
Μετά από την αναφορά του δημοτικού συμβούλου
της μειοψηφίας κ. Στέλιου Βαλέτα, που μίλησε για

οικονομικά προβλήματα στον Δήμο, ο δήμαρχος κ.
Διονύσης Χατζηδάκης όταν τοποθετήθηκε επί του θέ-
ματος, έκανε γνωστό πως, ο δήμος Παλαιού Φαλήρου
όχι μόνο δεν έχει ελείμματα, αλλά, απεναντίας, έχει θε-
τικό υπόλοιπο στο Ταμείο του αρκετά εκατομμύρια.

σελ. 4
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ΓΛΥΦΑΔΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

∆ΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ∆ΙΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
ΣΤΗ ΓΛΥΦΑ∆Α

Διορία δέκα ημερών στην κυβέρνηση για να λυθεί το θέμα του
αυθαίρετου νεκροταφείου στον Υμηττό δίνει ο δήμαρχος Γλυ-

φάδας, Κ.Κόκκορης, τονίζοντας πως αν η Πολιτεία δεν ανταπο-
κριθεί στις απαιτήσεις «η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη». Το
νέο κοιμητήριο Γλυφάδας παραμένει κλειστό από τον Αύγουστο,
καθώς στήθηκε από τον δήμαρχο σε περιοχή που έχει χαρακτηρι-
στεί αναδασωτέα.

σελ.9

ΑΛΙΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ ΤΟ ΚΟΛΥΜ-
ΒΗΤΗΡΙΟ ΑΛΙΜΟΥ

Λόγω καθυστέρησης της έκδο-
σης έγκρισης από το Ελεγκτικό

Συνέδριο, της δαπάνης για αγορά
πετρελαίου, το Κολυμβητήριο του
Αλίμου παραμένει κλειστό.

σελ. 8 σελ.9

Κέρδη 1-4 δις
ευρώ στους ∆ή-
µους από το Πρό-
γραµµα HELIOS

σελ. 3

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ:
Το ΠΙΚΠΑ Βούλας
βρίσκεται σε οικό-
πεδο αξίας 1 δις
ευρώ

σελ.11

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ Α.Ο. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΟΙ ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΣΕΛ. 14-15

Πλεονασµατικός
ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου
Άνθρακες αποδείχθηκε η αναφορά του Στ. Βαλέτα που μίλησε για οικονομικά προβλήματα στο Δήμο

Συλλήψεις “κοντράκη-
δων” στη Βουλιαγµένης

BΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Οι Breitling” έκοψαν ανάσες
στους αιθέρες του Φλοίσβου

Πλήθος κόσμου, καταχειροκρότησε τους πι-
λότους του σμήνους, οι οποίοι επί μισή ώρα

περίπου, με τις εντυπωσιακές ακροβατικές πτήσεις
τους, σε κάποιες στιγμές, έκοβαν κυριολεκτικά
την ανάσα. σελ. 7

ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Παραλιακό µέτωπο
Βούλας. Το διεκδι-
κούν Ιδιώτες!

σελ.12
ΓΛΥΦΑΔΑ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Θετικά σχόλια για
τον Αντιδήµαρχο
Καθαριότητας Γλυ-
φάδας ∆ηµήτρη
Τσαµπίρα

σελ.8

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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περιεχόμενα
Πλεονασµατικός ο
∆ήµος Παλαιού
Φαλήρου
σελ. 4

∆ιονύσης Χατζηδάκης:
∆εν ενεργοποιούµε το
άρθρο 61
σελ. 5

Ο ανδριάντας του “µαρ-
µαρωµένου Βασιλιά”
στην παραλία του Πα-
λαιού Φαλήρου
σελ. 6

Οι “Breitling” έκοψαν
ανάσες στους αιθέρες
του Φλοίσβου
σελ.7

10 μέρες διορία Κόκκορη
για το αυθαίρετο νεκροτα-
φείο στη Γλυφάδα
σελ. 8

Χωρίς πετρέλαιο το
Κολυµβητήριο Αλί-
µου
σελ. 9

Παραμένουν τα περιορι-
στικά μέτρα για το παρά-
νομο νεκροταφείο
Γλυφάδας
σελ. 10

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩ-
ΤΗΣ: ΤΟ ΠΙΚΠΑ Βούλας βρί-
σκεται σε οικόπεδο αξίας
1 δις ευρώ
σελ. 11

Εκδήλωση για την Αρχαία

Βούλα - Βουλιαγμένη
σελ. 11

Μεγάλο πρόγραµµα “Εκ-
παίδευσης - Επιµόρφωσης”
από τους Νέους Ορίζοντες
Φιλίας
σελ. 11

Παραλιακό μέτωπο Βούλας.
Το διεκδικούν ιδιώτες!
σελ. 12

Έγινε της...Κορέας στο
Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης
σελ. 13

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
Α.Ο. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
σελ. 14

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑΛΗ*

Ίσως στα χαρτιά ο νόμος 3852/2010 να αποτελεί την πιο τολ-
μηρή διοικητική μεταρρύθμιση στην ιστορία της ελληνικής τοπι-

κής αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες οι απόψεις περί
του νέου περιφερειακού και αναπτυξιακού μοντέλου που εισάγει ο
Καλλικράτης γκρεμίζονται και επιβεβαιώνονται οι «Κασσάνδρες» και οι
επικριτές του. Ο λόγος φυσικά για το ζήτημα αποκομιδής των απορ-
ριμμάτων.

Αποτελεί ελληνική-η καλύτερα παγκόσμια- πρωτοτυπία το γεγονός
πως η πρωτεύουσα μιας ανεπτυγμένης ευρωπαϊκής χώρας πνίγεται στα
σκουπίδια εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων μίας κλαδικής
ομάδας. Και εδώ, διαφαίνεται η πρώτη αποτυχία του Καλλικράτη: Δεν
κατόρθωσε να περιορίσει το συνδικαλιστικό παράγοντα των υπαλλή-
λων καθαριότητας και να τους εντάξει στις προδιαγραφές, τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας.

Η συμπεριφορά και η αντίδραση των οδοκαθαριστών παρουσιά-
ζει έντονα «κεντρικό-κρατικά» χαρακτηριστικά, καθώς εξισώνουν τα
εργασιακά τους δικαιώματα με αυτά των υπαλλήλων του στενού δη-
μόσιου τομέα, αναζητώντας διαύλους αιτημάτων προς την κυβέρνηση
και όχι προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην διοικητική δικαιοδοσία
και εποπτεία των οποίων δηλαδή ανήκουν.

Σε αυτό βέβαια, μερίδιο ευθύνης φέρνει και η κυβέρνηση, και όλες
οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις που ανέπτυξαν ένα κράτος κομματι-
κοκεντρικό, όπου το κομματικό και κλαδικό στοιχείο παρείσφρυαν
σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής, ακόμα και στην Τοπική αυτοδιοί-
κηση. Από τα παραπάνω λεγόμενα μου, προκύπτει η μεγαλύτερη και
ίσως εσκεμμένη παράλειψη του νέου νόμου:

Δεν έθεσε σαφές αυτοδιοικητικό πλαίσιο λειτουργίας των δήμων,
ούτε ανήγαγε το προσωπικό των ΟΤΑ σε μια νοοτροπία εντοπιότη-
τας, με αποτέλεσμα τόσο οι υπηρεσίες όσο και οι υπάλληλοι να μην
μπορούν να ξεφύγουν από την κρατικοδίαιτη αντίληψη και βάση, την
οποία το κομματικό κράτος ανέπτυξε εδώ και δεκαετίες, και πάνω στο
οποίο εσφαλμένως οικοδομήθηκε το πλαίσιο λειτουργίας των δήμων.

Μπαίνοντας στην ουσία του θέματος, και πέρα από το κείμενο
νόμου, θα πρέπει να καταστεί σαφές πως πέρα από τα τυπικά προ-
σόντα που απαιτούνται για την κατάληψη μιας θέσης στην Υπηρεσία
καθαριότητας ενός Δήμου, χρειάζεται και έντονο αίσθημα κοινωνικής
ευθύνης καθώς οι επιπτώσεις σε περίπτωση παρατεταμένης αποχής
από αυτό το νευραλγικής σημασίας καθηκον, είναι όχι μόνο κοινωνι-
κές αλλά και υγειονομικές. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θέτει σε
κίνδυνο την δημόσια υγεία και υγιεινή, με όποιο επιχείρημα και αν
θέσει.

Δυστυχώς ή ευτυχώς ,καλούνται οι υπάλληλοι στις υπηρεσίες κα-
θαριότητας πρώτοι από όλους, όχι μόνο να προσαρμοστούν στις νέες
αυτοδιοικητικές εργασιακές συνθήκες και στην πραγματικότητα της
κρίσης χρέους, αλλά και να αλλάξουν νοοτροπία προκειμένου με τον
τρόπο τους να συμβάλλουν στην αλλαγή που συντελείτε στο πολιτικό
σκηνικό της χώρας μας και στην πολιτική μας κουλτούρα.

Εαν όντως νοιάζονται για το κοινό καλό, και την ανάπτυξη της
πόλης που διαμένουν και εργάζονται ,τότε οφείλουν να δείξουν αφο-
σίωση παρα τις αντιξοότητες –εργασιακές και οικονομικές-τις οποίες
αντιμετωπίζουν. Τους καλώ προσωπικά, ως δημότης και ως δόκιμος
αυτοδιοικητικός επιστήμων, να βάλλουν στοίχημα με τον εαυτό τους
και τους Δημότες για βελτίωση της ποιότητας ζωής στους Δημους, και
στο τέλος θα βγούμε αναμφισβήτητα όλοι κερδισμένοι.

* Φοιτητής. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Καλλικράτης:
Λάθη, πάθη και... σκουπίδια
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επικαιρότητα

Μ
ετά το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους
κατά 50% στη «μάχη» για τη μείωσή του
στο 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 μπαί-

νουν και οι δήμοι. Μέσω του ενεργειακού πρό-
γράμματος «Helios», το οποίο αναμένεται να
φέρει έσοδα ύψους 20-25 δισ. ευρώ σε μια
25ετία στη χώρα συνολικά αλλά και στα ταμεία
των ΟΤΑ ειδικά.
Να σημειωθεί πως το «Helios» αναφέρεται, ως
μια από τις μεθόδους για την εξασφάλιση των 15
δισ. ευρώ (περίπου το 60%-70% των συνολικών
εσόδων) επιπλέον από τις αποκρατικοποιήσεις
(πέρα από τα 50 δισ. που προβλέπονταν αρχικά),
στην απόφαση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ της
27ης Οκτωβρίου.

Τζίρος 7-8 δισ. ευρώ για δήμους

Με δεδομένο πως, σύμφωνα με τις πληροφορίες
ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιάννης Μανιάτης, αρ-
μόδιος για το πρόγραμμα εντός Ελλάδος, υπο-
λογίζει ότι από τα 200.000 στρέμματα που θα

αξιοποιηθούν το 1/3 θα είναι δημοτικές εκτάσεις,
άμεσα θα έχει ως αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών
για τους δήμους με τη συμμετοχή τους στο «He-
lios» να φτάνει τα 7-8 δισ. ευρώ για τα επόμενα
25 χρόνια.

Το 60-70% στο χρέος

Από αυτά, υπολογίζεται ότι περίπου 4-6 δισ.
ευρώ (60%-70% των συνολικών εσόδων των
δήμων) θα δοθούν από το πρόγραμμα για την
απόσβεση του δημόσιου χρέους, ενώ μέρος των
υπολοίπων 1-4 δισ. ευρώ αναμένεται να δοθούν
στους δήμους ως αντισταθμιστικά οφέλη.
Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα «Ήλιος»
αφορά στην παραγωγή και εξαγωγή ενέργεια
προς τη Γερμανία και άλλες χώρες της βόρειας Ευ-
ρώπης, και ήδη ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μα-
νιάτης έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς
τους δήμους της χώρας προκειμένου να προτεί-
νουν μεγάλες δημόσιες εκτάσεις χαμηλής παρα-
γωγικότητας.

Μ
ία παλαιότερη ιδέα του υφυπουργού Πάρι
Κουκουλόπουλου η οποία κατατέθηκε τον Αύ-
γουστο στην Κυβερνητική Επιτροπή από τον

Υπουργό Εσωτερικών Χάρη Καστανίδη, φαίνεται πως
παίρνει σάρκα και οστά. Η πρόταση αφορά σε ένα
πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας με κύριο
μοχλό τους Δήμους και την πρόσληψη 120.000 ανέρ-
γων, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τις ανάγκες εκτέ-
λεσης δημοτικών έργων με αυτεπιστασία.
Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΣ είναι από την
1η Δεκεμβρίου να ξεκινήσει το πρόγραμμα από δήμους
που και παλαιότερα είχαν εκτελέσει τέτοια προγράμ-
ματα και να επεκταθεί σε όλους τους Δήμους της
χώρας. Ο στόχος είναι αυτές οι προσλήψεις να φτά-
σουν τις 40.000 μέσα στο 2012, και να ολοκληρωθεί
σε μία τριετία.
Οι ειδικότητες που προβλέπεται να αναζητηθούν είναι

αυτές των εργατών και οικοδόμων και οι προσλήψεις
θα γίνονται με απλή αποφαση δημάρχου.
Η επιλογή του προσωπικού θα γίνεται μετά από αίτημα
του δημάρχου στον ΟΑΕΔ της περιοχής και η πρόσ-
ληψη με βάση τον Πίνακα Κατάταξης.
Τα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψιν είναι ο
χρόνος ανεργίας, η ηλικία με αυξημένη μοριοδότηση
σε νέους έως 29 ετών και ανέργους άνω των 55 ετών,
η οικογενειακή κατάσταση και η ανεργία του ή της συ-
ζύγου. Τα ημερομίσθια θα είναι μέχρι 135 ετησίως.
Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος θα δε-
σμευθούν για 25 χρόνια τα έσοδα από το φόρο ζύθου,
από τα τέλη διαφήμισης και από το ΤΑΠ. Με βάση τα
χρήματα αυτά που θα τεθούν ως εγγύηση θα αναζητη-
θεί δάνειο, ύψους 1,5 δις ευρώ από την Κεντρική Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα.

Προκλητικές οι κρατικές επιχορηγήσεις
των κομμάτων και υπέρογκα τα χρέη

τους προς τις Ελληνικές τράπεζες
Την περικοπή των επιχορηγήσεων ζητά ο
Λευτέρης Αυγενάκης

Να προχωρήσει η κυβέρνηση σε συγκεκριμένη νομοθε-
τική ρύθμιση για την ουσιαστική περικοπή των προκλη-
τικών κρατικών επιχορηγήσεων των πολιτικών
κομμάτων, ζητά με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο
Βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας,
Λευτέρης Αυγενάκης, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει
ουσιαστική μείωση του κόστους λειτουργίας του πολι-
τικού συστήματος.
Ειδικότερα, στο έγγραφό του, ο Βουλευτής σημειώνει
ότι «σύμφωνα με καταγεγραμμένα στοιχεία, το 2010,
χρονιά ύφεσης και σκληρής λιτότητας, τα κόμματα επι-
χορηγήθηκαν με 48,8 εκατομμύρια ευρώ. ΠΑΣΟΚ και
ΝΔ έλαβαν 19.809.717 εκατομμύρια ευρώ και
15.056.167,38 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Μόνο
για το πρώτο τρίμηνο του 2011, χρονιά ακόμα σκλη-
ρότερης λιτότητας, τα κόμματα έλαβαν συνολικά
13.504.656 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία
12.298.883 εκατομμύρια ευρώ ήταν επιχορήγηση και
1.205.772 εκατομμύρια ευρώ ήταν ενίσχυση για ερευ-
νητικούς σκοπούς! Η κατανομή έχει ως εξής: (α)
ΠΑΣΟΚ: 5.436.332,61 €, (β) ΝΔ: 4.249.890,51 €, (γ)
ΚΚΕ: 1.306.274,48 €, (δ) ΛΑΟΣ: 1.089.378,37 €, (ε)
ΣΥΡΙΖΑ: 972.624,83 € και (στ) ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙ-

ΝΟΙ: 450.155,20 €».
Υπογραμμίζει μάλιστα ότι «το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ μαζί
έχουν πάρει από τις τράπεζες δάνεια συνολικού ύψους
πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, που είναι άγνωστο
πότε θα μπορέσουν να αποπληρώσουν. Ειδικότερα, τα
χρέη των ελληνικών κομμάτων προς τις τράπεζες ανέρ-
χονται σε 244,2 εκατ. ευρώ τα χρέη, ενώ τα ίδια έχουν,
παράλληλα, δαπανήσει την κρατική επιχορήγηση έως το
2015, «κρατώντας» τις μελλοντικές επιχορηγήσεις από
τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία του 2010 που δόθηκαν στη δημοσιότητα από
τη Διεύθυνση Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών.
Μεγαλύτερος οφειλέτης είναι η ΝΔ, με χρέη της τάξης
των 120 εκατομμυρίων ευρώ, και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ
που χρωστά 114,8 εκατ. ευρώ».
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει: «η Δημοκρατική Συμμαχία
υπογραμμίζει ότι τόσο για ουσιαστικούς, όσο και για
λόγους τιμής και σεβασμού της κοινωνίας που υποβάλ-
λεται σε μεγάλες θυσίες, η πολιτεία καλείται να προβεί σε
δραστικές περικοπές των επιδοτήσεων των πολιτικών
κομμάτων. Για τη ΔΗ.ΣΥ. δεδομένο είναι ότι κάθε πρω-
τοβουλία πολιτικών προσώπων που συμβάλει στη μεί-
ωση του κόστους λειτουργίας του πολιτικού συστήματος
είναι θετική και κατά τις παρούσες συνθήκες επιβεβλη-
μένη».
Ως εκ τούτου, ο κ. Αυγενάκης ζητά από την κυβέρνηση
«να προχωρήσει σε συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση
για την ουσιαστική περικοπή των προκλητικών κρατικών
επιχορηγήσεων των πολιτικών κομμάτων και την ουσια-
στική μείωση του κόστους λειτουργίας του πολιτικού συ-
στήματος».

Κέρδη 1-4 δις. ευρώ στους δήµους
από το πρόγραµµα "HELIOS"

Προσλήψεις 40.000 ανέργων στους δήμους
για εκτέλεση δημοτικών έργων με αυτεπιστασία

Προκλητικές οι κρατικές επιχορηγήσεις των κομμάτων
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Δημοτικό ρεπορτάζ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Μετά από την αναφορά του δημοτι-
κού συμβούλου της μειοψηφίας κ.
Στέλιου Βαλέτα, που μίλησε για οι-

κονομικά προβλήματα στον Δήμο, ο δήμαρχος
κ. Διονύσης Χατζηδάκης όταν τοποθετήθηκε επί
του θέματος, έκανε γνωστό πως, ο δήμος Πα-
λαιού Φαλήρου όχι μόνο δεν έχει ελείμματα,
αλλά, απεναντίας, έχει θετικό υπόλοιπο στο Τα-

μείο του αρκετά εκατομμύρια.
Ας πάρουμε όμως, τα πράγματα από την

αρχή.
Στην πιο πάνω συνεδρίαση, ο κ. Βαλέτας

είπε ότι "κάποιος, φίλος, συνδημότης", του
έφερε ένα κατάλογο, που τον τύπωσε από κά-
ποιο blog, στον οποίο εμφανίζονται οι 100
πλέον υπερχρεωμένοι δήμοι σ' ολόκληρη τη
χώρα.

Ο εν λόγω κατάλογος, όπως ανέφερε, δη-

μοσιεύει τα όσα έχει αποτυπώσει για τα χρέη και
τους δήμους, ο αρμόδιος υπουργός Χάρης Κα-
στανίδης.

Σύμφωνα λοιπόν, με τον "υπουργικό" αυτό
κατάλογο, ο δήμος Αμαρουσίου υπό τη διοί-
κηση του "αστέρος της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης", όπως δεικτικά (ειρωνικά ίσως; )
χαρακτήρισε τον εκεί δήμαρχο κ. Πατούλη,
χρωστάει το 284% του προϋπολογισμού του
και βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Ο δήμος Παλαιού Φαλήρου, και πάντα κατά
την ανώνυμη πηγή (blog) κι έτσι όπως του τα
έδωσε "κάποιος φίλος συνδημότης" του κ. Βα-
λέτα, εμφανίζεται στην 83η θέση, με χρέος το
34% του προϋπολογισμού του.

Πάνω σ' αυτό, ο κ. Βαλέτας είπε: "Πάντως,
με τον υπολογισμό που έκανα εγώ, με τον προ-
ϋπολογισμό που έχουμε εμείς, ο οποίος είναι
κοντά στα 41.000.000 ευρώ, αυτό το 34%
πουγράφει αυτός ο κατάλογος δεν βγαίνει.

Βάζω λοιπόν το 7.300.000 προς το
41.000.000 και μου βγαίνει κάπου κοντά στο
15 και όχι στο 34%. Ας το δούμε αυτό κύριε
Δήμαρχε και να δώσουμε απαντήσεις σ΄ όσους
γράφουν και διαδίδουν τέτοια ανακριβή στοι-
χεία, για να λένε ότι θέλουν".

Διονύσης Χατζηδάκης:
"Δεν χρωστάμε πουθενά".

Παίρνοντας το λόγο ο κύριος Δήμαρχος,
διαβεβαίωσε τον κ. Βαλέτα πως, όντως, ο δήμος
δεν χρωστάει σε κανέναν και είναι πλεονασμα-
τικός κατά 7.300.000 ευρώ.

Το δε δάνειο που έχουν πάρει, ξεπληρώνε-

ται κανονικά κάθε μήνα και ότι, υπάρχει στο Δη-
μοτικό Ταμειο τέτοιο αποθεματικο, που, αν ήθε-
λαν, με μία απόφαση του Δ.Σ. το ξεχρέωναν την
επομένη το πρωί.

Και έκλεισε λέγοντας: "Σήμερα που μιλάμε,
κι αυτό καλό είναι να το γνωρίζουν όλοι, τα
χρήματα που έχουμε ως πλεόνασμα, είναι για
την ακρίβεια 7.200.000 ευρώ και οι υποχρεώ-
σεις μας προς τρίτους, αυτά που χρωσάμε, πρέ-
πει να είναι κοντά στις 600.000 ευρώ. Είμαστε
ένας δήμος απ' τους ελάχιστους στην Ελλάδα,
που βρίσκεται σε τόσο καλή οικονομική κατά-
σταση".

Σ.Σ.: Και όπως είπε και ο αρμόδιος Προ-
ϊστάμενος με παρέμβασή του, ο Δήμος έχει να ει-
σπράττει και άλλα χρήματα από διάφορες πηγές.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 17-10-2011

Πλεονασµατικός ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου
Άνθρακες αποδείχθηκε η αναφορά του Στ. Βαλέτα που μίλησε για οικονομικά προβλήματα στο Δήμο

Δεν χρωστάμε πουθενά, είπε ο Διονύσης Χατζηδάκης. “Είμαστε ένας δήμος απ' τους ελάχι-
στους στην Ελλάδα, που βρίσκεται σε τόσο καλή οικονομική κατάσταση".

Σε ανηρτημένη σε blog λίστα, που εμφανί-
ζει το Δήμο Παλαιού Φαλήρου ανάμεσα
στους υπερχρεωμένους δήμους, αναφέρ-
θηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπο-
λίτευσης Στέλιος Βαλέτας, για να
αποδειχθεί πως, τελικά, ο “θησαυρός ήταν
άνθρακες”.

Στη συνεδρίαση της 17ης Οκτωβρίου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Φάληρο, η

Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κη-
δεμόνων της περιοχής Εύη Μπούκα - Τσικλίδη,
αναφέρθηκε προ ημερήσιας διάταξης στα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν, σχετικά με τα σχο-
λεία, όπως για παράδειγμα, η έλλειψη βιβλίων και
τα κενά των εκπαιδευτικών.
Παρ' ότι φάνηκε ότι το θέμα θα τελείωνε σχετικά
γρήγορα, εντούτοις, με τις διάφορες, στη συνέ-
χεια, τοποθετήσεις και (κάποια) "παράπονα" ορι-
σμένων δημοτικών συμβούλων της
αντιπολίτευσης, η υπόθεση "τράβηξε" κοντά μία
ολόκληρη ώρα!
Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Νίκος Δέτσης, είπε πως, το συγκεκριμένο "ψή-
φισμα" της Ένωσης Γονέων δεν τους έχει μοιρα-
στεί και ότι αυτό είναι παράλειψη του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί έχει πρωτο-
κολληθεί από το Δήμο και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να είχε έλθει ως θέμα προς συζήτηση στο
σώμα.
Απ' τη δική του πλευρά, ο επικεφαλής της ελάσ-
σονος μειοψηφίας Ιπποκράτης Σαββούρας, δή-
λωσε ότι, αν και παρευρέθη στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας της Ένωσης, ανταποκρινόμενος στο
"ΚΑΛΕΣΜΑ" της, το μεσημέρι του Σαββάτου 22-
10 στην Πλατεία του Φλοίσβου, αισθάνθηκε

προσβεβλημένος από τον τρόπο που τον προ-
σφώνησαν.
Όπως είπε, προσεβλήθη γιατί τον προσφώνησαν
ως απλό "δημοτικό σύμβουλο", χωρίς να συμ-
πληρώσουν και τα: πρώην βουλευτής Β' Αθήνας
της Ν.Δ., επικεφαλής παράταξης στο Δήμο, Πρό-
εδρος του Κόμματος (που πρόσφατα ίδρυσε) και,
συνεπώς, υποψήφιος Πρωθυπουργός της χώρας
(και, πιθανόν αύριο, ομότιμος συνομιλητής της
Αγκέλας Μέρκελ και του Νικόλα Σαρκοζί...) κ.ά.
Με τούτα και μ' εκείνα, κι επειδή κυλούσε η ώρα
και κάποιοι φάνηκε πως δεν είχαν σκοπό να τε-
λειώσουν, ανέλαβε την πρωτοβουλία ο δήμαρ-
χος Διονύσης Χατζηδάκης προτείνοντας να
φέρουν το θέμα της Παιδείας και των σχολείων
στο Φάληρο, ως τακτικό, στην ημερήσια διάταξη
της συνεδρίασης του Δ.Σ. που, όπως ανέφερε,
θα φροντίσει να γίνει στις αρχές του επόμενου
μηνός.
Εξηγώντας, είπε πως, αυτό το προτείνει, ώστε να
παρουσιάσουν ως Διοίκηση, το έργο που έχουν
επιτελέσει τα χρόνια αυτά, για να καταλάβουν
όλοι "πολλά πράγματα", τα οποία ίσως δεν γνω-
ρίζουν ή, δεν θέλουν να τα δουν, αν και είναι
μπροστά στα μάτια τους.

Σ.Σ.: Αξίζει να αναφέρουμε πως, για τα προβλή-
ματα που έχουν παρουσιαστεί στα δημόσια σχο-

λεία (έλλειψη βιβλίων κλπ.), ο κ. Σαββούρας απο-
κάλυψε ότι, την ερχόμενη Δευτέρα, 31-10 δη-
λαδή, θα πληροφορηθούμε μέσω του Τύπου, την
μήνυση που έχει κάνει στην Υπουργό Παιδείας.

Τo ψήφισμα

Η ηγεσία του Υπ. Παιδείας, με μεγάλη ευκολία και
άνεση, κάνει λόγο για τεράστιες δυσκολίες και
για δυσκολότερη μεταπολεμική σχολική χρονιά.
Αρνείται, όμως, να αναγνωρίσει τις τεράστιες ευ-
θύνες που έχει. Ακολουθώντας την πολιτική των
Μνημονίων, έχει οδηγήσει την εκπαίδευση στην-
τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα.

Ειδικότερα.
Οι σοβαρές ελλείψεις σε σχολικά βιβλία υποχρε-
ώνει παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς να αναζη-
τήσουν λύσεις σε φωτοτυπίες. Με αυτό τον
τρόπο μεγαλώνει υπεβολικά το κόστος της μά-
θησης. Το Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να δια-
θέτει όλα τα μέσα για τη σωστή και
ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών δω-
ρεάν.
Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, που δημιουργείται

με το πάγωμα των προσλήψεών τους και που δεν
τους αντικαθιστά στις περιπτώσεις συνταξιοδό-
τησής τους ή απόσπασης και δεν μονιμοποιεί
τους ωρομίσθιους, δημιουργεί τεράστια κενά
στην εκπαίδευση και υποβαθμίζει το λειτούργημά
τους.
Οι σχολικές επιτροπές δεν έχουν χρήματα για τις
πιο στοιχειώδεις ανάγκες τους. Παράλληλα κα-
ταργεί τον ΟΕΔΒ και διαλύει τον ΟΣΚ επιρρί-
πτοντας την ευθύνη στους Δήμους, ενώ έχει
μειώσει την κρατική επιχορήγηση ήδη (μέχρι
τώρα) 40%.
Το θέμα των καθαριστριών το επωμίζεται κι αυτό
ο Δήμος (προσωποπαγή πρόσωπα) και αν δεν
υπάρχουν χρήματα για όσες είναι με ανάθεση
έργου, τότε θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε
σχέση και με την υγεία των παιδιών μας.
Επειδή η υπόθεση της Παιδείας αφορά το σύ-
νολο της κοινωνίας η ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Π. ΦΑ-
ΛΗΡΟΥ προτείνει στο επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο να τεθεί εντός ή εκτός ημερησίας δια-
τάξεως σε ΨΗΦΙΣΜΑ με το οποίο ο Δήμος μας
θα σταθεί αλληλέγγυος στον αγώνα που κά-
νουμε. Διεκδικούμε ένα δημόσιο δωρεάν ανα-
βαθμισμένο σχολείο. Ένα σχολείο με ανάλογο
περιεχόμενο μόρφωσης, δομής και λειτουργίας
που δικαίως αναλογεί σστο κάθε παιδί.

Διαμαρτύρεται ο Σύλλογος Γονέων Παλαιού Φαλήρου
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Στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (17-10-2011) στο
Παλαιό Φάληρο, κατόπιν πρότα-

σης του δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη,
το σώμα συζήτησε μόνο το μείζον πρό-
βλημα των "θεμελιωδών δικαιωμάτων"
των εργαζομένων στο Δήμο, τα οποία
"θίγονται βάναυσα και άδικα από τις
εφαρμοζόμενες τακτικές που έχουν βα-
φτιστεί "νομοθετικές ρυθμίσεις", οι
οποίες προσβάλλουν ότι έχει απομείνει,
την ίδια την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ μας", όπως
αναφέρουν χαρακτηριστικά στην αρχή
της επιστολής τους, με ημερομηνία 17-
1-2011, και την οποία απευθύνουν
τόσο στον δήμαρχο, όσο και στα μέλη
του Δ.Σ.

"Η παρουσία μας σήμερα εδώ έχει έναν μόνο
σκοπό, ένα στόχο, την προάσπιση θεμελιωδών
μας δικαιωμάτων που θίγονται βάναυσα και
άδικα. Εφαρμόζονται τακτικές που έχουν βα-
φτιστεί «νομοθετικές ρυθμίσεις» οι οποίες
οδηγούν όλους εμάς στην απόγνωση, στην
εξαθλίωση και προσβάλλουν ότι έχει απομεί-
νει, την ίδια την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ μας. Αυτά και
άλλα πολλά μέχρι πρότινος.
Η κοινωνική και πολιτική αναλγησία δε σταματά
όμως εδώ.
Απειλούμεθα με καταργήσεις υπηρεσιών που
θα έχουν ως συνέπεια ομαδικές απολύσεις χι-
λιάδων απασχολουμένων στις υπηρεσίες αυτές.
Επιπλέον την άνευ όρων παράδοση αυτών των
υπηρεσιών σε ιδιωτικά χέρια, μετά από τη σύμ-
φωνη γνώμη του Δημοτικού Σ/λίου κάθε
Δήμου.
Αυτό ρητά ορίζεται στο άρθρο 61 του Ν.
3979/2011 που αφορά στη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδ.
δικαίου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

Τα ερωτήματά μας είναι άμεσα και σαφή:

1) Θα συναινέσετε με τη ψήφο σας στην ενερ-
γοποίηση των διατάξεων αυτών;
2) Θα ταχθείτε ξεκάθαρα με την ψήφο σας
υπέρ της απόλυσης των εργατών καθαριότητας,
των οδηγών απορριμματοφόρων, των επο-
πτών & επιστατών, των καθαριστριών εσωτε-
ρικών χώρων, των καθαριστριών σχολικών
κτιρίων αρχικά, αφού θα ακολουθήσουν σύν-
τομα και άλλες «κερδοφόρες» για τους ιδιώτες
υπηρεσίες όπως νεκροταφείο, Δημ. Παιδικοί
Σταθμοί, Δημοτικοί Αθλητικοί χώροι, Πολεο-
δομία, ΚΕΠ και άλλες;
Από εσάς ζητάμε σήμερα να εκφράσετε την
υποστήριξή σας στο δίκαιο αγώνα μας με από-
φαση του οργάνου κατόπιν ονομαστικής ψη-
φοφορίας για τη μη ενεργοποίηση της ως άνω
διάταξης".

Διονύσης Χατζηδάκης:
"Στέκομαι δίπλα σας"

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Διονύσης Χα-
τζηδάκης, σε μια αποστροφή του λόγου του,
είπε: "Προσωπικά, και χωρίς την παραμικρή
διάθεση να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου
ή από ευέλικτους νομικίστικους όρους, τάσσο-
μαι υπέρ των υπαλλήλων και κατά των απολύ-
σεων και των ιδιωτικοποιήσεων".
"Μέχρι τώρα αφουγκράζομαι την αγωνία των
υπαλλήλων μου, γίνομαι αποδέκτης των σοβα-
ρών προβλημάτων τους επιδιώκοντας τη λύση

τους, κατανοώ τα αιτήματά τους, συμμερίζομαι
τους φόβους τους και την επισφαλή θέση στην
οποία βρίσκονται.
Τους θεωρώ συνεργάτες μου και συνοδοιπό-
ρους μου στο δύσκολο έργο μου.
Στηρίχθηκα και στηρίζομαι ως δημοτική αρχή
στην εργασία τους, στις γνώσεις τους, στο φι-
λότιμό τους.
Σας ενημερώνω ότι με το υπό ψήφιση νομο-
σχέδιο:

1. Είναι πιθανόν να έχουμε κατάργηση των υπη-
ρεσιών καθαριότητας και ενεργοποίηση του
άρθρου 61 του Ν. 3979/11 που αφορά στη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων με φυσικά ή
Ν.Π.Ι.Δ. για τις υπηρεσίες της καθαριότητας.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απόλυση ερ-
γατών καθαριότητας, οδηγών, εποπτών και επι-
στατών, καθαριστριών εσωτερικών χώρων και
καθαριστριών σχολικών κτιρίων, δηλαδή πε-
ρισσότερα από 150 άτομα.
2. Καταργούνται όλες οι κενές οργανικές θέ-
σεις από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας σύμφωνα
με το άρθρο 33 του υπό ψήφιση νόμου.
3. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα του
νομοσχεδίου απολύονται αυτοδίκαια στελέχη
μου, που υπηρετούν σε θέσεις Διευθυντών και
Τμηματαρχών, με αποτέλεσμα να απογυμνώ-
νονται σοβαρές υπηρεσίες από γνώσεις και εμ-
πειρία.
Σήμερα όμως καλούμαστε όλοι να αποδεχ-
θούμε το αίτημά τους που αφορά στη λήψη δε-
σμευτικής απόφασης για τη μη ενεργοποίηση
των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν. 3979/11
που αφορά στην ουσία το πέρασμα της υπηρε-
σίας καθαριότητας σε ιδιωτικά χέρια.

Με απλά λόγια;
Καλούμαστε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο και
αρραγές μέτωπο υποστηρικτικό προς τους ερ-
γαζόμενους.
Καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα στα-
θούμε απέναντί τους ή δίπλα τους.
Καλούμαστε να συμφωνήσουμε με τους όρους
"υπεράριθμους" ή "τεμπέληδες" ή να διαφω-
νήσουμε κάθετα μ' αυτούς.
Καλούμαστε να αδιαφορήσουμε με τις κοινω-
νικές συνέπειες των τυχόν καταργήσεων και
απολύσεων ή να σκύψουμε με πραγματικό εν-
διαφέρον.
Καλούμαστε να συμβάλλουμε στην περικοπή
θέσεων εργασίας ή να προσπαθήσουμε να τις
διασώσουμε.
Κατόπιν των ανωτέρω θέτω σε ονομαστική ψη-

φοφορία το αίτημα των υπαλλήλων όπως αυτό
εκφράστηκε από τους ίδιους και αφορά στη
λήψη δεσμευτικής απόφασης για τη μη ενεργο-
ποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν.
3979/11".
Μετά από διόμισυ ώρες συζήτησης και αφού

τοποθετήθηκαν όλοι οι επικεφαλής των δημο-
τικών παρατάξεων αλλά και πολλοί δημοτικοί
σύμβουλοι, ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίστηκε η παρα-
κάτω απόφαση:
"Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου,
αποφασίζει τη ΜΗ ενεργοποίηση του άρθρου
61 του Ν. 3979/2011 στο Δήμο Παλαιού Φα-
λήρου, δεδομένου ότι, οι ανάγκες της καθα-
ριότητας στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου
καλύπτονται πλήρως από τις Υπηρεσίες Καθα-
ριότητας του Δήμου μας".

Σ.Σ.: Τα θέματα της Η.Δ., αν και ήταν πολλά,
αναβλήθηκαν για λίγες μέρες και όλοι συμφώ-
νησαν πως, πρωτεύουσα σημασία είχε η αγωνία
των εργαζομένων του δήμου, σχετικά με τη λαί-
λαπα των διαφόρων ανάλγητων "νομοθετημά-
των" που παίρνει η κυβέρνηση σε βάρος του
κάθε εργαζόμενου σήμερα, σε πλήρη συμφωνία
μάλιστα, με τις εντολές της Τρόϊκας των Βρυ-
ξελλών.

Διαβάστε τι προβλέπει το άρθρο 61 του Ν.
3979/2011

Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπη-
ρεσιών καθαριότητας

1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών
συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων
και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοι-
νόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων,
ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δη-
μόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που
προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007
(Α΄ 64), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209
και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006).

Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την από-
λυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκ-
μηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης
συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του
δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο
των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η
περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.

Άκουσα από την τηλεόραση
τα υβριστικά συνθήματα

κατά των επισήμων στην εσσα-
λονίκη λίγο πριν αρχίσει η κα-
θιερωμένη παρέλαση. Είναι

γεγονός ότι τα συνθήματα
ακούστηκαν από οργανωμένες
ομάδες, όπως άλλωστε γίνεται
σε όλες τις διαδηλώσεις. Το γε-
γονός το επεσήμανε με ιδιαί-
τερη πίκρα ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας που επικαλέσθηκε
το αντιστασιακό παρελθόν του.
Όλοι όμως πρέπει να γνωρί-
ζουν, χωρίς εξαιρέσεις, ότι τα
στερνά τιμούν τα πρώτα και κα-
νείς δεν πρέπει να διαμαρτύρε-
ται κατά της λαϊκής
διαμαρτυρίας.
Πράγματι, μαζί με τις ολιγοπλη-
θείς αυτές ομάδες που αναφέ-
ρονται συνήθως και εκφράζουν
μειοψηφικούς πολιτικούς χώ-
ρους, συνυπήρχε και πλήθος
αυθόρμητων διαδηλωτών που
με τον τρόπο και την στάση
τους εξέφρασαν την αγανά-
κτησή τους κατά της πολιτικής
των στερήσεων και της στάσης
πολιτικών ανδρών που καλύ-
πτουν θεσμικές θέσεις και όχι
κατά των ιδίων των θεσμών
όπως προσπάθησαν μερικοί
επώνυμοι πολιτικοί και όχι να
μας πείσουν για να υποβαθμί-
σουν και να αναθεματίσουν τα
περιστατικά που τελικά έλαβαν
χώρα σε όλες τις πόλεις της
χώρας.
Αυτό το ακούσαμε μπροστά
στις κάμερες της τηλεόρασης
από μεμονωμένους αγανακτι-
σμένους πολίτες. Είναι οι ίδιοι
πολίτες που δηλώνουν αγανα-
κτισμένοι και κατακλύζουν κατά
χιλιάδες την Πλατεία Συντάγμα-
τος και άλλες πλατείες της
χώρας. Δεν είναι τσόντες όπως
τους θέλουν κάποιοι. Στο κάτω
κάτω και αυτές οι μικρές ομάδες
κομμάτι του ίδιου λαού είναι και
η εξουσία οφείλει να τις σέβε-
ται. Το απαιτεί η Δημοκρατία
μας.
Ασφαλώς τα γεγονότα αυτά
ενόχλησαν την επέτειο ενός
λαμπρού ΟΧΙ που είπε ο λαός
μας στον κατακτητή πριν από
72 χρόνια αλλά επανέλαβαν
όπως υπογράμμισε ο Μανώλης
Γλέζος ένα ακόμη ΟΧΙ στους
νέους επίδοξους οικονομικούς
κατακτητές της ίδιας πατρίδας

που κατά διαβολική σύμπτωση
είναι παιδιά των προηγούμενων
που εξασφάλισαν μάλιστα εγ-
χώριους συνεργάτες, όπως και
την πρώτη φορά.
Εγώ θα έλεγα ότι την ημέρα την
αμαύρωσαν περισσότερο οι
ατυχείς εκφράσεις και η υπερο-
ψία ανθρώπων που τόλμησαν
να ταυτίσουν τους εαυτούς τους
με τους θεσμούς και να αμφι-
σβητήσουν το δικαίωμα του
λαού στην διαμαρτυρία. Κανείς
δεν μπορεί να βάλει τον εαυτό
του στο απυρόβλητο όταν απέ-
ναντί του είναι ο λαός. Κανείς
δεν είναι πάνω από τον λαό.
Κανείς δεν μπορεί να μιλά με
απαξία για τον λαό και να υπο-
τιμά την δύναμη του.
Ο κ. Δήμαρχος στην Θεσσαλο-
νίκη απεκάλεσε τους διαδηλω-
τές χαβαλέ, ο έτερος δε κ.
Δήμαρχος στην Αθήνα ακού-
σαμε ότι απείλησε τους εργαζό-
μενους ότι θα υπάρξουν
κυρώσεις για απρεπή συμπερι-
φορά αν δεν παρελάσουν κό-
σμια και καθώς πρέπει.
Ακούσαμε πολιτικούς άνδρες
να ομιλούν για αμαύρωση του
εορτασμού της Εθνικής Επε-
τείου. Ακούσαμε επίσης τον κ.
Πρόεδρο να λέγει ότι: ο λαός
μας γνωρίζει που πηγαίνει και
αποδέχεται τις θυσίες τις οποίες
είναι υποχρεωμένος να υπο-
στεί.
Δυστυχώς και ατυχώς ο Πρό-
εδρος των Ελλήνων ταυτίστηκε
με το κόμμα που κυβερνά και
την πολιτική που αυτό το κόμμα
εφαρμόζει. Αυτή η άποψη δεν
με εκφράζει και δεν εκφράζει
τους περισσοτέρους των Ελλή-
νων όπως μαρτυρούν τα ευρή-
ματα των πλέον πρόσφατων
δημοσκοπήσεων. Η θέση του
κ. Προέδρου υπήρξε αν μη τι
άλλο τουλάχιστον απρόσεκτη.
Τελικά φαίνεται από τις δηλώ-
σεις τους ότι οι πολιτικοί σε
αυτή τη χώρα δεν έχουν ακόμη
αντιληφθεί το μέγεθος της αγα-
νάκτησης των Ελλήνων πολι-
τών. Το επεσήμαναν άλλωστε
στις εκπομπές τους με έμφαση
έγκριτοι δημοσιογράφοι όπως
ο κ. Παπαδάκης αλλά και μεμο-
νωμένοι πολιτικοί άνδρες.
Αυτό με φοβίζει καθώς και
εκείνο το ντροπή που απηύθυνε
ο κ. Πρόεδρος προς τους δια-
δηλωτές, δηλαδή προς τον λαό
που βρισκόταν εκεί για να δια-
μαρτυρηθεί και να γιορτάσει.
Γιατί τελικά ο λαός γιόρτασε
αφού στάθηκε με σεβασμό στις
άκρες του δρόμου και παρηκο-
λούθησε την παρέλαση εκείνων
που έμειναν και δεν αρνήθηκαν
να παρελάσουν.
Δεν γιόρτασαν κανένα από τα
δύο ΟΧΙ όσοι έφυγαν γιατί δεν
ανέχθηκαν την λαϊκή οργή, σε
όσες πόλεις της ταλαίπωρης πα-
τρίδας αυτό συνέβη!

Τα στερνά τιμούν τα πρώτα

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧATΖΗ∆ΑΚΗΣ:
∆εν ενεργοποιούµε το άρθρο 61

Δημοτικό ρεπορτάζ
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Διονύσης Χατζηδάκης: "Ξεπεράστηκαν όλα
τα εμπόδια"... Αυτό ανακοίνωσε στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο το βράδυ της περασμέ-

νης Δευτέρας ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου,
σχετικά με την τοποθέτηση του έφιππου αν-
δριάντα του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην παραλία της
πόλης, στο ύψος της οδού Πρωτέως.

Όπως είχαμε αναφέρει και στην έντυπη έκδοσή
μας στο "ΒΗΜΑ" της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
τον Φεβρουάριο/2010 (φ. 160 σελ. 4), δημοσι-
εύοντας και φωτογραφικό υλικό, το μεγάλο αυτό
έργο που θα κοσμεί σε λίγο καιρό, και μάλιστα

σε περίοπτη θέση, την παραλία της όμορφης
αυτής παραλιακής πόλης, αποτελεί δώρο της Ακα-
δημίας Αθηνών προς το Δήμο.
Στην υπ' αρ. 23524/4-8-2009 επιστολή του
προς την Σύγκλητο της Ακαδημίας, ο δήμαρχος κ.
Διονύσης Χατζηδάκης, μεταξύ άλλων αναφέρει:
"Επιθυμία μας είναι, να μνημονεύσουμε στο διη-
νεκές το νόημα της βασιλεύουσας και την κοινή
ρίζα.
Πιστεύω πως, το άριστο Σύμβολο, που επικουρεί
τον κόσμο στη συντήρηση αυτής της μνήμης,
είναι ο Κων/νος Παλαιολόγος, ο τελευταίος
άξιος Βυζαντινός Αυτοκράτορας, διότι, εν πλήρη
συνειδήσει, υπερασπίστηκε μέχρις εσχάτων το

Βυζάντιο και την Χριστιανική Πίστη".
Για την ιστορία να πούμε πως, ο ανδριάντας είναι
δημιούργημα τον αείμνηστου Κωνσταντινουπο-
λίτη, γλύπτη και Ακαδημαϊκού Ιωάννη Παππά και
τοποθετείται στον προτεινόμενο χώρο κατόπιν
της έγκρισης του Αλεξ. Παππά, γιου του αείμνη-
στου, καθώς και του γλύπτη Τζανουλίνου Πρα-
ξιτέλη, ο οποίος υπήρξε, επί μακρόν, μαθητής και
βοηθός του καλλιτέχνη.
Όπως είπαμε και στην αρχή, ο δήμαρχος κ. Χα-
τζηδάκης ανακοίνωσε ότι ξεπεράστηκαν όλα τα
εμπόδια που είχαν στο μεταξύ μεσολαβήσει, κι
έτσι η τοποθέτηση του ανδριάντα προχωρά κα-
νονικά.
Το θέμα ήταν έκτο στην ημερήσια διάταξη και
είχε ως εξής: "Έγκριση εκτέλεσης του έργου
"Διαμόρφωση χώρου τοποθέτησης ανδριάντα
Κων/νου Παλαιολόγου στην παραλία Π. Φαλή-
ρου", με πρόχειρο διαγωνισμό, προϋπολογι-
σμού 60.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, σύμφωνα
με την υπ' αρ. 71/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας".
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Νίκος Δέ-
τσης (που η παράταξή του είχε σταματήσει με
προσφυγές τη διαδικασία εξέλιξης του έργου),
δήλωσε πως, και τώρα, θα κάνει το ίδιο, γιατί,
κατά τη γνώμη τους, ο ανδριάντας λόγω μεγέ-
θους και κάποιων άλλων στοιχείων, δεν πρέπει
να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο χώρο.
Η απάντηση του Δημάρχου ήταν κάτι παραπάνω
από σαφής: "Έχετε κάθε δικαίωμα να προσφύ-
γετε και πάλι, όπου νομίζετε. Πηγαίνετε όπου θέ-
λετε".
Τελικά, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε, κατά
πλειοψηφία, την εισήγηση της Διοίκησης, με ψή-
φους: 18 υπέρ και 14 κατά.

Ο ανδριάντας του "µαρµαρωµένου βασι-
λιά" στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου

Ξεπεράστηκαν όλα τα εµπόδια

Διονύσης Χατζηδάκης: "Επιθυμία μας είναι, να
μνημονεύσουμε στο διηνεκές το νόημα της βα-
σιλεύουσας και την κοινή ρίζα”.

