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Το Π. Φάληρο ένας
από τους 4 πλεονα-
σµατικούς δήµους

Εμείς εδώ στο "ΒΗΜΑ" Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης αισθανόμαστε δικαιω-

μένοι, για τις αναφορές που χρόνια
τώρα κάνουμε στο επιτυχημένο έργο
του Δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη.
Αποτελώντας παράδειγμα στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση ο Διονύσης Χατζηδάκης
έχει δημιουργήσει "σχολή" ορθής αυ-
τοδιοικητικής διαχείρησης.
Σήμερα, αναδημοσιεύουμε άρθρο του
"ΕΘΝΟΥΣ" στο οποίο γίνεται ανα-
φορά σε τέσσερις δημάρχους που κα-
τόρθωσαν εν μέσω κρίσης όχι μόνο να
μην έχουν ελλείματα στα ταμεία τους
αλλά να ασκούν και κοινωνική πολιτική
προς όφελος των δημοτών τους. Ανά-
μεσα σ' αυτούς τους τέσσερις βρίσκεται
και ο Διονύσης Χατζηδάκης. Ο δικός
μας Διονύσης Χατζηδάκης.

ΣΕΛ. 4

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

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

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ...

Την αλόγιστη σπατάλη των χρημάτων των Γλυφαδιωτών από τη διοίκηση του Δήμου, ανέ-
δειξε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης ο Βουλευτής και δημοτι-
κός σύμβουλος Γλυφάδας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Με μια σειρά εγγράφων, που πιστοποιούσαν τους ισχυρισμούς του, ο κος Βαρβιτσιώτης άσκησε δρι-
μύτατη κριτική στο Δήμαρχο για το γεγονός ότι, εκτός κλίματος εποχής, δαπανά εξωφρενικά ποσά από
τα ταμεία του Δήμου για μίσθωση ακινήτου, καθώς και για προμήθειες, τη στιγμή που θα μπορούσε
να προβεί σε οικονομικά πολύ πιο συμφέρουσες ενέργειες. ΣΕΛ. 3

∆ιονύσης Χατζηδάκης:
Το κράτος δεν µπορεί να κάνει

τον επιχειρηµατία
Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης σε σχετική ερώτηση τηλεοπτι-
κού σταθμού απάντησε πως, το κράτος δεν μπορεί να κάνει τον επι-
χειρηματία και όπου το επιχείρησε απέτυχε παταγωδώς. Αυτό που
μπορεί να κάνει είναι να συνεργάζεται με ιδιώτες. Να νοικιάζει δη-
μόσια - δημοτική περιουσία, χωρίς να πουλάει.

ΣΕΛ. 4

Πρωτοφανή σπατάλη
στο ∆ήµο Γλυφάδας

καταγγέλει ο αρχηγός της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Ραντεβού το Φθινόπωρο
έδωσε η "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ"

Παλ. Φαλήρου

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου η "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ"
Οργάνωση Γυναικών Παλαιού Φαλήρου,

πραγματοποίησε εκδήλωση εν όψει των καλο-
καιρινών διακοπών, όπως κάνει άλλωστε κάθε
χρόνο τέτοια εποχή, σε γνωστό και πολύ ωραίο
παραλιακό εστιατόριο της πόλης και έδωσε
ραντεβού για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων
της τον ερχόμενο Σεπτέμβρη.

σελ. 5

Έσπασαν το Παράνοµο
Κοιµητήριο της Γλυφάδας
Θερμός αποδεικνύεται ο Ιούλιος, πέραν του καύσωνα που μας

ταλαιπωρεί, για τα δημοτικά πράγματα της Γλυφάδας.
Πέρυσι το 15Αύγουστο, είχαμε την προσπάθεια εκ μέρους του
Κώστα Κόκκορη, να δημιουργήσει με πραξικοπηματικό τρόπο, Κοι-
μητήριο στην Α' ζώνη του Υμηττού, και μάλιστα σε περιοχή χαρα-
κτηρισμένη ως Natura. Φέτος, άγνωστοι έσπασαν τα μάρμαρα επτά
μνημάτων και ξήλωσαν την περίφραξη.

σελ. 7
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Ένα από τα βασικά του αιτήματα των εκλογών που αφο-
ρούσε στην απόδοση πολιτικών ευθυνών για την κα-

τάσταση που διανύουμε, προτάθηκε εκ νέου έχοντας μείνει
ανικανοποίητο για πολύ καιρό.

Ο κόσμος βέβαια ούτε θα ξεχάσει ούτε θα χαριστεί , απλά
το συγκεκριμένο αίτημα το ιεραρχεί χαμηλότερα σε σχέση με
άλλα κατεπείγοντα.

Δηλ. το φορολογικό , τις αποκρατικοποιήσεις , την ανά-
πτυξη, την υπόθεση της εσωτερικής ασφάλειας και των λα-
θρομεταναστών και την αναδιοργάνωση της διοίκησης.

Για το τελευταίο όμως η κυβέρνηση θα πρέπει να εμπνεύ-
σει και τους πολίτες μετά τις προγραμματικές. Δηλ. όλους τους
υπαλλήλους μπλε , πράσινους, κόκκινους ή ροζ, που θα πρέ-
πει να αντιμετωπίσουν το στοίχημα και σαν δική τους υπό-
θεση. Απάτες , κοπάνες και ρουσφετάκια κάθε είδους θα
πρέπει να λείψουν από το λεξιλόγιο, τη ζωή και τις συναλλα-
γές τους.

Δεν είναι μόνο θέμα αποφασιστικότητας… Αλλά πόσο
όμως ισχυρή είναι η πολιτική βούληση που απουσίαζε από
όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις , για να αντιμετωπιστούν
επιτέλους παθογένειες ενός ολοκληρωτικά προβληματικού συ-
στήματος κομματικοκρατίας, κακοδιοίκησης και απόλυτου
κρατισμού που δεν λέει να πεθάνει… και κρατά αγκυλωμένη
την Παιδεία, την Υγεία, τους Δήμους αλλά κατ’ επέκταση τον
ιδιωτικό τομέα;

Πόσο εύκολο είναι να ανατάξεις μια κοινωνία που έχει
σχεδόν παραιτηθεί αλλά είναι και προκλητικά «παρατημένη»
τους τελευταίους μήνες… Όσο για την κοινωνική ειρήνη, την
εξωτερική ασφάλεια της χώρας, την ανακήρυξη της ΑΟΖ και
τις ενεργειακές συμφωνίες εδώ τα πράγματα μπαίνουν από τον
Έλληνα σε άλλη βάση.

Ο στόχος για ανάκτηση ισχύος της Ελλάδος στον γεω-
στρατηγικό χάρτη των χωρών δεν αφορά σε οργανωτικές ικα-
νότητες και πολιτική βούληση.

Είναι εθνικό χρέος που απαιτεί πατριωτικό θάρρος και
μόνο. Κάθε υποχώρηση, αμέλεια , προχειρότητα ή βιασύνη
που θα υπονομεύσει το μέλλον και το γόητρο της χώρας είναι
απαγορευτική και οποιοδήποτε λάθος , ως αναμφίβολα μοι-
ραίο, δυστυχώς, για ένα ήδη αγανακτισμένο λαό χωρίς ίχνος
επιείκειας πλέον, δεν θα απέχει πολύ από εθνική προδοσία.

Από αυτή την κυβέρνηση ελπίζουμε να προκύψουν ήρωες
. Ακόμα κι αν αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να μεταλλαχτούν σε
«Χάρρυ Πότερ»…

Διαφορετικά, δικαίως ή αδίκως, δεν θα τη γλυτώσουν με
ένα «ανίκανοι» που θα τους σβήσει τελείως από τον πολιτικό
χάρτη. Είτε είναι στη κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση που
θα πρέπει να δουν πάνω από το κομματικό τους συμφέρον,
όπως απαιτεί και έχει ανάγκη ο λαός.

TΗΣ ΝΑΝΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΡΑ

Αναρτήθηκε ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Αλλαγή πλεύσης

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

Συνελήφθη διευθυντής δημοτικής
αστυνομίας στην Αττική

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέ-
σεων σχηματίσθηκε δικογραφία αυτό-

φωρης διαδικασίας, σε βάρος του Διευθυντή
Δημοτικής Αστυνομίας σε Δήμο της Αττικής,
ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση στην
Υπηρεσία, ψευδή βεβαίωση-νόθευση και πα-
ράβαση καθήκοντος.
Όπως προέκυψε, τουλάχιστον από τον Ιού-
νιο του 2011, ο συλληφθείς ως αρμόδιος για
την ενυπόγραφη έγκριση – έκδοση προμή-
θειας καυσίμου, βεβαίωνε με πρόθεση ανα-
ληθή στοιχεία σε σχετικά έγγραφα για την
κίνηση υπηρεσιακής μοτοσικλέτας του
Δήμου, προκειμένου να εφοδιάζει με καύσιμα
τη δική του μοτοσικλέτα.
Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία αυτή, χθες
(18.07.2012) το μεσημέρι εφοδίασε με καύ-
σιμα τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του, από πρα-
τήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται κοντά
στο γραφείο κίνησης του Δήμου, όπου και

συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυν-
σης Εσωτερικών Υποθέσεων.
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
μία εντολή χορήγησης καυσίμου από το Γρα-
φείο Κίνησης του Δήμου για την υπηρεσιακή
δίκυκλη μοτ-τα, μία απόδειξη από το πρατή-
ριο για τα καύσιμα που είχε βάλει και μία
εκτύπωση του πρατηρίου, στην οποία ανα-
γράφονται τα λίτρα καυσίμου που έβαλε και η
αξία που αντιστοιχεί σε αυτά. Επίσης κατα-
σχέθηκε η άδεια κυκλοφορίας, καθώς και η
δίκυκλη μοτοσυκλέτα του, ως μέσο διάπρα-
ξης του αδικήματος.
Όπως προέκυψε από σχετική αυτοψία, η υπη-
ρεσιακή μοτοσικλέτα είναι εκτός λειτουργίας
και βρίσκεται ακινητοποιημένη στο αμαξο-
στάσιο του συγκεκριμένου Δήμου, τουλάχι-
στον την τελευταία τριετία.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
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Δημοτικό ρεπορτάζ

Πρωτοφανή σπατάλη
στο ∆ήµο Γλυφάδας

καταγγέλει ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Ο Βασ. Μουλακάκης καταγγέλει
τον αποκλεισμό του από την
Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας

Με έγγραφό του
προς τον πρό-

εδρο της Οικονομικής
Επιτροπής Γλυφάδας
Κώστα Κόκκορη και τα
μέλη Βίγλα Δημήτριο,
Βουγιουκλή Μαρία,
Σηφάκη Γεώργιο, Αλε-
βίζο Δημήτριο και κοι-
νοποίηση στο Γενικό

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Καλογερόπουλο Δημήτριο, στην Εισαγγελέα
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αντωνίου Αι-
κατερίνη, ο δημοτικός σύμβουλος και τακτικό
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Βασίλης Μου-
λακάκης καταγγέλει τα ακόλουθα:
Διαμαρτυρία - Καταγγελία αποκλεισμού μου από
την Οικονομική Επιτροπή της 13-802012
Πληροφορήθηκα ότι με την υπ' αριθμόν 28/9-8-
2012 πρόσκληση συγκληθήκατε τα 5 από τα 9
μέλη και αποφασίσατε την εκταμίευση 8.779.496
ευρώ για την εξόφληση της υπερτιμολογημένης
και παράνομης απ' ευθείας αγοράς των δύο οι-
κοπέδων Παπαδημητρίου με την οποία έχω δια-
φωνήσει.
Διαμαρτύρομαι έντονα γι' αυτήν την μεταχείρηση
και ζητώ εξηγήσεις από όλους σας διότι και πάλι
δεν ειδοποιήθηκα και παρακάμφθηκα παρανό-
μως. Εκλήθη δε και συμμετείχε παράνομα και εν
γνώση του μετά τις προηγούμενους καταγγελίες
μου ο συνάδελφος κύριος Αλεβίζος.
Γνωρίζετε κι εσείς και όλο το δημοτικό συμβού-
λιο ότι δεν έχω παραιτηθεί ούτε υπάρχει από-
φαση του δημοτικού συμβουλίου αντικα-
ταστάσεώς μου από τη σύνθεση των μελών της
οικονομικής επιτροπής.
Όλες οι αποφάσεις της χθεσινής συνεδριάσεως
πάσχουν εξ αυτού του λόγου και είναι άκυρες,
διότι ελήφθησαν από όργανα με παράνομη σύν-
θεση.
Ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η κατ' εξακολού-
θηση παραβατική συμπεριφορά του Δημάρχου
και Προέδρου της Επιτροπής. Βέβαια και των λοι-
πών μελών που ανέχονται την παράνομη αυτή
ενέργεια αποκλεισμού μου.
Ζητώ άμεσα αντίγραφα όλων των αποφάσεων
που ελήφθησαν για να τις θέσω ενώπιον του Γε-
νικού Γραμματέα Αττικής ο οποίος ασκεί παράλ-
ληλα και καθήκοντα ελεγκτή νομιμότητας. Πρέπει
να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση νομι-
μότητας λειτουργίας της οικονομικής επιτροπής.
Γι' αυτό κοινοποιώ την παρούσα ταυτοχρόνως
προς εσές ώστε σε περίπτωση καθυστέρησής σας
ή αδράνειά σας προς ακύρωσή τους να τις ανα-
ζητήσει ο ίδιος.

ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ.

Ο ΑΙΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Την αλόγιστη σπατάλη των χρημάτων των
Γλυφαδιωτών από τη διοίκηση του
Δήμου, ανέδειξε κατά τη συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης ο Βουλευτής
και δημοτικός σύμβουλος Γλυφάδας Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης.

Με μια σειρά εγγράφων, που πιστοποιούσαν τους
ισχυρισμούς του, ο κος Βαρβιτσιώτης άσκησε
δριμύτατη κριτική στο Δήμαρχο για το γεγονός
ότι, εκτός κλίματος εποχής, δαπανά εξωφρενικά
ποσά από τα ταμεία του Δήμου για μίσθωση ακι-
νήτου, καθώς και για προμήθειες, τη στιγμή που
θα μπορούσε να προβεί σε οικονομικά πολύ πιο
συμφέρουσες ενέργειες.

Ειδικά για το πρώτο θέμα , επικαλούμενος καταγ-
γελία δημοτικού συμβούλου - εκλεγέντος με την
πλειοψηφούσα παράταξη- περί φωτογραφικού
διαγωνισμού και παραποίησης κειμένου δημο-
πρασίας στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά: «Δεσμεύσατε το Δήμο να πληρώνει 12
χρόνια νοίκι για ένα κτίριο που δεν ξέρουμε καν
το σχέδιο, την έκταση και την κατάστασή του.

