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Special Olympics

συνέντευξη - σελ. 4

Πολιτισμός και
μεγαλείο στους
Special Olympics με
απουσία του Γιώργου
Παπανδρέου
παρά την αναμενόμενη
έλευσή του...

σελ.4

Στα αζήτητα περιουσιακά
στοιχεία της ΟΛΥΜΠΙΑΚHΣ

Η

περιουσία της Ολυμπιακής, η
οποία ιδιωτικοποιήθηκε, τρία χρόνια πριν χωρίς να εξυγιανθεί πρώτα,
αλλά μόνον κατά το πτητικό έργο, σαπίζει ως και σήμερα σε ένα μεγάλο της
μέρος αποτυπώνοντας με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την εικόνα της παρακμής.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ:
“Κατώτερος των περιστάσεων
ο Γιώργος Παπανδρέου”

σελ. 12-13

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΟΚ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

∆. Χατζηδάκης: "Άλλοι ζητούσαν το "χρίσµα" εναγωνίως"

Κύκλωµα προστασίας από
αστυνοµικούς της ΕΛ.ΑΣ.

σελ.8

Σ

οβαρό πλήγμα στα θεμέλια της Ελληνικής Αστυνομίας φαίνεται να
επιφέρει η σύλληψη και στη συνέχεια ο προφυλακισμός, δυο ανώτατων εν ενεργεία, αξιωματικών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, εκβίαζαν ιδιοκτήτες νυχτερινών
καταστημάτων στα νότια προάστια-και όχι μόνο- πουλώντας τους
“προστασία”, με αποτέλεσμα να τους αποσπούν τεράστια χρηματικά
ποσά.
Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται λίγους μήνες πριν, μετά από καταγγελίες
ιδιοκτητών, οι οποίοι δεν άντεξαν άλλο αυτήν την κατάσταση και
θέλησαν να καταγγείλουν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, τους ένστολους νταβατζήδες.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Μήνυση για υπεξαίρεση
στη Γυµνασιάρχη
του 2ου Γυµνασίου
Ελληνικού
σελ.18

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 5-6-7

Αστυνομικό Ρεπορτάζ - 27

ΒΟΥΛΑ

Συζήτηση - ∆ιαβούλευση
για το Ασκληπιείο
σελ. 22

ΣΠΕΙΡΑ ΡΟΥΜΑΝΩΝ
ΠΑΓΙΔΕΥΕ ΑΤΜ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΒΗΜΑ & Αθλητισμός - 28-29
Ο Γιάννης
Νιτερόπουλος μιλά για
τον Άρη
Βούλας

Πολιτιστικά - 30
Η μουσική μπορεί... φέτος
στον Άγιο Δημήτριο

Qπεριεχόμενα
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“ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΑ”
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΩΝ SPECIAL OLYMPICS

Του
Νικόλα Κονταρίνη

σελ.4

Νταβατζήδες
Το ‘χω γράψει και στο πρόσφατο παρελθόν, ανάμεσα σε άλλα συναφή με
την οικονομία θέματα πως, αυτά που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας ως
απλοί πολίτες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά, η πολιτική και ο γενικότερος τρόπος
που διοικήθηκε αυτή η χώρα από την μεταπολίτευση κι εδώ.
Είναι γεγονός ότι, ελάχιστοι και άκρως συγκεκριμένοι ήταν αυτοί που σεβάστηκαν την εμπιστοσύνη μας και υπηρέτησαν τη Δημοκρατία, προσπαθώντας
για την καλύτερη εφαρμογή των αρχών της, έχοντας ως κέντρο της δράσης τους
τον Άνθρωπο - Πολίτη και τα προβλήματά του.
Κάποιοι απ’ αυτούς, όπως ο Αντώνης Τρίτσης, ο Γιώργος Γεννηματάς και
ο Παύλος Μπακογιάννης, τα πρώτα ονόματα που ‘ρχονται στο μυαλό μου, δυστυχώς, δεν βρίσκονται πια μαζί μας.
Απεναντίας, υπάρχουν στο προσκήνιο της πολιτικής και της ζωής μας, επίορκοι, πουλημένοι, δειλοί, καταχραστές, εντεταλμένοι “μεσολαβητές”, τζάμπα
μάγκες και “κωλοτούμπες”.
Βέβαια, τέτοια “φρούτα” δεν έχουμε μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή,
αλλά και σε καθαρά τοπικό επίπεδο. Μάλιστα, αρκετά απ’ αυτά τα... “φρούτα”
τα έχουμε αναφέρει ονομαστικά, στα χρόνια που έχουν περάσει!
Τα όσα καθημερινά λοιπόν, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δείχνουν
πως, οι εκάστοτε νόμιμες κυβερνήσεις μας, και για δικούς τους λόγους η καθεμιά, έδιναν χώρο σε πολλές παράνομες ομάδες, στις μαφίες όπως τις λέει ο
λαός, να στήνουν τα κάθε λογής “παιχνίδια” τους.
Κοινό γνώρισμα όλων αυτών των βρώμικων κυκλωμάτων πέραν του θράσους που διαθέτουν, ο εκβιασμός και η απειλή, “καθετοποιούν” το απαράδεκτο σύστημα που εκτρέφει τη διαπλοκή και την αδιαφάνεια.
Έτσι, και από “Διός άρξασθε”, βλέπουμε υπουργούς του (πάλαι ποτέ) τζιν
και ζιβάγκο να πετάγονται μέχρι το Μιλάνο για να... “ντυθούν”.... επώνυμα ή, να
έλθουν εις γάμου κοινωνία εις τας Παρισίους μετά της καλής τους!
Βλέπουμε τις μαφίες αυτές να κάνουν κουμάντο, στείνοντας τους μηχανισμούς τους μέσα στον συνδικαλισμό, στο ποδόσφαιρο, στις πολεοδομίες των
δήμων και, σε κάθε περίπτωση, όπου βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να κινηθούν υπογείως, ως τρωκτικά που προτιμούν να κινούνται στους υπονόμους,
αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά - και πάντοτε “μαύρα” - οφέλη.
Μέσα σ’ αυτό το προβληματικό “περιβάλλον” λοιπόν, παλεύει ο απλός πολίτης ή ο επιχειρηματίας να επιβιώσει, αντιμετωπίζοντας (ουκ ολίγες φορές) τους
διάφορους νταβατζήδες της χώρας αλλά και της περιοχής του.
Για ποια ανάπτυξη μιλάμε, η οποία θα δώσει και θέσεις εργασίας εκτός των
άλλων, όταν ο κάθε επιχειρηματίας μέσα σ’ όλα του τα προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει και τους όποιους εκβιαστές δημάρχους, αστυνομικούς, δημοτικούς
συμβούλος της πόλης του ή, κάποιους “στημένους” από τη δημοτική αρχή “Εξωραϊστικούς”, “Πολιτιστικούς” ή, “Ναυταθλητικούς” και άλλους παρόμοιους
“Συλλόγους” ή, “Σωματεία”, που αρκετές (αν όχι τις περισσότερες) φορές, κινούνται μεταξύ της παρανομίας και των σκοτεινών διαδρόμων της βρώμικης
συναλλαγής!
Πρόσφατα, και ξέχωρα απ’ τα σημερινά “στημένα” του ποδοσφαίρου, τις
“ντόπες” παλαιότερα αθλητών - ινδαλμάτων, που δώσαμε μάλιστα τ’ όνομά
τους και σε πλοία(!), ξέχωρα κι απ’ τα υπερκοστολογημένα γερμένα υποβρύχια
ή, τα βαγόνια του ΟΣΕ που δεν χώραγαν στις ράγες (κι αυτά υπερκοστολογημένα) είχαμε και την επ’ αυτοφώρω σύλληψη και προφυλάκιση των δύο αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι ως Διοικητές παραλιακού Δήμου των νοτίων
προαστίων και σε αγαστή συνεργασία και (συνενόηση) με..., δήθεν, “αγωνιστή” δήμαρχο, φέρεται να κανόνιζαν ποια μαγαζιά θα κλείσουν και ποια δεν θα
πειράξουν, με το αζημίωτο βέβαια...
Ευκαιρία λοιπόν, μετά και τα όσα αποκάλυψε η μεθοδική έως τώρα έρευνα
των μυστικών κρατικών υπηρεσιών και τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί, να μπει επιτέλους - ένα τέλος σε όλο αυτό το παρακράτος, που φρενάρει την ουσιαστική ανάπτυξη, όχι μόνο της πατρίδας μας αλλά και κάθε τοπικής κοινωνίας.
Εξάλλου, η κάθε κυβέρνηση οφείλει να μας απαλλάξει απ’ όλους αυτούς
τους νταβατζήδες της καθημερινότητάς μας, ξεκινώντας, όμως, από τη δική της
συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι, και μετά τα όσα θλιβερά έχουν
συμβεί τον τελευταίο καιρό, δείχνουν να μην εμπιστεύονται ούτε κι αυτήν.
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ΕΚΔΟΤΗΣ:
Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Νικόλας Κονταρίνης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
Γιάννης Βασιλακόπουλος
Βασίλης Γραμμένος
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Βασίλης Χατζηκωνσταντίνου

Η “ΡΕΑ” µας
ευαισθητοποιεί για
την Παγκόσµια
Ηµέρα Εθελοντή
Αιµοδότη
σελ. 10

Παραπολιτικά
σελ. 14-15

Τα στοιχήµατα που χάνει
η ∆ιοίκηση Κόκκορη
σελ. 15

Με χορευτική πανδαισία έκλεισε

τις δραστηριότητές
της η “ΑΘΗΝΑ”

σελ.16

Λογάριασαν
χωρίς τον ξενοδόχο

Με πολλά χαµόγελα
και διασκέδαση
γιορτάστηκε η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος στο ∆ήµο Αγίου
∆ηµητρίου
σελ. 26

σελ. 19

Στη Γλυφάδα ένα
από τα σηµαντικότερα αθλητικά γεγονότα στον κόσµο
σελ. 20

Κόντρα Κασιδόκωστα και
Αθλητικών συλλόγων
σελ. 23

Τα συντεχνιακά "παιχνίδια" στο Πανόραµα Βούλας
βγήκαν και στον αέρα!

ΣΠΕΊΡΑ ΡΟΥΜΑΝΩΝ ΠΑΓΙΔΕΥΕ ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
σελ. 27

Η μουσική μπορεί...
φέτος στον Άγιο
Δημήτριο
σελ. 30

Οι Bon Jovi στις
20 Ιουλίου στο
ΟΑΚΑ
σελ. 31

σελ. 25

Περσινή, μα τόσο επίκαιρη...
Τηλ.: 210-9846.526
Κιν.: 6977 241134
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Καλογεράς-Κονταρίνης,,
Αλεξάνδρα Μαυράκη,
Εβελίνα Νοδάρα
Μιχάλης Παπαχριστόπουλος
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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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στάση πληρωµών δήµων
προς τους προµηθευτές
Π

αύση πληρωμών προς τους προμηθευτές
και τους εργολάβους έχουν στην ουσία
κηρύξει δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα,
καθώς ενώ οδεύουμε στο β΄ εξάμηνο του 2011
ακόμη δεν έχουν καταβληθεί παρά ελάχιστα
κονδύλια από τη ΣΑΤΑ, δηλαδή, χρήματα που
κατευθύνονται σε επενδυτικές δαπάνες. Κι αυτό
παρά το γεγονός ότι η σχετική ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας (Ανάπτυξης) και
Οικονομικών που προβλέπει κατανομή 600
εκατ. ευρώ για τη ΣΑΤΑ του 2011 υπεγράφη
στις 2 Μαίου 2011. Ωστόσο, το ποσό ή μέρος
του δεν εκταμιεύθηκε ποτέ, καθώς το υπουργείο
Οικονομίας που έπρεπε να το καταβάλει δήλωνε
αδυναμία!
Το πρόβλημα έχει διογκωθεί, καθώς ούτε το 2010
δόθηκε η τελευταία από τις τέσσερις δόσεις με
αποτέλεσμα οι δήμοι να έχουν να πάρουν τέτοιου
είδους κονδύλια από την προεκλογική περίοδο,
δηλαδή τον Οκτώβριο του 2010. Αποτέλεσμα,
αυτή τη στιγμή να βρίσκονται αντιμέτωποι με τους
κάθε είδους προμηθευτές ή εργολάβους στους
οποίους όχι μόνο οφείλουν χρήματα από πέρυσι
αλλά οι συγκεκριμένοι χρεωστικοί λογαριασμοί
συνεχώς φουσκώνουν, καθώς υπάρχουν δαπάνες
ανελαστικές.
Κι αυτό γιατί πρόκειται για χρήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι δήμοι μεταξύ άλλων για επισκευές
σχολικών κτιρίων, παιδικών σταθμών, έργα οδοποιίας (κατασκευή ή επισκευή δρόμων), αποκατα-

στάσεις καταστροφών, δημιουργία ή επισκευή κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές), πυροπροστασία (καθαρισμός δασών και περιαστικών
χώρων πρασίνου) αλλά και για προμήθειες για τους
παιδικούς σταθμούς (τρόφιμα κλπ).
«Για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια που είμαι

στην αυτοδιοίκηση δεν έχουμε πάρει ούτε ένα
ευρώ από τη ΣΑΤΑ αν και τελειώνει το πρώτο εξάμηνο, ενώ δεν πήραμε και την τελευταία δόση του
2010», λέει στην aftodioikisi.gr ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης. Και προσθέτει
με έμφαση: «Κρυβόμαστε από τους προμηθευτές

και τους εργολάβους. Στο τέλος θα πάμε φυλακή.
Αν δεν είναι αυτό παύση πληρωμών, τότε τι είναι;»
Υπ. Ανάπτυξης: Τα 600 (εκατ. ευρώ) να γίνουν 400
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι οι περισσότεροι δήμοι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τον καθαρισμό των δασών ή των περιαστικών χώρων
πρασίνου, καθώς ακόμη οφείλουν χρήματα από
πέρυσι. Το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο που η νέα
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών αναγκάστηκε την Παρασκευή πριν ακόμη δημοσιευθεί
το Π.Δ. για τη σύσταση του υπουργείου να δώσει
στους δήμους 23 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 600
εκατ. ευρώ της ΣΑΤΑ. Παράλληλα πολλοί δήμοι
βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να ξεκινήσουν τις επισκευές των σχολικών κτιρίων για
το σχολικό έτος 2011-2012 αλλά να μην βρίσκουν διαθέσιμους εργολάβους, καθώς ήδη τους
οφείλουν χρήματα από πέρυσι. Όσο για την κατάσταση σε παιδικές χαρές, δρόμους με λακκούβες
κλπ, σε πολλές περιπτώσεις έχουν φτάσει στο
απροχώρητο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν
ακόμη και ανθρώπινες ζωές και μάλιστα μικρών
παιδιών.
Όμως, η «υπόθεση ΣΑΤΑ» δεν σταματά εδώ,
καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr ήδη υπάρχουν εισηγήσεις του υπουργείου
Οικονομίας τα 600 εκατ. ευρώ που προβλέπει η
ΚΥΑ στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου να μειωθούν σε 400 με 430 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, κατά
τη γνωστή υπουργική ρήση «δεν θα υπάρχει
σάλιο»...

Wall Street Journal:
Καταρρίπτει πέντε μύθους για την ελληνική κρίση

Τ

ην απομυθοποίηση ορισμένων πεποιθήσεων που προσφάτως κυριαρχούν
αναφορικά με την ελληνική κρίση χρέους επιδιώκει η Wall Street Journal σε δημοσίευμά της.

Η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη.
Όχι δεν είναι, σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα.
Παραθέτει τις θεωρίες των οικονομολόγων Carmen Reinhart και Kenneth Rogoff σύμφωνα με τις
οποίες οι κρατικές χρεοκοπίες έχουν να κάνουν περισσότερο με την πρόθεση να αποπληρωθούν τα
χρέη και όχι με την ικανότητα. Η Ελλάδα, συνεχίζει η Wall Street Journal, διαθέτει πολλά περιουσιακά στοιχεία και τεράστιες προοπτικές μείωσης
των δαπανών, αύξησης των φορολογικών εσόδων
και βελτίωσης της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με
την εφημερίδα, αντί για τη χρεοκοπία, η πρόκληση
για την Ελλάδα είναι κατά πόσο οι αλλαγές που
απαιτούνται είναι πολιτικά εφικτές.

Είναι υπέρ της Ελλάδας να χρεοκοπήσει.
Δύσκολα, αναφέρει χαρακτηριστικά η WSJ. Η
χώρα έχει μεγάλο πρωτογενές έλλειμμα, συνεπώς
ακόμη και αν επιβάλλει haircut 50% στα ομόλογα,
θα συνεχίζει να χρειάζεται δανεισμό ή περικοπές
δαπανών. Ακόμη χειρότερα, το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα θα καταρρεύσει καθώς τα κεφάλαια θα
εξανεμιστούν και οι χρηματοδοτήσεις θα στερέψουν, στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΚΤ, αφού τα
ελληνικά κρατικά ομόλογα δεν θα γίνονται δεκτά
ως εγγυήσεις. Ούτε στην περίπτωση που η Ελλάδα
φύγει από το ευρώ τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, από τη στιγμή που αυτό θα οδηγήσει τους
καταθέτες σε μαζικές αναλήψεις, προσθέτει η εφημερίδα.

Ενδεχόμενη ελληνική χρεοκοπία θα ήταν
γεγονός τύπου Lehman.
Η αμερικανική εφημερίδα τονίζει ότι ακόμη και η

γερμανική κυβέρνηση πλέον δέχεται ότι η αγορά
δεν ήταν προετοιμασμένη για αναδιάρθρωση του
ελληνικού χρέους. Παρά την υπαναχώρηση της Angela Merkel την περασμένη εβδομάδα, οι φόβοι
μετάδοσης έχουν πλήξει και άλλες χώρες, όπως την
Ισπανία, της οποίας τα spread κινούνται έντονα
ανοδικά. Η Lehman ήταν ένα σφοδρό σοκ για τις
αγορές, σημειώνει η WSJ, όμως ενδεχόμενη ελληνική χρεοκοπία θα οδηγήσει σε παγκόσμια κατάρρευση καθώς οι πιστώσεις θα στερέψουν σε
ολόκληρο τον κόσμο.

Δεν μπορείς να δίνεις συνέχεια χρόνο.
Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, επισημαίνει
η WSJ, προσθέτοντας ότι ακόμη και στην περίπτωση που η ελληνική χρεοκοπία γίνει αναπόφευκτη, υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι να αναβληθεί.
Εν μέρει για να έχουν κίνητρο Πορτογαλία και Ιρλανδία να συνεχίσουν τα προγράμματα διάσωσης,
όμως ακόμη πιο σημαντικό είναι να ηρεμήσουν οι
επενδυτές και να συνεχίσουν να αγοράζουν κρα-

τικά και τραπεζικά ομόλογα των χωρών της περιφέρειας. Η Ευρωζώνη πρέπει να αποφύγει τις
όποιες χρεοκοπίες έως ότου η Ισπανία και η Ιταλία
καταφέρουν να βγουν από την επικίνδυνη ζώνη.

Για όλα φταίει η Ελλάδα.

Ό

χι εντελώς, «απαντά» η WSJ. Τώρα που η Ευρωζώνη έχει αποδεχτεί ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να σώσει την Ελλάδα, θα πρέπει να
διασφαλίσει ότι η διάσωση έχει αποτέλεσμα. Η Ευρωζώνη χρεώνει την Ελλάδα με επιτόκια «τιμωρίας» που είναι σχεδόν διπλάσια από αυτά που
δανείζεται ο EFSF ή αυτά που χρεώνει το ΔΝΤ, καθιστώντας την αποστολή της Ελλάδας δυσκολότερη. Ο μοναδικός λογικός δρόμος πλέον για να
μειώσει τον ηθικό κίνδυνο η Ευρωζώνη, είναι να
συμφωνήσουν σε στενότερη πολιτική ενοποίηση.
Αργά ή γρήγορα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αντιμετωπίσουν αυτή την πραγματικότητα, καταλήγει η
WSJ.
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BHMA-τίζοντας

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Με τους αγανακτισμένους
των δήμων τι γίνεται;

“ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΑ” ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ SPECIAL OLYMPICS
Πολιτισμός και μεγαλείο στους Special Olympics με απουσία του Γιώργου Παπανδρέου
παρά την αναμενόμενη έλευσή του...

Tης
ΕΒΕΛΙΝΑΣ
ΝΟΔΑΡΑ

Τη σημαία των Special Olympics κρατούν
ο Πύρρος Δήμας και η Νάντια Κομανέτσι.

Η

οργή κι η αγανάκτηση που τον τελευταίο
μήνα και κάτι παραπάνω, ξεχειλίζει, απολύτως δικαιολογημένα, στις πλατείες της
χώρας, έχει πυρήνες στις γειτονιές. Ανθρώπους που παράλληλα με την διάθεση τους να
αποκαθηλώσουν τον δικομματισμό και μαζί με
αυτόν μεγάλο κομμάτι του ισχύοντος και
απερχόμενου πολιτικού συστήματος, εκφράζουν απορίες με πρόδηλη πάντως οργή για κάποιους μεγαλοσχήμονες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απορούν κι εξοργίζονται για την
ακινησία τους που συχνά βρίσκει αποκούμπι
στο ότι «ο Καλλικράτης δεν δίνει λεφτά στους
δημάρχους και τους δήμους και στο ότι η κεντρική εξουσία χρωστά στους δήμους την…
άμμο της θάλασσας». Το πρόβλημα όμως δεν
εστιάζεται μόνον εκεί.

Α

κούμε συχνά πως οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης είναι πρωταθλητές στο
όργιο σπατάλης, κακοδιαχείορισης και αδιαφάνειας με τους πολίτες να ρουθουνίζουν
βαριά σαν εξαγριωμένοι ταύροι, αφού σε
όλους τους δήμους πολλά ακούγονται για
πολλούς και παρόλα αυτά πολλοί από τους
«υπόπτους» παραμένουν ανεμπόδιστα σε
ρόλο πρωταγωνιστή στις τοπικές εκφάνσεις
της δημόσιας ζωής. Έτσι, ενώ οι Αυτοδιοικητικοί παράγοντες θα μπορούσαν να είναι – ή
θα έπρεπε να είναι –το μετερίζι της ελπίδας
για τους πολίτες, ανάγονται σε μέρος του προβλήματος. Ελάχιστοι από τους τοπικούς άρχοντες απαντούν επί της ουσίας στο μείζον
θέμα. Λες και δεν φταίει κανείς για την κακοδιαχείριση στους δήμους.

Ο

ι πιο πολλοί δήμαρχοι, με λίγες φωτεινές εξαιρέσεις, θεωρούνται από τους πολίτες ως τα μακριά παρακλάδια του σάπιου
πολιτικού συστήματος που οι πολίτες θέλουν
να ξεριζώσουν. Διότι οι περισσότεροι περνούν από την καρέκλα του τοπικού άρχοντα,
δίχως να αφήνουν πίσω τους έργα πνοής,
έργα υποδομής, για τον δήμο και τους δημότες κηλιδωμένοι από τις φήμες και χωρίς να
μπορούν να κοιτάξουν τους δημότες τους,
γνώριμους και γείτονες από παλιά, τις πιο πολλές φορές ίσια στα μάτια.

Τ

ο πιο θλιβερό σημείο από όλα είναι πως
ελάχιστοι νοιάζονται να αλλάξουν αυτήν
την πραγματικότητα. Μέχρι φαντάζομαι να
δούν εκατοντάδες αγανακτισμένους της γειτονιάς, έξω από τα δημαρχεία.

Από την τελετή έναρξης

Μ

ε τη φράση «Αθήνα 2011» να φωτίζει τον
αττικό ουρανό από τις τριακόσιες είκοσι
φλόγες που ανάβλυζαν από τους πυρσούς των
εθελοντών και έφερναν το μήνυμα της λαμπαδηδρομίας στο στάδιο παράλληλα με εκατοντάδες πυροτεχνήματα και λαμπερές
παρουσίες, ολοκληρώθηκε η τελετή Έναρξης
των Specials Olympics 2011 στο Παναθηναϊκό
Στάδιο το Σάββατο 25 Ιουνίου.
Ηχηρά ονόματα της διεθνούς και εγχώριας μουσικής σκηνής έδωσαν το παρόν στην λαμπερή διοργάνωση για να τιμήσουν και να χειροκροτήσουν
τη δύναμη ψυχής των ξεχωριστών αθλητών που
δίνουν τον δικό τους αγώνα για συμμετοχή στο
μεγαλείο του αθλητισμού.
Συνολικά, υπολογίζεται ότι συμμετείχαν 10.000
αθλητές με διανοητική αναπηρία από 183 χώρες,
2.500 προπονητές, 3.000 τεχνικοί επίσημοι,
3.000 εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και 25.000 εθελοντές, ενώ περισσότερα
από 40.000 μέλη των οικογενειών των αθλητών
ήλθαν στην Ελλάδα, από κάθε γωνιά του πλανήτη
για να παρακολουθήσουν το μεγάλο θαύμα του
αθλητισμού.
Στην τελετή έναρξης, υπό τους ήχους της μπάντας
του Πολεμικού Ναυτικού, και παρουσία αγήματος
Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς πρωτοστάτησαν, μεταξύ άλλων , ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας,ο πρόεδρος του
κινήματος των Special Olympics Tim Shriver, η
πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Γιάννα Δεσποτοπούλου και ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος.
Την φαντασμαγορική εκδήλωση ‘έντυσαν‘ μουσικά
ο Stevie Wonder ,ο Στέφανος Κορκολής, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο διάσημος τενόρος Vittorio Grigolo ενώ λαμπερές ήταν οι παρουσίες
των Μάριου Φραγκούλη, Vanessa Williams, Μαρίας Μενούνος και της Κινέζας ηθοποιού Zhang
Ziyi. Σημαντική η συμβολή του καλλιτεχνικού διευθυντή Φωκά Ευαγγελινού,του σκηνογράφου
Ηλία Λεδάκη, και της ενδυματολόγου Έλλης Πα-

Από την τελευτή έναρξης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Καμίνης και η πρόεδρος των Special
Olympics κ. Δεσποτοπούλου.
παγεωργακοπούλου.
Βασικοί παρουσιαστές ο Μάριος Φραγκούλης και
η Vanessa Williams ενώ συγκινητική ήταν η στιγμή
του αφιερώματος από την Μαρία Μενούνος στην
ιδρύτρια των Special Olympics , Eunice KennedyShriver που έφυγε από την ζωή το 2009.Οικοδεσπότες των pre-show της ανεπανάληπτης βραδιάς
ο ηθοποιός Γιώργος Καπουτζίδης με τη δημοσιογράφο Πόπη Τσαπανίδου και τον πρωταθλητή
ιστιοπλοΐας των Special Olympics Γιάννη Στρατηγόπουλο.
Ρίγη συγκίνησης στις κερκίδες προκάλεσε η στιγμή
που τέσσερις αθλητές των Special Olympics και
τέσσερις Έλληνες Ολυμπιονίκες -η Σοφία Μπεκατώρου, ο Βασίλης Πολυμέρος, η Βούλα Πατουλίδου και ο Μιχάλης Μουρούτσος, συνοδευόμενοι
από την Όλγα Βασδέκη και την Κλέλια Πανταζή
κράτησαν την ελληνική σημαία.Δύο αθλητές-θρύ-

λοι μετέφεραν την σημαία των Special
Olympics.O Πύρρος Δήμας και η Νάντια Κομανέτσι. Η φλόγα της Ελπίδας για την τελική λαμπαδηδρομία άναψε με την βοήθεια των Δημοσθένη
Ταμπάκου, παγκόσμιου πρωταθλητή στην ενόργανη και του Ηρακλή Κοντού, πρωταθλητή ιστιοπλοΐας.
Και όλα αυτά, σε αντιδιαστολή με την καθημερινή εικόνα της χώρας μας στα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία περί πτώχευσης και άλλων
οικονομικών αδιεξόδων, με την Ελλάδα στα
πλαίσια της μεγάλης γιορτής των Special
Olympics να αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως
ο ελληνικός μύθος διατηρείται αναλλοίωτος στο
διάβα των αιώνων και κυρίως πως, όταν ο Έλληνας
θέλει, μπορεί να κατακτήσει ακόμη και την πιο
ψηλή κορυφή..

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Ιούνιος 2011

5

Επικαιρότητα

Αποκαλύψεις ΣΟΚ
Κύκλωµα προστασίας από
αστυνοµικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

μεσολαβούσε ως ενδιάμεσος στα υψηλά κλιμάκια για
την προστασία του χώρου, εν όψει των εγκαινίων
που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν.

Σ

οβαρό πλήγμα στα θεμέλια της Ελληνικής
Αστυνομίας φαίνεται να επιφέρει η σύλληψη
και στη συνέχεια ο προφυλακισμός, δυο ανώτατων εν ενεργεία, αξιωματικών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το προανακριτικό
υλικό, εκβίαζαν ιδιοκτήτες νυχτερινών καταστημάτων στα νότια προάστια-και όχι μόνο- πουλώντας τους “προστασία”, με αποτέλεσμα να
τους αποσπούν τεράστια χρηματικά ποσά.
Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται λίγους μήνες πριν,
μετά από καταγγελίες ιδιοκτητών, οι οποίοι δεν άντεξαν άλλο αυτήν την κατάσταση και θέλησαν να
καταγγείλουν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, τους ένστολους νταβατζήδες.
Το “ΒΗΜΑ” της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει στα
χέρια του αποκλειστικά όλη τη δικογραφία, αλλά και
τους απομαγνητοφωνημένους διάλογους των
επίορκων αξιωματικών.
Σας παρουσιάζουμε σήμερα αυτούσιο το ιστορικό
της υπόθεσης, όπως προκύπτει από την έρευνα που
διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της
ΕΛ.ΑΣ.

