
Μια πρόταση με εξαιρετική σχέση ποι-
ότητας – τιμής, το Notos Café σάς φι-
λοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύμα έως το βράδυ για φα-
γητό ή ποτό.
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σελ. 3

"APHRODITE CUP 2015"
Ένα μοναδικό αγωνιστικό
θέαμα

Θέαμα υψηλού επιπέδου από  260 αθλήτριες που εκπροσώπησαν 18
χώρες, παρακολούθησαν όσοι βρέθηκαν  στο Ολυμπιακό Κλειστό

Γυμναστήριο Φαλήρου (ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ) για να παρακολουθήσουν το διε-
θνές μίτινγκ «APHRODITE CUP 2015».

ΑΛΙΜΟΣ

Κτήμα Τράχωνες: 

Άλλαξε πολιτική η

νέα ιδιοκτησία

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Νέος πρόεδρος του ΣΠΑΥ,
του Συνδέσμου για την

Ανάπτυξη του Υμηττού, εξελέγη
ο Δήμαρχος ΗλιούποληςΒασί-
λης Βαλασόπουλος. 

σελ. 5

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Στον αέρα η επένδυση
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: "Ο τόπος μας 

θα χάσει  αν φύγουν οι επενδυτές"

σελ. 3

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΣΠΑΥ: Νέος
Πρόεδρος 
ο Δήμαρχος 
Ηλιούπολης 
Βασίλης Βαλα-
σόπουλος 

σελ. 7

σελ. 2

Κόντρα στο Λαφαζάνη 
η έγκριση της  Μελέτης
Περιβάλλοντος  από 
την Περιφέρεια σελ. 6

ΑΣΤΕΡΙΑ Γλυφάδας: 

Ανδρ. Κονδύλης:
"Ευφυής Ενέργεια"
για το Δήμο Αλίμου
μέσω του ευρωπαϊ-
κού προγράμματος
Certus

σελ.7



Δημοσίευμα  της ηλεκτρονικής εφημερί-
δας vimaonline.gr σχετικά με το επεν-

δυτικό σχέδιο του ΑΣΤΕΡΑ Βουλιαγμένης
και την πρόσφατη ακυρωτική απόφαση του
Ε' Τμήματος του ΣτΕ, προκάλεσε συζήτηση
στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης
- Βούλας - Βουλιαγμένης. 

Συγκεκριμένα, με ερώτησή του ο Δημοτικός
Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης
"Δημοτική Βούληση" Δημοσθένης Δόγκας,
ζήτησε από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταν-

τέλλο, με βάσει τα όσα δημοσιεύθηκαν στο
άρθρο του vimaonline.gr να μάθει ποια είναι
η θέση του Δημάρχου για την απόφαση του
ΣτΕ που μπλοκάρει την επένδυση. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι, το
δημοσίευμα ανέφερε πως, η Δημοτική Αρχή,
σύμφωνα με στενούς κύκλους του Δημαρ-
χείου, θεωρεί ατυχή αυτή την εξέλιξη αφού ο
Δήμος θα χάσει πολλαπλά οφέλη.
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, χωρίς να "μα-
σήσει" τα λόγια του τοποθετήθηκε ξεκάθαρα
υπέρ της επένδυσης, επιβεβαιώνοντας το δη-
μοσίευμα του VIMAONLINE.GR.

Τα χιλιάδες τετραγωνικά και η... επαναστα-
τική γυμναστική κάποιων

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη στάση αναμο-
νής που είχε κρατήσει απέναντι στα επενδυ-
τικά σχέδια εδώ και πολύ καιρό και είπε πως,
η γνώμη που σχημάτισε όταν είδε όλα τα επι-
χειρηματικά πλάνα ήταν πολύ θετική, αφού
διαπίστωσε πως η δόμηση που προβλεπόταν
ήταν μικρότερη από την υπάρχουσα κατά
6500 τ.μ. 
Σχετικά με τα όσα κυκλοφορούν γύρω από τα
τετραγωνικά που θα ανεγείροντο, έκανε λόγο
για "ωραίο τρυκ", που βοηθά στην επανα-
στατική γυμναστική... κάποιων. 
"Όταν είδα" είπε ο Γρηγ. Κωνσταντέλλος "τα
σχέδια αλλά και το χάλι στο οποίο έχει πε-
ριέλθει από την κρατική διαχείριση της ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ο χώρος του ΑΣΤΕΡΑ, θεώρησα ότι ο
τόπος μας θα χάσει αν δεν γίνει αυτή η επέν-

δυση, που μάλλον δεν θα γίνει και όταν απο-
φασίσουμε να γίνει, μάλλον θα είναι αργά". 

Συνεχίζοντας, επεσήμανε πως αν ήταν διαφο-
ρετική η διατύπωση για τις 15 οικίες που προ-
έβλεπε το επενδυτικό σχέδιο, τότε το ΣτΕ δεν
θα είχε κανένα πρόβλημα. Χαρακτήρισε
έκτρωμα το ξενοδοχείο "Αφροδίτη" που βρί-
σκεται μέσα στο συγκρότημα και τοποθετή-
θηκε ξεκάθαρα υπέρ των επενδυτικών
σχεδίων τονίζοντας: 
"Η δική μου άποψη είναι ότι ο δήμος πρέπει
να προστατέψει το φυσικό περιβάλλον και θα
το κάνει μαχητικά, αλλά θα πρέπει, επίσης, να
σχεδιάσει την επόμενη μέρα αυτής της κοινω-
νίας, η οποία έχει να κάνει με το τι είδους ανά-
πτυξη θέλουμε".
"Η δική σας άποψη" είπε απευθυνόμενος
στον κ. Δόγκα είναι τα... καβουράκια πάνω
στα βραχάκια. Είναι μία άποψη.  Η δική μου
άποψη είναι ότι οι ομορφιές της περιοχής μας
θα πρέπει να αναδειχθούν με ήπιες μορφές
ανάπτυξης, να ανοίξουν θέσεις εργασίας, να
έρθει κόσμος στην περιοχή και να αξιοποιηθεί
αυτό το φυσικό κάλλος επ' ωφελεία της εμ-
πορικής ζωής της κοινωνικής ζωής και της τε-
λικής αστικοποίησης της περιοχής μας".
Κλείνοντας ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος την
τοποθέτησή του τόνισε για μία ακόμα φορά
ότι τόσο αυτός όσο και η πλειοψηφία του δη-
μοτικού συμβουλίου, είναι υπέρ του κάθε ανα-
πτυξιακού σχεδίου που σέβεται το περιβάλλον
και προσδίδει θετική υπεραξία στην περιοχή. 
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Tοπικής Aυτοδιοίκησης 

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης  και Eπικοινωνίας 

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη 

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

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

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Του ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ 

Οι ψευτόμαγκες του Διαδικτύου

Είναι γεγονός πως, η τραγική υπόθεση του αδικοχαμέ-
νου νεαρού σπουδαστή στα Γιάννενα, Βαγγέλη Για-

κουμάκη, ήταν κάτι που μας συγκλόνισε όλους ως
κοινωνία. 

Και για να εξηγούμαι, αναφέρομαι αποκλειστικά και
μόνο στο υγιές κομμάτι της, μια και, δυστυχώς, συνυ-

πάρχει μέσα της κι ένα άλλο, αυτό των "χαλασμένων" εγ-
κεφάλων, όπως χαρακτηρίζονται, που δεν είναι άλλοι απ'
αυτού τους θρασύδειλους τύπους, οι οποίοι, καλυπτόμε-
νοι πίσω από τη σιγουριά(;) της ανωνυμίας, λοιδωρούσαν
το νεκρό παλληκάρι ακόμη και τη στιγμή που κηδευόταν
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, γράφοντας χλευαστικά και
άκρως απαξιωτικά "σχόλια" κάτω από τα διάφορα ρε-
πορτάζ των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, κυρίως
αυτών. 

Στην ουσία δηλαδή, αυτοί οι "δήθεν" μάγκες, ενερ-
γώντας μέσω του cyber bullying, συνέχισαν το βρω-

μερό και ποταπό "έργο" των άλλων "χαλασμένων"
μυαλών που, ως νταήδες μέσα στη σχολή, βασάνιζαν και
εξευτέλιζαν το άτυχο αυτό παιδί, έτσι ώστε να οδηγηθούν
τα πράγματα στο γνωστό οδυνηρό αποτέλεσμα. 

Ήταν αυτοί οι "δήθεν" μάγκες, αυτά τα θρασύδειλα
ανθρωποειδή, που ήξεραν ότι, ο Βαγγέλης, και λόγω

χαρακτήρος, δεν θα τους "έδινε" κι έτσι, κρυμμένοι κι
αυτοί(!), πίσω από την, υποτιθέμενη, δική τους ανωνυμία,
σακάτεψαν την ταλαιπωρημένη (και αρκετά ευάλωτη όπως
φάνηκε) καρδιά του. 

Όλοι αυτοί, οι "δήθεν" νταήδες λοιπόν, είναι κάτι πα-
ραπάνω από σίγουρο ότι, αργά ή γρήγορα, θα κά-

τσουν στο σκαμνί για όσα έχουν κάνει, αλλά και γι' αυτά
που έχουν γράψει "σχολιάζοντας", δήθεν, τα διάφορα
άρθρα και ρεπορτάζ. Εκεί να δω το... "αντριλίκι" και τη...
"μαγκιά" τους! 

Γρ. Κωνσταντέλλος για Αστέρα Βουλιαγμένης: 
"Ο τόπος μας θα χάσει αν δεν γίνει αυτή η επένδυση"

syνέχεια στη σελ. 6

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-
νης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 



Θέαμα υψηλού επιπέδου από  260 αθλή-
τριες που εκπροσώπησαν 18 χώρες, πα-

ρακολούθησαν όσοι βρέθηκαν  στο
Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου
(ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ) για να παρακολουθήσουν το
διεθνές μίτινγκ «APHRODITE CUP 2015».

Από την Παρασκευή 6 Μαρτίου μέχρι την Κυριακή
8 Μαρτίου, οικογένειες με παιδιά, Ολυμπιονίκες
της ρυθμικής (Κλέλια Πανταζή, Χαρά Καρυάμη, Ει-
ρήνη Αινδιλή, Εύα Χριστοδούλου, Μορφούλα
Ντόνα, Άννυ Πανταζή, που είναι σήμερα προπο-
νήτριες) κατέκλυσαν το στάδιο για να απολαύ-
σουν τη γιορτή της γυμναστικής.
Το «APHRODITE CUP 2015» διοργάνωσε ο Γυ-
μναστικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου (ΓΟΠΦ)
«Η ΑΡΜΟΝΙΑ» σε συνεργασία με το Δήμο Πα-
λαιού Φαλήρου και την Ελληνική Γυμναστική
Ομοσπονδία, γιορτάζοντας παράλληλα τη γιορτή
της Γυναίκας.
Το διεθνές τουρνουά ρυθμικής γυμναστικής
«APHRODITE CUP» διοργανώθηκε φέτος για
πρώτη φορά και προσδοκά να καθιερωθεί διε-
θνώς ως μία μοναδική συνάντηση αθλητριών
ρυθμικής γυμναστικής από όλο τον κόσμο. Κατά
την πρώτη διοργάνωση του «APHRODITE CUP»
η οργανωτική επιτροπή κατέβαλε κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειμένου να προσφέρει στις
αγωνιζόμενες και τα μέλη όλων των αποστολών
τις καλύτερες δυνατές αγωνιστικές συνθήκες και
το πλέον κατάλληλο αγωνιστικό και εξωαγωνι-
στικό περιβάλλον. Τίποτε όμως, δεν θα μπο-
ρούσε να έχει επιτευχθεί εάν πίσω από αυτό που
απολαύσατε τις τρεις τελευταίες ημέρες δεν βρι-
σκόταν μία δυνατή και πλήρως αφοσιωμένη
ομάδα ανθρώπων, που εργάστηκε σκληρά. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ στους 200 και πλέον εθελον-
τές.
Ο δήμαρχος Π.Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης
στο μήνυμά του ανέφερε: «Σήμερα 8 Μαρτίου η
ανθρωπότητα τιμά την παγκόσμια ημέρα της γυ-
ναίκας. Σήμερα στο φαληρικό στάδιο των αγώ-
νων συμμετείχαν στο υπέροχο θέαμα που
παρακολουθήσαμε πάνω από 400 γυναίκες από
διάφορα μέρη της γης. Πολλές από αυτές γιορ-
τάζουν μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Για όλες αυτές, αλλά και για όλες τις γυναίκες που
παρευρίσκονται στη σημερινή γιορτή της γυμνα-
στικής του σώματος και του πνεύματος, ο δήμος
Παλαιού Φαλήρου θα προσφέρει συμβολικά ένα
λουλούδι με τη δέσμευση ότι κάθε χρόνο θα

προσπαθούμε να διοργανώνουμε αρτιότερους
αγώνες μοιράζοντας απλόχερα στις ξένες και ελ-
ληνικές αποστολές τη φαληριώτικη φιλοξενία».

