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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

σελ. 10

σε σύγχρονα κτίρια στον Άγιο ∆ηµήτριο

ΜΕΡΙΜΝΑ

σελ. 17

Ιατρική φροντίδα για τους ανασφάλιστους στη Βάρη - Βούλα-Βουλιαγµένη

σελ. 8-9

ΜΝΗΜΕΣ

Το Παλαιό Φάληρο τίµησε τον τελευταίο αυτοκράτορα
του Βυζαντίου

ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΤΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΡΓΙΟ ΜΕ ΤΙΣ
Υπερκοστολογήσεις στη Γλυφάδα
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης:
σελ. 4-5

12
ερωτήσεις για
τον Ανδρέα Κονδύλη

Ο Αντιδήμαρχος Διοιητικών Υπηρεσιών του
Αλίμου μιλά στο Νικόλα Κονταρίνη για:
το έργο της διοίκησης Ορφανού
αλλά και για τις προσωπικές του φιλοδοξίες

642.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ
εξασφάλισε ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου

σελ. 6

∆. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
Ο λόγος πλέον
στη ∆ικαιοσύνη
πό τον πρώην αντιδήμαρχο
οικονομικών του δήμου Γλυφάδας Δημήτρη Καραπάνο λάβαμε και δημοσιεύουμε την
επιστολή του στην οποία παραθέτει πρόσθετα στοιχεία σχετικά
με το μείζον θέμα της αγοράς
των οικοπέδων Παπαδημητρίου

Τ

ον αλόγιστο και εκτός κλίματος εποχής τρόπο με
τον οποίο ξοδεύει τα χρήματα των Γλυφαδιωτών η διοίκηση του Δήμου, ανέδειξε σε πρόσφατη
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Γλυφάδας
ο βουλευτής και δημοτικός σύμβουλος της πόλης
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Σημείο αναφοράς και συγκρίσεων ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Συγκεκριμένα ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης προσκόμισε επίσημα στοιχεία με τα οποία απεδείκνυε ότι ο
γειτονικός Δήμος Αγίου Δημητρίου αναγομώνει τους
υπάρχοντες πυροσβεστήρες και αγοράζει καινούριους
με πολύ χαμηλότερο αντίτιμο από αυτό που πρόκειται
να καταβάλλει η Γλυφάδα για τους δικούς της.
σελ. 3

Η βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας, της
γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας έχει
αναπτύξει στενή φιλία με τον Σάκη Ρουβά
και την Κάτια Ζυγούλη.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α

«Ο Δήμος Γλυφάδας αγοράζει
με διπλάσιο κόστος από το κανονικό»

Η άγνωστη σχέση της
Γεωργίας Μαρτίνου
µε τον Σάκη Ρουβά

ΓΛΥΦΑΔΑ - σελ. 15

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ
καλεί ∆ηµάρχους και
∆ηµ. Συµβούλους
της Γλυφάδας
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - σελ. 10-11

∆ΩΡΕΑΝ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Άγριος ξυλοδαρµος
γνωστού εφοπλιστή
µπροστά στην ερωµένη του! ΣΕΛ.
11

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
σελ. 22-2314

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
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περιεχόμενα

Μη με βάζετε
σε πειρασμό!
ΤΗΣ ΝΑΝΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΡΑ*

Τ

ι μπορεί να προσφέρει η είδηση ότι «στο στόχαστρο του
ΣΔΟΕ βρίσκονται 32 πολιτικοί» που αδυνατούν να δικαιολογήσουν τα εισοδήματά τους, πέρα από την πρόκληση
οργής του κόσμου για ακόμα μια φορά; Τίποτα!
Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, χωρίς και
αυτή τη φορά να δίνονται συγκεκριμένα στοιχεία. Άλλο «είναι
στο στόχαστρο και άλλο στην τσιμπίδα». Αυτό θα περιμέναμε
να ακούσουμε και στη συνέχεια να μάθουμε ονόματα. Γιατί αυτό
το επικοινωνιακό παιχνιδάκι κάθε τρεις και λίγο, προκειμένου να
μετατοπισθεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από θέματα που
«καίνε» έχει τραβήξει πολύ.
Το δε αναμάσημα της υπόθεσης Τσοχατζόπουλου, από την
ικανοποίηση του λαϊκού αισθήματος , πέρασε στην αγωνία μήπως
ο κύκλος κλείσει εκεί. Ο κόσμος άρχισε να μην «τσιμπάει» πλέον,
ειδικά μάλιστα μετά το φιάσκο με ονόματα επιχειρηματιών που…
έχουν πεθάνει ή κάποιους τύπου Γαβαλά και κανα-δυό Κολωνακιώτες γιατρούς που σ’ ένα παιχνίδι εντυπώσεων (όχι άδικα) πληρώνουν τη νύφη λόγω της επωνυμίας τους ενώ παραμένουν
ασύλληπτοι τραπεζίτες, πολιτικοί, μεγαλοδημοσιογράφοι, που
συνεχίζουν να …κυκλοφορούν ανάμεσά μας το ίδιο προκλητικοί
με τα πάρτυ τους, τις Μυκόνους τους, την καλή ζωή και το ίδιο
πάντα θράσος και υπεροψία σαν να τους χρωστάνε μονίμως οι
άλλοι ενώ χρωστάνε αυτοί!
Θυμάμαι πριν δυο μήνες που είχα ένα ατύχημα και χρειάστηκα πλαστικό χειρουργό κατεπειγόντως. Βρήκα μια ιδιωτική
Κλινική στη Γλυφάδα. Προσπαθούσαμε με το ΤΑΧΙ να βρούμε
χώρο να παρκάρουμε, με τα αίματα στο μέτωπό μου να μη σταματούν.
Μπροστά μας ήταν η είσοδος του ασθενοφόρου, την οποία
σαφώς δεν διανοηθήκαμε να κλείσουμε ούτε για ένα δευτερόλεπτο, σεβόμενοι τα επείγοντα περιστατικά που μπορεί ξαφνικά
να κατέφθαναν.
Μπορεί εμείς να σκεφτήκαμε έτσι, δεν σκέφτηκε όμως το ίδιο
και ο οδηγός ενός μαύρου τζιπ CAYENNE που παράτησε αιφνιδιαστικά το προκλητικό 4Χ4 κλείνοντας την είσοδο για τα ασθενοφόρα. Ακούστηκε η φωνή του φύλακα «Ποιος νομίζεις ότι
είσαι ρε μ…κα, που μπορείς να το παρατάς όπου θες;»
Τον αναγνώρισα. Ήταν τέως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που το
όνομά του είχε αναμιχθεί σε σκάνδαλο της Β. Ελλάδος. Δεν μου
λέει τίποτα το μεγάλο σπίτι του στα Νότια Προάστια και η
PORCHE CAYENNE του.
Μπορεί να είναι δηλωμένα και καθαρά. Μου λέει όμως η υπεροψία και το θράσος που συνεχίζει να κουβαλάει και η ξεφτίλα
του πολιτικού άνδρα που γράφει στα παλιά του υποδήματα τον
κοσμάκη βάζοντας τον εαυτό του πάντα σε καλύτερη μοίρα από
αυτόν και ποτέ ίση.
Αυτόν και άλλους όμοιους με αυτόν με βάζετε στον πειρασμό
να τους υποψιάζομαι και μου γεννάτε το μίσος εναντίον τους .
Δεν σας αναγνωρίζω το δικαίωμα αυτό. Οφείλετε να μιλάτε με
στοιχεία και ονόματα. Γιατί αλλιώς είναι να καταδικάζω στη συνείδησή μου τον άνθρωπο-πολιτικό για τις ηθικές του ευθύνες
και αλλιώς τον άνδρα- πολιτικό για τις ποινικές του!
Η Νάνσια Κωσταρά είναι ειδική σύμβουλος και αρθροφράφος στη νέα καθημερινή εφημερίδα "η Ελλάδα αύριο"

BHMA

Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

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

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Διάγνωση και θεραπεία
σελ. 6

∆ωρεάν τροφεία
στους παιδικούς
σταθµούς του Αγίου
∆ηµητρίου
σελ.10

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ καλεί ∆ηµάρχους και ∆ηµοτικούς Συµβούλους στη Γλυφάδα
σελ. 15

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ηµήτρης Καραπάνος: Ο λόγος

πλέον στη ∆ικαιοσύνη

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ

σελ. 15

σελ. 11

ΕΝΑΣ ΛΑΜΠΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ:
Πολλά ερωτηµατικά για τις
απευθείας αναθέσεις στο δήµο
Γλυφάδας
σελ. 16

σελ.12

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: “Είναι
παράνομη η διαγραφή μου”
σελ. 14

Σωρεία παραβάσεων
στους πάγκους υπαίθριου εµπορίου στη Γλυφάδα
σελ. 14

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
σελ. 17

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
σελ. 18

ΣΕ ΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑ Η ΣΧΕΣΗ

ΠΑΝΑ - ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
σελ. 18

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΘΑ ΕΧΕΙ Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ
- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
σελ. 19

ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ

“Η δηµοτική αρχή συνεχίζει να
βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου”
σελ. 20

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΝΤΟΝΗ
ΖΗΤΑ Ο ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
σελ. 20

“Μεταξεταστέο” έμεινε το Τεχνικό Πρόγραμμα Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης
2017

Η άγνωστη σχέση της Γεωργίας
Μαρτίνου με το Ρουβά
σελ. 22

Το Athens Metro Mall κοντά στη σχολική κοινότητα του Αγίου Δημητρίου
και των νέων εστιάζοντας στον τομέα της
Εκπαίδευσης. Επιπλέον, έχοντας ως κεντρικό άξονα την ενίσχυση τοπικών φορέων, αθλητικών συλλόγων και
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πραγματοποιεί
δράσεις που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία τους, βοηθώντας έμπρακτα τους
κατοίκους της περιοχής και την κοινωνία
στο σύνολό της.

Athens Metro Mall

για αγορές και ψυχαγωγία

Μ

ε αφορμή την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς, το Athens
Metro Mall προσέφερε πλούσια δώρα
σε 1.500 μαθητές Δημοτικών Σχολείων
του Αγ. Δημητρίου και φθινοπωρινές
προσφορές για όλη την οικογένεια για
να τους ευχηθεί Καλή Σχολική Χρονιά!
Το Athens Metro Mall, στο πλαίσιο της
επίσημης έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς βρέθηκε στο πλευρό 1.500 μαθητών της περιοχής του Αγ. Δημητρίου και
συγκεκριμένα στο 1ο , 4ο , 7ο, 8ο, 11ο ,
16ο και 17ο Δημοτικό Σχολείο, προσφέροντας μέσω των Συλλόγων Γονέων και

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

Κηδεμόνων δώρα για τους ίδιους και
προσφορές/κουπόνια για όλη την οικογένεια.
Το Athens Metro Mall, από την πρώτη
ημέρα της λειτουργίας του, υλοποιεί ενέργειες για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας

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

Το Athens Metro Mall με πέντε ορόφους
για αγορές και ψυχαγωγία, αποτελεί τη
νέα εμπειρία καταναλωτών για κάθε
στιγμή. Είναι στρατηγικά τοποθετημένο
ακριβώς μπροστά στο μετρό του Αγίου
Δημητρίου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αποτελώντας το μοναδικό εμπορικό
κέντρο που προσφέρει τόσο μεγάλη ευκολία πρόσβασης.
Το Athens Metro Mall παρέχει στους επισκέπτες του, 90 καταστήματα ηγετικών
brands που καλύπτουν κάθε ανάγκη, 18
χώρους εστίασης, 5 κινηματογραφικές αίθουσες, Super Market, παιδότοπο, τράπεζα και 1200 θέσεις πάρκινγκ.
Τέλος, η ιδιαίτερη κατασκευή του, οι αρχιτεκτονικές γραμμές, ο άφθονος φωτισμός και το έντονο υγρό και πράσινο
στοιχείο δημιουργούν τον ιδανικό χώρο
χαλάρωσης και ψυχαγωγίας εναρμονισμένο με το αστικό περιβάλλον.

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

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

Όργιο υπερκοστολογήσεων στη Γλυφάδα
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: «Ο Δήμος Γλυφάδας αγοράζει
με διπλάσιο κόστος από το κανονικό»

Για τη σπατάλη
που γίνεται στους δήμους
θα μιλήσει κανείς;

Τ

ον αλόγιστο και εκτός κλίματος εποχής τρόπο με
τον οποίο ξοδεύει τα χρήματα των Γλυφαδιωτών η διοίκηση του Δήμου, ανέδειξε
σε πρόσφατη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου Γλυφάδας ο βουλευτής και δημοτικός σύμβουλος της πόλης
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Κατά τη διάρκεια μιας επεισοδιακής συνεδρίασης στις 6/9
όπου για μία ακόμη φορά κυριάρχησαν οι συνεχείς διακοπές από την Πρόεδρο και οι
γνωστές αόριστες απαντήσεις
του Δημάρχου, ο κος Βαρβιτσιώτης έδωσε έμφαση στη
διαφάνεια και στη χρηστή διοίκηση που συνεχίζουν εκλείπουν από την πόλη .
«Με την εικόνα της πόλης να
είναι η χειρότερη των τελευταίων ετών, με το κοινωνικό
πρόσωπο του Δήμου να είναι
ανύπαρκτο και -πλην των δωρεών συμπολιτών μας- να μην
έχει γίνει κανένα απολύτως
έργο σε αυτήν, εσείς συνεχίζετε
εν μέσω οικονομικής κρίσης να
προβαίνετε σε υπερκοστολογημένες προμήθειες, δαπανώντας υπέρογκα ποσά που
προκαλούν το λαϊκό αίσθημα»,
σημείωσε χαρακτηριστικά.
Για να καταδείξει μάλιστα τη….
γενναιοδωρία με την οποία η
διοίκηση διαχειρίζεται τα χρήματα των πολιτών ο κος Βαρβιτσιώτης παρέθεσε στο σώμα
μια σειρά προϊόντων που είχε
προμηθευτεί την ίδια ημέρα
από γνωστή αλυσίδα Super
Market, των οποίων η αναγραφόμενη τιμή στην απόδειξη που
παρουσίασε, ήταν η μισή(!) από
εκείνη που προτίθεται να τα
αγοράσει ο Δήμος σε αμέτρητες ποσότητες.
Ενδεικτικά ένα ζευγάρι γάντια
καθαρισμού που πωλείται σήμερα 0,80 ευρώ, ο Δήμος προτίθεται να το αγοράσει κατά
εκατοντάδες στην τιμή μονάδας
των 2,50 ευρώ(!), ενώ ένα
υλικό καθαρισμού αξίας σε λιανική 1,69 ευρώ, η διοίκηση το
κοστολογεί σε χονδρική 2,60
ευρώ(!).
Αξίζει να σημειωθεί ότι για να
βρεθούν οι συγκεκριμένες τιμές
το εισηγητικό σημείωμα έκανε
λόγο για "τιμές εμπορίου"!!!
Συνεχίζοντας την ομιλία του ο
κος Βαρβιτσιώτης έκανε λόγο
και για τις λοιπές προμήθειες

Της
ΕΥΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

ύμφωνοι, οι δήμοι δεν έχουν λεφτά, γιατί
Σ
οι πόροι που δίνονται πια από το κράτος
είναι ισχνοί. Οι δήμαρχοι έκλεισαν τα δημαρχεία και βγήκαν στο δρόμο διαμαρτυρόμενοι.

Για τις σπατάλες που γίνονται όμως στο θέμα
των προμηθειών και σε άλλους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μιλήσει κανείς;

G Ο βουλευτής της Ν.Δ. και δημοτικός σύμβουλος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης κατήγγελε “όργιο υπερκοστολογήσεων” και σπατάλης στο Δήμο Γλυφάδας.
που επεχείρησε να «καθαγιάσει» χθες η συμπολίτευση, ζητώντας την έγκρισή τους από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα προσκόμισε επίσημα στοιχεία με τα οποία απεδείκνυε ότι ο γειτονικός Δήμος
Αγίου Δημητρίου αναγομώνει
τους υπάρχοντες πυροσβεστήρες και αγοράζει καινούριους
με πολύ χαμηλότερο αντίτιμο
από αυτό που πρόκειται να καταβάλλει η Γλυφάδα για τους
δικούς της.
Επίσης ανέδειξε και την «προμήθεια μαϊμού» αξίας 5.000
ευρώ, που έφερε προς έγκριση
στο σώμα η διοίκηση του
Δήμου, για την αγορά εμφιαλωμένου νερού, το οποίο προ-

οριζόταν για ένα χρονικό διάστημα το οποίο… έχει παρέλθει!!
Με το Δήμαρχο να επιδίδεται
σε γενικολογίες και να επιρρίπτει την ευθύνη για τα φαινόμενα αυτά στους υπαλλήλους
του Δήμου, ο κος Βαρβιτσιώτης ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Πρέπει επιτέλους ο δήμος
Γλυφάδας να δείξει ότι σέβεται
τα χρήματα των πολιτών του.
Είναι από τους πιο εύπορους
Δήμους και δεν τους παρέχει
σχεδόν καμία κοινωνική υπηρεσία, κανένα έργο πνοής και
καμία υποδομή σε σχέση με άλλους Δήμους. Και αυτό επειδή
πολύ απλά έχει συνηθίσει εδώ

και χρόνια να λειτουργεί όπως
σας κατέδειξα πριν.»
Τέλος ζήτησε την απομάκρυνση
των υπευθύνων για τις υπερκοστολογημένες προμήθειες από
τις θέσεις τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την
τοποθέτησή του προς το σώμα,
καθώς οι συνεχείς διακοπές, το
αλλεπάλληλο κλείσιμο των μικροφώνων και οι διαρκείς μεροληπτικές και αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις της Προέδρου, ανάγκασαν την παράταξη «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» να αποχωρήσει από το
Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτοί οι βράχοι έπρεπε σε καιρό οικονομικής
ένδειας, να δείξουν που αρχίζει και που τελειώνει η Γλυφάδα.
(Ειδικότερα το σύνορο με τη Βούλα αμφισβητείται, κιόλας).
Τριάντα χιλιάδες ευρώ κόστισαν τα "γκωνάρια" που πέταξε ο δήμος Γλυφάδας σε τρία τέσσερα σημεία του δήμου για να ορίσει τα
σύνορά του. Λες κι αυτό ήταν το μεγαλύτερο
πρόβλημά του...
Για τις υπερκοστολογήσεις που βλέπουν το
φως της δημοσιότητας κατά καιρούς από μέλη
οικονομικών επιτροπών που δεν συμφωνούν
να ψηφίσουν την προμήθεια υλικοτεχνικού
εξοπλισμού σε διπλάσια τιμή απ' αυτή της
αγοράς, θα μιλήσει κανείς;
Για τις αμοιβές των καλλιτεχνών που, κάνοντας
γερή καλοκαιρινή "αρπαχτή" για μία συναυλία
αμοίβονται με χιλιάδες ευρώ, βγαλμένα κατ'
ευθείαν από το δημοτικό ταμείο, θα μιλήσει
κανείς; "Βρακί δεν είχε ο κ..ος μας, ραπανάκια
για την όρεξη" οι δήμοι...
Θα μιλήσει κανείς για όλα αυτά;
Πότε η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα σταματήσει
να είναι η αγελάδα που την αρμέγουν ασύστολα οι επιτήδειοι;
Πότε θα δούμε έναν τοπικό άρχοντα να πληρώνει επιτέλους για κακοδιαχείρηση και κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος;
Μικρογραφία της κεντρικής διοίκησης είναι και
η Αυτοδιοίκηση και καλά θα κάνουν τα οικονομικά και ελεγκτικά επιτελεία της κυβέρνησης
να κοιτάξουν και προς τα κει με περισσότερη
επιμέλεια και γρήγορα.

G ΄Ένας από τους τέσσερις τεράστιους πέτρινους όγκους που ο δήμος Γλυφάδας τοποθέτησε σε κοινόχρηστους χώρους για να δηλώνουν τα σύνορά του. Κόστισαν στον Έλληνα φορολογούμενο
30.000 ευρώ.

Γιατί σε πολλές περιπτώσεις, το "πάρτυ"
στους δήμους δεν φαίνεται να επηρεάζεται
από την δύσκολη οικονομική κατάσταση της
χώρας.
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Συνέντευξη

12 ερωτήσεις
για τον

Ανδρέα Κονδύλη
Ο Αντιδήμαρχος Διοιητικών Υπηρεσιών του Αλίμου
μιλά στο Νικόλα Κονταρίνη για:
το έργο της διοίκησης Ορφανού
αλλά και για τις προσωπικές του φιλοδοξίες

Π

αρακολουθούμε την πορεία του Ανδρέα
Κονδύλη στην Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού,
εδώ και χρόνια. Από τότε που ακόμα ήταν φοιτητής στη Νομική.
Από την αρχή μας έκανε εντύπωση η συγκρότηση
του χαρακτήρα του, η επιμονή του και η επιμελής
ενασχόλησή του με τα κοινά.
Στα χρόνια που πέρασαν (12 περίπου) είδαμε τον
Ανδρέα Κονδύλη στα έδρανα του δημοτικού
συμβουλίου του Αλίμου, εκλεγμένο από τους
συνδημότες του, τόσο στην αντιπολίτευση όσο
και στη διοίκηση.
Απ' όποια θέση και αν εκπροσώπησε τους συνδημότες του, το έκανε πάντα με σεβασμό στην
εμπιστοσύνη που του έδειξαν.
Σήμερα, ο Ανδρέας Κονδύλης, εκλεγμένος με το
συνδυασμό του Θάνου Ορφανού, είναι αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών.
Στη συνέντεξη που ακολουθεί, μας μιλά για το
γενικότερο δύσκολο οικονομικό, σημερινό περιβάλλον που επηρεάζει άμεσα και το Δήμο, τις
προσπάθειες που καταβάλει η δημοτική αρχή του
Θάνου Ορφανού για την καθημερινότητα του
πολίτη, τα χρόνια προβλήματα του Δήμου, αλλά
και για τις προσωπικές του προοπτικές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τέλος, κλείνοντας αυτό το εισαγωγικό σημείωμα
θα πρέπει να πούμε πως μέσα από τη δωδεκάχρονη πορεία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο
Ανδρέας Κονδύλης δικαιωματικά παίρνει θετικό
πρόσημο στο όνομά του. Μακάρι, κι άλλοι νέοι
άνθρωποι να μιμηθούν την πορεία του στα κοινά.

Η συνέντευξη
Κύριε Κονδύλη, βρισκόμαστε σχεδόν στο μέσον της
δημοτικής αυτής περιόδου και σεις ως πλειοψηφία
στη δεύτερη θητεία σας στο Δήμο. Πώς αξιολογείτε

το μέχρι σήμερα έργο της διοίκησής σας;

θεια.

Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια, φιλότιμη και
υπεύθυνη. Το αποτέλεσμα είναι ορατό από τους
συμπολίτες μας, ενώ υπάρχει και κατανόηση για τις
ατέλειες, μιας και βρισκόμαστε στις πολύ δύσκολες
συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε. Ίσως η σπουδαιότερη επιτυχία μας να είναι ότι κάνεις δεν έχει να
μας προσάψει το παραμικρό σε επίπεδο προθέσεων
και ηθικής. Μας αναγνωρίζονται, δηλαδή, η εντιμότητα στον τρόπο της λειτουργίας μας και η σύνεση
στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος.
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Ποια έργα “μεγάλης πνοής” θα θέλατε νε
έχετε κάνει και που, για διαφόρους λόγους
αυτά δεν έγιναν;

Είναι πάντα πολλά αυτά που θέλει να κάνει μια υπεύθυνη Δημοτική Αρχή, η δουλειά και η προσπάθεια
δεν τελειώνουν ποτέ.
Υπάρχουν μεγάλα έργα που προσπαθούμε εδώ και
πολύ καιρό να κάνουμε και έχουν καθυστερήσει κυρίως εξαιτίας της γραφειοκρατίας, η οποία έχει καταντήσει σκέτη καταστροφή για τη χώρα μας.
Ενδεικτικά σας αναφέρω μερικά από τα έργα αυτά:
ο νέος βιοκλιματικός Παιδικός Σταθμός στη λεωφόρο Καλαμακίου, η ανάπλαση της περιοχής των
Αμπελακίων (πράσινο και πεζόδρομοι), η ανάπλαση
της περιοχής γύρω από το σταθμό του ΜΕΤΡΟ στο
Άνω Καλαμάκι, η λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας.
Μιας και μιλάτε όμως για «έργα πνοής», θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, κατά την άποψή μου, ύψιστη
προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση της ποιότητας
ζωής των πολιτών. Ο σεβασμός στην καθημερινότητα του δημότη «χτίζεται» με επιμέρους μικρές παρεμβάσεις, καθαριότητα, πράσινο, κοινωνικές
δομές. Για όλα αυτά αυτά κάνουμε συνεχή προσπά-

Υπάρχει περίπτωση να προλάβετε να κάνετε
τα μεγάλα έργα τα οποία κατονομάσατε προηγουμένως, δηλαδή τις αναπλάσεις κ.λπ.;
Ναι, είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα περισσότερα από
αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στη δημοτική περίοδο που διανύουμε. Είναι σε πάρα πολύ καλό
δρόμο. Διατηρώ μια επιφύλαξη για τη δημοτική
συγκοινωνία, και για αυτήν όμως θα καταβάλουμε
κάθε προσπάθεια, γιατί είναι απαραίτητη για την
πόλη μας, ιδίως τώρα που έρχεται το ΜΕΤΡΟ στον
Άλιμο.
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Πότε αναμένετε να λειτουργήσει ο νέος Σταθμός του ΜΕΤΡΟ στον Άλιμο;

Από ό,τι μας έχουν ενημερώσει από την Αττικό
ΜΕΤΡΟ, μέχρι το καλοκαίρι του 2013 ο Σταθμός
θα λειτουργεί. Πρακτικά είναι ήδη έτοιμος, αλλά
υπάρχουν κάποιες τελευταίες εκκρεμότητες με τα
ηλεκτρονικά συστήματα. Το Ελληνικό Δημόσιο
επρόκειτο να προμηθευτεί τα συστήματα αυτά από
τη SIEMENS, αλλά η διαδικασία μπλόκαρε λόγω του
σκανδάλου. Γιαυτό και υπάρχει η καθυστέρηση.
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Εσείς προσωπικά και σε ό,τι είναι της αρμοδιότητάς σας, τι έργο έχετε κάνει; Ας ξεκινήσουμε από τις Διοικητικές Υπηρεσίες.

Θα σας αναφέρω επιγραμματικά τα κυριότερα που
επιτύχαμε:
- Ενσωματώσαμε στην καθημερινή λειτουργία του
Δήμου όλες τις αλλαγές του «Καλλικράτη», και μάλιστα είμαστε από τους λίγους Ο.Τ.Α. που τηρήσαμε τις προθεσμίες του Νόμου.
- Καταρτίσαμε το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο του

Δήμου για το διάστημα 2011-2014. Αυτό έγινε με
τη συνεργασία υπηρεσιακών παραγόντων και μόνο,
χωρίς να καταφύγουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες
και χωρίς καμία δαπάνη για το Δήμο.
- Καταρτίσαμε και ψηφίσαμε σε ελάχιστο χρόνο τις
νέες Συστατικές Πράξεις για τα Νομικά Πρόσωπα
του Δήμου, τα οποία από 6 συγχωνεύτηκαν σε 2.
- Είναι έτοιμο το σχέδιο του Νέου Οργανισμού του
Δήμου Αλίμου, το οποίο θα ψηφιστεί σε επόμενο
δημοτικό συμβούλιο. Περιλαμβάνει όλα τα νέα δεδομένα και αμέτρητες θεσμικές και υπηρεσιακές αλλαγές.
- Προχωρήσαμε την προσπάθεια για καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών, με νέες τοποθετήσεις του
προσωπικού από τον Δήμαρχο και το συστηματικό
έλεγχο των υπαλλήλων, της συνέπειας και της απόδοσής τους.
- Ασχοληθήκαμε επίμονα και αποτελεσματικά με το
ζήτημα της χωροθέτησης των Λαϊκών Αγορών και
της ομαλής λειτουργίας τους. Στο ζήτημα αυτό η
δουλειά συνχίζεται, ώστε να δοθούν οριστικές λύσεις, ιδιαίτερα για την Αγορά στο Άνω Καλαμάκι.
Εγώ προσωπικά ως Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών είμαι καθημερινά στη διάθεση του συνδημότη, βλέπω συνεχώς πολίτες, συνεργάζομαι μαζί
τους, προσπαθώ να δίνω άμεση λύση σε μικρότερα
και μεγαλύτερα προβλήματα που συνεχώς προκύπτουν. Αυτή η δραστηριότητα έχει μεγάλη κούραση
και ταλαιπωρία, αλλά προσφέρει και πολύ μεγάλη
ικανοποίηση.
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Αυτό ίσως έχει να κάνει και με την αρμοδιότητά σας στις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Μιλήστε
μας λίγο για τα πεπραγμένα σας στον τομέα αυτό.

- Έχουμε ξεκινήσει τη λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου, όπου συγκεντρώνουμε και διανέμουμε δωρεάν τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη σε
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συνέντευξη
G Βεβαίως, δεν έχω κρύψει τη διάθεσή μου κάποια στιγμή στο μέλλον να είμαι υποψήφιος, εφόσον οι περιστάσεις
και οι συγκυρίες το επιτρέψουν. Είναι λογικό μετά από τρεις τετραετίες να έχω ιδέες και όνειρα για την πόλη G

οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.
- Συγκροτήσαμε το Γραφείο Εθελοντισμού, όπου
μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί περίπου 80 εθελοντές, έχουν χωριστεί σε ομάδες με αντικείμενα δράσης το περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη, την
τρίτη ηλικία, τους μοναχικούς ανθρώπους κ.α.
- Είμαστε στην τελική ευθεία για να ανακοινώσουμε
τη λειτουργία των Δημοτικών Κοινωνικών Ιατρείων
με εθελοντές Γιατρούς, που θα εξυπηρετούν ανασφάλιστους και άπορους συνανθρώπους μας.
- Συμμετέχουμε επίσης στο «Κίνημα κατά των μεσαζόντων», στο πλαίσιο του οποίου προμηθεύουμε τους συνδημότες μας – καταναλωτές με
ποιοτικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς
σε προνομιακές τιμές.
- Έχουμε επιδιώξει τη συμμετοχή μας σε διάφορα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τις ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, σε πολύ στενή συνεργασία με τους Δήμους Παλ. Φαλήρου και Αγ. Δημητρίου. Έτσι,
αρχίζει σύντομα να υλοποιείται ένα κοινό πρόγραμμα για την εκμάθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στα σχολεία και ακολουθεί ένα πρόγραμμα
για υπηρεσίες υγείας με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.
- Υλοποιούμε από τον επόμενο μήνα το Πρόγραμμα
για την ανάπτυξη 6 κοινωνικών δομών, από κοινού
με τον Αγ. Δημήτριο: Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Συσσίτιο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Τράπεζα Χρόνου,
Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και Δημοτικός Λαχανόκηπος. Ειδικά για το συσσίτιο πρέπει να σας
πω ότι είμαστε σε συνεργασία και με την Ιερά Μητρόπολη Ν. Σμύρνης και την ενορία του Αγ. Νικολάου.
-Επίσης είναι σε εξέλιξη το Πρόγραμμα «Νεφέλη»,
που απευθύνεται σε άνεργους γονείς, ενώ εκκρεμούν δύο ακόμη Προγράμματα για απασχόληση
(ΤΟΠΕΚΟ – ΤΟΠΣΑ), επιδοτούμενα από το ΕΣΠΑ.
Με όλα αυτά, και πολλά ακόμη που καθημερινά οργανώνουμε, έχουμε στόχο να κάνουμε την πόλη μας
μια κοινωνία με συνοχή, με ανθρώπινη «ζεστασιά»,
να γνωρίζει ο δημότης ότι δεν είναι μόνος του και
να έχει άμεση και ανθρώπινη βοήθεια.
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Είναι γνωστό τοις πάσι πως, τα οικονομικά
του δήμου σας δεν είναι σε καλό σημείο,
όπως άλλωστε και των περισσότερων Ο.Τ.Α. Τι
νομίζετε ότι πρέπει να γίνει, ώστε - επιτέλους - να
σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η άσχημη κατάσταση;
Πρώτα από όλα πρέπει οι δήμοι, μαζί και ο δικός
μας, να προσανατολιστούν στην ανάπτυξη, δηλαδή
στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουν,
ώστε οι ίδιοι να δημιουργήσουν έσοδα για τον
εαυτό τους, π.χ. με τη μίσθωση των ακινήτων τους
για πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα
κ.ο.κ.
Έπειτα, χρειάζεται να κάνουμε ακόμα πιο «σφιχτή»
και προγραμματισμένη διαχείρηση των λιγοστών
χρημάτων που πλέον έχουμε. Στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή του περιορισμού των εξόδων, θα πρέπει να
σκεφτούμε σοβαρά και τη συνεργασία με ιδιώτες σε

τομείς όπως η καθαριότητα.
Και τέλος, το Κράτος, το οποίο εισπράττει χρήματα
για λογαριασμό των Δήμων, οφείλει να τους αποδίδει τα χρήματα αυτά και όχι να τα παρακρατεί για
δικές του ανάγκες, δηλαδή ουσιαστικά να τα κλέβει.
Ίσως αυτό να ακούγεται αυτονόητο, αλλά δυστυχώς η μέχρι σήμερα πρακτική έχει δείξει ότι δεν είναι
καθόλου δεδομένο.
Με όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις ενέργεις που ήδη έχουμε κάνει στο Δήμο μας, όπως η
αναχρηματοδότηση των δανείων, ο περιορισμός
όλων των δαπανών και ο αυστηρός προγραμματισμός για τα ζητήματα απαλλοτριώσεων και ρυμοτομικών αποζημιώσεων, θα μπορέσει μελλοντικά ο
Δήμος μας να λειτουργήσει χωρίς το συνεχές άγχος
του «κόκκινου» στο ταμείο του.
Όλα αυτά, εννοείται, εφόσον στη χώρα μας δεν
υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις.
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Για το επίπεδο του δημοτικού συμβουλίου τι
βαθμό θα βάζατε με άριστα το 10;

Το επίπεδο των συνεδριάσεων είναι πολύ ικανοποιητικό. Η συζήτηση είναι σχεδόν πάντοτε ήπια και
πολιτισμένη. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης καταθέτουν τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις τους με
υπεύθυνο και συγκροτημένο τρόπο. Υπάρχει ειλικρινές ενδιαφέρον για τον τόπο μας και γι’ αυτό
μπορούμε να συνεννοούμαστε αρκετά καλά.
Αφού λοιπόν μου ζητάτε βαθμό, θα μας έβαζα «άριστα» εάν υπήρχε περισσότερη φαντασία, τόλμη και
γενναιότητα να ξεφύγουμε από έννοιες όπως το
«πολιτικό κόστος».
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Μέσα στην παράταξή σας είναι εμφανή πλέον
τα σημάδια της εσωτερικής “κόντρας” μεταξύ
δημοτικών συμβούλων, όπως για παράδειγμα η
ευθεία καταγγελία του π. αντιδημάρχου και νυν
δημοτικού συμβούλου σας κυρίου Δημ. Γιαννακόπουλου, όπως είδαμε όλοι στη συνεδρίαση
του Δ.Σ. το βράδυ της 20ης-6-2012 που αφορούσε θέματα παιδείας. Ποιος ευθύνεται τελικά
για την αναστάτωση που προκλήθηκε κατά τη
γνώμη σας;
Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε απόλυτο δίκιο
και συμμερίζομαι πλήρως την ανησυχία του. Οι χειρισμοί που έκαναν οι δύο συνάδελφοι στην Επιτροπή Παιδείας εν αγνοία του Δημάρχου και του
Δημοτικού Συμβουλίου προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση σε γονείς και μαθητές, η οποία μπορούσε
και έπρεπε να είχε αποφευχθεί.
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Τράχωνες, Λόφος Πανί κ.ά. τέτοιες περιπτώσεις που ταλανίζουν χρόνια τις μέχρι τώρα
διοικήσεις, που βρίσκονται από πλευράς εξελίξεων;
Έχουν προχωρήσει πολύ. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στο πλήθος των παράπλευρων ζητημάτων
που συνεχώς προκύπτουν, όπως οριοθετήσεις υπόγειων ρεμάτων κ.ο.κ. Σας το ξαναλέω, η γραφειοκρατία καταστρέφει τη χώρα μας.

Παρόλα αυτά έχει γίνει σημαντική πρόοδος, ο Δήμαρχος Θάνος Ορφανός έχει πάρει πάνω του πολλές από αυτές τις χρόνιες εκκρεμότητες και τις έχει
προχωρήσει συστηματικά, πιέζοντας τους αμέτρητους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
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Ο πρ. αντιδήμαρχος και μέχρι πρότινος ειδικός σύμβουλος του δημάρχου κ. Ταρασιάδης, ζητάει με έγγραφό του προς τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υηρεσιών, ενημέρωση σχετικά με την “παραλλαβή μεγάλων έργων του
Δήμου”, τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα και
όπως αυτά αναφέρονται λετομερώς από τον ίδιο
στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 14071/3-8-2012. Τι
έχετε να απαντήσετε; Εάν γνωρίζετε φυσικά.
Για να είμαι ειλικρινής δεν γνωρίζω σε βάθος το ζήτημα. Γνωρίζω ότι ο κ. Ταρασιάδης έχει ζητήσει κάποια στοιχεία. Μπορώ επίσης να σας πω ότι
σταθερή μας πολιτική είναι να παρέχουμε ενημέρωση, έγγραφα και στοιχεία, δεν έχουμε και δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτα. Νομίζω ότι η
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει αναλάβει να
ασχοληθεί με την αίτηση, αλλά δε γνωρίζω κάτι περαιτέρω, ώστε να σας ενημερώσω υπεύθυνα.
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Κύριε Κονδύλη εδώ και καιρό κυκλοφορούν έντονα φήμες ότι προτίθεστε να ανεξαρτητοποιηθείτε και να θέσετε υποψηφιότητα
για δήμαρχος στις επικείμενες δημοτικές εκλογές.
Τι έχετε να πείτε πάνω σ’ αυτό; Ναι, πράγματι
υπάρχει αυτή η φημολογία, χωρίς εγώ να έχω πει
ή κάνει κάτι σχετικό.
Βεβαίως, δεν έχω κρύψει τη διάθεσή μου κάποια
στιγμή στο μέλλον να είμαι υποψήφιος, εφόσον οι
περιστάσεις και οι συγκυρίες το επιτρέψουν. Είναι
λογικό μετά από τρεις τετραετίες να έχω ιδέες και
όνειρα για την πόλη.
Όμως από αυτό, μέχρι τις φήμες που αναφέρετε,
υπάρχει απόσταση. Εκτιμώ ότι μέχρι το 2014 θα
έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στην Ελλάδα. Κατά
συνέπεια είναι αντικειμενικά αδύνατο να μιλήσει κανείς από τώρα για το 2014. Τα δεδομένα αλλάζουν
ραγδαία και κάθε τέτοια συζήτηση είναι εξαιρετικά
επισφαλής, αν όχι εντελώς αδύνατη.
Αυτό που με απασχολεί σήμερα είναι να μπορώ να
είμαι υγιής, μάχιμος και αποτελεσματικός στη σοβαρή ευθύνη που μου έχουν αναθέσει οι συμπολίτες μου και ο Δήμαρχός μας Θάνος Ορφανός.
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Ωραία όλα αυτά, για το «εδώ» και το
«τώρα» τί έχετε να πείτε;

Πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι. Δεν έχουμε περιθώρια για τυπικότητες. Είναι η ώρα της πράξης.
Όποιος έχει ανάγκη, να μην ντραπεί να ζητήσει βοήθεια. Όποιος μπορεί να προσφέρει ένα κουτί γάλα
ή όποιο τρόφιμο ή φάρμακο στο κοινωνικό παντοπωλείο, να προσφέρει χωρίς δεύτερη σκέψη. Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι υπόθεση όλων μας, όχι
μόνο ενός Δήμου ή ενός Δημοτικού Συμβουλίου.

5
της ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ από τη Σοφία Βούλτεψη

Περί ξυριστικής μηχανής

Θ

α έλεγε κανείς πως δεν θα χρειαζόταν να υπενθυμίσουμε και πάλι την περίφημη πλέον φράση
του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Μόντι σχετικά με
την ξυριστική μηχανή.
Φαίνεται, όμως, ότι δεν έχει γίνει από όλους αντιληπτό πως ενδεχόμενη πτώση αυτής της κυβέρνησης (κάτι
που ο κ. Τσίπρας εύχεται, αλλά έχει αναθέσει αυτή τη
δουλειά στον… λαό) θα οδηγούσε σε απρόβλεπτες
εξελίξεις για τη χώρα – και οπωσδήποτε στην άτακτη
χρεοκοπία, οπότε θα παρέλκει οποιαδήποτε από τις συζητήσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Υπενθυμίζω, λοιπόν, για πολλοστή φορά πως όταν η
ιταλική Βουλή έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μόντι, ο Μπερλουσκόνι, δίνοντας άλλη μια μάχη
οπισθοφυλακών, είπε την περίφημη φράση: «Ε, κι’
όποτε θέλουμε τραβάμε την πρίζα»!
Τότε ήταν που ο Μόντι απάντησε: «Παρακαλώ να μην
συγκρίνετε την κυβέρνηση με μηχάνημα, διότι δεν είναι.
Αλλά ακόμη και αν ήταν, δεν θα ήξερα να σας πω αν
πρόκειται για ξυριστική μηχανή ή για μηχάνημα υποστήριξης τεχνητής αναπνοής».
Αν, λοιπόν, κάποιοι στην Ελλάδα εννοούν να παίζουν
με τις πρίζες, οφείλουν να γνωρίζουν πως πρόκειται για
πολύ επικίνδυνα παιχνίδια.
Πολύ περισσότερο που η Ιταλία είναι συνηθισμένη σε
συμμαχικές κυβερνήσεις, κάτι που για την χώρα μας
αποτελεί πρωτόγνωρο πείραμα και μάλιστα στη δυσκολότερη περίοδο.
Η κ. Γεννηματά δεν είναι ένα οποιοδήποτε στέλεχος.
Είναι εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ που μετέχει στην κυβέρνηση.
Και επομένως, είναι αδιανόητο να προχωρά σε απρόκλητες επιθέσεις, με αναφορές στο παρελθόν, απώτερο
και πρόσφατο.
Διότι επί όλων όσων ισχυρίζεται υπάρχουν απαντήσεις.
Και για το χρέος (που διογκώθηκε από τα τοκοχρεολύσια της τάξης των 12 δις ευρώ τον χρόνο σε όλη τη
διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία) και για τα «Ζάππεια», το πρώτο από τα οποία
ανάγεται στον Ιούλιο του 2010, όταν η χώρα δεν είχε
μπει τόσο βαθιά στο μνημόνιο και υπήρχε χρόνος να
αλλάξουμε πορεία.
Όσο περνούσε ο καιρός, συνέβαιναν γεγονότα που
δεν επιδέχονταν αναστροφή, όπου η είσοδος των
ιδιωτών στο ελληνικό χρέος, τα πιστωτικά γεγονότα,
τα κουρέματα, οι εξαγγελίες δημοψηφισμάτων, η παραίτηση Παπανδρέου, η κυβέρνηση Παπαδήμου, δύο
εκλογικές αναμετρήσεις και ένα σωρό σπασμωδικές κινήσεις.
Γι’ αυτό και το Ζάππειο επικαιροποιήθηκε άλλες τρεις
φορές, έως ότου τελικά κατέληξε σε ένα κείμενο 18
σημείων, που αποτέλεσε το προεκλογικό οικονομικό
πρόγραμμα – όσο μπορούμε να μιλάμε για οικονομικό
πρόγραμμα σε μια πτωχευμένη και υπό διεθνή επιτήρηση χώρα.
Η κ. Φώφη Γεννηματά δεν έλειψε από καμιά κυβέρνηση
– ούτε και από αυτήν του κ. Παπαδήμου, η οποία αριθμούσε 52 μέλη, διότι, ως γνωστόν, ήσαν όλοι… απαραίτητοι.
Επειδή όλες αυτές οι γελοιότητες έχουν συμβεί στη
χώρα, καλό είναι να μετράμε όλοι τα λόγια μας.
Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές του 2009 με διαφορά
δέκα μονάδων, είχε όλη την άνεση και την ανοχή να
κάνει κάτι, αλλά τελικά το μόνο που, όπως αποδείχθηκε, ήξερε να κάνει ήταν να δυσφημίσει τη χώρα και
να την οδηγήσει σιδηροδέσμια σε μηχανισμό στήριξης
όπου το πάνω χέρι έχει το ΔΝΤ.
Επομένως, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
Κατ’ αντιστοιχία, οι υπουργοί της κυβέρνησης οφείλουν να μην ξεχνούν πως στηρίζονται από τρικομματική κυβέρνηση και οφείλουν να ενημερώνουν και να
συνεννοούνται με όλα τα κόμματα που μετέχουν σ’
αυτήν.
Όσο εύκολο είναι η κ. Γεννηματά να καταλάβει πως το
επόμενο βήμα είναι στο κενό, άλλο τόσο εύκολο είναι
να το καταλάβουν και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.
Εκτός κι’ αν κάποιοι πάσχουν από αμνησία…
Υ.Γ. Ξαναθυμίζω: Η κυβέρνηση δεν είναι η ξυριστική σας
μηχανή!
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Δημοτικό ρεπορτάζ

642.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ
εξασφάλισε ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιδήμαρχος Παιδείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

G H Tοπική Aυτοδιοίκηση αν θέλει,
μπορεί, να αναπτύξει δίκτυα συνεργασιών με Ευρωπαίους συνεταίρους, να
αποκτήσει υποδομές και εξοπλισμό
που θα είναι πολύ χρήσιμες για την
παροχή των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης τα επόμενα χρόνια.

Ο

Δήμος Παλαιού Φαλήρου μας εκπλήσσει
ευχάριστα καθώς πρωτοπορεί στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον τομέα της Υγείας και της
Κοινωνικής Αλληλεγγύης από οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιάννης Φωστηρόπουλος,
έχει να επιδείξει εντυπωσιακό έργο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Με την δική του καθοδήγηση και την υποστήριξη
από ομάδα ικανών εμπειρογνώμων, ο δήμος έχει

κατορθώσει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση
642 χιλιάδων € από το ΕΣΠΑ και να υλοποιεί
πρόγραμμα προαγωγής και αγωγής της υγείας
των εφήβων στα σχολεία των δήμων Παλαιού
Φαλήρου, Αλίμου και Αγίου Δημητρίου ενώ σε
συνεργασία με τους δήμους αυτούς θα υπογράψει
εντός του έτους, σύμβαση με την Ευρωπαϊκή
Ένωση για την υλοποίηση προγράμματος προαγωγής της υγείας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαβητικών (πρόγραμμα SmartCare) που
είναι δημότες των προαναφερόμενων δήμων.
Επίσης, ο δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει υποβάλει και άλλη μια πρόταση στα πλαίσια του ΕΣΠΑ
για την πρόληψη και την προαγωγή των καρδιαγγειακών νοσημάτων των δημοτών σε συνεργασία με τους δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και
Χαϊδαρίου και αναμένει την έγκριση του προγράμματος εντός του 2012.
Εφόσον το πρόγραμμα εγκριθεί, θα ξεκινήσει τον
Απρίλιο του 2013.
Τέλος, ο δήμος θα υποβάλλει, στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος FP7, μαζί με άλλους
δήμους και πανεπιστήμια από χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βαρκελώνη, Σέφιλντ Μ. Βρετανίας,

Ρότερνταμ Ολλανδίας) τον Οκτώβριο του 2012,
πρόταση για την μελέτη των παραγόντων που
επηρεάζουν την συμπεριφορά των δημοτών σε
ότι αφορά την υγιεινή διατροφή, την καθιστική
ζωή και την φυσική δραστηριότητα και την δημιουργία προγραμμάτων προαγωγής της υγείας που
κατευθύνουν αποτελεσματικά την υιοθέτηση συμπεριφορών που προάγουν την ενεργή και υγιείη
διαβίωση των Ευρωπαίων.
Συγχαρητήρια λοιπόν στον Δήμαρχο Παλαιού
Φαλήρου κο Διονύση Χατζηδάκη και στον Αντιδήμαρχο του κο Φωστηρόπουλο για αυτές τις
πρωτοβουλίες, που δείχνουν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αν θέλει, μπορεί, να αναπτύξει δίκτυα
συνεργασιών με Ευρωπαίους συνεταίρους, να
αποκτήσει υποδομές και εξοπλισμό που θα είναι
πολύ χρήσιμες για την παροχή των υπηρεσιών
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης τα επόμενα
χρόνια, να εκπαιδεύσει προσωπικό σε νέες τεχνολογίες και να δώσει λύσεις στον τομέα της
Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα
απευθύνονται προς τους δημότες.

Καρκίνος του προστάτη - ∆ιάγνωση και θεραπεία

Αριστερά. Οι γιατροί κ.κ. Παπαδόπουλος, Καλογερής και Κόλλιας. Μέσον. Ο πάντα παρών Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, η σύζυγός του Λένα με την κόρη τους Χριστιάννα. Δεξιά.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Ασημακόπουλος (αριστερά) και Θεόδωρος Κανέλλος, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ιατρικού Π.Φ. Ελένη Αντωνάκου, ο Διευθυντής του "Β" Νικόλας Κονταρίνης
και ο δημοτικός σύμβουλος Αλέκος Πανταζής.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Μ

ε την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας κατά του
καρκίνου του προστάτη, το ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ πραγματοποίησε επιστημονική
ημερίδα το απόγευμα της Κυριακής 16-9-2012,
στον Πολυχώρο "Τερψιχόρη" του Δημαρχείου
Παλαιού Φαλήρου, με το θέμα αυτό.
Οι ομιλητές ιατροί της τόσο σημαντικής αυτής ημερίδας, με τα όσα είπαν, αλλά και έδειχναν σε οθόνη
γύρω από την ασθένεια αυτή που πλήττει ένα μεγάλο μέρος του ανδρικού πληθυσμού, κράτησαν
αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού που ήλθε να
παρακολουθήσει τις εργασίες της.
Βάση των στοιχείων θνησιμότητας από καρκίνους,
ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί την 1η κακοήθεια στους άνδρες και τη 2η αιτία θανάτου στον ανδρικό πληθυσμό. μετά τον καρκίνο των πνευμόνων.
Για την Επιδημιολογία του καρκίνου του προστάτη,
τη συντηρητική αντιμετώπισή του και τη χειρουρ-

γική θεραπεία του μίλησαν οι διακεκριμένοι ιατροί
– ουρολόγοι: καθηγητής Αναστάσιος Κόλλιας και ο
κ. Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στη βιοψία του προστάτη αναφέρθηκε ο Επιστημονικός Διευθυντής του
Ιατρικού Π. Φαλήρου, Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης,
κ. Μενέλαος Καλογερής.
Ο κ. Δ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην επιδημιολογία του καρκίνου του προστάτη, εξήγησε που
ακριβώς βρίσκεται ο αδένας και ποια είναι η λειτουργία του, ενώ σε σχέση με τα συμπτώματα επεσήμανε ότι ιδιαίτερα στο πρώιμο στάδιο δεν είναι
εμφανή καθιστώντας έτσι απόλυτα δικαιολογημένο
το χαρακτηρισμό «ύπουλη ασθένεια». Αναφέρθηκε
επίσης στις μεθόδους διάγνωσης, τονίζοντας ότι
μετά τα 45-50 έτη, ένας άνδρας θα πρέπει να υποβάλλεται , μία φορά το χρόνο, σε προληπτικές εξετάσεις.
Στη συνέχεια, ο κ. Μ. Καλογερής περιέγραψε τον
τρόπο που γίνεται η βιοψία του προστάτη, τονίζοντας πως πρόκειται για μία απλή, σχεδόν ανώδυνη διαδικασία, η οποία διαρκεί 20 λεπτά και

αποτελεί μονόδρομο για τη διάγνωση του καρκίνου.
Τέλος, ο καθηγητής κ. Α. Κόλλιας τόνισε στους παρευρισκόμενους τη σημασία αλλά και την αποτελεσματικότητα της ριζικής προστατεκτομής, η οποία
αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο θεραπείας, με επιτυχία που αγγίζει το 75% και η οποία
χαρίζει στον ασθενή, κατά μέσο όρο, 15ετή επιβίωση.
Την ημερίδα άνοιξε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων
του ΙΑΤΡΙΚΟΥ Ελένη Αντωνάκου καλωσορίζοντας
τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη, τον Δ/ντή του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου κ.
Πυρνοκόκη και όλο τον κόσμο που ήταν στην αίθουσα.
Ο πάντα παρών Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, η σύζυγός του Λένα με την κόρη
τους Χριστιάννα.
Ακολούθως, τον λόγο πήραν ο δήμαρχος κ. Χατζηδάκης και ο κ. Πυρνοκόκης, οι οποίοι, μεταξύ
άλλων - και σε γενικές γραμμές - υπογράμμισαν την

ανάγκη της πρόληψης, την αξία που έχουν ημερίδες
ενημέρωσης και συζήτησης σαν αυτή, καθώς και τη
βοήθεια που προσφέρει το Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου στους δημότες της πόλης, αλλά - και όποτε
αυτό χρειάστηκε - σε εργαζόμενους στο Δήμο.
Με πολύ ενδιαφέρον παρακολούθησαν την ημερίδα και οι δημοσιογράφοι Χρήστος Πασαλάρης
και Δημήτρης Ρίζος.
Την ημερίδα παρακολούθησαν και οι γνωστοί δημοσιογράφοι - εκδότες Χρήστος Πασαλάρης και
Δημήτρης Ρίζος, οι αντιδήμαρχοι Π. Φ. Γιάννης
Φωστηρόπουλος και Ανδρέας Δούμας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Θεόδωρος Κανέλλος, Ντίνος Νικολαϊδης, Αλέξανδρος Πανταζής, Γιώργος
Ασημακόπουλος και Σπύρος Μινέτος, πρόεδροι
Συλλόγων και Φορέων της περιοχής, καθώς και
πολλοί άλλοι.
Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε την παροχή δωρεάν
ουρολογικής εξέτασης, σε όσους παρευρέθησαν
και παρακολούθησαν την εν λόγω ημερίδα, στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου.
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Το οικονοµικό θαύµα του δήµου Παλαιού Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης: “Πετύχαμε οικονομικά γιατί δεν αποφοίτησα από το LSE ή το Harvard”

G Το δημαρχείο τελείωσε μέσα σε 20
μήνες. Το σπουδαιότερο είναι ότι δεν
αντλήθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ταμεία
του δήμου. Χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα “ΘΗΣΕΑΣ”.
Το ίδιο έγινε και με την ανάπλαση της
Αγίου Αλεξάνδρου.

Μ

ε τον εύστοχο τίτλο "Πετύχαμε οικονομικά γιατί δεν αποφοίτησα από το
LSE ή το HARVARD", η εφημερίδα
"Κεφάλαιο" δημοσίευσε συνέντευξη του δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη.
Κύριο θέμα της συνένευξης, όσα εδώ και
καιρό έχουμε αναφέρει τόσο από το "ΒΗΜΑ"
της Αυτοδιοίκησης όσο και από το vimaonline.gr. Η υγιής οικονομική κατάσταση του
δήμου Παλαιού Φαλήρου.
Χωρίς ελλείματα, με ένα πλεόνασμα της τάξης
των 5,5 εκ. ευρώ περίπου, ο δήμος δεν παραλείπει να ασκεί και κοινωνική πολιτική υπέρ
των δημοτών του που πλήττονται από την οικονομική κρίση.
Τη στιγμή λοιπόν που άλλοι δήμοι ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο, ο δήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης εξηγεί πως ο
δικός του δήμος δεν αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα.

Είστε από τους λίγους Δήμους που δεν
είναι στο «κόκκινο». Που οφείλεται
αυτό;
Είναι αλήθεια ότι στο Παλαιό Φάληρο έχουμε πετύχει ένα μικρό θαύμα κόντρα στην γκρίζα πραγματικότητα της εποχής μας, με αποτέλεσμα να
είμαστε στους δύο-τρεις Δήμους πανελλαδικά
που όχι μόνο έχουμε πλεόνασμα ύψους
5.322.764 ευρώ αλλά και δεν οφείλουμε ούτε
ένα ευρώ στους προμηθευτές και στους εργολάβους που πραγματοποιούν δημοτικά έργα.
Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα ηνία του
Δήμου και ειδικότερα όταν διακρίναμε την οικονομική κρίση, ακολουθήσαμε οικονομική πολιτική με αυστηρό έλεγχο των δαπανών και των
εξόδων. Αρχές οικονομίας απλές και στοιχειώδεις τις οποίες όταν τις εφαρμόσεις θα έχεις
αποτελεσματικότητα χωρίς να χρειάζεται κανείς

να έχει τελειώσει το LSE ή το Harvard.
Αν ψάχνεις, δουλεύεις, ακούς, ρωτάς και κυρίως
ελέγχεις, και πόροι και χρήματα μπορούν να βρεθούν και η περιβόητη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει. Αυτό όμως απαιτεί ιδέες, αγώνες, επίμονη και
σκληρή δουλειά καθώς και συνεχή παρουσία του
Δημάρχου σε όλη την λειτουργία του Δήμου.

Δώστε μας μια εικόνα για τα οικονομικά του Π. Φαλήρου
Το 2002 τα έσοδα του Δήμου ήταν 17,5 εκ.
ευρώ, σήμερα περνούν τα 30 εκ. ευρώ, γεγονός
που συνιστά μεγάλο και αδιαμφισβήτητο επίτευγμα αν αναλογισθεί κανείς ότι στο ξεκίνημα
μας, τον Ιανουάριο του 2003 παραλάβαμε έλλειμμα που ξεπερνούσε τα 3 εκ. ευρώ για να φτάσουμε σήμερα να εμφανίζουμε πλεόνασμα πάνω
από 5 εκ. ευρώ έχοντας ταυτόχρονα τα χαμηλότερα Δημοτικά τέλη στην ευρύτερη περιοχή.
Δουλέψαμε πολύ, περιορίσαμε στα χαμηλότερα
δυνατά επίπεδα τις λειτουργικές δαπάνες, ελέγξαμε αυστηρά τις προμήθειες και εκμεταλλευτήκαμε στο μέγιστο βαθμό τα ευρωπαϊκά
προγράμματα και την διάθεση μεγάλων εταιρειών
και ιδιωτών να προσφέρουν μέσω προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης.
Έτσι εξαλείψαμε τα ελλείμματα χωρίς δανεισμό
και ταυτόχρονα πραγματοποιήσαμε ένα πρόγραμμα που κατά κοινή ομολογία χαίρει της εκτίμησης όχι μόνο των Φαληριωτών αλλά και
Πανελλαδικά.
Για παράδειγμα, μέσα σε 20 μήνες τελειώσαμε το
νέο Δημαρχείο 6.800 τ.μ. χωρίς να ξεπεράσουμε
τον προϋπολογισμό ύψους 7,3 εκατ. ευρώ ενώ
δεν βάλαμε από το ταμείο του Δήμου ούτε ένα
ευρώ καθώς το όλο έργο χρηματοδοτήθηκε από
το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Το ίδιο συνέβη με την
διαμόρφωση του κεντρικού εμπορικού δρόμου
της Αγ. Αλεξάνδρου καθώς και του Πάρκου του
Φλοίσβου.

G Δουλέψαμε πολύ, περιορίσαμε στα
χαμηλότερα δυνατά επίπεδα τις λειτουργικές δαπάνες, ελέγξαμε αυστηρά τις
προμήθειες και εκμεταλλευτήκαμε στο
μέγιστο βαθμό τα ευρωπαϊκά προγράμματα

Ποια η θέση σας στην άτυπη διαμάχη
για την αποσύνδεση της είσπραξης των
δημοτικών τελών από το λογαριασμό
της ΔΕΗ;
Είναι αλήθεια ότι το σενάριο που διακινήθηκε
από κύκλους για αποδέσμευση των Δημοτικών
Τελών από του λογαριασμούς της ΔΕΗ, είναι
εφιαλτικό. Και αυτό γιατί απειλούνται με πλήρη
κατάρρευση οι ανταποδοτικές υπηρεσίες των
Δήμων, με πρώτη την καθαριότητα και τον φωτι-

σμό.
Είναι προφανές ότι τέτοιες σκέψεις και ιδέες βάζουν σε δοκιμασία τον μόνο σοβαρό, αξιόπιστο
και δοκιμασμένο θεσμό είσπραξης δημοτικών
πόρων. Επίσης βάζουν σε δοκιμασία την συνοχή
του κοινωνικού ιστού και την καθημερινότητα
του πολίτη καθώς οι Δήμοι δεν θα μπορούν να
προσφέρουν ούτε καν τις βασικές και στοιχειώδεις υπηρεσίες.
Οι τεχνοκράτες λοιπόν που εισηγούνται παρόμοια μέτρα, καλό είναι να μας ρωτήσουν και ας
περάσουν έστω και μια μέρα από την καρέκλα του
Δημάρχου για να διαχειριστούν την ήδη δύσκολη
καθημερινότητα. Και επειδή δεν μασάω τα λόγια
μου, είμαι σίγουρος ότι εάν συνεχισθεί και η μείωση των Αυτοτελών Δημοτικών Πόρων που ήδη
έχει δρομολογηθεί, η κατάργηση της συνείσπραξης των ανταποδοτικών τελών μέσω ΔΕΗ, θα
είναι η ταφόπλακα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τι πιστεύετε ότι απαιτείται για να ξεπεράσει η Ελλάδα την οικονομική κρίση
που τη μαστίζει;
Είμαι πεπεισμένος ότι το πρόβλημα της Ελλάδος
δεν είναι μόνο δημοσιονομικό αλλά πρωτίστως
πολιτικό. Πρέπει πάση θυσία να διασφαλισθεί ότι
σύντομα θα υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα
στον Προϋπολογισμό του Κράτους. Δίνοντας
έτσι ένα μήνυμα νοικοκυρέματος, ευθύνης και συνέπειας προς τους εταίρους μας, που μας δανείζουν. Πρέπει επίσης να παταχθεί με κάθε τρόπο
η φοροδιαφυγή.
Σημαντικό επίσης είναι να δημιουργηθεί ένα
ασφαλές περιβάλλον που να έλκει Έλληνες και ξένους επενδυτές.
Κάποτε σε αυτόν τον τόπο πρέπει να αποβάλλουμε τον λαϊκισμό και αντί να ποινικοποιούμε
την επιχειρηματικότητα να δημιουργήσουμε ένα
θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο σταθερό και
αμετάβλητο προκειμένου να την στηρίξουμε
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Το Παλαιό Φάληρο τίμησε τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου

Τ

η Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου, σε μία εκδήλωση
ιστορικής σημασίας, πραγματοποιήθηκαν τα
αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου (1404-1453), έργο του
Ακαδημαϊκού γλύπτη Ιωάννη Παππά, το οποίο,
όπως έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, η Ακαδημία Αθηνών δώρισε στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου
και είναι τοποθετημένο στην Πλατεία Ηρώων της
όμορφης παραλιακής πόλης, στη στάση του τραμ
"Φλοίσβος".
Η εντυπωσιακή από πλευράς προσέλευσης κόσμου,
τελετή, ξεκίνησε με δέηση, στην οποία χοροστάτησαν ο μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμος και ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης - Παλαιού Φαλήρου κ. κ. Συμεών.
Στη συνέχεια έγιναν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα από τη σύζυγο του καλλιτέχνη κυρία Ειρήνη Παππά, θυγατέρα του στρατάρχη Αλέξανδρου
Παπάγου, την οποία συνόδευαν ο γιός της και τα
εγγόνια της, ενώ, ταυτόχρονα η μπάντα και άγημα
του Πολεμικού Ναυτικού απέδιδαν τιμές.
Ακολούθησε ομιλία του Προέδρου της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών κ. Νικολάου Ουζούνογλου, με θέμα: "Η παρακαταθήκη
του Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου".
Η λιτή, πλην όμως, άρτια οργανωμένη σε όλους
τους τομείς αυτή εκδήλωση, έκλεισε με δύο παραδοσιακούς χορούς, έναν κρητικό και έναν Κωνσταντινουπολίτικο, που τους χόρεψαν μέλη
σωματείων της Κρήτης και των Πριγκηπονήσων της
πόλης.

Διονύσης Χατζηδάκης:
"Όχι στη γενοκτονία της μνήμης"
Στη σύντομη, μα, άκρως περιεκτική ομιλία του, ο
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κύριος Χατζηδάκης,
αφού καλωσόρισε ονομαστικά τον Μακαριώτατο

Αρχιεπίσκοπο κ. κ. Ιερώνυμο και κάθε άναν από
τους επίσημους προσκεκλημένους και ευχαρίστησε
όλο τον κόσμο που είχε κατακλύσει κάθε σημείο
της πλατείας Ηρώων, είπε: "ορισμένοι διερωτώνται
γιατί τοποθετήσαμε τον ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στο Παλαιό Φάληρο. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη.
- Για να θυμίζει τις αλησμόνητες και αλύτρωτες
Πατρίδες.
- Για να θυμίζει τις παραλείψεις και τις προδοσίες που επέφεραν την πτώση της Βασιλεύουσας.
- Γιατί σήμερα είναι ανησυχητικό ότι στον τόπο
μας επιχειρείται από ορισμένους κύκλους η Γενοκτονία της Μνήμης.
- Γιατί γίνονται τα πάντα για να απαλειφθεί από
τη νεότερη γενιά η Ιστορική Μνήμη.
- Γιατί η Νέα Τάξη Πραγμάτων θέλει να δημιουργήσει άτομα χωρίς φρόνημα, χωρίς θάρρος
και χωρίς πίστη.
- Γιατί η Νέα Τάξη Πραγμάτων θέλει να δημιουργήσει ανθρώπους άβουλους σε μια απαλλοτριωμένη κοινωνία".
Στο σημείο αυτό σταμάτησε, προκειμένου να παρακολουθήσουμε ένα σύντομο video με ιστορικές
στιγμές του χριστιανισμού και του Βυζαντίου. Η
προβολή έγινε στη μία από τις δύο μεγάλες επιφάνειες του βάθρου, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο
μεγαλοπρεπής γλυπτός ανδριάντας του τελευταίου
αυτοκράτορα του Βυζαντίου.
Αμέσως μετά ο Δήμαρχος συνέχισε λέγοντας τα
εξής: "Να λοιπόν ποιοι είναι οι λόγοι που τοποθετήσαμε τον ανδριάντα του Κ. Παλαιολόγου στο
Παλαιό Φάληρο.
Επιτρέψτε μου Κυρίες και Κύριοι να ευχαριστήσω
από τα βάθη της καρδιάς μου όχι σαν δήμαρχος
αλλά ως απλός Έλληνας εκ Κρήτης:
- Την Ακαδημία Αθηνών που με ομόφωνη απόφασή της μας δώρισε το έργο, του αείμνηστου ακαδημαϊκού γλύπτη Ιωάννη Παππά.
- Τη σύζυγό του Ειρήνη, κόρη του αείμνηστου

Στρατάρχου και πρωθυπουργού της χώρας Αλέξανδρου Παπάγου.
- Το υιό Αλέξανδρο Παππά, για τις ατελείωτες
ώρες που δαπάνησε μαζί μου, για την ολοκλήρωση
των διαδικασιών της τοποθέτησης του αγάλματος.
- Την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για την αποτελεσματική συμβολή στην όλη
εκτέλεση του έργου.
- Την εταιρεία Philips για τη χορηγία του φωτισμού του ανδριάντα.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμο, τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Ν. Σμύρνης κ. κ. Συμεών, τον Αρχηγό του Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχο Π.Ν. κ. Χρηστίδη
και τα Κωνσταντινοπολίτικα Σωματεία, όπως και
όλους εσάς που με την παρουσία σας λαμπρύνατε την τελετή.
Γι' αυτό λοιπόν όλοι εμείς που βρεθήκαμε σήμερα
εδώ και ολόκληρος ο Ελληνισμός πρέπει να επαγρυπνούμε και να δίνουμε καθημερινά τη μάχη της
Μνήμης, για τη δικαίωση των αγώνων των προγόνων μας, αφήνοντας έτσι μια αδιαπραγμάτευτη παρακαταθήκη για τις μέλλουσες γενεές.
Όχι λοιπόν στη γενοκτονία της μνήμης.
Πέρα απ' όσους προαναφέρθηκαν, παρόντες ήταν
και οι : Αντιναύαρχος και αρχηγός του Πολεμικού
Ναυτικού κ. Χρηστίδης, ο π. υπουργός Ιωάννης
Βαρβιτσιώτης, η βουλευτής Επικρατείας της Νέας
Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη, ο πρόεδρος της
Κ.Ε.Δ.Ε. δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης, ο
δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός, ο δήμαρχος
Κηφισιάς - Ερυθραίας Νίκος Χιωτάκης, οι πρώην
δήμαρχοι Χολαργού και Αλίμου Ν. Νικολάου και
Αργύρης Αργυρίου αντίστοιχα, Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, Αντιδήμαρχοι και μέλη δημοτικών συμβουλίων και πολλοί άλλοι.
Από τους αιρετούς του Παλαιού Φαλήρου, το
"παρών" έδωσαν ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος
Χρυσοβερίδης, οι αντιδήμαρχοι Ανδρέας Δούμας,

Στέλιος Μαυρακάκης, Γιώργος Πράπας, και Γιάννης
Φωστηρόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι: Θεόδωρος Κανέλλος, Νίκη Μπουσίου, Γιάννης Γουλιέλμος, Ολυμπία Αναστασοπούλου, Μαρία
Ζάγκα, Γιώργος Ασημακόπουλος, Αλέξανδρος
Πανταζής, Αλέξανδρος Κορόμηλος, Νικόλαος
Γιάκοβλεφ κ. ά.
ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
1. Τα αποκαλυπτήρια.
2. Τιμητικό άγημα του Πολεμικού Ναυτικού πλαισίωσε την εκδήλωση.
3. Δεκάδες Παλαιοφαληριώτες παρέστησαν στην εκδήλωση.
4. Ο σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμος, ο Μητροπολίτης Ν.
Σμύρνης κ. κ. Συμεών, η βουλευτής Επικρατείας της
Ν.Δ. κ. Ντόρα Μπακογιάννη, και ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης.
5. Ο αρχηγός Π.Ν. αντιναύαρχος κ. Χρηστίδης, προσέρχεται χαιρετώντας τον δήμαρχο Καλλιθέας κ.
Ασκούνη και τον κ. Σκαλκέα.
6. Μέλη του Κωνσταντινουπολίτικου Συλλόγου
“Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς”.
7. Στο κέντρο ο Αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Γιάννης Φωστηρόπουλος, αριστερά η δημοτική σύμβουλος Μαρία Ζάγκα. Στο βάθος ο υπάλληλος του
Δήμου Μιχ. Τριανταφύλλου .
8. Η οικογένεια Παππά με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη.
9. Ανάμεσα στους παριστάμενους ο τ. υπουργός
Γιάννης Βαρβιτσιώτης.
10. Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης περιστοιχισμένος από βρακοφόρους του Συλλόγου Κρητών. Στο βάθος διακρίνονται ο δημοτικός
σύμβουλος και πρ. Νομάρχης Θεόδωρος Κανέλλος, ο
δήμαρχος Κηφισιάς - Ερυθραίας Νίκος Χιωτάκης και
ο διευθυντής του "Β" Νικόλας Κονταρίνης.
11. Χοροστάτησαν ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών

και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμος και ο Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης κ. κ. Συμεών.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Εκπαίδευση σε σύγχρονα κτήρια στον Άγιο Δημήτριο

Δωρεάν τα τροφεία
στους Παιδικούς
Σταθμούς του δήμου
Αγ. Δημητρίου

Μ

ε τα 7ο και 9ο νηπιαγωγεία που λειτουργούν ήδη στην
οδό Ευρώτα και στην οδό Μακρυγιάννη και το 2ο που
πρόκειται να κατασκευασθεί στην οδό Κλεάρχου από τον ΟΣΚ,
σε αντικατάσταση του μισθωμένου κτηρίου, όπου στεγάζεται
σήμερα, συνεχίζεται η προσπάθεια, η εκπαίδευση στο Δήμο,
από τα πρώτα βήματα, να γίνεται σε νέα σύγχρονα εκπαιδευτήρια που πληρούν όλα τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τα νέα νηπιαγωγεία πέραν της βιοκλιματικής κατασκευής τους
και του γενικότερου οφέλους για το τοπικό περιβάλλον, με φυτεμένα δωμάτια, σύστημα παρακολούθησης της ενεργειακής
κατανάλωσης και φωτοβολταϊκά, διαθέτουν όλους τους απαραίτητους χώρους για να κάνουν την παραμονή των νηπίων σ’
αυτά ελκυστική και την εργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού ευχάριστη και αποδοτική.
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Τ

Ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Γ.Γ. στο ∆ήµο Αγίου ∆ηµητρίου

Μ

ε απόφαση της Δημάρχου
Μαρίας Ανδρούτσου, που δημοσιεύτηκε στο 933Γ/6-9-2012
ΦΕΚ, ο Ηλίας Σαββάκης ανέλαβε
τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Αγ. Δημητρίου.
Ο κ. Σαββάκης είναι Χημικός Μηχα-

νικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) στο Πανεπιστήμιο του Hull της Μεγάλης Βρετανίας και στα Πληροφοριακά
Συστήματα (M.I.S) στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Έχει πλούσια εργασιακή εμπειρία σε
διοικητικές και διευθυντικές θέσεις
εταιρειών και δημοσίων φορέων και
οργανισμών στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει εργαστεί ως:
Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Θεραπευτηρίου χρόνιων παθή-

σεων παιδιών Αθηνών
Επιστημονικός σύμβουλος του
Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Μέλος του ΔΣ του Αραβοελληνικού
επιμελητηρίου Ελλάδος
Διευθυντής ανάπτυξης αγοράς επαγγελματιών της Εταιρείας Παροχής
Αερίου Αττικής
Διευθυντής έργων εξοικονόμησης
ενεργείας της εταιρείας American
Process Inc στην Άτλαντα των ΗΠΑ.
Χημικός μηχανικός σε τεχνικές και
εμπορικές εταιρείες της Ελλάδας και
του εξωτερικού.

Η Δήμαρχος κ. Μαρία Ανδρούτσου
χαρακτηριστικά τονίζει:
« Εμπιστεύομαι τη διοικητική εμπειρία του Ηλία και είμαι πεπεισμένη
πως η συμβολή του από τη θέση του
Γενικού Γραμματέα, στη διοίκηση
του Δήμου μας θα είναι καίριας σημασίας, καθώς η επάρκεια, οι γνώσεις και το ήθος του αποτελούν το
συνδυασμό εκείνο που οι δύσκολες
μέρες μας απαιτούν για την αντιμετώπιση των σοβαρότατων προκλήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τον καλωσορίζω στο Δήμο μας και
του εύχομαι, από την καρδιά μου,
καλή επιτυχία»

δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου με σωστή και χρηστή διαχείρηση
των οικονομικών του δήμου έχει καταφέρει τα 2
τελευταία χρόνια της διοίκησής της, όχι μόνο να
διατηρήσει αλλά και παράλληλα να αναπτύξει τις
κοινωνικές δομές του δήμου προς όφελος των
δημοτών.
Συγκεκριμένα στον ευαίσθητο τομέα των παιδικών σταθμών ο δήμος Αγίου Δημητρίου είναι
από τους λιγοστούς δήμους πανελλαδικώς ο
οποίος δεν εισπράττει τροφεία, ανακουφίζοντας
έτσι δεκάδες οικογένειες, που λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούνε να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
Για την φετινή χρονιά οι αιτήσεις των δημοτών,
οι οποίες φέτος έφτασαν τις 650, εξετάστηκαν
με προσοχή από το Διοικητικό Συμβούλιο του
νομικού προσώπου (Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας) μέσω του
νέου συστήματος μοριοδότησης, το οποίο διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αμεροληψία στην
επιλογή των παιδιών.
Όπως αναφέρει η πρόεδρος του Οργανισμού
Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Μαρία Θάνου, συνεχίζονται οι προσπάθειες
για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου και την εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών. Αποτέλεσμα
όλων αυτών των προσπαθειών είναι, είπε η
κυρία Θάνου, σήμερα να βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι στη δεύτερη φάση θα γίνουν δεκτά 150 παιδιά επιπλέον.
Η φάση αυτή που θα ολοκληρωθεί άμεσα,
αφορά σε παιδιά που καλύπτονται από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, ενώ στην τρίτη φάση που θα
ακολουθήσει -ελπίζουμε σε σύντομο χρονικό
διάστημα και αφού μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών με
το απαραίτητο προσωπικό- θα καλυφθούν οι
ανάγκες των υπόλοιπων οικογενειών του Δήμου
μας.
Θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο Δήμος Αγίου
Δημητρίου διαθέτει 7 Παιδικούς Σταθμούς οι
οποίοι φιλοξενούν 731 παιδιά περίπου.
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δημοτικά
του φρονήματος των πολιτών, που διαδηλώνουν
ειρηνικά, ενώ τελικά οι μεγάλες λαϊκές συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας αποτρέπονται
συστηματικά από τις συνήθεις διενέξεις ΜΑΤ και
κουκουλοφόρων.
Μαζί με όλα τα τμήματα της κοινωνίας, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση, από το καλοκαίρι ήδη, σύσσωμη,
συμμετέχει δυναμικά στις κινητοποιήσεις, με επίκεντρο των διεκδικήσεών της την αποφυγή του
οικονομικού στραγγαλισμού των Δήμων και την
αντίσταση στη διάλυση των στοιχειωδών κοινωνικών δομών που παρέχουν.
Η επαναφορά του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας, οι απολύσεις χιλιάδων συμβασιούχων, η
απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού
και οι δυσβάσταχτες περικοπές στους οικονομικούς πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οδηγούν τους Ο.Τ.Α. σε εκφυλισμό, σε αδυναμία
παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και ανοίγουν

ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ: Η αντοχή και η ανοχή της ελληνικής
κοινωνίας φτάνει στα όριά της

Η

καθημερινή διόγκωση των λαϊκών
κινητοποιήσεων, κατά των οικονομικών μέτρων που επιβάλλουν η κυβέρνηση και η τρόικα στον ελληνικό λαό,
δείχνει ότι ή αντοχή και η ανοχή της ελληνικής κοινωνίας φτάνουν στα όριά
τους.
Την ίδια ώρα βλέπουμε να συνεχίζεται και να διευρύνεται το κλίμα τρομοκρατίας των πολιτών
που ειρηνικά θέλουν να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους στα οικονομικά μέτρα, με προληπτικές
συλλήψεις, προσαγωγές και βιαιοπραγίες από τις

αστυνομικές δυνάμεις καταστολής.
Την απροσχημάτιστη βία των αστυνομικών δυνάμεων βίωσαν και 16 συμπολίτες μας που στις
27 Σεπτεμβρίου προσήχθησαν στη ΓΑΔΑ, χωρίς
συγκεκριμένη κατηγορία, όταν από το σταθμό
μετρό της Δάφνης, επιχείρησαν να μεταβούν στη
συγκέντρωση της Αθήνας.
Η αντίδρασή τους στον αδικαιολόγητο έλεγχο
που επιχείρησε μεγάλη αστυνομική δύναμη που
εμφανίστηκε ξαφνικά, όξυνε τα πνεύματα και
οδήγησε στην προσαγωγή τους.
Βλέπουμε το κλίμα της κατευθυνόμενης τρομοκρατίας να αποκεντρώνεται και στις συνοικίες,
αποσκοπώντας στον εκφοβισμό και την κάμψη

το δρόμο στην αμφιβόλου προοπτικής εκχώρηση
σε ιδιώτες όλων των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα (καθαριότητα, πράσινο, Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικές Δομές κ.λπ.).
Τα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης, μην απέχοντας
από το γενικό πλαίσιο που θέτουν οι εργατικές
συνομοσπονδίες, πρέπει και μπορούν να διατυπωθούν δυναμικά, με αλληλεγγύη, δέσμευση και
ειλικρινή στήριξη των διεκδικητικών αγώνων που
είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστούν.
Οι μέρες που θα ακολουθήσουν πρέπει να μας
βρουν όλες και όλους σε εγρήγορση.

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Στο πλευρό των οικογενειών που έχουν ανάγκη, για ακόμη μια φορά η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Τ

ο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Αγ. Δημητρίου ξεκινάει τη λειτουργία
του τον Οκτώβριο, έπειτα από την ολοκλήρωση της προετοιμασίας που αφορά σε διαδικαστικές και λειτουργικές λεπτομέρειες.
Με εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, στεγαζόμενο σε ιδιόκτητο
κτήριο του Δήμου, θα ανοίξει τις πόρτες του
σύντομα σε όλους εκείνους που πραγματικά
έχουν ανάγκη.
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, κατανοώντας τις
ολοένα αυξανόμενες οικονομικές δυσκολίες
μερίδας πολιτών, δίνει προτεραιότητα και επικεντρώνει τις πολιτικές του δράσεις και προσπάθειες σε άμεσες παρεμβάσεις που έχουν ως
γνώμονα την ανακούφιση και υποστήριξη των
δημοτών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία του Κοινωνι-

κού Παντοπωλείου του Δήμου απευθύνεται σε
κατοίκους του Δήμου και αφορά στη δωρεάν
κάλυψη οικογενειών σε τυποποιημένα τρόφιμα
μακράς διαρκείας και είδη ατομικής υγιεινής και
καθαριότητας.

Κριτήρια ένταξης

Κύριο κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα του
Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι το εισόδημα,
ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως
η οικογενειακή κατάσταση, η ανεργία, προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας (αναπηρίες).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:
Αίτηση (παρέχεται από την Κοινωνική Υπηρεσία)
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Κάρτα ή κάρτες ανεργίας σε ισχύ

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
Αντίγραφο του Ε1και του Ε9 από τη Δ.Ο.Υ.
περί μη υποχρέωσης καταβολής δήλωσης και
αναλυτική κατάσταση χρεών
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή λογαριασμούς
ΔΕΚΟ
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγ.
Δημητρίου που βρίσκεται στο τελικό στάδιο
της δημιουργίας του θα στεγαστεί στο ισόγειο
της οδού Δυρραχίου 11 στον Άγ. Δημήτριο
και η λειτουργία του θα υποστηρίζεται με προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου
με την ενεργό και πολύτιμη συμμετοχή του
Ανοιχτού Δικτύου Εθελοντών του Δήμου Αγ.
Δημητρίου.
Αξίζει να σημειωθεί πως η εποπτεία της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου θα πραγματοποιείται από Διαπαραταξιακή Επιτροπή.
Τηλ: 210 97 03 607 – 210 97 30 132
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Οργανώνεται ο πρώτος
Δημοτικός Λαχανόκηπος του
Δήμου Αγίου Δημητρίου

Α

ρχές Οκτωβρίου ξεκινάει πιλοτικά η λειτουργία
του πρώτου Δημοτικού Λαχανόκηπου. Σε μια
έκταση περίπου 2,5 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται
στην περιοχή του Ασυρμάτου κοντά στην ΕΘΕΛ, θα
διαμορφωθούν 45 τεμάχια, 30-40τ.μ. περίπου το καθένα. Οι μικροί κήποι θα μοιραστούν στους υποψήφιους καλλιεργητές με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
Ο στόχος αυτής της δράσης είναι αφενός κοινωνικός
καθώς θα ανακουφίσει νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, και αφετέρου φιλοπεριβαλλοντικός, αφούθα
αποτελέσει μια παρέμβαση στο αστικό περιβάλλον.
Mε την πρωτοβουλία λοιπόν αυτή, απ’ τη μια δίνεται
διέξοδος, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, σε ανθρώπους να ενισχύσουν το νοικοκυριό τους, απ’ την
άλλη, αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη δημοτική έκταση,
δημιουργείται μία «όαση πρασίνου» στην πόλη, με
πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη.
Παράλληλα δε, αυτή η δράση συμβάλει στην εξοικείωση νέων ανθρώπων με τη γη και την καλλιέργεια,
δίνοντας ακόμη και κίνητρο σε κάποιους από αυτούς
να στρέψουν το επαγγελματικό τους ενδιαφέρον προς
το συγκεκριμένο τομέα.
Πρόκειται λοιπόν για μια δράση που διαμορφώνει νησίδες συλλογικότητας στην τοπική κοινωνία. Μπορεί
να φέρει κοντά τους πολίτες που θα ασχοληθούν, ανθρώπους διαφόρων ηλικιών και κουλτούρας, ενώ θα
προσφέρει άσκηση, εκτόνωση και δημιουργική απασχόληση σε αυτούς που το έχουν πραγματική ανάγκη.
Στο συγκεκριμένο χώρο που θα ξεκινήσει η πιλοτική
αυτή προσπάθεια, προβλέπεται η ανάπτυξη κατασκευών αναψυχής και οργάνωσης υπαίθριων εκδηλώσεων με επίκεντρο περιβαλλοντικά θέματα.
Ο Χώρος θα είναι κοινόχρηστος και θα επιτρέπεται η
πρόσβαση σε όλους τους πολίτες, τις ώρες και τις ημέρες που η κεντρική είσοδος θα είναι ανοικτή από τους
καλλιεργητές.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Δήμος κάθε χρόνο θα
βραβεύει τον καλύτερο Λαχανόκηπο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε 5μελή Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τη Δήμαρχο Μαρία Ανδρούτσου και τους
Δημοτικούς Συμβούλους Αικατερίνη Ασημακοπούλου,
Σπήλιο Διαβολίτση, Αθανάσιο Γαλακτερό και Θεόκλητο Ανθόπουλο, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο
των αιτήσεων, την έγκριση των δικαιούχων και την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου.
Δημοτικοί λαχανόκηποι έχουν ήδη δημιουργηθεί σε
πολλούς Δήμους: στη Λάρισα, στη Βέροια, στα Τρίκαλα, στην Αλεξανδρούπολη, στις Σέρρες, στην
Έδεσσα, στη Θεσσαλονίκη, στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, στην Αθήνα, στο Μαρούσι κ.α.
Απ’ ό, τι φαίνεται από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, οι
δημότες βλέπουν πολύ θετικά αυτήν την πρωτοβουλία
και τη στηρίζουν δυναμικά διότι αντιλαμβάνονται οι
ίδιοι τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα.
Ο Αστικός ή Κοινωνικός ή Δημοτικός Λαχανόκηπος
(Community Gardens) είναι μια παλιά ιστορία, ιστορία 150 χρόνων, τουλάχιστον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη και στην Αμερική (όπως, για
παράδειγμα, το Βανκούβερ στον Καναδά, η Νέα Ορλεάνη και το Ντιτρόιτ στις ΗΠΑ, το Ροσάριο στην Αργεντινή, το Κάιρο της Αιγύπτου, το Φράιμπουργκ και
το Βερολίνο στη Γερμανία, το Παρίσι στη Γαλλία
κ.λπ.).
Είναι ένας διαδεδομένος τρόπος παραγωγής και κατανάλωσης από τους ίδιους τους δημότες προϊόντων της
γης, τις περισσότερες φορές βιολογικών προϊόντων,
προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν, τη στιγμή
που τα εισοδήματά τους δέχονται «πιέσεις» και «ψαλιδίσματα», όπως συμβαίνει τώρα στα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα της χώρας.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ: 210 9855161
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Ένας λαµπερός γάµος στα νότια
Με πολλούς και εκλεκτούς καλεσμένους
πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 89-2012 ο γάμος του Γιάννη Καλογερά Κονταρίνη, ιδιοκτήτη του vimaonline.gr.

O

Γιάννης Καλογεράς - Κονταρίνης παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του,
Ελένη Γουλιάμου στον νεόδμητο και κατά
γενική ομολογία ωραιότατο Ιερό ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.
Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές οικογέ-

νειες των Νοτίων προαστίων, κυρίως για την
ενασχόλησή τους με τα κοινά, μέσα από τα
ΜΜΕ που διαθέτουν, γι΄ αυτό άλλωστε και τίμησαν το ζευγάρι με την παρουσία τους πολλοί από τους τοπικούς άρχοντες και όχι μόνο.
Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο δήμαρχος
Αλίμου Θάνος Ορφανός, η δήμαρχος Αγίου
Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου, ο δήμαρχος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρος
Πανάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρί-

νας Φλοίσβου Σταύρος Κατσικάδης.
Στη χαρά του ζευγαριού επίσης συμμετείχαν
ο πρ. Νομάρχης και νυν δημοτικός σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου Θεόδωρος Κανέλλος, ο αντιδήμαρχος Π. Φαλήρου Γιάννης
Φωστηρόπουλος, ο σύμβουλος σε θέματα
ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Τάσος Ρεντούμης, ο αντιδήμαρχος Π. Φαλήρου Ανδρέας Δούμας,
από την Επιτροπή Παιδείας του δήμου η
Μαίρη Φωτίου, ο δημοτικός σύμβουλος Π.
Φαλήρου Γιώργος Ασημακόπουλος, η
Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ερυθρού
Σταυρού Βιβή Θεοδοσίου, η πρόεδρος του
συλλόγου γυναικών "Αθηνά" Μαρία Καφούρου, η Γ. Γραμματέας του Συλλόγου Εκτελωνιστών Πειραιώς - Αθηνών Σοφία Φράγκου,
ο Αντιδήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης,
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλίμου Νίκος Τσαμπαρλής, ο δημοτικός
σύμβουλος Αλίμου Άρης Τάγκαλος, ο πρ.
αντιδήμαρχος Γιάννης Ταρασιάδης, η υποψήφια δήμαρχος και πρόεδρος της δημοτικής
παράταξης "Ανοιχτοί Ορίζοντες" δημοτική
σύμβουλος Γλυφάδας Αθηνά Λυγνού, ο
επίσης δημοτικός σύμβουλος Γλυφάδας γιατρός Βασίλης Μουλακάκης, η πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας Άννυ
Καυκά, και ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης
πρόεδρος του Συμβουλίου Νέων Γλυφάδας.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, οι αντιδήμαρχοι
Διονύσης Κοντονής και Νίκος Ζαχαράτος,
ο πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης, Παιδείας και Πολιτισμού του δήμου Γιάννης Νιτερόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι,
Παντελής Κασιδόκωστας, Μαρία Σίνα, ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του
δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης
Κωνσταντάτος και οι πρ. δημοτικοί σύμβουλοι Αργυρούπολης Βασίλης Κρητικός και
Λάζαρος Τογρίδης.
Τέλος, γνωστοί δικηγόροι, γιατροί, επιχειρηματίες των Αθηνών και πολλοί φίλοι των οικογενειών έδωσαν το παρόν στον λαμπερό
γάμο του ζευγαριού.
Τις ευχές τους στους νεόνυμφους έστειλαν οι
βουλευτές της Ν.Δ. Γεωργία Μαρτίνου και
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν γιατί βρίσκονταν
εκτός Αθηνών.
Κουμπάροι ήταν ο συνεκδότης του Ciao και
μέτοχος στο Vimaonline.gr, Βασίλης Γραμμένος με τη σύζυγό του Bασιλική Σωτηρίου
και η αδελφή της νύφης, Λουκία Γουλιάμου.
Τα βλέμματα όλων βέβαια συγκέντρωσε η
νύφη που έφτασε με λίγα λεπτά καθυστέρησης στην εκκλησία και εντυπωσίασε με την
απλότητα και την κομψότητά της.
Το ζευγάρι μετά το μυστήριο διασκέδασε με
φίλους και συγγενείς στο Moorings, ένα από
τα πιο γνωστά μαγαζιά των νοτίων προαστίων,
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
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1. Αριστερά. Το ευτυχισμένο ζευγάρι με τους γονείς τους.
Δεξιά Νικόλας και Εύη Κονταρίνη, αριστερά Θανάσης και Δέσποινα Γουλιάμου. Ανάμεσά τους η νονά της νύφης Λένα
Howard
2. Από αριστερά, η αδελφή του γαμπρού Δάφνη, η κουμπάρα
και αδελφή της νύφης Λουκία. Ο αδελφός του γαμπρού
Θάνος και η σύζυγός του Βιργινία.
3. Η δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου ανάμεσα στον αντιδήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη και στον
γαμπρό.
4. Ο διευθύνων σύμβουλος της Μαρίνας Φλοίσβου Σταύρος
Καστικάδης (μέσον) με τους Βασίλη Γραμμένο και Γιάννη Καλογερά - Κονταρίνη.
5. Από αριστερά. Νίκος Τσαμπαρλής (Άλιμος), Γιάννης Κωνσταντάτος (Αργυρούπολη), Γρηγόρης Κωνσταντέλλος (3Β), Διονύσης Χατζηδάκης (Παλαιό Φάληρο),
Μαρία Ανδρούτσου (Αγιος Δημήτριος), Θάνος Ορφανός (Άλιμος), Διονύσης Κοντονής (3Β), Σπύρος
Πανάς (3Β), Βασίλης Γραμμένος.
6. Ο αδελφός του πρ. δημάρχου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης δημοτικός σύμβουλος Παντελής Κασιδόκωστας ανάμεσα στον δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη και τον γαμπρό.
1

ρού

ελφή του γαμπ

ίνη. Η αδ
Δάφνη Κονταρ
3

2

4

Η τοπική αυτοδιοίκηση της νοτίων προαστίων σε μία φωτογραφία

6

5

Ο γαμπρός ανάμεσα στους: Διονύση Κοντονή,
Σπύρο Πανά, Βασίλη Γραμμένο,
Νίκο Ζαχαράτο
και Μαρία Σίνα.

Επάνω. Ο Νικόλας Κονταρίνης με
παλαιοφαληριώτικη παρέα. Ο
Αντιδήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος (μέσον), ο δ.σ. Γιώργος Ασημακόπουλος (δεξιά) και
ο υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά
προγράμματα Τάσος Ρεντούμης.
Αριστερά. Ο Δήμαρχος Αλίμου
Θάνος Ορφανός (δεξιά), Παντελής Κασιδόκωστας, Γιάννης Καλογεράς - Κονταρίνης, Ανδρέας
Κονδύλης, Βασίλης και Βάσω
Γραμμένου.
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δημοτικά
Στην Περιφέρεια προσέφυγε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Γλυφάδας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ: “Είναι παράνοµη η διαγραφή µου”

Μ

ε προσφυγή του ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ.
Καλογερόπουλο, ο διαγραφείς από την παράταξη
του Δημάρχου Γλυφάδας Κώστα Κόκκορη, δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Μουλακάκης ζητά την
ακύρωση της διαγραφής του ως μη νόμιμης και παράλληλα γνωστοποιεί και τους λόγους για τους
οποίους ο δήμαρχος Γλυφάδας προχώρησε στη
διαγραφή του.
Το έγγραφο του κυρίου Μουλακάκη έχει ως
ακολούθως:
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Βασιλείου Μουλακάκη, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ.132), εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου του Δήμου Γλυφάδας
με την παράταξη «ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ»
ΚΑΤΑ
του Δημάρχου Γλυφάδας, κ. Κων/νου Κόκκορη,
ο οποίος είναι και Πρόεδρος της παρατάξεως «ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» και κατά της υπ’ αρ. 29002/207-2012 αποφάσεως αυτού, με την οποία
ισχυρίζεται ότι με διέγραψε εκ της παρατάξεως
αυτής, καθόσον ουδέποτε έλαβα γνώση του αιτιολογημένου Πρακτικού.
Γλυφάδα, 3-9-2012
Κύριε Καλογερόπουλε,
Επειδή έχω εκλεγεί ως Δημοτικός Σύμβουλος του
Δήμου Γλυφάδας με την παράταξη «ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» της οποίας Πρόεδρος είναι ο νυν Δήμαρχος Γλυφάδας, κ. Κων/νος Κόκκορης, και
δεδομένου ότι εκλέχτηκα εν συνεχεία πρώτο αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
του εν λόγω Δήμου, πληροφορήθηκα ανεπισήμως
ότι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή στις 13-82012, για τη συνεδρίαση της οποίας ουδέποτε
είχα ειδοποιηθεί για να παραστώ σε αυτήν.
Απευθύνθηκα στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου Γλυφάδας, για να ρωτήσω
γιατί δεν προσκλήθηκα στην ως άνω συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής, ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος στη θέση της κωλυόμενης κ. Βασ.
Παπαδημητρίου και έλαβα την απάντηση ότι η ιδιότητά μου αυτή έπαψε αυτοδίκαια να υφίσταται σύμφωνα με το αρθ. 66 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, λόγω της
διαγραφής μου από την παράταξη «ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ», με την οποία εκλέχθηκα στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Με αφορμή αυτό το γεγονός σας γνωρίζω ότι:

α) Σύμφωνα με το άρθ. 66 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ παρ.
5, ένας Δημοτικός Σύμβουλος διαγράφεται από
την παράταξή του με αιτιολογημένη απόφαση και
με την πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, όπου
μέλη είναι οι σύμβουλοί της στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου.
Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να κληθούν τα μέλη της
παράταξης, να συνεδριάσουν με θέμα τη διαγραφή
μου, να τεθεί ο λόγος για τον οποίο κατηγορούμαι, να προσκληθώ και να απολογηθώ με το ερώτημα της διαγραφής και να ψηφίσουν υπέρ της
διαγραφής, αν τελικά συμφωνούν, 17 Δημοτικοί
Σύμβουλοι. Στη συνέχεια έπρεπε να συνταχθεί
πρακτικό που να αναφέρει το λόγο της διαγραφής
μου και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την Οικονομική
Επιτροπή και τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Από όλα αυτά σας διαβεβαιώ δεν έγινε τίποτα
απολύτως.
Ουδέποτε εκλήθησαν τα μέλη της παράταξης.
Ουδέποτε συνεδρίασε η παράταξη «ΔΥΝΑΤΗ
ΓΛΥΦΑΔΑ».
Ουδέποτε ετέθη οποιαδήποτε αιτιολογία.
Ουδέποτε έλαβα πρόσκληση για απολογία.
Ουδέποτε ψήφισαν τα μέλη της παράταξης.
Ουδέποτε συντάχθηκε και κατατέθηκε αρμοδίως
πρακτικό.
Όλα αυτά επιβεβαιώνονται και από την μαρτυρία
πολλών Δημοτικών Συμβούλων της παράταξής
«ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» με πρώτη μαρτυρία αυτή
του Συναδέλφου κ. Αναλυτή μέσα στο Δημοτικό
Συμβούλιο η οποία είναι βαρυσήμαντη διότι ασκεί
το Δικηγορικό επάγγελμα. Μάλιστα είναι καταγεγραμμένη στα πρακτικά της συγκεκριμένης Συνεδρίασης αμέσως μετά όταν η Πρόεδρος
ανακοίνωσε τη φερόμενη διαγραφή χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο αιτιολογημένο πρακτικό της.
Επομένως η φερόμενη διαγραφή μου είναι παράνομη και άκυρη.
β) Στη συνέχεια με έγγραφό μου αρχικά προς την
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αναζήτησα
το πρακτικό διαγραφής μου για να εξακριβώσω
μήπως όντως υπήρχε πριν επίσημα αποτανθώ σε
σας. Εκείνη, όμως διέθετε μόνο μια ανακοίνωση γνωστοποίηση και κατά παράβαση των καθηκόντων της γνωστοποίησε τη φερόμενη διαγραφή.
Μάλιστα μου απάντησε εγγράφως ότι δεν της είχε
κοινοποιηθεί αιτιολογημένο πρακτικό και με παρέπεμψε προς την παράταξη «ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» προκειμένου να λάβω γνώση αυτού.
Παρά την αίτηση που υπέβαλα στην παράταξη
«ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ», ουδέποτε το έλαβα, και
ούτε καν πήρα απάντηση, προφανώς γιατί ποτέ δεν
έγινε διαγραφή μου με τις δημοκρατικές διαδικασίες που υπαγορεύει ο νόμος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.
γ) Προφανώς, αιτία της αποκλειστικά προσωπικής
παράνομης απόφασης του Δημάρχου να με θέσει
εκτός της παράταξης, πιστεύω ότι ήταν η καταψήφιση από την πλευρά μου, της ενοικίασης χώρων
για το Δήμο που φωτογραφικά είχε επιλέξει κατά
δήλωση της κ. Αθηνάς Λυγνού επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Μάλιστα παραποιώντας τη διακήρυξη με αρ πρωτ 30528
12/6/12 και 32456 20/6/12 και παραβλέποντας
την απόφαση 192-24/5/2012 της οικονομικής επιτροπής. Έτσι καθιστούσε άκυρο ουσιαστικά τον
διαγωνισμό.

Προσβάλλω ενώπιον σας αυτόν τον διαγωνισμό,
σας προκαλώ με την καλή έννοια και σας παρακαλώ θερμά να κάνετε έλεγχο των εν λόγω διακηρύξεων και να με εγκαλέσετε σε περίπτωση
ανακριβών πληροφοριών που σας δίνω. Διαφορετικά πρέπει να ακυρώσετε άμεσα την συγκεκριμένη απόφαση και να με δικαιώσετε διότι ήταν
ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους
την καταψήφισα. Αυτό προκάλεσε και την αυταρχική φερόμενη διαγραφή εκ μέρους του Δημάρχου.
Υπερασπίστηκα ως όφειλα, τα συμφέροντα του
Δήμου ώστε να μην σπαταληθούν χρήματα για
ενοικίαση αλλά να γίνει αγορά κτηρίου, το οποίο
θα μείνει στο Δήμο για να ωφεληθεί η Γλυφάδα.
Το ίδιο πιστεύω θα έπρατταν και άλλοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι της παράταξης στη θέση μου.
Όμως όπως γνωρίζει όλη η Γλυφάδα ο βασικός
λόγος της φερόμενης διαγραφής είναι η άρνησή
μου στην υπερτιμημένη αγορά των οικοπέδων
ΚΑΡΒΕΛΑ και η ψήφος μου κατά συνείδηση.
Στο καυτό αυτό θέμα είχα προτρέψει μέχρι παρακαλέσει τον Δήμαρχο όποια απόφαση κι αν πάρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι ομόφωνη
όσον αφορά στην τιμή τους ώστε να μην δημιουργηθούν υπόνοιες οποιουδήποτε είδους!
δ) Επιπλέον έπρεπε, εφ’ όσον θεωρούσε ότι με
είχε διαγράψει, να με αντικαταστήσει σύμφωνα με
το αρθ. 74 παρ. 8 Ν.3852/2010, πράγμα που επίσης δεν έγινε ποτέ.
Με βάση τα παραπάνω, όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στις οποίες έπρεπε και πρέπει
να καλούμαι ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος και
δεν καλούμαι, είναι μη νόμιμες και υπάρχουν επιπτώσεις στη λειτουργία του Δήμου και στην πραγματοποίηση έργου υπέρ των Δημοτών.
Μη νόμιμη είναι και αυτή η απόφαση της 13/8/12
που σας έχω ήδη ενημερώσει όσον αφορά στην
εκταμίευση 8.779.494 ευρώ για την απ ευθείας
αγορά των οικοπέδων Παπαδημητρίου από την
οποία ζημιώνεται ο Δήμος Γλυφάδας περίπου
3.000.000 ευρώ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
Κύριε Καλογερόπουλε,
Απευθύνομαι σε σας σαν τον υπέρτατο ελεγκτή νομιμότητας των αποφάσεων του Δήμου και σας παρακαλώ όπως ενεργήσετε τάχιστα με έγγραφό σας
περί αναστολής και ακύρωσης της φερόμενης διαγραφής μου.
Διότι δεν συντάχθηκε ποτέ αιτιολογημένο πρακτικό ούτε ψήφισαν ποτέ οι συνάδελφοί μου όπως
ορίζει ο νόμος Καλλικράτη με 2/3 της πλειοψηφίας
ούτε εκλήθηκα σε απολογία για οποιοδήποτε παράπτωμα όπως ορίζει το Σύνταγμα της χώρας μας.
Επίσης, πρέπει να εγκαλέσετε την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Γλυφάδας για παράβαση καθήκοντος, διότι σαν μέλος της παράταξης εγνώριζε
ότι ποτέ δενσυγκλήθηκε συμβούλιο της παράταξης
με το ερώτημα της διαγραφής μου και δεν διέθεσε
το απαραίτητο αιτιολογημένο πρακτικό διαγραφής.
Τέλος, πρέπει να ακυρώσετε την απόφαση της παραποιημένης διακήρυξης του διαγωνισμού για
ενοικίαση χώρων του Δήμου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Σωρεία παραβάσεων στους
πάγκους υπαίθριου εμπορίου
στη Γλυφάδα

Σ

τόχο την πάταξη του παρεμπορίου και την τήρηση της νομιμότητας έχει βάλει ο Εμπορικός
Σύλλογος της Γλυφάδας και απ' ότι φαίνεται τα καταφέρνει. Μετά από τις συντονισμένες ενέργειες σε
συνεργασία τόσο με τη δημοτική όσο και με την κανονική αστυνομία, οι παράνομοι πωλητές δεν
απλώνουν πλέον τα "σεντόνια" τους στο κέντρο
της Γλυφάδας.
Επιπροσθέτως, μετά από αίτησή του πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους πάγκους του Στάσιμου Υπαίθριου Εμπορίου στην Αγορά της Γλυφάδας, από
ειδικά κλιμάκια του ΥΠ.Ε.Α. (Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ) με
την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου που κοινοποιήθηκε
στον Εμπορικό Σύλλογο διαπιστώθηκε σωρεία παραβιάσεων του νόμου και των διατάξεων περί Υπαιθρίου
Εμπορίου .
Συγκεκριμένα επεβλήθησαν τα εξής πρόστιμα :
-Τρία (3) πρόστιμα "για έλλειψη τιμολογίων" του Ν.
2323/95 αξίας 15.000 €
- Ένα (1) πρόστιμο "μη αυτοπρόσωπη προσέλευση"
του Ν. 2323/95 αξίας 300 €
- ‘Ένα πρωτόκολλο κατάσχεσης – καταστροφής για 25
τεμ ρολόγια τύπου Ray Ban, Diesel (προϊόντα απομίμησης) (παρ. 11 του άρθρου 74 του Ν. 3982/92).
Επίσης διαπιστώθηκε ότι και οι 4 μικροπωλητές, Στάσιμου Υπαιθρίου Εμπορίου, δεν βρίσκονταν στην
θέση που είχε οριστεί από τον Δήμο . Σε ερώτηση του
κλιμακίου Ελέγχου του ΥΠ.Ε.Α ¨ γιατί δεν στήνουν
τους πάγκους τους επί της οδού Α. Λαζαράκη μεταξύ
των οδών Άλσους και Ναπ. Ζέρβα¨ είπαν ότι ο χώρος
δεν είναι ακόμα έτοιμος – κατάλληλος από το Δήμο .
Την ίδια ερώτηση έκαναν και στους Δημοτικούς Αστυνομικούς, και ζήτησαν ο Δήμος να επιληφθεί επί του
θέματος.
Όπως αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος στο δελτίο
τύπου που εξέδωσε, γίνεται κατανοητό ότι οι Κύριοι
λειτουργούν κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφουν οι άδειες τους. Να σημειώσουμε ότι ΕΙΔΗ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ δεν είναι τα
ρολόγια, οι τσάντες, τα γυαλιά, οι θήκες I-phone, τα
ρούχα και τα υποδήματα, άρα στην ουσία λειτουργούν
ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ για αυτά τα προϊόντα που πωλούν από
τους πάγκους τους.
Ευελπιστούμε ότι η ανταπόκριση του Δήμου Γλυφάδας
θα είναι ανάλογη τόσο σε χρόνο όσο και σε αποτελεσματικότητα και ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο θα ανακαλέσει, όπου αυτό κριθεί ΝΟΜΙΜΟ,
τις άδειες τις οποίες εκχώρησε τον Φεβρουάριο του
2012 παρά τις έντονες επιφυλάξεις και διαμαρτυρίες
του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας.
Οι Έμποροι της Γλυφάδας καθώς και όλης της χώρας
θεωρούν ότι, την ώρα που το στεγασμένο Εμπόριο
και οι εργαζόμενοι σε αυτό πλήττονται από την οικονομική κρίση και τα βαριά οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται, είναι κάτι παραπάνω από πολυτέλεια να
μοιράζονται ανεπιφύλακτα ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ οι οποίες ενισχύουν την Παραοικονομία και την Ανεργία.
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Ανακριτής καλεί ∆ηµάρχους και ∆ηµοτικούς Συµβούλους Γλυφάδας
Γ

ια μια ακόμα φορά η Γλυφάδα συζητιέται παντού. Πριν ακόμα κλείσει 2
χρόνια θητείας στη θέση του Δημάρχου, ο
Κ. Κόκκορης φαίνεται πως έχει ανοίξει
πολλούς λογαριασμούς με τη δικαιοσύνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας η 32η Ανακρίτρια έχει χρεωθεί την υπ' αριθμόν
ΕΓ15/2011/151 δικογραφία και τις επόμενες ημέρες αναμένεται η κλήτευσή του, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις
για το παράνομο Νεκροταφείο.
Όπως είναι γνωστό, εκτός του Αναστάσιου
Γιαννακόπουλου, δημότη Γλυφάδας, που
προσέφυγε στη δικαιοσύνη, μηνυτής στην
υπόθεση αυτή είναι εκ μέρους του Δασαρχείου Πεντέλης και ο υπάλληλος Ηλίας Κωτούλας.

Πέρα, όμως, από την υπόθεση του παράνομου νεκροταφείου που έχει ξεσηκώσει
θύελλα στην κοινωνία της Γλυφάδας με τα
παρατράγουδα που έχουν σημειωθεί και στα
οποία έχουμε αναφερθεί εκτενώς, στον ανακριτή επίσης, προσέρχονται οι εμπλεκόμενοι
για την υπόθεση των όσων μεσολάβησαν
ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη Κυριακή
προεκλογικά, με τους Κόκκορη, Λανδράκη,
Παπαδόπουλο, το μνημόνιο συνεργασίας
και τις επιταγές που φέρεται να άλλαξαν
χέρια εκείνο το διάστημα.
(Για τη δημοσίευση του μνημονίου "συνεργασίας" με Λανδράκη και Παπαδόπουλο, ο
κύριος Κόκκορης τόσο σε μας που το δημοσιεύσαμε όσο και σε άλλα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που αναφέρθηκαν, έχει κάνει
αγωγή και ζητά για τη "συκοφάντησή" του

κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ).
Συμπληρωματικά θα πρέπει να αναφέρουμε
πως, όπως μαθαίνουμε, πρόσφατη ένορκη
βεβαίωση βασικού μάρτυρα και πρώην στενού συνεργάτη ενός εκ των δύο συνυποψηφίων του Κ. Κόκκορη, "καίει" κυριολεκτικά
όλους τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης.
Τη σχετική μήνυση για την υπόθεση αυτή
έχει καταθέσει ο ενεργός δημότης Γλυφάδας
Αναστάσιος Γιαννακόπουλος.
Όμως, ο Εισαγγελέας έστειλε έναν ακόμα
φάκελλο στον Ανακριτή Αθηνών με εντολή
Ανάκρισης. Αφορά στην προηγούμενη δημοτική περίοδο και στη μίσθωση κτιρίου,
προκειμένου να στεγαστεί το Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου. Το εισηγητικό σημείωμα
του Εισαγγελέα αναφέρει: "Απιστία σχετική

με την υπηρεσία από κοινού και κατ' εξακολούθηση....".
Αυτοί που καλούνται να προσέλθουν είναι
ο πρώην δήμαρχος Γλυφάδας Γιάννης Θεοδωρόπουλος, και οι πρόεδροι του Πολιτιστικού κυρίες Παπάζογλου και Αργυράκη.
Στη δικαιοσύνη, επίσης, έχει παραπεμφθεί
και η αγορά των οικοπέδων Παπαδημητρίου, μετά από ενέργειες του πρώην αντιδημάρχου
οικονομικών
Δημήτρη
Καραπάνου, ο οποίος, και απ’ ότι είμαστε
σεθέση να γνωρίζουμε, κατέθεσε έναν ογκώδη φάκελλο με πλήρη τεκμηρίωση των
διαπραχθέντων αδικημάτων, τόσο στη Διοίκηση του Δήμου όσο και στις συναρμόδιες υπηρεσίες και τα όργανα ελέγχου
νομιμότητας των πράξεων και αποφάσεων.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

∆ΗΜ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ: Ο λόγος πλέον στη ∆ικαιοσύνη
Α

πό τον πρώην αντιδήμαρχο οικονομικών
του δήμου Γλυφάδας Δημήτρη Καραπάνο
λάβαμε και δημοσιεύουμε την επιστολή του στην
οποία παραθέτει πρόσθετα στοιχεία σχετικά με
το μείζον θέμα της αγοράς των οικοπέδων Παπαδημητρίου, ένα θέμα που φαίνεται πως θα
απασχολήσει την κοινή γνώμη της πόλης για μεγάλο ακόμα διάστημα.

αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραξικοπηματικά παρακάμψατε και αγνοήσατε ζημιώνοντας
εν γνώσει σας την κοινή περιουσία των Γλυφαδιωτών;

3

Η επιστολή
Στη συνεχεια της απο 16/8/2012 προειδοποιητικής καταγγελίας μου για την υπόθεση των οικοπέδων Παπαδημητρίου στη Γλυφάδα, δημοσιοποιώ
πρόσθετα αποκαλυπτικά στοιχεία και ενέργειες
μου, σχετικές με το μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο
στο Δήμο.
Πλανώνται πλάνη οικτρά οι κύριοι υπεύθυνοι και
οι συνεργοί των, αν νομίζουν ότι θα ξεφύγουν των
ευθυνών των για όσα αυταπόδεικτα εγκλήματα διέπραξαν, αλλά και όσα οι πάσης μορφής έρευνες
αποκαλύψουν στην συνέχεια.
Παρακαλώ για τη δημοσιοποίηση της κατωτέρω
επιστολής μου προς ενημερωση των αναγνωστων σας.

1

.Το επί ένα έτος κυοφορούμενο σκάνδαλο στο
Δήμο Γλυφάδας των 8.867.818 Ευρώ της
απευθείας αγοράς των οικοπέδων, ολοκληρώθηκε,
παρά τις κατ’ επανάληψη καταγγελίες προσφυγές
και παραστάσεις προς κάθε υπερκείμενη αρμόδια
Αρχή, τόσο εμού, όσο και της Αρχηγού της Δημοτικής παράταξης των Ανοιχτών Οριζόντων κ. Λυγνού Αθηνάς. Ο καταχραστής της εμπιστοσύνης
μας Δήμαρχος, προχώρησε προ ημερών πραξικοπηματικά και βεβιασμένα, στην εκταμίευση του τεράστιου αυτού ποσού προς τους κληρονόμους
Παπαδημητρίου. Ικανοποίησε στο έπακρο όλες τις
μη σύννομες και αντισυνταγματικές επιδιώξεις τους,
που απέρριπταν δικαιολογημένα και νομίμως επί
50 χρόνια όλοι οι προηγούμενοι του Κόκκορη διατελέσαντες Δήμαρχοι Γλυφάδας.

2

.Επί ένα χρόνο προκάλεσα και προκαλώ δημόσια να απαντήσουν και δεν απαντούν: α) τον
Δήμαρχο Κόκκορη, β) τον Βουλευτή και Αρχηγό
της Δημοτικής Αντιπολίτευσης κ. Βαρβιτσιώτη,γ)
τον πρώην Δήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.
Λανδράκη και, δ) όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους που ψήφισαν αυτή την παράνομη και επιζήμια
αγορά, γιατί κατήργησαν πραξικοπηματικά την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα και αποφασισμένη
από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο διαδικασία απόκτησης αυτών των οικοπέδων στην αντικειμενική τους αξία των 5.423.033 Ευρώ; Γιατί
σταματήσατε κύριοι την διαδικασία αυτή και δεν
καταθέσατε το ποσό αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών για να το εισπράξει όποιος ή όποιοι αποδείξουν μετά από έλεγχο της κτηματικής υπηρεσίας
του Δημοσίου ότι έχουν νόμιμους και καθαρούς
τίτλους ιδιοκτησίας επί των οικοπέδων; Αν το
ποσό των 5.423.033 ευρώ δεν ήταν ικανοποιητικό
μπορούσαν να διεκδικήσουν περισσότερα αν αποδείκνυαν ότι άξιζαν περισσότερο στο Δικαστήριο
τα οικόπεδα. Με ποιο δικαίωμα κύριοι δώσατε χαριστικά 3.356.461 Ευρώ παραπάνω κατά παράβαση του Συντάγματος του Κώδικα περί

. Εκταμιεύσατε τα λεφτά που είναι λεφτά των
100.000 Γλυφαδιωτών, στηριζόμενοι σε μια
πρόχειρη βεβαίωση ενός εγκληματικά επιπόλαιου
δικηγόρου που εσείς συναποφασίσατε την πρόσληψη του, ο οποίος υπέγραψε με κλειστά μάτια ότι
οι τίτλοι είναι εντάξει. Όμως τον δικηγόρο αυτόν
αμέσως διέψευσε κάποιος πολίτης με κατασχετήριο εις χείρας τρίτων που σας κατέθεσε στον Δήμο
πριν τέσσερις μήνες!! Τι κάνατε κύριοι μετά από
αυτό το γεγονός; Πως αντιδράσατε αν αντιδράσατε; Γιατί δεν είπατε στους Οικονομικούς Ελεγκτές ότι ο Δήμος στην καλύτερη και ακριβότερη
περιοχή της κάτω Γλυφάδας αγόρασε πριν την σημερινή μεγάλη πτώση των ακινήτων προ τετραετίας
με 700 Ευρώ το μέτρο, το οικόπεδο που έγινε
Πλατεία επί της οδού Βενιζέλου; Γιατί αποδεχτήκατε και εγκρίνατε ως ορθή την έκθεση των Οικονομικών Ελεγκτών η οποία στηρίχτηκε σε
φουσκωμένες και εξωπραγματικές τιμές αγγελτηρίων πώλησης και όχι σε τιμές πραγματοποιημένων
αγοραπωλησιών ακινήτων; Μήπως αυτό έγινε για
να ψευτοδικαιολογηθείτε σε όλους εμάς τους Γλυφαδιώτες ότι τάχα παζαρέψατε και πετύχατε τιμή
κατά 200 Ευρώ περίπου μικρότερη της διάτρητης
αυτής έκθεσης των Ορκωτών Λογιστών; Μας κοροϊδεύετε κύριοι και έχετε το θράσος να μην απαντάτε στα εύλογα ερωτήματα για το πώς
διαχειρίζεστε τα χρήματα των Δημοτών που σας
εμπιστεύτηκαν!! Καθόλου δεν ντρέπεστε; Διερωτώμαι μετά από όλα αυτά και πολλά άλλα, τι θα
έχετε να μας πείτε αν οι παραπάνω συναρμόδιοι
Υπουργοί μετά τους αναγκαίους ελέγχους και έρευνες που οφείλουν να διατάξουν για αυτήν την υπόθεση, ή η έρευνα του κ. Πεπόνη αποδείξει ότι
μέρος των οικοπέδων αυτών ή και ολόκληρα τα οικόπεδα, πριν περιέλθουν στην κατοχή της οικογενείας Παπαδημητρίου ήσαν δημόσιες εκτάσεις και

οικειοποιήθηκαν παρανόμως από τους γνωστούς
καταπατητές της περιοχής μας, με μερικούς από
τους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο βρίσκεται επί
χρόνια σε δικαστική αντιδικία!
Στη συνέχεια παραθέτω, όπως έχω υποσχεθεί με
την από 16.8.12 προειδοποιητική καταγγελία μου,
το έγγραφο που κατέθεσα στις 13.8.12 στον
Υπουργό Οικονομικών, τον μόνο αρμόδιο να
προλάβει και να σταματήσει την εκταμίευση των
χρημάτων, μετά την πεπλανημένη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξαιτίας της σκόπιμης απόκρυψης κρίσιμων στοιχείων από τον Δήμο Γλυφάδας.
Μέχρι να συσκεφτεί και να αποφασίσει ο Υπουργός, τα λεφτά ‘’πέταξαν’’ παρά την αυστηρή προειδοποίηση μου ότι έτσι θα συμβεί όπως θα
διαπιστώσετε. Το ίδιο έγγραφο αυθημερόν επέδωσα στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας, ο οποίος
ανταποκρίθηκε και έδρασε αστραπιαία εφεσιβάλλοντας την άλλη μέρα 14.8.12 και ζητώντας την
ακύρωση της πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
παρεπόμενα την απαγόρευση της εκταμίευσης των
χρημάτων .
Την επομένη ήταν η αργία της εορτής της Παναγίας.
Αμέσως και πρωί -πρωί στις 16.8.12 ο Δήμαρχος
και οι Υπηρεσίες του Δήμου, σαν κάποιος να τους
ειδοποίησε, πρόλαβαν και έδωσαν τα μισά λεφτά!
Τα υπόλοιπα ίσως δόθηκαν τις επόμενες μέρες, καίτοι είχε γίνει γνωστή στο Δήμο η έφεση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας! Όλοι οι εμπλεκόμενοι
ασφαλώς θα δώσουν πλέον λόγο για τις πράξεις
τους ή τις παραλείψεις τους στη Δικαιοσύνη και
όπου αλλού επιβάλλεται, μη εξαιρουμένων του
πρώην Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Λιακόπουλου και του Προέδρου
της Επιτροπής του άρθρου 152 του Δημοτικού κώδικα οι οποίοι ως όργανα ελέγχου νομιμότητας
των πράξεων του Δήμου Γλυφάδας και των οργάνων του, αδιαφόρησαν ή άσκησαν πλημμελώς τα
καθήκοντα τους σε αυτή την άθλια υπόθεση που
έβλαψε την κοινή περιουσία των Γλυφαδιωτών
τουλάχιστον 3.500.000 Ευρώ.
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Πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός
στους Παιδικούς Σταθμούς Γλυφάδας

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Πολλά ερωτηματικά για τις απευθείας αναθέσεις στο δήμο Γλυφάδας
“Αύγουστε καλέ μήνα, να ‘σουν δυο
φορές το χρόνο” λέει η παροιμία κι απ’
ότι φαίνεται καλός μήνας είναι και για τον
δήμαρχο Γλυφάδας αφού αυτόν διαλέγει
για να περάσει όλα τα μεγάλα θέματα
στην πόλη.
Εκτός προτεραιοτήτων όμως φαίνεται να
είναι, όπως τον κατηγορούν οι “ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΊΖΟΝΤΕΣ” επίκαιρα θέματα της
πόλης και της αυτοδιοίκησης γενικότερα.
Επίσης οι “ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” θέτουν και ζήτημα χρηστής διαχείρισης.
Συγκεκριμένα αναφέρουν:
“Την ίδια ώρα που ο κ. Δήμαρχος, με ελεγχόμενες διαδικασίες και ταχύτητα εξπρές,
προχώρησε μέσα στον Αύγουστο στην
εκταμίευση του μεγαλύτερου μέρους από τα
9 περίπου εκατ. € για την αγορά των οικοπέδων περιοχής Καρβελά, είναι προφανές
από τα πράγματα ότι βρίσκονται εκτός προτεραιοτήτων του σοβαρά και επίκαιρα θέματα της πόλης και της αυτοδιοίκησης.

Η επικεφαλής των “ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ” δημοτική σύμβουλος Αθηνά
Λυγνού.
Επιπλέον, συνεχώς προκύπτουν ζητήματα
χρηστής διαχείρισης.
Με την αγορά των οικοπέδων περιοχής
Καρβελά ασχολείται η Εισαγγελία Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος.

Ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει καταθέσει Αίτηση Ανάκλησης της 48/12 πράξης του
Κλιμακίου Ελέγχου Δαπανών, την οποία
αξιοποίησε ο κ. Δήμαρχος για να δικαιολογήσει την πληρωμή των χρημάτων.
Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
αποφάσισε διενέργεια ελέγχου στο Δήμο
και όρισε Δημοσιονομικό Ελεγκτή, αναφέροντας στην απόφαση ορισμού ότι για
τη δαπάνη αγοράς των οικοπέδων
«έχουν ανακύψει σοβαρές αμφιβολίες ως
προς τη νομιμότητά της».
Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τους πρόχειρους διαγωνισμούς
και τις «σωρηδόν» απ’ ευθείας αναθέσεις
προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, με
κορυφαία περίπτωση την «Προμήθεια Υλικών Ξυλουργικών Εργασιών» ύψους
45.000€, για την οποία πολλά στοιχεία
δείχνουν ότι πληρώθηκε χωρίς ποτέ τα
υλικά να φτάσουν στο Δήμο!

ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ “ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ” με την ευκαιρία της έναρξης
της νέας σχολκής χρονιάς προς την εκπαιδευτική κοινότητα και τους μαθητές

Α

γαπητά μας παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί
Πρώτα – πρώτα θέλουμε να σας ευχηθούμε,
μέσα απ’ την καρδιά μας, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, υγεία και καλή πρόοδο
στους μαθητές.
Σ’ αυτή την εφιαλτική πραγματικότητα που
δημιούργησε για όλους μας η εφαρμογή των
αλλεπάλληλων μνημονίων, νομίζουμε ότι η
αλληλεγγύη μεταξύ μας, η συσπείρωση και η
κοινή δράση, αλλά και κάθε καλός λόγος,
κάθε μήνυμα αισιοδοξίας είναι τα πλέον απαραίτητα.
Η σχολική χρονιά άρχισε με εσάς τους εκπαιδευτικούς σε κινητοποιήσεις, ενάντια στα
επερχόμενα νέα μέτρα, για την προστασία
του ελάχιστου εισοδήματός σας, αλλά και της
παιδείας, που δεν έχει ξεφύγει από την συντελούμενη κατεδάφιση.
Οι συνεχείς μειώσεις των δαπανών τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει, το ήδη υποβαθμισμένο εκπαιδευτικό μας σύστημα, σε
οριακή κατάσταση.
Δραματική μείωση των προσλήψεων, συγχωνεύσεις σχολείων, αύξηση του αριθμού
των μαθητών ανα τμήμα, αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών και κοντά σ’ αυτά

συνεχείς αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα
και τα αναλυτικά προγράμματα. Σύμφωνα με
τα στοιχεία των Ομοσπονδιών, φέτος τα
κενά σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια ανέρχονται σε 7.000 και στα Ολοήμερα σε
6.000.
Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και με τη χρηματοδότηση για τη συντήρηση των σχολικών
κτιρίων και τα λειτουργικά τους έξοδα, όπου
η μείωση έχει ξεπεράσει το 50%. Φέτος δόθηκε μόνο μία δόση για τα λειτουργικά και
μέχρι τώρα ούτε ευρώ για τη συντήρηση. Οι
Σχολικές Επιτροπές, με άδεια τα ταμεία τους,
αδυνατούν να καλύψουν και τις στοιχειώδεις
ανάγκες.
Ο Δήμος μας δεν ξεκίνησε ακόμα την ετήσια
συντήρηση και μάλιστα, ενώ στον προϋπολογισμό του 2012 προέβλεπε 350.000€ για
το σκοπό αυτό, στην αναμόρφωση του Ιουλίου αφαίρεσε τα 340.000€. από τότε υπάρχουν υποσχέσεις του κ. Δημάρχου ότι θα
επαναφέρει την πίστωση, χωρίς μέχρι σήμερα
να το πράξει.
Η Πρόεδρός μας κ. Αθηνά Λυγνού και οι
άλλες Δημοτικές μας Σύμβουλοι κ.κ. Δαφνούλα Χαρίση Μπίλια και Ελευθερία Καραμηνά, έχουν κατ’ επανάληψη αναδείξει τα

θέματα των σχολείων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η δημοτική μας κίνηση, που πολλά
μέλη και στελέχη της προέρχονται από τους
Συλλόγους Γονέων και το χώρο των εκπαιδευτικών, τόσο στο πρόγραμμά της όσο και
στη δράση της, έχει σε προτεραιότητα τα θέματα της παιδείας.
Στηρίξαμε και στηρίζουμε την Ένωση Γονέων, τους Συλλόγους Γονέων και τους φορείς των εκπαιδευτικών γιατί πιστεύουμε ότι
η λύση θα βρεθεί με ενότητα και τους αγώνες. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ή να
βοηθήσουμε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην πιο αποφασιστική και αποδοτική
συνεργασία στον κοινό αγώνα για να αποτραπεί η κατεδάφιση της παιδείας και να
ανοίξει ο δρόμος για το σίγουρο μέλλον
των παιδιών μας, χωρίς ανεργία και μετανάστευση.
Πάντα όλοι έλεγαν ότι «Η παιδεία είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον της χώρας» ή
ότι «Η χώρα δεν μπορεί να έχει μέλλον
χωρίς παιδεία». Στην Ελλάδα που έδωσε τα
φώτα της παιδείας και του πολιτισμού και την
Ευρώπη των μεγάλων ιδεών, πολλοί φαίνεται ότι αυτό το ξεχνούν, όχι όμως και όσοι
«φυλάττουν Θερμοπύλες»

Π

ραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός στους παιδικούς
σταθμούς της πόλης μας παρουσία του δημάρχου Κόκκορη Κωσταντίνου, του αντιπροέδρου του ΚΑΠΠΑ Τσακίρη Δημήτρη και της
δημοτικής συμβούλου Μαυρακάκη Λένας.
Μέσα σε ένα ζεστό και όμορφο κλίμα το οποίο δημιούργησαν τα
μικρά παιδάκια, οι γονείς και το προσωπικό, ο δήμαρχος ευχήθηκε
καλή παιδαγωγική χρονιά με υγεία και αγάπη, ευχαρίστησε το προσωπικό για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσφέρουν, μίλησε για το
υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στο οποίο βρίσκονται οι παιδικοί σταθμοί, υποσχέθηκε την περεταίρω βελτίωση αυτών και έθεσε
ως προτεραιότητα την ίδρυση νέου παιδικού σταθμού.
Το διοικητικό συμβούλιο του ΚΑΠΠΑ ευχαριστεί το παιδαγωγικό
και λοιπό προσωπικό των παιδικών σταθμών για το έργο που επιτελούν.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΚΑΠΗ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Κ.Α.Π.ΠΑ.

Θ

ερμή υποδοχή επιφύλαξαν στον Δήμαρχο κ. Κώστα Κόκκορη οι
δημότες της πόλης μας που μετέχουν στο κοινωνικό πρόγραμμα
«ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», το οποίο διοργανώνεται από το νομικό πρόσωπο ΚΑΠΠΑ. Κατά την διάρκεια της
επίσκεψης στο ξενοδοχείο που διαμένουν οι δημότες ο δήμαρχος
δέχτηκε πολλά ερωτήματα τα οποία και απάντησε με μεγάλη προθυμία. Οι δημότες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα κοινωνικά προγράμματα του δήμου, για τα έργα που γίνονται στις πλατείες, για το
παλαιό δημαρχείο, αλλά πολύ περισσότερο για το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα του δήμου μας αυτό που αφορά το νέο κοιμητήριο.
Όλοι δήλωσαν ότι είναι κοντά στον δήμαρχο, συμπαραστέκονται
στον αγώνα της διοίκησης για την επίλυση ενός δίκαιου και μεγάλου
κοινωνικού προβλήματος που για την πόλη μας η λύση αυτού έχει
τεράστια σημασία.

Δωρεάν μαστογραφία σε άπορες
και ανασφάλιστες γυναίκες

Δ

ωρεάν εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 40-70 ετών παρέχει ο Δήμος
Γλυφάδας ως μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με το
Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Αγ. Ανάργυροι».
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος από τις 4 Οκτωβρίου 2012 παρέχει κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 9πμ έως τις 2μμ (με
έναρξη την 4η Οκτωβρίου 2012) τον ειδικό ψηφιακό μαστογράφο του για εξέταση των άπορων και ανασφάλιστων γυναικών των Δήμων-μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ.
Το πρόγραμμα ΔΕΝ απευθύνεται σε γυναίκες που πάσχουν ήδη
από καρκίνο μαστού.
Προτεραιότητα θα δίδεται σε όσες πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού τους ως υψηλού κινδύνου (κυρίως θετικό οικογενειακό ιστορικό).
Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα – Ε. Γαλανοπούλου.
Κ.Α.Π.Η. Αγ. Τρύφωνα – Αρχιπελάγους 31 – 210 9651 207,
210 9616 294
Κ.Α.Π.Η. Β.Ηπείρου – Βορείου Ηπείρου 107 – 210 9643 243

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
ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

TAMEIA ∆EKTA
Kουµουνδούρου 39 Άλιµος, Tηλ.: 210 - 9935.608 κιν.: 6972-974252
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Ιατρική φροντίδα για τους ανασφάλιστους
Ιδρύεται Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Υ

πεγράφη το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

(ΙΣΑ) και της Μ.Κ.Ο. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή» για την ίδρυση
και λειτουργία παραρτήματος του Ιατρείου

Κοινωνικής Αποστολής στο Δήμο.
Το Ιατρείο θα λειτουργεί στη Βουλιαγμένη,
στην οδό Αφροδίτης & Θησέως (δίπλα
στο δημαρχιακό κτίριο της Βουλιαγμένης)
με παροχή υπηρεσιών από εθελοντές ειδικευμένους ιατρούς – μέλη του ΙΣΑ, καθώς
και εθελοντές πολίτες του Δήμου Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης.
Στόχος είναι οι ανασφάλιστοι συμπολίτες
μας, ενήλικες και παιδιά, να δέχονται την
απαραίτητη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,
την οποία δεν απολαμβάνουν πια λόγω του
αποκλεισμού τους από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παράλληλα θα οργανώνονται προγράμματα πρωτογενούς και
δευτερογενούς πρόληψης στην τοπική κοινωνία.
Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Σ. Πανάς δήλωσε ότι: «Tο κοινωνικό Ιατρείο θα συμβάλλει στη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στη
βελτίωση και την προαγωγή της Ποιότητας Ζωής των πολιτών μας».

Η Δημοτική Αρχή Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
κοντά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Ο

Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Σ. Πανάς, παρέστη στον
αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς στο 2ο Λύκειο Βούλας.
«Εύχομαι” είπε, “σε όλους τους μαθητές να
ξεκινήσουν φέτος μια εποικοδομητική σχολική χρονιά η οποία θα συμβάλλει και αυτή
στο μέλλον τους.
Θέλω να διαβεβαιώσω τους μαθητές, τους
γονείς και τους εκπαιδευτικούς ότι ο Δήμος
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης θα σταθεί
αρωγός, με όλες του τις δυνάμεις, σε αυτό
το σημαντικό ταξίδι στη ζωή τους.
Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην
ολοκλήρωση μιας άρτιας σχολικής χρονιάς
που θα προσφέρει στα παιδιά όλα όσα
είναι απαραίτητα για το μέλλον τους, χωρίς
επιδράσεις από τη δυσμενή δημοσιονομική
πραγματικότητα. Η σχολική χρονιά που ξε-

κινά έρχεται αντιμέτωπη με νέες προσκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε
από κοινού, για να διασφαλίσουμε την Παιδεία που αξίζει στα παιδιά μας.
Ήδη, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
έχουν προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες
συντηρήσεις των εκπαιδευτικών μονάδων.
Πρώτη προτεραιότητα δόθηκε στη μόνωση
των κτιρίων. Παράλληλα ανακαινίστηκαν οι
αίθουσες διδασκαλίας, ανακατασκευάστηκαν χώροι υγιεινής όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο και προχωράει ένα ολoκληρωμένο
πρόγραμμα αναβάθμισης των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τα
πρότυπα των ευρωπαϊκών σχολείων.
Στόχος μας είναι να ενώσουμε την παιδεία
με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το περιβάλλον.
Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

και εγώ προσωπικά θα συνεχίσουμε την
προσπάθεια ώστε η εκπαιδευτική κοινότητα, στη νέα σχολική χρονιά, να μην αντιμετωπίσει προβλήματα έτσι ώστε να
επιτευχθεί ο στόχος της.
Παράλληλα, σε μια εποχή που οι υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυξάνονται ενώ οι πόροι περιορίζονται
συνεχώς, η Δημοτική Αρχή έχει θέσει το ζήτημα της εκπαίδευσης ως πρώτη προτεραιότητα γιατί πιστεύουμε ότι αυτή αποτελεί το
μέλλον του τόπου μας. Ήδη έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες και:
- εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση μέσω
ΕΣΠΑ για να ολοκληρωθεί το Γυμνάσιο
Βουλιαγμένης,
- εξασφαλίσαμε τους απαραίτητους πόρους
και προχωρούν οι διαδικασίες για την τοποθέτηση έξι αιθουσών σε σχολεία του
Δήμου.
- είμαστε στη διαδικασία υπογραφής της
σύμβασης με τον ΟΣΚ για την παραχώρηση
του οικοπέδου για το 2ο Λύκειο Βάρης,
- πραγματοποιήσαμε τις απαραίτητες ενέργειες για τη χρηματοδότηση προκειμένου
να ολοκληρωθεί το 3ο Δημοτικό Βάρης,
- δρομολογήσαμε τις ενέργειες για να επιλυθεί το σημαντικό και χρόνιο πρόβλημα
για το 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο της Βούλας,
- ολοκληρώνονται οι εργασίες αποπεράτωσης του Βρεφονηπιακού Σταθμού Μηλαδέζας στη Βάρη”.
Τέλος, κλείνοντας το χαιρετισμό του είπε:
“Εύχομαι πάλι από καρδιάς σε όλους τους
μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό
καλή επιτυχία και πρόοδο στην εκπαιδευτική σταδιοδρομία σας, καθώς και σε κάθε
προσωπικό στόχο».

Έχεις πρόβλημα;

Τηλεφώνησε στη ΓΡΑΜΜΗ του ΔΗΜΟΤΗ

213-2020150 και 213-2020151

Ο

Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης ανοίγει γραμμή
επικοινωνίας με τους δημότες
Η Δημοτική Αρχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των δημοτών, αλλά και την επίλυση
των προβλημάτων που προκύπτουν, ξεκινά τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας με τους Δημότες με τη
χρήση των αριθμών κλήσης 213-2020150 και 2132020151.
Η γραμμή τίθεται σε λειτουργία από 1 Οκτωβρίου 2012 με
στόχο την επίτευξη ταχύτερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών για θέματα καθημερινότητας που τον
αφορούν όπως:
Κατάσταση οδοστρωμάτων του Δήμου
Σπασμένες πλάκες στα πεζοδρόμια
Εμπόδια στην ομαλή διέλευση των πεζών σε πεζοδρόμια
και δρόμους
Συντήρηση πρασίνου
Συντήρηση Σχολείων
Καθαριότητα
Διάφορες Βλάβες
Η γραμμή θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 7:30 έως 15:00, με αστική χρέωση για όλους
τους πολίτες.
Οι Δημότες θα μπορούν να γνωστοποιούν το αίτημά τους
στο Γραφείο του Δημότη το οποίο θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση μέσω των Υπηρεσιών και την ενημέρωση του δημότη
για την πορεία της εξέλιξης του.

Μεταφορά μαθητών από τον Δήμο
από και προς το σχολείο

Α

πό το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης ανακοινώνεται ότι, Γονείς και οι Κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν την μεταφορά των παιδιών
τους από και προς το σχολείο με τα πούλμαν του Δήμου, να
προσέλθουν από τη Δευτέρα 17/9 και από ώρα 9:00π.μ.
έως 11:30π.μ. προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής:
για τη Δημοτική Ενότητα Βάρης στο Δημαρχείο Βάρης,
τηλ. 2132030406, Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Ευαγγελία
Δουράμπεη
για τη Δημοτική Ενότητα Βούλας στο Δημαρχείο Βούλας,
τηλ. 2132020006, Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Νικόλαος
Χρέμος
για τη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης στο Δημαρχείο
Βουλιαγμένης,
τηλ. 2132020705, Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Μαρία Μενικολάκου
Σημειώνεται ότι θα προτιμηθούν παιδιά που κατοικούν μακριά
από το σχολείο.
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παραπολιτικά
χραιμία στα...

Συνιστάται ψυ

Γεωργία Μαρτίνου: Δεν πάω για Δήμαρχος
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Έ

Κ

ατηγορηματικά διαψεύδει τα σενάρια περί πιθανής καθόδου της στις
επόμενες δημοτικές εκλογές, για Δήμαρχος, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Δημοτική Σύμβουλος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γεωργία Μαρτίνου.
Ειδικότερα, σε σχετική ερώτηση συνεργάτη μας είπε πως, κύριος σκοπός της
είναι να παραμείνει στη Βουλή.
Η φημολογία που την ήθελε να διεκδικεί το Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, αναπτύχθηκε εδώ και καιρό από φίλους και στενούς συνεργάτες
της, οι οποίοι άφηναν ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.
Στη φωτογραφία η Γεωργία Μαρτίνου σε προεκλογική συγκέντρωση και ομιλία της. Δίπλα της ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Βάρης
- Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Σε καλό κλίµα η σχέση Πανά-Νιτερόπουλου

Στο πλευρό του υπαλλήλου η δημοτική αρχή

Σ

χου.
Και είναι σημαντικό αυτό, αφού όλοι θυμόμαστε την έντονη εσωπαραταξιακή αλλά και
δημόσια κριτική που άσκησε ο Γιάννης Νιτερόπουλος τόσο στον απελθόντα δήμαρχο
Γρηγόρη Κασιδόκωστα αλλά και στον σημερινό, Σπύρο Πανά.
Που σημαίνει ότι η κριτική αυτή ήταν στη
σωστή κατεύθυνση αλλά και ότι βρήκε και
ευήκοα ώτα.
Υ.Γ. Ας μη βιαστούν κάποιοι να πουν, ότι συνεργάζονται καλά αφού ο Νιτερόπουλος

πήρε έμμισθο πόστο, γιατί ενώ έμμισθη είναι
και η θέση του αντιπροέδρου και τα μέλη εισπράττουν μία αποζημίωση για τις συνεδριάσεις, δεν έφεραν καν, το θέμα των μισθών
στην αρμόδια επιτροπή. Ως εκ τούτου λοιπόν, από δική τους επιλογή δεν εισπράττουν
ούτε ένα ευρώ.

Στο πλευρό του υπαλλήλου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης που είχε ατύχημα κατά τη διάρκεια της εργασίας του,
βρέθηκε από την πρώτη στιγμή η δημοτική αρχή.
Ο Δήμαρχος μόλις ενημερώθηκε για το ατύχημα επικοινώνησε
με τον Διευθυντή του Ασκληπιείου Βούλας στο οποίο διεκομίσθη ο τραυματίας και αμέσως μετά μετέβη στο νοσοκομείο και
στάθηκε δίπλα στον ίδιο και την οικογένεια του αποδεικνύοντας
έμπρακτα το ενδιαφέρον του. Από τότε - όπως μαθαίνουμε –
έχει συχνή επαφή με τους θεράποντες ιατρούς προκειμένου να
ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του ασθενούς.
Στέλνουμε κι εμείς τις ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση και αποκατάσταση της υγείας του.

ε καλό κλίμα βρίσκεται εδώ και καιρό η
σχέση ανάμεσα στον πρόεδρο του
ΟΑΠΠΑ Γιάννη Νιτερόπουλου και του δημάρχου Σπύρου Πανά.
Φαίνεται, οι δύο άνδρες να αναγνωρίζουν
τις προσπάθειες που γίνονται εκατέρωθεν,
αφού από την πλευρά της διοίκησης αναγνωρίζεται η προσπάθεια και το έργο τόσο
του προέδρου του ΟΑΠΠΑ όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και
από την πλευρά Νιτερόπουλου αναγνωρίζονται επίσης οι προσπάθειες του Δημάρ-

Δεν φτάνει που δεν βγήκαν,
έχασαν και τις μάσες...

“Μας ενέπαιξε η Χριστοφιλοπούλου για το 3ο Γυµνάσιο - Λύκειο Βούλας”

Κ

ακό που τους βρήκε! Δεν φτάνει που δεν
βγήκαν δημοτικοί σύμβουλοι, στο δήμο
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, έχασαν και τη
τζάμπα μάσα. Μάθαμε πως κάποιοι απ' αυτούς, έμπαιναν σε μαγαζί της περιοχής και
ήταν στο φέρε κι αυτό φέρε κι εκείνο, μέχρι
του σημείου να μην μπορούν να φάνε άλλο,
και οι παραγγελιές πήγαιναν χαμένες.
Τώρα, που δεν είναι στα πράγματα, αραιά και που
πίνουν κανένα καφεδάκι συνοδευόμενο λιτά από το
μπισκοτάκι του μαγαζιού.
Ένας δε απ' αυτούς, όταν τον ρώτησαν πρόσφατα αν θα έβαζε
υποψήφιος με τον σημερινό δήμαρχο, απάντησε πως δεν θα είχε
καμία αντίρρηση αρκεί να του έδινε αντιδημαρχία, μακράς... διαρκείας!
Τόοοοσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του έχει ο τζάμπα μάσας.
Τσούχτρα speaking

- Τη χρηματοδότηση του Γυμνασίου Βουλιαγμένης ακούσαμε
στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο πως εξασφάλισε ο δήμος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
από το ΕΣΠΑ.
Γενικώς, το θέμα "Σχολεία" απασχόλησε έντονα τη συνεδρίαση,
με τον εκπρόσωπο της "Λαϊκής
Συσπείρωσης" Κώστα Πασακυριάκο, να επισημαίνει τα προβλήματα που προέκυψαν από την
αλλαγή των γεωγραφικών ορίων

των σχολείων και τη "φιλοξενία"
παιδιών από τη Γλυφάδα σε
βάρος των μαθητών του Δήμου,
αλλά και τις ελλείψεις που παρατηρούνται με την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς (απλήρωτος
λογαριασμός νερού στο 5ο Νηπιαγωγείο κ. ά.).

Επιτροπής Παιδείας Δημήτρης
Μπελετσιώτης και συνέχισε. "Τα
χρήματα που διαχειρίζεται σήμερα η Επιτροπή Παιδείας είναι
ελάχιστα. Δεν φτάνουν ούτε για
ένα σχολείο, έτσι όπως λειτουργούσε αυτό πριν από τέσσερα
χρόνια".

"Κάνουμε τιτάνια προσπάθεια για
τη συντήρηση και καλή λειτουργία των Σχολείων μέσα στη σημερινό ζοφερό, οικονομικό
κλίμα" απάντησε ο πρόεδρος της

- Η εξεύρεση οικοπέδου για το
3ο Γυμνάσιο - Λύκειο Βούλας
απασχόλησε επίσης για ακόμα μία
φορά το δημοτικό συμβούλιο με
τον δήμαρχο Σπύρο Πανά να

αναφέρεται στις υποσχέσεις της
πρώην υφυπουργού Παιδείας
Εύης Χριστοφιλοπούλου, λέγοντας πως τους ενέπαιξε όταν τους
είπε ότι θα παραχωρηθεί οικόπεδο στα σύνορα Βούλας Βάρης. Αποδείχθηκε μετά από αλληλογραφία με το αρμόδιο
υπουργείο πως δεν υπάρχει σ'
εκείνο το σημείο δημόσια έκταση
και πως υπάρχουν δικαιούχοι. Η
πρότασή του ήταν να οριστεί
επαναπαλοτρίωση για το Ο.Τ.
251.

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Παντελής Κασιδόκωστας

Ο "Μαϊντανός" της... Βούλας

Ξ

έρετε πως αλλιώς ονομάζεται η μίζα, ή η δωροδοκία, ή, η εξαγορά, ή αλλιώς το προϊόν παράνομης συναλλαγής; "ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ"!
Και μεις τελευταία το μάθαμε από τους παροικούντες της πλατείας
της Βούλας. Επίσης, μάθαμε πως... η χρήση του "ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ"
είναι ευρέως διαδεδομένη στην περιοχή.
Μάθαμε επίσης για ένα περιστατικό, όπου ζητήθηκε "Μαϊντανός"
από "άβγαλτο" δημοτικό σύμβουλο κι εκείνος δεν κατάλαβε και
κοίταξε προς... τη μεριά της λαϊκής.
Κατάλαβε τι εστί "Μαϊντανός" όταν ο συνομιλητής του, του έκανε
τη χαρακτηριστική κίνηση, τρίβοντας το δείκτη του χεριού του με
τον αντίχειρα, και τότε, άρχισαν να πέφτουν οι... λεκτικές φάπες
σαν το χαλάζι!!

Υ.Γ.: Όταν γράφαμε αυτές τις γραμμές δεν
είχε έρθει ακόμα το Τεχνικό Πρόγραμμα του
Δήμου προς ψήφιση. Όπως είναι γνωστό ο
κ. Νιτερόπουλος το καταψήφισε.

Τ

ην προτροπή του Γιάννη
Σκουμπούρη,
δημοτικού
συμβούλου της αντιπολίτευσης,
ότι όποιος διαφωνεί πολιτικά,
μπορεί να ακολουθήσει το
δρόμο της ανεξαρτητοποίησης,
φαίνεται πως έλαβε σοβαρά υπ'
όψιν ο δημοτικός σύμβουλος
της συμπολίτευσης του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
Παντελής Κασιδόκωστας.
Έτσι, εν όψει και του αποψινού

δημοτικού συμβουλίου, κατέθεσε στο γραφείο του προέδρου του Δ.Σ.
την
ανεξαρτητοποίησή του. Παράλληλα παραιτήθηκε και από υπεύθυνος
της
Δημοτικής
Αστυνομίας.
Οι λόγοι της παραίτησής του
εστιάζονται, όπως αναφέρει στην
επιστολή, στη διαφωνία του σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς και
τις προτεραιότητές του, οι οποίες
όπως δηλώνει ο κ. Κασιδόκωστας
απέχουν απ' αυτές που είχε χαράξει ο προηγούμενος δήμαρχος και
αδελφός του Γρηγόρης Κασιδόκωστας. Ολόκληρη την επιστολή
του Παντελή Κασιδόκωστα μπορείτε να τη διαβάσετε στην ηλεκτρονική
μας
διεύθυνση
vimaonline.gr



Για την ανεξαρτητοποίησ
η
του Παντελή Κασιδόκωστα ο Δήμαρχος Σπύρος
Πανάς
έκανε στο vimaonline την
ακόλουθη δήλωση:
Για εμάς η απώλεια ενός
συνεργάτη είναι πάντα σημαντ
ική. Παρόλα
αυτά
συνεχίζουμε
απερίσπαστοι την πορ
εία του
έργου μας, που θεωρούμε
πιο σημαντική από οποιαδ
ήποτε πολιτική πρακτική. Κάθε ένα
ς από εμάς, με το δικό του
ρόλο, συνεισφέρει εξίσου στο συν
ολικό έργο για το Δήμ
ο Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης
και για κάθε δημότη ξεχωρι
στά. Όλη η
παράταξη ενωμένη εργάζε
ται για να γίνει αυτός ο Δήμ
ος το πρότυπο πόλης στην Ελλάδα
και έτσι θα συνεχίσουμε
να λειτουργούμε.
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δημοτικά

Συνάντηση µε τους καταστηµατάρχες θα έχει ο ∆ήµαρχος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης

Ο

Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Σ. Πανάς, απεύθυνε πρόσκληση συνάντησης προς τους καταστηματάρχες
υγειονομικού ενδιαφέροντος που εδρεύουν
στο Δήμο. Συγκεκριμένα στη συνάντηση έχουν
κληθεί οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων – καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι Διευθυντές ξενοδοχειακών μονάδων, οι Διευθυντές
των οργανωμένων Ακτών του Δήμου και οι
Πρόεδροι των Συλλόγων επαγγελματιών.
Η συνάντηση έχει οριστεί για την Πέμπτη 4
Οκτωβρίου 2012 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Βούλα).
Όπως σημειώνει στην πρόσκλησή του ο Δή-

μαρχος «Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για
αισθητική αναβάθμιση και ανάπτυξη της περιοχής, κύριο μέλημα μας αποτελεί και η ενίσχυση
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς
και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Για το λόγο αυτό, σας προσκαλούμε σε συνάντηση, για να συζητήσουμε την ορθή εφαρμογή
των κανονιστικών αποφάσεων καθώς και άλλα
θέματα που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων σας έτσι ώστε μαζί να επιτύχουμε την
καλύτερη δυνατή συνεργασία».
Σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις υγειονομικού
ενδιαφέροντος, πλήττονται από την οικονο-

μική κρίση, η πρωτοβουλία του Δημάρχου Σπύρου Πανά να συναντηθεί μαζί τους έχει ιδιαίτερη σημασία.
Μια πρωτοβουλία που χαρακτηρίζεται από την
προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για αισθητική
αναβάθμιση και ανάπτυξη της περιοχής αλλά
και για την ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Τέτοιες πρωτοβουλίες αξίζει να αποτελέσουν
παράδειγμα και για άλλους δήμους της ευρύτερης περιοχής καθώς μόνο με τη συνοχή θα ξεπεραστεί η κρίση.

Ladies Run - Αγώνας δρόμου για κυρίες

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αντιπυρική περίοδος
δεν έληξε ακόμα

Δ

ιανύουμε τον τελευταίο μήνα της αντιπυρικής περιόδου.
Συμμετέχουμε όλοι στον αγώνα για την
προστασία του περιβάλλοντος
Διανύουμε τον τελευταίο μήνα επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών και
για το λόγο αυτό η Δημοτική Αρχή ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης – για μια ακόμα
φορά – καλεί όλους τους πολίτες να μην
εφησυχάζουν.
Ήδη, με την επαγρύπνηση των αρμοδίων
υπηρεσιών του Δήμου, των εθελοντών
αλλά και των κατοίκων η θερινή αντιπυρική περίοδος έληξε χωρίς κανένα πρόβλημα.
Η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται και
κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και όλοι
μαζί συνεχίζουμε τις δράσεις πυροπροστασίας. Η συμμετοχή όλων των δημοτών είναι αναγκαία προκειμένου να
προστατεύσουμε τη φυσική κληρονομιά
του Δήμου μας
Κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει και να
ξεχνά την υποχρέωση του στον καθαρισμό και στην απομάκρυνση των ξερών
χόρτων και εύφλεκτων υλικών. Κάθε ύποπτη κίνηση που πέφτει στην αντίληψή σας
πρέπει να καταγγέλλεται στο Δήμο και
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η πρόληψη των καταστροφικών πυρκαγιών είναι στα χέρια όλων μας.

Συνάντηση Δημάρχων
για τον Υμηττό
Ο αγώνας δρόμου Ladies Run αποτέλεσε μία ευκαιρία ανάδειξης του Δήμου μέσω του αθλητισμού.

Ο

διάσημος αγώνας δρόμου Ladies Run φιλοξενήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, από το
Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου.
Πρόκειται για έναν θεσμό πλέον στους αγώνες
δρόμου, που απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο
σε γυναίκες και έχει ήδη γνωρίσει ευρύτατη αποδοχή σε όλο τον κόσμο με όλο και περισσότερες
κυρίες να δηλώνουν συμμετοχή. Ανάμεσά τους
νωστές πρωταθλήτριες των αποστάσεων όπως η
Ντενίζ Δημάκη και η Φιλίππα Πουλίδου.
Ο αγώνας που ξεκίνησε από τον «Αστέρα Βουλιαγμένης» και διέσχισε τους πευκόφυτους δρόμους του συγκροτήματος, συνεχίζοντας επί της
Απόλλωνος έως την άκρη του Λαιμού και μέσα

ΒΑΡΗ
ΒΟΥΛΑ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

από τη μαρίνα δίπλα στα σκάφη, διαχωρίστηκε
σε δύο πανέμορφες διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων.
Διάσημες ελληνίδες, άνθρωποι του αθλητισμού
αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε αυτό το κάλεσμα ενισχύοντας την
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία στην εκστρατεία
ενάντια στον καρκίνο του μαστού και τη Unicef.
Ο Δήμαρχος Σ. Πανάς απένειμε μετάλλια στις
τρείς πρώτες νικήτριες στην διαδρομή των 5 χιλιομέτρων, εκ μέρους του επίσημου προμηθευτή
των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.
Ο Δήμαρχος απευθυνόμενος στις νικήτριες αλλά
και σε όσους συμμετείχαν στη σημαντική αυτή
αθλητική διοργάνωση σημείωσε ότι: «Τα μηνύ-

ματα της ευγενούς άμιλλας, της ανιδιοτελούς προσφοράς σε κοινωφελείς σκοπούς, της σημασίας
της σωματικής άσκησης και της προστασίας του
περιβάλλοντος, τα οποία προάγει ο αγώνας, είναι
και μηνύματα της Δημοτικής Αρχής του Δήμου
Βάρης Βουλας Βουλιαγμένης. Για το λόγο αυτό
είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας να φιλοξενεί τον αγώνα Ladies Run.Πιστεύουμε ότι η
σύνδεση του αθλητισμού, με τον πολιτισμό είναι
καθοριστικής σημασίας για το μέλλον και με κάθε
ευκαιρία υποστηρίζουμε διοργανώσεις που στηρίζουν αυτές τις αξίες. Θέλω να ευχηθώ σε όλες
τις συμμετέχουσες να είναι εξίσου δυνατές σε
κάθε πρόκληση της ζωής τους και ιδιαίτερα στις
νικήτριες καλή επιτυχία σε κάθε στόχο τους».

Έχεις πρόβλημα;Τηλεφώνησε στη ΓΡΑΜΜΗ του ΔΗΜΟΤΗ
213-2020150 και 213-2020151

Ο

Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Σ. Πανάς συναντήθηκε,
την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, με τους Δημάρχους Γλυφάδας, Παιανίας, Κορωπίου
και τον Αντιδήμαρχο Ηλιούπολης.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς τα
προβλήματα που δημιουργεί στους εν
λόγω Δήμους η εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος «Καθορισμός μέτρων
προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων
Γουδή – Ιλισσίων» ( ΦΕΚ Δ’ αριθ.
187/16-6-2011).
Μετά την εκτενή συζήτηση, αποφασίστηκε
να κατατεθεί προς τον αρμόδιο Υπουργό
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
Ευάγγελο Λιβιεράτο ένα υπόμνημα που
θα αναφέρει τα ζητήματα κάθε Δήμου και
το οποίο θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης στη συνάντηση που θα ακολουθήσει
μεταξύ των Δημάρχων και της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου.
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“Μεταξεταστέο” έμεινε
το Τεχνικό Πρόγραμμα
του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Δ

ύσκολο προμηνύεται το επόμενο διάστημα για το
δήμαρχο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρο
Πανά. Όλες οι αντιθέσεις και η μη παραταξιακή συνοχή, που εδώ και καιρό είχαμε επισημάνει ότι υπάρχουν όχι απλώς υποβόσκουσες αλλά διακριτές δια
γυμνού οφθαλμού, έκαναν την εμφάνισή τους με όλη
τους τη "μεγαλοπρέπεια" στο τελευταίο δημοτικό
συμβούλιο, όπου ήρθε προς ψήφιση το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013.
Με ψήφους 12 υπέρ και 14 κατά, απόντων δημοτικών
συμβούλων της αντιπολίτευσης, το Τεχνικό Πρόγραμμα επεστράφη χαρακτηριζόμενο ως απαράδεκτο,
για... περαιτέρω επεξεργασία.
Εδώ, θα πρέπει να επισημάνουμε, για να τεκμηριώσουμε και τον πρόλογό μας, ότι από τα 14 όχι, τα 6(!)
ήταν της παράταξης που σήμερα διοικεί το Δήμο!
Ως το πλέον ανεπαρκές το χαρακτήρισε ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη
για έξυπνα έργα που θα δώσουν ανάσα και προοπτική
ανάπτυξης στο δήμο.
"Ξεχάσατε το όραμα και τις υποσχέσεις που δώσατε
στον κόσμο" είπε ο πρ. δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης
Καπετανέας, "δεν υπάρχουν μελέτες και σας ενδιαφέρουν τα έργα βιτρίνας" κατέληξε.
Ως ανακόλουθο το χαρακτήρισε ο Γιάννης Σκουμπούρης, ο οποίος μάλιστα προσέτρεξε και στο προεκλογικό πρόγραμμα της παράταξης για να καταδείξει
την αντίθεση και ανακολουθία προεκλογικών υποσχέσεων και μετεκλογικών έργων.
Τα πυρά συνεχίστηκαν από τον αρχηγό της "Λαϊκής
Συσπείρωσης" Κώστα Πασακυριάκο, ο οποίος είπε
πως ο ίδιος ο Δήμαρχος θα έπρεπε να το αποσύρει,
ενώ ο Ν. Ζυγούρης υπερθεμάτισε χαρακτηρίζοντας
τον τρόπο με τον οποίο ήρθε το Τεχνικό Πρόγραμμα
του 2013, προσβλητικό. "Υπάρχουν" είπε ο κ. Ζυγούρης, "άνθρωποι που διαθέτουν γνώσεις για να
βοηθήσουν αλλά δυστυχώς αυτό δεν το έλαβε κανείς
υπόψιν".
Αν τα παραπάνω σχόλια και τις τοποθετήσεις θα μπορούσε ο αναγνώστης να τα χαρακτηρίσει αναμενόμενα, αφού προέρχονται από την αντιπολίτευση, δεν
θα μπορούσε να πει το ίδιο και για τις τοποθετήσεις
μερίδας της συμπολίτευσης.
Τσιριγώτη, Δαβάκης, Αργυροπούλου, Νιτερόπουλος, Καμμένου, πέρα από τις οποιεδήποτε άλλες ενστάσεις είχαν σχετικά με το περιεχόμενο, είχαν μία
κοινή και βασική. Ότι κανένας δεν τους ρώτησε.
Όλοι επεσήμαναν και καυτηρίασαν την έλλειψη συλλογικότητας με χαρακτηριστικό το σχόλιο του Γιάννη
Νιτερόπουλου: "Μας το φέρατε εδώ να το ψηφίσουμε χωρίς να μας ρωτήσετε τίποτα. Τι είμαστε;
Πρόβατα;".
Τελειώνοντας, άγνωστο είναι πότε θα επανέλθει προς
ψήφιση το Τεχνικό Πρόγραμμα, όπως επίσης άγνωστο είναι αν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις και αν θα
ληφθούν υπόψιν οι επισημάνσεις, έτσι όπως αυτές διατυπώθηκαν από αντιπολίτευση και συμπολίτευση.
Εκείνο πάντως που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από την πλευρά της Διοίκησης είναι πως, η σύνθεση απόψεων δεν έκανε ποτέ κακό σε κανέναν.

“Βάρη - Βούλα - Βουλιαγµένη Πόλεις για να ζεις”
“Η δηµοτική αρχή συνεχίζει να βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου”

Κ

αι το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 24 Σεπτεμβρίου επιβεβαίωσε την διαπίστωση
του συνόλου όσων παρακολουθούν τα δημοτικά πράγματα της
πόλης μας, ότι δηλαδή η σημερινή
Δημοτική Αρχή έχει χάσει παντελώς
τον προσανατολισμό της και οδηγεί
τον Δήμο με τις συνεχείς αστοχίες
τα λάθη και τις παραλείψεις της, σε
πλήρες αδιέξοδο.
Σε μία από τις σημαντικότερες συνεδριάσεις του έτους αυτήν της συζήτησης και της ψήφισης του Τεχνικού
Προγράμματος και αφού κατέταξε
το κυρίαρχο αυτό θέμα 17ο στην
ημερήσια διάταξη (με αποτέλεσμα
να ξεκινήσει η συζήτησή του στις
23:30 και μετά από 5 ώρες θυελλώδους συνεδρίασης !!!) εισήγαγε
μια πρόταση χωρίς καμία απολύτως
ουσιαστική επεξεργασία, χωρίς
καμιά στρατηγική κατεύθυνση και
κυρίως χωρίς καμιά απολύτως συνεννόηση με τις δημοτικές παρατάξεις και την τοπική κοινωνία.
Με το γνωστό πλέον σε όλους αλαζονικό και υπερφίαλο ύφος του ο
επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής κ.
Πανάς προσπάθησε να παρουσιάσει

το μαύρο άσπρο, περισσότερο αναλισκόμενος ανεπιτυχώς με το να μηδενίσει το έργο συνολικά όλων των
προηγούμενων Δημοτικών Αρχών
των πρώην Δήμων Βούλας και
Βάρης (συμπεριλαμβανομένου και
του στενού του συνεργάτη και
πρώην Δημάρχου Βάρης κ. Δημ.
Αναστασίου !!!).
Υποστήριξε ότι γνωρίζει όλα τα
προβλήματα της περιοχής και έχει τις
λύσεις που χρειάζονται και ότι επι-

τέλους (!!!) η πόλη βρίσκει, υπό την
καθοδήγηση του, εν τέλη τον
δρόμο της.
Ευτυχώς η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου με την ψήφο της
(το σύνολο της Αντιπολίτευσης και
σημαντικό μέρος της συμπολίτευσης) έστειλε και αυτή την ατελή και
πρόχειρη πρόταση της Δημοτικής
Αρχής στον κάλαθο των αχρήστων,
όπως έκανε λίγες εβδομάδες νωρίτερα με το επίσης προετοιμασμένο
στο γόνατο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.
Την ίδια στιγμή, παρά το γεγονός
ότι η ανοργανωσιά, η έλλειψη βασικού συντονισμού και η προχειρότητα της Δημοτικής Αρχής, λίγο
έλλειψε να αφήσει το Δήμο και τα
σχολεία μας χωρίς καύσιμα, αναγκαστήκαμε να στηρίξουμε την πρόταση για απευθείας ανάθεση
προμήθειας καυσίμων από τον
Δήμο ύψους 190.000 Ευρώ, για να
αποφύγουμε τα χειρότερα δείχνοντας στην πράξη ποιός ενδιαφέρεται
για το καλό του Δήμου.
Δυστυχώς η κατάσταση χειροτερεύει καθώς η Δημοτική Αρχή,
έχοντας χάσει την δεδηλωμένη του
Δημοτικού Συμβουλίου, κάτι που

αποδεικνύεται πλέον σε κάθε συνεδρίαση, αλλά και την εμπιστοσύνη
της κοινωνίας, προσπαθεί με σπασμωδικές ενέργειες να δημιουργήσει εντυπώσεις που θα την βγάλουν
από τη δυσχερή θέση στην οποία
έχει περιέλθει.
Η τακτική αυτή όμως την οδηγεί με
μαθηματική ακρίβεια, το αμέσως
επόμενο διάστημα, να μετατραπεί
από αναποτελεσματική και γραφική
κάποιες φορές, σε άκρως καταστροφική και επικίνδυνη για την
πόλη μας.
Ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε τα ακόλουθα: «Η
Δημοτική Αρχή συνεχίζει να βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. Οι επιλογές της είναι επιζήμιες για την
πόλη μας και τείνουν να γίνουν καταστροφικές.
Ας συνειδητοποιήσει ο κ. Πανάς και
όσοι συνεργάτες του έχουν απομείνει ότι για τους επόμενους 20 μήνες
που διαρκεί η τρέχουσα Δημοτική
περίοδος και εφόσον συνεχίσουν
την αλαζονική και επιζήμια πολιτική
τους, θα μας βρίσκουν αντιμέτωπους σε κάθε συμβούλιο, σε κάθε
δρόμο, σε κάθε πλατεία.»

Αντικατάσταση Κοντονή ζητά ο Νιτερόπουλος
Μ

ε μία σκληρή επιστολή απευθυνόμενη στο δήμαρχο του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρο Πανά, ο Πρόεδρος
του Ο.Α.Π.Π.Α. Γιάννης Νιτερόπουλος, ουσιαστικά ζητά την "κεφαλή" του Αντιδημάρχου Διονύση
Κοντονή "επί πίνακι".
Το θέμα που έφερε τη ρήξη Νιτερόπουλου - Κοντονή αφορά στα
γήπεδα τέννις του Καβουρίου και
στο καθεστώς κάτω από το οποίο
αυτά λειτουργούσαν μέχρι σήμερα.
Όπως είχαμε γράψει και πριν από
λίγες μέρες στην ηλεκτρονική μας
έκδοση vimaonline.gr, το αθλητικό
σωματείο τέννις "Μικροί Άσσοι"
του οποίου πρόεδρος ήταν μέχρι
πρότινος ο αντιδήμαρχος Διονύσης
Κοντονής (παραιτήθηκε), προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια
εναντίον του δημοτικού Αθλητικού
Οργανισμού.
Μετά το τελευταίο ταραχώδες δημοτικό συμβούλιο και ενώ φάνηκε
πως τα πράγματα όδευαν προς
εκτόνωση, προέκυψε νέα εμπλοκή
συνέπεια της οποίας ήταν η επιστολή Νιτερόπουλου.
Η επιστολή ανάμεσα και σε άλλα
αναφέρει: (μπορείτε να διαβάσετε
ολόκληρη την επιστολή στο vimaonline.gr).
Κύριε Δήμαρχε,
.......
Σαν πρώτη σας επιβεβλημένη ενέρ-

G Σε πλήρη διάσταση βρίσκονται οι δημοτικοί σύμβουλοι Νιτερόπουλος - Κοντονής.

