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Μια πρόταση µε εξαιρετική σχέση ποιότητας – τιµής, το Notos Café σάς φιλοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύµα έως το βράδυ για φαγητό ή ποτό.
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∆ιονύσης Χατζηδάκης:
“Άλλοι αναζητούσαν
το χρίσµα εναγωνίως”

Σ

τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό
Φάληρο, το βράδυ της Παρασκευής 3/6, φυσικά και συζητήθηκε η προσχώρηση του δημάρχου στην παράταξη της
"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ" της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. ΣΕΛ. 4

ΑΛΙΜΟΣ - σελ. 5

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

Γ. Μαρτίνου:
Ευχαριστώ τους
με τίμησαν με την
εμπιστοσύνης τους

Τάσος Ταστάνης:
Ταστάνης: Είναι προκλητικό να διατίθενται
χρήµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για "Gala"
και "Coffee Break" στο
δήµο Γλυφάδας

Τ

ην παραίτησή του κατέθεσε πρ. Δήμαρχος
Αλίμου και νυν Δημοτικός Σύμβουλος της
Αντιπολίτευσης Αργύρης Αργυρίου.
Θεωρώντας πως, πρέπει να ανοίγονται δρόμοι για τους νέους, ο Αργύρης Αργυρίου με
την παραίτησή του άνοιξε το δρόμο για τον
Ηλ. Γρηγορίου και έγραψε τη λέξη "τέλος"
σε μια μακρά πορεία παρουσίας του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της πόλης του.

σελ. 6

ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
Ποσοστά και έδρες

συμπολίτες μου που
ΓΛΥΦΑΔΑ - σελ. 7

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ
Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

σελ. 6

Βαθύς αναστεναγμός ανακούφισης για
τα αποτελέσματα των Εθνικών εκλογών
Μ

ε ανακούφιση αντέδρασαν Βερολίνο και Βρυξέλλες στο εκλογικό αποτέλεσμα. Συγχαρητήριο τηλεφώνημα Μέρκελ στο Σαμαρά. Ετοιμη τρόικα μόλις σχηματιστεί κυβέρνηση.
Η γερμανική κυβέρνηση αντέδρασε με ανακούφιση στο αποτέλεσμα
των εκλογών. Όπως ανέφερε κυβερνητικός εκπρόσωπος η καγκελάριος Μέρκελ συνεχάρη τηλεφωνικά τον Αντώνη Σαμαρά για το
καλό αποτέλεσμα και στη σύντομη συνομιλία του είπε πως «εκκινεί από την υπόθεση ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις ευρωπαϊκές της
δεσμεύεις».
ΣΕΛ. 3
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TΗΣ ΝΑΝΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΡΑ

Γ. Μαρτίνου: Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου
που με τίμησαν με την εμπιστοσύνης τους

Ο λαός ψήφισε
εθνικό μέτωπο
και όχι κόμμα

Μ

«Α

υτές οι εκλογές είναι μουγκές!» ακούω στη T.V
το συχωρεμένο Παπαγιαννόπουλο και ενώ πλησιάζει 5.00 το απόγευμα της Κυριακής διαπιστώνω ότι τελικά κάποια πράγματα δεν ισχύουν μόνο στο σινεμά.
Οι ειδικοί των exit polls κρατάνε επιφυλάξεις μέχρι την
τελευταία στιγμή κι εγώ αποφασίζω να γράψω το άρθρο
μου χωρίς ακόμα να ξέρω τον νικητή της επόμενης μέρας.
Τι σημασία έχει άλλωστε αν θα τον λένε «γαμπρό του
Σκούταρη» ή «ανιψιό του Κασσανδρή»;
Ο «Μαντάς» πέρα από το «νησί», δηλ. τη χώρα δεν θα
πρέπει να έχει τίποτα άλλο κατά νου . Και στο σημείο αυτό
νιώθω υποχρεωμένη να επισημάνω πόσο αλγεινή εντύπωση μου έκανε και από τους δύο επίδοξους νικητές της
κάλπης το γεγονός ότι, μετά την άσκηση των καθηκόντων
τους, ουδεμία δήλωση έγινε εκ μέρους τους στις κάμερες
για τους τραυματισμένους πυροσβέστες και τους πολίτες
που έχασαν τα σπίτια τους στη διάρκεια των (προ)χθεσινών πυρκαγιών!
Σ’ ένα παραλήρημα ατομικής ευφορίας ( εδώ ο κόσμος
καιγόταν κυριολεκτικά) δήλωναν με το βλέμμα και τα λόγια
τους ότι από αύριο θα έχουν την εξουσία. Ας λάβουν υπ’
όψιν τους όσοι βρεθούν από αύριο στο τιμόνι, ότι αυτή τη
φορά τα πράγματα δεν έχουν όπως παλιά.
Ο λαός δεν τους εμπιστεύτηκε την καρέκλα της εξουσίας αλλά τη σωτηρία του. Και το πιο σημαντικό απ’ όλα,
αυτή η νίκη δεν ανήκει στο κόμμα τους! Ο λαός μπορεί να
εκφράστηκε δημοκρατικά μεν αλλά κάτω από την πίεση εκβιαστικών διλλημάτων δε.
Χωρίς ακόμα σαφή ιδεολογική πλατφόρμα (οι πραγματικές πολιτικές και τα κίνητρα των κομμάτων θα φανούν εν
καιρώ καθώς οι διάφορες «συνιστώσες» εκατέρωθεν, εξυπηρέτησαν στη παρούσα φάση κυρίως την ανάγκη διακυβέρνησης της χώρας), πολλοί από αυτούς που θα ήθελαν να
εκφραστούν διαφορετικά μέσα από μικρά κόμματα έκαναν
την υπέρβασή τους, κάνοντας συμβιβαστικά …ένα βήμα
πίσω προκειμένου αύριο επιτέλους η χώρα να κυβερνηθεί.
Το ίδιο απαιτούν και από αυτούς. Να υπερβούν τα κομματικά όρια και τις ατομικές φιλοδοξίες και είτε είναι κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση να ρίξουν πολύ νερό στο κρασί
τους προκειμένου το «μείγμα» που θα προκύψει να είναι
σε πρώτη φάση βιώσιμο και να εγγυάται την κοινωνική ομαλότητα. Η χώρα ψήφισε εθνικό μέτωπο, εθνική στρατηγική
και όχι κόμμα. Όχι άλλη κάλπη. Αυτή η ιστορία πρέπει να
έχει happy end.
Η Νάσια Κωσταρά είναι ειδική σύμβουλος στη νέα καθημερινή εφημερίδα "η Ελλάδα αύριο"

BHMA

Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Νικόλας Κονταρίνης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Βασίλης Γραμμένος
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Βασίλης Χατζηκωνσταντίνου
Τηλ.: 210-9846.526

ε αφορμή το αποτέλεσμα των εκλογών της 17ης Ιουνίου, η βουλευτής
Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής Γεωργία Μαρτίνου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Το αποτέλεσμα των εκλογών της 17ης
Ιουνίου, ανέδειξε τη ΝΔ μεγάλη νικήτρια
και επιβεβαίωσε τη βούληση του ελληνικού λαού για παραμονή της χώρας στους
ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής που
στήριξαν την πρόταση ευθύνης της ΝΔ,
σχεδόν διπλασιάζοντας τη δύναμή της
στην Περιφέρεια, σε σχέση με τις εκλογές
της 6ης Μαΐου.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη
μια φορά τους συμπολίτες μου που με τίμησαν με την εμπιστοσύνης τους και να τους διαβεβαιώσω ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους».

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

Αναρτήθηκε ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Κιν.: 6977 241134
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Καλογεράς-Κονταρίνης,,
Αλεξάνδρα Μαυράκη,
Εβελίνα Νοδάρα
ΣΚΙΤΣΑ: Τζίμης Παπαδόπουλος
ΑΤΕΛΙΕ:ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

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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Δημοτικό ρεπορτάζ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
Ποσοστά και έδρες
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1,04, (Μάιος 3,55%).

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΣΥΡΙΖΑ 34,35% (Μάιος 23,83%)
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23,10 %, (Μάιος 11,20%)
ΠΑΣΟΚ 9,155%, (Μάιος 9,62%).
ΔΗΜΑΡ 8,32%, (Μάιος 7,37%)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 7,16%, (Μάιος 10,77%).
ΚΚΕ 5,73% (Μάιος 9,95%).
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5,66%, (Μάιος 5,85%).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 2,06%.
ΛΑΟΣ 1,25%, (Μάιος 2,25%).
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1,22, (Μάιος 3,74%).

ΑΛΙΜΟΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 39,50%, (Μάιος 13,50%)
ΣΥΡΙΖΑ 28,51%, (Μάιος 20,28%)
ΔΗΜΑΡ 8,99%, (Μάιος 7,57)
ΠΑΣΟΚ 7,78%, (Μάιος 8,17).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 7,72%, (Μάιος 12,34%).
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5,80%, (Μάιος 6.36%).
ΚΚΕ 3,48% (Μάιος 6,88%).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 2,95%.
ΛΑΟΣ 1,54%, (Μάιος 3,44%).
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1,12, (Μάιος 3,52%).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Με τη Ν.Δ. να διπλασιάζει τα ποσοστά της στις περισσότερες περιπτώσεις, το
ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τις εκλογές του Μαϊου, το
ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜ.ΑΡ. να χάνουν δυνάμεις και τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ουσιαστικά
να τις διατηρεί, τα αποτελέσματα στους Δήμους των Νοτίων Προαστίων
έχουν ως εξής:

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 34,37%, (Μάιος 14,94%)
ΣΥΡΙΖΑ 25,76%, (Μάιος 18,92%)
ΔΗΜΑΡ 8,13%, (Μάιος 6,36)
ΠΑΣΟΚ 7,62%, (Μάιος 8,25).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 7,46%, (Μάιος 11,88%).
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5,43%, (Μάιος 5,98%).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 3,25%.
ΚΚΕ 3,20% (Μάιος 6,16%).
ΛΑΟΣ 2,07%, (Μάιος 3,44%).
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1,04, (Μάιος 3,63%).

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 34,49% (Μάιος 22,91%)
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 21,31 %, (Μάιος 10,50%)
ΠΑΣΟΚ 8,85%, (Μάιος 9,25%).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 8,13%, (Μάιος 12,33%).
ΔΗΜΑΡ 7,62%, (Μάιος 7,29%)
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6,93%, (Μάιος 6.60%).
ΚΚΕ 6.23% (Μάιος 11,01%).
ΛΑΟΣ 1,80%, (Μάιος 2,88%).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1,57%.

ΣΥΡΙΖΑ 32,52% (Μάιος 22,46%)
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23,89 %, (Μάιος 11,10%)
ΠΑΣΟΚ 8,84%, (Μάιος 9,23%).
ΔΗΜΑΡ 8,29%, (Μάιος 7,23%)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 7,35%, (Μάιος 11,15%).
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6%, (Μάιος 6,08%).
ΚΚΕ 5,92% (Μάιος 10,52%).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 2,40%.
ΛΑΟΣ 1,71%, (Μάιος 3,04%).
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1,23, (Μάιος 3,83%).

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 33,84%, (Μάιος 15,08%)
ΣΥΡΙΖΑ 25,82%, (Μάιος 18,39%)
ΠΑΣΟΚ 8,16%, (Μάιος 9,04).
ΔΗΜΑΡ 7,72%, (Μάιος 6,31)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 7,68%, (Μάιος 12,03%).
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6,10%, (Μάιος 6,50%).
ΚΚΕ 3,25% (Μάιος 6,42%).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 3,17%.
ΛΑΟΣ 1,57%, (Μάιος 3,01%).
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1,01, (Μάιος 3,59%).

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 43,43%, (Μάιος 19,75%)
ΣΥΡΙΖΑ 20,59%, (Μάιος 15,34%)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 7,33%, (Μάιος 11,81%).
ΠΑΣΟΚ 6,98%, (Μάιος 8,26).
ΔΗΜΑΡ 6,76%, (Μάιος 5,44)
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5,23%, (Μάιος 5,65%).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 4,11%.
ΚΚΕ 2,15% (Μάιος 4,30%).
ΛΑΟΣ 1,32%, (Μάιος 2,74%).
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 0,92, (Μάιος 3,08%).

