
H επένδυση, αξίας περίπου 16 εκατ.
ευρώ, θα γίνει με τη μέθοδο ΣΔΙΤ

(Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα)

Επί της αρχής ψηφίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο της
22ας Φεβρουαρίου η εισήγηση της εταιρείας Τεχνι-

κών Συμβούλων για τη δημιουργία τριών χώρων στάθ-
μευσης εκ των οποίων τριών, οι δύο υπόγειοι και ο ένας
υπέργειος.

Η παρουσίαση του master plan έγινε από τον Τεχνικό Σύμ-
βουλο της εταιρείας ReDePlan, παλιό γνώριμο, τ. διευθύ-
νοντα σύμβουλο του Ο.Σ.Κ. κ. Μανώλη Μπαλτά.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 9

Τιµήθηκε η “Σοφία του κόσµου”

ΟΔήμος Παλαιού Φαλήρου δε λη-
σμονεί τα παιδιά του. Και ένα από

αυτά είναι και η αείμνηστη ιπτάμενη για-
τρός (αναισθησιολόγος) του ΕΚΑΒ
Σοφία Μπεφόν, που έχασε τη ζωή της
την ώρα του καθήκοντος, το απόγευμα
της Κυριακής 14-1-2001, ανοιχτά του
Σαρωνικού, στη θαλάσσια περιοχή του
Σουνίου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 5

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 9/2 η τελετή για τη βρά-

βευση δεκαπέντε γυναικών, που διοργά-
νωσε το Woman’s Mpd club, η AXA
Ασφαλιστική με τη συνεισφορά του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου στον Πολυ-
χώρο του Δημαρχείου Π. Φαλήρου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 7

ΜΗΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Βραβεύθηκαν δεκαπέντε γυναίκες για το εθελοντικό τους έργο

Επιτέλους υπόγεια
γκαράζ στη Γλυφάδα

Σκηνικό εγκατάλειψης
στο θέατρο ΑΙΞΩΝΗ

της ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΑΣΙ∆ΟΚΩΣΤΑΣ:
“Μίλησα µε την ΕΤΑ. Ε, και;

σελ. 13

ΣΕΛ. 8

ΓΛΥΦΑΔΑ

Όνειρο θερινής νυκτός
το Golf για τον ∆ήµο
Γλυφάδας

σελ. 11

Λ. Bάρης Kορωπίου 73 Bάρη - Τηλ.: 210 8994514/5

Λ. Πεντέλης 108 - Bριλήσσια - Τηλ.: 210 8100150/1
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Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών
υποχρεώνει χιλιάδες ιδιοκτήτες «τακτο-

ποιημένων» ημιυπαίθριων να βάλουν ακόμη
πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς καλούν-
ται να καταβάλλουν τέλος καθαριότητας και
φωτισμού και το τέλος ακίνητης περιουσίας
που συμπεριλαμβανονται στο λογαριασμό της
ΔΕΗ.
Αφορμή είναι το νέο «καπέλο» που επιβάλλει
ακόμη και με αναδρομική ισχύ, αιφνιδιαστικά
και κόντρα στο πνεύμα της ρύθμισης Μπιρμ-
πίλη, το υπουργείο Εσωτερικών, προβλέπον-
τας την υποχρέωση καταβολής δημοτικών
τελών (τέλη καθαριότητας, φόρος ηλεκτρο-
δοτούμενων χώρων, ανταποδοτικά τέλη) και
Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για τα επι-
πλέον τετραγωνικά που δηλώνονται και αφο-
ρούν κλειστούς ημιυπαίθριους, πυλωτές ή
υπόγεια.
Την σχετική εγκύκλιο που πιάνει στην «τσιμ-
πίδα» της περί τις 480.000 ιδιοκτησίες που
αντιστοιχούν σε περίπου 800.000 «τακτο-

ποιημένους» χώρους έστειλε την Τετάρτη ο
υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γιώργος Ντό-
λιος. Λίγες μέρες πριν την επίσημη εκπνοή της
ρύθμισης για τους ημιυπαίθριους, που σύμ-
φωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος ετοιμάζεται να παρατείνει
πέραν της 28ης Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση
εμφανίζει πλήρη σύγχυση και τακτικές μνημο-
νίου που άλλα υπόσχεται και άλλα κάνει...

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο:

1) Καθορίζονται τέλη καθαριότητας, φόρος
ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ανταποδοτικά
τέλη με βάση τη συνολική επιφάνεια των τε-
τραγωνικών που δηλώνονται. Σε πρόσφατη
εγκύκλιο (28 Ιανουαρίου), το ΥΠΕΚΑ διευ-
κρίνιζε ότι οι χώροι αυτοί δεν θα υπόκεινται
σε δημοτικά τέλη.
2) Επιβάλλεται τέλος ακίνητης περιουσίας για
τους χώρους που άλλαξαν χρήση, καθώς η
μετατροπή τους σε χώρους κύριας χρήσης αυ-

ξάνει την επιφάνεια του ακινήτου και φορο-
λογείται διαφορετικά. Το ΤΑΠ επιβάλλεται
από το χρόνο έναρξης της ρύθμισης του
ν.3843/2010 που τροποποιήθηκε στις 28
Απριλίου του 2010 ή από την ημερομηνία της
μετατροπής της χρήσης.
3) Επιβάλλονται πρόστιμα και αναδρομικά αν-
ταποδοτικά τέλη για τους χώρους που εντάσ-
σονται στο νόμο εφόσον ο δήμος δεν
συνυπολόγιζε το εμβαδόν τους στην επιφά-
νεια των στεγασμένων χώρων, όπως προ-
βλέπεται από τη νομοθεσία. Στην περίπτωση
αυτή, οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν
αναδρομικά τα ποσά για το ποσοστό των
χώρων που άλλαξαν χρήση αλλά δεν είχαν
δηλωθεί. Με απλά λόγια, όποιος τακτοποίησε
τον ημιυπαίθριό του και είχε αποκρύψει το εμ-
βαδόν του χώρου αυτού στη συνολική επι-
φάνεια της κατοικίας, με την ένταξη στη
ρύθμιση «αυτοκαρφώνεται». Τα νέα τέλη θα
υπολογίζονται με γνώμονα το συντελεστή
που ισχύει για την προβλεπόμενη οικοδομική
άδεια και θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που
προβλέπονται για την ανακριβή δήλωση της
επιφάνειας.
4) Τα στοιχεία των δηλώσεων των ακινήτων
που μπήκαν στη ρύθμιση του ΥΠΕΚΑ, θα ανα-
ζητήσουν οι εφορείες από τις υπηρεσίες πο-
λεοδομίας των δήμων προκειμένου να
ελέγξουν τα επιπλέον τετραγωνικά των
χώρων που «τακτοποιήθηκαν» με βάση τις
οδηγίες της εγκυκλίου.
«Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε κάθε ενδιαφε-
ρόμενο ότι σεβόμαστε και εφαρμόζουμε την
αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του
πολίτη απέναντι στο Κράτος. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι για τους χώρους που διατηρούν-
ται δεν οφείλονται αναδρομικά οποιοιδήποτε
φόροι, για το φόρο ακίνητης περιουσίας και
για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, λαμβά-
νονται υπόψη οι χώροι όπως και πριν την τα-
κτοποίησή τους και η αλλαγή χρήσης δεν
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των
δημοτικών τελών» σημείωνε ο κ. Σηφουνά-
κης την πρώτη Δεκεμβρίου.
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

�περιεχόμενα

"∆ηµοκρατικός Φε-
ρετζές" ο Συµπαρα-
στάτης του ∆ηµότη

Της
ΕΥΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ 10 χρόνια ΕΝΕΟΝ

σελ. 6

ΜΗΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Βραβεύθηκαν δεκαπέντε γυ-
ναίκες για το εθελοντικό τους
έργο.
σελ.7

Σκηνικό εγκατάλειψης
στο θέατρο ΑΙΞΩΝΗ
σελ. 8

Επαιτεία και “προ-
σφορά” υπηρεσιών
σελ. 8

Όταν η ανοχή γίνεται συ-
νενοχή
Άρθρο του Δημ. Μπουντουτσίδη

σελ. 8

Επιτέλους υπόγεια
γκαράζ στη Γλυφάδα
σελ. 9

Στο πρόγραμμα του “ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ” για τα 3
νέα Parking κατέληξε το Δ.Σ.
σελ. 9

Τίμησαν τον ποιητή
του "Μαραμπού"

σελ. 10

Όνειρο θερινής νυ-
κτός το Golf για τον
∆ήµο Γλυφάδας

σελ. 11

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙ∆Ο-
ΚΩΣΤΑΣ: “Μίλησα µε
την ΕΤΑ. Ε, και;

σελ. 13

Διάλογος δημοτικής αρχής της
Γλυφάδας και φορέων της
πόλης για τον προϋπολογισμό

σελ. 14

Με ευθεία τοποθέτηση κατά του θεσμού του Συμπαραστάτη
του Δημότη άνοιξε τη συζήτηση για το θέμα στο Δημοτικό

Συμβούλιο της 24ης Φεβρουαρίου στο "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ-
ΚΗΣ" ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Χρήστος Κορτζί-
δης, τονίζοντας πως αναγκαστικά θα μπουν στη διαδικασία
εκλογής του αφού το επιτάσσει ο Νόμος.
Από κει και πέρα το όλο θέμα εξελίχθηκε σε αλλαλούμ, όπως άλ-
λωστε και στους περισσότερους Δήμους που έγινε η διαδικασία,
αφού κανένας δεν είχε ενημέρωση για τους υποψήφιους.
Και για να κατανοήσουν οι αναγνώστες πόσες αδυναμίες έχει η
διαδικασία εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επι-
χείρησης, θα πούμε πως μέχρι την τελευταία στιγμή υπάρχει η δυ-
νατότητα υποβολής υποψηφιότητας, οι δε δημοτικοί σύμβουλοι
καλούνται να ψηφίσουν χωρίς καν να έχουν δει τα κατατεθει-
μένα βιογραφικά.
Στη διαμαρτυρία σύσσωμης της αντιπολίτευσης πάνω στο ζήτημα
αυτό, στο συγκεκριμένο συμβούλιο ο πρόεδρος του Δ.Σ. Άγγε-
λος Παπασπύρου είπε πως αν τους ενδιέφερε, ας πήγαιναν στο
Δήμο να ενημερωθούν, για να αντιτάξει ο Χάρης Πασβαντίδης,
επικεφαλής της παράταξης "Ελληνικό - Αργυρούπολη, Σύγχρονη
Πόλη" πως αυτό ήταν δική τους υποχρέωση, να ενημερώσουν
δηλαδή το Σώμα.
Από κει και πέρα, το ελλειπές ψηφοδέλτιο (αφού δεν υπήρχε η
υποψηφιότητα του Γιώργου Πετρά), έστειλε τη διαδικασία στο
Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 28-2-2011.
Ως υποψήφιος για το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχεί-
ρησης για το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, μας πληροφόρη-
σαν πως θα είναι και ο πρώην Νομικός Σύμβουλος του Δήμου
Ελληνικού Φίλιππος Τάντης, κομματικός φίλος και συνεργάτης
επί σειρά ετών, τόσο του πατέρα Κορτζίδη όσο και του νυν Δη-
μάρχου Χρ. Κορτζίδη.
Παρακολουθώντας αυτές τις μέρες σε αρκετούς Δήμους τις διαδι-
κασίες εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη όλο και περισσό-
τερο μας παγιώνεται η εντύπωση ότι αυτός ο θεσμός
δημιουργήθηκε έτσι, για να υπάρχει ένας "πολιτικός δημοκρατι-
κός φερετζές" στο Νομοσχέδιο του Καλλικράτη. Γιατί, αν πραγ-
ματικά ο Νομοθέτης ήθελε να λειτουργήσει, θα είχε προνοήσει
και για καλύτερες διαδικασίες.
Η ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου
που απαιτείται, είναι αδύνατον να συγκεντρωθεί, αφού ο κάθε
δημοτικός σύμβουλος διαθέτει και τις προσωπικές του προτιμή-
σεις.
Το αποτέλεσμα στις διαδικασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα (με
ελάχιστες εξαιρέσεις) κι αυτές που θα γίνουν μέχρι τη Δευτέρα,
θα είναι να μην εκλεγεί ποτέ κανένας αφού δεν θα συγκεντρώσει
την απαιτούμενη πλειοψηφία και η θέση αυτή να μείνει κενή. Επί-
σης ο νόμος δεν προβλέπει τι γίνεται στην περίπτωση που δεν
προκύψει από την ψηφοφορία υποψήφιος που να συγκεντρώνει
την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του δημοτικού συμβουλίου.
Το μόνο που αναφέρει είναι ότι η διαδικασία επαναλαμβάνεται
με τις ίδιες προϋποθέσεις μέχρι να εκλεγεί ο συμπαραστάτης.
Προς χαρά των περισσοτέρων (αν όχι όλων) Δημάρχων, θα λέ-
γαμε, τελειώνοντας, αφού είναι αμφίβολο πως σήμερα υπάρχει
Δήμαρχος που θα ήθελε να έχει "στα πόδια του" κάποιον να τον
ελέγχει σχετικά με τα της Διοίκησης του Δήμου.

Κρεατομηχανή...

Αλαλούµ υπουργείου για επιπλέον έσοδα στους δήµους
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πολιτική

��Στόχος της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού είναι να δημιουργηθεί
στη ζώνη του Tae Kwon Do ένα
συνεδριακό κέντρο ανταγωνι-
στικό των μεγάλων συνεδριακών
κέντρων που αναπτύσσονται στη
ζώνη της Μεσογείου

��

Στις αρχές Δεκεμβρίου δημοσιεύθηκε ο Διαγω-
νισμός Ζώνης Ανάπλασης ΙΙΙ Φαλήρου (ζώνη

Τae Kwon Do) με αναθέτουσα αρχή την εταιρεία
Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. Πρόκειται για διαγωνισμό
παραχώρησης με αντικείμενο τη μετασκευή, συντή-
ρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση των χώρων και
εγκαταστάσεων της Ζώνης Ανάπλασης III.

Ο διαγωνισμός είχε αρχική ημερομηνία διεξαγω-
γής στις 7 Φεβρουαρίου αλλά με νέα απόφαση με-
τατέθηκε στις 8 Μαρτίου ημέρα Τρίτη. Ο τελικός
πλειοδότης (αυτός που θα δώσει την μεγαλύτερη
προσφορά) θα αποκτήσει τον παραπάνω χώρο για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ετών (δηλαδή
τουλάχιστον μέχρι το 2041).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αναθέτουσα αρχή θα προεπιλέξει έως πέντε (5)
υποψηφίους για την υποβολή δεσμευτικών προ-
σφορών στη Β φάση. Οι προεπιλεγέντες υποψή-
φιοι θα κληθούν να παραλάβουν με ειδική
πρόσκληση την προκήρυξη της Β φάσης.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Περιλαμβάνονται η Πλατεία Νερού με τα κτίρια εξυ-
πηρέτησής της, το κλειστό γυμναστήριο TAE
KWON DO Φαλήρου με τον περιβάλλοντα χώρο
αυτού, τμήμα της «Εσπλανάδας» στα κατάληξη της
λεωφόρου Ποσειδώνος και τμήμα της παραλιακής
ζώνης που ως σήμερα παραμένει αδιαμόρφωτη.

ΣΤΟΧΕΥΣΗ
Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Τουρισμού είναι να δημιουργηθεί στη
ζώνη του Tae Kwon Do ένα συνεδριακό κέντρο αν-
ταγωνιστικό των μεγάλων συνεδριακών κέντρων
που αναπτύσσονται στη ζώνη της Μεσογείου ώστε
να καταστήσει την Αθήνα υποψήφιο προορισμό για
την διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων όλους τους
μήνες του έτους.

Το διεθνές συνεδριακό κέντρο θα διαθέτει αίθου-
σες, αμφιθέατρα και άλλους χώρους για να φιλο-
ξενεί μεγάλες ντόπιες και διεθνείς διοργανώσεις,
συνέδρια, διασκέψεις, σεμινάρια, παραστάσεις κλπ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το ύψος του ετήσιου ανταλλάγματος θα αποτελέσει
κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού. Ο διαγωνι-
σμός αντικαθιστά τους δύο παλαιούς διαγωνισμούς
που είχαν προκηρυχθεί και αφορούσαν ο ένας τη
μελέτη - μετασκευή - συντήρηση και ο άλλος τη λει-
τουργία-εκμετάλλευση καθώς κρίθηκε τεχνικά δύ-
σκολο.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να
πληρούν σειρά κριτηρίων, είτε οι ίδιοι είτε οι συ-
νεργαζόμενοι με αυτούς φορείς, τα οποία είναι συ-
νοπτικά:

Να περιλαμβάνουν στο υποψήφιο σχήμα ή να συ-
νεργάζονται με πρόσωπα με αντικείμενο τη διορ-
γάνωση συνεδρίων και εκθέσεων και τη διαχείριση
συνεδριακών κέντρων, καθώς και τη μελέτη αντί-
στοιχων εγκαταστάσεων.
Να πληρούν κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρ-
κειας μεταξύ των οποίων ίδια κεφάλαια >
40.000.000 ευρώ.
Να έχουν συνάψει συμβάσεις παραχώρησης/ΣΔΙΤ
αξίας >30.000.000 ευρώ.
Να υλοποιούν συμβάσεις παραχώρησης/ΣΔΙΤ αξίας
>30.000.000 ευρώ.
Οι μελετητές, να έχουν εκπονήσει μελέτη έργου
που να αποτελεί αυτοτελώς ή να συμπεριλαμβάνει
υποδομές συνεδριακού κέντρου (ξενοδοχείο, πο-
λιτιστικό κέντρο κτλ) δυναμικότητας της κύριας αί-
θουσας τουλάχιστον 1000 θέσεων.

Οι εταιρείες που θα αναλάβουν την εκμετάλλευση
του συνεδριακού κέντρου να παρουσιάζουν κύ-
κλους εργασιών της τάξεως των 8.000.000 ευρώ
κατ' έτος καθώς και να είναι υπεύθυνες διαχείρισης
συνεδριακού κέντρου δυναμικότητας της κύριας συ-
νεδριακής αίθουσας τουλάχιστον 1.500 ατόμων,
για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Οι εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων
να παρουσιάζουν κύκλους εργασιών της τάξεως
των 4.000.000 ευρώ κατ' έτος καθώς και σχετική
εμπειρία με διοργάνωση τουλάχιστον 5 συνεδρίων
μεγαλυτέρων των 1500 ατόμων και 5 εκθέσεων με-
γαλυτέρων των 150 εκθετών αθροιστικά τα τελευ-
ταία τρία χρόνια.

Στη δεύτερη φάση θα προσδιοριστούν και τα ει-
δικά προσόντα των φορέων που θα αναλάβουν την
κατασκευή και την τεχνική διαχείριση των εγκατα-
στάσεων.

Στις 8 Μαρτίου ο διαγωνισµός Ζώνης Ανάπλασης ΙΙΙ Φαλήρου
(ζώνη Τae Kwon Do)

Το καμπανάκι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χτύπησε για
ακόμα μια φορά και η απειλή για παραπομπή της Ελ-

λάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο φαντάζει ρεαλιστικό
σενάριο. Αυτή τη φορά οι προειδοποιητικές βολές
αφορούν τη μη συμμόρφωση της χώρας στην υποχρέ-
ωση έγκαιρης ολοκλήρωσης και λειτουργίας εγκατα-
στάσεων βιολογικών καθαρισμών.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής στις αρχές Δεκεμβρίου του 2010 ανακοί-
νωνε ότι μέχρι το 2014 προγραμματίζεται να έχουν
ολοκληρωθεί όλα τα καθυστερημένα από το 20002
έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυ-
μάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα (με πληθυσμό άνω
των 15.000 κατοίκων), συμπεριλαμβανομένων περιο-
χών της Αττικής (Μαρκόπουλου, Αρτέμιδας, Κορωπίου
και Ραφήνας). Ο χρόνος όμως πιέζει. Οι καθυστερή-

σεις δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή δίνει μόλις δυο μήνες διορία στην Ελ-
λάδα να συμμορφωθεί με προγενέστερη απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 20073, που αφορά τα
μεγάλα αστικά κέντρα.

Να σημειώσουμε επίσης ότι έχουν καθυστερήσει (από
το 20052) και οι βιολογικοί καθαρισμοί για τις περιο-
χές με πληθυσμό μεταξύ 2 και 15 χιλιάδων κατοίκων
(400 εγκαταστάσεις). Το ΥΠΕΚΑ έχει επίσης ανακοι-
νώσει ότι τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το
2015.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αναδεικνύει για
άλλη μια φορά την έλλειψη σχεδιασμού και συντονι-
σμού των αρμόδιων υπουργείων και της τοπικής αυτο-
διοίκησης. Παράλληλα, η έλλειψη αξιοπιστίας των

αρμόδιων υπηρεσιών και οι αστοχίες που έχουν κατα-
γραφεί σε εν λειτουργία εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων, έχουν προκαλέσει την αντίδραση των κατοί-
κων στις περιοχές όπου έχουν χωροθετηθεί τέτοιες μο-
νάδες. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η
έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού για τη
λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών και τις δυνα-
τότητες ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης του επεξερ-
γασμένου νερού. Τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε η
σχετική ΚΥΑ με μέτρα, όρους και διαδικασίες για την
επαναχρησιμοποίηση του νερού αυτού σε διάφορες
δραστηριότητες. Για να ξεκινήσουν όμως διαδικασίες
επαναχρησιμοποίησης θα πρέπει να υπάρχουν και επε-
ξεργασμένα λύματα.

Τα προβλήματα χρονίζουν και κάθε φορά η χώρα «τρέ-
χει» πίσω από τις εξελίξεις για να αποφύγει καταδίκες

και πρόστιμα, επιλέγοντας συχνά προβληματικές και
βραχύβιες λύσεις. Ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική
συγκυρία, η απειλή επιβολής επιπλέον προστίμων για
παραλείψεις και καθυστερήσεις που ήταν γνωστές εδώ
και χρόνια, δημιουργεί ερωτηματικά ως προς τις προ-
τεραιότητες που τίθενται και τις μεθόδους που ακο-
λουθούνται. Πολλώ δε μάλλον όταν αφορούν θέματα
δημόσιας υγείας, και δεν έχουν μόνο οικονομική διά-
σταση.

Είναι ενδεικτικό, πως ο βιολογικός καθαρισμός του
Μάντσεστερ συμπλήρωσε 100 χρόνια λειτουργίας και
γερασμένος, αλλά περήφανος, έσβησε. Στην Ελλάδα
του 2011 ακόμα συζητάμε για το αν και που θα κατα-
σκευαστούν οι βιολογικοί καθαρισμοί…

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

«Κίτρινη κάρτα» στην Ελλάδα για τη μη λειτουργία βιολογικών καθαρισμών
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9/2 η
τελετή για τη βράβευση δεκαπέντε γυναικών, που διοργά-

νωσε το Woman’s Mpd club, η AXA Ασφαλιστική με τη συνει-
σφορά του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στον Πολυχώρο του
Δημαρχείου Π. Φαλήρου.

Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν δεκαπέντε εκλεκτές κυρίες, που με
το εθελοντικό έργο και τη δράση τους έχουν προάγει την έννοια
της κοινωνικής αλληλεγγύης, του αλτρουισμού και της ανιδιοτε-
λούς προσφοράς στον συνάνθρωπο.
Συγκεκριμένα, βραβεία απονεμήθηκαν στις παρακάτω κυρίες: Κε-
λαϊδή Μαρία, Παπαδάκου Μάντα, Μπιθικώτση Άννα, Στρόφαλη-
Σούλη Βασιλική, Πανερά Ελπίδα, Χριστάκη Ρούλα, Παναγιωτίδη
Κυριακή, Ανούση-Ηλία Ρένα, Θεοδοσίου Ευσεβία, Ζήση Ευφρο-
σύνη, Μαργαρίτη Βασιλική, Αϊβαλιώτου Δέσποινα, Πιταούλη Δέ-
σποινα, Ψαλιδοπούλου Αικατερίνη, Ρουβά Ευαγγελία.
Στο φιλόξενο Πολυχώρο, που ευγενικά παραχώρησε ο Δήμαρχος
Π. Φαλήρου κ. Διονύσης Χατζηδάκης συνέρευσε πλήθος κόσμου,
που παρακολούθησε τη συγκινητική τελετή. Παραβρέθηκαν και
απένειμαν βραβεία - πλην του κ. Διονύση Χατζηδάκη - οι Δήμαρ-
χοι Καλλιθέας κ. Κ. Ασκούνης και Αλίμου κ. Θ. Ορφανός, καθώς
επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, κ.
Ε. Kleinen.

Επίσης, με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση οι κ.κ.: Βλά-
χου Νίνα –Ασπασία, Αντιδήμαρχος δημοτικής διακυβέρνησης Κη-
φισιάς, Δούμας Ανδρέας, Αντιδήμαρχος πόλης Π. Φαλήρου,
Κονδύλης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Διοικητικών υπηρεσιών & κοι-
νωνικής αντίληψης Αλίμου, Ανδρικοπούλου Βίκυ, Αντιδήμαρχος
Οικονομικών & Διοίκησης του Π. Φαλήρου, Αντιδήμαρχος κ. Φω-
στηρόπουλος Γ., Αντιδήμαρχος Παιδείας Π. Φαλήρου, η πρόεδρος
του Πολιτιστικού Οργανισμού δήμου Αλίμου, κ. Μουτσάτσου
Μαρία, η κ. Χρύσα Σαλαβράκου, μέλος της Οργανωτικής Επιτρο-
πής της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Το ‘παρών’ επίσης έδωσαν πλή-
θος δημοτικών συμβούλων από τους δήμους Π. Φαλήρου,
Αλίμου, Καλλιθέας και Πειραιά, εκπρόσωποι συλλόγων, γυναι-
κείων σωματείων και οργανώσεων των νοτίων προαστίων.
Από το ιατρικό περιβάλλον παραβρέθηκαν αντιπροσωπεία επιστη-
μόνων και διοικητικών στελεχών του οφθαλμολογικού ινστιτού-

του Athens Vision, καθώς και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της γυναι-
κολογικής κλινικής Ρέα, κ Φωτόπουλος.
Μετά την ολοκλήρωση της τελετής ακολούθησε μπουφές και κλη-
ρώθηκαν δώρα στους παρευρισκόμενους.
Όπως τόνισε στο χαιρετισμό του ο διευθυντής του mpdclub κ.
Bασίλης Μουντάκης σκοπός της πρωτοβουλίας, που εντάσσεται
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Μήνας Γυναίκας», ήταν να ανα-
δειχθεί η έννοια του εθελοντισμού και της ανυστερόβουλης προ-
σφοράς, που στα πρόσωπα αυτών των γυναικών βρήκε την
καλύτερη έκφρασή της.
Το ίδιο το mpd club ως σύλληψη και εφαρμογή στηρίζεται σε αυτή
ακριβώς την ιδέα: της αλληλοβοήθειας. Μέσω εκπτώσεων στις
αγορές τους, που εξασφαλίζει το εκπτωτικό mpdclub, να βοηθη-
θούν οι συμπολίτες μας και να ανταπεξέλθουν καλύτερα στη δύ-
σκολη οικονομική συγκυρία.
Ο κ. Μουντάκης ανανέωσε το ραντεβού για τις 28/2, οπότε στο
Δημαρχείο Κηφισιάς θα βραβευθούν εξίσου σημαντικές γυναικείες
προσωπικότητες από το χώρο του εθελοντισμού των βορείων
προαστίων.

ΜΗΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Βραβεύθηκαν δεκαπέντε γυναίκες για το εθελοντικό τους έργο

Δημοτικό Ρεπορτάζ

Αριστερά. Κατάμεστη η αίθουσα του Πολυχώρου. Στην πρώτη σειρά οι κυρίες που τιμήθηκαν. Μέσον. Ο Δήμαρχος Διον. Χατζηδάκης και η γραμματέας του Δ.Σ. Νίκη Μπουσίου, ανάμεσα στους Βα-
σίλη Μουντάκη και Νικόλα Κονταρίνη. Δεξιά. Η βραβευθείσα κυρία Ευφροσύνη Ζήση (δεύτερη από δεξιά), μεταξύ της Αντιδημάρχου κ. Βασιλικής Ανδρικοπούλου (άκρη δεξιά) και φίλων της.

Αριστερά. Η βραβευθείσα κυρία Μαρία Κελαϊδή από τον Άλιμο, στο Βήμα. Δεξιά. Ο Δήμαρχος Διον. Χατζηδάκης βραβεύει την αει-
κίνητη Φαληριώτισσα κυρία Βιβή Θεοδοσίου.

Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος (στη μέση) με τον
Βασίλη Μουντάκη και άλλους καλεσμένους, μπροστά στο φακό
του “Β”.
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ΟΔήμος Παλαιού Φαλήρου δε λησμονεί
τα παιδιά του. Και ένα από αυτά είναι και

η αείμνηστη ιπτάμενη γιατρός (αναισθησιο-
λόγος) του ΕΚΑΒ Σοφία Μπεφόν, που έχασε
τη ζωή της την ώρα του καθήκοντος, το από-
γευμα της Κυριακής 14-1-2001, ανοιχτά του
Σαρωνικού, στη θαλάσσια περιοχή του Σου-
νίου.

Την Παρασκευή 14-1-2011, ακριβώς δέκα
ολόκληρα χρόνια μετά εκείνο το τραγικό συμ-
βάν, ο δήμος, μαζί με το Γενικό Επιτελείο του
Λιμενικού Σώματος και την οικογένεια της
αδικοχαμένης κοπέλας, πραγματοποίησαν μια
σεμνή τελετή μνήμης για τη "Σοφία του κό-
σμου", στην Πλατεία Μπεφόν (φέρει από
τότε το όνομά της), ως ένα ελάχιστο φόρο
τιμής για τον Άνθρωπο, ο οποίος προσέφερε
την ίδια του τη ζωή στην προσπάθεια να βοη-
θήσει τον συνάνθρωπο, κάτω από τις πλέον
αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες.

Η Σοφία μαζί με το πλήρωμα του ελικοπτέ-
ρου του ΕΚΑΒ, το απόγευμα εκείνο πετούσαν
πάνω και ανοιχτά από τη θαλάσσια περιοχή
που προαναφέραμε, εκτελώντας συγκεκρι-
μένη αποστολή, όταν βρέθηκαν στο μέσον
σφοδρής καταιγίδας, με αποτέλεσμα να κα-
ταπέσει το ελικόπτερο στη θάλασσα και να
συντριβεί, κόβoντας το νήμα της ζωής όλων.

Δύο μήνες μετά, στις 18-3-2001, βρέθηκε το
πτώμα της στην παραλία "Μπάλος" του
ακρωτηρίου Γραμβούσα των Χανίων και η
αναγνώριση έγινε με την μέθοδο του DNA
(Σχετ. αναφορά τότε, στο "ΒΗΜΑ" του Σα-
ρωνικού).

Τη σεμνή αυτή τελετή μνήμης, τίμησαν με την

παρουσία τους ο πρώην Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος, ο Δή-
μαρχος κ. Διονύσης Χατζηδάκης, ο
προκάτοχός του μέχρι το 2002 κ. Δημ. Κα-
ψάνης, ο Υποναύαρχος Λ.Σ. κ. Μπουρνιάς
Βασίλειος, ο εκπρόσωπος του αρχηγού του
Π.Ν. Πλοίαρχος κ. Σ. Χαραλαμπόπουλος, οι
Υποναύαρχοι του Λ.Σ. ε.α. κ.κ. Πολιτάκης
Σταύρος, Κλεώνης Βασίλης και Δημ. Παπαζα-
φείρης, ο υποδιοικητής του Λιμενικού Τμή-
ματος Φλοίσβου, Υποπλοίαρχος κ. Δ.
Μπομπέτσης. Διακρίναμε επίσης τους: κ. κ.
Γιάννη Φωστηρόπουλο, Γιώργο Πράπα (Αν-
τιδημάρχους), τη Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Νίκη
Μπουσίου, τους δημοτικούς συμβούλους κ κ.
Μαρία Ζάγκα, Ντ. Νικολαϊδη, Θ. Κανέλλο,
τους πρώην δ.σ. Νίκο Γιαννιό, Μαίρη Φωτίου
και Παναγιώτη Καλκαβούρα, τους καθηγητές
Παν/μίου κ. κ. Μάλλιο, Κωνσταντινίδη, Κασ-
σίμη κ. α.

Τιµήθηκε η “Σοφία του κόσµου”
Δημοτικό Ρεπορτάζ

Παιδιά του δημοτικού σχολείου, στο οποίο φοίτησε η Σοφία, δίπλα στην προτομή της.

Ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Στεφανόπουλος
ανάμεσα στους κυρίους Διονύση Χατζηδάκη και Δημ.
Καψάνη.

Ο κ. Στεφανόπουλος καταθέτει το στεφάνι, συνο-
δευόμενος από τον δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου κ.
Χατζηδάκη.

Οι γονείς της Σοφίας με τον εγγονό τους, γιο της
αδελφής της Σοφίας.

Ο Χαρίλαος Μπεφόν παραλαμβάνει συγκινημένος από
το δήμαρχο Διον. Χατζηδάκη αντίγραφο του ...

Ο π. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Στεφανόπουλος με τον π. Νομάρχη και
νυν δ.σ. Παλαιού Θεόδωρο Κανέλλο.

Απάντηση
Χατζηφωτίου
στα λιβελο-
γραφήματα
blogger

Απάντηση λιβελογραφήμα-
τος (blogger) σε βάρος

του Δημάρχου Παλαιού Φα-
λήρου Δ. Χατζηδάκη και του
Συμβούλου του Ζάχου Χατζη-
φωτίου.
Ανεύθυνοι, συκοφαντικοί κύ-
κλοι, δημοσίευσαν υβριστικά
σχόλια εις βάρος του Δημάρ-
χου Παλαιού Φαλήρου Διο-
νύση Χατζηδάκη με
πρωταγωνιστή ανύπαρκτο
επεισόδιο μεταξύ εμένα και
του ιδίου.
Το ύφος και το λεκτικό του εν
λόγω σχολίου, δεν συνάδει
με την κοινωνική συμπερι-
φορά μου, περιλαμβάνον αι-
σχρές βωμολοχίες τις οποίες
φέρομαι να έχω εκστομίσει
προς τον κύριο Δήμαρχο.
Σε αυτού του είδους τα ελε-
εινά σχόλια από ανώνυμους
υβριστές, απαξιώ να ασχο-
ληθώ περαιτέρω.

Υ.Γ. Ειρήσθω εν παρόδω, ότι
οι προσωπικές αλλά και οι
επαγγελματικές σχέσεις μου
με τον Δήμαρχο Παλαιού
Φαλήρου - δεδομένου ότι
είμαι Σύμβουλός του - είναι
άψογες.

Ζάχος Χατζηφωτίου

VIMAONLINE.GR

Ενημέρωση

για την

Τοπική

Αυτοδιοίκηση

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
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Τη Δευτέρα 14-2-2011, η "ΈΝΩΣΗ ΕΛ-
ΛΗΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ

ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ", γιόρτασε με τα μέλη και
τους φίλους της την έλευση του 2011 με την
κοπή της πατροπαράδοτης βασιλόπιτας,
βραβεύσεις, ωραίο χορευτικό πρόγραμμα,
φαγητό και πολύ χορό.
Σύσσωμο το Δ.Σ. υποδέχθηκε τους καλεσμέ-
νους, προσφέροντάς τους όμορφα δώρα με
έντονο κόκκικο χρώμα, λόγω και της γιορτής
των ερωτευμένων, Αγίου Βαλεντίνου γαρ...
Η Πρόεδρος της Ένωσης κ. Λίτσα Ζούπα, κα-
λωσορίζοντας τον κόσμο που είχε κατακλύσει
την εντυπωσιακά μεγάλη και ωραία αίθουσα
εκδηλώσεων του METROPOLITAN HOTEL,
ευχαρίστησε τις συνεργάτιδές της, τους χορη-
γούς των δώρων για την λαχειοφόρο αγορά
της βραδιάς και είπε κάποια πράγματα για το
γενικότερο έργο που επιτελούν μέσα στην κοι-
νωνία.
Ανάμεσα σε άλλα, ανέφερε πως αυτό το έργο
διέπεται από ανιδιοτέλεια και διάθεση προ-
σφοράς προς τους ανθρώπους που χρει-
άζονται φροντίδα και συμπαράσταση.

Είπε, επίσης, ότι η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε
στο Παλαιό Φάληρο πριν 10 χρόνια, το 2001
με είκοσι γυναίκες και αυτή τη στιγμή έχει ξε-
περάσει τις 1500, εκ των οποίων πάνω από
200 είναι φαληριώτισσες.
Επιγραμματικά ανέφερε: " Είμαστε μια γυναι-
κεία Οργάνωση, που αγκαλιάζουμε την Οικο-
γένεια, τη Γυναίκα και το Παιδί.
Προγραματοποιούμε μεταξύ άλλων, προγράμ-
ματα επιμορφωτικά με διαφόρους ομιλητές και
επιστήμονες κάθε μήνα, όπου μετά το πέρας
των ομιλιών γίνεται πάντοτε ένας εποικοδο-
μητικός διάλογος μαζί τους. Το έργο μας δεν
επιδοτείται από πουθενά και από κανένα
φορέα. Ότι γίνεται, είναι αποτέλεσμα της συ-
νεργασίας μας με το Δήμο και την Εκκλησία, η
συνδρομή των οποίων είναι πάντοτε καλοδε-
χούμενη".

Οι έχοντες δεν βοηθάνε

Λίγο προτού ολοκληρώσει την ομιλία της, πα-
ρακάλεσε να στηριχθεί αυτό το πολυσχιδές
κοινωνικό έργο της Οργάνωσης, από όλους

και με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας.
Άκρως χαρακτηριστική και η τελευταία φράση -
διαπίστωση:
"Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε, είναι ότι, προ-
σφέρουν με την καρδιά τους όσοι δεν έχουν.
Οι άνθρωποι αυτοί, δίνουν από το υστέρημά
τους.
Αντιθέτως, όσοι έχουν πολλά χρήματα, δυστυ-
χώς δεν δίνουν τίποτε. Καλό είναι λοιπόν, να
γνωρίζουν πως, δεν πρόκειται να τα πάρουν
μαζί τους στα δύο μέτρα που αναλογούν στον
καθένα μας!...".
Όπως προαναφέρθηκε, τιμήθηκαν γυναίκες
που έχουν παράξει σημαντικό έργο στις επι-
στήμες, στον αθλητισμό και στον εθελοντισμό.
Αρκετές οι παρουσίες ανθρώπων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, γυναικείων συλλόγων και φο-
ρέων, καθώς και εκπροσώπων πολιτικών κομ-
μάτων. Ανάμεσά τους διακρίναμε τους
δημοτικούς συμβούλους Παλαιού Φαλήρου
Νίκο Δέτση, Μαρία Ζιάγκα, Ευαγγελία Γλεντή
κ. ά.

10 χρόνια ΕΝΕΟΝ
Του Νικόλα Κονταρίνη

ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου κ. Νίκος Δέτσης (στο μέσον) με την παρέα
του. ΔΕΞΙΑ. Η γνωστή για το μεγάλο της φιλανθρωπικό έργο κ. Βιβή Θεοδοσίου ανάμεσα στη δημοτική σύμβουλο της συμπολί-
τευσης Μαρία Ζιάγκα και το σύζυγό της επιχειρηματία της περιοχής Ιωάννη Ζιάγκα.

Πολλές οι κυρίες που τίμησαν με την πα-
ρουσία τους την όμορφη εκδήλωση. Στη
φωτογραφία μας μία παρέα από τη Γλυ-
φάδα μπροστά στο φακό του “ΒΗΜΑ-
ΤΟΣ”.

Τον εκτιμά

Κατά τη διάρκεια
της πρόσφατης

εκδήλωσης που
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι -
ήθηκε στην Πλα-
τεία Μπεφόν, στο
Παλαιό Φάληρο
για να τιμηθεί η
αείμνηστη ιπτά-
μενη γιατρός του
ΕΚΑΒ, αναισθη-
σιολόγος Σοφία
Μπεφόν, παρέστη
και ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος.
Όπως παρατηρήσαμε, καθ' όλο το τελετουρ-
γικό, βρισκόταν δίπλα στον π. Νομάρχη κ. Θε-
όδωρο Κανέλλο, αντιδήμαρχο μέχρι πρότινος,
και νυν δημοτικό σύμβουλο της παράταξης "Νέα
Δύναμη για το Φάληρο - Διονύσης Χατζηδά-
κης".
Απ' όσο διακρίναμε, το κλίμα ανάμεσά τους
ήταν κάτι παραπάνω από φιλικό και εγκάρδιο.
Μάλιστα, κάποια στιγμή, ακούσαμε τον κ. Στε-
φανόπουλο να τον προσκαλεί στο γραφείο του
για να τα πούνε κι από κοντά.
Αντιληπτό ήταν πως, ο π. Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας τις καλές του φιλίες, όχι μόνο τις εκτιμά
και τις θυμάται, αλλά φροντίζει και να τις συντη-
ρεί.

Νέα Δημοτική
Σύμβουλος στο Φάληρο

Μετά την παραίτηση του κ. Ζάχου Χατζηφω-
τίου, τη θέση του στο συνδυασμό "ΝΕΑ

ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ - Διονύσης Χατζη-
δάκης", κατέλαβε η πρώτη επιλαχούσα κυρία
Μαρία Μηλαϊτη - Καραστεφανή, η οποία ορκί-
στηκε αμέσως και της οποίας το βιογραφικό πα-
ραθέτουμε.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8-11-1975. Από το
1979 έως σήμερα ζει στο Παλαιό Φάληρο.
Πάντα είχε μεγάλη αγάπη στην τέχνη και έτσι
σπούδασε μουσική από πολύ μικρή στο Εθνικό
Ωδείο και θέατρο στο "Θέατρο Τέχνης Κάρο-
λος Κουν".
Έχοντας κάνει μεταπτυχιακά στο σύστημα μου-
σικοκινητικής αγωγής "Carl Orff" και συνδυά-
ζοντας την αγάπη που είχε στην τέχνη αλλά και
στα παιδιά, διδάσκει μουσική και θέατρο σε παι-
διά κάθε ηλικίας.
Έχει εργαστεί σε δημόσια σχολεία στο Παλαιό
Φάληρο καθώς και σε ιδιωτικά. Το 2001 ίδρυσε
στο Παλαιό Φάληρο έναν χώρο στον οποίο τα
παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την
τέχνη μέσα στο παιχνίδι. Από το 2006 έως και
σήμερα εργάζεται επίσης στον παιδικό σταθμό
της Βουλής των Ελλήνων.
Είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Καραστεφανή,
δημοσιογράφο, υπεύθυνο στο αστυνομικό ρε-
πορτάζ της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου του
ΣΚΑΙ και έχουν ένα γιο 4 χρόνων των Κωστή.
Λατρεύει το Παλαιό Φάληρο, την πόλη που με-
γάλωσε και ζει, και πιστεύει ότι μπορεί να προ-
σφέρει το καλύτερο για το Δήμο της.
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ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Επί της αρχής ψηφίστηκε χθες
στο δημοτικό συμβούλιο της

22ας Φεβρουαρίου η εισήγηση
της εταιρείας Τεχνικών Συμβού-
λων για τη δημιουργία τριών
χώρων στάθμευσης εκ των
οποίων τριών, οι δύο υπόγειοι
και ο ένας υπέργειος.

Η παρουσίαση του master plan

έγινε από τον Τεχνικό Σύμβουλο
της εταιρείας ReDePlan, παλιό
γνώριμο, τ. διευθύνοντα σύμ-
βουλο του Ο.Σ.Κ. κ. Μανώλη
Μπαλτά.
Από τους 16 χώρους που αρχικά
είχαν επιλεγεί, η πρόταση κατέληξε
σε τρεις, τους εξής:
1. Το χώρο του σημερινού πάρ-
κινγκ μπροστά από το Δημαρχείο
(υπόγειο).
2. Την πλατεία Νυμφών (υπόγειο).

3. Τον υπαίθριο χώρο στην οδό
Λαμπράκη (Ευκαλύπτους), υπέρ-
γειο.
Όπως εξήγησε ο κ. Μπαλτάς, η
επένδυση, αξίας περίπου 16 εκατ.
ευρώ, θα γίνει με τη μέθοδο ΣΔΙΤ
(Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού
τομέα) και παρ' όλο που τα υπο-
στηρικτικά στοιχεία του Master
Plan (στοιχειώδεις προμελέτες, γε-
ωτεχνική έρευνα κλπ.) ήταν από
φτωχά έως ανύπαρκτα, με βάση

άλλα παρόμοια έργα που έχουν
γίνει στην Αθήνα, η επένδυση αυτή
προκύπτει ότι θα είναι κερδο-
φόρα.
Η μελέτη προβλέπει επί της αρχής
20ετή έως 30ετή σύμβαση με τον
επενδυτή και 5 ευρώ χρέωση για
την πρώτη ώρα στάθμευσης. Για τις
επόμενες ώρες, 1,5 ευρώ/ώρα.
Οι θέσεις στάθμευσης που θα
προκύψουν είναι: Για το υπόγειο
γκαράζ της Άλσους, απέναντι στο
Δημαρχείο, 432 ανεπτυγμένες σε
δύο ορόφους. Για την πλατεία
Νυμφών 238 και για το υπέργειο
της Λαμπράκη 375. Σύνολο θέ-
σεων στάθμευσης 1045.
Στην παρουσίαση αναφέρθηκε ότι
το σύστημα για να είναι βιώσιμο
θα πρέπει να συνδεθεί και με την
ελεγχόμενη στάθμευση.
Το έργο θα γίνει με διεθνή διαγω-
νισμό και το κύριο μέλημα θα είναι
να είναι κοινωνικά αποδεκτό.
Για την ιστορία θα αναφέρουμε
πως η ανάθεση της εκπόνησης της
μελέτης έγινε επί δημαρχία Γιάννη
Θεοδωρόπουλου.
Συμπολίτευση και αντιπολίτευση
λειτούργησαν σε πολύ συναινετι-
κούς τόνους, πράγμα που δείχνει
ότι ίσως κάτι αρχίζει ν' αλλάζει στη
Γλυφάδα.
Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στην
τοποθέτησή του αναφέρθηκε στα
δικά τους προγραμματικά σχέδια

για σταθμούς υπόγειας στάθμευ-
σης και βρήκε πολλά κοινά χαρα-
κτηριστικά με την προαναφερθείσα
μελέτη. Επεσήμανε πως για την
ελεγχόμενη στάθμευση θα πρέπει
να υπάρξει μελέτη και πως αυτή δεν
πρέπει να περιορισεί σε 2-3 δρό-
μους αλλά να υπάρξει μελέτη για
όλο το εμπορικό κέντρο της Γλυ-
φάδας.
Επίσης και η Αθηνά Λυγνού τοπο-
θετήθηκε επί της αρχής θετικά και
παρέθεσε στοιχεία από μελέτες
που είχαν εκπονηθεί από το συν-
δυασμό τους "ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙ-
ΖΟΝΤΕΣ".

Ο Στέλιος Λανδράκης συνεχάρη
τον κ. Μπαλτά για το έργο του ως
Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΚ
και ρώτησε γιατί αποκλείστηκαν οι
πλατείες Κατράκη και Εσπερίδων.
Ο κ. Μπαλτάς απάντησε ότι στις
συγκεκριμένες πλατείες θα υπήρχε
δικαστική εμπλοκή.
Ο κ. Ταστάνης ζήτησε να μάθει αν
υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί η
μελέτη αλλά να μην προχωρήσει
το έργο.
Το θέμα αυτό έκλεισε με την ψη-
φοφορία κατά την οποία υπήρξαν
34 ΝΑΙ και 3 ΟΧΙ (Ταστάνης, Με-
ρίκου και Τάσος).
Έτσι εγκρίθηκε με τον καλύτερο
τρόπο η Α' Φάση του έργου.

Επιτέλους υπόγεια γκαράζ στη Γλυφάδα

Πενήντα χιλιάδες € κόστισε στο
Δήμο Γλυφάδας η μελέτη της

εταιρείας μελετητών ReDePlan AE.
με τον κ. Μανώλη Μπαλτά να την
παρουσιάζει στο Δημοτικό Συμβού-
λιο της Τρίτης 22 Φεβρουαρίου.

Η μελέτη κατέληξε στην επιλογή 3 πε-
ριοχών για την κατασκευή νέων
χώρων στάθμευσης με 1.050 νέες
θέσεις parking, μέθοδο χρηματοδό-
τησης τη σύμπραξη ιδιωτικού και δη-
μοσίου τομέα και προϋπολογισμό
17.000.000€.

Οι χώροι που κατέληξε η μελέτη είναι
οι εξής:

α) Πλατεία Νυμφών, υπόγειο park-
ing β) Άλσους και Ζέρβα, υπόγειο
parking γ) Λαμπράκη, υπαίθριο
parking.

Το σχέδιο ψηφίστηκε σχεδόν ομό-
φωνα με εξαίρεση τις αριστερές πα-
ρατάξεις που δεν υποστηρίζουν τη
σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα.
Μετά το τέλος της παρουσίασης, της
μελέτης, από τον κύριο Μπαλτά το
λόγο πήρε ο κ.Βαρβιτσιώτης όπου
επεσήμανε ότι στη μελέτη δεν υπάρ-
χει σχέδιο για την ελεγχόμενη στάθ-
μευση, δεν υπάρχει γεωλογική και
περιβαλλοντική μελέτη και έχει εξετα-
στεί μόνο ο βαθμός εναλλαγής 2 αυ-
τοκινήτων με αποτέλεσμα να είναι
πολύ ακριβό το αντίτιμο στάθμευσης
(5€ την πρώτη ώρα και 1,5€ για κάθε
επόμενη ώρα), επεσήμανε επίσης ότι
η τιμή θα πρέπει να είναι ανταγωνι-

στική διότι σε 5 χρόνια θα δημιουρ-
γηθούν στο Ελληνικό, σύμφωνα με
το πρόγραμμα της κυβέρνησης Πα-
πανδρέου, τεράστια Εμπορικά κέντρα
όπου το parking θα είναι δωρεάν και
πρέπει να προστατευτούν οι έμποροι
της Γλυφάδας ώστε να μην μετακινη-
θεί η ΑΓΟΡΑ εκτός της πόλης μας.
Τελειώνοντας ο κ.Βαρβιτσιώτης πα-
ρέδωσε στον κ.Μπαλτά το πρό-
γραμμα της παράταξής του ‘ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ’ επισημαίνοντας ότι η
μελέτη κατέληξε ακριβώς στην ίδια
επιλογή χώρων στάθμευσης και στη
ίδια μέθοδο χρηματοδότησης.
Ο κ.Μπαλτάς του απάντησε ότι πολ-
λές φορές το τεχνικό καταλήγει στο
φυσικό.
Η κα Λυγνού επικεφαλής της παράτα-
ξης ‘Ανοιχτοί Ορίζοντες’ ρώτησε τον
κ.Μπαλτά πόσες επιπλέον θέσεις θα
προκύψουν από την κατασκευή του
έργου. Η κα Μπίλια, από την ίδια πα-
ράταξη, ρώτησε τον κ.Μπαλτά αν στο
κόστος των 15.000€ ανά θέση είναι
υπολογισμένο το κόστος για εδαφι-
κές μελέτες. Ο κ.Τσακίρης από τη

‘Δυνατή Γλυφάδα’ ρώτησε τον κ.
Μπαλτά αν ο δήμος έχει τη δυνατό-
τητα με ίδια κεφάλαια να αναπτύξει το
σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης,
ενώ ο κ.Λανδράκης έδωσε συγχαρη-
τήρια στον κ.Μπαλτά και επανέλαβε
την πρόταση του κ.Βαρβιτσιώτη συμ-
φωνώντας μαζί του.

Στο πρόγραμμα του “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ” για τα 3 νέα Parking κατέληξε το Δ.Σ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,
στο πρόγραμμα του οποίου περι-
λαμβανόταν μελέτη για υπόγειους
χώρους στάθμευσης.

Febroyarios 2011:Layout 1  14-05-11  14:58  Page 7



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Φεβρουάριος 20118

ΛEΩΦOPOΣ BAPHΣ - KOPΩΠIOY
META TO JUMBO ΠPOΣ AEPO∆POMIO 800 µ. αριστερά

ΓIA TIΣ HΛEKTPIKEΣ ΣYΣKEYEΣ ΣAΣ
NEO KATAΣTHMA 3.000 τ.µ.

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

ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ
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ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Σκηνικό εγκατάλειψης στο θέατρο ΑΙΞΩΝΗ

Όλοι μας γνωρίζουμε και σίγουρα έχουμε
επισκεφθεί το γλυπτό θέατρο της Αιξω-

νής, το οποίο είχε κατασκευσατεί επί δημαρ-
χιας του αείμνηστου κ. Σπονδυλίδη σε
συνεργασία με το σημερινό ΥΠΕΚΑ στο πλαί-
σιο του προγράμματος αποκατάστασης πα-
λαιών χώρων λατομείων.

Δυστυχώς όμως η εγκατάλειψη από προηγούμε-
νες Δημοτικές Αρχές το έχουν καταντήσει ένα
ανοιχτό θέατρο φάντασμα το οποίο όπως δεί-
χνουν και οι φωτογραφίες καταστρέφεται!
Η αίγλη του έχει.... πάψει να υφίσταται εδώ και
χρόνια. Μεγάλα ονόματα του θεάτρου και του

πενταγράμμου έχουν δώσει παραστάσεις και συ-
ναυλίες που έχουν μείνει αξέχαστες σε όλους
μας!! Ευχόμαστε η νέα Δημοτική Αρχή να το εκ-
μεταλευτεί και να σταματήσει τις κιτς παραστάσεις
στον παραλιακό χώρο με την τσίκνα από τα σου-
βλάκια και το μαλλί της γριάς!!!

Tο φαινόμενο της επαιτείας ή και της «προ-
σφοράς υπηρεσιών» σχεδόν σε κάθε φανάρι

της πόλης μας έχει πάρει διαστάσεις ανεξέλεγκτες.
Δεν είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή κοινωνία που έχει
αποτύχει στην πολιτική μετανάστευσης αλλά ίσως
είμαστε από εκείνες που έχουν αποτύχει κατά
τρόπο δραματικό. Οι ίδιες οι οργανώσεις των

προσφύγων υπολογίζουν ότι πλέον στην ευρύ-
τερη περιοχή της Αθήνας ζουν 1,5 εκ. ξένοι και
το μισό εκατομμύριο προέρχεται από τις χώρες
της Ασίας και της Αφρικής που δεν έχουν ιδιαί-
τερη πολιτισμική συγγένεια με την Ελλάδα.
Είναι όλα αυτά αποτέλεσμα της κρίσης; Οχι μόνο.
Περισσότερο έχουν να κάνουν με την ανυπαρξία

ελέγχου και αποφασιστικής παρέμβασης. Η Πο-
λιτεία καλείται να παρέμβει με τον τρόπο που κα-
τάφερε και απομάκρυνε από τους δρόμους τα
παιδιά των φαναριών. Η αντιμετώπιση της επαι-
τείας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Είναι η
αξιοπρέπεια της καθημερινότητάς μας σε καιρούς
εφιαλτικούς.

Επαιτεία και “προσφορά” υπηρεσιών

Δεν υπερβάλουμε με την περι-
γραφή "αγγίζει την οικολογική

καταστροφή" Οι φωτογραφίες μι-
λάνε από μόνες τους. Ρύπανση από
κάθε λογής αντικείμενα που για να

τα περιγράψουμε όλα θέ-
λουμε μέρες. Τα περισσότερα εύ-
φλεκτα. Ο ιδιοκτήτης του
οικοπέδου που βρίσκεται στην οδό
Νικηταρά χρησιμοποιεί τον χώρο

ως συνεργείο αυτοκινήτων, σαν
φανοποιείο, βάζει φωτιά σε διά-
φορα καλώδια προφανώς για να
μπορεί να εκμεταλλευτεί τα σύρ-
ματα που έχουν μέσα, πλένει δεξα-

μενές πετρελαίου ρυπαίνοντας τον
υδροφόρο ορίζοντα. Τα ποντίκια
και οι αρουραίοι οργιάζουν. Και το
πιο σημαντικό; Στο διπλανό σπίτι
μένει οικογένεια με 3 μικρά παιδιά!!
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες του Δήμου Γλυ-
φάδας θα ευαισθητοποιηθούν και
θα το πάρουν πιο ζεστά γιατί εδώ
και χρόνια είναι μόνο απλοί θεα-
τές!!

ΥΓ. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη είναι
στη διάθεση κάθε αρμόδιου φορέα
καθώς και η διεύθυνση κατοικίας
του η οποία σε βρωμιά δεν έχει να
ζηλέψει σε τίποτα τη ρύπανση που
προαναφέραμε!!!!

Πανάκριβα!

Πανάκριβη η πρώτη ώρα στους χώρους
στάθμευσης που πρόκειται να δημιουργη-

θούν σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσιά-
στηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο
Γλυφάδας.
Πέντε ευρώ την πρώτη ώρα αδέρφια; Κράττει...
Υπάρχει και οικονομική κρίση, που δεν φαίνε-
ται να τελειώνει σύντομα. Ας υπάρξει σαν κί-
νητρο για την επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο
της πόλης, μαζί με τη θέση για το παρκάρισμα
και το λογικό αντίτιμο.

Οι παλιές συνήθειες
δεν ξεχνιούνται!

Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια ο
Πέτρος Γεωργόπουλος δεν είναι μέλος του

Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας.
Κι επειδή η συνήθεια είναι δεύτερη φύση, τον
είδαμε στον προθάλαμο του Δημαρχείου,
πίσω από το γκισέ των πληροφοριών να βλέ-
πει ποδοσφαιρικό αγώνα.
Εμείς τον καταλαβαίνουμε. Δεν είναι κι εύκολο
μετά από τόσα χρόνια στα μέσα και στα έξω...

"Τσάμπα" εργοτάξιο;

Δεν γνωρίζουμε αν το οικόπεδο που περι-
κλείεται από τις οδούς Μ. Δημελά, Τυρ-

ταίου, Μήδειας και Ηρακλείτου είναι ιδιωτικό
η ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Γλυφάδας
αλλά εδώ και πολλά χρόνια διάφοροι εργο-
λήπτες δημοσίων έργων για την πόλη μας το
χρησιμοποιούν ως εργοτάξιο.
Ερώτημα 1. Αν ανήκει στον Δήμο και το έχει
παραχωρήσει στον εργολάβο ως εργοτάξιο,
δεν θα πρέπει να τηρεί κάποιες προδιαγραφές
ασφαλείας και σωστής λειτουργίας ώστε να
μην δημιουργεί προβλήματα στα γειτονικά σπί-
τια και αν όχι να του επιβληθούν κυρώσεις για
την μη τήρησή τους?
Ερώτημα 2. Αν ανήκει σε κάποιον ιδιώτη ο
όποιος από την πλευρά του το έχει παραχω-
ρήσει στον εργολάβο δε θα πρέπει να γίνει
έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου και να επιβληθούν κυρώσεις και στις
δυο πλευρές για τους ίδιους λόγους που προ-
αναφέραμε και στο ερώτημα 1.?
Ερώτημα 3. Αν δεν συμβαίνει τίποτα από τα 2
προηγούμενα ερωτήματα, μπορεί ένας εργο-
λάβος να χρησιμοποιεί οποιονδήποτε χώρο
βρίσκει κενό στον Δήμο μας αντί για να έχει
το δικό του εργοτάξιο συνήθως κάπου πιο μα-
κριά από το έργο του και έτσι να γλιτώνει και
αρκετά ευρώ από τα πήγαινε έλα των οχημά-
των του? Κάνει κάποιος τα στραβά μάτια?
Εμείς σας παραθέτουμε φωτογραφίες από τις
οποίες δε φαίνεται να τηρούνται προστατευ-
τικά μέτρα και η τήρηση της καθαριότητας!

Οικόπεδο στα εκτός σχεδίου στο Πυρνάρι µε ρύπανση
που αγγίζει την οικολογική καταστροφή
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ΟΠολιτιστικός Οργανισμός " ARTHINA" με έδρα τη Γλυφάδα
σε συνεργασία με το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΛΥ-

ΦΑΔΑΣ, διοργάνωσε την πρώτη φιλολογική του εκδήλωση, αφιε-
ρωμένη στον "Εραστή των μακρυσμένων ταξιδιών και των
γαλάζιων πόντων", ποιητή Νίκο Καββαδία, το βράδυ της Δευτέρας
21 Φεβρουαρίου 2011 στον χώρο του Εργαστηρίου, Ανδρ. Πα-
πανδρέου 129 στην Άνω Γλυφάδα.
της διοργάνωσης "φιλολογικών εσπερίδων" με τον γενικότερο

τίτλο "ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΝ", πραγματοποιήθηκε για να τιμηθεί ο Κε-
φαλονίτης στην καταγωγή ποιητής της θάλασσας και ήταν αφιε-
ρωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννησή του, έστω και με
καθυστέρηση ενός έτους, μια και όπως μας είπαν οι διοργανωτές,
η Γλυφάδα, ως πόλη παραθαλάσσια, αξίζει και πρέπει να τιμήσει
τον "Αρμενιστή φιλόσοφο".
Βασική ομιλήτρια της βραδιάς, η καθηγήτρια φιλόλογος Νίκη Κα-
λιτσουνάκη - Μαχαίρα, που, μετά το τέλος της εργασίας που μας
παρουσίασε, χειροκροτήθηκε θερμά από το κοινό, το οποίο είχε
κατακλύσει την αίθουσα.
Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός, όχι μόνο της με-
στότητας του λόγου της ή των ποιημάτων που επελέγησαν για να
απαγγείλει ο κ. Αγγελάκης, αλλά η μουσική και τα αντιπροσωπευ-
τικά τραγούδια που ακούστηκαν, δημιουργώντας - ταυτόχρονα -
ευχάριστα διαλείμματα, χωρίς να χαθεί το ενδιαφέρον της παρου-
σίασης σε καμία στιγμή.

Ανάμεσα στους καλεσμένους, διακρίναμε τον δημοτικό σύμβουλο
Δημ. Τσακίρη, τους π. αντιδημάρχους Ιωάννη Χαμπάκη και Χρή-
στο Λούβρο, την π. πρόεδρο του Αττικού Πνευματικού Ομίλου
Χάρις Παναγοπούλου, τον ποιητή γιατρό Φίλιππο Σταμπολή με τη
σύζυγό του, τους Γιάννη Ελαιόπουλο, Βασίλη Παλιούρα κ. ά.

Τίμησαν τον ποιητή του "Μαραμπού"

Μερική άποψη της αίθουσας. Σε πρώτο πλάνο ο ποιητής Φίλιπ-
πος Σταμπολής.

Η λογοτέχνις κυρία Χάρις Παναγοπούλου (δεξιά).

Ο Μιχ. Αγγελάκης με τον Νικόλα Κονταρίνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Τ.Ο.Ν.Δ. ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΗΤοπική Οργάνωση Άνω Γλυφάδας Νέας Δημοκρατίας προσκαλεί
τα μέλη της και τους πολίτες ανεξάρτητα από την πολιτική τους

προτίμηση να συμμετάσχουμε στον έρανο για είδη ρουχισμού για
τους άπορους της πόλης μας. Η προσπάθεια αυτή γίνετε στο πλαίσιο
της ανθρωπιστικής προσφοράς που μας διαπνέει και ενάντια στην οι-
κονομική κρίση που τείνει να μεταβληθεί σε κρίση αξιών.
Όποιος το επιθυμεί ας προσφέρει από ρουχισμό ότι έχει την καλω-
σύνη στα γραφεία της Τοπικής μας Άνω Γλυφάδα, Μυστρά 51, Δευ-
τέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.30 - 14.00 και 17.30 με 20.00.
Ευκαιρία να διαδώσουμε την αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς και
τις αξίες του εθελοντισμού.
Ελπίζουμε στην ευαισθητοποίηση όλων μας για να κάνουμε τη δια-
φορά σήμερα.

Επιδημία τα ανασφάλιστα οχήματα

Σε επιδημία τελικά εξελίσσονται τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα των
δήμων.

Μετά τη Βούλα και τη Βάρη, τώρα και τα αυτοκίνητα του Δήμου Γλυ-
φάδας είναι ανασφάλιστα.
Παρά το γεγονός ότι έγιναν δύο διαγωνισμοί από τη νέα δημοτική
αρχή, παρ' όλα αυτά δεν παρουσιάστηκε κανείς ενδιαφερόμενος,
αναγκάζοντας το δημοτικό σύμβούλιο να αποφασίσει απ' ευθείας
ανάθεση.
Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι δήμοι αργούν πάρα πολύ να εξοφλή-
σουν τα τιμολόγια (από 1 έως 2 χρόνια), δεν μας παραξενεύει το γε-
γονός.

Με προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου επα-
νέρχονται στις θέσεις τους οι 13 συμβασιού-
χοι υπάλληλοι του Δήμου Γλυφάδας (ΑΜΕΑ)

Όπως είχαμε γράψει την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου, ο δήμαρχος
Γλυφάδας παρέστη στο δικαστήριο που έγινε Παρασκευή 4 Φε-

βρουαρίου, ως μοναδικός μάρτυρας υπεράσπισης, καταθέτοντας ότι
οι εν λόγω συμβασιούχοι εξυπηρετούν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες
του Δήμου.
Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί τους επόμενους
μήνες. Ως τότε οι υπάλληλοι παραμένουν στις θέσεις τους.
Παρούσα στο δικαστήριο η Πρόεδρος των "ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝ-
ΤΩΝ" και δημοτική σύμβουλος Αθηνά Λυγνού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 11:30 π.μ., πραγματο-
ποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου μας, η ετήσια τακτική Γενική Συ-
νέλευση και οι εκλογές που οδήγησαν στην ανάδειξη του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής επιτροπής του συλλό-
γου, για την διετία 2011 – 2013.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές, οι οποίες
διεξήχθησαν μέσα σε άριστο κλίμα, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την
πρώτη μετά τις εκλογές συνεδρίασή του τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου
2011, ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΙΛΓΚΕΡΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΣΟΥΛΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΟΥ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΘΩΜΑΙΣ ΠΑΠΑΡΑ
ΜΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑ ΣΑΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΡΑΛΙΔΗΣ
Α΄ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΝΙΔΟΥ
Β΄ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΪΛΑΧΙΔΗΣ
Αμέσως μετά τη συγκρότηση σε σώμα, το ΔΣ προχώρησε στην πρώτη
πανηγυρική επί της ουσίας συνεδρίασή του, κατά τη διάρκεια της
οποίας τέθηκαν οι πρώτοι κύριοι στόχοι της διοίκησης για τη νέα διε-
τία.

Το αίσχος
της Μεταξά

Την ήδη άσχημη εικόνα του κέντρου
της Γλυφάδας, με τους απαράδεκτους

κυβόλιθους και τα ακαλαίσθητα πεζοδρό-
μια, συμπληρώνει και ο κάθε λογής πλα-
νόδιος έμπορος, που στήνει ένα πάγκο
με εμπορεύματα κάθε είδους, κάνοντας
τον ακριβοπληρωμένο δρόμο του κέν-
τρου να θυμίζει επαρχιακή πόλη περασμέ-
νων δεκαετιών.
Συγκεκριμένα, για τον πάγκο που έχει
στηθεί στην Παπανδρέου και Μεταξά
αναφέρθηκε ο Στέλιος Λανδράκης, χαρα-
κτηρίζοντας την κατάσταση αυτή αίσχος.
Το ερώτημα είναι, πώς πήρε την άδεια ο
συγκεκριμένος έμπορος και με πια λογική
του δόθηκε για το κέντρο της πόλης;
Στο μυαλό μας έρχονται κάποιες άλλες
εποχές που αν είχαν φωνή τα κάστανα
ποιος ξέρει τι θα έλεγαν...

Αυξήσεις 5% στα περίπτερα

Κατά 5% αυξάνονται τα τέλη χρήσεις κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνουν
τα περίπτερα για τα ψυγεία τους, για το 2011.

Επίσης, κατά 5% αναπροσαρμόζονται και οι συντελεστές τέλους χρήσεις πεζοδρο-
μίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
Την ένστασή τους κατέθεσαν επικαλούμενοι τη δύσκολη οικονομική συγκυρία,
μέσω της κ. Βαγγελάτου, οι περιπτεριούχοι της Γλυφάδας, χωρίς όμως να εισα-
κουστούν.
Η απόφαση της αύξησης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Καθαρίζουμε τον Υμηττό

Την Κυριακή 27-02-2011 στις 10.00 πμ συνάντηση με τους εθελοντές της Δασοπροστα-
σίας-Πυρόσβεσης στο Πυροφυλάκιο ,τέρμα της οδού Κων. Αθανάτου για να ΚΑΘΑΡΙ-

ΣΟΥΜΕ τον χώρο των δενδροφυτεύσεων πίσω από το Πυροφυλάκιο και το Πατητήρι και
να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε το ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Ενώνουμε και πάλι
τις δυνάμεις μας για να κάνουμε το περιβάλλον μας καθαρότερο και τη Γλυφάδα μας ωραι-
ότερη.
Ο Υμηττός μας δεν είναι χωματερή αλλά τόπος ιστορικός ,πνεύμονας πρασίνου και αναψυ-
χής των δημοτών μας, με παλαιά μονοπάτια, σπάνια βλάστηση και μοναδικό οικοσύστημα
και βιοποικιλότητα. Ας αφήσουμε κληρονομιά στις επόμενες γενεές το αυτονόητο. Ελάτε
μαζί μας…

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΖΩΗΣ» ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Τηλ: 210.96 43280, Fax 210.9643280, e-mail pirofilakio@gmail.com

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
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ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΗΚυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να
προχωρήσει γρήγορα η αξιοποίηση του

Ελληνικού. Δεν εξηγείται αλλιώς η κινητικό-
τητα στο θέμα. Μόλις προχτές ήταν στην
Αθήνα ο αναμορφωτής της Βαρκελώνης Χοσέ
Αθιμπίγιο που είναι ο τεχνικός σύμβουλος της
Κυβέρνησης. Από την άλλη έχουμε έναν Δή-
μαρχο Γλυφάδας στηριγμένο από το ΠΑΣΟΚ
που ευθέως κατηγορεί την Κυβέρνηση ως ανί-
κανη να προχωρήσει γρήγορα το Fast Track.

Υπάρχει λόγος αυτής της δήλωσης και μάλιστα
σοβαρός.

Την Γλυφάδα απασχολεί το τι θα γίνει με το
Γκολφ το οποίο έχει στην κυριολεξία ρημάξει και
από πόλος προσέγγισης έχει καταστεί σε παρά-
δειγμα γηπέδου προς αποφυγή. Ο λόγος είναι
πως το γήπεδο έχει παραμεληθεί. Αλλωστε οι
«καλοί παίκτες» του γκολφ έφυγαν για να πηγαί-
νουν να παίζουν είτε στο Costa Navarino» είτε
στις εγκαταστάσεις του κ. Βασιλάκη στην Κρήτη.
Ο υπογράφων έχει παραστεί πολλές φορές σε

φιλικές συντροφιές Γλυφαδιωτών που οργάνω-
σαν τριήμερες αποδράσεις καθώς δεν αντέχουν
να παίζουν στο ψωριάρικο γρασίδι του Γηπέδου
της Γλυφάδας και στις λακκούβες του.
Τι θα μπορούσε να γίνει.. Μα φυσικά να ξανα-
φτιαχτεί το γήπεδο από την αρχή. Κάτι τέτοιο βέ-
βαια θα σήμαινε πόρους αρκετών εκατομμυρίων
ευρώ τους οποίους αμφιβάλλω αν ο Δήμος μπο-
ρεί να εξασφαλίσει.
Θα μπορούσε αν προχωρούσε σε Διεθνή Δια-
γωνισμό ως συγχρηματοδοτούμενο έργο με την
προϋπόθεση ο ιδιώτης να αναλάβει και την εκμε-
τάλλευση του γηπέδου. Τότε όμως θα ερχόταν
σε σύγκρουση με τον κ. Ρέστη που έχει την εκμε-
τάλλευση των χώρων εστίασης και για να τον
βγάλει θα πρέπει να δώσει γερή αποζημίωση.
Η όλη κατάσταση όμως περιπλέκεται από την
στιγμή που η Πολιτεία αποφάσισε δια στόματος
Χάρη Παμπούκη να προχωρήσει γρήγορα την
ανάπτυξη του Ελληνικού, όπου συν της άλλοις θα
βελτιωθεί η Μαρίνα, θα γίνουν πεντάστερα ξε-
νοδοχεία για την προσέλκυση τουρισμού υψη-
λού εισοδήματος. Επιπλέον ο κ. Παμπούκης από
τους πανίσχυρους Υπουργούς και αρχιτέκτονας
του Fast Trαck, προσφέρει στον Δήμο έκταση
από το παλαιό αεροδρόμιο προκειμένου να ενο-
ποιηθεί με το Γκολφ ώστε να γίνει ένα μεγάλο
ευρωπαϊκών προδιαγραφών γήπεδο.
Και εδώ γεννώνται πολλά εύλογα ερωτηματικά.
Μπορεί ο Δήμος να αναλάβει ένα τέτοιο μεγάλο
έργο; Γιατί ας μην ξεχνάμε πως πρέπει να απο-
μακρυνθεί ο διάδρομος που ως γνωστόν έχει χι-
λιάδες τόνους τσιμέντο, να γίνει επιχωμάτωση,
να γίνει ενσωμάτωση των εκτάσεων και στην συ-
νέχεια να δημιουργηθούν οι νέες σύγχρονες εγ-

καταστάσεις. Ένα τέτοιο έργο έχει πολύ μεγάλο
προϋπολογισμό και είναι ακόμη πιο αμφίβολο αν
ο Δήμος που δεν μπόρεσε να φτιάξει το υπάρ-
χον, να καταφέρει να τα βγάλει πέρα.
Το άλλο εύλογο ερώτημα είναι το ποιος θα κάνει
τον διαγωνισμό.. Θα αφήσει ο κ. Παμπούκης,
που έχει πάρει στις πλάτες του το μεγάλο αυτό
έργο της αξιοποίησης και ανάπλασης του Ελλη-
νικού, την τύχη του Γκολφ στον Δήμο της Γλυ-
φάδας, ο οποίος επί σειρά ετών διακρίθηκε για
την πλήρη ανικανότητα του; Πολύ αμφιβάλλω.
Η ιστορία θυμίζει τα Αστέρια της Γλυφάδας.
Όταν φτιάχτηκαν το έργο είχε αναλάβει η Εθνική
Τράπεζα που το εκμεταλλεύτηκε για πολλά χρό-
νια. Κάτι τέτοιο προβλέπω να γίνει και με το
Γκολφ. Η Πολιτεία θα είναι αυτή που θα κάνει τε-
λικά τον διαγωνισμό, θα ανακηρύξει τον διαχει-
ριστή του νέου μεγάλου γηπέδου και θα δίνει ένα
ενοίκιο στον Δήμο, όπως έκανε για πενήντα χρό-
νια με τα Αστέρια.
Κι ας περιμένει ο κ. Κόκκορης και ο υπαρχηγός
του κ. Παπαδόπουλος στο Γκολφ, για να παρα-
καλούν, με τις ώρες έξω από το γραφείο του κ.
Παμπούκη τον οποίο ούτε ο κ. Παπανδρέου δεν
βλέπει καλά καλά.
Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό για την Γλυφάδα.
Ίσως είναι καλύτερο. Αυτό το γνωρίζει ο καθέ-
νας μας. Αρκεί να συγκρίνουμε την υποτιθέμενη
ανικανότητα του κράτους να προχωρήσει το fast
track με την πλήρη ανικανότητα των Υπηρεσιών
του Δήμου ακόμη και για τα πιο απλά πράγματα
όπως το να πιστοποιήσει την επάρκεια και το εμ-
βαδόν ενός κτιρίου προς ενοικίαση από τον
Δήμο. Η μήπως κάνουμε λάθος;

Σε έναν χρόνο από τώρα
κάτι θα αρχίζει να αλλάζει

στο βουνό μας. Σε 5 χρόνια
(σύμφωνα με όσα μας είπε ο
Γεωπόνος που έχει αναλάβει
το έργο) θα υπάρχει μια
ακόμα μεγαλύτερη αλλαγή!!

Ο λόγος είναι η δεντροφύ-
τευση που «ανακαλύψαμε» ότι
έχει ξεκινήσει από τις αρχές Φε-
βρουαρίου από την Διεύθυνση
Αναδάσωσης Αττικής και το
πρόγραμμα αναδασώσεων του
ΥΠΕΚΑ και θα συνεχιστεί μέχρι
και το τέλος Μαρτίου. Οι πε-
ριοχές προς αναδάσωση έχουν
χωριστεί σε επιφάνειες, για την
αποτελεσματική τους διαχεί-
ριση, όπου οι ανάδοχοι των
έργων εκτελούν εργασίες διά-
νοιξης λάκκων, φύτευσης δεν-
δρυλλίων, ποτίσματος και
συντήρησης για δύο φυτευτικές

περιόδους. Έτσι, εξασφαλίζεται
η βέλτιστη απόδοση των εργα-
σιών και η βιωσιμότητα των
δενδρυλλίων. Η μελέτη περι-
λαμβάνει επιφάνειες σε Πεντε-
λικό Όρος, Υμηττό, Πάρνηθα,
Μαραθώνα, Μέγαρα.
Μόνο στην περιοχή του Υμητ-
τού που αγγίζει τα 120.000
στρέμματα θα φυτευτούν
30.000 δενδρύλλια και από
αυτά μέχρι σήμερα έχουν φυ-
τευτεί περίπου τα 5500.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα
φυτευτούν: Πεύκη Χαλέπιος
8000 τεμ, Κουκουναριές 8000
τεμ, Κυπαρίσσια 3000 τεμ, Βε-
λανιδιές 900, Κουτσουπιές
1500 τεμ, Πικροδάφνες 1000
τεμ, Μηδική 1000 τεμ, Ψευτοα-
κακίες 1400 τεμ.

πηγή:
glyfadaaction.blogspot.com

Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου ο σύλλογος ''ΩΡΑ ΓΙΑ
ΔΡΑΣΗ'' πραγματοποίησε αναδάσωση στον Υμηττό σε συ-

νεργασία με το 4ο Γυμνάσιο Γλυφάδας.Οι μαθητές γεμάτοι κέφι
και ενθουσιασμό κατάφεραν να φυτέψουν 200 περίπου δέντρα
στις καμένες εκτάσεις της Γλυφάδας ακολουθώντας τις συμβου-
λές δασολόγων από τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής.
Παράλληλα οι εθελοντές του ''ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ'' καθάρισαν
από τα σκουπίδια όλη την αναδασωτέα έκταση και ενημερώσαν
τους μαθητές για το οικοσύστημα του Υμηττού και την κατα-
στροφή που υπέστει μετά την μεγάλη πυρκαγιά.
Τα παιδιά δείχνοντας ιδιάιτερο επαγγελματισμό στον τρόπο φύ-
τευσης έδωσαν την υπόσχεση ότι θα ενώσουμε όλοι μαζί τις δυ-
νάμεις μας για να καταφέρουμε να κάνουμε το βουνό και πάλι
καταπράσινο... όπως πραγματικά του αξίζει... και ότι θα δίνουν
το παρόν σε κάθε εθελοντική δράση στην περιοχή.
Το καλό παράδειγμα έδωσαν και ο Διευθυντής του σχολείου μαζί
με τους καθηγητές που φύτευαν μαζί με τους μαθητές τους.Στη
δράση συμμετείχαν επίσης μαθητές από το 3ο Γυμνάσιο Αλίμου
και όλοι οι εθελοντές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη με-
γάλη αναδάσωση που ετοιμάζει ο σύλλογος “ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ”
την Κυριακή 13 Μαρτίου στη Γλυφάδα.

ΗΈνωση Ποντίων Γλυφάδας "Η ΡΩΜΑΝΙΑ", πιστή στο ετήσιο ραν-
τεβού της, σας προσκαλεί σε μια βραδιά ξέφρενου κεφιού και γλεν-

τιού, το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 και από ώρα 21:30, στην
αίθουσα του συλλόγου, στην Πλατεία Πόντου (Κονίτσης) στην Αγία
Τριάδα, Γλυφάδα.
Στους δύσκολους καιρούς που περνάμε ως κοινωνία, αποφασίσαμε η
είσοδος στο πάρτυ να είναι δωρεάν, άρα τα μόνα που χρειάζεται να φέ-
ρετε μαζί σας είναι:
1) Η απαραίτητη μεταμφίεση και 2) Το κέφι σας και η όρεξή σας να πε-
ράσουμε καλά.
Για τη διασκέδασή μας θα φροντίσουν οι:
Γιάννης Ταϊλαχίδης (λύρα και τραγούδι) και Θεοδόσης Ευφραιμίδης
(νταούλι), οι οποίοι θα παίξουν ζωντανή, ποντιακή και όχι μόνο, μου-
σική
και ο DJ Αντώνης Λάζος, ο οποίος με τις μουσικές του επιλογές, αλλά
και τα απαραίτητα φώτα και άλλα εφφέ, θα απογειώσει τη διάθεσή μας!
Σνακς και άλλα ποντιακά και μη εδέσματα, άφθονα αναψυκτικά και κρασί
θα είναι διαθέσιμα για όλους!
Ελάτε να ξεφαντώσουμε για μια βραδιά αφήνοντας πίσω, έστω και για
λίγο, τα προβλήματα που ο καθένας μας αντιμετωπίζει!
Σας περιμένουμε όλους!

Για το διοικητικό συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Τιλγκερίδης
Ο Γραμματέας Δημήτρης Νικολαϊδης

Όνειρο θερινής νυκτός το Golf για τον ∆ήµο Γλυφάδας

Αναδάσωση από το ΥΠΕΚΑ
στον Υμηττό

Αναδάσωση από τον Περιβαλλοντικό
Συλλόγο Αττικής ''ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ''

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΣΚΕ!)
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Ως να ήρθε από άλλο
πλανήτη ή, μεταδημό-

τευσε πρόσφατα στο δήμο
Βούλας συμπεριφέρεται ο,
μέχρι χθες, δημοτικός
σύμβουλος και αντιδήμαρ-
χος επί διοικήσεων Γ.
Μάντεση κος Παν. Σωτη-
ρόπουλος στο νέο ΔΣ του
ενοποιημένου πια δήμου
Β ά ρ η ς - Β ο ύ λ α ς -
Βουλιαγμένης.

Ο επί σειρά ετών αυτός δημοτικός σύμβουλος και αν-
τιδήμαρχος, στην καθ' ομολογίαν του ιδίου άλλωστε,
αποτυχημένη θητεία Μάντεση, συμπεριφέρεται λες και
κατέβηκε από τον πλανήτη Άρη και δεν γνωρίζει τίποτα
από τα μέχρι πριν λίγο καιρό 12ετή πεπραγμένα της δι-
οίκησης την οποία ως γνωστόν, υπηρετούσε πιστά έως
την λήξη της.

Συγκεκριμένα, στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ,
ζήτησε να ενημερωθεί από την σημερινή και μόλις 2
μηνών νέα διοίκηση του δήμου, ποια αντισταθμιστικά
οφέλη προκύπτουν για το δήμο από τις εταιρίες που
τοποθετούν οπτικές ίνες στη πόλη.
"Δεν μπορούμε να παραχωρούμε δημοτικό έδαφος σε
κάποια εταιρία και να μην έχουμε κάποια αντιπαροχή"
ανέφερε μεταξύ άλλων.
Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, αλήθεια, γιατί
όταν ξεκινούσαν τα συγκεκριμένα έργα στο δήμο πριν
από μερικά χρόνια, δεν μπήκε στον κόπο να ρωτήσει
τον τότε δήμαρχο του Μάντεση για αυτά τα οφέλη;
(Εκτός και αν το έκανε, οπότε θα ανακαλέσουμε το
σχόλιο μας, όμως θα πρέπει και να μας το αποδείξει).
Δηλαδή, περίμενε να αλλάξει η διοίκηση και να γίνει
στέλεχος της μειοψηφίας για να ενδιαφερθεί;

Σ.Σ: Δύσκολο πράγμα να είσαι στη μειοψηφία όταν
έχεις μάθει τόσα χρόνια στην ασφάλεια και στο απυ-
ρόβλητο της... "καρέκλας" της πλειοψηφίας.

Κωνσταντέλλος: "Δή-
μαρχε δεν είμαστε τσου-
τσέκια.
Κασιδόκωστας: "Δου-
λεύουμε από το πρωί ως
το βράδυ για να βγά-
λουμε τα σπασμένα τα
δικά σας (προηγούμενη
θητεία Μάντεση). "Αφή-

σατε ένα δήμο κατακρεουργημένο"

Την έκρηξη του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου προ-
κάλεσε σχόλιο του Δημάρχου Γρηγόρη Κασιδό-
κωστα στην επισήμανση του κυρίου Βαμβασάκη

ότι υπάρχουν παράπονα δημοτών για τα κλαδέ-
ματα που κάνει ο Δήμος στη Βασιλέως Παύλου.
Ο κ. Βαμβασάκης επισήμανε ότι ο Δήμος Βούλας
επί δέκα χρόνια προσπαθούσε να αναπτύξει τη
βλάστηση στο συγκεκριμένο δρόμο, λαμβάνον-
τας την απάντηση του Δημάρχου ο οποίος απευ-
θυνόμενος στον κύριο Βαμβασάκη του είπε "μ'
αρέσει η ανησυχία σου για το πράσινο".
Αυτό το σχόλιο προκάλεσε την οργίλη αντί-
δραση του επικεφαλής της παράταξης Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου. Δείτε στο βίντεο στον ηλεκτρε-
ονικό μας ιστότοπο vimaonline.gr το ξέσπασμα
του κυρίου Κωνσταντέλλου αλλά και την απάν-
τηση του κυρίου Κασιδόκωστα.

ΒΟΥΛΑ - ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ:
Όψιμο ενδιαφέρον...από τον Π. Σωτηρόπουλο

ΒΟΥΛΑ - ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ:
Κωνσταντέλλος: "Δήμαρχε δεν είμαστε τσουτσέκια”

Ανάμεσα σε μια σειρά δράσεων και πρωτο-
βουλιών που ανέλαβε ο Εξωραϊστικός Σύλ-

λογος Πανοράματος, εντάσσονται η Προληπτική
εξέταση για τον καρκίνο του μαστού και η ομιλία
για τη στοματική αγωγή στους μαθητές του 3ου
Δημοτικού Σχολείου.
Πιο συγκεκριμένα.
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο καρκίνος του μα-
στού αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου που
εμφανίζεται στις γυναίκες. Είναι επίσης επιστημο-
νικά αποδεδειγμένο ότι η έγκαιρη διάγνωση,
μέσω της προληπτικής εξέτασης, έχει ως αποτέ-
λεσμα την θεραπεία της νόσου.
Στα πλαίσια συνεισφοράς στην προσπάθεια ανά-
πτυξης ενός γενικότερου πλαισίου προληπτικής
αγωγής υγείας για τους δημότες του Δήμου Βού-
λας-Βάρης-Βουλιαγμένης και κατόπιν πρωτοβου-
λίας του Εξωραϊστικού-Εκπολιτιστικού Σωματείου
Πανοράματος Βούλας, το Ιατρικό Κέντρο «Ια-
τρική Διάσταση» που εδρεύει στη Βάρη παρέχει
μέχρι τις 31/12/2011 σε όλες τις γυναίκες-δημό-
τες του Δήμου την δυνατότητα διενέργειας προ-
ληπτικών εξετάσεων για την έγκαιρη διάγνωση
του καρκίνου του μαστού σε ειδικές τιμές.
Πιο συγκεκριμένα προσφέρεται η δυνατότητα
εκτέλεσης ψηφιακής μαστογραφίας με κόστος 60
ευρώ ή ψηφιακής μαστογραφίας και υπερήχου μα-

στού με κόστος 100 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-
θυνθείτε είτε στον κ. Ιωάννη Μάρκου, Μέλος ΔΣ
του Σωματείου (τηλ. 6983501081) είτε στην «Ια-
τρική Διάσταση» (τηλ. 2109655650)
Επίσης, σε συνεργασία με τον Διευθυντή και τον
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημο-
τικού Σχολείου Βούλας θα διεξαχθεί στις 3 Μαρ-
τίου 2011 από την παιδοδοντίατρο του 251
Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Υπσγος (ΥΟ)
Κολεβέντη Αικατερίνη ομιλία αγωγής στοματικής
υγείας στους μαθητές του σχολείου.
Για το λόγο αυτό θα διενεργηθούν δύο παρου-
σιάσεις την ίδια ημέρα, διάρκειας περίπου 35 λε-
πτών εκάστη. Η πρώτη θα απευθύνεται σε
μαθητές των τάξεων 1ης έως και 3ης Δημοτικού
και η δεύτερη σε μαθητές των τάξεων 4ης έως και
6ης Δημοτικού. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν με τη
χρήση Η/Υ, ενώ θα μοιραστεί και έντυπο υλικό.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι μαθητές θα ενημερω-
θούν να φέρουν μαζί τους μία οδοντόβουρτσα.
Για περισσότερες πληροφορίες εκ μέρους του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ο Πρόεδρος
κ. Γεωργιλάς Πέτρος και εκ μέρους του Εξωραϊ-
στικού-Εκπολιτιστικού Σωματείου Πανοράματος
Βούλας υπεύθυνοι είναι οι κ.κ Μάρκου Ιωάννης
και Φύτρος Διονύσιος, μέλη του ΔΣ.

Όπως είναι γνωστό, ο παραλιακός ποδηλα-
τόδρομος από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

έως τη Βάρκιζα, αποτελεί τμήμα ενός δικτύου πο-
δηλατοδρόμων που θα διατρέχουν την Αθήνα
και θα καταλήγουν στη Βάρκιζα.
Όπως μας πληροφόρησε ο Αντιδήμαρχος - Ανα-
πληρωτής Δημάρχου, κ. Σπύρος Πανάς, ο Δή-
μαρχος του νέου Δήμου, κ. Γρηγόρης
Κασιδόκωστας, κίνησε άμεσα τις διαδικασίες,
προκειμένου να γίνει η κατασκευή του έργου που
αφορά τον Ενιαίο Δήμο.
Πριν από μερικές μέρες, ο Γενικός Γραμματέας της
Περιφέρειας κ. Λιακόπουλος στα πλαίσια της ενη-
μέρωσης αλλά και της ανάγκης να προχωρήσει το
έργο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το
ΕΣΠΑ, επισκέφθηκε την περιοχή, προκειμένου να
έχει ίδια άποψη για το παραλιακό μέτωπο της

Βούλας και συνεργάστηκε με το Δήμαρχο και τον
Αντιδήμαρχο, προκειμένου να επικαιροποιηθούν
οι μελέτες που είχαν γίνει από ΕΤΑ Α.Ε.
Ρωτήσαμε τον κ. Πανά, ο οποίος έχει την ευθύνη
υλοποίησης και προώθησης του έργου, πού βρί-
σκεται η διαδικασία από την πλευρά του Δήμου
σήμερα και μας απάντησε ότι υπάρχει συνεργα-
σία με την Περιφέρεια για τις απαιτούμενες διορ-
θώσεις της μελέτης για την περιοχή της Βούλας
καθότι για τη Βουλιαγμένη έχει γίνει ολοκληρω-
μένη και αναλυτική μελέτη όπου είχε παρακολου-
θήσει ο ίδιος προσωπικά σε συνεργασία με το
Δήμαρχο.
Αυτή τη στιγμή, το έργο βρίσκεται στο στάδιο της
ολοκλήρωσης των μελετών και αναμένεται να
προχωρήσει άμεσα.

Προληπτική εξέταση μαστού και οδοντική υγιεινή
με πρωτοβουλία του Εξωραϊστικού Συλλόγου

Πανοράματος Βούλας

Αρκετές φορές η
δεδομένη εμπει-

ρία ορισμένων προ-
σώπων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αλλά
και το γενικότερα,
πολυετές έργο τους
σ' αυτήν, τα φέρνουν
συχνά στην πρώτη
γραμμή της επικαιρό-
τητας μέσα στις τοπι-

κές κοινωνίες.
Έτσι λοιπόν, βλέπουμε να γίνονται αντιμείμενο συ-
ζήτησης οι κατά καιρούς καίριες και ουσιαστικές το-
ποθετήσεις που κάνουν στις συνεδριάσεις των

δημοτικών συμβουλίων τους, και όχι μόνο σ' αυτές
βέβαια, γύρω από διάφορα ζητήματα.
Αυτό συμβαίνει και με τον επί σειρά τετραετιών δια-
τελέσαντα Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
του, πάλαι ποτέ, δήμου Βουλιαγμένης, Διονύση
Κοντονή, ο οποίος ως γνωστόν, επανεξελέγη δη-
μοτικός σύμβουλος του νέου, ενοποιημένου, δήμου
των 3Β (Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης).
Για όσους δε, παρακολουθούν από κοντά τα δημο-
τικά δρώμενα αυτή την νέα δημοτική περίοδο, είναι
εύκολο να διακρίνουν πως, οι μέχρι τώρα, παρεμ-
βάσεις του κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση,
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν έως και κατα-
λυτικές.

Καίριες και ουσιαστικές παρεµβάσεις Κοντονή

Δύο μέτρα και δύο σταθμά φάνηκε να εφαρμόζει
η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης - Βούλας

- Βουλιαγμένης, και ειδικότερα η υπηρεσία του πα-
λαιού Δήμου Βούλας, σε δύο πανομοιότυπες περι-
πτώσεις. Στο κτίριο Βαμβασάκη και στο κτίριο
Μαρτίνου - Χατζηγιάννη, επί της Λεωφόρου Βου-
λιαγμένης.

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στα συγκεκριμένα
κτίρια, οι κάτοικοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη αφού
η περιοχή είναι αποκλειστικής κατοικίας.
Οι δύο υποθέσεις εκδικάστηκαν με διαφορά λίγων
ημερών. Κι ενώ ήταν πανομοιότυπες δεν ήταν ίδιες και
οι προτάσεις της Νομικής Υπηρεσίας. Για μεν τον κύριο
Βαμβασάκη, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατατέθηκε ότι πρό-
θεση του Δήμου είναι να κλείσουν οι επιχειρήσεις, για
την άλλη κατατέθηκαν οι προτάσεις της προηγούμενης
δημοτικής αρχής Μάντεση.
Το θέμα ανέδειξε ο δημοτικός σύμβουλος της πλει-
οψηφίας Διονύσης Κοντονής καταθέτοντας την απο-
ρία του για το ποια πραγματικά είναι η θέση του
Δήμου. Αυτή που κατατέθηκε στην υπόθεση Βαμβα-
σάκη ή, η άλλη.

Η απάντηση Κασιδόκωστα

"Η Νομική υπηρεσία έκανε ότι νόμιζε αυτή η ίδια.
Εμένα μου φέρανε ένα έγγραφο να υπογράψω κι
επειδή είδα ότι πρόκειται για κάτι σοβαρό είπα ότι
θέλω να το εξετάσω νομικά.
Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί από τη
νομική της πλευρά έχει χωρίσει τη Βούλα σε δύο στρα-
τόπεδα. Εγώ έχω να πω ότι αλλαγή χρήσης στη Βούλα
δεν πρόκειται να γίνει. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί.
Από την άλλη πλευρά θα μπορούσε να πει κανείς να
υπάρξει δικαιοσύνη και συνεργασία ανάμεσα στους
μεν και στους δε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα
έδινα οδηγία στη νομική υπηρεσία στη μια περίπτωση
και στην άλλη.

Μ' αυτή την έννοια δεν δέχθηκα να υπογράψω κανένα
χαρτί, το κράτησα για να το εξετάσω νομικά, αλλά με
έκπληξή μου διαπίστωσα ότι ο νομικός σύμβουλος
πήγε στο δικαστήριο και εξέφρσε την άποψή του.
Όταν ήρθε εδώ ο ενδιαφερόμενος πήγαμε μαζί στη
Νομική Υπηρεσία όπου ο νομικός μας είπε ότι στο δι-
καστήριο εξέφρασε την άποψή του, είπε συγγνώμη δεν
αντιλήφθηκα καλά, ήταν δικό μου λάθος.
Στο σημείο αυτό ο κ. Κασιδόκωστας ανέφερε ότι ο
δεύτερος νομικός σύμβουλος δέχθηκε απειλές για να
καταθέσει τα ίδια πράγματα και στην περίπτωση Μαρ-
τίνου - Χατζηγιάννη. Εγώ πήρα τηλέφωνο και είπα
στον κύριο αυτό ότι αν ξανατολμήσει να απειλήσει άν-
θρωπο από το Δήμο θα πάει στον Εισαγγελέα.
Την επόμενη ημέρα η ίδια η νομική μας υπηρεσία πήρε
μία απόφαση έχοντας διαφορετικό κείμενο. Ζήτησα
ενημέρωση, μου έδωσαν εξηγήσεις για το θέμα και οι
δύο νομικοί σύμβουλοι και το θέμα έκλεισε, αλλά δεν
μπορώ να εμπιστεύομαι πια ανθρώπους που πάνε σ'
ένα δικαστήριο και δεν εκφράζουν την άποψη του
Δήμου αλλά τη δική τους.
Εμείς θα θεωρήσουμε ότι το φαινόμενο των δύο μέ-
τρων και των δύο σταθμών είναι ένα ακόμα παρελκό-
μενο του Καλλικράτη.
Δεν θα θέλαμε να σκεφτούμε ότι η νομική υπηρεσία
της Βούλας λειτουργούσε έτσι επιπόλαια όλα αυτά τα
χρόνια. Ούτε επίσης ότι ο Γρ. Κασιδόκωστας θα ήταν
τόσο αφελής να δώσει διαφορετικές οδηγίες για δύο
ίδια θέματα τη στιγμή που γνωρίζει ότι για την κοινω-
νία της Βούλας κάνουν "τζιζ" και σίγουρα δεν θα μπο-
ρούσαν να περάσουν απαρατήρητα.
Βέβαια ο κ. Σωτηρόπουλος σε τοποθέτησή του επί του
θέματος ανέφερε ότι ακριβώς την επομένη ημέρα
υπήρχε ένα δικαστήριο για όχληση από συγκεκριμένα
καταστήματα. Δικαστήριο που δεν γνώριζε ούτε ο Δή-
μαρχος αλλά ούτε κι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου
κ. Γιατράς.
Όλα αυτά μας βάζουν σε σκέψεις και επαναφέρουν
στην επιφάνεια παλαιότερες εκτιμήσεις για την αποτε-
λεσματικότητα του Νομικού Τμήματος του Δήμου.

“Αρρυθµίες” της Νοµικής Υπηρεσίας στα 3Β

Συνεργασία ∆ήµου 3Β - Περιφέρειας για τον παραλιακό Ποδηλατόδροµο
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παραπολιτικά

Το παραλιακό μέτωπο της Βούλας αλλά και της
Βάρης υπήρξαν θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμ-

βούλιο της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2011. Αφορμή
υπήρξε η προ ημερησίας διάταξης ερώτηση του Ανδρέα
Κάσδαγλη για το κλείσιμο, ξανά, του κάμπινγκ, δίπλα
στην α' πλαζ.
Με αφορμή αυτή την ερώτηση ο Γρ. Κασιδόκωστας
έκανε περιγραφή της εικόνας των παραλιών και των
δύο δήμων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως τον κάνουν
να ντρέπεται.
Καυτηριάζοντας τις παράνομες χρήσεις που υπάρχουν
σήμερα στον αιγιαλό, αναφέρθηκε στο κέντρο Σμαρά-
γδι στη Βούλα και είπε ότι κλείνει. Για το κέντρο που
είναι απέναντι από το νοσοκομείο, πως είναι κατά τα
δύο τρίτα παράνομο, λέγοντας απευθυνόμενος στον

κ. Κάσδαγλη αλλά και σε όσους υπήρξαν στην προ-
ηγούμενη διοίκηση: "τόσα χρόνια που είσασταν εσείς;
Πώς ανεχθήκατε όλοι αυτή την παρανομία;" Τέλος
αναφορά έκανε για την παραλία της Βάρης, το παρά-
νομο λούνα πάρκ και άλλες κατασκευές που υπάρχουν
εκεί.
Εκδηλώνοντας τη γενικότερη καχυποψία που υπάρχει
τόσο ανάμεσα στους δημοτικούς συμβούλους της μει-
οψηφίας όσο και σε μερίδα δημοτών ο πρ. Δήμαρχος
Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας ρώτησε αν ήρθε σε
επαφή με την ΕΤΑ κι αν αυτή η εκστρατεία καθαριότη-
τας και απομάκρυνσης χρήσεων που ήδη υπάρχουν εκεί
γίνεται για να γίνει πιο εύκολο το έργο της εταιρείας
του δημοσίου. Ο Γρ. Κασιδόκωστας απάντησε: "ναι,
ασφαλώς συναντήθηκα με την ΕΤΑ, όπως έχω πάει και

σε άλλα υπουργεία, όπως κάνει κάθε δήμαρχος. Αυτό
δεν σημαίνει όμως ότι ξεφεύγω από το στόχο μου που
είναι να επαναφέρουμε τις παραλίες στην αρχική τους
κατάσταση. Αν η ΕΤΑ είναι μέσα σ' αυτό το πνεύμα, κι
εμείς μαζί τους. Αν όχι, θα μας βρουν απέναντι".
Για την "απελευθερωμένη" παραλία του κάμπινγ Βού-
λας είπε ότι έκλεισε, γιατί ο καθένας εκεί μέσα δημι-
ουργούσε και τη δική του επιχειρησούλα. "Έκλεισε για
να ξεβρωμίσει" είπε, "και μετά θα δούμε".
Όπως είχαμε γράψει πριν μερικές μέρες, πληροφορίες
μας φέρουν, πως, πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι
να δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο χώρο θεματικό οι-
κογενειακό πάρκο αναψυχής. "Βάλατε μια ταμπέλα",
συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον Ανδρέα Κάσδαγλη,
"και μετά, τί; Άντε και σας την έδινε το κράτος, τι θα

την κάνατε αφού ο Δήμος δεν έχει λεφτά ούτε για τα
πετρέλαια των αυτοκινήτων του!"
Όλα αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες στο παραλιακό
μέτωπο του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης θε-
ωρούμε ότι βρίσκει σύμφωνη την πλειοψηφία των κα-
τοίκων. Με μία διαφορά όμως. Να ισχύσουν για
όλους. Η απομάκρυνση παράνομων χρήσεων να γίνει
και στους τρεις δήμους χωρίς εξαιρέσεις, κι όπου αυτό
είναι εξώφθαλμα απαιτητό.

Υ.Γ.: Τον εξωφρενικό αριθμό των 3.000 πινακίδων
ακούσαμε ότι ξήλωσαν το τελευταίο διάστημα από
Βάρη και Βούλα. Γρ. Κασιδόκωστας: "Απορώ πως ανε-
χόσασταν αυτή την κατάσταση!". Συμβούλιο".

Επιτυχία του ΚΚΕ
στο Παλαιό Φάληρο

Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών
ανέδειξαν τη "Λαϊκή Συσπείρωση" ως μία

ανερχόμενη δύναμη. Κι αυτό λαμβάνοντας πάν-
τοτε υπόψη πως στο συμβούλιο της προηγού-
μενης δημοτικής περιόδου είχε εκλεγεί μόνο ο
κ. Αλέξης Παπαϊωάννου, ενώ σήμερα το ΚΚΕ
έχει εκλέξει τέσσερις δημοτικούς συμβούλους.
Με την ευκαιρία να πούμε πως ο Συνασπισμός
δεν εκπροσωπείται από κανέναν δημοτικό
σύμβουλο.

Στα “ορεινά”
ΒΟΥΛΑ. Όπως λένε στα "ορεινά" της Βου-
λής, έτσι και στη Βούλα, στο δημοτικό συμ-
βούλιο της 13ης Ιανουαρίου, στα "ορεινά" και
πίσω - πίσω εθεάθη ο τέως Δήμαρχος Βούλας
Γ. Μάντεσης, να παρακολουθεί την εξελισσό-
μενη συζήτηση.
Δεν θα πρέπει να ένιωσε και πολύ άνετα ακού-
γοντας τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα να αποκα-
λεί το Πανόραμα ΟΜΟΝΟΙΑ!

Ήθελε φανερή ψηφοφορία
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. Εντύπωση προκάλεσε η
θέση του Δημοτικού Συμβούλου της παράτα-
ξης του Ν. Δέτση κυρίου Τριάντου κατά τη
διάρκεια των διαδικασιών για την ανάδειξη της
Γραμματέως και των Επιτροπών του Δήμου, ο
οποίος ζήτησε να γίνει ψηφοφορία για το αν η
διαδικασία της εκλογής των προσώπων στις
Επιτροπές θα ήταν μυστική ή φανερή, δείχνον-
τας προφανώς, πως θα ήθελε να είναι φανερή.
Όταν αυτό δεν πέρασε, είπε χαρακτηριστικά
αφήνοντας ταυτόχρονα πολλά ερωτηματικά και
υπονοούμενα: "Αποσύρομαι και αφήνω το πα-
ρασκήνιο να 'ρθει, και να φανεί, στο προσκή-
νιο".

Καλός ο Δημήτρης Αναστασίου
ΒΟΥΛΑ-ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ.

Καλός ήταν ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβου-
λίου, πρώην Δήμαρχος
Βάρης Δημήτρης Ανα-
στασίου στα καθήκοντά
του κατά τη διάρκεια
πρόσφατου δημοτικού
συμβουλίου.
Παρ' όλο που κάποιες
φορές υπήρξε ένταση,

κατάφερε να κρατήσει τη διαδικασία στα όρια
του κανονισμού.

Η Ομόνοια
και οι Φαβέλες του Ρίο

Πλούσιο σε χαρακτηρισμούς ήταν το Δ.Σ.
της 13ης Ιανουαρίου στη Βούλα.

Για Ομόνοια και για βραζιλιάνικες φαβέλες
ακούσαμε κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων
για την αναστολή των οικοδομικών αδειών.

Χειρότερη και απ' αυτήν της Ομόνοιας χαρα-
κτήρισε τη δόμηση του Πανοράματος ο Γρη-
γόρης Κασιδόκωστας, "σας ακούω κύριε
Δήμαρχε, και νομίζω ότι μιλάτε για τις βραζι-
λιάνικες φαβέλες", αντέτεινε ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος.
Δεν ξέρουμε αν έχει βραζιλιάνικες φαβέλες στο
Πανόραμα, εμείς μόνο κάτι φαβέλες τύπου
"Δυναστείας" γνωρίζουμε σκαρφαλωμένες
εκεί ψηλά στον Υμηττό, που από τη μία πλευρά
είναι ισόγειες και από την άλλη πενταόροφες.
Και μιας και ο λόγος για φαβέλες και Βραζιλία,
έχουμε την εντύπωση ότι πολλοί θα μάθουν να
χορεύουν σάμπα σε ρυθμούς Κασιδόκωστα,
λίαν συντόμως.
Τα χρόνια της δημοτικής νιρβάνας φαίνεται πως
έχουν περάσει ανεπιστρεπτί...

Δικαιολογημένα απόντες

Με επιστολές που έστειλαν οι εκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Βοργίας και Αναστα-
σία Αρσενίδου, ενημέρωναν τον προεδρείο ότι κατά τη συνέχεια των δημαιρεσιών της Κυ-

ριακής 9 Ιανουαρίου, θα βρίσκονταν εκτός Ελλάδος.
Η κυρία Αρσενίδου δε, στην ίδια επιστολή ανέφερε πως την ενδιαφέρει η θέση του Αναπληρω-
ματικού Μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Απών, χωρίς δικαιολογία, μιας και δεν αναφέρθηκε κάποια επιστολή του ήταν ο κ. Ιπποκράτης
Σαββούρας.

Νικ. Κοντ.

"Δεν έχω περάσει από το τρελάδικο
ακόμα!!" Αυτή ήταν η απάντηση Κασιδό-
κωστα στην παρεμβολή Κωνσταντέλλου
για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του
3ου Γυμνασίου - Λυκείου.
Είχε προηγηθεί προ ημερησίας διάταξης η
ερώτηση του Γιάννη Σκουμπούρη, που ζή-
τησε να μάθει αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα
και ποιες θα είναι οι ενέργειες της δημοτικής
αρχής.
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Γρ. Κωνσταν-
τέλλος και είπε ότι υπάρχει προεκλογική δή-
λωση Κασιδόκωστα για... fast truck επίλυση
του θέματος του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου
Βούλας (σε 10 μέρες, συγκεκριμένα), για να
πάρει την απάντηση ότι "Δεν έχω περάσει
από το τρελάδικο ακόμα... για να κάνω τέτοια
δήλωση!".
Προβλέπω ότι ο Γρ. Κασιδόκωστας θα είναι
η χαρά των δημοσιογράφων. Οι ατάκες του
είναι όλα τα λεφτά...

Ε.Κ.

Γρηγόρης Κασιδόκωστας:
“Δεν έχω περάσει απ’ το τρελάδικο ακόμα!”

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκαν
οι εκλογές για την ανάδειξη του

νέου Δ.Σ. στον Σύλλογο Κεφαλλο-
νιτών και Ιθακησίων της Αργυρού-
πολης, ιδρυτής και πρώτος
πρόεδρος του οποίου υπήρξε πριν
αρκετά χρόνια ο Νίκος Μεγαδού-
κας.

Το παράξενο αυτή τη φορά, όμως,
ήταν ότι, στις εκλογές αυτές δεν ψή-
φισαν μόνο Κεφαλλονίτες, αλλά και
Έλληνες από κάθε περιοχή της επι-
κράτειας! (Αλήθεια, προβλεπόταν
άραγε από το καταστατικό;).

Μεγάλη η αγάπη για την Κεφαλλο-
νιά λοιπόν ή, κάτι άλλο συνέβη;...
(Ιδού το ερώτημα!)

Ν.Κ.

Μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ.
Μινέτου από το συνδυασμό "Αλ-

λαγή στο Φάληρο" του Ν. Δέτση και
τα όσα ανέφερε ο κ. Τριάντος περί
"παρασκηνίου" μέσα στην παράταξή
τους, και δεδομένου ότι η παράταξη
των κυρίων Βαλέτα και Καραμαρούδη,
αν και ΠΑΣΟΚ, εξελέγη ως αυτόνομη
δημοτική παράταξη, μήπως προδικάζει
και άλλα δεινά για το ΠΑΣΟΚ της πε-
ριοχής;
Ο χρόνος θα δείξει.

Ν.Κ.

Τόση... αγάπη!

Θα έχουμε
εξελίξεις;

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙ∆ΟΚΩΣΤΑΣ: “Μίλησα µε την ΕΤΑ. Ε, και!”
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ρεπορτάζ

Σε κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου κύλησε η
χθεσινή συνάντηση του Δημάρχου Κώστα

Κόκκορη με τους εκπροσώπους των αθλητικών
και πολιτιστικών φορέων της Πόλης.
Στη συνάντηση, - την οποία ζήτησε ο Δήμαρχος
στο πλαίσιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού
και του Τεχνικού Προγράμματος-, από τη Δημο-

τική Αρχή συμμετείχαν η πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, οι Αντιδήμαρχοι καθώς και Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι ενώ από πλευράς Φορέων
τοποθετήσεις έκαναν περισσότεροι από 19 εκ-
πρόσωποι πολιτιστικών και αθλητικών σωμα-
τείων.
Στόχος της συνάντησης ήταν η αμοιβαία ενημέ-

ρωση Δημοτικής Αρχής και Φορέων για τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν και τις προτεραι-
ότητες που έχουν τεθεί αντίστοιχα, έτσι ώστε,
όπως τόνισε και ο Δήμαρχος, να υπάρξει ο απαι-
τούμενος συντονισμός και συνεργασία για την
ανάληψη πρωτοβουλιών και την πραγματοποίηση
ενεργειών που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση

του ρόλου τους, στη διάδοση του πολιτισμού και
την ανάδειξη του αθλητισμού.
Οι εκπρόσωποι των Φορέων που συμμετείχαν
στη συνάντηση δήλωσαν την ικανοποίησή τους
για αυτή την πρωτοβουλία ενώ η Δημοτική Αρχή
τη διάθεσή της για αναζήτηση πόρων ενίσχυσης
τους, ανάλογα με τη δράση και το έργο τους.

Από 1η Φλεβάρη, τέθηκαν σε
εφαρμογή τα νέα μέτρα κυβέρ-

νησης και «τρόικας» για τα μέσα με-
ταφοράς που οδήγησαν στην
επιβολή τεράστιων αυξήσεων τόσο
στην τιμή των εισιτηρίων (κατά μέσο
όρο 50%, ενώ σε κάποιες περιπτώ-
σεις χρηστών καρτών έως και 80%!)
όσο και στην κατάργηση δρομολο-
γίων και γραμμών λεωφορείων που
εξυπηρετούσαν πολυσύχναστες και
πυκνοκατοικημένες περιοχές (π.χ.
συγχώνευση Α4 με 208). Τα νέα
μέτρα αποβλέπουν στην σταδιακή
ιδιωτικοποίηση των πιο σημαντικών
και κερδοφόρων λειτουργιών τους
ενώ παράλληλα έχει εξαπολυθεί μία
τεράστια επίθεση στα δικαιώματα και
τις κατακτήσεις των εργαζομένων
στα μέσα μεταφοράς.

Το δικαίωμα στη μετακίνηση
Οι δημόσιες συγκοινωνίες αποτελούν
κοινωνικό δικαίωμα των εργαζόμε-
νων, της νεολαίας, και των ηλικιωμέ-
νων, ενώ για πάρα πολλούς είναι το
κύριο ή και το μόνο μέσω μεταφοράς.
Συμβάλλουν στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος, αντίθετα με το Ι.Χ. αυτο-
κίνητο που είναι ακριβό, ρυπαίνει και
δυσκολεύει τη ζωή στην πόλη.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες όπως επί-
σης η εκπαίδευση και η υγεία είναι δη-
μόσια αγαθά και όχι εμπόρευμα, έχουν
κοινωνικό χαρακτήρα και πρέπει να
επιδοτούνται από το κράτος και να πα-
ρέχονται δωρεάν. Δεν μπορούν να λει-
τουργούν με τα κριτήρια της
κερδοφορίας, της ανταγωνιστικότητας
και του μικρότερου κόστους. Αυτή η
λογική είναι σε βάρος της ποιότητας,
της εξυπηρέτησης και της κάλυψης των
αναγκών της μετακίνησης και θα έχει
ως αποτέλεσμα ακριβότερα εισιτήρια,
περικοπή και κατάργηση των μειωμέ-
νων εισιτηρίων, λιγότερο ασφαλείς
συγκοινωνίες,, μη κάλυψη σε ώρες που
δεν υπάρχει αιχμή ή σε περιοχές με λί-
γους επιβάτες κ.α.

Να μην πληρώσουμε την κρίση τους
Για μία ακόμα φορά η κυβέρνηση και
τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ επιχειρούν
να ρίξουν το φταίξιμο στους εργαζό-
μενους (και) στις συγκοινωνίες και να
μας διασπάσουν για να μας οδηγή-
σουν όλους μαζί στο μεσαίωνα των
700 € και της ελαστικής, ανασφάλι-

στης εργασίας.
Για μία ακόμα φορά, όμως, οι κυβερ-
νήσεις και η πολιτική τους είναι οι
πραγματικοί υπαίτιοι για τα χρέη και τα
προβλήματα των συγκοινωνιών,
καθώς, χρόνια τώρα, δεν απέδιδαν
τους οφειλόμενους πόρους, ενώ οι
διορισμένοι –και χρυσοπληρωμένοι–
διοικητές είτε έπαιρναν τοκογλυφικά
δάνεια από τις τράπεζες, είτε στήριζαν
τα συμφέροντα διαφόρων προμηθευ-
τών, συμβάλλοντας στην υποβάθμιση
των δημόσιων συγκοινωνιών.

Αυτοί, λοιπόν, που δημιούργησαν τα
ελλείμματα στις συγκοινωνίες συκο-
φαντούν τώρα τους εργαζόμενους και
επιχειρούν να ρίξουν στους επιβάτες
των μέσων μεταφοράς τα βάρη των εγ-
κληματικών επιλογών τους και να δι-
καιολογήσουν τα νέα μέτρα.
Η αντίδραση των εργαζόμενων, των
ανέργων, των κατοίκων που πλήττον-
ται από αυτή την άδικη, καταστροφική
και αντιλαϊκή πολιτική πρέπει να βρει
τρόπους κοινής έκφρασης, να φέρει
αποτελέσματα, να ανατρέψει το αδιέ-
ξοδο που θέλει τον ένα πολίτη εχθρό
με τον συμπολίτη του. Μας οδηγούν
με την κατηγορία του ότι «μαζί τα φά-
γαμε» στο να πετάμε απ’ το «καράβι»
τον πιο αδύνατο, τον άνεργο, τον
απολυμένο, τον μετανάστη.

Να απεμπολούμε δικαιώματα:
Στη νοσοκομειακή περίθαλψη: εισιτή-
ριο στα εξωτερικά ιατρεία, ελλείψεις
νοσοκομειακού προσωπικού
Στην παιδεία: κατάργηση της επιπρό-
σθετης διδασκαλίας, συγχωνεύσεις
σχολείων, αύξηση μαθητών ανά
τμήμα, μείωση δαπανών.

Στις συγκοινωνίες: αύξηση εισιτηρίου
40%, περικοπές δρομολογίων, μείωση
ωραρίου, κατάργηση συμβάσεων ερ-
γασίας.
Στη δημόσια περιουσία: εκποίηση δη-
μόσιας περιουσίας, προσπάθεια οικο-
πεδοποίησης του πρώην αεροδρομίου
ελληνικού, Fast track, ΔΕΗ ενέργεια,
διόδια.
Ο αγώνα μας για τις συγκοινωνίες συ-
ναντιέται με τον αγώνα για δημόσια
δωρεάν εκπαίδευση και υγεία, που σή-
μερα βρίσκονται και αυτά στο «από-
σπασμα». Συμπορεύεται με κάθε
αγώνα ενάντια σε όλες τις εκφράσεις
της αντιλαϊκής πολιτικής που προωθεί-

ται σήμερα από κυβέρνηση Ε.Ε. και
Δ.Ν.Τ.
Είναι αγώνας για την υπεράσπιση των
εργασιακών συνθηκών, των μισθών,
των συντάξεων, της κοινωνικής ασφά-
λισης, για την προάσπιση των πολιτι-
κών και δημοκρατικών μας
ελευθεριών, απέναντι στην τρομοκρα-
τία κράτους και ΜΜΕ, για την ανάδειξη
της κοινωνικής αλληλεγγύης ως κρίσι-
μης παραμέτρου για την ενότητα και
την ενίσχυση του κινήματος, για τη
στήριξη κάθε αγωνιζόμενου, διωκόμε-
νου ή πρόσφυγα.
Για όλους αυτούς του λόγους είναι μια
μάχη που πρέπει να δώσουμε όλοι
μαζί. Να πάρουμε την υπόθεση στα
χέρια μας. Μαζί με τους εργαζόμενους
και τα σωματεία, σε συντονισμό με τις
επιτροπές που δημιουργούνται σε
κάθε γειτονιά. Είναι αγώνας που μπο-
ρεί και πρέπει να είναι νικηφόρος. Ένας
αγώνας που θα συμβάλλει στον λαϊκό
ξεσηκωμό ενόψει και της πανεργατικής
απεργίας στις 23 Φεβρουαρίου.

• Να μην περάσει το νομοσχέδιο για
τη διάλυση των συγκοινωνιών - Νίκη
στον αγώνα των εργαζόμενων
• Δεν πληρώνουμε χαράτσι, δεν ακυ-
ρώνουμε εισιτήρια, δεν αγοράζουμε
κάρτες
• Να πάρουν πίσω τις αυξήσεις στα ει-
σιτήρια
• Δημόσιες και ποιοτικές συγκοινωνίες
– καμία αύξηση των εισιτηρίων - δω-
ρεάν μετακινήσεις το πρωί για όλους –
μειωμένο εισιτήριο τώρα για τους χα-
μηλόμισθους, συνταξιούχους, νέους,
ανέργους και άτομα με αναπηρία, με
στόχο δωρεάν συγκοινωνίες για
όλους
• Όχι στην ποινικοποίηση του κινήμα-
τος «Δεν πληρώνω»

Συμμετέχουμε με δράσεις «δεν πλη-
ρώνω» ακύρωσης των αυξήσεων στα
εισιτήρια!
Δυναμώνουμε την επιτροπή κατοίκων!
Προετοιμάζουμε την ΑΠΕΡΓΙΑ της
23ης ΦΛΕΒΑΡΗ!

Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου στο
ΚΑΠΗ Άνω Γλυφάδας (Σοφίας Βέμπο
18) στις 19:00 συζητάμε μαζί με εργα-
ζόμενους στα Μ.Μ.Μ. με θέμα: Δημό-
σιες συγκοινωνίες και εργασιακές
σχέσεις τη εποχή του μνημονίου-Κί-
νημα Ανυπακοής δεν πληρώνω.

Διάλογος δημοτικής αρχής της Γλυφάδας και φορέων της πόλης για τον προϋπολογισμό

ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφά-
δας κατά τη συνεδρίαση της 2ας

Φεβρουαρίου 2011 έλαβε ΨΗΦΙ-
ΣΜΑ για τα μέσα μαζικής μεταφοράς
(αριθμός απόφασης 18/2011).

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας εκ-
φράζει τη διαμαρτυρία του για τη συ-
νεχή υποβάθμιση της εξυπηρέτησης
του κοινού με την κατάργηση των λε-
ωφορειακών γραμμών Β4 και την ταυ-
τόχρονη αραίωση των δρομολογίων
που διατηρούνται όπως η Α4.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς επιτελούν
κοινωνικό έργο, άρα πρέπει να διατη-
ρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας τους και
να κυριαρχήσουν στις μετακινήσεις
μέσα στην πόλη, στα πλαίσια ενός
σύγχρονου και αξιόπιστου δικτύου.
Αυτό προϋποθέτει δραστική οικονο-
μική στήριξή τους με δημόσιους πό-
ρους. Το Ι.Χ. είναι ακριβό, ρυπαίνει,
αφαιρεί σημαντικό ελεύθερο χώρο και
χρόνο από τους εργαζόμενους.
Διεδικούμε:
Λεωφορειακές γραμμές ικανές να κα-
λύψουν τις ανάγκες του δήμου μας.
Συγκοινωνιακή κάλυψη ολόκληρων

περιοχών του Δήμου μας.
Βελτίωση της σύνδεσης με τον Πειραιά
που ταλαιπωρεί τους επιβάτες.
Πύκνωση των δρομολογίων &
Eπέκταση του ωραρίου λειτουργίας
των λεωφορείων τα βράδια.
Διεκδικούμε ακόμη
Την επίσπευση της λειτουργίας των
νέων σταθμών του μετρό
Την επέκταση της γραμμής προς Γλυ-
φάδα
Αντιστεκόμαστε στην πολιτική της Κυ-
βέρνησης που ουσιαστικά διαλύει τις
δημόσιες συγκοινωνίες ανοίγοντας το
δρόμο στην ιδιωτικοποίηση , ενώ την
ίδια ώρα επιβαρύνει ακόμη περισσό-
τερο τα πιο αδύναμα στρώματα της
κοινωνίας , εργαζόμενους , άνεργους,
συνταξιούχους, φοιτητές αυξάνοντας
δραματικά κατά 40% την τιμή των εισι-
τηρίων και των καρτών.

Συμπαρατασσόμαστε με τους εργαζό-
μενους στις δημόσιες συγκοινωνίες για
ένα σύγχρονο και αξιόπιστο δημόσιο
δίκτυο μαζικών μεταφορών, εκφρά-
ζουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα
τους για υπεράσπιση των δικαιωμάτων
και του εισοδήματός τους.
Ζητάμε την επαναχάραξη της γραμμές
Α1.

Αίσια έκβαση είχε η εκδίκαση της υπό-
θεσης των συμβασιούχων εργαζο-

μένων Ατόμων με Αναπηρία του Δήμου
καθώς - με προσωρινή διαταγή του Δι-
καστηρίου - από σήμερα είναι πλέον
στην εργασία τους ενώ θα πληρωθούν
αναδρομικά τους μισθούς που τους ανα-
λογούν.
Οι συμβασιούχοι επισκέφθηκαν στο
γραφείο του το Δήμαρχο Κώστα Κόκ-
κορη, του προσέφεραν λουλούδια και

τον ευχαρίστησαν τόσο για τη στάση
που κράτησε στο δικαστήριο ως μάρτυ-
ρας , όσο και για την προσπάθεια του να
παραμείνουν στο Δήμο. Στην ευχαριστή-
ρια κάρτα που έδωσαν στο Δήμαρχο
αναφέρουν:
«Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε για
την αγάπη σας και τον αγώνα που κάνατε
για μας. Θα φανούμε αντάξιοι των προσ-
δοκιών σας !!! Οι εργαζόμενοι
Α.Μ.Ε.Α.».

Ψήφισμα για την κατάργηση των
λεωφορειακών γραμμών

Ευχαριστούν από καρδιάς

Πότε θα συσταθεί η Νομική Υπηρεσία
του Δήμου, όπως άλλωστε είχε υπο-

σχεθεί η δημοτική αρχή, αναρωτήθηκε ο
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε προ ημερησίας
διάταξης ερώτηση, στο Δημοτικό Συμβού-
λιο της 2ας Φεβρουαρίου.

Επίσης, αν από κομματικό ρεβανσισμό
αφαιρέθηκαν φάκελλοι νομικών υποθέ-
σεων, από συνεργαζόμενους έως τώρα με
το Δήμο, δικηγόρους και ανάθεση πολλών

υποθέσεων στον προσωπικό δικηγόρο του
κυρίου Δημάρχου.

Η Νομική Υπηρεσία απάντησε ο κ. Κόκκο-
ρης θα συσταθεί άμεσα, όσο για τα υπό-
λοιπα, περί αφαίρεσης νομικών φακέλλων
δηλαδή, δεν ισχύουν.
Οι απαντήσεις του κυρίου Δημάρχου μάλ-
λον δεν φάνηκε να πείθουν τον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κοµµατικός ρεβανσισµός;
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ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: Κύπρου 74
τηλ.: 210 9952145
ΒΟΥΛΑ: Πλαστήρα 8
τηλ.: 210-8992777
ΓΛΥΦΑΔΑ: Αγ. Κωνσταντίνου 10
τηλ.: 210-8943888
ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ: Γούναρη 11
τηλ.: 210-9601920
ΝΙΚΑΙΑ: Π. Ράλλη 507
τηλ.: 210-4918888
ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3
τηλ.: 210-96 54 740

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΕΤΕΣ ΤΟΓΡΙΔΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΓΡΙΔΗΣ
ΤΗΛ.: 6944 310580

ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΟΓΡΙΔΗΣ
ΤΗΛ.: 6044 310579

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Η Διεύθυνση του Λυκείου των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ συγχαίρει τους μαθητές της Β’
τάξης:

� Βήχου Δανάη
� Καλοζούμη Παναγιώτη
� Παπαβασιλείου Πολυτίμη

και τους καθηγητές:

� Μεϊντάνη Δημήτρη (Χημικό)
� Παναγιωτακόπουλο Γιώργο (Φυσικό)
� Σιδερίδου Μαρία (Βιολόγο)

για την 1η θέση στο διαγωνισμό Λυκείων της Δ’
Διεύθυνσης Αθήνας (Λύκεια Γλυφάδα, Ελληνικού,
Αργυρούπολης, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου) για την
9η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΩΝ EUSO 2011 με πειράματα Φυσικής, Χη-
μείας και Βιολογίας και για τη 13η θέση στον
Πανελλήνιο διαγωνισμό EUSO 2011.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Η Διεύθυνση της Σχολής συγχαίρει τους μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου:
� Καραμολέγκου Δήμητρα - Δωροθέα

Β’ Γυμνασίου
� Πετρούτσου Βασιλική Β’ Γυμνασίου
� Παραγυιό Αντώνη Β’ Γυμνασίου
� Βουτσά Χρήστο Γ’ Γυμνασίου
� Γιαλέσα Δήμητρα Γ’ Λυκείου
� Ηλιόπουλο Κων/νο Γ’ Λυκείου
� Κούζο Αντώνη Γ’ Λυκείου

και τον καθηγητή ΖΟΥΒΕΛΟ ΔΗΜΗΤΡΗ (Μαθη-
ματικό) για την επιτυχία τους στον 71ο ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “Ο
ΘΑΛΗΣ” που διοργάνωσε η Ελληνική Μαθημα-
τική Εταιρεία.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
25%

100

50

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ

50%

37 χρόνια
δίνουν

στους μαθητές τους
τη δυνατότητα
να αριστεύουν

37 χρόνια
δε βγάζουν

μόνο καλά μυαλά
αλλά

και καλά παιδιά

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Αβέρωφ 12, 16452 Αργυρούπολη - Τηλ.: 210 - 96 48 292, 210-9648908, 210-9617814, 210-9617817- FAX: 210-9617817
e-mail: zohs@ath.forthnet.gr - www.zohs-school.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΖΩΗ
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον
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