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σελ. 3

ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - σελ. 13-14

Αργόµισθοι και
κοπανατζήδες δηµοτικοί
υπάλληλοι στα 3Β

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ:
Να επαναφέρουμε στην τάξη τους
θρασείς.

ΜΑΝΩΛΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

“Η κίµωλος στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και στην Κατοχή”

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ:

G Πρωταρχικό µας µέληµα, η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής

των δηµοτών µας που πλήττονται από τα άγρια µέτρα του µνηµονίου.
G Θα είµαι και πάλι υποψήφιος το 2014
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΣΕΛ. 7

Ό

πως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, μετά την εποχή του Δημάρχου Βασίλη Ξένου στον Άλιμο, ο μόνος δήμαρχος που κατάφερε να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή 4ετία, είναι ο σημερινός
δήμαρχος Θάνος Ορφανός.
Δεδομένου ότι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα, και έτσι όπως έχουν
διαμορφωθεί τα πράγματα σχετικά με την βιαστική, κατά πολλούς,
εφαρμογή του νόμου "Καλλικράτης" και του γεγονότος ότι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι δήμοι αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα, με κορυφαίο το οικονομικό, ζήτησα από τον κύριο Ορφανό να
μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά και για άλλα θέματα που απασχολούν σήμερα το δήμο Αλίμου.
Ας δούμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Ορφανός στην πρώτη, εφ'
όλης της ύλης, συνέντευξή του, μετά την επανεκλογή του.

∆ηµοτικοί υπάλληλοι
εισέπρατταν παρανόµως
οικογενεικά επιδόµατα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ:
Ο Δήμος βρίσκεται σε μια βαθειά
και παρατεταμένη κρίση.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - σελ. 12

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ:
Γιατί φοβάστε το φως
της δημοσιότητας κύριε Κορτζίδη;

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Απροστάτευτο το Κτήµα Γερουλάνου και
το ρέµα Τραχώνων στον Άλιµο

Μία συγκλονιστική ιστορία
Η ιστορία της Στέλλας

σελ. 5

Ο

λαός μας απαιτεί
οι δημόσιοι λειτουργοί του, όχι μόνο
να λένε πως είναι τίμιοι
αλλά και να το αποδεικνύουν μέσα από τη
δημοσιοποίηση της πε
ριουσιακής τους κατάστασης.

ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ

σελ. 9

ΓΛΥΦΑΔΑ - σελ. 10 -11

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ:

Τέλος
στην υποβάθµιση
της πόλης µας.

Ο

ι άνθρωποι τριγύρω μας
έχουν ολοένα και περισσότερη ανάγκη. Είμαστε λοιπόν
εδώ, για να αποδείξουμε ότι θα
συνεχίσουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι, να συνεχίσουμε το
έργο μας, συσπειρώνοντας ταυτόχρονα κοντά μας, όλες τις υγιείς δυνάμεις της τοπικής
κοινωνίας.

Oι...
"νεο-Λουδοβίκοι"
της εποχής µας

Α

ίσθηση προκάλεσε το σχόλιο του ιδρυτικού μέλους
των "ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ" Θανάση Κογκέλη, που
στο χαιρετισμό του, στην κοπή
της πίτας είπε πως η πόλη της
Γλυφάδας περνά την εποχή των
"νεο-λουδοβίκων"! Καταλήγοντας είπε πως ο λαός, είπε, ξέρει
να δίνει απαντήσεις στους Λουδοβίκους κάθε εποχής".
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περιεχόμενα

TΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

Η “ΑΘΗΝΑ” έκοψε την
πίτα της.

Δεν υπάρχει
μαφία χωρίς
πολιτική κάλυψη

σελ. 4

Ό

λο το ανφάν γκατέ. Πλήρης η «εκπροσώπηση» του ελληνικού κατεστημένου στον κόσμο του εγκλήματος.Το ΣΔΟΕ
και η εφορία, οι τράπεζες μέσω στελεχών τους, η αστυνομία, η δημοσιογραφία, ο κόσμος του ποδοσφαίρου – ένας κόσμος αγγελικά πλασμένος.
Κι’ από κοντά τα καθημερινά πια κρούσματα εντοπισμού παράνομων λεσχών, όπου ανθούν, μαζί με τον τζόγο, όλα τα μπουμπούκια
του κακού. Κι’ από κοντά οι συρράξεις μεταξύ ναρκομανών στο κέντρο
της Αθήνας, οι ληστείες, οι επιθέσεις, η εκπόρνευση για δέκα ευρώ.
Από κοντά και ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, που δεν ενοχλείται
από την κατάργηση πρώτα του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και
μετά της γενικής γραμματείας, πλην όμως ενοχλείται από τα παράνομα
παρκαρισμένα αυτοκίνητα και… ξεφουσκώνει τα λάστιχά τους, όπως
ανακοίνωσε επισήμως μέσα στο δημοτικό συμβούλιο!
Οι περισσότεροι από τους παραπάνω είναι έξω – πού να τους χωρέσουν άλλωστε οι φυλακές; Όσο για το ανφάν γκατέ μας, που βρέθηκε «μοιρασμένο» σε τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις,
κατηγορούμενο για εκβιασμούς, τοκογλυφίες, απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, είδε μισή εκατοντάδα
από τα πιο επίλεκτα στελέχη του να συλλαμβάνονται.
Επιτυχία, αλλά δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι η σύνθεση των
συλληφθέντων. Και τα πρόσωπα. Και οι διασυνδέσεις τους. Και οι υπόγειες – ου μην αλλά και… υπέργειες – διαδρομές με επίλεκτα στελέχη της
πολιτικής ζωής.
Για τον ένα, τον «κύριο» του ΣΔΟΕ, επιχειρησιακό διευθυντή ειδικών υποθέσεων παρακαλώ, η κομματική και πολιτική του διασύνδεση
έγινε γνωστή. Το ίδιο και για έναν ακόμη. Τα ίδια και για έναν τρίτο.
Αν ψάξουμε – δεν θα χρειαστεί πολύ – θα βρούμε και των υπολοίπων.
Σήκω Αντρεόττι να μας δεις. Τότε που είχε σπεύσει στο γάμο της
κόρης ενός μαφιόζου και ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε να ανταλλάσσει μια θερμή αγκαλιά και ένα φιλί με τον αρχινονό!
Αυτό μόνο έλειπε από την Ελλάδα – η μαφία.
Για να αποδειχθεί ξανά πως μαφία χωρίς πολιτική κάλυψη δεν
υπάρχει.
Λάθος κάνει ο οίκος Fitch που υποστηρίζει πως η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει οσονούπω. Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει.
Και αυτοί που την οδήγησαν στην ηθική και οικονομική χρεοκοπία
βρίσκονται ακόμη ανάμεσά μας.
Και μας… σώζουν! Και συνεδριάζουν ξανά και ξανά. Και ασχολούνται με το PSI.
Δεν φαντάζομαι να έπεσε κανείς από τα σύννεφα.
Δεν φαντάζομαι να φαντάζεται κανείς πως επέλεξε για τις πιο σοβαρές θέσεις ευθύνης τους αξιότερους και τους ικανότερους και τους
εντιμότερους.
Και δεν φαντάζομαι να φαντάζεται κανείς ότι πρέπει να φανταστούμε πως δεν υπήρχαν δείγματα συμπεριφοράς.
Ούτε να το φανταστείτε κάτι τέτοιο!
Επίσης, δεν φαντάζομαι να φαντάζεστε πως το πιστέψαμε ότι εντελώς τυχαία έγιναν οι συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη την πρώτη ημέρα
μιας διήμερης απεργίας στα μέσα ενημέρωσης.
Πού εκείνες οι αξέχαστες εποχές με τις συλλήψεις, τα τσερόκια και
τις κουκούλες σε απευθείας μετάδοση.
Οπότε συνεχίστε να παίζετε λίγο ακόμη με τις κούκλες – συγγνώμη
το PSI ήθελα να πω.
Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να ανακοινώσετε την χρεοκοπία την
ημέρα της επόμενης δημοσιογραφικής απεργίας…
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ο... Εφραίμ.
σελ. 8

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

Κανένας συµπολίτης µας στο Παλαιό
Φάληρο χωρίς
ρεύµα
σελ. 5

Εγκρίθηκε µε συντριπτική πλειοψηφία ο
προϋπολογισµός στον
Άλιµο.
σελ. 9

Μίνι καζίνο στο Παλαιό
Φάληρο.
σελ. 6

Τ.Ο.Ν.∆. Αλίµου Μαρία Πανούση: “Την
Πρωτοµαγιά πρωθυπουργός θα είναι ο Αντώνης Σαµαράς.
σελ. 8

Ο Χρήστος Δουρίδας και

Ερώτηση Βαρβιτσιώτη
για το Νεκροταφείο στη
Γλυφάδα.
σελ. 10

ΤΑΣΟΣ ΤΑΣΤΑΝΗΣ

“Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα της Διοίκησης Κόκκορη”.
σελ. 11

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙ∆ΗΣ: Με τιµά η απόφαση του Γιάννη
Σγουρού.
σελ. 11

Όργια αυθαιρεσίας και παρανομίας συμβαίνουν στο
Δήμο Ελληνικού.
σελ. 12

Με ευχές, συναίνεση και...
λίγες πρόκες το πρώτο
δημοτικό συμβούλιο του
2012 στα 3Β.
σελ. 13

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης στον Πρωτέα της
Βούλας
σελ. 15

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Αναρτήθηκε 25-1-2012 ΣΤΟ 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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Δημοτικό ρεπορτάζ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ - ΠΑΛΑΤΙ στο Παλαιό Φάληρο
Προϋπολογισμός
Μελέτης

Εντός του μηνός
αναμένεται
να υπογραφεί
η Προγραμματική
Σύμβαση ανάμεσα στον
Περιφερειάρχη Αττικής
Γιάννη Σγουρό και το
Δήμαρχο
Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη.

Σ

την τελική ευθεία απ' ότι φαίνεται
μπήκε η ανέγερση ενός ακόμη μεγάλου έργου στο δήμο Παλαιού Φαλήρου.
Πρόκειται για την κατασκευή του νέου
κλειστού γυμναστηρίου πολλαπλών χρήσεων, προϋπολογισμού 8.195.330
ευρώ, το οποίο θα είναι ένα πραγματικό
Παλάτι στην παραλιακή ζώνη.

Η τεχνική έκθεση - τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τρία (3) κεφάλαια με λεπτομέρειες επί της
κατασκευής του, που όταν ολοκληρωθεί, θα έχει,
μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει
πολλά ομαδικά αθλήματα, όπως BASKET, VOLLEY, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5 κ.ά.
Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, προβλέπεται να υπογραφεί εντός του τρέχοντος μηνός,
με υπογράφοντες τον Περιφερειάρχη Αττικής
Γιάννη Σγουρό και τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη.
Η μελέτη του έργου παρουσιάστηκε σε διαφάνειες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, το απόγευμα της Τετάρτης
28-12-2011, ημέρα κατά την οποία συζητήθηκε
από το σώμα και ο Προϋπολογισμός του 2012.
Αξίζει να σημειωθεί πως, υπάρχει χώρος 25
στρεμμάτων, που θα δενδροφυτευθεί εξ ολοκλήρου, με αποτέλεσμα, το κλειστό αυτό Παλάτι
- Γυμναστήριο να βρίσκεται μέσα σε μια όαση
πρασίνου, καθιστώντας το έτσι ένα κόσμημα για
όλα τα νότια προάστια και όχι μόνο για την πόλη
του Φαλήρου. Και βέβαια, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι, θα αποτελεί συνέχεια δύο άλλων μεγάλων έργων που θα κατασκευαστούν λίγο πιο

πέρα, της νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης και της νέας
Μητροπολιτικής Όπερας.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας από έγκυρες
πηγές, μετά την εγκατάσταση του εργολάβου, το
έργο προβλέπεται να παραδοθεί σε χρονικό διάστημα 16 μηνών στο Δήμο.
Πολλοί βέβαια, θα απορήσουν για το χρόνο παράδοσης, αλλά ας μη ξεχνάμε πως, γι' αυτή τη Δημοτική Αρχή που διοικεί τα τελευταία χρόνια, κάτι
τέτοιο έχει αποδειχθεί ότι είναι εφικτό, δεδομένου πως, το νέο Δημαρχιακό Μέγαρο, κάτω από
τη συνεχή καθημερινή παρουσία και επίβλεψη του
Δημάρχου κ. Χατζηδάκη, ολοκληρώθηκε μέσα σε
20 μήνες!

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το νέο κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων με συνολική χωρητικότητα 990 θέσεων θα
εγκατασταθεί στην παραλιακή ζώνη και συγκεκριμένα στο Βορειοανατολικό τμήμα του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου, ανατολικά του
υφιστάμενου συγκροτήματος του Ανοικτού Κολυμβητηρίου, αθλητικές δραστηριότητες του
δήμου.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο που θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για εξοικονόμηση
ενέργειας και με αυτόνομη κατά το δυνατό ενεργειακή κάλυψη των αναγκών του. Θα διαθέτει
επίσης όλες όσες κρίνονται απαραίτητες θέσεις
εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης και ψύξης.
Ο συνδυασμός της ενεργειακής κάλυψης με τη
βιοκλιματική αντιμετώπιση των συστημάτων δόμησης θα εκπληρώσει τον πιο πάνω στόχο και θα

προβάλλει την αποδοτικότητα των λειτουργιών
του κτιρίου όχι μόνο στα αθλητικά αλλά και στα
κοινωνικά δρώμενα του Δήμου.
Ο προσανατολισμός του κτιρίου είναι κατά τον
μεγάλο του άξονα Ανατολικός - Δυτικός. Οι κερκίδες κατασκευάζονται στη μικρή Δυτική πλευρά
και συνεπώς ο αγωνιστικός χώρος έχει κατά τον
μεγάλο του άξονα προσανατολισμό Βορρά Νότο. Με τη διάταξη αυτή εξασφαλίζεται και ο
σωστός φυσικός φωτισμός της αίθουσας χωρίς
να προκαλούνται ενοχλητικές θαμβώσεις ή αντανακλάσεις.
Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται η κατασκευή δύο γηπέδων καλαθοσφαίρισης, πέντε γηπέδων αντισφαίρισης και ενός γηπέδου
ποδοσφαίρου. Τα γήπεδα αυτά είναι ανοικτά και
χωροθετούνται σε συνέχεια των υφισταμένων
στην Ανατολική περιοχή του Αθλητικού Κέντρου.
Ο ενδιάμεσος ελεύθερος περιβάλλων χώρος θα
διαμορφωθεί κατάλληλα για την κίνηση πεζών
ενώ παράλληλα θα σημανθούν οι περιοχές κίνησης οχημάτων ασφαλείας και τροφοδοσίας.

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

Εκσκαφές - καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 200.000 ευρώ.
Σκυροδέματα 400.000 ευρώ.
Κερκίδες 25.000 ευρώ.
Πάσσαλοι 500.000 ευρώ.
Μεταλλικά 255.000 ευρώ.
Τοιχοδομές 210.000 ευρώ.
Ξυλουργικά 135.000
Μεταλλουργικά -Αλουμινοκατασκευές
συμπεριλαμβ. των υαλουργικών
200.000 ευρώ.
Καλύψεις, επενδύσεις, επιστρώσεις,
εξοπλισμός 890.000
Υδραυλικά, αποχετεύσεις, πυρόσβεση 200.000.
Ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, ανελκυστήρας 535.000.
Κλιματισμός, θέρμανση, αερισμός,
καύσιμο αέριο 650.000
Πράσινο, διαμορφώσεις, περιφράξεις 155.000.
Ανοικτά γήπεδα 400.000 ευρώ.
Μελέτη εφαρμογής 175.000.
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών /
ηλιακών 250.000 ευρώ.
Γενικό άθροισμα Δαπανών
5.180.275 ευρώ.
Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου 18% 932.450 ευρώ.
Συνολική κατά τη μελέτη αξία του
έργου 6.112.725 ευρώ.
Απρόβλεπτες δαπάνες 0.9%
550.145 ευρώ.
Συνολική κατά τη Μελέτη προβλεπομένη δαπάνη του έργου 6.662.870
ευρώ.
ΦΠΑ 23% 1.532.460 ευρώ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
8.195.330 ευρώ.
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Η “ΑΘΗΝΑ” ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης κόβει την πίτα. Δεξιά του η Πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Καφούρου και αριστερά η αντιπρόεδρος Κική Περρέα. ΔΕΞΙΑ.
Δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Από αριστερά. Γιώργος Καραμαρούδης, Στέλιος Βαλέτας, Νίκος Δέτσης και Ιπποκράτης Σαββούρας.

Ο Χατζηδάκης κάνει έργα,
η Αρσενίδου κερνάει...

Μ

ε ένα κουτί γλυκά ανά χείρας κερνούσε όσους
ήταν παρόντες στο δημοτικό συμβούλιο της
Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου η δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης στο Παλαιό Φάληρο, Αναστασία Αρσενίδου.
Όταν τη ρώτησαν προς τι το κέρασμα, τους άφησε
όλους, κατά το κοινώς λεγόμενο, "κάγκελο" με την
απάντησή της. "Εγώ, είπε "θέλω να είμαι συνεπής
σ' αυτό που είχα δηλώσει, ότι, όταν θα βλέπω τον
"αντίπαλό" μου, το δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη
να πραγματοποιεί κάποιο έργο στην περιοχή της
Αμφιθέας, θα έρχομαι στο δημοτικό συμβούλιο και
θα κερνάω γλυκά, ως ένδειξη αναγνώρισης και εκφράζοντας ταυτόχρονα τις ευχαριστίες μου, γι'
αυτά τα έργα της διοίκησης".
Σ.Σ.: Συνεπής στο λόγο η καλή δημοτική σύμβουλος. Κι όταν σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αναγνωρίζουν με τόσο... γλυκό τρόπο το έργο της
διοίκησης, σημαίνει πως ο δήμος πάει καλά.

Το παράπονο του Ανδρέα...

Δ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Βίκυ Ανδρικοπούλου, Ευφροσύνη Ζήση, Ευαγγελία Φακιολά και Ανδρέας Δούμας. ΜΕΣΟΝ. Η Κατερίνα Αναγνώστου, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, εύχεται στους καλεσμένους υπό το βλέμμα της Αντιπροέδρου του συλλόγου "ΑΘΗΝΑ" Κικής Περέα. ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Η πρώην Αντιδήμαρχος και νυν Γραμματέας της "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ" Μαίρη Φωτίου ευχόμενη υγεία σε όλες και όλους. Το κομμάτι της πίτας που έκοψε, το αφιέρωσε σε όλα τα παιδιά του κόσμου.
ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ - ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Κ

άθε χρόνο και καλύτερα για τον Γυναικείο Εξωραϊστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο "ΑΘΗΝΑ" στο
Παλαιό Φάληρο.
Αυτό φάνηκε καθαρά στην πρόσφατη εκδήλωση που
πραγματοποίησε στο Πολιτιστικό Κέντρο της οδού
Σολωμού αρ. 40, κατά τη διάρκεια κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, το απόγευμα της Δευτέρας 16/1
όπου παρευρέθη σχεδόν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, καθώς και πλήθος φίλων του δραστήριου αυτού Συλλόγου.
Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου Μαρία Καφούρου, που πλαισιωμένη από
τις κυρίες του συλλόγου, μας καλωσόρισε όλες και
όλους.
Ακολούθησε ένα μουσικό εορταστικό πρόγραμμα, το

οποίο άρχισε με τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς και
έκλεισε με την Επτανησιακή καντάδα "Απόψε την κιθάρα μου", όπου όλοι οι καλεσμένοι τραγουδούσαν,
συνοδεύοντας το τρίο εγχόρδων, δημιουργώντας έτσι
μια πολύ ζεστή και γλυκειά ατμόσφαιρα.
Φέτος, τα "φλουριά" ήταν δύο. Το ένα, προσφορά
της γνωστής φαληριώτισσας Ευφροσύνης Ζήση, και
το άλλο, της δημοτικής συμβούλου της μειοψηφίας
Αναστασίας Αρσενίδου, τα οποία βρήκαν στα κομμάτια που έκοψαν, ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας και πρώην Νομάρχης Θεόδωρος Κανέλλος και η
"Οικολογική Συνεργασία", που εκπροσωπήθηκε επίσημα από την Βίκυ Βλάχου.
Το "παρών" έδωσαν, ο δήμαρχος της περιοχής Διονύσης Χατζηδάκης, οι Αντιδήμαρχοι Βίκυ Ανδρικοπούλου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, Ανδρέας Δούμας
και η Αντιδήμαρχος παιδείας και δια βίου Μάθησης

του Δήμου Νέας Σμύρνης Κλαίρη Δεληγιάννη.
Από τους δημοτικούς συμβούλους Παλαιού Φαλήρου,
διακρίναμε τις κυρίες: Μαρία Μηλαϊτη, Ολυμπία Αναστασοπούλου, Μαρία Ζάγκα, Μαρία - Πόπη Κωττάκη,
Αναστασία Αρσενίδου, τους κυρίους Γεώργιο Ασημακόπουλο, Στέλιο Βαλέτα, Γιώργο Βασιλείου, Γιάννη
Βουλγαρέλλη, Γιάννη Γουλιέλμο, Νικόλαο Δέτση, Θεόδωρο Κανέλλο, Γεώργιο Καραμαρούδη, Σπύρο Μινέτο, Γιάννη Τριάντο και Ιπποκράτη Σαββούρα.
Παρών επίσης, και ο πρόεδρος της Στέγης Θηλέων
"ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ", πρώην δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Στακιάδης.
Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην Φαληριώτισσα Περιφερειακή Σύμβουλο, εκλεγείσα με τον
Περιφερειάρχη κ. Σγουρό, Κατερίνα Αναγνώστου, η
οποία αφιέρωσε το κομμάτι της πίτας που έκοψε, στην
Περιφέρεια Αττικής.

ικαιολογημένο παράπονο εξέφρασε ο δημοτικός σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου Ανδρέας
Δούμας, στη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου.
Σαν ένας από τους πλέον συνεπής εθελοντής αιμοδότης της περιοχής,
μαζί
με
τους
συναδέλφους του Γιάννη Φωστηρόπουλο και Γιώργο Ασημακόπουλο,
εξέφρασε το
παράπονό του για τη μικρή προσέλευση στην αιμοδοσία που
είχε προηγηθεί λίγες μέρες νωρίτερα.
Όπως ακούστηκε να λέει, αυτό οφείλεται κυρίως
στο ότι πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, ανάμεσά
τους και οι μη εκλεγέντες που ήταν υποψήφιοι με
όλες τις παρατάξεις, δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του δήμου, με αποτέλεσμα αυτή τη φορά
να συμπληρώσουν κάτω από 100 φιάλες αίμα.
Λίγο αργότερα, όπως μας ενημέρωσε και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος, μάθαμε ότι, στο ένα τρίτο σχεδόν των προσελθόντων
εθελοντών αιμοδοτών δεν επετράπη από τους γιατρούς του Ασκληπιείου Βούλας να δώσουν αίμα,
λόγω του ότι εκείνη την περίοδο, είχαν ή, μόλις
είχαν αποθεραπευτεί από διάφορες ιώσεις της εποχής.

Το μήνυμα του Δημάρχου
προς τον εθελοντή αιμοδότη

Γ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Ασημακόπουλος, Γιώργος Βασιλείου και Αναστασία Αρσενίδου. ΜΕΣΟΝ. Η δημοτική σύμβουλος Μαρία Ζάγκα. ΔΕΞΙΑ Η περιφερειακή σύμβουλος Κατερίνα Αναγνώστου και οι δημοτικοί σύμβουλοι, Μαρία Κωττάκη, Γιώργος Καραμαρούδης και Ολυμπία Αναστασοπούλού.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Οι αδελφές Λάζαρη επί τω μουσικό έργω. ΜΕΣΟΝ. Μαρία Κωττάκη, Κλαίρη Δεληγιάννη και Μαίρη Ράνιετ. ΔΕΞΙΑ.Ο αντιδήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος,
ανάμεσα στις Μαρία Καφούρου, Ροζάννα Μιχαηλίδου, Εύη Κονταρίνη, Μαίρη Ράνιετ και Βασιλική Τερζή.

ια το θέμα της αιμοδοσίας, ο δήμαρχος Παλαιού
φαλήρου κ. Διονύσης Χατζηδάκης, απηύθυνε το
παρακάτω μήνυμα:
"Αισθάνομαι βαθύτατα υποχρεωμένος, τόσο ο
ίδιος, όσο και οι συνεργάτες μου από το Τμήμα
Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής,
να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας
ευχαριστίες για το ανεκτίμητο
"Δώρο ζωής", που ανιδιοτελώς
και με μοναδικό κίνητρο την
αγάπη για τη ζωή και τον συνάνθρωπό σου προσέφερες.
Δεν δίστασες, με κινητήριες δυνάμεις το πύρωμα καρδιάς και τη φλόγα της ψυχής
σου, να τεντώσεις το χέρι σου, για να προσφέρεις
το αίμα σου, σαν ελπίδα ζωής στον πάσχοντα συνάνθρωπό σου.
Ελπίδα και ευχή όλων είναι ότι θα συνεχίσεις και
στο μέλλον με περισσότερο ενθουσιασμό την προσφορά αίματος και ότι αυτή την ωραία συνήθεια θα
τη μεταδώσεις και σε άλλους, συγγενείς, γνωστούς
και φίλους.
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Κανένας συμπολίτης μας στο
Παλαιό Φάληρο χωρίς ρεύμα

ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ
Μία συγκλονιστική µαρτυρία

Τ

Αριστερά. Η συγγραφέας του βιβλίου Στέλα
Λέτσιου (δεύτερη από δεξιά), ανάμεσα στη
διατροφολόγο Ντορίνα Σαλβιέρα, και τη δημοσιογράφο και υποψήφια βουλευτή Αχαϊας,
συντονίστρια της παρουσίασης Νατάσσα Ράγιου. Επάνω. Η πρόεδρος της ΔΗ.ΣΥ. Ντόρα
Μπακογιάννη.
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Τ

ο βράδυ της Δευτέρας 9-1-2012 στον Πολυχώρο
"ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ" του Δημαρχιακού Μεγάρου Παλαιού Φαλήρου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση
του βιβλίου "Anorexia Nervosa" της Στέλας Λέτσιου,
των εκδόσεων "ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ".
Το βιβλίο αυτό, είναι μια εκ βαθέων μαρτυρία της
συγγραφέως, η οποία εδώ και κάποια χρόνια βιώνει
καθημερινά τις επιπτώσεις της ψυχογενούς ανορεξίας,
που οφείλεται σε ψυχολογικά αίτια της παθολογικής
αποστροφής προς το φαγητό, κάτι που μπορεί να
οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο.
Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του προς τους
καλεσμένους ο δήμαρχος της πόλης Διονύσης Χατζηδάκης, λέγοντας πως, η νευρική ανορεξία έχει
πάρει διαστάσεις επιδημίας στην εποχή μας και αξιολογείται πλέον ως μία από τις συχνότερες ψυχογενείς διαταραχές που ταλανίζει τις νέες γυναίκες,
κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες του Δυτικού κόσμου.
Η ίδια η Στέλα, 29 ετών σήμερα, με βουρκωμένα
μάτια μίλησε για την οδυνηρή περιπέτεια που ζει για
15 ολόκληρα χρόνια, ευχαριστώντας την οικογένειά
της, η οποία στάθηκε στο πλευρό της από την πρώτη
στιγμή αλλά και τη διαιτολόγο - διατροφολόγο της
κυρία Σαλβιέρα, που, σιγά μα σταθερά, την οδηγεί
κάθε μέρα και πιο κοντά στην έξοδο του σκοτεινού
αυτού τούνελ που μπήκε σε ηλικία 14 ετών, μαθήτρια
του γυμνασίου ακόμη.
Αξίζει να πούμε πως, σε όλη τη διάρκεια της ενδιαφέρουσας αυτής παρουσίασης, την οποία παρακολουθούσε και η μητέρα της Στέλας, η συγγραφέας
κρατούσε το χέρι της διαιτολόγου της, η οποία απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι, όλα έως τώρα
εξελίσσονται αργά βέβαια, όμως, ομαλά και πως,
έχουν να διανύσουν ακόμη και άλλο δρόμο
Η Στέλα, στη σύντομη ομιλία της, μας αποκάλυψε πως
όλα ξεκίνησαν από την ώρα που νόμισε ότι είχε περισσότερα κιλά από το κανονικό βάρος για την ηλικία της. Ήταν η περίοδος εκείνη που με τις φίλες και
συμμαθήτριές της συζητούσαν τέτοιου είδους θέματα.
Μετά από αυτό λοιπόν, άρχισε να τρώει κάθε φορά
και λιγότερο, να κοιτάζεται στον καθρέφτη και να τα
βάζει με τον εαυτό της, πιστεύοντας ότι δεν έχει αδυνατίσει όσο θα έπρεπε. Ακόμη και ένα μήλο να
έτρωγε, για παράδειγμα, ήταν αρκετό για να θυμώνει

Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο τ. δ.σ. Νίκος Χαλαμανδάρης, ενώ πίσω τους
διακρίνεται η τ. δ.σ. Ευαγγελία Φακιολά.

με τον εαυτό της! Αυτό είχε σαν συνέπεια να μην
τρώει κάποια στιγμή καθόλου κι έτσι να βρεθεί σε
αυτή την τραγικά άσχημη κατάσταση.
Το βιβλίο αυτό, δεν ήταν παρά, η απόφασή της να
γράψει και στο χαρτί τις εμπειρίες που έζησε, όταν
άρχισε να αισθάνεται κάπως καλύτερα.
Όπως μας αποκάλυψε, αυτό έγινε κάποιο βράδυ που,
κουρνιασμένη στον καναπέ του σπιτιού της, συνειδητοποίησε την ομορφιά και την αξία της ζωής.
Ιδιαίτερη στιγμή, ήταν αυτή κατά την οποία η Πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας (ΔΗ.ΣΑ) κυρία
Ντόρα Μπακογιάννη, που μιλώντας από καρδιάς, σαν
γυναίκα και μητέρα, χειροκροτήθηκε θερμά από
όλους τους καλεσμένους, ενώ σχολιάστηκε ευμενώς,
το γεγονός πως, παρακολούθησε όλη την εκδήλωση
από την αρχή μέχρι το τέλος.
Μαζί με τη συγγραφέα Στέλα Λέτσιου και τη διατροφολόγο της Ντορίνα Σαλβιέρα, στο πάνελ παρουσίασης ήταν η εκπρόσωπος του Υφυπουργού Υγείας
Μάρκου Μπόλαρη και η δημοσιογράφος, υποψήφια
βουλευτής Αχαϊας της Ν.Δ. Νατάσσα Ράγιου, η οποία
και συντόνισε την όλη εκδήλωση.
Παρόντες επίσης, και οι υποψήφιοι βουλευτές της
ΔΗ.ΣΑ Θεόδωρος Δαμιανός, Γιάννης Οικονόμου, η
πρώην Αντιδήμαρχος Αθηναίων και δημοτική σύμβουλος Τόνια Κανελλοπούλου, η οποία είναι και η
Γραμματέας Κοινωνικών Οργανώσεων της "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ", ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαιού Φαλήρου Γιώργος
Χρυσοβερίδης, ο πρώην Νομάρχης και νυν δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Θεόδωρος Κανέλλος, οι Αντιδήμαρχοι Π. Φαλήρου Βίκυ
Ανδρικοπούλου, Γιάννης Φωστηρόπουλος και Γιώργος Πράπας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Μιχαλοπούλου, Μαρία Κωττάκη, Μαρία Μηλαϊτη, Ολυμπία
Αναστασοπούλου, Βασιλική Κασιμάτη, Αλέξανδρος
Πανταζής, Ντίνος Νικολαϊδης, Γιώργος Καραμαρούδης Γιάννης Γουλιέλμος, οι τέως Αντιδήμαρχοι Νίκος
Γιαννιός και Νίκος Χαλαμανδάρης, Μαίρη Φωτίου, τ.
Αντιδήμαρχος και νυν Γραμματέας της "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ" Παλ. Φαλήρου, η Ευαγγελία Φακιολά, τ.
δημοτική σύμβουλος Π. Φαλήρου και σήμερα Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "Παιδικοί Σταθμοί
Παλαιού Φαλήρου, η Πρόεδρος του Περιφερειακού
τμήματος "ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ" Π.Σ.
Παλαιού Φαλήρου Βιβή Θεοδοσίου, η Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Γυναικείου Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου "ΑΘΗΝΑ" Μαρία Καφούρου, ο Πρό-

Η πρόεδρος της “Δημοκρατικής Συμμαχίας” Ντόρα
Μπακογιάννη και ο δ.σ. Θεόδ. Κανέλλος.

εδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Κρητών Π. Φαλήρου
κ. Δρυγιαννάκης, καθώς και πολλοί άλλοι.
Τέλος να σημειώσουμε πως, ο εκδότης του βιβλίου
Νίκος Μουρατίδης, τόσο στη δική του παρέμβαση επί
σκηνής, όσο και σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης,
ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί όπως εξομολογήθηκε, ανταποκρίθηκε με όλες του τις δυνάμεις στο
έργο αυτό, στο οποίο η Στέλα ακούμπησε και του εμπιστεύθηκε την ψυχή της.
Αιτία αυτού του απογοητευτικού και δυσάρεστου
φαινομένου, είναι η συσχέτιση που κάνουν τα νεαρά
κορίτσια του λεπτού με το ωραίο. Μια τάση προς την
τελειοθηρία, ο φόβος για πιθανή ταπείνωση ή γελοιοποίηση, μια επιθυμία να είναι πάντα το σωστό πρότυπο. Η πεποίθηση ότι το να είσαι τέλειος είναι
αναγκαία προκειμένου να αγαπηθείς. Όμως όλα αυτά
τα προκαλεί η ίδια η κοινωνία μας, καθώς τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης και η Μόδα, προβάλλουν καθημερινά μία κατηγορία ψηλών, όμορφων, καλλίγραμμων και αψεγάδιαστων γυναικών, αναγκάζοντας
το πλείστον των γυναικών να θέλουν να τους μοιάσουν απεγνωσμένα.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης μία νέα γυναίκα, η δημοτική σύμβουλος Μαρία Κωττάκη, μας κατέθεσε
λίγες σκέψεις πάνω σ' αυτό το πρόβλημα, που
ολοένα και περισσότερο βασανίζει τα νέα κορίτσια, την anorexia nevroza.
"Η νευρική ανορεξία δεν είναι ένα απλό παιχνίδι. Άμα
το κερδίσεις, κερδίζεις όντως πολλά, αλλά άμα το χάσεις, χάνεις πολλά περισσότερα, ακόμα και την ίδια
σου τη ζωή. «Το 25% των ατόμων με διατροφική
διαταραχή θεραπεύεται. Το 50% παλεύει και το υπόλοιπο 25% καταλήγει.
Τώρα τελευταία βέβαια, έχει παρατηρηθεί κάποια κοινωνική επαγρύπνηση, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει
ότι το πρόβλημα έχει λυθεί.
Ας ελπίσουμε μόνο αυτό το φαινόμενο να σταματήσει εδώ.
Ας αποδεχτούμε τον εαυτό μας όπως είναι, χωρίς να
τον συγκρίνουμε με τα πρότυπα, που προβάλλονται.
Η συμβολή των γονέων είναι πολύτιμη και τις περισσότερες φορές είναι οι μόνοι σύμμαχοι από την
πλευρά της ζωής.
Ας μπούμε όλοι λοιπόν σε αυτή την πλευρά της ζωής
και ας βοηθήσουμε όσα άτομα υποφέρουν καθώς
έτσι θα ενδυναμώσουμε και τον εαυτό μας..."

Ο υποψήφιος βουλευτής της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ Γιάννης Οικονόμου.

ο δημοτικό συμβούλιο Π.Φαλήρου ας αναλάβει
τις ευθύνες του επιτέλους,να σταματήσει εδώ η
απραξία και αδιαφορία του δημοτικού συμβουλίου της
πόλης απέναντι στο άδικο και αντικοινωνικό χαράτσι.
Ως πολίτης που γεννήθηκα πρίν 51 χρόνια και μεγάλωσα στα χωράφια, στις γειτονιές και στην παραλία του
δήμου μας, ως ένας απλός πολίτης ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους που αγωνίζονται να μην
ΤΟΥ
χαθεί όχι μόνο ο δεσμός της
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
και τα κοινωνικά δικαιώματα
ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ και ελευθερίες που κατακτήθηΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
καν με αίμα απο εκείνους που
μας έφεραν στην ζωή,την ζωή
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
που σήμερα μάς κλέβουν και
αργά-αργά δολοφονούν συμμορίες για την κυριαρχία εξουσίας και χρήματος.
Επειδή δήμος είμαι (και) εγώ, επειδή για ότι κοινωνικό ζήτημα αφορά τον δήμο μου (και όχι μόνο) έχω
λόγο και δικαίωμα να καταθέτω την αποψή μου και όπου
χρειασθεί να παρεμβαίνω, επειδή προϋπόθεση για το συλλογικό καλό των συμπολιτών σου δεν είναι να είσαι
"εκλεγμένος" ή "εκπρόσωπος παράταξης".
Απαιτώ από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης
μας:
1. Nα σταματήσει να παραμένει αδιάφορο και αμέτοχο μπροστά στην καθημερινή οικονομική μας εξόντωση
και εξαθλίωση και να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της
παλαιοφαληριώτικης κοινωνίας πού (όπως άλλωστε το
σύνολο του ελληνικού λαού )αιμορραγεί απο τις φοροεπιδρομές, τα κατασταλτικά μέτρα λιτότητας,την ανεργία,
την περικοπή μισθών και συντάξεων κ.ά.
2. Nα αναλάβει όλες τις πρωτοβουλίες για να υποστηρίξει νομικά και πρακτικά (σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους Αθήνας και Πειραιά)τους
συνδημότες μας που ΔΕΝ θα πληρώσουν το παράνομο
και εβιαστικό χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, είτε γιατί έχουν
εξαντληθεί τα τελευταία χρόνια οικονομικά και είναι ανήμποροι πλέον να σηκώσουν τα βάρη που επιβάλλει η ντόπια οικονομική-πολιτική βαρβαρότητα με τις εντολές
Τραπεζιτών-Ευρωπαϊκής Ενωσης-ΔΝΤ, είτε γιατί Αρνούνται (και πολύ σωστά)να πληρώσουν ένα ακόμη απαράδεκτο και άδικο μέτρο ,αυτό του ειδικού τέλους ακινήτων
με την Τρομοκρατία και Απειλή της διακοπής ρεύματος
πάνω απ τα κεφάλια μας, πάνω απ τα σπίτια μας.
3. Nα εμποδίσει και να αποτρέψει κάθε αυθαίρετη και
καταχρηστική διακοπή ρεύματος επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην πόλη μας που έχουν αρνηθεί να πληρώσουν
το χαράτσι αλλά και σε όσους απο τους συνανθρώπους
μας στόν δήμο βρίσκονται σε δύσκολες και τραγικές οικονομικές συνθήκες αδυνατώντας στοιχειωδώς να ανταπεξέλθουν στο ολοένα αυξανόμενο κόστος επιβίωσης.
4. Nα στηρίξει κάθε κίνηση που θα έχει σαν στόχο να
υπερασπίσει το ΝΟΜΙΜΟ δικαιωμά μας να έχουμε ρεύμα,
κάθε κίνηση που θα προστατεύσει τήν παροχή των δημόσιων κοινωνικών αγαθών απ τον αυταρχισμό και την
βία της εξουσίας και των κερδοσκόπων.
5. Nα λειτουργήσει γραφείο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης(με νομική συνδρομή) των συμπολιτών μας δημοτών για την εξόφληση μόνο του λογαριασμού ΔΕΗ
(μέσω ΑΤΜ)και των δημοτικών τελών, καθώς και για την
συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών πού θα
χρειασθούν για την προσφυγή των πολιτών (εξώδικο,ασφαλιστικά μέτρα) κατά του χαρατσιού και της ΔΕΗ.
6. Nα περιορίσει την άσκοπη χρήση και κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους του
δήμου,να μειώσει το κόστος των δημοτικών τελών και να
εξαιρέσει απο την καταβολή τους εκείνους τους συμπολίτες μας και τις οικογενειές τους που βρίσκονται στην
"γκρίζα ζώνη" της καλπάζουσας ανέχειας και φτώχειας.
Η ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ KANENA XAΡΑΤΣΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ
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Δημοτικό ρεπορτάζ

Μανώλη Πελοποννήσιου
"Η Κίµωλος στον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο και στην Κατοχή..."

Αριστερά. Ο συγγραφέας Μανώλης Πελοποννήσιος μπροστά στην αφίσα του βιβλίου. Δεξιά. Ο Μανώλης Πελοποννήσιος όρθιος χειροκροτεί το Δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη στον επίλογο της ομιλίας του.
φο-

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Η

αναφορά γίνεται για την παρουσίαση του βιβλίου "Η Κίμωλος στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
και στην Κατοχή. Συμβολή Μήλου - Σίφνου Σερίφου", του Ναυάρχου Λ. Σ. (ε.α.) Μανώλη Α. Πελοποννήσιου, επιτίμου Αρχηγού Λ.Σ. και Μέλους του
Τάγματος της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Μέσα σε ένα κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο και παρόντος του δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη, της ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος, του
πρώην Νομάρχη Θεόδωρου Κανέλλου, του π. Αναπληρωτή Νομάρχη Χάρη Πασβαντίδη, της αντιδημάρχου Βασιλικής Ανδρικοπούλου, ανθρώπων της
ναυτιλίας, των γραμμάτων και των τεχνών κ. ά.
Παρουσιαστές της εκδήλωσης ήταν οι κ. κ. Μάνος Βερνίκος, πλοίαρχος Ε.Ν., Κώστας Δούκας, Συγγραφέας Δημοσιογράφος, Μιχάλης Μπαλαφούτης, Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) - Πλοίαρχος Ε.Ν. και Χάρης Μπαμπούνης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Λίγα λόγια για το βιβλίο. Ο χαρακτήρας του βιβλίου

Αριστερά. Ο συγγραφέας Μανώλης Πελοποννήσιος ανάμεσα στους ομιλητές. Μέσον. Ο σκηνοθέτης Νίκος Κούνδουρος με την Θαλασσινή Παπαδάμ. Δεξιά. Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης ανάμεσα στον συγγραφέα Μανώλη Πελοποννήσιο, την αντιδήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Βίκυ Ανδρικοπούλου, τον Μάνο Βερνίκο, την Θαλασσινή Παπαδάμ, τον πρώην Νομάρχη και νυν δημοτικό σύμβουλο Παλαιού Φαλήρου Θεόδωρο Κανέλλο και τον Νικόλα Κονταρίνη.
είναι διττός. Αποτελεί πρωτογενή πηγή καθ' όσον ο
συγγραφέας έζησε πολυάριθμα από τα αναφερόμενα
γεγονότα και συνεισφέρει τις δικές του, καθαρά προσωπικές εμπειρίες.
Παράλληλα, αποτελεί ιστορικό πόνημα, επειδή προσεγγίζει με κριτική ματιά, έγγραφα, φωτογραφίες, προ-

"Μίνι" καζίνο στο Παλαιό Φάληρο

ο Πολιτιστικό Κέντρο «ΦΛΟΙΣΒΟΣ» του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, που αποτελεί σύμβολο και σήμα κατατεθέν του Δήμου, ενώ χαρακτηρίζεται μνημείο που ανήκει στην ιστορική και
πολιτισμική κληρονομιά της περιοχής, φιλοξενεί
την 3η κατά σειρά Εικαστική Έκθεση και Σειρά Πολιτισμικών Εκδηλώσεων «ΤΕΧΝΟΣΦΑΙΡΑΣ» Ομάδας Ελλήνων Εικαστικών και Πολιτισμικών
Δημιουργών-με τίτλο: «ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΣ…»

Έ

ευρώ.
Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Αθηνών, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, με κατηγορίες κακουργηματικού και
πλημμεληματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση.

Πέραν των παρουσιαστών, για τον Μανώλη Πελοποννήσιο και την πολύπλευρη δράση του, μίλησαν επίσης
ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Ευγενίδης και η Δ/ντρια κυρία Θαλασσινή Παπαδάμ.

Πολιτιστικά δρώμενα στον Φλοίσβο Π. Φαλήρου

Τ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
να μίνι καζίνο εντόπισαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών στην περιοχή του
Παλαιού Φαλήρου, που λειτουργούσε μέσα σε κατάστημα-καφέ.
Συνελήφθησαν για την υπόθεση αυτή με την αυτόφωρη διαδικασία, συνολικά έξι (6) άτομα, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης ο οποίος απουσίαζε.
Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται ένας 55χρονος ημεδαπός, προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, τρεις ημεδαποί εργαζόμενοι και δύο ημεδαποί
παίκτες.
Κατά την διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Δεκαοκτώ (18) κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή με λογισμικό πρόγραμμα τύπου «ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ».
Τριάντα (30) οθόνες Η/Υ.
Τριάντα (30) πληκτρολόγια.
Το χρηματικό ποσό των εκατόν ενενήντα (190)

ρικές διηγήσεις και δημοσιευμένα κείμενα ανθολογημένα με αφοσίωση και φαντασία. Οι δεκαετίες που
παρήλθαν από τα εξιστορούμενα, επέτρεψαν στον συγγραφέα την απόσταση που διασφαλίζει την ισορροπημένη, έκθεση αλλά δεν έσβησαν το πάθος για την
αλήθεια... (Εκδόσεις: Κ.Μ. Ζαχαράκης).

Οι Εικαστικοί καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι:
XΛΟΗ Ν. ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΟΛΑΝΔΑ ΑΝΘΗ-ΒΑΡΟΤΣΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΡΕΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΡΟΣΩ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΒΙΛΛΙΩΤΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΓΚΑΖΙΑΝΗ, ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΛΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜΟΥΡΟΥΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΚΑΤΟΣ, ΣΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, OK-

TABIΑ ΚΑΜΣΗ, ΓΩΡΓΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ-ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΜΑΛΙΑΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΛΙΑΡΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΜΑΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΦΕ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ,
ΚΑΙΤΗ ΠΑΡΤΑΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΛΙΔΗΣ, ΑΘΗΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ, ΘΩΜΑΪΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΙΤΑ
ΡΟΓΚΤ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΡΤΕΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΜΠΟΥΡΗ, ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΡΡΑ ΧΑΤΖΗ-ΚΑΒΒΟΥΝΗ,
ΦΡΟΣΩ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΩΡΕΜΗ.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου και ώρα 6.30 μ.μ.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι Δήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ και ο Καθηγητής ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΚΗΣ, Διευθυντής
Υπουργείου Πολιτισμού.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: Νικόλα Κονταρίνη

Θάνος Ορφανός:

“Πρωταρχικό µας µέληµα είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής των δηµοτών µας
που πλήττονται από τα άγρια µέτρα του µνηµονίου”

Ό

πως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν,
μετά την εποχή του Δημάρχου Βασίλη Ξένου
στον Άλιμο, ο μόνος δήμαρχος που κατάφερε να
εκλεγεί για δεύτερη συνεχή 4ετία, είναι ο σημερινός δήμαρχος Θάνος Ορφανός. Δεδομένου
ότι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα, και έτσι
όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα σχετικά
με την βιαστική, κατά πολλούς, εφαρμογή του
νόμου "Καλλικράτης" και του γεγονότος ότι, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία οι δήμοι αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα, με κορυφαίο το οικονομικό, ζήτησα από τον κύριο Ορφανό να
μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά και για άλλα θέματα που
απασχολούν σήμερα το δήμο Αλίμου. Ας δούμε
λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Ορφανός στην
πρώτη, εφ' όλης της ύλης, συνέντευξή του, μετά
την επανεκλογή του.
Είστε στη δεύτερη συνεχή δημαρχιακή σας
θητεία, η οποία είναι θητεία «Καλλικρατική». Πιστεύετε πως αυτός ο νόμος, ο
«Καλλικράτης», έπρεπε να ψηφιστεί και να
εφαρμοστεί τόσο βιαστικά;
Το βιαστικά είναι σε σχέση με τα οικονομικά. Θεσμικά έπρεπε να γίνει η αλλαγή, αλλά δεν συνοδεύτηκε από τους ανάλογους πόρους. Στο συνέδριο της
ΚΕΔΕ που θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου 2012 στην
Αλεξανδρούπολη, θα μπουν όλα τα θέματα που εντοπίστηκαν το πρώτο χρόνο εφαρμογής του Καλλικράτη και πιστεύω ότι με την πίεση των οργάνων
ΚΕΔΕ και ΠΕΔΑ -στην οποία είμαι και μέλος-, προς
την κυβέρνηση θα βελτιωθούν αρκετές εκκρεμότητες που υπάρχουν. Τονίζω ότι ο Καλλικράτης έχει
αρκετά θετικά σημεία ως προς τη λειτουργία του, κυρίως στα αστικά μέρη, αρκεί να υπάρξει η ανάλογη
χρηματοδότηση.
Ποιά τα πλέον βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως Δήμος;
Η μεγάλη οικονομική κρίση έχει πλήξει και το Δήμο
Αλίμου δυσκολεύοντας βασικές λειτουργίες μας και
υπηρεσίες ή κοινωνικές παροχές που είναι η αποστολή μας. Όμως με σύνεση, σοβαρή δουλειά, οργάνωση και άριστη συνεργασία με το προσωπικό
του Δήμου μας που και αυτό έχει πληγεί οικονομικά,
αισιοδοξούμε ότι θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία. Για να το εξειδικεύσω, το 2011 οι περικοπές
από την Κεντρική Διοίκηση έφτασαν το 50%. Από
την άλλη πλευρά με μεγάλη προσπάθεια κλείσαμε το
έτος χωρίς σημαντικά προβλήματα. Όμως λόγω της
ανάγκης για περιστολή δαπανών δεν μπορέσαμε να
υλοποιήσουμε πλήρως το Τεχνικό Πρόγραμμα του
2011.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορέσαμε να γράψουμε επιπλέον παιδιά στους Παιδικούς Σταθμούς. Από την αρχή όμως
τους έτους που προσλήφθηκε το προσωπικό, θα αρχίσουμε να γράφουμε νέα παιδιά.
Και βέβαια ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που
αντιμετωπίσαμε είναι η διακοπή λειτουργίας του κολυμβητηρίου.
Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.», ποιες είναι οι αρμοδιότητές της; Κι αυτό το ρωτώ γιατί, ως
γνωστόν, οι αρμοδιότητες της εταιρείας
αυτής έχουν μεταφερθεί σε άλλο φορέα.
Εσείς τι θέση έχετε;
Οι αρμοδιότητες της ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΕ είναι η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση της έκτασης και
των εγκαταστάσεων του Πρώην Αεροδρομίου Ελ-

την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Συζητάμε με τους επιχειρηματίες, ακούμε τις απόψεις
των φορέων και προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι
με συγκεκριμένη πρόταση σε περίπτωση που προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της μεγαλύτερης Μαρίνας
της Ελλάδας. Στόχος μας είναι να υπάρχουν έσοδα
για το Δήμο και είναι απαράδεκτο να αγνοείται ο
Δήμος.

Η αξιοποίηση του χώρου του π. αεροδρομίου του Ελληνικού είναι έργο πρωταρχικής
σημασίας, θα πρέπει όμως να γίνει με διαδικασίες διαφανείς που να σέβονται το Περιβάλλον και την Ποιότητα της ζωής των χιλιάδων κατοίκων των γύρω δήμων.
ληνικού, σε συνεργασία με το Ταμείο Αξιοποίησης
Περιουσίας Δημοσίου που κατέχει το σύνολο των
μετοχών. Η αξιοποίηση του χώρου του Ελληνικού
είναι έργο πρωταρχικής σημασίας, θα πρέπει όμως
να γίνει με διαδικασίες διαφανείς που να σέβονται
το Περιβάλλον και την Ποιότητα της ζωής των χιλιάδων κατοίκων των γύρω δήμων.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αντιμετωπίσει με
σοβαρότητα το θέμα αυτό. Ήδη οι δήμοι Αλίμου,
Αργυρούπολης-Ελληνικού και Γλυφάδας έχουμε καταθέσει πρόταση για Μητροπολιτικό Πάρκο με τη
μελέτη που εκπόνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά παράλληλα έχουμε προτείνει τη χωροθέτηση υποδομών κοινωνικής εξυπηρέτησης όπως
Σταθμός Μεταφόρτωσης-Διαλογής Απορριμμάτων
(Σ.Μ.Α.), Νοσοκομείο, Σχολείο, αλλά και Διαδημοτικό Κοιμητήριο με υψηλό ποσοστό πρασίνου που
θα δώσει λύση στο γνωστό φλέγον κοινωνικό πρόβλημα.

Ο.Τ. από το «Πράσινο Ταμείο» του
ΥΠΕΚΑ. Σας είδα επιφυλακτικό με τα όσα
είπατε, ως προς τα χρονοδιαγράμματα της
υλοποίησής της. Για ποιο λόγο;
Είναι γεγονός ότι με την προσπάθεια του Συλλόγου
και την παρέμβαση του Δήμου, υπογράφτηκε απόφαση 2,5 εκατομμύρια Ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την διατήρηση του Πρασίνου με ορίζοντα
εκταμίευσης 2013-2014. Όντως είμαι επιφυλακτικός, γιατί και πάλι το θέμα είναι το οικονομικό. Έχω
τοποθετηθεί προεκλογικά και τις δύο φορές ότι δεν
υπάρχουν χρήματα για την αγορά του συγκεκριμένου οικοπέδου. Μακάρι με την ένταξη στο Πράσινο
Ταμείο να δοθούν τα χρήματα και να αγοραστεί ο
συγκεκριμένος χώρος. Παρόλο που εγκρίθηκε το
κονδύλι όπως ξέρετε η Κεντρική Διοίκηση έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο ποσό των χρημάτων από το
Πράσινο Ταμείο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.

Τι γίνεται με την υπόθεση «ΤΡΑΧΩΝΕΣ»
που απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια το
Δήμο σας;
Είναι ένα δύσκολο θέμα που όντως απασχολεί το
Δήμο μας εδώ και πολλά χρόνια. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η Ένταξη της περιοχής Τρουμπάρι
που βρίσκεται σε καλό δρόμο και θα ακολουθήσει
και η περιοχή των Τραχώνων. Στο σημείο αυτό
θέλω να σας επισημάνω κύριε Κονταρίνη, ότι παραλάβαμε πολλά προβλήματα και ειδικότερα την οριοθέτηση του ρέματος, το οποίο αν καταφέρουμε και
το ξεπεράσουμε θα διευκολύνει να πετύχουμε την
ένταξη και της περιοχής των Τραχώνων.
Όσον αφορά τη διαφύλαξη και συντήρηση των μνημείων (αρχαίων και νεοκλασικών) που υπάρχουν
στον χώρο ο Δήμος έχει ζητήσει την συνδρομή του
Υπουργείου Πολιτισμού και της ΚΣΤ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

Με το Δημοτικό Κολυμβητήριο τι γίνεται;
Πρόκειται να επαναλειτουργήσει και πότε;
Κάνουμε προσπάθεια μέσα στο Φεβρουάριο να επαναλειτουργήσει το Κολυμβητήριο. Το πρόβλημα
όπως προείπα και στους Παιδικούς Σταθμούς, είναι
η έλλειψη προσωπικού. Στον επόμενο μήνα το θέμα
θα λυθεί και το κολυμβητήριο θα λειτουργήσει
χωρίς προβλήματα για το μέλλον.

Σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας πρόσφατα, έγινε αναφορά
στο Ο.Τ. Γ570, σχετικά με την επιτυχημένη προσπάθεια του Συλλόγου «Λόφος
Πανί» και την απαλλοτρίωση αυτού του

Μαρίνα Αλίμου. Είναι στην περιοχή σας
αυτός ο χώρος, από τον οποίο ο Δήμος
σας θα μπορούσε να έχει απαιτήσεις και
έσοδα. Και μάλιστα, σε μια εποχή πολύ
δύσκολη οικονομικά. Ποιες κινήσεις σκοπεύετε να κάνετε, ώστε ο χώρος αυτός να
περιέλθει στο Δήμο Αλίμου;
Η Κεντρική Διοίκηση (Υπουργείο ΟικονομικώνΕΤΑ) δεν έχει ξεκαθαρίσει τι στοχεύει με τη Μαρίνα
Αλίμου, η οποία είναι σε απαράδεκτη κατάσταση.
Περιμένουμε από τα Τουριστικά Ακίνητα ή από το
νέο οργανισμό που θα δημιουργηθεί να μας ξεκαθαρίσει τις θέσεις του. Εμείς θέλουμε να είμαστε
συμμέτοχοι στη λειτουργία της Μαρίνας Αλίμου,
γιατί το μόνο έσοδο από αυτήν είναι τα χρήματα από

Τα οικονομικά του δήμου σας σε ποια κατάσταση βρίσκονται;
Τα οικονομικά όπως προείπα είναι σε άσχημη κατάσταση. Ωστόσο ο Δήμος μας την τελευταία πενταετία δεν έχει επιβαρυνθεί με νέα χρέη και είναι
σημαντικό, αφού καταφέραμε να μειώσουμε το έλλειμμα. Η εκτίμηση μου είναι ότι εάν με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
πάρθηκε εγκριθεί η επιμήκυνση των δανείων και μειωθούν τα υψηλά επιτόκια αυτών, σε λίγο καιρό θα
είμαστε σε καλή κατάσταση. Επισημαίνω και πάλι ότι
τα τελευταία χρόνια η χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους μειώθηκε κατά 50%.
Στα δύο χρόνια που κυβέρνησε αμιγώς το
ΠΑΣΟΚ, είχατε βοήθεια από τα αρμόδια
υπουργεία; Ανταποκρίθηκαν στα αιτήματά
σας; Και για ποια ζητήματα;
Δυστυχώς η βοήθεια που είχαμε δεν ήταν η απαιτούμενη. Το βασικό μας αίτημα αυτή τη στιγμή είναι
η παραχώρηση μεγάλων τμημάτων της παραλίας που
δυστυχώς δεν ανήκουν στο Δήμο και τα εκμεταλλεύονται τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα. Είναι απαράδεκτο ο Δήμος, ενώ χωροταξικά η παραλία του
ανήκει να μην έχει λόγω στη διαχείριση της.
Παλεύουμε για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με συγκεκριμένα αιτήματα που έχουμε υποβάλλει στο Υπουργείο Οικονομικών, τα ΕΤΑ
(Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα) και την ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου) και θα συνεχίσουμε την
πίεση άσχετα με το τι χρώμα έχει η Κεντρική Εξουσία.
Η συνεχής φορολογία του Κράτους, έχει φέρει σε
απόγνωση τους πολίτες. Αρκετοί δήμοι έχουν προχωρήσει σε μητρώο αστέγων και απόρων.
Εσείς στον Άλιμο, σκέφτεστε να εφαρμόσετε κάτι
τέτοιο προκειμένου να ανακουφιστούν οι πραγματικά άπορες οικογένειές σας αλλά και οι άστεγοι, αν
σας έχουν αναφερθεί ασφαλώς.
Σε μια περίοδο απαξίωσης της πολιτικής βλέπουμε
ότι ο κόσμος αποζητά ένα αποκούμπι στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και το Δήμο της περιοχής του. Εμείς
έχουμε κύριο στόχο την διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής των δημοτών μας. Ήδη στο δήμο μας ξεκίνησε η καταγραφή των αστέγων, ενώ συνεργαζόμαστε με την εκκλησία για τη σίτιση απόρων και
νεόπτωχων. Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας
προσπαθεί να βρει χώρους στέγασης και στα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια θα καταθέσουμε πρόταση
για βοήθεια αυτών των ανθρώπων.
Η υπόθεση της ένταξης περιοχή «Τρουμπάρι» στο σχέδιο πόλεων έχει καταντήσει
σαν το γεφύρι της Άρτας, όπως χαρακτηριστικά λένε πολλοί συμπολίτες σας. Σε
ποιο στάδιο βρίσκεται;
Είναι μια σύνθετη περίπτωση πολεοδόμησης διότι
στα όρια της διέρχεται το Ρέμα Τραχώνων-Αγίου Νικολάου το οποίο δεν είχε οριοθετηθεί. Εκτιμάμε ότι
είμαστε προς το τέλος της υπόθεσης αυτής. Έχουμε
υποβάλλει τις απαιτούμενες μελέτες και πιστεύω ότι
σύντομα η Περιφέρεια Αττικής, θα εγκρίνει την οριοΗ συνέχεια και το τέλος της συνέντευξης
στην επόμενη σελίδα
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Σε καλό επίπεδο το Δ.Σ. Αλίμου
Ο

μολογουμένως και με καμία δόση υπερβολής, θα μπορούσαμε να
πούμε πως, το Δημοτικό Συμβούλιο στον Άλιμο, στέκεται σε ένα αρκετά καλό επίπεδο.
Οι παράγοντες, λίγο πολύ γνωστοί. Ο ίδιος ο Δήμαρχος Θάνος Ορφανός, η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σοφία Κωσταμπάρη, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Τσαμπαρλής, μαζί με τους Χρήστο
Δουρίδα, Δημήτρη Κάτσαρο, Δημήτρη Κλαυδιανό και Ελένη Μπελιά,
έχουν καταφέρει αυτό το καλό αποτέλεσμα, έως τώρα.
Ας παραδειγματιστούν κάποιοι άλλοι δήμοι, ιδιαιτέρως δε, ορισμένοι...
εξ ανατολών του Αλίμου.

Ο Χρήστος Δουρίδας και... ο Εφραίμ!
Ο

επικεφαλής της "ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ"
(Κ.Κ.Ε.) κ. Δουρίδας, πριν αρχίσει να τοποθετείται στα του Προϋπολογισμού που συζητήθηκαν στο
δημοτικό συμβούλιο της 21ης Δεκεμβρίου 2011, εξέφρασε την.... "συντριβή" του για την προφυλάκιση
του ηγουμένου Εφραίμ, λόγω του γνωστού σκανδάλου στο Βατοπέδι.
Ας δούμε τι είπε συγκεκριμένα ο εν λόγω δημοτικός
σύμβουλος αυτό το βράδυ: "Αγαπητοί συνάδελφοι,
είμαι ελαφρώς συντετριμμένος απόψε. Και αυτό γιατί, έχω στενοχωρηθεί
ιδιατέρως απ' αυτή την άδικη προφυλάκιση του οσιομάρτυρα Εφραίμ, και
θα σας ζητήσω την πρέπουσα κατανόηση γι' αυτή μου την κατάθλιψη, η
οποία με έχει κυριεύσει σήμερα...."!
Σ.Σ.: Από τις αντιδράσεις και τα γέλια που ακολούθησαν μετά απ' αυτό,
φάνηκε πως, οι περισσότεροι που παρακολουθούσαν μέσα στην αίθουσα,
αποδέχθηκαν ευχάριστα τα όσα άκουσαν για τον Εφραίμ, ενώ δεν έλειψαν
και τα περιπαικτικά σχόλια γι' αυτούς που 'ναι ακόμη έξω, τρώγοντας και πίνοντας... εις υγείαν των κορόϊδων!

Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη
Δ

ημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 21-12-2012. Ένα από τα θέματα
της παραπάνω συνεδρίασης, αφορούσε την αναπροσαρμογή ή μη,
των συντελεστών καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου για το
έτος 2012. Ο επικεφαλής του συνδυασμού "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ"
(Κ.Κ.Ε.) Χρήστος Δουρίδας ζήτησε, όχι μόνο να μη γίνει καμία αύξηση,
αλλά, αντιθέτως, να μειωθούν και τα μέχρι σήμερα κατά 40%, προκειμένου να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά από τα πολλά και συνεχή δυσβάσταχτα βάρη που τους έχει φορτώσει αυτή η Κυβέρνηση.
Η Ελένη Μπελιά, δ.σ. της παράταξης "Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι", με το
"πάγωμα" των έως τώρα, συμφωνώντας με την πρόταση του δημάρχου
Θάνου Ορφανού, ο οποίος στην αρχή είχε μιλήσει για μηδενική αύξηση.
Η κυρία Μπελιά, πέραν αυτού ζήτησε και τη δικαιότερη κατανομή των δημοτικών φόρων. Το Δ.Σ. ψήφισε την πρόταση του δημάρχου, προκειμένου να μην υπάρξει καμία αύξηση για το 2012, κατά πλειοψηφία.

ΠPOTYΠO KENTPO
ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ & AΠOKATAΣTAΣHΣ

TΣAΓKAPHΣ ANAΣTAΣIOΣ

Kάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας T.E.I. Aθήνας
Mετεκπεδευθείς:
Leeds Metropolitan Univercity της Aγγλίας

Τ.Ο.Ν.Δ. Αλίμου - Μαρία Πανούση:
“Την Πρωτοµαγιά πρωθυπουργός θα είναι ο Αντώνης Σαµαράς”

Σ

τις 21 Ιανουαρίου , η Τ.Ο. Αλίμου της Ν.Δ.,
μαζί με την ΟΝΝΕΔ της περιοχής, έκοψαν
την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους στο club - restaurant "ΑΚΡΩΤΗΡΙ" παρουσία πολλών φίλων και
μελών τους.
Η πρόεδρος της Τ.Ο. Μαρία Πανούση, πρώην
Αντιδήμαρχος Αλίμου και σημερινή δημοτική
σύμβουλος της αντιπολίτευσης, καλωσόρισε
τους μέχρι εκείνη την ώρα παρευρισκόμενους,
μεταξύ των οποίων ήταν όπως ανέφερε και αρκετά νέα πρόσωπα, τα οποία θα στελεχώσουν
το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. στις επικείμενες εκλογές, όπως οι Δέσποινα Μπακάλη, Γεώργιος
Νούλας, Δημήτρης Κούκης, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Νίκος Κωστόπουλος, Πανταζή
Ευγενία κ. ά.
Στη συνέχεια παρουσίασε τον βουλευτή της β'
εκλογικής περιφέρειας Αργύρη Ντινόπουλο, την
πρώην βουλευτή Κατερίνα Παπακώστα, τον πρόεδρο της Β2 Νομαρχιακής της Ν.Δ. Βαγγέλη
Κοκκόση, καθώς και τους βουλευτές Κωστή Χατζηδάκη και Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που ήλθαν
λίγο μετά.
Όλες κι όλοι, έκοψαν το κομμάτι της πίτας τους
ευχόμενοι υγεία πρωτίστως και στη συνέχεια μια
καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου
να αλλάξει σελίδα, η μέχρι τώρα άσχημη κατάσταση της χώρας και να οδηγηθεί στην ανάπτυξη
και την ανάκτηση της προδομένης της υπερηφάνειας.
Η κυρία Πανούση, ακούγοντας όλα αυτά, υπερθεμάτισε λέγοντας ότι, δεν φτάνει μόνο να κερδιθούν οι κλογές, αλλά να υπάρξει και
αυτοδυναμία, ώστε ο Αντώνης Σαμαράς να κυβερνήσει ελεύθερα και χωρίς προβλήματα ή άλλα

Η πρόεδρος της Τ.Ο. Ν.Δ. Μαρία Πανούση
και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Νίκος Τσαμπαρλής.
εμπόδια. Το πρώτο κομμάτι της πίτας, η Πρόεδρος το αφιέρωσε στην Τοπική Οργάνωση και
στον Πρόεδρο της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά.
Παρών επίσης, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Αλίμου Νίκος Ταμπαρλής, μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους της
παράταξής του, τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Νίκο Αλεξόπουλο, την Γραμματέα
του Δ.Σ. Άννα Στρέτσκοβιτς, την Μαριάννα
Ταμπουρατζή και τον Σάκη Τσάγκαρη.
Ο κ. Τσαμπαρλής στην ομιλία του είπε πως, μπορεί αυτό το βράδυ να είναι λίγοι, όμως αυτοί
αποτελούν τον πυρήνα της κοινωνίας του Αλίμου, και είναι αυτοί, οι οποίοι, όλοι μαζί ενωμένοι, θα συνεχίσουν τον αγώνα για το καλό της
παράταξης, της πατρίδας και της πόλης τους.
Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι, τα όσα βιώνουν ως
πολίτες στον Άλιμο σήμερα, δεν είναι τίποτε

Θάνος Ορφανός:
"Θα είµαι και πάλι υποψήφιος το 2014"
συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
θέτηση του ρέματος. Όταν έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πούμε περισσότερα για την καθυστέρηση, διότι ο Δήμος χάνει
σημαντικά έσοδα σε γη και χρήμα.
Με την ανάπλαση της λεωφόρου Καλαμακίου, είχαμε
συνδημότες σας που μιλούσαν ότι κάποια πράγματα
δεν έγιναν όπως έπρεπε και ότι ένα μέρος των χρημάτων δεν έπιασε τόπο, γιατί τα δέντρα που φυτέψατε εκεί ξεράθηκαν. Τι τους απαντάτε;
Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Το έργο
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και όταν ολοκληρωθεί θα το χαίρονται όλοι οι δημότες. Είμαστε στο
τελικό στάδιο της υλοποίησης του έργου, το οποίο
θα παραδοθεί στις 28 Φεβρουαρίου. Ο εργολάβος
είναι υποχρεωμένος να μας αντικαταστήσει τα ξερά
δέντρα και σε περίπτωση που δεν προβεί σε κάτι τέτοιο, θα το κάνει ο Δήμος από μόνος του και θα παρακρατηθούν τα χρήματα από την εγγυητική
επιστολή.
Η φύτευση και η συντήρηση είναι υποχρέωση του
εργολάβου βάσει της σύμβασης και η Τεχνική Υπηρεσία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την

ανάπλαση της λεωφόρου Καλαμακίου.
Αφού σας ευχαριστήσω για το χρόνο που μου διαθέσατε, θέλω να μου πείτε κάποια έργα σημαντικά
που έχετε υπόψη σας να δρομολογήσετε (ή να υλοποιήσετε) μέχρι τις επόμενες εκλογές.
Η δημιουργία νέου Παιδικού Σταθμού στο οικόπεδο
της Λεωφόρου Καλαμακίου, η βιοκλιματική ανάπλαση της περιοχής γύρω από τη στάση του ΜΕΤΡΟ
στη περιοχή Κουμουνδούρου και η βελτίωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών και κυρίως της Πλατείας Καραϊσκάκη στο Άνω Καλαμάκι. Προσπαθούμε
μέσω του ΕΣΠΑ να αντλήσουμε κονδύλια, διότι
όπως ξέρετε τα οικονομικά του Δήμου είναι ελάχιστα
και με τη μείωση από τη ΣΑΤΑ δεν μπορούν να γίνουν έργα εξ΄ ιδίων πόρων.
Και τελειώνοντας, πείτε μου, θα θέσετε και
πάλι υποψηφιότητα στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές;
Κύριε Κονταρίνη, όσο εισπράττω καθημερινά το χαμόγελο και τη φιλικότητα των κατοίκων του Αλίμου,
θα είμαι στις επάλξεις για να υπηρετήσω το τόπο που
γεννήθηκα και ανδρώθηκα. Αυτή η καθημερινή αποδοχή με υποχρεώνει να είμαι και πάλι υποψήφιος
στις επόμενες εκλογές το 2014.

Mαγνητοθεραπεία, Laser,
Kινησιοθεραπεία, Θεραπείες
κατ’ οίκον
TAMEIA ∆EKTA
Kουµουνδούρου 39 Άλιµος
Tηλ.: 210 - 9935.608 κιν.: 6972-974252

άλλο παρά μια μικρογραφία του ΠΑΣΟΚ, γιατί
αυτοί που διοικούν την πόλη τους είναι γέννημα
και θρέμμα του ΠΑΣΟΚ και διοικούν κατ' εικόνα
και κατ' ομοίωση όπως αυτό. Έκλεισε δε λέγοντας για την σημερινή διοίκηση του Δήμου τα
εξής:
"Εκλέχθηκαν με ψέμματα, βασίστηκαν στα ψέμματα και έχουν διαλύσει τον Άλιμο.
Όπως είναι γνωστό πια, σήμερα στην πόλη δεν
δουλεύει τίποτα. Το πολιτιστικό, από το οποίο
πολλοί που είναι εκεί μέσα θα έπρεπε να έχουν
παραιτηθεί και όχι να ευλογούν το δήμαρχο,
είναι τελείως διαλυμένο. Οι Παιδικοί Σταθμοί
διαλυμένοι, το Δημοτικό μας Κολυμβητήριο κλειστό, η καθαριότητα στο μηδέν. Αρκείνα σας πω,
ότι ψηφίσαμε αύξηση Δημοτικών Τελών για να
αγοράσουμε Πλυντήριο Κάδων και Πλυντήριο
Κάδων δεν υπάρχει όχι μόνο στο δήμο μας αλλά
ούτε και στον προϋπολογισμό.
Αυτά προς το παρόν, άλλωστε είναι η ώρα για
να ακούσετε μουσική. Θα έχουμε την ευκαιρία
να πούμε και άλλα στην πίτα μας που θα κόψουμε
ως παράταξη σε λίγες μέρες".
Ο κ. Τσαμπαρλής έκοψε το κομμάτι της πίτας του
για τον πρώην δήμαρχο της πόλης Κώστα Μαντζουράνη, ο οποίος ήταν παρών και έδωσε τις
δικές του ευχές στην Τ.Ο., στην ΟΝΝΕΔ και
στους καλεσμένους.
Παρόντες επίσης, και οι: Μ. Μιχαλέτος, Γ.Γ. της
ΟΝΝΕΔ Αλίμου, Τάνια Δούδη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ομίλου Καλαμακίου (Π.Ο.Κ.), καθώς και
άλλοι εκπρόσωποι αθλητικών και πολιτιστικών
συλλόγων.

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ

Η

λειτουργία Γραφείου Εθελοντισμού στο Δήμο είναι
επιθυμία πολλών πολιτών του
Αλίμου εδώ και πολύ καιρό. Η
επιθυμία αυτή υλοποιείται καθώς
η κοινωνική αλληλεγγύη έχει σήμερα ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερα
σκληρές οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις που όλοι ζούμε,
ιδίως πολλές ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες.
Αρχικά θα λειτουργήσουν τέσσερις ομάδες εθελοντών για αντίστοιχες δράσεις:
Α) Υγεία – Πρόληψη:
Β) Κοινωνική Αλληλεγγύη:
Γ) Περιβάλλον:
Δ) Πολιτισμός – Αθλητισμός:
Συμμετοχή σε αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις του Δήμου
ή άλλων φορέων και δράσεις έκφρασης των νέων.
Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέας
Κονδύλης προσκαλούν τους συμπολίτες μας που επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν εθελοντικά
και να προσφέρουν σε κάποιον
από τους παραπάνω ή και σε
οποιονδήποτε άλλο τομέα, να
επικοινωνήσουν με το Δημαρχείο
Αλίμου (213 2008042) ή τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης
(τηλ. 210. 9853580) και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.
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δημοτικά

Κωστής Χατζηδάκης:
Απροστάτευτο το Κτήµα Γερουλάνου και το ρέµα Τραχώνων στον Άλιµο

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης- μέχρι σήμερα δεν έχει εκπονηθεί και
υλοποιηθεί καμία πλήρης μελέτη.

Σ

υγκεκριμένα σχέδια ανάδειξης και προστασίας
του Κτήματος Μαρ. Γερουλάνου στον Άλιμο και
του ρέματος Τραχώνων ζητά ο Κ. Χατζηδάκης.
Την κοινή διαπίστωση πως η Πολιτεία δεν έχει κάνει το
παραμικρό για την προστασία και ανάδειξη του Κτήματος Μαρ. Γερουλάνου στο Δήμο Αλίμου, στερώντας,
έτσι, από τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής
έναν πολύτιμο πνεύμονα αναψυχής και ανάπτυξης καταγράφει με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
Πολιτισμού και Τουρισμού ο βουλευτής της Ν.Δ. στη
Β΄ Αθήνας κ. Κωστής Χατζηδάκης.
Με την ίδια ερώτησή του αναδεικνύει και την ανάγκη
προστασίας του ρέματος των Τραχώνων, που ξεκινάει
από τον Υμηττό, διέρχεται από τους δήμους Ηλιούπο-

λης, Αργυρούπολης, Αλίμου, από το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού και εκβάλει στη θάλασσα στο ύψος του
Αγ. Κοσμά.
O βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνει πως
το Κτήμα Μαρ. Γερουλάνου στον Δήμο Αλίμου με
έκταση περίπου 100στρ. είναι ένας σημαντικός αδόμητος χώρος πρασίνου και αποτελεί τμήμα της εκτός σχεδίου περιοχής Τραχώνων έκτασης 300στρ. Εντός και
πέριξ του κτήματος υπάρχουν διάσπαρτα μνημεία και
ευρήματα, τα οποία τοποθετούνται χρονολογικά στη
Μυκηναϊκή, Γεωμετρική, Κλασική και Βυζαντινή εποχή.
Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος περιλαμβάνει το βόρειο
τμήμα του Αττικού Δήμου Ευωνύμων, το αρχαίο θέατρο Ευωνύμου επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου, τις συστάδες των τάφων, πλήθος οικιστικών καταλοίπων, το

Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου κλπ. Πολλά από αυτά
έχουν ανεκτίμητη αρχαιολογική και πολιτιστική αξία.
Υπενθυμίζει, επίσης, ότι το 1987 το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ
ενέκρινε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου
Αλίμου. Η συγκεκριμένη έκταση έμεινε εκτός σχεδίου
πόλης και υποδείχτηκε ως αρχαιολογικός τόπος και
χώρος πρασίνου, με την παράλληλη πρόβλεψη να υλοποιηθεί ειδική μελέτη για το χαρακτηρισμό της ως αρχαιολογικού πάρκου.
Παρά τις κατά καιρούς πρωτοβουλίες- κυρίως σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης- μέχρι σήμερα δεν έχει
εκπονηθεί και υλοποιηθεί καμία πλήρης μελέτη, ενώ η
ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανάγκη κήρυξης του χώρου ως
αρχαιολογικού.

Σε συνέχεια, μάλιστα, της 8344/8.1.2002 πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά και της 6/2006 απόφασης Α΄ βάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. Πειραιά (Επιτροπή Επίλυσης
Δασικών Αμφισβητήσεων) από την συνολική επιφάνεια
του κτήματος Γερουλάνου, έκταση εμβαδού 20στρ. χαρακτηρίστηκε ως δασική και έκταση εμβαδού 12,5στρ.
ως αναδασωτέα.
Το 2006 με πρωτοβουλία του Δήμου και απόφαση της
Γενικής Διεύθυνσης αναστήλωσης μουσείων και τεχνικών έργων του υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ/
ΔΑΒΜΜ/71641/2885/11.10.06) εγκρίθηκε η μελέτη
συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου και η εκτέλεση των σχετικών εργασιών, δίχως, όμως, μέχρι και σήμερα να έχει
υλοποιηθεί, με ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης του
ναού.
Για το θέμα του ρέματος Τραχώνων, στα όρια του Κτήματος, ο κ. Χατζηδάκης τονίζει πως είναι ένα ρέμα κλειστό κατά το μεγαλύτερο, εκτός κτήματος, τμήμα του,
αλλά ανοιχτό εντός του κτήματος και μη οριοθετημένο/
διευθετημένο. Υποστηρίζει πως σήμερα έχει μετατραπεί
σε αγωγό διάθεσης αποβλήτων και λυμάτων της πέριξ
εκτός σχεδίου περιοχής που είναι χαρακτηρισμένη ως
Βιοτεχνική περιοχή χαμηλής όχλησης (ΒΙΟΠΑ).
Διαπιστώνει δε πως αποτέλεσμα της πολυετούς αυτής
καθυστέρησης είναι η έκταση να παρουσιάζει εικόνα
πλήρους εγκατάλειψης, που δεν τιμά κανέναν. Μια ευκαιρία ανάπλασης και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής
προς όφελος των κατοίκων και επισκεπτών της να παραμένει αναξιοποίητη.
Με βάση τα δεδομένα αυτά, ο βουλευτής της ΝΔ υποβάλλει προς τους αρμοδίους Υπουργούς συγκεκριμένα
ερωτήματα:
1) Ποιές χρήσεις-παράνομες, προφανώς- εκτιμάται ότι
υφίστανται αυτή τη στιγμή στα όρια του Κτήματος;
2) Υπάρχει κάποια πρόοδος σχετικά με την εκπόνηση
μελέτης, που θα έβαζε τους αναγκαίους όρους για την
ανάπτυξη της περιοχής;
3) Έχουν συμβεί ανεπανόρθωτες ζημιές σε αρχαιολογικά/πολιτιστικά μνημεία και αν ναι, ποιες;
4) Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την προστασία και
ανάδειξη του ρέματος των Τραχώνων;

Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του Αλίμου
Σ

τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αλίμου το βράδυ της Παρασκευής 30-122011 συζητήθηκε και ο Προϋπολογισμός του
2012.
Μετά τις τοποθετήσεις αρκετών δημοτικών συμβούλων απ' όλες τις παρατάξεις, τελικά, το θέμα
υπερψηφίστηκε από την συντριπτική πλειοψηφία
του Δ.Σ.
Αξίζει να σημειωθεί πως, ανάμεσα σ' αυτούς
που τον ενέκριναν, ήταν και ο πρώην Δήμαρχος
της περιοχής Αργύρης Αργυρίου, ο οποίος έχει
εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι, ο κ. Αργυρίου μαζί με την θετική ψήφο που έδωσε στη
Διοίκηση, κατέθεσε και τις παρατηρήσεις του, οι
οποίες και κατεγράφησαν.

Η εισήγηση του Δημάρχου
Θάνου Ορφανού
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Κρατάτε στα χέρια σας τον Προϋπολογισμό του
έτους 2012. Το έτος αυτό προβλέπεται να είναι οικονομικά και κοινωνικά ένα από τα πιο δύσκολα των
τελευταίων χρόνων. Όχι μόνο για το Δήμο μας,

αλλά για την αυτοδιοίκηση στο σύνολο της και για
ολόκληρη τη χώρα μας.
Ενδεικτικά μόνο σας αναφέρω ότι την τελευταία τετραετία έχουν μειωθεί θεαματικά τα έσοδα μας από
την κεντρική διοίκηση κατά το 55%, μια τεράστια
μείωση που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην οικονομική και λειτουργική ασφυξία του δήμου μας.
Με το δεδομένο αυτό καταβάλλαμε κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να καταρτίσουμε έναν άρτιο προϋπολογισμό, ο οποίος αφενός λαμβάνει υπόψη του
όλη την πραγματική κατάσταση, αφετέρου ανταποκρίνεται με τη μεγαλύτερη εφικτή επάρκεια στις ανάγκες της πόλης και της κοινωνίας μας.
Ειδικότερα ο Προϋπολογισμός του 2012 έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Είναι προσαρμοσμένος στις νέες διατάξεις του
νόμου, οι οποίες καθορίζουν με μεγάλη αυστηρότητα τον τρόπο σύνταξης του και τον τρόπο αποτύπωσης των δράσεων.
Απεικονίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την
οικονομική κίνηση που υπολογίζουμε για το 2012.
Είναι μειωμένος, τόσο στα έσοδα, όσο και στα
έξοδα κατά 30% περίπου, δηλαδή κοντά στα
16.000.000€.
Συνεχίζουμε να αποπληρώνουμε προηγούμενες
οφειλές σε τρίτους, μειώνοντας το άνοιγμα.
Λειτουργούμε τις Δημοτικές Υπηρεσίες με μόνιμους
υπαλλήλους και όχι με συμβασιούχους. Είναι γνω-

στή η θέση μας στο θέμα αυτό και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία που εκκρεμούσε από το
2007 εξαιτίας της γραφειοκρατίας. Μέσα στο 2011
υποδεχτήκαμε 34 νέους μόνιμους υπαλλήλους.
Ξεκαθαρίζουμε τα ζητήματα γης, που εκκρεμούν για
πολλά χρόνια και είναι πλέον πιεστικά και επικίνδυνα. Προγραμματίζουμε την πληρωμή σειράς οφειλών από απαλλοτριώσεις και ρυμοτομίες.

Προχωράει η διαδικασία ένταξης
για το Τρουμπάρι
Δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο και την Κοινωνική Αλληλεγγύη. Προχωρούν οι διαδικασίες για
την ενεργοποίηση του Γραφείου Εθελοντισμού και
δίνουμε βάρος στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ιδίως στην δύσκολη εποχή που διανύουμε. Εντάξαμε τα ΚΔΑΠ και τους Παιδικούς
Σταθμούς στην χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ με διπλό
όφελος: αφενός ο Δήμος μας χρηματοδοτείται για
την λειτουργία των δομών αυτών, αφετέρου πολλοί
συνδημότες μας απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν τις
υπηρεσίες αυτές. Επίσης, προχωράει η διαδικασία
για την διασφάλιση της χρηματοδότησης του νέου
Παιδικού Σταθμού στη Λεωφόρο Καλαμακίου.
Φροντίζουμε την καθημερινότητα του πολίτη, με συ-

νεχείς παρεμβάσεις όπως η ασφαλτόστρωση οδών,
η κατασκευή πεζοδρομίων, η ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (όπως το Ο.Τ. 313 στα Αμπελάκια, η
Λεωφόρος Καλαμακίου κ.α.), ενώ διεκδικούμε από
το ΕΣΠΑ την ανάπλαση της περιοχής γύρω από το
ΜΕΤΡΟ στο Άνω Καλαμάκι, την ένταξη Δημοτικών
χώρων (σχολεία, Δημαρχείο κλπ.) στο πρόγραμμα
εξοικονόμησης ενέργειας.
Βεβαίως παραμένει ακλόνητη η θέση μας για τα ανοικτά μεγάλα μέτωπα στα οποία αγωνιζόμαστε, όπως
η διαφύλαξη του κοινωνικού χαρακτήρα του Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού, τα Δημόσια Κτήματα (Ναστέϊκα), η
απόδοση των οφειλόμενων χρημάτων στους
Ο.Τ.Α., η υλοποίηση του Καλλικράτη με αντίστοιχη
μεταφορά πόρων, η συμμετοχή του Δήμου μας στη
διοίκηση και διαχείριση της Μαρίνας Αλίμου και η
παραχώρηση στο Δήμο Τμημάτων του Παραλιακού
Μετώπου (Α’ πλαζ Αλίπεδο κ.α.).
Με τις σκέψεις αυτές, καθώς και όσα αναπτύσσονται
αναλυτικά στον Προϋπολογισμό που κρατάτε στα
χέρια σας, σας καλώ να στηρίξετε την προσπάθεια
που κάνουμε για την πόλη μας μέσα σε δύσκολες
συνθήκες, στις οποίες απαιτείται ενότητα και αλληλεγγύη με βάση την αγάπη μας για τον Άλιμο και το
ζωντανό ενδιαφέρον μας για την κοινωνία που δοκιμάζεται.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης:
Τέλος στην υποβάθµιση της πόλης µας. Φτάνει πια, έως εδώ!

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: "Είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη και οι οποίοι πολλαπλασιάζονται καθημερινά”.

Σ

τις 30 Ιανουαρίου το βράδυ, η παράταξη
"Μαζί για τη Γλυφάδα", έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτά της, στο δημαρχείο της
πόλης, όπου, παρά το τσουχτερό κρύο που επικρατούσε, ήταν τέτοια η προσέλευση του κόσμου, που είχε δημιουργήσει κυριολεκτικά το
αδιαχώρητο, τόσο εντός όσο και εκτός της αιθούσης του Δημοτικού Συμβουλίου, που γινόταν η εκδήλωση.
Μετά την καθιερωμένη λειτουργία - ευλογία της
εκκλησίας και την κοπή από τον ιερέα του κομματιού για το Χριστό, ο πρόεδρος του ΤΟ.ΣΥ.Ν.
Γλυφάδας Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, καλωσόρισε
τους καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους ήταν
και ο τέως δήμαρχος Γιάννης Θεοδωρόπουλο.

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής του συνδυασμού Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έκανε ένα σύντομο απολογισμό για τα έως τώρα πεπραγμένα τους στα
τοπικά δρώμενα της πόλης.
Ανάμεσα στα όσα ανέφερε ήταν ότι, με τις μέχρι
σήμερα δράσεις και παρουσία τους, έκαναν πράξη
αυτό που αμφισβητήθηκε από πολλούς στην αρχή,
ενώ δήλωσε πως, και στη νέα χρονιά που διανύουμε, θα είναι περισσότερο ενεργοί, τοποθετώντας το καλό και την πρόοδο της Γλυφάδας
πάνω από κάθε μικροπολιτική σκοπιμότητα, στηρίζοντας τις σωστές, αποφάσεις και ότι βρίσκονται απέναντι από οποιεσδήποτε αποφάσεις δεν
ανταποκρίνονται στο ήθος και το ύφος της εποχής
και βέβαια, στον σεβασμό του δημοσίου χρήματος.

Σε ότι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
σήμερα πολλές οικογένειες λόγω της οικονομικής
κρίσης, είπε: "Είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε
αυτούς που έχουν ανάγκη και οι οποίοι πολλαπλασιάζονται καθημερινά.
Οι άνθρωποι τριγύρω μας έχουν ολοένα και περισσότερη ανάγκη. Είμαστε λοιπόν εδώ, για να
αποδείξουμε ότι θα συνεχίσουμε ενωμένοι και
αποφασισμένοι, να συνεχίσουμε το έργο μας, συσπειρώνοντας ταυτόχρονα κοντά μας, όλες τις υγιείς δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας.
Επίσης από το χώρο αυτό, στέλνουμε κι ένα μήνυμα. Τέλος στην υποβάθμιση της πόλης μας.
Φτάνει πια, έως εδώ! Στέλνουμε το μήνυμα πως
υπάρχει μια παράταξη που μπορεί να στεγάσει και
τις ελπίδες και τις προσδοκίες μας".

Ερώτηση Βαρβιτσιώτη για το Νεκροταφείο Γλυφάδας
Ο

Βουλευτής ΝΔ Β΄Αθηνών Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης κατέθεσε ερώτηση στη
Βουλή με θέμα «Άμεση λύση για το Νεκροταφείο Γλυφάδας».
Ακολουθεί η ερώτηση:

ανάγκες των δήμων των Νοτίων προαστίων.
Επιπλέον, βάσει του νόμου 4030/11 που δημοσιεύθηκε στις 25/11/2011, δίδεται η δυνατότητα
επέκτασης
του
Κοιμητηρίου
Αργυρούπολης, το οποίο εκτός του ότι θα ανακουφίσει το υπάρχον κορεσμένο νεκροταφείο
της Αργυρούπολης, θα δώσει και προσωρινή
λύση στις επείγουσες ανάγκες για ταφές του
Δήμου Γλυφάδας. Επειδή η καθυστέρηση στις
πρέπουσες ενέργειες του αρμόδιου Υπουργείου
κρίνεται αδικαιολόγητη και επειδή η κατάσταση
στο Δήμο Γλυφάδας για ένα τόσο ευαίσθητο
κοινωνικά ζήτημα έχει γίνει δραματική:

Προς κ. Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής
Θέμα: Άμεση λύση για το Νεκροταφείο Γλυφάδας
Το νεκροταφείο Γλυφάδας, θέμα στο οποίο η
Πολιτεία διαχρονικά έχει αδικήσει τη Γλυφάδα,
παραμένει κλειστό από τις 13 Αυγούστου
2011, με αποτέλεσμα οι πολίτες της Γλυφάδας
να καταφεύγουν σε όμορους δήμους, με μεγάλο οικονομικό κόστος, ώστε να εξυπηρετηθούν για ένα τόσο ευαίσθητο προσωπικό τους
ζήτημα όπως είναι η ταφή δικών τους προσώπων. Παράλληλα το «αυθαίρετο» νεκροταφείο
που στήθηκε στις 12 Αυγούστου, χωρίς άδεια,

σε χώρο απόλυτης προστασίας της Α’ Ζώνης
Υμηττού και περιοχή NATURA, δεν μπορεί να
λειτουργήσει νόμιμα.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου του ΟΡΣΑ, κ. Πολύζου στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής θα προβλέπεται
χωροθέτηση διαδημοτικού νεκροταφείου, στο
Δήμο Σαρωνικού, κοντά στη Λεωφόρο ΒάρηςΚορωπίου που θα εξυπηρετεί συνολικά τις

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η επέκταση
του υπάρχοντος νεκροταφείου της Αργυρούπολης ώστε να εξυπηρετηθούν άμεσα οι ανάγκες των δήμων Γλυφάδας-Αργυρούπολης;
Υπάρχει σχεδιασμός στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με ακριβές χρονοδιάγραμμα για την
ίδρυση διαδημοτικού νεκροταφείου που θα
εξυπηρετεί τα Νότια προάστια;

Χαμός στο Δημαρχείο Γλυφάδας
Σ

οβαρό επεισόδιο που δημιουργήθηκε πρόσφατα στο Δημαρχείο Γλυφάδας με πρωταγωνιστή τον Αντιδήμαρχο
Δημήτρη Αγγελάτο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή που
ο δημότης και κάτοικος Γλυφάδας Αναστάσιος Γιαννακόπουλος,
ζήτησε επισήμως να του χορηγηθούν κάποια έγγραφα της αρμοδιότητας του κυρίου Αντιδημάρχου Διοίκησης.
Φέρεται λοιπόν, πως, ο κ. Αγγελάτος για άγνωστους προς
εμάς, μέχρι στιγμής, λόγους, ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον
δημότη με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας, όπου φέρεται να εξελήχθησαν σκηνές... απείρου "κάλλους"!
Απ' ότι φαίνεται, και πάντα από τις ίδιες πηγές πληροφόρησης, η ένταση που δημιουργήθηκε χτύπησε "κόκκινο" , με αποτέλεσμα να οδηγηθεί ο κ. Αγγελάτος με ασθενοφόρο στο
νοσοκομείο, όπου παραμένει μέχρι και σήμερα.
Απ' όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αυτό συνέβη λόγω
αυξημένης αρτηριακής πίεσης που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια του
επεισοδίου.
Ευχόμενοι καλή ανάρρωση και αποκατάσταση της υγείας του
στον κ. Αγγελάτο, παρακολουθούμε το όλο θέμα και θα επανέλθουμε εφ' όσον έχουμε νεώτερα.
Να σημειώσουμε πως, απ' ότι μάθαμε, ανάμεσα σ' αυτούς που
βρέθηκαν στο Α.Τ. Γλυφάδας προκειμένου να συμπαρασταθούν
στον κ. Αντιδήμαρχο ήταν η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σάκκου και ένας εκ των νομικών συμβούλων του Δήμου.

Πήρε... “φωτιά” το Εφετείο Αθηνών
H

αίθουσα του Πενταμελούς Εφετείου της λεωφόρου Αλεξάνδρας, γέμισε από πρόσωπα που ασχολούνται με την
Τοπική Αυτοδιοίκηση στα νότια προάστια ή, ασχολήθηκαν κατά
το πρόσφατο παρελθόν. Διακρίναμε ανθρώπους με μακρύ δημοτικό βίο ανάμεσα στους κατηγορουμένους, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για διάφορα ζητήματα, αρκούντως σοβαρά
για τους κατηγόρους τους.
Ανάμεσά τους, τέως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γλυφάδας, πρώην Αντιδήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, δημοτικοί σύμβουλοι κ. ά.
Πέρα απ' αυτούς, όμως, είδαμε και πρώην αντιδημάρχους και
δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι ήσαν εκεί, είτε ως μάρτυρες
υπεράσπισης, είτε ως κατηγορίας.
Η πρώτη υπόθεση που αφορούσε την χορηγηθείσα τότε
άδεια λειτουργίας σε παραλιακό κέντρο διασκέδασης της Γλυφάδας, μονοπώλησε την ακροαματική διαδικασία, με αποτέλεσμα οι
υπόλοιπες, να μεταφερθούν για τη Δευτέρα 23/1, εφόσον βέβαια
ολοκληρωθεί η προαναφερθείσα.

Παζάρι Γλυφάδας:
Απερρίφθη το αίτημα προσωρινής διαταγής

Α

περρίφθη το αίτημα προσωρινής διαταγής που ζήτησε η
"Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών
Πωλητών" κατά των Εμπορικών Συλλόγων Γλυφάδας και Ελληνικού - Αργυρούπολης, όπως επίσης και κατά Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η εν λόγω ανακοίνωση που εκδόθηκε από τους
εμπορικούς συλλόγους και δημοσιεύθηκε από τα ΜΜΕ θεωρήθηκε
από την πλευρά των μικροπωλητών δυσφημιστική.
Το αίτημα προσωρινής διαταγής συζητήθηκε την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου. Παρόντες από την πλευρά των εναγομένων ο Πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου Ελληνικού κ. Δημητρακόπουλος, οι
υπεύθυνοι των ηλεκτρονικών εφημερίδων Vimaonline.gr Εύη Κονταρίνη, Tsouxtra.gr Γιάννης Καραχάλιος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Δημοτικός
Σύμβουλος και Γραμματέας του Δ.Σ. Γλυφάδας Δημήτρης Ακρίβος
και ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Χρ. Κορτζίδης.
Η απαίτηση των προσφυγόντων ήταν να μην υπάρξει άλλη
ανακοίνωση από την πλευρά των εμπορικών συλλόγων και άλλη
δημοσίευση από τα Μ.Μ.Ε. Απαιτούσαν δε, και καταβολή χρηματικού προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης! Τελικώς, και στο
σημείο που αφορά στα Μ.Μ.Ε. η προσπάθεια φίμωσης έπεσε στο
κενό.
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δημοτικά

Η πίτα των "ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ"
και οι... "νεο-Λουδοβίκοι" της εποχής µας

Τ. Ταστάνης:
"Τα ψεύτικα τα λόγια
τα µεγάλα της ∆ιοίκησης Κόκκορη"

Τ

α ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, ή
κάθε μέρα πέφτουν οι μάσκες
των πραγματικών προθέσεων της δημοτικής αρχής του Κώστα Κόκκορη, της δημοτικής αρχής Γλυφάδας, του Μνημονίου
και του Καλλικράτη.
Τοποθέτηση του Τάσου Ταστάνη,
δημοτικού συμβούλου Γλυφάδας με την
"ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ" σχετικά με την εκτέλεση του
προϋπολογισμού κατά το 3ο και 4ο τρίμηνο του 2011, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της
24ης Ιανουαρίου 2012.
"Δυστυχώς για άλλη μια φορά μας εισηγείστε θέματα με άπειρους αριθμούς χωρίς μάλιστα να μας δίνετε τα πλήρη στοιχεία.
Όμως οι αριθμοί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού σας είναι
αμείλικτοι και εκθέτουν και σας και την πολιτική σας για μια ακόμη
φορά. Σημειώνουμε μάλιστα ότι τα νούμερα με βάση τα οποία έγινε
η πρόσφατη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2012 ήταν διαφορετικά.
Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου μας για το 2011
τώρα που ολοκληρώθηκε και έχουμε όλα τα απολογιστικά στοιχεία, καταγράφει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αποτυχημένη πολιτική σας. Είναι σε όλους φανερή η τεράστια απόσταση
που υπήρξε μεταξύ του προχειρότατου προϋπολογισμού που είχατε εγκρίνει – και μάλιστα στην πορεία τον τροποποιήσατε 7
φορές – και των αποτελεσμάτων που μας παρουσιάζετε σήμερα
τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα. Και βέβαια απουσιάζει πλήρως η κριτική για την αποτυχία σας αυτή.

ΑΘΗΝΑ ΛΥΓΝΟΥ: "Πήραμε πρωτοβουλίες", "πιέσαμε το Δήμο να πάρει αποφάσεις, καταθέσαμε
προτάσεις, επισκεφθήκαμε υπουργεία, αντισταθήκαμε σε όλες τις αρνητικές επιλογές, στηρίξαμε τους
εργαζόμενους, και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ανθρώπων που δοκιμάζονται σήμερα"

Τ

ην Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012, ο συνδυασμός "ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ", στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, στο
δημαρχείο της Γλυφάδας, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του.
Η έναρξη έγινε με μια νότα παράδοσης αφού
ακούσαμε παραδοσιακά κάλαντα με νταούλι και
ζουρνά από το σύλλογο "Χοροστάσι".
Τους παριστάμενους που γέμισαν την αίθουσα
του δ.σ. μέσα κι έξω, καλωσόρισε η πάντα εύγλωττη δημοτική σύμβουλος Δαφνούλα Χαρίση - Μπίλια, για να δώσει στη συνέχεια το
λόγο στην Πρόεδρο των "ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ" Αθηνά Λυγνού.
Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό η κυρία Λυγνού, αναφέρθηκε στη δραστηριότητα του συνδυασμού και στον μέχρι τώρα τρόπο λειτουργίας
του.
Ανάμεσα και σε άλλα είπε: "Πήραμε πρωτοβουλίες", "πιέσαμε το Δήμο να πάρει αποφάσεις, καταθέσαμε προτάσεις, επισκεφθήκαμε υπουργεία,
αντισταθήκαμε σε όλες τις αρνητικές επιλογές,
στηρίξαμε τους εργαζόμενους, και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ανθρώπων που δοκιμάζονται σήμερα".
Τέλος, ευχαριστώντας τον τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό για τη φιλοξενία των θέσεων του συνδυασμού, η Αθηνά Λυγνού κάλεσε όλους τους
παριστάμενους να συστρατευθούν στις μάχες
που δίνουν για το καλό του Δήμου.
Ακολούθως, κομμάτι της πίτας έκοψαν ο τ. Δήμαρχος Γλυφάδας Γ. Θεοδωρόπουλος, νυν και

τ. δημοτικοί σύμβουλοι όπως και εκπρόσωποι
φορέων και συλλόγων.

Οι νεο-Λουδοβίκοι
της εποχής μας!
Αίσθηση προκάλεσε το σχόλιο του ιδρυτικού μέλους των "ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ" Θανάση Κογκέλη, που στο χαιρετισμό του είπε πως
η πόλη σήμερα περνά την εποχή των "νεο-λουδοβίκων"! Όμως ο λαός, είπε, ξέρει να δίνει
απαντήσεις στους Λουδοβίκους κάθε εποχής".
Παρόντες ο τ. δήμαρχος Γλυφάδας Γ. Θεοδωρόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Φ. Μπενέτος (συμπολίτευση) και Γ. Τζούβελης
(αντιπολίτευση), ο ανεξάρτητος δημ. σύμβουλος
Νικηφόρος Τσαρούχας, ο τ. δημ.σύμβουλος
Δημήτρης Καραπάνος, το μέλος της Γραμματείας της Πολιτικής Επιτροπής για τη Β' Αθήνας
της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Παναγιώτης
Κουτσοπίνης, κ. ά. που αν διέφυγαν της προσοχής μας, ζητούμε συγνώμη.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως η Αθηνά Λυγνού
στην αρχή της εκδήλωσης αναφέρθηκε στον
πρόσφατο χαμό του καταξιωμένου και διεθνώς
αναγνωρισμένου σκηνοθέτη Θ. Αγγελόπουλου
και κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Κοσμούν
την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ως επίλογο αυτού του ρεπορτάζ θα λέγαμε πως,
οι "ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" αποτελούν κό-

Η πρόεδρος των “ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ
Αθηνά Λυγνού με τον ανεξάρτητο δημοτικό
σύμβουλο Νικηφόρο Τσαρούχα.
σμημα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όχι μόνο
στη Γλυφάδα αλλά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
γενικότερα.
Αξιοσημείωτο είναι πως οι τρεις γυναίκες εκπρόσωποι του συνδυασμού (Αθ. Λυγνού,
Δάφνη Χαρίση - Μπίλια και Έρη Καραμηνά) καταφέρνουν σε κάθε συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου να κάνουν αισθητή την παρουσία
τους με τις τοποθετήσεις τους, οι οποίες κατά το
πλείστον είναι τεκμηριωμένες, καίριες και προς τη
σωστή κατεύθυνση.
Ευχόμαστε καλή χρονιά και πάντα επικοδομητικές
και μαχητικές θέσεις.

Θανάσης Σπονδυλίδης: Με τιµά η απόφαση του Γιάννη Σγουρού

Μ

ε την υπ’αριθμό 120423/2911-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής και μετά την
έκδοση της στο ΦΕΚ 3016Β/3021-2011 μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη, στον
Περιφερειακό Σύμβουλο Θανάση
Σπονδυλίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό.

Ο ορισμός αφορά την άσκηση αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων, που

μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στην Περιφέρεια Αττικής.
Έτσι, ως Εντεταλμένος Σύμβουλος
του Περιφερειάρχη θα προϊσταται
στις Διευθύνσεις:
1. Δημοσίων Έργων
2. Ελέγχου Συντήρησης Έργων
3. Ελέγχου Κατασκευής Έργων
4. Οδικών Έργων Περιφέρειας Ατ-

τικής
5. Κατασκευής Έργων Οδοποιίας6.
Κατασκευής Έργων Συντήρησης
Οδοποιίας 7. Υδραυλικών Έργων
Περιφέρειας Αττικής ( Δ10 ) και
8. Κατασκευής Υδραυλικών Έργων
Ο Θανάσης Σπονδυλίδης δήλωσε:
«Ο Περιφερειάρχης με τιμά με την
εμπιστοσύνη του. Η ευθύνη και το
εύρος το αρμοδιοτήτων που μου
ανατίθονται είναι νευραλγικής ση-

μασίας για την καθημερινότητα των
πολιτών της Αττικής.
Μέσα σε συνθήκες κρίσης ανεβάζουμε τον πήχη ψηλά, με καθημερινή
δουλειά
και
κόπο,
εφαρμόζουμε στην πράξη τις μεγάλες τομές για την Αυτοδιοίκηση και
την Αποκέντρωση, θεσμοί και αξίες
που τώρα όσο ποτέ πρέπει να υπηρετήσουμε.»

Ειδικότερα:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Συνολικά βεβαιώσατε έσοδα ύψους περίπου 49 εκ. € και καταφέρατε να εισπράξετε λίγο λιγότερα από 39 εκ. € δηλαδή πέρυσι
τα πραγματικά έσοδα του Δήμου, μόλις που ξεπέρασαν το 60% περίπου των προϋπολογισθέντων. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας κ.
Δήμαρχε οι αιτίες αυτής της απόκλισης; Εμείς υπολογίσαμε από τα
στοιχεία που μας δώσατε και αναφέρουμε επιγραμματικά τα παρακάτω:
Από τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ εισπράξατε συνολικά μόνο το 77%.
Από τα ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ βεβαιώσατε μόνο το 61% και τελικά
καταφέρατε να εισπράξετε συνολικά μόνο το 29%.
Από τα ΕΣΟΔΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ
για 1η ΦΟΡΑ εισπράξατε συνολικά μόνο το 65%.
Συμπερασματικά από τις θεσμοθετημένες κρατικές επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου και τις επενδύσεις η υστέρηση ξεπέρασε τα 3,5 εκατ. €.
Επίσης στα έξοδα η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη. Ακολουθήσατε την κυβερνητική πολιτική της ιδιότυπης παύσης πληρωμών.
Αξίζει να σημειώσουμε για άλλη μια φορά τον σφαγιασμό που
έγινε στις αμοιβές του προσωπικού που μειώθηκαν πάνω από 25%
μόνο το 2011.
Περιορίσατε την κοινωνική προσφορά προς τους δημότες.
Υπολογίζουμε ότι η συνολική μείωση έχει ξεπεράσει το 40% σε
σχέση με το 2009.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η Αριστερή Ριζοσπαστική
Πρωτοβουλία Γλυφάδας θα καταψηφίσει τα αποτελέσματα της
εφαρμογής του Προϋπολογισμού κατά το 3ο και 4ο Εξάμηνο.
Εμείς μαζί με όλους τους κατοίκους της πόλης θα αντιπαλεύουμε τις πολιτικές που στερούν από την Τ.Α. τους απαραίτητους
πόρους και θα παλεύουμε αγωνιστικά για την διεκδίκηση των απαραίτητων πόρων που θα κάνουν την πόλη μας και τη ζωή μας πιο ανθρώπινη. Θα πρωτοστατήσουμε σε κάθε αγώνα που αντιτίθεται στα
νέα σκληρότατα και άδικα μέτρα και στις αντιλαϊκές πολιτικές της
τρικομματικής συγκυβέρνησης, της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. γιατί πρέπει
να οικοδομήσουμε τις δικές μας ενωτικές και ισχυρές αντιστάσεις.
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δημοτικά

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ:

Γιατί φοβάστε το φως της δηµοσιότητας κύριε Κορτζίδη;

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Συλλήψεις για χρέη προς το δημόσιο
σε Γλυφάδα και Βουλιαγμένη

Σ

υνελήφθησαν στη Γλυφάδας Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας και ένα
ομόρρυθμο μέλος βιοτεχνίας τσαντών για χρέη προς το δημόσιο. Το
ύψος των οφειλών ανέρχεται στα χρηματικό ποσό των 12.685.948,39
ευρώ και 288.356,82 ευρώ αντίστοιχα. Επίσης, σήμερα έγινε άλλη μία
συλλήψη για τον ίδιο λόγο στη Βουλιαγμένη.
Συγκεκριμένα συνελήφθη στη Βουλιαγμένη, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας ηλικίας 56 ετών, νόμιμος εκπρόσωπος
ανώνυμης εταιρείας ξενοδοχείων-εστίασης. Το ποσό των χρεών του προς
το δημόσιο ανέρχεται στα 217.356,82 ευρώ.

Αλβανοί λήστευαν με την απειλή μαχαιριού
ανήλικους στη Γλυφάδα

Α

πογευματινές ώρες της 12-1-2012, στην περιοχή της Γλυφάδας, από
αστυνομικούς του Τ.Α Γλυφάδας, συνελήφθησαν δύο 2 αλλοδαποί
υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 16 και 29 ετών, για ληστείες σε βάρος ανήλικων
πεζών στη περιοχή της Γλυφάδας.
Ειδικότερα ανήλικος ημεδαπός προσήλθε στο Τ.Α. Γλυφάδας και κατήγγειλε ότι δύο άγνωστοι δράστες τον προσέγγισαν στη περιοχή της Γλυφάδας και με χρήση σωματικής βίας, γρονθοκοπώντας τον στο πρόσωπο,
του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.
Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και έρευνα οι αστυνομικοί του Τ.Α.
Γλυφάδας εντόπισαν τους παραπάνω δράστες και τους συνέλαβαν. Σε
έρευνα που διενεργήθηκε στην οικίας τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
επτά 7 κινητά τηλέφωνα.
Όπως διαπιστώθηκε οι συλληφθέντες, μαζί με άγνωστους συνεργούς τους,
κατά το τελευταίο δεκάμηνο, χρησιμοποιώντας σωματική βία ή απειλή μαχαιριού, διέπραξαν σε βάρος ανήλικων πεζών στη περιοχή της Γλυφάδας
εννέα 9 ληστείες καθώς και μία 1 κλοπή.

Επιχείρηση “IKARUS” κατά της παιδικής
πορνογραφίας στο διαδίκτυο

Η

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμμετείχε στη πανευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση «ΙΚARUS» για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου.
Η επιχείρηση διήρκησε (3) μήνες και συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία (9) άτομα, σε διάφορες περιοχές στην Αθήνα, Πειραιά, Άρτα, Κέρκυρα και Ηράκλειο Κρήτης.
Σχηματίστηκαν ανάλογες αυτοτελείς δικογραφίες για (5) ακόμα άτομα, ενώ
πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός ερευνών και κατασχέθηκε πλήθος αρχείων «σκληρού» παιδικού πορνογραφικού υλικού.
Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις και εκτεταμένες διαδικτυακές ψηφιακές έρευνες πραγματοποίησε, το τελευταίο τρίμηνο, η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο
της πανευρωπαϊκής επιχείρησης «ΙΚΑRUS», που συντονίστηκε από τη ΕUROPOL, για την καταπολέμηση της διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω του διαδικτύου.
Για την διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε, από ειδικευμένους
Αξιωματικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μεγάλος αριθμός
ερευνών σε οικίες και χώρου εργασίας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
δεκαέξι (16) σκληροί δίσκοι Η/Υ και έντεκα (11) φορητοί Η/Υ, που περιείχαν πλήθος αρχείων με ιδιαίτερα «σκληρό» υλικό παιδικής πορνογραφίας, χωρητικότητας άνω των 14.000 GB.
Κατά την διάρκεια των ερευνών και επιχειρήσεων, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εννιά (9) άτομα, (οκτώ ημεδαποί και ένας
υπήκοος Γαλλίας), σε Αθήνα, Πειραιά, Άρτα, Κέρκυρα και Ηράκλειο Κρήτης. Οι εννέα συλληφθέντες κατηγορούνται για πορνογραφία ανηλίκων,
μέσω διαδικτύου, ενώ για πέντε (5) ακόμα άτομα σχηματίσθηκαν ανεξάρτητες δικογραφίες, με τις ίδιες κατηγορίες.
Επιπλέον, ο Γάλλος υπήκοος κατηγορείται και για δήλωση ψευδών στοιχείων ταυτότητας, κατά την σύλληψη του, ενώ ένας από τους ημεδαπούς και
για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης.
Η «ΙΚARUS» είναι μια οπό τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις, που
πραγματοποιήθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επέφερε σημαντικά
«χτυπήματα» στα κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας, με εκατοντάδες συλλήψεις και κατασχέσεις σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

T

ις τελευταίες βδομάδες γίναμε μάρτυρες
των επικριτικών σχολίων που υπήρξαν για
το «πόθεν έσχες» των βουλευτών, για τη διαφθορά του πολιτικού κόσμου και την απόκρυψη των περιουσιακών στοιχείων μερίδας
εξ αυτών που ασκούν, ή άσκησαν διοίκηση τα
προηγούμενα χρόνια.
Ο λαός μας απαιτεί οι δημόσιοι λειτουργοί του,
όχι μόνο να λένε πως είναι τίμιοι αλλά και να το
αποδεικνύουν μέσα από τη δημοσιοποίηση της
περιουσιακής τους κατάστασης και τη σύγκρισής
της με τα προηγούμενα έτη. Ποια ήταν η περιουσία τους πρίν μπούν στην πολιτική και ποιά είναι
μετά την πολιτική τους δράση. Είναι δε αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν και
ηθική υποχρέωση των έντιμων πολιτικών να δημοσιοποιούν τα περουσιακά τους στοιχεία ιδαίτερα σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, όπου η
πολιτική ζωή βρίσκεται στο ζενιθ της αναξιοπιστίας και των κατηγοριών για διαφθορά!
Σύμφωνα με τα παραπάνω θα περίμενε κάποιος
από τον δήμαρχο μιας πόλης να κάνει το αυτονόητο ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, όχι επειδή το ορίζει ο
νόμος, αλλά επειδή το απαιτεί η ηθική του υποχρέωση απέναντι στους πολίτες που υπηρετεί. Να
δημοσιοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία του
ίδιου και της οικογένειας του που είχε στην αρχή
της θητείας του, ώστε στο τέλος της να μπορεί
καλόπιστα ο κάθε πολίτης να ανατρέξει και να τα
συγκρίνει.
Με το πνεύμα αυτό ζήτησα επίμονα από τον δήμαρχο της πόλης μας και πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου κ. Χρ. Κορτζίδη να
δημοσιοποιήσει το πόθεν έσχες το δικό του και
της οικογένειας του. Η απάντηση που έλαβα στο
Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο με αιφνιδίασε,
αλλά και με εξέπληξε αρνητικά, αφού μου είπε
κατά λέξη:
«Ο πατέρας μου ήταν δήμαρχος για 24 χρόνια
και δεν έδωσε ποτέ στην δημοσιότητα το πόθεν
έσχες του. Το ίδιο και ο προηγούμενος δήμαρχος Νάκης Εφραιμίδης. Δεν το δίνω και εγώ,
γιατί δεν το θεωρώ σωστό, είναι προσβλητικό
και άλλωστε όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ: Η γυναίκα του
Καίσσαρα όχι μόνο πρέπει να είναι τίμια αλλά
και να φαίνεται.
πόλη, άλλωστε το έχω στείλει στον εισαγγελέα
όπως ορίζει ο νόμος…..»
Αν και η απάντηση αυτή του δημάρχου είναι αποκαλυπτική του τρόπου σκέψης και της αλαζονείας
μιας πολιτικής δυναστείας της πόλης μας, αναρωτιέμαι αν έχει συνηδητοποιήσει ο δήμαρχος
ότι ζούμε στο 2012 και πως τα πάντα έχουν αλλάξει από τα χρόνια που κυβερνούσε ο αείμνηστος πατέρας του.
Τότε ο νόμος δεν το απαιτούσε, αλλά ακόμα και
αν δεν το έκαναν οι προηγούμενοι μιας και δεν
το προέβλεπε ο νόμος, ήταν ένα λάθος που εσύ
σήμερα δήμαρχε δεν δικαιούσαι να επαναλαμβάνεις και μάλιστα όταν έχεις εισπράξει μαζί με
τους συνεργάτες του 400 χιλιάδες ευρώ σε έναν
χρόνο και έχεις δώσει απευθείας αναθέσεις για
προμήθειες και εργασίες ύψους 800 χιλιάδων
ευρώ σχεδόν σε 12 μήνες!
Αν κάποιους προσβάλλει η μη δημοσιοποίηση
της περουσιακής κατάστασης του δημάρχου
αυτοί είναι οι πολίτες της πόλης μας και η πολιτική ζωή του τόπου μας. Δεν είναι δυνατόν να

μιλάς για αλλαγή πολιτικής στην κεντρική σκηνή
της χώρας και να μην αλλάζεις ο ίδιος τις κακές
συνήθειες του παρελθόντος!
Δεν είναι δυνατόν να είσαι κρατικός λειτουργός
που δίνει απευθείας αναθέσεις εκαντοντάδων χιλιάδων ευρώ και να μην λογοδοτείς σε κανέναν
με την λογική ότι δεν υπακούς στους νόμους του
κράτους που δήθεν σε προσβάλλουν! Αυτοί οι
νόμοι και αυτό το κράτος σου δίνει τον παχυλο
μισθό και αυτοί οι νόμοι δεν είναι δυνατόν να
εφαρμόζονται κατά το δοκούν και κατά το πόσο
και πότε μας συμφέρει.
Αναρωτιέμαι, γιατί φοβάται ο δήμαρχος το φως
της δημοσιότητας; Γιατί δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα από το 2006 την περιουσιακή του κατάσταση, ώστε στο τέλος της θητείας του να
μπορούμε ως πολίτες να τον ελέγξουμε;
Αν χλευάζουμε τους πολιτικούς που δημοσιοποιούν την περουσία τους και βλέπουμε τον
πλούτο και τις καταθέσεις τους, τότε τι πρέπει να
που γι αυτούς που δεν δημοσιοποιούν καν την
περιουσία τους; Αναρωτιέμαι επίσης, πως ορισμένα τοπικά ΜΜΕ και εφημερίδες, απέκρυψαν
το γεγονός για τον δήμαρχο Κορτζίδη προστατεύοντας τον, ενώ την ίδια στιγμή σχολίσαν
τόσο επικριτικά τα πόθεν έσχες των βουλευτών.
Δηλαδή ο δήμαρχος της πόλης τους είναι υπεράνω κριτικής και έχει το δικαίωμα να αποκρύπτει την περουσιακή του κατάσταση από τον λαό
ενώ οι βουλευτές που τους επικρίνουν είναι πολιτικοί άλλης κατηγορίας για τα συγκεκριμένα έντυπα;
Ολοκληρώνοντας, θέλω να καλέσω τον δήμαρχο να ανοίξει στην ιστοσελίδα του δήμου
που λειτουργεί ως παραταξιακή του (δεν γίνεται
καμία αναφορά στις δράσεις των άλλων παρατάξεων ποτέ) ένα σχετικό παράθυρο, όπου θα δημοσιοποιήσει την περιουσιακή του κατάστηση
άμεσα. Αν στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν
το πράξει θα είναι αναφαίρετο δικαίωμα μας να
υποθέσουμε τα πάντα, αφού η γυναίκα του Καίσσαρα όχι μόνο πρέπει να είναι τίμια αλλά και να
φαίνεται.
Όταν στη διοίκηση του δήμου μιλούν για διαφάνεια πρέπει και να την αποδεικνύουν εμπράκτως, εδώ και τώρα!

Όργια αυθαιρεσίας και παρανομίας συμβαίνουν στον Δήμο Ελληνικού
Ό

ργια αυθαιρεσίας και παρανομίας συμβαίνουν στον Δήμο Ελληνικού - με την
προκλητική υπερψήφιση ενός αναχρονιστικού
και παράνομου Οργανισμού που για ακόμα
μια φορά αντιμετωπίζει τους πτυχιούχους ΤΕΙ
ως υπαλλήλους β' διαλογής.
Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση του κατά τα'
αλλά αγωνιστή και σοσιαλιστή δημάρχου κυρίου Κορτζίδη πρότεινε και ψήφισε έναν Οργανισμό στον δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης που παραβλέπει τους Νόμους
του κράτους με τους οποίους οι κατηγορίες
ΤΕ και ΠΕ σε δημόσιο και ΟΤΑ πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα στις περιπτώσεις επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων και
τομέων.
Στον συγκεκριμένο λοιπόν οργανισμό οι
υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ προηγούνται
της κατηγορίας ΤΕ για την κατάληψη θέσεων
προϊσταμένου και μόνο ελλείψη των πρώτων
μπορούν οι υπάλληλοι ΤΕ να διεκδικήσουν
μια θέση.
Ενώ δηλαδή οι νόμοι Ν3839/2010 ,
38/52/2010 και Ν4024/2011 αναφέρουν ξεκάθαρα ότι για τις θέσεις προϊσταμένων διευ-

θύνσεων και τομέων οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ και ΠΕ πρέπει να αντιμετωπίζονται
ισότιμα, ο συντάξας του Οργανισμού και ο
κύριος Κορτζίδης, είτε λόγω άγνοιας της κείμενης Νομοθεσίας, είτε λόγω συντεχνιακών
σκοπιμοτήτων, έκριναν αυθαίρετα (παρά τις
διευκρινιστικές επιστολές και παραινέσεις των
σωματείων του δήμου και των ΣΥ.Μ.Α.Τ.Ε. ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.) ότι οι υπάλληλοι του δήμου
που ανήκουν στην κατηγορία ΤΕ δεν είναι ικανοί για τις θέσεις των Διευθύνσεων.
Θυμίζουμε στον κ. Δήμαρχο ότι σύμφωνα με
το Νόμο Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄/29-32010), άρθρο 1, παράγραφος 2 "Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή
ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό
Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή
προϊσταμένου Τμήματος.
Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό
Α΄".
Ο Οργανισμός αυτός λοιπόν δεν μπορεί να

περάσει από την Περιφέρεια και ο ΣΥΜΑΤΕ
σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συλλόγους θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε ο
Οργανισμός του δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης να γίνει σύννομος και να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος των συναδέλφων μας.
Στην εποχή που ζούμε δεν μπορεί κανένας να
παίζει με τις ζωές των εργαζομένων ούτε να
στερεί την δυνατότητα εξέλιξης σε υπαλλήλους που κατά το Νόμο έχουν τα τυπικά προσόντα.
Καλούμε την διοίκηση του δημάρχου κυρίου
Χρήστου Κορτζίδη να αποσύρει αυτόν τον
απαράδεχτο Οργανισμό και να αποκαταστήσει την αδικία σε βάρος των υπαλλήλων του
κλάδου ΤΕ.
Σε κάθε άλλη περίπτωση δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για τους σκοπούς που εξυπηρετεί ο εν λόγω Οργανισμός και για το τι
οικονομικά – συντεχνιακά συμφέροντα κρύβονται πραγματικά από πίσω.
Πρόεδρος ΣΥ.Μ.Α.Τ.Ε.
Κοκκίνης Γιώργος
Γραμματέας ΣΥ.Μ.Α.Τ.Ε.
Χαριτόπουλος Άγγελος
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δημοτικά

Αργόµισθοι και κοπανατζήδες δηµοτικοί υπάλληλοι στα 3Β

Μ

ετά την ενοποίηση των υπηρεσιών του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης γίνεται προσπάθεια καταγραφής του υπαλληλικού
δυναμικού του Δήμου. Η προσπάθεια αυτή που
ξεκίνησε εδώ και αρκετές μέρες, όμως, αποκάλυψε παθογένειες στη λειτουργία του και νοοτροπίες μιας μερίδας εξ αυτού, που αποτελούν
ένα δείγμα για το πόσο στρεβλά λειτουργεί σε
κάποιες περιπτώσεις ο δημόσιος τομέας.
Την ευθύνη για την καταγραφή του ανθρώπινου
δυναμικού που στελεχώνει τις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου ανέλαβε ο δημοτικός σύμβουλος
Γιάννης Νιτερόπουλος ο οποίος με εντολή δημάρχου επικουρεί στα καθήκοντά του τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Οικονομικών Δημήτρη
Δαβάκη.
Δυστυχώς, στα πλαίσια του ελέγχου και της απογραφής των υπαλλήλων ανακάλυψε και περιπτώσεις κάποιων, που ενώ ήταν καταγεγραμμένοι σε
κάποια υπηρεσία, ουδέποτε είχαν πατήσει το
πόδι τους σ' αυτήν.
Όταν λοιπόν, άρχισαν να παίρνουν ένας - ένας
"φύλλο πορείας" για τις οργανικές τους θέσεις
και όταν άρχισαν να εφαρμόζονται όσα προβλέπει ο Οργανισμός του Δήμου σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας, ξεκίνησαν και οι
αντιδράσεις. Ο Δημοτικός Σύμβουλος δέχθηκε
μέσα στο γραφείο του Αντιδημάρχου Διοίκησης
Δημήτρη Δαβάκη την οξεία φραστική επίθεση
συζύγου υπαλλήλου του Δήμου, που φέρεται να
απουσίαζε αδικαιολόγητα από την υπηρεσία της
και για την οποία έγινε αναφορά.

Το επεισόδιο αυτό αναφέρθηκε στο τελευταίο
δημοτικό συμβούλιο ως κακό δείγμα υπαλληλικής νοοτροπίας που αδικεί την πλειοψηφία των
εργαζομένων. Από την πλευρά της διοίκησης καταδικάστηκε το γεγονός και δηλώθηκε η αμέριστη συμπαράσταση στον Δημοτικό Σύμβουλο.
Απ' όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ο Γιάννης Νιτερόπουλος κατέθεσε μήνυση κατά του
συζύγου της υπαλλήλου για ηθική βλάβη.

Γιάννης Νιτερόπουλος: "Να επαναφέρουμε στην τάξη τους θρασείς"
Ο Δημοτικός Σύμβουλος με τη φράση αυτή
έδωσε τη διάσταση του προβλήματος που υπάρχει σε μερίδα, ευτυχώς μικρή, εργαζομένων στο
Δήμο οι οποίοι είτε είναι αργόμισθοι, είτε είναι
κοπανατζήδες σε βάρος της πλειοψηφίας.
Ας δούμε όμως τι ανέφερε σχετικά:
"Ο Δήμαρχός μας είχε στην προμετωπίδα του
συνδυασμού τις έννοιες διαφάνεια, αξιοκρατία,
ίση μεταχείρηση, ίσες αποστάσεις. Αυτός ήταν κι
ένας από τους λόγους της ένταξής μου στο συνδυασμό.
Στα χνάρια της φιλοσοφίας αυτής έχει ξεκινήσει
μετά τη συννένωση των υπηρεσιών μια προσπάθεια να διορθωθούν τα κακώς κείμενα του παρελθόντος των τριών πλέον δημοτικών
ενοτήτων σχετικά με το προσωπικό.
Ανάμεσα στους απασχολούμενους υπήρχαν δυστυχώς, και υποαπασχολούμενοι, μη απασχο-

λούμενοι, ετεροαπασχολούμενοι και συνήθως
αυτοί έχουν μόνο δικαιώματα και σχεδόν μηδενικές υποχρεώσεις.
Αδικούν κατάφορα την πλειοψηφία των συναδέλφων τους στο δήμο μας που εργάζονται εντατικά και μάλιστα με δύσκολες συνθήκες. Τους
συναδέλφους τους που έβαλαν πλάτη στο δύσκολο έργο που είχαν να επιτελέσουν με τη συννένωση των δήμων.
Αυτούς που χωρίς να υπολογίζουν κόπο, διαθέτοντας πολλές φορές και τον ελεύθερο χρόνο
τους εργάσθηκαν ευσυνείδητα και τα αποτελέσματα γίνονται πλέον ορατά.
Η μειοψηφία δυστυχώς συνεχίζει στους ρυθμούς
που έχει συνηθίσει.
Η πολιτική απόφαση είναι οριστική και ξεκάθαρη. Έως εδώ και μη παρέκει.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας και
των αρμοδιοτήτων που μου έχουν ανατεθεί από
τον Δήμαρχο, βρέθηκα αντιμέτωπος μιας άνευ
προηγουμένου επίθεσης με απειλές, χειρονομίες,
συκοφαντίες, ειρωνικά σχόλια, εντός του γραφείου του Αντιδημάρχου με πολλούς αυτήκοους
μάρτυρες.
Ο κύριος αυτός ήταν σύζυγος υπαλλήλου για την
οποία έκανα αναφορά αναγράφοντας πραγματικά γεγονότα. Θα υποστεί βέβαια τις συνέπειες
της συμπεριφοράς του αυτός, αλλά και της προσβολής του θεσμού που υπηρετώ.
Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω πίσω στο έργο
αυτό εκτός εάν ανακαλέσει ο Αντιδήμαρχος την
εντολή του. Προς τιμήν του μάλιστα και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρ. Κωνσταντέλλος μου δήλωσε συμπαράσταση στη
δύσκολη αυτή προσπάθεια.
Παρακαλώ να έχω τη βοήθεια όλων σας και ορισμένοι που για διάφορους λόγους άρχισαν άδικες επικρίσεις να σταματήσουν. Να σκύψουμε με
ανθρωπιά και κατανόηση για όσους έχουν προβλήματα, να επαναφέρουμε όμως στην τάξη τους
θρασείς.
Είναι υποχρέωσή μας προς τους υπαλλήλους και
τους συνδημότες μας".
Υ.Γ. Να σημειώσουμε εδώ ένα ακόμα δείγμα
κακής υπαλληλικής νοοτροπίας. Υπάλληλος "συνελήφθη" να χτυπά το πρωί τις κάρτες επτά συναδέλφων του οι οποίοι βέβαια, κύριος οίδε τι
ώρα μπήκαν για δουλειά.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο χορός των ειδικών συμβούλων καλά κραττεί!

Σ

ε πρόσληψη ειδικού συμβούλου σε θέματα ανάπλασης πρασίνου φαίνεται πως
προχωρά ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
σύμφωνα με τα
όσα αναφέρει
σε επιστολή
του ο δημοτικός σύμβουλος
της
διοίκησης
Γιάννης Νιτερόπουλος.
Θεωρώντας
πως πρωταρχική ανάγκη του Δήμου είναι να αποκτήσει έμπειρο οικονομικό σύμβουλο και όχι

σύμβουλο επί του πρασίνου, αναφέρει τα
ακόλουθα:
"Όσο κι αν είναι υπερβολή για τις σημερινές
συνθήκες που επικρατούν ειδικά στο Δήμο
μας", αναφέρει στην επιστολή του ο δημοτικός σύμβουλος, "δυστυχώς, είναι αλήθεια"
και συνεχίζει. "Ο χορός των συμβούλων
καλά κρατεί".
"Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την πρόσληψη
συμβούλου επί οικονομικών θεμάτων". "Βέβαια, δεν συζητώ για μόλις αποφοιτήσασα
από Πανεπιστήμιο, που έγινε προσπάθεια να
εισέλθει από φινιστρίνι και ευτυχώς που υπάρχει Επίτροπος. Ο Δήμος χρειάζεται έμπειρο
στέλεχος που θα συμβάλει ουσιαστικά στη
λύση πολλών προβλημάτων".
"Η εντύπωση που έχω, ότι οι σύμβουλοι

προσλαμβάνονται προκειμένου να δώσουν
κατευθύνσεις και λύσεις σε προβλήματα και να
συμβάλλουν στην πιο εύρυθμη λειτουργία του
Δήμου, στη δική μας περίπτωση μάλλον θέλει
αναθεώρηση".
"Βαδίζουμε στα χνάρια προκατόχων. Στην περίπτωσή μας ισχύει η παροιμία: "Εδώ ο κόσμος χάνεται κι εμείς ραπανάκια για την
όρεξη".
Επιγραμματικά θα αναφέρουμε πως, όπως μας
πληροφορούν, ο Δήμος Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης έχει ενταγμένους στο δυναμικό
του πέντε γεωπόνους. Ο ειδικός σύμβουλος
σε θέματα ανάπλασης πρασίνου τι χρειάζεται;
Είναι απορία που εξέφρασαν πολλοί δημότες
που πληροφορήθηκαν την επικείμενη πρόσληψη.

Με ευχές, συναίνεση
και... λίγες πρόκες
το πρώτο δηµοτικό συµβούλιο
του 2012 στα 3Β

Έ

γινε στις 18 Ιανουαρίου το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης του έτους 2012.
Παρόντες οι περισσότεροι Δημοτικοί Σύμβουλοι και όσοι απουσίαζαν, ήταν αιτιολογημένη η απουσία τους. Απών για τελευταία
φορά, κι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Όπως είναι γνωστό ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλος είναι πιλότος και πραγματοποιεί για λογαριασμό
του ΟΗΕ μεταφορά κυανόκρανων σε εμπόλεμες ζώνες τόσο στην
Αφρική όσο και στην Ασία.
Μέσα σε κλίμα συναίνεσης, χωρίς βέβαια να λείψουν και μερικά
καρφώματα, ξεκίνησε η συνεδρίαση με την κοπή της βασιλόπιττας
για την οποία είχε φροντίσει η δημοτική σύμβουλος της διοίκησης
Μαρία Σίνα. Το τυχερό φλουρί βρήκε η δημοτική σύμβουλος επίσης της διοίκησης Λυδία Αργυροπούλου.
Στην προ ημερησίας διάταξης διαδικασία οι δημοτικοί σύμβουλοι
διατύπωσαν ερωτήσεις για θέματα καθημερινότητας του Δήμου.
Ο Δημοσθένης Βαμβασάκης σχολίασε θετικά τον καλλωπισμό
και την καθαριότητα στην πλατεία Ζακύνθου και στην Πηγάδα στη
Βούλα.
Ο Παναγιώτης Καπετανέας αναφέρθηκε στο Μνημόνιο της ΕΤΑ
για την παραλία της Βάρκιζας και ρώτησε για την αναμενόμενη γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την απουσία του Δημάρχου.
Ο Διονύσης Κοντονής αναφέρθηκε στον τρόπο που επικυρώνονται τα πρακτικά και αναφερόμενος στο θέμα της Μ.Ε.Ε.Κ.Β. (παραλία Νότου), χαρακτήρισε λάθος τον τρόπο που χειρίσθηκαν
αυτή την υπόθεση οι προηγούμενες διοικήσεις.
Ο Παντελής Κασιδόκωστας αναφέρθηκε στον ξενώνα της Βουλιαγμένης και στο γεγονός ότι δεν έγινε προμήθεια πετρελαίου.
Ο Γιάννης Νιτερόπουλος αναφέρθηκε στο επεισόδιο που έγινε
ανάμεσα στο σύζυγο εργαζόμενης στο Δήμο και του ίδιου διαβάζοντας μάλιστα και επιστολή στο δ.σ. , ενώ ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος ρώτησε πώς συμπαρίσταται ο Δήμος στους δημότες
για το χαράτσι της ΔΕΗ και ποιος εισπράττει τώρα τα μισθώματα
του Νότου.
Ο Νίκος Ζυγούρης αναφέρθηκε στο θέμα των υπερωριών των
υπαλλήλων, στο Πολεοδομικό καθεστώς του Χερώματος που εξακολουθεί να κρατά σε ομηρία τους κατοίκους και τέλος και ο Γιάννης Σκουμπούρης αναφέρθηκε στο θέμα των υπερωριών των
υπαλλήλων επισημαίνοντας πως δεν εφαρμόστηκε η εγκύκλιος που
είχε εκδοθεί από τον δήμαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Απαντήσεις στα θέματα που αναφέρθηκαν έδωσαν ο Αναπληρωτής Δημάρχου σε θέματα αρμοδιότητάς του Σπύρος Πανάς, η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλέκτρα Τσιριγώτη και ο
Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών Δημήτρης Δαβάκης.
Εξαντλητικά σε διάρκεια τα προ ημερησίας, ξεπέρασαν κατά πολύ
το χρόνο που προβλέπει ο Κώδικας. Στη συνέχεια σημαντικότερο
θέμα της ατζέντας των θεμάτων ήταν αυτό της λήψης απόφασης
για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 306 Β για την πλατεία των Πηγαδακίων.
Το θέμα ξεκίνησε να συζητείται γύρω στις 11.30 παρόντων κατοίκων της περιοχής για να ολοκληρωθεί με λήψη απόφασης για
αναβολή και δέσμευση επαναφοράς του στο τέλος του μήνα, γύρω
στις 1.30 το πρωί.
Ο ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου νέου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν πέρασε με την προτεινόμενη σύνθεση και θα επανέλθει. Αντιθέτως θετική ήταν η
ψήφος για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο έληξε με την επιβολή προστίμων
για διαφημιστικές πινακίδες.