Βαθύς αναστεναγμός
ανακούφισης για τα
αποτελέσματα των
Εθνικών εκλογών
Με ανακούφιση αντέδρασαν Βερολίνο και
Βρυξέλλες στο εκλογικό αποτέλεσμα. Συγχαρητήριο τηλεφώνημα Μέρκελ στο Σαμαρά. Ετοιμη τρόικα μόλις σχηματιστεί
κυβέρνηση.
Η γερμανική κυβέρνηση αντέδρασε με ανακούφιση στο αποτέλεσμα των εκλογών.
Όπως ανέφερε κυβερνητικός εκπρόσωπος η
καγκελάριος Μέρκελ συνεχάρη τηλεφωνικά
τον Αντώνη Σαμαρά για το καλό αποτέλεσμα και στη σύντομη συνομιλία του είπε πως
«εκκινεί από την υπόθεση ότι η Ελλάδα θα
τηρήσει τις ευρωπαϊκές της δεσμεύεις».
Σόιμπλε
Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε χαιρέτισε από την
πλευρά του το αποτέλεσμα. "Το ότι οι Έλληνες ανέδειξαν τη ΝΔ ισχυρότερη δύναμη
αποτελεί ψήφο στις μεταρρυθμίσεις" είπε.
Ο Σοίμπλε υπενθύμισε ότι ο Αντώνης Σαμαράς στο Γιουρογκρουπ του περασμένου
Φεβρουαρίου δεσμεύτηκε στους στόχους
και στα πιο σημαντικά μέτρα των μνημονίων.
«Το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που επεξεργαστήκαμε από κοινού με την Ελλάδα
έχουν ως σκοπό την επιστροφή της χώρας
στο δρόμο της οικονομικής ευμάρειας και
της σταθερότητας. Δεν είναι εύκολος δρόμος, ούτε σύντομος, αλλά απαραίτητος.
Η ευρωζώνη θα σταθεί στις υποχρεώσεις
της και η τρόικα είναι έτοιμη να επιστρέψει
στην Αθήνα μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης υπό την προϋπόθεση ότι θα επιστρέψει
σε συνθήκες σταθερότητας
Ο Μπαρόζο δηλώνει ανακουφισμένος
Με ανακούφιση για την έκβαση των εκλογών αντέδρασε και η Ε.Ε. «Χαιρετίζουμε το
θάρρος και την αντοχή των ελλήνων πολιτών» δήλωσαν σε γραπτή ανακοίνωση ο
προεδρεύων της Ένωσης Χέρμαν βαν Ρομπέι και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μανουέλ Μπαρόζο. «Οι Έλληνες
αποφάσισαν. Σεβόμαστε σε όλη του τη
γραμμή αυτή τη δημοκρατική εκλογή. Ελπίζουμε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα επιτρέψει άμεσα τη συγκρότηση κυβέρνησης.
Η ΕΕ έχει συνειδητοποιήσει τη θυσία του ελληνικού λαού. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε κοντά στην Ελλάδα ως μέλος της Ε.Ε.
και της ευρωζώνης».
Το Γιορογκρουπ σε γραπτή ανακοίνωση
αναφέρει ότι ελπίζει σε άμεση συγκρότηση
κυβέρνησης αποφασισμένης να συνεχίσει τις
μεταρρυθμίσεις, δεσμεύεται να συνεχίσει τη
βοήθεια μετά το σχηματισμό κυβέρνησης βεβαιώνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι ο
μόνο τρόπος για την Αθήνα για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές προκλήσεις και περιμένει να επιστρέψει άμεσα η τρόικα μόλις
σχηματιστεί κυβέρνηση.
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∆ιονύσης Χατζηδάκης:
“Άλλοι αναζητούσαν το χρίσµα εναγωνίως”
φανώς δίπλα στο Διονύση Χατζηδάκη καθ'
όλη τη διάρκεια συζήτησης του εν λόγω θέματος, χωρίς βέβαια να λείψουν και κάποιες
αντιπαραθέσεις ορισμένων απ' αυτούς με τον
διαχωρήσαντα τη θέση του κ. Πιτούλη, που,
όμως, δεν είχαν συνέχεια, επειδή, τόσο η σώφρων και ψύχραιμη στάση του δημάρχου όσο
κι αυτή του προέδρου του δ.σ. δεν επέτρεψαν
να οξυνθούν περισσότερο τα πνεύματα, κάτι
που έδειξε να επιθυμεί διακαώς ο κ. Σαββούρας (και προς ικανοποίηση, απ' ότι φάνηκε μερίδας συμβούλων άλλων παρατάξεων).

Κωττάκη και Κορόμηλος
στηρίζουν τον Δήμαρχο

Σ

τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Φάληρο, το βράδυ
της Παρασκευής 3/6, φυσικά και συζητήθηκε η προσχώρηση του δημάρχου στην
παράταξη της "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ" της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη.
Με βάση αυτό, ο νεοεκλεγείς δημοτικός
σύμβουλος του συνδυασμού "ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ" κ. Δημήτρης Πιτούλης,
ανέγνωσε προ ημερησίας διατάξεως, επιστολή του, με την οποία μεταξύ άλλων,
αναφέρει πως εκτιμά και σέβεται τον Διονύση Χατζηδάκη, όμως, από τούδε και στο
εξής διαχωρίζει τη θέση του και βρίσκεται
αντίθετα και απέναντί του, αφού ανήκουν
πλέον σε διαφορετικά κόμματα.

Η επιστολή Πιτούλη
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
"Συστρατεύτηκα με τον Διονύση Χατζηδάκη το
2006. Πίστεψα στο έργο, στην εργατικότητα,
στη διάθεση προσφοράς του, στο Παλαιό Φά-

ληρο. Αναγνωρίζω, εκτιμώ και σέβομαι τον άνθρωπο Διονύση. Εμπνεύστηκα από τον ίδιο
και συμμετείχα δίπλα του, γιατί είδα στο πρόσωπό του, έναν πολιτικό να κάνει τα αυτονόητα, να παράγει έργο. Ήμουνα όμως
στρατιώτης δίπλα του για ένα ακόμα λόγο, είχαμε τα ίδια ιδεολογικά, πολιτικά και κομματικά "πιστεύω". Με την ιδιότητα του προέδρου
της Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας "Παναγίτσας" Παλαιού Φαλήρου στις δημοτικές εκλογές του
2010 ζήτσα τη στήριξη και ψήφο των Νεοδημοκρατών στο Φάληρο. Σεβόμενος την επιλογή του δημάρχου να προσχωρήσει σε άλλο
κόμα, οφείλω κι έχω την υποχρέωση να διαχωρίσω τη θέση μου από την επιλογή του.
Ανήκω σε ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχω
την τιμή, να εκπροσωπώ σε τοπικό επίπεδο και
δηλώνω, ότι με την κομματική ιδιότητά μου,
βρίσκομαι αντίθετα και απέναντι από το Διονύση Χατζηδάκη. Συνεχίζω να μάχομαι με το
ίδιο πάθος και σθένος για το Φάληρο.
Επειδή με τίμησε με την επιλογή του, να με συμπεριλάβει ως μέλος, στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου αλλά και
στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, θεωρώ υποχρέωσή

