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Μπλόκο
της Επιτρόπου
στα οικόπεδα
Παπαδηµητρίου

Ως απαράδεκτος, επεστράφη
από την Επίτροπο ο φά-

κελλος με τα εντάλματα πληρω-
μής του Δήμου, για την αγορά
των οικοπέδων Παπαδημη-
τρίου.

Μια πρόταση µε εξαιρετική σχέση ποι-
ότητας – τιµής, το Notos Café σάς φι-
λοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύµα έως το βράδυ για φα-
γητό ή ποτό.

Λεωφόρος Κ. Καραµανλή 12, Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3

Ο Βασ. Μουλακάκης
καταγγέλει μεθοδεύσεις
και παράτυπο αποκλεισμό του
από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Γλυφάδας

Ο Κοινωνικός
Ξενώνας Βουλιαγµένης
Ηθική στήριξη, στέγη και σίτιση
σε άτομα που έχουν ανάγκη.

ΓΛΥΦΑΔΑ - σελ. 4

BΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - σελ. 15

6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
για τον Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη

ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ:
ΦΤΑΙΕΙ το Κράτος, όχι Εσύ.
ΑΛΛΑΞΕ το!

ΜΙΛΗΣΕ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Π
ερισσότεροι από 1500 δη-
μότες του Δήμου Βάρης-
Βούλας -Βουλ ιαγμένης

τίμησαν με την παρουσία τους τη
συγκέντρωση της Γεωργίας Μαρτί-
νου στο "do it" της Βάρκιζας την
περασμένη Κυριακή, στέλνοντας
δυνατό μήνυμα στήριξης στην συν-
τοπίτισσά τους που διεκδικεί μία
βουλευτική έδρα στην Περιφέρεια
Αττικής με το κόμμα της Νέας Δη-
μοκρατίας.

Ο υποψήφιος βουλευτής της Ν∆
στην Β’ Αθηνών µιλάει στο “ΒΗΜΑ”

Η ζωή, η πολιτική
και η οικογένεια

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙ∆ΟΚΩΣΤΑΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αγ. ∆ηµητρίου και Αλίµου
για την ανακούφιση ευπαθών
κοινωνικών οµάδων σελ. 10

σελ. 6

σελ. 5

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ
η 26η Γιορτή Λουλουδιών στη Βάρκιζα
Σπ. Πανάς: “Το περισσότερο πράσινο θα κάνει την πόλη µας
οµορφότερη πιο ζεστή και ανθρώπινη”

σελ. 16

σελ. 3-8-9

σελ. 14

“Μπαίνω στη μάχη για
να προσφέρω, όχι για
να κερδίσω. Δεν περιμένω
να ζήσω από την πολιτική”

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
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BHMA
Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

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

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

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

ΙΔΙΩΤΕΣ 30 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ 50 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΔΗΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

Διαφημιστείτε στο ΒΗΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΗΛ. Επικοινωνίας: 210 89 41 934 - 210 89 40 511

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

περιεχόμενα
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ:
Μπαίνω στη μάχη για να
προσφέρω, όχι για να κερ-
δίσω. Δεν περιμένω να
ζήσω από την πολιτική.
σελ. 3

Μπλόκο της Επι-
τρόπου στα οικό-
πεδα
Παπαδηµητρίου
στη Γλυφάδα.
σελ.4

Στα χέρια του Αντιεισαγ-
γελέα κ. Πεπόνη ο φά-
κελλος “Οικόπεδα
Παπαδηµητρίου”.
σελ. 4

Ο Βασ. Μουλακάκης κα-
ταγγέλει μεθοδεύσεις και

παράτυπο αποκλεισμό του
από την Οικονομική Επι-
τροπή Γλυφάδας.
σελ. 4

Εκπαιδεύοντας το κοινό
στην Υγιεινή, Ασφάλεια και
Διάσωση στο Νερό από το
ΚΕΕΛΠΝΟ.
σελ. 7

Με επιτυχία διέθεσαν 30
τόνους λαδιού στον Άλιµο
σελ. 10

Συνέντευξη με την πρόεδρο
του δημοτικού συμβουλίου
Αλίμου Σοφία Κωσταμ-
πάρη.
σελ. 11

“Τράτζικ” το δηµοτικό
συµβούλιο Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγµένης
σελ. 12

Γιάννης Νιτερόπουλος:
∆υστυχώς για το δήµο
µας φαίνεται πως δεν
υπάρχει ελπίδα!
σελ. 12

Παντελής Κασιδόκωστας:
Εφτασε η δική µου στιγµή
αναδίπλωσης και αυτοσυγ-
κέντρωσης.
σελ. 12

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του
Δήμου Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης
σελ. 12

Πώς να μάθετε που ψηφίζετε, στις εκλογές 2012; Τι
ισχύει με τους ετεροδημότες; Πόσους σταυρούς βάζετε
στο κόμμα, που θα επιλέξετε για τις εκλογές 2012;

Στις 6 Μαΐου 2012 θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές 2012 για την
ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου. Η ψηφοφορία θα αρχίσει
στις 7:00 και θα ολοκληρωθεί στις 19:00.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπλη-
ρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατά-
λογο δήμου της χώρας και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.
Μπορείτε μπαίνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών http://www.ypes.gr/ Services/eea/eeagr/eea.htm να μάθετε που ψη-
φίζετε στις εκλογές 2012.

Τι χρειάζεται να έχουμε μαζί μας για να ασκήσουμε
το εκλογικό μας δικαίωμα:

Η αναγνώριση στις εκλογές 2012 γίνεται με βάση την αστυνομική τους
ταυτότητα που προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή. Αν δεν έχουν
αστυνομική ταυτότητα προσκομίζουν το διαβατήριό τους. Αν πρόκειται για
στρατιωτικούς και γι’ αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, η ανα-
γνώρισή τους γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή άλλες υπηρεσιακές τους
ταυτότητες.

Κάθε εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψη-
φίων, σημειώνοντας σταυρό παραπλεύρως του ονόματός τους στο ψηφο-
δέλτιο του συνδυασμού.

Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας μέχρι και τρεις
βουλευτές, βάζουμε έναν σταυρό.

Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις έως και επτά
βουλευτές, βάζουμε μέχρι δύο σταυρούς.

Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα
βουλευτές, βάζουμε μέχρι τρεις σταυρούς.

Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκα-
τρείς βουλευτές, βάζουμε μέχρι τέσσερις σταυρούς.

Είναι υποχρεωτική η άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος, στις εκλογές 2012;

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές 2012
είναι υποχρεωτική. Βέβαια δεν υπάρχει ποινή για τους παραβάτες.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται, για τις εκλογές 2012:
Όσοι έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους.
Όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.
Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλό-

γους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογι-
κού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπληρώσεως, σε όλη την
εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των τουλάχιστον 40 ετεροδημοτών
εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.

Τι ισχύει για τους ετεροδημότες:

Οι ετεροδημότες ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους, τους συνδυα-
σμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας, στους βασικούς
εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι.

Ανάλογα με τον αριθμό των ετεροδημοτών μπορούν να συσταθούν
αμιγή ή μεικτά εκλογικά τμήματα.

Προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους αποτε-
λεί η εγγραφή, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια του τόπου διαμονής τους,
τουλάχιστον 40 ετεροδημοτών προερχόμενων από την ίδια βασική εκλο-
γική περιφέρεια. Δημοσιεύθηκε 27-4-2012 στην εφημερίδα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ+13

Εκλογές 2012
Μάθε που ψηφίζεις

Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥ
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Την κρισιμότητα των επικείμενων εκλογών υπογραμμίζει
η Γεωργία Μαρτίνου, υποψήφια βουλευτής της Νέας

Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Αττικής και καλεί τους πολί-
τες να μην ψηφίσουν για το παρελθόν αλλά για το μέλλον.
«Στόχος μας πρέπει να είναι να γίνουμε όσο το δυνατόν
καλύτεροι μπορούμε, με προσπάθεια, λογική και δουλειά.
Δεν αρκεί να διαμαρτυρόμαστε. Δεν αρκεί να απογοητευό-
μαστε. Η ηττοπάθεια δε μας αξίζει» δηλώνει χαρακτηρι-
στικά και προσθέτει: «Η χώρα μας είναι ένας ευλογημένος
τόπος με ευφυείς και ικανούς ανθρώπους. Έχει περάσει
πολλές δυσκολίες στην ιστορία της και μία ακόμη ζούμε
σήμερα. Η έλλειψη πίστης δεν οδηγεί πουθενά. Είναι εύ-
κολο να κυριαρχεί ο θυμός κι η ανασφάλεια όταν η επι-
βίωση γίνεται καθημερινός αγώνας».

Παρ’ όλα αυτά, μπορούμε να τα καταφέρουμε, λέει η κα Μαρ-
τίνου και προσθέτει: «Τίποτα δεν είναι οριστικό. Τα συστή-
ματα, τις διαπραγματεύσεις, τους όρους της ζωής τα
διαμορφώνουμε εμείς οι ίδιοι. Θέλει πίστη κι επιμονή η ζωή
για να πετύχει».
Για να γίνει όμως αυτό στις επικείμενες εκλογές πρέπει να
αποφασίσουμε θετικά αφού όπως λέει: «Οι εκλογές αυτές θα
καθορίσουν το μέλλον όλων μας. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον
άλλον. Έχουμε όλοι ανάγκη αυτή τη χώρα. Πρέπει να την
προστατεύσουμε γιατί μόνο έτσι προστατεύουμε τους εαυ-
τούς μας».
Όπως σημειώνει, αποφάσισε να συμπορευθεί με τη Νέα Δη-
μοκρατία και να ταχθεί στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά γιατί
πιστεύει ότι «είναι ο μόνος που έχει τη γνώση και την ικανό-
τητα να δώσει άμεσες, ρεαλιστικές και υπεύθυνες λύσεις .
Είναι τιμή για μένα να συμμετέχω σε αυτή του την προσπά-
θεια»
«Λέμε όχι στις δυνάμεις της μιζέριας και της καταστροφο-

λογίας»
Τονίζει ότι «στο σημείο που έχει φτάσει ο τόπος μας είναι
αναγκαίο, θα έλεγα επιτακτικά αναγκαίο, να αναδειχθεί μια
νέα κυβέρνηση με ισχυρή εντολή προκειμένου να διαχειριστεί
με πυγμή και αποτελεσματικότητα την πολύ δύσκολη κατά-
σταση που έχει διαμορφωθεί. Η απογοήτευση των πολιτών
ας μην αποβεί εις βάρος της πατρίδας μας και των επόμενων
γενεών. Στις 6 Μαΐου επιλέγουμε αυτούς που μπορούν και
θέλουν να μας βγάλουν από το αδιέξοδο.
Επιλέγουμε αυτούς που έχουν πρόγραμμα ρεαλιστικό και υλο-
ποιήσιμο, που δεν θέτουν σε κίνδυνο και αμφισβήτηση την
ευρωπαϊκή μας προοπτική. Που θέλουν μια Ελλάδα δυνατή
και υπερήφανη και όχι απομονωμένη και μίζερη.
Όλοι αυτοί που αναδείχθηκαν ή ενισχύθηκαν μέσα από την
απογοήτευση και την αγανάκτηση του κόσμου, οι δυνάμεις τις
μιζέριας και της καταστροφολογίας, είμαι σίγουρη ότι όχι
μόνο δεν μπορούν να προσφέρουν στον τόπο, αλλά μπορεί
να γίνουν και επικίνδυνες.
Επιλέγουμε αυτούς που δίνουν ελπίδα για το μέλλον, ελ-
πίδα που μόνο ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να δώσει μέσα
από μια ισχυρή εντολή που θα λάβει από τον ελληνικό
λαό».

«Δεν περιμένω να ζήσω από την πολιτική»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει όταν μιλά για τους λόγους που την
οδήγησαν να πολιτευθεί, για πρώτη φορά, την πιο δύσκολη
περίοδο για την Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών: «Δεν πε-
ριμένω να ζήσω από την πολιτική» λέει χαρακτηριστικά και
προσθέτει: «Δεν θέλω να αποδράσω, ούτε να αδιαφορήσω.
Θέλω να εργαστώ και να παλέψω γιατί νοιάζομαι. Γιατί η ευ-
τυχία του συνόλου καθορίζει την ευτυχία του καθενός ξεχω-
ριστά».

ΠΡΟΦΙΛ

Ηυποψηφιότητα της Γεωργίας Μαρτίνου, αντιπροσωπεύει
αυτό που χρειάζεται ο τόπος την δύσκολη αυτή περίοδο.

Νέους πολιτικούς, με ικανότητες, όρεξη για δουλειά και προ-
σφορά, μακριά από παλαιοκομματικά κατεστημένα και παρα-
γοντισμούς. Που δεν παρακολουθούν παθητικά τις εξελίξεις,
δεν αδιαφορούν για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω τους,
συμπάσχουν με τον διπλανό τους και αποφασίζουν να μπουν
στη μάχη για το κοινό καλό με όποιες δυνάμεις διαθέτουν και
από την θέση που πιστεύουν ότι μπορούν να προσφέρουν τα
περισσότερα. Αυτή είναι η νέα γενιά των πολιτικών που έχει
ανάγκη ο τόπος και που καλούνται να βγάλουν την Ελλάδα
από το αδιέξοδο και να την οδηγήσουν στον δρόμο της ανά-
πτυξης. Χωρίς ανταποδοτικά οφέλη για την προσφορά τους
στα κοινά.

Η Γεωργία Μαρτίνου γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα.
Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και εισήχθη 9η στη
σχολή Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Μαθηματικά στο Λονδίνο
όπου έκανε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην πληροφο-
ρική. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Επαγγελματικά
έχει δραστηριοποιηθεί στη Ναυτιλία και στον τομέα της Πλη-
ροφορικής.

Το 2010 εξελέγη πρώτη σε σταυρούς στο Δήμο Βάρης –
Βούλας -Βουλιαγμένης και ανέλαβε τα καθήκοντα Αντιδη-
μάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου. Θέτει για πρώτη φορά
υποψηφιότητα σε Βουλευτικές Εκλογές. Είναι κόρη του Θα-
νάση και της Μαρίνας Μαρτίνου, εφοπλιστική οικογένεια
γνωστή για την μεγάλη και πλούσια κοινωνική προσφορά της.

“Μπαίνω στη μάχη για να προσφέρω,
όχι για να κερδίσω”

“Δεν περιμένω να ζήσω από την πολιτική”

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Υποψήφια βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής

Πρόσωπα
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Επικαιρότητα

Μπλόκο της Επιτρόπου
στα οικόπεδα Παπαδηµητρίου στη Γλυφάδα

Ως απαράδεκτος, επεστράφη από την Επί-
τροπο ο φάκελλος με τα εντάλματα πλη-

ρωμής του Δήμου, για την αγορά των
οικοπέδων Παπαδημητρίου.
Η Επίτροπος με την επιστροφή του φακέλλου,
όπως πληροφορούμαστε, απαγορεύει την
εκταμίευση του ποσού των 9 εκατ. ευρώ περί-
που από το πράσινο ταμείο του Δήμου και
ζητά, επί πλέον, τον έλεγχο των τίτλων ιδιο-
κτησίας των συγκεκριμένων εκτάσεων.
Όπως έχει καταγγελθεί τόσο από την επικε-
φαλής των "Ανοιχτών Οριζόντων" Αθηνά Λυ-
γνού, όσο και από τον πρ. Αντιδήμαρχο
Οικονομικών Δημήτρη Καραπάνο, ο Δήμαρχος
Κώστας Κόκκορης προχώρησε στην υπογραφή
των συμβολαίων, με άκρως δεσμευτικούς για
το Δήμο όρους όπως είχαμε επισημάνει σε πα-
λαιότερο δημοσίευμά μας, (περισσότερες πλη-
ροφορίες για το θέμα μπορείτε να διαβάσετε
στο vimaonline.gr), χωρίς, όπως καταγγέλε-
ται, να έχει αφ' ενός προχωρήσει σε έλεγχο
των τίτλων και αφ' ετέρου χωρίς να περιμένει
να εξεταστεί η προσφυγή Καραπάνου στην αρ-
μόδια Επιτροπή.
Μετά απ' όλες αυτές τις εξελίξεις, με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον αναμένεται η στάση, όλων αυτών
των δημοτικών συμβούλων και ειδικότερα των
εκλεγμένων για πρώτη φορά, που κατά την
άποψη πολλών, φέρεται να παρασύρθηκαν
προκειμένου να ψηφίσουν θετικά.

Εν τω μεταξύ, σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέ-
δωσε ο δήμαρχος Γλυφάδας, καταγγέλει πως δέ-
χεται “αήθη” πόλεμο για τα οικόπεδα
Παπαδημητρίου. Συγκεκριμένα αναφέρει:

Κώστας Κόκκορης: Δέχομαι αήθη πόλεμο λά-
σπης για τα οικόπεδα “Παπαδημητρίου”

Τον τελευταίο καιρό κάποιοι έχουν επιδοθεί σε
αήθη πόλεμο λάσπης κατά του Δημάρχου και των

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βάλλοντας
κατά των αποφάσεων που έλαβε το Δημοτικό
Συμβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία για την
αγορά των οικοπέδων κληρονόμων Παπαδημη-
τρίου. Προς αποκατάσταση της αλήθειας σας ενη-
μερώνουμε για την απολύτως νόμιμη και διαφανή
διαδικασία που ακολουθήθηκε.
1. Τα εν λόγω οικόπεδα ήταν χαρακτηρισμένα
ως χώροι πρασίνου από την ένταξη τους στο σχέ-
διο το έτος 1969 σύμφωνα με τότε ρυμοτομικό.
Αποτελούν τα μόνα ελεύθερα οικοδομικά τετρά-
γωνα σε μια έκταση 700 στρεμμάτων όπου δεν
υπάρχει άλλος κοινόχρηστος χώρος .
2. Η επιβληθείσα απαλλοτρίωση ήρθη δυνάμει
της αμετάκλητης υπ’ αριθ. Α407/2010 απόφασης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (τμήμα
12ο Τριμελές). Η επανεπιβολή νέας ουδέποτε
ολοκληρώθηκε εντός των νομίμων προθεσμιών.
Ο Δήμος επομένως κινδύνευε άμεσα να απολέ-
σει αυτούς του ζωτικούς χώρους μετά από 40
ολόκληρα χρόνια αδράνειας.
3. Η τιμή αγοράς είναι απόλυτα συμφέρουσα
και εντός των πλαισίων του νόμου. Ειδικότερα
σύμφωνα με τα άρθρα 186 και 191 του Κ.Δ.Κ.

(Νόμος 3463/2006 ), ορίζεται ότι για την κατάρ-
τιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακι-
νήτων, εφόσον συμβάλλεται Δήμος απαιτείται
εκτίμηση της αγοραίας αξίας, η οποία γίνεται από
το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Εν προκειμένω η
τιμή εκτίμησης του Σ.Ο.Ε. που προηγήθηκε της
αγοράς ήταν 1529,89 €.
Η τιμή που επιτεύχθηκε μετά από διαπαραταξιακή
διαπραγμάτευση και 2 θυελλώδεις συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν 1290,00 € και
ουσιαστικά 1250,00 € μετά τη δήλωση δωρεάς
της οικογένειας Παπαδημητρίου μέρους του συμ-
φωνηθέντος τιμήματος. Την πρόταση αυτή υπερ-
ψήφισαν 4 Δημοτικές Παρατάξεις ενώ και η
παράταξη “Ανοιχτοί Ορίζοντες” συμφώνησε
στην αγορά αλλά με το τίμημα των 1050,00 €.
4. Κατόπιν αυτού προς μεγαλύτερη διασφάλιση
των συμφερόντων του Δήμου και προ της σύνα-
ψης των συμβολαίων διενεργήθηκε ενδελεχής
νομικός έλεγχος τίτλων από 2 δικηγόρους, έναν
εκ των οποίων πρότεινε η Δημοτική Αρχή και
έναν η μείζωνα αντιπολίτευση.
Στα συμβόλαια με ευθύνη της συμβολαιογράφου
επισυνάφθηκαν όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Είναι προφανές ότι ο Δήμος έχει διασφαλιστεί
απόλυτα στα συμφέροντα του. Κάποιοι προβάλ-
λουν κάθε δυνατό εμπόδιο για να διαιωνιστεί ένα
πρόβλημα και να ματαιωθεί το έργο του Δήμου
μας εις βάρος των συμφερόντων του ίδιου του
Δήμου αλλά κυρίως σε βάρος των συμφερόντων
των δημοτών μας που εξακολουθούν μέχρι σή-
μερα να στερούνται της χρήσης αυτών των ζωτι-
κών χώρων πρασίνου σε μια εποχή που μας
πνίγει το τσιμέντο.
Προφανώς αυτοί δεν έχουν πρόβλημα να θυσιά-
σουν το κοινό καλό για να ικανοποιήσουν τις μι-
κροπολιτικές τους φιλοδοξίες. Εμείς θα είμαστε
απέναντί τους προκειμένου να ολοκληρώσουμε
ένα έργο που αφορά και τις επόμενες γενιές.

Είναι γνωστό πως, η υπόθεση της αγο-
ράς των οικοπέδων Παπαδημητρίου,

βρίσκεται - πέραν των άλλων - και στα
χέρια του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
κυρίου Τέντε, μετά από ενέργειες του
πρώην αντιδημάρχου Οικονομικών του
Δήμου Γλυφάδας Δημήτρη Καραπάνου.
Απ' ότι γνωρίζουμε, ο κ. Τέντες απέστειλε
αμέσως τον φάκελλο στο Σώμα Δίωξης
Οικονομικών Εγκλημάτων (ΣΔΟΕ), ώστε
να ελεγχθεί η ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του
κ. Καραπάνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τελευταίας
στιγμής, το ΣΔΟΕ παρέδωσε την υπόθεση

στο γνωστό αντιεισαγγελέα κύριο Πεπόνη, αρμόδιο για θέματα τέ-
τοια, προκειμένου να ερευνήσει σε βάθος την υπόθεση αυτή.
Όπως μάθαμε, ο κ. Αντιεισαγγελέας συναντήθηκε πρόσφατα με τον
κ. Καραπάνο και, απ' όσο δείχνουν τα πράγματα, η ταχύτητα με την
οποία κινούνται οι διαδικασίες, στο εν λόγω ζήτημα αναμένονται ρα-
γδαίες και πολύ σοβαρές εξελίξεις, δεδομένου ότι, ο κ. Πεπόνης
είναι αποδειδειγμένα ένας καταξιωμένος, αποφασιστικός και αποτε-
λεσματικός δικαστικός λειτουργός.
Μετά και από αυτά, δεν απομένει, παρά να αναμένουμε τα αποτελέ-
σματα της έρευνας, η οποία θα φωτίσει επιτέλους την υπόθεση αυτή,
που έχει ταλαιπωρήσει και προβληματίσει ταυτόχρονα σε μεγάλο
βαθμό την τοπική κοινωνία, αφού, και πάντα με τα όσα αναφέρει -
καταγγέλει ο κ. Καραπάνος, ο δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας Κόκκο-
ρης, προχωράει στην "απευθείας αγορά" αυτών των οικοπέδων,
την οποία χαρακτηρίζει "αδιαφανή" και "τεράστιο οικονομικό
σκάνδαλο, το οποίο αν ολοκληρωθεί, ο δήμος Γλυφάδας θα
υποστεί ζημία άνω των 3 εκατ. ευρώ"(!).

Σ.Σ.: Όπως έχουμε επισημάνει και άλλες φορές, οι σελίδες μας παρα-
μένουν πάντα ανοιχτές και στη διάθεση όποιου ήθελε να εκφράσει και
τις δικές του θέσεις ή τον όποιο αντίλογο.

Στα χέρια του Αντιεισαγγελέα
κ. Πεπόνη ο φάκελλος
"Οικόπεδα Παπαδηµητρίου"

Έκπληκτος, όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρει ο δ.σ. Βασίλης Μουλακάκης,

διαπίστωσε πως δεν έλαβε πρόσκληση
για δύο συνεδριάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας, της
οποίας είναι πρώτο αναπληρωματικό
μέλος, αφού και τις δύο φορές απου-
σίαζε τακτικό μέλος.
Αντιθέτως, αντ' αυτού, κλήθηκε και συμ-
μετείχε το δεύτερο αναπληρωματικό
μέλος ο κ. Αλεβίζος. Το θέμα συζήτησης
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν τα οι-
κόπεδα Παπαδημητρίου για τα οποία ως
γνωστόν, ο Βασίλης Μουλακάκης διατύ-
πωσε άποψη αντίθετη απ' αυτή του Δη-

μάρχου Κώστα Κόκκορη.
Μετά από τη διαπίστωση της παράκαμψής
του ο Βασίλης Μουλακάκης έκανε την
ακόλουθη δήλωση - καταγγελία.

Δήλωση - Καταγγελία
στα ΜΜΕ

Έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης της
θέσης που μου εμπιστεύθυκαν οι συμπο-
λίτες μου στο δημοτικό συμβούλιο Γλυ-
φάδας, είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω
μία παρατυπία που έγινε στην Οικονο-
μική Επιτροπή στην οποία είμαι πρώτο
αναπληρωματικό μέλος.
Μελετώντας στο διαδίκτυο τις αποφάσεις
της Οικονομικής Επιτροπής στο πρό-
γραμμα "Διαύγεια" έμεινα έκπληκτος
όταν ανέγνωσα την συμμετοχή του αντι-
καταστάτη μου σε περίπτωση απουσίας
μου και δεύτερου αναπληρωματικού μέ-
λους κ. Δ. Αλεβίζου στις επίμαχες δύο,
που αφορούν στην απευθείας αγορά των
οικοπέδων Παπαδημητρίου.
Δεδομένης της γνωστής αρνητικής θέσης
μου και ψήφου για την εν λόγω αγορά
και της κατηγορηματικής μου δήλωσης
ότι ουδέποτε εκλήθηκα ή ειδοποιήθηκα

να αναπληρώσω συνάδελφο, η συμμε-
τοχή του δευτέρου αναπληρωματικού μέ-
λους στις συγκεκριμένες δύο
συνεδριάσεις συνιστά εκτροπή και πα-
ρατυπία και το θέμα είναι σοβαρό.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ

τέτοιες μεθοδεύσεις, τον παράτυπο απο-
κλεισμό μου και την προσωπική φίμωση
των απόψεών μου που στην εν λόγω
αγορά προασπίζουν το δημόσιο συμφέ-
ρον και είναι ο λόγος για τον οποίο
ασχολήθηκα με τα κοινά.
Αν το θέμα χρήζει περαιτέρω νομικής διε-
ρεύνησης και ακύρωσης των συγκεκριμέ-
νων συνεδριάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής σαν γιατρός δεν το γνωρίζω,
και το λόγο θα έχουν πιθανώς, οι Νομι-
κές Υπηρεσίες.

Βασίλειος Γ. Μουλακάκης
Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολό-

γος
Δημοτικός Σύμβουλος Γλυφάδας

Με το συνδυασμό "ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥ-
ΦΑΔΑ" Κώστας Κόκκορης

Ο Βασ. Μουλακάκης καταγγέλει μεθοδεύσεις και παράτυπο αποκλεισμό
του από την Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ: Δέχομαι αήθη πόλεμο
λάσπης
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συνέντευξη

1Θεωρείτε αναγκαίο μέτρο την ίδρυση
των κέντρων λαθρομεταναστών; Πόσο
πιστεύετε ότι θα βοηθήσει ως μέτρο,

στην ανακούφιση των κατοίκων που αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα με τα μεγάλα ποσοστά πα-
ρουσίας των λαθρομεταναστών στις περιοχές
τους;

Για τη Νέα Δημοκρατία, η αντιμετώπιση της λα-
θρομετανάστευσης είναι κομβικής σημασίας, ανά-
λογη με αυτή της οικονομικής κρίσης. Και
απέναντι στο συγκεκριμένο πρόβλημα οι θέσεις
του κόμματος είναι σαφείς. Η δημιουργία σύγ-
χρονων κέντρων υποδοχής και παραμονής λα-
θρομεταναστών συνιστά πρόταση του κόμματος.
Κέντρα, όμως, που θα τηρούν όλα τα αναγκαία
κριτήρια, όπως: να είναι εκτός οικιστικού
ιστού, να υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, ώστε να
μην επιβαρυνθεί με υπέρογκες δαπάνες η Πολι-
τεία καθώς και να υπάρχουν σημαντικά ανταπο-
δοτικά κίνητρα στις τοπικές κοινωνίες.

2Ποιο μοντέλο ανάπτυξης πιστεύετε πως
πρέπει να ακολουθηθεί ώστε ο χώρος
του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού να

αποτελέσει κέντρο ανάπτυξης, αλλά και πνεύ-
μονα αναβάθμισης της ζωής στο Λεκανοπέδιο;

Το Ελληνικό πρέπει να γίνει σαφέστατα ένας
πόλος ανάπτυξης και πρασίνου. Ένας πόλος όμως
που θα συμβολίζει το όραμα μας για το αναπτυ-
ξιακό μοντέλο της οικονομίας μας. Γι’ αυτό, πρέ-
πει να προσφέρουμε στην αξιοποίηση τη λογική

της επανεκκίνησης, τη λογική μίας νέας αφετηρίας
για τον χαρακτήρα των επενδύσεων που επιθυ-
μούμε να γίνονται στη χώρα μας. Να συνδέσουμε
ουσιαστικά την επένδυση με την αναδόμηση του
παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας.
Οφείλουμε, λοιπόν, να προχωρήσουμε στη θε-
μελίωση ενός χώρου, με τον οποίο θα δείξουμε
ότι η Ελλάδα αλλάζει, ότι ακουμπάει τα σύγχρονα
ρεύματα των επενδύσεων, αλλά αξιοποιεί ουσια-
στικά τα μυαλά των νέων της ανθρώπων.

3Πιστεύετε ότι οι συνεργασίες μεταξύ κομ-
μάτων αποτελούν λύση για να βγει η Ελ-
λάδα από το αδιέξοδο που βρίσκεται

σήμερα;

Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα και ισχυρές κυ-
βερνήσεις. Ο στόχος της αυτοδυναμίας συμβολί-
ζει την ανάγκη μιας ισχυρής διακυβέρνησης, που
θέλει τη Ν.Δ. να λειτουργεί ως ο σταθερός άξο-
νας για την ομαλή λειτουργία του πολιτικού συ-
στήματος. Με άλλα λόγια, ένα ισχυρό πρώτο
κόμμα όχι μόνο δεν αποκλείει την εθνική συνεν-
νόηση, αλλά διαμορφώνει και ένα σταθερό πλαί-
σιο γι' αυτήν.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη
στιγμή για την Ελλάδα και είμαστε υποχρεωμένοι
να πάρουμε γρήγορα επείγουσες αποφάσεις για
τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Βέβαια, οι πολίτες
έχουν τον τελευταίο λόγο. Αυτοί κρίνουν και
αποφασίζουν. Αν από το αποτέλεσμα, και με δε-
δομένο τις έκτακτες συνθήκες που έχουν δημι-
ουργηθεί, υπάρξει ανάγκη μιας κυβέρνησης με

περισσότερα κόμματα, αυτό μπορεί να γίνει μόνο
στη βάση ενός προγράμματος για την έξοδο από
την κρίση.

4Ήσασταν από αυτούς συντάραξαν τα
νερά της πολιτικής σκηνής με τη δήλωση
σας για κούρεμα των ιδιωτικών δα-

νείων…

Καθημερινά, σε κάθε μου βήμα, συναντούσα αυτό
το πρόβλημα. Επομένως, δεν το έθεσα εγώ, αλλά
η ίδια η κοινωνική ανάγκη. Τα νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις υποφέρουν από την έλλειψη ρευ-
στού. Τα ληξιπρόθεσμα δάνεια είναι στο «κόκ-
κινο». Οι τράπεζες, δεδομένης και της
προβλεπόμενης επανακεφαλαιοποίησής τους,
πρέπει να προβούν σε πιο εκτεταμένες ρυθμίσεις
και σε περισσότερους διακανονισμούς των δα-
νείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. H Νέα Δη-
μοκρατία έχει προτείνει η δόση του δανείου να
μην υπερβαίνει το 30% του εισοδήματος του
ιδιώτη οφειλέτη, εφ’ όσον αυτός αιτιολογημένα
αδυνατεί να ανταποκριθεί. Η κοινωνική συνοχή
είναι προτεραιότητα μου.

5Ως Τομέαρχης Εμπορίου, ποια πιστεύετε
ότι είναι τα σημαντικότερα αυτή τη στιγμή
προβλήματα του κλάδου;

Πριν από κάθε άλλη ενέργεια, πρέπει να επέλθει
πολιτική ηρεμία και σταθερότητα. Έπειτα, να δη-
μιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα αλλά-
ξουν τη ψυχολογία στην αγορά. Πώς; Mε ένα

φορολογικό σύστημα σταθερό και πιο δίκαιο,
ένα σύστημα που θα συμβάλλει στην επανεκκί-
νηση της αγοράς και στην ενίσχυση της ρευστό-
τητας των επιχειρήσεων. Με αποτελεσματική
αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, του ΕΤΕΑΝ, του Επενδυ-
τικού Νόμου και φυσικά με τη ρύθμιση των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών.

6Γιατί να σας εμπιστευθούν οι πολίτες;
Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας;

Αυτές οι εκλογές έχουν ένα ιδιαίτερο διακύβευμα
για την πατρίδα μας. Είναι εκλογές ευθύνης. Ευ-
θύνης για τους πολίτες που θα κληθούν να απο-
φασίσουν και ευθύνης για τους πολιτικούς να
πουν την αλήθεια στον κόσμο χωρίς ωραιοποι-
ήσεις. Οι δικές μου προτεραιότητες είναι η χώρα
μου να μπει γρήγορα σε τροχιά ανάπτυξης και να
προχωρήσουν με ταχύτητα οι διαρθρωτικές αλ-
λαγές. Διευκρινίζω τι εννοώ. Άμεσα να υπάρξουν
αλλαγές στο χώρο της δικαιοσύνης ώστε να
υπάρξει μεγαλύτερη ταχύτητα στην απονομή δι-
καιοσύνης και να εφαρμόζονται άμεσα οι νόμοι,
αποκρατικοποιήσεις σε τομείς που θα έχουν με-
γιστοποίηση οφέλους για την κοινωνία και μπο-
ρούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας,
μείωση της γραφειοκρατίας και τόνωση της επι-
χειρηματικότητας. Και, πάνω απ΄όλα, σεβασμό
στο δημόσιο χρήμα και το εθνικό συμφέρον.
Αυτά διεκδικώ και γι’ αυτά ζητάω τη στήριξη των
συμπολιτών μου.

6 ερωτήσεις
για τον

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
Ο υποψήφιος Βουλευτής της Ν.Δ. στη Β’ Περιφέρεια
απαντά στην Εύη Κονταρίνη για:
Λαθρομετανάστες - Ανάπτυξη - Συνεργασίες
Κούρεμα ιδιωτικών χρεών - Εμπόριο



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Μάϊος 20126

Πρόσωπα

Για μια κοινωνία του

εμείς και της ευθύνης

Γρηγόρης Κασιδόκωστας
Η ζωή, η πολιτική και η οικογένεια

Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από εκείνο το
πρωινό της 27ης Αυγούστου όταν ο δή-

μαρχος, Γ. Κασιδόκωστας δεν εμφανίστηκε στο
δημαρχείο. Οι συνεργάτες του ανησύχησαν,
καθώς ο ίδιος δεν ενημέρωσε ότι θα καθυστε-
ρούσε να πάει στο γραφείο του Δήμου, πράγμα
ασυνήθιστο για εκείνον. Η γραμματέας του τη-
λεφώνησε στον τότε αντιδήμαρχο και σημερινό
δήμαρχο, Σπύρο Πανά για να τον ρωτήσει εάν
γνώριζε κάτι για την απουσία του.
Ο κ. Πανάς διαισθάνθηκε ότι κάτι κακό είχε συμ-
βεί στον Γ. Κασιδόκωστα και έδωσε αμέσως εν-
τολή να πάει κάποιος στο σπίτι για να δει τί
συμβαίνει. Υπάλληλος του Δήμου έφτασε επί
τόπου στη βίλα της Βουλιαγμένης και μαζί με τον
φρουρό του σπιτιού κατάφεραν να παραβιάσουν
την πόρτα και να μπουν μέσα, όπου και αντίκρι-
σαν τον δήμαρχο ξαπλωμένο στο πάτωμα να έχει
χάσει τις αισθήσεις του. Αν και σοκαρισμένοι,
ειδοποίησαν αμέσως το ασθενοφόρο αλλά και
τα παιδιά του, Πάρη και Αλέξανδρο.
Από εκεί και ύστερα άρχισε ο γολγοθάς τόσο για
τον ίδιο τον Γρ. Κασιδόκωστα, όσο και για την
οικογένειά του, η όποια δεν έλλειψε στιγμή από
κοντά του.
Σήμερα, μετά από παρατεταμένη νοσηλεία στο
Ερρίκος Ντυνάν και σε κέντρο αποκατάστασης,
η υγεία του Γρηγόρη Κασιδόκωστα έχει αποκα-
τασταθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Το γεγονός
αυτό έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα την οικογένεια,
αλλά και τους στενούς συνεργάτες του. «Έχει ξε-
περάσει τον κίνδυνο, μιλάει και περπατάει όπως
τον παλιό καλό καιρό», δηλώνει στο ΒτΑ ο αδελ-
φός του, Παντελής Κασιδόκωστας και συνεχί-
ζει: «Η περιπέτεια με την υγεία του τον έκανε πιο
δυνατό. Μάλιστα μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύ-
πωση το γεγονός ότι σε κάθε μας συνάντηση με
ρωτά συνέχεια για τη δημοτική αστυνομία (σ.σ.:
Ο Π. Κασιδόκωστας είναι επικεφαλής της δημο-
τικής αστυνομίας Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης)
και για τα προβλήματα του Δήμου, κάτι που δεί-
χνει πως διεκδικεί ενεργό δράση παρά την πα-
ραίτηση του.»

Η παραίτηση

Η παραίτησή του υπήρξε ένα γεγονός που ξάφ-
νιασε πολλούς, καθώς ο ίδιος έδειχνε να ανα-
κάμπτει με γρήγορους ρυθμούς και μάλιστα
εξέφραζε την επιθυμία του να επισκέπτεται το δη-
μαρχείο αλλά και να παρίσταται στα δημοτικά
συμβούλια. Οι γιατροί ωστόσο είχαν άλλη
άποψη και μάλιστα του απαγόρεψαν να ξανα-
σχοληθεί στο μέλλον με τα κοινά για να μην επι-
βαρυνθεί η υγεία του.

Το χρονικό της παραίτησης
και η εκλογή νέου δημάρχου.

Οι απόψεις γύρω από την παραίτηση του πάλαι
ποτέ ισχυρού δημάρχου, Γ. Κασιδόκωστα διί-
στανται. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι για την ομαλή
λειτουργία του Δήμου, ορθώς παραιτήθηκε και
αντικαταστάθηκε από νέο δήμαρχο, προκειμένου

να επιλυθούν τα πολλά και σοβαρά προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο νέος Δήμος.
Άλλοι πάλι αμφισβητούν έντονα την παραίτησή
του και δε διστάζουν να εκφράσουν δημόσια τις
ενστάσεις τους, ακόμη και για το γνήσιο της υπο-
γραφής του πρώην δημάρχου, κάνοντας μάλιστα
λόγο για μια «στημένη υπόθεση» που στόχο είχε
να βγάλει από τη μέση τον Γ. Κασιδόκωστα.
Με αυτά και με αυτά, το δημοτικό συμβούλιο εξέ-
λεξε με τη γνωστή διαδικασία της ψηφοφορίας
νέο δήμαρχο, έναν από τους πιο παλιούς και ικα-
νούς συνεργάτες του πρώην δημάρχου Γ. Κασι-
δόκωστα, τον Σ. Πανά.

Η ζωή του Γρηγόρη Κασιδόκωστα
και η αρχή της ενασχόλησής του
με την πολιτική

Ο μακροβιότερος και πιο δημοφιλής δήμαρχος
γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βουλιαγμένη. Ήταν
ο πιο δραστήριος από τα υπόλοιπα έξι αδέλφια
της πολύτεκνης και φτωχής οικογένειας, η οποία
ζούσε σε ένα πολύ μικρό σπίτι της περιοχής. Σχο-
λείο πήγε στο δημοτικό του ορφανοτροφείου
Βουλιαγμένης. Η αγάπη του για τη θάλασσα
όμως ήταν τόσο μεγάλη, που κατάφερε μέσα σε
πολύ μικρό χρονικό διάστημα να γίνει άριστος
σκιέρ με πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό του.
Το 1965 έφτιαξε την πρώτη σχολή σκι στον
Αστέρα. Με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κατά-
φερε να γίνει αγαπητός σε πολλούς πλούσιους
επισκέπτες, οι οποίοι μάθαιναν τα μυστικά του
σκι από τον ίδιο. Μεταξύ αυτών και η πανέμορφη
κόρη ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες εφο-
πλιστές του κόσμου, του Καπετάν Γιάννη Λάτση,
Μαριάννα. Οι δυο τους, παρά τη διαφορετική
κοινωνική τάξη που τους χώριζε, κατάφεραν να
ζήσουν έναν δυνατό έρωτα και να αποκτήσουν
ένα παιδί, τον Πάρη.
Το 1986 αποφασίζει να διεκδικήσει την ψήφο

των συμπολιτών του «για το καλό του τόπου»
όπως χαρακτηριστικά τόνιζε στις προεκλογικές
του ομιλίες. Με τη σύζυγό του πάντα δίπλα του,
η οποία τον στήριζε ηθικά αλλά και οικονομικά,
ο Γ. Κασιδόκωστας καταφέρνει να εκλεγεί και
από κει και πέρα αρχίζει μια μεγάλη πολιτική κα-
ριέρα για τον ίδιο. Αποκτά ισχυρές γνωριμίες με
μεγάλους πολιτικούς άνδρες της χώρας, όπως
αυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κωνσταν-
τίνου Μητσοτάκη και πολλών άλλων.
Εν αντιθέσει με την λαμπρή καριέρα του στην πο-
λιτική, η προσωπική του ζωή δέχεται ένα πλήγμα
λίγα χρόνια μετά, η σχέση του με τη Μ. Λάτση
τελειώνει και ο γάμος τους διαλύεται. Οι δυο
τους όμως παραμένουν φίλοι μέχρι και σήμερα,
αφού κοινός παρανομαστής στη ζωή τους υπήρξε
και θα υπάρχει ο γιος τους Πάρης. Ο Γρηγόρης
Κασιδόκωστας όμως απέκτησε άλλον έναν γιο
από την πολυετή σχέση του με την Ράνια Κορο-
μηλά, ο οποίος ζει μαζί του.
Σήμερα ο Γ. Κασιδόκωστας ζει μια ήρεμη ζωή
κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των δικών του αν-
θρώπων αφού για όλους προέχει η υγεία του.

Ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας
στον καθημερινό του περίπατο στη Λίμνη της Βουλιαγμένης

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΒΗ
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ς
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Δημοτικό ρεπορτάζ

Λυκάκη Γεωργία (Τζωρτζίνα)
Υποψήφια Βουλευτής Υπολοίπου Αττικής (Περιφέρειας)

� Ονομάζομαι Γεωργία Λυκάκη και γεννήθηκα το 1987 στην Αθήνα.
� Απέκτησα το πτυχίο μου στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Empire State College και συ-

νέχισα τις σπουδές μου αργότερα ως διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων στην σχολή ZER-
FAM.

� Οι γονείς μου Ιωάννης Λυκάκης και Αικατερίνη Νύκταρη γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στα
Χανιά και στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Από ηλικία 8 ετών μέχρι και σήμερα κατοικώ στον Αγ.
Στέφανο του Δήμου Διονύσου Αττικής όπου και υπηρετώ τα καθήκοντα μου σαν εκλεγμένο
μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

� Η θέληση μου να βοηθήσω και να κάνω το τόπο μου καλύτερο ήταν ο λόγος που ασχολή-
θηκα με τα κοινά. Σαν μέλος της νέας γενιάς θα δώσω το δικό μου αγώνα ώστε αυτοί οι δύ-
σκολοι καιροί που είναι βραχνάς για όλους μας, να ξεπεραστούν και να μείνουν στο
παρελθόν με αγώνα και σκληρή δουλειά.

� Σε μια εποχή όπου όλοι εμείς οι νέοι, όπως και τα παιδιά σας, γεμάτοι με εφόδια αποχωρι-
ζόμαστε τις οικογένειες μας για να εργαστούμε και να διαβιώσουμε στο εξωτερικό, εγώ
προβληματισμένη διάλεξα να αγωνιστώ καθώς, η εθνική μας αξιοπρέπεια υποβιβάζεται κα-
θημερινά. Πως οδηγηθήκαμε ως εδώ;

� Ήρθε η στιγμή να στηρίξετε τους νέους γιατί έχουμε θέληση, νέες ιδέες, θάρρος και πείσμα.
Έχουμε την δύναμη να τα καταφέρουμε.

Διεκδικώ ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.
Με τη δική σας στήριξη θα πετύχουμε.

Στις 20/4/2012, o Δήμος Π. Φαλήρου φιλοξέ-
νησε τους συνεργάτες του Κέντρου Ελέγχου και

Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Ελεονώρα
Χατζηπασχάλη και Στάθη Αβραμίδη στην τελετή
απονομής πιστοποιητικών σε όσους συμμετείχαν
στο πρόγραμμα «Υγιεινή, Ασφάλεια και Διάσωση
στο Νερό» και στο ευρύ κοινό που παρακολού-
θησε εκπαιδευτικές διαλέξεις για το έργο του ορ-
γανισμού και την πρόληψη ατυχημάτων.

Στον θαυμάσιο και φιλόξενο Πολυχώρο "Τερψι-
χόρη" του Δημαρχείου Π. Φαλήρου, ο Δήμαρχος
κ. Διονύσης Χατζηδάκης και η Αντιδήμαρχος Βα-
σιλική Ανδρικοπούλου, διοργάνωσαν για λογα-
ριασμό του δήμου μια άκρως επιτυχημένη ημερίδα
την οποία παρακολούθησε ακροατήριο 200 και
πλέον ατόμων.
Πολλοί ήταν οι κάτοικοι του που παρακολούθη-
σαν με ενδιαφέρον το πιλοτικό πρόγραμμα, ανά-

μεσά τους οι κυρίες Φρόσω Ζήση, Σπυριδωνίδου
και η πρόεδρος της Παναθηναϊκής κυρία Λ. Μα-
ρουλίδου με την κόρης της.
Η ημερίδα αποτέλεσε το επιστέγασμα του πιλοτι-
κού προγράμματος με τίτλο «Υγιεινή, Ασφάλεια και
Διάσωση στο Νερό», που περιείχε πρακτική
άσκηση στο κολυμβητήριο του δήμου με την αγα-
στή συνεργασία του πρόεδρου του, κ. Ντίνου Νι-
κολαΐδη.
Προβλήθηκαν κοινωνικά τηλεοπτικά μηνύματα του
ΚΕΕΛΠΝΟ για την γρίπη, το κάπνισμα, τα κουνού-
πια και τον πνιγμό. Η Ελεονώρα Χατζηπασχάλη
(Αν. Διευθύντρια ΚΕΕΛΠΝΟ και Διευθύντρια του
Κεντρικού και των Περιφερειακών Εργαστηρίων
Δημόσιας Υγείας), ανάπτυξε τους σκοπούς και τις
δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ στην Ελλάδα. Υπογράμμισε
ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ (http://www.keelpno.gr/), βρί-
σκεται πάντα στο πλευρό του πολίτη, και φιλοδο-
ξεί να επεκτείνει την δραστηριότητά του και σε
άλλους δήμους.
Ο Δρ. Στάθης Αβραμίδης (συνεργάτης του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ και Επισκέπτης Ερευνητής στο Leeds Metro-
politan University), έκανε αρχικά αναφορά σε
περιστατικά πνιγμού στην μυθολογία, την αρχαι-
ότητα, την ιστορία και το Χόλυγουντ. Στην συνέ-
χεια παρουσίασε επιδημιολογικά χαρακτηριστικά,
αίτια, επιπτώσεις, τρόπους διάσωσης και απάντησε
σε συχνά ερωτήματα γύρω από θέματα ναυαγο-
σωστικής, διάσωσης, υγιεινής και αναζωογόνησης.
Ο κ. Χατζηδάκης, εκφράζοντας την βούληση του
δήμου και τον παλμό των ακροατών, καλωσόρισε
και χειροκρότησε το έργο του ΚΕΕΛΠΝΟ, επαι-

νώντας τους συνεργάτες του και ανταποκρίθηκε θε-
τικά στο «δώρο» της κας Χαζηπασχάλη, που πρό-
τεινε την επέκταση αυτής της εκπαιδευτικής
πρωτοβουλίας με διαλέξεις και στα δημοτικά σχο-
λεία του δήμου.
Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία στους ακροατές
να υποβάλλουν ερωτήσεις και αποκτήσουν γνώ-
σεις γύρω από σημαντικά θέματα της δημόσιας
υγείας. Ο απόηχος της βραδιάς επισφραγίστηκε
από τις θετικές εντυπώσεις για το έργο και την αρ-
μονική συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
την κεντρική κρατική μηχανή δημόσιας υγείας.
Οι φωτογραφίες: Επάνω. Ο Διονύσης Χατζη-
δάκης ανάμεσα στην αναπληρώτρια Διευθύν-
τρια του ΚΕΕΛΠΝΟ Ελεονώρα Χατζηπασχάλη
και στον Δρ. Στάθη Αβραμίδη, συνεργάτη του
ΚΕΕΛΠΝΟ και Επισκέπτη Ερευνητή στο Leeds
Metropolitan University. Κάτω. Η Αντιδήμαρ-
χος Παλαιού Φαλήρου Βασιλική Ανδρικοπού-
λου και η Αν. Διευθύντρια του ΚΕΕΛΠΝΟ
Ελεονώρα Χατζηπασχάλη.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Εκπαιδεύοντας το κοινό στην Υγιεινή, Ασφάλεια και ∆ιάσωση στο Νερό από το ΚΕΕΛΠΝΟ

«Υγιεινή, Ασφάλεια και Διάσωση στο Νερό» και Απονομή Πιστοποιητικών από το ΚΕΕΛΠΝΟ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νικόλα Κονταρίνη - ΦΩΤΟ “Β”
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Π
ερισσότεροι από 1500 δημότες του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης τί-
μησαν με την παρουσία τους τη συγ-

κέντρωση της Γεωργίας Μαρτίνου στο "do it"
της Βάρκιζας την περασμένη Κυριακή, στέλ-
νοντας δυνατό μήνυμα στήριξης στην συντοπί-
τισσά τους που διεκδικεί μία βουλευτική έδρα
στην Περιφέρεια Αττικής με το κόμμα της Νέας
Δημοκρατίας.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανοιχτή στή-
ριξη τόσο του Δημάρχου Σπύρου Πανά όσο
και του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης του Δήμου, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
στην υποψηφιότητα της Γεωργίας Μαρτίνου.
Και οι δύο τόνισαν ότι είναι μια μεγάλη ευκαι-
ρία, η περιοχή να εκπροσωπηθεί για πρώτη
φορά στη Βουλή των Ελλήνων και κάλεσαν
όλους τους δημότες να ψηφίσουν τη Γεωργία
Μαρτίνου για το καλό του τόπου.
Από την πλευρά της η υποψήφια βουλευτής
αφού ευχαρίστησε όλους όσους βρίσκονταν
στην αίθουσα είπε:

“Είμαι πολύ υπερήφανη που μιλάω μπροστά
στους πολίτες της Βάρης, της Βούλας και της Βου-
λιαγμένης. Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε με την
ψήφο σας το 2010 και με εκλέξατε δημοτική σύμ-
βουλο. Μετά από 1,5 χρόνο η μοίρα μας φέρνει
μαζί να ζητώ και πάλι την ψήφο σας. Η Ελλάδα
περνά μια πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτό που

θέλω είναι να δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να
βγούμε από αυτή την κρίση".
Η κυρία Μαρτίνου αφού τόνισε ότι ο νέος Καλ-
λικρατικός Δήμος έχει τη δυνατότητα μόνος του
να βγάλει βουλευτή, δήλωσε πως στην περίπτωση
που εκλεγεί δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το
Δήμο. Θα παραμείνει και δημοτική σύμβουλος,
πάντα κοντά στους δημότες της πόλης της.
Κλείνοντας την ομιλία της είπε: "Έχετε τρεις
σταυρούς, σας παρακαλώ να δώσετε τον έναν
σε εμένα και θα προσπαθήσω να σας εκπρο-
σωπήσω επάξια στη Βουλή”.

Σπύρος Πανάς, Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

“Πριν από λίγους μήνες όταν η Γεωργία Μαρτί-
νου μου ανακοίνωσε την πρόθεσή της να είναι
υποψήφια βουλευτής, το πρώτο που σκέφτηκα
ήταν ότι θα χάσουμε έναν πολύτιμο συνεργάτη.
Αμέσως μετά σκέφτηκα ότι πρέπει να αλλάξουμε
την Ελλάδα και της είπα προχώρα. Ξεκίνα και θα
είμαστε όλοι μαζί σου.
Είναι σπουδαίος άνθρωπος, έχει σπουδαία οικο-
γένεια, έχει μια απίστευτη ικανότητα να επικοινω-
νεί με τους ανθρώπους και πάνω απ'όλα το λέει
η ψυχή της.
Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα
αντιδήμαρχος καθαριότητας και πρασίνου ήταν
από τις 6.30 το πρωί μέχρι το βράδυ με τους ερ-

γάτες του δήμου, μαζί τους και τα Σαββατοκύ-
ριακά. Σε όλες τις εθελοντικές δράσεις για το πε-
ριβάλλον και την καθαριότητα, δεν έλειψε ούτε
μια στιγμή.
Πρέπει να την στηρίξουμε όσο περισσότερο γί-
νεται. Μόνο αν εκλεγούν άνθρωποι σαν την Γε-
ωργία υπάρχει ελπίδα αλλάξουμε την Ελλάδα.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται ανθρώπους
σαν την Γεωργία Μαρτίνου, η κεντρική πολιτική
σκηνή χρειάζεται πολλούς ανθρώπους σαν την
Γεωργία.
Θέλω να της ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο που
αναλαμβάνει. Θα είμαστε μαζί σου, όλοι οι πολί-
τες αυτής της πόλης.”.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,
επικεφαλής Αντιπολίτευσης Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

“Ασχολούμαι και παρακολουθώ τα δρώμενα της
περιοχής εδώ και 30 χρόνια. Από τον Φεβρουά-
ριο του 1982. Η περιοχή μας εδώ και 30 χρόνια
δεν κατάφερε για πολλούς λόγους να εκπροσω-
πηθεί στην εθνική αντιπροσωπεία. Νομίζω ότι δί-
νεται μια χρυσή ευκαιρία, αφενός για τη χώρα με
τη ψήφο στη Ν.Δ. και αφετέρου για τη Βάρη-
Βούλα-Βουλιαγμένη με ψήφο στη Γεωργία Μαρ-
τίνου.
Είναι ευκαιρία να στείλει η περιοχή μας τον το-
πικό της βουλευτή. Νομίζω ότι έχει ένα ειδικό
βάρος να το λέω εγώ που βρέθηκα αντιμέτωπος,

σε άλλο στρατόπεδο αλλά με κοινό στόχο και
σκοπό με τη Γεωργία. Και σας λέω το εξής: Μετά
από 15 μήνες συνύπαρξης βεβαιώνω, πρώτον το
εργατικό του χαρακτήρα της, δεύτερον την ανι-
διοτέλεια της και τρίτον την απόλυτη χρησιμότητά
της για τη νέα της αποστολή.
Εγώ λοιπόν, αγαπητοί συμπολίτες μου, τον
πρώτο από τους τρεις σταυρούς που έχουμε, τον
δίνω στη Γεωργία Μαρτίνου. Το ίδιο καλώ να κά-
νετε και όλοι εσείς, όπως έχω καλέσει και όλους
τους φίλους, γνωστούς και ανθρώπους της πε-
ριοχής να πράξουν. Και αυτό οφείλουμε να κά-
νουμε και για τον τόπο μας και για την χώρα μας”.
Για τη Γεωργία Μαρτίου επίσης μίλησαν ο Αν-
δρέας Κάσδαγλης δημοτικός σύμβουλος του
Δήμου και ο πατέρας Κων. Κονσολάκης, ιερέας
του Αγίου νεκταρίου Πανοράματος.

Στη συγκέντρωση της Γεωργίας Μαρτίνου είδαμε
πολλούς ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ανάμεσά τους τους δημοτικούς συμβούλους του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Μαρία
Σίνα, Παναγιώτη Σκουζή, Δημήτρη Δαβάκη,
Νίκο Ζαχαράτο, Νανά Καραγιάν, Παντελή Κα-
σιδόκωστα, Διονύση Γεωργουλόπουλο, Λευ-
τέρη Αργυρουδάκη, Χρήστο Βαδάση, Γιάννη
Τζούβελη και Θανάση Σκαλτσά από τη Γλυ-
φάδα, Μιχαηλίδη Μιχάλη από το Παλαιό Φά-
ληρο, την πρ. βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας
Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, την περιφερειακή σύμ-
βουλο Μαίρη Φουρναράκη τον τ. δημοτικό σύμ-
βουλο Σωτήρη Ελευθερίου κ. ά.

Αθρόα ήταν η προσέλευση των φίλων της Γεωργίας Μαρτίνου στην μεγάλη της προεκλογική συγκέντρωση. Γεωργία Μαρτίνου: "Εάν εκλεγώ, δεν θα εγκαταλείψω την πόλη
που με ανέδειξε πρώτη δημοτική σύμβουλο. Θα είμαι πάντα κοντά σας".

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς με την περι-
φερειακή σύμβουλο Μαίρη Φουρναράκη.

Η Γεωργία Μαρτίνου μίλησε απ’ την ψυχή της

Μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση στη Βάρκιζα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νικόλα Κονταρίνη - ΦΩΤΟ “Β”
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Με απλότητα συνομίλησε με τους παριστάμενους η Γε-
ωργία Μαρτίνου (επάνω.) Δεξιά. Τόσο ο Δήμαρχος Σπύ-
ρος Πανάς όσο και ο αρχηγός της αξιωμ. αντιπολίτευσης
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, στήριξαν ανοιχτά την υποψη-
φιότητά της. Κάτω οι δημοτικοί σύμβουλοι Θ. Σκαλτσάς,
Γιάννης Τζούβελης, Διονύσης Γεωργουλόπουλος και Πα-
ναγιώτης Σκουζής.

Η εκδότρια της εφημερίδας "ΒΗΜΑ" Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και της ηλετρονικής εφημερίδας "Vimaonline" Εύη
Κονταρίνη με την δημοτική σύμβουλο και υπεύθυνη της
Κοινωνικής Υπηρεσίας Νανά Καραγιάν.

Γεωργία Μαρτίνου:
Η ηττοπάθεια δεν μας αξίζει

«Οι εκλογές αυτές θα καθορίσουν το μέλλον όλων
μας» δηλώνει η Γεωργία Μαρτίνου υποψήφια

βουλευτής της Ν.Δ στην Περιφέρεια Αττικής στο προεκλο-
γικό της μήνυμα και προσθέτει: «Η ψήφος σου είναι κα-
θοριστική. Μην την σπαταλήσεις». Συνεχίζει λέγοντας:
Δεν αρκεί να διαμαρτυρόμαστε. Δεν αρκεί να απογοητευό-
μαστε. Η ηττοπάθεια δε μας αξίζει. Έχουμε ανάγκη ο ένας
τον άλλον. Έχουμε όλοι ανάγκη αυτή τη χώρα. Πρέπει να
την προστατεύσουμε γιατί μόνο έτσι προστατεύουμε τους
εαυτούς μας».
Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα της Γεωργίας Μαρτίνου:
«Δε θέλω να περιγράψω τις δύσκολες στιγμές που ζούμε
καταδικάζοντας γενικά. Αυτά τα γνωρίζουμε όλοι. Ο κα-
θένας που διαβάζει αυτό το κείμενο ξέρει καλύτερα από
μένα τι νιώθει και πόσο έχει επηρεαστεί η ζωή του από
την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών.

� Ξέρω με βεβαιότητα πως η σημερινή κατάσταση αντανα-
κλά την πιο σκοτεινή, την πιο μελανή μας πλευρά. Ξέρω
επίσης πως έχουμε λαμπρές, δημιουργικές δυνάμεις. Στό-
χος μας πρέπει να είναι να γίνουμε καλύτεροι όπου μπο-
ρούμε, με προσπάθεια, λογική και δουλειά. Δεν αρκεί να
διαμαρτυρόμαστε. Δεν αρκεί να απογοητευόμαστε. Η ητ-
τοπάθεια δε μας αξίζει.

Η χώρα μας είναι ένας ευλογημένος τόπος με ευφυείς και
ικανούς ανθρώπους. Έχει περάσει δυσκολίες πολλές στην
ιστορία της και μία ακόμη ζούμε σήμερα. Η έλλειψη πί-
στης δεν οδηγεί πουθενά. Είναι εύκολο να κυριαρχεί ο
θυμός κι η ανασφάλεια όταν η επιβίωση γίνεται καθημερι-
νός αγώνας.

Όμως τίποτα δεν είναι οριστικό. Τα συστήματα, τις δια-
πραγματεύσεις, τους όρους της ζωής τους διαμορφώ-
νουμε εμείς οι ίδιοι. Θέλει πίστη κι επιμονή η ζωή για να
πετύχει.

Οι εκλογές αυτές θα καθορίσουν το μέλλον όλων μας.
Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Έχουμε όλοι ανάγκη
αυτή τη χώρα. Πρέπει να την προστατεύσουμε γιατί μόνο
έτσι προστατεύουμε τους εαυτούς μας.

Βάζω υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Αν-
τώνη Σαμαρά, γιατί πιστεύω ότι είναι ο μόνος που έχει τη
γνώση και την ικανότητα να δώσει άμεσες, ρεαλιστικές
και υπεύθυνες λύσεις . Είναι τιμή για μένα να συμμετέχω
σε αυτή του την προσπάθεια.

Δεν περιμένω να ζήσω από την πολιτική. Δεν θέλω να
αποδράσω, ούτε να αδιαφορήσω. Θέλω να εργαστώ και
να παλέψω γιατί νοιάζομαι. Γιατί η ευτυχία του συνόλου
καθορίζει την ευτυχία του καθενός ξεχωριστά».
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ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΈΝΙΑΣ ΤΡΑΝΟΥ

Συνεργασία Αλίµου και Αγίου ∆ηµητρίου
για την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών οµάδων

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Παροχή συσσιτίων,
Κοινωνικός Λαχανόκηπος και θέσεις εργασίας για 30 άτομα με κονδύλια του ΕΣΠΑ

Με πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους
συμπολίτες μας ολοκληρώθηκε η πρω-

τοβουλία του Δήμου Αλίμου για διάθεση Εξαι-
ρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου, απευθείας από
τους παραγωγούς, χωρίς μεσάζοντες, σε χα-
μηλή τιμή (13 €/5λίτρα).
Συνολικά διατέθηκαν 30 τόνοι ελαιόλαδου
και οι κάτοικοι/καταναλωτές δήλωσαν πολύ
ικανοποιημένοι από την ποιότητα του ελαι-
όλαδου και από την άψογη οργάνωση παρα-
λαβής, που έγινε γρήγορα, χωρίς ουρές, χωρίς
συνωστισμό.
Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός και ο
αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αντίλη-
ψης Ανδρέας Κονδύλης ευχαριστούν τους εθε-
λοντές δημότες που συμμετείχαν στην
προσπάθεια και στήριξαν οργανωτικά την
πρωτοβουλία.
Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη
11 Απριλίου βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωτο-
βουλία του Δήμου για προμήθεια παραδοσια-
κών Κρητικών τυριών χωρίς μεσάζοντες, ενώ
προγραμματίζεται για μετά το Πάσχα αντί-
στοιχη πρωτοβουλία από το Δήμο Αλίμου για
γνήσιο ελληνικό μέλι.

Από την διανομή του Ελαιόλαδου. Στη φω-
τογραφία ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αντί-
ληψης Ανδρέας Κονδύλης παρών στο σημείο
διανομής.

Με επιτυχία διετέθησαν
30 τόνοι ελαιόλαδου στον Άλιµο

Η εκκίνηση του προγράμματος γίνεται με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Αλίμου Ανδρέα Κον-
δύλη. Στη φωτογραφία ο κ. Κονδύλης ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο Αγίου Δημητρίου.

�
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ:
«Σκοπός μας είναι να δημιουργη-
θεί ένα Εταιρικό Κοινωνικό
Σχήμα που θα βοηθήσει άμεσα
τους άστεγους, τους άνεργους
και τους άπορους και έμμεσα
όσους εργαστούν σε αυτές τις
κοινωνικές δομές.

Με θέμα την καταπολέμηση της φτώχειας, το
άνοιγμα θέσεων εργασίας και την δημιουργία

κοινωνικών δομών , συγκλήθηκε τη Δευτέρα 30
Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Δη-
μητρίου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο
θα λειτουργήσει σε άμεση συνεργασία με τον Δήμο
Αλίμου, θα χρηματοδοτηθεί για δύο χρόνια από
κονδύλια του ΕΣΠΑ και κατόπιν θα υποστηριχθεί
από τους Δήμους με ίδια κεφάλαια.
Η πρωτοβουλία για την εκκίνηση του προγράμμα-
τος έγινε από τον αντιδήμαρχο του Αλίμου, Ανδρέα
Κονδύλη. Τα πληθυσμιακά κριτήρια που υπάρχουν
ως προϋπόθεση για τη λειτουργία του οδήγησαν
τον κύριο Κονδύλη να αναζητήσει συνεργασίες
στους όμορους Δήμους. Γρήγορη και άμεση αντα-
πόκριση συνάντησε από το Δήμο του Αγίου Δημη-
τρίου.

Ενημερώνοντας τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου η
Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρού-
τσου, αναφέρθηκε στις κοινωνικές δομές που περι-
λαμβάνει το πρόγραμμα τονίζοντας ότι: «Σκοπός μας
είναι να δημιουργηθεί ένα Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα
που θα βοηθήσει άμεσα τους άστεγους, τους άνερ-
γους και τους άπορους και έμμεσα όσους εργαστούν
σε αυτές τις κοινωνικές δομές. Θα υπάρξει δημιουργία
θέσεων απασχόλησης για νέους έως 30 ετών απο-
κλειστικά.»
Η κυρία Ανδρούτσου παρουσίασε αναλυτικά τις οχτώ
κοινωνικές δομές που περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης
του προγράμματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατέληξε
στις εξής έξι δομές οι οποίες θα απασχολήσουν συ-
νολικά 24 άτομα:
Κοινωνικό Παντοπωλείο, όπου θα εξυπηρετεί τουλά-
χιστον 150 οικογένειες μηνιαίως με προϊόντα ελάχι-
στου κόστους το οποίο θα φτάνει τα 40 ευρώ ανά
οικογένεια. Το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται
είναι πέντε άτομα.
Κοινωνικό Φαρμακείο, το οποίο θα παρέχει σε ωφε-
λούμενα άτομα δωρεάν φάρμακα, σε συνεργασία με

Φαρμακοβιομηχανίες, Φαρμακευτικούς συλλόγους
αλλά και τους ίδιους τους πολίτες. Το απαιτούμενο
προσωπικό είναι τρία άτομα.
Παροχή Συσσιτίων , με σταθερό ωράριο λειτουργίας
και με δυνατότητα παροχής γευμάτων για 100 από-
ρους τουλάχιστον καθημερινά. Τα άτομα που κα-
λούνται να στελεχώσουν αυτή τη δομή είναι εφτά.
Δημιουργία Κάρτας Χρόνου, η οποία προβλέπει 600
ωφελούμενα άτομα που θα έχουν τη δυνατότητα να
ανταλλάσσουν προϊόντα και υπηρεσίες με μονάδες αν-
ταλλακτικού συστήματος.
Κοινωνικός Λαχανόκηπος. Αποτελεί ένα ενιαίο αγρό-
κτημα το οποίο θα κατανεμηθεί ισομερώς σε ωφε-
λούμενα άτομα προκειμένου να καλλιεργήσουν με
αποκλειστικό σκοπό τη ζήτηση. Θα δοθούν 50 τε-
τραγωνικά μέτρα γεωργικής έκτασης σε 100 άτομα και
θα απασχολήσει τρία άτομα.
Γραφείο Διαμεσολάβησης, το οποίο θα παρέχει πλη-
ροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε σχέση με
τις προηγούμενες δομές, αλλά και θα διευκολύνει σχε-
τικά με Δημόσιες Υπηρεσίες, όπως Νοσοκομεία, άστε-
γους και άπορους.
Κλείνοντας, η κυρία Ανδρούτσου προσέθεσε ότι: «Το
λειτουργικό κόστος για τους απασχολούμενους στις
κοινωνικές δομές και το οποίο για τα δύο πρώτα χρό-
νια θα εκταμιευθεί από το ΕΣΠΑ, θα είναι 13.000
ευρώ ετησίως για κάθε απασχολούμενο, στα οποία
συμπεριλαμβάνεται και ασφάλιση.»
Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο αντιδήμαρχος Αλί-
μου, Ανδρέας Κονδύλης ο οποίος είπε χαρακτηρι-
στικά: «Χαίρομαι που ο γειτονικός και όμορος Δήμος
Αγίου Δημητρίου μπήκε στη διαδικασία να τρέξει το
πρόγραμμα καθώς ήταν προτεραιότητά μας η συνερ-
γασία μαζί του. Ξέρω ότι το πρόγραμμα αυτό δεν μπο-
ρεί να λύση όλα τα προβλήματα της κοινωνίας μας,
αλλά πιστεύω ότι θα συμβάλλει ώστε συνάνθρωποί
μας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα θα ανακουφιστούν
σε μεγάλο βαθμό.»
Κλείνοντας κατέληξε: «Η συνεργασία των Δήμων Αγ.
Δημητρίου και Αλίμου θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για
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ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Ελληνίδες Έλληνες,

Γνωρίζετε τους ένοπλους αγώνες μου κατά την 7ετία για την αποκατάσταση
της Δημοκρατίας.
Σήμερα οι απόγονοι των διεφθαρμένων πολιτικών που δραπετεύσαν με πλα-
στά διαβατήρια μόλις άκουσαν τις ερπύστριες των τανκς, οδηγούν, λόγω ηγε-
τικής ανεπάρκειας, σε θλιβερή εθνική εξαθλίωση.
Και ο ανεπαρκής Αντώνης Σαμαράς, από το τιμόνι της Ν.Δ. που την πρόδωσε

τόσες φορές, ζητά άρον-άρον εκλογές, πιστεύοντας ότι θα είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος!
Το Κ.Ε.ΑΝ. προβλέποντας δυσάρεστα γεγονότα, κατά την προεκλογική αυτή περίοδο, αναστέλλει την

κάθοδό του σ’ αυτές τις εκλογές και εξουσιοδοτεί εμένα να το εκπροσωπήσω κατεβαίνοντας στην Β’
Αθηνών, ζητώντας για την υπόλοιπη Ελλάδα ΑΠΟΧΗ από τις ΚΑΛΠΕΣ την 6η Μαΐου, για να δώσουμε
ένα γερό ράπισμα σ’ αυτούς τους δύο Μεγάλους αντιπάλους, που έφεραν την ένδοξη πατρίδας μας στην
σημερινή θλιβερή εξαθλίωση.

Ο Πρόεδρος του Κ.Ε.ΑΝ.
Και Υποψήφιος Βουλευτής στη Β’ Αθηνών
Δρ. Ιπποκράτης Οδ. Σαββούρας

«Στρατηγός Ακρίτας»

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

ΗΣοφία Κωσταμπάρη, είναι ένα πρόσωπο που
ασχολείται με τα κοινά εδώ και αρκετά χρόνια,

από τη θέση του δημοτικού συμβούλου. Σήμερα,
εκλεγμένη και πάλι με το συνδυασμό του Θάνου Ορ-
φανού βρίσκεται στη θέση της προέδρου του δημο-
τικού συμβουλίου, έχοντας ως καθήκον της την
ομαλή του λειτουργία. Πρόσφατα δέχθηκε τα πυρά
της αντιπολίτευσης, η οποία την κατηγόρησε για
"παραποίηση" απόφασης του δημοτικού συμβου-
λίου. Γι' αυτό, αλλά και για άλλα θέματα που κατά
καιρούς απασχόλησαν το σώμα, η Σοφία Κωσταμ-
πάρη δίνει τις απαντήσεις της μέσα από τη συνέντευξη
που παραχώρησε στο Νικόλα Κονταρίνη.

Ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου στα χρονικά του Αλίμου και
μετά από ένα χρόνο και κάτι στη θέση αυτή,
ποια προβλήματα αντιμετωπίσατε;

Πριν απ’ όλα κ. Κονταρίνη θα ήθελα να σας ευχαρι-
στήσω για την ευκαιρία έκφρασης που μου δίνετε
μέσω της εφημερίδας σας. Δεν θα τα ονόμαζα προ-
βλήματα ό,τι μέχρι σήμερα αντιμετώπισα. Θα τα χα-
ρακτήριζα μάλλον, καταστάσεις που με
προβλημάτισαν. Ως προς τη λειτουργία του Δημ.

Συμβουλίου εννοώ. Με την εφαρμογή του Καλλι-
κρατικού νόμου, όπου τα πάντα αναρτώνται στη
«Διαφάνεια» γεγονός πολύ θετικό κατ’ εμέ, δεν συγ-
χωρούνται παραλείψεις και πρέπει κάθε λεπτομέρεια
να τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής ώστε να μην υπάρ-
χουν παρεξηγήσεις και ερωτηματικά. Γιατί κανείς
όπως διαπίστωσα, δεν αντιμετωπίζει με επιείκεια ή
με καλή πρόθεση κάτι που δεν είναι απόλυτα σαφές.
Το αυτονόητο δεν υφίσταται! Αυτό το τελευταίο, το
κατανόησα πολύ καλά.

Είναι γεγονός πως ο «Καλλικράτης» κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι επίσης γε-
γονός όμως, πως ελέω «Μνημονίου», ήλθε
πολύ βιαστικά δημιουργώντας πολλά και σο-
βαρά προβλήματα στην Τ.Α. Τι έχετε να πείτε
πάνω σ’ αυτό;

Συμφωνώ απολύτως για το ότι ο νέος νόμος κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση. Ως προς τα θεσμικά
στοιχεία που εισήγαγε, ήταν απαραίτητο να γίνουν
και να εφαρμοστούν. Κατά την ταπεινή μου γνώμη,
για όλες αυτές τις καταιγιστικές μεταρρυθμίσεις θα
έπρεπε να υπάρξει ένα διάστημα προσαρμογής των
υπηρεσιακών και των θεσμικών παραγόντων, μεγα-
λύτερο του τριμήνου που δόθηκε. Κυρίως ως προς τα
οικονομικά θέματα η Τ.Α. αντιμετώπισε πλείστα προ-
βλήματα. Ολ’ αυτά στο πρόσφατο συνέδριο της
ΚΕΔΕ τον Ιανουάριο, επισημάνθηκαν και αναφέρθη-
καν και πιστεύω ότι θα υπάρξουν διορθωτικές πα-
ρεμβάσεις στα περισσότερα θέματα που
δημιουργούν δυσλειτουργίες. Κυρίως στον οικονο-
μικό τομέα, είναι αναγκαίο να αποδοθούν όλα τα
οφειλόμενα μέχρι σήμερα στην Τ.Α., μια διεκδίκηση
που η Κεντρική Διοίκηση οφείλει να ικανοποιήσει.
Επί πλέον για κάθε καινούργια αρμοδιότητα που περ-
νάει στη δικαιοδοσία των δήμων, αναγκαίο είναι να

προβλέπονται και να αποδίδονται και οι ανάλογοι
οικονομικοί πόροι.

Σας κατηγορούν απ΄την αντιπολίτευση ότι ει-
σάγετε προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημο-
τικό Συμβούλιο διάφορα θέματα σοβαρά,
χωρίς την απαιτούμενη προσοχή. Όπως και
ότι οι αποφάσεις στην αποτύπωση τους, σε
σημεία αλλοιώνονται. Τι απαντάτε;

Κύριε Κονταρίνη, δουλειά της αντιπολίτευσης είναι
να βρίσκει τρωτά σημεία και να τα διογκώνει. Ανέ-
καθεν στο Δημοτικό Συμβούλιο, εισηγήσεις θεμά-
των έφταναν στα χέρια των συμβούλων πριν την
έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλοτε διαμαρ-
τύρονταν άλλοτε όχι, υπάρχει όμως δυσκολία πρα-
κτική πολλές φορές στο να είναι έτοιμες οι
εισηγήσεις στην ώρα τους και από την υπηρεσία και
από τη Διοίκηση. Όταν όμως υπάρχουν προθεσμίες
καταληκτικές εκτιμάται η σοβαρότητα του θέματος

και συζητείται. Δεν είναι πρωτάκουστο αυτό. Ανέκα-
θεν συνέβαινε. Όσο για τις αποφάσεις, ο επικεφα-
λής της μείζονος αντιπολίτευσης, έκανε δυο φορές
καταγγελία στην Περιφέρεια και πήρε τις δέουσες
απαντήσεις και επεξηγήσεις, αν δεν τον ικανοποί-
ησαν δεν ευθύνομαι εγώ, για την Περιφέρεια κρίθη-
καν ικανοποιητικές.

Σας κατηγορούν επίσης ότι υπήρξε μεγάλη κα-
θυστέρηση στην ανάρτηση της απόφασης για
την Επιτροπή Διαβούλευσης. Τι έχετε να πείτε
γι αυτό;

Λησμονούν φαίνεται οι συνάδελφοι, ότι μέλος της
μείζονος αντιπολίτευσης αλλά και της ελάσσονος,
ζήτησαν να καθυστερήσω την ανάρτηση της απόφα-
σης και να περιμένω τη δήλωση συμμετοχής από κά-
ποιους φορείς, που δεν είχαν ακόμη απαντήσει στην

Συνέντευξη με την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Αλίμου
ΣΟΦΙΑ ΚΩΣΤΑΜΠΑΡΗ

"Αντιπολιτευτικές κορώνες οι κατηγορίες στο πρόσωπό μου"
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δημοτικά

Από το δημοτικό σύμβουλο
του Δήμου Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης Παντελή Κασιδό-
κωστα λάβαμε και δημοσιεύουμε
αυτούσιa την ακόλουθη ανακοί-
νωση:

“Η περίοδος ανάδειξης νέου Δη-
μάρχου και των συνεργατών του
τελείωσε, ελπίζω με τις λιγότερες
δυνατές απώλειες.
Μέσα από αιχμηρά σχόλια, οξείες
αντιπαραθέσεις και διαφοροποι-
ήσεις, πολλές φορές δικαιολογη-
μένες, μορφοποιήθηκε ένα νέο

αυτοδιοικητικό σχήμα, το οποίο
αναμένεται, εκτός απροόπτων, να
διαρκέσει μέχρι και τις επόμενες
εκλογές.

Είναι προφανές, μέσα από όλα
αυτά, πως οι νέοι τιτλούχοι έχουν
να επιτελέσουν ένα εξαιρετικά δύ-
σκολο έργο για τρεις λόγους:
α) Επειδή πολλές σημαντικές απο-
φάσεις που θα έπρεπε να έχουν
ήδη παρθεί, έμειναν πίσω και
χρόνισαν.
β) Επειδή η δεδηλωμένη έλλειψη
συνοχής καθώς και οι αντιπαρα-
θέσεις μεταξύ των μελών του Δη-
μοτικού συμβουλίου, μας κάνουν
να αισθανόμαστε -τους περισσό-
τερους από εμάς - λες και βαδί-
ζουμε πάνω σε κινούμενη άμμο.
γ) Γιατί θεωρώ πως από δω και

στο εξής κάθε είδους νέα πρό-
ταση και εισήγηση, θα βρίσκεται,
περισσότερο από ποτέ, κάτω από
το μικροσκόπιο της εξεταστικής
ματιάς όλων μας.
Για τους παραπάνω λόγους, θα
ήθελα να δηλώσω πως αφ' ενός
χαίρομαι εξαρετικά που παρα-
μένω απλός Δημοτικός Σύμβου-
λος, με όλο το δικαίωμα κριτικής
που μου επιφυλάσσει η εμπιστο-
σύνη των ψηφοφόρων μου, αφ'
ετέρου εύχομαι στους νέους αυ-
τοδιοικητικούς άρχοντες “καλή
επιτυχία”.
Τέλος θα ήθελα να τονίσω πως

μετά
την εξαιρετικής βαρύτητας πε-
ρίοδο της Διοίκησης του Γρηγόρη
Κασιδόκωστα, με όλη τη σημει-
ολόγηση της, έφτασε η δική μου
στιγμή αναδίπλωσης και αυτο-
συγκέντρωσης, με μοναδική μου
προτεραιότητα να συνεχίσω να
προσφέρω στους ψηφοφόρους
και συμπολίτες μου, τωρινούς και
μελλοντικούς, τις προσωπικές ικα-
νότητες και φροντίδες μου, την
αυστηρά προσωπική μου άποψη,
την εντιμότητα και την ειλικρίνεια
μου”.

Μία λέξη μόνο θα μπορούσε να
περιγράψει τα όσα έγιναν την

Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 στο δη-
μοτικό συμβούλιο του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Η
ατάκα της Τασούλας, στη γνωστή
διαφήμιση της Vodafone, "Τρά-
τζικ!!".

Τα προχθεσινά γεγονότα, μόνο
ομαλές εξελίξεις δεν προοιωνίζουν
σε ότι έχει σχέση με τη λειτουργία
του Δημοτικού Συμβουλίου και
κατ' επέκταση του Δήμου.
Η εκλογή του νέου Δημάρχου Σπύ-
ρου Πανά σηματοδότησε την
απαρχή μιας νέας περιόδου, της
μετά Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Μόνο
που αυτή η μετά Κασιδόκωστα
εποχή δεν φαίνεται να εξελίσσεται
ομαλά.
Αυτό που διαγράφεται έντονα, και
το διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι στο
δημοτικό συμβούλιο, το πρώτο και
επίσημα πια, με δήμαρχο Σπύρο
Πανά, είναι το "πολεμικό" κλίμα
που κυριαρχεί, όχι ανάμεσα στη
συμπολίτευση και στην αντιπολί-
τευση όπως θα ήταν το φυσικό-
τερο, αλλά αμιγώς, μέσα στην
παράταξη, που διοικεί σήμερα το
Δήμο. Μιας παράταξης, που οι
μισοί βρίσκονται απέναντι στους
άλλους μισούς.
Από την πλευρά του ο νέος Δήμαρ-
χος ζήτησε να μείνουν όλες οι δια-
φορές πίσω, να προχωρήσουν
μπροστά, μη παραλείποντας βέβαια
ν' αφήσει και αιχμές κατά συνεργα-
τών του. Αιχμές δικαιολογημένες ή
αδικαιολόγητες, που λειτούργησαν
σαν σπίθα σε ξερό χορτάρι .
Έτσι, είδαμε τον Παντελή Κασιδό-

κωστα να απευθύνεται με βαριές
κουβέντες εναντίον του, την Αλεξία
Καμμένου να αφήνει αιχμές εναν-
τίον του Διονύση Κοντονή για πα-
ρεμβάσεις στον Αθλητικό
Οργανισμό, από τον οποίο σημει-
ωτέον παραιτήθηκε, ο Δημήτρης
Δαβάκης εκτός εαυτού αποκάλεσε
"ψεύτη" το δήμαρχο, ο Γιάννης Νι-
τερόπουλος επίσης. Οι μόνοι που
κράτησαν την ψυχραιμία τους ήταν
η Ηλέκτρα Τσιριγώτη, ο Διονύσης
Κοντονής και παραδόξως ο ίδιος
ο Σπύρος Πανάς. Και λέμε παραδό-
ξως, γιατί με όλες αυτές τις κατηγο-
ρίες, που του εκτόξευσαν κατά
ριπάς, θα έπρεπε να είχε εκραγεί.
Παλαιότερα "έβγαινε από τα ρούχα
του" για πολύ λιγότερα. Μπράβο
πάντως που κράτησε την ψυχραιμία
του.
Τελειώνοντας, αυτό που έχουμε να
παρατηρήσουμε είναι ότι, με όλες
αυτές τις εντάσεις που ζήσαμε πριν
καν ξεκινήσει η συζήτηση των τα-
κτικών θεμάτων και το πιθανότερο
είναι πως θα τις ξαναζήσουμε, και
αν αυτό τελικά συμβεί, δυστυχώς,
το μέλλον διαγράφεται φοβερό.

"Τράτζικ" το δημοτικό συμβούλιο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Π. Κασιδόκωστας: "Εφτασε η δική µου στιγµή αναδίπλωσης και αυτοσυγκέντρωσης

Νέα µέτωπα στο συνδυασµό
του Σπύρου Πανά

Πολλά ήταν τα παρατράγουδα, όπως πληροφορού-
μαστε, που υπήρξαν μέχρι να ανακοινωθούν οι

νέες αντιδημαρχίες στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης.
Οι θέσεις λίγες, οι ενδιαφερόμενοι πολλοί και όπως
ήταν φυσικό, αναμενόμενες και οι δυσαρέσκειες και οι
αντιδράσεις.
Ελπίζουμε πως τα νέα μέτωπα που φαίνεται πως άνοιξαν
στο συνδυασμό του απελθόντος Γρηγόρη Κασιδόκω-
στα, γρήγορα θα κλείσουν και οι διαφορές θα εξομα-
λυνθούν προς το συμφέρον τόσο της πόλης όσο και
των κατοίκων της.
Θα πρέπει να σημειώσουμε πως τόσο η αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλέκτρα Τσιριγώτη όσο και ο
αντιδήμαρος Διοίκησης και Οικονομικών Δημήτρης
Δαβάκης απηλλάγησαν των καθηκόντων τους με από-
φαση του Δημάρχο Σπύρου Πανά.

Έχω τη δύναµη
να σας πάω όλους “µέσα”

Ποιος δημοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης στο
Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης απείλησε

άλλον δημοτικό σύμβουλο λέγοντάς του "έχω τη δύ-
ναμη να σας κλείσω όλους μέσα;".
Η φράση αυτή ήταν το τέλος ενός έντονου διαλόγου
που είχαν οι δύο άνδρες στο γραφείο της Γραμματείας
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όλα τα παραπάνω, διεμήφθησαν στα πλαίσια του επει-
σοδιακού δημοτικού συμβουλίου της Τετάρτης 25
Απριλίου.
Ερώτηση σύνταξης: Για ποιες αξιόποινες πράξεις μιλά
ο δημοτικός σύμβουλος; Και γιατί αν υπάρχουν αξιό-
ποινες πράξεις δεν καταγγέλονται δημοσίως;

Οι νέοι αντιδήµαρχοι

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι νέοι Αντιδήμαρχοι του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Έτσι

έχουμε:
Διονύσης Κοντονής Αντιδήμαρχος Διαφάνειας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Νίκος Ζαχαράτος Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
Δημήτρης Μπελετσιώτης Αντιδήμαρχος Διοίκησης και
Αναπληρωτής Δημάρχου.
Λευτέρης Αργυρουδάκης Αντιδήμαρχος Καθαριότη-
τας.
Τις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Πολε-
οδομίας κρατά ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς, ο κ. Παν-
τελής Κασιδόκωστας ορίζεται ως υπεύθυνος για την
εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στα θέματα
που αφορούν τη Δημοτική Αστυνομία ενώ υπεύθυνη
των Κοινωνικών Υπηρεσιών με απόφαση δημάρχου
αναλαμβάνει η δημοτική σύμβουλος Νανά Κάραγιαν.

Κείμενο που διάβασε ο Γιάννης Νιτε-
ρόπουλος στο τελευταίο δημοτικό
συμβούλιο.

Ηελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δυστυ-
χώς για το Δήμο μας φαίνεται ότι

δεν υπάρχει ελπίδα. Όλα όσα υποσχε-
θήκαμε προεκλογικά στους δημότες
του νέου Καλλικρατικού Δήμου δεν θα
μπορέσουμε ούτε στο ελάχιστο να τα
πραγματοποιήσουμε. Ούτε καν ένα
όνομα στον νέο Δήμο, αντάξιο της εκ-
πάγλου καλλονής του και της ιστορίας
του δεν αποφασίσαμε να δώσουμε.
Πανελλήνια πρωτοτυπία να ονομάζεται
ο Δήμος μας τα 3 Βήτα.
Δυστυχώς αυτό που κάποιοι ψιθύριζαν,
ότι δηλαδή ένα μικρός πυρήνας της πλει-
οψηφίας της μιας ενότητας, ονειρεύεται
να αποσχισθεί στο μέλλον, είναι ίσως
αλήθεια. Ενιαίος Δήμος όπως το υποσχε-
θήκαμε στην ουσία δεν υπάρχει.
Ο νέος Δήμαρχος τόσο μετά το πέρας της
διαδικασίας εκλογής του, όσο και αργό-
τερα στην τελετή της ορκωμοσίας του
στους πανηγυρικούς που εκφώνησε
έδωσε ελπίδες.
Είπε στους συνυποψήφιους του για την
εκλογή νέου Δημάρχου, δηλαδή σε μένα
και στον αντιδήμαρχο Δημ.Δαβάκη ότι
αφήνουμε το παρελθόν και όλοι μαζί θα
πορευτούμε στο μέλλον ώστε να πραγ-
ματοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας και το
όραμα του Γρηγόρη Κασιδόκωστα για το
νέο Δήμο.
Η συνέχεια διέψευσε τόσο αυτούς που
τον πίστεψαν όσο και τον ίδιο. Ο Νέος
Δήμαρχος έχει μια ερμαφρόδιτη σχέση με
την αλήθεια. Λέει μισές αλήθειες και όπως
λέει ο σοφός λαός η μίση αλήθεια είναι
χειρότερη από το ψέμα. Πριν ο αλέκτωρ
λαλήσει πρόδωσε τις ελπίδες όσων είχαν
την αφέλεια να τον πιστέψουν.
Θα αναφερθώ σε αδιάψευστα γεγονότα,
αμυνόμενος, διότι όσοι άκουσαν, έμα-
θαν, ή διάβασαν τις ωραίες δηλώσεις θα
μείνουν με την εντύπωση ότι ενώ έτεινε
χείρα συνεργασίας αρνήθηκα. Μετά από
τις δηλώσεις, δύο φορές συναντήθηκα
μαζί του, την Μεγ. Πέμπτη, όταν ανέβηκα
στο γραφείο του για να του ευχηθώ Καλή
Ανάσταση και Καλό Πάσχα και μετά τις
γιορτές όταν του ευχήθηκα το Χριστός
Ανέστη. Απλά μου ανταπέδωσε τις ευχές
και τίποτα περισσότερο.
Δεν συγκάλεσε τον συνδυασμό για να
ανταλλάξουμε σκέψεις και προτάσεις για

το μέλλον και να μας ανακοινώσει δια
λόγου τις όποιες τελικές αποφάσεις του
ως είχε κάθε δικαίωμα να επιβάλει.
Κατά την προσφιλή του συνήθεια συνέ-
χισε να διαβουλεύεται και πάλι, όπως
έκανε και σαν αναπληρωτής Δήμαρχος, με
ένα στενό κύκλο Δημ.Συμβούλων. Έτσι οι
περισσότεροι Δημ. Σύμβουλοι μάθαμε
από το διαδίκτυο τις αποφάσεις του, οι
οποίες όμως, μέρες νωρίτερα, είχαν διαρ-
ρεύσει σε πάρκα, πλατείες, καφετέριες και
διαδρόμους. Θαυμάστε πως αντιμετώ-
πισε τη κρίση, η οποία ήδη υπήρχε στον
Συνδυασμό.
Είναι δυνατόν να διοικηθεί ένας τόσο με-
γάλος Δήμος με τέτοιες συμπεριφορές;
Είναι δυνατόν να εμπνεύσει με τέτοιες
ενέργειες, τους συνεργάτες που οι δη-
μότες με την ψήφο τους εξέλεξαν;
Τα επιχειρήματα που προέβαλε για να δι-
καιολογήσει την καρατόμηση των Αντι-
δημάρχων δεν αντέχουν σε σχολιασμό.
Τόσους μήνες που συνεργάστηκε μαζί
τους, εάν είχε σοβαρό πρόβλημα, θα
έπρεπε τουλάχιστον εγγράφως να τους
έχει προειδοποιήσει. Θα έπρεπε επίσης
να έχει συγκαλέσει τον Συνδυασμό, να
εκφράσει τις όποιες παρατηρήσεις και να
ζητήσει τη συμμόρφωσή τους. Απλά
πράγματα όχι για κάποιον ειδήμονα στα
διοικητικά, αλλά για κάποιον με έστω
υποτυπώδη εμπειρία και κυρίως με καλή
πρόθεση.

Η επιλογή των νέων Αντιδημάρ-
χων με ποια κριτήρια έγινε;

Ο κύριος Ζαχαράτος καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της μέχρι σήμερα θητείας σαν μέλος
της Οικονομικής Επιτροπής, δηλαδή επί
15 μήνες περίπου, ούτε μία φορά δεν
προσήλθε στην υπηρεσία για να ανοίξει
έναν φάκελο και να ενημερωθεί για τα
προς συζήτηση θέματα των συνεδριά-

σεων, ώστε με τις γνώσεις του να βοη-
θήσει ουσιαστικά το έργο της Επιτροπής.
Αλλά και οι παρουσίες του στις συνε-
δριάσεις ήταν περιορισμένες, και πάντοτε
προσήρχετο αργοπορημένος καταναλώ-
νοντας περισσότερο χρόνο να απαντά
στις κλήσεις του κινητού του παρά στα
προς συζήτηση θέματα. Όπως πληροφο-
ρήθηκα θα του προσλάβουν ευτυχώς και
σύμβουλο επί οικονομικών θεμάτων.
Όσον αφορά τον δεύτερο Αντιδήμαρχο
κ. Διονύση Κοντονή, επί 14 μήνες και
αμέσως μετά την μη εκλογή του σαν πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε
μία φορά δεν προσήλθε στα προσυμ-
βούλια, στις συνεδριάσεις δε του Δημ.
Συμβουλίου συχνά αποχωρούσε πριν το
πέρας αυτών.
Ίσως κάποιος, και είναι φυσικό, να υπο-
θέσει ότι από πικρία αναφέρω τα πιο
πάνω διότι δεν μου ανατέθηκαν καθή-
κοντα Αντιδημάρχου. Όσοι με γνωρί-
ζουν, γνωρίζουν καλά ότι ούτε κατ
ελάχιστον υπήρχε πρόθεση εκ μέρους
μου η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων.
Πρόθεσή μου ήταν πάντοτε να συνει-
σφέρω με την εμπειρία μου και τις γνώ-
σεις μου, επικουρικά και μόνο, ιδιαίτερα
στους νέους.
Αυτό έπραξα επί 15 μήνες με την καθη-
μερινή παρουσία μου στο Δήμο στη θέση
που μου εμπιστεύτηκε ο Γρηγόρης Κασι-
δόκωστας, να συνεπικουρώ δηλαδή τον
Αντιδήμαρχο Δημ. Δαβάκη σε οικονομικά
και διοικητικά καθήκοντα χωρίς μισθό
βέβαια.
Σημειώστε ότι τα καθήκοντα μου ανατέ-
θηκαν εγγράφως χωρίς να το ζητήσω.
Αναγκάζομαι εκ των πραγμάτων πλέον
και των ψιθύρων να προσθέσω, ότι
ακόμη και την αμοιβή μου τόσο για την
παρουσία μου στα Δημ. Συμβούλια όσο
και για τις συνεδριάσεις της Οικ. Επιτρο-
πής τις προσέφερα σε ΄Ιδρυμα παρακρα-
τώντας μόνον τον φόρο που
υποχρεούμαι να καταβάλω.
Το αποτέλεσμα της όλης προσφοράς μου
δεν ήταν βέβαια ανάλογο της προσδοκίας
μου διότι δυστυχώς το ρουσφέτι εξακο-
λουθεί να είναι ακατανίκητο και δεν
υπάρχει η προσήκουσα πολιτική βούληση
να κτυπηθεί.
Τέλος μέσα από την καρδιά μου ευχαρι-
στώ την πλειοψηφία του προσωπικού του
Δήμου μας για την άριστη συνεργασία
μας και να είναι βέβαιοι ότι θα είμαι πάντα
κοντά τους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ:
∆υστυχώς, για το δήµο µας φαίνεται πως δεν υπάρχει ελπίδα!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Εύης Κουλιανού - Κονταρίνη
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Με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και
των επαγγελματιών του κλάδου της

ανθοκομίας άνοιξε τις πύλες της η 26η
γιορτή λουλουδιών στη Βάρκιζα που ορ-
γανώνουν ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης, η Ακτή ΕΟΤ Βάρκιζας Yabanaki
και ο Αγροτικός Ανθοκομικός Συνεταιρι-
σμός Φυτωριούχων Αχαρνών Αττικής.

Τα εγκαίνια της έκθεσης τελέστηκαν το Σάβ-
βατο 28 Απριλίου. Στην τελετή έναρξης, ο
Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Σπύ-
ρος Πανάς, αφού ευχαρίστησε τον Αντιδή-
μαρχο κ. Αργυρουδάκη Λευτέρη και όλους
όσους συνέβαλαν στην άψογη διοργάνωση,
κάλεσε όλους τους κατοίκους της πόλης να
επισκεφτούν μαζί με τα παιδιά τους την έκ-
θεση και να ξεναγηθούν από τους γεωπό-
νους και τους παραγωγούς στον όμορφο
κόσμο των λουλουδιών.
«Το περισσότερο πράσινο θα κάνει την πόλη
μας ομορφότερη, πιο ζεστή και ανθρώπινη.
Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε αυτό που
είχε ξεκινήσει, έτσι όπως το συνέχισαν και οι
προηγούμενοι Δήμαρχοι Βάρης και να το
στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις», τόνισε
μεταξύ άλλων ο κ. Πανάς, κάνοντας ειδική
μνεία στον πρώην Δήμαρχο Βάρης κ. Κώστα
Μπαγλατζή, που ήταν και ο ιδρυτής αυτής της
γιορτής.

Η 26η Γιορτή Λουλουδιών θα διαρκέσει έως
τις 13 Μαΐου στην Ακτή Βάρκιζας. Στη γιορτή
συμμετέχουν 150 παραγωγοί σε έναν
όμορφα διαμορφωμένο χώρο δίπλα στη θά-
λασσα, για να γνωρίσουν στους επισκέπτες
τον υπέροχο κόσμο των ελληνικών φυτών

και λουλουδιών.
Από την πλευρά της Δημοτικής αρχής, τα εγ-
καίνια της 26ης έκθεσης λουλουδιών, τίμη-
σαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, κ. Αναστασίου Δημήτρης, ο
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κ. Αργυρουδά-
κης Λευτέρης, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, κ.
Μπελετσιώτης Δημήτρης, ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, κ. Ζαχαράτος Νίκος, η Πρό-
εδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βάρης, κα.
Κανέλλου Μαρία, ο Αντιπρόεδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, κ. Κακογιαν-
νάκος Δημήτρης καθώς και πολλοί Δημοτικοί
και Τοπικοί Σύμβουλοι. Επίσης το παρόν
έδωσε και ο Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολί-
τευσης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Οι φωτογραφίες: Επάνω. Ο Δήμαρχος του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύ-
ρος Πανάς κόβει την κορδέλα των εγκαι-
νίων κάτω από τα βλέματα του προέδρου
του δημοτικού συμβουλίου Δημήτρη Ανα-
στασίου, του αρχηγού της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, του
υποψήφιου βουλευτή της Περιφέρειας
Νίκου Καντερέ, της δημοτικής συμβούλου
Μαρίας Σίνα κ. ά.
Κάτω. Σπύρος Πανάς, Λευτέρης Αργυρου-
δάκης, Δημήτρης Μπελετσιώτης, Χρήστος
Βαδάσης, Νίκος Ζαχαράτος, Μαρία Σίνα και
η υποψήφια βουλευτίνα του ΛΑΟΣ στην
Περιφέρεια Θάλεια Χούντα.

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ η 26η Γιορτή των Λουλουδιών στη Βάρκιζα

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
ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

πρόσκληση ενδιαφέροντος και επειδή ο στόχος της δημιουργίας αυτής
της Επιτροπής, είναι να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι
φορείς, το αίτημά τους έγινε αποδεκτό, συμφώνησαν όλοι κι έτσι
έπραξα. Πέρα από αυτά όμως, χρήσιμο είναι να σκεφτούμε ότι η Επι-
τροπή Διαβούλευσης είναι ένας καινούργιος θεσμός, εφαρμόζεται για
πρώτη φορά και στην πρώτη εφαρμογή εύλογο είναι ότι μπορεί να
υπάρξουν ατέλειες, στο 2ο χρόνο λειτουργίας της οπωσδήποτε θα
είναι τα πράγματα περισσότερο απλά και οικεία για όλους μας (διοί-
κηση και φορείς) και τότε ας κριθούμε.

Στη Συνεδρίαση του Φεβρουαρίου δεχτήκατε σφοδρή επίθεση
από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Τσαμ-
παρλή και μάλιστα υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους τα δύο άλλα
μέλη του Προεδρείου, - επικαλούμενα και την έλλειψη συνερ-
γασίας μεταξύ σας -, κατηγορώντας σας για απόφαση που η
αποτύπωσή της δεν συμφωνούσε με όσα είχαν αποφασισθεί
από το Δ. Συμβούλιο.

Στη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου κ. Κονταρίνη, έγιναν κι ειπώθηκαν
πολλά. Άλλα είχαν έρεισμα κι άλλα όχι. Κι άλλα ήταν απλά αντιπολι-
τευτικές κορώνες. Η αλήθεια είναι πως για τη συγκεκριμένη απόφαση
στο Συμβούλιο δεν είχε αναφερθεί ποσόν, στοιχείο που είχα υπο-
γραμμίσει αρχικά, δηλ. ότι δεν ψηφίζουμε ποσόν, εννοώντας ότι το
ποσόν προσδιορίζεται βάσει του νόμου και της υπάρχουσας κλίμα-
κας, από την αρμόδια υπηρεσία. Εάν αυτή η τελευταία φράση είχε απο-
τυπωθεί και στην απόφαση, δεν θα υπήρχε θέμα. Αυτή ήταν η δική
μου παράλειψη. Επεξηγηματικά το είχα αναφέρει στο Συμβούλιο. Αλλά
στην αποτύπωση δεν γράφτηκε. Είναι το περί αυτονόητου που ανέ-
φερα στην αρχή. Όσο για τις παραιτήσεις των δύο μελών του προ-
εδρείου, καλά θα έκαναν οι αγαπητοί συνάδελφοι να ελέγξουν
εαυτούς ως προς το συνεργατικό πνεύμα, να σκεφτούν πόσες φορές
ματαίωσαν συναντήσεις όπου είχαν κληθεί και πόσες φορές είχα κα-
λέσει τον γραμματέα να καθίσει στο προεδρείο και να συμβάλλει στη
διεξαγωγή του Συμβουλίου και είχε αρνηθεί.
Στην 30ετή και πλέον ενασχόληση μου με τα κοινά, έχω συνεργαστεί
με πολλούς συμπολίτες μου. Μπορώ και με τον διάβολο να συνεργα-
στώ για την επίτευξη κοινών στόχων, αρκεί να θέλει κι ο διάβολος να
συνεργαστεί! Η αλήθεια είναι κ. Κονταρίνη πως το γενικότερο κλίμα
των ημερών, παραπέμπει σε προεκλογική περίοδο. Οι πάντες γνωρί-
ζουν ότι στηρίζω το Δήμαρχο Θάνο Ορφανό στις επιλογές του και θα
τον στηρίζω για όσο χρειαστεί και τώρα και στο μέλλον. Αυτό αυτο-
μάτως με καθιστά έναν πολιτικό στόχο ανάμεσα σε άλλους που έχουν
επιλεγεί, για το πολιτικό «παιχνίδι» που στήνεται σε ανάλογες περι-
πτώσεις.
Παρ’ όλ’ αυτά, εφόσον έχω τη στήριξη του Δημάρχου μας, θα συνε-
χίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου έχοντας πλέον τις «κεραίες μου» σε
συνεχή εγρήγορση. Έτσι ώστε να συμβάλλω κατά το δυνατόν περισ-
σότερο στο να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο που ξεκίνησε εδώ και
5 χρόνια με επιμονή, υπομονή, σύνεση και συνέπεια, στοχεύοντας στο
οικονομικό «συμμάζεμα» του δήμου και στη βελτίωση της καθημερι-
νότητας των δημοτών μας.

Συνέντευξη με την πρόεδρο
του δημοτικού συμβουλίου Αλίμου

ΣΟΦΙΑ ΚΩΣΤΑΜΠΑΡΗ
"Αντιπολιτευτικές κορώνες

οι κατηγορίες στο πρόσωπό μου"
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 11
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ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑΣ ΤΡΑΝΟΥ

Μαρία Σίνα: Είμαστε
μια μεγάλη οικογένεια

ΗΔημοτική Σύμβουλος και Πρό-
εδρος του Κοινωνικού Ξενώνα

Αστέγων Βουλιαγμένης Μαρία Σίνα μας
μίλησε για τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει ο ξενώνας, την βοήθεια που πα-
ρέχει η ίδια σε όσους το έχουν ανάγκη,
αλλά και πόσο την έχει συγκινήσει η αν-
ταπόκριση των δημοτών. Δήλωσε ότι τη
γεμίζει αυτό που κάνει και ότι αισθάνε-
ται πως όλοι μαζί αποτελούν μια μεγάλη
οικογένεια.

Ποια είναι τα κύρια προβλήματα που
αντιμετωπίζετε;
Μ.Σ. Είναι πάρα πολλά. Καταρχήν είναι
ένας Κοινωνικός Ξενώνας που δέχεται
άτομα από όλη την Ελλάδα. Βέβαια, εγώ
κάποια στιγμή πρότεινα στο συμβούλιο
να υπάρχει προτεραιότητα σε δημότες
γιατί όσο να’ ναι τώρα με την οικονο-
μική κρίση που υπάρχει κάθε χρόνο γί-
νονται τα πράγματα και πιο δύσκολα. Το
χειρότερο πρόβλημα όμως ήταν πέρυσι
που ξαφνικά μείναμε χωρίς χρηματοδό-
τηση γιατί ο ξενώνας τέθηκε στη δι-
καιοδοσία του δήμου, ο οποίος δεν
είχε στον προϋπολογισμό του κονδύ-
λια για τη συντήρησή του. Με τη βοή-
θεια συμπολιτών μας και Συλλόγων
όπως “Οι φίλοι του Ερυθρού Σταυ-
ρού Παλαιού Φαλήρου”, το Ρόταρυ,
αλλά και της Εκκλησίας τα καταφέραμε.

Ποιος είναι ο χρόνος παραμονής κά-
ποιου στον ξενώνα;
Μ.Σ. Ο χρόνος που μπορεί να μείνει κά-
ποιος εξαρτάται από την περίπτωση. Δεν
έρχονται για μόνιμα, το ξέρουν αυτό.
Διότι δεν θα μπορούσαμε να εξυπηρε-
τήσουμε τις αιτήσεις που είναι σε ανα-
μονή. Όπως σας είπα στεγάζουμε 30
άτομα και εκκρεμούν άλλες 20 αιτήσεις.
Θα έλεγα πως ο χρόνος είναι τρεις με
έξι μήνες. Έχει τύχει όμως ένα άτομο να
μείνει και περισσότερο. Κάνουμε επι-

τροπή αξιολόγησης συχνά. Ο στόχος
μας είναι εκείνοι που περιμένουν να πά-
ρουν σύνταξη, να τους βοηθήσουμε
στην έκδοσή της και μετά να ενταχθούν
ξανά στην κοινωνία. Στους νέους αν-
θρώπους προσπαθούμε να βρούμε δου-
λειά και τους δίνουμε το κίνητρο να
ψάχνουν και μόνοι τους.

Ποια είναι τα κριτήρια για να μείνει κά-
ποιος στον ξενώνα;
Μ.Σ. Δεν κλείνουμε ποτέ την πόρτα σε
κανέναν, αλλά σίγουρα υπάρχουν κά-
ποια κριτήρια για να έλθουν.

Το προσωπικό επαρκεί;
Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση.. Έχουμε μόνο
ένα μάγειρα για 30 άτομα. Πριν γίνουν
όλες αυτές οι αλλαγές από το Υπουρ-
γείο, μας είχαν εγκρίνει έναν μάγειρα,
δύο βοηθούς, έναν φύλακα και μία κα-
θαρίστρια. Δυστυχώς, όμως, ενώ δό-
θηκε η έγκριση πάγωσαν αυτές οι
προσλήψεις μέχρι το 2013. Έτσι τώρα
προσπαθούμε με όσους έχουμε να λει-
τουργήσουμε τον ξενώνα.

Δέχεστε άτομα που θέλουν να προ-
σφέρουν εθελοντική εργασία;
Μ.Σ. Κατά καιρούς έρχονται κάποιοι,
αλλά όχι συχνά. Αν κάποιος έρθει σί-
γουρα θα τον δεχτούμε. Έχουμε μία
κυρία που κάνει γίογκα και έναν κύριο
που διδάσκει αυτοάμυνα, υπάρχει ψυ-
χολόγος που έρχεται κάθε Παρασκευή.
Εθελοντικά, βέβαια διότι δεν υπάρχει
δυνατότητα πληρωμής. Προσπαθούμε
όμως να κάνουμε διάφορα προγράμ-
ματα. Έχουμε κάποια άτομα που έρχον-
ται κατά καιρούς και βοηθάνε σε κάθε
περίπτωση. Πολλοί δημότες όμως δεν
γνωρίζουν για τον ξενώνα. Μου λένε,
μα καλά, υπάρχει κοινωνικός ξενώνας
στη Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη;
Επίσης εκείνο που θέλω να επισημάνω
είναι ότι με τη σχολική κοινότητα φέτος
το χειμώνα κάναμε πολλές δράσεις και
βοηθήσαμε τόσο τον ξενώνα αλλά και
το παιδικό χωριό SOS.

Αντιμετωπίζετε εντάσεις μεταξύ των

ατόμων που φιλοξενείτε;
Μ.Σ. Έχουν υπάρξει, αλλά όταν γίνεται
ένα περιστατικό, τους καλώ όλους και
τους μιλώ. Συνήθως γίνεται την ώρα του
φαγητού γιατί είναι όλοι μαζεμένοι στο
εστιατόριο. Προσπαθώ να τους εξη-
γήσω ότι σαν όλες τις οικογένειες θα
υπάρχουν εντάσεις, θα τσακωθούμε
είναι λογικό. Γιατί είμαστε οικογένεια
εδώ. Ό,τι και να γίνει το αντιμετωπί-
ζουμε, κάνουμε συνελεύσεις, το συζη-
τάμε, έχουμε κανόνες.

Κανόνες για την ομαλή
λειτουργία του ξενώνα

Έχουν παίξει ρόλο οι κανόνες στην
ομαλή λειτουργία του ξενώνα;
Μ.Σ. Καθοριστικό ρόλο θα έλεγα.
Μέχρι και η ώρα του φαγητού είναι ση-
μαντική. Γι’ αυτό βάζουμε ωράριο λει-
τουργίας στην κουζίνα. Δεν μπορεί να
μπαινοβγαίνει ο καθένας. Ξέρουν ότι
υπάρχει φύλακας και πως μετά τις 11 δεν
μπαίνει κανείς στον ξενώνα. Πρέπει να
καθαρίζουν τα δωμάτιά τους, τον προ-
σωπικό τους χώρο. Δεν επιτρέπεται το
κάπνισμα. Μπορούν να βγαίνουν και να
ψωνίζουν ο,τι θέλουν, αλλά ο κανόνας
της ώρας πρέπει να υπάρχει. Αν κάποιος
μας ενημερώσει ότι θα λείψει ένα βράδυ
έχει τη δυνατότητα, αλλά αν γίνεται συ-
στηματικά δεν θα του επιτρέψουμε να
συνεχίσει εδώ. Προσπαθούμε να κρα-
τάμε όσο μπορούμε αυτή την οικογένεια
ασφαλή.

Συνεργάζεστε με Κοινωνική Λει-
τουργό;
Μ.Σ. Έχουμε δύο Κοινωνικούς Λει-
τουργούς αυτή την στιγμή. Τον κύριο
Βασίλη Μανωλά , που είναι και ο διευ-
θυντής του ξενώνα και την κυρία Αγγε-
λική. Υπάρχει επίσης Γραμματειακή
υποστήριξη από δύο κοπέλες, τη Χρυ-
σάνθη και τη Χριστίνα.

Ο ξενώνας παρέχει ιατροφαρμακευτική
φροντίδα;
Μ.Σ. Προς το παρόν όχι, αλλά προ-
σπαθώ κάτι να κάνουμε προς αυτή την

κατεύθυνση. Υπάρχει ένας γιατρός που
θέλει να έρχεται μία φορά την εβδο-
μάδα να τους εξετάζει ή να τους γράφει
κάποια φάρμακα. Επίσης υπάρχει ένα
φαρμακείο και μία φαρμακευτική εται-
ρεία που θα μας προμηθεύουν ότι μας
χρειάζεται..

Απευθύνεστε προσωπικά σε άτομα που
έχουν ανάγκη, αλλά δεν έρχονται να
ζητήσουν βοήθεια;
Μ.Σ. Βεβαίως και απευθυνόμαστε σε
άτομα που έχουν πρόβλημα. Πρόπερσι
ξεκινήσαμε με δέκα άτομα. Φέτος βρή-
καμε άτομα στον δρόμο και τους είπαμε
για τον ξενώνα, μερικοί όμως δεν δέ-
χτηκαν να έρθουν. Προσπαθούμε όταν
βρίσκουμε άτομα που δεν πρέπει να μέ-
νουν στο δρόμο να τους βοηθήσουμε
όσο μπορούμε. Το χειμώνα που έκανε
πολύ κρύο, είχαμε βρει πέντε άτομα στα
Λιμανάκια της Βάρκιζας τα οποία δεν δέ-
χτηκαν να έρθουν. Το μόνο που μπορέ-
σαμε να κάνουμε ήταν να τους
προσφέρουμε sleeping bag, κουβέρτες
και τρόφιμα.

Σίγουρα αντιμετωπίζετε πολλές ιδιαί-
τερες περιπτώσεις. Ποια είναι αυτή που
σας έχει αγγίξει περισσότερο;
Μ.Σ. Είναι πολλές. Αυτή τη στιγμή φι-
λοξενούμε μία χήρα μητέρα με τρία παι-
δάκια που τους βρήκαμε να μένουν στα
παγκάκια της Βάρκιζας. Πράγμα σπάνιο,
αλλά τους κρατάμε μέχρι να βγει μια
σύνταξη που τους αντιστοιχεί. Μόλις
γίνει αυτό θα τους βρούμε ένα σπίτι και
θα το επιπλώσουμε με δική μας πρωτο-
βουλία. Είμαστε κοντά τους και έχουμε
βρει παιδικό σταθμό δωρεάν για το

αγοράκι που είναι τεσσάρων ετών.
Αν είσαι άνθρωπος σε αγγίζουν όλες οι
περιπτώσεις.

Τι χρειάζεται περισσότερο ο ξενώνας
αυτή τη στιγμή;
Μ.Σ. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη
στιγμή είναι χέρια για βοήθεια. Καρέκλες
και θέσεις είναι εύκολο να έχουμε, αλλά
χρειάζονται άτομα. Οι Έλληνες είναι φι-
λότιμος λαός. Όταν μαθαίνουν για τον
ξενώνα αμέσως θέλουν να βοηθήσουν.
Τον αγγίζεις τον άλλον. Ειδικά με αυτό
που έχει συμβεί στη χώρα μας θα ενω-
θούμε ακόμα περισσότερο. Είμαι αισιό-
δοξη. Να είμαστε καλά και να κάνουμε
το έργο που πρέπει. Εμένα με γεμίζει
αυτό που κάνω.

Πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει
μαζί σας;
Μ.Σ. Το καλύτερο είναι να έρθει κατευ-
θείαν στον ξενώνα που βρίσκεται Λη-
τούς 20 στη Βουλιαγμένη.

Η κυρία Ρίτα, εργαζόμενη στον ξε-
νώνα από το 1999, μας μίλησε για
την κυρία Σίνα:
«Αν δεν ήταν η κ. Σίνα δεν θα είχαμε
ούτε τρόφιμα για τους άστεγους, ούτε
τη δυνατότητα να τους φροντίσουμε.
Μετά την ανακαίνιση δεν μπορούσαμε
να τους προσφέρουμε τίποτα. Φέρναμε
προσωπικά πράγματα κι εμείς, αλλά κυ-
ρίως η κυρία Σίνα. Είναι τιμή μας που
είναι η πρόεδρος του ξενώνα. Είναι
πάνω απ’ όλα άνθρωπος και παράγει
έργο εδώ. Είναι ειλικρινής σε αυτό που
κάνει και δίνει πολύ αγάπη.»

Ο Κοινωνικός Ξενώνας Βουλιαγµένης
Ηθική στήριξη, στέγη και σίτιση σε άτομα που έχουν ανάγκη

ΟΚοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων του Δήμου Βουλιαγ-
μένης ιδρύθηκε το 1986 με δωρεά μιας κατοίκου της

Βουλιαγμένης. Έχει δυνατότητα φιλοξενίας 38 ενηλίκων (οι
οποίοι μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται) και 12 ατόμων μό-
νιμου προσωπικού.
Αποστολή του Ξενώνα είναι να παρέχει ηθική στήριξη, στέγη
και σίτιση σε άτομα τα οποία δεν είναι σε θέση να παραμεί-
νουν στα σπίτια τους, για οιονδήποτε λόγο.
Ο απώτερος σκοπός του Ξενώνα είναι να βοηθήσει ανθρώ-
πους, οι οποίοι βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, να επα-
νενταχθούν στην κοινωνία το συντομότερο δυνατόν, καθώς
και να υποστηρίξει ηλικιωμένα άτομα ή άτομα κλονισμένης
υγείας ώστε να ενταχθούν κατά τρόπο ομαλό σε ειδικευμένα
κέντρα, όπως π.χ. γηροκομεία. Από την έναρξη της λει-
τουργίας του, ο Ξενώνας φιλοξένησε περισσότερους από
2.000 ανθρώπους , πολλοί εκ των οποίων ήταν άστεγοι,
άνεργοι, χρήστες ναρκωτικών στη φάση της αποτοξίνωσης,
καρκινοπαθείς και κακοποιημένες γυναίκες.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής όπως μας ενημέρωσε ο δή-

μαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κ. Σπύρος Πανάς
είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει
ο Ξενώνας με σκοπό τη φιλοξενία των δημοτών Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική
κατάσταση.
Μέχρι και το 2010 την επιχορήγηση του Κοινωνικού Ξενώνα
Ενηλίκων εξασφάλιζε η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.
Μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, η επιχορήγηση δεν
προέρχεται πια από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, και
βάσει σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, την αναλαμβάνει ο Δήμος. Το ποσό
επιχορήγησης που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρ-
θρων, ανέρχεται στο ύψος των 290.000€ για το έτος 2011
και ισχύει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Αυτή τη στιγμή στον Κοινωνικό Ξενώνα Ενηλίκων απασχο-
λούνται 8 άτομα (2 κοινωνικοί λειτουργοί, 2 γραμματείς, 1
μάγειρας, 1 οικ. βοηθός, 1 καθαρίστρια και 1 φύλακας). Ο
ξενώνας απευθύνεται σε ενήλικα και αυτοεξυπηρετούμενα
άτομα.

Η Πρόεδρος, Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Σίνα με εργαζόμενες στον Κοινωνικό ξε-
νώνα (αριστερά) και δεξιά με ηλικιωμένη γυναίκα που φιλοξενείται εκεί.
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Η Ελλάδα βιώνει σήμερα μία πρωτοφανή κρίση που ανατρέπει ότι μέχρι τώρα θε-
ωρούσαμε δεδομένο και αυτονόητο. Οι ΔΥΟ μεγάλοι παραμένουν αδιόρθωτοι
και παρακολουθούν άπραγοι, χωρίς να μπορούν ή να θέλουν να αλλάξουν τα δε-
δομένα.
Οι υπόλοποι προτείνουν πράγματα παράλογα που οδηγούν στην καταστροφή.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα, η Δημοκρατική Συμμαία καλεί τους πολίτες να
ψηφίσουν θετικά. Προτάσσει 15 άμεσα μέτρα που θα αντιμετωπίσουν την έλ-
λειψη εμπιστοσύνης και το κλίμα αβεβαιότητας και θα επιτρέψουν στον ιδιωτικό
τομέα να προχωρήσει ανεξάρτητα και να υλοποιήσει επενδύσεις που θα πυροδο-
τήσουν την οικονομική ανάκαμψη. 15 μέτρα που θα οδηγήσουν στη δομική με-
ταρρύθμιση του κράτους αντιμετωπίζοντας έτσι ριζικά το μείζον πρόβλημα της
χώρας.

1. Ενιαίος φορολογικός συντελεστής 20%. Σύγχρονο, σταθερό και ευέλικτο φο-
ρολογικό σύστημα, με λιγότερους φόρους που θα τους πληρώνουν όλοι.

2. Αποκρατικοποίηση όλων των ΔΕΚΟ. Το κράτος δεν θα ασκεί πλέον καμία επι-
χειρηματική δραστηριότητα. Άνοιγμα των κλειστών αγορών και επαγγελμάτων

παντού, για να υπάρξει πραγματικός ανταγωνισμός και καλύτερες και φθηνότερες
υπηρεσίες για τους πολίτες.

3. Το επενδυτικό σχέδιο "Ελλάδα 2020" με τη δημιουργία του Ταμείου Αναπτυ-
ξιακής Ενίσχυσης (παρόμοιο με το Σχέδιο Μάρσαλ). Κλειδί η άμεση προείσπραξη

του 50% του επόμενου ΕΣΠΑ (2014-2020), με την οποία θα χρηματοδοτηθούν απο-
κλειστικά ιδιωτικές επενδύσεις και θα υπάρξει ρευστότητα για τις επιχειρήσεις (προ-
παντός μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγροτικός τομέας). Σχέδιο που συμφωνήθηκε
ήδη με τους Ευρωπαίους Φιλελεύθερους.

4. Το κράτος να πληρώσει τώρα 7 δισ. ευρώ που χρωστά στον ιδιωτικό τομέα.

5. Ρύθμιση των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, με επιδότηση επιτοκίου
ύψους 2,5% και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, που ισοδυναμεί με μεί-

ωση 40% των δόσεων τους κάθε μήνα, ώστε να συνεχίσουν να πληρώνουν τις υπο-
χρεώσεις τους και να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα.

6. Μεταφορά πόρων από την κοινωνική κλοπή (ψεύτικα επιδόματα, ψεύτικες αναπη-
ρικές συντάξεις νεκρών), στα νοικοκυριά χωρίς εισοδήματα.

7. Ενίσχυση της εργασίας και όχι της ανεργίας με μείωση των υψηλών ασφαλιστι-
κών εισφορών κατά 10%. Μείωση κατά 50% τα πρώτα τρία χρόνια για νέες επι-

χειρήσεις και για επιχειρήσεις που δημιουργούν νέοι κάτω από 30 ετών.

8. Μείωση των 300 βουλευτών σε 200.

9. Μείωση της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης στα κόμματα κατά 50%, απόρ-
ριψη κάθε χαριστικής ρύθμισης των υφιστάμενων δανείων όλων των κομμάτων

και απαγόρευση του τραπεζικού δανεισμού μέσω της εκχώρησης μελλοντικών κρατι-
κών επιδοτήσεων. Μείωση κατά 50% των εξόδων της Βουλής (αποδοχές βουλευτών,
συντάξεις πολιτικών προσώπων, έξοδα λειτουργίας κοινοβουλίου).

10. Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και του άρθρου 86 του Συντάγματος
περί "ευθύνης υπουργών". Τα πολιτικά πρόσωπα λογοδοτούν στην τακτική

Δικαιοσύνη όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες.

11. Πολιτική απέλασης των παράνομων μεταναστών, με την ενεργοποίηση συμ-
φωνιών επαναπατρισμού τους. Ισχυρή αστυνόμευση στις γειτονιές για μείωση

της παραβατικότητάς τους. Επιθετική εξωτερική πολιτική για τη σύναψη νέων συμφω-
νιών, με τις οποίες θα μοιραστούν και οι άλλοι Ευρωπαίοι το βάρος της μετανάστευ-
σης.

12. Ισότιμες, αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας για τον πολίτη, με
ελεύθερη επιλογή γιατρού. Καταπολέμηση της διαφθοράς στο χώρο της

Υγείας με την καθιέρωση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τη δημιοργία ενός σύγ-
χρονου και διαφανούς συστήματος προμηθειών.

13. Κουπόνια εκπαίδευσης. Ο γονιός θα επιλέγει ο ίδιος το σχολείο στο οποίο
επιθυμεί να πάει το παιδί του. Αυστηρή εφαρμογή του νέου νόμου για την

Ανώτατη Εκπαίδευση και διασύνδεση των ιδρυμάτων με την Αγορά Εργασίας.

14. Δημιουργία νέου θεσμού καλλιεργητικών εταιρειών, ώστε οι αγρότες να
ενώσουν δυνάμεις, να λειτουργήσουν ως επιχειρηματίες, να προσαρμοστούν

στις ανάγκες της αγοράς, να υπερβούν τους μεσάζοντες και να επενδύσουν στην και-
νοτομία, την παραγωγικότητα, τις νέες αποδοτικές συνδυασμένες καλλιέργειες. Αντί-
στοιχοι σύγχρονοι θεσμοί για την κτηνοτροφία. Ορθολογική εκμετάλλευση των
δασών, του αλιευτικού μας πλούτου.

15. Αξιοποίηση των στρατηγικών μας πλεονεκτημάτων στο χώρο του τουρισμού
και της ναυτιλίας. Έμφαση στην παραθεριστική κατοικία και στην ενίσχυση του

ναυτικού κλάδου. Ανασύσταση των υπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας.

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ:

ΦΤΑΙΕΙ το Κράτος, όχι Εσύ.
ΑΛΛΑΞΕ το!

15 μέτρα
για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης