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Ιανουάριος 2012

14

δημοτικά

Δημοτικοί υπάλληλοι στα 3Β εισέπρατταν
παρανόμως οικογενειακά επιδόματα
Γιάννης Σκουμπούρης:
Θέλει τόλμη και αρετή
η Διοίκηση του Δήμου

Ε

Γ

ια επιδόματα που δεν έπρεπε να εισπράττουν υπάλληλοι κάνει λόγο η
έκθεση των Ελεγκτών Δημόσιας διοίκησης μετά από έλεγχο που διενήργησαν
για την χρονική περίοδο από 1-1-2004
και μέχρι σήμερα, στο δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Από τα όσα καταγράφονται στην έκθεση των Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης αποδεικνύεται για
μία ακόμα φορά αφ' ενός πόσο κακά
διαχειρίσθηκαν το δημόσιο χρήμα άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
αφ' ετέρου πως κάποιοι υπάλληλοι
έπαιρναν παρανόμως επιδόματα. Από
άγνοια, από προχειρότητα, ή από εσκεμμένη παράβλεψη των διατάξεων του
Νόμου;
Η κλίμακα περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες της υπαλληλικής ιεραρχίας (από
υπαλλήλους έως και διευθυντές) και
αφορά και τους τρεις δήμους Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης.
Τα επιδόματα αφορούν οικογενειακές
παροχές, αποδοχές απεργιών κλπ. Χαρακτηριστικό είναι πως μετά από τον
έλεγχο, βρέθηκαν υπάλληλοι που έπαιρναν οικογενειακό επίδομα για παιδιά που
είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και
είχαν αποφοιτήσει από τις σχολές τους
εδώ και αρκετά χρόνια.
Συγκεκριμένα:
Εννέα υπάλληλοι παίρνουν μη σύννομα
την προσαύξηση της οικογενειακής παροχής λόγω τέκνων, αφού αυτά έχουν ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο
κανονικής φοίτησής τους σε ανώτατες ή
ανώτερες σχολές.
Τρεις υπάλληλοι παίρνουν μη σύννομα την
προσαύξηση της οικογενειακής παροχής
λόγω τέκνων αφού τα παιδιά τους έχουν
συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους
και δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει
ο χρόνος ολοκλήρωσης της κανονικής φοίτησής τους.
Δέκα οκτώ υπάλληλοι, παίρνουν μη σύννομα την προσαύξηση της οικογενειακής
παροχής λόγω τέκνων καθώς δεν έχουν

προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για τη συνέχιση της καταβολής της.
Οι Ελεγκτές εισηγούνται για τους εννέα
υπαλλήλους να διακοπεί η μη σύννομη καταβολή του επιδόματος να προσδιοριστούν και να αναζητηθούν αναδρομικά τα
αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Για τους τρεις υπαλλήλους να διακοπή η καταβολή του επιδόματος και στη συνέχεια να
ζητηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
από τους υπαλλήλους που είναι υποχρεωμένοι να τα προσκομίσουν, προκειμένου να
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να προσδιορίσουν ακριβώς το χρονικό διάστημα
για το οποίο θα αναζητηθούν αναδρομικά
τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Για τους δέκα οκτώ υπαλλήλους να διακοπή
η καταβολή του επιδόματος και στη συνέχεια να ζητηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους υπαλλήλους. Όταν
προσκομιστούν αυτά να ελεγχθούν από την
οικονομική υπηρεσία του Δήμου για να διαπιστωθεί αν πρέπει να συνεχίσουν να το
παίρνουν ή όχι. Εάν διαπιστωθεί ότι παρανόμως έπαιρναν το οικογενειακό επίδομα
θα ζητηθεί και από αυτούς η επιστροφή των
αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Οι υπάλληλοι εάν συμφωνήσουν για την
επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων σ' αυτούς επιδομάτων, μπορούν να
επιστρέψουν ολόκληρο το ποσόν, διαφορετικά δίνεται η δυνατότητα να παρακρατείται κάθε μήνα από το μισθό τους. Στην
περίπτωση που δεν συμφωνήσουν με κανέναν από τους παραπάνω τρόπους θα
υπάρξει πράξη καταλογισμού μέσω της
Εφορίας στην οποία οι υπάλληλοι θα μπορούν να ασκήσουν έφεση εντός τριάντα
ημερών από την κοινοποίησή της.
Για το συγκεκριμένο θέμα έλαβε γνώση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης στη συνεδρίαση
της 11ης Ιανουαρίου 2012.
Υ.Γ.: Στα χέρια μας υπάρχουν όλες οι καταστάσεις με τα ονόματα των υπαλλήλων,
όμως δεν τα δημοσιεύουμε για ευνόητους
λόγους

πί του θέματος ο αντιπρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής Γιάννης
Σκουμπούρης
μας δήλωσε τα
ακόλουθα;
O Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης βρίσκεται σε μία παρατεταμένη και
βαθειά κρίση, που οφείλεται κυρίως στις
ετερόκλητες και χωρίς συνοχή δυνάμεις,
που ανέλαβαν να τον διοικήσουν, χωρίς
άλλο σχέδιο πέραν της διαχείρισης της
εξουσίας και της συγκέντρωσής των γύρω
από αυτήν. Η παρατεταμένη όμως απουσία
του Δημάρχου, λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας του, πέραν της τρίμηνης
προθεσμίας που ορίζει ο νόμος έχει επενεργήσει διαλυτικά στο Δήμο, γεγονός που
είναι πλέον εμφανές στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών.
Η επίσημη έκθεση ελέγχου μισθοδοσίας
του Δήμου, για την περίοδο 1.1.2004
μέχρι 9/2011, που εκτάκτως διενεργήθηκε
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
είναι ενδεικτική των χρονίων παθογενειών,
που αφορούν στο ακέραιο τις προηγούμενες διοκήσεις, αλλά και την παρούσα η
οποία ήλθε με ένα μεταρρυθμιστικό προσωπείο, αλλά στην πράξη δεν μπορεί καν
να αγγίξει τις χρόνιες παρεκτροπές του
Δήμου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η
οποία μου δόθηκε από την ιστοσελίδα VIMAONLINE (και όχι από τις υπηρεσίες του
Δήμου, αν και την έχω ζητήσει) δίδονταν
διάφορα επιδόματα, επί χρόνια, με μη σύννομο τρόπο, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με
την έκθεση, καλούνται αυτοί που τα έπαιρναν να τα επιστρέψουν (δηλαδή καταλογίζονται ποσά)
Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της αντίληψης που υπήρχε, υπάρχει και συνεχίζεται
και από τη νέα Δημοτική αρχή, η οποία είτε
αποδέχεται αδιαφανείς πρακτικές, είτε έχει
πλήρη αδυναμία να τις ελέγξει. Σε κάθε περίπτωση φέρει ακέραιη την ευθύνη μετά
από ένα χρόνο παρουσίας στο Δήμο.
Θέλει τόλμη και αρετή η Διοίκηση του
Δήμου. Δεν αρκούν οι κραυγές και οι ψίθυροι.

Δραστηριότητες του Συλλόγου Διεκδίκησης
Τρίτου Γυμνασίου Λυκείου Βούλας

Ο

Σύλλογος Διεκδήκησης Τρίτου Γυμνασίου Λυκείου Βούλας
σας εύχεται καλή χρονιά.
Ειδικά στα παιδιά της πόλης μας ευχόμαστε καλή πρόοδο με βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης τους.

Κινήσεις & Δραστηριότητα του Συλλόγου μας
Δημοσίευση της ιδρυτικής διακήρυξης στον τοπικό τύπο.
Συλλογή υπογραφών υποστηρικτών της κίνησής μας.
Επαφή με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου 3Β.
Επαφή με την αρμόδια Αντιδήμαρχο του Δήμου 3Β.
Αναζήτηση και προτάσεις για πιθανούς χώρους κατασκευής των
σχολείων.
Παρουσία μελών του προσωρινού ΔΣ του Συλλόγου μας στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων Γονέων των σχολείων της Βούλας.
Προετοιμασία εκδήλωσης, σε μικρό χρονικό διάστημα, όπου ο
Σύλλογός μας θα παρουσιάσει τις θέσεις του στους παράγοντες
και τους κατοίκους της Βούλας.
Για επικοινωνία με τον Σύλλογό μας χρησιμοποιείστε τα παρακάτω:
email: 3glvoulas@gmail.com, Facebook
Τηλέφωνα:
Ανδρέας Τσαβλίρης 6944722152
Δημήτρης Ηλιού 6944987639
Ελένη Κατσακιώρη 6974505866
Κώστας Τομαρόπουλος 6972444429

Μειωμένο εισιτήριο στη Λίμνη Βουλιαγμένης
για τους δημότες των 3Β

Μ

ειωμένο εισιτήριο για την είσοδο στη Λίμνη της Βουλιαγμένης
σε όλους τους Δημότες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης
Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, η Δημοτική Αρχή
έπειτα από μεθοδευμένες κινήσεις εξασφάλισε μειωμένο εισιτήριο
για την είσοδο στη Λίμνη της Βουλιαγμένης για όλους τους δημότες Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την ισχύ του μειωμένου εισιτηρίου των πέντε ευρώ, είναι η κατοχή
και η υπόδειξη κατά την είσοδο, της κάρτας μειωμένου εισιτηρίου
για την λίμνη της Βουλιαγμένης.
Για όλες τις Δημοτικές Ενότητες οι κάρτες θα εκδίδονται και θα παραδίδονται στους Δημότες από το Γραφείο Δημάρχου στην έδρα
του Δήμου.
Η διαδικασία έχει ως εξής : Οι δημότες που ενδιαφέρονται για την
έκδοση της κάρτας θα πρέπει να προσκομίζουν στο Γραφείο Δημάρχου, μία φωτογραφία και την αστυνομική τους ταυτότητα. Τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται στο Γραφείο Δημάρχου από Δευτέρα έως και Τετάρτη και ώρες από 09.00
έως και 13.00. Η παραλαβή των καρτών θα γίνεται κάθε Παρασκευή
της εκάστοτε εβδομάδας από 12.00 έως 14.00.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής, είναι οι δημότες του νέου Καλλικρατικού Δήμου να έχουν ίδια δικαιώματα και πρόσβαση στις κοινωνι-
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Οι αβροφροσύνες και
η γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου για την απουσία
του Γρ. Κασιδόκωστα

Ο ∆ηµήτρης ∆ιαµαντίδης στον ΠΡΩΤΕΑ της Βούλας



Τ

ο κλειστό της Βούλας αποδείχτηκε
πολύ μικρό για να χωρέσει όλους
όσους ήθελαν να δουν από κοντά τον
Δημήτρη Διαμαντίδη.
Περισσότεροι από χίλιοι αθλητές των
Ακαδημιών, των αγωνιστικών τμημάτων και φίλοι του Πρωτέα υποδέχτη-

καν τον Δημήτρη Διαμαντίδη με ενθουσιασμό και ατελείωτες ερωτήσεις.
Ο διεθνής άσσος συζήτησε με τους μικρούς θαυμαστές του για την κοινή
τους αγάπη, το μπάσκετ, τονίζοντας
τους όμως ότι το πιο σημαντικό είναι
το σχολείο και τα μαθήματά τους.

Ο καλύτερος αμυντικός και MVP της
Ευρολίγκας για το 2010-2011 απάντησε στις ερωτήσεις των παιδιών που
ήθελαν να μάθουν τα πάντα για το ίνδαλμα τους, και τους παρότρυνε να
δουλεύουν συνέχεια και σωστά στα
βασικά του μπάσκετ.

Οι αβροφροσύνες και οι καλοί τρόποι
έδιναν και έπαιρναν στο δημοτικό συμβούλιο της 18ης Ιανουαρίου, του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
Μήπως όλο αυτό το σκηνικό έχει σχέση με
την πολυαναμενόμενη γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά
με την απουσία (για τους γνωστούς λόγους
υγείας) του Γρηγόρη Κασιδόκωστα;
Μήπως το περιεχόμενο της γνωμοδότησης
θέτει χρονικά περιθώρια για το πόσο ακόμα
θα μπορεί να λήψει ο Γρηγ. Κασιδόκωστας,
μόνο όμως, με άδεια Δημοτικού Συμβουλίου;
Μήπως, προς τούτο οι... αβροφροσύνες;
Λέμε, μήπως....
Πολύ σύντομα τα σπουδαία πολίτες του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Πριν φύγει, φωτογραφήθηκε με μικρούς και μεγάλους και υπέγραψε υπομονετικά εκατοντάδες αυτόγραφα
επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά
ότι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό είναι
το ήθος και η απλότητά του.

Αναφορά Γ. Κουρεμέτη στον Εισαγγγελέα για Κασιδόκωστα

Μ

ε αναφορά του προς τον Εισαγγελέα
Ποινικής Δίωξης ο τ. δημοτικός σύμβουλος Βούλας Γιάννης Κουρεμέτης, εκφράζει την βαθύτατη επιθυμία του να
εφαρμοστεί ο Νόμος 3851/2010 και ειδικότερα τα άρθρα 60 παρ. 1 και 61 παρ.
5, και όσα αυτά προβλέπουν στην περίπτωση απουσίας επί μακρόν του Δημάρχου από τη θέση του. Ζητά δε από τον
Εισαγγελέα να πράξει ότι είναι νομίμως
δυνατόν για να λήξη επιτέλους αυτή η αμφισβητούμενη κατάσταση αναφορικά με
τη νομιμότητα της λειτουργίας του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
Το πλήρες κείμενο της αναφοράς έχει ως
ακολούθως:
Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,
Είμαι πολίτης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βου-

λιαγμένης και μάλιστα μέχρι τις πρόσφατες Δημοτικές - Περιφερειακές εκλογές, ενεργά δραστηριοποιηθείς στο πολιτικό γίγνεσθαι του
πρώην Δήμου Βούλας, έχοντας διατελέσει επί μία
τετραετία δημοτικός σύμβουλος.
Απευθύνομαι σε Εσάς, ως ύπατο εφαρμοστή του
νόμου και εγγυητή της τήρησης της πολιτειακής
τάξης, έχοντας πλήρη επίγνωση αυτής της ενέργειάς μου, με μοναδικό κίνητρο την αποκατάσταση της νομιμότητας, στην περίπτωση που
ήθελε κριθεί ότι έχει για οποιονδήποτε λόγο διαταραχθεί ή απειλείται ο κλονισμός της.
Επιθυμώ να Σας εκθέσω μια πραγματικότητα που
εκτυλίσσεται και εξελίσσεται στο Δήμο μας, τους
τελευταίους τέσσερις μήνες, με χρονική αφετηρία
την 25-8-2011, οπότε και επεσυνέβη το ατυχές
και συνάμα λυπηρό γεγονός της αιφνίδιας πλην
όμως σοβαρής ασθένειας του Δημάρχου Γρηγορίου Κασιδόκωστα, ο οποίος έκτοτε (ήτοι για
διάστημα τεσσάρων μηνών και πλέον) αδυνατεί
να ασκήσει τα καθήκοντά του και "αναπληρώνεται" από τον Αντιδήμαρχο Σπυρίδωνα Πανά.
Μία "αναπλήρωση" η οποία αμφισβητείται έντονα, τόσο από τους κόλπους της Συμπολίτευσης
(ήδη Δημοτικοί Σύμβουλοι, μετά την παρέλευση
μηνός από τις 25-8-2011, οπότε και η απουσία
του Δημάρχου ήταν απολύτως δικαιολογημένη
σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, με άρθρα και
ανακοινώσεις δημοσιευμένα στον τοπικό τύπο
έχουν διαφοροποιηθεί σε ότι αφορά στον τρόπο
λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής) όσο και από
την Αντιπολίτευση αλλά και τον λαό της Βούλας,
ως προς τη νομιμότητά της και συνακόλουθα ως
προς την νομιμότητα τόσο των αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει συγκληθεί
κατά το διάστημα αυτό, όσο και των πράξεων
που έχουν εκδοθεί από τον αναπληρωτή του Δή-

μαρχου και άπτονται ιδιαιτέρως σοβαρών ζητημάτων του Δήμου.
Ο ισχύων νόμος 3852/2010, τον οποίο κάλλιον
εμού γνωρίζετε, είναι απόλυτα σαφής και πλήρως
αναλυτικός ιδίως στο άρθρο 60 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 παρ. 5, όπου προβλέπεται η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί στην
περίπτωση που η θέση του δημάρχου μείνει κενή
για οποιονδήποτε λόγο, την οποία επιτρέψατέ
μου να παραθέσω εν ολίγοις:
Σύμφωνα με τη διάταξη της πρώτης παραγράφου
του άρθρου 60 του ως άνω νόμου "αν η θέση
του δημάρχου μείνει κενή για οποιονδήποτε
λόγο, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών,
αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του
συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει
εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και,.... εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία κει
μα απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού
των συμβούλων του συνδυασμού, έναν από αυτούς ως δήμαρχο....".
Ακολούθως στη δεύτερη παράγραφο του ιδίου
άρθρου, ορίζονται οι λεπτομέρειες εκλογής, στην
περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκλογή με την
πρώτη ψηφοφορία. Η χρονική δε αφετηρία έναρξης των δέκα πέντε ημερών, αφότου κενώθηκε η
θέση σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, διευκρινίζεται στο άρθρο 61 παρ. 5 του ιδίου
νόμου, όπου ορίζεται ότι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν περισσότερο από τριάντα ημέρες συνολικά κάθε
χρόνο, χωρίς την άδεια του δημοτικού συμβουλίου, ενώ η απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται
για εξαιρετικούς λόγους, έως τρεις μήνες, με
άδεια του συμβουλίου.

Ουδεμία ωστόσο από τις ανωτέρω προβλεπόμενες ενέργειες έχει λάβει χώρα από την 23-9-2011
και εντεύθεν, οπότε και παρήλθε ο χρόνος της δικαιολογημένης απουσίας του Δημάρχου προκειμένου να προκύψει με την προαναφερόμενη
διαδικασία το νέο πρόσωπο του Δημάρχου, κατόπιν εκλογής του από τους Δημοτικούς Συμβούλους του πλειοψηφούντος συνδυασμού.
Αντί αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο, προ της έντονης δημοσίως εκπεφρασμένης αντίδρασης των
Δημοτικών Συμβούλων κυρίως της Συμπολίτευσης αλλά και της γενικότερης ανησυχίας και του
διάχυτου έντονου προβληματισμού, έλαβε απόφαση να αποταθεί σε έγκριτους καθ' όλα νομικούς, ζητώντας γνωμοδότηση αυτών επί του
ζητήματος της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων για την αντικατάσταση του επί μακρόν
ασθενούντος Δημάρχου, όπως επίσης παρόμοιο
ερώτημα απηύθυναν και προς τον Περιφερειάρχη
και το Νομικό Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Και ενώ έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση συνεχίζεται η λειτουργία του ήμου με επικεφαλής
τον αναπληρωτή του Δημάρχου, ο οποίος μετέχει
στα Δημοτικά Συμβούλια, όπου λαμβάνονται
αποφάσεις για ζητήματα μείζονος σημασίας για
το Δήμο, με δικαίωμα ψήφου.
Η αποστολή προς Εσάς της παρούσας επιστολής
- αναφοράς εδράζεται στην βαθύτατη επιθυμία
μου να εφαρμοστεί ο ισχύων νόμος, στην περίπτωση που Εσείς, μέσω της έρευνας που τυχόν
διεξάγετε κρίνετε ότι δεν έχει εφαρμοστεί και να
τεθεί επιτέλους ένα τέλος στη διαιώνιση μιας αμφισβητούμενης κατάστασης αναφορικά με τη νομιμότητα της λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής και
να αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων του Δήμου.

16

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Ιανουάριος 2012

