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Αρνήθηκε ο
∆ήµος Γλυφάδας
την πρόταση της
Αθηνάς Λυγνού
για µείωση 15%
των δηµοτικών
τελών

Μια πρόταση µε εξαιρετική σχέση ποι-
ότητας – τιµής, το Notos Café σάς φι-
λοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύµα έως το βράδυ για φα-
γητό ή ποτό.

Λεωφόρος Κ. Καραµανλή 12, Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ
ΦΙΜΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

Με ύβρεις, προσβολές και εν
τέλει κλείσιμο του μικρο-

φώνου «απάντησε» ο Δήμαρχος
Γλυφάδας, κατά την τελευταία
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, σε ερώτηση που του
έθεσε ο πρόεδρος του Συμβου-
λίου Νέων του Δήμου Γλυφάδας
Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.

ΓΛΥΦΑΔΑ - σελ. 14

ΣΕΛ.
11

Ο ΥΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Με την επωνυμία
"Παράκτιο Αττικό

Μέτωπο Α.Ε.", ιδρύεται
εταιρεία - όχημα ειδικού
σκοπού για την αξιοποί-
ηση του παραλιακού
άξονα Φαλήρου - Σου-
νίου.
Αυτό ανακοινώθηκε,
στη συνάντηση που είχε
ο υφυπουργός Ανάπτυ-
ξης Ν. Μηταράκης με
τους δημάρχους των πα-
ραλιακών δήμων.

ΣΕΛ. 3

ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εγκαινιάστηκαν οι πρώτοι λαχανόκηποι

σελ. 10

σελ. 3

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛ/ΝΗ
Αναστέλλονται οι οικοδοµικές εργασίες
στο Ο.Τ. 306Β στα Πηγαδάκια Βούλας

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Με στόχο και όραµα το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα του ∆ήµου

ΑΛΙΜΟΣ
∆ωρεάν Φροντιστηριακά
“Μαθήµατα Αλληλεγγύης”

σελ. 19 σελ. 6 σελ. 20

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για το Επιχειρησιακό Σχέδιο
του ∆ήµου των 3Β από το συνδυασµό του

Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

σελ. 21

Η Μαρίνα Φλοίσβου έλαβε
τη Διεθνή Πιστοποίηση «Δέ-
σμευση στην Επιχειρηματική
Αριστεία» από τον EFQM

Ακόμη μία διεθνή πιστοποίηση απέσπασε
η Μαρίνα Φλοίσβου μετά από σχετική

επιθεώρηση του European Foundation for
Quality Management (EFQM) σελ. 22

σελ. 23

9ερωτήσεις για
τον Νίκο Τσαμπαρλή

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης
του Αλίμου μιλά στο Νικόλα Κονταρίνη για:
τον Άλιμο, για το χρέος του Δήμου, για τη “μαϊ-
μού” λίστα του ΣΔΟΕ και επισημαίνει προβλή-
ματα και παραλείψεις της Διοίκησης Ορφανού.

σελ. 4-5

∆ιεθνές
κύκλωµα κλοπής
ΦΠΑ µε... έδρα
το Κορωπί

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΧΗΜΑ
για την αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

�
περιεχόμενα
ΥΓΙΕΊΣ ΕΦΗΒΟΙ, ΥΓΙΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
σελ. 2

Με στόχο και όραµα το
επιχειρησιακό πρό-
γραµµα του Παλαιού
Φαλήρου
σελ.6

Το Παλαιό Φάληρο τίµησε την
επέτειο του ΟΧΙ
σελ. 7

ΕΚΠΤΩΤΟΣ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
σελ.8

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
ΤΗΣ “ΑΘΗΝΑ”
σελ. 9

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ∆Η-
ΜΟΤΙΚΟΥΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥΣ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
σελ. 10

Η δήµαρχος Αγίου ∆ηµη-
τρίου απαντά στη Χρυσή
Αυγή για τους παιδικούς
σταθµούς.
σελ. 11

Πρωτοφανής επίθεση και από-
πειρα φίµωσης από το δήµαρχο
Γλυφάδας
σελ. 12

Αναστέλλονται οι οικοδοµικές ερ-
γασίες στο Ο.Τ. 306Β
σελ. 16

Προτάσεις του συνδυασμού
“Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη -
Πόλεις για να Ζεις”επί του Επι-
χειρησιακού Σχεδίου της πόλης
σελ. 21

Διεθνές κύκλωμα κλοπής
ΦΠΑ με... έδρα το Κορωπί
σελ. 22

Μπορεί ο Ομπάμα να ακύρωσε τις προεκλογικές εμφανί-
σεις για να ασχοληθεί με τον τυφώνα, που όπως κρί-

νουν επηρέασε αρνητικά την εικόνα του, αυτό όμως δεν σημαίνει
ότι το ενδιαφέρον όλων δεν είναι στραμμένο στην επόμενη μέρα,
των Αμερικανικών εκλογών.

Αναλογιζόμενοι δε, τον κοινό προβληματισμό των δύο μο-
νομάχων (με το που ξεκίνησε το τελευταίο ντιμπέιτ) σχετικά με το
αν η Αμερική θα καταφέρει και τον 21ο αι. «να κόψει το νήμα
του πλανήτη», είναι φανερό ότι η τύχη κάθε λαού δεν είναι τε-
λείως ανεξάρτητη από την πορεία και τις επιλογές της Αμερικής.

Αν τώρα στις εκλογές της 6ης Νοεμβρίου δεν ψήφιζαν οι
Αμερικανοί αλλά οι κάτοικοι άλλων χωρών, ο Μπαράκ Ομπάμα
θα επανεκλεγόταν πανηγυρικά σύμφωνα με διεθνή δημοσκόπηση
που έγινε για λογαριασμό του BBC σε 21 χώρες( μη περιλαμβα-
νομένης όμως της Ελλάδας). Αυτοί όμως που τελικά αποφασί-
ζουν είναι οι Αμερικανοί πολίτες.

Στο ενδεχόμενο όμως νίκης του Ρόμνεϋ, δεν μπορεί να μη
ληφθεί υπ’ όψιν η προσωπική εμμονή του για την Ελλάδα σε ση-
μείο αποστροφής- και στις 3 αντιπαραθέσεις με τον Ομπάμα- με
ό, τι αυτό συνεπάγεται για τη χώρα μας.

Σε συνδυασμό και με την επιδίωξή του για αύξηση των εξο-
πλισμών με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, τη στιγμή μάλιστα
που, όπως ο Ομπάμα επισήμανε, μια τέτοια αύξηση δεν την ζητά
ούτε το Πεντάγωνο, καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό
στο τρόπο με τον οποίο θα ασκήσει την εξωτερική του πολιτική.

Επιπρόσθετα δεν πρέπει να μας αφήσει απροβλημάτιστους η
δεύτερη εμμονή του με τη Ρωσία αποκαλώντας την αρχικά στρα-
τιωτικό και στη συνέχεια-μετά από παρέμβαση του Ομπάμα- γε-
ωπολιτικό εχθρό. Η υπενθύμιση του νυν Προέδρου ότι ο
Ψυχρός Πόλεμος έλαβε τέλος στη δεκαετία του ’80, δεν φάνηκε
να πτοεί ιδιαίτερα τον Ρόμνεϋ ο οποίος και διαφώνησε ανοιχτά
με την πολιτική Ομπάμα που στοχεύει σε μείωση των εξοπλι-
σμών, χρήση οικονομικών έναντι στρατιωτικών μέσων για την
επίτευξη γεωπολιτικών στόχων και τέλος στο να σταματήσει η
Αμερική να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις ξένων κρατών
και να τους επιτρέψει «να ορίσουν την δική τους ταυτότητα».

Το δεδομένο ενδιαφέρον δε και των δύο για την εξασφά-
λιση περισσότερων πηγών ενέργειας , τις σχέσεις με το Ισραήλ
(ΑΟΖ), το θέμα της Λιβύης και του Ιράν καθώς και ο οικονομι-
κός ανταγωνισμός σε επίπεδο συνεργασιών με τη Κίνα, είναι ζη-
τήματα που είτε άμεσα ή έμμεσα μας αφορούν.

Δυστυχώς δεν ψηφίζουμε εμείς. Ανησυχούμε όμως για το
αποτέλεσμα γιατί ουδείς ξεχνά την περίοδο διακυβέρνησης
Μπους και τι αυτή σήμανε για τον πλανήτη, πολλώ μάλιστα όταν
ο υποψήφιος Ρόμνεϋ δεν χάνει ευκαιρία να του πλέκει το εγκώ-
μιο…

Και μη ξεχνάμε, η γεωστρατηγική μας θέση δεν αφήνει κανέ-
ναν μα κανέναν αδιάφορο.

Η Νάνσια Κωσταρά είναι ειδική σύμβουλος και αρθροφρά-
φος στη νέα καθημερινή εφημερίδα "η Ελλάδα αύριο"

Ντόμινο
ΤΗΣ ΝΑΝΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΡΑ*

Υγιείς Έφηβοι, Υγιείς Ενήλικες,
Με νέες Τεχνολογίες

Ένταξη της πράξης «Πρόγραμμα πρό-
ληψης, προαγωγής της υγείας και αγω-
γής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό
16 γυμνασίων και 11 λυκείων των
δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δη-
μητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από
έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολι-
κού συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύ-
σεις φορητής τηλεϊατρικής» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013»
και έναρξη διαδικασιών υλοποίησης
υποέργων.

Με την Α.Π.801/20-03-2012 του Γεν.
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντάχθηκε η
πράξη «Πρόγραμμα πρόληψης, προαγω-
γής της υγείας και αγωγής της υγείας στον
εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11
λυκείων των δήμων Παλαιού Φαλήρου,
Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου
ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά
μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιών-
τας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013»,
προϋπολογισμού 642.816,34 €, χρο-
νοδια- γράμματος υλοποίησης 22 μηνών
και περιεχομένου 8 υποέργων.
Το έργο αφορά κυρίως στον έλεγχο των
εφήβων των γυμνασίων και λυκείων των
δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου και
Αγίου Δημητρίου, για τον κίνδυνο εμφά-
νισης μεταβολικού συνδρόμου με την
χρήση καινοτόμων τεχνολογιών τηλεϊ-
ατρικής. Επιπλέον, περιλαμβάνει παρεμ-
βάσεις που αποσκοπούν στην
ενθάρρυνση της υγιεινής διατροφής και
άσκησης των εφήβων, όπως η χορήγηση
και κατανάλωση φρούτων στα σχολεία,
η διενέργεια ενημερωτικών και εκπαιδευ-
τικών 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 δια-
τροφή 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 συ-
νέδρια ενώ το έργο θα αξιολογηθεί από
εξωτερικούς αξιολογητές.
Το πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής
της υγείας, αναμένεται να βελτιώσει αι-
σθητά 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 κατάλλη-
λες υποδομές και την απαραίτητη κουλ-
τούρα στους δήμους για την παροχή
ανάλογων υπηρεσιών προαγωγής και

πρόληψης της υγείας των δημοτών των
τριών δήμων στο άμεσο μέλλον.
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει ξεκινή-
σει την διαδικασία υλοποίησης των υπο-
έργων της πράξης και έχει ήδη λάβει
προέγκριση για την υλοποίηση του πρώ-
του υποέργου που αφορά την «Παροχή
Υπηρεσιών από Εξωτερικούς Συνεργάτες
για την Υλοποίηση της Πράξης».
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παλαιού Φα-
λήρου Διονύση Χατζηδάκη, ‘οι υπηρεσίες
που θα 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 πολ-
λές ομάδες δημοτών όπως οι έφηβοι, οι
γονείς τους, οι υπηρεσίες υγείας των
δήμων και οι εκπαιδευτικοί, πανεπιστη-
μιακοί φορείς, εταιρείες που ασχολούν-
ται με τις καινοτομίες τεχνολογίες,
φορείς που ασχολούνται με την επικοι-
νωνία και αφετέρου, με τις μεθόδους που
θα χρησιμοποιηθούν εκτιμάται ότι θα με-
ταβληθεί η στάση των εφήβων και όλων
των εμπλεκομένων προς μια περισσό-
τερο 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 Ανεπάρ-
κεια στους εφήβους των τριών δήμων
κατά την ενηλικίωση τους, η βελτίωση της
ποιότητας ζωής και η μείωση του κό-
στους για το σύστημα υγείας της χώρας
μας.
Το μήνυμα μας είναι «Υγιείς Έφηβοι, Υγι-
είς Ενήλικες με νέες Τεχνολογίες».
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου συνεχίζει τις
προσπάθειες του για την διαρκή βελ-
τίωση της υγείας των δημοτών αλλά και
την ποιοτική παροχή καινοτόμων υπηρε-
σιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες στα
www.palaiofaliro.gr,
www.ygeia-pronoia.gr
και στα τηλέφωνα
210-9815323, 213-1500762,
φαξ 210 9815323, 213150075.
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Με την επωνυμία "Παράκτιο Αττικό Μέ-
τωπο Α.Ε.", ιδρύεται εταιρεία - όχημα ει-
δικού σκοπού για την αξιοποίηση του
παραλιακού άξονα Φαλήρου - Σουνίου.
Αυτό ανακοινώθηκε, στη συνάντηση που
είχε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ν. Μητα-
ράκης με τους δημάρχους των παραλια-
κών δήμων.

Η συνάντηση προγραμματίστηκε μετά από
σχετικό αίτημα των δημάρχων προς τον
Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, όπου
με κοινή επιστολή τους από τις 25-7-2012,
με αφορμή τις προγραμματικές του δηλώ-
σεις σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση
εξέφραζε την πρόθεση να λάβει όλες τις
απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για
την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης πε-
ριουσίας από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο,
ζητούσαν να ενημερωθούν και να λάβουν
διευκρινίσεις για το σχεδιασμό που προ-
ωθείται για τη συγκεκριμένη περιοχή.
Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης,
στόχος της εταιρείας είναι, η αξιοποίηση
του παραλιακού άξονα να αποτελέσει τη
μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη προσπά-
θεια αστικής ανάπλασης και ανάπτυξης και
ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά έργα της
ελληνικής οικονομίας.
Επίσης, να βελτιώσει υποδομές, να δώσει
περιβαλλοντικές ανάσες, να δημιουργήσει
θέσεις εργασίας και να αξιοποιήσει τη δη-
μόσια περιουσία.

Η εταιρεία "Παράκτιο Αττικό Μέτωπο
Α.Ε." θα είναι ανεξάρτητη εταιρεία και θα
έχει τη διαχείρηση εκτάσεων του δημοσίου
στο παραλιακό μέτωπο, εκτός όσων βρί-
σκονται ήδη στη διαχείρηση της ΤΑΙΠΕΔ
και είναι το Ελληνικό, ο Αστέρας Βουλιαγ-
μένης, το ΣΕΦ, οι Μαρίνες Αλίμου και Γλυ-
φάδας, καθώς και άλλα μεγάλα έργα
ανάπλασης όπως το Δέλτα Φαλήρου.

Όλα τα παραπάνω όπως διευκρίνησε ο κ.
υφυπουργός θα ενταχθούν στο συνολικό
σχεδιασμό της περιοχής χωρίς να επηρεα-
στούν τα επενδυτικά σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ.
Η εταιρεία "Παράκτιο Αττικό Μέτωπο
Α.Ε." ιδρύεται με βάση νόμο του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, ο οποίος βρίσκεται σε
ανοικτή διαβούλευση (μέχρι 9 Νοεμβρίου).
Η οργάνωση της εταιρείας θα ολοκληρω-
θεί εντός τριμήμου από την ψήφιση του
Νόμου.
Παρόντες ήταν οι δήμαρχοι Μοσχάτου -
Ταύρου, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελ-
ληνικού - Αργυρούπολης, Γλυφάδας,
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Κρω-
πίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, οι
οποίοι έθεσαν υπ' όψιν του κ. υφυπουρ-
γού θέματα που απασχολούν τους δήμους
τους.
Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης ζήτησε να επισπευσθούν οι
ενέργειες για τη μετατροπή του σταδίου
ΤΑΕ ΚWO DO σε Συνεδριακό Κέντρο και

να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής του
δήμου σε επιχειρηματικές δραστηριότητες
με ποσοστό που θα επέφερε κέρδη.
Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος, Βάρης
- Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς
αναφερόμενος στις προτεραιότητες που
θέτει ο Δήμος ανέφερε ότι: «οποιαδήποτε
προσπάθεια ανάπλασης και παρέμβασης
στο παραλιακό μέτωπο πρέπει να προϋπο-
θέτει τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών.
Στην πόλη μας, Πολίτες και Δημοτική Αρχή,
έχουμε θέσει από κοινού ως προτεραι-
ότητα την προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος και αυτό το θεωρούμε
προαπαιτούμενο, καθώς πιστεύουμε ότι η
τουριστική ανάπτυξη πρέπει πάντα να σέ-
βεται το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής
των πολιτών».
Τον εκσυγχρονισμό των Μαρινών του Αλί-
μου ζήτησε ο Θάνος Ορφανός, ενώ το
καυτό ζήτημα των κλειστών παραλιών του
Δήμου του έθεσε ο Δήμαρχος Σαρωνικού
Πέτρος Φιλίππου.
Ο δήμαρχος Γλυφάδας Κ. Κόκκορης ζή-
τησε από τον κ. υφυπουργό να του παρα-
χωρηθεί το παραλιακό μέτωπο του Δήμου,
εξ ολοκλήρου. Μάλιστα είπε ότι αν δεν το
αναπλάσει μέσα σε τρία χρόνια να το επι-
στρέψει ξανά στο δημόσιο.
Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Χρ. Κορτζίδης επανέλαβε τις θέσεις της πα-
ράταξής του η οποία είναι αντίθετη σε κάθε
μορφή επιχειρηματικής αξιοποίησης

Εταιρεία-όχημα για την αξιοποίηση
του παραλιακού μετώπου

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Ν. Μηταράκης ενημέρωσε τους Δημάρχους των παραλιακών Δήμων

Ρεπορτάζ

ΟΔήμαρχος Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς,

συμμετείχε στη συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε παρουσία του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων Νότη Μηταράκη,
στο πλαίσιο των κυβερνητικών
εξαγγελιών για την υλοποίηση ενός

συνολικού σχεδίου αστικής ανάπλασης του παράκτιου
μετώπου Φάληρο - Σούνιο.
Στόχος ήταν να τεθούν από τον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης οι προτεραιότητες και ο σχεδιασμός της κυβέρνη-
σης για την οργάνωση, υλοποίηση και ολοκλήρωση
του έργου, ενώ επισημάνθηκε ότι ο διάλογος με τις
τοπικές κοινωνίες θα είναι συνεχής.

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος, αναφερόμενος
στις προτεραιότητες που θέτει ο Δήμος Βάρης – Βού-
λας – Βουλιαγμένης, ανέφερε ότι: «οποιαδήποτε προ-
σπάθεια ανάπλασης και παρέμβασης στο παραλιακό
μέτωπο πρέπει να προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη
των πολιτών. Στην πόλη μας, Πολίτες και Δημοτική
Αρχή, έχουμε θέσει από κοινού ως προτεραιότητα
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και αυτό
το θεωρούμε προαπαιτούμενο, καθώς πιστεύουμε
ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει πάντα να σέβεται
το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών».
Στην συνέχεια ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι για το λόγο
αυτό η Δημοτική Αρχή έχει ήδη αναπτύξει έναν ολο-
κληρωμένο σχεδιασμό που αφορά στο παραλιακό μέ-
τωπο και προετοιμάζει την προκήρυξη ενός διεθνούς
διαγωνισμού για την εκπόνηση master plan για τον
ανασχεδιασμό του παραλιακού μετώπου, με βασική
κατεύθυνση τη σύνδεση της πόλης με τη θάλασσα και
την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος .
Αναλύοντας τις βασικές κατευθύνσεις για τον επανα-
σχεδιασμό του παραλιακού μετώπου δήλωσε ότι :
«Στόχος μας είναι η ενοποίηση της πόλης με τις
ακτές της, σε καίρια και κομβικά σημεία. Θέλουμε
να δημιουργήσουμε μεγάλα οικολογικά πάρκα τα
οποία θα προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στους κα-
τοίκους της περιοχής, θα συμβάλλουν στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και στην ανάδειξη της
φυσιογνωμίας της πόλης μας. Για το λόγο αυτό
έχουμε θέσει ως βασική προϋπόθεση την υπογειοποί-
ηση της παραλιακής λεωφόρου σε σημεία που βρί-
σκονται σε προέκταση των πλατειών και κομβικών
σημείων του Δήμου μας».
Η πρόταση αυτή του Σ. Πανά προκάλεσε θετικές αντι-
δράσεις τόσο από τους Δημάρχους που συμμετείχαν
στη συνάντηση όσο και από τον ίδιο τον Υφυπουργό
ο οποίος σημείωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή της Δη-
μοτικής Αρχής του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγ-
μένης μπορεί να υιοθετηθεί σε όλο το παραλιακό
μέτωπο της Αττικής.
Τέλος, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο πάγιο αίτημα
της Δημοτικής Αρχής να παραχωρηθεί η χρήση των
ακτών στο Δήμο. «Πρόκειται για ένα αίτημα που
εμείς ως Δημοτική Αρχή προωθούμε με στρατηγική
από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων
μας. Θεωρούμε δεδομένο ότι ο Δήμος θα πρέπει
να έχει πρωτεύοντα ρόλο στο σχεδιασμό του
έργου».

Σπ. Πανάς: Στοχεύουμε στην
ενοποίηση του παραλιακού
μετώπου με την πόλη μας

� Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης με τους δημάρχους των Δήμων Γλυφάδας, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Σαρωνικού, Αλίμου, Κορω-
πίου, Λαυρεωτικής, Παλαιού Φαλήρου και Ελληνικού - Αργυρούπολης.
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Συνέντευξη

ΟΝίκος Τσαμπαρλής είναι ένα από τα πλέον
έμπειρα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης.
Επί σειρά τετραετιών των τιμούν οι συμπολίτες
του στον Άλιμο με την ψήφο τους, ενώ έχει δια-
τελέσει για χρόνια και Αντιδήμαρχος σε όλες τις
θέσεις.
Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, για πρώτη
φορά, ηγήθηκε της παράταξης, που ο ίδιος δημι-
ούργησε, “ΑΛΙΜΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ”, η οποία, αν
και στηρίχθηκε από το κόμμα της Νέας δημο-
κρατίας, στις τάξεις του προσήλθαν και άνθρωποι
από άλλους πολιτικούς χώρους, αλλά και πρό-
σωπα που για πρώτη φορά ασχολήθηκαν με τα
τοπικά δημοτικά δρώμενα.
Μετά από δύο χρόνια λοιπόν, και έξι συνολικά
της διοίκησης Ορφανού, ο Νίκος Τσαμπαρλής,
έχοντας τον σημαντικό θεσμικό ρόλο της Αξιω-
ματικής Αντιπολίτευσης, στη συνέντευξη που
ακολουθεί απαντά στο Νικόλα Κονταρίνη σε μια
σειρά ερωτήσεων που του θέτει, ανάμεσα στα
οποία και τι πρόκειται να κάνει στις επερχόμενες
δημοτικές εκλογές.

Η συνέντευξη

1Πρόσφατα, σε συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου, έγινε συζήτηση σχετικά με το εν-

δεχόμενο συνεργασίας με ιδιώτες στον τομέα της
καθαριότητας. Ποια είναι η άποψή σας για το ζή-
τημα αυτό;

Η συζήτηση έγινε μετά από δηλώσεις του κ. Α.
Κονδύλη θετικές προς την κατεύθυνση αυτή. Δυ-

στυχώς στον τομέα της καθαριότητας στον Δήμο
Αλίμου η μέθοδος που εφαρμόζει η διοίκηση είναι
απλή και δοκιμασμένη. Αφήνουμε μια λειτουργία
στην τύχη της, την απαξιώνουμε στα μάτια του δη-
μότη και μετά την εκχωρούμε στους ιδιώτες χωρίς

να αντιδράσει κανείς! Σήμερα χωρίς εργάτες και εξο-
πλισμό τι να κάνουν οι υπηρεσίες του Δήμου.
Ας γίνουμε Π. Φάληρο να μην έχουμε ανάγκη τους
ιδιώτες. Ή ας δούμε τους παιδικούς σταθμούς του
δήμου μας, όπου, παρά τα προβλήματα, κανείς δεν
σκέφτεται να τους εκχωρήσει σε ιδιώτες.

2Μετά την επίσημη διάψευση του ΣΔΟΕ περί
του ονόματά σας στη λίστα του, τη γνωστή

λίστα “μαϊμού” όπως αποδείχθηκε, τι έχετε να
απαντήσετε στους όποιους βιάστηκαν να σας επι-
κρίνουν;

Ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα, είναι σε τέτοια
απόγνωση που δεν μας επιτρέπεται ούτε να τον απο-
προσανατολίζουμε, ούτε να προσπαθούμε να κρύ-
ψουμε τους ενόχους πίσω από φαντάσματα. Οι
πλαστές λίστες είναι η κουρτίνα που προσπαθεί να
κρύψει τους πραγματικούς ενόχους. Λυπάμαι τα
γνωστά τοπικά ανεμιστηράκια της λάσπης που, μετά

την κατηγορηματική διάψευση από τον Γ. Γραμμα-
τέα του ΣΔΟΕ, έμειναν πάλι χωρίς δουλειά.

3Έχετε διατελέσει επί σειρά τεσσάρων 4ετιών
δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος.

Έχοντας γνώση λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε
γιατί η σημερινή διοίκηση Ορφανού σας έχει,
κατ’ επανάληψη κατηγορήσει ότι, το 2007 τους
παραδώσατε το Δήμο με χρέη κοντά στα 40 εκα-
τομ. ευρώ;
Πολύς κόσμος ρωτάει αν αληθεύει κάτι τέτοιο και
τελικά, ποιο είναι το χρέος με το οποίο παρα-
δώσατε το Δήμο;

Ας καταλάβει ο κ. Ορφανός ότι είναι για δεύτερη
τετραετία Δήμαρχος και είναι και ο μόνος που πα-
ρέλαβε από τον εαυτό του. Σύμφωνα όμως με δικά
του στοιχεία, όπως αυτός τα παρουσίασε στο Δ.Σ.,
ο κ. Ορφανός είναι ο Δήμαρχος που εκτόξευσε το
χρέος του Δήμου στο μέγιστο ιστορικό ρεκόρ. Το

2009 (21.009.000 ευρώ) και το 2010
(20.432.000 ευρώ), επί Δημαρχίας Ορφανού, για
πρώτη φορά το χρέος του Δήμου προς της τράπεζες
πέρασε τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από σχεδόν
6 χρόνια διοίκησης είναι αστείο να δείχνει το πα-
ρελθόν. Ο κόσμος θέλει έργα και λύσεις, βαρέθηκε
πια τις δικαιολογίες.

4Στις 3-8-2010, πρώην δημοτικός σύμβουλος,
ο οποίος έχει διατελέσει και αντιδήμαρχος,

με επίσημη επιστολή του στη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών, ζητούσε να ενημερωθεί εάν έχει γίνει
από το σημερινό δήμαρχο η παραλλαβή πέντε (5)
μεγάλων δημοτικών έργων, όπως η ανάπλαση
παραλιακής ζώνης Αλίμου (ΕΡΓΟΤΕΡ Α.Ε.) (συμ-
περιλαμβανομένου του κρηπιδώματος - ΑΜ
35/04-), η ανάπλαση - ανάδειξη Λόφου "Πανί"
(Μ. ΑΓΚΑΒΑΝΑΚΗΣ), κατασκευή πεζοδρομίων
σε κεντρικούς δρόμους του δήμου (ΓΕΝΕΡ Α.Ε.),
η εγκατάσταση χλοοτάπητα στο Β’ Γυμναστήριο

9 ερωτήσεις
για τον

Νίκο Τσαμπαρλή
Ο επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
μιλά για τον Άλιμο, για το χρέος του Δήμου για την
“μαϊμού” λίστα του ΣΔΟΕ και επισημαίνει προβλήματα
και παραλείψεις της διοίκησης Ορφανού

Ένα μεγάλο έργο πήγαν να κάνουν (την Λ. Καλαμακίου) και κατόρθωσαν να αφανίσουν πάνω από 150 δένδρα ελιάς δεκαετιών και να ξε-
ράνουν άλλα 300 πεύκα.
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(ΓΕΝΕΡ Α.Ε.) και η κατασκευή - πλακόστρωση πε-
ζοδρομίων (ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ). Γνωρίζετε τι
έχει γίνει μ’ αυτά τα έργα και αν έχουν παραλη-
φθεί τελικά;

Αναφέρεστε στον κ. Ταρασιάδη τον επί τέσσερα
χρόνια ειδικό σύμβουλο του κ Ορφανού για θρη-
σκευτικά θέματα. Από όσο γνωρίζω όλα τα έργα
της διοίκησης Μαντζουράνη έχουν ελεγχθεί από
κλιμάκιο ελεγκτών δημόσιας διοίκησης χωρίς να
διαπιστωθούν προβλήματα. Για την επιστολή του
2010 φαντάζομαι θα πρέπει να έχει πάρει απάντηση
από τον κ. Ορφανό.

5Παρακολουθώντας τις ψηφοφορίες των θε-
μάτων στο δημοτικό συμβούλιο, έχω παρα-

τηρήσει πως, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της
παράταξής σας, ή αρκετοί απ‘ αυτούς τουλάχι-
στον, δεν έχουν την ίδια στάση και διαφορο-
ποιούνται με την ψήφο τους. Γιατί η παράταξή
σας δίνει την εικόνα αυτή;

Ήμαστε δημοτική παράταξη και όχι στρατιωτικός
σχηματισμός. Αλίμονο αν σε όλα τα θέματα είχαμε
την ίδια άποψη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι
στηρίζουμε το ίδιο πρόγραμμα, έχουμε τις ίδιες
αγωνίες και δουλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Σε αν-
τίθεση με άλλους, ΠΟΤΕ δεν έχουμε συγκεντρωθεί
μετά από δημοτικό συμβούλιο για να επιπλήξουμε
αυτόν που είπε την γνώμη του (όσοι παρακολου-
θούν τα συμβούλια ξέρουν τι εννοώ)

Από την άλλη οφείλω να υπογραμμίσω την άρι-
στη λειτουργία και συνεργασία όλων των παρατά-
ξεων της μειοψηφίας που, παρά την διαφορετική
οπτική, σε πάρα πολλά σοβαρά θέματα εκφράζον-
ται με την ίδια ψήφο.

6Ποια είναι τα σοβαρά ζητήματα στο δήμο που
δεν έχει λύσει η σημερινή διοίκηση τα τελευ-

ταία χρόνια; Πιστεύετε ότι εσείς θα τα λύνατε -
στον ίδιο χρόνο - αν ήσασταν στη θέση της;

Το ερώτημα είναι ποια σοβαρά ζητήματα έχουν
λυθεί, γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα. Ένα μεγάλο έργο
πήγαν να κάνουν (την Λ. Καλαμακίου) και κατόρ-
θωσαν να αφανίσουν πάνω από 150 δένδρα ελιάς
δεκαετιών και να ξεράνουν άλλα 300 πεύκα. Μόνο
να μεταφέρουν περίπτερα στο Μετρό και να απο-
χαρακτηρίζουν οικόπεδα στο Πανί ξέρουν. Όποια
άλλη παράταξη αν είχε αναλάβει την διοίκηση του
Δήμου θα είχε να παρουσιάσει πολύ πιο σημαντικό
έργο.

7Στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές θα ζητή-
σετε και πάλι την επίσημη στήριξη της Ν.Δ.;

Κι αυτό το ρωτάω, επειδή κυκλοφορούν έντονες
φήμες ότι, το κόμμα αυτό συζητά το ενδεχόμενο
να “κατεβάσει” ως υποψήφιο δήμαρχο στον
Άλιμο κάποιον νυν ή πρώην βουλευτή. Στην πε-
ρίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, εσείς θα είστε
υποψήφιος δήμαρχος το 2014 ακόμη και χωρίς
τη στήριξη της Ν.Δ.;

Η εποχή των κομματικών υποψηφιοτήτων στην
τοπική αυτοδιοίκηση έχει περάσει. Εμείς ήμαστε
ένας δημοτικός συνδυασμός με καθημερινή και συ-
στηματική παρουσία σε όλες τις πτυχές του δημό-
σιου βίου στην πόλη μας. Μέσα από το δημοτικό
συμβούλιο, τους τοπικούς συλλόγους και τις μεμο-
νωμένες πρωτοβουλίες αγωνιζόμαστε για ένα κα-
λύτερο αύριο για τους συνδημότες και τις
οικογένειες μας. Τον αγώνα αυτό θα τον συνεχί-
σουμε και την επόμενη τετραετία προσβλέποντας
στην πλατύτερη δυνατή στήριξη όλων των δημοτών
και όλων των φορέων.

8Πολλοί Δήμοι της χώρας προσφέρουν φτηνά
τρόφιμα και υπηρεσίες στους δημότες τους

μέσα από εθελοντικές προσφορές και προγράμ-
ματα προϊόντων χωρίς μεσάζοντες. Είστε ικανο-
ποιημένος από τις πρωτοβουλίες του Δήμου σε
αυτόν τον τομέα;

Ζούμε ημέρες πρωτοφανούς κρίσης και πάντα
υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο αδύναμοι ή απρο-
ετοίμαστοι για να αντιδράσουν. Η ελληνική κοινω-
νία χαρακτηρίζεται από την συνοχή και αλληλεγγύη
της. Χωρίς τυμπανοκρουσίες και πανηγυρισμούς
όλοι με τον τρόπο τους βοηθούν αυτόν που έχει
ανάγκη. Στην προσπάθεια αυτή και οι Δήμοι πρέπει
να συμμετάσχουν. Όμως, σε καμιά περίπτωση η δο-
κιμασία του συνδημότη δεν μπορεί να αποτελέσει
ευκαιρία αυτοπροβολής για κανέναν. Δυστυχώς
στον Δήμο μας κάποιοι δεν το βλέπουν έτσι.

9Στο τελευταίο συμβούλιο χαρακτηρίσατε την
διοίκηση ως αδιάφορη ακόμα και στα μικρά

θέματα, γιατί;

Να σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Μικρό, χι-
ουμοριστικό αλλά και χαρακτηριστικό. Όλη η δη-
μοτική αρχή, Δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί
σύμβουλοι περνούν καθημερινά από την Λ. Ποσει-
δώνος και την Λ. Αλίμου. Εκεί η διοίκηση Μαν-
τζουράνη είχε τοποθετήσει κατευθυντήριες
πινακίδες για το ΙΚΑ. Κάποιοι, εδώ και μήνες, έσβη-
σαν την ένδειξη Ι.Κ.Α. και έβαλαν την ένδειξη
HOTEL ZEN. Τους το είπαμε και στο συμβούλιο
αλλά αδιαφορούν.

� Η εποχή των κομματικών υποψηφιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει περάσει. Εμείς ήμαστε ένας δημοτικός

συνδυασμός με καθημερινή και συστηματική παρουσία σε όλες τις πτυχές του δημόσιου βίου στην πόλη μας. �

Ηυπεράσπιση όσων εργασιακών δικαιωμάτων
έχουν απομείνει είναι θέμα αρχής.

Και ως τέτοιο, οφείλουμε να το διαφυλάξουμε.
Παράλληλα, όμως, οφείλουμε να θυμόμαστε ότι
ο μεγαλύτερος εχθρός των εργασιακών δικαιω-
μάτων είναι η ανεργία.
Στην ανεργία δεν υπάρχουν εργασιακά δικαιώ-
ματα.
Και επομένως, όσοι υποστηρίζουν ότι μια χώρα
με ανεργία άνω του 25% και με ανεργία στους
νέους άνω του 50% εξακολουθεί να διαθέτει
στην πράξη εργασιακά δικαιώματα, απλώς υπο-
κρίνονται.
Την ώρα που επίσημα έχει ανακοινωθεί (από την
ΓΣΕΒΕΕ) ότι από το 2010 έχουν μπει 100.000
λουκέτα και έχουν χαθεί 500.000 θέσεις εργα-
σίας, αυτό που περισσότερο πρέπει να μας απα-
σχολεί είναι η ανυπαρξία εργασιακών και
εργατικών δικαιωμάτων μέσω της εξαφάνισης της
ίδιας της εργασίας, που αποτελεί συνταγματικά κα-
τοχυρωμένο ανθρώπινο δικαίωμα.
Την ίδια ώρα, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγω-
γέων προειδοποιεί για ασφυξία, καθώς το 38,7%
των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων εμφα-
νίζουν έντονα προβλήματα ρευστότητας.
Πρόβλημα ρευστότητας υπάρχει γενικά στην Ελ-
λάδα και θα γίνει ακόμη πιο οδυνηρό, αν δεν κα-
ταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την πολυπόθητη
δόση.
Και όταν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας ούτε οι
υπάρχουσες θέσεις εργασίας διατηρούνται, ούτε
νέες προσλήψεις γίνονται – οπότε για ποια εργα-
σιακά δικαιώματα μιλάμε;
Ως γνωστόν, μια σειρά δικαιώματα, όπως η ισχύς
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των διαι-
τητικών αποφάσεων και των νόμων που προβλέ-
πουν μισθολογικές ωριμάνσεις, έχουν παγώσει
έως ότου η ανεργία στη χώρα μας πέσει κάτω από
το 10%.
Και εδώ, έρχεται η άλλη μεγάλη υποκρισία:
Ακούγεται από τα χείλη διαφόρων ειδικών και μη,
που στο άκουσμα της αναγκαιότητας για ανεργία
κάτω του 10%, χαμογελούν, δήθεν πικρά, και
αποφαίνονται:
Μα κάτω από το 10% η ανεργία θα πέσει μετά το
2030!
Οπότε; Οπότε, ας το πάρουμε απόφαση πως οι
μισοί από εμάς δεν θα έχουν εργασία μέχρι να…
γεράσουν!
Την ίδια ώρα, όμως, οι άλλοι μισοί πρέπει να απο-
λαμβάνουν πλήρη εργασιακά δικαιώματα – τα
οποία θα έχουν μεν καταργηθεί στην πράξη, αλλά
θα υπάρχουν στα χαρτιά.
Συμφιλιωθήκαμε, λοιπόν, με τη μοίρα μας και συ-
νεχίζουμε τις αναλύσεις περί ανεργίας και εργα-
σιακών δικαιωμάτων.
Με όλα τα παραπάνω υποστηρίζω, πως η υπερά-
σπιση των εργασιακών δικαιωμάτων πρέπει να
συνδυάζεται με την υπεράσπιση της ίδιας της ερ-
γασίας.
Αλλά για να υπερασπιστείς την εργασία, πρέπει
κάτι να κάνεις εκτός από το να αμπελοφιλοσοφείς
και να εμποδίζεις κάθε προσπάθεια για λειτουργία
της οικονομίας.

της ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
από τη Σοφία Βούλτεψη

συνέντευξη

Εχθρός των εργασιακών
δικαιωμάτων είναι η ανεργία
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Διον. Χατζηδάκης: "Είμαστε σοβαρός
Δήμος". Αυτό είπε σε μια αποστροφή του

λόγου του ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου τη
Δευτέρα το βράδυ 1-10-2012, κατά τη διάρ-
κεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
όπου συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά πλει-
οψηφία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του
Δήμου.
Τα δύο πρότα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης
λοιπόν, που απασχόλησαν το σώμα εκείνο το
βράδυ ήταν: "Λήψη απόφασης για την έγκριση
της έκθεσης του Δημάρχου, η οποία αφορά
στις διαδικασίες κατάρτισης του Ε.Π.", όπως
και "Η ψήφιση του Ε.Π. του Δήμου Π. Φαλή-
ρου".
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Νίκος Δέ-
τσης ανέφερε πως, το Ε.Π. δεν έχει στόχο και
όραμα, για να του απαντήσει ο δήμαρχος ότι έχει
και στόχο και όραμα, για να συνεχίσει λέγοντας
πως, είναι το μεγαλύτερο έργο από άποψη οικο-
νομίας και ότι, αυτά που προτείνει και που ανα-
φέρονται στην Έκθεση Δημάρχου είναι
υλοποιήσιμα, κάτι που δεν μπορεί να το αμφι-
σβητήσει κανείς, αφού με το έργο της επί τόσα
χρόνια αυτή η δημοτική αρχή έχει αποδείξει ότι
δεν υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γί-
νουν για οποιονδήποτε λόγο. "Είμαστε σοβαρός
δήμος" είπε, και ευχαρίστησε δημοσίως τις υπη-
ρεσίες του Δήμου για τη σύνταξη του Ε.Π., γιατί
εργάσθηκαν ώρες ατέλειωτες και βράδια, χωρίς
να επιβαρύνουν το Δημοτικό Ταμείο με υπερω-
ρίες.
Παρούσες καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης,
ήταν οι κυρίες Μαρία Μπούρκουρα (Προϊσταμένη
της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων) και Αντωνία
Φύκιρη (Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος
και Πρασίνου), οι οποίες, μαζί με τις συνεργάτι-

δές τους που ήταν εκεί, πρέπει να ένιωσαν ιδιαί-
τερα ευχαριστημένες.

Η βελτίωση των διοικητικών υπηρε-
σιών, στόχος του Επιχ. Προγράμμα-

τος στο Παλαιό Φάληρο

Έχοντας πλήρη αντίληψη των καταιγιστικών αλ-
λαγών που επέρχονται και στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, ο δήμος Παλαιού Φαλήρου
καταρτίζοντας το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα
έθεσε ανάμεσα και σε άλλους στόχους τη βελ-
τίωση της διοικητικής του ικανότητας και της οι-
κονομικής του κατάστασης. Έτσι, στο Ε.Π.
αναφέρονται τα ακόλουθα:
Η διοικητική οργάνωση του ∆ήμου είναι αρκετά
ικανοποιητική σήμερα. Το προσωπικό, ωστόσο,
μειώνεται λόγω των νέων μέτρων που αφορούν

στη μείωση των δημοσίων υπαλλήλων. Για την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την αποτε-
λεσματικότητα των ενεργειών των υπαλλήλων,
την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών,
την ανταπόκριση στις μελλοντικές ανάγκες και
απαιτήσεις, είναι αναγκαία η καταγραφή της υφι-
στάμενης κατάστασης, ώστε να καθοριστούν οι
ενέργειες κάλυψης των αναγκών και επίλυσης των
προβλημάτων.
Απαιτείται τροποποίηση του Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στα
νέα δεδομένα, καθώς και διοικητική αναδιοργά-
νωση και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων. Ο ∆ήμος μας έχει
ήδη πιστοποίηση ως προς τη διαχειριστική του
επάρκεια, τύπου Α & Β και θα προβεί σε ενέρ-
γειες για πιστοποίηση τύπου Γ (∆ιοικητικές Υπη-
ρεσίες).

Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση
του προσωπικού

Η βελτίωση της παραγωγικότητας προϋποθέτει:
καλή γνώση των αρμοδιοτήτων, τήρηση χρονο-
διαγράμματος στις παρεχόμενες υπηρεσίες, έγ-
κυρη διάγνωση των προβλημάτων, συνεχή
παρακολούθηση των αλλαγών, προγραμματισμό,
χρησιμοποίηση όλων των σύγχρονων μεθόδων
διοίκησης.
Επίσης, σημαντικό ρόλο έχει η κάλυψη των απαι-
τούμενων αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή,
μηχανολογικό εξοπλισμό και προγράμματα μηχα-
νογράφησης. Ήδη ο ∆ήμος μας βρίσκεται σε αρ-
κετά ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά για τη βελτίωση
της απόδοσης των υπηρεσιών χρειάζεται
προμήθειες που θα αναπτύξουν περισσότερο τις
υποδομές του.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Άλλη μία σημαντική πολιτική εκδήλωση φιλοξένησε
το Πολιτιστικό Κέντρο "ΦΛΟΙΣΒΟΣ", που βρί-
σκεται (και δεσπόζει) στην παραλία της όμορφης
πόλης του Παλαιού φαλήρου.
Συγκεκριμένα, τα μέλη του Συνδέσμου Συνταξιού-
χων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αερο-
πορικών Επιχειρήσεων, (ΣΣΕΑΠΑΕ)

πραγματοποίησαν στο χώρο αυτό και φέτος, την
έκθεση εικαστικών τεχνών με έργα των μελών του
Συνδέσμου, που διήρκησε από τις 13 έως τις 15-
9-2012 και της οποίας τα εγκαίνια έγιναν το βράδυ
της Πέμπτης 13-9-2012, παρουσία του δημάρχου
Π. Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη και πλέον των
πεντακοσίων ατόμων, τα οποία είχαν κατακλύσει τη
μεγάλη κεντρική αίθουσα και τους εξωτερικούς χώ-
ρους του Π.Κ.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΣΕ-
ΑΠΑΕ κ. Σταύρου, καλωσόρισε τους παρευρισκό-
μενους και ευχαρίστησε όλως ιδιαιτέρως τον κύριο
Δήμαρχο, όχι μόνο γιατί έδωσε το "παρών', αλλά
και γιατί τους παρεχώρησε - για μία ακόμα φορά -
το Πολιτιστικό Κέντρο αυτό.
Με τη σειρά του, ο Δήμαρχος χαιρέτισε την εκδή-
λωση, αναφέρθηκε στην ιστορία του "ΦΛΟΙ-
ΣΒΟΣ", μίλησε για την ανάγκη της πνευματικής
τροφής στις δύσκολες αυτές περιόδους και ενημέ-
ρωσε πως, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου θα είναι
πάντοντε συμπαραστάτης τέτοιων προσπαθειών,
μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται ο Πολιτισμός της
κάθε κοινωνίας.
Από τους ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης, εκτός του
οικοδεσπότη δημάρχου κ. Χατζηδάκη, τη θαυμάσια
αυτή εικαστική εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους, η Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής Κατερίνα
- Αναγνώστου, ο πρώην Δήμαρχος Αγίας Παρα-
σκευής Β. Γιαννακόπουλος, όπως ασφαλώς και κα-
θηγητές Πανεπιστημίων, δημοσιογράφοι, εκδότες,
συγγραφείς κ. ά.
Η φωτογραφία: Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης, ανάμεσα στον Πρόεδρο και
τα μέλη του ΣΣΕΑΠΑΕ, δεύτερη (από αριστερά) η
φαληριώτισσα Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής
Κατερίνα Αναγνώστου.
Φωτο: Δημήτρης Βλάχος.

Με στόχο και όραµα το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:

� Το επιχειρησιακό πρόγραμμα
έχει και στόχο και όραμα. Είναι το
μεγαλύτερο έργο από άποψη οικο-
νομίας και αυτά που προτείνει είναι
υλοποιήσιμα.

Κυψέλη Πολιτισµού το Πνευµατικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου ο "ΦΛΟΙΣΒΟΣ"

Μια ξεχωριστή “μάχη” για το συνάν-
θρωπο δόθηκε στο Σάββατο 20

Οκτωβρίου στο Πάρκο του Φλοίσβου.
Παιδιά και από τα πέντε Γυμνάσια του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου διασκέδασαν
με το συναρπαστικό παιχνίδι Laser Tag.
Το πιο πρωτοποριακό κομμάτι, όμως, της
εκδήλωσης ήταν το «εισιτήριο» για τη
συμμετοχή στο τουρνουά Laser Tag. Η
συμμετοχή εξασφολιζόταν με τη συμβο-
λική συνεισφορά σε τρόφιμα για την Τρά-
πεζα Τράπεζα Τροφίμων του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου!
Τα τρόφιμα θα παραλαμβάνονται από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Έτσι λοιπόν, πραγματικά δόθηκε μια ξε-
χωριστή “μάχη” για το συνάνθρωπο. Στο
τουρνουά συμμετείχαν 6 ομάδες των 15
ατόμων.
Την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση διοργάνω-
σαν η εταιρεία Battlefield Live Hellas και
ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.
Τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν, παρέ-
λαβαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Μια ξεχωριστή «µάχη» για το
συνάνθρωπο στο Π. Φάληρο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
ΦΩΤΟ: “V” και “Β”
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Το Παλαιό Φάληρο τίµησε την επέτειο του "ΟΧΙ"

Με διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων τίμησε
την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο

Δήμος Παλαιού Φαλήρου.
Το Σάββατο 27/10, υπήρξε γενικός σημαιοστο-
λισμός και φωταγώγηση όλων των δημοσίων,
δημοτικών, ιδιωτικών καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ.,
τραπεζών κλπ. από το πρωί της 27ης Οκτωβρίου
μέχρι τη δύση της 28ης Οκτωβρίου 2012 και έγι-
ναν ομιλίες σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ορ-
γανισμούς δημοσίου κλπ.
Ανήμερα της επετείου ήχησαν στις 7.30 χαρμό-
συνα τα καμπαναριά των ναών της πόλης, στις
10:00 ακολούθησε δοξολογία στον Ιερό Ναό
Αγίου Αλεξάνδρου, την οποία παρακολούθησε
σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο, με επικεφα-
λής τον Δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη, τα σχο-
λεία, οι αθλητικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί φορείς
κ. ά. για να κλείσει το εορταστικό διήμερο η με-
γαλοπρεπής παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο
παρουσία πλήθος φαληριωτών.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η μαθή-
τρια της Τρίτης Λυκείου του 4ου Γενικού Λυκείου
Παλαιού Φαλήρου Δήμητρα - Γεωργία Πετρο-
πούλου. Ακολούθησε επιμημνόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο "ΠΕΣΟΝΤΩΝ

ΗΡΩΩΝ" και τέλος ακολούθησε η παρέλασε στη
Λεωφόρο Ποσειδώνος διάρκειας περίπου μίας
ώρας. Μετά το πέρας της παρέλασης το χορευ-
τικό τμήμα του Συλλόγου Κρητών Παλαιού Φα-
λήρου παρουσίασε χορούς της Κρήτης στην
Πλατεία του Φλοίσβου.

Στο Ηρώο. Ο Δήμαρχος
Διονύσης Χατζηδάκης ανά-
μεσα στην περιφερειακή σύμ-
βουλο Κατερίνα
Αναγνώστου, τη σύζυγό του
Λένα, τους αντιδημάρχους
Ανδρέα Δούμα και Στέλιο
Μαυρακάκη και τους δημοτι-
κούς συμβούλους κ. κ. Κα-
νέλλο, Βασιλείου, Ζάγκα,
Κορόμηλο κ.α.

Δήμος και Περιφέρεια κατέθεσαν στέφανα στο μνημείο των πεσόντων. Δεξιά, Οι έφεδροι καταδρομείς Πα-
λαιού Φαλήρου.

Ανάμεσα στον κόσμο και περιτριγυρισμένος από μικρά
παιδιά ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζη-
δάκης παρακολουθεί την παρέλαση. Στο τέλος έδωσε τα
συγχαρήτήριά του στον αντιδήμαρχο Γιάννη Φωστηρό-
πουλο ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το τελετουργικό της
ημέρας. Επάνω. Από δεξιά (δεύτερος) ο αντιδήμαρχος Στ. Μαυ-

ρακάκης και οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν. Δέτσης, Αλεξ.
Πανταζής.

Κάτω δεξιά. Οι δημοτικοί σύμβουλοι (από αριστερά)
Γιάννης Γουλιέλμος, Γιώργος Ασημακόπουλος, Μαρία
Ζάγκα και Σπύρος Μινέτος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
ΦΩΤΟ: “V” και “Β”
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ρεπορταζ

Οδημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας
στον δήμο Παλαιού Φαλήρου και Πρό-

εδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου
Δήμου Π.Φ. κύριος Νικολαϊδης, στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα
1-10-12, ανέφερε ότι την μεθεπόμενη, στην αί-
θουσα του Δ.Σ. θα ενημέρωνε για ορισμένα σο-
βαρά ζητήματα που απασχολούν το Κέντρο και
ιδιαίτερα αυτό που αφορά το κυλικείο, το οποίο
βρίσκεται μέσα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.
Συνεπής ο κ. Νικολαϊδης, λοιπόν, το απόγευμα
εκείνο, παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. κυρίου
Χρυσοβερίδη, των Αντιδημάρχων Ανδρέα Δούμα
και Γιώργου Πράπα, εκπροσώπων αθλητικών συλ-
λόγων της περιοχής και πολλών δημοτικών συμ-
βούλων απ' όλες τις παρατάξεις, τους ενημέρωσε
πως, η επιχειρηματίας - εκμισθώτρια του εν λόγω
κυλικείου, από την 1-1-2011 δεν έχει καταβάλλει
τα μισθώματα προς το Δήμο, τα οποία ανέρχονται
στο ποσό των 3.100 ευρώ το μήνα και το οποίο
συνολικά, μαζί με τις οφειλές μισθωμάτων προ-
ηγούμενων ετών, ανέρχεται σήμερα στις 83.000
ευρώ.
Επίσης, αναφέρθηκε και στην υπ' αριθμ. 420/10-
8-12 σχετική απόφαση του δημάρχου Παλ. Φαλή-
ρου Διονύση Χατζηδάκη, με την οποία σφραγίζεται
αυτό το κυλικείο.
Επί της απόφασης αυτής η εκμισθώτρια Ελένη Γου-
μενάκη προσέφυγε στο 3μελές Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Πειραιώς, προκειμένου να της χορηγηθεί
προσωρινή αναστολή εκτέλεσής της, κάτι που έγινε
δεκτό, υπό τον όρο, όμως, να λειτουργήσει το ανα-
ψυκτήριο - καφέ αποκλειστικά για τη χρήση που
αναφέρεται στη χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας "και όχι ως χώρος εκδηλώσεων".
Πάνω σ' αυτό, ο νομικός σύμβουλος του δήμου
Στέλιος Κατσέλης ενημέρωσε με τη σειρά του πως,
παρά τον όρο του Δικαστηρίου, εντούτοις, οι μι-
σθωτές δεν τον τήρησαν, αφού, σχεδόν αμέσως,
ακολούθησαν τρεις τέτοιες εκδηλώσεις, οι οποίες

κατεγράφησαν αντίστοιχα, με μηνύσεις από τα αρ-
μόδια αστυνομικά όργανα.

Πρέπει να είναι σύννομη

Σ' ένα άλλο σημείο της συζήτησης, ο πρόεδρος
Ντίνος Νικολαϊδης είπε πως, στη δεδομένη χρο-
νική στιγμή, εάν σφραγισθεί το κυλικείο θα δημι-
ουργηθεί πρόβλημα και συνέχισε λέγοντας ότι,
αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί γιατί έρχεται ο χει-
μώνας και οι γονείς, περιμένοντας τα παιδιά τους
να τελειώσουν την προπόνησή τους, σίγουρο είναι
πως θα χρειάζονται κάποιο ζεστό ρόφημα ή, κάτι
άλλο.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε - και μά-
λιστα κατηγορηματικά - ότι "η λειτουργία του κυ-
λικείου πρέπει να είναι καθ' όλα σύννομη".
Από την πλευρά της μειοψηφίας, ο δημοτικός σύμ-
βουλος και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Βασι-
λείου, καλός γνώστης της υπόθεσης, ζήτησε να
φύγει, και άμεσα μάλιστα, η μισθώτρια επιχειρημα-
τίας από το χώρο. Υπερθεμάτισε δε, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά: "Να φύγει και μάλιστα
τρέχοντας!". Έκλεισε, αναφέροντας πως, ως πα-
ράταξη, είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως ότι το θέμα
θα κατέληγε έτσι, όπως ακριβώς τα ακούνε τώρα.
Ο ανεξάρτητος δ.σ. (αρχικά είχε εκλεγεί με τον
συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας) Σπύρος Μι-
νέτος, συμφώνησε κι αυτός με την πρόθεση της δι-
οίκησης και εξέφρασε τηναπορία του γιατί άργησαν
τόσο για να προβούν στις δέουσες ενέργειες, μια
και ο δήμος ταλαιπωρείται δέκα χρόνια περίπου μ'
αυτή την ιστορία.
Ολοκληρώνοντας είπε, ότι ελπίζει αυτό να είναι η
αιτία για να τελειώσει αυτή η άσχημη κατάσταση,
ώστε να φτιάξουν τα πράγματα από τούδε και στο
εξής.

Στο ίδιο μήκος κύματος πάνω κάτω, τοποθετή-
θηκαν και όλοι όσοι μίλησαν στη συνέχεια.

Αυτά συζητήθηκαν, όπως αναφέραμε και στην
αρχή, πριν είκοσι περίπου μέρες. Στις 25-10-12,
και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε
με τον κύριο Νικολαϊδη, πληροφορηθήκαμε ότι η
μισθώτρια απεχώρησε ολοσχερώς από το εν λόγω
αναψυκτήριο (κυλικείο), δεδομένου ότι, υπήρξαν
οι δύο αποφάσεις Π. Φαλήρου, η μία για ανάκληση
της αδείας λειτουργίας του και η άλλη για τη σφρά-
γισή του.
Έτσι και μετά τα ανωτέρω, η Διοίκηση του Αθλητι-
κού Κέντρου εξετάζει τη δυνατότητα, το συντομό-
τερο δυνατό να εγκαταταθούν στο χώρο αυτό
αυτόματα μηχανήματα πώλησης αναψυκτικών, ζε-
στών ροφημάτων, σάντουϊτς κλπ., προκειμένου να
αντιμετωπιστεί προσωρινά το πρόβλημα παιδι΄ν και
γονέων, μέχρι να πραγματοποιηθεί ανοιχτός πλει-
οδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυ-
λικείου.
Πλέον όλων των παραπάνω, πληροφοριακά, ο κ.
Πρόεδρος ενημέρωσε και για τις εργασίες ανακα-
τασκευής των αποδυτηρίων στο κολυμβητήριο.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε εκείνο το απόγευμα της
3ης Οκτωβρίου πως, η ανακατασκευή αυτή πραγ-
ματοποιείται με εργολαβία από τον Ιούνιο του
2011 και η οποία πρόκειται να αποπερατωθεί περί
το πρώτο 15ημερο του Νοεμβρίου.
Στην ενημερωτική αυτή συνάντηση - συζήτηση, η
οποία όπως προαναφέραμε πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία του κ. Νικολαϊδη, πέραν των αρμο-
δίων υπαλλήλων του Δήμου και των εκπροσώπων
των διαφόρων αθλητικών συλλόγων και φορέων
της πόλης, το "παρών' έδωσαν και οι δημοτικοί
σύμβουλοι: Θεόδωρος Κανέλλος, Γιώργος Αση-
μακόπουλος, Ολυμπία Αναστασοπούλου, Μιχ.
Μιχαηλίδης, Στέλιος Βαλέτας, Γιάννης Τριάντος,
Αναστασία Αρσενίδου, Αλέξης Παπαϊωάννου,
όπως και αυτοί που αναφέρθηκαν στη ροή του ρε-
πορτάζ, δηλ. οι Γιώργος Βασιλείου και Σπύρος
Μινέτος.

Έκπτωτος ο επιχειρηματίας από το κυλικείο του Κολυμβητηρίου στο Π. Φάληρο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νικόλα Κονταρίνη - ΦΩΤΟ “Β”

1

"Να φύγει και μάλιστα τρέχοντας!" εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος
της αντιπολίτευσης και αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Γιώρ-
γος Βασιλείου. (φωτ. πρώτος από αριστερά).
Αριστερή φωτ. Ο πρόεδρος του Αθλητικού Κέντρου Π. Φαλήρου Ντί-
νος Νικολαϊδης, (δεξιά), ανάμεσα στους: Πρόεδρο του δ.σ. Γ. Χρυσο-
βερίδη, τον δημοτικό σύμβουλο Θεόδωρο Κανέλλο και τις κυρίες
Λογοθέτη και Γκορόγια.

Από αριστερά: Γιάννης Τριάντος, Σπύρος Μινέτος,
Γιώργος Ασημακόπουλος, Αλέξης Παπαϊωάννου.

Οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Πράπας, Ανδρέας Δούμας
και το μέλος του Κέντρου, Δήμητρα Τσαγκίρη.

Το μέλος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου
Βίκυ Βλάχου, παρούσα όπως πάντα, ανάμεσα σε αθλη-
τικούς παράγοντες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ: “V” και “Β”
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Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης του
πολιτισμού ως στοιχείου της καθημερινό-

τητας των δημοτών, λειτουργεί εδώ και ένα
χρόνο περίπου συνεργασία του Δήμου Πα-
λαιού Φαλήρου με τη Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών του Ιδρύματος Ωνάση.
Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Διονύσης Χατζηδά-
κης και η Αντιδήμαρχος Διοίκησης- υπεύθυνη
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κα Ανδρικοπούλου
Βασιλική προώθησαν αυτή την συνεργασία με
την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών καθώς ο πο-
λιτισμός δεν πρέπει να έχει σύνορα, καθώς η
τέχνη έχει πολλαπλά πεδία δράσης.
Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, επί της Λεω-
φόρου Συγγρού απέναντι από το Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο και εξαιρετικά κοντά στο Δήμο Π.
Φαλήρου, εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του
2010 και αποτελεί έναν τόπο πολιτισμού για
το θέατρο, το χορό, τη μουσική, τα εικαστικά
και τα γράμματα. Αποστολή της είναι η προ-
βολή του σύγχρονου πολιτισμού, η υποστή-
ριξη των Ελλήνων δημιουργών, η καλλιέργεια
διεθνών συνεργασιών, η εκπαίδευση για τα
παιδιά και η διά βίου μάθηση για ανθρώπους
κάθε ηλικίας, σε ένα χώρο ανοιχτό και προ-
σιτό σε όλους.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης κοινού, η Στέγη εγ-
καινίασε τον Οκτώβριο του 2011 το θεσμό
των Φίλων της Στέγης, επιδιώκοντας, έτσι, τη
δημιουργία ενός κύκλου με αποκλειστικά προ-
νόμια. Για να γίνετε Φίλος της Στέγης, δεν
χρειάζεται να πληρώσετε συνδρομή. Η φιλία
μεταξύ του Δήμου Π. Φαλήρου και της Στέγης
Γραμμάτων & Τεχνών μπορεί να ξεκινήσει με
την αγορά του Πακέτου Φιλίας που περιέχει 4
εισιτήρια ελεύθερης επιλογής στην προνο-
μιακή τιμή των 50€.
Η δραστηριότητα κάθε Φίλου καταγράφεται
στην προσωπική κάρτα μέλους, εξασφαλίζον-
τάς του δωρεάν εισιτήρια. Εκτός από τα γενικά
προνόμια των
Φίλων, ως δημότες Π. Φαλήρου θα απολαμ-
βάνετε και πρόσθετα προνόμια, ειδικά σχεδια-
σμένα για εσάς.
Δίνοντας προτεραιότητα στην ενεργή συμμε-
τοχή των Δημοτών Παλαιού Φαλήρου στα πο-
λιτιστικά δρώμενα του τόπου, σας
προσκαλούμε να γίνετε Φίλοι της Στέγης!
Οι ενδιαφερόμενοι για τα πακέτα φιλίας μπο-
ρούν να επικοινωνούν με τις κυρίες Κων/να
Χρυσανθακοπούλου και Αντιγόνη Νικολαΐδη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2130178200

(Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή,
11.00-17.00)
Email: friends@sgt.gr

Το φθινοπωρινό ξεκίνημα της "ΑΘΗΝΑΣ"

Το Δ.Σ. της "ΑΘΗΝΑΣ" προσφέρει αναμνηστικό δώρο στην μουσικό
κυρία Λάζαρη δια χειρών Κικής Περρέα (αριστερά).

Το Δ.Σ. του συλλόγου μπροστά στον φακό του "V" και "Β". Από αριστερά:
Μαρία Καφούρου, Ροζάννα Μιχαηλίδου, Κική Περρέα, Ανδρούλα Ζαχαρού,
Μαρία Φιλιπέλλη, Ελένη Λιάκου και Κων/να Αγγελίνα.

Δημήτρης Καρκατσέλης (αριστερά)
και Στέλιος Βαλέτας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Ασημακόπου-
λος ανάμεσα σε κυρίες του Συλλόγου.

Ανδρέας Δούμας και Κλαίρη Δεληγιάννη.

Γιάννης Φωστηρόπουλος, Μαίρη Φωτίου, Μαρία
Ζάγκα και Ολυμπία Αναστασοπούλου.

Η ευεργέτις του Παλαιού Φαλήρου και του συλ-
λόγου Ευφροσύνη Ζήση.

Συνεργασία ∆ήµου Π. Φαλήρου
και Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών

Ογυναικείος εξωραϊστικός και πολιτιστικός σύλλογος Παλαιού Φαλήρου η "ΑΘΗΝΑ", από
τους πλέον δραστήρους στα νότια προάστια (και όχι μόνο), ξεκίνησε τη Δευτέρα 8-10-

2012 επίσημα τη νέα περίοδο, με τον καθιερωμένο ετήσιο αγιασμό που τελέσθηκε στο Πνευ-
ματικό Κέντρο της οδού Σολωμού, στην περιοχή Κοψαχείλα του δήμου.
Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, Μαρία Καφούρου, καλωσόρισε και ευ-
χαρίστησε τους φίλους και τα μέλη τους, αναφέροντας πως, η εκδήλωση αυτή είναι αφιερωμένη
στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
Μετά, το τρίο εγχόρδων με επικεφαλής τις αδελφές Λάζαρη, ερμήνευσε διάφορα γνωστά τρα-
γούδια, τα οποία σιγοτραγούδησαν όλες και όλοι.
Ανάμεσα στους καλεσμένους διακρίναμε τους αντιδημάρχους Παλαιού Φαλήρου Ανδρέα Δούμα
και Γιάννη Φωστηρόπουλο, την αντιδήμαρο Νέας Σμύρνης Κλαίρη Δεληγιάννη, τους δημοτι-
κούς συμβούλους Παλαιού Φαλήρου Στέλιο Βαλέτα, Δημήτρη Καρκατσέλη, Μαρία Ζάγκα, Ολυμ-
πία Αναστασοπούλου και Γιώργο Ασημακόπουλο.
Επίσης, τις κυρίες: Ευφροσύνη Ζήση, Βούλα Σπυριδωνίδου, Ελβίρα Κεσίσογλου, Ειρήνη Κου-
τρούπη, Χρυσούλα Στράτου, Ιωάννα Κατσίγιαννη, Ελένη Ρέλλα, την κυρία Μπούτα από την
Ένωση Γονέων Παλαιού Φαλήρου, τον κύριο Χρήστου από την Ένωση Ηπειρωτών Π.Φ., την
κυρία Μαγδαληνού από το Σύλλογο του 2ου Λυκείου και του 13ου Δημοτικού Σχολείου και,
τέλος, την πάντα παρούσα πρώην αντιδήμαρχο και νυν Γραμματέα της 2βάθμιας Ενιαίας Σχολι-
κής Επιτροπή και της "Παναθηναϊκής" Παλαιού Φαλήρου, Μαίρη Φωτίου.
Λίγο πριν κλείσουμε την αναφορά μας αυτή, να σημειώσουμε ότι, ο συγκεκριμένος σύλλογος
"ΑΘΗΝΑ", στην αρχή της ίδρυσής του δεν ξεπερνούσε τα 50 μέλη (γυναίκες). Σήμερα και όπως
είπε στην ομιλία της η κυρία Καφούρου, έχει 350 τακτικά μέλη, την συμπαράσταση αρκετών
προσώπων, όμως, και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία, έχει κατακτήσει την εκτίμηση και τον σεβασμό
όλων, για το γενικότερο έργο που προσφέρει.
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Πρόγραμμα εμβολιασμού
σε άπορα παιδιά στον δήμο

Αγ. Δημητρίου

Εγκαίνια για τους πρώτους Δημοτικούς Λαχανόκηπους
του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου πραγματοποι-
ήθηκε με θερμή ανταπόκριση, η εκδήλωση

για τα εγκαίνια και την επίσημη παράδοση των
Δημοτικών Λαχανόκηπων στους δικαιούχους
δημότες. Στην εκδήλωση παραβρεθήκαν οι δι-
καιούχοι συνδημότες μας, πολλοί κάτοικοι και
εκπρόσωποι φορέων της πόλης.
Η Δήμαρχος της πόλης Μαρία Ανδρούτσου κα-
λωσόρισε τον κόσμο και ευχαρίστησε όλους
όσοι συμμετείχαν ενεργά στην προσπάθεια, ιδι-
αίτερα τον εμπνευστή της ιδέας κ. Μάκη Παπού-
λια και τους δημοτικούς συμβούλους κ. Κατερίνα
Ασημακοπούλου και ο κ. Σπήλιο Διαβολίτση,
που με τις προσπάθειες τους και τη δημιουργικό-
τητά τους στήριξαν την ιδέα και βοήθησαν στην
υλοποίησή της.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα δημοτικά περιβόλια
αποτελούν ουσιαστικά έναν από τους προεκλο-
γικούς στόχους της Δημάρχου παίρνει σάρκα και
όστα. Στην εκδήλωση ο κ. Ανδρέας Μπαρμπού-
τσης, γεωπόνος και παρουσιαστής της εκπομπής
«ΚΗΠΟΥΡΕΜΑΤΑ», μίλησε για το αστικό πρά-
σινο και την οικιακή κομποστοποίηση, αλλά και
στην πράξη βοήθησε με τις γνώσεις του στο φύ-
τεμα του πρώτου λαχανόκηπου, δίνοντας μικρές
και σημαντικές χρηστικές συμβουλές.
Τους πρώτους σπόρους για το φύτεμα των περι-
βολιών τους έδωσε η εναλλακτική κοινότητα ΠΕ-
ΛΙΤΙ και ο εκπρόσωπος της κ. Άκης Αντωνιάδης
ενημέρωσε για τις δράσεις της.
Οι 45 δικαιούχοι και εν δυνάμει «αγρότες» της
πόλης, οι οποίοι επιλέχθηκαν βάσει κοινωνικών
και οικονομικών κριτηρίων, θα μπορούν να ξε-
κινήσουν άμεσα να φροντίζουν και να καλλιερ-
γούν τα περιβόλια τους, τα οποία έχουν έκταση
30-40τ.μ. περίπου το καθένα.
Η παραγωγή τους θα προορίζεται ώστε να καλύ-

πτουν τις ανάγκες της οικογένειας τους, ενώ το
10% θα δίνεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου μας.
Στόχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου με την αξιο-
ποίηση της δημοτικής αυτής έκτασης, είναι η ανα-
κούφιση των νοικοκυριών με χαμηλά
εισοδήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν δύσκολες
στιγμές τα τελευταία χρόνια της κρίσης και η προ-
σφορά μιας εναλλακτικής, γι’ αυτά, διεξόδου.

Από την άλλη πλευρά βέβαια, η δημιουργία
κήπων μέσα στο πυκνοδομημένο περιβάλλον της
πόλης αποτελεί την μια πράσινη παρέμβαση, μια
πραγματική όαση, με πολλαπλά περιβαλλοντικά
οφέλη.
Παράλληλα δε, η δράση αυτή συμβάλει στην
εξοικείωση των νέων ανθρώπων με τη γη και την
καλλιέργεια, δίνοντας ακόμη και κίνητρο σε κά-
ποιους από αυτούς να στρέψουν το επαγγελμα-
τικό τους ενδιαφέρον προς το συγκεκριμένο
τομέα.
Πρόκειται λοιπόν για μια δράση που διαμορφώ-
νει νησίδες συλλογικότητας στην τοπική κοινω-
νία. Μπορεί να φέρει κοντά τους πολίτες που θα
ασχοληθούν, ανθρώπους διαφόρων ηλικιών και
κουλτούρας, ενώ θα προσφέρει άσκηση, εκτό-

νωση και δημιουργική απασχόληση σε αυτούς
που το έχουν πραγματική ανάγκη.
Ο χώρος θα είναι κοινόχρηστος και θα επιτρέ-
πεται η πρόσβαση σε όλους τους πολίτες, τις
ώρες και τις ημέρες που η κεντρική είσοδος θα
είναι ανοικτή από τους καλλιεργητές.Αξίζει να
αναφέρουμε ότι ο Δήμος κάθε χρόνο θα βρα-
βεύει τον καλύτερο Λαχανόκηπο.

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου εγκαινιάζει τον πρώτο δημοτικό λαχανόκηπο.

Η υγειονομικη υπηρεσία του Δήμου Αγ. Δημη-
τρίου, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής,
που στόχο έχει την προαγωγή της υγείας των
κατοίκων, σε συνεργασία με την ΜΚΟ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΗ «ΑΝΘΡΩΠΟΣ», θα πραγματοποιήσει
εμβολιασμούς σε άπορα και ανασφάλιστα παι-
διά, τη Δευτέρα 5-11-2012 και ώρα 11:00.
Έχουν ενημερωθεί οι Διευθυντές των Δημοτι-
κών Σχολείων, Παιδικών σταθμών και νηπια-
γωγείων για την ενημέρωση των γονέων και
τον εντοπισμό των παιδιών.
Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιηθούν στην
Υγειονομική υπηρεσία του Δήμου – Θεσσαλίας
10.
Τηλ.: 2109755794 - 210 9701496 - e-mail:
daditr@otenet.gr.
Ήδη, κατά το μήνα Ιούλιο, έχουν πραγματοποι-
ηθεί 8 εμβολιασμοί παιδιών, μετά από συνερ-
γασία με την παιδίατρο κ. Β. Πλαΐνη και την
εθελοντική ομάδα της ΜΚΟ «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» με
επικεφαλής την κ. Υπατία Δούση – Αναγνωστο-
πούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής
Σχολής.
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Αποστολή
«ΑΝΘΡΩΠΟΣ» (Mission "ANTHROPOS"),
που επιδιώκει κοινωφελή σκοπό, είναι μία Ελ-
ληνική Οργάνωση με ανεξάρτητη ανθρωπιστική
δράση.
Σκοπός της είναι η δωρεάν προσφορά ιατρικής
βοήθειας σε άτομα ή πληθυσμούς που έχουν
ανάγκη σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου,
χωρίς καμία φυλετική, πολιτική, θρησκευτική ή
άλλου είδους διάκριση.
Ο παραπάνω σκοπός επιτυγχάνεται κυρίως
μέσω της διοργάνωσης, χρηματοδότησης, υπο-
στήριξης και εν γένει διευκόλυνσης ιατρικών
αποστολών σχεδιασμένων με βάση τις τοπικές
ανάγκες, σε διάφορα σημεία της γης.
Η ανιδιοτελής αυτή συνδρομή στηρίζεται στην
εθελοντική και άνευ ανταλλάγματος παροχή
επιστημονικών υπηρεσιών από ιατρούς, νοση-
λευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσω-
πικό και άλλους επιστήμονες και επαγγελματίες
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας
ή υποστηρίζουν αυτόν με κάθε τρόπο.
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δημοτικά

Με αφορμή το ζήτημα που προέκυψε από την
ερώτηση που κατέθεσε βουλευτής της Χρυσής
Αυγής, ζητώντας στοιχεία για τα παιδιά που φι-
λοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς της
χώρας, νιώθω την ανάγκη να κάνω ορισμένες
διευκρινίσεις, αλλά και να εκφράσω την έντονη
αγανάκτησή μας για τα καθημερινά φαινόμενα
ρατσισμού και μισαλλοδοξίας που, εκπο-
ρεύονται από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Η Νομοθεσία και ο Πρότυπος Κανονισμός Λει-
τουργίας για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθ-
μούς, δεν κάνει διάκριση σε κανένα παιδί που ζει
στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τον Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 214, παρά-

γραφος 2) οι Δημοτικές και Κοινοτικές αρχές δια-
σφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης όλων των
δημοτών και κατοίκων, χωρίς διάκριση, στη
χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν, ανεξαρτή-
τως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, γλώσσας,
φυλετικής ή κοινωνικής ομάδας στην οποία ανή-
κουν. Είναι κατάκτηση του Ελληνικού λαού και
κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα τα παιδιά
που ζουν στη χώρα μας να μπορούν ισότιμα να
φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς και να φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι αιτήσεις που υποβάλ-
λονται για συμμετοχή στο πρόγραμμα των Παι-
δικών Σταθμών του Δήμου μας αξιολογούνται

απολύτως με τα ίδια κριτήρια και δεν ακολουθεί-
ται καμία πολιτική διάκρισης υπέρ ή κατά ημεδα-
πών ή αλλοδαπών παιδιών.
Το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία και η εργα-
ζόμενη οικογένεια αντιμετωπίζουν τεράστια προ-
βλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν
δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση αντιδημοκρα-
τικά, νεοφασιστικά και ρατσιστικά παραστρατή-
ματα.
Αντιθέτως τα αίσθημα της ανθρωπιάς και της αλ-
ληλεγγύης και οι πολιτικές διατήρησης της κοι-
νωνικής συνοχής πρέπει να δυναμώσουν και να
βάλουν στο περιθώριο όλες αυτές τις δράσεις
ντροπής, που καθημερινά σχεδιάζει και εκτελεί η
Χρυσή Αυγή, εκμεταλλευόμενη τις ανοχές της δη-
μοκρατίας, αλλά δουλεύοντας συστηματικά για
την κατάλυσή της. Δράσεις και ενέργειες που μας
προσβάλλουν όλους και που πρέπει να τις βά-
λουμε στο περιθώριο, πριν δηλητηριάσουν ανε-

πανόρθωτα την ελληνική κοινωνία.
Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών να επιστρέ-
ψει το ερώτημα της Χρυσής Αυγής ως απαράδε-
κτο και να ενσκήψει στα ουσιαστικά προβλήματα,
εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των Παι-
δικών Σταθμών για όλα τα παιδιά που ζουν και
μεγαλώνουν στη χώρα μας.
Εμείς θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις προ-
σπάθειές μας για να δημιουργηθούν καινούργιοι
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και να γίνουν και οι
αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,
ώστε να μπορούν να φιλοξενούνται τα παιδιά
όλων των εργαζομένων οικογενειών χωρίς απο-
κλεισμούς και διακρίσεις.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών
Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛ-

ΚΕΘΕ σε συνεργασία με το Δήμο Αγ. Δημη-
τρίου, υλοποιεί έργο με τίτλο “Αποτίμηση
της Οικολογικής Κατάστασης του ρ. Πικρο-
δάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανά-
δειξης και διαχείρισής του” στο πλαίσιο του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πρά-
σινου Ταμείου: ‘Περιβαλλοντική Έρευνα –
καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής
συνεργασία 2012’.
Οι στόχοι του συγκεκριμένου έργου αφο-
ρούν στην καταγραφή της οικολογικής κα-
τάστασης του ρέματος Πικροδάφνης, την
εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας
και τη χαρτογράφηση τμημάτων του, που

μπορούν να αποκατασταθούν ως προς το οι-
κολογικό δυναμικό τους. Επιπλέον, μέσω
του έργου θα αναγνωριστούν οι ρυπαντικές
και υδρομορφολογικές πιέσεις που δέχεται
το ρέμα σε όλο το μήκος του και θα περι-
γραφούν συγκεκριμένα μέτρα για την προ-
στασία και αποκατάστασή του.
Στο πλαίσιο της επίτευξης των παραπάνω
στόχων θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων
για το ρέμα της Πικροδάφνης, η οποία θα
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα περιβαλ-
λοντικά στοιχεία, σύμφωνα με τα αναφερό-
μενα στην Οδηγία – Πλαίσιο 2000/60 ΕΚ
για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην
Περιφέρεια Αττικής.
Τα αποτελέσματα του προγράμματος προ-

βλέπεται να έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων απο-
κατάστασης των επιβαρυμένων περιοχών
του ρέματος και περιβαλλοντικής αναβάθμι-
σης των παραρεμάτιων περιοχών προς όφε-
λος και των πολιτών. Επιπρόσθετα, θα
πραγματοποιηθεί εκστρατεία ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης του κοινού για την
προστασία του ρέματος ενώ θα υλοποι-
ηθούν και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης με ωφελούμενους μαθητές και
πολίτες όλων των ηλικιών.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην
ιστοσελίδα του έργου www.remapikrodaf-
nis.gr.

Η δήµαρχος Αγ. ∆ηµητρίου Μαρία Ανδρούτσου
απαντά στην Χρυσή Αυγή για τους παιδικούς σταθµούς

Συνεργασία του ΕΛΚΕΘΕ με το Δήμο Αγίου Δημητρίου
για το ρέμα της Πικροδάφνης

"Πανόραμα Καριέρας" στο
Athens Metro Mall

To Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό
κέντρο στα Νότια Προάστια, αφουγκραζόμενο

τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, πραγματοποί-
ησε για πρώτη φορά την εβδομάδα «ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΚΑΡΙΕΡΑΣ», από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου 2012,
δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να αναζητήσει
νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και να έλθει σε επαφή
με καταξιωμένα στελέχη της αγοράς.
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑ-
ΡΙΕΡΑΣ», οι επισκέπτες του Athens Metro Mall θα ε
είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιούν σύντομες συ-
νεντεύξεις με εκπροσώπους Τμημάτων Ανθρώπινου
Δυναμικού μεγάλων εταιρειών, που δραστηριοποι-
ούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να δοκιμά-
ζονται σε test Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
Επαγγελματικής Επανατοποθέτησης, ανακαλύπτοντας
τις προσωπικές τους δεξιότητες και κλίσεις.
Στο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ» συμμετείχαν εταιρείες
από τον κλάδο της Ναυτιλίας, του Τουρισμού, του
Εμπορίου και της Βιομηχανίας πραγματοποιώντας
προκαθορισμένα ραντεβού με τους ενδιαφερόμενους
και συλλέγοντας τα βιογραφικά τους. Κάθε ημέρα
από τις 16 Οκτωβρίου (12:00-18:00) βρίσκονταν
εταιρείες στον άνετα διαμορφωμένο χώρο (στο επί-
πεδο 0 του Εμπορικού Κέντρου), παρέχοντας στους
επισκέπτες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εκ-
παίδευση και την αγορά εργασίας.
Επίσης, τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, από τις 12:00
έως τις 14:00, πραγματοποιήθηκε ειδικό σεμινάριο
καριέρας από τον κ. Μύρωνα Κατικαρίδη (Πρόεδρος
Ινστιτούτου Μελετών Οργάνωσης και Ανάπτυξης),
όπου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να μά-
θουν για την ορθή συγγραφή ενός βιογραφικού και
συμβουλές που κάνουν μία επαγγελματική συνέν-
τευξη πιο αποτελεσματική.

Οι "The Band" νικητές του μουσικού
διαγωνισμού στο Metro Mall

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο τελικός
του μουσικού διαγωνισμού «Ζήσε τη στιγμή

σου με ένα τραγούδι», που διοργάνωσε το Athens
Metro Mall σε συνεργασία με τη δισκογραφική εται-
ρεία Spicy, με νικητή το συγκρότημα Γιώργος Γαλα-
νόπουλος & The Band.
Η Έλλη Κοκκίνου απονέμει το βραβείο στο συγκρό-
τημα Γιώργος Γαλανόπουλος & The Band
Μουσικές εκπλήξεις, μοναδικές εμφανίσεις, χορός
και πολύ κέφι περίμεναν περισσότερους από 8.000
επισκέπτες που κυριολεκτικά κατέκλυσαν το Athens
Metro Mall για να παρακολουθήσουν ζωντανά τον
μεγάλο τελικό.
O ραδιοφωνικός σταθμός ΔΡΟΜΟΣ 89,8 FM υπο-
δεχόταν από νωρίς στο Athens Metro Mall το κοινό
με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες της πόλης σε
ένα live radio show. Η παρουσιάστρια της βραδιάς
Γιώτα Τσιμπρικίδου έδινε τον ρυθμό και στην κορύ-
φωση του event κάλεσε στη σκηνή τη μοναδική Έλλη
Κοκκίνου για μία αποκλειστική συνέντευξη και για να
πραγματοποιήσει αμέσως μετά την απονομή του βρα-
βείου.
Το συγκρότημα Γιώργιος Γαλανόπουλος & The Band
ερμήνευσε το πρωτότυπο τραγούδι του με τίτλο «Το
φιλί όλου του κόσμου» που ανακηρύχθηκε πρώτο
μετά από ψηφοφορία των fans του Athens Metro
Mall και της επιτροπής της Spicy.
Η βραδιά έκλεισε με live performance από τον TUS,
ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό και το νεανικό συγ-
κρότημα Muffins που ενθουσίασε μικρούς και μεγά-
λους.
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Από τους επικεφαλής των παρατάξεων "Αγώνας
για το Μέλλον" Γιάννη Κωνσταντάτο και "Ανα-

γέννηση" Γιάννη Τσαρπαλή λάβαμε και δημοσι-
εύουμε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Με έκπληξη είδαμε το δελτίο τύπου της δημοτικής αρχής
του κ. Χρ. Κορτζίδη διανθισμένο με πλήθος φωτογρα-
φιών του να πληροφορεί για την επίσκεψή του στην ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ Α.Ε συνοδεύοντας τους προέδρους της
Ένωσης Ποντίων Σουρμένων και του Συλλόγου Κρη-
τών Ελληνικού, προκειμένου να καταθέσουν την έγ-
γραφή διαμαρτυρία τους προς το εξώδικο που τους
έστειλε η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
Ο Δήμαρχος συνοδευόμενος από πλήθος παρατρεχά-
μενων, αλλά και από φορείς τύπου … «Βλαστού»(!), για
τους οποίους αναρωτιόμαστε, τι σχέση έχουν με τους
δύο προαναφερόμενους ιστορικούς συλλόγους, εκ-
φωνεί λόγο στην αίθουσα και αποθανατίζεται με πλή-
θος φωτογραφιών του σε άλλη μία.. «αγωνιστική» του
δράση. Μια απλή ενέργεια, όπως η επίσκεψη των δύο
συλλόγων στην Ελληνικό ΑΕ για την επίδοση της έγ-
γραφης διαμαρτυρίας τους, μετατρέπεται έτσι σε άλλη
μία επικοινωνιακή φιέστα του δημάρχου των φωτο-
γραφιών και της λεζάντας!
Στο σημείο αυτό να ΤΟΝΙΣΤΕΙ ότι οι παρατάξεις μας

δεν έλαβαν – όπως επιβάλλεται και θα έπρεπε - καμία
σχετική ενημέρωση, ώστε να συνοδέψουν τους δύο
προέδρους των Συλλόγων για στήριξη και ενίσχυση της

διαμαρτυρίας τους. Ουδείς μας ενημέρωσε για την επί-
σκεψη αυτή, δεδομένου ότι ο δήμαρχος μας θεωρεί πε-
ριττούς, απαξιεί πλήρως και συνεχώς το θεσμικό ρόλο

της αντιπολίτευσης, ενώ κρίνει ποιο σημαντική την πα-
ρουσία διαφόρων παρατρεχάμενων και συλλογικοτή-
των τύπου…. «Βλαστού».
Την προσβλητική και απαξιωτική αυτή συμπεριφορά του
δημάρχου προς τις δημοτικές παρατάξεις που εκπρο-
σωπούν μεγάλο μέρος συμπολιτών μας την καταδικά-
ζουμε και την αφήνουμε στην κρίση των δημοτών.
Κανένας δήμαρχος της λεζάντας δεν μπορεί να μας απο-
κλείσει και να σφετερίζεται για τον εαυτό του τις δίκαιες
διεκδικήσεις των δύο Συλλόγων, τις οποίες στηρίζουμε
με όλες μας τις δυνάμεις.
Αναρωτιόμαστε, αν όλοι αυτοί που προσκλήθηκαν από
τον δήμαρχο, εξαιρούμενης της αντιπολίτευσης, χαί-
ρουν της επικρότησης των δύο σωματείων; Είμαστε βέ-
βαιοι πως, αν τα ιστορικά αυτά σωματεία επιθυμούσαν
την παρουσία πλήθους έξω από τα γραφεία της Ελλη-
νικό ΑΕ για υποστήριξη, θα καλούσαν σε πρώτη φάση
τα ίδια τα μέλη και τους φίλους τους και δεν θα δεχόν-
τουσαν αυτή την επικοινωνιακή παράκρουση του δη-
μάρχου .
Δηλώνουμε απερίφραστα την πλήρη υποστήριξη μας
στις διεκδικήσεις των δύο Συλλόγων και καλούμε την
Ελληνικό ΑΕ να πάρει πίσω το απαράδεκτο εξώδικο της
και να αφήσει ήσυχα τα δύο σωματεία που επιτελούν
πολιτιστικό και ιστορικό έργο στην περιοχή μας.
Καλούμε επίσης τον δήμαρχο να γίνει λίγο σεμνότερος,
γιατί το πλήθος των φωτογραφιών του σ' ένα δελτίο
τύπου προσωπικής διαφήμισης και προβολής του, δεν
προσφέρουν απολύτως τίποτα στον αγώνα και τον
στόχο των δύο σωματείων.

∆ήµαρχος της λεζάντας ο Χρ. Κορτζίδης

Με ύβρεις, προσβολές και εν τέλει κλείσιμο
του μικροφώνου «απάντησε» ο Δήμαρχος

Γλυφάδας, κατά την τελευταία συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, σε ερώτηση που του
έθεσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Νέων του
Δήμου Γλυφάδας Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.
Ο κ. Βουγιουκλάκης επιχείρησε να θέσει το ζή-
τημα των πολυδάπανων αγορών, στις οποίες
προβαίνει ο Δήμος το τελευταίο χρονικό διά-
στημα, τη στιγμή μάλιστα που οι περισσότερες
σχολικές μονάδες της πόλης συνεχίζουν να πα-
ραμένουν ασυντήρητες και με εμφανείς ελλείψεις
στην υλικοτεχνική τους υποδομή.
Για τεκμηριώσει μάλιστα τους ισχυρισμούς του
παρέθεσε στο σώμα και τις σχετικές αποφάσεις,
οι οποίες κατεδείκνυαν τη γενναιοδωρία με την
οποία αγοράζει η Γλυφάδα, σε σχέση με άλλους
Δήμους, τα ίδια προϊόντα.

«Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί αγοράζουμε τα ίδια
είδη με υπερδιπλάσιο κόστος από άλλους Δή-
μους» τόνισε χαρακτηριστικά. «Σας κοινοποιώ
ενδεικτικά αντίστοιχη απόφαση από το Δήμο Χα-
νίων.
Ο συγκεκριμένος Δήμος προμηθεύτηκε προϊόν
με τιμή μονάδας 0,99 ευρώ, ενώ εμείς αγοράσαμε
το ίδιο με τιμή μονάδας τα 3,00ευρώ! Επίσης
προϊόν που τα Χανιά αγόρασαν με τιμή μονάδας
6,01 ευρώ, η Γλυφάδα το αγόρασε με τιμή μο-
νάδας 14,60ευρώ! Και όλα αυτά τα προμηθευτή-
καμε σε εκατοντάδες ποσότητες», σημείωσε
συγκεκριμένα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι από εκείνο το σημείο και
μετά ο κος Βουγιουκλάκης δεν μπόρεσε να συ-
νεχίσει την ομιλία του. Στην εισήγησή του παρε-
νέβη βιαίως ο Δήμαρχος Γλυφάδας, εκτοξεύοντας
διαρκώς προσβολές προς το πρόσωπό του,

χωρίς να απαντήσει στην ερώτησή του. Στη συ-
νέχεια, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
κλείνοντας το μικρόφωνο, τον παρεμπόδισε να
ολοκληρώσει την τοποθέτησή του προς το σώμα
, γεγονότα που οδήγησαν τελικά στην αποχώ-
ρησή του από τη συνεδρίαση, προς ένδειξη δια-
μαρτυρίας.
Είναι σαφές ότι τέτοια γεγονότα προσβάλλουν
το θεσμό του δημοτικού συμβουλίου. Η αυταρ-
χική συμπεριφορά του Δημάρχου, καθώς και οι
αντιδημοκρατικές και μεροληπτικές παρεμβάσεις
της Προέδρου που καταγράφονται συνεχώς,
έχουν καταγγελθεί, άλλωστε, από πολλούς Δη-
μοτικούς συμβούλους και από σχεδόν όλες τις
δημοτικές παρατάξεις .
Η φωνή του Τ. Σ. Νέων του Δήμου Γλυφάδας
όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να καμ-
φθεί και να περιοριστεί από τέτοιες πρακτικές. Η

δράση του παραμένει ακηδεμόνευτη και ανεξάρ-
τητη. Με αποκλειστικό γνώμονα τα προβλήματα
και τις ανάγκες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά θα
συνεχίσει απρόσκοπτα να προτείνει, να παρεμ-
βαίνει και να ελέγχει, όπως κάνει μέχρι σήμερα.

Πρωτοφανής επίθεση και απόπειρα φίμωσης από το δήμαρχο Γλυφάδας

Ο πρόεδρος του ΤΟΠΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΕΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.

Οι επικεφαλής των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, Γιάννης Κων-
σταντάτος “ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ” (αριστερά), και δεξιά ο Γιάννης Τσαρπαλής “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”.

Oπ. δήμος Αργυρούπολης ήταν για πολλές δεκαε-
τίες ένας δήμος- πρότυπο στο χώρο της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. Διοικήθηκε – κατά κοινή ομολογία -
με επιτυχία και επι μακρόν από τον π. δημάρχο κ. Δ.
Ευσταθιάδη, και τους κ.κ. Χ. Σαραφίδη και Ι. Τσαρ-
παλή.
Με προεξέχοντα τον κ. Δ. Ευσταθιάδη, όλοι οι προ-
αναφερθέντες συνεισέφεραν στην ραγδαία άλλα και
συνεχή ανάπτυξη του δήμου και κατόρθωσαν να δημι-
ουργήσουν σωρεία υποδομών (π.χ. οδοποιία, πλήρη
αποχέτευση, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νη-
πιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, σχο-
λεία επαγγελματικής εκπαίδευσης, πρότυπα ειδικά
σχολεία για ΑΜΕΑ, περιβαλλοντολογικά κέντρα, αθλη-
τικά κέντρα, πολιτιστικά κέντρα, ωδεία, ανοιχτά και
κλειστά θέατρα, εμπορικά κέντρα κ.α.), που - σε σχέση
με την έκταση και τον πληθυσμό του – κανένας άλλος
δήμος της χώρας δεν είχε δημιουργήσει.
Και δεν αναφερόμαστε στις πολλές, ιδιαίτερα αξιόλο-

γες κοινωνικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριό-
τητες, που σε αρκετές περιπτώσεις είχαν ξεπεράσει τα
στενά όρια του π. δήμου.
Με την εφαρμογή του νόμου του Καλλικράτη, η Αργυ-
ρούπολη ενοποιήθηκε με το Ελληνικό και αποτέλεσε
το νέο δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης. Οι εκλογές
του 2010 ανέδειξαν ως δήμαρχο του ενιαίου πλέον
δήμου τον προερχόμενο εκ του Ελληνικού κ. Χρ. Κορ-
τζίδη.
Αυτό που συνόδευε τον εκλεγέντα δήμαρχο, ήταν η
φήμη του ως «λαϊκού αγωνιστή» υπέρ των συμφερόν-
των του λαού, που ο ίδιος είχε εξάλλου με «ιερή» επι-
μέλεια καλλιεργήσει, ως βασικό και αναμφίβολο
προσόν που θα συνέβαλε και στη νίκη του. Όπως και
έγινε!
Αυτό το βασικό προσόν του, αποδείχθηκε στην πο-
ρεία και ως.... μοναδικό! Στα δύο σχεδόν χρόνια που
έχει αναλάβει τα ηνία του μεγάλου ενιαίου δήμου, αυτό
που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει, είναι συνεχώς να
διαμαρτύρεται και να «αγωνίζεται» ενάντια στην εκά-
στοτε κακή κυβέρνηση, την ξενόφερτη τρόικα, στα μο-
νοπώλια κλπ, φροντίζοντας παράλληλα για την, με
κάθε μέσο, προβολή της αγωνιστικότητάς του, για ενη-
μέρωση των πολιτών. Είναι επιλογή και δικαίωμά του.
Και οι μεν κυβερνήσεις και οι ακολουθούμενες πολιτι-

κές τους είναι όντως κακές, πολύ κακές, αυτό όμως δεν
σημαίνει, ότι η αυτοδιοικητική πολιτική του δημάρχου
είναι καλή και, κυρίως, η πρέπουσα για τις ειδικές περι-
στάσεις των καιρών και για τις ιδιαίτερα πολλές απαι-
τήσεις του ενιαίου δήμου, που κουβαλάει στα σπλάχνα
του το μεγάλο ιστορικό παρελθόν της Αργυρούπολης.
Οι ειδικές καταστάσεις απαιτούν ειδικές ικανότητες και
ανάλογες πολιτικές.
Πολλοί Αργυρουπολίτες, γοητευμένοι ίσως από τη
φήμη του «αγωνιστή» δημάρχου, τον εμπιστεύτηκαν,
πιστεύοντας ότι θα ήταν συνεχιστής των έργων και
δράσεων των δημάρχων της Αργυρούπολης. Η πίστη
είναι δικαίωμα του πολίτη. Όμως, στα δύο σχεδόν
χρόνια που μεσολάβησαν από τις δημοτικές εκλογές
μέχρι σήμερα αποδείχθηκε, κατά κοινή ομολογία, το
αντίθετο, προς μεγάλη απογοήτευση πολλών.
Δυστυχώς, ο κ. Χρ. Κορτζίδης δεν απέδειξε μέχρι σή-
μερα – όπως περίμεναν πολλοί που τον εμπιστεύθηκαν
- ότι διαθέτει εκείνες τις ικανότητες που χρειαζόταν να
έχει ο δήμαρχος του νέου μεγάλου δήμου Ελληνικού –
Αργυρούπολης για να τον ενοποιήσει αποτελεσματικά,
να τον διοικήσει συνετά, με διαφάνεια και χωρίς κομ-
ματικές σκοπιμότητες, να τον διαχειριστεί στιβαρά, να
αξιοποιήσει τις πολλές δυνατότητές που του παρείχε

και να τον πάει ένα τουλάχιστον βήμα πιο πέρα από
τους προκατόχους του.
Σχεδόν τίποτε από όλα αυτά δεν έγινε και τα παρα-
δείγματα πολλά.
Μένει το βασικό προσόν της «αγωνιστικότητας» του
προσώπου. Χρειαζούμενο, αλλά καθόλου αρκετό για
να αντιμετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις, προκλή-
σεις και προσκλήσεις των καιρών. Είναι πολλές αυτές οι
προκλήσεις και η επίλυσή τους απαιτεί ικανότητες, πρω-
τοβουλίες, καλές εναλλακτικές λύσεις, καλό σχεδια-
σμό-προγραμματισμό, καλές και κυρίως φρέσκιες
ιδέες, και, τέλος, αποτελεσματική υλοποίηση στόχων
και οραμάτων για να αντιμετωπίσουν, κατά τον καλύ-
τερο τρόπο, το πολύ δύσκολο σήμερα και για να μπο-
ρέσουν να χαράξουν το αύριο, προς όφελος των
απογοητευμένων - από όλους και όλα - πολιτών.
Θεωρούμε ότι η Αργυρούπολη βρίσκεται πλέον σε ένα
τελματωμένο παρόν και, αν δεν γίνει κάτι να αλλάξει
αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, θα έχει μιας άγνωστης
εξέλιξης μέλλον!
Ελπίζουμε να κάνουμε λάθος, αλλά οι επιτυχημένες πο-
λιτικές που ακολουθούν άλλοι γνωστοί δήμοι μάς το
επιβεβαιώνουν. Δυστυχώς...

Γ.Τζ.

∆ήµος Αργυρούπολης:
Ένας τελµατωµένος ∆ήµος
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ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ

Πρόταση για τη δημιουργία κάρτας νέου δημότη, έθεσε ο Πρόεδρος του Συμβου-
λίου Νέων της Γλυφάδας Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, σε τελευταία συνεδρίαση του

Δ.Σ., «Μία τέτοια πρωτοβουλία από το Δήμο Γλυφάδας, θα ανακούφιζε οικονομικά
πολλούς συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς της γενιάς μου, οι οποίοι σήμερα πλήττονται
καθημερινά από την ανεργία», σημείωσε χαρακτηριστικά, γνωστοποιώντας πως αυτή
τη στιγμή «ένας στους 2 νέους δεν έχουν δουλειά».
«Μπορούμε να εκδώσουμε κάρτες που οι κάτοχοί τους να τυγχάνουν εκπτωτικών και
λοιπών προνομίων στα βιβλιοπωλεία, στα γυμναστήρια, σε καταστήματα, προγράμ-

ματα μαθητείας, κινηματογράφους, βιβλιοθήκες και σε λοιπές υπηρεσίες της πόλης μας. Πρέπει όλοι οι φορείς
να στραφούν στη νέα γενιά , που σήμερα το μέλλον της φαντάζει δυσοίωνο όσο ποτέ», τόνισε.

Κάρτα Νέου ∆ηµότη: Μια σηµαντική πρόταση από τον πρόεδρο
ΤΟ.ΣΥ.Ν Γλυφάδας Αιµίλιο Βουγιουκλάκη
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δημοτικά

Την μείωση των τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού κατά 15% και μειωμένο

τιμολόγιο για ευπαθείς ομάδες (άποροι, άνερ-
γοι, ΑμεΑ κλπ) πρότεινε η Πρόεδρος των
ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ κ. Αθηνά Λυγνού,
τόσο στην Οικονομική Επιτροπή στις
10/10/12, όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο
στις 24/10/12. Την πρόταση αυτή, όπως και
πέρσι, απέρριψε η πλειοψηφία της Δημοτικής
Αρχής αλλά και η παράταξη του κ. Βαρβι-
τσιώτη. Η τεκμηρίωση της πρότασης των
ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ στηρίζεται στα πα-
ρακάτω πραγματικά και ουσιαστικά επιχειρή-
ματα:

Τα τελευταία 3 χρόνια οι αποδοχές των εργαζο-
μένων μειώνονται συνεχώς και σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους
ΟΤΑ, η μείωση αυτή έχει φτάσει στο 50%. Δε-
δομένου ότι το εργατικό κόστος συμμετέχει στο
συνολικό κόστος καθαριότητας και ηλεκτροφω-
τισμού κατά 40%, η μείωση μόνο εξ αυτού του
λόγου θα έπρεπε να είναι 20%.
Ενώ τα συγκεκριμένα τέλη είναι ανταποδοτικά,
εντούτοις το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται μο-
νίμως να ψηφίσει, όχι με βάση πραγματικά στοι-
χεία, αλλά με βάση ετήσιους προϋπολογισμούς
(πίνακες δαπανών καθαριότητας και ηλεκτροφω-
τισμού) που ισοσκελίζονται τεχνητά και με αρκε-
τές δαπάνες μεταφερόμενες από έτος σε έτος
χωρίς να έχουν υλοποιηθεί.
Το σύστημα ανακύκλωσης που εφαρμόζεται,
έπρεπε να αποφέρει έσοδα στο Δήμο, με βάση
την ισχύουσα σύμβαση. Στον προϋπολογισμό
έσοδα από την πηγή αυτή δεν αναγράφονται.
Φυσικά το σύστημα αυτό έχει αποτύχει και πρέ-
πει να αντικατασταθεί.
Εγγράφονται δαπάνες 500.000€ περίπου για
νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, όταν ο Δήμος

διαθέτει πλήρη τέτοιο εξοπλισμό, αγορασμένο
πριν δύο χρόνια. Ακόμα όμως και αν χρειάζεται
ενίσχυση, μέχρι να γίνουν οι μελέτες και να ακο-
λουθηθεί η νόμιμη διαδικασία δεν είναι δυνατόν
να απορροφηθούν όλα τα χρήματα μέσα στο
2013.
Οι δαπάνες στα καύσιμα παρουσιάζονται αυξη-
μένες κατά 20% σε σχέση με τις περσινές όταν η
αύξηση στην αγορά δεν είναι πάνω από 5 - 6%.
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι τιμές του πετρελαίου κί-
νησης και της βενζίνης μονίμως αυξομειώνονται
κοντά στο 1,45€ και 1,70€ αντίστοιχα.
Εγγράφονται συνολικές δαπάνες στον τομέα του
ηλεκτροφωτισμού 2.800.000€ με έσοδα σχε-
δόν 1,800.000€. Αυτή η διαφορά του
1.000.000€ επιβαρύνει το τελικό κόστος, σύμ-
φωνα με τον πίνακα δαπανών, κατά 7%.
Η Δημοτική Αρχή για να μην δεχτεί την παρα-
πάνω πρόταση ισχυρίστηκε ότι είναι «λαϊκί-
στικη», χωρίς να μπει στον κόπο να αντικρούσει
τα επιχειρήματα, επικαλούμενη το γεγονός ότι
μέχρι τώρα δεν έχει κάνει αυξήσεις. Όταν όμως
μειώνεται το κόστος και εσύ κρατάς στα ίδια επί-

πεδα τη χρέωση των δημοτών, των οποίων το
εισόδημα έχει αφαιμαχθεί από τα μνημόνια, τότε
στην πραγματικότητα κάνεις αυξήσεις.
Ο Δήμος άλλωστε δεν είναι κερδοσκοπική επι-
χείρηση, αλλά κυρίως κοινωνικός φορέας που
πρέπει να στέκεται δίπλα στους κατοίκους του.
Μια μείωση των τελών καθαριότητας και ηλε-
κτροφωτισμού, ανεξάρτητα από το τελικό ποσό
για κάθε οικογένεια, είναι μια σημαντική ψυχο-
λογική στήριξη και ένα μήνυμα αντίστασης στην
καταστροφική πορεία που έχει επιβληθεί στη
χώρα.
Επιπλέον κόστος με τις νέες μονάδες επεξεργα-
σίας απορριμμάτων.
Υπάρχει ένα ακόμα πολύ σοβαρό ζήτημα για τη
Δημοτική Αρχή, που το έχουμε θέσει εδώ και
καιρό. Είναι η στάση της στη δρομολογημένη επι-
λογή ΕΣΔΝΑ και κυβέρνησης, ως προς τον
τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα
πολλαπλασιάσει το κόστος και θα επιβαρύνει
ακόμα περισσότερο τους Δήμους και τους δη-
μότες.
Ήδη εξαγγέλθηκε η διαδικασία δημοπράτησης
τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων
απορριμμάτων, δυναμικότητας 1,3 εκατ. τόνων
ετησίως, με συνολική αξία σύμβασης 1,2 δις€.
Πρόκειται για μια επιλογή που ακυρώνει την ανα-
κύκλωση, αφού όλα σχεδόν τα απορρίμματα θα
απορροφώνται στις μονάδες, οδηγεί στην καύση
και την τοξική επιβάρυνση του περιβάλλοντος και
ωφελεί μονάχα τα μεγάλα συμφέροντα των επεν-
δυτών μέσω ΣΔΙΤ. Μάλιστα, αφού δεν έχει εξα-
σφαλιστεί που θα απορροφάται το παραγόμενο
προϊόν, είναι πιθανόν να καταλήγει και πάλι στον
ΧΥΤΑ, όπως γίνεται με την υπάρχουσα μονάδα
στα Ν. Λιόσια.
Η Δημοτική Αρχή, όχι μόνο δεν παίρνει θέση,
αλλά αντίθετα, με όλες τις πράξεις της δείχνει ότι
συμφωνεί!

Αρνήθηκε ο δήµος Γλυφάδας την πρόταση Α. Λιγνού
για µείωση 15% των δηµοτικών τελών

Ν. Καζαντζάκης
Ένας άνθρωπος
που μας έκανε περήφανους

Έχουν περάσει 55 χρόνια από τότε που
ο Νίκος Καζαντζάκης έφυγε από κοντά

μας. Με αφορμή αυτήν την επέτειο έγινε
στα μέσα Οκτωβρίου μία πολύ ενδιαφέ-
ρουσα εκδήλωση στο κινηματοθέατρο
"Μελίνα Μερκούρη" στη Γλυφάδα.

Συνδιοργανωτές ήταν ο σύνδεσμος συντα-
ξιούχων εκπαιδευτικών Γλυφάδας, ο Δήμος,
η διεθνής εταιρεία φίλων Ν. Καζαντζάκη και
συμμετείχε και η Ένωση Κρητών Γλυφάδας.
Ο δήμαρχος Κ. Κόκκορης έκανε μία ανα-
φορά στην υπέρλαμπρη πορεία του Έλληνα
λογοτέχνη, που δόξασε τη χώρα μας έως τα
πέρατα της γης. Παρόντες επίσης ήταν οι κ.κ.
Μαυρακάκη, Γεωργουλας, Τσακίρης, Βουγι-
ουκλή, Αλεβίζος, Δήμου, Λιγνού, Μερίκου
κ. ά.
Η σχολική σύμβουλος Σ. Παράσχου και η
καθηγήτρια Πανεπιστημίου Χρ. Αργυροπού-
λου μας ταξίδεψαν στο βίο και το έργο του
μεγάλου κρητικού. "...Σπούδασε νομική και
το διδακτορικό του αναφέρεται στο Φρ.
Νίτσε. Η ζωή του ήταν πλούσια σε εμπειρίες,
μιας και ταξίδεψε σχεδόν σ' όλο τον κόσμο.
Όμως, ακόμη πλουσιότερο είναι το έργο
του. Ποιος δεν ζαλίζεται όταν σκέφτεται ότι
η "Οδύσσειά" του αποτελείται από 33.333
στίχους;
Η ζωή του ήταν πολυτάραχη, αλλά αυτό δεν
τον πτόησε. Συνταράχτηκε από τη μικρασια-
τική καταστροφή. Μετά τη δημοσίευση της
"Ασκλητικής" παραπέμφθηκε σε δίκη για
χλευασμό της θρησκείας.
Στο τέλος κλονίστηκε και η υγεία του. Έχασε
την όραση του δεξιού ματιού, ενώ το χέρι
του έπαθε γάγγραινα.
Έκανε δύο γάμους και κουμπάρεψε και με τον
Αγγ. Σικελιανό, που τους συνέδεε και φιλία.
Η υφίφωνος Ελένη Τσάτσαρη τραγούδησε
και η ηθοποιός Αγγελική Σάντορα έκανε θε-
ατρική παρουσίαση από αποσπάσματα της
"Ασκητικής".
Το πρόγραμμα άρχισε και τελείωσε με κρητι-
κούς χορούς.

Μαρία Παπαδάκη

Εκτός προτεραιοτήτων της δημοτικής αρχής της
Γλυφάδας βρίσκονται επίκαιρα θέματα της

πόλης και της αυτοδιοίκησης γενικότερα, επιση-
μαίνουν με σχετικό δελτίο τύπου οι "ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" θέτοντας παράλληλα και ζήτημα
χρηστής διοίκησης.
Συγκεκριμένα αναφέρουν:
“Την ίδια ώρα που ο κ. Δήμαρχος, με ελεγχόμε-
νες διαδικασίες και ταχύτητα εξπρές, προχώρησε
μέσα στον Αύγουστο στην εκταμίευση του με-
γαλύτερου μέρους από τα 9 περίπου εκατ. € για
την αγορά των οικοπέδων περιοχής Καρβελά,
είναι προφανές από τα πράγματα ότι βρίσκονται

εκτός προτεραιοτήτων του σοβαρά και επίκαιρα
θέματα της πόλης και της αυτοδιοίκησης. Επι-
πλέον, συνεχώς προκύπτουν ζητήματα χρηστής
διαχείρισης.
Με την αγορά των οικοπέδων περιοχής Καρβελά
ασχολείται η Εισαγγελία Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος.
Ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου έχει καταθέσει Αίτηση Ανάκλησης της
48/12 πράξης του Κλιμακίου Ελέγχου Δαπανών,
την οποία αξιοποίησε ο κ. Δήμαρχος για να δι-
καιολογήσει την πληρωμή των χρημάτων.
Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών απο-

φάσισε διενέργεια ελέγχου στο Δήμο και όρισε
Δημοσιονομικό Ελεγκτή, αναφέροντας στην
απόφαση ορισμού ότι για τη δαπάνη αγοράς των
οικοπέδων «έχουν ανακύψει σοβαρές αμφιβο-
λίες ως προς τη νομιμότητά της».
Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτηματικά
για τους πρόχειρους διαγωνισμούς και τις «σω-
ρηδόν» απ’ ευθείας αναθέσεις προμηθειών, ερ-
γασιών και υπηρεσιών, με κορυφαία περίπτωση
την «Προμήθεια Υλικών Ξυλουργικών Εργα-
σιών» ύψους 45.000€, για την οποία πολλά
στοιχεία δείχνουν ότι πληρώθηκε χωρίς ποτέ τα
υλικά να φτάσουν στο Δήμο!

Πολλά ερωτηματικά για τις απευθείας αναθέσεις στο δήμο Γλυφάδα
σύμφωνα με τους “ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”
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δημοτικά

Tο πρόβλημα των αυθαίρετων
ενεργειών του Δήμου Γλυφά-

δας να δημιουργήσει παράνομο
νεκροταφείο σε δημόσια, προ-
στατευόμενη περιοχή του Υμηττού
και την επιμονή του παρά τις αντί-
θετες αποφάσεις των αρμόδιων
υπηρεσιών να το διατηρεί, ανα-
δεικνύουν με σημερινή ερώτησή
τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-
ΕΚΜ Δημήτρης Παπαδημούλης,
Απόστολος Αλεξόπουλος και
Χαρά Καφαντάρη.

Το κείμενο της ερώτησης, που
απευθύνεται στους υπουργούς
Εσωτερικών, Δικαιοσύνης Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Περι-
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, έχει ως εξής:
Στις 12.8.2011, με ενέργειες της
δημοτικής αρχής Γλυφάδας και τις
«ευλογίες» της τοπικής Μητρόπο-
λης, δημιουργήθηκε σε δημόσια,
δασική–αναδασωτέα έκταση, αυ-
θαίρετο νεκροταφείο, με περί-
φραξη, προκάτ εκκλησία και οκτώ
τάφους, οι οποίοι μετά από μεταμε-
σονύχτιες ταφές έχουν γίνει σήμερα

περίπου έντεκα. Η τοποθεσία αυτή
είναι χαρτογραφημένο ρέμα, πε-
ριοχή ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δί-
κτυο NATURA 2000, στην Α΄ Ζώνη
Προστασίας του Υμηττού, όπου
απαγορεύεται κάθε οικοδομική
δραστηριότητα (Π.Δ. «Καθορισμός
μέτρων προστασίας της περιοχής
του όρους Υμηττού και των Μητρο-
πολιτικών Πάρκων Γουδή-Ιλισ-
σίων» (ΦΕΚ 187/Δ/2011).
Στις 18/10/2011 εκδόθηκε από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Πρωτόκολλο Απομάκρυνσης Αυ-
θαίρετων Κατασκευών, ανεκτέλεστο
μέχρι σήμερα, αν και με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία είναι άμεσα
εκτελεστέο, χωρίς δυνατότητα προ-
σφυγής.
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2011 εκδό-
θηκε από την Ειδική Υπηρεσία Επι-
θεωρητών Περιβάλλοντος
(Ε.Υ.Ε.Π.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. η οικ.
4027/22.12.2011 «Πράξη Βεβαί-
ωσης Παράβασης»που διαπιστώνει
4 παραβάσεις εκ μέρους του Δήμου
Γλυφάδας.
Για τις παραβάσεις αυτές με το συ-
νακόλουθο οικ. 4029/22.12.2011
έγγραφό της η Ε.Υ.Ε.Π. εισηγείται
την επιβολή προστίμου ύψους

103.500€. Εκκρεμεί ακόμα η υπο-
γραφή της πράξης επιβολής του
προστίμου από τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος.
Παρά την παρουσία αστυνομίας
στο χώρο από το πρωί μέχρι τις
δέκα το βράδυ προκειμένου να δια-
σφαλίζει τη νομιμότητα, το Δεκέμ-
βριο του 2011 πραγματοποιήθηκαν
μεταμεσονύχτιες ταφές, ενώ τον
Ιούλιο του 2012 άγνωστοι εισέβα-
λαν το βράδυ και απομάκρυναν την
πρόχειρη περίφραξη και διέλυσαν
τα μάρμαρα.
Όμως, στις 28.8.2012, με την πα-
ρουσία και την προστασία της
Αστυνομίας, συνεργείο του δήμου
άρχισε εργασίες αποκατάστασης της
περίφραξης, επανατοποθέτησε την
πόρτα και κατασκεύασε εκ νέου
τους μαρμάρινους τάφους.
Σε ερώτηση κατοίκων γιατί η Αστυ-
νομία επιτρέπει τις εργασίες αυτές, η
απάντηση που δόθηκε ήταν ότι
υπήρχε «προφορική εντολή εισαγ-
γελέα για λόγους δημόσιας
υγείας!!!». Στις 7 Σεπτεμβρίου το
πρωί, παρουσία της Αστυνομίας,
εκτελέστηκαν χωματουργικές εργα-
σίες στο χώρο αυτό από το δήμο
με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται
οι κ.κ Υπουργοί:
-Γιατί δεν έχει μέχρι σήμερα εκτελε-
στεί το από 18/10/2011 Πρωτό-
κολλο Απομάκρυνσης Αυθαίρετων
Κατασκευών και γιατί δεν έχει
δοθεί μέχρι σήμερα σχετική εισαγ-
γελική εντολή;
-Γιατί δεν έχει μέχρι σήμερα υπο-
γραφεί η πράξη επιβολής προστί-
μου 103.500€, σύμφωνα με το
από οικ. 4029/22.12.2011 έγ-
γραφο της Ε.Υ.Ε.Π.;
-Είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν
παράνομες εργασίες με προφορική
εισαγγελική εντολή;
-Τι εξυπηρετούν οι εισαγγελικές εν-
τολές στα αρμόδια δασαρχεία για
την άμεση κατεδάφιση των αυθαι-
ρέτων σε δημόσιες δασικές-αναδα-
σωτέες εκτάσεις, όταν όχι μόνο δεν
τηρούνται, αλλά αντικαθίστανται
από «προφορικές» παραγγελίες με
ακριβώς αντίθετο περιεχόμενο;
- Ποια η πολιτική βούληση της ση-
μερινής κυβέρνησης για την επίλυση
του προβλήματος της έλλειψης χω-
ρητικότητας του νεκροταφείου Γλυ-
φάδας και των όμορων δήμων και
σε ποιό χρονικό ορίζοντα προσ-
διορίζεται η υλοποίηση αυτής;

ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παράνοµο νεκροταφείο
στο ∆ήµο Γλυφάδας µέσα σε δηµόσια δασική έκταση

Όπως αναφέρεται και στην υπ' αρ.
33569/30051/12 απόφαση του Γ.Γ.

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
αριθμό 83/25-4-2012, καθίσταται άκυρη.
Για την ιστορία να πούμε ότι, το δ.σ. της
Γλυφάδας, με την απόφασή του αυτή είχε
εγκρίνει τη διαγραφή οφειλής προς το
Δήμο, της δημοτικής συμβούλου κυρίας
Ευαγγελίας Καρατσιόλη, η οποία ανήκει
στην παράταξη του δημάρχου Κ. Κόκκορη,
ποσού 1.337,12 ευρώ, το οποίο αφορά μι-

σθώματα χώρου εντός του δημαρχιακού
μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου.
Κατά της απόφασης της διαγραφής του χρέ-
ους, ο κάτοικος και δημότης Γλυφάδας
Αναστάσιος Γιαννακόπουλος κατέθεσε
προσφυγή, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να
ακυρωθεί όπως προαναφέραμε η απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου.
Ο κ. Γιαννακόπουλος μας ενημέρωσε σχε-
τικά, προσκομίζοντάς μας και το έγγραφο
της ακύρωσης.
Επί της αποφάσεως του Γ.Γ. Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης, η κυρία Καρατσιόλη, μπο-
ρούσε να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.
3463/2006.
Απ' όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η
εν λόγω δημοτική σύμβουλος της πλειοψη-
φίας φέρεται να μην προσέφυγε και πως,
την οικονομική της εκκρεμμότητα αυτή τη
ρύθμισε και εξοφλεί με συνέπεια μέχρι
τώρα το χρέος της απέναντι στο δήμο.

Ακυρώθηκε απόφαση του ∆.Σ. Γλυφάδας για διαγραφή χρέους
δηµ. συµβούλου του Κ. Κόκκορη Από το δημοτικό

σύμβουλο της
παράταξης του Κώστα
Κόκκορη στη Γλυ-
φάδα Φώτη Μπε-
νέτο λάβαμε και
δημοσιεύουμε επι-
στολή σχετικά με το
θέμα της διαγραφής
οφειλών που έχουν
βεβαιωθεί αλλά δεν
έχουν εισπραχθεί
από το Δήμο. Διαβά-
στε την επιστολή και
βγάλτε τα δικά σας
συμπεράσματα.

“Κατά καιρούς έχει εκφρασθεί η “θλίψη” μας για τα
δεινά που περνά ο τόπος μας. Έχει εκφρασθεί η “δυ-
σφορία” μας για τα φαινόμενα διαφθοράς και η ευχή
μας να μειωθεί η πίεση που νιώθουν οι οικονομικά
ανίσχυροι συμπολίτες μας.
Ερχόμενοι στα τοπικά δρώμενα αν υπήρχε ίχνος
αλήθειας στις προεκλογικές μας διακηρύξεις όπως
“θα προστατέψουμε και το σεντς του δημότη”,
τότε θα έπρεπε να είχαμε κοινοποιήσει στις ελληνικές
αρμόδιες αρχές όλα τα “καυτά” στοιχεία από τις λει-
τουργίες επί σειρά ετών του δήμου μας.
Όλα αυτά τα έτη άνθρωποι που βρέθηκαν σε θέσεις
ευθύνης και απέκτησαν ισχύ και επιρροή που δεν άξι-
ζαν, πρέπει οπωσδήποτε να εντοπισθούν και να απο-
μακρυνθούν κοινωνικά. Η σιωπή και η απόκρυψη των
στοιχείων είναι τμήμα της ανταμοιβής τους για την
πολύτιμη αρωγή στον οικονομικό αφανισμό της
χώρας.
Μία τέτοια πράξη έλαβε χώρα και κατά τη συνεδρίαση
της 3-10-2012, όπου το πόρισμα διακοματικής επι-
τροπής για διαγραφή χρεών ύψους 462.970 ευρώ
των ετών 1999-2004 συμπολιτών μας μεταξύ των
οποίων επιχειρηματίες, δημοτικός σύμβουλος απε-
κρύφθει από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου-
λίου και τον δήμαρχο που έλαβε γνώση στο
προσυμβούλιο μετά την παράδοση του στην αρμό-
δια αντιδήμαρχο οικονομικών με μόνο πρόσχημα αν
κατάλαβα καλά ότι από αυτό θα έπρεπε να εξαλειφθεί
η κοινοποίησή του προς το ελεγκτικό συνέδριο για
τυχόν καταλογισμό του ποσού στους κατά καιρούς
διατελέσαντες οικονομικά υπόλογους υπαλλήλους
της Δ/νσης Οικονομικών.
Υπαλλήλους, που τόσα χρόνια, ενώ έπαιρναν το
μισθό τους μαζί με τους αιρετούς (τους αντιδημάρ-
χους οικονομικών στην προκειμένη περίπτωση) δεν
έκαναν τη δουλειά τους, αλλά “έπλεκαν πουλόβερ”
με αποτέλεσμα να παρέλθει ο νόμιμος χρόνος εί-
πραξης, να έχουν πλέον παραγραφεί, να ακολουθούν
για παραγραφή άλλα 1.100.000 ευρώ γιατί τα ξέχα-
σαν στα συρτάρια τους, χωρίς να μπορούν να δώ-
σουν εξηγήσεις πως ενώ έκαναν κατασχέσεις
πραγμάτων, δεν όρισαν ημερομηνία πλειστηριασμού
προς όφελος του δήμου. Χωρίς να γνωρίζουν που
βρίσκονται σήμερα τα κατασχεθέντα ως και να χο-
ρηγούν σε επιχειρηματία άδεια λειτουργίας καταστή-
ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ενώ αυτός
οφείλει από άλλη επιχείρηση το τέλος του 5%
(150.000 ευρώ) και να έχουν το θράσος να ειση-
γούνται την παραγραφή τους.
Δυστυχώς, αυτό που δεν έπραξαν οι διοικούντες
όταν κάποιοι άλλοι έχουν από το υστέρημά τους πλη-
ρώσει παρόμοιους φόρους - τέλη, έγινε πλέον, και
οι αρμόδιες αρχές έλαβαν το πόρισμα. Τούτο συμ-
βαίνει όταν στη δημόσια διοίκηση κάποιοι βλέπουν
το άλογο πίσω από το “κάρρο” με αποτέλεσμα το
πρόβλημα να είμαστε εμείς, συμπεριφερόμενοι σαν
να μην έχει συμβεί τίποτα.
Δυστυχώς, προσδιορίζουμε τους ρόλους μας σαν
μην έχουμε ευθύνη για ότι έχει συμβεί, κρυμμένοι συ-
νήθως και σιωπηλά κατά κανόνα αναμένουμε την επά-
νοδο στον χαμένο παράδεισο των τελευταίων ετών.

Τευτονική υποκρισία
Το πρόβλημα είμαστε εμείς

ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
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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

Με επιστολή του προς τον Δήμαρχο,
την πρόεδρο του δημοτικού συμ-

βουλίου και τους δημοτικούς συμβού-
λους Γλυφάδας, ο Εμπορικός Σύλλογος
της πόλης ζητά για τη διάρκεια των εορ-
τών των Χριστουγέννων να γίνει ο στο-
λισμός της αγοράς και του κέντρου
γενικότερα, προκειμένου να τονωθεί η
αγοραστική κίνηση και να βελτιωθεί η
ψυχολογία των καταναλωτών. Συγκεκρι-
μένα:

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Γλυφάδας

Αξιότιμη κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι
και κυρίες δημοτικοί σύμβουλοι,

«Είναι γνωστό ότι η Γλυφάδα είναι μια από
τις μεγαλύτερες Αγορές της Αττικής, αλλά
δυστυχώς κάθε μέρα που περνάει μαραζώ-
νει και περισσότερο όπως και όλες οι Αγο-
ρές της χώρας. Τα τελευταία 2 χρόνια της
μεγάλης οικονομικής κρίσης ο τζίρος των
καταστημάτων της πόλης μας έχει μειωθεί
κατά μέσο όρο κατά 50 με 70%, έχουμε
τουλάχιστον 120 ξενοίκιαστα καταστή-
ματα, έχουν κλείσει δεκάδες επιχειρήσεις
που είχαν την έδρα τους στην Γλυφάδα και
έχουν απολυθεί εκατοντάδες συμπολίτες
μας.
Η Χριστουγεννιάτικη περίοδος ήταν πάντα
περίπου το 20 με 30% του τζίρου του έτους
για τα καταστήματα, όπως καταλαβαίνετε οι
έμποροι της πόλης μας, έχουμε εναποθέσει
τις ελπίδες μας για μερική αναπλήρωση του
χαμένου τζίρου και τόνωση της αγοραστι-
κής κίνησης στην περίοδο των Χριστου-
γέννων.
Μεγάλο ρόλο εκτός από τη οδυνηρή οικο-
νομική κρίση που περνάμε, παίζει και η
πολύ κακή ψυχολογία όλων μας. Είναι γνω-
στό ότι η Οικονομία και η Αγορά επηρεά-
ζονται σε μεγάλο ποσοστό από τη καλή ή
κακή ψυχολογία. Μπορούμε να προσπαθή-
σουμε, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ οι Φορείς και οι Αρχές
που εκπροσωπούμε τους πολίτες και τις επι-
χειρήσεις της Γλυφάδας να καλυτερέψουμε
τη ψυχολογία των συνανθρώπων μας, του-
λάχιστον για 15 μέρες και να φέρουμε τον
κόσμο στην αγορά μας.
Κατανοούμε και καταλαβαίνουμε ότι τα οι-
κονομικά του Δήμου Γλυφάδας είναι σε δυ-

σμενή θέση, αλλά ζητάμε την βοήθεια σας
για την επιβίωση μας. Είναι επιτακτική
ανάγκη η πόλη μας, να στολιστεί, να φωτι-
στεί και να διοργανωθούν εκδηλώσεις την
περίοδο των Χριστουγέννων με στόχο την
προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότε-
ρων επισκεπτών.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας, θα το-
ποθετήσει έγχρωμες αφίσες στα κλειστά
καταστήματα, μεγέθους περίπου 7τμ, με
χρηματοδότηση από την ΕΣΕΕ, το ΕΒΕΑ και
το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Έτσι ώστε να κρύψουμε έστω και για λίγες

μέρες τη θλιβερή αυτή εικόνα των κλειστών
καταστημάτων. Επίσης θα κινητοποιήσουμε
τις επιχειρήσεις και τους συλλόγους της
πόλης μας και σε ειδικά κιόσκια θα κερνάμε
τον διερχόμενο κόσμο μελομακάρονα ,
κουραμπιέδες, χυμούς και άλλα γλυκίσματα.

Ζητάμε από το Δήμο Γλυφάδας

-Να φωτίσει με Χριστουγεννιάτικα Λαμπά-
κια Λευκά τύπου δίχτυ τουλάχιστον 300
δέντρα στη Γλυφάδα (Μεταξά, Λαζαράκη,
Παπανδρέου, πλ. Εσπερίδων, Λαμπράκη,
Κύπρου, Αρτέρμιδος, Γιαννιτσοπούλου)

- Να τοποθετηθούν φωτιστικά Χριστου-
γεννιάτικα στολίδια στις κολώνες της πόλης
-Να στολιστεί Χριστουγεννιάτικο Δέντρο
και να τοποθετηθεί Φάτνη στην Λαμπράκη
και στην Εσπερίδων αντίστοιχα
-Να τοποθετηθούν ηχεία και να παίζει Χρι-
στουγεννιάτικη μουσική στη κεντρική
αγορά
-Τις 2 Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα κα-
ταστήματα (23 και 30/12) να γίνουν 2 συ-
ναυλίες με νεανικούς καλλιτέχνες στην πλ.
Εσπερίδων το μεσημέρι.
- Να διοργανωθούν εκδηλώσεις για τα παι-
διά , τις μέρες και ώρες αιχμής της Αγοράς
(π.χ. Άγιος Βασίλης για φωτογραφίες κου-
κλοθέατρο, καραγκιόζης, ταχυδακτυλουρ-
γός , θέατρο δρόμου, animater με δώρο
στα παιδιά μπαλονοκατασκευές , face
painting κ.α.).
- Να γίνει ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ.
Στην πλατεία Κατράκη να τοποθετηθούν
παιχνίδια για τα παιδιά, Carousel , παγο-
δρόμιο, νερόμπαλες κ.α. παιχνίδια για παι-
διά, με μικρό εισιτήριο προσυμφωνημένο
με τον επιχειρηματία που θα επιλεγεί και
τουλάχιστον 150 ελευθέρας για τα παιδιά
που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.
Το σύνθημα μας θα θέλαμε να είναι ΤΑ ΧΡΙ-
ΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΛΑ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΓΛΥ-
ΦΑΔΑ, ΚΕΡΝΑΜΕ ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Ελπίζουμε και ευελπιστούμε στην πλήρη
υποστήριξη του Δήμου μας.

Με εκτίμηση
Άννα Καυκά (πρόεδρος του Εμπορικού

Συλλόγου Γλυφάδας)
Πάνος Μιχαλόπουλος (γενικός Γραμμα-

τέας του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας)

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:
Δήμαρχε, στόλισε το κέντρο για τις γιορτές

Δημοτικό Ρεπορτάζ

Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Γλυφάδας Άννυ Καυκά.

Το "Άργενον" ξύπνησε μνήμες
από τη Μικρασιατική καταστροφή

Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι συμπληρώθηκαν φέτος 90 χρό-
νια από τη μικρασιατική καταστροφή! Με αφορμή αυτή την

επέτειο η Ένωση Μικρασιατών Γλυφάδας "Το Άργενον" έκανε
μια εκδήλωση στο "Μελίνα Μερκούρη" στις 24 Οκτωβρίου. Η
πρόεδρος του Συλλόγου Μαίρη Παπάζογλου μίλησε για την κα-
ταστροφή της Σμύρνης. "... οι Τούρκοι επέλεξαν μία πολύ ιδιαί-
τερη μέρα για τη θηριωδία. Ήταν 14-9-1922, δηλαδή η μέρα της
ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η Σμύνρη ήταν η πιο εμπορική
πόλη της Τουρκίας, καθώς όλα τα εμπορεύματα από την ενδο-
χώρα και τη μέση ανατολή διακινούνταν από το λιμάνι της. Οι
Τούρκοι την έλεγαν "Γκιαούν Ισμίρ" δηλαδή Σμύρνη των άπι-
στων. Ο μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος συνελήφθη και
βρήκε τραγικό θάνατο. Υπήρξε και μία μεγάλη ομάδα μαρτύρων
καθώς πολλοί αρνήθηκαν ν' ασπαστούν το Ισλάμ και θανατώ-
θηκαν. Ελληνικά πλοία πήραν πολλούς πρόσφυγες. Όμως, αρ-
κετοί προσπάθησαν να κολυμπήσουν και πνίγηκαν. Αυτό που
έμεινε πίσω ήταν μία εικόνα φρίκης. Τα τρία πέμπτα της Σμύρνης
έγιναν στάχτη...".
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχε και τηλεοπτική προβολή,
γι' αυτό και νιώσαμε ζωντανά τα γεγονότα του 1922. Στο τέλος
υπήρχαν χοροί από το ΚΑΠΠΑ Γλυφάδας και την Ένωση Πον-
τίων η "Ρωμανία".

Νίκη της ανδρικής ομάδας βόλλευ της Ευρυάλης

Με νίκη προχώρησε η ανδρική ομάδα βόλλευ της Ευρυάλης στην
3η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κέρδισε εύκολα 3-0 (25-
11,25-19,25-12) την ομάδα του Τελαμώνα και δόθηκε χρόνος
συμμετοχής σε όλους τους αθλητές.

Τα αποτελέσματα

ΕΥΡΥΑΛΗ-ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ 3-0
ΖΩΗΣ-ΑΡΜΕΝΙΚΗ 0-3
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ 0-3
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΝΙΚΑΙΑ 3-0
ΠΕΡΑΜΑ-ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 3-1

H πρόεδρος του Συλλόγου “Άργενον” Μαίρη Παπάζογλου.

ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

100 χρόνια Βρεττάκος στη Βούλα

Μια βραδιά αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του
ποιητή, βασισμένη στο βιβλίο της Αθηνάς Μπίνιου" Νικηφό-

ρος Βρεττάκος, το παιδί που έγινε ποιητής", οργάνωσε ο ΟΑΠΠΑ
του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Γυναικών "ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ".
Η αφήγηση της συγγραφέως, η απαγγελία και η δραματοποιημένη
παρουσίαση από τον Μενέλαο Ντάφλο, τον Δημήτρη Νικολακάκη
και τον μαθητή Άρη Καραγιάννη, το τραγούδι και η κιθάρα του Αρ-
γυρού στα μελοποιημένα ποιήματα, ηυπέροχη εκτέλεση δύο τρα-
γουδιών από τη Χορωδία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, σε
διδασκαλία του Θοδωρή Κωνσταντόπουλου, το οπτικοακουστικό
του Στέφανου Χατζηστεφάνου και η παρουσία της κόρης του ποι-
ητή Τζένης Βρεττάκου, μετέτρεψαν την εκδήλωση σε μια μυσταγω-
γία που καθήλωσε τους θεατές οι οποίοι παρακολούθησαν ακόμα
και όρθιοι και στο τέλος, χειροκρότησαν θερμά τους οργανωτές
και τους συντελεστές.

Ξεκίνησαν οι Ομάδες Δημιουργικής
Απασχόλησης στα ΚΑΠΗ του Δήμου

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Ξεκίνησαν και φέτος οι δραστηριότητες των Ομάδων Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Βάρης

– Βούλας – Βουλιαγμένης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη χρονιά επεκτείνονται οι δρα-
στηριότητες και στο ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Βάρης όπου οι
δάσκαλοι των ομάδων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελον-
τικά χωρίς καμία επιβάρυνση του δήμου μας.
Η συμμετοχή στις Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης του
ΚΑΠΗ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης είναι εντελώς δωρεάν για
τα μέλη του και απαιτείται συμπλήρωση σχετικής αίτησης στο γρα-
φείο του ΚΑΠΗ Ζεφύρου 2, Βούλα (09.00-13.00) και στο ΚΑΠΗ
Βάρης Τερψιχόρης 4 (9.00-12.00).
Ο Δήμαρχος Σ. Πανάς σημείωσε ότι: «Είναι προτεραιότητά μας,
παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Το-
πική Αυτοδιοίκηση, να στηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τις κοινωνικές και προνοιακές δομές του Δήμου.
Τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικά για τους πολίτες της τρίτης ηλικίας ώστε να έχουν μια ου-
σιαστική και δημιουργική κοινωνική ζωή. Τα προγράμματα των
Ομάδων Δημιουργικής Απασχόλησης ενισχύουν τη δημιουργικό-
τητα των συμμετεχόντων προάγοντας το ομαδικό πνεύμα».

Οι ομάδες που ξεκίνησαν είναι οι κάτωθι:
Ομάδα Μουσικής
Τρίτη 11:00 - 12:30 στο εντευκτήριο του ΚΑΠΗ Βούλας (Ζεφύ-
ρου 2, Βούλα)
Παρασκευή 11:00–12:30 στο εντευκτήριο του ΚΑΠΗ Βάρης
(Τερψιχόρης 4, Βάρη)
Ομάδα Βιβλίου
Ανάγνωση και σχολιασμός λογοτεχνικών βιβλίων, συζητήσεις για
κοινωνικά θέματα, διαλέξεις κ.α.
Παρασκευή 11:30 - 13:00 στο εντευκτήριο του ΚΑΠΗ Βούλας
(Ζεφύρου 2, Βούλα)
Πέμπτη 11:30 – 13:00 στο εντευκτήριο του ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψι-
χόρης 4, Βάρη)
Ομάδα ζωγραφικής
Εικαστικές δημιουργίες με σκοπό τη διοργάνωση εκθέσεων.
Τετάρτη 17:30 – 19:30 στο εντευκτήριο του ΚΑΠΗ Βούλας (Ζε-
φύρου 2, Βούλα)
Ομάδα μπριτζ
Εκμάθηση του διεθνούς αναγνωρισμένου πνευματικού παιγνιδιού
μπριτζ με στόχο τη δημιουργία ομάδων των 4 ατόμων.

Εποικοδομητική και σε πολύ καλό κλίμα
ήταν η συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Σ. Πανάς
με τους καταστηματάρχες επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Αντιδή-
μαρχος Διοίκησης, ο Αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών, ο Διευθυντής και ο
Υποδιευθυντής της Δημοτικής Αστυνομίας,
Προϊστάμενοι αρμόδιων Τμημάτων, ιδιο-
κτήτες επιχειρήσεων – καταστημάτων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτήτες και
διευθυντές ξενοδοχειακών μονάδων, Δι-
ευθυντές των οργανωμένων Ακτών του
Δήμου και Πρόεδροι των Συλλόγων επαγ-
γελματιών.
Βασικά θέματα που απασχόλησαν τη συζή-
τηση ήταν οι κανονιστικές αποφάσεις για τα
τέλη και για την χρήση πλατειών και κοινο-
χρήστων χώρων για τραπεζοκαθίσματα, οι
οποίες συμβάλλουν στην αναβάθμιση της
εικόνας της πόλης και της λειτουργίας των
επιχειρήσεων.
Ο Δήμαρχος Σ. Πανάς στην τοποθέτησή
του τόνισε ότι: «Στόχος μας είναι να στη-
ρίξουμε με κάθε τρόπο τους επιχειρηματίες
του Δήμου καθώς αυτοί αποτελούν σημαν-
τικό πυλώνα της περιοχής μας. Οι αποφά-
σεις της Δημοτικής Αρχής λαμβάνονται
πάντα με γνώμονα τόσο την αισθητική όσο
και τη λειτουργική αναβάθμιση της πόλης.

Θα ήθελα φυσικά να σημειώσω ότι φέτος
ήταν μια χρονιά υποδειγματικής λειτουργίας
των επιχειρήσεων του Δήμου μας και να ευ-
χαριστήσω τους καταστηματάρχες για τις
μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν σε
αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο που δια-
νύει η χώρα μας. Η Δημοτική Αρχή από την
πλευρά της έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον
της για την στήριξη των επιχειρηματιών της
πόλης μειώνοντας τα τέλη κατάληψης των
κοινοχρήστων χώρων και στις 3 δημοτικές
ενότητες και προχωρώντας σε έργα που άλ-

λαξαν
την εικόνα της πόλης, συμβάλλοντας έτσι
στην αρτιότερη και αποδοτικότερη λει-
τουργία των καταστημάτων».

Από την πλευρά τους οι καταστηματάρχες
και επιχειρηματίες αναφέρθηκαν σε ζητή-
ματα που τους απασχολούν και αφορούν
κυρίως τους χώρους στάθμευσης και άλλες
διορθωτικές κινήσεις που μπορούν να συμ-
βάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των επι-
χειρήσεων. Ευχαριστώντας το Δήμαρχο για
την πρωτοβουλία αυτής της συνάντησης,
σημείωσαν την ανάγκη να υπάρχει συνεχής
επικοινωνία που θα οδηγεί στην επίλυση
τυχών προβλημάτων και στην αναβάθμιση
όλων των υπηρεσιών.

Συγχαρητήρια του Δημάρχου
στους επιχειρηματίες

του South Coast

Τα συγχαρητήρια του Δημάρχου Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρου Πανά δέχ-
θηκαν οι επιχειρηματίες του South Coast
(Α' πλαζ Βούλας) για την μέχρι σήμερα λει-
τουργία των εγκαταστάσεών τους, στο
πλαίσιο της παραπάνω συνάντησης.
Συγκεκριμένα ο Σπ. Πανάς είπε πως "οι επι-

χειρηματίες έχουν πιάσει το σφυγμό της πε-
ριοχής και η συνεργασία μας μέχρι τώρα
ήταν άψογη".
Όπως είναι γνωστό, κόντρα στις οικονομι-
κές συνθήκες, το προηγούμενο καλοκαίρι
οι επιχειρηματίες επένδυσαν ένα σοβαρό
ποσόν για την ανακαίνιση και την αναβάθ-
μιση των υπηρεσιών της Α' πλαζ Βούλας.
Η συγκεκριμένη επένδυση πολεμήθηκε και
λοιδωρήθηκε σφόδρα από τους γνωστούς
- άγνωστους της περιοχής, οι οποίοι σύμ-
φωνα με τη μηδενιστική τους λογική είναι
εναντίον σε κάθε είδους επένδυση στην πε-
ριοχή.
Η εν λόγω ομάδα διέδιδε ψευδώς ότι οι
επιχειρηματίες μέσα στην Α' πλάζ Βούλας
θα ανοίξουν μπουζουκομάγαζα και θα υπο-
βαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοί-
κων.
Φυσικά, τίποτα απ' όλα αυτά δεν έγινε και
οι επιχειρηματίες λειτούργησαν σύμφωνα
με τους κανόνες οργάνωσης ακτών κολύμ-
βησης αποσπώντας τα συγχαρήτηρια του
Δημάρχου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Σπύρου Πανά.
Στη δύσκολη αυτή οικονομική περίοδο που
περνά η χώρα μας, ζητούμενο για κάθε
δήμο είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή του,
όχι μόνο για να μειώνεται ο τοπικός δεί-
κτης ανεργίας αλλά και για να εισρρέουν
έσοδα στα δημοτικά ταμεία.
Σήμερα, που η ροή των ΚΑΠ προς τους δή-
μους μειώνεται διαρκώς, θα πρέπει ο εκά-
στοτε δήμαρχος να φροντίζει ώστε, να
προσελκύει επιχειρηματίες που θέλουν να
επενδύσουν στην περιοχή και να δημιουρ-
γήσουν θέσεις εργασίας και πηγές εσόδων.
Ο δε ρόλος του Δήμου θα πρέπει να είναι
καθαρά ελεγκτικός προκειμένου όλα να γί-
νονται σύμφωνα με τους κανόνες λειτουρ-
γίας της πόλης και όχι ανασταλτικός.

Σπύρος Πανάς: Στηρίζουµε
τους επαγγελµατίες του ∆ήµου µας

Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση του Δημάρ-
χου Σπύρου Πανά με τους επιχειρηματίες
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
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παραπολιτικά

Χάνει έδαφος η διοίκηση Κορτζίδη
στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης

Βρισκόμαστε ενάμισυ χρόνο πριν τις δημοτικές εκλογές και απ'
ότι φαίνεται αρχίζει η κινητικότητα γύρω από τα δημοτικά.

Έτσι, πληροφορούμαστε ότι ελληνικιώτης που ήθελε και προφανώς
θέλει ακόμα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημοτική σκηνή
του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, προκειμένου να δει τη
"ψάρια πιάνει" έκανε δημοσκοπική έρευνα.
Κάτοικοι που "έπεσαν πάνω της" μας πληροφόρησαν πως ανά-
μεσα στις ερωτήσεις περιλαμβάνονταν:
- Η αξιολόγηση του Δημάρχου Χρ. Κορτζίδη και του έργου της
δημοτικής αρχής.
- Η αξιολόγηση των παρατάξεων και των αρχηγών τους.
- Ποιον βλέπουν ως καταλληλότερο για Δήμαρχο.
- Και τέλος υπήρχε ερώτηση για την πρόθεση ψήφου.
Αυτή η δημοσκοπική έρευνα έγινε πριν από ένα 10ήμερο. Τα απο-
τελέσματά της που διέρευσαν, κατέδειξαν ότι η Διοίκηση Κορτζίδη
στην Αργυρούπολη "χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια της",
ενώ στο Ελληνικό χάνει τις παλιές της δόξες. Επίσης, ότι υπάρχει
μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων.
Για τον Ελληνικιώτη που ήθελε να δει τι "ψάρια πιάνει", τα αποτε-
λέσματα ήταν απογοητευτικά.

Ο Δικαστικός Ακτιβισμός του ΣτΕ

Από το blog ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ αλιεύσαμε και
δημοσιεύουμε, συμφωνώντας μ' αυτό, σχό-
λιο του Δημήτρη Ράπτη σχετικά με τον ρόλο
του ΣτΕ στην ανάπτυξη.
Δημήτρης Ράπτης*: Επειδή βλέπω σχόλια
περί του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.),
αναφορικά με τον ανασχετικό ρόλο του στην
ανάπτυξη, και επειδή έχω ασχοληθεί με το
θέμα, παραθέτω μερικά σημειώματά μου, που

μπορούν να διαφωτίσουν τους ενδιαφερόμενους.
Διάβασα επιχείρημα ότι δήθεν δεν φταίει το Σ.τ.Ε., αλλά οι νόμοι
που αυτό καλείται να εφαρμόσει! Λάθος μέγα! Η αλήθεια είναι ότι
το Σ.τ.Ε. εφαρμόζει τους νόμους κατά το δοκούν, δεν φταίνε οι
νόμοι!
Π.χ. το 5ο τμήμα του Σ.τ.Ε. εφαρμόζει το άρθρο 24 του Συντάγ-
ματος μονομερώς. Το άρθρο 24 μιλάει για σύμμετρη προστασία
της "ποιότητας ζωής" και της "λειτουργικότητας" των οικισμών.
Το Σ.τ.Ε. το εφαρμόζει διεστραμμένα με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ κριτήριο
την ποιότητα ζωής, αγνοώντας παντελώς τη συνταγματική επιταγή
για εξασφάλιση της λειτουργικότητας του οικισμού!
Αν δεν έχουμε τις μαρίνες, που λένε εδώ κάποιοι, και ο πλούσιος
τουρισμός (ξένος και ελληνικός) καταφεύγει στο Κουσάντασι και
αλλαχού, ο κυρίως υπεύθυνος είναι το Σ.τ.Ε. και ο αρρωστημένος
ακτιβισμός του.
Δεν έχω δυσκολία να συμφωνήσω ότι η συμβολή του Σ.τ.Ε. στην
ανάπτυξη είναι "τεράστια"! Αλλά για τις οικονομίες της Τουρκίας
και της Βουλγαρίας, ΟΧΙ της Ελλάδας!!! "

* Ο Δημήτρης Ράπτης μετείχε επί πολλά χρόνια στα δημοτικά συμ-
βούλια της Βούλας και υπήρξε υποψήφιος Δήμαρχος.

-
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να Έτρεχαν σαν το “Βέγγο”
να προλάβουν τρεις παρελάσεις

Ηενοποίηση των Δήμων Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
είναι γεγονός πλέον αμετάκλητο.

Καιρός είναι να ενοποιηθούν και οι παρελάσεις. Να γίνεται μία
ενιαία παρέλαση σε μία τοπική κοινότητα, διαφορετική κάθε
φορά, για να μη μένει κανείς παραπονεμένος.
Έτσι, δεν θα παρατηρείται και το φαινόμενο των δημοτικών μας
αρχόντων που έτρεχαν χθες σαν τον αείμνηστο Θανάση
Βέγγο, για να προλάβουν και τις τρεις παρελάσεις. Με νέα εμφάνιση προσήλθε στην τελευ-

ταία συνεδρίαση του Δ.Σ. στον Άλιμο ο
δημοτικός σύμβουλος (και πρώην αντιδήμαρ-
χος) Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Και όταν λέμε "νέα εμφάνιση", ασφαλώς δεν μι-
λάμε για ενδυματολογική, μια και ο εν λόγω
δ.σ. της πλειοψηφίας, έρχεται καλοντυμένος και
προσεγμένος, γενικά.
Η αναφορά γίνεται για τον... καλοθρεμμένο μύ-
στακα που έφερε και ο οποίος σχολιάστηκε δε-
όντως από πολλούς.
Τον μυστακοφόρο (πλέον) κ. Γιαννακόπουλο, ο
φακός του "V" και του "Β' απαθανάτισε αμέ-
σως εκείνο το βράδυ, και απ' όσο δείχνει στη
φωτογραφία ήταν κάτι που τον ευχαρίστησε ιδι-
αίτερα.
Επί τη ευκαιρία, να πούμε πως, ο Δημήτρης Γιαν-
νακόπουλος ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής
τους Τσάγκαρη και Αλεξόπουλο, αναφορικά με
την τακτική και έγκαιρη προσέλευσή του στις συ-
νεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Σε πρόσφατη
συνεδρίαση

του δημοτικού
σ υ μ β ο υ λ ί ο υ
στον Άλιμο, ο
αντ ιδήμαρχος
Ανδρέας Κονδύ-
λης δέχθηκε
κριτική από την
πλευρά της αντι-

πολίτευσης με αφορμή τις θέσεις του στο
θέμα της καθαριότητας και την ενδεχόμενη
εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα σ' αυτήν. Η
αντιπολίτευση λοιπόν τον αποκάλεσε

"λαγό" στην υπόθεση αυτή.
Απαντώντας ο Ανδρέας Κονδύλης είπε πως,
"ούτε το ρόλο του λαγού έπαιξα ποτέ στη
ζωή μου και ιδιαίτερα στην πολιτική, αλλά
ούτε προτίθεμαι να παίξω και το ρόλο της
χελώνας, μένοντας ουραγός στις εξελίξεις
της εποχής".
Αφορμή για την ερώτηση της αντιπολίτευ-
σης ήταν η απάντηση του κυρίου αντιδη-
μάρχου σε ερώτηση που του έκανε στην
πρόσφατη μεγάλη συνέντεξή του ο Νικόλας
Κονταρίνης και η οποία δημοσιεύθηκε τόσο
στο vimaonline όσο και στο "ΒΗΜΑ" της
Αυτοδιοίκησης λίγες μέρες νωρίτερα.

Από τους πλέον συνεπείς δημοτικούς
συμβούλους, ως προς την παρουσία

τους αλλά και στην έγκαιρη προσέλευσή
τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμ-
βουλίου μέχρι τώρα, μπορούμε να αναφέ-
ρουμε τους εικονιζόμενους Αναστάσιο
Τσάγκαρη και Νικόλαο Αλεξόπουλο, οι
οποίοι ανήκουν στην παράταξη "ΑΛΙΜΟΣ,
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" και εξελέγησαν για πρώτη
φορά στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές,
με τον συνδυασμό του στηριζόμενου από τη
Ν.Δ. Νίκου Τσαμπαρλή.
Όπως κατ' επανάληψη έχουμε διαπιστώσει,
οι δύο προαναφερθέντες δ.σ., ουκ ολίγες
φορές, προσέρχονται έως και μισή ώρα νω-
ρίτερα από την προγραμματισμένη.

Μαθήματα απλότητας από τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου

"Ούτε λαγός, ούτε χελώνα" ο Ανδρέας Κονδύλης

Τσάγκαρης και Αλεξόπουλος δεν χάνουν
∆ηµ. Συµβούλιο στον Άλιµο

Με νέα εµφάνιση ο δ.σ. Αλίµου
∆ηµήτρης Γιαννακόπουλος

Άναυδοι έμειναν
οι παρευρισκό-

μενοι δημοτικοί
σύμβουλοι και δη-
μότες στο χθεσινό
δημοτικό συμβού-
λιο του Δήμου
Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης, όταν

ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μπελετσιώτης
αποκάλυψε τη... μυστική του σχέση...
Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στο δημο-
τικό σύμβουλο της συμπολίτευσης Δ. Δα-
βάκη του είπε εμφανώς στενοχωρημένος:
"Είχαμε μία σχέση Δημήτρη μου...."...
"Τον καφέ που ήπιαμε στο Dio Mio και
συζητάγαμε για το μέλλον..."...
Η πρώτη έκπληξη του σώματος και των
δημοτών, αντικαταστάθηκε από γέλια και
ακολούθησαν πικάντικα πειράγματα με κο-
ρυφαίο αυτό του δημάρχου Σπύρου Πανά
"άντε και καλούς απογόνους παιδιά!...".

Σ.Σ.: Πέραν του χιουμοριστικού του
πράγματος όμως, βγήκαν πάλι στην επιφά-
νεια οι μυστικές διεργασίες για την εκλογή
δημάρχου, αφού ο Δ. Δαβάκης όπως είναι
γνωστό ήταν υποψήφιος Δήμαρχος στις εν-
δοπαραταξιακές εκλογές μετά την παραί-
τηση του Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Η παραπάνω στοιχομυθία αποκάλυψε τί
συζητήσεις και τί συμφωνίες παίζονταν
εκείνη την περίοδο. Επίσης αποκάλυψε ότι
ο Δαβάκης δεν εμπιστευόταν τον Μπελε-
τσιώτη, πράγμα που τελικώς επιβεβαιώθηκε
και από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,
που ανέδειξε δήμαρχο τον Σπύρο Πανά.
Το παραπάνω συμβάν όμως, ακολουθεί και
ένας προβληματισμός. Πέρα από την ολί-
γων λεπτών ευθυμία που χάρισε στο δη-
μοτικό συμβούλιο, αυτό που άφησε σ'
όσους παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση
ήταν η σκέψη ότι, ενώ ο νέος καλλικρατικός
δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης έχει
τεράστια προβλήματα να λύσει, αυτοί
ασχολούνται με την πολιτική της πλατείας
και τις καφενειακές συζητήσεις του παρελ-
θόντος και τους παρόντος.
Θα πρέπει να είναι σίγουροι οι κύριοι δη-
μοτικοί σύμβουλοι πως, οι δημότες ποσώς
ενδιαφέρονται για τις προεκλογικές τους
"μαγειρικές" και τις μικροπολιτικές τους
πρακτικές, τόσο εντός όσο και εκτός δη-
μοτικού συμβουλίου.

Ανάμεσα στον κόσμο, περιτριγυρισμένος από παιδιά
και με το χέρι στην καρδιά, ο Δήμαρχος Παλαιού

Φαλήρου παρακολούθησε τηνπαρέλαση της 28ης
Οκτωβρίου.
Στο οδόστρωμα, ανεβασμένος σε ένα βήμα μόλις 20
εκατ., μόνος του, χωρίς "περίγυρο", ο πρώτος δημό-
της του Παλαιού Φαλήρου απέτεισε φόρο τιμής στους
ήρωες του 1940 και έδωσε για μία ακόμα φορά μαθή-
ματα απλότητας και ταπεινοφροσύνης.
Πράγματα, που τον καθιστούν αγαπητό και επί τρεις τε-
τραετίες δήμαρχο του μεγάλου αυτού παραλιακού
δήμου.

Η άγνωστη σχέση
του ∆. Μπελετσιώτη...



δημοτικά

BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Οκτώβριος 2012 19

Από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα εξυ-

πηρετούνται πλέον και οι ιδιοκτήτες γης
στην περιοχή Βάρης για πολεοδομικά θέ-
ματα αφού μεταφέρθηκαν οι υπηρεσίες
από την πρώην Πολεοδομία Μαρκοπού-
λου.
Μετά από συντονισμένες ενέργειες της
Δημοτικής Αρχής, εντάχθηκαν στις αρμο-
διότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρε-
σίας και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου
και τα πολεοδομικά θέματα που αφορούν
τους ιδιοκτήτες γης στην περιοχή της
Βάρης.
Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η μετα-
φορά των υπηρεσιών της πολεοδομίας,
όπου μέχρι σήμερα εξυπηρετούνταν από
την Πολεοδομία, που είχε έδρα στο Μαρ-
κόπουλο, στην αρμόδια Διεύθυνση του
Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Οι υπηρεσίες θα λειτουργούν από τη Δευ-
τέρα, 29 Οκτωβρίου 2012.
Με την εξέλιξη αυτή διευκολύνονται ιδι-
αίτερα οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς το
νέο γραφείο του Τμήματος της αρμόδιας
Διεύθυνσης του Δήμου βρίσκεται επί της
Β. Κωνσταντινού 25 στη Βάρη.
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες του Τμήματος
θα λειτουργούν:
-Για έκδοση οικοδομικών αδειών Δευ-
τέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 09.00 –
12.30
- Για αιτήσεις δημοτών προς διεκπαιρέ-
ωση καθημερινά 08.30 – 13.30

Βουλιώτης δημόσιος
υπάλληλος με αδικαιολόγη-

τες καταθέσεις

Σωρεία παραβάσεων διαπίστωσε το
Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήμα-

τος (ΣΔΟΕ) κατά τη διάρκεια ελέγχων για
την έκδοση φορολογικών στοιχείων, την
καταβολή Φ.Π.Α. και την αδικαιολόγητη
προσαύξηση περιουσιακών στοιχείων.
Ανάμεσα σε τέσσερις αγρότες από τη
Θήβα που έλαβαν εικονικά τιμολόγια
ύψους 5.467.000 ευρώ, 17 επιχειρήσεις,
μεταξύ των οποίων διαφημιστικές εται-
ρείες, επιχείρηση εμπορίας ζωοτροφών,
βιομηχανία ενδυμάτων, επιχείρηση εμπο-
ρίας ηλεκτρικών ειδών, επιχείρηση καθα-
ρισμού κτηρίων, φροντιστήρια ξένων
γλωσσών, κατασκευαστική επιχείρηση και
εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, εξέδω-
σαν εικονικά τιμολόγια ύψους
65.000.000 ευρώ, βρίσκεται και δημό-
σιος υπάλληλος, κάτοικος Βούλας, ο
οποίος είχε αδικαιολόγητες καταθέσεις
ύψους 2.679.000 ευρώ.

Δικό της Πολεοδομικό
Γραφείο απέκτησε η Βάρη

Το ιστορικό - Ο.Τ. 306 Β

Όπως αναφέραμε παραπάνω, το
1979 χαρακτηρίζεται το Ο.Τ.

306 Α ως χώρος πλατείας. Το γεγο-
νός όμως, ότι ο Δήμος Βούλας δεν
ολοκλήρωσε τη διαδικασία απαλλο-
τρίωσης όλα αυτά τα χρόνια, ανάγ-
κασε τους ιδιοκτήτες να προσφύγουν
στα Δικαστήρια ζητώντας την άρση
της απαλλοτρίωσης.
Παράλληλα, το 2009 ο τότε Νομάρ-
χης εκδίδει απόφαση και διαχωρίζει
το Ο.Τ. 306 Α σε Ο.Τ. 306 Α και
306 Β καθιστώντας το δεύτερο οι-
κοδομήσιμο. Ο Δήμος δεν προσέ-
βαλλε ποτέ αυτή την απόφαση. Ένα
χρόνο μετά, το 2010 υποβάλεται από
τον ιδιοκτήτη στην Πολεοδομία Βού-

λας φάκελος για έκδοση οικοδομι-
κής άδειας του 306 Β. Η Πολεοδο-
μία, ως όφειλε, εκδίδει την
οικοδομική άδεια τον Αύγουστο του
2011, όμως παράλληλα από την
πλευρά του Δήμου δίνεται εντολή
από τον Αναπληρωτή Δήμαρχο
Σπύρο Πανά, να διερευνηθεί η υπό-
θεση αυτή από την Νομική Υπηρεσία
και Τεχνικούς Συμβούλους.
Εν τω μεταξύ οι οικοδομικές εργα-
σίες στο Ο.Τ. 306 Β προχωρούν, με
την κοπή δένδρων και εκσκαπτικών
εργασιών. Ο αναπληρωτής δημάρ-
χου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο
του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος κ.
Δεγλερή διερευνούν πως μπορεί να
διασωθεί το οικόπεδο ως χώρος
πλατείας, ενώ κάτοικοι προσφεύγουν

στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζη-
τώντας την αναστολή της εκτέλεσης
της απόφασης του Νομάρχη και της
άδειας οικοδομής.

Από την πλευρά του ο Δήμος υποβά-
λει τις απόψεις του για την αναγκαιό-
τητα διατήρησης του οικοπέδου ως
χώρου πλατείας και το Συμβούλιο της
Επικρατείας κάνοντας δεκτές τις αι-
τιάσεις του εκδίδει προσωρινή δια-
ταγή αναστολής των εργασιών.
Η εκδίκαση της υπόθεσης θα γίνει
στο Συμβούλιο της Επικρατείας έτσι
ώστε να διαπιστωθεί αν η απόφαση
του Νομάρχη για αλλαγή του οικο-
πέδου από χώρο πλατείας σε οικο-
δομήσιμο υπήρξε σύννομη.

Το ΣτΕ αναστέλλει
την εκτέλεση
της απόφασης
του Νομάρχη

Ανατολικής Αττικής

Σήμερα, ο Δήμoς Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης, ενημερώνει τους δη-
μότες ότι, με απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, αναστέλλονται
οι εργασίες στο Ο.Τ. 306 Β στην πε-
ριοχή Πηγαδακίων.
Ειδικότερα, η υπ’αριθμ. 327/2012
απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας ορίζει ότι
αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφα-
σης 13763/1178/07/27.3.2009
του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, με
βάση την οποία διαχωρίζεται το
Ο.Τ. 306 σε Ο.Τ. 306 Α και Ο.Τ.
306 Β, μετατρέποντας το Ο.Τ. 306
Β σε οικοδομήσιμο.
Η απόφαση του ΣτΕ έλαβε υπόψη
της το γεγονός ότι το συγκεκριμένο
Ο.Τ. 306Β αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του μοναδικού ουσιαστικά
κοινόχρηστου χώρου της περιοχής
και ως εκ τούτου η υποχρέωση της
(πρώην) Νομαρχίας Ανατολικής Ατ-
τικής να συμμορφωθεί σε προγενέ-
στερη απόφαση Δικαστηρίου δεν
επέβαλε σ’ αυτήν την μετατροπή του
από κοινόχρηστο χώρο σε οικοδο-
μήσιμο.
Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης Σ. Πανάς, αναφερό-
μενος στην απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας δήλωσε
ιδιαίτερα ικανοποιημένος καθώς
με αυτή επιλύεται οριστικά ένα ου-
σιαστικό ζήτημα στην περιοχή των
Πηγαδακίων.
«Με την ανάληψη των καθηκόντων
μας, θέσαμε στόχο την επίλυση του
προβλήματος που είχε δημιουργηθεί
εδώ και χρόνια στο Ο.Τ. 306.
Ο λόγος είναι γιατί πιστεύουμε
ακράδαντα ότι οι πολίτες έχουν δι-
καίωμα σε μια πόλη πιο φιλόξενη,
πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη. Η δη-
μιουργία ενός ενιαίου μεγάλου πάρ-
κου, ζωτικής σημασίας για την
περιοχή και τους κατοίκους αποτελεί
για εμάς προτεραιότητα», τόνισε ο
Δήμαρχος.

Αναστέλλονται οι οικοδοµικές εργασίες στο Ο.Τ. 306 Β
στην περιοχή Πηγαδάκια Βούλας

ΒΑΡΗ
ΒΟΥΛΑ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

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

Ηδημιουργία πλατείας στα Πηγαδάκια της Βούλας είναι ένα θέμα που απασχολεί την πόλη
εδώ και αρκετά χρόνια.

Η διελκυστίνδα ανάμεσα σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και δήμο Βούλας τότε, σήμερα Δήμο Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης, ανάγεται στο 1979 όταν με Προεδρικό Διάταγμα το Ο.Τ. 306 Α χαρα-
κτηρίζεται ως χώρος πλατείας.
Όπως είναι γνωστό, στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή της απαλ-
λοτρίωσης, δηλαδή, της αποζημίωσης των ιδιοκτητών των χαρακτηρισμένων ως πλατεία οικοπέ-
δων. Κι εδώ αρχίζει η... περιπέτεια και ο τραγέλαφος.
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Μετά από εισήγηση του Δημάρχου Βάρης – Βούλας
– Βουλιαγμένης Σ. Πανά, πραγματοποιήθηκε συ-

νάντηση των υπευθύνων του Παιδικού Χωριού SOS
Βάρης και εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής και του
Δήμου, προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι υποστή-
ριξης του σημαντικού κοινωνικού έργου που επιτελεί-
ται σε αυτό.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθυντής των παιδι-
κών χωριών SOS Ελλάδας Γιώργος Πρωτόπαπας, ο
Διευθυντής του Παιδικού χωριού SOS Βάρης Πέτρος
Παπαδάκης, ο Διευθυντής Κοινωνικής Εργασίας &
Έρευνας Στέργιος Σιφνιός, η Δημοτική Σύμβουλος και
Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής Νανά Κάραγιαν και η
Υπεύθυνη Κοινωνικής Υπηρεσίας Ντία Νικολάου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης προτάθηκαν λύσεις
που προσφέρουν βοήθεια, μέσω των υποδομών του
Δήμου, στη λειτουργία του Παιδικού Χωριού SOS.
Από την πλευρά τους οι υπεύθυνοι των Παιδικών Χω-
ριών ευχαρίστησαν τη Δημοτική Αρχή για την πρωτο-
βουλία της να στηρίξει το έργο του Χωριού και εξήραν
τη σημαντική δράση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου η οποία το τελευταίο χρόνο έχει επιδείξει ση-
μαντικό έργο αναλαμβάνοντας μια σειρά πράξεων που
συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και πρόνοια.
Οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους σε
μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί παρουσία του
Δημάρχου προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι απο-
φάσεις που θα συνδράμουν στην καλύτερη λειτουρ-
γία του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης με τη βοήθεια
του Δήμου και των εθελοντών της Κοινωνικής Υπηρε-
σίας, ιδιαίτερα στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε.

Πρωτόκολλο κατεδάφισης για το Κέντρο Εικαστι-
κών Τεχνών και Πολιτισμού που βρίσκεται στη

Βάρκιζα, κοινοποιήθηκε στο Δήμο Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης.
Ο πρ. Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας, επί
των ημερών του οποίου το συγκεκριμένο κτίριο πήρε
τη σημερινή του μορφή, ζήτησε να μάθει ποιες θα είναι
οι ενέργειες του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς απάντησε ότι θα προ-
σφύγουν στο ΣτΕ για την αναστολή της απόφασης κα-
τεδάφισης και είναι ήδη δρομολογημένες οι ενέργειες
για τον επαναπροσδιοριμό του αιγιαλού.
Όπως είναι γνωστό μετά τις επιχωματώσεις που έγι-
ναν εδώ και χρόνια στην παραλία της Βάρκιζας πολλά
κτίσματα φαίνεται να βρίσκονται παράνομα πάνω στον
αιγιαλό.

Δημοτικό Ρεπορτάζ

Σύσκεψη για την υποστήριξη
του Παιδικού Χωριού SOS

Βάρης από το Δήμο Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης

Πρωτόκολλο κατεδάφισης για
το "Γυάλινο" της Βάρκιζας

Περισσότερες από 50 υπο-
τροφίες για οικονομικά αδύ-

ναμους μαθητές έχουν
προσφέρει δέκα φροντιστήρια
του Αλίμου, έπειτα από πρό-
σκληση της Διεύθυνσης Κοινωνι-
κής Αντίληψης του Δήμου.

Οι μαθητές θα επιλεγούν από τα
Σχολεία και τους Συλλόγους Γο-
νέων του Αλίμου, σε συνεργασία
με την Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου και θα φοιτήσουν δωρεάν
στις σχολές που προσφέρουν τις
υποτροφίες:

Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήριο «ΕΚΚΕΝΤΡΟ», Δε-
ληγιώργη 38.
«Εκπαίδευση ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ»,
Θουκυδίδου 47.
«Κέντρο Μελέτης ‘ΕΠΙΓΝΩΣΗ’»,
Υψηλάντου 28.
«Φροντιστήρια ‘ΤΟ ΣΥΜ-
ΒΟΛΟ’», λεωφ. Καλαμακίου 89.

Ξένες Γλώσσες
Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
«G. PAPAS», α) Αρτέμιδος 26, β)

λεωφ. Καλαμακίου 65.
«Ευρωπαϊκές Γλώσσες Νάντια
Καράμπελα», α) Υψηλάντου 78,
β) λεωφ. Ιωνίας 94.
«Κέντρο Ξένων Γλωσσών ‘ΕΥ-
ΡΩΓΝΩΣΗ’ ΑΛΙΜΟΥ», λεωφ.
Καλαμακίου 6.
Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
«ΠΛΑΙΣΙΟ», Μεγίστης 33 &
Νίκης.
Ξένες Γλώσσες «Μαλκογιάννη –
Μούτσου», Δεληγιώργη 69.
Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Τ.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», Λυσικρά-
τους 19.
Η δράση συμπληρώνεται από το
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Διά-
βασμα» της Ομάδας Εθελοντών
Αλίμου, με εθελοντές εκπαιδευτι-
κούς που παραδίδουν δωρεάν
μαθήματα σε μικρά γκρουπ μαθη-

τών.
Για περισσότερες πληροφορίες
και δηλώσεις συμμετοχής οι εν-
διαφερόμενοι γονείς και μαθητές
μπορούν να απευθύνονται στη
Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης
του Δήμου στο τηλέφωνο
2109883140 ή με e-mail στο so-
cialservices@alimos.gr (υπεύ-
θυνη κα Ανδριάνα Αγαπητού,
Διευθύντρια).
Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορ-
φανός και ο αρμόδιος Αντιδή-
μαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανδρέας Κονδύλης ευχαριστούν
θερμά τα φροντιστήρια και τους
εθελοντές που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα και δίνουν «μαθή-
ματα αλληλεγγύης» στις δύσκο-
λες στιγμές που ζει η κοινωνία
μας.

ΔΩΡΕΑΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
από τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης & Ξένων Γλωσσών και τους Εθελοντές Αλίμου

Από τον αντιδήμαρχο Διοικη-
τικών και Κοινωνικών Υπηρε-

σιών του δήμου Αλίμου Ανδρέα

Κονδύλη λάβαμε την ακόλουθη
ενημέρωση:
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος
μας σε συνεργασία με τη Μη Κυ-
βερνητική Οργάνωση “Απο-
στολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ” (υπεύθυνη
κα. Υπατία Αναγνωστοπούλου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρι-
κής Πανεπιστημίου Αθηνών) εξα-
σφάλισαν τον δωρεάν
εμβολιασμό για όλα τα παιδιά,
των οποίων οι γονείς είναι ανα-
σφάλιστοι και δεν διαθέτουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα καλύ-

πτει όλον τον αναγκαίο εμβολια-
σμό (πλην του BCG για φυμα-
τίωση, το οποίο απαιτεί
προηγούμενο έλεγχο θερμοαντί-
δρασης mantoux) και έχει οργα-
νωθεί ως ακολούθως:
● Ο ενδιαφερόμενος γονέας επι-
κοινωνεί με τα Δημοτικά Ιατρεία
(τηλέφωνα 2109886947,
2109886950) και κλείνει ραντε-
βού με τους εθελοντές παιδία-
τρους κυρίες Αικατερίνη Πανταζή
και Μαλαματένια Σοφιά.
● Στη συνέχεια η παιδίατρος εξε-
τάζει το παιδί, ελέγχει το μπλέ βι-

βλιάριο που προσκομίζει κάθε
γονέας και τον ενημερώνει για το
πότε θα εμβολιαστεί το παιδί του
στα Δημοτικά Ιατρεία και με ποια
εμβόλια.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία
μπορείτε να επικοινωνείτε με τα
Δημοτικά Ιατρεία (Λ. Καλαμακίου
72 και Ερεχθείου, τηλ. 210
9886947). Επισημαίνουμε ότι η
πρωτοβουλία αφορά μόνο ανα-
σφάλιστες οικογένειες, οι οποίες
δεν έχουν πρόσβαση σε δημό-
σιες υπηρεσίες υγείας.

Δωρεάν εμβολιασμό για παιδιά ανασφάλιστων οικογενειών
παρέχει ο Δήμος Αλίμου

Σε απόγνωση έχουν έρθει
συμβασιούχοι υπάλληλοι

του Δήμου Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης (γύρω στους 15),

των οποίων η σύμβαση αφού
είχε λήξει, παρέμειναν στην
υπηρεσία και πληρωνόντουσαν
παρανόμως, με το περίφημο
ΕΝΤΕΛΕΣΘΕ του δημάρχου κ.
Κορτζίδη.
Σήμερα η οικονομική υπηρεσία
προκειμένου να κλείσει την
"τρύπα" που εμφανίζεται στα
οικονομικά της, τους ζητά να
επιστρέψουν ως "αχρεωστή-
τως καταβληθέντα" γύρω στα
χίλια ευρώ, ο καθένας.
Στην περίπτωση δε που αυτό
δεν γίνει μέχρι το τέλος του
χρόνου, αφ' ενός θα υπάρξουν
προσαυξήσεις και αφ' ετέρου
θα υπάρξει και βεβαίωση του
χρέους τους στην Εφορία.
Συγκεκριμένα. Οι συμβασιού-

χοι, των οποίων επαναλαμβά-
νουμε, η σύμβαση είχε λήξει,
είχαν προσφύγει, και με την
προτροπή του δημάρχου στα
δικαστήρια ζητώντας τη μονι-
μοποίησή τους.
Δυστυχώς, δεν δικαιώθηκαν.
Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος,
τους ζητούν να επιστρέψουν το
ποσό που αφορά στη μισθο-
λογική τους διαφορά.
Βλέπετε ο κ. Δήμαρχος, εκτός
ότι τους πλήρωνε παρανόμως
με ΕΝΤΕΛΕΣΘΕ (με τον τσαμ-
πουκά του δηλαδή), τους πλή-
ρωνε και σαν μόνιμους
υπαλλήλους.
Για μία ακόμα φορά αποδει-
κνύεται πως η επιλογή του
"τζάμπα" που προσπάθησε να

εφαρμόσει λαϊκίζοντας και εξυ-
πηρετώντας την πολιτική του
ιδεολογία ο κ. Κορτζίδης δεν
εξυπηρετεί μακροπρόθεσμα κα-
νέναν.
Ούτε αυτούς τους δημότες. Αν-
τιθέτως στη συγκεκριμένη περί-
πτωση τους έφερε σε δύσκολη
θέση, αφού όλοι κατανοούμε
πόσο δύσκολο είναι να επι-
στραφούν χρήματα, κάτω από
τις σημερινές, δεινές, οικονομι-
κές συνθήκες.

Δείτε εδω την εντολή για την
επιστροφή των χρημάτων που
λάβανε οι συμβασιούχοι του
δήμου Ελληνικού-Αργυρούπο-
λης.

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Χρ. Κορτζίδης τους έδωσε λεφτά και τώρα τα ζητάει πίσω!
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ:
Καταθέτουμε ολοκληρωμένες
προτάσεις για την πόλη μας

Μετά την καταψήφιση του Στρατηγικού Σχεδια-
σμού και του Τεχνικού προγράμματος για το

2013 από το Δημοτικό Συμβούλιο τον προηγού-
μενο μήνα, η Δημοτική Αρχή συγκάλεσε δύο συ-
σκέψεις (2 & 10 Οκτωβρίου) με τους επικεφαλής
των Δημοτικών Συνδυασμών που απαρτίζουν το Δη-
μοτικό Συμβούλιο.
Ο συνδυασμός μας, παρευρέθηκε και στις δύο συ-
ναντήσεις με ευρεία συμμετοχή στελεχών του, (Γρ.
Κωνσταντέλλος, Δ. Βαμβασάκης και Ν. Ζυγούρης)
και συμμετείχε ενεργά και παραγωγικά σε μια προ-
σπάθεια να υπάρξουν χρήσιμες συγκλίσεις επί της
αρχής, μήπως τελικά καταστεί δυνατό να βγει ο
Δήμος από το σημερινό επικίνδυνο αδιέξοδο στο
οποίο έχει περιέλθει.
Χαιρετήσαμε την πρωτοβουλία που πήρε η Δημοτική

Αρχή έστω και καθυστερημένα και μετά την σχεδόν
καθολική καταψήφιση των εν λόγω θεμάτων στο

Δ.Σ, ξεκαθαρίζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις ότι
η συμμετοχή μας σε τέτοιες προσπάθειες δεν προ-
εξοφλούν επ’ ουδενί και την υπερψήφιση από τον
συνδυασμό μας των θεμάτων αυτών όταν επανέλ-
θουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν τα τελικά κεί-
μενα δεν αντανακλούν πλήρως τις θέσεις που έχουμε
επισήμως και δημοσίως εδώ και καιρό υιοθετήσει
και τα οποία αναλύσαμε με σαφήνεια στις ανωτέρω
συναντήσεις.
Επίσης δεν πρέπει και δεν μπορεί να εκληφθεί ως έγ-
κριση της μέχρι σήμερα επικίνδυνης και ατελέσφο-
ρης πολιτικής που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή και ο
επικεφαλής της, η οποία οδηγεί το Δήμο σε σειρά
αδιεξόδων και με μαθηματική ακρίβεια στην ολο-
κληρωτική διάλυση του.
Οι προτάσεις που καταθέσαμε στις συσκέψεις αυτές
και εγγράφως (τις οποίες επιμελήθηκε ο Δημ. Σύμ-
βουλος του Συνδυασμού μας, κ. Νίκος Ζυγούρης),
δίνονται στην δημοσιότητα με την ελπίδα η Δημο-
τική Αρχή στεκόμενη στο ύψος των περιστάσεων να
κάνει αυτό που επιβάλει η περίοδος που διανύουμε,
αλλά και το καλό της πόλης, έξω και μακριά από μι-

κροπολιτικούς ψηφοθηρικούς καιροσκοπισμούς και
εκλογικές ισορροπίες και πλασαρίσματα.

Ο επικεφαλής του Συνδυασμού μας, κ. Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος έκανε την ακόλουθη δήλωση για το
θέμα: «Προσήλθαμε στις συναντήσεις αυτές με διά-
θεση να βοηθήσουμε την περιοχή μας με σειρά ολο-
κληρωμένων μελετημένων προτάσεων και λύσεων
χωρίς προαπαιτούμενα και προκαταλήψεις.
Δεν υποκαθιστούμε την Δημοτική Αρχή γιατί δεν
είναι ο ρόλος μας αυτός. Θα βοηθήσουμε εκεί που
πρέπει αλλά θα σταθούμε απέναντι και σθεναρά,
όπως ήδη έχουμε κάνει σε πολλές περιπτώσεις, στις
επιζήμιες για την πόλη μας πολιτικές της Δημοτικής
Αρχής.
Λάθη και παραλήψεις της παρούσας Δημοτικής
Αρχής μπορεί να φαλκιδεύσουν και να δεσμεύσουν
το Δήμο για μεγάλο χρονικό διάστημα και κάτι τέ-
τοιο δεν θα το επιτρέψουμε, καθόσον μπορεί να
υπάρξουν μη αναστρέψιμα αρνητικά αποτελέσματα
για την πόλη μας».

Προτάσεις του συνδυασµού «Βάρη Βούλα Βουλιαγµένη Πόλεις για να Ζεις»
επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου της πόλης

Το Τεχνικό Πρόγραμμα (Τ.Π.) και το Επιχειρησιακό
- Στρατηγικό Σχέδιο (Ε.Σ.Σ) του Δήμου απεικονί-

ζει επί της ουσίας την πολιτική βούληση και το όραμα
της Δημοτικής Αρχής.
Η διοίκηση του Δήμου ουσιαστικά δεσμεύεται από τα
όσα εξήγγειλε κατά την προεκλογική περίοδο, τρο-
ποποιημένα ανάλογα με τις νέες συνθήκες οι οποίες
έχουν διαμορφωθεί. Είναι ξεκάθαρο ότι οι επιλογές
που θα γίνουν αντανακλούν την γενικότερη στρατη-
γική και τον σχεδιασμό για τα επόμενα έτη.
Χρονικά θα πρέπει να προηγηθεί η σύνταξη και ψή-
φιση του Ε.Σ.Σ το οποίο θα ορίζει τα δεδομένα, τις
κατευθύνσεις και την στρατηγική και στην συνέχεια θα
πρέπει να συνταχθεί το Τ.Π. που θα περιλάβει έργα
που θα υλοποιούν την επιλεγμένη Στρατηγική.
Η συμμετοχή της αντιπολίτευσης στο Ε.Σ.Σ είναι ου-
σιαστική προκειμένου να συναποφασιστούν η στρα-
τηγική και το όραμα του Δήμου, πρακτικά όμως ο
ρόλος της αντιπολίτευσης είναι συμβουλευτικός και
περισσότερο ελεγκτικός. Για την ορθή σύνταξη του
Τ.Π. και του Ε.Σ.Σ, είναι σαφές ότι αποκλειστικά αρ-
μόδια και υπεύθυνη είναι η δημοτική αρχή, η οποία
είναι η μοναδική που έχει στην διάθεσή της τα απα-
ραίτητα εργαλεία και στοιχεία όπως προτάσεις από άλ-
λους φορείς, δημόσια διαβούλευση, τοπικές
κοινότητες κ.λ.π.
Η «χαλαρή» συμμετοχή της αντιπολίτευσης, με σκοπό
πιθανώς να προσφέρει πολιτική κάλυψη προκειμένου
να ψηφιστεί «απλά» το Ε.Σ.Σ και το Τ.Π. όχι μόνο δεν
ωφελεί αλλά αντιθέτως σε αρκετές περιπτώσεις βλά-
πτει τον Δήμο. Τέτοιες ενέργειες υποβαθμίζουν την
αξία του Ε.Σ.Σ και του Τ.Π. και αναδεικνύουν την αδυ-
ναμία της διοίκησης να ασκήσει την διοίκηση που της
εμπιστέυτηκε με την ψήφο του ο πολίτης.
Μελετώντας το Ε.Σ.Σ το οποίο κατατέθηκε από την
Δημοτική Αρχή και καταψηφίστηκε από το Δ.Σ., κατα-
λήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία συρ-
ραφή στοιχείων των προηγούμενων Δήμων η οποία
καταλήγει σε ένα ευχολόγιο το οποίο παρουσιάζεται
χωρίς συνοχή, άτακτα και φυσικά δεν έχει καμία τύχη
να επιτύχει.
Για εμάς δεν είναι δυνατό να γίνει η σύνταξη του Ε.Σ.Σ
χωρίς να ακολουθηθεί μία διαδικασία η οποία θα τρο-
φοδοτήσει τους υπεύθυνους για την σύνταξη με τις
κατάλληλες πληροφορίες. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε
ποια διαδικασία έχει ακολουθηθεί και δεν μπορούμε
να την κρίνουμε, όπως επίσης δεν γνωρίζουμε ποιά

είναι τα στοιχεία τα οποία επεξεργάστηκε η διοίκηση.
Για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να έχουμε
συγκεκριμένες προτάσεις πέραν αυτών που περιλαμ-
βάνονται αναλυτικά στο προεκλογικό μας πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να συμβάλουμε στην
κατάρτιση του Ε.Σ.Σ προτείνουμε την παρακάτω με-
θοδολογία και τις ακόλουθες δράσεις (που μόνο λίγες
υιοθέτησε η διοίκηση στην κατάρτιση του κειμένου
που κατατέθηκε στο Δ.Σ).
Δημιουργία ομάδων μελέτης με θεματικό αντικείμενο
οι οποίες θα αποτελούνται από τα στελέχη και τους
εργαζόμενους του Δήμου ανάλογα με την ειδικότητά
τους. Ενδεικτικοί τίτλοι θεματικών ενοτήτων είναι:

- Υποδομές, έργα, τεχνολογία, Α.Π.Ε.
- Περιβάλλον, καθαριότητα, πράσινο
- Διοικητική εξυπηρέτηση, οργάνωση υπηρεσιών
- Πολιτισμός, Αθλητισμός, Παιδεία
- Κοινωνική αλληλεγγύη, πρόνοια, υποστήριξη ευ-
παθών ομάδων, απασχόληση
- Προστασία, ασφάλεια
Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης η οποία απο-
σκοπεί στην καταγραφή και ερμηνεία των βασικών πα-
ραμέτρων του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος της περιοχής.
Η ανάλυση συνίσταται να αναπτυχθεί στις ακόλουθες
επί μέρους ενότητες,
α) κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης (δημογραφικά
στοιχεία, επίπεδα κοινωνικής και οικονομικής ανά-
πτυξης) και
β) δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης (χωροταξική
πολεοδομική οργάνωση, οικιστική ανάπτυξη, ποι-
ότητα του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος).
Εδώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή δεδομέ-
νου ότι υπάρχουν στοιχεία από παλαιότερες έρευνες
των Δήμων που αποτέλεσαν τον σημερινό και δεν
είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως έχουν. Τα δε-
δομένα θα πρέπει να έχουν κοινή χρονική βάση ανα-
φοράς, να επικαιροποιηθούν και να γίνει η προβολή
των μεγεθών που θα προκύψουν στο μέλλον προκει-
μένου να προκύψουν οι πραγματικές ανάγκες.

Καθορισμός βασικών αρχών - στόχων οι οποίοι θα
προκύψουν με βάση τα προηγούμενα στοιχεία. Οι
αρχές - στόχοι αυτοί θα αποτελέσουν και την στρα-
τηγική του Δήμου και θα πρέπει να είναι εφικτοί και
τεκμηριωμένοι.

Για την δική μας παράταξη, οι βασικές αρχές (και οι
ανά αρχή στόχοι) τις οποίες ενδεικτικά προτείνουμε
είναι:

Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, εν-
δεικτικά αναφέρουμε:

Δημιουργία πάρκων και ενιαίων χώρων πρασίνου

Εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης των κεντρικών οδι-
κών αξόνων που διασχίζουν την πόλη

Παρεμβάσεις μείωσης της κυκλοφοριακής ηχορύπαν-
σης ειδικά στους μεγάλους άξονες

Ανάπλαση παραλιακού μετώπου με δημιουργία
χώρων περιπάτου και προγραμματισμός σύνδεσης πα-
ραλιακού μετώπου με τον αστικό οικιστικό ιστό της
πόλης με ουσιαστικές και ευρείες παρεμβάσεις στην
παραλιακή λεωφόρο

Δημιουργία κέντρων συνάθροισης κατοίκων και μι-
κρών τοπικών αθλητικών χώρων στις γειτονιές με
στόχο την ανάδειξή τους

Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων στις περιοχές τοπι-
κής εμπορικής κίνησης αλλά και εντός των συνοικιών

Απομάκρυνση όλων των εμποδίων φυσικών ή τεχνι-
τών από όλα τα πεζοδρόμια της πόλης ανεξάρτητα κό-
στους

Καθαριότητα και διαχείριση απορριμμάτων με τον εκ-
συγχρονισμό των υποδομών και των διαδικασιών

Δημιουργία ενιαίας κυκλοφοριακής μελέτης με στόχο
την διευκόλυνση της εσωτερικής κυκλοφορίας και την
προστασία της πόλης από την υπερτοπική κυκλοφο-
ρία των αργιών που διέρχονται εντός του αστικού
ιστού για εξοικονόμηση χρόνου

Παρεμβάσεις για τη μείωση ταχυτήτων των οχημάτων
εντός του αστικού ιστού (δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας,
σύγχρονοι μειωτήρες ταχύτητας κλπ)
Δημιουργία νέων οργανωμένων χώρων στάθμευσης
Δημιουργία απαρκών σχολικών εγκαταστάσεων και
αθλητικών χώρων εφάμιλων των προσδοκιών των

κατοίκων

Οργάνωση σε συννενόηση με τις αρμόδιες κρατικές
Αρχές σχεδίου προστασίας της πόλης από την εγκλη-
ματικότητα, χρησιμοποιόντας και τα διαθέσιμα τεχνικά
μέσα, με στόχο την διαφύλαξη της από την ρσγδαία
αυξανόμενη έκνομη δράση κακοποιών στοιχείων

Δημιουργία ενιαίας τοπικής συγκοινωνίας

Ανάπτυξη ψηφιακών τηλεματικών εφαρμογών που θα
διευκολύνουν την πρόσβαση του κατοίκου στην το-
πική και όχι μόνο πληροφορία όπως επίσης και την
συναλλαγή του με τον Δήμο

Προστασία του φυσικού διαμορφωμένου περιβάλ-
λοντος, ενδεικτικά αναφέρουμε:

Σαφή οριοθέτηση και προστασία των περιαστικών
δασών

Κατασκευή δικτύου υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης και
δικτύου ηλεκρονικής - ψηφιακής πυροφύλαξης

Αναδιοργάνωση και ενίσχυση των τοπικών δυνά-
μεων πυροφύλαξης και σε συνεργασία με τους όμο-
ρους Δήμους

Δημιουργία χώρων με ιδιαίτερη βλάστηση (πχ. πευ-
κοδάσος) με δίκτυο δημοτικών μονοπατιών για φυ-
σιολατρικές εξορμήσεις - περιπάτους και δημιουργία
χώρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Δημιουργία ενιαίας πολεοδομικής μελέτης για το σύ-
νολο του Δήμου που να διασφαλίζει τα κεκτημένα της
κάθε Δημοτικής Ενότητας

Ανακούφιση (κυρίως οικονομική) των κατοίκων, με
χρήση εναλλακτικών τρόπων εξοικονόμησης ενέρ-
γειας ανταποδοτική προς τους δημότες, ενδεικτικά
αναφέρουμε:

Τοποθέτηση Φ/Β στις στέγες των σχολείων και των
δημοτικών κτιρίων ώστε να εξασφαλίζεται με τη
χρήση τους εξοικονόμηση ενέργειας άρα και χρημά-
των για ισόποση μείωση δημοτικών τελών.

Οι προτάσεις του συνδυασμού του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

συνέχεια στη σελ. 23
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Εντοπίστηκε κι άλλο παράνομο «μίνι κα-
ζίνο» στην Αθήνα, σε συντονισμένη

αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Οι-
κονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος, το οποίο
λειτουργούσε μέσα σε κατάστημα ίντερνετ-
καφέ.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρη-
σης, αστυνομικοί του Τμήματος Προστα-
σίας Οικονομίας της Υποδιεύθυνσης
Οικονομικής Αστυνομίας, συνέλαβαν, στο
πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συ-
νολικά δεκαεπτά άτομα. Συγκεκριμένα,
πρόκειται για δυο υπευθύνους του κατα-
στήματος (έναν 59χρονο ημεδαπό και μία
37χρονη υπήκοο Καζακστάν), έναν
45χρονο ημεδαπό συνεκμεταλλευτή του
παράνομου καζίνο, έναν 47χρονο ημε-
δαπό, που εκτελούσε χρέη «τσιλιαδόρου»
και δεκατρία ακόμα άτομα (ημεδαπούς και

αλλοδαπούς, ηλικίας από 42 έως 86 χρό-
νων) που συμμετείχαν στα παράνομα παί-
γνια ως παίκτες.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης,
δύο ημεδαποί (ο ένας ιδιοκτήτης και ο
άλλος συνεκμεταλλευτής του παράνομου
καζίνο) οι οποίοι κατά τη διάρκεια του
ελέγχου απουσίαζαν.
Εντός του καταστήματος, μεταξύ άλλων,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
μία (1) ηλεκτρονική ρουλέτα δέκα θέ-
σεων
δέκα (10) οθόνες αφής
τριάντα τέσσερις (34) οθόνες ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή
σαράντα οκτώ (48) κεντρικές μονάδες
ηλεκτρονικού υπολογιστή
δέκα (10) ηλεκτρονικά παιγνιομηχανή-
ματα μεγάλου μεγέθους
πέντε (5) τηλεοράσεις
το χρηματικό ποσό των (2.340) ευρώ

τρία (3) τραπέζια ειδικά διαμορφωμένα
για την διενέργεια απαγορευμένων τυχε-
ρών παιγνίων
(347) πλαστικές μάρκες διαφόρων χρω-
μάτων μέσα σε δύο βαλίτσες
ένας (1) πλήρης εξοπλισμένος ηλεκτρο-
νικός υπολογιστής και έξι (6) κάμερες
κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
Επισημαίνεται ότι οι διευθύνοντες είχαν εγ-
καταστήσει και θέσει σε λειτουργία ειδικό
σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης,
το οποίο αποτελούσαν οι κάμερες με τον
εξοπλισμό του κλειστού κυκλώματος τηλε-
όρασης, μέσω των οποίων γινόταν κατα-
γραφή εικόνας του χώρου και των
εισερχομένων – εξερχομένων ατόμων,
προκειμένου να αποφεύγουν τους ελέγχους
των διωκτικών Αρχών.
Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα δι-
κογραφία οδηγούνται σήμερα στον κ. Ει-
σαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα απο-
σταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, ενώ τα κατασχεθέντα παιγνιομη-
χανήματα θα παραδοθούν στην Διεύθυνση
Τελωνειακών Διαδικασιών (πρώην
Ο.Δ.Δ.Υ.) για φύλαξη.

Υπενθυμίζεται ότι, με τον Νόμο
4002/2011, ο οποίος ρυθμίζει την "αγορά
των παιγνίων" και τέθηκε σε ισχύ από 22
Αυγούστου 2011, προβλέπεται ποινή κά-
θειρξης τουλάχιστον δέκα ετών σε όποιον
διεξάγει τυχερά παίγνια χωρίς άδεια. Όταν
τα παίγνια είναι τεχνικά προβλέπεται φυλά-
κιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική
ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ
ανά παιγνιομηχάνημα. Τέλος, όποιος μετέ-
χει σε τυχερό παίγνιο, το οποίο διοργανώ-
νεται χωρίς άδεια τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης μέχρι τριών μηνών και με χρη-
ματική ποινή από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Εντοπίστηκε κι άλλο παράνοµο «µίνι καζίνο» στην Αθήνα

Αστυνομικό Ρεπορτάζ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

"Κλαίω μόνο για μένα"
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Έκπληκτος παρακολούθησα τις τελευταίες ημέ-
ρες το μεγαλείο του ¨δράματος¨ που βίωσε η

βουλευτίνα του Κ.Κ.Ε, Λιάνα Κανέλλη, όταν οι
συντελεστές μιας… «εκπομπής» αποφάσισαν να
της κάνουν πλάκα.

Μεγάλη εντύπωση επίσης μου προκάλεσε το γε-
γονός πως σύσσωμος ο πολιτικός, αλλά και δη-
μοσιογραφικός κόσμος δε δίστασε να
καταδικάσει την κακόγουστη αυτή φάρσα, που
λίγο έλλειψε να στείλει τη Βουλευτή στο ψυχια-
τρείο!

Θα μπορούσα και εγώ βέβαια να γράψω μια
¨άχρωμη¨ αράδα συμπαράστασης για τη γυναίκα
και πολιτικό, Λιάνα Κανέλλη, ωστόσο (λυπάμαι
που το ομολογώ) δεν έχω καμία έμπνευση! Ίσως
γιατί τη συγκεκριμένη κυρία καθώς και πολλές
άλλες κυρίες και κυρίους που μας εκπροσωπούν
στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν τους είδα ΠΟΤΕ
να κλάψουν, έστω μία φορά, για όλα αυτά τα
δεινά που προκάλεσαν οι ίδιοι στη χώρα μας.

Δεν είδα ΠΟΤΕ να κλάψουν για την άτυχη
Μυρτώ, την κοπέλα που το καλοκαίρι που μας πέ-
ρασε έπεσε θύμα ενός λυσσασμένου ¨λαθροδο-
λοφόνου¨ στην Πάρο, ο οποίος θέλησε να
¨εκσπερματώσει¨ όλες τις αρρωστημένες σκέψεις
του στο σώμα αυτού του αθώου, ανήλικου κορι-
τσιού.

Δεν είδα ΠΟΤΕ να κλάψουν για τον άτυχο συντα-
ξιούχο, φαρμακοποιό από τους Αμπελοκήπους,
που έδωσε τέλος στη ζωή του τον περασμένο
Απρίλιο στην Πλατεία Συντάγματος. Χαρακτηρι-
στικά ήταν μάλιστα τα λόγια του αυτόχειρα, ο
οποίος λίγο πριν κάνει το απονενοημένο διάβημα
έγραψε σε ένα σημείωμα: «Η κατοχική κυβέρνηση
Τσολάκογλου εκμηδένισε κάθε ίχνος επιβίωσής
μου και επειδή δεν μπορώ να βρω το δίκαιο μου,
δεν μπορώ να βρω άλλο αγώνα αντίδρασης εκτός
από ένα αξιοπρεπές τέλος πριν αρχίσω να ψάχνω
τα σκουπίδια για την διατροφή μου».

Δεν είδα επίσης ΠΟΤΕ να κλάψουν για τα παιδιά
που πεινάνε, για τα παιδιά που στερούνται τη
μόρφωση, για τους ασθενείς που περιμένουν
αβοήθητοι και στιβαγμένοι στους διαδρόμους
των νοσοκομείων, για τους συνταξιούχους που
είδαν να τους κλέβουν τους κόπους μιας ζωής και
στη ανάγκη τους να επιβιώσουν βάζουν στην
άκρη κάθε ντροπή και υπερηφάνια και σκύβουν
μέσα στα στοιβαγμένα σκουπίδια αναζητώντας
φαγητό στα αποφάγια των συνανθρώπων τους.

Λυπάμαι, αλλά τα δάκρυα και ο πόνος δε μου πε-
ρισσεύουν… παρά μόνο για αυτούς τους ανθρώ-
πους!!

Μια απο τις μεγαλύτερες υποθέσεις
φοροδιαφυγής των τελευταίων

ετών, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αποκα-
λύφθηκε απο το ΣΔΟΕ με επίκεντρο μια…
αποθήκη στο Κορωπί.
Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυρια-
κής, η υπόθεση αφορά την εταιρεία Όρμ-
πικομ και εντοπίστηκαν εκδόσεις
εικονικών τιμολογίων, μεταφορές προ-
ϊόντων που ποτέ δεν έγιναν και ίχνη ενός
κυκλώματος που εκτεινόταν απο την
Ουγγαρία έως την Ισπανία.
Απο την έρευνα των αρχών προκύπτει ότι
μονάχα ο διαφυγών Φόρος Προστιθέμε-
νης Αξίας πλησιάζει τα 70 εκατομμύρια
ευρώ, ενω τα πρόστιμα υπολογίζονται σε
περίπου 1,3 δισεκατομμύρια.
Αδύναμος κρίκος του κυκλώματος απο-

δείχτηκε πως ήταν οι μεταφορείς των εμ-
πορευμάτων, καθώς όταν τους ζητήθηκε
από το ΣΔΟΕ να δώσουν εξηγήσεις για
τις αναρίθμητες εικονικές παραδόσεις εμ-
πορευμάτων που υποτίθεται πως είχαν
πραγματοποιήσει απάντησαν ότι ουδέ-
ποτε είχαν κάνει αυτά τα δρομολόγια.
Ώς πελάτες του κυκλώματος φέρονται

αλυσίδες καταστημάτων ηλεκτρονικών
ειδών, προμηθευτές ήταν Λευκορώσοι,
αλλά όχι μόνον, ενώ μέτοχοι φέρονται
να ήταν έλληνες υπήκοοι και μια κυπριακή
εταιρεία.
Η ερευνά του ΣΔΟΕ αγγίζει 53 μεγάλες
και μικρότερες αλυσίδες του λιανικού εμ-
πορίου.

∆ιεθνές κύκλωµα
κλοπής ΦΠΑ µε...
έδρα το Κορωπί

ΓΡΑΜΜΕΝΑ από χέρι
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Ρεπορτάζ

Τοποθέτηση λαμπτήρων εξοι-
κονόμησης ενέργειας νέας τε-
χνολογίας στα δημοτικά κτήρια
και στον δημοτικό φωτισμό (με
φωτοκινησιοαισθητήρα) ώστε
να εξασφαλίζεται με τη χρήση
τους εξοικονόμηση ενέργειας
άρα και χρημάτων για ισόποση
μείωση δημοτικών τελών.
Διερεύνηση πεδίου ανακύκλω-
σης και κομποστοποίησης
απορριμμάτων. Τα πιθανά
έσοδα θα επιστρέψουν στους
κατοίκους υπό μορφή μείωσης
τελών και στο περιβάλλον με την
δημιουργία και συντήρηση
χώρων πρασίνου.
Εξοικονόμηση ενέργειας και
πόρων από τον Δήμο με χρήση
Α.Π.Ε. και έξυπνων λύσεων φι-
λικών στο περιβάλλον, ενδει-
κτικά αναφέρουμε
Εφαρμογή της μεθόδου της οι-
κιακής ανακύκλωσης σε 2 με 3
συνοικίες της πόλης, για αύξηση
του ποσοστού ανακύκλωσης
στα Ευρωπαικά επίπεδα και δη-
μιουργία εσόδων από την απ’ευ-
θείας πώληση ανακυκλούμενων
υλικών στην αγορά
Οικονομική στήριξη των επαγ-
γελματιών του δήμου, ενδει-
κτικά αναφέρουμε:
Πάταξη του παραεμπορίου
Δημιουργία νέων οργανωμέ-
νων και λειτουργικών χώρων
στάθμευσης με ταυτόχρονη λει-
τουργία και επέκταση της ελεγ-
χόμενης στάθμευσης με
εφαρμογές τηλεματικής
Απαγόρευση των παράνομων
καντινών (κυρίως την περίοδο
του καλοκαιριού) και ειδικά στην
ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας
Γραφείο ενημέρωσης και στή-
ριξης των τοπικών επιχειρή-
σεων για χρηματοδοτικά
προγράμματα στα οποία θα μπο-
ρούσαν να ενταχθούν
Διεξαγωγή εμπεριστατωμένης
έρευνας για την επιχειρηματική
δραστηριότητα στην περιοχή
του Δήμου
Κοινωνική πολιτική για τους
δημότες, ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε:
Βελτίωση υπηρεσιών υγείας κυ-
ρίως σε υπηρεσίες πρόληψης
(διενέργεια εμβολιασμών ή προ-
ληπτικών εξετάσεων) και παρο-
χής άμεσης βοήθειας
(δημιουργία σταθμών)
Προτασία και εκσυγχρονισμός
του Ασκληπείου Περιφεριακού
Νοσοκομείου και του ΠΙΚΠΑ
Συνεργασία του Δήμου με κρα-
τικούς φορείς μέσω προγραμμα-
τικών ή άλλων συμβάσεων για
προσφορά υπηρεσιών που αφο-
ρούν την πρόληψη και την θερα-
πεία.
Ενημερωτικές εκδηλώσεις για

κοινωνικά θέματα όπως ναρκω-
τικά, αλκοολισμός, ψυχικές
ασθένειες, μεταμοσχεύσεις ορ-
γάνων κ.λπ.
Ιδρυση, κατασκευή και λειτουρ-
γία κέντρων επαγγελματικού
προσανατολισμού
Σύνδεση της τοπικής απασχό-
λησης με τις ανάγκες της τοπικής
αγοράς μέσω του Δήμου με την
δημιουργία Δημοτικού γρα-
φείου εύρεσης εργασίας
Οργάνωση δικτύου εθελον-
τών με δραστηριότητα εντός και
εκτός Δήμου
Στήριξη των ατόμων με ειδικές
ανάγκες και άτομα της τρίτης
ηλικίας, ενδεικτικά αναφέρουμε:
Εξασφάλιση πρόσβασης για
ΑΜΕΑ, ράμπες, πλατιά πεζο-
δρόμια

Προσαρμογή με σκοπό την στα-
διακή κατάργηση δημοτικών
τελών σε ΑΜΕΑ και ηλικιωμέ-
νους που διαμένουν μόνοι τους
Επέκταση του προγράμματος
Βοήθεια στο Σπίτι και σε άλ-
λους πολίτες με περισσότερες
παροχές και υπηρεσίες
Μετατροπή του Δήμου σε κέν-
τρο πολιτισμού, ενδεικτικά
αναφέρουμε:
Δημιουργία και λειτουργία πο-
λιτιστικών και πνευματικών
κέντρων τα οποία αναλαμβά-
νουν την οργάνωση πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων
Προώθηση πρωτοβουλιών για
την διατήρηση και προβολή της
τοπικής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς και των αρχαιοτήτων που
υπάρχουν στην περιοχή
Ανάδειξη της τοπικής ιστορίας
του Δήμου με εκδόσεις, δια-
δρομές περιπάτων με ξεναγή-
σεις, δημιουργία τοπικού
λαογραφικού -ιστορικού μου-
σείου και με την διοργάνωση
ετήσιου Φεστιβάλ Πολιτισμού

Να σημειωθεί ότι τα παρα-
πάνω, αποτελούν βασικά στοι-
χεία και φυσικά δεν
αποκλείουν την ύπαρξη άλλων
εξίσου σοβαρών τα οποία θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη
κατά την σύνταξη του Ε.Σ.Σ
του Δήμου.
Μετατροπή των αρχών σε στό-
χους υλοποιήσιμους και ρεαλι-
στικούς. Αυτό δεν είναι δυνατό
να γίνει σε αυτή τη φάση διότι
δεν υπάρχουν τα απαραίτητα
στοιχεία και κινδυνεύει οποι-
αδήποτε πρόταση αντί να τεκμη-
ριώνεται να καταστεί απλό
ευχολόγιο, το οποίο δεν το επι-
θυμούμε.
Απλά παραπάνω σας μεταφέ-
ραμε σκέψεις και προτάσεις- λύ-
σεις που είχαμε περιλάβει στο
προεκλογικό μας πρόγραμμα.

Ακόμη μία διεθνή πιστοποίηση απέσπασε η
Μαρίνα Φλοίσβου μετά από σχετική επι-

θεώρηση του European Foundation for Qual-
ity Management (EFQM) για την «Δέσμευση
στην Επιχειρηματική Αριστεία» (EFQM Com-
mitted to Excellence).
Η Μαρίνα Φλοίσβου έλαβε τη διάκριση εφαρμό-
ζοντας αδιαπραγμάτευτα τις θεμελιώδεις αρχές
της Επιχειρηματικής Αριστείας. Αριστεία που για
την εταιρεία ισοδυναμεί με εστίαση στον πελάτη,
προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, συνέπεια στους
στόχους, διοίκηση βάσει διαδικασιών και δεδομέ-
νων, συνεχή μάθηση, βελτίωση και καινοτομία,
ανάπτυξη και εμπλοκή των ανθρώπων της, ανά-
πτυξη συνεργασιών και τέλος έμφαση στην εται-
ρική κοινωνική ευθύνη.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρίνας Φλοίσβου,
κ. Σταύρος Κατσικάδης, δήλωσε: «Η Μαρίνα
Φλοίσβου αποσπά μία ακόμη διεθνή πιστοποίηση.
Μένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας παρέχοντας
σταθερά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ενώ στο
ίδιο επίπεδο παραμένουν και οι στόχοι που θέ-
τουμε» .
Ο EFQM, ο οποίος ιδρύθηκε το 1989, είναι ένας

Ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που

στοχεύει στην προώθηση
της ποιότητας των Ευρω-
παϊκών Επιχειρήσεων
και Οργανισμών και
μοιράζεται με τα μέλη
του τις Καλύτερες Επι-
χειρηματικές Πρακτι-
κές, μέσω πρωτο-
ποριακών δραστη-
ριοτήτων και με τη
συμμετοχή ανώτα-
των στελεχών από
ολόκληρο τον
κόσμο. Ο EFQM
σε κάθε Ευρω-
παϊκή χώρα δια-
τηρεί Εθνικό
Εταίρο. Για την
Ελλάδα και την
Κύπρο τον
επίσημο αυτό
ρόλο κατέχει
η Ελληνική
Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
(ΕΕΔΕ).

Προτάσεις του συνδυασµού
«Βάρη Βούλα Βουλιαγµένη Πόλεις για να Ζεις»

επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου της πόλης

Συνέχεια από τη σελ. 21

LAMDA Flisvos Marina A.E
H LAMDA Flisvos Marina A.E. ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων
του Τουριστικού Λιμένα Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο. Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου αξίας 50 εκ. ευρώ μετέτρεψε την μαρίνα σε έναν
σύγχρονο, υψηλών προδιαγραφών τουριστικό λιμένα με δυνατότητα 303 θέσεων ελλιμενισμού, από τις οποίες το 50% μπορεί να φιλοξενήσει θα-
λαμηγούς μήκους άνω των 35 μέτρων.
Η ταυτόχρονη ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων σε έκταση 5.700 τ.μ., με εστιατόρια, καφέ, εμπορικά καταστήματα, υπηρεσίες yachting και η ανά-

πλαση των 20 στρεμμάτων πρασίνου με φύτευση άνω των 1000 νέων δέντρων δημιούργησαν ένα έργο ξεχωριστό στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Με την πιστοποίηση της οργάνωσης και του συστήματος διαχείρισης της μαρίνας στα θέματα ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος (ISO

9001:2008 και 14001:2004), τη συνεχόμενη βράβευση της Γαλάζιας Σημαίας από το 2007, καθώς και με την πρόσφατη βράβευσή της με τις 5 Χρυ-
σές Άγκυρες, η Μαρίνα Φλοίσβου είναι η μοναδική μαρίνα στην Ελλάδα που λειτουργεί με τόσο υψηλές προδιαγραφές.
Η εταιρεία LAMDA Flisvos Marina αποτελεί κοινοπραξία των εταιρειών LAMDA Flisvos Holding A.E (LFH) (77,23%) και της Εταιρείας Τουριστικής
Ανάπτυξης (22,77%). Η δε κοινοπραξία LAMDA Flisvos Holding αποτελεί το επενδυτικό σχήμα μεταξύ LAMDA Development: 61%, Zerlan: 30%,
Alfa Ocean Developments: 9%.
Για περισσότερες πληροφορίες στο www.flisvosmarina.com

Η Μαρίνα Φλοίσβου
έλαβε τη
Διεθνή Πιστοποίηση
«Δέσμευση
στην Επιχειρηματική
Αριστεία» από τον EFQM

Μεγάλη γιορτή Επιχειρηματικής Αριστείας
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Οκτώβριος 201224