γεια πρέπει να είναι η άμεση αντικατάσταση του Αντιδημάρχου κ. Κοντονή.
Στη τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ.
συζητήθηκε σαν θέμα το πρόβλημα
με τα 7 γήπεδα τένις στη περιοχή Καβουρίου.
Το θέμα τέθηκε μετά τη συλλογή εκ’
μέρους μου 22 υπογραφών δημοτικών συμβούλων της συμπολίτευσης
και της αντιπολίτευσης.
Ελήφθη σχεδόν ομόφωνα με ένα
μόνο λευκό του αντιδημάρχου κου
Μπελετσιώτη η απόφαση για τον χειρισμό του θέματος από τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και
Παιδικής Αγωγής με το πολιτικό σκεπτικό που εισηγήθηκα σαν πρόεδρος
του Ο.Α.Π.Π.Α.
Ζητήθηκε μάλιστα από τον αποχωρήσαντα από τη ψηφοφορία, πρώην
πρόεδρο του αθλητικού συλλόγου
“οι μικροί άσσοι” κ. Δ. Κοντονή, να

σταματήσουν οι δικαστικές ενέργειες
εναντίον του Ο.Α.Π.Π.Α από τον
σύλλογο και να διευθετηθεί το θέμα
στα πλαίσια ενός διαλόγου. Πιστεύω
ότι και εσείς όπως όλοι μας μείνατε
με την εντύπωση ότι κάπως έτσι θα
εξελισσόταν η υπόθεση παρά την πικρία του κου Κοντονή ότι το αίτημα
του για αναβολή της συζήτησης απερρίφθη πανηγυρικά.
Καταγγέλλω ότι σήμερα 27/09/2012
και ώρα 13:00 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά οι νομικοί σύμβουλοι του αθλητικού συλλόγου οι
μικροί άσσοι δήλωσαν ότι καταθέτουν CD των πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου στα όποια φέρεται
να δηλώνει ο Δήμαρχος ότι σύμφωνα με γνωμάτευση του νομικού
συμβούλου του Δήμου θα πρέπει να
επιστρέψουν τα γήπεδα στο Δήμο
από τον Ο.Α.Π.Π.Α κλπ. κλπ.
Παρέκαμψαν βέβαια έντεχνα να ανα-

φερθούν στην απόφαση καταπέλτη
του δημοτικού συμβουλίου που στην
ουσία θεωρούσε νόμιμη την παραχώρηση χρήσης των γηπέδων στον
Ο.Α.Π.Π.Α.
Το CD ενεχύρησε στους αντιδίκους
ο αντιδήμαρχος σας κος Δ. Κοντονής, που το έλαβε όπως μαζί κε Δήμαρχε διαπιστώσαμε:
Χωρίς αίτηση, από υπάλληλο του
Δήμου.
Χωρίς ενημέρωση έστω του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
Χωρίς καν να έχουν απομαγνητοφωνηθεί τα πρακτικά.
Ο σοφός λαός λέει: Ως εδώ και μη
παρέκει.
Αν δεν προχωρήσετε στην άμεση αντικατάστασή του σημαίνει απλά ότι
ταυτίζεστε με τις ενέργειες του και κινδυνεύει να απολέσει περιουσιακό
στοιχείο ο Δήμος.
Επίσης θέτετε εν αμφιβόλω τις καθόλα νόμιμες ενέργειες και εισηγήσεις του πρώην Δημάρχου κου Γ.
Κασιδοκώστα και τις αποφάσεις του
πρώην Δήμου Βουλιαγμένης, του
Αθλητικού Οργανισμού Βουλιαγμένης και του δημοτικού συμβουλίου
του νέου Δήμου μας που παραχώρησε τη χρήση των 7 γηπέδων στο
“παιδί του”, στο δικό του νομικό
πρόσωπο που λέγεται Οργανισμός
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής
Αγωγής Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης και έχω την τιμή να τον
υπηρετώ σαν πρόεδρος εθελοντικά
και εκ πεποιθήσεως χωρίς αμοιβή.
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Ρεπορτάζ
Νέα τμήματα στο ΚΔΑΠ
του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης

Η άγνωστη σχέση της Γεωργίας Μαρτίνου µε τον Σάκη Ρουβά

Ο

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο των
κοινωφελών σκοπών του, ξεκινάει και αυτό το χρόνο το
πρόγραμμα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.).
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του
Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας 5 – 12 ετών (μαθητές νηπίου έως Στ' Δημοτικού) και οι
δραστηριότητες του ξεκινούν αρχές Οκτωβρίου στους χώρους
του 2ου Γυμνασίου Βούλας.
Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Σ. Πανάς σημειώνει ότι «οι δραστηριότητες του Κ.Δ.Α.Π. έχουν ως στόχο την
ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών,
την καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας τους, τη στήριξη,
διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας, καθώς και τη
διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων.
Τα διδασκόμενα αντικείμενα αφορούν στον πολιτισμό και στον
αθλητισμό, αξίες που η Δημοτική Αρχή έχει θέσει ως κύριο ζητούμενο στην εκπαίδευση των παιδιών».
Για πληροφορίες και εγγραφές παρακαλούμε επικοινωνήστε με
τα τηλέφωνα: κ. Κ. Παπαδημητρίου τηλ. 2132019963 και κ. Κ.
Μοστράτο τηλ. 2132019962 καθημερινά από 10:00 - 17:00.

που είχε αναρτήσει στη σελίδα της στο Facebook: «Δεν περιμένω να ζήσω από την πολιτική».
Ο λόγος για τη Γεωργία Μαρτίνου, την «ακτιβίστρια» της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας που έχει αναπτύξει στενή φιλία με τον
Σάκη Ρουβά και την Κάτια Ζυγούλη. Όλα ξεκίνησαν όταν γύρω στα μέσα Ιουνίου βρέθηκαν τυχαία στην Αντίπαρο, στο ίδιο
ξενοδοχείο εξαιτίας της κοινής παρουσίας
τους στον γάμο του ανιψιού του εφοπλιστή,
Κώστα Αγαπητού.
Είναι χαρακτηριστικό πως μετά τις πρώτες
συστάσεις , η βουλευτής «έδεσε» με την οικογένεια του τραγουδιστή και κυρίως με τη
σχεδόν τετράχρονη κόρη τους , Αναστασία.
Συγκεκριμένα τότε πέρασαν μαζί δυο μέρες
ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης, μια φιλική
σχέση που όμως διατήρησαν και μετά την
επιστροφή τους στην Αθήνα. Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη άλλωστε διατηρούν
στενούς δεσμούς με την εφοπλιστική οικογένεια, κάτι που επιβεβαιώνει και η πρόσφατη επίσκεψή τους στη βίλα του Ντίνου
Μαρτίνου, στη Σχοινούσα .
Η Γεωργία Μαρτίνου μάλιστα έχει προσκαλέσει το διάσημο ζευγάρι στη Σαντορίνη,
αφού διατηρεί οικία –που βρίσκεται στην περιοχή του Ακρωτηρίου- την οποία επισκέπτεται συχνά.
Κλείνοντας θέλουμε να προσθέσουμε πως
ο πατέρας της, κ.Θανάσης Μαρτίνος, είναι
από τους μεγαλύτερους ευεργέτες του νησιού των Κυκλάδων, ( και όχι μόνο... ) αφού
πρόσφατα του απονεμήθηκε Μετάλλιο τιμής
από την Ιερά Μητρόπολη Θήρας, Αμοργού
και Νήσων.

Τα κολωνάκια στο Πανόραμα
δημιούργησαν αντιδράσεις

Τ

α κολωνάκια που τοποθετήθηκαν στο Πανόραμα Βούλας,
μπροστά από το δημοτικό σχολείο, προκάλεσαν έντονες
αντιδράσεις από το σύνολο σχεδόν της αντιπολίτευσης με τον
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο να χαρακτηρίζει την όλη σηματοδότηση με τις διαγραμμίσεις, το "δάσος" από κολωνάκια και τα
φανάρια που αναβοσβήνουν υπερβολικά, επισημαίνοντας συγχρόνως πως είναι αμφίβολο εάν αυτά εξασφαλίζουν την ασφάλεια των μικρών μαθητών.
Για προσωρινή διευθέτηση μίλησε ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς,
μέχρι η Τεχνική Υπηρεσία να δώσει τις προτάσεις της. "Θα
δούμε πρώτα πως θα λειτουργήσει αυτή η διευθέτηση και μετά
θα προχωρήσουμε σε οριστικές λύσεις", κατέληξε.
Αντίθετους βρίσκει αυτή η προσωρινή διευθέτηση το Σύλλογο
Γονέων του σχολείου ο οποίος ζητά την εφαρμογή της κυκλικής πορείας, ως την ασφαλέστερη λύση του προβλήματος.
Βέβαια, την ίδια πρακτική χρησιμοποίησε και ο δήμος Αλίμου
προκειμένου να αντιμετωπίσει έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Ερώτηση Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για
την έλλειψη παιδιάτρων στο νοσοκομείο
Ασκληπιείο Βούλας

Γ

ια τη διαρκή μείωση που
παρατηρείται τα τελευταία
χρόνια στο ιατρικό δυναμικό
του Παιδιατρικού τμήματος
του Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας», κατέθεσε σήμερα ερώτηση προς τον
αρμόδιο Υπουργό ο Βουλευτής ΝΔ στη Β’ Αθηνών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο κος Βαρβιτσιώτης
«στο Παιδιατρικό τμήμα του Νοσοκομείου από τον Μάρτιο
του 2012 υπηρετεί μόνος ένας γιατρός, αντί των προβλεπομένων έξι, με συνέπεια τα παιδιά που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αττικής να στερούνται αυτή τη στιγμή
παιδιατρικής κλινικής».

► Η Γεωργία Μαρτίνου, κατά την διάρκεια των κοινών διακοπών με το ζεύγος
Ρουβά-Ζυγούλη στην Αντίπαρο.

TOY
ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟY

Η

κόρη του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου, Γεωργία, και ο Σάκης Ρουβάς
έχουν γίνει αχώριστοι φίλοι τους τελευταίους μήνες. Αφορμή της στενής φιλίας
τού τραγουδιστή με τη βουλευτή της περιφέρειας Αττικής ήταν ο πρόσφατος
γάμος-αφού διέμειναν στο ίδιο ξενοδοχείο- του ανιψιού του εφοπλιστή Κώστα
Αγαπητού, στην Αντίπαρο.
Εκείνη, κόρη ενός από τους πιο πλούσιους
Έλληνες εφοπλιστές και πρώην αντιδήμαρχος Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης, είναι
χαμηλών τόνων, αποφεύγει τη δημοσιότητα,
συχνάζει στην Κερατέα και δε μιλάει για τον
εαυτό της. Κατάφερε να πείσει με το low
profile της, υιοθετώντας μια ανεπιτήδευτη
εμφάνιση και επαναλαμβάνοντας τη φράση
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Άγριος ξυλοδαρµος γνωστού εφοπλιστή
µπροστά στην ερωµένη του!
“Μιλάς πολύ” φέρεται να του είπαν οι άγνωστοι που τον ξυλοκόπησαν

O

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΠΌΣΗ ανάγκη άραγε έχει η σημερινή Ελληνίδα για αυτοεπιβεβαίωση;
ΠΌΣΟ απεγνωσμένα ζητάει να γίνει επίκεντρο των συζητήσεων και
του ενδιαφέροντος των αντρών;
ΠΌΣΟ υπόδουλη είναι σ΄ αυτό που ονομάζεται νέα τάση της μόδας
και σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς; Όλα αυτά αναρωτιόμουν όλο το
καλοκαίρι αραχτός σε μια ξαπλώστρα και προσπαθώντας να ατενίσω το πέλαγος μπροστά μου που είχε κρυφτεί από το πλήθος γυμνόστηθων για να μην πω… ολόγυμνων γυναικών!!!
ΜΑ όπου και να πήγα, σε όποια παραλία και να βρέθηκα (Πάρο,
Μύκονο, Σκιάθο, Αστέρα Βουλιαγμένης, Α’ Πλαζ Βούλας κ.α) η εικόνα ίδια και πιο «απελευθερωμένη» από ποτέ!
Η ΘΈΑ των strings και των brazilian μαγιό είχαν την τιμητική τους.
Ψηλές, αδύνατες στα πρόθυρα νευρικής ανορεξίας, κοντές, στρουμπουλές, παντρεμένες, χωρισμένες(!), όλες μανιωδώς προσπάθησαν
να επιδείξουν χύμα και ούτε καν τεχνηέντως την…πίσω όψη τους!!!
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ, λυσσασμένα θα έλεγε κανείς, τον θαυμασμό και
το ενδιαφέρον του αντίθετου φύλου, οι κυρίες μπαινόβγαιναν κάθε
δέκα λεπτά στη θάλασσα δήθεν σκασμένες από τον καυτό ήλιο και
βγαίνοντας κορδωμένες, σε σημείο που θα νόμιζε κανείς ότι έχουν
πάθει λόρδωση, συνέχιζαν ακάθεκτες την όπισθεν… ηλιοθεραπεία!!!
ΚΑΙ ΚΑΛΑ φανώ λίγο επιεικής με τις νεαρές γυναίκες και φυσικά
όταν αναφέρομαι στις νεαρές ηλικίες δεν εννοώ όλα αυτά τα δεκαπεντάχρονα και δεκαεξάχρονα κορίτσια που ξεχύθηκαν φέτος στις
παραλίες συναγωνιζόμενα στην ανάδειξη του καλύτερα εκτιθέμενου πωπού.
ΤΙ ΝΑ ΠΩ για τις σοβαρές κατά τα άλλα… κυρίες που έσκυβαν, σχεδόν γονατιστές, να στρώσουν την πετσέτα στην ξαπλώστρα τους
και τα γυμνά οπίσθιά τους κολλούσαν σχεδόν στο πρόσωπου του
διπλανού που προσπαθούσε αμέριμνος και κυρίως ασκανδάλιστος
να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα.
ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ τώρα για τις ώριμες του είδους που όσα δεν έκαναν
στα νιάτα τους έσπευσαν τώρα να τα χαρούν αγνοώντας και προσβάλλοντας την αισθητική των άλλων λουόμενων προσφέροντάς
τους φόρα παρτίδα τον πεσμένο και ρυτιδιασμένο πισινό τους!
ΑΥΤΌ όμως που πραγματικά με ξένισε και θα μπορούσα να πω με
εξόργισε ήταν όταν είδα μια μέρα ένα κοριτσάκι, όχι πάνω από
τριών χρόνων, να κάνει τη βόλτα του κατά μήκος της ακρογιαλιάς
φορώντας άκουσον -άκουσον brazilian μαγιό, με τη μαμά από
πίσω να ακολουθεί και να καμαρώνει με το ίδιο σχέδιο.
ΚΑΙ ΚΑΛΑ…να μη μιλήσω για ηθική και μου την πέσουν κάποιοικάποιες…, αλλά κυρίες μου δε σας έχει μιλήσει κανείς για κανόνες
υγιεινής σε θάλασσες και παραλίες πόσο μάλλον όταν έχετε να κάνετε με τα ίδια τα παιδιά σας;;;
ΑΛΛΑ τι λέω! Εδώ πάτε και κάνετε μπάνιο σε βούρκους! Σε θάλασσες που σύμφωνα με μετρήσεις είναι ακατάλληλες για κολύμβηση, στο μαγιό θα κολλήσετε;
ΠΩΣ θα μπορούσε άραγε να ερμηνεύσει ένας ειδικός την διακαή
επιθυμία της Ελληνίδας γυναίκας να θέλει να βγει στην παράλια ημίγυμνη η ακόμα και γυμνή;
ΦΤΑΙΝΕ άραγε οι άντρες? Φταίει άραγε αυτό για το οποίο οι ίδιες
γκρινιάζουν και παραπονιούνται ότι κανείς δεν τους την «πέφτει»
πια;
ΜΑ ΠΩΣ κυρίες μου να σας την «πέσουν» οι άντρες;
Και εάν σας την «πέσουν»θα σας δουν για σοβαρό σκοπό? Θα
πουν αυτό είναι κορίτσι για σπίτι; Ε λοιπόν, εγώ που είμαι άνδρας
σας λέω κατηγορηματικά ΟΧΙ!!!
ΒΑΡΕΘΗΚΑΝ πια το άφθονο, χύμα και ωμό κρέας. Δεν έχετε κρατήσει τίποτα πια κρυφό για να εξάψετε τη φαντασία του. Έχετε
χάσει(όχι όλες…) την μονάδικότητά σας που θα κινήσει το ενδιαφέρον του και θα σας δει με άλλο μάτι...
ΟΠΟΥ και να κοιτάξουν οι άντρες βλέπουν γυναίκες κλώνους, θύματα του σύγχρονου γυναικείου status με το ίδιο μαλλί, το ίδιο
νύχι, το ίδιο ντύσιμο, την ίδια τσάντα, στραγγαλισμένη στο χέρι και
φυσικά το ίδιο μαγιό!
ΠΟΣΟ πιο χαμηλά…

Ο

… άτακτος και ζωηρός μεσήλικας
πλοιοκτήτης που εγκατέλειψε την οικογένειά του για τα μάτια της 28χρονης
γραμματέα του είχε μία ακόμη δυσάρεστη
εμπειρία πριν από λίγες ημέρες έξω από
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Μετά από τα ανεξίτηλα σημάδια στο πρόσωπο που του άφησε ο καυγάς με την παράνομη ερωμένη του στη Μύκονο,
«φουσκωτοί» τού έστησαν μια βίαιη ενέδρα και τον γρονθοκόπησαν με αγριότητα
την ώρα που έβγαινε από το αυτοκίνητό
του. «Γιατί μιλάς πολύ», φέρεται να του
είπαν οι άγνωστοι άντρες μετά το περιστατικό, που θύμιζε μαφιόζικο προειδοποιητικό χτύπημα.
Το μπλόκο στην καρδιά της Αθήνας
Δεν πρόλαβε να συνέλθει από τα χαστούκια
που τον… φιλοδώρησε η ερωμένη του στη
Μύκονο και η επιστροφή του στην πρωτεύουσα τού επεφύλαξε μία ακόμη οδυνηρή
έκπληξη. Με το υπερπολυτελές αυτοκίνητό
του ο εφοπλιστής κατευθυνόταν προς ένα
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με τη συνοδεία της νεαρής γραμματέα του.
Μόλις πάρκαρε και ετοιμαζόταν να αποβιβαστεί, τον περίμενε μια δυσάρεστη εμπειρία. Δεν πρόλαβε να πατήσει τα πόδια του
στο έδαφος, όταν τον πλησίασαν απειλη-

τικά δύο άγνωστοι γεροδεμένοι άντρες, οι
οποίοι άρχισαν να τον χτυπούν ασταμάτητα
με γροθιές στο πρόσωπο και το σώμα. Σαστισμένος ο μεσήλικας πλοιοκτήτης, προσπαθούσε μάταια να καλυφθεί από τα
απανωτά χτυπήματα.
Η μελαχρινή συνοδός του παρακολουθούσε άναυδη τη βίαιη σκηνή που διαδραματιζόταν μπροστά στα έντρομα μάτια της.
«Γιατί μιλάς πολύ», του φώναξε ένας από
τους «φουσκωτούς» μόλις ολοκλήρωσαν
την «αποστολή» τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «συνταξιούχος» πλοιοκτήτης το
τελευταίο χρονικό διάστημα έχει θίξει συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και
έχει μπει για τα καλά στο μάτι ισχυρού
άντρα της ναυτιλίας.
Για κακή του τύχη, παρά τις προειδοποιήσεις, δεν τον συνόδευαν σε αυτό το ραντεβού στο ξενοδοχείο οι δύο
σωματοφύλακες που είχε προσλάβει όταν
είχε «μυριστεί» τον κίνδυνο.
Είναι τόσο μεγάλος πλέον ο φόβος του, σε
σημείο που να μην πλησιάζει ούτε το επιβλητικό σκάφος του που είναι δεμένο σε
μαρίνα των νοτίων προαστίων. Μάλιστα,
κάποιοι τον είχαν προειδοποιήσει πρόσφατα ότι πρέπει να είναι προσεκτικός στις
επιχειρηματικές κινήσεις του και να… μιλάει
λιγότερο.

παντρεμένος εφοπλιστής πατέρας
δύο παιδιών πρόσφατα θυσίασε
τον πολύχρονο γάμο του για τα μάτια
της 28χρονης ερωμένης του. Η σεμνή
και αυστηρή – αλλά και ελκυστική– μελαχρινή γραμματέας είχε από καιρό
ρίξει τα «δίχτυα» της στον πολύ στιλάτο (αλλά ηλικιακά πολύ ώριμο) εφοπλιστή και το ροζ σκάνδαλο δεν
άργησε να θορυβήσει την ήσυχη γειτονιά των βορείων προαστίων.
Τα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας
του βρίσκονται στον Πειραιά και το
όνομά του είχε συζητηθεί όταν αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα με ένα
δεξαμενόπλοιό του που έπλεε σε διεθνή ύδατα κοντά στην Αφρική.
Ο παντρεμένος εφοπλιστής διαθέτει
σκάφος 35 μέτρων, ενώ αγαπημένη
ασχολία του είναι η συλλογή αυτοκινήτων, αφού στο υπόγειο πάρκινγκ της
βίλας του έχει σταθμευμένα τέσσερα
σπάνια τετράτροχα.
Έχει, μάλιστα, μια ιδιαίτερη αδυναμία
στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία,
με προτίμηση στην Audi. Πρόσφατα
είχε χαρίσει ένα πανάκριβο σπορ όχημα
της συγκεκριμένης μάρκας στην παράνομη σύντροφό του, η οποία ξαφνιάστηκε ευχάριστα από αυτή τη
γενναιόδωρη πράξη του.

Η επίθεση της ερωμένης του στη Μύκονο
Ο μεσήλικας ιδιοκτήτης δεκάδων off shore
(υπεράκτιων) εταιρειών πριν περίπου ένα
μήνα είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού και από
την παράνομη ερωμένη του. Έκανε τότε το
μοιραίο λάθος να επιτρέψει στη φιλενάδα
νιόπαντρου(!) φίλου του να κολυμπήσει τόπλες στην πισίνα της βίλας του, με αποτέλεσμα την έκρηξη ζήλιας της παράνομης
συντρόφου του.
Οι φωνές και τα κοσμητικά επίθετα δονούσαν την ήρεμη ατμόσφαιρα της υπερπολυτελούς έπαυλης, που βρίσκεται σε
ειδυλλιακή τοποθεσία της Μυκόνου, ενώ
λίγα λεπτά αργότερα ο «συνταξιούχος» καραβοκύρης έβγαινε στον κήπο με μώλωπες
στο πρόσωπό του.

Αλλοδαπός ένας στους δύο ληστές
Το 47,49% αποτελούν οι αλλοδαποί δράστες ληστειών κατά το πρώτο επτάμηνο του 2012, σύμφωνα με στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με τη συμμετοχή των αλλοδαπών στη διαμόρφωση της εγκληματικότητας στην επικράτεια.
Το αντίστοιχο διάστημα το 2011, το ποσοστό των αλλοδαπών που συμμετείχαν σε ληστείες ανήρχετο σε 54,39%.
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκο Δένδια, προς απάντηση ερώτησης που είχε απευθύνει στο υπουργείο ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ιωάννης Λαγός για την έξαρση των ληστειών
σε επαρχιακές πόλεις.
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