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Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και  Eπικοινωνίας 

της Aυτοδιοίκησης 
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.

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας

Τηλέφωνο 210 8993702 -3

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
“ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ” το όνομα
του Κλειστού Γηπέδου 

Το όνομα της αδικοχαμένης πα-
λαιοφαληριώτισσας γιατρού

Σοφίας Μπεφόν, θα δοθεί στο νέο
Κλειστό Γήπεδο του Παλαιού Φα-
λήρου, τα εγκαίνια του οποίου θα
γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. 

Κάθε βράδυ, πάνω από χίλια άτομα γεμίζουν ασφυκτικά
όλους τους χώρους του Μπάτη, προκειμένου να παρακο-

λουθήσουν τις πλούσιες σε περιεχόμενο θεατρικές παραστά-
σεις και μουσικές εκδηλώσεις, στις οποίες πρωταγωνιστούν
γνωστοί καλλιτέχνες, όπως οι, Φαίδων Γεωργίτσης, Στέφα-
νος Κορκολής, Γρηγόρης Βαλτινός, Βασίλης Λέκκας, Πανα-
γιώτης Πετράκης κ. α. 
σελ. 3

Φαληρικά 2017

Υπέροχες βραδιές στo Μπάτη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΤΑΤΟΣ: Η επένδυση στο Ελ-
ληνικό κάνει λίγο σαν το γεφύρι της Αρτας.
Εν αναμονή της απόφασης του ΚΑΣ που θα
επηρεάσει καίρια την επένδυση  ο δήμαρχος
εξηγεί πόσο σηματικό είναι το έργο για το Ελ-
ληνικό και τι τελικά συμβαίνει με τα αρχαία. 

σελ. 7 σελ. 6

σελ. 4

ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Δημοπρατήθηκε η
κατασκευή του 
ρέματος του Κόρμπι

Από τη Σαλαμίνα έως και τη Γλυφάδα οι
παραλιακοί δήμοι της Νότιας Αθήνας

βιώνουν μία πρωτόγνωρη περιβαλλοντική
καταστροφή στο παραλιακό μέτωπό τους,
που γεννά οργή και ερωτήματα.  
Τουλάχιστον ένα μήνα θα διαρκέσει η επι-
χείρηση απορρύπανσης από το μαζούτ που
πλημμύρισε τις ακτές αρχικά της Σαλαμίνας
και λόγω λάθος εκτίμησης, ανεπαρκούς σχε-
διασμού και μέσων έφτασε μέχρι την Γλυ-
φάδα. Η πετρελαιοκηλίδα ανενόχλητη από την
Σαλαμίνα απειλεί όλο το θαλάσσιο μέτωπο της
Αττικής.

σελ.3

Οργή και ερωτηματικά για την πρωτοφανή 
περιβαλλοντική καταστροφή στη νότια Αθήνα 
Σχεδόν τέσσερα 24ωρα μετά την βύθιση του δεξαμενόπλοιου έγινε  η ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο

Ναυτιλίας με τη συμμετοχή δημάρχων, βουλευτών της περιοχής και εκπροσώπων των εταιρειών, με τον
γγ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δ. Καλαματιανό να αναφέρει αμέσως μετά ότι δεν

υπάρχει σαφής εικόνα της έκτασης της ρύπανσης. 

Συνέντευξη του Δημάρχου 

Ελληνικού-Αργυρούπολης στα ΝΕΑ:

Αν ήθελαν, το Ελληνικό 

θα είχε ξεκινήσει Δίνεται άμεσα δυνα-
τότητα στους πολί-

τες και επαγγελματίες να
εντάξουν τις οφειλές
τους προς το Δήμο που
έχουν βεβαιωθεί ή που
θα βεβαιωθούν έως 30
Σεπτεμβρίου 2017, σε
ευνοϊκές ρυθμίσεις απο-
πληρωμής

σελ. 6

Ρυθμίσεις έως 100 δόσεις για χρέη στο
Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 
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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

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

Ηοικονομία πάει τόσο καλά
που το υπουργείο Οικονομι-

κών, με έγγραφό του, ζήτησε από
όλους τους φορείς γενικής κυ-
βέρνησης και τους δήμους τα τα-
μειακά τους διαθέσιμα για να τα
πάει στην Τράπεζα της Ελλάδος!
Αυτή είναι η πρακτική, με την
οποία η κυβέρνηση το 2015 και
το 2016 εξασφάλιζε την πληρωμή
των υποχρεώσεών της στους δα-
νειστές και σε δάνεια, ελλείψει
άλλων χρημάτων! Μαζεύοντας
τα αποθεματικά ταμείων και ορ-
γανισμών!

Η πρακτική αυτή, εντελώς συμ-
πτωματικά, θέριευε τις περιόδους
της υποχρέωσης εφαρμογής και
ψήφισης των προαπαιτούμενων.
Η Τρίτη αξιολόγηση είναι ήδη
προ των πυλών!
Ήδη, αποθεματικά και ταμειακά
διαθέσιμα πολλών οργανισμών
και ταμείων βρίσκονται στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος εδώ και δύο
χρόνια, αντί για τη θέση που επι-
θυμούν οι ίδιοι! Με το πρό-
σχημα, αλλά και την απειλή της
απιστίας (!) αφού η Τράπεζα Ελ-
λάδος δίνει μεγαλύτερο επιτόκιο
από τις εμπορικές! Με το έτσι
θέλω! Επειδή η κυβέρνηση κάνει
τον αντάρτη και τον αντιστασιακό
με τα λεφτά των Ελλήνων εργα-
ζόμενων. Αυτά που πληρώνουν
στα ταμεία τους και στους δή-
μους!
Το πρόσχημα για να συγκεντρω-
θούν τα αποθεματικά είναι «για
να καλύψουν ανάγκες αγοράς και
πώλησης βραχυπρόθεσμων
γραμματίων του δημοσίου»
(repos).
Η πραγματικότητα είναι ότι το έλ-
λειμμα των δημοσίων εσόδων
πλησιάζει το ένα δις ευρώ μέχρι
στιγμής, μια και οι φορολογούμε-
νοι στηρίζουν πια εμπράκτως το
κίνημα «δεν πληρώνω» που τους
έμαθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι από αδυ-
ναμία, άλλοι για προστασία του
μέλλοντος τους και άλλοι από γι-
νάτι. Όλοι, υπερφορολογούμενοι
με πολιτική απόφαση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ!
Ήδη, είναι η δεύτερη και ηχηρό-
τερη βεβαίωση του αντιπρόεδρου
της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβ-
σκις η χτεσινή, ότι η υπερφορο-
λόγηση ήταν απόλυτη επιλογή
της συγκυβέρνησης, που δεν
ήθελε ούτε να ακούσει την άλλη
λύση, της περικοπής δαπανών
στον δημόσιο τομέα. Και πώς να
ήθελε, αφού από τα ψηφαλάκια
του δημόσιου προσδοκά να
ζήσει.
Αλλά, δεν ήταν μόνο η υπερφο-
ρολόγηση επιλογή της συγκυ-

βέρνησης για να μην αγγίξει τη
δεξαμενή των δημόσιων υπηρε-
σιών. Ήταν και η περικοπή των
κοινωνικών επιδομάτων. Το απο-
κάλυψε χτες η Επίτροπος Απα-
σχόλησης Μάριαν Τίσσεν,
απαντώντας σε σχετική ερώτηση
του ευρωβουλευτή της ΛΑΕ
Νίκου Χουντή!Σύμφωνα με τον
ευρωβουλευτή, από την απάν-
τηση της Επιτρόπου είναι φανερό
ότι η κυβέρνηση θα καταργήσει
οικογενειακά επιδόματα, αναπη-
ρίας, φοιτητικά, παροχών στέγα-
σης, στήριξης νεοεισερχόμενων
εργαζόμενων στην αγορά εργα-
σίας και θα μειώσει τους δικαιού-
χους, ενσωματώνοντας όσα
μείνουν στο λεγόμενο εγγυημένο
κοινωνικό εισόδημα, που θα είναι
ελεημοσύνη!
Η κυβέρνηση καλείται να πληρώ-
νει τις υποχρεώσεις της στους δα-
νειστές, να πληρώνει το κόστος
λειτουργίας των υπηρεσιών και
να μαζεύει χρήματα γι αυτό. Τα
μόνα χρήματα που δίνει η πολι-
τική της είναι οι φόροι και τα δά-
νεια της τρόικας μετά από τις
αξιολογήσεις.
Αυτά δεν αρκούν για να καλύ-
ψουν τον φαντασιακό προϋπολο-
γισμό και το πρωτογενές
πλεόνασμα του 3,5% που έχει
συμφωνηθεί μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-
Τρόικας.
Οι φόροι δεν αποδίδουν γιατί το
υποζύγιο καταρρέει. Τα δάνεια
της τρόικας δίνονται μόνο μετά
την εφαρμογή των προαπαιτού-
μενων. Τα προαπαιτούμενα καρ-
κινοβατούν μονίμως από μια
πολιτική δήθεν αντίστασης και
στην πραγματικότητα θεάτρου και
ανικανότητας. Τα οποία στοιχί-
ζουν δισεκατομμύρια στο λαό.
Ήδη, η κυβέρνηση καλείται μέχρι
το τέλος του χρόνου- σε 3,5
μήνες! – να ψηφίσει και εφαρμό-
σει 95 προαπαιτούμενα, τα οποία,
κατά τον υπουργό Κ. Γαβρόγλου
είναι και τα πιο δύσκολα!
Το ταμείον που είναι μείον, στο
μεταξύ, πρέπει να έχει λεφτά για
να πληρώνονται οι υποχρεώσεις
και να υπάρχει «καβάτζα». Τα τε-
λευταία διαθέσιμα λεφτά είναι οι
εισφορές των πολιτών. Από κάθε
πηγή. Σ αυτές έχει βάλει το χέρι
βαθειά η συγκυβέρνηση, όπως
καταγγέλλει η Κεντρική Ένωση
Δήμων και Κοινοτήτων.
Η κηλίδα είναι πολύ μεγαλύτερη
απ’ όσο φαίνεται. Και το λάδωμα
των πολιτών δεν είναι τζάμπα
όπως όταν βουτάνε στο μαζούτ
της «Αγίας Ζώνης». Κοστίζει δισε-
κατομμύρια. Όπως όταν βουτάς
στο λαθρεμπόριο των ψήφων.

Ξεμένει και βάζει χέρι στα
λεφτά των δήμων η κυβέρνηση!

Γράφει Γιώργος Παπαδόπουλος - Τετράδης 

δημοτικό ρεπορτάζ

Το ιστορικό αντιτορπιλικό "ΒΕΛΟΣ"  ρυμουλ-
κούμενο από τα ρυμουλκά Armadores II της
Vernicos Tugs και του Panther Z της Zouros

Tugs, συνεπικουρουμενα από τα ρυμουλκά του Πο-
λεμικού Ναυτικού, κατευθύνεται  στο Ναύσταθμο
της Σαλαμίνα όπου θα δεξαμενιστεί και θα συντη-
ρηθεί στις εκεί εγκαταστάσεις της ναυπηγοεπι-

σκευής του Πολεμικού μας Ναυτικού. Η συντήρηση
του ιστορικού πλοίου θα διαρκέσει 2 μήνες. 

Το "ΒΕΛΟΣ" βρίσκεται αγκυροβολημένο στο Πάρκο
Ναυτικής Παράδοσης Παλαιού Φαλήρου και απο-
τελεί το σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα. 

Το θρυλικό αντιτορπυλικό "Βέλος"
έλυσε κάβους και πάει για συντήρηση

Εκατόν είκοσι κολώνες του δημοτικού φωτισμού
συντηρούνται στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου

Παλαιού Φαλήρου. 
Η εργασία περιλαμβάνει τρίψιμο όλων των σαθρών
χρωμάτων, βαφή, πέρασμα με ειδικό μίνιο μεγάλης
αντοχής, στην συνέχεια με αντισκωριακό χρώμα και
κατόπιν βαφή με χρήση λαδομπογιάς από σιλικο-
νούχο ντουκόχρωμα.
Η εργασία πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συ-
νεργείο του ιδιωτικού
τομέα και θα καλύψει 120 κολώνες. Το κόστος της
εργασίας είναι περίπου 7.500 ευρώ (με ΦΠΑ).

Παλαιό Φάληρο: Συντηρούνται 120 κολώνες δημοτικού φωτισμού
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δημοτικό ρεπορτάζ

Φαληρικά 2017
Υπέροχες βραδιές στο Μπάτη 

Θεσμός πλέον τα "ΦΑΛΗ-
ΡΙΚΑ" που εντυπωσιάζουν

για την άρτια οργάνωσή τους,
αλλά και για την ποιότητα του
προγράμματος, το οποίο κάθε
χρόνο τέτοια εποχή διοργανώ-
νει και επιμελείται το Πολιτι-
στικό και Αθλητικό Κέντρο του
Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 

Κάθε βράδυ, πάνω από
χίλια άτομα γεμίζουν

ασφυκτικά όλους τους χώρους
του Μπάτη, προκειμένου να
παρακολουθήσουν τις πλού-
σιες σε περιεχόμενο θεατρικές
παραστάσεις και μουσικές εκ-
δηλώσεις, στις οποίες πρωτα-
γωνιστούν γνωστοί
καλλιτέχνες, όπως οι, Φαί-
δων Γεωργίτσης, Στέφανος
Κορκολής, Γρηγόρης Βαλτι-
νός, Βασίλης Λέκκας, Πανα-
γιώτης Πετράκης κ. α. 

Αξίζει να σημειώσουμε πως,
τόσο ο Δήμαρχος Διονύ-

σης Χατζηδάκης που είναι και
ο πρόεδρος του Πολιτιστικού
και Αθλητικού Κέντρου όσο
και ο Ντίνος Νικολαϊδης, Αντι-
πρόεδρος, βρίσκονται διαρκώς
εκεί και ασφαλώς αισθάνονται
ιδιαίτερη ικανοποίη μεγάλη αν-
ταπόκριση του κόσμου.  

Ντίνος Νικολαϊδης, Γιάννης Φωστηρόπουλος. 

Διονύσης Χατζηδάκης, Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή. Στέφανος Κορκολής, Σοφία Μανουσάκη. 
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δημοτικό ρεπορτάζ

Το όνομα της αδικοχαμέ-
νης παλαιοφαληριώτισ-

σας γιατρού Σοφίας Μπεφόν,
θα δοθεί στο νέο Κλειστό Γή-
πεδο του Παλαιού Φαλήρου,
τα εγκαίνια του οποίου θα γί-
νουν στις 14 Οκτωβρίου. 

Αναφερόμενος στην απόφαση
αυτή ο δήμαρχος Διονύσης
Χατζηδάκης είπε πως, με αυτό
τον τρόπο ο Δήμος τιμά την
πρόωρα αδικοχαμένη ιπτά-
μενη γιατρό του ΕΚΑΒ, η οποία
έχασε τη ζωή της, υπηρετώντας

τον ασθενή συνάνθρωπο. 
Για όσους πιθανόν δεν το γνω-
ρίζουν, η αείμνηση Σοφία σκο-
τώθηκε όταν το ελικόπτερο
του ΕΚΑΒ συνετρίβη ανοιχτά
του Σουνίου, την Κυριακή 14
Ιανουαρίου 2001, οδηγώντας
στο θάνατο και όλους όσους
επέβαιναν σ' αυτό.Τα εγκαίνια
έχουν προγραμματιστεί να γί-
νουν την Κυριακή 14-10-2017
και θα πραγματοποιηθούν από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλο. 
Σε κάθε περίπτωση οι αναγνώ-

στες μας θα ενημερωθούν εγ-
καίρως). 

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε
ότι ο πρώην αντιδήμαρχος κ.
Χαλαμανδάρης μιλώντας εκ
μέρους των συλλόγων της
πόλης, πρότεινε το Κλειστό να
ονομαστεί "Διονύσης Χατζη-
δάκης" κάτι που ο δήμαρχος
ευγενικά αρνήθηκε θεωρών-
τας πως η τιμή αυτή ανήκει στη
γιατρό που έχασε τη ζωή της
υπηρετώντας το συνάνθρωπο. 

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

“Σοφία Μπεφόν” το όνομα του Κλειστού 

Γηπέδου Παλαιού Φαλήρου Βιβλιοθήκες 

Στην τελική φάση της βρίσκεται
η εκτέλεση του έργου με τίτλο

«Εξωραϊσμός όψεων 3ου Δημοτι-
κού, 3ου Γυμνασίου, 4ου Γυμνα-
σίου και 3ου Λυκείου Π.
Φαλήρου». με την υπ’ αριθ. με-
λέτη 23/2017, προϋπολογισμού
200.000,00€ η οποία περιλαμβάνει
εκτεταμένες παρεμβάσεις συντή-
ρησης και ανακαίνισης στα παρα-
πάνω σχολικά συγκροτήματα. 

Οι εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες για
την διαμόρφωση ενός καλαίσθητου
και ασφαλούς σχολικού περιβάλ-
λοντος για τους μαθητές και τους εκ-
παιδευτικούς ενώ μετά από σχετικό
ανοιχτό διαγωνισμό ο οποίος διε-
νεργήθηκε στις 11/05/2017 αναδεί-
χτηκε ανάδοχος η εταιρία ΑΦΟΙ
ΡΗΓΑ ΑΤΕ που προσέφερε έκπτωση
77,29%. 

4ο Δημοτικό Σχολείο. 
Το έργο θα στοιχήσει τελικά
45.428,93€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και βρίσκεται στην τελική του
φάση ώστε να ολοκληρωθούν οι
εργασίες έγκαιρα με την έναρξη της
νέας σχολική χρονιάς 2017-2018.
Επισημαίνεται ότι το έργο που
αφορά την αναβάθμιση των όψεων
των σχολικών κτιρίων υλοποιείται
για τέταρτη συνεχή χρονιά από χρη-
ματοδότηση ίδιων πόρων του
Δήμου Παλ. Φαλήρου, και υπάρχει
προγραμματισμός έως την έναρξη
της σχολικής χρονιάς 2018-2019 να
έχουν ολοκληρωθεί ανάλογες ερ-
γασίες στο σύνολό των σχολικών
συγκροτημάτων του Δήμου.

5ο Γυμνάσιο. 

