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Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και  Eπικοινωνίας 

της Aυτοδιοίκησης 
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

Εγκαινιάστηκε το νέο 
Πάρκο στο Τροκαντερό

σελ. 4

Συνέντευξη του Δημάρχου

Παλαιού Φαλήρου 

στη γερμανική εφημερίδα

"SUDDEUTSCE ZEITUNG"

Η συνέντευξη δόθηκε στην δημο-
σιογράφο Christiane Schlotzer, η
οποία για τον λόγο αυτό επισκέ-
φτηκε το Παλαιό Φάληρο την Δευ-
τέρα 13 Μαρτίου, συνοδευμένη
από τους συνεργάτες της. 

Παλαιό Φάληρο: 
Μικρά και μεγάλα έργα παντού 

Το «Πλωτό Μουσείο Νεράιδα», το μοναδικό στη χώρα
μας πλωτό μουσείο που έχει τη δυνατότητα να κάνει

πλόες, υποδέχεται ξανά μικρούς και μεγάλους επισκέπτες.
Σκοπός του Μουσείου, μεταξύ άλλων, είναι η ανάδειξη
της ιστορίας του πλοίου «ΝΕΡΑΪΔΑ» και της επιχειρηματι-
κής ιστορίας του ιδιοκτήτη του Γιάννη Λάτση, η παρου-
σίαση της ναυτιλιακής και ναυτικής ιστορίας και
παράδοσης της χώρας μας, η προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος κ.ά.. ΣΕΛ. 2

Μικρά και μεγάλα έργα γί-
νονται καθημερινά παν-

τού, στο Δήμο Παλαιού
Φαλήρου τα οποία δείχνουν
πως η δημοτική αρχή του Διο-
νύση Χατζηδάκη δεν εφησυ-
χάζει.

ΣΕΛ.3

Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα 
ξεκινά πάλι τη λειτουργία του
στη Μαρίνα Φλοίσβου 

Ελληνικό - Αργυρούπολη 

Σε "αρχαιολογικό κλοιό" ο δήμος 
Ελληνικού - Αργυρούπολης: 
Ποιες περιοχές δεσμεύουν οι Αρχαιολόγοι

Την πρόθεση να κηρύξει αρχαιολογικό χώρο ένα μεγάλο τμήμα του πρώην
αεροδρομίου του Ελληνικού αλλά και ένα μεγάλο τμήμα αστικού ιστού

του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, γνωστοποιεί προς διάφορους φο-
ρείς, ανάμεσά τους η "Ελληνικόν Α.Ε." και το ΤΑΙΠΕΔ", η Γενική Διεύθυνση
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. 

ΣΕΛ. 7

Ένα ακόμα τμήμα του παραλιακού
μετώπου του Παλαιού Φαλήρου
μεταμορφώθηκε σε όαση και προ-
στέθηκε στις υπάρχουσες αναπλά-
σεις, 
στολίζοντας το παραλιακό μέτωπο
της πόλης, εκεί που άλλοτε υπήρ-
χαν μόνο μπάζα, σκουπίδια και ξε-
ρόχορτα.

ΣΕΛ.5

Παλαιό Φάληρο

Ο Δήμος Γλυφάδας
έβαλε GPS στα απορ-

ριμματοφόρα του -
Ζωντανά η κίνηση

σελ. 7
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ΙΔΙΩΤΕΣ  30 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ  50 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΔΗΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ 

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

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Οφασισμός, εκείνος του σοσιαλιστή
δημοσιογράφου Μουσολίνι, εμ-

φανίζεται σαν σοσιαλιστικό, επαναστατικό,
αντικαπιταλιστικό, λαϊκό κίνημα στηριζό-
μενο ιδεολογικά και πολιτικά από την μη
μαρξιστική αριστερά της εποχής. Με χαρα-
κτηριστικά έντονης κοινωνικής δράσης,
στηρίζεται στους λαϊκούς πυρήνες που
σχηματίζονται στις γειτονιές και στους χώ-
ρους δουλειάς, από τους μυημένους. 

Έτσι η μετριότητα αποκτά δύναμη και
σύντομα, στην αναζήτηση ενός κατευθυν-
τήριου ιδεολογικού προσανατολισμού,
ρέπει προς έναν επιλήψιμο εθνικιστικό λαϊ-
κισμό που θα οδηγήσει το κίνημα οριστικά
και μοιραία σε ένα αυταρχικό εγκληματικό
ολοκληρωτισμό. Από το ένας για όλους
και όλοι για ένα με έντονα τα χαρακτηρι-
στικά της αδελφοσύνης της αλληλεγγύης
και της προσφοράς, περνά με την ίδια ευ-
κολία στο κυνήγι των μαγισσών. 

Οι φασίστες στηριζόμενοι στην βλα-
κώδη πεποίθηση ότι αυτοί μόνο κατέχουν
την απόλυτη ορθή γνώση δεν αποδέχονται
το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης. Ο

διαφωνών είναι αιρετικός και όπως οι αιρε-
τικοί όλων των εποχών, εξοντώνεται. Το
έκαναν οι Χριστιανοί του Βυζαντίου, της
Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας και οι Δια-
μαρτυρόμενοι πουριτανοί. Το έκαναν οι
κάθε λογής επαναστάτες και δικτάτορες. Το
έκαναν οι φασίστες στην Ιταλία, οι Ναζί
στην Γερμανία και οι Κομουνιστές στην Σο-
βιετική ένωση. Το έκαναν κάποτε οι χασι-
σένιοι του γέρου του βουνού και σήμερα
οι ντοπαρισμένοι από τον ίδιο θρησκευτικό
φονταμενταλισμό, φανατικοί βάρβαροι της
Τζιχάντ και του ISIS.

