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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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Μεγάλο συνέδριο της Ορθοδοξίας στη Βουλιαγμένη

T

ο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής, με θέμα «Τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης και η Ορθόδοξη Ποιμαντική», πραγματοποιήθηκε
στις 7-8-9 Μαΐου στο Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace
από το διαδικτυακό περιοδικό «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ», σε συνεργασία με τις Ορθόδοξες διαδικτυακές πύλες Orthodox
Christian Network (ΗΠΑ) και Bogoslov (Ρωσία).

ΣΕΛ. 2

Εξαιρούνται από την ΠΝΠ τα
διαθέσιμα του Παλαιού Φαλήρου

Μ

ε τροπολογία της τελευταίας στιγμής
στο νομοσχέδιο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του κ. Κατρούγκαλου διευθετήθηκε το πρόβλημα που είχε εμφανιστεί με τα
διαθέσιμα των Δήμων τα οποία πρέπει να μεταφερθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος και
το επιτόκιό τους είναι μεγαλύτερο από το
επιτόκιο που προσφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος (2,5%). ΣΕΛ. 3

Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη

Τίτλους τέλους έβαλε το
ΣτΕ στο εκλογικό θρίλερ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΒΡΑΔΙΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Αφιέρωμα
στον Πήτερ Σέλλερς
σελ. 5

Δήμαρχος Γλυφάδας:
Χαιρέτισε τους αγώνες της επιτροπής
κατά της επένδυσης
του Ελληνικού

Ο

υσιαστικά την ταύτιση και σύνταξή
του στους αγώνες της "Επιτροπής
Αγώνα" για το Μητροπολιτικό Πάρκο
του Ελληνικού, εξέφρασε με τοποθέτηση
- χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Γλυφάδας
Γιώργος Παπανικολάου.
σελ.7

Μ

ε την υπ' αριθμ. 1717/15 τελεσίδικη
απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε στο σύνολό τους τις ενστάσεις της παράταξης του πρώην Δημάρχου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης επί της απόφασης του Εκλογοδικείου Πειραιά όσον
αφορά στο εκλογικό αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 25ης Μαϊου στο Δήμο
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, βάζοντας
οριστικό τέλος σ' αυτή την εκλογική εκκρεμότητα. ΣΕΛ. 2

Κωνσταντίνος Δεστούνης: Νικητής στο διεθνή διαγωνισμό πιάνου
Grand Prix "Μαρία Κάλλας"
κριτική επιτροπή του διαγωνιΗ
σμού απένειμε το 2ο βραβείο εξ
ημισείας στον Παλαιοφαληριώτη

Κωνσταντίνο Δεστούνη, το νεότερο
από τους διαγωνιζόμενους, και στην
Γερμανίδα Μαρία Μάτσο, το 3ο
βραβείο στον Τριαντάφυλλο Λιώτη
και εύφημο μνεία στον Ούγγρο
ΣΕΛ. 3
Μπαλάς Φούλεϊ.

Όταν η εκπαίδευση δεν
γίνεται μόνο στο σχολείο
ταν μια ηλιόλουστη μέρα από
αυτές που αξίζει να σηκωθείς
Ή
από τον καναπέ σου, να ξεβολευ-

τείς λιγάκι, να κάνεις κάτι εθελοντικά. Ήμασταν πολλοί εκεί, όχι
όλοι, αλλά πολλοί. Αποτελέσαμε
μια ομάδα, αλλά ο καθένας από
εμάς βίωσε το γεγονός διαφορετικά.
ΣΕΛ.4
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Οι σύμμαχοι
που δεν υπήρχαν!
Της Σοφίας Βούλτεψη

Τίτλους τέλους έβαλε το ΣτΕ στο εκλογικό θρίλερ του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Ω

Μ

ς γνωστόν, στις εκλογές του Απριλίου στη
Φινλανδία, κέρδισε το κόμμα του Κέντρου
του επιχειρηματία Σιπίλα.

Όπως επίσης είναι γνωστό, στη Φινλανδία έχουν
ήδη χάσει τον θώκο τους δύο πρωθυπουργοί, ο
Κατάινεν και ο Στουμπ, λόγω του κλίματος δυσαρέσκειας που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, εξαιτίας των πακέτων στήριξης προς την
Ελλάδα.
Ο Κατάινεν επιβίωσε 16 ψηφοφοριών για ψήφο
εμπιστοσύνης με ακριβώς αυτό το θέμα και έπεσε με
την 17η και ο Στούμπ αντίστοιχα επιβίωσε τεσσάρων ψηφοφοριών και έπεσε με την πέμπτη, με αποτέλεσμα να διεξαχθούν εκλογές.
Το Κόμμα του Κέντρου, που κέρδισε τις εκλογές,
έχει δηλώσει ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση με το
ευρωσκεπτικιστικό κόμμα των «Φινλανδών»
(πρώην «Αληθινών Φινλανδών») του Τίμο Σοΐνι,,
που έχουν διακηρύξει σε όλους τους τόνους την
διαφωνία τους με τα πακέτα βοήθειας προς την Ελλάδα και στις εκλογές κατέλαβαν τη δεύτερη θέση.
Θεωρείται βέβαιο ότι ένας τέτοιος συνασπισμός θα
οδηγούσε σε ενίσχυση όλων αυτών των αισθημάτων απέναντι στην Ελλάδα.
Όχι τυχαία. Ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός στη
Φινλανδία σκοπεύει να εφαρμόσει μέτρα λιτότητας
με στόχο τη μείωση του ολοένα και αυξανόμενου
δημοσίου χρέους την ώρα που η οικονομική ανάπτυξη είναι ισχνή.
Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει περίπτωση η νέα φιλανδική κυβέρνηση να φέρνει στην φινλανδική
Βουλή προς ψήφιση μέτρα λιτότητας και την ίδια
ώρα να συμφωνεί με την χαλάρωση της λιτότητας
σε μια χώρα την οποία η Φινλανδία δανειοδοτεί.
Στις 8 Μαΐου μάλιστα ο Τίμο Σοΐνι, που μάλλον θα
αναλάβει το υπουργείο των Οικονομικών, είχε
δηλώσει ότι θα είχε νόημα για την Ελλάδα το να
βγει από την ευρωζώνη.
Σε συνέντευξή του στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, το MTV, ο Σοΐνι αρνήθηκε να σχολιάσει την υποθετική στάση της κυβέρνησης
απέναντι σε ένα ενδεχόμενο τρίτο πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα. Ωστόσο, άσκησε κριτική σχετικά με τους χειρισμούς που έγιναν στην κρίση της
ευρωζώνης.
Ερωτηθείς εάν εξακολουθεί να επιθυμεί να δει την
Ελλάδα να εγκαταλείπει τη ζώνη του ενιαίου νομίσματος, δήλωσε: «Αυτό θα ήταν ίσως η πιο ξεκάθαρη επιλογή για όλους, ακόμη και για τους
Έλληνες».
Αυτά, για να μην ξεχνάμε το ευρωπαϊκό περιβάλλον εντός του οποίου κινούμαστε.
Και για να μην ξεχνάμε τις διαβεβαιώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι είχαν βρει συμμάχους – και μάλιστα μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών…
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ε την υπ' αριθμ. 1717/15 τελεσίδικη
απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε στο σύνολό τους τις ενστάσεις της παράταξης του πρώην Δημάρχου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης επί της απόφασης του Εκλογοδικείου Πειραιά όσον
αφορά στο εκλογικό αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 25ης Μαϊου στο Δήμο
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, βάζοντας
οριστικό τέλος σ' αυτή την εκλογική εκκρεμότητα.
Η πλευρά του πρώην δημάρχου κ. Πανά είχε
εγείρει αρκετές ενστάσεις επί του εκλογικού
αποτελέσματος που κρίθηκε με διαφορά 12
ψήφων. Μετά την προσφυγή του πρώην Δημάρχου στο Εκλογοδικείο Πειραιά αυτή η διαφορά μειώθηκε στους 8, και η υπόθεση
οδηγήθηκε από τους νομικούς του στο ΣτΕ
προκειμένου να αποφασίσει για την ορθοτητα
της πρωτόδικης απόφασης.
Σε επικοινωνία που είχε το vimaonline.gr με τον
δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, δήλωσε τα
ακόλουθα για την οριστική απόφαση του ΣτΕ:
"Με την έκδοση αυτής της απόφασης κλείνει το
κεφάλαιο το οποίο δεν βοήθησε και δεν προ-

ήγαγε την πολιτική διαδικασία στην περιοχή
μας.
Εμείς εργαστήκαμε για οκτώ μήνες εντατικά και
με ορίζοντα 5ετίας, έτσι ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος για το Δήμο. Θα συνεχίσουμε
την εντατική εργασία για να προάγουμε τις το-

πικές υποθέσεις. Θεωρούμε ότι η παράταξη της
μείζονος πλειοψηφίας του κ. Πανά έχει ρόλο
σοβαρό και την καλούμε να συμβάλει με ιδέες
και προτάσεις στην πρόοδο του τόπου.
Η πόρτα μου ήταν πάντα και θα παραμείνει ανοιχτή για όλες τις παρατάξεις".

Μεγάλο συνέδριο της Ορθοδοξίας στη Βουλιαγμένη
Tο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών Μέσων και
Ορθόδοξης Ποιμαντικής, με θέμα «Τα ψηφιακά
μέσα ενημέρωσης και η Ορθόδοξη Ποιμαντική»,
πραγματοποιήθηκε στις 7-8-9 Μαΐου στο Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace από το διαδικτυακό περιοδικό «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ», σε
συνεργασία με τις Ορθόδοξες διαδικτυακές
πύλες Orthodox Christian Network (ΗΠΑ) και
Bogoslov (Ρωσία).
Στο συνέδριο παρευρέθηκαν πολλοί σημαντικoί Ιεράρχες όλων των Ορθόδοξων Εκκλησιών, υπό
την φιλοξενία του Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, κ.κ. Παύλου.
Άκρως συγκινητική ήταν η παρουσία και η ομιλία
του Αρχιεπισκόπου Αχρίδας και Μητροπολίτης
Σκοπίων κ.κ. Ιωάννη, ο οποίος αποτελεί ίσως την
ποιο ηρωική και μαρτυρική προσωπικότητα της
σύγχρονης Ορθοδοξίας, αφού μετά από διάφορες διώξεις από την κυβέρνηση των Σκοπίων, αποφυλακίστηκε πριν από λίγους μήνες.
Το συνέδριο τελέσθηκε υπό την Υψηλή Αιγίδα του
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου, ενώ συμμετείχαν 75 ειδικοί επί του
θέματος Ορθόδοξοι κληρικοί και λαϊκοί από 21

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

χώρες, που εκπροσωπούν όλες τις δικαιοδοσίες
της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Παρών στο συνέδριο ήταν και ο Δήμαρχος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,
ο οποίος δήλωσε: «Αποτελεί μεγάλη τιμή για την
πόλη μας να φιλοξενεί ένα τέτοιο συνέδριο, στο
οποίο συμμετείχαν πραγματικά μεγάλες και ξεχωριστές προσωπικότητες της Ορθοδοξίας διεθνώς.
Τα ψηφιακά μέσα είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, και αποτελεί μεγάλο
βήμα για την Ορθοδοξία η αξιοποίησή τους, για

να διαδοθεί το μήνυμα της εκκλησίας στη νεολαία».
Την Κυριακή 10 Μαΐου, μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε Αρχιερατική Λειτουργία στον Ι.Ν. Φανερωμένης στη
Βουλιαγμένη, χοροσταντούντων 8 μητροπολιτών,
ενός Αρχιεπισκόπου και 2 καθηγούμενων μονών
του Αγίου Όρους, στην οποία παρευρέθηκε, εκπροσωπώντας τον φιλοξενούντα το συνέδριο,
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Δήμαρχος,
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

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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Εξαιρούνται από την ΠΝΠ τα διαθέσιμα του Παλαιού Φαλήρου
Μ

ε τροπολογία της τελευταίας στιγμής
στο νομοσχέδιο για τη Διοικητική
Μεταρρύθμιση του κ. Κατρούγκαλου διευθετήθηκε το πρόβλημα που είχε εμφανιστεί με τα διαθέσιμα των Δήμων τα
οποία πρέπει να μεταφερθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος και το επιτόκιό τους
είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο που
προσφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος
(2,5%).

καταφέρει να πάρει για τα αποθεματικά του, σε προθεσμιακό λογαριασμό στην τράπεζα Πειραιώς,
επιτόκιο της τάξης 5,85%.
Με τη σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε χθες, η κυβέρνηση αναλαμβάνει να πληρώσει τις ποινές
που θα προκύψουν από το "σπάσιμο" των προθεσμιακών καταθέσεων των Δήμων για δε τους
δήμους που έχουν υψηλότερα
επιτόκια αφήνει τη μεταφορά
στη διακριτική τους ευχέρεια.

Μέσα στους ελάχιστους δήμους της χώρας
που έχουν επιτόκιο μεγαλύτερο του 2,5%
είναι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου που είχε

Κωνσταντίνος Δεστούνης: Νικητής στο διεθνή
διαγωνισμό πιάνου Grand Prix "Μαρία Κάλλας"

ιπλή ήταν η διάκριση για την Ελλάδα στον
Δ
διεθνή διαγωνισμό πιάνου Grand Prix
"Μαρία Κάλλας", αφού δύο Έλληνες βρέθηκαν
στην 2η και 3η θέση του διαγωνισμού.

