
Στην Αργυρούπολη, απ’ ότι φαίνε-
ται, τους τελευταίους μήνες ούτε

και οι νεκροί δεν μπορούν να ησυχά-
σουν.
Αλλεπάλληλες οι καταστροφές που
γίνονται σχεδόν επί καθημερινής
βάσης στο Κοιμητήριο της Αργυρού-
πολης, όπως έχουμε παρουσιάσει άλ-
λωστε μέσα από δημοσιεύματά μας
και από την ηλεκτρονική μας εφημε-
ρίδα vimaonline.gr

Πριν λοιπόν, στεγνώσει το μελάνι
από τα προχθεσινά απαράδεκτα συμ-
βάντα και τις λεηλασίες που δείξαμε
(βλέπε σχετικό ρεπορτάζ και video
29-11-2011 στο vimaonline.gr), για
δεύτερη συνεχή νύχτα, είχαμε και συ-
νέχεια, με καταστροφές οικογενει-
ακών τάφων, κάψιμο κάδων
καθαριότητας, σπάσιμο επιτύμβιων
στηλών και καντηλιών, φωτιές στους
νεκροθαλάμους κλπ. σελ. 11
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ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

∆ΙΟΝΥΣΗΣ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ:
"Όποιος, πιθανόν, νομίζει πως, θα μπο-
ρούσε ο Δήμος μας να εισπράξει περισσό-
τερα χρήματα απ' όσα σας παρουσιάζουμε
απόψε, σας διαβεβαιώνω ότι αυτό δεν θα
μπορούσε να γίνει με τίποτε. Αυτό που ήδη
έχουμε καταφέρει, μπορεί να χαρακτηριστεί
μόνο ως θαύμα!".

Ηχηρό µήνυµα ποιότητας
και επιχειρηµατικότητας

από τον ΕΛΟΤ
Η ΠΑΥΛΙΝΑ
ΜΠΟΣΤΑΝ-
ΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΟΥ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟΥ

σελ.13

Οι “Εκκλησιάζουσες”
στο Παλαιό Φάληρο

Από το Σύλλογο Ερεσίων Λέσβου “Ο Θεόφραστος’

Δεν είναι τυχαία η επιθυμία του Συλ-
λόγου να δώσει την φετινή αθη-

ναϊκή θεατρική του παράσταση στο
Παλαιό Φάληρο. Όχι μόνο επειδή στην
ευρύτερη περιοχή κατοικούν αρκετοί
Μυτιληνιοί, αλλά και γιατί ο Δήμος Πα-
λαιού Φαλήρου τα τελευταία χρόνια
στηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
τις τέχνες και τον πολιτισμό.σελ. 4 σελ. 5 σελ.6

Και η Γλυφάδα ψήφισε
“ΟΧΙ” στο χαράτσι

Μέσα σε μια άκρως έντονη και ηλεκτρισμένη
ατμόσφαιρα, το Δημοτικό Συμβούλιο της

Γλυφάδας συζήτησε εκτός Ημερήσιας Διάταξης
το θέμα για το "χαράτσι", κατόπιν απαίτησης του
κόσμου που είχε κυριολεκτικά κατακλύσει όλους
τους χώρους, μέσα κι έξω από την αίθουσα συ-
νεδριάσεων.

σελ. 7

ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ:
∆εν αναγνωρίζω το δοτό

“δήµαρχο” Πανά
σελ.13

Οικόπεδα ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Με το ζόρι ένα βήµα µπροστά
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: Υπερτιµηµένη η αγορά
ΤΑΣΟΣ ΤΑΣΤΑΝΗΣ: Να µην αγοραστούν τα οικόπεδα ΣΕΛ. 8

Συνεχόµενοι βανδαλισµοί στο
νεκροταφείο Αργυρούπολης

Πληµµελή φύλαξη καταγγέλει η αντιπολίτευση

Καταδίκασαν οµόφωνα το
“Χαράτσι” στον Άλιµο

Μετά από δύο ώρες, περίπου, και μετά την ουσια-
στική και καταλυτική παρέμβαση του επικεφαλής της

"Λαϊκής Συσπείρωσης" (ΚΚΕ) Χρήστου Δουρίδα, όλοι
οι δημοτικοί συνδυασμοί συμφώνησαν και ψήφισαν
ομόφωνα τα παρακάτω:
O Δήμος διαμαρτύρεται έντονα για την απειλή διακοπής
ρεύματος σε περίπτωση μη πληρωμής του φόρου.

ΑΛΙΜΟΣ

Χτύπημα στο παρεμπόριο από
τη Δημοτική Αστυνομία Αγ. Δημητρίου

Το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου Αγίου
Δημητρίου: Εκδήλωση με θέμα “οικογενειακές
σχέσεις σε περιόδους κρίσης”

σελ. 3

σελ. 14

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

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

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

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

περιεχόμενα

Του
ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ένας
Δήμος πρότυπο.
σελ.4

Ηχηρό µήνυµα ποι-
ότητας και επιχει-
ρηµατικότητας από
τον ΕΛΟΤ
σελ. 5

Οι “Εκκλησιάζουσες”
στο Παλαιό Φάληρο
σελ. 6

Οικόπεδα Παπαδηµη-
τρίου: Με το ζόρι, ένα
βήµα µπροστά!
σελ.7

ΚΑΙ Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΨΗΦΙΣΕ
“ΟΧΙ” ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ
ΔΕΗ
σελ. 7

ΤΑΣΟΣ ΤΑΣΤΑΝΗ
να µην αγοραστούν
τα οικόπεδα Παπαδη-
µητρίου.
σελ. 8

∆εν πέρασε η µείωση του
µισθώµατος του Carrefour
Σε λουκέτο οδηγεί την επι-
χείρηση ο Κορτζίδης.
σελ. 9

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Πολύ υπερτιµηµένη η
αγορά των οικοπέδων Πα-
παδηµητρίου.
σελ. 10

Βανδαλισμοί στο Νεκρο-
ταφείο Αργυρούπολης.
σελ. 11

Απίστευτο αλλα-
λούμ στα 3Β

σελ. 12

Χωρίς πετρέλαιο η πι-
σίνα του Αλίµου
σελ. 12

Γιάννης Νιτερόπουλος:
“Δεν αναγνωρίζω τον
δοτό “Δήμαρχο” Πανά.
σελ. 13

Καταδίκασαν οµό-
φωνα το χαράτσι
στον Άλιµο.
σελ. 13

Το κοινωνικό πρό-
σωπο του δήμου Αγίου
Δημητρίου.
σελ. 14

Προχωρά η ∆ηµοκρα-
τική Συµµαχία στην
Αργυρούπολη.

Επιτέλους τα "βρήκαν"! Τα κατάφεραν κι έστησαν την "Εταιρεία... Τα όσα
διαδραματίστηκαν τις τελευταίες μέρες, σχετικά με την "Συνεργασία

όλων των πολιτικών δυνάμεων της Πατρίδας μας, για να σωθεί", κάτω από
άλλες συνθήκες θα προκαλούσαν θυμηδία, το λιγότερο.

Όμως, και δυστυχώς, αυτή η "Νέα Κυβέρνηση" υπό τον Λουκά Παπαδήμο
προβληματίζει ακόμη περισσότερο τον απλό πολίτη, όχι μόνο ως προς την σύν-
θεσή της, αλλά και ως προς τον τρόπο που προέκυψε. Στο πως "στήθηκε" δη-
λαδή. Γιατί, κακά τα ψέμματα, περισσότερο προς "Συνεταιρισμό" φέρνει.

Κουραστήκαμε να ακούμε τον "μεταβατικό" πρωθυπουργό και πριν καλά
καλά προλάβει να κάτσει στην καρέκλα, να δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση,
πως: "Θα τηρήσουμε τα όσα έχει υπογράψει και συμφωνήσει η κυβέρνηση του
Γιώργου Παπανδρέου, με τους εταίρους μας στις Βρυξέλλες, στις 26/10/2011,
αναφορικά με την τήρηση των όρων της Σύμβασης".

Αυτή είναι άλλωστε η μία και αναμφισβήτητη αλήθεια της υπόθεσης. Γιατί,
προκειμένου να "τηρηθούν οι όροι" και να παίρνουν τακτικά (και κανονικά) τα
δανεικά με τους τόκους τους οι "φίλοι" Ευρωπαίοι δανειστές μας, θα συνεχι-
στεί η απάνθρωπη και εξοντωτική φοροεισπρακτική καταιγίδα, μεσ' την οποία
μας έριξε ο Παπανδρέου και η παρεούλα του, εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια.

Το γεγονός ότι, το "μαγείρεμα" και τα "παζάρια" κράτησαν τόσες μέρες για
να ακουστεί το όνομα του Παπαδήμου, δείχνει με τον πλέον χαρακτηριστικό
τρόπο το χοντρό αλισβερίσι που γινόταν πίσω από τις πλάτες του Ελληνικού
λαού. Η χειρότερη μορφή καμαρίλας!

Μη γελιόμαστε. Αν ήθελαν οι "παίκτες", αυτοί οι τζογαδόροι της πολιτι-
κής ζωής του τόπου, να φανούν ειλικρινείς, έστω μόνο αυτό, θα συμφωνούσαν
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο όνομα του, όποιου, προσωρινού(;) επι-
κεφαλής της "υπηρεσιακής" αυτής κυβέρνησης, χωρίς πολλές κουβέντες, αφή-
νοντάς τον στη συνέχεια να επιλέξει, οικία βουλήσει, τους υπουργούς και
υφυπουργούς του.

Αντί γι' αυτό, είδαμε ξανά τα ίδια πρόσωπα, τα ίδια "πολιτικά αποτυχη-
μένα ανθρωπάρια", κατά δημόσια δήλωση του Χρήστου Γιανναρά, πρόσφατα
σε πρωϊνή τηλεοπτική εκμπομπή, να παίρνουν τις "καρέκλες" της διοίκησης για
τους επόμενους μήνες, όσοι κι αν είναι αυτοί.

Οι περιπτώσεις πολλές. Για παράδειγμα, η υπουργός Παιδείας Άννα Δια-
μαντοπούλου και οι συνεργάτιδές της, ο Θόδωρος Πάγκαλος, ο Γιώργος Πα-
πακωνσταντίνου και ο υπουργός "προστασίας" του πολίτη Χρήστος
Παπουτσής.

Κανείς, ασφαλώς, δεν θα κατηγορούσε τον Παπαδήμο αν δεν υπουργο-
ποιούσε την κυρία Διαμαντοπούλου, αφού, μέχρι και τώρα, έχει αφήσει σχολεία
και μαθητές χωρίς βιβλία!

Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον Παπακωνσταντίνου όσο ήταν υπεύθυνος
για τα οικονομικά, αλλά και για τον "προστάτη" μας υπουργό Παπουτσή, που
επί των ημερών του έχασαν τη ζωή τους αθώοι άνθρωποι κατά τη διάρκεια των
διαφόρων λαϊκών κινητοποιήσεων.

Κατά τα... "λοιπά", μια χαρά "στήθηκε" ο θίασος. Κι αν εξαιρέσει κάποιος
ορισμένες σοβαρές (έως σήμερα) φιγούρες, όπως λ.χ. οι: Δήμας, Κουτρουμά-
νης, Λοβέρδος, Βορίδης, δεν μπορεί, παρά να προβληματίζεται δεόντως βλέ-
ποντας τον, κατά Πάγκαλο "κύριο τίποτα" υπουργό άμυνας Δημ. Αβραμόπουλο,
να... "συνεργάζεται" με τον ευτραφή κ. Αντιπρόεδρο της πολυμελούς κυβέρ-
νησης. Και αυτής!

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτή η, δήθεν, "συνεργασία" για το "καλό
της Ελλάδας μας", δεν είναι μόνο - και απλά - ένα Εταιρικό (συνένωσης) Πε-
ριορισμένης Ευθύνης (και χρόνου), αλλά και μιας απροσχημάτιστης πρόκλησης
για τη νοημοσύνη του κάθε απλού πολίτη αυτής της χώρας.

Και για να μη μακρυγορούμε, τα πάντα έγιναν άκρως υστερόβουλα για τις
"καρέκλες" των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της νέας - και παρά-
ταιρης θνησιγενούς - Εταιρείας.

Για των γραφομένων το αληθές, δεν αρκεί, παρά, να κοιτάξει κανείς προς
Ιταλία μεριά και οπωσδήποτε θα καταλάβει πολλά. Πάρα πολλά....

Όσο δε για την "ανάπτυξη", για την οποία όλοι κόπτονται, καλό θα ήταν
να μας πουν οι εθνο"σωτήρες" μας, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς "πα-
ραγωγή" και σωστή στρατηγική πάνω σ' αυτό, απαγκιστρωμένοι βέβαια από
παλιές - και ξεπερασμένες πια - νοοτροπίες.

Νοοτροπίες, τις οποίες δημιούργησαν, γαλούχισαν και γιγάντωσαν οι ίδιοι
άνθρωποι αυτοί, που σήμερα τα "βρήκαν" κι έρχονται να μας... ξανα-"σώ-
σουν"!

ΠΑΣΟΚ και ΣΙΑ... "ΕΠΕ"

Δημοσιεύθηκε 10-11-2011 στην εφημερίδα ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
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επικαιρότητα

Τ
η χωροθέτηση τεσσάρων νέων διαδημο-
τικών νεκροταφείων προβλέπει το νέο
Ρυθμιστικό Σχέδιο για την Αττική.

Οι επιστήμονες του Οργανισμού Ρυθμιστικού
Σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Αθή-
νας (ΟΡΣΑ) προωθούν τις τελικές αλλαγές,

προκειμένου να προωθηθεί προς ψήφιση στη
Βουλή τον ερχόμενο Δεκέμβριο.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΡΣΑ
κ. Ι. Πολύζο, για το ένα έχει ήδη βρεθεί κατάλ-
ληλη έκταση μεγαλύτερη των 100 στρεμμάτων
στον Δήμο Σαρωνικού, κοντά στη Λεωφόρο

Βάρης - Κορωπίου. Το έδαφος έχει ελεγχθεί
και βρέθηκε κατάλληλο για ταφή νεκρών και
απομένει η απαλλοτρίωση του χώρου με κον-
δύλια του Πράσινου Ταμείου.
Έτσι αναμένεται να δοθεί τελεσίδικη λύση στο
πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί τον περα-

σμένο Αύγουστο στον Δήμο Γλυφάδας με την
ταφή των νεκρών σε αναδασωτέα περιοχή στην
Α' Ζώνη του Υμηττού. Τα άλλα τρία νεκροτα-
φεία θα χωροθετηθούν στα βόρεια, στα νότια
και στα δυτικά του Νομού Αττικής, ώστε να
εξυπηρετούνται όλες οι περιοχές.

Με πακτωλό πληροφοριών για το...
υπό διαμόρφωση πρόγραμμα
αποκρατικοποιήσεων της κυβέρ-

νησης αναχωρεί η αποστολή Κορεατών
επενδυτών και φορέων που επισκέφθηκαν
τη χώρα μας προκειμένου να ενημερω-
θούν για τις προοπτικές των ελληνικών
εταιρειών, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
Αθηνών και μη, και τις δυνατότητες τοπο-
θέτησής τους στην ελληνική αγορά.

Στην ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε
κατά την πρώτη ημέρα του επενδυτικού
forum, ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Κώστας
Μητρόπουλος αναφέρθηκε σε αδρές γραμ-
μές στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων,
χωρίς ωστόσο να εισέλθει σε λεπτομέρειες
αναφορικά με τον τρόπο –και σε κάποιες πε-
ριπτώσεις το χρόνο– που
θα γίνουν αυτές, αφού πρόκειται για μια
«εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία που σε κά-
ποιες περιπτώσεις απαιτεί πολύ μεγάλη προ-
ετοιμασία η οποία βρίσκεται ακόμη σε
εξέλιξη», όπως ανέφερε.
Παρά ταύτα τα μέλη της πολυάριθμης κορε-
ατικής αποστολής, στην οποία συγκαταλέ-
γονταν εκπρόσωποι εταιρειών όπως των
KDB Financial Group, Daewoo Internatio-
nal, KCC Corporation, Korean Re, SK Ship-
ping, Hanwah Corporation και ΚΙΑMCO
μεταξύ άλλων, ενημερώθηκαν για τις συμμε-
τοχές του Δημοσίου που είναι πιο «ώριμες»
για αξιοποίηση. Συγκεκριμένα, πέραν του
Ελληνικού για το οποίο εκτιμήθηκε πως το
Σεπτέμβριο του 2012 μπορεί να αναδειχθεί
ο ανάδοχος του project, για το πρώτο τρί-
μηνο της νέας χρονιάς αναμένονται οι απο-
κρατικοποιήσεις των ΛΑΡΚΟ, ΟΔΙΕ, ΔΕΠΑ
και ΔΕΣΦΑ. Επιπλέον, 35 ακίνητα του Δη-
μοσίου, θα «βγουν» προς πώληση στις
αρχές του έτους, χωρισμένα σε 2 ή 3 ομά-
δες.
Σε δεύτερη φάση, τα μέλη της κορεατικής
αποστολής ενημερώθηκαν πως θα προχω-

ρήσουν ο ΟΠΑΠ, οι συμβάσεις παραχώρη-
σης για οδικούς άξονες, αεροδρόμια και λι-
μάνια, ενώ θα υπάρξει και άλλη μια ομάδα
ακινήτων και εκτάσεων που θα ομαδοποι-
ηθούν ανάλογα με τη χρήση τους, ήτοι για
τουριστική αξιοποίηση, για φωτοβολταϊκά
και άλλες χρήσεις.

«Ποιά είναι η γνώμη
του ελληνικού λαού;»

Οι Κορεάτες δεν αρκέστηκαν βέβαια στην
επίσημη ενημέρωση για τις δυνατότητες το-
ποθέτησής τους στην ελληνική αγορά. Στο
περιθώριο του forum συχνές ήταν οι ερω-
τήσεις μελών της αποστολής προς τους αρ-
μόδιους για τις προοπτικές συγκεκριμένων
εταιρειών, το κατά πόσον στο πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων θα συμπεριληφθούν και
άλλα assets του Δημοσίου αλλά και για το
ποιά είναι η γνώμη του ελληνικού λαού και
των εργαζομένων στις υπό παραχώρηση
εταιρείες για την πώληση κρατικής περιου-
σίας, δείχνοντας εξαιρετικά ενημερωμένοι
για τις έντονες αντιδράσεις μερίδας πολιτών
και συνδικαλιστικών οργανώσεων απέναντι
στο «ξεπούλημα των ασημικών».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντως, έδειξαν σε
τομείς όπως η ανάπτυξη των λιμένων, ο του-
ρισμός, η τεχνολογία της πληροφορίας, η
αμυντική βιομηχανία, το φυσικό αέριο, η με-
ταλλουργία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, οι κατασκευές και οι μεταφορές. Δεν
έμειναν, όμως, μόνο στις εξαγγελίες. Μέλη
της αποστολής επισκέπτονται σήμερα την
έκταση του Ελληνικού, τον Αστέρα Βου-
λιαγμένης και, φυσικά, τον Οργανισμό Λι-
μένος Πειραιά για τον οποίο, όπως έχει
αναφέρει το Capital.gr, υπάρχει σημαντικό
ενδιαφέρον για την παραχώρηση του 23%
της εταιρείας.

capital.gr

Με επιτυχία στέφθηκαν οι συντονισμένες επιχειρήσεις
που πραγματοποιήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνο-

μία Αγ. Δημητρίου, με τη συνδρομή της ΕΛ. ΑΣ, για την
καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, μέσα στο μήνα
Νοέμβριο.
Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών, ελέγχθηκαν κατά τις
προηγούμενες μέρες οι περιοχές στην πλατεία Καλογήρων
στο σταθμό του Μετρό Δάφνη και στη λεωφόρο Βου-
λιαγμένης στο σταθμό του Μετρό Αγ. Δημήτριος, όπου το
πρόβλημα του παραεμπορίου είναι ιδιαίτερα οξυμένο.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, κατασχέθηκαν τα πα-
ρακάτω εμπορεύματα:
10-11-2011 - ώρα 11:20 – Πλ. Καλογήρων

7 τσάντες, 2 πορτοφόλια, 15 διακοσμητικά.
10-11-2011 - ώρα 12:30 – Όλγας 159 (έξω από το Lidl)
85 τσάντες - 5 κασκόλ - 5 πορτοφόλια.
23-11-2011 - ώρα 15:30 – Πλ. Καλογήρων
33 τσάντες - 20 πορτοφόλια - 20 φορτιστές.
23-11-2011 - ώρα 18:00 – Λ. Βουλιαγμένης (έξω από το
Athens Metro Mall)
85 τσάντες - 297 τεμάχια υποδήματα - 34 φουλάρια - 22
πορτοφόλια.
Οι επιχειρήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας για την κατα-
πολέμηση του παράνομου εμπορίου θα συνεχιστούν και
θα εντατικοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες, κυρίως εν’
όψει της εορταστικής περιόδου.

Χωροθετούνται νέα διαδηµοτικά
νεκροταφεία στην Αττική

Σε φάση απαλλοτρίωσης 100 στρέµµατα στο Κορωπί που θα εξυπηρετούν και τη Γλυφάδα

Κορεάτες για
Αστέρα Βουλιαγμένης και Ελληνικό

Χτύπημα στο παρεμπόριο από
τη Δημοτική Αστυνομία Αγ. Δημητρίου

Οι µετανάστες έβγαλαν αφορολόγητα 1,45 δισ. ευρώ!

Εμβάσματα οικονομικών μεταναστών ύψους περί-
που 1,45 δισ. ευρώ έκαναν φτερά μόνο το 2010

από τη χώρα μας. Μάλιστα, αν και πρόκειται για ει-
σοδήματα που αποκτήθηκαν στην Ελλάδα, η απο-
στολή των χρημάτων έγινε χωρίς καμία φορολογική
επιβάρυνση για τους οικονομικούς μετανάστες που
ζουν και εργάζονται στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, το περασμένο έτος η αξία
των εμβασμάτων των οικονομικών μεταναστών προς
τις χώρες τους, που αυξάνεται προοδευτικά από το
1976 και μετά, βρέθηκε πέρυσι σε επίπεδο ρεκόρ,
ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.

Πρόκειται ουσιαστικά για δισεκατομμύρια ευρώ που κά-
νουν φτερά κάθε χρόνο, τις περισσότερες φορές από
μαύρη εργασία, καθώς είναι κοινό μυστικό ότι οι περισ-
σότεροι οικονομικοί μετανάστες εργάζονται στη χώρα μας
ανασφάλιστοι και παράνομα. Η Αθήνα αλλά και άλλες ελ-
ληνικές πόλεις βρίθουν από καταστήματα τα οποία ανα-
λαμβάνουν, σε συνεργασία με πολυεθνικές εταιρίες, την
αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό χωρίς να υπάρχει εμ-
πορική συναλλαγή.
Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι τα εμβάσματα βρέθηκαν

στο ζενίθ τους, την περίοδο που η οικονομία της χώρας
μας συρρικνώνεται διαρκώς, ο κλάδος της οικοδομής έχει
κυριολεκτικά παγώσει και πολλοί μετανάστες έχουν πάρει
ήδη τον δρόμο της επιστροφής προς τις πατρίδες τους.
Πολλοί ισχυρίζονται ότι η φορολόγηση των χρημάτων
αυτών θα μπορούσε να αποτελέσει μια από τις λύσεις,
προκειμένου να μειωθεί η τρύπα στα έσοδα, δίνοντας μια
σημαντική ανάσα στην οικονομία της χώρας.
Αν, για παράδειγμα, φορολογούνταν με 10%, θα εισέρ-
ρεαν στα δημόσια ταμεία 140.000.000 ευρώ μόνο την
περασμένη χρονιά. Να σημειωθεί ότι τα πολυτεκνικά επι-
δόματα στοιχίζουν στο κράτος περίπου 83.000.000
ευρώ. Ετσι, μια φορολόγηση των εμβασμάτων θα μπο-
ρούσε να σημαίνει ότι όχι μόνο δεν θα κόβονταν τα επι-
δόματα, αλλά θα διπλασιάζονταν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο τα εμβάσματα των αλβα-
νικής καταγωγής μεταναστών από την Ελλάδα στη χώρα
τους ανέρχονται σε ετήσια βάση σε περίπου 1 δισ. ευρώ,
ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 13% του ΑΕΠ της Αλ-
βανίας και στο 65% του εμπορικού ελλείμματος της γει-
τονικής χώρας. Η πλειονότητα των Αλβανών (περίπου το
70%) εμβάζει χρήματα στους δικούς του και σκοπεύει να
συνεχίσει να κάνει το ίδιο και στο μέλλον. Ιδιαίτερα ση-
μαντικά είναι τα ποσά που φεύγουν από τη χώρα μας προς
τη Γεωργία και το Αφγανιστάν.
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Δημοτικό ρεπορτάζ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Το γεγονός ότι ο δήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης θεω-

ρείται ένας από τους, μετρημένους στα δά-
χτυλα της μιας χειρός, πλέον επιτυχημένους
ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι
κάτι το αδιαμφισβήτητο.

Μετά από εννιά χρόνια διοίκησης στον με-
γάλο και άκρως απαιτητικό αυτό Δήμο και το
ότι, κάθε φορά, εκλέγεται με +10% από την
προηγούμενη, δείχνει ολοκάθαρα, όχι μόνο το
ποιοτικό και ταυτόχρονα ουσιαστικό του έργο,
και μάλιστα από τα πρώτα χρόνια, αλλά και τον
απόλυτα ΔΙΑΦΑΝΗ τρόπο, με τον οποίο δια-

χειρίζεται και το οικονομικό σκέλος, σε κάθε πε-
ρίπτωση.

Πράγματα γνωστά τοις πάσι άλλωστε,
αφού τα έχουμε παρουσιάσει με εκτενή και
σαφή δημοσιεύματά μας, αλλά και με απολύτως
τεκμηριωμένα στοιχεία μέσα από έρευνες που
κάναμε, και πάντοτε σε σύγκριση με ίδια, ακρι-
βώς ίδια, έργα άλλων δήμων, τα οποία ουδείς
τόλμησε να αμφισβητήσει στο παραμικρό. Του-
ναντίον, θα λέγαμε.

Όμως, και πέραν αυτών, τα αποτελέσματα
της καθαρής και νοικοκυρεμένης αυτής οικονο-
μικής πολιτικής του κυρίου Χατζηδάκη, μπορεί
να τα δει κάποιος με ευκολία, μια και τα επίσημα
στοιχεία έδειξαν ότι, σ' αυτά τα πολύ δύσκολα
χρόνια, και αντίθετα μ' αυτά που συμβαίνουν σε
άλλους δήμους της χώρας, ο Δήμος Παλαιού
Φαλήρου κατάφερε και να λειτουργεί απρό-
σκοπτα και να αυξάνει το πλεόνασμά του. Ένα
πλεόνασμα, το οποίο είναι κοντά στα
7.500.000 ευρώ.

Κι αυτό, τη στιγμή που, για το 2010, εισέρ-
ρευσαν στο Δημοτικό Ταμείο 4.500.000 ευρώ
λιγότερα από ΚΑΠ και ΣΑΤΑ, ενώ παράλληλα,
χάνει πάνω από 1.000.000 ευρώ από τις υπαί-
θριες διαφημιστικές πινακίδες, αλλά και το 1,5%
του ποσού που εισέπραττε ο δήμος από το
τζίρο των καταστημάτων Υγειονομικού ενδια-
φέροντος (καφέ, εστιατόρια, μπαρ κλπ.).

Μέσα σ' αυτό το ζοφερό οικονομικό περι-
βάλλον λοιπόν, αυτή η Δημοτική Αρχή, σε συ-
νεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου, έχει
καταφέρει κάτι που, για άλλους δήμους της επι-
κράτειας, φαντάζει άπιαστο όνειρο! Και μάλιστα,
χωρίς να έχει κάνει καμία αύξηση στα Δημοτικά

Τέλη, ανακουφίζοντας το κάθε νοικοκυριό της
πόλης, αλλά και χωρίς να τρέχει να δανειστεί για
να καλύπτει τις υποχρεώσεις της προς τρίτους ή,
για να πληρώνει τους μισθούς των εργαζομέ-
νων στο Δήμο, πράγμα που κάνουν οι περισ-
σότεροι δήμοι σ' ολόκληρη την Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά ήταν αυτά που είπε ο κ. Χα-
τζηδάκης την ημέρα της συζήτησης για την έγ-
κριση του απολογισμού για το 2010, στο
Δημοτικό Συμβούλιο πριν λίγο καιρό: "Όποιος,
πιθανόν, νομίζει πως, θα μπορούσε ο Δήμος
μας να εισπράξει περισσότερα χρήματα απ' όσα
σας παρουσιάζουμε απόψε, σας διαβεβαιώνω
ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει με τίποτε.
Αυτό που ήδη έχουμε καταφέρει, μπορεί να χα-
ρακτηριστεί μόνο ως θαύμα!".

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι, η
πλευρά της μείζονος αντιπολίτευσης, δια στό-
ματος του επικεφαλής της Νικ. Δέτση, στάθηκε
στην γενικότερη οικονομική πολιτική της διοί-
κησης, θέτοντας θέμα νομιμότητας ως προς τον
τρόπο που ήλθε για συζήτηση στο Δ.Σ, αφού
ούτε τον ισολογισμό είχαν, ούτε και την έκθεση
των ορκωτών λογιστών που, όπως ανέφερε,
είναι κάτι που προβλέπεται από τον "Καλλι-
κράτη".

Κατόπιν αυτού, κατά τη διαδικασία της ψη-
φοφορίας ψήφισαν "Λευκό", παρ' όλο που,
όπως δήλωσαν "δεν μπορούμε να αμφισβητή-
σουμε την σωστή και πολύ καλή δουλειά που
έχει γίνει από την πλευρά των Οικονομικών
Υπηρεσιών του δήμου και, ασφαλώς, ούτε την
ορθότητα των στοιχείων που παρουσιάστη-
καν".

Απολογισμός 2011

Παλαιό Φάληρο, ένας ∆ήµος πρότυπο
Διονύσης Χατζηδάκης: Αυτό που ήδη έχουμε καταφέρει, μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως θαύμα!"

Διονύσης Χατζηδάκης: :"Όποιος, πιθανόν, νομίζει πως, θα μπορούσε ο Δήμος μας να εισπρά-
ξει περισσότερα χρήματα απ' όσα σας παρουσιάζουμε απόψε, σας διαβεβαιώνω ότι αυτό δεν θα
μπορούσε να γίνει με τίποτε. Αυτό που ήδη έχουμε καταφέρει, μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως
θαύμα!".

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στο Παλαιό Φάληρο, η παρά-

ταξη "Λαϊκή Συσπείρωση" που πρόσκειται στο
Κ.Κ.Ε. και που αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη σε
δύναμη μέσα στο συμβούλιο, κατέθεσε τις θέ-
σεις της σχετικά με τα θέματα που αφορούσαν
το "Χαράτσι" και την Παιδεία".

Σχετικά με το "χαράτσι" της ΔΕΗ η θέση της "Λαϊ-
κής Συσπείρωσης" είναι ότι ο Δήμος πρέπει να
πάρει απόφαση να στηρίξει με κάθε τρόπο κάθε ερ-
γαζόμενο, άνεργο, συνταξιούχο επειδή κρίνει ότι τα
φοροεισπρακτικά μέτρα που παίρνονται τον τελευ-
ταίο καιρό είναι άδικα και αντιλαϊκά. Επίσης, το Δη-
μοτικό Συμβούλιο να δίνει εντολή για την άμεση
ενεργοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου, προκει-
μένου να στηρίξουν όλους όσους θα υποστούν τις
συνέπειες της άρνησης πληρωμής των χαρατσιών με
διακοπή ρεύματος, νομικές κυρώσεις κλπ.
Από την πλευρά της μείζονος αντιπολίτευσης τώρα,
ο Νίκος Δέτσης είπε πως, αν και τα σχολεία του
Φαλήρου έχουν πάρα πολλές ανάγκες, εν τούτοις
σε γενικές γραμμές είναι σε καλή κατάσταση και ζή-
τησε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Φωστηρό-
πουλο κάποια επίσημα στοιχεία γύρω από τα
οικονομικά, ενώ ζήτησε κι έναν καλύτερο προ-
γρφαμματισμό για τα έργα που γίνονται στα σχο-
λεία της πόλης.

Πέρα απ' αυτά, όμως, επεσήμανε την ανάγκη να αυ-
ξηθούν οι έκτακτες εισφορές στις σχολικές επιτρο-
πές, ξέχωρα από τις τακτικές που δίνονται κάθε
φορά, για να ενισχυθούν, ώστε για επιδιορθώσεις
έως 6.000 ευρώ να μην χρειάζεται ειδικές διαδικα-
σίες που είναι και χρονοβόρες. Με αυτό τον τρόπο,
είπε συνεχίζοντας, τα χρήματα από τα ΣΑΤΑ, που
είναι και τα περισσότερα, να διατίθενται για μεγα-
λύτερα έργα των σχολείων.

Δήμαρχος:
"Παιδιά είναι, ζημιές κάνουν...."

Ο κ. Χατζηδάκης, παίρνοντας το λόγο πάνω σ'
αυτά που ανέφερε ο κ. Δέτσης προηγουμένως, είπε
ότι, στα σχολεία παρουσιάζονται συνεχώς ζημιές,
που γίνονται από τα παιδιά και που τρέχουν τα συ-
νεργεία να τις επισκευάσουν.
Για την ακρίβεια, ο κ. Δήμαρχος είπε: "Για να κατα-
λάβετε τι γίνεται με τις ζημιές στα σχολεία, σας ανα-
φέρω, ως παράδειγμα το εξής: Μετά από έναν
αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού - ΠΑΟ, και ανεξάρτητα
από το ποιος νίκησε ποιον, την άλλη μέρα χρειαζό-
μαστε τουλάχιστον 3.000 ευρώ για να αποκατα-
στήσουμε τις φθορές. Δεν είναι όμως μόνο αυτά.
Γίνονται κι άλλες ζημιές. Τι να κάνουμε όμως, παι-
διά είναι, ζημιές κάνουν... Εμείς από την πλευρά μας

δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο, παρά να δεί-
χνουμε την όποια κατανόησή μας πάνω σ' αυτά τα
ζητήματα".
Για το θέμα των σχολείων τοποθετήθηκαν και άλλοι
δημοτικοί σύμβουλοι, ανάμεσά τους οι Νίκος Πα-
παγεωργίου, Στέλιος Βαλέτας, Σπύρος Μινέτος,
Αναστασία Αρσενίδου, Γιάννης Βουλγαρέλλης,
Ευαγγελία Γλεντή και Αλέξανδρος Κορόμηλος.
Σε γενικές γραμμές πάντα, το ζήτημα αυτό είναι ιδι-
αίτερα σημαντικό και οφείλει ο δήμος να προσφέρει
όσο μπορεί περισσότερα, βοηθώντας τους γονεις
σ' αυτή την τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο.
Αναφέροντας ορισμένα, επιπλέον, εξ όσων ακού-
στηκαν, μπορούμε να σταθούμε στη δήλωση - κα-
ταγγελία της καλής δ.σ. κυρίας Αρσενίδου, η οποία
αποκάλυψε ότι, δυστυχώς, πάνω στο θέμα των σχο-
λικών υποδομών κάποιοι έπαιξαν χοντρά παιχνίδια.
Όπως είπε, από το 1987 γυρνούσε με άλλους Φα-
ληριώτες και κατέγραφαν - τότε - τα ελεύθερα οικό-
πεδα του δήμου και τα αποτελέσματα αυτής της
λεπτομερούς καταγραφής, τα έστελναν στον Ο.Σ.Κ.
για τα περαιτέρω. Και συνεχίζοντας, ρίχνει και την
(κατ' εμάς) χειροβομβίδα, λέγοντας: "Κι ενώ αυτά
γίνονταν το πρωί, το ίδιο βράδυ, άνθρωποι που
είναι κι απόψε εδώ μέσα δημοτικοί σύμβουλοι, τα
αποχαρακτήριζαν αυτά τα οικόπεδα και θησαύρι-
ζαν".
Στο άκουσμα αυτών των αποκαλύψεων, ο πρώην
Νομάρχης και σήμερα μέλος της διοίκησης στο

Δήμο, Θεόδωρος Κανέλλος, είπε πως θα ζητήσει
τα "πόθεν έσχες" των δημοτικών συμβούλων που
ήταν και τις περιόδους εκείνες, προκειμένου να τεκ-
μηριώσει τα όσα είπε η συνάδελφός του της αντι-
πολίτευσης.
Ο ανεξάρτητος δ.σ. Σπύρος Μινέτος πως, τα όσα
άκουσε από κάποιους για "μαύρα χάλια", τα θεωρεί
κακόβουλα και δεν συμφωνέι μαζί τους, αφού το
ζήτημα των σχολείων στο Δήμο βρίσκεται σε ένα
αρκετά καλό επίπεδο.
Ο επικεφαλής της "Λαϊκής Συσπείρωσης" Νίκος
Παπαγεωργίου, υπήρξε κι αυτός ουσιαστικός, ενώ
δεν παρέλειψε να σταθεί και στα ταξικές διακρίσεις
που υπάρχουν στο χώρο και της παιδείας.
Τέλος, ο δ.σ. της πλειοψηφίας Αλέκος Κορόμηλος,
καθηγητής Σωματικής Αγωγής στο επάγγελμα,
σαφής και περιεκτικός, εκτός των άλλων, προέτρεψε
το σώμα να στηρίξουν την πρωτοβουλία του Δη-
μάρχου κ. Χατζηδάκη σχετικά με την ασφάλιση των
μαθητών όλων των σχολείων, με έξοδα του δήμου,
αφού ή η αγωνία καθηγητών, δασκάλων και γονιών
είναι πολύ μεγάλη και διαρκής καθ' όλη τη διάρκεια
της ημέρας στο σχολείο, αλλά και κατά την προσέ-
λευση - αποχώρησή τους.

Όπως ήδη έχουμε πει, σύσσωμο το Δ.Σ. ενέκρινε
ομόφωνα το "ψήφισμα" της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων Παλαιού Φαλήρου.

Η Παιδεία και το "Χαράτσι" της ΔΕΗ απασχόλησαν το Δ.Σ. Παλαιού Φαλήρου
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Στην κατάμεστη αίθουσα του Ευγε-
νιδείου Ιδρύματος, τη Δευτέρα 24
Οκτωβρίου, ο ΕΛΟΤ – ο Ελληνι-

κός Οργανισμός Τυποποίησης- έστειλε
το πιο ηχηρό μήνυμα Ποιότητας και επι-
χειρηματικότητας μέσα από τη συνεργα-
σία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα
Τυποποίησης και Προτύπων, που διοργά-
νωσε η Διοίκηση του ΕΛΟΤ μαζί με τους
εργαζόμενους, έδωσαν ισχυρό παρόν
στελέχη της Βιομηχανίας, των επιχειρή-
σεων, και της εκπαίδευσης.
Στις τοποθετήσεις τους όχι μόνο για την
Ποιότητα των μέχρι σήμερα υπηρεσιών
του ΕΛΟΤ, αλλά πολύ περισσότερο για
νέες υπηρεσίες που μοναδικά ο ΕΛΟΤ
μπορεί να προσφέρει, έδωσαν την καλύ-
τερη απάντηση για το ρόλο και τη συμ-
βολή του Οργανισμού στην προστασία
του Δημόσιου Συμφέροντος και τη στή-
ριξη της επιχειρηματικότητας.

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδή-
λωση ο Γραμματέας της Βουλής κ. Θανά-
σης Παπαϊωάννου – εκπροσωπώντας τον
Πρόεδρο-, εκπρόσωποι της Δημόσιας Δι-
οίκησης, της Περιφέρειας και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Παπαϊωάννου τό-
νισε ότι στους δύσκολους καιρούς που
διανύουμε, η αναδιοργάνωση και εξοικο-
νόμηση πόρων που ο ΕΛΟΤ έχει επιτύχει,
αποτελεί διαβατήριο για ενίσχυση της
προσφοράς του και παράδειγμα προς μί-
μηση και από άλλους φορείς του Δημο-
σίου.
Η Προεδρεύουσα του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΕΛΟΤ κ. Παυλίνα Μποσταν-
τζόγλου - Διονυσοπούλου ανέφερε ότι εκ
του θεσμικού του ρόλου ο ΕΛΟΤ, οφεί-
λει και μπορεί να γίνει Οργανισμός Πρό-
τυπο και να προσφέρει πολλαπλασιαστικά
στη Δημόσια Διοίκηση, στην αγορά και
στην κοινωνία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Ζα-
κολίκος τόνισε ότι μια επανάσταση Ποι-

ότητας στον Δημόσιο Τομέα και το επι-
χειρηματικό γίγνεσθαι θα αυξήσει όχι
μόνο την ανταγωνιστικότητα αλλά θα ενι-
σχύσει σε στέρεες βάσεις την ανάπτυξη,
βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής μας.

Ηνέα τάξη οικονομικής διακυβέρνησης των λαών είναι προ των πυλών.
Δεν είναι κάτι καινούργιο ούτε απρόσμενο. Την είχε προαναγγείλει προ

πολλών ετών ο κ. Δαυίδ Ροκφέλλερ, την επεξεργάζεται και την κατευθύνει
η λέσχη ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ και τέλος την υιοθέτησαν ανεπιφύλακτα οι σύγ-
χρονοι πολιτικοί ως παραλλαγή του καπιταλισμού και την έχουν θέσει ήδη
σε τροχιά εφαρμογής.
Το σχέδιο είναι απλό και θελκτικό για τους ισχυρούς αφού ως στόχο έχει
να δώσει βοήθεια και προοπτική στον καπιταλισμό. Το βάφτισαν απρο κά-

λυπτα παγκοσμιοποίηση και επηρεάζει πλέον
την μοίρα όλων των λαών οι οποίοι συμμετέ-
χουν πλέον εκόντες ή άκοντες.
Εμφανίσθηκε στο κατώφλι της πολιτικής με την
είσοδό μας στον νέο αιώνα σαν πρόταση στή-
ριξης των αδυνάτων και των υπό ανάπτυξη
χωρών, ειδικά της Ασίας και της Αφρικής. Στην
πραγματικότητα προβλέπει την μεταφορά
πόρων στις χώρες των φτωχών ώστε να μπο-
ρούν να πληρώσουν τα προϊόντα της βαριάς
βιομηχανίας. Κυρίως όπλα και φάρμακα. Η προ-
παγάνδα βέβαια την παρουσίασε και σαν σχέ-
διο εκτόνωσης της οργής που παράγει η
φτώχια που τρέφει τον πολιτικό και θρησκευ-
τικό φονταμενταλισμό, από τους οποίους και
μόνο κινδυνεύει ο καπιταλισμός και η ευημερία

μας.
Οι ισχυρές χώρες φαίνεται ότι προσεχώρησαν περιχαρείς στο σύστημα
διότι αυτό υποτίθεται ότι εγγυάται φθηνές πρώτες ύλες, για τις βιομηχανίες
τους και την δημιουργία αγορών για την βιομηχανική τους παραγωγή. Οι μι-
κρές και αδύναμες χώρες όμως γιατί προσεχώρησαν; Άλλες βρέθηκαν πα-
γιδευμένες μέσα στις υπάρχουσες δομές όπως η δική μας και άλλες
αναζήτησαν ανοήτως σιγουριά σε συνασπισμούς που δεν μπορούν να εγ-
γυηθούν την εξυπηρέτηση μεμονωμένων εθνικών συμφερόντων. Έτσι οι
μικροί δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί. Η παραγωγή τους πρωτογε-
νής και δευτερογενής θα μειωθεί, η βιομηχανία τους θα μεταναστεύσει και
τελικά θα υποχρεωθούν να μεταβληθούν σε χώρες παροχής υπηρεσιών με
αναπόφευκτη μείωση του βιοτικού τους επιπέδου.
Φαίνεται όμως ότι την πάτησαν και οι μεγάλοι. Παραπαίει η Ευρώπη με τους
νάνους αρχηγούς αλλά και η Αμερική που τις επέτρεψαν για μια ακόμη τε-
λευταία προφανώς φορά να κόψει χρήμα για να πάρει αναβολή. Δεν είναι
η μάχη μεταξύ Δολαρίου και Ευρώ όπως θέλουν μερικοί. Είναι η μάχη των
δυνατών νομισμάτων με την Νέα Τάξη που θέλει να ελέγχει την κίνηση χρη-
μάτων και αγαθών και αυτό δυστυχώς δεν φαίνεται να το έχουν καταλάβει
η κ. Μέρκελ και ο κ. Σαρκοζύ όσο κι αν φωνάζει ο κ. Ομπάμα ο οποίος είναι
ενήμερος και προβληματισμένος.
Μα ποια είναι αυτή η Νέα Τάξη; Ποιο είναι το διευθυντήριό της; Ποια είναι
τα αφεντικά; Ο κ. Σόρος την ονόμασε «αδέσποτα κεφάλαια» που χωρίς
αιδώ και λογική οδηγούν την ανθρωπότητα σε κρίση και φτώχια. Ποιόν
θα πιστέψουμε; Τον κ. Ροκφέλλερ ή τον κ. Σόρος. Τον πρώτο που μιλά για
μια μεθόδευση δρομολογημένη εδώ και χρόνια που χρειαζόταν μόνο μια
καλή κρίση για να φανεί ή τον δεύτερο που αναφέρεται σε τυχαίο γεγονός.
Μήπως τελικά μας λένε το ίδιο πράγμα και οι δύο. Μήπως το σύστημα δεν
χρειάζεται αρχηγό ή αρχηγούς διότι λειτουργεί αυτόματα πλέον με κανόνες
που θέτει η γραφειοκρατία και η απληστία της νομενκλατούρας των μεγά-
λων τραπεζών.
Κάποιοι την ονομάσαμε παρακμή ήδη από το 2002, για να μας πουν καχύ-
ποπτους και αντιδραστικούς.
Δεν είναι όμως παρακμή η εν λευκώ παραχώρηση του δικαιώματος σε τρί-
τους να αποφασίζουν για εμάς χωρίς να μας ρωτούν;
Δεν είναι παρακμή η εκ των προτέρων αποδοχή της στέρησης του δικαιώ-
ματος της άρνησης ή της υπαναχώρησης ή έστω της αναθεώρησης μεθο-
δεύσεων και δεσμεύσεων που άλλοι μας επέβαλαν οι οποίες στην συνέχεια
αποδείχθηκαν βλαπτικές για εμάς;
Αν όλα αυτά δεν στοιχειοθετούν την παρακμή τότε ασφαλώς αποτελούν
εσχάτη προδοσία εκείνων που βάζουν τις υπογραφές τους στο ξεπούλημα
της πατρίδας.
Δεν υπήρξα ποτέ φίλος του ΕΥΡΩ και ειδικά από τότε που φάνηκε ότι στις
νέες Ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες αρκούσε η κοινή αγορά και κανείς πλέον
δεν ήθελε τη μετατροπή της Ένωσης σε κράτος. Γερμανοί και Γάλλοι μας
θέλουν πελάτες της βαριάς βιομηχανίας τους και όχι συνεταίρους και συν-
δαιτυμόνες.
Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε; Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι ελάχιστο.
Να απαλλαγούμε π.χ. από ανήθικους και ανίκανους πολιτικούς, να ξαναγυ-
ρίσουμε στη δραχμή ώστε να αναθερμανθεί η οικονομία μας και να βά-
λουμε οικονομικούς φραγμούς στα σύνορά μας, έστω και για ένα μικρό
διάστημα, για να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή.
Η άλλη λύση είναι ο μισθός κάτω των 500 € , το ξαλάφρωμα των πτωχών
πορτοφολιών με τους συνήθεις εισπρακτικούς τρόπους, η σύνταξη πείνας,
η πτώση των τιμών των ακινήτων κατά 50% και το ξεπούλημα της κοινής δη-
μόσιας περιουσίας σε εξευτελιστικές τιμές σε πρόθυμους Γερμανούς και άλ-
λους φίλους πεινασμένους και άπληστα αχόρταγους.
Θα διαλέξουμε τελικά εμείς ή θα αφήσουμε άλλους να αποφασίσουν ποιο
είναι το καλό μας.

Η νέα τάξη

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ηχηρό µήνυµα ποιότητας και
επιχειρηµατικότητας από τον ΕΛΟΤ

Η Παυλίνα Μποσταντόγλου Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημοτικό ρεπορτάζ

Κάτω. Η νυν πρόεδρος του Δ.Σ. Παλαι-
οφαληριώτισσα Παυλία Μποσταντζό-
γλου με τον επίσης Φαληριώτη τέως
Πρόεδρο του ΕΛΟΤ κ. Γ. Βαρουφάκη.

ΗΜαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΡΕΑ, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε
γυναίκες που ζουν στην περιφέρεια, σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο

πρόγραμμα ιατρικής βοήθειας για όλη την Ελλάδα με τίτλο, «Η Ρέα ταξιδεύει και προστατεύει».
Στις 29 Νοεμβρίου, στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, κλιμάκιο διακεκριμένων επιστημονικών συνεργα-
τών που αποτελείται κυρίως από ιατρούς γυναικολόγους, θα επισκεφτεί το νησί της Σίφνου, προκείμενου να πα-
ράσχει, εντελώς δωρεάν, μια σειρά γυναικολογικών εξετάσεων, όπως τεστ ΠΑΠ, γυναικολογικό υπέρηχο,
υπέρηχο μαστού και κλινικό έλεγχο μαστού σε δεκάδες γυναίκες.
Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της προσπάθειας της ΡΕΑ, για την προαγωγή της υγείας των κατοίκων των απο-
μακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας που δυσκολεύονται να τύχουν ιατρικής περίθαλψης, λόγω έλλειψης υπο-
δομών και ιατρικού προσωπικού.
Πρώτος σταθμός για το κλιμάκιο των ιατρών και νοσηλευτών της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής,
υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν και το νησί της Σέριφου, όπως επίσης και το νησί της Κύθνου, όπου οι γυναίκες
και εκεί είχαν την ευκαιρία για δωρεάν προληπτικό έλεγχο από το ιατρικό team του προγράμματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ιδιωτική μαιευτική κλινική διοργανώνει τέτοιου είδους "εκ-
στρατεία" με απώτερο στόχο και σκοπό, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ιατρικής βοήθειας για όλη την Ελλάδα,
να προάγει την έννοια της πρόληψης και τη σημασία της για την υγεία όλων μας.

Οι γιατροί του ΡΕΑ ταξιδεύουν και προστατεύουν
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Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου το από-
γευμα, στο θαυμάσιο Πολυχώρο
"Τερψιχόρη" του Δημοτικού Μεγάρου

Παλαιού Φαλήρου, υπό την αιγίδα του δη-
μάρχου κ. Χατζηδάκη και του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Αθλητι-
κού Κέντρου του δήμου, πρόεδρος του
οποίου είναι ο δ.σ. Ντίνος Νικολαϊδης, ο
Σύλλογος των Απανταχού Ερεσίων Λέσβου
"Ο Θεόφραστος", παρουσίασε τη θεατρική
παράσταση "ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ" του Αρι-
στοφάνη, με διοργανωτή τον δημοτικό σύμ-
βουλο Γιώργο Ασημακόπουλο.

Μέσα σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα,
το αδιαχώρητο δημιουργήθηκε, χωρίς κανένα
ίχνος υπερβολής, και παρουσία του οικοδε-
σπότη δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη και του
δημάρχου Νέας Σμύρνης Σταύρου Τζουλάκη,
ο κ. Ασημακόπουλος, καλωσορίζοντάς μας
ανέφερε τα εξής:
Εκ μέρους του Συλλόγου των Απανταχού Ερε-
σίων Λέσβου «Ο Θεόφραστος» θερμά σας
καλοσωρίζουμε στην αποψινή βραδιά και ολό-
ψυχα σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
Η Ερεσός, για όσους δεν ξέρουν (και ελπίζω
να είναι ελάχιστοι αυτοί), είναι μία πανέμορφη
περιοχή, ένας ιστορικός και προϊστορικός
τόπος στην δυτική πλευρά της Λέσβου (στην
πλευρά του Αιγαίου δηλαδή), είναι πατρίδα
επιφανών αρχαίων προγόνων μας, του ση-
μαντικού φιλόσοφου Θεόφραστου (εξού και
το όνομα του συλλόγου), της μεγαλύτερης λυ-
ρικής ποιήτριας της παγκόσμιας ποίησης Σαπ-
φούς, του θεμελιωτή της αρχαίας ελληνικής
μουσικής Τέρπανδρου. Είναι μέρος όπου έχει
εμπνευστεί ο εξαιρετικός Λέσβιος πεζογράφος
Στρατής Μυριβήλης, πατρίδα επίσης του μεγά-
λου νεοέλληνα ζωγράφου Γιώργου Ιακωβίδη,
ο τόπος όπου έγινε το πρώτο και σημαντικό
ναυτικό κατόρθωμα της ελληνικής επανάστα-
σης του 1821 με την ανατίναξη φρεγάτας του
τούρκικου στόλου από τον Δημήτρη Παπανι-
κολή.

Ο Σύλλογος των Απανταχού Ερεσίων «ο Θε-
όφραστος» ιδρύθηκε το 1974 και σκοπό έχει
να διατηρεί άρρηκτους τους δεσμούς μεταξύ
των Ερεσίων, αλλά και γενικότερα όλων όσων
αγαπούν το νησί της Λέσβου, καθώς και να
προάγει όσο μπορεί καλύτερα τα ήθη - έθιμα
της περιοχής και τον πολιτισμό. Διατηρεί ένεκα
τούτου και θεατρική ομάδα εδώ και αρκετά
χρόνια, έχοντας ανεβάσει πολλά γνωστά έργα.
Δεν είναι τυχαία η επιθυμία του Συλλόγου να
δώσει την φετινή αθηναϊκή θεατρική του πα-
ράσταση στο Παλαιό Φάληρο. Όχι μόνο
επειδή στην ευρύτερη περιοχή κατοικούν αρ-
κετοί Μυτιληνιοί, αλλά και γιατί ο Δήμος Πα-
λαιού Φαλήρου τα τελευταία χρόνια (επί
δημαρχίας Χατζηδάκη) στηρίζει με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο τις τέχνες και τον πολιτι-
σμό και έχει αναβαθμίσει αισθητά την
πολιτιστική ζωή της πόλης και της ευρύτερης
περιοχής γενικότερα.
Ο Σύλλογος θεωρεί υποχρέωση του να ευχα-
ριστήσει θερμά τον οικοδεσπότη, τον Δή-
μαρχο Παλαιού Φαλήρου Διονύση
Χατζηδάκη, ο οποίος όχι μόνο δέχθηκε αμέ-
σως την ιδέα της πραγματοποίησης της παρά-
στασης μόλις του προτάθηκε, αλλά την έθεσε
και υπό την αιγίδα του Δήμου. Ευχαριστεί τον
πρόεδρο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέν-
τρου κ. Ντίνο Νικολαϊδη και τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, τις κυρίες Αλεξάνδρα
Θεολόγη και Ρένα Βενάρδου του ΚΕΠΟΑ,
τους τεχνικούς του Δήμου κυρίους Δημήτρη
Παλαιολόγο, Μιχάλη Τριανταφύλλου, Πανα-
γιώτη Λεοντίτση για την πολύτιμη τεχνική υπο-
στήριξη τους, τον κύριο Θάνο
Παπαργυρόπουλο και τους υπόλοιπους εργα-
ζόμενους που βοήθησαν. Επίσης ευχαριστεί
τον τέως Δήμο Ερεσού – Αντίσσης για την χο-
ρήγηση του καλαίσθητου έντυπου τουριστικού
υλικού που μοιράστηκε και τον κ. Ηλία Αθα-
νασέλλο.
Τα μέλη του θιάσου ευελπιστούν στην κατα-
νόηση σας και την επιείκεια της κριτικής σας.
Είναι όλοι τους ερασιτέχνες. Καταξιωμένοι επι-

στήμονες, επαγγελματίες, εργαζόμενοι, οικο-
γενειάρχες, ο καθένας με την σημαντική προ-
σωπικότητα του. Εχουν όμως όλοι τους ένα
κοινό σημείο. Η μάλλον δύο. Τους ενώνουν
δύο μεγάλες διαχρονικές αγάπες. Η αγάπη
τους για το θέατρο και η αγάπη τους για τον
τόπο τους την Ερεσό.
Ακολούθως, κάλεσε στο βήμα τον Δήμαρχο
Διον. Χατζηδάκη, ο οποίος, μεταξύ άλλων,
αναφέρθηκε στους δεσμούς του με αυτό το
όμορφο νησί του Αιγαίου, αφού, όπως είπε,
κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως
νέος αξιωματικός του Π.Ν., αλλά και αργότερα
όταν προήχθη στα ανώτατα κλιμάκια της ιε-
ραρχίας του Όπλου που υπηρέτησε, δεν ήταν
λίγες οι φορές εκείνες που, με τα πλοία τα
οποία κυβέρνησε, βρίσκονταν στη Λέσβο,
γνωρίζοντας από κοντά τους ανθρώπους και
τις φυσικές ομορφιές της.
Λίγο πριν ξεκινήσει η παράσταση, μίλησαν και
οι: Χρήστος Παγκαλιάς, σκηνοθέτης, Νότης
Πλάκας, Πρόεδρος του Συλλόγου. Η χορο-
γραφία ήταν του Παναγιώτη Παπαγεωργίου.
Την πολύ ωραία κι επιτυχημένη αυτή παρά-
σταση, παρακολούθησαν και οι Ανδρέας Δού-
μας (Αντιδήμαρχος Π. Φαλήρου), οι δ.σ.
Μαρία Μηλαϊτη, Νίκη Μπουσίου, Γιώργος Βα-
σιλείου, Γιάννης Βουλγαρέλλης κ. ά.
Στο τέλος, και κάτω από το αυθόρμητο και
θερμό χειροκρότημα των θεατών, ο δήμαρχος
κ. Χατζηδάκης ανέβηκε στη σκηνή και συνε-
χάρη μία προς μία όλες τις πρωταγωνίστριες
του ερασιτεχνικού αυτού θιάσου του Συλλό-
γου, οι οποίες, μαζί με τους άνδρες συμπρω-
ταγωνιστές τους, τα κατάφεραν τόσο καλά
στους ρόλους τους, που θα τις ζήλευαν αρκε-
τές από τις επαγγελματίες του είδους.

Οι "Εκκλησιάζουσες" στο Παλαιό Φάληρο
από το Σύλλογο Ερεσίων Λέσβου “Ο Θεόφραστος”

Δημοτικό ρεπορτάζ

Τέλος παράστασης. Όλος ο θίασος επί σκηνής. Δεξιά. Κατάμεστος ο Πολυχώρος “Τερψιχόρη” του Δημοτικού Μεγάρου Π. Φαλήρου.

Ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Ασημακό-
πουλος ο οποίος είχε και την ευθύνη της διορ-
γάνωσης.

Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χα-
τζηδάκης συγχαίρει έναν - έναν τους ερασιτέχνες
ηθοποιούς για την πολύ ωραία παράσταση.

Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χα-
τζηδάκης συγχαίρει έναν - έναν τους ερασιτέχνες
ηθοποιούς για την πολύ ωραία παράσταση.

Ο Διονύσης Χατζηδάκης με το δήμαρχο Νέας
Σμύρνης Σταύρο Τζουλάκη και τον δημοτικό σύμ-
βουλο Παλαιού Φαλήρου Γιώργο Ασημακό-
πουλο.

Ο διοργανωτής δημοτικός σύμβουλος Γιώργος
Ασημακόπουλος ανάμεσα στον εκπαιδευτικό της
περιοχής Νίκο Φλουρή και τον διευθυντή της
εφημερίδας "ΒΗΜΑ" Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νι-
κόλα Κονταρίνη.
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Δημοτικό ρεπορτάζ

Με τη δραματική τοποθέτηση του Χρήστου
Παπαδημητρίου το θέμα που αφορά στην

αγορά ή μη, των οικοπέδων της οικογένειάς
του, προχώρησε ένα βήμα μπροστά.
Το δημοτικό συμβούλιο μπροστά στην απο-
φασιστική τοποθέτηση του ιδιοκτήτη, ο
οποίος τους ζήτησε να μην μπουν στον κόπο
καν, να ψηφίσουν, γιατί δεν τα πουλάει, και με
τη συμβιβαστική πρόταση του Στ. Λανδράκη,
αποφάσισε με οριακή πλειοψηφία, "ναι¨, να
αγοραστούν.
Χωρίς βασική εισήγηση και πρόταση εκ μέρους
της δημοτικής αρχής, και την τιμή να ανεβοκα-
τεβαίνει σαν ασανσέρ, το δημοτικό συμβούλιο
αποφάσισε πως, θέλει να αγοραστούν οι συγ-
κεκριμένες εκτάσεις στην τιμή των 1290 ευρώ,
εκ των οποίων τα σαράντα ευρώ να διατεθούν
από τον πωλητή, σύμφωνα με την πρόταση του
Στ. Λανδράκη, στο ταμείο της κοινωνικής υπη-
ρεσίας του Δήμου για ανθρώπους που έχουν
ανάγκη.
Με δεδομένη την σημερινή οικονομική κρίση,
εκείνο που διεφάνη από την όλη συζήτηση
είναι ότι πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, ανά-

μεσά τους κι αυτοί που κατεψήφισαν, ήθελαν
καλύτερη τιμή μονάδας.

Οι τοποθετήσεις

Επί του θέματος, αφού έκανε μία σφαιρική τοπο-
θέτηση ο δικηγόρος του Δήμου κ. Λακαφώσης,
τοποθετήθηκαν η κυρία Μπίλια των Ανοιχτών
Οριζόντων, που σαν δικηγόρος στάθηκε στο
θέμα του ελέγχου της ιδιοκτησίας Παπαδημη-
τρίου. Η κυρία Μερίκου (ΚΚΕ) επεσήμανε την
άσχημη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας λέ-
γοντας πως, δεν είναι καιρός για αγορές τέτοιου
είδους, πρότεινε δε, να αγοραστεί το ένα οικό-
πεδο μόνο. Ο Νικηφόρος Τσαρούχας είπε πως,
θα μπορούσαν να το αγοράσουν σε καλύτερη
τιμή, ο Σπύρος Δήμου λέγοντας χαρακτηριστικά
πως "δεν είμαστε ούτε μπαταχτήδες, ούτε μαυ-
ραγορίτες”, πρότεινε την τιμή των 1150 ευρώ.
Διατυπώνοντας ο καθένας τις απόψεις του τοπο-
θετήθηκαν και οι κ.κ. Τσακίρης, Ακρίβος, Ταστά-
νης, Λανδράκης.
Υπέρ της αναβολής τάχθηκε ο Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης συμφωνώντας ουσιαστικά με την κυρία

Μερίκου στο θέμα της δύσκολης οικονομικής
συγκυρίας. "Να περιμένουμε" είπε, "λίγο, να
δούμε πως πηγαίνουν τα πράγματα γιατί δεν είναι
καθόλου καλά αυτή τη στιγμή".
"Και να τους το χαρίσεις, δεν πρόκειται να το πά-
ρουν", είπε ο Στ. Λανδράκης, απευθυνόμενος
στον ιδιοκτήτη.

Και πράγματι, το θέμα έτσι όπως διαμορφωνό-
ταν από τη συζήτηση, δεν θα συγκέντρωνε την
απαιτούμενη πλειοψηφία.
Εκείνη τη στιγμή απαίτησε και πήρε το λόγο ο
Χρήστος Παπαδημητρίου λέγοντας χαρακτηρι-
στικά:

"Σαράντα δύο χρόνια η οικογένειά μου και η πε-
ριουσία μας είμαστε όμηροί σας. Θα σας διευ-
κολύνω και θα σας δώσω λύση εγώ απόψε.
Θέλω να τ' αφήσετε ελεύθερα. Δεν σας τα δίνω
με την τιμή που μου δίνετε. Είναι προσβλητική για
μένα. Θα το παλέψω. Κι αν όχι εγώ, τα παιδιά
μου. Θα προσφύγω στο Συνήγορο του Πολίτη,
και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μην μπείτε καν
στον κόπο να ψηφίσετε. Δεν σας το πουλάω".

Κι ενώ το θέμα φαινόταν να τινάζετε στον αέρα,
έπεσε η συμβιβαστική πρόταση Λανδράκη. Πρό-
τεινε την τιμή που είχαν εισάγει στο προηγούμενο
δημοτικό συμβούλιο. Δηλαδή 1290 ευρώ/τ.μ., εκ
των οποίων τα σαράντα να μπουν στο ταμείο της
κοινωνικής υπηρεσίας.
Την πρόταση αποδέχθηκε ο Χρ. Παπαδημητρίου,
και το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία. "Όχι" ψήφι-
σαν οι Μουλακάκης, Φουντάς, Μπενέτος, Κιρ-
κιλίτση, Μερίκου, Ταστάνης, Τσαρούχας ενώ
απείχαν οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι των Ανοι-
χτών Οριζόντων.

Μετά από αυτό προτάθηκαν και ψηφίστηκαν οι
νομικοί που θα ασχοληθούν με τον έλεγχο των
τίτλων ιδιοκτησίας.
Τα παρατράγουδα δεν έλειψαν κι από αυτό το δη-
μοτικό συμβούλιο, αφού αρκετοί κάτοικοι που
έχουν σπίτια γύρω από τις ιδιοκτησίες Παπαδη-
μητρίου, παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση. Έτσι,
οι δημοτικοί σύμβουλοι που είχαν αντίθετη
άποψη με την αγορά, δέχθηκαν τα δυσμενή τους
σχόλια, πράγμα απαράδεκτο κατά την άποψή μας.

Οικόπεδα Παπαδηµητρίου: Με το ζόρι, ένα βήµα µπροστά!

Από τον κύριο Βασίλη Μουλακάκη, δημοτικό σύμβουλο της
συμπολίτευσης, λάβαμε και δημοσιεύουμε την αιτιολόγηση της

αρνητικής του ψήφου, στο θέμα της αγοράς των οικοπέδων Πα-
παδημητρίου.
"Σχετικά με την απευθείας αγορά ακινήτων - οικοπέδων ιδιοκτη-

σίας κληρονόμων Παπαδημητρίου έχω
να δηλώσω τα εξής:
Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης που
δεν αφήνει ανέγγιχτη ούτε την τοπική
αυτοδιοίκηση και ο κόσμος φοβάται,
αγωνιά, βρίσκεται σε απόγνωση, είναι
δύσπιστος με τους πολιτικούς και δεν
έχει ελπίδα για μια καλύτερη μέρα.
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το
δημόσιο χρήμα και να προασπίζουμε
το δημόσιο συμφέρον.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες διαφωνώ

με την αγορά των εν λόγω οικοπέδων σε αυτή, την υπερτιμημένη
αξία των 1290/τ.μ. για τη συγκεκριμένη εποχή που διανύουμε.
Είναι γεγονός ότι οι αγοραπωλησίες πλέον γίνονται κάτω από την
αντικειμενική αξία των ακινήτων και οι τράπεζες για δάνεια δεν
εκταμιεύουν ούτε το 50% αυτής.
Δεν διαφωνώ με την συγκεκριμένη αγορά και τη διαμόρφωση πρα-
σίνου στη Γλυφάδα που την έχουμε όλοι ανάγκη, όμως μόνο σε
μια τιμή που θα εναρμονίζονταν με το όφελος των δημοτών της
Γλυφάδαςκαι δεν θα δημιουργούσε εύλογες υπόνοιες για την αγο-
ραπωλησία αυτή.
Θέλω να δηλώσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι από-
ψεις μου, οι αρχές μου και η συνείδησή μου είναι αδιαπραγμάτευτα
και με τη στάση μου αυτή τιμώ στο ακέραιο την ψήφο των δημο-
τών που με τίμησαν και με επιστεύθηκαν να τους εκπροσωπήσω
στο δημοτικό συμβούλιο Γλυφάδας".

Βασίλης Μουλακάκης:
Γιατί ψήφισα όχι

Μέσα σε μια άκρως έντονη και ηλεκτρι-
σμένη ατμόσφαιρα, το Δημοτικό Συμ-

βούλιο της Γλυφάδας συζήτησε εκτός
Ημερήσιας Διάταξης το θέμα για το "χαρά-
τσι", κατόπιν απαίτησης του κόσμου που είχε
κυριολεκτικά κατακλύσει όλους τους χώρους,
μέσα κι έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων.
Όμως, για να συμβεί αυτό, υποχρεώθηκε το
σώμα να αναβάλλει για τη Δευτέρα 28-11, ένα
άλλο πολύ σοβαρό θέμα, αυτό των οικοπέ-
δων της οικογένειας Παπαδημητρίου.
Ματαίως προσπάθησαν, τόσο η Πρόεδρος
κυρία Σάκκου όσο και ο δήμαρχος κ. Κόκκο-
ρης, αλλά, μεταξύ άλλων, και οι επικεφαλής
παρατάξεων (Βαρβιτσιώτης, Λυγνού, Λαν-
δράκης) να τους καθησυχάσουν, ενημερώ-
νοντάς τους πως, μόλις τελειώσει το εν
εξελίξει θέμα, θα ασχοληθούν με το "χαράτι"
της ΔΕΗ.
Παρ' όλα αυτά, οι δημότες δεν έδειξαν να πεί-
θονται, απαιτώντας διαρκώς, να σταματήσουν
όλα και να αρχίσει αμέσως η συζήτηση του
δικού τους ζητήματος, θεωρώντας (λάθος
κατά την προσωπική άποψη του υπογράφον-
τος) ότι η διοίκηση προσπαθούσε να το απο-
φύγει, επειδή, και όπως ακούστηκε από
κάποιους πρόσκειται φίλα πολιτικά με την κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Μετά λοιπόν, από οξείες λεκτικές αντιπαρα-
θέσεις και χαρακτηρισμούς ανάμεσα στις δύο
πλευρές και ειδικότερα εναντίον της κυρίας
Σάκκου, και παρά τις ειλικρινείς, έως και φι-
λότιμες θα λέγαμε, προσπάθειες του δημάρ-
χου να εξομαλύνει τα πράγματα, η

συνεδρίαση διεκόπη για λίγο, και μετά την επι-
στροφή των δ.σ. και πρόταση του Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη, ανεβλήθη όπως προαναφέρ-
θηκε το θέμα των οικοπέδων και άρχισε η συ-
ζήτηση για το "χαράτσι", με την τοποθέτηση
πρώτα της εκπροσώπου των κατοίκων Κατε-
ρίνας Γιαννούλια και στη συνέχεια των κατοί-
κων Νικ. Πηρουνάκη, του δικηγόρου Γιάννη
Χατζηαντωνίου και Σταύρου Ματίκα.
Εν περιλήψει, όλοι μίλησαν για έναν παρά-
νομο και άδικο, αντισυνταγματικό "φόρο",
ζητώντας από το Δήμο όποια οικονομική, νο-
μική και τεχνική υποστήριξη θα χρειαστεί.
Επίσης, πιστεύοντας ότι, αυτό το χαράτσι είναι
και παράλογο κάτι που ανέφερε στην τοπο-
θέτησή του λίγο μετά και ο Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης, ενώ κάλεσαν σε "γενική
συσπείρωση" τον κόσμο, μια και ο νόμος
αυτός "κατασκευάστηκε ψευδώς" κατά τον κ.
Χατζηαντωνίου.
Τελευταίος από τους δημότες που μίλησαν, ο
κ. Ματίκας, ένας αρκετά νέος άνθρωπος, ανέ-
φερε χαρακτηριστικά: "Ως πολίτες, έχουμε
φθάσει στον πάτο. Ο Δήμος δεν μπορεί να
μείνει απ' έξω απ' αυτό που μας συμβαίνει. Γι'
αυτό, ή θα είναι μαζί μας ή θα βρεθεί απέναν-
τίμας".
Αμέσως μετά, τοποθετήθηκαν και οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι Αθηνά Λυγνού, Στέλιος Λαν-
δράκης, Σταύρος Τάσσος, Τάσος Ταστάνης,
Δημ. Αγγελάτος, Ευαγγελία Καρατσόλη, Π. Ίμ-
βριος και ο Πρόεδρος του Τ.Ο.ΣΥΝ Γλυφά-
δας Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο οποίος ζήτησε
να ληφθεί μια ομόφωνη απόφαση, ενώ εξέ-

φρασε τον προβληαμτισμό και την αγωνία
των νέων ανθρώπων που με τα όσα έχουν
συμβεί όλα αυτά τα χρόνια έχει υποθηκευτεί
το μέλλον τους.
Σταχυολογώντας, ο κ. Βαρβιτσιώτης τον χα-
ρακτήρισε ως "απαράδεκτο και παράλογο
φόρο", η κυρία Λυγνού "παράνομο που έχει
γονατίσει όλα τα νοικοκυριά", ο κ. Λανδρά-
κης "να συμπαρασταθεί και με νομικό του εκ-
πρόσωπο ο Δήμος στη συζήτηση στο ΣτΕ,
στις 2/12", και ο πρώην Αντιδήμαρχος, νυν
ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, Νικηφό-
ρος Τσαρούχας, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι
έχει γκρεμίσει το κράτος Πρόνοιας, και μάλι-
στα αυτό το έχει κάνει ένα κόμμα, το οποίο
τόσα χρόνια ισχυριζόταν πως υπηρετεί τον
απλό και αδύναμο άνθρωπο.
Στο ίδιο επίπεδο, πάνω κάτω, με τους παρα-
πάνω ήταν και οι θέσεις των υπολοίπων, οι
οποίοι, πέραν της δεδομένης συμπαράστασης
όλων προς τους πολίτες και ανεξαρτήτως της
πολιτικής τους προέλευσης, το αποκαλούσαν
"χαράτσι".
Επίσης, οι δ.σ. της πλειοψηφίας κ. κ. Ίμβριος
και Καρατσόλη, όπως και ο συνάδελφός τους
της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ταστάνης, δή-
λωσαν πως συμφωνούν με την πρόταση του
δ.σ. κ. Τάσσου της παράταξης "Λαϊκή Συ-
σπείρωση" (Κ.Κ.Ε.).
Τέλος, ο δήμαρχος Κώστας Κόκκορης, μεταξύ
άλλων, και παίρνοντας ξεκάθαρη θέση, ζή-
τησε "Να μην κοπεί το ρεύμα, που είναι ένα
βασικό κοινωνικό αγαθό, από κανένα σπίτι".

Και η Γλυφάδα ψήφισε "ΟΧΙ"
στο χαράτσι της ∆ΕΗ
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ΠPOTYΠO KENTPO
ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ & AΠOKATAΣTAΣHΣ

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

Mετεκπεδευθείς:
Leeds Metropolitan Univercity της Aγγλίας

Mαγνητοθεραπεία, Laser,
Kινησιοθεραπεία, Θεραπείες

κατ’ οίκον
TAMEIA ∆EKTA

Kουµουνδούρου 39 Άλιµος
Tηλ.: 210 - 9935.608 κιν.: 6972-974252

Σε μια περίοδο που τα πάντα σ’ αυτό τον τόπο
ρημάζουν, σε μια εποχή που τίποτα δεν μένει

όρθιο, και ο ελληνικός λαός ζει σε μια κόλαση, που
κάθε μέρα βλέπει τη ζωή του να εξαθλιώνεται, τους
μισθούς και τις συντάξεις του να κλέβονται, τη φτώ-
χεια και την ανεργία να εξαπλώνονται, τη δημόσια
υγεία, τη δημόσια παιδεία, τις κοινωνικές και προ-
νοιακές δομές να καταργούνται, τα συσσίτια, τους
άστεγους, τα χαράτσια να τον πνίγουν, βλέπει αν-
θρώπους που δεν έχουν να βάλουν ένα κομμάτι
ψωμί στο τραπέζι τους. Και όμως, ενώ συμβαίνουν
όλα αυτά , η Δημοτική Αρχή του κ. Κόκκορη, φέρνει
για συζήτηση σε 2 συνεδριάσεις, και έχει ορίσει για
την Δευτέρα, τρίτη συνεδρίαση, την απευθείας αγορά
2 οικοπέδων 3,5 στρεμμάτων το καθένα στην πε-
ριοχή του Καρβελά με το ποσόν των 9-10 εκατομ-
μυρίων ευρώ.

Το λιγότερο που μπορώ να πω, είναι ότι αποτελεί
πρόκληση, πολιτική αναλγησία, πολιτικό θράσος, υπο-
τίμηση της νοημοσύνης των κατοίκων της πόλης μας,
δείγμα απίστευτης αδιαφορίας, για το τι ζουν και το τι
δυσκολίες περνούν, οι κάτοικοι της Γλυφάδας. Οι κα-
θημερινοί άνθρωποι του μόχθου και της δουλειάς, οι
άνεργοι, οι μικροσυνταξιούχοι, οι νέοι, οι άστεγοι οι
απολυμένοι, οι μικροεπαγγελματίες που έκλεισαν τα μα-
γαζιά τους, που δεν έχουν ένα πιάτο φαί, που δεν έχουν
μέλλον, που δεν μπορούν να ελπίζουν σε τίποτα, ανα-
ρωτιούνται, θυμώνουν και προσβάλονται. Και όμως η
Δημοτική Αρχή του κ. Κόκκορη (εκτός από ελάχιστες
εξαιρέσεις) μιλάει για αγορές, μιλάει για 9-10 εκατομ-
μύρια ευρώ, λες και είναι στραγάλια, λες και ζουν σε
άλλο πλανήτη ή σε κανένα γυάλινο κλουβί και δεν αν-
τιλαμβάνονται τι συμβαίνει γύρω τους.

Η παράταξή μας η Αριστερή Ριζοσπαστική Πρωτο-
βουλία Γλυφάδας και στα δύο Δημοτικά Συμβούλια που
διεξήχθησαν, πέρα από το γενικό πολιτικό κλίμα που
αναδείξαμε με τις τοποθετήσεις μας, θέσαμε ουσιαστικά
ζητήματα και ερωτήματα γι’ αυτή την αγορά των εκα-

τομμυρίων ευρώ στην πόλη μας.
Πρώτον: Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο το γε-

γονός ότι δεν είχαν ελεγχθεί νομικά από τη Δημοτική
Αρχή οι τίτλοι ιδιοκτησίας των δύο οικοπέδων, πριν
έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο οποιοσδή-
ποτε πολίτης θέλει να αγοράσει κάποιο ακίνητο το
πρώτο πράγμα που κάνει είναι να αναθέσει σε δικηγόρο
τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας. Η Δημοτική Αρχή
της Γλυφάδας αυτό θα το κάνει μετά την απόφαση του
Δ.Σ για την αγορά των οικοπέδων.

Βέβαια, οι ορκωτοί εκτιμητές, πληρώθηκαν για την
απόφασή τους να καθορίσουν τιμή αγοράς ένα καθό-
λου ευκαταφρόνητο ποσόν, που κάποιος εργαζόμενος
το εισπράττει δουλεύοντας ενάμισι χρόνο. Επισημάναμε
επίσης το γεγονός ότι δεν έχει γίνει μάθημα στη Δημο-
τική Αρχή η αγορά των δύο οικοπέδων για την ανέ-
γερση του 7ου Γυμνασίου Γλυφάδας και 3ου Λυκείου
Γλυφάδας από τον ΟΣΚ, με εκατομμύρια δραχμές και
παρόλα αυτά σχολεία δε θα κτιστούν, λόγω του ότι η
Δασική Υπηρεσία θεωρεί αυτές τις εκτάσεις δημόσιες
δασικές και όχι ιδιωτικές..

Γεγονός που θα έπρεπε να είχε ελεγχθεί από τη Δα-
σική Υπηρεσία πριν δοθούν στους φερόμενους ιδιο-
κτήτες τα εκατομμύρια δραχμές του ελληνικού λαού.
Επομένως δεν μπορεί να προχωρήσει σε άρση αναδά-
σωσης στον Υμηττό ώστε να χτιστούν τα σχολεία.

Δεύτερον: Τονίσαμε το γεγονός ότι στη Γλυφάδα
έχουν αναπτυχθεί ουσιαστικά δύο πόλεις με ταξικά και
άνισα κριτήρια. Η κάτω Γλυφάδα με επαρκείς ελεύθε-
ρους δημόσιους χώρους και υποδομές και η Τερψιθέα,

χωρίς κανένα πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό,
μια συνοικία με κατοίκους χαμηλών οικονομικών εισο-
δημάτων, και απαράδεκτες και υποβαθμισμένες συνθή-
κες ζωής. Χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς πλατείες και
παιδικές χαρές, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά
μας να κάνουν ποδήλατο, χωρίς να έχουν τη δυνατό-
τητα τα άτομα με αναπηρίες και αναπηρικά αμαξίδια να
μπορούν να κυκλοφορούν στην πόλη. Μια πόλη χωρίς
σχολεία, και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μια πόλη
χωρίς κοινωνικές υποδομές. Μια πόλη που πλημυρίζει
με τις πρώτες βροχές Μια πόλη εχθρική για όλους μας.
Μια πόλη, μια συνοικία.

Η Τερψιθέα, για την οποία όλες οι Δημοτικές αρχές
όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν έδειξαν μια παγερή
αδιαφορία. Και έρχεται σήμερα η Δημοτική Αρχή του κ.
Κόκκορη και τι λέει: Ν’ αγοράσει ο Δήμος με τα λεφτά
του πρασινόσημου, δηλαδή του κοινού κουμπαρά
όλων των κατοίκων της Γλυφάδας, τα δύο αυτά οικό-
πεδα στην κάτω Γλυφάδα, για να μη δεσμεύσουν τα
χρήματα οι δανειστές της Ελλάδας και της Τρόικας, που
ασελγούν τα δύο τελευταία χρόνια πάνω στον Ελλη-
νικό λαό.

Βέβαια είναι τελείως αστήρικτος ο ισχυρισμός του
κ. Κόκκορη ότι τα χρήματα του Γλυφαδιώτικου λαού -
που έχουν παρακρατηθεί όλα αυτά τα χρόνια από το
1995 που αποφασίστηκε η επιβολή αυτού του δημοτι-
κού τέλους έως σήμερα ,(μόνο στη Γλυφάδα), δεν μπο-
ρούν να διατεθούν για άλλο σκοπό παρά μόνο για
αγορά οικοπέδων για πλατείες.

Εμείς λέμε ότι όχι, αυτά τα χρήματα μπορούν να
δοθούν και για τις κοινωνικές ανάγκες της Τερψιθέας
γιατί στις αποφάσεις 297/95 και 450/95, του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Γλυφάδας με τις οποίες καθορίστηκε
το λεγόμενο πρασινόσημο ρητά αναφέρεται και
ισχύουν τα εξής:

Aπόφαση 297/1995.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

΄΄Για την κατ’ αρχή επιβολή τέλους ή εισφοράς,
ίσου προς το του συντελεστή του ενιαίου ανταπο-
δοτικού τέλους, για αποζημιώσεις από αναγκαστικές
απαλλοτριώσεις και αγορές ακινήτων προς διατήρηση
και επαύξηση κοινόχρηστων χώρων στα πλαίσια της
βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αύξησης του αποθέ-
ματος γης του Δήμου μας. Η πιο πάνω επιβολή είναι
απαραίτητη προς αντιμετώπιση του έντονου προβλήμα-
τος που καθημερινά ανακύπτει από την υποχρέωση του

Δήμου για άμεση καταβολή υπέρογκων ποσών αποζη-
μιώσεων για τις απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων
και της περίπτωσης καθυστέρησης της καταβολής τους,
άρσης της απαλλοτρίωσης, με αποτέλεσμα την απώλειά
τους.’’ Και όπως επίσης αναφέρει στην 450/95 από-
φαση ο τότε Διευθυντής των Τεχνικών υπηρεσιών του
Δήμου κ. Π. Σωφρονάς ΄΄Επισημαίνεται ότι το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Γλυφάδας, υπολόγισε τις
ελλείψεις γης για κάθε είδους κοινωνική υποδομή σε
250 στρέμματα, από τα οποία αν αφαιρεθούν τα 40
στρέμματα των χαρακτηρισμένων χώρων και οι χώροι,
που συνήθως απαλλοτριώνονται από τρίτους (Ο.Σ.Κ.
κ.λ.π) ή παραμένουν στο Δήμο στα πλαίσια ανταλλα-
γών και συμφωνιών με ιδιώτες, απομένουν 150 στρέμ-
ματα, για τα οποία κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει
πρόβλεψη και στρατηγική απόκτησης.’’

Να μην αγορασθούν τα οικόπεδα

Επομένως εμείς λέμε να μην αγορασθεί κανένα από
τα δύο οικόπεδα που βρίσκονται στην περιοχή του Καρ-
βέλα. Αντίθετα να προχωρήσει ο Δήμος άμεσα στη διά-
θεση αυτών των χρημάτων για την ανακούφιση των
κατοίκων της Τερψιθέας, να αγορασθούν χώροι για να
γίνουν σχολεία στην Τερψιθέα.. Για μας είναι ντροπή
που το 7ο Γυμνάσιο στην οδό Ανατολικής Ρωμυλίας
λειτουργεί σε παλιά βιοτεχνία, ή το γεγονός της λει-
τουργίας του 3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου στην Αρ-
γυρούπολη.

Η λειτουργία προκάτ αιθουσών στο 5ο Λύκειο δε
μας τιμάει. Αντί να αγορασθούν αυτά τα οικόπεδα, ο
Δήμος πρέπει να προχωρήσει στην αγορά οικοπέδου ή
ακινήτου για τη δημιουργία δημοτικού ιατρείου πρω-
τοβάθμιας περίθαλψης στην Τερψιθέα.

Να διατεθούν αυτά τα χρήματα για την αγορά οι-
κοπέδου ή ακινήτου για τη δημιουργία βρεφονηπιακού
σταθμού στην Τερψιθέα.

Κλείνοντας να κάνω την επισήμανση: πρώτον ότι
αφού θα δοθούν όσα χρήματα διαθέτει ο Δήμος για
την αγορά αυτών των δύο οικοπέδων στην περιοχή του
Καρβελά, τι χρήματα θα μείνουν για να αγορασθούν οι-
κόπεδα στην Τερψιθέα όπως ισχυρίζεται ο κ. Δήμαρ-
χος, και δεύτερον, αφού κινδυνεύουν τα χρήματα αυτά
που προέρχονται από το πρασινόσημο να δεσμευτούν
από την κυβέρνηση κατ’ εντολή της Τρόικας, γιατί δεν
αποφασίζει ο Δήμος το πάγωμα της είσπραξης αυτού
του δημοτικού τέλους για να ανακουφισθούν οικονο-
μικά οι συμπολίτες μας, που πλήττονται από τα βάρβαρα
οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης.

Τελικά όπως φαίνεται για άλλη μια φορά ,τα πάντα
είναι θέμα πολιτικής βούλησης και πολιτικών επιλογών
με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις ,και η Δημοτική
αρχή του κ. Κόκκορη πάει με τις αγορές ,τις μπίζνες και
τους οικονομικά ισχυρούς και γυρνάει την πλάτη στην
κοινωνία και στους καθημερινούς ανθρώπους του μόχ-
θου και της δουλειάς.

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

ΤΑΣΟΣ ΤΑΣΤΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:

Να µην αγοραστούν τα οικόπεδα Παπαδηµητρίου
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δημοτικά

ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Σε ιδεολογική αντιπαράθεση εξελίχθηκε χθες το
βράδυ στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ελ-
ληνικού - Αργυρούπολης, η συζήτηση για τη

μείωση κατά 25%, του μισθώματος της Carrefour.

Με κάθετο το αίτημα "να το πάρετε πίσω" επιχειρημα-
τολόγησαν όχι μόνοι οι της "Λαϊκής Συσπείρωσης"
(ΚΚΕ) αλλά και δημοτικοί σύμβουλοι της διοικούσας πα-
ράταξης του Χρήστου Κορτζίδη, καταδεικνύοντας, με
τον πλέον εμφανή τρόπο, πως δεν υπάρχει κοινή πολι-
τική γραμμή και αραγές μέτωπο της δημοτικής του ομά-
δας.
Το δίλημμα που προτάθηκε, ως μία παράμετρος του θέ-
ματος, από το δημοτικό σύμβουλο της παράταξης Κορ-
τζίδη κ. Βάσσο πως, υπάρχει το ενδεχόμενο το
Carrefour να φύγει από την πόλη και να χαθούν τα
έσοδα για το δήμο, δεν φάνηκε να κάμπτει τις αντίθε-
τες απόψεις των διαφωνούντων.

Οι τοποθετήσεις

Ως κεφαλλονίτης, ξεκίνησε την τοποθέτησή του με μία
κεφαλλονίτικη ιστορία, αυτή του καπετάν Σπαβέντου, ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιάννης Κων-
σταντάτος, επισημαίνοντας κατ' αρχάς πως, είναι υπέρ

της μείωσης του μισθώματος, προτάσσοντας όμως,
ορισμένες προϋποθέσεις. Άλλωστε ως παράταξη όπως
επεσήμανε, είχαν στηρίξει από την αρχή το αίτημα της
εταιρείας στην οικονομική επιτροπή, την πρώτη φορά
που ήρθε, προτείνοντας μείωση της τάξης του 15%.
Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε πως, το θέμα της μεί-
ωσης του μισθώματος ήρθε για δεύτερη φορά στο δη-
μοτικό συμβούλιο. Την πρώτη φορά αποσύρθηκε κάτω
από την πίεση τμήματος της αντιπολίτευσης. Μετά από
αυτό ο Δήμαρχος Χρ. Κορτζίδης χρησιμοποιώντας ου-
σιαστικά ως εργαλείο πίεσης την άρνηση του δημοτι-
κού συμβουλίου, ήρθε σε διαπραγμάτευση με την
Carrefour, κατ' ιδίαν, και όπως ακούσαμε έχοντας μαζί
του έναν ιδιώτη. (Τον Κων. Βάγια, αντιπρόεδρο του
ΑΟΝΑ).

Η εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή
Η εισήγηση που ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή και
ψηφίστηκε, πρότεινε 25% μείωση του μισθώματος
παίρνοντας ως αντιστάθμισμα(;) 300 επιταγές των 10
ευρώ μηνιαίως και 30.000, ετησίως, χορηγία για αθλη-
τικούς συλλόγους.
"Θεωρώ λάθος" είπε, ο Γιάννης Κωνσταντάτος, "το
γεγονός ότι πήγατε να διαπραγματευθείτε μόνος σας,
πρώτον. Και δεύτερον, ποιος εγγυάται ότι τα κουπόνια
θα πάνε σε απόρους και δεν θα χρησιμοποιηθούν προ-

κειμένου να εξυπηρετήσουν άλλους σκοπούς. (δημό-
σιες σχέσεις π.χ.).
Βάζοντας, ως πρόταση, τα κουπόνια να δοθούν σε εκ-
κλησίες που κάνουν συσίτιο σε άπορους και η χορηγία
των 30.000 ευρώ να μοιραστεί και σε άλλα σωματεία,
κατέληξε ο Γ. Κωνσταντάτος λέγοντας, "ασυζητητί,
είμαι υπέρ της μείωσης του μισθώματος". "Το ύψος
είναι δική σας ευθύνη".
Υπέρ της μείωσης τάχθηκε ο πρώην δήμαρχος Γιάννης
Τσαρπαλής, επί των ημερών του οποίου έγινε η πολύ
καλή, όπως αποδεικνύεται, σύμβαση για το Δήμο, υπο-
γραμμίζοντας πως, το Carrefour πρέπει να παραμείνει
στην Αργυρούπολη πάση θυσία.
Κατά της μείωσης τάχθηκε η παράταξη Πασβαντίδη, ενώ
ο εκπρόσωπος της "Λαϊκής Συσπείρωσης" Θ. Λιάπ-
πης ζήτησε να το πάρει πίσω η διοίκηση χαρακτηρίζον-
τας την πρόταση πρόκληση και ψίχουλα τις χορηγίες και
τα κουπόνια.
Ο Νάσος Σπυρόπουλος χαρακτήρισε λάθος την από-
φαση και μάλιστα υπερθεμάτισε λέγοντας πως είναι
κακή σκέψη να παραμείνει το Carrefour στην Αργυ-
ρούπολη. "Να φύγει", είπε, "ο Δήμος έχει ανάγκη τους
χώρους".
Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Γ. Ιωαννί-
δης, σε υψηλούς τόνους προχώρησε το θέμα λέγοντας
πως η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν η πρώτη πολυε-
θνική που εφήρμοσε το ελαστικό ωράριο εργασίας, ζή-
τησε να πάρουν πίσω την εισήγηση και κατέληξε
λέγοντας "με ενοχλεί που μπήκατε σε συζήτηση με την
Carrefour". Δεν θα ξεπουληθούμε για τα χρήματα!".
Σε αντιδιαστολή με τον Γ. Ιωαννίδη, ο δ.σ. της παρά-
ταξης του δημάρχου κ. Βάσσιος έθεσε το ερώτημα αν

μπορεί σήμερα ο δήμος να φέρει από κάπου αλλού τα
χρήματα που δίνει ετησίως η επιχείριση, ο δε κύριος
Μωϋσίδης είπε απαντώντας ουσιαστικά στον Γ. Ιωαν-
νίδη πως στην ηλικία του δεν δέχεται κανένα μάθημα
αριστεροφροσύνης και πως το θέμα έχει γίνει λάστιχο.

Το θέμα δεν πέρασε

Το θέμα τελικώς δεν πέρασε. Τα πνεύματα οξύνθη-
καν, ο Γ. Ιωαννίδης δήλωσε ότι παραιτείται καταγ-
γέλοντας τη στάση του δημάρχου, ο ίδιος ο
δήμαρχος καταψήφισε την πρότασή του ενώ σύμ-
φωνα με πληροφορίες μας εκπρόσωπος της εται-
ρείας φέρεται να δήλωσε αργά χθες το βράδυ πως
μέχρι τέλους του χρόνου, εάν δεν επέλθει η μείωση
του ενοικίου, η επιχείρηση θα φύγει. Επισήμως η
απάντηση από την Εταιρία ήταν "ουδέν σχόλιον".
Σε μια τέτοια περίπτωση ο Δήμος Ελληνικού - Αρ-
γυρούπολης χάνοντας 1.100.000 ευρώ από τα μι-
σθώματα και δεδομένου ότι απορρίφθηκε από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η αίτηση για
δάνειο ύψους 2 εκατομμ. ευρώ, θα αντιμετωπίσει
σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στη μισθοδοσία των
υπαλλήλων και γενικώς στη λειτουργία του.
Δυστυχώς, οι κακοί χειρισμοί του Χρ. Κορτζίδη,
φαίνεται ότι θα δημιουργήσουν τεράστιο θέμα σε
καιρούς οικονομικά δύσκολους για τις ελληνικές οι-
κογένειες και δυστυχώς αν η επιχείρηση κλείσει το
συγκεκριμένο κατάστημα ογδόντα εργαζόμενοι θα
μείνουν χωρίς δουλειά.

∆εν πέρασε η µείωση του µισθώµατος του Carrefour
Σε λουκέτο οδηγεί την επιχείρηση ο Κορτζίδης

Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Σ

PIERONE
� Z i n c
� V e l i e r o

� T G I F r i d a y ’ s

για καφέ, ποτό, φαγητό

στη Μαρίνα του Φλοίσβου

Για τους κατοίκους του Παλαιού Φαλήρου, κερνάµε το γλυκό της αρεσκείας σας!
Η προσφορά ισχύει για την περίοδο από 01/10/2010 έως και 30/04/2012

στα καταστήµατα Zinc και Veliero
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

“Εφυγε” ο Οδυσσέας Παπαδόπουλος

Στις 21 Νοεμβρίου "έφυγε"
για το μεγάλο ταξίδι ο υπο-

ψήφιος δήμαρχος Γλυφάδας και
δημοτικός σύμβουλος, γιατρός
Οδυσσέας Παπαδόπουλος.
Ο Οδυσσέας Παπαδόπουλος ο
οποίος διετέλεσε και αντιδήμαρ-
χος στην προηγούμενη δημοτική
αρχή του Γιάννη Θεοδωρόπου-
λου, νοσηλευόταν στον Ευαγγε-

λισμό δίνοντας την άνιση μάχη με τον καρκίνο, που τον
ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια.
Η νεκρόσημος ακολουθεία έγινε στην εκκλησία των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα και η ταφή
του στο Κοιμητήριο της Βούλας.
Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οι-
κείους του.

Στην Αργυρούπολη
οι ταφές των Γλυφαδιωτών

Στα προ ημερησίας του τελευταίου δημοτικού συμβου-
λίου στη Γλυφάδα, τέθηκε από τον αρχηγό της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη το θέμα
του νεκροταφείου και οι δηλώσεις Κόκκορη στη συνέν-
τευξη τύπου πριν από αρκετές μέρες.
Όπως θυμόμαστε, ο Κ. Κόκκορης, υπό την πίεση της κα-
θημερινότητας είχε δηλώσει "πως δίνει 10 μέρες προθε-
σμία στην κυβέρνηση να δώσει λύση στο θέμα του
Κοιμητηρίου της Γλυφάδας".
Έκτοτε, όπως επεσήμανε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης από
την πλευρά της δημοτικής αρχής υπήρξε σιγή.
Αυτό που κοινοποίησε χθες ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης είναι ότι, όπως πληροφορήθηκε από
αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, θα επεκταθεί κατά τέσ-
σερα στρέματα το Νεκροταφείο Αργυρούπολης, όπου
θα εξυπηρετούνται και οι ανάγκες της Γλυφάδας και στη
συνέχεια θα δημιουργηθεί διαδημοτικό Νεκροταφείο
στο Κορωπί, σε έκταση η οποία έχει ήδη εξευρεθεί.
Από την πλευρά της δημοτικής αρχής αιτιολογήθηκε η
σιγή, ως αποτέλεσμα των αλλαγών στην κυβέρνηση.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης επίσης έθεσε και το θέμα της άρσης της
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το
σφράγισμα του Παλαιού Νεκροταφείου εξ αιτίας της
οποίας δεν μπορεί να γίνει ούτε ένα τρισάγιο.

Γκαζάκια στην εφορία Γλυφάδας

Στο στόχαστρο άγνωστων δραστών μπήκε η εφορία
Γλυφάδας, στην οδό Γούναρη, αφού τοποθέτησαν αυ-

τοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό από γκαζάκια.
Οι δράστες τοποθέτησαν τον μηχανισμό στην είσοδο των
γραφείων του πρώτου ορόφου. Με την έκρηξη που ση-
μειώθηκε μετά από λίγα λεπτά και την πυρκαγιά που ακο-
λούθησε προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Σύγκρουση Τραμ με αυτοκίνητο
στο κέντρο της Γλυφάδας

Σφοδρότατη σύγκρουση μεταξύ τραμ και αυτοκινήτου
έγινε πριν από λίγο στην διασταύρωση Γρ. Λαμπράκη

και Ι. Μεταξά στη Γλυφάδα. Η οδηγός του ασημί Golf πα-
ραβιάζοντας το απαγορευτικό σήμα προσπάθησε να στρί-
ψει παράνομα και να διασχίσει τις γραμμές του τραμ χωρίς
να αντιληφθεί το διερχόμενο όχημα.
Χάρις στην άμεση αντίδραση του οδηγού του τράμ απο-
φεύχθησαν τα χειρότερα. Η οδηγός ελαφρά τραυματι-
σμένη οδηγήθηκε στο Ασκληπείο Βούλας. Κανένας από
τους επιβάτες του Τραμ δεν έπαθε το παραμικρό.

Την απ’ ευθείας αγορά των οικοπέδων της
περιοχής ΚΑΡΒΕΛΑ, στα Οικοδομικά Τε-
τράγωνα 464 και 477, συνολικού εμβα-

δού σχεδόν 7 στρεμ., με το υπερβολικά μεγάλο
ποσό, που αγγίζει τα 9.000.000€
(1.290€/μ2), αποφάσισε το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, στις 28/11/11, μετά από τρεις διαδο-
χικές συνεδριάσεις. Η οριακή πλειοψηφία των
27 συνολικά ψήφων διαμορφώθηκε από τους
περισσότερους Δημοτικούς Συμβούλους της
Δημοτικής Αρχής και της παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ» του κ. Βαρβιτσιώτη, της
«ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» του κ. Λανδράκη
και από τον κ. Ν. Βάκα. Καταψήφισαν ή απείχαν
από την ψηφοφορία οι «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙ-
ΖΟΝΤΕΣ – Αθηνά Λυγνού», η «ΛΑΙΚΗ ΣΥ-
ΣΠΕΙΡΩΣΗ», η «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ», οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της
Δημοτικής Αρχής κ.κ. Φ. Μπενέτος, Β. Μουλα-
κάκης, Κ. Φούντας, ο ανεξάρτητος κ. Ν. Τσα-
ρούχας και η κ. Μ. Κυρκιλίτση της παράταξης
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ», συνολικά 10
ψήφοι (απουσίαζαν 4). Πρόκειται για μια από-
φαση που επιβαρύνει υπέρμετρα το Δήμο, σε
μια δύσκολη οικονομική περίοδο για όλη τη
χώρα, όταν μάλιστα η κτηματαγορά βρίσκεται
σε κατακόρυφη πτώση. Καλύτερα όμως να δώ-
σουμε πλήρη εικόνα, ώστε να ενημερωθούν
όλοι οι Γλυφαδιώτες.

Τα αναφερόμενα οικοδομικά τετράγωνα εντάχ-
θηκαν στο ρυμοτομικό σχέδιο ως κοινόχρηστοι
χώροι το 1969, χωρίς όμως να κινηθούν οι δια-
δικασίες απαλλοτρίωσής τους. Το 2004 οι φερό-
μενοι ιδιοκτήτες προσέφυγαν, δικαίως, στο
αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, το
οποίο στις 30/4/10 έλαβε απόφαση άρσης της
απαλλοτρίωσης. Αυτό σήμαινε ότι οι χώροι αυτοί
κινδύνευαν να χαθούν εάν ο Δήμος, με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν εισηγούνταν στη
Νομαρχία Αθηνών την επανεπιβολή της απαλλο-
τρίωσης μέχρι τις 9/8/10. Την κρίσιμη αυτή στιγμή
και ενώ η Δημοτική Αρχή δεν προέβαινε σε καμία
ενέργεια, τη μάχη της σωτηρίας έδωσαν, κατά
κύριο λόγο οι ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, η Πρό-
εδρός τους κ. Αθηνά Λυγνού και η Δημοτική τους
Σύμβουλος κ. Δ. Χαρίση Μπίλια. Έγκαιρα υπέβαλ-
λαν έγγραφο αίτημα σύγκλησης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έδωσαν τη μάχη, στις αλλεπάλλη-
λες συνεδριάσεις (πέντε τον αριθμό) που έγιναν,
να ληφθεί θετική απόφαση, πράγμα το οποίο και
έγινε στις 30/8/11, με βάση τη δική τους πρόταση.

Ποια ήταν τότε η στάση του σημερινού Δημάρ-
χου και του κ. Σ. Λανδράκη, που πλέον από
κοινού διαφεντεύουν τις τύχες της πόλης;
Ο δεύτερος απουσίαζε στις τέσσερεις από τις
πέντε συνεδριάσεις, αδιαφορώντας επιδεικτικά. Ο
κ. Κόκκορης, με τους τότε Δημοτικούς Συμβού-
λους της παράταξής του, δύο φορές έμειναν έξω
από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ώστε να μην υπάρχει απαρτία. Επι της ουσίας του
θέματος πρότεινε το οικοδομικό τετράγωνο 464
να μείνει ελεύθερο για οικοδόμηση και να αγο-
ραστεί απ’ ευθείας το οικόπεδο στο 477. Δεν
ήθελαν την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης και
τελικά δεν την ψήφισαν, προφανώς γιατί ο ένας
εκ των ιδιοκτητών ήταν συνυποψήφιός τους (τώρα
είναι Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας η θυγα-
τέρα του) και με κανέναν τρόπο δεν τους συνέ-
φερε να κατοχυρωθεί ο Δήμος και οι χώροι να
παραμείνουν ως κοινόχρηστοι στο ρυθμιστικό
σχέδιο της πόλης. Άλλωστε είναι τυχαίο ότι ο τότε
νομικός σύμβουλος των ιδιοκτητών είναι τώρα
νομικός σύμβουλος του κ. Δημάρχου;

Ποια ήταν σήμερα η στάση του κ. Δημάρχου και

του κ. Σ. Λανδράκη;
Ο κ. Κ. Κόκκορης, ως Δήμαρχος πλέον, δεν φρόν-
τισε επι έντεκα μήνες να προχωρήσει η ολοκλή-
ρωση επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης με την
έκδοση ΦΕΚ, αποδυναμώνοντας έτσι τη θέση του
Δήμου και ισχυροποιώντας τη θέση των ιδιωτών.
Ενώ είναι δεδομένη η κατακόρυφη πτώση της κτη-
ματαγοράς, δρομολόγησε να αγοραστούν από
τον Δήμο και τα δύο οικόπεδα (στο παρελθόν
έλεγε το ένα γιατί η περιοχή έχει πράσινο, τώρα
όμως που δεν έχουν ζήτηση ….) «δελεάζοντας»
τους ιδιοκτήτες με την προκλητική για την εποχή
τιμή μονάδας των 1.290€/μ2 (αντικειμενική αξία
868€/μ2). Επεδίωξε μάλιστα η τιμή αυτή να είναι
πρόταση και άλλων, πρόθυμων να συμβάλλουν,
παρατάξεων. Έτσι προτάθηκαν και τα 1.150€/μ2,
ο κ. Σ. Λανδράκης όμως, λειτουργώντας ως «συν-
τονιστής» στην υπόθεση, πρότεινε πάντα μεγαλύ-
τερη τιμή στις συζητήσεις και ήταν αυτός που έκανε
την «έκλυση» της τελευταίας στιγμής στους ιδιο-
κτήτες «να κάνουν πέτρα την καρδιά τους» και να
πουλήσουν τελικά στα 1.250€/μ2. Αυτοί τελικά
δέχθηκαν τα 1.290€/μ2 και ήταν τέτοιος ο εν-
θουσιασμός τους που δήλωσαν ότι θα κάνουν
«δωρεά» στο Δήμο, από τα δικά του λεφτά,
40€/μ2 και το deal έκλεισε.

Ευρύτατα αρνητική εντύπωση έκανε η στάση
του κ. Μ. Βαρβιτσιώτη που δημιούργησε και
πολλά ερωτηματικά με την αντιφατικότητά της.
Στη συνάντηση των επικεφαλής των παρατάξεων,
που κάλεσε ο κ. Δήμαρχος, πρότεινε την τιμή των
1.300€/μ2 και στη συνάντηση με τους ιδιοκτήτες,
όπου συμμετείχαν επίσης ο κ. Δήμαρχος και ο
θανών Ο. Παπαδόπουλος, πρότεινε τα
1.290€/μ2! Στη συνέχεια, στα Δημοτικά Συμβού-
λια που έγιναν για την απ’ ευθείας αγορά, πρότεινε
την αναβολή του θέματος με το επιχείρημα της κρί-
σιμης κατάστασης που περνάει η χώρα και τους
κινδύνους που διατρέχει το ΕΥΡΟ, για να ψηφίσει
στο τέλος τα 1.290€/μ2, ξεχνώντας και την οικο-
νομική κρίση και τις δυσκολίες της πατρίδας μας.
Θετικό μήνυμα ενάντια σ’ αυτές τις τακτικές είναι
η διαφοροποίηση των τριών Δημοτικών Συμβού-
λων της πλειοψηφίας και της Δημοτικής Συμβού-
λου του κ. Μ. Βαρβιτσιώτη που προαναφέραμε,
που σίγουρα έβαλε σε αναμμένα κάρβουνα, κυ-
ρίως τον κ. Δήμαρχο.

Μπροστά σε όλα αυτά, ποια ήταν η στάση των
ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, των Δημοτικών
μας Συμβούλων και της Προέδρου μας κ. Αθη-
νάς Λυγνού;
Στη συνάντηση των επικεφαλής των παρατάξεων,
η Πρόεδρός μας πρότεινε ένα συγκεκριμένο πλαί-
σιο συμφωνίας, με στόχο να μην χαθεί κανένας
κοινόχρηστος χώρος και με την αρχή ο Δήμος να
πουλάει και να αγοράζει στην ίδια τιμή ανα πε-
ριοχή (πρόσφατα ο κ. Δήμαρχος είχε εισηγηθεί
να πουλήσει ο Δήμος οικόπεδό του, που προ-
σκυρωνόταν στην Ν. Ευρυάλη, στην τιμή των
1.000€/μ2). Πιο συγκεκριμένα πρότεινε, δεδομέ-
νου ότι τα διαθέσιμα χρήματα στη θητεία της πα-
ρούσας Δημοτικής Αρχής, μαζί με τα υπόλοιπα
που παρέλαβε, θα φτάσουν στα 17 με 18 εκατ. €,
να συμφωνηθεί ένα τριετές πρόγραμμα αγοράς
όλων των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων
χώρων με μια ιεράρχηση (π.χ. να αγοραστεί άμεσα
το ένα οικόπεδο της περιοχής Καρβελά και το
άλλο σε ένα – δύο χρόνια, ώστε να αγοραστούν
χώροι και σε άλλες περιοχές που κινδυνεύουν,
όπως τα Ο.Τ. 379Α – 380, αλλά να εντοπιστούν
και χώροι προς αγορά στην Τερψιθέα, που έχει
μεγάλη έλλειψη, άποψη που είχε και ο ίδιος ο κ.
Δήμαρχος). Όσο για την τιμή αγοράς στα οικό-
πεδα ΚΑΡΒΕΛΑ, θεώρησε εξωπραγματική αυτή

των Ορκωτών Εκτιμητών στα 1.530€/μ2 και πρό-
τεινε τα 1.050€/μ2, που ήταν η τιμή, με την οποία
αγόρασε ο Δήμος οικόπεδο δίπλα στα συζητού-
μενα, το 2008.

Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου για τα οικόπεδα ΚΑΡΒΕΛΑ, δήλωνε κατηγο-
ρηματικά ότι είναι υπέρ της αγοράς, αλλά με τιμή
μονάδας των σημερινών δεδομένων, διότι οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι πρέπει να υπερασπίζουν το δη-
μόσιο συμφέρον. Η πρόταση των ΑΝΟΙΧΤΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ για 1.050/μ2 εξοικονομούσε στο
Δήμο το πολύ σημαντικό ποσό των σχεδόν
1.700.000€, με το οποίο μπορεί να αγοράσει και
άλλους χώρους ή να διαμορφώσει τους αγορα-
ζόμενους.

Συμπυκνωμένα η πρόταση των κ.κ. Αθηνάς Λυ-
γνού, Δ. Χαρίση Μπίλα και Ε. Καραμηνά, δε-
δομένου ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε
κατατεθεί έγγραφη αμφισβήτηση των τίτλων
των ιδιοκτητών και το ΦΕΚ της επανεπιβολής
της απαλλοτρίωσης δεν έχει ακόμα εκδοθεί,
ήταν:

Να δεσμευτούν όλες οι πλευρές, το Δημοτικό
Συμβούλιο και προπαντώς η Δημοτική Αρχή ότι τα
Ο.Τ. 464, 477 θα παραμείνουν σε κάθε περί-
πτωση κοινόχρηστοι χώροι. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες
επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης με την έκδοση
του ΦΕΚ και να αξιοποιηθούν όλες οι νόμιμες
προβλέψεις για την διασφάλιση του συμφέροντος
του Δήμου.

Να συγκροτηθεί επιτροπή νομικών που θα εκ-
φράζει όλες τις δημοτικές δυνάμεις του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, ώστε να γίνει ενδελεχής έλεγχος
των τίτλων ιδιοκτησίας επί των οικοπέδων, να
υπάρξει σχετική έγκαιρη γνωμάτευση και στη συ-
νέχεια να ψηφιστεί η πίστωση στο όνομα των
ιδιοκτητών, αφού φυσικά καταθέσουν νέα αίτηση
για την αγορά με αναγραφόμενη σ’ αυτήν την τιμή
μονάδας.
Η τιμή αγοράς δεν πρέπει να ξεπεράσει τα
1.050€/μ2 για τους παρακάτω λόγους και επι-
χειρήματα:
α. Η πτώση της κτηματαγοράς, σύμφωνα με στοι-
χεία και εκτιμήσεις αξιόπιστων φορέων (Τράπεζα
Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα, Ελληνική Στατιστική
Αρχή, Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων κλπ)
είναι της τάξης του 40 και 50%, ενώ πολλές αγο-
ραπωλησίες γίνονται πλέον σε τιμές κάτω των αν-
τικειμενικών αξιών και το 2011 η ικανότητα
απορρόφησης της αγοράς θα περιοριστεί στο ¼.

β. Στη Γλυφάδα επίσης πολλές αγοραπωλησίες γί-
νονται στο ύψος ή και κάτω των αντικειμενικών
αξιών, ενώ η πτώση του ετήσιου αριθμού οικο-
δομικών αδειών από το 2007 μέχρι σήμερα είναι
45%.

γ. Από τις έντεκα αγορές οικοπέδων που έκανε ο
Δήμος την τριετία 2007 -2009, οι δέκα έγιναν
λίγο πάνω – λίγο κάτω των αντικειμενικών αξιών,
εκτός της περίπτωσης του οικοπέδου Ροϊνού που
είχε φτάσει στη φάση της οικοδόμησης. Χαρα-
κτηριστικό είναι το παράδειγμα που προαναφέ-
ραμε. Στον ίδιο Ο.Τ.477 το 2008, που οι τιμές
ήταν στα ύψη, αγοράστηκε από το Δήμο οικόπεδο
1 στρεμ. περίπου με 1.050€/μ2, όταν και τότε οι
Ορκωτοί Εκτιμητές είχαν ορίσει τιμή πολύ μεγα-
λύτερη (1.400€/μ2).
Δυστυχώς, όλες αυτές οι προτάσεις που υπηρε-
τούν το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών,
πετάχτηκαν από τη Δημοτική Αρχή και όσους την
στήριξαν, στον κάλαθο των άχρηστων.
Τα συμπεράσματα δικά σας!

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΠΟΛΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΗ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
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Στην Αργυρούπολη, απ’ ότι φαίνεται,
τους τελευταίους μήνες ούτε και οι νε-

κροί δεν μπορούν να ησυχάσουν.
Αλλεπάλληλες οι καταστροφές που γίνον-
ται σχεδόν επί καθημερινής βάσης στο Κοι-
μητήριο της Αργυρούπολης, όπως έχουμε
παρουσιάσει άλλωστε μέσα από δημοσι-
εύματά μας και από την ηλεκτρονική μας
εφημερίδα vimaonline.gr
Πριν λοιπόν, στεγνώσει το μελάνι από τα
προχθεσινά απαράδεκτα συμβάντα και τις
λεηλασίες που δείξαμε (βλέπε σχετικό ρε-
πορτάζ και video 29-11-2011 στο vi-
maonline.gr), για δεύτερη συνεχή νύχτα,
είχαμε και συνέχεια, με καταστροφές οικο-
γενειακών τάφων, κάψιμο κάδων καθαριό-
τητας, σπάσιμο επιτύμβιων στηλών και
καντηλιών, φωτιές στους νεκροθαλάμους
κλπ.
Από τις πρώτες στιγμές, βρέθηκαν εκεί ο
πρώην δήμαρχος Αργυρούπολης Γιάννης
Τσαρπαλής (δείτε εδώ τη δήλωσή του
στην κάμερα του vimaonline), ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος κ. Κοροβέσης, ο πρώην αν-
τιδήμαρχος και νυν δημοτικός σύμβουλος
Ελληνικού - Αργυρούπολης Χρήστος Μι-
μηγιάννης (των δύο τελευταίων οι άγνω-
στοι δράστες προκάλεσαν μεγάλες ζημιές
στους τάφους των οικογενειών τους) ο δη-
μοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μεί-
ζονος αντιπολίτευσης Γιάννης
Κωνσταντάτος καθώς και οι Γιώργος Κο-
σικίδης, Λάζαρος Τογρίδης κ.ά.

Παρών και ο προηγούμενος υπεύθυνος
του νεκροταφείου Συμεών Ιορδανίδης,
που όπως μας δήλωσε, για πρώτη φορά
στην ιστορία της πόλης έχουν συμβεί τέ-
τοια έκτροπα. "Ποτέ δεν είχαμε τέτοια
άσχημα πράγματα στο χώρο του Κοιμητη-
ρίου. Δυστυχώς, και απ' ότι φαίνεται μέχρι
στιγμής, η φύλαξη δεν είναι αυτή που θα
έπρεπε. Επί των ημερών μου, λειτουρ-
γούσα ως προς το θέμα αυτό με περιπολίες
καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπως
ακριβώς γίνεται στα στρατόπεδα και είχα
τοποθετήσει σε διάφορα σημεία του νε-
κροταφείου, απ' άκρη σ' άκρη, πίνακες
προσέλευσης - διέλευσης από τα σημεία
αυτά των νυχτοφυλάκτων, τα οποία υπο-
χρεούντο να υπογράφουν κάθε φορά κι
έτσι μπορούσα να γνωρίζω από που πέρα-
σαν και ποιες ώρες".
Πέραν των κ. κ. Τσαρπαλή και Ιορδανίδη,
δηλώσεις, για τα όσα απαράδεκτα έβλεπαν
μπροστά τους, έκαναν και οι κ. κ. Κοροβέ-
σης, Κωνσταντάτος, Μιμηγιάννης, Τογρί-
δης και Κοσικίδης.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Γιάννης Κωνσταντάτος δήλωσε "αιθάνομαι
ντροπή και θλίψη για την παρακμή στην
οποία βρίσκεται ο πάλαι ποτέ πρότυπος,
όπως τον αποκαλούσαν, δήμος Αργυρού-
πολης. Οι σημερινοί βανδαλισμοί στο νε-
κροταφείο μας καταδεικνύουν τη διάλυση
των υπηρεσιών του Δήμου και την εγκατά-
λειψη που υφίσταται οργανωτικά. Το γε-

γονός ότι έχουμε για δήμαρχο τον κύριο
Κορτζίδη, ο οποίος έχει σηκώσει τη σημαία
της επανάστασης και τρέχει από διαδήλωση
σε διαδήλωση και από κάμερα σε κάμερα,
έχοντας αφήσει στον αυτόματο πιλότο τη
διοίκηση του Δήμου, δεν είναι μόνο ατυ-
χία για τους Αργυρουπολίτες και τους Ελ-
ληνικιώτες αλλά και καταστροφή".
Ο πρώην αντιδήμαρχοςκαι νυν δ.σ. της αν-
τιπολίτευσης κ. Μιμηγιάννης, του οποίου
όπως προαναφέραμε κατέστρεψαν τον
τάφο της οικογένειάς του, μας είπε πως,
δυστυχώς, αυτό που συμβαίνει εδώ και έξι
μήνες, στο νεκροταφείο της πόλης τους,
είναι εκτός κάθε λογικής, όμως, όλα αυτά
είναι απόρροια της αδράνειας που παρου-
σιάζει η σημερινή διοίκηση του δήμου σε
πολλά θέματα. "Έρμαιο έχει καταντήσει ο
χώρος του νεκροταφείου, έρμαιο στις δια-
θέσεις του καθένα. Όποιος θέλει μπαίνει
μέσα ανενόχλητος και κάνει ότι θέλει",
ανέφερε χαρακτηριστικά κλείνοντας τη δή-
λωσή του.
Αξίζει να σημειώσουμε πως, άμεσα προ-
σήλθε και η Σήμανση από την Ασφάλεια
για τα περαιτέρω, ενώ οι Κωνσταντάτος,
Τσαρπαλής και Τογρίδης, το πιθανότερο
είναι να υποβάλλουν και μηνύσεις κατά
αγνώστων.
Τελειώνοντας, για άλλη μία φορά θα ρω-
τήσουμε τον δήμαρχο Χρ. Κορτζίδη, που
βρίσκονται οι δύο γυναίκες φύλακες που
έχουν προσληφθεί γι' αυτή τη δουλειά.
Απ' ότι πληροφορούμαστε, αντί να φυλάνε
το Κοιμητήριο, έχουν τοποθετηθεί με εν-
τολή της διοίκησης να φυλάνε άλλους χώ-
ρους(!)

Με επιστολή κόλαφο και με βαριές εκφράσεις, ο δημοτικός σύμ-
βουλος της παράταξης του δημάρχου Αργυρούπολης Χρ. Κορ-

τζίδη, Γιώργος Ιωαννίδης, κοινοποίησε και εγγράφως την πλήρη
διάσταση των απόψεών του μ' αυτές του κυρίου Δημάρχου και δή-
λωσε πως από τώρα και στο εξής θα βρίσκεται στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο ως ανεξάρτητος. Η επιστολή έχει ως ακολούθως:

Κύριε Πρόεδρε, Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση, να σας γνωστοποι-
ήσω, την αποχώρησή μου από την παράταξη του νυν Δημάρχου Ελληνι-
κού – Αργυρούπολης κ. Χρήστου Κορτζίδη, “Δημοτική Συνεργασία
Ελληνικού - Αργυρούπολης” και την ανεξαρτητοποίησή μου, πλέον στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Όπως γνωρίζετε συμμετείχα σε μια μεγάλη προσπάθεια συναγωνι-
στών και φίλων, με όραμα την «αλλαγή σελίδας», που έχει τόσο μεγάλη
ανάγκη η ενιαία πόλη μας και ιδιαίτερα η Αργυρούπολη. Βρέθηκα κοντά
στη τότε παράταξη του Ελληνικού, το καλοκαίρι του 2005, σε μια πολύ
δύσκολη εποχή. Δεν αρνήθηκα την αμέριστη συμπαράστασή μου, στο δι-
καίωμα ύπαρξης της Παράταξης και πλήρωσα το μικρό κόστος που μου
αναλογούσε. Βοήθησα στον προεκλογικό αγώνα με κάθε μου δύναμη
και απόλαυσα την μεγάλη νίκη.
Στρατεύθηκα δίπλα στους συναγωνιστές μου, στους ωραίους αγώνες,
που δώσαμε στα κάγκελα της παραλίας, απέναντι στους μπράβους της νύ-
κτας.
Έζησα υπέροχες μέρες και νύκτες, θαυμάζοντας απλούς καθημερινούς αν-
θρώπους να συζητούν, να αγωνίζονται, να χαίρονται, αψηφώντας τις δυ-
σκολίες, τους κινδύνους, την τρομοκρατία των ΜΑΤ και των μπράβων.
Πήρα πολλές εμπειρίες και διδάχτηκα από αυτούς. Με την αναγκαστική
συνένωση των δύο Δήμων, χωρίς δεύτερη σκέψη συμμετείχα στην ίδρυση
της παράταξης.
Έκανα αγώνα προ και μετά των εκλογών, να πείσω και να φέρω την
«Διοίκηση Κορτζίδη» κοντά στην Αργυρούπολη. Να γνωρίσουν τα
προβλήματα και τις μέχρι σήμερα δράσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει. Δεν
τα κατάφερα, δυστυχώς η «Διοίκηση Κορτζίδη», έμεινε πεισματικά εκτός
Αργυρούπολης.
Αγνόησε επιδεικτικά τις τοποθετήσεις και τους αγώνες, που είχαν μέχρι
σήμερα τα στελέχη της παράταξής του. Ενδεικτικά αναφέρω την διαφωνία
μου με τις συνεργασίες στον ΣΠΑΥ και τις θέσεις για το βουνό, την έν-
ταση που δημιουργήθηκε με την αλλαγή θέσης για τα καταστήματα στην
Γερουλάνου, τις παλινωδίες με τον ποδηλατόδρομο και τώρα με την χα-
ριστική ρύθμιση για το Carrefour.
Ιδιαίτερα για το τελευταίο, δήλωσα πως αποτελεί κόκκινη γραμμή, η πα-
ραχώρηση μείωσης ενοικίου 25% στον πολυεθνικό κολοσσό. Με τα επι-
χειρήματα της οικονομικής δυσκολίας που περνά ο Δήμος και ότι δεν είναι
δυνατόν να πληρωθούν οι τρέχουσες υποχρεώσεις, δεν πείθεται κανέ-
νας. Ο εμπαιγμός όλων μας από τον Δήμαρχο, που ενώ επανειλημμένα
φέρνει το θέμα της μείωσης ενοικίου, αγνοώντας οποιαδήποτε συλλο-
γικά όργανα, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις.
Η απαξίωση και ο χλευασμός των λεγομένων, όσων τόλμησαν να δια-
φωνήσουν, ξεχείλισε το ποτήρι. Αποκορύφωμα του άκρατου πολιτικαν-
τισμού, η τελική δήλωση ότι αυτός καταψηφίζει την προτασή του, που
αυτό δεν αναλύεται πολιτικά.
Το στοίχημα της διαχείρισης, πράγματι ενέχει τον κίνδυνο, να γίνεσαι
χειρότερος από τους πολιτικούς αντιπάλους και προκατόχους σου. Από
την αρχή αυτής της προσπάθειας, έβλεπα τις αυταπάτες που δημιουργούσε
η πολιτική μας πρόταση, το πώς στην συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία
(Καλλικράτης-ΔΝΤ κλπ), θα αποδείξεις, ότι μπορείς να κάνεις καλλίτερη
διαχείριση και μάλιστα χωρίς έσοδα. Αλλά όπως λένε και οι παλαιότεροι,
όταν σπέρνεις αυταπάτες, θερίζεις αδιέξοδα.
Αν στα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα η «Διοίκηση Κορτζίδη», επιλέ-
γει αυτή την συμπεριφορά και τέτοιες πρακτικές, δεν τολμώ να σκεφτώ τι
θα πράξει όταν έρθουν τα αμείλικτα πολιτικά αδιέξοδα, της συγκεκριμέ-
νης πολιτικής πλατφόρμας που τον καθοδηγεί.
Παραμένοντας πιστός στις δεσμεύσεις μου, προς τους δημότες και τους
συναγωνιστές μου. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι θα παρακολουθήσω τις
πολιτικές εξελίξεις στον τόπο μας, συνεχίζοντας τον κοινό αγώνα. Άλ-
λωστε με τους συναγωνιστές και συνδημότες μας, με συνδέουν οι κοινοί
αγώνες και βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά του πεζοδρομίου και στις ίδιες
πλατείες διεκδικώντας τα δικαιώματά μας .
Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω το αυτονόητο καθήκον μου, ότι στις
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, θα ψηφίζω πάντα σύμφωνα με
τις αρχές και τη συνείδησή μου, το συμφέρον των δημοτών και της πόλης
μας, όπως ακριβώς έκανα μέχρι σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, θα επιθυμούσα
να γνωστοποιήσετε την επιστολή μου αυτή, στο Δημοτικό Συμβούλιο, με
τη δήλωση αποχώρησής και την ανεξαρτητοποίησή μου.

Βανδαλισμοί στο νεκροταφείο Αργυρούπολης
Ανεξάρτητος ο ∆.Σ.
Γιώργος Ιωαννίδης

κατηγορεί τον Χρ. Κορτζίδη για
“άκρατο πολιτικαντισµό”

δημοτικά ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
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Διαδημοτικά

Χωρίς πετρέλαιο
η πισίνα του Αλίμου

Μετά από τηλεφωνήματα και mail αναγνωστών
μας, που μας ρωτούσαν για ποιο λόγο το κο-

λυμβητήριο του Αλίμου δεν λειτουργεί και, εν πάση
περιπτώσει, πότε θα ξεκινήσει, επικοινωνήσαμε με
την δημοτική σύμβουλο της διοίκησης κυρία Μαρία
Μουτσάτσου, η οποία, ως καθ' ύλην αρμόδια, λόγω
του ότι είναι και Πρόεδρος του "ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΛΙΜΟΥ", μας εξήγησε πως, ο διαγωνισμός για την
προμήθεια πετρελαίου (για το κολυμβητήριο), έγινε
στις 4-10-2011 και μειοδότης ανακηρύχθηκε η εται-
ρεία ΕΚΟ.
Λόγω, όμως, του υψηλού ποσού, το οποίο για όλη
την προμήθεια συνολικά, μέχρι τις 30-5-2011, είναι
178.000 ευρώ, απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί ακόμη.
"Αναμένουμε αυτή την έγκριση για να προχωρή-
σουμε άμεσα στην προμήθεια του πετρελαίου, για
να ξεκινήσει η λειτουργία του κολυμβητηρίου", μας
διευκρίνησε λέγοντας πως, "βάσει νόμου το Ελεγ-
κτικό είναι υποχρεωμένο μέσα σε ένα μήνα από τη
στιγμή που θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός, να
ολοκληρώσει τον έλεγχό του".
Σύμφωνα με την προσωπική της εκτίμηση η κυρία
Μουτσάτσου πιστεύει πως εντός δεκαπέντε ημερών
το θέμα θα έχει λυθεί.

Υ.Γ. 1. Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε πως μέσα
από αξιόπιστες πηγές, πληροφορηθήκαμε ότι η κα-
θυστέρηση της έκδοσης έγκρισης από το Ελεγ-
κτικό Συνέδριο, οφείλετε, αν όχι σε μεγάλο,
τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό, και στις κατα-
λήψεις και απεργίες, που υφίσταται εδώ και αρκετό
καιρό ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, σε ολόκληρη
τη χώρα.
Υ.Γ. 2. Δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή που γρά-
φονται αυτές οι αράδες το θέμα δεν έχει λυθεί.

Ασυνείδητη οδηγός χτύπησε
και εγκατέλειψε τον Βασίλη Κούη

Σε τροχαίο, επί της λεωφόρου Ιωνίας στο Άνω
Καλαμάκι, τραυματίστηκε στις, 31 Οκτωβρίου ο

δημοτικός σύμβουλος Αλίμου, γιατρός Βασίλης
Κούης.
Ενώ ο Βασίλης Κούης πήγαινε με τη μηχανή του στο
ιατρείο του ΙΚΑ όπου εργάζεται, κλείστηκε από Ι.Χ.
αυτοκίνητο με αποτέλεσμα η μοτοσυκλέτα να ανα-
τραπεί και ο ίδιος να τραυματιστεί σοβαρά στο
πόδι.
Η ασυνείδητη οδηγός σταμάτησε, είδε, και χωρίς να
την προσέξει κανείς, εξαφανίστηκε χωρίς να προλά-
βει κανείς να πάρει τα στοιχεία της αφού όλοι είχαν
στρέψει την προσοχή τους προς τον τραυματία.
Αργότερα στο νοσοκομείο όπου διακομίσθηκε ο κ.
Κούης υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση αφού
είχε συντριπτικό κάταγμα στον αστράγαλο.
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η ασυνείδητη οδηγός
ήταν μάρκας Χιουντάι ΑΤΟΣ, χρώματος ασημί.
Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε παρακαλείτε να επικοι-
νωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου.

Το παράνομο Κοιμητήριο και τα
"ραβασάκια" της Πολεοδομίας
Γλυφάδας

Ένα περίεργο, το λιγότερο, θέμα, συζητήθηκε με-
ρικώς στα προ ημερησίας στο χθεσινό δημο-

τικό συμβούλιο και επιχειρήθηκε να υποβαθμιστεί
από την πλευρά του δημάρχου Κ. Κόκκορη.

Όπως ανέφερε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, όσοι
κάτοικοι υπέγραψαν τα ασφαλιστικά μέτρα για το
παράνομο Κοιμητήριο, δέχθηκαν από την Πολεο-
δομία Γλυφάδας "ραβασάκι" - ειδοποιητήριο, με
το οποίο τους κοινοποιείται ότι, την 1η Δεκεμ-
βρίου θα δεχθούν επίσκεψη της Πολεοδομίας για
τυχόν παραβάσεις στα σπίτια τους.
Η αποστολή αυτών των ειδοποιητηρίων δεν θέ-
λουμε να πιστέψουμε ότι αποτελεί ρεβανσιστική
ενέργεια του Δημάρχου προς τους κατοίκους που
έβαλαν τις υπογραφές τους, ούτε ότι έχει καμία
σχέση με την τακτική δικάσιμο της υπόθεσης, στην
οποία κατηγορούμενος είναι ο ίδιος.
Στην επίμονη ερώτηση της κυρίας Κιρκιλίτση (δη-
μοτική σύμβουλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης)
ο κ. Δήμαρχος απάντησε ότι η Πολεοδομία δέχε-
ται πολλές καταγγελίες καθημερινά χωρίς βέβαια
να εξηγήσει πως η καταγγελία αφορούσε τους δη-
μότες αυτούς που υπέγραψαν τα ασφαλιστικά
μέτρα, συλλήβδην. Τυχαίο;

Αναστασίου και
Γεωργουλόπουλος απεχώρη-
σαν από την έδρα του Δ.Σ.

Όσοι δήμοι έφεραν το θέμα του χαρατσιού της
ΔΕΗ στα δημοτικά τους συμβούλια για συζή-

τηση κατάφεραν και πήραν αποφάσεις και εξέδω-
σαν ψηφίσματα υπέρ των πολιτών. Εξαίρεση
αποτέλεσε ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-
νης.
Λίγο πριν φτάσουν στην ψήφιση, το δημοτικό συμ-
βούλιο λύθηκε, διότι ο κόσμος δεν συνεμμορ-
φώθη προς τα υποδείξεις του Αντιπροέδρου του
δημοτικού συμβουλίου Διονύση Γεωργουλόπου-
λου.
Προηγουμένως, βέβαια, είχε αποχωρήσει ο Πρό-
εδρος Δημήτρης Αναστασίου για τον ίδιο λόγο.
Αγαπητοί πρόεδροι, εκείνο που έχουμε να σας επι-
σημάνουμε είναι το εξής: Αντί να έρχεστε σε κόν-
τρα με το κοινό και να προσπαθείτε να έχετε τον
τελευταίο λόγο, καλύτερο και πιο αποτελεσματικό
θα ήταν αν ο λόγος σας ήταν κατευναστικός και
εκτελούσε χρέη "πυροσβεστήρα".

Το "αυτογκόλ" του Πανά

Το έκανε πάλι το "θαύμα" του ο δημαρχεύων
Σπύρος Πανάς χθες, και μετά του κακοφαίνεται

που του τα γράφουμε.
Σε μία έκρηξη αλαζονίας απευθυνόμενος σε δη-
μότη που μετείχε στην Κίνηση Πολιτών εναντίον
του "χαρατσιού" της ΔΕΗ είπε:
ΠΑΝΑΣ: Εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος. Εκλέ-
γομαι εδώ και είκοσι χρόνια. Εσείς τι είστε! (χαμός
στο ακροατήριο).
ΠΟΛΙΤΗΣ: Εγώ κύριε Πανά είμαι αυτός που σε
εκλέγει!! (και που χωρίς αυτόν προσθέτουμε εμείς,
ο κ. Πανάς δεν θα ήταν τίποτα).
Αν αυτό δεν είναι "αυτογκόλ" και μάλιστα σε κενή
εστία, τότε τι είναι;

10.000 ευρώ για το λογότυπο
του Δήμου!

Μάθαμε πως ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης θέλει να φτιάξει νέο λογότυπο. Μά-

λιστα η πρόταση με προϋπολογισμό 10.000 ευρώ
ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή, που δεν την ψή-
φισε γιατί πρώτον βρήκε υπερβολικό το ποσόν και
δεύτερο και σπουδαιότερο γιατί ο δήμος ακόμα
δεν έχει επίσημη ονομασία. Ως εκ τούτου λοιπόν,
πάνω σε πιο όνομα θα γίνει το λογότυπο;
Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν ψή-
φισε αυτή τη δαπάνη προκάλεσε το θυμό του ανα-
πληρωτή δημάρχου κυρίου Σπύρου Πανά, ο
οποίος απ' ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε είχε
και φραστικό επεισόδιο με τον Γρηγόρη Κωνσταν-
τέλλο.

Για μια ακόμα φορά, παρουσία των μελών της Οι-
κονομικής Επιτροπής, υπαλληλικού προσωπικού
και τριών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο Σπύ-
ρος Πανάς έχασε την ψυχραιμία του και έβαλε τις
φωνές.
Στη τάξη τον επανέφερε ο Γρ. Κωνσταντέλλος,
που είναι γνωστό ότι δεν "χαρίζει κάστανα", προ-
τρέποντάς τον αν θέλει να φωνάζει να πάει στο
γραφείο του και να το κάνει κεκλεισμένων των
θυρών....

Σ.Σ.: Πάντως 10.000 ευρώ για το λογότυπο του
δήμου και τις εφαρμογές του είναι πολλά κύριε Ανα-
πληρωτά Δημάρχου, κι όχι τίποτα άλλο, αλλά ο
Δήμος έχει κι ένα τεράστιο έλλειμα.

Σε βαθύ κόκκινο τα οικονομικά
του Δήμου 3Β

Ηοικονομική κατάσταση του Δήμου Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης φαίνεται πως βρί-

σκονται σε βαθύ κόκκινο αφού πληροφορίες μας
φέρουν το έλλειμα να αγγίζει τα 21 εκατομμύρια
ευρώ! Αλήθεια τι γίνεται με τα μισθώματα κάποιων
δημοτικών κτιρίων στη Βουλιαγμένη που είναι ανεί-
σπραχτα εδώ και δύο χρόνια περίπου;
Πληροφορούμαστε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ζήτησε
στοιχεία της οικονομικής κατάστασης του Δήμου
εδώ κι ένα μήνα, αλλά απάντηση ακόμα δεν πήρε.
Τι λέει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δημήτρης
Δαβάκης; Θα χαρούμε πολύ να φιλοξενήσουμε
τις θέσεις του για τα οικονομικά του Καλλικρατικού
Δήμου.

Γύρισε πίσω ο Οργανισμός
του Δήμου των 3Β

ΟΟργανισμός του Δήμου Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης γύρισε από την Περιφέρεια

πίσω, αφού όπως πληροφορηθήκαμε δεν είχε την
απαιτούμενη πλειοψηφία.
Για το λόγο αυτό, ως σύμβουλος και όχι ως Γενι-
κός Γραμματέας παραμένει στο Δήμο ο κ. Θεοδώ-
ρου, που προοριζόταν για τη θέση αυτή, ενώ ο
αριθμός των συμβούλων αυτή τη στιγμή ανέρχεται
σε τρεις και είναι οι:
Φαμέλης, Θεοδώρου, για την παρουσία του
οποίου πληροφορίες μας φέρουν ότι υπάρχουν αν-
τιδράσεις, και Κάραγιαν.
Η κυρία Κριτζάλη, αφού η Επίτροπος έκρινε πως η
πρόσληψή της δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και
ως εκ τούτου δεν ενέκρινε την μισθοδοσία της, πα-
ραιτήθηκε.
Άγνωστο τέλος, είναι, αν και πότε ο Οργανισμός
του Δήμου θα ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Απίστευτο είναι το αλαλούμ που επικρατεί στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης. Και το αναφέρουμε αυτό γιατί, μετά τη διάλυση του συμβουλίου

της 23ης Νοεμβρίου, κι ενώ είχαν υπογράψει οι δημοτικοί σύμβουλοι για σύγ-
κληση εκ νέου του σώματος, όπου θα συζητούνταν και πάλι το θέμα του χαρα-
τσιού της ΔΕΗ σε έξι μέρες, ξαφνικά, μάθαμε πως θα γινόταν δημοτικό συμβούλιο
την επομένη στις 12 το μεσημέρι. Μετά η ώρα μετατέθηκε για τη 1 μ.μ.
Τέλος, το συμβούλιο ακυρώθηκε γιατί δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέ-
σεις για να είναι στα πλαίσια που ορίζει ο κώδικας. Τελικά το συμβούλιο έγινε στις
25 του μήνα στη 1 το μεσημέρι! Γιατί στη μία το μεσημέρι; Προφανώς για να μην
είναι πολύς κόσμος.
Μετά και τα όσα έγιναν τα τελευταία 24ωρα, επιτακτική, περισσότερο παρά ποτέ,
είναι η ανάγκη να λήξει η ασάφεια που υπάρχει σχετικά με τη νομιμότητα της λει-
τουργίας του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, άμεσα. Οι φωνές διαμαρ-

τυρίας, που δυναμώνουν μέρα τη μέρα, δείχνουν πως στενεύουν τα περιθώρια
γι' αυτούς που έλεγαν "ας πάει έτσι όπως είναι".
Δεν μπορεί ένας καλλικρατικός δήμος με μύρια όσα προβλήματα όπως των 3Β,
εδώ και σαράντα μέρες περίπου να μην έχει κάνει δημοτικό συμβούλιο! Να μην
έχει πάρει μία απόφαση για πάρα πολλά θέματα που βρίσκονται σε εκρεμμότητα!
Ας κάνουν κάτι οι πιο νηφάλιοι στην παράταξη του Γρηγόρη Κασιδόκωστα προ-
κειμένου να λήξει η ομηρία που έχουν επιβάλλει όσοι θέλουν να μείνουν γαν-
τζωμένοι στις καρέκλες τους.
Ας κινηθούν επιτέλους οι διαδικασίες κι αν είναι να βγει ο Πανάς, ας βγει. Αν τον
ψηφίσει ο συνδυασμός του, ας είναι δήμαρχος. Να λήξει αυτή η ασάφεια, και θα
κριθεί από κει και πέρα για το αν θα παράξει έργο ή όχι. Όσο επιτρέπει κωλυ-
σιεργώντας να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση σημαίνει πως δεν τον ενδιαφέρει
το καλό του Δήμου παρά μόνο το προσωπικό του συμφέρον.

Απίστευτο αλλαλούµ στα 3Β

“Έφυγε” ο Γιώργος Χαρτοκάλλης

Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ο αγαπημένος
φίλος, ο δημοσιογράφος Γιώργος Χαρ-

τοκάλλης στις 11-11-11, το πρωί. Δυστυχώς,
το καταπονημένο του σώμα δεν άντεξε την
επέμβαση που έκανε πριν δέκα περίπου μέρες
στην καρδιά και ακολούθηκε τον άλλο δημο-
σιογράφο, το φίλο του, Σαράντη Μιχαλό-
πουλο.
Ο Γιώργος Χαρτοκάλλης διετέλεσε επί πολλά
χρόνια δημοσιογράφος στη Γενική Γραμμα-
τεία Τύπου και Διευθυντής στην Α' Διεύθυνση
Πληροφόρησης. Πρόσφατα είχε περάσει
στην αποστρατεία καταθέτοντας τα χαρτιά για
τη σύνταξή του, αλλά δυστυχώς η ζωή αλλιώς
τα είχε σχεδιάσει.
Η ταφή του έγινε στο νεκροταφείο της Βού-
λας.
Αγαπημένε μου φίλε καλό ταξίδι.

Εύη Κονταρίνη
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Τα έντονα προβλήματα που υπάρχουν στο
δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και

ειδικότερα στην παράταξη του Γρηγόρη Κασι-
δόκωστα, που σήμερα διοικεί το δήμο, τα
έχουμε επισημάνει ουκ ολίγες φορές.
Μέχρι τώρα, καυτηριάσαμε συμπεριφορές, δι-
οικητικές ανεπάρκειες, θέματα νομιμότητας
μετά την ασθένεια και απουσία του Γρ. Κασι-
δόκωστα, με βάση αυτά που βλέπαμε και
ακούγαμε στα δημοτικά συμβούλια και όχι
μόνο.
Σήμερα όμως, θα σας παρουσιάσουμε μια, εκ
των έσω, τεκμηρίωση όλων αυτών, που τόσο
καιρό επισημαίναμε. Στα χέρια μας περιήλθε
επιστολή - κόλαφος του δημοτικού συμβού-
λου της παράταξης του Γρ. Κασιδόκωστα,
Γιάννη Νιτερόπουλου, για τη σημερινή "κε-
φαλή" του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-
μένης, Σπύρο Πανά, με ημερομηνία 10
Οκτωβρίου 2011. Η επιστολή αυτή αναγνώ-
στηκε στη δημοτική ομάδα και επισημαίνει
όλα τα κακώς κείμενα της παράταξης Κασιδό-
κωστα έτσι όπως αυτά έχουν προκύψει και
διαμορφωθεί μετά την ασθένεια και απουσία
του Δημάρχου.
Για απαξίωση συνεργατών, παρασκηνιακές
ενέργειες, και ενέργειες αυτοπροβολής κατη-
γορεί τον Αναπληρωτή Δημάρχου Σπύρο
Πανά ο Γιάννης Νιτερόπουλος και επισημαί-
νει ότι "ο αναπληρωτής Δήμαρχος, τουλάχι-
στον ηθικά, διότι το τυπικό έρχεται σε
δεύτερη μοίρα, υπό τις σημερινές συνθήκες
δεν δικαιούται να Δημαρχεύει".

Η επιστολή

Συνάδελφοι,

Έχω επισημάνει μέχρι σήμερα πολλές φορές το
γεγονός ότι έχουμε πάψει να λειτουργούμε συλ-
λογικά σαν μία συμπαγής ομάδα, αλλά παρεϊ-
στικα, με αποτέλεσμα να οδηγούμε τον
συνδυασμό μέσα από αδιάβατα μονοπάτια σε
αδιέξοδα.
Η τακτική μας αυτή έχει σοβαρότατες συνέπειες
στη δημόσια εικόνα του συνδυασμού αλλά και
επιζήμιες επιπτώσεις στη λειτουργία του Δήμου,
οι οποίες μέρα με τη μέρα γίνονται αντιληπτές και
από ανθρώπους που δεν παρακολουθούν από
κοντά τα δημοτικά πράγματα.
Η απουσία του Δημάρχου έχει εντείνει τα προ-
βλήματα και είμαστε πλέον ένα βήμα από το
γκρεμό.
Δυστυχώς, είναι ηλίου φαεινότερο ότι, η επι-
στροφή του Δημάρχου σε κάποιο λογικό χρο-
νικό διάστημα είναι από εξαιρετικά δύσκολη έως
αδύνατη.
Εμείς έχουμε υποχρέωση να λειτουργούμε με τη
λογική και με ότι επιτάσσει το καθήκον μας και το
δημόσιο συμφέρον και όχι με το συναίσθημα.
Η παρελκυστική πολιτική που τηρείται, οι διαδι-
κασίες, οι στημένες καταστάσεις ένθεν και ένθεν,
όχι μόνο δεν γίνονται πιστευτές, αλλά μεγαλώ-
νουν το πρόβλημα.

Εάν δεν τολμήσουμε, θα υποστούμε όλοι μας τις
συνέπειες των πράξεών μας, ή της απραξίας μας.
Ο Δήμος μας είναι ΑΚΕΦΑΛΟΣ.
Ο αναπληρωτής Δήμαρχος, τουλάχιστον ηθικά,
διότι το τυπικό έρχεται σε δεύτερη μοίρα, υπό
τις σημερινές συνθήκες δεν δικαιούται να δη-
μαρχεύει.
Αυτός που τον όρισε δεν μπορεί να τον ελέγχει,
να τον καθοδηγεί, να τον φρενάρει, ακόμα δε
και να τον παύει.
Είναι πλέον δοτός και κανείς από εμάς, χωρίς να
έχουν τηρηθεί αυστηρά οι διαδικασίες που επι-
τάσσει ο νόμος και η ηθική, είναι υποχρεωμένος
να τον αποδέχεται ουσία και τύποις σαν Δή-
μαρχο.
Και θέτω το ερώτημα, προς τι η καθυστέρηση
στην έναρξη των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Τι θα κερδίσετε παραμένοντας σε αυτή τη θέση
για κάποιες παραπάνω εβδομάδες;
Το ζητήσαμε εμείς της συμπολίτευσης. Το ζήτησε
και η αντιπολίτευση, το ζητούν και οι δημότες.
Εάν έχετε επίσημα στοιχεία που να τεκμηριώνουν
την άποψη ότι ο εκλεγμένος Δήμαρχος θα μπο-
ρέσει μέσα στο επόμενο διάστημα να επιστρέψει
στα καθήκοντά του, να τα προσκομίσετε και,
τότε, πρώτος εγώ, θα εναντιωθώ σε όποιον συ-
νεχίσει να θέτει θέμα αναπλήρωσης του εκλεγ-
μένου Δημάρχου.
Αφού λοιπόν, τέτοια στοιχεία δεν κατατίθενται,
είναι αδήριτη ανάγκη να προχωρήσουμε στα δια-
λαμβανόμενα στο χετικό νόμο.

Κύριε Πανά,
Προσωπικά κατέβηκα σαν δημοτικός σύμβουλος
με Δήμαρχο τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Διαπιστώνω, όμως, προς μεγάλη μου έκπληξη
ότι, και η συμπεριφορά σας ως Αναπληρωτής Δή-
μαρχος, αποδεικνύεται κατώτερη των σημερινών
δύσκολων καταστάσεων, ακόμη δε, ότι δεν δια-

θέτετε εκείνες τις ικανότητες που απαιτούνται για
να διοικήσετε ένα τόσο μεγάλο Δήμο.
Στο σημείο αυτό κύριε Πανά, θα πρέπει να σας
επισημάνω ότι άλλο πράγμα είναι να διοικείς ένα
δήμο 5.000 κατοίκων και άλλο πράγμα η διοί-
κηση ενός δήμου που υπερβαίνει τις 50.000.
Άλλο πράγμα να αντιμετωπίζεις το Δημοτικό
Συμβούλιο του πρώην Δήμου Βουλιαγμε΄νης και
άλλο του ενοποιημένου πλέον Δήμου Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης.
Δεν εμπνέετε τους συνεργάτες σας ώστε να παίρ-
νετε ότι περισσότερο μπορούν να προσφέρουν.
Αντί να ηγείσθε προσπαθειών εξομάλυνσης της
κατάστασης, δουλεύετε στο παρασκήνιο. Απα-
ξιώνετε τους πάντες στην αγωνιώδη προσπάθειά
σας να αυτοπροβληθείτε και να κερδίσετε πόν-
τους στη διαδοχή.
Το σοβαρότερο είναι, ότι αμφισβητείτε ιδιαίτερα
αυτούς που επέλεξε ο Δήμαρχος σαν συμπαρα-
στάτες στο έργο του, τους συναδέλφους σας Αν-
τιδημάρχους.
Δεν καταλαβαίνετε ότι με αυτές σας τις ενέργειες
αυτόν που προσβάλλετε πρώτιστα είναι τον ίδιο
το Δήμαρχο γιατί αμφισβητείτε την κρίση του;
Η μόνη που έχει γλυτώσει της δημόσιας απαξίω-
σης οφείλω να ομολογήσω είναι η κυρία Μαρτί-
νου. Σε αντιδιαστολή σωπαίνετε για τους
διορισμούς των συμβουλων, παρά τα ειρωνικά
και αρνητικά, αλλά εν πολλοίς όχι αδικαιολό-
γητα, σχόλια που εισπράττουμε καθημερινά.
Εγώ κύριε Πανά, ούτε που σας γνώριζα πριν από
την ένταξή μου στο συνδυασμό.
Στο διάστημα της συνεργασίας μας, μέσα στα
πλαίσια βεβαίως των αρμοδιοτήτων που ο ίδιος
ο εκλεγμένος Δήμαρχος μου ανέθεσε και άλλα
το δημοτικό συμβούλιο, προσφέρω εθελοντικά
και ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες μου, σε καθημε-
ρινή σχεδόν βάση, ως μη όφειλα. Εσείς δε βρή-
κατε τίποτε καλύτερο να πείτε, παρά παρουσία
στελεχών και υπαλλήλων του Δήμου εκφραστή-
κατε κατά τρόπο απάδοντα προς τον έστω και
προσωρινό δημαρχιακό θώκο σας και συγκε-
κριμένα:
Είπατε συζητώντας μάλιστα άσχετα θέματα, ότι
ζω στον κόσμο μου.
Ευτυχώς κύριε Πανά, μπορώ ακόμα να ζω στο
δικό μου κόσμο.
Με αποκαλέσατε γραφικό.
Αυτό το αφήνω στην κρίση άλλων, ειδικότερων.
Και για να μην παρεξηγηθώ, μη σας περάσει από
το μυαλό ότι ζητούσα από εσάς να με επιβρα-
βεύσετε.
Αναφέρω το γεγονός προς ενίσχυση των από-
ψεών μου περί του τρόπου άσκησης των καθη-
κόντων σας.
Τελειώνοντας, κάνω έκκληση, έστω και την τε-
λευταία στιγμή, να επικρατήσει η λογική, να επα-
ναπροσδιορίσουμε τη στάση μας ρίχνοντας λήθη
στο παρελθόν και να προχωρήσουμε μπροστά
ανταποκρινόμενοι στις υποσχέσεις μας και στις
προσδοκίες των δημοτών μας, οι οποίοι σύμ-
φωνα με τις δικές μου τουλάχιστον διαπιστώσεις
δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι.

Γιάννης Νιτερόπουλος:
∆εν αναγνωρίζω τον δοτό "∆ήµαρχο" Πανά

Διαδημοτικά

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο αναπληρω-
τής Δήμαρχος, υπό τις σημερινές συνθήκες
δεν δικαιούται να δημαρχεύει.
Αυτός που τον όρισε δεν μπορεί να τον ελέγ-
χει, να τον καθοδηγεί, να τον φρενάρει,
ακόμα δε και να τον παύει.

Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει πα-
ραπεμφθεί η γνωμοδότηση για το θέμα της

διοίκησης στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης, μετά από την απουσία, λόγω ασθε-
νείας, του Γρ. Κασιδόκωστα.
Το θέμα της νομιμότητας της λειτουργίας του
Δήμου υπό τις παρούσες συνθήκες (χρέη Δη-
μάρχου εκτελεί ο Α/Α Σπύρος Πανάς) έχει αμ-
φισβητηθεί τόσο από την πλευρά της

αντιπολίτευσης όσο και από μερίδα της συμπο-
λίτευσης με αποτέλεσμα ο Δήμος, όπως πολύ
συχνά επισημαίνουν οι γνωρίζοντες, να έχει πε-
ριέλθει σε κώμα.
Κατά τα άλλα ο δημαρχεύων Σπύρος Πανάς,
αντί να κινήσει τις διαδικασίες, μέσα στην πα-
ράταξη, για εκλογή νέου Δημάρχου όπως
σαφώς ορίζει ο Καλλικράτης, δείχνει να μην κα-
ταλαβαίνει τίποτα, όπως αναφέρουν οι γνωρί-

ζοντες τα εσωτερικά.
Δημοτικά συμβούλια δεν γίνονται, εργαζόμενοι
σε διάφορα προγράμματα του Δήμου είναι
απλήρωτοι, η Περιφέρεια γυρίζει πίσω αποφά-
σεις και ο χορός καλά κραττεί....
Και βέβαια κάποιος πρέπει να επισημάνει στον
Α/Α ότι στις 25 Νοεμβρίου κλείνει και το τρί-
μηνο από την απουσία του Γρ. Κασιδόκωστα.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αναμένεται να αποφασίσει για τα 3Β

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στον Άλιμο, συζητήθηκε προ

ημερήσιας διάταξης, ως έκτακτο, το θέμα σχε-
τικά με το "χαράτσι" που μπαίνει στους λο-
γαριασμούς της ΔΕΗ, ως ένας επιπλέον
φόρος στα ακίνητα.
Αυτό έγινε μετά από πρόταση της δημοτικής
παράταξης "Άνω Κάτω στο Καλαμάκι", την
οποία στήριξαν και οι υπόλοιποι δημοτικοί
σύμβουλοι των παρατάξεων της αντιπολίτευ-
σης.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί, είναι η μεγάλη
παρουσία των κατοίκων, οι οποίοι είχαν κα-

τακλύσει την αίθουσα συνεδριάσεων, εκδηλώνοντας τον θυμό, την αγω-
νία και την αγανάκτησή τους συνεχώς. Αρκετοί μάλιστα, πήραν το λόγο
και μίλησαν γι' αυτό το "άδικο" και εν πολλοίς "ανάλγητο χαράτσι", που
καλούνται να πληρώσουν μέσα από μία "'αθλια και ύπουλη" διαδικασία,
κι έτσι όπως αυτή μεθοδεύετηκε, ενσωματώνοντάς το στους λογαριασμούς
του ηλεκτρικού ρεύματος, δημιουργώντας σνυπέρβλητα προβλήματα στο
κάθε σπιτικό.
Μετά από δύο ώρες, περίπου, και μετά την ουσιαστική και καταλυτική πα-
ρέμβαση του επικεφαλής της "Λαϊκής Συσπείρωσης" (ΚΚΕ) Χρήστου Δου-
ρίδα, όλοι οι δημοτικοί συνδυασμοί συμφώνησαν και ψήφισαν ομόφωνα
τα παρακάτω:
"Ο Δήμος Αλίμου με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας, ιδίως
αυτήν την περίοδο που η κοινωνία δοκιμάζεται σκληρά, απευθύνεται στους
κατοίκους της πόλης σχετικά με το ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττε-
ται μέσω της ΔΕΗ (ΕΕΤΗΔΕ).
Οι δημότες μας βλέπουν τις αποδοχές τους να μειώνονται, πολλοί χάνουν
τις δουλειές τους, μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι, μονο-
γονεϊκές οικογένειες και φοιτητές, οικογένειες στα όρια της φτώχειας και
άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος μας:
Διαμαρτύρεται έντονα για την απειλή διακοπής ρεύματος σε περίπτωση μη
πληρωμής του φόρου. Είναι απαράδεκτο η είσπραξη φόρων να συνδέεται
εκβιαστικά με τη διακοπή ρεύματος, νερού ή άλλων κοινωνικών παροχών,
προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και προκαλώντας κίνδυνο
για τη ζωή και την υγεία του.
Καλεί τη ΔΕΗ να μη διακόψει σε καμία περίπτωση το ρεύμα σε οποιονδή-
ποτε, καθιστώντας την υπεύθυνη για την υγεία και την ασφάλεια των πο-
λιτών του Αλίμου. Με Εξώδικο Δήλωση και Διαμαρτυρία προς τη ΔΕΗ και
τα μέλη του Δ.Σ. της θα τους θέσουμε προ των ευθυνών τους.
Συντάσσεται με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών που κρίνει το μέτρο πα-
ράνομο και αντισυνταγματικό και έχει προσφύγει ενώπιον του Συμβου-
λίου της Επικρατείας. Στις 2 Δεκεμβρίου εκδικάζεται η υπόθεση και
αναμένουμε την Εισήγηση του Δικαστηρίου για την τύχη του μέτρου.
Συντάσσεται με τα Συλλογικά Όργανα της Τ.Α. και ειδικά με την ΠΕΔΑ, η
οποία θα συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών και τη ΔΕΗ, ζητώντας
την αποκατάσταση του Συντάγματος, των Νόμων και του Δικαίου και την
προστασία των πολιτών από αυθαίρετες διακοπές του ρεύματος.
Δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε τρόπο δράσης, στα πλαίσια του νόμου,
αλλά και πέρα από αυτά, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία και η ασφά-
λεια των συνδημοτών μας και να στηρίξει όλους όσους θα υποστούν τις
συνέπειες της άρνησης πληρωμής των χαρατσιών, με διακοπή ρεύματος ή
νομικές και άλλες κυρώσεις.
Με αίσθημα υπευθυνότητας και κοινωνική ευαισθησία θα ενημερώσουμε
τους συμπολίτες μας για κάθε νεότερη εξέλιξη.

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Στο πλαίσιο των παραπάνω οι πολίτες μπορούν να επιλέγουν με δική
τους ευθύνη:
Να καταβάλλουν το ποσό που αναγράφεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ,
εκτός από το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών.
Προσκομίζουν στο Δήμο φωτοτυπία του λογαριασμού και το σχετικό
αποδεικτικό πληρωμής.

Καταδίκασαν οµόφωνα το
"χαράτσι" στον Άλιµο

Δωρεάν δημιουργία Ηλεκτρονικού Ιατρικού
Φακέλου

ΟΔήμος Αλίμου σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας προσφέρει τη
δωρεάν δημιουργία Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου για όσους δημότες ή κα-

τοίκους της πόλης μας το επιθυμούν και το ζητήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου
(31.12.2011).
Με την υπηρεσία αυτή οι δημότες μπορούν να έχουν διαθέσιμο δια βίου, οπουδήποτε
και οποτεδήποτε χρειαστεί, τον προσωπικό τους ψηφιακό ιατρικό φάκελο με ασφαλή
τρόπο αποθήκευσης και ελέγχου πρόσβασης. Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν
Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο, συμπληρώνουν τη συνημμένη ειδική φόρμα και την
στέλνουν με fax ή e-mail στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας.
Τις έντυπες φόρμες μπορούν να προμηθευτούν και από το Δημαρχείο, τα ΚΕΠ, τα
ΚΑΠΗ, τα Δημοτικά Ιατρεία και την ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου.
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Διαδημοτικά

Με επιτυχία διοργανώθηκε
εκδήλωση με θέμα "Οικο-

γενειακές Σχέσεις σε περιόδους
κρίσης" που διοργάνωσε ο
δήμος Αγ. Δημητρίου. Στα
πλαίσια της ενδιαφέρουσας
αυτής εκδήλωσης το vimaon-
line μίλησε με την Ματίνα Τα-
βουλαρέα, κοινωνική λειτουργό
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου και τις ψυχολόγους
Ιωάννα Σούχλα και Κατερίνα
Τσέργα θέτοντας τους ερωτή-
σεις σχετικά με την κοινωνική
πολιτική του δήμου Αγίου Δη-
μητρίου.

Ματίνα Ταβουλαρέα Κοι-
νωνική λειτουργός Δήμου
Αγίου Δημητρίου - Σύμ-
βουλος ψυχικής υγείας

“ΒΗΜΑ”: Πώς συμβάλει η Κοι-
νωνική Υπηρεσία του Δήμου
στη στήριξη οικογενειών &
ατόμων στις δύσκολες μέρες
που ζούμε;
Η κοινωνική υπηρεσία καλείται να
δώσει άμεση λύση σε βιοπορι-
στικά θέματα δημοτών ή να προ-
λάβει τη δημιουργία άλλων. Σε
εποχές που το δημόσιο βάλλεται
και κατηγορείται για αδράνεια κα-
λούμαστε να ανταποκριθούμε σε
προβλήματα που μέχρι χθες δεν
αντιμετωπίζαμε.

“ΒΗΜΑ”: Πώς γίνεται πρακτικά
αυτό;
Η υπηρεσία παρείχε και συνεχίζει
να παρέχει (μέσα από τον προ-
ϋπολογισμό τού Δήμου)
Δωροεπιταγές εορτών ( 2 φορές
το χρόνο) σε άτομα και οικογέ-
νειες που αποδεδειγμένα έχουν
ανάγκη
Οικονομικές ενισχύσεις σε κατα-
στάσεις έκτακτης ανάγκης
Απαλλαγή δημοτικών τελών σε
ΑμεΑ, πολυτέκνους και απόρους
με συγκεκριμένα κριτήρια.
Μέσα στο καλοκαίρι καλύψαμε
φροντιστηριακά εφήβους για την
εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο
καθώς και φροντιστήρια Αγγλι-
κών για όλο το σχολικό έτος με
βάση προσφορές που είχαμε από
φροντιστήρια της περιοχής. Συ-
νεχίζουμε να το κάνουμε στο
βαθμό που υπάρχουν προσφο-
ρές.
Το περασμένο Μάρτιο ξεκίνησε
τη λειτουργία του το Ανοικτό Δί-
κτυο Εθελοντών με το οποίο συ-
νεργαζόμαστε σε κοινές δράσεις.
Το Πάσχα είχαμε την κάλυψη 80
οικογενειών σε τρόφιμα και άλλα
είδη και το Σεπτέμβριο την κά-
λυψη 80 παιδιών και εφήβων σε
σχολικά είδη(επισημαίνω πως τα
είδη είναι προσφορές).
Το φθινόπωρο ξεκίνησε η ομάδα

δράσης εθελοντών με σκοπό την
ενίσχυση των δράσεων. Την επό-
μενη βδομάδα ξεκινά και η ομάδα
επικοινωνίας και ενδυνάμωσης
εθελοντών με συντονιστές ειδι-
κούς ψυχικής υγείας. Επίσης μόλις
ξεκίνησε ομάδα προσωπικής ανά-
πτυξης με στόχο την ενδυνάμωση
μητέρων με ψυχοκοινωνικά προ-
βλήματα.
Θα ήταν κακή υπηρεσία αν πι-
στεύαμε πως ο ρόλος μας είναι να
παρέχουμε μόνον υλική βοήθεια.
Η επικέντρωση στο ψυχολογικό
παράγοντα είναι απαραίτητη επο-
μένως οι συνεδρίες συμβουλευτι-
κής σε οικογενειακό, ατομικό ή
σε επίπεδο σχέσης ζευγαριού και
σχέσης με τα παιδιά είναι βασικές
μας παροχές- όσο βέβαια το επι-
τρέπουν οι συνθήκες της υπηρε-
σίας μας.
Στο πλαίσιο αυτής τής ολιστικής
προσέγγισης τού θέματος οργα-
νώνουμε ομιλίες - ανοικτές συζη-
τήσεις προς το κοινό.

Ιωάννα Σούχλα Ψυχο-
λόγος – Συμβουλευτική

Ψυχοθεραπεύτρια

“ΒΗΜΑ”: Τι σημαίνει ψυχική
ανθεκτικότητα;
Ψυχική ανθεκτικότητα είναι το να
μπορούμε να ξαναβρούμε τη δύ-
ναμή μας μετά από κάποιες δυ-
σκολίες που βρήκαμε μπροστά
μας. Γι’ αυτό χρειάζεται να μπο-
ρούμε να προσαρμοζόμαστε στις
καταστάσεις και να αντιμετωπί-
ζουμε τις αντιξοότητες της ζωής
όσο το δυνατόν πιο εποικοδο-
μητικά, για παράδειγμα η ευρημα-
τική προσαρμογή που σημαίνει
να βρίσκει κάποιος τρόπους να
επιβιώνει σε καταστάσεις που του
δημιουργούν άγχος. Η αγάπη και
η δίψα για τη ζωή παρά τις δυ-
σκολίες, η θετική στάση στις αλ-
λαγές και στις απαιτήσεις του
περιβάλλοντος καθώς και η θε-
τική νοηματοδότηση των γεγο-
νότων είναι στοιχεία
ανθεκτικότητας.

“ΒΗΜΑ”: Γιατί τελικά μερικοί

άνθρωποι είναι πιο δυνατοί
από άλλους;
Ένα άτομο μπορεί να έχει μεγα-
λύτερη ψυχική ανθεκτικότητα
όταν από νωρίς στη ζωή του πα-
ρέχεται ένα κοινωνικό πλαίσιο
ασφάλειας με ουσιαστικές δια-
προσωπικές σχέσεις στήριξης.
Έτσι αναπτύσσει εσωτερικούς ψυ-
χικούς και γνωστικούς μηχανι-
σμούς, αισιόδοξη, θετική και
ευέλικτη στάση, αυτό-αποτελε-
σματικότητα και προσαρμοστικό-
τητα. Βέβαια σημαντικό
παράγοντα αποτελεί και η ιδιο-
συγκρασία του ατόμου.

VIMAONLINE: Η ψυχική ανθε-
κτικότητα καλλιεργείται;
Όλοι μπορούμε να αναπτύξουμε
και να βελτιώσουμε την ικανότητα
μας για να είμαστε ανθεκτικοί
όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με
αγχώδεις και δύσκολες και κατα-
στάσεις
Μερικές χρήσιμες συμβουλές που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για
να αναπτύξετε την αντοχή σας.
- Κάντε συνδέσεις, οι καλές σχέ-
σεις με φίλους συγγενείς ή άλ-
λους είναι σημαντικό.
- Αποφύγετε να δείτε μια κρίση
ως ένα αξεπέραστο πρόβλημα
- Δεχτείτε ότι η αλλαγή είναι
μέρος της ζωής σας
- Καλλιεργείστε θετική εικόνα για
τον εαυτό σας
- Διατηρείστε μια αισιόδοξη
στάση απέναντι στις καταστάσεις
- Φροντίστε τον εαυτό σας
- Έχετε το θάρρος να μην είστε τέ-
λειοι.
- Ξοδεύετε το χρόνο σας με αν-
θρώπους που σας κάνουν να αι-
σθάνεστε καλά
. Να γελάτε δυνατά κάθε μέρα
- Κάντε τώρα κάτι που θα σας
άρεσε και που έχετε αναλάβει για
πολύ καιρό.

Κατερίνα Τσέργα
Ψυχολόγος,

Ψυχοθεραπεύτρια

“ΒΗΜΑ”: Ποιες είναι οι επι-
πτώσεις της κρίσης στον ψυχι-

σμό των παιδιών;
Η σημερινή οικονομική κρίση
είναι δύσκολο να μην επηρεάσει
μία από τις πιο ευάλωτες κοινω-
νικές ομάδες, δηλαδή τα παιδιά
και τους έφηβους της χώρας μας.
Το ψυχολογικό στρες που συν-
δέεται με την απώλεια εργασίας
και τη φτώχεια αυξάνει τις πιθα-
νότητες οι γονείς να γίνουν λιγό-
τερο υποστηρικτικοί προς τα
παιδιά τους. Διάφορες μελέτες,
που θα αναπτύξουμε περισσό-
τερο στην ομιλία, δείχνουν τη
συσχέτιση μεταξύ κοινωνικοοι-
κονομικών ανισοτήτων και προ-
βλημάτων ψυχικής υγείας στα
παιδιά, όπως συναισθηματικές
διαταραχές (άγχος, καταθλιπτική
διάθεση), χαμηλή αυτοεκτίμηση,
φτωχές κοινωνικές δεξιότητες
(συγκρούσεις με συνομηλίκους )
, παραβατικότητα κ.α.

“ΒΗΜΑ”: Πώς μπορούμε να
προστατεύσουμε τα παιδιά στο
πλαίσιο της οικογένειας από τις
επιπτώσεις της κρίσης;
Όταν μιλάμε για ψυχική ανθεκτι-
κότητα στα παιδιά εννοούμε την
ικανότητα του παιδιού να επιβιώ-
νει σε ένα αντίξοο περιβάλλον.
Σε αυτή τη δυναμική διαδικασία
είναι απαραίτητη η καλή γονική
φροντίδα, η αποδοχή και η επι-
βράβευση των γονέων. Συγκεκρι-
μένα, το παιδί που οι γονείς το
επιζητούν και απολαμβάνουν την
επικοινωνία μαζί του τείνει να
σχηματίσει θετική εικόνα για τον
εαυτό του και υψηλή αυτοεκτί-
μηση. Θα αναφέρουμε εδώ ότι
καθοριστικός παράγοντας ενδυ-
νάμωσης του ψυχισμού των παι-
διών είναι η ισορροπία στη
σχέση μεταξύ των γονιών και ένα
σταθερό, περιποιητικό και υπο-
στηρικτικό περιβάλλον.

“ΒΗΜΑ”: Πιστεύετε πως πρέπει
να μιλάμε στα παιδιά ανοιχτά
για τις δυσκολίες ή όχι;
Τα παιδιά είναι ευαίσθητα στα μη-
νύματα που λαμβάνουν από το
οικογενειακό περιβάλλον τους.
Αν εμείς είμαστε αγχωμένοι ή
απαισιόδοξοι λόγω της περιόδου
κρίσης που διανύουμε το παιδί
θα το καταλάβει. Μπορούμε να
παραδεχθούμε ότι κάτι μας απα-
σχολεί και να του μιλήσουμε γι’
αυτό, αλλά να τονίσουμε ότι εί-
μαστε μεγάλοι και έχουμε την εμ-
πειρία να το αντιμετωπίσουμε.
Ίσως από εδώ ξεκινά κάθε θετική
σκέψη του παιδιού μας: από την
ικανότητά να του δείχνουμε πως,
παρόλο που είμαστε άνθρωποι
με αδυναμίες και στενοχώριες,
θέλουμε να πατάμε σταθερά στα
πόδια μας και να τις ξεπερνάμε.

Αριστερά. Ιωάννα Σούχλα. Δεξιά. Κατερίνα Τσέργα.

1ος Ποδηλατικός Γύρος Αγ. Δημητρίου

Ηποδηλατική ομάδα Bike Fantasy με την υποστήριξη του Δήμου διορ-
γάνωσε τον 1ο ποδηλατικό γύρο Αγ. Δημητρίου, την Κυριακή 13

Νοεμβρίου, στις 10.30 π.μ. Με αφετηρία το Δημαρχείο, πραγματοποι-
ήθηκε μια διαδρομή 8,5 περίπου χιλιομέτρων στους δρόμους του Δήμου,
για να καταλήξει στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη.
Στόχος της ομάδας Bike Fantasy, ήταν η εξάπλωση της χρήσης του πο-
δηλάτου και η αφύπνιση όλων των ποδηλατών της περιοχής προκειμένου
να διεκδικήσουν το χώρο που τους αρμόζει στους δρόμους και στη συ-
νείδηση του κόσμου.
Στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας Bike Fantasy, εντάσσονταν και μια
σειρά από ενέργειες και εκδηλώσεις ποδηλατικού ενδιαφέροντος. Μεταξύ
αυτών ήταν μια σειρά μαθημάτων ποδηλάτου και δεξιοτεχνίας, σε συνερ-
γασία με τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων δύο δημοτικών σχολείων
του Δήμου μας. Οι μικροί ποδηλάτες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν
συμβουλές για την ασφαλή μετακίνηση με το ποδήλατο μέσα στην πόλη,
να λάβουν τεχνικές και πρακτικές οδηγίες, αλλά και να κερδίσουν μια σειρά
από δώρα έπειτα από τη συμμετοχή τους σε μίνι αγώνες οδηγικής δεξιό-
τητας.
Παράλληλα, μέχριτις 13/11, πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας με
θέμα το ποδήλατο και τίτλο «Πετάλι και κλικ» στο χώρο του «Δικτύου
Εθελοντών πολιτών Αγ. Δημητρίου», που βρίσκεται στην οδό Ηπείρου
41. Την έκθεση έχει επιμεληθεί ο ποδηλάτης και καλλιτέχνης φωτογρά-
φος Γιάννης Καλύβας.
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου χειροκροτεί την προσπάθεια της ομάδας Bike
Fantasy καθώς στηρίζει και θα στηρίζει πάντοτε όλες εκείνες τις πρωτο-
βουλίες των ευαισθητοποιημένων δημοτών για μια πιο ανθρώπινη, ποι-
οτική καθημερινή ζωή, με σεβασμό στο περιβάλλον και το συνάνθρωπο.

Ανακοίνωση του δήμου Αγ. Δημητρίου
για το ειδικό τέλος ακινήτων

Στη σειρά των οικονομικών μέτρων που καλούνται να εφαρμόσουν οι
Έλληνες πολίτες, για την αντιμετώπιση της κρίσης, περιλαμβάνεται και

το δυσβάσταχτο για πολλές οικογένειες «ειδικό τέλος ακινήτων» που κα-
ταβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Το κίνημα «Δεν πληρώνω το χαράτσι της ΔΕΗ», στο οποίο συντάχθηκαν
ορισμένοι Δήμοι της Αττικής, αποτελεί σίγουρα μια πρωτοβουλία που γεν-
νιέται από την ανάγκη να βοηθηθούν οι άποροι πολίτες και αυτοί που σ’
αυτή τη συγκυρία δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, χωρίς ωστόσο
να εγγυάται την οριστική απαλλαγή από αυτό το τέλος.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας προτείνεται από τους Δήμους μια
γενική πρακτική που έχει ως εξής:

1. Οι πολίτες επιλέγουν με δική τους ευθύνη να καταβάλουν το ποσό
που αναγράφεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ, εκτός από το ειδικό τέλος
ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών.
2. Προσκομίζουν στο Δήμο φωτοτυπία του λογαριασμού και το σχετικό
αποδεικτικό πληρωμής.
3. Ο Δήμος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη νομική αντιμετώπιση του
προβλήματος και την αποφυγή διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινή-
του.
Παράλληλα, από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διατυπωθεί
προτάσεις, όπως:
Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ότι όσοι ιδιοκτήτες
ακινήτων αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλουν το ειδικό τέλος, να
έχουν το δικαίωμα να συνάψουν χαμηλότοκο δάνειο με τράπεζες, για το
οποίο θα πληρώνουν ένα μικρό ποσό ως δόση, π.χ., 10-30 ευρώ το μήνα,
ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν το τέλος.
Η πρόταση αυτή αφορά εκείνη την κατηγορία των πολιτών που είναι υπο-
χρεωμένοι από το νόμο να πληρώσουν, αλλά λόγω οικονομικής δυσχέ-
ρειας δεν μπορούν. Ο ρόλος του δήμου σε αυτή την περίπτωση θα είναι
διαμεσολαβητικός: αντί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα πηγαίνει ο εν-
διαφερόμενος στην τράπεζα, να τα συγκεντρώνει η δημοτική Αρχή, και
αυτή να τα στέλνει στο τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο και θα είναι ο «εγ-
γυητής».
Να υπάρξει ρύθμιση η οποία θα απαλλάσσει από τη διαδικασία "πληρωμή
- επιστροφή" τους πραγματικά άπορους πολίτες. Παράλληλα ο ρόλος των
δήμων θα είναι καταγραφικός. Θα αναλάβουν να καταγράφουν οι ίδιοι
τους άπορους δημότες ώστε μετά από συνεννόηση με τη ΔΕΗ να μην προ-
χωρά σε διακοπή του ρεύματος.
Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη φορολογική υποχρέωση αποτελεί ήδη
νόμο του κράτους, με ό, τι σημαίνει αυτό για την εφαρμογή του, ενώ ο
τρόπος χειρισμού του όλου ζητήματος βρίσκεται σε διερευνητικό στάδιο.
Από την πλευρά μας, ως Δήμος Αγ. Δημητρίου, παρακολουθούμε την εξέ-
λιξη του θέματος, κι εφ’ όσον έχουμε σαφείς ενδείξεις για την ουσιαστική
και όχι επικοινωνιακή αντιμετώπισή του, θα αναλάβουμε κάθε δυνατή πρω-
τοβουλία.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

Το κοινωνικό πρόσωπο του δήµου Αγ. ∆ηµητρίου
Εκδήλωση με θέμα “Οικογενειακές σχέσεις σε περιόδους κρίσης”
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Προχωρά η Δημοκρατική
Συμμαχία στην Αργυρούπολη

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10
και 11 του καταστατικού της Δημοκρατι-

κής Συμμαχίας, διεξήχθησαν την Κυριακή 2
Οκτωβρίου οι εσωκομματικές εκλογές για
την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων
των Τοπικών Οργανώσεων.
Στον ενιαίο δήμο Ελληνικού - Αργυρούπο-
λης σημειώθηκε μεγάλη συμμετοχή των
μελών του κόμματος.
Το πρώτο εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο
αποτελείται από τους: Καργιώτη Θωμά,
Βάϊου Γεώργιο, Ιασωνίδη Φώτη, Ψαρρό Δη-
μήτρη, Πούλιο Αθανάσιο, Καρδασόπουλο
Γιάννη, Μπερτσάτο Χαράλαμπο, Λυβισσιανό
Κώστα και Σιδηρόπουλο Πέτρο. Σύμφωνα
πάντα με την εγκύκλιο των εκλογών την Τρίτη
4-9-2011 το διοικητικό συμβούλιο συνήλθε
σε σώμα εκλέγοντας:
Π. Σιδηρόπουλος Πρόεδρος.
Χ. Μπερτσάτος Αντιπρόεδρος
Κ. Λυβισσιανός Γ. Γραμματέας.
Δ. Ψαρρός Ταμίας.
Φ. Ιασωνίδης Νομικός Σύμβουλος.
Θ. Καργιώτης - Αθ. Πούλιος Δημόσιες Σχέ-
σεις.
Γ. Βαϊου - Ι. Καρδασόπουλος Συνδικαλι-
στικό.

"Στέγνωσαν" από
αναλώσιμα

στο Δημαρχείο Ελληνικού
Αργυρούπολης

Σε πλήρη ένδεια απ' ότι φαίνεται έχει
πέσει ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρού-

πολης, αφού όπως μας πληροφόρησαν,
στο Δημαρχείο δεν έχουν ούτε μελάνι για
τους εκτυπωτές τους.
Το γεγονός αυτό βέβαια έρχεται σε πλήρη
αντίθεση με το γεγονός ότι ο Δήμος δεν
φαίνεται να έχει οικονομικό πρόβλημα
όταν πρόκειται να διοργανώσει διάφορες
εκδηλώσεις, όπως οι τελευταίες, για τον
Τσε Γκεβάρα και τον Άρη Βελουχιώτη.

Στη "∆ηµοκρατική
Αριστερά" προσχώρησε

ο Χάρης Πασβαντίδης

Διαδημοτικά

Η "Δημοκρατική
Αριστερά" του

Φώτη Κουβέλη ανακοί-
νωσε την προσχώρηση
στο κόμμα, του Χάρη
Πασβαντίδη, μέλους του
Εθνικού Συμβουλίου του
ΠΑΣΟΚ.
Ο Χάρης Πασβαντίδης
ένα από τα παλαιότερα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ
υπήρξε επί σειρά ετών
Αναπληρωτής Νομάρχη Αθηνών, υποψήφιος Δή-
μαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης και σήμερα
δημοτικός σύμβουλος Ελληνικού Αργυρούπολης.
Σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε και σε ερώ-
τησή μας πως βλέπει τις πολιτικές εξελίξεις σή-
μερα στη χώρα και στο ΠΑΣΟΚ απάντησε
"Δραματικές για την Ελλάδα". "Για το ΠΑΣΟΚ
δεν το συζητώ, σήμερα δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ".

Απορία
µιας Αργυρουπολίτισσας

Δημοσιεύουμε αυτούσιο το σχόλιο δημό-
τισσας για την κατάσταση των παρτεριών

σε Ελληνικό και Αργυρούπολη. Τα σχόλια δικά
σας.

"Εκμεταλλεύτηκα την ηλιόλουστη μέρα για περί-
πατο. Ξεκίνησα από την πλατεία στο Ελληνικό και
ανηφόρησα την Ιασωνίδου με προορισμό το
βουνό μας στην Αργυρούπολη.
Η Ιασωνίδου έλαμπε τα λουλούδια στην νησίδα
και τα παρτέρια ήταν πραγματικά μια ζωγραφιά. Η
απογοήτευση ήταν στην πόλη μου, την Αργυρού-
πολη, πλήρη εγκατάλειψη τα σκουπίδια και τα
αγριόχορτα στην νησίδα έως το κολυμβητήριο
που πέρασα απέναντι στο σπίτι της γυμναστικής
είναι απερίγραπτα.
Τι συμβαίνει φίλοι μου; γιατί αυτό; Ο ίδιος Δήμος
δεν είμαστε;

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους δημότες και τα μέλη μας σχε-
τικά με τις Αθλητικές και Πολιτιστικές Δραστηριό-
τητες του Θουκυδίδειου Οργανισμού Πολιτισμού
και Αθλητισμού Αλίμου:

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Οι αρμόδιοι φορείς, Υπουργείο Εσωτερικών και
Υπουργείο Υγείας-Διατροφής και Άθλησης έχουν
καθυστερήσει τις διαδικασίες έγκρισης πρόσληψης
Γυμναστών και Προπονητών. Αναμένουμε να δοθεί
η σχετική έγκριση για να ξεκινήσουν τα Αθλητικά
προγράμματα.

2. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου για την προμήθεια πετρελαίου του κολυμβη-
τηρίου, αλλά δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα η έγκριση
πρόσληψης ναυαγοσωστών, απαραίτητη προϋπό-
θεση για τη λειτουργία του. Αναμένουμε την σχε-
τική έγκριση.
Είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους αρμόδιους
φορείς και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την
ταχεία επίλυση του θέματος, ώστε να λειτουργή-

σουν το συντομότερο δυνατόν τα προγράμματα
Μαζικού Αθλητισμού και το Κολυμβητήριο.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και
Αθλητισμού Αλίμου προτείνει μια πολιτιστική και
δημιουργική διέξοδο στους Αλιμιώτες που επιθυ-
μούν να αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές δραστηριό-
τητές τους και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον
χρόνο τους διοργανώνοντας εργαστήρια ζωγρα-
φικής, φωτογραφίας, κατασκευής κοσμήματος, δια-
κοσμητικών, θεατρικής διδασκαλίας, κλασσικού,
μοντέρνου, παραδοσιακού χορού, αλλά και ψυχι-
κής και σωματικής ευεξίας με Γιόγκα, Πιλάτες κ.α..
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συ-
νεργασθούν με εξειδικευμένους δασκάλους καλλι-
τεχνικών δραστηριοτήτων και να συμμετάσχουν σε
θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις εικαστικών, χο-
ρευτικές βραδιές κ.α.
Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής στα Γρα-
φεία του Θουκυδίδειου Οργανισμού Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου Αλίμου (Λεωφόρος Ιωνίας
24) και στα τηλέφωνα 210. 9942500 και 210.
9852251 από την Δευτέρα 21 μέχρι την Παρα-
σκευή 25 Νοεμβρίου από τις 9.00 το πρωί μέχρι
τις 18.00 .

Ανακοινώθηκαν από την Κολυμβητική Ομο-
σπονδία Ελλάδας οι προεθνικές ομάδες κο-

λύμβησης ανδρών-γυναικών και νέων-νεανίδων
για τη φετινή αγωνιστική περίοδο (2011-12),
καθώς επίσης και η προεθνική ομάδα μεγάλων
αποστάσεων.
Τις προεθνικές ομάδες απαρτίζουν 7 κολυμβητές
και κολυμβήτριες του Generali – Α.Ν.Ο. Αργυ-
ρούπολης, δείγμα της σπουδαίας δουλειάς που
γίνεται στο σύλλογο τα τελευταία χρόνια, με
αποκορύφωμα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε,
όπου οι αθλητές και αθλήτριες του ΑΝΟΑ ση-
μείωσαν τις μεγαλύτερες διακρίσεις στην ιστορία
της ομάδας.
Μεταξύ των αθλητών, ξεχωρίζει φυσικά η πα-

ρουσία των πρωταθλητών Κόσμου και Ευρώπης
στην κατηγορία νέων, Παναγιώτη Σαμιλίδη και
Ανδρέα Βαζαίου.
Αναλυτικά οι κολυμβητές και κολυμβήτριες του
ΑΝΟΑ που απαρτίζουν τις προεθνικές ομάδες
της φετινής σεζόν:
Ανδρών-Γυναικών: Πέτρος Κατσαμπάνης (1992),
Παναγιώτης Σαμιλίδης (1993)
Νέων-Νεανίδων: Ανδρέας Βαζαίος (1994),
Ευάγγελος Τσιραπίδης (1995), Αλεξάνδρα
Τσιάκα (1997), Κωνσταντίνα Στεργιοπούλου
(1998), Μαρία Μπασδέκη (1998)
Μεγάλες Αποστάσεις: Ευάγγελος Τσιραπίδης
(1995)

Αθλητικές και Πολιτιστικές δραστηριότητες στον Άλιµο

Εφτά κολυµβητές και κολυµβήτριες του Α.Ν.Ο.
Αργυρούπολης στην προεθνική οµάδα

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Μεσημβρινές ώρες της 8-11-2011, στη Γλυ-
φάδα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δρά-

σης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθη 36χρονος
αλλοδαπός, υπήκοος Γεωργίας, διότι λίγο πριν
είχε διαρρήξει διαμέρισμα από το οποίο αφαί-
ρεσε κοσμήματα και ρολόγια.
Από την έρευνα-προανάκριση που διενεργή-
θηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας προέκυψε ότι, ο
συλληφθείς, μαζί με συνεργούς του που ανα-
ζητούνται, κατά την διάρκεια του τελευταίου

μήνα διέρρηξαν στη Γλυφάδα δεκατέσσερα
(14) διαμερίσματα, από το εσωτερικό των
οποίων αφαίρεσαν κοσμήματα, χρήματα, ηλε-
κτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα.
Την ίδια ημέρα στη Βάρη, από αστυνομικούς της
Άμεσης Δράσης συνελήφθησαν δύο αλλοδα-
ποί, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 38 και 34 ετών,
διότι λίγο πριν είχαν διαρρήξει οικία.
Από την έρευνα-προανάκριση που διενεργή-
θηκε από το Τ.Α. Βάρης προέκυψε ότι οι συλ-
ληφθέντες, κατά την διάρκεια του τελευταίου
τριμήνου, διέρρηξαν στις περιοχές της Παιανίας

και του Κορωπίου, δύο οικίες και τρεις εταιρίες
από το εσωτερικό των οποίων αφαίρεσαν κο-
σμήματα, χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και
άλλα αντικείμενα.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κα-
τασχέθηκαν:
Ένα (1) κυνηγετικό όπλο με κομμένη την κάνη
και το κοντάκι και δύο φυσίγγια εντός της θα-
λάμης.
Μία φυσιγγιοθήκη με 23 φυσίγγια.
Μία τσάντα με διαρρηκτικά εργαλεία.
Ένα σκούφο full-face και γάντια.

Συλλήψεις διαρρηκτών σε Γλυφάδα και Βάρη
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