μου, να δηλώσω απερίφραστα και με τον
πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι είμαι διατεθειμένος να παραιτηθώ από τις ανωτέρω θέσεις, εφόσον εκείνος το κρίνει αναγκαίο".
Ευχαριστώ πολύ
Δημήτρης Πιτούλης
Αφορμής δοθείσης, ο κ. Ιπποκράτης Σαββούρας ζήτησε από τον Δήμαρχο να πει σε ποιον
πολιτικό χώρο ανήκει. Στη Ν.Δ. ή στη "Δημοκρατική Συμμαχία", υποχρεώνοντας τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρυσοβερίδη να του
επισημάνει ότι αυτό είναι ένα καθαρά προσωπικό θέμα και πως, η όποια επιλογή του είναι
σεβαστή.
Παρ' όλα αυτά, ο κ. Σαββούρας επανήλθε, λέγοντας πως, όπως ακούγεται, υπάρχει ένα
"χαρτί", στο οποίο οι δημοτικοί σύμβουλοι
της πλειοψηφίας "υποχρεώνονται" από το
Δήμαρχο να υπογράφουν την συνέχιση της
"στήριξής" τους στο πρόσωπό του, ζητώντας
να μάθει αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι, με εξαίρεση τον κ. Πιτούλη και... "ολίγον" από
Αθηνά Μαραβέγια, όλοι οι υπόλοιποι δ.σ. της
συμπολίτευσης που ήταν παρόντες, ήταν εμ-

Όπως προαναφέρθηκε, στο σύνολό τους
σχεδόν, όλοι οι δ.σ. της συμπολίτευσης στηρίζουν τον δήμαρχό τους για το αυτοδιοικητικό του έργο, αφήνοντας κατά μέρος την
προσωπικού του επιλογή, σχετικά με την προσχώρησή του σε άλλο κόμμα.
Αξίζει, όμως, να σταθούμε στα όσα είπαν οι
πιο πάνω δημοτικοί σύμβουλοι, αφού, η μεν
κυρία Μαρία Κωττάκη ανήκει στο ΛΑ.Ο.Σ., ο
δε κ. Αλέξανδρος Κορόμηλας ήταν ο μόνος
(ίσως) που στήριξε ευθέως και ανοιχτά τον
Αντώνη Σαμαρά κατά τη διάρκεια των διαδικασιών για την Προεδρεία της Ν.Δ., ,τοποθετούμενος απέναντι, τότε, στον Διονύση
Χατζηδάκη και στους άλλους συναδέλφου
του δ.σ. της παράταξης με την οποία είχαν
εκλεγεί.
Και οι δύο αυτοί λοιπόν, παίρνοντας το λόγο,
δήλωσαν με ξεκάθαρο και κατηγορηματικό
τρόπο πως, συνεχίζουν να βρίσκονται στο
πλευρό του δημάρχου τους.
Αυτά συνέβησαν σε γενικές, βασικές και ουσιαστικές όμως, γραμμές πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος κ. Χατζηδάκης, έβλεπε και άκουγε με απόλυτη ηρεμία τις
απόψεις των δ.σ. και κάποια στιγμή, απευθυνόμενος στον Ιππ. Σαββούρα του θύμισε πως,
ο πρόεδρος της Ν.Δ. του έδωσε επίσημα τη
στήριξη του κόμματος, χωρίς αυτός να έχει
ασχοληθεί καθόλου με το θέμα, λέγοντάς του
ότι, "εγώ δεν ζήτησα από κανένα κόμμα τίποτα, σε αντίθεση με ορισμένους από σας που
αγωνιστήκατε να πάρετε το "χρίσμα'. Κι αν τελικά μου έδωσαν εμένα την επίσημη στήριξη,
αυτό το έκαναν γιατί, μέσα από έρευνες που
έγιναν, έβλεπαν πως το Δήμο τον κέρδιζε το
συγκεκριμένο πρόσωπο, λόγω του έργου που
έχει επιτελέσει στην πόλη".
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Τα οικονοµικά του ∆ήµου Αλίµου στο στόχαστρο

Σ

την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
στον Άλιμο και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 28-5-2012, το
πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορούσε την "Ενημέρωση επί της οικονομικής κατάστασης του δήμου και συνέπειες της γενικότερης οικονομικής κρίσης και των
αλλεπάλληλων περικοπών της κρατικής επιχορήγησης".
Ο δήμαρχος Θάνος Ορφανός αναφέρθηκε διεξοδικά στο θέμα
αυτό που ταλανίζει όχι μόνο τον Άλιμο αλλά γενικότερα την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, λέγοντας τα εξής:

Στο ίδιο διάστημα τα έσοδα του δήμου ήταν 7.332.876,00 € μαζί
με το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους, δηλ. το 19% των
προϋπολογισθέντων εσόδων.
Συγκριτικά, την ίδια χρονική περίοδο του έτους 2011, με μειωμένες ήδη κατά 30% τις κρατικές επιχορηγήσεις –σε σχέση με το
2010- , τα έσοδα ήταν 9.201.205,00€, δηλ. σημειώνεται ήδη μείωση κατά 1.868.329,00.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους αρνητικούς παράγοντες που διαφαίνονται, συνεχής μείωση των τακτικών πόρων, αλλά και αδυναμία
καταβολής παλαιών οφειλών από τους πολίτες, με το πάγωμα των
δημοτικών τελών εδώ και χρόνια, το οικονομικό μέλλον του
δήμου προβλέπεται ζοφερό. Γι αυτό ασκείται συνεχής προσπάθεια
περικοπής των λειτουργικών δαπανών, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα καταβολής της μισθοδοσίας, των ασφαλιστικών και των
φορολογικών εισφορών , της πληρωμής των δανείων και της αποπληρωμής παλαιών οφειλών.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, της μείωσης των δαπανών,
έχουμε ελαχιστοποιήσει τον προγραμματισμό του τεχνικού προγράμματος και κατηγορηθήκαμε γι αυτό, αλλά προτιμάμε να είμαστε ρεαλιστές, να προβλέπουμε και να προλαβαίνουμε καταστάσεις
παραμένοντας προσγειωμένοι στην πραγματικότητα.
Στην κατεύθυνση της δημιουργίας ευνοϊκότερων συνθηκών για
ρευστότητα, αφορά και η επιμήκυνση των δανείων που επιχειρήσαμε και ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα προσπαθούμε να επιτύχουμε επιχορήγηση για την εξόφληση
ληξιπρόθεσμων οφειλών και για το σκοπό αυτό έχουμε ζητήσει
3.838.068,00 €.
Τέλος πρέπει να αναφέρουμε και την εκκρεμότητα της απόδοσης
των παρακρατηθέντων πόρων για το 2012, που ανέρχεται στο
ποσόν των 600.000,00 €.

