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ΓΛΥΦΑΔΑ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Μια Άγνωστη Σελίδα

Ο

Τ

ρία μεγάλα μαύρα, «κυβερνητικά» όπως έδειχναν αυτοκίνητα ,
σταμάτησαν στην παραλιακή Λεωφόρο του Παλαιού Φαλήρου, ανάμεσα στα «κοσμικά κέντρα» LUNA PARK του Πλάτωνα
Ιωαννίδη ( στα νεότερα χρόνια μετονομάσθηκε σε Φλοίσβο) και
ΜΠΑΡ του Παλαιού Φαλήρου.
σελ. 4

ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Ο Μ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ένωσε την Γλυφάδα για το
ζήτηµα του νεκροταφείου
κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, παρά
την, κατά κοινή ομολογία, άναρχη
λειτουργία του συμβουλίου, υπερέβη τις
παραταξιακές και πολιτικές διαφορές, δίνοντας με την πρόταση του
στη δημοτική αρχή τα εφόδια να διεκδικήσει σθεναρά και υπεύθυνα, χώρο για νέο κοιμητήριο ενώ αναζήτησε τη συνεννόηση και
τη συναίνεση, ώστε να προχωρήσει ενωμένη και όχι διχασμένη η
Γλυφάδα σε αυτό το κρίσιμο θέμα.
σελ.7

Οι εκλογές στην Περιφερειακή
Ένωση ∆ήµων Αττικής
Χατζηδάκης, Ορφανός, Κωνσταντέλλος εκπροσωπούν τα νότια προάστια

Σ

Ο αναπληρωτής δηµάρχου
διόρισε την ιδιαιτέρα του
στο ∆ήµο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

τις πρόσφατες εκλογές της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, από τα νότια προάστια εξελέγησαν ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης, ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος
Ορφανός ενώ ως εκλέκτορας για στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (πρώην
ΚΕΔΚΕ), εξελέγη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

σελ.20

σελ. 6

Πρωτοβουλίες για µια πραγµατική λύση για το νεκροταφείο
Γλυφάδας από τους ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΕΛ. 8
ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ:
Το ρέµα της Πικροδάφνης πρέπει
να µας ενώνει
σελ.14

Η οικονοµική
εξαθλίωση
µας «ρίχνει»
στα… ναρκωτικά
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

σελ. 3

Κώστας Μακεδόνας
Αναστασία Μουτσάτσου
στη Γλυφάδα
σελ. 13
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περιεχόμενα
Του
ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Οι µπουκαδόροι της ψυχής µας

Π

ριν δεκάξι χρόνια, Δεκέμβριος του 1996, με
αφορμή τους, συνεχείς, φόρους που άρχισαν να
μας φορτώνουν οι τότε κυβερνώντες, προκειμένου να
έχουμε το 1999 "πλήρη σύγκλιση" ,όπως μας έλεγαν, με
τους εταίρους μας στην Ε.Ε., έγραφα σε πρωτοσέλιδο
άρθρο μου στο "ΒΗΜΑ" της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
"Φόροι για μια σύγκλιση που δεν θα 'ρθει".
Ήταν τότε που, τα βασικά της Οικονομίας να γνώριζες,
πολύ εύκολα αντιλαμβανόσουν πως, όλα αυτά που σου έλεγαν οι "φωστήρες" αυτοί των διαφόρων "ονομαστών" Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, ήταν φούσκες!
Ως επαγγελματίες ψεύτες και παραπλανητές της κοινής
γνώμης, μιλούσαν για πράγματα που γνώριζαν πολύ καλά
ότι δεν πρόκειται να συμβούν.
Λόγω μάλιστα επαγγέλματος και επαφής μου με τις Βρυξέλλες επί σειρά δεκαετιών, την άποψή μου αυτή την παρουσίαζα δημοσίως με άρθρα μου όπως και τώρα.
Το "παραμύθιασμά" τους εκείνο, είναι αλήθεια πως το
συνέχισαν και οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν, με αποκορύφωμα τα όσα επαίσχυντα βιώνουμε σήμερα ως λαός.
Είναι γεγονός ότι, εκείνη η περίφημη "σύγκλιση του
1999" δεν ήλθε ποτέ. Απεναντίας!... Όπως και καμία άλλη
στη συνέχεια βέβαια.
Τα όσα "επιτεύγματά" τους από τότε, απεδείχθη πως δεν
ήταν τίποτε άλλο παρά προϊόν ψευδών και "πειραγμένων"
οικονομικών στοιχείων, που τα έστελναν και στις Βρυξέλλες
οι αθεόφοβοι!
Αυτοί λοιπόν, που μπήκαν λάθρα στη ζωή μας κι εκμεταλλεύτηκαν την εμπιστοσύνη μας, όλοι αυτοί, έρχονται
τώρα και μας ζητάνε να κάνουμε "Ντου" για να σωθούμε.
Μας ζητάνε να ξεχάσουμε ποιοι μας ισοπέδωσαν οικονομικά και ηθικά σαν χώρα, μπουκάροντας, όχι τόσο στις
ζωές μας, όσο στην ψυχή μας, σπέρνοντάς μας το φόβο καθημερινά και την ανασφάλεια.
Είναι οι ίδιοι - κάθε φορά - "γραβατάκηδες" και "ταγιερατζούδες", που καβαλάνε (κάθε τόσο) τ' αεροπλάνα, πηγαίνοντας να συνομιλήσουν με τους "εταίρους" - αφεντικά
(τους) - και να πάρουν "οδηγίες" για τα περαιτέρω... "Ντου"
που πρέπει να κάνουν στις άδειες, πλέον, τσέπες μας.
Όμως, να μη (τους) επιτρέψουμε μαζί με τις άδειες τσέπες μας να αδειάσουν και το μυαλό μας. Γι' αυτό, να θυμόμαστε. Τα πάντα!
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ΕΚΔΟΤΗΣ:
Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Νικόλας Κονταρίνης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Βασίλης Γραμμένος
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Βασίλης Χατζηκωνσταντίνου
Τηλ.: 210-9846.526

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ κ. κ. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΟΝ ΥΠΕΚΑ
σελ.7

Κ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ:
Έλλειµα αντικειµενικότητας από Λυριντζή - Οικονόµου
σελ. 9

Μέχρι τη Βουλή έφτασε
το ΕΑΚ Γλυφάδας
σελ. 9

Το παράνοµο νεκροταφείο πρέπει να φύγει
σελ. 10

GOLF Γλυφάδας
49 χρόνια ιστορίας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΓΙΑ SCHENGEN, ΦΡΑΧΤΗ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
σελ. 11

Παλεύουµε για ένα
Ελληνικό πράσινο
σελ. 11

Ένα “μετέωρο” βήμα προς
την ανάπλαση του ρέματος
Πικροδάφνης
σελ. 14

Η ένταξη των µεταναστών
και οι επιταγές του “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”
σελ. 15

Ξεκινά η χορήγηση υποκατάστατων στο Ασκληπιείο
σελ. 16

σελ.10

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Απούσα η δημοτική
αρχή από την Ευρωπαϊκή
Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο
σελ. 16

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΗΣ
σελ. 17

Παιχνίδια διαδοχής
µε επάρσεις και αλαζονείες
σελ. 17

Μεγάλη ζημιά στην
Εθνική Ασφαλιστική
από δράση συμμορίας
σελ. 19

Δημοσιεύθηκε 27-9-2011 στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης

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

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα
Τηλ.: 210- 8941.934, 210-8940.511- Fax: 210-8941.874
Κιν.: 6944 52 24 37, 6944 77 27 28,
e-mail: info@vimaonline.gr - www.vimaonline.gr
Κωδ. Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας - Ενημέρωσης: 3892

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

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

Η οικονοµική εξαθλίωση µας
«ρίχνει» στα… ναρκωτικά
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Α

ν δε με απατά η μνήμη μου, η θέση του Γ.
Παπανδρέου ήταν υπέρ της αποποινικοποίησης των ελαφριών ναρκωτικών και σήμερα ως πρωθυπουργός έρχεται να
εφαρμόσει τα πιστεύω του, εκμεταλλευόμενος
το αξίωμα που του χάρισε με την ψήφο του
ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ.
Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, παρουσίασε πριν
λίγο καιρό στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής τους βασικούς άξονες του
υπό κατάρτιση νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά.
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός,
η προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών, καθώς
και η καλλιέργεια φυτών κάνναβης που προορίζονται για προσωπική χρήση, θα έχουν
πλέον πταισματικό χαρακτήρα.
Σε ότι αφορά στις ποινές που θα επιβάλλονται
στους εμπόρους, ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά τρεις κατηγορίες: «Η πρώτη κατηγορία είναι οι διακεκριμμένες περιπτώσεις
διακίνησης και αφορά στους μεγαλεμπόρους.
Σε αυτήν την περίπτωση, αν είσαι μεγαλέμπορος ή χρήστης, η ποινή είναι ισόβια χωρίς ελαφρυντικό. Στη δεύτερη κατηγορία προβλέπεται
κάθειρξη από πέντε έως 20 χρόνια, ενώ η
τρίτη κατηγορία έχει να κάνει με τα απλά πλημμελήματα και προβλέπεται μέχρι πέντε χρόνια
φυλάκιση».
Η αποποινικοποίηση της ινδικής κάνναβης,
εκτιμάται από ειδικούς της κυβέρνησης, ότι
«θα ανοίξει χώρο» στις φυλακές όλης της
χώρας, αφού περίπου το 40% των έγκλειστων
εκτίουν ποινή για χρήση και διακίνηση.
Κάτι τέτοιο βέβαια δε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τα κόμματα της μειοψηφίας, τα οποία πήραν θέση στο θέμα της
αποποινικοποίησης ναρκωτικών ουσιών. Η
πρώτη αντίδραση ήρθε από την αντιπολίτευση
και συγκεκριμένα (καλά, μη φανταστείτε τον
Μιχελάκη…) από τον Κώστα Τζαβάρα, τομεάρχη Δικαιοσύνης της Ν.Δ, ο οποίος μεταξύ
άλλων τόνισε: «Τέτοιες αποφάσεις όχι μόνο
δε γιατρεύουν, αλλά επιδεινώνουν το πρόβλημα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, όπου
η δυστυχία και η οικονομική εξαθλίωση πλήττουν μαζικά την ελληνική κοινωνία».
Η δεύτερη αντίδραση έρχεται από το αριστερό, κατάκοπο και καταϊδρωμένο μέτωπο
του ΚΚΕ το οποίο υποστηρίζει ότι: «Τα ναρκωτικά είναι αποτέλεσμα της εφαρμοζόμενης
πολιτικής και όχι ελεύθερη επιλογή ή αρρώστια και πως μια νεολαία μισοζαλισμένη, με
σκυμμένο το κεφάλι βολεύει το πέρασμα της

πολιτικής τους».
Η τρίτη αντίδραση (πρόχειρη και άστοχη συνάμα) ήρθε από τον Κωστή Αϊβαλιώτη, εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Καρατζαφέρη:
«Προφανώς, η κυβέρνηση έχει καταλάβει ότι
για να ανεχτούν κι άλλο οι Έλληνες το
ΠΑΣΟΚ πρέπει να ‘ναι μαστουρωμένοι…».
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
• Για πρώτη φορά αποποινικοποιείται πλήρως
η προσωπική χρήση ναρκωτικών. Σήμερα ο
δράστης διώκεται, αλλά μένει ατιμώρητος
μόνο στην περίπτωση που αποδείξει ότι είναι
χρήστης.
• Μετατρέπεται από πλημμέλημα σε πταίσμα
(φυλάκιση τριών μηνών) η προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών καθώς και η καλλιέργεια
φυτών κάνναβης, σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται για την αποκλειστική χρήση
του δράστη, λόγω της έστω και μικρής επικινδυνότητας που ενέχουν για τρίτους, αλλά και
προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεγκτική δραστηριότητα των Αρχών για τη διερεύνηση σοβαρότερων εγκλημάτων.
• Καθορίζονται αντικειμενικά κριτήρια για τη
διακίνηση ναρκωτικών (τιμωρείται σε βαθμό
κακουργήματος), ώστε να γίνεται διάκριση
ελαφρύτερων, βαρύτερων και ιδιαίτερα σοβαρών περιπτώσεων διακίνησης. Με αυτό τον

τρόπο θα υπάρχει αντίστοιχη διαβάθμιση των
ποινών από 5 μέχρι 20 χρόνια, σε αντίθεση
με το σημερινό πλαίσιο ποινών που κινείται
από 10 μέχρι 20 χρόνια.
• Ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση των μικροδιακινητών, ιδιαίτερα των εξαρτημένων,
ανάλογη με το μέτρο της απαξίας της πράξης
τους, τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε
και της ιδιότητάς τους ως εξαρτημένων. Σε
αυτές τις περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης της ποινής, δηλαδή και κάτω
από 5 χρόνια.
• Απειλούνται με ισόβια κάθειρξη οι δράστες
ιδιαίτερα σοβαρών πράξεων διακίνησης ναρκωτικών. Από εδώ και στο εξής, οι πραγμα-

τικά μεγαλέμποροι, οι οποίοι πλέον θα προσδιορίζονται με αντικειμενικά κριτήρια, απαγορεύεται να έχουν ηπιότερη αντιμετώπιση,
ακόμη και αν επικαλεστούν εξάρτηση από τα
ναρκωτικά.
• Υποχρεώνονται τα δικαστήρια να συνεκτιμούν για τη διάγνωση της εξάρτησης, εκτός
από την έκθεση πραγματογνωμοσύνης και
άλλα αποδεικτικά μέσα, όπως έγγραφα που
αφορούν την παρακολούθηση συμβουλευτικών ή θεραπευτικών προγραμμάτων, ευρήματα εργαστηριακών εξετάσεων, ή την ύπαρξη
ιατρικού ιστορικού ασθενειών συνδεόμενων
με τη χρήση ναρκωτικών.
• Κατοχυρώνεται το δικαίωμα στη θεραπεία
κάθε εξαρτημένου, είτε διέπραξε αδίκημα περί
ναρκωτικών (εκτός των μεγαλεμπόρων) είτε
αδικήματα που συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών (με εξαίρεση εγκλήματα όπως ανθρωποκτονία, βιασμός, ληστεία με ιδιαίτερη
σκληρότητα κ.λπ.)
• Προβλέπονται ευεργετικά μέτρα για τους
εξαρτημένους, όπως εισαγωγή σε εγκεκριμένο
θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης ως περιοριστικός όρος, υποβολή σε πρόγραμμα
σωματικής αποτοξίνωσης και παρακολούθηση
συμβουλευτικού προγράμματος ψυχολογικής
απεξάρτησης στις φυλακές (αφορά κάθε κρατούμενο, ανεξαρτήτως εάν είναι εξαρτημένος
ή όχι), χορήγηση υφ’ όρους απόλυσης για παρακολούθηση προγράμματος απεξάρτησης,
αναβολή άσκησης ποινικής δίωξης, αναστολή
ισχύος εντάλματος σύλληψης, αναστολή εκτέλεσης ποινής, υποχρεωτική αναβολή στράτευσης, υποχρεωτική αναβολή της δίκης.
• Στις περιπτώσεις ολοκλήρωσης του θεραπευτικού προγράμματος, προβλέπεται η
οριστική αποχή από την ποινική δίωξη, η υποχρεωτική αναστολή της ποινής που επιβάλλεται, και η υποχρεωτική αναγνώριση
ελαφρυντικής περίστασης υπέρ του δράστη.
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Το κέντρο - bar Παλαιού Φαλήρου και το κέντρο Luna Park PLATON, μετέπειτα ΦΛΟΙΣΒΟΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Μια Άγνωστη Σελίδα
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ*

Η

κήρυξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
(1η Αυγούστου 1914, με το νέο ημερολόγιο) βρήκε την Ελλάδα ηθικά
ισχυρή και διπλασιασμένη, λόγω των δύο προηγουμένων νικηφόρων Βαλκανικών πολέμων.
Και ενώ όλοι περιμένανε να περισυλλέξει και
να εκμεταλλευθεί τους νέους της πόρους και να
οργανώσει την εσωτερική της τάξη, κηρύχθηκε ο
Πόλεμος , η έναρξη του οποίου έγινε δεκτή από
όλους τους Έλληνες , με δέος και περίσκεψη.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος είχε την αντίληψη ότι ο Ευρωπαϊκός πόλεμος παρείχε στην Ελλάδα εξαιρετική ευκαιρία για
διεύρυνση των συνόρων της κυρίως προς Ανατολάς και επεδίωκε να σταθεί η χώρα στο
πλευρό της Αντάντ και κυρίως στο πλευρό της
Μεγάλης Βρετανίας, την οποία θεωρούσε παγκόσμια δύναμη και από τη συμμαχία αυτή προσδοκούσε οφέλη και ανταλλάγματα, τα οποία
έφταναν μέχρι την Κωνσταντινούπολη και την
Μικρά Ασία και υποστήριζε την έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο ως σύμμαχος της Τριπλής Συνεννοήσεως (Entente).
Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, γαμπρός επ'
αδελφή του Γερμανού Κάιζερ Γουλιέλμου, εξ αιτίας της συγγενικής του σχέσης, υποστήριζε την
«ουδετερότητα»της χώρας στη διένεξη αυτή των
Μεγάλων Δυνάμεων και θεωρούσε την άσκηση
της εξωτερικής πολιτικής, ως αποκλειστικό προνόμιο του στέμματος και πίστευε στο αήττητο του
γερμανικού στρατού. Επηρεασμένος από το
κύρος και τη δύναμη της Γερμανίας, ήλπιζε να δει

την Ελλάδα να ευθυγραμμίζεται με την πολιτική
των Κεντρικών Αυτοκρατοριών.
Αφού εξανάγκασε τρεις φορές τον Βενιζέλο
σε παραίτηση, κυβερνούσε την Ελλάδα μέσω διαφόρων «βασιλικών πρωθυπουργών» με ιδιαίτερα
βλαπτικό τρόπο για τα συμφέροντα της χώρας,
με συνέπεια να χαθεί η Ανατολική Μακεδονία
που πρόσφατα είχε προσαρτηθεί στην Ελλάδα,
με αποκορύφωμα την παράδοση του «Ρούπελ»
στους Βουλγάρους και την τραγωδία της μεταφοράς της μεραρχίας Χατζόπουλου στο Γκαίρλιτζ
της Γερμανίας.
Τον Δεκέμβριο του 1915 αποφασίστηκε η
συγκρότηση της Επαναστατικής Επιτροπής της
Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη, από τους Α.
Ζάννα, Π. Αργυρόπουλο, Δ. Δίγκα, Κ. Αγγελάκη,
Ν. Δούμα, Ν. Μάνο κ.λ.π. οι οποίοι υπέγραψαν
ένα βαρυσήμαντο κείμενο, που κατέληγε ως εξής:
“Έχοντες υπ’ όψιν ότι η επίσημος Ελλάς κατόπιν
της εκ Θεσσαλονίκης αποχωρήσεως ολοκλήρου
σχεδόν του Ελληνικού Στρατού εγκατέλειψε τον
ελληνισμόν άνευ προστασίας (…) ότι ένεκα του
διεθνούς χαρακτήρος της Θεσσαλονίκης κινδυνεύει η υπόστασις του ελληνικού στοιχείου, κατόπιν της λυπηράς στάσεως του Ελληνικού
Κράτους απεφασίσαμεν την συγκρότησιν επιτροπής κτλ., κτλ.”
Στις 17 Αυγούστου 1916, το Κίνημα επικράτησε με την καθοριστική συνδρομή του στρατηγού Sarrail, Διοικητή της «Στρατιάς της
Ανατολής», υπό την αρχηγία των Αλέξανδρου
Ζάννα, Περικλή Αργυρόπουλου και Παμίκου
Ζυμβρακάκη, οι οποίοι οργάνωσαν την Επιτροπή
Εθνικής Αμύνης και κάλεσαν τον Βενιζέλο να ανα-

λάβει την ηγεσία της.
Ο «Μεγάλος Επαναστάτης» όμως δίσταζε.
Γνώριζε ότι μια τέτοια ενέργειά του, θα δίχαζε το
΄Εθνος. Όμως οι εξελίξεις δεν μπορούσαν να περιμένουν... Και πήρε την «Μεγάλη Απόφαση»…
Φαληρικός όρμος… Απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου 1918….Λίγη ώρα πριν αρχίσει να σουρουπώνει… Ο καιρός ήταν ακόμα καλός και ο
ήλιος ετοιμαζόταν να κρυφτεί πίσω από το λόφο
της Καστέλλας.
Τρία μεγάλα μαύρα, «κυβερνητικά» όπως
έδειχναν αυτοκίνητα , σταμάτησαν στην παραλιακή Λεωφόρο του Παλαιού Φαλήρου , ανάμεσα στα «κοσμικά κέντρα» LUNA PARK του
Πλάτωνα Ιωαννίδη ( στα νεότερα χρόνια μετονομάσθηκε σε Φλοίσβο) και ΜΠΑΡ του Παλαιού Φαλήρου.
Από το πρώτο και το τρίτο αυτοκίνητο βγήκαν οι επιβάτες τους, πήγαν μέχρι την παραλία , τις
εξέδρες, μπήκαν και στα δύο κέντρα και μετά από
λίγο ξαναγύρισαν.
Τότε , από το δεύτερο αυτοκίνητο βγήκε ένας
λεπτός άνδρας , «ασκεπής», με λευκό μαλλί και
ένα τριγωνικό περιποιημένο λευκό γένι.
Προχώρησε ανάμεσα στα δύο κέντρα χωρίς
να τον ακολουθήσει κανείς και κατευθύνθηκε
προς τα βραχάκια της παραλίας.
Εκεί στάθηκε και ατένιζε όρθιος τη θάλασσα
στρέφοντας το βλέμμα του πότε προς την Καστέλλα , πότε ίσια στη Αίγινα και πότε κατά την
Ανατολή.
Ηταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος !!
Κάθισε μετά σε ένα από τα βράχια της παραλίας και ρέμβαζε ώρα πολλή……

Ηταν στο ίδιο σημείο από όπου την ιστορική
εκείνη νύχτα της δραματικής του αναχώρησης για
τα πεπρωμένα της Φυλής και του Έθνους , για τα
πεπρωμένα του Ελληνισμού , την νύχτα της 12ης
Σεπτεμβρίου 1916 , επιβιβάσθηκε στην ακταιωρό
(ατμάκατο), που τον μετέφερε στο ατμόπλοιο
«Καρτερία» του εφοπλιστή Λεωνίδα Εμπειρίκου ,
που τον περίμενε στα ανοιχτά του Φαληρικού
Όρμου.
Ήταν η νύχτα, που την επομένη της, τα ανεξάρτητα εσπερινά φύλλα θα έγραφαν με κεφαλαία γράμματα : « Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΕΞΗΛΘΕΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ»
Κανείς δεν τόλμησε να τον ενοχλήσει και να
διακόψει τον ρεμβασμό του.
Κάποια στιγμή , ενώ είχε αρχίσει κιόλας να
σουρουπώνει, σηκώθηκε, κοίταξε πάλι προς την
θάλασσα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στα αυτοκίνητα που τον περίμεναν και ξεκίνησαν πάλι
να γυρίσουν στην Αθήνα.
Την επομένη , με πρόσκληση του διευθυντή
της «Τράπεζας της Ανατολής», Βασιλόπουλου ,
φίλου και έμπιστου του Βενιζέλου , συγκεντρώθηκαν στο ΜΠΑΡ του Παλαιού Φαλήρου, παραπλεύρως του πολυδιαφημισμένου «LUNA PARK»
Ο ΠΛΑΤΩΝ, του Πλάτωνα Ιωαννίδη, το οποίο
ήταν εγκατεστημένο στο κτήριο που αρκετά χρόνια αργότερα λειτούργησε σαν Μπαρ-Εστιατόριο,
με το όνομα «ΦΛΟΙΣΒΟΣ», όνομα που δόθηκε
μετέπειτα τόσο στην τοποθεσία, όσο και στην περιοχή, κτήριο που με την πάροδο του χρόνου,
κατέστη εμβληματικό, για την πόλη του Παλαιού
Φαλήρου.
Από την ακτή μεταξύ αυτών των δύο κέντρων
«εστιάσεως και αναψυχής», είχε αναχωρήσει πριν
από δύο χρόνια ο Εθνάρχης και όλοι σχεδόν οι
πρωταγωνιστές του Εθνικού Κινήματος της
«ΑΜΥΝΗΣ» , τα ίδια πρόσωπα της ιστορικής
εκείνης νύχτας, με προεξάρχοντα φυσικά τον
Ελευθέριο Βενιζέλο.
Ποιες όμως ήταν οι αληθινές συνθήκες της
ιστορικής αυτής αναχώρησης, για την οποία γράφτηκαν τόσα πολλά και τόσο διαφορετικά;
Από την έρευνα των εφημερίδων της εποχής,
των βιβλίων που έχουν γραφεί για τον Βενιζέλο
και διαφόρων σχετικών άρθρων, πιστεύω ότι
είμαι σε θέση να παρουσιάσω την πιο αξιόπιστη
και αυθεντική εκδοχή για τα γεγονότα της ιστορικής εκείνης νύχτας.
Γράφουν λοιπόν οι εφημερίδες της εποχής
(ΕΜΠΡΟΣ 14 Σεπτεμβρίου 1916):
-Το μυστήριον της υπό την προστασίαν της
ασελήνου και αστροφεγγούς φθινοπωρινής νυκτός καλυφθείσης αναχωρήσεως του κ. Βενιζέλου διαλευκάνεται ευτυχώς εις όλας τας
λεπτομερείας, χάριν εις τον ενταύθα ανταποκριτήν των Αγγλικών «Ημερησίων Χρονικών» κ.
Τζωρτζ Μπένουικ, όστις ηυτύχησε να παρευρεθεί
κατά τας τελευταίας εκείνας στιγμάς.
Ο Άγγλος ανταποκριτής διανθίζων με πολύ
ρομαντισμό τη σκηνή εκείνη, κάνει την εξής περιγραφή :
«Τίποτε δεν ήταν δυνατό να υπάρξει απλούστερο και εν τούτοις ολίγα γεγονότα μπορούν να
παραβληθούν από άποψη δραματικότητα, με την
αναχώρηση του κ. Βενιζέλου, μετά τινών φίλων
και συνεργατών, για την Ύδρα και Κρήτη, τας
πρώτας εωθινάς ώρας της σήμερον.
Ήτο νυξ διάστερος και η θάλασσα γαληνιαία,
ευνοϊκωτάτη δια την μικράν ομάδαν των νέων
σταυροφόρων. Την μίαν ακριβώς και ημίσειαν
εωθινήν ώραν, η «Εσπερία» εξήρχετο του λιμένος του Πειραιώς, μετά δε μίαν περίπου ώραν ευρίσκετο εις εγγυτάτην από της ακτής του
Φαλήρου απόστασιν. Έτι πλησιέστερον προς την
ακτήν, διεγράφετο ο ζοφερός όγκος ενός αντι-
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Οι πατριώτες και οι ηγέτες χάθηκαν. Η ελπίδα;
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΤΣΟΥ

Η

Το ατμόπλιο “ΕΣΠΕΡΙΑ” των αδελφών Εμπειρίκου με το οποίο αναχώρησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος για τη Θεσσαλονίκη.
τορπιλικού επί του οποίου εφωτοβόλει μόνον ο
πρυμναίος φανός. Υπό την ανταύγειαν των ακτίνων τούτου, ηδύνατο να διακριθεί εις το βάθος,
το περίγραμμα ετέρου σκάφους της ναυτικής μοίρας, περιπολούντος παρά τα πλευρά της «Εσπερίας». ( Επρόκειτο για το γαλλικό θωρηκτό
« Ρεζολί »)
Εις τας τρεις και τέταρτον περίπου, μια ταχύπλους βενζινάκατος εξεκίνησεν εκ του πλοίου,
κατευθυνθείσα προς σημείον τι του Παλαιού Φαλήρου. Παρέμεινεν εκεί επί ολίγα λεπτά και κατόπιν έσπευσε να διασχίσει και πάλιν τα ύδατα
του Φαληρικού όρμου προς το πλοίον. Είχε παραλάβει τον Ελευθέριον Βενιζέλον, τον γενναίον
ναύαρχον Κουντουριώτην και τους κυριώτερους
εκ των συντρόφων των.
Ο επί της ακτής αποχαιρετισμός, υπήρξεν
όσον το δυνατόν, σύντονος και βραχύς. Δεν
υπήρχεν χρόνος διαθέσιμος δια λόγια, και οι
φίλοι εκείνοι οι οποίοι ήλθον δια να αποχαιρετήσουν τον κ. Βενιζέλον και να του ευχηθούν
καλήν επιτυχίαν εις την ιστορικήν αποστολήν του,
δεν τον κατεκράτησαν επί πολύ. Εντός ολίγων λεπτών ευρίσκετο επί της βενζινακάτου.
Όλαι αυταί αι διατυπώσεις εξετελέσθησαν
συντομώτατα και άνευ τινός χρονοτριβής. Εις τας
τέσσερις και τέταρτον οι πάντες είχον επιβιβασθεί. Η βενζινάκατος είχεν ήδη σβέσει τα φώτα
της. Τα αντιτορπιλλικά εξηφανίσθησαν, ανοιχθέντα εις το πέλαγος. Εν τούτοις επί ολίγην
ακόμη ώραν, τα φώτα της «Εσπερίας» έφεγγον
λαμπρώς, το μόνον φωτεινόν σημείον, όπερ
ηδύνατο να διακρίνει τις, ανά τον σκοτεινόν και
σιγηλόν πόντον. Κατόπιν το ατμόπλοιον, υπακούον εις φωτεινόν μήνυμα μεταδοθέν εξ ενός
των πολεμικών πλοίων, εξετέλεσεν επί τόπου μικράν στροφήν και ήρχισεν εκπλέον και απομακρυνόμενον των ακτών …»
Στην αφήγηση αυτή του Άγγλου ανταποκριτή, πρέπει να προστεθούν και μερικές άλλες
λεπτομέρειες προερχόμενες από διάφορες ιστορικές πηγές.
Αν και η αναχώρηση του Βενιζέλου ήταν
γνωστή μόνον σε στενότατο κύκλο φίλων και
συνεργατών, υπήρχε διάχυτη η πληροφορία ότι
από μέρα σε μέρα, επέκειτο αυτή. Έτσι το καθεστώς των Αθηνών, θα έκανε τα πάντα για να την
εμποδίσει, χωρίς όμως να φτάσει και σε ακραίες
ενέργειες.
Τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Σεπτεμβρίου 1916, ο Βενιζέλος επιβαίνων στο ένα από

μια ομάδα τεσσάρων αυτοκινήτων, συνοδευόμενος από τον ναύαρχο Κουντουριώτη, κατέβαινε
την Λεωφόρο Συγγρού με κατεύθυνση τη Φαληρική ακτή.
Επειδή υπήρχαν διάφοροι φόβοι περί κυβερνητικών ή και αυθαιρέτων «λαϊκών» ενεργειών,
για τη ματαίωση τα αναχώρησης του Βενιζέλου,
στα υπόλοιπα αυτοκίνητα επέβαιναν άνδρες της
ιδιαίτερα εμπιστευτικής σωματοφυλακής του, σε
όλο δε το μήκος της Λεωφόρου Συγγρού ήταν
κατεσπαρμένα κατά διαστήματα διάφορα επανδρωμένα αυτοκίνητα, τα οποία φρουρούσαν για
να εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη αναχώρηση
του «Μεγάλου Επαναστάτη».
Από την προηγούμενη ημέρα είχαν αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά τα δύο ατμόπλοια «Ατρόμητος» και «Εσπερία» και μετά τα
μεσάνυχτα βρισκόντουσαν «υπ’ ατμόν» με σβηστά τα φώτα, στ’ ανοιχτά της Φαληρικής ακτής.
Στο «Εσπερία» που επρόκειτο τελικά να παραλάβει τον Βενιζέλο και τη συνοδεία του, επιβιβάσθηκε αιφνιδιαστικά άγημα του Λιμεναρχείου
Πειραιώς, το κατέλαβε και απαγόρευσε την αναχώρησή του.
Λίγο πιο μακριά, έπλεε το γαλλικό θωρηκτό
« Ρεζολί », το οποίο παρακολουθούσε συνεχώς
τις κινήσεις στο «Εσπερία». Κυβερνήτης του «Ρεζολί» στο οποίο επέβαινε και ο Ναυτικός Ακόλουθος της Γαλλικής Πρεσβείας Ρεκφέϊγ, ήταν ο
πλοίαρχος Ριονταμόν και είχαν την εντολή να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την αναχώρηση του Βενιζέλου. Όταν αντελήφθησαν την
κατάληψη του «Εσπερία» από τους ναύτες του Λιμεναρχείου, απέστειλαν από το θωρηκτό δύο
ατμακάτους με 45 Γάλλους ναύτες, οι οποίοι κυριολεκτικά με «ρεσάλτο» μέσα στη νύχτα, ανακατέλαβαν το ατμόπλοιο και αποβίβασαν σε
βάρκες τους καταληψίες. Μετά απ’ αυτό τίποτε
άλλο δεν συνέβη που θα μπορούσε να εμποδίσει
την αναχώρηση του «Εσπερία».
Έτσι από τα γνωστά μας βραχάκια μπροστά
στο «Φλοίσβο», το εμβληματικό κτήριο του Παλαιού Φαλήρου , ξεκίνησε ένα από τα συγκλονιστικότερα κομμάτια της Σύγχρονης Ιστορίας μας.

*Δικηγόρος
Πρόεδρος «Αρχείου Ιστορίας Παλαιού Φαλήρου»

Ελλάδα στο πέρασμα της πολύπαθης , μακρόχρονης και ένδοξης ιστορίας της γέννησε πολλούς πατριώτες γεμίζοντας τις
σελίδες της με έργο και αξίες, προασπίζοντας
ιδανικά και δημόσιο Ελληνικό συμφέρον , θέτοντας όχι λιθαράκια αλλά βράχους πολύτιμης
παρακαταθήκης και παγκόσμιας αποδοχής, για
την ελευθερία, την ανεξαρτησία, την εθνική
υπερηφάνεια , την αξιοπρέπεια, αδιαφορώντας για το προσωπικό τους συμφέρον, θυσιάζοντας και την ζωή τους. μένοντας τις
περισσότερες φορές ανώνυμοι πίσω από το
κοινωνικό και εθνικό τους έργο.
Εκεί ανάμεσα στο πέρασμα του χρόνου ανδρώθηκαν και ηγέτες με αξίες και διάφανα ιδεολογικά χαρακτηριστικά προτάσσοντας
ιδεολογικές αξίες με κοινωνικό -- πολιτικό
έργο που συντηρούσαν τα ιδανικά στους Έλληνες για μια Ελλάδα ελεύθερη β, ανεξάρτητη
και υπερήφανη .
Τότε, η Ελλάδα και στα δύσκολα είχε ζωντανή
την ελπίδα και τα κατάφερνε.
Σήμερα οι πατριώτες εξαφανίστηκαν απαξιωμένοι και λοιδορούμενοι για το έργο τους,
ενώ οι ηγέτες και οι ιδεολογικές τους αξίες χάθηκαν μέσα στη δύνη των κερδοσκόπων και
των διεφθαρμένων αφού προηγουμένως υποβάθμισαν τους εαυτούς τους σε μεσιτικούς

υπαλλήλους των χρηματοσυλλεκτών, ξεπουλώντας δημόσιο και εθνικό φυσικό πλούτο,
μαζί με ιδανικά και αξίες.
Τώρα, η ελπίδα στους Έλληνες θα υπάρχει
μόνο όσο θα υπάρχει η συνοχή των ελλήνων,
γι' αυτό επιδιώκεται εντέχνως και η ρήξη της
, γιατί είναι ότι έχει απομείνει στους Έλληνες
για να αντιδράσουν.
Οι εσωτερικοί και ο εξωτερικοί απαξιωτές της
Ελλάδας γνωρίζουν καλά πως αν υπάρχει συνοχή μεταξύ των ελλήνων, η Ελλάδα δεν χάνεται, οι Έλληνες ελπίζοντας ενωμένοι ,
σύντομα θα ξαναγεννήσουν πατριώτες και θα
ανδρώσουν ηγέτες με ιδανικά , έργο και διάφανες αξίες .
Δεν πρέπει να ξεχνούν… και να ξεχνάμε, ποτέ
το χαρακτηριστικό στίχο που λέει ο ποιητής
μας…
"... η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει (και μαζί της κι
ο Έλληνας ) και ξανά προς τη δόξα τραβά..."
Βλέπεται, η ελπίδα, στις αξίες του Έλληνα είναι
κατατιθεμένη στην τράπεζα της ψυχής του και
εκεί δεν υπάρχει κρίση –όσο κι αν πολλοί...
αυτή κυρίως επιδιώκουν να δημιουργήσουν.
Η συνοχή είναι η ελπίδα του Έλληνα και της
Ελλάδας που ζει …
Η ελπίδα μας θα αναζητήσει πατριώτες και ηγέτες... και θα τους βρει, μα τότε...;

Βενζινάδικο ΓΙΑΦΚΑ

Σ

υνελήφθησαν από την Υπηρεσία Οικονομικής
Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δύο άτομα ηλικίας 68 και 32 ετών αντίστοιχα,
οι οποίοι κατά την διάρκεια αστυνομικού φορολογικού ελέγχου σε πρατήριο υγρών καυσίμων, βρέθηκε να κατέχουν πιστόλια, πυρομαχικά, γκλοπ,
αναισθητικό σπρέυ, καθώς και μεγάλο χρηματικό
ποσό.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, από το Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης της Οικονομικής Αστυνομίας, για
παράνομη κατοχή όπλων, ενώ συνεχίζονται να εξετάζονται όλα τα φορολογικά στοιχεία και βιβλία της
επιχείρησης.
Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της αστυνομικής έρευνας βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις και σε σταθμευμένα οχήματα στο προαύλιο χώρο του πρατηρίου,

τα ακόλουθα:
Ένα πιστόλι, με προσαρμοσμένο σιγαστήρα και γεμιστήρα με εννέα φυσίγγια
Ένα πιστόλι, διαμετρήματος 9mm με έναν γεμιστήρα
Ένα πιστόλι, διαμετρήματος 7.65 με έναν γεμιστήρα
με επτά φυσίγγια και ένα φυσίγγιο στη θαλάμη
Ένα περίστροφο με έξι φυσίγγια
Εκατόν σαράντα πέντε (145) φυσίγγια πυροβόλου
όπλου διαφόρων διαμετρημάτων
Ένα μαχαίρι
Δύο γκλοπ
Ένα φιαλίδιο με αναισθητικό σπρέι
Δύο (2) μηχανισμοί αλλοίωσης των μετρήσεων των
αντλιών καυσίμων (εκτός αντλιών)
Επίσης βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό
των 72.710 ευρώ και ερευνάται η νομιμότητα της
κατοχής και προέλευσής του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου)
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Π.Ε. Δήμου Παλαιού Φαλήρου διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση
του Σχολικού κυλικείου του 11ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου για έξι χρόνια.
Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τεσσάρων ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δ/ντριας του 11ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στις 11-1--2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Σχολείου (Τηλ.: 210-9832230) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η Αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Μιχαλοπούλου Μαρία
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Αυτοδιοικητικά

Οι εκλογές στην Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττικής
Χατζηδάκης, Ορφανός, Κωνσταντέλλος εκπροσωπούν τα νότια προάστια
ψήφους
και εκλέγεται ένας από τους
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Πεύκης ή ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
Καλλιθέα μετά από κλήρωση αφού έλαβαν και οι
δύο 42 ψήφους.
ΑΤΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (Ν.Δ.):
111 ψήφους και 9 έδρες.
Από τους Δημάρχους εκλέγονται οι:
1) ΧΙΩΤΑΚΗΣ Κηφισιά με 100 ψήφους
2) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Π.Φάληρο με 73 ψήφους
3) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Βριλήσσια με 58 ψήφους
4) ΞΥΔΗΣ Παπάγου - Χολαργού με 56 ψήφους
5) ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ασπρόπυργος με 53 ψήφους

Διονύσης Χατζηδάκης, δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Θάνος Ορφανός, δήμαρχος Αλίμου, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Μ

ε μεγάλη άνεση εξελέγη δεύτερος μετά
τον αρχηγό του συνδυασμού Νίκο Χιωτάκη (100 ψήφους), στις εκλογές για το
Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής
(ΠΕΔΑ), ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, σε πείσμα κάποιων blogs που
τον ήθελαν να πατώνει.
Το σύνολο των 73 ψήφων που συγκέντρωσε (σε
σύνολο 111 που πήρε ο συνδυασμός), απέδειξε
για άλλη μία φορά πως ο Διονύσης Χατζηδάκης
είναι εγνωσμένης αξίας και αποδοχής αιρετός
που κοσμεί το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Διονύσης Χατζηδάκης:
Ξεχωριστή τιμή για μένα
Με αφορμή λοιπόν την επανεκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Αττικής (τέως ΤΕΔΚΝΑ), ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Αποτελεί ξεχωριστή τιμή για το πρόσωπό μου η
επανεκλογή μου στο ανώτατο αυτοδιοικητικό
όργανο της Αττικής και στην μεγαλύτερη περιφερειακή ένωση της χώρας. Και, όταν αυτή η επανεκλογή συνοδεύεται από την μεγάλη
εμπιστοσύνη των αυτοδιοικητικών παραγόντων
της Αττικής που εκφράστηκε μέσα από την εκλογή
μου στην δεύτερη θέση του συνδυασμού ΑΤΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, τότε το
βάρος της εκπροσώπησης των Δημάρχων και των
Δημοτικών Συμβούλων της Αττικής αποκτά ξεχωριστή σημασία για μένα.
Δεσμεύομαι ότι σε αυτή την δύσκολη κοινωνική
και οικονομική συγκυρία θα συνεχίσω να προσφέρω μαζί με όλους τους αυτοδιοικητικούς αιρετούς, σε όλα τα επίπεδα και με όλες τις
δυνάμεις μου για μια αυτοδιοίκηση ισχυρή, αυτοδύναμη και ενισχυμένη προκειμένου να παίξει
τον ρόλο που της αρμόζει και που της αναλογεί
στην ελληνική κοινωνία».
Στο Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής με το συνδυασμό του Νίκου Σαράντη
(ΠΑΣΟΚ) εξελέγη και ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος
Ορφανός συγκεντρώνοντας 54 ψήφους.

Εκλέκτορας
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Ένας ακόμα εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τα νότια προάστια εκλέχθηκε στις
εκλογές της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του
δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος εξελέγη 10ος (ανάμεσα σε Δημάρχους) στην Αττική, με 39 ψήφους ως εκλέκτορας, που θα εκπροσωπήσει την Π.Ε.Δ.Α. στη
Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος (πρώην ΚΕΔΚΕ).
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, αν και "φρέσκος"
σ' αυτές τις διαδικασίες αποδεικνύει πως διαθέτει "πέρασμα" και στα ανώτερα όργανα της Αυτοδιοίκησης.

Τα αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη
του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής έχουν ως εξής:
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΣΟΚ) : 122
ψήφους και 10 έδρες.
Από τους Δημάρχους εκλέγονται οι:
1) ΣΑΡΑΝΤΗΣ. Αγιοι Ανάργυροι με 113 ψήφους
2) ΚΑΛΛΙΡΗΣ Ζωγράφου με 70 ψήφους
3) ΚΑΠΛΑΝΗΣ Αγία Βαρβάρα με 62 ψήφους
4) ΝΤΟΥΡΟΣ Αχαρναί με 61 ψήφους
5) ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ Φυλή με 59 ψήφους
6) ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Κορυδαλλός με 58 ψήφους
7) ΟΡΦΑΝΟΣ Αλίμου με 54 ψήφους
Από τους Δημοτικούς Συμβούλους εκλέγονται οι:
1) ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ Αθήνα με 47 ψήφους
2) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αγία Παρασκευή με 46

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους εκλέγονται οι:
1) ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ Φιλοθέης - Ψυχικού με 55 ψήφους
2) ΝΙΚΟΛΑΟΥ Παπάγου - Χολαργού με 51 ψήφους
3) ΚΑΡΛΕΣ Πειραιά με 44 ψήφους
4) ΔΙΑΚΟΣ Κορυδαλλού με 44 ψήφους.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ): 22 ψήφους και 2 έδρες.
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Νίκαια-Ρέντη με 19 (δήμαρχος)
ΚΕΛΑΦΑΣ Περιστέρι με 15 ψήφους (δημοτικός
σύμβουλος)
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΚΕ) : 21 ψήφους και
2 έδρες.
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ Πετρούπολη με 20 ψήφους (δήμαρχος)
ΣΙΜΟΣ Πετρούπολη με 20 ψήφους (δημοτικός
σύμβουλος)
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΣΥΡΙΖΑ): 17 ψήφους και 2 έδρες.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Σαρωνικού με 12 ψήφους (δήμαρχος)
ΤΖΟΚΑ Καισαριανή με 11 ψήφους (δημοτική
σύμβουλος)

Αμέσως μετα την ψηφοφορία ο Νίκος Σαράντης δήλωσε:

Ε

υχαριστώντας τους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους της Αττικής ο επικεφαλής
του συνδυασμού "ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ" (ΠΑΣΟΚ) Νίκος Σαράντος είπε:
"πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία αλλά και
για μια μεγάλη ευθύνη την οποία όλοι συναισθανόμαστε πλήρως.
Θα επιδιώξουμε άμεσα τη συγκρότηση του
Δ.Σ. της ΠΕΔΑ σε όργανο, με βάση τις προγραμματικές συγκλίσεις και τη συμφωνία σε
αξίες και αρχές που έχουν ήδη καταγραφεί και
στις Δημοτικές Εκλογές και κατά τις εργασίες
του Συνεδρίου της ΠΕΔΑ.
Ως νέο Δ.Σ. της ΠΕΔΑ έχουμε πολλαπλά και
σημαντικά καθήκοντα.
Να επεξεργαστούμε την υπάρχουσα εμπειρία
από την διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», να στηρίξουμε τους Δήμους στην υλοποίηση των νέων θεσμών, να προτείνουμε τις
όποιες αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις στη νομοθεσία.

Προτεραιότητα μας επίσης είναι να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της
Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της και την ομαλή ανάληψη των
νέων αρμοδιοτήτων της.
Θέλω στο σημείο αυτό να εκφράσω την κοινή
έκκληση των Δημάρχων, όπως ακούστηκε και
στο Συνέδριο μας που μόλις ολοκληρώθηκε,
για την στήριξη από την κεντρική εξουσία των
κοινωνικών δράσεων και λειτουργιών της Αυτοδιοίκησης, που τόσο επίκαιρες και αναγκαίες
είναι μέσα στη σημερινή δυσχερή κοινωνική και
οικονομική συγκυρία.
Τέλος, να επαναλάβω τη δημόσια δέσμευση
του Αυτοδιοικητικού Κινήματος για την άσκηση
σε όλα τα επίπεδα μιας πολιτικής πρακτικής με
χαρακτηριστικά τη διαφάνεια, τη δημόσια λογοδοσία, τη συμμετοχή των πολιτών, έτσι
ώστε να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη των
πολιτών στους Αυτοδιοικητικούς θεσμούς¨.
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δημοτικά

Ο Βαρβιτσιώτης ένωσε την Γλυφάδα για
το ζήτηµα του νεκροταφείου
Γλυφάδα. Ο ηγέτης της μείζονος αντιπολίτευσης
στάθηκε συναινετικός μπροστά στο συμφέρον
της πόλης αλλά καυτηρίασε τον τρόπο που
έδρασε η δημοτική αρχή στο θέμα παρουσιάζοντας τις παραμέτρους που οδηγούν το θέμα του
κοιμητηρίου στη συγκεκριμένη περιοχή σε αδιέξοδο.
Μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Βαρβιτσιώτης
ανέφερε «Είμαστε μαζί στο θέμα του νεκροταφείου αλλά ο τρόπος που δράσατε ήταν ατελέσφορος και διχαστικός διότι ενώ είχατε τη
δυνατότητα, κατά την οκτάμηνη θητεία σας, να
φέρετε το θέμα και να συζητήσουμε ουδέποτε
δεν αναλάβατε μία πρωτοβουλία.

Κ

ατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου υιοθετήθηκε πλήρως και ομόφωνα η πρόταση του
επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για τη Γλυφάδα» Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, η οποία φέρνει
την Πολιτεία προ των ευθυνών της και δίνει
μία διέξοδο από το πρόβλημα, να υπάρξει
ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για χωροθέτηση ενός νέου κοιμητηρίου
στον Υμηττό.
Ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, παρά την κατά
κοινή ομολογία άναρχη λειτουργία του συμβουλίου υπερέβη τις παραταξιακές και πολιτικές διαφορές δίνοντας με την πρόταση του στη δημοτική

αρχή τα εφόδια να διεκδικήσει σθεναρά και υπεύθυνα χώρο για νέο κοιμητήριο ενώ αναζήτησε τη
συνεννόηση και τη συναίνεση ώστε να προχωρήσει ενωμένη και όχι διχασμένη η Γλυφάδα σε
αυτό το κρίσιμο θέμα.
Η απόφαση που ελήφθη αλλάζει την προηγούμενη απόφαση του ΔΣ και ζητά από την πολιτεία
να επιλέξει άμεσα το χώρο που θα δημιουργηθεί
το νέο νεκροταφείο της Γλυφάδας στον Υμμητό.
«Το θέμα του νεκροταφείου είναι ένα θέμα υπαρκτό, ένα θέμα που η Πολιτεία έχει αδικήσει διαχρονικά τη Γλυφάδα, είναι ένα θέμα που μας καίει
όλους μας» ανέφερε στην αρχή της εισήγησης
του ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για τη

Ο Μητροπολίτης
Γλυφάδας Παύλος
καταγγέλλει τον ΥΠΕΚΑ

Σ

τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου
έφτασε η υπόθεση του παράνομου νεκροταφείου της Γλυφάδας ύστερα από την επιστολή

που του απέστειλε ο Μητροπολίτης Γλυφάδας
Παύλος, με την οποία ωστόσο καταγγέλλει τον
υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Παπακωνσταν-

Δεύτερον δεν είχατε καμία πρόταση για την αναθεώρηση του Προεδρικού Διατάγματος για τον
Υμηττό που επιβαρύνει την πόλη μας, και το
οποίο δεν ορίζει περιαστικούς χώρους χρήσης
για την πόλη μας ενώ όταν σας ετέθη στο ΔΣ της
25ης Ιουλίου 2011 από τον κ. Θεοδοσόπουλο
δεν είχατε καμία απάντηση και τρίτον δράσατε σε
μία περιοχή που κάηκε το 2009 και κηρύχθηκε
αναδασωτέα σύμφωνα με το Δασαρχείο».
Στη συνέχεια ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Μαζί για τη Γλυφάδα» κάλεσε τον κ. Κόκκορη
σε μία σοβαρή και συγκροτημένη διεκδίκηση για
τη χωροθέτηση νέου νεκροταφείου σε μία άλλη
περιοχή με σαφώς λιγότερα νομικά προβλήματα,
όπως είναι αυτή του πρώην στρατοπέδου της αεροπορίας.
Ειδικότερα τόνισε «Εγώ κ. Δήμαρχε είμαι στη διάθεση σας πραγματικά να συνεχίσουμε τη διεκδίκηση για χωροθέτηση νέου κοιμητηρίου σε μία
περιοχή που κατά τη γνώμη μας έχει πολύ λιγό-

τερα νομικά προβλήματα και αυτή είναι η περιοχή
του πρώην στρατοπέδου της αεροπορίας» ενώ
ανέλυσε τα επιχειρήματα που καθιστούν την
έκταση της αεροπορίας πιο ρεαλιστική και πρόσφορη λύση «Πρώτα απ όλα έχει γίνει ήδη μία
κορυφαία πράξη από την Πολιτεία και αυτή είναι
η παραχώρηση έκτασης 80 στρεμμάτων , το ότι η
περιοχή αυτή δεν έχει κηρυχθεί αναδασωτέα και
βεβαίως ότι βρίσκεται σε ένα χώρο στρατοπέδου
και άρα είναι δύσκολο να θεωρηθεί ότι η κατασκευή ενός νέου νεκροταφείου θα είναι επιβαρυντική για το περιβάλλον».
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Βαρβιτσιώτης
έθεσε τις βάσεις της συνεννόησης και της συναίνεσης με τη δημοτική αρχή ώστε να βρεθεί λύση
στο χρόνιο πρόβλημα της πόλης «Εγώ είμαι διατεθειμένος να σταθώ δίπλα σε οποιαδήποτε διεκδίκηση, διεκδίκηση που να έχει στόχο, όραμα και
να έχει μία λογική νομικής και ουσιαστικής θωράκισης.
Εδώ βρισκόμαστε όχι για να λύσουμε προσωπικές πολιτικές διαφορές αλλά βρισκόμαστε για να
υπηρετήσουμε ένα κοινό καλό και το κοινό καλό
επιβάλλει η Γλυφάδα να αποκτήσει νέο κοιμητήριο με σεβασμό στους νεκρούς ανθρώπους της,
με σεβασμό στο μέλλον της και με σεβασμό απέναντι σε αυτό που όλοι θέλουμε να υπηρετείται
επιτέλους σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή στη λογική
της νομιμότητας και της ευταξίας.
Είμαι διατεθειμένος λοιπόν να βρεθώ όχι μόνο
δίπλα σας αλλά μπροστά σας και να σας ανοίγω
δρόμους για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το
χρόνιο ζήτημα της πόλης μας».

τίνου για «αδιαφορία» και «περιφρόνηση» στα
αιτήματά του να... τον συναντήσει ή να επικοινωνήσει μαζί του προκειμένου να τον ενημερώσει
για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσει η περιοχή που έχει την ευθύνη διαποίμανσής της.

νωνίαν, προβάλλοντες ως δικαιολογίαν, το βεβαρημένον πρόγραμμα του κ. Υπουργού δια το
προσεχές δεκαπενθήμερον, αλλά και την, μετά
ταύτα, αβέβαιον εκπλήρωσιν του ημετέρου αιτήματος».

«Λυπούμενοι βαθύτατα, δια την αχαρακτήριστον
και ανεπίτρεπτον συμπεριφοράν υπό του κ. Παπακωνσταντίνου, εκφράζομεν προς την Υμετέραν
Εξοχότητα την ενδόμυχον πικρίαν και την έντονον διαμαρτυρίαν ημών, διότι δεν εδόθη εις Μητροπολίτην της Εκκλησίας της Ελλάδος η
δυνατότης, ούτε μιας τηλεφωνικής, ολιγολέπτου,
συνομιλίας» επισημαίνει ο Μητροπολίτης Γλυφάδας Παύλος ο οποίος υποστηρίζει ότι ζήτησε 6
φορές να επικοινωνήσει με τον κ.Παπακωνσταντίνου και «ισάριθμα διαφορετικά πρόσωπα, ονομαζόμενα "Γραμματείς του Υπουργού"
απέτρεψαν και ηρνή-θησαν οιανδήποτε επικοι-

Και ο Μητροπολίτης Παύλος, σε άλλο σημείο της
επιστολής του, διερωτάται:
«Πως δύναται να χαρακτηρισθή η ολη στάσις του
κ. Υπουργού εις έκκλησιν του Μητροπολίτου, δια
να τον πληροφορήσωμεν περί ενός θέματος πρωτεύοντος, φλέγοντος και λίαν σημαντικού δια τον
λαόν; Δεν είναι υποχρεωμένος να ακούση την
φωνήν και την αγωνίαν του λαού, δια του Επισκόπου του; Τον εξέλεξε ο λαός, δια να διακονήση τον λαόν. Δεν δυνάμεθα να κατανοήσωμεν
την εκ συστήματος αδιαφορίαν και περιφρόνησιν
του κ. Υπουργού προς τον λαόν».
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Πρωτοβουλίες για µια πραγµατική λύση για το νεκροταφείο Γλυφάδας
Γ

ίνεται συστηματική προσπάθεια, από την
πλευρά της Δημοτικής Αρχής, προκειμένου να
δικαιολογήσει τις αυθαίρετες και επικίνδυνες πράξεις της, να δημιουργήσει την εντύπωση ότι οι
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και η Πρόεδρός τους
κ. Α. Λυγνού δεν ενδιαφέρονται για το μεγάλο
πρόβλημα έλλειψης νεκροταφείου, αλλά μόνο για
το βουνό. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΨΕΜΑ ΑΠ’ ΑΥΤΟ.

ΑΘΗΝΑ ΛΥΓΝΟΥ:

Επί χρόνια, όταν οι ίδιοι αδιαφορούσαν για το
νεκροταφείο και ενδιαφέρονταν μόνο για τις εντάξεις των αυθαιρέτων στο σχέδιο πόλης, εμείς
προσπαθούσαμε με πολλούς τρόπους ώστε να
οριστεί ικανή έκταση για νεκροταφείο στη Β’
ζώνη του Υμηττού, στο χώρο της αεροπορίας. Για
αυτό το λόγο υποβάλλαμε υπομνήματα, καταθέσαμε μελέτη για την κάλυψη και άλλων ζωτικών
αναγκών της πόλης πέρα από το νεκροταφείο
(σχολεία, αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους),
επισκεφτήκαμε τον Οργανισμό της Αθήνας και το
ΥΠΕΚΑ, αναδείξαμε το πρόβλημα στις συγκεντρώσεις και τις εκδηλώσεις μας.

να πιέσει και να οργανώσει κινητοποι-

Πετύχαμε ώστε στο νέο Π.Δ. να επιτρέπεται η
κατά παρέκκλιση των 40 στρεμ. οικοδόμηση δύο
σχολείων (7ο Γυμνάσιο, 3ο Λύκειο) και η επαναφορά της δυνατότητας πολιτιστικών και αθλητικών χρήσεων στη Β’ ζώνη, δυστυχώς με πολύ
μικρό συντελεστή σε κτίσματα. Δεν πετύχαμε την
πρόβλεψη νεκροταφείου, με τεράστια ευθύνη της
πολιτείας για αυτό.
Η Δημοτική Αρχή, από την ανάληψη των καθηκόντων της, αντί να δραστηριοποιηθεί άμεσα, να
καλέσει όλες τις δημοτικές παρατάξεις σε κοινή
δράση, να πιέσει και να οργανώσει κινητοποιήσεις, από το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, τότε που
το νέο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) δεν είχε υπογραφεί, ώστε να προβλεφθεί χώρος για νεκροταφείο, άφησε το χρόνο να περάσει. Συγκάλεσε
Δημοτικό Συμβούλιο στις 25 Ιουλίου – μετά δηλαδή την υπογραφή του Π.Δ. στις 14/6/11 – με
κύριο θέμα συζήτησης την ένταξη στο σχέδιο
πόλης των περιοχών του Δήμου με τα αυθαίρετα
(ο μόνιμος καημός τους) και αποφάσισε, με την
πλειοψηφία που διαθέτει, την προσφυγή για την
αλλαγή του.
Δεν ενημέρωσε κανέναν όταν ξαφνικά μέσα στον
Αύγουστο αποφάσισε να «λύσει» το χρόνιο πρόβλημα του νεκροταφείου και «εκτέλεσε» την «επιχείρηση» καταπάτησης του βουνού, σε χώρο της
Α’ ζώνης που είναι απολύτου προστασίας και με
απόφαση του ΣτΕ από το 1998 δεν μπορεί να
γίνει νεκροταφείο (στηρίζεται στο άρθρο 24 του
Συντάγματος). Περιοχή NATURA και δασική (Ει-

Η Δημοτική Αρχή, από την ανάληψη
των καθηκόντων της, αντί να δραστηριοποιηθεί άμεσα, να καλέσει όλες τις
δημοτικές παρατάξεις σε κοινή δράση,
ήσεις, από το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, τότε που το νέο Προεδρικό
Διάταγμα (Π.Δ.) δεν είχε υπογραφεί,
ώστε να προβλεφθεί χώρος για νεκροταφείο, άφησε το χρόνο να περάσει

δική Ζώνη Διατήρησης – Αισθητικό Δάσος), κηρυγμένη αναδασωτέα μετά την πυρκαγιά του
2009.
Ενταφίασε, μαζί με τον Μητροπολίτη, νεκρούς
πάνω σε μπαζωμένη κοίτη ρέματος, προσβάλλοντας κατάφορα τη μνήμη τους, με κίνδυνο μάλιστα μια δυνατή βροχή να τους μεταφέρει μέσα
στην πόλη. Μάλιστα, με έκτακτη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, στις 17/8/11, όπου
απουσίαζαν οι περισσότεροι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης γιατί ειδοποιήθηκαν εντος
24ώρου ή καθόλου και χωρίς να δεχθεί ολιγοήμερη αναβολή, όπως ζητήθηκε, αποφάσισε να
μην ενταφιάζονται νεκροί στο υπάρχουν νεκροταφείο, επιδεινώνοντας το πρόβλημα.
Ενώ η κυβέρνηση, με δημόσιες δηλώσεις Υπουργών της και σε συναντήσεις με τον κ. Δήμαρχο,
δεσμεύεται ότι δρομολογεί λύση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (εντός 6 μηνών) η Δημοτική Αρχή επιμένει στην επιλογή της, όταν απ’
όλες τις επίσημες πλευρές (ΥΠΕΚΑ, ΟΡΣΑ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δασαρχείο, Αρμόδιο Εισαγγελέα) έχει ξεκαθαριστεί αυτό που οι νόμοι
προβλέπουν, ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ
ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ.
Να σημειώσουμε επίσης ότι και ο νόμος 1337/85
(νόμος Τρίτση) που αναφέρεται στις προϋποθέσεις λειτουργίας νεκροταφείων δεν έχει ληφθεί
υπόψη από τον κ. Δήμαρχο.
Με τα δεδομένα επομένως που υπάρχουν, μπορεί
η επιλογή αυτή να είναι η λύση του προβλήματος

και μάλιστα άμεσα; ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΧΙ.
Ακόμα κι αν υπήρχε τρόπος να ξεπεραστούν τα
νομικά και συνταγματικά κολλήματα, θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, οι μελέτες και αδειοδοτήσεις
ώστε να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει ένα
σύγχρονο νεκροταφείο. Ή ο σκοπός είναι να συνεχιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές και οι αυθαίρετες υποδομές, δίνοντας έτσι το παράδειγμα
και το άλλοθι σε όλους τους επίδοξους καταπατητές;
Γιατί επιμένει λοιπόν ο κ. Δήμαρχος;
Γιατί ακολουθεί την συγκεκριμένη πρακτική;
Δεν είναι εύλογο συμπέρασμα ότι η στάση του
αυτή αντικειμενικά συμβάλλει, με όπλο το πραγματικό πρόβλημα του νεκροταφείου, στη διάλυση
του καθεστώτος προστασίας του βουνού και
στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων που καραδοκούν;

ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ
Η δημοτική μας κίνηση, λειτουργώντας πάντα με
σοβαρότητα και αρχές, δεν είδε το πρόβλημα σαν
μια ευκαιρία φτηνού λαϊκισμού και ψηφοθηρίας.
Παρά τις κραυγές και τα ψεύδη εναντίον μας, κρατήσαμε την ψυχραιμία μας και επιλέξαμε για άλλη
μια φορά να είμαστε χρήσιμοι για την πόλη και
όχι αρεστοί. Ήδη ξεκινήσαμε ένα νέο κύκλο πρωτοβουλιών για να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην
εξεύρεση λύσης.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΑΝΑΤΙΚΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ και προς αυτή την κατεύθυνση
εργαζόμαστε εδώ και χρόνια.

Συνάντηση με την
Ειδική Γραμματέα Περιβάλλοντος
Στις 7/9/11 αντιπροσωπεία των ΑΝΟΙΧΤΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, με επικεφαλής την Πρόεδρό
μας κ. Αθηνά Λυγνού, επισκέφτηκε την Ειδική
Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη.
Συζητήσαμε μαζί της όλα τα προβλήματα που
υπάρχουν στο βουνό και την ανάγκη να ληφθούν
συγκεκριμένα μέτρα και προπαντός επιμείναμε
στη γρήγορη εξεύρεση λύσης για την χωροθέτηση του νέου νεκροταφείου Γλυφάδας. Μας ενημέρωσε ότι για το θέμα αυτό υπάρχει συνεργασία
με τον Οργανισμό της Αθήνας, ήδη συζητούνται
συγκεκριμένες περιπτώσεις και θα συμβάλλει με
όλες της τις δυνάμεις για να υπάρξει αποτέλεσμα.
Με σαφήνεια μας δήλωσε ότι παράλληλα κινεί
όλες τις διοικητικές και νομικές διαδικασίες για
την εφαρμογή των νόμων που προβλέπουν κυρώσεις για τις πράξεις του κ. Δημάρχου, την απομάκρυνση των περιφράξεων από τον χώρο που
καταλήφθηκε και της ΠΡΟΚΑΤ εκκλησίας, σε
πρώτο στάδιο και των νεκρών σε δεύτερο.
Συνάντηση με Δήμαρχο Γλυφάδας.
Ήδη ζητήσαμε συνάντηση μαζί του προσδοκώντας να συμβάλλουμε στην αλλαγή της στάσης του
και στην αναζήτηση λύσης, με συσπειρωμένες
όλες τις δημοτικές δυνάμεις και τους πολίτες, που
δεν θα βλάπτει το βουνό, θα ενώσει την πόλη και
θα εξασφαλίσει ένα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ.

Συνάντηση με Οργανισμό
της Αθήνας (ΟΡΣΑ)
Άμεσα, αντιπροσωπεία μας θα επισκεφτεί τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος να
αναζητήσει και να εισηγηθεί το νέο χώρο εντός
των ορίων της πόλης ή εκτός αυτών, αν τελικά
επιλεγεί διαδημοτική λύση ή και τα δύο μαζί. Θα
επιδιώξουμε, εφόσον μπορεί να ξεπεραστεί το
δεδομένο της γνωμοδότησης του ΣτΕ επι του
νέου Π.Δ., ο χώρος αυτός να είναι στο οικόπεδο
της αεροπορίας, στην παλαιά Β’ ζώνη.
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Ευαισθησία
για τους εργαζόμενους
eσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Γλυφάδας,
ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας Σταύρος Τάσος
Σ
(ΚΚΕ) αναφέρθηκε στο άκρως σοβαρό πρόβλημα, το οποίο

ΚΟΚΚΟΡΗΣ: Έλλειµα αντικειµενικότητας
από Λυριντζή - Οικονόµου

έχει προκύψει με μερίδα εργαζομένων στο Δήμο, (διμηνίτες
και άλλους συμβασιούχους) που ζουν καθημερινά στην ανασφάλεια και ζήτησε από τη διοίκηση να ασχοληθεί με το ζήτημα ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μη χάσουν τη δουλειά
τους.

Απαντώντας του ο δήμαρχος Κ. Κόκκορης είπε πως, κι
αυτόν τον απασχολεί συνεχώς η περίπτωση αυτή και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατόν, και όσο ο νόμος του
το επιτρέπει βέβαια.
Σε κάποιο σημείο της τοποθέτησής του, είπε ότι, προερχόμενος και ο ίδιος από φτωχή οικογένεια της επαρχίας, μπορεί να καταλάβει την αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων, γι'
αυτό και φροντίζει να εκμεταλλεύεται την κάθε δυνατότητα
που του δίνει η νομοθεσία, προκειμένου αυτοί οι εργαζόμενοι να έχουν δουλειά όσο περισσότερο χρόνο γίνεται.

Σωστή επισήμανση

Ο

π. δήμαρχος Γλυφάδας Στέλιος Λανδράκης, τοποθετούμενος Π.Η.Δ. στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14/9,
στάθηκε στο κόστος των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου που δεν ξεπέρασε τις 68.800 ευρώ με Φ.Π.Α.
Επισήμανε δε, πως το το ποσό αυτό δεν έχει καμία σχέση με
τα υπέρογκα ποσά αντίστοιχων εκδηλώσεων που διοργάνωνε η προηγούμενη δημοτική αρχή, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τα χρήματα που ξοδεύτηκαν από τον
τότε δήμαρχο Γιάννη Θεοδωρόπουλο και την πρόεδρο του
πολιτιστικού οργανισμού Μπέσυ Αργυράκη, για μια θρησκευτικού περιεχομένου εκδήλωση, στην οποία συμμετείχε
ο Πέτρος Γαϊτάνος.
Συνεχάρη λοιπόν ο κ. Λανδράκης όλους αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα ασχολούνται με τα πολιτιστικά στο
δήμο. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι, το θέμα τότε, με τον
Π. Γαϊτάνο και το ύψος εκείνης της δαπάνης, είχαν απασχολήσει όχι μόνο τον αμιγώς τοπικό τύπο αλλά και ορισμένα
ΜΜΕ των Αθηνών.
Να σημειωθεί επίσης, πως κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, αρκούντως θετικές υπήρξαν οι παρεμβάσεις της κυρίας Δάφνης Χαρίση - Μπίλια και του κυρίου Αναλυτή ως
προς το θέμα του Κοιμητηρίου, ενώ ο δήμαρχος στάθηκε
και στο σοβαρό έργο που επιτελεί στον δικό της τομέα η
κυρία Φρειδερίκη Μαλάμη.

1000 δωροεπιταγές
από αλυσίδα τροφίμων
στη Γλυφάδα

Μ

ε αφορμή, το ρεπορτάζ που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή «ΠΡΩΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ
σχετικά με τη θεία λειτουργία που πραγματοποιήθηκε στο ναό Γέννησης της Θεοτόκου, αλλά και τα σχόλια και τις αναφορές
των συντελεστών της εκπομπής σχετικά με
το νέο κοιμητήριο Γλυφάδας, τα οποία περιείχαν αναλήθειες και μη διασταυρωμένα
στοιχεία, καθώς και την άρνηση των συντελεστών της εκπομπής να δώσουν τη δυνατότητα απάντησης, όταν ο Δήμαρχος
Κώστας Κόκκορης ζήτησε να μιλήσει, στο
πλαίσιο της αμερόληπτης και αντικειμενικής
ενημέρωσης του τηλεοπτικού κοινού, θα

θέλαμε να επισημάνουμε ότι:
Στο πλαίσιο της αμερόληπτης και αντικειμενικής ενημέρωσης του κοινού σύμφωνα με
τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ δικαιούνται και οφείλουν να:
Θεωρούν πρώτιστο καθήκον τους προς την
κοινωνία και τον εαυτό τους τη δημοσιοποίηση όλης της αλήθειας, επανορθώνουν
χωρίς χρονοτριβή, με ανάλογη παρουσίαση
και ενδεδειγμένο τονισμό, ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς ισχυρισμούς, που
προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη του
ανθρώπου και του πολίτη και να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν την αντίθετη άποψη,

Μέχρι την Βουλή έφτασε το ΕΑΚ Γλυφάδας

Υστέρηση εσόδων και απλήρωτοι υπάλληλοι

Χ

ίλιες δωροεπιταγές προτίθεται να διαθέσει γνωστή αλυσίδα τροφίμων σε πολίτες που έχουν ανάγκη (πολύτεκνους, άνεργους, συνταξιούχους).
Αυτό μας γνωστοποίησε ο δημοτικός σύμβουλος της Διοίκησης του Δήμου Γλυφάδας Φώτης Μπενέτος, καλώντας
το Δήμαρχο Κ. Κόκκορη να το κάνει ευρύτερα γνωστό, ώστε
οι ενδιαφερόμενοι, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, να δηλώσουν συμμετοχή στην κλήρωση, που θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.
Η κλήρωση προτείνει ο κύριος Μπενέτος να διενεργηθεί
από επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι απ' όλες τις παρατάξεις και εκπρόσωπος της αλυσίδας τροφίμων, με βάσει τον αριθμό εγγραφής και όχι το
ονοματεπώνυμο για να μη δοθούν, όπως χαρακτηριστικά
τονίζει, "λαβές για δυσμενή σχόλια".
Δικαίως, αφού στο παρελθόν σε τέτοιου είδους διαδικασίες έχουν σημειωθεί πολλά παρατράγουδα.

χωρίς, αναγκαστικά, ανταπάντηση, η οποία
θα τους έθετε σε προνομιακή θέση έναντι
του θιγομένου.
Σχετικά με τις αναφορές τόσο ο Δήμος όσο
και η Ιερά Μητρόπολη έχουν πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (ενημέρωση φορέων με στοιχεία, συζητήσεις με
τους εκπροσώπους της Πολιτείας) με στόχο
την επίλυση ενός προβλήματος που αναζητά λύση τα τελευταία 30 χρόνια. Γεγονός
το οποίο κανείς δεν αμφισβητεί και γίνεται
προσπάθεια άμεσης επίλυσης του.
Στο νέο κοιμητήριο πραγματοποιήθηκε η
ταφή 8 νεκρών συνανθρώπων μας και δεν
ευσταθεί κανένας άλλος ισχυρισμός.

Ε

ρώτηση για το Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο (ΕΑΚ) Γλυφάδας «Ματθαίος
Λιούγκας» κατέθεσε ο βουλευτής
ΠΑΣΟΚ Β΄ Αθήνας Γιάννης Βούρος
προς τον υπουργό Πολιτισμού και
Τουρισμού, Παύλο Γερουλάνο.
Η δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει το ΕΑΚ Γλυφάδας, μετά την
συγχώνευσή του στο ΕΑΚ Αγίου Κοσμά,

απαιτεί άμεση λύση, καθώς τα προβλήματα συσσωρεύονται.
Υστέρηση εσόδων, απλήρωτοι υπάλληλοι, ελλιπής διοίκηση, αγανάκτηση
αθλούμενων και οργανωμένων συλλόγων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν
στις αθλητικές τους υποχρεώσεις είναι
μερικές από τις επιπτώσεις της συγχώνευσης.

Το κύρος της ΕΑΚ Γλυφάδας έχει πληγεί
και οφείλουμε να δράσουμε ώστε να επιστρέψει στην πρότερη κατάστασή του,
όταν παρείχε δηλαδή υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες και συναγωνιζόταν άλλα σύγχρονα αθλητικά κέντρα.
Μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Γιάννης
Βούρος ερωτά τον αρμόδιο υπουργό αν
προτίθεται να ορίσει νέα διοίκηση στο
ΕΑΚ Αγίου Κοσμά και η υπάρχουσα ή η
νέα διοίκηση ασκήσει ολοκληρωμένα τα
καθήκοντά της ή μια προσωρινή διοίκηση
από το Δήμο Γλυφάδας, να διευθετήσει
τις επείγουσες εκκρεμότητες.
Επίσης, αν υπάρχει προοπτική να παραχωρηθεί στο Δήμο Γλυφάδας, ο οποίος
ζητά επισήμως με απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του, να το αναλάβει.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Το παράνοµο νεκροταφείο πρέπει να φύγει
Δελτίο τύπου της επιτροπής κατοίκων Γλυφάδας

Τ

ην Κυριακή 18/9 πραγματοποιήθηκε μαζική
και δυναμική συγκέντρωση – πορεία διαμαρτυρίας για το θέμα του παράνομου «υπό σύσταση» νεκροταφείου στην Τερψιθέα Γλυφάδας.
Ήταν η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις και
τις συκοφαντίες του Δημάρχου Γλυφάδας που κατηγόρησε τους κατοίκους για τραμπούκους, που
έβαλε - στην εποχή της εφεδρείας - τους υπάλληλους του δήμου να γυρνάνε και να κατεβάζουν
πανό και αφίσες της επιτροπής.
Είναι ο ίδιος δήμαρχος, που δεν έχει κάνει τίποτα

για να πρασινίσει το βουνό μας και το μόνο που
φύτευσε είναι ένα νεκροταφείο μέσα στην Α’
Ζώνη προστασίας του Υμηττού, ακριβώς πάνω
στις υπό διεκδίκηση εκτάσεις από τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και ενώ το βουνό «καπνίζει» ακόμα από τις φονικές πυρκαγιές.
Αυτός ο δήμαρχος, που αφήνει απλήρωτους για
8 μήνες τους υπάλληλους της δημοτικής επιχείρησης, δεν μπορεί απ’ την μία να «αγωνίζεται»
για το αεροδρόμιο και από την άλλη να είναι ο
«πρώτος τη τάξει» καταπατητής. Πρέπει όμως να

ξέρει ότι οι κάτοικοι της Τερψιθέας δεν θα αφήσουν το βουνό τους να μετατραπεί σε νεκροταφείο, χωματερή, νέους αυτοκινητόδρομους και
οικόπεδα. Θα προασπίσουν την ποιότητα ζωής
τους, το δάσος και τον Υμηττό. Θα συντονίσουν
την δράση τους με τους κατοίκους των γύρω περιοχών για να γίνει το βουνό πράσινο ξανά, για
να γίνει ο χώρος του πρώην αεροδρομίου πάρκο
υψηλού πρασίνου, για να ελευθερώσει την παραλία από κάθε είδους συμφέροντα, για να αντισταθεί στην πολιτική Κυβέρνησης – Ε.Ε. και
Δ.Ν.Τ., που θέλει να ξεπουληθεί κάθε σπιθαμή

ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ:

H

νύχτα της 25ης Αυγούστου ξέσπασε μεγάλη
πυρκαγιά στον Υμηττό στην περιοχή της Γλυφάδας. Δυστυχώς, αντιμετωπίζουμε και πάλι εικόνες που μόνο θλίψη και απογοήτευση μπορούν να
προκαλέσουν.
Το βουνό μας χρειάζεται και γι’ αυτό το λόγο δεν
πρέπει να σταματήσουμε σε μια τόσο κρίσιμη
στιγμή. Η επόμενη μέρα δείχνει σε μία μόνο κατεύθυνση, τη δυναμική δράση όλων των εθελοντών στις καμένες εκτάσεις. Ότι και αν κάηκε θα
φυτευτεί ξανά. Ότι και να γίνει θα είμαστε εκεί για
να κάνουμε ξανά τον Υμηττό το βουνό που ονει-

Απαιτούμε:
Άμεση απομάκρυνση του παράνομου νεκροταφείου
Άμεση αναδάσωση των καμμένων εκτάσεων
Απόλυτη προστασία του Υμηττού
Απόσυρση κάθε χρήσης και εγκατάστασης
Καμία σκέψη για νέους αυτοκινητόδρομους
Επιτροπή Κατοίκων Γλυφάδας
ενάντια στο μνημόνιο και τις αντιλαϊκές πολιτικές

GOLF ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

“Κάηκε το βουνό... δεν κάηκε η ελπίδα µας”
ρευόμαστε.
Έτσι, συνεχίσαμε την Τετάρτη 31 Αυγούστου με
την πρώτη προσπάθεια αποκατάστασης της πληγείσας περιοχής. Ομάδα εθελοντών του «Ώρα για
Δράση» βρέθηκε στις καμένες εκτάσεις της Αιξωνής
για να προσφέρει βοήθεια στα ζωάκια. Εξοπλιστήκαμε με νερό και τροφή και ξεκινήσαμε τη δράση
για την αποκατάσταση της πανίδας.
Παράλληλα καθαρίσαμε τμήμα του καμένου δάσους από σκουπίδια και σιδερένια αντικείμενα και
αμέσως μετά μεταβήκαμε στο σημείο που είχαμε
πραγματοποιήσει αναδάσωση τον προηγούμενο
Μάρτιο επί της οδού Ελλησπόντου στην Άνω Γλυφάδα, η οποία βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Με
τη βοήθεια των εθελοντών της ομάδας δασοπροστασίας και πυρόσβεσης Βούλας ποτίσαμε τα μικρά
δεντράκια της αναδάσωσης και πραγματοποιήσαμε
συμβολική δενδροφύτευση, περνώντας το μήνυμα
ότι θέλουμε ένα βουνό γεμάτο πράσινο και ζωή.
Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές για τη συμμετοχή τους και το φυτώριο «Garden Center» (Παπαδημητρίου Αλέξανδρος-Γούναρη 180) για την
προσφορά όλων των δενδρυλλίων.
Είναι αναγκαία η μαζική παρουσία όλων των εθελοντών στο βουνό αυτές τις μέρες. Ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί και είναι μόνο ένας: ΤΟ ΦΟΝΤΟ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΑΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ!!!!

δημόσιας έκτασης και περιουσίας.

49 χρόνια ιστορίας

5

Σεπτεμβρίου 1962 - 5 Σεπτεμβρίου 2011:
Σαράντα εννιά χρόνια ιστορίας συμπληρώνει
φέτος το Γκολφ Γλυφάδας. Ιδρύθηκε το 1962,
σχεδιάστηκε από τον περίφημο Σκωτσέζο αρχιτέκτονα γηπέδων Donald Harradine και έχει
υποστεί δύο σημαντικές βελτιώσεις, στο πλαίσιο,
του Παγκοσμίου Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος
Γκολφ, το 1979 και των αναγκών των ΧΙ Μεσογειακών Αγώνων Γκολφ, το 1991.
Θεωρείται ένα από τα καλύτερα γήπεδα στο
κόσμο. Η ύπαρξη πλούσιας χλωρίδας, καθώς και
η δυσκολία των διαδρόμων του (fairways) το
καθιστούν πολύ ελκυστικό στους καλούς παίκτες. Εχει φιλοξενήσει σημαντικά γεγονότα μεταξύ άλλων τον αγώνα του European Seniors

Tour για τρία χρόνια (1999-2001) το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ομίλων το 2004, τους Παγκόσμιους Αγώνες 2011 (Special Olympics).
«Είμαστε αισιόδοξοι. Το μέλλον τόσο του αθλήματος όσο και της δημοτικής επιχείρησης προοιωνίζεται ευοίωνο. Tο γκολφ αναπτύσσεται
ραγδαία, έχει πολλά νέα ταλέντα και γίνεται αγαπητό στα νέα παιδιά που έρχονται στη Γλυφάδα.
Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα
εκσυγχρονισμού και περαιτέρω ανάπτυξης των
εγκαταστάσεων ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης
για τους λάτρεις του αθλήματος» δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας και Πρόεδρος του Γκόλφ Κώστας Κόκκορης, με τη συμπλήρωση των 49
χρόνων λειτουργίας του.
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επικαιρότητα

∆ηλώσεις Παπουτσή για Άσυλο,
Schengen, φράχτη και
Kέντρα Yποδοχής Mεταναστών
Τ
“Αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι μέσα σε
λίγους μήνες το ποσοστό, για το
οποίο η Ελλάδα είχε δεχθεί μεγάλη
κριτική, όσον αφορά την ικανοποίηση των αιτήσεων ασύλου, το
οποίο ήταν στο 0,5%, έχει φθάσει
ήδη στο 12,5% με πολύ μεγάλη
επιτάχυνση στην αξιολόγηση των
αιτήσεων ασύλου. Σας υπενθυμίζω
ότι το βάρος του παρελθόντος το
οποίο παραλάβαμε ήταν 47.000 αιτήσεις, πέρυσι τέτοια εποχή”.

ην ικανοποίησή τους για τη στενή συνεργασία
όσον αφορά στην αναβάθμιση του Συστήματος Ασύλου, εξέφρασαν μετά τη συνάντησή τους
ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης Ασύλου (E.Y.Σ.Α E.A.S.O) dr. Robert Visser.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος
Παπουτσής τόνισε ότι:

-Η Ελλάδα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα του ασύλου.
Xρειαζόμαστε την τεχνογνωσία των εταίρων μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία παρέχει η EASO με πάρα
πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα.
-Το κλειδί για τη νέα μεγάλη μεταρρύθμιση αποτελούν τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής, η δημιουργία
των οποίων είναι η βασική προϋπόθεση.
-Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες. Προσπαθούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες μέσα στη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην
οποία βρίσκεται η χώρα μας. Πετυχαίνουμε αποτελέσματα και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι στο τέλος η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι μέσα σε λίγους μήνες το ποσοστό, για το
οποίο η Ελλάδα είχε δεχθεί μεγάλη κριτική, όσον
αφορά την ικανοποίηση των αιτήσεων ασύλου, το
οποίο ήταν στο 0,5%, έχει φθάσει ήδη στο 12,5% με

πολύ μεγάλη επιτάχυνση στην αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου. Σας υπενθυμίζω ότι το βάρος του παρελθόντος το οποίο παραλάβαμε ήταν 47.000
αιτήσεις, πέρυσι τέτοια εποχή.
- Ενεργοποιούμε με κάθε τρόπο όλες τις δυνατότητες που παρέχει η εθνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία
για τον εθελοντικό επαναπατρισμό των μεταναστών,
όπως επίσης και για τις απελάσεις.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής EASO κ. Robert Visser
μεταξύ άλλων, επεσήμανε, ότι:
-Έχει πραγματοποιηθεί σημαντική δουλειά τους τελευταίους μήνες, βεβαίως όμως, πρέπει και μπορούν
να γίνουν προσαρμογές. Αυτό θα γίνει προσπαθώντας από κοινού γιατί μπορεί να υπάρξουν και κάποιες
διαφοροποιήσεις ή αλλαγές, γιατί το πρόγραμμα αυτό
έχει ευελιξία. Από αυτά που είδα είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον.
-Το πρόγραμμα που έχουμε είναι διευρυμένο καλύπτει μια δεκαετία αλλά μπορεί ίσως να επεκταθεί και
περισσότερο. Βεβαίως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά
μας να διανύσουμε. Όμως τα πρώτα βήματα είναι ενθαρρυντικά.
-Μίλησα και με τους διευθυντές των δύο νέων Υπηρεσιών που συστάθηκαν και οι οποίοι διορίστηκαν
πρόσφατα, και είναι της Υπηρεσίας Ασύλου και της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Πράγματι κάνουν αυτό
που πρέπει, εργάζονται σκληρά για την υποδομή και
την οργάνωση των υπηρεσιών τους.
Μετά το πέρας της συνάντησης ακολούθησαν δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου
Παπουτσή για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του

φράχτη στον Έβρο, για τα κέντρα υποδοχής, εάν έχει
καταρτιστεί κάποιος προϋπολογισμός και τέλος εάν
εξακολουθεί να υφίσταται θέμα εξόδου της Ελλάδας
από το κεκτημένο Schengen.
Φράκτης. Στις 4 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τις εταιρείες που
ενδιαφέρονται για την κατασκευή. Ο προϋπολογισμός είναι δεδομένος και προβλέπεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Επομένως, οι
διαδικασίες θα ακολουθηθούν με τους ταχύτερους
δυνατούς ρυθμούς.
Κέντρα Πρώτης Υποδοχής. Ήδη υπάρχουν αυτά τα
οποία λειτουργούν και στα οποία κάνουμε διάφορες
προσπάθειες για την αναβάθμιση τους και την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης. Σε ό,τι αφορά
στην επέκταση του Φυλακίου στον Έβρο, επίσης έχει
προχωρήσει η διαδικασία γιατί κινούμαστε επίσης με
ταχείς ρυθμούς και όλο το πρόγραμμά μας υλοποιείται.
Όπου υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες με τοπικούς
παράγοντες είμαστε σε συνεχή διάλογο.
Schengen. Μπορεί κάποιοι να ονειρεύονται την Ελλάδα εκτός του Schengen, αλλά η Ελλάδα είναι και θα
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Schengen αποτελεί έναν από τους βασικούς
πυλώνες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στο Συμβούλιο των Υπουργών πρόσφατα και συνεχίζουμε σε αυτήν την προσπάθεια.

Παλεύουµε για ένα Ελληνικό πράσινο
«Ε

ίναι συμβολικό το όνομα Ελληνικό γιατί από
εκεί αρχίζει το ξήλωμα της Ελλάδος» και όλο
το τίμημα του Ελληνικού θα πάει στους τοκογλύφους
και δεν είναι παρά μόνον οι ληστρικοί τόκοι ελαχίστων μόνο μηνών» ανέφερε κατά την ομιλία του ο
Μίκης Θεοδωράκης, καλώντας τους καλλιτέχνες, τη
νεολαία και το λαό να πάρουν τη δική τους θέση στη
μάχη, του Ελληνικού «θέλουμε να πείσουμε τον
κόσμο ότι έχει τεράστια δύναμη. Εγώ ψυχολογικά
προετοιμάζομαι για μάχη. Ας είμαι παράλυτος, ακόμα
και με καροτσάκι να είμαι, θα δώσω μάχη» στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μαζί με τους δημάρχους Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού
-Αργυρούπολης, με αφορμή την κεντρική ομιλία αλλά
και τη συναυλία που θα δώσει στο Φεστιβάλ Αντίστασης και Δημιουργίας για το Ελληνικό, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ., στον εξωτερικό
χώρο του κτιρίου Ξιφασκίας (πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο).
Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός μεταξύ
άλλων τόνισε «η παρουσία του Μίκη Θεοδωράκη
τιμά τους Δήμους που συμπαρίστανται στην Επιτροπή
Αγώνα και στηρίζουν αυτή την εκδήλωση. Ο αγώνας συνεχίζεται για να μην πουληθεί και οικοπεδοποιηθεί το Ελληνικό. Η στάση μας είναι κοινή. Ο
αγώνας μας είναι πάνω και πέρα από παρατάξεις και

Αριστερά. O δήμαρχος Γλυφάδας, Κώστας Κόκκορης, ο δήμαρχος Αλίμου, Θάνος Ορφανός, ο
Μίκης Θεοδωράκης, ο δημοσιογράφος Στάθης Σταυρόπουλος, ο δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Χρήστος Κορτζίδης. Δεξιά. Ο Δήμαρχος Γλυφάδας συνομιλεί με τον Μίκη Θεοδωράκη.
κόμματα. Παλεύουμε για ένα Ελληνικό πράσινο γιατί
το οφείλουμε στις επόμενες γενιές…»
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης αναφερόμενος στο Ελληνικό επεσήμανε « Το Ελληνικό
είναι η κορυφή του Παγόβουνου πως η Ελληνική Πολιτεία και ιδιαίτερα η ελληνική γραφειοκρατία δεν
μπορεί να αξιοποιήσει ούτε τις εκτάσεις της ούτε την

περιουσία της, σε μια σωστή και ορθολογική κατεύθυνση.
Οι αρμόδιοι φορείς σχεδιάζουν έξω από τις ανάγκες της Κοινωνίας και του απλού Πολίτη. Αν κοιτάξουμε τη χωροταξική εξέλιξη του λεκανοπεδίου τα
τελευταία 30 χρόνια, θα διαπιστώσουμε ότι δεν έχει
γίνει καμία ουσιαστική μεγάλη παρέμβαση. Πιστεύω

ότι με την κοινή και σταθερή μας στάση οι τρεις
Δήμοι, και τη μελέτη του Πολυτεχνείου, για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του χώρου με το χαμηλότερο
κόστος και προδιαγραφές για κοινή χρήση πρασίνου, θα παλέψουμε για να κερδίσουμε το Ελληνικό,
το στοίχημα της γενιάς μας, ώστε να γίνει χώρος πρασίνου, για όλους τους κατοίκους της Αθήνας να μην
απαξιωθεί και να μην εγκλωβιστούμε σε μια στενή
λογική που λέει ότι αποτελεί την μοναδική πηγή οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Υπάρχουν πολλές άλλες λύσεις που δεν έχουν καν εξεταστεί.»
Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Χρήστος
Κορτζίδης στη δική του ομιλία τόνισε ότι «ο αγώνας
για την υπεράσπιση του Ελληνικού είναι δύσκολος
αξίζει όμως να δώσουμε τη μάχη να αποτρέψουμε το
ξεπούλημα του» και ότι «είναι θέμα αξιοπρέπειας η
αντίσταση στη βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης».
Στη συνέντευξη παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν οι Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης
Λαφαζάνης και Θόδωρος Δρίτσας καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκος Βούτσης και Γιώργος
Βαρεμένος, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
“Αριστερή Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Γλυφάδας”
Τάσος Ταστάνης καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γλυφάδας Άντζελα Καρατσιόλη και Στάθης Αναλυτής.

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Σεπτέμβριος 2011

12

Δημοτικά

Συνάντηση καλωσόρισµα

Σ

υνάντηση-καλωσόρισμα με
τους Διευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης,
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της προέδρου της δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Μαρίας Βουγιουκλή και του
τμήματος Παιδείας του Δήμου,
παρουσία του Δημάρχου Κώστα
Κόκκορη.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι
Διευθυντές των σχολείων ενη-

μερώθηκαν για τη λειτουργία
των νεοσύστατων σχολικών
επιτροπών (Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης),
την πορεία των επισκευών συντήρησης των σχολικών κτιρίων,
τις ενέργειες του Δήμου για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη μεταφορά των
μαθητών, τις εκκρεμότητες στα
θέματα σχολικών κτιρίων –
ΟΣΚ καθώς και για το πρόγραμμα «Σχολές Γονέων» που

πρόκειται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(ΙΔΕΚΕ).
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε τους Διευθυντές των Σχολείων ότι σε
συνεργασία με τους προϊσταμένους των Γραφείων Εκπαίδευσης, της Επιτροπής Παιδείας και
τους Διευθυντές των σχολείων
θα πραγματοποιηθεί από την
επόμενη χρονιά ορθολογικότερη κατανομή του μαθητικού
δυναμικού ώστε όλα τα σχολεία
να έχουν ισάριθμους μαθητές
(ανάλογα και με τις κτιριακές δυνατότητες τους).
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν
επίσης, η πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου Αννα Σάκκου, οι
αντιδήμαρχοι: Πόλης, Στάθης
Γεωργούλας,
Πολεοδομίας
Αρης Παναγοπουλος, οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών
Κατσιμάρδος Βασ. και Κούτρας
Ν. και ο υπεύθυνος για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν
σε συνεργασία με το ΙΔΕΚΕ Κόκκοτας Παναγιώτης.

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

ΠPOTYΠO KENTPO
ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ & AΠOKATAΣTAΣHΣ

TΣAΓKAPHΣ ANAΣTAΣIOΣ

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

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

Όταν η επιτυχία συναντά την ποιότητα:

Κώστας Μακεδόνας και
Αναστασία Μουτσάτσου στη Γλυφάδα
μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς ήταν
κάτι χωρίς το οποίο δεν θα
μπορούσα να ζήσω.
Είστε αντικειμενικά ένας πολύ
επιτυχημένος καλλιτέχνης.
Υπάρχει κάτι στις πτήσεις που
εκπληρώνει κάτι τόσο βαθύ
μέσα στην ψυχή σας;

ΤΗΣ ΕΒΕΛΙΝΑΣ ΝΟΔΑΡΑ

Σ

το πλαίσιο των Πολιτιστικών εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου του Δήμου Γλυφάδας
την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου
συναντήσαμε τους δημοφιλείς
ερμηνευτές λίγο πριν την
έναρξη τηςσυναυλίας-Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την
γέννηση του Νίκου Γκάτσου
και μοιραστήκαμε μερικές από
τις σκέψεις τους.
Ραντεβού στην 3η Μαρίνα
Γλυφάδας με αφορμή τα 100
χρόνια από τη γέννηση του
Νίκου Γκάτσου.
Πως προέκυψε η μεταξύ σας
συνεργασία;
Α.Μ: Είμαστε πολλά χρόνια
φίλοι και έχουμε συνεργαστεί
πολλές φορές.. Kαι πολύ φυσικά, σκεφθήκαμε ο ένας τον
άλλο..
Επιλέγετε συνήθως ως χώρους
εμφάνισής σας μουσικές σκη-
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νές,μικρότερους χώρους ..Τι
είναι αυτό που κερδίζετε και τι
εκλείπει,αν υπάρχει κάτι, σε
σχέση με την εμφάνιση σ’ένα
μεγαλύτερο χώρο;
Α.Μ: Μεγαλύτερος χώρος σημαίνει περισσότερος κόσμος
και περισσότερα χρήματα..Αλλά
αυτό δεν είναι αυτοσκοπός για
μας..Πρωταρχικό θέμα είναι η
επαφή με τον κόσμο,να περνάμε καλά εμείς με αυτό που κάνουμε και φυσικά να έχουμε την
αίσθηση ότι ο κόσμος το απολαμβάνει..
Κ.Μ: Στους μικρότερους χώρους υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα.
Ουσιαστικά
απευθύνεσαι στον καθένα προσωπικά. Και αν κάτι μας λείπει
από τους μικρότερους χώρους
το εισπράτουμε από τις συναυλίες, όπου εκεί είναι εντελώς
διαφορετικά, είναι άλλη η αίσθηση. Είναι άλλη η πρόθεση
και η πρόθεση κάνει πάντα την
διαφορά..

Σπουδάσατε Ανωτάτη Βιομηχανική. Αγαπάτε ιδιαίτερα τις
πτήσεις… Πολλοί θα σκέφτονταν πώς δεν σπουδάσατε
αρχικά κάτι ανάλογο…Υπήρξε
κάποιο καθοριστικό γεγονός
στην ζωή σας που σας επηρέασε θετικά ως προς τις πτήσεις;
K.M: Είναι πολύ αστεία αυτή
ιστορία..Είναι κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ..Παράλληλα
με την μουσική, κάτι που γίνεται
όλα τα χρόνια της ζωής
μου..Αλλά όταν το ανέφερα
στους δικούς μου η μάνα μου
ως έξυπνη μάνα μοναχογιού με
έπεισε πως όταν είσαι μοναχοπαίδι δεν σε προσλαμβάνουν,
λόγω του ότι υπάρχει περιορισμός. Σαν έφηβος και εγώ τσίμπησα και το έσβησα από το
μυαλό μου..Το επιβεβαίωσαν
και δυο-τρεις συγγενείς από
στενό κύκλο οπότε..Α πλά κάποια στιγμή είπα ότι θα το κάνω
έστω ερασιτεχνικά για το κέφι

Λία Βίσση και σε δικές σας
δουλειές..
Α.Μ: Ναι. Και σε κάποια τραγούδια σε προσωπικούς μου
δίσκους..: «Γυάλινα παλάτια»
(1998), “Shopping Therapy”(2004)…

Κ.Μ: Είναι κάτι που μ ‘αρέσει
πολύ και με ηρεμεί. Ήταν μαγική
η στιγμή όταν μπήκα πρώτη
φορά, στο αεροπλάνο σε ηλικία 12-13 ετών και είπα ότι
αυτό που είδα σήμερα δεν
θέλω να σταματήσω να το
βλέπω σ’όλη μου την ζωή.

Άλλη μια πλευρά σας είναι και
η ενασχόληση με τα κοινά
στον Πειραιά. Πιστεύετε πως
βοηθά στην επικοινωνία με
τον κόσμο ως προς το επάγγελμα του καλλιτέχνη και επίσης,πως αποφασίσατε να
ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο χώρο;

Άκόμη ένα ταλέντο σας που
αρκετός κόσμος δεν γνωρίζει
είναι η ιδιότητα σας να γράφετε στίχους. Έχετε συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες
στιχουργικά όπως: Μιχάλη
Ρακιντζή, Γιάννη Σαββιδάκη,

Α.Μ: Όχι δεν βοηθά ίσα ίσα
απαιτεί αρκετό χρόνο.Απλά θέλησα να στηρίξω τον φίλο μου
Γιάννη Μίχα και από τον τομέα
Πολιτισμού, όπου τοποθετήθηκα, είχα την ευκαιρία να κάνω
πράγματα ουσιαστικά σε ένα

αντικείμενο που γνωρίζω..Επίσης, ζω από τα 15 μου στον
Πειραιά και είναι πια τόπος
μου.. Και επειδή στον Πειραιά
λίγο πολύ γνωριζόμαστε ο ένας
με τον άλλο μεταξύ μας ,είναι
εύκολο για κάποιον που νοιάζεται να βοηθήσει..Αυτό προσπάθησα να κάνω.. Είναι η
γειτονιά μου και με νοιάζει..
Τα επόμενα δισκογραφικά
σας σχέδια και εμφανίσεις:
K.M: Τον Απρίλιο κυκλοφορήσαμε τον δίσκο ‘Αντικριστά’σε
συνεργασία με τον Γιώργο Θεοφάνους και τον Νίκο Μωραίτη…Για τις εμφανίσεις του
χειμώνα είμαστε σε συζητήσεις...Είναι ένας χειμώνας περίεργος φέτος... Στόχος μας
είναι μια συνεργασία ασφαλής
οικονομικά, μιας και από το
επάγγελμα αυτό βιοποριζόμαστε.. και φυσικά καλλιτεχνικά
ποιοτική.

PIERONE

Σ
Χ Ω Ρ Ο
Π Ο Λ Υ

Zinc
ero
GVe l i
’s
Friday
GT G I

G

αγητό
για καφέ, ποτό, φ
Φλοίσβου
στη Μαρίνα του

Για τους κατοίκους του Παλαιού Φαλήρου, κερνάµε το γλυκό της αρεσκείας σας!
Η προσφορά ισχύει για την περίοδο από 01/10/2010 έως και 30/04/2012
στα καταστήµατα Zinc και Veliero
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ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ:
Το ρέµα της πικροδάφνης πρέπει να µας ενώνει
Στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου έγινε η παρουσίαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου Ανάπλασης της Πικροδάφνης

Αριστερά. Ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός και δεξιά οι δήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου και Αλίμου Θάνος Ορφανός.

Π

ραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8-9-2011
στο Π. Φάληρο, ενημερωτική συνάντηση
σχετικά με την υπό εξέλιξη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Ανάπλαση
του ρέματος Πικροδάφνης”.
Στη συνάντηση, κατά τη οποία οι μελετητές παρουσίασαν την πρότασή τους για τη διευθέτηση
της κοίτης του ρέματος, συμμετείχαν οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη των Δημοτικών Επιτροπών Διαβούλευσης των τριών άμεσα

ενδιαφερομένων Δήμων Αγ. Δημητρίου, Αλίμου
και Π. Φαλήρου, καθώς επίσης και ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας.
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου,
μέσα από μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση των
απόψεών της, κινούμενη στο πνεύμα της εκτέλεσης του έργου με τις λιγότερες δυνατές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, έθεσε μια σειρά από
ενστάσεις και ερωτήματα για την υπό εφαρμογή

μελέτη.
Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η πλειοψηφία των
ομιλητών, ενώ στο τέλος, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας υποσχέθηκαν ότι θα εξετάσουν όλες
τις παρατηρήσεις και προτάσεις που διατυπώθηκαν και θα εκθέσουν τις απόψεις τους και γραπτώς και σε επόμενες διαδικασίες διαβούλευσης.
Από το Δήμο Αγ. Δημητρίου, εκτός της Δημάρχου, στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλης
Κουτσανδρέας, οι Αντιδήμαρχοι Κώστας Φραγ-

κιαδάκης και Άγγελος Γαβαλάς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μάρκος Βαζαίος, Σπήλιος Διαβολίτης,
Ελένη Καντζέλη, Δημήτρης Λούκος, Τάσος Αυρηλιώνης, Νίκος Βρεττός και Σωτήρης Καραχρήστος
και ο δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Γιώργος Βασιλαντωνάκης.
Διαβάστε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση vimaonline.gr όλη την εισήγηση της Δημάρχου
Αγίου Δημητρίου σχετικά με την μελέτη ανάπλασης του ρέματος της Πικροδάφνης

Ένα «μετέωρο» βήμα προς τη Μελέτη Ανάπλασης του Ρέματος Πικροδάφνης
Ανακοίνωση της Δημάρχου Αγ. Δημητρίου Μαρίας Ανδρούτσου για το ρέμα της Πικροδάφνης
Την επομένη της παρουσίασης της
μελέτης για το ρέμα της Πικροδάφνης η δήμαρχος Αγίου Δημητρίου
εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
οικολογική σημασία των ρεμάτων
είναι ιδιαίτερα σημαντική για πεΗ
ριοχές με μεγάλη οικιστική ανάπτυξη

και έγκειται στο γεγονός ότι κατά κανόνα τα ρέματα αποτελούν ζώνες πράσινου που τόσο τις έχει ανάγκη η πόλη,
αλλά και φυσικούς αγωγούς μετακίνησης του αέρα από τη θάλασσα προς
την ενδοχώρα και αντιστρόφως.
Ακόμη, τα ρέματα λειτουργούν ως φυσικοί συλλέκτες των ομβρίων υδάτων,
και είναι αποδεδειγμένο πόσο χρήσιμη
είναι η λειτουργία τους αυτή σε έντονες
βροχοπτώσεις.
Μπορούμε, με σιγουριά, να πούμε ότι
το ρέμα συντελεί στη βελτίωση των
όρων ζωής και θα πρέπει κάθε ανθρώπινη παρέμβαση σ’ αυτό να γίνεται με
πολύ μεγάλη προσοχή και κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης.
Από τα προηγούμενα βγαίνει αβίαστα
το συμπέρασμα ότι η χρησιμότητα του
ρέματος Πικροδάφνης για την πόλη
μας είναι πολύ σημαντική και δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι έχει χαρακτηρι-

σθεί ως χώρος ιδιαίτερου περιβαλλοντικού κάλους.
Δυστυχώς, το ρέμα κατ’ επανάληψη
έχει «πέσει θύμα» ανθρώπινων συμπεριφορών και δραστηριοτήτων όπως
είναι η παράνομη διοχέτευση λυμάτων
και η απόρριψη μπαζών και διάφορων
άχρηστων αντικειμένων ή ακόμα και η
καταπάτηση των πρανών του.
Από τη δεκαετία του ’80 που ουσιαστικά έκλεισαν όλα τα μεγάλα ρέματα
που «χαράκωναν» την πόλη μας, το

ρέμα Πικροδάφνης, που δεσπόζει και
χωρίζει τον Άγιο Δημήτριο σε δύο
μέρη, πέρασε από πολλά στάδια.
Με τη δυναμική στάση του λαού και
του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης
αποφεύχθηκε ο αρχικός σχεδιασμός
της πολιτείας που προέβλεπε κάλυψη
του ρέματος και δημιουργία κλειστής
λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας που
θα ένωνε τη λ. Βουλιαγμένης με τη λ.
Ποσειδώνος.
Στη συνέχεια και με παρεμβάσεις όλων

των δημοτικών αρχών κατεβλήθησαν
διαρκείς προσπάθειες να ολοκληρωθούν οι προαπαιτούμενες μελέτες και
να ενταχθεί το έργο ανάπλασης σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Μέσα από χρονοβόρες διαδικασίες
στις οποίες εμπλέκονταν οι παραρεμάτιοι Δήμοι, η Νομαρχία, το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και η ΕΥΔΑΠ, έγινε εφικτό
σήμερα να ολοκληρωθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για το επόμενο βήμα
της Μελέτης Ανάπλασης του Ρέματος
Πικροδάφνης.
Ωστόσο, το επείγον της όλης διαδικασίας για την έγκριση της ΜΠΕ, δεν βρίσκει
σύμφωνους
ούτε
τις
ενδιαφερόμενες δημοτικές αρχές ούτε
τους φορείς και πρωτοβουλίες πολιτών που συνολικά διατυπώνουν ενστάσεις για τη μέθοδο που προτείνεται
για τη διαμόρφωση της κοίτης του ρέματος.
Το συγκεκριμένο έργο θα χαρακτηρίσει τις αναπτυξιακές προοπτικές του
Δήμου Αγ. Δημητρίου και της ευρύτερης περιοχής για τις επόμενες δεκαετίες. Άρα, η προσέγγισή του πρέπει να
γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή και η
υλοποίησή του να τύχει της γενικότε-

ρης αποδοχής ώστε να αγκαλιαστεί
από την τοπική κοινωνία και να αποτελέσει ένα μικρό όραμα, ιδιαίτερα για τη
νέα γενιά που θα το βιώσει στο μέλλον ως χώρο αναψυχής και ποικίλων
δραστηριοτήτων.
Η οριστική έγκριση, λοιπόν, της ΜΠΕ
του ρέματος Πικροδάφνης, που θέτει
τα όρια της οικολογικής ευαισθησίας
όλων μας, δεν μπορεί να αποτελέσει
μια τυπική διαδικασία που θα περιορίζεται από χρονοδιαγράμματα και πρωτόκολλα, αλλά μια ουσιαστική
διαδικασία απόλυτης διαφάνειας και
πλήρους αμφίδρομης ενημέρωσης
μέσα από διαβούλευση με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, που θα αναδείξει την τεράστια σημασία του έργου
και θα το κάνει αντικείμενο προβληματισμού και συμμετοχής για όλους τους
κατοίκους του Αγ. Δημητρίου.
Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και αυτές τις προϋποθέσεις διεκδικούμε από την Περιφέρεια, ώστε να
καταλήξουμε σε μια μελέτη ανάπλασής
του ρέματος Πικροδάφνης συμβατή με
τις σύγχρονες αναπτυξιακές αντιλήψεις
και με σεβασμό στο οικοσύστημα της
περιοχής.
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Η ένταξη των µεταναστών και οι επιταγές του Καλλικράτη
Συνέντευξη με τη Δήμαρχο Αγ. Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου
και ως παράταξη πιστεύουμε και κινούμαστε με στόχο την ομαλή ένταξη των νόμιμων μεταναστών,
επιδιώκοντας την αρμονική συμβίωση στην τοπική κοινωνία αλλά
και γενικότερα την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής.
Στο Δήμο Αγ. Δημητρίου έχουμε
μια σχετικά μεγάλη Πακιστανική
κοινότητα με νόμιμους μετανάστες
και η πολιτική μας σε σχέση με αυτούς ορίζεται πάντοτε στο πλαίσιο
της διασφάλισης των βασικών πολιτικών ελευθεριών, του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα,
της ισότητας και της αλληλεγγύης.

Ποια είναι η πολιτική σας σε
σχέση με τους μετανάστες που
ζουν και εργάζονται στο Δήμο
σας;
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Καλλικράτη, ο Δήμος έχει προχωρήσει
στην ενεργοποίηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. Πρό-

κειται για έναν λειτουργικό θεσμό
ο οποίος δημιουργήθηκε για να
στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση
στην σύνδεσή της αλλά και στην
ουσιαστική εμπλοκή της στη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν
στο ευαίσθητο θέμα της μετανάστευσης στη Χώρα μας.
Τόσο ως νέα Δημοτική αρχή αλλά

Η τοπική κοινωνία αντιμετωπίζει
πρόβλημα με την ύπαρξη μεταναστών στο Δήμο σας; Ποια είναι
η αντιμετώπισή τους;
Παρά το γεγονός ότι οι νόμιμοι
μετανάστες στην πόλη μας είναι
αρκετοί σε αριθμό, η αίσθηση που
λαμβάνουμε από την τοπική κοινωνία είναι αυτή της αποδοχής,

του σεβασμού και - γιατί όχι - της
στήριξης. Αυτό έχει περίτρανα
αποδειχθεί σε αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συνάνθρωποί μας αυτοί χρειάστηκαν
επειγόντως βοήθεια και ο απλός
κόσμος, οι γείτονες ήταν στο πλάι
τους.
Βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις,
έχουν δημιουργηθεί και θερμά
επεισόδια κατά καιρούς και αυτό
είναι κάτι που μας θλίβει και φυσικά μας ανησυχεί.
Γι' αυτό ακριβώς και κινούμαστε
μεθοδικά προς την ομαλή ένταξη
αυτών των ανθρώπων, έχοντας
ενεργοποιήσει το χρήσιμο θεσμό
του Συμβουλίου Ένταξης των Μεταναστών, προωθώντας την κοινωνικοποίησή τους με τέτοιο
τρόπο ώστε τα οφέλη να είναι αμφίδρομα.
Έτσι πιστεύουμε και στοχεύουμε
στην ισόρροπη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και πάνω απ' όλα
στη διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής.

Ο δήµος Αγ. ∆ηµητρίου κοντά στις “αδύναµες” κοινωνικές οµάδες

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε μέσα
στον Σεπτέμβρη η δεύτερη
δράση του Ανοιχτού Δικτύου Εθελοντών του Δήμου Αγ. Δημητρίου.
Στόχος της δράσης ήταν η όσο το
δυνατό μεγαλύτερη συγκέντρωση
σχολικών ειδών για παιδιά του
Δήμου μας που προέρχονται από
οικογένειες οι οποίες δεν έχουν την
οικονομική δυνατότητα για την απόκτησή τους.
Οι εθελοντές, απευθυνόμενοι κυρίως στην τοπική αγορά του Δήμου,
σε βιβλιοχαρτοπωλεία και Super

Market, έτυχαν συγκινητικής ανταπόκρισης. Τα τοπικά καταστήματα με
προθυμία και διάθεση πραγματικής
αλληλεγγύης, συνεργάστηκαν με το
Δίκτυο και συνέβαλαν στην επιτυχία
του στόχου αυτού. Έτσι, μέσα σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,
συγκεντρώθηκε στα γραφεία της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αγ. Δημητρίου, γραφική ύλη και
σχολικές τσάντες για περισσότερα
από 80 παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου

έπειτα από σχετική έρευνα βάσει αρχείων ανέλαβε να υποδείξει τις οικογένειες
στις
οποίες
θα
διανέμονταν τα σχολικά είδη και
στη συνέχεια με την ουσιαστική
συμβολή των εθελοντών του Δικτύου πραγματοποίησε τη διανομή
των τσαντών σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες.
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, η Κοινωνική Υπηρεσία και βεβαίως το Ανοικτό Δίκτυο Εθελοντών του Δήμου,
αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά, όλους τους επιχειρη-

“Δες το σήμα και καθάρισε”

Χαοτική η κατάσταση στο Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου

Χ

αοτική η κατάσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Αγίου Δημητρίου.
Με τοποθετήσεις επί παντός επιστητού, από την γενική πολιτική
κατάσταση της Ελλάδας μέχρι και
τα μικρότερα προβληματάκια της
γειτονιάς οι συνεδριάσεις εξελίσσονται αργά και βασανιστικά.
Παρά τις παραινέσεις της Δημάρχου Μαρίας Ανδρούτσου τα μικρά
προβλήματα της γειτονιάς να μην
απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά να λύνονται με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τις
υπηρεσίες καθημερινά, αυτό δεν
φαίνεται να φτάνει στ' αυτιά των
συμβούλων της αντιπολίτευσης.
Παρακολουθήσαμε πρόσφατα συνεδρίαση του Δ.Σ. και παρ' όλο
που θα θέλαμε να παρακολουθή-

σουμε κάποια σοβαρά θέματα η
υπομονή μας εξαντλήθηκε και αποχωρήσαμε γύρω στις 10 αφού
ακόμα δεν είχαν μπει στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Να σημειώσουμε ότι στο Δημοτικό
Συμβούλιο του Αγίου Δημητρίου
συμμετέχουν με τους επικεφαλείς
τους μόνο, 7 παρατάξεις.
Ως αιτία της παραίτησης του δημοτικού συμβούλου της Διοίκησης κ.
Κατσιμίχα φέρεται να είναι ακριβώς
αυτή η χαοτική κατάσταση, αφού
όλοι ζητούν τα "15 λεπτά δημοσιότητας" (τις συνεδριάσεις καταγράφουν δύο τηλεοπτικές κάμερες)
λέγοντας πράγματα που όπως αναφέραμε και πιο πάνω θα μπορούσαν να λυθούν από τις αρμόδιες
υπηρεσίες.

ματίες αλλά και ιδιώτες που ανταποκρίθηκαν στην εκπλήρωση αυτής της
τόσο σημαντικής δράσης.
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου χαρακτηριστικά τονίζει: «Σε αυτή την περίοδο της χώρας που η αβεβαιότητα
και η ανασφάλεια κυριαρχεί, είναι
πολύ συγκινητική η κάθε ανταπόκριση στήριξης και βοήθειας οποιουδήποτε ιδιώτη προς τις πιο
“αδύναμες” κοινωνικές ομάδες. Σας
ευχαριστώ προσωπικά από τα βάθη
της καρδιάς μου»

Η

Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου
Τομέα Αθήνας σε συνεργασία με
το Δήμο Αγίου Δημητρίου και το ραδιοφωνικό σταθμό ΒΗΜΑ FM 99,5 με
τη συμμετοχή ομάδων εθελοντών από
το Δήμο και επικεφαλής τη Δήμαρχο κ.
Μαρία Ανδρούτσου, το προηγούμενο
Σάββατο (24/09), καθάρισαν τα σήματα του Κ.Ο.Κ. στην οδό Αγίου Δημητρίου.
Το ραντεβού δόθηκε στις 9.30 το
πρωί στην οδό Λουκή Ακρίτα & Αγίου
Δημητρίου και η ομάδα των εθελοντών χωρίστηκε σε 4 συνεργεία που
ανέλαβαν κάθε μια από τις 2 κατευθύνσεις: η μια από τη Λ. Ακρίτα προς
το Δημαρχείο και η άλλη από τη Λ.
Ακρίτα προς την οδό 25ης Μαρτίου.
Μέσα σε 3 ώρες όλα τα σήματα του
Κ.Ο.Κ στην προκαθορισμένη ζώνη καθαρίστηκαν! Η δράση αυτή αποτελεί
μόνο την αρχή για παρόμοιες εθελοντικές δράσεις καθαρισμού της πόλης
μας προκειμένου να μειώσουμε στο

ελάχιστο τα ατυχήματα που προκαλούνται από τη κακή αντίληψη και ορατότητα προς τα σήματα του Κ.Ο.Κ,
προερχόμενη από τη φθορά που υφίστανται τα τελευταία χρόνια με αυτοκόλλητα και λοιπούς ρύπους.
Υποστηρικτής της δράσης ήταν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ισχυρό
παρόν έδωσε με τη συμμετοχή της η
Εθελοντική Ομάδα Πρασίνου-Περιβάλλοντος της παράταξης “Αλλάζουμε
την Πόλη”, το περιβαλλοντικό σωματείο Υληωρός και το Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων Αγ. Δημητρίου.

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών γιατί πρέπει να πετύχει
ο νέος αυτός θεσμός
Γράφει η Ελένη Χατζηδημητρίου*

Η

εφαρμογή του Καλλικράτη, προβλέπει
τη δημιουργία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών σε κάθε Δήμο.
Αδιαμφισβήτητα λοιπόν, αποτελεί χρέος
μας το να ανταποκριθούμε επιτυχώς ως
Δήμος σε αυτές τις προκλήσεις, αφού
είναι προφανές πως σε επίπεδο τοπικής,
κυρίως, κοινωνίας ο αλλοδαπός βιώνει
την καθημερινότητά του, εργάζεται, συντηρεί την οικογένεια και ανατρέφει τα παιδιά του, δραστηριοποιείται και συνάπτει
σχέσεις και δεσμούς με άτομα και συλλογικότητες. Στο επίπεδο αυτό διαμορφώνει
κατά πρώτο λόγο τη σχέση του με την ελληνική κοινωνία και σε μεγάλο βαθμό εδώ
κρίνεται η επιτυχία ή η αποτυχία της κοινωνικής του ένταξης.
Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να κάνουμε
τολμηρά βήματα, συνυπολογίζοντας πως
το ζήτημα των μεταναστών και της ένταξής
τους στις κοινωνίες υποδοχής αποτελεί
μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις για
την τοπική κοινωνία. Το ζήτημα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα σήμερα, στις δυσμενείς οικονομικές
συνθήκες ύφεσης και ανεργίας που πλήττουν τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα
του πληθυσμού, με απρόβλεπτες συνέπειες
για την κοινωνική συνοχή.
Με εξαιρετική επιτυχία για πρώτη φορά
στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, υλοποιείται
από τον Απρίλη πρόγραμμα μαθημάτων
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για μετανάστες. Τα σχολεία μεταναστών λειτουργούν και χρηματοδοτούνται στο
πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος
με τίτλο: “Εκπαίδευση των μεταναστών
στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ”, που διοργανώνεται από το
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) που ανήκει στο Υπουργείο
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Με τα μαθήματα αυτά δίνεται η ευκαιρία
στους νόμιμους μετανάστες οι οποίοι διαμένουν, ζουν και εργάζονται στο Δήμο
Αγίου Δημητρίου, να διδαχτούν ολοκληρωμένα και να μάθουν ουσιαστικά και με
τον ορθό τρόπο την ελληνική γλώσσα,
καθώς επίσης να έρθουν σε επαφή με τον
ελληνικό πολιτισμό και την Ιστορία.
Απώτερος στόχος του συγκεκριμένου
προγράμματος, αλλά και του Δήμου Αγ.
Δημητρίου που το υλοποιεί, τόσο από εκπαιδευτική, όσο και από κοινωνική
πλευρά, αποτελεί η ομαλή και εποικοδομητική ένταξη των μεταναστών στην ελληνική και τοπική κοινωνία, αλλά κυρίως η
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους
μέσα από την ουσιαστική γνώση της
χώρας που ζουν καθώς και ο αμφίδρομος
σεβασμός.
* Η Ελένη Χατζηδημητρίου είναι Δασκάλα,
Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Αγ. Δημητρίου με την παράταξη ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΠΟΛΗ & Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
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Ξεκινά η χορήγηση υποκατάστατων στο Ασκληπιείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Α

ρχισε η χορήγηση υποκαταστάτων από
τα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και προετοιμάζεται να γίνει το ίδιο και
στα νοσοκομεία της Αθήνας από τις
15.9.2011. Ανάμεσα στα νοσοκομεία της
Αττικής που θα χορηγεί υποκατάστατα είναι
και το Ασκληπιείο Βούλας.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η χορήγηση υποκαταστάτων από τα δημόσια νοσοκομεία είναι η άλλη πλευρά της πολιτικής που προωθεί αυτή την περίοδο η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και αφορά την
αποποινικοποίηση της χρήσης των ναρκωτικών, ενισχύοντας τη διαχείριση του προβλήματος.
Ολοι όσοι ασχολούνται με το θέμα, ειδικοί επιστήμονες και μη, γνωρίζουν ότι οι
υπηρεσίες απεξάρτησης είτε πρόκειται για
θεραπεία μέσω «στεγνών» θεραπευτικών
προγραμμάτων είτε για χορήγηση υποκαταστάτων πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένες μονάδες και εξειδικευμένο
προσωπικό. Το να ενταχθεί η υποκατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, ενέχει μεταξύ άλλων σοβαρούς κινδύνους τόσο για
το πλαίσιο των νοσοκομείων, για το προσωπικό, όσο και για τους ίδιους τους χρήστες. Αυτό στην πράξη σημαίνει
συρρίκνωση των ήδη υπαρχουσών δομών
υποκατάστασης, ασυντόνιστη, αποσπασματική και ανεξέλεγκτη χορήγηση οπιοειδών
από το ίδιο το κράτος. Η χορήγηση υποκατάστατων πρέπει να αφορά ειδικές πληθυσμιακές ομάδες και να πραγματοποιείται
από ειδικά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών. Την ίδια στιγμή οι νοσοκομειακές
δομές συγχωνεύονται και το προσωπικό
αποδεκατίζεται.

Με υποκριτικό τρόπο η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με τη χορήγηση υποκατάστατων διασφαλίζεται το δικαίωμα στη
θεραπεία και ότι θα εξαφανιστεί η «λίστα
της ντροπής».
Στην πραγματικότητα, το μόνο που εξασφαλίζεται είναι το δικαίωμα να θεωρείται
ασθενής πάσχων από χρόνια υποτροπιάζουσα νόσο και έχοντας το δικαίωμα της
πρόσβασης σε υπηρεσίες διά βίου χορήγησης υποκαταστάτων.
Πρόκειται για επικίνδυνη και αντιεπιστημονική προσέγγιση. Ο νέος που εμπλέκεται
στο πρόβλημα της χρήσης είναι εξαρτημένος από πολλές εξαρτησιογόνες ουσίες
ταυτόχρονα. Συνεπώς, η χορήγηση συνθετικών οπιοειδών (μεθαδόνη, βουπρενορφίνη κλπ) ως υποκατάστατων δε λύνει το
πρόβλημα. Μάλιστα σύμφωνα με στοιχεία
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα
ναρκωτικά, στη Δανία π.χ. υπολογίζεται ότι
οι θάνατοι από χρήση μεθαδόνης αγγίζουν
το 45%.
Κι ενώ η κυβέρνηση εμφανίζεται φειδωλή
στα προγράμματα υποκατάστασης την ίδια
ώρα περικόπτει κατά 50% τους προϋπολογισμούς των στεγνών προγραμμάτων του
ΚΕΘΕΑ και των Κέντρων Πρόληψης του
ΟΚΑΝΑ και της Τοπικής Διοίκησης. «Η Πολιτεία προτάσσει ως κυρίαρχη λύση τη χορήγηση υποκαταστάτων, κρατώντας τους
νέους δέσμιους των φαρμάκων και της συντήρησης, χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα για απεξάρτηση και προοπτική. Γιατί η
χορήγηση ενός υποκατάστατου δεν αποτελεί θεραπεία αλλά διαιώνιση της εξάρτησης
από νόμιμες και παράνομες ουσίες» τονίζουν 13 Σύλλογοι οικογένειας θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε ανοικτή
επιστολή τους (6.9.2011) προς τους
υπουργούς Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο και
Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο.

Η Λαϊκή Συσπείρωση διακηρύσσει ότι θα
συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της στη συγκρότηση ενός αντιναρκωτικού μετώπου,
που μαζί με το λαϊκό κίνημα και τους φορείς της πραγματικής απεξάρτησης θα διεκδικήσουν:
1. Άμεσα προγράμματα πρόληψης - θεραπείας - κοινωνικής επανένταξης, με επαρκή
χρηματοδότηση, κρατική, χωρίς καμιά εμπλοκή ιδιωτών.
2. Για την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση στη χρήση να δημιουργηθούν προγράμματα στα σχολεία, για εκπαιδευτικούς
και μαθητές, στη γειτονιά, αλλά και στους
χώρους εργασίας. Παράλληλα, για την υποστήριξη των οικογενειών στα θέματα αυτά
χρειάζεται να δημιουργηθούν σχολές γονέων. Η πρόληψη θα πρέπει να στοχεύει
στις αιτίες που οδηγούν στη χρήση και όχι
στις συνέπειές της.
3. Ειδικά προγράμματα πρέπει να στοχεύουν στις πιο ευάλωτες ομάδες με αυξημένη επικινδυνότητα να εμπλακούν στη
χρήση.
4. Να σταματήσει η άνιση μεταχείριση που
ευνοεί τους φορείς που δίνουν υποκατάστατα και δυσκολεύει το έργο των οργανισμών που στοχεύουν στην πλήρη
απεξάρτηση. Είναι απαραίτητη η άμεση ενίσχυση των στεγνών προγραμμάτων, που
δίνουν στους εξαρτημένους τη δυνατότητα
για απεμπλοκή από τη χρήση και την παραβατικότητα και στοχεύουν στην ένταξή τους
στην κοινωνία.
5. Την αναγκαία ενίσχυση με προσωπικό
και χρήματα των κέντρων πρόληψης όσο
και των στεγνών προγραμμάτων, δεδομένων των προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης και του παγώματος κάθε
πρόσληψης.

Σ. ΠΑΝΑΣ: Κατάλληλα τα νερά της λίμνης Βουλιαγμένης για κολύμβηση

Μ

ε αφορμή τη σκόπιμη παραπληροφόρηση των πολιτών από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου
μας περί δήθεν ακαταλληλότητας των
νερών της Ιαματικής Λίμνης Βουλιαγμένης
για κολύμβηση, σας γνωστοποιούμε ότι
σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης Αποτελεσμάτων μικροβιολογικής ανάλυσης
νερού (αρ. πρωτ. 5603/12-7-2011) του
Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας
που διαβιβάστηκαν στο Δήμο μας από το
Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου της οικείας Περιφέρειας, τα νερά της Λίμνης ανταποκρίνονται στα πρότυπα των απαιτήσεων
ποιότητας και είναι ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για κολύμβηση.
Επιπλέον σύμφωνα με την έκθεση δοκιμών
του ΙΓΜΕ της 21-7-2011, δεν παρατηρείται
ρύπανση του νερού της Λίμνης από νιτρικά
και η ποιότητα είναι στα επίπεδα ποσιμότητας, σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ περί
ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανά-

Απούσα η δημοτική αρχή
από την Ευρωπαϊκή Ημέρα
χωρίς Αυτοκίνητο

«Η

Ευρωπαϊκή
Ημέρα χωρίς
Αυτοκίνητο έρχεται να
μας υπενθυμίσει ότι
απλές, αλλά συλλογικές δράσεις προς μια
κοινή
κατεύθυνση
μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής σε
τοπικό επίπεδο.
Μία φιλική προς το
περιβάλλον συμπεριφορά, όπως η κίνηση
με τα πόδια ή ποδήλατο συμβάλλει στη
μείωση του κόστους
μετακίνησης, στη βελτίωση της υγείας μας αλλά και στην
αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος» δήλωσε ο
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, για τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο, ενώ συνέχισε:
«Με λύπη διαπιστώσαμε ότι η Δημοτική Αρχή αγνόησε παντελώς τη σημασία της σημερινής ημέρας και δεν κατόρθωσε
να οργανώσει καμία απολύτως δράση, όπως γίνεται σε χιλιάδες πόλεις ανά την Ευρώπη.
Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε σε θέση να συμμετέχουμε
και εμείς, ως Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε μια
τόσο σημαντική ημέρα, οργανώνοντας τουλάχιστον κάποια
πεζοπορία ή ποδηλατοδρομία που θα αναδείξει τη σημασία των μετακινήσεων χωρίς αυτοκίνητο».

Ημερίδα με θέμα: Ιαματικά Νερά, Ιαματικές Πηγές και Ιαματικός Τουρισμός
ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε
ο Σοροπτιμιστικός όμιλος Γλυφάδας- Βούλας- ΒουΜ
λιαγμένης «Νηρηίδες» τη Τετάρτη 21.9.2011 και ώρα

18:00 υπό την αιγίδα του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν η πρόεδρος και τα μέλη της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος, εκπρόσωποι των Τοπικών
και Περιφερειακών ομίλων και της Δημοτικής Αρχής.
Το καλωσόρισμα έγινε από την κα. Καλογερά Φωτεινή, Συντονίστρια Δ.Κ.Θ.Κ.Σ.Ε.Ε. ενώ την έναρξη της ημερίδας πραγματοποίησε ο κ. Σπυράγγελος Πανάς Αναπληρωτής
Δημάρχου, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην εξέλιξη της
υγείας του Δημάρχου κ. Κασιδόκωστα Γρηγόρη , συνεχάρη
τα μέλη του Ομίλου για το πολύ σημαντικό έργο που επιτελούν αλλά και για την εκπόνηση της εργασίας τους.
Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση γύρω από τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών νερών και λουτροπόλεων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ακούστηκαν
ενδιαφέρουσες μελέτες και ομιλίες για το σύνολο των
πηγών που υπάρχουν στη χώρα μας ενώ ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στη Λίμνη της Βουλιαγμένης.

Hackers χτύπησαν την ιστοσελίδα
της Παναγίτσας στη Βούλα
ο είδαμε κι αυτό. Μέσα στον Αύγουστο hackers χτύπησην την ιστοσελίδα του Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου ΒούΤ
λας, καταργώντας το περιεχόμενό της και αναρτώντας την

λωσης.
Τα παρατιθέμενα επίσημα στοιχεία καταρρίπτουν κάθε προσπάθεια παραπληροφόρησης που επιχειρήθηκε και η οποία

προκάλεσε σοβαρό αντίκτυπο στην κοινή
γνώμη αλλά και δυσφήμιση της περιοχής με
ταυτόχρονη απώλεια εσόδων του Δήμου
που προήλθε από τη μείωση εισιτηρίων.

σημαία τους αποτελούμενη από έξι αστέρια και τον χάρτη
του Κοσόβου.
Οι αυτοαποκαλούμενοι KOSOVA HACKERS απαιτούν την
αναγνώριση του Κοσόβου ως ανεξάρτητου κράτους και ζητούν από την Ελλάδα να σταματήσει την υποστήριξή της
προς την Σερβία.
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Η ασθένεια του Γρηγόρη Κασιδόκωστα και τα παρελκόμενά της

Μ

ετά την περιπέτεια της υγείας του Γρηγόρη Κασιδόκωστα που ως γνωστόν
υπέστη στο τέλος Αυγούστου εγκεφαλικό επεισόδιο, στο δήμο Βάρης- Βούλας - Βουλιαγμένης ουσιαστικά προκύπτει αυτή τη στιγμή
κενό εξουσίας αφού είναι άγνωστο εάν και πότε
θα επανέλθει ο Δήμαρχος στα καθήκοντά του.
Αυτή τη στιγμή χρέη Δημάρχου εκτελεί ο αντ’
αυτού Σπύρος Πανάς.
Με τη μακρά απουσία του δημάρχου από το
Δήμο, πυροδοτήθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο
και μία σειρά εξελίξεων.
Από τη στιγμή που εξέπνευσε η άδεια των τριάντα

ημερών που νόμιμα έχει δικαίωμα να πάρει ο δήμαρχος άρχισαν να μπαίνουν θέματα διαδοχής.
Με δημοσίευμα σε κυριακάτικο φύλλο επιχειρήθηκε να εμφανιστεί ως περίπου φυσικός διάδοχος του Γρηγόρη Κασιδόκωστα ο Σπύρος Πανάς,
πράγμα που όπως ήταν φυσικό και αυτονόητο
δημιούργησε ενδοπαραταξιακές αντιδράσεις.
Με ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τους δημοτικούς συμβούλους η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Ηλέκτρα Τσιριγώτη βάζει ανοιχτά πλέον το θέμα
της τήρησης των προβλεπόμενων από το Νόμο
για την αντικατάσταση του Δημάρχου, γιατί όπως

αναφέρει υπάρχει κενό εξουσίας και είναι θέμα
χρόνου για το Δήμο να υπάρξουν προβλήματα
σχετικά με τη νομιμότητα των αποφάσεων.
Υπεύθυνος κατά το Νόμο να κινήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται είναι ο πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος που στην περίπτωση
του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης στο
συνδυαμό του Γρηγόρη Κασιδόκωστα είναι η
κυρία Γεωργία Μαρτίνου.
Εν τω μεταξύ ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας βγήκε από το Ερρίκος Ντυνάν και βρίσκεται
στο Κέντρο Αποκατάστασης “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ”

Παιχνίδια διαδοχής με επάρσεις και αλαζονείες

Ο δημαρχεύων Σπύρος Πανάς δίνει την αίσθηση ότι θέλει να κρατηθεί στη θέση του
πάσει θυσία.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Ηλέκτρα Τσιριγώτη θέτει θέμα νομιμότητας στη λειτουργία του Δήμου.

Ο δ.σ. Διονύσης Κοντονής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας πως τα πράγματα
έχουν αρχίσει να γίνονται άγρια.

ΤΟΥ Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΑ - ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

συμβούλιο.
Οι απαντήσεις που δόθηκαν, από τον αναπληρωτή του Δημάρχου, κ. Πανά, δεν ήταν
σαφείς κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να
προκύψουν απορίες στα περισσότερα μέλη
για το εάν τελικά είναι σε θέση να επιστρέψει στα καθήκοντά του ο Δήμαρχος.
Δυστυχώς, ο νομοθέτης δεν ορίζει με σαφήνεια τι γίνεται στην περίπτωση που ο
Δήμαρχος δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, λόγω προβλήματος υγείας.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι δικαιούται
τριάντα μέρες "κανονικής" άδειας, η οποία
και εξαντλήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου.
Μένει να δούμε τι θα γνωμοδοτήσει το
νομικό γραφείο στο οποίο ανέθεσε ο
αναπληρωτής κ. Πανάς τη διευρεύνηση,
γεγονός το οποίο προκάλεσε έκπληξη.
Γιατί δηλαδή, ο κύριος Πανάς προτίμησε
ένα ιδιωτικό νομικό γραφείο (ακούσαμε
και για συνταγματολόγους) και όχι το Νομικό Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών
για την Αυτοδιοίκηση, που είναι και το
πλέον αρμόδιο για την ερμηνεία των
Νόμων.

Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, ο Δήμαρχος
για την επιπλέον άδεια που ίσως χρειαστεί,
θα πρέπει να πάρει ειδική άδεια από το δημοτικό συμβούλιο η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους τρεις μήνες συνολικά.

Η

πορεία της υγείας του Δημάρχου κ.
Κασιδόκωστα τον τελευταίο καιρό
έχει γίνει το επίκεντρο έντονης παραφιλολογίας και παρασκηνιακών ζυμώσεων.
Ήδη, όπως είχαμε γράψει, από τη δεύτερη
ημέρα κιόλας, στους διαδρόμους του νοσοκομείου, δελφίνοι έκαναν τον "προεκλογικό" τους αγώνα, την ώρα που
εκείνος έδινε μάχη για τη ζωή του.
Ωστόσο, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι
της παράταξης Κασιδόκωστα, σύμφωνα με
αποκλειστικές πληροφορίες, δέχτηκαν
ερωτήσεις στους διαδρόμους του "Ερρίκος Ντυνάν", από "Μνηστήρες, σχετικά με
την πρόθεση ψήφου τους, όταν προκύψει
η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη
νέου Δημάρχου.
Εν τω μεταξύ, όσο περνάει ο καιρός, οι αντιδράσεις για το πότε και εάν επανέλθει ο
κ. Κασιδοκωστας στα καθήκοντα του, γίνονται όλο και πιο έντονες με αποτέλεσμα
να τεθεί το θέμα στο τελευταίο δημοτικό

Το παρασκήνιο της διαδοχής
Στο παρασκήνιο λόγω και της απουσίας
του Δημάρχου γίνονται ισχυρές ζυμώσεις
και μυστικές συναντήσεις μεταξύ παραγόντων του δήμου για την επόμενη μέρα.
Τα μαχαίρια μεταξύ των δύο "αντιμαχόμενων" πλευρών έχουν αρχίσει ήδη να ακονίζονται. Οι προσωπικές στρατηγικές και
τα πισώπλατα μαχαιρώματα βρίσκονται
στην ημερήσια διάταξη, με συνέπεια το
έργο του δήμου να πηγαίνει πίσω και σοβαρά θέματα συνέχεια να αναβάλλονται.
"Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα" όπως θα
έλεγε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
Η μία πλευρά επιδιώκει την καθυστέρηση
των διαδικασιών αναπλήρωσης του Δημάρχου καθώς τώρα κατέχει την εξουσία
του δήμου και η άλλη πλευρά (ορθώς)

προσπαθεί να κινήσει τις διαδικασίες προκειμένου με τις διαδικασίες που προβλέπει
ο νόμος η πόλη να αποκτήσει κανονικό
Δήμαρχο και όχι Δημαρχεύοντα.
Γεγονός είναι ότι, όλοι γνωρίζουν την
πραγματική κατάσταση της υγείας του Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Τη γνωρίζουν ακόμα
και τα πιόνια τους, που τους κατευθύνουν
με μαεστρία ώστε να κυκλοφορούν φήμες
ότι ο Δήμαρχος έχει τη δυνατότητα να
υπογράφει χαρτιά και να συσκέπτεται με
τους συμβούλους του.
Το πιο τραγικό και συνάμα υποκριτικό
είναι, αντιδήμαρχος να λέει στις δημόσιες
εμφανίσεις του, ότι ο δήμαρχος σε λίγο
καιρό θα είναι κοντά μας και από την άλλη
να βλέπουμε "κατευθυνόμενο" ολοσέλιδο άρθρο σε κυριακιάτικη εφημερίδα το
οποίο περιγράφει το πόσο ικανός διάδοχος του Γρ. Κασιδόκωστα θα είναι αυτός
ο ίδιος! ‘’Έτσι φέρεται να έχει δηλώσει ο
Δήμαρχος”, όπως υποστηρίζει το άρθρο.
Αλήθεια, πότε;
Ευχόμαστε ειλικρινά, κάποια στιγμή ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας να βγει νικητής στον
μεγαλύτερο και δυσκολότερο αγώνα της
ζωής του, να γυρίσει πίσω και να τους
πάρει όλους με "τις πέτρες". Γιατί αυτό
τους αξίζει!
Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την ιστορία και τον μύθο που έχει
χτίσει με πολύ κόπο ο Γρ. Κασιδόκωστας
25 χρόνια στην Αυτοδιοίκηση.
Κλείνοντας θα σας μεταφέρω τη φράση
του πολύπειρου δημοτικού συμβούλου και
επί χρόνια προέδρου του ΔΣ και συνεργάτη του Γρ. Κασιδόκωστα στον πρώην
δήμο Βουλιαγμένης, Διονύση Κοντονή:
"Το θέμα του δημάρχου πρέπει να τελειώσει οπωσδήποτε και γρήγορα, γιατί τα
πράγματα έχουν αρχίσει να γίνονται
άγρια".
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παραπολιτικά
Τι εννοούσε ο Διονύσης Κοντονής;

Τ

ο θεσμικό κενό από την
απουσία του Δημάρχου
Γρηγόρη Κασιδόκωστα (για
τους γνωστούς λόγους
υγείας) πρέπει να κλείσει. Ότι
ακριβώς λέει ο Νόμος, αυτό
πρέπει να γίνει, είπε ο έμπειρος δημοτικός σύμβουλος
Διονύσης Κοντονής επικαλούμενος και την τοποθέτηση του Γιάννη Σκουμπούρη
που είχε μιλήσει πριν από
εκείνον για το συγκεκριμένο
θέμα.
Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει γιατί τα πράγματα αρχίζουν
και γίνονται λίγο άγρια!
Τι ακριβώς εννοούσε ο πρώην πρόεδρος του Δήμου Βουλιαγμένης και νυν δημοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης λέγοντας ότι τα πράγματα γίνονται λίγο άγρια;

Στα πάνω του...

Σ

τα πάνω του βρίσκεται τον τελευταίο καιρό ο αντιδήμαρχος
του δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς,
καθώς όλοι στο δημαρχείο τον αποκαλούν Δήμαρχο.
Ο Αντιδήμρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναπληρωτής
Δημάρχου, μετά την ασθένεια του Γρηγόρη Κασιδόκωστα έχει
επωμισθεί όλες τις ευθύνες του Δήμου.
Δικαιολογημένα λοιπόν τον αποκαλούν “Δήμαρχο”, ικανοποιώντας, έστω κι έτσι, την επιθυμία του, που ουδέποτε έκρυβε, να
γίνει κάποια στιγμή Δήμαρχος κανονικός.

Να δοθεί στο φως το πόρισμα για τη ΔΕΑΒ

Π

ληροφορηθήκαμε πως ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ορκωτών λογιστών στη Δημοτική Επιχείρηση του πρώην δήμου
Βούλας (ΔΕΑΒ).
Θα δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα και πότε;
Ελπίζουμε να μην υπερισχύσουν οι απόψεις μερικών παραγόντων
της δημοτικής αρχής που πληροφορίες μας φέρουν να θέλουν να
το κρατήσουν στο σκοτάδι.

?

Ιστορίες σεξουαλικής παρενόχλησης στα 3Β

Ε

ίχε και τέτοια η Βούλα μας και δε το
γνωρίζαμε!!Ο λόγος για "ερωτιάρη"
ανώτατο υπάλληλο του πρώην δήμου
Βούλας που παρενοχλούσε ερωτικά συνάδελφό του.
Μετά τις καταγγελίες της παθούσας διατάχθηκε ΕΔΕ η οποία ανατέθηκε σε
υπάλληλο του Δήμου Λαυρίου για ευνόητους λόγους. Δυστυχώς, όμως, η
συγκεκριμένη υπάλληλος ασθένησε και
απεβίωσε.
Σήμερα, υπάρχει, μετά από εντολή της
Περιφέρειας, νέα ΕΔΕ η οποία διενεργείται από δημοτική υπάλληλο
του πρώην Δήμου Βουλιαγμένης.
Ο εν λόγω κύριος, που δεν συγκεντρώνει και τις καλύτερες μαρτυρίες ήταν εκ των... “εκλεκτών” του απελθόντος Δημάρχου Γ. Μάντεση. Τώρα βέβαια, προσπαθεί να αποκτήσει την εύνοια του κυρίου
Αντιδημάρχου, του Α/Α Σπύρου Πανά (και απ’ όσο μαθαίνουμε)
δείχνει να τα καταφέρνει. (Ο κ. Αντιδήμαρχος τις γνωρίζει άραγε
αυτές τις ιστορίες;).
Υ.Γ. Πληροφορίες μας φέρουν πως υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό
που τσουρουφλίζει στην κυριολεξία τον "ερωτιάρη" ανώτατο υπάλληλο.

Εκτός εαυτού ο Σπύρος Πανάς
Ε

κτός εαυτού βγήκε ο Δημαρχεύων του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Σπύρος Πανάς όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να πιστοποιήσει, όπως τον είχε κατηγορήσει σε
προηγούμενο συμβούλιο ο κ. Πανάς, ότι
δεν "ζει σε άλλη πόλη" και "ότι έχει επαφή
με την πραγματικότητα" σχετικά με την
προβληματική κατάσταση στον τομέα της
καθαριότητας, χρησιμοποίησε την πρακτική, που δημοτική σύμβουλος της δημοτικής αρχής σήμερα, χρησιμοποιούσε όταν
ήταν αντιπολίτευση.
Παρουσίασε φωτογραφίες με σωρούς
σκουπιδιών και μπάζων.
Χάνοντας εντελώς την ψυχραιμία του ο κ.
Πανάς και χτυπώντας το χέρι στο έδρανο,
ζήτησε από τον κύριε Κωνσταντέλλο να
ντραπεί γι' αυτή του την κίνηση λέγοντας
μάλιστα το εξής αμίμητο, ότι "δεν μπορείτε
κύριε Κωνσταντέλλο να χωνέψετε ότι σας
νίκησε η πόλη με τους 5.000 ψηφοφόρους, γι' αυτό τα κάνετε αυτά".
Επιεικώς κρίνουμε άκομψο το στυλ τόσο
του κυρίου Πανά όσο και άλλων Δημοτικών Συμβούλων της Διοίκησης και άστοχη
την παρατήρηση για το ποιος νίκησε ποιον.
Άραγε αναλογίστηκε ο κ. Πανάς τι ποσοστό θα πάρει αν κατεβεί μόνος του στις
εκλογές, χωρίς την ασπίδα και το μύθο του
Γρηγόρη Κασιδόκωστα;
Το εκλογικό σώμα δεν είναι ύλη ακίνητη,
κύριε Πανά. Ακούει, βλέπει, μαθαίνει κρίνει και περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Πέρασαν οι εποχές που του αρκούσε ένα

καλοφροντισμένο παρτέρι.
Άλλο η Βουλιαγμένη που ουσιαστικά είναι
ένα μικρό χωριό που το προίκισε ο Θεός
με φυσικές ομορφιές και με ειδική κατηγορία ψηφοφόρων και άλλο ο καλλικρατικός
δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με
τη διαφορετική πληθυσμιακή σύνθεση και
τα πολλά προβλήματα.
Τελειώνοντας θα ήθελα να δώσω μια καλοπροαίρετη συμβουλή σαν κάτοικος και
ψηφοφόρος της περιοχής. Ο κόσμος σήμερα έχει πάρα πολλά προβλήματα και ελάχιστες ανοχές για να μπορέσει να ανεχθεί
και τον αυταρχισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκης.
Σκύψτε στα προβλήματα του κόσμου, από
τα πιο απλά, ως τα πιο σύνθετα. Δείξτε
πνεύμα συνεργασίας και αφήστε στην άκρη
το "σας νικήσαμε, σας νικήσαμε".

Όλα θα είχαν τελειώσει γρήγορα, και σήμερα δεν θα είχαμε κανένα έρεισμα να
γράφουμε αυτό το κείμενο, αν την ώρα
που ο κύριος Κωνσταντέλλος έδειχε τις
φωτογραφίες, του απαντούσατε: "ναι,
κύριε Κωνσταντέλλο, ευχαριστούμε για την
υπόδειξη, θα προσπαθήσουμε περισσότερο".
Μετά από αυτό το επεισόδιο ο πρόεδρος
του Δ.Σ. διέκοψε τη συνεδρίαση για 10
λεπτά για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και
όταν επανήλθαν όλοι στις θέσεις τους ο
κύριος Πανάς αφού είπε ότι κατά την
άποψή του δεν είναι ο σωστός τρόπος να
ασκείται αντιπολίτευση από την πλευρά
Κωνσταντέλλου ζήτησε κατανόηση και συγνώμη για την έκρηξή του και δήλωσε
φίλος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

"Ανίκανους" τους ανεβάζει, "άχρηστους" τους κατεβάζει...

Σ

ε χορό ποδοσφαιρικής ομάδας στα
Νότια Προάστια, δημοτικός "άρχοντας" στόλιζε με τις λέξεις "ανίκανοι" και
"άχρηστοι" συναδέλφους του αντιδημάρχους παρουσία του Προέδρου της ομάδας
και δημοτικών συμβούλων, προβάλλοντας
το έργο του και το υπέρμετρο ΕΓΩ του.

Το αποτέλεσμα; Μαύρισαν τα καλάμια από
τις κλωτσιές που έδινε ο ένας στον άλλο
κάτω από το τραπέζι...
Εν τω μεταξύ, ο εν λόγω δημοτικός "άρχοντας" λόγω και των ειδικών συνθηκών
που επικρατούν στην παράταξή του, έχει
πυκνώσει τις εμφανίσεις του σε εκδηλώ-

σεις και πλατείες του δήμου του, εκπλήσσοντας τους θαμώνες που σχολιάζουν αρνητικά αυτές του τις δραστηριότητες, αφού
ο εν λόγω κύριος μέχρι τώρα ήταν εξαφανισμένος από παντού.
Παράφραση: "Το χρήμα πολύ εμίσησαν,
την εξουσία ουδείς".

Τα ξήλωσε όλα... για την ιδιαιτέρα του

A

ναταραχή προκλήθηκε στο Δημαρχείο
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης από τις
"οικοδομικές εργασίες" στην αίθουσα του
δημοτικού συμβουλίου.
Απόντος του δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα, παρατηρούνται αρρυθμίες, υπερβολές και αλαζονικές συμπεριφορές.
Χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση και
χωρίς έγκριση δαπάνης ο Αντιδήμαρχος
Σπύρος Πανάς αποφάσισε να αλλάξει την
ιστορική μορφή της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου δημιουργώντας καινούργιο γραφείο προκειμένου να
μεταστεγαστεί εκεί η πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου η οποία βέβαια μέχρι
τώρα στεγαζόταν σε γραφείο δίπλα στο
γραφείο του κυρίου Αντιδημάρχου.
Ευλόγως θα αναρωτηθούν οι αναγνώστες
για ποιο λόγο αδειάζει το γραφείο της
Πρόεδρου του Τοπικού Συμβουλίου. Μα
για τις ανάγκες όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, της καινούργιας συμ-

βούλου επί των οικονομικών.
Της Οικονομικής Συμβούλου που προεκλογικά εκτελούσε χρέη ιδιαιτέρας γραμματέως του κυρίου Πανά. Η οποία βεβαίως
κατέχει πτυχίο Οικονομικών αλλά δεδομένου ότι πήρε το πτυχίο της πρόσφατα η εμπειρία που διαθέτει είναι από μηδενική έως
ελάχιστη. Προφανώς όμως αρκετή για να
συμβουλεύει τον κύριο Αντιδήμαρχο για
τα Οικονομικά ενός Δήμου και μάλιστα
Καλλικρατικού όπως ο Δήμος Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης.
Φέρεται δε, ότι οι αρμοδιότητές της θα
είναι πολλαπλές αφού πληροφορίες μας
φέρουν ότι εκτός από τις οικονομικές συμβουλές θα αναλάβει και το γραφείο τύπου
στο Δήμο, μένει όμως να το επιβεβαιώσουμε...
Το γεγονός αυτό, με την παράτυπη τροποποίηση του συγκεκριμένου χώρου,
έφτασε στα αυτιά του αρχηγού της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Γρ. Κωνσταντέλου,

ο οποίος στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο
δημαρχιακό μέγαρο για να ζητήσει εξηγήσεις, αλλά και να αποτρέψει την παράτυπη
πράξη του κ. Πανά.
Εκεί, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες
πηγές, ο κ. Κωνσταντέλος «άστραψε»και
«βρόντηξε» κάτι που προκάλεσε την άμεση
παρέμβαση κορυφαίου δημοτικού στελέχους, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε εντολή
να σταματήσουν οι εργασίες.
Όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν Δήμο, ο
οποίος απαρτίζεται από μια ομάδα που δεν
έχει... «προπονητή». Και όταν απουσιάζει
λόγω ασθένειας ο προπονητής, (μακάρι να
επιστρέψει δριμύτερος στα καθήκοντά του
ο κ. Κασιδόκωστας) τότε, αρχίζουμε να
βλέπουμε αρχηγικές συμπεριφορές με αλαζονικές τάσεις.
Η αλαζονεία, σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς, είναι εξουσιαστική συμπεριφορά.
Αυτό είναι γνωστό και δε χρειάζεται να το
αναλύσουμε περισσότερο.
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Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Μεγάλη ζηµιά στην Εθνική Ασφαλιστική
από την δράση συµµορίας

Συνελήφθη συμμορία ληστών που
χτυπούσε τα ΕΛ.ΤΑ.

Σ

τη φάκα της ΕΛ.ΑΣ. η συμμορία των
ληστών που χτυπούσε κυρίως υποκαταστήματα των ΕΛ.ΤΑ., ενώ κατά τη
διάρκεια μιας ληστείας που διέπραξαν ,
πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα στο χέρι.
Το τελευταίο τους χτύπημα την περασμένη εβδομάδα στο υποκατάστημα
των ΕΛ.ΤΑ. στη Γλυφάδα, πίεσε περισσότερο τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.
να θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιο για
τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κακοποιών που είχαν γίνει ο φόβος και ο
τρόμος για πελάτες και προσωπικό των
ΕΛ.ΤΑ.
Σε διάστημα λιγότερο από των πέντε
ημερών και μετά από ένα πρωτοφανές
ανθρωποκυνηγητό ,οι αστυνομικοί κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε
έναν 26χρονο Αλβανό, βασικό μέλος
της συμμορίας ,ενώ έχουν εξαπολύσει
ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του
συνεργού του.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν άλλους δυο Αλβανούς ηλικίας 23,
και 25 ετών, επειδή είχαν δώσει τη μοτοσικλέτα τους στους δυο ληστές προκείμενου να επιχειρήσουν την τελευταία
τους επιδρομή στο υποκατάστημα των
ΕΛ.ΤΑ. στη Γλυφάδα.
Στη συγκεκριμένη ληστεία οι δυο Αλβανοί εισέβαλλαν οπλισμένοι με υποπολυβόλα τύπου Καλασνικοφ στο
υποκατάστημα. Κατά τη διαφυγή τους οι
αδίστακτοι ληστές πυροβόλησαν στον
αέρα για εκφοβισμό, αδιαφορώντας για
το εάν εκείνη τη στιγμή μέσα στο υποκατάστημα βρισκόταν κόσμος. Ένας
από του κάλυκες, εξοστρακίστηκε με
αποτέλεσμα να τραυματίσει στο χέρι μια
54χρονη η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας για να
τις παραχθούν οι πρώτες βοήθειες.
Όπως προέκυψε από την προανάκριση
μέσα σε διάστημα τριών μηνών οι δυο
νεαροί Αλβανοί είχαν ληστέψει τουλάχιστον οχτώ υποκαταστήματα στην
Βάρκιζα, στην Κερατέα, στα Σπάτα, στην
Παλλήνη, στον Άγιο Στέφανο, στα
Γλυκά Νερά, και στην Νέα Ερυθραία.
Μάλιστα, όπως εξήγησε αρμόδιος
αξιωματικός της ασφάλειας, εάν η συγκεκριμένη σπείρα συνέχιζε την παράνομη δραστηριότητα της ,πιθανόν να
είχαμε θρηνήσει και θύματα, αφού στις
περισσότερες περιπτώσεις ,δε δίσταζαν
να κάνουν χρήση των όπλων τους, πυροβολώντας στον αέρα για εκφοβισμό.
Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες
για τον εντοπισμό τού συνεργού τού
26χρονου και κυρίως για τον εντοπισμό των οπλών τύπου Καλάσνικοφ που
χρησιμοποιούν οι αδίστακτοι ληστές. Κι
αυτό γιατί ο ληστής που διαφεύγει έχει
στα χέρια του αρκετά όπλα για να μπορέσει να συστήσει νέα εγκληματική
ομάδα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
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Ε

ξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία μεγάλο κύκλωμα που με εικονικές ή
ανύπαρκτες ζημιές αυτοκινήτων καταχράστηκε μεγάλο χρηματικό
ποσό από ασφαλιστική εταιρεία
Κύκλωμα από υπαλλήλους ασφαλιστικής εταιρείας, πραγματογνώμονες, ασφαλιστικούς πράκτορες
καθώς και έναν ιδιοκτήτη συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, το
οποίο καταχράσθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό από την Εθνική Ασφαλιστική με ανύπαρκτες, εικονικές ή
υπερκοστολογημένες ζημιές σε
οχήματα εξαρθρώθηκε, χθες
(21.09.11) στη Θεσσαλονίκη,
ύστερα από πολυήμερες έρευνες της
Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Στην εξάρθρωση του κυκλώματος
συνέδραμαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ενώ
σημαντικός ήταν ο ρόλος των αρμόδιων ελεγκτών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στον
εντοπισμό των ενδείξεων για τη
δράση του κυκλώματος και στην μετέπειτα υποστήριξη των αστυνομικών
ερευνών.
Στις 182 ενδεικτικές υποθέσεις – φακέλους που εξετάσθηκαν, διαπιστώθηκε η παράνομη είσπραξη
αποζημιώσεων, συνολικού ύψους
1.172.136 ευρώ, που προέκυψαν
από εικονικές ή ανύπαρκτες ζημιές
οχημάτων από τροχαία ατυχήματα,

κακόβουλες ενέργειες τρίτων, βλάβες
από φυσικές καταστροφές, θραύσεις
κρυστάλλων κλπ. Επίσης, όπως διαπιστώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις,
σε πραγματικές ζημιές οχημάτων που
είχαν κοστολογηθεί και είχαν εισπραχθεί κανονικά τα αντίστοιχα
ποσά από τους δικαιούχους, τα μέλη
του κυκλώματος είχαν εισπράξει μεγαλύτερα ποσά, ως αποζημιώσεις, εν
αγνοία των δικαιούχων.
Με την ολοκλήρωση της έρευνας των
182 ύποπτων φακέλων περατώθηκε
και η πρώτη φάση των αστυνομικών
ερευνών, που άρχισαν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2011,
ύστερα από σχετική καταγγελία των
αρμόδιων ελεγκτικών αρχών του
Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο έλεγχος και άλλων φακέλων στο
Υποκατάστημα Εθνικής Ασφαλιστικής
στη Θεσσαλονίκη, από τους αρμόδιους ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για
τον εντοπισμό και άλλων παρομοίων
περιπτώσεων συνεχίζεται.
Η δράση του κυκλώματος - εγκληματικής οργάνωσης, που δρούσε στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης, προσδιορίζεται τουλάχιστον από το έτος
2008, αφορούσε στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων της Εθνικής Ασφαλιστικής και συμμετείχαν, από τη μέχρι
τώρα αστυνομική έρευνα, δώδεκα
(12) άτομα. Ειδικότερα, πέντε (5)
υπάλληλοι του Τομέα Ζημιών και
Αναλήψεων του Υποκαταστήματος
Θεσσαλονίκης, δύο (2) συμβεβλημένοι πραγματογνώμονες, δύο (2)
ασφαλιστικοί πράκτορες, καθώς και
ένας (1) ιδιοκτήτης συνεργείου απο-

κατάστασης ζημιών οχημάτων και
πώλησης ανταλλακτικών με δύο (2)
συγγενικά του πρόσωπα.
Οι έντεκα από τους εμπλεκόμενους
στο κύκλωμα εξαπάτησης της Εθνικής
Ασφαλιστικής έχουν συλληφθεί στο
όρια του αυτοφώρου, ενώ ένας
ακόμα, που κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα, δεν συνελήφθη
καθόσον δεν συνέτρεχαν τα κριτήρια
της αυτόφωρης διαδικασίας.
Κατά τη διάρκεια της ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, που εκδηλώθηκε
ταυτόχρονα, από χθες το πρωί σε
πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης,
της Βέροιας και των Γιαννιτσών,
πραγματοποιήθηκαν είκοσι τέσσερις
(24) έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις,
γραφεία, καταστήματα, συνεργεία επισκευής οχημάτων, εξοχικές κατοικίες,
παρουσία δέκα (10) Εισαγγελικών
Λειτουργών.
Ειδικότερα, από την έρευνα που
έγινε, στην Αθήνα αλλά και στο Υποκατάστημα της Ασφαλιστικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, στους 182
ύποπτους φακέλους ζημιών, διαπιστώθηκε ότι:
Σε 110 φακέλους έχουν επισυναφθεί
450 πλαστά τιμολόγια, συνολικού
ποσού 683.811,10 ευρώ, τα οποία
φέρονται ότι εκδόθηκαν από 11 συνεργεία αυτοκινήτων, εκ των οποίων
τα 10 είναι ανύπαρκτα.
Σε 50 φακέλους, που αφορούν σε
αποζημιώσεις συνολικού ποσού
288.182 ευρώ, έχουν επισυναφθεί,
στην αντίστοιχη Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης, (ίδιες) φωτογραφίες
οχημάτων που απεικονίζουν την ίδια
ζημία.
Σε 5 φακέλους, σε διαφορετικές πε-

ριπτώσεις αποζημιώσεων, χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες του ιδίου
οχήματος, με τρεις διαφορετικές πινακίδες κυκλοφορίας.
Σε 97 φακέλους, που αφορούν σε
αποζημιώσεις βλαβών οχημάτων, συνολικού ποσού 576.147 ευρώ, η
ζημία για την οποία καταβλήθηκε
αποζημίωση, είναι μικρότερη – αναντίστοιχη από την τελικώς καταβληθείσα αποζημίωση.
172 επιταγές αποζημίωσης, συνολικού ποσού 723.990 ευρώ, που
έχουν εκδοθεί σε ονόματα δήθεν ζημιωθέντων, εισπράχθηκαν από μη δικαιούχους με οπισθογράφηση του
σώματος της επιταγής.
Σε 154 φακέλους, γνωματεύονται, πιστοποιούνται και εγκρίνονται αποζημιώσεις για ζημίες μεγαλύτερου
κόστους του πραγματικού.
Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν
στα σπίτια, τα γραφεία και τις εξοχικές κατοικίες των εμπλεκομένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ
άλλων:
Δέκα πέντε (15) μηχανικές σφραγίδες
με στοιχεία διαφόρων ανύπαρκτων
εταιρειών των οποίων πλαστά τιμολόγια & αποδείξεις παροχής υπηρεσιών είχαν βρεθεί σε φακέλους
αποζημιώσεων εικονικών ζημιών
οχημάτων
Αποδείξεις Πληρωμής, διαφόρων
χρηματικών ποσών, τα οποία υπέχουν και θέση εντάλματος στο ταμείο
της Ασφαλιστικής Εταιρείας, με διάφορα ονόματα δικαιούχων
Μπλοκ Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών και στελέχη πλαστών Τιμολογίων.
Ιδιόχειρες σημειώσεις με στοιχεία
οχημάτων, ονομάτων, ΑΦΜ και αυτοσχέδια σκαριφήματα σημείων σύγκρουσης οχημάτων.
Πλήθος φωτογραφιών, στις οποίες
απεικονίζονται οχήματα που φέρουν
εικονικές ζημιές.
Ιδιόχειρες σημειώσεις που αναγράφουν αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων, ονόματα πραγματογνωμόνων,
χρηματικά ποσά και αυτοσχέδια σκαριφήματα σημείων σύγκρουσης οχημάτων.
Βιβλιάρια καταθέσεων διαφόρων
τραπεζών.
Οι έντεκα συλληφθέντες οδηγήθηκαν
σήμερα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελλειοδικών Θεσσαλονίκης και παραπέμφθηκαν σε Τακτικό Ανακριτή για
να απολογηθούν.
Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν
είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και
αφορούν, κατά περίπτωση, τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την
απάτη σε συνδυασμό με τις διατάξεις
για τους καταχραστές του δημοσίου,
την πλαστογραφία, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Ο Αναπληρωτής του ∆ηµάρχου κ. Πανάς,
«βόλεψε» την ιδιαιτέρα του στο ∆ήµο των 3Β
λοιπα θα χρησιμοποιηθούν για υπηρεσιακούς λόγους».
Βιώνουμε μια από τις πιο δύσκολες οικονομικές
καταστάσεις και σίγουρα αυτό που όλοι θέλουμε
είναι την επόμενη μέρα να έχουμε τη δουλειά
μας… Καταλαβαίνουμε και κατανοούμε απόλυτα
την αγωνία ενός νέου ανθρώπου που έχοντας
τελειώσει το πανεπιστήμιο πασχίζει με οποιοδήποτε τρόπο να βρει μια θέση εργασίας, μια θέση
που θα έχει να κάνει με το αντικείμενο των σπουδών του αλλά και εάν αυτό δεν είναι δυνατό μια
οποιαδήποτε δουλειά που θα μπορεί να του εξασφαλίσει έναν μισθό.
Αυτό όμως που δεν μπορούμε να καταλάβουμε
είναι το εξής: πώς και γιατί επέλεξαν να προσλάβουν μια άπειρη επαγγελματικά κοπέλα σε μια
τόσο νευραλγική θέση, τη θέση του ειδικού συμβούλου σε θέματα οικονομίας, σε έναν Δήμο που
ο ετήσιος προϋπολογισμός του φτάνει τα
78.000.000 ευρω;
Η κ. Κριτσάλη πληροί τις προϋποθέσεις και τα
προσόντα για την συγκεκριμένη θέση;
Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κυρία προεκλογικά εκτελούσε χρέη ιδιαιτέρας του κ. Πανά
έπαιξε τελικά ρόλο στην πρόσληψή της;
Πόσα βιογραφικά μελέτησαν και τελικά απέρριψαν οι αρμόδιοι του Δήμου για να καταλήξουν
στην επιλογή της κ. Κριτσάλη;
Αυτά και αλλά πολλά, αξιοκρατικά κυρίως, θέματα προκύπτουν από την σκανδαλώδη πρόσληψη της κ. Κριτσάλη όπου το μεγαλύτερο
μερίδιο ευθύνης φέρει, αναμφισβήτητα, ο κ.
Πανάς
Το θεσμικό κενό που προκύπτει από την απουσία του κ. Γ. Κασιδόκωστα γίνεται κάθε μέρα όλο
και πιο αισθητό. Αυθαίρετες αποφάσεις παίρνονται μέσα σε μια νύχτα κάτι που δείχνει την έπαρση
και την αλαζονεία ανθρώπων που δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν τον εαυτό τους σε μια
τέτοια θέση.

ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Μ

ε την πρόσληψη της 23χρονης ιδιαιτέρας του αναπληρωτή Δημάρχου κ.
Πανά, ασχοληθήκαμε στο παρελθόν
μέσα από το vimaonline και σήμερα επανερχόμαστε παραθέτοντας αυτούσια τη σύμβασή
της.
«Η κ. Κριτσάλη Μαρία του Αγγέλου, με απόφαση
η οποία φέρει αρ. πρωτοκόλλου 52309, προσελήφθη ως Ειδική Σύμβουλος για την παροχή συμβουλών σε θέματα οικονομικής φύσεως του
Δήμου, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου
Χρόνου, με τους εξής όρους και συμφωνίες, τις
οποίες και αυτή αποδέχτηκε:
Α. Η Ειδική Σύμβουλος, δεν παρεμβάλλεται στην
οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα και η θέση
της δεν έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας
αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, τα καθήκοντα της είναι επιτελικά και δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες
οποιασδήποτε μορφής.
Β. Οι αποδοχές της Ειδικής Συμβούλου, θα καθορίζονται σύμφωνα με το ΦΕΚ 85/26-02-08
εύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων
Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα, τον Ν.3205/03 με τις τροποποιήσεις του όπως αυτές ισχύουν σήμερα και
σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3584/07.
Γ. Οι αποδοχές χορηγούνται για την παροχή
των ανωτέρω υπηρεσιών, κατά πλήρη απασχόληση. Το σύνολο των ωρών απασχόλησης της Ειδικής Συμβούλου, θα είναι τόσες ώρες

Ως ειδική σύμβουλος επί των οικονομικών προσελήφθη στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης η κυρία Μαρία Κριτσάλη, η οποία εκτελούσε προεκλογικά χρέη γραμματέως του κυρίου
αναπληρωτή δημάρχου Σπύρου Πανά. Η κυρία Κριτσάλη είναι περίπου 23 χρονών και πήρε το
πτυχίο της πριν από λίγους μήνες.
εβδομαδιαίως, όσες θα είναι οι εκάστοτε ώρες
της εβδομαδιαίας απασχόλησης του μονίμου διοικητικού προσωπικού του Δήμου. Η απασχόληση της αυτή, θα είναι ανεξάρτητη από το
ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου
και συμπληρώνεται ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες παροχής υπηρεσιών στον Δήμαρχο. Για περιπτώσεις που η απασχόληση
υπερβαίνει το ανωτέρω σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, η Ειδική Σύμβουλος ουδεμίας άλλης αμοιβής δικαιούται.
Δ. Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο

είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους την συγκατάθεση τους
για την διατήρησή τους.
Ε. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Συμβούλου ή της αποχώρησής του Δημάρχου, η λύση
της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και
αζημίως για το φορέα, η δε σχετική πράξη έχει
διαπιστωτικό χαρακτήρα.
ΣΤ. Η υποχρέωσή της για την παροχή υπηρεσιών, αρχίζει από την 01-09- 2011. Μετά την
ανάγνωση και βεβαίωση της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα [4] αντίτυπα,
έλαβε ο καθένας από ένα [1] αντίτυπο, τα δε υπό-

Ας μας πει ο κύριος Πανάς, πόσα βιογραφικά
απέρριψε για να προτιμήσει της κυρίας Κριτσάλη ως το καταλληλότερο;

ΒΗΜΑ & Αθλητισμός
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Α.Γ.Ο.Γ. ΕΥΡΥΑΛΗ
Αρχή προετοιμασίας για το ανδρικό

Τ

ο ανδρικό τμήμα της ομάδας ξεκίνησε την προετοιμασία ενόψει
του νέου πρωταθλήματος της Α' κατηγορίας ΕΣΠΕΔΑ την Δευτέρα 29 Αυγούστου.
Η Διοίκηση του ΑΓΟΓ καλοσωρίζει τους 4 νέους αθλητές και τους
εύχεται υγεία και καλή επιτυχία .Από την ομάδα μεταγράφηκε ο
Ζώης Αλέξανδρος στον ΑΟΝΑ ,στον οποίο ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία .
Η σύνθεση της ομάδας για το νέο πρωτάθλημα είναι :
ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ:
1. Μαγκλάρας Παναγιώτης(Α)
2. Πλυτάς Απόστολος(Κ)
3. Δραγώτης Αλέξανδρος(Κ)
4. Κόντος Δημήτρης(L)
5. Σάρρος Γιώργος(Α)
6. Ριζούλης Βάιος(Α)
7. Μπακογιάννης Ηλίας (Κ)
8. Ορφανίδης Αλέξανδρος(Δ)
9. Σωτηρόπουλος Νίκος(Δ)
10.Λυμπερόγιαννης Ηλίας (Π)
11.Μητσάκης Ανδέας(Α)
12.Στουραίτης Αλέξανδρος (Κ)
13.Πολίτης Βασίλης(L)
14.Παπαδάκης Γιώργος(Δ-από ΑΟ ΖΩΗ)
15.Πέττας Βαγγέλης (Π-από ΠΑΝΙΩΝΙΟ)
16.Σουγιοτζόγλου Ερρίκος (Α- από ΑΟ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ ΒΑΡΗ)
17.Σαγιαδινός Στάθης(Π-από ΑΡΜΕΝΙΚΗ).
Προπονητής Χαμπίπης Παναγιώτης
Ο αθλητής Δραγώτης Ιωάννης εκτίει την στρατιωτική του θητεία
στον Έβρο και του ευχόμαστε ~καλός πολίτης~.
Οι στόχοι της ομάδας για την νέα χρονιά είναι να παίξει ποιοτικό
βόλλευ, πρωταγωνιστικό ρόλο και να πλασαριστεί στην τετράδα
που οδηγεί στα play-off.

Αγιασμός των τμημάτων του Α.Ο Δάφνη

Τ

ην Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00, πραγματοποιήθηκε
ο ετήσιος αγιασμός του Αθλητικού Ομίλου Δάφνη Αγίου Δημητρίου στο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ επί των οδών Αγίου Δημητρίου και
Θεομήτορος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η Δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου, ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού - Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δημήτριος Λούκος, ο Δημοτικός Σύμβουλος
και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δημιουργική Ενότητα για Ανθρώπινη Πόλη Θεοφάνης Οικονομάκος, ο Δημοτικός Σύμβουλος και
επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ώρα για Δ.Ρ.Α.Σ.Υ. Νικόλαος
Βρεττός και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μάρκος Βαζαίος και Χαράλαμπος
Μπαζιώνης.
Σύντομο χαιρετισμό και ευχές για την νέα αθλητική χρονιά στους αθλητές, στους προπονητές, στους γονείς και στα μέλη του Δ.Σ. απεύθυναν
η Δήμαρχος και οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων.
Ο Γενικός Αρχηγός του μπάσκετ Ηλίας Φωτεινάκης, εκ μέρους του Διοικητικού, Συμβουλίου τόνισε πως η εκδήλωση του αγιασμού αποτελεί
την αρχή μιας σειράς εκδηλώσεων, οι οποίες θα κορυφωθούν μέσα
στο 2012, έτος κατά το οποίο ο Όμιλος κλείνει τα 40 Χρόνια Προσφοράς του στον Κοινωνικό Αθλητισμό της Πόλης.
Τον λόγο έλαβε ο Υπεύθυνος του Γυναικείου Μπάσκετ Φώτιος Παγώνης, ο οποίος αναφέρθηκε στο νεοϊδρυθέν τμήμα και στους στόχους
του.
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Αγώνας Magna Grecia 2011
50 χρόνια Πανελλήνιος Όμιλος Ανοικτής Θάλασσας
Σ

τα πλαίσια του εορτασμού
για τα 50 χρόνια του Πανελλήνιου Ομίλου Ανοικτής
Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως και τις
15 Αυγούστου οργανωμένη
επίσκεψη και αγώνες ιστιοπλοϊκών σκαφών στην Gallipoli
(Kαλή-πόλις των αρχαίων Ελλήνων) της νότιας Ιταλίας.
Έλαβαν συνολικά μέρος 16
σκάφη από διάφορους ελληνικούς ομίλους. Τέσσερα σκάφη,
δηλαδή το ¼ του στόλου έφτασαν στην Ιταλία από τη Βούλα
εκπροσωπώντας τον ΝΑΟΒ. Τα
πληρώματα των σκαφών είχαν
την ευκαιρία να επισκεφθούν
μερικά από τα Ελληνόφωνα
χωριά της Απούλιας στην περιοχή της Grecia Salentina και
το ετήσιο πανηγύρι των βραδιών της ταραντούλας (La
Notte dela Taranta) με την τοπική μουσική Pizzica Greca και
τραγούδια στην τοπική Ελληνική διάλεκτο τα Griko.
Τα σκάφη του ΝΑΟΒ ήταν τα :
NEXUS με κυβερνήτη τον Α.
Καλπάκα
ΝΑΥΤΙΛΟΣ VI με κυβερνήτη
τον Δ. Κουτσούκο
ΣΥΝΘΙΑ II με κυβερνήτη τον
Γρ. Φρυδά
ΣΕΜΕΛΗ II με κυβερνήτη τον
Η. Βασιλειάδη
Διοργανώθηκαν 2 ιστιοπλοϊκοί
αγώνες, ο πρώτος τοπικός αγώνας στην Gallipoli και ο δεύτερος από την Gallipoli στο

Δύο από τα σκάφη του ΝΑΟΒ στο λιμάνι της Gallipoli
ακρωτήριο Santa Maria di
Leuca το νοτιότερο άκρο της
Αδριατικής.
Στην κατηγορία ORC CLUB
στον τοπικό αγώνα της Gallipoli ήρθε πρώτο το ΣΕΜΕΛΗ
ΙΙ ενώ στον αγώνα της Santa
Maria di Leuca ήρθε πρώτο το
ΣΥΝΘΙΑ II και δεύτερο το ΣΕΜΕΛΗ ΙΙ.
Ο ΝΑΟΒ συγχαίρει τον
ΠΟΙΑΘ για την άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης και ευχαριστεί για την υποστήριξη στα
σκάφη του Ομίλου μας.

ΣΕΜΕΛΗ ΙΙ , έπαθλα και αναμνηστικά από τη Magna Grecia 2011

ΠΙΝΓΚ - ΠΟΝΓΚ Αισιόδοξο ξεκίνημα για τους αθλητές του Άρη Βούλας
Ε

πέστρεψαν από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας οι αθλητές
και οι αθλήτριες του πινγκ πονγκ
του Άρη Bούλας που συμμετείχαν
στο εκεί πρωτάθλημα μικρών ηλικιών το λεγόμενο ” ANDRO kids
open” πουν είχε συμπεριληφθεί
στο πρόγραμμα της προετοιμασίας
τους για την αγωνιστική περίοδο
του 2011 2012.
Στην αποστολή συμμετείχαν οι
Σκουτέρης Νίκος,Τσαπόγας Χρίστος, Γενεράλης Νίκος, Παναγόπουλος Ξάνθος, Πατεράκη Στέλλα,
Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια, Φίσερ
Έλλη , Στραιτούρη Ελένη με αρχηγό
αποστολής τον Κωνσταντίνο Κωστόπουλο.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν με
τη συμμέτοχη χιλίων πεντακόσιων
και πλέον αθλητών από πολλές
χώρες της Ευρώπης και περιελάμβαναν ομαδικά και ατομικά αγωνί-

σματα χωρισμένα σε ηλικιακές κατηγορίες. Τόσο στα ομαδικά όσο
και στα ατομικά αγωνίσματα υπήρξαν πολλές διακρίσεις για τα ελληνικά χρώματα. Στην ηλικιακή
κατηγορία 10 με 11 χρόνων η
αθλήτρια μας Φίσερ Έλλη με συμπαίκτρια την γερμανίδα Αντωνία
Μπερνάντ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Οι Σκουτέρης και Τσαπόγας έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά
στην κατηγορία των παίδων. Το δίδυμο Πατεράκη - Στραιτούρη και
Γενεράλης - Παναγόπουλος έφτασαν μέχρι την δεκαεξάδα καθώς
επίσης και η Ισαμπάλογλου που
αγωνίστηκε με γερμανίδα συναθλήτρια.
Στους ατομικούς αγώνες στην ηλικία των δέκα ετών η Φίσερ απέκτησε ένα ακόμα μετάλλιο, αργυρό
αυτή τη φορά, αφού τερμάτισε 2η
χάνοντας στον τελικό από ρωσίδα

αθλήτρια . Στην ηλικία των 14 ετών
ο Σκουτέρης έφτασε μέχρι τα προημιτελικά ενώ ο Παναγόπουλος
μπήκε στις θέσεις 9-16 στην κατηγορία των 12 ετών. Η Πατεράκη
στην ηλικία των 13 ετών και η
Ισαμπάλογλου στα 12 έτη κατέλα-

βαν τελικά την 9η θέση. Οι Τσαπόγας και Στραιτούρη στην κατηγορία των 14 ετών πλασαρίστηκαν
στις θύσεις 13 ως 32 και ο Γενεράλης στην κατηγορία των 12 ετών
33ος .
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δημοτικά

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΛΙΜΟΣ

Κοινό ψήφισµατων τριών δήµων για τα οικόπεδα Νάστου
Τ

α Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Ηλιούπολης, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Αλίμου συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση, στις 14.9.2011,
ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ηλιούπολης και εξέδωσαν το παρακάτω
ψήφισμα:
Τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Ηλιούπολης,
Ελληνικού-Αργυρούπολης και Αλίμου, αφού
άκουσαν την κοινή εισήγηση των Δημάρχων, και
συζήτησαν το θέμα της ιδιοποίησης δημόσιας γης
από τους κληρονόμους Νάστου και το δικαιοπάροχό τους, κατέληξαν στα εξής:
Το θέμα της καταπάτησης δημόσιας περιουσίας
εντός των ορίων των τριών Δήμων, από τον Α.
Νάστο και τους κληρονόμους του, έχει ιστορία
πολλών δεκαετιών, αρχίζοντας από τη σύσταση
του Ελληνικού Κράτους, και έχει προκαλέσει
μακρό δικαστικό αγώνα, μεταξύ Δημοσίου και καταπατητών, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει
δε συναντήσει τη δυναμική αντίδραση των δημοτών, που έχουν δώσει μαζί με τις εκάστοτε Δημοτικές Αρχές επανειλημμένα αγώνες, για την
κατοχύρωση των εκτάσεων αυτών υπέρ του Δημοσίου.
Σταθμό στη μακρά αυτή αντιδικία μεταξύ Δημο-

σίου και καταπατητών αποτελεί η 4910/1977
απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που έκρινε ότι,
από ασύγγνωστη αμέλεια των οργάνων του Δημοσίου, επιτεύχθηκε η ιδιοποίηση δημόσιας γης
από τους Νάστους. Έκρινε ακόμη, ότι η όλη
έκταση γης των τεσσάρων ζευγαριών, που φέρεται ότι πουλήθηκε με τρία χοτζέτια, δεν είναι
12.000 στρέμματα, αλλά 320 έως 520 στρέμματα. Ας σημειωθεί ότι την απόφαση αυτή δεν
τόλμησαν ούτε οι ίδιοι οι κληρονόμοι Νάστου να
θέσουν υπό αναιρετικό έλεγχο.
Παραδόξως ακολουθεί νεότερη απόφαση του
Εφετείου, με άλλη σύνθεση, (η 187/04), η οποία
εκδόθηκε σε χρόνο ρεκόρ –είναι χαρακτηριστικό
ότι μέσα σε είκοσι μόλις μέρες, αποφάνθηκε για
δικογραφία χιλιάδων σελίδων-, που δέχεται τα
αντίθετα.
Ωστόσο το 1997 ο νυν Εισαγγελεύς του Αρείου
Πάγου κ. Γ. Σανιδάς, με την υπ’ αρ. 23/97 απόφασή του, αποφαίνεται επίσης ότι ο Αλέξιος Νάστος σφετερίστηκε χιλιάδες στρέμματα δημόσιας
γης, επεκτείνοντας παράνομα την ιδιοκτησία του.
Εν συνεχεία, βάσει πορίσματος καταπέλτη του Αντεισαγγελέα Εφετών Ηλ. Κολιούση, ασκείται ποινική δίωξη κατά των κληρονόμων Νάστου, για
βαριές κακουργηματικές πράξεις.

Καθαρισμός παραλιακής ζώνης
Γ

ενικός καθαρισμός με ιδιαίτερη έμφαση στη
ζώνη γύρω από τις ράγες του Τραμ και γενικότερα, όλου του παραλιακού μετώπου της πόλης μας,
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Αυγούστου στο
Δήμο Αλίμου.
Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Αλίμου καθάρισαν τη ζώνη
και από τις δύο πλευρές των γραμμών του Τραμ, σε
όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου (Ρέμα Πικροδάφνης έως παραλία πρώην Φαντασίας) συλλέγοντας κι απομακρύνοντας δεκάδες σακούλες
απορριμμάτων.
Ταυτόχρονα συνεργεία της υπηρεσίας πρασίνου
έκοψαν τα χόρτα, κλάδεψαν τα δέντρα και φρόντισαν στο σύνολο του, το πράσινο της ζώνης αυτής.
Σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό συνεργείο του
ΣΚΑΪ, που βρέθηκε στον Άλιμο για να καλύψει τον
καθαρισμό στο πλαίσιο των δράσεων για το περιβάλλον, ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός,
απηύθυνε έκκληση στους πολίτες για τη συμβολή
τους στην προστασία των δημοσίων χώρων και του
πρασίνου λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «Είναι
θέμα παιδείας να σεβόμαστε τους ελεύθερους χώρους και το πράσινο της πόλης μας και να μην ρυπαίνουμε».
Η συγκεκριμένη περιοχή καθαρίζεται συχνά, ενώ η
καθαριότητα και το περιβάλλον, παραμένουν στις
άμεσες προτεραιότητες της διοίκησης Ορφανού.

Το καλοκαίρι του 2011, σε συντομότατο και πάλι
χρόνο, εκδίδεται το υπ’ αρ. 2241/2011 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, επί της
ποινικής αυτής δίωξης, το οποίο απαλλάσσει τους
κατηγορουμένους από τις σοβαρές σε βάρος τους
κατηγορίες με διάτρητο σκεπτικό, το οποίο έρχεται σε αντίθεση γι’ άλλη μια φορά με τις προαναφερθείσες κρίσεις προηγούμενων δικαστηρίων
και δικαστικών λειτουργών.
Το προκλητικό αυτό απαλλακτικό βούλευμα προκαλεί εύλογα ερωτηματικά.
Προκαλεί επίσης τη σφοδρή αντίδραση των δημοτών των τριών Δήμων και όλων των δημοτικών παρατάξεων που τους εκπροσωπούν.
Για τους λόγους αυτούς, οι Δημοτικές Αρχές των
Δήμων Ηλιούπολης, Ελληνικού – Αργυρούπολης
και Αλίμου δηλώνουμε, ότι θα υπερασπιστούμε
μαζί με τους δημότες μας τη δημόσια γη και το
χαρακτήρα της, και θ’ αποκρούσουμε με κάθε νόμιμο μέσο την ιδιοποίησή της.
Ζητούμε από τον επικεφαλής της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου, να ζητήσει την αναίρεση του απαράδεκτου και νομικά αστήρικτου αυτού βουλεύματος.

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, για το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα τής
καταπάτησης μεγάλων εκτάσεων δημόσιας γης
από τους κληρονόμους Νάστου, και να αποδώσει
άμεσα με απόφασή της, με ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ, τις εκτάσεις αυτές στους Δήμους μας.
Αγωνιζόμαστε με ανυποχώρητο αίτημα την οριστική παραχώρηση των εκτάσεων, που έχουν
ιδιοποιηθεί παράνομα οι κληρονόμοι Νάστου,
στους Δήμους μας, για την αξιοποίησή τους για
κοινωφελείς σκοπούς.
Δηλώνουμε τέλος ότι θα προβούμε σε όλες τις
αναγκαίες κινήσεις και παρεμβάσεις μέχρι την οριστική δικαίωσή μας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ..Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ..Σ. ΑΛΙΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΜΠΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ..Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ –
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ∆ήµος αποµάκρυνε τη "βόµβα" του ATLANTIC
Π

άνω από 20 τόνους αλλοιωμένα και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία τρόφιμα, συνέλεξαν και κατέστρεψαν οι υπάλληλοι του Δήμου
Αλίμου από το σουπερμάρκετ ΑΤΛΑΝΤΙΚ, μέσα
στο Δεκαπενταύγουστο.
Το κατάστημα που βρίσκεται επί της λεωφ. Βουλιαγμένης 516 ανήκει στη γνωστή αλυσίδα σουπερμάρκετ ΑΤΛΑΝΤΙΚ, που πρόσφατα κήρυξε
πτώχευση και σφραγίστηκε με αποτέλεσμα τόνοι
κρεάτων, τυροκομικών και άλλων ευπαθών τροφίμων να παραμείνουν στα ψυγεία και τις αποθήκες του καταστήματος αποτελώντας «βόμβα»
για τη δημόσια υγεία.
Βόμβα που λίγο έλειψε να εκραγεί καθώς η ΔΕΗ
λόγω οφειλών στα μέσα Ιουλίου, διέκοψε την
παροχή ρεύματος στο κατάστημα, με αποτέλεσμα
το πρόβλημα να πάρει ανεξέλεγκτες και επικίνδυνες διαστάσεις, για την περιοχή και να προκαλέσει την επέμβαση του εισαγγελέα.
Με εντολή του εισαγγελέα υπηρεσίας κ. Ορνεράκη, ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός σε
συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου
συντόνισαν άμεσα τις υπηρεσίες, του δήμου, της
Πυροσβεστικής, του Υγειονομικού, της Κτηνιατρικής και με την παρουσία του συνδίκου της
πτώχευσης και εκπρόσωπου της εταιρίας ΑΤΛΑΝΤΙΚ, αποσφράγισαν το κατάστημα και για

τέσσερις ημέρες οι υπάλληλοι του δήμου, έκαναν
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να απομακρυνθεί
κάθε κίνδυνος για τους περίοικους.
Η υπηρεσία καθαριότητας με τη συμβολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με μάσκες και φιάλες
οξυγόνου μέσα σε αφόρητη δυσοσμία, κατόρθωσαν να προσεγγίσουν και να μεταφέρουν από

τις υπόγειες αποθήκες, πάνω από 20 τόννους
σάπια τρόφιμα και κρέατα.
Η άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών
του Δήμου είχε ως αποτέλεσμα να απομακρυνθούν και να καταστραφούν όλα τα επικίνδυνα και
αλλοιωμένα τρόφιμα, ενώ ο χώρος επανασφραγίστηκε από την Δημοτική Αστυνομία με αίτημα
του συνδίκου.

Ειδική ράμπα για τα ΑμεΑ στην πλαζ του Αλίμου
ιδική ράμπα για την απρόσκοπτη
πρόσβαση ατόμων με αναπηρία,
Εδιαθέτει
πλέον ο Άλιμος στην παραλία του, μετά από συνεργασία της
Αντιπεριφερειάρχη Νοτίων Προαστίων Μαρίας Καρακλιούμη και
του Δημάρχου Αλίμου Θάνου Ορφανού.

Η ειδική κατασκευή που θα διευκολύνει την πρόσβαση των συμπολιτών μας, με ειδικές ανάγκες, στη
θάλασσα τοποθετήθηκε στην ελεύθερη πλαζ Α΄ Αλιπέδου στον
Άλιμο.
Ο Άλιμος γίνεται έτσι ένας από τους
ελάχιστους Δήμους της Αττικής που

διαθέτει ειδική υποδομή πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με ειδικές ανάγκες, ζήτημα για το οποίο η
ευαισθησία όλων μας είναι αυτονόητη.
Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να
συμπληρώσει τις ειδικές κατασκευές, όδευσης τυφλών και δημι-

ουργίας ραμπών για άτομα με ειδικές ανάγκες, στα νέα πεζοδρόμια
του έργου ανάπλασης της λεωφόρου Καλαμακίου, βελτιώνοντας τη
διαβίωση των συμπολιτών μας που
αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες, σε μια πόλη περισσότερο φιλική γι΄ αυτούς.
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LifeStyle

Μία ολόκληρη μέρα στον πολυχώρο PierOne

Μ

έσα στη Mαρίνα του Φλοίσβου, που παραπέµπει σε αντίστοιχη της Γαλλικής Ριβιέρας, ο µοναδικός πολυχώρος του PierΟne σας περιµένει όλες τις ώρες. Ξεκινήστε τη µέρα σας µε έναν
καφέ απολαµβάνοντας τη µοναδική θέα που σας προσφέρει το Veliero.
Από το µεσηµέρι και µετά οι µοναδικές, αυθεντικές, Ιταλικές γεύσεις του Veliero θα δώσουν άλλη
διάσταση στο µεσηµεριανό σας διάλλειµα ή στην µεσηµεριανή σας συνάντηση.
Το απόγευµα, µε τη δύση του ηλίου, τα πρώτα cocktail βγαίνουν από τους έµπειρους barmen του
Zinc.
Το βράδυ στο Veliero δοκιµάστε την γνήσια Ιταλική pizza, µακαρονάδες αλλά και την µοναδική µας
Tagliata. Παράλληλα τo κέφι αρχίζει να χτυπάει κόκκινο στο Zinc µε τις µουσικές επιλογές του DJ
Momo.
Οι ευχάριστες εκπλήξεις συνεχίζονται φυσικά και στις τιµές των τριών χώρων του PierOne (κοντά
µας όλα αυτά τα χρόνια και η σταθερή αξία και το αγαπηµένο σας TGI Friday’s) για υπέροχες γεύσεις και δροσερά cocktail.
Ελάτε να γνωρίστε τον οµορφότερο χώρο της γειτονιάς σας. Ιδιαίτερα για τους κατοίκους του Παλαιού Φαλήρου, σας κερνάµε το γλυκό της αρεσκείας σας!
Ελάτε λοιπόν σήµερα για να γνωριστούµε καλύτερα.
Η προσφορά ισχύει για την περίοδο από 01/10/2010 έως και 30/04/2012 στα καταστήµατα Zinc και Veliero

Οι µεγάλοι της σκηνής και της Οθόνης
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΑΦΝΟΥ

Δημήτρης Χορν υπήρξε αναμφίβολα ένας
από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιΟ
ούς του θεάτρου κυρίως, αλλά και του ελληνι-

κού κινηματογράφου.
Τεράστιες οι υποκριτικές δυνατότητές του και
η γκάμα των ρόλων του. Μπορούσε να παίξει
τα πάντα. Είναι βέβαιο ότι εάν ένα τέτοιο ταλέντο γεννιόταν στην Αμερική και όχι στην Ελλάδα, θα ήταν πάντα σχεδόν υποψήφιος για
Όσκαρ, Χρυσές Σφαίρες ή άλλα βραβεία.
Γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου του 1921 στην
Αθήνα. Γονείς του ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας Παντελής χορν (Υποναύαρχος του
Β.Ν.) και η Ευτέρπη, το γένος Αποστολίδου
από το Βόλο. Νονά του η Κυβέλη. Το 1937 εγγράφεται στη Δραματική Σχολή του Βασιλικού
Θεάτρου. Το 1939 τελειώνει το Γυμνάσιο και

∆ηµήτρης Χορν

αμέσως μετά παρακολουθεί μαθήματα Νομικής. Το 1940 τελειώνει τη Δραματική Σχολή και
κάνει το ντεμπούτο του στο Βασιλικό (μετέπειτα Εθνικό Θέατρο), στην οπερέτα του Στράους “Η Νυχτερίδα”.
Θέατρο:
Το 1941 αρχίζει η θεατρική του καριέρα μέσα
στην κατοχή. Μετέχει στο θίασο της Μ. Κοτοπούλη στο θέατρο Ρεξ και διακρίνεται ιδιαίτερα.
Η Κοτοπούλη τον ξεχωρίζει αμέσως σαν μεγάλο ταλέντο. Το 1944 παίζει με την Κατερίνα
ενώ το 1945 με την Μαίρη Αρώνη όπου γίνεται θιασάρχης, ενώ αργότερα προστίθεται στο
θίασό του και η Βάσω Μανωλίδου.
Το 1950 γίνεται καθηγητής στη Δραματική

Σχολή και πρωταγωνιστεί στο Εθνικό. Από το
1952 αρχίζει η συνεργασία του με την Έλλη
Λαμπέτη. Για δύο χρόνια (1953 και 1954) συγκροτεί τον περίφημο θίασο “Λαμπέτη - Παπάς
- Χορν” και ανεβάζουν αρκετά έργα όπως “Η
βαθειά γαλάζια θάλασσα”, “Ξενοδοχείο η ευτυχία”, “Νόρα”, “Αγαπούλα”, “Τρεις Άγγελοι”,
“Γαλάζιο Φεγγάρι”, “Ο άνθρωπος με την ομπρέλλα” κ. ά. Το 1955 - 1956 είναι στο θέατρο Μουσούρη με τους Κ. Μουσούρη, Έλλη
Λαμπέτη. Παρουσιάζουν το “Πρόσκληση στον
Πύργο”, “Το τελευταίο βάλς” και τη “Νυχτερινή Επίσκεψη”.
Από το 1956 έως το 1959 παίζει πάλι με τη
Λαμπέτη στο “Κεντρικό”. Εδώ ανεβάζουν πολύ
μεγάλες επιτυχίες. “Ο αριστοκρατικός δρόμος”, “Ο βροχοποιός”, “Ζιζή”, “Το νεκρικό
κρεββάτι”, “Ένα ζευγάρι παπούτσια”, “Το παιχνίδι της μοναξιάς”, “Ο βυθός”, “Η κυρία με
τας καμελίας” και “Εραστής από χαρτόνι”.
Με το τελευταίο αυτό έργο τελειώνει και η συνεργασία Λαμπέτη - Χορν στο “Κεντρικό” μετά
από εννέα έργα.
Ο Χορν συνεχίζει στο “Κεντρικό” με άλλες
πρωταγωνίστριες, παίζοντας το περίφημο “Ρομανσέρο”, όπου αναδεικνύει τη Μάρω Κοντού
και συνεχίζει και με άλλες όπως, η Βέρα Ζαβιτσιάνου, σε επόμενα έργα όπως “Εταιρεία θαυμάτων”, “μαθήματα γάμου”, “ο δειλός κι ο
τολμηρός”, “Αλλοίμονο στους νέους”, “Ταξιδιώτες χωρίς αποσκευές”, “Θωμάς ο δίστυχος”, “Ο ανθρωπάκος”, “Οδός ονείρων”.
Ξεχωρίζει το “Ημερολόγιο ενός τρελλού”,
όπου δίνει μόνος του δύο ώρες ρεσιτάλ στη
σκηνή.
Τρεις γυναίκες ήταν οι έρωτές του. Την πρώτη
και την τρίτη την παντρεύτηκε. Τη δεύτερη την
Έλλη Λαμπέτη ποτέ. Η πρώτη γυναίκα του ήταν
η Ρίτα Φιλίππου. Παντρεύτηκαν μετά από κεραυνοβόλο έρωτα το 1942. Τη δεύτερη, την
Έλλη Λαμπέτη, τη γνώρισε στη σκηνή και το
1953 όταν γύριζαν μαζί το “Κυριακάτικο ξύπνημα” πλέχτηκε το ειδύλλιό τους που διήρκεσε έξι χρόνια μέχρι το 1959. Είχαν ένα

θυελλώδη έρωτα. Η τρίτη γυναίκα του ήταν η
Άννα Γουλανδρή την οποία παντρεύτηκε στις
21 Ιανουαρίου 1957.
Οι δέκα ταινίες του στον Ελληνικό Κινηματογράφο
Πρωτόπαιξε το 1943 στη “Φωνή της Καρδιάς”
του Δ. Ιωαννάτου. Ακολουθούν το 1944 τα
“Χειροκροτήματα” με την Αττίκ ενώ το 1947
γυρίζει τον “Μεθύστακα” δίπλα στον Ορέστη
Μακρή.
Ακολουθεί η πρώτη ταινία με την Λαμπέτη “Κυριακάτικο ξύπνημα” ενώ το 1955 γυρίζει την
αριστουργηματική “Κάλπικη Λίρα” με τη Λαμπέτη. “Το κορίτσι με τα μαύρα” το 1956 είναι
η τρίτη και τελευταία ταινία του με τη Λαμπέτη.
Ακολουθούν το “Μια ζωή την έχουμε” με την
ιταλίδα Υβόν Σανσόν, “Μια του κλέφτη”, “Αλλοίμονο στους νέους” και το 1962 “Η Αθήνα
τη νύχτα”, το τελευταίο του φιλμ.
Ο Χορν τραγούδησε και εννέα υπέροχα τραγούδια.
Ο μεγάλος αυτός θεατράνθρωπος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον Ελληνικό πολιτισμό
κληροδοτώντας του ένα τεράστιο σε ποιότητα
αλλά και ποσότητα καλλιτεχνικό έργο φεύγοντας από τη ζωή τον Ιανουάριο του 1998 σε ηλικία 77 ετών.
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