικές τους ανάγκες σίτισης, στέγασης και υγείας. Σύμφωνα με έρευνα
κυριακάτικης εφημερίδας, ως και 50%
των Ελλήνων δεν έχει πλέον πρόσβαση
στη δημόσια υγεία.
Μέχρι τώρα καλύπτουν αυτές τις βασικές
ανάγκες τους ή τρώγοντας από τα έτοιμα
(τα φάγανε αυτά, πάει), ή δανειζόμενοι
από το στενό περιβάλλον τους που τελειώνει και αυτό με τη φορολογική γενοκτονία που ολοκληρώνεται πλέον, ή
καθυστερώντας στις υποχρεώσεις τους,
που σύντομα θα οδηγήσει πολλούς από
αυτούς στη φυλακή και την δεκαετή οικονομική εξορία από την Ελλάδα. Οι μηχανές για τη δήμευση της περιουσίας
τους έχουν ήδη πάρει μπροστά και μαρσάρουν. Το έγκλημά τους είναι η ανέχεια.
Θα τιμωρηθούν γιατί είναι φτωχοί και το
κράτος δεν τους πιστεύει, γιατί έχει θεσπίσει χαράτσια €650 ως τέλος επιτηδεύματος, και υποχρεωτικές εισφορές
€5.400 το χρόνο ως ασφαλιστική εισφορά (φόρος είναι, μη κοροϊδευόμαστε).
Οι δήθεν συνδικαλιστικοί τους εκπρό-
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Δημοσιεύθηκε 7-1-2014 στo ΠΟΝΤΙΚΙ
σωποι, τα επιμελητήρια των ελευθέρων
επαγγελματιών και των εμπόρων, άφησαν να περάσουν οι 60 ημέρες που επιτρέπει ο νόμος για την συλλογική
προσφυγή ως αντισυνταγματικής της φορολόγησης από το πρώτο ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που έχει ετήσιο εισόδημα €6.000-€7.000 και καλείται να πληρώσει €6.050 μόνο για
χαράτσι ελευθέρων επαγγελματιών και
ΤΕΒΕ, θα έχει πλέον την ευθύνη να προσφύγει στα δικαστήρια ατομικά, ενάντια
στην φορολόγηση που είναι πέρα και
πάνω από την δυνατότητά του να πληρώνει, και να διατηρείται εν ζωή. Δεν μιλάμε καν για αξιοπρέπεια.
Πάμε άλλη μια: τα επιμελητήρια των
ελευθέρων επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων, δεν προσέφυγαν
εγκαίρως στη δικαιοσύνη για να καταρρίψουν ως αντισυνταγματική την υπερφορολόγησή τους. Δεν ζήτησαν δικαστική
συνδρομή για να προστατέψουνε τα
μέλη τους που κύλισαν στη φτώχεια με
την απώλεια του 25% του ΑΕΠ, σχεδόν
όλου από την ιδιωτική οικονομία.
Αποτέλεσμα αυτής της αμέλειας ή παράλειψής τους, είναι τα μέλη των επιμελητηρίων αυτών που βρίσκονται σε ανέχεια,
να συνεχίζουν να βλέπουν τα χρέη τους
να συσσωρεύονται βουνό πέρα από τη
φοροδοτική τους δυνατότητα, ενώ παραμένουν απροστάτευτοι από την πολτοποίηση της ζωής και των οικογενειών

τους από τους ειδικά σχεδιασμένους μηχανισμούς πολτοποίησης ανθρώπων,
που δημιούργησε το πελατειακό κράτος
για τη διαφύλαξη του εισοδήματος των
μελών του.
Την ίδια στιγμή οι αντίστοιχοι συλλογικοί φορείς των δικαστικών και των
στρατιωτικών προσέφυγαν εγκαίρως
συλλογικά και κατέρριψαν ως αντισυνταγματική τη μείωση του μισθού τους.
Το πάζλ ολοκληρώνεται τώρα και με τα
εξοντωτικά πρόστιμα που σχεδιάστηκαν
για να συνθλίψουν τη μικρομεσαία παραγωγική τάξη και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα:
το ίδιο πρόστιμο καλείται να πληρώσει
για κάποια γραφειοκρατική παράβλεψη η
περιπτερού που έχει ετήσιο τζίρο
€40.000 και ίσως ετήσιο εισόδημα
€8.000, με την πολυεθνική καταναλωτικών ειδών με τζίρο €490.000.000 το
χρόνο που υπερτιμολογεί και τα προϊόντα της ως και τριπλάσια τιμή απ’όσο
τα πουλάει στις βορειοευρωπαϊκές χώρες
αλλά όμως δηλώνει κέρδη στην Ελλάδα
λιγότερα από €3.000.000 ετησίως. Σε
πολιτισμένες χώρες όπως η Ελβετία,
ακόμη και τα πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις είναι αναλογικά με το εισόδημα του παρανομούντος.
Το έγκλημα του αφανισμού μισού εκατομμυρίου οικογενειών συντελείται σε
μικρά υπολογισμένα βήματα, όπως το
πείραμα με το βάτραχο που μένει μέσα
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στο καζάνι μέχρι να βράσει το νερό,
εφόσον το βράσιμό του ξεκινάει με νερό
σε κανονική θερμοκρασία δωματίου.
Για την πολτοποίηση των μικρομεσαίων
εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος που εφαρμόστηκε και από τους Μπολσεβίκους
στην Οκτωβριανή επανάσταση για να
δημεύσουν τις περιουσίες των, δηλαδή ο
υπολογισμός φορολογίας επί μιας πλασματικής αξίας πολλαπλάσιας από τα
πραγματικά περιουσιακά στοιχεία τους
(“τεκμαρτή”/”αντικειμενική”), και κατόπιν
η δήμευση της περιουσίας αυτής όταν
πλέον εκδηλωνόταν η αδυναμία των μικροαστών να ανταπεξέλθουν στο φόρο.
Την ίδια μέθοδο ακολούθησε και ο
Κεμάλ Αττατούρκ για να δημεύσει τις περιουσίες της μικρασιατικής ομογένειας
πριν να τους εξορίσει το 1922.
Την ίδια μέθοδο ακολούθησε και ο Στάλιν για να δημεύσει τη γη των αγροτών,
όταν ήρθε η στιγμή των Κολχόζ.
Την ίδια μέθοδο ακολούθησε και ο Χίτλερ για να δημεύσει τις περιουσίες των
Εβραίων όταν απέκτησε επαρκή ισχύ για
να το περάσει από τη γερμανική βουλή
τους νόμους που στηρίχτηκε το Ολοκαύτωμα.
Αυτή μέθοδος ακολουθείται και τώρα.
Είναι δοκιμασμένη μέθοδος συγκέντρωσης περιουσίας στα χέρια του κράτους,
και εξαθλίωσης των αντικειμένων της
κρατικής φορολογικής βίας, μικροαστών
και νοικοκύρηδων.

Η παραγωγική μεσαία τάξη αντιμετωπίζεται από τους νομοθέτες και την εκτελεστική εξουσία ως παρείσακτοι για
συντριβή και πολτοποίηση, με την συμπαιγνία των “δήθεν” συνδικαλιστικών
τους οργάνων, προϊόντων των κομματικών σωληνώσεων, που “δήθεν” προστατεύουν συλλογικά τους
μικρομεσαίους από τις αυθαιρεσίες του
κράτους, αλλά στην πραγματικότητα
αφήνοντάς τους έκθετους στην εκάστοτε
κομματική γραμμή.
Φυσικά, με τους υποστηρικτές του κρατισμού και προστάτες του πελατειακού
κράτους να καταλαμβάνουν το 100%
των θέσεων στην ελληνική βουλή, δεν
θα περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό...
Αυτό που πραγματικά με εξέπληξε, όμως,
είναι ότι πρώην υφυπουργός του
ΠΑΣΟΚ και νυν μεγαλοστέλεχος νεότευκτου κόμματος της “κεντροαριστεράς”,
στην διημερίδα του “Προοδευτικού Φόρουμ” το σαββατοκύριακο που πέρασε,
προέβαλε ως λύση εξόδου από την
κρίση την αυθημερόν είσπραξη του ΦΠΑ
από τους μικρομεσαίους, που νομίζει ότι
έτσι θα έβαζε πρόσθετα €9 δις ευρώ στα
ταμεία του κράτους.
Λες και οι μικρομεσαίοι εισπράττουν σε
λιγότερο από 3-6 μήνες στο μέσο όρο,
όταν δεν φάνε φέσι που όμως δεν αναγνωρίζεται από το κράτος ως ζημία. Λες
και το σημερινό βάρος του κράτους είναι
ανεκτό από την παραγωγική τάξη.
Λες και οι 1,8 εκατομμύρια εργαζόμενων
της παραγωγικής οικονομίας, που πληρώνουν με τους φόρους τους
1.000.000 δημοσίους υπαλλήλους, και
3.000.000 συνταξιούχους, ενώ στηρίζουν με το υπολοιπόμενο εισόδημά τους
και 4.000.000 οικονομικά ανενεργούς
Έλληνες πιθανά της οικογένειάς τους, αντέχουν κι’άλλο! Δεν αντέχουν άλλο, ρε!
Δεν αντέχουν ρε!

Οι άνθρωποι δεν διορθώνονται
Ο μόνος πραγματικά φιλελεύθερος, που
αντιλαμβάνεται ότι οι φόροι είναι πλέον
αβάσταχτοι και καταστροφικοί για την
μεσαία τάξη ήταν ο Σκυλακάκης της Δράσης, που μου είπε σε κάποιο διάλειμα
“Λιγότεροι φόροι - Λιγότερη φτώχεια”
αλλά και αυτόν τον κατηγόρησαν στο
τέλος για δεξιό και ξεμπέρδεψαν. Πατκιούτ! Ψεκάστε!
Δεν είναι περίεργο με όλα αυτά, που
500.000 οικογένειες μικρομεσαίων από
την παραγωγική τάξη, ή πάνω από
1.500.000 Ελλήνων φέτος θα βρεθούν
σε μάχη επιβίωσης.
Και θα χάσουν.

ΑΓΗΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ/capital.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

Η Εκκλησία ξεκινάει business
με την Βουλιαγμένη
ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Η

"Εταιρεία Αξιοποίησης
Εκκλησιαστικής Περιουσίας Α.Ε.", πιάνει δουλειά στη Βουλιαγμένη. Tα 83
στρέμματα που εφάπτονται στο
ξενοδοχειακό συγκρότημα του
ΑΣΤΕΡΑ, ιδιοκτησίας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, θα είναι το
πρώτο ακίνητο με το οποίο θα
ασχοληθεί άμεσα.
Το συγκεκριμένο ακίνητο, όπως
ανακοινώνεται, θα αποτελέσει το
πρόγραμμα "πιλότο" και για τις
επόμενες κινήσεις της εταιρείας.
Ο διαγωνισμός μέσα από τον
οποίο θα επιλεγεί ο επενδυτής,
θα είναι διεθνής, οι δε χρήσεις
δεν θα πρέπει να είναι ασύμβατες
με τη λειτουργία και τον χαρακτήρα της Εκκλησίας.

Θα ακολουθήσουν τα 1200 στρέμματα της Φασκομηλιάς
Εφόσον τελεσφορήσει το επενδυτικό σχέδιο για
τα 83 στρέμματα, η Εταιρεία Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας Α.Ε. θα προχωρήσει και
στην εκμετάλλευση των 1.200 στρεμμάτων της
Φασκομηλιάς, τα οποία εκτείνονται στην παραθαλάσσια περιοχή από τη λίμνη της Βουλιαγμένης έως τη Βάρκιζα.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής περιουσίας Α.Ε.
Η εταιρεία που έχει συσταθεί με το νόμο 4182
που ψηφίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, θα
διαχειριστεί ακίνητα της Αρχιεπισκοπής παραχωρώντας τα για μακροχρόνια μίσθωση και όχι πώληση.
Στην εν λόγω εταιρεία μετέχουν με ποσοστό 50%
ο καθένας η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και το Ελληνικό Δημόσιο. Με το ίδιο ποσοστό θα διανέμονται και τα κέρδη που θα προκύψουν από την
εκμετάλλευση των ακινήτων που θα προσφερθούν από την Εκκλησία. Από τα έσοδα το 50%
θα κατευθύνεται στο κρατικό ταμείο και το άλλο
50% στην Εκκλησία και θα διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για το κοινωφελές της έργο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας Α.Ε. θα είναι

5μελές και ήδη ορίστηκαν από την Εκκλησία και
το Ελληνικό Δημόσιο τα μέλη της. Μόλις γίνει
από τα μέλη η ανάδειξη του Προέδρου και του
Διευθύνοντος Συμβούλου θα γίνει ανάθεση του
διαχειριστικού έργου σε μεγάλους ξένους οίκους
με κριτήριο επιλογής επιδιώκοντας ακόμα και την
εθελοντική τους συμμετοχή.
Τα τρία μέλη του Δ.Σ. που όρισε η Αρχιεπισκοπή
Αθηνών, είναι: ο Μιχαήλ Καρλούτσος, υιός του
εξ Αμερικής αιδεσιμότατου πρωτοπρεσβύτερου
του Οικουμενικού Θρόνου, Αλέξανδρου Καρλούτσου, ο οποίος είναι το δεξί χέρι του Αρχιεπισκόπου Αμερικής και στενός συνεργάτης του
Οικουμενικού Πατριάρχη, ο πολιτικός μηχανικός
Πέτρος Σουρέτης, διευθύνων σύμβουλος της Intracom Κατασκευές, και ο πρόεδρος του Invest
in Greece, Αρης Συγγρός. Αντίστοιχα, το Δημόσιο όρισε τους κ. Νασόπουλο και Παναγιωτίδη.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως, η
Αρχιεπισκοπή έχει ήδη προχωρήσει και σε ενέργειες όπως η καταγραφή της περιουσίας της, έργο
το οποίο ανέλαβε η PricewaterhouseCoopers,
ενώ το νομικό συμβουλευτικό έργο στην όλη διαδικασία έχει το δικηγορικό γραφείο Μπερνίτσα.

Η θέση του Δήμου Βάρης - Βούλας
- Βουλιαγμένης
Το θέμα της αξιοποίησης της Εκκλησιαστικής περιουσίας στη Βουλιαγμένη κι έτσι όπως αυτό

βγήκε στην επικαιρότητα πρόσφατα, απασχόλησε
στα προ ημερησίας το δημοτικό συμβούλιο του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
Σε επιφυλακή φαίνεται να βρίσκεται η δημοτική
αρχή για τα σχέδια αξιοποίησης των εκτάσεων
που ανήκουν μεν στην Εκκλησία, πολλά όμως απ'
αυτά, είναι χαρακτηρισμένα ως δασικά.
Χαρακτηριστικά, ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς σε
ερώτηση, πώς σκοπεύει να αντιδράσει η δημοτική
αρχή στα διαφαινόμενα επενδυτικά σχέδια, δήλωσε πως, είναι γνωστό ότι πολλοί ορέγονται το
παραλιακό μέτωπο του Δήμου, τη Φασκομηλιά,
το Λόφο Μπαράκου έως και τη Λουμπάρδα. "Δεν
θα τους αφήσουμε ανεξέλεγκτους να κάνουν ότι
θέλουν", είπε. "Θα βρουν όλο το δημοτικό συμβούλιο απέναντί τους".
Κάνοντας αναφορά σε δημοσιεύματα εναντίον
του, από συγκεκριμένο εκδοτικό συγκρότημα,
είπε πως αυτά δεν είναι άσχετα, με την πρόθεση
εκμετάλλευσης της περιοχής και τη θέση που διατύπωσε ο δήμος, στα επενδυτικά σχέδια του
ΑΣΤΕΡΑ .
"Όλα αυτά τα δημοσιεύματα", είπε, "αλλά και οι
προσωπικές απειλές που έχω δεχθεί, συνδέονται
άμεσα με τη θέση που έχει πάρει η δημοτική αρχή
εναντίον της άκρατης εκμετάλλευσης του περιβαλλοντικού πλούτου της πόλης μας. Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια", κατέληξε. "Θα
μας βρουν μπροστά τους".

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

4

δημοτικό ρεπορτάζ

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός
του Δήμου Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης
για το 2014
Έργα ύψους 6,6 εκατ. ευρώ
• Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει έργα
ύψους 6,6 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των
οποίων τα 2,2 εκατ. ευρώ αφορούν την
παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
• Τα νέα έργα ανέρχονται σε 1,35 εκατ.
ευρώ και τα συνεχιζόμενα έργα σε 5,3
εκατ. ευρώ περίπου.
• Το συνολικό ύψος των πιστώσεων για
έργα και δράσεις στον άξονα παιδεία αθλητισμός - πολιτισμός - κοινωνική μέριμνα φθάνει τα 5,6 εκατ. ευρώ.
• Εξ αυτών, ποσό ύψους 1,3 εκατ. ευρώ
αφορά δράσεις που θα πραγματοποιηθούν
από τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής, ο οποίος είναι
αρμόδιος για τη λειτουργία των παιδικών

Ε

γκεκριμένος επέστρεψε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο προϋπολογισμός του έτους 2014 του Δήμου Βάρης
- Βούλας - Βουλιαγμένης, διαψεύδοντας
δημοσιεύματα που ήθελαν το Δήμο να
βάζει "λουκέτο" εξ αιτίας της έλλειψής
του.
O Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Ζαχαράτος είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι
τα δημοσιεύματα που προέβλεπαν ότι
θα "μπει λουκέτο" στο Δήμο λόγω μη
έγκαιρης έγκρισης του προϋπολογισμού
του ήταν ανυπόστατα.
"Με την έγκριση του προϋπολογισμού
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όχι
μόνο δεν "μπαίνει λουκέτο" στον Δήμο,
αλλά βελτιώνονται καθημερινά τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μείωση των
παλαιών οφειλών, οι οποίες περιορίστηκαν από 8,1 εκατ. ευρώ το 2011 σε
λιγότερο από 2 εκατ. ευρώ σήμερα",
τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαχαράτος.
"Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του
2014, συνέχισε "έχει σαφή χαρακτηριστικά λιτότητας και νοικοκυρέματος. Το
νοικοκύρεμα επιβεβαιώνεται από τη μείωση των παλαιών οφειλών, καθώς και
από την είσπραξη απαιτήσεων του
Δήμου που δεν είχαν αναζητηθεί επί
πολλά έτη, όπως είναι τα 850 χιλ. ευρώ
που εισέπραξε το Τμήμα Εσόδων από τη
τις οργανωμένες ακτές κολύμβησης".

Στον προϋπολογισμό του 2014 έχουν ενταχθεί
έργα και μελέτες για κάθε Δημοτική Ενότητα.
Συγκεκριμένα προβλέπονται, μεταξύ άλλων:

Για τη Βάρη
• Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το
Χέρωμα Βάρης
• Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη
Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου Πόλης Α & Β
Βάρης .
• Πολεοδομική Μελέτη Επεκτάσεων και τροποποιήσεων στην περιοχή Λαθούριζας Βάρης.
• Κατασκευή κοινόχρηστων χώρων και πλατειών
• Οδοποιία Μηλαδέζας
• Προμελέτη για τη δημιουργία Κολυμβητηρίου
• Μελέτη δημιουργίας Αρχαιολογικού και Λαογραφικού Μουσείου
• Μελέτη για τη δημιουργία ανοικτού θεάτρου
στη θέση Γούρνα

Για τη Βούλα
• Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αγωγών
όμβριων
• Κατασκευή – ανακατασκευή Αθλητικού Κέντρου Βούλας
• Ανάπλαση Πλατείας Άλσους
• Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Καρπενησίου
• Γεωτεχνική μελέτη και αντιστήριξη οδού Τεπελενίου
• Ανάπλαση Πλατείας και οδού Βασ. Παύλου
• Μελέτη για την κατασκευή αθλητικού άξονα
(πεζοδρόμου- ποδηλατοδρόμου και δρόμου
ήπιας κυκλοφορίας ) για τη σύνδεση της περιο-

σταθμών, καθώς και των αθλητικών και
πολιτιστικών δομών του Δήμου.
• Ποσό ύψους 1,6 εκατ. ευρώ έχει προβλεφθεί για δαπάνη απαλλοτριώσεων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
• Για την καθαριότητα και τις ανταποδοτικές υπηρεσίες θα διατεθούν 8,8 εκατ.
ευρώ. Επισημαίνεται ότι και για το έτος
2014, τα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη δεν
αυξήθηκαν στο Δήμο μας.
• Ποσό 500 χιλ. ευρώ θα δοθεί για τη
συντήρηση και ανακατασκευή των σχολείων της πόλης μας.
Προϋπολογισμός έργων και παρεμβάσεων
σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη

χής Πανοράματος με περιοχή Καλυμνίων – τη
σημερινή Εξοχή -.
• Έργο εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας
Για τη Βουλιαγμένη
• Κατασκευές και αναπλάσεις στην περιοχή του
Μεγάλου Καβουρίου
• Ανέγερση Γυμνασίου Βουλιαγμένης
Επιπλέον, περιλαμβάνει έργα που αφορούν το
σύνολο του Δήμου μας όπως:
• Δημοτική οδοποιία - συντήρηση οδών - επισκευή τσιμεντόδρομων
• Κατασκευή δαπέδων ασφαλείας για παιδικές
χαρές
• Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων
• Κατασκευές - Ανακατασκευές - Αποκατάσταση
κατειλημμένων πεζοδρομίων
• Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών
παρεμβάσεων
• Κατασκευή υποδομής & τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
• Κατασκευή δαπέδων από κουρασάνι σε κοινόχρηστους χώρους
• Ανάπλαση δημοτικών κοιμητηρίων
• Κατασκευή - ανακατασκευή αθλητικών χώρων
• Ανακατασκευή δημοτικών κτιρίων
καθώς και την εκπόνηση πολύ σημαντικών μελετών, όπως
• Μελέτη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων
• Προμελέτη για διαχείριση & αναβάθμιση παραλιακού μετώπου
• Μελέτη θορύβου για τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε κεντρικούς δρόμους
• Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό και δημόσιο φωτισμό

Σπύρος Πανάς: Σεβόμαστε
τα χρήματα του δημότη

Ο

Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, κ. Σπύρος Πανάς, με
αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού, και αφού εκθείασε τις άοκνες
προσπάθειες του Αντιδημάρχου Οικονομικών και το υψηλής ποιότητας έργο
του ιδίου και των υπηρεσιών του, υπογράμμισε:
«Με σεβασμό στα χρήματα του δημότη
και λαμβάνοντας υπόψη μας το νέο
ασφυκτικό πλαίσιο που μας υποχρεώνει,
αφ' ενός να λειτουργήσουμε με μειωμένη κρατική χρηματοδότηση, αφ' ετέρου να περιορίσουμε δραστικά τις
δαπάνες μας, παρουσιάσαμε ως Διοίκηση και ψηφίσαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του 2014.
Σε αυτόν αποτυπώνεται με ξεκάθαρο
τρόπο η προτεραιότητα που δίνουμε για
την εκτέλεση έργων απαραίτητων στην
πόλη, αλλά και η πετυχημένη προσπάθειά μας να μειώσουμε τα χρέη του παρελθόντος. Παράλληλα, παρά τη
δυσμενή οικονομική συγκυρία, θα εξακολουθήσουμε και τη χρονιά αυτή να
παρέχουμε τις ίδιες χρήσιμες και υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες στους κατοίκους και
επαγγελματίες της πόλης μας.»
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Διον. Χατζηδάκης:
Στηρίζω την υποψηφιότητα του Γιάννη Σγουρού
“Όποιον και να κατεβάσει η Ν.Δ. εγώ θα στηρίξω Σγουρό”
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Τ

η δυνατότερη στήριξη για τον προεκλογικό του αγώνα έλαβε σαν δώρο
την ημέρα της ονομαστική του εορτή ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός.
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης, ο οποίος βραβεύθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας από τους καλύτερους δημάρχους, δήλωσε πως στηρίζει
το Γιάννη Σγουρό.
Συγκεκριμένα είπε: "Όποιον και να κατεβάσει η Νέα Δημοκρατία, εγώ θα στηρίξω
μ' όλες μου τις δυνάμεις Γιάννη Σγουρό.
Γιατί στην πολιτική και στη ζωή όποιος
είναι αχάριστος δεν έχει τύχη".
Η δήλωση αυτή έτυχε κοινής και θερμότατης αποδοχής, αφού όλοι οι παριστάμενοι
Δήμαρχοι καταχειροκρότησαν το Δήμαρχο
Παλαιού Φαλήρου. Ανάμεσά τους διακρίναμε τους: Δήμαρχο Χολαργού Παπάγου
Βασ. Ξύδη, Κορωπίου Δημήτρη Κιούση,
Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου, Περιστερίου
Ανδρέα Παχατουρίδη, Μοσχάτου Ανδρέα
Ευθυμίου, Αθηναίων Γιώργο Καμίνη,
Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου,
Αγίων Αναργύρων - Καματερού Νίκος Σαράντη κ. ά.
Λίγα λεπτά νωρίτερα ο Περιφερειάρχης
Γιάννης Σγουρός ευχαρίστησε όλους τους
δημάρχους που τον τίμησαν με την παρουσία τους στην Περιφέρεια την ημέρα της
ονομαστικής του εορτής λέγοντας πως,
άσχετα με το τι θα γίνει στους μήνες που θα
ακολουθήσουν εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαϊου, (σ.σ. επίσημες
στηρίξεις εννοούσε ή κάτι άλλο;), εκείνος αισθάνεται πως λειτούργησαν ως μία οικογένεια.

Σγουρός - Χατζηδάκης στη θεμελίωση του μεγάλου έργου του Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

τητη η προσκόμιση εκ νέου των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην
αρχή κάθε έτους.

Απόφαση αλληλεγγύης υπέρ
των τρίτεκνων οικογενειών

Οι προϋποθέσεις

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Μακρά και αγαστή είναι η συνεργασία των
δύο πολιτικών ανδρών, εδώ και αρκετά χρόνια, παρ' ότι προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε πως, ο
Δήμος Παλαιού Φαλήρου θεωρείται πρωταθλητής στην απορρόφηση κονδυλίων από
την Περιφέρεια μέσω ΕΣΠΑ, αφού οι μελέτες και οι φάκελλοι που καταθέτει για χρηματοδότηση, θεωρούνται υποδειγματικά
άρτιοι.

Μ

ε ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου
ενέκρινε την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (τέλος
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού), των δημοτών – κατοίκων του
δήμου οι οποίοι είναι τρίτεκνοι και έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι
30.000,00 ευρώ και μόνο για την πρώτη κύρια κατοικία τους.
Η απαλλαγή αυτή θα αρχίζει μετά από την υποβολή της σχετικής αίτησης
και την προσκόμιση των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους
και θα έχει ετήσια ισχύ. Για τη διατήρηση της μείωσης κρίνεται απαραί-

Οι τρίτεκνοι, για να τύχουν της παραπάνω απαλλαγής, θα πρέπει να κατοικούν σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία στο δήμοκαι να έχουν λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομά τους. Σε περίπτωση ανηλίκου ατόμου,
λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομα του κηδεμόνα του, θα πρέπει δε να
συντρέχουν και οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
Τα Δικαιολογητικά:
• Αίτηση.
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη Δ.Ο.Υ. μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκτησίας)
• Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ΕΗ στο όνομα του ενδιαφερόμενου.
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το
οποίο θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση
που δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, ο δικαιούχος
αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μή υποχρέωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
• Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει
στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του.
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Ο Δημήτρης Ιατρόπουλος στο Παλαιό Φάληρο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
ΦΩΤΟ: “B”

Δημ. Ιατρόπουλος:
“Ας τα καταφέρω να
μείνω ένας μεγάλος
νέος, και για το νέος
μεγάλος, άστο,
μας βλέπει κι η ιστορία
και θα μας μαλώσει…»

Τ

ο βράδυ της Τρίτης 21 Ιανουαρίου 2014,
μέσα στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα
του Πολυχώρου “Τερψιχόρη” στο Δημαρχείο
του Παλαιού Φαλήρου, παρακολουθήσαμε μια
ξεχωριστή, “ειδική” θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε, βραδιά πολιτισμού.
Μετά από πρόσκληση του δημάρχου Διονύση
Χατζηδάκη και της υπεύθυνης των Δημοτικών
Βιβλιοθηκών Βίκυς Ανδρικοπούλου, “ανεβήκαμε”, όλοι μαζί, με το “ΑΣΑΝΣΕΡ”, το καινούργιο “μυθιστόρημα” το Δημήτρη Ιατρόπουλου και με τον πρύτανη της ελληνικής δημοσιογραφίας Χρήστο Πασαλάρη να είναι ο
κύριος ομιλητής της βραδιάς.
Η γνωστή ηθοποιός Αλεξ. Καρακατσάνη, μαζί
με την σύντροφο του συγγραφέα, τη ζωγράφο
Κατερίνα Καραγιάννη - Ιατροπούλου, διάβασαν κείμενα από το “ΑΣΑΝΣΕΡ”, καθώς και
γνώμες και σχόλια για τον Ιατρόπουλο, από
προσωπικότητες των Γραμμάτων και των Τε-

χνών.
Κλασσικά τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες του
ποιητή Ιατρόπουλου, ερμήνευσε η Χορωδία
του δήμου Παλαιού Φαλήρου, υπό τη δ/νση
της αρχιμουσικού Κατερίνας Βασιλάκου, με τη
συνοδεία του κοινού που σιγοτραγουδούσε.
Η σημαντική αυτή εκδήλωση, τον συντονισμό
της οποίας είχε η κυρία Ανδρικοπούλου,
έκλεισε με τις σύντομες μα άκρως, περιεκτικές
ομιλίες του συγγραφέα και του δημάρχου κυρίου Χατζηδάκη, ο οποίος ανέφερε - μεταξύ
άλλων - για τον κ. Ιατρόπουλο: “Ο Δημήτρης
Ιατρόπουλος, δίνει το φως που μας λείπει. Δείχνει την ευαισθησία που χρειαζόμαστε. Αγωνίζεται για την πατρίδα μας που δοκιμάζεται”.
Κλείνοντας, αξίζει να σημειώσουμε, πως, ο πολύπειρος Μιχάλης Τριανταφύλλου, συνόδευσε
όλη την όμορφη βραδιά με κινηματογραφημένες σκηνές από τη ζωή και το έργο του δημοφιλούς ποιητή.

Ο Δημήτρης Ιατρόπουλος
από τον ΓΙΑΝΝΗ ΦΛΕΣΣΑ
(Δημοσιογράφο-Συγγραφέα)
Γιάννης Φλέσσας: Όταν οι εκδότες ζήτησαν από
μένα να γράψω ένα βιογραφικό σημείωμα για τον
Δημήτρη Ιατρόπουλο, χαμογέλασα με μια κρυφή
ικανοποίηση! Γιατί ακριβώς η ζωή του Δημήτρη, και
τα όσα άκουγα γι’ αυτόν από ’δω κι από ’κει, ήταν
και ο λόγος που τον πλησίασα κάποτε, να τον γνωρίσω καλύτερα και από κοντά. Γιατί άκουγα μυθικά
πράγματα γι’ αυτόν, αλήθειες και ψέματα ανακατεμένα, δοξασίες και συκοφαντήσεις, πληροφορίες
και γεγονότα, που θα ερέθιζαν κάθε δημοσιογράφο γνώμης, όπως ταπεινά ισχυρίζομαι ότι
υπήρξα, όλα αυτά τα πενήντα και πλέον χρόνια, που
υπηρετώ στον Τύπο, τον πολιτισμό. Και τι δεν λέγανε γι’ αυτόν! Ότι τις νύχτες έμπλεκε σε όργια, παράνομες λέσχες και αντεργκράουντ μπουζουξίδικα,
με χαρτοπαίχτες και μαχαιροβγάλτες, και τις ημέρες

φόραγε τα καλά του και μπαινόβγαινε σαν κορυφαίος χρονογράφος στις μεγάλες εφημερίδες και
στις δεξιώσεις, σε θαλαμηγούς μεγιστάνων και
μετά χανότανε, έγραφε τα ποιήματά του, και φτου
κι απ’ την αρχή!
Άλλοι λέγανε ότι εμφανίστηκε σε τεκτονικές στοές,
άλλοι ότι συνεργάστηκαν μαζί του σε αντιστασιακές οργανώσεις στη διάρκεια της δικτατορίας,
άλλοι τον είχαν δει να πηγαίνει τα Χριστούγεννα
και να μοιράζει σακούλες με τρόφιμα και παιχνίδια
στα τσιγγανάκια στο Ζεφύρι… Τελικά, γίναμε φίλοι!
Μια φιλία που κρατάει πολλές δεκαετίες τώρα. Μου
έγραψε προλόγους για τα περισσότερα από τα βιβλία μου, εγώ του πήρα συνεντεύξεις-επιτυχίες για
μένα.
Η ζωή του δεν χωράει σε λίγες σελίδες. Θέλει ολόκληρο βιβλίο, μόνο για τα γεγονότα που τον σημάδεψαν και τους ανθρώπους που γνώρισε και τον
γνώρισαν. Για τον ρόλο του στην νεότερη ποίησή
μας και στα γράμματά μας γενικότερα, μιλούν
άλλοι, εκλεκτοί επιστήμονες, ειδικευμένοι στη
βαθιά λογοτεχνία, εγώ όμως καμαρώνω τον φίλο

Αριστερά. Έκδηλο ήταν το ενδιαφέρον των φαληριωτών για τον διακεκριμένο ποιητή και συγγραφέα Δημήτρη Ιατρόπουλο. Μέσον. Ο αντιδήμαρχος Θεόδωρος Κανέλλος (αριστερά), οι κυρίες Ευφροσύνη
Ζήση, Ευαγγελία Φακιολά και ο Αντιδήμαρχος Νίκυ Γιάκοβλεφ. Δεξιά. Ο Δημήτρης Ιατρόπουλος με τον Νικόλα Κονταρίνη.
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Γ

μου, όταν τον βλέπω να ανεβαίνει μέσα από τις δεκάδες αντιξοότητες που συνάντησε στον δρόμο
του, σε κορυφές τέτοιες, που μόνο οι αληθινά ιδιαίτεροι απολαμβάνουν.
Κι όταν του είπα, με αφορμή αυτό το βιβλίο που θα
διαβάσετε σε λίγο, και που μου το έστειλε πριν
βγει, «Τώρα Δημήτρη είσαι πια ο νέος μεγάλος
μας», μου απάντησε: «Όχι ρε Γιάννη. Οι μεγάλοι
πέθαναν όλοι. Ας τα καταφέρω να μείνω ένας μεγάλος νέος, και για το νέος μεγάλος, άστο, μας βλέπει κι η ιστορία και θα μας μαλώσει…»
Ταπεινοφροσύνη; Οξυδέρκεια; Δεν ξέρω, πάντως
μόνο πόζα δεν είναι. Γιατί ο Δημήτρης έχει αυτό το
καλό: Να τον θαυμάζουν οι σπουδαίοι, να τον
αποφεύγουν οι μέτριοι και να τον μισούν οι αποτυχημένοι!
Γεννήθηκε στα Σεπόλια, μετά τον Εμφύλιο. Ο πατέρας του έκθετος από τις Καρυές της Λακωνίας,
τον πέταξε η μάνα του στο σπίτι των Ιατρόπουλων
στη Σπάρτη κι αυτοί του δώσανε το όνομά τους. Ο
Δημήτρης συχνά κάνει πλάκα μ’ αυτό: «Μ’ ένα δανεικό όνομα περπάτησα κι είπα, θα το κάνω πασίγνωστο, για να τιμωρήσω τη μοίρα μου…» Και το
’κανε! Κατά την γνώμη μου κι επειδή το έχω ζήσει
κοντά του αυτό, είναι ο γνωστότερος εν ζωή Έλληνας ποιητής, αυτή τη στιγμή.
Όπου μπει τον δείχνουν, όπου πάει τον σταματάνε,
τον αγαπούν πολύ, τον αισθάνονται δικό τους, έχει
ένα μαγικό τρόπο, όσο σκληρός εμφανίζεται στο
δημόσιο βήμα, τόσο γλυκός και προσιτός να είναι
στην άμεση επαφή του με τον κόσμο.
Η μητέρα του απ’ την Αρκαδία, φραγκοραφτού,
απόγονος του Γρηγορίου του Ε’ ! Ο αδελφός του
ήταν πυγμάχος, αλλά χτύπησε σ’ ένα γερμανικό
κράνος που είχε θαφτεί στο χώμα, μετά τον πόλεμο, κι έπαθε μετατραυματική επιληψία. Έζησε μονάχα 41 χρόνια. Τεσσάρων χρονών ο Δημήτρης
έγραφε και διάβαζε! Τον πήγαιναν οι γονείς του και
τον δείχνανε στους γείτονες. Οχτώ χρονών
έγραψε το πρώτο του ποίημα. Δώδεκα χρονών
πρωτοέκανε έρωτα! Δεκαπέντε χρονών εργαζόταν
στην παλιά Κολούμπια και πήγαινε στο νυχτερινό.

Έπαιζε και στους έφηβους του Παναθηναϊκού, αλλά
τα παράτησε, γιατί κάπνιζε και ξενύχταγε από τότε…
Δεκαοχτώ χρονών έβγαλε την πρώτη του ποιητική
συλλογή. Θρίαμβος. Καταπληκτικές κριτικές! Φεύγει με ωτοστόπ για την Ευρώπη της δεκαετίας του
‘60. Μετά από άπειρες περιπέτειες, ξαναγυρίζει και
ξαναφεύγει, βγάζει και τη Σχολή Σταυράκου ως
σκηνοθέτης κινηματογράφου, έχει ανακατευτεί
βαθιά με την πολιτική, σκοτώνεται δίπλα του ο Σωτήρης Πέτρουλας, μπαίνει με υποτροφία στο Πάντειο, στη χούντα τον παίρνουν στρατιώτη, τον
ειδοποιούν οι σύντροφοί του, ότι θα τον φάνε
γιατί τον βρήκαν σε αντιστασιακή ομάδα, και λιποτακτεί ως άρρωστος.
Μετά το σκάει για τη Σουηδία. Έχει κάνει πια τις
πρώτες συλλογές του, έχει συνεργαστεί με τον
Γιώργο Σεφέρη κι είναι ακόμα μόνον 26 χρονών,
στη Σουηδία τον θέτει υπό την προστασία του, ο
ίδιος ο Ούλαφ Πάλμε, φίλος του Γιώργου Μαγκάκη που αγαπούσε πολύ τον Δημήτρη. Γυρίζει
στην Ελλάδα, και εκδίδει την «Ποιητική Αντιανθολογία», το ευαγγέλιο της Ποίησης της Αμφισβήτησης. 74 νέοι ποιητές, περνάνε απ’ τα χέρια του και
αλλάζουν την εικόνα της ελληνικής ποίησης.
Από τότε τον συνοδεύει ο τίτλος αυτός σ’ όλη τη
ζωή του: Ο Ποιητής της Αμφισβήτησης! Στη βραδιά
του Πολυτεχνείου σώζει τη ζωή του φίλου του,
Λευτέρη Παπαδόπουλου. Με την αποκατάσταση
της Δημοκρατίας, γράφει τα πασίγνωστα τραγούδια του, τα μεγαλύτερα σουξέ των δεκαετιών ‘70
και ‘80… Δουλεύει ως δημοσιογράφος σ’ όλες τις
θέσεις, και ως πολιτικός σύμβουλος, των Αλέκου
Παναγούλη, Γιώργου Αλέξανδρου Μαγκάκη και
άλλων…
Στις δεκαετίες ‘80 και ‘90 είναι κορυφαίος χρονογράφος στο «ΕΘΝΟΣ» και γράφει συνεχώς τραγούδια, θέατρο, κ.λπ. Μπερδεύεται με την πολιτική,
τους παρατάει τελικά για μιαν ακόμη φορά, εντωμεταξύ, έχει γνωριστεί με την Κατερίνα του το ‘90
και μαζί της αλλάζει οριστικά την ζωή του.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ανεβαίνει σκαλί-σκαλί
προς την κορυφή των γραμμάτων μας και τα τελευ-

ταία τέσσερα μάλιστα, με την επέλευση της διαβόητης «κρίσης» προάγεται σε σύμβολο των αντιμνημονιακών δυνάμεων μέσα στο Διαδίκτυο.
Όμως, για την ερωτική του ζωή, τα ταξίδια του, τις
περιπέτειές του, κάποτε θα αξιωθώ να γράψω ένα
ολόκληρο βιβλίο για τον φίλο μου, τον Ωραίο
Μπρούμελ της Ελληνικής Λογοτεχνίας όπως ονομάστηκε εκείνα τα χρόνια…

Επέστρεψε το Διεθνές Μετάλλιο
Ειρήνης του ΟΗΕ στον Κόφι Ανάν
μόλις ξέσπασε ο πόλεμος
στο Κόσοβο
Τι να πρωτογράψω, είπαμε, θέλουμε ένα ολόκληρο
βιβλίο! Θα τελειώσω με μερικούς αριθμούς: 15 ποιητικές συλλογές, 7500 άρθρα στον τύπο και χρονογραφήματα, 20 μεγάλες έρευνες και αποστολές,
1000 τραγούδια πολλά απ’ αυτά πασίγνωστα εδώ
και 45 χρόνια αλλά και 50 αντιστασιακά κείμενα στο
Διαδίκτυο, την τελευταία τριετία! Πάνω από δεκαπέντε ελληνικά και διεθνή λογοτεχνικά βραβεία κι
ένα απ’ αυτά μάλιστα, το μεγαλύτερό του, το Διεθνές Μετάλλιο Ειρήνης του Ο.Η.Ε. το πέταξε στα
μούτρα των εδώ διευθυντών του, επιστρέφοντάς το
στον Κόφι Αννάν, μόλις ξέσπασε ο πόλεμος στο
Κόσσοβο!
Έγραψε και γράφει, ποίηση, μυθιστορήματα, διηγήματα, τραγούδια, σενάρια, θεατρικά έργα, φιλοσοφικά δοκίμια, κοινωνικές έρευνες, μανιφέστα,
πολιτικές ομιλίες, έχει παρουσιάσει παραπάνω από
100 νέους ποιητές, ομιλίες σε συνέδρια, διαλέξεις
και εισηγήσεις σε σεμινάρια, ποιητικές συναυλίες,
και άλλα, και άλλα… Διαβάστε όμως το «ΑΣΑΝΣΕΡ»
το τελευταίο του αριστούργημα, και θα καταλάβετε
πολλά περισσότερα για τον, -είτε το παραδέχεται ο
ίδιος είτε όχι- μεγάλο μας πρωτοπόρο ‘Έλληνα ποιητή και συγγραφέα.

ράφαμε τον Δεκέμβριο του 2012 στο
άρθρο μας «Θάνατος των ανηκέστων κακών
ιατρός», ότι τα υπάρχοντα κόμματα δεν
ήσαν ικανά να δεχθούν τα μηνύματα του λαού
και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του.
Γράφαμε ακόμη ότι η κατάρρευσή τους ήταν όχι
μόνο αναπόφευκτη αλλά και αναγκαία για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να γεννηθεί
κάτι καινούργιο και ελπιδοφόρο.
Από τότε μέχρι σήμερα κάτι έχει γίνει, κάτι έχει
αλλάξει αλλά δεν μπορώ να πως ότι αυτό το νέο
είναι αισιόδοξο. Αυτά που αναγνωρίζουμε σήμερα σαν αλλαγές φέρνουν στο προσκήνιο την
εγγενή αδυναμία της σύγχρονης κοινωνίας των
Ελλήνων να εντοπίσει το νέο, το ελπιδοφόρο
και να εμπνευστεί από αυτό. Ίσως να λείπουν
απλώς αυτοί που μπορούν να εμπνεύσουν.
Με αφορμή τα ευρήματα δύο δημοσκοπήσεων
που αποδίδονται σε ξένες πρεσβείες αλλά και τα
όσα παράξενα συμβαίνουν καθημερινά γύρω
μας, διαπιστώνουμε ότι πάλι σε αδιέξοδο οδηγούμαστε και πάλι με δική μας επιλογή και ευθύνη.
Το ΠΑΣΟΚ κατέρρευσε κάτω από το βάρος των
οικονομικών σκανδάλων με πρωταγωνιστές τα
στελέχη του της πρώτης γραμμής. Ο Λαός αναγνώρισε το σφάλμα του και δεν εμπιστεύεται
πλέον τον σχηματισμό εκείνο που παρέδωσε την
Πατρίδα σε μια ιδιότυπη Μαφία.
Η Νομενκλατούρα όμως του κόμματος δεν χάθηκε. Ένα κομμάτι παρέμεινε υπό την νέα ηγεσία
να συλλέγει ένα ποσοστό μεταξύ του 3% και του
4% στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, ένα
έμεινε απ’ έξω και ψάχνει τρόπο να ξαναμπεί στο
παιχνίδι με την γνωστή πρωτοβουλία των αυτοαποκαλουμένων εκσυγχρονιστών που ως κίνηση
των 58 εφεύρε των πομπώδη τίτλο «Προοδευτική Δημοκρατική Παράταξη» και ένα τρίτο βρήκε
εύκολη στέγη στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ως εδώ καλά πάμε αρκεί παιχνίδι να γίνεται,
εκείνο όμως το ΣΥΡΙΖΑ που από το οριακό 3%
το φέρνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις στο 33%
τι την ήθελε και την μάζεψε αυτή τη σαπίλα που
περιλαμβάνει ακόμη και στενούς συνεργάτες του
Αρχηλαμόγιου που παραλίγο να μας γίνει και
Πρωθυπουργός;
Μα λένε τάχα ότι αυτή η σαπίλα κουβαλάει
εκείνο το 30% που το 3% το έκανε 33%. Τα
καλά και συμφέροντα. Έχουμε λοιπόν σήμερα
ένα κόμμα που περιλαμβάνει τις δεν ξέρω πόσες
συνιστώσες της Αριστεράς με σαφείς και οριοθετιμένες ιδεολογικές αποκλίσεις, που εκτείνονται
από τους οπαδούς των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας μέχρι την πολυσχιδή και πολυπράγμονα
τρομοκρατία και ένα σάπιο κομμάτι της Κόζα Νόστρα αλλά Ελληνικά.
Αυτοί θα κληθούν να μας κυβερνήσουν λίαν
συντόμως, με έναν νεαρό αρχηγό που λέει ΝΑΙ
σε ΟΛΑ σαν άλλος μικρός Ανδρέας. Ο ωραίος
Μπρούμελ που κάποτε έλεγε έξω από την ΕΕ και
τώρα θέλει να γίνει αρχηγός της. Τι άλλο θα
δουν τα μάτια μας και τι άλλο θα ακούσουν τα
αυτιά μας. Τι 'χες Γιάννη τι 'χα πάντα, εκτός βέβαια κι εάν υπάρξουν απρόσμενες ανατροπές,
που μεταξύ μας δεν το βλέπω.
Και τα άλλα κομμάτια της Αριστεράς; Το μεν ΚΚΕ,
το μόνο που έχει σαφή και αναλλοίωτη θέση και
άποψη προσβλέπει μόνο στην λαϊκή εξέγερση
ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αφιέρωμα στον El Greco

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
και δεν είναι σε θέση να προσφέρει άλλες υπηρεσίες στον τόπο η δε Δημοκρατική Αριστερά
που όλοι περιμέναμε να συλλέξει την δημοκρατική διαμαρτυρία απέτυχε παταγωδώς και κινείται οριακά στο 3% στις προτιμήσεις του
εκλογικού σώματος, αφού δεν μπόρεσε να έχει
μια αξιόπιστη προβολή στην κοινωνία ώστε να
εμπνεύσει τους ιθαγενείς.
Φάουλ. Σήμερα όλοι αυτοί, παλιό και νέο
ΠΑΣΟΚ μαζί με στολίδια της Αριστεράς εξαιρουμένου του ΚΚΕ μαζεύουν ένα ποσοστό που
πάει από το 40% έως το 43%. Αυτή είναι η νέα
αμφίεση του κόσμου του ΠΑΣΟΚ που άλλαξε
ρούχο σαν τον Μανωλιό και μας ξανάρχεται
αφού οι απόκριες εδώ γιορτάζονται συνεχώς
και χωρίς διακοπή από της ιδρύσεως του Νέο –
Ελληνικού κράτους και του αντίστοιχου παρακράτους.
Από την άλλη η πάντα αμαρτωλή Δεξιά. Θυμάστε το σύνθημα του Αντρέα «Ο Λαός δεν
ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά», με το οποίο υφάρπαζε τον ψήφο σας η Μαφία; Η υποσχεθείσα
Λαϊκή Δεξιά έτσι όπως μας την σέρβιραν προέκυψε Εφιάλτης.
Γυαλιά καρφιά το έκανε το μαγαζί η νέα ηγεσία.
Οι Γερμανοί μας έφτιαξαν κάποτε την ΠΟΛΑΝ
που ήλθε η ώρα της να αρπάξει την εξουσία και
παρόλον ότι η Κρητική συνιστώσα ξαναμπήκε
στο παιχνίδι με άλλους παίκτες μετά βίας φτάνει
ένα 20% στις προτιμήσεις των εκλογέων η ΝΔ.
Ένα μικρό 6-7% μαζεύει και το άχρωμο προσωποπαγές κόμμα του κ. Καμένου που εκφράζει
την αντιμνημονιακή εκδοχή, με τα στελέχη του
να παίζουν πινγκ – πονγκ μεταξύ Καμένου και
Σαμαρά. Το υπόλοιπο 23 –24% πάει στην Χρυσαυγή. Όλοι μαζί βρίσκονται στο 50% αλλά με
συνθήκες που δεν τους επιτρέπουν όχι μόνο να
συνεργασθούν αλλά ούτε και να πουν καλημέρα ο ένας στον άλλο.
Άλλο πάλι και τούτο. Η Χρυσαυγή δεύτερο
κόμμα με ποσοστό που πλησιάζει λένε το 25%,
με τους φουσκωτούς που πουλάνε προστασία,
μαχαιρώνουν τους μετανάστες και σκοτώνουν
τους αντιφρονούντες και τον αρχηγό και τα
πρωτοπαλίκαρα στη στενή. Σκέψου να μην
είχαν ανακατέψει εκείνες τις αηδίες περί Ναζί
και Χίτλερ και να επεδείκνυαν διαγωγή έστω
κοσμία που θα έφθαναν.
Την Ζαν Μαρί Λεπέν που απέχει από ιδεολογικές ακρότητες της δίνουν το εν τρίτον στις προτιμήσεις των Γάλλων ψηφοφόρων και σε όλη
την Ευρώπη η Δεξιά ανεβαίνει ψηλά με ένα θέμα
μόνο, εκείνο των μεταναστών Μουσουλμάνων.
Εμείς εδώ, εκτός από αυτό έχουμε τα κλεφτρόνια που πρέπει να πάνε στη φυλακή και την
λαϊκή απαίτηση να βρεθεί κάποιος που θα μπορεί να πει ΟΧΙ ξανά στη κακιά Γερμανίδα.
Αυτά είναι τα θέματα που παίζουν άλλωστε όλα
τα κομματικά επιτελεία, αυτούσια ή σε παραλλαγές ως και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα
της ζωής μας.
Εμπρός Δελφίνοι, η εξουσία είναι εμπρός σας
γονυπετής ως γυμνή μοιχαλίς εις την πλατεία της
Αραπιάς.
Εμπρός λοιπόν, ο αναμάρτητος πρώτος τον
λίθον βαλέτω, όχι κατά της μοιχαλίδος αλλά
κατά των ηδονοβλεπτών που στέκουν τριγύρω
και χαϊδεύουν τα αχαμνά τους.
Χα, χα, χα, θα πέσει πολύ γέλιο. Ο Μανωλιός
άλλαξε ρούχο και μασκαρεύτηκε για τις Αποκριές των εκλογών. Το γαϊτανάκι θα στηθεί και
πάλι και θα προστρέξουν οι ανθοφόρες να χορέψουν για τον ερχομό της Περσεφόνης. Θα
πέσει και κλάμα όμως.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ "V"

Αριστερά. Οι κυρίες Μαριάννα Σαπουνά, Σοφία Πέτσα και Αικατερίνη Προβελεγγίου. Δεξιά. Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης και οι κυρίες
της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Ρένα Μαρουλίδου (αριστερά) και Μαίρη Φωτίου.

Τ

ο παράρτημα Παλαιού Φαλήρου της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ", πραγματοποίησε μια
θαυμάσια εκδήλωση την Τετάρτη
15 Ιανουαρίου 2014, στον Πολυχώρο "Τερψιχόρη" του Δημαρχιακού Μεγάρου, με θέμα τον
ζωγράφο, γλύπτη και αρχιτέκτονα
Δομήνικο Θεοτοκόπουλο "El
Greco".
Βασικές ομιλήτριες της βραδιάς, οι
κυρίες Αικ. Προβελεγγίου, ζωγράφος από την ομάδα Εικαστικών Παλαιού Φαλήρου και η
φιλόλογος Σοφία Πέτσα, την επιμέλεια των διαφανειών που προβάλονταν στη μεγάλη οθόνη, είχε
η κυρία Μαριάννα Σαπουνά, μέλος
κι αυτή της ομάδας Εικαστικών
Παλαιού Φαλήρου.
Την πολιτιστική αυτή βραδιά, άνοιξε
η πρόεδρος κυρία Ρένα Μαρουλίδου καλωσορίζοντας τον κόσμο
που είχε γεμίσει τη μεγάλη αίθουσα,
στη συνέχεια η Γ.Γ. της οργάνωσης
και πρώην Αντιδήμαρχος κυρία
Μαίρη Φωτίου, έκανε μία σύντομη
αναδρομή στο μοναδικό έργο του
El Greco και προλόγισε τις ομιλήτριες.
Η κυρία Προβελεγγίου ανέπτυξε το
θέμα: "Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
- Η πορεία και το εικαστικό του
έργο", ενώ η κυρία Πέτσα μίλησε
για τον "El Greco" μέσα από τη
ματιά του Νίκου Καζαντζάκη και του
Ζαχαρία Παπαντωνίου στο Τολέδο.
Ακολούθησε ένα μικρό χορευτικό
πρόγραμμα από το συγκρότημα του
συλλόγου Κρητών Παλαιού Φαλήρου, που καταχειροκροτήθηκε και η
εκδήλωση έκλεισε με τον δήμαρχο
κ. Διονύση Χατζηδάκη, ο οποίος,
πέρα από τα όσα ανέφερε για τον
Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και άλλους διάσημους καλλιτέχνες του
διαμετρήματος ενός Τουλούζ Λων-

τρέκ και ενός Βαν Γκονγκ, συνεχάρη
τις κυρίες της Οργάνωσης "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ" του Παλαιού Φαλήρου
και για το κοινωνικό - φιλανθρωπικό τους έργο, γενικότερα, σε πάσχοντες αλλά και αναξιοπαθούντες
συνανθρώπους μας.
Επίσης, τιμώντας τις ομιλήτριες, τους
προσέφερε με προσωπική του αφιέρωσε από ένα λεύκωμα με την ιστορία του Φαλήρου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και οι Αλέξανδρος Κορόμηλος, αντιδήμαρχος Πρόνοιας Παιδείας και Αθλητισμού, η πρόεδρος των Δημοτικών Βιβλιοθηκών
Παλαιού Φαλήρου, δημοτική σύμβουλος επίσης, Βίκυ Ανδρικοπούλου, ο Πρόεδρος του ΚΕΠΟΑ
Ντίνος Νικολαϊδης, οι δημοτικοί
σύμβουλοι Γιάννης Φωστηρόπουλος, Ανδρέας Δούμας, Μαρία
Ζάγκα, Αναστασία Αρσενίδου,
Γιώργος Βασιλείου, ο πρώην αντιδήμαρχος Νίκος Γιαννιός, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Π.Φ.
Άρης Δρυγιαννάκης, η ευεργέτις της
πόλης Ευφροσύνη Ζήση, πρόεδροι
και εκπρόσωποι διαφόρων συλλόγων και φορέων της περιοχής κ. ά.

Από αριστερά. Βίκυ Ανδρικοπούλου, Ευφροσύνη Ζήση, Μαρία Ζάγκα
και Αλέξανδρος Κορόμηλος.

Αριστερά ο δημοτικός σύμβουλος
Ανδρέας Δούμας. Δεξιά ο κ. Άρης
Δρυγιαννάκης.

Από αριστερά. Μαίρη Φωτίου, Ρέα Μπίκου, Σμαρούλα Μάστορη και
Ευαγγελία Φακιολά.

Ο πρόεδρος του ΚΕΠΟΑ Ντίνος Νικολαϊδης αριστερά, με τον πρ. αντιδήμαρχο Νίκο Γιαννιό. Δεξιά φωτ. ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης
Φωστηρόπουλος.
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ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Καθορίστηκαν οι ζώνες προστασίας
των αρχαιολογικών χώρων της Βουλιαγμένης

Ο ναός του Απόλλωνος Ζωστήρος στη Βουλιαγμένη.

Η

ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κήρυξη αρχαιολογικών χώρων (ΦΕΚ 350
Α.Α.Π. / 4-10-2013) και για τον καθορισμό
ζωνών Α΄ απολύτου προστασίας (Φ.Ε.Κ. 402
Α.Α.Π. / 13-11-2013), στη Βουλιαγμένη, ύστερα
από συντονισμένες προσπάθειες του Δημάρχου και
του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι μια πολύ θετική
εξέλιξη.
Είναι μια θετική εξέλιξη που ενισχύει παράλληλα
την ήδη διατυπωμένη θέση του Δήμου, η οποία καταγράφεται σε πρόσφατο ψήφισμα του Δημοτικού
Συμβουλίου, στην προσπάθεια του να αποτρέψει
την τσιμεντοποίηση της περιοχής, με αφορμή το
σχέδιο πώλησης της έκτασης του Αστέρα από το
Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και την προώθηση ΕΣΧΑΔΑ που επιτρέπει ουσιαστικά στους επενδυτές να κτίσουν μια
νέα πόλη, στην έκταση αυτή.

Πώς επετεύχθη ο στόχος

Ο κ. Χρήστος Διονυσόπουλος.
Η επίτευξη του στόχου να κηρυχθούν οι αρχαιολογικοί χώροι και να θεσμοθετηθούν ζώνες Α΄ απολύτου
προστασίας στη Βουλιαγμένη, ήταν αποτέλεσμα της
συστηματικής προετοιμασίας και διεκδίκησης από
πλευράς Δημάρχου Σ. Πανά, σε συνεργασία με τον
ιστορικό, φιλόλογο, αρχαιολόγο και εμπειρογνώμονα
του Δήμου σε θέματα αρχαιοτήτων κ. Χ. Διονυσόπουλο. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, με την

174/ 11-06-2013 ομόφωνη απόφαση του, ζήτησε
από το Υπουργείο Πολιτισμού να κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος η μεγαλύτερη έκταση της Βουλιαγμένης.
Η οριοθέτηση της κήρυξης του αρχαιολογικού χώρου
ακολουθεί τις οδούς Ιφιγενείας – Ποσειδώνος και περιβάλλει τις ακτές σε μήκος 150 – 200 μ. περίπου από
την στεριά (ΦΕΚ 350 Α.Α.Π./4.10.201

Τι προβλέπουν τα ΦΕΚ 350 & 402
Α) Στο ΦΕΚ 350 /4 Οκτωβρίου 2013, προβλέπεται:
Η κήρυξη οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στην
περιοχή της Βουλιαγμένης, για λόγους προστασίας
των σημαντικών μνημείων και των άλλων αρχαίων καταλοίπων:
Στην περιοχή του «Λαιμού», του ναού του Απόλλωνος Ζωστήρα του τέλους του 6ου αι. π.Χ. στην παραλία του Αστέρα Βουλιαγμένης, του Βωμού της
Αρτέμιδος μπροστά από το σηκό του ναού, καθώς και
της δεξαμενής κρήνης των αρχαϊκών χρόνων (η
οποία διατηρείται σε κατάχωση βόρεια του ναού).
Της ιερατικής οικίας του τέλους του 6ου αι. π.Χ., η
οποία βρίσκεται στα βορειοανατολικά του ναού.
Των δύο πύργων του 5ου αι. π.Χ., στην παραλία της
Ωκεανίδας και στο λόφο του ορφανοτροφείου αντίστοιχα, καθώς και τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στο
μικρό ακρωτήρι, δυτικά του τελευταίου πύργου.
Των οικιστικών καταλοίπων στη χερσόνησο της Βουλιαγμένης, που χρονολογείται από τους προϊστορικούς έως και τους ελληνιστικούς χρόνους.
Των καταλοίπων του αρχαίου κτηρίου και δρόμου
στην παραλία του μεγάλου Καβουρίου, που χρονολογούνται στους κλασικούς χρόνους.
Των κτιριακών και ταφικών καταλοίπων, τα οποία
χρονολογούνται στους προϊστορικούς και στους ρωμαϊκούς χρόνους, εντός του σύγχρονου οικισμού του
Καβουρίου.
Το μεγαλύτερο τμήμα της ακτογραμμής της Βουλιαγμένης σε μήκος 150 - 200 μέτρα από τη στεριά προς

τη θάλασσα (όπως αυτό ορίζεται από τον ορθοφωτοχάρτη που επισυνάπτεται στο ΦΕΚ).
Οι Ζώνες Α΄ απολύτου προστασίας στην περιοχή του
Λόφου του Ορφανοτροφείου και της Χερσονήσου
του «Αστέρα» (ΦΕΚ 402 Α.Α.Π./13.11.2013)
Δηλαδή κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος όλη η
έκταση που περιέχεται δυτικά από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος και εκτείνεται μέχρι και τις δυτικές και νότιες
ακτές της Βουλιαγμένης. Περιλαμβάνει το Μεγάλο Καβούρι, το Λόφο του Ορφανοτροφείου, τη χερσόνησο του Ζωστήρα και προστατεύει τις παραλίες σε
μήκος 150-200 μέτρα από την στεριά.
Β) Στο ΦΕΚ 402 Α.Α.Π. /13 Νοεμβρίου 2013, ενισχύεται ακόμη περισσότερο ο αρχαιολογικός χαρακτήρας της περιοχής αφού καθορίζει ως Ζώνες
Απολύτου Προστασίας Α΄ τα παρακάτω:
Ζώνη Α.1 Απολύτου Προστασίας, η οποία περιλαμβάνει το Ναό του Απόλλωνος Ζωστήρος, το βωμό
του, την κρήνη δεξαμενή στα βόρεια, μνημεία τα
οποία βρίσκονται εντός της περιοχής του «Αστήρ
Παλλάς» και την Ιερατική Οικία στα ΒΑ, η οποία βρίσκεται σε διαμορφωμένο χώρο πρασίνου επί της
οδού Απόλλωνος, καθώς πρόκειται για μνημεία ενός
ενιαίου συνόλου.
Ζώνη Α.2 Απολύτου Προστασίας εντός της περιοχής
του «Αστήρ Παλλάς», και συγκεκριμένα στην περιοχή
των «Καμπανών», στο λοφίσκο δυτικά της πισίνας του
Ν.Ο. Βουλιαγμένης, όπου έχει εντοπιστεί ελληνιστικό
κτήριο και προϊστορική εγκατάσταση.
Ζώνη Α.3 Απολύτου Προστασίας στο έξαρμα όπου
βρίσκεται ο ΒΔ πύργος και τα κατάλοιπα των προσκτισμάτων του, στην περιοχή του Εκκλησιαστικού
Ορφανοτροφείου.
Στις ανωτέρω Ζώνες Α΄ Απολύτου Προστασίας του
αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της Βουλιαγμένης, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
Απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής δόμηση.
Επιτρέπεται η διατήρηση των νομίμως υφισταμένων
κτηρίων και άλλων κατασκευών, η συντήρηση, επι-

σκευή, ανακαίνισή τους, καθώς και μικρής κλίμακας οικοδομικές εργασίες σε αυτές, για λόγους χρήσης και
υγιεινής.
Επιτρέπεται η μεταφορά και η τοποθέτηση μη μόνιμων
κινητών στοιχείων.
Επιτρέπεται η συντήρηση, επισκευή, βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός υφισταμένων δικτύων κοινής ωφελείας.
Για τις επιτρεπόμενες εργασίες εντός των ανωτέρω
Ζωνών Α΄ Απολύτου Προστασίας απαιτείται η έγκριση
των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.
Ποια είναι τα οφέλη από τις παραπάνω αποφάσεις
Ο Δήμος ενισχύεται θεσμικά, ώστε να δώσει με
ισχυρά «όπλα» τον νομικό αγώνα για να αποτρέψει
την τσιμεντοποίηση της έκτασης του Αστέρα, ώστε να
διατηρηθεί ο αρχαιολογικός και τουριστικός χαρακτήρας της έκτασης, να αποτραπεί η δημιουργία μιας
ακόμη πόλης μέσα στα όρια της ήδη υπάρχουσας και
να μην μετατραπεί σε γκρίζα η πιο όμορφη «πράσινη
χερσόνησος» της Μεσογείου.
Ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς τόνισε με αφορμή την εξέλιξη αυτή ότι:
«Η προστασία της φυσιογνωμίας της Βουλιαγμένης
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία των αρχαιοτήτων, που έχουν αναδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια
από τις αρχαιολογικές ανασκαφές.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον ιστορικό, φιλόλογο, αρχαιολόγο και εμπειρογνώμονα του Δήμου σε θέματα αρχαιοτήτων κ. Χ.
Διονυσόπουλο για την αμέριστη βοήθεια που προσέφερε στο Δήμο προς αυτό τον σκοπό. Δεν θα επιτρέψουμε να υλοποιηθούν σχέδια που θα αλλοιώσουν
την όμορφη εικόνα της πόλης μας και την οικιστική της
φυσιογνωμία. Τα σχέδια αυτά, έρχονται σε πλήρη αντίθεση και με τις υπουργικές αποφάσεις και με το πως
εμείς θέλουμε να είναι ο τόπος μας, γι’ αυτό θα αγωνιστούμε για να ακυρωθούν στην πράξη. Με το νομικό αγώνα που θα δώσουμε, αλλά και με την
κινητοποίηση όλων μας, μπορούμε να τα καταφέρουμε».

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

10

δημοτικό Ρεπορτάζ

“Πράσινο φως” από την Περιφέρεια για
το ρέμα του Κόρμπι στη Βάρη
Ο δήμος κατέθεσε μελέτη ύψους 20.249.000 εκ. ευρώ και ζήτησε να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ

Π

αρουσία του Δημάρχου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης Σ. Πανά συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής, το οποίο πήρε απόφαση να
υποβληθεί για χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ το έργο που αφορά τη «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης –
Κορωπίου μέχρι εκβολή» προϋπολογισμού 20.249.000,00€.
Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη για την
περιοχή Κόρμπι στη Βάρη, γιατί το συγκεκρι-

μένο έργο διεκδικήθηκε με επιμονή από τη σημερινή Διοίκηση του Δήμου και εφόσον ολοκληρωθεί, θα συμβάλει καθοριστικά στην
αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.
Όπως τόνισε κατά την τοποθέτησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Σ. Πανάς
«η αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης αποτελεί προτεραιότητα
για την περιοχή και τους κατοίκους.
Η διευθέτηση του ρέματος του Κόρμπι είναι μια
παρέμβαση αυτής της κατηγορίας, γι αυτό και
αποτελεί για την πόλη μας και ιδιαίτερα για τη
Βάρη, θέμα πρώτης προτεραιότητας. Ως Δημο-

Στο ψηφοδέλτιο του Σπύρου Πανά ο Γιώργος Ρουμπέσης
Δήλωση στήριξης

Αγαπητοί φίλοι και συνδημότες Βούλας, Βάρης και Βουλιαγμένης,

Θ

έλω να σας ανακοινώσω οτι στις
Δημοτικές Εκλογές του Μαίου,
έχω την τιμή και τη χαρά να υποστηρίξω την υποψηφιότητα του νύν Δημάρχου κ. Σπύρου Πανά, επικεφαλής
του Συνδυασμού «Ανεξάρτητη Κίνηση
ΒΒΒ».
Οι λόγοι πού με οδήγησαν στην απόφασή μου αυτή είναι οι εξής:
Θεωρώ ότι η ενδεδειγμένη επιλογή για

τική Αρχή καταθέσαμε τη μελέτη στην Περιφέρεια και ζητήσαμε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Με
την θετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε το δεύτερο βήμα, ακολουθεί η
ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, ώστε να υλοποιηθεί το έργο και να δοθεί λύση σε ένα χρόνιο
πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής.
Παράλληλα με την οριοθέτηση θα καταφέρουμε
να προχωρήσουμε σε μια σειρά από συμπληρωματικές παρεμβάσεις ως Δήμος, που θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των κατοίκων,
συνυπολογίζοντας την αστική ανάπτυξη που
έχει ήδη επιτευχθεί και αποτελεί πραγματικότητα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό – και θέλω να
σταθώ σε αυτό – ότι με βάση τα όσα περιγράφονται στην εισήγηση της Περιφέρειας για το
έργο όχι μόνο δεν θα αλλοιωθεί η φυσική εικόνα του ρέματος αλλά θα διασφαλιστεί η φυσιογνωμία της περιοχής. Με την ολοκλήρωση
του έργου το ρέμα πλέον θα καθοριστεί και θα
οριοθετηθεί έτσι ώστε να ενταχθεί αυτό το φυσικό στοιχείο στο αστικό τοπίο της Βάρης.
Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ένα ακόμη στοιχείο, η πρόβλεψη για διευθέτηση της εκβολής
του ρέματος στην περιοχή της παραλίας. Επιλύονται έτσι προβλήματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αλλά και δίνονται δυνατότητες για
την τουριστική ανάπτυξη της παραλία, ενώ συγχρόνως ελαχιστοποιείται η ανάγκη δημιουργίας
έργων στην παραλιακή ζώνη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ψήφισαν θετικά να υποβληθεί για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ το
έργο της Διευθέτησης του Ρέματος Κόρμπι».

τη θέση του Δημάρχου είναι ο Σπύρος
Πανάς, γιατί είναι τεχνοκράτης, έχει
πάθος με την τελειότητα, είναι αφιερωμένος στη δουλειά του σαν Δήμαρχος
και έχει όραμα για την πόλη.
Θεωρώ πολύ σημαντική και ξεκάθαρη
την τοποθέτησή του , αλλά και τις ενέργειες που έχουν γίνει επί Δημαρχίας
του σε θέματα πού αφορούν Χρήσεις
Γής και Παραλιακό Μέτωπο.
Θεωρώ πολύ σημαντικό γεγονός, το
οτι κάποια σημαντικά θέματα πού στο
παρελθόν είχαν κυριολεκτικά χαθεί
μέσα απο τα χέρια του Δήμου, είτε απο
απειρία των τότε υπευθύνων, είτε απο
αβλεψία, είτε απο ολιγωρία, είτε από
άλλους λόγους, έχουν ξεκινήσει να
αναθεωρούνται και να υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι κάποια απο αυτά, τελικά
δε χάθηκαν και θα υπάρχουν θετικές
εξελίξεις υπέρ του Δήμου.
Θεωρώ, ότι οι ενέργειες που γίνονται
από τη Δημοτική Αρχή για την υλοποίηση του εξαιρετικά δύσκολου έργου
της ενοποίησης των τριών Δήμων που
συνενώθηκαν, κινούνται σε θετικά
πλαίσια, παρ' όλες τις δυσκολίες και

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το
θέμα.
Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι μας, ανεξαιρέτως, να πορευτούμε σε ενα
δρόμο που οδηγεί στην καλυτέρευση
των παρεχομένων υπηρεσιών του
Δήμου προς τους Δημότες, μακριά από
μικροκομματικές και άλλες σκοπιμότητες, μακριά απο ξεπερασμένες νοοτροπίες και πρακτικές που εν μέρει έχουν
φέρει όχι μόνο την πόλη μας, αλλά και
την πατρίδα μας σε αυτή την άσχημη
κατάσταση που βιώνουμε.
Εύχομαι σε όλους τους συνυποψηφίους όλων των συνδυασμών πού θα
λάβουν μέρος στην Δημοτικές Εκλογές
του Μαϊου , καλή επιτυχία. Δεν έχουμε
να χωρίσουμε τίποτα. ΄Ολοι την πόλη
που ζούμε αγαπάμε. Όλοι ας αγωνιστούμε τον «καλό αγώνα» της άμιλλας,
με επιχειρήματα και ευπρέπεια και να
αποφύγουμε τη λασπολογία, τίς υπερβολές και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρυσμα. Και να συνεχίσουμε και μετά
τις εκλογές να είμαστε δίπλα και κοντά
στο Δημότη, ουσιαστικά και όχι τυπικά.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑ 3Β Η ΛΥΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ά

λλη μία ανεξαρτητοποίηση από την παράταξη του
Δημάρχου Σπύρου Πανά και άλλη μία υποψηφιότητα
για τη δημαρχία του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, είναι γεγονός.
Είχαμε αναφέρει, ως φερόμενη την ανεξαρτητοποίηση
της Λυδίας Αργυροπούλου και επίσης ως φερόμενη την
κάθοδό της ως υποψήφιας Δημάρχου. Και τα δύο αποτελούν γεγονός, πλέον, αφού στο δημοτικό συμβούλιο
της 13ης Ιανουαρίου 2014 κοινοποιήθηκε από το Προεδρείο του Δ.Σ. και το ένα και το άλλο. Συγκεκριμένα.

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης
Αξιότιμε κ. πρόεδρε,
Τον Οκτώβριο του 2010 εκλέχτηκα Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης με το Συνδυασμό της Ανεξάρτητης Κίνησης με επικεφαλής τον κ. Γρηγόρη
Κασιδόκωστα.
Μέχρι σήμερα θεωρώ ότι υπηρέτησα τον δήμο από τις θέσεις που μου εμπιστεύτηκε η
Δημοτική Αρχή, πιστή στις αρχές του Συνδυασμού.
Η πολιτική που ασκείται από την σημερινή Δημοτική Αρχή, μετά την αντικατάσταση του
κ. Γρηγόρη Κασιδόκωστα, λόγω της ασθένειάς του, δεν με εκφράζει σε αρκετά μείζονος
σημασίας - για την περιοχή και τους δημότες- θέματα.
Πιστή στις αρχές μου, δηλώνω ότι ανεξαρτητοποιούμαι από τον Συνδυασμό με τον
οποίο εκλέχτηκα και ότι θα συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στο Δήμο με διάθεση να βοηθήσω και όχι να δημιουργήσω προβλήματα.
Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την μέχρι τώρα συνεργασία μας, η οποία ελπίζω να
συνεχιστεί εποικοδομητικά.
Παράλληλα, θέλω να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόθεσή μου να διεκδικήσω ως επικεφαλής συνδυασμού, την Δημοτική Αρχή στις επερχόμενες εκλογές.
Ευχαριστώ και εύχομαι τα καλύτερα για τον Δήμο μας.
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από δήμο σε δήμο...
Χρηματοδότηση
δράσεων Συλλόγων
στο Δήμο Βάρης - Βούλας
- Βουλιαγμένης

Ο

Ξ

εκάθαρη ήταν η δήλωση από τον
υποψήφιο Δήμαρχο Γλυφάδας κ.
Γιώργο Παπανικολάου σχετικά με την
«κάθοδό» του από την Ευρωβουλή στη
Γλυφάδα.
Συγκεκριμένα, φιλοξενούμενος στην εκπομπή "Πρώτη Γραμμή" του ΣΚΑΙ με τον
Βασίλη Λυριτζή και τον Δημήτρη Οικονόμου ο κ. Παπανικολάου υπογράμμισε:
«Φεύγω από την ευρωβουλή για να προσπαθήσουμε για τη Γλυφάδα μας, με ανθρώπους που πιστεύουμε ότι μπορούμε να
βελτιώσουμε τη πόλη μας».
Ερωτηθείς για τα κομματικά χρίσματα ενό-

ψει των επερχόμενων εκλογών αποσαφήνισε: «είμαι υποψήφιος για όλους, δεν μου
αρέσουν τα χρίσματα και νομίζω ότι δεν
αρέσουν και στον κόσμο. Ωστόσο, ο κάθε
ένας από εμάς έχει τη διαδρομή του. Δεν
είμαι άνθρωπος που θα κρυφτώ πίσω από
το δάχτυλό μου».
Παράλληλα, έκανε λόγο για συνεργασίες
πάνω και πέρα από τα κόμματα με μοναδικό κριτήριο το καλό του τόπου, της γειτονιάς, του κάθε ανθρώπου.
«Απευθυνόμαστε σε όλους τους χώρους,
ενώνουμε δυνάμεις. Οι συνεργασίες είναι
απαραίτητες και προαπαιτούμενες για κάθε

προσπάθεια. Αυτό πιστεύουμε και για την
πόλη μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Παπανικολάου.
Εν τω μεταξύ, αναφορικά με τις δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης τόνισε ότι
με το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 ο ρόλος της
αυτοδιοίκησης αναβαθμίζεται και πλέον οι
δήμοι και οι περιφέρειες θα διαχειρίζονται
και θα αξιοποιούν διπλάσια κοινοτικά κονδύλια σε σχέση με το παρελθόν. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα που έδωσε για
το παραλιακό μέτωπο σημειώνοντας ότι
είναι απογοητευτική η εικόνα της Γλυφάδας
σε σχέση με τους γειτονικούς δήμους.

Οι κόκκινες γραμμές για την επιλογή των υποψηφίων του Στ. Δίβαρη

Α

πό την παράταξη του υποψηφίου Δημάρχου Γλυφάδας Στέλιου Δίβαρη ανακοινώνεται πως ολοκληρώνονται οι επαφές για
τη στελέχωση του ψηφοδελτίου του συνδυασμού
"Δημιουργική Διαδρομή", επισημαίνεται δε πως
μένουν μακριά από πολιτικούς χρωματισμούς και
μοναδικό γνώμονα έχουν «το καλό του Δήμου
Γλυφάδας.» Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση
αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Συνεχίζοντας με συνέπεια την απόφαση να κάνουμε πολιτική στον Δήμο Γλυφάδας ολοκληρώνουμε τον κύκλο επαφών μας με άνδρες και
γυναίκες της τοπικής κοινωνίας που θα στελεχώσουν την λίστα των Υποψηφίων μας.
Οι επαφές μας έχουν αποδείξει πως οι νοικοκυραίοι Γλυφαδιώτες , είναι έτοιμοι να πάρουν τον
Δήμο στα χέρια τους. Άνθρωποι με κύρος ιστορία, γνώσεις και δράση στην πόλη, μας τιμούν με
την συμμετοχή και την πίστη στο όραμά μας. Πριν
το τέλος του μήνα η πολιτική μας επιτροπή θα παρουσιάσει την πρώτη ομάδα στελεχών.
Το μόνο πράγμα που διευκρινίζουμε σε όλα τα
στελέχη μας σαν αρχή και αποτελεί τον συνδετικό
μας κρίκο, είναι η απόλυτη και μόνη πολιτική μας
ιδεολογία, «το καλό του Δήμου Γλυφάδας.»
Η όποια πολιτική καταβολή των στελεχών μας, το
όποιο πολιτικό πιστεύω τους, η ιδεολογία τους,
μένει στις εισόδους της Πόλης. Τα στελέχη της

Δημιουργικής Διαδρομής, είναι Γλυφαδιώτες
πρώτα από όλα.
Είναι ξεκάθαρο, από τον νόμο, ότι τόσο η θέση
του Δημάρχου όσο και αυτές των δημοτικών συμβούλων, δεν έχουν ουσιαστική πολιτική παρέμβαση στα πολιτικά δρώμενα της χώρας. Η όποια
πολιτική παρέμβαση είναι συμβολική. Βοηθάει τα
κόμματα να μετρήσουν δυνάμεις και να κάνουν
πολιτικό παιχνίδι, ενώ δεν βοηθάει του τόπους
να προχωρήσουν μπροστά.
Δεν θα συμμετέχουμε σε αυτήν την λογική. Δεν

είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, δεν μας έχουν
θρέψει τα κόμματα.
Δεν έχουμε σκοπό να μετρήσουμε την πολιτική
μας εππιρροή για να ανέβουμε την σκάλα της πολιτικής ιεραρχίας.
Έχουμε σκοπό να αποδείξουμε την ικανότητα
μας, να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη των δημοτών, από μια καλή και χρηστή διοίκηση του
Δήμου σε αυτές τις κακές, αλλά και σε ακόμη χειρότερες συνθήκες αν χρειαστεί.
Σαν πρόσωπα, διατηρούμε τα πολιτικά ή κομματικά χαρακτηριστικά, αλλά σαν Υποψήφιοι Εκπρόσωποι των συντοπιτών μας, είμαστε απλά
Γλυφαδιώτες.
Μια πολυσυλλεκτική και πλουραλιστική ομάδα
όλων των τάσεων και πολιτικών θέσεων της κοινωνίας μας με τρία κοινά χαρακτηριστικά:
• Την αγάπη στον τόπο μας την Γλυφάδα.
• Βαθειά γνώση του αντικειμένου μας.
• Διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
Η πολιτική σε έναν Δήμο, δεν χρειάζεται τίποτα
παραπάνω. Η καθαριότητα, τα έργα υποδομής και
καλής διαβίωσης, η εξοικονόμηση των δαπανών
και η προστασία του κοινωνικού συνόλου, είναι
κοινός τόπος των καλών ανθρώπων, των νοικοκυραίων, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κοινωνικού φάσματος.
Αυτό θα είναι το πολιτικό προφίλ των Υποψηφίων μας".

Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης έχει
εγγράψει στον προϋπολογισμό του
Δήμου για το 2014 ποσό ύψους 240.000
ευρώ, με το οποίο θα χρηματοδοτήσει δράσεις
και προγράμματα που θα υποβληθούν προς τη
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας,
Αθλητισμού και Πολιτισμού.
Στο πλαίσιο αυτό έχει καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο, μέσα από το οποίο προβλέπεται καταρχήν η καταγραφή των αιτημάτων
χρηματοδότησης και στη συνέχεια η αξιολόγησή τους και η χρηματοδότηση. Τα αιτήματα
θα καταγράφονται αναλυτική από κάθε ενδιαφερόμενο Σύλλογο ή Σωματείο σε ειδική
φόρμα, που θα κατατίθεται στην Διεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού
και Πολιτισμού.
Στη συνέχεια θα γίνεται ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτημάτων και εφόσον εγκριθούν,
θα χρηματοδοτείται η υλοποίηση των δράσεων.
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος σε καμία περίπτωση
δεν χρηματοδοτεί με τα κονδύλια αυτά τα λειτουργικά έξοδα του φορέα υλοποίησης, παρά
μόνον τις δαπάνες υλοποίησης της δράσης.
Με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Σ. Πανάς κάλεσε τα Σωματεία και
τους Συλλόγους της πόλης να προσέλθουν και
να υποβάλουν τα αιτήματά τους, τονίζοντας
πως:
«Ο Δήμος προχωρά σε συνθήκες απόλυτης
διαφάνειας στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση δράσεων και προγραμμάτων, που στόχο
έχουν την ενίσχυση των σκοπών των Σωματείων και των Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης. Η προαγωγή του Αθλητισμού
και του Πολιτισμού, καθώς και η παροχή στους
συμπολίτες μας πολλών και ποιοτικών εναλλακτικών επιλογών για την άθληση και την ψυχαγωγία τους, αποτελεί κεντρική επιλογή της
δημοτικής μας πολιτικής.
Την πολιτική αυτή θα την υπηρετήσουμε με συνέπεια και το 2014, παρά τις περιορισμένες οικονομικές μας δυνατότητες, αλλά και την
υποχρέωση μας να μειώσουμε τις δαπάνες μας
για το 2014 κατά 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Επισημαίνω για όσους δεν γνωρίζουν τα τεκταινόμενα στο χώρο της Αυτοδιοίκησης την
ύπαρξη πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 30842/31-7-2013) η οποία μας υποχρεώνει να μειώσουμε δαπάνες , μεταξύ των
οποίων είναι και οι επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ,
αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων».
Αιτήματα για την χρηματοδότηση μπορούν να
απευθύνουν οι εκπρόσωποι των Συλλόγων και
Σωματείων στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο
Δημαρχείο, Κ. Καραμανλή 18 Βούλα, καθημερινά από τις 08:00 έως τις 15:00, από τις 22
Ιανουαρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου 2014, η
ειδική φόρμα καταγραφής των αιτημάτων θα
είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να
απευθύνονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού,
Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Αντώνη Κουτσογιάννη, τηλ. 2132019913.
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Στο "Αττικό Παράκτιο Μέτωπο"
πολλά ακίνητα της παραλιακής
Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η οργάνωση της ανώνυμης εταιρείας του Δημοσίου
- Έκταση, μη συμπεριλαμβανομένου του αιγιαλού επιφάνειας 500.000 τ.μ, στο Μικρό
Καβούρι (πλαζ Βουλιαγμένης)
- Έκταση, μαζί με τα δικαιώματα νομής και
κατοχής του αιγιαλού και της παραλίας,
εκτός σχεδίου πόλης, 90.095 τ.μ στη Βούλα
- Έκταση με κτήρια εμβαδού 2.498,33 τ.μ,
συνολικής έκτασης 62.275 τ.μ, στο Μεγάλο
Καβούρι.
- Ακίνητο 146.665 τ.μ,, εκτός σχεδίου
πόλης, μαζί με κτήρια στην Ακτή Α’ Αλιπέδου Βούλας. Στη συγκεκριμένη έκταση βρίσκονται εγκαταστάσεις πλαζ, κάμπινγκ και
νυχτερινό κέντρο συνολικού εμβαδού
3.633 τ.μ.
- Έκταση 262.423 τ.μ,, εκτός σχεδίου
πόλης, με κτίσματα στο ∆έλτα Φαλήρου Φλοίσβο
- Έκταση 69.725 τ.μ. μαζί με τα δικαιώματα
νομής και κατοχής του αιγιαλού και της πα-

Τ

αχέως προχωράει η οργάνωση της
ανώνυμης εταιρείας του Δημοσίου
“Αττικό Παράκτιο Μέτωπο”, που συστάθηκε το 2012 με στόχο την ανάπλαση του
παράκτιου μετώπου Φαλήρου - Σουνίου
μήκους 45 χλμ. Ήδη είναι έτοιμες για σύνταξη οι υπουργικές αποφάσεις για τη μεταβίβαση στην εταιρεία αρκετών
παραλιακών ακινήτων.
Το “Αττικό Παράκτιο Μέτωπο” (που έχει
επιχορηγηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του 2013 με 473.000 ευρώ,
προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες της
πρώτης του εγκατάστασης) αποτελείται από
πέντε αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Επιπλέον, έχει πέντε διευθύνσεις, οι οποίες
διαρθρώνονται σε περίπου 10 τμήματα. Η
εταιρεία θα απασχολεί περίπου 80 άτομα και
τρεις νομικούς συμβούλους διοίκησης, 10
δικηγόρους και δύο εσωτερικούς ελεγκτές
με σχέση έμμισθης εντολής.
Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα αποτελεί το
ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού ανάμεσα
στους φορείς του δημοσίου. Στη συνέχεια
θα προσκληθούν Έλληνες και ξένοι ενδιαφερόμενοι και θα εκπονηθούν μελέτες, ώστε
να γίνουν τα έργα υποδομής.
«Μόνο έτσι θα αποκτήσει αξία η γη» τόνισε
ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αποκαλύπτοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί
επαφές με την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου
(ΕΤΑΔ), τα αρμόδια υπουργεία αλλά και δήμους. Κάποιοι από αυτούς είναι θετικοί ενώ
άλλοι έχουν επιφυλάξεις.
«Η Ελλάδα δεν είναι συνομοσπονδία
δήμων, έχει εθνική στρατηγική προς όφελος
των δημοτών αλλά και όλων των κατοίκων

του λεκανοπεδίου» υπογράμμισε ο επικεφαλής της “Αττικό Παράκτιο Μέτωπο” προσπαθώντας να κόψει τη φόρα σε όσους
δημάρχους αντιδρούν στην αξιοποίηση
εκτάσεων, που βρίσκονται στα δικά τους
όρια.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο Δ.Σ. της εταιρείας συμμετέχουν οι δήμαρχοι Γλυφάδας
και Παλαιού Φαλήρου, στους δήμους των
οποίων βρίσκονται μερικά από τα σπουδαιότερα ακίνητα της παραλιακής ζώνης.

Τα ακίνητα της παραλιακής, που είναι
προς μεταβίβαση στην εταιρεία
- Έκταση περίπου 58.600 τ.μ, στην Ανάβυσσο
- Τμήμα αιγιαλού, μήκους 1.000 μέτρων στο
Μαύρο Λιθάρι στην Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου
- Έκταση και κτήρια συνολικής έκτασης περίπου 670.000 τ.μ. στην αλυκής Αναβύσσου
Αττικής. Σε αυτή βρίσκονται κτίσματα 67,5 61,0 και 171 τ.μ αντίστοιχα.
- Εκτάσεις, εκτός σχεδίου πόλης συνολικής
έκτασης 9.220 τ.μ, στην Ανάβυσσο
- Έκταση, εκτός σχεδίου πόλης 8.860 τ.μ,
κείμενη στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου
- Έκταση 258.250 τ.μ, στην Λομβάρδα Κρωπία Αττικής.
- Έκταση 327.000 τ.μ, στο Λαγονήσι που
είναι μισθωμένη σε ιδιώτες
- Εκτάσεις, εκτός σχεδίου πόλης 156.000
τ.μ στην Βάρκιζα μεταξύ της παραλιακής
οδού Αθηνών - Σουνίου και του αιγιαλού.
- Έκταση, εκτός σχεδίου πόλης 7.500 τ.μ,
στη Βάρκιζα

ραλίας στον Άλιμο
- Έκταση 90.825 τ.μ. μαζί με τα δικαιώματα
νομής και κατοχής του αιγιαλού και της παραλίας, στο Παλαιό Φάληρο
- Έκταση 20.420 τ.μ., μαζί με τα δικαιώματα
νομής και κατοχής του αιγιαλού και της παραλίας στον Άλιμο (από ακτή Αλίμου έως
όρια Αγ. Κοσμά).
- Τμήμα αιγιαλού 2.000 τ.μ., εκτός σχεδίου
πόλης, στον Άγιο Κοσμά Γλυφάδας.
- Έκταση 278.000 τ.μ. μαζί με τα δικαιώματα
νομής και κατοχής του αιγιαλού και της παραλίας (από την οποία σε έκταση 29.555 τ.μ
βρίσκεται αιγιαλός με θαλάσσια ζώνη 500
μ.), στην Γλυφάδα.
- Δημόσιο ακίνητο 176.161 τ.μ. στην Γλυφάδα από το Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά
μέχρι τα «Αστέρια» Γλυφάδας

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

13

δημοτικό ρεπορτάζ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: Παλμός, Πάθος και Ελπίδα
στη συγκέντρωση του Γ. Κωνσταντάτου

Κ

αιρό είχαμε να δούμε πολιτική συγκέντρωση με παλμό και πάθος. Το ζήσαμε στο
Πολιτιστικό Κέντρο "Μίκης Θεοδωράκης"
στην Αργυρούπολη, στην κοπή της πίτας και
στην παρουσίαση των 10 προγραμματικών
προτάσεων της παράταξης "ΕΝΩΜΕΝΗ
ΠΟΛΗ" του Γιάννη Κωνσταντάτου.
Το Πολιτιστικό Κέντρο αποδείχθηκε μικρό αφού
κατέστη φανερό από νωρίς, ότι δεν θα ήταν αρκετό να χωρέσει τόσο πολύ κόσμο, που, τελικά,
κατέκλυσε κάθε ελεύθερο χώρο του, εντός και
εκτός, με αποτέλεσμα εκατοντάδες πολίτες να παραμείνουν, δυστυχώς, όρθιοι και στριμωγμένοι
μέχρι το τέλος της εκδήλωσης.
Την εκδήλωση άνοιξε ο αντιπρόεδρος της παράταξης και πρ. δήμαρχος Αργυρούπολης Γιάννης
Τσαρπαλής, κάνοντας αναφορά στο ιστορικό της
ενοποίησης των τριών παρατάξεων και τη γέννηση της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ. Άλλωστε, ως
"πατέρας" αυτής της ενοποίησης δικαιολογημένα
θα πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος.
Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην κατιούσα πορεία του δήμου από μία δημοτική αρχή η οποία,
όπως τόνισε «διέλυσε τις δομές του δήμου, εγκατέλειψε την περιουσία του, διαίρεσε τους δημότες αντί να τους ενώσει και δεν ενδιαφέρθηκε,
ούτε για την πόλη, ούτε για τα προβλήματα της
καθημερινότητας των πολιτών, υπέρ των οποίων,
δήθεν, αγωνίζεται».