Το Ιστορικό
«Στην υπηρεσία μας έχει περιέλθει κατ’ επανάληψη
και σε διάφορα τακτικά διαστήματα η πληροφορία
ότι ο Αστυνόμος Α΄ Κ. Γ. υπηρετών ως διοικητής σε
Α.Τ Νοτίων Προαστίων, εκβιάζει και «πουλάει προστασία», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, σε καντίνες και καταστήματα της περιοχής αρμοδιότητάς
του. Ειδικότερα αναφέρθηκε πως, συνεργάζεται με
άτομο υπό στοιχεία ΤΖ. Π. και οι συναντήσεις τους
πραγματοποιούνται στο γραφείο της Υπηρεσίας του
συγκεκριμένου αξιωματικού. Τέλος, έχει αναφερθεί
ότι ο Ι.Κ. έχει δοσοληψίες με τον υπεύθυνο για τις
άδειες καταστημάτων παραλιακού Δήμου Π.Α.,
καθώς και με εταιρεία που διοργανώνει εκθέσεις-συναυλίες.
Καθώς οι καταγγελίες που περιήλθαν στην υπηρεσία
μας ήταν ανώνυμες και ο χώρος του Αστυνομικού
Τμήματος που πραγματοποιούνταν οι συναντήσεις
των καταγγελλόμενων προσώπων είναι ελεγχόμενος
(Αστυνομική Υπηρεσία), για την πλήρη και ακριβή διαπίστωση των καταγγελλομένων, κρίθηκε αναγκαία
και διατάχθηκε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου
και ανταποκρίσεως των τηλεφωνικών συνδέσεων
των προαναφερόμενων προσώπων καθώς και του
υπηρεσιακού που βρίσκεται στο Γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος.
Από τις ακροάσεις και απομαγνητοφωνήσεις των συνομιλιών προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων
πράξεων από τους:
α) Αστυνόμο Α’ Κ. Ι. του Α.
β) ΤΖ. Π. του Γ. καθώς και από τον
γ) Αστυνομικό Διευθυντή Κ. Ι. του Κ. πρώην διοι-

Κατάθεση ιδιοκτήτη «καίει»
τους Aξιωματικούς

κητή Αστυνομικού Τμήματος Νοτίων Προαστίων και
νυν Τμηματάρχη Α. Ε. Α., πλην όμως, δεν κατέστη αρχικά δυνατό να εξακριβωθούν τα πλήρη στοιχεία των
προσώπων που εξαναγκάζοντο να παρέχουν χρηματική αμοιβή στους ανωτέρω, προκριμένου να μην επιφέρουν αυτοί βλάβη στην επιχείρηση των ιδιωτών.
Μετά τα υπ’ αριθμ 393/2011 και 858/2011 Βουλεύματα Συμβουλίου Εφετών Αθηνών διατάχθηκε εκ
νέου, η άρση τηλεφωνικού απορρήτου και ανταποκρίσεως των υπ αριθμ.. (αναγράφονται τα νούμερα
των τηλεφωνικών συσκευών των αστυνομικών)
Από τις ακροάσεις και απομαγνητοφωνήσεις των νεότερων συνομιλιών και τη φυσική προστασία υπό την
οποία τέθηκε ο Αστυνόμος Α’ Κ. Ι. και ο Αστυνομικός Διευθυντής Κ. Ι., προέκυψε ότι σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς,
αλλά τουλάχιστον τον Μάιο του 2010 ενώθηκαν και
με τη σύζυγο του Κ., ΜΠ. Χ. και σύστησαν εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση με
σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων πλημμελημάτων
και κακουργημάτων και ενιαίο δόλο (προαπόφαση).
Δηλαδή με σκοπό να προβαίνουν σε εκβιάσεις – κυρίως -ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία εκμεταλλεύονται οι υπό
στοιχεία (ε) έως και (ι) κατηγορούμενοι, ήτοι (Ι., ΣΠ.,
ΤΣ., Χ., Μ.) οι οποίοι είτε δεν κατείχαν τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας καταστημάτων είτε προκειμένου να μην υπόκεινται σε υγειονομικούς και
λοιπούς ελέγχους από το Αστυνομικό Τμήμα, από
πληρώματα της Άμεσης Δράσης που θα καθοδηγούσε ο (Κ. Ι.) και υπό την απειλή βλάβης της επιχείρησης τους, να εξαναγκάζονται και να ενδίδουν στην
καταβολή μηνιαίων χρηματικών ποσών σαν «προστασία» στους ((α) Κ.Ι, (β) Κ.Ι, ΜΠ. Χ.).
Μάλιστα οι (α) και (β) προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τους καταστηματάρχες σε περίπτωση που
αυτοί επιθυμούσαν να προβούν σε οποιαδήποτε καταγγελία, στους ισχυρισμούς τους προς αυτούς, τους

ανάφεραν (ψευδώς) ότι τα χρήματα τα εισέπραττε ο Κ.
για λογαριασμό κάποιων «Στρατηγών» του Σώματος
της ΕΛ.ΑΣ. και όχι για τους ίδιους. Μάλιστα, στις μεταξύ τους συνομιλίες οι (α) Κ. Ι. και (β) Κ.Ι , τόνιζαν
ότι ο Κ. σαν διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος
των Νοτίων Προαστίων, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαφανεί οτι εισπράττει μέρος των χρημάτων, και ότι, η δική του «ανταμοιβή» ως προ τη μη
άσκηση των καθηκόντων και των απαραίτητων ενεργειών – διώξεων, είναι η παραμονή του από τους
«Στρατηγούς», στη συγκεκριμένη υπηρεσιακή θέση”.

Είχαν υπό την προστασία
τους από καντίνες μέχρι
και παιδότοπους
Οι ένστολοι “προστάτες”, όπως προκύπτει από την
ογκοδέστατη δικογραφία, πουλούσαν προστασία σε
κέντρα διασκέδασης της παραλιακής, παιδότοπους,
καφετέριες και αλλά μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όμως, η δράση τους δε σταματάει εκεί,
αφού είχαν επεκταθεί και σε άλλες συνοικίες της Αθήνας.
Είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους σε λέσχες και αίθουσες τζόγου (μικρά καζίνο), οι οποίες λειτουργούσαν και ελέγχονταν από μια μερίδα ανώτατων
αξιωματικών.
Ένα συγκλονιστικό στοιχείο που δείχνει τη σήψη και
τη διαφθορά στην ελληνική αστυνομία και το οποίο
προκύπτει, από το προανακριτικό υλικό, είναι το γεγονός πως, το αρμόδιο Τμήμα Λεσχών της Ασφάλειας Αττικής φέρεται να χρηματίζεται με 30.000
ευρώ μηνιαίως, από ένα μόνο μαγαζί της Αθήνας. Η
συγκεκριμένη μαρτυρία προκύπτει από ιδιοκτήτη παράνομης λέσχης στο Μοναστηράκι, τον οποίο είχε
πλησιάσει ο ένας εκ των δυο προφυλακιστέων αξιωματικών και του είχε ζητήσει να του παρέχει ασφάλεια στο μαγαζί του. Μάλιστα, όπως του εξήγησε, θα

Σε ένορκη κατάθεσή του, την 6η Ιουνίου του
2011, ιδιοκτήτης επιχείρησης στα Νότια Προάστια, ο οποίος κατήγγειλε τους αστυνομικούς,
αναφέρει τα εξής:
«Από τον Μάιο του 2010 που ξεκίνησε να λειτουργεί ο Παναγιώτης (σ.σ: αναφέρεται σε συνέταιρό του) με ενημέρωσε για κάποια ενόχληση
που είχε από τον διοικητή του τμήματος, της περιοχής καθώς και από κάποιον αστυνομικό από το
αρχηγείο και συγκεκριμένα ότι του ζητάνε χρήματα
για τη διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία δεν είχε άδεια για οικονομικούς λόγους και όχι ουσιαστικούς (…) Στις αρχές Μαΐου
συναντήθηκα με τον Ι. Κ (σ.σ :αξιωματικό που τον
εκβίαζε) και καταλήξαμε να του καταβάλουμε σε
δυο δόσεις, κάθε πρώτη και δεύτερη Δευτέρα του
μήνα, το ποσό των 2.000 ευρώ συνολικά».

Πίσω από τα ψυγεία...
Αποκαλυπτική είναι και η κατάθεση μιας γυναίκας
αστυνομικού, η οποία συμμετείχε στην παρακολούθηση των επίορκων συναδέλφων της. Διαβάστε τί λέει στην κατάθεσή της, σχετικά με την
επίσκεψη ενός εκ των κατηγορουμένων αξιωματικών στην επιχείρηση του παραλιακού μετώπου:
«Περί ώρα 18.00 ήλθε ο Αστυνομικός Διευθυντής
(…) και τον οδήγησαν στο πίσω μέρος του καταστήματος, πίσω από δυο ψυγεία, έτσι ώστε οι πελάτες να μην έχουν οπτική επαφή μαζί τους. Εκεί,
ένας εκ των ιδιοκτητών έβγαλε ένα μάτσο χαρτονομίσματα και αφού μέτρησε μερικά κατευθύνθηκε
στο χώρο όπου τον περίμενε ο αστυνομικός διευθυντής».

Η σύλληψη
Στις 8-6-2011 και ώρα 18:00 ο Αστυνομικός Διευθυντής Κ.Ι. συνελήφθη με τα προσημειωμένα
χαρτονομίσματα στη δεξιά τσέπη του παντελονιού
του.
Την ίδια ώρα και ώρα 19:40 συνελήφθη στο σπίτι
του στην Άνω Γλυφάδα ο κατηγορούμενος
Κ.Γ.(Ι.).
Στις 20:15 συνελήφθη στα βόρεια προάστια η κατηγορούμενη ΜΠ. Χ.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι των
Κ.Ι. και Μπ.Χ. βρέθηκε και κατασχέθηκε ναρκωτική
ουσία (πιθανόν ινδική κάνναβη) και τσιγαρόχαρτα
μάρκας DRUM.
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Επικαιρότητα

Συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν
2 Αξιωµατικοί της ΕΛ.ΑΣ. για εκβιασµό
Στις συνομιλίες και Δήμαρχος της παραλιακής
αν βόμβα έσκασε στην ειδησεογραφία του μήνα η σύλληψη των δύο ανώτατων αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ. Ι. Κ. και Κ. Γ.,
Σ
που φέρεται να είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό το συστηματικό εκβιασμό και “εξυπηρετήσεις” επιχειρηματιών των νοτίων προαστίων και όχι μόνο.

Ι. Κ.: Αστυνομικός Διευθυντής.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιάννης Καλογεράς - Κονταρίνης

Απολαύστε τους...
συναρπαστικούς διαλόγους:
Κ. Γ.: Που θα ναι κι αυτός τώρα, άντε να τον πετύχω, α ρε Δήμαρχε σήκωσέ το.
Δήμαρχος: Ναι...
Κ. Γ.: Δήμαρχε, ΓΙΑΝΝΗΣ, τι κάνεις, πώς είσαι;
Δήμαρχος: Γειά σου ΓΙΑΝΝΗ καλά εσύ;
Κ. Γ.: Σε ενοχλώ από κάτι;
Δήμαρχος: Όχι, όχι πες μου.
Κ. Γ.: Λοιπόν μια παράκληση μικρή...
Δήμαρχος: Ναι, ναι.
Κ. Γ.: Μ' ακούς;
Δήμαρχος: Σε ακούω.
Κ. Γ.: Εάν μπορούμε τη σφράγιση του (μαγαζιού), αντί να την κάνουμε αύριο, να την κάνουμε
τη Δευτέρα, μόνο αυτό, μόνο αυτό, τίποτε άλλο.
Τη Δευτέρα κανονικά.
Δήμαρχος: Εεεε, μωρέ, δεν ξέρω αν έχει πάει το
χαρτί, τώρα πώς να το αλλάξω...
Κ. Γ.: Ωραία να κάνει μία ένσταση, κάτι, αν μπορούμε να το πάμε τη Δευτέρα, να το δούμε αύριο
το πρωί. Να σε πάρω αύριο το πρωί. Δηλαδή να
γίνει κανονικά τη Δευτέρα.
Δήμαρχος: Εγώ δεν έχω αντίρρηση καμία.
Κ. Γ.: Ναι, σε ποιον πρέπει να μιλήσω;
Δήμαρχος: Μόνο να μπορεί, να μπορεί και η
Υπηρεσία να το κάνει.

Επί ένα και πλέον χρόνο, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. μετά από ανώνυμη καταγγελία και μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, κατέγραψε τις συνομιλίες των ανωτέρω αξιωματικών, τα στοιχεία της οποίας αποτελούν την ογκώδη δικογραφία των εξακοσίων περίπου σελίδων.
Η δικογραφία φωτιά που έχει στην διάθεσή του αποκλειστικά η εφημερίδα μας “Β” της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ηλεκτρονική
της έκδοση VIMAONLINE, ανάμεσα στις πάμπολλες συνομιλίες, περιγράφει και συνομιλία ντοκουμέντο δημάρχου της παραλιακής με έναν εκ των δύο αστυνομικών.
Οι δύο άνδρες όπως θα διαπιστώσετε από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, που έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ συνομιλούν για το πως θα μπορέσουν να μεθοδεύσουν την αναβολή σφραγίσεως γνωστής καφετέριας
των νοτίων προαστίων. Να μετατεθεί δηλαδή η σφράγιση από Παρασκευή σε Δευτέρα. (Αλήθεια γιατί;)
Σύμφωνα πάντα με το προανακριτικό υλικό, ο Δήμαρχος δείχνει να συμφωνεί για την αναβολή και να θέλει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του φερόμενου εκβιαστή αστυνομικού.
Από το προανακριτικό υλικό προκύπτει, επίσης, ότι μεθόδευαν τη σφράγιση μαγαζιού που δεν ενέδιδε στις απαιτήσεις τους και μάλιστα αναφέρουν πως, αν το ζητήσουν από το Δήμαρχο, (να το σφραγίσει δηλαδή), αυτός θα το κάνει.
Με έντονα γράμματα είναι σημειωμένα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων τα σημεία τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικό
ενδιαφέρον. Οι διάλογοι που θα διαβάσετε, είναι ένα μικρό δείγμα των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας, τα οποία θα δημοσιεύουμε ανάλογα με την πορεία της προανάκρισης, σεβόμενοι το ανακριτικό έργο των υπηρεσιών.
Επίσης, στη διάθεσή μας υπάρχει και το όνομα του Δημάρχου το οποίο πιστοποιείται και από τον αριθμό του τηλεφώνου που υπάρχει στη δικογραφία. Για ευνόητους λόγους (και εφόσον η εισαγγελική διάταξη το επιτρέψει) θα αποκαλύψουμε το όνομά του, όπως
επίσης και άλλων συνεργατών του μέσα στο Δήμο. Τέλος, οι προφυλακισμένοι και οι όποιοι άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση
αυτή, σύμφωνα με το νόμο, φέρουν το τεκμήριο της αθωότητας.

Κ. Γ.: Ναι, σε ποιον πρέπει να μιλήσω;
Δήμαρχος: Είναι και η κυρία, η κυρία Γ...... είναι
υπεύθυνη.
Κ. Γ.: Ωραία, να την πάρω αύριο τηλέφωνο;
Δήμαρχος:: Πάρ' την εγώ δεν έχω αντίρρηση, αν
μπορούνε να το κάνουμε, δεν έχω αντίρρηση.
Κ. Γ.: Για τη Δευτέρα δεν είπαμε τίποτα. Τη Δευτέρα αντί για Παρασκευή. Τη Δευτέρα...
Δήμαρχος: Ναι ΓΙΑΝΝΗ μου σου λέω, δεν έχω
αντίρρηση, αν μπορεί να βρεθεί...
Κ. Γ.: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Κ. Γ.: Να κάνει αυτός, να έρθει αυτός να κάνει μια
ενστασούλα μια-δύο μερούλες παρατασούλα για
κάτι, και να το πάμε Δευτέρα και να είναι τυπικά
εντάξει, τι πρέπει να κάνουμε, πως θε να το πάμε,
γίνετια αυτό.
Δήμαρχος: Ας έρθει αύριο, ας έρθει αύριο το
πρωί ο άνθρωπος από εδώ...
Κ. Γ.: Σε σένα, να κάνει ένα χαρτάκι για δύο μερούλες και Δευτέρα το σφραγίζουμε, δεν υπάρχει
πρόβλημα.
Δήμαρχος: Ναι να μιλήσει με την Γ........ κατ'
αρχήν.
Κ. Γ.: Ωραία να την πάρω κι εγώ τη.......... Τι ώρα
να έρθει;
Δήμαρχος: Θα της πω κι εγώ.
Κ. Γ.: Τι ώρα;
Δήμαρχος: Εεεε εντάξει το πρωί, τι ώρα να έρθει.
Κ. Γ.: Θα της μιλήσω κι εγώ. Είναι δικιά μας ή από
την (αναφέρεται περιοχή) ......... είναι η Γ....
Δήμαρχος: Είναι από την (αναφέρεται περιοχή)
..... η κοπέλα.
Κ. Γ.: Που πρόσκειται αυτή. Σε σένα;
Δήμαρχος: Μωρέ όχι. Δεν τους γνωρίζω τους

ανθρώπους.
Κ. Γ.: Πού πρόσκειται αυτή. Που πήγε; Στον
άλλο;
Δήμαρχος: Δεν ξέρω.
Κ. Γ.: Στον Κ...............
Δήμαρχος: Δεν ξέρω ΓΙΑΝΝΗ μου αλλά....
Κ. Γ.: Ωραία.
Δήμαρχος: Εντάξει είναι, είναι ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος, συνεργάσιμος.
Κ. Γ.: Ωραία, λοιπόν οπότε αύριο θα του πω να
έρθει από εσένα.
Δήμαρχος: Ας έρθει, ας έρθει.
Κ. Γ.: Ή να μιλήσω εγώ με την Γ......
Δήμαρχος: Ας έρθει και θα μιλήσω εγώ με τη
Γ....... και θα τον στείλω κάτω να συνεννοηθεί.
(Συνομιλία Αξιωματικού 1 με τον μαγαζάτορα)
Μαγαζάτορας: Έλα Γιάννη.
Κ. Γ.: Τώρα του μίλησα και μου λέει κανένα πρόβλημα, μόνο το διαδικαστικό, αύριο το πρωί μπορείς να πας εσύ από εκεί.
Μαγαζάτορας: Στο Δημαρχείο;
Κ. Γ.: Ναι στο Δήμο, στο Δήμαρχο τον ίδιο.
Μαγαζάτορας: Γιατί θέλω να είμαι στο Πρωτοδικείο πρωί - πρωί με τον δικηγόρο.
Κ. Γ.: Ο Α........ κάποιος να πάει, δεν γίνεται.
Μαγαζάτορας: Ωραία να πάμε να βρούμε τον Δήμαρχο αύριο.
Κ. Γ.: Πρωί - πρωί.
Μαγαζάτορας: Ωραία, άμα είναι πρωί - πρωί
μπορώ, μη μου πει κατά τις δέκα, γύρω στις οκτώ,
οκτώμιση μπορώ.
Κ. Γ.: Όχι, όχι. Είναι αυτός εκεί. Αν δεν είναι θα
φύγεις και θα με πάρεις τηλέφωνο να στείλουμε

τον Α......., γιατί τώρα έχουνε κλείσει.
Μαγαζάτορας: Ωραία, άρα είμαστε εντάξει για τη
Δευτέρα έτσι;
Κ. Γ.: Κοίτα, αυτό μου είπε. Μου λέει, από εμένα
κανένα πρόβλημα, ελεύθερα. Ελεύθερα να κάνουμε το διαδικαστικό. Αυτά είναι τα διαδικαστικά, τα τυπικά για να είναι χαρτικώς εντάξει.
Μαγαζάτορας: Α μπράβο, ναι, ναι, εντάξει κατάλαβα.
Κ. Γ.: Αν ήταν, αν κατάλαβες λοιπόν.
Μαγαζάτορας: Κατάλαβα.
Κ. Γ.: Θα με πάρεις τηλέφωνο το πρωί.
Θα χτυπήσω κι εγώ τα τηλέφωνά μου, βλέπεις
είναι μεσημέρι και έχουν φύγει όλοι τώρα. Αυτό
είναι το πρόβλημα.
Μαγαζάτορας: Να σου πω και κάτι άλλο. Με
πήρε ο Π....... πριν λίγο.
Κ. Γ.: Τι θέλει μωρέ;
Μαγαζάτορας: Προτού πάρω εσένα, μου λέει
θέλει μου λέει ο δικός του και ο (αναφέρεται επικεφαλής
κορυφαίας
υπηρεσίας
της
ΕΛ.ΑΣ).............. Θέλουνε μου λέει ξέρεις.....
Κ. Γ.: Καλά μην ασχολείσαι. Τα είπαμε έτσι;
(Διάλογος ανάμεσα στους δύο κατηγορούμενους αξιωματικούς).
Κ. Γ.: Άκου, άκου παρ τον Α..... (μαγαζάτορας παραλιακής) ένα τηλέφωνο αύριο.
Κ. Ι.: Παιδευόμαστε με τα πεντακοσάρικα.
Κ. Γ.: Άκου, άκου παρ' τον Α..... ένα τηλέφωνο
αύριο. Σωστά;
Κ. Ι.: Ναι, ναι.
Κ. Γ.: Ένα τηλέφωνο και πες του να βρεθούμε.
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Σε αγαστή “συνεργασία” οι επίορκοι αξιωµατικοί µε το ∆ήµο;
Κ. Γ. : Τίποτα. Μου λέει “μέχρι τώρα δεν μας έχει ενοχλήσει κανένας”. Της λέω: “εγώ, όταν λέω κάτι δεν το λέω για να το
πω. Το λέω γιατί, τα έχω τακτοποιήσει ήδη με το Δήμο αυτά. Λοιπόν, μόλις δω και την άλλη βδομάδα, δεν...., θα πω του Δήμαρχου. Δήμαρχε στείλε τη Δημοτική να κόψει μία μήνυση, να τρέχω κι εγώ, και πάρε να 'χεις κι άντε γεια”.
Απομονώνουμε αυτό το κομμάτι της συνομιλίας για το εξής λόγο. Γνωρίζουμε ότι, αυτός ο διάλογος, αφορά μαγαζί της παραλιακής, το οποίο είχε νόμιμη άδεια λειτουργίας από προηγούμενη Δημοτική
Αρχή. Όταν άλλαξε αυτή όμως, η άδεια αφαιρέθηκε και από τότε, και για μακρύ χρονικό διάστημα, το μαγαζί αυτό κυνηγήθηκε ανηλεώς με σφραγίσεις, αυτόφωρα κλπ.την ίδια στιγμή που, ο εμπλεκόμενος
αυτός Δήμαρχος έκανε τα “στραβά μάτια” και αβαντάριζε παρακείμενους ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ “επιχειρηματίες” στην ίδια περιοχή, οι οποίοι τάϊζαν τους ανυποψίαστους πολίτες με χαλασμένα φαγητά, όπως απεκάλυψαν οι αρμόδιες Νομιατρικές Ελεγκτικές Αρχές.
Από το διάλογο που ακολουθεί, διαπιστώνουμε ότι εδώ και κάποιον καιρό κανένας δεν πειράζει το συγκεκριμένο μαγαζί, όπως πιστοποιεί και ο αξιωματικός Κ.Γ. Μάλιστα, αναφέρει πως τα έχει τακτοποιήσει όλα με το Δήμο.
Αυτονόητο είναι πως οι ερωτήσεις που προκύπτουν αυτόματα είναι:
1. Ο εν λόγω αξιωματικός ήταν σε συνεννόηση με το Δήμαρχο, ή με δημοτικούς υπαλλήλους για το αν θα κλείσει
και πότε το μαγαζί;
2. Ποιος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που το ρύθμιζε αυτό;
Από τους διαλόγους του κειμένου που σήμερα δημοσιεύουμε φαίνεται πως, ο συγκεκριμένος δήμαρχος
συνομιλούσε με τον Κ.Γ.

Πες του να βρεθείτε. Πες του, τι γίνεται. Ο άλλος
δεν ενοχλεί. Τι γίνεται; Θα σου πει. Ωραία θα
του πεις, πρώτη Μαϊου πέφτει χωρίς κάθε πρώτη
του μήνα, χωρίς δεύτερη καθυστέρηση, κατάλαβες τι εννοώ.
Κ. Ι.: Ναι, ναι τον Α.....(μαγαζάτορας παραλιακής)
Κ. Γ.: Και ο Α....., όχι ο Α......δεν, δεν τον παίρνει, δεν τον παίρνει.
Κ. Ι.: Δε νομίζω, δε νομίζω κι εγώ δεν το νομίζω.
Κ. Γ.: Δεν τον παίρνει σου λέω.
Κ. Ι.: Αυτό που σκέφτομαι πρέπει να γα.....ω τη
Χ.........(λογίστρια)
Κ. Γ.: Όχι. Άμα του το σφραγίσεις για δέκα μέρες
μέσ' τον Ιούλιο μήνα, και μετά τον πηγαίνεις πάλι
αυτόφωρο, γι' αυτό και το σφραγίζει πάλι κάθε
μέρα, χάθηκε, τελείωσε.
Κ. Ι.: Ναι.
Κ. Γ.: Ή άμα πω εγώ του Δημάρχου: Ξέρεις
κάτι, θέλω Σάββατο βράδυ έντεκα η ώρα, θα
είμαι κι εγώ, να κατέβεις να το σφραγίσεις....
Κ. Ι.: Ναι.
Κ. Γ.: Αμα του πω εγώ, θα το κάνει.
Κ. Ι.: Ναι, ναι.
Κ. Γ.: Ε, δε χάνει.
Κ. Ι.: Έτσι.
Κ. Γ.: Ποια είδα σήμερα; Τη Χ........ (λογίστρια)
Κ. Ι.: Άντε ρε.
Κ. Γ.: Κατέβηκα κάτω για άσχετο λόγο. Πήγαινε
να δώσει κάτι χαρτιά.
Κ. Ι.: Σου είπε τίποτα;
Κ. Γ.: Τίποτα.Μου λέει, ότι μέχρι τώρα δεν μας
έχει ενοχλήσει κανένας. Της λέω, εγώ: όταν
λέω κάτι δεν το λέω για να το πω. Το λέω γιατί
τα έχω τακτοποιήσει ήδη με το Δήμο αυτά.
Λοιπόν, μόλις δω και την άλλη βδομάδα,
δεν.... θα πω του Δήμαρχου. Δήμαρχε στείλε
τη Δημοτική να κόψει μία μήνυση, να τρέχω κι
εγώ, και πάρε να 'χεις κι άντε γεια.
Κ. Ι.: Λοιπόν εγώ την Κυριακή θα τον πάρω τηλέφωνο να συνεννοηθώ....
Κ. Γ.: Έχει περάσει ο καιρός κατά δύο μήνες.
Κ. Ι: Ναι, ναι.
Κ. Γ.: Μας έχει πηδήξει.
Κ. Ι.: Το ξέρω, το ξέρω κάντο μαλακά...
Κ. Γ.: Καλά. Να σου πω, πότε έχει Δευτέρα. Πρέπει να συναντήσεις τον Καράφλα.

Κ. Ι.: Πότε ρε Γ....;
Κ. Γ.: Α, η πρώτη Δευτέρα του μήνα, κάθε πρώτη
- δεύτερη Δευτέρα.
Κ.Ι.: Εντάξει, στις οκτώ του μηνός είναι, τότε
είναι.
Κ. Γ.: Ναι ρε, πρώτη και δεύτερη Δευτέρα, εντάξει.
Κ.Ι.: Δεν σου είπε τίποτα άλλο αυτή;
Κ. Γ.: Τίποτα, είχε κόσμο μπροστά. Λοιπόν τακτοποίησέ τα, ανοίξανε και ....
Κ.Ι.: Ναι, ναι.
Κ. Γ.: Δουλεύουνε και καλά απ' ότι καταλαβαίνω.
Κ.Ι.: Κάτσε να του αφήσω και το Σάββατο και να
τον πάρω την Κυριακή.

Αστυνόμος Α’
Προφυλακίστηκε για εκβίαση
και προστασία σε επιχειρηματίες της παραλιακής.
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∆. Χατζηδάκης: "Άλλοι ζητούσαν
το "χρίσµα" εναγωνίως"
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 εμφανώς 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).

Tου ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

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 Φάληρο.
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, ζήτησα
τη στήριξη και ψήφο των Νεοδημοκρατών στο Φάληρο. Σεβόμενος την επιλογή του δημάρχου να προσχωρήσει σε άλλο κόμμα, 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

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Σ

τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
της Δημοκρατικής Συμμαχίας, μετά από
εισήγηση της προέδρου Ντόρας Μπακογιάννη, αποφασίστηκε θέση Γραμματέα της
Κεντρικής Επιτροπής.
Σήμερα εξελέγησαν Γραμματέας και Πολιτικό Συμβούλιο. Γραμματέας της Κεντρικής
Επιτροπής εξελέγη ο Γιάννης Οικονόμου.
Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμμαχίας είναι τα ακόλουθα:
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑΧΙΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ
ΖΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Κωττάκη και Κορόμηλος
στηρίζουν τον Δήμαρχο

Ό

πως 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 Προεδρία 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:
"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".
(Δείτε σχετικό video στην ηλεκτρονική μας έκδοση
vimaonline.gr ).
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Η “ΡΕΑ” µας ευαισθητοποιεί για
την Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντή Αιµοδότη

“Τ

ο αίμα είναι ζωή και τελειώνει»
είναι το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας για την προσφορά αίματος
που ξεκίνησε η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική σε συνεργασία με τον
Δήμο Παλαιού Φαλήρου με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη φέτος στις 14 Ιουνίου.
Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέμα της

εθελοντικής αιμοδοσίας, υλοποιήθηκε
δράση με τη συμμετοχή κινητής μονάδας
αιμοδοσίας του Ερυθρού Σταυρού, η
οποία έλαβε χώρα στο Πολιστικό Κέντρο
“ΦΛΟΙΣΒΟΣ” Παλαιού Φαλήρου.
Το “παρών” έδωσαν κάτοικοι της περιοχής και περαστικοί, οι οποίοι έδωσαν
αίμα και ενημερώθηκαν για τη σημασία
της προσφοράς αίματος, αναλαμβάνοντας να «μεταγγίσουν» το μήνυμα αυτό
στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Όπως χαρακτηριστικά, τόνισε ο κ. Ευστάθιος Τσαλίκης, Πρόεδρος της ΡΕΑ:
«Σχεδιάσαμε τη συγκεκριμένη δράση,
λαμβάνοντας υπόψη μια μείζονα ανάγκη
που έχουν πολλοί από τους συνανθρώπους μας. Αγκαλιάζουμε την εθελοντική
αιμοδοσία γιατί πιστεύουμε ακράδαντα
ότι δέκα λεπτά από τον χρόνο μας αρκούν για να βοηθήσουμε στη λύση του
προβλήματος".

Νέα Τεχνική Υστεροσκοπικής Αφαίρεσης
από την ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική

Η

«Νέα Τεχνική Υστεροσκοπικής Αφαίρεσης Υποβλεννογόνιων Ινομυωμάτων και Ενδομήτριων Πολυπόδων με
χρήση Morcellator» παρουσιάστηκε την
Πέμπτη, 26 Μαΐου, σε εκδήλωση που οργάνωσε η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική
Κλινική.
Κύριος ομιλητής ήταν ο Δημήτριος Μαθιόπουλος - Μαιευτήρας Γυναικολόγος και συνεργάτης του Τμήματος Ενδοσκοπικής
Χειρουργικής της Κλινικής ΡΕΑ.
Το Προεδρείο της παρουσίασης απετέλεσαν
οι Αθανάσιος Πρωτόπαππας, μαιευτήρας
γυναικολόγος, Λέκτορας Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
(Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» - Τμήμα Ενδοσκόπησης) και Εμμανουήλ Χειράκης - μαιευτήρας γυναικολόγος, συνεργάτης του
Τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής της
Κλινικής ΡΕΑ.
Όπως τόνισαν οι ομιλητές:

Αθανάσιος Πρωτόπαππας, Εμμανουήλ
Χειράκης. Ανάμεσά τους ο κύριος ομιλητής Δημήτριος Μαθιόπουλος Μαιευτήρας Γυναικολόγος.

Η διαρκής εξέλιξη των επεμβατικών υστεροσκοπικών εργαλείων χρησιμεύει στην πιο
ευχερή και λιγότερο τραυματική προσέγγιση
των παθήσεων της ενδομητρικής κοιλότητας και στην πιο ασφαλή αντιμετώπιση τους.
Το truclear (Morcellator) είναι ένα νέο,
πρωτοποριακό υστεροσκοπικό εξάρτημα
που προστέθηκε στα χέρια των γυναικολόγων που ασχολούνται με την υστεροσκοπική χειρουργική για την αντιμετώπιση των
ενδομητρικών πολυπόδων και των υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων.
Πλεονεκτήματα του υστεροσκοπικού Morcellator έναντι των άλλων τεχνικών αποτελούν η ταχύτητα της μεθόδου, ο καλύτερος
έλεγχος των χορηγούμενων υγρών και επομένως η αποφυγή υπερφόρτωσης, η καλύτερη οπτική παρακολούθηση και η
μικρότερη καμπύλη εκμάθησης της μεθόδου.
Στα περιστατικά που έχει χρησιμοποιηθεί η
συγκεκριμένη τεχνική μέθοδος, έχει προκύψει άριστο αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές.

Προσχολική ηλικία και οικονοµική κρίση:
Οι θέσεις της “Λαϊκής Συσπείρωσης"

Τ

η στιγμή που η λαϊκή οικογένεια σε όλη την Ελλάδα δοκιμάζεται όλο
και πιο άγρια από την παρατεταμένη λιτότητα, ανεργία, ανασφάλεια
και ακρίβεια, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη συναίνεση της ΝΔ, του
ΛΑΟΣ και τις πλάτες της εργατικής αριστοκρατίας σε ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ κλιμακώνει την αντιλαϊκή και αντεργατική επιδρομή. Επιχειρεί να προλάβει
και να κάμψει την αντίσταση των εργαζομένων σε όλους τους χώρους
δουλειάς.
Επεκτείνει το ωράριο κατά δύο ώρες την ημέρα για τους εργαζόμενους
στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα και παράλληλα προσπαθεί
να πείσει τη λαϊκή οικογένεια ότι η κρίση τάχα προέκυψε από το χρέος
και τις σπατάλες του δημόσιου τομέα.
Κανένας εργαζόμενος, άνεργος, νέος να μην τους πιστέψει. Η κρίση και
το χρέος δεν προέκυψαν από τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Οι σπατάλες στο δημόσιο δεν έγιναν ποτέ για καλύτερη
παιδεία, υγεία, πρόνοια, λαϊκή κατοικία, μεροκάματο. Οι σπατάλες γιγάντωναν και πριν και τώρα τους ιδιώτες.
Να μην στηρίξει κανείς το έγκλημα απέναντι στον ψυχισμό του παιδιού
και τις ανάγκες της νέας οικογένειας. Δε θα στηρίξουμε τα αντιδραστικά
παιδαγωγικά τερατουργήματα που φέρνουν οι ανάγκες του κεφαλαίου.
Δε θα σπρώξουμε το παιδαγωγικό προσωπικό να γίνει άθελά του θύτης
του παιδικού ψυχισμού ούτε όλους μαζί, οικογένεια, παιδί, προσωπικό
να γίνουν θύματα της αντιδραστικής πολιτικής της κυβέρνησης.
Στο στόχαστρο είναι και οι χιλιάδες συμβασιούχοι οι οποίοι αποτελούν
την κύρια δύναμη στους παιδικούς σταθμούς. Ας αναρωτηθούμε τι θα
σημαίνει για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων η αύξηση των
ωρών εργασίας αλλά και ο βαθμός ευθύνης που θα τους ζητηθεί αν
προκύψουν προβλήματα στη λειτουργία των σταθμών και στην ασφάλεια των παιδιών ως αποτέλεσμα την κούρασης, σωματικής και ψυχικής,
του προσωπικού.
Να μην ξεχνάμε ακόμα ότι με το νέο μισθολόγιο ο μισθός θα μειωθεί
και θα συνδεθεί με την αποδοτικότητα.
Οι ανάγκες του παιδιού δεν είναι μόνο υπόθεση της οικογένειας, είναι
πρώτα και κύρια της κοινωνίας. Υπάρχουν σήμερα οι δυνατότητες να
στηριχτεί ολοκληρωμένα η ομαλή σωματική και ψυχική ανάπτυξη του
παιδιού, η κοινωνικοποίησή του. Εμπόδιο είναι η πολιτική που μετατρέπει το μόχθο των εργαζόμενων σε κέρδη για την πλουτοκρατία και πρέπει να ανατραπεί.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
- Δημόσιους δωρεάν βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς με
πλήρη κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό. -- Να δοθεί στους δήμους η χρηματοδότηση που το
κράτος χρωστάει.
- Δωρεάν προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά. Να καταργηθούν τα
τροφεία.
- Δημιουργία επαρκών σε θέσεις βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες όλων των οικογενειών.
- Υποχρεωτική διετή προσχολική αγωγή και ένταξή της στο ενιαίο δωδεκαετές υποχρεωτικό σχολείο με την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.
- Άμεση δημόσια χρηματοδότηση για κτιριακό έλεγχο για αντισεισμική
προστασία.
- Ενιαίο πλαίσιο αγωγής και φροντίδας του παιδιού στην ευθύνη του
Υπουργείου Παιδείας, χωρίς καμιά επιχειρηματική δράση. Κατάργηση
της ιδιωτικής προσχολικής αγωγής, κατάργηση των νόμων για την
«αποκέντρωση» της αγωγής και πρόνοιας για το παιδί.
- Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων με πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα. Μόνιμο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό.
- 30ωρο, 5ήμερο, σύνταξη στα 50 για τις γυναίκες και στα 55 για τους
άντρες, ανάπαυση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς σε
συγκεκριμένες περιόδους του έτους. Αυτά δεν αποτελούν εργασιακό
προνόμιο. Η ψυχική και φυσική αντοχή στο χώρο της παιδαγωγικής
καθορίζει την ποιότητα της αγωγής και της φροντίδας του παιδιού.
- Ενιαίο σύγχρονο κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών με
στήριξη του παιδαγωγικού τους ρόλου, της προσφοράς των εργαζομένων σε αυτούς, τη σταθερή επιμόρφωσή τους στις νέες επιστημονικές, παιδαγωγικές συνθήκες.
- Χρηματοδότηση τώρα για ευρύ πλέγμα παιδικών κατασκηνώσεων και
κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, δωρεάν, για όλα τα παιδιά στις
περιόδους των διακοπών, πληρωμένη γονική άδεια για τα δύο πρώτα
χρόνια του παιδιού.
Καλούμε τους εργαζόμενους, μόνιμους και συμβασιούχους, όπως και
τους άνεργους παιδαγωγούς και τους γονείς σε συνάντηση για να παλέψουμε να ακυρώσουμε την αύξηση του ωραρίου και να κτίσουμε ένα
ευρύ, αγωνιστικό πλέγμα προστασίας του παιδιού και των αναγκών του.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης:
“Κατώτερος
των περιστάσεων
ο Παπανδρέου”

Λ

ένε πως ο δημοσιογράφος πρέπει να
στέκεται απέναντι στην εξουσία. Αν,
όμως, κρατήσουμε αυτό το θέσφατο,
άκριτα κι αόριστα δυσκολευόμαστε θαρρώ να
ξεχωρίσουμε την «ήρα από το στάρι». Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης για παράδειγμα είναι
ένας πολιτικός που δεν στέκεσαι «απέναντι
του», έτσι άκριτα γιατί τάχα το επιβάλει ο δημοσιογραφικός λαϊκισμός.
Στα 25 χρόνια που μετρά η γνωριμία μου μαζί
του και μια φιλία συνειδητή έχω συμφωνήσει
ή διαφωνήσει με απόψεις του, οι οποίες όμως
ήταν υπαρκτές και τεκμηριωμένες. Πέρασε νεαρός ακόμη από το δύσκολο πόστο του υφυπουργού εξωτερικών και δεν φοβήθηκε να
τσαλακωθεί στον «άγνωστο πόλεμο» της Αυτοδιοίκησης, βγαίνοντας ουσιαστικά κερδισμένος από την υποψηφιότητα του στο δήμο
Γλυφάδας. Όπως δε φοβάται να καταθέσει,
ως έμπειρος πλέον κοινοβουλευτικός, την
άποψή του, έστω και κόντρα στο χείμαρο της
πεπατημένης. Μιλώντας σήμερα στο Vimaonline καλεί το πολιτικό σύστημα να ξεφύγει, ενόψει της κρίσης, από αγκυλώσεις
του παρελθόντος και να καταφύγει στην
Εθνική συνεννόηση.
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συνέντευξη

Κύριε Βαρβιτσιώτη διάγουμε μια περίοδο οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής κρίσης
αλλά και – μου δίνεται η εντύπωση – πολιτικής
αστάθειας και ασάφειας. Πιστεύετε ότι το πολιτικό σύστημα με τις λίγο ως πολύ σπασμωδικές
κινήσεις των τελευταίων ημερών απαντά στα ζητούμενα της κρίσης αυτής;
Συμφωνώ στο ότι μετά τη χρεοκοπία της δανειοδοτούμενης παρασιτικής οικονομίας, ζούμε τη βαθύτατη
κρίση του πολιτικού μας συστήματος. Θεωρώ πια ξεκάθαρα ότι ζούμε το τέλος της Μεταπολίτευσης. Κύριο
χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου ήταν ο σοσιαλιστικός λαϊκισμός που ξεκίνησε από το «EOK και NATO»
το ίδιο συνδικάτο, πήγε στις αποπυρηνικοποιημένες
ζώνες, ενοχοποίησε το κέρδος, διόγκωσε την έννοια
του κράτους έναντι της ευθύνης του ιδιώτη , δέχθηκε
ότι λεφτά υπάρχουν, και σήμερα θεώρει ότι όλοι έχουν
υποχρέωση να δανείζουν την Ελλάδα. Παράλληλα η
χώρα μας έζησε τον υπέρμετρο καταναλωτισμό, που
βασίστηκε στον δανεισμό, βίωσε την αναξιοκρατία και
τον επεκτατικό κρατισμό. Όλα αυτά όμως έλαβαν ένα
οδυνηρό τέλος. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο οφείλoυμε να κάνουμε την υπέρβαση και να απαντήσουμε
στα ζητούμενα του τόπου με σύνεση, υπευθυνότητα και
ρεαλισμό. Ξέρετε κ. Βασιλακόπουλε σε αυτές τις ημέρες είναι πολύ εύκολο να επηρεαστούμε από τις φωνές
του λαϊκισμού και να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις που δεν κοστίζουν σε κανέναν. Δυστυχώς
όμως δεν υπάρχουν.
Γιατί φθάσαμε από την κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας στην συγκυβέρνηση των δυο αντιπάλων
και σπαρασσομένων κατά καιρούς τάσεων εντός
του ΠΑΣΟΚ; Ήταν για εσάς λύση η κυβέρνηση
συνεργασίας;
Ο κύριος Παπανδρέου αποδείχθηκε κατώτερος των
ιστορικών του ευθυνών και προτίμησε αντί να διασώσει τη χώρα να διασώσει το κόμμα του. Δυστυχώς, η
συναίνεση για το κυβερνών κόμμα αποτελεί ένα επικοινωνιακό τρικ με μικροπολιτικά κριτήρια. Μέσα από τη
συναίνεση αναζητά συνυπεύθυνους στα λάθη της και
παράταση στην παραμονή της στην εξουσία. Όταν
όμως η χώρα βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη χρεωκοπία δεν υπάρχουν χρώματα κομμάτων, ιδεολογικές αγκυλώσεις και άλλου είδους περιορισμοί αλλά μόνο ένα
ζητούμενο, πως ενωμένοι και ισχυρότεροι θα σώσουμε
τη χώρα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από επαναδιαπραγμάτευση και αλλαγή πολίτικης. Οι περισσότεροι φόροι δεν λύνουν το πρόβλημα. Οφείλουμε να
περιορίσουμε δραστικά τις δαπάνες του δημοσίου και
να του αλλάξουμε τρόπο λειτουργίας. Κάτι τέτοιο υποσχεθήκαμε και το 2004 και δυστυχώς δεν το τολμήσαμε αρκετά. Αν σε αυτόν τον στόχο συμβάλλει μία
κυβέρνηση συνεργασίας καλώς να έρθει.
Βλέπετε ή ζητάτε εκλογές; Η ηγεσία της ΝΔ,
κατά την άποψη μεγάλου κομματιού της κοινωνίας το έκανε καθυστερημένα. Αν ισχύει το ότι
μια επικίνδυνη κυβέρνηση διαχειρίζεται τις τύχες
του τόπου γιατί η ΝΔ ενώ ευαγγελίζεται τις λύσεις στην κρίση δεν διατύπωνε, μέχρι πρότινος,
ξεκάθαρα την αναντιστοιχία λαϊκής βούλησης
και κυβερνητικής πολιτικής;
Οι εκλογές δεν ζητούνται για επικοινωνιακούς λόγους
αλλά για μία ουσιαστική αλλαγή πλεύσης στη διακυβέρνηση της χώρας. Η κυβέρνηση αυτή έχει αναλώσει

το πολιτικό της κεφάλαιο, έχει χάσει την εμπιστοσύνη
των πολιτών και οι εκλογές είναι πλέον μονόδρομος. Ο
πρωθυπουργός μετά τις παλινωδίες που υπέπεσε στους
χειρισμούς μιας ιστορικής συνεννόησης των δύο μεγάλων κομμάτων έθεσε μόνος του το αίτημα των εκλογών.
Ένας χρόνος μνημόνιο. Που πάμε κ. Βαρβιτσιώτη και στη λογική πως η κοινωνία ολοένα
και φτωχοποιείται σε ποιον μπορεί να επενδύσουν οι πολίτες μια ελπίδα ανάταξης;
Το μνημόνιο απέτυχε. Δεν πέτυχε το βασικό του στόχο
που ήταν η επανένταξη στις αγορές. Σήμερα η Ελλάδα
έχει επιπλέον δανειακές ανάγκες γιατί κανένας μα κανένας από τους στόχους που τέθηκαν δεν επετεύχθη. Σ
αυτή τη πραγματικότητα η ελπίδα είναι δύσκολο να
έρθει. Χρειάζεται υπέρβαση, πολύ γρήγορους ρυθμούς
και σαφές πλάνο, δυστυχώς ούτε η Ευρώπη βοηθάει σ
αυτό αφού ούτε από εκεί έχουμε μια σαφή πολιτική κατεύθυνση. Αλλά σίγουρα εμείς πρέπει να διαμορφώσουμε την δική μας. Η διαπραγμάτευση για το δεύτερο
μνημόνιο δεν πρέπει να αφεθεί μόνο στα χεριά της αποτυχημένης κυβέρνησης Παπανδρέου. Πρέπει να δημιουργηθεί κοινή ομάδα διαπραγμάτευσης από όλα τα
κόμματα που είναι διατεθειμένα να βοηθήσουν μια τέτοια προοπτική. Αν κάποιοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια προσπάθεια θα κριθούν από τον
λαό. Νομίζω ότι οι πολιτικές δυνάμεις, που αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών μπορούν πέρα από
κομματικές ταυτότητες και στενούς διαχωρισμούς, να
προχωρήσουν άμεσα σε πολιτικά και θεσμικά άλματα
επανάκτησης της αξιοπιστίας τους απέναντι στην κοινωνία. Η απάντηση δεν σηκώνει ιδεολογικές αναζητήσεις ή επιλογές, αλλά σχέδιο επιβίωσης.
Η εγκληματικότητα, η ανεργία, τα ακραία φαινόμενα αντίδρασης των πολιτών έχουν φουντώσει εξ’ αιτίας της κρίσης. Ένας από τους
πυρήνες του ζητήματος είναι, ως φαίνεται, το μεταναστευτικό. Ποια η θέση σας και με δεδομένο
ότι έχετε χρηματίσει υφυπουργός εξωτερικών;
Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα υφίσταται τις ισχυρότερες πιέσεις από λαθρομετανάστες στην Ευρώπη. Δεχόμαστε κάθε χρόνο πάνω από 100 χιλιάδες
λαθρομετανάστες ενώ άλλες χώρες δεν έχουν ούτε
πάνω από εκατό. Σ’ αυτή την προσπάθεια πρέπει να καταβάλλουμε μεγάλες δυνάμεις και ισχυρή αποφασιστικότητα. Δεν μπορεί να έχει εξαγγελθεί το τείχος στον
Έβρο 6 μήνες και να μην έχει ακόμα υλοποιηθεί. Δεν
μπορεί να συμπεριφερόμαστε με μεγίστη ανεκτικότητα
όπως στην Υπατία. Δεν μπορεί να δημιουργούνται κέντρα υποδοχής μεταναστών στα προάστια όπως στο Ελληνικό. Δεν μπορεί να είναι ακόμα σε ισχύ το ευνοϊκό
περιβάλλον νομιμοποίησης μεταναστών. Σε αυτό το
πλαίσιο η ΝΔ έχει θέσει τη μεταναστευτική πολιτική ως
μία από τις προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα. Μην
ξεχνάτε ότι η αλλαγή του νόμου 3838/10 αποτέλεσε
ένα βασικό όρο εκ μέρους της ΝΔ στη συνεργασία των
δύο κομμάτων.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως ο
κατακερματισμός των πολιτικών χώρων είναι
αποτέλεσμα παθογένειας. Η ΝΔ έχει νιώσει στο
πετσί της αυτόν τον κατακερματισμό με την δημιουργία της Δημοκρατικής Συμμαχίας, εκ μέρους της κ. Ντόρας Μπακογιάννη. Εσείς πως

τοποθετείστε σε αυτό;
Η κρίση που βιώνουμε ως χώρα έχει ακουμπήσει και τα
κόμματα. Παρόλα αυτά τα κόμματα αποτελούν τους
ισχυρούς θεσμούς της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας και δεν πρέπει να τα απαξιώνουμε. Χρειάζεται όμως
μία ριζική μετεξέλιξη των κομμάτων. Χωρίς ανοικτά,
πραγματικά δημοκρατικά, αποκεντρωμένα και αξιοκρατικά κόμματα, δεν μπορεί να λειτουργήσει η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, κόμματα που έχουν μια ριζικά
διαφορετική αντίληψη για τη σχέση τους με την κοινωνία, που μπορούν να εκφράσουν μια πολύπλοκη και αντιφατική κοινωνία. Η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται ούτε
για τους κομματικούς μηχανισμούς ούτε για την κατανομή των κομματικών αξιωμάτων. Ενδιαφέρεται για την
καθαρότητα, την ειλικρίνεια, την πρωτοτυπία και την
υπευθυνότητα των συγκεκριμένων προγραμματικών
προτάσεων κάθε κόμματος. Όσο για την κυρία Μπακογιάννη κριτής των πολιτικών της κινήσεων θα είναι ο
λαός.
Είστε πλέον ένας άνθρωπος της Αυτοδιοίκησης,
δίνοντας μάχες για τα προβλήματα της Γλυφάδας. Θα ήθελα να μου πείτε αν 10 μήνες μετά
την ανακοίνωση της υποψηφιότητας σας για το
δήμο της πόλης σας νιώθετε να οδηγεί κάπου
αυτό το τολμηρό βήμα. Πως αξιολογείτε τους
πρώτους μήνες της θητείας Κόκκορη;
Η απόφαση μου να ασχοληθώ με την αυτοδιοίκηση
ήταν μία πρόθεση να έρθω πιο κοντά στους συμπολίτες μου, να ακούσω τα προβλήματα τους και να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις ώστε η Γλυφάδα να
μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ανθρώπινο προάστιο. Αισθάνομαι δικαιωμένος για την απόφαση μου
αυτή . Ο νέος δήμαρχος παρότι νωρίς για να κριθεί
έδειξε από την πρώτη στιγμή της θητείας του ότι κουβαλάει τις νοσηρές νοοτροπίες του παρελθόντος. Χειρίζεται τις υπηρεσίες του δήμου ως ένα λάφυρο που
κατέκτησε και μπορεί να το μοιράζεται με τους κομματικούς του φίλους. Λυπάμαι που το λέω αλλά η Γλυφάδα οπισθοδρομεί, μένει στάσιμη.
Θα ήθελα την θέση σας για την αξιοποίηση του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.
Στο ζήτημα του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού
αποδείχθηκε η προχειρότητα και η επικοινωνιακή κενότητα που διαχειρίζεται η κυβέρνηση όλες τις μεγάλες
επενδύσεις στη χώρα. Αρχικά ακούγαμε τις διαβεβαιώσεις για το επενδυτικό ενδιαφέρον του Κατάρ, στη συνέχεια είδαμε τα μεγαλεπήβολα σχέδια του Ασεμπίγιο
και τέλος την απόφαση Παπουτσή για κέντρα μεταναστών στο Ελληνικό. Εγώ εμμένω στην άποψη ότι η εξαιρετική θέση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού
μέσα στα όρια της πόλης και η έκτασή του το καθιστούν
μοναδικό στοιχείο για την πολεοδομική ανάπτυξη και
την αναγέννηση της. Δεν είμαστε ενάντια στην πολεοδόμηση του Πάρκου, αλλά θέλουμε να γίνει με σεβασμό στις ανάγκες των γύρω δήμων. Είμαστε ενάντια σε
καζίνο, μεγάλα εμπορικά κέντρα και άκρατη δόμηση
που θα επιβαρύνουν και θα σκοτώσουν την δραστηριότητα σ όλες τις γύρω περιοχές αντί να τις αναπτύξουν. Το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, μπορεί
να αποτελέσει σημαντικό μοντέλο ανάπλασης μεγάλης
κλίμακας με κέντρο το πράσινο, όπου θα συνδυάζεται
η αναψυχή, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός. Ας μη χαθεί
αυτή η ευκαιρία.
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ΘΕΜΑ

Στα αζήτητα περιουσιακά
στοιχεία της ΟΛΥΜΠΙΑΚHΣ
Πως θα αξιοποιηθούν όλα αυτά τα εθνικά περιουσιακά στοιχεία;

bb

Εκεί που κάποτε
γραφόταν ιστορία...
Ταμπέλες έμειναν μονάχα
πίσω από σύρματα,
δείγματα ενδόξου
παρελθόντος.

bb

Του Γιάννη Βασιλακόπουλου
ΦΩΤΟ: Νίκος Ρέσκος

Η

Ολυμπιακή Αεροπορία, υπήρξε κολοσσός
στα χέρια του δημιουργού της Αριστοτέλη
Ωνάση. Διατηρήθηκε ως μια από τις πιο αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο, στα
χέρια του Ελληνικού Κράτους και καθώς, τα τελευταία χρόνια, είχε μπει, εξ’ αιτίας, όχι του
Ελληνικού κράτους, εν τη ευρεία εννοία, αλλά
εξ’ αιτίας των δυο μεγάλων κομμάτων που την
οδήγησαν στο δρόμο της απαξίωσης αφού την
υπερχρέωσαν μετατρέποντας την σε παραμάγαζο υλοποίησης των πελατειακών τους προγραφών. Το ένα κομμάτι της περιουσίας αυτής
της εταιρείας, της «δικής μας εταιρείας» η
οποία ήταν σύμφυτη με την ιστορία και την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας από το
1955 ως σήμερα.
Η περιουσία της Ολυμπιακής, η οποία ιδιωτικοποιήθηκε, τρία χρόνια πριν χωρίς να εξυγιανθεί
πρώτα, αλλά μόνον κατά το πτητικό έργο, σαπίζει ως και σήμερα σε ένα μεγάλο της μέρος αποτυπώνοντας με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την
εικόνα της παρακμής. Και το ερώτημα που τίθε-

ται είναι απλό και η διατύπωση του άμεση. Με τα
λεωφορεία, αλλά και κάποια αεροσκάφη, της
πάλαι ποτέ κραταιάς Ολυμπιακής Αεροπορίας, να
σαπίζουν ακινητοποιημένα στο έδαφος, εκεί που
άλλοτε πήγαιναν κι έρχονταν, ως αναπόσπαστο
κομμάτι της άρτιας εξυπηρέτησης των Επιβατών
ποιος «βολεύεται»; Τα κουβούκλια της «δικής
μας εταιρείας» που φθείρονται μέρα με τη μέρα
ποιον θα ενδιαφέρουν σε λίγο καιρό ακόμη και
ως άχρηστα παλιοσίδερα;
Που θα χρησιμεύουν και για ποιον μπορεί να γίνουν μετά από λίγο καιρό αυτά τα «ξεπερασμένα
προικιά» μιας ταλαίπωρης και «σιτεμένης» νύφης;
Πως θα αξιοποιηθούν όλα αυτά τα εθνικά περιουσιακά στοιχεία, τα «ασημικά» θα μπορούσαμε
με τόλμη να πούμε μιας παλιάς μεγάλης αγάπης
όλων των Ελλήνων, που θαρρείς πως την παντρέψαμε όπως – όπως – κατά το ένα της σκέλος
– πριν διαπιστώσουν όλοι οι μνηστήρες ότι εξελίσσεται σε παράξενη κι ανεπιθύμητη γεροντοκόρη; Είναι σαφές πως η Ολυμπιακή δεν θα βρεί
ποτέ ξανά στα χέρια του όποιου Βγενόπουλου
το μονοπάτι της ανάπτυξης που θα είχε αν την
τύχη της καθόριζε ένα υγιές Ελληνικό Κράτος.
Υγιές όμως !
Το οδοιπορικό του “Β” στον τόπο των κουφα-

ριών της ιστορίας της Ολυμπιακής και το φωτορεπορτάζ που παρουσιάζουμε είναι αποκαλυπτικό. Δεκάδες Λεωφορεία, έχουν παλιώσει πια
και σαπίζουν σε πορεία παράλληλη προς το
χρόνο χωρίς κανείς να μπορεί ούτε καν να φτιασιδώσει την εικόνα της πτώσης και της παρακμής.
Ή, μήπως, δεν ενδιαφέρεται κιόλας να το κάνει;
Ίσως δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν πυλώνα κέρδους για τον κ. Α. Βγενόπουλο, ο
οποίος φυσικά και δεν θέλησε ποτέ να σώσει την
Ολυμπιακή αλλά θέλησε να εκμεταλλευτεί τις τελευταίες της ανάσες. Το κράτος όμως; Το ζήτημα χρονίζει. Από τον Οκτώβριο του 2009 η
Εθνική Κεφαλαίου ΑΕ, που είναι αρμόδια για το
θέμα της αξιοποίησης, έχει προβεί σε ανακοινώσεις.
Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με
ημερομηνία 20 Οκτωβρίου του 2009 η Εθνική
Κεφαλαίου διορισθείσα με δικαστική απόφαση
ειδική εκκαθαρίστρια των τριών εταιριών της "παλαιάς Ολυμπιακής", ευθύς ως ανέλαβε τα καθήκοντά της περί τα μέσα Οκτωβρίου 2009,
προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για
τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, τα
οποία αποτελούν και περιουσία του Ελληνικού
Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, έχει μεταφέρει όλο το αεροπορικό υλικό των αεροσκαφών σε χώρους φυλασσόμενους σε υπόστεγο και κτίρια στο Ελληνικό.
Η μεταφορά ολοκληρώθηκε στις
Επίσης, έχουν μεταφερθεί όλος ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα γενικά αρχεία σε χώρους
της Διεύθυνσης Πληροφορικής και σε χώρους
αποθήκευσης στο Ελληνικό. Όλοι οι χώροι είναι
πλήρως φυλασσόμενοι.
Ήδη ολοκληρώνεται η μεταφορά του κινητού
εξοπλισμού στο Ελληνικό (χώρος υπογείου των
παλαιών αιθουσών της Ολυμπιακής). Συνεπώς
είναι γνωστό που καταλήγουν τα μεταφερόμενα
υλικά.
Τα άτομα που "μπαινοβγαίνουν" στα υπόστεγα για τις μεταφορές των υλικών, είναι επιλεγμένοι μεταφορείς και προσωπικό της Γενικής
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που επιβλέπουν τις μεταφορές και η είσοδος τους έχει επιτραπεί με ονομαστική κατάσταση από την
Olympic Engineering του κ. Α. Βγενόπουλου.
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο κ. Α.
Βγενόπουλος δεν θα έχει ενημερωθεί σχετικά με
τις ενέργειες της Εθνική Κεφαλαίου, για τη μεταφορά των κινητών περιουσιακών στοιχείων της
"παλαιάς Ολυμπιακής" που βρίσκεται σε εξέλιξη
και των διαδικασιών που ακολουθούνται, προ-
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ΑΡΘΡΟ
ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ

Δίκαιο του Αίματος

Ο

κειμένου να μην απαξιωθούν κατά τη μεταφορά
τους και να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον.
Ως προς το στόλο των Ολυμπιακών Αερογραμμών, στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι
όλα τα αεροσκάφη των Ολυμπιακών Αερογραμμών είναι σταθμευμένα σε ειδικό χώρο του
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (A.I.A.) και συντηρούνται πλήρως, σύμφωνα με τα οριζόμενα από
τους κατασκευαστές, από τις εταιρίες AIR CONTRACTORS ENGINEERING LIMITED, AIR
COMET S.A. και OLYMPIC AIR S.A., με συμβάσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας.
"Βρισκόμαστε σε διαδικασία ανάθεσης του
συνόλου των εργασιών συντήρησης (preservation) για όλους τους τύπους αεροσκαφών των
Ολυμπιακών Αερογραμμών στην OLYMPIC AIR
S.A. / OLYMPIC ENGINEERING S.A. Έχουν γίνει
οι απαιτούμενες ενέργειες για την προσθήκη επιπρόσθετης ποσότητας καυσίμου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τους κατασκευαστές, στις δεξαμενές των αεροσκαφών ώστε να μην προκύψει

ζημία και απαξίωση του πτητικού υλικού" τονίζεται στην ανακοίνωση.
Ως προς τη φύλαξη των πτητικών μέσων σημειώνεται ότι ο χώρος που είναι σταθμευμένα τα
αεροσκάφη επιτηρείται σε 24ωρη βάση από την
εταιρία του αεροδρομίου (A.I.A.), σύμφωνα με
τις συμβατικές της υποχρεώσεις και σύμφωνα με
τον αυστηρό Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας της
ΥΠΑ.
"Πέραν τούτου, το τεχνικό προσωπικό των
ΟΑΕ προγραμματίζει σε καθημερινή βάση ελέγχους στα σταθμευμένα αεροσκάφη. Συμπληρωματικά η προσέγγιση στο χώρο στάθμευσης
απαιτεί την ύπαρξη ειδικού οχήματος (followme) από τον A.I.A. Τέλος είναι αυτονόητο, ότι η
εκποίηση του ενεργητικού θα γίνει σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από το νόμο (άρθρο 14α του
ν. 3429/2005, όπως ισχύει)" αναφέρεται στην
ανακοίνωση. Πολύ θα θέλαμε να ξέρουμε τι
από όλα αυτά έχει γίνει ως σήμερα και που οφέλησαν το Ελληνικό Δημόσιο.

bb

Λεωφορεία,

σκάλες, σίδερα.

bb

Ένα ιστορικό λογότυπο
σε μαρασμό...

Έλληνας νομοθέτης: «εμερίμνησε να διαφυλάξει την
εθνική ομοιογένεια του κράτους, μεταξύ των άλλων, και
δια της θεσπίσεως δικαίου ιθαγένειας, του οποίου οι ρυθμίσεις εβασίζοντο, κατ΄ αρχήν, στο σταθερό κριτήριο του «δικαίου του αίματος» (ius sanguinis), δηλαδή την καταγωγή από
Έλληνες γονείς».
Οι παραπάνω αράδες αποτελούν άρθρο του Συντάγματος της
Ελλάδας- το αναφέρω προς αποφυγήν δηκτικών σχολίων με
σαφές ρατσιστικό και προβοκατόρικο περιεχόμενο.
Τα γεγονότα πλέον είναι σαφή στη χώρα μας κι οι συζητήσεις
περί μεταναστευτικών ζητημάτων αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης τόσο στα κανάλια στο δελ τίο των 8 μεταξύ «ειδημόνων» όσο και στο Κυριακάτικο, οικογενειακό τραπέζι
μετά τη συζήτηση περί θρησκείας και πολιτικής. Η ζωή της
Αθήνας καθημερινά ζημώνεται με το νέο πολυφυλετικό μοντέλο διαβίωσης το οποίο επιβάλλεται συνεχόμενα, διαμορφώνοντας καινούριες συνήθειες, καινούριες αντιδράσεις και
καινές τάξεις πραγμάτων. «Οι πόλεις έχουν πάψει να είναι γειτονιές.», ακούω συχνά. Πράγματι, η εγκληματικότητα κατά περιοχές γνωρίζει ανεπανάληπτη αύξηση ενώ ταυτόχρονα το
βιωτικό επίπεδο των άλλοτε ιστορικών σημείων της πόλης
βλ. Άγιος Παντελεήμων πέφτει ραγδαία προκαλώντας τις αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι νιώθουν ξένοι στην πόλη
τους. Απόδειξη άλλωστε τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά της
ΧΑ στην περιοχή που αν και φονταμενταλιστική οργάνωση
είναι φορέας έμπνευσης ασφάλειας, η απουσία της οποίας
είναι και το άμεσο πρόβλημα. Οι Έλληνες δεν ήταν ποτέ ξενοφοβικοί. Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν μετά την αποκατάσταση
της δημοκρατίας στην Αλβανία σε συνδυασμό με την πτώση
της ΕΣΣΔ και το άνοιγμα των ελληνικών συνόρων. Ουσιαστικά , τα μεγάλα μεταναστευτικά κινήματα της δεκαετίας του
'90 προξένησαν την αρνητική αντίδραση των Ελλήνων στους
λαούς που αναζητούσαν το «καλύτερο αύριο» και προφανώς
όχι αδικαιολόγητα.
Στο σταυροδρόμι των ηπείρων οπού τυχαίνει να βρίσκεται η
χώρα μας και δη με τα διπλωματικά δεδομένα της εποχής, η
Ελλάδα αποτελεί το προπύργιο και ταυτόχρονα τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα σε Ασία και
Αφρική. Κοινώς, αποτελεί τον ορίζοντα του δυτικού πολιτισμού και μετουσιώνει την ελπίδα του κάθε αναξιοπαθούντος
που προσπαθεί με κίνδυνο της ζωής του να αρχίσει μια νέα
ζωή με βασική αρχή το σεβασμό απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι όμως η χώρα μας αυτή καθ'αυτή ο στόχος. Η Ελλάδα είναι η αρχή.
Βέβαια, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης και η
Ελλάδα είναι ένα εθνικό κράτος το οποίο ναι μεν θεσμοθετήθηκε τον 19ο αιώνα, αλλά έχει θέσει το στίγμα της πολιτισμικά και εθνικά χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτό ενέχει ήθη, έθιμα,
παραδόσεις, γλώσσα,θρησκεία, πνεύμα τα οποία συνθέτουν
την ελληνική ταυτότητα. Μα σκοπός κανενός όμως δεν είναι
η βία. Άρα; Εδώ υπεισέρχεται η ανάγκη για θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι στα
άμεσα ενδιαφέροντα μου το αν η λέξη «ποσόστοση» έχει
γίνει πλέον φιλοπασοκικό ανέκδοτο, αλλά θεωρώ πως η κατάφορη αδικία σε βάρος της Ελλάδας σε αυτό το επίπεδο
οφείλει να σταματήσει.
Ας μου επιτραπεί λοιπόν η άκομψη, λαϊκή φράση: «Πού θα
τους βάλουμε όλους αυτούς», που μας έρχονται απρόσκλητοι;”
Η λύση βρίσκεται στους Ευρωπαίους εταίρους μας, που σημειωτέον, ναι, είναι αρκετά πιο ρατσιστές από εμάς. Η ελληνική
διπλωματία πρέπει να απαιτήσει πλέον το δέοντα σεβασμό
υποδεικνύοντας πως τα σύνορα και των άλλων «μεγάλων»
της Ένωσης πρέπει να ανοίξουν γι' αυτούς τους ανθρώπους.
Το μόνο που προκαλείται είναι μια συνεχής ξενηλασία πλήρως δικαιολογημένη. Τα πράγματα κι όμως είναι πολύ ξεκάθαρα, από την αρχή του κειμένου. Λόγο σ'αυτή τη χώρα
έχουν οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες. Καιρός να τον ακούσουμε
με ηχηρά μηνύματα όχι μόνο σε περιόδους εκλογών- είναι και
πολλές τελευταία- με πηχιαίους τίτλους ύφους «κέρδισε η
αποχή», «πλήρης απαξίωση του πολιτικού συστήματος»,
«62% αποχή». Αλλά, με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο: συμμετοχή στα κοινά, προσπάθεια για ανάπτυξη, παραγωγικότητα, πολιτισμός, ζωή.
Και κλείνω με ένα τσιτάτο-τίτλο τραγουδιού: "People have
the power."
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παραπολιτικά
Ενεργός αιμοδότης ο Γιώργος Ασημακόπουλος
Ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας κ. Γιάννης Φωστηρόπουλος, αναφέρθηκε προ ημερησίας διατάξεως στο ζήτημα της αιμοδοσίας, λέγοντας ότι δεν είχε τη δέουσα ανταπόκριση και ζήτησε απ' τους δημοτικούς συμβούλους να είναι περισσότερο δραστήριοι γύρω
από το θέμα αυτό.
Διευκρίνησε μάλιστα, πως, αν κάποιος δ.σ. για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να δώσει αίμα, να φροντίζει ώστε να φέρνει κάποιους γνωστούς ή φίλους του. "Έτσι", είπε, "θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα".
Βέβαια, κι απ' όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ένας από τους πιο συνεπείς αιμοδότες δημοτικούς συμβούλους στο Παλαιό
Φάληρο, εδώ και πολλά χρόνια, είναι ο Γιώργος Ασημακόπουλος, ο οποίος, όχι μόνο δίνει κάθε φορά αίμα, αλλά περνάει απ'
όσα καταστήματα γνωρίζει και κολλάει τις αφήσες για την αιμοδοσία.
Αιμοδότης και αφισοκολλητής λοιπόν, ο Γιώργος Ασημακόπουλος, για τον οποίο, μόνο καλά μπορεί ν' ακούσει κανείς σ' ολόκληρη την περιοχή. Προ πάντων, όμως, Κύριος, με όλη τη σημασία της λέξης.
Στη φωτογραφία με το Δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη σε παλαιότερη λαμπαδηδρομία.

Συζήτηση για τα οικονομικά
Συζήτηση για τα οικονομικά. Αυτό ζήτησαν οι
δ.σ. Αλίμου, Νίκος Τσαμπαρλής και Χρήστος
Δουρίδας από τον Δήμαρχο στη συνεδρίαση
του Δ.Σ. (22-6-11), ο οποίος τους απάντησε
πως, το ζήτημα αυτό θα έλθει για συζήτηση στο
σώμα μέσα στον Ιούλιο.
Όπως είπε, θα μιλήσουν και για τα δάνεια, αλλά
και για άλλα θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά.
Πέραν αυτών, όμως, θα του δοθεί η ευκαιρία να
ενημερώσει όλες τις παρατάξεις γύρω απ' τα νέα
νομοσχέδια, καθώς κι απ' όσα έχουν αποφασίσθεί και ψηφισθεί, σχετικά με το νέο οικονομικό
τοπίο σ' ότι αφορά τους Ο.Τ.Α.

Καλό!

Ο

επικεφαλής της παράταξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ", δημοτικός σύμβουλος Αλίμου, Χρήστος Δουρίδας, στη συνεδρίαση της
22ας Ιουνίου, ανάμεσα σε άλλα, μίλησε για τους
Παιδικούς Σταθμούς και για τα δημοτικά σχολεία,
ζητώντας από το
δήμαρχο μια, έστω
και ανεπίσημη, ενημέρωση για τα αποτελέσματα
της
πρόσφατης απογραφής πληθυσμού, προκειμένου να γνωρίζουν
πόσα παιδιά έχει ο Δήμος στης ηλικίες αυτές.
Το καλύτερο, όμως, το είπε όταν αναφέρθηκε
στο γενικότερο έργο της δημοτικής αρχής και την
αναποτελεσματικότητά της πάνω σ' αυτό, λέγοντας χαρακτηριστικά: "Η Κυβέρνηση, το
Δ.Ν.Τ. και η Τρόϊκα, τρέχουν με ρυθμούς FORMOULA 1 κι εμείς, ως Δήμος, με ρυθμούς χελώνας!".

Η στέγαση των μεταναστών

Π

άνω στο θέμα αυτό, τόσο ο Δήμαρχος όσο
και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ανδρέας
Κονδύλης, ξεκαθάρισαν πως, τα όσα ακούγονται για τη στέγαση (φιλοξενία) των λαθρομεταναστών στις εγκαταστάσεις του πρώην
Αεροδρομίου του Ελληνικού, είναι παντελώς
ανακριβή.
Ο κ. Ορφανός είπε ότι αυτή η "καραμέλα" που

πιπιλάνε κάποιοι, θα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή και ότι όλα αυτά τα διαψεύδει κατηγορηματικά.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Κονδύλης νωρίτερα, ήταν
κάτι περισσότερο από σαφής όταν έλεγε πως, τίποτε απ' αυτά που διαδίδονται δεν υφίσταται και
ότι πρέπει - επιτέλους - να μπει ένα τέλος σ' αυτή
την υπόθεση, αφού τα όσα "κυκλοφορούν"
είναι προϊόντα παραπληροφόρησης και φημών
χωρίς βάση.
Σ.Σ. Ε, όχι και παραπληροφόρηση κύριε Δήμαρχε
και κύριε Αντιδήμαρχε. Εδώ έγινε θέμα στη
Βουλή, με την ερώτηση Βαρβιτσιώτη και την
απάντηση Παπουτσή, ενώ ο γείτονας δήμαρχός
σου στο Ελληνικό, εγκατέστησε σε κτίριο της
ΟΣΠΑ λαθρομετανάστες και χωρίς την άδειά της
μάλιστα. Καλά κάνουν και συντηρούν το θέμα
στην επιφάνεια. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε....

Αμαρτία ομολογουμένη...

Ο

αρχηγός της παράταξης που στηρίζεται από
τη Ν.Δ. Νίκος Τσαμπαρλής, μεταξύ
άλλων, στάθηκε και στον τομέα της καθαριότητας στο δήμο, λέγοντας πως, παρ' όλες τις φιλότιμες
προσπάθειες
του
αρμοδίου
αντιδημάρχου κ. Ευαγγελίου, ο Δήμος Αλίμου
είναι ο πιο βρώμικος δήμος των νοτίων προαστίων.
Απαντώντας ο δήμαρχος κ. Ορφανός, παραδέχθηκε ότι, όντως, δεν είναι και οι ίδιοι ως Διοίκηση ικανοποιημένοι στο βαθμό που θα ήθελαν,
εξηγώντας πως, αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν
πολλά προβλήματα λόγω "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ".
"Παρ' όλα αυτά", είπε, "μέσα από τις μεγάλες
δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά
προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό
για την εξυπηρέτηση των δημοτών μας".

Οι “κλειστές”
του κυρίου Δημάρχου

Τ

ις "κλειστές" του έχει ο δήμαρχος της παραλιακής, που στη δικογραφία φαίνεται να συνομιλεί με έναν από τους ήδη προφυλακισμένους
αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., που εκβίαζαν μαγαζιά
αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.
Και που είσαι ακόμα... Άλλωστε, τα στοιχεία που
καταφθάνουν συνεχώς στο vimaonline.gr έχουν
πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Υπομονή χρειάζεται άλλωστε, γιατί η ανακρίτρια έχει αρχίσει
και καλεί πολύ κόσμο απ’ τη συγκεκριμένη περιοχή... Κι όχι τίποτε άλλο, αλλά καιρός είναι να
πέσουν επιτέλους τα προσωπεία κάποιων δήθεν

"καλών"... παιδιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

το εκφράζουν. Περιμένουν...

Αγωνίες...

Τζέντλεμαν

Κ

Τ

ατά τη διάρκεια της συζήτησης για την προσχώρηση του Διον. Χατζηδάκη στο κόμμα
της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, ο δημοτικός
σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Τριάντος, ο
οποίος απ' την αρχή συντάχθηκε με τον κ. Μινέτο, ανεξαρτητοποιηθείς κι αυτός από την παράταξη που στηρίχθηκε επίσημα απ' το ΠΑΣΟΚ
μ' επικεφαλής τον κ. Δέτση, απευθυνόμενος
στον δήμαρχο, του είπε (πάνω - κάτω) τα εξής:
"Ελπίζω κύριε Δήμαρχε, να αξιοποιηθείτε ανάλογα απ' το κόμμα στο οποίο προσχωρήσατε,
ώστε να... "απαλλαγούμε" από σας"(!)
Η αλήθεια είναι πως, ο κ. Τριάντος αυτά τα είπε
χαριτολογώντας. Παρ' όλα αυτά, έδειξε ότι έχει
τις... αγωνίες του για το τι θα κάνει ο δήμαρχος
στη συνέχεια. Έδειξε όμως, πως έχει και το θάρρος να το πει δημόσια, κάτι που πολλοί συνάδελφοί του μπορεί να το σκέφτονται, όμως, δεν

ζέντλεμαν ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.
Νίκος Δέτσης, που συνεχάρη δημοσίως την
προϊσταμένη του δήμου κυρία Γεωργία Μπόγρη
για την άμεση σνταπόκριση στο αίτημά του για
να του χορηγηθούν απ' την Ταμειακή Υπηρεσία
τα έγγραφα που αφορούσαν την υπεξαίρεση
χρημάτων από το ταμείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου.
Ως γνωστό, για το θέμα αυτό αναφερθήκαμε
εκτενώς σε προηγούμενα - πρόσφατα δημοσιεύματά μας, που αποκαλύφθηκε από τη διοίκηση
του δήμου μετά από έκτακτο διαχειριστικό
έλεγχο που έγινε από τον τ. Πρέοδρο του ΔΑΚ
κ. Νίκο Γιαννιό και σε συνεργασία που είχε με
τον δήμαρχο κ. Χατζηδάκη, ο οποίος μετά από
αυτό, έχει δώσει εντολή να γίνει τακτικός έλεγχος σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Πορνεία στην Παραλιακή

Κ

αι ξαφνικά, προέκυψε κι αυτό στον Άλιμο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Τετάρτης 22
Ιουνίου, κι ενώ ο Δήμαρχος Θάνος Ορφανός είχε
απαντήσει σ' όλα τα τα προ Ημερησίας Διάταξης
θέματα που αναφέρθηκαν από όλες τις πλευρές της
αντιπολίτευσης, δημότης της περιοχής, νομικός στο
επάγγελμα, ζήτησε τον λόγο και μίλησε για τις ιερόδουλες, οι οποίες κάνουν "πιάτσα" σε διάφορα
σημεία του Αλίμου και, όλως ιδιαιτέρως στην παραλιακή, με την πλέον χαρακτηριστική περίπτωση
των γυναικών αυτών που στήνουν "καρτέρι"
ακόμη κι έξω από την αίθουσα του Δ.Σ.! (Σ.Σ. κι
όντως, αυτό συμβαίνει).
Ο κάτοικος αυτός λοιπόν, είπε για τις πόρνες και
τους "νταβατζήδες" τους στην πόλη και ρώτησε τη
δημοτική αρχή τι έχει κάνει γι' αυτό που γίνεται
δίπλα τους κάθε βράδυ, αναφέροντας, πως, αυτές
και οι "προστάτες" τους, έχουν φθάσει στο σημείο να ενοχλούν μέχρι και μικρά παιδιά, τα οποία
τυχαίνει να περνάνε από κει.

Παρεμβαίνοντας ο δημοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τέως
αστυνομικός και καλός δ.σ., είπε ότι, αυτό είναι ένα
πολύ σοβαρό θέμα και παρακάλεσε - προέτρεψε τη
διοίκηση να το φέρει προς συζήτηση στην αμέσως
επόμενη συνεδρίαση του σώματος.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος κ. Ορφανός, τόνισε πως, ο δήμος έχει ενημερώσει τις αρμόδιες
αστυνομικές αρχές γι' αυτά που συμβαίνουν και καταγγέλονται απ' τους κατοίκους, όμως, και δυστυχώς, λόγω της μετατροπής του αδικήματος της
πορνείας σε πταίσμα, η Αστυνομία δεν μπορεί να
κάνει πολλά πράγματα. "Τις συλλαμβάνουν, όμως,
μετά από λίγο τις αφήνουν, αφού δεν μπορούν να
κάνουν τίποτα άλλο. Υπάρχει πρόβλημα....", είπε,
κλείνοντας την τοποθέτηση - απάντησή του γύρω
από το ζήτημα.
Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και
επί σειρά ετών αντιδήμαρχος κ. Νίκος Τσαμπαρλής, αναφερόμενος σχετικά, θύμισε ότι την περίοδο διοίκησης Μαντζουράνη (στην οποία
συμμετείχε και ο ίδιος), αντιμετώπισαν κι αυτοί το
πρόβλημα με τις γυναίκες που εκδίδονται, όμως,
πήγαιναν με το περιπολικό της Δημοτικής Αστυνομίας στα σημεία της "πιάτσας", και με αναμμένο το
φάρο, απέτρεπαν τους "πελάτες" να πλησιάσουν.
"Δεν τολμούσαν να πλησιάσουν, κι έτσι οι ιερόδουλες αναγκαζόντουσαν να εγκαταλείπουν τα
στέκια τους και έφευγαν", είπε.
Να σημειώσουμε πως, κατά τη διάρκεια που γινόταν αυτή η συζήτηση, ακριβώς έξω από την πόρτα
του περιβόλου της αίθουσας του Δ.Σ., οι νεαρές
εκδιδόμενες "ψάρευαν" πελάτες.
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παραπολιτικά
Ανακρίβειες και ρύπανση

Ο

Αντιδήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ.
στάθηκε σε κάποιες αφισέτες που είχε τοποθετήσει
πάνω
στα
νεοφυτευθέντα δένδρα
της Λεωφ. Καλαμακίου η
δημοτική κίνηση “Άνω Κάτω στο Καλαμάκι”
(ΣΥΡΙΖΑ), οι οποίες
έγραφαν:
“Κόστισα
μόνο... 650 ευρώ!”,
“Λεφτά υπάρχουν! Σιγά τα 650 ευρώ που κόστισα...” κλπ παρόμοια, τα οποία ο κ. Κονδύλης
χαρακτήρισε ως αναληθή και ανακριβή, αφού
όπως είπε, το κάθε δένδρο στοίχισε πολύ λιγότερα χρήματα, κάτω από 300 ευρώ και όχι τα
ποσά που αναφέρονται.
Έκλεισε την τοποθέτησή του δε, λέγοντας:
“Καλό είναι λοιπόν, να μην λέγονται ή διαδίδονται τέτοιες ανακρίβειες, που, πέραν όλων
των άλλων, ρυπαίνουν και το περιβάλλον γενικότερα, με τον τρόπο που εκφράζονται στους
δρόμους”.

Ο “Συμπαραστάτης”
περιμένει...
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Όλοι
μαζί για τον Άλιμο” Νίκος Τσαμπαρλής, αναφέρθηκε στο θεσμό “Συμπαραστάτης του δημότη” και όπως αυτός μπήκε στον δημοτικό βίο
λόγω “Καλλικράτη”. Για την ακρίβεια, ενημέρωσε το σώμα ότι, με κάποια νέα τροποποίηση
του Νόμου, είναι δυνατόν, και τώρα, να εκλέξουν κάποιο πρόσωπο κοινής αποδοχής για τη
θέση αυτή, αρκεί να το επιθυμεί και η Διοίκηση.

Ενημέρωση
από... πρώτο χέρι

Α

παντώντας στην αντιπολίτευση σχετικά με τη
συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο
της “ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.”, ο δήμαρχος Αλίμου
Θάνος Ορφανός, είπε πως, “αυτή είναι μία
πολύ μεγάλη και σοβαρή εταιρεία, στην οποία
πήγα μετά από την ομόφωνη απόφαση της ΤΕΔΚΝΑ και κατόπιν προτροπής όλων των δημάρχων των όμορών μας Δήμων”.
Θεώρησε μάλιστα τη συμμετοχή του αυτή ως
κάτι πολύ θετικό, αφού θα έχουν άμεση ενημέρωση γύρω απ’ τις εξελίξεις στους χώρους του
π. αεροδρομίου και σ’ όσα σκέφτεται να κάνει
εκεί η κυβέρνηση, για τη γενικότερη ανάπτυξη
της περιοχής.
Ολοκληρώνοντας, είπε: “Είναι γεγονός, ότι
στην περίπτωση αυτή θα έχουμε ενημέρωση από
πρώτο χέρι κι όμως, υπάρχουν εδώ μέσα κάποιοι συνάδελφοι που δυσανασχετούν γι’ αυτή
την τοποθέτησή μου”.
Αναφορικά δε, με τα πρώτα (ανεπίσημα ακόμα)
αποτελέσματα της πρόσφατης απογραφής, είπε
πως, απ’ ότι φάνηκε, ο Δήμος Αλίμου δεν μεγάλωσε, παρ’ όλο που ο κόσμος είναι περισσότερος απ’ την προηγούμενη φορά.
Κι αυτό το εξήγησε, λέγοντας ότι, αρκετοί κάτοικοι της πόλης έφυγαν για να απογραφούν
στους τόπους καταγωγής τους, καθώς και το ότι
υπήρξαν αρκετοί, επίσης, που για άλλους, διαφόρους λόγους, δεν ήταν στα σπίτια τους τις
ημέρες της απογραφής.

Τα στοιχήµατα που χάνει η ∆ιοίκηση Κόκκορη

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η

αποφασιστικότητα της Δημοτικής αρχής
του Δήμου Γλυφάδας να κοιτάξει «ίσια
στα μάτια» προβλήματα χρονίζοντα και απολύτως καυτά για την περιοχή, διατυπώνεται
από όλους τους εκπροσώπους της και σε
όλους τους τόνους. Αποτελούν, ωστόσο,
προβλήματα είτε παλιά, γνωστά και σύμφυτα
για την περιοχή, όσο και άλλα επίκτητα που
μοιάζουν δύσκολα αντιμετωπίσιμα.
Το θέμα της Εγκληματικότητας για παράδειγμα, ειδικότερα δε η μορφή που έχει πάρει το ντόπιο έγκλημα, φαντάζει «βουνό» την ώρα που στις
γειτονιές της Γλυφάδας το φαινόμενο της ανασφάλειας διογκώνεται με ρυθμούς περίπου ανεξέλεγκτους, καθώς και η «μορφολογία» του
εγκλήματος μεταλλάσσεται με ρυθμούς, ομοίως
ιλιγγιώδεις. Μα δεν είναι μόνον αυτό.
Η αγορά της πάλαι ποτέ εμπορικά και καταναλωτικά πολύ ελκυστικής πλατείας της Γλυφάδας, βρίσκεται, την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές
σε πλήρη και απόλυτο μαρασμό. Δεν βοηθά η δημοτική αρχή την κατάσταση λένε στο «Β» τόσο
οι ιδιοκτήτες όσο και οι εργαζόμενοι στα άλλοτε
κραταιά και πολυσύχναστα καταστήματα. “Σήμερα
η κατάσταση γίνεται ολοένα και χειρότερη”, μας
λένε, “με την κρίση να βαθαίνει πια και να περιγράφεται από χαρακτηριστικά τέλματος, που στο
βάθος του συναντά το απόλυτο αδιέξοδο. «Ο
Δήμος ακολουθεί καθαρά εισπρακτική πολιτική
και δεν βοηθά την κατάσταση. Κάποιες φορές μάλιστα με τα στελέχη της δημοτικής αρχής να λαϊκίζουν η εικόνα γίνεται χειρότερη»
Το επίπεδο της καθαριότητα δεν βρίσκεται ακόμη
σε ικανοποιητικό βαθμό παρά τις μεμονωμένες,
αξιέπαινες, αλλά πάντως, λίγες πρωτοβουλίες, οι
οποίες αναλαμβάνονται από κάποιους παράγοντες του Δήμου, όπως για παράδειγμα την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας. Άντζελα
Καρατσιώλη που έχει αναλάβει δράσεις, τόσο
στην παραλία όσο και στον Υμμητό. Εύλογος ο
προβληματισμός κάποιων που προειδοποιούν ότι
τα στοιχήματα χάνονται το ένα πίσω από το άλλο
για την δημοτική αρχή της πόλης. Και δεν είναι
λίγα.
Το καθεστώς της παραλίας δεν ξεκαθαρίζεται με
λόγια, η συζήτηση για το ζήτημα του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και της αξιοποίησης
του, μετατίθεται συνεχώς και δεν οδηγεί σε συγκεκριμένη οπτική, σε ένα θέμα στο οποίο ο δήμος
της Γλυφάδας μπορεί και πρέπει να έχει θέση
πρωταγωνιστή, μα δεν το κάνει. Η στρατηγική της
«εκκαθάρισης» της παραλίας – που ξεκίνησε, πριν

Την ίδια ώρα λέγεται σε ένα πολύ ευρύ πεδίο
πως η δημοτική διοικηση υπό τον Κώστα Κόκκορη, δείχνει να χάνει το «τρένο» του κύρους
και της αξιοπιστίας σε σχέση με τους εργαζόμενους του δήμου, οι οποίοι δηλώνουν
«απρόθυμοι» να δουλέψουν με αυτό το «παραπάνω» της δύναμης τους για έναν δήμαρχο
που δεν τους σέβεται, όπως λένε.
από μερικές εβδομάδες, με την κατεδάφιση του
κέντρου «ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ» πρέπει να τεκμηριωθεί και
να συνεχιστεί για να έχει σαφές περιεχόμενο. Αλλιώς, οι προθέσεις μένουν προθέσεις και απλά
«δικάζονται» χωρίς να πείθουν κανέναν.
Την ίδια ώρα λέγεται σε ένα πολύ ευρύ πεδίο πως
η δημοτική διοικηση υπό τον Κώστα Κόκκορη,
δείχνει να χάνει το «τρένο» του κύρους και της
αξιοπιστίας σε σχέση με τους εργαζόμενους του
δήμου, οι οποίοι δηλώνουν «απρόθυμοι» να
δουλέψουν με αυτό το «παραπάνω» της δύναμης
τους για έναν δήμαρχο που δεν τους σέβεται,
όπως λένε.
Αυτή η πρακτική ανάγκασε ως και την κ. Αθηνά
Λυγνού και τους «Ανοιχτούς Ορίζοντες», που
βρίσκονται μακριά από κάθε μορφή λαϊκισμού,
να παρέμβει με μιαν οργισμένη ανακοίνωση.
Για άλλη μια φορά βρίσκονται σε ένταση οι σχέσεις του κ. Δημάρχου με τους εργαζόμενους του
Δήμου και είναι η τρίτη από την ανάληψη των καθηκόντων του. Αφορμή, σύμφωνα με ανακοίνωση του σωματείου τους, είναι «…σωρεία
περιστατικών με αυταρχική και απαράδεκτη συμπεριφορά σε υπαλλήλους του Δήμου…», «…οι μετακινήσεις των υπαλλήλων της Οικονομικής
Υπηρεσίας που γίνονται πέρα από κάθε υπηρεσιακή ανάγκη και λογική…», «…οι αυθαίρετες
αποσπάσεις υπαλλήλων του ΚΑΠΠΑ (Διαχειριστικό Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Γλυφάδας)
στο Δήμο…» κ.α.
Καταγγέλλοντας αυτή την πρακτική και συμπεριφορά το σωματείο των εργαζομένων και για να
υπερασπίσει, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση,
προπαντός την αξιοπρέπειά τους, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 30/5, δίωρη στάση εργασίας
(10.00-12.00) και συγκέντρωση μπροστά στο
Δημαρχείο. Στα πλαίσια αυτά έγινε ενημέρωση
στους εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων
που είχαν προσκληθεί, μεταξύ των οποίων ήταν
και η Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ
κ. Αθηνά Λυγνού.
Από όποια πλευρά και να προσεγγίσει κανείς το
όλο ζήτημα, είναι λυπηρό, την ώρα που ο Δήμος
μας, χρειάζεται συστράτευση των δυνάμεών του

και δημιουργική αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού του, να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα που
είναι φυσικό να δημιουργούν ένα αρνητικό περιβάλλον. Βεβαίως υπάρχουν συσσωρευμένα προβλήματα από την μακροχρόνια κακοδιοίκηση του
Δήμου.
Βεβαίως, οι σχέσεις εργαζομένων και της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής δεν οικοδομήθηκαν
πάντα πάνω στις αρχές της αντικειμενικότητας και
της αξιοκρατίας. Βεβαίως, υπάρχουν και εργαζόμενοι που δεν αποδίδουν και πρέπει να ληφθούν
μέτρα.
Απ’ αυτό το σημείο όμως, μέχρι την αυταρχική
συμπεριφορά, την απαξίωση όλων, την μείωση
των προσωπικοτήτων και της εκδικητικής λογικής,
όπως καταγγέλεται, υπάρχει τεράστια απόσταση.
Οι εργαζόμενοι, στη μεγάλη τους πλειοψηφία,
έχουν δείξει τις ικανότητές τους, κάνουν καλά τη
δουλειά τους όταν δεν εμποδίζονται κι όταν χρειάστηκε, τις περιόδους που διαλύονταν οι Δημοτικές Αρχές, ήταν αυτοί που κράτησαν την
στοιχειώδη λειτουργία του Δήμου και απέτρεψαν
την κατάρρευση.
Σήμερα ο Δήμος μας χρειάζεται γενική ανασυγκρότηση, νέο σύγχρονο Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας και ένα επιστημονικά μελετημένο Οργανόγραμμα.
Χρειάζεται επιμόρφωση των υπαλλήλων, πλήρη
μηχανοργάνωση, νέες υπηρεσίες που δεν υπάρχουν, αξιοκρατική ανάδειξη των στελεχών, διάταξη του προσωπικού με βάση τα προσόντα του
και στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση και την
εξυπηρέτηση των δημοτών. Όλα αυτά και άλλα
πολλά, είναι σίγουρο πως δεν είναι δυνατόν να
γίνουν μέσα στο κλίμα που δημιουργείται. Οι εργαζόμενοι είναι η μηχανή που θα πάει τα πράγματα μπροστά, αρκεί να αξιοποιηθούν σωστά κι
όποιος δεν το καταλαβαίνει σημαίνει ότι δεν μπορεί να δώσει λύσεις.
Οι “ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” είναι στον αντίποδα αυτής της λογικής, συμπαραστέκονται στους
εργαζόμενους και ήταν δίπλα τους όλα αυτά τα
χρόνια αποκρούοντας την κατασυκοφάντησή
τους και προβάλλοντας τα δικαιώματά τους,
χωρίς να υπολογίζουν το πολιτικό κόστος. Βεβαίως και πρέπει όποιοι δεν εργάζονται ή παρανομούν να μπουν στη θέση τους και να έχουν τις
προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες. Αυτό
όμως πρέπει να γίνει μόνο για τις συγκεκριμένες
περιπτώσεις με στοιχεία και διαφάνεια.
Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης, συνεργασίας και δημιουργικής αξιοποίησης των εργαζομένων και όχι
σχέσεις αντιπαλότητας.
Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας δέχονται μια άνευ
προηγουμένου επίθεση στα εργασιακά, ασφαλιστικά και οικονομικά τους δικαιώματα και μάλιστα, για να δικαιολογήσουν την πολιτική της
ιδιωτικοποίησης και της εκποίησης, προσπαθούν
να μας πείσουν ότι για τα δεινά της χώρας μας
φταίει ότι είναι δημόσιο. Είναι αναγκαίο, επομένως, περισσότερο από ποτέ, η Δημοτική Αρχή και
οι εργαζόμενοι στο Δήμο μας, μαζί με τους πολίτες, να αντιστέκονται και να διεκδικούν από την
κυβέρνηση, να παραμείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, να ενισχύονται και να βελτιώνονται συνεχώς, τόσο αυτές όσο και οι παροχές, ιδιαίτερα
στους οικονομικά ασθενέστερους και στη τοπική
κοινωνία.
Κι όλα αυτά γίνονται σε χρόνο, που δεν είναι μακριά από τις προσεχείς εκλογές της Αυτοδιοίκησης. Αν κάποια από τα στοιχήματα που
αναφέρονται πιο πάνω δεν κερδηθούν, πλησιάζει
και η συλλογική λήθη.
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ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ - ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Με χορευτική πανδαισία έκλεισε
τις δραστηριότητές της η “ΑΘΗΝΑ”

Το παιδικό συγκρότημα του ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ.

Το Τμήμα του Μορφωτικού Συλλόγου Ανεμωτισίων Λέσβου και δεξιά το τμήμα της Ένωσης Ηπειρωτών Π. Φαλήρου “Η ΤΙΤΑΝΗ”.

Μ

ε μία χορευτική πανδαισία στο προαύλιο του
13ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου, έκλεισε τις δραστηριότητές της (θα ξαναρχίσουν από το Σεπτέμβριο) ο Πολιτιστικός
Σύλλογος “ΑΘΗΝΑ”.
Στην εκδήλωση χόρεψε το παιδικό συγκρότημα
του Ελληνικού Κέντρου Λαογραφικών Μελετών
Π. Φαλήρου, το συγκρότημα του Συλλόγου Ανεμωτισίων Λέσβου, το συγκρότημα της Ένωσης
Ηπειρωτών Π. Φαλήρου - Ν. Σμύρνης “Η ΤΙΤΑΝΗ”, και το συγκρότημα του Συλλόγου Κρητών Παλαιού Φαλήρου.
Την εκδήλωση χαιρέτησε και ευχήθηκε καλό καλοκαίρι ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, και ο δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ.
Τζουλάκης. Παρόντες πάρα πολύ κάτοικοι, δη-

μοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, όπως επίσης και εκπρόσωποι φορέων και Συλλόγων της περιοχής.

Αριστερά το Δ.Σ. της “ΑΘΗΝΑΣ”. Η πρόεδρος Μαρία Καφούρου ανοίγει την εκδήλωση. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την εκδήλωση. Στο μέσον η κ. Ευφροσύνη Ζήση και δεξιά η Γραμματέας της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ
Παλαιού Φαλήρου Μαίρη Φωτίου. Δεξιά. Διονύσης Χατζηδάκης, Ανδρέας Δούμας, Μαρία Ζάγκα.
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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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ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Μήνυση για υπεξαίρεση στη Γυµνασιάρχη
του 2ου Γυµνασίου Ελληνικού

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Κ

οινό μυστικό φαίνεται πως είναι για το
2ο Γυμνάσιο Ελληνικού, η περιπέτεια της
διευθύντριας του σχολείου, η οποία φαίνεται
πως εμπλέκεται σε μια περίεργη υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η μισθώτρια του κυλικείου του σχολείου έχει καταθέσει μήνυση κατά της διευθύντριας και μέσω
του εξωδίκου που της απέστειλε, την κατηγορεί
για υπεξαίρεση μισθώματος κατά το μήνα Μάρτιο του 2010.
Συγκεκριμένα, η μισθώτρια αναφέρει στο εξώδικο: «Στις 08/03/10 περάσατε αυτοπροσώπως
από το κυλικείο του σχολείου, όπου και σας παρέδωσα το ποσό των 550 ευρώ. Κατά την αυτή
ημερομηνία παρέδωσα το μίσθωμα και στη διευθύντρια του Α’ Γυμνασίου Ελληνικού.
Μετά ταύτα και την πάροδο τριών ημερών, μου
ζητήσατε εκ νέου το μίσθωμα.
Μάλιστα δηλώσατε και ενώπιον μελών της

σχολικής επιτροπής ότι δεν σας το έχω καταβάλει.
Κατόπιν των ανωτέρω, διαμαρτυρήθηκα εντόνως τόσο σε εσάς, όσο και στα μέλη της επιτροπής, δηλώνοντας ότι το μίσθωμα το έχω καταβάλει
και ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τους
ισχυρισμούς μου, γνωρίζοντας την αδιαμφισβήτητη τιμιότητα και συνέπεια μου επί εννέα συναπτά
έτη.
Πολύ δε περισσότερο, θα ήταν το λιγότερο
αφελές από μέρους μου να προβώ σε μια τέτοια
κίνηση, από τη στιγμή που γνώριζα ότι υφίσταται
περίπτωση της ανανέωσης της σύμβασής μου ή,
πλειοδοτικού διαγωνισμού εντός του Μαΐου. Κάτι
δε τέτοιο αφ’ ενός θα απέκλειε την ανανέωση της
σύμβασής μου, αφ’ ετέρου θα οδηγούσε πιθανώς
στον αποκλεισμό μου από τον διαγωνισμό…».
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η διευθύντρια του
σχολείου όταν έλαβε στα χέρια της το εξώδικο,
αρνήθηκε την κατηγορία της υπεξαίρεσης και θέλοντας να προασπίσει την τιμή και την υπόληψη
της, όπως η ιδία ισχυρίζεται, κατέθεσε μήνυση εις
βάρος της μισθώτριας για συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο διαγωνισμός για την ανάθεση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου έγινε παράνομα αφού η νέα
μισθώτρια εκμεταλλεύεται κι άλλο κυλικείο, πράγμα που ο νόμος απαγορεύει.

Η απάντηση της μισθώτριας του σχολείου,
όπως προαναφέρθηκε, ήταν να καταθέσει και αυτή
με τη σειρά της μήνυση κατά της διευθύντριας για
υπεξαίρεση, με αποτέλεσμα η υπόθεση να πάρει το
δρόμο της δικαιοσύνης.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ,η μισθώτρια, που
τα τελευταία 9 χρονιά έχει στην κατοχή της το συγκεκριμένο κυλικείο, κοινοποίησε το εξώδικο στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, χωρίς ωστόσο οι αρμόδιες
αρχές να πάρουν θέση και να πράξουν αναλόγως…
Η περίεργη όμως αυτή ιστορία δε σταματάει
εδώ. Μετά την ανταλλαγή μηνύσεων, η σχολική
επιτροπή προχώρησε στη διεξαγωγή πλειστηριασμού του συγκεκριμένου κυλικείου και, άκουσον,
άκουσον…, στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχε ως μέλος και η διευθύντρια. του σχολείου!!!
Βέβαια, όταν το έμαθε η εκμισθώτρια του κυλικείου αντέδρασε και ζήτησε, μέσω εξωδίκου, την
εξαίρεσή της από τη σχολική επιτροπή. Ωστόσο,
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του
το Β.τ.Α , η επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της, ως
όφειλε, το εξώδικο, άλλα ούτε καν τη μήνυση που
είχε κατατεθεί εναντίον της διευθύντριας του σχολειού και έτσι την συμπεριέλαβε στην επιτροπή.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε (με δυο εκ
των μελών να παραιτούνται..) και με έκπληξη όλων
των ενδιαφερόμενων, διαπιστώθηκε ότι το κυλικείο κατακυρώθηκε στην Αικατερίνη Παλαιολόγου, η οποία είναι ανάδοχος και αλλού κυλικείου
στο 3ο Γυμνάσιο και 2ο ενιαίο λύκειο Ηλιουπόλεως.
Τα ερωτήματα που εύλογα προκύπτουν σε όλη
αυτή την υπόθεση είναι τα εξής:
α) Γιατί η Σχoλική Επιτροπή συμπεριέλαβε
τη διευθύντρια (η οποία έχει μηνυθεί για υπεξαίρεση…) στα μέλη του διαγωνισμού και αποφάσεων, ενώ σύμφωνα με τους κανόνες
διοικητικής διαδικασίας κάτι τέτοιο είναι παράνομo;
β) Πώς και με ποιο τρόπο η επιτροπή του
διαγωνισμού παρασύρθηκε… και κατακύρωσε
ως ανάδοχο κάποιον που έχει στη κατοχή του
και άλλο κυλικείο, ενώ, σύμφωνα με το όρθρο
3 παρ.δ της ΚΥΑ64321/Δ4/16.05.2008, «Δε
γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου»;
Επιπλέον, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που
προκύπτει είναι πως, σύμφωνα με το άρθρο 6
παρ.θ της ίδιας ΚΥΑ, μεταξύ των δικαιολογητικών
που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
είναι η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1594/1986 στην
οποία δηλώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι
ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου η ιδιωτικού τομέα. Οπότε ο αναγνώστης αναρωτιέται…
Τι έγινε άραγε στην παραπάνω περίπτωση; Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, ή,
μήπως ,σκόπιμα έκαναν τα στραβά μάτια στη συλλογή δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων ή, καλύτερα της συγκεκριμένης ενδιαφερόμενης;
Αυτά και άλλα πολλά, τα οποία θα αναδείξουμε στο επόμενο φύλλο, συμβαίνουν στο συγκεκριμένο σχολείο και οι αρμόδιοι του
Υπουργείου Παιδείας, ενώ γνωρίζουν το θέμα,
αντί να δράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά, προκειμένου να υπάρξει μια λύση σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, κρύβονται φοβούμενοι το πολιτικό
κόστος που τους αναλογεί.

H πολιτική ανευθυνότητα
του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Παιδείας

O

Βασίλης Κουλαϊδής, για όσους δεν τον
ξέρετε, είναι ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Παιδείας.
Τον κύριο Κουλαϊδή τον αναζητήσαμε, για τις
ανάγκες του ρεπορτάζ, προκειμένου να μας
δώσει μια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση για το
πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει και που
εμείς πρώτοι αναδείξαμε μέσα από την ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας μας vimaonline.
Το θέμα αυτό αφορά στη Διευθύντρια του 2ου
Γυμνασίου Ελληνικού, στην οποία έχει κατατεθεί
μήνυση, για υπεξαίρεση δημoσίου χρήματος,
από την ιδιοκτήτρια του κυλικείου του σχολείου.
Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση αυτή έχει ήδη
πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και όλα τα
στοιχεία βρίσκονται στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα.
Στα πλαίσια της δημοσιογραφικής έρευνας, επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας για να μας πει τη
γνώμη του για το συγκεκριμένο θέμα και τι προτίθεται να κάνει. Όμως, αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς όπως μας εξήγησε η ιδιαιτέρα του
κ. Κουλαϊδή, ο χρόνος του ήταν περιορισμένος
και το πρόγραμμά του πολύ φορτωμένο!
Προσπαθήσαμε και για δεύτερη φορά να έρθουμε σε επαφή μαζί του, αλλά μάταια. Οι συσκέψεις του Γενικού διαδέχονταν η μία την
άλλη… Ωστόσο, λάβαμε τη διαβεβαίωση από
την ιδιαιτέρα του ότι θα επικοινωνήσει εκείνος
μαζί μας το συντομότερο δυνατό. Αν και πέρασαν όμως αρκετές ημέρες, ο κ. Κουλαϊδής φαίνεται πως, σκοπίμως αποφεύγει κάθε επικοινωνία
με την εφημερίδα μας, έντυπη και ηλεκτρονική.
Η αδιαφορία του απέναντι στον δημοσιογράφο
που ερευνά μια τόσο σοβαρή υπόθεση, είναι
πέρα για περά προκλητική. Από τη στιγμή που
γνωρίζει το θέμα, θα έπρεπε να δώσει μια εξήγηση, χωρίς να φοβάται το πολιτικό κόστος που
του αναλογεί.
Σημεία των καιρών θα πείτε και θα έχετε δίκιο...
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Λογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχο
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Η Ο.Σ.Π.Α.
ζήτησε
να φύγουν
οι µετανάστες
από το
κτίριό της
ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Μ

ε μία μακροσκελή επιστολή - έκθεση, περί ελληνικής φιλοξενίας
από αρχαιoτάτων χρόνων, στην
ΟΣΠΑ, ο Ανδρέας Δάνος επιχειρεί να
τεκμηριώσει τους λόγους για τους
οποίους πρέπει να φιλοξενηθούν έξι
Πολωνοί μετανάστες για 6 μήνες έως
1 έτος, σε κτίριο της ΟΣΠΑ, μέχρι να
μπορέσουν να φύγουν στην Πολωνία.
Οι μετανάστες αυτοί, χωρίς απόφαση
του Δ.Σ. του ΟΣΠΑ εγκαταστάθηκαν
στον εν λόγω κτίριο. Μετά από αυτό
και δεδομένου ότι ο Ανδρέας Δάνος
είναι μέλος του Εξωραϊστικού Συλλόγου του Κάτω Ελληνικού, κάτοικοι μάζεψαν υπογραφές και ζήτησαν έκτακτη
συνέλευση του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Εκεί, όπως πληροφορηθήκαμε, ο κ.
Δάνος προσπάθησε να πείσει για την
ορθότητα της κίνησης αυτής, αναφερόμενος πάλι στα περί παράδοσης
στην φιλοξενία του Ελληνικού Λαού,
για να εισπράξει την απάντηση από το
κοινό: Γιατί δεν τους φιλοξενείτε στο
σπίτι σας;
Γενικώς, όλοι οι παριστάμενοι κάτοικοι ήταν εναντίον αυτής της απόφασης,
οπότε ο δήμαρχος Χρ. Κορτζίδης,
αφού είδε προς τα που πάει το πράγμα
ανέκρουσε πρύμνας, λέγοντας πως
αφού δεν τους θέλετε, θα τους πούμε
ευγενικά να φύγουν, δίνοντας βέβαια
και συμβουλές περί ρατσισμού και ξενοφοβίας.
Κλείνοντας θα αναφερθούμε στην αίσθηση που αφήνει η τελευταία παράγραφος της επιστολής Δάνου, εκεί που
λέει πως, αφ' ενός ο αριθμός των "φιλοξενουμένων" είναι μικρός (6) κι αφ'
ετέρου στο χρόνο παραμονής τους (6
μήνες έως 1 χρόνο).
Οι απορίες που διατυπώνονται είναι
οι εξής:
- Πόσα χρήματα χρειάζονται για να φύγουν οι 6 Πολωνοί για την πατρίδα

τους; Αν έκανε ο κ. Δάνος έναν έρανο
θα έφευγαν σε μια βδομάδα.
- Πώς μπορείς να βάλεις έξι ανθρώπους να ζήσουν σε ένα κτίσμα που δεν
πληροί ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής; Εκτός κι αν οι βρύσες τις
πλατείας Νέας Σμύρνης είναι ο ενδεδειγμένος τόπος για την ατομική υγιεινή των έξι Πολωνών.
Τέλος, γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι
αυτοί οι έξι άνθρωποι είναι ο προπομπός για τον ερχομό κι άλλων μεταναστών στις πλάτες των οποίων
παίζονται πολιτικά παιχνίδια;
Πρόσφατη εξάλλου είναι η μνήμη του
ερχομού των 300 μεταναστών από την
Κρήτη και τα όσα επακολούθησαν στη
Νομική. Και βέβαια κανένας δεν ξεχνά
πιο κόμμα είναι αυτό που μεθοδεύει τέτοιες ενέργειες.

Η εισήγηση του Ανδρέα Δάνου
για το ζήτημα των αστέγων του
Ελληνικού, προς την ΟΣΠΑ
Αγαπητοί φίλοι,
Κανένας άνθρωπος δεν ξεριζώνεται
από την εστία του με τη θέλησή του.
Πρέπει να φτάσει στην απόγνωση για
να το πράξει. Ποιοι είναι λοιπόν οι
λόγοι που μπορεί να τον οδηγήσουν
στην απόγνωση; Τρεις λόγοι;
- είτε κάποιος πόλεμος που του επιβάλλεται, όπως π.χ. ο πόλεμος στο
Ιράκ ή το Αφγανιστάν.
- είτε μια τοπική δικτατορία, όπως π.χ.
στο Ιράν.
- είτε, τέλος, η οικονομική εκμετάλλευση, όπως π.χ. συνέβη στις χώρες
του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, που
οδήγησε στην εξαθλίωση τη μεγάλη
πλειοψηφία των απλών ανθρώπων
στις χώρας αυτές.
Η περίπτωση που μας απασχολεί ανήκει στην τρίτη κατηγορία. Πρόκειται για
εργάτες και νοσοκόμες (στην πατρίδα
τους, την Πολωνία), που στην Ελλάδα

ασκούν το επάγγελμα του οικοδόμου
και της οικιακής βοηθού, αλλά εξαιτίας
της κρίσης, οδηγήθηκαν στην ανεργία
και την έλλειψη στέγης.
Τι πρέπει να κάνει γι' αυτό το πρόβλημα - που φυσικά δεν είναι μεμονωμένο - η χώρα μας. Προφανώς, ο
φυσικός φορέας να το χειριστεί θα
ήταν το κράτος πρόνοιας στα πλαίσια
μιας ανθρωπιστικής μεταναστευτικής
πολιτικής. Είναι όμως κοινό μυστικό
πια ότι το κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σ' αυτό το καθήκον με επάρκεια. Η κατάσταση που επικρατεί στο
κέντρο της Αθήνας το αποδεικνύει.
Πιστεύω λοιπόν ότι, όταν το κράτος
δεν μπορεί να κάνει το καθήκον του,
πρέπει να δραστηριοποιηθεί η κοινωνία. Άλλιώς ανοίγουμε τους ασκούς
του Αιόλου. Τότε, όταν δε θα 'χει απομείνει κανείς να νοιαστεί για τους ανέργους και τους αστέγους, τότε θα πρέπει
ίσως ν' αρχίσουμε πραγματικά να φοβόμαστε τους ξένους. Όχι όταν τους
αντιμετωπίζουμε με καλοσύνη και αλληλεγγύη. Έστω την αλληλεγγύη μεταξύ εργαζομένων.
Αγαπητοί φίλοι,
Οι Έλληνες έχουν μια παμπάλαια παράδοση φιλοξενίας:
- Στην αρχαιότητα ο ξένος ήταν τόσο
σεβαστό πρόσωπο, ώστε βρισκόταν
κάτω από την προστασία του Ξενίου
Διός. Μάλιστα ο ιδιαίτερα δυστυχισμένος ξένος, ο ικέτης, εθεωρείτο ιερό
πρόσωπο!
- Στο Βυζάντιο ιδρύθηκε το πρώτο κοινωνικό κράτος στην ιστορία της ανθρωπότητας που ασχολήθηκε με
όλους τους "αναξιοπαθούντες".
- Στα σύγχρονα χρόνια η ελληνική φιλοξενία έγινε παροιμοιώδης.
Μόνο στα τελευταία χρόνια κοντεύει
να καταστραφεί αυτή η παράδοση, κυρίως μέσα από την εμπορευματοποίηση της φιλοξενίας δια του τουρισμού.

Θέλω να ελπίζω ότι αυτή η κατάσταση
μπορεί να αναστραφεί.
Ορισμένοι λένε: Ναι στην ελληνική φιλοξενία, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι
εγκληματίες. Κλέβουν, σκοτώνουν κλπ.
Ναι, έγιναν και γίνονται κάποια εγκλήματα, μικρά ή μεγάλα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Ποιοι τα έκαναν;
Φύσεις εγκληματικές ή, άνθρωποι που
έφτασαν, για άλλη μία φορά στην απόγνωση; Άνθρωποι που πεινάνε, που
δεν έχουν "που την κεφαλή κλίναι";
Πιστεύω πως η πλειοψηφία είναι η δεύτερη περίπτωση. Θα την έλεγα συμβολικά "περίπτωση Γιάννη Αγιάννη".
Αλλά, θα μου πείτε, έτσι κι αλλιώς τα
εγκλήματα είναι εγκλήματα. Κάποιοι τα
διέπραξαν. Όλοι; Φταίνε όλοι οι
ξένοι, επειδή κάποιοι εγκλημάτισαν;
Αυτό είναι το "δόγμα της συλλογικής
συθύνης" που, ως γνωστόν, πρώτος
στην Ιστορία της ανθρωπότητας κήρυξε ο Χίτλερ...
Κλείνω αυτή τη μακρά εισαγωγή επαναλαμβάνοντας τη γνώμη ότι στην ελληνική παράδοση δεν αρμόζει η
ξενοφοβία ούτε η αφιλόξενη συμπεριφορά.
Είμαστε μια ομάδα πολιτών που, με
τη συμπαράσταση του δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης ασχολείται
με το πρόβλημα των αστέγων που
ζητάμε να τους παραχωρηθεί ο
χώρος για περιορισμένο διάστημα
μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν
στη χώρα τους, την Πολωνία. 6
μήνες έως 1 χρόνο το πολύ.
Σε αντάλλαγμα θα συντηρήσουν το
κτίσμα, που σήμερα είναι ένα ερείπιο, και θα καθαρίσουν και θα καλλωπίσουν τον κήπο που σήμερα είναι
γεμάτος ξερά αγριόχορτα. Για το
διάστημα που θα μείνουν είναι πρόθυμοι να δεχθούν όποιους όρους
θέσει η ΟΣΠΑ και εμείς θα εγγυηθούμε για την πιστή τήρησή τους.
Π.χ. ότι ο αριθμός τους δεν θα αυξηθεί πέραν των 6, ότι δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα στη

γειτονιά κλπ.
Προσωπικά, μπορώ να επιβλέψω τις
εργασίες συντήρησης, γιατί είμαι αρχιτέκτονας στο επάγγελμα.
Κλείνοντας, πιστεύω πως μια θετική
απόφασή σας δεν θα είναι μόνο μια
πράξη ανθρωπισμού αλλά και εργατικής αλληλεγγύης, παραδειγματική
στους δύσκολους καιρούς που ζούμε.

Λογάριασαν χωρίς
τον ξενοδόχο
Με επιστολή του προς το Δήμαρχο
Χρήστο Κορτζίδη και τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Μαραγκό, η Ομοσπονδία Σωματείων Πολιτικής
Αεροπορίας (ΟΣΠΑ) ζητά την
άμεση απομάκρυνση των αλλοδαπών
που με πρωτοβουλία ομάδας φίλων
προς αυτούς και τη συμπαράσταση
όπως αναφέρεται στην επιστολή
Δάνου, του Δημάρχου Ελληνικού Αργυρούπολης μπήκαν, προκειμένου
να στεγαστούν, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΟΣΠΑ.
Η επιστολή που το Δ.Σ. της ΟΣΠΑ
προς το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης έχει ως ακολούθως:
Όπως διαπιστώσαμε μετά από καταγγελία περιοίκων αλλά και δική σας ενημέρωση, ομάδα μεταναστών έχει
παραβιάσει το πλέγμα της περίφραξης
του οικοπέδου, ιδιοκτησίας ΟΣΠΑ επί
των οδών 3ης και Γ' στο Κάτω Ελληνικό και έχουν εγκατασταθεί σε υπάρχον οίκημα εντός του οικοπέδου.
Από την πλευρά μας, για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους δεν απευθυνθήκαμε ως σήμερα στην Αστυνομία για
την παραβίαση που έγινε, αφήνοντας
κάποιο περιθώριο χρόνου, προκειμένου ο Δήμος σας, να μπορέσει να
δώσει λύση ανθρωπιστικού χαρακτήρα
στο πρόβλημα στέγασης ή προώθησης
των εν λόγω μεταναστών. Επειδή
όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε από
το υπάρχον οίκημα δεν καλύπτονται οι
προϋποθέσεις στοιχειώδους διαβίωσης (φως, νερό, συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας) πέρα από την παραβίαση
του οικοπέδου μας, προκύπτουν και
σοβαροί κίνδυνοι διατάραξης της δημόσιας υγείας και ασφάλειας τόσο για
τους ίδιους, όσο και για τους μόνιμους
κατοίκους της περιοχής.
Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε να
μεριμνήσετε για την όσο το δυνατόν
συντομότερη μετακίνηση των μεταναστών από το χώρο του οικοπέδου μας,
εξασφαλίζοντάς τους κατάλληλες συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης. Σε διαφορετική
περίπτωση,
είμαστε
αναγκασμένοι προστατεύοντες αφενός
την ιδιοκτησία της ΟΣΠΑ και αφετέρου λαμβάνοντας υπόψη μας την αναστάτωση που προκλήθηκε στην
περιοχή και τις συνεχείς πιέσεις των περιοίκων προς την πλευρά μας, να καταγγείλουμε την παράνομη κατάληψη
του οικοπέδου μας και να προβούμε σε
όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
Για το Δ.Σ. της ΟΣΠΑ
Ο πρόεδρος Σταμάτης Χαλβατζής
Ο Γεν. Γραμματέας
Γρηγόρης Καγκιούζης
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Γλυφάδα - Γκολφ

Στη Γλυφάδα ένα από τα σηµαντικότερα
αθλητικά γεγονότα στον κόσµο
του «ευ αγωνίζεσθαι», όπου γεννήθηκαν οι αληθινές αξίες του αγωνιστικού πνεύματος, το ταλέντο των αθλητών Special Olympics θα μας
θυμίσει τι σημαίνει αθλητισμός, θα έχουμε τη
χαρά να θαυμάσουμε το ταλέντο των αθλητών
που αποδεικνύουν καθημερινά τι σημαίνει Νικητής.
Δηλαδή όλων Εσάς! Εσάς που κάνετε πράξη με
τη συνέπεια στο στόχο σας, το όραμα της Eunice
Kennedy Shriver, της γυναίκας που αφιέρωσε τη
ζωή της στη δημιουργία μιας κοινωνίας που δεν
θα ορίζεται από αυτούς που αποκλείονται, αλλά
από αυτούς που εντάσσονται».

«Ε

ίμαι ιδιαίτερα υπερήφανος γιατί φιλοξενείται στην πόλη μας ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο»
δήλωσε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Γκολφ

Α.Ε. Κώστας Κόκκορης κατά τη συνάντηση των
προπονητών και των μελών των ομάδων που
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του
Γκόλφ, στο πλαίσιο της έναρξης των παγκόσμιων

αγώνων Special Olympics 2011.
«Ως Δήμαρχος θα ήθελα να σας καλωσορίσω και
να ευχηθώ σε όλους καλή Επιτυχία. Τις επόμενες
μέρες και όσο διαρκούν οι αγώνες στην πατρίδα

Τιμήθηκε για την κοινωνική της προσφορά η πρόξενος
της Ακτής Ελεφαντοστούν Μέρω Κεσεσίογλου

Στους αγώνες γκόλφ συμμετείχαν 135 αθλητές
από 26 κράτη και 6 αθλητές με την ελληνική
αποστολή. Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε
την αφετηρία για την είσοδο του αθλήματος
του γκολφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«ΔΕΣ ΤΟ ΣΗΜΑ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΕ»

Η

Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθήνας και ο
Δήμος Γλυφάδας σε συνεργασία με το ΒΗΜΑ FM
99,5 συνεχίζουν τη δράση καθαρισμού των σημάτων
του Κ.Ο.Κ.
Tο Σάββατο 2 Ιουλίου καθαρίζουμε τα σήματα της
οδού Αγγ. Μεταξά. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στις
9.30 το πρωί στη Γλυφάδα (Αγγ. Μεταξά & Α. Παπανδρέου), - όπου ο ρ/φ σταθμός ΒΗΜΑ FM 99,5 θα εκπέμπει ζωντανά – για να αναλάβουμε δράση.

Ο Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης κατά την ομιλία του

Γ

Ο Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης και η Γενική Πρόξενος της Ακτής
Ελεφαντοστού κ. Μ. Κεσεσίογλου

ια το έργο και την κοινωνική προσφορά της τιμήθηκε η κ. Μέρω Κεσεσίογλου, Γενική Πρόξενος της Ακτής Ελεφαντοστού και Πρόεδρος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Ελληνική Δράση Αφρικής», σε φιλανθρωπικό δείπνο,
το οποίο διοργάνωσαν η Εθνική Ασφαλιστική, σε συνεργασία με το Προξενείο Ακτής Ελεφαντοστού και το Δήμο Γλυφάδας. Η «Ελληνική Δράση Αφρικής», έχει σκοπό την ανθρωπιστική βοήθεια προς όλες τις χώρες της Μαύρης Ηπείρου.
Για την υποστήριξη στη διοργάνωση της εκδήλωσης από το Δήμο Γλυφάδας, τιμήθηκε ο Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης,
ο οποίος κατά την ομιλία του εξήρε το φιλανθρωπικό έργο της κυρίας Κεσεσίογλου.
Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην αποπεράτωση νοσοκομείου στην πόλη Odienne της Ακτής Ελεφαντοστού, όπου φιλοξενούνται 300 παιδιά που έχουν προσβληθεί από Aids και από την νόσο Burulli, ένα είδος μεταλλαγμένης λέπρας που απονεκρώνει το μυϊκό και νευρικό σύστημα και η μόνη θεραπεία είναι ο ακρωτηριασμός.
Το μουσικό αυτό δείπνο συνοδεύτηκε από τις μελωδίες που ερμήνευσε υπό τη συνοδεία πιάνου η Δέσποινα Ολυμπίου,
ενώ τη βραδιά παρουσίασε η Φωτεινή Γεωργαντά.
Με την παρουσία τους τίμησαν την βραδιά αυτή, άνθρωποι από τον πολιτικό, επιχειρηματικό, τραπεζικό, αθλητικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Συχνά παρατηρούμε τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τους στύλους στις μεγάλες οδικές αρτηρίες
αλλά και τις στάσεις των Αστικών Συγκοινωνιών, να
είναι καλυμμένα με αυτοκόλλητα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα στην καλύτερη πληροφόρηση
των κατοίκων που κινούνται με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ενώ ευνοεί την αύξηση των ατυχημάτων με τις
συνθήκες περιορισμένης οδικής ασφάλειας που προκαλεί.
Στόχος της δράσης μας είναι να ευαισθητοποιηθούμε
όλοι τόσο στα θέματα οδικής ασφάλειας όσο και να
προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την αισθητική της
πόλης.
Υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας είναι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και συμμετέχουν η ομάδα εθελοντών Δήμου Γλυφάδας ¨ΕΛΑ¨ καθώς & ο
Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αττικής ¨Ωρα για Δράση¨.
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Κώστας Κόκκορης: “Η πόλη δεν αντέχει άλλο
τσιμέντο, πρέπει να ενισχύσουμε το πράσινο”

ΟΧΙ στη µεταφορά
της ∆.Ο.Υ.

Τ

Μ

ε συνέπεια στη δήλωση της «Η πόλη δεν αντέχει άλλο τσιμέντο πρέπει
να ενισχύσουμε το πράσινο» συνεχίζει η νέα Δημοτική Αρχή την αντικατάσταση των δέντρων της Πόλης που έχουν υποστεί καταστροφή αλλά
και τον εξωραϊσμό χώρων και την ανάδειξη ιστορικών μνημείων.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Δημήτρης Τσαμπίρας επίβλεψαν τη δεντροφύτευση πεντάμετρων κυπαρισσιών στον περιβάλλοντα χώρο του
Παλαιοχριστιανικού Ναού στη Διαδόχου Παύλου.

ην πλήρη αντίθεση του στη μεταφορά των
υπηρεσιών της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας από το κτίριο της Γούναρη αρ. 227 εξέφρασε, με ομόφωνη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο
(αρ. απόφασης 203/2011) στην πρόσφατη συνεδρίαση του.
Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων καταλήγει ότι η επιχειρηματική και επαγγελματική δραστηριότητα
τόσο του Δήμου όσο και των όμορων Δήμων
είναι τόσο μεγάλη ώστε να επιβάλλεται επιτακτικά η μη μεταφορά των υπηρεσιών του Δήμου
σε άλλους Δήμους.
Όπως εξηγεί και ο Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης
σε επιστολή που έστειλε πριν από λίγες μέρες
στον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου «η μεταφορά της Εφορίας θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα τόσο στην
εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων όσο και των κατοίκων της Γλυφάδας. Το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται είναι ιδιόκτητο ανήκει στο υπουργείο
Οικονομικών, ενώ στο σημείο που βρίσκεται διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών και διαθέτει χώρους στάθμευσης. Επιπλέον, στη
Γλυφάδα υπάρχουν 3.500 επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο φορολογικού ενδιαφέροντος από
πλευράς εισοδήματος και φόρου ακινήτων, ο
πληθυσμός της ανέρχεται στους 120.000 κατοίκους, ενώ σήμερα εξυπηρετεί και άλλους Δήμους, όπως Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης μέχρι
και Σαρωνικού. Στοιχεία τα οποία καθιστούν σημαντική την παραμονή της στην περιοχή σε
σχέση με τους όμορους Δήμους».

Επιχείρηση
“σκούπα” στο βουνό
Μ

ε αφορμή την Παγκόμσμια
ημέρα
Περιβάλλοντος,
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Γλυφάδας και
με τη συμμετοχή των μελών του
Περιβαλλοντικού Συλλόγου Δασοπροστασίας – Πυρόσβεσης
Γλυφάδας, του Συλλόγου Προστασίας Ζώων και Περιβάλλοντος Ν. Αττικής «Δικαίωμα Ζωής»,
του Περιβαλλοντικού Συλλόγου
Αττικής «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ»
καθώς και του Σώματος Ελλήνων

Πρόγραμμα
βελτίωσης
υποδομών
στη Γλυφάδα

Προσκόπων, ο καθαρισμός από
ξερή εποχιακή βλάστηση του
Υμηττού και συγκεκριμένα στα
σημεία α). περιοχή πυροφυλάκιο
(τέρμα Αθανάτου, Πριγκιποννήσων αντιπυρικές ζώνες περιμετρικά των αναδασώσεων), β).
παρεκκλήσι προφήτη Ηλία, περιοχή Δεξαμενή καθώς γ). νταμάρι Χατζηδήμα.
Παράλληλα ο Δήμος με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κώστα
Κόκκορη καθαίρεσε και απομά-

κρυνε αυθαίρετες κατασκευές στο
βουνό. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος «οι ενέργειες αυτές θα συνε-

χιστούν καθώς το βουνό αποτελεί στοιχείο της ταυτότητας του
Δήμου σημαντικό πνεύμονα πρα-

σίνου δεν ανήκει σε κανέναν και
πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και να απολαμβάνουν το

Σ

πράσινο, όλοι οι φίλοι και επισκέπτες του».

υνεχίζεται το πρόγραμμα βελτίωσης των υποδομών της Γλυφάδας, με στόχο την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η διαπλάτυνση και η
ασφαλτόστρωση της οδού Σοφίας, η δημιουργία πεζοδρομίων καθώς και δικτύου αποχέτευσης για την
σύνδεση των κατοικιών με το κεντρικό δίκτυο της
πόλης.
«Δεν επιτρέπεται στη σημερινή εποχή να υπάρχουν
ακόμη στην πόλη της Γλυφάδας, δρόμοι στην κατάσταση που ήταν μέχρι πρόσφατα η οδός Σοφίας.
Στόχος μας είναι με συνέπεια και συνέχεια να δημιουργήσουμε τις απαιτούμενες υποδομές που θα διευκολύνουν τη ζωή των κατοίκων» δήλωσε ο
Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης αναφερόμενος στο
έργο.
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Συζήτηση - ∆ιαβούλευση
για το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Η συνάντηση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάτω Βούλας
με συνδιοργανωτές τους Συλλόγους Πανοράματος και «Ορίζοντες Φιλίας» με κεντρικό
εισηγητή τον κ. Κ.Τσιριγώτη, μέλος του Δ.Σ. Κάτω Βούλας.

Σ

τη συζήτηση-διαβούλευση φορέων σχετικά με
την πορεία του ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του ΕΣΥ,
που βρίσκεται σε εξέλιξη, πήραν μέρος:
Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλας (Γ. Βικελή),
Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος (Α. Αγγελιδάκης), Σύλλογος Νέοι Ορίζοντες Φιλίας
(Γ.Δρίτσας), Σύλλογος Περιβάλλοντος Βούλας
(Α. Σκουλούδη), Κίνηση Πολιτών Βούλας-ΒάρηςΒουλιαγμένης (Τ.Τριανταφυλλίδη), Όμιλος Βουνού-Θάλασσας (Μ. Σταύρου), Κίνηση ΣΠΙΘΑ
Βούλα-Βάρη-Βουλιαγμένη (Δ.Κυπριώτης και Γ.
Γρηγοροπούλου), Σύλλογος Βάρης Νυμφόληπτος (Φ. Κούτρας), Σύλλογος εργαζομένων
Ασκληπιείου Βούλας (Σ. Δάλα)
Παρέστησαν:
Ηρ. Καραγιώργος (τοποθετήθηκε), πρ.Πρ.
Ασκληπείου, Γρ. Κωνσταντέλλος (τοποθετήθηκε),
επικεφαλής μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Βούλας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. Κοντονής, Γ. Βασιλείου, Ι. Νιτερόπουλος, Ν. Κάραγιαν, πρώην
Δημοτικοί Σύμβουλοι, και παράγοντες της περιοχής.
Η συνάντηση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του

Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάτω Βούλας με συνδιοργανωτές τους Συλλόγους Πανοράματος και
«Ορίζοντες Φιλίας» με κεντρικό εισηγητή τον κ.
Κ.Τσιριγώτη, μέλος του Δ.Σ. Κάτω Βούλας.
Τα κεντρικά σημεία της Εισήγησης
Στην παρούσα οικονομική συγκυρία εξελίσσεται
ένα σχέδιο για την αναμόρφωση-ανασυγκρότηση
του ΕΣΥ. Όπως είναι προφανές, κύριος στόχος
του όλου εγχειρήματος είναι η μείωση των Δαπανών. Στα πλαίσια μιας τέτοιας προσπάθειας, η
Διατήρηση και Αναβάθμιση του υφιστάμενου Νοσοκομείου ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ είναι απόλυτη ανάγκη
γιατί, πέρα από τις εξαγγελίες και τις καλές προθέσεις για ίδρυση νέων νοσοκομείων στην Ανατολική Αττική κλπ., ακόμα και με τις ευνοϊκότερες
συνθήκες, απαιτούνται 10 έως 15 χρόνια το λιγότερο (βλέπε την ιστορία του Θριασίου και του
Αττικού Νοσοκομείου) για να υλοποιηθούν.
Στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου (κ. Α. Λοβέρδος) έχουν παρουσιαστεί τρεις προτάσεις,
αυτές που επεξεργάζονται οι κ.κ. Λιακόπουλος,
Κυριόπουλος και Μόσιαλος, όμως στην παρούσα
δύσκολη οικονομική συγκυρία, σε κάθε περίπτωση, οι εισηγήσεις είναι υποχρεωμένες να υπο-

στηρίξουν την ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ, σαν ΔΗΜΟΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ του ΕΣΥ, γιατί, παρ’ όλες τις
κατά καιρούς θεωρίες περί ιδιωτικοποίησης-εκποίησης οικοπέδου-ΣΔΙΤ κλπ. (που ορισμένοι,
και εκ των εισηγητών, υποστήριζαν μέχρι πρόσφατα), στην περίπτωση του ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ
συμμαχούν για την διάσωση του οι ακόλουθοι
σοβαροί παράγοντες που είναι δύσκολο να αποκρυβούν:
Η Γεωγραφική Θέση του Νοσοκομείου (είναι το
μοναδικό στην Νοτιοανατολική Αττική).
Η Πληθυσμιακή Αναφορά (Το Ασκληπιείο είναι
το μοναδικό Νοσοκομείο αναφοράς για 1,2 εκατομμύρια πληθυσμό σε ετήσια βάση και άνω των
2,0 εκατομμυρίων στους καλοκαιρινούς μήνες).
Στον Παραλιακό Οδικό Άξονα, και όχι μόνο,
είναι το μοναδικό Τραυματιολογικό, με τεράστια
σημασία για την διάσωση.
Οικονομικά, η Ανασυγκρότηση-Αναβάθμιση του
υφιστάμενου Νοσοκομείου απαιτεί δαπάνες και
χρόνο που είναι απίστευτα μικρότερες από την
δαπάνη κατασκευής από το μηδέν.

Χρονικά, και αν ακόμη ξεκινούσε αύριο η κατασκευή ενός επί πλέον Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική (πράγμα που οπωσδήποτε πρέπει να
γίνει), αυτό δεν θα ήταν δυνατόν να αρχίσει να
λειτουργεί πριν παρέλθει 10ετία, ενώ η παράλληλη λειτουργία του Ασκληπιείου δεν μπορεί και
δεν πρέπει να υποκατασταθεί.
Έτσι, λογικά, θα πρέπει να αναμένουμε την Διατήρηση-Διάσωση του ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ, όπως
αφήνεται να εννοηθεί στα Δημοσιεύματα του
Τύπου. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι η
σωστή ποιοτικά και ποσοτικά αναβάθμιση. Στο
θέμα αυτό συζητήθηκε και επιδοκιμάστηκε η περιεκτική και σαφής γνωμοδότηση της πενταμελούς επιτροπής της ΕΙΝΑΠ Βούλας, η οποία
γνωμοδότησε την 24/5/2011 σχετικά προς την
2η ΥΠΕ. Τα πέντε σημεία της ΕΙΝΑΠ ορίζουν ένα
σαφές πλαίσιο ουσιαστικής αναβάθμισης του
Ασκληπιείου.
Τονίστηκε στην συνάντηση ότι δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας το γεγονός ότι η Διοίκηση του ΕΕΣ, συστηματικά στις αρμόδιες
κοινοβουλευτικές επιτροπές και με ανακοινώσεις
στον Τύπο, επαναφέρει το αίτημα να της δοθεί
το Δικαίωμα από την Κυβέρνηση να εκποιήσει ή
να αξιοποιήσει το οικόπεδο του ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ.
Επί του θέματος επανήλθε και πρόσφατα με το
πρόβλημα του κλεισίματος του ΝΤΥΝΑΝ (διακοπή με την ΓΑΙΑ κλπ.).
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Επιχειρηματικής
Δραστηριότητας του ΕΕΣ με το ΝΤΥΝΑΝ και το
φιάσκο και την οικονομική καταστροφή, στην
οποία οδηγήθηκαν, δεν παρέχουν ούτε ψήγμα
νομιμοποίησης στον ΕΕΣ και στα σενάρια ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ του οικοπέδου του Ασκληπιείου.
Όμως, για να πετύχει η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του
Ασκληπιείου πρέπει να συμμετέχει και η τοπική
κοινωνία στην προσπάθεια αυτή, πράγμα που επιθυμεί ισχυρά. Αυτή η συμμετοχή πρέπει να πάρει
την μορφή:
Α. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ για την υλική
και πρακτική υποστήριξη του Νοσοκομείου από
όλους τους Δημότες μας, επώνυμους και ανώνυμους, και στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε
άμεσα.
Β. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ της αναβάθμισης του Ασκληπιείου, όπου με πρωτοβουλία του Δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης θα
ζητήσουμε κοινή διοργάνωση με τους Δημάρχους όμορων Δήμων που τους αφορά το
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ (Γλυφάδα, Αργυρούπολη-Ελληνικό, Κορωπί, κλπ)
Γ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του Χώρου-Πρασίνου του
Ασκληπιείου, πράγμα που έχει ευεργετική επίδραση τόσο στους νοσηλευόμενους όσο και
στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Οι διοργανωτές Σύλλογοι αποφάσισαν να οργανώσουν μόνιμο «παρατηρητήριο» που θα παρακολουθεί και θα ενημερώνει για τις εξελίξεις
στο θέμα, ενώ ανακοίνωσαν ότι σύντομα θα γίνει
και νέος κύκλος εκδηλώσεων.
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Κόντρα Κασιδόκωστα και
Αθλητικών συλλόγων

Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επαγγελµατικής
Ζωής έτους 2011-2012

Ο

ι μητέρες παιδιών ηλικίας 6-12 ετών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ), ΕΩΣ
ΤΙΣ 11/7/2011 (12:00 μ.μ.), για το επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ε.Σ.Π.Α. «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011-2012», για την ΔΩΡΕΑΝ
συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα
του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Βάρης - Βούλας-Βουλιαγμένης.
Πληροφορίες για δικαιολογητικά:
- Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
www.eetaa.gr
- Στη Γραμματεία του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου ΒΑΡΗΣΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, (2ο Γυμνάσιο
Βούλας, στην οδό Λ. Βουλιαγμένης & Προόδου) , τηλ. 210 9689680 (κ. Ασπασία Κόμη)
και Στη Γραμματεία της ΔΗ.Κ.Ε.Β.Β.Β. (Λευκάδος 10, Βούλα), τηλ. 210 9689660, 210
9689661 (κα Αναστασοπούλου Σοφία, κος
Κων/νος Μοστράτος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
20η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
3ου ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η 20η Σχολική Επιτροπή του 3ου Γενικού Λυκείου Παλαιού Φαλήρου
διακηρύσσει ότι προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την
εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου
για έξι (6) χρόνια. Ο Διαγωνισμός θα
γίνει στο γραφείο του 3ου ΓΕ.Λ. Παλαιού Φαλήρου στις 5-9-2011 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο
γραφείο του σχολείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η Πρόεδρος
της 20ης Σχολικής Επιτροπής
3ου ΓΕ.Λ. Παλαιού Φαλήρου
Μαίρη Φωτίου

Σ

εισμικές δονήσεις σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στο status των αθλητικών
σωματείων και στον τρόπο που
αυτά χρησιμοποιούν τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
Η πυροδότηση του θέματος έγινε με
ένα "ατυχές" θα λέγαμε, όσον αφορά
στη διατύπωσή του, δελτίο τύπου, που
εξέδωσε η δημοτική αρχή του Γρηγόρη
Κασιδόκωστα. Στο συγκεκριμένο δελτίο τύπου εγκαλούνταν οι αθλητικοί
σύλλογοι για τον τρόπο που αυτοί χρησιμοποιούν τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και το οικονομικό
"καθεστώς" της λειτουργίας τους.
Προέτρεπε δε τους γονείς να μην πληρώνουν την μηνιαία συνδρομή για τη
συμμετοχή των παιδιών τους στους
αθλητικούς συλλόγους αφού αυτοί
χρησιμοποιούν την περιουσία του
Δήμου.
Στη συνάντηση που ακολούθησε λίγες
μέρες μετά, ανάμεσα στη δημοτική αρχή
και εκπροσώπους των αθλητικών σωματείων, ο δήμαρχος ανέπτυξε το σκεπτικό του διευκρινίζοντας πως το
καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα θα
πάψει να υφίσταται. "Από τώρα και στο
εξής", είπε, "όποιος θέλει να χρησιμοποιεί τις αθλητικές εγκατατάσεις του
δήμου θα πρέπει να κάνει αίτηση και να
υποβάλλει το πρόγραμμά του. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν είναι ιδιοκτησία
κανενός. Είναι ιδιοκτησία του δήμου και
στα σωματεία παρέχεται η χρήση, κατό-

πιν προγράμματος, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου".
Επικαλούμενος δε τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες προέτρεψε τους εκπροσώπους των σωματείων να
εξετάσουν και την πιθανότητα της συγχώνευσης προκειμένου να επιβιώσουν
οικονομικά.
Αυτά συνέβησαν πριν από ένα μήνα περίπου.

"Νταβατζιλίκι"
η συνδρομή στα
Αθλητικά Σωματεία!
Στο δημοτικό συμβούλιο της 5ης Ιουνίου το θέμα ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα μετά από ερώτηση του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο οποίος χαρακτήρισε αμετροεπές το ύφος του
δελτίου τύπου (αυτού που αναφέραμε
στην αρχή του κειμένου) ζητώντας παράλληλα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο
με μοναδικό θέμα συζήτησης τον Αθλητισμό.
Τα πνεύματα οξύνθηκαν και το δημο-

τικό συμβούλιο διακόπηκε όταν ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας στα πλαίσια της
απάντησής του στην ερώτηση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου αποκάλεσε, ατυχώς, "νταβατζιλίκι" τη συνδρομή των
αθλητών στα σωματεία.
Κλείνοντας το θέμα αυτό θα επισημάνουμε τα εξής: Θεωρούμε πως το θέμα
που προέκυψε ανάμεσα στους αθλητικούς συλλόγους και στο Δήμο οξύνθηκε χωρίς λόγο. Σωστό είναι κατά την
άποψή μας να θέλει ο Δήμος να έχει τον
έλεγχο των αθλητικών του εγκαταστάσεων, αφού μέχρι σήμερα αυτές παραχωρούνταν χωρίς την απαιτούμενη
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Λάθος πιστεύουμε ότι είναι η άποψη για
τη μηνιαία συνδρομή των αθλητών στο
σύλλογό τους.
Άλλο ο μαζικός αθλητισμός που θέλει
να δημιουργήσει ο Γρ. Κασιδόκωστας
με τη σύστατη του Αθλητικού Οργανισμού και άλλο ο σωματειακός, αφού
πολλοί αθλητικοί σύλλογοι κάνουν και
πρωταθλητισμό.
Ως υπόδειγμα λειτουργίας και συνύπαρξης Μαζικού Δημοτικού Αθλητι-

σμού και Συλλογικού θα μπορούσε να
ληφθεί η γειτονική μας Αργυρούπολη η
οποία διαθέτει πληθώρα αθλητικών εγκαταστάσεων και τις οποίες χρησιμοποιούν τόσο οι δημότες με τα
προγράμματα του Δήμου όσο και τα
σωματεία βγάζοντας αθλητές που έφεραν χρυσά μετάλλια στην Ελλάδα και
παγκόσμιες διακρίσεις.
Τα λίγα "παρατράγουδα" που υπάρχουν στο αθλητικό τοπίο του δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, που σε
τελική ανάλυση καλό είναι να ακούσουμε και τα ονόματά τους, δεν πρέπει
να ισοπεδώνουν την προσφορά και την
ιστορία των υπόλοιπων συλλόγων.
Ναι, στον έλεγχο, ναι, στη νομιμότητα.
όχι στην ισοπέδωση και στον οικονομικό στραγγαλισμό τους. Δήμος και
αθλητικοί σύλλογοι ας βρουν τη χρυσή
τομή κάτω από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες προκειμένου να επιβιώσουν
σωματεία
που
δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια με
την ακούραστη προσφορά, επιμονή και
υπομονή των ανθρώπων που ασχολούνται μ' αυτά.

Νέα γραφεία για την Τ.Ο. της Ν.Δ. στον Άλιμο

Τ

η Δευτέρα 20 Ιουνίου το απόγευμα, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας και του Τ.Γ.
Αλίμου ΟΝΝΕΔ στον Άλιμο, τα οποία βρίσκονται
στη συμβολή των οδών Θουκυδίδου και Παλαμιδίου (2ος όροφος), στην κεντρική αγορά του Καλαμακίου.
Η πρόεδρος κυρία Μαρία Πανούση, όπως τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. βέβαια, πρέπει να αισθάνθηκαν
ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, αφού η προσέλευση
του κόσμου ήταν πολύ καλή.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές κ. κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Μανώλης και Αργύρης Ντινόπουλος, ο υποψήφιος
δήμαρχος και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Τσαμπαρλής, οι δημοτικοί σύμβουλοι
της παράταξής του κ. κ. Σάκης Τσάγκαρης, Άννα
Στρέτσκοβιτς, Νίκος Αλεξόπουλος, εκπρόσωποι της

Β2 Ν.Ε., η Πρόεδρος του Π.Ο.Κ. κυρία Τάνια Δούδη
με τον σύζυγό της Χρήστο, οι κ.κ. Ηλίας Γρηγορίου,
Παναγ. Πιερρουτσάκος, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης,
Γιάννης Μπελιάς κ. ά.
Οι φωτογραφίες: αριστερά η πρόεδρος της Τ.Ο. της

Νέας Δημοκρατίας Μαρία Πανούση και μέλη κατά τη
διάρκεια του αγιασμού των νέων γραφείων.
Δεξιά. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλίμου Νίκος Τσαμπαρλής, ο δ. σ. Σάκης Τσάγκαρης,
ο βουλευτής της Ν.Δ. Πάνος Παναγιωτόπουλος και τ.
βουλευτής, επίσης της Ν.Δ. Γιάννης Μανώλης.
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ:

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΑΣΙ∆ΟΚΩΣΤΑΣ:

Ακατάλληλη για κολύµβηση η Λίµνη Βουλιαγµένης

Κολυµπώ κάθε µέρα στη Λίµνη

Κοιν: κ. Εισαγγελέα Περιβάλλοντος
Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
Ημερήσια & Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Τ

άραξε τα νερά της Λίμνης της Βουλιαγμένης η αναφορά του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στα αποτελέσματα της δειγματοληψίας
των νερών της Λίμνης από το ΠΑΚΟΕ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα νερά της
Λίμνης είναι επικίνδυνα και ακατάλληλα για
κολύμπι.
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κάλεσε τη δημοτική αρχή να πράξει αυτό που πρέπει, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία.

Η επιστολή
Προς: Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υπ’ όψιν κ.
Δημάρχου
Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Υδάτων
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής
Αλλαγής, Γραφείο κ. Υπουργού
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο κ. Υπουργού

Αγαπητοί κύριοι,
Ενημερωθήκαμε στις 3/6/2011, μέσω δελτίου τύπου
του ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών
Ερευνών) ενημερωθήκαμε για το γεγονός ότι το
νερό της Λίμνης Βουλιαγμένης κρίνεται ακατάλληλο
για κολύμβηση μετά από μικροβιολογική και φυσικοχημική ανάλυση που διενέργησε το Κέντρο. Στις
6/6/2011, σε Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, ζητήσαμε από το Δήμαρχο, Γρηγόρη Κασιδόκωστα, να
απαγορεύει την κολύμβηση στη λίμνη και να ζητήσει
από τους αρμόδιους φορείς να ελέγξουν την ποιότητα του νερού, καθώς και να λάβει τα απαραίτητα
μέτρα για την αποκατάσταση της λίμνης.
Μετά την άρνηση του Δημάρχου να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, και επειδή θεωρούμε ότι το θέμα
είναι μείζον και αφορά την υγεία εκατοντάδων αμέριμνων κολυμβητών που επισκέπτονται καθημερινά
τη Λίμνη, παραγγείλαμε από ανεξάρτητο, πιστοποιημένο εργαστήριο αντίστοιχο έλεγχο, ο οποίος
πραγματοποιήθηκε σε δειγματοληψίες της
8/6/2011.
Τα αποτελέσματα και της δεύτερης ανάλυσης είναι
ότι το νερό της Λίμνης κρίνεται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ για
κολύμβηση.
Με δεδομένα και τα νεώτερα ευρήματα μας, ζητούμε
να απαγορευτεί ΑΜΕΣΑ η κολύμβηση στη Λίμνη, και
να πραγματοποιηθεί νέα μέτρηση, προκειμένου να
διαπιστωθεί και από επίσημο,
κρατικό φορέα η επικινδυνότητα ή μη των υδάτων
της Λίμνης Βουλιαγμένης.
Επειδή το θέμα άπτεται της Δημόσιας υγείας παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας προκειμένου
να αποφευχθούν πιθανά δυσάρεστα γεγονότα.
Με Τιμή
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Η κλινική “ΚΑΣΤΑΛΙΑ” στηρίζει τη γυναικεία ομάδα voley “ΘΕΤΙΣ”

Ε

πίσκεψη στην κλινική "ΚΑΣΤΑΛΙΑ" πραγματοποίησε η ομάδα
γυναικών της Θέτιδας την Πέμπτη
30/6 στα πλαίσια της συμφωνίας
των δύο πλευρών όπου η "ΚΑΣΤΑΛΙΑ" αναλαμβάνει ώς ένας απο
τους μεγαλύτερους χορηγούς της
ομάδας.
Την ομάδα εκπροσώπησαν η Πρόεδρος Μαρία Σαλιαρέλλη, η Αντιπρόεδρος Ηρώ Βλαχάκη, το μέλος

του Δ.Σ Δήμητρα Τσουβάλα, ο νέος
έφορος της γυναικείας ομάδας
Τάσος Τριανταφύλλου, ο προπονητής Παναγιώτης Ιωάννου καθώς
επίσης και αθλήτριες όλων των
τμημάτων του συλλόγου.
Τη Θέτιδα υποδέχθηκε ο ιδιοκτήτης της “ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ" κ. Πέτρος
Λυμπέρης ο οποίος ξενάγησε τους
ανθρώπους της ομάδας στην κλινική, κέρασε γλυκά λόγω της ονο-

μαστικής του γιορτής, δέχθηκε συμβολικά δώρα και υποσχέθηκε στήριξη κ αρωγή στην προσπάθεια της
ομάδας στην φετινή της περιπέτεια
στην δύσκολη Α2΄.
Σύσσωμο το Δ.Σ της Α.Σ.ΠΕ.
ΘΕΤΙΣ ευχαριστεί την "ΚΑΣΤΑΛΙΑ" και προσωπικά τον κ. Πέτρο
και την κυρία Χριστίνα Λυμπέρη για
την στηριξή τους και χαιρετίζει κάθε
νέα τέτοιου είδους προσπάθεια.

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

τον έλεγχο των νερών της Λίμνης και πως
αναμένει το ΥΠΕΚΑ, ως αρμόδιο Υπουργείο,
να στείλει όπως κάνει κάθε χρόνο το ανάλογο
πιστοποιητικό.

Μ

ετά τη δημοσιοποίηση ερευνών σχετικά
με την καταλληλότητα ή μη, των νερών
της Λίμνης της Βουλιαγμένης από τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο (παραπλεύρως), σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε με το Δήμαρχο Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κασιδόκωστα, μας δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για

Μας ανακοίνωσε δε, πως, εκείνος καθημερινά
κάνει μπάνιο στη Λίμνη της Βουλιαγμένης και χαρακτήρισε τις δύο έρευνες αναξιόπιστες, δηλώνοντας ότι, οι σοβαρές μετρήσεις απαιτούν
αρκετά μεγάλη χρονική διάρκεια, κατά την οποία
λαμβάνονται δείγματα κάτω από όλες τις καιρικές
συνθήκες.
Τέλος, χαρακτήρισε τις ενέργειες του επικεφαλής
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου (η δεύτερη μέτρηση έγινε με πρωτοβουλία του), ως καθαρά προϊόν μικροπολιτικής.

Ζητούνται εθελοντές καθαριότητας
Λάβαμε και δημοσιεύουμε επιστολή απο τον αντιπρόεδρο του
Συλλόγου ‘’ΕΞΟΧΗ’’ Βούλας Δημήτριο Ιωαννίδη.
“Επανέρχομαι σε προηγούμενη επιστολή μου, την οποία παραθέτω,
σχετικά με εθελοντές για το καθάρισμα του αναφερομένου πεζόδρομου της Βούλας. (Παρακαλώ
εάν είναι δυνατόν να ευρεθούν δύο
εθελοντές, προκειμένου κάθε Κυ-

ριακή πρωί στις 6.30’ να πηγαίνουμε στον πεζόδρομο της Βούλας
(μεταξύ κέντρου Σμαράγδι & πρώην
ΒΟ) και να μαζεύουμε τα σκουπίδια
από τα καλάθια τα οποία είναι γεμάτα και πολλά πεσμένα απ’ έξω,
δείχνοντας μια πολύ άσχημη εικόνα.
Εάν γίνει αυτό, οι οικογένειες με τα
παιδιά τους, που έρχονται αργότερα στον πεζόδρομο δεν θα βρί-

σκονται μπροστά στο θλιβερό αυτό
θέαμα.
Δυστυχώς ο Δήμος τα μαζεύει τη
Δευτέρα το πρωί. Την παράκληση
κάνω σαν πολίτης της Βούλας κι’
όχι σαν αντιπρόεδρος του Συλλόγου ‘’ΕΞΟΧΗ’’ Βούλας. Ελπίζω να
βρεθεί ανταπόκριση στην παράκλησή μου.).
Επειδή μόνο ο κ. Καρβουνάς μέλος
του Δ.Σ. του Συλλόγου ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
προσεφέρθει και μαζί πραγματοποιήσαμε την Κυριακή 03-07-2011
το μάζεμα των σκουπιδιών, θα
ήθελα κάποιοι νέοι άνθρωποι να
προσφερθούν, αν αγαπούν να βλέπουν αυτό το τμήμα της Βούλας, καθαρό,
Ελπίζω αυτή τη φορά, να κεντρίσω
το ενδιαφέρον κάποιων συμπολιτών μας”.
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Τα συντεχνιακά "παιχνίδια"
στο Πανόραµα Βούλας βγήκαν και στον αέρα!
Η

πρωτοσέλιδη αναφορά μας στην εφημερίδας
μας "ΒΗΜΑ" της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (φ.
176), αλλά και τα όσα έχουμε φέρει στο φως της
δημοσιότητας μέσω της ηλεκτρονικής της έκδοσης
vimaonline.gr, σχετικά με το μείζον θέμα της κυκλοφοριακής (κυκλικής) ρύθμισης της πλατείας
στον Άγιο Νεκτάριο, στο Πανόραμα της Βούλας
και τη γενικότερη ασφάλεια μαθητών και πολιτών
εκεί, βγήκαν στον "αέρα", απ' τον τηλεοπτικό
σταθμό TELEASTY την Τρίτη 14/6 το μεσημέρι, με
καλεσμένους τον Διευθυντή μας Νικόλα Κονταρίνη
και τον Αρχισυντάκτη μας Γιάννη Βασιλακόπουλο.
Συγκεκριμένα, στο μεσημβρινό "μαγκαζίνο" του εν
λόγω τηλεοπτικού σταθμού που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Λάμπρος Πάσχος, παρουσία και του βουλευτή του ΛΑΟΣ Θανάση
Πλεύρη, η θεματολογία ολόκληρης της εκπομπής στηρίχθηκε, κατά κύριο λόγο, στα δημοσιεύματά μας
αναφορικά με τις συμμορίες των κακοποιών που "δολοφονούν" τη Γλυφάδα, με το χώρο του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και τους λαθρομετανάστες
που σκέφτεται να στεγάσει εκεί ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Παπουτσής, καθώς και με τα όσα συντεχνιακά "παιχνίδια" συμβαίνουν πάνω στο
Πανόραμα της Βούλας που αναφέραμε νωρίτερα.
Για το θέμα αυτό έχουμε ως γνωστό αναφερθεί εκτενώς με σοβαρά στοιχεία, ως προς τους κινδύνους που
καιροφυλακτούν, όχι μόνο για τους μικρούς μαθητές
του παρακείμενου της πλατείας 3ου Δημοτικού σχολείου, αλλά και για όσους κυκλοφορούν εκεί. Κι αυτό
γιατί, μέχρι τώρα δεν έχει εφαρμοστεί η ρύθμιση της

"κυκλικής πορείας" (της πλατείας), όπως άλλωστε
υπερψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ απ' όλους τους δημοτικούς συμβούλους, το βράδυ της 29ης Σεπτεμβρίου
2010, που συνεδρίασε το Δ.Σ. Βούλας.
Στην προαναφερθείσα εκπομπή αυτή λοιπόν, ο Νικόλας Κονταρίνης στάθηκε (για μια φορά ακόμη) σ'
αυτή την άναρχη, επί σειρά ετών, κατάσταση που επικρατεί εκεί πάνω και στα τόσα ατυχήματα που έχουν
γίνει, αλλά και στους επτά (7) αυτούς ανακόλουθους
δημοτικούς συμβούλους που, άλλα ψήφιζαν το βράδυ
και άλλα έκαναν την άλλη μέρα, προτρέποντας τους
ανθρώπους του Συλλόγου "Πανόραμα" να προσφύγουν στην Περιφέρεια, προκειμένου να ακυρώσουν
την ψήφο τους! (Ακόμη περιμένουμε να μας τους κατονομάσει ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού κ. Αγγελιδάκης!).
Όπως προείπαμε, λόγω της μη εφαρμογής μέχρι τώρα
της ενδεδειγμένης, επιστημονικά, μελέτης (που οι δ.σ.
ψήφισαν ομόφωνα), πέραν του ατυχήματος που είχε
συμβγεί έξω από το σχολείο στις 15/9/2010 το μεσημέρι, είχαμε στη συνέχεια και άλλα, αρκετά σοβαρά,
τροχαία, όπως αυτά της εβδομάδας που πέρασε. Ανάμεσά τους και του Κων/νου Βύρα, ο οποίος, με την
υπ' αριθ. 37838/17-6-2011 σχετική Διαμαρτυρία Επιστολή του προς το Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, που την κοινοποιεί ταυτόχρονα στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στην Ειδική
Επιτροπή του άρθρου 152/ του Ν. 3463/2006 και
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

Μ

ια 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.
Συνδυάζοντας τη µαγευτική θέα της θάλασσας µε
έναν καταπράσινο κήπο, το Notos Café διακρίνεται για
τους ευρύχωρους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
του, παρέχοντας έναν αγαπηµένο προορισµό για όλες τις
ηλικίες, ενώ η ασύρµατη δικτύωση στο Internet µετατρέπει το χώρο σε ιδανική επιλογή για τον επαγγελµατία και
τον σπουδαστή. Φιλική ατµόσφαιρα και ανάλογη εξυπηρέτηση κερδίζουν τις εντυπώσεις, καθώς έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ζεστά και κρύα ροφήµατα, snacks,
χορταστικά πιάτα και γλυκούς πειρασµούς . Για τους µικρούς φίλους, όσο ο καιρός το επιτρέπει, ένας προσεγµένος εξωτερικός παιδότοπος δίνει την αφορµή για
ατέλειωτο παιχνίδι και διασκέδαση. Το βράδυ, το µεγάλο
bar αναλαµβάνει… δράση µε µια σειρά ιδιαίτερων προ-

Λεωφόρος Κ. Καραµανλή 12,
Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3
Μέλος του VS Hospitality Group
(Όµιλος Βλάση Σταθοκωστόπου-

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΥΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κοινοποίηση:
Δήμο 3Β
Γενικό Γραμματεά Περιφέρειας
Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006
Εισαγγελία Πλημ/κών Αθηνών
Κύριε Δήμαρχε,
Μετά από τη σφοδρή σύγκρουση του οχήματος που
οδηγούσα, με έτερο όχημα, με συνέπεια τον τραυματισμό μου, στη συμβολή των οδών, Υμηττού και Ζακύνθου, επί της πλατείας Άλσους στο Πανόραμα της
Βούλας, σας παρακαλώ να με ενημερώσετε για το
λόγο που αρνηθήκατε να εφαρμόσετε την υπ' αριθμ.
157/2010, ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σας, σχετικά με την κυκλοφοριακή ρύθμιση
της πλατείας.
Εντόνως διαμαρτύρομαι γι' αυτή σας την παράλειψη,
ιδιαίτερα μετά την επισήμανση φορέων και αρμοδίων,
ότι η μη εφαρμογή της, καθιστά την κατάσταση σφόδρα επικίνδυνη, με αποτέλεσμα σωρεία ατυχημάτων,
μεταξύ των οποίων και το δικό μου. Σας ενημερώνω
ότι θα απευθυνθώ ενώπιον παντός ποινικού, πολιτικού και διοικητικού δικαστηρίου της χώρας προκειμένου να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου.
Βούλα 17-6-2011
Κωνσταντίνος Βύρας

Παλλινωδίες...
Άλλα λέει η Ηλ. Τσιριγώτη
άλλα ο Γρ. Κασιδόκωστας

Δ

υστυχώς, κι ενώ η Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Ηλέκτρα Τσιριγώτη είχε δεσμευθεί στο δημοτικό συμβούλιο ότι από το Σεπτέμβρη θα εφαρμοστεί η μελέτη του
συγκοινωνιολόγου, που πρότεινε ως ασφαλέστερη λύση, αυτή της κυκλικής πορείας και η
οποία άλλωστε είχε ψηφιστεί ομόφωνα από το
Δημοτικό Συμβούλιο της διοίκησης Μάντεση, ο
Γρηγόρης Κασιδόκωστας είπε τελευταία, ότι θα
ξαναφέρει το θέμα προς συζήτηση, τον Σεπτέμβριο.
Ο λόγος όπως είπε, είναι γιατί ο κόσμος στο
Πανόραμα έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα!
Όπως γνωρίζουμε και όπως έχουμε γράψει εκτενώς, από τη μία πλευρά είναι η εκκλησία του Πανοράματος που χρησιμοποιεί το δρόμο για
πάρκινγκ και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος που δεν
θέλουν την κυκλική πορεία στην πλατεία και από
την άλλη το Σχολείο και οι γονείς που αγωνιούν
για την ασφάλεια των παιδιών τους.
Προσωπική μας άποψη είναι ότι το θέμα αυτό
έχει τελειώσει αφού υπάρχει η ομόφωνη απόφαση του δ.σ. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο
λόγο θα επανέλθει.
Ελπίζουμε να μην ακούσουμε σε μερικά χρόνια
και από τον κύριο Κασιδόκωστα (όπως από τον
κ. Μάντεση) ότι τον πίεσαν διάφορα συμφέροντα εκεί πάνω...
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Με πολλά χαµόγελα και διασκέδαση
γιορτάστηκε η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος
στο ∆ήµο Αγίου ∆ηµητρίου

Μ

ε χαρά και διασκέδαση γιορτάστηκε φέτος η
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στο
Δήμο μας! Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη, το Σάββατο 4 Ιουνίου, οι μικροί μας δημότες με πολύ
κέφι, ξεφάντωσαν με το Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης, παρακολούθησαν την παιδική θεατρική
παράσταση «Από πού παν στο Σκουπιδο…Πρασινιστάν;» και έμαθαν για το Περιβάλλον, την
προστασία των δασών μας και την Ανακύκλωση.
Επιπλέον, όλοι οι παρευρισκόμενοι στην πλατεία,
είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα εξαιρετικά
έργα ζωγραφικής & χειροτεχνίας των μαθητών
των Νηπιαγωγείων του Δήμου μας, με θέμα την
αγάπη για το Περιβάλλον & τη Φύση.
Πολλοί ήταν επίσης και οι δημότες οι οποίοι
αξιοποίησαν τους κάδους ανακύκλωσης μπαταριών καθώς και το ειδικό φορτηγό για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που
βρίσκονταν στο χώρο της πλατείας για να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των
παλιών υλικών και συσκευών.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του εορτασμού της Περιβάλλοντος, την Κυριακή 5 Ιουνίου, στο θέατρο

«Μελίνα Μερκούρη», πραγματοποιήθηκε ημερίδα
με θέμα την καταλληλότητα των θαλασσών του
Σαρωνικού, Ευβοϊκού & Κορινθιακού κόλπου,
έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε το
ΠΑ.ΚΟ.Ε.
Στόχος του Δήμου μας με την υλοποίηση τέτοιων
δράσεων είναι, όχι μόνο η αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των δημοτών, αλλά κυρίως η αρχή της συστράτευσης των πολιτών σε
όλες τις πρωτοβουλίες του Δήμου που αφορούν
στην προστασία του Περιβάλλοντος και στη δημιουργία μιας καθαρής και βιώσιμης πόλης. Γιατί
όπως συνηθίζουμε να λέμε: οφείλουμε όλοι μας
να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε τη δική μας καθημερινότητα, αλλάζοντας πρώτα απ' όλα τις δικές
μας συνήθειες!
Οι εικόνες από τη Γιορτή του Περιβάλλοντος
στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη μαρτυρούν το κέφι
και την καλή διάθεση που επικράτησε το πρωί του
Σαββάτου!!
Πολλά συγχαρητήρια στην υπεύθυνη δημοσίων
σχέσεων του δήμου Αγίου Δημητρίου Αρετή
Προβατά για την άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Η “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ” ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Μ

ε ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα στο κέντρο ΕΔΕΜ στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ οργάνωση Παλαιού Φαλήρου αποχαιρέτησε τα μέλη της για το καλοκαίρι, δίνοντας ραντεβού για το φθινόπωρο.
Τόσο η πρόεδρος κ. Ρένα Γαλανάκη όσο και η Γραμματέας Μαίρη Φωτίου έκαναν έναν μικρό απολογισμό της περιόδου που έκλεισε
και ευχήθηκαν στα μέλη καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές.
Τη συγκέντρωση επισκέφθηκε και ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης που όπως πάντα κέρδισε τις εντυπώσεις.

Στη φωτογραφία ο Δήμαρχος, και από αριστερά η δημοτική σύμβουλος Μαρία Ζάγκα, η εκδότρια του “Β” Εύη Κουλιανού Κονταρίνη, η Γραμματέας της Παναθηναϊκής Μαίρη Φωτίου και η Πρόεδρος Ρένα Γαλανάκη.
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Αστυνομικό Ρεπορτάζ
Στη φάκα κι
ο τσαντάκιας
της Γλυφάδας

ΓΡΑΜΜΕΝΑ από χέρι
Πρωταθλήτρια
στη διαφθορά και
στη σήψη η ΕΛ.ΑΣ.

Σ

τις πρώτες θέσεις στον κατάλογο των
δημοσίων υπαλλήλων, που εμπλέκονται
σε υποθέσεις διαφθοράς, φιγουράρουν οι
Έλληνες αστυνομικοί, σύμφωνα με έκθεση
της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων
της Ελληνικής Αστυνομίας, που υποβάλλεται
στη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και δημοσιοποιεί το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.
Κάθε χρόνο η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, διαχειρίζεται διάφορες υποθέσεις
διαφθοράς που αφορούν αστυνομικούς,
υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα
αλλά και ιδιωτών.
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση, η ΕΛ.ΑΣ κατέχει την
πρωτιά, αφού η διαφθορά στο σώμα έχει
γίνει πλέον κατεστημένο…
Μάλιστα, σε πολλούς από τους διεφθαρμένους αστυνομικούς έχουν ασκηθεί ποινικές
διώξεις, έχει εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και δεν είναι λίγοι (μεταξύ αυτών
και ανώτατοι αξιωματικοί !!) που έχουν
προφυλακιστεί. Πολλά από τα αδικήματα
των αστυνομικών αφορούν σε παραβάσεις
καθήκοντος, σε βασανισμούς ατόμων οι
οποίοι είχαν υποπέσει σε αξιόποινες πράξεις, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις παράνομων δραστηριοτήτων με σκοπό τον
πλουτισμό.
Οι περισσότερες καταγγελίες προέρχονται
από αγανακτισμένους πολίτες που (ασχέτως εάν έχουν υποκύψει η όχι…) δε διστάζουν να καταγγείλουν τους ένστολους
νταβατζήδες, οι οποίοι χρησιμοποιώντας
την εξουσία που τους παρέχει το κράτος,
πιέζουν εκβιαστικά, κυρίως καταστηματάρχες, να τους καταβάλουν το κάτιτις τους ..
για να μην υποστούν τις συνέπειες του
νόμου.
Σας αναφέρω ενδεικτικά κάποια από τα ποσοστά αδικημάτων που καταγγέλθηκαν: Ένα
13% αφορά αδικήματα αστυνομικών που
σχετίζονται με καταστήματα, κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος, ένα άλλο ποσοστό καταγγελιών της τάξεως 10%
σχετίζονταν με αδικήματα αστυνομικών
σχετικά με δραστηριότητες αλλοδαπών (παράνομη διακίνηση, χορήγηση πλαστών εγγράφων κ. α) και άλλο ένα 10% περίπου,
είχε να κάνει με αδικήματα περί διακίνησης
ναρκωτικών ουσιών.
Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι ο
αριθμός των καταγγελιών που αφορούν
αστυνομικούς κυμαίνεται στα ίδια περίπου
επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, το
2006 έγιναν 401 καταγγελίες, το 2007 κατεγράφησαν 379, το 2008 ανέρχονταν στις
361, το 2009 έγιναν 337 καταγγελίες και
άλλες 400 περίπου έγιναν το 2010.
Το πρόβλημα αγαπητοί μου αναγνώστες
είναι βαθιά κοινωνικοπολιτικό και σε αυτό
θα πρέπει, κυρίως, να σταθούμε. Για να
μπορέσουμε όμως να σπάσουμε αυτό το
μολυσμένο απόστημα, που λέγεται ΔΙΑΦΘΟΡΑ, θα πρέπει όλοι μαζί να καταδικάζουμε τέτοιου είδους πρακτικές και να μην
υποκύπτουμε σε ένστολους επίορκος αστυνομικούς, που προσπαθούν να μας παρασύρουν στην παρανομία.

Μ

ΣΠΕΊΡΑ ΡΟΥΜΑΝΩΝ ΠΑΓΙΔΕΥΕ
ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βασίλης Γραμμένος

Ο

φόβος και ο τρόμος για δεκάδες πελάτες τραπεζών
είχαν γίνει τέσσερις αλλοδαποί ρουμανικής υπηκοότητας οι οποίοι συνελήφθησαν από τις διωκτικές αρχές την
ώρα που παγίδευαν μηχανήματα ΑΤΜ.
Οι αετονύχηδες με επικεφαλής έναν 61χρονο, παγίδευαν
τα ΑΤΜ σε υποκαταστήματα τραπεζών, βάζοντας στο χέρι τα
χρήματα των ανυποψίαστων θυμάτων τους.
Η σπείρα, η δράση της οποίας ξεκίνησε πριν από λίγους
μήνες, κτυπούσε κυρίως στα Νότια και Δυτικά προάστια.
Τοποθετούσε μεταλλικές τάπες στις εξόδους χρημάτων
των ΑΤΜ, με συνέπεια όταν ο ανυποψίαστος πελάτης πήγαινε να κάνει ανάληψη να μην μπορεί να πάρει τα χρήματά
του, παρότι η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί. Θεωρώντας ότι

οφείλεται σε κάποιο τεχνικό πρόβλημα του ΑΤΜ ή της τράπεζας, έφευγε.
Στη συνέχεια τα μέλη της σπείρας αφαιρούσαν τη μεταλλική
τάπα από το μηχάνημα και έπαιρναν τα χρήματα, που πλέον
έβγαιναν κανονικά.
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής συνέλαβαν επ΄ αυτοφώρω δύο από τα μέλη της σπείρας
όταν προσπαθούσαν να βγάλουν τη μεταλλική τάπα από
ΑΤΜ τράπεζας στο Ίλιον, ενώ ένας ακόμα Ρουμάνος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΝΑ Αττικής έξω από τράπεζα
στη Γλυφάδα.
Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη και ο 61χρονος, ο οποίος
θεωρείται ο επικεφαλής της σπείρας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγόριες και στη συνέχεια προφυλακίσθηκαν.

εσημβρινές ώρες της
7-6-2011 στην Γλυφάδα, από Αστυνομικούς
του Τ.Α. Γλυφάδας, προσήχθη 38χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για
«Αρπαγές τσαντών κατ΄
εξακολούθηση».
Μετά από έρευνα του Τ.Α.
Γλυφάδας για την ανακάλυψη άγνωστου δράστη ο
οποίος διέπραττε αρπαγές
τσαντών πεζών γυναικών,
εντοπίστηκε ο 38χρονος ο
οποίος αφού προσήχθη
στο Τ.Α. Γλυφάδας, αναγνωρίστηκε από τις παθούσες.
Από την έρευνα-προανάκριση που διενεργήθηκε
προέκυψε ότι κατά το τελευταίο δίμηνο στην περιοχή της Γλυφάδας, ο
συλληφθείς αφαίρεσε από
πέντε (5) γυναίκες τσάντες,
οι οποίες περιείχαν χρήματα, κινητά τηλέφωνα, έγγραφα και προσωπικά
αντικείμενα.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών.

Συνελήφθησαν κι άλλοι ρουμάνοι ποντικοί
Σ

υνελήφθησαν στο Παλαιό Φάληρο, από Αστυνομικούς της
ομάδας ΔΙ.ΑΣ., δύο (2) αλλοδαποί,
υπήκοοι Ρουμανίας, ηλικίας 35 ετών,
ενώ αναζητούνται άλλοι δύο (2) συνεργοί τους, κατηγορούμενοι για
«Εγκληματική οργάνωση» και «διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση».
Η παραπάνω ομάδα, κατά το τελευταίο πεντάμηνο, δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αθήνας με την ίδια
μεθοδολογία. Συγκεκριμένα οι δρά-

στες κατάφερναν και αποσπούσαν
από ηλικιωμένα άτομα, που έκαναν
ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ τραπεζών, τις κάρτες ανάληψης και αφού
υπέκλεπταν τον προσωπικό τους κωδικό PIN, στη συνέχεια προέβαιναν
οι ίδιοι σε αναλήψεις χρημάτων από
τις αφαιρεθείσες κάρτες.
Ειδικότερα, ο ένας από τους δράστες, την ώρα που οι παθόντες έκαναν ανάληψη χρημάτων, τους
απασχολούσε δείχνοντάς τους πεσμένα χαρτονομίσματα στο έδαφος

και ο δεύτερος δράστης κατάφερνε
να τους αποσπά την κάρτα ανάληψης
και να την αντικαθιστά με άλλη της
ίδιας τράπεζας, με αποτέλεσμα οι παθόντες να μην αντιλαμβάνονται την
κλοπή.
Οι δράστες συνελήφθησαν την ώρα
που βρίσκονταν έξω από τράπεζα και
στη θέα Αστυνομικών τράπηκαν σε
φυγή. Ακολούθησε καταδίωξη κατά
τη διάρκεια της οποίας οι δράστες
πέταξαν στο έδαφος τρεις κάρτες
ανάληψης.

Στην κατοχή των συλληφθέντων
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Χρηματικό ποσό 2.970 ευρώ.
Πέντε (5) κάρτες ανάληψης.
Από την προανάκριση-έρευνα που
διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Αθηνών, προέκυψε ότι οι
δράστες είχαν διαπράξει συνολικά
οκτώ (8) κλοπές καρτών ανάληψης,
σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με
το συνολικό αφαιρεθέν ποσό να
ανέρχεται στις 11.280 ευρώ.
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Και τελικά... βασιλιάς
στο Μπέϊσμπολ

ΒΗΜΑ & Αθλητισμός
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ:
Αγαπώ τη Βούλα, και τον Άρη
Βούλας ακόμη περισσότερο...

Μ

έχρι τα τέλη του προηγούμενου μήνα, όπως γράφαμε στο
“ΒΗΜΑ”, ο πρωταθλητής του 8ου Ομίλου της Δ Εθνικής,
ΠΑΟΚ Γλυφάδας, δεν είχε βρει ακόμα γήπεδο που να πληροί
τις προδιαγραφές της Δ’ Εθνικής. Τελικά η περσινή προσπάθεια
που μετουσιώθηκε σε επιτυχία, δεν πήγε στράφι αφού η διοίκηση του συλλόγου της Γλυφάδας ήρθε σε συμφωνία με τα
Ολυμπιακά Ακίνητα, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να χρησιμοποιεί
από την καινούρια χρονιά ως έδρα, το γήπεδο μπέιζμπολ του
Ελληνικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το γήπεδο του μπέιζμπολ θα μετατραπεί σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με την τοποθέτηση χλοοτάπητα αλλά και δημοσιογραφικών θεωρείων. Επιπλέον υπάρχει
ο ικανοποιητικός αριθμός των 5.000 θέσεων για εκείνους που
θέλουν να δουν από κοντά την προσπάθεια της τοπικής ομάδας
στην Football League 2. Από κει και έπειτα, σε καθαρά αγωνιστικά θέματα, φαίνεται πως πρόθεση των ανθρώπων του
ΠΑΟΚ είναι να παρουσιάσουν και του χρόνου μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα η οποία, γιατί όχι, θα πρωταγωνιστήσει και
στα καινούρια «σαλόνια». Έτσι λοιπόν ο εκλεκτός που θα ηγηθεί της νέας αυτής προσπάθειας είναι ο κ. Νίκος Γκουλής.
Ο πάλαι ποτέ προπονητής του ΟΦΗ, της Καβάλας, του Ιωνικού του Θρασύβουλου και εσχάτως του Εθνικού συμφώνησε
πριν μερικές μέρες να καθίσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ έτσι ώστε
να καταφέρει να παρουσιάσει, με εχέγγυο την πείρα του αλλά
και τις παραστάσεις του, ένα δυνατό σύνολο και τη νέα χρονιά.
Η προσπάθεια όμως δεν σταματάει εδώ.
Ο περσινός βασικός κορμός που έφερε το Νταμπλ, έχει διατηρηθεί ενώ νέοι κάτοικοι Γλυφάδας είναι ήδη ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός Τρύφωνας Τσώνης από το Χαϊδάρι αλλά και
ο Αλέξης Σκουρλής που ήρθε δανεικός από τον Ατρόμητο.
Ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Γλυφαδιώτες ενδιαφέρονται ζεστά για τον Γιώργο Μανούσο ο οποίος έμεινε
ελεύθερος από τον ΟΦΗ.
Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται να «ψηθεί» από τον
Γκουλή ο οποίος τον γνωρίζει καλά έχοντας συνεργαστεί μαζί
του στον ΟΦΗ. Κάτι τελευταίο που ψιθυρίζεται είναι και το
όνομα του πολύπειρου Λουκά Καραδήμου. Ο παλιός μέσος
του Ατρομήτου, αν και στη
Δύση της καριέρας του, είναι
δεδομένο πως θα αποτελέσει μια κορυφαία μονάδα αν τελικά
αποκτηθεί.

Η ομάδα παίδων του Άρη Βούλας

Ε

ίναι 30 χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Άρη Βούλας οικειοθελώς και πρόσφατα
και πάλι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος της περιοχής με την Δημοτική Αρχή του κ. Κασιδόκωστα. Ο Γιάννης Νιτερόπουλος έχει αφιερώσει κυριολεκτικά μία ολόκληρη ζωή στον αθλητισμό
και μιλάει στο “ΒΗΜΑ” για όλους και για όλα.
Ο Άρης Βούλας ιδρύθηκε το 1936 με το όνομα Δικέφαλος Αετός. Έπειτα από 16 χρόνια, το 1952 μετονομάστηκε σε Άρη Βούλας. Χρησιμοποιεί το γήπεδο του Δήμου το οποίο χτίστηκε με προσφορές υλικών και εθελοντική εργασία των μελών του συλλόγου. Σήμερα απαριθμεί περίπου 200 μέλη και 380
αθλητές ποικίλλων ηλικιών. Η πλειοψηφία των αθλητών ανήκει στο ποδόσφαιρο ενώ οι 80 στο πινγκ
πονγκ.
Ο Άρης Βούλας αποτελεί εδώ και χρόνια πρότυπο λειτουργίας Αθλητικού Συλλόγου διαθέτοντας τμήματα junior, 2 Ακαδημίες, 2 τμήματα με παμπαίδες, 2 τμήματα παίδων, 1 τμήμα νέων και φυσικά την Αντρική Ομάδα που αγωνίζεται στο Α’ Ερασιτεχνικό.
Κύριε Νιτερόπουλε, μιλήστε
μας λίγο για το σκεπτικό του
Συλλόγου.
Τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος
έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο
σκεπτικό το οποίο βασίζεται στο
μοντέλο του αυτοχρηματοδοτούμενου και αυτοσυντηρούμενου Σωματείου. Εδώ και 30
χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο της δημιουργίας τεράστιου
προβλήματος όποτε αποσύρεται

ο εκάστοτε πρόεδρος. Συνεπώς
ο Άρης είναι υποχρεωμένος να
αναπτύξει ένα τέτοιο σκεπτικό
ώστε να μπορεί να συντηρείται.
Επίσης ένας μεγάλος στόχος μας
είναι να αποτελείται από παιδιά
μικρότερων τμημάτων. Ειδικά τα
τελευταία 4 χρόνια το έχουμε
σχεδόν πετύχει ολοκληρωτικά.
Θεωρείται πως ένας ερασιτεχνικό Σωματείο όπως ο Άρης,
θα μπορούσε ενδεχομένως να

αντέξει την πίεση σε ένα ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα
εάν ανέβαινε κατηγορία;
Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε
από το ότι δεν υπάρχει η φιλοδοξία για κάτι τέτοιο. Δεν θα θέλαμε κάτι τέτοιο. Για εμάς η 1η
Κατηγορία είναι μία βιτρίνα για τα
παιδιά. Είναι ο χώρος στον
οποίο τα παιδιά μπορούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και αν
θέλουν, μετέπειτα να ασχολη-

θούν. Επιπλέον το ποδόσφαιρο
στις πιο πάνω κατηγορίες δεν
είναι υγιές έτσι όπως είναι δομημένο. Εμείς κάνουμε αυτό που
κάνουμε μόνο για τη χαρά και τίποτα άλλο.
Συνεπώς θα λέγατε λοιπόν, ότι
ο Άρης αποτελεί ένα εκκολαπτήριο ταλέντων και αν ναι πώς
στηρίζεται αυτό από τη Διοίκηση του Συλλόγου;

ΒΗΜΑ & Αθλητισμός
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Στα 11 ΒΗΜΑ-τα
Του
ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ποια στημένα;
Μπουρούσης - Αγγελόπουλοι...

Π

Παλαιότερη ομάδα junior.
Μα φυσικά και ναι! Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίον κάνουμε
αυτό που κάνουμε. Στον Άρη
Βούλας έχουμε προπονητές οι
οποίοι είναι όλοι διπλωματούχοι
και κάποιοι απ’ αυτούς παλαιοί
ποδοσφαιριστές όπως ο κ. Καλαμάρας, ο κ. Αργύρης αλλά και
ο Γεωργακάκος.
Έχουμε προπονητές τερματοφυλάκων, γυμναστές ενώ θα πρέπει
να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη
διάρκεια των προπονήσεων
υπάρχουν φυσικοθεραπευτές ειδικευμένοι στις πρώτες βοήθειες.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεχόμαστε παιδιά που έχουν οικονομικά προβλήματα δωρεάν, γιατί
πιστεύουμε στον αθλητισμό και
στις ίσες ευκαιρίες που έχουν
όλοι απέναντι στο δικαίωμα να
αθληθούν. Επιπλέον εδώ και 5
χρόνια έχουμε βάλει χλοοτάπητα
στο γήπεδο το οποίο δεν ήταν
και στην καλύτερη κατάσταση.
Κάνουμε ότι μπορούμε για τα
παιδιά, έχουμε πολύ καλή οργάνωση και στοχεύουμε στο να κάνουμε τον Άρη πόλο έλξης για
τους μικρούς αθλητές.
Είστε ικανοποιημένος από τις
διακρίσεις που έχει πετύχει ο
Άρης όλα αυτά τα χρόνια;
Όπως προανέφερα, δεν στοχεύουμε ποτέ σε ανόδους κατηγοριών συνεπώς ναι, θα έλεγα
πως είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι.
Κατέκτησαν οι Νέοι το πρωτάθλημα 2009-2010, οι παίδες

έχουν πάρει το πρωτάθλημα ΕΠΣΑΝΑ, ένα Εαρινό, ενώ έχουν
σημειωθεί και αρκετές άλλες διακρίσεις σε τουρνουά και άλλες
κατηγορίες. Πολλοί νεαροί
αθλητές μας παίζουν σε μικτές
Αθηνών ενώ μια άλλη μεγάλη και
πρόσφατη επιτυχία του Συλλόγου, είναι η κλήση του μικρού
Παναγιώτη Γιαννόπουλου στην
Εθνική Νέων. Και για να μην
αφήνουμε και το πινγκ πονγκ
απ΄έξω, πρέπει να αναφέρω ότι
και εκεί οι αθλητές μας έχουν
διακριθεί αφού η ανδρική ομάδα
έχει αγωνιστεί ακόμα και στην
Α1 κατηγορία, ενώ οι γυναίκες
έχουν συμμετάσχει και στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Αν και πρόκειται για ένα πολύ
παλιό Σωματείο και ιστορικό
για τα τοπικά δρώμενα, φαίνεται πως ο Άρης Βούλας έχει δεχτεί ελάχιστη βοήθεια από τους
τοπικούς παράγοντες.
Η αλήθεια είναι πως, όντως η
βοήθεια ήταν λίγη. Ναι μεν έχει
υπάρξει από το Δήμο κάποια οικονομική ενίσχυση αλλά σίγουρα όχι αρκετή και αντάξια της
δουλειάς που γίνεται. Θα έλεγα
ότι, δεν υπήρχε ιδιαίτερο μεράκι
και ενδιαφέρον από τις προηγούμενες διοικήσεις για τον
αθλητισμό.
Και με την Πολιτεία τι γίνεται;
Γιατί παραδοσιακά δεν δίνει
και μεγάλη προσοχή στα Ερασιτεχνικά Σωματεία.

Η βοήθεια από την Πολιτεία είναι
σχεδόν μηδαμινή…
Εάν σας δινόταν η ευκαιρία να
μιλήσετε σε ένα παράγοντα της
Πολιτείας ή του Δήμου, τι θα
ζητούσατε;
Σκύψτε πάνω από τους Ερασιτεχνικούς Συλλόγους. Δώστε προσοχή
στα
ερασιτεχνικά
Σωματεία. Γίνεται πραγματικά
καλή δουλειά. Βοηθήστε και ενισχύστε οικονομικά με επιχορηγήσεις. Ασχοληθείτε γιατί
διαφορετικά όλη αυτή η δουλειά
κάποια στιγμή θα πάει χαμένη.
Εδώ επιβραβεύεται το ήθος και ο
συναγωνισμός. Προσπαθούμε
να μπολιάσουμε τα παιδιά με την
νοοτροπία να μην παίρνουν κόκκινες κάρτες προσπαθώντας
έστω και με αυτόν τον τρόπο να
τα στρέψουμε ενάντια στη βία.
Ποια είναι επί του πρακτέου η
σχέση σας με την τωρινή Δημοτική Αρχή; Δεδομένου ότι
ανήκετε σε αυτήν ως Δημοτικός
Σύμβουλος αλλά και με τις δηλώσεις του Δημάρχου κ. Κασιδόκωστα ότι θα πρέπει να
παραδοθεί το γήπεδο στο
Δήμο αφού αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και πως αν θέλετε να το χρησιμοποιείτε θα
πρέπει όλα τα παιδιά να
αθλούνται δωρεάν;
Κοιτάξτε… Ο Ερασιτεχνικός
Αθλητισμός έχει πολλά προβλήματα και το ίδιο ισχύει και με τη
δική μας περιοχή. Ο τρόπος επίλυσης προβλημάτων πρέπει να

προέρχεται έπειτα από συζήτηση
ανθρώπων του Δημοτικού Συμβουλίου ή του εκάστοτε Αρμόδιου Φορέα έτσι ώστε να
διορθωθούν όλα τα κακώς κείμενα. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε εν αναμονή της
ίδρυσης ενός αρμόδιου φορέα,
θεωρώ πως η απόφαση του Δημάρχου περισσότερο επιδεινώνει
παρά λύνει το πρόβλημα. Ο Σωματειακός Αθλητισμός και ο Μαζικός Αθλητισμός μπορούν να
προχωρούν παράλληλα αλλά
είναι δύο διαφορετικές έννοιες.
Χωρίς πόρους ένα ερασιτεχνικό
Σωματείο δεν μπορεί να λειτουργήσει και να προσφέρει το
ζητούμενο και τις υπηρεσίες που
πρέπει.
Όπως είπα και πριν δεχόμαστε
παιδιά που έχουν προβλήματα
δωρεάν και δεν είναι το κέρδος
αυτό που επιδιώκουμε. Άλλωστε
είναι τυχαίο το γεγονός πως πολλοί γονείς φέρνουν τα παιδιά
τους από την Βουλιαγμένη σε
εμάς παρόλο που η τοπική ομάδα
εκεί δέχεται δωρεάν; Προφανώς
και θεωρούν ανταποδοτικές τις
υπηρεσίες που προσφέρει ο
Άρης ως προς τα χρήματα που δίνουν.
Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι
για το τέλος;
Κάτι πολύ απλό… Εύχομαι και πιστεύω πως στο τέλος θα επικρατήσει σύνεση και λογική. Πρέπει
να επικρατήσει η λογική για χάρη
των παιδιών αλλά και όλων
αυτών που έχει πετύχει ο Ερασιτεχνικός Αθλητισμός. Διαφορετικά…θα διαλυθεί.

ρώτα η υπόθεση με τις κασέτες και το ξεκατίνιασμα του γνωστού
ποινικολόγου Αλέξη Κούγια με τον κ. Αχιλλέα Μπέο. Έπειτα η μαγκιά του Πιλάβιου να βάλει λουκέτο στην ΕΠΟ, δημιουργώντας κλίμα
αβεβαιότητας για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος και τώρα η λαίλαπα με τα στημένα παιχνίδια και τα παράνομα στοιχήματα…
Συνομιλίες, μπινελίκια, απειλές από τα στόματα των γνωστών αγνώστων του Ελληνικού ποδοσφαίρου που εδώ και χρόνια παραγωντίζουν
και κάνουν πραγματικά ό, τι γουστάρουν εις βάρος των προβάτων-φιλάθλων που τους τα «ακουμπάνε κάθε χρόνο».
Α! ας μην αφήσουμε έξω και κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι επειδή
πεινάνε, παίρνοντας πάνω από 1 μύριο το χρόνο, ε…είπαν ρε παιδί μου
να πάιξουν κάνα παράνομο να βγάλουν τα προς το ζην… Ο.Κ. εντάξει..
Σε ποιόν πραγματικά προξένησαν σοκ οι παραπάνω αποκαλύψεις της
ΕΥΠ; Γιατί το μόνο που θα έπρεπε να προξενήσουν είναι γέλιο…
Ποιος δεν τα έχει φανταστεί; Ποιος μέσος Έλληνας δεν έχει μυριστεί τη
μπόχα και τη δυσωδία που αποπνέει το Ελληνικό ποδόσφαιρο;
Απορώ…
Η πραγματική θλίψη για μένα είναι να ακούς έναν γίγαντα ύψους 2.16
εκατοστών και έναν εκ των κορυφαίων Ευρωπαίων παιχτών μπάσκετ, να
ζητάει κι άλλο φάρμακο από τον κύριο Μάκη για τους τελικούς της Α1,
γελώντας εις βάρος των «ηλιθίων» που δεν ήξεραν τίποτα αλλά και βρίζοντας τα αφεντικά του που τον αμείβουν με 1,8 το χρόνο.
Γιατί ρε Γιάννη; Γιατί κατέστρεψες όλη την εικόνα σου αλλά και την καρίερα σου; Το είχες τόση ανάγκη; Το Ελληνικό μπάσκετ γίνεται φτωχότερο με την αποχώρηση των Αγγελόπουλων από την ΚΑΕ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Μέσα σε όλα αυτά έσκασε και αυτό. Αηδιασμένοι δήλωσαν. Αμφιβάλλει κανείς ότι μέσα στην αηδία τους, μερίδιο έχει και ο
Γιάννης;

ΝΕΟ Δ.Σ. του Α.Ο. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

Τ

ην Τρίτη 18 / 06 / 2011 καν
ώρα 21:00 , στα γραφεία του
ομίλου, και ύστερα από τις αρχαιρεσίες τις 17/06/2011, ήρθε για
πρώτη φορά σε σώμα το νέο εκλεγέν Δ.Σ. Με ομόφωνη απόφαση
του Δ.Σ ψηφίσθηκε η παρακάτω
σύνθεση Δ.Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιακουμάκης Σταύρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χατζηαναστασίου Νίκη.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λεβετσοβίτης Νικόλαος.
ΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ορνιθόπουλος Λάζαρος.
ΤΑΜΙΑΣ: Ζανέτης Γεώργιος.
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: Λεβετσοβίτης
Νικόλαος.
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: Γιακουμάκης
Σταύρος.
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ: Ζλάτης Γεώργιος.
ΥΠ. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ:
Χατζηαναστασίου Νίκη.
ΕΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
Νικολούζου Πελαγία.
ΜΕΛΗ: Ανανιάδης Βασίλειος, Γεωργακόπουλος Ευάγγελος, Μποτούλα Αφροδίτη, Μπουλούγαρη
Χριστίνα, Παπάζογλου Μιχαήλ,
Ποτηράκη Αικατερίνη, Ζανέτη Καλλιόπη,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Ο Γεν. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ

Α.Ο ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΣΕΩΣ:
1958,
ΜΕΛΟΣ:
ΕΠΣΑ – ΕΦΟΑΕΣΚΑΝΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΜΠΑΣΚΕΤ- ΤΕΝΙΣ
ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ & ΤΕΝΕΔΟΥ,
16562, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ FAX: 210- 96.43. 323
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Πολιτιστικά
Η μουσική μπορεί... φέτος στον Άγιο Δημήτριο

ΤΗΣ ΕΒΕΛΙΝΑΣ ΝΟΔΑΡΑ

Το συγκρότημα Resonant Status στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη.

Έ

να μεγάλο στοίχημα πως η μουσική μπορεί κερδήθηκε με την φετινή εξαιρετική διοργάνωση της
Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής 2011,
για πρώτη φορά στο Δήμο Αγίου
Δημητρίου, την Τρίτη 21 και Τετάρτη
22 Ιουνίου με τη συμμετοχή εγχώριων και διεθνών καλλιτεχνών. Οι
Πλατείες Παναγούλη, Άρη Βελουχιώτη και ο Σταθμός του Μετρό
Δάφνης πλημμύρισαν από μουσικές
και πολύπλευρα ακούσματα - Pop
,Rock, Alternative, World Acoustic,
Ethnic, Jazz, Electro - ενώ ηλεκτρικές κιθάρες, drums και κρουστά
είχαν την τιμητική τους. Είκοσι μουσικά σχήματα έδωσαν τον καλύτερο
τους εαυτό σε 3 stages για το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό party, το σημαντικότερο dance floor των τελευταίων
ημερών, την κορυφαία μουσική διοργάνωση ανά την Ευρώπη που ενώνει

ουσιαστικά τους λαούς μέσα από τη
δύναμη της μουσικής.
Ας γίνει η Ευρωπαϊκή Γιορτή, με την
στήριξη των δημοτικών φορέων, σημαντικός θεσμός που ο κόσμος θα
αγκαλιάσει, συνήθεια αγαπημένη
των ανθρώπων σε κάθε γωνιά του
δρόμου και στις πλατείες, αναπόσπαστο δρώμενο που θα ξυπνά και θα
αφυπνίζει τους λαούς ενωμένους υπό
τους ήχους των μουσικών του κόσμου.
Γιατί η Μουσική Μπορεί…
Συμμετείχαν:
Κρυστάλλινες Σκιές, Αγγελόπουλος
Νικόλας, Μπρέντας Δημήτρης, Νόνης
Αλέξης,
Σύγγελος Χρήστος, Calou Cacou,
Δημήτρης Λάμπος – Jessica Kilroy,
Ψυχρές Τοξίνες, Γιάννης Βενιαμίν,
Geo Boukis, Funk off project, Random Plan, Χάρτινοι Ήρωες, Fee-

dback, Celuta Red , Resonant status, D Seven, Batala.
Καθώς και το Μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου Έντεχνο λαϊκό/ Jazz.Ωδείο Αγ.
Δημητρίου – Κιθάρες Κλασσικές/ Κιθάρες Ηλεκτρικές/Σαξόφωνο.
To “ΒΗΜΑ” της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ηλεκτρονική του έκδοση
VIMAONLINE.gr, αρωγός του πολιτισμού και κάθε νέας προσπάθειας
στο χώρο της μουσικής αγκάλιασε
καταλυτικά και με θέρμη την Ευρωπαική Γιορτή της Μουσικής στην
Δήμο Αγίου Δημητρίου. Ιδιαίτερα
συγχαρητήρια στην Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων κα Αρετή Προβατά, η
οποία διοργάνωσε άψογα και στήριξε ολόθερμα την προβολή της σημαντικότητας της μουσικής του
θεσμού της Ευρωπαικής Γιορτής Μουσικής στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Το συγκρότημα “Χάρτινοι Ήρωες” ελέγχει τα ηχιτικά πριν τη συναυλία.

Τη συναυλία των Celuta Red παρακολούθησαν ο πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου Αγίου Δημητρίου κ. Κουτσανδρέας και ο δημ. σύμβουλος κ.
Τζαμτζής.

Αριστερά και δεξιά κλασσικές κιθάρες, παιδιών που φοιτούν στο Δημοτικό Ωδείο Αγίου Δημητρίου, στο σταθμό του
μετρό στη Δάφνη.
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Πολιτιστικά

Οι Bon Jovi στις 20 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ

Βιβλίο

2,157,675 εισιτήρια.
Ήδη το “The Circle Tour” που ξεκίνησε στις 11 Φεβρουαρίου του 2010, μετράει ένα σερί 35 sold out συναυλιών στην Αμερική, 12 συνεχόμενων συναυλιών
στο Arena του Λονδίνου, καθώς και άλλων μεγάλων
stadium shows, έχοντας πουλήσει μέχρι στιγμής
1,345,859 εισιτήρια. Το circle Tour κατατάσσεται στο
1 των Top 20 συναυλιακών περιοδειών για το 2010
σύμφωνα με το Billboard.
Για τη δυναμική των Bon Jovi μιλούν οι αριθμοί:
- 120,000,000+ Οι πωλήσεις των album τους παγκοσμίως
- 35,000,000+ Οι Fans που τους έχουν δει live
- 2,650+ Το νούμερο των συναυλιών που έχουν πραγματοποιήσει παγκοσμίως
- 50+ Οι χώρες όπου έχουν παίξει Live
- 30+ Οι χώρες που θα επισκεφθούν οι Bon Jovi κατά
τη διάρκεια του Open Air 2011 Tour
- 4 Οι φορές που το Billboard ανέδειξε τους Bon Jovi
ως το #1 hot tour του 2010

Ο

ι Bon Jovi, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά σχήματα παγκοσμίως, επισκέπτονται για πρώτη φορά
την Ελλάδα στις 20 Ιουλίου 2011.
Το συγκρότημα από το New Jersey της Αμερικής, που
ήδη διανύει την τρίτη δεκαετία της ζωντανής ιστορίας
του, θα εμφανισθεί στο ΟΑΚΑ για μία Greatest Hits

συναυλία στα πλαίσια του “Open Air 2011 Tour”.
Είναι μία από τις μπάντες με τα μεγαλύτερα tours παγκοσμίως σε προσέλευση κοινού και εισπράξεις αντίστοιχα. Το “Lost Highway Tour” το 2008 αναδείχθηκε
ως το 1ο Παγκόσμιο Τour της χρονιάς, σύμφωνα με
το περιοδικό Billboard, έχοντας πουλήσει συνολικά

Διακρίσεις:
• Οι Jon Bon Jovi και Richie Sambora εισήχθησαν στο
Songwriter Hall Of Fame και στο UK Music Hall Of
Fame
• Grammy Award Winner: “Everyday” (2002) / “It’s
My Life” (2000) / “Blaze of Glory” (1990)

Οι μεγάλοι της σκηνής και της οθόνης
του Κωνσταντίνου Δάφνου

Ελενα Ναθαναήλ

Η

δυναμική αυτή προσωπικότητα υπήρξε αναμφίβολα μια γόησσσα του Ελληνικού
κινηματογράφου. Τα εβένινα μακριά μαύρα μαλλιά της και τα τεράστια εκφραστικά μελαγχολικά
μαύρα μάτια της αποτελούν ένα σύνολο
τελειότερο και από
την ιδεώδη φαντασία
κάθε
σχεδιαστή
μόδας.
Η καλλίγραμη αυτή
κοπέλα με την πορσελάνινη ομορφιά, τη
βαθειά μπάσα φωνή
και το εκρηκτικό ταμπεραμέντο δεν θα
μπορούσε να περάσει
ποτέ απαρατήρητη με
τη φωτογένεια που
διέθετε. Ο φακός τη
λάτρεψε από την
πρώτη στιγμή και
ερωτεύθηκε τα μοναδικά αψεγάδιαστα
φυσικά χαρακτηριστικά της.
Αποτέλεσε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες, διαθέτοντας σπάνιο στυλ, εμπλουτίζοντας το σινεμά της 10ετίας του ‘60 με έναν ασυνήθιστο γυναικείο χαρακτήρα χαμηλών τόνων και χωρίς κραυγαλέο υποκριτικό στόμφο.
Ήταν χαρακτήρας της μοιραίας γυναίκας χωρίς να εγκλωβιστεί ποτέ στη στερεότυπη
εικόνα του συμβόλου του σεξ. Υπήρξε αναμφίβολα μία από εκείνες τις γοητευτικές
παρουσίες που αν ζούσαν στο εξωτερικό και κυρίως στην Αμερική, είναι πολύ πιθανό να έκανε διεθνή καριέρα.
Ίσως θα μας έδινε την ευκαιρία να την απολαύσουμε σε κάποια τανία του Χίτσκοκ σαν
πρωταγωνίστρια όπως είχε γίνει με τις διάσημες Κιμ Νόβακ, Γκρέης Κέλλυ, Ίνγκριντ
Μπέργκμαν κ. α.).

Η Έλενα Ναθαήλ γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1947στην Αθήνα και σπούδασε
στη Δραματική Σχολή του Παύλου Κατσέλη. Στα 16 της ήταν ήδη μια πανήψυλη μελαχροινή αιθέρια ύπαρξη. Έτσι την ανακαλύπτει ο χώρος του μόντελινγκ. Προσκαλείται στην Ιταλία όπου δουλεύει ως μανεκέν. Την ομορφιά της φιλοξένησε και η
γαλλική Vogue που για πρώτη φορά την παρουσίασε στο εξώφυλλό της.
Ο Γερμανοαυστριακός σκηνοθέτης Ραλφ Τίλε αιχμαλωτισθείς από το βλέμμα της βλέποντάς την σε μια τεράστια διαφημιστική αφίσσα την παίρνει για πρωταγωνίστρια
στην ταινία του “Το αίμα του Βελαβούγκεν” που γυρίστηκε στη Γερμανία.
Αμέσως μετά έρχεται στην Ελλάδα, γνωρίζεται με τον Γιάννη Δαλιανίδη, ο οποίος τη
συστήνει στο Φίνο, με τον οποίο υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας.
Γυρίζει στη Φίνος Φιλμ την ταινία “Κάτι να καίει” όπου συμπρωταγωνιστεί με μεγάλα
ονόματα όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Ντ. Ηλιόπουλος, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Κ.
Βουτσάς, ο Χρ. Νέγκας κ. ά. Η ταινία αυτή ήταν η πρώτη έγχρωμη ελληνική ταινία σε
σινεμασκόπ, η οποία κατέρριψε το ρεκόρ εισιτηρίων του “Μεθύστακα”.
Στο Φίνο επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια, το 1968 με το “Λεβεντόπαιδο” με τον
Δ. Παπαμιχαήλ και το “Ξύπνα Βασίλη” με τον Γ. Κωνσταντίνου.
Μετά την Ιταλία και τη Γερμανία την ανακαλύπτει και η Αμερική. Η Paramaount της
απονέμει ένα βραβείο “ντεμπιντάντ” πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού και θέλει να γυρίσει μαζί της ένα ριμέηκ του φιλ “Γλυκειά μου Σαμπρίνα” του 1954 του Μπίλυ
Γουάϊλντερ (όπου πρωταγωνιστούν οι ¨Ωντρεϋ Χέμπορν, Γουίλιαμ Χόλντερ και Χάμφρεϋ Μπόγκαρτ). Η ταινία όμως τελικά ματαιώνεται και η Έλενα επιστρέφει στην Ελλάδα. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η ταινία γυρίστηκε τελικά, πολύ αργότερα το
1955 με σκηνοθέτη τον Σύντνεύ Πόλλακ και πρωταγωνιστές τους Χάρισον Φόρντ,
Τζούλια Όρμον και Ρ. Κρένα.
Η Έλενα που ήταν η αγαπημένη πρωταγωνίστρια του Κλέαρχου Κονιτσιώτη υποδύεται πλέον ρόλους σε κωμωδίες ή δράματα που έχουν να κάνουν με κάποιο κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο ή μια μοιραία γυναίκα.
Τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης για το
ρόλο της στην ταινία “Ραντεβού με μια άγνωστη”.
Η ιδιωτική της ζωή δεν πήρε ποτέ δημοσιότητα. Είχε ένα σύντομο δεσμό με γνωστό
Έλληνα ηθοποιό και δύο μακροχρόνιους δεσμούς με τον επιχειρηματία Γιώργο Τσαγγάρη και τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Τάσο Μητρόπουλο.
Οι σημαντικότερες ταινίες της: “Ντάμα Σπαθί (1966), ‘Έρωτες στην καυτή άμμο
(1966), “Ο φόβος” (1066), “Επιχείρηση Απόλλων”, “Εθελοντής στον έρωτα”
(1971. “Εκείνο το καλοκαίρι” (1971), “Αναζήτηση” (1972). Ο αισιόδοξος (1973),
“Ραντεβού με μια άγνωστη (1968). Στην TV έπαιξε σε τρεις σειρές. Η Έλενα Ναθαναήλ πέθανε πριν από τρία χρόνια, σε ηλικία 61 ετών, ύστερα από άνιση πάλη με την
ανίατη αρρώστεια, αφήνοντας πίσω της την αύρα της γνήσιας σταρ.

“Ρόμυ Σνάϊντερ”
Του Κων/νου Δάφνου

Τ

η Δευτέρα 30 Μαϊου έγινε
στον Πολυχώρο του Δημαρχείου του Παλαιού Φαλήρου η παρουσίαση του βιβλίου
του Κώστα Δάφνου “Ρόμυ
Σνάϊντερ”.
Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη βιογραφία της μεγάλης
αυτής ηθοποιού με άγνωστες
λεπτομέρειες για τη ζωή της,
την καριέρα της, με ένα πλήρες
φωτογραφικό υλικό και τη
φιλμογραφία της.
Ομιλητές ήταν η κυρία Κατερίνα Χέλμη γνωστή ηθοποιός
του θεάτρου και του κινηματογράφου, ο κ. Διονύσης Μπενέτος επίκουρος καθηγητής στο
τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο σκηνοθέτης σεναριογράφος και
παραγωγός του κινηματογράφου κ. Ηλίας Γιαννακάκης και
ο συγγραφέας και συνεργάτης
της εφημερίδας μας κ. Κώστας
Δάφνος.
Ένα σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε στο ακροατήριο ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης και ο αιδεσιμολογιώτατος πατέρας
του Ιερού Ναού του Αγίου
Αλεξάνδρου, ο οποίος εκπροσώπησε και τον σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Ν. Σμύρνης κ.
Συμεών. Στο τέλος της παρουσίασης προβλήθηκε και ένα
φιλμ διάρκειας 15 λεπτών με
σκηνές από ταινίες της Ρόμυ
Σνάϊντερ.
Η εκδήλωση ήταν επιτυχέστατη με γεμάτη την αίθουσα
από κόσμο.
Παρέστησαν εκτός του Δημάρχου κ. Δ. Χατζηδάκη και του
πατέρα Θεοδώρου, Αντιδήμαρχοι, μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου του Π.Φ., ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κ. Σβολόπουλος, ο
καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Κων. Πάτελος και
εκδότες του τοπικού τύπου.
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