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σελ. 16

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Επιτέλους

πάρτε αποφάσεις να
διοικηθεί ο Δήμος

Φοιτητής από το Μαυροβούνιο µε πολυτελείς βίλες στη ΒΟΥΛΑ

Σ

υνελήφθησαν τέσσερις νεαροί αλλοδαποί, υπήκοοι Μαυροβουνίου,
μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, που διακινούσε ναρκωτικά από
χώρες της Νοτίου Αμερικής σε χώρες
της Ευρώπης. Η οργάνωση, που δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το
2005, ναύλωνε πλοία για τη μεταφορά
μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα.

Το "Πράσινο Ταμείο"
του ΥΠΕΚΑ απαλλοτριώνει το Ο.Τ. Γ570
στο λόφο Πανί.
σελ. 23

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ηµερίδα µε θέµα:
“Εκφοβισμός και Βία στο χώρο του σχολείου” & “Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός”
O Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου Αγ. Δημητρίου
(Ο.Π.Κ.Α.Π), συνδιοργανώνει και με άλλους φορείς Σαββατοκύριακο εκδηλώσεων σχετικά με τα
εξαιρετικά επίκαιρα θέματα “Εκφοβισμός και Βία
στο χώρο του σχολείου” & “Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός”.

σελ.21
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ΓΛΥΦΑΔΑ

Θάνος Ορφανός: Σημαντική επιτυχία του
Συλλόγου η απόφαση
του ΥΠΕΚΑ.

Η επιχείρηση σύλληψής τους έγινε το στη

Βούλα, ύστερα από αστυνομική έρευνα
της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο παραγγελίας για προκαταρκτική εξέταση από την
Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Στη δικογραφία που σχηματίζεται, από
την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εμπλέκονται και
άλλα τρία άτομα, επίσης υπήκοοι Μαυροβουνίου, που αποτελούν τους αρχηγούς
της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ: πρωτοφανές φαινόµενο η αγορά οικοπέδων στον Καρβελά.
ΤΑΣΟΣ ΤΑΣΤΑΝΗΣ: Στη Γλυφάδα κυριαρχούν το θράσος, ο τσαµπουκάς και οι τραµπούκοι
Ένταση και πάλι στο παράνοµο Κοιµητήριο Γλυφάδας !
ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙ∆ΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ: Είναι η εκπληκτική ικανότητά του να παρουσιάζει στους πολίτες το
μαύρο - άσπρο και την έλλειψη έργου του….
σαν παραγωγή μεγάλου έργου!
σελ. 20

σελ.10

σελ.16

σελ.14

σελ.4

Νοµιµοποιούσαν τα κέρδη
από διακίνηση κοκαϊνης

ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΑΛΙΜΟΣ

Ο Αγιος Βασίλης κατέπλευσε στη
Μαρίνα των θαυµάτων!

Σηµαντικές επιτυχίες για το ΠινγκΠονγκ Βούλας

σελ. 22
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περιεχόμενα
Του
ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Η ιστορία ενός Γαϊδάρου

Ξεκινάει η “μάχη” για έργα
500 εκ. ευρώ στο Φάληρο.

στ’ άγρια μεσάνυχτα

σελ. 6

ΤΑΣΟΣ ΤΑΣΤΑΝΗ

σελ. 12

Το φυτίλι άναψε,
το ΜΠΑΜ δεν
έγινε!

Στη Γλυφάδα κυριαρχούν το
θράσος, ο τσαµπουκάς και

Το "Πράσινο Ταμείο"
του ΥΠΕΚΑ
απαλλοτριώνει το Ο.Τ.
Γ570 στο λόφο Πανί

".... κ' εγυρέψαμε κι άλλα δανεικά, χωρίς σκοπό ναν τα επιστρέψουμε. Μα τώρα που επήγαμε να ματαγυρέψουμε, τους ευρήκαμε όλους
προετοιμασμένους... και πούλιο δεν μας εμπιστεύθηκε κανένας τους...
... κ' εξαχριωθήκαμε! Και η εξαχρίωση έσυρε απάνου μας τη δυσμένεια και την αποστροφή του κόσμου...
Ναίσκε! Κι αφού οι αρχόντοι επάψανε να μας δανείζουνε, τότε
'βγήκανε οι έμποροι. Ναίσκε, ετούτοι που μας επροστυχούσανε για
χρόνια και που μας προστυχούνε ακόμη...".

σελ. 7

Αυτά, μεταξύ και άλλων πικρών αληθειών, έγραψε πριν έναν ολόκληρο σχεδόν αιώνα ο Ανδρέας Λασκαράτος για τη διεφθαρμένη άρχουσα τάξη που την εποχή εκείνη διαφέντευε στα Επτάνησα, στο βιβλίο
του "Η ιστορία ενός Γαϊδάρου", στο κεφάλαιο "Ομιλία γέρου χωρικού στα' γγόνια του".
Ο συγγραφέας, κάτω από τον κεντρικό τίτλο, γράφει θέλοντας να
προετοιμάσει τον αναγνώστη προφανώς: "Είναι μία ιστορία που την
διηγείται ο ίδιος ο Γάϊδαρος εις τους άλλους Γαϊδάρους του χωριού
του"!

Ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Κατοίκων
στα Νότια

Συμπτώσεις θα πείτε, όμως, λέει τα ίδια πράγματα ακριβώς μ' αυτά
που ζούμε σήμερα από τους (έξω) "εταίρους" - δανειστές μας και σε
συνεργασία πάντα, με τους εγχώριους συνεργάτες/συζητητές τους. Αυτούς τους άμεσα και αποκλειστικά υπεύθυνους για την τραγική αυτή κατάσταση και την "εξαχρίωση" που έριξαν τον τόπο.

σελ. 10

σελ. 10

Μεγάλη η επιτυχία στον
Λαϊκό Αγώνα ∆ρόµου
Γλυφάδας

Πρωτοφανές φαινόµενο
η αγορά οικοπέδων στον
Καρβελά

σελ. 8

σελ. 10

σελ. 9

Ένταση και πάλι στο Παράνομο Κοιμητήριο Γλυφάδας.

Έθαψαν νεκρούς μέσα

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Ο κ. ∆ήµαρχος και ο κ. Μητροπολίτης Γλυφάδας έβαλαν στην
καθηµερινότητα της πόλης τον
αυταρχισµό, την ανοµία και την
αυτοδικία
σελ. 11

∆ηµοτικά Κέντρα Πρό-

ληψης για την Υγεία
στον Άλιµο

σελ. 14

“Επιτέλους πάρτε
αποφάσεις να διοικηθεί ο δήμος”
σελ. 16

Οι απέναντι
σελ. 20

Πρυτάνευσε η λογική
στο θέµα του CARREFOUR
σελ. 21

Μία εξαχρίωση που, όπως δείχνουν τα πράγματα, δυστυχώς, φαίνεται να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, με τις... "ευλογίες του Πρωθυπουργού - Ρομπότ που φρόντισαν να τοποθετήσουν οι
εμπλεκοδιαπλεκόμενοι της "Εταιρείας" που κυβερνάει, προκειμένου να
εξυπηρετήσει ένα σοβαρό κομμάτι, το πιο σοβαρό ίσως, της όλης "Επιχείρησης".
Και το πλέον θλιβερό έως και εξοργιστικό, είναι πως, οι περισσότεροι από αυτούς, είναι οι ίδιοι "επαγγελματίες" πολιτικοί, οι οποίοι
μας οδήγησαν σ' αυτό το σκοτεινό και αδιέξοδο τούνελ του φόβου και
της ανασφάλειας.
Είναι τα ίδια πρόσωπα που, ευθέως και απροκάλυπτα τώρα, μας
αποκαλούν και μαλάκες!
Είναι το γνωστό και ίδιο φθαρμένο (και άκρως διεφθαρμένο), πολιτικο-κυβερνητικό κατεστημένο, που για να δικαιολογήσει τις σημερινές ανθρωποθυσίες ενός ολόκληρου λαού, του λέει ότι, σε λίγο θα
βγει "στις αγορές". Στους εμπόρους δηλαδή, όλους αυτούς, "που μας
επροστυχούσανε για χρόνια, που μας προστυχούνε ακόμη....", και που
σκοπεύουν να συνεχίζουν να μας προστυχούν και στο μέλλον, λεηλατώντας και ρουφώντας τον πλούτο της ευλογημένης, αλλά τόσο άτυχης
αυτής χώρας, για μια ακόμη - πολλοστή - φορά!
Αλήθεια, σκέφτεστε τι θα 'λεγε άραγε ο "Γάϊδαρος" του Λασκαράτου αν ζούσε τώρα γι' αυτούς τους εργολάβους της πολιτικής που
μας κατέστρεψαν;
Εγώ μπορώ να σκεφτώ, όμως, αν τα γράψω (κι έτσι όπως μου
'ρχονται) "θα ρίξω... το "επίπεδο" της "πολιτισμένης" αρθρογραφίας
και του... "αξιοπρεπούς" πολιτικού διαλόγου"(!), όπως ακούγονται να
λένε, όταν στριμώχνονται, όλοι αυτοί, οι πολιτικοί παρασιτικοί οργανισμοί!....
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Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

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

Δημοσιεύθηκε 10-11-2011 στην εφημερίδα ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

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

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

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ
ΙΔΙΩΤΕΣ 30 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ 50 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΔΗΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

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

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
Δήμαρχος Αλίμου

Εύχομαι η Γέννηση του Χριστού
να φέρει οικογενειακή και
προσωπική γαλήνη σ’ όλους,
και στην πόλη μας μέρες καλές
και δημιουργικές

Ο ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου

∆ιονύσης Χατζηδάκης
εύχεται θερµά

Καλά Χριστούγεννα, Ευτυχισµένο το

2012

Χρόνια Πολλά
Ο δημοτικός σύμβουλος
(τ. Πρόεδρος του Δ. Σ. του Δήμου Βουλιαγμένης)

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
εύχεται

Καλά Χριστούγεννα
και Καλή Πρωτοχρονιά
Επί τη ελεύσει των εορτών
των Χριστουγέννων και του νέου έτους
εύχομαι σε όλους
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
κι ευτυχισμένος
ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2012
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου

Εύχεται επίσης, το 2012
παρ’ όλες τις αντιξοότητες, να αποδειχθεί
ο χρόνος που θα φέρει καινούργιες ευκαιρίες
στον καθ’ ένα από μας.

Χρόνια Πολλά
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Δημοτικό ρεπορτάζ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νικόλα Κονταρίνη

Ο Αη Βασίλης κατέπλευσε στη Μαρίνα των Θαυμάτων!
Χο, Χο, Χοοοοοοο
2

3

1

Ε

ντυπωσιακή, για μια ακόμα χρονιά,
ήταν η έλευση του Αη Βασίλη στην
πανέμορφη Μαρίνα του Φλοίσβου
στο Παλαιό Φάληρο, όπου τον υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος της πόλης Διονύσης Χατζηδάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Μαρίνας Σταύρος Κατσικάδης, μαζί με πλήθος κόσμου, που είχε κατακλύσει την προκυμαία σε όλο το μήκος της.
Το σκάφος που τον μετέφερε, κατέπλευσε
λίγο μετά τη δύση του ηλίου και ο Άγιος των
μικρών (και των μεγάλων), αποβιβάστηκε συνοδεία... πειρατών και, κάτω από συνεχή χει-

ροκροτήματα και χαρούμενες παιδικές φωνές,
έφθασε στο σημείο που ήταν το μεγάλο Χριστουγεννιάτικο δένδρο, όπου τον καλωσόρισε η Ράνια Στύπα εκ μέρους της διεύθυνσης
της Μαρίνας.
Στη συνέχεια, ο Δ/ντής της Μαρίνας Σταύρος
Κατσικάδης και ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης (δείτε τις ομιλίες στο vimaonline.gr)
καλωσόρισαν και αυτοί με τη σειρά τους τον
κόσμο, ευχόμενοι υγεία και χρόνια πολλά για
τις γιορτινές μέρες που έρχονται.
Αμέσως μετά, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση
και το Δένδρο άναψε, δημιουργώντας μια
ζεστή και πανηγυρική ατμόσφαιρα.

1. Οι φωτογραφίες: Άφησε το έλκηθρό
του ο Άη Βασίλης, μπήκε στη βαρκούλα και
να τον πάλι στη Μαρίνα του Φλοίσβου.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρίνας
Σταύρος Κατσικάδης, υπό το βλέμμα του
Δημάρχου Π. Φαλήρου Διον. Χατζηδάκη
και του Αη - Βασίλη, καλοσωρίζει τον
κόσμο και στέλνει τις ευχές του για καλές
γιορτές.
3. Με τη συνοδεία των Πειρατών ο Άη Βασίλης κατευθύνεται προς το Χριστουγεννιάτικο Δένδρο.
4. Έτοιμος ο Άη Βασίλης ν' ανοίξει την αγκαλιά του στους μικρούς του φίλους.

4

Ο Πρόεδρος
του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Ντίνος Νικολαϊδης εύχεται για
τις γιορτές των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς

Χρόνια Πολλά
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Δημοτικό ρεπορτάζ

Εύχομαι σε όλους
και όλες
Καλά
Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο
το

2012

ΠΑΥΛΙΝΑ ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συµβολαιογράφος
Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΕΛ.Ο.Τ.
(Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης)
Τηλ.: 210-3212513 - 210-9832371,
fax: 210-3212053 κιν.: 6944 848123

Αθλιος ή Αθλητής
Ο

Ελληνικός δρόμος εξέλιξης της γλώσσας είναι μοναδικός. Οι έντονες πολιτισμικές πιέσεις υποχρέωσαν
την γλώσσα να εξελιχθεί πάνω σε ένα τέλειο μαθηματικό μοντέλο το οποίο μορφοποίησε, οργάνωσε και συνδύασε τους αρχαϊκούς φθόγγους του ανθρώπου
θηρευτή ώστε να δώσει στον πολιτισμό
το απαραίτητο μέσο έκφρασής του. Την
Γλώσσα των Ελλήνων.
Η στήλη αυτή έχει δώσει πολλά παραδείγματα. Σήμερα θα δώσουμε ένα
ακόμη.
Ο αρχαϊκός φθόγγος Fhεθ => Fεθ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ με το αρχικό δίγαμμα περισσότερο ή
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
λιγότερο σκληρό, να τρέπεται σε χειλεΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ώφωνο, έδωσε πολλές δέσμες λέξεων
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
με κοινό παρονομαστή τον ανθρώπινο
κάματο.
Η εξαφάνιση του F και η τροπή του σε ψιλή έδωσε την λέξη
έθος => ήθος , με την αρχική σημασία της συνήθειας την οποία
ο πολιτισμός μετέτρεψε σε μια πιο σύνθετη έννοια που προσδιορίζει τον πνευματικό και ψυχικό πλούτο και την εξ αυτού
συμβατότητα της κοινωνικής συμπεριφοράς του ατόμου με τα
κρατούντα αποδεκτά εις την κοινωνία των ανθρώπων. Αυτά τα
οποία η κοινωνία θεωρεί απαραίτητα για την ασφάλεια, την
πρόοδο και την ευημερία της και φροντίζει εκ τούτου να τα διδάσκει και να τα επιβάλλει εις τα μέλη και ειδικά εις τους νέους
δια των εθίμων.
Με το προσθετικό (α) , που δηλώνει την επανάληψη και το
ρήμα λεύω = παλεύω , αγωνίζομαι, έχουμε την λέξη α-Fεθλεύω => α-Fεθ-λέω => αθλέω => αθλούμαι και εξ αυτής την
λέξη αθλητής με την προφανή αρχική σημασία του εριστικού,
του μαχητή και του αγωνιστή.
Από τον ίδιο φθόγγο παράγεται και η λέξη άθλιος με την
αρχική σημασία του δυστυχή, διότι δυστυχής είναι ο εριστικός
και όποιος αρέσκεται να μαλώνει και να πολεμά.
Από την ίδια ρίζα λαμβάνουμε δύο λέξεις που προσδιορίζουν αντίθετες ανθρώπινες συμπεριφορές. Αθλητής είναι ο ευγενής μαχητής που προβάλλει με την δράση του τα κοινώς
αποδεκτά πρότυπα για την ασφάλεια και την πρόοδο της Πατρίδας. Άθλιος είναι ο δυστυχής μαχητής, αυτός που τσακώνεται χωρίς λόγο ή για να αποκομίσει με την εριστικότητά του
οφέλη άνομα.
Σήμερα η λέξη αθλητής δεν εκφράζει μόνο τον αγωνιζόμενο στους στίβους αλλά και αυτόν που με την συγκεκριμένη
δραστηριότητά του εκφράζει και υπηρετεί τα υψηλά ιδανικά της
ευγενούς άμιλλας και του Ολυμπισμού. Αντιθέτως η λέξη
άθλιος, εκφράζει, όχι μόνο τον δυστυχή αλλά και τον στερούμενο ήθους, τον περιθωριακό, αυτόν που δεν θέλει ή δεν μπορεί να αγωνισθεί στον στίβο της ζωής, με τους όρους και τους
κανόνες που θεσμοθετεί και που απαιτεί το κοινωνικό σύστημα.
Έτσι λοιπόν ένας αθλητής δεν μπορεί να είναι άθλιος και
ένας άθλιος δεν μπορεί να είναι αθλητής, κατά τον κανόνα.
Βέβαια υπήρξαν και ίσως υπάρχουν ακόμη κάποιοι που χρησιμοποίησαν τον αθλητισμό με τρόπο άθλιο, είτε ως ντοπαρισμένοι αθλητές είτε ως παράγοντες και πολιτικοί που
εξασφάλισαν και διένειμαν τις ντόπες προς ίδιον άνομο όφελος. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που τους κατάντησε
αθλίους η αναλγησία μιας διεφθαρμένης πολιτείας σε τροχιά
παρακμής.
Στις μέρες μας άθλιοι πολιτικοί άνδρες οδηγούν σταθερά
την κοινωνία των Ελλήνων στην παρακμή και στην μετάλλαξή
της σε κοινωνία αθλίων.
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Ξεκινάει η "µάχη" για
έργα 500 εκατ. ευρώ
στο Φάληρο

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ: Χαρατσιού
το... ανάγνωσµα
Στιγμιότυπα από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Παλ. Φαλήρου.

ΕΙΠΑΝ:
“... η πληρωμή δεν επιτρέπεται να γίνεται μέσα
από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτό που
θέλω να διευκρινίσω όμως είναι ότι, για μένα,
αυτό δεν είναι χαράτσι αλλά τέλος. Και αφού
αυτό το τέλος έχει γίνει Νόμος, πρέπει να πληρωθεί. Εγώ που έχω κάποια ακίνητα θα το πληρώσω αυτό το τέλος. Δεν μπορώ παρά να το
πληρώσω.
Όμως, αν ένας άνθρωπος που παίρνει 800 ευρώ το μήνα και
δεν μπορεί να το πληρώσει, τότε πρέπει εμείς σαν Δήμος να τον
συνδράμουμε.
Γενικά, πάντως, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο οφείλουμε να το δούμε μέσα από κοινωνικά κριτήρια”. (Νίκος Δέτσης, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, που στηρίχθηκε
επίσημα από το ΠΑΣΟΚ).
“Αυτό που έχει αναρτήσει ο δήμος στην ιστοσελίδα του για το χαράτσι, είναι απαράδεκτο
για μας.
Δυστυχώς, οι δήμοι παίζουν το “μακρύ χέρι”
της εξουσίας στην είσπραξη αυτής της φοροληστείας. Αυτή είναι μία κυβέρνηση “Μαύρου Μετώπου” και καλούμε τον κόσμο να μη πληρώσει
και μεις θα τους στηρίξουμε” (Νίκος Παπαγεωργίου - επικεφαλής της παράταξης “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”, που στηρίχθηκε από
το Κ.Κ.Ε.).
“Αυτό είναι χαράτσι! Πρέπει να πάρουμε κάποια
μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών του Φαλήρου”. (Στέλιος Βαλέτας, επικεφαλής ανεξάρτητου συνδυασμού).

Ξ

εκινάει η «μάχη» για την μοιρασιά μια
πίτας κατασκευαστικών έργων αξίας
500 εκατομμυρίων ευρώ, με επίκεντρο το
έργο για την ανάπλαση του φαληρικού
μετώπου και την κατασκευή στο χώρο
του παλιού Ιππόδρομου του “Κέντρου
Πολιτισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”.
Το τελευταίο περιλαμβάνει πάρκο έκτασης 170.000 τμ και τις νέες, εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδος καθώς και της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής.
Η κατασκευή του Κέντρου προβλέπεται να
ολοκληρωθεί το 2015, ενώ μέρος της χρηματοδότησης έχει εξασφαλιστεί από κονδύλια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού

Προγράμματος Αττικής και από δωρεά του
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να
προχωρήσει με ταχύτατες διαδικασίες την
αποδέσμευση κοινοτικών κονδυλίων
ύψους 215 ευρώ για την ανάπλαση, υποβοηθούμενη από την "Ομάδα Δράσης για
την Ελλάδα", καθώς και ότι το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος έχει δεσμευτεί για την
χρηματοδότηση με άλλα 300 εκατομμύρια
ευρώ του υπολοίπου έργου, το ενδιαφέρον
των μεγάλων ξένων και ελληνικών κατασκευαστικών είναι αυτονόητο. Και αυτό
διότι είναι ένα ιδιωτικό έργο που δεν θα
έχει το βαθμό των εμπλοκών που έχουν εμφανίσει τα δημόσια έργα στη χώρα. Έρχεται, δε, σε μια στιγμή που τα προβλήματα

Νέο Δ.Σ. στην Ένωση Κατοίκων Αμφιθέας
"ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ"

Η

Ένωση Κατοίκων Αμφιθέας Παλαιού Φαλήρου "ΣΟΦΙΑ
ΜΠΕΦΟΝ" στις 11-11-2011, ημέρα Παρασκευή, πραγματοποίησε τις αρχαιρεσίες της, μέσα από τις οποίες συγκροτήθηκε το
νέο Δ.Σ.
Βούλα Σπυριδωνίδου (πρόεδρος).
Αργυρώ Σύριγγα (Αντιπρόεδρος).
Παναγιώτης Καϊμάκης (Γ.Γ.).
Άννα Καζαντζή (Αναπληρωματική Γ.Γ.).
Ελένη Τσίρου (Ταμίας).
Μαρία Δημητρίου - Χαμάν και Γιάννης Στρούμπος (Μέλη).
Εξελεγκτική Επιτροπή: Μυρσίνη Χατζηδιάκου, Ευγενία Κακαντούση
και Ευθυμία Φυτράκη.

χρηματοδότησης των άλλων μεγάλων
έργων της έχουν παγώσει κάθε μεγάλη κατασκευαστική δραστηριότητα και οδηγούν
σε ζημίες τις ελληνικές εισηγμένες.
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές,
συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό που θα
πραγματοποιηθεί αναμένεται να δηλώσουν
ελληνικές και ξένες εταιρείες...
Διαβάστε αύριο στο Κεφάλαιο: Γάλλοι, Γερμανοί και έλληνες κατασκευαστές θέλουν
κομμάτι από την πίτα της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια. Πότε αναμένεται να κατατεθούν οι
προσφορές και πότε αναμένεται ανάδοχος
του έργου. Τι προβλέπει το masterplan και
πως θα καθοριστούν οι συμμαχίες.
capital.gr

"Έφυγε" και ο Στέφανος Ξύδης

Π

ριν λίγο καιρό, άλλος ένας άνθρωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έφυγε για πάντα από κοντά μας, πλήρης ημερών.
Πρόκειται για τον πρώην δημοτικό σύμβουλο Παλαιού Φαλήρου
Στέφανο Ξύδη, ο οποίος είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιό του, τότε,
δημάρχου Δημ. Καψάνη (1999-2002), διατελέσας και Πρόεδρος
του Β' Παιδικού Κρατικού Σταθμού, που στεγάζεται στη συμβολή
των οδών Τερψιχόρης και Πλειάδων.
Επί των ημερών του απελθόντος, ο εν λόγω Σταθμός χαρακτηρίστηκε ως ένας "Παιδικός Σταθμός θαύμα", έχοντας μάλιστα κερδίσει το Α' Διεθνές Βραβείο στη Μπιενάλε της Βενετίας.
Η κηδεία του έγινε την Δευτέρα (28/11) στις 15:30, στο κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου, όπου τον αποχαιρέτησαν πολλοί συγγενίς και φίλοι του.

“Αυτό που συζητάμε απόψε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η κατάσταση είναι θλιβερή αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι.
Κυκλοφορώντας στους δρόμους της πόλης μας,
συναντώ πολύ κόσμο, που κλαίει κάθε μέρα.
Κόσμο που πεινάει. Γυναίκες και άνδρες συμπολίτες μας βρίσκονται σε απόγνωση. Το αν είναι
Συνταγματικός ο Νόμος που το επέβαλε, είναι κάτι που θα κριθεί από τα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης. Είναι όμως γεγονός πως, οι άνθρωποι πάσχουν από κατάθλιψη.
Άκουσα προηγουμένως τον κ. Δέτση να λέει ότι θα τα πληρώσει, γιατί έχει. Πρέπει να γνωρίζουμε όμως, πως υπάρχουν πολλοί συνδημότες μας που αδυνατούν οικονομικά να τα
πληρώσουν όλα αυτά. Γι’ αυτό, καλό είναι να συμπαρασταθούμε
σε όποιον έχει ανάγκη, έχοντας υπ’ όψιν ότι, τα πράγματα δεν
είναι παραταξιακά. Είναι συλλογικά και, πάνω απ’ όλα, πρέπει
και οφείλουμε να βάζουμε το συμφέρον των πολιτών.
Κανείς άρρωστος ή, φτωχός δεν θα μείνει χωρίς ρεύμα. Δεν
θα τον αφήσουμε απροστάτευτο. Θα φροντίσουμε να του
συνδέσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα αν πάνε και του το κόψουν”.
(Θεόδωρος Κανέλλος - π. Νομάρχης, π. Αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας).
“Πράγματι είναι χαράτσι και διαφωνώ με όλου
του τύπου τα χαράτσια, τα οποία τα πληρώνουν
οι εργαζόμενοι και όχι ο παράνομος πλουτισμός.
Τώρα, και σε ότι αφορά εμένα προσωπικά, θα
το πληρώσω, όμως, θα αγωνιστώ για να καταργήσω αυτό το άδικο “τέλος”, που έχει επιβληθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ”. (Σπύρος Μινέτος,
Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος).

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Δεκέμβριος 2011

7

Δημοτικό ρεπορτάζ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νικόλα Κονταρίνη

Παλαιό Φάληρο
Το φυτίλι άναψε, το ΜΠΑΜ δεν έγινε!
Δημοτικό Συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου. Παρ' όλες τις... "φιλότιμες" προσπάθειες που κατέβαλε ο δημοτικός σύμβουλος
Ιπποκράτης Σαββούρας που εκπροσωπεί με τη δική του παρουσία μόνο, τη μικρότερη παράταξη μέσα στο Δ.Σ.,
για να μην περάσει το 1ο θέμα της Η.Δ. της συνεδρίασης, τελικά αυτό εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Σ

υγκεκριμένα, συζητήθηκε η
"Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) Κατάθεσης πρότασης από
το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στα
πλαίσια της Πρόσκλησης 31 του
Ε.Π. Ψ.Σ. Ψηφιακή Σύγκληση σε
Προγραμματική Σύμβαση με το
ίδρυμα Κωνσταντίνου Μητσοτάκη β)
Σύναψης της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης και γ) Σύναψης Πλαισίου Συνεργασίας με το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
Το εν λόγω θέμα, όπως ανέφερε και
ο δήμαρχος, δεν επιβαρύνει ούτε ένα
ευρώ το Δήμο και χρηματοδοτείται
από το ΕΣΠΑ. Επίσης, ο δήμος Παλαιού Φαλήρου επελέγη, γιατί είναι

ένας από τους ελάχιστους δήμους
που έχει τη σχετική από το νόμο πιστοποίηση για κάτι τέτοιο.
Ο κύριος Σαββούρας, αντιδρώντας
όπως αναμενόταν άλλωστε, στην
πρόταση της δημοτικής αρχής, και
χρησιμοποιώντας οξείς χαρακτηρισμούς, ζήτησε να αποσυρθεί το
θέμα.
Σε ότι αφορά το δήμαρχο Διονύση
Χατζηδάκη, ο κ. Σαββούρας του επετέθη, κατηγορώντας τον ότι κακώς
μπήκε στη διαδικασία να φέρει στο
δημοτικό συμβούλιο αυτό το θέμα ,
γιατί ο κόσμος από αύριο θα συζητάει πως ταυτίζεται με την υποψηφιότητα της κυρίας Μπακογιάνη,

προσπαθώντας να την επιβάλλει
τόσο στον συνδυασμό του όσο και
στο Φάληρο. Στο σημείο αυτό να
πούμε ότι, ο κ. Σαββούρας έχει δημιουργήσει δικό του κόμμα αυτή τη
στιγμή, με την ονομασία Κ.Ε.Α.Ν (Κίνημα Εθνικής Αντίστασης), με γραφεία στη Λ. Συγγρού.
Κάλεσε δε, τους δημοτικούς συμβούλους, σε περίπτωση που δεν
αποσυρθεί το θέμα, να το καταψηφίσουν. Οι άλλες πτέρυγες της αντιπολίτευσης, δια στόματος της κυρίας
Αναστασίας Αρσενίδου και των Σπ.
Μινέτου, Γιάν. Τριάντου και Γιάννη
Βοργία, ζήτησαν και αυτοί να αποσυρθεί, κάτι βέβαια που δεν έγινε.
Ο Δήμαρχος τώρα, παίρνοντας το

λόγο είπε πως, το θέμα δεν αποσύρεται και συμφώνησε με την προτροπή της αντιπολίτευσης για
ονομαστική ψηφοφορία, κάτι άλλωστε, που όπως ανέφερε, θα γινόταν.
Ζήτησε από τον κ. Σαββούρα να μην
είναι τόσο αδιάλλακτος και επιθετικός, αφού, στο τέλος, τον καθένα
για την πορεία της πολιτικής του
ζωής, τον κρίνει η ιστορία.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας
και παρ' ότι ο κ. Σαββούρας μίλησε
άκρως απαξιωτικά για τους δ.σ. της
συμπολίτευσης, το Δ.Σ. με 17 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 2 λευκά, ενέκρινε τελικά το θέμα.
Αν και όπως προείπαμε, ο κ. Σαββούρας χρησιμοποίησε για άλλη μία

φορά, όχι καλούς χαρακτηρισμούς,
τους οποίους και καταγράψαμε, θεωρούμε πως, δεν πρέπει να τους δημοσιεύσουμε, γιατί πρωτίστως
προσβάλλουν τον ίδιο που τις εκστόμισε.
Απεναντίας, όλοι οι υπόλοιποι δ.σ.
που μίλησαν εκ μέρους της αντιπολίτευσης, αιτιολόγησαν τη θέση και
την ψήφο τους με την πρέπουσα
συμπεριφορά.
Πέραν, όμως, όλων των προαναφερθέντων, η συνεδρίαση έληξε κανονικά, χάρη και στην ψυχραιμία την
οποία επέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια
της συνεδρίασης ο δήμαρχος Διον.
Χατζηδάκης.

Πάντα κοντά σας,
καθημερινά,
με ειδήσεις
σχόλια
και αποκαλύψεις

Χρόνια Πολλά
Καλές Γιορτές
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Πολλές Ευχές
για Χαρούμενα Χριστούγεννα
και Όμορφη Πρωτοχρονιά
Η γέννηση του Κυρίου μακάρι
να φέρει ειρήνη και χαρά στις καρδιές
όλων των ανθρώπων

δημοτικά
Μεγάλη η επιτυχία στον Λαϊκό Αγώνα
∆ρόµου Γλυφάδας

Χρόνια Πολλά
Βασίλης Μουλακάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Γλυφάδας

Τις πιο θερμές ευχές μου
για ευτυχισμένα Χριστούγεννα.
Με οικογενειακή
και επαγγελματική ευημερία

το

2012

Χρόνια Πολλά
Δημήτρης Ακρίβος
Δημοτικός Σύμβουλος Γλυφάδας

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

Μ

ε μεγάλη επιτυχία, καθώς η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ο
Αθλητικός Τομέας του Κ.Α.Π.ΠΑ. Δήμου
Γλυφάδας, διοργάνωσε Λαϊκό Αγώνα
Δρόμου, στον οποίο έλαβαν μέρος μικροί και μεγάλοι φίλοι του αθλήματος,
δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους
μας ότι ο αθλητισμός προωθεί την ισότητα για όλους και γεφυρώνει τις οποιεσδήποτε διαφορές.
Η απόσταση που διήνυσαν οι συμμετέχοντες ήταν 600 μέτρα για τους μαθητές
των Δημοτικών σχολείων, 1.500 για τα
Γυμνάσια-Λύκεια και 9.000 μέτρα για
τους πιο αποφασισμένους. Συνολικά
έλαβαν μέρος 460 δρομείς. Στην κατηγορία Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και
Λύκεια έτρεξαν 225 μαθητές και στην κατηγορία του Λαϊκού Αγώνα 9.ΟΟΟ μ.
235 δρομείς άντρες και γυναίκες.
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δημοτικά

Ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Κατοίκων στα Νότια
για τον κυκλοφοριακό και περιβαλλοντικό σχεδιασµό της Γλυφάδας
Π

αρουσιάστηκε την Τετάρτη 30/11
η Α΄ Φάση της μελέτης «Κυκλοφοριακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός Γλυφάδας». Πρόκειται για ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου
με τον οποίο πίσω από τεχνικές μελέτες,
πίσω από τεχνοκράτες και ειδικούς, υποκρύπτονται, προωθούνται αλλά και δικαιολογούνται αντιλαϊκές πολιτικές αλλά
και οικονομικά συμφέροντα.

Τι «λέει» ότι κάνει
η κυκλοφοριακή μελέτη:
Ισχυρίζεται ότι θα επιλύσει τα κυκλοφοριακά και
συγκοινωνιακά προβλήματα της περιοχής, το πρόβλημα στάθμευσης, θα συμβάλει στη βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος, θα προωθήσει την ποδηλατοκίνηση και άλλα πολλά, που σίγουρα θα αναφέρονται στα συνήθως ογκώδη τεύχη των «Α΄
Φάσεων» όλων των μελετών...

Tι είναι και τι κάνει
στην πραγματικότητα:
Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από την κυκλοφοριακή μελέτη δεν περιορίζονται απλά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε συγκεκριμένες περιοχές όπου
πράγματι εντοπίζεται κυκλοφοριακή συμφόρηση, δυσκολία πρόσβασης ή στάθμευσης, επικινδυνότητα
κ.α., στις οποίες συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα μπορούσαν ίσως να απαλύνουν πρόσκαιρα τα κυκλοφοριακά προβλήματα που η προώθηση της αυτοκίνησης
και η αλόγιστη τσιμεντοποίηση έχουν προκαλέσει στις
γειτονιές μας.
Για όσα όμως προβλήματα υπόσχεται ότι θα
λύσει η μελετή, οι προτάσεις της – σε συγκεκριμένα
σημεία, πολύτιμα για την ποιότητα ζωής των κατοίκων – έρχονται να δημιουργήσουν νέα, πιό επώδυνα
προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων προτείνονται:
1. Η δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή
των οδών Γούναρη, Γεννηματά και Κύπρου με ταυτόχρονη επέμβαση στο παρακείμενο πάρκο, την καταστροφή σημαντικού τμήματος του και ταυτόχρονη
κοπή πολλών δέντρων.
2. Η δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή
των οδών Γούναρη και Ιασωνίδου, είτε με την καταστροφή σημαντικού μέρους του παρακείμενου κοινόχρηστου χώρου (πλ. Ελ. Βενιζέλου), είτε με τον
πλήρη αποκλεισμό της (!) από τον αστικό ιστό με παροχέτευση της κυκλοφορίας δια μέσο της οδού Πλάτωνος - που σήμερα είναι διαμορφωμένη οδός ήπιας
κυκλοφορίας – και στη συνέχεια την διάνοιξη της
μέχρι και την οδό Κύπρου (!) ολοκληρώνοντας επί της
ουσίας την καταστροφή του τόσο σημαντικού για
τους κατοίκους καταπράσινου πάρκου, που ως «δια
μαγείας» επιβίωσε, κόντρα στις λογικές των παρακείμενων αθλητικών «τερατουργημάτων» και του κτήριου του Carrefour στην περιοχή της Αργυρούπολης,
αλλά και του οργίου των καταπατήσεων που χρόνια
τώρα συντελλούνται στον Υμηττό στην περιοχή της
Γλυφάδας.
3. Η οδική σύνδεση του δήμου Γλυφάδας
στην περιοχή της Ευρυάλης με το οδικό δίκτυο του
πρώην αεροδρομίου (!), χρησιμοποιώντας την ταπεινή δικαιολογία της «ευκολότερης σύνδεσης» με το
νέο σταθμό του ΜΕΤΡΟ «Ελληνικό». Τη στιγμή που
το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού εκποιείται, ο
Δήμος Γλυφάδας, μέσα από τις προτάσεις της μελέτης, προετοιμάζει την εισβολή της πόλης μέσα στο
χώρο που πρέπει και μπορεί να αποτελέσει ένα ελεύθερο και ανοιχτό χώρο πρασίνου, ένα «πάρκο του

λαού».
4. Τέσσερα υπόγεια parking – τα δύο έχουν
ήδη εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο, ένα μπροστά από το δημαρχείο και ένα στην πλ. Νυμφών – και
άλλα δύο, το ένα στο χώρο της πλατείας του Αγ. Τρύφωνα και το άλλο στο χώρο της πλατείας του Αγ. Νικολάου. Ενώ λοιπόν η μελέτη προσπαθεί να δώσει
«λύσεις» στα κυκλοφοριακά προβλήματα και τα όποια
προβλήματα στάθμευσης, την ίδια στιγμή «κάνει ό,τι
μπορεί», για να ενισχύσει την αυτοκίνηση προτείνοντας ακριβώς αυτή τη λύση (των υπογείων parking) –
και ο δήμος τους εργολάβους κατασκευαστές - που
όπου έχει εφαρμοστεί έχει επιτείνει τα κυκλοφοριακά
προβλήματα, σε απόλυτη αναλογία με όσους θεωρούν ότι οι νέοι δρόμοι λύνουν το κυκλοφοριακό,
ενώ ταυτόχρονα επιφέρει βαρύτατο περιβαλλοντικό
πλήγμα καθώς κυριολεκτικά καταστρέφεται κάθε ελεύθερος χώρος που «υποδέχεται» μία τέτοια εγκατάσταση.
5. Ως επιστέγασμα, σαν να μην έφθαναν στους
δημότες της Γλυφάδας τα δημοτικά τέλη, η φορομπηξία και το σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων του μνημονίου, η μελέτη προτείνει εκτεταμένες ζώνες
«ελεγχόμενης στάθμευσης» - ένα ακόμα αποτυχημένο
μέτρο - στις οποίες οι κάτοικοι της περιοχής, πέραν
των υπέρογκων δημοτικών τελών και τελών κυκλοφορίας, θα καλούνται να πληρώσουν ακόμα περισσότερα χρήματα για να μετακινούνται στην πόλη τους.