Νίκος Τσαμπαρλής: "Κάνετε... πατατιές"

Θάνος Ορφανός:
"Κάνουμε ορθή διαχείρηση"
Η οικονομική κατάσταση του δήμου την παρούσα στιγμή, δηλ. το
πρώτο 4μηνο του 2012, παρουσιάζει την εξής εικόνα:
Α. Ταμειακά διαθέσιμα τακτικά : 225.668,00 €.
Έκτακτα γενικά : 119.771 €
Έκτακτα ειδικευμένα : 1.219.791 € (αφορά έσοδα ΣΑΤΑ & έσοδα
συγκεκριμένου σκοπού).
Από τα τακτικά έσοδα θα πρέπει να αφαιρέσουμε τους ΚΑΠ Απριλίου προς τα Νομικά Πρόσωπα (102.000 €). Από τα τακτικά
έσοδα καλύπτονται οι υποχρεώσεις όπως μισθοδοσία, ΔΕΚΟ,
καύσιμα, ενοίκια, προμηθευτές, κ.λ.π.
Β. Οφειλές παρελθόντων ετών έως 31/12/2011, ήταν
6.436.617,00 € σε προμηθευτές και πιστωτές. Από αυτά έχουν
εξοφληθεί 352.225,00 €.
Από το ποσόν των ανεξόφλητων υποχρεώσεων 6.084.392,00 €
εκκρεμούν διαταγές πληρωμής ύψους 1.290.000,00 χωρίς τόκους
και δικαστικά έξοδα, ποσό που είναι άμεσα απαιτητό από τους δικαιούχους.
Σημαντικός αριθμός προμηθευτών έχει καταθέσει αγωγές και είμαστε σε αναμονή έκδοσης δικαστικών αποφάσεων.
Έχουμε προχωρήσει σε ρύθμιση για ποσό 260.000,00 € και θα
ρυθμιστούν άμεσα και 334.000,00 € από τις παραπάνω υποχρεώσεις και καταβάλλεται προσπάθεια να μπουν σε ρύθμιση και οι
υπόλοιπες.
Σε ρύθμιση μπήκε επίσης και η οφειλή μας προς την ΕΥΔΑΠ ύψους
913.429,00 €, κι έχει υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό, αφού
πληρώθηκαν ως προκαταβολή 185.000,00 € και το υπόλοιπο θα
εξοφληθεί σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αφού πρώτα διαγράφηκαν προσαυξήσεις ύψους 248.072,00 €.
Οι υποχρεώσεις του δήμου σε απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις
γης, ανέρχονται στο ποσό των 12.700.000,00 € και οι υποχρεώσεις του δήμου σε δάνεια ανέρχονται σε 11.200.000,00 €.

Από την πλευρά της παράταξης "Όλοι μαζί για τον Άλιμο", ο επικεφαλής της Νίκος Τσαμπαρλής, καθώς και ο Χρήστος Δουρίδας
του συνδυασμού "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ", μίλησαν για λάθη της
διοίκησης σχετικά με το θέμα αυτό.
Ο μεν πρώτος χαρακτήρισε κάποιες ενέργειες της δημοτικής αρχής
επιζήμιες για τα οικονομικά του δήμου, φέρνοντας ως παράδειγμα
τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για την κυκλοφοριακή μελέτη
(150.000 ευρώ), χωρίς να πάρουν στα χέρια τους τίποτα το ουσιαστικό. Αυτά όλα τα αποκάλεσε "πατατιές της διοίκησης", θέλοντας προφανώς να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις αναφορές
του.

Χρ. Δουρίδας:
"Εγώ καλά σου τα 'λεγα...."

Ο δεύτερος, ο οποίος εκπροσωπεί το ΚΚΕ στην πόλη, είπε πως, με
την μέχρι τώρα γενική πολιτική, δεν μπορεί ο δήμος να εξυπηρετήσει ούτε και τα πλέον αυτονόητα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε,
οι Δήμοι σήμερα έχουν καταντήσει Ανώνυμες Εταιρείες, που μοναδικό σκοπό έχουν το κέρδος και όχι την παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών προς τους δημότες τους.
Προέβλεψε δε πως, λόγω της οικονομικής ανομβρίας, ο δήμος θα
αναγκαστεί - εκ των πραγμάτων - να αυξήσει τα δημοτικά τέλη, τα
οποία θα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση και πάλι τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, βγάζοντας έξω το πρόγραμμα των νοικοκυριών.
Τοποθετήσεις πάνω στο θέμα αυτό, το οποίο θα μπορούσαμε να
πούμε ότι μονοπώλησε το ενδιαφέρον της συνεδρίασης, έκαναν
και οι δημοτικοί σύμβουλοι: Νίκος Παπανικολάου, Δημ. Δόγκας,
Οδυσσέας Κορακίδης, Δημ. Γιαννακόπουλος, Ελένη Μπελιά, Δημ.
Καρανικόλας, Νίκος Αλεξόπουλος, Αντώνης Φουστέρης και οι αντιδήμαρχοι Στέλλα Βέργου και Ανδρέας Κονδύλης.
Η κυρία Βέργου, αρμόδια για τα οικονομικά, στάθηκε στη διαρκή
αγωνία την οποία αντιμετωπίζουν σε σταθερή βάση, προκειμένου
να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις που υπάρχουν και προκύπτουν
συνεχώς.
Τόνισε δε, ότι, ως Διοίκηση δεν έχει δημιουργήσει επιπρόσθετες
οφειλές. Αντιθέτως, έχουν προχωρήσει σε περικοπές δαπανών και
πάντοτε προγραμματίζοντας ώστε αυτές οι δαπάνες να μπορούν
να πληρωθούν.
Ο κ. Κονδύλης στάθηκε στα όσα είπε ο επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης κ. Τσαμπαρλής, λέγοντας πως, είναι οι μόνοι που
δεν μπορούν να τους μέμφονται για την παρούσα οικονομική κατάσταση του Δήμου, αφού όταν αυτοί διοίκησαν το Δήμο δημιούργησαν οικονομικά προβλήματα και φέρουν σοβαρό μερίδιο
ευθύνης για την σημερινή άσχημη εικόνα που παρουσιάζουν τα οικονομικά στο δήμο τους.
Στάθηκε μάλιστα, ιδιαίτερα επικριτικός στην κεντρική πολιτική εξουσία, την οποία χαρακτήρισε "απαράδεκτη", λόγω του ότι συνεχώς
φορτώνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση με νέες αρμοδιότητες, χωρίς
να χορηγεί αντίστοιχα και τα ανάλογα κονδύλια που, απεναντίας τα
μειώνει.
"Κάνουμε" είπε, κλείνοντας την τοποθέτησή του, σφιχτή, νοικοκυρεμένη και διαφανή διαχείριση του δημοτικού χρήματος και δεν
συμφωνούμε με τα όποια χαράτσια που βαρύνουν τους συμπολίτες μας".
Από τη συνεδρίαση και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του εν
λόγω θέματος, απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αργύρης Αργυρίου, Δημ. Δημάκης, Δ. Κλαυδιανός, Βασ. Κούης, Αναστασία
Ταμπουρατζή και ο Γιάννης Πέτσας, ο οποίος προσήλθε αργότερα.
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Εκδηλώσεις
για την παγκόσμια
ημέρα
περιβάλλοντος

Ο

Δήμος Παλαιού Φαλήρου με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος διοργανώνει σειρά
εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης της
κοινής γνώμης σε θέματα προστασίας
και ανάδειξης του φυσικού πλούτου
της Πόλης.

Ο

ι συνεχείς προσπάθειες που κατέβαλε
ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανί στον
Αλιμο και πλήθος δημοτών για την αποτροπή της οικοπεδοποίησης του Λόφου
Πανί αρχικά αποζημιώθηκαν με την απόφαση του ΥΠΕΚΑ για τη διατήρηση του
Λόφου στο σύνολο του σαν Κοινόχρηστο
Πράσινο.
Χθες κοινοποιήθηκε στο Σύλλογο επιπρόσθετα η απόφαση του Υπουργείου Πο-

λιτισμού για την κήρυξη - οριοθέτηση του
αρχαιολογικού χώρου στο λόφο "Πανί".
Συγκεκριμένα με την υπ.
αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/4154
9/2082 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.
205 Α.Α.Π. /14.6.2012. τα Ο.Τ. Γ 570 και
Γ 574, τα όρια των οποίων συμπίπτουν με
τον θεσμοθετημένο κοινόχρηστο χώρο
πρασίνου του εγκεκριμένου Πολεοδομι-

κού Σχεδίου του Δήμου Αλίμου όπως
αυτό
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ618/Δ/1990, κηρύχθηκαν αρχαιολογικός χώρος για λόγους προστασίας των αρχιτεκτονικών
καταλοίπων των προϊστορικών χρόνων,
του λατομείου της κλασικής εποχής και των
οικιστικών καταλοίπων των μεσοβυζαντινών χρόνων, που βρίσκονται σε αυτόν.

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
δρόμοι για τους νέους, ο Αργύρης Αργυρίου με την παραίτησή του άνοιξε το
δρόμο για τον Ηλ. Γρηγορίου και έγραψε
τη λέξη "τέλος" σε μια μακρά πορεία παρουσίας του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
της πόλης του.

Η πορεία του στην Αυτοδιοίκηση

Τ

ην παραίτησή του κατέθεσε πρ. Δήμαρχος Αλίμου και νυν Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Αργύρης
Αργυρίου.
Θεωρώντας πως, πρέπει να ανοίγονται

1986: Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος με
τον Συνδυασμό του Παύλου Τζιβανίδη.
1990: Εκλέγεται, με ρεκόρ σταυρών, Δημοτικός Σύμβουλος με τον Συνδυασμό του
Γεωργίου Κίτσου.
1994: Επικεφαλής του Συνδυασμού «Δημοτική Συσπείρωση Αλίμου» εκλέγεται
ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
1998: Ως επικεφαλής της Δημοτικής Συσπείρωσης Αλίμου, είναι αρχηγός της μείζωνος μειοψηφίας.

Ηλίας Γρηγορίου. Νέο "αίμα" στον Άλιμο

Μ

ετά την παραίτηση του πρώην δημάρχου Αλίμου και επί σειρά ετών
δημοτικού συμβούλου Αργύρη Αργυρίου από τα έδρανα του Δημοτικού
Συμβουλίου, τη θέση του πήρε ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού "ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΙΜΟ", Ηλίας Γρηγορίου, ο οποίος πήρε και το "βάπτισμα του πυρός" στη χθεσινή βραδυνή
συνεδρίαση, η οποία, τουλάχιστον για
τις δύο πρώτες ώρες, διεξήχθη μέσα σε
μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα,
λόγω της έντασης που δημιουργήθηκε

για θέμα της σχολικής κοινότητας και
της μεγάλης προσέλευσης γονέων και
εκπαιδευτικών που βρέθηκαν στην αίθουσα.
Ο Ηλίας Γρηγορίου, γεννήθηκε στις 22
Μαίου 1982, είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθήνας, γιος του γνωστού
χειρουργού μαιευτήρα - γυναικολόγου
και καθηγητή Ιατρικής Οδυσσέα Γρηγορίου, ο οποίος υπήρξε δημοτικός σύμβουλος επί δημαρχίας Κώστα
Μαντζουράνη (δημοτική περίοδος

2002: Συμμετέχει στις Νομαρχιακές Εκλογές με τον Συνδυασμό «Ελεύθερη Αυτοδιοίκηση» του Γιάννη Τζανετάκου.
2003: Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αλίμου.
2005: Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου
Κώστα Μαντζουράνη.
2008: Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος με
τον Συνδυασμό «Νεα Δημοτική Αντίληψη»
του Κώστα Μαντζουράνη.
- Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
- Αντιπρόεδρος του Θουκυδίδειου Πολιτιστικού Οργανισμού
2010: Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος με
τον Συνδυασμό «ΑΛΙΜΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»
του Νίκου Τσαμπαρλή.
-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής
& της Ποιότητας Ζωής.

Οι φετεινές δράσεις επικεντρώνονται
κυρίως στις νέες ηλικίες καθώς η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι τα παιδιά και
οι έφηβοι μπορούν πραγματικά να
αποτελέσουν σημαντικό πυλώνα στην
προσπάθεια για καλύτερο περιβάλλον.
Οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα
της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, το Υπουργείο Τουρισμού
και χορηγοί θα είναι οι ΕΡΤ, ο ΣΚΑΪ
gr και το MTV Greece ενώ όσον
αφορά την εκδήλωση καθαρισμού
βυθού της παραλίας Παλαιού Φαλήρου θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση αποτελεί την κεντρική
εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ και του τομέα
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ν.Δ.
Αναλυτικά το Πρόγραμμα εκδηλώσεων έχει ως εξής :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
11:00 Ποδηλατική διαδρομή από
Πάρκο Ελευθερίας Μεγάρου Μουσικής μέχρι Πάρκο Φλοίσβου
12:00 Καθαρισμός βυθού παραλίας
Π. Φαλήρου από τους «Υδροναύτες»
18:00 Πάρκο Φλοίσβου: Γνωριμία
με τα θαλασσοπούλια και παρατήρηση πουλιών (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία)
Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης –
Μπλε Κάδοι (Ε.Ε.Α.Α.)
Η Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης &
Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, παρουσιάζει πειράματα με τίτλο:
«Η Επιστήμη και το Περιβάλλον»
Επίδειξη Κομποστοποίησης (Φυτώρια
Αντεμισάρη Α.Ε.)
Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία
Έκθεση κατασκευών μαθητών προσχολικής ηλικίας με ανακυκλώσιμα
υλικά.

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Ιούνιος 2012

7

Δημοτικό ρεπορτάζ

Τάσος Ταστάνης:

Ταστάνης: Είναι προκλητικό να διατίθενται χρήµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για "Gala" και "Coffee Break" στο δήµο Γλυφάδας

Δήλωση του Τάσου Ταστάνη δημοτικού
συμβούλου Γλυφάδας για την διοργάνωση
του προγράμματος "Εθελοντές στη φτώχεια-Πολύ σημαίνοντα πρόσωπα" από το
δήμο Γλυφάδας με κόστος 25.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της Ε.Ε. «Το
68% του πληθυσμού στην Ελλάδα ζει κάτω
από το όριο της φτώχειας, το 2011 οι άστεγοι στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 25% σε
σχέση με το 2009 και ανέρχονται σε 20.000,
ενώ το δεύτερο εξάμηνο του 2012 αναμένεται να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες κατά
18% επιπλέον».
Η ανθρωπιστική και οικονομική κρίση στη
χώρα μας κάθε μέρα βαθαίνει, με τη φτώχεια
και την ανεργία να παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Η δημόσια υγεία και παιδεία, οι προνοιακές και κοινωνικές δομές έχουν καταρρεύσει.
Οι αυτοκτονίες και οι εισαγωγές συμπολιτών
μας στα ψυχιατρεία έχουν πάρει ανεξέλεγκτες
διαστάσεις.
Και πώς αντιδρά σε αυτή την τεράστια κρίση ο
Δήμος της Γλυφάδας και ο Δήμαρχος της
πόλης μας κ. Κόκκορης;
Θυμίζουμε μάλιστα πως ο ίδιος και τα στελέχη του ανήκουν στο βαθύ ΠΑΣΟΚ (μην ξεχνάμε την διθυραμβική υποδοχή του αρχηγού
του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλου στο Δημαρχείο της
Γλυφάδας κατά την τελευταία προεκλογική περίοδο).

Διοργανώνει φιέστες, σεμινάρια εθελοντών
με πομπώδεις τίτλους όπως ‘’Βιωματικό εργαστήριο’’ και ‘’Οι εθελοντές σε συνθήκες
φτώχειας - Πολύ σημαίνοντα πρόσωπα’’.
Σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2012 - για το οποίο ειδοποιηθήκαμε για
την συζήτηση το μεσημέρι της ίδιας μέρας και
στο οποίο δεν πήραμε μέρος - η πλειοψηφία
του Δημοτικού Συμβουλίου σε αγαστή συνεργασία με την παράταξη της Ν.Δ. του κ.
Βαρβιτσιώτη, ενέκρινε την δαπάνη για την
διοργάνωση του προγράμματος το οποίο
διήρκησε από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου και
πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Δημαρχείου της Γλυφάδας, με το ποσό των 25 χιλιάδων ευρώ.
Χρήματα τα οποία προέρχονται όπως λένε
από τα προγράμματα ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Μας γεννιούνται πάρα πολλά ερωτήματα και
θέλουμε να κάνουμε αρκετές επισημάνσεις:
Είναι απαράδεκτο και προκλητικό το γεγονός,
ότι με τέτοια ανθρωπιστική, κοινωνική και οικονομική κρίση, να διατίθενται χρήματα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση για φιέστες, βιωματικά
σεμινάρια, «gala» και «coffe break», για να
συζητήσουνε για τη φτώχεια, αυτοί που με την
ανάλγητη πολιτική τους έχουν οδηγήσει στη
φτώχεια εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη.
Πρέπει άμεσα να γίνει ανακατανομή των υπό
διάθεση κονδυλίων του ΕΣΠΑ και αυτά τα
χρήματα να δοθούν στις πραγματικές και κοινωνικές ανάγκες των εξαθλιωμένων συμπολιτών μας. Αυτών που ψάχνουν στα σκουπίδια,
αυτών που κοιμούνται στα παγκάκια, αυτών
που τρώνε στα συσσίτια, αυτών που πεθαίνουν γιατί δεν έχουν φάρμακα, σε όλους αυτούς που αυτοκτονούν γιατί χάσανε την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και νιώθουν ταπεινωμένοι…
Η φτώχεια δεν αντιμετωπίζεται και δεν εξαλείφεται με δεξιώσεις, φιλανθρωπικά σουαρέ
και διαλέξεις επί παντός επιστητού. Η φτώχεια
και η εξαθλίωση παλεύεται και αντιμετωπίζεται
με την ανατροπή αυτής της πολιτικής που την
έχει δημιουργήσει. Με αγώνες και συγκρούσεις για να σταματήσει αυτή η βάρβαρη νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική λογική, που
χρόνια τώρα βάζει τις αγορές και τις τράπεζες
πάνω από την κοινωνία, τα κέρδη των λίγων
πάνω από τις πραγματικές ανάγκες των καθη-