Παράθυρο ελπίδας η ομιλία
του Γιάννη Κωνσταντάτου
Ένα παράθυρο ελπίδας φάνηκε να ανοίγει με την
ομιλία και την παρουσίαση των 10 προγραμματικών θέσεων της παράταξής του ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, αφού μίλησε για
ανάπτυξη, διεκδίκηση θέσεων εργασίας και αναζήτηση κονδυλίων από την Ε.Ε., κόντρα στην πολιτική της συνεχούς διαμαρτυρίας και απραξίας

της σημερινής διοίκησης του Δήμου.
Μίλησε για την επιτυχή έκβαση της ενότητας των
τριών πρώην παρατάξεων που συγκρότησαν τη
μεγάλη, ενιαία και ανεξάρτητη παράταξη ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ και, όπως υπογράμμισε «από την
επομένη των εκλογών ασκήσαμε με συνέπεια τα
καθήκοντά μας και σταθήκαμε συνεχώς, με κάθε
δυνατό τρόπο και με δεκάδες δράσεις μας, στο
πλευρό των συνδημοτών μας».
Αναφέρθηκε λεπτομερώς σε αυτές τις δράσεις,
ενώ αμέσως μετά παρουσίασε, εξ ονόματος της
Κεντρικής Επιτροπής της παράταξης, τις 10 προτάσεις – προγραμματικούς άξονες δράσης της
ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ, που διαμορφώθηκαν
μετά από επαφές και διάλογό με τους δημότες και
τους φορείς της Αργυρούπολης και του Ελληνικού.
Εξήγησε πλήρως με ψηφιακό τρόπο, καθώς και
με πολλά ανάλογα παραδείγματα από άλλους δήμους, κάθε μία από τις 10 αυτές προτάσεις, οι
οποίες, όπως υπογράμμισε «διαμορφώνουν την
καθαρά αυτοδιοικητική μας ατζέντα και δηλώνουν
τις στρατηγικές και πρακτικές δράσεις που αναλαμβάνουμε για τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας και τη μετεξέλιξη του
δήμου μας σε ένα σύγχρονο παρεμβατικό οργανισμό στήριξης της κοινωνίας και αποτελεσματι-

κής αντιμετώπισης των προβλημάτων της πόλης»
"Η σημερινή διοίκηση" είπε, "διαμαρτύρεται έξω
από τα υπουργεία την ώρα που άλλοι δήμαρχοι
μπαίνουν στα υπουργεία, διεκδικούν, παίρνουν
για τους δήμους τους και φτιάχνουν έργα προς
όφελος των δημοτών τους".
«Ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», τόνισε «
αποτελεί το ιδανικό πλαίσιο για την επίλυση των
τοπικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, αλλά και το πλαίσιο δράσης, εντός του οποίου μπορούν να
δρομολογηθούν σύγχρονες και βιώσιμες λύσεις
σε ευρύτερης σημασίας ζητήματα. Αυτό εξ’
άλλου, έκαναν, εντός μάλιστα της μεγάλης αυτής
κρίσης, πολλοί άλλοι δήμοι , ενώ αντιθέτως, η
εδώ δημοτική αρχή παρέμενε αδρανής και διαμαρτυρόμενη μονίμως για όλους και για όλα, εγκλωβισμένη στις ιδεοληψίες της και
καθοδηγούμενη από το κομματικό συμφέρον».
«Όμως ο δήμος πρέπει να υπηρετεί μόνο τους
δημότες και όχι τις κομματικές πολιτικές και οι πολίτες θα εκλέξουν δήμαρχο που θα κάνει έργο
για την πόλη και όχι δήμαρχο που θυσιάζει την
πόλη για το κόμμα. Εμάς η σκέψη είναι και παραμένει ελεύθερη από εξαρτημένες επιλογές και
πράξεις, και έτσι θα πορευτούμε» υπογράμμισε
με έμφαση καταλήγοντας καταχειροκροτούμενος,

ενώ αναπτύσσοντας και ζωντανό διάλογο με
τους δημότες απάντησε σε κάθε ερώτησή τους.
Την παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων
διαδέχθηκε, εν μέσω παρατεταμένων χειροκροτημάτων, η παρουσίαση των μελών της Κ.Ε. της
ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ, που αποτελείται από 70
Αργυρουπολίτες και 30 Ελληνικιώτες, προερχόμενους από όλους τους πολιτικούς, ιδεολογικούς
και επαγγελματικούς χώρους, πολλοί εκ των
οποίων θα είναι και υποψήφιοι δημοτικοί ή τοπικοί σύμβουλοι.
Ακολούθησε η ευλογία της πίτας της παράταξης
από ιερείς ενοριών του δήμου και η κοπή της,
μέσα σε ενθουσιώδες κλίμα, από τον πρόεδρό
της, κ. Γιάννη Κωνσταντάτο, περιστοιχιζόμενο
από τα μέλη της Κ.Ε.
Την μοναδική αυτή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πρόεδροι και εκπρόσωποι όλων
σχεδόν των φορέων και Συλλόγων της πόλης,
σύμβουλοι της Περιφέρειας, δημοτικοί σύμβουλοι από όμορους δήμους, προσωπικότητες της
πόλεις, δημοσιογράφοι, καθώς και ο υποψήφιος
δήμαρχος Αλίμου, κ. Ανδρέας Κονδύλης

Πολιτική διεκδίκησης
κόντρα στην πολιτική
της στείρας διαμαρτυρίας
Συμπερασματικά τελειώνοντας θα πούμε, πως η
ενθουσιώδης υποδοχή των προτάσεων της
"ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ" δηλώνει κατηγορηματικά πως πρώτον οι πολίτες έχουν ανάγκη μιας
πολιτικής που φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να
δώσει διεξόδους και ελπίδα από τη σημερινή
κρίση που τους ταλαιπωρεί σε επίπεδο Δήμου και
δεύτερον ότι έχει κουραστεί από την αδιέξοδη
και ανέξοδη πολιτική της συνεχούς διαμαρτυρίας.
Οι πολίτες έχουν ανάγκη την ελπίδα και η "ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ" φαίνεται διατεθειμένη να παλέψει προς αυτή την κατεύθυνση με πολιτικές
διεκδίκησης, ανάπτυξης και προόδου.
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ “ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ”

Γρ. Κωνσταντέλλος: Υπογράφουμε
συμβόλαιο τιμής με τους δημότες

Μ

προστά στον κόσμο που γέμισε τη
μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου
Διβάνη στο Καβούρι, παρόντων του τ.
Δημάρχου Βούλας Γ. Μάντεση και των
βουλευτών της Ν.Δ. Βορίδη και
Μπούρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Βάρης - Βούλας
- Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, άνοιξε και επίσημα την προεκλογική
του περίοδο και παρουσίασε τα πρώτα
ονόματα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό του.
Αφού προηγήθηκε βίντεο με στιγμιότυπα από τον
επαγγελματικό και προσωπικό του βίο, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε στη συμβολή της
αξιωματικής αντιπολίτευσης στην επίλυση λειτουργικών ζητημάτων του Δήμου, κόντρα στο ρόλο της,
όπως είπε, και μίλησε γενικόλογα για χαμένες ευκαιρίες και τεράστια λάθη της παρούσας Δημοτικής
Αρχής.
Μίλησε για χαμένες ευκαιρίες, αλλά όχι χαμένο παιχνίδι, και δεσμεύθηκε πως, οι άξονες του προγράμματός του θα κινηθούν στην κοινωνική
πλατφόρμα και στην εκπόνηση μελετών για τη διεκδίκηση κονδυλίων απο την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ
ζήτησε συμμετοχή του κόσμου προκειμένου να
συνδιαμορφώσουν το πρόγραμμα της επόμενης
πενταετίας και φυσικά ζήτησε χρόνο προκειμένου
να το υλοποιήσουν.
"Δεσμεύομαι", είπε, "προσωπικά, ότι θα προσπαθήσουμε άοκνα και ακατάπαυστα" και συνέχισε
πως οι προσπάθειες αυτές θα είναι προς το συμφέρον της πόλης και όχι των κάθε λογής επιχειρηματιών.
Λίγο πριν παρουσιάσει τους πρώτους υποψήφιους
απευθυνόμενος στο ακροατήριό του, ζήτησε να
κλείσουν τ' αυτιά τους σ' όλα όσα θ' ακουστούν
για το πρόσωπό του - ψεύδη, συκοφαντίες και
λάσπη - από γυρολόγους, όπως τους χαρακτήρισε,
της δημοτικής ζωής.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Εκτός ελαχίστων κανένα από τα γνωστά ονόματα
απ' όσα ανακοινώθηκαν και είναι εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι, δεν αποτέλεσε έκπληξη για
όσους γνωρίζουν και παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εδώ και πάρα
πολύ καιρό. Απλά χθες η προσχώρησή τους στο
συνδυασμό του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου επισημοποιήθηκε.
Και αναφερόμαστε στους δημοτικούς συμβούλους
της συμπολίτευσης Καραγιώργο και Σκουζή. Ο
πρώτος άλλωστε το ανακοίνωνε εδώ και πολύ
καιρό.
Ο Παντελής Κασιδόκωστας, ανεξάρτητος, τελικά
προτίμησε να ενταχθεί στο συνδυασμό Κωνσταντέλλου παρά να κατεβεί με δικό του συνδυασμό,
ως υποψήφιος δήμαρχος, όπως είχε ανακοινώσει
λίγο καιρό πριν. Η Ν. Καραγιάν επίσης, ανεξάρτητη, δεν αποτέλεσε έκπληξη, αφού εδώ και καιρό
έκανε κοινές εμφανίσεις με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο.
Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος δημοτικός σύμβουλος του Ανδρέα Κάσδαγλη εντάχθηκε επίσης
στο συνδυασμό Κωνσταντέλλου.
Επίσης, ανάμεσα σ' αυτούς που ανακοινώθηκαν
βρίσκεται ο Μάρκος Ράπτης, υποψήφιος με τον
Άγγελο Αποστολάτο, ο πρ. Αντιδήμαρχος του Γ.
Μάντεση Ν. Ψαλίδας, ο πρ. προϊστάμενος της Πολεοδομίας Βούλας επί δημαρχίας Μάντεση Αλ.
Χανδράς, ο πρ. Αντιδήμαρχος επί δημαρχίας Φαμέλη Αργύρης Αποστολόπουλος, ο Μιχάλης Ανδριόπουλος, γιος του αντιδημάρχου επί δημαρχίας
Μάντεση Κώστα Ανδριόπουλου, ο Νίκος Ασημακόπουλος, υποψήφιος με τον Άγγελο Αποστολάτο στις τελευταίες εκλογές, ο
Γιάννης
Αγαλιώτης πατέρας της Βερόνικας Αγαλιώτη η
οποία δεν θα ξαναβάλει υποψήφια, και άλλα ονόματα, άγνωστα σε μας προς το παρόν, τα οποία θα
γνωρίσουμε στην πορεία.
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΙΜΗΣ
Δηλώνοντας πως υπογράφει "συμβόλαιο τιμής" με

τους δημότες, έκλεισε την εκδήλωση χρησιμοποιώντας εκφράσεις και όρους του επαγγελματικού
του βίου όπως "οι μηχανές είναι σε πλήρη ώση",
"φουλ πάουερ" και "ασφαλή πτήση", θέλοντας να
δηλώσει πως είναι πανέτοιμος τόσο για την προεκλογική του εκστρατεία όσο και για τη νίκη στις
προσεχείς εκλογές.

H λίστα των υποψηφίων έτσι όπως μας απεστάλλει μετά από τρεις ημέρες από τη δημοσίευση αυτού του κειμένου.
Βαμβασάκης Δημοσθένης Επιχειρηματίας
Γεωργουλόπουλος Διονύσιος Συνταξιούχος
Δήμας Ιωάννης Αρχιτέκτονας Πολεοδόμος
Ζυγούρης Νίκος Πολιτικός Μηχανικός
Ασκούνης Παναγιώτης Δάσκαλος
Λεντή – Τομοπούλου Άννα Οικονομολόγος
Ψυχογιού – Βασιλάκου Μαρία Διακοσμήτρια
Υποψήφιοι που συμμετέχουν για πρώτη φορά
στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Βάρη
Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλη για να Ζεις»:
Αγαλιώτης Ιωάννης Πρώην διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α΄ προϊστάμενος ΚΕΠ Βούλας
Αργυρός Ιωάννης Στέλεχος επιχείρησης
Ανδριόπουλος Μιχάλης Πολιτικός Επιστήμων
Αποστολόπουλος Αργύρης Αντιδήμαρχος, εκπαιδευτικός
Ασημακόπουλος Νίκος Επιχειρηματίας
Γιακουμογιαννάκη Αθηνά Φοιτήτρια Νομικής
Γκούμα Άννα Ιδιωτικός υπάλληλος
Δούμας Παναγιώτης Έμπορος, αντιπρόεδρος
εμπορ. Συλλόγου Αθηνών
Καραγεώργος Ντίνος Ιδιωτικός Υπάλληλος
Καραγιάν Ωσαννά (Νανά)
Επιχειρηματίας
Κασιδόκωστας Παντελής Ξενοδόχος
Κοκολέτσος Γιώργος Στέλεχος επιχείρησης
Μπόλτση Γιώτα Δικηγόρος
Νικηφοράκη Δήμητρα (Μίμα)
Συνταξιούχος
Λογίστρια
Παπαμιχαήλ Βασίλης Ηλεκτρονικός – Διευθυντικό
Στέλεχος Επιχείρησης

Παπαργυρίου Θόδωρος Ιατρός Καρδιολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
επιστημονικός Διευθυντής μεγάλης ιδιωτικής κλινικής
Ραγκούσης Θοδωρής Mάγειρας
Ράπτης Μάρκος Κατασκευαστής
Σεργάκης Ιωάννης Στέλεχος επιχείρησης
Σκουζής Παναγιώτης Προπονητής Θαλασσίων
Σπορ
Σωτηρόπουλος Παναγιώτης Συνταξιούχος Επιχειρηματίας
Φώτα Όλγα Δικηγόρος
Χανδράς Αλέξανδρος Αρχιτέκτων-Μηχανικός
Ψαλλίδας Νίκος Διευθυντής Γενικός Χειρουργός
Υποψήφιοι που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο
το 2010, και θα είναι και πάλι παρόντες:
Βέργος Παναγιώτης Επιχειρηματίας
Γούλας Βασίλειος Επιχειρηματίας
Γεωργιάκος Δημήτριος Ηλ. Μηχανικός
Ζαγοριανός Αντώνιος Νεφρολόγος
Ζερβός Φίλιππος Πιλότος
Ηλιοπιερέας-Πιερράκος Παναγιώτης Δικηγόρος
Καγεώργης Γρηγόρης Οικονομολόγος
Καφετζόπουλος Νίκος Διατροφολόγος - Διαιτολόγος
Κορωναίος Παναγιώτης Δικηγόρος
Κουρεντζή Αναστασία (Νατασα) Δικηγόρος
Κωνσταντινίδης Ιωάννης Τεχν. Ιατρ. Οργ.
Μαλτέζος Δημήτρης Εκδότης
Μαρίνου Γίτσα Ηλεκτρ. Μηχ.
Μπαντέκας Παναγιώτης Διπλ. Μηχανικός
Μπραιμνιώτη Μαρία Επιχειρηματίας
Παρασκευόπουλος Βασίλειος Επιχειρηματίας
Περράκη - Αμπελικάκη Βασιλική (Βικυ)
Φιλόλογος
Πρωτονοτάριος Αντώνιος Πολ. Μηχ.
Στεργιόπουλος Δημήτριος Στέλεχος ΕΛΤΑ
Στεργίου Οικονομίδου Βάνα Ηθοποιός
Συμεωνίδου Λίνα Λογ. Εργοθεραπ.
Φατούρου Βίβιαν Δικηγόρος
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Φάρμακα και υγειονομικό υλικό παρέδωσε ο υποψήφιος
Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου

Φ

άρμακα και υγειονομικό υλικό παρέδωσε, ο
υποψήφιος Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος
Παπανικολάου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
του ΣΚΑΙ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και στην
ΥΓΕΙΑ».
Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε μπροστά από τον Ιερό Ναό της Γλυφάδας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο κ. Γιώργος
Παπανικολάου είχε μια ζεστή και ανθρώπινη συνομιλία με τους εκπροσώπους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και των εθελοντών του
Κοινωνικού Φαρμακείου της Γλυφάδας, καθώς
και με τους κατοίκους της πόλης οι οποίοι έσπευσαν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
O υποψήφιος Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Γιώργος
Παπανικολάου με τον Δημοτικό Σύμβουλο και
Πρόεδρο των Εθελοντών Δασοπροστασίας –
Δασοπυρόσβεσης Γλυφάδας κ. Στέλιο Θεοδοσόπουλο.
Σε δηλώσεις του ο κ. Γιώργος Παπανικολάου και
αφού εξήρε το έργο των εθελοντών, δήλωσε ότι
«όλοι μας οφείλουμε να στηρίζουμε κάθε τέτοια
πρωτοβουλία».

Μ

O υποψήφιος Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Γιώργος Παπανικολάου με τον Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο
των Εθελοντών Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης Γλυφάδας κ. Στέλιο Θεοδοσόπουλο.

Παράλληλα υπογράμμισε: «Θαυμάζω την προσπάθεια και τον αγώνα αυτών των ανθρώπων και
πρέπει να παλεύουμε για το καλύτερο».
Σημειώνεται ότι μαζί με τον υποψήφιο δήμαρχο

Γλυφάδας κ. Γιώργο Παπανικολάου ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος των Εθελοντών Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης
Γλυφάδας κ. Στέλιος Θεοδοσόπουλος.

Ο Τάσος Ταστάνης επικεφαλής της νέας
παράταξης "Ανατροπή στη Γλυφάδα"

Μ

ετά τις διεργασίες της Κυριακής 19 Ιανουαρίου 2014 η εφορευτική επιτροπή της Αριστερής Ριζοσπαστικής Δημοτικής Κίνησης
ανακοινώνει πως, "Ανατροπή στη Γλυφάδα Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία" θα είναι
ο πλήρης τίτλος της νέας παράταξης και επικεφαλής της ο δημοτικός σύμβουλος Τάσος Ταστάνης.
Επίσης ανακοινώνονται τα ονόματα των είκοσι
μελών της Συντονιστικής Επιτροπής.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη συμμετοχή χθες
19/1/2014 στο δημαρχείο της Γλυφάδας η διαδικασία επιλογής του ονόματος της νέας δημοτικής κίνησης, της εκλογής υποψηφίου
Δημάρχου και συντονιστικής επιτροπής.
1) Επιλέχθηκε ο τίτλος της δημοτικής κίνησης
«ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

22 σάκκοι φαρμάκων
στοv δήμο Γλυφάδας
από τη δράση «Όλοι
Μαζί Μπορούμε»

2) Εκλέχτηκε ως υποψήφιος Δήμαρχος με ποσοστό 83.8% ο Τάσος Ταστάνης Δημοτικός Σύμβουλος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, στέλεχος της
Αριστεράς, αγωνιστής των περιβαλλοντικών κινημάτων της πόλης και της Αττικής με πλούσια
δράση στο Παναττικό Δίκτυο για τους ελεύθερους χώρους, στην Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, στο
Συντονιστικό για τη Διάσωση του Σαρωνικού.
3) Εκλέχθηκαν επίσης τα υπόλοιπα 20 μέλη της
21μελούς συντονιστικής επιτροπής, από ενεργούς πολίτες της Γλυφάδας, πρώην Δημοτικούς
συμβούλους με μεγάλη εμπειρία και ενεργή συμμετοχή στα δρώμενα της Γλυφάδας, νέους, επιστήμονες, εργαζόμενους.
Τα μέλη που μαζί με τον υποψήφιο δήμαρχο
Τάσο Ταστάνη εκλέχθηκαν στην ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της δημοτικής παράταξης,
είναι:
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δημοσιογρά-

φος.
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, Πρώην Αντιδήμαρχος
Γλυφάδας.
ΓΡΑΝΟΥΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Ψυχολόγος.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Συνταξιούχος
υπάλληλος ΟΤΕ, πρώην δημοτικός σύμβουλος.
ΚΑΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός ΤΕ.
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Μέλος του Δ.Σ. της
Ένωσης Γονέων Δήμου Γλυφάδας.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αρχιπλοίαρχος Πολεμικού
Ναυτικού ε.α.
ΚΩΤΣΗ ΡΑΝΙΑ, Πολιτικός Μηχανικός - Ηθοποιός.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Χημικός πρώην
καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας.
ΛΑΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ, Δάσκαλος.
ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Δρ. Χημικός - Περιβαλλοντολόγος.
ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Πρόεδρος Συλλόγου
Εργαζομένων Θεραπ. Χρόνιων Παθήσεων Αν.
Αττικής.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, Συνταξιούχος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Εκπαιδευτικός
Ιταλικής Φιλολογίας.
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΤΑΚΗΣ, Φαρμακοποιός πρώην
Δημοτικός Σύμβουλος.
ΠΑΤΡΙΚΟΥΝΑΚΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Φοιτήτρια Πολιτικού Νομικής.
ΠΛΙΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Μηχαν. - Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός τ. Δ/τής ΟΑΕΔ.
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Δάσκαλος.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Σμήναρχος
ε.α. Οικονομολόγος.
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος.
Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ έχει ως
στόχο να εκφράσει τη διάθεση των πολιτών για
ριζοσπαστική ανατροπή στα δημοτικά πράγματα
και τις εφαρμοζόμενες αντιλαϊκές πολιτικές.

