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Π. ΦΑΛΗΡΟ

Στρατηγική συνεργασία της
Lamda Development
σελ. 4

Καλές γιορτές από την “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ” Π. Φαλήρου

40 τόνοι ποιοτικών προϊόντων
χωρίς µεσάζοντες στον Άλιµο

Στέφανος Μπαλάσκας: Αναδεικνύουµε
µια νέα "Φιλική Εταιρεία" ως Έλληνες

σελ. 8

σελ. 15

σελ.6

επί του πιεστηρίου
ΓΛΥΦΑΔΑ - σελ. 3

σελ. 14

Τιµήθηκε ο ∆ήµαρχος Βάρης
- Βούλας - Βουλιαγµένης
για τη λειτουργία
του Κοινωνικού Ιατρείου

Τ

ην κορυφαία διάκριση, ως ένας
από τους καλύτερους δημάρχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κατέκτησε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, χθες,
στα πλαίσια της απονομής του βραβείου LOCAL LEADER OF THE YEAR
(κατηγορία ACHIEVEMENT IN GEVERNMENT).
Η διάκριση αυτή έχει ακόμα μεγαλύ-

τερη σημασία αφού, σε μία χώρα καθημαγμένη από τα μικρά και μεγάλα
σκάνδαλα όλου του φάσματος της
εξουσίας - κυβερνήσεων και αυτοδιοίκησης - έρχεται στο πρόσωπο του
Διονύση Χατζηδάκη για να δείξει ότι
υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα
εξουσίας.
Φωτεινά παραδείγματα, που έχουν να
κάνουν, με τη χρηστή διοίκηση, τις

διαφανείς διαδικασίες και την εντιμότητα πάνω απ' όλα, αιρετών, όπως
αυτή του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου.
Κι επειδή επί σειρά ετών, εμείς, τον
έχουμε ξεχωρίσει απ' όλους σχεδόν
τους συναδέλφους του, σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι πέρα για
πέρα.
ΣΕΛ. 7

ΑΘΗΝΑ ΛΥΓΝΟΥ:
Ο ∆ήµαρχος Γλυφάδας αµφισβητεί το
δηµόσιο χαρακτήρα
της έκτασης του παράνοµου νεκροταφείου
ΣΕΛ.
10

Αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι και
φέτος πιο γλυκά από ποτέ στο Athens
Metro Mall
Τον παραολυµπιονίκη
Αριστείδη Μακροδηµήτρη
βράβευσε
ο Γρ. Κωνταντέλλος
σελ. 12

Ο Εμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας αντίθετος με το άνοιγμα των
μαγαζιών την Κυριακή

Η χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση των Παιδικών
Σταθµών στη Γλυφάδα
σελ. 11

σελ. 9

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Q
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Πώς και πότε καθιερώθηκε
η γιορτή των Χριστουγέννων
Ό

ταν επικράτησε ο χριστιανισμός, τόσο οι Έλληνες όσο και οι
Ρωμαίοι, δε θεώρησαν σκόπιμο να εξαφανίσουν και να σβήσουν τις τελετές και τις μυσταγωγίες των αρχαίων τους θρησκειών. Και
όχι μονάχα τις διατήρησαν αλλά και τις ενίσχυσαν. Η μεγαλύτερη από
αυτές ήταν η Ρωμαϊκή γιορτή των Καλενδών, που κρατούσε από 25
Δεκεμβρίου ως την 7 Ιανουαρίου. Σε όλο αυτό το διάστημα άρχοντες
και λαός ρίχνονταν σε φαγοπότια και ξεφαντώματα και ο λαός ξεχνούσε τη στυγνή τυραννία της ρωμαϊκής σκλαβιάς.
Ο χριστιανισμός, θρησκεία που απευθύνεται στο πνεύμα, προσπάθησε να καταργήσει όλες τις παρόμοιες γιορτές και κυρίως την οργιαστική περίοδο των Καλενδών. Δεν ήταν όμως εύκολο να ξεριζώσει
συνήθειες αιώνων και να βάλει φραγμό στις ειδωλολατρικές γιορτές.
Οι Καθολικοί και οι Διαμαρτυρόμενοι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα την 25η Δεκεμβρίου σύμφωνα με το νέο Γρηγοριανό ημερολόγιο.
Οι Ελληνορθόδοξοι στις 7 Ιανουαρίου του νέου έτους, ημερομηνία που αντιστοιχεί στις 25 Δεκεμβρίου κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο.
Η Αρμενική Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τα Χριστούγεννα μαζί
με τα Θεοφάνια στις 19 Ιανουαρίου, ημερομηνία που αντιστοιχεί στις
6 Ιανουαρίου κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο.
Μία από τις πρώτες πράξεις του χριστιανικού κράτους ήταν να απαγορεύσει τις διονυσιακές γιορτές του Δωδεκαήμερου των Καλενδών.
Μεγάλοι ρήτορες της εκκλησίας τη χαρακτήριζαν έργο του διαβόλου
και των κακοποιών πνευμάτων. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν έχανε
ευκαιρία να κατακεραυνώσει και να προτρέπει τους χριστιανούς να απέχουν από αυτές. "Τίποτε δεν είναι εχθρικότερο προς το πνεύμα του
χριστιανισμού" έλεγε, "όσο τα συμβαίνοντα κατά τις νύχτες εκείνες".
Η ΣΤ' Οικουμενική Σύνοδος έφτασε στο σημείο να αφορίζει όσους
γιόρταζαν τις γιορτές των Καλενδών. Γενικά η εκκλησία στάθηκε αμείλικτη απέναντι στους Καλένδους και γενικά σε κάθε υπόλειμμα διονυσιακής τελετής. Ο λαός όμως επέμενε, έστω και κάπως περιορισμένα,
να γιορτάζει, μη λογαριάζοντας τις συνέπειες και τις ποινές.
Η ημερομηνία της 25ης Δεκεμβρίου ως ημέρα γέννησης του Χριστού, αναφέρεται για πρώτη φορά από τον επίσκοπο Ρώμης, Ιππόλυτο, το έτος 235 μ.Χ. και μόλις το 336 μ.Χ. εμφανίζονται για πρώτη
φορά στο Ρωμαϊκό ημερολόγιο. Άπειρα θεολογικά επιχειρήματα προβλήθηκαν υποστηρίζοντας ή αντικρούοντας την ημερομηνία αυτή. Η
25η Δεκεμβρίου είχε ως αποτέλεσμα να θεσπίσει και την ανταλλαγή
δώρων κατά τα Χριστούγεννα, συνήθεια που ήρθε από τις Ρωμαϊκές
Καλένδες.
Στις σκανδιναβικές χώρες στο τέλος του έτους προστέθηκε και μία
άλλη γιορτή του Αγίου Νικολάου-Σάντα Κλάους- που είναι ο άγιος των
παιδιών και γιορτάζεται μεν την 6η Δεκεμβρίου, πλην είναι ο άγιος που
πολιτογραφήθηκε ως ο άγιος των χριστουγεννιάτικων δώρων.
Η παράδοση η σχετική με το χριστουγεννιάτικο δέντρο εμφανίζεται για πρώτη φορά στο χριστιανικό κόσμο στη Γερμανία τον 8ο
αιώνα, ενώ τα αναμμένα κεράκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο πολύ
αργότερα. Στην Αγγλία, το φωτισμένο με κεράκια δέντρο, ήρθε επί
βασίλισσας Βικτορίας. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος υπήρξε ο πρώτος που
οργάνωσε ένα φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο για την βασιλική
οικογένεια και το προσωπικό των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.
Η εμπορική εκμετάλλευση των Χριστουγέννων σε πολλές χώρες
πήρε γιγαντιαίες διαστάσεις. Ο καρδινάλιος Σπέλμαν είπε κάποτε: "Το
κουδούνισμα των μηχανικών ταμείων σκεπάζει το μήνυμα της ειρήνης
και της καλής θέλησης". Στις σκανδιναβικές χώρες και την Ελβετία τα
Χριστούγεννα διατήρησαν περισσότερο τον χαρακτήρα της θρησκευτικής γιορτής.

περιεχόμενα
Πρόληψη Μεταβολικού
Συνδρόμου Εφήβων στους
δήμους Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου και
Αλίμου
σελ.5

Καλές γιορτές από την “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ” Παλαιού Φαλήρου
σελ.6

Ανάμεσα στους έξι καλύτερους
Δημάρχους της Ευρώπης ο Διονύσης Χατζηδάκης.
σελ.7

Σαράντα τόνοι ποιοτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες στον
Άλιμο
σελ. 8

1ο Ανταλλακτικό παζάρι στον
Άγιο ∆ηµήτριο
σελ. 9

Εκστρατεία του ∆ήµου
Αγίου ∆ηµητρίου για την
ενίσχυση της τοπικής αγοράς
σελ. 9

Ο Εµπορικός Σύλλογος Γλυφάδας αντίθετος µε το
άνοιγµα των µαγαζιών την
Κυριακή
σελ. 10

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε
η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
των Παιδικών Σταθµών στη
Γλυφάδα

Την Παρασκευή 21-12 και κάθε Παρασκευή, στο Γυάλινο
Μουσικό Θέατρο Up Stage ελάτε να ταξιδέψουμε live κι
αυτό το χειμώνα με ροκ ποπ ελληνικές και ξένες επιτυχίες,
με άφθονη σάτυρα και χιούμορ στη μουσικοσατυρική παράσταση “Οι Πειρατές της Σαμαραϊκής”, με τους Στράτο
Αγιοστρατίτη, Γιώργο Κρητικό, Κυπριανό και γκεστ σταρ
την Ίνα Λαζοπούλου.

σελ. 11

Τα προβλήµατα της Μηλαδέζας Βάρης επί τάπητος
σελ.13

Τον παραολυμπιονίκη Αρ.
Μακροδημήτρη βράβευσε ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Τραγουδούν οι Στέφανος Μπίος και η Μαριάννα Μαλαντζή.
Μουσική επιμέλεια GUNPLAY.
Ώρα έναρξης 10.30 μ.μ.

σελ. 13
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ΕΚΔΟΤΗΣ:
Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Νικόλας Κονταρίνης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Βασίλης Γραμμένος
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Βασίλης Χατζηκωνσταντίνου
Τηλ.: 210-9846.526

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

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

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

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

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας αμφισβητεί τον δημόσιο
χαρακτήρα της έκτασης του παράνομου νεκροταφείου
Κατά την εκδίκαση της Αίτησης Ανακοπής του Πρωτοκόλλου Αποβολής στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 28/11/12, αποδείχθηκε
ότι το βασικό επιχείρημα του Δημάρχου Γλυφάδας Κώστα Κόκκορη με το οποίο ζητούσε να ακυρωθεί το πρωτόκολλο, ήταν η αμφισβήτηση του δημόσιου και δασικού χαρακτήρα της έκτασης.

b

“ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΑ ΛΥΓΝΟΥ: αμέσως μετά
την «επιχείρηση» καταπάτησης

της έκτασης από τον κ. Δήμαρχο και
τους συνεργάτες του, στις 12/8/11,
οι «επίδοξοι ιδιοκτήτες» παρενέβησαν με εξώδικα για να δηλώσουν την
παρουσία τους, εκμεταλλευόμενοι την
πράξη του.

Σ

την ακολουθία των γεγονότων στο θέμα
"παράνομο Κοιμητήριο Γλυφάδας", μεταμεσονύχτιες ταφές, τρισάγια, παρεμβάσεις του
Μητροπολίτη κ. Παύλου που αφήνουν ερωτηματικά κ. ά., προστίθεται ένα ακόμα στοιχείο,
ίσως το σοβαρότερο από όσα έχουν προκύψει μέχρι σήμερα.
'Οπως διαβάζουμε στο δελτίο τύπου, που
εξέδωσε η παράταξη των "ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ", ο Δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας
Κόκκορης στην προσπάθειά του να ακυρώσει
το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής του
Δασαρχείου Πεντέλης, προέβαλλε ως επιχείρημα παραμονής του παράνομου κοιμητηρίου
το γεγονός ότι, ίσως ο συγκεκριμένος χώρος
να μην είναι δημόσιος αλλά ιδιωτικός!
Σε σχετική ερώτηση δε, που του έγινε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος είπε
ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αλλά όπως αναφέρουν οι "ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" ο ισχυρισμός αυτός βρίσκεται αποτυπωμένος στην
αίτηση ανακοπής που κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 28-11-2012.
Διαβάστε τι αναφέρεται σχετικά στο δελτίο
τύπου των "ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ" και
βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα.

ΤΡΑΓΙΚΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14/11/12,
η Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ κ. Αθηνά Λυγνού ρώτησε τον κ. Δήμαρχο αν αληθεύει ότι στην Αίτηση
Ανακοπής που κατέθεσε, κατά του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Πεντέλης, από το χώρο που
καταπάτησε για το παράνομο νεκροταφείο, αμφισβητεί το
δημόσιο και δασικό του χαρακτήρα και αυτός απάντησε κατηγορηματικά ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Δυστυχώς, δεν έλεγε την αλήθεια. Κατά την εκδίκαση της
Αίτησης στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 28/11/12, αποδείχθηκε ότι το βασικό επιχείρημα, με το οποίο ζητούσε να
ακυρωθεί το πρωτόκολλο, ήταν η αμφισβήτηση του δημόσιου και δασικού χαρακτήρα της έκτασης.
Στην Αίτησή του αυτή και συγκεκριμένα, στη σελίδα 6, αφού
αναφέρει τη σχετική νομοθεσία, σημειώνει ότι απ’ αυτή συνάγεται ότι «… προϋπόθεση για την έκδοση Πρωτοκόλλου
Διοικητικής Αποβολής είναι ο χαρακτήρας της έκτασης ως
δάσους ή δασικής έκτασης, υπαγόμενη δηλαδή στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και σωρευτικά η έκταση αυτή να
ανήκει στο δημόσιο….» και ισχυρίζεται ότι «Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
νόμου, για την έκδοση του προσβαλλόμενου Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής, καθώς το επίδικο ακίνητο διεκδικείται από ιδιώτες».

Στη συνέχεια αναφέρει από ποιους διεκδικείται η περιοχή,
ότι η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ότι το πόρισμα της διαταχθείσας πραγματογνωμοσύνης συνηγορεί προς τον ιδιωτικό χαρακτήρα της
έκτασης και καταλήγει: «Ως εκ τούτου, ο διαφαινόμενος
ιδιωτικός χαρακτήρας της έκτασης καθιστά το προσβαλλόμενο Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής ακυρωτέο, καθώς
δεν συντρέχει η βασική προϋπόθεση του δημόσιου χαρακτήρα της έκτασης».
Μάλιστα αγαπητοί Γλυφαδιώτες, αυτό δηλώνει εγγράφως
στο δικαστήριο ο Δήμαρχος της πόλης μας, όταν όλοι δίνουμε επι χρόνια τη μάχη να σώσουμε το βουνό μας, να το
προστατέψουμε από τις πυρκαγιές, να το αναδασώσουμε,
να διασφαλίσουμε το δημόσιο και δασικό του χαρακτήρα.
Όταν υπάρχει η υπ’ αριθ. 1/2000 απόφαση της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Διαφορών που δεν αναγνωρίζει
δικαιώματα ιδιωτών σε όλη την αμφισβητούμενη έκταση του
βουνού και μάλιστα ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος ως αντιπολίτευση
είχε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο να τεθεί σε ισχύ.
Όταν, πολύ πρόσφατα, στην πολύκροτη δίκη για την απόπειρα πώλησης έκτασης 600 στρεμ, στην περιοχή Αιξωνής,
το δικαστήριο επέβαλε μέχρι και ισόβια κάθειρξη σε μεγαλοσχήμονες δικηγόρους, συμβολαιογράφους και λοιπούς
που εμπλέκονταν. Στην υπόθεση αυτή είχε παρέμβει και ο
Δήμος Γλυφάδας υπέρ του Δημοσίου και κατέθεσε σχετικά,
μεταξύ άλλων και ο τέως Δήμαρχος της πόλης κ. Σ. Σφακιανάκης.
Όταν, αμέσως μετά την «επιχείρηση» καταπάτησης της έκτασης από τον κ. Δήμαρχο και τους συνεργάτες του, στις
12/8/11, οι «επίδοξοι ιδιοκτήτες» παρενέβησαν με εξώδικα
για να δηλώσουν την παρουσία τους, εκμεταλλευόμενοι την
πράξη του.
Είναι γνωστό ότι αυτοί οι επιτήδειοι με τέτοιου είδους παρεμβάσεις και πρόκληση δικαστικών αποφάσεων προσπαθούν να κατοχυρώσουν ανύπαρκτα δικαιώματα.
Αλλά ας δεχτούμε ότι η έκταση αυτή δεν είναι δημόσια –
δασική, αλλά ιδιωτική. Σε τι ωφελεί ως προς την κατοχύρωση του παράνομου νεκροταφείου; Αμέσως μετά την
όποια δικαστική αναγνώριση των δικαιωμάτων τους, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες δεν θα κινηθούν να αποβάλλουν τον
κ. Δήμαρχο και να ακυρώσουν την προσπάθειά του; Και αν
μία στο εκατομμύριο το δεχθούν, δεν θα ζητήσουν τεράστιο τίμημα; Αλλά και τότε πως θα γίνει το νεκροταφείο
αφού στο χώρο αυτό δεν επιτρέπεται (για όλους τους λόγους που έχουμε αναφέρει κατά καιρούς) και δεν πρόκειται
ποτέ να δοθεί άδεια;
Αυτό το γνωρίζει ο κ. Δήμαρχος, το γνώριζε απ’ την πρώτη
στιγμή που οργάνωσε την καταπάτηση. Ήξερε τις επιπτώσεις
της πράξης του σε βάρος του δημόσιου και δασικού χαρακτήρα του βουνού και όμως το έκανε. Τώρα, με την Αίτηση
Ανακοπής, κάνει ένα ακόμα βήμα, συμβάλλοντας στο να
αναγνωριστούν ιδιοκτήτες και επιβεβαιώνοντας ότι με τον
τρόπο αυτό μόνο το πρόβλημα δεν λύνεται. Απλώς το εκμεταλλεύονται όσοι θέλουν να ανοίξει ο δρόμος στην οικοδόμηση της περιοχής.
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Οι δύο εταιρείες συμφώνησαν στην υλοποίηση
στρατηγικής συμμαχίας
μέσω της δημιουργίας κοινής εταιρίας όπου θα κατέχουν η καθεμία 50% η
οποία καταρχήν θα επενδύσει σε τουριστικές μαρίνες.

Στρατηγική συνεργασία
της Lamda Development με φόντο
την Μαρίνα Φλοίσβου

Τ

ην υπογραφή συμφωνίας στρατηγικής σημασίας με τον όμιλο
τουρκικών συμφερόντων
Dogus ανακοίνωσε η Lamda Development.
Οι δύο εταιρείες θα συστήσουν
κοινή εταιρεία, όπου καθεμία θα κατέχει 50%.
Σκοπός του joint venture είναι η
υλοποίηση επενδύσεων σε μαρίνες.
Η Dogus Group που δραστηριοποιείται στους κλάδους των τραπεζών,
του τουρισμού και των κατασκευών
στην Τουρκία είχε εκδηλώσει το περασμένο καλοκαίρι ενδιαφέρον για
την αξιοποίηση τεσσάρων μαρίνων
στην Αθήνα, την Κέρκυρα, την Λευκάδα και την Πελοπόννησο έναντι τιμήματος 20 εκατ. ευρώ.
Επίσης έχει προχωρήσει σε πολλές
επενδύσεις στο τομέα των μαρινών
σε Ιταλία και Κροατία.

Η Ανακοίνωση
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Lamda Development:
«Μια στρατηγικής σημασίας συνεργασία υπογράφτηκε σήμερα μεταξύ της LAMDA Development SA και της εταιρείας D-Marine Investments Holding B.V. του Ομίλου DOĞUŞ.
Οι δύο εταιρείες συμφώνησαν στην υλοποίηση στρατηγικής συμμαχίας μέσω της δημιουργίας κοινής εταιρίας όπου θα κατέχουν η
καθεμία 50% η οποία καταρχήν θα επενδύσει σε τουριστικές μαρίνες.
Σε αυτό το πλαίσιο η LAMDA Development θα εισφέρει στη νέα
εταιρεία τις μετοχές που κατέχει στη Flisvos Marina Holding SA και
η DOĞUŞ θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καταβάλλοντας το ισόποσο σε μετρητά.
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν επίσης συμφωνήσει ότι η συνολική
αξία της συναλλαγής θα προσδιοριστεί οριστικά (και δύναται να αναπροσαρμοστεί) με τύπο ο οποίος λαμβάνει υπ’ όψιν το EBITDA της
εταιρίας Flisvos Marina επί 7 φορές, αφαιρουμένων των καθαρών
δανειακών υποχρεώσεων, ανάλογα με την απόδοση της εταιρίας της
Μαρίνας για τα έτη 2015 και 2016.
Ο Όμιλος Εταιρειών DOĞUŞ, που ιδρύθηκε το 1951 είναι μία από
τις μεγαλύτερες τουρκικές εταιρείες συμμετοχών.

O Όμιλος δραστηριοποιείται σε μια ευρεία κλίμακα επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων η οποία συμπεριλαμβάνει τους τομείς τουρισμού
και υπηρεσιών και ανάπτυξης ακινήτων, παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αυτοκινήτων, κατασκευών, ΜΜΕ, και ενέργειας.
Ο Όμιλος Εταιρειών DOĞUŞ αποτελείται από 150 εταιρείες, ανθρώπινο δυναμικό που υπερβαίνει τους 30.000 εργαζόμενους και
επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την αξία των εμπορικών του σημάτων
όχι μόνο στη Τουρκία αλλά και σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Σε κοινή δήλωση τους οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, κ.κ. Hüsnü
Akhan του DOĞUŞ Group και Οδυσσέας Αθανασίου της LAMDA
Development αναφέρουν ότι αυτή η συμφωνία θέτει τις βάσεις για
μια μακροχρόνια και επιτυχημένη επιχειρηματική συνεργασία.
Η συμφωνία θα συνεισφέρει όχι μόνο στην απόδοση των δύο ομίλων αλλά και στην στενότερη οικονομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προς όφελος της νέας επιχειρηματικής
δραστηριότητας της Ελλάδας αλλά και της Ελληνικής οικονομίας γενικότερα.
Οι κύριοι Akhan και Αθανασίου εξέφρασαν τη βούλησή τους για
την επέκταση της συνεργασίας των δύο εταιρειών και σε άλλες επενδύσεις στους κλάδους του τουρισμού και της ανάπτυξης ακινήτων".
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ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
Δήμαρχος Αλίμου

Εύχομαι η Γέννηση του Χριστού
να φέρει οικογενειακή και
προσωπική γαλήνη σ’ όλους,
και στην πόλη μας μέρες καλές
και δημιουργικές

Ο ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου

∆ιονύσης Χατζηδάκης
εύχεται θερµά

Καλά Χριστούγεννα, Ευτυχισµένο το

Ξ

εκίνησε το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό
16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων
Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου.
Το έργο αφορά κυρίως στον έλεγχο των
εφήβων των γυμνασίων και λυκείων των
δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου και
Αγίου Δημητρίου, για τον κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου με την
χρήση καινοτόμων τεχνολογιών τηλεϊατρικής. Επιπλέον, περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της υγιεινής διατροφής και άσκησης των εφήβων, όπως η χορήγηση και
κατανάλωση φρούτων στα σχολεία, η
διενέργεια ενημερωτικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων προς τους γονείς, τους
εφήβους, τους εκπαιδευτικούς και τους
επαγγελματίες υγείας των δήμων, η δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την ενημέρωση σχετικά με την υγιεινή διατροφή
και την άσκηση και η διενέργεια ενημερωτικής καμπάνιας σε ΜΜΕ και σε μέσα
κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter
κλπ).
Τέλος, θα γίνει προβολή του έργου σε
εθνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια ενώ το
έργο θα αξιολογηθεί από εξωτερικούς
αξιολογητές.
Το πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής
της υγείας, αναμένεται να βελτιώσει αισθητά
την συμπεριφορά των εφήβων και των
άλλων εμπλεκόμενων απέναντι στην ενδυνάμωση της υγιεινής διατροφής και της
άσκησης από την μία και την αποφυγή του
καθιστικού τρόπου ζωής από την άλλη ενώ
θα δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές
και την απαραίτητη κουλτούρα στους δήμους για την παροχή ανάλογων υπηρεσιών
προαγωγής και πρόληψης της υγείας των
δημοτών των τριών δήμων στο άμεσο μέλλον.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη, οι υπηρεσίες
του συγκεκριμένου προγράμματος που θα

2013

Χρόνια Πολλά

Πρόληψη Μεταβολικού Συνδρόμου Εφήβων στους δήμους
Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου και Αλίμου

Διονύσης Χατζηδάκης
προσφερθούν, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα που για πρώτη φορά εκτελείται στην Ελλάδα με αυτή την μορφή, στα
πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως
η Μεγάλη Βρετανία με το πρόγραμμα προαγωγής της υγείας Change4Life.
Αφενός εμπλέκονται πολλές ομάδες δημοτών όπως οι έφηβοι, οι γονείς τους, οι υπηρεσίες υγείας των δήμων και οι
εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί φορείς,
εταιρείες που ασχολούνται με τις καινοτόμες τεχνολογίες, φορείς που ασχολούνται
με την επικοινωνία και αφετέρου, με τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν εκτιμάται ότι θα μεταβληθεί η στάση των εφήβων
και όλων των εμπλεκομένων προς μια περισσότερο υγιεινή στάση ζωής, με περισσότερη άσκηση και υγιεινότερη διατροφή.
Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται η αποτροπή εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων
όπως ο Διαβήτης ή η Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια στους εφήβους των τριών δήμων
κατά την ενηλικίωση τους, η βελτίωση της
ποιότητας ζωής και η μείωση του κόστους
για το σύστημα υγείας της χώρας μας.
Το μήνυμα μας είναι «Υγιείς Έφηβοι, Υγιείς Ενήλικες με νέες Τεχνολογίες».

Μαρία Ανδρούτσου.
Η Δήμαρχος του Αγ. Δημητρίου, Μαρία
Ανδρούτσου, δήλωσε χαρακτηριστικά
για το πρόγραμμα:
" Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ξεκινάει το
πρόγραμμα συνεργασίας των 3 Δήμων, του
Αγ. Δημητρίου, του Αλίμου και του Π. Φαλήρου, σε σχέση με τον έλεγχο και τη βοήθεια για την προαγωγή της υγείας των
εφήβων των Δήμων μας. Είναι στη στρατηγική μας να αξιοποιήσουμε όλα τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικά αυτή την
περίοδο που δεν υπάρχουν διατιθέμενοι
πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από ιδία έσοδα των Δήμων.
Δεν πρέπει να αφήσουμε καμία ευκαιρία
να πάει χαμένη στην κατεύθυνση αυτή.
Θεωρώ εξαιρετικό που συνεργαζόμαστε
και οι 3 Δήμοι γι’ αυτό το πρόγραμμα και
όχι μόνο γι’ αυτό, αλλά και για άλλα προγράμματα που ήδη έχουν βγει και που πρόκειται να βγουν στο μέλλον."
Σχετικά με το Πρόγραμμα Πρόληψης Μεταβολικού Συνδρόμου ο αντιδήμαρχος
Π. Φαλήρου κ. Φωστηρόπουλος δήλωσε:
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε συνεργα-

Γιάννης Φωστηρόπουλος

Ανδρέας Κονδύλης.

σία με τους Δήμους Αλίμου και Αγίου Δημητρίου συμμετέχει για πρώτη φορά σε
προγράμματα δημόσιας υγείας, με αρχή την
εφαρμογή του προγράμματος πρόληψης και
προαγωγής της υγείας και αγωγής της
υγείας στον εφηβικό πληθυσμό ύστερα από
έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού
συνδρόμου.
Έτσι, όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, υλοποιείται και η εξαγγελία του δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη, σχετικά με τον
προσανατολισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που θα ενδυναμώσουν και θα
αναπτύξουν περισσότερο την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Με το σύστημα της τηλεϊατρικής και μέσα
από σύγχρονες μορφές πρόληψης, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Αθηνών και
Χαροκόπειο, επιδιώκεται να παραχθούν
αποτελέσματα που θα είναι χρήσιμα και θα
αποτελέσουν μια καλή πρακτική για όλους
τους Δήμους.
Παράλληλα, σε συνεργασία πάλι με τους
δήμους Αλίμου και Αγίου Δημητρίου ανα-

μένουν την έγκριση και του προγράμματος
smart care. Πρόκειται για καθαρά ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα συμβάλλει και
αυτό αποφασιστικά στην πρόληψη και στη
βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής,
μεγαλύτερων πληθυσμιακών ομάδων.
Ο Αντιδήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, υπεύθυνος των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, υπογραμμίζει
σχετικά:
"Μέσω του προγράμματος που πραγματοποιούμε οι τρεις Δήμοι από κοινού, θέλουμε να φέρουμε την πρόληψη μέσα στα
σχολεία, να μάθουν τα παιδιά, από μικρή
ηλικία, πώς να τρώνε σωστά και να τους
δώσουμε κάποια πρακτικά μαθήματα υγιεινής διατροφής και προσοχής στην υγεία
τους σε καθημερινή βάση. Γίνοται και άλλες
προσπάθειες προκειμένου να συνεργαστούμε οι τρεις Δήμοι και σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτές οι συμπράξεις εκτός του ότι προσφέρουν πάρα πολύ
στους δημότες μας αποτελούν συγχρόνως
και το μέλλον των πρωτοβουλιών της Αυτοδιοίκησης."
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Δημοτικό ρεπορτάζ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ:”V” & “B”

Καλές Γιορτές από την “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ” Π. Φαλήρου

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Η πρόεδρος της “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ” Ρένα Μαρουλίδου με τον δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη, τον αντιδήμαρχο Ανδρέα Δούμα (αριστερά)
και τον δημοτικό σύμβουλο Αλέξανδρο Πανταζή. ΔΕΞΙΑ: Η μεγάλη ευεργέτις του Παλαιού Φαλήρου Ευφροσύνη Ζήση, ανάμεσα στην πρόεδρο της “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ” Ρένα Μαρουλίδου και στην Γραμματέα Μαίρη Φωτίου.

Π

αρουσία του δημάρχου της πόλης Διονύση
Χατζηδάκη, αντιδημάρχων, δημοτικών
συμβούλων και πολλών κυριών της περιοχής,
η ”Παναθηναϊκή” Παλαιού Φαλήρου, το απόγευμα της Παρασκευής 14-12-2012 γιόρτασε
το κλείσιμο αυτής της χρονιάς στο γνωστό ξενοδοχείο “Coral”, που βρίσκεται στην παραλιακή, στο ύψος του Φλοίσβου.
Τη ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου
της οργάνωσης αυτής, ομόρφυναν ακόμη περισσότερο τα παιδιά του εργαστηρίου μουσικών και
καλλιτεχνικών σπουδών “ΕΚΦΡΑΣΙΣ”, με τα κάλαντα που έψαλλαν, αλλά και με το θαυμάσιο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα που μας παρουσίασαν.
Η πρόεδρος της “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ” κυρία Ρένα
Μαρουλίδου, άνοιξε αυτή την γιορταστική βραδιά, καλωσορίζοντάς μας, και έδωσε τις ευχές της
σε όλες και όλους που ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκλησή τους.
Με τη σειρά του ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που
βιώνουν τα περισσότερα σπίτια σήμερα, ενώ για
το Φάληρο είπε πως, πολλά γίνονται για τις άπορες οικογένειες, όμως φροντίζουν ως δήμος να
μην τα δίνουν στη δημοσιότητα, αφού όλο αυτό
το φιλανθρωπικό έργο σκοπό δεν έχει τη διαφήμιση, αλλά το να απαλύνει το βάρος στις ψυχές
των ανήμπορων συμπολιτών τους, συνδράμοντάς τους ποικιλοτρόπως στις δυσκολίες της καθημερινότητάςτους.
Αναφέρθηκε στην επιλογή του από την Ευρώπη

Τα παιδιά της “ΕΚΦΡΑΣΗΣ” ψάλλοντας Χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

ανάμεσα στους έξι καλύτερους δημάρχους της
ηπείρου μας, λέγοντας ότι, ανάμεσα σε αυτά που
τον ρώτησε η αρμόδια επιτροπή εκεί, στο ερώτημά τους “ποιο είναι αυτό που για σας κύριε δήμαρχε, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το
“σύνθημά” σας, γενικότερα, ως απλός άνθρωπος
και ως αυτοδιοικητικός” τους απάντησε: “να λέμε
λίγες κουβέντες και να κάνουμε περισσότερα
έργα”.
Τέλος, μοιράστηκαν δωρεάν λαχνοί σε όλα τα
τραπέζια και στην κλήρωση που ακολούθησε δόθηκαν πολλά δώρα, τα οποία ήταν ευγενική προσφορά επιχειρήσεων και καταστηματαρχών.
Επίσης, το “παρόν” έδωσαν και οι Μαρία Ζάγκα
δημοτική σύμβουλος της πλεοψηφίας, κυρίες από
τους Συλλόγους “ΑΘΗΝΑ”, “Η ΤΙΤΑΝΗ”, “ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣ” κ. ά.

Η Πρόεδρος του συλλόγου “ΑΘΗΝΑ” Μαρία
Καφούρου (αριστερά) με την αεικίνητη Αντιδήμαρχο Παιδείας της Νέας Σμύρνης Κλαίρη Δεληγιάννη.

Από αριστερά. Μαίρη Φωτίου, Σμάρω Μάστορη,
Ευαγγελία Φακιολά, Αλέξανδρος Πανταζής, Ρένα
Μαρουλίδου, Ευφροσύνη Ζήση, Βασιλική Ανδρικοπούλου (Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών), Μαρία Δάφνου και Ρέα Μπίκου.

Το μέλος ου Δ.Σ. των Παιδικών Σταθμών Δήμου
Παλαιού Φαλήρου, Πόπη Μαχαίρα, με την αντιπρόεδρο και πρώην δημοτική σύμβουλο Ευαγγελία Φακιολά.

Εύη Μπούκα (όρθια), με τη δημοτική σύμβουλο
Βασιλική Κασιμάτη και τον Διονύση Τσικλίδη.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών Νέας Σμύρνης - Π. Φαλήρου “Η ΤΙΤΑΝΗ” Δημήτρης Χρήστου, με τη γνωστή φαληριώτισσα Κική Περρέα.

Η Κων/να Αγγελίνα (μέσον) με τις Γιαννούλα Κολοκυθά (δεξιά) και τη Σούλα Στράτη.

Φίλες της “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ” που τίμησαν την
εκδήλωση.

Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος (αριστερά), Ανδρέας
Δούμας, Στέλιος Βαλέτας, και Ευαγγελία Γλεντή,
σε πρώτο πλάνο.

Η δημοτική σύμβουλος Ευαγγελία Γλεντή (αριστερά) με τις γνωστές για το φιλανθρωπικό τους
έργο, φαληριώτισσες Βιβή Θεοδοσίου και Λίτσα
Κολυβά.
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Κορυφαία διάκριση για το Διονύση Χατζηδάκη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τ

ην κορυφαία διάκριση, ως ένας από τους
καλύτερους δημάρχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κατέκτησε ο Δήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, χθες, στα πλαίσια της απονομής του βραβείου LOCAL LEADER
OF THE YEAR (κατηγορία ACHIEVEMENT IN
GEVERNMENT).
Η διάκριση αυτή έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία
αφού, σε μία χώρα καθημαγμένη από τα μικρά και
μεγάλα σκάνδαλα όλου του φάσματος της εξουσίας - κυβερνήσεων και αυτοδιοίκησης - έρχεται
στο πρόσωπο του Διονύση Χατζηδάκη για να
δείξει ότι υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα
εξουσίας.
Φωτεινά παραδείγματα, που έχουν να κάνουν, με
τη χρηστή διοίκηση, τις διαφανείς διαδικασίες και
την εντιμότητα πάνω απ' όλα, αιρετών, όπως αυτή
του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου.
Κι επειδή επί σειρά ετών, εμείς, τον έχουμε ξεχωρίσει απ' όλους σχεδόν τους συναδέλφους
του, σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι πέρα για
πέρα.

Η επιλογή
Η τελική επιλογή πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες χθες, 18 Δεκεμβρίου 2012, σε δείπνο που
παρατέθηκε στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ομιλία του Διονύση Χατζηδάκη
Μετά τη βράβευσή του ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου είπε τα ακόλουθα:
Κυρίες, κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι,

Η φωτογραφία είναι από τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Κων/νου Παλαιολόγου στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου.

"ΖΑΚ ΝΤΕΛΟΡ".
Από τους έξι φιναλίστ, προκρίθηκαν, ο εκρόσωπος της Νορβηγίας, της Ελλάδας και του Βελγίου.
Πρώτος κατετάγη ο Νορβηγός, δεύτερος ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης
και τρίτος ο Βέλγος συνάδελφός του.
Χαρακτηριστικό και ιδιαίτερα συγκινητικό, όπως

μας είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε σήμερα το πρωί, ήταν το γεγονός πως, στην όλη διαδικασία παρέστησαν
έλληνες υπάλληλοι του σοσιαλιστικού κόμματος,
που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία δε
εξ αυτών ήταν Παλαιοφαληριώτισσα.

Η σημερινή βράβευση αποτελεί μεγάλη τιμή, για
την χώρα μου την Ελλάδα, για τον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου και για μένα προσωπικά ως Δήμαρχο
αυτής της όμορφης παραλιακής πόλης των
70.000 κατοίκων.
Την τιμή αυτή την μοιράζομαι με τους συνεργάτες μου και το προσωπικό του Δήμου.
Σε μια εποχή που η χώρα μου αλλά και άλλες
χώρες της Ευρωζώνης έχουν οικονομικά προβλήματα, ο Δήμος μας είναι πλεονασματικός στην
οικονομική του διαχείριση.
Το επίτευγμα αυτό είναι το αποτέλεσμα της αυστηρής διαχείρισης των δημόσιων πόρων, της
αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Όταν οι Δήμαρχοι και οι Πολιτικοί μιλούν λιγότερο και δουλεύουν περισσότερο είναι βέβαιο ότι
θα έχουν καλά αποτελέσματα.
Αυτή την αρχή την έχω κάνει πράξη και στις τρεις
συνεχόμενες θητείες μου ως Δήμαρχος
Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου
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Επί τη ελεύσει των εορτών
των Χριστουγέννων και του νέου έτους
εύχομαι σε όλους
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
κι ευτυχισμένος
ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2013
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου
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40 τόνοι ποιοτικών προϊόντων
χωρίς µεσάζοντες στον Άλιµο

Τ

ο Σάββατο 24-11-2012, ο
Δήμος Παλαιού Φαλήρου εγκαινίασε άλλο ένα έργο, το
οποίο μπορούμε να πούμε πως,
πέραν της δεδομένης αξίας και χρησιμότητάς του, είναι και ένα μήνυμα
με ιδιαίτερη σημασία, προς κάθε κατεύθυνση.

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή από τους πολίτες ξεκίνησε στον Άλιμο η διανομή των αγαθών από
τους παραγωγούς απευθείας στους καταναλωτές.
Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί περισσότερες από
1500 παραγγελίες για 40 τόνους όσπρια, ρύζι,
ελαιόλαδο, ελιές και άλλα προϊόντα κορυφαίας
ποιότητας, τα οποία εξασφάλισε η Πρωτοβουλία
Εθελοντών Αλίμου σε συνεργασία με το Σύλλογο Αμπελακίων Αλίμου και πιστοποιημένους
Έλληνες παραγωγούς.
Η διανομή των προϊόντων πραγματοποιείται

Παρόντες στην πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός και
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρία Μουτσάτσου, Αλέξης Τσέκας, Αναστασία Σιμητροπούλου κ.α.

κάθε Σάββατο και Κυριακή από το πρωί μέχρι το
μεσημέρι σε επιλεγμένα σημεία του Αλίμου, όπου
οι πολίτες προσέρχοναι και παραλαμβάνουν τις
ποσότητες που έχουν παραγγείλει, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς ουρές.
Παρόντες στην πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρία Μουτσάτσου, Αλέξης Τσέκας,
Αναστασία Σιμητροπούλου κ.α.
Ο υπεύθυνος της διαδικασίας Ανδρέας Κονδύλης, Αντιδήμαρχος Αλίμου, μας ενημέρωσε ότι

«η οργάνωση και εξυπηρέτηση των καταναλωτών
πραγματοποιείται αποκλειστικά από εθελοντές,
οι οποίοι διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους
και έχουν οργανωθεί άψογα, συμμετέχοντας με
ενθουσιασμό στην πρωτοβουλία. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για όσο χρονικό διάστημα η πολιτεία παρουσιάζει τόσο μεγάλο
ελλειμμα στον τομέα του ελέγχου των τιμών και
υπάρχει κοινωνική ανάγκη».

Συζήτηση με θέμα ο ρόλος της οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού στον Άλιμο

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012, η επιμορφωτική – ενημερωτική ημερίδα που οργάνωσαν οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου, με
θέμα: «Ο ρόλος της οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού», στη Θεατρική Σκηνή Κάρολος Κουν.
Η εκδήλωση την οποία παρακολούθησε ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός, ξεκίνησε με το
χαιρετισμό του Προέδρου των Δ.Π.Σ.Α Νίκου
Παπανικολάου, ο οποίος τόνισε «η εκδήλωση
αυτή αποτελεί συνέχεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων που ξεκίνησαν την περσινή χρονιά οι
Δ.Π.Σ.Α. στην προσπάθειά τους να δώσουν την
ευκαιρία στους γονείς να ενημερωθούν σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των παιδιών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν όσο
γίνεται καλύτερα στο δύσκολο και σύνθετο έργο
τους, γιατί όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Η
γνώση είναι Θησαυρός». Ενώ, δεσμεύτηκε ότι θα
ακολουθήσουν και άλλες ημερίδες με αντίστοιχη
θεματολογία.

καθώς και τους τομείς ανάπτυξης εστιάζοντας περισσότερο στο ψυχοκινητικό και κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα. Έκλεισε την εισήγησή της
λέγοντας ότι: «Ιδιαίτερη σημασία για την ομαλή
ανάπτυξη των παιδιών δεν έχει το τι κάνουν οι
γονείς, αλλά πώς το κάνουν και «καλοί γονείς»
θεωρούνται όσοι συνδυάζουν την έκδηλη
στοργή με την ενθάρρυνση για αυτονομία».
Μετά το τέλος της εισήγησης, ακολούθησε διάλογος με τους γονείς οι οποίοι μέσα από τις ερωτήσεις τους, εξέφρασαν τις απορίες, τις αγωνίες
και τους προβληματισμούς τους γύρω από καταστάσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά στις σχέσεις τους με τα παιδιά τους, όπως βραδινός
ύπνος, ζήλια αδελφών, διαπληκτισμοί, κανόνες,
όρια, «τιμωρίες», άρνηση, επιβραβεύσεις κ.α.
Κλείνοντας, ευχαρίστησε το Δήμαρχο που ενθαρρύνει τέτοιες πρωτοβουλίες, καθώς και τη Διευθύντρια, τις Προϊσταμένες και όλους τους
εργαζόμενους των Δ.Π.Σ.Α που συμβάλουν στην
πραγματοποίησή τους με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.

Το θέμα ανέπτυξε η Μαριλένα Σουγιουλτζόγλου
Σχολική ψυχολόγος και Διδάκτωρ Ψυχολογίας
του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου στην εισήγησή της αναφέρθηκε στα στάδια ανάπτυξης των
παιδιών, από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία,
επισημαίνοντας τα γενικά χαρακτηριστικά τους,

Στη φωτογραφία, ο πρόεδρος των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών Αλίμου Νίκος Παπανικολάου,
με την ομιλήτρια Μαριλένα Σουγιουλτζόγλου, την
διευθύντρια των Δ.Π.Σ.Α. Παναγιώτα Νικολάου
και την προϊσταμένη Ευαγγελία Μπουρλιού.
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1ο Ανταλλακτικό Παζάρι
στον Άγιο ∆ηµήτριο

Ο

Δήμος Αγ. Δημητρίου, το τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας και το Ανοικτό Δίκτυο Εθελοντών και ο Γυμναστικός Σύλλογος
«ΚΡΟΝΟΣ» διοργανώνουν το 1ο Ανταλλακτικό
Παζάρι Αγ. Δημητρίου, το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου, στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Αγ. Δημητρίου στον Αγ. Βασίλειο (Ελευθεριωτών 25) .
Με το σύνθημα “Δεν πετάμε τίποτα. Ανταλλάσουμε και χαρίζουμε!” συγκεντρώνουμε και ανταλλάσουμε: Ρούχα – Αξεσουάρ – Παπούτσια,
Παιχνίδι, Είδη Βραφανάπτυξης και Βιβλία.
Στο πρώτο αυτό ανταλλακτικό παζάρι του
Δήμου, μπορούν όλοι να συμμετέχουν, προσφέροντας ο,τιδήποτε δε τους χρειάζεται πλέον,
αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον
άλλον. Αυτό είναι το μήνυμά μας, τις δύσκολες
μέρες που ζούμε, ότι η προσφορά και η αλληλεγγύη δυναμώνουν, σε πείσμα των καιρών.

Στο Παζάρι ακόμη, μπορείτε να βρείτε πράγματα
που είναι χρήσιμα σ' εσάς, και με τη σειρά σας,
μπορείτε να τα αποκτήσετε, ανταλλάσσοντάς τα
με κάτι άλλο. Μια συναλλαγή αντικειμένων και
συναισθημάτων, σε ένα Παζάρι ανθρωπιάς και
συμπαράστασης, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα.
Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 22/12 από
τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ. Για
όσους δεν θέλουν να ανταλλάξουν κάτι και
απλώς θέλουν να χαρίσουν κάποια είδη από τις
παραπάνω κατηγορίες, θα γίνεται συγκέντρωση
των ειδών κάθε μέρα, στα εξής σημεία και ώρες:
Στο Νέο κλειστό, γήπεδο ΚΡΟΝΟΥ, από τις
09:00 το πρωί ως τις 09:00 το βράδυ
Στο Δημαρχείο (ισόγειο/φύλακας), από τις
08:00 το πρωί ως τις 08:00 το βράδυ

Εκστρατεία του δήµου Αγ. ∆ηµητρίου
για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς

Ο

Δήμος Αγ. Δημητρίου, στο πλαίσιο των
ενεργειών για την ενδυνάμωση της Τοπικής Αγοράς, αγκαλιάζει και ενισχύει την πρωτοβουλία Καταστημαρχών της πόλης στην
προσπάθεια τους για την έναρξη μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας επικοινωνίας για τη στήριξη των καταστημάτων και των επιχειρήσεων
της πόλης.
Η εκστρατεία αυτή έχει ως στόχο την προσέλκυση των δημοτών αλλά και καταναλωτών από
τους όμορους Δήμους, στην Αγορά της πόλης
μας, επικοινωνώντας με ξεχωριστό τρόπο πως
η προτίμηση στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις του Αγ. Δημητρίου, σημαίνει πολλές εκπλήξεις, προσφορές, δώρα και εκπτώσεις!
Με το σύνθημα: "Πάμε Άγιο Δημήτριο! Στηρίζουμε την Τοπική Αγορά!" και με το χαρακτηρι-

στικό δημιουργικό σχέδιο, οι καταστηματάρχες
της πόλης ενώνονται, βάζουν το συγκεκριμένο
αυτοκόλλητο στη βιτρίνα του καταστήματος ή
της επιχείρησής τους ώστε οι δημότες να αναγνωρίζουν πως στα καταστήματα με το σήμα
αυτό θα έχουν εκτός από προσφορές και
δώρα, πάντοτε φιλική εξυπηρέτηση, χαμόγελο
και επαγγελματισμό!
Για τους καταστηματάρχες ή επιχειρηματίες οι
οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στην κίνηση
αυτή, και να λάβουν δωρεάν το αυτοκόλλητο
και την αφίσα που θα αναρτήσουν στο κατάστημά ή την επιχείρησή τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον:
κ. Χρήστο Πικράδη
τηλ: 210 97 33115
e mail: xristos.pikradis@gmail.com

Αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι και φέτος πιο γλυκά από ποτέ στο Athens Metro Mall

Σ

ε ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό χαράς και
διασκέδασης, το Athens Metro Mall, το εμπορικό κέντρο για κάθε στιγμή, υποδέχεται φέτος
τις γιορτές, μικρούς και μεγάλους, για να ζήσουν
«Τα Πιο Γλυκά Χριστούγεννα». Πολλές γιορτινές, «γλυκές» στιγμές περιμένουν τους επισκέπτες
του αγαπημένου εμπορικού κέντρου που φέτος
τα Χριστούγεννα καθώς θα πραγματοποιούν τις
αγορές τους θα απολαμβάνουν μουσικές εκπλήξεις, θα συμμετέχουν σε διασκεδαστικές δραστηριότητες και θα κερδίζουν πλούσια δώρα.
Αυτά τα Χριστούγεννα στο Athens Metro Mall…
ο Άϊ Βασίλης έρχεται με αυτοκίνητο!
Οι επισκέπτες του Athens Metro Mall με αγορές
από 50€ και άνω κερδίζουν χριστουγεννιάτικα
στολίδια* και συμμετέχουν στη μεγάλη κλήρωση
για ένα αυτοκίνητο** SKODA Citigo, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2013!
….και τα παιδιά θα φανερώσουν το πιο γλυκό καλικαντζαράκι που κρύβουν μέσα τους
Όλο τον Δεκέμβριο στο Athens Metro Mall, οι
μικροί μας φίλοι συμμετέχουν στις χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες του εμπορικού «Τα Καλικαντζαράκια των Γλυκών» με ελεύθερη είσοδο
και διασκεδάζουν με τον αγαπημένο Άγιο Βασίλη!
Τα παιδιά φτιάχνουν «Καρτούλες ζαχαρένιες» και
«Καπελάκια καραμελωτά» και πολλές ακόμα «γλυ-

κές» κατασκευές για να τις χαρίσουν σε αυτούς
που αγαπούν ενώ ο Άγιος Βασίλης παρέα με τα
αγαπημένα του γλυκοκαλικαντζαράκια έρχεται να
γνωρίσει όλα τα παιδάκια και να τους μοιράσει
«Το Πτυχίο Γλυκοκαλικάντζαρου».
Φέτος τις γιορτές μικροί και μεγάλοι δίνουν ραντεβού στο Athens Metro Mall, διασκεδάζουν με
χαρούμενες δραστηριότητες και ζουν τη μαγεία
των Χριστουγέννων, απολαμβάνοντας ευχάριστες
βόλτες σε ένα ζεστό και ευχάριστο περιβάλλον,
μόλις 5 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας!
*Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
** Με την επίδειξη αποδείξεων αγορών της ίδιας
ημέρας, συνολικής αξίας 50€ και άνω, στο info
desk του εμπορικού, με ανώτατο δικαίωμα συμμετοχής ένα κουπόνι ανά άτομο και ανά ημέρα.
Σε περίπτωση που προσκομίζονται αποδείξεις

συνολικής αξίας ανώτερης των 50€ θα δίδεται
συμμετοχή με ένα κουπόνι.
Σχετικά με το Athens Metro Mall
Το Athens Metro Mall με πέντε ορόφους για
αγορές και ψυχαγωγία, αποτελεί τη νέα εμπειρία
καταναλωτών για κάθε στιγμή. Είναι στρατηγικά
τοποθετημένο ακριβώς μπροστά στο μετρό του
Αγίου Δημητρίου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αποτελώντας το μοναδικό εμπορικό κέντρο
που προσφέρει τόσο μεγάλη ευκολία πρόσβασης.

Το Athens Metro Mall παρέχει στους επισκέπτες
του, 90 καταστήματα ηγετικών brands που καλύπτουν κάθε ανάγκη, 18 χώρους εστίασης, 5 κινηματογραφικές αίθουσες, Super Market,
παιδότοπο, τράπεζα και 1200 θέσεις πάρκινγκ.
Τέλος, η ιδιαίτερη κατασκευή του, οι αρχιτεκτονικές γραμμές, ο άφθονος φωτισμός και το έντονο υγρό και πράσινο στοιχείο δημιουργούν
τον ιδανικό χώρο χαλάρωσης και ψυχαγωγίας
εναρμονισμένο με το αστικό περιβάλλον.
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας αντίθετος
με το άνοιγμα των μαγαζιών την Κυριακή

Τ

ο ωράριο των καταστημάτων είναι ήδη απελευθερωμένο από το 2005. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργούν από τις 5.00 το
πρωί έως τις 21.00 το βράδυ από Δευτέρα έως
Σάββατο. Παράλληλα, όπου κρίνεται απαραίτητο, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν
την Κυριακή με απόφαση του Περιφερειάρχη,
πρακτική που ήδη ακολουθείται στα νησιά και
στις τουριστικές περιοχές, όπου υπάρχει πραγματικά ανάγκη για κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι
κάτω από τις ειδικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που ζούμε, δεν είμαστε έτοιμοι
να ανοίγουμε ΟΛΕΣ τις Κυριακές του έτους.
Θα πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν μας τις εξής παραμέτρους:
 Στην Ελλάδα το 90% των εμπόρων επιχειρηματιών είναι μικρομεσαίοι και μικροεργοδότες,
πολλοί δε από αυτούς είναι αυτοαπασχολούμενοι. Ήδη οι αυτοαπασχολούμενοι ιδιοκτήτες τους
εργάζονται πάνω από 55 ώρες την εβδομάδα.
Θεωρώ ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να αντέξουν αν δεν ξεκουράζονται έστω μία μέρα, χωρίς
ξεκούραση θα εξοντωθούν οργανικά, με απρόβλεπτες συνέπειες. Μην ξεχνάμε ότι το 55% των
αυτοαπασχολούμενων αδυνατούν να πληρώσουν
τον ΟΑΕΕ και είναι ανασφάλιστοι.
 Τα καταστήματα που έχουν υπαλλήλους δεν
μπορούν να αντέξουν, αυτή τη χρονική περίοδο,
το +75% στο μεροκάματο της Κυριακής. Σύμ-

φωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού κ. Χατζηδάκη, το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων την Κυριακή δεν πρόκειται να θιγεί.
(προσαύξηση 75% της αναλογίας του μισθού).
· Η μετατροπή της Κυριακής σε «καθημερινή» θα
ακυρώσει την μόνη ημέρα ξεκούρασης που απομένει στον Έλληνα έμπορο , την μόνη ημέρα που
μπορεί να αφιερωθεί, στην θρησκευτική του
πίστη, στην οικογένειά του, να παίξει με τα παιδιά
του, να συναντήσει τους φίλους και συγγενείς
του. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες συναδέλφους εμπόρους, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Κυριακή
είναι ήδη ημέρα εργασίας στο σπίτι, μην ξεχνάμε
ότι μία μητέρα πρέπει να πλύνει, να σιδερώσει, να
μαγειρέψει, να καθαρίσει το σπίτι της και να περιποιηθεί την οικογένεια της. Στην Ελλάδα της ύφεσης και της δυσπραγίας δεν πρέπει να
ακυρώνουμε τα πάντα, υπάρχουν αξίες ανεκτίμητες, δεν πρέπει να τις ισοπεδώσουμε.
 Λόγω του άρθρου 4 του Συντάγματος «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου», είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει ο δρόμος στο άνοιγμα
ΟΛΩΝ των καταστημάτων MALL, “αλυσίδες”
κ.τ.λ. όλες τις Κυριακές του έτους, αν ψηφιστεί ο
Νόμος για άνοιγμα των καταστημάτων από τους
μικρομεσαίους.
 Τέλος επειδή πολύς λόγος γίνεται, για αν είναι
ανοιχτά τα καταστήματα στην Ευρώπη τις Κυριακές, θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι: Στην

κατόπιν άδειας του Δημάρχου. Οι μόνες χώρες
όπου δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τις Κυριακές είναι το Ην. Βασίλειο, Τσεχία, Εστονία ,
Λετονία, Λιθουανία και η Ιταλία.
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω
μία πιο ήπια λύση. Να ανοίγουμε 6+1 Κυριακές
το χρόνο :
 Δύο Κυριακές τα Χριστούγεννα, μία πριν τα
Χριστούγεννα και μία πριν τη Πρωτοχρονιά
 Τέσσερις Κυριακές στην έναρξη των εκπτώσεων (Χειμερινές, Θερινές και τις 2 Mid Season
Sales )

Γράφει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Γλυφάδας Άννας Καυκά

Αυστρία τις Κυριακές τα καταστήματα είναι κλειστά, με εξαίρεση τις τουριστικές περιοχές. Στην
Γερμανία είναι κλειστά με εξαίρεση αρτοποιεία,
ανθοπωλεία, πρακτορεία Τύπου, γαλακτοπωλεία.
Στην Γαλλία 5 Κυριακές το χρόνο μπορούν να
ανοίξουν κατόπιν άδειας του Δημάρχου σε περιοχές άνω του 1 εκατ. Πληθυσμού. Στην Ισπανία
8 Κυριακές το χρόνο μπορούν να ανοίξουν, με
εξαίρεση τις τουριστικές περιοχές. Στην Ολλανδία 12 Κυριακές το χρόνο μπορούν να ανοίξουν

 Μία Κυριακή να είναι στην ευχέρεια των τοπικών Εμπορικών Συλλόγων, διότι υπάρχουν τοπικά έθιμα και τοπικές γιορτές ή συντρέχουν
σοβαροί λόγοι λόγω έκτακτης τουριστικής κίνησης ( π.χ. Ποσειδώνια κάθε 2 χρόνια στα Νότια
Προάστια)
Ας δοκιμάσουμε λοιπόν μία πιο ήπια λύση, που
δεν θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα
στους ήδη σκληρά δοκιμαζόμενους μικρομεσαίους έμπορους. Η κυβέρνηση, καλό θα ήταν, να
προσπαθήσει πρώτα να διορθώσει τις στρεβλώσεις και τις κατάφορες παρανομίες που μειώνουν
τα έσοδα του κράτους (θρησκευτικά και εποχικά
παζάρια, παραεμπόριο κ.τ.λ.) και μετά, εδώ είμαστε να συζητήσουμε αν και κατά πόσο είναι αναγκαίο το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές.
Η αλφάβητος αρχίζει πάντα από το Α !!
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Οικογενειακοί τάφοι του 3.000
π.χ. στ' ΑΣΤΕΡΙΑ της Γλυφάδας

Ο

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση των Παιδικών Σταθµών στη Γλυφάδα

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική εκδήλωση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Γλυφάδας - ΝΠΔΔ Κ.Α.Π.ΠΑ.
Τα παιδιά και οι δασκάλες κατέπληξαν τους εκατοντάδες επισκέπτες με τα χειροποίητα χριστουγεννιάτικα είδη (κάρτες, κηροπήγια, στεφάνια σε ύφος Χριστουγέννων, στολίδια, γλυκά, ημερολόγια)
και απέδειξαν ότι μπορούν να προσφέρουν πολλά περισσότερα την επόμενη φορά.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης, ο οποίος μίλησε με τους
γονείς αγκάλιασε τα παιδιά και έδωσε πολλά συγχαρητήρια στις δασκάλες για την τέλεια οργάνωση
και τη ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα, ο Αντιπρόεδρος του Κ.Α.Π.ΠΑ, Δημήτρης Τσακίρης, η Τομεάρχης των παιδικών σταθμών Ελένη Μαυρακάκη, η διευθύντρια του Κ.Α.Π.ΠΑ Β. Καρακίτσου, η
υπηρεσιακή Τομεάρχης κ. Ε. Ράγια και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό των σταθμών.

Αγαπητοί φίλοι

Σας εύχομαι ολόψυχα

Χρόνια Πολλά

ικογενειακούς τάφους, με άθικτο σχεδόν το περιεχόμενό τους, αποκάλυψε η αρχαιολογική
σκαπάνη στα Αστέρια της Γλυφάδας.
Πρόκειται για οικογενειακούς τάφους των Αρχαίων
Αιξωνέων που κατοικούσαν την περιοχή το 3.000 π.Χ
περίπου.
Η ανασκαφή ξεκίνησε στους δύο αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται στην περιοχή των τουριστικών
εγκαταστάσεων «Αστέρια» στη Γλυφάδα, μετά και τη
θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου.
Η τοπογραφική και αεροφωτογραφική έρευνα, που
διεξήχθη υπό τη διεύθυνση της αρχαιολόγου Κωνσταντίνας Καζά και με χρηματοδότηση από τον δήμο
Γλυφάδας (15.000 ευρώ), γίνεται στο πλαίσιο πενταετούς προγράμματος (2012-2016).
Όπως είναι γνωστό, σε έρευνες, που ξεκίνησαν το
1998 στην περιοχή Αστέρια Γλυφάδας, βρέθηκαν ένα
μεγάλο πρωτοελλαδικό νεκροταφείο με πλούσια κτερίσματα, καθώς και ένας παράκτιος περίβολος της
προϊστορικής εποχής (τέλος 3ης - αρχή 2ης χιλιετίας
π. Χ.), που πιθανότατα σχετίζεται με εργαστηριακή
χρήση επεξεργασίας μεταλλεύματος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αποθέτης
προσφορών, που εντοπίστηκε κοντά στους τάφους
και ο οποίος περιελάμβανε -σπασμένα επί τόπου, πιθανόν για τελετουργικούς λόγους- περίπου 300 πρωτοελλαδικά αγγεία, κυκλαδικά ειδώλια, οψιδιανούς
και φιαλίδια.

Ζητούνται εθελοντές για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο Γλυφάδας
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την λειτουργία του
Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο Δήμος Γλυφάδας ζητά
εθελοντές για την τακτοποίηση των προϊόντων.
Πληροφορίες: Άννα Σάκκου - 6978 555 741
Σοφία Αμαξοπούλου – 210 9627 146
Νέλλη Μιζικίρη - Παλυβού – 6970 802 953

Εύχομαι για τα Χριστούγεννα και
το νέο Έτος

Χρόνια Πολλά
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ

Σίνα Μαρία
Δημοτική Σύμβουλος
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
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Τον παραολυµπιονίκη Αριστείδη Μακροδηµήτρη βράβευσε
ο Γρηγόρης Κωνταντέλλος

Γ

ια της επιτυχίες του το προηγούμενο καλοκαίρι τιμήθηκε ο Έλληνας Κολυμβητής
Παραολυμπιονίκης των τριών μεταλλίων –
ένα αργυρό και δύο χάλκινα – Αριστείδης
Μακροδημήτρης από τη διοίκηση γνωστού
αθλητικού κέντρου στο Κορωπί το Σάββατο
8 Δεκεμβρίου, στα πλαίσια εκδήλωσης που
διοργανώθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του κέντρου.
Την τιμητική πλακέτα απένειμε στον νεαρό
αθλητή ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο
οποίος μετά τη βράβευση δήλωσε: «Η απονομή μια τιμητικής πλακέτας σε έναν αθλητή
όπως είναι ο Αριστείδης, αποτελεί για εμένα
μια ξεχωριστή τιμή. Μόνο όταν κατανοήσουμε
το μέγεθος της προσπάθειας που έχει καταβάλει ο ίδιος αλλά και η οικογένεια του, και τη
σημασία της επιτυχίας του, μπορούμε να καταλάβουμε τις αληθινές αξίες της καθημερινότητας.
Θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση του Aquadome
για την πρωτοβουλία της, και να ευχηθώ στον
Αριστείδη πάντα να έχει ανάλογες επιτυχίες»
Μετά την ολοκλήρωση των βραβεύσεων σειρά
πήραν τα νεαρά κορίτσια της συγχρονισμένης
κολύμβησης της Αργυρούπολης, οι οποίες παρουσίασαν ένα πολύ εντυπωσιακό πρόγραμμα,
ενδεικτικό της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στα σύλλογο του
ΑΝΟΑ.
Σε παρόμοιους ρυθμούς κινήθηκε και το υπόλοιπο της εκδήλωσης, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιοι αγώνες των Ακαδημιών με
τα νεαρά παιδιά να εισπράττουν αρκετές φορές
το ζεστό χειροκρότημα του κοινού ως ανταμοιβή των προσπάθειών τους.



Σε συνέντευξη που έδωσε ο
Αριστείδης Μακροδημήτρης
μετά τους παραολυμπιακούς του
Λονδίνου ανέφερε πως:
Συμμετείχε για πρώτη φορά σε Παραολυμπιακούς αγώνες.
Η προετοιμασία του κράτησε δύο
χρόνια και ήταν ιδιαίτερα σκληρή και
κουραστική περίοδος αφού τους τελευταίους 10 μήνες περιλάμβανε καθημερινές προπονήσεις τριών έως
τεσσάρων ωρών.
Έκανε την προπόνησή του σε ιδιωτικό κολυμβητήριο στη Βάρη, με
έξοδα που πλήρωναν οι γονείς του,
με προπονητή τον Γιάννης Αλεξάκης.

Επιθυμία του είναι να παραμείνει
στην κατηγορία του και να κατακτήσει και ένα χρυσό μετάλλιο στο μέλλον.
Συμμετέχει σε τέσσερα αγωνίσματα
και ελπίζει κάποτε να τα καταφέρει.
Επόμενος στόχος είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει του
χρόνου στον Καναδά.
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Τα προβλήµατα της Μηλαδέζας Βάρης επί τάπητος
Συνάντηση του Δημάρχου Σπύρου Πανά με τον Σύλλογο της περιοχής

Σ

το πλαίσιο των συναντήσεων με τοπικούς
συλλόγους, που έχει προγραμματίσει ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με
τον Πρόεδρο και μέλη του Συλλόγου Μηλαδέζας Βάρης.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα οδοποιίας που εκτελούνται στην περιοχή, ενημερώνοντας τους παρευρισκομένους ότι έχει ήδη
εγκριθεί παράταση της προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία 2009 (Μηλαδέζα)».
Η ασφαλτόστρωση των δρόμων αποτελεί πρώτη
προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, έργο το

Εύχομαι για τα Χριστούγεννα και
το νέο Έτος

Χρόνια Πολλά
Δημήτρης Αναστασίου
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Εύχομαι εν όψει
των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς
Υγεία και Οικογενειακή Γαλήνη

Χρόνια Πολλά
Χρήστος Βαδάσης
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

οποίο εκκρεμούσε, δημιουργώντας προβλήματα
στην καθημερινότητα, στην υγιεινή αλλά και στην
ασφάλεια των κατοίκων. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι να επιλυθούν και μια σειρά ζητημάτων
όπως η κατασκευή πεζοδρομίων, η μελετημένη
φύτευση δέντρων σε αυτά και οι απαραίτητες
εσοχές για την τοποθέτηση κάδων.
Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Δήμαρχος κατά τη
διάρκεια της συνάντησης, έχουν ξεκινήσει οι
ενέργειες προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα
οι διαδικασίες για την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης που ήδη έχει εκπονήσει ο πρώην
Δήμος Βάρης. Οι διαδικασίες που ορίζει ο Καλλικράτης είναι χρονοβόρες αλλά η Δημοτική
Αρχή εστιάζει στην επίσπευσή τους.
Το ζήτημα της οριοθέτησης και διευθέτησης του
ρέματος Χερώματος – Μηλαδέζας απασχόλησε
τη συνάντηση. Ο κ. Πανάς αναφέρθηκε στην
ανάγκη οριοθέτησης του ρέματος και δεσμεύτηκε
ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα.
Η μη οριοθέτησή του όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στους κατοίκους λόγω των πλημμυρών που προκαλούνται.
Έτσι ο Δήμαρχος πρότεινε να εκπονηθεί ολοκληρωμένη μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας
της περιοχής για την οριστική αντιμετώπιση του
ζητήματος. Ήδη, το πρώτο βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση έχει γίνει, καθώς ο Δήμος εκπόνησε
μελέτη για την κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων που έχουν στόχο την αντιπλημμυρική προ-

στασία επί των οδών Αθ. Διάκου, Κοιμήσεως
Θεοτόκου και Σάμου. Η κατασκευή του έργου
ανήκει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας και για
το λόγο αυτό ο Δήμος από την πλευρά του θα
συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις, ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε ένα από
τα σημαντικότερα θέματα της περιοχής, που
αφορά στις οχλήσεις των κατοίκων από χρήσεις
οι οποίες δεν συνάδουν με κατοικημένη περιοχή.
Ο Δήμαρχος πρότεινε και τα μέλη του Συλλόγου
συμφώνησαν – σημειώνοντας ότι είναι και δικό
τους αίτημα - να χαρακτηρισθεί η περιοχή ως αμιγούς κατοικίας.
Ο Δήμος έχει ήδη εκπονήσει τη μελέτη για την
κατασκευή πρότυπης βιοκλιματικής πλατείας στο
χώρο που προβλέπεται να κατασκευαστεί η πλατεία 25ης Μαρτίου. Η μελέτη αυτή έχει υποβληθεί
στο ΚΑΠΕ για χρηματοδότηση, ήδη έχει προχωρήσει το 1ο στάδιο αξιολόγησης της και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να
εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή της.
Τέλος, ο Δήμαρχος σημείωσε ότι αναμένεται από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου η ολοκλήρωση της καταγραφής των εκτάσεων που θα αποδοθούν στο Δήμο, ώστε να εκπονηθεί ένας
συνολικός σχεδιασμός που θα αφορά στην κατασκευή πλατειών, κοινόχρηστων χώρων, πολιτιστικών και αθλητικών κέντρων και
εκπαιδευτικών υποδομών στην περιοχή.

Άνετη νίκη του Αστέρα Βάρης επί του ∆ιαγόρας Ρόδου µε 5-0

Ά

νετη νίκη με σκορ 6-0 πέτυχε ο Αστέρας Βάρης
επί του το Διαγόρα Ρόδου. Το σκορ άνοιξε ο
Αστέρας Βάρης όταν στο 11’ λεπτό ο Αλεξίου έκανε
τη σέντρα και ο Καρδάρης με όμορφο πλασέ από
κοντά πέτυχε το 0 – 1. Επτά λεπτά αργότερα (στο 18’),
ο Ζώνας έκανε παράλληλα πάσα και ο Λαναράς με
πλασέ πέτυχε το 0 – 2. Στο 24’ ο Ζώνας με ωραία
ατομική προσπάθεια απέφυγε τον Κιλασίν και με διαγώνιο σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0 – 3.
Στο 66’ ο Καρδάρης με απευθείας εκτέλεση φάουλ
έκανε το 0 – 4 και στο 70’ ο Ζώνας πέρασε όποιον
βρήκε μπροστά του και με εξαιρετικό πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 0 – 5.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν και δυο δοκάρια. Στο 43’ ο
Λαναράς με σουτ έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι
ενώ την ίδια ακριβώς κατάληξη είχε το πλασέ του

Ζώνα στο 49’.
Στο 54’ αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα (κόκκινη)
ο Κωνσταντινίδης για αντικανονικό μαρκάρισμα και
έτσι ο Διαγόρας συνέχισε και τελείωσε τον αγώνα με
δέκα παίκτες.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΔΙΑΓΟΡΑΣ: Τύρελης, Καραγιάννης, Παπαδημητρίου,
Κενενούνης, Κιλασίν (71’ Ζούνης), Καρπούζης, Ιμεραλιλάϊ, Κωνσταντινίδης, Φλεβάρης (46’ Μπάρδης),
Διακάκης, Ζωάννου (48’ λ.τ. Χαρτοφύλλης)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ: Μαρινάκης, Κόζης (72’ Ζορμπάς),
Συμεωνίδης, Πλίτσης, Σκουρλης, Στρατής (60’ Μελεμπιανάκης), Αλεξίου, Παπαδημητρόιπουλος, Καρδάρης, Ζώνας (72’ Κουσιάκης), Λαναράς

Καλά Χριστούγεννα
&
Καλή Πρωτοχρονιά
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
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Τιμήθηκε ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς για
τη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου

Ο

Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Σ. Πανάς, τιμήθηκε στο
πλαίσιο της μεγάλης συναυλίας για τα παιδιά που διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο της

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή».
Η συναυλία Αγάπης και Ελπίδας που διοργανώθηκε με αφορμή την παγκόσμια ημέρα
του παιδιού, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ
του ΟΑΚΑ, ήταν αφιερωμένη στα ανασφά-

λιστα παιδιά που στηρίζει πανελλαδικά το
Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής.
Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος, «ο Δήμος
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ανταποκρίθηκε άμεσα στις νέες κοινωνικές συνθήκες που καθόρισε η οικονομική κρίση με
πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική αλληλεγγύη. Συμμετείχαμε στη δράση
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της
Οργάνωσης «Αποστολής» ανακοινώνοντας την ίδρυση Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στο Δήμο μας, γιατί πιστεύουμε ότι
όλοι μας οφείλουμε να στρέψουμε το
βλέμμα στα παιδιά και τους συνανθρώπους
μας που έχουν ανάγκη.
Η γιορτή στο ΟΑΚΑ και η βράβευση του
Δήμου μας, είναι μια δήλωση ότι μόνο με τη
συλλογική δράση μπορούμε να προχωρήσουμε. Σε αυτές τις συλλογικές δράσεις ο
Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με
τις υπηρεσίες του, τους εθελοντές και τους
δημότες θα συμμετέχει πάντα και ενεργά.»

Η δημοτική αρχή των 3Β στο χωριό SOS της Βάρης

Σ

το πλαίσιο της συνεργασίας για την
υποστήριξη της λειτουργίας Παιδικού
Χωριού SOS Βάρης από το Δήμου Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Σ. Πανά
με τον Γενικό Διευθυντή των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας.
Στη συνάντηση που συμμετείχαν ο Δήμαρχος, ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών
Χωριών SOS Ελλάδας Γιώργος Πρωτόπαπας, ο Διευθυντής στο Παιδικό Χωριό SOS
Βάρης Πέτρος Παπαδάκης, η Δημοτική Σύμβουλος και Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής Νανά Κάραγιαν και η Προϊσταμένη

Κοινωνικής Υπηρεσίας Ντία Νικολάου, συζητήθηκαν εκτενώς όλοι οι τρόποι που θα
ενισχύσουν τη δράση του Παιδικού Χωριού με τη συμπαράσταση του Δήμου.
Συγκεκριμένα συζητήθηκε η ανάγκη κατάρτισης ενός στρατηγικού σχεδιασμού που θα
καθορίζει μια μακροχρόνια συνεργασία
ανάμεσα στο Δήμο και το Παιδικό Χωριό
SOS Βάρης.
Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς αναφέρθηκε
εκτενώς στην ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης του Παιδικού Χωριού στη Βάρη σημειώνοντας πως ο Δήμος θα σταθεί
αρωγός στην λειτουργία του με όλες του

τις δυνάμεις. «Το Παιδικό Χωριό SOS της
Βάρης είναι ένα κύτταρο του Δήμου μας.
Τα παιδιά που ζουν σε αυτό αξίζουν την
αγάπη και τη φροντίδα μας, ιδιαίτερα σε
αυτές τις δύσκολες ημέρες που ακόμα και η
διάθεση για πρόσφορα πλήττεται.
Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
με τις υπηρεσίες του, τους εθελοντές του
αλλά και κάθε δημότη ξεχωριστά θα σταθεί δίπλα σε αυτά τα παιδιά για να συνεχίσει το Παιδικό Χωριό να τους προσφέρει
μια ζεστή αγκαλιά που τόσο έχουν
ανάγκη».

Σ. Πανάς: Δεν θα πληρώσουν οι δημότες την πίεση
του Μεσοπρόθεσμου στους ΟΤΑ

Ο

Δήμαρχος Σ. Πανάς διαβεβαιώνει ότι οι
δημότες δεν θα πληρώσουν την πίεση
του Μεσοπρόθεσμου στους ΟΤΑ
Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
με αφορμή τις αποφάσεις του έκτακτου συνεδρίου της ΚΕΔΕ δήλωσε ότι: «η Δημοτική
Αρχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, σε
σύμπνοια με τους επικεφαλής των παρατάξεων, καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τα
άδικα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου που φέρνουν σε αδιέξοδο πολίτες και Τοπική Αυτοδίοικηση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να
ξεκαθαρίσω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει
ήδη ομόφωνα αποφασίσει να μη δοθούν
στοιχεία του προσωπικού του Δήμου μας
σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διαθεσιμότητα. Η Δημοτική Αρχή θα σταθεί δίπλα στους
εργαζόμενους και απέναντι σε οποιονδήποτε

επιδιώκει την απομάκρυνσή τους».
Ο Δήμαρχος σχολιάζοντας την πρόθεση της
κυβέρνησης να θεσμοθετήσει το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», τόνισε ότι
«ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
έχει απόλυτη οικονομική αυτοτέλεια και είναι
ένας από τους ελάχιστους Δήμους με πλεονασματικό προϋπολογισμό, παρά τις συνεχείς
περικοπές στην χρηματοδότησή του από το
κράτος. Δεν θα δεχτούμε την υποταγή και τον
έλεγχο του δημοκρατικού θεσμού μας».
Επίσης με αφορμή τα παραπάνω ξεκαθάρισε
ότι οι Δημότες δεν θα επιβαρυνθούν με αύξηση των Δημοτικών Τελών. «Προσπαθούν",
είπε "φέρνοντας μας σε οικονομικό αδιέξοδο, να μας επιβάλλουν αύξηση των δημο-

τικών τελών και των φόρων. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μου ότι η Δημοτική
Αρχή διαχειρίζεται με σύνεση και προγραμματισμό τα έσοδα του Δήμου και δεν πρόκειται
να προχωρήσει σε οποιαδήποτε αύξηση των
τελών".
"Γνωρίζουμε καλά" συνέχισε, "ότι ήδη οι
δημότες μας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένοι
από τα βάναυσα μέτρα του μνημονίου και
δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα τους επιβαρύνουμε περισσότερο. Αντίθετα ο Δήμος
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης θα σταθεί
με κάθε τρόπο δίπλα στους δημότες σε
αυτές τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες με δράσεις που θα ενισχύσουν την κοινωνική πρόνοια, θα αναπτύξουν τη
συλλογική σκέψη και θα αναβαθμίζουν την
ποιότητα ζωής».

"Δουλειά δεν είχε ο διάολος",
ηχογραφούσε συνομιλίες
στο Δήμο των 3Β

Α

ληθεύει πως έφθασε στην Οικονομική Επίτροπο, υπεύθυνη του τομέα στον οποίο υπάγεται και ο Δήμος Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, ηχογραφημένη συνομιλία από κινητό,
στην οποία ακούγεται Δ/ντικός υπάλληλος του Δήμου να αναφέρεται με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για το πρόσωπό της;
Πληροφορίες μας φέρουν τους υπαλλήλους του δήμου να
είναι εξοργισμένοι αφού θεωρούν ότι ανά πάσα στιγμή ο
"σπιούνος" συνάδελφός τους θα ηχογραφήσει και κείνους,
παραβιάζοντας το προσωπικό τους δικαίωμα έκφρασης μέσα
στα γραφεία τους.
Πάντως αν ληθεύει κάτι τέτοιο, τότε το μόνο που έχουμε να
πούμε είναι πως το επίπεδο όσων επιδίδονται σε τέτοιου είδους πρακτικές θυμίζει φτηνή, μεξικάνικη, σαπουνόπερα.
Υ.Γ. Άραγε ο συγκεκριμένος υπάλληλος άλλη δουλειά δεν είχε
να κάνει;

Σε αγαστή συνεργασία
Νιτερόπουλος - Κάραγιαν

Σ

ε καλό κλίμα απ' όσο πληροφορούμαστε, έγινε η συνάντηση των επικεφαλής των Νομικών Προσώπων του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, προχθές στο Δημαρχείο, μετά
από πρόσκληση του Δημάρχου Σπύρου Πανά.
Η συνάντηση σκοπό είχε το συντονισμό και τη συνεργασία
του ενός Νομικού Προσώπου με το άλλο.
Συμμετείχαν ο Γιάννης Νιτερόπουλος ως πρόεδρος του
ΟΑΠΠΑ, Νανά Καραγιάν ως υπεύθυνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο Δημήτρης Αναστασίου ως πρόεδρος της
Επιτροπής Παιδείας, η Μαρία Σίνα ως αντιπρόεδρος του Κοινωνικού Ξενώνα Βουλιαγμένης και πρόεδρος της Β'βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής και ο Δημήτρης Μπελετσιώτης ως πρόεδρος της Α'βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
Το κλίμα στην όλη συνάντηση ήταν τόσο καλό, ιδιαίτερα ανάμεσα στους Γιάννη Νιτερόπουλο και Νανάς Κάραγιαν - όλοι
θυμόμαστε την οξύτητα που υπήρχε στο παρελθόν ανάμεσά
τους - που κάποιοι μίλησαν χαριτολογώντας ακόμα και για...
"ειδύλλιο".
Μπράβο παιδιά, πάντα τέτοια...

Άρχισαν οι διεργασίες για τις δημοτικές εκλογές του
2014 στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Ξ

αφνικά, κάτι άρχισε να κινείται στο δημοτικό σκηνικό του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Εν όψει των δημοτικών εκλογών του Ιουνίου του 2014 και ενάμισυ χρόνο πριν,
άρχισαν να διαγράφονται, αμυδρά στον ορίζοντα πολιτικές,
διερευνητικές κινήσεις.
Προς το παρόν, ανάλογες κινήσεις παρατηρούνται στη Βάρη,
αλλά και στη Βούλα. Από την πλευρά της Βουλιαγμένης επίσης,
αναμένεται να εκδηλωθεί κάτι ανάλογο.
Το κατά πόσον μέσα από αυτές τις διεργασίες θα προκύψει κάποια ολοκληρωμένη πρόταση, που θα διεκδικήσει την αποδοχή των δημοτών της πόλης είναι κάτι αβέβαιο.
Το σίγουρο είναι πως, για τη διεκδίκηση της επόμενης, 5ετούς
διάρκειας, δημοτική θητεία, ο αγώνας θα είναι "σκληρός", με
επικίνδυνα πολιτικά "τζαρτζαρίσματα", τα οποία αναμένεται να
προκαλέσουν και... πολλές "αποβολές".
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Στέφανος Μπαλάσκας:
Αναδεικνύουµε µια νέα "Φιλική Εταιρεία" ως Έλληνες
Ά

λλο ένα σύγχρονο κατάστημα
προστέθηκε στη γνωστή αλυσίδα
Super Market "Μπαλάσκας" πριν λίγες
μέρες.
Συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου 1-12-2012, ο επιτυχημένος επιχειρηματίας Στέφανος Μπαλάσκας,
εγκαινίασε στη Νέα Ερυθραία το νέο
κατάστημά του, το οποίο βρίσκεται
στην Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 140,
μετά από τα άλλα δύο που έχουν ήδη
ανοίξει και λειτουργούν στην Κηφισιά
τα τελευταία χρόνια.
Πλήθος κόσμου είχε κατακλύσει
όλους τους χώρους - μέσα κι έξω από νωρίς, δείχνοντας με τον καλύτερο τρόπο την εκτίμησή του σ' έναν
άνθρωπο που, πρώτα και πάνω απ'
όλα, σκέφεται και πράττει ελληνικά.
Ο Αρχιμανδρίτης Μάξιμος, με τον
Πρωτοσύγγελο Κηφισιάς π. Χρήστο

Κυριακόπουλο και τον πατέρα Συμεών, ευλόγησαν το αγίασμα και αμέσως μετά, ο κ. Μπαλάσκας, πλαισιωμένος από τα παιδιά του Παναγιώτη, Αλέξανδρο και Χρήστο , είπε,
μεταξύ άλλων, πως, σε μία εποχή που
η κρίση έχει χτυπήσει τους περισσότερους οικογενειάρχες και η ανεργία έχει
εκτοξευθεί στα ύψη, μας δίνεται η ευκαιρία να αναδείξουμε μια νέα "Φιλική
Εταιρεία" ως Έλληνες, βοηθώντας και
στηρίζοντας ο ένας τον άλλον.
"Αυτό κάνουμε κι εμείς" ανέφερε, και
συνέχισε λέγοντας: "Οι στιγμές είναι
πολύ δύσκολες και ως επιχείρηση
φροντίζουμε να δημιουργούμε όλο
και περισσότερες θέσεις εργασίας,
ώστε να απασχολούνται κάθε φορά
περισσότεροι συνάνθρωποί μας.
Όμως, πέρα απ' αυτό, μέσα από την
"PROTON" έχουμε καταφέρει να
προμηθευόμαστε προϊόντα από Έλλη-

νες παραγωγούς, εξαιρετικής ποιότητας, προκειμένου η κάθε οικογένεια να
έχει όλα όσα χρειάζεται, από τα βασικά τουλάχιστον, μέσα στο σπίτι,
συνδυάζοντας πάντοτε ποιότητα εξαιρετική όπως προαναφέραμε και προσιτές τιμές".
Επίσης, ευχαρίστησε τη Δικαιοσύνη
που τον δικαίωσε στα νόμιμα αιτήματά
του, για να λειτουργήσει το νέο αυτό
κατάστημα της αλυσίδας και τέλος, χαιρέτησε τον καθένα ξεχωριστά από
τους γνωστούς και φίλους πελάτες, ευχαριστώντας τους ταυτόχρονα για την
εμπιστοσύνη και την αγάπη που του
δείχνουν επί σειρά δεκαετιών.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι, στα εγκαίνια, πλην των παραγόντων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τίμησε με την παρουσία του και ο βουλευτής της Ν.Δ. Βασίλης Κικίλιας.

Ο Διευθυντής της εφημερίδας "Β" Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νικόλας Κονταρίνης
και ο επιχειρηματίας Στέφανος Μπαλάσκας.

Η υπεύθυνη και ψυχή των καταστημάτων "ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ" Φανή Παπαχρή-

Ο Στέφανος Μπαλάσκας με τον Αρχιμανδρίτη κ. Μάξιμο και τον στου με την εκδότρια του "Β" Τοπικής Αυτοδιοίκησης και vimaonline.gr,
Εύη Κονταρίνη.
βουλευτή της Ν.Δ. Βασίλη Κικίλια.
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ΠPOTYΠO KENTPO

ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ & AΠOKATAΣTAΣHΣ

TΣAΓKAPHΣ ANAΣTAΣIOΣ

Kάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας T.E.I. Aθήνας

Mετεκπεδευθείς: Leeds Metropolitan Univercity της Aγγλίας

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

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ

