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Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. 
Οξύτατη κριτική εις βάρος
της δημοτικής αρχής, για
κατασπατάληση του  δημοτι-
κού χρήματος!
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Αμετανόητοι διαχρονικοί ολετήρες, στερούμενοι ένδειας πολιτικού λόγου
και ντομπροσύνης, σε συνεργασία με τον πανούργο χειραγωγό που αρέσκε-
ται να παίζει και να χα�δεύεται με τις κούκλες του, έχουν επιδοθεί σε ένα

ξέφρενο πάρτι συμφερόντων, υποτιμώντας την νοημοσύνη των πολιτών. 

σελ. 5σελ. 5

Τάσος Ταστάνης.
Τα χρήματα από το  “πρασι-
νόσημο” μπορούσαν να
δοθούν και για τις κοινωνικές
ανάγκες της Τερψιθέας

σελ. 10σελ. 10

Αιμίλιος Βουγιουκλάκης
Η Κρυστάλλινη νεανική φωνή
στο Δ.Σ Γλυφάδας. Σημαντι-
κή πρόταση για την δημιουρ-
γία κάρτας Νέου Δημότη.

σελ. 3σελ. 3

H Απάντηση της Αθηνάς Λυγνού προς τον Μητροπολίτη Γλυφάδας Παύλο.

Άννα Καυκά.
Πληρώνουμε κάθε χρόνο εκα
τοντάδες χιλιάδες ευρώ φό-
ρους, δημοτικά τέλη με σχε-
δόν μηδενική ανταπόδοση.

σελ. 7σελ. 7

Η εκκλησία,
της οποίας το
ρόλο σεβόμα-
στε και
συχνά ενι-
σχύουμε το
έργο της,
έχει δικά της
καθήκοντα
να επιτελέ-
σει, που σε
καμία περί-
πτωση δεν
εμπλέκονται
με πολιτικές
δράσεις και
επιλογές. 

Ο Δήμος Γλυφάδας και η εκκλησία, σε αγαστή συνεργασία παρακά-
μπτουν την νομοθεσία και τις αποφάσεις του κράτους και επιμέ-
νουν στην μονιμοποίηση του παράνομου νεκροταφείου. 
Σφίγγει ο κλοιός σε βάρος του δημάρχου κ. Κόκκορη για την κατα-
πάτηση του βουνού  που επιμένει προκλητικά με αλαζονεία και
ρεβανσισμό να επιδίδετε σε εξάρσεις βίας κατά των πολιτών. 

σελ. 5
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Σε παλαιότερη συνέντευξη του στην
εφημερίδα Βήμα της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης είχε δηλώσει:
“Ο Κόσμος μας παρακολουθεί και μας
κρίνει”. 
Σήμερα δυο χρόνια μετά ο “δημοκρα-
τικός” δήμαρχος κ. Κόκκορης, πρώην
διευθύνων σύμβουλος της ΕΘΕΛ,
νοσταλγός της εποχής της παντοδυνα-
μίας των “Σταμουλο – Κολλάδων”,
απαντά και φέρετε το ίδιο αντιδημο-
κρατικά, όπως τότε, οι εντιμότατοι
φίλοι του. 
Ενώ ο κόσμος τώχει τούμπανο, αυτός
αποποιείται το μυστικό μνημόνιο συν-
διοίκησης που έχει υπογράψει με τον κ.
Λανδράκη, (για το οποίο πολύ σύντομα
θα οδηγηθεί να απολογηθεί στην δικαι-
οσύνη) για να του το θυμίζει κατά και-

ρούς ο εκλεκτός του συνεταίρος, όταν
δημόσια ομολογεί: Με τον Κώστα συν-
διοικούμε. 
Τοποθέτησε σε περίοπτες έμμισθες
θέσεις τους ανθρώπους του μνημονια-
κού του συνεταίρου στην διοίκηση κ.

Λανδράκη, ενώ βόλεψε κατά τον καλύ-
τερο τρόπο συγγενείς και σόγια σε
θέσεις αντιδημάρχων, έμμισθες κι
άφησε απέξω τους πραγματικούς μαχη-
τές της παράταξης. 
Στον πανικό του, έχει υποβάλλει αγω-
γές και μηνύσεις στο σύνολο του τοπι-
κού τύπου (εκτός της κηδεμονευόμενης
δημοσιογραφίας) που τολμούν και
ασκούν υπεύθυνη κριτική και ενημέρω-
ση, με σκοπό την φίμωση της ελευθερο-
τυπίας.
Επιδίδεται με απαράδεκτη αυταρχική
και απαξιωτική συμπεριφορά, με προ-
κλητικές εξάρσεις και λεκτική διάλε-
κτο πεζοδρομίου, σε απειλές, τρομο-
κρατία, εκφοβισμό και απαξίωση ,
κατά των δημοτικών υπαλλήλων, τον
οποίο το διοικητικό συμβούλιο του
Συλλόγου των Εργαζομένων  έχουν
καταγγείλλει και τον έχουν “κηρύξει”
ανεπιθύμητο. 
Απρόσκλητος ως μαινόμενος ταύρος,
μπουκάρισε με άγριες διαθέσεις στο
γραφείο του τότε δημοτικού συμβούλου
της παράταξης του Νικηφόρου Τσα-

ρούχα και του επιτέθηκε να τον
χτυπήσει, ενώ όπως μόνον αυτός
συνηθίζει και ξέρει, τον στόλισε  με
ακατονόμαστες ύβρεις και χυδαί-
ους χαρακτηρισμούς παρουσία
άλλων δημοτικών συμβούλων, γιατί
τόλμησε να έχει αντίθετη άποψη
για το μνημόνιο συνδιοίκησης με
τον κ. Λανδράκη και τις επιταγές
της ντροπής. Αποτέλεσμα του τσα-
μπουκά που δημιούργησε ήταν να
αυτοτραυματιστεί και να υποστεί
θλάση στο δεξί του χέρι. 

Οικόπεδα Παπαδημητρίου. Η πλέον
αμαρτωλή ιστορία, ένα από τα μεγαλύ-
τερα σκάνδαλα των τελευταίων χρόνων
που συντάραξαν και άφησαν ανάστατη
την τοπική κοινωνία αφού κατάφερε
αυτό που δεν κατάφεραν επί σειρά
ετών όλοι οι άλλοι δήμαρχοι που πέρα-
σαν από την Γλυφάδα και σε περίοδο
οικονομικής κατάρρευσης με την
αγορά εξαθλιωμένη, προέβη στην
υπερτιμολογημένη και παράνομη απευ-
θείας αγορά μαμούθ των οικοπέδων,
ζημιώνοντας την κοινή περιουσία των
Γλυφαδιωτών. 
Πρωτοφανή αλόγιστη σπατάλη δημο-
τικού χρήματος καταγγέλλει η αντιπο-
λίτευση, από σωρεία πρόχειρων διαγω-
νισμών και σωρηδόν απ΄ευθείας ανα-

θέσεων.
Απαράδεκτη και βίαιη συμπεριφορά
κατά του δημοτικού συμβούλου Βασίλη
Μουλακάκη, (αντίθετος με την αγορά
των χρυσών οικοπέδων) τον οποίο
δημόσια αποκάλεσε “μούλο”, ενώ σε
κατ' ιδίαν συνομιλία που είχε μαζί του
δεν παρέλειψε να του συστηθεί... όταν
απευθυνόμενος με λεξιλόγιο της Τρού-
μπας του είπε: “Να πας να γ@....ίς σε
διέγραψα”, ενώ με τραμπουκισμό
άσκησε βία και του έκλεισε δημόσια το
μικρόφωνο.  
Έκλεισε χωρίς απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου, όπως άλλωστε συνη-
θίζει, ετσιθελικά και αυθαίρετα, το
δημοτικό νεκροταφείο της πόλης, θέλο-
ντας να δημιουργήσει τετελεσμένα,
βάζοντας έτσι τους πολίτες σε οικονο-
μική δοκιμασία και διαχωρίζοντας τους
νεκρούς τους οποίους υποχρέωσε να
μεταναστεύσουν μακριά σε άλλους
δήμους (Σχιστό – Μεσόγεια), σε παιδιά
ενός κατώτερου Θεού.
Άνοιξε και πάλι επιλεκτικά το δημοτι-
κό νεκροταφείο για να ενταφιαστεί
δημοτική σύμβουλος, ενώ από αλαζο-

νεία και απερισκεψία χρέωσε τον δήμο
με πρόστιμο 100.000ευρώ. 
Δεν συμμορφώνεται κάνει του κεφαλι-
ού του και γράφει στα τελευταία των
υποδημάτων του τις αποφάσεις και
τους νόμους του κράτους. 
Σωρεία απειλές με τάσεις ρεβανσι-
σμού και εκδίκησης κατά των πολιτών
(Σε κάποιους κατοίκους έκοψε το
νερό, ενώ σε κάποιους άλλους ύστερα
από απειλές το ρεύμα)  καταγγελίες
πολιτών και μαρτυρίες των κατοίκων
Περλορέντζου – Πατσιαούρα κα.
Απείλησε εξύβρισε και αποπειράθηκε
(βγάζοντας το σακάκι του) να επιτεθεί
και να χτυπήσει τον πολίτη Τάκη Περ-
λορέντζο.
Κατασπατάληση του δημοτικού χρή-
ματος όπως πχ ( 50.000ευρώ για
σακούλες απορριμμάτων, 30.000ευρώ
για τρις κοτρόνες, 45.000ευρώ για
υλικά ξυλουργικών εργασιών (τα στοι-
χεία δείχνουν ότι δεν έφθασαν ποτέ
στον δήμο), 75.000ευρώ για επικοινω-
νιακά μέσα, 45.000ευρώ για έπιπλα
γραφείου, αυξημένες τιμές σε χρώματα
παπλώματα  και πλήθος τέτοιων ποσών
και σωρεία υπερτιμολογημένων προ>ό-
ντων που προκαλούν από την μια την
γελοιότητα κι από την άλλη την αγανά-
κτηση των πολιτών για την αλόγιστη
σπατάλη που αναρωτιούνται που πάνε
τα λεφτά τους.

Άνοιξε ύστερα από πλήθος καταγγε-
λιών λογαριασμούς με την δικαιοσύνη,
ενώ δεν παρέλειψε κι έβαλε πλάτη για
να καλύψει κάποιους επίορκους δημο-
τικούς συμβούλους, με συνέπεια αν δεν
υπήρχε η καταγγελία του ενεργού
δημότη Α. Γιαννακόπουλου, να ζημιω-
θεί ο δήμος.
Παρά τις προεκλογικές του εξαγγελίες
και τις εντυπωσιακές ατάκες ότι δήθεν
θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη όσοι
έβλαψαν οικονομικά τον δήμο, τίποτα
από αυτά δεν έγινε με συνέπεια η ατα-
ξία (Κόρακας – Κοράκου μάτι δεν βγά-
ζει) να συνεχίζεται. 
Δυο χρόνια συνδιοίκησης με τον εκλε-
κτό του συνεταίρο κ. Λανδράκη δεν
έχει να παρουσιάσει κανένα σημαντικό
έργο στην πόλη, (πλατείες, πάρκα,
παλαιό δημαρχείο) κ.λ.π είναι δωρεά
της γνωστής οικογένειας των ευεργε-
τών Μαρτίνου, της οποίας το όνομα
έντεχνα αναφέρεται με μικρά γράμμα-
τα σε περιοδικό που εκδίδει ο δήμος.
Υπαίθρια γυμναστήρια και κάποια
άλλα έργα, είναι έργα διαφόρων χορη-
γών. 
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.
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ΑΑυυττόόςς  κκιι  αανν  εείίννααιι  οορργγαασσμμόόςς......
ΟΟ  πποολλύύςς......  κκ..  ΚΚόόκκκκοορρηηςς  μμεε  ττοο  ππλλοούύσσιιοο  ββιιοογγρρααφφιικκόό......ααπποοκκααλλύύππττεεττααιι..

“Ο πολύς κ. Κόκκορης άφησε 
τα παιδιά, τους ηλικιωμένους 
και τα άτομα με ειδικές ανάγκες
χωρίς νερό και ρεύμα”.

“Επειδή διατύπωσα την άποψη
μου για το νεκροταφείο, ο κ. Κόκ-
κορης πέταξε το σακάκι του, απο-
πειράθηκε να με χτυπήσει και
έδωσε την εντολή να σταματή-
σουν να μας φέρνουν νερό”.
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“ Με τρία κεράκια, μόνο την ανά-
γνωση προλαβαίνω να διαβάσω,
τα άλλα δεν βλέπω τίποτα και
μουτζουρώνω το τραπέζι ”.

Πρωτοφανής απόπειρα προ-
πυλακισμού, ακατανόμαστες
ύβρεις και απειλές κατά του
δημοτικού συμβούλου Ν. Τσα
ρούχα, από τον μαινόμενο
δήμαρχο κ. Κόκκορη.

Με λεκτικούς χαρακτηρισμούς
της μεγάλης σχολής της Τρού-
μπας απευθύνθηκε στον δημοτικό
σύμβουλο Β. Μουλακάκη ο δήμα
ρχος κ. Κόκκορης.  Να πας να γ@
....ίς σε διέγραψα. 
Αιτία: τα χρυσά οικόπεδα.

Η θλάση στο δεξί χεράκι του
“νταή” δημάρχου κ. Κόκκορη,
είναι αποτέλεσμα των “δημοκρατι-
κών διαδικασιών” κατά του δημο-
τικού συμβούλου Ν. Τσαρούχα. 
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Θέλοντας να
συγκινήσει τα
πλήθη όπως
εκείνος ξέρει,
για μια ακόμη
φορά ο κ. Κόκ-
κορης διηγήθη-
κε την ταπεινή

του καταγωγή, πως από γιος του τσοπάνη
κατόρθωσε τελικά να γίνει δήμαρχος στην Γλυ-
φάδα. 
Πάνω στην φόρα της δακρύβρεχτης εξιστόρη-
σης του, αναφέρθηκε στην μεγάλη των ευεργε-
τών οικογένεια Μαρτίνου με την οποία τυγχάνει
να είναι κοντοχωριανοί, λέγοντας το αμίμητο
και κουφό, ότι δηλ η οικογένεια Μαρτίνου τον
εκτιμά και τον στηρίζει γιατί μοιάζει τάχα μου
με τον πατέρα τους ο οποίος και εκείνος ξεκίνη-
σε φτωχός, αλλά κατάφερε να διαπρέψει και να
γίνει ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες. 
Ήμαρτον Κύριε αλλά μήπως τον δουλεύουν και
δεν παίρνει χαμπάρι??? 
Μήπως θα πρέπει κάποιοι να τον συγκρατή-

σουν να φρονιμέψει και να του συστήσουν να
αποφεύγει τέτοιου είδους συγκρίσεις, αφού
είναι γνωστό  ότι με τα φράγκα των άλλων, όλοι
μάγκες είμαστε??? 
Μήπως θα πρέπει να του πουν ότι κάποιοι πάλε-
ψαν μόχθησαν και βγήκαν από την φτώχεια,
έγιναν πλούσιοι και τρανοί αλλά στην διαδρομή
τους δεν ξέχασαν την ταπεινή καταγωγή τους
γιατί είχαν αγάπη στην καρδιά και  με την προ-
σφορά και το φιλανθρωπικό τους έργο προς την
κοινωνία και τον άνθρωπο, έδειξαν ότι ίσως να
είναι απεσταλμένοι του Θεού κι όχι όπως αυτός
που στο απόγειο της μεγάλης του δόξας (από
γιος του τσοπάνη δήμαρχος της Γλυφάδας) το
μόνο που κατάφερε είναι να εκδικείται ακόμα
και τα παιδιά, “στερώντας τους το φως και το
νερό”. 
Γνωρίζει άραγε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας Παύλος και η μεγάλη αυτή των ευεργε-
τών οικογένεια Μαρτίνου τα κατορθώματα του
δημάρχου??? Αδιάψευστος μάρτυς της ευαι-
σθησίας και της ανθρωπιάς του, η μαρτυρία
των παιδιών.

Θου Κύριε φυλακήν τω στόματί  μου!! !

Η Κρυστάλλινη νεανική
φωνή στο Δ.Σ Γλυφάδας.
Κάρτα Νέου Δημότη: 
Μια σημαντική 
πρόταση από τον 
Αιμίλιο Βουγιουκλάκη

ΣΣτις ενδιαφέρουσες τοποθετή-
σεις στην τελευταία συνεδρία-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυ-
φάδας συγκαταλέγεται η πρόταση για τη δημιουργία κάρτας
νέου δημότη, που έθεσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Νέων της πόλης, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης. 
«Μία τέτοια πρωτοβουλία από το Δήμο Γλυφάδας, θα ανα-
κούφιζε 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».
Όπως διευκρίνισε στη συνέχεια ο κος Βουγιουκλάκης μια
τέτοια ενέργεια προIποθέτει - πέραν του Συμβουλίου Νέων
της Πόλης- τη σύμπραξη και τη συνεργασία του Εμπορικού
Συλλόγου, καθώς και του Δήμου Γλυφάδας. «Μπορούμε να
εκδώσουμε κάρτες που οι κάτοχοί τους να τυγχάνουν εκπτω-
τικών και λοιπών προνομίων στα βιβλιοπωλεία, στα γυμνα-
στήρια, σε καταστήματα, προγράμματα μαθητείας, κινηματο-
γράφους, βιβλιοθήκες και σε λοιπές υπηρεσίες της πόλης μας.
Πρέπει όλοι οι φορείς να στραφούν στη νέα γενιά , που σήμε-
ρα το μέλλον της φαντάζει δυσοίωνο όσο ποτέ», τόνισε. 
Παράλληλα γνωστοποίησε ότι τη συγκεκριμένη πρόταση την
είχε καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και πριν από δύο
χρόνια, χωρίς όμως να προχωρήσει ποτέ, παρότι τότε είχε
τύχει της ομόφωνης αποδοχής του σώματος. «Τώρα όμως
είναι επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθεί. Είμαι βέβαιος πως με
τη βοήθεια όλων θα κάνουμε πράξη μία σημαντική κοινωνική
παρέμβαση για τη νεολαία της πόλης μας. Εμείς θα κάνουμε
τα πάντα προς αυτήν την κατεύθυνση», επεσήμανε.

Αιμίλιος Βουγιουκλάκης

ΟΟ
τίτλος του δημοσιεύματος της εφη-
μερίδας Parapolitika που βλέπε-
ται, με μια μικρή αλλαγή και την

προσθήκη ενός οριστικού άρθρου θα μπο-
ρούσε να αντικατοπτρίζει πλήρωςτην
αυριανή πραγματικότητα. 
Το δημοσίευμα αναφέρετε στον δήμο μας
που παρά την οικονομική κρίση φαίνεται
να διαχειρίζεται απλόχερα και με άνεση τα
χρήματα του Γλυφαδιώτικου λαού και να
ψωνίζει ακριβότερα όλων των άλλων
δήμων της χώρας χωρίς όμως κάποιοι να
αναλογιστούν μήπως αυτά τα προ>όντα που
αγοράζει ο δήμος Γλυφάδας μπορεί να είναι επώνυμα (συνεπώς ίσως και ακριβότε-
ρα) κι όχι από πανέρι.. 
Έτσι πριν κάποιοι ξεστομίσουν όλα αυτά τα μπινελίκια που ακούγονται θα μπορού-
σαν να κάνουν μια έρευνα για να δουν αν τα γάντια που αγόρασε ο δήμος μας με τρι-
πλάσια τιμή μονάδος είναι επώνυμα, (ας πούμε Pier Garden ή Calvin Klein κ.α) κι
όχι της πλάκας???
Θα μπορούσαν ίσως να κάνουν μια έρευνα αγοράς για να δουν αν τα γυαλιά και οι
μάσκες που αγόρασε ο δήμος για τους εργαζόμενους με περίπου δεκαπλάσια τιμή
μονάδας, είναι κι αυτά επώνυμα, (Rein ban, Valentino, Batman κ.α) κι όχι σαν αυτά
που κρέμονται από τα μανταλάκια στα περίπτερα??? 
Πέρα όμως από το χιούμορ και την πλάκα μήπως όμως θα πρέπει να εστιάσουμε την
προσοχή μας στις μάσκες??? Μήπως θα πρέπει να πέσουν οι μάσκες για να δούμε
την τιμή τους??? 
Όσο για τις τρεις κοτρόνες θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο δήμος κατόρθωσε να
τις κάνει διάσημες αφού τις πλήρωσε για μάρμαρα και έργα τέχνης με 30.000€ . 
Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι: Είμαστε για γέλια ή για κλάματα??? 
Σαν δε ντρέπονται ορισμένοι.

. . . τους,  με τις κοτρόνες!! !
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ΠΠαρά την σκληρή κριτική που έχω πολιτικά
ασκήσει στον αρχιδήμαρχο Γλυφάδας κ.

Στέλιο Λανδράκη, ποτέ δεν εξέφρασα προσωπι-
κή γνώμη και άποψη. 
Σήμερα μετά τόσα χρόνια παρουσίας του κ. Λαν-
δράκη στα δημοτικά δρώμενα θα τολμούσα να
πω ότι ο κ. Λανδράκης είναι ένας “Άγιος άνθρω-
πος”, μάλιστα ενστερνίζομαι με θέρμη πολλά
από αυτά που υποστηρίζει, όπως όταν λέει ότι
ήρθε στον δήμο “πλουσιότερος και έφυγε φτω-
χότερος”.
Αν είναι δυνατόν. 
Έπαθε νίλα ο άνθρωπος. Έβαλε κι από την τσέπη του. 
Τουλάχιστον για την εντιμότητα του, δεν μπορεί να αμφιβάλει κανείς. 
Ποιός θα μπορούσε να φανταστεί  ότι κινδύνευσε, να μείνει και τσέτουλας?
Ε ρε κάτι άσχημα παιγνίδια που παίζει η ζωή. 

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε ΔΣ Γλυφάδας, 
Ύστερα από την παράνομη φερόμενη
διαγραφή μου η οποία θα αποδειχτεί στα
αρμόδια όργανα εν καιρώ, έχοντας
ώριμη σκέψη και ήσυχη τη συνείδησή
μου, με την παρούσα  δήλωση σας γνω-
στοποιώ ότι από σήμερα, ανεξαρτητο-
ποιούμαι από την δημοτική παράταξη
της «πλειοψηφίας» (ΔΥΝΑΤΗ
ΓΛΥΦΑΔΑ), με την οποία εκλέχτηκα
Δημοτικός Σύμβουλος  του Δήμου Γλυ-
φάδας. 

Από σήμερα και στο εξής δεν ανήκω πια στη Δημοτική παράταξη στην οποία
έθεσα τον εαυτό μου και αγωνίστηκα για τη νίκη του συνδυασμού με όλες μου
τις δυνάμεις και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί πίστεψα στις αξίες και στα ορά-
ματα, τα οποία αυτή ευαγγελιζόταν. Δυστυχώς οι ελπίδες και οι προσδοκίες μου
διαψεύστηκαν από το Δήμαρχο κ. Κώστα Κόκκορη. 
Όμως με πικρία αναγκάστηκα να πάρω αυτή την απόφαση. Ο βασικός λόγος
ήταν ότι δεν βρήκα την απαιτούμενη ανταπόκριση και δημόσια στήριξη από
συναδέλφους μου της συμπολίτευσης, σε θέματα διαφάνειας και λειτουργίας
της παράταξης που έθεσα κατ’ επανάληψη και ήταν αυταπόδεικτα ορθά. Ας
κριθούμε όλοι από τους συμπολίτες μας. 
Μπορώ  να αναφέρω λεπτομερώς και άλλους λόγους που συνεπικούρησαν και
με οδήγησαν σε αυτή μου την απόφαση. Απλά σας επισυνάπτω τη δήλωσή μου
αμέσως μετά τη φερόμενη διαγραφή μου, η οποία τα λέει όλα. 
Προτίμησα τη λύση της ανεξαρτητοποίησης, γιατί πιστεύω ότι απέναντι στην
αυταρχικότητα του Δημάρχου θα έχω τη δυνατότητα με πλήρη ελευθερία σκέψης
και αδέσμευτη δράση, να υπηρετώ το Δήμο όπως εγώ το φαντάζομαι και όπως
εγώ το επιθυμώ. 
Η πολιτική και κοινωνική μου παιδεία, η  επαγγελματική  μου πορεία και η
ευθιξία, μου επέβαλλαν να ανεξαρτητοποιηθώ. 
Με την απόφασή μου αυτή, πιστεύω ότι θα έχω μεγαλύτερη δυνατότητα να εκτε-
λώ το καθήκον μου σύμφωνα με τη συνείδησή μου, τόσο απέναντι στον τόπο μας,
όσο και στους συνδημότες μου, που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους καθώς
με εξέλεξαν στο τιμητικό αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου και στους οποίους
οφείλω να λογοδοτώ με τις πράξεις μου. 
Παραμένω στα έδρανα του Δημοτικού συμβουλίου ως ανεξάρτητος δημοτικός
σύμβουλος, τιμώντας την ψήφο των συμπολιτών μου, ως ύστατη πράξη αντί-
στασης, στην ακολουθούμενη από το Δήμαρχο μη χρηστή διοίκηση με αδιαφά-
νεια,σπατάλες, εκβιασμούς και εκφοβισμούς που έρχονται σε αντίθεση με το
χαρακτήρα μου και την αξιοπρέπειά μου.
Η δήλωσή μου αυτή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ.4 του
Ν. 3852/2010 και παρακαλώ να αναγνωσθεί στο ΔΣ του Δήμου. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
του δημοτικού συμβούλου Βασίλη Μουλακάκη.

ΣΣ
την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισε πρόσφατα να παρα-
πέμψει την υπόθεση της θεώρησης των ενταλμάτων πληρωμής για τα οικό-
πεδα περιοχής ΚΑΡΒΕΛΑ το 7ο Τμήμα του. Όπως είναι γνωστό, η αρμό-

δια Επίτροπος που ασκεί τον έλεγχο στη Γλυφάδα, είχε αρνηθεί δύο φορές να
θεωρήσει τα εντάλματα, με ένα πολύ ισχυρό σκεπτικό.
Σύμφωνα με το νόμο, το θέμα παραπέμφθηκε στο Κλιμάκιο του 7ου Τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο με την 48/2012 πράξη του έκρινε ότι πρέπει να
θεωρηθούν τα εντάλματα πληρωμής. Στην κρίση αυτή οδηγήθηκε, παρότι ο αρμό-
διος Αντιεπίτροπος Επικρατείας ήταν αντίθετος και οι αποφάσεις της Οικονομι-
κής Επιτροπής του Δήμου, με τις 97/2012 και 98/2012 πράξεις, είχαν ακυρωθεί από
τον Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από προσφυγή της κ. Αθη-
νάς Λυγνού.
Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για το αυξημένο τίμημα αγοράς και την νομιμό-
τητα των διαδικασιών που είχαν προηγηθεί, κατέθεσαν αίτηση ανάκλησης της
48/2012 πράξης του Κλιμακίου, τόσο ο Γεν. Επίτροπος Επικρατείας όσο και η κ.
Αθηνά Λυγνού. Οι αιτήσεις αυτές ήταν η αιτία να φτάσει το θέμα μέχρι την Ολο-
μέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δυστυχώς και ενώ όλα αυτά που προαναφέραμε ήταν σε εξέλιξη, ο κ. Δήμαρχος
προχώρησε, παραμονές της Παναγίας, στην εκταμίευση του μεγαλύτερου μέρους
των χρημάτων, που το σύνολό τους είναι περίπου 9.000.000 € . Με την πράξη του
αυτή υλοποιεί μια ασύμφορη αγορά για το Δήμο, σε μια περίοδο που η κτηματα-
γορά έχει καταβυθιστεί και οι αγοραπωλησίες γίνονται κάτω και από την αντικει-
μενική αξία των ακινήτων, ζημιώνοντάς τον σχεδόν 3.000.000€.
Ενώ συγκάλεσε εσπευσμένα την Οικονομική Επιτροπή στις 13/8/12 για να εγκρί-
νει εκ νέου τις δαπάνες, εν τούτοις πλήρωσε με εντάλματα και συμβόλαια που στη-
ρίζονται στις ήδη ακυρωμένες αποφάσεις που προαναφέραμε.
Παράλληλα, η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Εισαγγελίας Δίωξης Οικονομι-
κού Εγκλήματος, όπου έχει σχηματισθεί ογκωδέστατη δικογραφία. Πολυσέλιδο
υπόμνημα όπου αναφέρεται το ιστορικό επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης των
οικοπέδων, αλλά και των διαδικασιών που επέλεξε η Δημοτική Αρχή για την απ’
ευθείας αγορά τους, καθώς και για όλες τις πιθανές παραβιάσεις της σχετικής
νομοθεσίας έχει καταθέσει από το καλοκαίρι η Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ κ. Αθηνά Λυγνού. Συμπληρωματικά επίσης έχει υποβάλλει όσα
στοιχεία προέκυψαν μέχρι σήμερα.
Για το ίδιο θέμα έχει καταθέσει σχετικά, στην αρμόδια Εισαγγελέα, και ο πρώην
Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δ. Καραπάνος. Από τότε που ξεκίνησε η όλη δια-
δικασία της απ’ ευθείας αγοράς, έχει δημοσιεύσει επιστολές και έχει ασκήσει
παρεμβάσεις στα αρμόδια όργανα, θέτοντας τεκμηριωμένα τα ζητήματα του ιδιο-
κτησιακού, του υπερβολικού τιμήματος και της νομιμότητας των αποφάσεων.
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών έχει οριστεί Δημοσιονο-
μική Ελέγκτρια για την συγκεκριμένη αγορά στο Δήμο Γλυφάδας, η οποία ήδη
ασκεί τον έλεγχό της για να καταθέσει σύντομα σχετικό πόρισμα. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι με το έγγραφο διορισμού της καλείτε να διευκρινίσει όλες της πτυχές
της υπόθεσης, με τη σημείωση ότι έχουν ανακύψει σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη
νομιμότητά της και ότι πιθανόν έχουν αποκρυφτεί στοιχεία.
Για αυτό το σημαντικό ζήτημα της πόλη μας θα συνεχίσουμε να ασκούμε τον έλεγ-
χο που επιβάλλει ο ρόλος μας και να δίνουμε με συνέπεια τη μάχη, ως ΑΝΟΙΧΤΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, μαζί με όσους έχουν το ίδιο ενδιαφέρον. ώστε:
Να ολοκληρωθεί η επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης και να διασφαλιστεί ότι τα
ΟΤ 464 και 472 περιοχής ΚΑΡΒΕΛΑ θα παραμείνουν ως κοινόχρηστοι χώροι.
Να προστατευθούν τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών και να αποζημιω-
θούν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες σύμφωνα με το νόμο και με αντίτιμο που να είναι στην
πραγματική σημερινή αξία των οικοπέδων.
Να αποδοθούν όλες οι πειθαρχικές, οι αστικές και οι ποινικές ευθύνες, σε όσους
αποδειχθεί ότι παραβίασαν το νόμο και έβλαψαν το Δήμο.
Με εκτίμηση
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
«ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΒΕΛΑ.

”Ανδρός χαρακτήρ εκ λόγου γνωρίζεται”.



Ãëõöáäéþôçò Ãëõöáäéþôçò Νοέμβριος   2012 5

ΤΤην αλόγιστη σπατάλη των χρημάτων των
Γλυφαδιωτών από τη διοίκηση του

Δήμου, ανέδειξε κατά τη χθεσινή συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης ο
Βουλευτής και δημοτικός σύμβουλος  Γλυφά-
δας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. 
Με μια σειρά εγγράφων, που πιστοποιούσαν
τους ισχυρισμούς του, ο κος Βαρβιτσιώτης
άσκησε δριμύτατη κριτική στο Δήμαρχο για
το γεγονός ότι, εκτός κλίματος εποχής, δαπα-
νά εξωφρενικά  ποσά από τα ταμεία του

Δήμου για  μίσθωση ακινήτου, καθώς και για προμήθειες, τη στιγμή που θα μπο-
ρούσε να προβεί σε οικονομικά πολύ πιο συμφέρουσες ενέργειες.  
Ειδικά για το πρώτο θέμα , επικαλούμενος  καταγγελία δημοτικού συμβούλου -
εκλεγέντος με την πλειοψηφούσα παράταξη- περί φωτογραφικού διαγωνισμού
και παραποίησης κειμένου δημοπρασίας στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά:  «Δεσμεύσατε το Δήμο να πληρώνει 12 χρόνια νοίκι για ένα κτίριο που δεν
ξέρουμε καν το σχέδιο, την έκταση και την κατάστασή του. Επιβαρύνατε τους δημό-
τες  με ένα ποσό άνω των 2.000.000 ευρώ, τη στιγμή που με τις σημερινές τιμές της
κτηματαγοράς θα μπορούσαμε  να αγοράσουμε  ή και να οικοδομήσουμε ένα, με
πολύ χαμηλότερο αντίτιμο” και συμπλήρωσε: «Σας είχα επισημάνει εξ αρχής τη
σημασία και την προσοχή που οφείλουμε να επιδεικνύουμε στα ζητήματα διαφά-
νειας, ειδικά όταν διαχειριζόμαστε τα χρήματα των πολιτών. Δυστυχώς όμως οι
πράξεις σας δείχνουν το αντίθετο . »
Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο κος Βαρβιτσιώτης , σημείωσε ενδεικτικά ότι
«για 4 κοτρόνες» που τοποθέτησε ο Δήμος στις εισόδους της πόλης, χρέωσε τους
δημότες με 30.000 ευρώ, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα αποδεικτικά.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επανέφερε  και το ζήτημα του παρεμπορίου
στην πόλη, το οποίο έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε βάρος των καταστη-
ματαρχών της περιοχής, καθώς και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης που
παρουσιάζει σήμερα η Γλυφάδα. Παρέθεσε μάλιστα στο σώμα και μια σειρά
φωτογραφιών, που είχε συλλέξει εκείνη τη μέρα από διάφορα σημεία, για να
καταδείξει την ανικανότητα του δήμου στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις καταγγελίες του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη προ-
κλήθηκε στο σώμα δυσφορία και αντίδραση προς τη διοίκηση του δήμου.

«Πρωτοφανής σπατάλη στο Δήμο Γλυφάδας»

ΓΓ
ια άλλη μια φορά ο σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης Γλυφάδας κ.κ. Παύλος καταφέρ-
θηκε λεκτικά σε βάρος της Προέδρου των

ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ κ. Αθηνάς Λυγνού,
αλλά και του επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-
τευσης. Πολιτικολογώντας. Κατά την ομιλία του
την Κυριακή 18/11/12, στα εγκαίνια της Φιάλης
Αγιασμού του Αγ. Τρύφωνα που κατασκεύασε ο
Δήμος, έπλεξε το εγκώμιο της παρούσας Δημοτι-
κής Αρχής και κατηγόρησε τους προαναφερθέ-
ντες, ενώ ήταν απόντες, ότι δεν θέλουν να λυθούν
τα προβλήματα της πόλης και αντιδρούν με μικροπαραταξιακά κριτήρια στην
κατασκευή του παράνομου νεκροταφείου. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι τους είχε
καλέσει να συζητήσουν το θέμα για να βρεθεί κοινή γραμμή δράσης πριν το εγχεί-
ρημα στο βουνό, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν. 

Μέχρι τώρα στις τοποθετήσεις μας σταθήκαμε με διακριτικότητα απέναντι στη
στάση του Μητροπολίτη Γλυφάδας στην υπόθεση του νεκροταφείου. Δεν επιδιώ-
ξαμε ποτέ την αντιπαράθεση, παρά το γεγονός ότι μας έφερε πολλές φορές σε
δύσκολη θέση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του σε βάρος μας. Η εκκλησία, της
οποίας το ρόλο σεβόμαστε και συχνά ενισχύουμε το έργο της, έχει δικά της καθή-
κοντα να επιτελέσει, που σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκονται με πολιτικές δρά-
σεις και επιλογές. Επειδή όμως η κατάσταση έχει πλέον εκτραπεί, για αυτό θέλου-
με να θέσουμε τα παρακάτω καίρια ζητήματα:
Το Σύνταγμα της χώρας, οι αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων, το ισχύον θεσμι-
κό και νομικό πλαίσιο για τον Υμηττό και οι δικαστικές αποφάσεις που απαγο-
ρεύουν την κατασκευή νεκροταφείου στην περιοχή που επιλέχτηκε, είναι σεβαστά
από τον Μητροπολίτη Γλυφάδας, ναι ή όχι; Και αν ναι, τότε γιατί συμμετέχει και
καλύπτει την κατάφορη παραβίασή τους;
Η πρακτική της καταπάτησης δημόσιας δασικής έκτασης και η αδιαφορία στις
έγγραφες υποδείξεις και απαγορεύσεις, τα Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής -
Απομάκρυνσης Αυθαίρετων Κατασκευών των αρμόδιων υπηρεσιών, συνάδουν με
τις αρχές και το ρόλο της εκκλησίας μας; Επειδή κάθε Χριστιανός γνωρίζει πως
όχι, τότε γιατί ο Μητροπολίτης Γλυφάδας συμμετέχει και πρωτοστατεί;
Η συμμετοχή στη μυστική προετοιμασία, διοργάνωση και εκτέλεση της επιχείρη-
σης καταπάτησης έκτασης στο βουνό, που οργάνωσε η Δημοτική Αρχή κρυφά από
το Δημοτικό Συμβούλιο και θα ζήλευαν επαγγελματίες καταπατητές καθώς και η
αυθαίρετη τοποθέτηση ΠΡΟΚΑΤ εκκλησίας, είναι μέσα στα καθήκοντα ενός
Μητροπολίτη και προάγουν το έργο της εκκλησίας; Ή μήπως η επίκληση της νομι-
μότητας κατά το δοκούν, όπως στην περίπτωση των λεγόμενων βανδαλισμών στον
ίδιο χώρο, όταν πρώτα έχει παραβιαστεί κατάφορα με τις παραπάνω πράξεις,
είναι το καλό παράδειγμα προς τους πολίτες;
Οι μεταμεσονύχτιες ταφές μέσα στα μπάζα του καταπατημένου χώρου, που παρα-
βιάζουν τους κανόνες της εκκλησίας και προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών, δεν
είναι σοβαρός λόγος να αντιδράσει ο Μητροπολίτης Γλυφάδας; Αν μάλιστα δεν
έγιναν με την έγκρισή του, τι έκανε για τους παρανομούντες ιερείς; Ή μήπως έχει
αποδεχθεί τη λογική ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Το πρόβλημα του νεκροταφείου είναι τεράστιο για την πόλη μας. Μετά τους αγώ-
νες που αναπτύξαμε, όλες οι δυνάμεις αλλά και την ανάδειξη του θέματος που
έγινε, έστω και ανορθόδοξα, από την αυθαίρετη επιλογή, η πολιτεία αναγκάστη-
κε να δρομολογήσει κάποιες λύσεις. Με τους νόμους 4030/11 και 4042/12 επιτρέ-
πεται η επέκταση του νεκροταφείου Αργυρούπολης και παραχωρούνται στη Γλυ-
φάδα τουλάχιστον δύο στρέμματα, προφανώς ως ενδιάμεση λύση. Επίσης με το
νόμο 4062/12 προβλέφθηκε η δυνατότητα χωροθέτησης νεκροταφείου στο χώρο
του πρώην αεροδρομίου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο, με το σχεδιασμό που θα ακο-
λουθήσει, για διαδημοτικό νεκροταφείο.
Γιατί ο Μητροπολίτης μας δεν στηρίζει αυτές τις νόμιμες δυνατότητες και επι-
μένει στην παράνομη καταπάτηση δημόσιου και δασικού χώρου στο βουνό,
συμπορευόμενος με τις απόψεις και τακτικές της Δημοτικής Αρχής που δίνουν
άλλοθι σε όσους σχεδιάζουν μεγάλες μπίζνες για την οικοδόμησή του; 
Ο κάθε καλοπροαίρετος πολίτης ας κρίνει αυτή την τακτική.
Με εκτίμηση
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
«ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Ή  Π Α Π Π Α Σ  Π Α Π Π Α Σ  Ή  Π Α Π Π Α Σ  Π Α Π Π Α Σ  
ή  Ζ Ε Υ Γ Α Σ  Ζ Ε Υ Γ Α Σ .ή  Ζ Ε Υ Γ Α Σ  Ζ Ε Υ Γ Α Σ .

ΕΕκκννεευυρριισσττ ιικκήή  σσιιωωππήή!!

ΜΜε ελάχιστες εξαιρέσεις οι περισσότεροι δημοτικοί
σύμβουλοι της συμπολίτευσης και όχι μόνο, έχουν

παραδοθεί στην υποτονική τακτική του κ. Κόκκορη. 
Σήμερα παρότι υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα, για τα
οποία θα έπρεπε να υπάρχουν έντονες φωνές διαμαρτυρίας
στις δημοτικές συνεδριάσεις, εν τούτοις, παρακολουθείς
μια απίστευτη χαλαρότητα, έναν ανησυχητικό εφησυχασμό
που σε κάνει να σκέπτεσαι και να αναρωτιέσαι αν κάποιοι
εκφράζουν την αποδοκιμασία τους, με την τακτική της μουγκής διαμαρτυρίας. 

ΜΜεεττάά  ααππόό  μμιιαα  εεππιιττυυχχηημμέέννηη
κκααρριιέέρραα  σσεε  ΕΕΘΘΕΕΛΛ  κκααιι   ΔΔήήμμοο
ΓΓλλυυφφάάδδααςς,,   εεππέέσσττρρεεψψαα  σσττοονν

φφυυσσιικκόό  μμοουυ  χχώώρροο..       

Ας όψεται ο
Γιαννακόπουλος
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Με αφορμή την πρόσκληση του Δημάρχου προς
τους δημότες  σε μια σειρά συναντήσεων για συζή-
τηση επί του προIπολογισμού και του τεχνικού προ-
γράμματος θέλω να δηλώσω τα εξής:
Πολύ όψιμα αποφάσισε να παραστήσει τον δημο-

κρατικό, ο αυταρχικός Δήμαρχος.
Αυτός  δεν είναι που εκφοβίζει και εκβιάζει στέλ-
νοντας την πολεοδομία για ελέγχους, που διακόπτει
την παροχή νερού και μεθοδεύει και διακοπή ρεύ-
ματος τώρα σε συνδημότες μας, πάντα μέσω «τυχαί-
ων» καταγγελιών σαν ηθικός αυτουργός επειδή
έχουν αντίθετη πολιτική άποψη; 
Μετά από τόση σπατάλη δημόσιου χρήματος με
υπερτιμημένη αγορά οικοπέδων,φωτογραφική ενοι-
κίαση χώρων του δήμου, πληθώρα προμηθειών σε
διπλάσιες έως και τριπλάσιες τιμές από τις τρέχου-
σες του εμπορίου και πολλά άλλα δεινά που έχει
υποβάλλει τη Γλυφάδα έχει το πολιτικό  θράσος να
καλεί τους δημότες σε συνδιαμόρφωση αποφάσεων;
Μήπως πρέπει να το θεωρήσουμε αστείο; 

Η αλήθεια είναι ότι με έπιασε γέλιο όταν είδα την
πρόσκληση σε δημοκρατικές διαδικασίες τις οποίες
ποτέ δεν εφάρμοσε στη παράταξή του.
Δύο λέξεις μου έρχονται στο μυαλό. ΚΟΡΟMΔΙΑ
ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ.
Οι Γλυφαδιώτες  έχουν γνώση,νου και προπάντων
μνήμη για όσα έχει διαπράξει ο κύριος Κόκκορης.
Θεωρώ ότι η παρουσία του θα καταγραφεί  σαν
μια κακή ανάμνηση στα πολιτικά δρώμενα της Γλυ-
φάδας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

O ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ κ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ

Είναι νόμιμο και ηθικό, η σύντροφός σας, δικηγόρος,
ΔΑΡΑ Παναγιώτα, να παρέχει νομικές και δικηγορι-
κές υπηρεσίες με πάγια περιοδική αμοι-
βή σε περισσότερους από έναν εντολείς;
Είτε αυτοί ανήκουν στο δημόσιο τομέα,
όπως καθορίζεται από το άρθρο 1 § 6
του Νομ.1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α),  είτε
ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα ;
Ειδικότερα, είναι νόμιμο και ηθικό, η
σύντροφός σας, δικηγόρος, ΔΑΡΑ
Παναγιώτα, να παρέχει νομικές και
δικηγορικές υπηρεσίες με πάγια περιο-
δική αμοιβή, στο Δήμο Γλυφάδας (με
το ποσό των 22.000,00 ευρώ ετησίως,
περίπου) και ταυτόχρονα στην Εται-
ρεία Ακινήτων Δημοσίου, οδός Βουλής
αρ, 7, 6ος όροφος, Αθήνα, τηλ. 210-
3339560 ; (Αρθρο 63Α/08-10-1954.
Κώδικας Περί Δικηγόρων. Δικηγόρος.
Ασυμβίβαστα προς ιδιότητα Δικηγόρου.
(βλ. Πειθαρχικό δίκαιο Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών).
Είναι νόμιμο και ηθικό, ενόψει των επα-
ναληπτικών εκλογών του μηνός Νοεμβρίου 2010, να
«πουλάτε στην ψύχρα » τους ψηφοφόρους σας, με το
να υπογράφετε  ΄΄ κάτω από το τραπέζι ΄΄ μνημόνιο
συνεργασίας με τον νυν δήμαρχο, Κώστα Κόκκορη,
και προς όφελός σας να μοιράζεστε θέσεις στα νομι-
κά πρόσωπα του Δήμου Γλυφάδας; (βλ. Ποινική
δικογραφία, με Κωδ. ΕΓ 127-2012/293, όπου είστε
συνυπόλογος με τον νυν δήμαρχο, Κώστα Κόκκορη
και δ.σ. Νίκο Βάκκα).
Είναι νόμιμο και ηθικό, ως δήμαρχος του Δήμου Γλυ-
φάδας, (1999-2002), για λογαριασμό του Δήμου Γλυ-

φάδας, και συγκεκριμένα για την δήθεν στέγαση των
υπηρεσιών του Νεκροταφείου, να μισθώνεις το (εν
μέρει αυθαίρετο) ακίνητο του ‘’ΠαΣοΚου΄΄ Κώστα
Κόκκορη, (βλ. ΕΥΔΑΠ), αντί του ποσού των
2.100.000 δραχμών ;
Είναι νόμιμο και ηθικό, όταν το εν λόγω κτίριο, σύμ-
φωνα με την 207/98 άδεια οικοδομής να έχει εμβαδόν
353,64 μ2 και στο μισθωτήριο να το εμφανίζετε σαν
1.340 μ2, για να δικαιολογήσετε το παράνομο και
υπέρογκο μηνιαίο μίσθωμα ; ; ;
Είναι νόμιμο και ηθικό, οι «δικοί σας - της παράνο-
μης μνημονιακής συνεργασίας» δημοτικοί σύμβουλοι,
Νίκος Βάκκας και Τσαμπίρας Δημήτριος , στις 02-
10-2012, να βρίσκονται στην αίθουσα του Α΄Τριμ.
Εφετείου Πλημ/των Αθηνών, (με εντολή …άνωθεν),
για να καταθέσουν ως «μάρτυρες» του απόντος από
το δικαστήριο, κατηγορούμενου εκδότη και δημο-
σιογράφου, Ηλία ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑ
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, δημοσιογραφικά ΔΙΩΚΤΗ,
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΚΚΟΡΗ), για συκοφαντική δυσφή-

μιση δια του τύπου, με πρωτόδικη ποινή 12 μηνών
φυλάκιση, με μηνύτρια την πρώην δημ. σύμβ. Μαρία
Παπάζογλου, η οποία σκοπίμως δεν ενδιαφέρθηκε
να υποστηρίξει την υπόθεσή της και τελικά η κ. Πρό-
εδρος του δικαστηρίου επέλεξε τον «μάρτυρα» Νίκο
Βάκκα να εξετασθεί, όπως και εξετάσθηκε, καταθέ-
τοντας ενόρκως (χωρίς αιδώ) ότι το επίμαχο χρονικό
διάστημα ο κ.Ηλ. Ζαχαριάδης κατοικούσε σε άλλη
διεύθυνση και έτσι δεν έκτισε την ποινή φυλάκισης
12 μηνών;
Είναι νόμιμο και ηθικό, να ανοιγοκλείνετε το νόμιμο

Νεκροταφείο του Δήμου Γλυφάδας και να ενταφιά-
ζετε όποια πρόσωπα σας ήταν αρεστά, και τα υπό-

λοιπα (πλην των νεκρών που σαν «σκυ-
λιά» τους θάβατε τα μεσάνυχτα στο
παράνομο Νεκροταφείο), να ενταφιά-
ζονται σε διάφορα Νεκροταφεία, από
το Σχιστό Κορυδαλλού μέχρι τα Μεσό-
γεια, με αποτέλεσμα οι συγγενείς των
νεκρών να υποβάλλονται σε μεγάλες
δαπάνες και στεναχώρια; ; ;  (βλ. Ποινι-
κή δικογραφία, με Κωδ. ΕΓ 15-
2011/151, από 17-02-2011 χρεωμένη
στην 32η Τακτική Ανακρίτρια, με υπό-
λογο τον δήμαρχο Γλυφάδας Κώστα
Κόκκορη κ.λπ.). 
Είναι νόμιμο και ηθικό, να ψηφίζετε για
εκταμίευση 9.000.000,00 ευρώ περίπου
για την αγορά δύο οικοπέδων, που στο
ένα εξ αυτό, κληρονόμος είναι και η
δημοτική σύμβουλος, Παπαδημητρίου
Βασιλική, από την Παράταξη του
Κώστα Κόκκορη ; ; ; 
Είναι νόμιμο και ηθικό, επανειλημμένα

και χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, (βλ.Γεωργούλα), να
με συκοφαντείς ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου
και πλήθους δημοτών ; ; ;
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΟΣΑ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ
ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ: ΟΥΤΕ  ΝΟΜΙΜΑ,
ΟΥΤΕ  ΗΘΙΚΑ ! ! !

Δημότης, κάτοικος και εκλογέας στο Δήμο Γλυφά-
δας
Γλυφάδα Αττικής, 14 Νοεμβρίου 2012
Αναστάσιος Γιαννακόπουλος.

ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΩΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΛΑΝΔΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΔΑΡΑ,  ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΚΩΣΤΑ
ΚΟΚΚΟΡΗ και της « ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ».

(βλέπε εφημερίδα Γλυφαδιώτης Μάιος 2010, τι
έγραφε ο Στέλιος Λανδράκης κατά του 

Δημάρχου, Γιάννη Θεοδωρόπουλου 
και της Ομάδας του).

Έχει άντερα και συνεχίζει ο Γιαννακόπουλος

ΓΕΛΑΣΤΕ ΜΕΧΡΙ... ΔΑΚΡΥΩΝ. ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΟΚΚΟΡΗ.

“ ΘΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 1 €”
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Της Άννας Καυκά
Έχει σκεφτεί ο κ.Δήμαρχος  πόσες
εκατοντάδες  χιλιάδες ευρώ εισπράττει
κάθε μήνα από τους  επιχειρηματίες
της πόλης του? Από Δημοτικά τέλη και
από τα τέλη κατάληψης πεζοδρομίων
και χρήσης κοινόχρηστων χώρων  από
τα καταστήματα εστίασης? 
Αρνητική απάντηση έδωσε  ο Δήμαρ-
χος Γλυφάδας στο αίτημα του Εμπορι-
κού Συλλόγου Γλυφάδας ( 26/10/2012
αρ.πρωτ 57160) για να πραγματοποιη-
θούν εκδηλώσεις  τα Χριστούγεννα,
στοχευμένα και οργανωμένα,  με συνο-
λικό κόστος 18.000€, από κοινού με
τον Εμπορικό Σύλλογο και όλους τους
φορείς της πόλης. Αποφάσισε αντί για
ποιοτικές αλλά παράλληλα εντυπωσια-
κές εκδηλώσεις που θα ήταν χωρίς εισι-
τήριο για  στους Δημότες και  τους επι-
σκέπτες , να φέρει τρία Λούνα Παρκ
στις πλατείες της Γλυφάδας  με εισιτή-
ριο 2 και 3 ευρώ για την κάθε συμμετο-
χή των παιδιών στα παιχνίδια.
Ο κ. Κόκκκορης δήλωσε  στο
Δημ.Συμβούλιο « Ο Δήμος δεν μπορεί

να καταβάλει χρήματα, ας βάλουμε
τους ιδιώτες  να βρούνε τον τρόπο να
κρατήσουν την ατμόσφαιρα και ας
γίνουν όσες  ιδέες έχετε κ. Καυκά που
δεν έχουν κόστος για τον Δήμο.» 
Κύριε Δήμαρχε Γλυφάδας θέλω να σας
ρωτήσω:
- Ξοδεύετε  35.000€ για το δημιουργι-
κό και την  εκτύπωση εντύπων που
διαφημίζουν  το έργο σας στην πόλη
και δεν έχετε  χρήματα (18.000€) για
εκδηλώσεις την περίοδο των Χριστου-
γέννων, που θα βοηθήσουν  την τόνωση
της αγοράς  της Γλυφάδας?  που αυτή
τη περίοδο πλήττεται  βάναυσα από την
οικονομική κρίση? 

Κ.Δήμαρχε Γλυφάδας: 
Για να λειτουργήσει μια Αγορά σωστά
χρειάζεται:  Καθαριότητα, Ασφάλεια,
Parking  και Φωτισμό.  Με άριστα το 10
ο Δήμος Γλυφάδας παίρνει 5 τη βάση
δηλαδή!! 
Αυτό που πραγματικά δεν καταλαβαί-
νω  είναι,  τις  προτεραιότητες στις
δαπάνες του Δήμου  Γλυφάδας και θα
σας εξηγήσω γιατί: 
Ξοδεύει 30.000€ για να βάλει 3 πέτρες
στις εισόδους  του Δήμου και ο αρμό-
διος Αντιδήμαρχος  σε αίτημα του
Εμπορικού Συλλόγου για να αντικατα-
σταθούν οι καμένες λάμπες στη Μετα-
ξά μας απαντάει ότι ο Δήμος δεν έχει
χρήματα!!!
Ξοδεύει  73.000€ για Προμήθεια
μέσων επικοινωνίας και  45.000€ για
προμήθειες επίπλων για να ανακαινί-

σει προφανώς τα γραφεία του Δήμου
και δεν έχει χρήματα για  βραδινή βάρ-
δια της Δημοτικής Αστυνομίας με απο-
τέλεσμα μετά τις 9 το βράδυ να αλωνί-
ζουν οι πλανόδιοι παράνομοι μικροπω-
λητές στο κέντρο της Γλυφάδας.
Ξοδεύει 100.000€ για να τοποθετήσει
όργανα  γυμναστικής και στέγαστρα,
και κατασκευάζει  ποδηλατοδρόμο στη
Λαζαράκη και δεν έχει χρήματα να
βάλει στήλες φωτισμού στη Λαζαράκη,
στη Παπανδρέου, στην Αρτέμιδος,
στην Κύπρου  καθώς και σε άλλους
εμπορικότατους δρόμους της Γλυφά-
δας.
Ξοδεύει 40.000€ για σακούλες σκουπι-
διών αλλά  οι κάδοι της Μεταξά  δεν
έχουν όλοι σακούλες μέσα, με αποτέλε-
σμα τα σκουπίδια να σκορπάνε στα
πεζοδρόμια, παρόλο τις φιλότιμες προ-
σπάθειες των εργαζομένων.  Όσο για
την καθαριότητα.. βρισκόμαστε ακόμα
σε προηγούμενο αιώνα, αρκεί να ανα-
φέρω ότι, οι υπάλληλοι του τμήματος
καθαριότητας σκουπίζουν τα πεζοδρό-
μια και τους δρόμους της πόλης με
ψάθινες σκούπες και φαράσια!! Πρό-
σφατα δώσατε σε σύμβουλο για Ευρω-
πα>κά προγράμματα 15.000€, υπάρ-
χουν κονδύλια στην Ευρώπη για αγορά
μηχανημάτων καθαρισμού πεζοδρομί-
ου!!! Ας καταθέσουμε ένα αίτημα.
Τέλος θα ήθελα να θυμίσω στους Διοι-
κούντες του Δήμου Γλυφάδας ότι κάθε
επιχείρηση στη Γλυφάδα πληρώνει
Δημοτικά Τέλη 6€ το χρόνο για το
κάθε τ.μ που χρησιμοποιεί  για επαγ-

γελματικούς λόγους, π.χ ένα κατάστη-
μα 60 τ.μ πληρώνει στο Δήμο 360€ το
χρόνο δημοτικά τέλη.!! Απλά πολλα-
πλασιάστε  εκατοντάδες χιλιάδες
τετραγωνικά με τις 3.000 επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται  στη Γλυφάδα,
για να κατανοήσετε πόσα χρήματα
εισπράττετε από εμάς.
Είναι κατανοητό λοιπόν ότι  οι δαπά-
νες πολυτέλειας και διαφήμισης είναι
σε απόλυτη προτεραιότητα για τον
Δήμαρχο Γλυφάδας  κ.Κόκκορη  σε
πλήρη αντίθεση με τις δαπάνες για
την στήριξη της Αγοράς της πόλης .
Οι επιχειρηματίες της Γλυφάδας
ζητάμε τη δίκαιη ανταπόδοση των
φόρων και των τελών που πληρώνουμε
στον Δήμο Γλυφάδας. Ζητάμε να
ομορφύνει η πόλη μας τα Χριστούγεν-
να,  να είναι φιλόξενη και ελκυστική
για τους Δημότες και τους επισκέπτες
μας.  Πληρώνουμε κάθε χρόνο εκατο-
ντάδες χιλιάδες ευρώ  φόρους και
δημοτικά τέλη με σχεδόν μηδενική
ανταπόδοση.
ΣΤΗ  ΓΛΥΦΑΔΑ  ΑΛΛΟΣ
ΠΛΗΡΩΝΕΙ  ΚΑΙ  ΑΛΛΟΣ
ΧΑΙΡΕΤΑΙ !!! 

Άννα Καυκά
Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Γλυ-
φάδας 
Υ.Γ όλα τα στοιχεία για τις Δαπάνες
του Δήμου Γλυφάδας είναι από το
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dhmos_glyfad
as/find/thid:2 

ΑΛΛΟΣ  ΠΛΗΡΩΝΕΙ  ΚΑΙ  ΑΛΛΟΣ  ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Την  ώρα που η διοίκηση του Δήμου προβαίνει σε διαρκείς και αχρείαστες
σπατάλες , δε δίνει ευρώ για τη στήριξη της αγοράς της πόλης.

ΜΜήπως η σιωπή του “δημάρχου”
Λανδράκη υποδηλώνει την

ενοχή της καταγγελίας;
Η σιωπή δεν είναι… χρυσός
(ιδιαίτερα όταν πρέπει να ειπωθεί η
αλήθεια…)
…Τότε δυστυχώς, η σιωπή δεν είναι
χρυσός. Τότε η σιωπή γίνεται συνώ-
νυμη με την αδιαφορία και συμμαχεί
με το θύτη, τον οποιονδήποτε θύτη.
Οδηγώντας τελικά στην διάκριση και
στην απώλεια της ίδιας της αξιοπρέ-
πειας…

Δυο χρόνια χωρίς απάντηση. Εξργισμένοι οι Γλυφαδιώτες με την
σιωπή του “δημάρχου” Λανδράκη για εκείνες τις πέντε επιταγές
των 100.000ευρώ έκαστη που δημόσια τον έχει καταγγείλει ο Α.
Γιαννακόπουλος. Αυτό που πρέπει να πει στον Γλυφαδιώτικο
λαό ο “δήμαρχος” Λανδράκης είναι γιατί αυτές οι σοβαρές
δημόσιες καταγγελίες μένουν αναπάντητες;  Έχει η όχι υποχρέ-
ωση ο “δήμαρχος”  Λανδράκης να απαντήσει σε όλα αυτά; 
Δύο χρόνια μάλλιασε η γλώσσα μας να ρωτάμε χωρίς να παίρ-
νουμε απάντηση. Μήπως το ψέμα που ισχυρίζεται ο “δήμαρχος”
Λανδράκης αληθεύει; Πότε επιτέλους θα απαντήσει στον Γλυ-
φαδιώτικο λαό; Εμείς για λόγους ηθικής τάξης και προς αποκα-
τάσταση της αλήθειας θεωρούμε χρέος μας να επιμένουμε να
“ξεσκονίσουμε” τον αραχνιασμένο φάκελο Λανδράκη εξάλλου
οι πληροφορίες μας λένε ότι πολύ  σύντομα θα κληθεί να απαντή-
σει και να δώσει διευκρινήσεις στην Δικαιοσύνη.

Φάκελος Λανδράκη
Πότε επιτέλους οι Γλυφαδιώτες 

θα μάθουν την αλήθεια; ΜΜετά και τη νέα δήλωση του κ.Ταστάνη
αποδεικνύεται περίτρανα ότι τα

11.000.000 ευρώ από το ¨πρασινόσημο¨ μέρος
των δημοτικών τελών μπορούσαν να διατε-
θούν για κοινωνικές ανάγκες όπως παιδικούς
σταθμούς, σχολεία, δημοτικό-κοινωνικό
ιατρείο κλπ.
Αντί αυτών σπαταλήθηκαν 9.000.000 ευρώ
για πλατεία, με την αγορά των οικοπέδων
στην περιοχή  Καρβελά  τη στιγμή που ήδη
με δωρεές τελειοποιήθηκαν  δύο μεγάλες
πλατείες. Μάλιστα 450 παιδιά συμπολιτών
μας έμειναν εκτός των δημοτικών σταθμών,
άλλα παιδιά μας κάνουν μάθημα σε προκάτ
αίθουσες και παλιά βιοτεχνία και ο δήμος
μας είναι ο μόνος χωρίς κοινωνικό ιατρείο.
Αν τα συγκεκριμένα χρήματα, μέρος των
δημοτικών τελών που πληρώνουμε όλοι οι
Γλυφαδιώτες, προορίζονταν μόνο για πλα-
τεία πρασίνου, ίσως ήταν δικαιολογημένη μια
τέτοια αγορά, αλλά όχι σε αυτή την υπερτιμη-
μένη αξία και με αμφισβήτηση των τίτλων.
Πριν ψηφιστεί η εν λόγω αγορά, την οποία
καταψήφισα για τους παραπάνω λόγους, ο
Δήμαρχος  διαβεβαίωνε και ήταν απόλυτος
ότι τα χρήματα αυτά διατίθενται μόνο για
οικόπεδα πρασίνου. Προφανώς γιατί “ήθελε
πολύ την συγκεκριμένη αγορά” και δεν εξυ-
πηρετούσε να υπάρχουν αντιρήσεις δημοτι-
κών συμβούλων που λογικά θα ήθελαν βάσει
των κοινωνικών αναγκών του δήμου μας
(παιδικό σταθμό, σχολείο, ιατρείο) άλλου
είδους διάθεση των χρημάτων των δημοτικών

τελών.
Οι συμπολίτες μας ας βγάλουν τα συμπερά-
σματά τους. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της
συμπολίτευσης όμως ας σταθούν στο ύψος
των περιστάσεων και ας καταγγείλουν τον
εμπαιγμό, την απαράδεκτη μεθόδευση του
Δημάρχου που τους παραπληροφόρησε, τους
παραπλάνησε και στο τέλος υφάρπαξε την
ψήφο τους για τη χρυσή αγορά στη Γλυφάδα.
Αν τα λεγόμενά μου εμπεριέχουν έστω και
μία ανακρίβεια ας βγουν δημόσια να με
εγκαλέσουν. 
Αν όμως λέω την ωμή αλήθεια ας ρωτήσουν
τη συνείδησή τους και ας πράξουν τα δέοντα.
Δώσαμε τον όρκο του Καλλικράτη. Είμαστε
όλοι έντιμοι και θέλουμε τη διαφάνεια. Όλα
στο φως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΡΗ 
ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΔΔ
υο χρόνια επιμένουμε να ρωτάμε
τον αξιότιμο κ. Λανδράκη προκει-
μένου να απαντήσει στον Γλυφα-

διώτικο λαό για την ύπαρξη του αμαρτω-
λού μνημονίου που συνέταξε με τον κ.
Κόκκορη και τις περιβόητες επιταγές
των πολλών εκατομμυρίων ευρώ που έχει
στην κατοχή του ως εγγύηση των όρων
της μετεκλογικής συνεργασίας τους. Κι
ενώ η τοπική κοινωνία τώχει τούμπανο
τα “συνεταιράκια” παίζουν για δεύτερη
φορά ένα πολιτικά βρώμικο παιγνίδι εις
βάρος των δημοτών γενικότερα, όταν
ψευδώς ισχυρίζονται το αντίθετο και
γεμίζουν με εκφοβιστικές μηνύσεις και
αγωγές όσους τολμούν να αποκαλύψουν

ότι είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της
“επαίσχυντης βίβλου της ντροπής”.
Έχουμε στα χέρια μας την σημαντικότε-
ρη ίσως μαρτυρία όλων όσων μέχρι σήμε-
ρα εμπλέκονται σε αυτήν την αμαρτωλή
ιστορία αφού προέρχεται από τον Δ.Κ
άμεσο συνεργάτη τότε, του αείμνηστου
Οδ. Παπαδόπουλου, μαρτυρία που όχι
μόνο επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά
την δημόσια καταγγελία του ενεργού
δημότη Α. Γιαννακόπουλου, αλλά φωτί-
ζει περισσότερο τα πράγματα, αφού εξη-
γεί με λεπτομέρειες τι ειπώθηκε στις
μυστικές τους συναντήσεις και κάνει
λόγο για την πρόταση του κ. Λανδράκη
για μετεκλογική συνεργασία, εξασφαλι-
σμένη με εγγυητική επιταγή των
(500.000)ευρώ. Η ένορκη μαρτυρία του
Δ.Κ κάνει επίσης λόγο για δυο ακόμα
“αξιότιμους” αιρετούς δημοτικούς συμ-

βούλους υπεράνω πάσης υποψίας, (γυρο-
λόγοι) τους κκ  Γ.Π και Ν.Β οι οποίοι
ανέλαβαν και έδωσαν την εργολαβία για
το “κτίσιμο με λάσπη” του  Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη και της Αθηνάς Λυγνού σε
γνωστό εκδότη των λίβελων δημοσιευμά-
των τον οποίο πλήρωναν κάθε φορά με
(700,00)Ευρώ, προκειμένου να προκαλέ-
σει (αν και αστροφεγγιά) επικίνδυνα
καιρικά φαινόμενα και να “βρέξει” χαρ-
τάκια με υβριστικό και βρώμικο περιεχό-
μενο που στόχο είχαν να πλήξουν τον κ.
Βαρβιτσιώτη και την κ. Λυγνού. 
Από την ανατριχιαστική αυτή μαρτυρία
του Δ.Κ άμεσου συνεργάτη τότε, του αεί-
μνηστου Οδ. Παπαδόπουλου (μόλις αντι-
λήφτηκε τι έγινε, τα βρόντηξε και έφυγε
από την παράταξη) βλέπουμε ξεκάθαρα
ότι οι κύριοι Κόκκορης και Λανδράκης
που οσονούπω θα κληθούν να δώσουν

εξηγήσεις στην δικαιοσύνη έχουν δια-
πράξει σωρεία (πολιτικά) αδικημάτων με
κυριότερο την παραπλάνηση των ψηφο-
φόρων και των δημοτικών συμβούλων. 
Ο κ. Λανδράκης δείχνει ότι το πάθημα
από το προηγούμενο μνημόνιο συνεργα-
σίας , μεταξύ αυτού και του δημάρχου κ.
Γ. Θεοδωρόπουλου, (φέρθηκε εξυπνότε-
ρα ) που ποτέ δεν εφαρμόστηκε, του
έγινε μάθημα γι αυτό και ζήτησε ένα
πακτωλό εκατομμυρίων ευρώ σε εγγυητι-
κές επιταγές προκειμένου να εξασφαλι-
στεί. Τον λόγο πλέον τον έχει η δικαιοσύ-
νη όμως και σε αυτή την περίπτωση βλέ-
πουμε ότι οι ψηφοφόροι πέφτουν θύματα
και γίνονται έρμαια των επιδιώξεων
αυτών των κυρίων που διαγωνίζονται με
σκοπό την υφαρπαγή των ψήφων των
πολιτών την οποία διαχειρίζονται αργό-
τερα ερήμην του. 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗ 
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

“ΘΑ ΒΡΕΞΕΙ ΚΑΡΕΚΛΟΠΟΔΑΡΑ”. 

ΜΜ
ε αλχημείες και δώρο στον επεν-
δυτή το Σύστημα Ελεγχόμενης
Στάθμευσης, δηλαδή τουλάχι-

στον 60.000.000€ για τα επόμενα 20 χρό-
νια που θα ήταν τα καθαρά κέρδη του
Δήμου (εκτός των εσόδων από τις κλήσεις)
αν την λειτουργούσε ο ίδιος, «προσπαθεί»
η Δημοτική Αρχή «να δείξει» βιώσιμη την
επένδυση για τα υπόγεια γκαράζ και με
ισχνή πλειοψηφία, 13 υπερ 11 κατά, στο
41μελές Δημοτικό Συμβούλιο εξασφάλισε
την απόφαση να προχωρήσει κατά τη
συνεδρίασή του στις 24/10/12. Είναι η
τρίτη φορά που τέθηκε το θέμα στο Δημο-
τικό Συμβούλιο. Την πρώτη, στις 22/2/11,
εγκρίθηκε η πρώτη φάση που περιελάμβα-
νε το Master Plan. Την δεύτερη, στις
29/2/12, εγκρίθηκε η εκπόνηση της Β’
φάσης που περιλαμβάνει τις τελικές μελέ-
τες, τα τεύχη δημοπράτησης, το διαγωνι-
σμό και την υπογραφή σύμβασης με τον
επενδυτή, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι
προμελέτες,  να έχει αποδειχθεί η βιωσι-
μότητα και να έχει εγκριθεί η χωροθέτηση
των γκαράζ. Τώρα, δηλαδή την τρίτη
φορά, η Δημοτική Αρχή, ομολογώντας
την «προχειρότητα» και τη «βιασύνη»
της τα δύο προηγούμενα χρόνια, επανέ-
φερε το θέμα για να επικαιροποιήσει το
Master Plan και να επανεγκρίνει την
έναρξη της Β’ φάσης. 
Τι δείχνει όμως η επικαιροποιημένη νέα
πρόταση;
Κόστος – Βιωσιμότητα.
Με βάση το νέο Master Plan, ενώ οι προ-
βλεπόμενες συνολικά θέσεις στάθμευσης

σε σχέση με το προηγούμενο μειώνονται
κατά 13% (από 1.046 σε 911), το κόστος
αυξάνεται κατά 33% αναιτιολόγητα από
16.509.102€ σε 21.979.485€ μαζί με το
ΦΠΑ. Και πάλι όμως αυτό το κόστος δεν
είναι πραγματικό γιατί ο υπολογισμός στη-
ρίζεται σε παραδοχές εμπειρίας και δεδο-
μένα από άλλες κατασκευές και όχι σε
πραγματική ανάλυση με βάση την πραγμα-
τικότητα της Γλυφάδας (βραχώδες έδα-
φος, υπόγεια ύδατα κλπ). Στην πραγματι-
κότητα επομένως το κόστος για την υπό-
γεια στάθμευση θα είναι κατά πολύ μεγα-
λύτερο από το προIπολογιζόμενο σε
26.000€/θέση (με ΦΠΑ) και θα ξεπεράσει
τις 30.000€/θέση (με ΦΠΑ).
Σύμφωνα με τα παραπάνω και παρ’ ότι
από την αρχή στις υπόγειες θέσεις, του
κοινόχρηστου χώρου μπροστά στο
Δημαρχείο και της πλατείας Νυμφών,
προσέθεσαν και τις επίγειες των νησίδων
Λαμπράκη για να «ρίξουν» το Μ.Ο. του
κόστους ανα θέση, η επένδυση δεν είναι
βιώσιμη. Το ομολογεί ο ίδιος ο Σύμβουλος
στο Master Plan, σελίδα 52, όταν αναφέρει
«Είναι προφανές ότι στη θετική χρηματοοι-
κονομική συμπεριφορά της επένδυσης
καθοριστική συμβολή έχει η ενσωμάτωση
του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης
(ΣΕΣ) στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέ-
διο, με την προ*πόθεση ο σχεδιασμός ΣΕΣ
και η τιμολογιακή πολιτική που θα ακο-
λουθηθεί να επιτρέπει την ολιγόωρη στάθ-
μευση σ’ αυτά και να διοχετεύει τα οχήμα-
τα στους σταθμούς για πολύωρη στάθμευ-
ση. Σε αντίθετη περίπτωση η βιωσιμότητα
του επενδυτικού εγχειρήματος είναι αμφί-
βολη».
Με άλλα λόγια, η Ελεγχόμενη Στάθμευση
στο κέντρο της πόλης, που η συμφερότερη
επιλογή είναι να λειτουργήσει από το
Δήμο με σημαντικά ετήσια έσοδα για το
ταμείο του (σύμφωνα με την προμελέτη,
από 5.718.666€ έως 6.908.944€ μαζί με τις
κλήσεις), δίνεται δώρο στον επενδυτή και
μάλιστα με υποχρεωτική τιμολογιακή
πολιτική που να ευνοεί τα υπόγεια γκα-
ράζ, προκειμένου να γίνει «ελκυστικό» το
πακέτο.
Νέες θέσεις στάθμευσης.
Στους χώρους που προτείνεται να κατα-
σκευαστούν τα υπόγεια γκαράζ, μαζί με
τις νησίδες Λαμπράκη, σταθμεύουν σήμε-
ρα συνολικά 900 αυτοκίνητα, δηλαδή περί-
που όσα προβλέπονται στο νέο Master
Plan. Άρα δεν κερδίζουμε νέες θέσεις
στάθμευσης, εκτός μόνο από το θετικό της
απελευθέρωσης του κοινόχρηστου χώρου
μπροστά στο Δημαρχείο. Και πάλι όμως,
με το δεδομένο αυτό, το όφελος από
άποψη στάθμευσης είναι αμελητέο για
τόσο μεγάλο κόστος και αν λάβουμε

υπόψη μας ότι στο ευρύτερο κέντρο της
πόλης (από το Γκολφ έως την Πανδώρας
και από την θάλασσα έως την Αγ. Νικολά-
ου) προσφέρονται  4.200 δημόσιες επίγει-
ες θέσεις (σε διαμορφωμένες εσοχές και
παρά το κράσπεδο) και 2.800 – 3.000 ιδιω-
τικές (κατοικίες, ιδιωτικά υπόγεια γκα-
ράζ). 
Προαπαιτούμενα – Σύμβαση.
Για να κατασκευαστούν υπόγεια γκαράζ
σε κάποιο χώρο πρέπει πρώτα να επιτρέ-
πεται από το νόμο και επιπλέον να έχει
εγκριθεί η χωροθέτηση. Στην περίπτωσή
μας δεν υπάρχει έγκριση χωροθέτησης,
ενώ και η νομιμότητα είναι αμφίβολη,
αφού η εγκύκλιος του Γεν. Γραμματέα
Δασών αναφέρει ότι κάτω από κοινόχρη-
στους χώρους, είτε είναι χαρακτηρισμένοι
είτε λειτουργούν στην πράξη ως τέτοιοι,
δεν επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων
γκαράζ. Η εγκύκλιος αυτή στηρίζεται και
σε αποφάσεις του ΣτΕ που σε πολλές περι-
πτώσεις, με βάση αυτό το σκεπτικό, έχει
ακυρώσει αποφάσεις κατασκευής υπογεί-
ων γκαράζ, όπως στα Πατήσια, τη Λαμία,
τις Συκιές Θεσσαλονίκης κ.α. Επομένως,
είναι πολύ πιθανό να αρχίσουν οι κατα-
σκευές, να σταματήσουν με προσφυγή στο
ΣτΕ και να μείνουν τα εργοτάξια ανοιχτές
πληγές για πολλά χρόνια στο κέντρο της
πόλης, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία, τη
δέσμευση των υπαρχόντων θέσεων στάθ-
μευσης και προπαντός την τεράστια ζημιά
για το Δήμο και τους Γλυφαδιώτες.
Πέρα όμως απ’ αυτό, οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι καλέστηκαν να ψηφίσουν και να
δρομολογήσουν μια τόσο μεγάλη επένδυ-
ση με τη μέθοδο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημό-
σιου και Ιδιωτικού Τομέα) χωρίς να γνω-
ρίζουν με ποιους όρους θα γίνει η σύμβα-
ση, για πόσα χρόνια και ποιο ακριβώς θα
είναι το όφελος του Δήμου. Μάλιστα γίνε-
ται προσπάθεια να παρουσιαστεί το όλο
εγχείρημα και ως ευκαιρία να εξασφαλι-
στούν χρήματα από το πρόγραμμα Jessica
της Ευρωπα>κής Τράπεζας Επενδύσεων,
όταν πρόκειται για δάνειο μέσω ΣΔΙΤ με
χαμηλό επιτόκιο, που σίγουρα ωφελεί τον
επενδυτή, ενώ το όποιο όφελος του Δήμου
θα εξαρτηθεί από τη σύμβαση. Μια τέτοια
επένδυση πάντως, δεν είναι καθόλου
δεδομένη, γιατί ούτε καν προέγκριση
υπάρχει και όλοι γνωρίζουν ότι η συγκε-
κριμένη τράπεζα την περίοδο αυτή δεν
διοχετεύει κεφάλαια στην Ελλάδα για να
μην εκτεθεί στην τοξικότητα της Ελληνικής
Οικονομίας και υποβαθμιστεί από τους
γνωστούς οίκους. 
Η σύγχρονη λύση.
Οι σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις
για τα κέντρα των πόλεων, που εφαρμόζε-
ται σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και του

κόσμου, συγκλίνουν στην αποτροπή της
συγκέντρωσης των ΙΧ αυτοκινήτων, στην
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς
και προπαντός αυτών της σταθερής τρο-
χιάς, στις εκτεταμένες πεζοδρομήσεις και
στην αποκέντρωση υπηρεσιών και άλλων
χρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με κανόνες
στα πλαίσια των Ρυθμιστικών και Πολεο-
δομικών Σχεδίων, με διευκολύνσεις της
κινητικότητας και άλλες ρυθμίσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος, ενό-
ψει και της τροποποίησης του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου, πρέπει να λάβει
ανάλογα μέτρα που να αποτρέπουν την
συνεχή κατασκευή εμπορικών κέντρων
και Super Market στο κέντρο, να διεκδική-
σει επέκταση του ΜΕΤΡΟ, αρχικά μέχρι
τη Γλυφάδα και στη συνέχεια μέχρι το
αεροδρόμιο, καθώς και την οργάνωση του
δικτύου των λεωφορείων σε συνδυασμό με
το ΜΕΤΡΟ και συμπληρωματικά με το
ΤΡΑΜ. Επίσης να λειτουργήσει δημοτική
συγκοινωνία για σύνδεση των συνοικιών
με το κέντρο, να κατασκευάσει και να λει-
τουργήσει δίκτυο ποδηλατοδρόμων, να
εξασφαλίσει την προσβασιμότητα των
πεζοδρομίων απο όλους και φυσικά να
εφαρμόσει ο ίδιος το Σύστημα Ελεγχόμε-
νης Στάθμευσης. Αν αυτά τα μέτρα
ληφθούν και δεν αποδώσουν μέσα στα
επόμενα 5-6 χρόνια, τότε επανεξετάζουμε
και την αναγκαιότητα των υπογείων γκα-
ράζ, αλλά με επιλογή που να διασφαλίζει
το δημόσιο συμφέρον και το Δήμο.
Απ’ όσα παραθέσαμε πιο πάνω φαίνεται
καθαρά ότι η επιμονή της Δημοτικής
Αρχής στην κατασκευή των υπογείων
γκαράζ δεν υπηρετεί τις ανάγκες της
πόλης και τα συμφέροντα των πολιτών,
αλλά τα συμφέροντα των επενδυτών, με
την παραχώρηση - δέσμευση δημόσιου
χώρου, το τεράστιο κόστος κατασκευής
και το δώρο της Ελεγχόμενης Στάθμευ-
σης. Χρέος δικό μας και όλων των δυνά-
μεων που αντιτίθενται είναι να παλέψου-
με για την ακύρωση αυτής της επιλογής.
Με εκτίμηση
«ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

ΑΘΗΝΑ ΛΥΓΝΟΥ.
ΜΕ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ
ΕΠΩΦΕΛΗΣ Η
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΓΚΑΡΑΖ



ΤΤ
ον αλόγιστο και εκτός κλίματος εποχής τρόπο
με τον οποίο ξοδεύει τα χρήματα των Γλυφα-
διωτών η  διοίκηση του Δήμου,  ανέδειξε κατά

τη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Γλυφάδας ο βουλευτής και δημοτικός σύμβουλος της
πόλης Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Κατά τη διάρκεια μιας επεισοδιακής συνεδρίασης,
όπου για μία ακόμη φορά κυριάρχησαν οι συνεχείς
διακοπές από την Πρόεδρο και οι γνωστές αόριστες
απαντήσεις του Δημάρχου, ο κος Βαρβιτσιώτης
έδωσε έμφαση στη διαφάνεια και στη χρηστή διοίκη-
ση που συνεχίζουν εκλείπουν από την πόλη .
« Με την εικόνα της πόλης να είναι η χειρότερη των
τελευταίων ετών, με το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου
να είναι ανύπαρκτο και      -πλην των δωρεών συμπο-
λιτών μας-  να μην έχει γίνει κανένα απολύτως έργο σε
αυτήν, εσείς συνεχίζετε εν μέσω οικονομικής κρίσης να
προβαίνετε σε υπερκοστολογημένες προμήθειες, δαπα-
νώντας υπέρογκα ποσά που προκαλούν το λα(κό
αίσθημα», σημείωσε χαρακτηριστικά. 
Για να καταδείξει μάλιστα τη….  γενναιοδωρία με

την οποία η διοίκηση διαχειρίζεται τα χρήματα των
πολιτών ο κος Βαρβιτσιώτης παρέθεσε στο σώμα μια
σειρά προ>όντων που είχε προμηθευτεί την ίδια
ημέρα από γνωστή αλυσίδα Super Market, των οποί-
ων η αναγραφόμενη τιμή στην απόδειξη που παρου-
σίασε, ήταν η μισή(!) από εκείνη που προτίθεται να
τα αγοράσει ο Δήμος σε αμέτρητες ποσότητες. Ενδει-

κτικά ένα ζευγάρι γάντια καθαρισμού που πωλείται
σήμερα 0,80 ευρώ, ο Δήμος προτίθεται να το αγορά-
σει κατά εκατοντάδες στην τιμή μονάδας των 2,50
ευρώ(!), ενώ ένα υλικό καθαρισμού αξίας σε λιανική
1,69 ευρώ, η διοίκηση το κοστολογεί σε χονδρική 2,60
ευρώ(!). Αξίζει να σημειωθεί ότι για να βρεθούν οι
συγκεκριμένες τιμές το εισηγητικό σημείωμα έκανε
λόγο για "τιμές εμπορίου"!!!
Συνεχίζοντας την ομιλία του ο κος Βαρβιτσιώτης
έκανε λόγο και για τις λοιπές προμήθειες που επεχεί-
ρησε να «καθαγιάσει» χθες η συμπολίτευση,  ζητώ-
ντας την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα  προσκόμισε  επίσημα στοιχεία με τα
οποία απεδείκνυε ότι ο γειτονικός Δήμος Αγίου
Δημητρίου αναγομώνει τους υπάρχοντες πυροσβε-
στήρες και αγοράζει καινούριους με πολύ χαμηλότε-
ρο αντίτιμο από αυτό που πρόκειται να καταβάλλει η
Γλυφάδα για τους δικούς της.
Επίσης ανέδειξε και την «προμήθεια μα>μού» αξίας
5.000 ευρώ, που έφερε προς έγκριση στο σώμα η διοί-
κηση του Δήμου, για την αγορά εμφιαλωμένου νερού,
το οποίο  προοριζόταν για ένα χρονικό διάστημα το
οποίο….. έχει παρέλθει!! 
Με το Δήμαρχο να επιδίδεται σε γενικολογίες και να
επιρρίπτει την ευθύνη για τα φαινόμενα αυτά στους
υπαλλήλους του Δήμου, ο κος Βαρβιτσιώτης ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Πρέπει επιτέλους ο δήμος Γλυφά-
δας να δείξει ότι σέβεται τα χρήματα των πολιτών του.

Είναι από τους πιο εύπορους Δήμους και δεν τους
παρέχει σχεδόν καμία κοινωνική υπηρεσία, κανένα
έργο πνοής και καμία υποδομή σε σχέση με άλλους
Δήμους. Και αυτό επειδή πολύ απλά έχει συνηθίσει εδώ
και χρόνια να λειτουργεί όπως σας κατέδειξα πριν.»
Τέλος ζήτησε την απομάκρυνση των υπευθύνων για
τισ υπερκοστολογημένες προμήθειες από τις θέσεις
τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι  ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του
προς το σώμα, καθώς οι συνεχείς διακοπές , το αλλε-
πάλληλο κλείσιμο των μικροφώνων  και οι διαρκείς
μεροληπτικές και αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις της
Προέδρου, ανάγκασαν την παράταξη «ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» να αποχωρήσει από το Δημοτικό
Συμβούλιο.

« Ο Δήμος Γλυφάδας αγοράζει με διπλάσιο κόστος από το κανονικό »
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ΜΜ ε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,
που παραγκωνίζει τη Βουλή των Ελλή-

νων, το τρίτο μνημόνιο, που πρόσφατα ψηφί-
στηκε, γίνεται ακόμα χειρότερο και σε ότι
αφορά στους Δήμους τους αφαιρεί κάθε
αυτοτέλεια και τους σπρώχνει να επιβάλουν
νέους φόρους σε βάρος των δημοτών. Με το
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας (τι
ειρωνεία, η επιβολή να ονομάζεται αυτοτέ-
λεια!) θα γίνεται συνεχής παρακολούθηση σε
μηνιαία βάση για την εκτέλεση του προIπο-
λογισμού και εφόσον διαπιστώνεται απόκλι-
ση μεγαλύτερη του 10% για δύο συνεχόμενα
τρίμηνα, τότε θα λαμβάνονται υποχρεωτικά
μέτρα, όπως:
Αύξηση του γνωστού ΤΑΠ μέχρι και 10
φορές, που σημαίνει ότι αν μια οικογένεια
πληρώνει τώρα 50 € ετησίως, θα φτάσει να
πληρώνει εως και 500 €.
Αύξηση των ίδιων εσόδων από φόρους, τέλη,
δικαιώματα και εισφορές, όπως για παρά-
δειγμα τα δημοτικά τέλη, καθώς και αύξηση
του τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
από 0,50% έως και 2%.
Περιορισμό των δαπανών μόνο στις υποχρε-
ώσεις μισθοδοσίας και τις απολύτως ανελα-
στικές δαπάνες και επομένως αντίο έργα,
επαρκείς υπηρεσίες προς τους πολίτες και
κοινωνικές δομές στήριξης των αδυνάτων.
Αναστολή προσλήψεων, που ήδη είναι σε
αναλογία πέντε αποχωρήσεις μία πρόσληψη,
αλλά και υποχρεωτικές μετατάξεις που
σημαίνει ότι οι Δήμοι δεν θα μπορούν να
ανταποκριθούν ούτε στις στοιχειώδεις υπο-
χρεώσεις τους.
Όλα τα παραπάνω είναι σε συνέχεια των
πολιτικών τριών μνημονίων που έχουν βυθί-
σει τη χώρα στην ύφεση και τους Δήμους σε
οικονομικό αδιέξοδο. Από τοπική εξουσία ή
τοπική κυβέρνηση, όπως μεγαλόστομα διακή-
ρυτταν οι κυβερνώντες, από ένα κύτταρο
αντίστασης, διεκδικήσεων, λύσης προβλημά-
των και προπαντός κοινωνικού έργου, που
πρέπει να είναι, συρρικνώνονται και μετα-
τρέπονται σε ρόλο διεκπεραιωτή και εφαρμο-
γής των κεντρικών αντιλα>κών επιλογών.
Έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες περικοπές
μέχρι σήμερα, που φτάνουν ήδη στο 60%. Με

το νέο προIπολογισμό που ψηφίστηκε οι
περικοπές μεγαλώνουν και από 4 δις € που
έπρεπε να λάβουν, η χρηματοδότηση περιορί-
ζεται στο 1/3.
Ενώ με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ τους «φορτώνο-
νται» μέχρι το 2013 σταδιακά 202 νέες αρμο-
διότητες που θα κοστολογούνταν για να τους
δοθούν και ανάλογοι πόροι, αυτό όχι μόνο
δεν γίνεται αλλά έχουμε και τις προαναφερό-
μενες περικοπές.
Με το τρίτο μνημόνιο και τη λεγόμενη διαθε-
σιμότητα ξεκίνησε η διαδικασία απολύσεων,
που πλήττει βάναυσα τους εργαζόμενους,
όταν ήδη με το πάγωμα σχεδόν των προσλή-
ψεων μονίμων και τη μείωση των συμβασιού-
χων, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε
πολλά καθήκοντά τους.
Με το λεγόμενο Πρόγραμμα Αξιοποίησης
της Δημόσιας Περιουσίας δρομολογείται η
εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων,
όπως οι Μαρίνες και παραδίδονται ολόκλη-
ροι τομείς, όπως η καθαριότητα, σε επιχειρη-
ματικά συμφέροντα που θα ανεβάσουν το
κόστος διαχείρισης των σκουπιδιών έως και
τρεις φορές, θα επιβαρύνουν τοξικά το περι-
βάλλον με την καύση και θα ακυρώσουν την
ανακύκλωση.
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι μ’ αυτές
τις πολιτικές και αγωνιζόμαστε να ανατρα-
πούν. Από την ίδρυσή μας διακηρύξαμε τους
στόχους μας και εργαζόμαστε οκτώ χρόνια
τώρα, για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση με πραγ-
ματική αυτοτέλεια και οικονομικές δυνατότη-
τες, στο πλάι του λαού, με πλούσια κοινωνική
προσφορά. Μέσα από τη μακρόχρονη προ-
σφορά μας έχουμε επεξεργαστεί θέσεις και
προτάσεις που κάνουν πράξη τα παραπάνω,
ενώ ταυτόχρονα καυτηριάσαμε, δώσαμε και
δίνουμε μάχη να χτυπηθούν τα φαινόμενα
διαφθοράς και εκτροπής της Αυτοδιοίκησης
από το πραγματικό της έργο.
Είμαστε μαζί με τους πολίτες, μαζί με τους
εργαζόμενους και μαζί τους συνεχίζουμε
αταλάντευτα τη μάχη!
Με εκτίμηση
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
«ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

ΜΜ
ε ύβρεις, προσβολές
και εν τέλει κλείσιμο
του μικροφώνου «απά-

ντησε» ο Δήμαρχος Γλυφάδας,
κατά την τελευταία  συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, σε
ερώτηση που του έθεσε ο πρόε-
δρος του Συμβουλίου Νέων του
Δήμου Γλυφάδας Αιμίλιος Βου-
γιουκλάκης.
Ο κος Βουγιουκλάκης επιχείρη-

σε να θέσει το ζήτημα των πολυδάπανων αγορών, στις οποίες προβαί-
νει ο Δήμος το τελευταίο χρονικό διάστημα, τη στιγμή μάλιστα που οι
περισσότερες σχολικές μονάδες της πόλης συνεχίζουν να παραμένουν
ασυντήρητες και με εμφανείς ελλείψεις στην υλικοτεχνική τους υπο-
δομή. Για τεκμηριώσει μάλιστα τους ισχυρισμούς του παρέθεσε στο
σώμα και τις σχετικές αποφάσεις, οι οποίες κατεδείκνυαν τη  γενναι-
οδωρία  με την οποία αγοράζει η Γλυφάδα, σε σχέση με άλλους
Δήμους, τα ίδια προ>όντα.
«Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί αγοράζουμε τα ίδια είδη με υπερδιπλάσιο
κόστος από άλλους Δήμους» τόνισε χαρακτηριστικά. «Σας κοινοποιώ
ενδεικτικά  αντίστοιχη απόφαση από το Δήμο Χανίων. Ο συγκεκριμέ-
νος Δήμος προμηθεύτηκε προ1όν  με τιμή μονάδας 0,99 ευρώ,  ενώ
εμείς αγοράσαμε  το ίδιο με τιμή μονάδας τα 3,00ευρώ! Επίσης προ1-
όν που τα Χανιά αγόρασαν με τιμή μονάδας 6,01 ευρώ, η Γλυφάδα το
αγόρασε με τιμή μονάδας 14,60ευρώ! Και όλα αυτά τα προμηθευτήκα-
με σε εκατοντάδες ποσότητες», σημείωσε συγκεκριμένα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι από εκείνο το σημείο και μετά ο κος Βουγι-
ουκλάκης δεν μπόρεσε  να συνεχίσει την ομιλία του. Στην εισήγησή
του παρενέβη βιαίως ο Δήμαρχος Γλυφάδας, εκτοξεύοντας διαρκώς
προσβολές προς το πρόσωπό του, χωρίς να απαντήσει στην ερώτησή
του. Στη συνέχεια, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κλείνο-
ντας το μικρόφωνο, τον παρεμπόδισε να ολοκληρώσει την τοποθέτη-
σή του προς το σώμα , γεγονότα που οδήγησαν τελικά στην αποχώρη-
σή του από τη συνεδρίαση, προς ένδειξη διαμαρτυρίας.
Είναι σαφές ότι τέτοια γεγονότα προσβάλλουν το θεσμό του δημοτι-
κού συμβουλίου. 
Η αυταρχική συμπεριφορά του Δημάρχου, καθώς και οι αντιδημο-
κρατικές και μεροληπτικές παρεμβάσεις της Προέδρου που καταγρά-
φονται συνεχώς, έχουν καταγγελθεί, άλλωστε, από πολλούς Δημοτι-
κούς συμβούλους και από σχεδόν όλες τις δημοτικές παρατάξεις . 
Η φωνή του Τ. Σ. Νέων του Δήμου Γλυφάδας όμως, σε καμία περί-
πτωση δεν πρόκειται να καμφθεί και να περιοριστεί από τέτοιες πρα-
κτικές. Η δράση του παραμένει  ακηδεμόνευτη  και ανεξάρτητη. Με
αποκλειστικό γνώμονα τα προβλήματα και τις ανάγκες που αντιμετω-
πίζει η  νέα γενιά θα συνεχίσει απρόσκοπτα να προτείνει, να παρεμ-
βαίνει και να ελέγχει, όπως κάνει μέχρι σήμερα.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

« Πρωτοφανής επίθεση και απόπειρα
φίμωσης από το δήμαρχο Γλυφάδας»

Ο Χ Ι  Σ Τ Α  Ν Ε Α  Χ Α Ρ Α Τ Σ Ι Α  Ο Χ Ι  Σ Τ Α  Ν Ε Α  Χ Α Ρ Α Τ Σ Ι Α  
Σ Ε  Β Α Ρ Ο Σ  Τ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Τ Ω ΝΣ Ε  Β Α Ρ Ο Σ  Τ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Τ Ω Ν



ΟΟΕμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας μαζί με την Εθε-
λοντική Δασοπροστασία Πυρόσβεση Γλυφάδας

και τη συνδρομή του ΤΟ.ΣΥ.Ν (Συμβούλιο Νέων Γλυ-
φάδας) προγραμματίζουμε Χριστουγεννιάτικη Δράση
στη Γλυφάδα.
Στόχος της Δράσης  είναι να μαζέψουμε 3.000 ΔΩΡΑ
για παιδιά όπως επίσης και μικρά Δεντράκια και να τα
προσφέρουμε. 
Τα Δώρα για τα παιδιά  θα προσφερθούν και θα αγο-
ραστούν με τη Συνδρομή και την Αρωγή  επιχειρήσε-
ων, ιδιωτών  και : του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών, της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ελληνικού Εμπορίου και  του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Αθηνών.

Ξεκινάμε εκστρατεία για να μαζέψουμε δώρα 
από ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Ακριβώς δίπλα στα  γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας (Παπανδρέου &
Μπότσαρη),  θα διαμορφώσουμε ένα χώρο βάζοντας ένα μεγάλο μουσαμά με Χρι-
στουγεννιάτικο θέμα στη βιτρίνα ενός ανοίκιαστου καταστήματος , μπροστά θα
τοποθετηθεί  μία τέντα και μία μοκέτα όπως επίσης και ανάλογη μουσική.  Ένας
Άγιος Βασίλης θα υποδέχεται τα παι-
διά και θα φωτογραφίζεται μαζί τους
δίνοντας τους δωράκια, επίσης θα
έχουμε ένα μεγάλο κουτί για να δεχό-
μαστε τα γράμματα των παιδιών για
τον Άγιο Βασίλη (τα γράμματα θα
απαντηθούν). Τα Δώρα θα δωθούν
από τις 21/12 έως τις 31/12/2012
(12:00 με 18:00) καθημερινά. Στο
χώρο θα κερνάμε τα  παιδιά χυμούς
όπως επίσης θα υπάρχει τραπέζι
δημιουργικής απασχόλησης για
ζωγραφική με θέμα το περιβάλλον.
Με εκτίμηση
Άννυ Καυκά, Εμπορικός Σύλλογος
Γλυφάδας.
Στέλιος Θεοδοσόπουλος,  Εθελοντι-
κή Δασοπροστασία Πυρόσβεση Γλυ-
φάδας.
Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, Τοπικό
Συμβούλιο Νέων Γλυφάδας.

Αξιότιμη κα Πρόεδρε,
Θέλω κατ’ αρχάς να εκφράσω τη λύπη
μου για το γεγονός ότι δεν μπορώ να
είμαι σήμερα μαζί σας. Δυστυχώς, η
ταυτόχρονη σύγκληση της Πολιτικής
Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης, στην οποία μετέχω ως τακτικό
μέλος, καθώς και η συζήτηση κατά τη
διάρκεια αυτής κρίσιμων ζητημάτων
για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκα-
νίων, καθιστούν επιβεβλημένη την
απουσία μου στο Εξωτερικό.
Είναι γεγονός ότι τα πρωτόγνωρα
περιοριστικά μέτρα, που εξ ανάγκης
ψηφίστηκαν την προηγούμενη εβδομά-

δα από τη Βουλή, ανατρέπουν τον
οικογενειακό προIπολογισμό πολλών
συμπολιτών μας. Αρκετούς από
αυτούς τους φέρνουν σε δεινή θέση.
Κανείς, όμως, δεν μπορεί να αρνηθεί
το γεγονός ότι σήμερα αναγκαζόμαστε
να υιοθετούμε σκληρές και άδικες -σε
πολλές περιπτώσεις- πολιτικές, επειδή
πολύ απλά διατηρούσαμε επί χρόνια
ένα τεράστιο, πολυπρόσωπο και πολυ-
δάπανο κράτος. Ένα κράτος, μάλιστα,
που δεν παρείχε και τις ανάλογες υπη-
ρεσίες προς τους πολίτες.
Σήμερα, η πλειοψηφία των Ο.Τ.Α. λει-
τουργεί με τεράστια χρέη, τα οποία
και ζητάει να καλυφθούν από το ελλη-
νικό δημόσιο. Ζητάει, με λίγα λόγια,
τα εκάστοτε ελλείμματα που έχουν
προέλθει αποκλειστικά και μόνο από
την κακοδιοίκησή τους, να τα πληρώ-
σουν όλοι οι Έλληνες, με επιπλέον
αύξηση της φορολογίας τους. Με τις
πρόσφατες ρυθμίσεις, όμως, ο κάθε
δήμος καθίσταται, πλέον, αποκλειστι-
κά υπεύθυνος για τα χρέη του.
Ο Δήμος Γλυφάδας, ευτυχώς, δεν ανή-
κει ακόμη σε αυτή την κατηγορία,
κυρίως λόγω των συγκριτικών του πλε-
ονεκτημάτων. Εμείς, ως αντιπολίτευ-
ση, παρακολουθούμε στενά τη δράση
της διοίκησης, καθώς ελλοχεύει ο κίν-
δυνος να βρεθούμε σε ανάλογη κατά-
σταση, λόγω της διαρκούς και αδικαι-
ολόγητης σπατάλης των χρημάτων των
δημοτών, στην οποία επιδίδεται εδώ
και σχεδόν δύο χρόνια.
Σε ότι αφορά το προσωπικό του

Δήμου τα μέλη του Δημοτικού Συμβου-
λίου οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι
αναγκαστικές μετατάξεις υπαλλήλων
με :σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, πλήρους και μερι-
κής απασχόλησης, οι οποίοι
ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ (δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης) και απασχο-
λούνται σε διευθύνσεις των ειδικοτή-
των Διοικητικού, Διοικητικού-Λογι-
στικού, Διοικητικού Οικονομικού,
Διοικητικών Γραμματέων, που ξεπερ-
νούν σε αριθμό:
τους δέκα (10) ανά υπηρεσία ή φορέα
ή το 25% του συνολικού αριθμού των
τακτικών υπαλλήλων της υπηρεσίας
των συγκεκριμένων κλάδων και ειδι-
κοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα,
έχουν αποκλειστικό στόχο την κάλυψη
κενών θέσεων σε άλλους οργανισμούς
του δημοσίου, όπου υπάρχει αδήριτη
ανάγκη για προσωπικό, όπως Περιφέ-
ρεια, νοσοκομεία, κα.
Από αυτή τη ρύθμιση, βέβαια, εξαι-
ρούνται:
οι διορισμένοι από Α.Σ.Ε.Π ή από
άλλο αδιάβλητο διαγωνισμό
τα άτομα με αναπηρία, προστάτες ατό-
μων με αναπηρία, συγγενείς θανόντων
εν υπηρεσία, αρχηγοί μονογονε>κών
οικογενειών κλπ., καθώς και οι διορι-
σμένοι με διαδικασίες πλήρους διαφά-
νειας και αξιοκρατίας, όπως π.χ. με
δημόσια προκήρυξη με προκαθορι-
σμένα και αντικειμενικά κριτήρια.
Πίστευα και πιστεύω ακράδαντα ότι οι
εργαζόμενοι του Δήμου μας επιτελούν

με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα
καθήκοντά τους. Θεωρώ ότι, σε αντί-
θεση με τις ευθύνες που κατά καιρούς
τους επιρρίπτει η διοίκηση, προσπα-
θώντας να καλύψει τις δικές της παρα-
λείψεις, ανταποκρίνονται πλήρως στο
έργο που τους έχει ανατεθεί και προ-
σφέρουν στο δημότη. 
Παράλληλα,  όμως,  πιστεύω ότι, στα
πλαίσια των κινητοποιήσεων τους, οι
εργαζόμενοι στο δήμο μας θα πρέπει
να διαφυλάξουν την δημόσια περιου-
σία, όπως τόσο καιρό κάνουν. Άλλω-
στε, από τα στοιχεία που έχω υπόψη
μου δεν υπάρχουν εργαζόμενοι του
Δήμου Γλυφάδας που να εμπίπτουν
στις διατάξεις του παραπάνω νόμου.
Πιστεύω, τέλος, ότι από τις παραπάνω
ρυθμίσεις θα έπρεπε να εξαιρεθούν οι
Δήμοι που δεν αντιμετωπίζουν οικονο-
μικό πρόβλημα .
Όπως γνωρίζετε έχω μάθει να αγωνί-
ζομαι και να διεκδικώ για την πόλη
μου, τιμώντας πάνω από όλα την εμπι-
στοσύνη των πολιτών προς το πρόσω-
πό μου. Να είστε βέβαιοι ότι θα αγω-
νιστώ και σε αυτό το ζήτημα με όλες
μου τις δυνάμεις, ώστε να διορθωθεί ο
νόμος. Να είστε βέβαιοι ότι θα προ-
σπαθήσω, επιστρατεύοντας κάθε
δυνατότητα που έχω, να επιτύχω τη
συγκεκριμένη εξαίρεση.
Με εκτίμηση,
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
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Επιστολή 
προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι Α Τ Ι Κ Ε Σ
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

ΜΜετά τη δημοσίευση στον τοπικό ηλεκτρονικό
και έντυπο τύπο, δήλωσης του συναδέλφου

δημοτικού συμβούλου κ. Βασίλη Μουλακάκη, η
οποία από την τελευταία από 20-9-2012 δήλωσή μου
– που αναφερόταν στην απαράδεκτη απόφαση της
Δημοτικής Αρχής να αφήσει εκτός των δημοτικών
παιδικών σταθμών πάνω από 450 παιδιά συνδημοτών
μας – επικεντρώθηκε στην παράγραφο που επισημαί-
ναμε και πάλι την δυνατότητα διάθεσης των κονδυ-
λίων από το «πρασινόσημο» και για αγορά οικοπέ-
δων ή ακινήτων που να καλύπτουν και άλλες κοινωνικές ανάγκες του Δήμου
μας και όχι μόνο για αγορά οικοπέδων για πλατείες και παιδικές χαρές, θέλω
να δηλώσω για άλλη μια φορά ότι η άποψή μας αυτή είναι πλήρως τεκμηριω-
μένη και ισχύει στο ακέραιο. Τις απόψεις αυτές δεν είναι η πρώτη φορά που
τις δημοσιοποιούμε. Τις είχαμε αναπτύξει και στο δημοτικό συμβούλιο στις
συνεδριάσεις του Νοεμβρίου του 2011 όπου πάρθηκε κατά πλειοψηφία η
σκανδαλώδης, πανάκριβη και αχρείαστη αγορά των οικοπέδων Παπαδημητρί-
ου στην περιοχή του Καρβέλα ύψους 8,8 εκατομμυρίων ευρώ σε εποχή μάλι-
στα κατακρήμνισης της αξίας των ακινήτων, την οποία εμείς καταγγείλαμε και
καταψηφίσαμε. 
Και βέβαια είναι τελείως αστήρικτος ο ισχυρισμός του κ. Κόκκορη ότι τα χρή-
ματα του Γλυφαδιώτικου λαού - που έχουν παρακρατηθεί όλα αυτά τα χρόνια
από το 1995 που αποφασίστηκε η επιβολή αυτού του δημοτικού τέλους έως
σήμερα - σε όλη την Ελλάδα μόνο στη Γλυφάδα, δεν μπορούν να διατεθούν για
άλλο σκοπό παρά μόνο για αγορά οικοπέδων για πλατείες..…Αντί να αγορα-
σθούν αυτά τα οικόπεδα, ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει στην αγορά οικοπέ-
δου ή ακινήτου για τη δημιουργία δημοτικού ιατρείου πρωτοβάθμιας περίθαλ-
ψης στην Τερψιθέα. Να διατεθούν αυτά τα χρήματα για την αγορά οικοπέδου
ή ακινήτου για τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού στην Τερψιθέα…» 
καθώς και για την επίλυση των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
τα σχολεία (είναι ντροπή που το 7ο Γυμνάσιο λειτουργεί σε παλιά βιοτεχνία, ή
το γεγονός της λειτουργίας του 5ου Λυκείου σε προκάτ αίθουσες και πολλά
άλλα). Ειδικότερα σήμερα που η μνημονιακή πολιτική της «τρόικας εσωτερι-
κού» χρεοκοπεί την κοινωνία και τους δήμους και οδηγεί στην κατάρρευση τις
κοινωνικές δομές τους όπως τα σχολεία,  βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΑΠΗ
κ.λ.π. 
Η Αριστερή Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Γλυφάδας μαζί με τους πολίτες της
πόλης μας, θα πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη των απολύτως αναγκαίων  σήμε-
ρα αγώνων διεκδίκησης της υλοποίησης ανάλογων με τις παραπάνω προτάσεις
που θα επιλύσουν ζωτικά προβλήματα της πόλης μας. Πρέπει να μπει ένα τέλος
στα έργα βιτρίνας και σε πρακτικές διασπάθισης των χρημάτων των δημοτών
που εφαρμόζει κατά κόρον η παρούσα δημοτική αρχή.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΤΑΣΤΑΝΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ

PΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
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ΣΣ
υνεχώς σφίγγει ο κλοιός σε βάρος του Δημάρ-
χου Γλυφάδας για την απόπειρα κατασκευής
παράνομου νεκροταφείου στον Υμηττό. Αρχι-

κά είχαμε τις αλλεπάλληλες ψυχρολουσίες που
δέχθηκε την άνοιξη, με αποκορύφωμα την απόρριψη
από τη Βουλή των Ελλήνων της τροπολογίας για την
χωροθέτηση και νομιμοποίησή του. Ακολούθησε μια
προσπάθεια εκ μέρους του κ. Δημάρχου να δημιουρ-
γήσει μια θετική για αυτόν εικόνα με την παραπληρο-
φόρηση ότι δήθεν δικαιώθηκε δικαστικά, ενώ στην
πραγματικότητα το δικαστήριο, στο οποίο είχαν προ-
σφύγει κάτοικοι της περιοχής, απλώς έκρινε ότι είναι
αναρμόδιο. Επίσης, με την δικαιολογία κάποιων βαν-
δαλισμών, για τους οποίους υπάρχουν πολλά ερωτη-
ματικά ως προς το ποιοι τους προκάλεσαν, «εξασφα-
λίστηκε» μια περίεργη προφορική άδεια, από τον
αρμόδιο Εισαγγελέα, να γίνουν νέες παρεμβάσεις
στο χώρο για τη στήριξη της ΠΡΟΚΑΤ εκκλησίας και
την αποκατάσταση των μαρμάρινων μνημάτων και
της περίφραξης για λόγους υγείας.
Την πρόσκαιρη όμως και πλαστή αυτή ευφορία δια-
δέχθηκε ένα νέο μπαράζ πίεσης από την πολιτεία και
άλλους φορείς, στην κατεύθυνση αποκατάστασης της
νομιμότητας, προστασίας του βουνού και προσανατο-
λισμού στη δρομολογημένη λύση του πραγματικού
προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα είχαμε:
Τις πρωτοβουλίες του Ειδικού Γραμματέα Επιθεω-
ρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ,
που είναι σε εξέλιξη, με στόχο, όπως έχει διαφανεί,
να πειστεί ο Δήμαρχος Γλυφάδας να εγκαταλείψει τις
επιλογές του και να συνεργαστεί με το Υπουργείο για
την υλοποίηση της δρομολογημένης λύσης στην
Αργυρούπολη και το πρώην αεροδρόμιου του Ελληνι-
κού ή την εξεύρεση άλλου χώρου, πριν ληφθούν πιο
αυστηρά μέτρα σε βάρος του.
Την ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλή-
νων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης, Χ.

Καφαντάρη και Α. Αλεξόπουλος, θέτοντας το πρό-
βλημα της καταπάτησης δημόσιας – δασικής έκτασης
και το τι θα κάνουν οι αρμόδιοι για την προστασία
της, καθώς και την ανάγκη εξεύρεσης λύσης. Όλες οι
μέχρι τώρα απαντήσεις των συναρμόδιων Υπουργών
βεβαιώνουν ότι στο χώρο που επέλεξε ο Δήμαρχος
Γλυφάδας δεν πρόκειται να γίνει νεκροταφείο και ότι
η αστυνόμευση για να αποτραπούν νέες πράξεις, θα
συνεχιστεί. 
Τις δίκες που σιγά – σιγά αρχίζουν να πραγματοποι-
ούνται με κατηγορούμενο τον Δήμαρχο Γλυφάδας
και όσους άλλους από τη Δημοτική Αρχή έχουν
άμεση εμπλοκή με την καταπάτηση του βουνού και
άλλες αξιόποινες πράξεις. Ήδη για τον Ιανουάριο
έχει προσδιοριστεί η δίκη για τον ξυλοδαρμό δημότη
την ημέρα της παράνομης ταφής στον επίμαχο χώρο,
επειδή διαφωνούσε και βιντεοσκοπούσε τα γεγονό-
τα.
Όλα τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει έκδηλο
εκνευρισμό στον κ. Δήμαρχο και τους στενούς του
συνεργάτες, που τους οδηγούν σε αψυχολόγητες ή
βεβιασμένες ενέργειες, όπως:
Η εκδικητικότητα που εκδήλωσαν σε βάρος κατοί-
κων εκτός σχεδίου, που γειτνιάζουν με το χώρο της
κατάληψης, επειδή διαφωνούν με την κατασκευή
νεκροταφείου. Αποκορύφωμα αυτής της συμπεριφο-
ράς ήταν η απάνθρωπη διακοπή της τροφοδότησής
τους με νερό και η επιδίωξη διακοπής της ηλεκτροδό-
τησής τους.
Η άκομψη «παρατήρηση» σε βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ για την ερώτηση που κατέθεσαν στη
Βουλή, όπως προαναφέραμε, για την καταπάτηση
δημόσιου – δασικού χώρου. Οι πληροφορίες μας λένε
ότι, κατά τη συνάντηση διαβούλευσης για την τύχη
του πρώην αεροδρομίου και το Μητροπολιτικό
Πάρκο που διοργάνωσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα
του παραπάνω κόμματος, ο κ. Δήμαρχος, που ήταν
καλεσμένος, ζήτησε το λόγο από βουλευτές που υπέ-
γραφαν την ερώτηση και μετά αποχώρησε. Είναι
αξιοσημείωτο ότι έφυγε χωρίς να τοποθετηθεί για
ένα από τα κορυφαία θέματα της πόλης μας, αλλά και
ολόκληρου του λεκανοπεδίου.
Νέα παρέμβαση, στήριξης των παράνομων και αδιέ-
ξοδων επιλογών που δεν λύνουν το τεράστιο πρόβλη-
μα έλλειψης νεκροταφείου, έκανε ο Μητροπολίτης
Γλυφάδας κ.κ. Παύλος. Στα εγκαίνια της «Φιάλης
Αγιασμού» του Αγίου Τρύφωνα, επιτέθηκε λεκτικά
σε βάρος της Προέδρου των ΑΝΟΙΧΤΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ κ. Αθηνάς Λυγνού, αλλά και του επι-
κεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, που ήταν από-
ντες, κατηγορώντας τους για τη στάση τους στο θέμα
του παράνομου νεκροταφείου. Την ίδια στιγμή
βέβαια ο Μητροπολίτης Γλυφάδας συμμετέχει ή
καλύπτει την παραβίαση του Συντάγματος και των
νόμων της χώρας, την παραβίαση των κανόνων της
εκκλησίας με τις μεταμεσονύχτιες ταφές και συμμε-
τείχε στην παράνομη καταπάτηση του χώρου.
Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση είναι οι πληροφορίες
που λένε ότι ο κ. Δήμαρχος, σε Αίτηση Ανακοπής του
Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχεί-
ου Πεντέλης που κατέθεσε και εκδικάζεται τέλος του
μήνα, ισχυρίζεται ότι ο χώρος που καταπάτησε δεν
είναι δημόσιος και δασικός και ότι όλα δείχνουν ότι
είναι ιδιωτικός. Αν οι πληροφορίες αυτές επαληθευ-
τούν κατά την διεξαγωγή της δίκης, τότε πλέον γίνε-
ται φανερό ότι η όλη «επιχείρηση», που έγινε στο
όνομα της λύσης ενός μεγάλου προβλήματος, είναι
τελικά μια πράξη που διευκολύνει τα ιδιωτικά συμφέ-
ροντα να ενισχύσουν τις απαιτήσεις τους και να συνε-
χίσουν με περισσότερα όπλα στην οικοπεδοποίηση
του βουνού. Για το ζήτημα αυτό θα επανέλθουμε μετά
τη δίκη.
Το πρόβλημα του νεκροταφείου είναι τεράστιο για
την πόλη μας. Μετά τους αγώνες που αναπτύξαμε,
όλες οι δυνάμεις, αλλά και την ανάδειξη του θέματος
που έγινε, έστω και ανορθόδοξα, από την αυθαίρετη
επιλογή, η πολιτεία αναγκάστηκε να δρομολογήσει
κάποιες λύσεις. Με τους νόμους 4030/11 και 4042/12
επιτρέπεται η επέκταση του νεκροταφείου Αργυρού-
πολης και παραχωρούνται στη Γλυφάδα τουλάχιστον
δύο στρέμματα, προφανώς ως ενδιάμεση λύση. Επί-
σης με το νόμο 4062/12 προβλέφθηκε η δυνατότητα
χωροθέτησης νεκροταφείου στο χώρο του πρώην
αεροδρομίου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο, με το σχε-
διασμό που θα ακολουθήσει, για διαδημοτικό νεκρο-
ταφείο.
Εμείς, ως ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, στην παραπά-
νω κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε
αποφασιστικά, συμβάλλοντας με όλες τις δυνάμεις
μας για να λυθεί το πρόβλημα της πόλης μας και να
προστατευθεί το βουνό μας.
Με εκτίμηση
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
«ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ.

ΤΤην Τρίτη 27 Νοεμβρίου κληθήκαμε  (τηλεφωνικά) σε συνεδρίαση εν όψει
του νέου προIπολογισμού (2012).

Ο κανονισμός λειτουργίας προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα σχετικά με
την “ Επιτροπή Δημόσιας Διαβούλευσης “  και τον τρόπο λειτουργίας.
Τίποτα απολύτως  από αυτά δεν συνέβη. Ενώ πέρυσι ο Δήμαρχος ζήτησε
πίστωση χρόνου για την καλύτερη  λειτουργία της παραπάνω επιτροπής ως
νέου θεσμού στα πλαίσια του νέου Νόμου, δεν έκανε απολύτως τίποτα.
Αποτέλεσμα μπάχαλο…
Σύγχυση αρμοδιοτήτων, αποπροσανατολισμός των αντιπροσώπων, κλακαδό-
ροι  γιατί όλα όσα έχουν στο μυαλό τους  και περαιτέρω απαξίωση της συμ-
μετοχής  των πολιτών στα δρώμενα του Δήμου.
2 χρόνια μετά την εκλογή της νέας Δημοτικής Αρχής ο Δήμαρχος δεν έχει
καμία δικαιολογία.
Η ευθύνη για την επιτυχία ενός νέου εξαιρετικά σημαντικού θεσμού που επι-
διώκει την ενίσχυση της συμμετοχής είναι αποκλειστικά στον Δήμαρχο.
Για τους παραπάνω λόγους ο επικεφαλής της “Πολιτών Κοινωνία η Άλλη
Γλυφάδα”, Βασίλης Τσατσαράγκος κατήγγειλε αυτή τη στάση της Δημοτικής
Αρχής και του Δημάρχου και ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ.
Τέλος, καλούμε  την Αντιπολίτευση (το σύνολο της) να πάρει πρωτοβουλίες
προκειμένου να σταματήσει η απαξίωση των θεσμοθετημένων οργάνων.
Βασίλης Τσατσαράγκος
Επικεφαλής της “Πολιτών Κοινωνία”

Βασίλης Τσατσαράγκος
ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΑΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αρ. Πρωτ. 1446
Στη χθεσινή “Επιτροπή Διαβούλευσης” του Δήμου Γλυ-
φάδας τον Εμπορικό Σύλλογο Γλυφάδας εκπροσώπησαν
η πρόεδρος Α. Καυκά και ο αντιπρόεδρος Κ. Μαδιάς.
Τέθηκαν υπόψη του Δημάρχου 3 βασικά ζητήματα που
απασχολούν τους εμπόρους της πόλης.

a Ο ελλιπής φωτισμός και η αντικατάσταση των καμμένων λαμπτήρων στους εμπο-
ρικούς δρόμους της πόλης. 

a Ζητήθηκε από τον Δήμαρχο να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική δραστηριότητα
πριν τη σχεδίαση και εκτέλεση τεχνικών έργων, όπως π.χ στην οδό Λαζαράκη όπου
κατασκευάστηκε ποδηλατόδρομος με τραγική συνέπεια να μειωθούν οι θέσεις πάρ-
κινγκ κατά 50% ( από τη δεξιά πλευρά του δρόμου) και παράλληλα η μη τοποθέτη-
ση στύλων φωτισμού. 

a Η πολύ κακή κατάσταση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων της οδού
Μεταξά όπως επίσης και η ελλιπής καθαριότητα λόγο της μη λειτουργίας του υπό-
γειου συστήματος των κάδων απορριμάτων. 
Με εκτίμηση
Άννα Καυκά, πρόεδρος
Πάνος Μιχαλόπουλος, γενικός γραμματέας

Εμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας
Δελτίο τύπου 
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Σαθρά υπολείμματα δοκιμάζουν την αντοχή των πολιτών

ΣΣε μια πόλη που κυριαρχεί ο σκοταδισμός
και η παντελής έλλειψη ενημέρωσης των

πολιτών το “κουμάντο” έχουν αναλάβει οι
παράγοντες της σαπίλας και της διαφθοράς. 
Ηθικοί αυτουργοί υπεράνω πάσης υποψίας
κάνουν πάρτι και σε συνεργασία με πληρω-
μένους δολοφόνους, σπέρνουν τον φόβο και
τον τρόμο προκειμένου να βουλώσουν τα
στόματα αυτών που θα τολμήσουν να στα-
θούν εμπόδιο στα συμφέροντα τους. 
Βία και αίμα με τελευταίο θύμα άγριου ξυλο-
δαρμού τον ενεργό δημότη Α. Γιαννακόπου-
λο, γνωστό στην τοπική κοινωνία της Γλυφά-
δας από τις κατά καιρούς καταγγελίες του
κατά συγκεκριμένων αιρετών στον Δήμο
Γλυφάδας για παραβατικές συμπεριφορές
και όχι μόνον, με τελευταία την δημοτική
αρχή της συνδιοίκησης Κόκκορη – Λανδρά-
κη, την οποία έχει καταγγείλει πολλές φορές
στην δικαιοσύνη για οικονομικά σκάνδαλα
και για παράβαση της εκλογικής νομοθε-
σίας. 
Η αλήθεια είναι, ότι ο δημότης Α. Γιαννακό-
πουλος, έχει έντονη παρουσία στα δημοτικά
δρώμενα της πόλης και έχει μπει για τα καλά
στα ρουθούνια συγκεκριμένων αιρετών της
δημοτικής αρχής και μάλιστα όσοι γνωρίζουν
περισσότερα για τις δίκαιες και νόμιμες
ενέργειες του, υποστηρίζουν ότι εδώ και
καιρό βρίσκεται στην ομάδα υψηλού κινδύ-
νου, αρκεί μόνο να υπενθυμίσουμε ότι πριν
από την πρόσφατη (12.10.2012) απόπειρα
κατά της ζωής του, από άγνωστο δράστη,
είχε προηγηθεί ένας άλλος άγριος ξυλοδαρ-
μός του από πρωτάρηδες αιρετούς που
“είδαν φως” και μπήκαν στο... Δήμο.

Δεν υπονοούμε τίποτα, αλλά η επιστολή που
έστειλε ο Α. Γιαννακόπουλος, στην ηλεκτρο-
νική εφημερίδα Vimaonline, με τίτλο η
“Cosa Nostra ” της Γλυφάδας, είναι άκρως
αποκαλυπτική και χρήζει ιδιαίτερης σημα-
σίας και περαιτέρω διερεύνησης, αφού ο
ίδιος δεν διστάζει να καταγγείλει δημόσια
ότι πίσω από αυτήν την άνανδρη ενέργεια
κρύβονται συγκεκριμένα πρόσωπα που
είχαν ενοχληθεί από την έντονη δραστηριό-
τητά του και συνάμα να στέλνει το μήνυμα
ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται κατά της δια-
φθοράς απ' όπου αυτή κι αν προέρχεται.  
Αυτοί που έδωσαν την εντολή για το “ξεπά-
στρεμα” του Α. Γιαννακόπουλου, εύκολα
μπορούν να εντοπιστούν μαζί με αυτούς και
τα πληρωμένα υπολείμματα, εκτελεστές. 
Ο Α. Γιαννακόπουλος για κάποιους “δικο-
μανής και μηνυσάκιας”, περίτρανα έχει
αποδείξει ότι είχε και έχει το σθένος, να στα-
θεί μεγάλο εμπόδιο απέναντι σε συγκεκριμέ-
νους αιρετούς, “υπεράνω υποψίας” οι οποί-
οι συναναστρέφονται με κάποιες παρδαλές
αργόσχολες κοπελίτσες, με διακριτικό γνώ-
ρισμα, το “βαθύ ντεκολτέ” και με το μυαλό
“παρκαρισμένο στο κάτω... διαμέρισμα”,
στην πραγματικότητα όμως είναι μικρά και
ασήμαντα ανθρωπάκια που με πρόσχημα,
την αγγωνία τους για τα κοινά της πόλης μας,
εξαπάτησαν  τους Γλυφαδιώτες και  “υφάρ-
παξαν τις ψήφους των δημοτών”. 
Τέλος να πούμε ότι ύστερα από πληροφορίες
ο Α. Γιαννακόπουλος έχει στα χέρια αδιά-
σειστα στοιχεία,τα οποία έχει καταθέσει και
στις αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές που δεί-
χνουν ότι είναι πολύ κοντά στους δράστες. 

g Το “κουμάντο”
έχουν αναλάβει οι
παράγοντες της
σαπρίας και της 
διαφθοράς.

g Δολοφονική 
απόπειρα κατά του 
ενεργού δημότη.  

g Τα συμφέροντα
εκτρέφουν μίσος
εκδηλώνουν βία και
προκαλούν στην 
τοπική κοινωνία
φόβο και ανασφά-
λεια.

Μαφιόζικο δολοφονικό μήνυμα! 

ΠΠρ ω τ ά -
κουστα

π ρ ά γ μ α τ α
συμβαίνουν
στην Γλυφά-
δα με πρωτα-
γωνιστή τον
δ ή μ α ρ χ ο
της. 

Καταγγελίες των κατοίκων μιλούν ότι έχει
επιδοθεί σε μια πολιτική στάση... εκδίκη-
σης και σε μια απαράδεκτη συμπεριφορά
απέναντι σε όποιον τολμήσει να έχει δια-
φορετική άποψη. 
Για λόγους ρεβανσισμού έδωσε εντολή και
σταμάτησε να μας φέρνει νερό όπως γινό-
τανε εδώ και 30 χρόνια από όλους τους
δημάρχους της Γλυφάδας καταγγέλλουν
οι πολίτες. Ύβρεις και απειλές καταγγέλ-
λει ο συμπολίτης μας κ. Περλορέντζος γιατί
τόλμησε να έχει διαφορετική άποψη για το
παράνομο νεκροταφείο και φοβάται ακόμα
και για την σωματική του ακεραιότητα.
Κάποιος πρέπει να τον σταματήσει λένε. 
Ευθύνη όλων των δημοτικών παρατάξεων
να διαφυλάξουν τους πολίτες από τον
ρεβανσισμό του δημάρχου. Ευθύνη όλων
να σταθούν κοντά στους δοκιμαζόμενους
τρομαγμένους πολίτες ώστε να τους δημι-
ουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας και
σιγουριάς στην πόλη που ζουν, Κάποιος
πρέπει επιτέλους να τον συγκρατήσει
δηλώνουν οι κάτοικοι και ζητούν την βοή-
θεια της πολιτείας. 

ΕΛΕΟΣ ΚΑΠΟΙΟΣ 
ΝΑ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ.

ΑΑπειλούν τους πολίτες ότι θα πέσουν κορμιά για
όσους δεν κάνουν τα στραβά μάτια σε όλα όσα

γίνονται στο αυθαίρετο και παράνομο νεκροταφείο.
Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε τα όσα
ανατριχιαστικά συμβαίνουν στη πόλη της Γλυφάδαςα-
πό τον άνθρωπο που οι Γλυφαδιώτες τον τίμησαν και
τον έκαναν δήμαρχο τους. 

Υπάρχει τεράστιο πρό-
βλημα με την συμπερι-
φορά του δημάρχου που
δείχνει να έχει ξεφύγει
κυριολεκτικά και να
μην μπορεί να ελέγξει
τον θυμό και τα νεύρα
του. Σωρεία καταγγε-
λιών έρχονται να δια-
ψεύσουν εκείνο το

πλούσιο βιογραφικό που παρουσίαζε προεκλογικά,
κρύβοντας αληθινές πτυχές του χαρακτήρα του
όπως (υπερβολικά αλαζών και επικίνδυνα οξύθυ-
μος) που ακόμα και ο πλέον καλόπιστος μπαίνει σε
σκέψεις, μήπως κάτι συμβαίνει με την υγεία του???
Γιατί τόση οργή??? Μήπως πράγματι ο άνθρωπος
αντιμετωπίζει προβλήματα με την υγεία του και δεν
μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του που τον καθι-
στούν επικίνδυνο για τους πολίτες ?? 
Ο συμπολίτης μας  κ. T. Περλορέντζος  καταγγέλλει
τον δήμαρχο ότι  για ψύλλου πήδημα, επειδή εξέφρα-
σε αντίθετη άποψη για την ίδρυση του νεκροταφείου
στο βουνό, πέταξε το σακάκι του και επιτέθηκε να τον
χτυπήσει και λέει ότι φοβάται για την ζωή του. Σωρεία
καταγγελιώνμε τους άθλους και τα κατορθώματα του
δημάρχου που έχουν γεμίσει φόβο και ανασφάλεια
τους πολίτες.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΟΞΥΘΥΜΟΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ?

ΔΔεκάδες επώνυμες καταγγελίες που μιλούν για τον
ρεβανσισμό του δημάρχου Γλυφάδας και την απαρά-

δεκτη συμπεριφορά του να πραγματοποιήσει την μέχρι
πρότινος απειλή που είχε εκστομίσει και να δώσει εντολή
να τους κόψουν το ρεύμα.
Δυστυχώς με την διακοπή ρεύματος που κατά τους κατοί-

κους έγινε από υπαιτιότητα του δημάρχου, πολλά σπίτια
βυθίστηκαν στο σκοτάδι με συνέπεια κάποιες οικογένειες
να υποχρεωθούν μέσα σε αυτήν την οικονομική κρίση, να
αγοράσουν γεννήτριες προκειμένου να ζεσταθούν τα
μικρά παιδιά ενώ κάποιες άλλες οικογένειες να εξαναγκα-
στούν σε άτακτη φυγή, ζητώντας φιλοξενία σε συγγενείς
και φίλους. 

Κρυώνουμε φωνάζουν αγανα-
κτισμένοι οι κάτοικοι που βρέθη-
καν να δοκιμάζονται επειδή τόλ-
μησαν να σταθούν εμπόδιο στην
αυθαιρεσία, την παρανομία, τις
μεσαιωνικές μεταμεσονύχτιες
ταφές και τα διάφορα τεχνάσμα-
τα από τις “ευλογημένες” μεθό-
δους του διαβόλου κι οργισμένοι
αναρωτιούνται ποιοι τελικά διοι-

κούν αυτήν την πόλη και πόσο σκοτάδι έχουν στην καρδιά
τους όταν με άδικες πράξεις τιμωρούν τα παιδιά ???
Αλήθεια μήπως θα πρέπει να πάρει θέση και ο άξιος
Μητροπολίτης Γλυφάδας ώστε  με τις πατρικές του συμ-
βουλές να σταματήσει πλέον την βεντέτα του “αξιότιμου”
δημάρχου προς τους κατοίκους??? ή μήπως θα πρέπει να
προσεύχονται οι πολίτες για να μετανοήσει ο δήμαρχος,
αφού έτσι κι αλλιώς στις προσεχείς δημοτικές εκλογές θα
τον... “συγχωρέσουν”.??? Ποιος από δαύτους θα τολμήσει
να ανέβει να και ζητήσει ψήφο από τους βουνήσιους??? 

ΡΕΣΙΤΑΛ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ  
ΜΕ  ΘΥΜΑΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ???