Το φαινόμενο είναι διαχρονικό. Συχνά
στην ιστορία ακούμε κάποιους να μας λένε
εμμέσως πλην σαφώς: «Σου επιτρέπω να
έχεις άποψη, αρκεί αυτή να συμπίπτει με
την δική μου». Το ακούμε και τώρα στον
τόπο μας και μάλιστα από όλα τα στελέχη
της νομενκλατούρας της σύγχρονης ρο-
μαντικής αριστεράς που από παρεούλα της
μόνιμης διαμαρτυρίας μας προέκυψε πε-
φωτισμένη και χαρισματική εξουσία. Εξου-
σία με ευοίωνο όραμα μάλιστα, που
δυστυχώς όμως, πολύ γρήγορα εξελίχ-
θηκε σε εφιαλτικό παρόραμα και δράμα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δια-
δοχικές αποφάσεις του κηρύσσει αντισυν-
ταγματικές αποφάσεις και νόμους αυτής
της περίεργης πλειοψηφίας, αλλά δεν φαί-
νεται να πτοείται ο αλαζονικός παροξυ-
σμός των κρατούντων. Οι αποφάσεις αυτές
μας λέει υπουργός της παρούσης κυβέρ-
νησης δεν έχουν πρακτικό αποτέλεσμα. Ας
παροτρύνουμε λοιπόν εκείνους που κερδί-
ζουν στα δικαστήρια τον φασιστικής αντί-
ληψης αυταρχισμό αυτής της
αριστερόστροφης παρεούλας, να ζητούν
την αποζημίωση που δικαιούνται από τον
υπαίτιο υπουργό και όχι από το κράτος.
Τότε θα δούμε που θα πάει η μαγκιά του.

Μου έλεγε προχθές φίλος, απροσδιό-
ριστα και ρομαντικά αριστερός, από εκεί-
νους που ξεκίνησαν από το ΚΚΕ για να
πάνε στην συνέχεια διαδοχικά στο ΕΑΡ,
στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ, σαν κατά-
ληξη μιας διαβαθμισμένης πολιτικής πο-
ρείας από το κακό στο χειρότερο. Μου
έλεγε λοιπόν ο φίλος αυτός : «Οι αποφά-
σεις του ΣΤΕ αποπνέουν φασισμό. Εμείς
αγαπητέ φίλε είμαστε οι πλέον αυθεντικοί
εκπρόσωποι του φιλελευθερισμού, μα-
ζέψτε τους», και εννοούσε τους Έλληνες δι-
καστές.

Τα ακούω να τα λέει αυτά κάποιος που
εξακολουθεί να θαυμάζει τον Λένιν αλλά

και τον Τρότσκι, τον Βελουχιώτη αλλά και
τον Κάστρο, τον Αντρέα αλλά και τον
Αλέξη. Τρέλα. Το Βασίλειο της ασυναρτη-
σίας απέκτησε γενεαλογικό δένδρο και το-
ποθέτησε στο Πάνθεον του
οπορτουνισμού τυχοδιώκτες, κλεφτρόνια
και δολοφόνους, που στιγμάτισαν με τις
πράξεις τους την πρόσφατη ιστορία της αν-
θρωπότητας και του τόπου μας. 

Ακούστε λεβέντες. Η ανοχή στο διαφο-
ρετικό αποτελεί την δύναμη της Δημοκρα-
τίας. Η αναγνώριση του δικαιώματος της
αμφισβήτησης της κυρίαρχης άποψης απο-
τελεί επίσης το μεγαλείο του Φιλελευθερι-
σμού. Η αμφισβήτηση του νόμου που
κρίνεται στα δικαστήρια της χώρας σημα-
τοδοτεί χωρίς άλλο το απαύγασμα του Φι-
λελευθερισμού και της Δημοκρατίας. Όχι,
φασισμός δεν είναι το αξιακό υπόβαθρο
της Δημοκρατίας. Φασισμός είναι εκείνο
που μάχεται το ηθικό πλεονέκτημα της Δη-
μοκρατίας μας.

Το έλλειμμα παιδείας είναι τραυματικό
και επιτρέπει στις μετριότητες να γίνονται
πρωταγωνιστές και όταν συμβαίνει αυτό,
τότε ο φασισμός είναι αναπόφευκτος. Χα-
ρείτε τον. Η παρακμή σε αυτόν τον τόπο
δεν έχει τέλος.

Φασισμός και ασυναρτησία 
Του Νίκου Γιαννιού

δημοτικό ρεπορτάζ

Το «Πλωτό Μουσείο Νεράιδα», το μονα-
δικό στη χώρα μας πλωτό μουσείο που

έχει τη δυνατότητα να κάνει πλόες, υποδέχε-
ται ξανά μικρούς και μεγάλους επισκέπτες.
Σκοπός του Μουσείου, μεταξύ άλλων, είναι
η ανάδειξη της ιστορίας του πλοίου «ΝΕ-
ΡΑΪΔΑ» και της επιχειρηματικής ιστορίας του
ιδιοκτήτη του Γιάννη Λάτση, η παρουσίαση
της ναυτιλιακής και ναυτικής ιστορίας και πα-
ράδοσης της χώρας μας, η προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος κ.ά..

Το «Νεράιδα», που χρηματοδοτείται από το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, βρί-
σκεται ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Φλοίσβου
και η είσοδος είναι δωρεάν.

Σε ό,τι αφορά τις επισκέψεις σχολείων, το
Πλωτό Μουσείο Νεράιδα συνεχίζει την υλο-
ποίηση του εκπαιδευτικού διαδραστικού
προγράμματος «Ταξιδεύοντας με το Νεράιδα:
ένα Παιχνίδι εν Πλω», για μαθητές και μαθή-
τριες ηλικίας 8-12 ετών σχολικών μονάδων
της Δ’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αθήνας (περιλαμβάνει τις περιοχές Άγιος
Δημήτριος, Άλιμος, Αργυρούπολη, Γλυ-
φάδα, Ελληνικό, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Νέα
Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο και Ταύρος). Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά από ομα-
δικά παιχνίδια και δραστηριότητες που διεξά-
γονται στους χώρους του μουσείου από
ειδικευμένους μουσειοπαιδαγωγούς. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παι-
διά εξερευνούν το ιστορικό πλοίο της γραμ-
μής του Αργοσαρωνικού, γνωρίζουν όψεις
της ελληνικής ναυτιλίας και ακτοπλοΐας του
20ού αιώνα και διερευνούν επιμέρους θεμα-
τικές όπως το ταξίδι και η θάλασσα, τα καρά-
βια και η ναυσιπλοΐα, η επικοινωνία και οι
μεταφορές, οι άνθρωποι και οι αναμνήσεις.