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν το τε-
λευταίο δημοτικό συμβούλιο Παλαιού Φαλή-

ρου, ήταν κι αυτό της "ανυπόγραφης", όπως την
χαρακτήρισε ο κ. Νικολαϊδης, επιστολής - δια-
μαρτυρίας ορισμένων δημοτών, η οποία αναφε-

ρόταν στη χρέωση,
εκ μέρους της Διοίκη-
σης, της χρήσης των
γηπέδων τένις.
Ως γνωστό, οι χώροι
αυτοί ανήκουν διοι-
κητικά στο Ν.Π.Δ.Δ.
"ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝ-
ΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑ-
ΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ",
του οποίου Πρό-
εδρος του Διοικητι-

κού Συμβουλίου είναι ο δημοτικός σύμβουλος
της πλειοψηφίας Ντίνος Νικολαϊδης.
Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων των δ.σ. σε
θέματα προ ημερήσιας διάταξης, ο κ. Νικολαϊδης,
με αφορμή την ανυπόγραφη προαναφερθείσα
επιστολή - διαμαρτυρία και μετά την σχετική ανα-
φορά σ' αυτήν του κ. Σαββούρα, ανέγνωσε στο
σώμα την υπ' αρ. 65/2011 ΟΜΟΦΩΝΗ από-

φαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, με την
οποία (όπως βέβαια και με τα όσα, επιπροσθέ-
τως, είπε) ξεκαθάρισε την κατάσταση, καθώς και
τις όποιες ανακρίβειες είχαν ακουστεί γύρω από
το ζήτημα αυτό.
Το πλήρες κείμενο της ομόφωνης αυτής απόφα-
σης, έχει ως εξής:
Το Διοικητικό συμβούλιο αφού είδε την επιστολή
- διαμαρτυρία και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Τον χαρακτηρισμό της προαναφερθείσας και κα-
τατεθείσας ανυπόγραφης διαμαρτυρίας του ως άνω,
ως ανυπόστατης, κακόβουλης και προσβλητικής.
2. Την εφαρμογή ενιαίου τρόπου χρήσης όλων των
γηπέδων τένις, του ΠΟ.Α.ΚΕ., είτε αυτά βρίσκον-
ται στις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου, είτε βρί-
σκονται στις αντίστοιχες Ι. ΦΙΞ.
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο να προβεί στις δέ-
ουσες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.
3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον
μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογι-
κών ή μονομερών οργάνων των Δήμων, των Περι-

φερειών ή των νομικών προσώπων δημοσίου δι-
καίου αυτών, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποί-
ησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στο Γενικό
Γραμματέα της Αποκέντρωσης Διοίκησης, ο οποίος
ασκεί τις αρμοδιότητες του ελεγκτή νομιμότητας
μέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνε-
ται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προ-
θεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της.
Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να
προσβάλλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα
ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του
Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να ισχύει
μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Επο-
πτείας Ο.Τ.Α. εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από
την υποβολή της.
Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκ-
δίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε απο-
κλειστική προθεσμία τριάντα (3) ημερών από την
υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινο-
ποιο΄ντα στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό πρό-
σωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει
προσφυγή.

Απόφαση ανακούφιση για
τους 13 εργαζόμενους στο
Δ.Α.Κ. Παλαιού Φαλήρου

Αναβολή, η οποία σημαίνει και παράταση
της σύμβασής τους, πήραν οι δεκατρείς

(13) συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο Πολι-
τιστικό - Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Πα-
λαιού Φαλήρου.
Έχοντας κοντά τους από νωρίς το πρωί της
Παρασκευής 17-10-2011, το δημοτικό
σύμβουλο και πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτού του Ν.Δ.Δ.Δ κ. Ντίνο
Νικολαϊδη, κατάφεραν να πάρουν 5μηνη
αναβολή, κι έτσι θα συνεχίσουν να εργά-
ζονται.
Αυτό είναι κάτι που δείχνει πως, η διοίκηση
του Διονύση Χατζηδάκη, τηρώντας μια στα-
θερή γραμμή πάντα, στέκεται δίπλα σε
όλους τους εργαζόμενους του δήμου, προ-
ασπιζόμενη το αγαθό της εργασίας τους, σε
κάθε τομέα και μάλιστα σ' αυτές τις δύσκο-
λες οικονομικές περιόδους που βιώνει το
κάθε σπιτικό, με τα όσα, άδικα στην πλει-
ονότητά τους, βάρη φορτώνεται καθημε-
ρινά.

Εγκάλεσε το Νίκο Δέτση
ο Ανδρέας Δούμας

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 25-
10-2011. Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλ-

λοντος και Πρασίνου
του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου Ανδρέας
Δούμας, ευχαρίστησε
δημοσίως τους εργα-
ζόμενους στην υπη-
ρεσία καθαριότητα
για τις φιλότιμες προ-
σπάθειες που έκαναν,
όχι μόνο κατόπιν της

πρόσφατης επιστράτευσής τους από την κυ-
βέρνηση, αλλά και κατά τις μέρες της απερ-
γίας.
Επικριτικά στάθηκε απέναντι στον επικεφα-
λής της αντιπολίτευσης Νίκο Δέτση, γιατί
κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητο-
ποιήσεων σ' όλη τη χώρα, πήγε και τράβηξε
φωτογραφίες από κάδους της πόλης που
ήταν γεμάτοι σκουπίδια.
"Κι αυτό το έκανε ο κ. Δέτσης, παρ' ότι του
είχα δώσει τον αριθμό του κινητού μου τη-
λεφώνου, ώστε να επικοινωνήσει μαζί μου
όποια στιγμή ήθελε για να πάω με τα συ-
νεργεία να καθαρίσουμε όπου μου έλεγε.
Και αντί να κάνει αυτό, πήγε κι έβγαλε αυτές
τις φωτογραφίες".

Σ.Σ.: Είναι γεγονός πάντως, πως εκείνες τις
ημέρες, στην πλειοψηφία τους οι δήμοι της
παραλίας, Γλυφάδα, Βούλα κλπ., ήταν πνιγ-
μένες στα σκουπίδια.
Αντιθέτως, παρευρισκόμενος σε διάφορες
εκδηλώσεις στο Π. Φάληρο παρατήρησα τη
διαφορά.
Επιστρέφοντας μάλιστα από επαγγελματική
συνάντηση (Θέμιδος και Μεσολογγίου),
έπεσα - κυριολεκτικά - πάνω σε απορριμμα-
τοφόρο του δήμου που τα συνεργεία μ' επι-
κεφαλής τον ίδιο το δήμαρχο Διον.
Χατζηδάκη, καθάριζαν τους κάδους.

Νικόλας Κονταρίνης

Ο Ντίνος Νικολαϊδης ξεκαθάρισε το τοπίο για τις χρεώσεις των γηπέδων τέννις

Δημοτικό ρεπορτάζ
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Στις 15 Οκτωβρίου το διάσημο αεροπορικό
σμήνος επιδείξεων BREITLING JET TEAM,

στα πλαίσια του παγκόσμιου προγράμματος επι-
δείξεων του σμήνους, επισκέφθηκε την χώρα μας
και πραγματοποίησε αεροπορική επίδειξη, υψη-
λής ακρίβειας πάνω από τη θάλασσα του Φαλή-
ρου, στην περιοχή του Φλοίσβου.
Πλήθος κόσμου, που είχε κατακλείσει όλη την
παραλία, από Μπάτη μέχρι και Φλοίσβο, κατα-
χειροκρότησε τους πιλότους του σμήνους, οι
οποίοι επί μισή ώρα περίπου, με τις εντυπωσιακές
ακροβατικές πτήσεις τους, σε κάποιες στιγμές,
έκοβαν κυριολεκτικά την ανάσα.
Για την ιστορία αναφέρουμε πως, η Ομάδα Αε-

ροπορικών Επιδείξεων BREITLING JET TEAM

(BJT) ιδρύθηκε το 2003, αποτελείται από 8 αε-
ροσκάφη L39 Albatros και οι πιλότοι του σμή-
νους είναι από τους πλέον έμπειρους στην
κατηγορία τους καθώς όλοι οι ιπτάμενοι είναι
πρώην πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών, με πτη-
τική εμπειρία από 4.800 έως 7.000 ώρες πτήσης.
Επίσης, το σμήνος τα τελευταία 9 χρόνια έχει
εκτελέσει πάνω από 350 show σε 21 χώρες ενώ
ενδεικτικό των δυνατοτήτων του σμήνους απο-
τελεί το γεγονός ότι ο επικεφαλής και αρχηγός
της ομάδας JACQUES BOTHELIN , με πάνω από
10.000 ώρες πτήσεως, έχει ηγηθεί σε τουλάχι-
στον 2.600 πτήσεις σε 28 χώρες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εναέρια επίδειξη είχε
διάρκεια 22 λεπτά, όπου εκτελέστηκαν όπως

προαναφέραμε εντυπωσιακοί ακροβατικοί ελιγ-
μοί σε σχηματισμό 8 αεροσκαφών, ενώ η όλη εκ-
δήλωση πληρούσε όλους τους Διεθνείς Κανόνες
Εναέριας Κυκλοφορίας και Ασφάλειας και πραγ-
ματοποιήθηκε τιμώντας τα 100 χρόνια παρουσίας
της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ελλάδα.
Αναμφίβολα, η επιλογή του Παλαιού Φαλήρου
ως πεδίου επίδειξης, τιμά την όμορφη και αρ-
χοντική αυτή παραλιακή πόλη. Σημαντικό ρόλο
στο αίτημα του σμήνους έπαιξε η κατά γενική
ομολογία μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων
show, τα οποία έχουμε προβάλλει όλα αυτά τα
χρόνια , τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλε-
κτρονική έκδοσή μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα
συμπεριλήφθη στο πρόγραμμα επιδείξεων του

σμήνους, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, αν ανα-
λογισθεί κανείς ότι, ετησίως υποβάλλεται μεγά-
λος αριθμός αιτημάτων για επίδειξη εκ των
οποίων ικανοποιείται κάποιο μέρος.
Η επίδειξη των BJT λογικό είναι, κάθε φορά, να
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του ημερήσιου,
ηλεκτρονικού και ειδικού τύπου. Και αυτή τη
φορά, το vimaonline και το "ΒΗΜΑ" της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης έδωσαν το παρόν.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,
πέραν του Δημάρχου της πόλης Διονύση Χατζη-
δάκη και οι: Βασίλης Κλόκοζας, αντιπτέραρχος
και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
με στελέχη του Επιτελείου, η αντιδήμαρχος Οι-
κονομικών και Διοίκησης του Δήμου Βίκυ Αν-
δρικοπούλου, ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Δούμας,
οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Μηλαϊτη και Σπύ-
ρος Μινέτος, ο πρώην αντιδήμαρχος και αντι-
πρόεδρος σήμερα του Δ.Α.Κ. Νίκος Γιαννιός και
πολλοί άλλοι.

Οι "Breitling" έκοψαν ανάσες στους αιθέρες του Φλοίσβου

Η εκπρόσωπος της Breitling ανάμεσα στο δή-
μαρχο Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη
και στον Αρχηγό του Γ.Ε.Α. Αντιπτέραρχο Βα-
σίλη Κλόκοζα.

Σπύρος Μινέτος, Διονύσης Χατζηδάκης, Βασί-
λης Κλόκοζας, μπροστά στο φακό του “B”.

Αριστερά. Πλήθος κόσμου κατέκλεισε την παραλία
του Φλοίσβου. Μέσον. Ο αντιπρόεδρος του ΔΑΚ
και πρώην αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Νίκος
Γιαννιός (δεξιά) με τον φαληριώτη επιχειρηματία Πα-
ναγιώτη Αγγελόπουλο. Δεξιά. Η Αντιδήμαρχος Οι-
κονομικών και Διοίκησης Παλαιού Φαλήρου,
υπεύθυνη της εκδήλωσης Βίκυ Ανδρικοπούλου με
τον Νικόλα Κονταρίνη.

Δημοτικό ρεπορτάζ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ “Β”
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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

Διορία δέκα ημερών στην κυβέρνηση για να
λυθεί το θέμα του αυθαίρετου νεκροτα-

φείου στον Υμηττό δίνει ο δήμαρχος Γλυφά-
δας, Κ.Κόκκορης, τονίζοντας πως αν η
Πολιτεία δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις «η
σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη». Το νέο
κοιμητήριο Γλυφάδας παραμένει κλειστό από
τον Αύγουστο, καθώς στήθηκε από τον δή-
μαρχο σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ανα-
δασωτέα.
Άμεσα, απάντηση από τους αρμοδίους φορείς
για την επίλυση του θέματος του κοιμητηρίου
Γλυφάδας ζήτησε, για ακόμη μια φορά, ο Δή-
μαρχος Κώστας Κόκκορης σε συνέντευξη
Τύπου που έδωσε σήμερα, στα γραφεία της
Ε.Σ.Η.Ε.Α, παρουσία του εκπροσώπου της
Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας, Αιδεσιμολογιό-
τατου Πρωτοπρεσβύτερου Πατέρα Κωνσταν-
τίνου. «Δίνουμε δέκα ημέρες διορία στην
κυβέρνηση για την επίλυση του θέματος του
νεκροταφείου Γλυφάδας. Αν δε γίνει κάτι
μέχρι τότε, θα πάρουμε την κατάσταση στα
χέρια μας» αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Είχαμε λάβει από την Πολιτεία υπόσχεση ότι
το θέμα θα λυθεί εντός διμήνου. Δεχόμαστε
ότι η συγκυρία είναι δύσκολη, όμως η λει-
τουργία του νέου κοιμητηρίου Γλυφάδας δεν
μπορεί να περιμένει. Έχουμε ζητήσει επανει-
λημμένα συναντήσεις με τους επικεφαλείς των
αρμοδίων υπουργείων χωρίς ανταπόκριση.
Γνωρίζουν ότι ο χρόνος έχει λήξει χωρίς δική
μας ευθύνη και ζητάμε να μας δοθεί άμεσα

απάντηση.
Δεν ευθύνεται ο Δήμος γιατί οι φορείς που
ιδρύθηκαν με στόχο την επίλυση των χωρο-
ταξικών προσδιορισμών κοινωνικών χρή-
σεων, όπως είναι ο Οργανισμός Ρυθμιστικού
Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθή-
νας, επί 40 χρόνια δεν έκανε τίποτε και επί 30
χρόνια πιεστικής απαίτησης του Δήμου Γλυ-
φάδας επίσης δεν ανταποκρίθηκε» δήλωσε ο
Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης κατά τη συνέν-
τευξη Τύπου.
«Το θέμα του Κοιμητηρίου της Γλυφάδας δεν
είναι μόνο νομικό αλλά κυρίως κοινωνικό.
Πάντα η εκκλησία στέκεται αρωγός σε κάθε
θέμα που άπτεται των κοινωνικών προβλημά-
των ενός τόπου» τόνισε μεταξύ άλλων ο εκ-
πρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας,
πατέρας Κων/νος. «Οι θέσεις της Εκκλησίας
και του Δήμου είναι κοινές και αμετακίνητες και
δεν υποχωρούμε. Συνάνθρωποι μας που αντι-
μετωπίζουν το θέμα του θανάτου ζητούν να
μεσιτεύσει και η Εκκλησία στην εξεύρεση
τόπου κατάλληλου για τον ενταφιασμό των
ανθρώπων τους. Με δεδομένο ότι το παλαιό
κοιμητήριο έχει κορεστεί και δεν υπάρχει
χώρος για άλλους ενταφιασμούς ακολουθή-
σαμε και εμείς η τοπική Εκκλησία με πρώτο το
Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, σε αυτό το εγ-
χείρημα, το Δήμαρχο, τον οποίον και συνεχί-
ζουμε να στηρίξουμε».
Από τις 13 Αυγούστου το κοιμητήριο παρα-
μένει κλειστό.
Μερίδα κατοίκων της Γλυφάδας, μάλιστα, έχει
καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα ενάντια στη χω-
ροθέτηση του συγκεκριμένου νεκροταφείου,
τα οποία θα εκδικαστούν τον Δεκέμβριο.

∆έκα µέρες διορία Κόκκορη για
το αυθαίρετο νεκροταφείο στη Γλυφάδα

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

Αριστερά ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρε-
σβύτερος πατέρας Κωνσταντίνος – δεξιά ο Δή-
μαρχος Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης.

Θετικά σχόλια
για το Δ. Τσαμπίρα

Στα θετικά της διοίκησης Κόκκορη μπο-
ρεί να συμπεριλάβει κάποιος την φι-

λότιμη προσπάθεια που κάνει ο τομέας
Περιβάλλον-
τος - Καθα-
ριότητας. Δεν
είναι τυχαίο
βέβαια, ότι
αντιδήμαρχος
στο πόστο
αυτό είναι
ένας έμπειρος
άνθρωπος της
αυτοδιοίκη-
σης ο κ. Δη-

μήτρης Τσαμπίρας.
Όπως μας έχουν πληροφορήσει αρκετοί
δημότες της Γλυφάδας δεν είναι λίγες οι
φορές αυτές που τον έχουν δει να περι-
διαβαίνει τους δρόμους της πόλης και να
επεμβαίνει με τα συνεργεία του δήμου
όπου είναι απαραίτητο.
Απ' όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε
ο κ. Τσαμπίρας επιλαμβάνεται των περι-
πτώσεων παρ' ότι δεν έχει ειδοποιηθεί
από τους δημότες καθαρίζοντας τα πεζο-
δρόμια από κορμούς δένδρων, άχρηστα
οικοδομικά υλικά και μεγάλα κλαδέματα
κήπων.
Με την ευκαιρία όσοι γλυφαδιώτες αφή-
νουν έξω από την πόρτα τους τέτοια ογ-
κώδη απορρίμματα ή υλικά καλό είναι να
τηλεφωνούν στην αρμόδια υπηρεσία κα-
θαριότητας του δήμου ώστε η αποκομ-
μιδή τους να γίνεται πολύ γρήγορα.
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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

Μετά από τηλεφωνήματα και mail αναγνω-
στών μας, που μας ρωτούσαν για ποιο λόγο

το κολυμβητήριο του Αλίμου δεν λειτουργεί και,

εν πάση περιπτώσει, πότε θα ξεκινήσει, επικοι-
νωνήσαμε με την δημοτική σύμβουλο της διοίκη-
σης κυρία Μαρία Μουτσάτσου, η οποία, ως καθ'

ύλην αρμόδια, λόγω του ότι είναι και Πρόεδρος
του "ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ", μας εξή-
γησε πως, ο διαγωνισμός για την προμήθεια
πετρελαίου (για το κολυμβητήριο), έγινε στις 4-
10-2011 και μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία
ΕΚΟ.
Λόγω, όμως, του υψηλού ποσού, το οποίο για
όλη την προμήθεια συνολικά, μέχρι τις 30-5-
2011, είναι 178.000 ευρώ, απαιτείται προσυμ-
βατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που
δεν έχει ολοκληρωθεί 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
Ελεγκτικό είναι υποχρεωμένο μέσα σε ένα μήνα
από τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί ο δια-
γωνισμός, να ολοκληρώσει τον έλεγχό του".
Σύμφωνα με την προσωπική της εκτίμηση η κυρία
Μουτσάτσου πιστεύει πως εντός δεκαπέντε ημε-
ρών το θέμα θα έχει λυθεί.