Το πρόγραμμα αναβάθμισης της
σχολικής στέγης στον Δήμο Πα-
λαιού Φαλήρου, τα τελευταία χρό-
νια, έχει υλοποιήσει τις εξής
δράσεις:

• Για το έτος 2014 είχαν προϋπολο-
γιστεί βάση μελέτης 150.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η
ανάδοχη εταιρία ΠΕΤΚΑ Α.Ε. προ-
σέφερε έκπτωση 67%. Το έργο
στοίχησε 49.500,00€ συμπεριλαμ-

βανομένου ΦΠΑ.
• Για το έτος 2015 είχαν προϋπολο-
γιστεί βάση μελέτης 150.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ο
ανάδοχος ΕΔΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΝΑ-
ΛΗΣ προσέφερε έκπτωση 70%. Το
έργο στοίχησε 45.000,00€ συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ.
• Για το έτος 2016 είχαν προϋπολο-
γιστεί βάση μελέτης 120.000,00
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ο
ανάδοχος ΕΔΕ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΣ προσέφερε έκπτωση
75%. Το έργο στοίχησε 30.243,90€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

1ο Γυμνάσιο. 

Από τον Ιούλιο του 2014 έχουν έως
και σήμερα στο πρόγραμμα συντή-
ρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης
των όψεων των σχολικών μονάδων
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου,
έχουν εκτελεστεί και ολοκληρωθεί
εργασίες με επιτυχία στα παρακάτω
σχολικά συγκροτήματα:

- 1ο Δημοτικό σχολείο (δυόρωφο
κτίριο οδού Ναϊάδων)
- 2ο Δημοτικό σχολείο (οδού Αχχι-
λέως)
- 3ο Δημοτικό σχολείο (οδού Παρ-
θενώνος)
- 4ο Δημοτικό σχολείο & 9ο Νηπια-
γωγείο (συμβολή Ανδρομάχης &
Γοργοποτάμου)
- 5ο Δημοτικό σχολείο (Λεωφ. Αμ-
φιθέας)
- 6ο Δημοτικό σχολείο (οδού Αρμα-
τολών)
- 7ο Δημοτικό σχολείο (οδού Μου-
σαίου)
- 8ο & 13ο Δημοτικά σχολεία στο
σχολικό συγκρότημα Κοψαχείλα
11ο Δημοτικό σχολείο (οδού Ερα-
τούς)
- 12ο Δημοτικό σχολείο (οδού Αε-
ροπόρων)
- 1ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου
(δυόρoφο κτίριο οδού Ναϊάδων)
- 3ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου
(οδού Β.Βέρρα)
- 3ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου
- 5ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου
(οδού Ζεφύρου) 

Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα
συντήρησης των σχολείων του

Παλαιού Φαλήρου
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Οργή και ερωτηματικά για την πρωτοφανή 
περιβαλλοντική καταστροφή στη νότια Αθήνα 

Τουλάχιστον ένα μήνα θα διαρκέσει η επιχείρηση απορρύπανσης από το μαζούτ που πλημμύρισε τις ακτές αρχικά της
Σαλαμίνας και λόγω λάθος εκτίμησης, ανεπαρκούς σχεδιασμού και μέσων έφτασε μέχρι την Γλυφάδα. 

Από τη Σαλαμίνα έως και τη Γλυ-
φάδα οι παραλιακοί δήμοι της Νό-

τιας Αθήνας βιώνουν μία πρωτόγνωρη
περιβαλλοντική καταστροφή στο πα-
ραλιακό μέτωπό τους, που γεννά οργή
και ερωτήματα.  Τουλάχιστον ένα μήνα
θα διαρκέσει η επιχείρηση απορρύπαν-
σης από το μαζούτ που πλημμύρισε τις
ακτές αρχικά της Σαλαμίνας και λόγω
λάθος εκτίμησης, ανεπαρκούς σχεδια-
σμού και μέσων έφτασε μέχρι την Γλυ-
φάδα. 

Η πετρελαιοκηλίδα ανενόχλητη από την
Σαλαμίνα απειλεί όλο το θαλάσσιο μέ-
τωπο της Αττικής.
Σύμφωνα δε με τον μετεωρολόγο Γιάννη
Καλλιάνο λόγω των καιρικών συνθηκών
που θα επικρατήσουν η ρύπανση είναι
δυνατόν να φθάσει έως και το Σούνιο. 
Το αρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας και ο
υπουργός Π. Κουρουμπλής διατείνονται
πως έδρασαν στο σωστό χρόνο και με
τον σωστό τρόπο, η πλοιοκτήτρια εταιρία
διαβεβαιώνει πως τηρήθηκαν όλες οι
προβλεπόμενες διαδικασίες και στη με-
ταφορά και μετά τη βύθιση του δεξαμε-
νόπλοιου.
'Ομως η εικόνα από τις νότιες περιοχές
της Αττικής μαρτυράει ότι τίποτα δεν έγινε
σωστά. 

Κουρουμπλής: δεν θα φτάσει η πετρε-
λαιοκηλίδα στην Γλυφάδα 

«Από την πρώτη στιγμή ήταν κινητοποι-
ημένος ο μηχανισμός... Η κηλίδα είχε πε-
ριοριστεί την Κυριακή το πρωί στη
Σαλαμίνα. Δεν υπήρχε άλλο σημείο το
οποίο να είχε αναφερθεί. Είχαν μπει φρά-
χτες αλλά φαίνεται, αυτό που λένε οι ει-
δικοί, υπάρχει η δυνατότητα από τα
υπόγεια ρεύματα, ένα ποσοστό από εκεί,
να μετακινήθηκε λόγω του καιρού» υπο-

στήριξε ο αρμόδιος υπουργός Π. Κου-
ρουμπλής σε ραδιοφωνική του συνέν-
τευξη το μεσημέρι της Τετάρτης.
Αμφισβήτησε μάλιστα την εκτίμηση- προ-
ειδοποίηση του δημάρχου Πειραιά
Γιάννη Μώραλη ότι η πετρελαιοκηλίδα
πάει προς Γλυφάδα λέγοντας «οχι όχι,
δεν νομίζω. Η πληροφορία που έχω είναι
ότι αυτή τη στιγμή ελέγχεται η κατά-
σταση...» είπε στον Real fm o ευρισκόμε-
νος στο Λονδίνο υπουργός.
Ο κ. Κουρουμπλής είπε μάλιστα πως
στην Βρετανία χρησιμοποιούν ισχυρά χη-
μικά που ρίχνονται με αεροπλάνα αλλά
«εμείς δεν επιλέξαμε αυτή τη μέθοδο
άλλα άλλα μέσα για να προστατευτεί το
περιβάλλον». Την ίδια ώρα πάντως ο
υπουργός περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώ-
νης έλεγε στην κρατική τηλεόραση πως
θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατα-
σταθεί η ζημιά.

Ευρεία σύσκεψη κατόπιν εορτής 

Σχεδόν τέσσερα 24ωρα μετά την βύθιση
του δεξαμενόπλοιου έγινε το μεσημέρι
της Τετάρτης η ευρεία σύσκεψη στο
υπουργείο Ναυτιλίας με τη συμμετοχή
δημάρχων, βουλευτών της περιοχής και
εκπροσώπων των εταιρειών, με τον γγ
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, Δ. Καλαματιανό να ανα-
φέρει αμέσως μετά ότι δεν υπάρχει
σαφής εικόνα της έκτασης της ρύπανσης. 
Ενώ ερωτηθείς για τον χρόνο που θα
διαρκέσει η επιχείρηση είπε ότι αν και δεν
υπάρχει συγκεκριμένη εκτίμηση η εται-
ρεία καθαρισμού και όσοι άλλοι εμπλέ-
κονται αναφέρουν περίπου σε ένα μήνα.

«Η επέκταση της ρύπανσης γίνεται με τα-
χύτητα που μας κάνει να ανησυχούμε»
τόνισε από την πλευρά του ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Πειραιά, Γιώργος Γαβρίλης. 

Γλυφάδα. 

Ελληνικό. 

Παλαιό Φάληρο

Δήμαρχος Γλυφάδας: Η μάχη είναι άνιση 

Ο δήμαρχος της Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου μιλάει για άνιση μάχη και ελ-
πίζει η ζημιά να περιοριστεί το συντομότερο

«Δυστυχώς η θαλάσσια ρύπανση από τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου «Αγία
Ζώνη» στη Σαλαμίνα έφτασε στη Γλυφάδα μας και το πρόβλημα είναι πολύ σο-
βαρό, με εκτεταμένη ρύπανση και έντονη οσμή σε όλο μας το παραλιακό μέ-
τωπο» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook και πρόσθεσε: « Η μάχη είναι
άνιση. Από τα χαράματα σήμερα, είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και συνδρά-
μουμε με όποια μέσα διαθέτουμε στο έργο των αρμόδιων φορέων: τοποθετή-
σαμε πλωτό φράγμα, ρίξαμε αντιρρυπαντικό υλικό (μια ουσία που διαλύει το
πετρέλαιο), απόχη και ειδικές απορροφητικές πετσέτες. 

Παράλληλα, ένα ειδικό σκάφος προχωρά στον καθαρισμό των υδάτων. Παρα-
καλούμε θερμά μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα να μην προσέρχονται οι
λουόμενοι στην παραλία και να σέβονται όλοι τις σημάνσεις της δημοτικής αστυ-
νομίας. Ελπίδα όλων μας είναι ότι η ζημιά θα περιοριστεί το συντομότερο δυ-
νατό. Οι ευθύνες, ωστόσο, για την καταστροφή είναι δεδομένες και πρέπει να
αποδοθούν άμεσα".
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Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Δημοπρατήθηκε η κατασκευή του ρέματος του Κόρμπι
Διεξήχθη την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου η

ηλεκτρονική δημοπρασία του διε-
θνούς διαγωνισμού για την κατασκευή
του ρέματος Κόρμπι σε ανοικτή διαδικα-
σία επιλογής αναδόχου κατασκευής, το
έργο κατασκευής του ρέματος στο
Κόρμπι. Μειοδότης του διαγωνισμού
ήταν η εταιρεία «Μετρό» η οποία υπέ-
βαλε προσφορά με έκπτωση 57,72% επί
του αρχικού προϋπολογισμού του έργου
ο οποίος ήταν 20.049.000,00€.

Θυμίζουμε πως το έργο θα χρηματοδοτηθεί
από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
Αττικής (ή μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ) και
όταν ολοκληρωθεί, θα δώσει οριστική
λύση σε πολλά και σημαντικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή της
Βάρης. 
Η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια εγ-
κρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο
μετά από συντονισμένες ενέργειες της Δη-
μοτικής Αρχής που έπεισαν τους αρμόδι-
ους, ότι το έργο αυτό αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα, με αποτέλεσμα να απενταχ-
θεί από τη λίστα αναμονής των έργων χρη-
ματοδότησης ΕΣΠΑ (στην οποία βρισκόταν
αρχικά στην 19η θέση και στη συνέχεια

πήγε στην 3η θέση) και να ενταχθεί απ’ ευ-
θείας στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέ-
ρειας για το 2016. 

Η κατασκευή του ρέματος θα ξεκινάει από
τα όρια των Δήμων Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης με το Δήμο Κρωπίας και θα φτά-
νει μέχρι τη θάλασσα και όταν ολοκληρω-
θεί θα δώσει οριστική λύση σε πολλά και
σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει
η ευρύτερη περιοχή της Βάρης.

Μετά την ολοκλήρωση της δημοπράτησης
του έργου, αν δεν υπάρξει καθυστέρηση
από πιθανές ενστάσεις εκτιμάται πως θα
υπογραφεί σύμβαση και θα εγκατασταθεί η
εργολήπτρια εταιρεία τους πρώτους μήνες
του 2018. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
του έργου είναι 24 μήνες. 
"Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή την
θέση εκ μέρους της κυβέρνησης, μας υπο-
χρεώνει να επιστρατεύσουμε κάθε νομικό
και πολιτικό μέσο για να διαφυλάξουμε τα
συμφέροντα του δήμου μας. Καλούμε λοι-
πόν την Κυβέρνηση ξεκάθαρα να αποσα-
φηνίσει τις προθέσεις της σχετικά με την
σύσταση του συγκεκριμένου Φορέα".