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ Η ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ
Μετά το αργυρό μετάλλιο στο Σύνθετο ατομικό
νεανίδων η Ελένη Κελαϊδίτη κατέκτησε δύο
χρυσά μετάλλια στα τελικά των οργάνων, στο
σχοινάκι και στις κορύνες.
Στο σχοινάκι η γυμνάστρια του ΓΟΠΦ «Η Αρ-
μονία» βαθμολογήθηκε με 13.900 ισοβαθμών-
τας στην πρώτη θέση με την Ισραηλινή
Σιμάνσκαγια.
Στις κορύνες η Κελαϊδίτη έκανε πολύ καλή εμφά-
νιση και πήρε 14.750β.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΛΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟ ΑΝΣΑΜΠΛ
Η ανανεωμένη Εθνική μας ομάδα του ανσάμπλ
έκανε σήμερα (Κυριακή) τη δεύτερη εμφάνισή της
στο πρόγραμμα με τις πέντε κορδέλες ενθουσιά-
ζοντας τους φιλάθλους.
Η Σταυρούλα Σαμαρά, η Ελένη Δόικα, η Ζωή
Κοντογιάννη, η Μιχαέλα Μεταλίδου και η Ερατώ
Θεοπίστου βαθμολογήθηκαν με 14.600, ενώ να
θυμίσουμε ότι την περασμένη Παρασκευή είχαν
πάρει 14.850 στο ίδιο πρόγραμμα.
Η Ομοσπονδιακή τεχνικός του ανσάμπλ, Τζένη
Παπαδοπούλου δήλωσε: «Πιστεύω ότι πήγαμε
καλύτερα από την προηγούμενη μας εμφάνιση.
Εχω καιρό μπροστά μας να τα διορθώσουμε. Χαί-
ρομαι γιατί άρεσε στον κόσμο το πρόγραμμά μας.
Συνεχίζουμε δουλεύοντας σκληρά για τις επόμε-
νες διοργανώσεις».
Η Σαμαρά είπε: «Κάναμε κάποια λαθάκια. Εχουμε
χρόνο να δουλέψουμε και να τα διορθώσουμε.
Επόμενος στόχος μας είναι οι ευρωπαικοί αγώ-
νες στο Μπακού και μετά το Παγκόσμιο πρωτά-
θλημα στη Στουτγκάρδη».
Η Δόϊκα ανέφερε: «Η ομάδα είναι πολύ δεμένη
και αυτό φαίνεται από τις εμφανίσεις μας. Βρι-
σκόμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει χρόνος να
δουλέψουμε. Είμαστε ευχαριστημένες από την
πρώτη μας εμφάνιση».
*Η Βαρβάρα Φίλιου δεν αγωνίστηκε στα τελικά
των οργάνων, καθώς μετά τη συμμετοχή της στο
Σύνθετο ατομικό αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο
πόδι και κρίθηκε αναγκαίο να προφυλαχθεί ενό-
ψει του Πανελληνίου πρωταθλήματος, που θα
γίνει αυτή την εβδομάδα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύνθετο ατομικό κορασί-
δων: Τούση 34.200β., Πίνγκου (Κύπρος)

33.150β., Μπλοκ 33.100β.
Τελικοί οργάνων: Γυναίκες: Στεφάνι: Φαρκουν-
τίνοβα (Ουμπεκιστάν) 15.650, Νταβλιάτοβα
(Ουζμπεκιστάν) 14.950, Ομήρου (Κύπρος)
14.600.
Μπάλα: Ασίμοβα (Καζακστάν) 16.700, Νταβλιά-
τοβα (Ουζμπεκιστάν) 16.200, Σκορίκοβα (Κα-
ζακστάν) 15.100
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δημοτικό ρεπορτάζ

"APHRODITE CUP 2015"
Ένα μοναδικό αγωνιστικό θέαμα 

Αριστερά: Ελένη Κελαϊδίτη/Νεάνιδα, ΓΟΠΦ «Η ΑΡΜΟΝΙΑ»,2η στο Σύνθετο Ατομικό, 1η στο σχοινάκι και στις Κορύνες. Μέσον: Ο αντιδή-
μαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, παραδίδει ανθοδέσμη, την ημέρα της Γυναίκας 8/3, στη πρόεδρο της Οργανωτικής Επι-
τροπής“APHRODITE CUP 2015”& πρόεδρο του ΓΟΠΦ «Η ΑΡΜΟΝΙΑ» Ελένη Μιχοπούλου, ως αναγνώριση της προσπάθειας που κατέβαλε
για τη διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής “APHRODITE CUP 2015” αλλά και την ανάπτυξη του γυναικείου αθλή-
ματος της Ρυθμικής Γυμναστικής στο Παλαιό Φάληρο. Δεξιά: Ο αντιπρόεδρος του ΔΑΚ Παλιού Φαλήρου, Ντίνος Νικολαϊδης, απονέμει τα με-
τάλλια στην Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ της Γερμανίας

Επάνω: Ροζαλία Καλιντέρη/Κορασίδα, ΓΟΠΦ
«Η ΑΡΜΟΝΙΑ», 2η στο Στεφάνι.
Κάτω: Οργανωτική Επιτροπή και Εθελοντές,
ενθουσιασμένοι μετά τη λήξη των αγώνων.



Δύο θέματα απασχόλησαν μία, από τις τελευταίες, συ-
νεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου

Παλαιού Φαλήρου. Το ένα αφορούσε αίτημα της Ένω-
σης Συλλόγων Γονέων για την αναμόρφωση του προ-
ϋπολογισμού, επιχορήγηση Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών

και το άλλο αφορούσε στο παγκάρι που βρίσκεται στο
κοιμητήριο της πόλης, μέσα στον εκεί Ι. Ν. των Αποστό-
λων Πέτρου και Παύλου και σε συνέχεια των όσων είχε
πει η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας Νέλλη Μαυ-
ρίδου, σε προηγούμενη συνεδρίαση και τα οποία, τότε,

είχαμε παρουσιάσει σε σχετικό ρεπορτάζ. 
Στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε πως, η κυρία Μαυρίδου
με τον συνάδελφό της αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ανδρέα
Δούμα και τον συνάδελφό της δ.σ. Κων/νο Τεντόμα, ο
οποίος αντικατέστησε τον κ. Παπαϊωάννου, αποτελούν
την Επιτροπή ανοίγματος του παγκαριού και της καταμέ-
τρησης των χρημάτων. 
Η κυρία Μαυρίδου, τότε, και απόντος λόγω ασθενείας
του κ. Δούμα, είχε μιλήσει για ειρωνική συμπεριφορά και,
γενικότερα, όχι καλή  στάση, σύμφωνα με την άποψή της,
του κ. Δούμα απέναντί της, επισημαίνοντας  πως, δεν επι-
τρέπει σε κανέναν να την προσβάλλει με οποιονδήποτε
τρόπο. 
Ο κ. Δούμας λοιπόν, τοποθετήθηκε πάνω σ' αυτά που
του είχε καταλογίσει, εν απουσία του, η κ. Μαυρίδου,
καθώς και στα δημοσιεύματα ενός - δυο blogs, τα οποία
χαρακτήρισε ανακριβή, έως και κακόβουλα κατά την
άποψή του, μια και - πέραν των άλλων - αναφέρονταν για
οικονομικές ατασθαλίες και άλλα τινά παρόμοια, ζητή-
ματα, όμως, τα οποία ουδέποτα είχε θίξει η κυρία Μαυ-
ρίδου. Απεναντίας μάλιστα, είχε τονίσει πως, σ' ότι έχει
να κάνει με τα χρήματα του παγκαριού, δεν έχει να προ-
σάψει τίποτε σε κανέναν. 

Μετά το παγκάρι 
και... τα υπολείμματα των μαρμάρων

Με αφορμή τη συζήτηση για τα χρήματα του παγκαριού,
κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας βρήκαν την
ευκαιρία ν' "απλώσουν" το θέμα και σιγά - σιγά μπήκε
στη μέση και το άλλο.... "μείζον"(!) ζήτημα, των υπο-
λειμμάτων των μαρμάρων. Τα κομματιασμένα μάρμαρα
δηλαδή, των "σκουπιδιών" όπως ακούστηκε, τα οποία,
αντί να τα πετάξουν, τα κρατάνε, ώστε να επιδιορθώνουν
όταν χρειάζεται κάποιους τάφους, κατά δήλωση τόσο του
δημάρχου όσο και του αντιδημάρχου. 
Πάνω σ' αυτό, και με την προτροπή του κ. Μπουγά, η
κυρία Μαυρίδου είπε ότι, όταν πήγε στο χώρο της φύλα-
ξης αυτών των υπολειμμάτων, δεν υπήρχε τίποτε μέσα. 
Στο σημείο αυτό, και πάλι με προτροπή του κ. Μπουγά,
η εν λόγω δ.σ. ανέφερε πως, τα σπασμένα μάρμαρα πω-
λούνται, "όπως της είπαν κάποιοι". Τότε - και δικαίως -
ο κ. Δούμας της ζήτησε να αποκαλύψει τα ονόματα αυτών
των "κάποιων", κάτι που η κυρία Μαυρίδου απέφυγε να
κάνει. 
Εκτός, όμως, από τον Αντιδήμαρχο, αντέδρασε και ο Δή-
μαρχος, ο οποίος, παίρνοντας το λόγο, στάθηκε αλλη-
λέγγυος στον κ. Δούμα, λέγοντας για το σοβαρό έργο
που επιτελεί και για την αύξηση των εσόδων από το παγ-
κάρι τα τελευταία χρόνια, παρά τις αντίξοες οικονομικά
συνθήκες και την γενικότερη κρίση που βιώνουμε. 
Μίλησε και για σπασμένα μάρμαρα και που τα χρησιμο-
ποιούν, προκειμένου να μην επιβαρύνονται οι δημότες,
αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί, με σαφή τρόπο,  πως,
"κατηγορίες" του τύπου "κάποιοι μου είπαν, κάτι" δεν
αξίζει να τις παίρνει κανείς στα σοβαρά. 
Έκλεισε δε, εκφράζοντας την απεριόριστη εμπιστοσύνη
του προς το πρόσωπο του κυρίου Δούμα. 
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ΟΔήμαρχος  Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χα-
τζηδάκης σας προσκαλεί στη μεγάλη ενημερω-

τική ημερίδα "Διαχειρίσου έξυπνα το Διαβήτη σου"
που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2015,
στις 6 μ.μ., στον Πολυχώρο του Δημαρχείου Πα-
λαιού Φαλήρου (Τερψιχόρης 51 και Αρτέμιδος). 

Την Ημερίδα θα χαιρετίσουν ο Δήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο Δήμαρχος Αλί-
μου κ. Α. Κονδύλης και η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου
κα. Μ. Ανδρούτσου. Χαιρετισμό επίσης θα απευθύ-
νει ο Διευθυντής του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου
ενώ την ημερίδα θα συντονίσει ο Αντιδήμαρχος Δι-
οικητικού, Οικονομικών και Ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων Γιάννης Φωστηρόπουλος.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιείται στα πλαίσια

του ευρωπαϊκού προγράμματος ελέγχου του Δια-
βήτη SmartCare και στο οποίο συμμετέχουν οι
Δήμοι Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου και Αγίου Δημη-
τριου, θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ομιλία ο
Διαβητολόγος του Ιατρικού Π. Φαλήρου Δρ. Ιωάν-
νης Ντούπης, σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις στον
σακχαρώδη διαβήτη.  Ενημέρωση για την πορεία του
έργου θα κάνει η αντιδήμαρχος Αγ. Δημητρίου κα.
Καντζέλη και η αντιδήμαρχος Αλίμου κα. Δ. Σύρμα.
Σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SmartCare θα
υπάρξει παρουσίαση και ενημέρωση από τον κ.
Τάσο Ρεντούμη, ενώ θα πραγματοποιηθούν από νο-
σηλευτές, δωρεάν έλεγχοι διαβήτη και διαβητικού
ποδιού.
Η γνωστή καλλιτέχνις Τζούλυ Μασσίνο θα τραγου-
δήσει και θα μιλήσει για την προσωπική της εμπειρία
για το διαβήτη.