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση φαρμάκων στο πλαίσιο της δράσης «Όλοι μαζί μπορούμε» που διοργάνωσαν
το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών η ΑΠΟΣΤΟΛΗ της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ο ρ/φ ΣΚΑΙ.
Τα φάρμακα που συγκεντρώθηκαν παραδόθηκαν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ)
και από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο Κοινωνικό Φαρμακείο
του Δήμου Γλυφάδας για να ακολουθήσει εκεί
η διαλογή και η περαιτέρω κατηγοριοποίηση
τους. Στη συγκέντρωση των φαρμάκων παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΚΑΙ Γ.
Σπανολιός, ο Δήμαρχος Γλυφάδας Κ. Κοκκόρης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δημήτρης
Τσαμπίρας και πολλοί εθελοντές της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και του ΙΣΑ.
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης ευχαρίστησε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς για την πραγματοποίηση της δράσης
καθώς και τους πολίτες για τη συμμετοχή
τους.

Ο Δήμος Γλυφάδας
συμμετέχει στο πρόγραμμα
“ΥΔΡΙΑ”

Τ

ο Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας (Ε.Ι.Υ.), σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
του
Υπουργείου Υγείας, διεξάγει το έργο: "ΥΔΡΙΑ:
Πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση για την
υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσμού: ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας
και αποτύπωση" . Το πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ αποσκοπεί στην αποτύπωση της κατάστασης υγείας,
των διατροφικών επιλογών και των συνηθειών
διαβίωσης του πληθυσμού στην Ελλάδα με
στόχο τη συμβολή στη βελτίωση των πολιτικών
προαγωγής και προστασίας της Δημόσιας
Υγείας.
Στις 17 Ιουνίου 2013 ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων, η οποία στηρίζεται στην εθελοντική
συμμετοχή αντιπροσωπευτικού δείγματος
4.000 ατόμων από όλες τις περιφέρειες της
χώρας. Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα και
οι στόχοι του να γίνουν ευρέως γνωστά, ώστε
να ανταποκριθούν θετικά όσα άτομα προσκαλούνται να λάβουν μέρος.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος, διεξάγεται επιτόπια συλλογή δεδομένων
και στο Δήμο Γλυφάδας, συγκεκριμένα στο Κοινωνικό Ιατρείο από τη Δευτέρα 13/01/14 έως
την Παρασκευή 17/01/14.
Το πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ βασίζεται στα πρότυπα
της Πανευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας (European
Health Examination Survey,www.ehes.info) και
στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την προκαταρκτική φάση του προγράμματος την περίοδο
2009-2011 (www.hhf-greece.gr/ehes_GR.html).
Το πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ έχει λάβει στήριξη μέσω
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από το Υπουργείο Υγείας.
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Σε 24 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκαν
οι θηλυκοί πορτοφολάδες της Γλυφάδας
"Κατέστρεψαν τα Χριστούγεννα της οικογένεια μου" ανέφερε μία από τις παθούσες καθώς την ημέρα της κλοπής είχε
κάνει ανάληψη του μισθού της και είχε
πάει για αγορές εν όψει των Χριστουγέννων.
Η συμμορία τον περασμένο χρόνο είχε
εστιάσει την δράση της στην Γλυφάδα
καθώς είναι από της περιοχές, που λόγω
του μεγάλου εμπορικού της κέντρου προσελκύει πολύ κόσμο για αγορές.

Η ΣΥΛΛΗΨΗ

Σ

ε συνολικά 24 χρόνια φυλάκισης
χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα καταδικάστηκαν οι θηλυκοί πορτοφολάδες που
είχαν ρημάξει στην κυριολεξία πελάτες
που συνωστίζονταν σε καταστήματα της
Γλυφάδας.

Στο άκουσμα της ποινής, τα θύματα των
θηλυκών πορτοφολάδων (52 μόνο για
την Γλυφάδα) ξέσπασαν σε χειροκροτήματα ευχαριστώντας παράλληλα τους
αστυνομικούς που είχαν έρθει να καταθέσουν ως μάρτυρες κατηγορίας.

Οι καταγγελίες στην Αστυνομία είχαν αρχίσει να πληθαίνουν και να δημιουργείται ένα
κλίμα ανασφάλειας στον κόσμο αλλά και
στους μαγαζάτορες.
Υπό κοινή σύσκεψη που έγινε για το συγκεκριμένο θέμα στην διεύθυνση Ν/Α Αττικής
υπό τον ταξίαρχο κ. Λουκά Τουρπέτα και
τον διοικητή Ασφάλειας Γλυφάδας κ. Μαρκόπουλο αποφασίστηκε να υπάρξουν συνδυασμένες δράσεις προκειμένου να λυθεί
άμεσα το πρόβλημα και να συλληφθούν οι
δράστες.
Με επικεφαλής γυναίκα υπαστυνόμο της

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

ασφάλειας Γλυφάδας, που ταίριαζε στο προφίλ των θυμάτων συγκροτήθηκε ειδική υπηρεσία
εντοπισμού
από
γυναίκες
αστυνομικούς, οι οποίες, μέσα σε γνωστά
καταστήματα ένδυσης στην Γλυφάδα, προσποιούνταν τις πελάτισσες.
Τα αποτελέσματα δεν άργησαν να έρθουν.
Μερικές ημέρες μετά την έναρξη της επιχείρησης, εντός γνωστού καταστήματος ένδυσης στη Γλυφάδα, τρεις Βουλγάρες, ηλικίας
42, 33 και 25 ετών συνελήφθησαν στα
"πράσσα" προσπαθώντας να αφαιρέσουν
πορτοφόλι γυναίκας αστυνομικού.
Από την έρευνα που διενεργήθηκε από το
Τ.Α. Γλυφάδας εξακριβώθηκε ότι οι τρείς
βουλγάρες, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν πάνω από 80 κλοπές πορτοφολιών από πελάτες καταστημάτων εκ των
οποίων οι 52 στην Γλυφάδα. Οι εκτιμήσεις
είναι ότι οι κλοπές είναι πολλές περισσότερες καθώς, πολλά θύματα δεν δήλωσαν την
κλοπή στη αστυνομία.
Σημειώνεται ότι η 25χρονη και η 42χρονη
αλλοδαπές, είχαν συλληφθεί κατά το παρελθόν για το ίδιο αδίκημα και στη Θεσσαλονίκη.
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ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Η δωρεάν είσοδος στα μπουζούκια
δεν είναι κοινωνική πολιτική
Η

δωρεάν πρόσβαση στα
μπουζούκια δεν αποτελεί
κοινωνική πολιτική καυτηριάζει η
παράταξη "Ανοιχτοί Ορίζοντες",
την ανακοίνωση του Δημάρχου
Γλυφάδας, που παρέχει δωρεάν
είσοδο και μεταφορά στους δημότες που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σ' αυτά λόγω
οικονομικής κρίσης. Και συνεχίζει:
"Σαφές δείγμα γραφής για το πώς
θα κινηθεί προεκλογικά δείχνει ο
Δήμαρχος Γλυφάδας. Με Δελτίο
Τύπου εξήγγειλε ότι ο Δήμος προσφέρει, σε συνεργασία με τον
Όμιλο Παπαθεοχάρη, σε συμπολίτες μας που δοκιμάζονται οικονομικά καθώς και ηλικιωμένους μέλη
των ΚΑΠΗ, δωρεάν είσοδο σε κέντρα διασκέδασης του Ομίλου. Η
μεταφορά, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, θα γίνεται επίσης δωρεάν με

πούλμαν.
Η απαράδεκτη αυτή ενέργεια είναι
μια κατάφορη εκμετάλλευση της
ανέχειας πολλών συμπολιτών μας
για ψηφοθηρικούς λόγους και δεν
αποτελεί κοινωνική πολιτική, όπως
θέλει ο κ. Δήμαρχος να την παρουσιάσει.
Πραγματική κοινωνική πολιτική και
αλληλεγγύη στους ανθρώπους που
υποφέρουν είναι:
Πρώτα και κύρια η εξάλειψη των αιτιών που δημιουργούν τα προβλήματα, την ανεργία, τη φτώχεια.
Οι ισχυρές και επαρκείς κοινωνικές
δομές, η πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, η μόνιμη και σταθερή στήριξή τους.
Τα φάρμακα, η τροφή, η στέγη, ο
ρουχισμός, η θέρμανση, το ηλεκτρικό ρεύμα και όχι τα μπουζούκια!
Που ήταν η κοινωνική ευαισθησία
του κ. Δημάρχου
Όταν επι 2,5 χρόνια καθυστερούσε

Συνεδρίασε η Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του έργου
Κάνε like στην Υγεία"
"Στις 9 Ιανουαρίου 2014, στο δημαρχείο Αγίου Δημητρίου έλαβε χώρα Συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής των
τριών Δήμων, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου και Παλαιού
Φαλήρου για την πορεία υλοποίησης του έργου "Κάνε
like στην Υγεία" που έχει στόχο την πρόληψη της εμφάνισης του μεταβολικού συνδρόμου στους εφήβους
των 3 δήμων και στην αλλαγή του τρόπου ζωής τους
προς πιο υγιεινές συνήθειες διατροφής και περισσότερη
άσκηση.
Στα πλαίσια της συνεδρίασης, έγινε αναφορά στην επίτευξη του στόχου των μετρήσεων σε εφήβους των σχολείων του προγράμματος, καλύπτοντας σχεδόν 1.600
εφήβους, ενώ συζητήθηκε και η διαδικασία υλοποίησης
των διαλέξεων σε γονείς, έφηβους αλλά και των διημερίδων σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας και
πρόνοιας των δήμων."

ΑΘΗΝΑ ΛΥΓΝΟΥ: Η απαράδεκτη αυτή ενέργεια είναι μια κατάφορη εκμετάλλευση της ανέχειας πολλών συμπολιτών μας για ψηφοθηρικούς λόγους και δεν αποτελεί κοινωνική πολιτική, όπως θέλει ο
κ. Δήμαρχος να την παρουσιάσει.
τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου
και Δημοτικού Ιατρείου, μόνο και
μόνο για να νοικιάσει για τη στέγασή τους, με φωτογραφικές διαδικασίες, τα καταστήματα συγκεκριμένου ιδιοκτήτη!
Όταν στα τρία χρόνια της θητείας
του δεν μπόρεσε να λειτουργήσει
ούτε ένα νέο παιδικό σταθμό, με
αποτέλεσμα να μένουν ακάλυπτα
εκατοντάδες παιδιά!
Όταν σπαταλούσε το δημόσιο
χρήμα κατά εκατομμύρια με υπερτιμημένες και ποινικά ελεγχόμενες
αγορές οικοπέδων, επιβάρυνε το
Δήμο με πρόστιμα από δικές του
λάθος επιλογές και απ’ ευθείας αναθέσεις!
Μια δωρεά, χρήσιμη ή μη, σύμ-

φωνα με το νόμο για να μπορεί να
αξιοποιηθεί από το Δήμο, πρέπει
πρώτα να υποβάλλεται επίσημα, να
είναι συγκεκριμένη και να έχει προηγηθεί η αποδοχή της από το αρμόδιο όργανο, που είναι η
Οικονομική Επιτροπή.
Τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Επίσης, δεν διευκρινίζεται ποιος πληρώνει τα πούλμαν της μεταφοράς
και αν τα πληρώνει ο Δήμος με ποια
απόφαση.
Και σ’ αυτή την περίπτωση ο κ. Δήμαρχος εξακολουθεί να θεωρεί το
Δήμο προσωπικό του τσιφλίκι και
να λειτουργεί εκτός διαδικασιών,
θεσμών και νόμων. Είναι όμως μια
πρακτική που στο τέλος την πληρώνουν ο Δήμος και ο δημότης και
πρέπει να ανατραπεί.

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

Σύλληψη για ναρκωτικά
στη Γλυφάδα

Σ

υνελήφθη,στη Γλυφάδα, από στελέχη της Διοίκησης Ασφαλείας του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, σε
κατοίκον έρευνα, 23χρονος, διότι
έπειτα από ένδειξη αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κάτωθι:
Α) Μία (01) πλαστική συσκευασία περιέχουσα φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους
342 γραμμαρίων,
Β) Μία (01) πλαστική συσκευασία περιέχουσα φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους
138 γραμμαρίων,
Γ) Μία (01) πλαστική συσκευασία περιέχουσα φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 40
γραμμαρίων,
Δ) Είκοσι έξι (26) πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα
ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 86 γραμμαρίων,
Ε) Μία (01) ζυγαριά ακριβείας και
ΣΤ) Ένας (01) μεταλλικός τρίφτης.
Από τη Διοίκηση Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, κατά την
αυτόφωρη διαδικασία, κατασχέθηκαν
οι ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών
ουσιών καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Συμβουλευτικός
Σταθμός
για τον αλκοολισμό
στον Δήμο Γλυφάδας

Μ

ε στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που σχετίζονται με το αλκοόλ ο
Δήμος Γλυφάδας και ο Ελληνικός Σύλλογος Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ (Ε.Σ.Κ.Ο.Π.Α)
θέτουν σε λειτουργία από την Τρίτη
29 Ιανουαρίου 2014 Συμβουλευτικό
Σταθμό Οικογενειών που θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Κοινωνικού Ιατρείου.
Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν.
Απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα
από το αλκοόλ και στις οικογένειες
τους. Συμμετέχει διεπιστημονική
ομάδα αποτελούμενη από ψυχίατρο
και ψυχολόγο μέλη του ΕΣΚΟΠΑ οι
οποίοι παρέχουν ιατρική και ψυχοκοινωνική στήριξη σε όλους, όσοι έχουν
ανάγκη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
· ΕΣΚΟΠΑ υπεύθυνη προγράμματος
κυρία Μεργούπη Αθηνά
6944592404
· Κοινωνικό Ιατρείο Μυστρά 1 και
Επιδαύρου 210. 9602054
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Πολλές αιχμές κατά Ορφανού στην πίτα
της Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Αλίμου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νικόλα Κονταρίνη - ΦΩΤΟ “Β”

Ο επικεφαλής της παράταξης “ΑΛΙΜΟΣ - ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ” Νίκος Τσαμπαρλής.

Αργύρης Αργυρίου: "Να δώσουμε τέλος στην απραξία της διοίκησης Ορφανού"
Νίκος Τσαμπαρλής: "Στο δήμο
σήμερα, ζούμε στιγμές παρακμής"

Α

υτές οι δύο φράσεις, ανάμεσα και σε άλλα,
ακούστηκαν στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας που πραγματοποίησε η Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας Αλίμου,
παρουσία και υπουργών της κυβέρνησης, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014.
Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Τ.Ο. Αλίμου, και
πρώην δήμαρχος της πόλης, Αργύρης Αργυρίου,
αφού καλωσόρισε τον κόσμο, τους ευχαρίστησε
όλους για την στήριξή τους στο πρόσωπό του,
αφού χάρη σ' αυτήν εξελέγη Πρόεδρος.
Στη συνέχεια, μίλησε για τις προσεχείς δημοτικές
εκλογές του Μαϊου, καλώντας τους να στηρίξουν
όλοι μαζί τον υποψήφιο Δήμαρχο της Ν.Δ. στον
Άλιμο, το Νίκο Τσαμπαρλή, λέγοντας τα εξής:
"Σας καλώ να αγκαλιάσουμε τον υποψήφιο δήμαρχό μας, Νίκο Τσαμπαρλή, και αν όλοι σήμερα
μου εκφράζετε τις ευχαριστίες σας, για εκείνη την
περίοδο που ήμουν δήμαρχος και για το έργο
που άφησα, θέλω να ομολογήσω πως, σ' όλη
εκείνη την περίοδο είχα Αντιδήμαρχο τον καλό
και αγαπητό φίλο, Νίκο Τσαμπαρλή στις Τεχνικές
Υπηρεσίες.
Μαζί με το Νίκο θέσαμε τις προτεραιότητες που
την εποχή εκείνη, είχε ανάγκη ο Άλιμος και τώρα,
ήλθε η ώρα να του δώσουμε την ευκαιρία να
ολοκληρώσει τα έργα που έχει οραματιστεί μαζί
με τους άξιους συνεργάτες του και τα οποία έχει

πολύ μεγάλη ανάγκη η πόλη μας σήμερα.
Αγκαλιάζουμε όλοι μαζί λοιπόν, αυτή την προσπάθεια του Νίκου Τσαμπαρλή, προκειμένου να
έλθει ο δήμος στα χέρια της παράταξής μας, και
πάλι δίνοντας το καλύτερο δυνατόν για τον
Άλιμο, με στόχο να τον βγάλουμε από την απραξία, μέσα στην οποία τον έχει ρίξει η σημερινή
διοίκηση του Θάνου Ορφανού.
Άλλωστε, ο αγώνας των δημοτικών εκλογών που
έρχονται, πρέπει να μας προβληματίσει όλους και
να μας αγκαλιάσει, ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω και
πάλι όλους για τη σημερινή σας παρουσία και να
σας ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία πρωτίστως, σε
προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο".
Στη συνέχεια ο υποψήφιος δήμαρχος Αλίμου
Νίκος Τσαμπαρλής, παίρνοντας το λόγο, ευχαρίστησε τον κ. Αργυρίου για τα καλά του λόγια, τονίζοντας μάλιστα πως, ο Αργύρης Αργυρίου απ'
όποια θέση κι αν βρισκόταν όλα αυτά τα χρόνια,
εργαζόταν και συνεχίζει να εργάζεται για τον
Άλιμο και τους συνδημότες του.
Σ' ότι αφορά το κομμάτι των δημοτικών εκλογών είπε: "Είναι αλήθεια πως, οι επικείμενες δημοτικές εκλογές είναι πολύ σημαντικές για την
πόλη μας. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι, ο Άλιμος είναι η πόλη που μας ενώνει. Ο Άλιμος είναι
η κοινή μας ταυτότητα. Στις εκλογές του Μαϊου
λοιπόν, θα πάμε με σύνθημα: "Όλοι μαζί για τον
Άλιμο". Ναι, για την πόλη μας θα αγωνιστούμε
όλοι μαζί. Δυστυχώς, ο δήμος μας σήμερα ζει
πρωτόγνωρες στιγμές. Δυστυχώς, στην πόλη μας
σήμερα ζούμε στιγμές παρακμής. Έχουμε μία διοίκηση, της οποίας τα μέλη - δυστυχώς - έχουν
φτάσει στο σημείο να αλληλομηνύονται...".
Πέρα απ' αυτά, όμως, μεταξύ και άλλων, ο κ.
Τσαμπαρλής μίλησε και για τα συνεχή λάθη του
δημάρχου και των συνεργατών του όπως για πα-

Ο Αργ. Αργυρίου με τον υπουργό Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον Νίκο Τσαμπαρλή και
τη Γιάννα Τσαμπαρλή.

Σάκης Τσάγκαρης, Γιάννης Μπελιάς, Νίκος Τσαμπαρλής.
ράδειγμα, ότι, στην απόφαση που πήραν στο Δ.Σ.
για την αξιοποίηση της Μαρίνας, ξέχασαν να βάλουν μέσα τα ανταποδοτικά οφέλη που ζητάνε
ως Δήμος από το ΤΑΙΠΕΔ!
Επίσης, πως, ενώ σε διπλανούς δήμους γίνονται
έργα εκατομμυρίων, όπως το Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου (προϋπολογισμού 10 εκ.
ευρώ), με χρήματα της Περιφέρειας, στον Άλιμο
κάποια έργα (μικρότερης αξίας) αναλαμβάνει η
ίδια η Περιφέρεια να τα κάνει, γιατί δεν εμπιστεύεται(!) την σημερινή διοίκηση Ορφανού(;).
"Έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας ως δήμος και
αυτό είναι κάτι που εμείς θα το αλλάξουμε. Είμαστε αποφασισμένοι γι' αυτό και θα το κάνουμε
όταν ο λαός το Αλίμου μας εμπιστευθεί να τον

διοικήσουμε", είπε κλείνοντας την ομιλία του,
ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί δημοσίως και την
τέως πρόεδρο της Τ.Ο. κυρία Μαρία Πανούση
για το έργο της.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι
Υπουργοί Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής της Β' Αθήνας Ντίνος Ντινόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Σάκης
Τσάγκαρης, Νίκος Αλεξόπουλος, Παναγιώτης
Πιερράκος, Ηλίας Γρηγορίου, ο π. Αντιδήμαρχος
Γιάννης Μπελιάς, οι κ. κ. Χατζελένης, Κοκόσης,
Μιχαλέτος, η πρόδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλαμακίου Τάνια Δούδη, εκπρόσωποι
συλλόγων και φορέων Αλίμου κ. ά.
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από δήμο σε δήμο...
Ευχές για καλή χρονιά και δώρα
στην κοπή της πίτας της "ΑΘΗΝΑΣ"
ύτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά
μισή ντουζίνα, σχεδόν δώρα μοίΟ
ρασε ο Γυναικείος Πολιτιστικός και Εξω-

Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης κόβει το πρώτο κομμάτι της
πίτας πλαισιωμένος από μέλη του Δ.Σ. της "ΑΘΗΝΑΣ".

Η πρόεδρος του Δ.Σ. Μαρία Καφούρου και οι κυρίες του Δ.Σ. Κική Περρέα, Κωνσταντίνα Αγγελίνα και Ροζάννα Μιχαηλίδου. Επίσης διακρίνονται ο δήμαρχος Νέας
Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης και πίσω του ο αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Νίκυ
Γιάκοβλεφ.

