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Π. Φάληρο: Εκδήλωση τιμής για την
44η επέτειο από το κίνημα του Ναυτικού και την ανταρσία του “Βέλους”

Υ

πεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα
στην Περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου για την υλοποίηση ενός ακόμη
μεγάλου έργου στην πόλη, αυτό της κατασκευής
Πολυδύναμου συγκροτήματος στο Ο.Τ. 381 στη
περιοχής Κοψαχείλας
ΣΕΛ.3

Π. Φάληρο: 1η Ημερίδα Κολύμβησης
“Φωτεινή Παπαδονικολάκη”

Σ

την ημερίδα συμμετείχαν 185
αθλητές από 20 διαφορετικούς φορείς ατόμων με αναπηρία από όλη την Αττική που
διασκέδασαν και πανηγύρισαν
με τα μετάλλια και τα κύπελλά
τους σε αυτή τη γιορτή του
Αθλητισμού.
ΣΕΛ.5

Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Ιδιαίτερες εγκαταστάσεις υγιεινής
στο πάρκο
στο Τροκαντερό

Διαβούλευση με τους δημότες
για τα μεγάλα έργα
Ο

κτώ μελέτες μεγάλων έργων που σχεδιάζονται
από τη Δημοτική Αρχή θα συζητηθούν σε δημόσιες συναντήσεις της Δημοτικής Αρχής με τους κατοίκους της πόλης. Οι μελέτες αφορούν έργα πνοής και
συμπεριλαμβάνουν την ενιαία κυκλοφοριακή μελέτη
του Δήμου, την ανάπλαση της εισόδου της πόλης
στην περιοχή του Ασκληπιείου Βούλας, την ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στη Μηλαδέζα, την ανακατασκευή της κεντρικής Πλατείας Βουλιαγμένης
(Πλατεία Νυμφών), τη μελέτη δημιουργίας υπερσύγχρονου πολιτιστικού πολυχώρου στη Μηλαδέζα
Βάρης, τη μελέτη αντιστήριξης πρανών στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, καθώς και την κατασκευή
δύο παιδικών σταθμών, στη Βουλιαγμένη και στη
Βούλα.
ΣΕΛ 7

σελ. 5

Ασφαλτοστρώσεις ύψους
1 εκ. ευρώ στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης

Επένδυση Ελληνικού

Μ

ε την κατάθεση ολοκληρωμένων μελετών, ύστερα από την
συνεχή και επίπονη προσπάθεια της
διοίκησης του δήμου και του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου, η
Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε στο περιφερειακό συμβούλιο, το ποσό
του 1 εκατ. ευρώ για την ασφαλτόστρωση δρόμων της πόλης.
σελ. 6

Lamda: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ακόμα και... αύριο
μείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ακόμη και... αύριο,
«Ε
αν το Δημόσιο κάνει αυτά που πρέπει και ολοκληρώσει
τις διαδικασίες που του αναλογούν».

Αυτό επεσήμαναν χαρακτηριστικά στελέχη του Ομίλου μετά
την απόφαση του Δασαρχείου Πειραιά που χαρακτήρισε 37
στρέμματα της επένδυσης ως δάσος και των όσων διακινούνται τελευταία από κύκλους των πολέμιων της επένδυσης.
ΣΕΛ. 6
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Διάκριση για τα σχολεία του Παλαιού Φαλήρου στον
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Όταν πέφτει το ρεύμα
φωνάζεις ηλεκτρολόγο
Όχι μαντροχαλαστή
Του Γιώργου Παπαδόπουλου - Τετράδη

Ό

ταν σου πέσει στο σπίτι το
ηλεκτρικό και δεν ξέρεις πώς
λειτουργούν οι ασφάλειες φωνάζεις τον ηλεκτρολόγο. Αν ο ηλεκτρολόγος δεν διορθώσει τη
βλάβη φωνάζεις άλλον. Κι αν εμφανιστεί ένας ανειδίκευτος εργάτης και σου υποσχεθεί ότι θα στη
φτιάξει με τα μισά λεφτά τον διώχνεις για απατεώνα. Δεν τον φέρνεις και μάλιστα δυο φορές!
Ο ελληνικός λαός βρίσκεται για
Πέμπτη φορά σήμερα στην επικίνδυνη θέση να παραμείνει σε κατευθυνόμενη φτώχεια για πολλές
δεκαετίες και να χάσει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τον πλούτο
της χώρας του. Βρίσκεται στα πρόθυρα να του αρπαχτεί ο πλούτος
από ξένους ιδιοκτήτες και διαχειριστές, και εκείνος- ο λαός- να είναι
απλός φτηνός εργάτης και χρεωμένος για τουλάχιστον τις τρείς
επόμενες γενιές.
Το έργο «σου παίρνω τη χώρα,
την εκμεταλλεύομαι εγώ αφού
εσύ είσαι ανίκανος να το κάνεις
και σου πετάω ένα ξεροκόμματο
για να ζήσεις» παίζεται στην
Αφρική εδώ και δεκαετίες με μεγάλη επιτυχία. Με όχημα πάντα τα
δάνεια και τα χρέη. Η γη ανήκει
είτε σε ξένα κεφάλαια είτε σε εγχώρια βασίλεια ιθαγενών, που την
παραχωρούν έναντι πινακίου
φακής στις κυβερνήσεις, που είναι
πειθήνια όργανα ξένων δυνάμεων.
Ο πλούτος είναι υποθηκευμένος
για δεκαετίες σε δανειστές που
έχουν εισχωρήσει χωρίς να χρειάζονται τα δάνειά τους παρά μόνο
ως πρόφαση για να υποθηκευτούν οι πλουτοπαραγωγικές
πηγές. Τα δάνειά τους κατασπαταλώνται από ιθαγενείς κυβερνήσεις
που αγοράζουν όπλα και μισθοφόρους ώστε να κυβερνούν δια
του τρόμου τους υπηκόους. Όπως
εδώ αγοράζονται ψήφοι διορισμένων.
Οι ιθαγενείς έχουν περιοριστεί σε
περιοχές που δεν έχουν πλουτοπαραγωγικό ενδιαφέρον για τους
εκμεταλλευτές, οι οποίοι αγοράζουν ή νοικιάζουν τη γη για ψιχία

και την εκμεταλλεύονται με ένταση. Τα κέρδη τα καρπούνται στο
μεγαλύτερο όγκο τους εκτός
χώρας και αφήνουν κάτι τις στις
εντολοδόχους κυβερνήσεις. Ελάχιστα μένουν ως κόκκαλα για να
επιζήσουν οι ιθαγενείς. Αν αυτό
σας θυμίζει κάτι.
Οι χώρες είναι πλούσιες κα αποδίδουν τεράστια κέρδη είτε από το
υπέδαφος σε μέταλλα και πολύτιμες πέτρες, είτε σε ορυκτά, σε
αέρια, σε πρώτες ύλες σαν την ξυλεία, σε γεωργικά προϊόντα τεράστιας αφθονίας, σε αλιεύματα και
σε αποδόσεις εμπορικών λιμανιών, σε καφέ, κακάο, ρύζι, ζαχαροκάλαμο, κόμι, μπαχαρικά,
βαμβάκι, σιτηρά, καλαμπόκι και ο
παράδεισος δεν έχει τέλος σε
αφθονία.
Αλλά, αφού οι ιθαγενείς ήταν ανίκανοι να τα εκμεταλλευτούν και
να ευημερήσουν ή δεν είχαν το
ενδιαφέρον γιατί τους ένοιαζε
μόνο να ζουν ήσυχα στα χωριά
τους, τα εκμεταλλεύονται αυτοί
που ξέρουν να παράγουν τον
πλούτο.
Τα κέρδη πηγαίνουν στις ξένες
εταιρίες που εκμεταλλεύονται, τυποποιούν, εμπορεύονται και εξάγουν τα προϊόντα και ένα ποσοστό
μένει για τις εγχώριες διεφθαρμένες κυβερνήσεις που τα ιδιοποιούνται ανά φατρίες, συμμορίες και
παραστρατιωτικές δυνάμεις.
Οι ιθαγενείς που εργάζονται στη
γη, κάτω από τη γη και στις υπηρεσίες αμείβονται με ψίχουλα, αρκετές φορές ανίκανα να τους
θρέψουν. Με πολλά εργατικά θύματα.
Τα κέρδη από τον τουρισμό είναι
αστρονομικά και οι επισκέπτες της
ηπείρου ξεπερνούν τους
150.000.000 το χρόνο. Οι περισσότεροι είναι εύποροι και όχι επιδοτούμενοι από τα ταμεία τους. Τα
κέρδη πηγαίνουν στις αγγλικές,
γαλλικές και γερμανικές κυρίως
εταιρίες που εκμεταλλεύονται τις
υποδομές, ενώ οι ιθαγενείς αμεί-
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συνέχεια στη σελ. 4

Ο

Οργανισμός Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής & Επιστήμης με
διακριτικό τίτλο W.R.O™ Hellas
είναι μία αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία με κύριο σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών των φυσικών
επιστημών και των Τ.Π.Ε. και ιδιαίτερα μεθόδων και εφαρμογών
αυτοματισμών και ρομποτικής
στην εκπαίδευση.
Από το 2009 ως μέλος του World
Robot Olympiad είναι ο επίσημος
φορέας της διοργάνωσης του εθνικού διαγωνισμού WRO Hellas. Ο
εθνικός διαγωνισμός τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας
και επιστημονικών ενώσεων της
χώρας μας.
Σημειώνεται ότι o οργανισμός
WRO™ (World Robot Olympiad)
είναι ένα παγκόσμιο trademark, με
κορυφαία δράση του - εκτός όλων
των άλλων - τη διοργάνωση της
Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.
Η χώρα μας λαμβάνει μέρος ανελλιπώς στις Ολυμπιάδες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής από το 2009.
Διακρίσεις για σχολεία του Παλαιού Φαλήρου
Το 4ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου
συμμετείχε για δεύτερη συνεχή
χρονιά στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής της

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ
MEDIA GROUP ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
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

WROHellas για μαθητές Γυμνασίου,
ο οποίος διεξήχθη σε δύο φάσεις
Το Σάββατο 11/3/2017 πραγματοποιήθηκαν οι Περιφερειακοί Διαγωνισμοί Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής για μαθητές Γυμνασίου
με θέμα «Η πορεία του Μεγάλου
Αλεξάνδρου» στις εγκαταστάσεις
της Ελληνογερμανικής Αγωγής
στην Παλλήνη Αττικής, όπου η
ομάδα μας συγκέντρωσε την απαραίτητη βαθμολογία που της εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον
τελικό του Πανελληνίου Διαγωνισμού ανάμεσα σε 200 περίπου
σχολεία της Αττικής και συνολικά
800 συμμετοχές πανελλαδικά.
Ο Τελικός του Πανελληνίου Διαγωνισμού διεξήχθη στις 18/3/2017
στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α,
όπου η ομάδα του 4ου Γυμνασίου
με ονομασία «edurobots1» συγκέντρωσε τη μέγιστη βαθμολογία
των 700 βαθμών και κατέλαβε την
35η θέση από τις 146 ομάδες από
όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν
στον τελικό.
Την ομάδα αποτελούν οι μαθητές
της Β΄ τάξης: Παπαϊωάννου Λεωνίδας, Πέτροβας Ιωάννης και Ρουμελιώτης Ιωάννης. Προπονήτριες της
ομάδας οι καθηγήτριες: Κόντου
Αφροδίτη (Πληροφορικής) και Μέτσιου Βασιλική (Τεχνολογίας).
Επίσης, στο διαγωνισμό συμμετείχαν άλλα δύο Γυμνάσια του Παλαιού Φαλήρου εκπροσωπώντας

επάξια τον Δήμο στον τελικό του
Πανελληνίου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και μάλιστα
κατατάχθηκαν μέσα στις πρώτες 65
θέσεις από τις συνολικά 146 συμμετοχές πανελληνίως:
Το 2ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου
συγκέντρωσε 650 βαθμούς και κατέλαβε την 63η θέση.
Την ομάδα «Οι 3 Ρομποτομάχοι»
αποτελούν οι μαθητές Ζευγίτης
Ιωάννης, Σαμαρίκας Σπύρος και
Σπανός Νίκος.
Προπονήτρια η κα Κόντου Αφροδίτη (Πληροφορικής)
Το 3ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου
συμμετείχε στο διαγωνισμό με δύο
ομάδες:
Η πρώτη ομάδα κατέλαβε την 31η
θέση με 700 βαθμούς.
Την ομάδα «Mindstorm Brains»
αποτελούν οι μαθητές Καβαλάκης
Γιώργος, Τσακάλης Βασίλης και Χατζηχρήστος Νίκος.
Προπονητής ο κος Κακαργιάς Αθανάσιος (Πληροφορικής)
Η δεύτερη ομάδα κατέλαβε την
65ηθέση με 650 βαθμούς.
Την ομάδα «Mindstorm Minds1»
αποτελούν οι μαθητές Έξαρχος
Φοίβος, Στυλιανός Γιάννης και
Φαρτσαλά Κατερίνα.
Προπονητής ο κος Τζιγκουνάκης
Κων/νος (Τεχνολογίας)

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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Π. Φάληρο: Εκδήλωση τιμής για την 44η επέτειο από το
κίνημα του Ναυτικού και την ανταρσία του “Βέλους”

