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Ποδηλατόδροµος Βούλας

ΚΑΤΆΧΡΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Α.Κ. Άμεσες εξελίξεις

Ένα άχρηστο κι επικίνδυνο έργο!

Τα όσα ακούστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο πάνω στο θέμα αυτό κατέδειξαν
πως ο ποδηλατόδρομος στη Βούλα, σαν
έργο, όχι μόνο είναι απαράδεκτο με τον
τρόπο που γίνεται, άλλωστε υπάρχουν
και σχετικές επιστολές τόσο από τον μελετητή όσο και από τον κατασκευαστή,
αλλά και επικίνδυνο.

∆. Χατζηδάκης:
"Εµείς το αποκαλύψαµε,
εµείς θα το στείλουµε
στον Εισαγγελέα!"

στο Ελληνικό
Τις επόμενες ημέρες –πιθανότητα
εντός της εβδομάδος– αναμένεται να
ανακοινωθούν τα ονόματα του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
που θεσπίστηκε από το τελευταίο
φορολογικό νομοσχέδιο.

σελ. 7

σελ. 20

σελ. 5

Mέχρι 26 Απριλίου
οι αιτήσεις για πρόσληψη
προσωπικού στους ∆ήµους

Με εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών Γιώργου Ντόλιου

Μ

έχρι τις 26 Απριλίου θα πρέπει να
στείλουν οι δήμοι τα αιτήματά τους
για την έγκριση προσλήψεων προσωπικού
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, που απασχολούνται κυρίως στους
τομείς της καθαριότητας.
Τα παραπάνω ζητά με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος, ο
οποίος ταυτόχρονα κάνει γνωστό ότι οι
προσλήψεις αυτές των συμβασιούχων θα

σελ. 16

ΑΛΙΜΟΣ

Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΨΗ

είναι υπό την έγκριση της αρμόδιας τριμελούς κυβερνητικής επιτροπής.
Στην εγκύκλιο, διευκρινίζεται δε ότι οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και
οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος
2011 περιορίζονται κατά 15 % σε σχέση με τις
αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010.

σελ. 5
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Με δωρεά των αδελφών Μαρτίνου
αναπλάθονται οι πλατείες Νέας Ευρυάλης
και Αγίας Τριάδας στη Γλυφάδα

Σ

υνεχίζοντας το κοινωφελές έργο της η οικογένεια Μαρτίνου, ανέλαβε με δικά της έξοδα
τη μελέτη και κατασκευή του έργου της ανάπλασης των πλατειών της Νέας Ευρυάλης και
Αγίας Τριάδας. Μακάρι το έργο τους να βρει κι άλλου μιμητές. Αριστερά, μακέτα μέρους της
πλατείας Αγίας Τριάδας στην Άνω Γλυφάδα, μετά την ανάπλαση.

σελ. 10

Σκηνές ντροπής και
τραμπουκισμοί στο Δ.Σ.
της Αργυρούπολης

.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Σύγχρονη Πόλη

σελ. 22

Λαϊκισμός και παραπλάνηση η ενημέρωση Κορτζίδη

ΣΕΛ. 23

Qπεριεχόμενα
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Του
ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

Σημείο αναφοράς για
το Παλαιό Φάληρο η
ανάπλαση της Αγίου
Αλεξάνδρου

Γιατί όσα γίνονται να
μη λέγονται;

Δικαιώνονται οι προ
του 2001 συμβασιούχοι

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: “Είστε ο Δήμαρχος
της συνδιαλλαγής και του
μνημονίου.

Άρθρο του καθηγητή Πανεπιστημίου Ανδρέα Ντεληθέου

Ε

κτός απ’ τα θανατηφόρα ΓΚΑΛΟΠ υπάρχει και το Γουδί, που είναι
πιο θανατηφόρο, γράφει σε ένα υπέροχο άρθρο της η Σοφία
Βούλτεψη, με σαφή υπαινιγμό σε εκτελέσεις πολιτικών και εγώ ανατριχιάζω στη σκέψη ότι θα μπορούσε να συμβεί ξανά κάτι τέτοιο.
Σίγουρα δεν συμφωνώ με εκείνη τη μηχανή του ιαματικού μπανιαρίσματος που έχουν στήσει οι μιμητές του Συλωάμ, εκεί προς στην Πλατεία
Συντάγματος (ο Θεός να το κάνει σύνταγμα εκείνο το πράγμα έτσι που
το κατάντησαν) αλλά φοβάμαι μην στείλουμε πάλι στην Ιερά Εξέταση κάποιους αθώους, έτσι για να διασκεδάσουμε τη λαϊκή αγανάκτηση.
Είναι πρόσφατη η υπ΄ αριθμόν 1675/2010 απόφαση του Αρείου
Πάγου που κατάργησε την καταδικαστική απόφαση του Στρατοδικείου
Αθηνών με την οποία εκτελέσθηκαν το 1922, έξι πολιτικοί άνδρες ως
υπαίτιοι της Μικρασιατικής καταστροφής. Είναι επίσης σε όλους γνωστή
η καταδίκη και εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη και τριών ακόμη ατόμων
στο όχι και τόσο μακρινό 1952, για εθνική προδοσία και κατασκοπία,
που έχει υποχρέωση να επανεξετάσει ο νομικός μας πολιτισμός. Και στα
δύο περιστατικά πρωταγωνιστής ο Νικόλαος Πλαστήρας, ένας εκ των τιμιότερων Ελλήνων πολιτικών όλων των εποχών, ένας πολιτικός στον
οποίο κανείς δεν μπορεί να αποδώσει αρρωστημένη σκοπιμότητα στις
πράξεις του, αλλά μόνο πλάνη.
Πλάνη καθοδηγούμενη από την δικαιολογημένη οργή για το κατάντημα της πατρίδας. Είναι το ελάττωμα της ράτσας μας. Εξοστρακίζουμε
τον Αριστείδη και φυλακίζουμε τον Κολοκοτρώνη με την ίδια ευκολία
που στήνουμε αγάλματα σε προδότες και ονομάζουμε φιλέλληνες τους
πράκτορες των ξένων.
Φιλέλληνες, άλλο ένα δημιούργημα της δημιουργικής φαντασίας μας.
Είμαστε ικανοί για όλα. Ένας λαός ατομιστών που δεν αναγνωρίζει τα
λάθη του και αποποιείται των ευθυνών του. Μας φταίει πάντα κάποιος
άλλος και ψάχνουμε για εξιλαστήρια θύματα και αποδιοπομπαίους τράγους (είναι και τα δύο αυτά δημιουργήματα του πολιτισμού μας). Εμείς παραδίδουμε την εξουσία σε άνδρες ανάξιους, γιατί προφανώς αυτούς
αξίζουμε. Ειδικά τώρα, στα 30 τελευταία χρόνια. Τους επιτρέπουμε να
μας κοροϊδεύουν, να μας διακορεύουν, να σκορπούν και να λεηλατούν
το βιος μας και έπειτα ψάχνουμε σε ποιον να τα φορτώσουμε, γιατί εκείνοι που κάνουν τη ζημιά συνήθως την γλιτώνουν αφού υπάρχουν οι αγορανομικώς υπεύθυνοι, στημένα κορόιδα του συστήματος ή πρόθυμοι να
πληρώσουν στη θέση των υπαιτίων, έναντι ανταλλάγματος.
Και εμείς αυτούς τους ανάξιους, τους λαθρεπιβάτες των ονείρων μας
τους λατρεύουμε και γεμίζουμε τις πλατείες να τους δούμε και να τους
ακούσουμε και παραληρούμε μέχρι οργασμού, σαν οπαδοί κάποιας ποδοσφαιρικής ομάδας την ώρα του γκολ. Για αυτό φοβάμαι το σύνηθες
λάθος. Είμαστε εύπιστοι, ασταθείς και επιρρεπείς στα ίδια πανομοιότυπα
λάθη.
Από το ΓΟΥΔΙ όμως, προτιμώ εκείνο το κίνημα του 1909 που το
ενέπνευσε και το προεκάλεσε με την στάση του ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ένας μεγάλος πολιτικός που προτίμησε αντί της δικτατορίας, την Αναθεωρητική Βουλή, που έβαλε τέλος στο σάπιο πολιτικό σύστημα και οδήγησε τη χώρα στην αναγέννηση και στο έπος του 1912.
Αυτό χρειάζεται σήμερα η πατρίδα. Έναν αθώο, να πάρει τις αμαρτίες
μας στην πλάτη του. Έναν ικανό να εμπνεύσει τον λαό για να τον οδηγήσει σε νέους ελπιδοφόρους δρόμους. Ένα άλλο σύγχρονο Βενιζέλο.
Η δική μας η γενιά απέτυχε, αλλά οι νέοι μας είναι εδώ, αρίφνητοι
αύριο ίσως, όπως τους θέλει ο Παλαμάς και τους παροτρύνει από το
βάθος του αλήσμονος χρόνου, στη χώρα εσείς οι λειτουργοί κι οι λατρευτάδες είστε δε φτάνει, εμπρός! για τους Θεούς ώ νέοι πολεμείστε
Κάποιος εν πάση περιπτώσει πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να σαλπίσει Εθνικό εγερτήριο. Ας το κάνει όσο είναι καιρός.

BHMA

Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Εύη Κονταρίνη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Νικόλας Κονταρίνης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Καλογεράς
Ερρικα Χούκερ

σελ. 5

Με πρωτοβουλία της
Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας
“Παναγίτσας” Παλαιού
Φαλήρου, Ημερίδα για
το Περιβάλλον
σελ. 6

σελ. 16

σελ. 8

σελ. 4

Με αγχόνες ή αγάλµατα

Αιτήσεις για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο
Σπίτι” στον Άλιμο.
Μνημόσυνο στον
Ελευθέριο Βενιζέλο.

σελ. 17

σελ. 9

Όχι άλλο τσιμέντο. Ενισχύουμε το πράσινο.
Κάνουμε δενδροφύτευση.

Η πυροπροστασία είναι
υπόθεση όλων
σελ. 18

σελ. 12

Εργαζόµενοι κατέλαβαν το ∆ηµαρχειο
Αργυρούπολης
σελ. 23

Ο τοίχος είχε
τη δική του ιστορία
«Ο Χριστός δίδαξε και πέθανε.
Οι καθηγητές τι περιμένουν; »
(Ε.Μ.Π., Αθήνα)
«Αν τα λάθη διδάσκουν, τότε έχω καταπληκτική μόρφωση.»
(οδός Μπενάκη, Αθήνα)
“Η χώρα καταστρέφεται από την αδιαφορία, αλλά τι με νοιάζει εμένα”
(Λόφος Στρέφη, Αθήνα)
“Φονάδιες των Ψαριών Πελεκάνοι”
(Οδός Γερουλάνου, Αργυρούπολη)
Μην αφήσεις αυτό που σε τρώει
να χορτάσει
(Βασιλικό θέατρο, Θεσσαλονίκη)
“Λευτεριά στους εξωγήινους αγωνιστές”
(Αστεροσκοπείο Α.Π.Θ.)
“Μην βάφετε τους τοίχους…είναι φρεσκογραμμένοι”
(Λύκειο Περιστερίου)
“Μια κοινωνία που έχει απ’ όλα, όχι όμως
για όλους.”
(Λάρισα)

ΣΚΙΤΣΑ
Τζίμης Παπαδόπουλος
ΑΤΕΛΙΕ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ IRIS A.E.B.E.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα
Τηλ.: 210- 8941.934, 210-8940.511- Fax: 210-8941.874
Κιν.: 6944 52 24 37, 6944 77 27 28,
e-mail: info@vimaonline.gr - www.vimaonline.gr
Κωδ. Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας - Ενημέρωσης: 3892

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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Εγκάρδιες Ευχές
για ένα
Χαρούμενο
Πάσχα.

Καλό Πάσχα
Καλή
Ανάσταση
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖH∆ΑΚΗΣ
∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
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ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αντιδήµαρχος
∆ιοίκησης και Οικονοµικών
∆ήµου Παλαιού Φαλήρου

Η Ανάσταση του Κυρίου,
εύχομαι να φέρει και την Ανάσταση
στις ψυχές μας.

Χρόνια Πολλά
Το Άγιο Φως της Ανάστασης
ας φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές
όλων μας

ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ

Εύχομαι το μήνυμα
της Ανάστασης
να γεμίσει
με υγεία, χαρά,
προσωπική
και οικογενειακή ευτυχία
όλους τους ανθρώπους.

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

Αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης

Χρόνια Πολλά
Καλό Πάσχα
Η φλόγα της Ανάστασης
να ανάψει στην καρδιά σας,
για να κρατήσει ζωντανά
όλα τα ονειρά σας

Καλή Ανάσταση

Καλό Πάσχα σε όλους σας
Αναστασία Σιμιτροπούλου
Δημοτική Σύμβουλος Αλίμου
Δικηγόρος
Δωδεκανήσου 59 Άλιμος, Τηλ.: 210-9966336

Μαρία Πανούση
Δημοτική Σύμβουλος Αλίμου
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Σηµείο αναφοράς για το Παλαιό Φάληρο
η ανάπλαση της Αγίου Αλεξάνδρου
περίτεχνες εγκαταστάσεις για περατζάδα, παιδική ψυχαγωγία, σκακιστικές παρτίδες, κολύμβηση, περίπατο, αναψυχή, θέαμα, άθληση,
χαλάρωση. Για κάθε βαλάντιο. Για όλα τα κοινωνικά στρώματα
Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται με την υποδειγματική, καθ’ όλο το έτος, καθαριότητα και περιποίηση του πρασίνου και των κατασκευών,
σε ολόκληρη την παράλια έκταση των 500 περίπου στρεμμάτων - αποκλειστικά με τα δημοτικά συνεργεία, ακόμη και στα σημεία εκτός της
δημοτικής δικαιοδοσίας όπως το συγκρότημα
της Μαρίνας Φλοίσβου (δείχνει το δημαρχιακό “επιβάλλον” προς τους υπόχρεους) καθιστούν αυτό το τοπίο του Σαρωνικού, από το
ρέμα της Πικροδάφνης, τουλάχιστον ,μέχρι το
εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, αν όχι υπέρτερο, ανταγωνίσιμο με τα πλέον κοσμοπολίτικα μέρη στο κόσμο.
Φωτεινό αριστούργημα, άσχετο με το γενικότερο “γκρίζο τοπίο” της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη
για το έτος 2010 κατατάσσει τους Δήμους, ως
πρωταθλητές στη κακοδιοίκηση, με μεγάλη ποσοστιαία διαφορά από τις Υπηρεσίες που τους
ακολουθούν. Αλλά, και άσχετο με τη πρακτική
των τοπικών ιθυνόντων από τη μια να θορυβοποιούν για την έλλειψη πόρων, και από την
άλλη να δαπανούν αλόγιστα για κάθε λογής
«ειδικούς συνεργάτες», αργομισθίες, περιττές
παροχές, εκδηλώσεις «άρτου και θεμάτων»,
αφήνοντας να διαφεύγουν πηγές εσόδων. Και
ενάντια εκείνων των τοπικών ιθυνόντων, που
απορροφούν Ευρωπαϊκά και Εθνικά κονδύλια
για «έργα», σπάταλα, ανακυκλούμενα, αισχροκερδή, κακότεχνα, άχρηστα, περιβαλλοντοκτόνα, ρουσφετιού και «βιτρίνας». Ενώ,
καλωσορίζουν τους πολίτες, οι λακκούβες, τα
σκουπίδια, οι κάδοι που ζέχνουν, τα παρατημένα οχήματα, οι νταλίκες και τα κάθε είδους
φορτηγά των «ημετέρων» αραγμένα ή λειτουργούντα στις κοινόχρηστες εκτάσεις που,
πολλές από αυτές, με διάφορα προσχήματα
παραμένουν δημοτικά αναξιοποίητες, εξυπηρετώντας ιδιωτικά συμφέροντα.

Το Παλαιό Φάληρο και η διοίκηση
του Διονύση Χατζηδάκη, γίνονται και
πάλι, σημείο αναφοράς, όχι μόνο για
τους κατοίκους της πόλης αυτής, αλλά
και για δημότες άλλων περιοχών του
Λεκανοπεδίου.
Μια τέτοια επιστολή λάβαμε από τον
κ. Παν. Βανδώρο - κάτοικο Αλίμου την οποία και δημοσιεύουμε, και στο
περιεχόμενο της οποίας, θεωρούμε
ότι αξίζει να σταθεί ο καθένας ιδιαίτερα.
Ανάπλαση οδού Αγίου Αλεξάνδρου
στο Παλαιό Φάληρο
ΔΙΑΡΚΗ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
και ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μ

ε ταχύτατους ρυθμούς, με την κατά το
ελάχιστο όχληση, χωρίς εργολαβικά εργοτάξια και επικερδή προς εργολάβους μπαζώματα στις ακάλυπτες κοινόχρηστες ή
οικοπεδικές εκτάσεις, ούτε με εκχωρήσεις τμημάτων δρόμων σε αρεστές επιχειρήσεις, προχωρούν οι εργασίες ανάπλασης της οδού ΑΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στο Παλαιό Φάληρο, που άρχισαν αμέσως μετά τις τελευταίες δημοτικές
εκλογές αν και όπως συζητιέται ευρέως, το
έργο διαδικαστικά ήταν έτοιμο και μπορούσε
να το αρχίσει η δημοτική διοίκηση, επωφελώς,
για την ίδια προεκλογικά.

Οι πληροφορίες θέλουν πως, με συνολική δαπάνη 1.650.000 ευρώ, θα αποξηλωθούν - εκ
βάθρων - και θα κατασκευασθούν εκ νέου με
επίκαιρη μελέτη, πεζοδρόμια και οδοστρώματα, σε μήκος ένα χιλιόμετρο της οδού και
περίπου 30 μέτρα όλοι οι κάθετοι εκατέρωθεν
αυτής δρόμων, με πλούσια δενδροφύτευση δημιουργία νησίδων πρασίνου, καθιστικά και
ταιριαστά φωτιστικά σώματα.
Από τα πρώτα δείγματα των έως τώρα εργασιών, είναι ολοφάνερο πως, με θεμιτό κατασκευαστικό κόστος, και παρά τις

περιορισμένες δυνατότητες διαμόρφωσης του
δρόμου εξαιτίας του σχετικά μικρού πλάτους
του, θα παραδοθεί στη κοινή χρήση ένας από
τους πιο έντεχνους και λειτουργικούς, καλαίσθητους δρόμους του Λεκανοπεδίου, κατ’
επέκταση του θαλάσσιου μετώπου. Όπου, με
σειρά επεμβάσεων, τα τελευταία χρόνια η διοίκηση του Δήμου πέτυχε σε όλα τα σημεία
του παράλιου χώρου, να αναδειχθεί η χάρμα
ιδέσθαι φυσιογνωμία του τοπίου και να αξιοποιηθεί στο έπακρο η προ 40ετίας επιχωματωθείσα έκταση, με τη κυριαρχία του
ζωοποιού πράσινου, και τις, ανάμεσα σε αυτό,

Με τη παραδοχή, ότι κάθε έργο δείχνει την αντίληψη των δημιουργών του, για το τι είναι
ωραίο και το πως εννοείται η δημόσια διαχείριση, το έργο που συντελείται τα τελευταία
χρόνια στο Παλαιό Φάληρο περιέχει διαρκή
μηνύματα , που αντικατοπτρίζουν την υψηλού
επιπέδου αισθητική παιδεία και τη χρηστή διαχείριση, του ρέκτη Δήμαρχου της πόλης κατά
πρώτον, αλλά και των υπηρεσιακών στελεχών
του Δήμου που ανταποκρίνονται επάξια στα
εργώδη καθήκοντα τους.

Απλές οδοιπορικές εντυπώσεις

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Απρίλιος 2011

5

πολιτική
Με εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών Γιώργου Ντόλιου

Μέχρι 26 Απριλίου τα αιτήµατα των ∆ήµων
για πρόσληψη προσωπικού

bbΜε τροπολογία, που συμπεριε-

των συμβασιούχων θα είναι υπό την έγκριση της
αρμόδιας τριμελούς κυβερνητικής επιτροπής.

λήφθη στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
καταργείται η εξαίρεση από τον
έλεγχο της τριμελούς επιτροπής, η
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, που
απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των δήμων

bb

Μ

έχρι τις 26 Απριλίου θα πρέπει να στείλουν
οι δήμοι τα αιτήματά τους για την έγκριση
προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, που απασχολούνται κυ-

ρίως στους τομείς της καθαριότητας.
Τα παραπάνω ζητά με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος, ο οποίος ταυτόχρονα κάνει γνωστό ότι οι προσλήψεις αυτές

Στην εγκύκλιο, διευκρινίζεται δε ότι οι εγκρίσεις
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011
περιορίζονται κατά 15 % σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010.
Επίσης, σημειώνεται ότι με τροπολογία, που συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καταργείται η εξαίρεση
από τον έλεγχο της τριμελούς επιτροπής, η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των δήμων, εν αντιθέσει με
τη δυνατότητα που παρεχόταν ως τώρα στους δήμους να εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη και να
προσλαμβάνουν προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, χωρίς την έγκριση της
αρμόδιας τριμελούς επιτροπής, αλλά μόνο με τη

λήψη απόφασης του οικείου συμβουλίου».