Σ.Σ.: 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 ολό-
κληρη τη χώρα.

Χωρίς πετρέλαιο το Κολυµβητήριο Αλίµου

ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ

δημοτικά
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Παραµένουν τα περιοριστικά µέτρα για
το παράνοµο Νεκροταφείο Γλυφάδας

Αναβολή για τις 16 Δεκεμβρίου πήρε η συ-
ζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέ-

τρων, που είχε ορισθεί για τις 5 Οκτωβρίου
και που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Γλυφά-
δας κατά της ίδρυσης του παράνομου Κοιμη-
τηρίου σε προστατευόμενη περιοχή του
Υμηττού.
Όπως όλοι θυμούνται, αφού το θέμα είχε
απασχολήσει εκτενώς τα ΜΜΕ, παραμονές
δεκαπενταύγουστου ο Κώστας Κόκκορης θέ-
λησε με τον ανορθόδοξο αυτό τρόπο να
λύσει(;) το υπαρκτό πρόβλημα της πόλης.
Τον κορεσμό του παλαιού νεκροταφείου.
Η Πρωτοβουλία Κατοίκων, με ανακοίνωσή
της, τότε υπενθύμιζε τα ακόλουθα:
1. Η έκταση εντός της οποίας έγινε το έργο
εμπίπτει εξ ολοκλήρου στη Ζώνη Α «απολύ-
του προστασίας της φύσης και των μνη-
μείων» του Π.Δ. (ΦΕΚ 187/Δ/2011) για την
προστασία του Υμηττού.
2. Η περιοχή εμπίπτει στη Ζώνη Ειδικής Προ-
στασίας (ΖΕΠ - Ν. 3937/2011, SPA - Οδηγία
79/409/ΕΟΚ, όπως ισχύει) και ως εκ τούτου
έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δί-
κτυο Natura 2000.
3. Η περιοχή εμπίπτει στην Ειδική Ζώνη Δια-
τήρησης (ΕΖΔ - Ν. 3937/2011, Special Area
of Conservation - Οδηγία 92/43/ΕΚ).
4. Η έκταση εμβαδού 5.800 τ.μ. είναι δημό-
σια και έχει κηρυχθεί αναδασωτέα λόγω εκ-
χέρσωσης.
5. Ο χώρος του υπό δημιουργία κοιμητηρίου
φαίνεται πως έχει δημιουργηθεί από επιχω-
μάτωση κοίτης ρέματος, όπως προκύπτει

αφενός από το ανάγλυφο του εδάφους, αφε-
τέρου από τα σχετικά διαγράμματα που συ-
νοδεύουν το από 16.6.2011 Π.Δ. (ΦΕΚ
187/Δ). Για τους λόγους αυτούς το ΥΠΕΚΑ
έθεσε προθεσμία στον δήμο έως 2.9.2001
να απομακρύνει άμεσα κάθε αυθαίρετο κατα-
σκεύασμα (περίφραξη, εκκλησία, είσοδο) και
να φροντίσει σε συνεργασία με τη Μητρό-
πολη για τη μεταφορά των νεκρών που έχουν
ενταφιαστεί εκεί σε κατάλληλο χώρο.
Αναβολή λοιπόν, για τις 16 Δεκεμβρίου και
μέχρι τότε θα εξακολουθεί να ισχύει η προ-
σωρινή διαταγή. Αξιοσημείωτο είναι ότι, το
ελληνικό δημόσιο με παρουσία εκπροσώπου
του, παρενέβη υπέρ των κατοίκων.
Εν τω μεταξύ από την Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Αττικής (Περιφέρεια) ακυρώθηκε από
τα τέλη Αυγούστου η απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου για κατάληψη του συγκεκρι-
μένου χώρου στον Υμμητό.
Από δε τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου
και Προστασίας Περιβάλλοντος, με έγγραφο
από τις 12/9/2011 γνωστοποιείται στο Δήμο
ότι ο μόνος αρμόδιος να υποδείξει εναλλα-
κτικές θέσεις για νεκροταφείο με πολεοδο-
μικά και χωροταξικά κριτήρια είναι αυτός και
ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί στις υπη-
ρεσίες του κάποια ειδική περιβαλλοντική ή τε-
χνική μελέτη που να συνοδεύει το αίτημα
χωροθέτησης νεκροταφείου Γλυφάδας που
να καταδεικνύει την τήρηση των διαδικασιών
των όσων απαιτούνται από την νομοθεσία
περί νεκροταφείων.

Βομβαρδισμένο τοπίο θύμιζε ένας από
τους πιο κεντρικούς δρόμους της Γλυφά-

δας από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε
κατάστημα με ρούχα στις τέσσερις τα ξεμε-
ρώματα στις 12 Οκωβρίου. Ο εμπρηστικός
μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στο γνωστό
κατάστημα με ρούχα Celestino.
Η έκρηξη που προκλήθηκε από εκρηκτικό μη-
χανισμό υψηλής ταχύτητας ήταν τόσο
ισχυρή, που άνοιξε κρατήρα ενάμισυ μέτρου
και προκάλεσε εκταταμένες ζημιές σε τουλά-
χιστον 25 καταστήματα δίπλα και στην απέ-
ναντι πλευρά του δρόμου. Αστυνομικοί
εκτιμούν πως η βόμβα περιείχε τουλάχιστον
10 κιλά εκρηκτικού υλικού.
Ευτυχώς λόγω του προχωρημένου της ώρας
δεν περνούσε κανείς από το σημείο καθώς

από την έκρηξη είναι βέβαιο πως θα υπήρχαν
θύματα
Αξιοσημείωτο είναι ότι το σημείο της έκρη-
ξης απέχει λίγα μέτρα από το Αστυνομικό
Τμήμα Γλυφάδας. Την υπόθεση έχει αναλάβει
το Τμήμα Εκβιαστών της Ασφάλειας.
Βίντεο-Nτοκουμέντο που έχει στα χέρια της
η αστυνομία δείχνει καρέ - καρέ όλες τις κι-
νήσεις του διδύμου που έσπειρε την κατα-
στροφή στο εμπορικό κέντρο της Γλυφάδας.
Το βίντεο, σύμφωνα με την αστυνομία, δεί-
χνει μια μηχανή την οποία οδηγεί ένας άν-
δρας με μια γυναίκα συνεπιβάτη η οποία
ανεβοκατεβαίνει τουλάχιστον 3 φορές την
λεωφόρο Ι. Μεταξά.
Λίγο πριν την έκρηξη, η γυναίκα κατεβαίνει

από τη μηχανή κρατώντας στα χέρια της μια

πλαστική σακούλα εμφανώς βαριά. Σύμφωνα
με τους πυροτεχνουργούς περιείχε τουλάχι-
στον 10 κιλά δυναμίτη.
Με την σακούλα στα χέρια, κατευθύνεται στο
κατάστημα Celestino και την αφήνει μπρο-
στά στην βιτρίνα. Στη συνέχεια τρέχει προς
τη μηχανή και μαζί με το συνεργό της εξα-
φανίζονται με μεγάλη ταχύτητα.

Λίγα λεπτά αργότερα σημειωθηκε η ισχυρό-
τατη έκρηξη η οποία προκαλεσε μεγάλες υλι-
κές ζημιές σε τουλάχιστον 50 καταστήματα.
Σαν από θαύμα δεν υπήρξε κανένας τραυμα-
τισμός κάποιου περαστικού και το αξιοπε-
ρίεργο της υπόθεσης είναι, πως όλα αυτά
συνέβησαν λίγα μόλις μέτρα από το Α.Τ. Γλυ-
φάδας.

Καθάρισαν
την Αιξωνή Γλυφάδας

Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, ο Σύνδεσμος
Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) σε

συνεργασία με τον ΣΚΑΪ, τον Δήμο Γλυφάδας την
Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Γλυφάδας
και τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο «Ώρα για
Δράση» πραγματοποίησαν καθαρισμό από τα
σκουπίδια στην περιοχή Αιξωνής Γλυφάδας
στους πρόποδες του Υμηττού.
Στην εκδήλωση, όπου μαζεύτηκαν αρκετοί τόνοι
απορριμμάτων ανταποκρίθηκαν συμμετέχοντας
παρά το κρύο και την υγρασία, πολλοί μαθητές
και κάτοικοι της περιοχής.

Ο δήμος Γλυφάδας ψέκασε
τους κάδους απορριμμάτων

Με στόχο την αποφυγή μετάδοσης μολυσμα-
τικών ασθενειών, από τη συσσώρευση των

απορριμμάτων, λόγω της συνεχιζόμενης απερ-
γίας, η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Γλυ-
φάδας, προχώρησε άμεσα στον ψεκασμό των
κάδων αλλά και των απορριμμάτων που βρί-
σκονται γύρω από αυτούς, μετά και από την ανα-
κοίνωση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (Κ.Ε.ΕΛ.Π.ΝΟ) για το πρόβλημα της
συσσώρευσης απορριμμάτων.

Αντάμωμα Ηπειρωτών

Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου έγινε το δεύτερο
αντάμωμα των Ηπειρωτών Γλυφάδας στη

θέση Πατητήρι . Η αθρόα και μεγαλειώδης προ-
σέλευση του κόσμου προσέδωσε στην εκδή-
λωση χαρακτηριστικά ηπειρώτικου πανηγυριού.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
δήμαρχος Γλυφάδας κ. Κόκορης και μέλη του δη-
μοτικού συμβουλίου, ο αντιπρόεδρος της Πανη-
πειρωτικής Ομοσπονδίας κ. Kωνής, εκπρόσωποι
αδελφοτήτων και άλλων φορέων και φυσικά πλή-
θος κόσμου.
Η ορχήστρα του καλλιτέχνη κλαρινίστα Μ. Μπο-
ροδήμου ικανοποίησε όλες τις επιθυμίες των πα-
ρευρισκομένων και το γλέντι κράτησε μέχρι τις
πρωινές ώρες.
Ο πρόεδρος κ. Ζιάκας και τα μέλη του διοικητι-
κού συμβουλίου Ηπειρωτών Γλυφάδας ευχαρι-
στούν όλους και υπόσχονται η επόμενη
εκδήλωση να είναι καλλίτερη της φετινής.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ στα 3Β

Έχασε το δρόμο προς το Υπουργείο η αίτηση
γνωμοδότησης για τον Γρ. Κασιδόκωστα;

Είναι αλήθεια ότι ακόμα δεν έχει επιδοθεί στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών η αίτηση γνωμοδότησης για το τι

προβλέπεται από το νόμο για την παρατεταμένη απουσία
του Δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα από τα καθήκοντά
του, λόγω φυσικά της περιπέτειας της υγείας του; Πλη-
ροφορίες μας φέρουν ο φάκελλος να έχει επιδοθεί στην
Περιφέρεια και συγκεκριμένα στον γραμματέα κύριο Λια-
κόπουλο ενώ έχει "σκαλώσει" η δεύτερη επίδοση στο
Υπουργείο. Η δικαιολογία των απεργειών και των κατα-
λήψεων μάλλον δεν ευσταθεί.
Λέτε να επαληθευθούν οι κακές γλώσσες, που λένε ότι ο
κύριος Αναπληρωτής Δημάρχου κ. Πανάς "προτιμά" την
Περιφέρεια κι όχι το Υπουργείο;
Επίσης οι κακές γλώσσες αναρωτιούνται μήπως ακόμα
δεν έχουν βρει ποιος θα παραλάβει το φάκελλο και θα
γνωμοδοτήσει στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου;
Ο νοών νοείτο...

Τους γύρισε το ένταλμα πίσω;

Αληθεύει ότι η Επίτροπος αρνήθηκε να υπογράψει και
τους γύρισε πίσω το ένταλμα πληρωμής της "Ειδικής

Συμβούλου, επί των Οικονομικών" του Δήμου Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης κυρίας Κριτζάλη, ζητώντας πε-
ρισσότερα στοιχεία για την προϋπηρεσία και την πρόσ-
ληψή της;

Υπερασπίστηκε το έργο
της παράταξης

Την υπεράσπιση του έργου της παράταξης απ' ότι φά-
νηκε ανέλαβε η δημοτική σύμβουλος Νανά Κάραγιαν,

στο δημοτικό συμβούλιο της 10ης Οκτωβρίου.
Έτσι ενώ οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι (Διοίκησης Δ. Δαβά-
κης και Καθαριότητας Γ. Μαρτίνου) δεν μίλησαν καθόλου,
η Ν. Καραγιάν, σε έντονο ύψος εγκάλεσε την Ηλέκτρα
Τσιριγώτη για τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας
στην ανακοίνωσή της.
Όπως είναι γνωστό, η κυρία Τσιριγώτη εκτός από το θέμα
της νομιμότητας της παρούσας κατάστασης στο Δήμο
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, έθετε και θέματα αποτε-
λεσματικότητας των υπηρεσιών.
Σημειώνεται πως η κυρία Μαρτίνου απεχώρησε ενώ ο Δη-
μήτρης Δαβάκης παρακολουθούσε την εξέλιξη του Δημο-
τικού Συμβουλίου από τις θέσεις του κοινού.

Ερωτήσεις προς
τον Δημαρχεύοντα Σπύρο Πανά

1. Σε ποιο ιδιωτικό Νομικό Γραφείο έχει απευθυνθεί ο
Δήμος για την ερμηνεία του Καλλικρατικού Νόμου σχε-
τικά με την απουσία του Δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα;

2. Ποια θα είναι η αμοιβή του γραφείου; (Πληροφορίες
μας φέρουν πως η αμοιβή για τέτοιου είδους γνωμοδο-
τήσεις κυμαίνεται ανάμεσα σε 10 και 15.000 ευρώ).

3. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει περάσει από την Οικονο-
μική Επιτροπή σχετικό αίτημα;

4. Γιατί δεν αρκέστηκε ο δημαρχεύων στην άποψη του
Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας που όπως
ακούσαμε δια στόματος του ιδίου, είπαν ότι ο Δήμαρχος
πρέπει μόνος του να ζητήσει την αντικατάστασή του ή όχι;
Τι χρεία υπήρχε να απευθυνθεί ο Δήμος σε ιδιωτικό Νο-
μικό Γραφείο;

Υ.Γ.1. Περισσεύουν στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-
μένης τα 10 -15.000 ευρώ για τη γνωμάτευση;

Υ.Γ.2. Αληθεύει ότι δεν θα τα πληρώσει ο Δήμος και θα τα
πληρώσει κάποιος "άλλος";

Έκρηξη βόµβας στο κέντρο της Γλυφάδας
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επικαιρότητα

Α
πόσπασμα της ομιλίας του βουλευτή
Μ. Βαρβιτσιώτη στη Βουλή για
ΠΙΚΠΑ και Ασκληπείο Βούλας

«Μόνο στην περιφέρεια της Αττικής –και
απορώ γιατί ο συνάδελφος ο κ. Λοβέρδος
ξέρει πολύ καλά την Αττική μια και είναι και
Βουλευτής Β΄ Αθηνών- συγχωνεύεται το
αναρρωτήριο της Πεντέλης με την Παιδό-
πολη της Αγίας Βαρβάρας στη Νέα Σμύρνη,
με την Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας στο Κα-
λαμάκι και παράλληλα συγχωνεύεται σε
άλλο οργανισμό το θεραπευτήριο χρόνιων
παθήσεων Ανατολικής Αττικής του Ελληνι-
κού με το θεραπευτήριο χρόνιων παθή-
σεων των Μελισσίων.
Καταλαβαίνετε τι ζητάτε από αυτούς τους δι-
οικητές να κάνουν; Να είναι δηλαδή όλη
την ημέρα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι θα
τρώνε όλη την ημέρα τους. Δεν βγαίνουν
χωροταξικά. Αν θέλετε να μειώσετε ακρι-
βώς τα έξοδα, δεν βγαίνουν χωροταξικά.
Θα σας πω μία πρόταση, γιατί θεωρώ ότι

αυτή η κυβέρνηση έχει χάσει το μπούσουλα
σε όλα τα επίπεδα. Ασχολείστε με το
ΠΙΚΠΑ της Βούλας. Το ΠΙΚΠΑ της Βούλας
φιλοξενεί περίπου 30 παιδιά σε εγκατα-
στάσεις του 1950, αν και ανακαινίστηκαν
το τελευταίο διάστημα. Βρίσκεται σε ένα οι-
κόπεδο 230 στρεμμάτων εφάμιλλο του
Αστέρα της Βουλιαγμένης, ίσως ένα από τα
καλύτερα οικόπεδα της Αττικής, αξίας ενός
τουλάχιστον δισεκατομμυρίου ευρώ, το
οποίο αν αξιοποιούσατε θα μπορούσατε
μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να
χρηματοδοτήσετε μία προνοιακή πολιτική
για όλη τη χώρα.
Εσείς αντί να πάτε να βρείτε έναν τρόπο να
αξιοποιήσετε αυτό το ακίνητο και να χρη-
ματοδοτήσετε μία προνοιακή πολιτική, το
μόνο που κάνετε είναι να το συγχωνεύετε
με ένα άλλο θεραπευτήριο χρόνιων παθή-
σεων. Μα είναι σοβαρή πολιτική αυτή; Αυτή
είναι η μεταρρύθμιση; Έτσι θα αλλάξετε τον
τόπο; Έχετε ένα ακίνητο 230 στρέμματα,
παραλιακό, το οποίο συνορεύει με έκταση
της Εθνικής Τράπεζας που ήταν τουριστικά
αξιοποιήσιμη και σήμερα δεν αξιοποιείται
με τον τρόπο με τον οποίο θέλει.
Θέλετε να φέρετε επενδύσεις. Ψάχνετε να
βρείτε χώρους, τους οποίους θα αξιοποι-
ήσετε τουριστικά μέσα στο αστικό κέντρο
και διατηρείτε αυτό το ίδρυμα εκεί, αντί
άμεσα να προκηρύξετε ένα διεθνή διαγω-
νισμό για την εκμετάλλευση του ακινήτου
και από τα έσοδα αυτού να φτιάξετε και ένα

χώρο που να ταιριάζει με τη φιλοσοφία της
εποχής και την πρόοδο της επιστήμης, ώστε
να φιλοξενηθούν αυτά τα παιδιά και ακόμα
περισσότερα, τα οποία ενδεχομένως έχουν
ανάγκη.
Παράλληλα στην ίδια γειτονιά –για να δείτε
πόση περιουσία, του Υπουργείου σας, δεν
μιλάω για περιουσία κανενός άλλου Υπουρ-
γείου, μένει ανεκμετάλλευτη- ακριβώς απέ-
ναντι βρίσκεται το Ασκληπιείο της Βούλας.
Το Ασκληπιείο της Βούλας βρίσκεται πάλι
σε ένα οικόπεδο εξαιρετικά προνομιακό.
Όμως το ίδιο το Ασκληπιείο είναι κατακερ-
ματισμένο σε κτήρια, τα οποία είναι πάλι της
εποχής του Β΄ παγκοσμίου πολέμου –ορι-
σμένα από αυτά- οι διοικητικές του υπηρε-
σίες είναι πολύ μακριά από τα ιατρεία, τα
χειρουργεία βρίσκονται σε άλλο κτήριο
από ό,τι βρίσκεται η κλινική και αντί να
αξιοποιήσετε σε συνεργασία με τον Ερυ-
θρό Σταυρό αυτό το ακίνητο και να χτιστεί
ένα καινούριο, σοβαρό, αξιοπρεπές, σύγ-
χρονο, λειτουργικό νοσοκομείο για τα
Νότια Προάστια, έχετε αφήσει τις οποιεσ-
δήποτε συζητήσεις στις καλένδες.
Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι πραγματικά μ'
αυτό το νομοσχέδιο σπαταλάτε χρόνο, δη-
μιουργείτε γραφειοκρατικές διαδικασίες,
υποβάλλετε όλο το σύστημα σε μία γρα-
φειοκρατική ταλαιπωρία, με στόχο να κερ-
δίσετε 730.000 ευρώ και χάνετε την ουσία
που είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περι-
ουσίας των προνοιακών ιδρυμάτων».

Για μια βιώσιμη έξοδο
από την κρίση

Βασική μας θέση είναι ότι, πέρα από την παγκόσμια αρνητική
οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών και από το γεγονός

ότι για τριάντα χρόνια ζήσαμε, ως κοινωνία και ως κράτος, ένα ξέ-
φρενο καταναλωτικό πάρτι, βασισμένο σε δανεικά χρήματα, τα
βαθύτερα αίτια της σημερινής κρίσης είναι η απαξίωση θεσμών και
η εγκατάλειψη παραδοσιακών αξιών, με κύριους υπαίτιους τις κομ-
ματικές ηγεσίες και το πολιτικό προσωπικό που τις υπηρέτησε, από
το 1981 μέχρι σήμερα. Και τούτο διότι, δεν προώθησαν την αξιο-
κρατία και δεν επέβαλαν τη διαφάνεια στον δημόσιο βίο, ενώ, αν-
τιθέτως, άσκησαν πολιτική προσδιοριζόμενη από τις πελατειακές
σχέσεις και τη διαπλοκή και έθεσαν το πολιτικό κόστος πάνω από
το δημόσιο και εθνικό συμφέρον.
Πεποίθησή μας είναι ότι, η έξοδος από τη σημερινή κρίση δεν
μπορεί να καταστεί βιώσιμη μακροπρόθεσμα, αν, πέρα και ανε-
ξάρτητα από οικονομικά μέτρα, δεν προωθήσουμε ως κοινωνία,
με απόλυτη προτεραιότητα, τα εξής: Πρώτον, την αναμόρφωση
και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών, με έμφαση στην ριζική ανα-
θεώρηση του Συντάγματος. Δεύτερον, την εκ βάθρων ανασύ-
σταση του αποτυχημένου και σε μεγάλο βαθμό διεφθαρμένου
κομματικού μας συστήματος. Τρίτον, τον περιορισμό του κράτους
και του δημόσιου τομέα και την πλήρη εξυγίανση και ανασυγκρό-
τησή τους. Τέταρτον, την επιβολή όρων διαφάνειας σε όλους τους
τομείς και σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου. Πέμπτον, τη θε-
σμική ενσάρκωση του ευρωπαϊκού οράματος για οικονομική και
πολιτική ένωση, με έμφαση στην ενδυνάμωση των δημοκρατικών
θεσμών, την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη των λαών.
Έκτον, μια «επανάσταση ήθους», με έμφαση στον σεβασμό των
θεσμών και στην διαμόρφωση κοινωνικής και περιβαλλοντικής
συνείδησης στους πολίτες.

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ, Απόλλωνος 10, Βούλα
www.enosipolitonvoulas.blogspot.com

Eκδήλωση για
την Αρχαία Βούλα-Βουλιαγμένη

To Πολιτιστικό Τμήμα του Συλλόγου Εναλλακτική Δράση διορ-
γανώνει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 7.30 μ.μ. εκδήλωση για την

ιστορία της Αρχαίας Βούλας-Βουλιαγμένης.
Θέμα: Οι αρχαιολογικοί θησαυροί του Αρχαίου Δήμου Αλών
Αιξωνιδών (Βούλας-Βουλιαγμένης) και η ανάγκη για προστα-
σία και ανάδειξή τους. Η εκδήλωση θα γίνει στην Πνευματική
Εστία Δήμου Βούλας, Αγίου Ιωάννου 3 (Κεντρική Πλατεία Βού-
λας).
Ομιλητής: Μάκης Σταύρου Ιστορικός
(Η ιστορική αφήγηση θα συνοδεύεται από προβολή φωτογρα-
φιών)

Ο Σύλλογος Εργαζομένων
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης ευχαριστεί

Ευχαριστούμε τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης και ειδικότερα τους κ.κ.:
Μαρτίνου Γεωργία Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου
Αργυρουδάκη Ελευθέριο Αντιδήμαρχο Βάρης
Σίνα – Χόβρη Μαρία Δημοτική Σύμβουλο
Αργυροπούλου Λυδία Δημοτική Σύμβουλο
Τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Βάρης
Τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Βουλιαγμένης
Tην Εθελοντική Ομάδα Βάρης
Τους εργαζομένους του Δήμου
καθώς και όλους όσους συμμετείχαν στο κάλεσμα του Συλλόγου
των Υπαλλήλων Δήμου Βούλας για τον εθελοντικό καθαρισμό του
Δήμου μας που έγινε στις 22 Οκτωβρίου 2011.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΣΚΕΝΤΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ:
Το ΠΙΚΠΑ Βούλας βρίσκεται σε οικόπεδο αξίας 1 δις ευρώ

ΟΌμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» συνε-
χίζοντας – για πέμπτη συνεχή χρονιά -

την ενίσχυση της παιδείας και την προώθηση
της δια βίου μάθησης, δημιούργησε
το Μεγάλο Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑ-
ΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙ-
ΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΟΜΑΔΩΝ».

Το Πρόγραμμα αυτό προσκαλεί όλους τους
πολίτες να συμμετάσχουν σε Επιμορφωτικά
Σεμινάρια αλλά δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε
άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά
ομάδες (άνεργοι, ηλικιωμένοι, άποροι κ.α.),
σε περιθαλπόμενους και σε ιδρύματα. Με
αυτό τον τρόπο, θα προσφερθεί η πρόσβαση
στην μάθηση και στη δημιουργική απασχό-
ληση - χωρίς διακρίσεις - δημιουργώντας νέες
προοπτικές και ενίσχυση δεξιοτήτων και ικα-
νοτήτων.
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διεξαχθούν
στις κάτωθι θεματικές:
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Ίντερνετ
Ποίηση και Λογοτεχνία
Ψυχολογία - Κοινωνιολογία

Φωτογραφία
Ζωγραφική
Διαιτολογία - Διατροφή
Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική
Περιβαλλοντική Αγωγή
Α' Βοήθειες
Κολύμβηση – Ασφάλεια στο νερό
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις
Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία
Τεχνική Πωλήσεων – Εξυπηρέτηση Πελατών
Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών – Βα-
σικές Αρχές Μάρκετινγκ
Ισπανική Γλώσσα (ενδέχεται να προστεθούν
και άλλες όπως Ρώσικα, Τούρκικα και Αρα-
βικά)
Δημιουργική Απασχόληση με Ήχο και Εικόνα
(Για παιδιά έως δέκα ετών)
Κιθάρα (Για παιδιά)
Συμβουλευτική Γονέων για παιδιά και έφη-
βους με μαθησιακές δυσκολίες ή/και Αναπη-
ρίες.
Οι δραστηριότητες του Προγράμματος θα
συνδέονται με το τμήμα Νομικής Υποστήρι-
ξης και το τμήμα Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας
και Αλληλεγγύης του Ομίλου «Νέοι Ορίζον-
τες Φιλίας», με σκοπό την παροχή και την

εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος
κοινωνικής βοήθειας και στήριξης (νομική
βοήθεια, προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας
με τρόφιμα, ρουχισμό κ.α.) σε όσους ανθρώ-
πους έχουν ανάγκη, με συνέχεια και διάρκεια.
Υποστηρικτικό ρόλο έχει η νέα βιβλιοθήκη
του Ομίλου με έργα Ελλήνων και ξένων συγ-
γραφέων, η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά
στην ενίσχυση γνώσεων και ανάπτυξης του
πνεύματος και των γραμμάτων.
Τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια θα διεξαχθούν
από αξιόλογους εισηγητές – επιμορφωτές με
σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στα αντι-
κείμενα τους.
Με το πέρας των μαθημάτων θα δοθούν βε-
βαιώσεις παρακολούθησης.
Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής έως 24
Οκτωβρίου 2011
Τηλ. επικοινωνίας 210 - 9657957

Ο Γενικός Γραμματέας
Στυλιανός Ψιμουλάκης

ΟΜΙΛΟΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ»,
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑTTΙΚΗΣ – Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
28, ΒΟΥΛΑ, ΤΚ 16673

Μεγάλο πρόγραμμα "Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης"
από τους Νέους Ορίζοντες Φιλίας
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Δημοτικό ρεπορτάζ

Μία ακόμα χαμένη υπόθεση προστίθεται
στο Νομικό Τμήμα του πρώην Δήμου
Βούλας και νυν Βάρης - Βούλας - Βου-

λιαγμένης. Αυτή της διεκδίκησης του παραλιακού
μετώπου της Βούλας από την Μ.Ε.Ε.Κ.Β. (Μετο-
χική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας).
Το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα αφού πρόφατα
αναφέρθηκε δια στόματος Γρηγόρη Κασιδόκω-
στα σε δημοτικό συμβούλιο (πριν την ασθένειά
του) και μάλιστα με τέτοιο τρόπο (ουσιαστικά κα-
λούσε τον Άγγελο Αποστολάτο να τους εξηγήσει
πως χάθηκαν αυτές οι δίκες), που προκάλεσε την
έγγραφη, λεπτομερή απάντηση από τον πρ. Δή-
μαρχο Βούλας.
Λανθασμένους χειρισμούς καταλογίζει ο πρ. Δή-
μαρχος στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου και συγ-
κεκριμένα αναφέρει χαρακτηριστικά "είναι
απορίας άξιο πως ένας έμπειρος δικηγόρος κα-
ταφέρνει να δικασθεί ερήμην για ένα τόσο σο-
βαρό ζήτημα και εκ των υστέρων να χάσει όλους
τους βαθμούς δικαιοδοσίας...).
Η συγκεκριμένη εταιρεία όχι μόνο διεκδικεί το
παραλιακό μέτωπο από το Ασκληπιείο έως και το
ΝΑΟΒ, αλλά διεκδικεί και έντοκη αποζημίωση
για οικονομική ζημία που υπέστη τόσα χρόνια
από τη μη εκμετάλλευση εκ μέρους της, της συγ-
κεκριμένης έκτασης!

Το πλήρες κείμενο του Άγγελου Αποστολάτου
έχει ως ακολούθως:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η πρώην Κοινότητα Βούλας, μετέπειτα ο Δήμος Βού-
λας και νυν Δήμος Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης,
κατά την περίοδο αρχόμενη από το έτος 1968 (αμέ-
σως μετά την διάνοιξη της παραλιακής λεωφόρου)
μέχρι και σήμερα 2011, νέμεται “Διανοία Κυρίου”
την παραλιακή έκταση η οποία κείται κάτωθι της λε-
φόρου Καραμανλή και εκτείνεται από το Νοσοκο-
μείο Ασκληπιείο έως και τον ΝΑΟΒ.
Ο Δήμος ασκεί καθ' όλο το ως άνω χρονικό διά-
στημα αδιάλειπτα, ανενόχλητα και αδιαμφισβήτητα
διοίκηση και διαχείριση της εν λόγω περιοχής, δρα-
στηριοποιούμενος από τη μια πλευρά επιχειρηματικά
και από την άλλη κατασκευάζοντας με δικές του δα-
πάνες και με την αρωγή του ελληνικού δημοσίου δη-
μοτικά έργα. Μάλιστα τα τελευταία σαράντα και
πλέον έτη, χάρη στην επιχειρηματική του δραστη-
ριότητα, αποκερδαίνει σημαντικά οικονομικά οφέλη,
τα οποία αποτελούν σημαντικό κονδύλι στον προ-
ϋπολογισμό του Δήμου.

Συγκεκριμένα:
Από το έτος 1968 η Κοινότητα Βούλας μίσθωνε την
ως άνω έκταση σε τρίτους, επιχειρηματίες, οι οποίοι
την χρησιμοποιούσαν ως εκθεσιακό χώρο, λούνα
παρκ, τσίρκο κλπ.

Από το έτος 1987 και επί δημαρχίας Άγγελου Απο-
στολάτου, ο Δήμος απέβαλλε τις επί πολλά χρόνια
παράνομα εγκατεστημένες καντίνες και παράγκες που
λειτουργούσαν ως αναψυκτήρια και ταβέρνες όπως
Παλίρροια, Αντύπας, Αρχιπέλαγος και άλλα τα οποία
μάλιστα διοχέτευαν τα λύμματά τους στην θάλασσα,
καθαρίζοντας επιμελώς τον παραλιακό χώρο, μετα-
τρέποντάς τον, με αυτόν τον τρόπο, σε ιδιαιτέρου
κάλλους χώρο αναψυχής. Ο Δήμος μετά από λε-
πτομερή μελέτη, προχώρησε, κατά την ως άνω πε-
ρίοδο, σε ολική αναμόρφωση του συνόλου της
ανωτέρω παραλιακής ζώνης, αναδεικνύοντας την σε

πραγματικό στολίδι της περιοχής με την δημιουργία
ελεύθερης παραλίας κολύμβησης, αναψυχής περιπά-
του και άθλησης υπερτοπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα:
- Καθάρισε την παραλία και δημιούργησε προσβά-
σεις προς την θάλασσα
- Δημιούργησε χώρους στάθμευσης επί της Λ. Κα-
ραμανλή προς την πλευρά της θάλασσας εκατοντά-
δων θέσεων
- Κατεδάφισε τα παράνομα κτίσματα (Παλίρροια,
Αρχιπέλαγος, Αντύπας κλπ)
- Κατεδάφισε παντός είδους αυθαίρετη εγκατάσταση
επί όλου του ως άνω παραλιακού μετώπου
- Τοποθέτησε παγκάκια, εγκατέστησε δημοτικό φω-
τισμό και ποτιστικά δίκτυα των διαμορφωμένων
πλέον κήπων
- Κατασκεύασε το ανοικτό δημοτικό θέατρο ΣΟΦΙΑ
ΒΕΜΠΟ
- Κατασκεύασε ανοιχτά παιδικά πάρκα
- Κατασκεύασε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
- Κατασκεύασε μεγάλης έκτασης πεζοδρόμους με κυ-
βόλιθους χιλιάδων μέτρων
- Εξέδωσε οικοδομική άδεια και κατασκεύασε το
Αναψυκτήριο - καφέ ΝΥΜΦΕΣ και σήμερα ΝΟΤΟΣ
- Με απόφαση του ΔΣ του Δήμου Βούλας, τοποθε-
τήθηκε ο ανδριάντας του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ από την Ενωση Κρητών.
- Το Ελληνικό Δημόσιο χρηματοδότησε σημαντικό
μέρος της κατασκευής και διαμόρφωσης των ανω-
τέρω περιγραφέντων έργων και επιπλέον διέθεσε
εκατοντάδες εκατομμύρια δραχμές για την κατα-
σκευή ιδιαίτερα μεγάλης έκτασης και σημαντικότα-
της λειτουργικότητας αποχετευτικού δικτύου
λυμάτων και ομβρίων καθώς και έργων αντιστήρι-
ξης πρανών.
- Το ως άνω έργο αναμόρφωσης της συγκεκριμένης
παραλιακής ζώνης ξεκίνησε το έτος 1980, επιτα-
χύνθηκε όμως σημαντικά η πρόοδός του από το
έτος 1987 και εντεύθεν, για να ολοκληρωθεί το
έτος 1994 με την αποπεράτωση του αναψυκτηρίου
καφέ ΝΥΜΦΕΣ και σήμερα ΝΟΤΟΣ.
- Το έτος 1986 ο Δήμος πέτυχε την παραχώρηση
και του ακινήτου πρώην ΠΑΜΕΛΑΣ όπου από τότε

και μέχρι σήμερα στεγάζεται το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥ-
ΛΑΣ.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ

Όπως αναφέρθηκε η Κοινότητα Βούλας και κατόπιν
ο Δήμος, καθ’ όλο το ως άνω χρονικό διάστημα
(πλέον των σαράντα ετών, για να μην ανατρέξουμε
στο έτος 1936) προβαίνει σε αδιάλειπτη σειρά δια-
κατοχικών πράξεων επί της συγκεκριμένης παραλια-
κής έκτασης. Η καλόπιστη αυτή συμπεριφορά του
Δήμου τον έχει καταστήσει κύριο της επίδικης έκτα-
σης λόγω χρησικτησίας*.
Ενώ ακόμα και για έναν πρωτοετή φοιτητή της Νο-
μικής Σχολής είναι πλήρως αυτονόητο ότι ο Δήμος
Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης είναι πλέον κύριος
της ως άνω παραλιακής έκτασης, τα ελληνικά δικα-
στήρια έκριναν παραδόξως το αντίθετο... Και αυτό
εξαιτίας μια αλληλουχίας λανθασμένων χειρισμών
από μέρους του Δήμου και της νομικής υπηρεσίας
του Δήμου.
Πώς ο Δήμος και η νομική υπηρεσία του Δήμου κα-
τάφερε, μετά από τόσες διακατοχικές πράξεις επί
άνω των σαράντα ετών στις οποίες είχε προβεί ο
Δήμος ανενόχλητος έως το 2011, να αποδείξει ότι
ο Δήμος είναι άσχετος με την παραλιακή ζώνη, είναι
απορίας άξιον...
Και τώρα ο Δήμος κινδυνεύει να χάσει σημαντικά
έσοδα, τα οποία δημιούργησε με δικές του δαπά-
νες, αξιοποιώντας έκταση που δικαιωματικά ανήκει
σε αυτόν και στους δημότες του.
Και φυσικά η ΜΕΕΚΒ αφού δικαιώθηκε χωρίς φυ-
σική και ουσιαστική ύπαρξη αντιδίκου, συνεχίζει
ακάθεκτη την πορεία της, διεκδικώντας δικαστικά,
δυνάμει της με αρ. 1612/2010 απόφασης του
Αρείου Πάγου, τα Ο.Τ. 472, 473, 474, Κ4, Κ5, Κ6,
Κ7 και Κ8, όπως και επίσης αποζημίωση κατά του
Δήμου, ύψους 12.144.332,00 ευρώ νομιμοτόκως
βάσει των διατάξεων περί αδικαιολογήτου πλουτι-
σμού, επειδή δήθεν ο Δήμος της αποστέρησε τη δυ-
νατότητα εκμετάλλευσης των Ο.Τ. 472, 473 και 474
επί σειρά ετών.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΥΛΟΓΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

- Πού ήταν οι επί σαράντα και πλέον έτη φερόμενοι
μέτοχοι της ΜΕΕΚΒ οι οποίοι έβλεπαν την περιου-
σία τους να χάνεται αλλά παρόλα αυτά παρακολου-
θούσαν στωϊκά;
- Για ποιό λόγο δεν κατέφευγαν σε ένδικα μέσα χρό-
νια πριν, όταν δεν είχε ακόμα συμπληρωθεί ο χρό-
νος χρησικτησίας, προκειμένου να σταματήσουν την
κατασκευή των έργων;
- Γιατί κατέθεσαν την διεκδικητική αγωγή τον Σε-
πτέμβριο του 2001 και μάλιστα όταν ήδη είχε αλλά-
ξει η διοίκηση του Δήμου (μετά την παραίτηση
Αποστολάτου)
- Γιατί στις 29.1.2002 η αγωγή των φερόμενων
ιδιοκτητών, δικάστηκε ερήμην του Δήμου;
- Γιατί η τότε κοινότητα Βούλας δεν επιβάρυνε τους
φερόμενους ως ιδιοκτήτες με τα νόμιμα τέλη αποχέ-
τευσης, πεζοδρομίων, καθαριότητας, φωτισμού,
ακάλυπτων χώρων και ένταξης στο σχέδιο πόλης;

ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ

- ΓΙΑΤΙ ο Δήμος δεν ενημέρωσε και δεν αιτήθηκε την
παρέμβαση της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου
κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε όλους τους βαθ-
μούς δικαιοδοσίας; Και μάλιστα όταν ο Δήμος εμ-
μέσως είχε αποδεχθεί ως ιδιοκτήτη το Ελληνικό

Δημόσιο με το Μνημόνιο που υπέγραψε. (η υπο-
γράμμιση της Σύνταξης).
- ΓΙΑΤΙ ο Δήμος δεν αιτήθηκε την συνδρομή και την
μαρτυρία όλων των πρώην Κοινοταρχών και Δη-
μάρχων, οι οποίοι έχουν ίδια γνώση της υπόθεσης
και διαθέτουν τόσο την θέληση όσο και την ικανό-
τητα να στηρίξουν τα νόμιμα και δίκαια συμφέροντα
της πόλης τους, την οποία υπηρέτησαν πιστά επί
σειρά ετών; (Σ.Σ. και παντός αρμοδίου, καθώς και
του αρχείου του Δήμου, στο οποίο ευρίσκεται απο-
δεικτικό υλικό, όπως είμαστε σε θέση να γνωρί-
ζουμε).

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΕΚΒ

- Ποιό είναι το νόμιμο καθεστώς της ΜΕΕΚΒ; Τελεί
υπό εκκαθάριση ή όχι;
- Τα φυσικά πρόσωπα που την εκπροσωπούν νομι-
μοποιούνται να παρίστανται δικαστικώς και να προ-
βαίνουν στις ως άνω πράξεις διεκδίκησης εις βάρος
περιουσίας του Δήμου;
- Έχει η ως άνω εταιρεία δηλώσει στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. τις διεκδικούμενες από εκείνη εκτάσεις, οι
οποίες φυσικά τυγχάνουν ιδιαίτερα μεγάλης αξίας;
- Ποιός από τους δύο διεκδικητές δήλωσε τις εκτά-
σεις αυτές στο Εθνικό Κτηματολόγιο και αν όχι γιατί;

Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,

Σας καλώ να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων,
παραμερίζοντας κάθε μικροπολιτική τακτική, καθώς
η διεκδίκηση των ως άνω εκτάσεων από την πλευρά
μιας εταιρείας – φάντασμα όλα αυτά τα χρόνια, εκτά-
σεων απαράμιλλου κάλλους και αξίας, θίγει κατά-
φωρα, βάναυσα και άνευ ουδεμίας νόμιμης και
δίκαιης βάσης, τα πραγματικά και αναφαίρετα δι-
καιώματα των δημοτών και της πόλης μας.

ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΟΠΩΣ:

ΖΗΤΗΣΕΤΕ την μαρτυρία των διοικησάντων την
Κοινότητα Βούλας και μετέπειτα τον Δήμο Βούλας.

ΖΗΤΗΣΕΤΕ την παρέμβαση της Κτηματικής Εταιρείας
του Δημοσίου.

ΖΗΤΗΣΕΤΕ την παρέμβαση του Υπουργείου Οικο-
νομικών.

ΖΗΤΗΣΕΤΕ την συνδρομή έγκριτων νομικών, προ-
κειμένου να υπερασπισθούν και να διεκδικήσουν
αποτελεσματικά τα δίκαια συμφέροντα και δικαιώ-
ματα του Δήμου μας και μην εμπιστεύεστε πλέον νο-
μικούς που έχουν αποδείξει πανηγυρικότατα ότι
είναι αδιάφοροι (για να μη χρησιμοποιήσω βαρύτε-
ρους χαρακτηρισμούς) για την εύρυθμη λειτουργία
των θεσμών της πόλης μας, τη σωστή αντιμετώπιση
κάθε είδους θέματος και την αποτελεσματική και δί-
καιη εκπροσώπηση των δημοτών και του Δήμου μας
ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής και Δικαστικής.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα διαφυλάξουμε το αί-
σθημα της δικαιοσύνης και συγχρόνως θα είμαστε
αντάξιοι της εμπιστοσύνης που έδειξαν οι πολίτες
αυτής της πόλης στο πρόσωπό μας.

Υ.Γ. Παρακαλώ εφόσον το θέμα τεθεί προς συζή-
τηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, να κλη-
θούν όλοι οι διατελέσαντες Κοινοτάρχες και
Δήμαρχοι κατά την ως άνω περίοδο, προκειμένου
να εκθέσουν τις απόψεις τους.

Παραλιακό µέτωπο Βούλας
Το διεκδικούν ιδιώτες!

Λανθασμένους χειρισμούς καταλογίζει ο πρ. Δή-
μαρχος Άγγελος Αποστολάτος στη Νομική Υπη-
ρεσία του Δήμου.
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Εντάσεις, διαπληκτισμούς, αστοχίες, απο-
χωρήσεις, απ' όλα είχε στο δημοτικό
συμβούλιο του Δήμου Βάρης - Βούλας -

Βουλιαγμένης στις 11-19-2011. Ένα συμβού-
λιο, που ασχολήθηκε επί πέντε περίπου ώρες,
στα προ ημερησίας, με το θέμα της απουσίας
του δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα, λόγω
της περιπέτειας που έχει με την υγεία του εδώ
και πολύ καιρό.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν πάμπολλα. Το
σημαντικότερο όμως, ήταν ότι, έστω και αργά -
μετά παρέλευση 45 ημερών - ο δημαρχεύων Σπύ-
ρος Πανάς αναγκάστηκε να συζητήσει το σημαν-
τικό αυτό θέμα εκτενώς, αφού άπτεται της
νομιμότητας της λειτουργίας του Δήμου και της
εγκυρότητας των αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εμφανής ήταν η πρόθεση του Α/Α να κλείσει το
θέμα στα γρήγορα, διαβάζοντας τις γνωματεύσεις
των ιδιωτών νομικών Φλογαϊτη και Σούτη και
παρουσιάζοντας ως "ιατρική γνωμάτευση" δελ-
τίο τύπου του Ερρίκος Ντυνάν, του νοσοκομείου
στο οποίο νοσηλεύθηκε ο Γρηγόρης Κασιδόκω-
στας μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.
Η ανακοίνωση της Ηλέκτρας Τσιριγώτη, που
αναγνώστηκε από τον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, και που έθετε το θέμα της νομιμό-
τητας και γενικότερα της λειτουργίας και αποτε-
λεσματικότητας του Δήμου και των υπηρεσιών
του, άναψε τα αίματα της αντιπαράθεσης με τον
δημαρχεύοντα να την προτρέπει να παραιτηθεί.
Απόλυτα ψύχραιμη η Ηλέκτρα Τσιριγώτη
αγνόησε, την για μία ακόμα φορά προκλητική αν-
τίδραση του κ. Πανά και αιτιολόγησε την επι-
στολή της.
Στο θέμα τοποθετήθηκε η πλειοψηφία των δη-
μοτικών συμβούλων με τον νομικό δ.σ. και επί
σειρά ετών πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Ανδρέα Κάσδαγλη να επισημαίνει πως, το θέμα
είναι πιο σοβαρό απ' ότι θέλουν να το εμφανί-
σουν μερικοί, τον πρώην Δήμαρχο Βάρης γιατρό
Παναγιώτη Καπετανέα να δηλώνει πως η σοβα-
ρότερη ασθένεια είναι αυτή της συμπολίτευσης,
και να θέτει το ερώτημα ποιοι αποφάσισαν να
αποστείλουν αίτημα γνωμοδότησης στους συγ-
κεκριμένους νομικούς και όχι στα όργανα της πο-
λιτείας, και το Γιάννη Σκουμπούρη να επισημαίνει
πως αγνοήθηκαν οι θεσμοί. Ο εκπρόσωπος της
"Λαϊκής Συσπείρωσης" Κώστας Πασακυριάκος
είπε, πως, σαν παράταξη δεν τους ενδιαφέρει ο
κανιβαλισμός ενώ ο Διονύσης Κοντονής μετά
από εμπεριστατωμένη τοποθέτηση προέβλεψε
πως "θα γίνει της Κορέας" αν δεν υπάρξει επί-
σημη τοποθέτηση για το εάν υπάρχει κενό εξου-
σίας αυτή τη στιγμή στο δήμο ή όχι.

Από την πλευρά της παράταξης του Γρηγόρη Κων-
σταντέλου, απόντος του ιδίου, διαβάστηκε από
τον κύριο Ζυγούρη ανακοίνωση του συνδυα-
σμού, που αμφισβήτησε ευθέως και δεν έκανε δε-
κτές τις γνωματεύσεις των δύο νομικών,
διατυπώνοντας στο τέλος του κειμένου πρόταση
για άμεση προσφυγή στα όργανα της πολιτείας.
Η ατμόσφαιρα έγινε εκρηκτική, όταν σε παρέμ-
βαση του προέδρου Δημήτρη Αναστασίου, ο
Παντελής Κασιδόκωστας του είπε χαρακτηρι-
στικά: "μη με διακόπτεις, σε τρώμε στη μάπα επτά
μήνες τώρα!". Έξαλλος μετά από αυτό ο πρό-
εδρος διέκοψε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά και
αποχώρησε λέγοντας πως, δεν ανέχεται να τον
προσβάλλουν, και δεν επέστρεψε ποτέ, παρ' όλο
που ο Παντελής Κασιδόκωστας ζήτησε συγνώμη.

Οι προτάσεις

Στο τέλος της συζήτησης μπήκαν σε ψηφοφορία
δύο προτάσεις. Η μία, αφορούσε στο να ζητηθεί
ιατρική γνωμάτευση. Η συγκεκριμένη πρόταση
περιείχε δύο υποπροτάσεις. Η μία, να ζητηθεί
απλή ιατρική γνωμάτευση για την πορεία της
υγείας του Γρηγόρη Κασιδόκωστα και η άλλη, του
γιατρού κ. Γκολφινόπουλου, που ήθελε να ζητη-
θεί, δια μέσου εισαγγελικής παραγγελίας, γνω-
μάτευση ψυχιάτρου και νευρολόγου. Ο όρος
"εισαγγελική παραγγελία" ξένισε αρκετούς δη-
μοτικούς συμβούλους και το αποτέλεσμα αυτής
της ψηφοφορίας, τόσο για το ένα όσο και για το
άλλο σκέλος, ήταν άκαρπο.
Η δεύτερη πρόταση αφορούσε στο να αποστα-
λεί αίτημα του Δήμου στα όργανα της πολιτείας,

προκειμένου να υπάρξει επίσημη απάντηση για το
τι πρέπει κατά το νόμο να γίνει από δω και στο
εξής.
Και στην περίπτωση αυτή, κατατέθηκαν προς ψή-
φιση δύο προτάσεις. Αυτή του Σπ. Πανά, η οποία
έλεγε πως την ερώτηση προς τα όργανα της πο-
λιτείας πρέπει να διαμορφώσει η νομική υπηρε-
σία του Δήμου και η άλλη, της πλειοψηφίας του
δημοτικού συμβουλίου, που ήθελε την πρόταση
να διαμορφώνεται και να ψηφίζεται από το σώμα
εκείνη τη στιγμή.
Ήττα για τον Α/Α θα μπορούσαμε να χαρακτηρί-
σουμε το γεγονός ότι, η πλειοψηφία του Δημοτι-
κού Συμβουλίου καταψήφισε την πρότασή του,
υπερψηφίζοντας την πρόταση της Αντιπολίτευσης
έτσι όπως διατυπώθηκε από το συνδυασμό Κων-
σταντέλλου και πήρε την τελική της μορφή με τη
συμμετοχή και άλλων δημοτικών συμβούλων.
Ως δεύτερη ήττα θα μπορούσαμε να χαρακτηρί-
σουμε και το γεγονός των αποδεκτών του αιτή-
ματος του Δήμου. Ενώ ο Α/Α προσπαθούσε με
πείσμα το αίτημα να απευθυνθεί μόνο στον Γε-
νικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
κ. Λιακόπουλο, στην πρόταση που τελικώς ψηφί-
στηκε, προστέθηκε και η διεύθυνση Ο.Τ.Α. του
Υπουργείου Εσωτερικών, όπως επίσης προστέ-
θηκε και η μορφή του κατεπείγοντος.
Αναμένοντας την απάντηση για τη νομιμότητα των
αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου υπό τις
παρούσες συνθήκες από τα αρμόδια επίσημα όρ-
γανα, η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλέ-
κτρα Τσιριγώτη, αρνήθηκε να παραμείνει στη
συζήτηση των τρεχόντων θεμάτων της ημερήσιας
διατάξης και απεχώρησε. Μετά την ψήφιση του
θέματος που αφορούσε στην απουσία του Γρη-

γόρη Κασιδόκωστα απεχώρησαν και τα δύο
τρίτα των δημοτικών συμβούλων, συμπολίτευσης
και αντιπολίτευσης, αφού η ώρα είχε πάει μία μετά
τα μεσάνυχτα.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε
πως η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί
πλέον, τους μόνους που δεν εξυπηρετεί είναι οι
δημότες. Στο όνομα μίας ευαισθησίας για τον
άνθρωπο Κασιδόκωστα, αφέθηκε από την
πλευρά του δημαρχεύοντος να διαφανεί μία προ-
σπάθεια κωλυσιεργίας για πράγματα που έπρεπε
να γίνουν την επόμενη ακριβώς της απουσίας του
δημάρχου. Αυτή τη στιγμή κι έτσι όπως εξελίχ-
θηκαν οι καταστάσεις δόθηκε το δικαίωμα στους
πολίτες, να σκέπτονται ότι προσπαθεί να παρα-
μείνει στο τιμόνι του Δήμου με κάθε τρόπο. Κρίμα
για τους πολίτες του Δήμου των 3Β, που πίστε-
ψαν σ' αυτόν τον συνδυασμό και του έδωσαν το
δικαίωμα να καθορίζει τις τύχες του.

Επίλογος

Ως επίλογο και μετά τα όσα βλέπουν το φως
της δημοσιότητας γύρω από τα δημοτικά δρώ-
μενα των τελευταίων μηνών της περιοχής, και
γνωρίζοντας επί σειρά δεκαετιών πρόσωπα και
καταστάσεις, μπορούμε να πούμε πως, άνθρω-
ποι που είχαν μάθει να διοικούν επί σειρά τε-
τραετιών συνεχώς, το μικρό καράβι που
λέγεται Βουλιαγμένη, δείχνουν να έχουν "πε-
λαγώσει" απ' τη στιγμή που κλήθηκαν, απόν-
τος βέβαια του έμπειρου Κασιδόκωστα, να
κουμαντάρουν το υπερωκεάνιο που λέγεται
Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Δυ-
στυχώς...

"Έγινε της... Κορέας" στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης

Δημοτικό ρεπορτάζ

Θέμα νομιμότητας του Δημοτικού Συμβουλίου
έθεσε με την επιστολή της η Ηλέκτρα Τσιρι-
γώτη.

ο Διονύσης Κοντονής προέβλεψε πως "θα
γίνει της Κορέας" αν δεν υπάρξει επίσημη το-
ποθέτηση.

Μετά παρέλευση 45 ημερών ο δημαρχεύων
Σπύρος Πανάς, αναγκάστηκε να συζητήση το
θέμα της απουσίας του Δημάρχου.
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Η παρουσίαση της Ομάδας

Σε μια ζεστή, όμορφη και φιλική ατμόσφαιρα
έγινε η παρουσίαση της γυναικείας ομάδας

μπάσκετ του Α.Ο. Τερψιθέας, η οποία παίζει στο
πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας.
Η αντιπρόεδρος του Α.Ο Τερψιθέας Γλυφάδας
κυρία Ανδρονίκη Χατζηαναστασίου παρου-
σίασε τη νέα ομάδα, τη φανέλα αλλά και τον νέο
χορηγό του τμήματος, που είναι η γνωστή εταιρία
«Πιάτσα Καλαμάκι» .
Οι τρεις επιχειρηματίες Νίκος Καλλιγάς, Στάθης
Ζαγορίτης, Γιώργος Κυρμίζογλου, που είναι οι
ιδιοκτήτες της επιχείρησης, θα αναλάβουν τη δια-
χείριση του τμήματος με στόχο, όπως ανέφεραν
η ομάδα να μπορέσει να ανέβει στην Α1 κατηγο-
ρία.
Το "παρών" στην παρουσίαση έδωσαν ο Αντι-
δήμαρχος Γλυφάδας Στάθης Γεωργούλας, ο
πρώην Δήμαρχος Γιάννης Θεοδωρόπουλος, ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του
Δήμου Γλυφάδας βουλευτής Μιλτιάδης Βαρβι-

τσιώτης, αλλά και πολλά άλλα μέλη της τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Παρέστη επίσης ο πρόεδρος του
συνδέσμου διαιτητών ΕΣΚΑ, Θόδωρος Βιδάλης,
εκπρόσωποι τοπικών φορέων και δημοσιογρά-
φοι από ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα.
Η αντιπρόεδρος του ΑΟ Τερψιθέας Γλυφάδας
και πρόεδρος του τμήματος γυναικείου μπάσκετ,
Ανδρονίκη Χατζηαναστασίου, παρουσιάζοντας
τους νέους επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν την
ομάδα είπε: «Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα
τον κύριο Νίκο Καλλιγά, τον κύριο Στάθη Ζα-
γορίτη και τον κύριο Γιώργο Κυρμίζογλου, οι
οποίοι σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία
όχι μόνο για το μπάσκετ αλλά και για όλη τη
χώρα, επενδύουν στην ομάδα της Τερψιθέας Γλυ-
φάδας και βοηθάνε αυτή την προσπάθεια που
έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια. Τους κα-
λωσορίζω στον σύλλογο και κατ’ επέκταση τους
παραχωρώ και την προεδρία του τμήματος. Εγώ
θα είμαι πάντα κοντά στην ομάδα και θα βοηθάω
με κάθε τρόπο το τμήμα με γνώμονα πάντα το
συμφέρον και τη συνεχή πρόοδο της ομάδας¨.

Ο ένας εκ των τριών επιχειρηματιών του «Πιά-
τσα Καλαμάκι», ο Νίκος Καλλιγάς ανέφερε: «Εί-
μαστε αρκετά ευχαριστημένοι από την
προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα. Το κλίμα
είναι πολύ καλό και θέλουμε να βοηθήσουμε και
εμείς όσο μπορούμε, ώστε η ομάδα να ανέβει
στην Α1 κατηγορία. Αυτός είναι ο στόχος μας και
για αυτό θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί στον σύλ-
λογο να το πετύχουμε. Δουλεύουμε όλοι
σκληρά, ο καθένας από το πόστο του και ελπί-
ζουμε το αποτέλεσμα να μας δικαιώσει».
Ο Στέφανος Παπασπυριδάκος βρίσκεται στον
πάγκο της ομάδας εδώ και έξι χρόνια με τον
άμεσο συνεργάτη του, Μάριο Μπορίνο και έχουν
χτίσει αυτή την ομάδα από το μηδέν, όπως τό-
νισε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «εγώ δεν
θέλω να πω για στόχους. Το σημαντικό είναι ότι
αυτή η ομάδα έφτασε εδώ μετά από μια μεγάλη
προσπάθεια και αφού πριν από έξι χρόνια που
αναλάβαμε με τον Μάριο το τμήμα, δεν είχε ούτε
ένα δελτίο παίκτριας στο γυναικείο.

Α.Γ.Ο.Γ. ΕΥΡΥΑΛΗ
Αρχή προετοιμασίας για το
ανδρικό

Το ανδρικό τμήμα της ομάδας ξεκίνησε την
προετοιμασία ενόψει του νέου πρωταθλή-

ματος της Α' κατηγορίας ΕΣΠΕΔΑ την Δευτέρα
29 Αυγούστου.
Η Διοίκηση του ΑΓΟΓ καλοσωρίζει τους 4
νέους αθλητές και τους εύχεται υγεία και καλή
επιτυχία .Από την ομάδα μεταγράφηκε ο Ζώης
Αλέξανδρος στον ΑΟΝΑ ,στον οποίο ευχόμα-
στε καλή σταδιοδρομία .
Η σύνθεση της ομάδας για το νέο πρωτάθλημα
είναι :

ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ:
1. Μαγκλάρας Παναγιώτης(Α)
2. Πλυτάς Απόστολος(Κ)
3. Δραγώτης Αλέξανδρος(Κ)
4. Κόντος Δημήτρης(L)
5. Σάρρος Γιώργος(Α)
6. Ριζούλης Βάιος(Α)
7. Μπακογιάννης Ηλίας (Κ)
8. Ορφανίδης Αλέξανδρος(Δ)
9. Σωτηρόπουλος Νίκος(Δ)
10.Λυμπερόγιαννης Ηλίας (Π)
11.Μητσάκης Ανδέας(Α)
12.Στουραίτης Αλέξανδρος (Κ)
13.Πολίτης Βασίλης(L)
14.Παπαδάκης Γιώργος(Δ-από ΑΟ ΖΩΗ)
15.Πέττας Βαγγέλης (Π-από ΠΑΝΙΩΝΙΟ)
16.Σουγιοτζόγλου Ερρίκος (Α- από ΑΟ ΑΝΑΡ-
ΓΥΡΟΥΣ ΒΑΡΗ)
17.Σαγιαδινός Στάθης(Π-από ΑΡΜΕΝΙΚΗ).
Προπονητής Χαμπίπης Παναγιώτης
Ο αθλητής Δραγώτης Ιωάννης εκτίει την στρα-

τιωτική του θητεία στον Έβρο και του ευχόμαστε
~καλός πολίτης~.
Οι στόχοι της ομάδας για την νέα χρονιά είναι
να παίξει ποιοτικό βόλλευ, πρωταγωνιστικό
ρόλο και να πλασαριστεί στην τετράδα που
οδηγεί στα play-off.

Αγιασμός των τμημάτων του
Α.Ο Δάφνη

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00,
πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος αγιασμός του

Αθλητικού Ομίλου Δάφνη Αγίου Δημητρίου στο
ανοικτό γήπεδο μπάσκετ επί των οδών Αγίου Δη-
μητρίου και Θεομήτορος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η
Δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου, ο Αντιπρόεδρος

Γυναικείο Μπάσκετ Α.Ο. Τερψιθέας
Οι τρεις επιχειρηματίες του “Πιάτσα Καλαμάκι” στηρίζουν την Ομάδα

ΒΗΜΑ & Αθλητισμός

Η ομάδα σε πλήρη παράταξη: (από πάνω αριστερά: Μπορίνος, Βασιλείου, Παναγιωτοπούλου, Ζεβαχιργιάν, Δραγωνέα, Σταμπούρλου, Παπα-
σπυριδάκος, Οικονομόπουλος. Κάτω αριστερά: Θεοδωρέλλη, Πανταζή, Τζίμου, Καπινιάρη, Μπότσαρη, Αστραντίνη, Μπουντιουάν)
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ΒΗΜΑ & Αθλητισμός

Περάσαμε πολλά και είμαστε σίγουρα χαρούμε-
νοι και περήφανοι για ό,τι έχουμε πετύχει ως σύλ-
λογος ως τώρα. Είναι η δεύτερη χρονιά μας στην
Α2 κατηγορία και θέλουμε να κάνουμε κάτι κα-
λύτερο από πέρσι αναλογιζόμενοι πάντα τις δυ-
σκολίες της εποχής αλλά και της κατηγορίας,
αφού υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες. Ευχαρι-
στώ ιδιαίτερα τη διοίκηση και τους ανθρώπους
αυτούς που μας έχουν στηρίξει οικονομικά και
ψυχολογικά από την αρχή της σεζόν και ελπίζω
όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας. Αλ-
λωστε η Τερψιθέα ήταν πάντα μια ομάδα με οι-
κογενειακό κλίμα και λειτουργούμε όλοι
(παίκτριες, τεχνικό επιτελείο, διοίκηση) σαν μια
γροθιά».
Απ’ την πλευρά του ο βοηθός προπονητή Μάριος
Μπορίνος πρόσθεσε ότι «είναι σημαντική η στή-
ριξη που έχουμε από αυτούς τους ανθρώπους σε
μια δύσκολη εποχή. Το μπάσκετ σαν μικρογρα-
φία της κοινωνίας που ζούμε, περνάει κρίσιμες
στιγμές, πόσο μάλλον το γυναικείο μπάσκετ, που
πάντα ήταν στο περιθώριο. Με τον Στέφανο όταν
ξεκινήσαμε το εγχείρημα αυτό πριν από έξι χρό-
νια, δεν είχαμε κανέναν δίπλα μας και τα κάναμε
όλα από το μηδέν.
Είναι σημαντικό που έχουμε φτάσει ως εδώ αλλά
η φιλοδοξία και το κίνητρο παραμένουν πάντα
ζωντανά για κάτι καλύτερο. Ευχαριστούμε ιδιαί-
τερα τη διοίκηση για τη στήριξη και πλέον είναι

υποχρέωσή όλων μας στο αγωνιστικό τμήμα να
κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να φτάσει η
ομάδα όσο γίνεται ψηλότερα. Θα πρέπει απλά να
προσθέσω ότι δεν κοιτάμε μόνο το τμήμα γυναι-
κών αλλά ήδη έχουμε ενισχύσει αρκετά και τα
τμήματα υποδομών και προσπαθούμε να δημι-
ουργήσουμε τις καλύτερες συνθήκες για τα κορί-
τσια ώστε να κάνουν αυτό που αγαπάνε».
Για λογαριασμό των παικτριών μίλησε η αρχηγός
της ομάδας, Μαρία Παναγιωτοπούλου: «Εγώ
θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αν-
θρώπους που επενδύουν σε αυτή την ομάδα σε
τόσο δύσκολες εποχές. Εμείς από την πλευρά μας
το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να δώ-
σουμε τον καλύτερο εαυτό μας στο γήπεδο για
να το ανταποδώσουμε».
Αμέσως μετά παρουσιάστηκαν όλες οι παίκτριες
που απαρτίζουν το ρόστερ του γυναικείου τμή-
ματος για τη σεζόν 2011-12 αλλά και το τεχνικό
επιτελείο της ομάδας. Εκτός των δύο προπονη-
τών που ήταν στο πάνελ, υπάρχει ακόμα ο δεύτε-
ρος βοηθός ο Τάκης Οικονομόπουλος και ο
νέος γυμναστής της ομάδας Χρήστος Βαρατάσης
ενώ η φυσικοθεραπεύτρια της ομάδας είναι η
Σοφία Γεωργίου. Τιμ μάνατζερ του συλλόγου
είναι ο Δημήτρης Μανιάτης, γενικός αρχηγός ο
Παναγιώτης Αθανασίου και έφορος η Ευαγγε-
λία Ανανιάδου.

Οι αμαζόνες της Γλυφάδας
Προσπάθειά μας θα είναι να ανεβεί η ομάδα στην Α1 Κατηγορία

Στο πάνελ βρίσκονταν κατά σειρά οι: Μάριος Μπορίνος (βοηθός προπονητή), Ανδρονίκη Χα-
τζηαναστασίου (πρόεδρος τμήματος μπάσκετ γυναικών), Νίκος Καλλιγάς (ιδιοκτήτης του Πιά-
τσα Καλαμάκι, χορηγός του συλλόγου), Στέφανος Παπασπυριδάκος (προπονητής), Μαρία
Παναγιωτοπούλου (αρχηγός ομάδας).

H Αλεξία Μπότσαρη
σε προσπάθειά της
στον αγώνα με
τον Απόλλωνα Πάτρας.

Η Ελένη Βασιλείου σε προσπάθειά της
στον αγώνα με τον Απόλλωνα Πάτρας.

Σύσσωμη η ομάδα με τη
νέα φανέλα και τον χο-
ρηγό του τμήματος.
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