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Μια πρόταση με εξαιρετική σχέση ποιότητας – τιμής, το Notos Café σάς φιλοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύμα έως το βράδυ για φαγητό ή ποτό.
Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3
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Τσιρώνης: Τι είναι οι Γλυφαδιώτες, πολίτες Α' κατηγορίας;

Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη:
Συνεργεία του Δήμου
καθάρισαν τις νησίδες

΄Ο

πως έχω πει και
στο Επιμελητήριο,
για μένα το καλύτερο οικόπεδο είναι το Θριάσιο και
όχι το Ελληνικό, για ιστορικούς, αρχαιολογικού, γεωγραφικούς λόγους”.

Τ

ις νησίδες σε όλους του κεντρικούς άξονες της πόλης καθαρίζουν συνεργεία του
Δήμου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση
παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.
ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 7

Έργα μικρά και μεγάλα
παντού στο Π. Φάληρο
ργα σε κάθε περιοχή του ωραίου αυτού παραλιακού Δήμου,
Έ
μικρά και μεγάλα, γίνονται συνεχώς. Ένα από αυτά είναι και
το μικρό, πλην όμως άκρως αντιπροσωπευτικό έργο, το οποίο

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην είσοδο της πόλης, από την
πλευρά της Καλλιθέας.
ΣΕΛ. 2

Τα “σποράκια”
της προσφοράς

Χατζηδάκης:
Διαχειρίζομαι τα οικονομικά του Δήμου καλύτερα και από του
σπιτιού μου"

σελ.6

Η γενικότερη οικονομική κατάσταση, αλλά και τα αποθεματικά
του δήμου και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου απασχόλησαν
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Π. Φαλήρου. ΣΕΛ. 5

Υπερθέαμα
στη Μαρίνα Γλυφάδας Διεθνής αγώνας
τζετ σκι
Οι μικροί «σπόροι», τα παιδιά μας, ήρθαν
στο μέρος για το οποίο μιλούσαμε μέσα
την χρονιά να δουν, να ρωτήσουν, να μάθουν.

σελ.7

Ο "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" ανέτρεψε τη «Γερμανική» πολιτική στο κτήμα Τραχώνων Αλίμου

Η

Διοίκηση της ελληνικής εταιρείας
"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ" η
οποία πρόσφατα
εξαγόρασε τη
ΜΑΚΡΟ κατήργησε
όλα τα υφιστάμενα
εμπόδια.
ΣΕΛ. 4

Νέα κτηνιατρική κλινική
στο Παλαιό Φάληρο
H

νέα αυτή Κτηνιατρική Κλινική διαθέτει όλα τα τμήματα που χρειάζονται για τη φροντίδα και θεραπεία των
ζώων. Δηλαδή: Παθολογικό, Καρδιολογικό, Ακτινολογικό, Οδοντιατρικό
Αιματολογικό, Χειρουργικό, Ενδοσκοπικό, Υπερηχολογικό, Λαπαρασκοπική
Χειρουργική, Ψηφιακή Ακτινογραφία,
Τεχνητή Γονιμοποίηση κ. α.
ΣΕΛ.4
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Ομόνοια...
Δυστυχισμένων
(στην πλ.Ομονοίας)

Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη: Συνεργεία
του Δήμου καθάρισαν τις νησίδες

Του Κώστα Χρονόπουλου

Τ

Τ

ο (λαθρο) μεταναστευτικό τουριστικό ρεύμα - για τσουνάμι πρόκειται
- συνεχίζεται αμείωτο και εντεινόμενο.
2000 νέοι "τουρίστες" έφθασαν από τη
Λέσβο στην πλ. Ομονοίας.

ις νησίδες σε όλους του κεντρικούς
άξονες της πόλης καθαρίζουν συνεργεία του Δήμου, όπως αναφέρει
σχετική ανακοίνωση παρά το γεγονός
ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει
στην Περιφέρεια Αττικής.

Πλημμύρισε η Πλατεία και, φυσικά, πνίγηκαν οι γύρω επαγγελματίες των
οποίων νέκρωσαν οι δουλειές.
Έλληνες εσμέν (... και φερεντζέν φέρομεν παραδόξως, πλήν ... παραδοσιακώς)
αλλά τέτοιας απίστευτης σύλληψης και
εκτέλεσης (Σ.Σ το τελευταίο: κυριολεκτικά και μεταφορικά) σχεδιασμό,
μόνον νοσηροί εγκέφαλοι θα μπορούσαν να σχεδιάσουν.

Συνεχίζοντας η ανακοίνωση τονίζει
πως, τόσο ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος όσο και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, Δημοσθένης Βαμβασάκης
(Περιβάλλοντος και Πρασίνου) και Παναγιώτης Σωτηρόπουλος (Καθαριότητας), αποφάσισαν να κάνουν αυτή την
υπέρβαση αρμοδιοτήτων παρά το βεβαρυμμένο πρόγραμμα των υπηρεσιών
του Δήμου, αφού τα χόρτα και τα
σκουπίδια στις νησίδες της πόλης εκτός
από αντιαισθητικά, αποτελούν και κίνδυνο για φωτιά ενώ παράλληλα περιορίζουν την ορατότητα των οδηγών.
Αποφασίστηκε λοιπόν να ξεκινήσει εκστρατεία αποψίλωσης, καθαρισμού και
ευπρεπισμού των συγκεκριμένων σημείων η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των ημερών αλλάζοντας
σημαντικά την εικόνα της πόλης.