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
είναι δωρεάν. 
Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος,
του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και η δα-
πάνη μεταφοράς των μαθητών από και προς
τα σχολεία καλύπτονται εξ ολοκλήρου από
το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα, στο πλαίσιο της
κοινωφελούς δράσης του.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, απαιτείται να
συμπληρωθεί η φόρμα αίτησης που είναι
διαθέσιμη εδώ, και στη συνέχεια να αποστα-
λεί μέσω e-mail στο: neraida@latsis-founda-
tion.org. Εντός δύο ημερών από την
παραλαβή της αίτησης, το προσωπικό του
Μουσείου θα επικοινωνήσει με τους ενδια-
φερόμενους για την οργάνωση της επίσκε-
ψης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι επίσης δια-
θέσιμο δωρεάν κάθε Κυριακή στις 11:00-
12:00 για μεμονωμένες επισκέψεις παιδιών,
ηλικίας 6-12 ετών.
Οι γονείς που ενδιαφέρονται να δηλώσουν
συμμετοχή παρακαλούνται να αποστείλουν
email στο neraida@latsis-foundation.org δη-
λώνοντας το ονοματεπώνυμό τους, το ονο-
ματεπώνυμο και την ηλικία του/των
παιδιού/ών, την ημερομηνία που τους ενδια-
φέρει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται, επίσης, δε-
κτές και στην υποδοχή του Μουσείου κατά
τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του.
Ωράριο λειτουργίας Πλωτού Μουσείου Νε-
ράιδα στη Μαρίνα Φλοίσβου
Παρασκευή: 17:00-20:30 (τελευταία προσέ-
λευση: 20:00)
Σάββατο: 11:00-18:00 (τελευταία προσέ-
λευση: 17:30)
Κυριακή: 12:00-18:00 (τελευταία προσέ-
λευση: 17:30)

Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα ξεκινά πάλι
τη λειτουργία του στη Μαρίνα Φλοίσβου 



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Μάρτιος 2017 3

δημοτικό ρεπορτάζ

Παλαιό Φάληρο: Μικρά και μεγάλα έργα παντού 

Μικρά και μεγάλα έργα γί-
νονται καθημερινά παν-

τού, στο Δήμο Παλαιού
Φαλήρου τα οποία δείχνουν
πως η δημοτική αρχή του Διο-
νύση Χατζηδάκη δεν εφησυχά-
ζει.

Με το Κλειστό να βρίσκεται στο
τελικό του στάδιο, την ανάπλαση
των 22 στρεμμάτων στην Αγία
Σκέπη να έχει δώσει ένα πραγμα-
τικό στολίδι στο παραλιακό μέ-
τωπο εκεί που άλλοτε υπήρχαν
αγριόχορτα και μπάζα, ένα ακόμα
έργο εξωραϊσμού γίνεται αυτές τις
μέρες στο παραλιακό μέτωπο του
Δήμου. 

Το πρωϊνό του Σαββάτου 4, Μαρ-
τίου 2017, στις 8.30 το πρωί, συ-
ναντήσαμε τον δήμαρχο Παλαιού
Φαλήρου, Διονύση Χατζηδάκη,
να επιβλέπει την διαμόρφωση νη-
σίδων στην παραλιακή ζώνη, με
φύτευση γκαζόν, θάμνων και
δένδρων, ενώ παράλληλα γινό-
ταν εξωραϊσμός και των πρανών,

που κυριολεκτικά μεταμορφώ-
νουν την εικόνα της περιοχής στο
σημείο αυτό. 

Σε σχετική ερώτηση μας, δεδομέ-
νου πως, ο χώρος αυτός δεν ανή-
κει στο δήμο χωροταξικά, αλλά
στην Περιφέρεια Αττικής, μας είπε
ότι, επειδή η Περιφέρεια Δυτικής
δεν είχε πρόθεση να τον ανάπλα-
σει και να τον καλλωπίσει, ανέ-
λαβε μόνος του ο Δήμος να
σχεδιάσει και να υλοποιήσει το
έργο με δικά του χρήματα, ομορ-
φαίνοντας και εξωραΐζοντας όλο
αυτό το κομμάτι, το οποίο αποτε-
λεί μία από τις πρώτες εικόνες
που συναντά κανείς μπαίνοντας
στο Παλαιό Φάληρο. 

Προκειμένου να γίνει αυτό, φυ-
τεύθηκαν εικοσιπέντε κυπαρίσ-
σια, 30 θάμνοι (φωτίνιες), 180
πικροδάφνες και πέντε μεγάλα
δέντρα, χαρουπιές. Επίσης, τοπο-
θετήθηκαν, 1000 m² γκαζόν, με
αυτόματο σύστημα ποτίσματος,
μία πέργκολα και απομακρύν-

θηκε ένα κοντέινερ που ήταν
κρυμμένο μέσα σε άγρια και
άναρχη βλάστηση και το οποίο
χρησιμοποιούσαν ως κατάλυμα
ρομά προερχόμενοι από τη Βουλ-
γαρία. 

Σε ό,τι αφορά το κόστος, ο κύριος
δήμαρχος είπε ότι, όλο το έργο
στοίχισε μόνο 18.000 €. Και πως
να μην κοστίσει τόσο λίγο, όταν ο
ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης, επι-
βλέπει προσωπικά όλες τις εργα-
σίες των συνεργείων, μετρώντας
μέτρο προς μέτρο το γκαζόν, το
υπόγειο σύστημα ποτίσματος και
τα δέντρα που φυτεύονται εκεί. 

Κλείνοντας, μας έκανε γνωστό
πως, θα συνεχίσει με τον ίδιο
τρόπο την διαμόρφωση και της
άλλης πλευράς, προς Καλλιθέα,
ενώ η παρακείμενη γέφυρα θα
ανακαινιστεί και θα βαφτεί, ώστε
η είσοδος και από την πλευρά
αυτή, να είναι αντάξια της γενικό-
τερης εικόνας της πόλης. 
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Συνέντευξη του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου 
στη γερμανική εφημερίδα "SUDDEUTSCE ZEITUNG"

Μετά από σχετικό αίτημα και αντα-
ποκρινόμενος με χαρά, ο Δήμαρ-

χος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης, παραχώρησε συνέντευξη
στην έγκριτη Γερμανική εφημερίδα
SUDDEUTSE ZEITUNG, στα πλαίσια σχε-
τικού αφιερώματος της εφημερίδας για
την αξιοποίηση του παραλιακού μετώ-
που της Αθήνας. 

Η συνέντευξη δόθηκε στην δημοσιο-
γράφο Christiane Schlotzer, η οποία για
τον λόγο αυτό επισκέφτηκε το Παλαιό
Φάληρο την Δευτέρα 13 Μαρτίου, συνο-
δευμένη από τους συνεργάτες της. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφημερίδα
SUDDEUTSE ZEITUNG είναι από τις μεγα-
λύτερες και εγκυρότερες Γερμανικές εφη-
μερίδες που σε όλες τις σχετικές έρευνες
διακρίνεται για τα ποιοτικά στοιχεία των
αναγνωστών της ενώ τόσο η ίδια όσο και
το site της αποτελούν σημαντικό πυλώνα
ενημέρωσης των γερμανόφωνων ανα-

γνωστών σε όλη την Ευρώπη.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύ-

σης Χατζηδάκης , αναφέρθηκε κυρίως
στην ανάπλαση του παράκτιου μετώπου
της Πόλης και στις μεγάλες παρεμβάσεις

που έχουν γίνει ενώ ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε από την δημοσιογράφο στο γε-
γονός ότι μόνο στον Δήμο Παλαιού Φα-
λήρου αξιοποιήθηκε και αναβαθμίστηκε
σε τέτοιο βαθμό το θαλάσσιο μέτωπο της
Πόλης. 

Επίσης σημαντικό μέρος της συνέντευξης
κάλυψε η οικονομική ευρωστία του
Δήμου καθώς και η δυνατότητα του
μέσω της οικονομικής διαχείρισης που
ακολουθείται να αναπτύσσει ένα μεγάλο
και σημαντικό τεχνικό πρόγραμμα, κόν-
τρα στην μίζερη πραγματικότητα που
βιώνουμε.

Το δημοσιογραφικό κλιμάκιο ξεναγή-
θηκε από τον Δήμαρχο στο νέο Πάρκο
του Αγίου Γεωργίου και την Παιδική
Χαρά για ΑΜΕΑ ενώ επισκέφτηκαν και
άλλες υποδομές του Δήμου όπου είχαν
την ευκαιρία να μιλήσουν με δημότες
και κατοίκους.

Γράφει η Μαίρη Τρύφων*

Οι καλές συνεργασίες πρέπει να
έχουν συνέχεια. Έτσι λοιπόν στο 9ο

Νηπ/γείο Π.Φαλήρου περιμέναμε και
αυτήν την σχολική χρονιά να κάνουμε
νέες δράσεις με τον Σύλλογο ΑΛΜΑ
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡ-
ΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ).
Αφορμή το πρόγραμμα ΕLLA (Ευρω-
παϊκή Aκαδημία Δια Βίου Μάθησης) που
στοχεύει να αξιοποιήσει τα άτομα με
αναπηρία σε ρόλους ειδικού . Να ανα-
δειχθούν οι ικανότητες τους σε πράγ-

ματα που μπορούν να κάνουν. Και τι πιο
ωραία αφορμή για τα παιδιά από την
ανακύκλωση! «The art of recycling».
Καλέσαμε την Κική από το ΑΛΜΑ, που
ήρθε στο σχολείο για να μας δείξει πώς
να κάνουμε όμορφες μαράκες από ανα-
κυκλώσιμα υλικά.

Μπορεί να είχαμε μιλήσει για άτομα με
αναπηρίες, να είχαμε ευαισθητοποιηθεί για
την διαφορετικότητα μέσα από την τέχνη,
τα βιβλία, τις εικόνες, τα τραγούδια, τα βιν-
τεάκια, αλλά για αρκετά παιδιά ήταν η
πρώτη τους φορά που έρχονταν σε άμεση

επαφή με άτομο με αναπηρία. Αντιδρά-
σεις; Λογικές…κάτι μικρά γελάκια από λί-
γους, αλλά ενδιαφέρον είχαν οι
αντιδράσεις των υπολοίπων παιδιών. Όχι
από εμάς τους ενήλικες, εμείς ήμασταν πα-
ρατηρητές. Τους έκαναν αυστηρότατες πα-
ρατηρήσεις για τον τρόπο τους ,τους
έβαλαν στην «θέση» τους γρήγορα! 

Η Κική με τον τρόπο της κέρδισε τα παιδιά
που μετά από λίγο την ρωτούσαν , ζητού-
σαν την βοήθειά της για τις μαράκες, της
πήραν συνέντευξη για να την γνωρίσουν
καλύτερα! Δεν χρειάστηκε παρά μόνο
λίγη ώρα, αρκετή ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση, λίγα ανακυκλώσιμα υλικά,
και το αποτέλεσμα ήταν η Κική να γίνει
γρήγορα η ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ, όπως και οι άλλες
κυρίες, οι νηπιαγωγοί . 

Χρειάστηκε διάθεση για προσπάθεια και
συνεργασία, πολλή αγάπη και η υποτιθέ-
μενη ανικανότητα έγινε ικανότητα για δη-
μιουργία. Δόθηκε λίγος χώρος και χρόνος
και ο θεωρητικά ανίκανος άλλαξε σε πρα-
κτικά ικανό. Θα κρατήσω τα λόγια της
Κικής που φεύγοντας ρωτούσε με αγωνία:
« Ήμουν καλή; Τα είπα όλα; Δεν ντρά-
πηκα, έτσι;;». Όχι Κυρία Κική, ήσουν πολύ
καλή και ικανή ! Τα είπες όλα και μας έδει-
ξες ακόμη περισσότερα. Ευχαριστούμε!

* M.Ed Διοίκηση και διαχείριση εκπ/κων
μονάδων  Προϊσταμένη 9ου Νηπ/γείου
Π.Φαλήρου

Παλαιό Φάληρο: Δράσεις του 9ου Νηπιαγωγείου και του Συλλόγου ΑΛΜΑ
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Εγκαινιάστηκε το νέο Πάρκο στο Τροκαντερό
Ένα ακόμα τμήμα του παραλιακού μετώπου του Παλαιού Φαλήρου μεταμορφώθηκε σε όαση και προστέθηκε στις υπάρχουσες αναπλάσεις, 

στολίζοντας το παραλιακό μέτωπο της πόλης, εκεί που άλλοτε υπήρχαν μόνο μπάζα, σκουπίδια και ξερόχορτα. 

Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, διά-
λεξε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου,

Διονύσης Χατζηδάκης, για να προσφέ-
ρει ένα ακριβό "μονόπετρο", όχι μόνο
στην πόλη του, αλλά και σ' ολόκληρη
την Αττική, εγκαινιάζοντας το νέο θαυ-
μάσιο Πάρκο των 22 στρεμμάτων, στην
περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στο Τρο-
καντερό.

Ένα ακόμα τμήμα του παραλιακού μετώ-
που του Παλαιού Φαλήρου μεταμορφώ-
θηκε σε όαση και προστέθηκε στις
υπάρχουσες αναπλάσεις, στολίζοντας το
παραλιακό μέτωπο της πόλης, εκεί που
άλλοτε υπήρχαν μόνο μπάζα, σκουπίδια
και ξερόχορτα.  
Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του υφυ-
πουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέρ-
γιου Πιτσιόρλα και της Περιφερειάρχη
Αττικής Ρένας Δούρου, χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νέας
Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, κ. Συ-
μεών, με παρευρισκόμενους, τη βουλευτή
Αθηνών και πρώην υπουργό Ντόρα Μπα-
κογιάννη, τον Αντιπρόεδρο της Ν.Δ.
Κωστή Χατζηδάκη, τους βουλευτές της
Ν.Δ. Άννα Καραμανλή και Μιλτιάδη Βαρ-

βιτσιώτη, τον Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών Κώστα Πουλάκη και τον τέως Περι-
φερειάρχη Γιάννη Σγουρό. 
Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' βαθμού
παρέστησαν οι δήμαρχοι: Νίκος Σαράντης
(Αγίων Αναργύρων - Καματερού και πρό-
εδρος της ΠΕΔΑ), Ανδρέας Κονδύλης
(Αλίμου), Δημήτρης Κάρναβος (Καλλιθέας
- Μοσχάτου), Γιάννης Κωνσταντάτος (Ελ-
ληνικού - Αργυρούπολης), Ανδρέας Πα-
χατουρίδης (Περιστερίου), Δημ. Κιούσης
(Κορωπίου) κ. ά.  
Στο χαιρετισμό του Δήμαρχος κ. Χατζηδά-
κης αναφέρθηκε στις δυσκολίες του
έργου, δίνοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία,
σχετικά με την γενικότερη ανάπλαση όλης
αυτής της έκτασης και ευχαρίστησε την Πε-
ριφέρεια Αττικής η οποία και το χρηματο-
δότησε εξ ολοκλήρου. 

Διον. Χατζηδάκης: Κανείς δεν μπορεί να
φανταστεί τις δυσκολίες αυτού του
έργου

Το έργο της ανάπλασης των 22 στρεμμά-
των που παραδίδεται στη χρήση των δη-
μοτών, αποτελεί μία σημαντική
περιβαλλοντική παρέμβαση.  Αναδεικνύει

το Βυζαντινό εξωκλήσι του Αγίου Γεωρ-
γίου που κατασκευάστηκε τον 17ο αιώνα,
αναβαθμίζοντας την περιοχή και προστίθε-
ται στην όλη ανάπλαση του παραλιακού
μετώπου, είπε ο Δήμαρχος. 
Αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμε-
τώπισαν, εξήγησε ότι, αν  το έργο αυτό, εκ
πρώτης όψεως, μπορεί να το χαρακτηρίσει
κάποιος αρκετά εύκολο, εν τούτοις, κανείς
δεν μπορεί να φανταστεί πόσο δύσκολο
ήταν, προκειμένου να πάρει τη σημερινή
του μορφή. 
Πάνω σ' αυτό τόνισε: "Επί τέσσερις συνε-
χόμενους μήνες το περασμένο καλοκαίρι,
μεταφέρθηκαν 22.345 κυβικά μπάζα και
σκουπίδια. Αυτό σημαίνει, 1.120 δρομο-
λόγια τριαξονικών φορτηγών, στη χωμα-
τερή και στην υπό κατασκευή προβλήτα
στο Ικόνιο του Πειραιά. 
Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι επί 10
χρόνια μπαζωνόταν η θάλασσα για να
φθάσει στο σημείο που είναι σήμερα.
Εδώ, ας έχετε υπ' όψιν σας πως, τη δεκαε-
τία του '70 η θάλασσα έφθανε πίσω από
την εκκλησία. 
Εξ αιτίας λοιπόν, αυτού του γεγονότος,
απαιτήθηκε η μεταφορά 8.000 κυβικών
κηπευτικού χώματος, η διαμόρφωση δρό-

μων και η κατασκευή τοιχίου για την τοπο-
θέτηση περίφραξης τύπου ΑΣΚΟΤ. 
Μετά έγινε η φύτευση: 345 μεγάλα δέν-
δρα, κυπαρίσια, κουκουναριές και χαρου-
πιές, 2.420 υψηλοί θάμνοι, 13.000 τ.μ.
χλοοτάπητας σε ρολό, 30 αυτόνομα φω-
τοβολταϊκά φωτιστικά, τοποθέτηση και κά-
λυψη 215 τ.μ. με πέργκολες, τοποθέτηση
32 αυτόνομων καθιστικών, τοποθέτηση
ενιαίων καθιστικών (θεατράκι) συνολικού
μήκους 77 μέτρων, δημιουργία χωμάτι-
νων σταθεροποιημένων δαπέδων περιπά-
του 2.200 τ.μ., μεταλλική περίφραξη
μήκους 460 μέτρων, πλήρες σύστημα αυ-
τοματοποιημένης άρδευσης μήκους
12.300 μ. με 450 υπόγειους εκτοξευτήρες
και δύο μεταλλικές δεξαμενές νερού 50
κυβικών, με αυτόνομο αντλιοστάσιο". 
Συνεχίζοντας, ανέφερε πως, το έργο χρη-
ματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Πε-
ριφέρεια και ότι, τόσο ο σχεδιασμός όσο
και η υλοποίησή του, έγιναν από την Τε-
χνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Ρένα Δούρου: Πάρκο για όλους τους
πολίτες 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα 
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Στη δική της ομιλία η κυρία Περιφερειάρ-
χης, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως, το εξαι-
ρετικό αυτό πάρκο που εγκαινιάζει η ίδια,
είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε από τον
προκάτοχό της Γιάννη Σγουρό και ότι,
αυτό δεν ανήκει μόνο στους δημότες του
Παλαιού Φαλήρου, αλλά σε όλους τους
πολίτες της Αττικής γης. 
"Το έργο αυτό ξεκίνησε από τον προκά-
τοχό μου και το εγκαινιάζω εγώ. Τι υποδη-
λώνει αυτό; Δηλώνει πως η Τ. Α.
αντιμετωπίζει γραφειοκρατία, αγκυλώσεις
και δυσκολίες που βολεύουν πολλούς και
πολλές. Από την κεντρική διοίκηση μέχρι
τα απλά στελέχη και τους εργαζόμενους"
τόνισε η κυρία Δούρου, μη διστάζοντας να
φέρει στην επιφάνεια το μόνιμο πρόβλημα
της χώρας που ακούει στο όνομα Ελλη-
νική γραφειοκρατία.

"Εγκαινιάζουμε σήμερα, σε μια περίοδο
δημοσιονομικών περιορισμών, κρίσης πο-
λιτικής και μιας λαμπρής ευκαιρίας. Της
συζήτησης για τον Καλλικράτη και της συ-
ζήτησης για τη συνταγματική αναθεώ-
ρηση. Καλό είναι όλα τα κόμματα, όλοι οι
φορείς να πάρουν μέρος και όχι με προ-
σχήματα να απόσχουν, γιατί είναι ένας διά-
λογος που θα φέρει αλλαγές, που
επιτέλους δεν θα χρειάζονται 10 χρόνια
για να γίνει ένα έργο σαν κι αυτό. 
Για να γίνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση πραγ-
ματική Αυτοδιοίκηση κι όχι ετεροδιοικού-
μενη, για να γίνει η Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση Περιφερειακή διακυβέρ-
νηση, για να μπορεί η Πατρίδα να ελπίζει.
Καλώ όλους τους εκπροσώπους των κομ-
μάτων και των φορέων να βοηθήσουν σ'

αυτό το διάλογο" κατέληξε η κυρία Δού-
ρου.  

Στέργιος Πιτσιόρλας: Συνεργασία για το
καλό της χώρας 

Δικαίως έχουν ακουστεί τα πλέον θετικό
λόγια από δημάρχους για τον υφυπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιο Πι-
τσιόρλα, ο οποίος όχι μόνο ξέρει να τους
ακούει, αλλά και να κινείται γρήγορα δί-
νοντας λύση σε πολλά προβλήματά τους. 
Αυτό φάνηκε και από την τοποθέτησή του
την ημέρα εκείνη των εγκαινίων, όταν πα-
ραδέχθηκε ότι δεν αξίζει στην πατρίδα
μας, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται
σήμερα και πως πρέπει όλοι μαζί να φρον-
τίσουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα συνερ-
γαζόμενοι και αξιοποιώντας τα φυσικά της
χαρίσματα ώστε να επωφεληθούμε όλοι. 

"Τέτοιο μέτωπο στη θάλασσα δεν έχει
καμία πρωτεύουσα στον κόσμο. Από αυτό
το μέτωπο θα μπορούσε να ζει όχι μόνο η
Αθήνα αλλά ολόκληρη η Ελλάδα. Πρέπει
να καταβάλλουμε όλοι μαζί τεράστια προ-
σπάθεια για να κάνουμε την Ελλάδα δια-
φορετική από αυτό που είναι σήμερα"
τόνισε ανάμεσα και σε άλλα. 
"Σκεφθείτε πως ήταν αυτός ο τόπος επί δε-
καετίες και πως είναι σήμερα" είπε,  σημει-
ώνοντας πως πρέπει να υπάρξουν
συνεργασίες όπως αυτές που έκαναν ο
Δήμος Παλαιού Φαλήρου και η Περιφέ-
ρεια. "Όπως το κάναμε κι εμείς που δώ-
σαμε τη δυνατότητα στο Δήμο και στην
Περιφέρεια να υλοποιήσουν αυτό το έργο.
Να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα και για
το υπόλοιπο κομμάτι που ζητάει ο κ. Χα-
τζηδάκης για αξιοποίηση". 

"Εύχομαι σε λίγο χρόνο να μπορούμε να
εγκαινιάζουμε και την ολοκλήρωση του
έργου μετά τη νέα παραχώρηση", κατέ-
ληξε ο κ. Πιτσιόρλας. 

Διονύσης Χατζηδάκης: Σας ζητώ να το
αγαπήσετε 

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου ζήτησε
απευθυνόμενος στον κόσμο να αγαπή-
σουν το νέο πάρκο να το διατηρήσουν κα-
θαρό και λειτουργικό για να το χαίρονται
πάντα. "Εμείς οι άνθρωποι της αυτοδιοίκη-
σης" είπε, "είμαστε εδώ για να προσφέ-
ρουμε και όχι για να πάρουμε". 
Στο κόψιμο της κορδέλας Ντόρα Μπακο-
γιάννη, Στέργιος Πιτσιόρλας, Διονύσης Χα-
τζηδάκης, Ρένα Δούρου και ο
σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Συμεών. 
Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε τέλος να ευχα-

ριστήσει τον πρώην Περιφερειάρχη Γιάννη
Σγουρό ο οποίος ενέγραψε το έργο στον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας, τη διά-
δοχό του Ρένα Δούρου, που υπέγραψε
την προγραμματική σύμβαση εξασφαλί-
ζοντας την απρόσκοπτη χρηματοδότησή
του και όλους όσους συνέδραμαν στην
όλη προσπάθεια. Όπως, την πρόεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου κυρία Θεοτοκάτου,
τον Δ/ντή της Περιφέρειας κ. Φλώρο, τους
διαφόρους φορείς του δημοσίου (ΔΕΗ,
ΕΥΔΑΠ, ΤΡΑΜ κλπ.), καθώς και τους Τάσο
Τσαρπαλή, Μυρτώ Παπαδοπούλου και
όλους τους υπαλλήλους της Τεχνικής
Υπηρεσίας  και της Υπηρεσίας Πρασίνου
του Δήμου, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαρι-
στήσει τον κ. Αθανασίου της Lamda Devel-
opment και την οικογένεια Κουβαρά για
τις χορηγίες τους στα γλυπτά που στολί-
ζουν το Πάρκο. 

Εγκαινιάστηκε το νέο Πάρκο στο Τροκαντερό

Ο πρώην Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός (αριστερά). 

Οι "Τρεις Χάριτες" δωρεά της οικογένειας Κουβαρά. 

Οι δήμαρχοι Διονύσης Χατζηδάκης και Γιάννης Κωνσταντάτος. 

συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα. 
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Την πρόθεση να κηρύξει αρχαιολογικό
χώρο ένα μεγάλο τμήμα του πρώην αε-
ροδρομίου του Ελληνικού αλλά και ένα
μεγάλο τμήμα αστικού ιστού του Δήμου
Ελληνικού - Αργυρούπολης, γνωστο-
ποιεί προς διάφορους φορείς, ανάμεσά
τους η "Ελληνικόν Α.Ε." και το ΤΑΙΠΕΔ",
η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου
Πολιτισμού. 

Η παραπάνω ενέργεια του υπουργείου Πο-
λιτισμού εντάσσεται σε εκείνες τις ενέργειες,
που είναι πανθομολογούμενο ότι σκοπό
έχουν να αποτελέσουν τροχοπέδη στη με-
γάλη επένδυση του πρ. αεροδρομίου του
Ελληνικού. Είναι γνωστές άλλωστε, οι με-
θοδεύσεις συγκεκριμένων ομάδων που αν-
τιδρούν στην επένδυση του πρ.
αεροδρομίου και οι οποίες είχαν βρει "ευή-
κοα ώτα" στο υπουργείο επί των ημερών
του Αριστείδη Μπαλτά το καλοκαίρι του
2015, λίγο πριν την υπογραφή του 3ου
μνημονίου, που είχε ως ρητή δέσμευση την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στο
Ελληνικό.  

Πέρα όμως από την οριοθέτηση - μετά από
75 χρόνια λειτουργίας - του πρ. αεροδρο-
μίου ως αρχαιολογικού χώρου, στη διαδι-
κασία αυτή το υπουργείο φαίνεται,
σύμφωνα με τα τοπογραφικά, να εντάσσει
και ένα μεγάλο τμήμα του αστικού ιστού
του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης,
βάζοντας κυριολεκτικά "αρχαιολογικό
βρόγχο" σε ένα μεγάλο αστικό τμήμα του
Δήμου. 

Κατηγορώντας την αρχαιολογική υπηρεσία

του Υπουργείου Πολιτισμού ο Δήμαρχος
Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κων-
σταντάτος ότι όψιμα θυμήθηκε ν' ανακαλύ-
ψει την ύπαρξη αρχαιοτήτων στην περιοχή,
προειδοποιεί πως η δημοτική αρχή δεν θα
ανεχθεί να μοιραστεί μια σειρά αρμοδιοτή-
των της με το Υπουργείο Πολιτισμού, αφού
βάσει του σχετικού νόμου για ότι θα ήθελε
να φτιάξει ο δήμος ή ο κάθε πολίτης θα
έπρεπε πρωτίστως να ζητήσει και να λάβει
την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας. 

Ολόκληρη η δήλωση του Δημάρχου Ελ-
ληνικού - Αργυρούπολης Γιάννη Κων-
σταντάτου 

Μετά από 75 χρόνια λειτουργίας του πρ.
Αεροδρομίου, την κατασκευή και λειτουρ-
γία των εγκαταστάσεων της πρ. Αμερικάνι-
κης Βάσης και της κατασκευής των
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων μέσα στο πρ.
Αεροδρόμιο του Ελληνικού, θεωρούμε την
συγκεκριμένη ενέργεια του ΥΠΠΟ, ατεκμη-
ρίωτη, άκαιρη και εχθρική προς τους δημό-
τες της πόλης μας, καθώς εκατοντάδες
κάτοικοί μας, θα βρεθούν να έχουν εντός
"αρχαιολογικού χώρου" τις κατοικίες και τις
οικονομικές δραστηριότητές τους.

Βάσει του νόμου 3028/2002 που αναφέρε-
ται στο έγγραφο του ΥΠΠΟ προς τον Δήμο
Ελληνικού-Αργυρούπολης, η οποιαδήποτε
εκτέλεση έργου στην οριοθετημένη περιοχή
της πόλης θα απαιτεί έγκριση από την το-
πική εφορία αρχαιοτήτων, η οποία θα προ-
ηγείται από τις άδειες των άλλων Αρχών.

Για οποιαδήποτε παρέμβαση που θα θέλει
να κάνει ο δήμος, π.χ. αναπλάσεις πλα-

τειών, χωροθέτηση περιπτέρων, θέση
κάδων απορριμμάτων και γενικότερα τον
αστικό εξοπλισμό, θα πρέπει να έχει την
σύμφωνη γνώμη των αρχαιολόγων, όπως
και για κάθε οικοδομική δραστηριότητα, εγ-
κατάσταση ή λειτουργία βιομηχανικής, βιο-
τεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης,
τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων
εγκαταστάσεων, οποιοδήποτε τεχνικό ή
άλλο έργο κ.ά.

Καλούμε το ΚΑΣ να εξετάσει με προσοχή τη
συγκεκριμένη πρόταση οριοθέτησης αρχαι-
ολογικών χώρων στον Δήμο μας. Παράλ-
ληλα δηλώνουμε προς όλες τις

κατευθύνσεις ότι σε καμία περίπτωση δεν
πρόκειται, ούτε να δεχτούμε αλλά ούτε και
να επιτρέψουμε να κηρυχθούν "αρχαιολο-
γικές περιοχές", αστικές περιοχές του
Δήμου, γεγονός που θα έχει καταστροφικές
συνέπειες για την ζωή των κατοίκων μας.

Η δημοτική αρχή δεν θα ανεχθεί να μοιρα-
στεί μια σειρά αρμοδιοτήτων της με το
ΥΠΠΟ, που ενόψει της μεγαλύτερης επέν-
δυσης στην Ευρώπη που θα πραγματοποι-
ηθεί στην πόλη μας, "θυμήθηκε" μετά από
75 χρόνια ότι στο πρ. Αεροδρόμιο του Ελ-
ληνικού αλλά και στον αστικό ιστό του
δήμου μας υπάρχουν αρχαία. 

Σε "αρχαιολογικό κλοιό" ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης:
Ποιες περιοχές δεσμεύουν οι Αρχαιολόγοι

Η αρχαιολογική υπηρεσία εκτός από το μισό πρ. αεροδρόμιο επιχειρεί να οριοθε-
τήσει αστικές περιοχές της Αργυρούπολης του Ελληνικού και του Αλίμου ως
"αρχαιολογικούς χώρους" 

Μια νέα πρωτοποριακή εφαρμογή εγ-
καινιάζει ο Δήμος Γλυφάδας, που επι-
τρέπει την παρακολούθηση της κίνησης
των απορριμματοφόρων του Δήμου
από όλους, σε πραγματικό χρόνο, 24
ώρες το 24ωρο! Η εφαρμογή αυτή ενι-
σχύει τη διαφάνεια, επιτρέπει την καλύ-
τερη διαχείριση του έργου της
αποκομιδής των σκουπιδιών, ενώ είναι
πολλαπλά χρήσιμη για τους κατοίκους
και τους εμπόρους της πόλης.

Η εφαρμογή ξεπερνά την απλή διοικητική
διαχείριση των οχημάτων (καταγραφή και
παρακολούθηση στοιχείων χρήσης του
οχήματος), καθώς επιπλέον προσφέρει τη
δυνατότητα επιτήρησης και ενημέρωσης
σε πραγματικό χρόνο της θέσης και των
δρομολογίων των οχημάτων και των οδη-
γών, ενώ παρέχει ιστορικά και στατιστικά
στοιχεία σε απεριόριστο βάθος χρόνου.

Το σύστημα αποτελείται από τις συσκευές

επιτήρησης που έχουν εγκατασταθεί στα
απορριμματοφόρα και οι οποίες μέσω της
τεχνολογίας GPS προσδιορίζουν τη θέση
του οχήματος και εν συνεχεία μέσω του
δικτύου κινητής τηλεφωνίας αποστέλλουν
τα δεδομένα στίγματος και λοιπές πληρο-
φορίες (π.χ. κατανάλωση καυσίμου) στην
κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης.

«Οι δημότες μας είναι σε θέση πλέον να
ενημερώνονται από το κινητό τους τηλέ-
φωνο για τις διαδρομές και τους χρόνους
διέλευσης των απορριμματοφόρων οχη-
μάτων, τόσο εκείνη τη στιγμή, όσο και για
παλιότερες διαδρομές μέσω του ιστορικού
που κρατάει η νέα μας εφαρμογή», τόνισε
ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανι-
κολάου. Μια πληροφορία, όπως τόνισε ο
κ. Παπανικολάου, ιδιαίτερα χρήσιμη όχι
μόνο για τους δημότες που θέλουν να
βγάλουν τα απορρίμματά τους στους κά-
δους, αλλά για παράδειγμα και για τους
οδηγούς ταξί και άλλων ΙΧ που θέλουν να

γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τη συντομό-
τερη διαδρομή μέσα στην πόλη!

Η νέα εφαρμογή του Δήμου Γλυφάδας
αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό εργα-
λείο για τον εξορθολογισμό των δαπανών,

την εξοικονόμηση πόρων και την αποτελε-
σματικότητα στη διαχείριση των οχημάτων
που σχετίζονται με την καθαριότητα. Είναι
διαθέσιμη τόσο μέσω της εφαρμογής Fix
My City όσο και στο http://glyfada.fixmyc-
ity.today

Ο Δήμος Γλυφάδας έβαλε GPS στα απορριμματοφόρα του - Ζωντανά η κίνηση των οχημάτων 
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Δήμαρχος Aλίμου: Για μας μιλάνε οι πράξεις μας 

"Μιλάνε οι πράξεις μας". Αυτό ανέ-
φερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος

Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης κοπής της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας που πραγματοποίησε
το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. των Δημοτικών Παι-
δικών Σταθμών της πόλης, την Τρίτη 28
Φεβρουαρίου, και του οποίου πρόεδρος
είναι ο δημοτικός σύμβουλος της διοί-
κησης, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. 

Ο κύριος δήμαρχος, απευθυνόμενος σε
όλο το προσωπικό των παιδικών σταθμών
που βρίσκονταν εκεί, κατέστησε σαφές
πως, αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που
επιτελούν, κάτι που αποκτάει ιδιαίτερη
αξία, λόγω της έλλειψης και άλλων εργα-
ζομένων, τους ενημέρωσε για τις προσπά-
θειες που κάνει η δημοτική αρχή σε ότι
αφορά τα δίκαια αιτήματά τους, υποσχέ-
θηκε ότι θα βρίσκεται δίπλα τους κάθε
στιγμή, ενώ τους γνωστοποίησε και την
επικείμενη πρόσληψη ανθρώπων, οι
οποίοι θα απασχοληθούν στους Παιδικούς
Σταθμούς και ως εκ τούτου θα τους βοη-
θήσουν σε μεγάλο βαθμό.

Για την ακρίβεια, ο κύριος Κονδύλης είπε
τα εξής: "Με την ευκαιρία της σημερινής
εκδήλωσής σας, θα ήθελα να σας πω κά-
ποια πράγματα, αν και δυστυχώς, έχουμε
φτάσει στο σημείο να λένε τόσα πολλά
λόγια οι πολιτικοί, που χάνεται η αξία και
να μιλάς. Γι' αυτό, είμαι της άποψης πως,
αυτά που ο καθένας πρεσβεύει, φαίνονται

από τις πράξεις του και όχι από τα λόγια
που λέει κάθε τόσο στον κόσμο.
Εγώ λοιπόν, θα σας πω τα εξής, για να
γνωρίζετε τι πιστεύω, πρώτα ως άνθρωπος
και μετά ως δήμαρχος.

Όταν ανέλαβα τον Σεπτέμβριο του 2014,
ήμουν ο δήμαρχος που υπέγραψε τις πρώ-
τες μονιμοποιήσεις εργαζομένων. Αυτό το
έκανα φέρνοντας το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο και τότε πήρα όλη την ευθύνη
επάνω μου, γιατί το δημοτικό συμβούλιο
φοβόταν και αυτό ήταν κάτι που το βρήκα
λογικό. Αυτό είναι το πρώτο.

Το δεύτερο, είναι ότι βασίστηκα στις απο-
φάσεις που είχαν προκαλέσει οι εργαζόμε-
νοι, με τους μεγάλους δικαστικούς αγώνες
για την μονιμοποίησή τους. Σε αυτούς
τους δικαστικούς αγώνες ήμουν βασικός
μάρτυρας υπεράσπισής τους και είχα την
τύχη ως δήμαρχος, ως αιρετός, όλους αυ-
τούς τους ανθρώπους που υπερασπί-
στηκα και βοήθησα με την μαρτυρία
μου, να τους υπογράψω και την από-
φαση για την μονιμοποίησή τους.

Συνεπώς, όλοι μας και ο καθένας ξεχωρι-
στά, δείχνουμε με τη στάση μας και την εν
γένει συμπεριφορά μας τις πραγματικές και
ειλικρινείς προθέσεις μας και όχι με ψεύτι-
κες υποσχέσεις και λόγια χωρίς αξία.    το
έργο που κάνετε με συνέπεια και φιλότιμο,
προσφέροντας τις υπηρεσίες σας στα παι-
διά του Αλίμου.