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού απένειμε το 2ο
βραβείο εξ ημισείας στον Παλαιοφαληριώτη Κωνσταντίνο Δεστούνη, το νεότερο από τους διαγωνιζόμενους, και στην Γερμανίδα Μαρία Μάτσο, το
3ο βραβείο στον Τριαντάφυλλο Λιώτη και εύφημο
μνεία στον Ούγγρο Μπαλάς Φούλεϊ.
Ο διεθνής διαγωνισμός πιάνου Grand Prix "Μαρία
Κάλλας" που διεξήχθη από τις 16 έως τις 24 Μαϊου,
διοργανώθηκε από το καλλιτεχνικό κέντρο
Athenaeum και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, και
πραγματοποιήθηκε ξανά μετά από δύο χρόνια.
Το πρώτο βραβείο αποφασίστηκε να μην απονεμηθεί. Οι δύο Έλληνες σολίστ του πιάνου, ξεχώρισαν
ανάμεσα σε 15 ταλαντούχους πιανίστες από όλο
τον κόσμο.
Ο διαγωνισμός διακρίνεται για το ιδιαίτερα ευρύ
ρεπερτόριο που απαιτεί από τους υποψηφίους (εφτά
κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα και ένα σόλο ρεσιτάλ)
Ο 3ος και ο 4ος γύρος του διαγωνισμού διεξήγθησαν στο Μέγαρο Μουσικής, με τη συνοδεία της
Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, με μαέ-

στρο τον Μιχάλη Οικονόμου.
Η τελική φάση του διαγωνισμού, καθώς και η τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, 24 Μαϊου στο Μέγαρο Μουσικής θα
μεταδοθούν μαγνητοσκοπημένα από την ΕΡΤ, την
Κυριακή 31 Μαΐου 2015, ώρα 21:00, και στη συνέχεια με τη συνεργασία της EBU θα μεταδοθούν
σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, αποτέλεσαν οι διακεκριμένοι καλλιτέχνες:
-Ντμίτρι Μπασκίροφ Πρόεδρος (Γεωργία)
-Αντρέα Μπονάτα (Ιταλία)
-Λίλια Μπογιατζίεβα (Βουλγαρία)
-Κλάους Κάουφμαν (Γερμανία)
-Γεώργιος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης (Ελλάδα)
-Εμανουέλ Μερσιέ (Γαλλία)
-Μύρων Μιχαηλίδης (Ελλάδα)
-Χουσεΐν Σερμέτ (Τουρκία)
-Γιάννης Βακαρέλης (Ελλάδα)

Κωνσταντίνος Δεστούνης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991. Έχει αποσπάσει
πολλά βραβεία σε μουσικούς διαγωνισμούς, με κυριότερα το 1ο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό

Πιάνου «Southern Highlands 2013» της Αυστραλίας, το 2ο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου «Grand Prix Maria Callas 2015» στην Αθήνα
και το 2ο Βραβείο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Πιάνου της Βρέμης το 2012. Έχει επίσης βραβευθεί στους διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου: De
Bach au Jazz (Παρίσι), Music and Earth (Σόφια),
Γιώργος Θυμής (Θεσσαλονίκη), Seiler (Ρέθυμνο),
Konzerteum (Αθήνα) κ.ά. Ως νικητής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού της ΕΡΤ εκπροσώπησε την Ελλάδα στην «Eurovision Young Musicians 2010»
στη Βιέννη.
Έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο «Ελένης Τιμ. Μυκονίου» της Τάξης των Γραμμάτων & Καλών Τεχνών, με το Χρυσό Μετάλλιο της
UNESCO και με τιμητικές διακρίσεις από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ως σολίστ έχει συμπράξει με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βρέμης, τη Συμφωνική Ορχήστρα της
Καμπέρα, τις Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της
ΕΡΤ, την Ορχήστρα Νέων του Ηνωμένου Βασιλείου, τις Ορχήστρες των Δήμων Αθηναίων και
Θεσσαλονίκης, τη Sinfonietta Αθηνών, την ΑΣΟΝ,
τις Ορχήστρες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
του ΚΩΘ. Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα περιλαμβάνει δύο ηχογραφήσεις CD (παραγωγές της
ραδιοφωνίας της Βρέμης και του διαγωνισμού
“Southern Highlands”), καθώς και εμφανίσεις σε
σημαντικά μουσικά κέντρα, όπως την όπερα La
Fenice της Βενετίας, το St. John’s Smith Square του
Λονδίνου, die Glocke Saal της Βρέμης, το
Llewellyn Hall της Καμπέρα, την Όπερα των Τιράνων, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης κ.ά. Εμφανίζεται τακτικά
σε συναυλίες μουσικής δωματίου, μεταξύ άλλων
στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου του
Salzburg το 2013 & 2014, όπου συμμετείχε στην
ίδια συναυλία με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως ο
Pavel Gililov, ο Menahem Pressler και το Κουαρτέτο Borodin.
Σπούδασε πιάνο με τον Ιγκόρ Πέτριν στο Τμήμα
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, απ’ όπου αποφοίτησε πρώτος με άριστα, και με την Αγάθη Λεϊμονή στο Ελληνικό Ωδείο
(Δίπλωμα με Α’ Βραβείο και Χρυσό Μετάλλιο) και

στη Schola Cantorum του Παρισιού (Diplome de
Concert με διάκριση).
Είναι πτυχιούχος Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας του Ελληνικού Ωδείου, με καθηγητή τον Γιώργο
Αραβίδη. Με υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης» συνεχίζει τις σπουδές του για Master στο πιάνο, στο Πανεπιστήμιο
Mozarteum του Salzburg, με τον καθηγητή Rolf
Plagge.

Το Διεθνές Grand Prix Μαρία Κάλλας
Στόχος του θεσμού των διεθνών μουσικών διαγωνισμών ανά τον κόσμο, από τη δημιουργία τους
έως σήμερα, ήταν και παραμένει η ανακάλυψη ταλέντων και η παρουσίασή τους στο ευρύτερο κοινό.
Όμως αυτή η πολυετής διεθνής δραστηριότητα,
παρά τις προσπάθειες των οργανωτών, απέδειξε ότι
ένα πρώτο βραβείο δεν εγγυάται την αρχή μιας σταδιοδρομίας ή το μέλλον της,
Ο διεθνής διαγωνισμός GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ του Athenaeum (στην όπερα και το πιάνο), αντιμετωπίζοντας όλο και πιο έντονα στα χρόνια της
ύπαρξής του το πρόβλημα, εντόπισε την αδυναμία
αυτή στο γεγονός ότι άλλα είναι τα κριτήρια και οι
απαιτήσεις για την επιβράβευση ενός ταλέντου και
άλλα για την αναγνώριση ενός μουσικού, ικανού να
διεισδύσει στα διεθνή μουσικά κέντρα και να ξεχωρίσει στον επαγγελματικό τομέα. Εγγυημένα προσόντα για την επαγγελματική καθιέρωση του
καλλιτέχνη είναι το έμφυτο πλεονέκτημα μιας ιδιαίτερης ακτινοβολίας - κρίκος μαγικής επικοινωνίας
με το κοινό - η σκηνική προσωπικότητα, η αδιασάλευτη ψυχραιμία αντιμετώπισης γνωστών η απρόσμενων συνθηκών επί σκηνής και φυσικά η κατοχή
ενός ποικίλου ρεπερτορίου αξιώσεων.
Το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Athenaeum, επιδιώκοντας με το διαγωνισμό του να ανακαλύψει
έναν ολοκληρωμένο νέο καλλιτέχνη και να διευρύνει την ίσως ήδη υπάρχουσα καριέρα του, στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση, αναζητώντας εκείνο
το νέο μουσικό που θα βραβευθεί με το GRAND
PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ.
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Όταν η εκπαίδευση δεν γίνεται μόνο στο σχολείο
Η εκπαίδευση σήμερα ήταν κάπως διαφορετική. Το μάθημα έγινε έξω από το σχολείο.
Ήταν όμως ένα ΣΧΟΛΕΙΟ, για όλους μας.

Γράφει η Μαίρη Τρύφων
Νηπιαγωγός-Προϊσταμένη
9ου Νηπ/γείου Π.Φαλήρου.

Τ

ην Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ζήσαμε
πολύ όμορφες στιγμές. Παιδιά, γονείς
και εκπαιδευτικοί του 9ου Νηπ/γείου Π.
Φαλήρου μαζί με τα παιδιά, την Πρόεδρο,
τους γυμναστές, τους γονείς, τους φίλους από
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων
Δραστηριοτήτων -ΑΛΜΑ, συμμετείχαμε στον
αγώνα «κοινωνικής προσφοράς», στα πλαίσια
του Ημιμαραθώνιου αγώνα που έγινε στο
Π.Φάληρο. Δηλαδή τι κάναμε; Όλοι μαζί, σε
μια ομάδα τρέξαμε-περπατήσαμε στον όμορφο
χώρο της Μαρίνας του Φλοίσβου.
Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα από αυτές που αξίζει
να σηκωθείς από τον καναπέ σου, να ξεβολευτείς λιγάκι, να κάνεις κάτι εθελοντικά. Ήμασταν
πολλοί εκεί, όχι όλοι, αλλά πολλοί. Αποτελέσαμε
μια ομάδα, αλλά ο καθένας από εμάς βίωσε το
γεγονός διαφορετικά. Τα παιδιά μας ήρθαν σε
επαφή με παιδιά με αναπηρία και τους δημιουργήθηκαν ερωτήματα ζωής. «Αυτά τα παιδιά χαί-

ρονται το ίδιο με εμάς; Μπορούν να τρέξουνε το
ίδιο; Πάνε στο σχολείο όπως εμείς;» και άλλες
πολλές ερωτήσεις που θα βρουν απαντήσεις στο
μέλλον.
Οι γονείς συμμετείχαν, αλλά και θαύμασαν άλλους γονείς, για το κουράγιο τους, για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν, για να μεγαλώσουν τα
παιδιά τους. Τους θαύμασαν γιατί δεν αφήνουν
την αναπηρία τους να σταθεί εμπόδιο στο να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Εμείς οι εκπαιδευτικοί κάναμε το καλύτερο μάθημα που θα
μπορούσαμε, γιατί παρόλο που συνεχώς μιλάμε
για διαφορετικότητα και την αποδοχή της μέσα
στην τάξη, στο σχολείο, δεν θα ήταν ποτέ το ίδιο
με το βιωματικό μάθημα ζωής που πήραν οι μαθητές μας, εκεί στον στίβο.
Μικρές στιγμές όπως, η Ελένη που χωρίς να με
έχει ξαναδεί μου κρατούσε το χέρι, ο Νικόλας και
ο Γιώργος που ενώ δεν τους βοηθούσε το σώμα
τους έκαναν ασκήσεις προθέρμανσης μαζί μας, η
μαμά του Γιώργου, έμπειρη γυμνάστρια, που σε
όλη σχεδόν την διαδρομή ήταν δακρυσμένη, η
μπέμπα-Μελίνα που έτρεχε μέσα από το καρότσι
της, μαζί με όλη την οικογένειά της. Οι άνθρωποι του Συλλόγου και οι γυμναστές των παιδιών
να τρέχουν μαζί τους, κρατώντας τους τα χέρια,
να τα ενθαρρύνουν να συνεχίσουν, ως το τέρμα,

Ένας Μικρούλης Μεγάλος Ολυμπιονίκης

Η

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) του Δήμου Αλίμου και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας
(ΔΙΚΟΕ), πραγματοποίησαν από κοινού μία πολύ σημαντική εκδήλωση, παρουσιάζοντας το παιδικό βιβλίο
"Ένας Μικρούλης Μεγάλος Ολυμπιονίκης", της εκπαιδευτικού Σγουρής Β. Γεωργιάδη, την Τρίτη 12 Μαϊου,
στη θεατρική σκηνή "Κάρολος Κουν" της περιοχής, η
οποία ήταν κατάμεστη από τα παιδιά του 1ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν οι Ολυμπιονίκες Μαρία
Καραγιαννοπούλου (Τζούντο), Βούλα Ζυγούρη (Πάλη),
Περικλής Ιακωβάκης (Στίβος), Λούδης Κώστας (Πόλο),
Πετρούνιας Λευτέρης (Ενόργανη Γυμναστική), Βασιλική
Μηλούση (Ενοργανη), Λουκάς Καρετζόπουλος (Κολύμβηση) κ. ά.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ και δημοτικός σύμβουλος της διοίκησης Γιάννης Μαριόλης προλόγισε, ευχαριστώντας
και καλωσορίζοντας τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και

όλους όσους ανταποκρήθηκαν στην πρόσκλησή τους,
κρατώντας στην αγκαλιά του τη μικρή μαθήτρια του
σχολείου Μελίνα, όση ώρα μιλούσε.
Αμέσως μετά χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης και ο Δ/ντής του ΔΙΚΕΟ Δρ,
Κων/νος Φίλης και στη συνέχεια η συγγραφέας Σγουρή
Β. Γεωργιάδη, παρουσίασε το βιβλίο. Ένα πολύ ωραίο
βιβλίο, γραμμένο για παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την
Ολυμπιακή Εκεχειρία και του οποίου την εικονογράφιση έχει κάνει η Ιφιγένεια Καμπέρη.
Πέραν των όσων ήδη έχουμε αναφέρει, το "παρών"
έδωσε ο Αντιδήμαρχος Αρτέμης Καραμολέγκος, ο δ.σ
και Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών του δήμου Αλίμου Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο δ.σ. και Πρόεδρος
του ΘΟΠΑΑ Στέφανος Διαμαντής, ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Ταξιάρχης Δήμου, οι κυρίες
Ντόρα Δανοχρήστου, Αφροδίτη Μαριόλη κ.ά.

να μην τα παρατήσουν. Πιτσιρίκια που έδιναν τα
χέρια και έκαναν «κόλλα το», πριν ξεκινήσουν
έναν αγώνα που θα είχε μόνο νικητές. Τα χειροκροτήματα και τα μπράβο για όλους πολλά .
Σήμερα ήμασταν πολλοί και μακάρι του χρόνου
να είμαστε ακόμη περισσότεροι. Τερματίσαμε
όλοι μαζί, κανείς δεν κουράστηκε, κανείς δεν
έμεινε πίσω. Βραβευτήκαμε όλοι. Προπάντων χα-

ρήκαμε όλοι, γιατί μπορέσαμε να βοηθήσουμε,
έστω και ελάχιστα, την προσπάθεια των ανθρώπων αυτών, που ενώ η φύση δεν τους βοήθησε,
αυτοί είναι μαχητές και δίνουν καθημερινά μαθήματα ζωής. Όλοι στην ίδια ομάδα και όλοι διαφορετικοί. Η εκπαίδευση σήμερα ήταν κάπως
διαφορετική. Το μάθημα έγινε έξω από το σχολείο. Ήταν όμως ένα ΣΧΟΛΕΙΟ, για όλους μας.
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Βραδιές κινηματογράφου στο Παλαιό Φάληρο
Αφιέρωμα στον Πήτερ Σέλλερς

Ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Ντίνος Νικολαϊδης.

Ο ομιλητής Κων. Δάφνος προλόγισε την ταινία.

Σ

το τέλος του προηγούμενου
μήνα, στον Πολυχώρο "Τερψιχόρη" του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου και στα πλαίσια των
εκδηλώσεων "Κινηματογραφικές
βραδιές", πραγματοποιήθηκε η δεύτερη φετεινή, με θέμα τον αείμνηστο
ηθοποιό Πήτερ Σέλλερς και την προβολή της γνωστής ταινίας "Ο Ροζ
Πάνθηρας".
Ως γνωστό, τη σκηνοθεσία και το σενάριο έκανε ο Μπλέηκ Έντουαρντς,
ενώ το τραγούδι που όλοι αγαπήσαμε
και τραγουδήσαμε, το "Meglio Stacera" (Μιράντα Μαρτίνο) και το μουσικό θέμα της ταινίας ήταν του
περίφημου μουσικοσυνθέτη Χένρυ
Μαντσίνι.
Την όμορφη βραδιά άνοιξε ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Κέντρου του δήμου Παλαιού Φαλήρου
και πρώην Αντιδήμαρχος Ντίνος Νικολαϊδης που καλωσόρισε τον κόσμο
κάνοντας ταυτόχρονα και μία γενική
αναφορά στις εκδηλώσεις αυτές.
Στη συνέχεια, ο Κων/νος Δάφνος,
προλόγισε την ταινία και αναφέρθηκε,
πέραν του Π. Σέλλερς και στους άλλους πρωταγωνιστές, τους Ντέϊβιντ
Νίβεν, Ρόμπερτ Βάγκνερ, Καπυσίν και
Κλαούντια Καρτινάλε.
Αμέσως, μετά προβλήθηκε η ταινία,
διάρκειας 115', προσφέροντας

Επάνω δεξιά. Δημοτικοί Σύμβουλοι και δημότες παραλούθησαν την βραδιά κινηματογράφου. Διακρίνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Ασημακόπολος, Μαρία Ζάγκα, Ανδρέας Δούμας.
Κάτω μέσον. Από δεξιά: Ντίνος Νικολαϊδης, Νικόλας Κονταρίνης και Κωνσταντίνος Δάφνος.
άφθονο γέλιο με τα όσα συνέβαιναν
επί της οθόνης και ιδιαιτέρως με τις
γκάφες του αστυνομικού επιθεωρητή
Ζάκ Κλουζώ.
Στο τέλος, οι θεατές, χειροκρότησαν
θερμά τους συντελεστές της εκδήλωσης και τους συνεχάρησαν για τις
"βραδιές" αυτές, οι οποίες, έξω από
την διασκέδαση, μία άκρως ποιοτική

διασκέδαση, τους δίνουν την ευκαιρία
να ξεφύγουν για κάποιες ώες από τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην
καθημερινότητά τους τα τελευταία χρόνια.
Μαζί με τον κόσμο, την ταινια παρακολούθησαν, οι αντιδήμαρχοι Γιάννης
Φωστηρόπουλος, Ανδρέας Δούμας, οι
δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Μιχαλο-

πούλου, Δημήτρης Καρκατσέλης, Χαρά
Γιαννοπούλου, Νέλλη Μαυρίδου, η
πρώην αντιδήμαρχος και ένα από τα
πλέον δραστήρια μέλη της φαληρικής
κοινωνίας Μαίρη Φωτίου, οι Πρό-

εδροι των Συλλόγων "Κρήτες Παλαιού
Φαλήρου", "Αθηνά", και "Παναθηναϊκή", Άρης Δρυγιαννάκης, Μαρία Καφούρου και Ρένα Μαρουλίδου
αντίστοιχα και πολλοί άλλοι.
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Παλαιό Φάληρο: Ρεκόρ απουσιών καταγράφει η Εβελίνα Παπούλια
Γιάννης Φρέρης: Η συνεχής απουσία, χωρίς καμία δικαιολόγηση εκ μέρους της, πλην της υπονόησης φορτωμένου επαγγελματικού
προγράμματος, θίγει όχι μόνο τους ψηφοφόρους του συνδυασμού «ΕΜΕΙΣ για το Φάληρο», αλλά και όλους τους δημότες, οι
οποίοι δικαίως αξιώνουν πλήρωση των υποχρεώσεων της εκπροσώπησής τους.

Σ

την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Φάληρο,
παρατηρήθηκαν αρκετές έως και πολλές
θα μπορούσαμε να πούμε απουσίες δημοτικών
συμβούλων, ιδιαίτερα δε, από την παράταξη
της πλειοψηφίας.
Πέραν αυτής του Γιώργου Κραββαρίτη, ο οποίος
είχε ενημερώσει εγκαίρως το Προεδρείο πως θα
απουσίαζε στο εξωτερικό για επαγγελματικούς
λόγους, όλες οι υπόλοιπες απουσίες, αν δεν κάνουμε λάθος, δεν δικαιολογήθηκαν.
Και ασφαλώς, απούσα (και πάλι!) η, συμπαθής
κατά τα άλλα, γνωστή ηθοποιός Εβελίνα Παπούλια, που στο κοντέρ γράφει, μέχρι τώρα τουλάχιστον, το μεγαλύτερο νούμερο απ' όλους τους
συναδέλφους της, από την ημέρα της ορκομωσίας του νέου Δ.Σ.
Όπως έχουμε αναφέρει κι άλλη φορά, η κυρία
Παπούλια και ο Δημ. Πιτούλης, είναι οι μόνοι
που έχουν εκλεγεί από την παράταξή τους, ευρισκόμενοι στα έδρανα της ελάσσονος μειοψηφίας.
Πάντως, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, από
την ίδια παράταξη είναι και άνθρωποι που μπορεί
να μην εξελέγησαν δ.σ., όμως παρακολουθούν
τακτικότερα τις συνεδριάσεις και μάλιστα καταθέτουν προτάσεις για διάφορα ζητήματα της
πόλης, όταν τους δίνει το λόγο ο Πρόεδρος
Γιώργος Χρυσοβερίδης.
Κενή παραμένει η θέση της κυρίας Παπούλια
στο Δ.Σ.
Ακριβώς όπως έγινε στην προαναφερθείσα συνεδρίαση από τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο
Γιάννη Φρέρη, ο οποίος πρότεινε να δοθεί το

όνομα του αείμνηστου αγωνιστή Λάκη Σάντα, σ'
έναν δρόμο του Παλαιού Φαλήρου. Δοθείσης
της ευκαιρίας να πούμε πως, ο κ. Φρέρης αλλά
και ένας άλλος υποψήφιος του συνδυασμού, ο
Γιώργος Παπαδόπουλος, έχουν τοποθετηθεί δημοσίως για την περίπτωση της κυρίας Παπούλια.
Άξιο προσοχής (και αναφοράς), επίσης, είναι το
γεγονός ότι, έως σήμερα, ο επικεφαλής αυτής της
δημοτικής παράταξης ο κ. Πιτούλης δηλαδή, δεν
έχει πάρει θέση πάνω σε όσα λέγονται ή, ακούγονται επίσημα ή, ανεπίσημα, σχετικά με το θέμα
της μονίμως απούσας κυρίας Παπούλια.
Μήπως λοιπόν, θα έπρεπε να κλέισει αυτή η υπόθεση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει
ο νόμος, για να μην ακούγονται "διάφορα", περί
παραιτήσεως της κυρίας Παπούλια, ώστε να πάρει
τη θέση της ο αμέσως επόμενος που μάλιστα έχει
στενή συγγένεια με τον αρχηγό της παράταξης;

Κι όπως έχουμε πει και στο σχετικά πρόσφατο
παρελθόν, εμείς δεν υιοθετούμε και δεν πιστεύουμε σε φήμες και κουτσομπολιά, όμως, και
για όσο καιρό θα σέρνεται αυτή η κατάσταση, θα
έχει το δικαίωμα ο καθένας να σκέφτεται ή, να
λέει "διάφορα", δίνοντας τροφή για συζητήσεις
και σχόλια, τα οποία, εκ των πραγμάτων δεν προάγουν τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης, περισσότερο δε, την παράταξη με την οποία εξελέγη η εν
λόγω δημοτική σύμβουλος.
Εξάλλου, και σε κάθε περίπτωση, όταν κάποιος
αιρετός δεν μορεί να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και για τις οποίες τον εξέλεξε ο κόσμος
που τον προτίμησε με την ψήφο του, για διάφορους λόγους (υγείας, οικογενειακούς, επαγγελματικούς κ. ά.) φρόνιμο είναι να του θυμίζει
κάποιος ότι υπάρχει και η έξοδος.
Άλλωστε τα όσα περιλαμβάνονται σε επιστολή
του συνυποψηφίου της στον συνδυασμό Γιάννη
Φρέρη, είναι αρκετά, για να αντιληφθεί κανείς,
πολλά.
Γιάννης Φρέρης για Εβελίνα Παπούλια: Προσφιλής μεν, αλλά...
Η προσφιλής ηθοποιός είχε τη διάθεση να ενισχύσει με τη συμμετοχή της το ψηφοδέλτιο του
συνδυασμού «ΕΜΕΙΣ για το Φάληρο», ο οποίος
προέκυψε από τη σύμπραξη δύο κινήσεων πολιτών (μία εκ των οποίων ήταν η κίνηση «ΦΑΛΗΡΟ – ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ»), καθώς και δημοτών
που επέλεξαν να συμμετέχουν σε αυτόν, με γνώμονα τη συνεπιδίωξη ενός «άλλου» ήθους στα
δημοτικά μας πράγματα.
Η συνεχής απουσία, χωρίς καμία δικαιολόγηση
εκ μέρους της, πλην της υπονόησης φορτωμένου
επαγγελματικού προγράμματος, θίγει όχι μόνο

τους ψηφοφόρους του συνδυασμού «ΕΜΕΙΣ για
το Φάληρο», αλλά και όλους τους δημότες, οι
οποίοι δικαίως αξιώνουν πλήρωση των υποχρεώσεων της εκπροσώπησής τους.
Εάν οι υποχρεώσεις της αγαπημένης πρωταγωνίστριας συνεχίσουν να είναι βεβαρημένες (πράγμα
που σε επαγγελματικό επίπεδο δεν μπορούμε
παρά να της ευχόμαστε), τότε η παραίτηση είναι η
μόνη οδός που διασφαλίζει μία έντιμη στάση
έναντι δημοτών και ψηφοφόρων.
Τέλος, σε προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα προς
φίλους, γνωστούς και άλλους συνδημότες (που
σε κατ’ ιδίαν επαφές μας, μου εκδηλώνουν βεβαιότητα πως -κατόπιν της αδυναμίας εκ μέρους
της κυρίας Παπούλια- θα χαρούν να με δουν στο
Δημοτικό Συμβούλιο), να ξεκαθαρίσω τα εξής:
1. Δεν έχω κάνει καμία τέτοια συμφωνία με τον
επικεφαλής του συνδυασμού «ΕΜΕΙΣ για το Φάληρο», ούτε και έχω ζητήσει ποτέ πολιτική ελεημοσύνη.
2. Ακόμη και αν παραιτηθεί η κ. Παπούλια, την
κενή θέση πλάι στον Δημήτρη Πιτούλη, δεν προβλέπεται να καταλάβω εγώ, αλλά ο -πρώτος επιλαχών- Αντώνης Πιτούλης.
Ως μέλος της κίνησης «ΦΑΛΗΡΟ – ΑΛΛΗ
ΠΟΛΗ» έχω ενστερνιστεί πλήρως το ομαδικό
της όραμα για πολιτική πορεία βασισμένη στο
ήθος, την παρουσία, την παραγωγή ιδεών και
έργου, «με πάθος για το σήμερα και ελπίδα για
το αύριο».
Η πόλη είναι χρέος και το χρέος είναι -κυρίωςσυναίσθημα του ανδρός, το οποίο αποδεικνύεται
με πράξεις. Οι λέξεις που συνθέτουν δηλώσεις
όπως η παρούσα, λειτουργούν μόνο ως δέσμευση. Λέξη είναι και η υπογραφή. Την τιμάς και
σε τιμά.

Παρέμβαση EAYNAA για το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας
Μ

ε επιστολή - παρέμβαση στο Γενικό
Αστυνομικό Διευθυντή Αθηνών υποστράτηγο κ. Διαμαντόπουλο, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής,
μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας της στο
Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας και την καταγραφή των προβλημάτων, ζητά την παρέμβασή
του, προκειμένου αυτά να εξαληφθούν.
Ο υποστράτηγος κ. Διαμαντόπουλος διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της ΕΥΑΝΑΑ κ. Γιώργο Καλλιακμάνη πως θα ενισχύσει άμεσα το Τμήμα
Ασφαλείας Γλυφάδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του vimaonline.gr,
λόγω των αυξημένων αναγκών της θα ενισχυθεί
με προσωπικό και η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας
Νοτιοανατολικής Αττικής που έχει την έδρα της
στο Ελληνικό.
Η επιστολή

σής μας στο Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας διαπιστώσαμε , ότι όχι μόνο έχει προβλήματα αλλά
λειτουργεί κάτω από τέτοιες συνθήκες που τίθεται εν αμφιβόλω η εξυπηρέτηση των πολιτών,
παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του εναπομείναντος προσωπικού.

μού πολιτών προς τις παραλίες αλλά και τα κέντρα
διασκέδασης που βρίσκονται στον τομέα ευθύνης του, ο φόρτος εργασίας τριπλασιάζεται και
ως αποτέλεσμα θα έχει το υπάρχον προσωπικό
να βρεθεί σε απόγνωση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Συγκεκριμένα στο Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας η
παρούσα δύναμη είναι 7 άτομα συν 3 αποσπασμένοι από άλλες Υπηρεσίες, ενώ 14 αστυνομικοί που φαίνονται στην οργανική του δύναμη
είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες της
ΕΛ.ΑΣ. (Βουλή- Επίσημα -Υ.Κ.Α. κτλ.).

Εικόνες τέτοιες εγκατάλειψης και ερημοποίησης
μιας αστυνομικής υπηρεσίας μείζονος ενδιαφέροντος, έχουν αντίκτυπο στον Έλληνα πολίτη,
δημιουργούν τις χειρότερες εντυπώσεις για τον
οργανισμό της ΕΛ.ΑΣ. και καθιστούν τον εργαζόμενο Αστυνομικό, όμηρο και σκλάβο συνάμα,
κάτω από συνθήκες εργασίας τριτοκοσμικές.

Σας επισημαίνουμε ότι το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας, λόγω του μεγάλου τομέα αρμοδιότητας
και του ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένου Δήμου τον
οποίο εξυπηρετεί, παρουσιάζει τεράστιο φόρτο
εργασίας και ο όγκος των υποθέσεων που διεκπεραιώνει, πολλές φορές ξεπερνάει σε αριθμό και
την στατιστική απόδοση δύο άλλων Τμημάτων
Ασφαλείας μαζί.

Κύριε Γενικέ,
Σε πρόσφατη επίσκεψη του προεδρείου της Ένω-

Ενόψει επίσης της καλοκαιρινής περιόδου κατά
την οποία λόγω της μετακίνησης μεγάλου αριθ-

Οπότε, εάν επιθυμείτε να υφίσταται ως Τμήμα
Ασφαλείας κρίνεται αναγκαία η λήψη αποφάσεων, προκειμένου η Υπηρεσία να μπορέσει να
ανταπεξέλθει στο έργο της.
Παρακαλούμε, όπως κάνετε ότι είναι δυνατό για
την ενίσχυση του συγκεκριμένου Τμήματος
Ασφαλείας.
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δημοτικό ρεπορτάζ

Δήμαρχος Γλυφάδας:
Χαιρέτισε τους αγώνες της επιτροπής κατά της επένδυσης του Ελληνικού
Ενώπιον της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών κ. Βαλαβάνη και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη ο Δήμαρχος
αναφέρθηκε σε μία σειρά προβλημάτων που απασχολούν τους όμορους με το πρ. αεροδρόμιο δήμους, τα οποία και σε ότι τον αφορά, θα
διεκδικήσει να λυθούν μέσα από την όποια αξιοποίηση προκύψει στο χώρο

Ο

υσιαστικά την ταύτιση και σύνταξή του
στους αγώνες της "Επιτροπής Αγώνα" για
το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, τους
οποίους χαρακτήρισε κοινούς, εξέφρασε με
τοποθέτηση - χαιρετισμό του στην εκδήλωση
που οργανώθηκε στο Μουσείο της Ολυμπιακής στο πρ. αεροδρόμιο, το περασμένο Σάββατο, ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος
Παπανικολάου.
Ενώπιον της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών κ. Βαλαβάνη και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη ο Δήμαρχος
αναφέρθηκε σε μία σειρά προβλημάτων που απασχολούν τους όμορους με το πρ. αεροδρόμιο
δήμους, τα οποία και σε ότι τον αφορά, θα διεκδικήσει να λυθούν μέσα από την όποια αξιοποίηση προκύψει στο χώρο.
Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων που θα μπορούσε να
τοποθετηθεί εκεί, όπως και το διαδημοτικό κοιμητήριο για τους όμορους δήμους που όπως είπε
"το έχουμε όλοι ανάγκη". Εκτός από αυτά όμως,
είπε πως, υπάρχει και μία άλλη σειρά θεμάτων τα
οποία έχουν τεθεί κατά καιρούς και τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
χωρίς όμως να τα αναφέρει συγκεκριμένα.
Ο κ. Παπανικολάου αναφερόμενος στα σχέδια
που υπάρχουν για το πρ. αεροδρόμιο, είπε ότι
αυτά έγιναν χωρίς να υπάρξει ενημέρωση από την
πλευρά της πολιτείας. "Ουδέποτε ρωτήθηκαν οι
δήμοι για όλο αυτό που κουβεντιάζεται στην περιοχή όλα αυτά τα χρόνια" είπε χαρακτηριστικά
"και όποια ενημέρωση είχαμε, την είχαμε εκ των
υστέρων".
Ο δήμαρχος Γλυφάδας μαζί με τον πρωτεργάτη
της Επιτροπής κατά της επένδυσης του Ελληνικού,
πρ. Δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης κ. Κορτζίδη
"Ξέρετε πολύ καλά" είπε, "ότι ένας γείτονας όσο
μικρός κι αν είναι, όσο ασήμαντος κι αν είναι,
πρέπει να νιώθει καλά με την όποια προσπάθεια

γίνεται, γιατί διαφορετικά τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι μεγάλα και πολλές φορές μη
αναστρέψιμα".
Υπερθεμάτισε λέγοντας πως όλοι θέλουν ελεύθερη πρόσβαση για τους πολίτες στο χώρο του
πρ. αεροδρομίου του Ελληνικού, και όλοι θέλουν
να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Συμφώνησε με
τους προηγούμενους δημάρχους Ορφανό, Κόκκορη και Κορτζίδη, ότι δεν υπήρξε ενημέρωση
απ' όλους όσους χειρίστηκαν την υπόθεση της
αξιοποίησης του πρ. αεροδρομίου και ότι δεν
ελήφθησαν υπ' όψιν οι προτάσεις των δήμων
όλα αυτά τα χρόνια, μίλησε δε για ανταποδοτικά
οφέλη όχι μόνο των όμορων δήμων αλλά και της
Αττικής ολόκληρης.
Τέλος ευχαρίστησε την "Επιτροπή Αγώνα" για
την ευκαρία και τη δυνατότητα που του έδωσε να
εκθέσει τις απόψεις του και ευχήθηκε καλή συνέχεια στους κοινούς τους αγώνες.
"Μην έχετε καμία αμφιβολία" είπε τελειώνοντας,
"ότι σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο σε ότι
αφορά τις διεκδικήσεις. Νομίζω ότι είναι άδικο
να χρωματίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται,
ότι δηλαδή κάποιοι αγωνίζονται περισσότερο
από κάποιους άλλους. Όλοι μαζί θέλουμε να
αγωνιστούμε. Το συμπέρασμα που πρέπει να βγει
στο τέλος της ημέρας είναι ότι ο χώρος αυτός θα
πρέπει να αποδοθεί στους πολίτες, πρέπει να δημιουργήσει ανάπτυξη, πρέπει να δώσει θέσεις εργασίας, μαζί ασφαλώς με τον απόλυτο σεβασμό
στο περιβάλλον, με την ελεύθερη πρόσβαση και
βεβαίως ανταποδοτικότητα για όλους μας".

Κουβέντα από την αρχή;
Η όλη τοποθέτηση του Δημάρχου Γλυφάδας και
έτσι όπως αυτή διατυπώθηκε ήταν σαν να ξεκινά
η συζήτηση για την αξιοποίηση του χώρου του
πρ. αεροδρομίου σήμερα, αγνοώντας την πραγματικότητα και έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται
μέσα από την πρόταση του επενδυτή στον οποίο
κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός που διεξήχθη από

την προηγούμενη κυβέρνηση.
Επί του προτεινόμενου σχεδίου δεν διατύπωσε
καμία άποψη ο κ. Δήμαρχος και μίλησε σαν να ξεκινάμε τη συζήτηση για την αξιοποίηση του πρ.
αεροδρομίου του Ελληνικού σήμερα.
Πρόεβαλλε ζητήματα, όπως αυτό της αποκομμιδής των απορριμμάτων που προβλέπεται στο
υπάρχον σχέδιο του επενδυτή, μίλησε για ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, που απ' όσο είδαμε στην παρουσίαση των σχεδίων υπάρχει,
όπως και η ελεύθερη χρήση της παραλίας, μίλησε
για σεβασμό στο περιβάλλον, πράγμα που αν κρί-

νουμε από το χαμηλό συντελεστή κάλυψης έχει
ληφθεί πολύ σοβαρά υπ' όψιν, μίλησε για ανταποδοτικά οφέλη και δημιουργία διαδημοτικού νεκροταφείου, ένα αίτημα των προηγούμενων
δημάρχων το οποίο απορρίφθηκε.
Άγνωστος τέλος παραμένει ο λόγος που έκανε
τον κ. Παπανικολάου να συμπεριλάβει και το
Δήμο Γλυφάδας στο αίτημα του διαδημοτικού νεκροταφείου αφού μόλις πριν από 4 μήνες του παραχωρήθηκαν στην βάση αεροπορίας στον
Υμηττό 42 στρέμματα για τη δημιουργία του.

Βούλα: Συνελήφθη ο Σίμος Σεϊσίδης
για μια ληστεία 15 ετών

Σ

υνελήφθη στη Βούλα έπειτα από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας ο καταζητούμενος για ληστεία και γνωστός στις
αρχές Σίμος Σεϊσίδης. Ο 39χρονος κακοποιός είχε καταδικαστεί τελεσίδικα σε 5
χρόνια φυλάκιση απο το 5μελες Εφετείο
Αθηνών για ληστεία υποκαταστήματος
τράπεζας τον Ιούνιο του 2000, στη Νέα
Χαλκηδόνα.
Ο Σεϊσίδης είναι παλιός γνώριμος της
Αστυνομίας καθώς είχε κατηγορηθεί για
συμμετοχή στην αντιεξουσιαστική ομάδα
«Ληστές με τα μαύρα».
Συνελήφθη το 2010 μετά από ληστεία στα
Πετράλωνα όπου κατά τη διάρκεια της καταδίωξης από αστυνομικούς δέχθηκε
πυρά στο πόδι με αποτέλεσμα οι γιατροί
να αναγκαστούν να το ακρωτηριάσουν
εξαιτίας της σοβαρότητας του τραύματος.

Το 2012 το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον είχε αθωώσει καθώς δεν είχαν
προκύψει σε βάρος του επιβαρυντικά στοιχεία αλλά είχε επιστρέψει στη φυλακή
λόγω παλαιότερων καταδικαστικών αποφάσεων για πλημμεληματικές πράξεις και
λίγο καιρό αργότερα αποφυλακίστηκε.
Ο αδερφός του Μάριος Σεϊσίδης παραμένει καταζητούμενος και επικηρυγμένος
εδώ και εννέα χρόνια για συμμετοχή σε
πληθώρα ληστειών με τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να τον τοποθετούν κατά καιρούς σε διάφορες
τρομοκρατικές ενέργειες και κυρίως στις
δραστηριότητες της «Ομάδας Λαϊκών
Αγωνιστών», με τελευταία τον Δεκέμβριο
του 2014 εναντίον της πρεσβείας του Ισραήλ.
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