Δηλαδή, την τόνωση του τουρισμού με
δύο - αλληλοσυγκρουόμενες, αλληλοαναιρούμενες πολιτικές: τουριστική και ταυτόχρονα - αντιτουριστική !!!....
Ποιός μπρέ, ΑΧΑΜΝΟΜΥΑΛΗΔΕΣ επέλεξε την πλ.Ομονοίας;
Ολόκληρη χώρα δεν έχει κάποιον άλλο
χώρο για να υποδεχτεί, φιλοξενήσει
τους απόκληρους δυστυχείς αυτούς ανθρώπους;
Κέντρο διερχομένων, διαμονή / εγκατάσταση, τουριστική ατραξιόν, διαφήμιση
της ημετέρας ανευθυνότητας και βλακείας ή δημόσιο διεθνές αφοδευτήριο
είναι η πλ. Ομονοίας;
Εκτός και αν επελέγη, λόγω... συμβολισμού: ο μ ό ν ο ι α = αρμονική συμβίωση: λαών, πολιτισμών, δυστυχίας,
μπούρκας/φερετζέ υποκρισίας των επαγγελματιών του "ανθρωπισμού και της
αλληλεγγύης".
Πρόταση:
Δεν υπάρχει λόγος να ξοδεύονται χρήματα για αφίσες/ μπροσούρες της Ακρόπολης και των νησιών.
Αρκεί η εικόνα -χίλιες, τώρα δύο χιλιάδες λέξεις - της πλ. Ομονοίας.
Υ.Γ Άραγε ποιούς να πρωτολυπηθεί κανείς; Εκείνους ή εμάς;
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Πέθανε ο Σπύρος Γκίνης, θρυλική μορφή του ελληνικού τουρισμού

Ο

Σπύρος Γκίνης , θρυλική μορφή του ελληνικού τουρισμού, οργάνωσε χιλιάδες ταξίδια σ' όλο τον κόσμο μέσα από το
ταξιδιωτικό του γραφείο που όλοι γνωρίσαμε
το Ginis Vacances.
Την Τρίτη 30 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα από
τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κοιμητήριο της Βούλας θα αποχαιρετήσει τους φίλους
του και θα κάνει το τελευταίο, δικό του ταξίδι.
Ο Σπύρος Γκίνης ο άνθρώπος που είχε συνδέσει το όνομά του με το ταξίδι έφυγε ξαφνικά
από τη ζωή σήμερα, βυθίζοντας στη θλίψη την

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

οικογένεια του ελληνικού τουρισμού.
Η οικογένεια του εκλιπόντος επιθυμεί αντί στεφάνου, τα χρήματα να κατατεθούν στα Παιδικά
Χωριά SOS.
Ο Hatta, ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, αποχαιρέτησε μέσω μηνύματος στη σελίδα του στο
facebook τον επιχειρηματία.
«Μεγάλη θλίψη στην οικογένεια του Τουρισμού, για τον αιφνίδιο θάνατο του φίλου και
εκλεκτού μας συναδέλφου, Σπύρου Γκίνη».

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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Παλαιό Φάληρο: Έργα μικρά και μεγάλα παντού
Έργα σε κάθε περιοχή του ωραίου αυτού παραλιακού Δήμου, μικρά και μεγάλα, γίνονται συνεχώς

ργα σε κάθε περιοχή του ωραίου αυτού παΈ
ραλιακού Δήμου, μικρά και μεγάλα, γίνονται συνεχώς.

Ένα από αυτά είναι και το μικρό, πλην όμως
άκρως αντιπροσωπευτικό έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην είσοδο της πόλης,
από την πλευρά της Καλλιθέας.

Όπως μας δήλωσε ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, το έργο αφορά μία έκταση 5 στρεμμάτων,
η οποία "ντύθηκε" όλη με 2.500 τ.μ. γκαζόν που
αγοράστηκε σε ρολλά και ποτίζεται με αρδευτικό
σύστημα που λειτουργεί ηλεκτρονικά.
Εκτός απ' αυτό, όμως, τοποθετήθηκαν εννέα φοίνικες των 6 μέτρων, ειδική ποικιλία, που δεν τους
πειράζει το έντομο, το οποίο ως γνωστόν, καταστρέφει τα δέντρα αυτά.
Φυτεύθηκαν επίσης, σαράντα φωτίνιες των 2 μ.
και κατά μήκος και εκατέρωθεν των γραμμών του
τραμ, 100 πικροδάφνες με σκοπό να συγκρατούν
τα χώματα, ώστε να μην δημιουργούν πρόβλημα
στις ράγες.
Απαντώντας σε σχετική μας ερώτηση ο κ. Δήμαρχος, μας είπε πως, το έργο κόστισε συνολικά
12.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και οι εργασίες όλες εποπτεύθηκαν από την Υπηρεσία Πρασίνου - Περιβάλλοντος και τον ίδιο

προσωπικά, και μέσα σε τρεις μέρες "ντύθηκε"
όλος ο χώρος με τον χλοοτάπητα.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, για να γίνουν όλα
αυτά, υπήρξε ένα σοβαρό στάδιο προετοιμασίας
όλης της έκτασης των πέντε στρεμμάτων από την
οποία και προκειμένου να καθαριστεί όπως
έπρεπε, φορτώθηκαν και πετάχτηκαν εννέα κοντέϊνερ με μπάζα και άλλα υλικά, γιατί - και πέραν
όλων των άλλων - εκεί παλαιά υπήρχε δρόμος.
Αφού, λοιπόν, απομακρύνθηκαν όλα αυτά τα
μπάζα, ο δήμος έφερε καινούργιο, κατάλληλο
χώμα, έγινε φρεζάρισμα και κατόπιν όλα τα υπόλοιπα.
Συνεχίζοντας ο κ. Χατζηδάκης, μας ανέφερε ότι
το συγκεκριμένο αυτό "μικρό" έργο, αποτελεί
προπομπό ενός άλλου, πολύ μεγαλύτερου, είκοσι
δύο στρεμμάτων, το οποίο θα γίνει από την
πλευρά του Αγίου Γεωργίου μέχρι των Αβέρωφ.
"Όταν ολοκληρωθεί, θα έχει ακριβώς την ίδια
μορφή όπως αυτό που βλέπετε εδώ, των πέντε
στρεμμάτων. Θα έχει δρόμους περιπάτο, σκίαστρα, παγκάκια, φωτιστικά, εγκαταστάσεις κ.ά. Το
έργο των είκοσι δύο στρ., θα αναπτυχθεί γύρω γύρω από το νέο κλειστό Γυμναστήριό μας" είπε,
κλείνοντας τη συζήτησή μας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, καθώς και

των εργασιών της παιδικής χαράς λίγα μέτρα πιο
πέρα, στην Πλατεία Ικάρων, μαζί με το Δήμαρχο
ήταν και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Νίκυ Γιάκο-

βλεφ (Πρασίνου και Περιβάλλοντος) και Γιάννης
Γουλιέλμος (Τεχνικής Υπηρεσίας).

Φωτ. Κάτω: Ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος Νίκυ Γιάκοβλεφ με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννη Γουλιέλμο
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Νέα κτηνιατρική κλινική στο Παλαιό Φάληρο

Τ

ην Παρασκευή 12 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του
νέου κτηνιατρικού Κέντρου Παλαιού
Φαλήρου επί της Αγίου Αλεξάνδρου
74, του Dr. Νικολάου Χρυσοβερίδη
και των συνεργατών του.
Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό και τις
ευλογίες της εκκλησίας, ο δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων στις θαυμάσιες και σύγχρονες εγκαταστάσεις που είδε στην κλινική, λέγοντας μάλιστα πως, κατά την επίσκεψή
του σ' αυτές διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που τα έκαναν όλα αυτά, δείχνουν την αγάπη τους για τους
τετράποδους φίλους μας, εκτός βέβαια
από το γεγονός πως, εντυπωσιάζεται
κανείς απ' τα όσα βλέπει.
Σε μία αποστροφή του λόγου δε και

σχολιάζοντας την επιστημονική ιατρική
προσφορά της οικογένειας Χρυσοβερίδη στην περιοχή, είπε: "Απ' ότι φαίνεται, η Χρυσοβερίδηδες θα είναι για
πολλά χρόνια μαζί μας, αφού από τη
μία έχουμε τον Γιώργο Χρυσοβερίδη,
πατέρα του Νίκου, που ως γιατρός παθολόγος φροντίζει τους ανθρώπους
και από την άλλη, τον Νίκο και τους
συνεργάτες του, που από τώρα και στο
εξής θα φροντίζουν τα ζωάκια μας".
Στη μέση ο Νίκος Χρυσοβερίδης με το
γιο του ανάμεσα στο Δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη, στον πατέρα του
Γιώργο Χρυσοβερίδη τον αδελφό του
Χρήστο και το συνεργάτη του Παναγιώτη Βουτσιώτη.
Ο πρώην δήμαρχος και σημερινός
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου,
γενικός ιατρός Παθολόγος, Γιώργος
Χρυσοβερίδης, ιδιαίτερα συγκινημέ-

νος, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο που
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι, η νέα αυτή
Κτηνιατρική Κλινική διαθέτει όλα τα
τμήματα που χρειάζονται για τη φροντίδα και θεραπεία των ζώων. Δηλαδή:
Παθολογικό, Καρδιολογικό, Ακτινολογικό, Οδοντιατρικό Αιματολογικό,
Χειρουργικό, Ενδοσκοπικό, Υπερηχολογικό, Λαπαρασκοπική Χειρουργική,
Ψηφιακή Ακτινογραφία, Τεχνητή Γονιμοποίηση κ. α.
Τα εγκαίνα τίμησαν με την παρουσία
τους οι αντιδήμαρχοι Ανδρέας Δούμας, Νίκυ Γιάκοβλεφ και οι δ.σ. Θεόδωρος Κανέλλος, Βασιλική Ανδρικοπούλου, Δημήτρης Καρκατσέλης, Μαρία Ζάγκα, Κων/νος Τεντόμας Γιώργος
Βασιλείου.
Επίσης ο πρ. δήμαρχος Στέλιος Βλαχόπουλος, ο συγγραφέας Κων/νος

Η Μαρία Χρυσοβερίδη ανάμεσα στο γιο της και στο σύζυγό της.
Δάφνος, πρόεδροι και εκπρόσωποι
διαφόρων συλλόγων της πόλης και

πολλοί άλλοι.

Ο "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" ανέτρεψε τη «Γερμανική» πολιτική στο κτήμα Τραχώνων Αλίμου
Η Διοίκηση της ελληνικής εταιρείας "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ" η οποία πρόσφατα εξαγόρασε τη ΜΑΚΡΟ
κατήργησε όλα τα υφιστάμενα εμπόδια για την πρόσβαση των κατοίκων στο κτήμα

Τ

η νέα πολιτική της νέας ιδιοκτησίας "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ" στο κτήμα
των Τραχώνων στον Άλιμο, χαιρετίζει η "Επιτροπή Κατοίκων Αλίμου
για τους Τράχωνες".
Όπως είναι γνωστό η τέως Διοίκηση
της ΜΑΚΡΟ είχε αποκλείσει την τοπική κοινωνία να επισκέπτεται για
θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς και
πολιτιστικούς λόγους τον Βυζαντινό
Ναό του 12ου αιώνα των Εισοδίων
της Θεοτόκου στο κτήμα Τράχωνες
στον Άλιμο. Απαγόρευε την είσοδο
στον Ναό σε μαθητές, εκπαιδευτικούς
και κατοίκους. Δεν επέτρεπε την είσοδο σε εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν περιβαλλοντικά προγράμματα,
στο ανοικτό ρέμα των Τραχώνων.
Η Διοίκηση της ελληνικής εταιρείας
"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ" η οποία πρόσφατα
εξαγόρασε τη ΜΑΚΡΟ κατήργησε
όλα τα υφιστάμενα εμπόδια.
Σε συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας, με-

Κάθε Σάββατο θα λειτουργεί ο Ιερός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου
στο κτήμα των Τραχώνων.
ταξύ του εκπροσώπου της Επιτροπής
Κατοίκων Αλίμου για τους Τράχωνες
π. Διονυσίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ" κ. Γεράσιμου Σκλαβενίτη, του

νέου Γενικού Διευθυντού της εταιρείας ΜΑΚΡΟ και του κ. Δημ. Ζαμπέλη Διευθυντικού στελέχους της
εταιρείας συζητήθηκαν τα πάγια αιτήματα των κατοίκων τα οποία είναι τα

ακόλουθα:
1. Να λειτουργεί ο Ναός και κάθε
Σάββατο (7-12 π.μ.) για να δίνεται η
δυνατότητα του εκκλησιασμού και
στους εργαζόμενους.
2. Να επιτρέπεται στους μαθητές σχολείων να επισκέπτονται τον Ναό
όποτε τους το επιτρέπουν οι εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις για να
υλοποιούν πολιτιστικά προγράμματα
ή για να εκκλησιαστούν.
3. Να ξαναρχίσουν τα περιβαλλοντικά μαθήματα και επισκέψεις από το
ΚΠΕ Αργυρούπολης στο ανοικτό
ρέμα των Τραχώνων που διέρχεται
στο κτήμα.
Ο κ. Γεράσιμος Σκλαβενίτης έκρινε
δίκαια τα αιτήματa και τα απεδέχθη
στο σύνολό τους όπως αυτά υποβλήθηκαν.
Όπως αναφέρει ο π. Διονύσιος "πήραμε τη διαβεβαίωση ότι θα είναι
δίπλα μας και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να μας δοθούν τα «κλειδιά»
του Ναού. Μας πληροφόρησε ότι δεν

σκοπεύει να αλλοιώσει το όμορφο
καταπράσινο κτήμα με επιχειρηματικές
δραστηριότητες και ότι ο «άνθρωπος» και το περιβάλλον είναι στις
προτεραιότητες της εταιρείας".
"Η εταιρεία "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ", συνεχίζει ο πατέρας Διονύσιος, "όπως και
η θυγατρική της, πλέον, εταιρεία
ΜΑΚΡΟ είναι αμιγώς ελληνικές εταιρείες που σκέπτονται και πράττουν
Ελληνικά και Χριστιανικά. Ο όμιλος
είναι δίπλα στον πολίτη και το πράττει
διακριτικά, διότι όπως φαίνεται τους
ενδιαφέρει η ουσία και όχι η προβολή. Ο λαός πρέπει να στηρίζει τις
εταιρείες που αφουγκράζονται τις επιθυμίες τους και ικανοποιούν τις ανάγκες του και μια από αυτές
αποδεικνύεται πως είναι η εταιρεία
"ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ".
Το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7,οο το
πρωί έγινε πράξη η απόφαση και τελέσθηκε θεία λειτουργία στο βυζαντινό εκκλησάκι των Εισοδίων της
Θεοτόκου στο κτήμα Τραχώνων.

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Ιούνιος 2015

5

δημοτικό ρεπορτάζ

Χατζηδάκης: Διαχειρίζομαι τα οικονομικά
του Δήμου καλύτερα και από του σπιτιού μου"
Η γενικότερη οικονομική κατάσταση, αλλά και τα αποθεματικά του δήμου και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θέλει τη μεταφορά
των αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, μίλησαν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι
α μην ανησυχεί για τα γενικά οικονομικά του δήμου γιατί τα διαχειρίζεται
"Ν
καλύτερα και από τα οικονομικά το σπιτιού

του". Αυτό απάντησε ο δήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, απαντώντας
στον δ.σ. της αντιπολίτευσης Κ. Μερκουράκη ο
οποίος εξεδήλωσε τις ανησυχίες του σχετικά,
σε συζήτηση που έγινε σε τελευταίο δημοτικό
συμβούλιο.

Για την γενικότερη οικονομική κατάσταση, αλλά
και τα αποθεματικά του δήμου και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θέλει τη μεταφορά
των αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της
Ελλάδος, μίλησαν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Παπαγεωργίου:
Να μη δώσουμε ούτε σεντ
Ο κ. Παπαγεωργίου (ΚΚΕ) μίλησε για τα επώδυνα
μέτρα που λαμβάνουν από το 2009 μέχρι και το
2015 οι εκάστοτε κυβερνήσεις, με την δικαιολογία ότι, αν δεν τα πάρουμε θα έχουμε σοβαρά
προβλήματα ως χώρα.
Σε μια αποστροφή του λόγου του είπε τα εξής:
"Τα ίδια μας λέγανε η Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ, τα ίδια
μας λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκβιασμούς είχαμε τότε,
εκβιασμούς έχουμε και σήμερα από τη νέα κυβέρνηση. Και δεν μιλάμε μόνο για τα 8 εκατομ.
πλεόνασμα που έχουμε ως Δήμος εμείς, αλλά για
όλο το "πακέτο" γενικά. Επί της ουσίας, εμείς

διαφωνούμε λοιπόν". Και συνέχισε λέγοντας να
μην δώσουν ούτε ένα σεντ στην Κυβέρνηση, η
οποία αν χρειαστεί να πάει να τα βρει από άλλους. Απ' αυτούς δηλαδή, που έχουν τεράστια
κέρδη.

Μεταξάς: Να επενδύσουμε τα αποθεματικά σε έργα και κοινωνικές δράσεις
Ο κ. Μεταξάς (Ελληνική Αυγή), δήλωσε την αντίθεσή του στην ΠΝΠ σημειώνοντας πως, στη
Βουλή έχουμε 300 εκλεγμένους εκπροσώπους
μας και από κει πρέπει να λαμβάνονται οι όποιες
σχετικες αποφάσεις. Σ' ότι αφορά τα μνημόνια
ήταν ιδιαίτερα σκληρός όταν είπε: "Μνημόνια

από το ΠΑΣΟΚ, σούπερ μνημόνια από τον Σαμαρά. Και τώρα, πάλι μνημόνια και μάλιστα από
τους αριστερούς! Κι αυτό το μνημόνιο των αριστερών, σκληρότερο από τα προηγούμεα. Έρχεται φοροκαταιγίδα, από την θα οποία θα
γονατίσουν και αυτοί που έως τώρα έχουν καταφέρει να σταθούν στα πόδια τους".

γίνει άμεσα, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση
και ότι, σε κάθε περίπτωση σ' ότι έχει να κάνει με
δάνεια που είναι σε ελβετικά φράγκα, η λύση πρέπει να δοθεί από την κυβέρνηση, διαφορετικά
πάμε ως χώρα πάνω στα βράχια. "Δυστυχώς, θα
έρθουν χειρότερα μέτρα" είπε χαρακτηριστικά,
ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.

Επίσης, χαρακτήρισε "τρικ" ότι αυτά τα χρήματα
θα τα δώσουν σε μισθούς και συντάξεις και πως
τα αρπάζουν με το ζόρι από τους δήμους, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Κύπρο και προτείνοντας οι ΟΤΑ να μην τοκίζουν στις τράπεζες τα
χρήματά τους, αλλά να τα επενδύουν σε έργα και
κοινωνικές δράσεις υπέρ των δημοτών τους. "Είμαστε κάθετα αντίθετοι να δοθούν τα χρήματα
του δήμου μας, για να πάνε μετά να τα δώσουν
στους διεθνείς τοκογλούφους", είπε κλείνοντας
την τοποθέτησή του.

Βουλγαρέλλης: Έχουμε πλεόνασμα γιατί στο τιμόνι βρίσκεται ένας ικανός, έντιμος και νοικοκύρης δήμαρχος

Να εξοφληθεί ο Φλοίσβος

Όσο για τη διάθεση ή, όχι του αποθεματκού, είπε
πως, δεν έχει αντίρρηση να δοθούν τα χρήματα
αν πρόκειται να σωθεί η χώρα.
Στο ίδιο μήκος κύματος με τον κ. Βουλγαρέλλη
ήταν και η τοποθέτηση του δ.σ. κ. Μαυρομμάτη
(ΣΥΡΙΖΑ), ο οποίος ζήτησε "να βάλουμε όλοι
πλάτη".
Ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε λέγοντας ότι, θα υπακούσουν, όπως κάνουν πάντοτε, στις αποφάσεις
της ΚΕΔΕ. Αν η ΚΕΔΕ αύριο αλλάξει και πάρει κάποια άλλη απόφαση, την όποια απόφαση πάνω
σ' αυτό το θέμα, τότε θα καλέσει το σώμα, θα το
συζητήσουν όλοι μαζί και θα αποφασίσουν.

Επί τους ζητήματος των αποθεματικών του
δήμου, τοποθετήθηκαν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας όπως οι κ.κ. Βασιλείου,
Τριάντος, Μαυρομάτης και Βουλγαρέλλης.
Συγκεκριμένα ο κ. Βασιλείου μεταξύ άλλων, μίλησε για την εξόφληση του δανείου που πήρε ο
Δήμος για την αγορά του ακινήτου του "Φλοίσβος" στην παραλία από το πλεόνασμα που
έχουν, κάτι με το οποίο συμφώνησε και ο κ.
Τριάντος, λέγοντας μάλιστα πως, αυτό πρέπει να

Ο δ.σ. της πλειοψηφίας κ. Βουλγαρέλλης, μίλησε
για "στρίμωγμα" από τους δανειστές μας και πως,
αν ο δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει αυτό το μεγάλο πλεόνασμα στα ταμεία του, αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι, στο τιμόνι της διοίκησης όλα
αυτά τα χρόνια "βρίσκεται ένας ικανός, έντιμος
και νοικοκύρης δήμαρχος".

Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου:
Όποιος υπάλληλος νομίζει ότι θίγεται να πάει εκεί που πρέπει
Σ

την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαιού Φαλήρου, Παρασκευή 29-52015, ο δ.σ. της αντιπολίτευσης Κώστας
Μερκουράκης, αναφέρθηκε προ ημερησίας διάταξης
στο επεισόδιο που (φέρεται) να έγινε πρόσφατα σε
χώρο του Δημαρχείου, με πρωταγωνιστές τον δ.σ.
της πλειοψηφίας Θεόδωρο Κανέλλο και τη δημοτική
υπάλληλο Άννα Στυλιανοπούλου (π. Βοργία).

Ο κ. Μερκουράκης τοποθετούμενος επί του θέματος, μεταξύ άλλων, είπε ότι, κατά τη διάρκεια
του επεισοδίου αυτού, υπήρξαν "σκηνές απείρου
κάλλους" και μάλιστα παρουσία τρίτων προσώπων. Και επίσης, πως, τα όσα συνέβησαν υπογράφουν και κάποιοι άλλοι υπάλληλοι.
Σε γενικές γραμμές και όσο πιο περιεκτικά γίνεται, το επεισόδιο αυτό είχε ως αιτία την καθυστέρηση ενός γάμου, επειδή η αρμόδια υπηρεσία
του δήμου χρονοτριβούσε να εκδώσει την άδεια
στον γαμπρό. Εδώ εμπλέκεται το όνομα της δημοτικής υπαλλήλου κ. Στυλιανοπούλου και πάντα

σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στην προαναφερθείσα συνεδρίαση.
Παίρνοντας το λόγο ο κ. Κανέλλος, μίλησε διεξοδικά γύρω από τα όσα συνέβησαν τότε, λέγοντας ότι, την ίδια στιγμή, ενημέρωσε και τον
δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη, ο οποίος εκείνες
τις ημέρες βρισκόταν στη Χαλκιδική για το συνέδριο της ΚΕΔΕ.
Εκτός από αυτό, όμως, ο κ. Κανέλλος, είπε πως,
όσοι έχουν πει ή, υπογράψει ψευδή γεγονότα για
την υπόθεση αυτή, θα κληθούν να τα αποδείξουν
εκεί που πρέπει.
Η δ.σ. της συμπολίτευσης και τέως αντιδήμαρχος
Μαρία Μιχαλοπούλου, τοποθετήθηκε στηρίζοντας τον κ. Κανέλλο, στον οποίο εκτός των άλλων,
αναγνωρίζει το ήθος του και την προσήλωσή του
στο θεσμό που υπηρετεί, αφού είναι ένας εκ των
ελαχίστων, αν όχι ο μόνος, που είναι στο Δήμο
κάθε μέρα, προσπαθώντας με τις γνώσεις και την
εμπειρία του να δίνει λύση στα όποια προβλήματα

παρουσιάζονται.
Από την πλευρά της μειοψηφίας, ο δ.σ. Γιώργος
Βασιλείου πρότεινε να γίνει ΕΔΕ με εντολή του
Δημάρχου, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικό
αποτέλεσμα.
Διονύσης Χατζηδάκης: "Δεν απασχολώ το
Δήμο με τέτοια ζητήματα"
Μετά απ' όλα όσα ακούστηκαν, ο δήμαρχος κ.
Χατζηδάκης είπε πως, από την ενημέρωση που
φρόντισε να έχει, τα πράγματα δεν είναι έτσι
όπως τα περιέγραψε ο κ. Μερκουράκης, ο οποίος
άλλωστε δεν ήταν παρών στο συμβάν.
Ξεκαθάρισε δε ότι, ο Δήμος δεν πρόκειται να
κάνει καμία ΕΔΕ, ούτε και θα ασχοληθεί μ' αυτή
την ιστορία το Δημοτικό Συμβούλιο.
Σ' ότι αφορά τα όσα είπε ο κ. Κανέλλος, γενικά,
αλλά και για τους υπαλλήλους, υπήρξε ιδιαίτερα
σαφής λέγοντας: "Όποιος από τους υπαλλήλους

νομίζει πως θίγεται με τα όσα έχει πει ο κ. Κανέλλος ή, θεωρεί ότι έχει κάνει κάτι παράτυπο, να
προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τα περαιτέρω".
Και συνέχισε διευκρινίζοντας με απόλυτη σαφήνεια πως, ο δήμος δεν θα ασχολείται με τέτοια
πράγματα, θυμίζοντας πως, στο παρελθόν, έχουν
πει και έχουν γράψει και για τον ίδιο ασύστολα
και ανυπόστατα ψεύδη, όμως, ποτέ δεν τα έφερε
στο Δήμο. Προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, όπου τιμωρήθηκαν κατ' επανάληψη οι υβριστές και συκοφάντες του.
Σχετικά με την εμπλεκόμενη, προαναφερθείσα
δημοτική υπάλληλο, ανέφερε (και ρώτησε) τα
εξής, κλείνοντας έτσι και τη συζήτηση: "Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας επισημάνω
και κάτι άλλο. Δεν σας κάνει εντύπωση πως, σ'
όλες αυτές τις περιπτώσεις που συμβαίνουν και
ακούγονται, βρίσκεται πάντοτε το ίδιο πρόσωπο;" (Σ.Σ. δηλαδή η κ. Στυλιανοπούλου;)
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Παλαιό Φάληρο: Τα "σποράκια" της προσφοράς
ή αλλιώς μια βόλτα σε ένα όμορφο πάρκο

Δεξιά. Ο αντιδήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος "χαμένος" ανάμεσα στα μικρά "σποράκια" έξω από το Κοινωνικό Συσσίτιο του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου.

Π

αίρνουμε περίπου 50 παιδιά, 10-15 μαμάδες , 4 εκπαιδευτικούς, ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για την διατροφή, τις τσάντες μας
γεμάτες φρέσκα φρούτα, χαρτιά και μαρκαδόρους, την καλή μας διάθεση και ξεκινάμε για μια
φαινομενικά απλή βόλτα στο πάρκο. Όχι σε
οποιοδήποτε, στο Πάρκο του Φλοίσβου, εδώ,
κοντά στην γειτονιά μας σκεφτήκαμε και ξεκινήσαμε.
Πρώτη μας στάση ο Βοτανόκηπος. Μας περίμενε ο
Αντιδήμαρχος Πρασίνου -Περιβάλλοντος Ν. Γιάκοβλεφ. Μας έκανε μια mini ξενάγηση στον νέο και
μυρωδάτο Βοτανόκηπο.

Είδαμε, ακουμπήσαμε και μυρίσαμε τα αρωματικά
βότανα και φυτά. Οι μυρωδιές από την ρίγανη, την
λεβάντα, το δεντρολίβανο, τον βασιλικό και την
μέντα απλώνονταν παντού. Υπήρχε και ένα ξεχωριστό φυτό, η «μαγική» μέντα, που φύτρωναν στα
φύλλα της αληθινές... τσίχλες. Εννοείται πως τα παιδιά έψαχναν ένα –ένα τα φύλλα!! Ο κηπουρός μας
απάντησε υπομονετικά σε όλες τις ερωτήσεις μας
σχετικά με τους σπόρους, τα φυτά την συντήρηση
και την χρήση τους.
Επόμενη στάση, το φιλόξενο γρασίδι του πάρκου,
ακριβώς απέναντι από τον βοτανόκηπο. Ελευθερία!
Τα παιδιά έπαιξαν, κυλίστηκαν κάτω, έτρεξαν, ξάπλωσαν αποκαμωμένα, έκαναν και ένα ωραιότατο

πικ-νικ, κάτω από την σκιά των δέντρων και περιτριγυρισμένα από την όμορφη φύση που τόσο
τους λείπει στην καθημερινότητά τους.
Τρίτη και τελευταία στάση. Για δεύτερη χρονιά, είχε
έρθει η ώρα η απλή βόλτα μας να αποκτήσει και
άλλη διάσταση. Αυτή της προσφοράς, της εθελοντικής συμμετοχής σε μια δράση που είχε αποδέκτες
συνανθρώπους, που είχαν την ανάγκη μας. Όλοι
μαζί, φτάσαμε, ακολουθώντας την μυρωδιά του
φρεσκομαγειρεμένου φαγητού, στο Κοινωνικό
Συσσίτιο του Δήμου Π.Φαλήρου.
Οι μικροί «σπόροι», τα παιδιά μας, ήρθαν στο
μέρος για το οποίο μιλούσαμε μέσα την χρονιά να
δουν, να ρωτήσουν, να μάθουν. Στο σχολείο

τρώμε υγιεινά, πολλά φρούτα και λαχανικά. Τι γίνεται όμως με τους ανθρώπους που ζουν κοντά μας
, δίπλα μας και δεν έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν τα απαραίτητα για να μαγειρέψουν και
αυτοί υγιεινά; Γιατί δεν τους προσφέρουμε εμείς τα
φρέσκα φρούτα, που χρειάζονται στην διατροφή
τους; Έτσι και έγινε! Στο Κοινωνικό Συσσίτιο, μας
περίμενε χαμογελαστή πάντα η κυρία Βαρβάρα ή
σεφ, όπως είπαν τα παιδιά (προβιβαστήκατε κυρία
Βαρβάρα!!) όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί
και ο Αντιδήμαρχος Γ. Φωστηρόπουλος, υπεύθυνος για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Π.Φαλήρου, για να μας απαντήσει στις ερωτήσεις μας.
Τα «σποράκια» μας χρησιμοποίησαν την παιδική
τους φαντασία και ζωγράφισαν ωραίες εικόνες για
να τις προσφέρουν μαζί με τα φρέσκα φρούτα ,
στους συνανθρώπους τους. Μέσα στα σακουλάκια
και έτοιμα να παραδοθούν μαζί με το μεσημεριανό
γεύμα. Και το καλύτερο ήταν ότι η σεφ-κυρία Βαρβάρα μας πρόσφερε να δοκιμάσουμε από την εξαιρετική μακαρονάδα που μαγείρεψαν!!
Η διαδικασία απλή. Η βόλτα μας φαινομενικά απλή,
με πολλαπλά όμως τα οφέλη . Πολλά σποράκια...
άλλα στον βοτανόκηπο φυτεμένα, άλλα στο πάρκο
ανθισμένα και στο Κοινωνικό συσσίτιο μαζεμένα,
έτοιμα να προσφέρουν ότι μπορούν, μια ζωγραφιά, ένα φρούτο, σκέψη και αγάπη. Στο χέρι μας
είναι, με την κατάλληλη φροντίδα τα «σποράκια»
μας να ανθίσουν και να συνεχίσουν να προσφέρουν το «άρωμα» της αγάπης τους.
* Μαίρη Τρύφων-Προϊσταμένη 9ου Νηπ/γείου
Π.Φαλήρου M.Ed Διοίκηση και Διαχείριση
εκπαι/κών μονάδων
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δημοτικό ρεπορτάζ

Τσιρώνης: Τι είναι οι Γλυφαδιώτες
πολίτες Α' κατηγορίας;
“Όπως έχω πει και στο Επιμελητήριο, για μένα
το καλύτερο οικόπεδο είναι το Θριάσιο για
ιστορικούς, αρχαιολογικούς, γεωγραφικούς λόγους”

Υπερθέαμα στη Μαρίνα Γλυφάδας
Διεθνής αγώνας τζετ σκι
Α

πό την 4η Μαρίνα της Γλυφάδας δόθηκε η
έναρξη του διεθνούς αγώνα τζετ σκι τύπου
ανοιχτής θαλάσσης (offshore/endurance), που
διοργανώνεται για πέμπτη συνεχόμενη φορά
στην Ελλάδα. Ο διεθνής αγώνας Akropolis Jet
Raid διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο
Όμιλο Τζετ Σπορτ (Hellenic Jet Sports Boating Association) σε συνεργασία με το Διεθνή
Οργανισμό Jet Raid.
«Είναι μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε τη σπουδαία αυτή εκδήλωση για το διεθνή ναυταθλητισμό, στον οποίο η πόλη μας και η πατρίδα μας
έχουν παράδοση», δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, προσθέτοντας ότι
«ο τουρισμός και η ναυτιλία αποτελούν τους πυλώνες ανάπτυξης για τη χώρα μας».
Στην ουσία πρόκειται για μια περιπέτεια, μια
σκληρή δοκιμασία για τους αναβάτες και τα
σκάφη. Μια περιπέτεια που δεν εξελίσσεται μόλις
μερικά μέτρα μακριά από την ακτή όπως οι συνηθισμένοι αγώνες close course (κλειστής πίστας),
καθώς πραγματοποιείται στην ανοιχτή θάλασσα.
Μέσα από τις κουραστικές διαδρομέ,ς οι αναβάτες και τα πληρώματα γνωρίζουν από πρώτο χέρι
τα μαγευτικά τοπία και τις κρυμμένες ομορφιές της
χώρας και παίρνουν την καλύτερη γεύση από την
ελληνική φιλοξενία.

Σ

το πρ. αεροδρόμιο του Ελληνικού
αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση του
σχεδίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων που έγινε σήμερα στην ΚΕΔΕ, ο
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ.
Τσιρώνης, και στα όσα δημοσιεύματα
άσκησαν κριτική στην αναπληρώτρια
υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη,
που παραχώρησε 12 στρέμματα για τη δημιουργία Τοπικού Σταθμού Διαχείρισης
Απορριμμάτων στον υπό αξιοποίηση
χώρο.
Η κριτική και οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την ενέργεια αυτή, η οποία ερμηνεύθηκε από παρατάξεις προσκείμενες στο
ΣΥΡΙΖΑ σαν αρχή του τέλους για την επένδυση του Ελληνικού, την οποία πολέμησαν
και πολεμούν με πάθος, είχαν ως αποτέλεσμα την αρνητική στάση άλλων δημοτικών
αρχών αλλά και την απορία, τι εξυπηρετεί
αυτή η κίνηση αφού ο επενδυτής ήδη έχει
προβλέψει στα σχέδιά του μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων.

Τσιρώνης: Για μένα "φιλέτο"
είναι το Θριάσιο πεδίο (βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου),
όχι το Ελληνικό
"Αναφέρουν ότι ο Τσιρώνης και η Βαλαβάνη
θέλουν να κάνουν χωματερή το καλύτερο οικόπεδο της Ελλάδας. Αυτό είναι ρατσιστική
προσέγγιση. Όπως έχω πει και στο Επιμελητήριο, για μένα το καλύτερο οικόπεδο είναι

το Θριάσιο για ιστορικούς, αρχαιολογικούς,
γεωγραφικούς λόγους. Είναι ντροπή μας αν
μιλάμε ότι είμαστε Έλληνες πολίτες και σεβόμαστε την πατρίδα μας, να θεωρούμε τους
πολίτες της Γλυφάδας καλύτερους - κι εγώ
Γλυφαδιώτης είμαι - και τους πολίτες στο
Θριάσιο β' κατηγορίας και να λέμε ότι εδώ
δεν ταιριάζει η βρωμιά, ταιριάζει εκεί" είπε ο
υπουργός.
Και συνέχισε δίνοντας εξηγήσεις τι ακριβώς
έχει στο νου του όταν λέει για σταθμό διαχείρισης απορριμμάτων στο Ελληνικό.
"Για μας η διαχείριση απορριμμάτων είναι
μία "καθαρή" υπόθεση. Όταν λέμε διαχείριση σκουπιδιών δεν εννοούμε τις αθλιότητες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μέχρι
σήμερα και τους γλάρους να πετάνε πάνω
απ' αυτές. Τη διαχείριση που εννοώ εγώ την
κάνω στον κήπο του σπιτιού μου και δεν παραπονέθηκε κανένας γείτονας ότι του μυρίζει κάτι άσχημα".

Ο τελικός της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί
αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, στις 5 μ.μ., μπροστά από την 4η Μαρίνα Γλυφάδας. Θα προηγηθούν ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 1.315
χλμ. στο Σαρωνικό (Πόρος, Αίγινα, και Αγκίστρι,
Πόρτο-Χέλι), στον Ευβοϊκό (Χαλκίδα) και στις
Κυκλάδες (Kύθνο και Μήλο).
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