
Το σημαντικό masterplan για την ανά-
πλαση του Φαληρικού Όρμου, που με-

λετήθηκε από τον αρχιτέκτονα Renzo Piano
και αποτελεί χορηγία του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος, παρουσιάστηκε στον Πρωθυ-
πουργό.
Αφορά το μετασχηματισμό σε πάρκο μιας
περιοχής έκτασης 760 περίπου στρεμμάτων
της παραλιακής ζώνης, από το Στάδιο Ειρή-
νης και Φιλίας στην εκβολή του Κηφισού
Ποταμού μέχρι και το κλειστό γυμναστήριο
Tae Kwo Do.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ στις σελ. 3

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ:
“ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΗ ΗΤΑΝ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ!”

Ητακτική συνε-
δρίαση του δη-

μοτικού συμβουλίου
Παλαιού Φαλήρου
που πραγματοποι-
ήθηκε τη Δευτέρα
28/3, περιελάμβανε
μόνο δύο θέματα
στην Ημερήσια Διάταξη.
Το ένα αφορούσε την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του
δήμου για το οικονομικό έτος 2011 και το δεύτερο, την έγκριση του
Προϋπολογισμού για το ίδιο έτος.

σελ. 5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕ-
ΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΛΕΤΑΣ:
“Ζωντανή ιστορία

για το Φάληρο ο Φλοίσβος”
“‘Οταν θα μιλάμε
γι' αυτό το κτίριο
που είναι το σήμα
κατατεθέν του
Φαλήρου, θα πρέ-
πει να το κάνουμε
χωρίς να σκεφτό-
μαστε ότι συζη-
τάμε ή πάμε να

αγοράσουμε κάποιο τριάρι...

σελ. 5

Αλλάζει ο Φαληρικός Όρµος
Πάρκο έκταση 760 στρεμμάτων

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ:
“Ρεαλιστικός
ο προϋπολογισμός
μέσα στη δύσκολη
οικονομική συγκυρία
της χώρας μας”.

σελ. 11

ΑΛΙΜΟΣ: Ψηφίστηκε
ο Προϋπολογισμός του 2011

Υπέρ της
ιδιωτικής
πρωτοβου-
λίας ο Κασι-
δόκωστας

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Ιδού η “δημοκρατικότητα
της Διοίκησης
του κ. Χρήστου Κορτζίδη

Ασκήσεις επαναστατικής
γυμναστικής με φόντο
τα οικονομικά

σελ. 12

σελ. 12

ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΣΕΛ. 14

ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Πριν τη στροφή
της σημαδούρας...
Περιμένοντας
την πρόκριση

σελ. 14
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του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής

Mηνιαία Eφηµερίδα Eνηµέρωσης και Eπικοινωνίας

της Tοπικής Aυτοδιοίκησης

σελ. 7

Το σαφάρι
της δημοτικής
αστυνομίας
συνεχίζεται...
στα 3Β σελ. 13

Αφιέρωμα στον
πρώτο Κυβερνήτη
της Ελλάδας σελ. 13
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�περιεχόμενα

“Μισώ τους δηµοσιογράφους”

ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

“ΦΑΛΗΡΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ”
Νέα κίνηση στο Παλαιό
Φάληρο
σελ. 6

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ:

“Το παιχνίδι ήταν
πουληµένο!”

σελ. 7

Ανοιχτή επιστολή
του Στ. Λανδράκη σχε-
τικά µε το (φερόµενο)
"Συµφωνητικό Συνδιοί-
κησης" σελ. 9

Και δεν ήθελε και
δεν μπορούσε
σελ. 10

Ρεαλιστικός
και αποτελεσµατικός
ο προϋπολογισµός του
2011 στον Άλιµο
σελ. 11

Ε’ βρεφονηπιακός
σταθμός Αλίμου
ΓΙΟΡΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

σελ. 11

Ιδού η «δηµοκρατικό-

τητα» της ∆ιοίκησης
του κ. Χρ. Κορτζίδη
σελ. 12

Ασκήσεις επαναστατικής
γυμναστικής με φόντο τα
οικονομικά
σελ. 12

Αφιέρωµα στον πρώτο
Κυβερνήτη της Ελλάδας
σελ. 13

Υπέρ της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας
ο Κασιδόκωστας
σελ. 14

Μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τελευταία, ανα-
φορικά με το περιβόητο γνωστό πια "Συμφωνητικό Συνδι-

οίκησης" της Γλυφάδας, το οποίο εδώ και πάνω από 3 μήνες
"κυκλοφορεί" σε φωτοτυπίες, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε την
εγκυρότητά του και που φέρεται να υπεγράφη από τους κ. κ.
Κόκκορη, Λανδράκη και Παπαδόπουλο ανάμεσα στους δύο γύ-
ρους των δημοτικών εκλογών του περασμένου Νοεμβρίου, κά-
ποιοι βιάστηκαν να απειλήσουν με δικαστικές διώξεις εκδότες και
δημοσιογράφους.

Το ζήτημα αυτό που προκάλεσε πανικό, και απ' ότι φάνηκε, μάλ-
λον πρέπει να έφερε σε λίαν δυσχερή θέση τους πρωταγωνιστές
αυτής της υπόθεσης, καθώς και αρκετούς εκ των “συμπρωταγω-
νιστών” και των λοιπών, πιθανόν, παρατρεχάμενών τους.
Και βέβαια, άρχισαν να ακούγονται και να διαδίδονται διάφορα
περί μηνήσεων και αγωγών, εναντίον ανθρώπων του Τοπικού
και Διαδημοτικού Τύπου, ηλεκτρονικού κατά κύριο λόγο.

Ασφαλώς, αυτή η ... "προσέγγιση" εκ μέρους των αιρετών της
κάθε βαθμίδας της εξουσίας, δείχνει έλλειψη ψυχραιμίας και
στοιχείων, με τα οποία είναι υποχρεωμένοι να ανατρέψουν αυτά
που θεωρούν ότι τους θίγουν, είτε με σχετικές ανακοινώσεις ή,
δελτία τύπου που θα έπρεπε μέχρι σήμερα να έχουμε παρουσιά-
σει, αφοπλίζοντας έτσι όσους τους κατηγορούν γι’ αυτή την (φε-
ρόμενη) κατάπτυστη συμφωνία τους.

Κατά τα άλλα, οι όποιες "απειλές" τους, μεγεθύνουν το κάθε πα-
ρόμοιο θέμα και λειτουργούν σε βάρος τους, δείχνοντας όχι
μόνο την ανυπαρξία επιχειρημάτων αλλά και τη δεδομένη τους
αλαζονεία καθήμενοι στις διάφορες "καρέκλες" της εξουσίας.
Μιας εξουσίας, η οποία, ως γνωστόν, έχει ημερομηνία λήξης,
οπωσδήποτε.

Τα όσα φέρεται να έχουν υπογράψει λοιπόν, οι τρεις προανα-
φερθέντες αιρετοί που ασχολούνται με τα δημοτικά πράγματα της
Γλυφάδας, όπως και ο όποιος θυμός τους ή, η όποια τους αγα-
νάκτηση φέρεται να υπάρχει προς τους ανθρώπους που τα απο-
κάλυψαν, αποδεικνύουν - για άλλη μία φορά - τον μη ορθό
τρόπο αντίδρασης ορισμένων προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και όχι μόνο αυτών βέβαια.

Και όλα αυτά, έρχονται για να "δικαιώσουν" τον γνωστό Ελλη-
νοαμερικανό πολιτικό και πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Σπύρο
Άγκνιου, όταν έλεγε: "Δεν μισώ τους δημοσιογράφους γιατί
διαστρέφουν τους λόγους μου (ή τις πράξεις μου). Τους μισώ
γιατί τους αναμεταδίδουν λέξη προς λέξη, ακριβώς όπως τα
έχω πει, και τα όσα έχω κάνει, ακριβώς όπως τα έπραξα".

Υ.Γ. Όταν συζητάμε για τόσο σοβαρά και "ευαίσθητα" ζητήματα,
πέραν της δεδομένης ψυχραιμίας που πρέπει να διαθέτουν όλες οι
πλευρές, φρόνιμο είναι να σκέπτονται οι, όποιοι, απειλούντες
πως, μπορεί να υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία σε
καμία περίπτωση δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν. Σύνεση και
ψυχραιμία λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.

Κατά την ερώτηση και η απάντηση
∆ηµοσιεύθηκε 29-3-2011 στην εφηµερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης
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πολιτική

Το σημαντικό masterplan για την ανάπλαση του Φαλη-
ρικού Όρμου, που μελετήθηκε από τον αρχιτέκτονα

Renzo Piano και αποτελεί χορηγία του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος, παρουσιάστηκε σήμερα στον Πρωθυ-
πουργό. Αφορά το μετασχηματισμό σε πάρκο μιας
περιοχής έκτασης 760 περίπου στρεμμάτων της παραλια-
κής ζώνης, από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην εκβολή
του Κηφισού Ποταμού μέχρι και το κλειστό γυμναστήριο
Tae Kwon Do για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής
διαγωνισμός για την αξιοποίησή του ως συνεδριακό κέν-
τρο.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρι-
σμού, συμβάλλουν σε αυτό το σχέδιο για την ανάπλαση
του φαληρικού μετώπου. Το σχέδιο είναι μέρος της ευ-
ρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης για την αναβάθμιση
του αστικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της θαλάσσιας
σχέσης, την απόκτηση σύγχρονης ταυτότητας και την ανά-
δειξη της Αθήνας ως ανταγωνιστικού κορυφαίου τουρι-
στικού προορισμού.

Ο νόμος «Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόμησης και
αλλαγές χρήσεις, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες
διατάξεις» του ΥΠΕΚΑ ενσωματώνει προηγούμενες προ-
βλέψεις για την περιοχή και ρυθμίζει τις χρήσεις γης και
συντελεστή δόμησης 2.500 μ2 περίπου για την έκταση,
αντιμετωπίζοντάς την με ενιαίο τρόπο για τη δημιουργία
ενός πόλου υπερτοπικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη
και τις εξελισσόμενες μελέτες στο χώρο του Παλαιού Ιπ-
πόδρομου για τη δημιουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης και
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το masterplan αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των με-
λετών που απαιτούνται ώστε να δημοπρατηθεί το έργο
της ανάπλασης του Φαληρικού μετώπου σε ένα περίπου

χρόνο. Η χορηγία καλύπτει το σύνολο των απαιτούμε-
νων μελετών που θα εκπονηθούν από ελληνικά μελετη-
τικά γραφεία, συνεργαζόμενα με το Renzo Piano. Στο
masterplan περιλαμβάνεται η επίλυση όλων των βασικών
προβλημάτων της περιοχής που σχετίζονται με τα υδραυ-
λικά έργα και την αντιπλημμυρική προστασία, την πρό-
σβαση και τις κυκλοφοριακές εξυπηρετήσεις και
ρυθμίσεις, προτάσεις για τον τρόπο χρήσης του πάρκου,
καθώς και οι αρχές και κατευθύνσεις του αρχιτεκτονικού
σχεδιασμού, της φυσιογνωμίας του τοπίου, των διαμορ-
φώσεων και της φύτευσης.

Σε συνέχεια και σε συνδυασμό με την περιοχή των 245
στρεμμάτων του παλαιού Ιπποδρόμου, από τα οποία
μόνο τα 32 καλύπτονται με δόμηση, η έκταση καλύπτει
συνολικά 1000 στρέμματα που μετατρέπονται σε Πάρκο,
δίνοντας στους όμορους δήμους και στη μητροπολιτική
Αθήνα τον πρώτο από τους νέους μεγάλους πνεύμονες
πρασίνου. Πρόκειται για αμιγώς φυσικό ποιοτικό Πάρκο
με λειτουργίες αναψυχής, ελεύθερο σε όλους τους πολί-
τες. Η παρέμβαση θα αποδώσει άμεσα πολλά περιβαλ-
λοντικά και κοινωνικά οφέλη και θα συμβάλλει σημαντικά
στην απόδοση σύγχρονης ταυτότητας για την πόλη και
στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς της διεθνώς.

Ο Renzo Piano σαν αρχιτέκτονας τυγχάνει μεγάλης ανα-
γνώρισης όχι μόνο για το έργο του, αλλά κυρίως για την
οικολογική συνείδηση που το διαπνέει. Ασχολήθηκε με
αφοσίωση και πάθος, μελέτησε σχολαστικά τα προβλή-
ματα και τις συνθήκες της παρέμβασης και τα αντιμετώπισε
σε βάθος και με όραμα.

Κύριος στόχος του οράματος είναι η απόλυτη σύνδεση
της πόλης με τη θάλασσα και η ανάκτηση της σχέσης και
της μνήμης ενός θαλάσσιου αστικού μετώπου που χάθηκε
με τις επιχώσεις, τις υποδομές και τη δημιουργία του αυ-
τοκινητόδρομου. Το Πάρκο θα αποτελεί ένα φίλτρο ανά-

μεσα στην πόλη και τη θάλασσα και ένα δυναμικό φυσικό
τοπίο. Η λεωφόρος Ποσειδώνος μετατοπίζεται προς τη
θάλασσα, υποβιβάζεται και καλύπτεται στο μεγαλύτερο
μέρος της από το πάρκο. Επιπλέον, προτείνεται η με κάθε
τρόπο “διείσδυση” του πάρκου προς τους γειτονικούς
δήμους με φυτεύσεις όλων των πιθανών διαθέσιμων
χώρων. Οι δρόμοι εκτείνονται προς τη θάλασσα ως πε-
ζόδρομοι και καταλήγουν σε προκυμαίες. Οι βασικοί από
αυτούς τους άξονες αναφέρονται στις θεματικές ενότητες
“φύση” και “πολιτισμός” που χαρακτηρίζουν την αισθη-
τική και τη λειτουργία των περιοχών του πάρκου, καθώς
και τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν σε αυτές.

Το Πάρκο περιλαμβάνει τεράστια προστατευμένη πισίνα
με θαλασσινό νερό σε συνέχεια της θάλασσας, αξιοποι-
ώντας με κάθε τρόπο το υδάτινο στοιχείο για αθλητισμό
και αναψυχή. Επίσης άλση, περιπάτους, ποδηλατοδρό-
μους, περιοχές απόλαυσης της φύσης με θεματικές ενό-
τητες δραστηριοτήτων, καταδυτικό πάρκο.

Η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου περιλαμβάνεται στις
στρατηγικές παρεμβάσεις του Προγράμματος “ΑΘΗΝΑ
2014” του ΥΠΕΚΑ. Ο νόμος «Ταυτότητα κτηρίων, υπερ-
βάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσεις, μητροπολιτικές ανα-
πλάσεις και άλλες διατάξεις» θεσπίζει τη διαδικασία
σχεδιασμού της ανάπλασης και προβλέπει διαβούλευση
σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και εκπόνηση Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Για το πρό-
γραμμα ανάπλασης έχουν συνταχθεί αναλυτικό χρονο-
διάγραμμα και προϋπολογισμός, ενδεικτικά στοιχεία των
οποίων ακολουθούν και θα επιβεβαιωθούν με την ολο-
κλήρωση των μελετών. Συγκεκριμένα:

Χρονοδιάγραμμα: Οι βασικές ημερομηνίες – στόχοι του
προγράμματος είναι:
· Έγκριση του Masterplan: 20.05.2011
· Ολοκλήρωση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντι-

κών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και της Πολεοδομικής Θεώρη-
σης, που έχουν ανατεθεί και εκπονούνται: 22.05.2011
· Ψήφιση του ΠΔ σχεδιασμού: 15.03.2012
· Ολοκλήρωση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης:
15.04.2012
· Ολοκλήρωση τεχνικών μελετών: 30.04.2012
Κόστος: Το κόστος του προγράμματος θα εκτιμηθεί όταν
αυτό είναι εφικτό σε σχέση με την ωριμότητα των μελε-
τών. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης του προέρχονται
από το ΠΕΠ Αττικής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα
συμμετάσχει με πόρους από το Πράσινο Ταμείο και πι-
θανώς από το πρόγραμμα JESSICA.

Το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος χορηγεί τις μελέτες που απαι-
τούνται για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου μετά
από συμφωνία με το Ελληνικό δημόσιο. Μετά την πα-
ρουσίασή της η μελέτη του masterplan θα περάσει από
διαδικασία έγκρισης, ώστε να ακολουθήσει η επόμενη
φάση των απαιτούμενων μελετών. Με KYA των 3 Υπουρ-
γών θα συγκροτηθεί επιτροπή παρακολούθησης, εγκρί-
σεων και παραλαβής των μελετών. Στην πρώτη φάση
συμμετείχαν ως σύμβουλοι τα ελληνικά μελετητικά γρα-
φεία: Θ. Παπαγιάννης & Συνεργάτες, DENCO Consulting
Engineers, Εξάρχου-Νικολόπουλος-Bensasson Consult-
ing Engineers SA, DROMOS Consulting Ltd., Tekem
Consulting SA, Δ. Μπαϊρακτάρης και Συνεργάτες, Έ. Παγ-
κάλου και Συνεργάτες, τα οποία θα συνεχίσουν ως μελε-
τητές για την ολοκλήρωση των επιμέρους μελετών. Στην
επόμενη φάση μελετών επελέγησαν από το Renzo Piano
και θα συμμετάσχουν επιπλέον: για την εκπόνηση της αρ-
χιτεκτονικής μελέτης ομάδα γραφείων με εκπρόσωπο τον
Κ. Πανηγύρη, ο Θ. Σπυρόπουλος για τη μελέτη φωτισμού
και οι Λ. Καλλιπολίτη και Ν. Γκατένιο για το σχεδιασμό
δύο εφήμερων κατασκευών-γλυπτών. Επίσης προβλέπεται
η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού από το ΥΠΕΚΑ
για τη μελέτη της μεγάλης προκυμαίας με την απόληξη του
κτηρίου στη θάλασσα, που θα υποδεχτεί εγκαταστάσεις
εξυπηρέτησης και αναψυχής.

Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη η θεσμική διαδικα-
σία ψήφισης του προβλεπόμενου στον Ν.3843/2010
Διατάγματος σχεδιασμού και ήδη έχουν ανατεθεί από το
ΥΠΠΟΤ και εκπονούνται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων και η Πολεοδομική θεώρηση του
Προγράμματος. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ψήφισης του
ΠΔ προβλέπεται και η διαβούλευση με τους αρμόδιους
ΟΤΑ, φορείς και οργανώσεις. Στο πρόγραμμα ανάπλα-
σης εντάσσεται και ο διαγωνισμός παραχώρησης για τη
μετασκευή και εκμετάλλευση του Συνεδριακού Κέντρου
(Τae Kwon Do) και της ζώνης ανάπλασης ΙΙΙ του Φαληρι-
κού Όρμου, οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για τον οποίο
αναμένονται στις 14 Απριλίου.

Όσον αφορά στην άρδευση του πάρκου, αυτή προβλέ-
πεται να καλυφθεί με την επανάχρηση μέρους των επε-
ξεργασμένων λυμάτων της Ψυττάλειας. Το ΥΠΕΚΑ
ετοιμάζει την πρόσκληση για χρηματοδότηση των απαι-
τούμενων έργων που περιλαμβάνουν την πρόσθετη επε-
ξεργασία των λυμάτων καθώς και δίκτυο διανομής του
ανακτημένου νερού. Το έργο προγραμματίζεται να δημο-
πρατηθεί στο τέλος του έτους, η δε ολοκλήρωση της κα-
τασκευής του θα προηγηθεί της ολοκλήρωσης της
ανάπλασης και της φύτευσης του πάρκου.

Τέλος είναι σημαντικό να αναζητηθεί ο καταλληλότερος
τρόπος για τη συντήρηση του Πάρκου με την ένταξη σε
αυτό δραστηριοτήτων συμβατών με τη φυσιογνωμία του.
Για να διατηρηθεί η ποιότητά του και να είναι βιώσιμο
κατά τη λειτουργία του, θα απαιτηθούν έσοδα από επαρκή
αριθμό δραστηριοτήτων αναψυχής και αθλητισμού που
θα το καθιστούν ζωντανό κατά το μεγαλύτερο μέρος της
ημέρας.

Δείτε στο VIMAONLINE.gr στο άρθρο “Αλλάζει ο
Φαληρικός Όρμος” περισσότερες μακέτες του έργου.

Αλλάζει ο Φαληρικός Όρµος



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Μάρτιος 20114

Ητακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Παλαιού Φαλήρου που πραγματοποιήθηκε τη

Δευτέρα 28/3, περιελάμβανε μόνο δύο θέματα στην
Ημερήσια Διάταξη.
Το ένα αφορούσε την έγκριση του Τεχνικού Προ-
γράμματος του δήμου για το οικονομικό έτος 2011
και το δεύτερο, την έγκριση του Προϋπολογισμού
για το ίδιο έτος.

Στην εισήγησή του ο δήμαχος κ. Διονύσης Χατζηδά-
κης, επισήμανε με τον πλέον ρεαλιστικό τρόπο ότι:
"Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ".
Στη συνέχεια ενημέρωσε το σώμα σχετικά με τα δύο
αυτά κορυφαία ζητήματα, δίνοντας ταυτόχρονα και
το στίγμα της φιλοσοφίας που τα διέπει, σε μια πε-

ρίοδο που τα οικονομικά της χώρας είναι γνωστά σε
όλους, κάτι που δεν μπορεί να μην επηρεάζει και τους
Ο.Τ.Α.

Ανάμεσα σε άλλα, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα,
ανέφερε πως, δεν είναι λίγες οι οικογένειες αυτές που
αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς της
ΔΕΗ, και ως εκ τούτου στερείται ο Δήμος ένα ση-
μαντικό έσοδο και από την πηγή αυτή.
Σε μια αποστροφή του λόγου του δε, είπε: "Θέλω να
πιστεύω και να ελπίζω ότι, κάποια στιγμή, ο κόσμος
θα ανασάνει και θα είναι σε θέση να πληρώνει τις
όποιες υποχρεώσεις του".

Ακολούθησε η τοποθέτηση της αρμόδιας αντιδη-

μάρχου κυρίας Βίκυς Ανδρικοπούλου και μετά μίλη-
σαν οι επικεφαλής των άλλων δημοτικών παρατά-
ξεων κ. κ. Νίκ. Δέτσης, Νικ. Παπαγεωργίου, Στ.
Βαλέτας και ο ανεξάρτητος δ.σ. Σπύρος Μινέτος.
Μίλησαν επίσης και οι Θεόδωρος Κανέλλος, Γιάννης
Φωστηρόπουλος, Ανδρέας Δούμας, Δημ. Καρκατσέ-
λης, Γιώργος Καραμαρούδης κ. ά.

Ο Νίκος Δέτσης στάθηκε στην αγορά του κτιρίου
του Φλοίσβου, δείχνοντας την επιφύλαξή του στο
κατά πόσο αυτή υπήρξε συμφέρουσα για το Δήμο,
ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην κατανομή
των έργων που πραγματοποιεί η Δημοτική Αρχή, λέ-
γοντας ότι πρέπει να δίνεται η ανάλογη βαρύτητα και
σε άλλες περιοχές.

Από τη δική του πλευρά ο Νίκος Παπαγεωργίου στά-
θηκε στο ότι δεν πρέπει να υπακούνε, ως εκλεγμένοι
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα όσα λένε οι εκά-
στοτε κυβερνήσεις, και αντί συμμόρφωσης και υπο-
ταγής να δίνεται ένας διαρκής αγώνας για την
βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Ο κ. Βαλέτας επανέλαβε πως, ο "ΦΛΟΙΣΒΟΣ"
έπρεπε να αγορασθεί από το Δήμο και συνεχάρη τον
δήμαρχο κ. Χατζηδάκη για το ότι το έκανε αυτό και
αναφέρθηκε σε θέματα που απασχολούν την πόλη,
όπως λ.χ. το κυκλοφοριακό και η στάθμευση.
Και τα δύο θέματα εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι, όλες σχεδόν οι παρατά-
ξεις της αντιπολίτευσης είχαν να πουν και έναν καλό
λόγο για το μέχρι σήμερα, γενικότερο, έργο της δη-
μοτικής αρχής του Διονύση Χατζηδάκη. Άλλωστε δεν
είναι τυχαίο το γεγονός πως, τα δύο προς έγκριση
θέματα της Η.Δ. τα υπερψήφισαν και δημοτικοί σύμ-
βουλοι άλλων συνδυασμών.

Εγκρίθηκαν ο Προϋπολογισµός και το Τεχνικό
Πρόγραµµα του Παλαιού Φαλήρου

Δημοτικό Ρεπορτάζ

Στ. Βαλέτας:
"Ζωντανή
ιστορία για
το Φάληρο
ο Φλοίσβος"

Οδημοτικός σύμβουλος,
Πολιτικός Μηχανικός

στο επάγγελμα, Στέλιος Βαλέ-
τας, αναφερόμενος στο θέμα
του κτιρίου του Φλοίσβου δι-
καίως είπε πως, "όταν θα μι-
λάμε γι' αυτό το κτίριο που
είναι το σήμα κατατεθέν του
Φαλήρου, θα πρέπει να το κά-
νουμε χωρίς να σκεφτόμαστε
ότι συζητάμε ή πάμε να αγο-
ράσουμε κάποιο τριάρι, τεσ-
σάρι ή πεντάρι διαμέρισμα.
Δεν μπορούμε να βάζουμε ένα
κομμάτι ζωντανής ιστορίας της
πόλης, που υφίσταται από το
1893, σε διαδικασία διαμερί-
σματος και με υπολογισμό
πολυκατοικίας. Ευτυχώς που
καταφέραμε και το πήραμε
από τους επιχειρηματίες που
το είχαν, γιατί αν δεν το εί-
χαμε από το Φάληρο θα
έλειπε το σήμα κατατεθέν
του".

Αυτή η αναφορά έγινε κατά τη
συζήτηση του προϋπολογι-
σμού του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου σήμερα, και δόθηκε
ως απάντηση σ' αυτά που είπε
ο επικεφαλής της αξιωματικής
αντιπολίτευσης κ. Δέτσης
γύρω από το κόστος της από-
κτησης του κτιρίου του Φλοί-
σβου (και προφανώς της
συντήρησής του στο δήμο).

VIMAONLINE.GR
Ενημέρωση

για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση

Από τον δημοτικό σύμβουλο Παλαιού Φαλήρου και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
κ. Μινέτο, λάβαμε την παρακάτω επιστολή, στην οποία σχολιάζει κάποια

πράγματα που συνέβησαν στο δημοτικό συμβούλο της 1ης Μαρτίου.
Για όποια αντίθετη άποψη ή, αντίρρηση πάνω σ' αυτά που αναφέρει, το
"ΒΗΜΑ" είναι ανοιχτά να προβάλλουν και τις θέσεις αυτές.
"Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στο Παλαιό Φάληρο στις 01.03.2011,
μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, υπήρχε ένα θέμα, το οποίο αφο-
ρούσε τις συγχωνεύσεις των Σχολικών επιτροπών.
Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος η Δημοτική παράταξη, ο οποία στη-
ρίχτηκε από το Κ.Κ.Ε. στις πρόσφατες Δημοτικές εκλογές, επιτέθηκε με σφο-
δρότητα σ τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.
Στη συνέχεια και στη διαδικασία στελέχωσης των Διοικητικών συμβουλίων
των δύο Σχολικών Επιτροπών από Δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευ-
σης,, τρίβαμε τα μάτια μας όταν είδαμε την παράταξη, η οποία στηρίχτηκε από
το ΠΑΣΟΚ, να καταψηφίζει τα δύο αυτοπροτεινόμενα στελέχη του ΠΑΣΟΚ
για κάποια από τις τέσσερις θέσεις στις επιτροπές και να συμπορεύεται με τις
προτάσεις των παρατάξεων που στηρίχτηκαν από το Κ.Κ.Ε και το Συνασπι-
σμό, με αποτέλεσμα να μην εκλεγούν.

Μπράβο κύριοι του ΠΑΣΟΚ, συγχαρητήρια !!”

Μπράβο κύριοι του ΠΑΣΟΚ,
συγχαρητήρια !!

Μετά από επιτυχή επέμβαση
πριν από λίγες μέρες, νο-

σηλεύεται στο Ιατρικό Κέντρο
Παλαιού Φαλήρου, εκτός κιν-
δύνου ο τ. Δημοτικός Σύμβου-
λος Τάκης Καλκαβούρας.
Όπως πληροφόρησε το σώμα
του δημοτικού συμβουλίου ο
δήμαρχος Διονύσης Χατζηδά-
κης, ο Τάκης Καλκαβούρας ει-
σήχθη επειγόντως στο
Ιατρικό, μετά από καρδιακό
επεισόδιο και ευτυχώς το πρό-
βλημα ξεπεράστηκε.
Τόσο ο Δήμαρχος όσο και
σύσσωμο του Δημοτικό Συμ-
βούλιο ευχήθηκαν στον κ.
Καλκαβούρα περαστικά.
Το ίδιο του ευχόμαστε κι
εμείς.

Ευχόμαστε περαστικά
στον Τάκη Καλκαβούρα
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Δημοτικό ΡεπορτάζΔημοτικό Ρεπορτάζ

Την Κυριακή 20 Μαρτίου ο δημοτικός σύμβουλος Παλαιού Φα-
λήρου κ. Σπύρος Μινέτος ανακοίνωσε τη δημιουργία FORUM,

που όμως μας είπε, είναι μία κίνηση μη κερδοσκοπική και μη κυ-
βερνητικού χαρακτήρα, με εμβέλεια Δημοτική και Περιφερειακή.
“ΦΑΛΗΡΙΚΉ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ” το όνομα της κίνησης, έδρα της το
Παλαιό Φάληρο και σκοπό της όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ.
Μινέτος, να γεμίσει τα κενά που δημιουργούνται ανάμεσα στην κοι-
νωνία και στην εξουσία κάθε μορφής, κυβερνητική, δημόσια, δη-
μοτική κλπ.
“Είμαστε μία κίνηση” είπε χαρακτηριστικά ο Σπ. Μινέτος, “ που πι-
στεύει πως το μέλον των κοινωνιών θα είναι ευτυχέστερο όταν οι
πολίτες ασκούν το ρόλο τους, σύμφωνα με την Αριστοτελική προ-
διαγραφή του καλά ενημερωμένου πολίτη”.
“Σ’ αυτή την πορεία, θα συμμετέχουν άνθρωποι ικανοί, άξιοι, έν-
τιμοι, δραστήριοι και οραματιστές, απ’ όλο το πολιτικό φάσμα της
περιοχής μας. Η δράστη της “ΦΑΛΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ” θα
εκτείνεται στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν και άλλα ιδρυτικά μέλη του Μ.Κ.Ο.
ανάμεσά στα οποία και ο γιατρός Ηλίας Μπάλιας.
Κατάμεστη από κόσμο η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου επί
της οδού Αγίας Βαρβάρας 24, όπου πραγματοποιήθηκε η συγκέν-
τρωση αυτή, στην οποία αναλύθηκαν διεξοδικώς οι σκοποί του
νεοσύστατου αυτού FORUM.

Την εκδήλωση, παρακολούθησαν και χαιρέτησαν μεταξύ άλλων, ο
βουλευτής Χρήστος Πρωτόπαπας και ο δήμαρχος Παλαιού Φαλή-
ρου Διονύσης Χατζηδάκης.
Το "παρών" έδωσαν, επίσης, ο δήμαρχος και ο πρόεδρος Ελλη-
νικού - Αργυρούπολης Χρήστος Κορτζίδης και Άγγελος Παπα-
σπύρου, η Αντιδήμαρχος Παλ. Φαλήρου κυρία Βίκυ
Ανδρικοπούλου, ο δημοτικός σύμβουλος της περιοχής και πρώην
νομάρχης Θεόδωρος Κανέλλος κ. ά.

“ΦΑΛΗΡΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ”

Νέα κίνηση στο Παλαιό Φάληρο

Του Νικόλα Κονταρίνη

Το ενδιαφέρον πολλών δημοτών του Παλαιού Φαλήρου και όχι μόνο, ήταν έκδηλο, αφού γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα του Πνευματικού Κέν-
τρου στην ιδρυτική πρώτη συγκέντρωση της “ΦΑΛΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ”. Διακρίνονται στην πρώτη γραμμή ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης, πίσω του ακριβώς η Παυλίνα Μποσταντζόγλου μέλος της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ελληνικού Αρ-
γυρούπολης Άγγελος Παπασπύρου και ο Δήμαρχος Χρ. Κορτζίδης. Δεξιά, στο μέσον ο Σπύρος Μινέτος και ο γιατρός - ψυχίατρος Ηλίας Μπά-
λιας. Κάτω ο τ. Νομάρχης και νυν δημοτικός σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου Θεόδωρος Κανέλλος και η αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Βίκυ
Ανδρικοπούλου.

Το πως τα καταφέρνουν οι Αμερικανοί Πρόεδροι, παρά τις καλές
προθέσεις τους, για το καλό μας δηλαδή και μπλέκουν σε αδιέξο-

δες περιπέτειες, δεν το καταλαβαίνω. Από τον Κένεντυ και τον Τζόνσον
στους Μπους και στον Κλίντον, το φιάσκο πάει σύννεφο και ομολογώ
ότι δεν βλέπω τι κερδίσαμε εμείς, δηλαδή η δημοκρατική πλανητική
πλειοψηφία αλλά ούτε τι κέρδισαν οι Αμερικανοί και οι άλλοι εμπλε-
κόμενοι.
Η προπαγάνδα βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις λειτούργησε αποτελε-
σματικά και δημιούργησε αρχικά ερείσματα στις δημοκρατικές κοινωνίες
τα οποία λειτούργησαν και εξακολουθούν να λειτουργούν και να νο-
μιμοποιούν τους πολέμους για μικρά ή μεγαλύτερα διαστήματα. Και
εμείς καθόμαστε μπροστά στις τηλεοράσεις διψασμένοι για δράση,
υποστηρίζοντας τον ένα ή τον άλλο ανάλογα με τους παραμορφωτι-
κούς φακούς που φοράμε, έτσι σαν να βλέπαμε έναν αγώνα ποδο-
σφαίρου. Χάρμα!
Αυτός όμως ο πόλεμος κατά του δικτάτορα Καντάφι φαίνεται πως ξέ-
φυγε πολύ γρήγορα. Το φιάσκο ήδη πλανάται πάνω απ’ την Μεσόγειο
και θα πρέπει να βοηθήσει αποτελεσματικά η τύχη για να μην επαλη-
θευθούμε. Η προπαγάνδα που με επιτυχία συνόδευσε άλλες προηγού-
μενες παρόμοιες καταστάσεις φαίνεται πως εδώ απέτυχε.
Αρχικώς όλοι τσίμπησαν γιατί τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες δημοκρα-
τικές διαδικασίες αλλά στη συνέχεια ο σερβιτόρος σκόνταψε και οι πε-
λάτες του μαγαζιού άρχισαν να κοιτάνε γύρω τους για να δουν τι
συμβαίνει.
Δεν έχουμε την πολυπόθητη τηλεοπτική κάλυψη. Τα κανάλια φωνά-
ζουν, οι δημοσιογράφοι ωρύονται και οι θεατές παγκοσμίως απογοη-
τεύονται. Γιατί δεν τα δείχνει η TV; Υποσχεθήκανε βλέπετε σε κάποιους
αφελείς πόλεμο χωρίς νεκρούς και φυσικά δεν μπορούν να δείξουν τη
φρίκη του πολέμου. Έλα όμως που η φρίκη δεν κρύβεται και οι αφελείς
υποχρεώθηκαν να κάνουν πίσω.
Μετά αρχίσαμε να σκεφτόμαστε μην τυχόν και εκείνο το ντόμινο στην
Μεσογειακή ακτή της Αφρικής δεν ήτανε καθόλου τυχαίο. Μήπως λέω
μήπως το ντόμινο χρειαζόταν για να φθάσουμε στον κ. Καντάφι όποτε
και δικαίως διερωτώμαι, γιατί στον Καντάφι; Τώρα ανακάλυψε η δη-
μοκρατική ανθρωπότητα αυτόν τον δικτάτορα. Χρειάστηκαν 40 χρόνια
για να αντιδράσουμε; Και τι σύμπτωση ήταν αυτή, στις 18 Μαρτίου να
λήγουν οι συμβάσεις προμηθείας Λυβικού πετρελαίου και στις 17 να
παίρνεται η απόφαση του ΟΗΕ για το ντου. Και τι συμβόλαια ήταν αυτά,
με ποιους ήταν, γιατί έληξαν και γιατί δεν ανανεώθηκαν; Τι κάνει νιάου
νιάου. Το λάδι της πέτρας βάζει φωτιά στη Μεσόγειο.
Υπάρχουν όμως και άλλα παράξενα σε αυτή την ιστορία :
Τι δουλειά είχε π.χ. ο κ. Μπερλουσκόνι να δώσει την συγκατάθεσή του
και βάσεις για τους βομβαρδισμούς; Οι Ιταλοί παίρνουν το μεγαλύτερο
μέρος του Λυβικού πετρελαίου και στέλνουν τους παράνομους μετα-
νάστες στην Λιβύη με ειδική συμφωνία που προβλέπει εκτός των άλλων
ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν Ιταλικές βάσεις σε περίπτωση επιθέσεως
κατά τις Λιβύης. Συμφωνία κωλόχαρτο που προφανώς έγινε γαργάρα
αλλά γιατί;
Η ουδετερότητα της Μάλτας είναι κατοχυρωμένη στο Σύνταγμά της και
όμως συνεργάζεται στο ντου και δεν ανοίγει μύτη στην Βαλέτα. Γιατί
άραγε;
Ο κ. Σαρκοζί βρήκε την ευκαιρία. Βάζει την Μέρκελ στη γωνία, παίρνει
την εκδίκησή του για την τρικλοποδιά που του είχε βάλει στο εγχεί-
ρημα του Μεσογειακού Φόρουμ και της Διαδικασίας της Βαρκελώνης,
ξαναπαίρνει το ρόλο του πρωταγωνιστή στη Μεσόγειο, ανεβάζει την
δημοτικότητά του και διαφημίζει τα νέα αεροπλάνα της Γαλλίας στις
αγορές του Αλκαλίλι. Αυτός πήρε ήδη τα δικά του και ενδεχομένως να
πάρει και από το πετρέλαιο που δεν του έδιναν πρώτα.
Ρώσοι Κινέζοι και Ινδοί, ακόμη και κάποιοι Άραβες, ο καθένας για τους
δικούς του λόγους και έχουν αρκετούς, δεν εμπόδισαν το παιχνίδι των
συμμάχων μας, λαμβάνοντας φυσικά τα δέοντα ανταλλάγματα σιωπής
και συναίνεσης.
Οι Τούρκοι ως γνήσιοι ανατολίτες είναι λίγο απ’ όλα και περιμένουν να
δουν τις εξελίξεις για να πάρουν θέση. Είναι βλέπετε και εκείνη η με-
γαλομανία του νέο - Οθωμανισμού που τους μπερδεύει και δεν τους
επιτρέπει να παίζουν ταυτόχρονα σε όλα τα ταμπλό. Είμαστε όμως κι
εμείς. Και πάρτε βάσεις και πάρτε αεροπλάνα και πάρτε ελικόπτερα και
πάρτε φρεγάτες αφού ο κ. Πρωθυπουργός ξέχασε ξαφνικά τον φίλο
Καντάφι και τον τρίτο δρόμο για τον σοσιαλισμό που τον είχε μαζί με
το Χότζα στο ένα από τα δύο όρια καθώς και την στήριξη του, καθώς
λένε, στο ΠΑΣΟΚ και στο Ίδρυμα που έχει το όνομα του πατέρα του.
Φαίνεται πως το παιχνίδι είναι αλλιώς συμφωνημένο. Όλοι κάτι έχουν
συμφωνήσει να κερδίσουν ή το προσπαθούν όπως οι Τούρκοι. Εμείς
τι λέτε να πάρουμε; Είχε κανείς την πρόβλεψη να ζητήσει τουλάχιστον
εκείνο που μας ανήκει; Δηλαδή το αυτονόητο δικαίωμα μας να δημι-
ουργήσουμε την δικά μας ΑΟΖ, που την εμπόδιζαν μαζί με τον Ντα-
βούτογλου, Μουμπάρακ και Καντάφι, χωρίς να φοβόμαστε τους
μπαμπούλες της περιοχής;
Αυτά ως πιθανά. Κι αν ο κ. Καντάφι καταφέρει να ξεφύγει και να επιζή-
σει, τότε τι θα γίνει; Θα έχουμε άμεση εμπλοκή ή διχοτόμηση; Να
δούμε ποιος θα πάρει τι από ποιόν. Εμείς βέβαια μπορεί να μην έχουμε
να πάρουμε, έχουμε όμως να δώσουμε ως καλοί και αφοσιωμένοι σύμ-
μαχοι, όπως πάντα.

Στις αγορές του Αλχαλίλι
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

ΒΗΜΑ
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η εφημερίδα των Νοτίων Προαστίων

Άρθρα, δημοτικές ειδήσεις,
παραπολιτικά, πολιτιστικά κ. ά.

ΤΗΛ. 210-8941.934, 210 - 8940.511,
fax: 210-8941.874

email: info@vimaonline.gr
www.vimaonline.gr
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"Το παιχνίδι ήταν πουλημένο". "Είναι ηθικά
υπόλογοι οι δωρολήπτες των θέσεων". "Ζη-

τάμε τις παραιτήσεις όλων των εμπλεκομένων σ'
αυτή τη βρώμικη υπόθεση". Αυτά είναι μερικά από
τα όσα κατήγγειλε στη συνέντευξη τύπου ο επικεφα-
λής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Γλυ-
φάδας κ. Μιλτ. Βαρβιτσιώτης. Μία συνέντευξη που
την παρακολούθησε πλήθος δημοτών.
Παραθέτουμε αυτούσια την τοποθέτησή του πάνω σ'
αυτό το πολύ επίκαιρο και ευαίσθητο θέμα.

"Βρίσκομαι σήμερα μπροστά σας γιατί έχει ανακύψει
ένα μείζον θέμα πολιτικής και ηθικής συμπεριφοράς που
εκθέτει ανεπανόρθωτα την Πόλη. Η αποκάλυψη του
προεκλογικού "Μνημονίου Συνδιοίκησης" ευτελίζει τις
ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες και προσβάλλει βά-
ναυσα τους δημότες της πόλης που προσήλθαν στις
κάλπες με μοναδικό γνώμονα τις προγραμματικές προ-
τάσεις των υποψηφίων.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εγώ προσωπικά αλλά και τα
στελέχη του συνδυασμού "Μαζί για τη Γλυφάδα" θέ-
σαμε ως κεντρικό ζητούμενο για τη νέα Δημοτική Αρχή
να βγάλει το Δήμο από το σκοτάδι. Αναλάβαμε κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου πρωτόγνωρες ηθι-
κές και πολιτικές δεσμεύσεις που είχαν ως αποκλειστικό
στόχο την εμπέδωση της διαφάνειας στα Δημοτικά
Δρώμενα. Λειτούργησα και συνεχίζω να λειτουργώ με
σεβασμό στους πολίτες και με ξεκάθαρες θέσεις και επι-
λογές...
Θυμάστε ασφαλώς ότι για τη συγκρότηση του συν-
δυασμού απηύθυνα ένα ανοικτό προσκλητήριο προς
όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου μας. Χωρίς κομματι-
κούς περιορισμούς, αλλά ιδιαίτερα χωρίς εξαρτήσεις.
Θέσαμε κόκκινες γραμμές για τους υποψηφίους μας που
τηρήσαμε απαρέγκλιτα. Καταρτίσαμε το πρόγραμμά μας
μέσα από ένα πρωτόγνωρο αναπτυξιακό συνέδριο.
Ακούσαμε τους πολίτες, κάναμε διάλογο, αφουγκρα-
στήκαμε τις ανάγκες της κοινωνίας και διατυπώσαμε
προτάσεις απλές, λειτουργικές κυρίως όμως με σεβα-
σμό στο δημόσιο χρήμα και σύμφωνα με τις ανάγκες
της πόλης.
Σήμερα, με τη δημοσιοποίηση του "Μνημονίου Συνδι-
οίκησης", του "Μνημονίου της Ντροπής", όπως το
θεωρώ εγώ, εξηγείται ο λυσσαλέος πόλεμος που δεχ-
θήκαμε. Τα χτυπήματα κάτω από τη μέση και η επίθεση
λάσπης καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιό-
δου.
Κάποιοι δεν είδαν το Δήμο ως πεδίο προσφοράς, αλλά
ως λάφυρο. Αντιλαμβάνονται τα δημόσια αξιώματα ως
πεδίο συναλλαγής. Αντιμετωπίζουν το ταμείο του
Δήμου ως μέσο για παχυλές αμοιβές προς αυτούς και
τις οικογένειάς τους.
Η ύπαρξη "Μνημονίου Συνεργασίας" ή Συμφωνητικού
Συνδιοίκησης και Προγραμματικής Σύγκλισης για το
Δήμο Γλυφάδας" ή όπως αλλιώς προτίμησαν να το
πουν είναι ένα κείμενο κατάπτυστο και επαίσχυντο!
Τέτοιου είδους συμφωνία με ανταλλάγματα παρότι φαι-
νομενικά θα μας εξασφάλιζε μία άνετη νίκη συγκρούε-
ται με τις αρχές που έχω πορευθεί στον πολιτικό μου
βίο.
Δεν ξέρω αν το Μνημόνιο που δημοσιεύθηκε είναι
πλαστό ή όχι, ξέρω όμως ότι τέτοιου είδους συμφω-

νία μου προτάθηκε και το αρνήθηκα. Όμως οι μετε-
κλογικές τους πράξεις και οι αντιλήψεις τους για τη Δη-
μοτική Αρχή είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Όσα έπραξαν
μετεκλογικά επιβεβαιώνουν στο ακέραιο τις σοκαριστι-
κές λεπτομέρειες που περιλαμβάνοντο στο κεφάλαιο
"Συμφωνία Συνδιοίκησης" η οποία κρατήθηκε κρυφή
την προεκλογική περίοδο.

Συγκεκριμένα:
- Στα Διοικητικά Συμβούλια του GOLF, του Νομικού
Προσώπου, της ΔΕΑΠ κλπ., έχουν ενταχθεί στελέχη
των παρατάξεων Λανδράκη και Παπαδόπουλου,
όπως η κ. Φρ. Μαλάμη και οι κ. Ν. Βάκκας και Ι. Γκέ-
κας, αναπληρωτής Πρόεδρος στο GOLF είναι ο κ.
Παπαδόπουλος, Δ/νουσα Σύμβουλος η κόρη του και
ως Ειδική Συνεργάτης προσελήφθη η σύντροφος του
κ. Λανδράκη κ. Π. Δάρα.
- Επαληθεύεται επίσης και από όλη την συμπεριφορά
των τριών αυτών παρατάξεων στις ψηφοφορίες, στο
Δημοτικό Συμβούλιο, στην καθημερινή λειτουργία
του Δήμου κ. ά.
- Στις επιλογές που έγιναν από την αντιπολίτευση δεν
επελέγησαν πρόσωπα της παράταξης "Μαζί για τη
Γλυφάδα" ή των "Ανοικτών Οριζόντων" αλλά μόνο
της Συνδιοίκησης. Για παράδειγμα στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Γκολφ δεν μετέχει μέλος της Αντι-
πολίτευσης.
Η ιδιότυπη παρέα του κ. Κόκκορη ακυρώνει στην πράξη
τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι αρμό-
διο να ορίζει τις Διοικήσεις Νομικών Προσώπων και

Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Εκθέτει τους Δημοτικούς Συμβούλους της
πλειοψηφίας που δεν είχαν υπόψιν τους
αυτές τις μεθοδεύσεις. Προκαλεί τη μήνη
των πολιτών που πίστεψαν τις εξαγγελίες
για Διαφάνεια και Δημοκρατία. Διαψεύδει
κάθε έννοια αξιοκρατίας και συμμετοχής.
Αμαυρώνει την πορεία του Δήμου στο
μέλλον.
Οι δημότες δεν γνώριζαν την προεκλο-
γική συμφωνία της παρέας του κ. Κόκ-
κορη. Αν την γνώριζαν θα τους είχαν
στείλει σπίτια τους.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την συμφωνία και ΖΗ-
ΤΑΜΕ τις παραιτήσεις όλων των εμπλε-
κομένων σε αυτή τη βρώμικη υπόθεση.
ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ατομικά και
τους ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ αν έχουν έστω και
λίγη τσίπα ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ!
Μέχρι τώρα ο Δήμαρχος πορεύεται με αλλαζονικό
τρόπο, Αποδείχθηκε αυτό από τις καταγγελίες του Συλ-
λόγου των Εργαζομένων και της ΑΔΕΔΥ. Από τις με-
θοδεύσεις του για τη μη εκλογή του "Συμπαραστάτη
του Δημότη". Από το γεγονός ότι η παρέα του κ. Κόκ-
κορη αντιλαμβάνεται τη Δημοτική Αρχή ως ΤΙΜΑΡΙΟ.
Ότι φοβάται τον έλεγχο για να συνεχίσει η Γλυφαδιώ-
τικη Τρόϊκα να διοικεί με τον ίδιο τρόπο.
Αυτές οι πρακτικές δεν μπορούν να συνεχιστούν. Οφεί-

λει σήμερα κιόλας να ζητήσει δημόσια συγνώμη για τις
αξίες που δήθεν υποσχέθηκε να υπηρετήσει...
Αν δεν το πράξει τότε η πλειοψηφία του 50,01% θα κα-
ταγραφεί ως ένα συνονθύλευμα συμφερόντων που
ενώθηκαν συγκυριακά με στόχο τη νομή του Δήμου σε
συγκεκριμένες οικογένειες.
Η πλειοψηφία του 50,01% θα είναι πλήρως απονομι-
μοποιημένη και αναντίστοιχη με το αίσθημα του πολίτη
που ζητά εν μέσω κρίσης και γενικευμένης ανεργίας
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ.

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ:

“Το παιχνίδι ήταν πουληµένο!”

Δημοτικό Ρεπορτάζ

Το Συμφωνητικό Συνδιοίκησης και Προγραμματικής σύγκλισης που είδε το φως της δημοσιό-
τητας υπήρξε η αιτία της συνέντευξης του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Μιας συνέντευξης αιχμηρής και
καταγγελτικής μέσα από την οποία ζήτησε την παραίτηση των “υπόλογων δωροληπτών των θέ-
σεων”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.



ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Και το προηγούμενο “Συμφωνητικό Συνδιοίκησης” είναι πλαστό;
Παρ' ότι έχουν περάσει αρκετές μέρες (σε

τόσο σοβαρά θέματα δεν υπάρχουν Σαβ-
βατοκύριακα) και παρ' όλο που περιμέναμε -
εις μάτην - να έχουμε μία απάντηση από τους
φερόμενους ως υπογράφοντες το κυκλοφο-
ρούν (φερόμενο) κατάπτυστο "Συμφωνητικό
Συνδιοίκησης", μέχρι τώρα δεν έχει έρθει τί-
ποτα στα χέρια μας.

Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμα φορά πως, δεν
γνωρίζουμε κατά πόσον το εν λόγω συμφωνη-
τικό είναι έγκυρο ή μη. Σε κάθε περίπτωση όμως,
επειδή τόσο εμείς, όσο και ο κόσμος της Γλυφά-
δας, περιμένουμε μία σαφή και, πάνω απ' όλα, ξε-
κάθαρη απάντηση, καλό θα είναι αυτή να μην
αργήσει κι άλλο.
Τώρα, κατά πόσο αυτό το φερόμενο "Συμφωνη-
τικό" της ντροπής είναι πλαστό, όπως αφήνουν
να εννοηθεί κάποιοι ανεπίσημα, το μόνο που
έχουμε να πούμε, είναι πως, παρόμοιο συμφω-
νητικό έχει υπογραφεί στο πρόσφατο παρελθόν
ανάμεσα σε υποψηφίους Δημάρχους της Γλυφά-
δας, και μάλιστα και αυτό ανάμεσα α' και β' Κυ-
ριακής. Ακριβώς το ίδιο!
Επειδή όμως, ο εκλεγείς μετέπειτα Δήμαρχος Γλυ-

φάδας (Θεοδωρόπουλος) ουδέποτε τήρησε τους
όρους εκείνου του "Συμφωνητικού Συνδιοίκη-

σης", κατά δήλωση της άλλης πλευράς (Λανδρά-
κης), ο τελευταίος έδωσε συνέντευξη τύπου στα

γραφεία της παράταξής του, καλώντας όλα τα το-
πικά και διαδημοτικά Μ.Μ.Ε., όπου ευθέως και
απερίφραστα κατηγόρησε τον πρ. δήμαρχο Γ.
Θεοδωρόπουλο για ασυνέπεια λόγων και έργων.
Πέραν τούτου, παρουσίασε ένα ακριβώς ίδιο
"Συμφωνητικό Συνδιοίκησης" το οποίο σε σύγ-
κριση με το σημερινό φερόμενο αντίστοιχο, οι
μόνες αλλαγές που υπάρχουν είναι στα ονόματα!
Κι επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, κι επειδή
όπως λέει και ο σημερινός δήμαρχος Κ. Κόκκο-
ρης "ο λαός μας παρακολουθεί και μας κρίνει
κάθε στιγμή", γι' αυτό, κλείνοντας, παρουσιά-
ζουμε (προς το παρόν) και κείνο το "Συμφωνη-
τικό Συνδιοίκησης", προκειμένου ο κόσμος της
Γλυφάδας και όχι μόνο αυτός βέβαια, να κρίνει
ποιοι λένε αλήθειες και ποιοι ψέματα.

Σ.Σ.1. Και πάλι επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε στη
διάθεση οποιουδήποτε, να δημοσιεύσουμε την
όποια απάντηση θελήσει να δώσει.
Σ.Σ. 2. Το ιλαρό της υπόθεσης είναι ότι, οι συν-
τάξαντες το σημερινό φερόμενο "Συμφωνητικό
Συνδιοίκησης", δεν μπήκαν στον κόπο να αλλά-
ξουν ούτε καν το βασικό σκελετό του.

Μεγαλόστομα ο νέος μας Δήμαρχος διακή-
ρυττε την προεκλογική περίοδο, αλλά και

τώρα διακηρύττει ότι θα τα αλλάξει όλα, θα αλ-
λάξει η πόλη, θα αλλάξει το σύμπαν. Βλέπετε, η
έννοια της αλλαγής είναι δημοφιλέστατη και έχει
μεγάλη απήχηση στους πολίτες που απογοη-
τευμένοι απο την μέχρι σήμερα κατάσταση στο
Δήμο, θέλουν πραγματικά αλλαγές και μάλιστα
ριζικές και ελπίζουν ίσως κάτι να γίνει. Άλλο
όμως τα λόγια κι άλλο τα έργα. Γιατί δεν φτάνει
να λες μόνο αλλάζω κάτι, σημασία έχει σε ποια
κατεύθυνση το αλλάζεις και σε όφελος ποι-
ανού. Να τι έδειξαν λοιπόν οι μέχρι τώρα 3
πρώτοι μήνες της θητείας του νέου Δημάρχου
με ορισμένες από τις ενέργειες και θέσεις του:

Προχώρησε σε ανίερες συμμαχίες για την
εκλογή του στο β’ γύρο με «συμφωνίες» αντα-
πόδοσης, έμμισθων και άμισθων θέσεων, που
ήδη υλοποιήθηκαν στα Δ.Σ. των Δημοτικών
Επιχειρήσεων, των Νομικών Προσώπων και
των Ειδικών Συνεργατών. Δήμαρχος δηλαδή με
«συμβόλαιο» όπως έγραψε και ο ημερήσιος
τύπος ή που εκτελεί «συμβόλαιο» θα λέγαμε
εμείς.

Έχει αυταρχική συμπεριφορά απέναντι στους ερ-
γαζόμενους που έφτασε μέχρι το σημείο να μη
δέχεται, για ένα διάστημα, ούτε καν να συνομι-
λήσει με το σωματείο τους, αλλά και στην κα-
τασυκοφάντησή τους χωρίς διακρίσεις. Ήδη
έχει δεχτεί καταγγελίες από το σωματείο, την
ομοσπονδία των εργαζομένων στους ΟΤΑ και
την ΑΔΕΔΥ.

«Κατάφερε» να μην εκλεγεί ο Συμπαραστάτης

του Δημότη και της Επιχείρησης από το Δημο-
τικό Συμβούλιο, παρ’ ότι, με τους γνωστούς του
«συμμάχους», διαθέτει την πλειοψηφία που
προβλέπει ο νόμος. Σίγουρα, δεν ήθελε έναν
τέτοιο «ενοχλητικό» ρόλο στα πόδια του, αλλά
όπως έδειξαν και τα γεγονότα, δεν μπορούσε
κιόλας.

Ψήφισε με τους «συμμάχους» του Τεχνικό
Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό του Δήμου
έτους 2011 πλήρως ταυτισμένο με το μνημόνιο
και την κυβερνητική πολιτική και στην ίδια λο-
γική μ’ αυτή των προηγούμενων Δημοτικών
Αρχών που κατηγορούσε. Ένα Τεχνικό Πρό-
γραμμα και έναν Προϋπολογισμό με μεγάλες
μειώσεις, πλασματικότητα και έλλειψη αναπτυ-
ξιακής προοπτικής.

Δεν μπόρεσε, μέχρι τώρα, αν και εκλεγμένος
από τον Νοέμβριο, να εξασφαλίσει χρήματα
από Ευρωπαϊκούς ή κρατικούς πόρους, όπως το
λεγόμενο «πράσινο ταμείο» που δημιουργή-
θηκε στα πλαίσια τακτοποίησης των ημιυπαί-
θριων, όταν ήδη 27 Δήμοι πρόλαβαν μέχρι
τέλος Ιανουαρίου να επιχορηγηθούν με σεβα-
στά ποσά αρκετών εκατομμυρίων
(62.260.709€).

Δεν ξεκαθαρίζει τη στάση του για τη διαχείριση
των απορριμμάτων και τον σχεδιασμό που προ-
ωθείτε από κυβέρνηση και ΕΣΔΚΝΑ, παρά τις
ερωτήσεις των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ. Ει-
δικά για την ανακύκλωση, κανείς δεν γνωρίζει
ακόμα τι θα κάνει με το αποτυχημένο ισχύον
σύστημα, αν θα εφαρμόσει και πότε το πρό-
γραμμα με ξεχωριστούς κάδους και κάδους

κομποστοποίησης που ήδη λειτουργεί με επιτυ-
χία σε άλλους Δήμους.
Αποφεύγει, 2,5 μήνες τώρα, να φέρει προς συ-
ζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα του
Μητροπολιτικού Πάρκου, παρ’ όλες τις εξελί-
ξεις και παρ’ ότι οι ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ το
έχουν ζητήσει εγγράφως και πιέζουν προς αυτή
την κατεύθυνση μαζί με άλλες δημοτικές δυνά-
μεις.

Προσπαθεί συχνά, με υποτιμητικό και ειρωνικό
τρόπο, να απαξιώσει το ρόλο της Αντιπολίτευ-
σης, όσων δηλαδή δεν είναι μαζί του, αμφι-
σβητώντας ακόμα και τη δυνατότητά της να
επιλέγει η ίδια τους εκπροσώπους της στα διά-
φορα όργανα του Δήμου, όπως ο νόμος ορίζει.
Κατασκεύασε δίκη με ψεύτικες κατηγορίες εναν-
τίον δημότη, ότι τάχα μου διέκοψε την συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ευτυχώς
αθωώθηκε), επειδή αυτός τόλμησε να ζητήσει,
με τον δικό του τρόπο από την αστυνομία, την
εφαρμογή των νόμων και των διατάξεων του κ.
Ι. Ραγκούση για τα κρατικά και δημοτικά αυτο-
κίνητα. Η πρακτική αυτή, που στη χώρα μας έχει
την προϊστορία της σε ανώμαλες εποχές, είναι
επικίνδυνη και μόνο κακό μπορεί να προκαλέ-
σει.

Διατηρεί, παράνομα, στο GOLF τους εργαζό-
μενους που μετατάχθηκαν με την 416/10 ομό-
φωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
στο Δήμο, μετά την μετατροπή της εκεί Δημοτι-
κής Επιχείρησης σε «Δημοτική Ανώνυμη Εται-
ρεία». Έτσι ο Γλυφαδιώτικος λαός πληρώνει
τους μισθούς τους, που είναι πάνω από
400.000€ τον χρόνο, για να έχουν καλό γρα-

σίδι οι Golfers, όταν αυτή η επιχείρηση, από
τότε που ιδρύθηκε, απορροφάει κεφάλαια από
το Δήμο χωρίς να του προσφέρει κανένα
έσοδο.

Προσπαθεί να επιβάλλει στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο ένα κλίμα αυταρχισμού και φίμωσης, με
αιχμή την Πρόεδρό του και ορισμένους «φερ-
τούς κλακαδόρους», που σίγουρα δεν προάγει
το δημοκρατικό και γόνιμο διάλογο. Έτσι νο-
μίζει πως πετυχαίνει «μ’ ένα σμπάρο δύο τρυ-
γόνια». Να έχει δηλαδή, όσο γίνεται μικρότερη
πίεση από την Αντιπολίτευση και να διασφαλί-
ζει άφωνη πειθαρχία στην πλειοψηφία. Είναι
όμως γνωστό πως «όποιος σπέρνει ανέμους,
θερίζει θύελλες».

Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα, που πρό-
λαβε ήδη να κάνει, δείχνουν ότι ο νέος Δήμαρ-
χος ενώ ήταν απροετοίμαστος για να διοικήσει,
τόσο από άποψη γνώσης όσο και από άποψη
αντίληψης για τις σχέσεις του με τους εργαζό-
μενους και τις άλλες δυνάμεις, διακατέχεται από
μια υπέρμετρη αλαζονεία που στην πράξη τον
οδηγεί να πριονίζει από μόνος του το κλαδί
πάνω στο οποίο κάθεται. Σ’ αυτή τη δύσκολη
συγκυρία και με δεδομένα τις μέχρι τώρα χαμέ-
νες τετραετίες και τα συσσωρευμένα προβλή-
ματα στην πόλη, εκείνο που χρειάζεται είναι μια
σεμνή Δημοτική Αρχή που θα ανασκουμπωθεί
και αξιοποιώντας καλοπροαίρετα όλες τις δυ-
νάμεις με σεβασμό στο ρόλο τους, θα πει την
αλήθεια στο λαό, θα εργαστεί και θα αγωνιστεί
μαζί του για τη λύση των προβλημάτων. Τέτοια
Δημοτική Αρχή δεν είναι η παρούσα.

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

“Ο ∆ήµαρχος που θα άλλαζε το σύµπαν...”
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ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: Κύπρου 74
τηλ.: 210 9952145
ΒΟΥΛΑ: Πλαστήρα 8
τηλ.: 210-8992777
ΓΛΥΦΑΔΑ: Αγ. Κωνσταντίνου 10
τηλ.: 210-8943888
ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ: Γούναρη 11
τηλ.: 210-9601920
ΝΙΚΑΙΑ: Π. Ράλλη 507
τηλ.: 210-4918888
ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3
τηλ.: 210-96 54 740

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΕΤΕΣ ΤΟΓΡΙΔΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΓΡΙΔΗΣ
ΤΗΛ.: 6944 310580

ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΟΓΡΙΔΗΣ
ΤΗΛ.: 6044 310579

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Η Διεύθυνση του Λυκείου των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ συγχαίρει τους μαθητές της Β’
τάξης:

� Βήχου Δανάη
� Καλοζούμη Παναγιώτη
� Παπαβασιλείου Πολυτίμη

και τους καθηγητές:

� Μεϊντάνη Δημήτρη (Χημικό)
� Παναγιωτακόπουλο Γιώργο (Φυσικό)
� Σιδερίδου Μαρία (Βιολόγο)

για την 1η θέση στο διαγωνισμό Λυκείων της Δ’
Διεύθυνσης Αθήνας (Λύκεια Γλυφάδα, Ελληνικού,
Αργυρούπολης, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου) για την
9η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΩΝ EUSO 2011 με πειράματα Φυσικής, Χη-
μείας και Βιολογίας και για τη 13η θέση στον
Πανελλήνιο διαγωνισμό EUSO 2011.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Η Διεύθυνση της Σχολής συγχαίρει τους μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου:
� Καραμολέγκου Δήμητρα - Δωροθέα

Β’ Γυμνασίου
� Πετρούτσου Βασιλική Β’ Γυμνασίου
� Παραγυιό Αντώνη Β’ Γυμνασίου
� Βουτσά Χρήστο Γ’ Γυμνασίου
� Γιαλέσα Δήμητρα Γ’ Λυκείου
� Ηλιόπουλο Κων/νο Γ’ Λυκείου
� Κούζο Αντώνη Γ’ Λυκείου

και τον καθηγητή ΖΟΥΒΕΛΟ ΔΗΜΗΤΡΗ (Μαθη-
ματικό) για την επιτυχία τους στον 71ο ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “Ο
ΘΑΛΗΣ” που διοργάνωσε η Ελληνική Μαθημα-
τική Εταιρεία.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
25%

100

50

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ

50%

37 χρόνια
δίνουν

στους μαθητές τους
τη δυνατότητα
να αριστεύουν

37 χρόνια
δε βγάζουν

μόνο καλά μυαλά
αλλά

και καλά παιδιά

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Αβέρωφ 12, 16452 Αργυρούπολη - Τηλ.: 210 - 96 48 292, 210-9648908, 210-9617814, 210-9617817- FAX: 210-9617817
e-mail: zohs@ath.forthnet.gr - www.zohs-school.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΖΩΗ
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον
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ΛEΩΦOPOΣ BAPHΣ - KOPΩΠIOY
META TO JUMBO ΠPOΣ AEPO∆POMIO 800 µ. αριστερά

ΓIA TIΣ HΛEKTPIKEΣ ΣYΣKEYEΣ ΣAΣ
NEO KATAΣTHMA 3.000 τ.µ.

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

ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ
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Αγαπητοί συνδημότες,

Αναφορικά με το «φλέγον» ζήτημα
περί υπάρξεως ή μη μνημονίου συνερ-
γασίας με τον Δήμαρχο Γλυφάδας κ. Κ.
Κόκκορη και την παράταξή μου και
«άλλων δαιμονίων»…Έχω να δηλώσω
τα εξής…

Ουδέποτε έκρυψα ότι μεταξύ πρώτης
και δευτέρας Κυριακής συναντήθηκα και
συνομίλησα και με τους δύο υποψηφί-
ους κ.κ. Κόκκορη και Βαρβιτσιώτη κα-
τόπιν δικής τους πρωτοβουλίας,
προφανώς για ανταλλαγή απόψεων και
τυχόν αναζήτηση πλαισίου συνεργα-
σίας τόσο προεκλογικά όσο και μετε-
κλογικά…Προφανώς αυτήν του την
πρωτοβουλία ο ηττημένος υποψήφιος
Δήμαρχος κ. Βαρβιτσιώτης σήμερα την
χαρακτηρίζει «ντροπή»! Σαφώς και έχει
κάθε δικαίωμα στην αυτοκριτική…αλλά
αυτό αφορά άλλη επιστημονική προ-
σέγγιση και όχι τα δημοτικά πράγματα!

Στη συνέχεια και αφού έλαβα σοβαρά
υπόψη τις θέσεις και τις απόψεις και των
δύο υποψηφίων τόσο σε προγραμμα-
τικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συ-
νεργασίας και αφού τα έθεσα υπόψη
στον πυρήνα της παρατάξεως μου, λά-
βαμε την απόφαση να στηρίξουμε τον
Κώστα Κόκκορη και τη «Δυνατή Γλυ-
φάδα» την δεύτερη Κυριακή των εκλο-

γών ως την πιο κατάλληλη, κατά την
άποψη μας, μεταξύ των δύο, υποψη-
φιότητα, ανοικτά, δημόσια και στο
προσκήνιο κι όχι ύπουλα και παρασκη-
νιακά σαν κάποιες άλλες παρατάξεις
που δήλωναν δημόσια ουδετερότητα
και άλλα έπρατταν στο παρασκή-
νιο…Άλλωστε μπορεί με τον κ. Βαρβι-
τσιώτη να με συνέδεαν οι ιδεολογικές
μας καταβολές, μολονότι τελευταίως
έχω μπερδευτεί σχετικά με το σε ποιο
κόμμα βρίσκεται, αλλά δεν υπήρχε τί-
ποτε άλλο που να μας συνδέει, απεναν-
τίας οι στενοί του συνεργάτες και οι
επιλογές του που συμπεριλήφθηκαν
μετά βαΐων και κλάδων στο ψηφοδέλ-
τιο του και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι
για το σημερινό κατάντημα της πόλης
μετά από τα τέσσερα τελευταία χρόνια
που πρωτοστάτησαν στη απαξίωσή της
κι όχι μόνο ήταν και είναι για εμένα το
απαγορευτικό για κάθε συνεργασία με
την παράταξη αυτή. Το ζήτημα αυτό το
είχα θέσει στον κ. Βαρβιτσιώτη πολύ
πρώιμα, πριν ακόμα ανακοινώσει επί-
σημα την υποψηφιότητά του, όταν και
πάλι τότε με δική του πρωτοβουλία με
είχε συναντήσει!

Αντιλαμβάνομαι πως ο χρόνος που επε-
λέγη (πέντε μήνες μετά τις εκλογές), για
να δημιουργηθεί μείζον ζήτημα περί
μνημονίου, ύβρεων και άλλων χυδαι-
οτήτων, μόνο τυχαίος και ανύποπτος
δεν είναι, καθώς εντελώς συμπωματικά
συνέπεσε με την έκδοση της απόφασης
του Πρωτοδικείου Πειραιώς που επι-
κύρωσε το αποτέλεσμα των εκλογών
και ανέδειξε τον Κ. Κόκκορη Δήμαρχο
Γλυφάδας. Προφανώς, αυτός είναι ο
τρόπος που προέκρινε ο κ. Βαρβιτσιώ-
της και η παράταξή του να διαχειριστεί
την ήττα του…Το μόνο που έχω να
κάνω επ’ αυτού είναι να του θυμίσω τη
ρήση του Πλάτωνα « ακόμα κι αν φέ-
ρεις μια κακή ζαριά… τούτο προσπά-
θησε μόνο να κάνεις την κακή ζαριά
σου ένδοξη!».

Όσο για κάποιους συμπλεγματικούς
«μεροκαματιάρηδες» καθ’ έξη υβριστές
με περισσή κακοήθεια και βλακεία, κά-
ποιους που επιδίδονται σθεναρά σε
ασκήσεις επί χάρτου και σε κάποιους
άλλους που σπεύδουν, άνευ ετέρου, να
τα υιοθετούν και να τα φιλοξενούν όλα
αυτά … η συνέχεια στις αίθουσες των
Δικαστηρίων!
Τέλος, για όσους κόπτονται για τις σχέ-
σεις μου με το Δήμαρχο Γλυφάδας έχω
να δηλώσω πως αυτές δεν χρειάζονται
κείμενα και δεν στηρίζονται σε μνημό-
νια και υπογραφές (αυτά είναι για κάτι
ανδρείκελα που ούτε λόγο έχουν ούτε
υπόληψη) στηρίζονται στο λόγο μας,
ως άντρες, στην ταύτιση των θέσεων,
των πεποιθήσεων και των επιδιώξεων
μας και στον αγώνα μας για μια καλύ-
τερη Γλυφάδα, απαλλαγμένη από όλους
αυτούς που το μόνο που επιδιώκουν,
χρόνια τώρα, είναι την αδράνεια, την
απραξία και την ικανοποίηση μόνο των
προσωπικών τους επιδιώξεων.

Εγώ προσωπικά δεν κατέχω καμία θέση
στη διοίκηση του Δήμου και δεν έχω
και καμία τέτοια φιλοδοξία, άλλωστε
έχω κατακτήσει το δημαρχιακό θώκο,
με ποσοστό 62%, όπως και πολλές
άλλες προβεβλημένες θέσεις στην πο-
ρεία της ζωής μου, και είμαι, κατά συ-
νέπεια, αρκετά χορτάτος από αξιώματα
και αναγνωρισιμότητα, αν αναλογιστεί
κανείς πως ξεκίνησα μόνος, στην
Αθήνα, δεκαπέντε χρονών, ερχόμενος
από τον τόπο καταγωγής μου τον Δρα-
πανιά, Χανίων Κρήτης. Όμως η Γλυ-
φάδα, σήμερα, αλλάζει σελίδα είτε το
θέλουν κάποιοι είτε όχι και προς την
κατεύθυνση αυτή θα συνδράμω τα μέ-
γιστα, για να επιτύχει σε αυτό ο Κώστας
Κόκκορης.

Με φιλικούς Χαιρετισμούς,
Και ευχές για ένα αισιόδοξο Πάσχα

Στέλιος Λανδράκης

Ανοιχτή επιστολή του Στ. Λανδράκη σχετικά µε
το (φερόµενο) "Συµφωνητικό Συνδιοίκησης"

παραπολιτικά

Η πραγματικότητα τους διαψεύδει

Τα είπε όλα ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στη συνέντευξη τύπου
στο Congo Palace και εμείς μπορεί να λέμε όταν αναφερό-

μαστε στο "Συμφωνητικό Συνδιοίκησης", το "φερόμενο υπο-
γραφέν", όμως, εκείνος απαριθμώντας και περιγράφοντας τις
θέσεις που πήρε ο κάθε ένας από τους αναφερόμενους σ' αυτό,
απέδειξε πως, η πραγματικότητα αποδεικνύει με τον καλύτερο
τρόπο αν είναι πλαστό ή όχι.
Οι πολίτες έχουν νοημοσύνη να κρίνουν και να καταλάβουν.
Πόσο μάλλον όταν ο κ. Βαρβιτσιώτης παραδέχθηκε ότι οι ίδιες
προτάσεις έγιναν και σ' αυτόν.

Συνεδριάζουν τα "όργανα"
της Τ.Ο. του ΠΑΣΟΚ Γλυφάδας

Όπως πληροφορηθήκαμε, συγκέντρωση στην Τοπική Ορ-
γάνωση του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί σήμερα το

βράδυ με θέμα, ανάμεσα και σε άλλα, τα τελευταία γεγονότα
στη Γλυφάδα (Συμφωνητικό Συνδιοίκησης κλπ.).
Παρόντες θα είναι η Συντονιστική Γραμματεία της Τ.Ο., οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι που είναι μέλη, ο γραμματέας της Νομαρ-
χιακής Χρ. Σωτηρόπουλος, ο δήμαρχος Κ. Κόκκορης και φυσικά
ο πρόσφατα παραιτηθείς και ανεξάρτητος πλέον δημοτικός σύμ-
βουλος Νικηφόρος Τσαρούχας.
Αυτονόητο είναι ότι, η γενικότερη ατμόσφαιρα δεν θα είναι και
τόσο "ζεστή" για τον Κ. Κόκκορη. Το κατά πόσο θα μπορέσει
να ξεπεράσει το στενό της "Σκύλας και της Χάρυβδης" που ο
ίδιος απ' ότι φέρεται δημιούργησε, θα φανεί στο άμεσο μέλ-
λον.
Πάντως, οι πληροφορίες μας φέρουν πως ο Κ. Κόκκορης, έχει
σε "στενό μαρκάρισμα" τη δημοτική του ομάδα φοβούμενος
και άλλες - τυχόν - διαρροές.
Βέβαια, το κατά πόσον η ανεξαρτητοποίηση του Νικηφόρου
Τσαρούχα και τα όσα καταγγελτικά αναφέρει για το δήμαρχο,
θα βρουν και άλλα ανοικτά ώτα, θα δείξει.

Γαργάρα

Πολύ και μεγάλο το παρασκήνιο στα δημοτικά της Γλυφάδας
και τα απόνερα που δημιούργησε η δημοσιοποίηση του

γνωστού σε όλους πια "Συμφωνητικό Συνδιοίκησης", σωστό
τσουνάμι.
Πληροφορίες μας, φέρουν ομάδα νεοεκλεγμένων συμβούλων
του Κ. Κόκκορη να συνεδριάζει εκτός Δημαρχείου, προκειμέ-
νου να εκδώσει πολιτικό κείμενο, αφού, προηγουμένως είχε
ζητήσει απαντήσεις και δεν πήρε από το Δήμαρχο για το "Συμ-
φωνητικό".
Μόνο που στο τέλος δείλιασαν (νεοεκλεγμένοι και άπειροι
γαρ), και έκαναν τη δήλωση... "γαργάρα!"...

Άλλα κόλπα...

Τι κάνει ένας δήμαρχος όταν έχει μία προβληματική δημοτική
επιχείρηση "φιλέτο" στο Δήμο του για να πάει μπροστά και

να βγει από την προβληματική οικονομική θέση που βρίσκεται;
Μα πολύ απλά. Τοποθετεί στη θέση του Διευθύνοντος Συμ-
βούλου μια 23χρονη κοπέλα, που φέρεται να βρίσκεται στην
Αμερική και κάνει το μεταπτυχιακό της.
Παρεπιμπτόντως και όπως ακούσαμε στη συνέντευξη τύπου του
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αυτή η κοπέλα είναι κόρη του κ. Παπα-
δόπουλου, ενός εκ των συμβαλλομένων στο φερόμενο υπο-
γραφέν ανάμεσά τους, γνωστό μας πια "Συμφωνητικό
Συνδιοίκησης".
Αμέ! "Άλλα κόλπα" όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος Βλάσης
Μπονάτσος. Πασοκικά, αξιοκρατικά και... διαφανή!
Και βέβαια με την κυρία Παπαδοπούλου δεν έχουμε τίποτα.
Αλλά το νεαρό της ηλικίας της μας προβληματίζει... μια και είναι
δεδομένο ότι, σ' αυτή την ηλικία δύσκολο είναι να διαθέτει
την ανάλογη εμπειρία, αλλά και τις απαραίτητες γνώσεις.

Όταν παρακολουθήσαμε για πρώτη
φορά την προεδρία της κυρίας

Σάκκου, είπαμε πως, να και ένας (μία
συγκεκριμένα) πρόεδρος που θα βάλει
τάξη και δεν θα αφήσει τα πράγματα να
ξεφύγουν, όπως γινόταν με την προ-
ηγούμενη διοίκηση Θεοδωρόπουλου.
Από το σημείο αυτό, όμως, μέχρι αυτό
που είδαμε προχθές στη συζήτηση του
Προϋπολογισμού και του Τεχνικού
Προγράμματος, όπου η κ. Σάκκου

έδειξε ότι... "ξέφυγε", υπάρχει δια-
φορά.
Με πολύ απόλυτο και απότομο, αυταρ-
χικό θα τολμήσουμε να πούμε, τρόπο,
"απαγόρευσε" στην κυριολεξία τις
ερωτήσεις προ ημερησίας διάταξης, φτά-
νοντας στο σημείο να κλείνει τα μικρό-
φωνα τόσο του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
όσο και της Αθηνάς Λυγνού.
Η Διοίκηση δεν ήθελε με κανένα τρόπο
απ' ότι φάνηκε, να επιτρέψει στην αντι-

πολίτευση να κάνει ερωτήσεις και να ζη-
τήσει απαντήσεις για το "Συμφωνητικό
Συνδιοίκησης".
Και βέβαια, ο φόβος τους ήταν μήπως η
ομάδα που συνεδρίασε την Κυριακή το
βράδυ για να εκδώσει τη δήλωση, επη-
ρεαζόταν και δεν ψήφιζε τον προϋπο-
λογισμό.
Μετά από αυτό βέβαια η αξιωματική αν-
τιπολίτευση αποχώρησε διαμαρτυρό-
μενη γι' αυτή τη συμπεριφορά.

Ατόπημα της Άννας Σάκκου



Με αφορμή την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευ-
σης του Δήμου μας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή επι-

τυχία στο έργο που έχετε αναλάβει και να σας δηλώσω την
αμέριστη συμπαράσταση τόσο εμού προσωπικά όσο και του συ-
νόλου των μελών της παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ».
Έχοντας βαθιά πίστη στη λειτουργία του νέου αυτού θεσμού, αλλά
και έχοντας εμπράκτως στηρίξει τη διαδικασία της διαβούλευσης
ήδη από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, όταν με μια μακρά διαδι-
κασία αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες της Γλυφάδας η
παράταξη «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» κατέθεσε την πρότασή μας
για την πόλη, σας καλώ να εργαστούμε σκληρά για το καλό της
Γλυφάδας βάζοντας στην άκρη τα όποια μικροκομματικά συμφέ-
ροντα.

Αν και σήμερα θα ήθελα να είμαι μαζί σας, οι κοινοβουλευτικές
μου υποχρεώσεις δεν μου το επέτρεψαν. Η παράταση των εργα-
σιών της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας της Συνέλευσης της Δυτι-
κοευρωπαϊκής Ένωσης κατά δύο ακόμα μέρες ανέβαλαν την
προγραμματισμένη για σήμερα άφιξη μου, και με ανάγκασαν να
παραμείνω στο εξωτερικό προκειμένου να υπερασπιστώ τα συμ-
φέροντα της χώρας μας.
Σε επόμενες εργασίες της Επιτροπής θα είμαι παρών ώστε να κά-
νουμε πράξη τη Διαβούλευση για το καλό της Γλυφάδας.

Με εκτίμηση,
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ:
Να μπουν στην άκρη τα μικροκομματικά
συμφέροντα για το καλό της Γλυφάδας

Τα μπρος - πίσω ο Χρυσοχοϊδης

Ακυρώθηκε η ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Μιχάλη
Χρυσοχοϊδη, στο κινηματοθέατρο "Μελίνα Μερ-

κούρη" στην Άνω Γλυφάδα.
Από την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ η επίσημη δικαιο-
λογία ήταν ότι ο Υπουργός έπρεπε να βρίσκεται στη Βουλή.
Όμως, αν λάβουμε υπόψη την αποδοκιμασία που εισέπραξε
ο κ. Πάγκαλος όταν πήγε για φαγητό στα Καλύβια (τον γι-
αούρτωσαν), εύκολα μπορεί κανείς να κάνει συνυρμούς
ανάλογους, αφού από νωρίς είχε κυκλοφορήσει ανακοί-
νωση της Επιτροπής Κατοίκων που καλούσε σε συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας.

Το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως ακολούθως:

Να οργανώσουμε τις αντιστάσεις μας
Να ακυρώσουμε την πολιτική τους

Συμπολίτες/συμπολίτισσες,

Σήμερα 16/3 "επισκέπτεται την πόλη μας ένας από τους πιο σκληρούς
εκφραστές της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του
μνημονίου, της ΕΕ και του ΔΝΤ.
Ο Μ. Χρυσοχοϊδης σήμερα φορώντας το καπέλο του υπουργού ανά-
πτυξης θα επιχειρήσει να μας πείσει ότι το ξεπούλημα της δημόσιας
περιουσίας, των ΔΕΚΟ και του αεροδρομίου είναι προς όφελος του
ελληνικού λαού. Μόλις πρόσφατα φορώντας το καπέλο του υπουρ-
γού "προστασίας του Πολίτη" επιχειρούσε να μας πείσει ότι το επα-
ναλαμβανόμενο όργιο καταστολής και τρομοκράτησης στις λαϊκές και
εργατικές κινητοποιήσεις αποτελεί το απαύγασμα της "δημοκρατίας"
που μας επιφυλάσσουν.

Τσάμπα είναι τα λόγια τα μεγάλα κι αυτοί οι "τσαμπατζήδες" τα έχουν
εύκολα καθώς ονομάζουν το εργατικό κίνημα "συντεχνία, τη διάλυση
των σχολείων "παιδαγωγικό μέτρο" και την ιδιωτικοποίηση των πα-
νεπιστημίων "φυσικό φαινόμενο", τη μείωση των μισθών "αποτε-
λεσματική διαχείρηση", τη μείωση των προσλήψεων εξορθολογισμό,
τους φόρους "κοινωνική αλληλεγγύη και το ξεπούλημα της δημόσιας
περιουσίας "αναπτυξιακό μέτρο".

Δεν χρειαζόμαστε όμως "παπαγαλάκια" για να πείσουν ή όχι για το
αυτονόητο. Αυτή η πολιτική που διεκδικεί να καταργήσει κάθε είδους
εργατικού δικαιώματος και λαϊκής κατάκτησης, θα ηττηθεί στο δρόμο
του αγώνα από τους ανυποχώρητους αγώνες του λαϊκού κινήματος
από τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τη νεολαία και όσοι τη
στηρίζουν είναι ανεπιθύμητοι όσο και η πολιτική τους.

Καλούμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας Τετάρτη 16/3 στις 7.00 μ.μ.
έξω από το Θέατρο "Μελίνα Μερκούρη" Γ. Γεννηματά και Ανατολι-
κής Ρωμυλίας.

Επιτροπή Κατοίκων Γλυφάδας
ενάντια στο μνημόνιο και τις αντιλαϊκές πολιτικές

Και δεν ήθελε και δεν μπορούσε
Δελτίο τύπου
των “ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ”

ΟΣυμπαραστάτης του Δημότη και της
Επιχείρησης είναι ένας νέος θεσμός

που προβλέπεται στο άρθρο 77 του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» σε Δήμους πάνω από
20.00 κατοίκους. Υποψηφιότητα μπο-
ρούν να βάλουν δημότες που δεν είναι αι-
ρετοί στο Δήμο, στην Περιφέρεια ή
βουλευτές και δεν έχουν τα κωλύματα
εκλογιμότητας του νόμου. Επιλέγεται με
μυστική ψηφοφορία από το Δημοτικό
Συμβούλιο με πλειοψηφία των 2/3 του
συνόλου των μελών του, μέσα σε απο-
κλειστική προθεσμία δύο μηνών από την
εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής
και την ακολουθεί σε θητεία.

Ο ρόλος του είναι να δέχεται καταγγελίες
θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για
κακοδιοίκηση και να διαμεσολαβεί προ-
κειμένου να επιλύονται τα σχετικά προ-
βλήματα. Είναι υποχρεωμένος να απαντά
εγγράφως μέσα σε τριάντα ημέρες και να
συντάσσει ετήσια έκθεση που παρουσιά-
ζεται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απο-
λογισμό της Δημοτικής Αρχής. Μπορεί
επίσης να προβαίνει σε προτάσεις βελ-
τίωσης της διοίκησης του Δήμου και συμ-
περασματικά είναι μια σημαντική θέση
που, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να
συμβάλει στην καλυτέρευση των υπηρε-
σιών του Δήμου προς τους πολίτες.

Η νέα Δημοτική Αρχή, παρ’ ότι στα λόγια
έδειχνε πως στηρίζει το νέο θεσμό, στην
πράξη αποδείχθηκε ότι δεν τον πιστεύει
κι απ’ ότι έδειξε η ψηφοφορία και δεν
ήθελε, αλλά και δεν μπορούσε να συμ-
βάλλει στην επιλογή ενός πραγματικά
εγνωσμένου κύρους προσώπου, όπως
προβλέπει ο νόμος, στη θέση αυτή.
Το ότι δεν τον ήθελε επιβεβαιώθηκε από
τη στάση της, διότι:
Δεν ανέλαβε καμία πρωτοβουλία ώστε να

δρομολογηθούν διεργασίες συναίνεσης
με αναζήτηση προσώπου που μπορούσε
να εξασφαλίσει την ψήφο των 2/3 των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όρισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, για την επιλογή του Συμπα-
ραστάτη, την τελευταία ημέρα της δίμηνης
προθεσμίας, ώστε να μην υπάρχει χρόνος
για δεύτερη ευκαιρία σε επόμενη συνε-
δρίαση, όπως έγινε για παράδειγμα στην
περιφέρεια Αττικής και είχε αποτέλεσμα.
Το ότι δεν μπορούσε επίσης επιβεβαι-
ώθηκε από τα γεγονότα, διότι :
Έθεσαν υποψηφιότητα από τον χώρο της
πολλοί υποψήφιοι, οι περισσότεροι από
τους συνολικά 15, γεγονός που έδειξε
ότι δεν έγινε κατορθωτό να υπάρξει συ-
νεννόηση, υπερίσχυσαν οι εγωισμοί και
οι φιλοδοξίες και όχι το συμφέρον του
Δήμου και των δημοτών.
Παρά τις εκλύσεις της Πρόεδρου των
ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ κ. Αθηνάς
Λυγνού, δεν κατάφερε ούτε την ύστατη
στιγμή της τελευταίας ψηφοφορίας, όπου
ήδη είχαν φανεί οι δυνατότητες του κα-
θενός υποψηφίου σε ψήφους, να συντο-
νίσει τα στελέχη της.

Το ότι δεν εκλέχθηκε τελικά Συμπαρα-
στάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
και κυρίως όπως εξελίχτηκαν τα πράγ-
ματα, είναι μια ήττα της Δημοτικής Αρχής
και του Δημάρχου προσωπικά, στους
πρώτους μάλιστα μήνες της θητείας της,
που επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας ότι η
συνοχή της είναι επιφανειακή και στις
πρώτες δυσκολίες δεν αντέχει, πόσο μάλ-
λον όταν έρθουν μεγαλύτερες!

Οι ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, έχοντας ξε-
κάθαρη θέση από την αρχή, προσπάθη-
σαν να υπάρξει συναίνεση και να επιλεγεί
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επι-
χείρησης. Αρχικά οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι της κίνησης ψήφισαν πρόσωπο από
το χώρο τους, όταν όμως διαπίστωσαν,

στη δεύτερη ψηφοφορία, ότι δεν συγ-
κεντρώνει ικανό αριθμό ψήφων, τότε
έδωσαν την ψήφο τους σε άλλο πρό-
σωπο που είχε τα προσόντα αλλά και τη
δυναμική της συσπείρωσης ευρύτερων
δυνάμεων.

Η Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝ-
ΤΩΝ κ. Αθηνά Λυγνού, όταν είδε το δια-
φαινόμενο αδιέξοδο στην τρίτη
ψηφοφορία (είχε αρχικά οριστεί από το
Δημοτικό Συμβούλιο να γίνουν 3 ψηφο-
φορίες) ζήτησε να γίνει και τέταρτη, το-
ποθετούμενη ανοιχτά υπέρ μιας κοινά
αποδεκτής λύσης. Τελικά και η τέταρτη
ψηφοφορία ήταν άκαρπη και δυστυχώς ο
νέος αυτός θεσμός δεν θα λειτουργεί για
τα επόμενα 3,5 χρόνια στο Δήμο μας, με
ευθύνη κυρίως της Δημοτικής Αρχής και
των συμμαχικών σ’ αυτή δυνάμεων της
ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΓΛΥΦΑΔΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΛΗ και της ΑΝΕΞΑΡ-
ΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ.

Όσο για τη συζήτηση που γίνεται για το
αν οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος
διευκολύνουν την εκλογή, πιστεύουμε ότι
δεν είναι το κύριο. Πράγματι ο ΚΑΛΛΙ-
ΚΡΑΤΗΣ, πέρα από το γενικό αρνητικό
πλαίσιο που δημιουργεί για την Αυτοδι-
οίκηση, έχει κενά, ασάφειες, αντιφάσεις
και προχειρογραμμένα άρθρα, προϊόν και
της βιασύνης να ψηφιστεί εσπευσμένα
από τη Βουλή λόγω μνημονίου. Στην
προκειμένη όμως περίπτωση εκείνο που
δοκιμάστηκε δεν είναι ο νόμος, αλλά η
δυνατότητα των περισσότερων δημοτι-
κών συνδυασμών να συνδιαλέγονται και
να προσεγγίζουν τα ζητήματα με βάση το
καλό των δημοτών και όχι στενά της πα-
ράταξής τους. Βεβαίως και ο νόμος πρέ-
πει να συζητηθεί ώστε να προβλεφθούν
διαδικασίες ψηφοφορίας που να εξα-
σφαλίζουν περισσότερες δυνατότητες
στο να υπάρχει αποτέλεσμα.
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Ρεαλιστικός, αποτελεσματικός, νοικοκυρεμέ-
νος αλλά και προσαρμοσμένος στα σημε-

ρινά δεδομένα της σοβαρής οικονομικής
κρίσης, που διέρχεται όλη η χώρα, είναι ο
Προϋπολογισμός που ψηφίστηκε από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο του δήμου Αλίμου για το
2011, την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011, στην αί-
θουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου-
λίου.

Στην εισήγηση του για τον Προϋπολογισμό ο
Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός τόνισε: «Το
να καταρτιστεί Προϋπολογισμός για το 2011
είναι σίγουρα μια δύσκολη υπόθεση όχι μόνο
στο Δήμο μας, αλλά σε όλη την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση.
Πρώτον: Γιατί η οικονομική συγκυρία για τη
χώρα μας αγγίζει τα χειρότερα επίπεδα.

Δεύτερον: Γιατί οι επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης φθάνουν και στο Δήμο μας, όπως και σε
όλη την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Την ίδια στιγμή το
Υπουργείο Εσωτερικών μας αιφνιδιάζει με τις
απροειδοποίητες περικοπές των κονδυλίων και
τη διαχείριση που κάνει.

Τρίτον: Γιατί βρισκόμαστε ήδη στον τρίτο μήνα
του 2011. Ενώ ήμασταν από πέρυσι έτοιμοι να
ψηφίσουμε Προϋπολογισμό, η Κεντρική Διοί-
κηση για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους ου-
σιαστικά μας απαγόρευε να προχωρήσουμε στην
κατάρτιση του.

Τέταρτον: Γιατί ανεξάρτητα απ’ όλα τα παρα-
πάνω, ο Δήμος μας έχει τα χρόνια οικονομικά
προβλήματα που γνωρίζετε, ιδίως σε σχέση με τα
ζητήματα γης.

Το να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις δυσχέ-
ρειες αυτές αποτελεί για εμάς πρόκληση. Με στα-
θερότητα, σκληρή δουλειά, με οργάνωση,
υπευθυνότητα και αγάπη για την πόλη μας, συνε-
χίζουμε με συνέπεια στο δρόμο που τα τελευταία
χρόνια έχουμε χαράξει.
Τη χρονιά που πέρασε είχαμε μείωση των ΚΑΠ
και ΣΑΤΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών συνο-
λικά 2.080.000 €, αλλά αυξήσαμε τα τακτικά μας
έσοδα κατά 2.000.000 € περίπου, χωρίς να αυ-
ξήσουμε τα Δημοτικά Τέλη. Συγκρατήσαμε τις δα-
πάνες και ταυτόχρονα αποπληρώσαμε 2.089.000
€ παλαιές υποχρεώσεις.
Στον φετινό προϋπολογισμό που κρατάτε στα
χέρια σας, οπωσδήποτε είναι φανερή η κατεύ-
θυνση μας να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που ανα-
λάβαμε πρόσφατα απέναντι στους συμπολίτες
μας. Να διαχειριστούμε μετρημένα και συνετά και
το τελευταίο ευρώ!

Να μειώσουμε κατά το δυνατόν τα έξοδα, παρά
τις συνεχείς αυξήσεις στα καύσιμα και τα αναλώ-
σιμα.
Να συνεχίσουμε να αποπληρώνουμε προηγού-
μενες οφειλές σε τρίτους, μειώνοντας το άνοιγμα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μείωση που
πετύχαμε στα μισθώματα ακινήτων που καταβά-
λουμε κάθε μήνα σε τρίτους, έπειτα από επανα-
διαπραγμάτευση μαζί τους.
Όλα αυτά οδηγούν σε έναν νοικοκυρεμένο προ-
ϋπολογισμό, μειωμένο κατά περίπου 3,5 εκα-
τομμύρια € σε σχέση με πέρυσι, παρ’ όλο που
φέτος έχουν προστεθεί και καινούριες υποχρεώ-
σεις από οφειλές για απαλλοτριώσεις».
Ο Προϋπολογισμός και το Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης του δήμου Αλίμου για το 2011, εγκρί-
θηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλει-
οψηφία.

Γιορτάζει η πατρίδα! Μεγάλη χαρά! Σιμά
της η δόξα μ΄ ολάσπρα φτερά.

Γιορτάζει η πατρίδα! Σε κάθε μεριά, μυρί-
ζουν οι δάφνες γελά η Λευτεριά.
Σ΄ αυτή τη γιορτή της ελάτε παιδιά. Ψηλά τη

σημαία Ψηλά τη καρδιά!
Με αυτό το σύνθημα τα Προνήπια του Ε΄
Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Αλί-
μου, γιόρτασαν την Επέτειο της 25ης Μαρ-
τίου, την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011, στη

θεατρική σκηνή Κάρολος Κουν.
Την γιορτούλα προλόγισε η Διευθύντρια
του σταθμού Γιώτα Νικολάου-Καλαθιαν-
νάκη, ενώ τον δικό του χαιρετισμό απηύ-
θυνε και ο Πρόεδρος Νίκος Παπανικολάου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Αλίμου
στην συνεδρίαση του την Δευτέρα 28

Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τις επικεί-
μενες συνενώσεις και συγχωνεύσεις σχολι-
κών μονάδων αποφάσισε ομόφωνα:

Διαφωνεί με οποιαδήποτε συγχώνευση σχο-
λικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης, είτε του 3ου και 4ου Γυ-
μνασίου, είτε 2ου και 3ου Λυκείου, είτε οι-
ασδήποτε άλλης σχολικής μονάδας στον
Άλιμο, τώρα ή στο μέλλον.
Ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να μην προ-
χωρήσει σε καμία συγχώνευση σχολείων
στον Άλιμο.
Ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και από τα

αρμόδια όργανα του Δήμου, να εκπονήσουν
μελέτη για την ανέγερση νέων σχολικών μο-
νάδων στον Άλιμο, για τις οποίες υπάρχει έν-
τονη ανάγκη.
Ζητά άμεσα να αυξηθούν τα διατιθέμενα κον-
δύλια για τις λειτουργικές δαπάνες και την
αξιοπρεπή συντήρηση των σχολείων.

Με μεγάλη επιτυχία και με σημαντική συμμε-
τοχή Αλιμιωτών έγινε και αυτή τη φορά η Εθε-
λοντική Αιμοδοσία από το Δήμο Αλίμου.
Στην Αιμοδοσία, που διεξήχθη στα Δημοτικά
Ιατρεία την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26
Φεβρουαρίου 2011, συμμετείχαν 82 εθε-

λοντές αιμοδότες και συγκεντρώθηκαν 67
φιάλες αίματος.

Η Αιμοδοσία έγινε με τη συνεργασία του νο-
σοκομείου Ασκληπιείο Βούλας, για την ενί-
σχυση της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος που

λειτουργεί στο Δήμο και εξυπηρετεί καθημε-
ρινά άμεσες ανάγκες σε αίμα.
Η επόμενη Εθελοντική Αιμοδοσία έχει προ-
γραμματιστεί για τις 24 και 25 Ιουνίου 2011,
στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων (Καλαμα-
κίου 72 & Ερεχθείου 31).

Κύκλο εννέα λαϊκών ενημερωτικών συνελεύσεων για την οικονομική κα-
τάσταση του δήμου ξεκινά αυτή τη βδομάδα ο δήμος Ελληνικού – Αρ-

γυρούπολης.
Οι λαϊκές συνελεύσεις θα αρχίσουν την Τετάρτη 30 Μάρτη και θα διαρ-
κέσουν μέχρι το Σάββατο 16 Απριλίου και θα πραγματοποιηθούν σε σχο-
λεία κάθε γειτονιάς.
Συγκεκριμένα:
Τετάρτη 30 Μαρτίου – 7:00 μ.μ. - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (Αλιμούντος-Βου-
λιαγμένης-Κύπρου-Διγενή Ακρίτα-Βουνό): 2ο Δημοτικό Σχολείο Αργυ-
ρούπολης
Κυριακή 3 Απρίλη – 11:00 π.μ. – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (Διγενή Ακρίτα-Αργυ-
ρουπόλεως-Κύπρου-Βουνό): 2ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης
Δευτέρα 4 Απρίλη – 7:00 μ.μ. – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΝΕΑ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑ: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Αγίας Παρασκευής
Σάββατο 9 Απρίλη – 7:00 μ.μ. – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (Βουλιαγμένης-Κύπρου-
Διγενή Ακρίτα-Αργυρουπόλεως-Αλεξιουπόλεως): 11ο Δημοτικό Σχολείο
Αργυρούπολης
Κυριακή 10 Απρίλη – 11:00 π.μ. – ΣΟΥΡΜΕΝΑ (Γούναρη-Ιασωνίδου-
Βουλιαγμένης-Θράκης) & ΑΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ: 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελ-
ληνικού
Κυριακή 10 Απρίλη – 7:00 μ.μ. – ΚΑΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Μαρίνειο Πολιτι-
στικό Κέντρο
Δευτέρα 11 Απρίλη – 7:00 μ.μ. – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (Κύπρου-Αλεξιουπό-
λεως-Βουλιαγμένης-όρια Ελληνικού): 1ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπο-
λης
Τετάρτη 13 Απρίλη – 7:00 μ.μ. – ΕΛΑΙΩΝΑΣ: 3ο Δημοτικό Σχολείο Αρ-
γυρούπολης
Σάββατο 16 Απρίλη – 7:00 μ.μ. – ΣΟΥΡΜΕΝΑ (Γούναρη- Ιασωνίδου-
Βουλιαγμένης-όρια Αργυρούπολης): 4ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού.

Πασχαλινό Bazaar 2011 του "Συμπράττω"

Ο Σύλλογος Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία «Συμπράττω» του Δήμου Ελλη-
νικού-Αργυρούπολης δηλώνει και πάλι ηχηρό παρόν με το καθιερωμένο πια
Bazaar στο Πολιτιστικό Κέντρο Μίκης Θεοδωράκης (Κύπρου 68, δίπλα στο Δη-
μαρχείο).
Μέρες και ώρες λειτουργίας του Bazaar
Ημέρα Σάββατο 16/4, 6μμ - 9μμ. Κυριακή 17/4, 10πμ – 8 μμ
Ένας ολόκληρος κόσμος συμμετέχει και συμπράττει στην επιτυχία του Bazaar, μα-
θητές, καθηγητές σχολείων, σπουδαστές του εργαστηρίου Ζωγραφικής, κατα-
στηματάρχες της πόλης μας, καλλιτέχνες και εθελοντές.
Μικροί και μεγάλοι θα ανακαλύψετε πολύ οικονομικά πασχαλινά δώρα, λαμπά-
δες, έργα τέχνης, παιχνίδια, βιβλία και παραμύθια στο χώρο της… Παραμυθούπο-
λης! Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να αγοράσουν, αλλά να
διαβάσουν παραμύθια και να ζωγραφίσουν!
Η προσπάθεια μας αυτή, σκοπό έχει να ανταπεξέλθει ο Σύλλογος στα έξοδα του,
αλλά κυρίως να ανακουφιστούν συμπολίτες μας ΑμεΑ, που έχουν ανάγκη τη συν-
δρομή μας.

Και όλα αυτά ... σε τιμές συμβολικές!!
Σας περιμένουμε με χαρά!

Ρεαλιστικός και αποτελεσµατικός
ο προϋπολογισµός του 2011 στον Άλιµο

Λαϊκές Συνελεύσεις σε όλες τις γει-
τονιές για τα Οικονομικά του

δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης

Ε’ βρεφονηπιακός σταθμός Αλίμου
ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Αριστερά. Ο Πρόεδρος του Ε΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Νίκος Παπανικολάου και η Διευθύντρια Γιώτα Νικολάου-
Καλαθιαννάκη. Δεξιά. Στιγμιότυπο από την γιορτούλα που έκαναν τα προνήπια του Ε΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Καμία συγχώνευση σχολείων στον Άλιμο

Mεγάλη επιτυχία η Εθελοντική Αιμοδοσία από το Δήμο Αλίμου
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Με κύριο θέμα τα οικονομικά των δύο Δήμων
Ελληνικού και Αργυρούπολης, έγινε η συ-

νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τε-
τάρτη 16 Μαρτίου 2011.
Με την παράθεση δύο πινάκων τους οποίους
ανέλυσε ο υπεύθυνος της Οικονομικής Επιτρο-
πής κ. Βάσιος, επιχειρήθηκε να καταδειχθεί πως
ο δήμος Αργυρούπολης είναι ένας Δήμος κατα-
χρεωμένος που αν δεν γινόταν η συνένωσή του
με το Ελληνικό, θα έμπαινε σε επιτήρηση.

Γύρω στα 10 εκατ. ευρώ ακούσαμε ότι είναι το
χρέος της Αργυρούπολης ενώ ο Δήμος Ελληνικού
έχει πλεόνασμα γύρω στις 500.000 ευρώ.
Δεν ακούσαμε για τα μεγάλα περιουσιακά στοιχεία
του Δήμου Αργυρούπολης αλλά ούτε και τα ποσά
που εισπράττονται από τα ενοίκια των ιδιόκτητων
κτιρίων.

Ως άμεσα απαιτητές επίσης, εμφανίσθηκαν οι μα-
κροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου σε δάνεια,
μία τακτική που είχε επιχειρηθεί και στο παρελθόν
από τη Διοίκηση Τσαρπαλή, ίσως από απειρία.
Τότε ο σημερινός πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Άγγελος Παπασπύρου, ο οποίος μετείχε
στη Διοίκηση Σαραφίδη με συνέντευξη τύπου κα-
τέδειξε πως τα στοιχεία ήταν πλασματικά. Ως γνώ-
στης του θέματος θα μπορούσε και σήμερα να κάνει
το ίδιο, ενδεχομένως.

Ως καθαρά πολιτικό κείμενο χαρακτήρισε την εισή-
γηση της δημοτικής αρχής ο δημοτικός σύμβουλος
της αντιπολίτευσης Γ. Κωνσταντάτος. Συγκεκρι-
μένα αναφερόμενος στα αιτήματα του αγώνα έτσι
όπως τα περιέγραψε ο Χρ. Κορτζίδης, είπε ότι δεν
είναι όλα άσπρο - μαύρο και ότι υπάρχει και η μέση
οδός. Αυτή, της προσπάθειας εξεύρεσης πόρων
πέραν του κρατικού κορβανά.
Τόνισε επίσης πως πολιτική του Δήμου Αργυρού-
πολης ήταν πάντα η δημιουργία υποδομών και δρά-
σεων προς όφελος των δημοτών, έστω και μέσα
από δανεισμό.

Στο ίδιο μήκος κύμματος κινήθηκε και η τοποθέ-
τηση του Θόδωρου Πεσιρίδη από το συνδυα-
σμό του Χάρη Πασβαντίδη.

Στο πολιτικό κείμενο που ήρθε ως εισήγηση της
δημοτικής αρχής ανάμεσα και σε άλλα αναφέ-
ρονται τα ακόλουθα:

...Τα έσοδα των δήμων σχεδόν καταρρέουν.
Η κυβέρνηση περικόπτει δραστικά τις επιχορηγή-
σεις.
Τα έσοδα από άλλες πηγές είναι επίσης γενικά σε
κρίση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
περιθώρια να αυξήσουμε τα έσοδα από ορισμένες
πηγές.
Από την άλλη μεριά οι περικοπές των δαπανών του
δήμου όχι απλά πρέπει να έχουν ένα σαφές όριο, να
αφορούν δηλαδή μόνο τις περιττές δαπάνες και τί-
ποτα που είναι αναγκαίο, και εξυπηρετεί λαϊκές
ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα σε ορισμένες περιπτώ-
σεις πρέπει να αυξήσουμε τις δαπάνες του δήμου
π.χ. καταργώντας άμεσα τα τροφεία στους παιδι-
κούς σταθμούς της Αργυρούπολης, ή μειώνοντας
τα δίδακτρα στο Ωδείο Αργυρούπολης στο ύψος
του Ελληνικού ή καταργώντας τη συμμετοχή σε ορι-
σμένα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, όπως π.χ.
γυμναστική για γυναίκες κλπ

Το καθήκον μας λοιπόν είναι να δούμε τι κάνουμε

για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Έχουμε δύο δρόμους μπροστά μας.
Ο ένας είναι να αποδεχτούμε ως δεδομένη την κα-
τάσταση αυτή και να τη διαχειριστούμε.
Αυτό θα μας μετατρέψει αντικειμενικά είτε το θέ-
λουμε είτε όχι σε τρόικα του δήμου, σε ΔΝΤ του
δήμου, σε Παπανδρέου του δήμου.
Δεν μας ταιριάζει κάτι τέτοιο.
Ο άλλος δρόμος είναι να παλέψουμε για την ανα-
τροπή της πολιτικής που ασκείται σήμερα και που
πνίγει κυριολεκτικά τους δήμους και το λαό μας.
Αυτό μας εκφράζει.
Και θα είναι εξαιρετικά τιμητικό για όλους μας, να
μπορέσουμε να οργανώσουμε τον αγώνα μας, βά-
ζοντας σε κίνηση όσο το δυνατόν περισσότερους
συμπολίτες μας, συντονίζοντας όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερες δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης
αλλά και άλλους φορείς και πολίτες, ώστε για άλλη
μια φορά να υψώσουμε μια σημαία.
Σταθμίζοντας τα δεδομένα νομίζουμε ότι μπορούμε
να είμαστε αισιόδοξοι, ότι μπορούμε να πετύχουμε
κάτι τέτοιο.

Ποια προτείνουμε να είναι τα αιτήματα του
αγώνα μας.
-Να αποδοθούν στο δήμο τα περίπου 3 εκ. που πε-
ρικόπηκαν το 2010 σε σχέση με το 2009.
-Το 2011 οι επιχορηγήσεις να είναι στο ύψος που
ήταν το 2009 συν το κόστος όλων των νέων αρ-
μοδιοτήτων.
-Να μπορούν οι δήμοι να πάρουν χαμηλότοκο δά-
νειο, για να ξοφλήσουν τα χρέη τους.
-Να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι που καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δήμων.
-Να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να προκη-
ρύξουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να
ληφθούν από την κυβέρνηση όλα τα μέτρα για να
μην κάνουν 2 και 3 και 4 χρόνια για ολοκληρωθούν
αυτές οι διαδικασίες.
-Να ακυρωθούν οι περικοπές των μισθών και επι-
δομάτων των εργαζομένων στους δήμους και να
επανέλθουν στα προ μνημονίου επίπεδα.
Τα αιτήματα είναι προφανώς σε ευθεία αντιπαρά-
θεση με την κυβερνητική πολιτική.
Νομίζουμε όμως ότι αυτά είναι που μπορούν να
δώσουν λύση στο πρόβλημα, να μας πάνε μπρο-
στά.

Τι ενέργειες πρέπει να ξεκινήσουμε.
-οργάνωση λαϊκών συνελεύσεων άμεσα με θέμα τα
οικονομικά του δήμου και την οργάνωση κινητο-
ποιήσεων.
Ας είναι μόνο με αυτό το θέμα και το θέμα του αε-
ροδρομίου ας το δούμε στον αμέσως επόμενο
κύκλο λαϊκών συνελεύσεων.
- να καλέσουμε σε συνάντηση όσους δήμους φορ-
τώθηκαν πολεοδομίες και να προτείνουμε να στεί-
λουμε έγγραφο στο ΥΠΕΣΑΗΔ ότι αν δεν μας
αποδώσουν μέσα στο Μάρτιο τα έξοδα λειτουρ-
γίας τους θα τις κλείσουμε. Να κάνουμε και μια συ-
νάντηση με τους εργαζόμενους στην πολεοδομία
γι’ αυτό.
- να καλέσουμε σε σύσκεψη όλους τους δημάρχους
της Αττικής και να προτείνουμε τα αιτήματα μας και
τρόπους κινητοποίησης. Η πρώτη κίνηση που μπο-
ρούμε να προτείνουμε: κλείσιμο των δήμων για μια
μέρα και μαζική συγκέντρωση κι αποκλεισμός του
υπουργείου εσωτερικών μαζί με τους εργαζόμενους
και μηχανήματα.
Επόμενες κινήσεις προφανώς πρέπει να είναι η κλι-
μάκωση, μόνο με αυτή την προοπτική μπορούμε να
ξεκινήσουμε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ “ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”

Αρνήθηκε να μιλήσει με τους εργαζόμενους παρου-
σία της Αντιπολίτευσης για τις υπερωρίες τους!!!
Ο σοφός λαός μας λέει πως «όσα δεν πιάνει η αλε-
πού τα κάνει κρεμαστάρια».

Αυτό μας θύμισε σήμερα η Διοίκηση του κ. Χρ. Κορ-
τζίδη, όταν συνέβη το πρωτοφανές για τα δημοκρατικά
πράγματα του δήμου μας, στην συγκέντρωση των ερ-
γαζομένων του να αρνηθεί να μιλήσει μαζί τους, επειδή
παρευρισκόταν εκεί και ο επικεφαλής της μείζονος αν-
τιπολίτευσης κ. Γιάννης Κωνσταντάτος!
Συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη, 3-3-2011, μετά από
αναβολή συγκεντρώθηκαν οι εργαζόμενοι στον χώρο
της καθαριότητας προκειμένου να συζητήσουν για τις
υπερωρίες τους. Στην συγκέντρωση παραβρέθηκε με
δική του πρωτοβουλία και ο επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης κ. Γιάννης Κωνσταντάτος προκειμένου
να ακούσει τα αιτήματα των εργαζομένων, δίχως να επι-
διώξει να μιλήσει.
Ο αντιδήμαρχος κ. Σούγελας αποχώρησε από τη συγ-
κέντρωση, αρνούμενος να κάνει με τους εργαζόμενους
διάλογο, με την δικαιολογία ότι δεν έπρεπε να βρίσκε-
ται εκεί ο κ. Γ. Κωνσταντάτος! Την ίδια, καθόλα απα-
ράδεκτη θέση, πήρε και ο συμπορευτής - όπως
αποδείχτηκε - της διοίκησης Κορτζίδη, κ. Φλωρίδης,
πρώην πρόεδρος των εργαζομένων Ελληνικού. Παρά
δε τις διαμαρτυρίες των δεκάδων εργαζομένων ο
υπόψη αντιδήμαρχος αποχώρησε και δεν άκουσε τε-
λικά τις τοποθετήσεις τους, οι οποίοι, προς τιμήν τους,
δήλωσαν πως δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παρα-
βρίσκεται και η αντιπολίτευση.

Ρωτάμε:
Με ποιο δικαίωμα ο κ. Σούγελας αρνείται το διάλογο
με τους εργαζόμενους, επειδή παραβρίσκεται και η αν-
τιπολίτευση;
Κατά τον κ. Σούγελα και τη διοίκηση του κ. Χρ. Κορ-

τζίδη, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της αντιπολίτευ-
σης; Να μην ακούει τα λόγια τους και να μην ελέγχει τα
έργα και τις πράξεις τους; Να τους αφήνει να ενεργούν
εν λευκώ;
Γιατί, με τα δήθεν προσχήματά τους, τρομοκρατούν
τους εργαζόμενους και δεν τους αποδίδουν, όπως πλη-
ροφορηθήκαμε, τις υπερωρίες τους, ενώ την ίδια στιγμή
τα σαββατοκύριακα διοργανώνουν για το θεαθήναι
εθελοντικούς καθαρισμούς της πόλης εις βάρος των δι-
καιωμάτων των εργαζομένων;
Καταδικάζουμε απερίφραστα την αντιδημοκρατική συμ-
περιφορά του αντιδημάρχου κ. Σούγελα και ζητούμε
την άμεση παραίτησή του.
Δηλώνουμε στους κυρίους της διοίκησης, όσο και
στους «εντεταλμένους» συνδικαλιστές τους, ότι μόνο
από το σπίτι τους έχουν το δικαίωμα να μας βγάλουν
έξω.
Δηλώνουμε, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέ-
ψουμε από κανέναν την απαξίωση του θεσμικού ρόλου
της αντιπολίτευσης και, επίσης, ότι είναι βαθύτατα γε-
λασμένοι, όσοι νομίζουν ότι ο δήμος Ελληνικού – Αρ-
γυρούπολης αποτελεί τσιφλίκι τους, κομματικό ή άλλο,
να κάνουν ότι θέλουν.
Ζητούμε από τη Διοίκηση του κ. Χρ. Κορτζίδη να απο-
δώσει σε χρήματα και όχι σε ρεπό τις υπερωρίες των
εργαζομένων. Δεν μπορούμε να έχουμε την απαίτηση οι
εργαζόμενοι στην καθαριότητα και το πράσινο να δου-
λεύουν «τσάμπα» για τον δήμο, καθώς και να μην
έχουν ακόμα πληρωθεί για υπερωρίες του προηγούμε-
νου έτους (Νοέμβρης-Δεκέμβρης 2010) οι εργαζόμε-
νοι του Ελληνικού, ενώ υποτίθεται ότι ο π. δήμος
Ελληνικού δεν είχε χρέη, αλλά πλεόνασμα στο ταμείο
του!

Σημείωση: Ο κ. Γιάννης Τσαρπαλής, λόγω ανειλημμέ-
νων επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν μπόρεσε να πα-
ραβρεθεί στη συγκέντρωση των εργαζομένων, αλλά είχε
ζητήσει από τον κ.Γ. Κωνσταντάτο ενημέρωση για τη συ-
ζήτηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής με φόντο τα οικονομικά

Ιδού η «δηµοκρατικότητα» της
∆ιοίκησης του κ. Χρ. Κορτζίδη

ΗΈνωση Ποντίων Αργυρούπολης προκηρύσσει τον
Β΄ Παγκόσμιο Διαγωνισμό Κατασκευαστών Μου-

σικών οργάνων για την ανάδειξη της καλύτερης κατα-
σκευής ποντιακής λύρας, που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 2 Απριλίου 2011 στo Πολιτιστικό-Συνε-
δριακό κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» του Δήμου Αρ-
γυρούπολης (Λ. Κύπρου 68, δίπλα από το Δημαρχείο),
με απονομή βραβείων στις 3 πρώτες καλύτερες κατα-
σκευές.
Η Ιστορία της Ποντιακής Λύρας (Κεμεντζές)
Ο κεμεντζές ή η κεμεντζέ είναι το βασικότερο μουσικό
όργανο των Ποντίων. Σύμφωνα με τον Παύλο Χαιρό-
πουλο η καταγωγή του κεμεντζέ ανάγεται στην Μεσοπο-
ταμία,στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα.Στην Περσία υπήρχε
ένα όργανο με την ονομασία "καμάντζια", όπως και στον
Καύκασο με το όνομα "καμάντσιες".Ίσως από τις ονομα-
σίες αυτές να προέρχεται το "κεμεντζέ" ή "κεμεντσέ". Σε
μια επίσκεψή μου στο μουσείο λαϊκών οργάνων στο Νέο
Δελχί της Ινδίας , είδα τρεις λύρες που έμοιαζαν με την
ποντιακή , σε μεγαλύτερο μέγεθος , με χορδές από έντερα
ζώων όπως ήταν αρχικά οι χορδές στον Πόντο.Φαίνεται
ότι το όργανο αυτό ήταν διαδομένο στην περιοχή.
Η κατασκευή της στον Πόντο γινόταν συνήθως από ξύλο
δαμασκηνιάς (κοκίμελον), το οποίο έκοβαν αρχές φθινο-
πώρου για να μην έχει πολλή υγρασία.Ο κορμός δεν
έπρεπε να έχει ρόζους ή σχισίματα.Το έβαζαν μέσα σε χω-
νεμένη κοπριά για να ξεραθεί τελείως ώστε να μην σκάσει
και το άφηναν πολλή καιρό , έως και δύο χρόνια.
Ώστε να ξεραθεί καλά.Χρησιμοποιούσαν το ξύλο δαμα-
σκηνιάς γιατί είναι σκληρό και δεν επηρεάζεται εύκολα
από την υγρασία.Χρησιμοποιούσαν και άλλα ξύλα,όπως ο
κισσός.Στον ελλαδικό χώρο,όπου το κλήμα είναι πιο
ξηρό, χρησιμοποιούν και άλλον ειδών ξύλα, τα οποία συ-
νήθως λουστράρουν.

Αυτό το ξύλο το επεξεργάζονταν συνήθως οι ίδιοι οι λυ-
ράρηδες, στρογγυλεύοντας εσωτερικά τις γωνίες του σκά-
φους για να ανακλάται ο ήχος προς τα έξω.Γι’ αυτό λένε
ότι οι μονοκόμματες λύρες παίζουν καλύτερα.Βεβαίως έχει
αλλάξει η τεχνική κατασκευής – τώρα η λύρα για ευκολία
γίνεται κομματιαστή, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν
διάφορα είδη ξύλου.Η μορφή της λύρας είναι φιαλόσχημη
και αποτελείται από τα εξής μέρη:
Το κιφάλ’ (κεφαλή)
Τα ωτία (αυτιά, χορδοδέτες,τρία στον αριθμό,όσα και οι
χορδές)
Η γούλα (λαιμός)
Η γλώσσα ή σπαρέλ’ ή σπαλέρ’
Τα τρυπία (τρύπες, 4 στο καπάκι,2 στο επάνω μέρος και 2
κάτω, δεξιά και αριστερά από τις χορδές).
Τα μάγ’λα (μάγουλα,έχουν δύο τρύπες , μία στα επάνω
και μία στο κάτω μέρος)
Το καπάκ’ (καπάκι)
Η ράχια (ράχη)
Ο γάιδιαρον (επάνω του ακουμπούν οι χορδές)
Τα κόρδας (χορδές). Αρχικά ήταν αποξηραμένα έντερα
ζώου, έπειτα έγιναν μεταξωτές και από το 1920 μεταλλι-
κές.
Τα ρωθώνια ή σκωλέκια (ρουθούνια ή σκουλήκια)
Το παλληκάρ’ (παλικάρι) το οποίο χρησιμεύει για να στε-
ρεώνονται οι χορδές.
Το στουλάρ’, είναι το ξύλο που βρίσκεται μέσα στο σκά-
φος της λύρας. Από τη μία πλευρά ακουμπάει στην πλάτη
και από την άλλη στο καπάκι, από τα δεξιά πλευρά, όπως
βλέπουμε τη λύρα, κάτω ακριβώς από τον «γάιδαρο» και
δίπλα από το δεξί «ρουθούνι», συνήθως στο μέσον,
ώστε να ξεχωρίζει τις ψιλές φωνές από τις χαμηλές (ζιλ-
καπάν).

Β' Παγκόσµιος ∆ιαγωνισµός Κατασκευαστών Ποντιακής Λύρας

Δημοτικό Ρεπορτάζ



Το "Σαφάρι" της δημοτικής αστυνομίας του ενιαίου
δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης συνεχίζεται με

αμείωτο ρυθμό. Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι
να καταγραφούν όλες οι διαφημιστικές πινακίδες του
ενιαίου δήμου και όσες είναι παράνομες να ξηλωθούν
και να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα.

Μετά από χρόνια ανομίας και αταξίας στους δήμους
Βάρης και Βούλας, όπου όποιος ήθελε και όπου ήθελε
τοποθετούσε και μία πινακίδα η νέα δημοτική αρχή
εδώ και 2 μήνες προσπαθεί να εφαρμόσει τον σχετικό
κανονισμό για την τοποθέτηση και χωροθέτηση δια-
φημιστικών πινακίδων.

"Πάνω από 3.000 παράνομες πινακίδες έχουμε ξηλώ-
σει και συνεχίζουμε. Θα βάλουμε ένα τέλος στο καθε-
στώς ανομίας που επικρατούσε επί χρόνια ώστε η Βάρη
και η Βούλα να αρχίσουν να πλησιάζουν τα πρότυπα,
που τόσα χρόνια εφαρμοζουμε με επιτυχία στη Βου-
λιαγμένη"

Αυτά μας δήλωσε ο αναπληρωτής δημαρχού κ. Σπύ-
ρος Πανάς σε ερώτησή μας σχετικά με το θέμα.

Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά. Κάνοντας κά-
νεις μία βόλτα στην παραλία της Βάρκιζας θα διαπι-
στώσει πλέον ότι η "Οπτική Ρύπανση" από κάθε
είδους διαφημιστικές πινακίδες έχει εκλείψει.

Σε κλίμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αλλά και
συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε από τον

Όμιλο «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», Εκδήλωση –
Αφιέρωμα στον Πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος
Ιωάννη Καποδίστρια. Τα μέλη και οι φίλοι του
Ομίλου Ν.Ο.Φ αλλά και πολλοί πολίτες του νέου
Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης είχαν την
ευκαιρία να μάθουν και να γνωρίσουν καλύτερα
τον άνθρωπο Ι. Καποδίστρια αλλά και τον πολι-
τικό, δια μέσου της αναφοράς στην στρατηγική
που ακολούθησε και βάσει της οποίας επήλθε η
μεγάλη ανατροπή και οι αλλαγές στο μέχρι τότε
υπαρκτό καθεστώς.

Ομιλητής ο κος Ανδρέας Κούκος, Νομικός - Κα-
θηγητής της Νεότερης Ιστορίας στη σχολή Εθνι-
κής Αμύνης, CPh.D Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της «Εται-
ρίας Μελέτης Έργου του Ιωάννη Καποδίστρια».

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του Ομί-
λου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» κος Γεώργιος Δ.
Δρίτσας, ο οποίος ανέφερε τη διαχρονικότητα
των λόγων και των πράξεων του Πρώτου Κυβερ-
νήτη της Ελλάδας αλλά και το πόσο επίκαιρος
είναι ο Ι. Καποδίστριας σε αυτή τη δύσκολη εποχή
που διανύει η χώρα, σε όλα τα επίπεδα. Ο κος
Δρίτσας τόνισε, ότι ελπίζει το παράδειγμα του
ηθικού ανδρός και του πραγματικού πολιτικού,
χαρακτηριστικά του Ι. Καποδίστρια, να γίνουν πα-
ράδειγμα προς μίμηση, σε όσους διοικούν και σε
όσους ασχολούνται με την πολιτική.

Τέλος, ο κος Δρίτσας ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον
ιατρό κο Εμμανουήλ Γερακιό και τη σύζυγό του
κα Τζούλια Γερακιού – Φαρμακοποιό και πρώην
Δημοτική Σύμβουλο Βούλας, οι οποίοι «χάρι-
σαν» την ιδέα αυτού του αφιερώματος αλλά και
γνώρισαν τον Καθηγητή κο Κούκο στον Όμιλο
«Νέοι Ορίζοντες Φιλίας».

Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο συντονιστής της
εκδήλωσης κος Εμ. Γερακιός, ο οποίος ευχαρί-
στησε τον Όμιλο για την πρωτοβουλία και την
επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης. Ανέγνωσε
βιογραφικά στοιχεία του καθηγητή και ομιλητή
κου Κούκου και αναφέρθηκε περιληπτικά στην
προσωπικότητα του Ι. Καποδίστρια, η οποία χα-
ρακτηρίστηκε παγκόσμιας εμβέλειας και βεληνε-
κούς. Τέλος, ο κος Γερακιός αναφέρθηκε στις
ιατρικές γνώσεις του Κυβερνήτη καθώς και εκεί-
νος έχει την επαγγελματική ιδιότητα του ιατρού.

Αμέσως μετά, ο Καθηγητής κος Κούκος ξεκίνησε
την ομιλία του, όπου σε συνδυασμό με την προ-
βολή των ιστορικών φωτογραφιών και εικόνων,
ταξίδεψε τους παρευρισκόμενους στα χρόνια της
Επανάστασης του 1821, «…στην εποχή που η Ελ-
λάδα, αντί να περνάει την εποχή της αναγέννησης
και του διαφωτισμού, όπως οι περισσότερες
χώρες της Ευρώπης, ετοιμαζόταν για πόλεμο.»

Ο κος Κούκος ανέλυσε το μοτίβο της διακυβέρ-
νησης του Ι. Καποδίστρια όπως και τη συμβολή
της στρατηγικής του για την Ελληνική Επανάσταση
και την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. «…Ο
Ιωάννης Καποδίστριας, με αποτελεσματικότητα,

πέτυχε την έναρξη της αλλαγής της Ελλάδος, αν-
τιτάχθηκε σε νοοτροπίες και στο υπάρχον καθε-
στώς, σημεία, τα οποία επέφεραν το άδοξο τέλος
του, με την δολοφονία του στο Ναύπλιο.»

Με το πέρας της ομιλίας του Καθηγητή κου Κού-
κου ακολούθησαν χαιρετισμοί, ερωτήσεις, πα-
ρεμβάσεις και σχόλια από τους
παρευρισκόμενους.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της
περιφέρειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και
εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, οι οποίοι
στους χαιρετισμούς τους συνεχάρησαν τον
Όμιλο «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» για αυτή την
πρωτοβουλία αλλά και για τις ενέργειες που πράτ-
τει για την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτι-
σμού.

Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν οι: κος Αυγερινός
Αθανάσιος – Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής,
κος Κωνσταντέλλος Γρηγόριος – Αρχηγός της
μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Βάρης –
Βούλας - Βουλιαγμένης, ο κος Βενετσάνος Κώ-
στας – πρώην Αντιδήμαρχος Βούλας και Σύμ-
βουλος έκδοσης της εφημερίδας «ΕΒΔΟΟΜΗ»,
η κα Ρένα Μπογδάνου - Γενικός Γραμματέας του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, η κα Μαρία
Καμπουράκη - Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας
Εθνοφαρμακολογίας, η κα Εύη Εμμανουηλίδου -
Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Τζένη Καρέζη, η κα
Μαρία Μπατσακάκη - Αντιπρόεδρος της Εταιρίας
Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών, η κα Ελένη
Καϊρη – συγγραφέας και απόγονος του Θεοφ.
Καϊρη.

Γραπτό χαιρετισμό απέστειλε η Περιφερειακή
Σύμβουλος κα Δέσποινα Αφεντούλη.
Με το πέρας της εκδήλωσης, ο κος Δρίτσας τό-
νισε ότι ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», όχι
μόνο θα συνεχίσει να ενισχύει τον πολιτισμό και
τη γνώση των πολιτών δια μέσου αντίστοιχων εκ-
δηλώσεων αλλά θα πραγματοποιήσει και ημερί-
δες σχετικές με μεγάλα ιστορικά γεγονότα αλλά
και για μεγάλες προσωπικότητες της Ελλάδας.

Για την πλήρωση προσωπικού με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, ανταποδοτικού
χαρακτήρα ο Δήμος Βούλας σύμφωνα με
την υπ΄ αριθ. 16/2011 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου η οποία νομιμοποι-
ήθηκε με την υπ΄αριθ. Α..579Α/2011 της
Περιφερειακής Διοίκησης Αν. Αττικής,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσω-
πικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου, συνολικού
αριθμού ογδόντα πέντε ατόμων για την
κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών
αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του
Δήμου Βούλας.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 2132020000 (κ. Αθανασόπουλος
Γεώργιος – κ. Τσονωνά Φωτεινή) και από
ώρα 8.30 π.μ. – 1.00 μ.μ.

Προσλήψεις προσωπικού
με σύμβαση εργασίας

Το "Σαφάρι" της δηµοτικής
αστυνοµίας συνεχίζεται...

Αφιέρωµα στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας

Αριστερή φωτ. Χαιρετισμός από τον Αρ-
χηγό της μείζονος αντιπολίτευσης του
Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης κο
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. Στο βήμα ο Κα-
θηγητής κος Ανδρέας Κούκος και αρι-
στερά, ο συντονιστής της εκδήλωσης
κος Εμ. Γερακιός.
Δεξιά φωτ. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος
Αττικής κος Αθ. Αυγερινός με τον Πρό-
εδρο του Ομίλου "Νέοι Ορίζοντες Φι-
λίας" κ. Γ.Δ.Δρίτσα
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Υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ο Κασιδόκωστας
ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
τάχθηκε ανοιχτά ο Γρηγόρης Κασι-

δόκωστας στο δημοτικό συμβούλιο
της 28ης Φεβρουαρίου.
Αφορμή στάθηκε το ψήφισμα, που κα-
τέθεσε με αίτημα να συζητηθεί προ
ημερήσιας διάταξης, ο δ.σ. της "Λαϊ-
κής Συσπείρωσης" κ. Πασακυριάκος.
Το περιεχόμενο του ψηφίσματος αφο-

ρούσε τα σχέδια της κυβέρνησης έτσι
όπως βλέπουν το φως της δημοσιότη-
τας τελευταία, για την εκμετάλλευση
του Αεροδρομίου.
"Αυτό που εσείς λέτε "ξεπούλημα",
εμείς μπορεί να μην το θεωρούμε
έτσι", είπε ο Γρ. Κασιδόκωστας, και
ανέφερε ως παράδειγμα τη Μαρίνα της
Βουλιαγμένης.
"Να δημοπρατηθεί" είπε και αιτιολό-
γησε τη θέση του αυτή αναφερόμενος

στο σημερινό καθεστώς λέγοντας:
"Ας την πάρει κάποιος ιδιώτης να φτιά-
ξει και πυρασφάλεια, να φτιάξει και
υποδομές εξυπηρέτησης των σκαφών
και ότι άλλο χρειάζεται μια σύγχρονη
μαρίνα. Έχουμε καταντήσει κάθε διευ-
θυντής των ΕΤΑ που αναλαμβάνει , να
κάνει τα δικά του και ο μόνος που δεν
κερδίζει είναι το ελληνικό κράτος".
"Το σημερινό καθεστώς κάτω από το
οποίο λειτουργεί η συγκεκριμένη Μα-

ρίνα αφ' ενός δεν αποφέρει κέρδη στο
ελληνικό δημόσιο αλλά απαξιώνει και
τη Μαρίνα ως "προϊόν".
"Ασφαλώς και το θέμα του Μητροπο-
λιτικού Πάρκου είναι πολύ σοβαρό,
αλλά ακόμα δεν έχουμε δει και τίποτα.
Πάνω σε ποιο θέμα να συζητήσουμε".
"Βέβαια" είπε, απευθυνόμενος στον κ.
Πασακυριάκο, "εσείς κουβαλάτε την
κομματική σας θέση. Εμείς πάλι δεν
κουβαλάμε καμία θέση. Ούτε του

ΠΑΣΟΚ ούτε της Ν.Δ. Η θέση μας έχει
σχέση μόνο με το συμφέρον των δη-
μοτών".
Το συγκεκριμένο θέμα ενώ οδηγείτο
προς συζήτηση ως κατεπείγον με 15
ψήφους υπέρ και 14 κατά, με παρέμ-
βαση Κοντονή δεν πέρασε, γιατί όπως
εξήγησε για να περάσει ένα θέμα ως
κατεπείγον για συζήτηση χρειάζεται η
αυξημένη πλειοψηφία.

Την Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011, έπεσε η αυ-
λαία του Περιφερειακού Πρωταθλήματος

Αθηνών και Νήσων Αιγαίου Optimist 2011, που
διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στον όρμο της Βού-
λας από τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας
και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.
Η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή με 242 αθλητές
από 35 Ομίλους της Αθήνας και των νησιών του
Αιγαίου.
Οι αγώνες ξεκίνησαν στις 25 Μαρτίου με τις εγ-
γραφές των αθλητών και συνεχίστηκαν με ιστιο-
δρομίες στις 26 και 27 Μαρτίου.
Ο ανταγωνισμός ήταν πολύ έντονος ανάμεσα
στούς μικρούς οπτιμίστες οι οποίοι πάλεψαν για
μιά θέση στην προεθνική ομάδα.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι μικροί ιστιοπλόοι
χωρίστηκαν σε 3 ομάδες:
1.τα Αγόρια και τα Κορίτσια της Περιφέρειας
Νήσων Αιγαίου,
2.τα Κορίτσια της Περιφέρειας Αθηνών και
3.τα Αγόρια της Περιφέρειας Αθηνών
Κάθε ομάδα έτρεξε 3 ιστιοδρομίες ανά ημέρα
αγώνων.
Έτσι, το Σάββατο δόθηκαν 9 εκκινήσεις με νοτιά,
που γύρισε σε νοτιοδυτικό και ανέμους έντασης
2-3 beaufort, ενώ την Κυριακή άλλες 9 εκκινή-
σεις με δυτικό άνεμο λίγο δυνατότερο, 3-4 beau-
fort, ιδανικό για την διεξαγωγή αγώνων στην
κατηγορία των optimist, των μικρότερων ιστιο-
πλοϊκών σκαφών για παιδιά ηλικίας 8-15 ετών.
Η επιτροπή αγώνα του Ναυτικού Αθλητικού Ομί-
λου Βούλας σε συνεργασία με την Ε.Ι.Ο. , απέ-
σπασε τα καλύτερα σχόλια με τον άριστο
χειρισμό των «παθιασμένων» μικρών ιστιο-
πλόων και την χωρίς προβλήματα διεξαγωγή
τόσων ιστιοδρομιών ανά ημέρα αγώνα χωρίς κα-
θυστερήσεις.

Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου.
Στην περιφέρεια νήσων Αιγαίου αγωνίστηκαν
67 αθλητές και αθλήτριες.

Από τις Κυκλάδες εντυπωσίασε η ομάδα της
Πάρου.Τα παιδιά της έφεραν τις 4 πρώτες θέσεις
στη γενική κατάταξη, ενώ με 7 αθλητές της στην
εικοσάδα είχε την πιο δυνατή ομάδα στα νησιά.
Επίσης, καλές εμφανίσεις από τα κυκλαδονήσια,
έκαναν ο Ν.Ο.Άνδρου και ο Ν.Ο.Αντιπάρου με
3 αθλητές ο καθένας τους στην εικοσάδα της γε-
νικής.
Από τα δωδεκάνησα, ο Ν.Ο.Χίου έφερε την 5η
,9η και 12η θέση, ενώ από την Κρήτη, ο
Ν.Ο.Ηρακλείου με 2 οπτιμίστες και ο Ν.Ο.Γα-
ζίου μαζί με τον Ι.Ο.Αγίου Νικολάου « Αίολος»,
μπήκαν με αθλητές τους στην εικοσάδα της γενι-
κής κατάταξης.

Περιφέρεια Αθηνών-Κορίτσια
Στην κατηγορία των κοριτσιών αγωνίστηκαν
64 αθλήτριες.

Ο Ι.Ο.Πειραιώς πήρε την 1η θέση στη γενική και
είχε άλλα 3 κορίτσια στην εικοσάδα ,ενώ ο
Ν.Ο.Αίγινας, αναδείχθηκε πολυνίκης όμιλος με
τις αθλήτριές του να παίρνουν την 2η και την 3η
θέση της γενικής και έχοντας συνολικά 7 κορί-
τσια στην εικοσάδα.
Ο Ν.Ο.Κατοίκων Βουλιαγμένης με την 6η 8η και
11η θέση στη γενική κατάταξη έδειξε τη δύναμή
του.
Ο Ν.Ο.Καλαμακίου είχε επίσης 3 ιστιοπλόους
στην εικοσάδα ενώ ο Ν.Ο.Τζιτζιφιών Καλλιθέας
πήρε την 4η θέση μετά την τελευταία ιστιοδρο-
μία. Η ομάδα του Ο.Σ.Φ.Π. με 2 αθλήτριες στην
5η και 14η θέση έκανε πολύ καλή εμφάνιση.

Περιφέρεια Αθηνών-Αγόρια
Στην κατηγορία των αγοριών αγωνίστηκαν

111 αθλητές.

Ο Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης πήρε το χρυσό,
ενώ είχε ακόμη 3 αθλητές του στην εικοσάδα.Ο
Ν.Ο.Τζιτζιφιών Καλλιθέας πήρε την 2η θέση στη
γενική και είχε άλλους δύο ιστιοπλόους στους εί-
κοσι πρώτους, ενώ ο Ι.Ο.Πειραιώς κατέλαβε την
3η αλλά και την 8η θέση στα τελικά αποτελέ-
σματα μετά από τις 6 ιστιοδρομίες .
Η ομάδα του Ο.Σ.Φ.Π. με 5 αθλητές στην 5η ,
6η ,7η , 10η και 13η θέση στην εικοσάδα, εντυ-
πωσίασε, αλλά και ο Ν.Ο.Καλαμακίου με μία 4η
και μία 18η θέση είχε πολύ καλή παρουσία στους
αγώνες.
Επίσης και ο ΑΝΟΓλυφάδας πήρε την 17η θέση
στους είκοσι πρώτους.
Ο οικοδεσπότης όμιλος Ν.Α.Ο.Βούλας, με 3
παιδιά του στα είκοσι της γενικής, με τον Κώστα
Χουσιάδα στην 9η θέση, τον Τέλη Αθανασό-
πουλο στην 11η και τον Στέλιο Τσάγκαλο στην
16η θέση δίνει το στίγμα της νέας αγωνιστικής
ομάδας του.

Αποτελέσματα αγώνων:
Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου Αγόρια – Κορίτσια
ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟ ΠΑΡΟΥ
ΓΚΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΑ ΝΟ ΠΑΡΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΝΟ ΠΑΡΟΥ

Περιφέρεια Αθηνών – Αγόρια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΟΚ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΟΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟ ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ
Περιφέρεια Αθηνών – Κορίτσια
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

Άποψη του ΝΑΟΒ λίγο πριν την έναρξη των
αγώνων.

Ο Ν.Α.Ο.Βούλας κρατώντας την παρόδοση, κέ-
ρασε και εφέτος τους συμμετέχοντες σαντουϊ-
τσάκια και πέρασε μαζί με τους φιλοξενούμενους
ομίλους ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο γέματο
δράση, κέφι και αγωνία για τα αποτελέσματα της
πρόκρισης.
Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους του
Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας που για
ακόμα μια φορά διοργάνωσαν άψογους αγώνες.
Στο φινάλε του Περιφερειακού Πρωταθλήματος
Αθηνών αλλά και Νήσων Αιγαίου,θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε όλους τους ομίλους που συμ-
μετείχαν και να ευχηθούμε τα καλύτερα στη νέα
γενιά ιστιοπλόων.

Πρίν τη στροφή της σημαδούρας…
Περιμένοντας την πρόκριση ΟΠανελλήνιος Όμιλος

Φίλων Επιτραπέζιας Αντι-
σφαίρισης (ΠΟΦΕΠΑ) έχοντας
υπ όψιν τον εν ισχύει εσωτε-
ρικό κανονισμό διοργάνωσης
των πρωταθλημάτων του ΠΡΟ-
ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
την 7η Ατομική Συνάντηση Ανε-
ξαρτήτων ανδρών και γυναι-
κών, με τους ακόλουθους
όρους:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ-
ΤΩΝ

- Ατομικά Ανεξαρτήτων Αν-
δρών – Γυναικών .

Ανάλογα με τις δηλώσεις συμ-
μετοχής θα γίνει διαχωρισμός
κατά ηλικίες μισή ώρα πριν την
έναρξη των αγώνων , κατά την
διάρκεια της κλήρωσης.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ

-Στην κατηγορία Ανεξαρτήτων
Ανδρών-Γυναικών μπορούν να
αγωνιστούν όσοι ουδέποτε κα-
τείχαν Δελτίο αθλητικής ιδιότη-
τας σαν επίσημοι αθλητές και η
ηλικία τους είναι 18 ετών και
άνω .

3. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗ-
ΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπο-
ρούν να γνωστοποιηθούν γρα-
πτώς στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
info@pofepa.gr ή στο φαξ 210
8993 557 ή στο τηλέφωνο
6932.627835, έως το ΣΑΒ-
ΒΑΤΟ 19/3/2011 ή στην Γραμ-
ματεία των αγώνων
τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν
από την έναρξη των αγώνων.
Στις δηλώσεις απαραίτητα πρέ-
πει να αναφέρονται το ονοματε-
πώνυμο, ηλικία, τηλέφωνο,
email και η κατηγορία και το
αγώνισμα στο οποίο δικαιούν-
ται να αγωνιστούν.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Οπως αυτό αναγράφεται στον
Εσωτερικό Κανονισμό
(Κεφ. Α , αρθρ 8-9-12-13)

5. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Τα έξοδα μετακίνησης βαρύ-
νουν τους συμμετέχοντες.

6. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διασφαλίζεται από τους παίκτες
και τις παίκτριες.

7. ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν κύπελλα, με-
τάλλια και διπλώματα στους
πρωταθλητές και πρωταθλήτριες
κάθε κατηγορίας καθώς και με-
τάλλια και διπλώματα στους
δεύτερους και τρίτους παίκτες
και παίκτριες.

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩ-
ΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες των Ανεξαρτήτων
Ανδρών και Γυναικών θα διε-
ξαχθούν την Κυριακή 20 Μαρ-
τίου 2011 ώρα 9 π.μ στην έδρα
του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ (αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων Δ.Βούλας,
οδός Λευκάδος 1 Βούλα).
Η κλήρωση των αγώνων θα
πραγματοποιηθεί αυθημερόν,
μισή ώρα πριν από την έναρξη
των αγώνων.

9. ΓΕΝΙΚΑ

- Κάθε παίκτης/παίκτρια θα κα-
ταβάλει το ποσό των € 10.- ως
δικαίωμα συμμετοχής.
- Κάθε παίκτης/παίκτρια συμμε-
τέχει στους αγώνες με δική του
ιατρική ευθύνη.
- Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα
που δεν καλύπτονται από την
παρούσα προκήρυξη και τον
Εσωτερικό Κανονισμό ΠΟ-
ΦΕΠΑ, υπεύθυνο για την επί-
λυσή τους είναι το Δ.Σ του
ΠΟΦΕΠΑ .

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 7ης ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
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