∆ικαιώνονται οι προ του 2001 συµβασιούχοι

Τ

ην πόρτα του Δημοσίου και των ΟΤΑ για χιλιάδες συμβασιούχους που ξεκίνησαν να εργάζονται πριν το 2001 ανοίγει με απόφασή του η

Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση, η οποία ελήφθη με πλειοψηφία 26 έναντι 20 δικαιώνει τις καθαρίστριες

του ΟΠΑΠ που εργάστηκαν στον Οργανισμό από
το 1991 έως του 1998 με το εξής σκεπτικό:
Πρώτον, ότι εργάζονταν στον Οργανισμό πριν το
2001 όποτε με τη Συνταγματική Αναθεώρηση
(άρθρο 103) απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου,
όπως και η μετατροπή των απασχολουμένων με
σύμβαση έργου.
Δεύτερον, ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
οι Αρεοπαγίτες έκριναν ότι πριν την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, δεν υπάρχει
απαγόρευση
μονιμοποίησης
των
συμβασιούχων και τα δικαστήρια μπορούν να κρίνουν σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία (νόμοι
2112/1920, 3239/1954, κλπ), εάν συντρέχουν
λόγοι και προϋποθέσεις για την μετατροπή των
συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου.
Από την πλευρά της η "ισχυρή μειοψηφία" των 20
αεροπαγιτών τόνισαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη
σημερινή πραγματικότητα όσον αφορά τις προσλήψεις στο Δημόσιο.

Άμεσες εξελίξεις
στο Ελληνικό
Ά

μεση ενεργοποίηση της Ελληνικό Α.Ε., δημόσια παρουσίαση του σχεδίου αξιοποίησης, ένταξη και άλλων ακινήτων – φιλέτων στο
καθεστώς fast track μέσα από διυπουργική επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και προώθηση
των θεσμικών ρυθμίσεων για την αλλαγή όρων
δόμησης και χωροταξίας σχεδιάζει η κυβέρνηση.
Τις επόμενες ημέρες –πιθανότητα εντός της
εβδομάδος– αναμένεται να ανακοινωθούν τα
ονόματα του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θεσπίστηκε από το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο. Προβλέπεται να
μεταβιβαστεί σε αυτή η κυριότητα όλων των ακινήτων και εκτάσεων της περιοχής που θα μετέχουν στην επένδυση. Δεν αποκλείεται πέρα από
το χώρο του παλαιού αεροδρομίου να περιλαμβάνουν και γειτονικά, κυρίως παραθαλάσσια
ακίνητα.
Αμέσως μετά το Πάσχα προγραμματίζεται η
επίσημη παρουσίαση στο κοινό της πολεοδομικής πρότασης του Ισπανού Αρχιτέκτονα και συμβούλου αποκρατικοποίησης του Invest In
Greece Χοσέ Αθεμπίγιο. Αρμόδια στελέχη αναφέρουν ότι προτεραιότητα θα έχει ο κρατικός
φορέας του Κατάρ με τον οποίο έχει υπογραφεί
Μνημόνιο, αλλά δεν αποκλείονται και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
Παράλληλα προετοιμάζονται οι νομοθετικές
ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν κρίσιμα για την
προκήρυξη του διαγωνισμού θέματα. Προωθείται διάταξη για κατά προτεραιότητα απόδοση
όρων δόμησης και χωροταξίας σε «επιλεγμένα
ακίνητα του δημοσίου για ταχύτερη αξιοποίηση
μέσα από fast track όπως αναφέρεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που ανακοινώθηκε
την Παρασκευή.
Θα συνοδεύονται από τις διατάξεις που θα εισάγουν και πάλι τον θεσμό της επιφάνειας δηλαδή τη δυνατότητα μακροχρόνιας
παραχώρησης του «αέρα» διατηρώντας την κυριότητα της γης αλλά και του θεσμού της παραθεριστικής κατοικίας.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα παρουσιαστούν
μαζί με «μπουκέτο» ακινήτων – φιλέτων κυρίως τουριστικών στην προσεχή Διυπουργική
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων υπό τον
υπουργό Επικρατείας Χάρη Παμπούκη. Στόχος
είναι να υπάρξουν ανακοινώσεις συγκεκριμένων
κινήσεων οι οποίες πλέον να αποδεικνύουν ότι
μπορούν να βρεθούν τα 25 - 35 δισ. ευρώ από
αξιοποίηση ακινήτων έως το 2015.
Σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν και τα
Ολυμπιακά Ακίνητα. Μεγάλη θα είναι η συμβολή των τραπεζών που έχουν αναλάβει το
ρόλο των συμβούλων αξιολόγησης των ακινήτων και προώθησής τους στην αγορά. Επείγει η
επίσημη πρόσληψή τους, η οποία πρέπει να γίνει
μέσα στον Απρίλιο. Μέχρι τον Ιούνιο το πρώτο
χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να είναι έτοιμο και τα
υπόλοιπα τρία θα ακολουθήσουν έως το τέλος
του 2012 (ένα ανά εξάμηνο).
Τον Ιούνιο προγραμματίζεται να προσληφθούν και οι σύμβουλοι σχηματισμού και
προώθησης επενδυτικών προϊόντων. Τον ίδιο
μήνα θα γίνουν οι τελικές ανακοινώσεις των νομοθετικών ρυθμίσεων, με στόχο την ψήφισή
τους από τη Βουλή έως τον Σεπτέμβριο, ενώ η
προώθηση στις διεθνείς αγορές προγραμματίζεται να ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2011.
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Σε λίγες µέρες η δηµοπράτηση της Γ’ Ζώνης Φαλήρου
Σ

ημαντικές εξελίξεις περιμένουμε σχετικά με το διαγωνισμό για την δημοπράτηση της ανάπλασης της Γ’ Ζώνης
στο Φάληρο που περιλαμβάνει και το γήπεδο Tae Kwon Do. Μία από τις σημαντικές αλλαγές είναι και η μετατροπή του γηπέδου σε συνεδριακό κέντρο.
Σημαντικό είναι φυσικά και το γεγονός της παραχώρησης για 35 χρόνια με αποτέλεσμα να αποτελεί μια ελκυστική επένδυση για πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς.
Από την άλλη η παραλία του Φαλήρου αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά τόσο με την μετατροπή του παλιού Ιππόδρομου σε χώρο πολιτισμού όσο και με την ανάπλαση και του τμήματος από το γήπεδο Tae Kwon Do μέχρι το ΣΕΦ.
Οι σημαντικές αυτές παρεμβάσεις ουσιαστικά θα δημιουργήσουν ένα νέο αστικό τοπίο, μεταμορφωμένο και φιλικό στους
πολίτες. Αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει μία σειρά από ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της ψυχαγωγίας, της αναψυχής και φυσικά του τουρισμού.
Με μία συνεχόμενη έκταση από το ΣΕΦ μέχρι τοι Φλοίσβο με πολλές και διαφορετικές ταυτότητες που όμως θα είναι προσβάσιμες στους πολίτες και τους τουρίστες η περιοχή θα αποτελεί σημείο αναφοράς της πόλης αλλά και πράσινης ανάπτυξης.

Με πρωτοβουλία της Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας “Παναγίτσας” Παλαιού Φαλήρου

Ημερίδα για το “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”

Τ

ην Τετάρτη 13 Απριλίου 2011, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυχώρου του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου, εκδήλωση με θέμα
το "Περιβάλλον". Την εκδήλωση πραγματοποίησε η Τ.Ο ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ "ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ" ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.

Εισηγητές της βραδιάς οι βουλευτές, κ. Μητσοτάκης Κυριάκος και κ. Ντινόπουλος Αργύρης. Συντονιστής ο κ. Πιτούλης Δημήτρης, Πρόεδρος της
Τ.Ο.
Τοποθετήσεις έγιναν από τον κ. Καλιαμπέτσο
Γιώργ, Πρόεδρο της "Οικολογικής Συνεργασίας

Παλαιού Φαλήρου" και κ. Χάσικο Στέλ., μέλος
της Τ.Ο.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε, ο κ. Τσορώνης
Αρης, Αναπληρωτής Γραμματέας Λεκανοπεδίου.
Βασικό θέμα της εκδήλωσης ήταν το "Περιβάλλον". Επιμέρους ενότητες ήταν το "Ελληνικό",
το "Ρέμα της Πικροδάφνης", η "Ανακύκλωση"
και η "Κομποστοποίηση."
Χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, κ. Χατζηδάκης Διονύσης.
Αναφορά για τις ενέργειες που έχει σε εξέλιξη ο
Δήμος, έκανε ο Αντιδήμαρχος "Περιβάλλοντος
και Πρασίνου" κ. Μαυρακάκης Στέλιος.
Περισσότερα από 200 άτομα παρακολούθησαν
την εκδήλωση. Στην αρχή της βραδιάς, ο Πρόεδρος της Τ.Ο, κ . Πιτούλης Δ. και ο Πρόεδρος
της Β1 ΝΟΔΕ, κ. Χατζελένης Δ. τίμησαν τον
πρώην Νομάρχη κ. Κανέλλο Θεόδωρο, για την
μακρόχρονη συνεισφορά του στο κόμμα της
"ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ".
Παρευρέθησαν αντιδήμαρχοι, επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου, καθώς και δημοτικοί
σύμβουλοι.

Ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της
Τ.Ο. Παναγίτσας Παλαιού Φαλήρου κ. Δημήτρης Πιτούλης επάνω με τον βουλευτή Κυριάκο
Μητσοτάκη και κάτω με τους Γ. Ασημακόπουλο, Μαρία Μιχαλοπούλου, Νικόλα Κονταρίνη και Νίκη Μπουσίου.
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

∆ιονύσης Χατζηδάκης:
"Εµείς το αποκαλύψαµε, εµείς θα το στείλουµε στον Εισαγγελέα!"

Δι ονύσης Χατζηδάκης: “Όταν γίνεται μία πράξη που στρέφεται κατά του Δήμου, το άτομο που είναι υπεύθυνο γι α
το κακό που υπέστη ο δήμος, πρέπει να τιμωρείται. (Η φωτ. είναι από το δ.σ. της 28ης-3-2011).

Σ

τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παλαιού Φαλήρου
το βράδυ της Τετάρτης 13 Απριλίου,
το θέμα που μονοπώλησε το ενδιαφέρον όλων και απασχόλησε, για
πάνω από δύο ώρες το σώμα, ήταν η
Π.Η.Δ. συζήτηση σχετικά με την κατάχρηση του ποσού των 40.000
ευρώ, που "σήκωσε" από το Ταμείο
του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου
(Δ.Α.Κ.) Π.Φ. η υπάλληλος Μ.Τ., η
οποία μέχρι χθες ήταν τοποθετημένη
στο Τμήμα Προϋπολογισμού - Λογιστικού της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών
και που, όπως, εμφανώς στενοχωρημένος, δήλωσε ο δήμαρχος κ.
Διον. Χατζηδάκης, η εν λόγω κυρία
με την πράξη της αυτή, απέδειξε πως

ήταν ανάξια της εμπιστοσύνης και
του σεβασμού που της έδειξε η διοίκηση του δήμου έως τη στιγμή που
απεκαλύφθησαν αυτές οι μη σύννομες ενέργειές της.
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης,
πρώτος πήρε το λόγο ο κ. Νίκος Δέτσης ο οποίος πρότεινε στο δήμαρχο
να προχωρήσει σε έναν εις βάθος οικονομικό-διαχειριστικό έλεγχο της
υπόθεσης, εώ δεν συμφώνησε καθόλου με τη θέση που εξέφρασε ο τ.
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Α.Κ. περί
της "επιείκιας" την οποία, κατά την
άποψή του, πρέπει να δείξει η Διοίκηση στο πρόσωπο της συγκεκριμένης
υπαλλήλου.

Οικογένεια
Σπύρου και Βούλας Καρρά

σε κάποια πρόσωπα, η ζωή μας αποδεικνύει στη συνέχεια, ότι δεν την αξίζουν και έτσι πληρώνουμε κι εμείς τις
συνέπειες των όποιων πράξεών τους.
Η εν λόγω υπάλληλος έκανε μία αφαίμαξη από το δημοτικό ταμείο κι αυτό
είναι κάτι που το ανακαλύψαμε εμείς
ως Διοίκηση, μετά από τον έκτακτο ταμειακό έλεγχο που κάναμε. Αυτό
όμως, που με ενόχλησε περισσότερο
απ' όλα, είναι το θράσος της, που, ενώ
γνώριζε ότι στο τέλος κάθε μήνα ή
κάθε 15, θα γινόταν έλεγχος των χρημάτων του ταμείου και θα την πιάναμε,
αυτή συνέχιζε.
Η ουσία της υπόθεσης είναι πως, η
κυρία αυτή εντοπίστηκε αμέσως από
εμάς και υποχρεώθηκε να επιστρέψει
τα χρήματα στη θέση τους.
Πέρα απ' αυτό, όμως, το αδίκημα που
έπραξε δεν μπορεί να το αφήσουμε
ως Διοίκηση να περάσει έτσι. Κι αυτό
γιατί, γνωρίζοντας εμείς το σοβαρό οικογενειακό της πρόβλημα, σταθήκαμε
όλο αυτό τον καιρό κοντά της με σεβασμό και αξιοπρέπεια, όμως, αυτή η
υπάλληλος ξέφυγε, μη δείχνοντας απ'
τη μεριά της τον απαιτούμενο σεβασμό
και την πρέπουσα αξιοπρέπεια, που
όφειλε να δείξει, προς την Υπηρεσία.
Θέλω να ξέρετε όλοι πως, απ' την
πρώτη στιγμή που ανακαλύψαμε και
αποκαλύψαμε τις μη σύννομες ενέργειες αυτής της υπαλλήλου, προχωρήσαμε αμέσως στη διενέργεια Ένορκης
Διοικητικής Εξέτασης και την παραπέμψαμε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, γιατί
ομολόγησε το παράπτωμά της και
ετέθη σε αργία.
Ταυτόχρονα, με την Ε.Δ.Ε. που γίνεται, θα δούμε μήπως στην όλη
υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Έτσι, και με το αποτέλεσμα
που θα προκύψει, θα την παραπέμψω στον Εισαγγελέα, προκειμένου να λογοδοτήσει για τα όσα
έκανε και στη Δικαιοσύνη".

Ψήφισμα αλληλεγγύης στο λαό της Λιβύης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τις θερμές μας ευχαριστίες
στον οικογενειακό μας γιατρό
κ. Ιωάννη Αρκουμάνη, για την
άμεση και σωστή διάγνωσή
του, καθώς και την αμέριστη
συμπαράστασή του στις δύσκολες στιγμές της μητέρας
μας Σταματίας Ορφανίδου.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο δήμαρχος κ. Χατζηδάκης, ο οποίος είπε ότι,
ήδη έχει ζητήσει και μάλιστα από την
πρώτη στιγμή που ο κ. Γιαννιός αποκάλυψε την κατάχρηση αυτή, τον
έλεγχο όχι μόνο του ενός έτους, αλλά
των τελευταίων πέντε (5) ετών στο
Δ.Α.Κ., καθώς, επίσης, και σε όλα τα
Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η αποκάλυψη της παράνομης αυτής πράξης,
έγινε από τη Διοίκηση του δήμου,
όταν, μετά την περιπέτεια της υγείας
του κ. Γιαννιού, η οποία τον κράτησε
στο κρεββάτι για αρκετό χρονικό διάστημα, ο ίδιος άνθρωπος, μόλις ανέλαβε, προχώρησε σε ΕΚΤΑΚΤΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, φέρνοντας στο

φως τα όσα είχαν συμβεί.
Για το θέμα αυτό μίλησαν και οι κ. κ.
Νικολαϊδης (νυν πρόεδρος του
Δ.Α.Κ.), Τριάντος, Μινέτος, Δούμας,
Βασιλείου, Παπαγεωργίου και Καρκατσέλης.
Ο κ. Τριάντος ζήτησε η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) να προχωρήσει σε βάθος και να ενημερωθεί ο
Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης,
αλλά να σταλεί και στον Εισαγγελέα
για τα περαιτέρω.
Τόσο αυτός όσο και ο κ. Μινέτος
είπαν ότι, όσοι ευθύνονται για τον
πλημμελή έλεγχο πρέπει να παραιτηθούν.
Ο Δήμαρχος κλείνοντας, είπε πως, οι
κ. κ. Γιαννιός και Νικολαϊδης του κατέθεσαν τις παραιτήσεις τους σχεδόν απ'
την πρώτη στιγμή, όμως, δεν τις έκανε
δεκτές.
Ξεκαθάρισε τη θέση του λέγοντας, ότι
ο κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει το
δικαίωμα να καταθέτει τις όποιες σκέψεις του επί του θέματος και να προτείνει αυτό που θεωρεί πως είναι
καλύτερο.
Ο ίδιος, όμως, έχει διαφορετική
άποψη. Κι εξήγησε γιατί: "Όταν γίνεται
μία πράξη που στρέφεται κατά του
Δήμου, το άτομο που είναι υπεύθυνο
για το κακό που υπέστη ο δήμος, πρέπει να τιμωρείται.
Τέτοιες ενέργειες οι οποίες βλάπτουν
το δημόσιο χρήμα και κατ' επέκταση
το δημόσιο συμφέρον, πρέπει να πατάσσονται.
Το θέμα της συγκεκριμένης υπαλλήλου, θέλω να ξέρετε ότι με απασχόλησε πάρα πολύ. Αυτό που σας λέω
λοιπόν, είναι πως, όταν ο Πρόεδρος
του Δ.Α.Κ. βρέθηκε με γύψους στο
κρεββάτι για κάποιους μήνες, μετά το
σοβαρό ατύχημα που είχε στη σπονδυλική του στήλη, η κυρία αυτή βρήκε
την ευκαιρία να κάνει αυτά που έκανε.
Δυστυχώς, την καλοσύνη και την εμπιστοσύνη που δείχνουμε πολλές φορές

Κ

αταγγέλλουμε τη στρατιωτική επέμβαση
στη Λιβύη, που εξαπέλυσαν οι διεθνείς
ιμπεριαλιστικές ενώσεις με τη συμμετοχή και
της Ελλάδας, έχοντας στην πρώτη γραμμή τη
Γαλλία - Βρετανία, με τη στήριξη των ΗΠΑ
και της Ε.Ε.

Το ενδιαφέρον τους αφορά στα πετρέλαια
και στο φυσικό αέριο της Λιβύης και όχι στο
λαό της, που θέλουν να εκμεταλλευτούν,
παίρνοντας τώρα το μέρος της αντιπολίτευσης, ενώ μέχρι χθες στήριζαν όλοι τους τον
Καντάφι.

Αποτελεί επαίσχυντη υποκρισία το πρόσχημα
όλων αυτών αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης, ότι το ενδιαφέρον τους είναι “ανθρωπιστικό”, καθώς αυτοί φανερά ή κρυφά
συνεργάζονται και συναλλάσσονται με τις
αυταρχικές αντιλαϊκές κυβερνήσεις στην
Αφρική, τη Μ. Ανατολή και αλλού. Δεν έχουν
καμία νομιμοποίηση.

Ο Λαός της Λιβύης είναι ο μόνος αρμόδιος
να λύσει ο ίδιος τα τεράστια προβλήματα που
αντιμετωπίζει. Δεν έχει ανάγκη από λύκους
για να τον φυλάνε.
Ο ελληνικός λαός έχει χρέος να σταθεί αλληλέγγυος στο λαό της Λιβύης. Αυτοί που
επιτίθενται στη Λιβύη είναι οι ίδιο που έχουν

φορτώσει στους εργαζόμενους τα βάρης της
καπιταλιστικής κρίσης, είναι οι ίδιοι που τον
εκμεταλλεύονται με τα μνημόνια, τις ιδιωτικοποιήσεις, την κατάργηση των συλλογικών
συμβάσεων, τους μισθούς πείνας.
Να κλείσουν αμέσως οι αμερικανικές βάσεις
και ΝΑΤΟικές βάσεις στη Σούδα και το
Άκτιο. Να αποχωρήσουν τα πολεμικά αεροπλάνα και πλοία από τη Λιβύη”.
Για τη “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Νίκος Παπαγεωργίου
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Γιατί όσα γίνονται
να µην λέγονται;

ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΟΚΚΟΡΗ

Ά

Tou Ανδρέα Κ. Ντεληθέου
Αναπληρωτή Καθηγητή
Πανεπιστηµίου Αθηνών
πολύς θόρυβος που δημιουργήθηκε τελευταία με αφορμή την
Ο
ύπαρξη ή μη «μνημονίου συνεργασίας» μεταξύ παρατάξεων του
Δήμου, κατά τη χρονική περίοδο ανάμεσα στον πρώτο και το δεύ-

τερο γύρο των δημοτικών εκλογών, νομίζω ότι χρήζει κάποιου σχολιασμού.

Και αυτό γιατί οι προβληθείσες έντονες αντιθέσεις και επικρίσεις προήλθαν από πολιτικούς σχηματισμούς έντιμους, σοβαρούς και υπεύθυνους, οι οποίοι αποδέχονται την κοινή λογική και την καλή πίστη
ως απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή κάθε διαλόγου που
αφορά τα κοινά.
Ας ξεκαθαρίσουμε όμως από την αρχή τα πράγματα: Εδώ υπάρχουν
δύο διακριτά θέματα τα οποία μπορεί να συζητηθούν. Το ένα είναι το
περιεχόμενο του «μνημονίου συνεργασίας», το οποίο όπως είναι φυσικό υπόκειται σε οποιονδήποτε σχολιασμό, κριτική, αμφισβήτηση, ή
αντίρρηση. Το άλλο είναι η διαδικασία από την οποία προήλθε αυτό
το «σύμφωνο συνεργασίας και προγραμματικής σύγκλισης», η οποία
χαρακτηρίστηκε, αρκετά αυστηρά και όχι επαρκώς αιτιολογημένα ως
«προδοσία», «συναλλαγή», «διαπλοκή», «επαίσχυντη», «κατάπτυστη» και «ντροπή στην πολιτική ζωή της πόλης».
Εκ πρώτης όψεως όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί μοιάζουν λογικοί και
εύστοχοι, με τη νομιμοποίησή τους κυρίως να στηρίζεται στο γεγονός
της «εν κρυπτώ» υπογραφής του μνημονίου (λες και ο ασφυκτικά πιεστικός χρόνος μεταξύ των δύο γύρων επέτρεπε άνετες, χαλαρές και
άψογες δημοκρατικές διαδικασίες) αλλά το κυριότερο στη μη παραδοχή εκ των υστέρων της υπογραφής αυτού του κειμένου (έστω και
αν ο ένας από τους τρεις συνυπογράψαντες το παραδέχθηκε δημοσίως).
Προσπαθώ να κατανοήσω τους λόγους για τους οποίους ο Δήμαρχος δεν βγήκε να παραδεχθεί ότι υπέγραψε (αν υπέγραψε, αλλιώς να
το διαψεύσει κατηγορηματικά), ένα κείμενο πολιτικής συνεργασίας και
προγραμματικής σύγκλισης, ως εάν η συνεργασία και η σύγκλιση είναι
ντροπή και έγκλημα και πρέπει να εξοβελιστούν από τη σκέψη και το
λεξιλόγιο των πολιτικών ανδρών μας. Άλλωστε συμφωνίες, συμβόλαια και συμφωνητικά υπήρξαν ανέκαθεν σ΄ αυτόν τον τόπο (για τη
στήλη του «συμβολαίου» της Αιξωνής ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να
αναφερθούμε κάποια άλλη φορά).
Μερικοί ίσως θα προβάλουν την ένσταση: Ναι στη συνεργασία? όχι
στα ανταλλάγματα. Αλλά η απάντηση είναι απλή: Ας είμαστε ειλικρινείς.
Συνεργασίες και συγκλίσεις χωρίς ανταλλάγματα και παραχωρήσεις
μόνο σε χώρους αγγελικούς μπορεί να αναζητηθούν. Σε χώρους ανθρώπινους μόνο το είδος και η ποιότητα των ανταλλαγμάτων μπορεί
να συζητηθεί. Αλλά τα ανταλλάγματα αυτά είναι καλά και νόμιμα όταν
δίδονται πριν την πρώτη Κυριακή της εκλογής και γίνονται αναίσχυντα
και κατάπτυστα πριν από τη δεύτερη;
Βέβαια η λέξη «ανταλλάγματα» είναι φορτωμένη με πολλή διαπλοκή,
απληστία και αμοραλισμό, αλλά μήπως πρέπει κάποτε μαζί με την άλλη
κόπρο του Αυγείου να αποκαθάρουμε και κάποιες έννοιες και λέξεις
που ο φιλοτομαρισμός μας τις έχει βρωμίσει και τις έκανε αγνώριστες;
Για να επανέλθω στην απορία μου σχετικά με τη στάση του Δημάρχου και χωρίς να έχω καμιά πρόσβαση στη σκέψη του, μια εξήγηση μπορεί να φανταστώ: Ο Δήμαρχος είναι σίγουρο πως ξέρει
ακριβώς το ύψος του αναστήματός του (το γράφει άλλωστε και η ταυτότητά του). Ως καλός και φιλότιμος «πολυτεχνίτης» θα έψαξε και θα
βρήκε και το ύψος του Κων. Καραμανλή (του παλιού). Το αποτέλεσμα
της συγκρίσεως ήταν κάποια εκατοστά υπέρ του δεύτερου. Σκέφθηκε
λοιπόν και είπε: Αφού ένας Κ. Καραμανλής είπε ότι «υπάρχουν πράγματα που λέγονται αλλά δεν γίνονται και άλλα που γίνονται αλλά δεν
λέγονται» θα βγω εγώ και θα τον διαψεύσω; Αν ο «εθνάρχης» τα είπε
αυτά γιατί υπολόγιζε το πολιτικό κόστος μπορώ εγώ να αγνοήσω
αυτό το κόστος, αφού στο κάτω-κάτω μου λείπουν και κάποια εκατοστά;
Καλπάζουσα φαντασία θα μου πείτε. Αλλά μήπως μας απέμεινε και
τίποτε άλλο την σήμερον ημέραν;

μεση συνέπεια της δημοσιοποίησης του
φερόμενου “Συμφωνητικού Συνδιοίκησης” ανάμεσα στον Δήμαρχο Κ. Κόκκορη και
στους κ. κ. Λανδράκη και Παπαδόπουλο,
υπήρξε μία άλλη δημοσιοποίηση και ένα γεγονός. Η δημοσιοποίηση επιστολής του Νικηφόρου Τσαρούχα, δημοτικού συμβούλου
της παράταξης του Κ. Κόκκορη και η άμεση
ανεξαρτητοποίησή του.
Με ένα πολιτικό κείμενο - επιστολή, κόλαφο
θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, ο Νικηφόρος Τσαρούχας, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται
τόσο
στο
προαναφερθέν
"Συμφωνητικό" όσο και στο ότι, οι φερόμενοι "συνδιοικητές" (Λανδράκης, Παπαδόπουλος), αλλά και ο ίδιος ο δήμαρχος, στην
πρόσφατη συνέντευξη τύπου που έδωσε, δεν
μπόρεσαν να δώσουν πειστικές εξηγήσεις.
Χαρακτηρίζει δε, ως "αχαρακτήριστη και ακατανόμαστη" την συμπεριφορά του Κώστα
Κόκκορη απέναντι στους εκλεγμένους δημοτικούς του συμβούλους και τον κατηγορεί για
ανασφάλεια, αυταρχισμό και συγκεντρωτισμό.
Η επιστολή η οποία κατατέθηκε σήμερα, όπως
μας δήλωσε ο κ. Τσαρούχας, και την οποία
μας κοινοποίησε, έχει ως ακολούθως:
Γλυφάδα 29-3-2011
Προς την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Γλυφάδας
κυρία Άννα Σάκκου
Αγαπητή κυρία πρόεδρε!
Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνω
την απόφασή μου να παραιτηθώ από την "Επιτροπή Ποιότητας Ζωής" στην οποία με εξέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας,
καθώς και την παραίτησή μου από την παράταξη της πλειοψηφίας και την παραμονή μου
στο δημοτικό Συμβούλιο ως "Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος".
Επειδή στην πολιτική μου διαδρομή στα κοινά
της Γλυφάδας ποτέ μου δεν λειτούργησα ως
απαθής παρατηρητής, αλλά ως στρατευμένος
εκπρόσωπος των δημοτών μας, με την εντολή
να αγωνιστώ για την αντιμετώπιση και λύση
των προβλημάτων που τους απασχολούν, οι
πολίτες της Γλυφάδας με τίμησαν και πάλι για

πολλοστή φορά με την εμπιστοσύνη τους.
Κατά συνέπεια, ήμουν και είμαι έτοιμος να συνεισφέρω (με την εμπειρία μου, τις γνώσεις
μου και την επιστημονική μου κατάρτιση,
καθώς και με την μακρόχρονη διαδρομή μου
και εμπειρία στα κοινά του Δήμου μας) τον καλύτερό μου εαυτό.
Γι' αυτό και προσήλθα στη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 21-32011 και ψήφισα το Τεχνικό Πρόγραμμα και
τον Προϋπολογισμό του έτους 2011 για να
μην αφήσω τη Γλυφάδα έκθετη και να δώσω
την ευκαιρία στη Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει, αν και αυτός ο προϋπολογισμός και το
τεχνικό πρόγραμμα σε καμία περίπτωση δεν
ανταποκρίνονται στο πρόγραμμα που υποσχεθήκαμε και δεσμευτήκαμε απέναντι στους
Γλυφαδιώτες και στους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι όχι μόνο να απολογούμαστε καθημερινά αλλά και στη λήξη κάθε
ημερολογιακού έτους.
Θα βρισκόμουν όμως εκτός πραγματικότητας
αν δεν αναφερόμουν στο φορτισμένο πολιτικό κλίμα που επικρατεί μετά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών τόσο στον
ηλεκτρονικό όσο και στον αθηναϊκό τύπο,
περί "Συμφωνητικού Συνδιοίκησης" των τότε
υποψηφίων δημάρχων κ. κ. Κώστα Κόκκορη,
Στέλιου Λανδράκη και Οδυσσέα Παπαδόπουλου.
Επειδή, οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι δεν
μπόρεσαν να δώσουν τις απαραίτητες και πειστικές απαντήσεις, δια των δημοσιευμάτων
τους και της συνέντευξης τύπου του Δημάρ-

χου στο συγκεκριμένο θέμα, δεν κατάφεραν
δε να πείσουν όχι μόνο εμάς τους Δημοτικούς
Συμβούλους, αλλά και πρωτίστως τους πολίτες. Άφησαν να αιωρείται στη δηλητηριασμένη
πολιτική ατμόσφαιρα της πόλης μας το περιεχόμενο του φερόμενου Συμφωνητικού Συνδιοίκησης, η οποία αυτή ατμόσφαιρα
επιτείνεται από τις επιλογές των προσώπων
στα Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων, της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Γκολφ της Νομικής Υπηρεσίας κλπ.
Εξάλλου, η αχαρακτήριστη και ακατανόμαστη
συμπεριφορά του Δημάρχου απέναντι τόσο
σε Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης,
όσο και σ' εμένα προσωπικά που οφείλεται
στην υπέρμετρη ανασφάλειά του, αλλά και η
αυταρχική και συγκεντρωτική αντίληψή του για
τον τρόπο άσκησης διοίκησης στο Δήμο και
συμπεριφοράς του απέναντι στους Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας, είναι αντίθετη τόσο με τις αρχές μου και τις
δημοκρατικές μου αντιλήψεις όσο και με το
μοντέλο εξουσίας που υποσχεθήκαμε στο
λαό της Γλυφάδας.
Επειδή, στην πολιτική μου ζωή ποτέ δεν συμπορεύτηκα με τέτοιου είδους αντιλήψεις, βρέθηκα δε πολεμώντας αυτές στο απέναντι
στρατόπεδο και μάλιστα σε χρόνια δίσεκτα
για τον τόπο μας, θέλω ιδιαιτέρως να τονίσω
ότι: η συστράτευσή μου στο ψηφοδέλτιο του
συνδυασμού "Δυνατή Γλυφάδα" είχε και έχει
ένα και μοναδικό σκοπό. Την ανιδιοτελή προσφορά μου στα κοινά της πόλης μας. Γι' αυτό
το λόγο διαχωρίζω τη θέση μου από τέτοιου
είδους πρακτικές και μεθοδεύσεις που θίγουν
την τιμή και την υπόληψή μου.
Ως εκ τούτου, η παραίτησή μου από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως Διοικητικού Οργάνου, καθώς και η Ανεξαρτητοποίησή μου
ως Δημοτικού Συμβούλου είναι οριστική και
αμετάκλητη, διότι σε καμία περίπτωση δε θα
ήθελα να συνδεθεί η συμμετοχή μου στα
κοινά, με καθ' υπαγόρευση αποφάσεις, την

προέλευση των οποίων αδυνατώ να
ελέγξω.
Ευχαριστώ
Με τιμή
Νικηφόρος Τσαρούχας
Δημοτικός Σύμβουλος Γλυφάδας

Κυρία Πρόεδρε, αλλάξτε πορεία...

Α

πίστευτες σκηνές ζούμε τον τελευταίο καιρό στα δημοτικά συμβούλια
της Γλυφάδας. Εδώ και 16 χρόνια που
παρακολουθούμε τα δημοτικά συμβούλια όλης της παραλίας και όχι μόνο,
κοινή θέση όλων είναι πως, ο εκάστοτε
Πρόεδρος του Δ.Σ., απ' όποια παράταξη και αν προέρχεται, βρίσκεται στο
έδρανο ως πρόεδρος όλου του δημοτικού συμβουλίου.
Αυτό φαίνεται πως η κυρία Άννα Σάκκου
το ξεχνά αφού η στάση της απέναντι
στους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, μόνο ως αμερόληπτη δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί.
Οι συνεχείς και προκλητικές διακοπές
στις τοποθετήσεις τους, έχουν ως αποτέλεσμα, να ακούγονται από το ακροατήριο φωνές και χαρακτηρισμοί καθόλου

κολακευτικοί για την οντότητά της ως
προέδρου του Δ.Σ.
Αυτή η τακτική εφαρμόστηκε και στο
χθεσινό δημοτικό συμβούλιο, με αποτέλεσμα να μην επιτραπεί στο συνδυασμό

των "ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ" να
υποβάλλει ερωτήσεις για το θέμα του
μνημονίου. Σε συμπαράσταση και ως
διαμαρτυρία, αρνήθηκε να υποβάλλει
ερωτήσεις, προ ημερησίας και ο συνδυασμός της "ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ".
Με όλη μας την καλή πρόθεση θα θέλαμε
να δώσουμε μια συμβουλή στην κυρία
Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου
Γλυφάδας. "Αλλάξτε πορεία" κυρία πρόεδρε για να μη μείνετε στην ιστορία της
πόλης ως η πρόεδρος που χάνοντας την
ψυχραιμία της, φίμωνε την αντιπολίτευση.
Λάβετε σοβαρά υπ' όψιν τη συμβουλή
του κ. Λανδράκη που, σας συνέστησε να
κρατήσετε την ψυχραιμία σας.
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ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ:
Είστε ο ∆ήµαρχος της συνδιαλλαγής και του µνηµονίου

Α

πό το συνδυασμό “Μαζί για τη
Γλυφάδα” μετά το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, όπου ανάμεσα και
σε άλλα συζητήθηκε και το θέμα του
Συμφωνητικού Συνδιοίκησης, λάβαμε
το ακόλουθο δελτίο τύπου, το οποίο
δημοσιεύουμε αυτούσιο:
“Συνεχίζει τον εμπαιγμό των Γλυφαδιωτών η «Συνδιοίκηση Κόκκορη-Λανδράκη- Παπαδόπουλου». Κατά τη
χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2011, ο
δήμαρχος κ. Κόκκορης φάνηκε συνεπής
στην πολιτική της συναλλαγής με τους
εκφραστές της μειοψηφίας και αρνήθηκε
να απαντήσει στα καίρια ερωτήματα του
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για την ύπαρξη
του Μνημονίου Συνδιοίκησης με τον
πρωτοφανή ισχυρισμό ότι αυτό το θέμα
ξέφτισε…!.
Όντας εγκλωβισμένος στο συμφωνητικό
που υπέγραψε για τη νομή του Δήμου σε
συγκεκριμένες οικογένειες, ουσιαστικά
ομολόγησε την υλοποίηση των όσων
αναφέρονται στο συμφωνητικό προκαλώντας το κοινό αίσθημα των κατοίκων
της πόλης μας και καταδεικύοντας τον
τρόπο που αντιμετωπίζει τη Γλυφάδα η
νέα αρχή.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης έθεσε εκ νέου το ζήτημα του Μνημονίου Συνδιοίκησης ζητώντας απαντήσεις από τη δημοτική αρχή
για την υλοποίηση του περιεχομένου του
Συμφωνητικού ώστε να υπάρξει πλήρης
διαφάνεια στην πολιτική ζωή του τόπου.
Συγκεκριμένα τόνισε « Είστε ο Δήμαρχος της συνδιαλλαγής και του μνημονίου. Εγώ δεν συνδιαλέχθηκα, δεν πήρα
κολαούζους και δεν είδα το Δήμο ως τι-

μάριο. Προτάθηκε και σε εμένα αντίστοιχη πρόταση αλλά ποτέ δεν την
έκανα αποδεκτή. Τα όσα λέει μέσα το
κατάπτυστο αυτό χαρτί που ήρθε στο
φως της δημοσιότητας έχουν ήδη υλοποιηθεί και καλώ τα μέλη των οικογενειών Λανδράκη και Παπαδόπουλου να
παραιτηθούν από τις θέσεις τους. Ο κ.
Κόκκορης ασκεί συνδιοίκηση με αυτούς
τους οποίους κατηγορούσε προεκλογικά
ως μέρος της παρελθούσας κατάστασης».
Τα ερωτήματα του κ. Βαρβιτσιώτη όχι
μόνο έμειναν αναπάντητα αλλά η πρόεδρος του ΔΣ κ. Σάκκου συνέχισε την
αντιδημοκρατική της συμπεριφορά παρεμβαίνοντας συνεχώς ώστε να μην
ακούγονται οι ερωτήσεις της αντιπολίτευσης και εκδιώκοντας πολίτες από την
αίθουσα με τον πρωτοφανή ισχυρισμό
ότι ήλθαν στη συνεδρίαση του ΔΣ για

«κουτσομπολιό».!
Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης ο κ. Βαρβιτσιώτης επαίνεσε τη
χορηγία των αδελφών Μαρτίνου για την
ανακατασκευή των πλατειών Νέας Ευρυάλης και Αγίας Τριάδας προσκαλώντας και άλλους οικονομικά εύρωστους
Γλυφαδιώτες να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο παράδειγμα.
Τέλος, ο επικεφαλής του Συνδυασμού
«Μαζί για τη Γλυφάδα» πέτυχε με την
ώριμη και συγκροτημένη του παρέμβαση
να υιοθετηθεί η πρότασή του από τη δημοτική αρχή να μην επιβληθούν άμεσα
πρόστιμα σε κατοίκους της Γλυφάδας για
τη χρήση διαφημιστικών πινακίδων,
λόγω της κακής οικονομικής συγκυρίας,
αλλά να δοθεί καταληκτική ημερομηνία
τη 1η Ιουνίου ώστε να αποκατασταθεί η
νομιμότητα χωρίς ο δήμος να γίνεται τιμωρός.
Ειδικότερα τόνισε «Διαφωνώ με την δημοτική αρχή για την άμεση επιβολή προστίμων σε ιδιώτες. Σε μία δύσκολη
οικονομική συγκυρία κατά την οποία οι
πολίτες έχουν ρημαχτεί από τη βαριά φορολογία δεν μπορεί ο δήμος να λειτουργεί ως τιμωρός. Αντίθετα, προτείνω
να δοθεί καταληκτική ημερομηνία τη 1η
Ιουνίου 2011 ώστε να αποκατασταθεί η
νομιμότητα στην πόλη και μετά όπου
χρειαστεί να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις».
Σ.Σ: Είμαστε στη διάθεση οποιουδήποτε
θελήσει να δημοσιοποιήσει τις απόψεις
του σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Βαρβιτσιώτη.

Αθηνά Λυγνού: "Μου χρωστάτε
την εκλογή σας κύριε Κόκκορη"

Μ

ου "χρωστάτε την εκλογή σας κύριε
Κόκκορη"! Με τη φράση αυτή η Αθηνά
Λυγνού, όταν επιτέλους η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άννα Σάκκου της επέτρεψε να μιλήσει, απευθύνθηκε στο Δήμαρχο
Γλυφάδας, σαν συνέχεια της συζήτησης για το
φερόμενο "Συμφωνητικό Συνδιοίκησης" που
είδε το φως της δημοσιότητας πρόσφατα.