SmartCare
Μεγάλη ενημερωτική ημερίδα
για τον διαβήτη

Δήμαρχος Π. Φαλήρου: 
Εμπιστεύομαι απόλυτα τον Ανδρ. Δούμα

Ο λόγος για το παγκάρι του νεκροταφείου και.... τα υπολείμματα των μαρμάρων
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Νέος πρόεδρος του ΣΠΑΥ, του
Συνδέσμου για την Ανάπτυξη

του Υμηττού, εξελέγη ο Δήμαρχος
ΗλιούποληςΒασίλης Βαλασόπου-
λος. 
Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στα
γραφεία του ΣΠΑΥ στο Βύρωνα,
σήμερα 3 Μαρτίου 2015, και συνυ-
ποψήφιος του κυρίου Βαλασόπου-
λου ήταν ο Δήμαρχος Χολαργού -
Παπάγου Ηλίας Αποστολόπουλος. 
Στις τρεις ψηφοφορίες που διενερ-
γήθηκαν οι δύο υποψήφιοι ισοψή-
φισαν. Τόσο ο κ. Βαλασόπουλος
όσο και ο κ. Αποστολόπουλος έλα-
βαν στο σύνολο των 23 εκλεκτό-
ρων από 11 ψήφους ο καθένας,
ενώ υπήρξε και μία λευκή. 
Το αποτέλεσμα κρήθηκε με κλή-
ρωση με τον δημοτικό σύμβουλο
Ελληνικού - Αργυρούπολης Θανάση
Καλύβα να τραβά τον τυχερό κλήρο
για τον Δήμαρχο Ηλιούπολης. 
Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος, επικεφαλής της πα-
ράταξης «Ζωγράφου Μπροστά»
Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Τα-

κτικό Μέλος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής (Ε.Ε.) του ΣΠΑΥ, εξελέγη ο
Δημοτικός Σύμβουλος της παράτα-
ξης «Ανατροπή στη Γλυφάδα - Αγω-
νιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία»
Αθανάσιος Ηλιόπουλος ενώ Ανα-
πληρωματικό Μέλος της Ε.Ε. εκλέ-
χτηκε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Προστασίας και Πολιτισμού Κρω-
πίας, αρμόδιος και για θέματα Πολι-
τικής Προστασίας, Θεόδωρος
Γρίβας.
“Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους
συναδέλφους, Δημάρχους και Δη-
μοτικούς Συμβούλους, που με τίμη-
σαν εκλέγοντάς με Πρόεδρο του
ΣΠΑΥ και να τους υποσχεθώ ότι θα
συνεχίσουμε όλοι μαζί το δημιουρ-
γικό έργο της προηγούμενης Διοί-
κησης και του Προέδρου της, κ.
Νίκου Χαρδαλιά, για το καλό του
Υμηττού και όλων των πολιτών.”
δήλωσε ο νέος Πρόεδρος του
ΣΠΑΥ, κ. Βασίλης Βαλασόπουλος.

Μέλη του ΣΠΑΥ, σκοπός του
οποίου είναι η προστασία του δά-

σους του Υμηττού από φυσικές και
ανθρωπογενείς αιτίες, είναι οι
δήμοι: 

Αγίας Παρασκευής 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Βύρωνα 
Γλυφάδας

Δάφνης - Υμηττού 
Ελληνικού - Αργυρούπολης 
Ζωγράφου
Ηλιούπολης 
Καισαριανής 
Κρωπίας 
Παιανίας 
Παπάγου - Χολαργού 

ΣΠΑΥ: Νέος Πρόεδρος ο Δήμαρχος 
Ηλιούπολης Βασίλης Βαλασόπουλος 

Τερψιθέας 1 & Αχιλλέως - Παλαιό Φάληρο - τηλ. 210-9355577, κιν. 6945783459
email: steliougeuseis@gmail.com

Γεύσεις του ΣτέλιουΓεύσεις του Στέλιου
Οι γεύσεις του Στέλιου , με εκλεκτή Κρητική κουζίνα, αγνά υλικά ,εξυπηρετικό προσωπικό
σας υπόσχονται μια μοναδική γευστική εμπειρία.
Αρκεί μια επίσκεψη για να το διαπιστώσετε με ασυναγώνιστα εδέσματα και καλή μουσική!!!

Αριστερά: Το νέο προεδρείο του ΣΠΑΥ. Ο
νέος πρόεδρος Βασίλης Βαλασόπουλος και
δίπλα του, δεξιά, ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης
Αγγελόπουλος. Αριστερά του  ο Θεόδωρος
Γρίβας (αναπληρωματικό μέλος), ο απερχόμε-
νος αντιπρόεδρος Κωστής Παπαδόπουλος και
άκρη αριστερά το τακτικό μέλος Θανάσης
Ηλιόπουλος. 
Επάνω: Ο δήμαρχος των 3Β Γρ. Κωνσταντέλ-
λος κατά τη διάρκεια της ψηφοφορία. 

Ο Βασίλης Βαλασόπουλος στην τοποθέτησή του. Δεξιά ο δημοτικός
σύμβουλος και εθελοντής κ. Θεοδοσόπουλος. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου σε συνεργασία με την Ελληνική Εται-

ρεία εθελοντών και ασθενών για την ν. Πάρκιν-
σον «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ - κίνηση» στην προσπάθεια
τους να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν
και να προωθήσουν μια όσο γίνεται πιο ολο-
κληρωμένη διαχείρηση της νόσου, συνδιοργα-
νώνουν το πρόγραμμα «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ-
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ» με δωρεάν υπο-
στήριξη των φροντιστών και πασχόντων από
νόσο Πάρκινσον.

"Στο Δήμο μας" αναφέρει ο αρμόδιος Αντιδή-
μαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος,  "δημιουρ-
γείται η Κοινότητα Πάρκινσον «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
κίνηση- Παλαιού Φαλήρου» με σκοπό την διε-
νέργεια δωρεάν δράσεων για την αντιμετώπιση
της νόσου. Πιο συγκεκριμένα θα προγραμματι-
στούν:

- Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Νόσος Πάρ-
κινσον. Από την θεωρία στην Πράξη»
- Εξέταση αξιολόγησης από εξειδικευμένη
ομάδα επιστημόνων.
- Ομαδικά προγράμματα φυσικοθεραπείας ατό-
μων με νόσο Πάρκινσον
- Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης για τους
φροντιστές των ασθενών
- Σχολείο Φροντιστών ατόμων με νόσο Πάρ-
κινσον
- Μηνιαίες συναντήσεις μελών της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
κίνηση- Παλαιού Φαλήρου με στόχο την ενημέ-
ρωση
και την κοινωνικοποίηση".

"Η Πάρκινσον είναι μια νόσος", συνεχίζει ο κ.
Φωστηρόπουλος "που χρειάζεται πολύπλευρη
αντιμετώπιση με πολλαπλές ανάγκες θεραπείας,
φροντίδας και υποστήριξης. Η ομάδα, η κοινό-
τητα είναι πηγή γνώσης και δύναμης. Στο πρό-
γραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι
κάτοικοι του Δήμου μας".

"Τους καλούμε να γίνουν δωρεάν μέλη της  και
να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα:
Γραμμή Βοήθειας Πάρκινσον ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ κί-
νηση 210-2224466 (10:00-18:00)
email: epikouros.kinisi@outlook.com (αναφέ-
ρατε Δήμο και στοιχεία επικοινωνίας)
www.parkinsonportal.gr 

Γ. Φωστηρόπουλος: 

Δημιουργούμε στο Δήμο

μας κοινότητα Πάρκινσον 

Η Μαρίνα Φλοίσβου μαζί με όλα τα καταστήματά
της σας προσκαλούν στο 2nd Spring Street Party
που διοργανώνουν από κοινού αυτό το Σάββατο
4 Απριλίου!

Από τη μία άκρη της μαρίνας ως την άλλη στήνεται
μία υπέροχη ανοιξιάτικη γιορτινή ατμόσφαιρα, με
non-stop μουσικές επιτυχίες, Dj ο Μιχάλης Τσαου-
σόπουλος (12:00-14:00), και με κεράσματα που
έχουν επιμεληθεί τα καταστήματα της μαρίνας: 
- από fingerfood με θαλασσινούς μεζέδες μέχρι και
σούσι,
- από παγωτό μέχρι και μαλλί της γριάς,
- από χυμούς και non-alcoholic drinks μέχρι σφηνά-
κια ρακί και μαργαρίτες,
- από δώρα μέχρι διαγωνισμούς με πολλές εκπλή-
ξεις!!!

Μια γιορτή για όλες τις ηλικίες:
· για τα παιδιά που αγαπούν το παγωτό, τη σοκο-
λάτα, τα μπαλόνια, το face painting και το παιχνίδι με
όμορφες μασκότ,
· για τους νέους που λατρεύουν τη μουσική, τρέ-
φονται υγιεινά με χυμούς και μπάρες δημητριακών,
αθλούνται με zumba αλλά πάντα εξετάζουν και νέους
εναλλακτικούς τρόπους άθλησης,
· για τους μεγαλύτερους που επιθυμούν να κάνουν
απλά τη βόλτα τους, να γευτούν θαλασσινούς μεζέ-
δες, να δοκιμάσουν ως επιδόρπιο νέες γεύσεις
frozen yogurt και δεν θα διστάσουν να ποζάρουν
για μία πρωτότυπη καρικατούρα.
Let’s celebrate Spring all together!!!
Το 2nd Spring Street Party στη Μαρίνα Φλοίσβου
το Σάββατο 4 Απριλίου  ξεκινάει στις 12:00 το με-
σημέρι και διαρκεί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα!!

"2nd Spring Street Party" στη Μαρίνα Φλοίσβου 



Στη σκιά της απορριπτικής απόφασης του Ε'
Τμήματος του ΣτΕ και των αντιδράσεων

που έχουν δημιουργηθεί τόσο στην κοινωνία
αλλά και στους επενδυτές, για το δυσμενές
πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται με τις  θέ-
σεις του αρμόδιου υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος (υπουρ-
γος Παν. Λαφαζάνης), ήρθε χθες προς συζή-
τηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και η
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
επενδυτικού σχεδίου για τα "ΑΣΤΕΡΙΑ" Γλυ-
φάδας. 

Η απόφαση που πήρε χθες η διοικούσα παράταξη
"Δύναμη Ζωής" της Ρένας Δούρου, να υπερψη-
φίσει την ΜΠΕ παρά τις αντιδράσεις που σημει-
ώθηκαν στο εσωτερικό της, καταδεικνύει για μια

ακόμα φορά πόσο αντίρροπες είναι οι δυνάμεις
στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. 
Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι κατανοούν
την ανάγκη της χώρας να προσελκύσει επενδυ-
τικά σχέδια που θα φέρουν ζεστό χρήμα και θα
ανοίξουν την αγορά εργασίας και από την άλλη
βρίσκονται εκείνοι που τάσσονται εχθρικά σε
κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία θεωρώντας πως κάθε
τέτοια, αποτελεί αμιγώς πεδίο εκμετάλλευσης του
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, υποβάθμισης
του περιβάλλοντος και καθαρής κερδοσκοπίας. 
Την ΜΠΕ για τ' "ΑΣΤΕΡΙΑ" δεν ψήφισαν 10 πε-
ριφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης της Ρένας
Δούρου, ενώ υπερψηφίστηκε και από τις παρατά-
ξεις του Γιάννη Σγουρού και του Γιώργου Κου-
μουτσάκου.   
Καταψήφισαν οι: ‘Αννα Βασιλάκη, Γιάννης Πρω-

τονοτάριος, Φλωρεντία Νικολιδάκη, Ζωή Ράϊκου
και Μαρίνα Κούκα, οι Παναγιώτης Πατσαβός,
Ασημάκης Μαντάς, Παρασκευή Τουτουντζή και
Απόστολος Γούλας ψήφισαν λευκό, ενώ απείχε
ο Κώστας Βλάχος.
Μάλιστα, η κ. Νικολιδάκη άσκησε έντονη κριτική
λέγοντας πως "οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ατ-
τικής πρέπει να κατανοήσουν ότι η κυβέρνηση
έχει αλλάξει. Τα στελέχη της Περιφέρειας πρέπει
να ενημερωθούν ότι οι μνημονιακοί νόμοι είναι
υπό έλεγχο». Τόνισε δε ιδιαίτερα,  ότι με την
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δημι-
ουργείται πρόβλημα στον υπουργό Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος Παναγιώτη
Λαφαζάνη ο οποίος είχε προσφύγει κατά τη συγ-
κεκριμένης επένδυσης.

Τι είπαν: 

Χρήστος Καραμάνος, Αντιπεριφερειάρχης: "Η
σημερινή ΜΠΕ απέχει παρασάγγας από τη μελέτη
περιβαλλοντικών όρων που ακυρώθηκε το 2003
από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο χώρος μας
είναι ο βασικός κορμός όλων των κινητοποι-
ήσεων για την προστασία του Περιβάλλοντος. Εί-
μαστε καρφωμένοι στις ίδιες αρχές, την
υπεράσπιση του Περιβάλλοντος και του δημο-
σίου συμφέροντος».
Αναφερόμενος στη γνωμοδότηση της σημερινής
ΜΠΕ σημείωσε ότι ο εισηγητής έχει θέσει αυστη-
ρούς όρους, ότι παραμένουν μόνο τα υπάρχοντα
κτίσματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα
αυθαίρετα κτίσματα των τελευταίων 20-30 χρό-
νων και ότι υπάρχει απόλυτη προστασία της δα-
σικής έκτασης και του αρχαιολογικού χώρου.
Χρήστος Καπάταης, Αντιπεριφερειάρχης Νό-
τιου Τομέα Αθηνών: "Η Περιφέρεια θέτει τους
όρους και προσδοκά να έχει τους ελεγκτικούς μη-
χανισμούς για να επιτηρήσει το σεβασμό τους. Η
λειτουργία του ξενοδοχείου θα αποτρέψει τη λει-
τουργία νυχτερινών κέντρων, που δεν μπορεί κα-
νένας να κλείσει εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με τη
μελέτη δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στο φυσικό
περιβάλλον. Οι όροι που τέθηκαν είναι προς την
κατεύθυνση της λειτουργίας του ξενοδοχειακού
συγκροτήματος με ασφάλεια και της δημιουργίας
θέσεων εργασίας".
Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος, Περιφερειακός
Σύμβουλος, εισηγητής της γνωμοδότησης: H
Περιφερειακή Αρχή επιδιώκει τη βιώσιμη ανά-
πτυξη με ανταποδοτικά οφέλη για τους κατοίκους
και γι αυτό λέει «ναι» στην επένδυση που θα είναι
ήπιας μορφής".
Δέσποινα Κουτσούμπα, Περιφερειακή Σύμ-
βουλος της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής (ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ καταψήφισε):  "Η παράταξη της κ.
Δούρου πάει να ψηφίσει ενάντια στη θέληση των
μελών του ΣΥΡΙΖΑ και των κατοίκων της περιο-
χής, προσθέτοντας ότι ο κ. Λαφαζάνης θα κλη-
θεί να εγκρίνει μια επένδυση κατά της οποίας είχε
προσφύγει.
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Κι αυτό το λέω, επειδή, βέβαιο είναι,
πως, την ώρα της δίκης θα τρέμουν σαν

ψάρια που πιάστηκαν στ' αγκίστρι. Θα
είναι η στιγμή που θα αποκαλυφθούν τα
πρόσωπα και θ' ακουστούν τα ονόματά
τους. 

Θα είναι η ώρα της σκληρής αλήθειας
γι' αυτούς τους "ψευτόμαγκες της

πεντάρας", όπως τους αποκαλεί ο κόσμος,
αφού, τότε, δεν θα μπορούν να κρύβονται
πίσω από την ανωνυμία τους υβρίζοντας
και συκοφαντώντας, δίνοντας λόγο για
όλα!

Τότε - και μόνο τότε - θα καταλάβουν
ότι, αυτό που (ήθελαν) να πιστεύουν,

πως, ποτέ δεν θα πιαστούν στ' αγκίστρι
δηλαδή, ήταν σπίτι χωρίς θεμέλια. 

Το χειρότερο δε, και όπως μου εξήγη-
σαν οι αρμόδιες διωκτικές αρχές, είναι

ότι, πολλοί απ' αυτούς τους "ψευτόμαγ-
κες" (ο κόσμος τους λέει και
"κουρ....γκες"), τους ανώνυμους υβριστές
του διαδικτύου, του cyber bullying που εί-
παμε και νωρίτερα, είναι και γονείς πολύ
μικρών παιδιών, αλλά και παιδιών στην
ηλικία του ανθρώπου που χάθηκε, του
Βαγγέλη Γιακουμάκη. 
Δυστυχώς...  

Οι ψευτόμαγκες του Διαδικτύου
συνέχεια από τη σελ. 2

ΑΣΤΕΡΙΑ Γλυφάδας: Κόντρα στο Λαφαζάνη η έγκριση
της  Μελέτης Περιβάλλοντος  από την Περιφέρεια

Ένα ευρύ πρόγραμμα εμβολιασμού
ανασφάλιστών παιδιών έχει ξεκινή-

σει ο Δήμος Γλυφάδας. Την Τετάρτη,
3 Μαρτίου, εμβολιάστηκαν στο Κοι-
νωνικό Ιατρείο Γλυφάδας και σε συ-
νεργασία με την ΜΚΟ «Αποστολή
Άνθρωπος» παιδιά χωρίς δυνατότητα
πρόσβασης σε δημόσιο φορέα υγείας.
Στην επιτυχή πραγματοποίηση της
δράσης συνέβαλε η εθελόντρια παι-
δίατρος της οργάνωσης, κυρία Ελένη
Κότσιφα.

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να ενταχθούν τα παιδιά τους στις δράσεις εμβολιασμού μπορούν
να επικοινωνήσουν με το Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Γλυφάδας στο τηλέφωνο 210
9602054. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας εμβολιασμού του παιδιού
τους.

Ο δήμος Γλυφάδας εμβολιάζει 
ανασφάλιστα παιδιά
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Στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμι-
σης δημοτικών κτιρίων και εξοικονό-

μισης ενέργειας Certus συμμετέχει ο
δήμος Αλίμου στο πλαίσιο του συμφώνου
των Δημάρχων. 
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αλίμου Αν-
δρέας Κονδύλης, ήδη έχει ξεκινήσει η εκ-
πόνηση και υλοποίηση της ενεργειακής
μελέτης για την αναβάθμιση ολόκληρης
της πόλης στο πλαίσιο του προγράμματος. 

"Το CERTUS  είναι ένα ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα, μία σύμπραξη Δήμων που γίνεται
στο πλαίσιο του συμφώνου των Δημάρχων"
εξηγεί ο δήμαρχος Αλίμου και συνεχίζει.
"Το σύμφωνο των Δημάρχων είναι η συμ-
φωνία Δήμων απ' όλη την Ευρώπη να μει-
ώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας μέσα στις πόλεις και άρα να οφε-
λήσουν και να βελτιώσουν το περιβάλλον
μέχρι το 2010". 
"Στο πλαίσιο λοιπόν, αυτό, εκπονούμε μια
μελέτη για το πως θα εξοικονομήσουμε ηλε-
κτρικό ρεύμα με ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης,
με μονώσεις των κτιρίων, μια σειρά από
μέτρα που σε πρώτη φάση όλα τα δημοτικά

κτίρια θα πιστοποιηθούν. Η δεύτερη φάση
είναι ότι μέσα από την πιστοποίηση του προ-
γράμματος Certus θα μπορούμε να συμμε-
τάσχουμε και σε άλλα ευρωπαϊκά
προγράμματα. Είμαστε πρωτοπόροι στον
τομέα αυτό. Γίνεται πολύ καλή δουλειά και
πιστεύω ότι τα οφέλη για το περιβάλλον θα
είναι άμεσα αντιληπτά από τους συνδημότες
μας". 

Τέσσερις δήμοι της Νότιας Ευρώπης 

Στο CERTUS ενώνουν τις δυνάμεις τους τέσ-
σερις δήμοι της Νότιας Ευρώπης, ο Άλιμος
(Ελλάδα), η Μεσσίνα (Ιταλία), η Ερεντερία
(Ισπανία) και η Κοΐμπρα (Πορτογαλία), για
να μελετήσουν σε συνεργασία με εξειδικευ-
μένους τεχνικούς και οικονομικούς φορείς,
την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τρόπων
χρηματοδότησης των ανακαινίσεων στα δη-
μοτικά τους κτήρια, ώστε να επιτύχουν σχε-
δόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση,
βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες ευ-
κρασίας των εργαζομένων. 
Τ’ αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στους
υπόλοιπους Δήμους των 4 χωρών μέσω
ημερίδων και επιμορφωτικών δράσεων.
Το Ευρωπαϊκό Έργο CERTUS έχει ως στόχο
την διαμόρφωση καινοτομικών μεθόδων
χρηματοδότησης, για την ανακαίνιση των
δημοτικών κτιρίων ώστε να γίνουν σχεδόν
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης σύμ-
φωνα με την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία. Το
έργο εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος
«Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».
Επικεντρώνεται στις χώρες της Νότιας Ευ-
ρώπης που λόγω της οικονομικής κρίσης
έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να επενδύσουν

σε μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις για την εξοι-
κονόμηση ενέργειας, καθώς αυτές είναι εν-
τάσεως κεφαλαίου.
Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:
Μελέτη 12 αντιπροσωπευτικών παραδειγμά-
των ριζικής ανακαίνισης κτιρίων στους 4
συμμετέχοντες Δήμους τα οποία θ’ αποτε-
λέσουν πρότυπα για ολόκληρη την Νότια
Ευρώπη.
Προσαρμογή των υπαρχόντων μοντέλων
και των διαδικασιών παροχής ενεργειακών
υπηρεσιών ώστε να καλύψουν τις ανάγκες
των Δήμων και των ανακαινίσεων σε συν-
θήκες οικονομικής στενότητας.
Μελέτη της βέλτιστης εφαρμογής καινοτομι-
κών τρόπων χρηματοδότησης
Παροχή μέσων και παραδειγμάτων για την
εκτέλεση παρόμοιων έργων σε άλλους Δή-
μους με παρεμφερείς συνθήκες.
Υποστήριξη της εφαρμογής των αποτελε-
σμάτων σε άλλους Δήμους των συμμετε-
χόντων κρατών μελών, με την ανάπτυξη
ικανοτήτων μέσω της κατάρτισης του προ-
σωπικού τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώ-
νονται από την ιστοσελίδα του Δήμου αλλά
και του ίδιου του έργου (www.certus-pro-
ject.eu).

Certus: "Ευφυής Ενέργεια" για το Δήμο Αλίμου
μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος 

Την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015, ο Δήμαρχος
Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, επισκέφτηκε το

ΤΕΙ Πειραιά, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγ-
καίνια του πρώτου Σταθμού Ηλιακής Φόρτισης
Ηλεκτροκίνητων Αυτοκινήτων. 

Ο Δήμαρχος εξέφρασε ζωηρό ενδιαφέρον για
αυτήν την οικολογική και πρωτοποριακή ιδέα
που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε δημοτικά
οχήματα, όπως τα απορριμματοφόρο κ.λπ. με
χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

Μαζί με την αλλαγή της ιδιοκτησίας στο
κτήμα Τραχώνων στον Άλιμο, απ' ότι φαί-

νεται άλλαξε και η πολιτική προσέγγισης των
κατοίκων στο εσωτερικό του και ιδιαίτερα
στον Βυζαντινό Ναό των Εισοδίων της Θεοτό-
κου. 
Όπως μας πληροφορεί η Επιτροπή Κατοίκων
Αλίμου για τους Τράχωνες, με ιδιαίτερη κατά-
νυξη τελέστηκε η δεύτερη Ακολουθία των Χαι-
ρετισμών της Θεοτόκου στο Βυζαντινό ναό και
το μοναδικό περιβάλλον, το φυσικό κάλλος
και οι ψαλμωδίες των ιερέων συνέβαλαν σε μια
κατανυκτική και μοναστηριακή ατμόσφαιρα. 
Να σημειωθεί ότι η τελευταία ακολουθία Χαι-
ρετισμών έγινε στον Ναό πριν από 25 χρόνια!
Όλα τα παραπάνω όπως αναφέρει η Επιτροπή,
οφείλονται στην καλή διάθεση που έχει επιδεί-
ξει ο καινούργιος ιδιοκτήτης του κτήματος,
που είναι η εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. 
Η ελληνική εταιρεία Σκλαβενίτης από την
πρώτη στιγμή που αγόρασε την εταιρεία
ΜΑΚΡΟ διεμήνυσε ότι θα υπάρξει καλή συνερ-
γασία σχετικά με τον ναό. 
Οι εκπρόσωποι της εταιρείας διαβεβαίωσαν ότι
δεν θα αποτελεί πλέον πρόβλημα ο περιορι-
σμός των 150 ατόμων που θα εισέρχονται
στον Ναό, όπως γινόταν επί ΜΑΚΡΟ και θα δι-
ευκολύνουν πλέον την πρόσβαση της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας στο κτήμα.
Όταν μια εταιρεία, όπως ο Σκλαβενίτης, είναι

αληθινά φιλική και έχει ανθρώπινο πρόσωπο,
τονίζει η Επιτροπή Κατοίκων,  τότε αυτό θα
έχει θετικές συνέπειες στην τοπική κοινωνία.
Τέτοιες εταιρείες οφείλουμε να τις στηρίζουμε!

Ενδιαφέρον του δήμου Αλίμου για 
ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ηλιακής φόρτισης 

Κτήμα Τράχωνες: Άλλαξε πολιτική 
η νέα ιδιοκτησία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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