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ΓΟΠΦ "ΑΡΜΟΝΙΑ": Γιόρτασαν
10 χρόνια ζωής και βράβευσαν
το δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη

O

γυµναστικός όµιλος Παλαιού Φαλήρου "Η ΑΡΜΟΝΙΑ", στα πλαίσια της "Γιορτής της Γυµναστικής" και µε αφορµή την συµπλήρωση 10 χρόνων
από την ίδρυση του συλλόγου, τίµησε και βράβευσε τους ανθρώπους και φορείς που συνέβαλαν
καθοριστικά στην στήριξη και την ανάπτυξη του.

ΣΕΛ.3

Δήµαρχος Αλίµου: Εφιαλτικό
το τοπίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µετά την ψήφιση
του Πολυνοµοσχεδίου

H Παγκόσµια Ηµέρα του Πατέρα
γιορτάστηκε στο Παλαιό Φάληρο

Μ

ε αφορµή τον εορτασµό
της Παγκόσµιας Ηµέρας
του Πατέρα, η ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων,
µε την στήριξη του ∆ήµου
Παλαιού Φαλήρου διοργάνωσε σηµαντική εκδήλωση
στον Πολυχώρο του ∆ηµαρχείου.

ΣΕΛ.2

Στο Δήμο Αλίμου 80 στρεμ.
του κτήματος Γερουλάνου
Στα 80 στρέμματα που παραχωρούνται στο Δήμο περιλαμβάνονται το δάσος, οικήματα της οικογένειας Γερουλάνου,
το Βυζαντινό εκκλησάκι της Κοίμησης της Θεοτόκου κ.ά.

Το πλαίσιο συνεργασίας με τον Σκλαβενίτη
Με ένα πλαίσιο συνεργασίας που συμφωνήθηκε ανάμεσα
στο δήμο και στον επιχειρηματία κ. Σκλαβενίτη, ιδιοκτήτη
του κτήματος, προσδίδεται πολεοδομικός χαρακτήρας στην
περιοχή με την ένταξή του στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
του Δήμου.
Το πλαίσιο συνεργασίας εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο με 22 ψήφους υπέρ και 4 ψήφους κατά. Κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης "Άνω - Κάτω
στο Καλαμάκι" Μπελιά, Γιανούτσου, Αθανασοπούλου και η
Κυριακή Καμαρινού της "Λαϊκής Συσπείρωσης".

Α

νάμεσα στα εξοντωτικά για την κοινωνία μέτρα της περικοπής των συντάξεων της μείωσης του αφορολογήτου
και άλλων βαρύτατων μέτρων βρίσκονται
και μέτρα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και συνιστούν ευθεία επίθεση,
όπως τη χαρακτήρισε ο κ. Κονδύλης κατά
τη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου,
ενημερώνοντας τους συναδέλφους του.
Ο Δήμαρχος είπε πως με το άρθρο 80α
μειώνονται κατά ένα 1,8 δισ. ευρώ οι ήδη
μειωμένοι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
(ΚΑΠ).
"Μας ζητάνε να δημιουργούμε πλεονάσματα λες και είμαστε επιχειρήσεις, ενώ
για το 2018 - 2019 μηδενίζουν τις προσλήψεις για τους Δήμους και πραγματοποιούν μόνο για το Δημόσιο. Μας ζητάνε να
κρατάμε χρήματα στο ταμείο και πολύ φοβάμαι πως θα αντιμετωπίσουμε διάφορα
προβλήματα ακόμα και με τη μισθοδοσία
των υπαλλήλων".
"Η κεντρική διοίκηση έχει εχθρική συμπεριφορά απέναντι στους ΟΤΑ. Δεχόμαστε
ένα κύμα νεοσυγκεντρωτισμού. Την Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως την ξέραμε μέχρι
σήμερα να την ξεχάσουμε", τόνισε ο δήμαρχος Αλίμου.
"Μέσα από όλα αυτά που θα ψηφιστούν
είναι καταφανές ότι ο Καλλικράτης ακυρώνεται" είπε ο δήμαρχος.

σελ. 6

ΣΕΛ 7

Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη

Η αλήθεια για το Ασκληπιείο Βούλας - Γιατί αντιδρούν οι συνδικαλιστές στα σχέδια του δημάρχου

Σ

φοδρές ήταν οι αντιδράσεις του συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζομένων του νοσοκομείου για το σχέδιο ανάπλασης χώρου του
Ασκληιείου, στην πρόσφατη παρουσίαση της μελέτης, στους δημότες
από τους μελετητές και προσωπικά από τον δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο.

ΣΕΛ.7
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H Παγκόσµια Ηµέρα του Πατέρα
γιορτάστηκε στο Παλαιό Φάληρο

Τα σκουπίδια της οργής,
αναδύουν τη μπόχα
του λαϊκισμού
Του Δημήτρη Μαρκόπουλου

Β

ρώμα στους δρόμους,
Δυσοσμία στην πολιτική.

Γιατί η κατάσταση με τα
σκουπίδια βρωμάει από
καιρό. Από τότε που οι Παναγιώτης Κουρουμπλής, Χριστόφορος Βερναρδάκης και
κατόπιν ο Πάνος Σκουρλέτης
για να δείξουν το πόσο αριστεροί είναι, το πόσο νοιάζονται τάχα για τον δημόσιο
υπάλληλοι έδωσαν μια νομοθετική λύση «τσάτρα –
πάτρα» που εγκλώβισε τους
παρατασιούχους (αφού διαρκώς οι συμβάσεις τους παρατείνονται).
Σου έλεγαν οι πονηροί πολιτικοί «βλάχοι»: «θα το παίξουμε εμείς προστάτες των
συμβασιούχων και η αντιπολίτευση θα εκτεθεί. Θα ποντάρουμε στη διόγκωση με
κάθε μέσο του Κράτους για
να έχουμε μόνιμα τα ψηφαλάκια».
Να όμως που οι ίδιοι τώρα
βρέθηκαν μπροστά στα
σκουπίδια της οργής. Οι ίδιοι
μυρίζουν τη μπόχα του λαϊκισμού τους.
Οι συμβασιούχοι σε έναν
αγώνα για τους ίδιους ζωής
και θανάτου που βρίσκεται
σε πλήρη αντίθεση με το success story «βγαίνουμε μωρό
μου βγαίνουμε έξω από το
τούνελ», ένα βήμα πριν την
ανεργία και την ανέχεια, χρεώνουν στον Πάνο Σκουρλέτη
το πρόβλημα. Και καλά του
κάνουν. Αυτός είναι ο πλειοδότης του λαϊκισμού. Αυτός
τους θεώρησε «ιθαγενείς»
και τους προσέφερε προ
μηνών τις χάνδρες ενός ανεφάρμοστου νόμου. Ενός
νόμου που κατέπεσε. Όπως
και τώρα, στο και πέντε, πάλι
θέλει να προωθήσει λύση

μπάλωμα. Λύση – μη λύση.
Όμως και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στους Δήμους οφείλουν να σκεφτούν. Να
αξιολογήσουν. Να ζυγίσουν.
Γιατί αυτή η κινητοποίηση
είναι ξεκάθαρα λάθος. Ο
τσαμπουκάς των σκουπιδιών
έξω από νοσοκομεία, η
άθλια εικόνα εν μέσω τουριστικής σεζόν, η χώρα – Φυλή
όπως …εκφυλίζεται δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Σαφώς είναι δικαίωμα τους
να αντιδρούν. Δικαίωμα
έχουν στην εργασία. Δικαίωμα να σπουδάσουν τα
παιδιά τους. Όχι όμως ρημάζοντας τις δουλειές των
άλλων. Όχι ρημάζοντας μια
χώρα. Όχι θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Ως άνθρωποι λοιπόν της καθαριότητας, οφείλουν να καθαρίσουν πρώτα το μυαλό
τους. Να ξεβρωμίσουν – πολιτικά – εκείνα τα σκουπίδια
του λαϊκισμού που τους συμπεριφέρονται σαν να είναι
χαχόλοι.
Οφείλουν να βρουν νέες
μορφές κινητοποιήσεων και
να μην αντιγράφουν τους
Σταμουλοκολλάδες. Οφείλουν τέλος καθαρά και
χωρίς καθυστέρηση να μην
τσιμπήσουν σε νέες ομηρίες.
Γιατί ένα εργατικό κίνημα χειραφετημένο δεν μπορεί να
ζητάει μονάχα την ευθύνη
στους άλλους.

Μ

ε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας
Ηµέρας του Πατέρα, η ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, µε την στήριξη του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου διοργάνωσε σηµαντική εκδήλωση
στον Πολυχώρο του ∆ηµαρχείου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η γιορτή του πατέρα δεν
αφορά μόνο τους πατεράδες, αλλά την πατρότητα γενικά και την συνεισφορά των μπαμπάδων στο κοινωνικό σύνολο. Η γιορτή ξεκίνησε από την Αμερική στις
αρχές του 20ου αιώνα εμπνευσμένη από την αντίστοιχη γιορτή της μητέρας και στην Ελλάδα καθιερώθηκε πρόσφατα ως συμπληρωματική της γιορτής της
μητέρας.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο ∆ήμαρχος Παλαιού Φαλήρου ∆ιονύσης Χατζηδάκης, η Πρόεδρος της
∆ημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και
∆ημοτική Σύμβουλος ∆ήμου Παλαιού Φαλήρου κ.
Μαρία Ζάγκα ενώ με τίτλο ¨περι πατρότητας¨ τοποθετήθηκε για το θέμα η γνωστή και καταξιωμένη οικογενειακή σύμβουλος & ψυχολόγος κ. Τένια Μακρή.
Ο ∆ήμαρχος Παλαιού Φαλήρου ∆ιονύσης Χατζηδάκης, στον σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στην
σημασία και στην ανάγκη της συνοχής της Ελληνικής
οικογένειας στην γκρίζα πραγματικότητα που ζούμε ¨
και τόνισε ¨τον κορυφαίο ρόλο της πατρότητας στη
διαμόρφωση της προσωπικότητας των μελών της,
πρωτίστως δε των παιδιών¨. Και συμπλήρωσε το ότι
¨αν η σύγχρονη βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση

δεν έχει οδηγήσει στην ρήξη του κοινωνικού μας ιστού
οφείλεται και πιστώνεται στην μέση ελληνική οικογένεια της οποίας κυριολεκτικώς η συνεισφορά της είναι
εθνική¨.
Ακολούθησε διάλογος με το κοινό ενώ η όλη εκδήλωση έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα.
Η μεγάλη συμμετοχή του κοινού, το πλήθος των ερωτημάτων προς τις επιστήμονες καθώς και ο εποικοδομητικός διάλογος που πραγματοποιήθηκε κατά την
διάρκεια της εκδήλωσης, αποδεικνύει το ενδιαφέρον
του κόσμου για το θέμα και δικαιώνει τα μέλη της
∆ημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων για την
πρωτοβουλία τους.

Πρέπει πρώτα να δει τη δική
του ευθύνη. Τα δικά του
λάθη. Τις δικές τους κακές
επενδύσεις σε πρόσωπα,
ιδέες και πρακτικές. Αν δεν
τα κάνουν αυτά οι εργαζόμενοι, τότε θα βρεθούν στον
κάλαθο των αχρήστων.
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ
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Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα
Τηλ.: 210- 8941.934, 210-8940.511- Fax: 210-8941.874
e-mail: info@vimaonline.gr - www.vimaonline.gr
Κωδ. Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας - Ενημέρωσης: 3892

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ
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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ΓΟΠΦ "ΑΡΜΟΝΙΑ": Γιόρτασαν 10 χρόνια ζωής και
βράβευσαν το δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη

Σε πρώτο πλάνο ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, πίσω ακριβώς οι Ντίνος Νικολαϊδης, και Τριαντάφυλλος Ξένος. Αριστερά ο Γιάννης Φωστηρόπουλος κι η Ελένη Μιχοπούλου.

O

γυµναστικός όµιλος Παλαιού
Φαλήρου "Η ΑΡΜΟΝΙΑ", στα
πλαίσια της "Γιορτής της Γυµναστικής" και µε αφορµή την συµπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση
του συλλόγου, τίµησε και βράβευσε τους ανθρώπους και φορείς
που συνέβαλαν καθοριστικά στην
στήριξη και την ανάπτυξη του.
Στα πλαίσια αυτά, βραβεύτηκε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης ο οποίος όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σκεπτικό της
απόφασης της βράβευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγο:
"με την 10χρονη στήριξη και προσφορά του προς τον σύλλογο συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχημένη
πορεία του¨.
Η βράβευση, που παρακολούθησε
πλήθος κόσμου, πραγματοποιήθηκε

στο Κλειστό Γυμναστήριο του Μοσχάτου, σε μια λαμπρή εκδήλωση
όπου οι αθλήτριες της ΑΡΜΟΝΙΑΣ (
ηλικίας από 4 έως 18 ετών) παρουσίασαν εξαιρετικές χορογραφίες ανάλογα με την ηλικία τους και
καταχειροκροτήθηκαν από τους 600
και πλέον θεατές.
Το βραβείο στον Δήμαρχο Παλαιού
Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη απένειμε η πρόεδρος του Γ.Ο.Π.Φ. ΑΡΜΟΝΙΑ Ελένη Μιχοπούλου , η
οποία όπως χαρακτηριστικά τόνισε ¨η
Δημοτική Αρχή του Παλαιού Φαλήρου από την πρώτη στιγμή συμμερίστηκε το πάθος των ανθρώπων του
συλλόγου για ανάπτυξη της ρυθμικής
γυμναστικής στο Παλαιό Φάληρο και
επίσης στήριξε τον Σύλλογο στην καθιέρωση του διεθνούς τουρνουά
APHRODITE CUP που φέτος έκλεισε
τα τρία χρόνια ζωής και είχε συμμετο-

χές από 23 χώρες¨.
Για την προσφορά τους στην ανοδική
πορεία του συλλόγου βραβεύτηκαν
επίσης ο Αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ντίνος Νικολαίδης
καθώς και οι Νίκος Γιαννιός, Νίκος
Χαλαµανδάρης και Τριαντάφυλλος
Ξένος οι οποίοι στην θητεία τους στον
Δ.ΑΚ. στήριξαν και ανέδειξαν το έργο
της ΑΡΜΟΝΙΑΣ.
Η απόφαση για την βράβευση του
Δημάρχου ήταν ομόφωνη, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με την ευχή όλων
και την δήλωση του Διονύση Χατζηδάκη ότι ¨του χρόνου η Γιορτή της Γυμναστικής, θα γίνει στο σπίτι μας, στο
νέο Κλειστό Γυμναστήριο του Παλαιού Φαλήρου¨.

"Μια γιορτή για τη φύση" στο Παλαιό Φάληρο
Mε αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης με την Αντιδήμαρχο
Περιβάλλοντος - Πρασίνου και
Υπεύθυνη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Βίκυ Ανδρικοπούλου
διοργάνωσαν “μια γιορτή για τη
φύση” το Σάββατο 27 Μαϊου στο
πάρκο του Φλοίσβου.
Συμμετείχαν οι επίσημες οικολογικές οργανώσεις και φορείς:
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ:
Ενα ΥΠΕΡΟΧΟ «LUNA PARK
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» διασκέδασαν
μικρούς και μεγάλους με... οικολογικό τρόπο.
• WWF HELLAS - Πανευρωπαικη Εκστρατεια Fish Forward
Πραγματοποιήθηκαν ευέλικτες
κατασκευές, ∆ιαδραστικά Παιχνίδια, Ψαρομαριονέτες, Κουκλοθέατρο, Ψαροφωτογράφηση,
Ψυχαγωγικές Ενέργειες με Performers-Παιδαγωγούς ντυμένους
με οικολογικές στολές έκπληξη!
∆ημιουργικό εργαστήρι με εικονική ψαραγορά!
• THE NATIONAL GEOGRAPHIC
LEARNING σε συνεργασια µε τα
THE SCHOLARS GROUPKANAKARI (Κέντρα Ξένων
Γλωσσών) “Based Learning”
Project. Οι μαθητές εξέθεσαν ερ-

γασίες στα Αγγλικά με θέμα «το
Περιβάλλον και την Οικολογία»
• ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Ενημέρωση & δράσεις για τη
προστασία του περιβάλλοντος
γιατί... “Η ΦΥΣΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ.
∆ΡΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ”
• HELMEPA / HELMEPA JUNIOR
Ενημέρωση με ψυχαγωγικές
δράσεις για την «Προστασία του
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος»
• LIFEGUARD HELLAS
Εµπειροι ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Έκαναν Επίδειξη Θαλάσσιας ∆ιάσωσης & Ενημέρωσης του κοινού
σχετικά με τις πρώτες βοήθειες
στην παραλία
• ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
Υιοθεσία: ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ για
κάθε αδέσποτο. Στείρωση & Εμβολιασμός: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΓΚΗΣ για
κάθε αδέσποτο Καμπάνια ενημέρωσης πως να αποκτήσετε
έναν τετράποδο φίλο ζωής!
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ “ΑΛΜΑ” «Art of Recycling» project. Η ανακύκλωση
ως εφαλτήριο καλλιτεχνικής
έκφρασης! (στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ELLAGrundtvig).
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To Παλαιό Φάληρο στηρίζει
τη Βρίσα Λέσβου

Το Ελληνικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών (EUW) διοργάνωσε άλλη μία
πολύ αξιόλογη ημερίδα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών, σχετικά με σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, τα οποία απασχολούν την καθημερινότητά τους

Τ

ο βράδυ της Παρασκευής 23 Ιουνίου 2017, στους εξωτερικούς χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου "ΦΛΟΙΣΒΟΣ",
δίπλα στη θάλασσα, ο δήµος Παλαιού Φαλήρου, πραγµατοποίησε µουσική εκδήλωση για τους σεισµοπαθείς του χωριού
Βρίσα Λέσβου, πρωτοστατούντος για µία ακόµα φορά, του δηµάρχου της πόλης Διονύση Χατζηδάκη.
Την εκδήλωση άνοιξε ο αντιδήμαρχος Πρόνοιας - Παιδείας και
Αθλητισμού Γιάννης Φωστηρόπουλος και τον ακολούθησαν στο
βήμα η περιφερειακή σύμβουλος Αττικής Αγγελική Λεβέντη, η
οποία εκπροσώπησε την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βρισαγωτών Λέσβου, Θεόδωρος Κούσκος και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων
Αττικής (ΟΛΣΑ) Νεκτάριος Βακάλης.
Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Φαλήρου Γιώργος
Ασηµακόπουλος, Λέσβιος στην καταγωγή, διάβασε μήνυμα του
δημάρχου Λέσβου, Σπύρου Γαληνού, το οποίο ανέφερε τα εξής:
«Αγαπητέ και φίλε Δήμαρχε Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύση Χατζηδάκη, θέλω να σας συγχαρώ, να σας ευχαριστήσω θερμά και
από καρδιάς, όπως και το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου, γι’ αυτή σας την σημαντική και σπουδαία πρωτοβουλία.
Επίσης να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες συλλόγους, τον Σύλλογο Βρισαγωτών και την Ομοσπονδία
Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής, οι οποίοι αποδεικνύουν μ’ αυτή
τους την ενέργεια ότι έστω και αν ζουν μακριά από το νησί η
σκέψη τους και η καρδιά τους είναι κοντά στους δοκιμαζόμενους
συμπατριώτες τους και ότι στα δύσκολα όλοι είμαστε αλληλέγγυοι, γινόμαστε ένα – μια γροθιά.
Ολόψυχα σας ευχαριστώ όλους και σας περιμένω το καλοκαίρι
στο νησί για να σας σφίξω θερμά το χέρι».
Αμέσως μετά, το λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Χατζηδάκης, ο οποίος,
ανάμεσα σε άλλα, επεσήμανε πως έχει φροντίσει, ώστε πέραν του
σχολείου που θα κατασκευάσει το Αμερικανικό Κολλέγιο, δικός
του άνθρωπος και φίλος που ενημερώθηκε σχετικά, θα συζητήσει
με τους αρμόδιους Λέσβιους παράγοντες και θα χρηματοδοτήσει
εξ ολοκλήρου την κατασκευή ενός άλλου κτιρίου που θα του
προτείνουν.
Έκλεισε δε, την σύντομη τοποθέτησή του, υπερτονίζοντας την έννοια της "αλληλεγγύης" προς τους αναξιοπαθούντες, συνανθρώπους μας. Είπε συγκεκριμένα: "Απόψε, η λέξη αλληλεγγύη
γίνεται πράξη από όλους μας. Δεν έχει σημασία το ποσό που
έδωσε ο καθένας μας, έστω κι αν ήταν ένα απλό ευρώ. Σημασία
έχει το γεγονός ότι, σήμερα κάνουμε μία αρχή, ένα πρώτο βήμα,
δείχνοντας με την όποια συνδρομή μας, μικρή ή μεγάλη, πως μετουσιώνουμε τη λέξη αλληλεγγύη σε πράξη.
Αυτό δηλώνει ότι δεν ξεχνάμε τον συνάνθρωπό μας που μας χρειάζεται. Και φρόνιμο είναι, να θυμόμαστε πάντα, κάθε στιγμή, πως
τα όποια αξιώματα και οι εξουσίες, και όλα τα υπόλοιπα τέτοια,
δεν έχουν καμία απολύτως αξία, αν δεν είμαστε, πρώτα απ' όλα
και πάνω απ' όλα, Άνθρωποι".
Απ' όσο μπορέσαμε να διακρίνουμε, την όμορφη αυτή βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους και οι δημοτικοί σύμβουλοι της περιοχής, Ανδρέας Δούμας, Γιάννης Βουλγαρέλλης, Κώστας
Τεντόμας, Αγγελική Ξυνού και Αργυρώ Σύριγγα. Παρών, επίσης
και ο πρ. αντιδήμαρχος και νυν αντιπρόεδρος του ΔΑΚ, Ντίνος Νικολαϊδης.
Από την πλευρά συλλόγων διαφόρων φορέων, παρέστησαν εκπρόσωποι του Συλλόγου των απανταχού Βατουσαίων Λέσβου "Η
Κοίμηση της Θεοτόκου", των απανταχού Ερεσίων Λέσβου "Ο Θεόφραστος", οι γνωστές για την πολυσχιδή δράση τους, φαληριώτισσες και φαληριώτες Μαρία Καφούρου, Κική Περρέα, Εύη
Μπούκα, Κώστας Δάφνος, Κώστας Βλάχος, Νίκος Ξύδης κ. ά.

Τ

Εκφοβισμός, Ενημέρωση και Πρόληψη".

Τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017, στο
Πολιτιστικό Κέντρο "ΦΛΟΙΣΒΟΣ",
του Παλαιού Φαλήρου και παρουσία του Δημάρχου της πόλης, Διονύση Χατζηδάκη,η ηγεσία και
σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες του Τμήματος, πραγματοποίησαν εκδήλωση με θέμα:
"Εκπαίδευση και Σχολικός Εκφοβισμός".
Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε η
Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος
και Διεθνής Αντιπρόεδρος ΕUW,
Αφροδίτη Μπλέτα, δικηγόρος - διαμεσολαβήτρια και ακολούθησαν οι
ομιλίες από τις: Ντόρα Πάλλη, υποδιευθύντρια της Διεθνούς Ολυμπιακής Εκεχειρίας, "Σχολικός

Ζωή Μπαβέλα, φιλόλογος: "Έρευνα
για την Επιτροπή Παιδείας της EUW:
"To Bullying σε Ευρώπη και Αμερική". Βίκυ Ανδρικοπούλου, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και
Πρασίνου Παλαιού Φαλήρου,
Υπεύθυνη Δημοτικών Βιβλιοθηκών:
"Το βιβλίο ως διέξοδος στη σύγχρονη κοινωνία", Εύη Τατούλη, νομικός - Αντιπρόεδρος Ελληνικού
Τμήματος EUW: "Παιδεία και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε κρίση".
Μετά το πέρας των ομιλιών, βραβεύτηκε το 4ο Γυμνάσιο Αλίμου, για
τις δράσεις του εναντίον του Σχολικού Εκφοβισμού. Να σημειώσουμε
πως, ο δήμαρχος κ. Χατζηδάκης,
στο σύντομο χαιρετισμό που προσεκλήθη να κάνει, συνεχάρη τις κυρίες
του Ελληνικού Τμήματος EUW,
καθώς και τα παιδιά με τις εκπαιδευτικούς του 4ου Γυμνασίου του όμορου δήμου Αλίμου, για τα όσα
έχουν κάνει και συνεχίζουν να κά-

ο Ελληνικό Τµήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών
(EUW) διοργάνωσε άλλη µία πολύ
αξιόλογη ηµερίδα, στο πλαίσιο
της ενηµέρωσης των πολιτών,
σχετικά µε σοβαρά κοινωνικά ζητήµατα, τα οποία απασχολούν την
καθηµερινότητά τους.

νουν, ενώ αναφέρθηκε και στη σύγχρονη τεχνολογία, των Η/Υ και των
κινητών τηλεφώνων, μέσω των
οποίων επικοινωνούμε σήμερα και
εξυπηρετούμεθα γενικώς, όμως, κι
όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, η
χρήση όλων αυτών των μέσων πρέπει να γίνεται με φρόνηση και μεγίστη προσοχή, σε κάθε
περίπτωση.Πρότεινε δε, η βράβευση που έχει προγραμματισθεί
από το Διοικητκό Συμβούλιο του
Ελληνικού Τμήματος EUW,για μαθητές από σχολείο του Παλαιού
Φαλήρου, για το ίδιο θέμα, να
πραγματοποιηθεί του χρόνου στον
γειτονικό δήμο του Αλίμου.
Την ημερίδα, τον συντονισμό της
οποίας είχε η Χρυσαυγή Ατσιδάκου,
παρακολούθησαν επίσης, ο αντιδήμαρχος Θεόδωρος Κανέλλος, ο
οποίος δήλωσε ότι στηρίζει την κα
Ανδρικοπούλου στις πρωτοβουλίες
της αυτές, αφού, κατ' αυτόν, έχει
παρόν και μέλλον, η ευεργέτις του
Παλαιού Φαλήρου Ευφροσύνη
Ζήση, οι πρόεδροι και εκπρόσωποι
Πολιτιστικών και Εξωραϊστικών
Συλλόγων της περιοχής, Ρένα Μαρουλίδου, Μαρία Καφούρου,
Βούλα Σπυριδωνίδου και Βίκυ Βλάχου.
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Στο Δήμο Αλίμου 80 στρεμ. του κτήματος Γερουλάνου
Το πλαίσιο συνεργασίας με τον Σκλαβενίτη
Με ένα πλαίσιο συνεργασίας που συμφωνήθηκε ανάμεσα στο δήμο και στον επιχειρηματία κ. Σκλαβενίτη, ιδιοκτήτη του κτήματος, προσδίδεται πολεοδομικός χαρακτήρας στην περιοχή με την ένταξή του στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου.

Μ

ετά το Μνηµόνιο Συνεργασίας για
την Μαρίνα του Αλίµου, άλλη µία
καθοριστικής σηµασίας επιτυχία, σηµείωσε η δηµοτική αρχή του Ανδρέα Κονδύλη, που αφορά σ' ένα πολύ µεγάλο
και σηµαντικό κοµµάτι της πόλης, το
κτήµα Γερουλάνου στους Τράχωνες.
Με ένα πλαίσιο συνεργασίας που συμφωνήθηκε ανάμεσα στο δήμο και στον επιχειρηματία κ. Σκλαβενίτη, ιδιοκτήτη του
κτήματος, προσδίδεται πολεοδομικός χαρακτήρας στην περιοχή με την ένταξή του
στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του
Δήμου.
Όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του
δημοτικού συμβουλίου ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης το πλαίσιο συνεργασίας
περιλαμβάνει την εκχώρηση στο Δήμο 80
στρ. από τα 110 στρ. της συνολικης έκτασης, και την πολεοδόμηση εκ μέρους του
επιχειρηματία των υπόλοιπων 30 στρ. με
τον πολύ χαμηλό συντελεστή οικοδόμησης 0,6%.
Αξίζει να σημειωθεί πως στα 80 στρέμματα
που παραχωρούνται στο Δήμο περιλαμβάνονται το δάσος, οικήματα της οικογένειας Γερουλάνου, το Βυζαντινό
εκκλησάκι της Κοίμησης της Θεοτόκου
κ.ά.
Το πλαίσιο συνεργασίας εγκρίθηκε από το
δημοτικό συμβούλιο με 22 ψήφους υπέρ
και 4 ψήφους κατά. Κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης "Άνω Κάτω στο Καλαμάκι" Μπελιά, Γιανούτσου,
Αθανασοπούλου και η Κυριακή Καμαρινού της "Λαϊκής Συσπείρωσης".
Ανδρέας Κονδύλης: Πρόκειται για ένα
από τα πιο σηµαντικά θέµατα της πόλης
µας
Τη σπουδαιότητα του θέματος ανέδειξε
κατά την εισήγησή του ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης λέγοντας πως το πλαίσιο

συμφωνίας κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο
αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων από
τους κατοίκους και τις εκάστοτε δημοτικές
αρχές, που ξεκινούν από το 1990, ενώ δεν
παρέλειψε να θυμίσει το καθεστώς της μη
προσβασιμότητας που είχε επιβάλει η
προηγούμενη ιδιοκτησία του χώρου που
ήταν η γερμανική MAΚΡΟ και τον κίνδυνο
να μετατραπεί η περιοχή σε βιομηχανική
ζώνη.

Επίσης, ότι ο δήμος πρέπει να κινηθεί στη
φάση αυτή γρήγορα για να μην παρουσιαστούν οι όποιες παλλινδρομήσεις, που η
ιστορία μας έδειξε ότι κατά κύριο λόγο
αποβαίνουν σε βάρος τέτοιων σοβαρών
για το γενικότερο κοινωνικό όφελος, εγχειρημάτων, όπως π.χ. συνέβη στο Ελληνικό.

Ο Ανδρέας Κονδύλης είπε πως το αρχοντικό της οικογένειας Γερουλάνου μπορεί
να συντηρηθεί και να μετατραπεί σε Πολιτιστικό Κέντρο ενώ τόνισε πως αργότερα,
μέσα στην παραχωρούμενη έκταση θα
μπορεί να ανεγερθεί ακόμη και ένα νέο
δημαρχιακό μέγαρο και πιθανόν σύγχρονο υπόγειο γκαράζ.

Τόνισε με έμφαση πως αυτή η καλή συγκυρία απόψεων ανάμεσα στο Δήμο και
στον επιχειρηματία θα είναι μία επένδυση
για τους δημότες με πολλές θετικές προεκτάσεις, που θα προάγουν την πόλη
όπως: Πολιτισμός, περιβάλλον, τουρισμός, γενικότερη οικονομική ανάπτυξη,
ανάδειξη των αρχαιοτήτων κ. ά.

Απαντώντας στις ενστάσεις των μειοψηφησάντων δημοτικών συμβούλων, είπε πως,
η όλη διαδικασία δεν τελειώνει με την σημερινή συζήτηση και απόφαση του Δ.Σ.
αλλά θα έχει και συνέχεια, όπου θα συζητηθούν και άλλες παράμετροι του θέματος, όπως το υψούν των κτιρίων που θα

Να σημειωθεί πως, ο Νίκος Τσαμπαρλής,
δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης,
στην τοποθέτησή του θύμισε πως, και η
παράταξή του στο προεκλογικό της πρόγραμμα είχε το θέμα αυτό σε προτεραιότητα και κατέθεσε κάποιες δικές του
παρατηρήσεις τις οποίες απεδέχθη ο δή-

κατασκευαστούν εκεί, για παράδειγμα.

μαρχος, μιας και κινούνταν στην ίδια
γραμμή γενικά.
Αρνητική ήταν, όπως τις περισσότερες
φορές άλλωστε σε θέματα που εισηγείται
η δημοτική αρχή, η τοποθέτηση της Ελένης Μπελιά, επικεφαλής της παράταξης
"Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι" λέγοντας
πως θα έπρεπε να μπει όλος ο χώρος στο
Σχέδιο Πόλης και να υπάρξει διαβούλευση με τους κατοίκους. Άφησε δε αιχμές για το "ενδιαφέρον" του δημάρχου
για τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, για
να λάβει την απάντηση, πως δυστυχώς για
μία ακόμα φορά βλέπουν συμφέροντα,
διαπλοκή κλπ.
"Ακούσαμε φριχτές ανακρίβειες" τόνισε ο
Ανδρέας Κονδύλης. "Κάποιοι από τη μιζέρια τους δεν βλέπουν την ουσία. Μας
είπαν γιατί μιλάμε με τον Σκλαβενίτη και
άλλα διάφορα. Με ποιον να μιλήσουμε,
αυτός δεν είναι ο νέος ιδιoκτήτης; Παίρνουμε 80 στρέμματα τσάμπα, Να πάμε
κόντρα στον ιδιοκτήτη, να τα μπλοκάρουμε όλα και να μένει ο χώρος να ρημάζει…» κατέληξε.

6

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Ιούνιος 2017
δημοτικό ρεπορτάζ

Δήµαρχος Αλίµου: Εφιαλτικό το τοπίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µετά την ψήφιση του Πολυνοµοσχεδίου
Ε

φιαλτικό χαρακτήρισε το τοπίο έτσι όπως
αυτό θα διαµορφωθεί µετά την ψήφιση του
πολυνοµοσχεδίου που συζητείται ήδη στη
Βουλή και αναµένεται να ψηφιστεί σήµερα, ο
δήµαρχος Αλίµου Ανδρέας Κονδύλης.
Ανάμεσα στα εξοντωτικά για την κοινωνία μέτρα
της περικοπής των συντάξεων της μείωσης του
αφορολογήτου και άλλων βαρύτατων μέτρων
βρίσκονται και μέτρα που αφορούν την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και συνιστούν ευθεία επίθεση,
όπως τη χαρακτήρισε ο κ. Κονδύλης κατά τη
διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου, ενημερώνοντας τους συναδέλφους του.
Ο Δήμαρχος είπε πως με το άρθρο 80α μειώνονται κατά ένα 1,8 δισ. ευρώ οι ήδη μειωμένοι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ).
"Μας ζητάνε να δημιουργούμε πλεονάσματα λες
και είμαστε επιχειρήσεις, ενώ για το 2018 - 2019
μηδενίζουν τις προσλήψεις για τους Δήμους και
πραγματοποιούν μόνο για το Δημόσιο. Μας ζητάνε να κρατάμε χρήματα στο ταμείο και πολύ
φοβάμαι πως θα αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα ακόμα και με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων".
"Η κεντρική διοίκηση έχει εχθρική συμπεριφορά
απέναντι στους ΟΤΑ. Δεχόμαστε ένα κύμα νεοσυγκεντρωτισμού. Την Τοπική Αυτοδιοίκηση
όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα να την ξεχάσουμε", τόνισε ο δήμαρχος Αλίμου.
"Μέσα από όλα αυτά που θα ψηφιστούν είναι καταφανές ότι ο Καλλικράτης ακυρώνεται" είπε καταλήγοντας ο δήμαρχος.
Στη συνέχεια έθεσε υπ' όψιν του δημοτικού συμβουλίου την ανακοίνωση του συλλογικού οργάνου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ΚΕΔΕ στην
οποία αναγράφονται όλες οι δραματικές συνέπειες εξ αιτίας της ψήφισης το πολυνομοσχεδίου.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ
Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει στις τοπικές κοινωνίες και στη καθημερινότητα των δημοτών το
πολυνομοσχέδιο που φέρει προς ψήφιση στη
Βουλή η Κυβέρνηση, ξεκινάει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.
Κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΚΕΔΕ ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης
υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο εφησυχασμού.
«Φουσκώνει το ποτάμι της οργής στις τοπικές κοινωνίες. Ενώνουμε τη φωνή μας και βαδίζουμε
μαζί με τους συνταξιούχους, τους χαμηλόμισθους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους
άνεργους και όλους όσους πλήττονται, διεκδικώντας την ανατροπή της αδιέξοδης κυβερνητικής πολιτικής που οδηγεί το λαό σε πλήρη
φτωχοποίηση».
Αυτό σημείωσε ο Γ. Πατούλης και πρόσθεσε ότι:
«Η Αυτοδιοίκηση δεν αντέχει άλλες περικοπές.
Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να οδηγήσει σε
κλείσιμο τους Δήμους μας. Η ανατροπή μιας
αδιέξοδης πολιτικής , που υπηρετεί όχι το συμφέρον της χώρας, αλλά τις εντολές των δανειστών, αποτελεί για μας μονόδρομο πλέον.
Ουσιαστικά μέσα από το νέο μεσοπρόθεσμο τιμωρούν τους Δήμους με περικοπές πόρων
επειδή λειτουργούν νοικοκυρεμένα, κι επιβραβεύουν το Κεντρικό Κράτος που εξακολουθεί να
δημιουργεί ελλείμματα».

Η Κ.Ε.Δ.Ε. επισηµαίνει
ότι στο Νοµοσχέδιο:
- Αποδομείται ο Ν. 3852/2010, ο οποίος ορίζει τη
χρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης. Στο άρθρο
80Α του νομοσχεδίου, περιορίζεται η οροφή του

συνολικού ποσού των επιχορηγήσεων για την
Τ.Α. (δήμοι και Περιφέρειες) σε 3,4 δις €. Στο Ν.
3986/2011 το αντίστοιχο ποσό ήταν 5,2 δις €. Η
νέα αυτή μείωση ανέρχεται σε 35% σε σχέση με
τον προηγούμενο Νόμο.
- Οι υπολογισμοί είναι πρόχειροι. Οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού για τα έτη
2020 και 2021 ξεπερνούν το ποσό που οι ίδιοι
ορίζουν (3,469 δις €).
- Διατηρείται η απαίτηση για εξωπραγματικά πλεονάσματα της ΤΑ. Για το 2017, που δεν προβλέπεται
κονδύλι
για
παρακρατηθέντα,
προϋπολογίζεται ότι τα πλεονάσματα των ΟΤΑ
θα ξεπεράσουν αυτά που προϋπολογίστηκαν
στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2016, κατά
87,6%.
- Μειώνονται κι άλλο οι δαπάνες για επενδύσεις.
Στον Ενοποιημένο Προϋπολογισμό προβλέπεται
ότι οι χρηματοροές από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων τη περίοδο 2015-2021, θα μειωθούν κατά 25%.
- Καμία κουβέντα για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων. Δεν γίνεται λόγος για την απόδοση
πόρων που προήλθαν από τη νέα γενιά παρακρατηθέντων της περιόδου 2010-2016, που ξεπερνούν τα 12 δις ευρώ.
- Αποκλεισμός της ΤΑ από τον πολιτικό σχεδιασμό που την αφορά. Για πολιτικές που θα κληθεί
να εφαρμόσει η Τ.Α. (βρεφονηπιακοί σταθμοί,
προνοιακά επιδόματα, σχολικά γεύματα κλπ) ή
θα
μπορούσε
αποτελεσματικά
να
συμμετάσχει(τοπικά επενδυτικά προγράμματα,
καταπολέμηση της ανεργίας, υποδομές ενέργειας, υποδομές πρωτογενή τομέα) δεν ζητεί τη
γνώμη της.

- Προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο η αύξηση των
αποδοχών των διορισμένων τομεακών γραμματέων, οι οποίες θα είναι μεγαλύτερες κι από αυτές
των αιρετών Δημάρχων.

- Φορολογούν και τον αέρα που αναπνέουμε
αλλά δεν επιστρέφουν τίποτε στις τοπικές κοινωνίες.

- Να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταλογιστούν
στους Δημάρχους τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως δεδουλευμένα στους εργαζόμενους.

- Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Στα έσοδα για
πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έχουν
ενταχθεί μόνο 6 εκατ. € το 2015 και 81 εκατ. € το
2016 και πέραν τούτου τίποτα μέχρι το 2021.
«Τι αλλαγή του Καλλικράτη είναι αυτή που θα
προβλέπει ακόμη λιγότερα χρήματα για τους Δήμους, όταν αυτοί θα κληθούν να αναλάβουν περισσότερες αρμοδιότητες κι ευθύνες;» ανέφερε
χαρακτηριστικά ο Γ. Πατούλης.
Καλούμε τη κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με
υπευθυνότητα το θέμα των συμβασιούχων
Στη συνέχεια ο Γ. Πατούλης αναφερόμενος στο
θέμα των συμβασιούχων τόνισε ότι η ΚΕΔΕ θα
περιμένει να καθαρογραφεί η απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ωστόσο κάλεσε για μια
ακόμη φορά τόσο τον κ. Σκουρλέτη, όσο και
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επιδείξουν
υπευθυνότητα και να προχωρήσουν, με σεβασμό
στο Σύνταγμα της χώρας, σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου:
- Να διασφαλιστεί η καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων με νόμιμο τρόπο, να παραταθούν με νόμιμο τρόπο κι ως τη λήξη τους
όλες οι συμβάσεις,
- Να μην αντιμετωπίσουν οι Δήμοι προβλήματα
στη λειτουργία τους, ιδιαίτερα τώρα που ξεκινά
η τουριστική περίοδος.
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δημοτικό ρεπορτάζ

Η αλήθεια για το Ασκληπιείο Βούλας
Γιατί αντιδρούν οι συνδικαλιστές στα σχέδια του δημάρχου

Αριστερά. Η υπάρχουσα κατάσταση. Δεξιά. Μακέτα που δείχνει πως θα είναι ο χώρος µετά την ανάπλαση.

Σ

τα πλαίσια της αναµόρφωσης της
πόλης ο Δήµαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος παρουσίασε µελέτη για
την ανάπλαση της περιοχής εισόδου
της πόλης στο Ασκληπιείο Νοσοκοµείο Βούλας.
Όπως προβλέπει η μελέτη, μεταξύ των
άλλων, στο κάτω μέρος του Ασκληπιείου
(Παραλιακή Λεωφόρο) στον χώρο, στον
οποίο σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος
στάθμευσης του προσωπικού του νοσοκομείου, ιατρών και επισκεπτών, θα δημιουργηθεί χώρος περιπάτου, αναψυχής και
περίπου 100 ελεύθερες θέσεις στάθμευσης,
οι οποίες θα είναι προσβάσιμες σε όλους
και όχι επιλεκτικά.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα δώσει
ανάσα στην παρακείμενη αγορά, θα διευκολύνει την πρόσβαση των επισκεπτών του
νοσοκομείου αλλά και όσων θέλουν να
επισκευτούν το παραλιακό μέτωπο της
πόλης, αλλά και θα αναπλάσει ένα τελείως
εγκαταλελλειμένο κομμάτι του Ασκληπιείου.

Το καθεστώς της έκτασης
Για να γίνουν όλα αυτά όμως, πρώτα πρέπει
να τακτοποιηθεί η πολεοδομική εκκρεμότητα που υπάρχει από το 1960 βάσει της
οποίας πρέπει να αποδοθεί στο Δήμο ένα
κομμάτι του οικοπέδου του Ασκληπιείου,
συνολικής έκτασης περίπου 5 στρεμμάτων
σε σύνολο 105 στρεμμάτων οικοπέδου, και
αυτό να αποδοθεί σε κοινή χρήση. Το υφιστάμενο ρυμοτομικό σχέδιο προβλέπει την

απόδοση λωρίδας του οικοπέδου πλάτους
20 μέτρων επί της Οδού Βασιλέως Παύλου
και της Οδού Ιπποκράτους, από την πάνω
είσοδο του νοσοκομείου μέχρι το κάτω
άκρο της μάντρας.
Αν εφαρμοστεί αυτό, υποχρεωτικά θα καταστραφούν οι δύο πύλες του νοσοκομείου
καθώς και μέρος του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος που βρίσκεται εντός του οικοπέδου και
έτσι ο Δήμαρχος πρότεινε την τροποποίηση
του ρυμοτομικού σχεδίου, τον περιορισμό
της λωρίδας σε 10 μέτρα και το υπόλοιπο
ρυμοτομούμενο να αποδοθεί στην δυτική
πλευρά του οικοπέδου (Παραλιακός
χώρος) εκεί που σήμερα υπάρχουν κάποιες
άτυπες θέσεις στάθμευσης.

Οι αντιδράσεις
Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις του συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζομένων του
νοσοκομείου για το συγκεκριμένο σχέδιο
ανάπλασης στην πρόσφατη παρουσίαση
της μελέτης, στους δημότες από τους μελετητές και προσωπικά από τον δήμαρχο Γρ.
Κωνσταντέλλο.
Στη συνάντηση συμμετείχε μια μερίδα εργαζόμενων του νοσοκομείου, οι οποίοι για
άγνωστους λόγους, προσήλθε στη συνάντηση όχι για να συμμετάσχει σε μια διαδικασία διαλόγου, ούτε για να καταθέσει
προτάσεις, αλλά για να τορπιλίσει τη συζήτηση με προπηλακισμούς, ύβρεις και απειλές.
Η Δημοτική Αρχή βρέθηκε αντιμέτωπη με
μια στείρα άρνηση χωρίς ωστόσο αυτή να

συνοδεύεται από κάποια ουσιαστική επιχειρηματολογία και χωρίς να προκύπτει από
πουθενά πως ζημιώνεται το Ασκληπιείο,
παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες έχει
ακουστεί ότι ο Δήμος «βάζει χέρι στο νοσοκομείο» ή ότι ο Δήμαρχος συρρικνώνει το
Ασκληπιείο.
Το πλέον οξύμορο της κατάστασης, είναι ότι
συνδικαλιστές που πρόσκεινται στην αριστερά, αντιδρούν με σφοδρότητα σε ένα
σχέδιο ανάπλασης ενός εγκαταλελλειμένου
χώρου ο οποίος μάλιστα θα αποδωθεί στον
λαό για χρήση αναβαθμισμένος, καθαρός
και όμορφος.

Η κατάσταση τώρα
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες ο συγκεκριμένος χώρος έχει μετατραπεί σε
"prive" πάρκινγκ εργαζομένων του νοσοκομείου που μάλιστα έχουν κάνει και ανάλογες διαμορφώσεις προκειμένου να
παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Μάλιστα
όπως τόνισε ο Δήμαρχος μετά από αυτοψία,
σε κατάσταση εφημερίας στον συγκεκριμένο χώρο φιλοξενούνται το πολύ 45-50
αυτοκίνητα ενώ με την ανάπλαση που θα
γίνει, διπλασιάζονται οι θέσεις στάθμευσης,
δημιουργείται πάρκο, και το κυριότερο από
όλα, ο χώρος γίνεται προσβάσιμος από
όλους.
Όπως αποκάλυψε ο Δήμαρχος, μετά από
συνάντηση με το προεδρείο των εργαζομένων, οι αντιδράσεις και έτσι όπως αυτές διατυπώθηκαν και μεταφέρθηκαν από το
δήμαρχο αγγίζουν τα όρια του παραλογισμού.

"Σε συνάντηση που είχα με τους εργαζόμενους" είπε ο δήμαρχος, "μου είπαν ότι αν
εξωραϊσω το συγκεκριμμένο σημείο θα
αναβαθμιστεί το Ασκληπιείο και θα 'ρθει ο
Ερυθρός Σταυρός και θα ζητήσει περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, μου είπαν ότι από
12 εκ. ευρώ που δίνει τώρα το κράτος στον
Ερυθρό Σταυρό, αυτός θα ζητήσει μετά από
αυτή την αναβάθμιση 30 εκ. ευρώ!.
Ο Πολάκης (αναπληρωτής υπουργός
Υγείας) θα πει ότι δεν τα έχει και άρα με την
πράξη μου αυτή θα κλείσω το νοσοκομείο!!"
Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε αυτή συλλογιστική, ακραία πολιτική ισορροπία την οποία
φυσικά και απέρριψε.
Στο κύμα των αντιρρήσεων που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης προστέθηκαν και οι αντιδράσεις μερίδας της
αντιπολίτευσης, η οποία κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι η ανάπλαση είναι προσχηματική, αφού κατά την άποψή της, ο χώρος
και οι θέσεις πάρκινγκ που θα δημιουργηθούν θα οφελήσουν το παρακείμενο νυχτερινό κέντρο.
Όμως μέσα στον αντιπολιτευτικό τους οίστρο τους διέφυγε το γεγονός ότι ο Γρ.
Κωνστατέλλος ήταν ο μοναδικός δήμαρχος
που τόλμησε να κλείσει το συγκεκριμένο
κέντρο που ταλαιπωρούσε μια ολόκληρη
περιοχή εδώ και πολλά χρόνια μαζί με το
Ασκληπιείο.
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