κόμβου που προτείνεται στη συμβολή των οδών Γούναρη, Γεννηματά και Κύπρου και πόσο πιό τυχαίο είναι
ότι αυτή συμπίπτει επακριβώς με το κόμβο εξόδου της
Περιφερειακής Υμηττού που πρότεινε το ΥΠΕΧΩΔΕ
το 2008; Πόσο επίσης τυχαία είναι η πρόταση για
διάνοιξη της οδού Πλάτωνος – που καταστρέφει το
παρκάκι -, πρόταση που επίσης εμπεριέχει η πρόταση
του ΥΠΕΧΩΔΕ του 2008; Πόσο – πάλι - τυχαίες είναι
η προτεινόμενες δύο προσβάσεις στο χώρο του
πρώην αεροδρομίου τη στιγμή που αυτό εκποιείται;
Γνωρίζουν οι μελετητές κάτι παραπάνω ή μήπως
η δημοτική αρχή επιδιώκει να βάλει «χέρι» για να
πάρει ένα κόμματι από το «φιλέτο»;

Μπορούμε να
τους σταματήσουμε!
Τίποτα δεν είναι τυχαίο! Οι πολιτικοί εκφραστές
του μνημονίου στην πόλη μας, τα φερέφωνα της κυβέρνησης του «μαύρου μετώπου», ΕΕ και ΔΝΤ, είναι
πραγματικά αδίστακτοι. Είναι όλοι αυτοί που στηρίζουν τους αντιδραστικούς σχεδιασμούς του κράτους
για το ξεπούλημα του πρώην αεροδρομίου και τους
νέους αυτοκινητόδρομους στον Υμηττό.
Είναι αυτοί που στηρίζουν τα οικονομικά συμφέροντα – οικοδομικούς συνεταιρισμούς και εργολάβους - που «έχουν βάλει στο μάτι» το βουνό, που
υποδαυλίζουν με την πολιτική τους τις ετήσιες πλέον

φωτιές στον Υμηττό. Είναι αυτοί που στήνουν παράνομο νεκροταφείο σε ζώνη απόλυτης προστασίας,
επιδιώκοντας να αλλάξει το καθεστώς προστασίας
του βουνού, που επιδιώκουν την επέκταση του σχεδίου πόλης στην περιοχή της Τερψιθέας και την επέκταση τη Β Ζώνης εις βάρος της Α Ζώνης προστασίας
του Υμηττού, ενώ την ίδια στιγμή επιχειρούν να τρομοκρατήσουν τους κατοίκους που έχουν προσφύγει
στη δικαιοσύνη, στέλνοντας την πολεοδομία για να
διεξαγάγει «πολεοδομικούς ελέγχους» στα σπίτια
τους...
Είναι αυτοί που δεν διστάζουν να σπαταλήσουν
10 εκ. € του «πρασινόσημου» σε αγορά οικοπέδων,
σε μία περίοδο που λαός και εργαζόμενοι στενάζουν
καθώς οι μισθοί και οι συντάξεις κλέβονται, η φτώχεια και η ανεργία εξαπλώνονται, η δημόσια υγεία και
εκπαίδευση, οι κοινωνικές και προνοιακές δομές καταργούνται και τα χαράτσια και η φορομπηξία επεκτείνονται.
Όλοι αυτοί που συντεταγμένα συνωμοτούν ενάντια στις ανάγκες και τα συμφέροντα μας ως κατοίκων
και ως εργαζομένων, μπορούν και πρέπει να ανατραπούν, όπως και η πολιτική τους. Όλοι μαζί κάτοικοι
και εργαζόμενοι μπορούμε να αντισταθούμε, είτε
πρόκειται για την παραπέρα καταστροφή των γειτονιών μας, είτε πρόκειται για τα χαράτσια, είτε πρόκειται για το σύνολο των αντιλαϊκών πολιτικών
κυβέρνησης/ΕΕ/ΔΝΤ.

Tι δε μας «λέει»
η κυκλοφοριακή μελέτη:
Δε μας λέει και δε θα μπορούσε φυσικά να μας
λέει με «εργοδότη» το Δήμο Γλυφάδας, ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πόλη μας, χρόνια
τώρα, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που θυσιάζει τα
συμφέροντα των κατοίκων και των εργαζομένων
προς ώφελος των εργολάβων και των οικοδομικών
συνεταιρισμών που λυμαίνονται την περιοχή και ότι η
ανυπαρξία ελεύθερων χώρων στην Γλυφάδα, χώρων
στάθμευσης και συγκοινωνιών είναι αποτελέσμα των
πολιτικών αυτών που θυσιάζουν κάθε μικρό και μεγάλο ελεύθερο χώρο στο βωμό μικρών και μεγάλων
οικονομικών συμφερόντων.
Δε μας λέει πόσο θα κοστίσουν στο λαό της
Γλυφάδας – μετά και τις 700.000€ που έδωσε ο
δήμος για τα πεζοδρόμια στην Αγ. Νεκταρίου...- τα
μέτρα και οι παρεμβάσεις, οι συμπληρωματικές μελέτες, οι κυκλικοί κόμβοι, τα υπόγεια parking κ.α. που
προτείνει, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι στο δήμο
είναι απλήρωτοι και οι δημοτικοί σταθμοί και τα σχολεία έχουν τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Πόσες μάλιστα από τις παρεμβάσεις που
προτείνει δε θα μπορούσαν να «μελετηθούν» αλλά
και να υλοποιηθούν από την τεχνική υπηρεσία του
Δήμου;
Δε μας λέει πως ισοσκελίζεται η προτεινόμενη
καταστροφή ενός πνεύμονα πρασίνου της περιοχής
μας, με την απόλυτα αμφισβητούμενη βελτίωση του
κυκλοφοριακού, που πάλι εμείς ως κάτοικοι αντιμετωπίζουμε. Μήπως εξισώνοντας τις τσιμεντένιες πλατείες που προτείνει – μη προσβάσιμες και
αποκομμένες από τον οικιστικό ιστό – με τους δύο
ελεύθερους χώρους που καταστρέφονται;
Δε μας λέει την απλούστατη επιστημονική διαπίστωση, ότι δηλαδή, όσο δεν ενισχύεις τα δημόσια
μέσα μεταφοράς αλλά ευννοείς την αυτοκίνηση, είτε
ανοίγοντας δρόμους μέσα σε παρκάκια, είτε φτιάχνοντας υπόγεια parking ακυρώνεις κάθε μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας καθώς αυξάνονται οι
κυκλοφοριακοί φόρτοι.
Δε μας λέει αν σχεδιάζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για μία περιοχή, αγνοώντας ή υποκρύπτοντας τα
ανοιχτά περιβαλλοντικά – και όχι μόνο – μέτωπα της
περιοχής. Πόσο τυχαία είναι η λύση του κυκλικού
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Για τους κατοίκους του Παλαιού Φαλήρου, κερνάµε το γλυκό της αρεσκείας σας!
Η προσφορά ισχύει για την περίοδο από 01/10/2010 έως και 30/04/2012
στα καταστήµατα Zinc και Veliero
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Δημοτικό Ρεπορτάζ
ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

Έθαψαν νεκρούς µέσα στ' άγρια µεσάνυχτα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΡΕΥΝΑ: Γιάν. Καλογεράς-Κονταρίνης, Βασ. Γραμμένος

11.00, έγιναν οι ταφές δύο νεκρών.
Στις 17 Δεκεμβρίου στις 3.30 το μεσημέρι
εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης του
Δήμου Γλυφάδας, παρόντων του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, του Σπύρου Δήμου και
του Τάσου Ταστάνη, αλλά και εκπροσώπων των τοπικών ΜΜΕ, διαπίστωσαν το
γεγονός. Πράγματι, υπήρχαν δύο νέες
ταφές.
"Είμαστε μάρτυρες μιας απίστευσης αυθαιρεσίας" είπε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,
ενώ πληροφορίες μας αναφέρουν πως κάτοικοι κατέθεσαν μηνύσεις και πως στη
διάθεση της αστυνομίας βρίσκονται και
αριθμοί οχημάτων.
Όπως είναι γνωστό, το παράνομο Κοιμητήριο σφραγίστηκε το καλοκαίρι από την
Περιφέρεια και απαγορεύθηκε οποιαδήποτε δραστηριότητα, αφού αυτό βρίσκεται
σε περιοχή Natura. Μάλιστα επιβλήθηκε
στο Δήμο Γλυφάδας και πρόστιμο
100.000 ευρώ περίπου, ενώ περιπολικό
της αστυνομίας φυλάσσει το χώρο μέχρις
τις 10 το βράδυ, καθημερινά.

Το σημείο που έγιναν οι ταφές

Υ.Γ.1: Το λουκέτο της πόρτας του παράνομου κοιμητηρίου δεν ήταν παραβιασμένο.

Τ

ο θέμα του παράνομου Κοιμητηρίου
Γλυφάδας, βρίσκεται και πάλι στην
επικαιρότητα, και μάλιστα με μεγάλη έν-

ταση.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τη νύχτα
της 16ης Δεκεμβρίου, μεταξύ 10.30 με

Υ.Γ.2: Παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας
εδώ και μέρες να έχουμε απάντηση εκ μέρους του Δήμου για τις άδειες ταφής που
χορήγησε, μέχρι σήμερα (22-12-2011 και
ώρα 14.00) δεν μας έχει σταλεί τίποτα.

Πρωτοφανές φαινόµενο η αγορά οικοπέδων στον Καρβελά
Σ
τα χρονικά της αυτοδιοίκησης
στο Δήμο της Γλυφάδας αλλά
και σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο, αν
όχι σκάνδαλο, ο Δήμαρχος της
πόλης να αγωνίζεται πεισματικά
για να πετύχει την υψηλότερη τιμή
εξαγοράς των 1290€ ανά τετρ.
μέτρο των χαρακτηρισμένων ως
πράσινο, οικοπέδων στην περιοχή
Καρβελά.
Αντί να επωφεληθεί απ’ τις προτάσεις Δημοτικών Συμβούλων της αντιπολίτευσης που ξεκινούσαν
από 860€ ανά τετρ. μέτρο (αντικειμενική αξία) και διαμορφώνονταν σε 1000, 1050, 1100 και 1150 € ανά τετρ. μέτρο, δηλαδή αισθητά χαμηλότερες και αντί να εξαντλήσει κάθε

ΤΑΣΟΣ ΤΑΣΤΑΝΗΣ: “Στη Γλυφάδα κυριαρχούν το θράσος, ο
τσαµπουκάς και οι τραµπούκοι”

περιθώριο και κάθε νόμιμο μέσο για να πετύχει τη χαμηλότερη
τιμή μονάδος (αφού έτσι κι αλλιώς επέλεξε την οδό της απευθείας αγοράς) ώστε ο Δήμος να έχει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, διάλεξε την υψηλότερη τιμή κι επομένως την κατασπατάληση
του δημοτικού χρήματος.

Σ’αυτήν του την προσπάθεια συνεπικουρούμενος απ’ τον συνδιοικητή κ. Λανδράκη, τον αντικαταστάτη (του έτερου αποθανόντος συνδιοικητή Παπαδόπουλου) κ. Βάκκα και τον διαπράξοντα
κολοτούμπα 180 μοιρών κ. Βαρβιτσιώτη και της ομάδας του
(πλην κ. Κιρκιλίτση) κατάφεραν το απαράδεκτο.
Δηλαδή να πληρώσει ο Δήμος περίπου 2,5 εκατομμύρια € επιπλέον από την αξία που αναλογεί στα συγκεκριμένα οικόπεδα
και μάλιστα στη σημερινή οικονομική συγκυρία.
Αγαπητοί Γλυφαδιώτες, θαυμάστε τους!

Σ

το αυθαίρετο νεκροταφείο που έχει δημιουργήσει η Δημοτική Αρχή Γλυφάδας του κ. Κοκκορη
στον Υμηττό από τον Αύγουστο, χτες στις 10.30 τη
νύχτα μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, ορδές αγνώστων
αφού ξυλοκόπησαν και προπηλάκησαν κατοίκους, έσκαψαν, με φτυάρια και γκασμάδες, ακόμη 2 λάκους και έθαψαν, έχωσαν στην ουσία μέσα σε 10 λεπτά, πριν
επιστρέψει ξανά το περιπολικό της αστυνομίας που είχε
αποχωρήσει στις 10 το βράδυ, τις σωρούς 2 άγνωστων
νεκρών.
Στην εποχή του μνημονίου και του ΔΝΤ, στην εποχή
της ισοπέδωσης των πάντων, αλωνίζουν πλέον οι άνθρωποι και οι πολιτικές της νύχτας, οι άνθρωποι και οι
πολιτικές που καταπατούν και δεν λογαριάζουν ούτε νόμους και διατάγματα, ούτε θρησκευτικές παραδόσεις,
ούτε ζώνες προστασίας στον Υμηττό, ούτε εγκυκλίους,
έγγραφα και αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ, του ΟΡΣΑ, του Δασαρχείου, της Περιφέρειας, των Δικαστηρίων. Τελικά κυριαρχούν οι νόμοι της ζούγκλας, το θράσος, ο
τσαμπουκάς η υποκρισία και οι τραμπούκοι.
Η Αριστερή Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Γλυφάδας
καταγγέλλει για άλλη μια φορά:
Τα εγκλήματα που συντελούνται διαχρονικά στον
Υμηττό.
Τις αποφάσεις, τις ενέργειες και τις πολιτικές εκείνες
της Δημοτικής Αρχής του κ. Κόκκορη που καταστρέφουν
και κακοποιούν τον Υμηττό και στην ουσία ενθαρρύνουν
μαφιόζικες πράξεις όπως η χθεσινή.
Την λογική του Πόντιου Πιλάτου που ακολουθεί η
Κυβέρνηση, καθώς και την παντελή αδιαφορία της για
την επίλυση ενός σοβαρότατου προβλήματος της πόλης
μας . Ζητούμε την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του
ΥΠΕΚΑ για την κατεδάφιση των παράνομων και αυθαίρετων κατασκευών και της περίφραξης, την απομάκρυνση των σωρών, των μνημάτων καθώς και του
αυθαίρετου ναϊσκου, από τον Υμηττό. Απαιτούμε την
άμεση προώθηση της κατασκευής νεκροταφείου σε
χώρο εντός του αστικού ιστού της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και προφανώς εκτός των προστατευομένων ζωνών του Υμηττού.
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ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ- ΑΘΗΝΑ ΛΥΓΝΟΥ:
Ο κ. ∆ήµαρχος και ο κ. Μητροπολίτης Γλυφάδας έβαλαν στην καθηµερινότητα της πόλης τον αυταρχισµό, την ανοµία και την αυτοδικία
Σ

τις 10.30 περίπου το βράδυ, ομάδα «αγνώστων» ενταφίασε δύο νεκρούς στο αυθαίρετο νεκροταφείο που προσπαθεί να
δημιουργήσει από το καλοκαίρι, η Δημοτική
Αρχή στον Υμηττό. Όσοι έλαβαν μέρος σ’ αυτή
την «επιχείρηση» λειτούργησαν με «γκανγκστερικές» μεθόδους, προπηλακίζοντας, τρομοκρατώντας και δέρνοντας κατοίκους που έσπευσαν
να αποτρέψουν την κατάφορα παράνομη πράξη
τους.
Ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Μητροπολίτης Γλυφάδας,
είτε οργάνωσαν αυτή την «επιχείρηση» είτε όχι
και όσοι τους στηρίζουν θεσμικά και εξωθεσμικά,
φέρουν ακέραια την ευθύνη. Με την στάση τους,
την πρακτική τους και όσα μέχρι σήμερα έχουν
δηλώσει ή πράξει, δεν άνοιξαν μόνο τον «Ασκό
του Αιόλου» για την παραπέρα καταπάτηση και
αυθαίρετη δόμηση του βουνού, αλλά έβαλαν
στην καθημερινότητα της ζωής της πόλης τον αυταρχισμό, τον ετσιθελισμό, την ανομία και αυτοδικία.
Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει πλέον στην

το νόμο, να σέβονται τους θεσμούς και να προστατεύουν τους πολίτες.

πόλη μας, οι κάτοικοί της να προσπαθούν να
προστατευθούν από το Δήμαρχο και τον Μητροπολίτη, όταν χρέος δικό τους είναι να τηρούν

Δεν είναι δυνατόν, αξιοποιώντας ένα υπαρκτό και
τεράστιο πρόβλημα της πόλης, που είναι η έλλειψη νεκροταφείου, να καταπατούν κάθε έννοια
δημοκρατίας, ατομικών δικαιωμάτων, ακόμα και
τις θρησκευτικές παραδόσεις, προσβάλλοντας τη
μνήμη των νεκρών, που μέσα στις χιλιετίες σεβάστηκαν ακόμα και οι βάρβαροι.
Μεγάλες είναι και οι ευθύνες της κυβέρνησης, που
με τη στάση της σε τέτοια ευαίσθητα θέματα,
αλλά και γενικότερα, δημιουργεί μια χώρα στο
περίπου και μια διοίκηση στο περίπου, που δεν
δίνει λύσεις στα προβλήματα, που αφήνει ατιμώρητους όσους αυθαιρετούν - παρανομούν, βλάπτοντας το δημόσιο συμφέρον και προκαλούν.
Η αναβλητικότητα, η γραφειοκρατία και η ατολμία
στο να προχωρήσουν τα ένδικα μέσα, η διοικητική αποβολή και η απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και η εκταφή των
νεκρών, αποθρασύνει τους αυθαιρετούντες.

Ελπίζω με τα τελευταία γεγονότα οι αρμόδιοι να
ταρακουνηθούν και να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους. Το Αστυνομικό Τμήμα που κατέγραψε
το συμβάν, ο αρμόδιος Εισαγγελέας και τα άλλα
εντεταλμένα όργανα της πολιτείας να κάνουν το
καθήκον τους εφαρμόζοντας τους νόμους πριν
τα πράγματα χειροτερέψουν.
Δηλώνω κατηγορηματικά, εκπροσωπώντας τους
ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και ενώνοντας τη
φωνή μου με όσους πολίτες και δημοτικές παρατάξεις συστρατεύονται, ότι θα αγωνιστούμε με
όλες μας τις δυνάμεις ώστε αυτή η τακτική του
γκανγκστερισμού, της αυθαίρετης και παράνομης
επιδίωξης καταπάτησης του βουνού να μην περάσουν.
Το νεκροταφείο της πόλης πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα. Υπάρχουν άλλοι κατάλληλοι χώροι
εντός και εκτός της πόλης και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Προσφυγή ακύρωσης κατέθεσε ο ∆. Καραπάνος
για τα οικόπεδα Παπαδηµητρίου στη Γλυφάδα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
προς όλους τους Δημότες

Μ

ε τις υπ’ αριθ. 371 και 372
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πρόσφατα, αποφασίσθηκε
κατά πλειοψηφία η αγορά δύο γειτονικών μεταξύ των οικοπέδων συνολικής επιφανείας 6.805,81 τ.μ και
συνολικής αξίας 8.779494 ευρώ με
τιμή αγοράς 1290 ευρώ το τ.μ.
Τα οικόπεδα βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα 477 και 464 στην
περιοχή Καρβελά.
Κατά σύμπτωση στο ίδιο Ο.Τ. 477
το 2008, πριν τη σημερινή απραξία
και κάμψη της κτηματαγοράς, ο
Δήμος αγόρασε ένα στρέμμα με
1050 ευρώ το τ.μ. ήτοι σήμερα 23%
ακριβότερα, χωρίς αυτό να δικαιολογείται.
Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν με

την περιορισμένης διαφάνειας διαδικασία της απ’ ευθείας αγοράς, την
οποία επιτρέπει ο Νόμος μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, αν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
ταυτόχρονα, οι οποίες όμως εδώ
δεν υφίστανται. Ο Νόμος γενικώς

απαιτεί να τηρείται η διαδικασία των
απαλλοτριώσεων. Την μόνη απολύτως διαφανή διαδικασία, διασφαλίζουσα το Δημόσιο συμφέρον, χωρίς
παράλληλα να παραβλάπτεται το
αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον
τρίτων ιδιωτών. Αυτήν την διαδικασία πρόκρινε και αποφάσισε απολύτως σύννομα πέρυσι τον Αύγουστο
το ΔΣ με τις υπ’ αριθ. 359 και 360
αποφάσεις του, δια να περιέλθουν
τα οικόπεδα αυτά στον Δήμο. Μάλιστα τις αποφάσεις αυτές οι ‘’φερόμενοι’’ ως ιδιοκτήτες των οικοπέδων
προσέβαλαν με προσφυγές των οι
οποίες όμως απερρίφθησαν. Οι
σύννομες αυτές αποφάσεις ουδέποτε μέχρι σήμερα ανεκλήθησαν
από τον Δήμο και μάλιστα έχουν δεσμευτεί στον προϋπολογισμό του
Δήμου 9.000.000 περίπου ευρώ για
την υλοποίηση των.!!!!!

