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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

Στα πλαίσια της επίσκεψής τους
στην Ελλάδα από τις 7 έως τις 11

Μαϊου, ο πρίγκιπας Κάρολος της Αγ-
γλίας και η Καμίλα Πάρκερ - Μπό-
ουλς θα επισκεφθούν και το Παλαιό
Φάληρο. 

σελ. 2

Συζήτηση για τα Ελληνοτουρκικά και
όπως αυτά εξελίσσονται έως σήμερα,

οργάνωσε και πραγματοποίησε τη Δευ-
τέρα 16 Απριλίου ο πρόεδρος και τα
μέλη της ΟΝΝΕΔ Παλαιού Φαλήρου, σε
ξενοδοχείο της πόλης.

σελ.3

ΟΝΝΕΔ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Συζήτηση για τα Ελληνο-

τουρκικά

σελ. 4

Οι Harley μαρσάρι-
σαν στην πλατεία
του Φλοίσβου για
καλό σκοπό  

Ο Κάρολος και η Καμίλα
επισκέπτονται 
το Παλαιό Φάληρο 

Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Συνέντευξη 

Γραφειοκρατικά ζητήματα 

καθυστερούν την Επένδυση

Εγκαινιάστηκε το σύ-
στημα κοινοχρήστων
ποδηλάτων στο Πα-
λαιό Φάληρο. 

Εντυπωσιακές οι προτάσεις 
για το Πολιτιστικό Κέντρο “Φλοίσβος”
Το σήμα κατατεθέν του Παλαιού Φαλήρου, το στρογγυλό κτίριο του Φλοίσβου, συντηρείται και αναβαθμίζεται 

Πενήντα περίπου μηχανές
Harley Davidson διέσχισαν μια
διαδρομή στην παραλιακή λεω-
φόρο μέσα  στα όρια του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου ξεκι-
νώντας από την πλατεία του
Δήμου. 

σελ. 5

Το σήμα κατατεθέν του Παλαιού
Φαλήρου, το στρογγυλό κτίριο

του Φλοίσβου, που εδώ και αρκετά
χρόνια έχει περιέλθει στην ιδιοκτη-
σία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
και χρησιμοποιείται ως Πολιτιστικό
Κέντρο, συντηρείται και αναβαθμίζε-
ται. 

Στη δημοσιότητα δίνονται σήμερα
στοιχεία των προτάσεων που έχουν
προκύψει από τη συνεργασία του
Δήμου με το αρχιτεκτονικό γραφείο
"Αρχιτεκτονική ΕΠΕ Γραμματόπου-
λος-Πανουσάκης". 

σελ.5

"Θα έπρεπε ήδη να έχει
ξεκινήσει εδώ και δύο

χρόνια, τονίζει σε συνεν-
τευξή του ο δήμαρχος Ελλη-
νικού - Αργυρούπολης Γιάν-

νης Kωνσταντάτος, αναφερό-
μενος στη μεγάλη επένδυση
στο χώρο του πρώην αερο-
δρομίου.   

σελ. 7
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"Πρόστιμα εδώ, πρόστιμα εκεί,
πρόστιμα παρακάτω,
δεν πάει άλλο πια συνέλληνες,
επιάσαμε της λογικής τον πάτο! "
Δύο νέα πρόστιμα προστίθενται στην πλειάδα των ήδη υφιστάμε-
νων.

1. Παραβάσεις του ΚΟΚυκλοφορίας:

Ασφαλώς και πρέπει να υπάρχουν ποινές - όχι μόνον χρηματι-
κές- αλλά και να αποφεύγονται οι εξαιρέσεις /σβησίματα/ απαλ-
λαγές/διακρίσεις.
Η διαφοροποίηση μου, έχει να κάνει με την σύνδεση του (ιδίου)
παραπτώματος με καταβολή διαφορετικού τιμήματος που θα
πρέπει να καταβάλλει ο παραβάτης, ανάλογα με τα εισοδήματά
του!

Δεν διακρίνω - εκτός από εισπρακτική και λαϊκίστικη παράμετρο
- ίχνη λογικής ή δικαίου εδώ, δεδομένου ότι δεν τιμωρείται η
πράξη /παράπτωμα, αλλά το... εισόδημα του παραβάτη. (Σ.Σ
Προσωπικά με ανησυχεί μήπως επεκταθεί αυτή η άδικη και πα-
ράλογη προσέγγιση και στο ποινικό σκέλος).

Άραγε θα τιμωρούνται οι εγκληματίες με διαφορετικές ποινές
για το ίδιο αδίκημα πχ θανάσιμο τραυματισμό; Ισόβια ο πλού-
σιος, 5 χρόνια ο υπάλληλος ή ο συνταξιούχος και καθόλου ή
με τριετή αναστολή ο άπορος; Βέβαια σε αυτή τη περίπτωση δεν
χρειάζεται ο ποινικός κώδικας ή -και - τα Δικαστήρια.

Ας πάρουμε και ένα δεύτερο, πιο ανάλαφρο (με ή χωρίς αερό-
σολα ή αερολογίες αρμοδίως αναρμοδίων) παράδειγμα:

Έστω πως σε κάποιο πάρκο απαγορεύεται - σε συγκεκριμένο
σημείο - να πατηθεί το γρασίδι και υπάρχει πρόστιμο χ αξίας. Τι
κάνουμε; Επιβάλλουμε πρόστιμο σε συνάρτηση με την παλαι-
ότητα και την ποιότητα των παπουτσιών που το πάτησαν; Το
βρίσκετε λογικό και δίκαιο να πληρώνει το ίδιο αυτός που
φορά παπούτσια αξίας 500 € με εκείνον που κυκλοφορεί με
τρύπιες ελβιέλες; Πάντως κάποιοι το βρίσκουν!....

Σε άλλες χώρες όταν η ταμπέλα προστίμου αναγράφει ας πούμε
20 € αν πατηθεί η χλόη και αποφεύγουν οι επισκέπτες να την
πατήσουν, αναγκάζονται να κατεβάσουν την τιμή στα 5 € ώστε
να μην έχει απώλεια οικονομική το Κράτος. Χωρίς να χρειάζεται
να καταφεύγει στις φορολογικές δηλώσεις ή στην ποιότητα των
παπουτσιών.

2. Τεκμήρια τα κατοικίδια

Το βρίσκω απόλυτα σωστό και δίκαιο (αφού έχουν φορολογη-
θεί εξοντωτικά τα πάντα).
Επαναστατούν οι ζωόφιλοι. Κακώς. Δεν έχει έξοδα ένα ζώο; Δεν
είναι - θορυβώδες μάλιστα - τεκμήριο πλούτου; Ελπίζω να πα-
ρηγορηθούν αν τους θυμήσω πως το (3ο ) παιδί αποτελεί τεκ-
μήριο. Το ζώο; Ή ακόμη τα 5 ή 10 κατοικίδια τι είναι; Ένδειξη
/Απόδειξη πενίας του φιλόζωου επειδή - υποτίθεται ότι - διατρέ-
φεται με ... ζωοτροφές;

ΥΓ: Άψογο μέτρο. Μια μικρή επιφύλαξη διατηρώ ως προς το τι
θα συμβεί, πως θα αντιμετωπιστεί, μετά από λίγα χρόνια, η κα-
τάσταση.
Όταν θα ολοκληρωθεί η εξαθλίωση μας και επομένως και η
φοροδοτική μας ικανότητα, με αποτέλεσμα να διατρεφόμαστε
με ζωοτροφές (!).
Πως άραγε θα μας τα παίρνει το φιλόζωο Κράτος μας ;Με την
απόδειξη του Supermarket;

Πρόστιμα και τεκμήρια

Γράφει 
ο Κώστας Χρονόπουλος

δημοτικό ρεπορτάζ

Στα πλαίσια της επίσκεψής
τους στην Ελλάδα από τις 7

έως τις 11 Μαϊου, ο πρίγκιπας
Κάρολος της Αγγλίας και η Κα-
μίλα Πάρκερ - Μπόουλς θα επι-
σκεφθούν και το Παλαιό
Φάληρο. 

Συγκεκριμένα κατά τη δεύτερη
ημέρα της παραμονής τους στην
Ελλάδα, ο Κάρολος θα επισκε-
φθεί το Συμμαχικό Στρατιωτικό
Νεκροταφείου του Παλαιού Φα-
λήρου, (επονομαζόμενο και Αγ-
γλικό Νεκροταφείο), όπου θα
καταθέσει στεφάνι. 

Στη συνέχεια  θα μεταβεί στον
Πειραιά γιορτάζοντας τις μα-
κραίωνες σχέσεις των δυο
χωρών στον τομέα της ναυτι-
λίας και κατόπιν  θα επισκεφθεί
το Θωρηκτό Αβέρωφ που βρί-
σκεται αγκυροβολημένο στο
Τροκαντερό όπως επίσης και το
ομοίωμα αρχαίας ελληνικής
τριήρους, με το όνομα ΟΛΥΜ-
ΠΙΑΣ, του πολεμικού μας ναυτι-
κού. 

Η επίσκεψη του Καρόλου είναι
η δεύτερη επίσημη που πραγ-
ματοποιείται στη χώρα μας, ενώ
για την Καμίλα Πάρκερ - Μπο-

ουλς είναι η πρώτη επίσημη.  

Μέσω του λογαριασμού
«Clarence House», της βασιλι-
κής κατοικίας του Καρόλου στο
Λονδίνο δηλαδή, ο βρετανός
πρίγκιπας τονίζει πως η επί-
σκεψη αυτή είναι μια «γιορτή»
για την Ελληνοβρετανική φιλία.

«Η επίσκεψη στην Ελλάδα θα
είναι μια γιορτή για την μακρά
συνεργασία με την Ελλάδα σε
ναυτικό και στρατιωτικό επί-
πεδο, αλλά και για την νέα ευ-
καιρία για συνεργασία στην
εκπαίδευση και στον τομέα της
φιλανθρωπίας» γράφει το
«tweet».

Δείπνο με τον πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας και επίσκεψη τον Αρ-
χιεπίσκοπο Ιερώνυμο 

Η επίσκεψη του Καρόλου και
της Καμίλας στην Ελλάδα θα ξε-
κινήσει με μια τελετή στο Μνη-
μείο Αγνώστου Στρατιώτη
προτού γίνουν δεκτοί στο Προ-
εδικό Μέγαρο και στο Μέγαρο
Μαξίμου. Το βράδυ της 9ης
Μαΐου, Κάρολος και Καμίλα θα
παρακαθήσουν σε δείπνο με οι-
κοδεσπότη τον Πρόεδρο της

Δημοκρατίας και την κυρία
Παυλοπούλου. Την επόμενη
ημέρα το πρωί ο Κάρολος θα
γίνει δεκτός από τον Αρχιεπί-
σκοπο Αθηνών, Ιερώνυμο Β'. 

Η σύζυγος του ελληνα πρωθυ-
πουργού, Περιστέρα Μπαζιάνα,
έχει προσκαλέσει την Καμίλα να
τη συνοδεύσει σε επίσκεψή της
στο Μουσείο Μπενάκη, ενώ η
τελευταία θα επισκεφθεί και το
Μοναστήρι Καισαριανής στο
λόφο του Υμηττού με θέα την
πόλη της Αθήνας όπου μαθητές
σχολείων θα παρακολουθή-
σουν εκπαιδευτικές δράσεις φι-
λαναγνωσίας στο πλαίσιο της
Αθήνας - Unesco - Παγκόσμιας
πρωτεύουσας Βιβλίου 2018. 

Η καμίλα θα επισκεφθεί επίσης
κέντρο υποστήριξης θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας και σε-
ξουαλικής κακοποίησης, ενώ το
ζεύγος θα ολοκληρώσει την
επίσκεψή του στην Ελλάδα με
ταξίδι στην Κρήτη και το αρχαι-
ολογικό χώρο της Κνωσσού
λαμβάνοντας μέρος, μεταξύ
άλλων, σε μια παραδοσιακή το-
πική γιορτή γιορτή. 

Ο Κάρολος και η Καμίλα 
θα επισκεφθούν το Παλαιό Φάληρο
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δημοτικό ρεπορτάζ

ΟΝΝΕΔ Παλαιού Φαλήρου 
Συζήτηση για τα Ελληνοτουρκικά 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Συζήτηση για τα Ελληνοτουρ-
κικά και όπως αυτά εξελίσ-

σονται έως σήμερα, οργάνωσε
και πραγματοποίησε τη Δευτέρα
16 Απριλίου ο πρόεδρος και τα
μέλη της ΟΝΝΕΔ Παλαιού Φαλή-
ρου, σε ξενοδοχείο της πόλης.

Ομιλητές ήταν ο βουλευτής της
Ν.Δ. και πρώην υπουργός Άμυνας
Νίκος Δένδιας και ο καθηγητής
του Παντείου Πανεπιστημίου Άγ-
γελος Συρίγος. Τον συντονισμό
είχε ο δημοσιογράφος Δημήτρης
Μαρκόπουλος, ενώ τη συζήτηση
άνοιξε με χαιρετισμό του ο οικοδε-
σπότης Δήμαρχος Παλαιού Φαλή-
ρου Διονύσης Χατζηδάκης. 
Ο κ. Δένδιας, σε γενικές γραμμές,
αναφέρθηκε στον συσχετισμό δυ-
νάμεων Ελλάδας - Τουρκίας λέ-
γοντας πως τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των ενόπλων μας
δυνάμεων είναι υψηλού επιπέδου,
στα εξοπλιστικά προγράμματα
καθώς και στο προσφυγικό ζή-
τημα. 
Πάνω σ' αυτό μάλιστα είπε πως, η
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη που θα κληθεί να αντιμετω-
πίσει και αυτό, είναι ήδη έτοιμη να
δώσει λύσεις, εξηγώντας πως
αυτό μπορεί να γίνει με κάμερες οι
οποίες θα ελέγχουν όλο το μήκος
των ακτών και τους χώρους επιβί-
βασης από όποια τουρκική ακτή.

Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει
ενημέρωση τόσο των τουρκικών
όσο και των αρμόδιων ευρωπαϊ-
κών αρχών, ώστε το θέμα να λύ-
νεται άμεσα. 
Από την πλευρά του ο κ. Συρίγος
εστίασε στο μεγαλύτερο μέρος της
ομιλίας του στα θαλάσσια οικό-
πεδα στα οποία γίνονται έρευνες
για υδρογονάνθρακες από τις διά-
φορες μεγάλες εταιρείες και στους
στόχους της Τουρκίας να αποκτή-
σει μερίδιο σ' αυτά. 
Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Π.Φ.
Χρήστος Σεκαράς, μεταξύ άλλων
αναφέρθηκε και στον θάνατο του
σμηναγού Γιώργου Μπαλταδώ-
ρου, προς τιμήν του οποίου τηρή-
θηκε ενός λεπτού σιγή.  
Αμέσως μετά τις ομιλίες, οι κ. κ.
Δένδιας και Συρίγος απάντησαν σε
ερωτήσεις που τους τέθηκαν ενώ
ο κ. Σεκαράς γνωστοποίησε πως,
θα ακολουθήσουν και άλλες πα-
ρόμοιες εκδηλώσεις, προκειμένου
ο κόσμος να ενημερώνεται σωστά
και σε βάθος. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
το Δ.Σ. της ΟΝΝΕΔ Παλαιού Φα-
λήρου τίμησε τον πρ.πρόεδρό της
και μέλος της Π.Ε.Ν.Δ. Παναγιώτη
Καρούμπαλη, για τη συνολική
προσφορά του και ιδιαίτερα σε ότι
αφορά την Οργάνωση. 
Πέραν των όσων ήδη έχουν ανα-
φερθεί, το "παρών" έδωσαν, οι

αντιδήμαρχοι Γιάννης Φωστηρό-
πουλος και Θεόδωρος Κανέλλος,
οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανδρέας
Δούμας, Μαρία Μιχαλοπούλου,
Μιχάλης Μιχαηλίδης και Γιάννης
Φρέρης, η υποψήφια βουλευτής
της Β' Αθηνών Ζωή Ράπτη, ο πρ.
δήμαρχος Στέλιος Βλαχόπουλος,
ο π. αντιδήμαρχος Ν. Γιαννιός, ο
πρόεδρος της Β1 Νομαρχιακής
ΟΝΝΕΔ Γιάννης Πήλιουρας, ο π.
πρόεδρος της Δ.Ο.Ν.Δ. γιατρός

Μιχάλης Κουμεντάκος, η π. πρό- εδρος της Οργάνωσης Βαρβάρα
Μιχαηλίδου, ο συγγραφέας και

κριτικός τέχνης Κων/νος Δάφνος
κ.ά. 

Ο τιμηθείς Παναγιώτης Καρούμπαλης, δίπλα του η πρ. πρόεδρος Βαρβάρα Μιχαηλίδου και αρι-
στερά ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος με μέλη και φίλους τους. 

Από αριστερά. Ζωή Ράπτη, Διονύσης Χατζηδάκης, Θεόδωρος
Κανέλλος και Μιχάλης Κουμεντάκος. 

Άγγελος Συρίγος και Νίκος Δένδιας. 
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δημοτικό ρεπορτάζ

Το απόγευμα της Πέμπτης 29 Μαρτίου
2018, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου,

Διονύσης Χατζηδάκης, και ο αρμόδιος
Αντιδήμαρχος, Γιώργος Ασημακόπουλος,
πραγματοποίησαν τα εγκαίνια του συ-
στήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων,
μπροστά από την είσοδο του Δημοτικού
Αθλητικού Κέντρου της πόλης, και τα
οποία τοποθετήθηκαν στην πόλη σε συ-
νεργασία με την Εθνική Τράπεζα.

Ο κος Δήμαρχος, επισήμανε πως, με το Σύ-
στημα αυτό, η τεχνολογία συναντά τη βιώ-
σιμη μετακίνηση στο Παλαιό Φάληρο, ενώ
αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα που προ-
σφέρει η χρήση του ποδηλάτου, με βασι-
κότερα όλων την ευκολία μετακίνησης, την
οικονομία και, πάνω από όλα, την υγεία.
Ζήτησε να τηρούν οι χρήστες των ποδηλά-
των όλους τους κανόνες ασφαλείας και
όπως αυτοί αναφέρονται στο σχετικό έν-
τυπο του δήμου, το οποίο διενεμήθη και
στον κόσμο που ήταν εκεί.

Τελειώνοντας, επέστησε την προσοχή σε
όσους θα χρησιμοποιούν τα ποδήλατα
αυτά να τα φροντίζουν σαν να ήτανε δικά

τους, γιατί κάθε φθορά που θα παρουσιά-
ζεται θα την αποκαταστήσει ο Δήμος μία,
δύο φορές, μετά όμως τα ποδήλατα θα
πάνε πίσω στη βάση τους. 

Λίγο προτού ολοκληρώσει την ολιγόλεπτη
ομιλία του, είπε ότι όλη αυτή την διαδικα-
σία για την τοποθέτηση του Συστήματος των
κοινοχρήστων ποδηλάτων, την εμπιστεύ-
θηκε εξ ολοκλήρου στον Αντιδήμαρχο Τε-
χνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Γιώργο
Ασημακόπουλο, που τον ευχαρίστησε μαζί
και με όλους όσους εργάσθηκαν, και πρό-
τεινε σε όσους εγκαινιάσουν τα ποδήλατα,
να ακολουθήσουν την διαδρομή που περ-
νάει μέσα από την θαυμάσια Μαρίνα του
Φλοίσβου, στο καταπράσινο Πάρκο του
Φλοίσβου και σε ολόκληρη την ήδη δια-
μορφωμένη ζώνη του ενιαίου παράκτιου
μετώπου.

Ταυτόχρονα έκανε γνωστό πως, σχετικά με
την κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης
ο Δήμος δικαιώθηκε και ότι όλα τα πρό-
στιμα διεγράφησαν και πως, η μόνη έκταση
που απομένει προς διαμόρφωση, είναι τα
14 στρέμματα που βρίσκονται στην περιοχή

του Αθλητικού Ομίλου Αμφιθέας, κάτι που
κατά την γνώμη του θα τακτοποιηθεί σύν-
τομα, σε συνεργασία με τον νέο Πρόεδρο
κι έτσι η Ποδηλατάδα θα διαρκεί περισσό-
τερο.

Αντιδήμαρχος Γιώργος Ασημακό-
πουλος: Ευτυχώς ανακαλύψαμε ξανά
το ποδήλατο... 

"Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια ανακαλύ-
ψαμε ξανά το ποδήλατο" είπε ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος Γιώργος Ασημακόπουλος
προλογίζοντας την εκδήλωση. "Ναι, εκείνο
το γνωστό ποδήλατο των παιδικών μας
χρόνων για τους παλιούς και το άγνωστο
για τους νεότερους. Το ποδήλατο που μας
πάει εύκολα και γρήγορα όπου θέλουμε,
γυμνάζοντας το σώμα μας και την ψυχή μας.
Δίχως καύσιμα και καυσαέρια δίχως πρό-
βλημα παρκαρίσματος, δίχως άδεια οδήγη-
σης και τέλη κυκλοφορίας". 

"Η προώθηση του ποδηλάτου (ενός από-
λυτα οικολογικού μέσου μεταφοράς) από
τον Δήμο μας, επιτυγχάνει ένα τριπλό
στόχο: οικονομική μετακίνηση, προστασία
του περιβάλλοντος, βελτίωση της υγείας
των πολιτών. Θα πρόσθετα όμως και έναν
ακόμη, εξίσου σημαντικό: την ψυχική ευ-

φορία που προσφέρει μια βόλτα με το πο-
δήλατο.

"Είκοσι καινούργια ποδήλατα, κατασκευα-
σμένα στην Ελλάδα, με την πολύτιμη χο-
ρηγία της Εθνικής Τράπεζας και την
πολυσχιδή υποστήριξη της εταιρείας Brain-
Box, είναι στη διάθεση των ενήλικων δη-
μοτών και των επισκεπτών του Δήμου" είπε
ο κ. αντιδήμαρχος και περιέγραψε με ποιο
τρόπο μπορούν να το παραλάβουν οι πο-
λίτες και τι είναι η ειδική ηλεκτρονική συν-
δρομητική κάρτα  EasyBike.

"Είμαι βέβαιος" κατέληξε "ότι οι δημότες
(και συμπολίτες μας) θα αγκαλιάσουν με εν-
θουσιασμό αυτή την νέα πρωτοβουλία του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου και θα την αξιο-
ποιήσουν κατάλληλα προς όφελος τους".

Εγκαινιάστηκε το σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων 
στο Παλαιό Φάληρο 

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Ασημακόπουλος. 

Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης ανά-
μεσα στην εκπρόσωπο της Μαρίνας Φλοί-
σβου, Δέσποινα Ψυχάρη και τον
αντιδήμαρχο Γιάννη Φωστηρόπουλο. 

Από αριστερά, Χρήστος Παπανικολάου,
Αλέξανδρος Πανταζής (αντιδήμαρχος),
Γιώργος Καλλιαμπέτσος, Γιώργος Βλάχος
και Μιχάλης Σταθακόπουλος.

Τίτλοι τέλους και για ένα ακόμη εμβλη-
ματικό μαγαζί της Αθήνας, των νοτίων

προαστίων συγκεκριμένα.

Ο λόγος για τον «Πράπα», γνωστό και
ως «Sweet Home», το θρυλικό κατά-
στημα επί της Λ. Ποσειδώνος 58, απέ-
ναντι από την Εδέμ.

Το θρυλικό κατάστημα, το οποίο ήταν
κάτι σαν το «Zonar’s» των νοτίων προ-
αστίων, λειτουργούσε από το 1963.

Όπως ενημερώνει το κολλημένο στο
τζάμι χαρτί, "Το κατάστημα θα παραμεί-
νει κλειστό" βάζοντας  με τον τρόπο αυτό
τέλος σε μια ιστορία μισού και πλέον
αιώνα. 

Έκλεισε ο Πράπας μετά από μισό αιώνα και πλέον ζωής
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Εντυπωσιακές οι προτάσεις 

για το Πολιτιστικό Κέντρο “Φλοίσβος” 

Το σήμα κατατεθέν του Παλαιού Φαλή-
ρου, το στρογγυλό κτίριο του Φλοί-

σβου, που εδώ και αρκετά χρόνια έχει
περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Πα-
λαιού Φαλήρου και χρησιμοποιείται ως Πο-
λιτιστικό Κέντρο, συντηρείται και
αναβαθμίζεται. 

Στη δημοσιότητα δίνονται σήμερα στοιχεία
των προτάσεων που έχουν προκύψει από
τη συνεργασία του Δήμου με το αρχιτεκτο-

νικό γραφείο "Αρχιτεκτονική ΕΠΕ Γραμμα-
τόπουλος-Πανουσάκης". 

Επιθυμία της δημοτικής αρχής είναι η όσο
το δυνατόν διακριτικότερη παρέμβαση στο
κτίριο και για το λόγο αυτό όπως αναφέρει
η ανακοίνωση του Δήμου θα χρησιμοποι-
ηθούν στοιχεία υάλου. Από τις δε ψηφιακές
αποτυπώσεις, διαφαίνεται ότι το αποτέλε-
σμα θα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό. 

Η ανακοίνωση του Δήμου 

Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος, αναφέρει
πως, μετά την αποπληρωμή του δανείου,
για την αγορά του διατηρητέου κτιρίου του
"Φλοίσβου" και του περιβάλλοντος αυτού
χώρου, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, θέ-
λοντας να το αναδείξει, να το αναβαθμίσει
και να το αποδώσει, στον φαληρικό λαό,
ως σύγχρονο Πολιτιστικό Κέντρο και επι-
θυμώντας μια ιδιαίτερα διακριτική επέμ-

βαση, που να προβάλει και να σέβεται τον
πυρήνα του αρχικού κτιρίου, θεώρησε ότι,
μονόδρομος είναι η χρήση της υάλου, ενός
υλικού διάφανου, στα νέα στοιχεία της
όψης.

Για την καθοδήγηση και την υλοποίηση, με
τη σχεδίαση, της ιδέας αυτής, ο Δήμος Πα-
λαιού Φαλήρου, προέβει στην έναρξη της
συνεργασίας με το γραφείο "Αρχιτεκτονική
ΕΠΕ Γραμματόπουλος-Πανουσάκης", το
οποίο έγινε γνωστό, με τη δημοσιότητα, της
χρήσης μεγάλου υαλοστασίου, σε όψη δια-
τηρητέου κτιρίου, η οποία πραγματοποιεί-
ται στο κτίριο της Εθνικής Πινακοθήκης.
Σε συνεργασία με μέλος του γραφείου
αυτού, έχει προχωρήσει ήδη, στην ηλε-
κτρονική σχεδίαση, της αποτύπωσης του
διατηρητέου κτιρίου του "Φλοίσβου" και
του περιβάλλοντος αυτού χώρου και των
προτάσεων για την αναπαλαίωσή του, με
σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο, με τρισδιά-
στατη φωτορεαλιστική απεικόνιση και με
απόδοση των υλικών, με αποτέλεσμα να
είναι ήδη, δυνατή, η παρουσίαση της προ-
τεινόμενης επέμβασης. 

OΔήμος Παλαιού Φαλήρου και ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Προ-

σαρμοσμένων Δραστηριοτήτων
ΑΛΜΑ σε συνεργασία με τον σύλ-
λογο μοτοσυκλετιστών HOG-HARLEY
OWNERS GROUP και τη VIPARTIES -
Νίκος Τσιροζίδης, διοργάνωσαν μια
πρωτότυπη δράση ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτι-
σμού, το Σάββατο 14 Απριλίου, στην

πλατεία του Φλοίσβου.  

Με το σύνθημα BORN TO BE DIFFER-
ENT οι διοργανωτές θέλησαν  να μετα-
δώσουν το μήνυμα της αποδοχής της
διαφορετικότητας και να υπενθυμίσουν
σε όλους τη μοναδικότητα που κρύβει
ο καθένας μέσα του. 

Και το μήνυμα αυτό μεταδόθηκε με
έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πενήντα περίπου

μηχανές Harley Davidson διέσχισαν μια
διαδρομή στην παραλιακή λεωφόρο
μέσα  στα όρια του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου ξεκινώντας από την πλατεία
του Δήμου. 

Στο τέλος της διαδρομής οι μηχανές

στάθμευσαν στην πλατεία Φλοίσβου
όπου οι επισκέπτες φωτογραφήθηκαν
μαζί τους και ενίσχυσαν τους σκοπούς
και το έργο του συλλόγου υπό τον ήχο
των μουσικών επιλογών του Νίκου Τσι-
ροζίδη της VIPARTIES. 

Oι HARLEY μαρσάρισαν στην πλατεία του Φλοίσβου για καλό σκοπό 

Στη γοητεία μιας Harley δεν αντιστάθηκε ούτε ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης 
Ο Γιώργος Ασημακόπουλος με τον Αντι-
δήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Αρωγής &
Αθλητισμού Γιάννη Φωστηρόπουλο ο
οποίος είχε και την ευθύνη της διοργά-
νωσης.

Οι αντιδήμαρχοι Ασημακόπουλος και
Φωστηρόπουλος με τους δημοτικούς
συμβούλους Γιάκοβλεφ, Βασιλείου και
Φρέρη, μπροστά σε μία γυαλιστερή κατα-
κόκκινη Harley. 
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Η ανώτατη τιμητική διάκριση στον Δήμαρχο Ελληνικού -
Αργυρούπολης από το ίδρυμα “Ελευθέριος Βενιζέλος” 

Την ανώτατη διάκριση του "Εταίρου"
απένειμε στο Δήμαρχο Ελληνικού -

Αργυρούπολης  Γιάννη Κωνσταντάτο το
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών
"Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" στα πλαίσια
μεγάλου αφιερώματος  που διοργάνωσε
ο Δήμος υπό την αιγίδα του ιδρύματος
και την υποστήριξη του παραρτήματος
Αττικής και του Συλλόγου Κρητών  Αρ-
γυρούπολης.  

Όπως είπε ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύ-
ματος κ. Νικόλαος Παπαδάκης, το Ίδρυμα
έχει καθιερώσει εδώ και πολλά χρόνια να
απονέμει μια ιδιαίτερη τιμή, σ' αυτούς που
υπηρετούν τους σκοπούς του ή την ιστο-
ρική μνήμη του Ελευθερίου Βενιζέλου. 
"Με βάση αυτόν τον κανονισμό", είπε,
"σας ανακοινώνω την απόφαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής  να σας αναγορεύ-
σουμε "Εταίρο" του Ιδρύματος".
"Σας περιμένουμε την 1η Δεκεμβρίου,
ημερομηνία της Ένωσης της Κρήτης με την
Ελλάδα, στα Χανιά, για την τελετή της
απονομής", είπε δίνοντας τη 2τομη βιο-
γραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου στον
Δήμαρχο χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση
πολύ σημαντική. 
Την ανώτατη αυτή διάκριση το Ίδρυμα
απέμεινε και στον πρόεδρο του Συλλόγου
Κρητών Αργυρούπολης Χρήστο Λουσίδη,
ο οποίος ήταν υποστηρικτής της διοργά-
νωσης της εκδήλωσης στη "Μνήμη του
Ελευθερίου Βενιζέλου". 
"Είναι τιμή για την πόλη μας και για μένα
προσωπικά αυτή η διάκριση" είπε ο δή-
μαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος. "Μια διά-
κριση που μας ενώνει με την Κρήτη με
τους δεσμούς της αγάπης και της Δημο-

κρατίας. Ευχαριστώ ολόψυχα το Δ.Σ.
αλλά και το σύνολο των Κρητών που πα-
ρέστησαν στη σπουδαία αυτή εκδήλωση". 

Η εκδήλωση 

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης υπό
την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευ-
νών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέ-
λος» και με την υποστήριξη του
παραρτήματος Αττικής, καθώς και τον
Σύλλογο Κρητών Αργυρούπολης «Η
Κρήτη» διοργάνωσε μεγάλο αφιέρωμα
στη «Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου».
Προηγήθηκε έκθεση σχετική με τον Ελευ-
θέριο Βενιζέλο την οποία επισκέφθηκαν
εκατοντάδες πολίτες και οι εκδηλώσεις κο-
ρυφώθηκαν το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018
στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο
«Μίκης Θεοδωράκης».

Η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσίαση
του βιογραφικού βιβλίου «Ελευθέριος Βε-
νιζέλος. Ο άνθρωπος, ο ηγέτης. Βιογρα-
φία», προβολή κινηματογραφικού υλικού
από το αρχείο του ιδρύματος, ομιλία του
καθηγητή κ. Συρίγου, κρητικούς χορούς
από τον Σύλλογο Κρητών Αργυρούπολης,
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Η κυβέρνηση προωθεί την αλλαγή του
εκλογικού νόμου. Το σύστημα της
απλής αναλογικής θα μπορούσε να λει-
τουργήσει στην Αυτοδιοίκηση; 

Με την θεωρητική έννοια τα πάντα μπο-
ρεί να λειτουργήσουν. Η πράξη όμως έχει
δείξει και η εμπειρία η δική μου τουλάχι-
στον στα τρία χρόνια που είμαι Δήμαρχος
ότι, εάν δεν υπάρχει μια ισχυρή Διοίκηση
να εφαρμόσει την πολιτική για την οποία
ψηφίστηκε από τους δημότες, τα πράγ-
ματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα γρα-
φειοκρατικά προβλήματα που θα
συναντήσει μία αδύναμη διοίκηση από
υπηρεσιακούς παράγοντες θα είναι τερά-
στια, ενώ οι “συνεργαζόμενες” με την δι-
οίκηση παρατάξεις δεν είναι δεδομένο ότι
θα συμπράξουν στον εκσυγχρονισμό και
στην ανάπτυξη του δήμου. 

Συνεπώς η σύνθεση που προϋποθέτει η
απλή αναλογική πρέπει να είναι δεδομένη
αλλά δεν είναι αυτονόητη. Ιδίως όταν
έχουμε ιδεολογικές και ισχυρές πολιτικές
αντιθέσεις με την αντιπολίτευση, δεν κα-
ταλαβαίνω ποιος πρέπει να κάνει εκπτώ-
σεις στις θέσεις και στις αξίες του
προκειμένου να συναντήσει τον άλλον.

Η μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό είναι
ένα από τα βασικά ζητήματα που απα-
σχολούν το δήμο σας. Έχουν γίνει βή-
ματα για να προχωρήσει η επένδυση;
Ποια ζητήματα πρέπει να επιλυθούν και
πότε αναμένεται να δούμε μπουλντόζες
στο χώρο του πρώην αεροδρομίου;
Ποια τα οφέλη από μια τέτοια επένδυση
για το δήμο σας και την ευρύτερη πε-
ριοχή; 

Η επένδυση που θα πραγματοποιηθεί
στον Δήμο μας, για το καλό της τοπικής
αλλά και της εθνικής οικονομίας θα
έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει εδώ και δυο
χρόνια. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και
συναντάει συνεχώς γραφειοκρατικά και
άλλα ζητήματα τα οποία λίγο πολύ όλοι
τα γνωρίζουν. Σιγά σιγά, ένα προς ένα δεί-
χνουν να ξεπερνιούνται, ενώ αναμένουμε
τέλος του 2018 με αρχές του 2019 να
μπουν οι μπουλντόζες. Τα οφέλη της το-
πικής κοινωνίας από την επένδυση είναι
σχετικά, με την έννοια ότι έχουμε βάλει
μια σειρά από προϋποθέσεις που για μας
είναι πολύ σημαντικές, έτσι ώστε και η
επένδυση να είναι γόνιμη για το Δήμο, και
η τοπική κοινωνία να μπορεί να συνυ-
πάρξει μαζί της αρμονικά. Όλα αυτά είναι
ακόμα υπό διαμόρφωση, αλλά έχω μια
θετική αίσθηση ότι τα πράγματα βαίνουν
ομαλώς.

Ποια έργα υποδομής βρίσκονται σε εξέ-
λιξη στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρού-
πολης και ποια έχουν δρομολογηθεί; 

Έχουμε ήδη ανακαινίσει και πιστοποιήσει
28 παιδικές χαρές με το σήμα του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών τις οποίες, δυστυχώς εί-
χαμε παραλάβει κατεστραμμένες και
επικίνδυνες από την προηγούμενη δημο-
τική αρχή. Δημιουργήσαμε δωρεάν δη-
μοτική συγκοινωνία με 3 γραμμές, με την
αγορά υπερσύγχρονου στόλου που εξυ-
πηρετούν 13.000 δημότες μας μηνιαίως.
Κατασκευάσαμε 3 νέα οικογενειακά
πάρκα τα οποία κατακλύζονται από εκα-
τοντάδες δημότες μας καθημερινά, ενώ
έχουμε επίσης υλοποιήσει ένα τεράστιο
έργο ανακαίνισης 32 σχολείων και προ-
αυλίων. 

Ο Δήμος μας, λόγω της οικονομικής κρί-
σης έχει αναπτύξει μία σειρά κοινωνικών
υποδομών ώστε να ανακουφίσει τους οι-
κονομικά αδύναμους συμπολίτες μας
(κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρ-
μακείο, κοινωνικό φροντιστήριο κ.α.). Επί-
σης, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την στιγμή
ένα μεγάλο έργο ασφαλτόστρωσης δρό-
μων της πόλης μας, η κατασκευή αίθου-
σας πολλαπλών χρήσεων του Ελληνικού,
η ανακαίνιση κάποιων ακόμα δημόσιων
χώρων και πάρκων και βεβαίως η ανά-
πλαση του περιαστικού μας δάσους,
καθώς το παραλάβαμε σε πολύ κακή κα-
τάσταση.

Ο Δήμος σας βραβεύθηκε πανελλαδικά
για την πολιτική του στην προστασία
των δασών. Ποιες πρωτοβουλίες έχετε
πάρει προς αυτή την κατεύθυνση και
πόσο σημαντική είναι η συμβολή του
εθελοντισμού σε αυτή την προσπάθεια; 

Κοιτάξτε θα πρέπει να πω πως παρά τις
πρωτοβουλίες που παίρνουμε ως δημο-
τική αρχή για την προστασία του βουνού,
δυστυχώς αντιμετωπίζουμε διάφορα προ-
βλήματα και δυσκολίες από το ίδιο το
κράτος από τις ίδιες υπηρεσίες που είναι
υπεύθυνες για την προστασία του. 

Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω τη μή-
νυση που δεχθήκαμε από το Δασαρχείο
Πεντέλης γιατί κάναμε αυτά που έπρεπε
tο ίδιο να είχε κάνει για την προστασία
του βουνού. 

Συγκεκριμένα, όταν κάηκε μέρος του βου-
νού μας από πυρκαγιά που ξεκίνησε από
το Βύρωνα, πέρασε από την Ηλιούπολη

και έφτασε σε μας, καίγοντας ένα μέρος
του βουνού μας κι όχι όλο γιατί παλέψαμε
με νύχια και με δόντια, συνειδητοποι-
ήσαμε ότι έπρεπε εμείς οι ίδιοι να φροντί-
σουμε για την προστασία του. 

Δημιουργήσαμε μια ισχυρή εθελοντική
ομάδα δασοπροστασίας 150 ανθρώπων,
άγρυπνων φρουρών του βουνού μας, και
τοποθετήσαμε ένα φυλάκιο - "βάση",
όπου θα μπορούσαν ν' αφήνουν τα πράγ-
ματά τους και ιδιαίτερα το καλοκαίρι να
βρίσκουν λίγο κρύο νερό. Γι' αυτό το φυ-
λάκιο το Δασαρχείο μας μήνυσε! Από κει
και πέρα τι να πούμε!

Όμως, εμείς παρά το γεγονός αυτό συνε-
χίζουμε. Ανατάξαμε τη γεώτρηση που
ήταν ανενεργή για 20 και πλέον χρόνια,
εγκαταστήσαμε 200 υδροβόλα που υδρο-
δοτούνται από αυτή τη γεώτρηση, αγορά-
σαμε δικό μας πυροσβεστικό όχημα,
φτιάξαμε τις λίμνες που υπήρχαν παλαι-
ότερα εκεί, κάναμε δενδροφυτεύσεις με
3.000 και πλέον δενδρύλλια και πρό-
σφατα εγκαταστήσαμε υπερσύγχρονες
κάμερες πυρανίχνευσης. Για όλα αυτά
βραβευθήκαμε πρόσφατα με το βραβείο
Greek Green awards.

Επιθυμείτε να ζητήσετε από τους πολί-
τες του δήμου σας άλλη μία θητεία ώστε
να συνεχίσετε το έργο σας; 

Θεωρώ ότι ο πολίτης είδε ότι εμείς μπο-
ρούμε να κάνουμε έργο, μπορούμε να
αλλάξουμε την πόλη, να την εκσυγχρονί-
σουμε, να την αναγεννήσουμε να φέ-
ρουμε νέα δεδομένα, τα οποία είναι
φανερά στην καθημερινότητα των συμ-
πολιτών μας. Χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς
μεγάλες υποσχέσεις, χωρίς χρήματα απο-
δείξαμε ότι όλα μπορούν να γίνουν όταν
σηκώσεις τα μανίκια και δουλέψεις για το
καλό του τόπου σου, χωρίς να θέλεις να
κάνεις μικροπολιτική, αντικομματική και
αντικυβερνητική πολιτική. Διεκδικούμε
την ανανέωση της θητείας μας διότι πι-
στεύουμε ότι μπορούμε να ολοκληρώ-
σουμε μια σειρά μεγάλων παρεμβάσεων
τις οποίες θα εξαγγείλουμε στο προσεχές
διάστημα.

Θα είμαι και πάλι επικεφαλής της παρά-
ταξής μας στις επόμενες εκλογές, πράγμα
που επιβεβαιώθηκε και μέσα από το τρίτο
συνέδριό μας, που με εξέλεξε και πάλι ως
υποψήφιο Δήμαρχο και Πρόεδρό της.
Μέσα από τη νέα Κεντρική μας Επιτροπή
θα επεξεργαστούμε και θα καταθέσουμε
το προεκλογικό μας πρόγραμμα.  

Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης - Συνέντευξη 

Γραφειοκρατικά ζητήματα καθυστερούν την Επένδυση

"Θ
α έπρεπε ήδη να έχει

ξεκινήσει εδώ και
δύο χρόνια, τονίζει

σε συνεντευξή του στην εφημερίδα
"Παρασκήνιο" ο δήμαρχος Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης Γιάννης κων-

σταντάτος, αναφερόμενος στη
μεγάλη επένδυση στο χώρο του

πρώην αεροδρομίου. Ο κ. Κωνσταν-
τάτος, επίσης αναφέρθηκε τόσο στα

ανοιχτά ζητήματα της Αυτοδιοίκη-
σης, όσο και στα έργα που είναι σε

εξέλιξη στο δήμο του, αλλά και στα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο

δήμος στην προστασία των δασών. 
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Οκτώ νέα τραπέζια Πινγκ - Πονγκ εγκαταστάθηκαν σε πλατείες και πάρκα του δήμου
Ελληνικού - Αργυρούπολης, γιατί το ζήτησαν οι δημότες και η δημοτική αρχή ικανοποί-
ησε το αίτημα. 

Η αρχή έγινε με την τοποθέτηση του πρώτου τραπεζιού Πινγκ - Πινγκ στο Υπαίθριο Γυ-
μναστήριο στο νέο πάρκο της Ανεξαρτησίας (πρώην 208) και ήταν η αιτία να τοποθετη-
θούν και τα καινούργια οκτώ αφού μικροί και μεγάλοι το υποδέχθηκαν με μεγάλη
χαρά. 

Τραπέζια Πινγκ - Πονγκ τοποθετήθηκαν στις πλατείες της Εθνάρχου Μακάριου, Καλλι-
πόλεως, Σουρμένων, Αγίας Παρασκευή, Αμαζόνων, Κολοκοτρώνη, Αλίμου και Τριπό-
λεως!

Κάθε χρόνος που περνά προστίθεται και κάτι στο Οικογενειακό Πάρκο της Αγίας Παρα-
σκευής στο Ελληνικό.  Αυτή τη φορά είναι ένας ποδηλατόδρομος, έκπληξη, όπως τον
χαρακτήρισε ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος για τους μικρούς φίλους, αλλά και γι'
αυτούς που τους αρέσει να περπατούν.

Και οι εκπλήξεις δεν θα σταματήσουν εδώ υπόσχεται ο Δήμαρχος. Μετά το Πάσχα οι
χιλιάδες επισκέπτες του θα πρέπει να αναμένουν γήπεδο ποδοσφαίρου αλλά και άλλες
πολλές και ευχάριστες εκπλήξεις. 

Ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης εξελίσσεται ραγδαία. Με πολλή δουλειά και
κόπο η δημοτική αρχή, μέρα τη μέρα, φτιάχνει την "άνοιξη που δεν βρήκε" 

Ελληνικό - Αργυρούπολη: Τραπέζια Πίνγκ Πόνγκ

σε ακόμα 8 πλατείες και πάρκα της πόλης 

Εκπληξη για τους μικρούς ποδηλάτες 
στο Οικογενειακό Πάρκο στο Ελληνικό 


