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

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

“Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ”

ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μ. Ανδρούτσου: Καµία απόλυση
στο δήµο Αγίου ∆ηµητρίου

σελ. 3

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΠΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ

σελ. 23

8ερωτήσεις για τον
Βασίλη Κουτσανδρέα
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αγίου Δημητρίου μιλά για τη
λειτουργία του Δ.Σ., για τον Καλλικράτη, το
μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. ά.
στον Γιάννη Καλογερά - Κονταρίνη

ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΒΟΛΕΣ ΛΥΓΝΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΥΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Ο Έλληνας πλοιοκτήτης που δάµασε τον Βόρειο Πόλο

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ Π. ΦΑΛΗΡΟ

σελ. 21

Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός
δοκιμάζει φαγητό από τη «Σπιτική
Κουζίνα» του Δήμου Αλίμου.

σελ. 4-5

σελ. 23

σελ. 3

σελ. 11

σελ. 18

σελ. 7
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περιεχόμενα

Εγκρίθηκε η µελέτη του
κλειστού Γυµναστηρίου
στο Παλαιό Φάληρο.
σελ.7

Μ. Ανδρούτσου: Καµµία από-
λυση στο ∆ήµο Αγίου ∆ηµη-
τρίου
σελ.11

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ:
“Σφίγγει ο κλοιός για τις παρά-
νομες πράξεις του Δημάρχου
Γλυφάδας Κ. Κόκκορη για το νε-
κροταφείο.
σελ.14

Εγκαινιάστηκε η Πλατεία της
Αγίας Τριάδας στη Γλυφάδα.
σελ. 15

Ο ∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ
ΤΙΣ ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
σελ. 16

ΈΡΓΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΡΗ
ΒΟΥΛΑΣ
σελ. 17

"Σπιτική κουζίνα" µε 2,5
ευρώ από το δήµο Αλίµου
σελ. 18

3Β: Ο ∆ήµος µετατρέπεται σε
επιχείρηση µε την ψήφιση του
Επιχειρησιακού Σχεδίου
σελ. 19

Ο ∆ήµος Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγµένης οµορφαίνει

σελ.21

Γιώργος Προκοπίου:
Ο Έλληνας πλοιοκτήτης που

δάμασε τον Βόρειο Πόλο
σελ. 23

Από την διδαχή του 9ου και 10ου βιβλίου του Πλάτωνα, απομονώνω
την ουσία και την αναδιατυπώνω ως ακολούθως:

Η δόμηση του ικανού και αναγκαίου κώδικα που αποβλέπει στην καλή
λειτουργία, ασφάλεια και πρόοδο μιας κοινωνίας, επιβάλει στον άνθρωπο
με την επανάληψη, δια της διδαχής και των εθίμων, την πρόσληψη ήθους, το
οποίον αυτός στην πραγματικότητα επιθυμεί να αποφύγει, διότι του στερεί
δικαιώματα σε ηδονές και επιλογές που εξυπηρετούν το εγώ, ανεξάρτητα
αν αυτές είναι ή, μπορεί να είναι βλαπτικές για τρίτους, ακόμη και για το σύ-
νολο.

Τα μέλη μιας εξελιγμένης δημοκρατικής κοινωνίας όχι μόνο πρέπει να
αποφύγουν την πρόσληψη ήθους με την επανάληψη και την χρήση εθίμων,
αλλά τουναντίον, πρέπει να μεριμνήσουν ώστε αυτή να επιτυγχάνεται με την
παιδεία και την καλλιέργεια που εξασφαλίζουν την ανωτερότητα της ψυχής,
τη φρόνηση και την σοφία, ώστε να οδηγούμεθα συνειδητά στην επιλογή
του δικαίου αναγνωρίζοντας την αδιαμφισβήτητη υπεροχή του έναντι του
αδίκου, ως μέτρον αρχής άριστον.

Το αίσθημα της ηθικής βεβαιότητας των μελών μιας κοινωνίας, συμβά-
λει καθοριστικά στην διαμόρφωση του πολιτεύματος. Αυτή η αναλογική
σχέση μεταξύ παιδείας και πολιτεύματος μπορεί να οδηγήσει με βεβαιότητα
τις εξελιγμένες κοινωνίες που στηρίζουν την πρόοδό τους στην παιδεία των
μελών τους, στην Δημοκρατία, διότι αυτή και μόνο εγγυάται την αρμονική
σχέση μεταξύ των.

Η Δημοκρατία αποτελεί την μοναδική κατάληξη μιας αναγκαίας εξελι-
κτικής διαδρομής των ανθρώπων και των κοινωνιών την οποία μόνο η παι-
δεία μπορεί να εγγυηθεί και να εξασφαλίσει. Μια κοινωνία πεπαιδευμένων
και ηθικών ανθρώπων δεν μπορεί παρά να είναι δημοκρατική.

Αντιστρόφως και συνοπτικά μπορούμε να διατυπώσουμε την ίδια
άποψη ως ακολούθως :

Η έλλειψη παιδείας, παράγει έλλειμμα ήθους και αυτό με τη σειρά του
παράγει έλλειμμα δημοκρατίας.

Ποια Δημοκρατία έχουμε σήμερα στον τόπο μας; Πως είναι δομημένη;
Που εδράζεται; Πως λειτουργεί; Αυτή η Δημοκρατία μας εμπνέει; Μας αρκεί;

Δυστυχώς, έχουμε ακόμη επιτακτική ανάγκη επετείων και παρελάσεων,
εορτασμών και πανηγυρισμών, εθιμικών απεργιών και εθιμοτυπικών πο-
ρειών. Γενικά, έχουμε ανάγκη εκδηλώσεων που χρησιμεύουν στην διατή-
ρηση της ιστορικής μνήμης και στην εμπέδωση των υποχρεώσεων που
παράγει το εθνικό φρόνημα, το δημοκρατικό ήθος αλλά και οι κομματικές
επιδιώξεις εκείνων που χρειάζονται σύμβολα για να επηρεάσουν και να κα-
θοδηγήσουν την κοινή γνώμη.

Η Δημοκρατική περίοδος που ζούμε σήμερα, γνωστή και ως μεταπολί-
τευση, δυστυχώς δεν κατάφερε να προάγει τους θεσμούς, δεν ενέπνευσε
και δεν επέτρεψε να δημιουργηθούν νεωτεριστικά ρεύματα ικανά να χειρα-
γωγήσουν τα ευγενή αισθήματα και τις αρετές του λαού μας. Λένε πως φταίει
το στερητικό σύνδρομο που αναπτύχθηκε στην διάρκεια της δικτατορίας.
Αυτό, αμέσως μόλις λυθήκαν τα δεσμά, απελευθέρωσε τους οχετούς της
βαρβαρότητας, που έπνιξαν τις αξίες και τις αρχές του πολιτισμού μας.

Δεν πετύχαμε πολιτισμική βελτίωση. Αντιθέτως, δημαγωγοί με όπλο
την επιλεκτική ελαστικότητα του νόμου που φθάνει μέχρι την καταχρηστική
ανομία, ανήγαγαν τον λαϊκισμό σε πολιτικό δόγμα, αφύπνισαν τα ταπεινό-
τερα των αισθημάτων και εκμεταλλεύτηκαν τα ελαττώματα του λαού μας για
να διοικήσουν και να επωφεληθούν.

Η αποθέωση της παρακμής. Αυτή η Δημοκρατία είναι πρόσχημα που
επιτρέπει στους λίγους να κάνουν αυτά που απαγορεύουν στους πολλούς.
Δυστυχώς, και παρόλον ότι τα κόμματα εκφυλίσθηκαν και έχασαν τον προ-
σανατολισμό τους, αυτή η ψευτοδημοκρατία δεν λέει να πεθάνει.

Ακούω πάλι από τα μπαλκόνια να κροταλίζει η ίδια ξύλινη γλώσσα,
εκείνη που μας υπνώτιζε, στα τελευταία 30 χρόνια και φοβάμαι.

ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ: Πολιτικός Μηχανικός - Λογοτέχνης

Η Δημοκρατία
σε παρακμή
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ*

Πλήθος κόσμου διασκέδασε στο
Athens Metro Mall, παρακολου-

θώντας από τις έξι το απόγευμα τις εκδη-
λώσεις που είχαν σχεδιαστεί για τα 2
χρόνια του αγαπημένου εμπορικού κέν-
τρου. Ήταν ένα πάρτι γεμάτο γλυκές εκ-
πλήξεις, μουσική και πολλά δώρα.

Η Ελένη Ψυχούλη και ο chef Ανδρέας
Λαγός έφτιαξαν ζωντανά την υπέροχη
τούρτα για τα γενέθλια του εμπορικού και
ο χώρος πλημμύρισε αρώματα πορτοκα-
λιού, δυόσμου και φρούτων του δάσους.
Το δίδυμο των παρουσιαστών κρατούσε
αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου, με
μυστικά από τη συνταγή της τούρτας και
χρήσιμες συμβουλές για την κουζίνα.
Τα κεράκια έσβησαν δεκάδες παιδάκια
συντροφιά με τη Βίκυ Καγιά, ambassa-
dor του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού
Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλά-
δος), κάνοντας όλοι μαζί μια ευχή για τα
παιδιά του κόσμου.
Το γενέθλιο πάρτι ολοκληρώθηκε με το
live performance του αγαπημένου καλλι-
τέχνη STAN, ο οποίος παρουσίασε το
νέο του τραγούδι «Ότι πιο όμορφο έχω
δει» αλλά και γνωστές, αγαπημένες επι-
τυχίες, ξεσηκώνοντας το κοινό με το
δικό του μοναδικό τρόπο.

2 Χρόνια Athens Metro Mall!
Πλήθος κόσμου διασκέδασε και ευχήθηκε στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο

Βίκυ Καγιά, Ανδρέας Λαγός και Ειρήνη Ψυχούλη.

Πλήθος κόσμου διασκέδασε στο Athens
Metro Mall.

Athens Metro Mall
για αγορές και ψυχαγωγία

Το Athens Metro Mall με πέντε
ορόφους για αγορές και ψυχα-

γωγία, αποτελεί τη νέα εμπειρία κα-
ταναλωτών για κάθε στιγμή. Είναι
στρατηγικά τοποθετημένο ακριβώς
μπροστά στο μετρό του Αγίου Δη-
μητρίου επί της Λεωφόρου Βου-
λιαγμένης, αποτελώντας το
μοναδικό εμπορικό κέντρο που προ-
σφέρει τόσο μεγάλη ευκολία πρό-
σβασης. Το Athens Metro Mall
παρέχει στους επισκέπτες του, 90
καταστήματα ηγετικών brands που
καλύπτουν κάθε ανάγκη, 18 χώρους
εστίασης, 5 κινηματογραφικές αί-
θουσες, Super Market, παιδότοπο,
τράπεζα και 1200 θέσεις πάρκινγκ.
Τέλος, η ιδιαίτερη κατασκευή του, οι
αρχιτεκτονικές γραμμές, ο άφθονος
φωτισμός και το έντονο υγρό και
πράσινο στοιχείο δημιουργούν τον
ιδανικό χώρο χαλάρωσης και ψυχα-
γωγίας εναρμονισμένο με το αστικό
περιβάλλον.
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Για άλλη μια φορά ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Γλυφάδας κ.κ. Παύλος καταφέρθηκε λεκτικά σε

βάρος της Προέδρου των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ
κ. Αθηνάς Λυγνού, αλλά και του επικεφαλής της μείζο-
νος αντιπολίτευσης. Πολιτικολογώντας. Κατά την ομι-
λία του την Κυριακή 18/11/12, στα εγκαίνια της Φιάλης
Αγιασμού του Αγ. Τρύφωνα που κατασκεύασε ο
Δήμος, έπλεξε το εγκώμιο της παρούσας Δημοτικής
Αρχής και κατηγόρησε τους προαναφερθέντες, ενώ
ήταν απόντες, ότι δεν θέλουν να λυθούν τα προβλή-
ματα της πόλης και αντιδρούν με μικροπαραταξιακά κρι-
τήρια στην κατασκευή του παράνομου νεκροταφείου.
Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι τους είχε καλέσει να συζητή-
σουν το θέμα για να βρεθεί κοινή γραμμή δράσης πριν
το εγχείρημα στο βουνό, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν.

Μέχρι τώρα στις τοποθετήσεις μας σταθήκαμε με διακριτικότητα
απέναντι στη στάση του Μητροπολίτη Γλυφάδας στην υπόθεση
του νεκροταφείου. Δεν επιδιώξαμε ποτέ την αντιπαράθεση, παρά
το γεγονός ότι μας έφερε πολλές φορές σε δύσκολη θέση με τις
δημόσιες τοποθετήσεις του σε βάρος μας.
Η εκκλησία, της οποίας το ρόλο σεβόμαστε και συχνά ενι-
σχύουμε το έργο της, έχει δικά της καθήκοντα να επιτελέσει, που
σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκονται με πολιτικές δράσεις και
επιλογές. Επειδή όμως η κατάσταση έχει πλέον εκτραπεί, για
αυτό θέλουμε να θέσουμε τα παρακάτω καίρια ζητήματα:
Το Σύνταγμα της χώρας, οι αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων,

το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο για τον Υμηττό και οι δι-
καστικές αποφάσεις που απαγορεύουν την κατασκευή νεκροτα-
φείου στην περιοχή που επιλέχτηκε, είναι σεβαστά από τον
Μητροπολίτη Γλυφάδας, ναι ή όχι; Και αν ναι, τότε γιατί συμμετέ-
χει και καλύπτει την κατάφορη παραβίασή τους;
Η πρακτική της καταπάτησης δημόσιας δασικής έκτασης και η
αδιαφορία στις έγγραφες υποδείξεις και απαγορεύσεις, τα Πρω-
τόκολλα Διοικητικής Αποβολής - Απομάκρυνσης Αυθαίρετων Κα-
τασκευών των αρμόδιων υπηρεσιών, συνάδουν με τις αρχές και
το ρόλο της εκκλησίας μας; Επειδή κάθε Χριστιανός γνωρίζει
πως όχι, τότε γιατί ο Μητροπολίτης Γλυφάδας συμμετέχει και
πρωτοστατεί;
Η συμμετοχή στη μυστική προετοιμασία, διοργάνωση και εκτέ-
λεση της επιχείρησης καταπάτησης έκτασης στο βουνό, που ορ-
γάνωσε η Δημοτική Αρχή κρυφά από το Δημοτικό Συμβούλιο και
θα ζήλευαν επαγγελματίες καταπατητές καθώς και η αυθαίρετη
τοποθέτηση ΠΡΟΚΑΤ εκκλησίας, είναι μέσα στα καθήκοντα ενός
Μητροπολίτη και προάγουν το έργο της εκκλησίας; Ή μήπως η
επίκληση της νομιμότητας κατά το δοκούν, όπως στην περίπτωση
των λεγόμενων βανδαλισμών στον ίδιο χώρο, όταν πρώτα έχει
παραβιαστεί κατάφορα με τις παραπάνω πράξεις, είναι το καλό
παράδειγμα προς τους πολίτες;
Οι μεταμεσονύχτιες ταφές μέσα στα μπάζα του καταπατημένου
χώρου, που παραβιάζουν τους κανόνες της εκκλησίας και προ-
σβάλουν τη μνήμη των νεκρών, δεν είναι σοβαρός λόγος να αν-
τιδράσει ο Μητροπολίτης Γλυφάδας; Αν μάλιστα δεν έγιναν με
την έγκρισή του, τι έκανε για τους παρανομούντες ιερείς; Ή
μήπως έχει αποδεχθεί τη λογική ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Το πρόβλημα του νεκροταφείου είναι τεράστιο για την πόλη μας.

Μετά τους αγώνες που αναπτύξαμε, όλες οι δυνάμεις αλλά και
την ανάδειξη του θέματος που έγινε, έστω και ανορθόδοξα, από
την αυθαίρετη επιλογή, η πολιτεία αναγκάστηκε να δρομολογή-
σει κάποιες λύσεις. Με τους νόμους 4030/11 και 4042/12 επι-
τρέπεται η επέκταση του νεκροταφείου Αργυρούπολης και
παραχωρούνται στη Γλυφάδα τουλάχιστον δύο στρέμματα, προ-
φανώς ως ενδιάμεση λύση.
Επίσης με το νόμο 4062/12 προβλέφθηκε η δυνατότητα χωρο-
θέτησης νεκροταφείου στο χώρο του πρώην αεροδρομίου,
ανοίγοντας έτσι το δρόμο, με το σχεδιασμό που θα ακολουθή-
σει, για διαδημοτικό νεκροταφείο.
Γιατί ο Μητροπολίτης μας δεν στηρίζει αυτές τις νόμιμες δυνατό-
τητες και επιμένει στην παράνομη καταπάτηση δημόσιου και δα-
σικού χώρου στο βουνό, συμπορευόμενος με τις απόψεις και
τακτικές της Δημοτικής Αρχής που δίνουν άλλοθι σε όσους σχε-
διάζουν μεγάλες μπίζνες για την οικοδόμησή του;
Ο κάθε καλοπροαίρετος πολίτης ας κρίνει αυτή την τακτική.

Αθηνά Λυγνού προς Μητροπολίτη Παύλο:
Ή παππάς παππάς ή ζευγάς ζευγάς"

Μετά την λεκτική αναφορά του Μητροπολίτη κ. Παύλου σε βάρος της Αθηνάς Λυγνού, η αρχηχός της παράταξης “ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”
της Γλυφάδας και δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας τον κατηγορεί ότι επιδίδεται σε πολιτικολογίες

Δημοτικό Ρεπορτάζ

�
“ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ -

ΑΘΗΝΑ ΛΥΓΝΟΥ”Μέχρι τώρα

στις τοποθετήσεις μας σταθήκαμε

με διακριτικότητα απέναντι στη στάση

του Μητροπολίτη Γλυφάδας στην υπό-

θεση του νεκροταφείου.

Δεν επιδιώξαμε ποτέ την αντιπαράθεση,

παρά το γεγονός ότι μας έφερε πολλές

φορές σε δύσκολη θέση με τις δημόσιες

τοποθετήσεις του σε βάρος μας.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ
51 και 53 τ.μ., στον α’ όροφο, (διαμπερή),
επί της Ανδρέα Παπανδρέου 3
και Λ. Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6945 24 60 90
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Συνέντευξη

ΟΟ Βασίλης Κουτσανδρέας εκλέχθηκε
για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Αγίου Δημητρίου με το ψηφο-
δέλτιο της Μαρίας Ανδρούτσου στις
προηγούμενες δημοτικές εκλογές.
Εξελέγη σχεδόν όμόφωνα στη θέση του
προέδρου, συγκεντρώνοντας τις 35 από τις
38 ψήφους του Σώματος.
Άτομο πολιτικοποιημένο με δραστηριότητα
στα κοινά της τοπικής κοινωνίας του Αγίου
Δημητρίου, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποι-
ημένος σε θέματα των ατόμων με ειδικές
ανάγκες.
Ο Βασίλης Κουτσανδρέας γεννήθηκε στο
Σέρβου Αρκαδίας, είναι διοικητικός υπάλ-
ληλος του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”,
είναι παντρεμένος και τέλος είναι πατέρας
τριών κοριτσιών.

Η συνέντευξη

1Ως νεοεκλεγμένος πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου αντιμετωπίσατε προβλήματα

και αν ναι, ποια είναι αυτά;

Παρά το γεγονός ότι δεν μου λείπει η εμ-
πειρία της συμμετοχής σε συλλογικά και απο-

φασιστικά όργανα, αφού η ενασχόλησή μου
με τα κοινά ξεκινά από τα μαθητικά μου χρό-
νια, μέσα από τις μαθητικές κοινότητες & ορ-
γανώσεις και κατόπιν μέσα από πολιτικούς
αγώνες για Αλλαγή και ενεργό δράση σε διά-
φορους συλλόγους πολιτιστικούς, νέων, εξω-

ραϊστικούς, γονέων και κηδεμόνων κ.λπ., το
να διαχειριστείς ένα Δημοτικό Συμβούλιο με 9
παρατάξεις, που δυστυχώς δεν διακρίνονται
όλες και πάντα για τη συναινετική τους διά-
θεση, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.
Τη στιγμή μάλιστα που ως νέα δημοτική αρχή
θέλουμε να αλλάξουμε την κακή εικόνα που
είχαν σχηματίσει οι πολίτες για το Δημοτικό
τους Συμβούλιο τα προηγούμενα χρόνια, το
πρόβλημα αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια
και χειρισμούς, στα οποία θεωρώ ότι μέχρι
τώρα έχω ανταποκριθεί επαρκώς.

2Είναι γεγονός πως, ο Καλλικράτης ήλθε
βιαστικά, δημιουργώντας πολλά και σο-

βαρά προβλήματα συνεπικουρούμενος βέ-
βαια, και από τα Μνημόνια. Τι έχετε να πείτε
πάνω σ’ αυτό;

Ο Καλλικράτης, στη γενική του κατεύθυνση,
αποτελεί σωστό θεσμό. Εξάλλου, η μεταρ-
ρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτε-
λούσε πολλά χρόνια αίτημα και απαίτηση όλων
των αυτοδιοικητικών οργάνων της Ελλάδας.
Πιστεύω πως μερικές από τις μεταρρυθμίσεις
και τις παρεμβάσεις του «Καλλικράτη» στο
μέχρι τώρα τρόπο λειτουργίας της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, είναι πολύ θετικές προς την κα-
τεύθυνση της αναδιοργάνωσης, της
διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του
θεσμού. Ενδεικτικά αναφέρω τον προληπτικό
έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου, τη δημι-
ουργία επιτροπών, όπως η Επιτροπή Διαβού-
λευσης, η Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών, η

Εκτελεστική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, την εισαγωγή νέων θεσμών, όπως το
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και το Συμ-
παραστάτη του, αλλά και κάτι σημαντικό που
αναδείχθηκε αυτό τον καιρό της μνημονιακής
επίθεσης στους ΟΤΑ και είναι η δυνατότητα
αντίστασης που έχει σήμερα η Τ.Α., αφού οι
Δήμοι και οι Περιφέρειες, είναι πιο ισχυροί σε
σχέση με το παρελθόν.
Θεωρώ πως η εφαρμογή του Καλλικράτη είναι
αυτή που σήμερα είναι προβληματική και όχι
το περιεχόμενό του. Πιστεύω πως η εφαρμογή
του έγινε αρκετά βιαστικά και σε πολλές περι-
πτώσεις πρόχειρα με αποτέλεσμα να δυσκο-
λεύεται ακόμη περισσότερο η προσαρμογή
των Δήμων σε αυτόν, ειδικά στη δύσκολη πε-
ρίοδο που διανύουμε.
Το κύριο πρόβλημα είναι οι Δήμοι επωμίστη-
καν πολλές αρμοδιότητες χωρίς αυτές να συ-
νοδεύονται από τους απαιτούμενους
οικονομικούς πόρους ώστε να καθίσταται εφι-
κτή η διεκπεραίωσή τους.
Το χειρότερο, όμως, απ’ όλα είναι ο οικονο-
μικός στραγγαλισμός που επιβάλλεται αυτή την
εποχή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τον καλύ-
τερο «Καλλικράτη» να εφαρμόσουμε, αν δεν
έχουμε πόρους, στελεχιακό δυναμικό και ερ-
γατικά χέρια, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά.
Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι και τα τρία
αυτά στοιχεία, που αποτελούν βασική προ-
ϋπόθεση για την αποκεντρωμένη τοπική ανά-
πτυξη, έχουν «ψαλιδιστεί» δραματικά, με τα
πρόσφατα μνημονιακά μέτρα.

3Ο Δήμος σας κατέχει ένα ρεκόρ. Στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο του Αγίου Δημητρίου

σήμερα βρίσκονται εννέα παρατάξεις. Είναι
εφικτή η συνεργασία μαζί τους;

Όπως προανέφερα, το γεγονός αυτό αποτελεί
και ένα από τα βασικότερα προβλήματα για τη
λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντι-
λαμβάνεστε ότι οι εννέα παρατάξεις δεν αντα-
νακλούν εννέα διαφορετικά ιδεολογικο-
πολιτικά ή κοινωνικά ρεύματα. Άρα το προ-
σωπικό στοιχείο στη συγκρότησή ορισμένων
εξ αυτών, αλλά κυρίως στον τρόπο που πα-
ρεμβαίνουν στις διαδικασίες του Σώματος
είναι ιδιαίτερα εμφανές.
Δεν θα αμφισβητήσω το δικαίωμα που έχει ο
κάθε πολίτης να εκπροσωπήσει συμπολίτες
του ως άτομο στο κυρίαρχο όργανο χάραξης
της δημοτικής πολιτικής. Το έχω ξαναπεί ότι η
δυσκολία στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι η
πολυφωνία και ούτε θα είναι ποτέ. Γιατί η πο-
λυφωνία εξυπηρετεί τη Δημοκρατία. Θα
σταθώ, όμως, κριτικά απέναντι σε πρακτικές
που θέτουν το ατομικό συμφέρον πάνω από
τη συλλογική και παραγωγική λειτουργία του
Δημοτικού Συμβουλίου. Και δυστυχώς αυτές
οι πρακτικές δεν λείπουν από το Συμβούλιό
μας.

4Έχει παρατηρηθεί πως, καταναλώνεται
πολύς χρόνος στα προ ημερησίας σε

βάρος σοβαρών θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, με αποτέλεσμα πολλές φορές, τα
συμβούλια να γίνονται μεταμεσονύκτιες

8 ερωτήσεις
για τον

Βασίλη
Κουτσανδρέα
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου
Δημητρίου μιλά για τη λειτουργία του Δ.Σ., για τον Καλλι-
κράτη, το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. ά. στον
Γιάννη Καλογερά - Κονταρίνη
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ώρες. Τι έχετε να πείτε πάνω σ’ αυτό;

Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα προηγουμέ-
νως. Η διάθεση έκφρασης ενός αντιπολιτευτι-
κού, πολλές φορές ανούσιου λόγου, η
διάθεση απαγγελίας κηρυγμάτων, πολλές
φορές για αυτονόητα θέματα, η διάθεση κριτι-
κής για την κριτική, με μοναδικό στόχο να
ακουστεί ο ομιλητής, «χαϊδεύοντας τα αυτιά»
κάποιων συμπολιτών μας που παρακολουθούν
τη συνεδρίαση ή απλά να καταγραφεί η ομιλία
του στα πρακτικά. Το Προεδρείο καταβάλλει
διαρκή και επίπονη προσπάθεια, χωρίς τη διά-
θεση φίμωσης κανενός, να αναδεικνύει την
ουσία των θεμάτων που συζητούνται.

5Ποια θεωρείτε πως είναι τα σημαντικό-
τερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σή-

μερα ο Δήμος σας;

Η αλήθεια είναι πως η καταστροφική οικο-
νομική κρίση της χώρα μας δεν θα μπορούσε
να αφήσει ανεπηρέαστους τους Δήμους. Ήδη
διανύουμε την 4η συνεχόμενη χρονιά ύφεσης
και στους ΟΤΑ όλης της Ελλάδας έχουν πε-
ριοριστεί οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
καθώς και η χρηματοδότηση για επενδύσεις
στους Δήμους κατά 50%. Απόρροια αυτών των
δραστικών περικοπών είναι η αδυναμία δημι-
ουργίας επενδύσεων και έργων από τους Δή-
μους και σε περίπτωση που συνεχιστούν κι
άλλο οι μειώσεις αυτές θα έχουν σαν άμεσο
αποτέλεσμα οι Δήμοι να έχουν απλώς τη μι-
σθοδοσία του προσωπικού, την εξυπηρέτηση
των πολιτών και τη διαχείριση της καθαριότη-
τας και αυτά χωρίς αποτελεσματικό τρόπο
λόγω έλλειψης προσωπικού δεδομένου του
υφιστάμενου παγώματος όλων των προσλή-
ψεων στους τομείς του δημοσίου.
Από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα φτώ-
χειας που αντιμετωπίζουν καθημερινά περισ-
σότεροι συνδημότες μας που ανήκουν στα
στρώματα εκείνα της κοινωνίας που έχουν πε-
ρισσότερο πληγεί από την κρίση, αποτελούν
αυτή τη στιγμή μια από τις προτεραιότητες της
πολιτικής μας.
Ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του προϋπολο-
γισμού του Δήμου κατευθύνεται σε προγράμ-
ματα και δράσεις στήριξης κοινωνικών ομάδων
οι οποίες στη δεδομένη στιγμή μας έχουν
ανάγκη. Είμαστε αποφασισμένοι τη δεδομένη
στιγμή να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική, να
στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και να στα-
θούμε δίπλα τους.

6Πώς βλέπετε το μέλλον της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης κάτω από τις παρούσες οι-

κονομικές συνθήκες;

Δεν μπορώ να δω κανένα μέλλον για το θεσμό
κάτω από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα γυρίσει πολλές δε-
καετίες πίσω, στη εποχή που ο Δήμαρχος απλά
εξέδιδε πιστοποιητικά και μάζευε τα σκουπίδια,
αν και αυτή η δεύτερη δραστηριότητα αποτελεί
σήμερα τον διακαή «πόθο» ιδιωτικών συμφε-
ρόντων.
Όλες οι λεγόμενες σύγχρονες και προοδευμέ-
νες χώρες, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή
όχι κανείς με το οικονομικό μοντέλο ανάπτυ-
ξής τους, διαθέτουν μια αυτοδιοικητική διάρ-
θρωση με αρμοδιότητες, με πόρους και με
διοικητική αυτοτέλεια. Εμείς, με τα μέτρα που
υπαγορεύει η τρόικα και παίρνει η κεντρική πο-
λιτεία, μάλλον προ τα πίσω οδηγούμαστε.

7Τι γνώμη έχετε για τις καταλήψεις δημο-
τικών κτιρίων που είδαμε να γίνονται σε

πάρα πολλούς ΟΤΑ από τους εργαζόμενους,
σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αντίστασης στα
νέα μέτρα του Μνημονίου 3;
Θεωρείται πως θα μπορούσαν να υπάρξουν
άλλες μορφές αντίδρασης που δεν θα έφερ-
ναν σε δύσκολη θέση τους δημότες, π.χ.
τους γονείς που δεν έχουν που ν’ αφήσουν
τα παιδιά τους όταν οι εργαζόμενοι κλείνουν
τους Παιδικούς Σταθμούς;

Πριν κρίνουμε πράξεις, όπως η κατάληψη
ενός δημόσιου κτηρίου, οφείλουμε να μπούμε
στη θέση του εκάστοτε καταληψία και να ανα-
λογιστούμε τι τον οδηγεί σ’ αυτή την ακραία
μορφή διαμαρτυρίας.
Όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση υφίσταται μια
πρωτοφανή επίθεση σ’ όλα τα μέτωπα, όταν οι
εργαζόμενοι έχουν φτάσει σε απόγνωση όχι
μόνο από τις οικονομικές περικοπές, αλλά και
από το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς, με την
εφεδρεία, οδηγούνται «στο δρόμο», να είστε
βέβαιοι ότι θα περιμένουμε κάθε μορφής
ακραία αντίδραση, που αναγκαστικά θα έχει
συνέπειες σε όλους μας.
Εναπόκειται στην ωριμότητα και στην ευελιξία
των εργαζομένων και της κάθε συνδικαλιστι-
κής ηγεσίας να αναπτύσσουν τις δράσεις τους
χωρίς να μπαίνουν σε αντιπαράθεση με πολίτες
που αντιμετωπίζουν παρεμφερή προβλήματα
και χωρίς να χάνουν την υποστήριξη της κοι-
νής γνώμης. Σίγουρα υπάρχουν τρόποι.

8Σε ενάμιση περίπου χρόνο θα έχουμε
ξανά δημοτικές εκλογές. Θα είσαστε εκ

νέου υποψήφιος;

Αν οι σωματικές και πνευματικές μου δυνάμεις
μου επιτρέπουν να είμαι χρήσιμος στην τοπική
κοινωνία του Αγ. Δημητρίου, θα είμαι εκ νέου
υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του 2014.

� Ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του Δήμου κατευθύ-
νεται σε προγράμματα και δράσεις στήριξης κοινωνικών ομάδων οι οποίες
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συνέντευξη

Οι προσπάθειες της διοίκησης του
δήμου Αγ. Δημητρίου για την ανακού-

φιση των ανέργων και της κοινωνίας στις
δύσκολες οικονομικες συγκυρίες που περ-
νάει η χώρα, αρχίζουν και παράγουν καρ-
πούς.
Ο δήμος με ανακοίνωσή του ξεκινάει το πρό-
ραμμμα καταπολέμησης της φτώχειας με το
άνοιγμα 24 συμβάσεων εργασίας διάρκειας 2
ετών για νέους μέχρι 30 ετών στους Αγ. Δη-
μητρίου και Δήμους Αλίμου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα λει-
τουργήσει σε άμεση συνεργασία με τον Δήμο
Αλίμου, θα χρηματοδοτηθεί για δύο χρόνια
από κονδύλια του ΕΣΠΑ και κατόπιν θα υπο-
στηριχθεί από τους Δήμους με ίδια κεφάλαια.
Ενημερώνοντας τα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου σε παλαιότερο δημοτικό συμβούλιο,
η Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου, Μαρία Αν-
δρούτσου, αναφέρθηκε στις κοινωνικές
δομές που περιλαμβάνει το πρόγραμμα τονί-
ζοντας ότι: «Σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί
ένα Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα που θα βοηθή-
σει άμεσα τους άστεγους, τους άνεργους και
τους άπορους και έμμεσα όσους εργαστούν σε
αυτές τις κοινωνικές δομές.
Η κυρία Ανδρούτσου παρουσίασε αναλυτικά
τις οχτώ κοινωνικές δομές που περιλαμβάνει
το σχέδιο δράσης του προγράμματος. Το Δη-
μοτικό Συμβούλιο κατέληξε στις εξής έξι δομές
οι οποίες θα απασχολήσουν συνολικά 24
άτομα:
Κοινωνικό Παντοπωλείο, όπου θα εξυπηρετεί
τουλάχιστον 150 οικογένειες μηνιαίως με
προϊόντα ελάχιστου κόστους το οποίο θα
φτάνει τα 40 ευρώ ανά οικογένεια. Το απαι-
τούμενο προσωπικό που ορίζεται είναι πέντε
άτομα.

Κοινωνικό Φαρμακείο, το οποίο θα παρέχει
σε ωφελούμενα άτομα δωρεάν φάρμακα, σε
συνεργασία με Φαρμακοβιομηχανίες, Φαρμα-
κευτικούς συλλόγους αλλά και τους ίδιους
τους πολίτες. Το απαιτούμενο προσωπικό
είναι τρία άτομα.

Παροχή Συσσιτίων, με σταθερό ωράριο λει-

τουργίας και με δυνατότητα παροχής γευμά-
των για 100 απόρους τουλάχιστον καθημε-
ρινά. Τα άτομα που καλούνται να
στελεχώσουν αυτή τη δομή είναι εφτά.

Δημιουργία Κάρτας Χρόνου, η οποία προ-
βλέπει 600 ωφελούμενα άτομα που θα έχουν
τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν προϊόντα και
υπηρεσίες με μονάδες ανταλλακτικού συστή-
ματος.

Κοινωνικός Λαχανόκηπος. Αποτελεί ένα ενι-
αίο αγρόκτημα το οποίο θα κατανεμηθεί ισο-
μερώς σε ωφελούμενα άτομα προκειμένου να
καλλιεργήσουν με αποκλειστικό σκοπό τη ζή-
τηση. Θα δοθούν 50 τετραγωνικά μέτρα γε-
ωργικής έκτασης σε 100 άτομα και θα
απασχολήσει τρία άτομα.

Γραφείο Διαμεσολάβησης, το οποίο θα πα-
ρέχει πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυν-
σης σε σχέση με τις προηγούμενες δομές,
αλλά και θα διευκολύνει σχετικά με Δημόσιες
Υπηρεσίες, όπως Νοσοκομεία, άστεγους και
άπορους.
Κλείνοντας, η κυρία Ανδρούτσου προσέθεσε
ότι: «Το λειτουργικό κόστος για τους απα-
σχολούμενους στις κοινωνικές δομές και το
οποίο για τα δύο πρώτα χρόνια θα εκταμι-
ευθεί από το ΕΣΠΑ, θα είναι 13.000 ευρώ
ετησίως για κάθε απασχολούμενο, στα
οποία συμπεριλαμβάνεται και ασφάλιση.»

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο αντιδή-
μαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης ο οποίος
είπε χαρακτηριστικά: «Χαίρομαι που ο γειτο-
νικός και όμορος Δήμος Αγίου Δημητρίου
μπήκε στη διαδικασία να τρέξει το πρόγραμμα
καθώς ήταν προτεραιότητά μας η συνεργασία
μαζί του.
Ξέρω ότι το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να
λύση όλα τα προβλήματα της κοινωνίας μας,
αλλά πιστεύω ότι θα συμβάλλει ώστε συνάν-
θρωποί μας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα θα
ανακουφιστούν σε μεγάλο βαθμό.»
Κλείνοντας κατέληξε: «Η συνεργασία των
Δήμων Αγ. Δημητρίου και Αλίμου θα είναι ιδι-
αίτερα επωφελής για τους συμπολίτες μας.»

Ξεκίνησε το πρόγραμμα καταπολέμησης
της φτώχειας στους δήμους
Αγίου Δημητρίου και Αλίμου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ: «Η συνεργασία των
Δήμων Αγ. Δημητρίου και Αλίμου θα είναι
ιδιαίτερα επωφελής για τους συμπολίτες μας.»

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ: «Σκοπός μας είναι να
δημιουργηθεί ένα Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα
που θα βοηθήσει άμεσα τους άστεγους, τους
άνεργους και τους άπορους και έμμεσα όσους
εργαστούν σε αυτές τις κοινωνικές δομές.
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Ηκατάμεστη από κόσμο μεγάλη (κεντρική) αί-
θουσα του METROPOLITAN HOTEL (Χανδρής)

στο Παλαιό Φάληρο, το μεσημέρι της Κυριακής 18-
11-2012, απέδειξε περίτρανα - για μια ακόμα φορά
- την υποστήριξη που έχει από την κοινωνία του Φα-
λήρου, και όχι μόνο, η Στέγη Θηλέων "Άγιος Αλέ-
ξανδρος", που βρίσκεται στην οδό Μεσολογγίου
αρ. 21 της περιοχής.

Αξίζει να αναφέρουμε πως, πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Στέγης, είναι ο γιατρός και πρώην δη-
μοτικός σύμβουλος Μιχάλης Στακιάδης, ο οποίος κα-
λωσορίζοντας τους παριστάμενους, αναφέρθηκε στους
σκοπούς του Φιλανθρωπικού αυτού Ιδρύματος (έτος
ιδρύσεως 1963) και που ανάμεσα στα άλλα, στάθηκε
στη μεγάλη βοήθεια του Ιδρύματος Νιάρχου και του
ομίλου ΑΝΤ1, ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της
εταιρείας "ΧΑΝΔΡΗΣ" κύριο Παϊδούση για τις δωρεάν
παροχές στις εκδηλώσεις τους, ενώ έκανε ξεχωριστή
αναφορά στην Παλαιοφαληριώτισσα περιφερειακή
σύμβουλο Κατερίνα Αναγνώστου,για την μέχρι τώρα
γενικότερη συνδρομή της.
Στη συνέχεια, μίλησε για την ευαισθησία και την ευρη-
ματικότητα του δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Διονύση
Χατζηδάκη, που μεταξύ και άλλων, φρόντισε ώστε, ο
εφοπλιστής Διαμάντης Διαμαντής να προσφέρει 10.000
ευρώ για τις ανάγκες της Στέγης Θηλέων.
Αναγνωρίζοντας δε, την συμπαράσταση απλών δημο-
τών, συλλόγων και φορέων της πόλης, ευχαρίστησε την
μεγάλη ευεργέτιδα του Παλαιού Φαλήρου Ευφροσύνη
Ζήση, το Σύλλογο "ΑΘΗΝΑ" και την πρόεδρό του
Μαρία Καφούρου, την πρόεδρο του Συλλόγου Κατοί-
κων Αμφιθέας Βούλα Σπυριδωνίδου, τον κ. Ευθυμίου
(Ε.Ε.Σ.), τους Λάϊονς και τις Οπτιμίστριες Π.Φ., το 3ο
ΚΑΠΗ Π.Φ. κ. ά.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου,
Διονύσης Χατζηδάκης, επισήμανε την παρουσία δύο

πρώην βουλευτών και Υπουργών, που παρευρίσκοντο
στην εκδήλωση, των Αλέκου Παπαδόπουλου και Πα-
ρασκευά Αυγερινού, εξήρε την, ομολογουμένως, πολύ
σοβαρή προσπάθεια του Δ.Σ. της Στέγης Θηλέων
"'Αγιος Αλέξανδρος", δηλώνοντας πως, κάθε φορά
θα είναι κοντά τους, με όλες του τις δυνάμεις.
Έκλεισε την σύντομη, μα άκρως ουσιαστική, ομιλία -
χαιρετισμό του, λέγοντας χαρακτηριστικά": "και να μην
ξεχνάμε ότι, οι άνθρωποι τιμούν (κάνουν) τις θέσεις και
όχι οι θέσεις τους ανθρώπους".
Ακολούθησε ένα πλούσιο μουσικό - χορευτικό πρό-
γραμμα από το χορευτικό τμήμα της ΕΝΩΣΗΣ ΗΠΕΙ-
ΡΩΤΩΝ Αγίου Δημητρίου Αττικής "ΤΟ ΚΟΥΓΚΙ", με
ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, ενώ στη συνέχεια

νεαρές και νεαροί από ιδιωτική σχολή χορού, έκαναν
επίδειξη των ικανοτήτων τους σε μοντέρνους χορούς.
Πέρα απ' όσους προαναφέραμε και όσους παρουσιά-
ζουμε στο φωτογραφικό μας ρεπορτάζ, το "παρών"
έδωσαν και οι Γιάννης Φωστηρόπουλος, Αντιδήμαρ-
χος Π. Φαλήρου, Στέλιος Βαλέτας, δημοτικός σύμβου-
λος Π. Φαλήρου, Τάκης Σπηλιόπουλος,
δημοσιογράφος,Νανά Ρουμπελάκη, συγγραφέας - Ποι-
ήτρια, οι κυρίες Λίτσα Κολυβά, Πόπη Λιαρούτσου, το
ζεύγος Μπορέτου, καθώς και οι κυρίως Κωνσταντίνα
Αγγελίνα, Κική Περρέα, Ροζάννα Μιχαηλίδου, Μαρία
Φιλιπέλλη, από τον γυναικείο εξωραϊστικό - πολιτιστικό
σύλλογο Π. Φαλήρου "ΑΘΗΝΑ".

Έργο ουσίας στη Στέγη Θηλέων "Άγιος Αλέξανδρος"

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ο Δήμαρχος Π. Φ. Διον. Χατζηδάκης με τη σύζυγό του Λένα και τον κ. Γαβρίλη. ΔΕΞΙΑ:Η περιφερειακή σύμβουλος Αττικής Κατερίνα Ανα-
γνώστου, ανάμεσα στους Νίκο Κουερίνη (δημοτικός σύμβουλος Π.Φ.) και Άρη Δρυγιαννάκη (πρόεδρο των Κρητών Π. Φαλήρου).

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης
Βίκυ Ανδρικοπούλου (στο μέσον), με τη δημο-
τική σύμβουλο Μαρία Ζάγκα (αριστερά).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Γιάν-
νης Γουλιέλμος (δεξιά) με την παρέα του.

Αριστερά. Ο δ.σ. και πρόεδρος του Κέντρου Πο-
λιτισμού και Άθλησης Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Ντίνος Νικολαϊδης, με τον π. αντιδήμαρχο Νίκο
Χαλαμανδάρη.

Η Ευφροσύνη Ζήση (μέσον) με την Πρόεδρο της
"ΑΘΗΝΑΣ" Μαρία Καφούρου και την Στέλλα
Ηλιάδη (αριστερά).

Από αριστερά, οι δημοτικοί σύμβουλοι Δημ. Καρκατσέλης,
Σπύρος Μινέτος, Γιάννης Τριάντος, με τον πρώην δ.σ. Γρη-
γόρη Αθανασιάδη.

Αριστερά, η π. αντιδήμαρχος Π. Φαλήρου και νυν
Γραμματέας της 2θμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
και της "Παναθηναϊκής" Μαίρη Φωτίου, με την
κυρία Αιλιανού.

Ο π. υπουργός Αλέκος Παπαδόπου-
λος, (δεξιά).

Λίγα λόγια για τη Στέγη Θηλέων
"Άγιος Αλέξανδρος"

ΗΣτέγη Θηλέων "Άγιος Αλέξανδρος" είναι φι-
λανθρωπικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χα-

ρακτήρα. Εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο από το
1963 και φιλοξενεί κορίτσια 8-18 ετών από οι-
κογένειες με κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα.
Τα παιδιά γίνονται δεκτά μετά, από αίτηση των κη-
δεμόνων, εφόσον υπάρχουν, της κοινωνικής υπη-
ρεσίας ή και μετά από εισαγγελική παραγγελία,
όταν κρίνεται απαραίτητο.
Σκοπός του ιδρύματος είναι η στέγαση, σίτιση,
προστασία, εκπαίδευση, κοινωνική και επαγγελ-
ματική αποκατάσταση, ιατρική περίθαλψη και ψυ-
χολογική στήριξη των κοριτσιών. Ενισχυτικά
παρέχεται διδασκαλία και εκμάθηση ξένης γλώσ-
σας και σε συνεργασία με ιδιωτικές σχολές ακόμη
η εκμάθηση κάποιας τέχνης με δωρεάν φοίτηση ή

με μειωμένα δίδακτρα. Μετά την αποφοίτησή τους
επιδιώκεται η εύρεση εργασίας και παραμένουν για
ένα ακόμη μικρό χρονικό διάστημα στο Ίδρυμα
έως ότου μπορέσουν να αποκατασταθούν επαγ-
γελματικά.

Για τυχόν δωρεές: λογαριασμός ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 45297314. ΙΒΑΝ: GR85 0120
0360 0000 0004 5297 314.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα,
έχει ως εξής:
Μιχάλης Στακιάδης, Πρόεδρος.
Κων/νος Κωτσόπουλος, Αντιπρόεδρος.
Βασιλική Κασιμάτη, Ταμίας.
Σίνης Αριστ., Μέλος.
Παπαδοπούλου Λίλιαν, Μέλος.
Στο Δ.Σ. συμμετέχουν επίσης, ένας εκπρόσω-

πος της Περιφέρειας Αττικής και ένας εκπρό-
σωπος του Υπουργείου Υγείας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ:”V” & “B”
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Εγκρίθηκε η µελέτη του κλειστού
Γυµναστηρίου στο Παλαιό Φάληρο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου της
19ης-11-2012, συνεδρίασε και ενέκρινε ομό-

φωνα τη μελέτη του κλειστού Γυμναστηρίου, μετά
από την έγκριση της θεώρησής της, από το Περιφε-

ρειακό Συμβούλιο Έργων.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος
Διονύσης Χατζηδάκης,
αυτό το έργο είναι απαραί-
τητο για μια πόλη σαν τη
δική τους που διαθέτει ενερ-
γούς και ιστορικούς συλλό-
γους, με διακρίσεις σε
πολλά αθλήματα.
Επίσης, πως, η ολοκλήρωσή
του θα γίνει σε είκοσι μήνες

από την εγκατάσταση του εργολάβου, ο οποίος θα
το αναλάβει μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό και
συγκεκριμένα μετά από διεθνή ανοιχτό μειοδοτικό
διαγωνισμό.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι στα 9.995.00
ευρώ, εκ των οποίων, τα 8.195.530 έχουν ήδη εγ-
κριθεί και θα δοθούν από την Περιφέρεια.
Συνεχίζοντας ο κ. Δήμαρχος, είπε ότι, θα επιδιώ-
ξουν να πάρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκ-
πτωση, επισημαίνοντας πως, με μία έκπτωση 18% ο
δήμος δεν πληρώνει τίποτε από το ταμείο του.
Από κι και πέρα, αν πάρει μικρότερη θα συμπληρω-
θεί η όποια διαφορά από το Δήμο και εφόσον πά-
ρουν μεγαλύτερη από 18% θα επιστρέψουν το ποσό
που θα προκύψει στην Περιφέρεια.
(Σ.Σ. για όσους γνωρίζουν, οι εκπτώσεις που παίρ-
νει μέχρι σήμερα για διάφορα έργα η διοίκηση Χα-
τζηδάκη, είναι μεγάλες - έως και αρκετά μεγάλες -
που ξεπερνούν κατά πολύ το 18%!).
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα, είναι ότι,
όλες οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης συνεχάρησαν
τη Δ/ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κυρία
Μυρτώ Παπαδοπούλου, η οποία παρακολουθούσε
τα δρώμενα, και δι' αυτής βέβαια, όλα τα στελέχη
του τμήματος αυτού, επειδή, όπως είπαν και είχε
αναφέρει νωρίτερα και ο δήμαρχος, δούλεψαν
σκληρά για έξι μήνες, προκειμένου να φέρουν σε
πέρας μια τέτοια μελέτη ενός τόσο μεγάλου έργου

και χωρίς να κοστίσει μάλιστα ούτε ένα ευρώ στο
Δήμο.
Για να γίνει αυτό κατανοητό, εάν ο δήμος ανέθετε σε
κάποιο γραφείο έξω, αυτή τη μελέτη, η προμήθεια
που θα εισέπραττε, θα ήταν κάποιες εκατοντάδες χι-
λιάδες ευρώ, και στην καλύτερη περίπτωση περίπου
400 - 500.000 ευρώ!
Η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας κυρία
Ολυμπία Αναστασοπούλου ζήτησε να δοθεί ιδιαί-
τερη σημασία στο θέμα της στάθμευσης, κάτι που
είχε επισημάνει νωρίτερα και ο επικεφαλής της μεί-

ζονος αντιπολίτευσης Νίκος Δέτσης.
Πάνω σ' αυτό, ο κ. Χατζηδάκης είπε πως, το θέμα
της στάθμευσης θα λυθεί όταν απελευθερωθεί ο
χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκε-
ται σήμερα στο "Σωτήρης Αγγελόπουλος".
Σχετικά με το θέμα της στάθμευσης των οχημάτων,
μάθαμε δια στόματος δημάρχου ότι, τα υπόγεια
parking του παραπλήσιου συγκροτήματος VILLAGE
είναι πλέον ελεύθερα κι αυτό είναι κάτι σοβαρό που
θα εξυπηρετήσει.
Ως προς το κόστος της ετήσιας συντήρησης του

Κλειστού Γυμναστηρίου τέλος, αυτό θα καλύπτεται
με διαφόρους τρόπους, αφού δεν πρόκειται να παί-
ζουν όλοι δωρεάν εκεί μέσα.
Χωρίς να έχουν καταλήξει ακόμη οριστικά, ο Δήμος
θα το νοικιάζει όταν κάποιοι σύλλογοι θα θέλουν
να αγωνίζονται και να το χρησιμοποιούν γενικό-
τερα, θα παραχωρείται για εκδηλώσεις κλπ.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ύψος του κόστους
της ετήσιας συντήρησής του, δεν θα υπερβαίνει το
10% του κόστους κατασκευής του.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ: “V” και “Β”

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το νέο κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων
με συνολική χωρητικότητα 990 θέσεων θα εγκατα-
σταθεί στην παραλιακή ζώνη και συγκεκριμένα στο
Βορειοανατολικό τμήμα του Δημοτικού Αθλητικού
Κέντρου, ανατολικά του υφιστάμενου συγκροτήμα-
τος του Ανοικτού Κολυμβητηρίου, αθλητικές δρα-
στηριότητες του δήμου.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο που θα πληροί
όλες τις προϋποθέσεις για εξοικονόμηση ενέργειας
και με αυτόνομη κατά το δυνατό ενεργειακή κάλυψη
των αναγκών του. Θα διαθέτει επίσης όλες όσες
κρίνονται απαραίτητες θέσεις εγκατάστασης εναλλα-
κτικών συστημάτων ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμαν-
σης και ψύξης.
Ο συνδυασμός της ενεργειακής κάλυψης με τη βιο-
κλιματική αντιμετώπιση των συστημάτων δόμησης
θα εκπληρώσει τον πιο πάνω στόχο και θα προβάλ-
λει την αποδοτικότητα των λειτουργιών του κτιρίου
όχι μόνο στα αθλητικά αλλά και στα κοινωνικά
δρώμενα του Δήμου.
Ο προσανατολισμός του κτιρίου είναι κατά τον με-
γάλο του άξονα Ανατολικός - Δυτικός. Οι κερκίδες
κατασκευάζονται στη μικρή Δυτική πλευρά και συνε-
πώς ο αγωνιστικός χώρος έχει κατά τον μεγάλο του
άξονα προσανατολισμό Βορρά - Νότο. Με τη διά-
ταξη αυτή εξασφαλίζεται και ο σωστός φυσικός
φωτισμός της αίθουσας χωρίς να προκαλούνται

ενοχλητικές θαμβώσεις ή αντανακλάσεις.
Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται η κατασκευή
δύο γηπέδων καλαθοσφαίρισης, πέντε γηπέδων αν-
τισφαίρισης και ενός γηπέδου ποδοσφαίρου. Τα
γήπεδα αυτά είναι ανοικτά και χωροθετούνται σε
συνέχεια των υφισταμένων στην Ανατολική περιοχή
του Αθλητικού Κέντρου.
Ο ενδιάμεσος ελεύθερος περιβάλλων χώρος θα
διαμορφωθεί κατάλληλα για την κίνηση πεζών ενώ
παράλληλα θα σημανθούν οι περιοχές κίνησης οχη-
μάτων ασφαλείας και τροφοδοσίας.

Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν:
1. Αίθουσα Αθλοπαιδιών και Γυμναστικής.
2. Υποστηρικτικούς χώρους.
3. Αποδυτήρια αθλητών.
4. Αποδυτήρια διαιτητών - προπονητών - προσωπι-
κού.
5. Γραφείο ελέγχου - γραφείο διοίκησης - ιατρείο -
αίθουσα συγκέντρωσης αθλητών.
6. Χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων.
7. Κλιμακοστάσιο - Ανελκυστήρα.
8. Κερκίδες.
9. Επίπεδο Δημοσιογράφων.
10. Εξυπηρέτηση κοινού.

Προϋπολογισμός Μελέτης
Εκσκαφές - καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 200.000
ευρώ.
Σκυροδέματα 400.000 ευρώ.
Κερκίδες 25.000 ευρώ.

Πάσσαλοι 500.000 ευρώ.
Μεταλλικά 255.000 ευρώ.
Τοιχοδομές 210.000 ευρώ.
Ξυλουργικά 135.000
Μεταλλουργικά -Αλουμινοκατασκευές
συμπεριλαμβ. των υαλουργικών 200.000 ευρώ.
Καλύψεις, επενδύσεις, επιστρώσεις, εξοπλισμός
890.000
Υδραυλικά, αποχετεύσεις, πυρόσβεση 200.000.
Ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, ανελκυστήρας 535.000.
Κλιματισμός, θέρμανση, αερισμός, καύσιμο αέριο
650.000
Πράσινο, διαμορφώσεις, περιφράξεις 155.000.
Ανοικτά γήπεδα 400.000 ευρώ.
Μελέτη εφαρμογής 175.000.
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών / ηλιακών 250.000
ευρώ.
Γενικό άθροισμα Δαπανών 5.180.275 ευρώ.
Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου 18%
932.450 ευρώ.

Συνολική κατά τη μελέτη αξία του έργου 6.112.725
ευρώ.
Απρόβλεπτες δαπάνες 0.9% 550.145 ευρώ.
Συνολική κατά τη Μελέτη προβλεπομένη δαπάνη
του έργου 6.662.870 ευρώ.
ΦΠΑ 23% 1.532.460 ευρώ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.195.330 ευρώ.
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Το Σάββατο 24-11-2012, ο Δήμος
Παλαιού Φαλήρου εγκαινίασε άλλο
ένα έργο, το οποίο μπορούμε να

πούμε πως, πέραν της δεδομένης αξίας και
χρησιμότητάς του, είναι και ένα μήνυμα με
ιδιαίτερη σημασία, προς κάθε κατεύ-
θυνση.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης, Βίκυ
Ανδρικοπούλου, η οποία είναι η "ψυχή" της Βι-
βλιοθήκης, η κσθ' ύλην αρμόδια και π. Πρόεδρος
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Παλαιού Φα-
λήρου επί 13 χρόνια, και για όσο διάστημα υφί-
στατο ως Νομικό Πρόσωπο,καλωσορίζοντας τον
κόσμο που είχε κατακλύσει όλους τους χώρους,
μέσα κι έξω, είπε: "Καλώς ήλθατε στο "Νέο Σπίτι
βιβλίου", στην καινούργια στέγη μάθησης και γνώ-
σης, στη ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ", η οποία στεγάζεται στην
οδό Αίαντος αρ. 28, στη συμβολή της με την Σπάρ-
της, κοντά στην εκκλησία της Παναγίτσας.
Ο πατήρ Θεόδωρος ευλογεί το αγίασμα, υπό τα
βλέμματα του δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη, του
πρώην δημάρχου Δημ. Καψάνη και του δημοτικού
συμβούλου Στέλιου Βαλέτα.
Συνέχισε μιλώντας για την ιστορική διαδρομή της
δωρεάς του ακινήτου, κάτι που ξεκινάει την περίοδο
που ήταν δήμαρχος της πόλης ο Δημήτρης Καψάνης
και που στις 19-4-2001 πραγματοποιείται η δωρεά
αυτή, από την τότε, ιδιοκτήτρια του ακινήτου Έλλη
Σίμου, προσωπική φίλη του κυρίου Καψάνη, με τον
οποίο συνυπογράφουν τη ΔΩΡΕΑ, αιτία θανάτου
ακινήτου, με την προϋπόθεση να χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά από τον δήμο Παλαιού Φαλήρου, για
να λειτουργήσει ως Δημοτική Βιβλιοθήκη που θα
ονομάζεται "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΟΣ - ΠΕΤΡΗΣ", αδελ-
φού της Έλλης Σίμου, στη μνήμη του οποίου γίνεται
η εν λόγω δωρεά.
Γι' αυτό, διόρισε τον κ. Καψάνη με άλλα δύο μέλη,
εκτελεστική επιτροπή για τους όρους που είχε θέσει,
δηλαδή, την ονομασία της νέας Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης και την υλοποίησή της, εντός δύο ετών από
τον θάνατό της. Η Έλλη Σίμου απεβίωσε στις 7 Ιου-
λίου 2011.

Στο σήμερα τώρα!

Με την προσωπική και συνεχή επίβλεψη του δημάρ-
χου Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη, την κα-
θημερινή του διαμεσολάβηση για τη λύση όποιων
εμποδίων προέκυπταν, ακόμα και μέσα στον Αύ-
γουστο, κατάφερε ώστε, πολύ σύντομα να υλοποι-
ηθεί η ανακαίνιση και ανακατασκευή της νέας
Παιδικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Π. Φαλήρου.
Στο σημείο αυτό, η κυρία Ανδρικοπούλου ευχαρί-
στησε όλως ιδιαιτέρως τον Γιώργο Σχίζα και τους
υπόλοιπους τεχνικούς τους για τις υπηρεσίες που
προσέφεραν, και απευθυνόμενη στους γονείς και τα
παιδιά, τους ενημέρωσε ότι, η νέα αυτή Δημοτική
Παιδική Βιβλιοθήκη, αφορά παιδιά ηλικίας 3 έως 18
ετών και διαθέτει πλούσιους τίτλους παιδικής λογο-
τεχνίας, σπουδαία βιβλία προσχολικής ηλικίας, με-
γάλη συλλογή εξαιρετικών και σπάνιων
εγκυκλοπαιδιών, ενώ έχει δημιουργηθεί και ξενό-
γλωσσαο τμήμα.
Υπάρχουν, επίσης, κλασσικές εκδόσεις,όμως, το
πλέον βασικό είναι,ότι μπορούν οι μαθητές να
βρουν και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις της
Πρωτοβάθμιας της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης.

"Δημόσιο Φροντιστήριο"

Η κυρία Αντιδήμαρχος, σε μια αποστροφή του
λόγου της ανέφερε χαρακτριστικά: "Προσφέρουμε
στους δημότες μας, ένα "Δημόσιο Φροντιστήριο".
Ένα χώρο άμεσης πρόσβασης στην πληροφορία".
Η νέα Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη Παλαιού Φα-
λήρου "Γεώργιος Σίμος - Πετρής", πέρα απ' όσα
έως τώρα αναφέραμε, διαθέτει - μεταξύ άλλων -
εξειδικευμένο προσωπικό, τηλεφωνική εξυπηρέτηση
σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στο χώρο,
τέσσερις θέσεις χρηστών μαθητών στους Η/Υ με
απολύτως ελεγχόμενη πρόσβαση στο Internet και
με την επίβλεψη του προσωπικού στο διαδίκτυο.
Με πλούσια εκπαιδευτικά προγράμματα,σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Παιδείας, με ψυχαγωγικά
παιχνίδια, αλλά και με πρόσβαση σε όλες τις άλλες
βιβλιοθήκες, προκειμένου να είναι πάντα εξασφαλι-
σμένη η άμεση πρόσβαση στη γνώση και στην πλη-
ροφορία.

Η Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί από Δευτέρα έως
Παρασκευή, ώρες 8.30 - 21.00 με ωράριο συνε-
χές.

Η κυρία Ανδρικοπούλου ευχαρίστησε, ολόθερμα
όπως είπε, από τα βάθη της καρδιάς της και τους δύο
δημάρχους, τον πρώην κ. Καψάνη και τον σημερινό
κύριο Διονύση Χατζηδάκη, γιατί την τίμησαν και
συνεχίζουν να την τιμούν με το να είναι Πρόεδρος
και επικεφαλής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Παλαιού
Φαλήρου επί 14 χρόνια.
Ενημέρωσε, επίσης, πως, μετά τα διαδικαστικά της
τελετής των εγκαινίων, τα παιδιά θα έχουν τη δυνα-
τότητα να γίνουν μέλη της Π.Δ.Β., να αποκτήσουν
την προσωπική τους ταυτότητα και να δανειστούν
μέχρι 4 βιβλία για ένα μήνα, διευκρινίζοντας ότι,όλες
οι παροχές είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Κλείνοντας, ευχαρίστησε την Χριστιάννα Χατζηδάκη,
κόρη του Δημάρχου, η οποία, μόλις ενημερώθηκε
για τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης αυτής, έσπευσε να
διαθέσει - μέσω της Eurobank όπου εργάζεται-ένα
υπέροχο παιδικό βιβλίου που εξέδωσε η τράπεζα
και που διανεμήθηκε δωρεάν, σε κάθε παιδί, το
οποίο ενεγράφη ως νέο μέλος της στην καινούργια
Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη "Γεώργιος - Σίμος Πε-
τρής".
Τις ίδιες ολόθερμες ευχαριστίες, εξέφρασε δημο-
σίως και για τους παρακάτω χορηγούς:
Πέτρο Συντελή, ιδιοκτήτη των γνωστών φροντι-
στηρίων ξένων γλωσσών "Κανακάρη" και τη σύ-
ζυγό του Μαριάννα, στην κατά γενική ομολογία
σπουδαία βρεφονηπιοκόμο Λία Νομικού, η οποία
είναι ιδιοκτήτρια του νεοσύστατου υπέροχου παιδι-
κού σταθμού "ΠΑΛΑΤΑΚΙ" Παλαιού Φαλήρου και
που χάρη σ' αυτήν εξασφαλίστηκε η παρουσία των
παιδαγωγών Λένας Φωτιάδη και Μαρίνας Χρυσι-
κού, οι οποίες απασχόλησαν ευχάριστα τα μικρά
παιδιά την ημέρα αυτή.
Επίσης, στην Νατάσα Βορίση, το ζαχαροπλαστείο
της οποίας βρίσκεται στην οδό Δελφών αρ. 8 και
προσέφερε τον πλούσιο μπουφέ της εκδήλωσης,
στον Στεφάν Βλάχο, τον "μάγο" από το "Youpi
Party" στη Γλυφάδα, που διασκέδασε τα παιδιά με
τα απίθανα "μαγικά" του κόλπα, ευχαριστίες και
στην "Σοκολατούπολη" (Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας

64), στον Μιχάλη Πλούσσο για τα κρασιά που συ-
νόδευσαν τα νόστιμα εδέσματα του μπουφέ. Τον
κύριο Ανδριτσόπουλο για τη δωρεά του στη Βι-
βλιοθήκη της εγκυκλοπαίδειας "ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑ-
ΡΟΥΣ" (61 τόμοι).
Τέλος, εκ βάθους καρδιάς ευχαρίστησε και τον αξιό-
λογο κ. Παναγιώτη Περράκη,που δώρισε 70 ντοσιέ
πλούσιου υλικού φυσικής ιστορίας στη μνήμη του
Σωτήρη Περράκη.

Διονύσης Χατζηδάκης:
"παραμένουμε ζωντανοί"

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο δήμαρχος, που είπε τα
εξής: "Σήμερα πιστεύως πως, το Φάληρό μας έγινε
πλουσιότερο. Και γι' αυτό, όχι γιατί απέκτησε ένα
ακόμα ακίνητο, αλλά γιατί, σήμερα, απέκτησε έναν
ακόμη χώρο μάθησης και δημιουργίας, ένα επιπλέον
κύτταρο πολιτισμού για τα παιδιά μας.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που δούλε-
ψαν σκληρά για να ολοκληρωθούν όσα έπρεπε,
προκειμένου να λειτουργήσουν σωστά όλοι οι
χώροι εδώ και να ενημερώσω τον κόσμο του Φα-
λήρου πως, όλα όσα θα δείτε, έγιναν μόνο με
3.200 ευρώ. Αυτά ξοδέψαμε, ώστε να είναι από σή-
μερα όλα έτοιμα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες
των παιδιών της πόλης μας.

Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, η οποία δεί-
χνει ότι, με τέτοιας σημασίας έργα και αντίστοιχη αν-
ταπόκριση από τους πολίτες, η Ελλάδα είναι
ζωντανή κάθε στιγμή".
Από τη δική του πλευρά, ο πρώην δήμαρχος κ.Κα-
ψάνης, αναφέρθηκε στον αείμνηστο "Γεώργιο Σίμο
- Πετρή", την αναγνώρισή του στον κόσμο, την
αγάπη και την αφοσίωσή του στις Τέχνες και τις ση-
μαντικές δωρεές του και προς άλλες πόλεις όπως στη
Λέσβο, που δώρισε εκεί πίνακες με έργα μεγάλης
αξίας, των Τσαρούχη, Θεόφιλου, Μόραλη κ. ά.
Επίσης, τη Βιβλιοθήκη του με βιβλία σχετικά με την
ιστορία της Τέχνης, τη δώρισαν στο Πανεπιστήμιο
της Κρήτης, στο τμήμα Λογοτεχνίας. Όπως είπε, επί-
σης, ο φίλος του Γεώργιος Σίμος - Πετρής, είχε
σπουδάσει στο Παρίσι φιλοσοφία και κοινωνιολο-
γία της Τέχνης και υπήρξε ένας εκ των εγκυρότερων
κριτικών τέχνης στην Ελλάδα.
Επιπροσθέτως, είχε εκλεγεί βουλευτής της ΕΔΑ, είχε
πολεμήσει στο ελληνοαλβανικό μέτωπο και συμμε-
τείχε στην αντίσταση.
Ο κ. Καψάνης ζήτησε από τον Δήμαρχο Διον. Χα-
τζηδάκη και την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης αντι-
δήμαρχο Βίκυ Ανδρικοπούλου, να ενημερωθούν
οι πολίτες για το έργο, το γενικότερο έργο της
οικογένειας που δώρισε αυτό το ακίνητο για τη
δημιουργία της νέας Παιδικής Βιβλιοθήκης που
εγκαινίσαν την ημέρα αυτή.

Νέο κύτταρο πολιτισμού στο Παλαιό Φάληρο η Παιδική Βιβλιοθήκη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ: “V” και “Β”

Η Πρόεδρος της "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ" Παλαιού
Φαλήρου, Ρένα Μαρουλίδου (μέσον), με τις γνω-
στές Φαληριώτισσες Σπεράντζα Ειρήνη (αρι-
στερά) και Πόπη Μαχαίρα.
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Οι δύο δήμαρχοι, πρώην και νυν, Δημήτρης Καψάνης (αρι-
στερά) και Διονύσης Χατζηδάκης, μπροστά στο φακό του "V"
και "Β", σε μία αναμνηστική φωτογραφία έξω από το νέο
"κύτταρο πολιτισμού” της περιοχής.

Η πανταχού παρούσα βουλευτής της Ν.Δ. Σοφία Βούλτεψη, με
τον δήμαρχο κ. Χατζηδάκη και τους δημοτικούς συμβούλους
Ολυμπία Αναστασοπούλου, Στέλιο Βαλέτα, Αλ. Πανταζή και
Γιώργο Καραμαρούδη.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της νέας παιδικής βιβλιοθήκης επί τω έργω εγγραφών των παιδιών.
Ο πατήρ Θεόδωρος ευλογεί το αγίασμα, υπό τα βλέμματα του δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη, του
πρώην δημάρχου Δημ. Καψάνη, της Ευφρ. Ζήση, του δημοτικού συμβούλου Στέλιου Βαλέτα και της
Λίας Νομικού.

Η αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Βίκυ Ανδρικοπούλου, με γνωστές φαληριώτισσες. Διακρί-
νονται οι κυρίες: Καφούρου, Ζήση, Μιχαηλίδου και Περ-
ρέα.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών, και
πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βασιλική Ανδρικοπούλου, με τη με-
γάλη ευεργέτιδα του Φαλήρου Ευφροσύνη Ζήση και τον δημοτικό σύμ-
βουλο Γιώργο Καραμαρούδη. ΔΕΞΙΑ: Χριστιάνα Χατζηδάκη, Διονύσης
Χατζηδάκης και Κώστας Ζαχαρής, μπροστά στις φωτογραφίες των δωρητών
του ακινήτου, οι οποίες, μαζί με την επιγραφή της δωρεάς κοσμούν τον
χώρο εισόδου της νέας Βιβλιοθήκης.

Ο Δήμαρχος, με τη θυγατέρα του Χριστιάνα Χατζηδάκη στο πλάϊ του, ανά-
μεσα στην Άννα Βοργία, τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Φωστηρόπουλο και τον
Δ/ντή της Eurobank, κατάστημα Αγίου Αλεξάνδρου στο Παλαιό Φάληρο,
Κώστα Ζαχαρή.

Ο δήμαρχος Διον. Χατζηδάκης με το Νικόλα Κονταρίνη και τις
Σούλα Στράτη, Μαρία Καφούρου, Χριστιάννα Χατζηδάκη και Κική
Περρέα.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ο Νικόλας Κονταρίνης ανάμεσα σε καλές του φίλες του Πα-
λαιού Φαλήρου. Από αριστερά: Σπεράντζα Ειρήνη, Ρένα Μαρουλίδου,
Πόπη Μαχαίρα, Μαρία Καφούρου, Κική Περρέα, Βούλα Σπυριδωνίδου και
Λία Νομικού.

ΔΕΞΙΑ:Η σύζυγος του Δημάρχου κυρία Λένα Χατζηδάκη με τον δημοτικό
σύμβουλο της πλειοψηφίας Αλέξανδρο Πανταζή.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Ημερίδα για το Ρέμα της Πικροδάφνης σε συνεργασία
με το ΕΛΚΕΘΕ στον Άγιο Δημήτριο

Με επιτυχία διοργανώθηκε από το Δήμο Αγ.
Δημητρίου και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων

Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του
ΕΛΚΕΘΕ ημερίδα με θέμα:
«Διαχείριση και Αξιοποίηση ρέματος Πικροδάφ-
νης. Προκλήσεις και Προοπτικές»
Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
21 Νοεμβρίου 2012, στο Δημοτικό Θέατρο Με-
λίνα Μερκούρη, αφορούσε μέρος του προγράμ-
ματος με τίτλο “Αποτίμηση της Οικολογικής
Κατάστασης του ρέματος της Πικροδάφνης και
προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχεί-
ρισής του” στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου: ‘Περι-
βαλλοντική Έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές
δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012’ το οποίο
υλοποιήθηκε τους προηγούμενους μήνες από το
ΕΛΚΕΘΕ σε συνεργασία με το Δήμο Αγ. Δημη-
τρίου.
Οι στόχοι του έργου που υλοποιήθηκε από το
ΕΛΚΕΘΕ, αφορούσαν στην καταγραφή της οικο-
λογικής κατάστασης του ρέματος Πικροδάφνης,
την εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας και
τη χαρτογράφηση τμημάτων του, που μπορούν
να αποκατασταθούν ως προς το οικολογικό δυ-
ναμικό τους. Επιπλέον, μέσω του έργου ανα-
γνωρίστηκαν, σε ένα βαθμό, οι ρυπαντικές και
υδρομορφολογικές πιέσεις που δέχεται το ρέμα
σε όλο το μήκος του και αποτυπώθηκαν συγκε-
κριμένα μέτρα για την προστασία και αποκατά-
στασή του.
Στο πλαίσιο της επίτευξης των παραπάνω στό-
χων δημιουργήθηκε βάση δεδομένων για το
ρέμα της Πικροδάφνης, η οποία περιλαμβάνει

όλα τα απαραίτητα περιβαλλοντικά στοιχεία, σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία – Πλαί-
σιο 2000/60 ΕΚ για τη Διαχείριση των Υδάτινων
Πόρων στην Περιφέρεια Αττικής.
Κύριος στόχος της ημερίδας ήταν τόσο η παρου-
σίαση όλων των παραπάνω αποτελεσμάτων του
ερευνητικού έργου το οποίο έφερε σε πέρας το
ΕΛΚΕΘΕ, αλλά ταυτόχρονα και η επιστημονικές
παρεμβάσεις από εισηγητές, ειδικούς από διά-
φορους φορείς και τομείς που παρουσίασαν
εξαιρετικά σημαντικά, ολοκληρωμένα και ενδια-
φέροντα στοιχεία, άγνωστα μέχρι τώρα στο ευρύ
κοινό, σχετικά με το ρέμα της Πικροδάφνης. Συγ-
κεκριμένα οι ομιλητές και οι θεματικές ενότητες
ήταν:

Ηλίας Δημητρίου (ΕΛΚΕΘΕ) - Παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου «Ρέμα
Πικροδάφνης»
Σταμάτης Ζόγκαρης (ΕΛΚΕΘΕ) - Χαρακτηριστικά
και ρόλος παρόχθιων ζωνών στο οικολογικό κε-
φάλαιο των αστικών ρεμάτων
Α. Αργυράκη, Κ. Παπαδοπούλου, Α. Μαγκλα-
ροπούλου, Μ. Μαρμαρά, Φ. Παράσχου (ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ) - Γεωχημεία αστικών ρεμάτων του
λεκανοπεδίου Αθηνών
Τ. Δημαλέξης, Τζ. Μαργαρίτα, Α. Μανωλό-
πουλος, Θ. Καστρίτης, Στ. Ζόγκαρης (ΟΡΝΙ-
ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) - Οι υγρότοποι της
Αττικής και η σημασία τους για την ορνιθοπανίδα
Α. Στάμου, Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης
(ΕΜΠ) – Πλημμυρική επικινδυνότητα στα αστικά
ρέματα και μέθοδοι αντιμετώπισης

Χρ. Αναγνώστου (ΕΛΚΕΘΕ) - Επιπτώσεις στις
ακτογραμμές λόγω υδρομορφολογικών αλ-
λοιώσεων των αστικών ρεμάτων
Ν. Πέτρου (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ) - Η φύση μέσα στην πόλη της
Αθήνας
Ι. Καραούζας (ΕΛΚΕΘΕ) - Το σύνδρομο των
αστικών ρεμάτων
Ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και η κ. Γκάγκαρη
Νέλλη – Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος και
Στέλεχος του Πράσινου Ταμείου, η οποία ανα-
φέρθηκε στους στόχους του Πράσινου Ταμείου
και ιδιαίτερα στο πρόγραμμα που χρηματοδοτή-
θηκε από το Φορέα και ολοκλήρωσε με επιτυχία
το ΕΛΚΕΘΕ, για το ρέμα της Πικροδάφνης.

Στο τέλος των εισηγήσεων, ακολούθησε ενδια-
φέρουσα συζήτηση με χρήσιμα συμπεράσματα
από όλες τις παρουσιάσεις, που συμβάλλουν στο
γενικότερο προβληματισμό τόσο της δημοτικής
αρχής όσο και πολιτών για την προστασία και
ανάδειξη του ρέματος της Πικροδάφνης. Η Πι-
κροδάφνη, που αποτελεί πλέον για το Δήμο Αγ.
Δημητρίου «σήμα κατατεθέν» αλλά και κεντρικό
παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης
μας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράσεις και το ερευ-
νητικό έργο του ΕΛΚΕΘΕ για το Ρέμα της Πικρο-
δάφνης, θα συνεχιστούν και για ένα επιπλέον
έτος με την οικονομική υποστήριξη του Δήμου
Αγίου Δημητρίου.

Μερικές πληροφορίες για την Πικροδάφνη

Το ρέμα της Πικροδάφνης είναι ένα από τα τελευταία αστικά ρέματα που έχουν απομείνει στην
Αττική. Από ψηλά φαίνεται σαν μια καταπράσινη διαδρομή που περνά μέσα από πυκνοδομημένες
τσιμεντόκτιστες περιοχές.
Ξεκινά από τους πρόποδες του Υμηττού, διασχίζει τους δήμους της Ηλιούπολης, του Αγ. Δημη-
τρίου, του Αλίμου και καταλήγει στο Π. Φάληρο. Εκεί, στις εκβολές του ρέματος δημιουργείται ένας
αξιόλογος υδροβιότοπος.
Το ρέμα της Πικροδάφνης, παρά την έντονη «κακοποίησή» του τις τελευταίες δεκαετίες καθώς και
την κατ’ επανάληψη μόλυνση των νερών του, αποτελεί κάθε χρόνο, σταθμό για αμέτρητα αποδη-
μητικά πουλιά και παραμένει γεμάτο ζωή!
Βάτραχοι, σαύρες, έντομα του νερού, πολλά πουλιά όπως αλκυόνες και πελαργοί με μια απλή
βόλτα στο ρέμα μπορούν να εντοπιστούν εύκολα! Η χλωρίδα της Πικροδάφνης είναι επίσης εξαι-
ρετικά πλούσια με πολλά είδη δένδρων και θάμνων, αντιπροσωπευτικά της Μεσογειακής βλάστη-
σης. Η πλούσια και πυκνή βλάστηση των παρόχθιων περιοχών του ρέματος μοιάζουν με
πραγματική πράσινη όαση μέσα στην πόλη μας!
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δημοτικά

Με τη ρητή διαβεβαίωση της Δημάρχου
Αγίου Δημητρίου Μαρίας Ανδρούτσου,

ότι δεν πρόκειται να απολυθεί κανείς εργαζό-
μενος, επιχειρείται από την πλευρά της Διοί-
κησης να καθυσυχαστεί η αναστάτωση που
έχει προκληθεί στους εργαζόμενους, μετά
από την αποστολή των στοιχείων που ζητή-
θηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό
πως, η κυρία Δήμαρχος είχε ενημερώσει για
την αποστολή των στοιχείων το Σύλλογο Ερ-
γαζομένων του Δήμου, δίνοντάς τους παράλ-

ληλα τη διαβεβαίωση πως, από το Δήμο δεν
φεύγει κανείς.
Όπως δήλωσε αναλυτικότερα, δεν υπάρχει
κανείς εργαζόμενος που να εμπίπτει στις προ-
ϋποθέσεις της εγκυκλίου του Υπουργείου,
αλλά και σε περίπτωση που κάτι διαφοροποι-
ηθεί, διαβεβαίωσε πως από τους 300 εργα-
ζόμενους του δήμου που εξυπηρετούν
100.000 κατοίκους δεν θα επιτραπεί να
φύγει κανείς.
Η κυρία Ανδρούτσου δήλωσε κατηγορημα-
τικά πως, αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή.

Για ακόμη μια χρονιά το Make-A-
Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

πραγματοποιεί το πρόγραμμα
“Αστέρι Ευχής”!
Το πρόγραμμα «Αστέρι της Ευχής»
αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς
και επιτυχημένες ενέργειες του
Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελ-
λάδος). Πρόκειται στην ουσία για
ένα πρόγραμμα το οποίο εδώ και
13 χρόνια, τόσο με το κοινωνικό
μήνυμα αγάπης που στέλνει, όσο και
με τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα,
προάγει την έννοια του εθελοντι-
σμού και διδάσκει την αξία της προ-
σφοράς προς όλα εκείνα τα παιδιά
που δοκιμάζονται καθημερινά από
απειλητικές για τη ζωή τους ασθέ-
νειες.
Το Αστέρι της Ευχής στο Τηλεο-
πτικό Σποτ του Make-A-Wish (Κάνε-
Μια-Ευχή Ελλάδος)
Για όλους τους παραπάνω λόγους,
το τηλεοπτικό μας σποτ φέτος προ-
ωθεί το Αστέρι της Ευχής και επιθυ-
μούμε με αυτόν τον τρόπο να
ευαισθητοποιήσουμε όλο και πε-
ρισσότερο κόσμο στο τόσο ση-
μαντικό Έργο του Make-A-Wish
(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Το Αστέρι της Ευχής
για τα Σχολεία

Αρχικά το πρόγραμμα ξεκίνησε
απευθυνόμενο σε όλα τα σχολεία
της Ελλάδος, με την αμέριστη υπο-
στήριξη και την άδεια του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων. Αγκαλιάστηκε

από δασκάλους, παιδαγωγούς και
γονείς και με το μήνυμα: "Τα υγιή
παιδιά για τα άρρωστα παιδιά", κα-
τάφερε να ευαισθητοποιήσει τους
μαθητές, πολλοί μάλιστα γίνονται
και οι μελλοντικοί μας εθελοντές,
ενώ κάθε χρόνο πληθαίνουν οι
ευχές που πραγματοποιούνται από
τις συνεχώς αυξανόμενες συμμετο-
χές στο πρόγραμμα!
Στο πλαίσιο του προγράμματος
Αστέρι της Ευχής, οι μαθητές με το
πόσο των 2 ευρώ, αγοράζουν στο
σχολείο ένα απλό χάρτινο αστέρι με
συμβολικό χαρακτήρα! Γράφουν
επάνω το όνομα τους και την ευχή
τους για ένα άρρωστο παιδί και το
κρεμούν στο Χριστουγεννιάτικο
δέντρο ή στολίζουν το σχολείο, την
τάξη ή και το δωμάτιο τους.
Κάθε σχολείο με το πέρας του προ-
γράμματος, λαμβάνει την απόδειξη
πληρωμής, το πιστοποιητικό συμμε-
τοχής του στο πρόγραμμα “Αστέρι
της Ευχής” και φυσικά, ενημέρωση
για το ποια Ευχή υιοθετήθηκε από
το σχολείο, με την αγορά των Αστε-

ριών.
Μέσω αυτού το προγράμματος, τα
υγιή παιδιά συνειδητοποιούν πως η
υγεία δεν είναι κάτι δεδομένο, αρ-
χίζουν να νιώθουν πως δίπλα τους
υπάρχουν παιδιά που παλεύουν για
την υγεία και τη ζωή τους, ενάντια
σε σοβαρές αρρώστιες που τα απει-
λούν, ενώ χάνουν την παιδικότητα
τους μέσα στα νοσοκομεία.
Αξίζει να σημειωθεί πως με τα
έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τα
σχολεία, το 2011 από το «Αστέρι
της Ευχής» πραγματοποιήθηκαν οι
49 από τις 120 ευχές όλου του
χρόνου!

Το Αστέρι της Ευχής
για όλους

Όλοι μπορούν να στηρίξουν το
Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελ-
λάδος) αγοράζοντας Αστέρια Ευχής
και στολίζοντας το Χριστουγεννιά-
τικο δέντρο του σπιτιού, της εται-
ρείας, ή του καταστήματος τους

μόνο με αυτά! Με ένα τόσο μικρό
ποσό και με τον πιο απλό τρόπο,
μπορούν όλοι να βοηθήσουν έμ-
πρακτα στο έργο του Make-A-Wish
(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) πραγμα-
τοποιώντας την Ευχή ενός άρρω-
στου παιδιού, κάνοντάς το να
ξαναπιστέψει πως όλα στη ζωή είναι
πιθανά...ακόμη και το να γίνει καλά!

Τo Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή
Ελλάδος) πραγματοποιεί τις πιο βα-
θιές επιθυμίες παιδιών με σοβαρές
και απειλητικές ασθένειες, ενι-
σχύοντας τον αγώνα τους για ζωή,
με χαρά, ελπίδα και δύναμη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με το έργο μας στη Ελλάδα, επι-
κοινωνήστε μαζί μας.
Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή
Ελλάδος) είναι παράρτημα του διε-
θνούς οργανισμού ‘Μake-A-Wish
International’. Ο οργανισμός
ασχολείται αποκλειστικά με το ψυ-
χικό κόσμο του άρρωστου παιδιού
και όχι με την ασθένειά του. Ιδρύ-
θηκε στην Ελλάδα το 1996 και
μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει
τις ευχές σε 990 σοβαρά άρρωστα
παιδιά, χαρίζοντας τους και πάλι
πίστη πως τα όνειρα μπορούν να
συμβούν, ακόμα και να γίνουν καλά!
Μέσα από τη διαδικασία μιας ευχής,
δημιουργούμε για το παιδί και την
οικογένειά του αξέχαστες εμπειρίες,
δυνατές αναμνήσεις και αναδει-
κνύουμε τη μοναδικότητά του με
ένα σκοπό: να γεμίσει δύναμη, να
πιστέψει στη ζωή και να την ξανα-
κερδίσει!

Μ. Ανδρούτσου: Καµία απόλυση
στο δήµο Αγίου ∆ηµητρίου

“ΑΣΤΕΡΙ ΕΥΧΉΣ” από το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
της Εναλλακτικής Κίνησης δημοτών

Άγιου Δημητρίου ΜΕΤΕΧΩ

ΗΚεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας αποφάσισε
ομόφωνα και διαβεβαίωσε ότι οι δήμοι δεν

πρόκειται να συνηγορήσουν στο μέτρο της ορι-
ζόντιας διαθεσιμότητας των εργαζομένων . Η Πε-
ριφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α)
αποφάσισε να αρνείται ως Αυτοδιοίκηση κάθε
συμμετοχή και συνευθύνη στα σχέδια για διαθεσι-
μότητα και απολύσεις εργαζομένων τώρα και στο
μέλλον.
Ταυτόχρονα (ΚΕΔΕ-ΠΕΔΑ) αποφάσισαν κινητο-
ποιήσεις που περιλαμβάνουν κλιμακούμενα κλει-
σίματα των Δήμων, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
μαζί με τους εργαζόμενους και πρωτότυπες ενέρ-
γειες προβολής των αιτημάτων στο κέντρο των πό-
λεων και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.
Την στιγμή που τα συλλογικά όργανα των αιρετών
της αυτοδιοίκησης (ΠΕΔΑ-ΚΕΔΕ) και οι σύλλογοι
εργαζομένων στους Δήμους με το κεντρικό συλ-
λογικό
τους όργανο (ΠΟΕ-ΟΤΑ) συντονίζουν τον αγώνα
με κοινές δράσεις αγώνα, η Δημοτική Αρχή του
Δήμου Αγίου Δημητρίου έστειλε στην κεντρική δι-
οίκηση περιληπτική λίστα στοιχείων αριθμού ερ-
γαζομένων στο Δήμο.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, την επόμενη ημέρα
του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία αποφασί-
σθηκε η μη περαιτέρω αποστολή στοιχείων, υιο-
θετώντας
πρόταση της ΠΕΔΑ και του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων, στάλθηκαν «ως ….δια μαγείας» και στοιχεία
υπαλλήλων Νομικών Προσώπων.
Η Δήμαρχος και η Δημοτική αρχή είναι υπόλογοι
και πολιτικά υπεύθυνη γιατί με την ανωτέρω ενέρ-
γεια συναίνεσε στην αποστολή καταστάσεων για
διαθεσιμότητα εργαζομένων στο Υπουργείο Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης.
Είναι πολιτικά υπεύθυνη και συνένοχη διότι αφε-
νός αγνόησε τις αποφάσεις του συλλογικού της
οργάνου αφετέρου νομιμοποίησε και αποδέχθηκε
την διαδικασία που η τρόϊκα και η μνημονιακή κυ-
βέρνηση θέλει να επιβάλει με στόχο την απόλυση
εργαζομένων και τη διάλυση του θεσμού της αυ-
τοδιοίκησης.
Την ίδια στιγμή παραπλανά τους δημότες ότι μαζί
με άλλους αιρετούς ασκεί «αντιμνημονιακή» διοί-
κηση.
Συναίνεσε στις πολιτικές ενέργειες της μνημονιακής
κυβέρνησης οι οποίες απαξιώνουν χιλιάδες εργα-
ζόμενους . Εβαλε το κεφάλι των εργαζομένων στη
λαιμητόμο της απόλυσης με το μνημόνιο 3,
«έκτρωμα» που μόνο στόχο έχει τη ΔΙΑΛΥΣΗ του
θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συναίνεσε στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών
του Δήμου με το να εκχωρεί αρμοδιότητες ΟΤΑ σε
«Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» και «Αναπτυξια-
κές Συμπράξεις» νομιμοποιώντας την πολιτική των
μνημονίων στην εργασία, με την πλήρη ελαστικο-
ποίηση των εργασιακών σχέσεων και την εφαρ-
μογή ενοικιαζόμενης εργασίας.
Καλούμε σε συνεργασία όλους τους φορείς, συλ-
λόγους, παρατάξεις, δημότες κ.λ.π. να δημιουρ-
γήσουμε δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης και
προστασίας των δημοτών από την λαίλαπα των μέ-
τρων και δίκτυο πίεσης για την κατάργηση των μνη-
μονίων.
Να στηρίξουμε τον αγώνα των εργαζομένων που
υπερασπίζονται το δικαίωμά στην εργασία και πα-
λεύουν για την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογε-
νειών τους.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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Ομιλία με θέμα την πρόληψη των ατυχημάτων στην τρίτη ηλικία πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Προ-
ληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis και το Κ.Α.Π.ΠΑ. Δήμου Γλυφάδας,

με την ευγενική υποστήριξη της Interamerican, στο πλαίσιο προσπάθειας για την προαγωγή της υγείας
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι.
Θέμα της εκδήλωσης ήταν τα ατυχήματα στο σπίτι καθώς αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα θέματα
υγείας που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας οι
πτώσεις αποτελούν την τρίτη αιτία χρόνιας αναπηρίας σε ηλικιωμένα άτομα, ενώ η πλειοψηφία των θανά-
των που προέρχονται από τραυματισμό προέρχονται από πτώσεις.
Η ιατρός, κα Ελένη Παπαδημητρίου, ανέλυσε στους περίπου 100 παρευρισκόμενους τρόπους πρόληψης
των ατυχημάτων στο σπίτι μέσα από πρακτικές μεθόδους. Η παρουσίαση βασίστηκε στο εκπαιδευτικό
υλικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Alpha-to-Omega- New path-
ways towards volunteering and life learning for senior European citizens” και στο οποίο το Ινστιτούτο
συμμετείχε ως εταίρος.

Πρόληψη των ατυχηµάτων στην 3η ηλικία στο ΚΑΠΠΑ Γλυφάδας
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Κάνοντας μία ανασκόπηση στο θέμα του
παράνομου νεκροταφείου της Γλυφάδας,

η παράταξη "ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" κατα-
δεικνύουν πως, πλέον, "σφίγγει ο κλοιός για
τις πράξεις του Δημάρχου Γλυφάδας σχετικά
με το παράνομο νεκροταφείο". Συγκεκρι-
μένα:

"Συνεχώς σφίγγει ο κλοιός σε βάρος του Δημάρ-
χου Γλυφάδας Κ. Κόκκορη, για την απόπειρα κα-
τασκευής παράνομου νεκροταφείου στον Υμηττό.
Αρχικά είχαμε τις αλλεπάλληλες ψυχρολουσίες που
δέχθηκε την άνοιξη, με αποκορύφωμα την απόρ-
ριψη από τη Βουλή των Ελλήνων της τροπολογίας
για την χωροθέτηση και νομιμοποίησή του.
Ακολούθησε μια προσπάθεια εκ μέρους του κ. Δη-
μάρχου να δημιουργήσει μια θετική για αυτόν ει-

κόνα με την παραπληροφόρηση ότι δήθεν δι-
καιώθηκε δικαστικά, ενώ στην πραγματικότητα το
δικαστήριο, στο οποίο είχαν προσφύγει κάτοικοι
της περιοχής, απλώς έκρινε ότι είναι αναρμόδιο.
Επίσης, με την δικαιολογία κάποιων βανδαλισμών,
για τους οποίους υπάρχουν πολλά ερωτηματικά ως
προς το ποιοι τους προκάλεσαν, «εξασφαλί-
στηκε» μια περίεργη προφορική άδεια, από τον
αρμόδιο Εισαγγελέα, να γίνουν νέες παρεμβάσεις
στο χώρο για τη στήριξη της ΠΡΟΚΑΤ εκκλησίας
και την αποκατάσταση των μαρμάρινων μνημάτων
και της περίφραξης για λόγους υγείας.
Την πρόσκαιρη όμως και πλαστή αυτή ευφορία
διαδέχθηκε ένα νέο μπαράζ πίεσης από την πολι-
τεία και άλλους φορείς, στην κατεύθυνση αποκα-
τάστασης της νομιμότητας, προστασίας του
βουνού και προσανατολισμού στη δρομολογη-
μένη λύση του πραγματικού προβλήματος. Πιο

συγκεκριμένα είχαμε:
Τις πρωτοβουλίες του Ειδικού Γραμματέα Επι-
θεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας του
ΥΠΕΚΑ, που είναι σε εξέλιξη, με στόχο, όπως έχει
διαφανεί, να πειστεί ο Δήμαρχος Γλυφάδας να εγ-
καταλείψει τις επιλογές του και να συνεργαστεί με
το Υπουργείο για την υλοποίηση της δρομολογη-
μένης λύσης στην Αργυρούπολη και το πρώην αε-
ροδρόμιου του Ελληνικού ή την εξεύρεση άλλου
χώρου, πριν ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα σε
βάρος του.
Την ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελ-
λήνων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημού-
λης, Χ. Καφαντάρη και Α. Αλεξόπουλος,
θέτοντας το πρόβλημα της καταπάτησης δημόσιας
– δασικής έκτασης και το τι θα κάνουν οι αρμόδιοι
για την προστασία της, καθώς και την ανάγκη εξεύ-
ρεσης λύσης.
Όλες οι μέχρι τώρα απαντήσεις των συναρμόδιων
Υπουργών βεβαιώνουν ότι στο χώρο που επέλεξε
ο Δήμαρχος Γλυφάδας δεν πρόκειται να γίνει νε-
κροταφείο και ότι η αστυνόμευση για να αποτρα-
πούν νέες πράξεις, θα συνεχιστεί.
Τις δίκες που σιγά – σιγά αρχίζουν να πραγμα-
τοποιούνται με κατηγορούμενο τον Δήμαρχο Γλυ-
φάδας και όσους άλλους από τη Δημοτική Αρχή
έχουν άμεση εμπλοκή με την καταπάτηση του βου-
νού και άλλες αξιόποινες πράξεις. Ήδη για τον Ια-
νουάριο έχει προσδιοριστεί η δίκη για τον
ξυλοδαρμό δημότη την ημέρα της παράνομης
ταφής στον επίμαχο χώρο, επειδή διαφωνούσε και
βιντεοσκοπούσε τα γεγονότα.
Όλα τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει έκδηλο
εκνευρισμό στον κ. Δήμαρχο και τους στενούς
του συνεργάτες, που τους οδηγούν σε αψυχολό-
γητες ή βεβιασμένες ενέργειες, όπως:
Η εκδικητικότητα που εκδήλωσαν σε βάρος κα-
τοίκων εκτός σχεδίου, που γειτνιάζουν με το
χώρο της κατάληψης, επειδή διαφωνούν με την κα-
τασκευή νεκροταφείου. Αποκορύφωμα αυτής της
συμπεριφοράς ήταν η απάνθρωπη διακοπή της
τροφοδότησής τους με νερό και η επιδίωξη δια-
κοπής της ηλεκτροδότησής τους.
Η άκομψη «παρατήρηση» σε βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για την ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή,
όπως προαναφέραμε, για την καταπάτηση δημό-
σιου – δασικού χώρου.
Οι πληροφορίες μας λένε ότι, κατά τη συνάντηση
διαβούλευσης για την τύχη του πρώην αεροδρο-
μίου και το Μητροπολιτικό Πάρκο που διοργά-
νωσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του παραπάνω
κόμματος, ο κ. Δήμαρχος, που ήταν καλεσμένος,
ζήτησε το λόγο από βουλευτές που υπέγραφαν την
ερώτηση και μετά αποχώρησε. Είναι αξιοσημείωτο
ότι έφυγε χωρίς να τοποθετηθεί για ένα από τα κο-
ρυφαία θέματα της πόλης μας, αλλά και ολόκλη-
ρου του λεκανοπεδίου.
Νέα παρέμβαση, στήριξης των παράνομων και
αδιέξοδων επιλογών που δεν λύνουν το τερά-
στιο πρόβλημα έλλειψης νεκροταφείου, έκανε ο
Μητροπολίτης Γλυφάδας κ.κ. Παύλος. Στα εγ-
καίνια της «Φιάλης Αγιασμού» του Αγίου Τρύ-
φωνα, επιτέθηκε λεκτικά σε βάρος της Προέδρου
των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ κ. Αθηνάς Λυ-

γνού, αλλά και του επικεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, που ήταν απόν-
τες, κατηγορώντας τους για τη στάση τους στο
θέμα του παράνομου νεκροταφείου.
Την ίδια στιγμή βέβαια ο Μητροπολίτης Γλυφάδας
συμμετέχει ή καλύπτει την παραβίαση του Συντάγ-
ματος και των νόμων της χώρας, την παραβίαση
των κανόνων της εκκλησίας με τις μεταμεσονύχτιες
ταφές και συμμετείχε στην παράνομη καταπάτηση
του χώρου.
Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση είναι οι πληρο-
φορίες που λένε ότι ο κ. Δήμαρχος, σε Αίτηση
Ανακοπής του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Απο-
βολής του Δασαρχείου Πεντέλης που κατέθεσε
και εκδικάζεται τέλος του μήνα, ισχυρίζεται ότι
ο χώρος που καταπάτησε δεν είναι δημόσιος
και δασικός και ότι όλα δείχνουν ότι είναι ιδιω-
τικός.
Αν οι πληροφορίες αυτές επαληθευτούν κατά την
διεξαγωγή της δίκης, τότε πλέον γίνεται φανερό
ότι η όλη «επιχείρηση», που έγινε στο όνομα της
λύσης ενός μεγάλου προβλήματος, είναι τελικά μια
πράξη που διευκολύνει τα ιδιωτικά συμφέροντα να
ενισχύσουν τις απαιτήσεις τους και να συνεχίσουν
με περισσότερα όπλα στην οικοπεδοποίηση του
βουνού. Για το ζήτημα αυτό θα επανέλθουμε μετά
τη δίκη.
Το πρόβλημα του νεκροταφείου είναι τεράστιο για
την πόλη μας. Μετά τους αγώνες που αναπτύξαμε,
όλες οι δυνάμεις, αλλά και την ανάδειξη του θέ-
ματος που έγινε, έστω και ανορθόδοξα, από την
αυθαίρετη επιλογή, η πολιτεία αναγκάστηκε να
δρομολογήσει κάποιες λύσεις. Με τους νόμους
4030/11 και 4042/12 επιτρέπεται η επέκταση του
νεκροταφείου Αργυρούπολης και παραχωρούνται
στη Γλυφάδα τουλάχιστον δύο στρέμματα, προ-
φανώς ως ενδιάμεση λύση.
Επίσης με το νόμο 4062/12 προβλέφθηκε η δυ-
νατότητα χωροθέτησης νεκροταφείου στο χώρο
του πρώην αεροδρομίου, ανοίγοντας έτσι το
δρόμο, με το σχεδιασμό που θα ακολουθήσει, για
διαδημοτικό νεκροταφείο.
Εμείς, ως ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, στην παρα-
πάνω κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμα-
στε αποφασιστικά, συμβάλλοντας με όλες τις
δυνάμεις μας για να λυθεί το πρόβλημα της πόλης
μας και να προστατευθεί το βουνό μας".

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: Σφίγγει ο κλοιός για τις παράνοµες πράξεις
του ∆ηµάρχου Κ. Κόκκορη για το Νεκροταφείο
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Σ΄ ένα ηλιόλουστο περιβάλλον και σε κλίμα
συγκίνησης και υπερηφάνειας τελέστηκαν τα

εγκαίνια της πλατείας της Αγίας Τριάδας στη Γλυ-
φάδα. Ένα έργο πνοής για τους δημότες, το
οποίο επιτεύχθηκε με την προσφορά των μεγά-
λων δωρητών, της οικογένειας Αθανασίου και
Μαρίνας Μαρτίνου. Τα εγκαίνια τέλεσε ο
Mητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας,
Βουλιαγμένης, Βάρης και Βάρκιζας κ.κ. Παύλος,
παρουσία του Αθ. Μαρτίνου, του Δημάρχου Γλυ-

φάδας Κώστα Κόκκορη, μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου, των τοπικών φορέων και κατοίκων
της περιοχής.
Η πλατεία της Αγ. Τριάδος έκτασης 6.000 τμ πε-
ρίπου βρίσκεται στην περιοχή Καρβελά και απο-
τελεί πλέον τόπο κίνησης, δράσης και ανάπαυσης
για όλες τις ηλικίες. Πλατώματα, ράμπες, πεζό-
δρομοι και μονοπάτια συνδέουν όλους τους επί
μέρους χώρους μεταξύ τους ενώ ξεχωρίζει το
υδάτινο στοιχείο (λίμνη) το οποίο αποτελεί τόσο

προϋπόθεση της ζωής, από βιολογική άποψη,
όσο και σύμβολο πνευματικότητας καθώς είναι
άμεσα συνδεδεμένο με το όνομα της Αγίας Τριά-
δας.
Ο Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης ευχαρίστησε
θερμά την οικογένεια Μαρτίνου για την ανεκτί-
μητη προσφορά τους στη διαμόρφωση της πλα-
τείας λέγοντας " επιβεβαιώνουν με τις πράξεις
τους ότι ανάμεσα μας υπάρχουν ακόμη Άνθρωποι
που προσφέρουν στην κοινωνία και τους συναν-

Εγκαινιάστηκε η Πλατεία της Αγίας Τριάδας στη Γλυφάδα

Πυρ και μανία εναντίον του Δημάρχου Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης Χρ. Κορτζίδη είναι πο-

λιτικοί κύκλοι και παράγοντες του Δήμου
Γλυφάδας, γιατί ηγήθηκε πορείας αριστεριστών και
παρεμπόδισε ομάδα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ να μοι-
ράσει έντυπο υλικό και στην πόλη με συνέπεια να
δημιουργηθεί ένταση και να παρέμβουν τα ΜΑΤ.
Αυτό που διατυπώνουν ως ερώτημα είναι:
"Τι δουλειά είχε ο Κορτζίδης στην πόλης μας;
Ας κάνει ότι θέλει στη δική του. Η Γλυφάδα
είναι ήσυχη και το εμπορικό της κέντρο χρει-
άζεται ηρεμία για να δουλέψει". Δεν υπήρχε κα-
νένας λόγος να προκαλέσει την Χρυσή Αυγη και
να δημιουργηθούν φασαρίες την στιγμή που στο
κέντρο της Γλυφάδας υπήρχανν οικογένειες και
παιδιά που απολάμβαναν την Σαββατιάτικη βόλτα.
Ας τα κάνει μπάχαλο στην δική του πόλη μας ανέ-
φεραν χαρακτηριστικά.
Όπως πληροφορούμαστε, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είχε ξα-
ναμοιράσει έντυπο υλικό στη Γλυφάδα χωρίς να
σημειωθεί καμία ένταση.

Δημοσιονομικός Ελεγκτής για τα οι-
κόπεδα Παπαδημητρίου στη Γλυφάδα

Στα χέρια του Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος βρίσκεται η ογκωδέστατη δικο-

γραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση της
αγοράς των οικοπέδων Παπαδημητρίου στο Δήμο
Γλυφάδας.
Όπως είναι γνωστό, πολυσέλιδο υπόμνημα με το
ιστορικό της επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης των
οικοπέδων και των διαδικασιών που επέλεξε η δη-
μοτική αρχή για την απευθείας αγορά τους, καθώς
και τις πιθανές παραβιάσεις της σχετικής νομοθε-
σίας, έχει καταθέσει η πρόεδρος των "ΑΝΟΙ-
ΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ" Αθηνά Λυγνού, ενώ
παράλληλα για το ίδιο θέμα σημαντικά στοιχεία και
τεκμηριωμένα ζητήματα, επί του ιδιοκτησιακού,
έχει καταθέσει και ο πρώην Αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών του Δήμου Γλυφάδας, Δημήτρης Καραπά-
νος.
Απόρροια όλων των παραπάνω, ήταν, με απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού να οριστεί Δημοσιο-
νομική Ελέγκτρια για τη συγκεκριμένη αγορά στο
Δήμο Γλυφάδας, η οποία ήδη ασκεί τον έλεγχό
της, για να καταθέσει σύντομα σχετικό πόρισμα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, με το έγγραφο διορι-
σμού της, καλείται να διευκρινίσει όλες της πτυχές
της υπόθεσης, με τη σημείωση ότι, έχουν ανακύψει
σοβαρές αμφιβολίες, ως προς τη νομιμότητά της
και ότι πιθανόν έχουν αποκρυφτεί στοιχεία.

Με τη συμμετοχή 430 παιδιών
πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες

βόλεϊ στη Γλυφάδα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι
αγώνες βόλεϊ για παιδιά 6-18 ετών στο κλει-

στό γήπεδο Οδ. Παπαδόπουλος. Μέσα σε κλίμα
ενθουσιασμού, και ευχάριστης διάθεσης, σε ένα
κατάμεστο γήπεδο, με χειροκροτήματα από τους
γονείς, συγγενείς φίλους κ.λ.π. πολύ μουσική και
πολλούς αγώνες 430 παιδιά από τη Γλυφάδα,
Βάρη, Βούλα, Αργυρούπολη και Ν. Σμύρνη από-
λαυσαν το Βόλεϊ σε 8 ειδικά διαμορφωμένα γή-
πεδα για 4 ώρες (10.00-14.00).
Σε όλα τα παιδιά δόθηκαν μετάλλια και κληρώθη-
καν αθλητικές τσάντες. Στους αγώνες παραβρέθη-
καν ο Δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης, ο
Δημοτικός Σύμβουλος Στάθης Γεωργούλας και ο
Τομεάρχης Αθήτισμού Στράτος Κάννος ο οποίος
είχε και την ευθύνη της διοργάνωσης.

Πυρ και μανία πολιτικοί
παράγοντες της Γλυφάδας
εναντίον του Χρ. Κορτζίδη

Στιγμιότυπο από την τελετή εγκαινίων από το Μη-
τροπολίτη κ.κ. Παύλο

Ο Αθ. Μαρτίνος εγκαινιάζει την πλατεία.

Oμιλία Δημάρχου Γλυφάδας Κώστα Κόκκορη

Άποψη της πλατείας Αγίας Τριάδας

ΟΕμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας μαζί με την
Εθελοντική Δασοπροστασία Πυρόσβεσης

Γλυφάδας και τη συνδρομή του ΤΟ.ΣΥ.Ν (Συμ-
βούλιο Νέων Γλυφάδας), προγραμματίζουν Χρι-
στουγεννιάτικη Δράση στη Γλυφάδα.
Στόχος της Δράσης είναι να μαζέψουν 3.000
ΔΩΡΑ για παιδιά όπως επίσης και μικρά Δεντράκια
που θα προσφερθούν.
Τα Δώρα για τα παιδιά θα προσφερθούν και θα
αγοραστούν με τη Συνδρομή και την Αρωγή επιχει-
ρήσεων, ιδιωτών και: του Εμπορικού και Βιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και του

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας
Άννυ Καυκά δήλωσε: "ξεκινάμε εκστρατεία προκει-
μένου να μαζέψουμε δώρα από ιδιώτες και επιχει-
ρήσεις".
"Ακριβώς δίπλα στα γραφεία του Εμπορικού Συλ-
λόγου Γλυφάδας (Παπανδρέου & Μπότσαρη), θα
διαμορφώσουμε ένα χώρο βάζοντας ένα μεγάλο
μουσαμά με Χριστουγεννιάτικο θέμα στη βιτρίνα
ενός ανοίκιαστου καταστήματο. Μπροστά θα το-
ποθετηθεί μία τέντα και μία μοκέτα όπως επίσης και
ανάλογη μουσική".
"Ένας Άγιος Βασίλης θα υποδέχεται τα παιδιά και

θα φωτογραφίζεται μαζί τους δίνοντας τους δωρά-
κια, επίσης θα έχουμε ένα μεγάλο κουτί για να δε-
χόμαστε τα γράμματα των παιδιών για τον Άγιο
Βασίλη (τα γράμματα θα απαντηθούν). Τα Δώρα θα
δωθούν από τις 21/12 έως τις 31/12/2012 (12:00
με 18:00) καθημερινά. Στο χώρο θα κερνάμε τα
παιδιά χυμούς όπως επίσης θα υπάρχει τραπέζι δη-
μιουργικής απασχόλησης για ζωγραφική με θέμα το
περιβάλλον".
Σ' αυτή τη χριστουγεννιάτικη δράση συμμετέχουν
και οι Στέλιος Θεοδοσόπουλος από τηνΕθελοντική
Δασοπροστασία - Πυρόσβεση Γλυφάδας, όπως επί-
σης και από το ΤΟ.ΣΥΝ ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.

Χριστουγεννιάτικη δράση από τον Εμπορικό Σύλλογο Γλυφάδας για τα παιδιά
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ΠPOTYΠO KENTPO
ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ & AΠOKATAΣTAΣHΣ

TΣAΓKAPHΣ ANAΣTAΣIOΣ
Kάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας T.E.I. Aθήνας

Mετεκπεδευθείς: Leeds Metropolitan Univercity της Aγγλίας

Mαγνητοθεραπεία, Laser, Kινησιοθεραπεία, Θεραπείες κατ’ οίκον
TAMEIA ∆EKTA

Kουµουνδούρου 39 Άλιµος, Tηλ.: 210 - 9935.608 κιν.: 6972-974252
ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

Ο Δήμος Γλυφάδας καθαρίζει τις νησίδες της παραλιακής
Δημοτικό Ρεπορτάζ

Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου κληθήκαμε (τηλεφωνικά) σε συνε-
δρίαση εν όψει του νέου προϋπολογισμού (2012).

Ο κανονισμός λειτουργίας προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα
σχετικά με την ¨ Επιτροπή Δημόσιας Διαβούλευσης ¨ και τον
τρόπο λειτουργίας.

Τίποτα απολύτως από
αυτά δεν συνέβη. Ενώ πέ-
ρυσι ο Δήμαρχος ζήτησε
πίστωση χρόνου για την
καλύτερη λειτουργία της
παραπάνω επιτροπής ως
νέου θεσμού στα πλαίσια
του νέου Νόμου, δεν
έκανε απολύτως τίποτα.
Αποτέλεσμα μπάχαλο…
Σύγχυση αρμοδιοτήτων,
αποπροσανατολισμός
των αντιπροσώπων, κλα-
καδόροι γιατί όλα όσα
έχουν στο μυαλό τους και
περαιτέρω απαξίωση της
συμμετοχής των πολιτών

στα δρώμενα του Δήμου.
2 χρόνια μετά την εκλογή της νέας Δημοτικής Αρχής ο Δήμαρχος
δεν έχει καμία δικαιολογία.
Η ευθύνη για την επιτυχία ενός νέου εξαιρετικά σημαντικού θε-
σμού που επιδιώκει την ενίσχυση της συμμετοχής είναι αποκλει-
στικά στον Δήμαρχο.
Για τους παραπάνω λόγους ο επικεφαλής της ¨Πολιτών Κοινω-
νία η Άλλη Γλυφάδα¨, Βασίλης Τσατσαράγκος κατήγγειλε αυτή
τη στάση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου και ΑΠΟΧΩ-
ΡΗΣΕ.
Τέλος, καλούμε την Αντιπολίτευση (το σύνολο της) να πάρει
πρωτοβουλίες προκειμένου να σταματήσει η απαξίωση των θε-
σμοθετημένων οργάνων.

Βασίλης Τσατσαράγκος
Επικεφαλής της ¨Πολιτών Κοινωνία¨

Τσατσαράγκος: Μπάχαλο
η επιτροπή διαβούλευσης

στο δήµο Γλυφάδας

ΗΔημοτική αρχή συνεχίζει το πρόγραμμα ανάπλασης και καθαρισμού, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της πόλης και την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Συγκεκριμένα συνεργεία της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου έχουν ολοκληρώσει το έργο καθαρισμού 35 στρεμ. (35χλμ. μήκος
επί 10μ. πλάτος) νησίδων κατά μήκος της Λεωφ. Ποσειδώνος και εντός των ορίων το Δήμου Γλυφάδας, προβαίνοντας σε απο-
ψίλωση χόρτων και χαμηλής βλάστησης, περιποίηση του πρασίνου, κλάδεμα και καθαρισμό των δέντρων, απομάκρυνση σκου-
πιδιών.
Η Δημοτική αρχή σε συνεργασία με την Περιφέρεια πρόκειται να προχωρήσει σε σπορά γρασιδιού και αντικατάσταση του κατε-
στραμμένου αρδευτικού δικτύου. Παράλληλα με δαπάνη του Δήμου θα φυτευτούν στις νησίδες των εισόδων της πόλης (Αγ.
Κων/νος & Πλ. Βεργωτή) εποχιακά λουλούδια και αρωματικά φυτά.
Στο ίδιο πρόγραμμα εντάσσεται και η αναμόρφωση του πάρκου δίπλα από τον Αγ. Κωνσταντίνο, όπου θα φυτευθεί γρασίδι και
διαφόρων ειδών φυτά.

Βρέθηκε πτώμα στη θαλάσσια περιοχή
Α’ Mαρίνας Γλυφάδας

ΗΛιμενική Αρχή Γλυφάδας, ενημερώθηκε για την ύπαρξη πτώμα-
τος στη θαλάσσια περιοχή Α’ μαρίνας Γλυφάδας, πρόσφατα.

Άμεσα στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής καθώς και πλωτό περι-
πολικό Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. μετέβησαν στην περιοχή, όπου περισυνέλε-
ξαν πτώμα ανδρός, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας 40-50 ετών
περίπου, ύψους περίπου 1,70μ., κανονικής σωματικής διάπλασης, με
πυκνά γκρίζα μαλλιά, ενδεδυμένος με μαύρη μπλούζα μακρυμάνικη,
παντελόνι σκούρου χρώματος καθώς και μαύρα αθλητικά παπούτσια.
Η σορός του ανωτέρω μεταφέρθηκε στο Νεκροτομείο Αθηνών για
τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Προανάκριση έκανε το Στ’ Λιμενικό Τμήμα Γλυφάδας του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Πειραιά.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Με κύριο άξονα τις μελέτες ψηφίστηκε το
Τεχνικό Πρόγραμμα των 3Β για το 2013

Με συλλογική διαδικασία και συμμετοχή εκπροσώπων
απ' όλες τις παρατάξεις έγινε και η κατάρτηση του Τε-

χνικού Προγράμματος του δήμου Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης.
Μετά από πρόταση του δημάρχου Σπύρου Πανά, και λαμ-
βάνοντας υπ' όψιν τις προτάσεις απ' όλες τις πλευρές χτί-
στηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα από μηδενική βάση.
Η κατεύθυνση που δόθηκε, επειδή ο Δήμος θα είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο να βρει χρήματα υπό τις παρούσες δύσκο-
λες οικονομικές συνθήκες, αφορά κυρίως, στη σύνταξη
μελετών, των οποίων θα διεκδικηθεί η υλοποίησή τους
μέσω διάφορων οικονομικών προγραμμάτων της Ευρωπαί-
κής Ένωσης.
Ανάμεσα στις προτάσεις που συμπεριλήφθηκαν στο Τεχνικό
Πρόγραμμα ήταν η υπογειοποίηση τμημάτων οδικών αξό-
νων, η διάνοιξη της Βασ. Παύλου, η τοποθέτηση ηχοπετα-
σμάτων σε οδικές αρτηρίες, κυκλοφοριακή μελέτη και για
τις τρεις δημοτικές κοινότητας του νέου Δήμου, μελέτη για
οικονομικό φωτισμό κ. ά.
Με δύο λευκά (Δαβάκης, Καμμένου) και ένα όχι (Παντελής
Κασιδόκωστας) ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα για το
2013.
Το επόμενο σημαντικό θέμα που θα απασχολήσει το δημο-
τικό συμβούλιο άμεσα, είναι η ψήφιση του Προϋπολογι-
σμού. Εκεί θα δούμε αν θα συνεχιστεί το κλίμα συναίνεσης
που είδαμε να υπάρχει τόσο στην ψήφιση του Επιχειρησια-
κού όσο και στην ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος.
Ελπίζουμε...

Άσκηση ετοιμότητας
στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στη Δημο-
τική Ενότητα Βάρης, στο χώρο του παλαιού εργοστασίου

«ΒΟΚΤΑΣ», παρουσίαση και άσκηση ετοιμότητας.
Η άσκηση πραγματοποίηθηκε
στα πλαίσια της προστασίας
των κατοίκων και του περι-
βάλλοντος, για την αντιμετώ-
πιση φυσικών καταστροφών.
(Ακραία καιρικά φαινόμενα,
σεισμοί, διάσωση αγνοουμέ-
νων κλπ.).
Επικεφαλής της ομάδας του
Δήμου ήταν ο Αντιδήμαρχος

Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης και υπεύθυνος Πυρασφάλειας
στη ΔΕ Βουλιαγμένης, Διονύσιος Κοντονής,
Στην άσκηση συμμετείχαν εκπαιδευμένοι σκύλοι. Επίσης, είχε
διαμορφωθεί και χώρος για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Τέλος στην όλη διαδικασία συμμετείχαν φορείς Πυροπροστα-
σίας- Δασοπυρόσβεσης από όλη την Ελλάδα και Εθελοντικές
ομάδες των 3Β.

Εξάρθρωση σπείρας διαρρηκτών στη Βούλα

Τρεις Γεωργιανοί συνελήφθησαν σήμερα Τρίτη στη Βούλα κα-
τηγορούμενοι για διαρρήξεις καταστημάτων σε περιοχές της

νοτιοανατολικής Αττικής.
Από την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι οι συλληφθέν-
τες, μαζί με συνεργούς τους που αναζητούνται, είχαν συγκροτήσει
εγκληματική ομάδα που είχε διαπράξει συνολικά 11 διαρρήξεις
και κλοπές.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδι-
κών Αθηνών, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους και σε άλλες πα-
ρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

ΗΔημοτική Αρχή υλοποιώντας τη δέ-
σμευσή της για την ένταξη των σχο-

λείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων
μέσα στη φύση, έχει ήδη ξεκινήσει εργασίες
αναμόρφωσης του Αθλητικού Κέντρου, του
1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Βούλας.
Ο περιβάλλοντας χώρος εμπλουτίζεται με
φυτεύσεις μεσογειακών δέντρων και
φυτών, τα οποία θα συμβάλλουν στο δια-
χωρισμό του Αθλητικού Κέντρου και των
Εκπαιδευτικών Εγκαταστάσεων από το οι-
κιστικό περιβάλλον καθώς και στη βελ-
τίωση των συνθηκών προπόνησης των
αθλητών.
Παράλληλα, στον περιφερειακό χώρο των
κτιρίων του Αθλητικού Κέντρου και των
Σχολείων δημιουργείται, μια φυσική δια-
δρομή για τρέξιμο ή περπάτημα, τόσο για

τους αθλητές όσο και για όποιον πολίτη
θέλει να ασκηθεί.
Όλα τα κτίρια, βάφονται σε φυσικούς γήι-
νους χρωματισμούς, ενώ θα απομακρυν-
θούν οι κατασκευές και οι χρήσεις που επί
χρόνια εμπόδιζαν την εύρυθμη λειτουργία
των εγκαταστάσεων.
Προκειμένου να αποφευχθεί η άναρχη κυ-
κλοφορία οχημάτων και η παράνομη στάθ-
μευση πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν ένα
ασφαλές περιβάλλον για αθλητές και μαθη-
τές.
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία
επανασχεδιασμού των εγκαταστάσεων οι
οποίες είχαν κατασκευαστεί χωρίς συνο-
λικό σχεδιασμό, προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί ο εκσυγχρονισμός του Αθλητικού

Κέντρου.
Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγ-
μένης Σπύρος Πανάς, ο οποίος καθημε-
ρινά παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων
σημείωσε ότι: «στηριζόμενοι στο πρό-
γραμμά μας υλοποιούμε μια σειρά από έργα
στο Αθλητικό Κέντρο, στο 1ο Γυμνάσιο και
στο 1ο Λύκειο Βούλας, στο πλαίσιο της δέ-
σμευσης μας για μια πράσινη πόλη οι υπο-
δομές της οποίας θα βρίσκονται ενταγμένες
στο περιβάλλον.
Το Αθλητικό Κέντρο της Βούλας θα μετα-
μορφωθεί σε ένα σύγχρονο κέντρο που θα
προσελκύει όχι μόνο αθλητές, αλλά και πο-
λίτες που θέλουν να γυμναστούν κοντά στο
σπίτι τους, σε ένα περιβάλλον που θα προ-
σφέρει ασφάλεια και ψυχική ευεξία».

Έργα αναµόρφωσης των υποδοµών
στο Αθλητικό Κέντρο του Άρη Βούλας

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβου-

λίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολι-
τισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) στη
δικαιοδοσία του οποίου βρίσκονται τα δη-
μοτικά καταστήματα του Δήμου Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από αρκετές
αναβολές, ήταν και αυτό της οικονομικής
εκκρεμμότητας του καταστήματος ΑΚΤΗ
στη Βουλιαγμένη.

Η επιχείρησε έθεσε υπ' όψιν του συμβου-

λίου τέσσερα αιτήματα:
1. Διαγραφή χρέους για το 2009. (Το κα-
τάστημα είχε καεί το 2009 και έμεινε κλει-
στό για τρεις μήνες. Τότε η επιχείρηση είχε
κάνει διακανισμό. Σήμερα ζητά εντελώς τη
διαγραφή των μισθωμάτων του 2009).
2. Μείωση του μισθώματος σε ποσοστό
40%, αναδρομικά από το 2010.
3. Άμεση, μετά τη λήψη της οποιασδήποτε
απόφασης, καταβολή, εντός 15 ημερών, μέ-
ρους του ποσού των οφειλομένων, το δε
υπόλοιπο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και

τέλος
4. Παράταση μισθώματος για τρία έτη.
Οι οφειλές της επιχείρησης προς το Δήμο
σήμερα, ανέρχονται σε 300.000 ευρώ πε-
ρίπου.
Όπως μας πληροφόρησε ο πρόεδρος του
ΟΑΠΠΑ Γιάννης Νιτερόπουλος, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο απέρριψε τα αιτήματα της
επιχείρησης και αποφάσισε να ασκήσει τα
δικαστικά μέσα που προβλέπει ο νόμος
προκειμένου να γίνει έξωση στον ασυνεπή
επιχειρηματία.

Αποφάσισαν να κάνουν έξωση στο ΑΚΤΗ στη Βουλιαγμένη
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δημοτικό ρεπορτάζ
Θα... τραβήξει αυτιά υπαλλήλων
στα 3Β ο Π. Σωτηρόπουλος

Με... καλύπτρες αυτιών θα κυκλοφορούν από δω και πέρα οι
υπάλληλοι του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,

αφού ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, ως
άλλος δάσκαλος της δεκατίας του '60, απείλησε να τους τα τρα-
βήξει τ' αυτιά, γιατί ορισμένοι δεν υπακούουν σε εντολές.
Τα σκάγια πήραν και το Γιάννη Νιτερόπουλο γιατί προέτρεψε
τον πρόεδρο του συλλόγου εργαζομένων του δήμου να βγάλει
καταδικαστικό ψήφισμα για το Σωτηρόπουλο, όπως έκαναν και
για τον ίδιο, όταν είχε αναφερθεί σε προηγούμενο συμβούλιο
στους υπαλλήλους, τη διαθεσιμότητα, την επιλεκτική ευαισθησία
έναντι των απολυμένων του ιδιωτικού τομέα, και τις προσλήψεις
εκτός ΑΣΕΠ.
Δυστυχώς, ο Παναγ. Σωτηρόπουλος δεν άκουσε ακριβώς τη στι-
χομυθία, θεώρησε ότι ο Γιάννης Νιτερόπουλος τον σχολίασε,
και απείλησε να... τραβήξει και τα δικά του αυτιά!!
Τρέμε Γιάννη...
Περιττό να πούμε πως έπεσε το... γέλιο στην αίθουσα του Δ.Σ.

"Άπατο" πήγε το... λιομάζωμα του Χρ. Κορτζίδη

Άπατο, όπως πληροφορούμαστε, πήγε το... "αναπτυ-
ξιακό" πρότζεκτ του Δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπο-

λης Χρ. Κορτζίδη.
Η ρηξικέλευθη πρόταση για το "λιομάζωμα" συσπείρωσε σύμ-

φωνα με πληροφορίες, μόλις μια χούφτα αν-
θρώπους.
Το πλάνο έλεγε "μαζεύουμε ελιές από τα πε-
ζοδρόμια της πόλης και από τον "ελαιώνα"
που φυτέψαμε στον αυτοδιαχειριζόμενο
"αγρό" του Ελληνικού".
Αυτοί, οι μία χούφτα άνθρωποι, λοιπόν,
αφού πήραν τα ελαιόπανα, τις σκάλες και τα
ραβδιά, μάζεψαν την παραγωγή της χρονιάς.

Στο τέλος της κοπιαστικής μέρας, αφού θυμήθηκαν τις παλιές
καλές μέρες των κολχόζ, φανταζόμαστε πως, σχεδίασαν την επό-
μενη αναπτυξιακή τους ενέργεια.
Εύγε!

Σ' αναμμένα κάρβουνα
κάθεται δήμαρχος παραλιακού Δήμου

Δήμαρχος παραλιακού δήμου όπως μάθαμε κάθεται σε αναμ-
μένα κάρβουνα.

Ο λόγος είναι, ότι φέρεται να έχει κινηθεί η διαδικασία από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου
ο εν λόγω δήμαρχος να τεθεί σε αργία.
Απ' ότι επίσης μάθαμε, η κοινοποίησή της είναι θέμα ημερών.
Ας περιμένουμε λοιπόν, κι ας ελπίσουμε ότι η εισήγηση των αρ-
μοδίων υπηρεσιών, δεν θα "χαθεί" στους διαδρόμους κάποιας
υπηρεσίας...

Βαριά του έπεσε η συναίνεση
του Παν. Καπετανέα

Πρώτα έδωσε τα συγχαρητήριά του και
μετά ήταν σαν να τα πήρε πίσω. Ο λόγος

για τον πρ. δήμαρχο Βάρης και νυν δημοτικό
σύμβουλο Παναγιώτη Καπετανέα στο τελευ-
ταίο δημοτικό συμβούλιο και στη συζήτηση
έγινε πριν ψηφιστούν το Επιχειρησιαό σχέ-
διο και το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Όπως γράψαμε σε άλλο κείμενο η αντιπολίτευση είχε ενεργό
συμμετοχή, μετά το άνοιγμα συνεργασίας, που έκανε η διοίκηση
του δήμου.
Αφού έδωσε λοιπόν, τα συγχαρητήριά του στο Δήμαρχο Βάρης
- Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρο Πανά, σαν να μετάνιωσε για τα
καλά του λόγια είπε: "αμφισβητώ την πρόθεση συνεργασίας του
Δημάρχου. Έγινε για την υφαρπαγή της ψήφου, της δικής μας του-
λάχιστον".
Μάλλον του έπεσε βαριά η συναίνεση του Παναγιώτη Καπετα-
νέα.

-
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Παρουσία του Δημάρχου Αλίμου Θάνου
Ορφανού και αρκετών μελών της Δη-

μοτικής Αρχής, ξεκίνησε τη Δευτέρα 26 Νο-
εμβρίου 2012, το πρόγραμμα με τη
«Σπιτική Κουζίνα», στην αίθουσα του Πο-
λιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αλίμου.

Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός δοκι-
μάζει φαγητό από τη «Σπιτική Κουζίνα» του
Δήμου Αλίμου.
«Πρόκειται για μια καλή πρωτοβουλία που την
έχουν ξεκινήσει και άλλοι δήμοι και πιστεύω
ότι θα πάει καλά, γιατί την έχουν «αγκαλιά-
σει» ήδη οι συνδημότες μας, αφού συνδυάζει
την καλή ποιότητα στο φαγητό με το χαμηλό
κόστος. Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση μας,
προσπαθεί να βοηθήσει τους άνεργους, αυ-
τούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα, τους
συνταξιούχους, στην κρίσιμη οικονομική κα-
τάσταση που περνάει η χώρα μας», τόνισε ο
Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός, στα εγ-
καίνια της «Σπιτικής Κουζίνας».
Κάθε μέρα θα προσφέρεται σε εξαιρετικά προ-
σιτή τιμή φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό
σε όλους τους κατοίκους του Αλίμου, χωρίς
καμία απολύτως εξαίρεση. Η «Σπιτική Κου-
ζίνα» προορίζεται να υποστηρίξει όλους τους
πολίτες και ιδίως τις κοινωνικά ευπαθείς ομά-
δες (εργαζόμενες μητέρες, νέοι γονείς, μονα-

χικά άτομα, οικονομικά αδύναμοι κ.α.) με ποι-
οτικό, μαγειρεμένο φαγητό σε συμβολική τιμή
(2.50€ η μερίδα), υπό τη μέριμνα της Διεύ-
θυνσης Κοινωνικής Αντίληψης του Δήμου.
Η «Σπιτική Κουζίνα» θα λειτουργεί καθημε-
ρινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις

11.30 έως τις 15.30, στην Αίθουσα του Πο-
λιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αλίμου (Λεω-
φόρος Ιωνίας 96).
Σύσσωμη η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αλί-
μου στηρίζει το πρόγραμμα με τη «Σπιτική
Κουζίνα».

"Σπιτική κουζίνα" µε 2,5 ευρώ από το δήµο Αλίµου

Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός δοκιμάζει φαγητό από τη «Σπιτική Κουζίνα» του Δήμου Αλίμου.

Σύσσωμη η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αλίμου στηρίζει το πρόγραμμα με τη «Σπιτική
Κουζίνα».

Με ανακοίνωσή του ο
δήμος Αλίμου "παγώνει"

τα δημοτικά τέλη για το 2013,
για δεύτερη συνεχόμενη χρο-
νια για όλους τους δημότες
του δήμου.
Επιπλέον, στην προσπάθεια
της να βοηθήσει τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις που στεγά-
ζονται σε χώρο μέχρι 250 τ.μ.,
προχώρησε σε μείωση 2% των
Δημοτικών Τελών.
Παράλληλα, ισχύουν και για τη
νέα χρονιά, οι μειώσεις κατά
50% των τελών καθαριότητας
και φωτισμού για τις πολύτε-
κνες οικογένειες, τους από-
ρους και τα ΑΜΕΑ.

"Παγώνει" τα δημο-
τικά τέλη για το 2013
ο δήμος Αλίμου Στην τελευταία συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου στον
Άλιμο (Δευτέρα 19-11-2012) ο

δ η μ ο τ ι κ ό ς
σύμβουλος
της μείζονος
μειοψηφίας
Νίκος Αλεξό-
π ο υ λ ο ς ,
απευθυνόμε-
νος, στην αρ-
μ ό δ ι α

αντιδήμαρχο κυρία Μπίσμπα, της
ζήτησε να δώσει εντολή στη Δημο-
τική Αστυνομία να εποπτεύει, να
κάνει συστάσεις και να βεβαιώνει
παραβάσεις, στον πεζόδρομο της
οδού Αγίου Δημητρίου, στη συμ-
βολή του με την οδό Θεομήτορος,
σε όσα αυτοκίνητα παρκάρουν
μπροστά στο ξύλινο κιόσκι του
δήμου, με αποτέλεσμα να εμποδί-

ζεται η πρόσβαση σ' αυτό, ιδίως
από μικρά παιδιά που θέλουν να
πάνε εκεί να παίξουν και να ψυχα-
γωγηθούν.
Απευθυνόμενος στην άλλη κυρία
αντιδήμαρχο, την Στέλλα Βέργου,
των Οικονομικών, την παρακάλεσε
να ενημερώσει το σώμα, εάν πράγ-
ματι ο δήμος ζήτησε, λόγω οικο-
νομικής αδυναμίας του από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων την αναστολή πληρωμής της
δόσης Οκτωβρίου 2012, για ποι-
ους σκοπούς χρησιμοποιήθηκαν τα
χρήματα που παρακρατήθηκαν, αν
ο δήμος θα ζητήσει εκ νέου την
αναστολή πληρωμής και άλλης
δόσης και αν αυτές οι αναστολές
έχουν οικονομικές επιπτώσεις για
το Δήμο (μεγαλύτερους τόκους,
ποινές κλπ),
Επίσης, σε ότι αφορά το σοβαρό

πρόβλημα της Λαϊκής Αγοράς, το
οποίο κατ' επανάληψη έχει απα-
σχολήσει το Δ.Σ., ο κ. Αλεξόπου-
λος ζήτησε από τον Αντιδήμαρχο
κ. Κονδύλη, να μεριμνήσει ώστε να
κληθούν και να παρευρεθούν στην
επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. οι
εκπρόσωποι της Τροχαίας και του
σωματείου των λαικών αγορών,
ώστε να ενημερώσουν το σώμα γα
τις προτάσεις τους και να ληφθεί
οριστική απόφαση με όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερη συναίνεση για τη
λαική αγορά Άνω Καλαμακίου,
διότι το θέμα έχει ήδη ταλαιπωρή-
σει αφάνταστα τους δημότες, έχει
οδηγήσει σε μη εφαρμογή αποφά-
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου
και η λαική αγορά δεν εξυπηρετεί
στην κεντρική οδό (Λεωφ. Ιωνίας)
που βρίσκεται σήμερα και προκαλεί
συγκοινωνιακά προβλήματα.

Επισημάνσεις και ερωτήσεις του Δ.Σ. Αλίμου Νίκου Αλεξόπουλου
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Με την υπογραφή δεκαοκτώ δημοτι-
κών συμβούλων, ήρθε ως θέμα

προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης, το ειδικό τέλος του 3% (επί
του τζίρου), που επιβάλλεται εδώ και
χρόνια σε δημοτικά καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος της Βουλιαγμέ-
νης.
Ο εισηγητής Ντίνος Καραγιώργος, με
πρωτοβουλία του οποίου ήρθε προς συ-
ζήτηση, είπε πως, στο σημερινό δύ-
σκολο οικονομικό περιβάλλον, οι
επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν
και αυτό το πρόσθετο τέλος, αφ' ενός,
και αφ' ετέρου, επειδή αυτό ως τέλος
δεν υφίσταται στις άλλες δημοτικές ενό-
τητες, για λόγους ισοπολιτείας, θα πρέ-
πει να καταργηθεί.
Ως καταχρηστικό το χαρακτήρισε ο αρ-
χηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και αφού κα-
τέκρινε αυτή την πρακτική της τέως Διοί-
κησης του δήμου Βουλιαγμένης,
εισηγήθηκε να ψηφιστεί η κατάργησή
του.
Στο ίδιο μήκος κύμματος κινήθηκαν οι
τοποθετήσεις των περισσότερων δημο-
τικών συμβούλων.
Μετά από συζήτηση και με τον κίνδυνο
να αναβληθεί το θέμα, μετά από πρό-
ταση της κ. Αργυροπούλου και να ξε-
στρατίσει σε ατέρμονες συζητήσεις, με
τη θετική εισήγηση του δημάρχου Σπύ-
ρου Πανά και του αρχηγού της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου, το δημοτικό συμβούλιο
ψήφισε κατά πλειοψηφία την κατάργησή
του.

Τι είναι το ειδικό τέλος
του 3%

Το ειδικό τέλος 3% είχε επιβληθεί από
τη διοίκηση Κασιδόκωστα στις συμβά-
σεις των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας του Δήμου
Βουλιαγμένης. (Εννέα τον αριθμό. Ανά-
μεσά τους βρίσκονται τα καταστήματα
"Αγνάντι", "Εν πλω", "Λασήθι", "Λάμ-
προς", κ. ά.).
Εφαρμόστηκε δε με απόφαση του τότε
δημοτικού συμβουλίου ως αντιστάθμι-
σμα στη μείωση του φόρου του 5% και
χρησιμοποιούνταν, όπως ακούσαμε, για
τη συντήρηση και τον εξωραϊσμό κοινό-
χρηστων χώρων του Δήμου.

Καταργήθηκε το ειδικό
τέλος 3% σε μαγαζιά

της Βουλιαγμένης

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης ήταν ένα από τα βα-

σικά θέματα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο
της 22ας Νοεμβρίου 2012.
Μετά την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος Σπύ-
ρος Πανάς λέγοντας πως, αποτελεί προϊόν συλ-
λογικής δουλειάς, σύνθεσης προτάσεων και
αμοιβαίων υποχωρήσεων, ανέλαβε να παρουσιά-
σει ο εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης, κ.
Δαμβέτας.
Ανάμεσα στα στοιχεία που ακούστηκαν κατά την
παρουσίαση των δέκα βασικών στρατηγικών στό-
χων, ήταν και η αύξηση που παρουσιάζει πληθυ-
σμιακά η νέα καλλικρατική πόλη της Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης, που είναι της τάξης του
15%.
Επίσης, ότι στη σύνθεση του πληθυσμού, σημαν-
τικό ποσοστό κατέχει η παραγωγική ηλικία αλλά
και ότι η ανεργία έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση
της τάξης του 16% μέσα στο 2012.
Ανάμεσα στους δέκα βασικούς στόχους τους
οποίους περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό, έμφαση
δόθηκε στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου αλλά
και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών

προς τους πολίτες.

Ο Δήμος μετατρέπεται
σε Επιχείρηση

Ένας εκ των συντελεστών της σύνθεσης του Επι-
χειρησιακού Σχεδίου υπήρξε, ως επικεφαλής πα-
ράταξης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
"Ήταν πρωτόγνωρη για μας αυτή η συλλογική
προσπάθεια", επεσήμανε "και συμμετείχαμε με
χαρά αλλά προ πάντων οργανωμένα.
Με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο που συνθέ-
σαμε, διοίκηση και αντιπολίτευση, ο Δήμο μετα-
τρέπεται σε βάθος 5ετίας σε επιχείρηση, αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψει να λει-
τουργεί και ως ένας κοινωνικός φορέας".
Καταλήγοντας είπε πως, "όποιος Δήμαρχος κατα-
φέρει να υλοποιήσει αυτό το Επιχειρησιακό Σχέ-
διο, θα κάνει την πόλη μας παράδεισο. Θα
είμαστε αλληλέγγυοι".
Από την πλευρά του ο πρ. πρόεδρος του δ.σ. του
Δήμου Βούλας Ανδρέας Κάσδαγλης, χαρακτήρισε
όλη τη δουλειά που έγινε πρωτοποριακή και πως

όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται με τα κοινά
δεν είχε ξανασυναντήσει παρόμοια.

Του άρεσε γενικότερα αλλά το κα-
ταψήφισε ειδικότερα

Δίνοντας τα συγχαρητήριά του στο Δήμαρχο
Σπύρο Πανά για το άνοιγμα που έκανε προς όλες
τις παρατάξεις και το πνεύμα συνεργασίας που
επέδειξε, ο πρ. Δήμαρχος Βάρης Παν. Καπετανέας
διατύπωσε στη συνέχεια τις αντιρρήσεις του επί
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Θεωρώντας πως θα έπρεπε να έχει καλύτερο κοι-
νωνικό προσανατολισμό, κατέληξε λέγοντας πως
δεν θα το ψηφίσει, παρ' όλο που η παράταξή του,
μέσω του Γ. Σκουμπούρη είχε μεγάλη συμμετοχή
στην διαμόρφωσή του.
"Δυστυχώς" είπε, "στην πόλη μας δεν ζουν
μόνο πλούσιοι".
Τέλος, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ψηφίστηκε
από όλες τις παρατάξεις με εξαίρεση την αρνητική
ψήφο του Παναγιώτη Καπετανέα.

3Β: Ο ∆ήµος µετατρέπεται σε επιχείρηση µε την ψήφιση
του Επιχειρησιακού Σχεδίου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΣ: Το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα του Δήμου είναι προϊόν συλ-
λογικής δουλειάς.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ (Αρχηγός
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης): Όποιος δήμαρ-
χος καταφέρει να υλοποιήσει αυτό το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα θα κάνει την πόλη μας
παράδεισο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ (πρ. Δήμαρχος
Βάρης, δ. σ. Αντιπολίτευσης): Το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει καλύτερο
κοινωνικό προσανατολισμό.

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση - ενημέρωση, την
οποία είχε καταθέσει από το καλοκαίρι ακόμα

ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρηγό-
ρης Κωνσταντέλλος για την εξοικονόμηση ενέργειας
στο Δήμο, επανέφερε ο αντιδήμαρχος Διονύσης
Κοντονής, κατά τη συζήτηση του Τεχνικού Προ-
γράμματος.
Για τη μείωση της δαπάνης του δημοτικού φωτισμού
(πολύ σημαντικό κονδύλι για τον προϋπολογισμό
κάθε δήμου), υπάρχουν εταιρείες που αναλαμβά-
νουν την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτή-
ρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και
μειώνουν τη δαπάνη ηλεκτροφωτισμού σχεδόν στο

μισό.
Η απόσβεση του κόστους για την εταιρεία γίνεται
τμηματικά σε βάθος 3-4 χρόνων από τα χρήματα
που εξοικονομούνται.
Έτσι, ο Δήμος χωρίς να ξοδέψει χρήματα (γύρω στο
1 εκ. ευρώ χρειάζεται ο δήμος Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης για την αλλαγή των συμβατικών φω-
τιστικών) θα μπορούσε να προχωρήσει σε μία τέ-
τοια συνεργασία που, από τον πρώτο χρόνο κιόλας
θα άφηνε χρήματα στα ταμεία του.
Απ' όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, τη συγκε-
κριμένη ιδέα - πρόταση, μελετούν και άλλοι Δήμοι.

Πρόταση Κωνσταντέλλου για εξοικονόµηση ενέργειας επανέφερε ο ∆ιον. Κοντονής
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Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων
μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες

του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης για την
απόφαση της παράταξής μας να υπερψηφίσει το
Επιχειρησιακό και το Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο
κατατέθηκε από την Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Όπως είναι ήδη γνωστό η Δημοτική Αρχή κατέθεσε
στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο την πρό-
τασή της για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 καθώς

επίσης την πρότασή της για την Α΄ Φάση του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι ανωτέρω προ-
τάσεις καταψηφίστηκαν από την συντριπτική πλει-
οψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από
παρότρυνση της Παράταξής μας, αφού κρίθηκαν
ανεπαρκής πρόχειρες αποσπασματικές και ατεκμη-
ρίωτες.
Στην συνέχεια η Δημοτική Αρχή αναθεωρώντας τις
απόψεις της και αντιμετωπίζοντας ενδεχόμενο αδιέ-

ξοδο της εκ νέου καταψήφισης, κάλεσε επίσημα τις
δημοτικές παρατάξεις να καταθέσουν προτάσεις και
να συμμετάσχουν σε συσκέψεις συνδιαμόρφωσης
των τελικών προτάσεων πριν αυτές οδεύσουν εκ
νέου προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζον-
τας εμμέσως και αμέσως με τον τρόπο αυτό την
αδυναμία και ανεπάρκειά της να χειριστεί το θέμα.
Ως παράταξη αρνηθήκαμε να συμμετάσχουμε στην
διόρθωση της παλαιάς ανεπαρκούς πρότασης και
επιμείναμε να ξεκινήσει η συζήτηση των δύο προ-
τάσεων από μηδενική βάση κάτι που τελικά έγινε
αποδεκτό. Μετείχαμε σε όλες τις διαδικασίες και
είμαστε η μοναδική παράταξη η οποία κατέθεσε εγ-
γράφως τις απόψεις της σε ένα εμπεριστατωμένο
και ολοκληρωμένο κείμενο με αρχές, άξονες, προ-
τάσεις και ιδέες τις οποίες στη συνέχεια δώσαμε
και στην δημοσιότητα.
Για να παραμείνουμε πιστοί στις εξαγγελίες και τις
αρχές μας, βασικό άξονα των προτάσεών μας απο-
τέλεσε το προεκλογικό μας πρόγραμμα.
Η Δημοτική Αρχή υιοθέτησε το σύνολο των προ-
τάσεων μας και κατέληξε στην δημιουργία δύο επί-
καιρων κειμένων προσαρμοσμένων στην σημερινή
πραγματικότητα με συγκεκριμένους μετρήσιμους
στόχους και συγκεκριμένη στόχευση. Τα κείμενα
αυτά υποβλήθηκαν τελικώς για συζήτηση και έγ-
κριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Έτσι στην συζήτηση που έγινε στο Δ.Σ. της Πέμ-
πτης 22-11-2012 ο επικεφαλής της δημοτικής πα-
ράταξής μας, «Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη Πόλεις
για να Ζεις», κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και ο ει-
σηγητής της παράταξης μας Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Νίκος Ζυγούρης, τόνισαν ότι:

«....η παράταξή μας θα υπερψηφίσει το προτεινό-
μενο Επιχειρησιακό και Τεχνικό πρόγραμμα που
κατατίθεται, δεδομένου ότι έχουν ενσωματωθεί
πλήρως οι απόψεις μας. Η συμμετοχή μας στον διά-
λογο και η υπερψήφιση των προτάσεων δεν απο-
τελεί επ΄ ουδενί στήριξη στην σημερινή διοίκηση, η
οποία θεωρούμε ότι έχει αποτύχει στην μέχρι σή-
μερα διαχείριση του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή στην
εισήγησή της όφειλε να κάνει απολογισμό του προ-
ηγούμενου τεχνικού προγράμματος (2011) του
οποίου μόνο ένα μικρό ποσοστό ολοκληρώθηκε.
Η θετική ψήφος μας αποτελεί ψήφο ευθύνης και
αναφερόμαστε στην ευθύνη που αναλαμβάνει η
Δημοτική Αρχή να εκτελέσει άμεσα και απαρέγκλιτα
αυτό που ψηφίστηκε σήμερα. Εμείς, με την θετική
ψήφο μας δίνουμε τα εργαλεία στην Δημοτική
Αρχή να εργαστεί για την βελτίωση της εικόνας και
την ανάπτυξη του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή ανα-
λαμβάνει την ευθύνη της υλοποίησης των παρα-
πάνω και θα κριθεί και πάλι αυστηρά από εμάς του
ίδιους μετά από έναν χρόνο για τα όσα έκανε στο
συγκεκριμένο πεδίο.»
Στην συγκεκριμένη ψηφοφορία η Δημοτική μας Πα-
ράταξη λειτούργησε με μοναδικό γνώμονα το συμ-
φέρον του Δήμου και των συνδημοτών μας.
Θεωρούμε ότι ο ρόλος μας ως αντιπολίτευση είναι
να καταθέτουμε υλοποιήσιμες προτάσεις και λύσεις
και να ελέγχουμε την Δημοτική Αρχή για τα λάθη ή
τις παραλείψεις της και όχι να ασκούμε στείρα ισο-
πεδωτική αντιπολίτευση. Θεωρούμε ότι ο ρόλος
μας είναι να συμβάλουμε στην καλύτερη λειτουρ-
γία και οργάνωση της πόλης μας, ειδικά όταν αδυ-
νατεί να το πράξει η Δημοτική Αρχή, ελέγχοντας
πάντα την διοίκηση, με τρόπο που να αναδεικνύει
τη Δημοτική μας ομάδα σε μέρος της λύσης και όχι
σε μέρος του προβλήματος.

Δημοτικό Ρεπορτάζ

Ξεκίνησε το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης,
προαγωγής της υγείας και αγωγής της

υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνα-
σίων και 11 λυκείων των δήμων Παλαιού
Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλί-
μου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά
μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιώντας
λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού 2007 – 2013» και έναρξη διαδικασιών
υλοποίησης υποέργων.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού 2007 – 2013», προϋπολογισμού
642.816,34 €, χρονοδιαγράμματος υλοποί-
ησης 22 μηνών και περιεχομένου 8 υποέργων.
Το έργο αφορά κυρίως στον έλεγχο των εφή-
βων των γυμνασίων και λυκείων των δήμων
Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου και Αγίου Δημη-
τρίου, για τον κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικού
συνδρόμου με την χρήση καινοτόμων τεχνο-
λογιών τηλεϊατρικής. Επιπλέον, περιλαμβάνει
παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενθάρ-
ρυνση της υγιεινής διατροφής και άσκησης των
εφήβων, όπως η χορήγηση και κατανάλωση
φρούτων στα σχολεία, η διενέργεια ενημερωτι-
κών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων προς τους
γονείς, τους εφήβους, τους εκπαιδευτικούς και
τους επαγγελματίες υγείας των δήμων, η δημι-
ουργία διαδικτυακής πύλης για την ενημέρωση
σχετικά με την υγιεινή διατροφή και την άσκηση
και η διενέργεια ενημερωτικής καμπάνιας σε
ΜΜΕ και σε μέσα κοινωνικών δικτύων (face-
book, twitter κλπ). Τέλος, θα γίνει προβολή
του έργου σε εθνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια
ενώ το έργο θα αξιολογηθεί από εξωτερικούς
αξιολογητές.
Το πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της
υγείας, αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την
συμπεριφορά των εφήβων και των άλλων εμ-
πλεκόμενων απέναντι στην ενδυνάμωση της υγι-
εινής διατροφής και της άσκησης από την μία
και την αποφυγή του καθιστικού τρόπου ζωής
από την άλλη ενώ θα δημιουργήσει τις κατάλ-

ληλες υποδομές και την απαραίτητη κουλτούρα
στους δήμους για την παροχή ανάλογων υπη-
ρεσιών προαγωγής και πρόληψης της υγείας
των δημοτών των τριών δήμων στο άμεσο μέλ-
λον.

Σύμφωνα με τον Δή-
μαρχο Παλαιού Φα-
λήρου Διονύση
Χατζηδάκη, οι υπηρε-
σίες του συγκεκριμέ-
νου προγράμματος
που θα προσφερ-
θούν, αποτελούν ένα
ολοκληρωμένο σύ-
στημα που για πρώτη
φορά εκτελείται στην

Ελλάδα με αυτή την μορφή, στα πρότυπα άλλων
ευρωπαϊκών χωρών όπως η Μεγάλη Βρετανία
με το πρόγραμμα προαγωγής της υγείας
Change4Life.
Αφενός εμπλέκονται πολλές ομάδες δημοτών
όπως οι έφηβοι, οι γονείς τους, οι υπηρεσίες
υγείας των δήμων και οι εκπαιδευτικοί, πανεπι-
στημιακοί φορείς, εταιρείες που ασχολούνται
με τις καινοτόμες τεχνολογίες, φορείς που
ασχολούνται με την επικοινωνία και αφετέρου,
με τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν εκτι-
μάται ότι θα μεταβληθεί η στάση των εφήβων
και όλων των εμπλεκομένων προς μια περισ-
σότερο υγιεινή στάση ζωής, με περισσότερη
άσκηση και υγιεινότερη διατροφή.
Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται η αποτροπή εμ-
φάνισης χρόνιων νοσημάτων όπως ο Διαβήτης
ή η Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια στους εφή-
βους των τριών δήμων κατά την ενηλικίωση
τους, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η μεί-
ωση του κόστους για το σύστημα υγείας της
χώρας μας.

Η Δήμαρχος του Αγ. Δημητρίου, Μαρία Αν-
δρούτσου, δήλωσε χαρακτηριστικά για το
πρόγραμμα:
“Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ξεκινάει το πρό-
γραμμα συνεργασίας των 3 Δήμων, του Αγ. Δη-

μητρίου, του Αλίμου
και του Π. Φαλήρου,
σε σχέση με τον
έλεγχο και τη βοή-
θεια για την προ-
αγωγή της υγείας
των εφήβων των
Δήμων μας. Είναι στη
στρατηγική μας να
αξιοποιήσουμε όλα
τα Ευρωπαϊκά προ-

γράμματα, ειδικά αυτή την περίοδο που δεν
υπάρχουν διατιθέμενοι πόροι από το πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από ιδία
έσοδα των Δήμων. Δεν πρέπει να αφήσουμε
καμία ευκαιρία να πάει χαμένη στην κατεύθυνση
αυτή.
Θεωρώ εξαιρετικό που συνεργαζόμαστε και οι
3 Δήμοι γι’ αυτό το πρόγραμμα και όχι μόνο γι’
αυτό, αλλά και για άλλα προγράμματα που ήδη
έχουν βγει και που πρόκειται να βγουν στο μέλ-
λον."

Ο Αντιδήμαρχος Αλί-
μου, Ανδρέας Κονδύ-
λης, υπεύθυνος των
Κοινωνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου,
υπογραμμίζει σχε-
τικά:
"Μέσω του προγράμ-
ματος που πραγματο-

ποιούμε οι τρεις Δήμοι από κοινού, θέλουμε να
φέρουμε την πρόληψη μέσα στα σχολεία, να
μάθουν τα παιδιά, από μικρή ηλικία, πώς να
τρώνε σωστά και να τους δώσουμε κάποια πρα-
κτικά μαθήματα υγιεινής διατροφής και προσο-
χής στην υγεία τους σε καθημερινή βάση.
Γίνονται και άλλες προσπάθειες προκειμένου
να συνεργαστούμε οι τρεις Δήμοι και σε άλλα
ευρωπαϊκά προγράμματα. Πιστεύω ακράδαντα
ότι αυτές οι συμπράξεις εκτός του ότι προσφέ-
ρουν πάρα πολύ στους δημότες μας αποτελούν
συγχρόνως και το μέλλον των πρωτοβουλιών
της Αυτοδιοίκησης."

«Υγιείς Έφηβοι, Υγιείς Ενήλικες με νέες Τεχνολογίες»
Ένα πρόγραμμα, συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., που σκοπό έχει την πρόληψη

του Μεταβολικού Συνδρόμου στους Εφήβους

“ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ”

Γρ. Κωνσταντέλλος: Ψηφίσαµε το Τεχνικό Πρόγραµµα
διότι η διοίκηση υιοθέτησε τις προτάσεις µας



Με στόχο την ουσιαστική αισθητική ανάπλαση
αλλά και τη δημιουργία πάρκων που θα συμ-

βάλλουν τόσο στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
στην πόλη μας, όσο και στη περιβαλλοντική ευαι-
σθητοποίηση των κατοίκων, η Δημοτική Αρχή προ-
χώρησε στην υλοποίηση έργων ανάπλασης στη
Δημοτική Ενότητα Βούλας.
Στο πλαίσιο των έργων αυτών υλοποιήθηκε η δημι-
ουργία ενός σύγχρονου οικολογικού πάρκου, το
οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, στην οδό
Ζακύνθου.
Με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος ολοκληρώθηκε ένα έργο που προσφέ-
ρει στους κατοίκους την ευκαιρία να απολαμβάνουν
το πράσινο στη γειτονιά τους και στα μικρά παιδιά
ένα χώρο ψυχαγωγίας σε φυσικό περιβάλλον.
Συγχρόνως πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες κυ-
κλοφοριακές παρεμβάσεις για την ασφάλεια των
διερχομένων οχημάτων και των κατοίκων στη συμ-
βολή των οδών Σωκράτους και Ιπποκράτους.
Στο ίδιο σημείο πραγματοποιήθηκε συμβολικά η φύ-
τευση μιας ελιάς αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία της
Δημοτικής Αρχής ότι οι υποδομές της πόλης μας συν-
δέονται με το περιβάλλον.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν φυτεύσεις στην
πλατεία Θέμιδος στο πλαίσιο της διαφύλαξης και του
εμπλουτισμού του πρασίνου, αλλάζοντας έτσι την ει-
κόνα μιας παραμελημένης πλατείας.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς
ανέφερε ότι: «θέτοντας ως
προτεραιότητα την προστα-
σία του περιβάλλοντος, με
τη βοήθεια των αρμόδιων
υπηρεσιών του δήμου και
των ευαισθητοποιημένων
κατοίκων, δημιουργούμε μια
πόλη που ξεχωρίζει για τη
φυσική ομορφιά της.
Εμείς θα συνεχίσουμε να
υλοποιούμε τις υποδομές

που θα διαφυλάξουν το περιβάλλον και θα συμβάλ-
λουν στη διαμόρφωση μιας ασφαλούς και φιλόξε-
νης πόλης για τους δημότες και κυρίως για τα παιδιά».
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Ο ∆ήµος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης οµορφαίνει

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες της μεταμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων, από ξερότοπους σε οάσεις πρασίνου στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Η άχαρη νησίδα στο κέντρο της Σωκράτους στη Βούλα, μεταμορφώθηκε σε ένα πολύ ενδιαφέρον εικαστικό
στοιχείο. Ειδικότερα, το βράδυ όταν είναι φωτισμένη η ελιά.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ
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Από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυ-
νομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγ-

κλήματος, μετά από πολύμηνη συστηματική
έρευνα, εξαρθρώθηκαν τρεις εγκληματικές
ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη
λαθρεμπορία μεγάλων ποσοτήτων υγρών
καυσίμων, στην περιοχή της Αττικής.

Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη-
σαν 10 ημεδαποί, σε βάρος των οποίων
σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού
χαρακτήρα για παραβάσεις της τελωνειακής
και φορολογικής νομοθεσίας, για απάτη
μέσω υπολογιστή, για νομιμοποίηση εσό-
δων από εγκληματική δραστηριότητα και
άλλα συναφή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες είναι πρόεδροι, δια-
χειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι ή υπάλληλοι
εταιρειών και επιχειρήσεων εμπορίας και διά-
θεσης υγρών καυσίμων. Σε μία περίπτωση,
ένας από τους συλληφθέντες είναι λογιστής
σε εμπλεκόμενη εταιρεία, ενώ σε άλλη περί-
πτωση ένας συλληφθείς εμφανίζεται παράλ-
ληλα και ως «κρυφός-υποκρυπτόμενος»
εκμεταλλευτής τριών ομοειδών εταιρειών εμ-
πορίας υγρών καυσίμων.

Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να
οδηγηθούν σήμερα στον Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Αθηνών. Παράλληλα, στο πλαί-
σιο των ερευνών, που βρίσκονται σε
εξέλιξη, αναζητούνται άλλοι τέσσερις ημε-
δαποί - μέλη των εγκληματικών ομάδων. Τα
στοιχεία ταυτότητας τους έχουν ταυτοποι-
ηθεί και έχει εξατομικευτεί η εμπλοκή και ο
«ρόλος» τους στις εγκληματικές ομάδες.

Με την εξάρθρωση των εγκληματικών
ομάδων εκτιμάται ότι η Οικονομική Αστυ-
νομία κατάφερε ένα σημαντικό πλήγμα στα
οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης υγρών
καυσίμων, τα οποία «θησαυρίζουν» παρά-
νομα αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά
ποσά, ενώ αποστερούν το Δημόσιο και την
κοινωνία μας από πόρους εκατομμυρίων
ευρώ.

Ως προς την εξιχνίαση της υπόθεσης, η
Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας έχοντας
συγκεντρώσει επαρκείς πληροφορίες και εν-
δείξεις για οργανωμένα κυκλώματα λαθρεμ-
πορίας καυσίμων, πραγματοποίησε το
τελευταίο εξάμηνο συστηματική αστυνομική
έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας κατάφερε να
συλλέξει σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία για
την οργάνωση, τη συγκρότηση και τη δράση
τριών δομημένων εγκληματικών ομάδων.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της έρευνας

πραγματοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες αστυ-
νομικές και δικονομικές ενέργειες. Ενδει-
κτικά, διενεργήθηκε μεγάλος αριθμός
ελέγχων και ερευνών σε πρατήρια και σε
έδρες εταιρειών εμπορίας και διάθεσης
υγρών καυσίμων. Παράλληλα πραγματοποι-
ήθηκαν ταυτοποιήσεις εμπλεκομένων προ-
σώπων και εταιρειών και έγιναν συγκρίσεις
και εξακριβώσεις φορολογικών - τελωνει-
ακών στοιχείων και παραστατικών. Τέλος
εξακριβώθηκαν όλα τα επιμέρους στοιχεία,
όπως ο τρόπος λειτουργίας των κυκλωμά-
των αυτών, οι διασυνδέσεις τους και η με-
θοδολογία δράσης τους.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι τα τρία οργα-
νωμένα κυκλώματα δρούσαν είτε αυτοτε-
λώς, είτε συνεργαζόμενα μεταξύ τους και
εμπορευόντουσαν παράνομα μεγάλες πο-
σότητες λαθραίων καυσίμων, χρησιμοποι-
ώντας τη μέθοδο της εικονικής τιμολόγησης
και της έκδοσης ανακριβών ή ψευδών φο-
ρολογικών παραστατικών. Για τη διάθεση
των καυσίμων στην αγορά χρησιμοποιού-
σαν «συνεργαζόμενα» πρατήρια ή επιχειρή-
σεις υγρών καυσίμων καθώς και πρατήρια
εμφανούς ή «αφανούς» ιδιοκτησίας μελών
των κυκλωμάτων ή συνεργατών τους.

Από την παράνομη δράση τους εκτιμάται
ότι έχουν αποκομίσει παράνομα τεράστια
χρηματικά ποσά, ενώ έχουν στερήσει το Δη-
μόσιο από δασμούς, τέλη και εισφορές που
ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευ-
νας προέκυψε ότι η πρώτη εγκληματική
ομάδα:

Έχει διαθέσει στην κατανάλωση πάνω
από 1.001.763 λίτρα λαθραίων υγρών καυ-
σίμων, για τα οποία το σύνολο των εκτιμώ-
μενων διαφυγόντων δασμών, φόρων και
λοιπών επιβαρύνσεων που στερήθηκε το
Δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνά τα
831.453 €, δεν έχει αποδώσει Φ.Π.Α.
ύψους 743.450 €, εξέδωσε και παρέλαβε ει-
κονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής
αξίας πάνω από 254.479 €, δεν έχει απο-
δώσει τέλη και εισφορές ύψους 24.536 €,
δεν εξέδωσε παραστατικά στοιχεία για την
πώληση καυσίμων, καθαρής αξίας τουλάχι-
στον 1.566.951 €, δεν εξέδωσε παραστα-
τικά στοιχεία συνολικής εκτιμώμενης μικτής
αξίας 13.628,415 €, κατά την πώληση πε-
τρελαίου θέρμανσης, εξέδωσε ανακριβώς
ενενήντα πέντε (95) δελτία αποστολής, κατά
την διακίνηση καυσίμων.

Η δεύτερη εγκληματική ομάδα:
Έχει διαθέσει στην κατανάλωση πάνω

από 984.437 λίτρα λαθραίων υγρών καυσί-
μων για τα οποία το σύνολο των εκτιμώμε-
νων διαφυγόντων δασμών, φόρων και
λοιπώνεπιβαρύνσεων που στερήθηκε το Δη-
μόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνα τα
937.924€, δεν έχει αποδώσει Φ.Π.Α.
ύψους 142.739€, δεν εξέδωσε παραστατικά
συνολικής αξίας 504.141 €, πούλησε πάνω
από 34.300 λίτρα καυσίμων σε πρατήριο
καυσίμων που δεν κατέχει την προβλεπό-
μενη άδεια εμπορίας καυσίμων

λειτουργούσε πρατήρια υγρών καυσίμων
χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.

Η τρίτη εγκληματική ομάδα:
Έχει διαθέσει στην κατανάλωση πάνω

από 1.338.627 λίτρα λαθραίων υγρών καυ-
σίμων, για τα οποία το σύνολο των εκτιμώ-
μενων διαφυγόντων δασμών, φόρων και
λοιπών επιβαρύνσεων που στερήθηκε το
Δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνά τα
781.726 €, δεν έχει αποδώσει Φ.Π.Α.
ύψους 358.813 €, δεν εξέδωσε συνοδευ-
τικά φορολογικά στοιχεία για διακίνηση
πάνω από 1.190.557 λίτρων καυσίμων, με
συνολική εκτιμώμενη καθαρή αξία
1.492.235 €.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την αστυ-
νομική έρευνα, μέλη του κυκλώματος σε
πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν ιδιαί-
τερα «τεχνάσματα» με στόχο να παραποιούν
ή να εξαφανίζουν στοιχεία ή αποδείξεις της
παράνομης δράσης και να δυσχεραίνουν ή
να αποπροσανατολίζουν τους ελέγχους των
διωκτικών Αρχών.

Ειδικότερα, σε πολλές περιπτώσεις κατά
την πώληση καυσίμων χρησιμοποιούσαν
«αδήλωτες» ταμειακές μηχανές, προκειμένου
να αποκρύπτουν εισπράξεις και να διαφεύ-
γουν από την υποχρέωση απόδοσης των
προβλεπόμενων φόρων ή δασμών.

Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν
ειδικό λογισμικό πρόγραμμα με το οποίο
παρενέβαιναν στο ηλεκτρονικό σύστημα κα-
ταγραφής εκροών καυσίμου από τις αντλίες.
Έτσι αλλοίωναν την ένδειξη παρεχόμενης
ποσότητας καυσίμου και παρείχαν στους πε-
λάτες μικρότερη ποσότητα, που δεν αντι-
στοιχούσε στην αναγραφόμενη αξία, χωρίς
αυτό να γίνεται αντιληπτό.

Σημειώνεται ότι το σύνολο του συστή-
ματος που χρησιμοποιούσαν για την παρα-
ποίηση της εκροής καυσίμου από την αντλία
ήταν ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας και
δεν άφηνε ορατά ίχνη ανίχνευσης του.

Επιπλέον, δεν δίστασαν σε τέσσερις πε-
ριπτώσεις να καταγγείλουν στις αστυνομικές
Αρχές εικονικές ληστείες και κλοπές, όπου
τα «αφαιρεθέντα» αντικείμενα ήταν ταμει-
ακές μηχανές και φορολογικά στοιχεία, προ-
κειμένου να αποκρύψουν εισπράξεις και
άλλα φορολογικά στοιχεία και να διαφύ-
γουν από την υποχρέωση απόδοσης των
προβλεπόμενων φόρων ή δασμών.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται σε συ-
νεργασία με τις συναρμόδιες Κρατικές Οι-
κονομικές Υπηρεσίες για να εξακριβωθεί
πλήρως το εύρος της παράνομης δραστη-
ριότητας και των συναλλαγών των εγκλημα-
τικών ομάδων καθώς επίσης η προέλευση
και ο τρόπος εφοδιασμού των λαθραίων
καυσίμων και η διαδικασία νομιμοποίησης
των παράνομων εσόδων τους .

Οργανωµένα κυκλώµατα διακίνησης υγρών καυσίµων

Αστυνομικό Ρεπορτάζ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Επιστολή Παντελή Κασιδόκωστα
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Έκπληκτος παρακολούθησα στο τελευταίο δημοτικό
συμβούλιο των 3β, τον αποστασιοποιημένο αλλά

και ανεξάρτητο πλέον δημοτικό σύμβουλο της συμπο-
λίτευσης, κ. Παντελή Κασιδόκωστα, αδελφό του Δη-
μάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα, να παίρνει τον λόγο σε
προημερησίας θέμα και να απευθύνεται στον Δήμαρχο
κ. Σπύρο Πανά.
Γνωρίζοντας ότι πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν τη
δυνατότητα να παρευρεθούν στα δημοτικά συμβούλια
του Δήμου μας, σας παραθέτω αυτούσιο τον μονόλογο
του κ. Παντελή Κασιδόκωστα και σας αφήνω να βγά-
λετε τα συμπεράσματά σας.

«Καλησπέρα κ. Πρόεδρε, κ. Πανά, αγαπητοί συνάδελφοι,
κυρίες και κύριοι.

Δε θα ήθελα να μακρηγορήσω, γι΄ αυτό θα είμαι σύντο-
μος. Μάλιστα, είχα σκοπό να θέσω και δυο-τρεις σοβα-
ρές ερωτήσεις αλλά αποφάσισα, μετά από πολύ σκέψη, να
μην τις κάνω και θα σας εξηγήσω παρακάτω το γιατί.
Τιμώντας τους συμπολίτες μου, που με εμπιστεύτηκαν με
την ψήφο τους, έχω την υποχρέωση κάθε φορά που συμ-
μετέχω στο δημοτικό συμβούλιο, να μεταφέρω και να
αναδεικνύω όλα αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν την
πόλη μας. Αυτό κάνω άλλωστε κάθε φορά και αυτό θέλω
να κάνω μέχρι το τέλος της θητείας μου ως δημοτικός σύμ-
βουλος. Είναι υποχρέωση όλων μας, κυρίως για τη σωστή
και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας.
Όμως, μετά λύπης μου κ. Πανά, διαπιστώνω ότι όσες
φορές και εάν προσπάθησα, όσες φορές και εάν ανέδειξα
σοβαρά προβλήματα, όσες φορές και εάν φώναξα σε αυτό
το δημοτικό συμβούλιο για την επίλυση αυτών των προ-
βλημάτων, δυστυχώς οι φωνές μου δεν εισακούστηκαν.
Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Δεν καταλαβαίνω
γιατί κάποιοι κωφεύουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι
εδώ μέσα στρουθοκαμηλίζουν. Θέλω να πιστεύω ότι ο
ρόλος μας δεν είναι ρόλος μαριονέτας, ασχέτως εάν κά-
ποιοι υπερόπτες και μεγαλομανείς προσπαθούν να μας
αντιμετωπίσουν με τέτοιο τρόπο. Και ο νοών, νοείτω.
Επίσης θα ήθελα να απευθυνθώ, καλοπροαίρετα και κα-
λόπιστα , στον αγαπητό και πάνω απ’ όλα φίλο, Γρηγόρη
Κωνσταντέλο και να του πω το εξής: «Γρηγόρη, μη βιάζε-
σαι βρε παιδί μου να καθίσεις στον δημαρχιακό θώκο.
Άφησε κάποια πράγματα να τα κάνει η συμπολίτευση που
εν τέλει, έχει και την υποχρέωση να τα κάνει. Είμαι σίγου-
ρος ότι έχεις την πείρα και την ευφυΐα να καταλάβεις τί
εννοώ.
Τέλος, απευθυνόμενος στον κ. Πανά (τον από σπόντα Δή-
μαρχο, όπως χαρακτηριστικά μου ψιθυρίζουν οι συμπολί-
τες μας) θα ήθελα να του υπενθυμίσω ότι αυτήν την
παράταξη την ίδρυσε ο αδελφός μου, ο Γρηγόρης Κασι-
δόκωστας, ο οποίος κ. Πανά δεν υπήρξε ΠΟΤΕ του
ΠΙΟΝΙ ΚΑΝΕΝΟΣ. Δεν έπαιξε ΠΟΤΕ τον ρόλο του κομ-
πάρσου στην περιοχή του, αλλά ούτε ήταν και το ΔΕΚΑ-
ΝΙΚΙ ΚΑΝΕΝΟΣ. Γι αυτό τον αγαπούσαν οι περισσότεροι.
Γι’ αυτό τον σέβονταν οι σύμβουλοί του και αυτό τον
έκανε να ξεχωρίζει. Ήταν ένας πραγματικός ηγέτης που δεν
έσκυψε ΠΟΤΕ το κεφάλι. Κάτι που κάνετε εσείς κ. Πανά
και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τον λόγο! Δεν καταλαβαίνω
γιατί υποτάσσεστε και εν τέλει δεν μπορώ να καταλάβω
γιατί συνεχίζετε και βρίσκεστε εκεί πάνω.
Αγαπητοί συνάδελφοι με όλο το σεβασμό θα ήθελα να
σας κάνω μια ερώτηση: Υπάρχει τελικά δήμαρχος στα 3Β,
ΝΑΙ Η ΟΧΙ;»

ΓΡΑΜΜΕΝΑ από χέρι
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πρόσωπα

Του Βασίλη Γραμμένου

Είκοσι χρόνια μετά, ένα ελληνικό δεξαμενό-
πλοιο χωρητικότητας 150.000 κυβικών μέτρων

με την ονομασία «Ob River», του Καπεταν Γιώρ-
γου, όπως τον αποκαλούν πολλοί, κατάφερε να
“σκίσει” στα δυο τα παγωμένα νερά του Βόρειου
Πόλου, μεταφέροντας καύσιμα στη μακρινή Ιαπω-
νία.
Το δεξαμενόπλοιο LNG «Ob River» συμφερόντων
της Dynacom, η οποία ανήκει σε έναν από τους
μεγαλύτερους εφοπλιστές της ελληνικής ναυτι-
λίας, κ. Γεώργιο Προκοπίου, πραγματοποίησε δυο
ταξίδια, διασχίζοντας το Βόρειο Πέρασμα ή αλλιώς
Northren Sea Route.
Η πρώτη δοκιμή έγινε με το δεξαμενόπλοιο να
διασχίζει τη Νότιο Κορέα προς τη Δυτική Ευρώπη
χωρίς φορτίο, ούτως ώστε να μπορέσουν να συλ-
λέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την
ασφάλεια του πλοίου. Το δεύτερο δρομολόγιο
πραγματοποιήθηκε με πλήρες φορτίο από τη Νορ-
βηγία με προορισμό την Ιαπωνία.
Ήταν ένα δυνατό Crash Test για το πλήρωμα, το
οποίο είχε εκπαιδευτεί επί ενάμιση χρόνο για το
συγκεκριμένο ταξίδι, όπως επίσης και για τον
ιδιοκτήτη, αφού οι συνθήκες που θα αντιμετώπιζε
το πλοίο ήταν πρωτόγνωρες. Το πλοίο έπλεε σε
μια από τις πιο παγωμένες θάλασσες του πλανήτη,
καθώς οι θερμοκρασίες άγγιζαν του -35 βαθμούς.
Το Northren Sea Route διασφαλίζει στους πλοι-
οκτήτες χρόνο και χρήμα, αφού ενώνει τον Ατ-
λαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό στο μισό χρόνο
από τα γνωστά περάσματα, που είναι οι διώρυγες
του Σουέζ και του Παναμά. Αξίζει να σημειωθεί ότι
η απόσταση αυτή καλύπτεται πλέον σε 17 ημέρες
αντί για 30 που χρειάζονταν μέχρι σήμερα.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο κ. Προκοπίου δή-
λωσε ότι για το συγκεκριμένο ταξίδι χρειάστηκαν
οκτώ ολόκληρα χρόνια προετοιμασίας. Ο ισχυρός
άνδρας της ελληνικής ναυτιλίας εκμυστηρεύτηκε
πως η κατασκευή των συγκεκριμένων βαποριών,
τα οποία θα μπορούν να πραγματοποιούν αυτά τα
ταξίδια, ήταν ένα «όραμα» για τον αυτόν. Ο κ Προ-
κοπίου αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντι-
μετώπισε με τις αρχές των χωρών που ελέγχουν
το πέρασμα, τις οποίες έπρεπε να πείσει (κάτι που
κατάφερε!) πως τα συγκεκριμένα πλοία που κι-
νούνται με φυσικό αέριο, δεν προκαλούν βλάβες

στην ατμόσφαιρα, κάτι για το οποίο οι αρχές αρ-
χικά προέβαλαν διάφορες ενστάσεις. Κλείνοντας,
ο εφοπλιστής πρόσθεσε ότ, για το ταξίδι αυτό το
πλήρωμα είχε εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να
μπορούν να αντιμετωπίσουν ακραίες καιρικές

συνθήκες, αφού οι θερμοκρασίες φτάνουν πολ-
λές φορές τους -40 βαθμούς.
Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε πως είναι έντονες
οι αντιδράσεις από τους Εσκιμώους του Βόρειου
Πόλου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα πλοία εμπο-

δίζουν το ψάρεμα στην περιοχή, καθώς και άλλες
δραστηριότητές τους και προσπαθούν και αυτοί
από την πλευρά τους να πείσουν τις αρχές να απα-
γορέψουν τα δρομολόγια των εμπορικών πλοίων.

Γιώργος Προκοπίου:
Ο Έλληνας πλοιοκτήτης που δάμασε τον Βόρειο Πόλο

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που υλοποιεί με-
θοδικά η Δημοτική Αρχή για την ανάπλαση και

αναβάθμιση της περιοχής της Βάρκιζας πραγματο-
ποιήθηκε η μεταφορά της θέσης του περιπτέρου που
βρισκόταν στην πλατεία.
Η θέση του περιπτέρου δημιουργούσε πρόβλημα
στην κυκλοφορία των οχημάτων και στην εξυπηρέ-
τηση των πολιτών, ενώ ουσιαστικά καταργούσε την
πλατεία γιατί καταλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της

έκτασής της.
Το περίπτερο τοποθετήθηκε σε νέα θέση, η οποία
είναι ενταγμένη στο διαμορφωμένο πλέον χώρο της
περιοχής, ακολουθώντας τη φιλοσοφία και την αι-
σθητική της Δημοτικής Αρχής για το νέο μοντέλο πε-
ριπτέρων στην πόλη μας.
Στο χώρο που ήταν το περίπτερο γίνεται αναμόρ-
φωση της πλατείας με επέκτασή της, τις αναγκαίες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ παράλληλα αναβαθ-
μίζεται αισθητικά ο χώρος με φυτεύσεις και φωτι-
σμό.
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βου-
λιαγμένης Σπύρος Πανάς επανέλαβε τη θέση της Δη-
μοτικής Αρχής να παραδοθεί στους πολίτες η
ευρύτερη περιοχή αισθητικά και περιβαλλοντικά ανα-
βαθμισμένη. «Υλοποιούμε το σχεδιασμό μας για την
ανάπλαση της παραλίας και της ευρύτερης περιοχής.
Αναμορφώνουμε ριζικά την πλατεία της Βάρκιζας
οργανώνοντας τις χρήσεις του συγκεκριμένου ση-
μείου, όπου επί χρονιά επικρατούσε μια άναρχη κα-
τάσταση. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό συνδέουμε
αισθητικά αλλά και λειτουργικά την πλατεία της Βάρ-
κιζας με την παραλία».

ΟΔήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς συναντήθηκε με τον Πρόεδρο
και τα μέλη του Συλλόγου "Νυμφόληπτος" του Χερώματος Βάρης, παρουσία του Προ-

έδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτρη Αναστασίου προκειμένου να συζητηθούν το ζή-
τημα της ένταξης της περιοχής στο σχέδιο πόλης αλλά και η αναβάθμισή της με έργα που θα
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη του Συλλόγου για τις ενέργειες, οι οποίες έχουν γίνει προκει-
μένου να ενταχθεί η περιοχή στο σχέδιο πόλης καθώς και για τη σχετική επιστολή του προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Ν. Λιβιεράτο για την υπαγωγή των κτισμάτων της περιοχής στο Ν.
4014. Από την πλευρά τους τα μέλη του Συλλόγου αναφέρθηκαν στις πρωτοβουλίες που έχουν
αναλάβει για το θέμα, προς την ίδια κατεύθυνση.
Παράλληλα, στη συνάντηση συζητήθηκαν προβλήματα και ελλείψεις υποδομών που αντιμετω-
πίζουν οι κάτοικοι στην περιοχή. Μάλιστα ο κ. Πανάς παρουσίασε στους παρευρισκόμενους
τον άμεσο προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής για την υλοποίηση αυτών των έργων, όπως
διαμορφώθηκε μετά από προσωπική επίσκεψη του στην περιοχή προκειμένου να καταγράψει τις
ελλείψεις αυτές.
Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι, με προγραμματισμό και μεθοδι-
κότητα να υλοποιηθούν όλα τα έργα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής των κατοί-
κων στο Χέρωμα. Διαβεβαίωσε μάλιστα από την πλευρά του ότι οι συναντήσεις του με κατοίκους
του Δήμου θα είναι συνεχείς προκειμένου από κοινού να σχεδιάζεται το μέλλον της πόλης μας.

Αλλαγή τοπίου στην παραλία της Βάρκιζας Με το Σύλλογο "Νυμφόληπτος" του Χερώματος Βάρης
συναντήθηκε ο Δήμαρχος των 3Β Σπύρος Πανάς

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Ο ισχυρός άντρας της ελληνικής ναυτιλίας
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