Σ

ε εκδήλωση για τον εορτασμό
της επετείου του «Κινήματος του
Ναυτικού», που εκδηλώθηκε το
Μάη του 1973 ενάντια στη δικτατορία, παραβρέθηκε και μίλησε ο Δήμαρχος
Παλαιού
Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία σύσσωμης της πολιτικής και
στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο αντιτορπιλικό «ΒΕΛΟΣ», που στις 25 Μάη
του 1973 εγκατέλειψε τα γυμνάσια
του ΝΑΤΟ στα οποία συμμετείχε και
κατευθύνθηκε στην Ιταλία, όπου το
πλήρωμά του ζήτησε πολιτικό
άσυλο.
Σήμερα το «ΒΕΛΟΣ», στη μαρίνα
του Φλοίσβου, λειτουργεί ως μουσείο αντιδικτατορικού αγώνα.
Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων
συμμετείχαν εκπρόσωποι των κομμάτων, ενώ χαιρέτισαν ο υπουργός
Εθνικής Αμυνας Π. Καμμένος, ο αρχηγός ΓΕΝ Ν. Τσούνης και ο Σ. Χαραλαμπόπουλος, κυβερνήτης του
«ΒΕΛΟΣ».
Επίσης μίλησε ο επίτιμος υποναύαρχος ΠΝ Γεώργιος Στράτος,
που αναφέρθηκε στο «Κίνημα του
Ναυτικού», σημειώνοντας ότι αυτό
έδωσε ελπίδα, αφού ανέδειξε ότι το
δικτατορικό καθεστώς δεν ήταν
τόσο συμπαγές όσο έδειχνε.
«Το κίνημα του Ναυτικού και η ανταρσία του αντιτορπιλικού "Βέλος"
αμφισβήτησαν το δικτατορικό καθεστώς και διέψευσε τον ισχυρισμό
του ότι στηρίζεται στις ένοπλες δυνάμεις», επισήμανε ο Δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης.
«Όλοι μας» πρόσθεσε «θα πρέπει

να υπηρετούμε τη δημοκρατία με
τις ενέργειες μας, όπως έπραξαν οι
συμμετέχοντες στο Κίνημα του
Ναυτικού». Εξάλλου ο Δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου υπογράμμισε
την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και παρατήρησε γενικότερα, ότι τα στελέχη των
ενόπλων δυνάμεων «μόνο έδωσαν
και δίνουν χωρίς να παίρνουν αυτό
που τους αναλογεί για την καθημερινή τους επιβίωση, με κίνδυνο να
μετατραπούν σε μία λάμπουσα
πενία».
Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση
του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου
Διονύση Χατζηδάκη, ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος.
επεσήμανε: ¨ Δέσμευση όλων μας
είναι με τη βοήθεια όλων των κομμάτων, να συνεχιστεί και να αποκατασταθεί πλήρως η οικονομική
πίεση την οποία εδέχθησαν τα εν
ενεργεία, αλλά και τα εν αποστρατεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων τα τελευταία χρόνια λόγω της
οικονομικής κρίσης¨.
Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης
Κουρουμπλής,
ο
αναπληρωτής υπουργός Εθνικής
Άμυνας Δημήτρης Βϊτσας, ο υφυπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός, ο γενικός γραμματέας του
ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, η
βουλευτίνα της Ένωσης Κεντρώων
Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, οι
βουλευτές Σοφία Βούλτεψη, Αθανάσιος Δαβάκης, Ιωάννης Τραγάκης , Αναστάσιος Τασούλας,
εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα
της Βουλής και άλλοι επίσημοι.

Ολόκληρη η ομιλία του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου
Διονύση Χατζηδάκη
Κυρίες και κύριοι, σεβαστοί προσκεκλημένοι,
Αποτελεί μεγάλη τιμή η πραγματοποίηση της εκδήλωσης για το "Κίνημα
του Πολεμικού Ναυτικού" της 23ης
Μαϊου 1973, στο Δήμο μας στο Παλαιό Φάληρο και ιδιαίτερη συγκίνηση
για μένα ως Δήμαρχο αυτής της
πόλης, που προέρχομαι από τις τάξεις
του Πολεμικού μας Ναυτικού.
Το Πολεμικό Ναυτικό με τη συμμετοχή πανάξιων Αξιωματικών στο κίνημα, αμφισβήτησε το δικτατορικό
καθεστώς και φώτισε την κατάφωρη
κατάλυση της Δημοκρατίας στην Πατρίδα μας από επίορκους αξιωματικούς.
Όσο και εάν φαίνεται οξύμωρο,
πρώτο θύμα των πραξικοπηματιών
ήταν οι ίδιες οι Ένοπλες Δυνάμεις
καθώς οι νομιμόφρονες αξιωματικοί
εκκαθαρίστηκαν πρώτοι και η πειθαρχία στην ιεραρχία διασαλεύθηκε από
μία μειοψηφική ομάδα που στην κυριολεξία εγκατέστησε κατοχικό καθεστώς στον χώρο των Ενόπλων
Δυνάμεων.
Η απόφαση του αείμνηστου Διοικητή
μου, Ναυάρχου Νίκου Παππά, να σηκώσει τη Σημαία της Αντιδικτατορικής
εξέγερσης την ώρα που το αντιτορπιλικό "ΒΕΛΟΣ" συμμετείχε σε άσκηση
του ΝΑΤΟ διέψευσε, όχι μονάχα τον
ισχυρισμό των πραξικοπηματιών ότι
στηρίζονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις
αλλά και την κινδυνολογική προπαγάνδα τους που ταύτιζε την παραμονή
της χώρας τη Δύση με τη διασφάλιση
της παραμονής τους στην εξουσία.

Κυρίες και Κύριοι,
Με δέος αντικρίζω τους αξιωματικούς
του Κινήματος που βρίσκονται σήμερα μαζί μας και που αποτελούν την
ζωντανή ιστορία του Πολεμικού μας
Ναυτικού.
Αναπολώ επίσης με συγκίνηση τους
αείμνηστους Κυβερνήτες μου και μετέπειτα Ναυάρχους, Γιώργο Καραμήτσο και Γιάννη Θεοφιλόπουλο, τον
Ύπαρχό μου Θανάση Βένη, τον Ανθυποπλοίαρχο Νίκο Ζησιμόπουλο
καθώς και τον Πλωτάρχη Θανάση
Μαυροβουνιώτη που βασανίστηκε
απάνθρωπο στο ΕΑΤ-ΕΣΑ.
Κύριε Υπουργέ και εκπρόσωποι του
Ελληνικού Κοινοβουλίου,
Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν σήμερα, μέσα από το συνταγματικό τους
ρόλο και αποστολή, εγγυητή της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας,
που είναι και η προϋπόθεση για την
πλήρη λειτουργία της Δημοκρατίας.
Για να απολαμβάνουμε όμως τους
καρπούς της Δημοκρατίας, θα πρέπει
όλοι μας ανεξαιρέτως με τις πράξεις
και τις ενέργειές μας, χωρίς παραλείψεις να επαληθεύουμε καθημερινά
την αξία της.
Θα πρέπει λοιπόν η Πολιτεία να τιμά
τους ανθρώπους εκείνους που με
πράξεις και ενέργειές τους την υπηρετούν και την υπηρέτησαν, αποδίδοντας την τιμή που τους ανήκει και τους
αναλογεί, διαφυλάττοντας την αξιοπρέπειά τους.
Γιατί όλοι όσοι υπηρέτησαν και υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο
έδωσαν και δίδουν καθημερινά χωρίς
να πάρουν αυτά που τους αναλογούν
για την καθημερινή επιβίωσή τους.
Τολμώ δε να πω, ότι τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων μετατρέπονται

χρόνο με το χρόνο σε μία "λάμπουσα
πενία".
Γι' αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, η
μέριμνα της Πολιτείας πρέπει να είναι
και δεδομένη και ουσιαστική.
Και κλείνω τον χαιρετισμό μου ως Δήμαρχος και ως προερχόμενος από τις
τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, με
κάτι προσωπικό:
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Διοικητές μου, τους Κυβερνήτες μου, τους Υπάρχους μου, που
μου έμαθαν να προτάσσω το συμφέρον της Πατρίδας από το ατομικό συμφέρον και με ενέπνευσαν να εξελιχθώ
σε χρήσιμο άνθρωπο για την Κοινωνία και την Πατρίδα.
Προσπάθησα και προσπαθώ, να τιμώ
τους συναδέλφους μου Αξιωματικούς
του Π.Ν. διαχρονικά και κυρίως έμπρακτα. Η ιστορική μνήμη πρέπει να
είναι ζωντανή για να μπορεί η κοινωνία να βρίσκει τη δύναμη να προχωρά, να εμπνέεται, να δημιουργεί.
Ελάχιστη συνεισφορά και ανταπόδοση σε αυτή την κατεύθυνση, η απόφασή μου για την ανέγερση του
Μνημείου των τεσσάρων βυθισθέντων Υποβρυχίων στο Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο στο Δήμο μας με στόχο και
σκοπό την ιστορική αφύπνιση κυρίως
της νέας γενιάς που σήμερα είναι καθηλωμένη στο internet και στo facebook, αποστασιοποιημένη από τα
κοινά και κυρίως από τα ιστορικά γεγονότα που μεγάλωσαν την Πατρίδα
μας.
Τιμή και δόξα λοπόν στους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και πληρώματα που με τις ενέργειές του
συνέβαλαν στην επαναφορά της Δημοκρατίας στην Πατρίδα μας για να
μπορούμε σήμερα να την απομαβάνουμε.
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Όταν πέφτει το ρεύμα
φωνάζεις ηλεκτρολόγο
Όχι μαντροχαλαστή

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο Παλαιό Φάληρο
Η μετάβαση του παιδιού στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης

συνέχεια από τη σελ. 2

βονται με ψίχουλα. Οι ιταλικές και
αμερικάνικες εταιρίες κρουαζιέρας θησαυρίζουν και οι ντόπιοι
κάτοικοι τους είναι πολύ χρήσιμοι να κοσμούν φολκλορικά το
τοπίο.
Ο ενεργειακός πλούτος του
υπεδάφους και του εδάφους
(ορυκτά, ποτάμια, λίμνες, γεωθερμία), η θάλασσα και οι υποδομές παραγωγής και
λειτουργίας (εργοστάσια και
διανομείς) κατέχονται από ξένες
εταιρίες οι οποίες θησαυρίζουν,
καταστρέφουν αδιάφορα το περιβάλλον και αφήνουν ψίχουλα για δικαιώματα και
ενοίκια σε κυβερνήσεις, τις
οποίες κυβερνούν. Οι ιθαγενείς
είναι αναλώσιμοι και «θα πρέπει να είναι και ευχαριστημένοι
που έχουν δουλειά».
Συστήματα υγείας και παιδείας
στηρίζονται κατά το ήμισυ από
ξένες οργανώσεις του ΟΗΕ, μεγάλων ΜΚΟ και διεθνών εθελοντών και κατά το ήμισυ από
τις κυβερνήσεις που αδυνατούν
να στηρίξουν νοσοκομειακές
υποδομές μεγάλου βαθμού με
μέσα που να αρκούν για τα
εκατομμύρια των αρρώστων
που έχουν ανάγκη.
Βασική αιτία είναι ότι σχεδόν
όλες οι κυβερνήσεις είναι απολύτως διεφθαρμένες και ενδιαφέρονται περισσότερο να
ξοδεύουν τον προϋπολογισμό
σε πηγές προσωπικής και εμφύλιας απολαβής παρά σε
έργα που δεν θα τους αποδώσουν κέρδος. Η ευημερία της
πατρίδας τους είναι άγνωστο
κέρδος. Πατρίδα τους είναι τα
στενά τους συμφέροντα.
Αυτές οι κυβερνήσεις και οι
πανταχού παρόντες έμποροι
είναι ικανότατες, έτσι, στη μοιρασιά τεράστιων ποσών από
υπερτιμολογήσεις και μαύρη
αγορά φαρμακευτικού και νοσοκομειακού υλικού, την ώρα
που δίπλα τους πεθαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες από έλλειψη
μιας απλής αντιβίωσης ή ενός
εμβολίου.
Φυσικά, οι κυβερνήτες ζουν
διαρκώς με τη φοβία ενός εσωτερικού εχθρού, όταν δεν τον
καλλιεργούν επίτηδες, και
φροντίζουν να έχουν σε εγρήγορση τα πλήθη που τους ακολουθούν, έτοιμα να τους
υπερασπιστούν με τη γνωστή
παγκοσμίως τέχνη «ή αυτοί ή
εμείς». Η τακτική αυτή καταλήγει σχεδόν πάντα με τη διαπίστωση «την πλήρωσαν χιλιάδες
λαού κι εμείς την κοπανήσαμε
σώοι».

Πολυσυμμετοχικό με εκπροσώπηση
και των τριών βαθμίδων, εκπροσώπηση γονέων, με θέματα όπως η
επικοινωνία μεταξύ σχολείου και
γονέων, τις προσδοκίες εκπαιδευτικών και γονέων, τα όρια και κανόνες, τα συναισθήματα, τα
εκπαιδευτικά εργαλεία, τα παιδιά με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Γιατί
η μετάβαση των παιδιών είναι ένα
θέμα που αφορά όλους μας.

Φυσικά η Αφρική δεν ανήκει
στην ευρωζώνη. Αλλά, μήπως
και η Ελλάδα που ανήκει, έχει
γλιτώσει τη χρεωκοπία και την
επιτροπεία και την οικονομική
και πολιτική αιχμαλωσία; Όχι
απλώς δεν την έχει γλιτώσει,
αλλά από το 2015 μέχρι σήμερα βυθίζεται περισσότερο
στην αγκαλιά της.
Αν αναλογιστεί κανείς τι ποσοστό κυριαρχίας είχε η χώρα επί
του πλούτου της και επί των εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων της τον Δεκέμβριο
του 2014 και τι έχει σήμερα θα
φρίξει. Αν συγκρίνει το προσδοκώμενο μέλλον τότε με το
σημερινό θα φρίξει. Επειδή σήμερα δεν υπάρχει προσδοκώμενο μέλλον καλύτερο,
Υπάρχει πολύ χειρότερο.
Οι μέρες που θα έρθουν θα
είναι ανατριχιαστικές για τους
μισούς τουλάχιστον Έλληνες
και ξένους της χώρας. Οι απολαβές θα γκρεμίζονται και τα
βάρη θα πολλαπλασιάζονται.
Το ρεύμα δεν θα έρχεται και ο
ανειδίκευτος εργάτης θα καταστρέφει με την ασχετοσύνη του
τον πίνακα ακόμα περισσότερο.
Από την άλλη, οι πρώτοι ηλεκτρολόγοι που κλήθηκαν να
αποκαταστήσουν τη βλάβη
αποδείχτηκαν κουτοπόνηροι
απατεώνες. Ένας πού κάτι
σκάμπαζε τα έσπασε με την
ξένη εταιρία, πούλαγε τσαμπουκά σε λάθος μέρη και τον
υπονόμευαν οι καλομαθημένοι
γείτονες.
Οι ξένοι σύμβουλοι και δανειστές αποδείχτηκαν από ανίδεοι
μέχρι άρπαγες της χώρας με
σχέδιο. Στην Αφρική έχει πιάσει. Αρπάζεις τις πηγές του παραδείσου, πλουτίζεις και
αφήνεις στους ιθαγενείς όσα ψίχουλα νομίζεις ότι αρκούν για
να ζήσουν. Ταυτόχρονα, τους
έχεις στο ίδιο τραπέζι να τρώνε
μαζί σου και γράφει μπροστά
τους «εταίροι». Ενώ από τη
συμπεριφορά τους θα έπρεπε
να γράφει «εταίρες».
Το έχω ξαναγράψει τον Δεκέμβριο του 2014 και την ίδια
άποψη έχουν πλέον αρκετοί
από το σόι του ανειδίκευτου εργάτη. Παιδιά, δεν την ξέρετε τη
δουλειά και δε μαθαίνεται σε
μια νύχτα. Κακώς την πήρατε.
Δώστε τη σε κανέναν ηλεκτρολόγο προτού καεί όλο το σπίτι.
Κι αν έχετε το μεράκι να γίνετε
ηλεκτρολόγοι παρακολουθήστε από κοντά να μάθετε πώς
γίνεται και άμα σοβαρευτείτε
ξανάρχεστε. Αλλά, με δίπλωμα.
Όχι μαντροχαλαστή.

Π

αλαιό Φάληρο: Επιμορφωτικό
Σεμινάριο - H μετάβαση του
παιδιού στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης
Για 2η χρονιά στις 17 Μαΐου 2017 ο
Δήμος Π.Φαλήρου, οι Παιδικοί
Σταθμοί του Δήμου, η Δ΄Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών και η οργανωτική επιτροπή
αποτελούμενη από εκπροσώπους

των τριών φορέων, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Γιάννη Φωστηρόπουλο, την Προϊσταμένη του 9ου
Νηπ/γείου Π.Φαλήρου Μαίρη Τρύφων, την Προϊσταμένη Α΄τμήματος
των Παιδικών σταθμών Ελευθερία
Παναγιωτοπούλου, συνδιοργανώνουν ενημερωτικό -επιμορφωτικό
σεμινάριο για γονείς-εκπαιδευτικούς-φορείς.

Αφορά όλους όσους εμπλέκονται
στην διαδικασία της μετάβασης του
παιδιού από την πρώτη φορά που
θα φοιτήσει σε σχολική δομή μέχρι
και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.
"Θέλουμε να ακούσουμε απόψεις,
να εκφράσουμε συναισθήματα, να
απαντήσουμε σε ερωτήσεις, να αλληλεπιδράσουμε ώστε να βοηθήσουμε όλοι, να έχουμε πρώτα
ευτυχισμένα παιδιά και μετά καλούς
μαθητές" τονίζει η οργανωτική επιτροπή.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου συνεχάρη και
ευχαρίστησε τον Αλέξανδρο Κορόμηλο
Τ

στα πως, αν και εργάσθηκε ατέλειωτες
ώρες, και πέραν του ωραρίου λειτουργίας των αρμοδιοτήτων του, ως Αντιδήμαρχος δεν επεδίωξε να εισπράξει ποτέ
καμία αμοιβή.

ον Αλέξανδρο Κορόμηλο, μέχρι
πρότινος Πρόεδρο της 2βάθμιας Επιτροπής Παιδείας, ευχαρίστησε ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης κατά τη
διάρκεια του ορισμού του νέου Δ.Σ.
(13μελές) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 2βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου.

"Τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε ανιδιοτελώς, για την Παιδεία στο Δήμο
μας", τόνισε χαρακτηριστικά, κλείνοντας
την σύντομη αυτή παρέμβασή του.

Ο κ. Χατζηδάκης αμέσως μετά τον ορισμό του νέου Δ.Σ. ευχαρίστησε τον κ.
Κορόμηλο λέγοντας ότι εκτιμάει βαθύτατα την συνολική του προσφορά, στον
τομέα αυτό, καθώς και όλη την προσπάθειά του, αναγνωρίζοντάς του μάλι-

Τον κ. Κορόμηλο στη θέση του προέδρου αντικατέστησε ο Αντιδήμαρχος
Γιάννης Φωστηρόπουλος.

"Ημέρα Περιβάλλοντος" στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Π. Φαλήρου

Σ

τα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+: Building a small enterprise at
school- Promoting our country abroad,
το 5ο Δημοτικό Σχολείου Παλαιού Φαλήρου, πραγματοποίησε την Παρασκευή, 28-4-2017, εκδήλωση για το
Περιβάλλον.
Οι μαθητές παρουσίασαν τη δουλειά
τους από το εργαστήρι "Τοπικά Περιβαντολλογικά θέματα": Παρουσιάσεις
Powerpoint, Βίντεο, Αφηγήσεις ιστοριών, Τραγούδια, Ηλεκτρονικά παιγνίδια, Αφίσες, Ζωγραφιές και άλλες
κατασκευές.
Στο τέλος μοίρασαν ενημερωτικά φυλ-

λάδια και πούλησαν κατασκευές τους
στη σχολική κοινωνία, (σουπλά και σε-

λειδοδείκτες), διαχέοντας έτσι το μήνυμα: Προστατέψτε το περιβάλλον!
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1η Ημερίδα Κολύμβησης “Φωτεινή Παπαδονικολάκη”
Στην ημερίδα συμμετείχαν 185 αθλητές από 20 διαφορετικούς φορείς ατόμων με αναπηρία από όλη την Αττική που
διασκέδασαν και πανηγύρισαν με τα μετάλλια και τα κύπελλα τους σε αυτή τη γιορτή του Αθλητισμού

Μ

ε μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η 16η
ημερίδα κολύμβησης «Φωτεινή
Παπαδονικολάκη» για άτομα με και
χωρίς αναπηρία που πραγματοποιήθηκε
στο ανοικτό Κολυμβητήριο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Π. Φαλήρου την Τρίτη 23 Μαΐου 2017. Η
Ημερίδα διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ σε συνεργασία με
το Δήμο Π. Φαλήρου καθώς και το Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Π. Φαλήρου .

Στην ημερίδα συμμετείχαν 185 αθλητές
από 20 διαφορετικούς φορείς ατόμων με
αναπηρία από όλη την Αττική που διασκέδασαν και πανηγύρισαν με τα μετάλλια
και τα κύπελλα τους σε αυτή τη γιορτή του
Αθλητισμού.

Την αθλητική ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους: ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσης Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος
του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου κ.
Ντίνος Νικολαΐδης, o κος Βραχλιώτης
Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας του
ΑΟΠΦ, ο στρατηγός κ. Γεώργιος Σούρλας
εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού και η κ. Φρίντα Παπαδονικολάκη .
Την πολύτιμη βοήθεια τους για την ομαλή
διεξαγωγή της ημερίδας μας προσέφεραν
οι: Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής ,
τα ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ ειδικότητα Κολύμβησης και Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής , το «Χαμόγελο του
Παιδιού», ο αλυτάρχης των αγώνων κος
Παπαρσένος, ο Σύνδεσμος κριτών Κολύμβησης Αττικής, ο Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου και ο εθελοντής γιατρός
κος Κωνσταντίνος Σπανός.

Στο 4ο Δημοτικό Π. Φαλήρου
οι μαθητές συζητούν
« Μικρές ιστορίες όλο οξυγόνο,
όλο πεταλιές»

Τ

ην Πέμπτη 25 Μαίου 2017 και ώρες 9.00 π.μ.-13.00 μ.μ μαθητές,
δάσκαλοι, γονείς και μέλη της τοπικής κοινωνίας του Παλαιού
Φαλήρου θα ποδηλατήσουν στην αυλή του σχολείου η οποία θα
μεταμορφωθεί σε ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ.
Με σήματα Οδικής Κυκλοφορίας και 100 ποδήλατα (που θα φέρουν από το σπίτι οι μαθητές), γινόμαστε υπεύθυνοι πολίτες και μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε.

Ιδιαίτερες εγκαταστάσεις υγιεινής στο πάρκο του Τροκαντερό

Ό

πως είναι γνωστό, πρόσφατα
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
του νέου πάρκου στο Τροκαντερό,
στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου,
στον Άγιο Γεώργιο, έκτασης 22 στρεμμάτων.
Αμέσως μετά, ο δήμος φρόντισε να εγκαταστησει τουαλέτες για την εξυπηρέτηση
των επισκεπτών του Πάρκου, με πρόβλεψη μάλιστα για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες και μητέρων για
την αλλαγή και υγιεινή περιποίηση των
βρεφών.
Όπως μας ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Γιώργος
Ασημακόπουλος, το αυτόνομο συγκρό-

τημα των τουαλετών λειτουργεί καθημερινά, όλο το 24ωρο, ενώ η σωστή λειτουργία του και οι συνθήκες υγιεινής
εξασφαλίζονται από καθημερινή τεχνική
συντήρηση και συχνή καθαριότητα.
Στο σύνολό τους, είναι ένα ειδικό προκατασκευασμένο συγκρότημα υγιεινής
τριών δωματίων, με μία θέση τουαλέτας
ανδρών, μία γυναικών, μία για ΑμεΑ και
χώρο με δυνατότητα βρεφικής φροντίδας.
Το αξιοσημείωτο είναι, το ντιζάιν αυτού
του συγκροτήματος που διαφέρει από τις
συνήθεις προκατασκευασμένες τουαλέτες και εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο.
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Ασφαλτοστρώσεις 1 εκ. ευρώ
στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης
Ένα ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων ξεκινάει το φθινόπωρο στον δήμο
Ελληνικού-Αργυρούπολης.
Με την κατάθεση ολοκληρωμένων μελετών, ύστερα από την συνεχή και επίπονη
προσπάθεια της διοίκησης του δήμου και
του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου, η
Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε στο περιφερειακό συμβούλιο, το ποσό του 1 εκατ.
ευρώ για την ασφαλτόστρωση δρόμων
της πόλης.
Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης
δήλωσε:
Μετά από 20 χρόνια οι κεντρικοί οδοί της
πόλης μας και όσοι ακόμα χρήζουν επισκευής, θα ασφαλτοστρωθούν. Η δημοτική αρχή με μεθοδικότητα και συνέπεια
προχωράει με εντατικούς ρυθμούς την
αναγέννηση της πόλης.

Επένδυση Ελληνικού - Lamda
Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ακόμη και... αύριο
κι απευθύνεται κυρίως σε ξένους επισκέπτες της πόλης».
Με βάση μάλιστα τους υπολογισμούς
του επιχειρηματικού σχεδίου που
έχουν υποβάλει οι επενδυτές, η επένδυση μπορεί να προσελκύσει 1 εκατ.
τουρίστες επιπλέον σε ετήσια βάση,
ενώ «έχει προβλεφθεί, με βάση τη σύμβαση ένα μητροπολιτικό πάρκο 2.000
στρεμμάτων, αριθμός πολλαπλάσιος
των 37 στρεμμάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως δασικά με τη σχετική απόφαση του Δασάρχη Πειραιά».

amda: «Εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ακόμη και... αύριο, αν το
LΔημόσιο
κάνει αυτά που πρέπει και

ολοκληρώσει τις διαδικασίες που του
αναλογούν».

Αυτό επεσήμαναν χαρακτηριστικά στελέχη του Ομίλου μετά την απόφαση
του Δασαρχείου Πειραιά που χαρακτήρισε 37 στρέμματα της επένδυσης ως
δάσος και των όσων διακινούνται τε-

λευταία από κύκλους των πολέμιων
της επένδυσης.
Όπως επεσήμαναν χαρακτηριστικά τα
στελέχη του ομίλου χθες και αναφέρει
το newmoney.gr, κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης της εταιρείας στην Ένωση
Θεσμικών Επενδυτών «πήραμε μέρος
σε ένα διεθνή διαγωνισμό, υποβάλλοντας ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο και master plan, όπου

προβλέπεται επακριβώς η δόμηση και
όλα τα επιμέρους στοιχεία της επένδυσης.
Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει εγκριθεί
από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου κι έχει
γίνει νόμος του κράτους και προβλέπει
τη δημιουργία ενός τουριστικού θέρετρου, το οποίο μάλιστα αποτελεί ένα
από τα βασικά στοιχεία της επένδυσης

Όπως ανέφεραν στους αναλυτές οι κ.κ.
Αλέξανδρος Κοκκίδης, Διευθυντής
Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών
Σχέσεων και Βασίλης Μπαλούμης, Οικονομικός Διευθυντής, οι επενδυτές
έχουν εφαρμόσει κάθε παράγραφο της
σύμβασης με το ελληνικό Δημόσιο,
κάθε προαπαιτούμενο και το master
plan έχει ήδη εγκριθεί, επομένως δεν
είναι δυνατόν να μεταφερθεί η χωροθέτηση του τουριστικού θερέτρου.
Ως θετικό για την επένδυση χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι σε επίπεδο κυβέρνησης είναι επιθυμητό να προχωρήσει
το project, ενώ και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει γνωμοδοτήσει ότι
δεν πρόκειται για δασική έκταση. «Οι
πρωτοβουλίες τώρα είναι στην πλευρά
του ΤΑΙΠΕΔ και της Ελληνικό Α.Ε.»
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Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης συζητά
με τους δημότες για τα μεγάλα έργα
και τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να προχωρήσουν στο επόμενο
στάδιο υλοποίησης τους.
Συγκεκριμένα:
Τρίτη 6 Ιουνίου ώρα 19.00
Κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης
Ανάπλαση περιοχής εισόδου Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας
Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Μηλαδέζα Βάρης Ο.Τ Γ320- Γ323 (Πλατεία
Ναυαρίνου)
Μελέτη αντιστήριξης πρανών παραλιακού μετώπου της πόλης
Πέμπτη 8 Ιουνίου ώρα 19.00
Μελέτη ανάπλασης πλατείας Νυμφών,
(Κεντρική Πλατεία Βουλιαγμένης)

Ο

κτώ μελέτες μεγάλων έργων που σχεδιάζονται από τη Δημοτική Αρχή θα
συζητηθούν σε δημόσιες συναντήσεις της
Δημοτικής Αρχής με τους κατοίκους της
πόλης. Οι μελέτες αφορούν έργα πνοής και
συμπεριλαμβάνουν την ενιαία κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου, την ανάπλαση της
εισόδου της πόλης στην περιοχή του
Ασκληπιείου Βούλας, την ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στη Μηλαδέζα, την ανακατασκευή
της
κεντρικής
Πλατείας
Βουλιαγμένης (Πλατεία Νυμφών), τη μελέτη δημιουργίας υπερσύγχρονου πολιτι-

στικού πολυχώρου στη Μηλαδέζα Βάρης,
τη μελέτη αντιστήριξης πρανών στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, καθώς και την κατασκευή δύο παιδικών σταθμών, στη
Βουλιαγμένη και στη Βούλα.
Ήδη οι μελέτες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου προς ενημέρωση και
ηλεκτρονική διαβούλευση, αλλά η Δημοτική Αρχή επιθυμεί ο διάλογος να είναι περισσότερος και ουσιαστικότερος απ’ ότι
προβλέπει ο νόμος.

Για το λόγο αυτό, εκτός από την ηλεκτρονική διαβούλευση και την έγκριση από όλα
τα αρμόδια όργανα του Δήμου, οι μελέτες
θα συζητηθούν σε δύο δημόσιες εκδηλώσεις στις 6 και στις 8 Ιουνίου στην αίθουσα
Ιωνία (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα –
παραπλεύρως του Δημαρχείου).
Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης,
όλα τα ως άνω σημαντικά έργα, όπως
έχουν διαμορφωθεί μετά τη διαβούλευση,
θα εγκριθούν από την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, τα τοπικά συμβούλια

Μελέτη κατασκευής πολιτιστικού χώρου
στο Ο.Τ 338 στη Μηλαδέζα
Μελέτη για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Αλεξάνδρας Βούλας
Μελέτη για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου
Βουλιαγμένης
Οι παρουσιάσεις και η συζήτηση θα μεταδοθούν ζωντανά από την Διαδικτυακή τηλεόραση του Δήμου.

Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης: 1ο Fashion Show ΑΜΕΑ
Μ

ε μεγάλη επιτυχία και με σύνθημα
«Δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές
ανάγκες, υπάρχουν ΜΟΝΟ άνθρωποι»
διοργανώθηκε στο κτήμα Μαρτίδη στην
Βάρη, το 1ο Fashion Show ΑΜΕΑ υπό την
Αιγίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εμπνευστής και διοργανώτρια της εκδήλωσης ήταν η πρώην μις Ελλάς Σίλβια
Αντώναρου.
Περισσότερα από 600 άτομα δημιούργησαν
το αδιαχώρητο για να απολαύσουν ένα πρωτοποριακό Fashion Show με τη συμμετοχή
επαγγελματιών μοντέλων να παρελαύνουν
παράλληλα και «μοντέλα» - αθλητές με παγκόσμιες επιτυχίες σε παρολυμπιακούς αγώνες.
Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα μοντέλα να μοιράζονται την πασαρέλα μαζί, συμβολίζοντας έτσι το γεγονός ότι
αξίζει να μοιράζονται μαζί μας την καθημερινότητα που βιώνουν με κάθε σεβασμό στην
ιδιαιτερότητα τους και τον αγώνα τους.

Προλογίζοντας την εκδήλωση, η υπεύθυνη
Δημοσίων Σχέσεων Ντέπη Στενού τόνισε:
«Η βραδιά αυτή είναι αφιερωμένη σε μοναδικούς, ξεχωριστούς ανθρώπους. Ανθρώπους
που αξίζουν το σεβασμό μας, γιατί παραμένουν δυνατοί ενώ έχουν κάθε δικαίωμα να
λυγίσουν. Ανθρώπους που αξίζει να κάνουμε
φίλους, να τους συναναστραφούμε, να διευκολύνουμε την καθημερινότητα τους, να σεβαστούμε την διαφορετικότητά τους και
κυρίως να διδαχτούμε από την υπομονή
τους».
Στην βραδιά του 1ου Fashion Show ΑΜΕΑ,
πήραν μέρος καταξιωμένοι σχεδιαστές και
οίκοι μόδας, γνωστοί σχεδιαστές υποδημάτων
και κοσμημάτων, καταστήματα pret a porter
με επιλεγμένα γυναικεία και ανδρικά ενδύματα, καθώς και γνωστοί οίκοι νυφικών που
έντυσαν όλα τα μοντέλα τα οποία παρέλασαν
ισότιμα στην πασαρέλα μακιγιαρισμένα και

χτενισμένα από τους καλύτερους επαγγελματίες του είδους, σκορπώντας στο κοινό συναισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας.
Στο τέλος της βραδιάς καταχειροκροτήθηκαν
όλοι μαζί, ενώ η διοργανώτρια Σίλβια Αντώναρου, ευχαρίστησε θερμά όλους τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, τη
στήριξη και την αγάπη τους.
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους: ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωσταντέλλος που
συνεχάρη τους συντελεστές δηλώνοντας ενθουσιασμένος από την πρωτοβουλία και το
κοινωνικό μήνυμα που εκπέμπει σε όλους.
Επίσης παρευρέθηκαν: ο π. Υπουργός Οικονομικών Πέτρος Δούκας, η Βουλευτής κ. Μεγαλοϊκονόμου, η Δημοτική Σύμβουλος
Γλυφάδας Μαίρη Παπάζογλου, η Δημ. Σύμβουλος Βούλας Μαίρη Σίνα, η Δημ. Σύμβουλος Κηφισιάς Ειρήνη Φιοράντη, το μέλος της
πολιτικής επιτροπής της Ν.Δ κ. Μαριάνθη Καφετζή διευθυντή του γραφείου της Ανδρέα

Ζαρταλούδη, ο περιφερειάρχης Νότιας Αττικής για το «Το Ποτάμι», Μενέλαος Κόκκαλης,
ο Υποψήφιος Βουλευτής στο ψηφοδέλτιο της
Περιφέρειας Αττικής με τους ΑΝΕΛ κ. Λουκάς
Αντώναρος η γνωστή για την ευαισθησία της
στα ΑΜΕΑ Μπέσυ Αργυράκη, ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, ο Γιάννης Σαβιδάκης, ο Δημ.
Κοντολάζος, η κ. Μαίρη Μπάρκουλη, η κ.
Λένα Μποντιότη από τις Ασφάλειες «ΜΙΝΕΤΤΑ», η Πρόεδρος του Ομίλου Ουνέσκο
Νοτίων Προαστίων κ. Σούλα Κοκολέτσου, ο
κ. Φαραντούρης, η Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και διοικητικά μέλη της SAILABILITI
HELLAS Κική Βεντουρά –Σέρφα και Νίκη Αναστασίου, ο ψυχίατρος ΑΜΕΑ Στέλιος Κιμπουρόπουλος, η ψυχολόγος Χριστίνα Μήλα, η κ.
Κοντολέων, ο Μάικ Νικολάτος, κ. Γεωργακόπουλος και Ροζμαράκης από EUROPCAR,
Λένα Αντωνάκου, Νεκταρία Καρανικόλα, Κρις
Πετρίδης, οικογ. Τρανούλη, και πολλοί άλλοι.
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Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο
θα αποκτήσουν οι κάτοικοι του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Τ

η δυνατότητα απόκτησης ενός σύγχρονου και ασφαλούς ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου θα έχουν από την 1η
Ιουνίου όλοι οι δημότες και κάτοικοι του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η
δράση αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια
της συνεργασίας του Δήμου με το Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ http://www.eddyppy.gr/profil) και έχει
στόχο την οργάνωση του τοπικού δικτύου
επαγγελματιών Υγείας του Δήμου και την
ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ τους
και των κατοίκων της πόλης.
Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη συμμετοχή, εκδήλωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου όπου
παρουσιάστηκε στους επαγγελματίες υγείας
το πρόγραμμα «ΠΥΛΗ Ενημέρωσης & Επικοινωνίας για την υγεία μου».
Όπως ενημερώθηκαν οι παρευρισκόμενοι
στην εκδήλωση, μέσω της πύλης, ο δημότης
με μοναδικό κωδικό πρόσβασης της υπηρεσίας Patient Link, καθώς και οι προσωπικοί
ιατροί του και οι επαγγελματίες υγείας του
δικτύου ΕΔΔΥΠΠΥ που ορίζει ο ίδιος θα
έχουν πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα που
επιλέγει ο ίδιος, (σε συνεργασία με τους ιατρούς του δικτύου), να περιλαμβάνονται
στον προσωπικό ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο.
Το κόστος ενεργοποίησης του φακέλου θα

ανέρχεται σε μόνο 2€ ετησίως τα οποία θα
εισπράττονται από το ΕΔΔΥΠΠΥ για να καλύπτουν τα διαχειριστικά έξοδα της πύλης
και για την ενδυνάμωση των δράσεων
υγείας. Ήδη έχει αρχίσει η εγγραφή των
επαγγελματιών υγείας του Δήμου στην
πλατφόρμα ενώ από την 1 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εγγραφές των δημοτών.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Σωτήρης Παπασπυρόπουλος (Γενικός
Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ), η Άννα Μαστοράκου (Πρόεδρος ΕΝΙ-ΕΟΠΠΥ / ΙΣΠ), η Γιούλη Ζαχιώτη (Υπεύθυνη Επικοινωνίας
BIO-CARE) και η Λίνα Συμεωνίδου (Εργοθεραπεύτρια – Λογοθεραπεύτρια), οι οποίοι μίλησαν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ως
κομμάτι μιας ευρέως αποδεκτής πλατφόρμας υπηρεσιών στο χώρο της υγείας, καθώς
και πλήθος από επαγγελματίες Υγείας του
Δήμου μας, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το
καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα
της Πύλης Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Η επιτυχία και η επίτευξη ενός στόχου δεν
χαρίζεται, αλλά κερδίζεται. Ο Δήμος μας
βάζει τη βούληση και οι επαγγελματίες
υγείας και οι δημότες μας την συμμετοχή
τους στην υλοποίηση του προγράμματος,
για την καλύτερη Υγεία όλων των δημοτών.
Η Υγεία είναι δικαίωμα όλων και πρωταρχική φροντίδα του Δήμου μας.
Σε λίγες μέρες θα δοθούν αναλυτικές πληροφορίες για την πύλη σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