Παράλληλα θέτει μια σειρά ζητημάτων
όπως: 
Την οριοθέτηση των αυτοδιοικητικών αρ-
μοδιοτήτων εντός του χώρου της επένδυ-
σης, τη συμμετοχή του Δήμου στα
κοινόχρητα και κοινωφελή έργα, σε μία
σειρά ανταποδοτικών έργων, το σταθμό
διαχείρισης απορριμμάτων, την είσπραξη
δημοτικών τελών κ.ά., αλλά και τη δημι-
ουργία καζίνο για την οποία διατυπώνει σο-
βαρές ενστάσεις. 

Δίνεται άμεσα δυνατότητα στους πολίτες
και επαγγελματίες να εντάξουν τις

οφειλές τους προς το Δήμο που έχουν βε-
βαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 30 Σε-
πτεμβρίου 2017, σε ευνοϊκές ρυθμίσεις
αποπληρωμής (εφάπαξ καταβολή, έως
100 δόσεις, διαγραφή προσαυξήσεων και
τόκων από 50% έως 100%). Βάσει του
Νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017
τεύχος Α΄) άρθρο 52 «Ρυθμίσεις οφειλών
τρίτων προς Ο.Τ.Α, οι οφειλές δύνανται να
καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις
με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προ-
σαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα
λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υπο-
βολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη

καταβολής τέλους, ως εξής:

- Εφάπαξ καταβολή: απαλλαγή κατά πο-
σοστό 100% των προσαυξήσεων
- Από 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή
κατά ποσοστό 80% των προσαυξήσεων
- Από 25 έως 48 μηνιαίες δόσεις απαλ-
λαγή κατά ποσοστό 70% των προσαυξή-
σεων
- Από 49 έως 72 μηνιαίες δόσεις απαλ-
λαγή κατά ποσοστό 60% των προσαυξή-
σεων
- Από 73 έως 100 μηνιαίες δόσεις απαλ-
λαγή κατά ποσοστό 50% των προσαυξή-
σεων

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθ-
μισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από
20€.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών
από την έναρξη του σχετικού νόμου, δη-
λαδή στις 30 Νοεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να απευθυνθείτε στους αρμόδιους υπαλ-
λήλους:

κ. Δημήτρη Μπιτέλη 213 2020091
κα Ζωή Βράιλα 213 2020095
κ. Θεόδωρο Κασούμη 21302020093

Δεν έχει γίνει επιμόλυνση με πετρελαι-
οειδή κατάλοιπα στη θάλασσα εντός

των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης σύμφωνα με τον νέο εργαστη-
ριακό έλεγχο που παρήγγειλε ο Δήμος
από τα χημικά εργαστήρια «Chemico».

Συγκεκριμένα, όπως και την πρώτη φορά,
με οδηγίες του εργαστηρίου, έγιναν εφτά
υδροληψίες σε διάφορα σημεία της
πόλης, σε απόσταση από 1 έως 15 μέτρα
από την ακτή και σε τρία διαφορετικά
βάθη, στην επιφάνεια, σε βάθος ενός μέ-
τρου και σε βάθος 1,5 μέτρου.

Σε όλες τις αναλύσεις ο Χημικός Μηχανι-

κός που είχε την ευθύνη του ελέγχου, κ.
Αναστάσιος Παγώνης, καταλήγει εκ νέου
στο συμπέρασμα ότι «Σύμφωνα με τις πα-
ραπάνω χημικές αναλύσεις και βάσει της
Η.Π 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΣ και τις δια-
τάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ, δεν έχει
γίνει επιμόλυνση του παραπάνω προς εξέ-
ταση δείγματος με πετρελαιοειδή κατά-
λοιπα (μαζούτ, πετρέλαιο κλπ).
Επιπροσθέτως, η μέτρηση για λίπη/ορυ-
κτά έλαια έχει την ένδειξη Μ.Α. (μη ανι-
χνεύσιμο) και στα εφτά δείγματα.

Οι μακροσκοπικοί και εργαστηριακοί
έλεγχοι θα συνεχιστούν για όσο χρονικό
διάστημα κριθεί απαραίτητο.

Ρυθμίσεις έως 100 δόσεις για χρέη στο
Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Παραμένουν καθαρά τα νερά στις πραλίες
του δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
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Εν αναμονή λοιπόν της απόφασης του
ΚΑΣ που θα επηρεάσει καίρια την επέν-
δυση  ο δήμαρχος  εξηγεί πόσο σημα-
τικό είναι το έργο για το Ελληνικό και τι
τελικά συμβαίνει με τα αρχαία. 

Η επένδυση στο Ελληνικό κάνει λίγο
σαν το γεφύρι της Αρτας ε; Προσωπικά
δεν πιστεύω στις κατάρες. Αυτό που
ετοιμάζεται είναι μια σπουδαία επέν-
δυση, πολύ σημαντική για την εθνική οι-
κονομία, για την τοπική κοινωνία αλλά
και τη χώρα γενικότερα. Έχω μιλήσει
πάρα πολλές φορές για τα τεράστια
οφέλη που θα υπάρξουν για όλους μας
όταν με με το  καλό ολοκληρωθεί Απαι
τούνται βέβαια σύνεση και μέτρο. Ολα
πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες, να
γίνουν με τον σωστό τρόπο. 'Ομως η
αλήθεια είναι ότι οι καθυστερήσεις είναι
πάρα πολλές και μεγάλες τόσο εξαιτίας
της γραφειοκρατίας, όσο και εξαιτίας της
ιδεοληψίας της σημερινής κυβέρνησης η
οποία διατηρείται ακόμα σε συγκεκριμέ-
νους κύκλους.  Το ευτυχές είναι ότι παρ'
όλα αυτά η επένδυση συνεχίζει να προ-
χωρά έστω και με αργά βήματα.

Aς πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Οταν η διαδικασία ολοκληρωθεί ο όμι-
λος της Lamda Development κατά πάσα
πιθανότητα θα αναλάβει την επένδυση η
οποία ανέρχεται σε δισ. ευρώ - παρα-
καλώ προσέξτε το νούμερο.  Περιλαμ-
βάνει την κατασκευή εμπορικών
κέντρων ξενοδοχείων και ενός τεράστιου
πάρκου 2.500 στρεμμάτων.  Καταλαβαί-
νετε τι σημαίνει αυτό για την περιοχή;
Θα χτιστούν νέες κατοικίες θα ανοίξουν
νέα καταστήματα και αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών
νέων θέσεων εργασίας και κατά την
εκτέλεση του έργου και αργότερα σε
βάθος χρόνου. Και ο δήμος βέβαια που
φιλοξενεί την επένδυση θα έχει επίσης
πολλά έσοδα από όλη αυτή τη διαδικα-
σία.