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

μερινών ανθρώπων της δουλειάς και του μόχθου…
Η φτώχεια και η εξαθλίωση των ανθρώπων
δεν ανατρέπεται και δεν παλεύεται με λογικές
του δήθεν εθελοντισμού και των εθνικών
οραμάτων τύπου «Ολυμπιακών αγώνων Αθήνας 2004» εκεί που έγινε η μεγάλη καταστροφή της σύγχρονης Ελλάδας, και το
μεγάλο φαγοπότι των οικονομικών συμφερόντων.
Εθελοντισμός δεν είναι να συστήνεις ΜΚΟ
και να πουλάς εργαζόμενους στο Δημόσιο και
στους ΟΤΑ. Εθελοντισμός δεν είναι να απορροφάς ανεξέλεγκτα επιδοτήσεις από κρατικά
προγράμματα. Εθελοντισμός δεν είναι να εμπορεύεσαι την φιλανθρωπία κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα στους ανάπηρους και
ανήμπορους συμπολίτες μας. Εθελοντισμός
δεν είναι να μαζεύεις μόνο χαρτάκια και αποτσίγαρα από τις παραλίες και να φυτεύεις λουλουδάκια στον Υμηττό.
Αυτός είναι εθελοντισμός για «το θεαθήναι»
και εθελοντισμός της μίζας και της αρπαχτής.
Για μας εθελοντισμός είναι να αγωνίζεσαι να
μην ξεπουληθεί η δημόσια γη και η δημόσια
περιουσία, ο Υμηττός, η παραλία της Γλυφάδας και τα Αστέρια, το Ελληνικό και ο Άγιος
Κοσμάς στους Τροϊκανούς μας δυνάστες.
Είναι να αγωνίζεσαι για να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, μόνιμη, σταθερή και αξιοπρεπή
δουλειά με πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Είναι να αγωνίζεσαι για να
έχουν όλοι οι άνθρωποι ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα, στην υγεία, στην παιδεία, στη
στέγη, στην προσβασιμότητα, στον πολιτισμό
και στις τέχνες, με μια λέξη στη ζωή.
Και όλα αυτά για Έλληνες και μετανάστες
χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής όπως οικονομικές, ταξικές,
φυλετικές καθώς και ανεξάρτητα από το
χρώμα και τη θρησκεία του καθενός.
Είναι η ανυστερόβουλη αλληλεγγύη, η συνεισφορά, οι αγώνες, η καθημερινή πάλη δίπλα
στο λαό μας για ν’ αλλάξει όλο αυτό το βάρβαρο και σάπιο καπιταλιστικό σύστημα.
Επί της ουσίας τώρα του θέματος. Μπορεί κάποιος να μας πει που διατέθηκαν αυτά τα
25.000 χιλιάδες ευρώ μέσα σε 5 μέρες;
Πόσο κόστισαν τα εισιτήρια του Ισπανού Δημάρχου; Πόσο το ξενοδοχείο του; Πόσο το
φαγητό του; Πόσο τα «coffee break» ,ποία
ήταν τα έξοδα της διοργάνωσης; Για να βγάλει ένας εργαζόμενος των 500 ευρώ το μήνα
αυτά τα 25.000 € πρέπει να δουλεύει 4 ολόκληρα χρόνια.
Όλα τα παραπάνω είναι απορίες και ερωτήματα πολλών συμπολιτών μας, που δεν έχουν
να βάλουν, ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι
τους, που δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν
τα φάρμακα τους και τα φροντιστήρια των
παιδιών τους, που βλέπουν - όσοι έχουν
ακόμα δουλειά - τον μισθό τους καθώς και τις
συντάξεις των γονιών τους να εξανεμίζονται
τις πρώτες 10 μέρες του μήνα.

Καλοκαιρινές προσφορές
στα µαγαζιά της Γλυφάδας

Ι

διαίτερα δραστήρια έχει αποδειχθεί η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας κα.
Άννη Καυκά καθώς με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει έχει κάνει αισθητή την παρουσία του συλλόγου με δίαφορες ενέργειες προσπαθώντας να
βοηθήσει τους επαγγελματίες της πόλης στις δύσκολες στιγμές που περνάνε.
Έτσι μετά την καμπάνια για την ευαισθητοποίηση
των δημοτών για τις αρνητικές επιπτώσεις του
παρεμπορίου στην τοπική οικονομία o Εμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας οργανώνει μια σειρά
δράσεων για την τόνωση των τοπικών μαγαζιών.
Συγκεκριμένα από την Τρίτη 5 Ιουνίου έως την
Παρασκευή 15 Ιουνίου συντονίζει όλα τα καταστήματα της πόλης σε ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Παράλληλα σε συνεργασία με το
Δήμο Γλυφάδας προγραμματίζει εκδηλώσεις και
προωθητικές ενέργειες σε διάφορα σημεία της
πόλης. (Τα μαγαζιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσφορών έχουν αναρτημένη την
αφίσα του συλλόγου σε εμφανή σημείο στην βιτρίνα)
Επίσης ο Εμπορικός Σύλλογος έχει προγραμματίσει Δράσεις και Προωθητικές ενέργειες, για το
επόμενο εξάμηνο, στα πλαίσια τόνωσης της αγοράς όπως:
Καλοκαιρινές Προσφορές στα Καφέ, Εστιατόρια
και Βραδινά μαγαζιά της πόλης
ΕΛΑ ΨΩΝΙΣΕ ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΕΡΝΑΜΕ ΤΟ
ΓΕΥΜΑ ΣΟΥ με αποδείξεις αγορών από τα καταστήματα της πόλης μας.
Επίδειξη Μόδας από τα καταστήματα της πόλης
σε κεντρική πλατεία
Χριστουγεννιάτικη κλήρωση με πολλά δώρα, με
αποδείξεις αγορών από τα καταστήματα της
πόλης μας.
Εμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας, Σάββα Λαζαρίδη 6 & Κονδύλη
Τηλ.: 210 894 7108 Fax: 210 894 4581
e-mail: emp-syl.glyfadas@yahoo.gr
Facebook Profile

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

8

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Ιούνιος 2012

ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ