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης
που ελήφθησαν οι παραπάνω καταφανώς με σύννομες αποφάσεις απ’
ευθείας αγοράς, συνέβηκαν πολλά
απαράδεκτα γεγονότα που δεν τιμούν το κύρος των διαδικασιών, του
αξιώματος του Δημοτικού Άρχοντα
και του Δημοτικού Συμβουλίου ως
οργάνου τοπικής Διοίκησης.
Λυπάμαι βαθύτατα για τον απαξιωτικό τρόπο που αντιμετωπίσθηκα
μετά την από 11-11-2011 Ανοικτή
επιστολή μου προς τον Δήμαρχο,
την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ.
Για όλους αυτούς τους λόγους, και
αρκετούς άλλους, όπως πχ το προφανές άδικον και αντισυνταγματικόν
της διαθέσεως του 73% των
12.000.000 ευρώ που συγκεντρώθηκαν ανταποδοτικά από όλους
τους Γλυφαδιώτες επί πολλά χρόνια,

υπέρ μιας περιοχής ήδη περιβαλλοντολογικά αναβαθμισμένης, σε σύγκριση με άλλες πολυπληθέστερες και
καταφανέστατα υποβαθμισμένες ως
πχ η Τερψιθέα, κατέθεσα χθες προσφυγή ακύρωσης των αποφάσεων
αυτών, ενώπιον του Γ. Γραμματέα
Αττικής με το αίτημα να αποφανθή
και επί των επτά προβαλλομένων εκ
μέρους μου λόγων ακυρότητος. Ζήτησα επίσης, εάν δεν του επαρκεί το
δίμηνον του Νόμου, να διατάξει την
αναστολή εκτελέσεων των προσβαλλόμενων αποφάσεων, ώστε να
μην επισυμβεί η σιωπηρή έγκριση
αυτών.
Δημήτριος Καραπάνος
Σ.Σ.: Αναμένοντας το πλήρες κείμενο
της προσφυγής του, ενημέρωνουμε
πως θα το δημοσιεύσουμε μόλις
αυτό μας αποσταλεί.
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Μέλος του Εθνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας ο ∆ήµος

∆ηµοτικά Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία στον Άλιµο
Εισηγητές η δηµοτικής σύµβουλος της διοίκησης Αναστασία Σιµητροπούλου και ο αρχηγός
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Νίκος Τσαµπαρλής

Δ

ημοτικό Συμβούλιο Αλίμου 5-12-2011. Από τα
19 συνολικά θέματα που ήταν
εγγεγραμμένα για συζήτηση
στην Η.Δ., τα πρώτα 11 εγκρίθηκαν ομόφωνα, το υπαρ.
12 απεσύρθη, κατόπιν πρότασης του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νικ.
Τσαρπαλή, ενώ τα υπόλοιπα 7
πέρασαν κατά πλειοψηφία.
Ανάμεσα στα "κατά πλειοψηφία" θέματα, ήταν και η δημιουργία
ενός
Δημοτικού
Κέντρου Πρόληψης για την
Υγεία στο Δήμο, με εισηγητές
την δημοτική σύμβουλο της
διοίκησης Αναστασία Σιμητροπούλου και τον Νίκο

Τσαμπαρλή.
Στην τοποθέτηση - εισήγησή
της η κυρία Σιμητροπούλου,
ανέφερε ανάμεσα και σε άλλα
πως το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας, του οποίου μέλος
είναι και ο Άλιμος, καλεί τους
Δήμους μέλη του, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη
δημιουργία, στα όριά τους, του
καινοτόμου θεσμού των Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης για
την Υγεία.
Τα Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης
για την Υγεία αναμένεται να καλύψουν ένα μεγάλο κενό που
υπάρχει σήμερα στις υπηρεσίες
υγείας του Δήμου. Επιπλέον,
πολλές από τις αρμοδιότητες

που δίνονται από τη νέα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας
στους Δήμους, θα μπορούν να
ασκούνται στο δήμο από τα
εξειδικευμένα αυτά Κέντρα.
Συνεχίζοντας η κυρία Σιμητροπούλου είπε πως, τα Δημοτικά
Κέντρα Πρόληψης για την
Υγεία, πρόκειται να προσφέρουν στους δημότες τις εξής
υπηρεσίες:
- Ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την Πρόληψη των Νοσημάτων και την
Προαγωγή της Υγείας, βάσει
τεκμηριωμένων οδηγιών.
- Προσανατολισμό και ενημέρωση για τις προσφερόμενες
υπηρεσίες υγείας, ανάλογα με

τα προσωπικά προβλήματα
υγείας που αναφέρονται.
- Οργάνωση προγραμμάτων
μαζικού ελέγχου υγιών πολιτών
που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για διάφορα επικίνδυνα για τη ζωή νοσήματα.
- Αντιμετώπιση του μη οξέος
μικρού κινδύνου, σε ώρες μη
λειτουργίας των πρωτοβάθμιων
υπηρεσιών περίθαλψης.
Ειδικά στο Δήμο Αλίμου το Δημοτικό Κέντρο Πρόληψης για
την Υγεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας του, δεν θα δημιουργήσει
πρόσθετα έξοδα. Θα στεγαστεί

στα Δημοτικά Ιατρεία, με υπαλλήλους από το υπάρχον προσωπικό (στους οποίους θα
παρασχεθεί ειδική εκπαίδευση
από την ΕΣΔΥ).
Το μοναδικό προβλεπόμενο
έξοδο αφορά την εγκατάσταση
και τις άδειες χρήσης του ειδικού λογισμικού που θα χρησιμοποιεί το Δημοτικό Κέντρο
Πρόληψης για την Υγεία και την
εκπαίδευση του προσωπικού.
Το κόστος για τα παραπάνω καταβάλλεται άπαξ και έχει καθοριστεί να ανέλθει στις 5.000
ευρώ.
Την αρνητική του ψήφο ο επικεφαλής της "ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ" (ΚΚΕ) Χρήστος

Δουρίδας, την δικαιολόγησε
λέγοντας πως, η παράταξή τους
το καταψηφίζει γιατί θεωρούν
ότι οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας
παροχής υγείας, πρέπει και
οφείλει να τις παρέσει το κράτος και όχι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έκλεισε δε, ως εξής: "Με
το να μεταφέρουν σε μας τις
υποχρεώσεις τους αυτές, φοβάμαι ότι, όταν εμείς τις παίρνουμε, τους ανοίγουμε την
όρεξη, προκειμένου να μας δώσουν και άλλα, και αυτό νομίζω
πως δεν πρέπει να γίνει".
Για το εν λόγω θέμα, μίλησαν
επίσης και οι Μαρία Πανούση,
Δημ. Δόγκας, Ανδρέας Κονδύλης, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

Αγαπητοί φίλοι
σας εύχομαι για τα
Χριστούγεννα και το νέο Χρόνο

Ο Χρήστος και ο Σωτήρης
σας ευχαριστούν
και εύχονται

Χρόνια Πολλά
Μαρία Μουτσάτσου
Δημοτική Σύμβουλος Αλίμου
Πρόεδρος του Θουκυδίδειου Πολιτιστικού
και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αλίμου

Υγεία, Δύναμη
και Οικογενειακή Ευτυχία

Χρόνια Πολλά

Εύχομαι η γέννηση του Χριστού
να χαρίσει γαλήνη,
χαρά και ευτυχία σε όλους σας.

Χρόνια Πολλά
Ευτυχισμένο το 2012

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99
ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΤΙΤΑΝΩΝ 33
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3
ΤΗΛ.: 210-97.65.670 FAX: 210-97.65.671

ΝΕΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Αναστασία Σιμητροπούλου
Δημοτική Σύμβουλος Αλίμου
Δικηγόρος
Δωδεκανήσου 59 Άλιμος, Τηλ.: 210-9966336
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Εύχομαι για τα Χριστούγεννα
και το νέο Έτος

Χρόνια Πολλά
και
Καλές Γιορτές

Χρόνια Πολλά
Δημήτρης Αναστασίου

ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Εύχομαι εν όψει των εορτών
των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς

Εύχομαι για τις Γιορτές
των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς

Υγεία, Οικογενειακή Γαλήνη και χαρά

Χρόνια Πολλά

Χρόνια Πολλά

Γιώργος Βασιλείου

Δημήτρης Μπελετσιώτης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Εύχομαι εν όψει
των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς
Υγεία και Οικογενειακή Γαλήνη

Χρόνια Πολλά
Χρήστος Βαδάσης
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Εύχομαι

Χρόνια Πολλά
Ευτυχισμένο
το νέο έτος 2012
Κυριάκος Κικίλιας
Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Αγαπητοί φίλοι

Σας εύχομαι ολόψυχα

Φίλες και φίλοι,

Χρόνια Πολλά

για τις μέρες
των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς
θέλω να ευχηθώ
σε όλους

Ελευθέριος Αργυρουδάκης
Αντιδήμαρχος Δημ. Διαμερίσματος Βάρης
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Χρόνια Πολλά

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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Το "Πράσινο Ταμείο" του ΥΠΕΚΑ
απαλλοτριώνει το Ο.Τ. Γ570 στο λόφο Πανί
Μ

ετά από σοβαρή και οργανωμένη
προσπάθεια, ο "Εξωραϊστικός και
Πολιτιστικός Σύλλογος "ΤΟ ΠΑΝΙ", κατάφερε να ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα του ΥΠΕΚΑ/ Πράσινο Ταμείο
(ΝΠΔΔ) που αφορά "Χρηματοδοτήσεις
για απαλλοτριώσεις προβλεπομένων από
τα εγκεκριμμένα ρυμοτομικά σχέδια Κοινοχρήστων Χώρων (Κ.Χ.)".

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (4) - Άρση και Επανεπιβολή
Απαλλοτρίωσης, η κεντρική Διοίκηση του
ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με το "Πράσινο
Ταμείο", δέσμευσε το ποσό των
2.521.116,92 ευρώ για το Ο.Τ. Γ570
στο Λόφο Πανί, ποσό που αντιστοιχεί
στην αντικειμενική αξία των προς απαλλοτρίωση ακινήτων, σύμφωνα με τα υπ' αρ.
3641 και 2323/2011 έγγραφα του Δήμου
Αλίμου, προκειμένου η εν λόγω έκταση να
διατηρηθεί ως χώρος πρασίνου.
Όπως αναφέρεται και στην επιστολή του
Συλλόγου, που κατατέθηκε στην πρόεδρο
του Δ.Σ. και διενεμήθη σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους λίγο πριν την έναρξη
της συνεδρίασης τη Δευτέρα 5-12-2011,
αυτή η πράξη του Υπουργείου και του Πράσινου Ταμείου, η οποία έγινε με τη διαδικασία του εξαιρετικά επείγοντος, δείχνει
την αναγκαιότητα της διατήρησης του

Θάνος Ορφανός: Σημαντική
επιτυχία του Συλλόγου η απόφαση του ΥΠΕΚΑ.

Μαρία Πανούση: Θα είμαστε
όλοι μαζί σας.

χώρου αυτού στη μορφή που είναι, και
στην αποτροπή οποιασδήποτε οικοπεδοποίησης και περαιτέρω τσιμεντοποίησής
του.
Παρακάλεσαν δε, τη Διοίκηση του Δήμου
και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, να
συνδράμουν στην υλοποίηση των προαναφερθεισών αποφάσεων, ώστε να μην χαθεί
πολύτιμος χρόνος και να λυθεί το διαιωνιζόμενο πρόβλημα των αποζημιώσεων και
της οικοπεδοποίησης του Λόφου Πανί,
υπενθυμίζοντας, ότι η συνολική ανάπλασή
του χρηματοδοτήθηκε το 1998 με το ποσό
των 525.000.000 δρχ. από το Ε.Π. "Περιβάλλον" του ΥΠΕΧΩΔΕ, με πόρους της
(τότε) Ε.Ο.Κ.
Τελειώνοντας, αναφέρουν ότι, η οποιαδήποτε - εκ των υστέρων - οικοπεδοποίηση
για λόγους εκκρεμουσών απαλλοτριώσεων
και αποζημιώσεων, πιθανόν να έχει συνέπειες.
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θάνος

Ορφανός, είπε πως, η απόφαση αυτή του
ΥΠΕΚΑ με τη σχετική γνωμοδότηση του
Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (πράξη 172/9-112011 - Συνεδρία 26η), αποτελεί πράγματι
μία μεγάλη και σημαντική επιτυχία του Συλλόγου, την οποία και θα στηρίξει ο Δήμος,
όμως, στάθηκε λίγο επιφυλακτικός, ως
προς τα χρονοδιαγράμματα που αναφέροντα στα διάφορα κρατικά έγγραφα.
Η δημοτική σύμβουλος της μείζονονος μειοψηφίας Μαρία Πανούση, απευθυνόμενη
στους ανθρώπους του Συλλόγου, τους είπε
να προχωρήσουν και να είναι σίγουροι πως
θα είναι όλοι μαζί τους, ενώ ο δ.σ. της παράταξης "Άνω Κάτω στο Καλαμάκι" Δ.
Κλαυδιανός, είπε πως, το όλο θέμα είναι
σοβαρό και απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί
από δω και πέρα, και ότι με μια καλή συνεργασία το ζήτημα αυτό θα έχει αίσιο
τέλος.

ΑΛΙΜΟΣ: επί του πιεστηρίου

“Ο κ. Σταθοκωστόπουλος
είναι σοβαρός επιχειρηματίας”

Σ

τη χθεσινοβραδυνή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον Άλιμο, συζητήθηκε ανάμεσα σε άλλα και
επαναπροσδιορισμός τέλους
κατάληψης
κοινοχρήστου
χώρου για το έτος 2011, έπειτα
από την με αριθμό πρωτοκόλλου 20455/7-11-2011 αίτηση
της εταιρείας “ΑΛΙΜΟΣ ΒΛ.
ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.”.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του εν λόγω θέματος, τοποθετήθηκαν αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι απ’ όλες τις παρατάξεις, οι
περισσότεροι εκ των οποίων αναγνώρισαν τις όντως άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά σήμερα.
Τελικά, το αίτημα του επιχειρηματία για μείωση εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, αφού το υπερψήφισαν οι 22 δημοτικοί σύμβουλοι από τους 28, που ήταν παρόντες.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί, πάντως, είναι πως, κανείς δεν είπε
κάτι αρνητικό για τον Βλάση Σταθοκωστόπουλο και το γνωστό
καφέ - εστιατόριο “OSTRIA” το οποίο διατηρεί για δύο περίπου
δεκαετίες στον Άλιμο.
Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι αυτοί που ακούστηκαν να μιλάνε για τα
θετικά του, όπως ο δήμαρχος Θάνος Ορφανός, όπως ο π. δήμαρχος Αργύρης Αργυρίου, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης
Νίκος Τσαρπαλής, ο δημ. σύμβουλος της πλειοψηφίας Δημ. Δόγκας κ. ά.
Επιγραμματικά, παραδέχθηκαν πως ο κ. Σταθοκωστόπουλος είναι
ένας σοβαρός άνθρωπος και εκ των συνεπεστέρων επιχειρηματιών
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Περισσότερο ρεπορτάζ για το θέμα αυτό αλλά και για άλλα που
απασχόλησαν τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, μπορείτε να διαβάσετε στο Vimaonline.gr και στο επόμενο φ. του “Β” τον Ιανουά-

ριο του 2012.

Νικόλας Κονταρίνης

Τι µεθοδεύουν στο γραφικό εκκλησάκι του Αη Νικόλα;

Σ

ύμφωνα με πληροφορίες μας φέρεται πως,
κάποιοι κύκλοι μεθοδεύουν τις διαδικασίες
για το "μεγάλωμα" της γραφικής εκκλησίας του
Αγίου Νικολάου, που δεσπόζει εδώ και πολλά
χρόνια στον καταπράσινο Λόφο Αρματωλών
στον Άλιμο.
Απ' ότι φάνηκε, δεν είναι λίγοι αυτοί που ανησυχούν, δεδομένου ότι όπως ακούγεται, η όποια
οικοδομική παρέμβαση με σκοπό την επέκταση
του Ι.Ν. γίνεται με την προτροπή της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Σμύρνης.
Βέβαια, και όπως είναι φυσικό άλλωστε, κάτι τέτοιο, πέραν όλων των άλλων, θα δημιουργούσε
και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σε όλη
την περιοχή εκεί, αφού, οι πέριξ της εκκλησίας
δρόμοι είναι πεζοδρομημένοι και αποτελούν συνέχεια του πολύ ωραίου καταπράσινου πάρκου,
το οποίο πριν 2-3 χρόνια αναπλάστηκε και εγκαινιάσθηκε από τον σημερινό δήμαρχο Αλίμου
κ. Θάνο Ορφανό και που είχαμε τότε παρουσιάσει.
Και βέβαια, είναι απορίας άξιον το γεγονός πως,
δύο Ιεροί Ναοί (μεγάλοι) της πόλης, η Παναγία
Θεομήτωρ και η Παναγία των Κυθηρίων, είναι σε
πολλά σημεία τους ημιτελείς ακόμη και όμως, η

Αριστερά. Το γραφικό εκκλησάκι στο Λόφο Αρματωλών στον Άλιμο. Δεξιά. Ο όμορφος περίβολος της εκκλησίας που κινδυνεύει να μετατραπεί σε
χώρο στάθμευσης οχημάτων.
Ιερά Μητρόπολης αντί να φροντίσει να ολοκληρωθούν οι εργασίες εκεί, απ' ότι φαίνεται επιθυμεί να ξεκινήσει οικοδομικές εργασίες στο

γραφικό εκκλησάκι που προαναφέραμε.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, κι απ' όσο μπορέσαμε να καταλάβουμε, εάν κι εφόσον, όλα αυτά

επιβεβαιωθούν, σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν
μεγάλες και έντονες αντιδράσεις από τους δημότες.
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Κλειστό µέχρι νεωτέρας
το κολυµβητήριο Αλίµου

Ε

ίναι γνωστό πως, το Κολυμβητήριο
στον Άλιμο συνεχίζει να παραμένει
κλειστό, κάτι που υποχρέωσε την αν-

τιπολίτευση να ρωτήσει σχετικά, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Δεκεμβρίου.

Απαντώντας ο δήμαρχος Θάνος Ορφανός,
είπε πως, το πρόβλημα του πετρελαίου έχει
λυθεί, παρ' όλη την καθυστέρηση που προέκυψε από την πλευρά της παρέδρου, η οποία
κράτησε την υπόθεση για πολύ καιρό και
παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του. Όμως, και
πέραν αυτού, το Κολυμβητήριο για να μπορέσει να λειτουργήσει με ασφάλεια, χρειάζεται
και το εξειδικευμένο προσωπικό.
Γεγονός είναι ότι, μέχρι πρότινος, το Κολυμβητήριο λειτουργούσε με τους συμβασιούχους προπονητές, των οποίων όμως, η
σύμβαση έχει λήξει.
Όπως ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, βούληση της
Διοίκησης είναι να ανοίξει το συντομότερο
δυνατό και πως, εκ των πραγμάτων άλλωστε,
αποδεικνύεται ότι, το πρόβλημα δεν ήταν
μόνο η προμήθεια του πετρελαίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι τρεις συμβασιούχοι προπονητές προσέφυγαν στα
ασφαλιστικά μέτρα, για να συνεχίσουν να ερ-

γάζονται ούτως ώστε ν' αρχίσει άμεσα η λειτουργία του Κολυμβητηρίου.
Στις 13 Δεκεμβρίου, η υπόθεσή τους συζητήθηκε, έχοντας και τη στήριξη της Προέδρου
του Ν.Π.Δ.Δ., δημοτικής συμβούλου Μαρίας
Μουτσάτσου, δυστυχώς όμως, η προσφυγή
τους απερρίφθη.
Μετά από όλα αυτά, εύκολα γίνεται αντιληπτό
πως, το Κολυμβητήριο Αλίμου δεν προβλέπεται να επαναλειτουργήσει σύντομα, παρά
τις, όντως, ουσιαστικές προσπάθειες που καταβάλλουν, τόσο ο ίδιος ο κ. Ορφανός, όσο
και η καλή δημοτική σύμβουλος κυρία Μουτσάτσου.
Εν αναμονή λοιπόν.
Σ.Σ.: Για την ιστορία αναφέρουμε ότι, η κάθε
μέρα λειτουργίας του Κολυμβητηρίου, στοιχίζει στο Δήμο 2.500 ευρώ, όπως είπε και ο δήμαρχος στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Η Ρέα µαιευτική κλινική έγινε ενός έτους

Η

ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
κλείνει σήμερα τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, έχοντας ολοκληρώσει με
απόλυτη επιτυχία τους στόχους που είχε
θέσει.
Έχοντας στο πλευρό της πάνω από 460 με-

τόχους μαιευτήρες γυναικολόγους, στελεχωμένη με αρτιότατο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εξοπλισμένη με τα πιο
σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα, διαθέτοντας
υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και
εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις
για τη φροντίδα της γυναίκας και του μωρού,

έχει καταφέρει να γίνει μια Κλινική πρότυπο
που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες όλης της
Ευρώπης!
Μέσα σε μόλις ένα χρόνο στη ΡΕΑ έχουν
γεννηθεί πάνω από 5.000 νέες ζωές, έχουν
διεξαχθεί πάνω από 2.700 χειρουργικά περιστατικά και έχουν επισκεφτεί την Κλινική
πάνω από 32.000 εξωτερικοί ασθενείς!
Παραμένοντας πιστή στην αποστολή της Κλινικής, να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη
για τη βελτίωση των παρεχόμενων μαιευτικών και γυναικολογικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και να προάγει σε κάθε πτυχή της
λειτουργίας της την έννοια της πρόληψης, η
ΡΕΑ διοργάνωσε πληθώρα εκδηλώσεων
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Ένα μικρό μέρος των εκδηλώσεων αυτών
αποτελούν οι ενημερωτικές εκστρατείες σε
κομβικά σημεία της Αττικής, οι δωρεάν εξετάσεις σε γυναίκες που βρίσκονται σε νησιά
της Ελλάδας και δυσκολεύονται να αποκτήσουν ιατρική βοήθεια, η εθελοντική αιμοδοσία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντή Αιμοδότη, καθώς και πληθώρα
επιστημονικών και ενημερωτικών Ημερίδων
με σκοπό να ενημερωθεί το κοινό για τη
σπουδαιότητα που έχει η φροντίδα της

υγείας όλων μας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη ΡΕΑ πραγματοποιήθηκε ο πρώτος τοκετός στην Ελλάδα
από γυναίκα με μεταμοσχευμένη καρδιά, η
οποία έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο
μωρό. Ακολούθησε άλλο ένα σπουδαίο ιατρικό γεγονός, αυτό της σπάνιας στα παγκόσμια ιατρικά χρονικά περίπτωση, του
τοκετού γυναίκας που είχε υποβληθεί σε
επέμβαση μεταμόσχευσης ήπατος και κατάφερε να φέρει και εκείνη στον κόσμο το
πρώτο της παιδί!
Σε δήλωση του ο Πρόεδρος της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής, κος. Ευστάθιος Τσαλίκης, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Είμαστε υπερήφανοι για την ολοκλήρωση
αυτού του πολύ μεγάλου έργου και ακόμα
πιο υπερήφανοι για την πορεία μας στον 1ο
χρόνο λειτουργίας μας! Σήμερα γιορτάζουμε
τα πρώτα μας γενέθλια και μαζί με εμάς γιορτάζουν και 5.000 νέες ζωές που γεννήθηκαν
στην Κλινική μας! Συνεχίζουμε δυναμικά,
στοχεύουμε ακόμα ψηλότερα και κοιτάζουμε
το μέλλον ακόμα πιο αισιόδοξα θέτοντας
ακόμα υψηλότερους στόχους».
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Στο σπίτι του επέστρεψε ο Γρηγ. Κασιδόκωστας
Κοντά του όλη η οικογένειά του
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Ε

ξιτήριο πήρε από το κέντρο αποκατάστασης στο οποίο νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες, μετά την περιπέτεια με την υγεία του, ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κασιδόκωστας.
Μετά από την τρίμηνη παραμονή του εκεί και μετά από μια σειρά φυσιοθεραπειών, οι γιατροί βλέποντας σταθερή
και σημαντική βελτίωση στην κατάστασή του, αποφάσισαν ότι καλύτερο είναι, για ψυχολογικούς κυρίως λόγους,
ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας να επιστρέψει στο σπίτι του.
Από το Κέντρο Αποκαστάστασης τον παρέλαβε η οικογένειά του, που όλο αυτό το διάστημα που νοσηλευόταν,
ήταν στο πλευρό του και τον στήριζε.
Αξίζει να σημειώσουμε πως, οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή ανάρρωσή του, πράγμα το οποίο πέτυχαν με τη βοήθεια του ασθενούς, ο οποίος έδειξε πως διαθέτει μεγάλες ψυχικές
αλλά και σωματικές δυνάμεις.

Αποκλειστική πρώτη δημοσίευση vimaonline.gr, 19-12-2011

Ανακοίνωση της παράταξης Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη "Πόλεις για να Ζεις"

“Επιτέλους πάρτε αποφάσεις να διοικηθεί ο δήμος”
Α

πό την πρώτη στιγμή της ασθένειας του
Δημάρχου, η παράταξή μας επέλεξε συνειδητά να κρατήσει χαμηλούς τόνους επιδεικνύοντας τη σοβαρότητα που όφειλε και που
απέρρεε από τον θεσμικό της ρόλο. Παρά τις κολοσσιαίες πολιτικές διαφορές μας με τον Δήμαρχο Κασιδόκωστα και με τις μεθόδους που
κατά καιρούς χρησιμοποίησε, παραμερίσαμε τις
πολιτικές διαφορές μας και σταθήκαμε αρωγοί
στο ανθρώπινο επίπεδο. Εξάλλου δεν υπήρξαμε
ποτέ οπαδοί της λογικής του "δρυός πεσούσης
πας ανήρ ξυλεύεται".
Μέσα στον γενικότερο ορυμαγδό που δημιούργησε η ξαφνική αποχώρηση του Δημάρχου
από τα δημοτικά δρώμενα, αποφύγαμε να γίνουμε καθηγητές της νομικής επιστήμης, εκλογοδίκες και γενικά αυθεντίες επί νομικών θεμάτων
που διέπουν την λειτουργία φορέων του Δημοσίου όπως τους ΟΤΑ, σαν τους τόσους που ειδικά τέτοιες περιόδους εμφανίζονται σωρηδόν
στα καφενεία. Δεν ισχυριστήκαμε ποτέ, γιατί δεν
θα ήταν σοβαρό από μέρους μας, ότι υπάρχουν
ζητήματα νομιμότητας στην λειτουργία του
Δήμου.
Αυτό δεν σημαίνει επ' ουδενί ότι δεν είχαμε
ή δεν έχουμε άποψη για το επίμαχο ζήτημα.
Προτείναμε όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο,
το οποίο και υπερψήφισε την πρότασή μας, να
αποταθούμε επισήμως στους μόνους αυθεντικούς ερμηνευτές του νόμου Καλλικράτης δηλ στο
Υπουργείο Εσωτερικών, για πλήρη και τελική
άποψη που δεν θα επιδέχεται αμφισβήτηση από

κανέναν. Αυτό έγινε από τα μέσα Οκτωβρίου και
εκκρεμεί μέχρι και σήμερα η απάντηση εν τέλη
από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Τους τελευταίους 4 μήνες λόγω της απουσίας
του Δημάρχου χαμηλώσαμε τους τόνους της αντιπολιτευτικής μας τακτικής, με στόχο να δώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται η πλειοψηφία
να βρει τον βηματισμό της και τελικά ο Δήμος να
μπορέσει να λειτουργήσει έστω για τα βασικά.
Την περίοδο αυτή με μεγάλη μας έκπληξη γίναμε αποδέκτες μιας χαοτικής κατάστασης στο
Δήμο που θυμίζει περισσότερο Βυζάντιο στην
φάση της παρακμής του, παρά δημοτική πλειοψηφία που διοικεί ένα μεγάλο σύγχρονο δήμο.
Συντροφικά μαχαιρώματα, υπονομεύσεις, αντιπαραθέσεις, υπερφίαλες και υπερβολικές συμπεριφορές
αυτοκρατορικού
τύπου,
ακριβοπληρωμένες καθηγητικές νομικές γνωμο-

δοτήσεις, παρασυγκεντρώσεις, παρεμβάσεις και
τόσα άλλα που εν τέλη υπονομεύουν την λειτουργία του Δήμου.
Ο Δήμος πλέον βρίσκεται σε οργανωτική οικονομική και λειτουργική διάλυση. Και δεν θα πει
κανένας ότι η συνένωση (που βέβαια δεν έχει
γίνει ακόμα) ή η γενικότερη οικονομική κατάσταση δεν θα δημιουργούσε προβλήματα όχι
όμως διάλυση.
Πέραν των νομικών ζητημάτων που εκκρεμούν ακόμα και που μπορεί να εκκρεμούν επ΄
άπειρον, (τα οποία δεν είναι και τα απόλυτα κυρίαρχα) υπάρχει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα το
οποίο έπρεπε ήδη να έχει απαντηθεί. Και αυτό
είναι πως μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος από
εδώ και πέρα, πως μπορεί να βγει από το σημερινό αδιέξοδο της απραξίας της αφασίας και της

αλληλουπονόμευσης.
Απάντηση σε αυτό μπορεί να δώσει μόνο η
πλειοψηφία και πρέπει να το κάνει άμεσα γιατί ο
χρόνος είναι πεπερασμένος και οι ανάγκες του
Δήμου πάρα πολλές και απαιτείται αφ΄ ενός καθαρή λύση και αφ΄ εταίρου ηγεσία.
Η εικόνα διάλυσης δεν μπορεί να συνεχιστεί
για πολύ ακόμα. Κάνουμε έκκληση στην πλειοψηφία να δράσει πριν να είναι πλέον αργά. Δεν
μας ενδιαφέρει τι θα επιλέξει να κάνει, ποιόν
δρόμο θα ακολουθήσει, εξάλλου δεν μας πέφτει
και λόγος, αλλά οφείλει να δράσει και να βγάλει
το Δήμο από το σημερινό τέλμα και το αυριανό
αδιέξοδο.
Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για προσωπικές
στρατηγικές και ατομικά πλασαρίσματα. Εάν η
πλειοψηφία δώσει επιτέλους λύση θα μας βρει
αρωγούς και συνοδοιπόρους τουλάχιστον στα
μεγάλα ζητήματα, όπως έγινε και σε πολλά σημαντικά ζητήματα μέχρι σήμερα, για το καλό του
τόπου.
Υπενθυμίζουμε οι ευθύνες είναι μεγάλες και
τα προβλήματα θα καταβροχθίσουν τους πάντες
που θα έχουν την ευθύνη της διάλυσης. Και στο
τέλος ο πολιτικός πέλεκυς θα πέσει επί των κεφαλών και των "καλών" και των "κακών".
Μην προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από
το δάκτυλό μας. Για την επίλυση των προβλημάτων οι ευθύνες ανήκουν αποκλειστικά και μόνο
στη διοικούσα παράταξη και σε καμία περίπτωση
στην αντιπολίτευση η οποία μέχρι τώρα έχει κάνει
το καθήκον της ως όφειλε.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ
Αγαπητοί φίλοι

Εύχομαι για τα Χριστούγεννα
και το νέο Έτος

Σας εύχομαι ολόψυχα

Χρόνια Πολλά

Χρόνια Πολλά

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ

Σίνα Μαρία
Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Δημοτική Σύμβουλος
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Το ΠΙΚΠΑ Βούλας επισκέπτεται ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών Ιερώνυµος

Τ

ο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία
Αττικής (πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας θα επισκεφθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου
και ώρα 12:30 μ.μ ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος.
Με πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής
Αθηνών διοργανώνεται εορταστική
ψυχαγωγική εκδήλωση για τα παιδιά
που φιλοξενούνται στο ΠΙΚΠΑ.
Η εκκλησία της Ελλάδος, βρίσκεται
πάντα κοντά στα παιδιά με αναπηρία,

με ιδιαίτερα σημαντικό και αναγνωρίσιμο κοινωνικό έργο. Είναι αρωγός σε
κάθε προσπάθεια που γίνεται στο Κέντρο.
Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης
Ελλάδος θα υποδεχθούν ο Μητροπολίτης Γλυφάδας - Ελληνικού - Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης κ.κ. Παύλος, ο
Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Μάρκος Μπόλαρης, Εκπρόσωποι Τοπικών Φορέων, και η Διοικήτρια του ΚΑΑΠΑΑ Ευαγγελία
Χαλβατζά.

Για τις γιορτές
των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς
εύχομαι

Χρόνια Πολλά
Παναγιώτης Σκουζής
Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Χρόνια Πολλά
Καλά Χριστούγεννα
και Καλή Πρωτοχρονιά
Γιάννης Σκουμπούρης
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Εύχομαι εν όψει
των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς
Υγεία και Οικογενειακή Γαλήνη

Χρόνια Πολλά
Μαρία Πουλάκη
ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ

Τοπική Σύμβουλος
Δημοτικής Ενότητας Βούλας του Δήμου
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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παραπολιτικά
Αποχώρησε από το Δήμο των 3Β
ο σύμβουλος Ηλίας Θεοδώρου

Σ

ύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες ο Σύμβουλος του
δημάρχου Ηλίας Θεοδώρου χαιρέτησε σήμερα προσωπικό
και συμβούλους και αποχώρησε.
Όπως είναι γνωστό ο κ. Θεοδώρου προοριζόταν για τη θέση
του Γεν. Γραμματέα του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
θέση η οποία δεν άνοιξε αφού τον Οργανισμό ο οποίος την
προέβλεπε, η Περιφέρεια τον γύρισε πίσω. Μέχρι τώρα ο κ. Θεοδώρου κατείχε θέση Συμβούλου του Δημάρχου.

Υ.Γ. Πληροφορίες που θέλουν τον κ. Θεοδώρου να μη βρισκόταν σε αγαστή συνεργασία με τον δημαρχεύοντα Σπύρο
Πανά, ελέγχονται.

Αστοχία της Νοµικής Υπηρεσίας των 3Β
βάζει σε κίνδυνο την υπόθεση της παραλίας
Ό

πως είχαμε αναγγείλει, στις 6 Δεκεμβρίου εκδικαζόταν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η οριστική
παραχώρηση της παραλίας της Βούλας,
από το Ασκληπιείο μέχρι το Δημαρχείο,
στη Μ.Ε.Ε.Κ.Β.
Εξ αιτίας της αστοχίας του εκπροσώπου
της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κυρίου
Γιατρά, ενώ η διαβεβαίωσή του προς το
Δημοτικό Συμβούλιο ήταν πως το θέμα
θα έπαιρνε αναβολή, επικαλούμενος την

α ασκήσει χρέη προέδρου στην Οικονομική Επιτροπή θέλησε ο αναπληρωτής Δημάρχου Σπύρος Πανάς,
αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν, αφού
υπάρχει αντιπρόεδρος. και μάλιστα πολύ
επιτυχημένος, αφού και πολύ κατηρτισμένος είναι και πολύ καλά κάνει τη δουλειά
του. Ο λόγος για τον Γιάννη Σκουμπούρη.
Για όσους δεν γνωρίζουν, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος.

Εμφανίστηκαν οι... "κωλοτούμπες"

Μ

ε πληροφορούν ότι η γνωστή
ομάδα, που πάτωσε στις προηγούμενες εκλογές στα 3Β, γνωστή για
τις... "κωλοτούμπες" της, ετοιμάζεται
να δώσει το παρόν στις επόμενες δημοτικές εκλογές.
Για επικεφαλής λέει, προαλείφουν τον
γνωστό.... αρχικολωτούμπα.
Ένα προβληματάκι που υπάρχει σχετικά
με τα μπικικίνια που χρειάζονται για τον
προεκλογικό αγώνα, φαίνεται να τους
"κρατάει" λιγάκι. Μόλις το ξεπεράσουν
κι αυτό, τρέμετε υποψήφιοι.....
Αυτά προς το παρόν. Θα επανέλθω μόλις τους δω και σκάσουν
μούρη κατά πλατεία μεριά...
Τσούχτρα speaking

Α

πό το δημοτικό σύμβουλο της συμπολίτευσης του Δήμου Βάρης - Βούλας
Βουλιαγμένης
Γιώργο
Γκολφινόπουλο, ψυχίατρο, λάβαμε και
δημοσιεύουμε αυτούσια την ακόλουθη
επιστολή.
“Επιτρέψτε μου με αυτή την επιστολή να εκφράσω τις σκέψεις μου προκειμένου να αιτιολογήσω τη στάση μου σαν Δημοτικός
Σύμβουλος απέναντι στους πολίτες του
Δήμου Β-Β-Β αλλά και απέναντι στους δημοτικούς συμβούλους του δημοτικού συμβουλίου.
Συμμετέχω σε αυτή τη δομή εθελοντικά με
στόχο να συνεισφέρω και εγώ ότι μπορώ
ώστε να εξασφαλιστεί μία βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου μας και στη συνέχεια
να επωφεληθεί και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά από τις καλλίτερες παροχές υπηρεσιών.
Δυστυχώς, από τις πρώτες εβδομάδες σαν
Δημοτικός Σύμβουλος διέκρινα μία στάση
ζωής από άτομα που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός των δικών μου
ηθικών αρχών, της κοινωνικά αξιοπρεπούς
συμπεριφοράς και μερικές φορές της τήρησης των κανόνων της νομιμότητας. Σε αυτές
τις συμπεριφορές έδειξα και δείχνω κατανόηση μέχρι κάποιο σημείο, και θα τολμήσω να πως ότι είναι ανθρώπινο
περιστασιακά να έχει κανείς συμπεριφορές

∆ιπλή εθελοντική δράση σε Άλιµο και Βούλα από τον
Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αττικής ''ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ''

Τ

ην Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αττικής ”Ωρα για
Δράση” οργάνωσε διπλή εθελοντική δράση σε
Άλιμο και Βούλα σε συνεργασία με τα ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια Καίσαρη.
Στον Άλιμο καθαρίστηκε η παραλία δίπλα από
τoν υπόγειο κόμβο της παραλιακής και στη
Βούλα πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση και
ενημέρωση για το οικοσύστημα του Υμηττού.

τήθηκε. Σε δύο μήνες αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση.
Άλλη μία αστοχία της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προστίθεται στο μακρύ κατάλογο των
χαμένων υποθέσεων του Δήμου.
Μήπως είναι καιρός ν' αλλάξουν κάποια
πράγματα και σ' αυτό το επίπεδο και κάποιοι να βγουν στη σύνταξη;

Με επιστολή του διαχωρίζει τη θέση του ο δ.σ.
Γιώργος Γκολφινόπουλος από τη διοίκηση Σπύρου Πανά

Πολύ καλή δουλειά κάνει
ο αντιπρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής των 3Β Γιάννης Σκουμπούρης

Ν

ασθένεια του Δημάρχου, εκείνος εκτιμώντας λανθασμένα, όπως ανέφεραν παριστάμενοι, αντί να προβάλει αυτό ως
λόγο αναβολής, είπε το εξής καταπληκτικό: "Οι ιδιώτες περίμεναν ογδόντα
χρόνια, ας περιμένουν ογδόντα ένα, γιατί
το δημοτικό συμβούλιο έχει αποφασίσει
ομόφωνα να αναθέσει το φάκελλο σε έγκριτο εξωτερικό δικηγορικό γραφείο".
Αυτή η αιτιολογία βέβαια δεν έγινε δεκτή
από το δικαστήριο και η υπόθεση συζη-

Παράλληλα η εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας και πυρόσβεσης Βούλας πραγματοποίησε
ξενάγηση στο πυροφυλάκειο της περιοχής και
πραγματοποίησε επίδειξη κατάσβεσης δασικής
πυρκαγιάς στην οποία συμμετείχαν μαθητές.
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν να έρθουν οι νέοι σε επαφή με τη φύση, συνδυάζοντας βουνό και θάλασσα, αποδεικνύοντας
πως με συλλογική δράση μπορούμε να γίνουν
πολλά.

εκτροπής κάτω από πιεστικές καταστάσεις.
Και πράγματι, η εφαρμογή του Καλλικρατικού Νόμου δικαιολογούσε τέτοιες εκτροπές, όπως επίσης η οικονομική κρίση στη
χώρα μας και η άτυχη συγκυρία της ασθένειας του Δημάρχου, ένα απρόβλεπτο γεγονός το οποίο δημιούργησε δυναμικές
που δυσκολεύει την προώθηση του έργου
του Δήμου μας.
Όμως σε αυτά υπάρχει ένα ΟΡΙΟ.
Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες, ούτε
έχω προσωπικά τίποτα αρνητικό με κανέναν Δημοτικό Σύμβουλο. Θέλω όμως να
ξέρετε ότι όσο δεν τηρείται η εύλογη νομιμότητα, η απλή ηθική που την καταλαβαίνει
χωρίς δισταγμό το μικρό παιδί και η κοινωνική συμπεριφορά που κάνει τον Πολίτη
υπερήφανο να ζει σε αυτό το Δήμο, θα δια-

φοροποιώ τη στάση μου. Αυτό σημαίνει ότι
θα υποστηρίζω όσο μπορώ κάθε τι που
διέπεται από αυτούς τους κανόνες και θα
απέχω ή θα αντιδράσω σε οτιδήποτε διέπεται από τα ανωτέρω αναγραφόμενα αρνητικά χαρακτηριστικά εκτροπής.
Η επιδίωξή μου αυτή έχει σαν στόχο τη
διόρθωση των στάσεων και συμπεριφορών εκτροπής, την ενδυνάμωση των ουσιαστικών σχέσεων των Δημοτικών
Συμβούλων και την άμυνά μου σαν πολίτης
αυτού του Δήμου από τη διαβλεπόμενη κοινωνική χρέωση σαν Δημοτικός Σύμβουλος.
Έκανα αυτή την εκτίμηση επειδή δυστυχώς
δεν τηρούνται πάντα οι κανόνες και υπάρχει
η τάση επιμεριμού των ευθυνών και συνεπειών σε όλους, ενώ λίγοι είναι εκείνοι οι
οποίοι με τη στάση τους και τις επιλογές
τους δημιουργούν ή θα δημιουργήσουν το
πρόβλημα.
Τέλος, θέλω να δηλώσω ότι σκόπιμα δεν
αναφέρομαι σε συγκεκριμένες καταστάσεις
εκτροπής και σε συγκεκριμένα άτομα, διότι
ο στόχος μου είναι να αμβλυνθούν οι δυναμικές που έχουν δημιουργηθεί και όχι να
οξυνθούν.
Η προβολή των αξιών που προσπαθώ να
υπηρετήσω, αφορούν την καθημερινότητα
του κάθε πολίτη και διευκολύνουν τη δημιουργία μίας καλλίτερης ζωής για όλους.”

Νέα τµήµατα δραστηριοτήτων από
το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Η

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση στο πλαίσιο
των κοινωφελών σκοπών της ξεκινάει το πρόγραμμα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 – 12 ετών (μαθητές νηπίου έως Στ' Δημοτικού). Οι δραστηριότητες
πραγματοποιούνται σε χώρους του 2ου Γυμνασίου
Βούλας και στο κτήριο που στεγάζεται η Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση.
Στόχοι του Κ.Δ.Α.Π. είναι η αξιοποίηση του ελεύθε-

ρου χρόνου των παιδιών, η καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας τους, η στήριξη, διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας, καθώς και η
διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων. Τα διδασκόμενα αντικείμενα αφορούν στην τέχνη και στον
αθλητισμό.
Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 16:00.
Υπεύθυνος υπάλληλος: Μοστράτος Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132019962
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δημοτικά
Βάρη - Βούλα - Βουλιαγµένη

Από νωρίς έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου
ο Γιάννης Νιτερόπουλος
Α

π' ότι φαίνεται, από νωρίς έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου ο δημοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, Γιάννης Νιτερόπουλος.
Με επιστολή που μας απέστειλε αποδεικνύει
πως ποτέ δεν του έλειψε το θάρρος προκειμένου να διατυπώσει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τις αντιρρήσεις του, τις αντίθετες
θέσεις και επισημάνσεις του.
Τα όσα αναφέρονται στην επιστολή που θα
διαβάσετε παρακάτω κοινοποιήθηκαν στο συνδυασμό, στις 2-7-2011, παρόντος του Δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
"Θέλω να απαντήσω σε όσους αφήνουν υπονοούμενα ή ισχυρίζονται ότι δεν είχα το θάρρος ή
όπως αλλιώς λέγεται, να διατυπώνω αντιρρήσεις
ή αντίθετες θέσεις στον Δήμαρχο Γρ. Κασιδόκωστα.
Οι φίλοι αυτοί, δεν παρακολουθούν φαίνεται
τα όσα συνέβησαν στον Δήμο, στο παραλθόν.
Θα ήθελα να τους θυμίσω ενδεικτικά:
1ον. Την δημόσια αντιπαράθεση που είχα μαζί
του όταν αναίτια και χωρίς έστω προηγούμενη
ενημέρωσήμου απέκλεισε την υποψηφιότητά μου
σας μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού
- Πολιτισμού και Παιδικώς Αγωγής του Δήμου.
2ον. Την αυτοπρότασή μου και τη μη συμμόρφωσή μου στην άστοχη υπόδειξή του να αποσύρω την υποψηφιότητά μου.
3ον. Την κάθετη δημόσια αντίθεσή μου στις θέσεις του Δημάρχου σε σχέση με την χρήση των
αθλητικών εγκαταστάσεων από τους Αθλητικούς
Συλλόγους, που τόσο απασχόλησε την ευρύτερη
κοινωνία του δήμου μας.
Η εμπιστευτική μου επιστολή που σήμερα δίνω
στη δημοσιότητα της 2ας Ιουλίου 2011 προς τον
Δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους του
συνδυασμού που ανήκω, νομίζω δεν δίνει περιθώρια αμφισβήτησης της στάσης μου.
Όσον αφορά σ' αυτούς που τάχα απορούν γιατί
παραμένω στο συνδυασμό ή με προτρέπουν να
αποχωρήσω, θέλω να τους πως ότι, η πλειοψηφία του συνδυασμού αγωνίζεται να υλοποιήσει
τις υποσχέσεις που δώσαμε στους δημότες μας.
Θεωρώ λοιπόν, υποχρέωσή μου να στοιχιθώ
μαζί τους.

Η επιστολή
"Έχω την εντύπωση και θα ήθελα να έχω τις απόψεις όλων μας, ότι το καράβι που λέγεται
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
πηδαλιουχείται αποκλειστικά σχεδόν από δύο
άτομα.
Εμείς, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, είμαστε κατά το κοινώς λεγόμενο "γλάστρες". Δεν
γνωρίζουμε όχι μόνο τον προορισμό του
πλοίου, ούτε καν τις ενδιάμεσες στάσεις.
Τα δύο άτομα αυτά είναι γνωστά σε όλους μας
και το συζητούμε σε κατ' ιδίαν συζητήσεις. Πρό-

κειται για τον κ. Σπύρο Πανά και τον κ. Ηλία Θεοδώρου.
Ο Σπύρος έχει βέβαια σοβαρό θεσμικό ρόλο,
αυτόν του αναπληρωτή Δημάρχου και δικαιούται
να είναι το πρώτο βιολί της ορχήστρας.
Αλλά αναρωτιέμαι που είναι τα υπόλοιπα μέλη
αυτής της ορχήστρας.
Δεν υπάρχει συμμετοχή μας στη λήψη αποφάσεων, στους στόχους, άμεσους, βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους, μακροπρόθεσμους, σε
προτεραιότητες, καταμερισμό πρωτοβουλιών και
ευθυνών.
Το καράβι κινδυνεύει να προσαράξει και αλλοίμονό μας εάν καταφέρουμε να αποτελεί ελπίδα
για το Δήμο ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο κύριος Ηλίας Θεοδώρου σύμβουλος του κ. Δημάρχου, χωρίς καμία
άλλη θεσμική ιδιότητα μέχρι στιγμής.
Ο κ. Θεοδώρου έχει ήδη εξελιχθεί σε αποφασιστικό παράγοντα, επί των πάντων, ακόμη και για
την έκδοση καρτών ελευθέρας εισόδου στις πλαζ.
Τίποτε δεν κινείται εάν δεν εγκριθεί από εκείνον,
σαν να αποτελούμε οι υπόλοιποι εμείς, αλλά και
στελέχη του Δήμου, άτομα με ειδικές ανάγκες.
Και όμως είμαστε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι
της πλειοψηφίας προσωπικότητες καταξιωμένες
επαγγελματικά και κοινωνικά και θα μπορούσαμε
με τις γνώσεις μας και τις εμπειρίες μας, την ανιδιοτέλειά μας και την αγάπη για τον τόπομας, να
φανούμε αποφασιστικά χρήσιμοι και ανυστερόβουλοι σύμβουλοι του κ. Δημάρχου.
Ο υπέρμετρος συγκεντρωτισμός του και η γραφειοκρατία που έχει επιβληθεί στη λειτουργία του
Δήμου βασιλεύουν.
Διάφορα έγγραφα περιφέρονται επί βδομάδες,
και όχι ημέρες στα διάφορα γραφεία, ορισμένα
μάλιστα χάνονται στο δρόμο.
Υπάρχει ακόμη μεγάλη καθυστέρηση στη συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται με
αποτέλεσμα να υπολειτουργούν οι υπάρχουσες
με πρόσωπα της επιλογής της προηγούμενης Διοίκησης και καταντά τροχοπέδη διότι τίποτε δεν
κινείται εάν δεν έχει την προσωπική του σφραγίδα.
Αναμφίβολα έχει κάποια εμπειρία από τη θητεία
του στο Δήμο Αθηναίων, χωρίς να έχει αποτελέσει η πορεία του συγκεκριμένου Δήμου παράδειγμα προς μίμηση και οπωσδήποτε δεν είναι ο
γκουρού της τοπικής αυτοδιοίκησης ή ένα ιδιαίτερα προβεβλημένο και με περγαμηνές στέλεχος
του ιδιωτικού τομέα.
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι προαλείφεται για Γενικός Γραμματέας του Δήμου, η δραστηρότητά του

όμως έχει ήδη υπερβεί κάθε όριο, αρμοδιότητες
και εξουσίες τις οποίες ούτε και η μελλοντική του
θέση ως Γενικού Γραμματέα του εξασφαλίζει.
Απειλεί συνεχώς το προσωπικό, ειρωνεύεται,
απαξιώνει με απώτερο βέβαια σκοπό τον εκφοβισμό του και την υποταγή του.
Αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο απολύσεων ή κάποιες υπηρεσίες του Δήμου να δοθούν σε ιδιώτες με αποτέλεσμα μέρος του
προσωπικού να καταλαμβάνεται από ανασφάλεια
με ότι αυτό συνεπάγεται.
Κύριε Θεοδώρου εάν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, εμείς οι εκλεγμένοι θα το αποφασίσουμε,
θα το υλοποιήσουμε και στη συνέχεια θα λογοδοτήσουμε στον κόσμο που μας έστειλε εδώ.
Δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς εκχωρεί το δικαίωμα αυτό σε έναν υπάλληλο.
Και θα έρθω σε ένα σοβαρότατο θέμα που έχει
προκύψει με τη ΔΕΑΒ και τον πρώην Διευθυντή
της.
Έχω μιλήσει άλλες δύο φορές σε προσυμβούλιο
και μάλιστα προσπάθησε ανεπιτυχώς να με αμφισβητήσει.
Καταγγέλω τον κ. Θεοδώρου ότι προσπαθεί ανεξήγητα - με νύχια και με δόντια να κλείσει γενικά το θέμα εν αντιθέσει μάλιστα με το Δήμαρχο
που ζητά να χυθεί άπλετο φως.
Δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον πρώην τοποθετημένο Διευθυντή της ΔΕΑΒ υπάλληλο του
Δήμου κ. Καβράκο, από τον πρώην Δήμαρχο
Βούλας και ίσως είναι άμεμπτη η θητεία του και η
πορεία της ΔΕΑΒ όμως αυτό δεν θα το αποφασίσετε εσείς κ. Θεοδώρου αλλά οι ορκωτοί λογιστές.
Προσπαθήσατε χωρίς βέβαια αποτέλεσμα να
νουθετήσετε - εάν είναι δυνατόν - τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Δαβάκη με τον οποίο μάλιστα είχατε και αντιπαράθεση όπως με πληροφόρησε.
Συζητήσατε επίσης με τον Ν. Ζαχαράτο και επιμείνατε να προηγηθεί η εκκαθάριση του ελέγχου.
Εμένα βέβαια, με αποκλείσατε της συζήτησης και
ξέρουμε και οι δύο το γιατί.
Ο ερχομός τέλος των ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και το ξεκίνημα της ΕΔΕ με δικαίωσε όταν
έλεγα για τη συστηματική προσπάθεια κωλυσιεργίας της προηγούμενης Διοίκησης, την οποία
όμως εσείς περιέργως προασπισθήκατε.
Θέλω να κλείσω, κάνοντας σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ με
τα κοινά του Δήμου μας εμφορούμενος από τις
αρχές της καθολικής, συμμετοχής των πολιτών
στα κοινά πράγματα, την αγάπη μου προς τον
τόπο μου, την πίστη μου για την αλλαγή που ήταν
αναγκαίο να συντελεστεί στο Δήμο μας, με ειλικρίνεια και ευθύτητα, δίχως μικροκομματικά παιχνιδια και λαϊκισμούς και το σπουδαιότερο χωρίς
καμία σκέψη για μελλοντική μου τύχη ως ανθρώπου της αυτοδιοίκησης η οποία άλλωστε δεν με
απασχολεί.
Θα επιθυμούσα όμως να γνωρίζω τις απόψεις,
όσων από εμάς διακατέχονται από τους ίδιους με
εμένα προβληματισμούς για να καταλάβουμε επιτέλους εάν ο γιαλός είναι στραβός ή εμείς στραβά
αρμενίζουμε, ακόμη δε αν μπορεί να μας εκφράσει η "ενός ανδρός αρχή".

Συνάντηση Εθελοντών στην
Πνευματική Εστία Βούλας
Μ

ετά από την επιτυχία του Παζαριού Αλληλεγγύης, η «Εναλλακτική Δράση» αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τις
εθελόντριες και τους εθελοντές που συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της κοινωνικά αλληλέγγυας δράσης, όπως όσες και
όσους πήραν μέρος στην προηγούμενη εθελοντική δράση, τον καθαρισμό και την σηματοδότηση του μονοπατιού που οδηγεί στην
Αρχαία Ακρόπολη της Βούλας.
Επειδή πολλές και πολλοί συμμετέχοντες ζήτησαν να συνεχισθούν οι εθελοντικές δράσεις καλούμε σε συνάντηση όσες και όσους ήδη έχουν
προσφέρει εθελοντικό έργο, όπως και τους
νέους φίλους που εξέφρασαν την επιθυμία να
συμμετέχουν στις επόμενες δράσεις προκειμένου να ανταλλάξουμε ιδέες και να διατυπώσουμε προτάσεις για τη συνέχεια.
Επίσης καλούμε εθελόντριες και εθελοντές
καθώς και εθελοντικές ομάδες από τα νότια
προάστια προκειμένου να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να συντονίσουμε τις δράσεις μας
Στη συνάντηση μας θα παραβρεθούν για να
βοηθήσουν με τις εμπειρίες τους εκπρόσωποι
των πιο κάτω συλλογικοτήτων:
Στράτος Ιωακείμ από τον «Αυτοδιαχειριζόμενο
Αγρό στο Ελληνικό»
Εκπρόσωπος από το Οικοκοινωνικό Δίκτυο
«Ηλιόσποροι»
Μπάμπης Μεδούρης από το Πολιτιστικό Στέκι
Ηλιούπολης «Άνω Ποταμός»
Εβελίνα Σταύρου από την «Εναλλακτική Δράση
για Ποιότητα Ζωής»
Όπως όλοι καταλαβαίνουμε οι εθελοντικές
δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης στην περίοδο
που ζούμε είναι αναγκαίες περισσότερο από
κάθε άλλη φορά.

Ανακοίνωση
του Συλλόγου
Υπαλλήλων
Δήμου Βούλας
Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Βούλας
συμπαραστέκεται και συμμετέχει στο δίκαιο αγώνα της Πρωτοβουλίας Πολιτών
Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης ενάντια
στα χαράτσια και στη φορομπηχτική πολιτική.
«Δεν τα φάγαμε μαζί»
«Πληρώνουμε χωρίς να χρεωστάμε και
δεν πάει άλλο»
"Φτάνει πιά΄"
Η λύση είναι Αγώνας – Αγώνας- Αγώνας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΣΚΕΝΤΟΥ
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Οι απέναντι

Χρ. Κορτζίδης: Χυδαία προπαγάνδα σε βάρος
της δημοτικής αρχής κάνει ο Γ. Κωνσταντάτος

Α

πό την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντα της η Δημοτική Αρχή ο Δήμος
Ελληνικού – Αργυρούπολης αναπτύσσει
έντονη και πολύπλευρη δραστηριότητα για να
υποστηρίξει τα λαϊκά στρώματα που πλήττονται
σκληρά από τη μείωση των εισοδημάτων, την
καταρράκωση των δικαιωμάτων, την ανεργία και
την φτώχεια:
Υποστηρίζει έμπρακτα τους πολίτες που αρνούνται να πληρώσουν το χαράτσι ακινήτων
μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και πρωτοστατεί στην προσπάθεια συντονισμού των δεκάδων δήμων (Σαρωνικού, Περιστερίου,
Ελληνικού - Αργυρούπολης, Πετρούπολης, Νέας
Iωνίας, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Χαϊδαρίου
κ.α.), που με διάφορους τρόπους κάνουν το
ίδιο.
Προωθεί λαϊκές συνελεύσεις σε όλα τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του δήμου, σε
όλες τις γειτονιές και όπου αλλού χρειάζεται με
στόχο την οργάνωση της αντίστασης, της αλληλεγγύης και της συμμετοχής του κόσμου.
Οργανώνει ένα Τοπικό Δίκτυο που ανέπτυξε και
αναπτύσσει διαρκώς πολύπλευρες δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης στηριζόμενος όχι μόνο
την Κοινωνική Υπηρεσία και τις Κοινωνικές
Δομές του, αλλά και στην εθελοντική δραστηριοποίηση και προσφορά φορέων και πολιτών
για την υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη. Τα
μέχρι σήμερα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας δήμου και εθελοντών, που είναι ιδιαίτερα
σημαντικά, είναι:
Το Δίκτυο Εθελοντών Ιατρών όλων των ειδικοτήτων της πόλης μας, που παρέχει δωρεάν υπη-

ρεσίες υγείας στους άπορους συμπολίτες μας .
Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού
(εγκαινιάζεται την Πέμπτη 15/12/11) στην
πρώην Αμερικανική Βάση που στελεχώνεται με
εθελοντές φαρμακοποιούς, γιατρούς, εναλλακτικούς θεραπευτές, και θα προσφέρει δωρεάν
πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες με ελάχιστους ή μηδαμινούς οικονομικούς πόρους που κατοικούν
στα όρια των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας, Αλίμου και Αγίου Δημητρίου, και
στερούνται κοινωνικής ασφάλισης.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο για την κάλυψη των
ασθενών του δικτύου ιατρών και του μητροπολιτικού ιατρείου.
Τη Δημοτική τράπεζα τροφίμων για την τακτική
υλική ενίσχυση με τρόφιμα, είδη καθαριότητας
και προσωπικής υγιεινής και άλλα πρώτης ανάγκης, κάτοικων της πόλης μας με σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.
Δεν περιμέναμε από τον κ. Κωνσταντάτο να επαινέσει για το έργο αυτό τη δημοτική αρχή, ούτε
να συστρατευτεί μαζί της ούτε να στηρίξει το
ευρύ τοπικό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης
όπως χωρίς δεύτερη σκέψη κάνουν οι συμπολίτες μας, γιατί είναι σε όλους γνωστή η σταθερή
επιλογή του για τα προβλήματα της πόλης και
του λαού της: Η χυδαία προπαγάνδα σε βάρος
της Δημοτικής Αρχής και ιδιαίτερα του Δημάρχου Χρήστου Κορτζίδη με κύριο περιεχόμενο τα
ψέματα.
Για μια ακόμα φορά δεν μας διέψευσε. Ιδού πώςκαι με ποιο σεβασμό τόσο στους πολίτες που
έχουν ανάγκη όσο και σε όλους αυτούς που
προσπαθούν και στέκονται αλληλέγγυοι με την
πολύμορφη εθελοντική προσφορά τους- παρουσιάζει ο κ. Κωνσταντάτος σε ανακοίνωση
του το έργο της κοινωνικής αλληλεγγύης του
δήμου μας:
«Αυτό που ονομάζει Κοινωνική Αλληλεγγύη ο
Δήμαρχος κ. Χρ. Κορτζίδης» που «δεν πληρώνει
τίποτε από την τσέπη του», αλλά «καλεί τον
κόσμο να φέρει τρόφιμα στα ΚΑΠΗ και όποιος
προλάβει τον Κύριο είδε» είναι «κρίμα για τον
δικό μας δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης που
ζει ακόμα στην δεκαετία του 50!».

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

Γ. Κωνσταντάτος: κύριε δήμαρχε σταματήστε να
μας κάνετε μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας

Π

ολλά μπορεί να καταμαρτυρήσει κανείς
για τον δήμαρχο. κ. Χρ. Κορτζίδη, πλην
ενός. Το ότι διαθέτει ένα και μοναδικό
προσόν που οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε. Είναι η εκπληκτική ικανότητά του να παρουσιάζει στους πολίτες το μαύρο - άσπρο και
την έλλειψη έργου του…. σαν παραγωγή μεγάλου
έργου!
Εκείνο όμως που δεν του αναγνωρίζουμε είναι
το να διεκδικεί αποκλειστικά για τον εαυτό του
την κοινωνική ευαισθησία και την υποστήριξη
των λαϊκών στρωμάτων κατηγορώντας μάλιστα
στην τελευταία ανακοίνωσή του τον επικεφαλής
της παράταξής μας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Γιάννη Κωνσταντάτο, ότι…. δεν τον
επαινεί δημόσια για το «έργο» του, ούτε στρατεύεται μαζί του, ούτε στηρίζει το χαρακτηριζόμενο από τον ίδιο «μέγα» δίκτυο κοινωνικής
αλληλεγγύης!
Όχι κύριε δήμαρχε, δεν θα σας επαινέσουμε για
το ανύπαρκτο έργο σας, ούτε για την εξοργιστικά
λαϊκίστικη πολιτική σας, ούτε για τις ανέξοδες
«επαναστατικές» πρακτικές σας, ούτε για τις
δήθεν «λαϊκές μαζώξεις» των ολίγων ημετέρων
σας, ούτε για τους δήθεν αγώνες σας υπέρ των
εργαζομένων που όμως καταλαμβάνουν το δημαρχείο γιατί τους αφήνετε απλήρωτους, ούτε για
του «σταλινικού τύπου» διοίκηση του δήμου μας,
ούτε για τα τρεξίματά σας να εμφανίζεστε με κάθε
ευκαιρία στις κάμερες, ούτε για τις λοιδορίες και
απαξιωτικές συμπεριφορές σας απέναντι στην αντιπολίτευση που τώρα ξαφνικά θυμηθήκατε, ή
ακόμα και απέναντι σε δικούς σας δημοτικούς
συμβούλους που σας γυρνάνε αηδιασμένοι
πλέον την πλάτη και σας καταγγέλλουν γι αυτό,
ούτε για…. τις διδαχές και μαθήματα χριστιανικής
ηθικής και συμπεριφοράς που μας κάνατε παλιότερα, ούτε και για πολλά άλλα.
Οχι μόνο δεν θα επαινέσουμε το δήμαρχο όπως
μας καλεί να κάνουμε στην υβριστική του ανακοίνωση, αλλά, όπως προαναφέραμε, του αρνούμαστε κάθε μονοπώληση της αλήθειας, του
σεβασμού του πολίτη και της κοινωνικής ευαι-

σθησίας, που με περισσή αυταρέσκεια ο ίδιος
φαίνεται να διεκδικεί αποκλειστικά και μόνο για
τον εαυτό του! Eπιτέλους κύριε Δήμαρχε σταματήστε να μας κάνετε μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας!
Ενώ άλλοι συνάδελφοι σας πληρώνουν από τον
μισθό τους κοινωνικά παντοπωλεία, εσείς λαμβάνετε κανονικά τον μισθό σας, κόβετε το επίδομα απόρων τα Χριστούγεννα και σε γενικές
γραμμές είστε ο μόνος «αγωνιστής» και «κοινωνικά ευαίσθητος» όπως αυτοαποκαλείστε διαρκώς. Έλεος πια!
Σεβόμενοι το θεσμικό ρόλο και την ευθύνη μας
απέναντι στους πολίτες και την πόλη, κρίνουμε τα
έργα και τις ημέρες του δημάρχου και της διοίκησής του, τις παραλήψεις και τις λαϊκίστικες πρακτικές και μεθοδεύσεις του και ενημερώνουμε τον
κόσμο γι αυτά και τις απόψεις μας, όσο και αν
αυτό τον ενοχλεί, όσο και αν αυτό δημιουργεί
πανικό στον ίδιο και τη διοίκησή του, όπως δείχνει και η τελευταία ανακοίνωσή του.
Θυμίζουμε στο δήμαρχο ότι ποτέ δεν άκουσε τις
προτάσεις που του κάναμε στο Δ.Σ. για θέματα
που απασχολούν το δήμο, ούτε και για εκδηλώσεις που ήθελε πάντα να πραγματοποιεί μόνος
του. Αντίθετα, η απαξιωτική τακτική και συμπεριφορά του απέναντί μας, δείχνει περίτρανα πως
αντιλαμβάνεται ο ίδιος και η διοίκησή του τη λειτουργία του δήμου και των θεσμών του. Λυπούμαστε γι αυτό!
Θυμίζουμε στο δήμαρχο, ότι παρά την πρόταση
και προτροπή μας, αρνήθηκε να εφαρμόσει στο
δήμο επιτυχημένες και δοκιμασμένες ενέργειες
και διαδικασίες άλλων δήμων σε φλέγοντα θέματα κοινωνικής πολιτικής (π.χ. οργάνωση και
λειτουργία πραγματικού κοινωνικού παντοπωλείου και φαρμακείου του Δήμου Ηλιούπολης
που έγινε μάλιστα με χρήματα του δημάρχου και
των αντιδημάρχων του, οργάνωση χιλιάδων δωρεάν συσσιτίων από το Δήμο Πεντέλης κ.α.) προτιμώντας να ακολουθήσει τις δικές του «χύμα
διαδικασίες», έτσι χωρίς δομή και πρόγραμμα,
για να τις επικαλείται στη συνέχεια σαν δήθεν σημαντικό έργο του!
Θυμίζουμε τέλος στο δήμαρχο, ότι φέτος κατάργησε και το μικρό επίδομα που έδινε τούτες
τις γιορτινές μέρες ο π. δήμος Αργυρούπολης σε
άπορους συμπολίτες μας, ενώ την ίδια στιγμή διέθετε χρήματα με ανάθεση για σεμινάρια ζωγραφικής! Aυτό λοιπόν σημαίνει σεβασμός στον
πολίτη και κοινωνική ευαισθησία, για τις δήθεν
ελλείψεις των οποίων τολμά να κατηγορεί την παράταξή μας;
Του ευχόμαστε, όπως και σε όλες και όλους τους
συμπολίτες μας, Καλές Γιορτές
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Δημοτικό Ρεπορτάζ
Πρυτάνευσε η λογική
στο θέµα του Carrefour
στην Αργυρούπολη
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Μ

ετά από αλλεπάληλες συνεδριάσεις και παλινδρομήσεις
του Δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης Χρήστου Κορτζίδη, τελικά, πριν από λίγο, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία τη μείωση, κατά 25%, του μισθώματος
του κτιρίου που στεγάζεται το Carrefour στην Αργυρούπολη και
το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου. Θέλουμε να ελπίζουμε
πως μ' αυτή την απόφαση παίρνει τέλος η αγωνία των 80 εργαζομένων, που βρίσκονταν μπροστά στο ενδεχόμενο της ανεργίας.
Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενα δημοσιεύματά μας, υπήρχε
το ενδεχόμενο η επιχείρηση, εάν δεν γινόταν η μείωση του μισθώματος, να κλείσει το κατάστημα της Αργυρούπολης.
Για την ιστορία αναφέρουμε πως, λευκό ψήφισε ο Χάρης Πασβαντίδης, ενώ αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι
Θόδωρος Λιάππης, ο ανεξάρτητος Γιώργος Ιωαννίδης και οι
Νάκης Εφραιμίδης, Θόδωρος Πεσιρίδης και Χρήστο Μιμηγιάννης.
Βέβαια, δεν έλειψαν και κάποιες φωνές ανησυχίας, όπως αυτή του
δημοτικού συμβούλου της συμπολίτευσης κυρίου Τρίκα, ο οποίος,
ανέφερε ότι ψηφίζει την μείωση αυτή, εκφράζοντας όμως τις επιφυλάξεις του κατά πόσο αυτό θα βοηθήσει στο να μη χάσουν τη
δουλειά τους οι εργαζόμενοι, αφού όπως είπε, η εντολή της γαλλικής κυβέρνησης είναι όλες οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, να κατεβάσουν ρολά και να φύγουν.
Τόσο ο Πρόεδρος του σωματείου πανελλαδικά των εργαζομένων
στα Carrefour κύριος Θωμάς Χόρτης, όσο και άλλοι παράγοντες
του σωματείου εξέφρασαν την απορία τους μ' αυτά που άκουσαν
περί αποχωρήσεως της πολυεθνικής, λέγοντας πως, κάτι τέτοιο δεν
ισχύει.
Πάντως, γεγονός είναι πως με αυτή την απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου Ελληνικού - Αργυρούπολης ανοίγει ο δρόμος και για
άλλους δήμους να δουν παρόμοιες περιπτώσεις με καλύτερο μάτι,
κάτι που κατά τη γνώμη μας είναι και το σωστό, αφού η ύφεση που
έχει μπει στον πέμπτο χρόνο δημιουργεί πολύ σοβαρά οικονομικά
προβλήματα στο σύνολο σχεδόν του επιχειρηματικού κόσμου.

Τα "ψαλαν"
στον Κορτζίδη
οι υπάλληλοι
του Δήμου

Ρ

ε σεις, τι έγινε εκεί πάνω στον
Υμηττό. "Μπουκάρησαν"
λέει στο Γραφείο του Δημάρχου
Ελληνικού - Αργυρούπολης, οι
εργαζόμενοι και του τα "έψαλαν", γιατί είναι απλήρωτοι εδώ
και έξι μέρες.
"Χρηστάκη", του είπαν, "δεν σταματάς να ασχολείσαι με τα διάφορα και ν' ασχοληθείς με το Δήμο". "Έχουμε υποχρεώσεις να
καλύψουμε, θα μας καταστρέψεις".
"Θα τακτοποιηθεί το θέμα" τους είπε ο αγωνιστής δήμαρχος,
"σύντομα".
Η καθυστέρηση όπως μου είπαν, φίλοι μου, οφείλεται στο γεγονός ότι η έμπειρη υπάλληλος της μισθοδοσίας μετατέθηκε σε
άλλη υπηρεσία και η καινούργια είναι άπειρη.
Πάλι καλά ρε σεις, που δεν τους είπε να περάσουν από το Γραφείο Αλληλεγγύης του Δήμου για τα αναγκαία, μαζί με τους υπαλλήλους του Carrefour....!

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ημερίδα με θέμα “Εκφοβισμός και Βία στο χώρο του σχολείου”
& “Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός”

Σ

αββατοκύριακο ενημερωτικών & ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με θέματα:
“Εκφοβισμός και Βία στο χώρο του σχολείου” & “Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός”
O Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου Αγ. Δημητρίου (Ο.Π.Κ.Α.Π), η Εταιρεία
Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και
του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε) και ο Σύλλογος
Γονέων & Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού
Σχολείου, συνδιοργανώνουν Σαββατοκύριακο εκδηλώσεων σχετικά με τα εξαιρετικά
επίκαιρα θέματα “Εκφοβισμός και Βία στο
χώρο του σχολείου” & “Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός”.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το
Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, στους χώρους του 4ου Δημοτικού
Σχολείου & του Σχολικού Συγκροτήματος
Παπάγου (Στρογγυλό). Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 17.00
- 4ο Δημ. Σχολείο
- Κουκλοθέατρο από τον Τομέα Παιδαγωγικού ΙΕΚ ΑΚΜΗ – «Να τι χρειάζονται τα
παραμύθια» της Αγγελικής Βαρελλά
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011, ώρα έναρξης 10.00 – Σχολικό Συγκρότημα - Στρογγυλό
Παρουσιάσεις από ειδικούς σχετικά με το
θέμα του Σχολικού και του Ηλεκτρονικού
εκφοβισμού
Θεματικές ενότητες & Ομιλητές:
“Η δράση της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε στο χώρο του
σχολικού εκφοβισμού” Άλκης Κωνσταντίνος Τσιάντης, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευ-

τής, Αναπλ. Υπεύθυνος Ε.Ψ.Υ.Π.Ε
- “Βία και εκφοβισμός στο χώρο του Σχολείου. Απόψεις μαθητών & εκπαιδευτικών”
Χάρης Ασημόπουλος, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας, Τ.Ε.Ι Αθηνών,
Συντονιστής
Προγραμμάτων
Ε.Ψ.Υ.Π.Ε
- “Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός: Τρόποι Διαχείρισης και Αντιμετώπισης”
Βέρα Λάγγαρη, Ψυχολόγος, MSc, PhD,
“Πρόγραμμα Stop! στην Ενδοσχολική
Βία”, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε
“Ηλεκτρονικός Εκφοβισμό”
Θεώνη Αποστολοπούλου, Ψυχολόγος,
Τηλεφωνική Συμβουλευτική Γραμμή,
Ε.Ψ.Υ.Π.Ε
Ταυτόχρονα με τις ομιλίες, την Κυριακή,
ώρα 10.00-12.00, θα πραγματοποιείται, e
– καφενείο Εφήβων απευθυνόμενο σε μαθητές από Στ’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου, με θέματα συζήτησης που αφορούν
κυρίως τον “Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό”. Η
ανοιχτή συζήτηση – διάλογος θα γίνει με
αφορμή το βιβλίο “Delete στο Ηλεκτρονικό εκφοβισμό” του συγγραφέα και εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου, ο
οποίος θα παρίσταται μαζί με την εκπαιδευτικό, Ph.D Media Education, κ. Βασιλική
Νίκα.
Θα προηγηθούν χαιρετισμοί της Δημάρχου
Αγ. Δημητρίου κ. Μαρίας Ανδρούτσου, της
Προέδρου του Ο.Π.Κ.Α.Π κ. Μαρίας
Θάνου και του Επιστημονικού Υπεύθυνου
του Κέντρου Πρόληψης “ΗΛΙΟΣ”, κ. Βαγγέλη Κωνσταντίνου.
Εν’ όψει των ενημερωτικών εκδηλώσεων η
κ. Μαρία Ανδρούτσου, δήλωσε: «Η σχο-

λική επιθετικότητα μεταξύ παιδιών και εφήβων είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί
να μην αποτελεί πρωτόγνωρη εικόνα της
κοινωνικής μας πραγματικότητας, αλλά που
ολοένα εντείνεται. Από την άλλη πλευρά, με
την ευρεία πλέον χρήση των ηλεκτρονικών
μέσων επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης,
η επιθετικότητα μεταξύ των εφήβων κυρίως,
εκτείνεται πέρα από την οικεία σε όλους έκφρασή της.
Για το λόγο αυτό, θεωρώ πως η σωστή
ενημέρωση παιδιών και γονέων αλλά και η
από κοινού αντιμετώπιση του φαινομένου
του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, μπορούν
να αποτρέψουν τις δυσάρεστες συνέπειές
του και να προστατέψουν τους νέους χρήστες της τεχνολογίας.
Αυτός είναι και ο στόχος των ενημερωτικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται από
τον Οργανισμό Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου Αγ. Δημητρίου, σε συνεργασία με την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε
και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Προσωπικά,
ως Δήμαρχος αλλά και ως γυναίκα και μητέρα θα βρίσκομαι πάντοτε στο πλευρό
εκείνων των Φορέων που αναλαμβάνουν
παρόμοιες πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από
την καρδιά μου στους διοργανωτές».
Το 4ο Δημοτικό Σχολείο βρίσκεται στην
οδό Χατζηβασιλείου 1 & Όθωνος, ενώ το
«Στρογγυλό» Σχολικό Συγκρότημα στην
οδό Παπάγου & Καλλιθέας.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο
του Ο.Π.Κ.Α.Π, 210-9718888

Δελτίο τύπου των παρατάξεων
"Αγώνας για το Μέλλον", “Ελληνικό-Αργυρούπολη Σύχρονη
Πόλη” και “Αναγέννηση Ελληνικού-Αργυρούπολης”

Μ

ε αφορμή δημοσίευμα της έγκριτης
εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της
ΚΥΡΙΑΚΗΣ», όπου αναφερόταν ότι ετοιμάζεται έξωση των «παραχωρισιούχων»
από τον χώρο του π. Αεροδρομίου, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονταν
οι Σύλλογοι Ποντίων και Κρητών Ελληνικού, τονίζουμε τα εξής:
Μόνο ανόητοι και ανιστόρητοι, θα μπορούσαν να σκεφτούν «εξώσεις» από τα
οικήματά τους των δύο ιστορικότερων
και πολυπληθέστερων εθνικοτοπικών
Συλλόγων του Δήμου μας. Από χώρους

που αποτελούν κιβωτούς διάσωσης της
ιστορικής κληρονομιάς μας, σε μια εποχή
πολιτισμικής καταστροφής που απειλεί με
αφανισμό κάθε επαφή, με τις ρίζες, τις
παραδόσεις, την ψυχή της Ελλάδας.
Θα αγωνιστούμε δυναμικά και αποφασιστικά για να αποτραπεί οποιαδήποτε εγχείρημα που θα καταστήσει αστέγους
τους δύο αυτούς Συλλόγους που έχουν
γράψει την ιστορία του Ελληνικού με την
ανεκτίμητη και πολύπλευρη προσφορά
τους.
Την ώρα που ετοιμάζονται να σηκώσουν

οικήματα εκατοντάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, είναι αδιανόητο να
σκέφτονται να γκρεμίσουν τους χώρους
που φιλοξενούν τους Συλλόγους μας,
στερώντας τους από την βασική και κυρίαρχη υποδομή της δραστηριότητας
τους.
Ειδικότερα για τους Ποντίους, που ξεριζωμένοι από την καταστροφή και την γενοκτονία, επέστρεψαν στην μητέρα
–πατρίδα, χτίζοντας ουσιαστικά το Ελληνικό.
Τέτοια σχέδια δεν θα περάσουν.
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Νέες επιτυχίες για τον ΝΑΟΒ

Ε

ξαιρετική εμφάνιση έκανε ο ΝΑΟΒ στις 19-και 20 Νοεμβρίου 2011 με τους μικρούς αθλητές του στο διασυλλογικό
αγώνα με την επωνυμία «Κύπελλο Βουλιαγμένης 2011» που
διοργάνωσε ο Ν.Ο.Β. για σκάφη τύπου Optimist.
Οι μικροί ιστιοπλόοι του ΝΑΟΒ για άλλη μια φορά διακρίθηκαν με προεξέχοντες τον Αθανασόπουλο Τέλη που κατέκτησε
την πρώτη θέση στην κατηγορία Παίδων και τον Χουσιάδα
Κωνσταντίνο που πήρε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των
αγοριών.

Μεγάλες επιτυχίες
του Α.Σ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Γλυφάδας

Π

ανελλήνιο Κύπελλο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Ολυμπιακού Αθλήματος
Δύο χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν οι Λεωνίδας Γιαννάκης στην
κατηγορία παίδων -61 κιλά και ο Χρήστος Τσολάκος στην κατηγορία παίδων -37 κιλά.
Επίσης την Πέμπτη θέση κατέλαβαν οι αθλητές Λεωνίδας Λεβάκης, Παναγιώτης Πέτσας και Κωνσταντίνος Μακρής μετά από
σπουδαίες εμφανίσεις αφήνοντας υποσχέσεις για την κατάκτηση καλύτερων θέσεων. Οι αγώνες διεξήχθησαν στο Ολυμπιακό χωριό στους Θρακομακεδόνες.
Συγκλονιστική υπήρξε η προσπάθεια του αθλητού Κωνσταντίνου Μακρή σε δύναμη και τεχνική του οποίου στέρησαν το μετάλλιο αφού του αφαιρέθηκαν πόντοι στη λήξη του αγώνα
χωρίς αφορμή και αιτία.
Ο σύλλογος ευχαριστεί όλους τους αθλητές και τους γονείς
αυτών για την συμπαράσταση τους.
Συγχαρητήρια σε όλους.
Ο σύλλογος θα συνεχίσει να εργάζεται για την ανάπτυξη του
αθλητικού και πολιτιστικού πνεύματος μέσα από το ταεκβοντό
και άλλων σημαντικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.

Επιτυχίες στο JUNIOR MASTERS 2011
για τον Ο.Α. Βουλιαγμένης

Τ

ο πρωτάθλημα τένις JUNIOR MASTERS 2011 αποτέλεσε
μια επιτυχία για τους αθλητές του Ο.Α. Βουλιαγμένης. Στα
MASTERS παίρνουν μέρος οι αθλητές οι οποίοι είναι καταταγμένοι σύμφωνα με την πανελληνία βαθμολογία στην πρώτη
οκτάδα των κατηγοριών τους.
Οι αθλητές που πήραν μέρος κέρδισαν υψηλόβαθμες θέσεις.
Ο Στεργίου Γιάννης πήρε την πρώτη θέση στην κατηγορία του,
η Μπότσα Εύη την πέμπτη θέση στην κατηγορία της και η Λαθούρη Ιωάννα την έκτη θέση στην κατηγορία της.
Άλλο ένα πρωτάθλημα τένις τέλειωσε και αποτέλεσε άλλη μια
επιτυχία για τους αθλητές του Ομίλου Αντισφαίρισης Βουλιαγμένης.

Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Πρωταθλητών Γλυφάδας

Π

ανελλήνιο Κύπελλο Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων 2011.
Ο Σύλλογος μετά τους Πανελλήνιους αγώνες που διεξήχθησαν στην Χαλκίδα θα συμμετάσχει και στο Πανελλήνιο κύπελλο
που διοργανώνεται στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού
χωριού – Θρακομακεδόνες το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Ο Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Γλυφάδας, μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ανάπτυξη
του Ολυμπιακού αυτού αθλήματος και μέσω αυτού, στη διαπαιδαγώγηση των αθλητών του για την διαμόρφωση χαρακτήρων, που θα είναι χρήσιμοι στην κοινωνία και στην πόλη τους.

ΒΗΜΑ & Αθλητισμός
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Σηµαντικές επιτυχίες για
το Πινγκ-Πονγκ Βούλας
Μ

ε σημαντικές επιτυχίες για την Επιτραπέζια Αντισφαίριση της Βούλας ολοκληρώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου η
προκριματική φάση των Εφήβων-Νεανίδων.
Το Πινγκ-Πονγκ της Βούλας έλαβε μέρος
στο ομαδικό των Νεανίδων με τρεις ομάδες και των Εφήβων με μία.
Οι δυο από τις τρεις ομάδες των Νεανίδων
καταφέρανε να περάσουνε στην τελική φάση
του Πανελλήνιου αυτού πρωταθλήματος. Η
πρόκριση αυτή αποκτά μεγαλύτερη αξία γιατί
από την Αττική περάσανε συνολικά πέντε
ομάδες, οι δυο από τις οποίες είναι από τη
Βούλα.
Η ομάδα των εφήβων αποκλείστηκε, ενώ και
η tρίτη ομάδα των Νεανίδων είχε την ατυχία
να κληρωθεί με τον Γ.Σ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ και
φυσιολογικά αποκλείστηκε.
Η ομάδα του Γ.Σ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ προκρίθηκε
κερδίζοντας με 3-2 τον ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ, 3-1 τον Α.Ο. Διονύσου και 3-0
τον Α.Σ. Πρωταθλητή. Η ομάδα του ΑΟ
ΑΡΗΣ 2006 κέρδισε με 3-2 τον ΔΗΜ.
ΑΘΛΗΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ,
με 3-0 τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και επίσης 3-0 την
ΑΕΚ. Η ομάδα του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ κέρδισε
με 3-2 τον ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ αλλά
έχασε με 3-0 από τον Α.Ο. Διονύσου και με
το ίδιο σκορ από το Γ.Σ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ.
Η ομάδα των Εφήβων Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006
έχασε τόσο από τον ΑΡΗ ΝΙΚΑΙΑΣ όσο και
από την ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
Στα ατομικά των Εφήβων σπουδαία εμφάνιση
πραγματοποίησε ο ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ο
οποίος με 4 συνεχόμενες νίκες κατάφερε να
περάσει στη τελική φάση.
Με την ίδια πορεία στην τελική φάση επίσης
πέρασαν η ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
και η ΧΑΡΑ ΝΙΝΟΥ του Γ.Σ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.
Ο τρόπος πραγματοποίησης των αγώνων
αυτών, όπου σε ένα Σαββατοκύριακο καλούνται να αγωνιστούν τόσο στα ομαδικά
όσο και στα ατομικά αγωνίσματα οι αθλητές
και αθλήτριες, δεν είναι ο ενδεδειγμένος,
αλλά κρίθηκε αναγκαίος λόγω της αναστολής
του εσωτερικού αγωνιστικού προγράμματος
που είχε αποφασίσει η Ομοσπονδία (για οικονομικούς λόγους) και οι μήνες Σεπτέμβριος
Στις φωτογραφίες δεξιά οι αθλητές Χαρά
Νίνου και Νίκος Σκουτέρης.

Η αθλήτρια Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Νοµιµοποιούσαν τα κέρδη
από διακίνηση κοκαΐνης

Επιχείρησαν να "σηκώσουν"
το Α.Τ.Μ. από το Ιατρικό
Κέντρο Π. Φαλήρου

Τ

ην 19-11-2011/05.00 στο Π. Φάληρο,
οδός Άρεως, (4) άγνωστοι δράστες εισήλθαν στο Ιατρικό Κέντρο Π. Φαλήρου και
με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν το φύλακα και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν το
Α.Τ.Μ. τράπεζας, που ήταν εγκατεστημένο σε
αυτό. Δράστες αναζητούνται.
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Φοιτητές από το Μαυροβούνιο µε πολυτελείς βίλες στη Βούλα

Συνελήφθησαν 3 Γεωργιανοί
διαρρήκτες που διέπρατταν
ληστείες στα νότια προάστια

Α

πογευματινές ώρες της 6-12-2011, στον
Άλιμο, από αστυνομικούς της Άμεσης
Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), συνελήφθησαν
τρείς αλλοδαποί υπήκοοι Γεωργίας και ένας
ημεδαπός, διότι λίγο πριν είχαν διαρρήξει
οικία. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.
Το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ.
Επτά κινητά τηλέφωνα.
Από την έρευνα που διενεργήθηκε από το
Τ.Α. Αλίμου, προέκυψε ότι οι ανωτέρω δράστες, κατά τον τελευταίο μήνα, διέπραξαν
στην Γλυφάδα και στον Άγιο Δημήτριο, τέσσερις (4) διαρρήξεις οικιών, από τις οποίες
αφαίρεσε κοσμήματα, χρήματα, ηλεκτρικέςηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα.

Ανήλικοι έκλεβαν αυτοκίνητα από
πάρκινγκ νοσοκομείου

Μ

εσημβρινές ώρες της 9-12-2011, στη
Μαγούλα έξω από το Θριάσιο Νοσοκομείο, συνελήφθη από Αστυνομικούς της
Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) ένας (1)
ανήλικος ημεδαπός ηλικίας 16 ετών, γιατί
λίγο πριν προσπάθησε να αφαιρέσει Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητο.
Από την έρευνα που διενεργήθηκε από Τ.Α
Μάνδρας προέκυψε ότι ο ανήλικος δράστης
είχε συγκροτήσει προ εξαμήνου ομάδα, μαζί
με άλλα έξι (6) άτομα που αναζητούνται, η
οποία αφαιρούσε αυτοκίνητα από διάφορες
περιοχές της Αττικής, κυρίως όμως από τη περιοχή της Μαγούλας.
Όπως εξακριβώθηκε η παραπάνω σπείρα
κατά το τελευταίο εξάμηνο, αφαίρεσε από
τους χώρους στάθμευσης, έξω από το Θριάσιο Νοσοκομείο στη Μαγούλα Αττικής, είκοσι τρία συνολικά αυτοκίνητα.

Σ

υνελήφθησαν τέσσερις νεαροί
αλλοδαποί, υπήκοοι Μαυροβουνίου, μέλη διεθνούς εγκληματικής
οργάνωσης, που διακινούσε ναρκωτικά
από χώρες της Νοτίου Αμερικής σε
χώρες της Ευρώπης. Η οργάνωση, που
δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το
2005, ναύλωνε πλοία για τη μεταφορά
μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα.
Η επιχείρηση σύλληψής τους έγινε το στη
Βούλα, ύστερα από αστυνομική έρευνα
της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο παραγγελίας για προκαταρκτική εξέταση από την
Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Στη δικογραφία που σχηματίζεται, από την
Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εμπλέκονται και άλλα
τρία άτομα, επίσης υπήκοοι Μαυροβουνίου, που αποτελούν τους αρχηγούς της
διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης.

Με διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών δίνονται στη δημοσιότητα, για λόγους προστασίας του
κοινωνικού συνόλου και την πραγμάτωση
της αξίας της πολιτείας για τον κολασμό
των παραπάνω αδικημάτων, τα στοιχεία
ταυτότητας και οι φωτογραφίες των επτά
ατόμων που κατηγορούνται ως μέλη της
εγκληματικής οργάνωσης.
Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική
έρευνα που προηγήθηκε της σύλληψης, οι
τέσσερις νεαροί σπούδαζαν σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών στην Αθήνα, δεν
εργάζονταν, έχοντας αναλάβει το ρόλο
της νομιμοποίησης των κερδών της οργάνωσης. Διακινούσαν μεγάλα χρηματικά
ποσά μέσω τραπεζών και υπεράκτιων εταιρειών, τοποθετούσαν χρήματα σε τραπεζικές θυρίδες και είχαν αγοράσει πολυτελή
ακίνητα στα νότια προάστια της Αθήνας.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στις
δύο ιδιόκτητες πολυτελείς κατοικίες
τους στη Βούλα, παρουσία εισαγγελικού

λειτουργού, βρέθηκε πλήθος εγγράφων
σχετικών με νομιμοποίηση εσόδων, εγγράφων και παραστατικών κίνησης μεγάλων χρηματικών ποσών – βρέθηκαν
κινήσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ - μεταξύ
τραπεζικών λογαριασμών και υπεράκτιων
(offshore) εταιρειών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 65 χιλιάδων ευρώ σε μετρητά. Επίσης βρέθηκαν δύο πολυτελή
αυτοκίνητα και μια μοτοσικλέτα, τα οποία
και κατασχέθηκαν ως προϊόντα που προέρχονταν από τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες πράξεις.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το απόγευμα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε
Ανακριτή.
Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε, συσχετίσθηκε και έρευνα που διενεργήθηκε
για το σκοπό αυτό από το Τμήμα Όπλων
και Ναρκωτικών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Τόσο οι τέσσερις συλληφθέντες, όσο και
τα τρία (3) αρχηγικά μέλη, κατηγορούνται

για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
νομιμοποίηση εσόδων κατ΄εξακολούθηση, κατά συνήθεια και κατ΄ επάγγελμα,
εντός των πλαισίων της εγκληματικής οργάνωσης, για λογαριασμό και προς όφελος αυτής. Επίσης, εισαγωγή στην
επικράτεια ναρκωτικών ουσιών, αγορά,
κατοχή και πώληση από κοινού, κατ΄ εξακολούθηση, κατ΄ επάγγελμα και συνήθεια
από ιδιαίτερα επικίνδυνους δράστες.
Επισημαίνεται ότι, σε ότι αφορά τη δράση
της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, πριν από δύο έτη (το Δεκέμβριο του
2009), ύστερα από συνεργασία του
ΣΔΟΕ και Αρχών του Περού και της US
DEA, κατασχέθηκε στη χώρας μας ποσότητα 20 κιλών κοκαΐνης που επιχείρησε να
διακινήσει. Στις αρχές του 2009, οι Ιταλικές Αρχές κατάσχεσαν 215 κιλά κοκαΐνης,
ενώ το ίδιο έτος οι Αρχές της Ουρουγουάης με τη US DEA κατάσχεσε περισσότερους από 2 τόνους κοκαΐνης, ανοιχτά
στον Ατλαντικό Ωκεανό, σε πλοίο που
είχε ναυλώσει η οργάνωση.

Συνελήφθησαν, για απάτη σε βάρος γνωστού διεθνούς Τραπεζικού Ιδρύματος

Μ

ε προηγμένη μέθοδο ηλεκτρονικής διείσδυσης, τύπου cracking, στο λογισμικό σύστημα ισοτιμιών επηρέαζαν την
συναλλαγματική ισοτιμία νομισμάτων και με
εικονικές συναλλαγές κέρδισαν μεγάλα χρηματικά ποσά
Συνελήφθησαν, προ τριών ημερών (1612-2011) στη Θεσσαλονίκη, από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δύο 21χρονοι
ημεδαποί, που κατηγορούνται για τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης που είχε
σκοπό την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος
Τραπεζικού Ιδρύματος, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Για την υπόθεση αυτή αναζητείται και τρίτο
μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ένας
21χρονος Βρετανός που δεν εντοπίσθηκε
κατά τη δίαρκεια της αυτόφωρης διαδικα-

σίας.
Τα τρία (3) μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν πετύχει να διεισδύσουν ηλεκτρονικά στο λογισμικό σύστημα νομισματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του Τραπεζικού
Ιδρύματος και είχαν πετύχει, με εικονικές
συναλλαγές ύψους 1.650.000 ευρώ περίπου, να αποκομίσουν μέσα σε μια εβδομάδα πάνω απο 300.000 ευρώ.
Αναλυτικότερα, πρόσφατα, η Διεύθυνση
Ασφάλειας γνωστού διεθνούς Τραπεζικού
Ιδρύματος κατήγγειλε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ότι, κατά τη διάρκεια του
εσωτερικού ελέγχου στις διαδικασίες συναλλαγματικής ισοτιμίας, διαπιστώθηκε παρέμβαση στα λογισμικά υπολογιστικά
συστήματα ισοτιμιών, που είχε ως επακόλουθο την οικονομική βλάβη της περιουσίας της Τράπεζας.
Απο την ψηφιακή αστυνομική έρευνα και

ανάλυση των δεδομένων που πραγματοποίησε εξειδικευμένο προσωπικό της Δίωξης
Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος,
διαπιστώθηκε ότι, οι τρεις (3) εμπλεκόμενοι, χρησιμοποιώντας πρωτότυπη μέθοδο
ηλεκτρονικής διείσδυσης είχαν καταφέρει
να επηρεάζουν τη διαδικασία επεξεργασίας
των συναλλαγματικών δεδομένων ισοτιμίας
μεταξύ του ευρώ και της λίρας Ηνωμένου
Βασιλείου.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποίωντας σύστημα
παρέμβασης στο λογισμικό πρόγραμμα συναλλαγματικής ισοτιμίας και πληκτρολογώντας τις αντίστοιχες εντολές μετατροπής
νομισμάτων ευρώ σε λίρες Ηνωμένου Βασιλείου είχαν πετύχει να μετατρέπουν ευρώ
σε λίρες με την ίδια ισοτιμία.
Με τη μέθοδο αυτή κατάφερναν να επωφελούνται τη διαφορά της πραγματικής ισοτιμίας, και σε διάστημα μιας βδομάδας που

έκαναν συνεχείς εικονικές συναλλαγματικές
πράξεις πέτυχαν να ωφεληθούν το χρηματικό ποσό των 309.102,38 ευρώ, το οποίο
είχαν μεταφέρει σε κοινούς ή ατομικούς λογαριασμούς τους.
Στην κατοχή των συλληφθέντων, αλλά και
σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, στις οικίες
τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Δύο (2) φάκελοι, που περιείχαν έγγραφα
τραπεζών με αναλύσεις λογαριασμών και
βεβαιώσεις εκτέλεσης εντολών για χρηματιστηριακές ή έξω-χρηματιστηριακές συναλλαγές.
Δύο (2) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Δύο (2) πιστωτικές κάρτες της τράπεζας.
Το χρηματικό ποσό των 11.300 ευρώ,
19.915 δολάρια ΗΠΑ, 10.130 ελβετικά
Φράγκα, 1.080 δολάρια Καναδά, 100 δο-

λάρια Αυστραλίας.
Από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας
πρόεκυψε ότι, οι δράστες έχουν επενδύσει
μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετοχές και
αμοιβαία κεφάλαια, διαφόρων τραπεζών,
χωρίς να αιτιολογούν την προέλευση των
χρημάτων. Για το λόγο αυτό ενημερώθηκε
η Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το
συνολικό ποσό της ηλεκτρονικής απάτης.
Επισημαίνεται ότι, τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβαν Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων της Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, που απαρτίζουν το επιστημονικό προσωπικό της Υπηρεσίας, καθώς διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις για την
αντιμετώπιση τέτοιων προηγμένων μορφών
εγκληματικής συμπεριφοράς.
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