Η κυβέρνηση ΣYPIZA εξελέγη με σύν-
θημα εναντίον της επένδυσης. Στην
πρώτη της περίοδο όπως όλοι ξέρουν
την είχε παγώσει εντελώς. Στη συνέχεια
την ξεπάγωσε μόνο αφότου κατέστη
μνημονιακή υποχρέωση και σειρά πήρε
η γραφειοκρατική διαδικασία από την
οποία πρέπει υποχρεωτικά να περάσει,
δηλαδή κατά βάση από το δασαρχείο

και την αρχαιολογική υπηρεσία - με
αποτέλεσμα ακόμα να περιμένουμε. Αν
η κυβέρνηση είχε από την αρχή πάρει
ζεστά το έργο αυτό θα είχε ξεκινήσει σή-
μερα. Δεν θα υπήρχαν τόσες καθυστε-
ρήσεις.  Σε κάθε περίπτωση βέβαια
κάλλιο αργά παρά ποτέ. 

Το Ελληνικό έχει αρχαία, είναι ένας αρ-
χαίος δήμος.  Δεν τα ανακαλύψαμε
τώρα. Η ουσία είναι ότι τα τελευταία
χρόνια ο συγκεκριμένος χώρος λειτουρ-
γούσε ως αεροδρόμιο - και για να συμ-
βαίνει αυτό από κάτω αρχαία δεν
υπήρχαν.  Σαφώς υπάρχουν πολλά και
διάφορα μνημεία περιμετρικά του αερο-
δρομίου τα οποία ήδη προστατεύονται
καθώς έχουν βρεθεί ακόμα και τάφοι.
Εντός όμως του συγκεκριμένου χώρου
αρχαία δεν υπάρχουν. Πρέπει να πάτε
να ρωτήσετε εκείνους που διατείνονται
το αντίθετο να σας πουν πού τα ανακά-
λυψαν και τι ακριβώς βρήκαν.  Δεν ξέρω
τι απάντηση θα προκύψει από τη νέα συ-
νεδρίαση του ΚΑΣ. 'Ομως όπως έχει
γίνει ήδη γνωστό, αν τελικά η απάντηση
είναι αρνητική ο επενδυτής θα αποχω-
ρήσει με ό,τι συνέπειες για όλους τους

εμπλεκομένους. 

Το αεροδρόμιο ανήκει χωρογραφικά και
χωροταξικά κατά 90% στον Δήμο Ελλη-
νικού Αργυρούπολης.  Μέσα στο αερο-
δρόμιο έχουμε πάρα πολλές υπηρεσίες
του δήμου και περιμένουμε από την κυ-
βέρνηση να μας καλέσει για να μας πει τι
θα γίνει με τη μετακίνησή μας αν τελικά
γίνει η επένδυση. Πρέπει να μας ξεκαθα-
ρίσουν πού θα πάμε και ποιος θα πλη-
ρώσει γι' αυτό. Εχω στείλει επιστολές και
ακόμα δεν έχω λάβει καμία απάντηση.

Σχετικά με το ζήτημα που προέκυψε με
την εγκατάσταση σταθμού απορριμμά-
των κοντά στο ρέμα της Ευρυάλης
οφείλω να διευκρινίσω πως δεν υπάρχει
καμία διαμάχη με τον Δήμο Γλυφάδας.
Ο δήμαρχος Γλυφάδας είπε ψέματα
στους κατοίκους του δήμου του καθώς
ο ίδιος έχει τα σκουπίδια του μέσα στα
σπίτια της περιοχής σε μια παράνομη
χωματερή δίπλα στο γκολφ δίπλα στο
γήπεδο της Γλυφάδας. Δημιούργησε μια
τεχνητή ένταση χωρίς λόγο διότι ήθελε
να παραπληροφορήσει προς μια κατεύ-
θυνση που εξυπηρετεί τις δικές του πο-
λιτικές σκοπιμότητες. Με τον Δήμο
Γλυφάδας δεν έχουμε τίποτα να χωρί-
σουμε διεκδικούμε από κοινού με
όλους τους δήμους, μέσα στο αεροδρό-
μιο στο πλαίσιο της επένδυσης, να γίνει
ο σταθμός διαχείρισης απορριμμάτων,
επομένως ό,τι άλλο διακινείται είναι εκ
του πονηρού.
Δυστυχώς ο κ. Παπανικολάου εξυπηρε-
τεί τη μικροπολιτική και πρέπει ο ίδιος
να εξηγήσει γιατί το κάνει όχι εγώ.

Εξελέγην δήμαρχος ως ανεξάρτητος με
την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας.
Εφυγα από το ΠΑΣΟΚ από το 2010. Εχω
καταθέσει την κομματική μου ταυτότητα
και δεν συμμετέχω σε τέτοια παιχνίδια.
Κάποιοι κύκλοι άφησαν να διαρρεύσει
το ενδεχόμενο να με προτείνουν για
υποψήφιο πρόεδρο του νέου φορέα
στον χώρο του Κέντρου πράγμα το
οποίο δεν δήλωσα ποτέ, δεν το επιθυμώ
και δεν το επιδιώκω. Δεν σκέφτομαι τί-
ποτα πέρα του να είμαι υποψήφιος δή-
μαρχος ξανά το 2019. Παρ' όλα αυτά,
παρακολουθώ τις διεργασίες που γίνον-
ται στο Κέντρο τον πολιτικό χώρο από
τον οποίο προέρχομαι. Είναι η ραχοκο-
καλιά της Ελληνικής δημοκρατίας δεκαε-
τίες τώρα. Είναι πολύ σημαντικό
επομένως να συσταθεί και να ανασυγ-
κροτηθεί. Εύχομαι να γίνει με σωστούς
όρους - είμαι πολύ επιφυλακτικός, αλλά
βλέπω θετικά το βήμα που πάει να γίνει.  

Αναδημοσίευση από τα ΝΕΑ του Σαββά-
του 9 Σεπτεμβρίου 2017

Συνέντευξη του Δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης στα ΝΕΑ: 

Αν ήθελαν, το Ελληνικό θα είχε ξεκινήσει 

Σ
υνέντευξη στα ΝΕΑ του

Σαββάτου 9 Σεπτεμβρίου

2017 παραχώρησε ο δή-

μαρχος Ελληνικού Αργυρούπο-

λης Γιάννης Κωνσταντάτος, για

το μεγάλο θέμα της επένδυσης

του Ελληνικού. Με τη διελκυ-

στίδα ανάμεσα σ' αυτούς που

είναι υπέρ  και σ' αυτούς που

την πολεμούν με όλα τα μέσα,

να βρίσκεται στο ζενίθ, με μία

ακόμα υπηρεσία του δημοσίου,

το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-

βούλιο, να χρησιμοποιείται ου-

σιαστικά ως "εργαλείο", για να

μπουν κι άλλα εμπόδια, που θα

τρέψουν τον επενδυτή σε φυγή,

ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυ-

ρούπολης τονίζει πως αν η Κυ-

βέρνηση ήθελε, το Ελληνικό θα

είχε ξεκινήσει. 
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δημοτικό ρεπορτάζ

Το Ποντιακό Πανηγύρι του Σταυρού 
στην Αργυρούπολη 

ΗΈνωση Ποντίων Αργυρού-
πολης συνδιοργανώνει με

το Δήμο Ελληνικού - Αργυρού-
πολης, από τις 13 έως και τις 17
Σεπτεμβρίου το 11ο ετήσιο
Ποντιακό Πανηγύρι του "Σταυ-
ρού" στην Αργυρούπολη. 

Το πανηγύρι του "Σταυρού"
είναι ένας θεσμός που καθιε-
ρώθηκε από την Ένωση Πον-
τίων Αργυρούπολης το 2007
και τέθηκε υπό την αιγίδα του
Δήμου. 
Στην πλατεία Πόντου (μετρό

Αργυρούπολης) θα γίνει το
ετήσιο αντάμωμα των Ελλήνων
Αργυρουπολιτών του Πόντου
και θα πραγματοποιηθούν καλ-
λιτεχνικές κα θρησκευτικές εκ-
δηλώσεις, με τη συμμετοχή
χορευτικών συγκροτημάτων. 
Θα πραγματοποιηθούν ομιλίες,
εκθέσεις, προβολές, θα υπάρ-
χουν περίπτερα με είδη λαϊκής
τέχνης και παραδοσιακά προ-
ϊόντα. 
Τέλος στο πρόγραμμα των εκ-
δηλώσεων υπάρχει η γιορτή
της νεολαίας και φυσικά το

ποντιακό γλέντι. 
Το έθιμο της υψώσεως του Τι-
μίου Σταυρού στον Πόντο 
Στις 14 Σεπτεμβρίου οι νοικο-
κυρές στον Πόντο έφτιαχναν
προζύμι με βασιλικό και το
χρησιμοποιούσαν για την πα-
ρασκευή ψωμιού. Το προζύμι
το φύλαγαν μέσα σε σακιά,
μαζί με το αλεύρι και το χρησι-
μοποιούσαν για την παρα-
σκευή ψωμιού ή πρόσφορου
και κρατούσαν λίγο ζυμάρι για
την επόμενη φορά. 

Συνήθως οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι
ζητούν χορηγίες από τους Δή-

μους προκειμένου να ανταπεξέλ-
θουν στα λειτουργικά τους έξοδα
αλλά και να διοργανώσουν διάφο-
ρες δραστηριότητές τους. 

Ξεφεύγοντας από τον κανόνα αυτόν
ο Σύλλογος Κρητών Αργυρούπολης
προσφέρει χορηγία στο Δήμο για τις
επισκευαστικές εργασίες που πρό-
κειται να γίνουν στο Πολιτιστικό
Κέντρο "Μίκης Θεοδωράκης". 
Στην εισήγησή του προς το Δημο-
τικό Συμβούλιο για την αποδοχή της
χορηγίας, ο Δήμαρχος Γιάννης
Κωνσταντάτος είπε: 
"Όλοι γνωρίζουμε πως το Πολιτι-
στικό - Συνεδριακό Κέντρο Μίκης
Θεοδωράκης από την πρώτη μέρα

λειτουργίας του έως σήμερα δεν
είχε ποτέ συντηρηθεί επιμελώς και
σωστά. Αν κοιτάξει κάποιος το κτί-
ριο εξωτερικά θα διαπιστώσει ότι
είναι εντελώς διαβρωμένο με εμ-
φανή τα σημεία ρωγμών και όχι
μόνο.
Η διοίκηση μας στα πλαίσια ανακαί-
νισης των δημοτικών εγκαταστά-
σεων και κτιρίων θα επιχειρήσει να
ανακαινίσει και να συντηρήσει και το
Πολιτιστικό μας Κέντρο δίνοντάς του
μια άλλη αισθητική εικόνα. 
Σύμμαχός μας σ΄αυτή την προσπά-
θεια θα είναι ο Σύλλογος Κρητών
Αργυρούπολης όπου θα
συνεισφέρει ως χορηγία ένα τμήμα
της συντήρησής του που θα περι-
λαμβάνει τις σκαλωσιές και τις μο-
νώσεις.
Η ενέργεια αυτή του Συλλόγου Κρη-
τών είναι ιστορική διότι πρώτη φορά
Πολιτιστικός Σύλλογος της πόλης
μας θα προσφέρει χορηγία στον
Δήμο με ποσό που εξασφάλισε από
την Alpha Bank με ενέργειές του. 
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του
Συλλόγου Κρητών Αργυρούπολης
κ. Λουσίδη που μας έφερε την χο-
ρηγία και καλούμε το Συμβούλιο να
αποδεχτεί την χορηγία στα πλαίσια
έναρξης εργασιών στο Πολιτιστικό
Κέντρο "Μίκης Θεοδωράκης" .

Ο Σύλλογος Κρητών Αργυρούπολης προσφέρει χο-
ρηγία για την επισκευή του Πολιτιστικού Κέντρου

"Μίκης Θεοδωράκης" 