ραϊστικός Σύλλογος "ΑΘΗΝΑ" Παλαιού
Φαλήρου, στην κοπή της πίτας, η οποία
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό
Κέντρο της Αμφιθέας.
Παρουσία του δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη και του συναδέλφου του της γειτονικής Νέας Σμύρνης Σταύρου Τζουλάκη, η
πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Καφούρου, με τις κυρίες του Δ.Σ., πιστές στο
έθιμο, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη βασιλίπιτα και αντί για ένα φλουρί, είχαν
δώσει δωρεάν λαχνούς και μετά από κλήρωση, μοίρασαν δώρα στους τυχερούς
και στις τυχερές της βραδιάς.
Η κυρία Καφούρου, ανάμεσα σε άλλα,
αναφέρθηκε και στις μέχρι εκείνο το
βράδυ δραστηριότητές τους, τόσο σε Πολιτιστικό όσο και σε κοινωνικό και ανθρωπιστικό επίπεδο.
Ιδιαίτερα ευχάριστη στιγμή, τα παιδιά των
κυριών του Συλλόγου, τα οποία έψαλαν
τα κάλαντα και ευχήθηκαν στους καλεσμένους, που είχαν κατακλύσει όλους τους
χώρους του πολιτιστικού κέντρου της περιοχής.
Ο Δήμαρχος Διον. Χατζηδάκης ευχήθηκε,
ζητώντας - ταυτόχρονα - ομόνοια και αλληλοσυμπαράσταση όλων, σ' αυτές τις
δύσκολες οικονομικά συνθήκες που βιώνει σήμερα η κάθε οικογένεια.
Παρόντες στην κοπή της πίτας της "ΑΘΗΝΑΣ" οι δ.σ. Ανδρέας Δούμας, Ντίνος
Νικολαϊδης, Θεόδωρος Κανέλλος, Αλέξανδρος Πανταζής, Μαρία Ζάγκα, Βασιλική Κασιμάτη, Γιώργος Βασιλείου και η
Γραμματέας της Παναθηναϊκής Παλαιού
Φαλήρου Μαίρη Φωτίου που εικονίζονται στην πρώτη σειρά.

"Forget Giannis
εδώ είναι Ελληνικό"!
Τα "αγγλικά" του Χρήστου Κορτζίδη

Μ

ια απίστευτη δήλωση με αγγλικό ασύντακτο τίτλο
δείχνει και τον ιδιαίτερο τρόπο που αντιλαμβάνεται το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης ο Χρήστος
Κορτζίδης.
"Forget Giannis - εδώ είναι Ελληνικό"(!), ήταν ο τίτλος
άρθρου που ανέβασε ο Δήμαρχος στο blog της παράταξής του "Δημοτική Συνεργασία Ελληνικού - Αργυρούπολης".
Το "Forget Giannis" αναφέρεται στον βασικό του αντίπαλο Γιάννη Κωνσταντάτο, ο οποίος τόλμησε να εκφράσει σε εκδήλωση κοπής της πίτας των χειμερινών
κολυμβητών Ελληνικού, μια διαφορετική άποψη για το
πως πρέπει να λειτουργήσει ο δήμος στο πλάνο αξιοποίησης του Ελληνικού που δρομολογεί η κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα ανέφερε πως αντί ο Δήμος να επιδίδεται
σε κυνήγι μαγισσών, να δει πως θα πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα αντισταθμιστικά προς όφελος του
Δήμου και κατ' επέκτασιν των δημοτών του.
Η τοποθέτησή του έτυχε θερμής ανταπόκρισης από
τους παρευρισκόμενους, πράγμα που φέρεται να εξόργισε τον κύριο Κορτζίδη, ο οποίος θεωρεί τις απόψεις
του για την αξιοποίηση της περιοχής, περίπου ως θέσφατο.
Ο συγκεκριμένος τίτλος που έδωσε στο σημείωμά του,
εκτός από την απαξίωση στο πρόσωπο του Γ. Κωνσταντάτου, φανερώνει και τον αλαζονικό τρόπο με τον
οποίο αντιλαμβάνεται την άσκηση εξουσίας αλλά και
την αποκλειστικότητα που θεωρεί ότι κατέχει ο ίδιος
και η παράταξή του στην περιοχή.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: Ψηφίζεις Κορτζίδη παίρνεις Ροϊδή;
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Κ

ι ενώ το προεκλογικό τοπίο, σ'
ότι έχει σχέση με τις υποψηφιότητες στους Δήμους εν όψει των
εκλογών του προσεχούς Μαϊου, έχει
αρχίσει να ξεκαθαρίζει, και για το
Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης ο
ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον σημερινό δήμαρχο Χρ. Κορτζίδη, εν τούτοις, εδώ
και λίγο καιρό, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν φήμες (κάποιοι θέλουν
να τις χαρακτηρίζουν "πληροφορίες"), σύμφωνα με τις οποίες, το
κόμμα της αντιπολίτευσης φέρεται να
κατεβάζει στις εθνικές εκλογές όποτε κι αν γίνουν αυτές - ως βουλευτή τον "αγωνιστή" Χρ. Κορτζίδη

και μάλιστα σε εκλόγιμη θέση, δηλαδή στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Πάντα με τις ίδιες "πληροφορίες",
όμως, αναφέρεται ότι, αν οι βουλευ-

τικές εκλογές διεξαχθούν μετά τις δημοτικές, ο Χρ. Κορτζίδης, που εκ των
πραγμάτων θα είναι και πάλι υποψήφιος δήμαρχος της περιοχής αυτής,
εφ' όσον εκλεγεί, θ' αποχωρήσει για
το "Επικρατείας", άρα θα εκλεγεί
βουλευτής, υπό την προϋπόθεση
ασφαλώς, πως, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει
πρώτο κόμμα, ανεξάρτητα αν θα έχει
ή, όχι αυτοδυναμία.
Έτσι, και σύμφωνα με το σενάριο
αυτό, βουλευτής πλέον ο Χρ. Κορτζίδης, αφήνει τη δημαρχία και πιθανότερο όλων είναι, στη
θέση του αυτή να τον αντικαταστήσει
η Ροϊδή Γεωργακάκη, δεύτερη τη
τάξη μέσα στο συνδυασμό τους και
επί σειρά 4ετιών πιστή δημοτική σύμ-

βουλος και κομματική σύντροφος,
από την εποχή του αείμνηστου πατέρα Κων. Κορτζίδη.
Όσοι ψηφίσουν λοιπόν, στις εκλογές αυτές τον Χρ. Κορτζίδη, λέτε να
επαληθευτούν οι παραπάνω "πληροφορίες", να κάτσει δηλαδή το σενάριο αυτό και να βρεθούν προ
εκπλήξεως;
Λέτε να υπάρξει τέτοια πιθανότητα
και ψηφίζοντας οι δημότες Χρ. Κορτζίδη να τους προκύψει μετά από
λίγο, δημαρχίνα η Ροϊδή Γεωργακάκη;
Ιδού το μεγάλο, αν όχι το μεγαλύτερο ερώτημα και το, ακόμη μεγαλύτερο, δίλημμα για τους δημότες ψηφοφόρους της περιοχής.
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Στα 11 ΒΗΜΑ-τα
Του
ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΣημαντική
Σωτηρίου
στον
Πρωτέα
ενίσχυση της γυναικείας ομάδας της Βούλας

Άδεια στάδια...
φτωχός αθλητισμός

Π

ελέ, Κρόϊφ, Σώκρατες, Πλατινί, Ρόσι, Ρομενίγκε, Δομάζος, Παπαϊωάννου, Χατζηπαναγής (ποδόσφαιρο), Σαν
Επιφάνιο, Κορμπαλάν, Μενεγκίν, Πέτροβιτς, Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον, Γκάλης, Γιαννάκης, Φαράγκο, Εστιάρτε, ΜΙλάνοβιτς, Σταμ, Μισιενεράντζε, Γιαννόπουλος, Αρώνης (πόλο)
και άλλα μεγάλα ονόματα του Αθλητισμού και σε ομαδικό
και ατομικό επίπεδο, που θα χρειαζόταν σελίδες ολόκληρες
για να αναφέρουμε τα ονόματά τους.
Ανάφερα τα πιο πάνω ονόματα αθλητών, αθλητριών, για να
δώσω ένα παράδειγμα της μεγάλης ακτινοβολίας που έδιναν
αυτές οι μεγάλες φίρμες του παγκόσμιου αθλητισμού, που
πρόσφεραν θέαμα και φαντασία στους φιλάθλους, με συνέπεια να γεμίζουν τα στάδια σε κάθε αθλητική διοργάνωση.
Αυτά τα ιερά τέρατα του Παγκόσμιου Αθλητισμού όμως
έχουν τώρα εκλείψει κατά 90% και βλέπουμε μόνο μεμονωμένα φαινόμενα μεγάλων αθλητών - αθλητριών και τους ψάχνουμε με το μικροσκόπιο.
Δυστυχώς, ο αθλητισμός άλλαξε κατακόρυφα, έγινε τυποποιημένος και εμπορεύσιμος και με μεγαλύτερη βάση στην
ουσία και στο αποτέλεσμα κάθε αγώνα και όχι στο θέαμα και
στην φαντασία, με συνέπεια ο φίλαθλος κόσμος να απομακρυνθεί από τα στάδια όπου πια δεν υπάρχουν εκείνοι οι
αθλητές - αθλήτριες που θα δώσουν λάμψη και τη ζωντάνια
που ζητάει κάθε θεατής που παρακολουθεί έναν αγώνα.
Έτσι βλέπουμε ένα παγκόσμιο φαινόμενο έλλειψης και απομάκρυνσης του φίλαθλου κόσμου από τα γήπεδα αφού έχει
χαθεί πια η έννοια του αθλητισμού και το θέαμα στους αγώνες έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Αστέρας Βάρης - Άγιος Νικόλαος 4-0

Μ

εγάλη εμφάνιση
από τον Αστέρα
Βάρης που διέλυσε 40 τον Άγιο Νικόλαο
κρατώντας τον στην
τελευταία θέση της
βαθμολογίας.
Χωρίς
αντίπαλο
έπαιξε ο Αστέρας
Βάρης που είχε άνετο
έργο απέναντι στον
Άγιο Νικόλαο διαλύοντας την αντίπαλό
του με το εμφατικό 4-0. Στο 36’ ο Παπαδημητρόπουλος άνοιξε το
σκορ για τους γηπεδούχους, με τους Καζάντζη (40’) και Ζώνα (44’) να
κάνουν το 3-0 του πρώτου μέρους.
Στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε με τους γηπεδούχους να φτάνουν σε
ακόμα ένα τέρμα με τον Κόπελα στο 66’. Στο 90’ ο Καρνιάτης είχε δοκάρι για τους φιλοξενούμενους που δεν πέτυχαν το γκολ της τιμής.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ: Oύσιος, Κόπελας, Σινάνι, Πλίτσης (58' Κοτζάι),
Δρακωντίδης (58' Σκουρλής), Παπαδημηρόπουλος, Μίχος, Φωστέρης, Καζάντζης (71' Κουσιάκης), Ζώνας, Ανδρεαδάκης
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Mπρόκος, Πηγιάκης, Τσάνα, Κοκολάκης Κ. ,Κωστάκης, Χριστάκης (46' Γκέτα), Μιρίλας, Γιάκοβιτς (73' Τσάγκας),
Δήμας, Χοτζιάι (55' Φαγάς Φ.), Καρνιάτης.

Τ

ην απόκτηση της Κατερίνας
Σωτηρίου ανακοίνωσε και
επίσημα ο Πρωτέας Βούλας, με
την διεθνή Ελληνίδα φόργουορντ η οποία επέστρεψε
από την Ισπανία και την
Μπούργκος να συνεχίζει πλέον
την καριέρας της στην ομάδα
της Βούλας.
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα
του Πρωτέα Βούλας αποτελεί
από την Τετάρτη (22/1) η Κατερίνα Σωτηρίου. Η διεθνής φόργουορντ είχε την πρώτη
γνωριμία με τη νέα της ομάδα και
σε δηλώσεις της στην επίσημη
ιστοσελίδα του συλλόγου τόνισε
τα λόγια που είπε στον πρόεδρο
και προπονητή πως καθρέπτης
είναι το γήπεδο.
Η Κατερίνα Σωτηρίου, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Πρωτέα Βούλας, είχε την πρώτη της
γνωριμία με την ομάδα στην
προπόνηση και έκανε τις πρώτες
της δηλώσεις στην επίσημη σελίδα του συλλόγου.
Για την μεταγραφή της στον
Πρωτέα:
«Πήρα την απόφαση μου, έπεσαν οι υπογραφές και το πρώτο
που είπα στον Πρόεδρο και τον
προπονητή ήταν πως καθρέπτης

είναι το γήπεδο. Ο Πρωτέας ήδη
έχει καλή ομάδα, παιδιά που
δουλεύουν, καλό staff. Εγώ
αυτό που λέω πρώτα από όλα
είναι να έχω υγεία και με δουλειά
σιγά, σιγά θα βοηθήσω και θα
βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι να ανέβουμε πιο πάνω και για αυτό τον
λόγο θεωρώ ότι ήρθα».
«Είναι σημαντικό το ότι έχω συνεργαστεί με τον κόουτς και στην
Εθνική, αλλά και στις Εσπερίδες ,
όπως και με την Λολίτα που την
γνωρίζω χρόνια στην Εθνική και
τον Αθηναϊκό. Σίγουρα όμως
πάνω από όλα είναι ομάδα, είναι
σύλλογος και δεν είναι μόνο
ένας Πρόεδρος, μια παίκτρια,
ένας προπονητής, μόνος του ο

καθένας δεν μπορεί να κάνει μια
επιτυχία. Από όλους χρειάζεται
προσπάθεια, δουλειά και υπομονή ώστε να πετύχουμε τους
στόχους που έχει η ομάδα».
Την απόκτηση της Κατερίνας Σωτηρίου ανακοίνωσε και επίσημα

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Κατερίνα Σωτηρίου, γεννημένη στις 3 Ιανουαρίου 1984 στην Αθήνα, είναι Ελληνίδα καλαΗ
θοσφαιρίστρια. Διαθέτοντας ύψος 1,86 μέτρα

αγωνίζεται ως Small Forward και Power Forward.
Ξεκίνησε την καριέρα της από τον Α.Ο Ζωγράφου,
ενώ δεύτερος σταθμός της ήταν ο Α.Σ. Ακαδημία
1975. Κατόπιν έλαβε μεταγραφή στον Άρη Χολαργού, όπου και παρέμεινε μέχρι το 2008. Το καλοκαίρι της χρονιάς εκείνης φόρεσε τη φανέλα των
Εσπερίδων Καλλιθέας, ομάδα με την οποία κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδος (2009).
Το καλοκαίρι του 2010 η αθλήτρια ενεπλάκη σε

ο Πρωτέας Βούλας, με την διεθνή Ελληνίδα φόργουορντ η
οποία επέστρεψε από την Ισπανία και την Μπούργκος να συνεχίζει πλέον την καριέρας της στην
ομάδα της Βούλας.

δικαστική διαμάχη με το σύλλογο καθώς επιθυμούσε να αποδεσμευθεί από το συμβόλαιό της,
ενώ η διοίκηση των Εσπερίδων αρνήθηκε βασιζόμενη στην τριετή του νομική ισχύ.Το φθινόπωρο,
όταν και δικαιώθηκε στο ΑΣΕΑΔ, η αθλήτρια αποδεσμέυθηκε και υπέγραψε συμβόλαιο με τον Αθηναϊκό.
Η Σωτηρίου αγωνίζεται στην Εθνική Ομάδα από
το 2002. Έλαβε μέρος στην ομάδα που συμμετείχε
στους Μεσογειακούς Αγώνες 2009, καθώς και σε
εκείνη που διακρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Euro Basket) του 2009, καταλαμβάνοντας
την 5η θέση. Το 2010 συμμετείχε στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Γυναικών στην Τσεχία, όπου και η
Ελλάδα κατετάγη 11η στην τελική κατάταξη.
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Ολυμπιακός Πειραιώς
Ποσειδώνας της πισίνας
3 Ο Ολυμπιακός ακλόνητο φαβορί για το πρωτάθλημα
3 Βουλιαγμένη, Παναθηναϊκός, ίσως οι ομάδες που θα απειλήσουν το θρύλο
3 Παλεύει να σωθεί η Γλυφάδα

οιος θα σταματήσει άραγε από την
τρελή πορεία που έχει χαράξει η κόκκινη ομάδα του ......
Η ομάδα του Θρύλου κατάφερε να τερματήσει πρώτη τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος με διαφορά 5 βαθμούς από τη δεύτερη
ομάδα της Βουλιαγμένης.
Η ομάδα της Γλυφάδας προσπαθεί με νύχια
και με δόντια να κρατηθεί στην μεγάλη κατηγορία.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής και η
βαθμολογία των ομάδων μετά το τέλος του
Α’ γύρου.
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9-2
Άνετα ξεπέρασε το εμπόδιο του ΝΑΟ Κέρκυρας ο ΝΟ Βουλιαγμένης που νίκησε με 92 στο Κολυμβητήριο του Λαιμού την ομάδα
του νησιού των Φαιάκων για την 11η Αγωνιστική της Α1 Ανδρών και παραμένει στη 2η
θέση της βαθμολογίας.
ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ: 0-0, 6-1, 1-0, 2-1

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Τεό Λοράντος):
Τσαλκάνης, Μυλωνάκης 2, Γούβης, Βελώνιας
1, Καπετανάκης, Κουλιεράκης, Αφρουδάκης
Χρ. 2, Χρυσοσπάθης 1, Μιράλης 1, Τίγκας 1,
Μασμανίδης 1, Ζερδεβάς, Ποταμιάνος, Αλβέρτης.
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Μίλαν Τζώρτζεβιτς): Γιόκοβιτς, Σαρησάββας 1, Παπαθεοδώρου,
Παυλίδης, Τοράκης, Πουλίδας, Ζαρκαντζάς
1, Αρώνης,
Διαιτητές: Δαμιανάκης, Ποσποτίκης
Αλυτάρχης: Πέτρος Εγωγιάννης
Τεράστια νίκη ο ΑΝΟ Γλυφάδας 14-9
τον Νηρέα Λαμίας
Μεγάλη νίκη – έκπληξη με 14-9 πέτυχε ο
ΑΝΟ Γλυφάδας στο κολυμβητήριο του Γέρακα επί του τυπικά γηπεδούχου Νηρέα Λαμίας (υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στο
κολυμβητήριο των ΤΕΙ Λαμίας) στο παιχνίδι
που άνοιξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης της Α1

ΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Π

ραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της ΚΟΕ οι κληρώσεις των
Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης Νέων Ανδρών (Β’ Φάση)
και Παίδων (Α’ Φάση). Αναλυτικότερα:

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ (7-9) ΜΑΡΤΙΟΥ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Παναθηναϊκός, ΑΝΟ Γλυφάδας, Πανιώνιος, ΝΟ Χανίων.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ ATTIKHΣ: ΝΟ Βουλιαγμένης, Παλαιό Φάληρο,
Ολυμπιακός, Νηρέας Γέρακα.

Ανδρών (φινάλε πρώτου γύρου). Είναι η δεύτερη νίκη της ομάδας του Δημήτρη Σελετόπουλου στο πρωτάθλημα (έχει και μια
ισοπαλία), έφτασε τους 7 βαθμούς και έχει
πλέον σοβαρές ελπίδες για παραμονή στην
κατηγορία.
Ο ΑΝΟΓ προηγήθηκε με 3-1 στο πρώτο
οκτάλεπτο, αλλά ο Νηρέας ισοφάρισε σε 44 στο τέλος του δεύτερου. Με ένα ξέσπασμα
και επί μέρους σκορ 6-1 στο τρίτο οκτάλεπτο, όμως, οι Γλυφαδιώτες σιγούρεψαν τη
νίκη.

Π

POLO

ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ: 1-3, 3-1, 1-6, 4-4
ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (Θόδωρος Χατζηθεοδώρου): Φλώρος Χρ., Αναστασιάδης, Σαλπαδήμας 1, Κοκκινάκης 1, Εμμανουηλίδης Β.
2, Εμμανουηλίδης Ι, Μπλάνης, Χαριτάκης,
Δραγώνας, Σταυρόπουλος, Βλοντάκης 4,
Μπατάκης 1, Πουλής, Πίσσας.
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Δημήτρης Σελετόπουλος): Πλατίδης, Αργυρακούλης, Πετρόχειλος
Στ., Σάντα 4, Αγγελίδης 1, Φωτόπουλος 2,
Κατρουζανάκης, Καζάζης, Χρυσανθακόπουλος, Παπαδόπουλος 3, Χαραλαμπόπουλος 1,
Λομβάρδος 1, Πουλιόπουλος, Καλογεράκος
2, Τσαντές.
Διαιτητές: Σκαλοχωρίτης, Μπιράκης
Αλυτάρχης: Στέλιος Φόβος
Σε αντίθεση με τους άνδρες, στο Γυναικείο
πρωτάθλημα η Βουλιαγμένη μαζί με τον
Ολυμπιακό διεκδικεούν το πρωτάθλημα. Δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό η ομάδα
της Γλυφάδας.
Τα αποτελέσματα της 11ης Αγωνιστικής
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 15-7.
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 7-15
Εθνικός - ΝΟ Αργοστολίου 13-12.
Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 18-6.

ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ: OYK Βόλου, ΝΟ Λάρισας, ΝΕ Πατρών, Νηρέας Λαμίας, Όμιλος Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ, ΑΠΣ Οξυγόνο, Δελφίνια Πτολεμαϊδας, Άθω Χαλκιδικής.
Από τον Α’ Όμιλο Αττικής και τον Όμιλο Βόλου προκρίνονται οι
δύο πρώτες ομάδες, από τον Β’ Όμιλο Αττικής και τον Όμιλο Θεσσαλονίκης προκρίνονται δύο πρώτες ομάδες και οι τρίτες ομάδες
θα παίξουν μπαράζ με τις τρίτες ομάδες του Α’ Ομίλου Αττικής και
Ομίλου του Βόλου.
Σύνολο προκριμένων ομάδων 10 για την τελική φάση (4-6) Απριλίου.

ΠΑΙΔΕΣ (21-23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ)
Α’ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Ολυμπιακός, Τρίτων Αμαρουσίου, Γ.Σ. περιστερίου, Ποσειδών Ιλισίων, Νηρέας Χαλανδρίου (προκρίνονται 3
ομάδες).
Β’ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΝΟ ΧΊΟΥ, ΑΝΟ Μεταμόρφωσης, Ηλυσιακός ΑΟ Πετρούπολης, Ιωνικός Νικαίας (προκρίνονται 3 ομάδες.
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Παλαιό Φάληρο, ΑΝΟ Γλυφάδας, Γ.Σ.
Ηλιούπολης, Α.Ε Χαϊδαρίου, Δελφίνια Μεταμόρφωσης (προκρίνονται 3 ομάδες).
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Πανιώνιος, Εθνικός Πειραιά, Νηρέας Γέρανα, Μίλων, Παναθηναϊκός (προκρίνονται 3 ομάδες).
ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ: ΝΟ Βουλιαγμένης, ΝΕ Πατρών, ΝΕ Λαμίας,
Νηρέας Λαμίας, ΝΟ Πατρών (προκρίνονται 3 ομάδες).
ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΝΟ Λάρισας, ΟΥΚ Βόλου, ΟΕΑΝΑ Βόλου,
ΝΟΒΑ, Νίκη Βόλου (προκρίνονται 3 ομάδες).
Α’ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΑΟΚ, Μακεδονικός, Άρης
Θεσσαλονίκης, ΝΑΟ Κέρκυρας, ΝΑΣ Ημαθίας, Ηρακλής (προκρίνονται 4 ομάδες).
Β’ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Αθως Χαλκιδικής, ΕΑΤΕ Κολλεγίου, ΠΑΣ Φοίβος, ΧΑΝΘ, Πύρρος Ιωαννίνων, ΚΕ Κοζάνης (προκρίνονται 4 ομάδες).
ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΝΟ Καβάλας, Πανσερραϊκός,
Δελφίνια Πτολεμαϊδας, Εθνικός Αλεξανδρούπολης (προκρίνονται
2 ομάδες.
Προκρίνονται 30 ομάδες στη Β’ φάση (11-13 Απριλίου).

Ο Μαργιόλης στη Γλυφάδα

Σπουδαία μεταγραφή ο Μαργιόλης για τη Γλυφάδα, κοντά σε Ραχίμ και Κολοφώτη

Τ

α τυπικά μένουν για την απόκτηση
του Γιώργου Μαργιόλη από τον Ιωνικό για την ομάδα της Γλυφάδας. Ο
24χρονος κεντρικός αμυντικός συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις και το
μόνο που απομένει είναι η έκδοση του

δελτίου του.
Επίσης, η τοπική ομάδα βρίσκεται κοντά
και στην απόκτηση δύο ακόμα παικτών.
Πρώτος είναι ο Αλεξάνδρο Ραχίμ, ο
οποίος συμμετέχει στις προπονήσεις και
αν ο προπονητής Κυριάκος Μίχας μείνει

ευχαριστημένος θα ανάψει το πράσινο
φως για την απόκτησή του.
Ο δεύτερος είναι ο Γιάννης Κολοφώτης
όπου ανήκει στην Καλλιθέα.
Επίσης, στα πλάνα είναι ακόμα και ορισμένες μεταγραφές ξένων παικτών.
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παραπολιτικά από δήμο σε δήμο...
Δεν τους βγαίνουν τα νούμερα και απειλούν με μηνύσεις...
έκανε στις δημοτικές εκλογές μάλλον πήγε
"περίπατο".
Τα νούμερα δεν τους βγαίνουν και η ανησυχία είναι διάχυτη στην ηγετική ομάδα.
Η σιγουριά για "μεγάλη νίκη από την
πρώτη Κυριακή" που έχουν εμφυσήσει
στους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους έχει μεταφραστεί σε υπέρμετρη αλαζονεία με την οποία αντιμετωπίζουν
οποιονδήποτε δεν συμφωνεί με τις απόψεις τους.

Ε

κνευρισμένο είναι το επικοινωνιακό
επιτελείο υποψηφίου δημάρχου σε παραλιακό δήμο καθώς διαπιστώνει ότι ο
"περίπατος" που φανταζότανε ότι θα

Μάλιστα έφθασαν στο σημείο να προπηλακίσουν λεκτικά δημοσιογράφο ο
οποίος "τόλμησε" να γράψει τον πραγματικό αριθμό των παρευρισκομένων σε
προεκλογική συγκέντρωση, νούμερο που
δεν συμφωνούσε με το επίσημο νούμερο
της ανακοίνωσης τους, λέγοντάς του ότι
τον έχουν ήδη κόψει αυτόν και το μέσο
του από τον προεκλογικό τους προϋπο-

Γάτα ήταν η αιτία...

Λευτέρης Αργυρουδάκης - Παναγιώτης Καπετανέας.

λάβουμε).
"Αποκλείεται" αντέτεινε ο αντιδήμαρχος, "τα
συνεργεία καθαριότητας περνούν κάθε μέρα απ'

Ν. Τσαμπαρλής: "Η Περιφέρεια θεωρεί
την διοίκηση του Αλίμου ανίκανη"
Νίκος Τσαμπαρλής σχετικά με τα κονδύλια που
παίρνουν από την Περιφέρεια Αττικής.

Σ

ύγκριση ανάμεσα στους Δήμους Παλαιού
Φαλήρου και Αλίμου έκανε ο επικεφαλής
της Αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Άλιμο

Επίσης, την προηγούμενη ημέρα είχαν
απειλήσει και άλλο μέσο με μηνύσεις
επειδή διέρρευσε ποσοστά δημοσκόπησης τα οποία δεν ταίριαζαν με την "μεγάλη
νίκη από την πρώτη Κυριακή". Έκαναν δε
το ατόπημα να στείλουν προειδοποιητική
επιστολή σε όλα τα ΜΜΕ σαν να είχαν
όλοι δημοσιεύσει την εν λόγω διαρροή.
Τόση ενημέρωση το επικοινωνιακό επιτελείο του υποψηφίου!
Όλες αυτές οι ενέργειες, των συνεργατών(;), του ιδίου του υποψηφίου(;), μόνο
σιγουριά δεν δείχνουν για την τελική έκβαση του αποτελέσματος.
Αντίθετα φανερώνουν ανασφάλεια και
εκνευρισμό, καθώς δεν περίμεναν να είναι
πίσω από τον "ανύπαρκτο" όπως τον χαρακτηρίζουν νυν και υποψήφιο δήμαρχο.
εκεί".
Ο Καπετανέας επέμενε, κι αυτό ήταν. Λόγο στο
λόγο, οι φωνές υψώθηκαν, ο συνήθως ήρεμος
Λευτέρης Αργυρουδάκης ύψωσε τους τόνους,
και απευθυνόμενος στον Π. Καπετανέα του είπε:

Μ

ία γάτα υπήρξε η αφορμή να εκραγεί ο συνήθως υπομονετικός Αντιδήμαρχος Καθαριότητας στο Δήμο Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης Λευτέρης Αργυρουδάκης.
Στην αναμονή της μισής ώρας, στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο που τελικά δεν έγινε λόγω
έλλειψης απαρτίας, ο πρ. Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας, αναφέρθηκε σε μια σκοτωμένη γάτα που σύμφωνα με τα λεγόμενά του
βρισκόταν επί μέρες παρατημένη στο οδόστρωμα (ακριβώς που, δεν μπορέσαμε να κατα-

λογισμό.

Συγκεκριμένα θέλοντας να αποδείξει την ανικανότητα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, της σημερινής διοίκησης Ορφανού και το γεγονός ότι
εξ αιτίας αυτής της ανικανότητας, δεν την εμπιστεύεται η Περιφέρεια για τη διαχείριση κονδυλίων είπε πως, ενώ το Παλαιό Φάληρο
χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια με 10 εκ.
ευρώ περίπου για να φτιάξει μόνο του το Κλειστό Γυμναστήριο, στον Άλιμο προτίμησε να μελετήσει, να δημοπρατήσει και να εκτελέσει
μόνη της την ασφαλτόστρωση της Λ. Αμφιθέας, αλλά και άλλα έργα.
"Έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας σαν Δήμος",
είπε, "όμως, εμείς όταν έρθουμε στο Δήμο δεν
θα το επιτρέψουμε αυτό".
N.K.

Δ. Χατζηδάκης:
Θα στηρίξουμε
τους εργαζόμενους
όσο μπορούμε

"Μιλάς κι εσύ. Άντε να μην ανοίξω το στόμα
μου" κλπ. κλπ. Κάτι περί ικανοτήτων αντιγύρισε
ο πρώην δήμαρχος Βάρης και δημιουργήθηκε
"μια ωραία ατμόσφαιρα" όπως θα έλεγε και ο
Ντίνος Ηλιόπουλος.
Σημεία των καιρών, των ημερών, ή των συνθηκών, όπως θέλετε πάρτε το. Τα νεύρα όλων
πάντως, είναι στην "τσίτα".

Απών ο Τρύφων Μπουγάς
από το Δ.Σ.
Παλαιού Φαλήρου

Α

ν και θα ήταν η παρθενική του εμφάνιση, ο
νεο-ορκισθείς δημοτικός σύμβουλος της
ελάσσονος μειοψηφίας Τρύφων Μπουγάς, κατεγράφει "απών" στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Τρίτης
28-1-2014, που ήταν και η πρώτη για το νέο
χρόνο.
Έτσι, όταν η Γραμματέας του Δ.Σ. Αναστασία
Αρσενίδου ξεκίνησε στις 19.30 ακριβώς να
παίρνει παρουσίες, τον σημείωσε απόντα, όχι
μόνο εκείνη τη στιγμή, αλλά και καθ' όλη τη
διάρκεια της συνεδρίασης αυτής.
Να θυμήσουμε στο σημείο αυτό, ότι ο Τρύφων Μπουγάς ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος στη θέση του παραιτηθέντος αρχηγού του,
Ιπποκράτη Σαββούρα.

Δ

ημοτικό Συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου προ
ημερησία διάταξης. Η κυρία Γαβαλά, μία από τις
σεβάσμιες και σημαντικές προσωπικότητες της
πόλης, αναφέρθηκε στους υπαλλήλους του δήμου,
οι οποίοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, για το
θ έμα παραμονής ή, όχι, στην εργασία τους, κι έτσι
όπως αυτό σχετίζεται με τις γνωστές μας πια "διαθεσιμότητες", "κινητικότητες", κλπ. παρόμοια, ρωτώντας τον κ. Δήμαρχο τι πρόκειται να κάνει.
Ο κ. Χατζηδάκης απάντησε πως, τόσο ο ίδιος όσο
και ο δημοτικός σύμβουλός του κ. Μαυρακάκης, θα
είναι δίπλα τους και θα τους στηρίξουν στο Εφετείο
και σ' αυτή τους την προσπάθεια.
"Κυρία Γαβαλά", είπε, "να είστε σίγουρη ότι θα
τους συμπαρασταθούμε με κάθε τρόπο στο Εφετείο.
Εφ' όσον δικαιωθούν έχει καλώς. Αν όχι, δυστυχώς, δεν μπορώ να παραβώ τους νόμους και μάλιστα όταν υπάρχει και μία δικαστική απόφαση.
Δεν μπορώ να τους επιτρέψω να συνεχίσουν να εργάζονται μετά, γιατί δεν είμαι βιομήχανος για να
πληρώνω τους καταλογισμούς που θ' ακολουθήσουν".
Ν.Κ.

Σαν τα... μνημόσυνα!

Σ

τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαιού Φαλήρου το βράδυ της
Δευτέρας 16-12-2013 κατά τη διάρκεια
συζήτησης και τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων, πάνω σε διάφορα θέματα προ ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος
του Δ.Σ. Γιώργος Χρυσοβερίδης, δίνοντας το λόγο στον επικεφαλής της μείζονος
μειοψηφίας και εορτάζοντα λίγες μέρες
νωρίτερα, Νικόλαο Δέτση, του ευχήθηκε
για τη γιορτή του, χρόνια πολλά.
Ο κ. Δέτσης τον ρώτησε: Μου εύχεστε
για τον επόμενο χρόνο;"
Πρόεδρος: "Όχι κύριε Δέτση, για την
ονομοστική σας εορτή, πριν λίγες μέρες
σας εύχομαι. Άλλωστε, αυτά κρατάνε 40
ημέρες".
Δέτσης: "Σαν τα μνημόσυνα δηλαδή!..."
Ν.Κ.
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από δήμο σε δήμο...
Aποχώρησε από την παράταξη του Δημάρχου
Αλίμου και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
K

ι άλλη μία ανεξαρτητοποίηση δημοτικού
συμβούλου της συμπολίτευσης στον
Άλιμο είναι γεγονός. Ο μέχρι πριν λίγο αντιδήμαρχος Δημήτρης Γιανακόπουλος κατέθεσε την παραίτησή του πρωτίστως, από την
θέση του αντιδημάρχου και του μέλους της
Οικονομικής Επιτροπής, και ανεξαρτητοποιήθηκε.
Κατόπιν όλων αυτών πυκνώνουν τα μαύρα
σύννεφα για το δήμαρχο Αλίμου κ. Ορφανό,
και η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα πιο βαρειά
για τη συνέχεια.
Το βαρύ "κατηγορώ" του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είναι κάτι παραπάνω από προφανές στη δήλωσή του την οποία
δημοσιεύουμε.
Προς τον κ. Δήμαρχο Αλίμου και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Πριν από σχεδόν δύο τετραετίες, δημιουργήσαμε έναν συνδυασμό για να φέρουμε μία
νέα πνοή στο Δήμο μας, με πρόσωπα έμπειρα
στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με νέα
πρόσωπα, που είχαν όρεξη για δημιουργική
δράση.
Πράγματι, την πρώτη τετραετία, παρά τα τεράστια προβλήματα που παραλάβαμε από τις
προηγούμενες διοικήσεις, καταφέραμε να
σταματήσουμε τον οικονομικό και οργανωτικό κατήφορο του Δήμου μας, με αποτέλεσμα ο λαός του Αλίμου να μας εμπιστευτεί
ξανά τη διοίκηση στις Δημοτικές Εκλογές του
2010.
Με τη νέα σύνθεση της Δημοτικής μας Ομάδας, ξεκίνησαν να δημιουργούνται προβλήματα, τα οποία σήμερα μας έχουν οδηγήσει
σε αδιέξοδο.
Ειδικότερα:
1. Από ορισμένους συναδέλφους, ιδίως στον
ευαίσθητο τομέα της Παιδείας, ασκούνται προσωπικές στρατηγικές, εν αγνοία του Δημάρχου
και όλων των Δημοτικών Συμβούλων, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρές δυσλειτουργίες και αναστάτωση στην κοινωνία.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η αυθαίρετη και εν
κρυπτώ αλλαγή των χωροταξικών ορίων των
σχολικών μονάδων, που προκάλεσε θύελλα
διαμαρτυριών από τους πολίτες. Σας υπενθυμίζω ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε επανεξετάσει
το ζήτημα, παρά τη ρητή δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου και του ίδιου του κ. Δημάρχου
και παρά τις συνεχείς και επίμονες οχλήσεις μου
προς τον κ. Δήμαρχο.
Εξακολουθεί να ηχεί στα αυτιά μου η φράση
συναδέλφο "αιδώς Αργείοι!", με την οποία
προσέβαλε τους γονείς που είχαν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα.
Την ίδια ώρα, αυτοί που πρότειναν τα νέα χωροταξικά όρια, ήταν οι ίδιοι που πρώτοι συστηματικά τα καταπατούσαν, κάνοντας
προσωπικές πολιτικές και ψηφοθηρία στην
πλάτη των μαθητών.

κές συμπεριφορές ορισμένων υπαλλήλων (ωράριο, τήρηση ιεραρχίας προς Προϊσταμένους και
Αιρετούς κ. ά.), οι οποίες λειτουργούν διαλυτικά για την οργάνωση των Υπηρεσιών και προκαλούν το αίσθημα των συναδέλφων τους και
των πολιτών.
Ειδικά στον τομέα της Καθαριότητας, παρά τις
φιλότιμες προσπάθειες του αρμόδιου Αντιδημάρχου, η κατάσταση παραμένει ανοργάνωτη
με ορατά αρνητικά αποτελέσματα στην καθημερινή εικόνα της πόλης μας. Μάλιστα, ορισμένες
συμπεριφορές εργαζομένων προς τον κ. Αντιδήμαρχο ξεπερνάνε τα όρια και αποτελούν καθαρά πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία δεν
τιμωρούνται.
Η απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά συνεχίστηκε
με επιστολή που έστειλε πρόσφατα ο ίδιος συνάδελφος στην κυρία Δήμαρχο Αγ. Δημητρίου
και στην κυρία Διευθύντρια της δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που εδρεύει στη Ν. Σμύρνη, χωρίς
την έγκριση του Δημάρχο μας, ο οποίος αγνοούσε το θέμα μέχρι τη στιγμή που του το ανέφερα.
Παραλείπω να αναφέρω πολλά ακόμα παρόμοια προβλήματα, τονίζω όμως ότι όλα αυτά
συμβαίνουν την ώρα που σοβαρά ζητήματα
στον τομέα της Παιδείας, παραμένουν ανεπίλυτα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η μη ανέγερση του 8ου Δημοτικού Σχολείου και η μη
χωροθέτηση του 10ου Δημοτικού Σχολείου.
2. Στον τομέα του Πολιτισμού και Αθλητισμού,
τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε να παρουσιάσουμε καθόλου έργο. Αντίθετα, οι γειτονικοί
μας Δήμοι (π.χ. Ηλιούπολη, Παλ. Φάληρο), τον
περασμένο Σεπτέμβριο, έκαναν πάνω από δεκαπέντε πολιτιστικές εκδηλώσεις ο καθένας με
εθελοντική συμμετοχή των καλλιτεχνών ή με
ελάχιστο κόστος.
Ταυτόχρονα, δεν έχουμε καμία ενημέρωση για
τα διοικητικά ζητήματα του Θουκυδίδειου Οργανισμού και η πληροφόρησή μας πειρορίζεται
στις καταγγελίες και δυσλειτουργίες που φτάνουν μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο.
Προ ολίγων μηνών, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε χρηματοδοτήσεις έργων, ανάμεσα
στα οποία κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα και
αθλητικοί χώροι. Ο Δήμος μας δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς που χρηματοδοτούνται για την
καασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου, ενός έργου
που αποτελεί τεράστια κοινωνική ανάγκη για τη
νεολαία του Αλίμου και που είχαμε υποσχεθεί
στα προγράμματά μας. Για το θέμα του Κλειστού Γυμναστηρίου εδώ και πολύ καιρό έκανα
επίμονες κρούσεις τόσο στην Τεχνική Υπηρεσία
(για τη σύνταξη Μελέτης) όσο και στον κ. Δήμαρχο (για υποβολή πρότασης στην Περιφέρεια), χωρίς μέχρι σήμερα κανένα αποτέλεσμα.
3. Η Δημοτική μας Αρχή έχει ανεχθεί παραβατι-

4. Σε σοβαρά θέματα που αφορούσαν τη δημοτική περιουσία και την τήρηση της νομιμότητας (π.χ. παράνομες διαφημιστικές πινακίδες,
αυθαίρετες εργασίες στην Παραλία και αλλού),
ενώ ενεργούσα σύμφωνα με το Νόμο και
συχνά κατόπιν νόμιμων οδηγιών σας, η υποστήριξη που είχα στη συνέχεια ήταν ανεπαρκής.
Ακόμα και όταν είχα δεχθεί απειλές, δεν σταμάτησα να εφαρμόζω το νόμο και να ενημερώνω τη Διοίκηση.
Όλα αυτά τα θέματα, τα είχα κατά καιρούς
θέσει υπ' όψιν του κ. Δημάρχου και των αρμοδίων συναδέλφων, χωρίς δυστυχώς να έχει
υπάρξει αποτέλεσμα. Γι' αυτό και όπως όλοι
γνωρίζετε, είχα φθάσει να διαφοροποιηθώ με
την ψήφο μου στο Δημοτικό Συμβούλιο σε αρκετές ψηφοφορίες, χωρίς κι αυτό να ληφθεί υπ'
όψιν για τις ουσιαστικές αλλαγές που, ειδικά σήμερα, η πόλη μας έχει μεγάλη ανάγκη.

Η Κυριακή Καμαρινού
επικεφαλής
της "ΛΑΪΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ"
στον Άλιμο

Δ

ύο εκπαιδευτικοί - συνδικαλίστριες θα
βρίσκονται επικεφαλής δύο ψηφοδελτίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαϊου
στον Άλιμο.
Πρόκειται αφ' ενός για την υποψηφιότητα
της Ελένης Μπελιά, της παράταξης "ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ" που στηρίζεται
από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι γνωστή εδώ και
καιρό και αφ' ετέρου, για την υποψηφιότητα
της Κυριακής Καμαρινού, η οποία σύμφωνα
με έγκυρες πληροφορίες θα τεθεί επικεφαλής της παράταξης του ΚΚΕ "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ" και αναμένεται να ανακοινωθεί
τις επόμενες ημέρες.
Το αξιοσημείωτο είναι πως και οι δύο κυρίες
βρέθηκαν κάτω από την ίδια εκπαιδευτική
στέγη, αφού δίδασκαν στο 6ο δημοτικό
σχολείο Αλίμου, και είναι μέλη του συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών Νότιας Αθήνας "Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ". Η κυρία
Καμαρινού μάλιστα είναι και πρόεδρός του.
Ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της "ΛΑΙΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ" Χρήστος Δουρίδας, θα
συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο ως υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος.
Πάντως, πολλοί είναι στον Άλιμο, αυτοί που
υποστηρίζουν πως, η υποψηφιότητα της κυρίας Καμαρινού θα διεμβολήσει αυτή της κυρίας Μπελιά, η οποία ενδεχομένως και να
θεωρούσε πως δεν θα είχε ανταγωνισμό
στην εκπαιδευτική κοινότητα του Αλίμου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, έχω οδηγηθεί
στην απόφαση να υποβάλω την παραίτησή μου
από τα αξιώματα του Αντιδημάρχου και τους μέλους της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης, σας
ενημερώνω ότι παοχωρώ από το συνδυασμό
"Άλιμος - Εδώ ζούμε" και ανεξαρτητοποιούμαι.
Όπως αντιλαμβάνεστε, η απόφαση αυτή συνοδεύεται από έντονη συναισθηματική φόρτιση
και λύπη. Στο συνδυασμό αυτό γνώρισα εξαίρετους ανθρώπους, όπως το Δήμαρχο, τον Ανδρέα, το Βαγγέλη, το Γιάννη τον Πέτσα, τη
Μιμή, τη Μαρία, τον Άρη, τον Αλεξη, το Δημήτρη το Δημάκη, την Αναστασία κ. ά., καθώς και
αξιόλογους συναδέλφου από την αντιπολίτευση, τους οποίους σέβομαι και εκτιμώ.
Αποχωρώ με ήσυχη τη συνείδησή μου ότι όλα
τα τελευταία χρόνια εργάστηκα φιλότιμα, συστηματικά και άμισθα για μια πιο ανθρώπινη
πόλη. Επίζω οι αγώνες μας για έναν καλύτερο
Άλιμο να μας φέρουν ξανά κοντά, κάτω από πιο
ευνοϊκές και δημιουργικές συνθήκες.
Με εκτίμηση
Δημήτριος Φ. Γιαννακόπουλος

ΟΛΟΗΜΕΡΗ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΕΠ ΒΑΡΗΣ

Α

πό τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014
αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του
Κ.Ε.Π. Βάρης.
Ικανοποιώντας το αίτημα των κατοίκων
και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή
τους, η Διοίκηση του Δήμου Β.Β.Β. προχώρησε στην πλήρη στελέχωση με μόνιμο
προσωπικό της συγκεκριμένης υπηρεσίας,
εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την
ολοήμερη λειτουργία της.
Το Κ.Ε.Π. Βάρης, το οποίο βρίσκεται επί
της οδού Βάκχου 13 και Δήμητρας, θα
λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή
από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και το
Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι.
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