"Το ξέρετε πολύ καλά", συνέχισε η Αθηνά
Λυγνού, "πως αν είχα δώσει "γραμμή", ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη Κυριακή, με το ποσοστό που πήρε ο συνδυασμός μας (16%), σήμερα δεν θα είσασταν Δήμαρχος"!

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ:

Η νομή της εξουσίας κοινός στόχος

Σ

χετικά με τη «συζήτηση» που έγινε περί «μνημονίου», ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Σταύρος Τάσσος δήλωσε: «Για τη Λαϊκή
Συσπείρωση το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές ανάμεσα στις παρατάξεις που συμφώνησαν με ή χωρίς μνημόνιο.
Αυτό που τους χωρίζει ή τους ενώνει είναι η
νομή της εξουσίας. Όσον αφορά το ύφος και το
ήθος της συζήτησης που έγινε δεν έχουμε να κάνουμε κανένα σχόλιο»

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΟΧΙ στη μικροπολιτική
ΝΑΙ στο γόνιμο διάλογο για το καλό της πόλης

Σ

ε δήλωσή του, που δημοσιεύθηκε στα μέσα ενημέρωσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ κ. Τ. Ταστάνης με τίτλο Για τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2011, καθώς επίσης και για τα περί «Τοπικού Μνημονίου» γεγονότα, αναφέρει μεταξύ
άλλων:
«….Εμείς απλά βλέπουμε και ακούμε, και βλέπουμε και ακούμε, συνδιοίκηση στο Δήμο, κοινή πολιτική στην εξυπηρέτηση ημετέρων, ταύτιση απόψεων, κοινή ψήφιση θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο των
κ. Κόκκορη, Λανδράκη, Παπαδόπουλου, αλλά και του κ. Βαρβιτσιώτη και
της κ. Λυγνού.
Μαζί ψήφισαν και οι 5 παρατάξεις την εκποίηση της Δημοτικής περιουσίας στους εργολάβους για την κατασκευή των υπογείων γκαράζ. Μαζί από κοινού καταψήφισαν και οι 5 παρατάξεις το ψήφισμα
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τους εργαζόμενους. Μαζί, και οι 5
παρατάξεις, διαβουλεύονται και συναινούν στην εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και των επιχειρηματιών, εκφράζοντας τις εντολές του Καλλικράτη….»
Ως προς την ουσία των παραπάνω δηλωθέντων και σε ότι μας αφορούν
σημειώνουμε τα παρακάτω:
Έχουμε δηλώσει κατηγορηματικά – το κάνουμε πράξη όλα τα χρόνια της παρουσίας μας στο Δημοτικό Συμβούλιο – ότι θα ψηφίζουμε
πάντα με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον, το καλό της πόλης και των
δημοτών. Μακριά από μας η σκέτη άρνηση και η αντιπολίτευση για
την αντιπολίτευση. Ψηφίζουμε ότι κρίνουμε θετικό, ανεξάρτητα από
το ποιοι άλλοι επίσης το ψηφίζουν. Άλλωστε και ο κ. Ταστάνης, στο
λίγο διάστημα που είναι Δημοτικός Σύμβουλος έχει υπερψηφίσει προτάσεις της Δημοτικής Αρχής ή άλλων παρατάξεων. Αυτή η στάση βεβαίως, που στηρίζεται σε αρχές, καμία σχέση δεν έχει με «συνδιοίκηση
του Δήμου» και την πρακτική των παρατάξεων Κόκκορη, Λανδράκη, Παπαδόπουλου, που σκόπιμα τη μπερδεύει.
Είμαστε υπέρ της κατασκευής υπογείων γκαράζ σε επιλεγμένους χώρους, μετά από μελέτη, στο κέντρο της Γλυφάδας. Στα πλαίσια αυτά
υπερψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της πρώτης φάσης σχετικής μελέτης η
οποία είχε ανατεθεί από το Δήμο, στη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, σε ιδιωτική εταιρεία. Ταυτόχρονα η Πρόεδρός μας κ. Αθηνά
Λυγνού ξεκαθάρισε ότι η τελική μας ψήφος θα εξαρτηθεί από το αν στην
οριστική μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τη σύμβαση του έργου θα
διασφαλίζονται το δημόσιο συμφέρον και η περιουσία του Δήμου.
Πράγματι δεν ψηφίσαμε το ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
γιατί δεν ήταν μόνο για τους εργαζόμενους. Η Πρόεδρός μας κ.
Αθηνά Λυγνού, κατά τη συζήτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόνισε
ότι συμφωνεί με όλα όσα έχουν να κάνουν με την διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά δεν συμφωνεί με την κατάργηση
των Νομικών Προσώπων που περιέχονταν σ’ αυτό και οι εισηγητές δεν
δέχθηκαν να αφαιρέσουν.
Ως προς τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ τέλος και το αν βλάπτει την Αυτοδιοίκηση
έχουμε τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη και πολύ συγκεκριμένα.
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Με δωρεά των αδελφών Μαρτίνου αναπλάθονται
οι πλατείες Νέας Ευρυάλης και Αγίας Τριάδας στη Γλυφάδα

Συνεχίζοντας το κοινωφελές έργο της η οικογένεια Μαρτίνου, ανέλαβε με δικά της έξοδα τη μελέτη και
κατασκευή του έργου της ανάπλασης των πλατειών της Νέας Ευρυάλης και Αγίας Τριάδας. Μακάρι το έργο
τους να βρει κι άλλου μιμητές. Αριστερή μακέτα, η πλατεία Ν. Ευρυάλης και δεξιά, η πλατεία Αγ. Τριάδας.
ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Μ

ε την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων, όπως απαιτεί ο Κώδικας, ψηφίστηκε
από το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας, η αποδοχή της δωρεάς των αδελφών Θανάση και
Ντίνου Μαρτίνου.
Η δωρεά που αφορά στην ανάπλαση δύο πλατειών της Γλυφάδας, της πλατείας Νέας Ευρυάλης
και της πλατείας της Αγίας Τριάδας, είναι ύψους
άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ.
Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, στην ατζέντα
του οποίου συμπεριλαμβανόταν το θέμα, από το
αρχιτεκτονικό γραφείο που έκανε τη μελέτη, έγινε
η περιγραφή του έργου και η παρουσίαση των μακετών.
Πραγματικά και στη μία και στην άλλη περίπτωση

τα αποτελέσματα έτσι όπως παρουσιάστηκαν και
όταν ολοκληρωθεί το έργο, θα είναι εντυπωσιακά.
Το πάρκο της Ευρυάλης θα συμπεριλαμβάνει στις
εγκαταστάσεις του παιδική χαρά, λαχανόκηπο,
μιά αβαθή λίμνη, αναψυκτήριο, δενδρώνα με κωνοφόρα, ελαιώνα και οπορώνα, επισκιασμένο
χώρο, χώρο εκδηλώσεων και κερκίδες, τουαλέτες και τουαλέτες για ΑΜΕΑ.
Η Πλατεία της Αγίας Τριάδας, η οποία θα αναδεικνύει τον ιερό Ναό, θα έχει χώρους αναψυχής
γιά παιδιά αλλά και ηλικιωμένους, λιμνούλα, έναν
αδριάντα του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης,
χώρο στάθμευσης αλλά και μία έκταση με αρωματικά φυτά και άλλα που φύονται στον Υμηττό.
Μία μικρή αίσθηση του τι ακριβώς θα γίνει και
στις δύο πλατείες μπορείτε να πάρετε από τις μα-

κέτες που δημοσιεύουμε σ’ αυτό το φύλλο.
Τις ενστάσεις του όσον αφορά στο διαδικαστικό
μέρος της εισαγωγής του θέματος κατέγραψε ο
συνδυασμός των “ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ”, επισημαίνοντας ότι αυτή πρέπει να γίνει
σύμφωνα με το Νόμο και όπως ορίζει ο “Καλλικράτης” για παρόμοια θέματα.
Χρειάστηκε η παρέμβαση του δημοτικού συμβούλου της συμπολίτευσης και δικηγόρου κ.
Στάθη Αναλυτή για να πεισθεί ο δήμαρχος Κ.
Κόκκορης για το δίκαιο των ενστάσεων του συνδυασμού της κυρίας Λυγνού. (Μετά από αυτό, ο
συνδυασμός “ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” υπερψήφισε το θέμα).
Δεν έλειψαν βέβαια και κορώνες του στυλ “κάποιου του χάριζαν ένα γάϊδαρο κι αυτός τον κοίταζε στα δόντια”, όμως, αν οι δημοτικοί μας

άρχοντες ήταν προσεκτικότεροι, δεν θα είχαμε
σήμερα το φαινόμενο των καταλογισμών σ’ όλο
το φάσμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης εξήρε την πρωτοβουλία των δωρητών
και είπε πως θα ήταν ευχής έργο αυτή να βρει κι
άλλους μιμητές.
Η αριστερή πτέρυγα του δημοτικού συμβουλίου
δεν ψήφισε το θέμα ακολουθώντας την πάγια
κομματική γραμμή.
Ο δήμαρχος Κώστας Κόκκορης εκπροσωπώντας το δημοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους
της πόλης, ευχαρίστησε τους αδελφούς Μαρτίνου γι’ αυτή την εξαιρετική πράξη, αν και οι ίδιοι
θα ήθελαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους.

ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ- Παίρνω αµπάριζα και βγαίνω!
Το Άγιο Φως της
Ανάστασης
ας φωτίσει τις
ψυχές και τις ζωές
όλων μας

Καλή Ανάσταση
Χρόνια Πολλά
Μαρία Πουλάκη
Τοπική Σύμβουλος Βούλας του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

"Παίρνω αμπάριζα και βγαίνω!"
Μ’αυτό το σύνθημα ξεκίνησε ένας τριήμερος εορτασμός με το άνοιγμα του πασχαλιάτικου μπαζάρ από τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ.
Η καλλιτεχνική ομάδα του 2ου γυμνασίου
Βούλας με την συμπαράσταση της καθηγήτριας Δέσποινας Φραγκεδάκη, παρουσίασαν στα παιδιά του ΠΙΚΠΑ ένα πρόγραμμα
με χορούς και τραγούδια που γέμισε τις
καρδιές και τα πρόσωπά τους ζεστασιά και
χαμόγελα, ό,τι καλύτερο για τις Άγιες
Μέρες που έρχονται.
Παρούσες και παρόντες όπως πάντα οι εθελόντριες και εθελοντές φίλοι των παιδιών
του ΠΙΚΠΑ. Τα έσοδα του παζαριού θα
διατεθούν για την ολοκλήρωση μιας πτέρυγας.
Συγχαρητήρια στην Διοικήτρια του ΠΙΚΠΑ
Ευαγγελία Χαλβατζά, στην Φώφη Ψυλλάκη
και σε όλο το προσωπικό και τους εθελοντές καθώς και στα παιδιά του 2ου Γυμνασίου- Λυκείου Βούλας.

Η Δημοτική Σύμβουλος Νανά Καραγιάν με την Διοικήτρια του ΠΙΚΠΑ Ευαγγελία
Χαλβατζά και την Καθηγήτρια του 2ου Γυμνασίου Βούλας Δέσποινα Φραγκεδάκη.
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Εύχομαι η Ανάσταση του Χριστού να χαρίσει
στις καρδιές όλων μας μια νέα ελπίδα

Χρόνια Πολλά Καλή Ανάσταση

Με αγορές από τα μαγαζιά της γειτονιάς
στηρίζουμε όλο το χρόνο την πόλη μας

Καλή Ανάσταση

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ.

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ

Καλή φώτιση
σε όλους μας
Καλό Πάσχα
Καλή Ανάσταση
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Εύχομαι καλή Ανάσταση
και καλό Πάσχα.
Ο Χριστός ας μας δώσει τη δύναμη για τη
δική μας Ανάσταση από το σκοτάδι στο φως.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Όχι άλλο τσιµέντο - Ενισχύουµε το πράσινο - Κάνουµε δενδροφύτευση

Οι φρεσκοφυτεμένες κουνουναριές στο Γκολφ

«Η

πόλη δεν αντέχει άλλο τσιμέντο πρέπει
να ενισχύσουμε το πράσινο» δηλώνει
η νέα Δημοτική αρχή. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η δεντροφύτευση 200 δέντρων (κουκουναριές) ύψους 2.20 μέτρων στο Γκολφ
προκειμένου να αποκατασταθεί σταδιακά η
χλωρίδα του γηπέδου η οποία, λόγω καιρικών
συνθηκών και μη σωστής συντήρησης, έχει
υποστεί σημαντική καταστροφή.

Παράλληλα προχωρά στην αντικατάσταση των
δέντρων που έχουν καταστραφεί από έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως στην οδό Κύπρου 56,
όπου στη θέση δέντρου που καταστράφηκε από
τις πρόσφατες νεροποντές, φυτεύτηκε κουκουναριά ύψους 3,5 μέτρων, με τη συμμετοχή του
Δημάρχου Κώστα Κόκκορη και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Δημήτρη Τσαμπίρα.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας
Κ. Κόκκορης και ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δ. Τσαμπίρας
κατά την αντικατάσταση
κατεστραμμένων δένδρων στην οδό Κύπρου.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
τ. ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Το φως της Ανάστασης
ας αγγίξει τις καρδιές μας και
ας μας γεμίσει υγεία, δύναμη
και αισιοδοξία.
Χρόνια Πολλά
Καλή Ανάσταση
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ΓIA TIΣ HΛEKTPIKEΣ ΣYΣKEYEΣ ΣAΣ
NEO KATAΣTHMA 3.000 τ.µ.

ΛEΩΦOPOΣ BAPHΣ - KOPΩΠIOY
META TO JUMBO ΠPOΣ AEPO∆POMIO 800 µ. αριστερά
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ΠPOTYΠO KENTPO
ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ & AΠOKATAΣTAΣHΣ

TΣAΓKAPHΣ ANAΣTAΣIOΣ

Kάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας T.E.I. Aθήνας
Mετεκπεδευθείς:
Leeds Metropolitan Univercity της Aγγλίας

Mαγνητοθεραπεία, Laser,
Kινησιοθεραπεία, Θεραπείες
κατ’ οίκον
TAMEIA ∆EKTA
Kουµουνδούρου 39 Άλιµος
Tηλ.: 210 - 9935.608 κιν.: 6972-974252
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Οι γονείς ζητούν άµεση αποκατάσταση της Παιδικής Χαράς
στην Πλατεία Ειρήνης (Χαρίτων)
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙ∆ΗΣ
Ο δήµος ΑΜΕΣΑ µπορεί να επισκευάσει
την πλατεία Χαρίτων
άβαμε και δημοσιεύουμε επιστολή του π.
Λ
δημοτικού συμβούλου Γλυφάδας και νυν
περιφερειακού συμβούλου Αθανάσιου Σπον-

δυλίδη για την κατάσταση που έχει περιέλθει η
πλατεία Χαρίτων και πως μπορέι άμεσα να
δοθεί ξανά σε χρήση στους δημότες.
Aξιότιμε κ.Δήμαρχε,

Δήμος έκλεισε την παιδική χαρά στην πλατεία Ειρήνης, για να κάνει... μελέτη χωρίς να
Ο
έχει ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης

της μελέτης.
Οι γονείς του Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (είναι δίπλα στο
πάρκο) μαζεύουν υπογραφές διαμαρτυρίας, ζητώντας να γίνουν άμεσα, οι απαραίτητες εργασίες
καθαρισμού και επιδιόρθωσης των επικίνδυνων
σημείων και να ανοίξει σε λίγες μέρες πάλι το
πάρκο στο οποίο παίζουν καθημερινά τα παιδιά
τους.
Σας παραθέτουμε και την απόφαση του συλλόγου γονέων του Α' Δημοτικού Γλυφάδας.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Γιαννιτσοπούλου 12 - Γλυφάδα Γλυφάδα,
Προς: Δήμαρχο Γλυφάδας κ. Κ. Κόκκορη, Αντιδήμαρχο Δ. Τσαμπίρα, Αντιδήμαρχο κ. Σ.Γεωργούλα
Κοιν.: Διεύθυνση Τμήματος παιδείας, Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Διεύθυνση Καθαριότητας κίνησης
& περιβάλλοντος, Διεύθυνση Πόλης, Κοινωνικής
Προστασίας & Αλληλεγγύης
Θέμα : Πάρκο Γλυφάδας στην Γρ.Λαμπράκη

Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να διαμαρτυρηθούμε για την απαράδεκτη κατάσταση που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα παιδιά μας στο μοναδικό
πάρκο της Γλυφάδας που εξαιτίας της εγκατάλειψης
και της έλλειψης φροντίδας έχει μετατραπεί σε χώρο
υψηλού κινδύνου.
Την Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 ένα μικρό αγοράκι
κινδύνεψε να χάσει την όραση του και υποβλήθηκε
σε χειρουργική επέμβαση, γιατί του καρφώθηκε
σκουριασμένο σίδερο στο μάτι ενώ έπαιζε αμέριμνο
στο πάρκο.
Και αυτό δεν είναι το μοναδικό ατύχημα που έχει
συμβεί. Πολλά παιδιά κατά καιρούς έχουν χτυπήσει
και ταλαιπωρηθεί εξαιτίας των άθλιων συνθηκών
που επικρατούν στον συγκεκριμένο χώρο.
Και πώς να μην συμβαίνουν ατυχήματα, από τη
στιγμή που το πάρκο έχει μετατραπεί σε ένα χώρο
που είναι γεμάτος σκουριασμένα σίδερα, μπάζα,
σκουπίδια, σπασμένα γυαλιά και κατεστραμμένα επικίνδυνα παιχνίδια χωρίς προδιαγραφές ασφάλειας.
Με τριτοκοσμικές τουαλέτες, που δεν πληρούν τους

στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Χωρίς φύλαξη αλλά και παντελή έλλειψη μέριμνας για
την συντήρηση και διατήρηση του χώρου σε ανθρώπινες συνθήκες (παρά τις διαβεβαιώσεις του κ.
Δ. Τσαμπίρα Αντιδημάρχου καθαριότητας και Περιβάλλοντος που σε πρόσφατη επίσκεψη του στο
πάρκο, όταν του μεταφέραμε τα προβλήματα, μας
διαβεβαίωσε ότι θα ξεκινούσαν άμεσα οι εργασίες
αποκατάστασης των ζημιών και καθαριότητας του
πάρκου).
Εν αντιθέσει οι υπάλληλοι του δήμου δέκα ημέρες
αργότερα ήρθαν απλά για να κάνουν μπάρμπεκιου
καίγοντας κάρβουνα σε κάδους μέσα στο πάρκο, και
οι γονείς του Συλλόγου έσβηναν έπειτα τη φωτιά.
Γενικά μια εικόνα θλιβερή και απογοητευτική για την
Γλυφάδα του 2011.
Θα θέλαμε επίσης να μας ενημερώσετε με ποιανού
απόφαση και με ποια διαδικασία αποφασίστηκε να
κλείσει το πάρκο χωρίς να μας γίνει γνωστό το ακριβές πλάνο και χρονοδιάγραμμα της αποκατάστασης
του και το βασικότερο η ημερομηνία επαναλειτουργίας του.
Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε να παραμείνει το πάρκο κλειστό (απλά για να αποφύγετε
εσείς τις ευθύνες σας) χωρίς να πραγματοποιούνται
οι απαραίτητες εργασίες κατά τη διάρκεια αυτή.
Δεν θα επιτρέψουμε να πληρώσουν τα παιδιά μας την
δική σας ανεπάρκεια.
Όχι παρακαλώντας, αλλά απαιτώντας ζητάμε την
άμεση αποκατάσταση του χώρου σε ότι αφορά την
καθαριότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών μας.
Δεδομένου ότι η Γλυφάδα διαθέτει ένα και μοναδικό
πάρκο (που θα έπρεπε να είναι κόσμημα στην πόλη
μας) θεωρούμε ότι το αίτημα μας είναι απόλυτα δίκαιο και απαραίτητο να πραγματοποιηθεί σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην εκθέτετε με την αδιαφορία σας τα παιδιά μας σε κίνδυνο.
Δεν πιστεύουμε ότι γι αυτό απαιτούνται ιδιαίτερες
δαπάνες, ούτε ιδιώτες, αλλά ευαισθησία, βούληση
και ευσυνειδησία να δράσετε με σεβασμό και ευθύνη
απέναντι στους δημότες σας.
Ακολουθούν υπογραφές των γονέων που συνυπογράφουν το παραπάνω κείμενο.
Μετά τιμής
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τη γνωστοποίηση, του
σοβαρού τραυματισμού του
πεντάχρονου
παιδιού συνδημοτών μας στον
κατεστραμένο
πλέον παιδότοπο της Πλατείας Χαρίτων,
της δημοσιότητας που το γεγονός
ορθά
πήρε, τις συνεχείς από το έτος 2006 ερωτήσεις μου προς την
Διοίκηση, της Υπηρεσίες και το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας χωρίς απάντηση, αλλά και της
γενικότερης πολιτικής των αναπλάσεων των κοινόχρηστων χώρων που πληροφορούμαι οτι έχετε
θέσει ως άμεσο στόχο σας, νοίωθω την ανάγκη
να επικοινωνήσω μαζί σας και το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θέλω να εκφράσω την προσωπική μου αγωνία,
αλλά και των συμπολιτών μας, για την άμεση εύρεση λύσης και λήψης απόφασης από το Σώμα για
την συντήρηση, διατήρηση και επαναχρησιμοποίηση από τους νεαρούς συμπολίτες μας, μιάς πλατείας και ενός έργου στο κέντρο της Γλυφάδας,
που άλλωτε υπήρξε πόλος έλξης και θαυμασμού
των πολιτών και των παιδιών ολόκληρου του λεκανοπεδίου, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην διασκέδαση και την διαπαιδαγώγηση τους, αλλά
συνχρόνως και στη συνολική ανάπτυξη της πόλης
μας μέσω της διαφήμισης από στόμα σε στόμα
του πανέμορφου αυτού έργου.
Όπως γνωρίζετε, ο χώρος της Πλατείας Χαρίτων,
μοναδικός στο μέγεθος στην περιοχή μας (άνω
των 6,5 στρεμμάτων) είχε αποπερατωθεί το έτος
1984, μετά από συνεργασία του Δήμου Γλυφάδας με έλληνες και γερμανούς επιστήμονες, αρχιτέκτονες υπαίθριων χώρων, αλλά και ειδικούς
παιδοψυχολόγους και παιδαγωγούς ευρωπαϊκών
πανεπιστημίων που κατασκεύασαν σε συνεργασία
με τον Δήμο Γλυφάδας αυτόν τον πρότυπο - για
τα παγκόσμια δεδομένα – παιδότοπο/πάρκο. Ο
χώρος είχε παρουσιαστεί από έγκριτα επιστημονικά περιοδικά αρχιτεκτονικής, ελληνικά και ξένα,
ως αξεπέραστος στο είδος του οσόν αφορά την
λειτουργικότητα και τον σχεδιασμό του, όπως και
την επιρροή στην παιδοψυχολογία και την γενικότερη ανάπλαση του χαρακτήρα του παιδιού και
του γονέα του μέσα από τις διαδραστικές διαδρομές, που και σε σχέση με το διπλανό σχολείο
δημιουργούσε (λαχανόκηποι, θέατρο, υπαίθριο
σκάκι, παιχνίδια νερού κλπ)
Με επιτόπια επισκεψή μου στο χώρο, και με τις

γνώσεις που κατέχω ως μηχανικός και κατασκευαστής, τολμώ να πω με απόλυτη ευθύνη, ότι
μπορείτε ν’αντικαταστήσετε τα κατεστραμένα όργανα με ίδια αλλά καινούργια, επαναχρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες θεμελιώσεις και
αγκύρια στήριξης των οργάνων και των χωροδικτυωμάτων, όπως και απλή διατήρηση και συντήρηση τμημάτων του παιδότοπου (τρίψιμο
μαρμάρων πίστας και θεάτρου, κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος καφέ, συντήρηση υπάρχοντων κήπων κλπ) και κατα συνέπεια μείωση του
κόστους του έργου κατά τουλάχιστον 40%. Ήδη
ο πρόσφατα ψηφισμένος Προϋπολογισμός του
έτους 2011 του Δήμου Γλυφάδας περιέχει κωδικό και ποσό που αφορά την Πλατεία Χαρίτων
και που υπερκαλύπτει κατα πολύ τις αναγκαίες παρεμβάσεις.
Κύριε Δήμαρχε, η πόλη μας ζει σήμερα ξανά τις
λογικές του καφέ, του μπάρ, του ξενυχτάδικου,
του σουβλακιού...και εν τέλει της αποξένωσης και
του άκρατου καταναλωτισμού, λογικές που με τόσους αγώνες οι πολίτες τις Γλυφάδας κατάφεραν
να εκδιώξουν στην επί αμερικάνικης βάσης εποχή,
αντικαθιστώντας τες με υποδομές και δράσεις πολιτισμού, με στόχο την συγκράτηση του κοινωνικού ιστού και της συνοχής του.
Γνώριζοντας επίσης, ότι εσείς ο ίδιος προερχόμενος από τον προοδευτικό χώρο, έχετε πλήρη
αντίληψη αυτών των αιτιάσεων και των αγωνιών
μου, αποστρεφόμενος πλήρως τις λογικές του
φθηνού, του γρήγορου, του πλαστικού, του
«φουσκωτού», του λουνα-πάρκ με δίφραγκο, της
υπερτιμολόγισης και του απόλυτου κέρδους, θα
προχωρήσετε άμεσα και σε διάστημα λίγων
μηνών στην ανασύνταξη και επιδιώρθωση των
ήδη υπάρχουσων, αλλά διαλυμένων, υποδομών
της πόλης, η οποίες τόσο εγκληματικά αφέθηκαν,
περιθωριοποιήθηκαν και πολλές φορές λιδορήθηκαν από προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, με
στόχο την παραχώρηση τους άνευ όρων στις ως
άνω καταστρεπτικές λογικές του ιδιωτικού κέρδους.
Θα ήθελα επίσης να επισημάνω, ότι η μεγαλύτερη
τιμή προς την μνήμη του αείμνηστου Δημάρχου
Θόδωρου Σπονδυλίδη, αλλά και άλλων διατελέσαντων με έργο διοικήσεων, δεν θα ήταν οι μεγαλοπρεπείς και επίσημες ονομασίες δρόμων και
πλατειών από τα εκάστοτε Δημοτικά Συμβούλια
του Δήμου μας, αλλά η προστασία, η συντήρηση
και η ανάδειξη των σημαντικών και πρωτοποριακών για την εποχή τους έργων και επινοήσεων.
Σ’αυτά τα πλαίσια, ζητάω από εσάς να θέσετε το
θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να
παρθεί άμεσα απόφαση ενεργοποίησης του ως
άνω προϋπολογισθέντος κωδικού, για να μπορέσει να γίνει η αγορά των οργάνων, η τοποθέτηση
τους, η συντήρηση και η αναβίωση του χώρου σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Με τιμή,
Αθανάσιος Θεοδ. Σπονδυλίδης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ν.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ανάσταση
Κυρίου
Ανάσταση
της ψυχής μας

α
χ
σ
ά
Π
Καλό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

Ο Σωτήρης και ο Χρήστος Κολομβούνης σας εύχονται να
περάσετε με υγεία και χαρά τις Άγιες Μέρες του Πάσχα

Χρόνια Πολλά
Καλή Ανάσταση

Εύχομαι το μήνυμα
της Ανάστασης
να γεμίσει
με υγεία, χαρά,
προσωπική
και οικογενειακή ευτυχία
όλους τους ανθρώπους.

Εύχομαι να μη χαθεί
η ελπίδα για
την αλλαγή της σημερινής
σκληρής, γεμάτης
συγκρούσεις αλλά
και οικονομικά αδιέξοδα
παγκόσμιας
πραγματικότητας

ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
∆ηµοτικός Σύµβουλος Γλυφάδας

ση
α
τ
σ
ά
ν
Α
Καλή
!
α
χ
σ
ά
Π
ό
Καλ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

Αντιπρόεδρος Γκολφ Α.Ε.

Χρόνια Πολλά
Καλό Πάσχα
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ΑΛΙΜΟΣ

Ανάπλαση της Καλαμακίου. Ένα αμφιλεγόμενο έργο
Ερωτηματικά θέτει η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΛΙΜΟΥ με
αναφορά στο blog της.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
H ανάπλαση της Λ. Καλαμάκιου με στοιχεία:
μήκος δρόμου: 1.500 μετρα
προϋπολογισμός: 2.050.000ευρω
περιλαμβάνει: εκρίζωση παλιών δένδρων
και μεταφύτευση, φύτευση καινούργιων
δένδρων (πεύκα) , αντικατάσταση των πεζοδρόμιων.
ΡΩΤΑΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΙΜΟΥ
(επειδή εμείς δεν τα φάγαμε μαζί με τον

Πάγκαλο)
1. Πώς ειναι δυνατόν 500 δένδρα και 1011.000 τ..μ πλάκες πεζοδρομίου να κοστίζουν πανω απο 500-600.000 ευρω
(συγκριτική μελέτη στη διάθεση οποιου την
ζητήσει)
2. Πώς είναι δυνατόν σε συνθήκες οικονομικής κρίσης να ξοδεύονται εκατομμύρια
για να ξεριζώθουν ελιές 35-40 χρόνων και
να μπούν ασθενικά πεύκα;
3. Γιατί οι παλιές ελιές βγαίνουν με τρόπο
που τις καταστρέφει; (βλέπε φωτογραφίες)
ποιός έχει ανάγκη από καυσόξυλα στο
ΠΑΣΟΚ;

4. Βάση ποιάς μελέτης οι ελιές αντικαταστάθηκαν με πεύκα, που τόσα προβλήματα
έχουν στην Αττική, και είναι βασικός αλλεργιογόνος παράγοντας;
5. Πως γίνεται ένας δήμος που χρωστάει
40.000.000 ευρώ, το μοναδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ που παίρνει να είναι έργο βιτρίνας;
6. Πώς είναι δυνατόν να φτιάχετε καινούργια πεζοδρόμια χωρίς να κάνετε υπογειοποίηση των δικτύων; Μήπως για να
δώσετε και άλλα λεφτά στους εργολάβους;
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κε. ΔΗΜΑΡΧΕ

Η Λεωφόρος Καλαµακίου, αλλάζει οριστικά όψη
Ανοιχτή επιστολή του Δημάρχου Θάνου Ορφανού
ροφηθεί χάνεται.

- Πώς δημοπρατήθηκε το έργο;

Σε μια εποχή που οι πολίτες δικαιολογημένα, θεωρούν τα περισσότερα έργα εστία διαφθοράς, τηρήσαμε όλους τους κανόνες
νομιμότητας και διαφάνειας.
Η μελέτη του έργου έγινε από την Τεχνική
μας Υπηρεσία και ψηφίστηκε ομόφωνα (απόφαση 150/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου) και
επίσης ομόφωνα με την απόφαση (108/2010)
στη Δημαρχιακή Επιτροπή.

- Πόσο θα κοστίσει το έργο;

Αγαπητέ Δημότη,

Α

υτή την περίοδο εκτελείται το έργο
«Ανάπλαση Λεωφόρου Καλαμακίου»,
που στοχεύει στη βελτίωση της εικόνας της πόλης
μας.
Με αφορμή διάφορα σχόλια και παρατηρήσεις που τέθηκαν από τους δημότες μας -δικαιολογημένα τα περισσότερα- λόγω ελλιπούς
πληροφόρησης, θέλουμε να κοινοποιήσουμε τα
παρακάτω απλά και αληθινά στοιχεία.

Τι είναι το έργο «Ανάπλαση Λεωφόρου Καλαμακίου»;
Το έργο περιλαμβάνει:
Αποξήλωση υφισταμένων πλακοστρώσεων
και επιστρώσεων, κατά μήκος της λεωφόρου με
μέριμνα στη διατήρηση υφισταμένων δικτύων
υποδομών και χωρίς τροποποίηση στα υφιστάμενα πλάτη δρόμων και πεζοδρομίων.
Απομάκρυνση και επανατοποθέτηση όπου
απαιτείται, σύμφωνα με τις νέες χαράξεις, παντός
είδους εξοπλισμού της πόλης (ιστοί, κάδοι κ.λ.π.)
Απομάκρυνση μετά προσοχής και μεταφύτευση σε άλλους χώρους πρασίνου του Δήμου,
του αστικού πρασίνου (νεραντζιές, ελιές κ.λ.π.).
Νέες πλακοστρώσεις με οδεύσεις τυφλών,
ράμπες για ΑμεΑ κ.λ.π.
Προμήθεια και νέες φυτεύσεις 500 περίπου

ήδη ανεπτυγμένων αειθαλών ομοίων δένδρων,
ευθύγραμμου κορμού με φύλλωμα και κώμη
σφαιρική, σε θέσεις όπου να μην παρεμποδίζονται οι διελεύσεις των οχημάτων στα πάρκιγγκ.
Αποκατάσταση παντός είδους δικτύων, υποδομών και λοιπών κατασκευών που έχουν διαταραχθεί (απόληξη υδρορροών, φρεάτια κ.λ.π.).
Έτσι επιτυγχάνεται ο στόχος, να αποκτήσει
ο κεντρικός δρόμος του Καλαμακίου, όψη σύγχρονη, με ομοιογενές και πυκνό πράσινο και πεζοδρόμια φιλικά στους περιπατητές και
υπερήλικες.

- Γιατί τώρα;
… μας λένε οι δημότες, σε εποχή κρίσης να
δαπανώνται χρήματα για έργα εξωραϊσμού;
Η αλήθεια είναι ότι το έργο έχει δρομολογηθεί από το 2009, οι πόροι προέρχονται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Σ.Π.Α- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στα πλαίσια του
Άξονα 4 «Αναζωογόνηση (regeneration) Αστικών περιοχών» και ειδικότερα, της κατηγορίας
Πράξης 04.61.01.12 «Πράσινη Ζωή στην πόλη»
του Ε.Π. Αττικής 2007-2013. Η μη εκτέλεση του
έργου δεν σημαίνει οικονομία, αλλά απώλεια
πόρων για το Δήμο μας.
Να σημειωθεί ότι, η χρηματοδότηση αυτή
δεν μπορεί να διατεθεί για άλλες ανάγκες (μισθοδοσία, πληρωμές, αποχέτευση κ.λ.π.) παρά
μόνον για το συγκεκριμένο έργο κι αν δεν απορ-

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο
συνολικά στα 2.050.000,00 € εκ των οποίων
από το Ε.Σ.Π.Α. εγκρίθηκε το 1.500.000,00€,
οι δε υπόλοιπες 550.000,00€ θα βάρυναν τον
προϋπολογισμό του Δήμου Αλίμου.
Κατά τη διενεργούμενη ανοιχτή Δημοπρασία, πετύχαμε από τον ανάδοχο έκπτωση 54%
επί του ποσού των 2.050.000,00€, κατά συνέπεια, το τελικό κόστος του έργου μειώθηκε και η
σύμβαση υπογράφηκε για το ποσό των
950.000,00€.
Έτσι, ο Δήμος ΔΕΝ επιβαρύνεται ούτε
με ένα (1) Ευρώ για το έργο, - τουναντίον επιστρέφει στην Περιφέρεια 500.000,00€- και η
Λεωφόρος Καλαμακίου, αλλάζει οριστικά όψη
αποκτώντας ταυτότητα, ενιαίο χαρακτήρα με
στοιχεία και υλικά πλήρως εναρμονισμένα μεταξύ
τους σε όλο το μήκος της.

Φίλοι δημότες,
Η Δημοτική Αρχή, από την προηγούμενη
4ετία, έδωσε δείγματα γραφής για το σεβασμό
της στο δημόσιο χρήμα, την εξοικονόμηση
πόρων και τη συγκράτηση του αβάσταχτου χρέους που κληρονόμησε απ’ το παρελθόν. Ορθά
μας επισημάνθηκε ότι διανύουμε περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες να διεκδικούμε
τους λιγοστούς πόρους που μας αναλογούν για
τον εξωραϊσμό της πόλης μας, γιατί όλοι Εδώ
Ζούμε και όλοι μαζί θα ξεφύγουμε από την καταθλιπτική περίοδο που διανύουμε. Η ανάπτυξη
και η βελτίωση είναι όπλα γι’ αυτό.
Οι δημότες πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη
στον Δήμαρχο Θάνο Ορφανό και τη Δημοτική
Αρχή, ότι όλοι μαζί θα πετύχουμε.

Αιτήσεις για το πρόγραμμα
"Βοήθεια στο Σπίτι"
Ο

Δήμος Αλίμου καλεί τους κατοίκους που επιθυμούν να
εξυπηρετούνται από το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
να καταθέσουν μέχρι την Τρίτη 26 Απριλίου 2011 τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Ποιοι δικαιούνται «Βοήθεια στο Σπίτι»
- Άτομα 65 ετών και άνω.
- Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ανεξάρτητης ηλικίας.
Τι είναι η «Βοήθεια στο Σπίτι»
Είναι η κατ’ οίκον φροντίδα κάθε μορφής:
βοήθεια στα οικιακά, νοσηλευτική – ιατρική φροντίδα, ψυχολογική στήριξη, εξυπηρέτηση σε εκκρεμότητες με δημόσιες υπηρεσίες κ.λ.π.
Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη συμμετοχή:
- Φωτοτυπία της ταυτότητας.
- Εκκαθαριστικό έτους 2010 (εισοδήματα 2009).
Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Δημαρχείο
(Αριστοτέλους 53) ή σε κάποιο από τα τρία ΚΑΠΗ του Δήμου
μας Α’ ΚΑΠΗ (Λεωφόρος Καλαμακίου 72), Β’ ΚΑΠΗ (Ελ. Βενιζέλου 17), Γ’ ΚΑΠΗ (Δαβάκη 10).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους το αργότερο μέχρι την Τρίτη 26 Απριλίου
2011, διότι μετά από την ημερομηνία αυτή η ένταξή τους στο
«Βοήθεια στο Σπίτι» δεν θα είναι δυνατή.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-9883140 και 213-2008048.

Fast Trak και
στις προσλήψεις στον Άλιμο;
Ω

ς ανεπαρκή χαρακτήρισε το χρόνο δημοσιοποίησης της
προκήρυξης πρόσληψης 6 ατόμων (εποχιακοί εργάτες), ο
σύμβουλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Νίκου Τσαρπαλή, Νίκος Αλεξόπουλος.
Η προθεσμία των πέντε ημερών, πριν την καταληκτική ημερομηνία επεσήμανε ο κ. Αλεξόπουλος, δεν έδωσε την δυνατότητα σε
όλους τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν και να υποβάλλουν αίτηση. Παράλληλα είπε, ότι οι δημότες εξέφρασαν παράπονα για γρήγορες και αδιαφανείς διαδικασίες προσλήψεων
από την πλευρά της διοίκησης.
Για τους λόγους αυτούς ζήτησε:
- Να συζητηθεί το θέμα της διαδικασίας ανακοίνωσης των προσλήψεων στο Δήμο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή
σύμβαση έργου.
- Να ενημερωθεί το σώμα με ποια νομική και ουσιαστική
βάση παρέχεται τόσο σύντομη προθεσμία και
- Να τεθεί προς ψηφοφορία και να ληφθεί απόφαση από το
σώμα, ώστε στο μέλλον η προθεσμία προς υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος να είναι μεγαλύτερη και τουλάχιστον
δέκα (10) εργάσιμων ημερών και για τις σχετικές προκηρύξεις να εκδίδεται δελτίο τύπου με πρόσκληση ενδιαφέροντος
με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα.
- Τέλος, να ενημερωθεί το σώμα που τοποθετήθηκαν και με
ποιες εργασίες απασχολούνται οι εν λόγω εργαζόμενοι.
Απαντώντας στον κύριο Αλεξόπουλο ο αντιδήμαρχος Ανδρέας
Κονδύλης, είπε ότι η προθεσμία των 5 ημερών τίθεται εκ του
νόμου όταν πρόκειται για θέματα που άπτονται έκτακτων αναγκών του Δήμου.
"Τίποτα δεν έγινε εν κρυπτώ, αφού όλα έχουν αναρτηθεί στο
διαδίκτυο και έχουν δημοσιοποιηθεί και με όλους τους συμβατικούς τρόπους που προβλέπει ο Νόμος", είπε ο κ. Κονδύλης,
"και καλό είναι να μη δημιουργούμε θέματα και εντυπώσεις εκεί
που δεν υπάρχουν".
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Μνηµόσυνο στον Ελευθέριο Βενιζέλο

Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός καταθέτει στεφάνι στην προτομή του Εθνάρχη
Ελευθερίου Βενιζέλου, στο Άνω Καλαμάκι.

Από την επιμνημόσυνη δέηση για τα 75
χρόνια από τον θάνατο του Ελευθερίου
Βενιζέλου.

Τ

του κορυφαίου πολιτικού, να αξιοποιήσουμε γόνιμα τις παρακαταθήκες του.
Ας γίνει αυτός ο μεγάλος εθνάρχης, ο
φάρος που θα μας βγάλει από τα πολλά
αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει η κοινωνία μας».

ην μνήμη του μεγάλου Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου τίμησαν οι Αλιμιώτες
στην εκδήλωση-μνημόσυνο που έγινε την
Κυριακή 3 Απριλίου, στο χώρο της προτομής του που βρίσκεται στην είσοδο της
Οδού Δωδεκανήσου στο Άνω Καλαμάκι.

Την εκδήλωση οργάνωσε ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Κρητών Αλίμου «Ο Καζαντζάκης», με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 75
ετών από τον θάνατο του.
Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Αλίμου
Θάνος Ορφανός, τόνισε: «Ο Ελευθέριος
Βενιζέλος ήταν αυτός ο μεγάλος Κρητικός,
που πίστεψε στις ικανότητες του Έλληνα.
Και δημιούργησε τις προϋποθέσεις να ξεδιπλωθούν αυτές οι μοναδικές ικανότητες.

Προσφέροντας στον λαό όραμα. Προοπτική! Πήγαινε μπροστά από τις εξελίξεις.
Δεν ήταν ουραγός των γεγονότων... Ήταν
ηγέτης!
Η πορεία του και η προσφορά του στη πατρίδα, ήταν στηριγμένα στα μοναδικά προσόντα του. Το πάθος, το όραμα, η
στρατηγική, η αποφασιστικότητα που τον
εξόπλισαν. Αυτά του έδωσαν τη δυνατότητα να διπλασιάσει τα γεωγραφικά όρια
της χώρας. Να ανασυντάξει την ελληνική
κοινωνία και κράτος».
Και έκλεισε ως εξής την ομιλία του ο κ. Ορφανός: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ,
έχουμε όλοι μας -και κυρίως όσοι μετέχουμε στον δημόσιο βίο- το χρέος να ανατρέξουμε στο παράδειγμα και τα διδάγματα

Έκλεψαν το ταμείο του "Victor Artant" – ΝΙΚΗ!
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ "Victor Artant" – ΝΙΚΗ
Ο Επιστημονικός Σύνδεσμος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «Victor Artant - ΝΙΚΗ» λειτουργεί με την
επίσημη κρατική αναγνώριση ως σωματείο (Aρ.Kαταστ
6450/1998) είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης γονέων και κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες καθώς και
μέλος της Πανελλήνιας Αθλητικής Ομοσπονδίας Α.μεΑ.
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άτομα με νοητική καθυστέρηση, κινητικές αναπηρίες και ψυχικές διαταραχές
μέσω των προγραμμάτων Πρώιμης Παρέμβασης, της Δημιουργικής Απασχόλησης, της Ημιαυτόνομης και Αυτόνομης Διαβίωσης.
Ο σύλλογος «Victor Artant - ΝΙΚΗ» την Παρασκευή
01/04/2011, κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση που ήταν η κλοπή η οποία σημειώθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου. Εκλάπη το σύνολο του
ποσού που ο Σύλλογος εξοικονομούσε απ την αρχή της
χρονιάς για τις τρέχουσες ανάγκες του με αποτέλεσμα
πλέον να αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα ύπαρξης
και βιωσιμότητας.
Τρέχουσες ανάγκες, όπως μισθοδοσία προσωπικού,
πληρωμές προμηθευτών, λογαριασμοί, αναλώσιμα και
άλλες οικονομικές εκκρεμότητες δεν μπορούν πλέον να
καλυφθούν.
Γνωρίζοντας καλά τις δύσκολες στιγμές που ζούμε σήμερα μα μη βρίσκοντας άλλη διέξοδο στο πρόβλημά μας,
ζητάμε τη βοήθειά σας, προκειμένου να δοθεί λύση στο
μεγίστης σημασίας πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε την
παρούσα στιγμή!

Μετά την Επιμνημόσυνη Δέηση χαιρετισμό
απηύθυνε ο Πρόεδρος Κρητών Αλίμου
Γιάννης Ανδριανάκης, ενώ στην μεγάλη
προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου
αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας του συλλόγου Κρητών και Δημοτική Σύμβουλος
Κλέα Μανωλαράκη.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κρητικό κέρασμα.

Τηλ. επικοινωνίας: 210-9822852, 210-9836147
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων!
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος για το Δ.Σ.
Σμπράος Ευάγγελος
Καλαμακίου & Ερεχθείου 31 , Άλιμος 17455
Τηλ&fax: 2109822852
e-mail: artantv@yahoo.com

Εκλογές στο Λόφο "ΠΑΝΙ"

Εκλογές στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

Σ

Τ

ην Κυριακή 10/4, διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις
του ιστορικού σωματείου οι εκλογές για την ανάδειξη
των προσώπων που θα αποτελέσουν το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο για την επόμενη 3ετία.

να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Δ.Σ.. Πρώτος σε ψήφους ήλθε ο Κων/νος Τσόχας, συνταξιούχος καθηγητής
Σωματικής Αγωγής και μέχρι πρότινος Λυκειάρχης στο
Ελληνικό.

Τα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση των ψήφων
έχουν ως εξής:

Η σύνθεση του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:
Τσόχας Κων/νος Πρόεδρος.
Μαυρίδης Νικόλαος Αντιπρόεδρος και έφορος Αθλ.
Αλιείας.
Κλεώπα Δήμητρα Γεν. Γραμματέας - Έφορος Κολύμβησης, Έφορος Καταδύσεων και Αρχηγός Αθλητικού Τμήματος.
Μητρόπουλος Κων/νος Ταμίας και Έφορος Αντισφαίρισης (Τέννις).
Δρακόπουλος Ιωάννης Έφορος Λιμενικών Εγκαταστάσεων.
Μακρίδης Αριστοτέλης, Έφορος Χερσαίων Εγκαταστάσεων.
Εμμανουήλ Γεώγιος, Έφορος Ιστιοπλοϊας.
Καντίνης Σωτήριος, Μέλος.
Χριστόπουλος Γεώργιος, Μέλος.
Η θητεία του συμβουλίου είναι τριετής.

τις 10 Απριλίου, ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος
Αλίμου το "ΠΑΝΙ", πραγματοποίησε εκλογές του για την ανάδειξη
νέου διοικητικού συμβουλίου.
Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, τα αποτελέσματα έχουν
ως εξής:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Μπακαλίδου Κλεοπάτρα 158 ψήφοι
Λαουτάρης Γεώργιος 108
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος 93
Χάρος Γεώργιος 57
Λούης Ιωάννης 35
Λουκοπούλου Δέσποινα 27
Παύλου Ευθυμία 27
Δουδωνή Ευδοξία 13
Βασλίκα - Κουβαρά Αφροδίτη 12
Κόλλιας Κων/νος 6
Σκλάβη - Βασιληά Αγλαϊα 6.

(Έμπαιναν μέχρι 3 σταυροί)
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
Τρίκας Μάριος 83 ψήφοι
Λαμπράκης Γρηγόριος 40
Σκούρτας Δημήτριος 16
(Μέχρι 1 σταυρό)
Απ' όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, κι εφ' όσον ασφαλώς δεν
υπάρξει κάποια αναβολή, η πιθανότερη ημερομηνία συνεδρίασης των
εκλεγμένων, προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου,
είναι η Κυριακή 17 Απριλίου.
Σ.Σ.: Ψήφισαν 196 μέλη. Έγκυρα
193. Άκυρα 3.

Για Διοικητικό Συμβούλιο: Τσόχας Κωνσταντίνος 161
ψήφους, Δρακόπουλος Ιωάννης 150, Κλεώπα Δήμητρα
136, Μακρίδης Αριστοτέλης 136, Μητρόπουλος
Κων/νος 135, Χριστόπουλος Γεώργιος 124, Μαυρίδης
Νικόλαος 120, Εμμανουήλ Γεώργιος 111, Καντίνης Σωτήριος 103, Καισαρεύς Ησαϊας 101, Ντούλας Δημήτριος
87, Παπαδόπουλος Ιωάννης 87, Λιβάς Περικλής 81, Πετρούτσος Βασίλειος 71, Καραγιάννης Νικόλαος 64,
Φουστέρης Αντώνιος 58, Σκαρής Ανδρέας 26.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή: Μαζαράκης Νικόλαος 102
ψήφους, Κατσιαμέτης Κων/νος 99, Εμμανουήλ Σταμούλης
94.
Να σημειωθεί πως, εκλέγονται οι πρώτοι εννέα και ότι,
την Τετάρτη 13-4-2011 θα συνεδριάσουν, προκειμένου
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Δημοτικό Ρεπορτάζ
Δήμος Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης

Η πυροπροστασία είναι υπόθεση όλων
Του
ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

H θλίψη της δικαίωσης

Η

δικαίωση συνήθως ικανοποιεί τον άνθρωπο και, κατά κάποιο τρόπο, τον κάνει να νιώθει "νικητής".
Στην περίπτωση των, μέχρι χθες, δημοτικών πεπραγμένων στη
Βούλα, όμως, και με τα όσα, καθημερινά σχεδόν, καταγγέλονται από το νέο "Καλλικρατικό" δήμαρχο των 3Β (Βάρη - Βούλα
- Βουλιαγμένη) κ. Κασιδόκωστα, για τα χάλια που βρήκε, δυστυχώς, μαζί με τη δικαίωσή μου αισθάνομαι και θλίψη.
Θλίψη, γιατί, τα όσα σήμερα αποκαλύπτονται και βλέπουν (οψίμως από κάποια έντυπα) το φως της δημοσιότητας, τα έχω αναδείξει εδώ και πολλά χρόνια μέσα από συνεχή, εκτενή ρεπορτάζ,
πάντοτε επώνυμα και με στοιχεία που κανένας δεν τόλμησε να
αμφισβητήσει ποτέ ασφαλώς.
Αυτή η θλίψη δε, γίνεται μεγαλύτερη, όταν βλέπω συμπολίτες
μου να μου αναγνωρίζουν, τώρα, το δίκαιο της αυστηρής - έως
και πολύ σκληρής κάποιες φορές - κριτικής μου, σχετικά με το
ασήμαντο έργο του ανθρώπου αυτού, που "διοίκησε"(!) για
δώδεκα (12) συνεχή χρόνια αυτή την άτυχη πόλη.
Επίσης, θλίβομαι να βλέπω και να ακούω στενούς του συνεργάτες, αντιδημάρχους και δημοτικούς του συμβούλους των χρόνων που πέρασαν, να τον αποκαλούν - ΤΩΡΑ - ανίκανο,
αδιάφορο, αποτυχημένο, αναποτελεσματικό και άλλα παρόμοια
απαξιωτικά ή, να τους βλέπω να υιοθετούν την άποψη των εργαζομένων στο δήμο πως, αυτός ο άνθρωπος κατάντησε τη
Βούλα "μπουρδέλο"!!, κάτι που εγώ δεν διατύπωσα ποτέ τόσο
ωμά και απροσχημάτιστα.
Και το ακόμη πλέον θλιβερό, είναι ότι, οι άνθρωποι αυτοί, που
τώρα τον καθυβρίζουν, μέχρι πριν λίγο, ήταν ομοτράπεζοί του
στην εξουσία και τον λιβάνιζαν ποικιλοτρόπως, ώστε να τύχουν
της εύνοιάς του και να κάτσουν σε κάποια "καλή" καρέκλα που
θα τους έδινε μέσα στη διοίκηση του δήμου.
Και τα λένε τώρα, που τους εγκατέλειψε χωρίς σωσίβιο, ανίσχυρους και απαξιωμένους, καταμεσίς στο παγωμένο πέλαγος
της ανυπαρξίας τους, το άτομο αυτό που όλους αυτούς, τους
"όψιμους κατηγόρους" του, τους χρησιμοποίησε κυριολεκτικά
ως "σκαμνάκια", προκειμένου να γίνει πρώτος πολίτης της Βούλας για τόσο χρονικό διάστημα.
Κλείνοντας τη σημερινή μου αναφορά, θα σταθώ σε κάτι, άκρως
χαρακτηριστικό, που είπε ο έμπειρος Γρ. Κασιδόκωστας προς
αυτούς που "διαχειρίστηκαν" την τύχη της πόλης και τα οικονομικά της όλα αυτά τα χρόνια.
Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ., όταν κάποιοι από τους προηγούμενους του μίλησαν για τις "χρήσεις γης" της, κατά τα τα
άλλα... "κηπούπολης" (του τσιμέντου!), τους αποστόμωσε λέγοντάς τους:
"Μιλάτε εσείς για το θέμα αυτό σε μένα; Εσείς που όλα αυτά τα
χρόνια τσιμεντώσατε ολόκληρη τη Βούλα; Μιλάτε σεις που όταν
ρίχνατε τα τσιμέντα εδώ, εγώ φύτευα πράσινο στη Βουλιαγμένη;" (και αυτά δεν τα λέει πρώτη φορά).
Δυστυχώς, όλα αυτά - και άλλα - τα έχω παρουσιάσει χρόνια
πριν, μέσα από διάφορα δημοσιεύματά μου και τα έχω αναφέρει σε τηλεοπτικές εκπομπές που ήμουν καλεσμένος για ζητήματα της Τ.Α.
Και, επιτέλους, ακούγοντάς τα από τα πλέον επίσημα χείλη, αισθάνομαι, έστω και τώρα, απόλυτα δικαιωμένος, γιατί μόνο δήμαρχοι σαν τον Γρ. Κασιδόκωστα ή, τον Διον. Χατζηδάκη στο
Παλαιό Φάληρο, είναι σε θέση να λένε τα πράγματα με το όνομά
τους και να βάζουν τον "κάθε κατεργάρη στον πάγκο του....".
Κι αυτό, επειδή δεν είναι "δήθεν", αλλά και γιατί έχουν αποδείξει έως τώρα, πως πραγματικά ενδιαφέρονται για τις πόλεις τους.

Από την περσινή πυρκαγιά στο Πευκωτό.

Ε

ίναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι
σημερινές κοινωνίες χαρακτηρίζονται
από υλικό ευδαιμονισμό και ατομικισμό.
Στη νέα χιλιετία το σύνθημα «αντισταθείτε» παίρνει και την έννοια της προσπάθειας στο επίπεδο της αλληλεγγύης,
στο επίπεδο «ο ένας για τον άλλο και
όλοι μαζί για την κοινωνία των πολιτών».
Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ είναι ένα καθημερινό
γύμνασμα ψυχής που μας εξυψώνει και
οδηγεί στην έξοδο από την παθητικότητα.
Οι εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις διασφαλίζουν στον πολίτη τη δυνατότητα να συμμετέχει καθημερινά όπου
υπάρχουν προβλήματα και ανάγκες και
ακόμα να εκφράζει με τον τρόπο του την
αλληλεγγύη του για μεγάλα προβλήματα της
ανθρωπότητας όπως είναι η καταστροφή
του περιβάλλοντος.
Πεποίθηση της Δημοτικής Αρχής είναι ότι

οι εθελοντές αποτελούν πυλώνα της κοινωνίας και η ενεργοποίησή τους μπορεί να
βελτιώσει αισθητά την ποιότητα της ζωής
της πόλης, γι’ αυτό και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

πληροφορίες

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ο
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, αποσκοπώντας
στην ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των
κατοίκων της πόλης στο δημοτικό έργο
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Για το σκοπό αυτό, σας καλούμε να υποβάλετε αίτηση στο Δήμο μας μέχρι τις 30
Απριλίου για να συμμετέχετε ως ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ - ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ στο πρόγραμμα πυροπροστασίας της ευρύτερης
περιοχής
Δήμου
Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης.
Σας περιμένουμε όλους γιατί ο εθελοντισμός προϋποθέτει ελεύθερους και ενημερωμένους πολίτες που είναι έτοιμοι να
υποβληθούν σε μικρές ή μεγάλες θυσίες,
όταν έχουν πεισθεί ότι αυτές γίνονται για
το σύνολο της κοινωνίας και όχι για την
εξυπηρέτηση κάποιας εξουσίας ή σκοπιμότητας.
Με εκτίμηση
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πληροφορίες για την Δημοτική Κοινότητα Βάρης:
στο τηλέφωνο 2132030470 κ. Δώρα Βολτέρα καθημερινά από ώρα 8.00π.μ. –
14.00 μ.μ.
Πληροφορίες για την Δημοτική Κοινότητα Βούλας:
στο τηλέφωνο 2132020000 κ.κ. Αικατερίνη Ελευθερίου, Μαρία Κέκκα καθημερινά
από ώρα 08.00π.μ. – 14.00 μ.μ.
Πληροφορίες για την Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης:
στο τηλέφωνο 2132020703 κ. Έφη Ποδάρα καθημερινά από ώρα 08.00 π.μ. –
14.00 μ.μ.

Καθαρισµός οικοπέδων εν όψει αντιπυρικής περιόδου

Ε

νόψει της επερχόμενης καλοκαιρινής
περιόδου και της εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά των πυρκαγιών, ο
Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης
καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές οικοπέδων της περιοχής μας να
φροντίσουν άμεσα για τον καθαρισμό
(αποψίλωση) των ιδιοκτησιών τους
από χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά,
έως 30.4.2011.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε

ότι:
α) Ως αντιπυρική περίοδος ορίζεται το
χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως
και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους
β) Όλα τα οικόπεδα που βρίσκονται
εντός κατοικημένων περιοχών ή κοντά
σε αυτές, πρέπει να έχουν αποψιλωθεί
(καθαριστεί) και να έχει γίνει απομάκρυνση των ξερών χόρτων και τυχόν
εύφλεκτων υλικών, τόσο εντός του οικοπέδου , όσο και σε απόσταση εκατό

(100) μέτρων περιμετρικά ολόκληρης
της έκτασής τους, πριν την έναρξη της
αντιπυρικής περιόδου, βάσει του άρθρου 94, παρ. 26, του Ν.3852/2010
(Καλλικράτης). Σε κάθε άλλη περίπτωση
υπάρχουν νόμιμες συνέπειες, (Πυροσβ.
Διάταξη υπ’ αρ. 4/87 άρθρο 1 και
άρθρο Ποινικού Κώδικα 433).
γ) Απαγορεύεται από 1η Μαΐου έως και
31 Οκτωβρίου το άναμμα φωτιάς
(Πυρ. Διάταξη 4/87 άρθρο 1).
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Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ISLAND
λειτουργίας του καταστήματος του κ. Πανά και πιο
συγκεκριμένα:
Η άδεια που έχει για το ISLAND, συνδέεται ΝΑΙ ή
ΟΧΙ με αυτήν του CAMPING;
Ο ίδιος είναι και ιδιοκτήτης του CAMPING που
λειτουργεί εν επαφή με το παραπάνω κατάστημα;
Πως είναι δυνατό να ζητάει για το ISLAND παράταση μουσικής και μάλιστα μέχρι τη 3η πρωινή
ώρα, όταν η λειτουργία των επιχειρήσεων CAMPING διέπονται από τους όρους του Ν.3698/63
(ΦΕΚ 198Α) που απαγορεύουν ρητά τέτοιες οχλήσεις;
Μήπως το ISLAND λειτουργεί με άδεια καντίνας;!
Στη συγκεκριμένη τοποθεσία που βρίσκονται οι
συγκεκραμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες
του κ. Πανά, επιτρέπονται αυτές ή διέπονται από
τις διατάξεις του ΠΔ 1/3/2004 (ΦΕΚ
254/Δ/5.3.2004) και ήδη θα έπρεπε να είχαν
εκλείψει;

Μ

ε ερώτησή του στα προ ημερησίας διάταξης του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου της Βούλας, ο επικεφαλής του
συνδυασμού ΔΑΔΑ με όραμα Άγγελος Αποστολάτος, έθεσε θέμα για το club (τουριστική
εγκατάσταση) ISLAND, ιδιοκτησίας του Αντιδημάρχου Σπύρου Πανά.
Συγκεκριμένα ανέφερε "πως καιρός είναι να
δούμε και 'κείνο το ISLAND. Τι άδεια λειτουργίας διαθέτει, εάν όλες οι εγκαταστάσεις και τα
κτίσματα είναι νόμιμα, εάν νομίμως η Πολεοδομία του έδωσε άδεια λειτουργίας και βέβαια εξ
όσων γνωρίζω", είπε ο Αγγ. Αποστολάτος, "η
άδειά του είναι για κάμπιγκ και παρ' όλα αυτά λειτουργεί ως νυχτερινό κέντρο διασκέδασης". Επίσης, ζήτησε διευκρινήσεις για την παράταση
ωραρίου μουσικής μέχρι τις 3 μ.μ., που ζήτησε και
πήρε η επιχείρηση, σε αντίθεση μ' αυτό που
ισχύει για άλλες επιχειρήσεις, δηλαδή μέχρι την
11η μ.μ.
Επειδή τελευταία, αρκετός θόρυβος έχει δημιουργηθεί γύρω από την συγκεκριμένη επιχείρηση
και υπάρχουν "κάποιοι", οι οποίοι μας κατηγορούν ότι μεροληπτούμε υπέρ της, παραθέτουμε
δελτίο τύπου που απέστειλε σε μας αλλά και σε
άλλα ΜΜΕ ο τ. δημοτικός σύμβουλος Βάρης Δημήτρης Κυπριώτης με τίτλο "Ερωτηματικά στην
απόφαση για το ISLAND".
Κοινοτικό Συμβούλιο ΒΑΡΗΣ: Ερωτηματικά
στην απόφαση για το ISLAND
Την Τρίτη 08-03-2011, συνεδρίασε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης.
Από τα θέματα της συνεδρίασης ξεχώριζε ιδιαίτερα αυτό των προτάσεων για τον καταρτισμό του
Τεχνικού Προγράμματος 2011 και για το λόγο
αυτόν, είχαν προσκληθεί και οι Τοπικοί Σύλλογοι
για να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Επειδή όμως κανένα καινούργιο έργο δεν είχε
προταθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, προφανώς
με τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής, το θέμα πέρασε…απαρατήρητο.
Μάταια λοιπόν ήταν και η προετοιμασία των Συλλόγων, αφού ο Δήμος θα περιορισθεί αυτή τη
χρονιά μόνο σε... συντηρήσεις.
Ξαφνικά όμως το Συμβούλιο απέκτησε εξαιρετικό
ενδιαφέρον, με τις ερωτήσεις που υπέβαλλε η σύμ-

βουλος της ΝΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ κ. Άννα Αποστολοπούλου, σε σχέση με την αίτηση του επιχειρηματία
του εστιατορίου-μπαρ με την επωνυμία Island.
Σε όσους δεν είναι γνωστό, επιχειρηματίας του
συγκεκριμένου μπαρ-χώρου παράθεσης δεξιώσεων και όχι εστιατορίου, είναι ο Αναπληρωτής
Δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κ.
ΠΑΝΑΣ Σπ.(αναφερόμενος και από πολλά ΜΜΕ
ως ‘’δεξί χέρι’’ του κ. Κασιδόκωστα). Συγκεκριμένα:
- Η αίτηση του υπόψη επιχειρηματία, αφορούσε
την επέκταση του ωραρίου χρήσης μουσικής για
το κατάστημά του.
- Το θέμα τέθηκε για συζήτηση στο Κοινοτικό
Συμβούλιο, με εισήγηση που την είχε υπογράψει
και την κατέθεσε, αντιδεοντολογικά κατά τη δική
μας γνώμη, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Δαβάκης Δημ.
αφού τα θέματα και οι εισηγήσεις καταθέτονται ή
από τις Υπηρεσίες η από την Πρόεδρο του Συμβουλίου.
- Η εισήγηση υπενθύμιζε προηγούμενη άδεια που
είχε δοθεί στον υπόψη επιχειρηματία την 29-122010! από την προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου
Bάρης, δηλαδή δύο (2) μόλις ημέρες πριν αναλάβει η νέα, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ποιες σκοπιμότητες μπορούσε να εξυπηρετούσε μία τέτοια
άδεια την παραπάνω ημερομηνία;
- Επίσης στην εισήγηση, γινόταν αναφορά και σε
σχετική Αστυνομική Διάταξη, σύμφωνα με την
οποία επιτρέπεται η παράταση της μουσικής κατά
τη διάρκεια του Καλοκαιριού μέχρι την 3η πρωινή.
Με αυτά τα δεδομένα η κ. Αποστολοπούλου ζήτησε από την Πρόεδρο του Συμβουλίου να τους
ενημερώσει αν το ISLAND έχει κανονική άδεια λειτουργίας και τι είδους είναι αυτή, γιατί σύμφωνα με
όσα έχει ακούσει η άδειά που του έχει δοθεί αναφέρεται στη λειτουργία CAMPING!
Η Πρόεδρος επιφυλάχθηκε να απαντήσει τις επόμενες ημέρες, γιατί δεν ήταν ενημερωμένη.
Παρά ταύτα όμως το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων της κ. Αποστολοπούλου
και του κ. Ασκούνη, οι οποίοι ζήτησαν λόγω της
σοβαρότητας του, να προωθηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.
Από τα παραπάνω αλλά και από όσα προκύπτουν
από σχετικό ρεπορτάζ που διενεργήσαμε, προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα λειτουργίας του υπόψη καταστήματος.
Ειδικότερα θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το καθεστώς

Τα ερωτήματα αυτά, σε συνδυασμό με την πολιτική ιδιότητα του κ. Πανά, χρήζουν άμεσων και
τεκμηριωμένων απαντήσεων και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι ο Δήμαρχος κ. Κασιδόκωστας σε
κάθε ευκαιρία απαιτεί από όλους τους καταστηματάρχες την εφαρμογή της τάξης και της νομιμότητας!

"Μάθανε πως...
και πλακώσανε κι οι γύφτοι...!

Ο

Γρηγ. Κασιδόκωστας σε προ ημερησίας διάταξης αναφορά για το παραλιακό μέτωπο:
"Με ρωτάτε γιατί έκλεισα το κάμπινγκ.
Θα σας πω το εξής: Πήγα να μπω μια
μέρα μέσα κι ένας τύπος μου είπε: "Ποιος
είσαι εσύ, που πας;" Του είπα, θέλω να
μπω μέσα", και μου λέει, "δεν μπορείς"!!
Ρωτάω "γιατί" και μου απαντάει, "γιατί
εδώ είναι το σπίτι μου!" και μου δείχνει
ένα κτίσμα μέσα στο κάμπινγκ, που είχε
βάλει τη γιαγιά του, τον παππού του, τη
θεία του κι όλο του το σόϊ.
Καταλάβατε τώρα γιατί το έκλεισα μέχρι
να δούμε τι θα κάνουμε εκεί μέσα;

Μια αλεπουδίτσα στο Πανόραμα

Από την πλευρά μας θα παρακολουθούμε το θέμα,
θα το κάνουμε γνωστό σε όλους τους ενδιαφερόμενους και θα αναμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις και την εκδήλωση των ανάλογων ενεργειών.
Δημήτρης Κυπριώτης

Γρηγ. Κασιδόκωστας: “Δεν θα
τα ξηλώσουμε αλόγιστα, όλα”
Επανερχόμενοι, λοιπόν, στα του δημοτικού
συμβουλίου, παραθέτουμε την απάντηση του
Αντιδημάρχου Σπύρου Πανά πάνω στις ερωτήσεις που τέθηκαν τόσο από τον Άγγελο Αποστολάτο όσο και του Δ. Κυπριώτη έτσι όπως
διατυπώνονται μέσα από το κείμενο που δημοσιεύουμε παραπάνω.
Σπύρος Πανάς: Κύριοι συνάδελφοι, μέσα στο
Συμβούλιο θα πρέπει να παράγουμε έργο και όχι
εντυπώσεις. Πιστεύω πως πάνω σ' αυτό συμφωνούμε όλοι. Τώρα σχετικά με το ISLAND. Η επιχείρησή μου λειτουργεί εδώ και 18 χρόνια με
όλες τις απαιτούμενες άδειες. Διαθέτει άδεια
εστιατορίου - Bar με τρία open bar στον υπαίθριο
χώρο, όπως προβλέπεται από το Νόμο εδώ και
18 χρόνια. Διαθέτει το σήμα του camping όπως
αυτό πρέπει να υπάρχει και όλες τις απαιτούμενες άδειες βιολογικού καθαρισμού όπως επιβάλλεται σε μία τέτοια τουριστική εγκατάσταση.
Θα ήθελα δε, να παρακαλέσω τον Άγγελο Αποστολάτο να είναι ήπιος σε τέτοιες τοποθετήσεις,
γιατί όπως γνωρίζει δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε τόσα χρόνια χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.
Σχετικά με την άδεια επέκτασης του ωραρίου μουσικής μέχρι τις 3 μ.μ. ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας είπε πως σε επιχειρήσεις που
βρίσκονται εκτός οικιστικού ιστού δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα να δίνονται τέτοιου είδους παρατάσεις. Η δημοτική αρχή δεν πρόκειται να
δώσει επέκταση ωραρίου για σε κέντρα διασκέδασης που βρίσκονται μέσα στον οικιστικό ιστό
των πόλεων.
Άλλωστε είπε, δεν πρόκειται έτσι αλόγιστα να τα
ξηλώσουμε όλα. Θα πρέπει να κρατήσουμε και τη
νεολαία μας στην περιοχή μας.

Μ

ία έκπληξη περίμενε του γονείς του
Τρίτου Δημοτικού Βούλας το βράδυ
της περασμένης Τετάρτης.
Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης,
καθώς απολάμβαναν του ουζάκι τους στο
αναψυκτήριο του Πανοράματος, δέχτηκαν
την επίσκεψη μιας αλεπουδίτσας, η οποία
προφανώς λόγω πείνας, γλυκοκοιτούσε...
μια γατούλα. Η άμεση επέμβαση των γονέων έσωσε τελικά την γατούλα και η αλεπουδίτσα αποχώρησε απογοητευμένη.
Συχνές επισκέψεις δέχονται και οι περίοικοι στο Καβούρι Βουλιαγμένης. Μια αλεπουδίτσα που μάλλον κατοικοεδρεύει
στο δασάκι που βρίσκεται το Μνημείο
Πεσόντων των Ειδικών Δυνάμεων, επισκέπτεται συχνά τα σπίτια προς αναζήτηση τροφής.

Η Βούλα αλλάζει

Η

πόλη της Βούλας σιγά σιγά αλλάζει.
Καθημερινά συνεργεία της ενότητας
Βουλιαγμένης και Βούλας από νωρίς το
πρωϊ, πράγμα που δεν είχαμε συνηθίσει
με την προηγούμενη διοίκηση, καθαρίζουν, κλαδεύουν και καλλωπίζουν όλους
τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης.
Εμφανή είναι τα αποτελέσματα στην νησίδα της Β. Παύλου όπου έχει καθαριστεί
το σύνολο της από σκουπίδια και κλαδιά
που είχαν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια.
Το κλάδεμα των θάμνων στην νησίδα και
στο παραλιακό μέτωπο εμπίπτει στην λογική των μεγάλων ευρωπαϊκών πάρκων
για ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών από
όλα τα σημεία του πάρκου.
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Ποδηλατόδροµος Βούλας
Ένα άχρηστο κι επικίνδυνο έργο!

ΒΑΡΗ

Οι κάτοικοι
του Χερώµατος Βάρης
δεν θα δεχθούν
τετελεσµένα...

Ε

Κ

αιρό τώρα βλέπουμε στη Βούλα να βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κάποιες οδούς της, και
πάντα είχαμε την απορία τι είδους ποδηλατόδρομος είναι αυτό το διακεκομμένο
έργο και τι τύχη θα έχει όταν ολοκληρωθεί.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 18
Απριλίου, που ήρθε σαν θέμα προκειμένου
να ψηφιστεί παράταση της εργολαβίας, ακούσαμε από την αρμόδια αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλέκτρα Τσιριγώτη πως,
αυτό το έργο δεν ήρθε ποτέ από την προηγούμενη διοίκηση Μάντεση, σαν ολοκληρωμένη πρόταση.
“Υπήρξε”, είπε συγκεκριμένα, “ένα ωραίο
τεύχος υπογεγραμμένο όχι από τον καθηγητή του Πολυτεχνείου κ. Βλαστό, αλλά από
δύο συνεργάτες του, το οποίο αποτελούσε
μια προκαταρκτική ιδέα, ένα ευχολόγιο, μια
προμελέτη, για το τι θα μπορούσε να γίνει
στην πόλη.
Αυτή την προκαταρκτική ιδέα, κάποιοι την
πήραν και είπαν: “Α, αφού υπάρχουν λεφτά
από το ΕΣΠΑ θα καταθέσουμε μια πρόταση,
αυτή τη συγκεκριμένη προμελέτη, χωρίς να
υπάρχει μελέτη εφαρμογής”.
Τα όσα ακούστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο πάνω στο θέμα αυτό κατέδειξαν πως ο
ποδηλατόδρομος στη Βούλα, σαν έργο, όχι
μόνο είναι απαράδεκτο με τον τρόπο που γίνεται, άλλωστε υπάρχουν και σχετικές επι-

στολές τόσο από τον μελετητή όσο και από
τον κατασκευαστή, αλλά και επικίνδυνο.
“Το υλικό που χρησιμοποιείται” είπε η κ. Τσιριγώτη, “το κουρασάνι, είναι ακατάλληλο.
Θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ασφαλτικού
τύπου υλικό”. Και αφήνοντας έκπληκτους
τους πάντες συνέχισε λέγοντας: “Αν περνούσε από το χέρι μου θα σταματούσα την
κατασκευή αυτή σήμερα κιόλας. Αλλά επειδή
έχουν ενταχθεί και άλλα πράγματα σ’ αυτή
την εργολαβία όπως χώροι πρασίνου και
χώροι περιπάτου, είναι κρίμα για την πόλη
μας να τα στερηθεί.
Παράλληλα, αν το σταματήσουμε, θα υποχρεωθεί ο Δήμος μας, υπό τις παρούσες δραματικές οικονομικές συνθήκες, να πληρώσει
500.000 ευρώ!”
Πάνω στο θέμα τοποθετήθηκαν αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων:
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης και μέλος της
προηγούμενης διοίκησης Μάντεση, θύμισε
πως όταν ήρθε το θέμα στο Δ.Σ. τότε, έγινε
διεξοδική και μακρά συζήτηση προκειμένου
να ψηφιστεί.
(Στο σημείο αυτό παρενέβη η κυρία Τσιριγώτη για να θυμίσει πως και τότε είχε επισημάνει πως αυτός που σχεδίασε αυτό το έργο
δεν πρέπει να είχε καμία σχέση με το ποδήλατο).

Γιάννης Νιτερόπουλος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της συμπολίτευσης είπε πως, “δεχόμαστε σήμερα τα παράπονα του κόσμου, που
ταλαιπωρείται απ’ αυτό το έργο, που δυστυχώς έχει δημιουργήσει πάμπολλα προβλήματα και θα δημιουργήσει κι άλλα. Εύχομαι
να μη θρηνήσουμε θύματα. Αυτό το έργο
είναι όνειδος για τη Βούλα”.
Παναγιώτης Καπετανέας. Ο πρ. Δήμαρχος
Βάρης, ζήτησε αν γίνεται, να προχωρήσει το
έργο διορθώνοντας τα αδύνατα σημεία του
και ενδεχομένως να εξεταστεί εκ νέου.
Ευάγγελος Αποστολάτος. Ανήσυχος δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, με όλα όσα άκουσε στο δημοτικό
συμβούλιο. “Μήπως”, είπε, “είναι καλύτερο
να πληρώσουμε τα 500.000 ευρώ και να
σταματήσει το έργο παρά να θρηνήσουμε κάποια ανθρώπινη ζωή”;
Γιάννης Σκουμπούρης. Πρότεινε να υπάρξει
τροποποίηση στο κομμάτι της χάραξης.
Στο ίδιο μήκος κύμματος κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις και των των υπόλοιπων δημοτικών συμβούλων.
Τέλος, η παράταση εκτέλεσης του έργου ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Η αποπεράτωσή
του παρατάθηκε κατά 250 ημέρες.
Σ.Σ.: Άλλη μία “επιτυχία” της προηγούμενης
διοίκησης Μάντεση!...

κατό και πλέον άτομα ήταν παρόντα στη
συγκέντρωση που έγινε στο Χέρωμα
Βάρης το Σάββατο, 2 Απριλίου 2011, μετά
από κάλεσμα του «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ "Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ"».
Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάνταση
ήταν το Π.Δ. του ΥΠΕΚΑ για τον Υμηττό που σχετίζεται άμεσα με το μέλλον της περιοχής μας, η χάραξη περαιτέρω πορείας μετά
από ενδεχόμενη προώθησή του, η υπογραφή
ατομικής επιστολής προς ΥΠΕΚΑ, η θετική
απάντηση της ΕΥΔΑΠ ως προς την αλλαγή
του δικτύου ύδρευσης, ο χαρακτηρισμός της
περιοχής μας ως αυτοτελούς οικισμού και ο
προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Μετά την παρουσίαση των θεμάτων από τον
πρόεδρο της Δ.Ε. του Συλλόγου μας, ακολούθησε μια πολύ ειλικρινής και εποικοδομητική συζήτηση των παρευρισκομένων.
Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι δεν θα ανεχθούμε σε καμιά περίπτωση τετελεσμένα και
θα αγωνισθούμε ενωμένοι για δίκαιη λύση
των χρονιζόντων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας.
Όσο δε αφορά το Π.Δ. για τον Υμηττό, θα
εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα, που από
το νόμο δικαιούμαστε. Δεν θα ακολουθήσουμε πολιτική αδιαφορίας, όπως έγινε στο
πρόσφατο παρελθόν, όταν δηλαδή η απόφαση του 1998 του ΣτΕ έγινε αποδεκτή
χωρίς την υποβολή ουδεμιάς ένστασης.
Πέραν των ανωτέρω, αποφασίσαμε την προγραμματοποίηση μιας ημερήσιας εκδρομής
καθώς και την πραγματοποίηση εκδήλωσης
πολιτιστικού περιεχομένου, λεπτομέρειες των
οποίων θα σας ανακοινωθούν σύντομα.
Καλούμε όλους τους κατοίκους του Χερώματος να πλαισιώσουν και να δυναμώσουν
εποικοδομητικά το νέο σύλλογο, που φιλοδοξεί να δώσει με νέες και φρέσκιες ιδέες ουσιαστική και δυναμική ώθηση στα θέματα
που απασχολούν την περιοχή μας, με απώτερο σκοπό και στόχο το ποιοτικό ανέβασμα
του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων. Όλοι
μαζί ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε
πολλά, αρκεί να το πιστέψουμε, έχοντας
πάντα στο μυαλό μας τη ρήση : «εν τη ενώσει
η ισχύς».
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ενημερώνεστε
καθημερινά στην
έγκυρη ιστοσελίδα
για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση
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Πάντα κοντά σας,
καθημερινά,
με ειδήσεις
σχόλια
και αποκαλύψεις
Καλό Πάσχα
Χρόνια Πολλά
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Καταδικάζουμε τα πρωτοφανή έκτροπα

ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ

Σκηνές ντροπής και τραµπουκισµοί
στο ∆.Σ. της Αργυρούπολης

Μ

H στιγμή που ξεκινά η επίθεση του συμβούλου κ. Τρίκα

Ό

σα βιώσαμε στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
της Παρασκευής, 8-4-2011, κατά τη
συζήτηση του Προϋπολογισμού του Δήμου
για το έτος 2011, θεωρούμε ότι αποτελούν
ντροπή για την ιστορία του νέου Δήμου μας
και για το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο δήμαρχος κ. Χρ. Κορτζίδης και συνεργάτες
του κατάφεραν με την αλαζονική, μεροληπτική
και επιθετική συμπεριφορά τους να τινάξουν
στον αέρα τη συζήτηση, με αποτέλεσμα να
χρειαστεί να διακοπεί η συνεδρίαση του Δ.Σ.
για περίπου 20’.
Η αρχή έγινε – όπως για πολλοστή φορά συμβαίνει στο Δ.Σ. - όταν διακόπηκε την ώρα που
μιλούσε και ανέπτυσσε τις απόψεις του ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και
του «Αγώνα για το Μέλλον» κ. Γιάννης Κωνσταντάτος. Τόσο ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αγγ.
Παπασπύρου, όσο και ο δήμαρχος κ. Χρ.
Κορτζίδης - προφανώς ενοχλημένοι από την
ασκούμενη στη διοίκηση κριτική - με την εν
γένει στάση και τα ειρωνικά σχόλιά τους, διέκοψαν το λόγο του κ. Γ. Κωνσταντάτου με
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση.
Στην κριτική που δεν τους αρέσει ο δήμαρχος
επιστρατεύει την ειρωνεία, αλλά και μια πρωτοφανή αλαζονεία, δηλώνοντας «πως, εμάς
επέλεξε ο λαός, σας αρέσει δεν σας αρέσει»
για να δικαιολογήσει την υπεροπτική συμπεριφορά του.
Στη συνέχεια, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε
έλεγχο, όταν ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μ.
Τρίκας της παράταξης του δημάρχου, κ. Χρ.
Κορτζίδη, σε ρόλο «επόπτη χωροφύλακα»,
απαίτησε φωνασκώντας να σταματήσει η βιντεοσκόπηση της συνεδρίασης από το τοπικό
κανάλι LOCAL TV και… να σβήσει το περιεχόμενό της, ενώ στη συνέχεια, σε έξαλλη κατάσταση, χρησιμοποιώντας χυδαίες ύβρεις και
χειροδικώντας, επιτέθηκε κατά του εκδότη του
περιοδικού «Παράθυρο στο Μέλλον» κ. Φ.
Μάνταλου που τόλμησε να καταγράψει και
αυτός τη συνεδρίαση του Δ.Σ. με το κινητό
του!!

Η σκηνή της επίθεσης βιντεοσκοπήθηκε και
αποτελεί αδιάψευστη μαρτυρία αυτής της
ανάλγητης και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς του.
Αποτέλεσμα αυτών των απαράδεκτων από
πάσης πλευράς γεγονότων ήταν να δημιουργηθεί πανδαιμόνιο, να υπάρξει έντονη αντίδραση των παριστάμενων δημοτών που
αηδίασαν με την συμπεριφορά του συνεργάτη
του κ. Χρ. Κορτζίδη, καθώς και δημοτικών
συμβούλων της αντιπολίτευσης που διαμαρτυρόντουσαν έντονα στο προεδρείο για την
τραμπουκική συμπεριφορά του συνεργάτη του
δημάρχου εναντίον δημότη, με αποτέλεσμα
να διακοπή η συνεδρίαση!
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τον δήμαρχο κ. Χρ. Κορτζίδη – που παρακολουθούσε από τη θέση
του απαθής και σιωπηλός τα συμβαίνοντα από
τον σύμβουλό του - ως θιασώτη και υποκινητή αυτών των θλιβερών γεγονότων, που
θυμίζουν άλλες εποχές και πρακτικές. Με τον
τρόπο αυτό προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον κόσμο από την αδυναμία του να παράγει έργο ουσίας για τον τόπο μας.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τον πρόεδρο του Δ.Σ., κ.
Αγγ. Παπασπύρου, που παραβλέποντας τον
επιβαλλόμενο από το νόμο ανεξάρτητο από
τις παρατάξεις θεσμικό ρόλο του, λειτουργεί
ως στέλεχος και προέκταση της διοίκησης,
ανεχόμενος – δυστυχώς όχι για πρώτη φοράαυτές και άλλες απαράδεκτες συμπεριφορές
συμβούλων της διοίκησης, και όχι μόνο.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ γι
αυτές τις απαράδεκτες τακτικές και μεθοδεύσεις της διοίκησης του Δήμου και δηλώνουμε
κατηγορηματικά, ότι θα αντιδράσουμε και δεν
θα επιτρέψουμε στον δήμαρχο κ. Χρ. Κορτζίδη και τους αποκαλούμενους «αντιεξουσιαστές» του περιβάλλοντός του, να
μετατρέψουν την πόλη σε «Εξάρχεια» και το
Δ.Σ. σε αρένα με τους γνωστούς – αγνώστους
ταραχοποιούς!
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΜΕ, τέλος, ότι εφεξής για
κάθε παρόμοιο γεγονός την αποκλειστική ευθύνη θα έχει ο δήμαρχος κ. Χρ. Κορτζίδης, ο

“ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ”

ε φράσεις του τύπου "σου απαγορεύω" και σου "αφαιρώ το δικαίωμα
να τραβάς", ο δημοτικός σύμβουλος του
κυρίου Κορτζίδη, κύριος Τρίκας σε ένα παραλήρημα ύβρεων και προπηλακισμών, επιτέθηκε στον εκδότη του "Παράθυρου στο
Μέλλον", υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο
Φώτη Μάνταλο, χαρακτηρίζοντάς τον
"απεργοσπάτη", προσπαθώντας να του
αφαιρέσει την κάμερα που βιντεοσκοπούσε
την ανοιχτή συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου Αργυρούπολης - Ελληνικού.
Επιδεικνύοντας την σωματειακή του ταυτότητα ο κ. Τρίκας δήλωσε "επιτροπή ελέγχου" της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής
Τηλεόρασης Αττικής, ζήτησε επιτακτικά να
σβηστεί το υλικό που μέχρι εκείνη τη στιγμή
είχε βιντεοσκοπηθεί!
Εντύπωση έκανε η συμπεριφορά του δημάρχου κ. Κορτζίδη, ο οποίος παρ' ότι
γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια ότι βιντεοσκοπούνται και ηχογραφούνται οι συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων από
τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρακολουθούσε ατάραχος την επίθεση του κυρίου Τρίκα, θαυμάζοντας προφανώς, τα νέα
ήθη που έφερε ο νέος δημοτικός του σύμβουλος στο συμβούλιο.
Μήπως οι συμπεριφορές αυτές οι οποίες
κατά την άποψή μας είναι ακραίες, παραπέμπουν σε σλόγαν άλλης εποχής του
"Αποφασίζομεν και διατάσσομεν";
Σ.Σ.: Όποιος θέλει να βιντεσκοπήσει από
δώ και στο εξής την ανοικτή δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ. Αργυρούπολης, θα πρέπει εφ' εξής να παίρνει την έγγραφη άδεια
του δημοτικού συμβούλου κ. Τρίκα;
“B”

οποίος με τη μέχρι σήμερα στάση και συμπεριφορά του, το μόνο που πετυχαίνει είναι να
αποδεικνύει το πραγματικό πρόσωπο της, κατ’
ευφημισμό, …. δημοκρατικής διοίκησής του
και το πως αυτή εννοεί τη λειτουργία των θεσμών, των διαδικασιών και των οργάνων στο
νέο δήμο μας!
Σ.Σ.: Νέα ήθη λοιπόν στο ΔΣ του δήμου Αργυρούπολης-Ελληνικού. Από εδώ και στο εξής
όσοι επιθυμούν να βιντεοσκοπήσουν την ανοιχτοί συνεδρίαση του ΔΣ θα πρέπει να πάρουν
την άδεια του κ. Τρίκα και του σωματείου εικονοληπτών που εκπροσωπεί...
Κύριε Τρίκα επειδή σκοπεύουμε να βιντεοσκοπήσουμε το επόμενο ΔΣ, που πρέπει να στείλουμε την αίτηση...αναμένουμε απάντηση...

Η

συζήτηση για τον Προϋπολογισμό
του Δήμου , υποτίθεται ότι είναι η
κορυφαία διαδικασία του Δημοτικού
Συμβουλίου .Δυστυχώς η πρώτη τέτοια
διαδικασία του ενωμένου Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης , αμαυρώθηκε από
επεισόδια και έκτροπα που δεν τιμούν το
θεσμό και όσους τον υπηρετούν.
Με το πρόσχημα της απεργίας των
Μέσων Ενημέρωσης, σύμβουλος του
κ.Χ.Κορτζίδη, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. απαγόρευσε και μάλιστα βιαίως, να
καταγραφούν οι τοποθετήσεις των επικεφαλείς των Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης από πρόσωπα που καμία σχέση δεν έχουν με την δημοσιογραφία και την ΕΣΗΕΑ.
Η απαράδεκτη και αντιδημοκρατική συμπεριφορά του, πυροδότησε πρωτοφανή έκτροπα, που διέσυραν και ευτέλισαν τη συζήτηση περί Προϋπολογισμού, φέρνοντας σε δεύτερη μοίρα την οικονομική πορεία του
Δήμου μας.
Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, που ο συγκεκριμένος σύμβουλος προκαλεί αναταραχή, με ακραίες συμπεριφορές που δεν είναι μόνο λεκτικές,
συνεπικουρούμενος, μάλιστα από «αγανακτισμένους πολίτες» καλούμε
τον Δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δ.Σ ,να τον επαναφέρουν στην τάξη,
καθιστώντας του σαφές, ότι οφείλει να σέβεται τις αντίθετες με τις δικές
του απόψεις, είτε ενέργειες, είτε γνώμες όπως άλλωστε πράττουν και τα
μέλη της Αντιπολίτευσης ,όταν ο ίδιος ομιλεί.
Τυχόν συνέχιση της ίδιας αντιδημοκρατικής και αυταρχικής συμπεριφοράς, θα βαρύνει προσωπικά τον κ. Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη φωτ. ο επικεφελής της παράταξης Χάρης Πασβαντίδης

“ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ”
Πρωτόγνωρες συμπεριφορές
«αποφασίζουμε και διατάσσουμε»
Ο

ι συνεδριάσεις του Δ.Σ. Αργυρούπολης είχαν πάντα ένα επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ποτέ, όμως, δεν είχαν
φθάσει στο σημείο του τραμπουκισμού και
της χειροδικίας. Μετά τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, στις μέχρι τώρα συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρατηρούνται
πρωτόγνωρες συμπεριφορές που πλήττουν
τη δημοκρατία και την ελεύθερη έκφραση
του λόγου.
Συγκεκριμένα, οπαδοί του νέου δημάρχου,
κ. Κορτζίδη, προσέρχονται στις συνεδριάσεις, βρίζουν, ασχημονούν και διακόπτουν
τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, όταν τοποθετούνται επί
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Όλα αυτά γίνονται με την ανοχή, αν
όχι την παρότρυνση του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, κ. Άγγελου Παπασπύρου, και της ηγεσίας της παράταξης που διοικεί αυτή τη στιγμή
τον δήμο.
Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για
τον προϋπολογισμό του 2011 του Δήμου, τα πράγματα ξέφυγαν από κάθε
έλεγχο. Αφορμή δόθηκε από δημοτικό συμβούλιο της πλειοψηφίας, όταν
«απαγόρευσε» να γίνεται μαγνητοσκόπηση της συνεδρίασης του Δ.Σ. από
το “local webtv gr”. Ο ίδιος δημοτικός σύμβουλος επιτέθηκε και σε πολίτη που έπαιρνε σκηνές με το κινητό του τηλέφωνο.
Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η διοίκηση της «Αναγέννησης» είχε επιτρέψει να μεταδίδονται από το ίδιο κανάλι οι συνεδριάσεις του δημοτικού
συμβουλίου για να πληροφορείται ο δημότης για το τι γίνεται στο Δ.Σ.,
καθώς και να παρακολουθεί τη δράση κάθε δημοτικού συμβουλίου. Πιστεύουμε ότι θα επιτραπεί η μετάδοση των συνεδριάσεων του δημοτικού
συμβουλίου από τη διοίκηση Κορτζίδη για να βλέπει και να πληροφορείται ο δημότης για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο Δ.Σ.
Καταδικάζουμε συμπεριφορές της λογικής του «αποφασίζουμε και διατάσσουμε».
Αν συνεχιστεί η ίδια «ανεκτική» συμπεριφορά του δημάρχου προς τους
οπαδούς του, τότε πιστεύουμε ότι σύντομα το δημοτικό συμβούλιο θα μετατραπεί σε ζούγκλα .
Δήμαρχε, όπως έλεγε και ο Νίτσε : Σταμάτα να κοιτάζεις για πολλή ώρα την
άβυσσο, γιατί τότε και η άβυσσος θα κοιτάξει εσένα .
Στη φωτ. ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννης Τσαρπαλής.
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Λαϊκισμός και παραπλάνηση η ενημέρωση Κορτζίδη
.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Σύγχρονη Πόλη

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των λαϊκών συνελεύσεων στις οποίες ο Δήμαρχος ο κος Χ.
Κορτζίδης «ενημέρωσε» τους πολίτες για τα
οικονομικά του Δήμου.
Εστίασε όλη τη ρητορική του στο χρέος και το
παθητικό, του π. Δήμου Αργυρούπολης, χωρίς
καμία αναφορά στο ενεργητικό , την περιουσία
και τις υποδομές του, αφήνοντας αιχμές κακοδιαχείρισης των προηγούμενων Δημοτικών
Αρχών και κυρίως της τελευταίας από την οποία
και παρέλαβε.
Δραματοποίησε τις υποχρεώσεις προς εργολάβους και προμηθευτές, ανακοινώνοντας ότι θα
πάρει δάνειο για την εξόφληση τους.
Στις επισημάνσεις του επικεφαλής της Παράταξης
μας, Χάρη Πασβαντίδη, ότι «μια στοιχειωδώς
ικανή Διοίκηση μπορεί να διαχειριστεί με άνεση
το χρέος», ο κος Κορτζίδης επέμενε να υποστηρίζει ότι «το χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο, ότι ο
Δήμος μας είναι υπό …κατάρρευση και υπό …χρεωκοπία»!!!
Τον διαψεύδουν όμως εκκωφαντικά οι δικές του
αποφάσεις. Την ίδια ώρα που διεκήρυσσε τα περί
χρεωκοπίας, όπως ο Υπουργός Οικονομικών Γ.
Παπακωνσταντίνου, τα περί Τιτανικού, έπαιρνε
και παίρνει συνεχώς αποφάσεις που μειώνουν τα
έσοδα του Δήμου και αυξάνουν τα έξοδά του.
Κατάργηση των τροφείων των παιδικών σταθμών, μείωση κατά 28% των Δημοτικών Τελών για
καταστήματα της Αργυρούπολης, γενναία αύξηση
έως και διπλασιασμό των τακτικών και έκτακτων
επιχορηγήσεων σε Συλλόγους, έκδοση εφημερί-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της παράταξης
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
– ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ»
για τα οικονομικά του Δήμου
δας για να προπαγανδίζει την πολιτική του και
πολλά ακόμη.
Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι στο τελευταίο Συμβούλιο της 15ης Απριλίου, από τα 24 θέματα συζήτησης , τα 16 αφορούσαν επιχορηγήσεις.
Η παράταξή μας, ψήφισε την οικονομική ανακούφιση των συμπολιτών μας διότι ήταν μέρος
του Προεκλογικού της Προγράμματος, και διότι
επισημάναμε με έμφαση και εξακολουθούμε να
το υποστηρίζουμε, ότι τα περί χρεοκοπίας του
Δήμου , είναι φληναφήματα του κου Δημάρχου.

που έπρεπε να κάνει το κράτος, είτε απευθείας ,
είτε μέσω των Κ.Α.Π.
Γ) Ότι αγόρασε οικόπεδο στην οδό Κομνηνών,
έναντι 600.000 ευρώ, προκειμένου με χρηματοδότηση της Νομαρχίας να ανεγερθεί παιδικός
σταθμός.
Δ) Ότι κατέβαλε τοκοχρεολύσιο, ύψους
2.400.000 ευρώ για αποπληρωμή δανείων,
χωρίς να πάρει κανένα νέο δάνειο, ενώ αποπλήρωσε μέρος υποχρεώσεων προς ΔΕΚΟ, παρελθόντων ετών.
Ε) Ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της σημερινής
Δημοτικής Αρχής, παρόλα αυτά, η προηγούμενη
Διοίκηση μείωσε κατά 10% το χρέος που παρέλαβε το 2006.
Για ποια λοιπόν ανεύθυνη κακοδιαχείριση μας μιλάει ο κος Κορτζίδης; Πρέπει κάποιος να είναι εντελώς ασεβής απέναντι στην αλήθεια για να
εξαπολύει τέτοιου είδους κατηγορίες

ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Για την πλήρη και ειλικρινή ενημέρωση των συμπολιτών μας και ως απάντηση στον κο Κορτζίδη
και στις μομφές του εναντίον των προηγούμενων
Διοικήσεων του Δήμου Αργυρούπολης, αλλά και
τους αυτοεπαίνους του για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Ελληνικού, σημειώνουμε τα
εξής:
Στο χρέος των 10.000.000 ευρώ, πρέπει να συνυπολογιστούν, για την τελευταία τετραετία:
Α) Ότι ο Δήμος Αργυρούπολης στερήθηκε το
2010, πάνω από 2.000.000 ευρώ από την μείωση των κρατικών χρηματοδοτήσεων και
500.000 ευρώ από την μη καταβολή ενοικίων
λόγω της κρίσης.
Β) Ότι τα έτη 2008-2009-2010, υποχρεώθηκε
να καταβάλλει 3.500.000 ευρώ για την πληρωμή
της μισθοδοσίας των σχολικών φυλάκων, κάτι

Η ακίνητη , εμπορικής αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, περιουσία του π. Δήμου Αργυρούπολης θα αποδώσει στο νέο Δήμο, σύμφωνα με
τον Προϋπολογισμό του 2011 , της Διοίκησης
Κορτζίδη, πάνω από 1.700.000 ευρώ
Πόσα θα αποδώσει η ακίνητη περιουσία του
π. Δήμου Ελληνικού; Μόλις 30.000 ευρώ!!!!
Χωρίς μάλιστα να υπολογίσουμε τα εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ, που γλυτώνει ο Δήμος μας, από
ιδιόκτητους χώρους Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ,
Ωδείων κ.λπ. που κατασκευάστηκαν από τις προηγούμενες Διοικήσεις της Αργυρούπολης με χρήματα και των Δημοτών.
Έχουμε επισημάνει πολλές φορές στον κο Δήμαρχο , αλλά κάνει πως δεν καταλαβαίνει, μια αυτονόητη αλήθεια.
Ότι εκείνος που έχει χρέη, αλλά και ταυτοχρόνως

πολλαπλάσια των χρεών του, περιουσία , είναι
πολύ πιο επιτυχημένος , από εκείνον που δεν έχει
χρέη αλλά δεν έχει και τίποτα
Όμως εκτός από την εμπορική του περιουσία ο
π. Δήμος Αργυρούπολης, έχει να επιδείξει και να
υπερηφανεύεται γι’αυτό, μοναδικές σε όλη την
Ελλάδα για Δήμο του δικού του μεγέθους αλλά
και πολύ μεγαλύτερου, πολιτιστικές και αθλητικές
εγκαταστάσεις, τις οποίες χρησιμοποιούν, χαίρονται και απολαμβάνουν χιλιάδες συμπολίτες
μας και τα παιδιά τους.

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΑΥΜΑ
Αυτοεγκωμιάζεται στις λαϊκές συνελεύσεις ο κ.
Κορτζίδης ότι ο π. Δήμος Ελληνικού δεν είχε
χρέη. Πράγματι δεν είχε.
Δεν λέει όμως ποτέ , ότι από τον προκάτοχο του
κ. Ι. Ευφραιμίδη, ούτε χρέη παρέλαβε, ούτε ελλείμματα . Αντίθετα παρέλαβε ταμείο με πάνω από
1.000.000 ευρώ.
Που συνίσταται λοιπόν το οικονομικό θαύμα για
το οποίο αυτοθαυμάζονται ο κ. Κορτζίδης και οι
συνεργάτες του; Μάλλον στην φαντασία τους.
Στον επίλογο της ανακοίνωσης μας, θα θέλαμε
να σας υπογραμμίσουμε τα εξής:
Ο κ. Δήμαρχος επιχειρεί για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, να εμφανιστεί ως παραλαμβάνω
«κομμένη γη».
Τι πρωτότυπο άραγε στην Ελλάδα των τελευταίων 30 χρόνων; Δεν γίνεται όμως πιστευτός.
Διότι από την μια διακηρύττει ότι παρέλαβε οικονομικό χάος, και από την άλλη σε κάθε Συμβούλιο εξαγγέλλει και ψηφίζει , παροχές,
επιχορηγήσεις και δαπάνες στήριξης του προσωπικού του προφίλ.
Το χάος μάλλον δεν βρίσκεται στα οικονομικά ,
αλλά στη απόσταση μεταξύ λόγων και έργων του
κου Χ. Κορτζίδη.

Κατέλαβαν το ∆ηµαρχείο Αργυρούπολης
Κ

ατάληψη του Δημαρχείου Ελληνικού-Αργυρούπολης έκαναν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Αιτία της κινητοποίησης ήταν η μη
καταβολή από το Δήμαρχο κ. Κορτζίδη των υπερωριών τους. Ο τομέας καθαριότητας σε κάθε
Δήμο είναι ο πιο ευαίσθητος και οι εργαζόμενοι
θέλουν να ξέρουν αν θα πληρώνονται για την
υπερωριακή απασχόληση και να μην βαφτίζεται
αυτή εθελοντική εργασία.
Δυστυχώς, δεν πήραν κάποια σίγουρη απάντηση.

Ο δήμαρχος είπε ότι το θέμα είναι διαδικαστικό
και ότι τα εντάλματα πληρωμής στην πάρεδρο
μπορεί να είχαν κάποια προβλήματα.
Όμως, το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο, αφού η
προϊσταμένη οικονομικών υπηρεσιών του
δήμου, και έμπιστη του κ. Κορτζίδη, αρνείται να
υπογράψει τις σχετικές πιστώσεις.
Ο δήμαρχος φαίνεται να τα έχει χαμένα αφού
έχει καλλιεργήσει μέχρι τώρα φιλοεργατικό προφίλ και με τις κινητοποιήσεις αυτές των εργαζομένων η εικόνα του αμαυρώνεται.
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