Επιβαρύνατε τους δημότες με ένα ποσό άνω των
2.000.000 ευρώ, τη στιγμή που με τις σημερινές
τιμές της κτηματαγοράς θα μπορούσαμε να αγο-
ράσουμε ή και να οικοδομήσουμε ένα, με πολύ

χαμηλότερο αντίτιμο” και συμπλήρωσε: «Σας είχα
επισημάνει εξ αρχής τη σημασία και την προσοχή
που οφείλουμε να επιδεικνύουμε στα ζητήματα
διαφάνειας, ειδικά όταν διαχειριζόμαστε τα χρή-

ματα των πολιτών. Δυστυχώς όμως οι πράξεις
σας δείχνουν το αντίθετο . »
Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο κος Βαρβι-
τσιώτης , σημείωσε ενδεικτικά ότι «για 4 κοτρό-
νες» που τοποθέτησε ο Δήμος στις εισόδους της
πόλης, χρέωσε τους δημότες με 30.000 ευρώ,
παραθέτοντας και τα αντίστοιχα αποδεικτικά.

"Κοτρόνα" αξίας 30.000 ευρώ...

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επανέφερε και
το ζήτημα του παρεμπορίου στην πόλη, το οποίο
έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε βάρος των
καταστηματαρχών της περιοχής, καθώς και την ει-
κόνα πλήρους εγκατάλειψης που παρουσιάζει σή-
μερα η Γλυφάδα.

Παρέθεσε μάλιστα στο σώμα και μια σειρά φω-
τογραφιών, που είχε συλλέξει εκείνη τη μέρα από
διάφορα σημεία, για να καταδείξει την ανικανό-
τητα του δήμου στην αντιμετώπιση του προβλή-
ματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις καταγγελίες του
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη προκλήθηκε στο σώμα δυ-
σφορία και αντίδραση προς τη διοίκηση του
δήμου.

Δριμύτατη κριτική στο Δήμαρχο άσκησε ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης.
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∆ιονύσης Χατζηδάκης:
∆. Χατζηδάκης: Το κράτος δεν µπορεί να κάνει τον επιχειρηµατία

Επειδή πολύς λόγος γίνεται για το παραλιακό
μέτωπο της Αττικής και πως αυτό μπορεί να

αξιοποιηθεί, να φέρει έσοδα στο κράτος αλλά

και στους δήμους, αλλά παράλληλα να είναι και
προσιτό στους πολίτες, θα αναφερθούμε για
άλλη μία φορά στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου και
στο πως αυτός διαχειρίζεται το παραλιακό του
μέτωπο.

Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης σε σχετική
ερώτηση τηλεοπτικού σταθμού απάντησε πως, το
κράτος δεν μπορεί να κάνει τον επιχειρηματία και
όπου το επιχείρησε απέτυχε παταγωδώς. Αυτό που
μπορεί να κάνει είναι να συνεργάζεται με ιδιώτες.
Να νοικιάζει δημόσια - δημοτική περιουσία, χωρίς
να πουλάει.
Ο κ. Χατζηδάκης έφερε ως παράδειγμα το πάρκο
του Φλοίσβου που αποτελεί πραγματική όαση όχι
μόνο για τους φαληριώτες αλλά για όλους τους
αθηναίους. Με πολύ λιγότερα χρήματα απ' ότι κό-
στισε στους Έλληνες φορολογούμενους η ανά-
πλαση της "Χρυσής Πλατείας" της Βούλας (3,5 εκ.
ευρώ - Δήμαρχος Γ. Μάντεσης), ο δήμαρχος Πα-
λαιού Φαλήρου αξιοποίησε την έκταση που του
παραχωρήθηκε από το δημόσιο με τον καλύτερο
τρόπο.
Εντάσσοντας ήπιες χρήσεις, όπως δημοτικό κινη-
ματογράφο και αναψυκτήριο, που νοικιάστηκαν σε
ιδιώτες, αποκομίζει έσοδα χωρίς να έχει κανένα
έξοδο. Παράλληλα συντηρεί ένα υπέροχο πάρκο

και τη μεγαλύτερη παιδική χαρά της Ελλάδας.
Η εικόνα του καλοφροντισμένου πράσινου συντη-
ρείται ως επί το πλείστον με νερό από γεωτρήσεις
που τροφοδοτούν το αρδευτικό σύστημα του πάρ-
κου μέσω των δεξαμενών που έχουν εγκαταστα-
θεί εκεί.
Για τους λουόμενους η ακτή είναι ελεύθερη προς
χρήση χωρίς όμως ιδιαίτερες παροχές. "Προσπα-
θούμε είπε ο Δήμαρχος να τη διατηρούμε καθαρή,
αλλά και ο πολίτης πρέπει να εκτιμήσει και να προ-
σέξει αυτή τη δωρεάν χρήση".
Η πολιτική της συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτών,
που από πολύ νωρίς εφήρμοσε η Διοίκηση Χατζη-
δάκη αποδεικνύει πως, το μόνο που χρειάζεται για
να πετύχει η "συνταγή", είναι ανοιχτό μυαλό και
διαφανείς διαδικασίες.
Τελειώνοντας, να σταθούμε στη Μαρίνα Φλοί-
σβου, η οποία είναι ιδιωτική επένδυση και η
έκταση ανήκει στο κράτος. Αρωγός στάθηκε σ'
αυτή την επένδυση ο Δήμος, με παρεμβάσεις όπου
χρειάστηκε, χωρίς όμως να αποτελέσει τροχοπέδη.
Σήμερα η Μαρίνα Φλοίσβου, από τις πιο σύγχρο-
νες της Ευρώπης, βραβευμένη με 5 χρυσές άγκυρες
στο London boat show, είναι σήμα κατατεθέν για
τα νότια προάστια, με δωρεάν πρόσβαση σ' όσους
θέλουν να κάνουν απλώς τον περίπατό τους, ενώ
δίνει τη δυνατότητα για αναψυχεί και διασκέδαση

σ' όσους το επιθυμούν.
Χαρακτηριστικό είναι ότι, όσοι πολέμησαν αυτή την
επένδυση, σήμερα απολαμβάνουν τον περίπατό
τους εκεί και τις εκδηλώσεις που γίνονται όλες τις
εποχές του χρόνου. Ο δε δήμος αφ' ενός ει-
σπράττει τους φόρους του, αφ' ετέρου διαθέτει
στα γεωγραφικά του όρια ένα στολίδι.
Άξιο υπογράμμισης είναι το γεγονός πως, σήμερα
το κράτος από τη Μαρίνα Φλοίσβου εισπράττει 6
εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ όσο λειτουργούσε
υπό τη διοίκηση του ΕΟΤ και μετέπειτα της ΕΤΑ,
ήταν ελλειμματική.
Καιρός είναι λοιπόν, να ξεφύγουμε από τις αγκυ-
λώσεις μερίδας της κοινωνίας, που δεν μπορεί ή
δεν θέλει να κατανοήσει ότι μπορείς να έχεις και
την εκμετάλλευση του παραλιακού μετώπου και την
ελεύθερη πρόσβαση. Φωτισμένες ηγεσίες χρει-
άζονται, ανοιχτά μυαλά και προπάντων αποβολή
της ψηφοθηρικής νοοτροπίας. Το παράδειγμα του
δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη
το αποδεικνύει περίτρανα.
Παράδειγμα προς αποφυγή αποτελεί η περίπτωση
του υπό χρεωκοπία δήμου Ελληνικού - Αργυρού-
πολης, του οποίου ο Δήμαρχος αρνείται κάθε έν-
νοια συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.

Εμείς εδώ στο "ΒΗΜΑ" Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αισθανόμαστε δικαιωμένοι, για τις αναφορές

που χρόνια τώρα κάνουμε στο επιτυχημένο έργο
του Δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη.
Αποτελώντας παράδειγμα στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση ο Διονύσης Χατζηδάκης έχει δημιουργήσει
"σχολή" ορθής αυτοδιοικητικής διαχείρησης.
Σήμερα, αναδημοσιεύουμε άρθρο του "ΕΘΝΟΥΣ"
στο οποίο γίνεται αναφορά σε τέσσερις δημάρχους
που κατόρθωσαν εν μέσω κρίσης όχι μόνο να μην
έχουν ελλείματα στα ταμεία τους αλλά να ασκούν
και κοινωνική πολιτική προς όφελος των δημοτών
τους. Ανάμεσα σ' αυτούς τους τέσσερις βρίσκεται
και ο Διονύσης Χατζηδάκης. Ο δικός μας Διονύ-
σης Χατζηδάκης.

Παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο του ΕΘΝΟΥΣ.

ΟΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ

«Λεφτά υπάρχουν» σε 4 δήμους...

Εχουν καταφέρει όχι μόνο να μην έχουν οφειλές, αλλά
ταυτόχρονα να βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης. Απο-
φεύγουν τα δάνεια, απορροφούν ευρωπαϊκά κονδύλια
και παρέχουν κοινωνικό έργο, τη στιγμή που όλα
γύρω τους έχουν επηρεαστεί από την οικονομική
κρίση
Εν μέσω κρίσης, οι τέσσερις δήμοι μπορούν και φι-
λοξενούν χιλιάδες παιδιά σε σύγχρονες εγκαταστά-
σεις
Μπορεί η συντριπτική πλειοψηφία των δήμων της
χώρας να «πνίγεται» στα υπέρογκα χρέη και να χρω-
στάει σε «όποιον μιλάει Ελληνικά» -όπως, άλλωστε,
λένε πολλοί αιρετοί-, υπάρχουν όμως και κάποιοι που
όχι μόνο δεν εμφανίζουν έλλειμμα, αλλά αντίθετα

έχουν πλεόνασμα αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.
Χαρακτηριστικά μοντέλα χρηστής και νοικοκυρεμένης
διοίκησης αποτελούν οι δήμοι Νεάπολης - Συκεών,
Ιλίου, Φαλήρου και Παλλήνης.
Την ώρα που η κρίση έχει απλώσει τα πλοκάμια της
στην ελληνική κοινωνία, βυθίζοντας στο τέλμα ολοένα
και περισσότερους ΟΤΑ, οι τέσσερις αυτοί δήμοι
έχουν καταφέρει αυτό που οι περισσότεροι θεωρούν
ακατόρθωτο: να μην έχουν οφειλές και ταυτόχρονα
να βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης.
Το μυστικό της επιτυχίας τους, όπως λένε οι ίδιοι δή-
μαρχοι στο «Εθνος», βασίζεται στο τρίπτυχο «διαφά-
νεια - δουλειά - νοικοκύρεμα». Αποφεύγουν τα δάνεια
και στις περιπτώσεις που υπάρχουν πληρώνουν τις δό-
σεις πριν από τη λήξη τους, απορροφούν ευρωπαϊκά
προγράμματα και ακόμα και σήμερα που επικρατεί στα-
σιμότητα σε έργα, αυτοί συνεχίζουν να υλοποιούν και
σχεδιάζουν τα επόμενα.
Οι υπηρεσίες τους λειτουργούν «ρολόι», παρέχουν
κοινωνικό έργο, ενώ την ίδια στιγμή που κάποιοι
δήμοι αδυνατούν αντεπεξέλθουν ακόμα και στη λει-
τουργία των παιδικών σταθμών, οι συγκεκριμένοι
ΟΤΑ αυξάνουν εντυπωσιακά τον αριθμό βρεφών και
νηπίων που θα φιλοξενήσουν από τον Σεπτέμβριο.
Φωτεινό παράδειγμα αποτελεί ο «καλλικρατικός»
Δήμος Νεάπολης - Συκεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος
έκλεισε το 2011 με πλεόνασμα 26 εκατ. ευρώ, ποσό
που αποδίδει τόκους πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ τον
χρόνο. Οπως λέει ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης,
όταν ανέλαβε τον δήμο το 1995 μαζί παρέλαβε ως
«προίκα» χρέη ύψους 452,5 εκατ. δραχμών, τα οποία
εξοφλήθηκαν στο σύνολό τους μέσα στις επόμενες
τρεις τετραετίες.
Οταν συνενώθηκαν οι Συκεές με τους δήμους Αγίου
Παύλου, Νεάπολης και Πεύκων «κληρονόμησε» χρέη
άλλα 3 εκατ. ευρώ, τα οποία μέσα σε ενάμιση χρόνο
εξοφλήθηκαν. Και δεν φτάνει αυτό. Μέχρι το τέλος

2012 έχει τεθεί το στοίχημα να προεξοφληθούν τα
δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
που είχαν συνάψει οι διοικήσεις των τριών ΟΤΑ οι
οποίες συνενώθηκαν με τις Συκεές και λήγουν μέχρι
το 2020. Ωστόσο, ο δήμος θα «τιμωρηθεί» με «πέ-
ναλτι» όπως ορίζει η νομοθεσία. «Αντί να μας κάνουν
έκπτωση που προπληρώνουμε, μας επιβάλλουν και
πρόστιμο», τονίζει αγανακτισμένος ο κ. Δανιηλίδης.
Ο Δήμος Ιλίου διαθέτει αποθεματικό πάνω από 10,5
εκατ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του 2010, εξο-
φλώντας παράλληλα όλες τις υποχρεώσεις του, ενώ
αυτήν την περίοδο εκτελούνται έργα ύψους 57 εκατ.
ευρώ που χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από
το ΕΣΠΑ.
Ο δήμος Παλλήνης εμφανίζει πλεόνασμα 11 εκατομ-
μυρίων ευρώ ενώ επίσης και δήμος Φαλήρου με πλη-
ρωμένες όλες τις υποχρεώσεις έκλεισε το έτος 2011
έχοντας στο ταμείο του 5.870.000 εκατ. ευρώ.

Δήμος Νεάπολης
Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

«Εχω αλλεργία με τα δάνεια», λέει μεταξύ σοβαρού
και αστείου ο δήμαρχος Σ. Δανιηλίδης, προσθέτον-
τας πως ο δήμος έχει πλεόνασμα 25 εκατ. ευρώ. Οι
παιδικοί σταθμοί φέτος αυξάνουν τα παιδιά που θα
φιλοξενήσουν από 1.500 σε 1.805 βρέφη και νήπια,
ενώ οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη λειτουρ-
γούν μέχρι τις 9.00 το βράδυ. «Λέω ''όχι'' στα δάνεια
και στις αλόγιστες δαπάνες», τονίζει και επισημαίνει
ότι ο δήμος αναδεικνύεται πρωταθλητής στην απορ-
ρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Δήμος Ιλίου
Κοινωνικά προγράμματα για αδύναμους

Πώς κατάφερε ο Δήμος Ιλίου να έχει πλεόνασμα

10.530.000€; Ο δήμαρχος Ν. Ζενέτος παρομοιάζει
τη διαχείριση ενός δήμου με ενός νοικοκυριού: «Πως
ένας καλός οικογενειάρχης φροντίζει να έχει στην
άκρη χρήματα για μια δύσκολη στιγμή, έτσι και ο
δήμος πρέπει να έχει στην άκρη χρήματα για να αντι-
μετωπίσει κάποια δυσκολία.», τονίζει ο κ. Ζενέτος,
προσθέτοντας πως ο δήμος έχει εξασφαλίσει σειρά
έργων από το ΕΣΠΑ, ενώ εφαρμόζει κοινωνικά προ-
γράμματα για τη στήριξη οικονομικά αδύναμων.

Δήμος Φαλήρου
Δραστικός περιορισμός των εξόδων

Με πληρωμένες όλες τις υποχρεώσεις, ο Δήμος Φα-
λήρου έχει πλεόνασμα 5,870 εκατ. ευρώ. Ο δραστι-
κός περιορισμός των εξόδων είναι το βασικό στο
συστατικό της επιτυχίας, όπως τονίζει ο δήμαρχος Δ.
Χατζηδάκης. «Το έργο της Αγίου Αλεξάνδρου είχε
προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ. Τελικά κόστισε 1,5
εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα τα επέστρεψα στο ευρω-
παϊκό πρόγραμμα», επισημαίνει ο δήμαρχος προσθέ-
τοντας ότι σημαντικό ρόλο έχουν κι οι χορηγοί με
τους οποίους γίνονται πολλά έργα.

Δήμος Παλλήνης
Εβαλαν τέλος στις αλόγιστες δαπάνες

Ο σωστός προγραμματισμός, η ορθή διαχείριση των
οικονομικών πόρων κι η περικοπή των δαπανών είναι
το συστατικό της επιτυχίας του Δήμου Παλλήνης, ο
οποίος όχι μόνο δεν χρωστάει, αλλά έχει και πλεόνα-
σμα 11 εκατομμυρίων ευρώ. Ο δήμαρχος Θ. Ζούτσος
ακολουθεί συντηρητική πολιτική, αποφεύγοντας τις
αλόγιστες σπατάλες και βάζοντας προτεραιότητες στις
ανάγκες του δήμου.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΙΜΑΛΗ

Το Π. Φάληρο ένας από τους 4 πλεονασματικούς δήμους
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Την Τετάρτη 4 Ιουλίου η "ΠΑΝΑΘΗ-
ΝΑΪΚΗ" Οργάνωση Γυναικών Παλαιού

Φαλήρου, πραγματοποίησε εκδήλωση εν
όψει των καλοκαιρινών διακοπών, όπως
κάνει άλλωστε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, σε
γνωστό και πολύ ωραίο παραλιακό εστιατό-
ριο της πόλης και έδωσε ραντεβού για τη συ-
νέχιση των δραστηριοτήτων της τον
ερχόμενο Σεπτέμβρη.
Τα μέλη της οργάνωσης, με την πρόεδρό
τους Ρένα Μαρουλίδου και τη Γραμματέα,
πρώην αντιδήμαρχο, Μαίρη Φωτίου, συν-
τροφιά και με φίλες από άλλους συλλόγους,
αποχαιρέτησαν αυτή την περίοδο, δίνοντας
ραντεβού το φθινόπωρο.

Η κυρία Μαρουλίδου, ως άψογη οικοδέ-
σποινα, καλωσόρισε όλες τις κυρίες της με-
γάλης αυτής παρέας, τις ευχαρίστησε για τη
συνεργασία και ευχήθηκε καλό μήνα ξεκού-
ρασης και με υγεία να ξεκινήσουν από τον
Σεπτέμβριο το νέο κύκλο των δραστηριοτή-
των τους.
Παρών και ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδά-
κης, που ευχαρίστησε την Πρόεδρο για την
πρόσκληση, αλλά και για το σημαντικό έργο
της οργάνωσης.
Ευκαιρίας δοθείσης, αναφέρθηκε στις δύ-
σκολες ημέρες που περνάει η πατρίδα μας
και πως, ως Δήμος, βρίσκεται δίπλα στις
άπορες οικογένειες, οι οποίες έχουν πραγ-
ματικές ανάγκες.
Σχετικά με αυτό, είπε συγκεκριμένα: "Ο
δήμος μας έχει κάνει καταγραφή των από-
ρων οικογενειών στο Παλαιό Φάληρο μέσα
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αναφέρομαι σε

σπιτικά που τεκμηριώσαμε πως, όντως χρή-
ζουν αρωγής. Σε αυτούς λοιπόν τους αν-
θρώπους, είμαστε κοντά τους με κάθε
τρόπο, χωρίς να βγάλουμε τηλεβόα και να
διαφημίζουμε αυτό που κάνουμε. Όλα γί-
νονται όσο πιο αθόρυβα μπορούμε, χωρίς
τυμπανοκρουσίες, με διακριτικότητα και
έχοντας ως γνώμονα και πρώτιστη αρχή, τη
διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των συνδημο-
τών μας. Αυτό έχει σημασία για μένα προ-
σωπικά και τους συνεργάτες μου".
Στην όμορφη αυτή θαλασσινή καλοκαιρινή
βραδιά, το "παρόν", έδωσαν επίσης ο αντι-
δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος, οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι Μαρία Ζάγκα και Γιάννης
Γουλιέλμος, η επί σειρά ετών πρ. πρόεδρος
της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ, Διευθύντρια του
Εθνικού Ωδείου Παλαιού Φαλήρου, Ελένη
Ράπτη, η Β' Αντιπρόεδρος της "Π" Μαρία
Δάφνου, η Ταμίας της Οργάνωσης Σμα-

ρούλα Μάστορη, η πρόεδρος του Δ.Σ. του
Γυναικείου Εξωραϊστικού - Πολιτιστικού
Συλλόγου "Αθηνά" Μαρία Καφούρου,
πολλά από τα μέλη του συλλόγου αυτού,
όπως οι κυρίες Κική Περρέα, Ροζάννα Μι-
χαηλίδου, Ελένη Λιάκου, η πρόεδρος της
Ένωσης Κατοίκων Αμφιθέας Βούλα Σπυρι-

δωνίδου, η Ταμίας της Ένωσης Ηπειρωτών
Παλαιού Φαλήρου Σούλα Στράτη, το μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ. Δ.
των Παιδικών Σταθμών Δήμου Παλαιού
Φαλήρου Πόπη Μαχαίρα, η Ειρήνη Σπεράν-
τζα, η Σίλα Μαρουλίδου κ. ά.

Ραντεβού το Φθινόπωρο έδωσε η "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ" Παλ. Φαλήρου

Αριστερή φωτ. Σε πρώτο πλάνο οι κυρίες Μάστορη, Ζάγκα, Αιλιανού (δεξιά), απέναντι από τον δημοτικό σύμβουλο, πρώην πρόεδρο του δημοτικού
συμβουλίου, Γιάννη Γουλιέλμο. Δεξιά φωτ. Η Πόπη Μαχαίρα (δεξιά) και απέναντί της η γνωστή Φαληριώτισσα Ειρήνη Σπεράντζα με την παρέα τους.

Αριστερή φωτ. Η Πρόεδρος Ρένα Μαρουλίδου, ανάμεσα στην Γραμματέα της "Π" Μαίρη Φωτίου και στην πρώην Πρόεδρο Ελένη Ράπτη, Δ/ντρια του
Εθνικού Ωδείου Παλ. Φαλήρου. Δεξιά φωτ. Οι κυρίες Καφούρου και Σπυριδωνίδου με φίλες.

Αριστερή φωτ. Ένα τραπέζι γεμάτο κυρίες. Πρώτη (δεξιά) μια από τις πλέον δραστήριες Φαληριώτισ-
σες, η Κική Περρέα. Απέναντί της η Ελένη Λιάκου. Δεξιά φωτ. Η Εύη Κονταρίνη, μέλος της "Π", με τη
Β' Αντιπρόεδρο Μαρία Δάφνου και την Ελένη Ράπτη.

Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, με την πρό-
εδρο της “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ” Ρένα Μαρουλί-
δου, την Γραμματέα Μαίρη Φωτίου και τον
Αντιδήμαρχο Γιάννη Φωστηρόπουλο.
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ΟΘουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Αλίμου προ-

γραμματίζει επίσκεψη στο Αρχαίο θέατρο
Επιδαύρου το Σάββατο 21 Ιουλίου, στην πα-
ράσταση «Ιππής», την πιο καυστική ίσως σά-
τιρα του Αριστοφάνη, η οποία αναφέρεται
σε πρόσωπα και καταστάσεις του Πελοπον-
νησιακού πολέμου, αλλά σχετίζεται απόλυτα
με το σήμερα και τη ζοφερή πραγματικότητα
που βιώνει ο τόπος μας.
Πρωταγωνιστούν οι Πέτρος Φιλιππίδης και
Γιάννης Ζουγανέλης, υπό τις σκηνοθετικές

οδηγίες του Σταμάτη Φασουλή.
To κόστος συμμετοχής είναι 25€ ανά άτομο
για θέσεις στο άνω διάζωμα του θεάτρου,
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς.
Η αναχώρηση θα γίνει το Σάββατο στις
17.00 το απόγευμα από το Δημαρχείο Αλί-
μου, στάση για καφέ και άφιξη στο θέατρο
στις 20.30 το απόγευμα, η παράσταση ξε-
κινά στις 21.00, επιστροφή αργά το βράδυ.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 17
Ιουλίου 2012, στα γραφεία του Θουκυδί-
δειου Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού του Δήμου Αλίμου (Ιωνίας 24, 2ος
όροφος), προκαταβάλλοντας το αντίτιμο
του εισιτηρίου.
Οι τιμές για όσους ενδιαφέρονται για θέσεις
στο κάτω διάζωμα θα διαμορφωθούν ανά-
λογα με τη διαθεσιμότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα
τηλέφωνα 210. 9852251 και 210.
9942500.

Σοβαρά προβλήματα φαίνεται να αντι-
μετωπίζουν Άλιμος και Παλαιό Φά-

ληρο για ζητήματα που αφορούν την
Παιδεία αυτή την περίοδο, κάτι που έχει
ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών και κα-
ταγγελιών εκ μέρους των γονέων του 5ου
Γυμνασίου Αλίμου και του 6ου Νηπιαγω-
γείου στο Παλαιό Φάληρο.

Έντονη ήταν η παρουσία των γονιών στο
δημοτικό συμβούλιο της 20ης Ιουνίου,
όπου συζητήθηκε η καταγγελία των γονέων
για την αλλαγή των γεωγραφικών ορίων.
Άδικη και αναιτιολόγητη η αλλαγή γεωγρα-
φικών ορίων στον Άλιμο
Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 20/6
στον Άλιμο, των επαφών που είχαν εκπρό-
σωποι των γονέων μαζί μας, αλλά και των
εγγράφων τα οποία μας έδωσαν, διαπιστώ-
σαμε πως, το πρόβλημά τους είναι κοινό,
αφού έχει σχέση με τα "γεωγραφικά όρια"
για την εγγραφή του σχολικού πληθυσμού
των σχολείων που προαναφέραμε.
Συγκεκριμένα: Στο Άλιμο, ο Σύλλογος Γο-
νέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου της
περιοχής, καταγγέλει προς κάθε αρμόδια
αρχή και φορέα, την απόφαση της Δημοτι-
κής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.), πρόεδρος
της οποίας είναι ο δημοτικός σύμβουλος της
πλειοψηφίας Δημήτρης Δόγκας, ως "μονο-
μερή και αυθαίρετη" ως προς την αλλαγή
των γεωγραφικών ορίων, των κατοικιών
των μαθητών του εν λόγω γυμνασίου.
Όπως καταγγέλουν, με αυτή την αλλαγή τα
παιδιά υποχρεώνονται να εγγραφούν σε
άλλο Λύκειο απ' αυτό που ενεγράφοντο
εδώ και πολλά χρόνια, χαρακτηρίζοντάς την
ως "αδικη και αναιτιολόγητη", απαιτώντας
την άμεση απόσυρσή της και πως, σε αντί-
θετη περίπτωση θα κινηθούν δικαστικά, επι-
φυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός
τους.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Δημή-
τρης Δόγκας (δεξιά) και η πρόεδρος της
2βάθμιας Επιτροπής Κλέα Μανωλαράκη.
Την επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων του 5ου Γυμνασίου Αλίμου, προς
τον Δήμαρχο Θάνο Ορφανό και το Δημο-
τικό Συμβούλιο ανέγνωσε ο Δημήτρης Γιαν-
νακόπουλος, ο οποίος ακούστηκε να λέει
ότι, κανένας δεν είχε ενημερωθεί για όλα
αυτά, παρ' όλο που ο κ. Δόγκας και η συ-
νάδελφός του δ.σ. και Πρόεδρος της 2βάθ-
μιας Επιτροπής Κλέα Μανωλαράκη,
συζητούσαν από το Μάρτιο για την υπόθεση
αυτή με τους αρμόδιους της Δ' Δ/νσης
2βάθμιας Εκπαίδευσης.
Αυτό επιβεβαίωσε λίγο αργότερα και ο
Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων
Δήμου Αλίμου Γιάννης Μαριόλης, ο οποίος
μίλησε για μια διαβούλευση "εκ των προτέ-
ρων", όμως, για μία ενημέρωση "εκ των
υστέρων". (Σχετ. επιστολή - δελτίο τύπου
72/16-6-2012).
Ο Δήμαρχος Θάνος Ορφανός είπε πως,
πρέπει κάποια στιγμή να μπούν κανόνες στο
θέμα αυτό και ότι, ο δήμος έχει όλη την
καλή διάθεση να βοηθήσει ώστε να υπα΄ρξει
λύση.
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο επικε-
φαλής της παράταξης "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΛΙΜΟ" Νίκος Τσαμπαρλής, ζήτησε
να ανακληθεί άμεσα αυτή η απόφαση, κάτι
που έδωσε την αφορμή στον κόσμο που
είχε κατακλύσει κυριολεκτικά την αίθουσα
του Δ.Σ. να ξεσπάσει σε χειροκροτήματα.

Νίκος Τσαμπαρλής:
"Φωτογραφική και υστερόβουλη
η απόφαση"

Αυτά συνέβησαν στο συμβούλιο της 20ης-
6-2012. Απ' όσο είμαστε σε θέση να γνω-
ρίζουμε, όμως, τα πράγματα έχουν

παραμείνει στάσιμα, με αποτέλεσμα οι γο-
νείς να έχουν κινηθεί δια της δικαστικής
οδού, προκειμένου να ακυρωθεί η απόφαση
της ΔΕΠ. Και ασφαλώς δεν είναι λίγοι αυτοί
(απ' όλες τις πλευρές...), που μιλάνε για
"φωτογραφική - υστερόβουλη απόφαση",
που σκοπό έχει να ευνοηθούν κάποιοι μα-
θητές, ένας εκ των οποίων μάλιστα, φέρεται
να είναι γιος δημοτικού συμβούλου της συμ-
πολίτευσης. (Πληροφορούμαστε πως, στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
στις 23/7-2012, πιθανόν να υπάρξει και νέα
δυναμική παρουσία - διαμαρτυρία των γο-
νέων και κηδεμόνων της περιοχής).

"Εχθρική και αντιεπαγγελματική συμπερι-
φορά" υπαλλήλου της 4ης Δ/νσης Εκπαί-
δευσης στο Παλαιό Φάληρο

Κι ενώ αυτά συμβαίνουν στον Άλιμο, στον
όμορο δήμο του Παλαιού Φαλήρου,γονείς
μικρών παιδιών που ανήκουν στην περιφέ-
ρεια του 6ου Νηπιαγωγείου, κατηγορούν
τους αρμόδιους της οικίας Δ/νσης Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης για "εχθρική και αν-
τιεπαγγελματική" συμπεριφορά απέναντί
τους και έναν δημόσιο υπάλληλο (τον Δ/ντή
της 4ης Δ/νσης αυτής), ο οποίος "συνεχίζει
την αδιάφορη στάση του" πάνω στο, όντως,
πολύ σοβαρό για τους γονείς, αυτό θέμα.
(Επιστολή γονέως παιδιού που ήρθε στο
mail μας).
Μπροστά σ' αυτή την αδιαφορία λοιπόν, οι
ενδιαφερόμενοι γονείς των νηπίων κατέθε-
σαν ένσταση στην οποία αναφέρουν: "Ενι-
στάμεθα για την μη λειτουργία νέου
τμήματος Νηπιαγωγείου μας και ευθεία πα-
ράβαση των νομοθετικών διατάξεων και αι-
τούμεθα να ληφθεί μεριμνα ώστε τα νήπια
να φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο που ανή-
κουν, δηλαδή στο 6ο Βιοκλιματικό Παλαιού
Φαλήρου".

Γονείς σε απόγνωση για θέµατα Παιδείας
σε Άλιµο και Παλαιό Φάληρο

Ομαδικό εισιτήριο για την
ΤΟΣΚΑ στο Ηρώδειο
από το Δήμο Αλίμου

ΟΘουκυδίδειος Οργανισμός Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου

εξασφάλισε για τους φίλους της όπε-
ρας ομαδικό εισιτήριο, για την ιδιαιτέ-
ρως αγαπητή όπερα Τόσκα του
Πουτσίνι, στο Ωδείο Ηρώδου του Ατ-
τικού, την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012
στις 20.30.
Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20€ κατ΄
άτομο για το άνω διάζωμα.
Την Μουσική Διεύθυνση της Όπερας
έχει ο Μύρωνας Μιχαηλίδης, τη σκη-
νοθεσία ο Ούγκο Ντε Άνα (διάσημος
για τα θεαματικά σκηνικά του, αλλά και
για την εντυπωσιακή χρήση των φωτι-
σμών και των βίντεο).
Την Τόσκα υποδύεται η Τσέλια Κο-
στέα, ενώ συμμετέχει η Ορχήστρα και
η Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκη-
νής, καθώς και η Παιδική Χορωδία
ROSARTE.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τε-
τάρτη 18 Ιουλίου 2012, στα γραφεία
του Θουκυδίδειου Οργανισμού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αλί-
μου (Ιωνίας 24, 2ος όροφος),
προκαταβάλλοντας το αντίτιμο του ει-
σιτηρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-
νήσουν στα τηλέφωνα 210. 9852251
και 210. 9942500.

Ημερίδα για το πρόγραμμα
"ΝΕΦΕΛΗ" στον Άλιμο

Hμερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης διοργανώνεται από το Δήμο Αλί-

μου την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012, στις
6μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Αλίμου (λεωφόρος Ιωνίας 96) για το Πρό-
γραμμα «ΝΕΦΕΛΗ» που υλοποιεί ο Δήμος
Αλίμου σε συνεργασία και με άλλους φο-
ρείς, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Το-
πικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες» (ΤΟΠΕΚΟ).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργες μη-
τέρες που είναι αρχηγοί μονογονεϊκής οι-
κογένειας (δηλαδή είναι μητέρες ενός
τουλάχιστον ανήλικου παιδιού και δεν
έχουν σύζυγο, λόγω χηρείας, διάζευξης ή
είναι ανύπαντρες), προκειμένου να τις προ-
ωθήσει στην απασχόληση.
Η υλοποίηση του Προγράμματος θα ξεκι-
νήσει τον Οκτώβριο του 2012 και περι-
λαμβάνει δύο στάδια: α) ένα τρίμηνο
επιδοτούμενης κατάρτισης σε σύγχρονα
αντικείμενα και β) ένα τρίμηνο απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας. Στο στάδιο αυτό
προβλέπεται και η υποστήριξη για ίδρυση
δικής τους επιχείρησης, ένταξη σε επιδο-
τού-μενα/επενδυτικά προγράμματα, έναρξη
δραστηριότητας ή απασχόληση στον τομέα
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ο Θουκυδίδειος Πολιτιστικός Οργανισμός Αλίμου πάει Επίδαυρο



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Ιούλιος 2012 7

Δημοτικό ρεπορτάζ

Θερμός αποδεικνύεται ο Ιούλιος,
πέραν του καύσωνα που μας ταλαι-

πωρεί, για τα δημοτικά πράγματα της Γλυ-
φάδας.
Πέρυσι το 15Αύγουστο, είχαμε την προ-
σπάθεια εκ μέρους του Κώστα Κόκκορη,
να δημιουργήσει με πραξικοπηματικό
τρόπο, Κοιμητήριο στην Α' ζώνη του
Υμηττού, και μάλιστα σε περιοχή χαρα-
κτηρισμένη ως Natura.

Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής ήταν η κεν-
τρική διοίκηση να χαρακτηρίσει την ενέργεια
αυτή του Δημάρχου Γλυφάδας παράνομη και
να καταλογίσει στο δήμο πρόστιμο
100.000 ευρώ. Παράλληλα, πρότεινε εναλ-
λακτικές, προσωρινές λύσεις, έως την ορι-
στική διευθέτηση του προβλήματος, οι
οποίες όμως δεν έγιναν αποδεκτές από το
Δήμο Γλυφάδας. Το αποτέλεσμα ήταν, οι
κάτοικοι να ταλαιπωρούνται σε μακρινούς
δήμους για την ταφή των νεκρών τους, αφού
στο διάστημα αυτό με απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου το παλαιό νεκροταφείο
παρέμενε κλειστό.
Από την πλευρά της η διοίκηση Κόκκορη

προσπάθησε να επιβάλλει την πρόθεσή της
να διατηρήσει το παράνομο νεκροταφείο εκ-
δίδοντας άδειες ταφής, οι οποίες για ευνόη-
τους λόγους έγιναν μεταμεσονύκτιες ώρες,
προσβάλλοντας έτσι την έννοια του σεβα-
σμού των νεκρών και των κανόνων που η
εκκλησία επιβάλει για την ταφή τους.

Το αδιέξοδο της κατάστασης φάνηκε όταν
ο υπουργός ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου
απέρριψε την προσπάθεια ψήφισης τροπο-
λογίας νομιμοποίησης του Κοιμητηρίου,
προεκλογικά και μάλιστα δύο φορές.
Μετά από αυτό και μετά το τραγικό συμβάν
του θανάτου της δημοτικής συμβούλου
Φρίντας Μαλάμη το παλαιό νεκροταφείο
άνοιξε και πάλι, δημιουργώντας όπως ήταν
φυσικό πάμπολλες αντιδράσεις και σχολια-
σμούς από τους ανθρώπους που μέχρι
εκείνη τη στιγμή αντιμετώπισαν την άρνηση
της δημοτικής αρχής και αναγκάστηκαν να
κηδέψουν τους νεκρούς τους πολλά χιλιό-
μετρα μακριά.
Πριν από λίγες μέρες όμως, είχαμε κι άλλη
εξέλιξη. Στο χρόνο που πέρασε κάτοικοι
είχαν προσφύγει με ασφαλιστικά μέτρα κατά
της απόφασης του Κώστα Κόκκορη.

Στις 2 Ιουλίου το δικαστήριο τα απέρριψε.
Μετά από το γεγονός αυτό, άγνωστοι έσπα-
σαν τα μάρμαρα επτά μνημάτων και ξήλωσαν
την περίφραξη.
Σύμπτωση; Ή, αντίδραση κάποιων στην
απόφαση του δικαστηρίου; Για το θέμα
αυτό διενεργεί έρευνα το Αστυνομικό Τμήμα
Γλυφάδας.
Ο Δήμος από την πλευρά του εξέδωσε το
ακόλουθο δελτίο τύπου:

Απέρριψε ως απαράδεκτη το Πρωτοδικείο
την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του
Νεκροταφείου
Απέρριψε ως απαράδεκτη το Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών (αριθμός απόφασης
6130, ημερομηνία έκδοσης 28.6.2012), την
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δημοτών κατά
του Δήμου Γλυφάδας, με αίτημα την καθαί-
ρεση των τάφων και του ναού, καθώς και
την παύση λειτουργίας του νέου κοιμητηρίου
καθώς και κάθε μορφής εργασιών στο χώρο
του νεκροταφείου, με τη βάση ότι δήθεν
προσβάλλεται το δικαίωμα της προσωπικό-
τητας τους.
Με τη δημοσίευση της απορριπτικής απόφα-
σης (στις 2.7.2012 οπότε οι αρμόδιοι υπάλ-
ληλοι του Δήμου Γλυφάδας, καθώς και ο
Δήμαρχος Γλυφάδας έλαβαν γνώση της από-
φασης), το βράδυ της ίδιας ημέρας άγνωστοι
εισήλθαν στο χώρο του νεκροταφείου και
βεβήλωσαν 7 μνήματα καταστρέφοντας τα
μάρμαρα, τους σταυρούς επί των μνημάτων
και τη συρμάτινη περίφραξη του νέου νε-
κροταφείου. Η κατάσταση αυτή έγινε γνω-
στή στο Δήμο Γλυφάδας μετά από
τηλεφωνικές καταγγελίες των περιοίκων.
Για τις παράνομες και αξιόποινες αυτές ενέρ-
γειες, οι οποίες συνιστούν μια πρωτοφανή
για τα ελληνικά ήθη και θρησκευτικά αισθή-
ματα των χριστιανών ορθοδόξων παράνομη
συμπεριφορά που προσβάλλει βάναυσα τη
θρησκευτική ειρήνη και ελευθερία, τη μνήμη
των νεκρών, τα δικαιώματα των συγγενών
και του Δήμου μας, έχοντας προκαλέσει τον
αποτροπιασμό του συνόλου της τοπικής κοι-
νωνίας της Γλυφάδας, ο Δήμαρχος Γλυφά-
δας Κώστας Κόκκορης κατέθεσε μήνυση
ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθη-
νών κατά παντός υπευθύνου.

Υ.Γ. Κύριε Δήμαρχε μιλάτε για παράνομη συμ-
περιφορά. Πρώτος εσείς δείξατε το δρόμο,
προσπαθώντας να λύσετε το πρόβλημα με
παράνομο τρόπο. Μιλάτε για βάναυση προ-
σβολή της θρησκευτικής ειρήνης και της μνή-
μης των νεκρών. Οι μεταμεσονύκτιες ταφές
που έγιναν εκεί πάνω δεν συνιστούν όλα
αυτά που προαναφέρθηκαν;
Δυστυχώς, κύριε δήμαρχε, ο τρόπος που επι-
λέξατε να λύσετε το πρόβλημα αποδείχθηκε,
το λιγότερο που θα μπορούσαμε να πούμε,
ατυχής και αδιέξοδος.

Έσπασαν το Παράνοµο
Κοιµητήριο της Γλυφάδας

Άνεργοι γλυφαδιώτες
ζητούν βοήθεια από
τη ∆ηµοτική Αρχή

"Και το δικό μου παιδί είναι άνεργο". Αυτό είπε
στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της
Τετάρτης 11 Ιουλίου σε μια ομάδα πολιτών της
περιοχής, οι οποίοι ζήτησαν το λόγο, προκειμέ-
νου να αναφερθούν στο μείζον πρόβλημα της
ανεργίας που μαστίζει την πλειοψηφία των ελλη-
νικών νοικοκυριών και όλως ιδιαιτέρως τους
νέους ανθρώπους.
Αφού ο εκπρόσωπός τους τοποθετήθηκε και ζή-
τησε τη βοήθεια του δήμου, ο δήμαρχος Γλυφά-
δας είπε πως, για το ζήτημα αυτό φέρνουν προς
συζήτηση αρκετά θέματα στο Δ.Σ., όπως η οικο-
νομική συνδρομή προς άπορους και ανήμπορους
συμπολίτες τους, βάσει του νόμου και βάσει της
κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου.
Επίσης, ανέφερε ότι: "την Παρασκευή 13 Ιουλίου
έγινε διαγωνισμός και για "κοινωνικό φαρμα-
κείο", για "δημοτικό ιατρείο", όλα αυτά δωρεάν
για τους δημότες, ενώ ήδη έχουμε μπει στο ΕΣΠΑ
για να πάρουμε 600.000 ευρώ, ώστε να μπορέ-
σουμε να πληρώσουμε 25 ανθρώπους, προκει-
μένου να στηρίξουν όλο αυτό αυτό το κοινωνικό
έργο".
Στο σημείο αυτό τόνισε ότι, οι άνθρωποι αυτοί
και θα εργασθούν και θα στηρίξουν όλη αυτή την
προσπάθεια.
Τελειώνοντας, και απευθυνόμενος στον κόσμο
είπε πως, πάνω σ' αυτά τα τόσο ευαίσθητα ζητή-
ματα, καλό είναι να μην γίνεται διαγωνισμός κοι-
νωνικής ευαισθησίας, αλλά, όλοι μαζί, να
συνδράμουν προς τη μία και σωστή κατεύθυνση,
η οποία δεν είναι άλλη, παρά η βοήθεια με όποι-
ους τρόπους μπορεί ο καθένας στους συναν-
θρώπους μας που την έχουν πραγματικά ανάγκη.
Σε ότι αφορά δε, τις φωνές που ακούστηκαν κά-
ποια στιγμή για την ανεργία των νέων ανθρώπων,
δεν δίστασε να πει πως, το πρόβλημα αυτό το αν-
τιλαμβάνεται με τον πλέον σαφή τρόπο, αφού το
αντιμετωπίζει και μέσα στη δική του οικογένεια.
Για την ακρίβεια, ανέφερε ότι, η κόρη του, η οποία
εργαζόταν μέχρι πρότινος με μπλοκάκι παροχής
υπηρεσιών, εδώ και μήνες είναι άνεργη.
Πέραν αυτού, όμως, και λίγο προτού κλείσει την
τοποθέτησή του, δήλωσε πως, κάθε μέρα από το
πρωί και για δύο περίπου ώρες, δέχεται πολλούς
άνεργους ανθρώπους που ζητάνε να εργασθούν
και κάνει ότι μπορεί επικοινωνώντας συνεχώς με
επιχειρήσεις, ώστε να βρουν κάποιοι απ' αυτούς
τους δημότες εργασία.

ΠPOTYΠO KENTPO
ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ & AΠOKATAΣTAΣHΣ

TΣAΓKAPHΣ ANAΣTAΣIOΣ
Kάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας

T.E.I. Aθήνας
Mετεκπεδευθείς:

Leeds Metropolitan Univercity της Aγγλίας

Mαγνητοθεραπεία, Laser,
Kινησιοθεραπεία, Θεραπείες

κατ’ οίκον
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