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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

ΑΛΙΜΟΣ - ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ 
του Γιάννη Μαριόλη 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΥ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΟΥΜΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

“Είμαστε περήφανοι για τον Άλιμο” 

ΣΤΟΝ ΑΚΤΩΡΑ 
Η ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ 
ΓΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ

Χατζηδάκης: Η μόνη μου προίκα
είναι η αγάπη του κόσμου
Υποψήφιος Βουλευτής στο Νότιο Τομέα της Β’ Αθήνας ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου θα δώσει την πρώτη του
ομιλία για την υποψηφιότητά του στις 8 Μαϊου στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο του Παλαιού Φαλήρου 

Μετά από μία θητεία 17 ετών ως δήμαρχος του
Παλαιού Φαλήρου, πιστεύω ότι το έργο μου

είναι και ορατό και μετρήσιμο. Θεώρησα ότι ό,τι
είχα να προσφέρω στην τοπική αυτοδιοίκηση και
στο Δήμο μου το προσέφερα. Από εκεί και πέρα,
δέχτηκα μία τιμητική πρόσκληση από τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, ο οποίος είχε μια σκέψη να χρησιμοποι-
ήσει εμένα και άλλους δημάρχους που έχουνε
εκλεγεί, τρεις και τέσσερις φορές, με το σκεπτικό ότι
όταν εκλέγεσαι από την κοινωνία, κάτι καλό έχεις
να παρουσιάσεις. 
Μπορεί το πιο συμφέρον για μένα να είναι να
κάτσω στα αυγά μου και να ξαναβγώ δήμαρχος,
γιατί βλέπω ότι η αγάπη του κόσμου και η ανα-
γνώριση του έργου μου είναι δεδομένες, αλλά δεν
θα μπορούσα να μην αποδεχθώ αυτήν την πρό-
ταση”  

σελ.3-4

"Είμαστε περήφανοι για τον
Άλιμο", είπε ο δήμαρχος Ανδρέας
Κονδύλης, λίγο πριν κάνει τον δη-
μόσιο απολογισμό του έργου της
Δημοτικής Αρχής και την παρου-
σίαση των υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων του συνδυασμού
του, "ΑΓΑΠΩ τον Άλιμο", το
βράδυ του Σαββάτου 20 Απριλίου
2019, στο κατάμεστο από κόσμο

δημοτικό θέατρο "Κάρολος
Κουν".
Ο Δήμαρχος Αλίμου εξήγησε γιατί
πρέπει να αισθάνονται υπερήφα-
νοι οι συμπολίτες του, αναφέρον-
τας τα περισσότερα από τα 450
έργα που έχουν γίνει σε όλη την
περιοχή μέσα στα 4, 5 αυτά χρό-
νια που βρίσκονται στην Διοίκηση
του δήμου. ΣΕΛ. 7

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 6, 9, 11 και 13

H Φιλοζωϊα
είναι Πολιτισμός

Του Στέφανου Διαμαντή 
Αντιδημάρχου Διοικητικών

Υπηρεσιών και Εθελοντισμού
του Δήμου Αλίμου

σελ. 14

σελ. 8

σελ. 15
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BHMA
Tοπικής Aυτοδιοίκησης 

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης  και Eπικοινωνίας 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ 
MEDIA GROUP ΕΚΔΟΤΙΚΗ  - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 

Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα 
Τηλ.: 210- 8941.934
Κωδ. Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας - Ενημέρωσης: 3892

Διαφημιστείτε 
στο ΒΗΜΑ της Αυτοδιοίκησης
ΤΗΛ. Επικοινωνίας: 
210 89 41 934 -  210   

δημοτικό ρεπορτάζ

Καθώς οι μέρες περνούν, αποκα-
λύπτεται σιγά - σιγά το περιεχό-

μενο του νομοσχεδίου που
κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών
Πάνος Σκουρλέτης για τη μεταρ-
ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. 

Τα όσα αποκαλύπτονται δικαιώνουν
αυτούς που το χαρακτηρίζουν νομο-
σχέδιο "έκτρωμα" που σκοπό δεν
έχει τη μεταρρύθμιση και τον περαι-
τέρω εκδημοκρατισμό της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αλλά την ουσιαστική
απορρύθμισή της, την εφαρμογή του
"διαίρει και βασίλευε" και την επι-
βολή με το "έτσι θέλω" μιας "Σκουρ-
λέτειας και Πουλάκειας" λογικής στην
προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει
"αποτύπωμα" στην Αυτοδιοίκηση
που τώρα δεν διαθέτει. 

Χαρακτηριστικό των εξαβλωματικών
χαρακτηριστικών του νομοσχεδίου
και το άρθρο 69 που αντικαθιστά το
άρθρο 60 του ν. 3852/2010, για την
αντικατάσταση του δημάρχου αν

αυτός παραιτηθεί ή αποβιώσει. 

Άρθρο 69

Εκλογή νέου δημάρχου – Αντικατά-
σταση άρθρου 60 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 60 του ν. 3852/2010 αντι-
καθίσταται ως εξής :

«Εκλογή νέου δημάρχου 

Αν η θέση του δημάρχου μείνει κενή
για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε προ-
θεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, το
δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται σε
ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρό-
σκληση του προέδρου του και εκλέ-
γει με μυστική ψηφοφορία και με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του, ένα από τα
μέλη του, ως δήμαρχο. Η πρόσκληση
επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο
όργανο ή όργανο του δήμου, ακόμη
και την παραμονή της συνεδριάσεως.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο συνδυα-
σμός του Δημάρχου οποίος ή απε-

βίωσε ή παραιτήθηκε δε θα εκλέξει
τον νέο Δήμαρχο , αλλά θα εκλεγεί
ένα οποιοδήποτε μέλος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, αγνοώντας έτσι τη
βούληση του 50 + 1 % του λαού που
ψήφισε την παράταξη του Δημάρχου
και φυσικά το ίδιο μπορεί να ισχύσει
και για τον δεύτερο συνδυασμό του
οποίου ο υποψήφιος ενδεχομένως θα
χάσει.

Θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο ο Δη-
μοτικός Σύμβουλος ενός συνδυα-
σμού ο οποίος προέρχεται από
παράταξη η οποία στον πρώτο γύρο
πήρε την τρίτη ή την τέταρτη θέση να
εκλέγεται Δήμαρχος. Αυτή τη διαδι-
κασία, το νομοσχέδιο τη ονομάζει εκ-
δημοκρατισμό της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. 

Τι είδους εκδημοκρατισμός όμως
είναι αυτός που καταργεί την ισχύ της
πλειοψηφίας και αλλοιώνει τη βού-
ληση  του λαού ενός Δήμου, μόνο
αυτός που εμπνεύσθηκε αυτό το νο-
μοσχέδιο γνωρίζει.

Τα “κουφά” του “Κλεισθένη” 
Δείτε τι θα συμβεί αν ο δήμαρχος  παραιτηθεί Πολιτικός κατιμάς...

Του Νικόλα Κονταρίνη

Όσο ζούμε  μαθαίνουμε. Όλοι μας.

Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, γινόμαστε μάρτυρες μιας
πολιτικής υποκουλτούρας που τις περισσότερες
φορές ξεπερνά ακόμη και τα όποια όρια του ανε-
κτού.

Αυτά που συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική
σκηνή, και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, από
πρόσωπα που συμμετέχουν με τον έναν ή, άλλο
τρόπο, στην κυβέρνηση, σε υποχρεώνουν να συμ-
φωνήσεις με όσους την χαρακτηρίζουν ότι είναι "κυ-
βέρνηση κουρελού", "κυβέρνηση τουρλουμπούκι",
"κυβέρνηση πάρε ότι θέλεις δανειστή" ή, κυβέρ-
νηση "Δελφινάριο"!

Μέσα από όλα τούτα, ασφαλώς, και χωρίς να επε-
κταθούμε περισσότερο στα γνωστά, "είπα ξείπα", τις
θρασύδειλες "τσαμπουκομαγκιές", τα λεκτικά "μαρ-
γαριτάρια" ή, τις όποιες υπόγειες και σκοτεινές συμ-
φωνίες που, εκ των πραγμάτων άλλωστε, μπορεί να
σκεφθεί πως γίνονται ο κάθε υποψιασμένος πολίτης,
μεταξύ της κυβέρνησης και των όποιων, "έτοιμων
για όλα", πρόθυμων "συνεργατών" της, εύκολα
διακρίνεται πλέον ο πολιτικός κατιμάς που, δυστυ-
χώς, παρείσφρησε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας.

Η θυσία της Σταύρωσης και το Αναστάσιμο Άγιο Φως ας καθοδηγούν τη σκέψη μας, ώστε
να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις, για ένα δημιουργικό παρόν και ένα μέλλον σε στέ-
ρεες βάσεις, με ειρήνη, αισιοδοξία και αλληλεγγύη.

Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!
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“Μετά από μία θητεία 17 ετών ως δήμαρχος
του Παλαιού Φαλήρου, πιστεύω ότι το έργο
μου είναι και ορατό και μετρήσιμο. Θεώ-
ρησα ότι ό,τι είχα να προσφέρω στην τοπική
αυτοδιοίκηση και στο Δήμο μου το προσέ-
φερα. Από εκεί και πέρα, δέχτηκα μία τιμη-
τική πρόσκληση από τον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, ο οποίος είχε μια σκέψη να χρη-
σιμοποιήσει εμένα και άλλους δημάρχους
που έχουνε εκλεγεί, τρεις και τέσσερις
φορές, με το σκεπτικό ότι όταν εκλέγεσαι
από την κοινωνία, κάτι καλό έχεις να πα-
ρουσιάσεις. Και τη δέχτηκα. Τη δέχτηκα γιατί
πιστεύω ότι κάνει μία τεράστια προσπάθεια
για να αλλάξει τη μιζέρια αυτής της χώρας,
η οποία δεν σταματάει αλλά επαυξάνεται.
Μπορεί το πιο συμφέρον για μένα να είναι
να κάτσω στα αυγά μου και να ξαναβγώ δή-
μαρχος, γιατί βλέπω ότι η αγάπη του κό-
σμου και η αναγνώριση του έργου μου είναι
δεδομένες, αλλά δεν θα μπορούσα να μην
αποδεχθώ αυτήν την πρόταση” λέει ο Διο-
νύσης Χατζηδάκης.

“Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πολύ
πετυχημένος πρωθυπουργός και εύχομαι
η κυβέρνησή του να είναι αυτοδύναμη”

Ο Διονύσης Χατζηδάκης αναφέρεται στον
Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο γνωρίζει
από μικρό, αφού θήτευσε, από το Μάιο του
1994 και για εννιά χρόνια, ως διευθυντής
του πολιτικού γραφείου του πατέρα του,
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς
τον «αυτόφωτη προσωπικότητα, πολύ μορ-
φωμένο και με τρομερό πείσμα και πρωτο-
γενή εργασία, που καλείται από την Ιστορία

για να βγάλει τη χώρα από τη μιζέρια, να αλ-
λάξει το οικονομικό κλίμα, να δώσει εμπι-
στοσύνη στους ξένους επενδυτές να
αρχίσουν να επενδύουν στην χώρα, έτσι
ώστε να αρχίσει να λειτουργεί η μηχανή της
ανάπτυξης». 
Σχετικά με τη σχέση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη με τον πατέρα του αναφέρει ότι κατά
την πολύχρονη θητεία του, δίπλα στον αεί-
μνηστο πρωθυπουργό, είχε ζήσει “πολιτι-
κούς καυγάδες ανάμεσά τους”, αφού “ο
Κυριάκος πολλές φορές δεν συμφωνούσε
με τον πατέρα του, αλλά επειδή είχε μεγάλη
αγάπη για αυτόν, οι διαφωνίες τους περιο-
ριζόταν στο γραφείο”.

“Επειδή τον Κυριάκο τον ξέρω πάρα πολύ
καλά, έχει τέτοιο πάθος και τέτοια πίστη ότι
αυτό που κάνει θα τον οδηγήσει εκεί που
πρέπει και πιστεύω ότι θα είναι πολύ πετυ-
χημένος πρωθυπουργός. Και εύχομαι να
είναι ο πρωθυπουργός και της αυτοδυνα-
μίας” προσθέτει ο Διονύσης Χατζηδάκης.

Με ισχυρή δυναμική για την είσοδό
του στη επόμενη Βουλή

Η υποψηφιότητα του δημάρχου Παλαιού
Φαλήρου καταγράφει “ισχυρό ρεύμα” στις
δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει το τελευ-
ταίο διάστημα για να μετρηθεί η δημοτικό-
τητα των υποψήφιων βουλευτών και
τοποθετείται στην πρώτη τριάδα.

“Εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι
“πώς εγώ, ένας απλός δήμαρχος, ο οποίος
προσπαθεί να κάνει καλά τη δουλειά του,
είχα τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο. Ει-

λικρινά σας λέω, αυτό με ξένισε, αλλά μου
έδωσε και κουράγιο. Ο κόσμος, με τα χιλιά-
δες προβλήματα, με το Γολγοθά που ανε-
βαίνει κάθε μέρα, που αγωνίζεται για τον
επιούσιο, να πει και μια καλή κουβέντα και
για μένα… Το θεώρησα πολύ τιμητικό. Και
πραγματικά θα κάνω ό,τι περνάει από τα
χέρια μου, για να μην είμαι, αν εκλεγώ, ένας
βουλευτής που θα σηκώνει, απλώς, τα
χέρια του και θα λέει “ναι, σε όλα”, αλλά να
είμαι ένας βουλευτής που θα συμβάλλω σε
κάποια αλλαγή κλίματος. Πρέπει να αρχί-
σουμε να σκεφτόμαστε τι είναι εφικτό και τι
δεν είναι εφικτό και να μην κάνουμε κοκο-
ρομαχίες. Οι κοκορομαχίες δεν οδηγούν
πουθενά. Ο τόπος βουλιάζει. Πρέπει να στα-
ματήσει αυτή η κατρακύλα και το βού-
λιαγμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα συμβάλλω
με τις μικρές μου δυνάμεις στην προσπάθεια
αυτή”. 

«Ήρθε η στιγμή να αποκτήσει και το
Φάληρο έναν βουλευτή”

Ο Διονύσης Χατζηδάκης αναφέρεται και
στους δημότες του Παλαιού Φαλήρου, οι
οποίοι παραπονιούνται ότι τους εγκαταλεί-
πει, βάζοντας πλώρη για τη Βουλή. “Δεν
τους εγκαταλείπω, ήρθε κάποια στιγμή,
ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, να αποκτή-
σει και το Φάληρο έναν βουλευτή. Εγώ εδώ
θα είμαι, κοντά τους, διότι δεν είμαι ούτε
πλούσιος άνθρωπος, ούτε άρχοντας, ούτε
τίποτα. Και η μόνη μου προίκα είναι η αγάπη
του κόσμου. Και έτσι θα συνεχίσω να πο-
ρεύομαι” λέει.

Ένας από τους τρεις καλύτερους δημάρ-

Αποτελεί έναν από τους μακρο-
βιότερους δημάρχους της χώρας.
Φέτος ολοκληρώνεται η 17χρονη
δημαρχιακή του θητεία στο Πα-
λαιό Φάληρο, έχοντας επιτελέσει
ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο. Οι
δημότες του τον λατρεύουν και η
Ευρωπαϊκή Ένωση τον βράβευσε,
ως έναν από τους καλύτερους
δημάρχους της. Ο δήμος του,
ακόμα και εν μέσω κρίσης διαθέ-
τει πλεονασματικά ταμεία και
αξιοποιεί πλήρως τα ευρωπαϊκά
προγράμ- ματα. 

Εκλέγεται συνεχώς, από το 2002,
με εκλογικά ποσοστά που ζαλί-
ζουν και έχουν φτάσει το 66%.

Ο λόγος για τον Διονύση Χατζη-
δάκη, ο οποίος, μετά από μια πε-
ριπέτεια με την υγεία του, που
τον ανάγκασε να απέχει, για κά-
ποιο διάστημα από τα καθήκοντά
του στο Δήμο του, αποφάσισε να
διεκδικήσει την ψήφο των Ελλή-
νων για να περάσει τη μεγάλη
πόρτα της Βουλής και μίλησε στο
newsit.gr για την απόφασή του
να πολιτευθεί με τη Νέα Δημο-
κρατία. 

Διονύσης Χατζηδάκης: H μόνη μου προίκα 
είναι η αγάπη του κόσμου 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα 

“
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χους της Ευρώπης

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης
Χατζηδάκης, στις 18 Δεκεμβρίου 2012, κα-
τέκτησε μια κορυφαία διάκριση, ως ένας
από τους καλύτερους δημάρχους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της απονο-
μής του βραβείου Local Leader of the Year,
της κατηγορίας Achievement in Govern-
ment.

Σε ειδική εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο
κτίριο «Ζακ Ντελόρ» της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, από τους έξι φιναλίστ, προκρίθηκαν, ο
εκπρόσωπος της Νορβηγίας, της Ελλάδας
και του Βελγίου. Πρώτος κατετάγη ο Νορ-
βηγός, δεύτερος ο Διονύσης Χατζηδάκης
και τρίτος ο Βέλγος συνάδελφός του, ενώ
θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη διαδικασία
συμμετείχαν 350 δημόσιοι λειτουργοί από
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

“Τα καταφέρνω γιατί εγώ τελείωσα τη
σχολή Ναυτικών Δοκίμων και όχι το Χάρ-
βαρντ”

Ένας από τους λόγους που οδήγησαν το
δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου στην κα-
τάκτηση του συγκεκριμένου βραβείου ήταν
το ότι ο δήμος του είναι πλεονασματικός
στην οικονομική του διαχείριση.

Αποτελώντας παράδειγμα στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, ο Διονύσης Χατζηδάκης είναι
ένας από τους πολύ λίγους δημάρχους που
κατόρθωσαν και, μάλιστα, εν μέσω κρίσης,
όχι, απλώς, να μην έχουν ελλείμματα στα
ταμεία τους, αλλά να μπορούν με πλεονά-
σματα να ασκούν και κοινωνική πολιτική
προς όφελος των δημοτών τους. Το μυ-
στικό της επιτυχίας του, όπως λέει ο ίδιος
βασίζεται στις “απλές Αρχές της Οικονο-
μίας”. 
“Δεν μπορείς να ξοδεύεις περισσότερα από
όσα εισπράττεις και αν μπεις στη διαδικασία
του δανεισμού για να κάνεις κάποιο έργο,
κάποια στιγμή δεν θα έχεις τη δυνατότητα

να καλύψεις τα τοκοχρεολύσια και από
εκεί και πέρα θα παίρνεις νέα δάνεια για
να καλύψεις τα ελλείμματα των παλαιότε-

ρων ετών. Αυτό είναι αδιέξοδο. Παλαι-
ότερα, όταν με είχαν ρωτήσει “πώς τα
καταφέρνω” είχα πει ότι “τα καταφέρνω
γιατί εγώ τελείωσα τη σχολή Ναυτικών Δο-
κίμων και όχι το Χάρβαρντ”, λέει ο Διονύ-
σης Χατζηδάκης.

“Έδωσα αγώνα με το Χάρο”

Ο ίδιος μας μίλησε και για το πρόβλημα
υγείας που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο
διάστημα, λέγοντας πως “ανήκει πλέον στο
παρελθόν”.

“Έδωσα αγώνα με το Χάρο, είχα φτάσει στο
σημείο “τετέλεσται”, αλλά το μυαλό μου

επηρέασε το σώμα μου, λέγοντας “πρέπει
να ζήσεις”. Και αυτό το πράγμα το έλεγα κα-
θημερινά. Παραμιλούσα και έλεγα “πρέπει
να ζήσεις για την οικογένειά σου και για
τους ανθρώπους” αναφέρει και τονίζει το
ρόλο των γιατρών που τον φρόντισαν:
“Μπορεί καμιά φορά να απαξιώνουμε τους
γιατρούς με τα φακελάκια και τα λοιπά,
αλλά εμένα στη ζωή με κράτησε η επιστη-
μονική κατάρτιση του Αιματολογικού τμή-
ματος του Λαϊκού νοσοκομείου και
συγκεκριμένα ο καθηγητής ο κύριος Βασι-
λακόπουλος, και όλο το team του”.

Στη σχετική συζήτηση, ο δήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου, δεν παραλείπει να αναφερθεί και
στην αγάπη του κόσμου, την οποία, όλο
αυτό το διάστημα, αισθάνθηκε να του την
προσφέρουν απλόχερα, οι φίλοι, οι γνω-
στοί του και οι δημότες του. “Με τρόμαξε η

αγάπη του κόσμου. Έχω ένα ολόκληρο τε-
τράδιο με τηλέφωνα ανθρώπων, που επι-
κοινωνούσαν και ρωτούσαν “πώς είναι ο
δήμαρχος, πώς είναι ο Διονύσης”. Ξέρετε,
στα δύσκολα φαίνεται όταν ο άνθρωπος,
πραγματικά, αγαπάει τον άνθρωπο. Δόξα
τω Θεώ όλα πήγαν καλά τα καταφέραμε και
είμαστε όρθιοι και δυνατοί και πιστεύω ότι,
οπότε γίνουν εθνικές εκλογές, θα είμαι πα-
νέτοιμος για να αγωνιστώ και για την
εκλογή μου και για να προσφέρω, όσο
μπορώ να προσφέρω, με τις δυνάμεις μου
Και την μικρή ή μεγάλη πείρα που απέ-
κτησα 17 χρόνια ασχολούμενος με την το-
πική αυτοδιοίκηση και το administration.
Δεν υπάρχουν απλά πράγματα και για τα
πιο απλά πράγματα χρειάζεται κόπος, ιδρώ-
τας, υπομονή και πείσμα”, λέει ο Διονύσης
Χατζηδάκης.

Διονύσης Χατζηδάκης: H μόνη μου προίκα 
είναι η αγάπη του κόσμου 
συνέχεια από την προηγούμενη σελ. 

Το Άγιο Φως της Ανάστασης
ας φωτίσει τις ψυχές και 

τις ζωές όλων μας

Καλό Πάσχα και 
καλή Ανάσταση!
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Εγκάρδιες ευχές 
για ένα χαρούμενο Πάσχα 

Χρόνια Πολλά 
Καλή Ανάσταση 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας 

Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

Με γνώμονα την παροχή ακόμα περισσότε-
ρων και καλύτερων υπηρεσιών υγείας για
τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ηλι-
κιωμένων Φαληριωτών, ο Δήμος Παλαιού
Φαλήρου, σε συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και
την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, ξεκινά τη
λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για
την Άνοια.

Τα εγκαίνια του Σταθμού πραγματοποιήθη-
καν την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 από τον
Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χα-
τζηδάκη, τον Πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ & της
ΚΕΔΕ και Γιώργο Πατούλη, Δήμαρχο Αμα-
ρουσίου, τον Αντιδήμαρχο Παλαιού Φαλή-
ρου και υπεύθυνο για την δομή και
συντονιστή του προγράμματος Γιάννη Φω-
στηρόπουλο και την Δρ. Παρασκευή
Σακκά, πρόεδρο της εταιρείας Alzheimer
Αθηνών.
Στον Συμβουλευτικό Σταθμό που λειτουρ-
γεί επί της οδού Ήβης Αθανασιάδου 112 &
Καλυψούς θα έχουν πρόσβαση ελεύθερα
χωρίς καμία χρέωση για τις υπηρεσίες, όλα
τα μέλη των δημοτικών ΚΑΠΗ αλλά και
όλοι οι ηλικιωμένοι της Πόλης μας.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται είναι το
Ιατρείο Μνήμης, Ομάδες πρόληψης για την

Άνοια ενώ ειδικά για τα άτομα που
πάσχουν από τη νόσο θα πραγματοποιούν-
ται συνεδρίες νοητικής και σωματικής ενδυ-
νάμωσης.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης μεταξύ άλλων τόνισε «ότι με
την λειτουργία του σταθμού υλοποιείται
μια υπόσχεση που είχε δώσει ευαισθητο-
ποιημένος για το θέμα της άνοιας των ηλι-
κιωμένων και τόνισε ότι είναι μεγάλη του
χαρά που οι Φαληριώτες θα έχουν την
δυνατότητα να μεριμνούν για την υγεία
τους με υπηρεσίες αξιόπιστες και με φο-
ρείς και επιστήμονες οι οποίοι ξεχωρίζουν
για την ποιότητα των υπηρεσιών τους και
την εξειδίκευση τους. Επίσης συνεχάρη
δημοσίως τον Γιώργο Πατούλη για την
πρωτοβουλία του να δημιουργήσει το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πό-
λεων, έναν θεσμό που προάγει στην
πράξη, άμεσα και αποτελεσματικά την
υγεία Δημοτών και Κατοίκων, αποδει-
κνύοντας ότι η Αυτοδιοίκηση μπορεί να
προσφέρει λύσεις σε σημαντικά προβλή-
ματα».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ & της ΚΕΔΕ,
Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρου-
σίου στον χαιρετισμό του σημείωσε: « Εί-

μαστε κοντά στους ασθενείς που πάσχουν
από άνοια και στις οικογένειές τους, έχον-
τας ως βασικό σκοπό τη διασφάλιση υψη-
λής ποιότητας ζωής και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας. Συνεπώς, συμπράττουμε ως
φορείς με την κατάλληλη επιστημονική και
έγκυρη καθοδήγηση παρέχοντας στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση άλλο ένα σημαντικό ερ-
γαλείο υπέρ της προαγωγής υγείας των
δημοτών. Δημιουργούμε Συμβουλευτικούς
Σταθμούς για την άνοια κατά τόπους σε όλη
την περιοχή της Αττικής ώστε ο ασθενής να
έχει άμεση υποστήριξη, προσβλέπουμε
όμως παράλληλα και στην ευαισθητοποί-
ηση με έγκαιρο διαγνωστικό έλεγχο στις
ηλικιωμένους συμπολίτες μας άνω των 65». 

Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Παλαιού Φα-
λήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος αφού ευ-
χαρίστησε τους εργαζόμενους στον Δήμο
αλλά και τα στελέχη του Ελληνικού Διαδη-
μοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων για την
προσπάθεια που κατέβαλαν για να λει-
τουργήσει άμεσα ο σταθμός, αναφέρθηκε
στις δυνατότητες που θα έχουν οι ηλικιω-
μένοι που θα επισκεφτούν την Δομή και τό-
νισε ότι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου
αναδεικνύει το ανθρώπινο του πρόσωπο 
καθημερινά με τις κοινωνικές του δράσεις
και πολιτικές που ακολουθεί. 

Εγκαινιάστηκε ο συμβουλευτικός σταθμός για την Άνοια στο Παλαιό Φάληρο
Χατζηδάκης: Eίναι μεγάλη μου χαρά που οι Φαληριώτες θα έχουν την δυνατότητα να μεριμνούν για την υγεία τους με υπηρεσίες αξιόπιστες 

και με φορείς και επιστήμονες οι οποίοι ξεχωρίζουν για την ποιότητα των υπηρεσιών τους και την εξειδίκευση τους
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Ο Γιάννης Φωστηρόπουλος δυνατά προς την τελική ευθεία 
Ο υποψήφιος δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, μιλώντας από καρδιάς στον κόσμο που είχε γεμίσει την Πλατεία, αναφέρθηκε 

στην μακρόχρονη θητεία του ως αντιδήμαρχος δίπλα στον "δάσκαλό του", Διονύση Χατζηδάκη, ο οποίος του εμπιστεύθηκε 
ευαίσθητους τομείς του δήμου, όπως την Παιδεία, τον Αθλητισμό και την Πρόνοια

Γνωρίζει και μπορεί, θα μπορούσε να
συνοψίσει κάποιος μέσα σε  δύο λέ-

ξεις αυτά που είπε το απόγευμα της Τε-
τάρτης 10 Απριλίου στην Πλατεία του
Φλοίσβου, ο Γιάννης Φωστηρόπουλος,
παρουσιάζοντας στους συμπολίτες του
τους υποψήφιους δημοτικούς συμβού-
λους του συνδυασμού του, "Συνεχί-
Ζουμε για το Παλαιό Φάληρο",
παρουσία του δημάρχου Διονύση Χα-
τζηδάκη, ο οποίος αυτή τη φορά θα
είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας στο Νότιο Τομέα.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Παλαιού Φαλή-
ρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, χωρίς ση-
μειώσεις, αλλά μιλώντας από καρδιάς
στον κόσμο που είχε γεμίσει την Πλατεία,
αναφέρθηκε στην μακρόχρονη θητεία του
ως αντιδήμαρχος δίπλα στον "δάσκαλό
του", Διονύση Χατζηδάκη, ο οποίος του
εμπιστεύθηκε ευαίσθητους τομείς του
δήμου, όπως την Παιδεία, τον Αθλητισμό
και την Πρόνοια, χωρίς, ασφαλώς, να πα-
ραλείψει να αναφερθεί και στο τεράστιο
πολυεπίπεδο έργο που έγινε σε όλη την
πόλη από την δημοτική αρχή.

Μάλιστα, στάθηκε στο παραλιακό μέ-
τωπο, στο στολίδι της, αλλά και στολίδι
όλης της Αττικής όπως είπε, που φιλοξενεί
κομμάτια της ιστορίας μας, όπως την
τριήρη "ΟΛΥΜΠΙΑΣ",  κατασκευή πιστό
αντίγραφο του πρωτότυπου πλοίου της
αρχαιότητας, που αποτελεί οργανικό
τμήμα του παρακείμενου θρυλικού Θ/Κ
"ΑΒΕΡΩΦ", στο Άλσος Ελληνικής Ναυτι-
κής Παράδοσης στον Φλοίσβο, το κατα-
πράσινο περιβάλλον που δημιουργήθηκε
επί ημερών διοίκησης Διονύση Χατζη-
δάκη, καθώς και τις ελεύθερες, σε όλο το
μήκος της ακτογραμμής του δήμου, πλαζ
για τους λουομένους.

Ο Γιάννης Φωστηρόπουλος υπήρξε ιδιαί-
τερα σαφής όταν μίλησε για όσα έχει προ-
γραμματίσει να κάνει, εφόσον εκλεγεί, και
σε άλλες συνοικίες του Φαλήρου, δηλώ-
νοντας πως, πρώτα θα συζητάει με τους
φορείς της κάθε περιοχής και μετά θα
προχωρά στις όποιες παρεμβάσεις χρει-
άζεται να γίνουν.

Έκανε ξεχωριστή αναφορά στο θέμα των
απορριμμάτων και στο σύστημα της υπο-
γειοποίησής των κάδων, στα ευρωπαϊκά
προγράμματα που θα συνεχίσει, αυτό που
του είχε αναθέσει ο σημερινός Δήμαρχος,
να επιδιώκει κάθε φορά, δηλαδή, να
παίρνει χρήματα από πόρους της Ε.Ε. για
κατασκευή νέων δημοτικών έργων, ενώ,
και σε ότι έχει να κάνει με τις άλλες παρα-
τάξεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε
πως θα εξαντλεί κάθε προσπάθεια προ-
κειμένου να υπάρχει, όσο αυτό είναι δυ-
νατόν βέβαια, σύμπλευση στα υπό
συζήτηση και έγκριση θέματα.

Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε
ο έγκριτος δημοσιογράφος Σωτήρης Ξε-
νάκης.
Παρουσιάστηκε το σύνολο σχεδόν του
συνδυασμού, που χαρακτηρίζεται από εν-
τυπωσιακή δυναμική ανανέωσης με την
παράλληλη συμμετοχή στελεχών τα
οποία έχουν σημαντική και ιδιαίτερα θε-
τική εμπειρία στον Δήμο αφού τον έχουν
υπηρετήσει και συνεχίζουν να το κάνουν
μέχρι και σήμερα.

Οι ομιλητές

Για τον υποψήφιο Δήμαρχο Παλαιού Φα-
λήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλο, πρώτοι
μίλησαν οι δήμαρχοι, Αργυρούπολης -
Ελληνικού, Γιάννης Κωνσταντάτος και

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Γρηγό-
ρης Κωνσταντέλλος, οι οποίοι αναφέρθη-
καν στην εμπειρία, στις γνώσεις και στις
αδιαμφισβήτητες ικανότητες του, ενώ ο
δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ και υποψήφιος Περιφερειάρχης Ατ-
τικής, Γιώργος Πατούλης, ζήτησε από τον
κόσμο να στηρίξει την υποψηφιότητα του
κου Φωστηρόπουλου, γιατί όχι μόνο το
αξίζει, αλλά μπορεί να συνεχίσει το τερά-
στιο έργο του αναγεννητή δημάρχου του
Φαλήρου, Διονύση Χατζηδάκη, τον
οποίο, λίγο νωρίτερα, είχαν χαρακτηρίσει
"Δάσκαλο" και "Πατριάρχη" της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, οι συνάδελφοί του, Κων-
σταντάτος και Κωνσταντέλλος αντίστοιχα. 

Την εκδήλωση της παρουσίασης των υπο-
ψηφίων δημοτικών συμβούλων του συν-
δυασμού "ΣυνεχίΖουμε για το Παλαιό
Φάληρο" τίμησαν με την παρουσία τους
ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής της
Ν.Δ. Νίκος Δένδιας, η Βουλευτής της Ν.Δ.
Άννα Καραμανλή, ο πρώην Υπουργός
Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Δήμαρχος
Δάφνης Υμηττού Μιχάλης Σταυριανουδά-
κης και ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης της Ν.Δ. και πρώην Δήμαρχος
Βύρωνα Νίκος Χαρδαλιάς.

Παρέστησαν επίσης, οι υποψήφιοι Βου-
λευτές με την Ν.Δ Κωνσταντίνος Κυρανά-
κης, Τάσος Γαϊτάνης, Γιάννης Καλλιάνος,
Ντόρα Πάλλη, Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης
και οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές με την
Ν.Δ. Κλεοπάτρα Σαραντάκου-Βογιατζάκη
και Γιώργος Ξυραδάκης. Οι υποψήφιοι
βουλευτές με το ΚΙΝΑΛ Κωνσταντίνος
Χαρδαβέλας και Γιάννης Αμοιρίδης. Οι
πρώην Δήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου Γε-
ώργιος Χρυσοβερίδης και Στυλιανός Βλα-
χόπουλος καθώς και ο πρώην Δήμαρχος
Αλίμου Αργύρης Αργυρίου.

“Διονύσης Χατζηδάκης:
"Αφήνω παρακαταθήκη στο
Φάληρο ένα ισχυρό οικονο-
μικό απόθεμα". 
Τελευταίος ανέβηκε στο βήμα ο μακροβιό-
τερος δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου και
υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρα-
τίας στο νότιο τομέα, Διονύσης Χατζηδά-
κης, οποίος είπε, μεταξύ άλλων, ότι
φεύγοντας, αφήνει μία ισχυρή παρακατα-
θήκη στον Δήμο, της τάξεως, σήμερα,
8.300.000,00 ευρώ, θυμίζοντας πως όταν
παρέλαβαν ως Διοίκηση, το Ταμείο ήταν
3.500.000,00 ευρώ μείον.

Στο σημείο αυτό μάλιστα, ανέφερε χαρα-
κτηριστικά πως, αυτό που λέει και θα το πει
και στους άλλους υποψηφίους δημάρχους
της πόλης, είναι να μην ξοδεύουν ποτέ, πε-
ρισσότερα από όσα θα εισπράττουν, εαν
αναλάβουν να διοικήσουν. 
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"Είμαστε περήφανοι για τον Άλιμο", είπε
ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, λίγο
πριν κάνει τον δημόσιο απολογισμό του
έργου της Δημοτικής Αρχής και την πα-
ρουσίαση των υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων του συνδυασμού του,
"ΑΓΑΠΩ τον Άλιμο", το βράδυ του Σαβ-
βάτου 20 Απριλίου 2019, στο κατάμεστο
από κόσμο δημοτικό θέατρο "Κάρολος
Κουν". 

Ο Δήμαρχος Αλίμου εξήγησε γιατί πρέπει
να αισθάνονται υπερήφανοι οι συμπολίτες
του, αναφέροντας τα περισσότερα από τα
450 έργα που έχουν γίνει σε όλη την πε-
ριοχή μέσα στα 4, 5 αυτά χρόνια που βρί-
σκονται στην Διοίκηση του δήμου, ενώ, και

σε ότι αφορά τα οικονομικά, ενημέρωσε
πως, τα χρέη έχουν μειωθεί κατά 50%.
"Όταν παραλάβαμε από την προηγούμενη
Δημοτική Αρχή, ο Δήμος χρώσταγε 30 εκα-
τομμύρια ευρώ και σήμερα, το χρέος αυτό
έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό, δηλαδή έχει
πέσει στα 15 εκατομμύρια, και συνεχί-
ζουμε", ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Ο Ανδρέας Κονδύλης μίλησε για Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο στην πόλη, για την δημι-
ουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης και τα
έργα που έχει αγοράσει ο Δήμος για να το-
ποθετηθούν σ'αυτήν, για τις Νέες Τεχνο-
λογίες, τις δομές Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, τις Παιδικές Χαρές και την πιστοποί-
ησή τους από τους αρμόδιους φορείς της

Πολιτείας, τα Σχολεία, τους Παιδικούς Σταθ-
μούς και τις Υποδομές.

Πέρα από αυτά, όμως, στάθηκε ξεχωριστά
και στα "Μεγάλα Θέματα"που απασχολούν
και θα απασχολήσουν τον Δήμο. Μαρίνα
Αλίμου, ΣΥΔΝΑ, Διοικητικά όρια (σχετικά
με την επένδυση στο Ελληνικό) και το
κτήμα Γερουλάνου στους Τράχωνες.

Η πιο άθλια προεκλογική περίοδος

Ο δήμαρχος Αλίμου έδειξε ιδιαίτερα ενο-
χλημένος με την συμπεριφορά, όχι όλων,
αλλά κάποιων, από τους άλλους διεκδικη-
τές του δημαρχιακού θώκου, οι οποίοι κυ-
κλοφορούν στην πόλη λέγοντας συνεχώς

ασύστολα ψεύδη και συκοφαντώτας την
Δημοτική Αρχή, χωρίς να αντιλαμβάνονται
ότι αυτό δηλητηριάζει την δημοτική - πολι-
τική ζωή της τοπικής κοινωνίας, κάτι που
έχει καταγγείλει, εξάλλου, και μέσα στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο. 

"Tην ευθύνη γι' αυτό, όμως, δεν την έχουν
μόνο αυτοί αλλά και όσοι παρασύρονται
και τους ακολουθούν. Δυστυχώς, η τρέ-
χουσα προεκλογική περίοδος είναι η πιο
άθλια, αήθης και λασπολογική περίοδος
που έχει ζήσει ποτέ ο Άλιμος", είπε σε μία
αποστροφή του λόγου του, για να δηλώσει
προς το τέλος πως, "Είμαστε η πιο διαφα-
νής διοίκηση των τελευταίων χρόνων".

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους, η βουλευτής και πρώην Υπουργός της
Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, ο δή-
μαρχος Δάφνης - Υμηττού και υποψήφιος
ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μιχάλης Σταυρια-
νουδάκης, οι υποψήφιοι βουλευτές της
Ν.Δ. στο νότιο τομέα Αττικής, Ντόρα Πάλλη
και Βασίλης Σπανάκης, η πολιτευτής της
Ν.Δ. νότιου τομέα, Τιτή Ντολαπτσή, ο δή-
μαρχος Γλυφάδας, Γ. Παπανικολάου, ο
πρώην δήμαρχος Αλίμου, Αργύρης Αργυ-
ρίου, ο π. Πρόεδρος του Δ. Σ. Αλίμου,
Γιώργος Κίτσος, οι υποψήφιοι περιφερει-
ακοί σύμβουλοι στο νότιο τομέα με τον
συνδυασμό του Γιώργου Πατούλη, Δημή-
τρης Γκόρης και Χάρης Πασβαντίδης, ο
σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής, ο καθη-
γητής της Σχολής Καλών Τεχνών, Μάνος
Στεφανίδης κ. α.
Ολόκληρη την ομιλία του Δημάρχου Αλί-
μου μπορείτε να διαβάσετε στο vimaon-
line.gr

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

“Είμαστε περήφανοι για τον Άλιμο”

Καλό Πάσχα

Χρόνια Πολλά

"Τα πάθη του Χριστού μας διδάσκουν να
αγαπάμε τον πλησίον μας, να προσφέ-
ρουμε, να συγχωρούμε. Είθε το άγιο Φως
να μας φωτίζει στο δρόμο της ζωής μας.
Καλό Πάσχα.

ΝΤΟΡΑ ΔΑΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ Αγαπώ τον Άλιμο"

Η Ανάσταση του Κυρίου εύχομαι να
φέρει την Ανάσταση και στις ψυχές μας 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ
Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας 
Πρόεδρος Δημ. Παιδ. Σταθμών 

Υποψήφιος  Δημοτικός  Σύμβουλος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ Αγαπώ τον Άλιμο"

Καλό Πάσχα

Καλό Πάσχα
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Πριν έξι χρόνια όταν ξεκίνησε η προσπάθεια
του Ανδρέα Κονδύλη με την ανεξαρτητο-
ποίησή του, είσασταν ο πρώτος που από την
εφημερίδα μας ως Πρόεδρος της Ένωσης Γο-
νέων τότε, είχατε δηλώσει ότι τον στηρίζετε,
όπως είχατε πει, «για να φέρουμε τον Άλιμο
στο φως». Σήμερα εξακολουθείτε να πι-
στεύετε αυτά που μας είχατε πει πριν έξι χρό-
νια;

Όχι μόνο εξακολουθώ να τα πιστεύω αλλά
νιώθω και βαθιά δικαιωμένος. Αυτά δεν τα
λέω γιατί συμμετέχω στη διοίκηση Κονδύλη,
αλλά γιατί πραγματικά ο Δήμος Αλίμου στον
οποίο γεννήθηκα μεγάλωσα και κατοικώ έχει
γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Το Σάββατο 20
Απριλίου στη θεατρική σκηνή Κάρολος Κουν
έγινε η ανακήρυξη του ψηφοδελτίου μας για
τις εκλογές της 26ης Μαΐου και θέλω να τονίσω
δύο χαρακτηριστικά εκείνης της βραδιάς που
ενισχύουν τα λεγόμενά μου: το πρώτο είναι η
μαζική συμμετοχή των δημοτών του Αλίμου σε
μια μεγαλειώδη συγκέντρωση που παρόμοια
δεν έχει υπάρξει άλλη φορά στον Άλιμο απ’
όσο θυμάμαι και το δεύτερο είναι το παρατε-
ταμένο χειροκρότημα του κοινού που όταν
βγήκε ο Δήμαρχος στη σκηνή, μας έκανε
όλους να δακρύσουμε. Ο κόσμος δεν σταμα-
τούσε να χειροκροτά! Ο Δήμαρχος είπε ότι
αυτή ήταν η ανταμοιβή του για τα τεσσερισή-
μισι χρόνια δουλειάς και το ίδιο ισχύει και για
μένα. Δεν θα σας κουράσω με λεπτομέρειες
του δημοτικού έργου, επειδή παρουσιάστηκαν
αναλυτικά στο πρόγραμμά μας από τον Αν-
δρέα Κονδύλη.

Θα επαναλάβω όμως αυτό που είχα πει στη
συνέντευξη που σας είχα δώσει το 2013, ότι
στο Δήμο Αλίμου ήρθε επιτέλους το φως.

l Κε Μαριόλη έχετε μια μακρά διαδρομή
στα κοινά, εκλέγεστε αδιάλειπτα για πολλά
χρόνια στον εργασιακό σας χώρο, εκπρο-
σωπώντας τους εργαζόμενους και έχετε ήδη
μια θητεία ως δημοτικός σύμβουλος με
βαριά καθήκοντα που έχουν να κάνουν με
τα παιδιά και την παιδεία, αφού είστε πρό-
εδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Θα θέ-
λαμε να μας πείτε δυο λόγια γι’ αυτά που κά-
νατε από τις θέσεις ευθύνης σας και γι’ αυτά
ενδεχομένως που θα θέλατε να κάνετε και
για κάποιους λόγους δεν έγιναν.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας.
Αυτά που έγιναν στα σχολεία και στους παιδι-
κούς σταθμούς κατά την πενταετία της διοίκη-
σής μας συνοπτικά αναφέρονται στο
πρόγραμμα απολογισμού του Δημάρχου μας.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
Ανδρέα Κονδύλη για την εμπιστοσύνη που
μου έδειξε σε κάθε πρωτοπόρο και καινοτόμο
ιδέα που εφαρμόσαμε στον ευαίσθητο τομέα
της Παιδείας, τόσο στη φροντίδα των παιδιών
μας, όσο και στην εκπαίδευσή τους. Θυμίζω
ένα μόνο χαρακτηριστικό συμβάν, όταν προ
διετίας ανέλαβα Πρόεδρος των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών και ζήτησα την έγκρισή του
για να μετατρέψω το γραφείο του Προέδρου
και των διοικητικών υπηρεσιών σε αίθουσες
φιλοξενίας των νηπίων. Ενέκρινε αμέσως την
πρότασή μου, μου είπε όμως: «Γιάννη θα προ-

λάβεις;» Και άρχισε ένας αγώνας δρόμου στις
4 Οκτώβρη και στις 24 του ίδιου μήνα(!) λει-
τούργησαν με τη βοήθεια των τεχνικών υπη-
ρεσιών του Δήμου, οι νέες αίθουσες Αγάπη
και Ελπίδα δυναμικότητας 50 νηπίων πλήρως
εξοπλισμένες, ενώ το γραφείο Προέδρου και
οι διοικητικές υπηρεσίες μεταστεγάστηκαν σε
ενιαίο λειτουργικό χώρο εντός του κτηρίου της
Θουκυδίδου. 

Στα πλαίσια εφαρμογής της άποψής μου για μέ-
γιστη αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων στις υφι-
στάμενες δομές δημιουργήσαμε συνολικά 9
νέες αίθουσες αυξάνοντας τις δυνατότητες φι-
λοξενίας για τα παιδιά μας κατά τουλάχιστον
25%. Όλ’ αυτά έγιναν με τα συνεργεία του
Δήμου μας, ενώ, όπως έχει πει επανειλημμένα
ο Δήμαρχος για να φιλοξενήσουμε τον αριθμό
αυτό θα έπρεπε να χτίσουμε τρεις Παιδικούς
Σταθμούς και θα χρειαζόντουσαν 5 εκατομμύ-
ρια ευρώ!

Δεν θα μιλήσω άλλο για να μην κουράσω για
το τι έχει γίνει στους Παιδικούς Σταθμούς.
Όποιος θέλει άλλωστε, μπορεί να μπει στη νέα
ιστοσελίδα μας και να περιηγηθεί εικονικά σε
όλα τα κτήρια των Σταθμών μας και να πάρει
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρει-
άζεται για να εγγράψει το παιδί του μέσα από
την ψηφιακή μας πλατφόρμα. Απλά, για να κα-
τανοήσουν οι συμπολίτες μας τη βαρύτητα
αυτής της κοινωνικής δομής που λέγεται Δη-
μοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου σας λέω ότι
έχουμε πάνω από 100 εργαζόμενους, πάνω
από 4 εκατομμύρια κύκλο εργασιών, πάνω
από 600 νήπια δυνατότητα φιλοξενίας και
πάνω από ένα εκατομμύριο ρευστό στο συρ-
τάρι μας. Όλ’ αυτά έχουν επιτευχθεί με χρηστή
και διάφανη διοίκηση που κατατάσσει τους
Παιδικούς μας στους καλύτερους στην Ελ-
λάδα, αφού πήραμε ήδη χρυσό βραβείο ανά-
μεσα σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας.

l Πείτε μας όμως, τι ήταν αυτό που θα θέ-
λατε να είχατε κάνει.

Ξέρετε, πολλές φορές για να υλοποιηθεί ένα
μεγάλο έργο χρειάζεται να ωριμάσουν οι συν-
θήκες και πρώτ’ απ’ όλα να εξασφαλιστεί η
χρηματοδότηση του έργου. 

Πρόσφατα συμφωνήθηκε με τις Κτηριακές
Υποδομές (πρώην ΟΣΚ) η διασφάλιση αξιο-
πρεπούς φιλοξενίας των προνηπίων λόγω της
δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης που έγινε
υποχρεωτική από φέτος. Επίσης, συμφωνή-
θηκε η χρηματοδότηση για την ανέγερση μέσω
ΕΣΠΑ τριών σχολικών μονάδων σε διαθέσιμα
οικόπεδα κατά την επόμενη τετραετία: η ανέ-
γερση του 8ου Δημοτικού στο οικοδομικό τε-
τράγωνο 370 στην περιοχή Αμπελακίων και η
ανέγερση Νηπιαγωγείου στο οικόπεδο της
οδού Κεφαλληνίας στον Παλαιό Άλιμο. 

Πέρα από τα ζητήματα της Παιδείας, έχω
όνειρο για το μέλλον τη δημιουργία πολιτιστι-
κού πάρκου με την ενοποίηση των μνημείων
πολιτισμού του τόπου μας. Επίσης, απαραίτητη
θεωρώ την εστίαση στη φροντίδα στην πρωτο-
βάθμια ιατρική φροντίδα στο Δήμο μας. Την
ιδέα αυτή την είδα στην Αρεόπολη, πόλη κα-
ταγωγής μου, όπου ο εξάδελφός μου Μαριό-

λης Ανάργυρος, Διευθυντής του τοπικού Κέν-
τρου Υγείας το λειτουργεί εξαιρετικά επιτυχη-
μένα και έγινε διεθνώς γνωστός, αφού
ανακηρύχτηκε για το 2019 ως ο καλύτερος για-
τρός της Ευρώπης.

l Κε Μαριόλη, ωραία αυτά που μας λέτε
αλλά υπάρχουν και καταγγελίες από την αν-
τιπολίτευση για αντιδημοκρατική συμπερι-
φορά, αυταρχισμό και αλαζονεία της
διοίκησης σας. Τι απαντάτε σ’ αυτά;

Κε Κονταρίνη είμαι άνθρωπος που πιστεύει
βαθιά στη δημοκρατία και τις διαδικασίες της.
Σέβομαι την αντιπολίτευση γιατί πιστεύω ότι
μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Όμως η κριτική
πρέπει να είναι αυστηρή, αλλά με δίκαια κρι-
τήρια. Όμως εδώ, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Πρόκειται περί αβάσιμων και χωρίς πολιτικό
περιεχόμενο καταγγελιών για το δημοτικό
έργο. Όπως γνωρίζετε, οι αποφάσεις λαμβά-
νονται δημοκρατικά στο δημοτικό μας συμ-
βούλιο, ελέγχονται από τις αρμόδιες
ανεξάρτητες αυτοδιοικητικές υπηρεσίες και
αναρτώνται στη διαύγεια σύμφωνα με το Νόμο

. Οι συνδημότες μας γνωρίζουν το έργο μας και
πιστεύω ακράδαντα ότι θα απαντήσουν ψηφί-
ζοντας μαζικά και θα δώσουν την αυτοδυναμία
στο Δήμαρχο και την παράταξή μας από την
πρώτη Κυριακή.

l Γιατί επιμένετε στην αυτοδυναμία; Μερι-
κοί υποστηρίζουν ότι η αυτοδυναμία οδηγεί
στην αλαζονεία και την αδυναμία.

Χαίρομαι που με ρωτάτε για να εξηγήσω στους
συνδημότες μας γιατί επιμένω να έχουμε Δή-
μαρχο τον Ανδρέα Κονδύλη από την πρώτη
Κυριακή. Το σύστημα με το οποίο θα γίνουν
αυτές οι δημοτικές εκλογές δεν είναι ούτε απλή
αναλογική, ούτε ενισχυμένη. Είναι ένα
έκτρωμα που θα οδηγήσει πολλούς δήμους σε
ακυβερνησία, αφού αν δεν επιτευχθεί 51%
από την πρώτη Κυριακή θα έχουμε δημοτικές
αρχές μειοψηφίας. Το ερώτημα για μένα είναι
απλό. Θέλουμε να έχουμε Δήμαρχο ισχυρό
για να μπορεί να διαπραγματεύεται δυναμικά
για τα συμφέροντα της πόλης μας; Κατά την
άποψη μου ο Δήμαρχος πρέπει να είναι αφο-
σιωμένος στο όνειρό του για την πόλη του και
όχι να είναι διαιτητής μικροσυμφερόντων. Το
επιτυχημένο παράδειγμα του όμορου Δήμου
Παλαιού Φαλήρου τα προηγούμενα χρόνια με
τον κο Χατζηδάκη αυτοδύναμο, μας δείχνει το
δρόμο. Πώς μπορεί ένας Δήμαρχος να υπηρε-
τήσει την πόλη μας και τους πολίτες της αν δεν
έχει καθαρή εντολή και πλειοψηφία στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο; Είναι λοιπόν αδήρρητη
ανάγκη η αυτοδυναμία του Ανδρέα Κονδύλη
από την πρώτη Κυριακή για να μπορεί να πα-
λέψει τα μεγάλα ζητήματα προς όφελος της
Πόλης μας.

l Κλείνοντας να σας ευχηθώ καλή επιτυχία
κε Μαριόλη και νίκη από την πρώτη Κυ-
ριακή στον Άλιμο.

Σας ευχαριστώ πολύ αλλά τα ιεραρχώ αλλιώς.
Νίκη από την πρώτη Κυριακή με Δήμαρχο τον
Ανδρέα Κονδύλη γιατί αγαπάμε τον Άλιμο και
είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν.

Γιάννης Μαριόλης: 6 χρόνια μετά και πάλι στο “Β”
Συνέντευξη του Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αλίμου 

Πέρασαν ήδη έξι χρόνια από
τότε που, για πρώτη φορά, συ-
ναντήθηκα με τον υποψήφιο
δημοτικό σύμβουλο Αλίμου την
περίοδο εκείνη, Γιάννη Μα-
ριόλη, ο οποίος συμμετείχε στο
ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο του
συνδυασμού "Αγαπώ τον
Άλιμο", του υποψηφίου -τότε-
και σημερινού δημάρχου, Αν-
δρέα Κονδύλη.

Στην συνάντησή μας εκείνη
λοιπόν, ο Γιάννης Μαριόλης
στην συνέντευξή του είχε εξη-
γήσει τους λόγους που τον έκα-
ναν να πάρει την απόφαση να
ασχοληθεί με τα κοινά του
δήμου στον οποίο γεννήθηκε,
μεγάλωσε και διαμένει με την
οικογένειά του.

Σήμερα, αυτό που πρέπει να
τον κάνει να αισθάνεται δι-
καιωμένος για τις επιλογές του,
είναι το γεγονός ότι, το 2013
ήταν κάτι παραπάνω από σί-
γουρος πως, τελικός νικητής
θα είναι ο Ανδρέας Κονδύλης
με την παράταξή του και πως,
στον Άλιμο θα ερχόταν το φως.
Χαρακτηριστική, άλλωστε, η
φράση του,"Θα εκλεγούμε για
να φέρουμε τον Άλιμο στο
φως".

Νικόλας Κονταρίνης   

s 

συνέντευξη
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“Mε τη Βίκυ για τη Νίκη" και "Με τη
δύναμη του αποτελέσματος"

ήταν τα συνθήματα που κυριάρχησαν στα
εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της παρά-
ταξης "Πρώτα το Φάληρο" της υποψηφίας
δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Βίκυς Ανδρι-
κοπούλου το βράδυ της Παρασκευής 20
Απριλίου. 
Μπροστά στους συμπολίτες της που κατέ-
κλυσαν το χώρο μπροστά στο εκλογικό της
κέντρο στον παράπλευρο δρόμο αλλά και
το εσωτερικό του, η Βίκυ Ανδρικοπούλου
επαναβεβαίωσε την 25χρονη σχέση της -
σχέση αγάπης όπως η ίδια τόνισε - με τους
συμπολίτες της ζητώντας να την κρίνουν και
να τη στηρίξουν με βάση τα αποτελέσματα
της 25χρονης πορείας της στα κοινά του Πα-
λαιού Φαλήρου.

Παρουσία του δημάρχου Διονύση Χατζη-
δάκη, της βουλευτού της Ν.Δ. Σοφίας
Βούλτεψη, η Βίκυ Ανδρικοπούλου μίλησε
για την επόμενη μέρα στο Παλαιό Φάληρο. 

"Η επόμενη μέρα θα μας βρει μαζί να προ-
χωράμε, με ενεργούς πολίτες που θα συμ-
μετέχουν στη λήψη αποφάσεων, που
αφορούν άμεσα στην περιοχή τους" είπε δί-
νοντας έμφαση στη συμμετοχή του πολίτη
στη διαμόρφωση του προγράμματος, που
όπως είπε έχει συμπεριλάβει όλα όσα εκεί-
νοι επεσήμαναν στις συναντήσεις που είχε
όλο το προηγούμενο διάστημα στις γειτο-
νιές της πόλης. 

Η Υποψήφια Δήμαρχος κατά τον σύντομο
χαιρετισμό της, αναφέρθηκε στο έργο της
από όλες τις θέσεις ευθύνης που τις έχουν
ανατεθεί κι ανέπτυξε τις προτάσεις του συν-

δυασμού της ‘’Πρώτα το Φάληρο’’, όπως
την επέκταση της Δημοτικής Συγκοινωνίας,
την ίδρυση Τοπικών Κέντρων Υγείας, την
δημιουργία Μουσείου με την ιστορία του
Δήμου, την ριζική ανακατασκευή πεζοδρο-
μίων, την χρήση νέων τεχνολογιών προς
την εξυπηρέτηση των Πολιτών – με εφαρ-
μογή του προγράμματος ‘’Έξυπνη Πόλη’’
και πολλά άλλα.

Χρίσματα δεν υπάρχουν 
στο Παλαιό Φάληρο 

"Χρίσματα και στηρίξεις δεν υπάρχουν στο
Παλαιό Φάληρο" είπε κλείνοντας την ομι-
λία της η Βίκυ Ανδρικοπούλου. "Στο Πα-
λαιό Φάληρο έχει παρθεί η απόφαση, ότι ο
καλύτερος θα κερδίσει. Αυτός που θα σας
πείσει, αυτός που σας έχει πείσει με το τι
έχει κάνει μέχρι τώρα". 

Βούλτεψη: H Βίκυ Ανδρικοπούλου
είναι άξια και αποτελεσματική

Για τη Βίκυ Ανδρικοπούλου μίλησε η βου-
λευτής Σοφία Βούλτεψη η οποία αναφέρ-
θηκε και στο καινούργιο εκλογικό σύστημα
της απλής αναλογικής που σκοπό έχει
όπως είπε να διαλύσει την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση. 

"Η κυβέρνηση έφερε το νόμο της απλής
αναλογικής προκειμένου να μην μπορεί κα-
νείς να πάρει απόφαση για τίποτα. Άρα την
απάντηση θα τη δώσουν οι δημοκρατικοί
πολίτες με την ψήφο τους και βρίσκομαι
εδώ για να στηρίξω τη φίλη και συνάδελφο
αλλά πάνω απ' όλα τη γυναίκα που έχει
αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι άξια,

ικανή, αποτελεσματική. Με λίγα λόγια "ότι
φοράει τα παντελόνια που φοράει". 

Χαιρετισμό επίσης απέστειλε ο υποψήφιος
περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης ο
οποίος δεν μπορούσε να παραστεί γιατί βρι-
σκόταν σε ντιμπέϊτ με τους υποψηφίους
Σγουρό και Δούρου. 

Το συντονισμό της παρουσίασης είχε ο δη-
μοσιογράφος Δημήτρης Μάρκου ο οποίος
παρουσίασε και τους υποψήφιους δημοτι-
κούς συμβούλους. 

Στα εγκαίνια παρέστησαν οι, Κ. Πυλαρι-
νός πρ. υπουργός της Ν.Δ., Θανάσης
Κόκκινος, νομικός σύμβουλος του Δ. Χα-
τζηδάκη και υποψήφιος βουλευτής της
Ν.Δ. στο βόρειο τομέα, ο δημοσιογράφος
Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο σκηνοθέτης
Βασ. Βλαχοδημητρόπουλος, ο δημοσιο-
γράφος Νίκος Χιδίρογλου, ο Διονύσης
Μπενέτος, καθητητής λατινικής φιλολο-
γίας του ΕΚΠΑ, ο τ. υποστράτηγος της
ΕΛ.ΑΣ. Κων. Τζουρμπάκης, ο πρ. Πρό-
εδρος της ΕΣΗΕΑ Πάνος Σόμπολος, η
Έλενα Ριζεάκου πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, ο
Γιώργος Κουτσαυτάκης υπεύθυνος Δημ.
Σχέσεων του Ομίλου Μαρινάκη, οι υπο-
ψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι με τον
Γιώργο Πατούλη, Θεόδωρος Γιάνναρος
(πρ. πρόεδρος του Νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ),
Χαράλαμπος Τζιγκουνάκης (αντιστράτη-
γος ε.α., πρ. πρόεδρος των Κρητών),
Χάρης Πασβαντίδης (πρ. αντιπεριφερει-
άρχης), η υποψήφια βουλευτής νοτίου
τομέα με τη Ν.Δ. Κορίνα Δαμουλιάνου, η
πρόεδρος του γυναικείου συλλόγου
"ΑΘΗΝΑ" Μαρία Καφούρου, το μέλος

του δ.σ. Κική Περέα, η πρόεδρος "των
Φίλων του Ερυθρού Σταυρού" παράρ-
τημα Παλαιού Φαλήρου Λίτσα Κολυβά κ. ά. 

Υποψήφια Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Βίκυ Ανδρικοπούλου: 

“Η επόμενη μέρα θα μας βρει να προχωράμε μαζί” 

Διονύσης Χατζηδάκης:
Εύχομαι να κάνετε
την καλύτερη επιλογή 
Στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος και υπο-
ψήφιος βουλευτής του νοτίου τομέα της
Β' Αθηνών με τη Ν.Δ. Διονύσης Χατζη-
δάκης είπε ανάμεσα και σε άλλα:
"Aφήνω σ' όποιον εκλεγεί παρακατα-
θήκη 8 εκ. ευρώ στην τράπεζα κι αυτό
είναι πολύ σημαντικό γιατί έρχονται δύ-
σκολες ώρες όχι μόνο για τη χώρα αλλά
και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Εύχομαι από καρδιάς να κάνετε την κα-
λύτερη επιλογή. Το Φάληρο είναι δομη-
μένο να λειτουργεί και στις πιο δύσκολες
καταστάσεις. Και αυτό το οφείλω και
στους συνεργάτες μου και φυσικά και
στη Βίκυ που τόσα χρόνια ήταν δίπλα
μου, ως αντιδήμαρχος".  

“
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Βο και Σάκης Ρουβάς τραγούδησαν για τα παιδιά 
στην εκδήλωση της “Κοινωνικής Στήριξης” 

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, το Σωματείο
Αλληλεγγύης και Ανθρωπιστικής Βοή-

θειας "Κοινωνική Στήριξη", διοργανώνει μία
από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις, αν όχι την
μεγαλύτερη από όλες, που γίνονται στην
χώρα, προκειμένου να στηρίξει τα παιδιά με
αναπηρία, τα οποία φροντίζονται, φιλοξε-
νούνται και σπουδάζονται, από δεκάδες
συλλόγους και φορείς του Λεκανοπεδίου.

Λίγο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανά-
σταση του Κυρίου λοιπόν, η Πρόεδρος, Ανα-
στασία Τσιακάλου, κοινωνική λειτουργός, και
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της μη
κερδοσκοπικής αυτής Οργάνωσης, προσφέ-
ρουν στα παιδιά διασκέδαση με χορό και τρα-
γούδια, που ερμηνεύουν γνωστοί καλλιτέχνες,
καθώς και πολλά δώρα για το κάθε παιδί ξε-
χωριστά, μαζί με ένα μεγάλο σοκολατένιο
αβγό και την λαμπάδα τους.

Αυτό έγινε και φέτος, την Τετάρτη 17 Απριλίου
2019, στις αίθουσες του μουσικοχορευτικού
κέντρου "RIBAS", στη Βάρκιζα, όπου τα παι-
διά ξεφάντωσαν με τον ΒΟ, τους VEGAS και
τον Σάκη Ρουβά, που, όπως ήταν φυσικό,
γνώρισε την αποθέωση από μικρούς και με-
γάλους.

Την εκδήλωση της Κοινωνικής Στήριξης, τίμη-
σαν με την παρουσία τους, η σύζυγος του
Προέδρου της Δημοκρατίας, Σίσσυ Παυλο-
πούλου - Πελτσεμή, ο βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας, Βασίλης Οικονόμου, ο δήμαρ-
χος Σαρωνικού, Γιώργος Σοφρώνης με την σύ-
ζυγό του Βανίτα, ο Σάββας Γκέραλης,
Αντιδήμαρχος Σαρωνικού και αναπληρωτής
δημάρχου, η Καίτη Σιούφα, σύζυγος του αει-
μνήστου Δημήτρη Σιούφα, η κα Κατερίνα
Κοττή - Βενετσανοπούλου, οι υποψήφιοι δη-
μοτικοί σύμβουλοι με την παράταξη"Σαρωνι-
κός αύριο", του δημάρχου Σαρωνικού, κύριοι,

Μιχάλης Κορωναίος, Δημήτρης Τσελέμης, Ίνα
Χανδρινού, Καίτη Χ" Μηχαηλίδου, Σάββας
Ακούσογλου, ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής

της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Γιαννής, που
βραβεύτηκε για την γενικότερη προσφορά του
κ.α.

Θερμές ευχές 
για Καλό Πάσχα και 

Καλή Ανάσταση 

Χρόνια Πολλά

ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΟΥΔΩΝΗ
Υποψήφια 
Δημοτική Σύμβουλος 
με την παράταξη 
“Αγαπώ τον Άλιμο” 
του Ανδρέα Κονδύλη 

Η πρόεδρος  της "Κοινωνικής Στήριξης"Αναστασία Τσιακάλου, με τον Σάκη Ρουβά. Δεξιά φωτ. η επίτημη πρόεδρος του συλλόγου “Φίλων του Ερυθρού Σταυρού” παράρτημα Παλαιού Φαλήρου
Βιβή Θεοδοσίου, με την πρόεδρο Λίτσα Κολυβά και το μέλος Μαίρη Χαμάντ. 

Εύχομαι το μήνυμα της Ανάστασης να γεμίσει 
με υγεία, χαρά, προσωπική και οικογενειακή 

ευτυχία όλους τους ανθρώπους

Χρόνια Πολλά - Καλό Πάσχα
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O υποψήφιος δήμαρχος Παλαιού Φα-
λήρου, Ανδρέας Δούμας, επικεφα-

λής της παράταξης "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ", την Τετάρτη 17 Απρι-
λίου 2019, πραγματοποίησε την πρώτη
επίσημη προεκλογική του συγκέντρωση,
στην διάρκεια της οποίας παρουσίασε και
τις/τους υποψήφιες/ους δημοτικούς συμ-
βούλους του συνδυασμού, παρουσία
του δημάρχου της πόλης και υποψηφίου
βουλευτου της Νέας Δημοκρατίας στον
νότιο τομέα, Διονύση Χατζηδάκη.

Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό των εγκαι-
νίων του εκλογικού κέντρου από τον πα-
τέρα Αθανάσιο του Ι. Ν. Αγίου Αλεξάνδρου,
ο υποψήφιος δήμαρχος Παλαιού Φαλή-
ρου, Ανδρέας Δούμας, κάλεσε στο βήμα
τον δήμαρχο κο Χατζηδάκη, ο οποίος χαι-
ρέτησε την εκδήλωση και, μεταξύ άλλων,
μίλησε για το αίσιο αποτέλεσμα που είχε,
σχετικά με την περιπέτεια της υγείας του, λί-
γους μήνες πριν. (Δείτε ολο τον χαιρετισμό
- ομιλία του στο video που ακολουθεί).

Στην ομιλία του ο κος Δούμας έδειξε τους
βασικούς άξονες που θα κινηθεί εαν εκλεγεί
Δήμαρχος, υλοποιώντας τους με συναί-
νεση, συνεργασία, υψηλή συναισθηματική
νοημοσύνη, βαθιά κοινωνική συναίσθηση
και άπλετη δημοκρατική νομιμοποίηση. Για
όλα αυτά , καθώς και όλα όσα έχουν κατά
νου να κάνουν, είπε ότι, θα τα δουν οι δη-
μότες στο Πρόγραμμα του Συνδυασμού
τους, το οποίο σύντομα θα έχουν στα χέρια
τους και θα περιέχει 16 μεγάλες παρεμβά-
σεις σε όλο το Παλαιό Φάληρο και θα στρέ-
φεται γύρω από 5 άξονες.

Ο πρώτος άξονας, αφορά ένα ολοκληρω-
μένο σχέδιο, με έργα υποδομών, που θα
ενοποιεί το Π. Φάληρο, με σχέδιο ισότιμης
ανάπτυξης, του κεντρικού Φαλήρου και της
παραλίας, της Παναγίτσας, της Αμφιθέας και
της Αγίας Βαρβάρας - Κοψαχείλα.

Ο δεύτερος άξονας, η καθιέρωση ενός ετή-
σιου Αθλητικού και Πολιτιστικού Φεστιβάλ,
που θα αναδείξει την πόλη σε ένα σύγ-
χρονο Κέντρο Πολιτισμού και θα την κατα-
στήσει ως Δήμο, τον πιο αθλητικό της
χώρας.

Ο τρίτος άξονας, είναι η δημιουργία ενός
πρωτοποριακού ανοιχτού δημοτικού, λαϊ-
κού Πανεπιστημίου. 

Τέταρτος άξονας, η οικονομική και επιχει-

ρηματική ανάπτυξη, με βάρος στη νέα οι-
κονομία, όπως ο Ιατρικός Τουρισμός, ο εκ-
παιδευτικός - αθλητικός προορισμός, η
ψηφιακή προώθηση των εμπορικών και πα-
ραγωγικών επιχειρήσεων της πόλης.

Ο πέμπτος άξονας, τέλος, αφορά την στα-
διακή υλοποίηση συνδεδεμένων ψηφιακών
έργων, ώστε το Παλαιό Φάληρο να γίνει
πόλη - παράδειγμα της καινοτομίας, με σχέ-
διο της νέας εποχής, που θα καταστήσει την
τοπική κοινωνία ιδιοκτήτη της Τεχνολογίας,
εξαλείφοντας παντελώς τον τεχνοαναλφα-
βητισμό.

Ο Ανδρέας Δούμας, πέρα από αυτά, ευχα-
ρίστησε τον δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη
με ένα "ξεχωριστό ευχαριστώ", για την συ-
νεργασία τους και για τα όσα θετικά για τον

δήμο έκαναν όλα αυτά τα χρόνια, όπως στο
ζήτημα της καθαριότητας και ανακύκλωσης,
της αναμόρφωσης του κοιμητηρίου, του
καθαρισμού της παραλίας κ.α.

Ο επικεφαλής και οι υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι, της δημοτικής παράταξης,
"ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ",
την ημέρα που εγκαινίασαν το εκλογικό
τους κέντρο (Αγίου Αλεξάνδρου 13 - τηλέ-
φωνο 210 9848335), εγκαινίασαν και μία
νέα εποχή, "την εποχή των συνεργασιών
για το "κοινό καλό" της τοπικής κοινωνίας",
όπως είπε, επιδιώκοντας την ενότητα και
την συνεργασία των άλλων δημοτικών συν-
δυασμών, κάτι που κατάφερε να κάνει ο
Διονύσης Χατζηδάκης και μάλιστα με επι-
τυχία. Αυτή, είπε, είναι η πρόκληση της νέας
εποχής.

Ο Ανδρέας Δούμας ζήτησε να τον εμπι-
στευθούν οι πολίτες γιατί διαθέτει περισσό-
τερες από 12.000 ημέρες εμπειρίας στον
Δήμο και μπορούν να τον χαρακτηρίσουν
"ως τον καταλληλότερο δήμαρχο και εγ-
γυητή της συνενόησης", από την επομένη
των εκλογών. Και αυτό για να αποφευχ-
θούν οι υπόγειες συναλλαγές στον δεύτερο
γύρο, για να εκδιωχθεί από το Π. Φάληρο η
λογική του "πολιτικού μεροκάματου",
αλλά και για να μην μπουν κάποιοι στον
πειρασμό να παζαρέψουν έμμισθες θέσεις,
προκειμένου να συμμετέχουν σε μία σαθρή
πλειοψηφία.

Με δεδομένα αυτά, ο κος Δούμας ανέφερε
πως, έστειλε σε όλους τους συνυποψηφί-
ους του δημάρχους Παλαιού Φαλήρου,
Ανοιχτή Πρόσκληση Διαλόγου, για να αρ-
χίσει, αμέσως, διάλογος  που θα αφορά την
Παιδεία, την Υγεία, τον Αθλητισμό και την
Ασφάλεια των πολιτών, με διαδικασίες που
θα ορισθούν από κοινού, στοχεύοντας στην
παρουσίαση ενός μίνιμουμ κοινού προ-
γράμματος, αλλά και εγγύησης για την υλο-
ποίησή του, στηρίζοντας στους τομείς
αυτούς το νέο Δήμαρχο, ανεξάρτητα από
τον συσχετισμό δυνάμεων και εδρών που
θα έχουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Για τον Ανδρέα Δούμα, μίλησε με τα καλύ-
τερα λόγια ο υποψήφιος βουλευτή της Νέας
Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός, Πάνος
Παναγιωτόπουλος, ο οποίος τίμησε με την
παρουσία του την εκδήλωση των εγκαι-
νίων. 

Παρούσα, επίσης, και η υποψήφια βουλευ-
τής της Ν. Δ. Χρύσα Αράπογλου, ο πρώην
δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Στυλιανός
Βλαχόπουλος, εκπρόσωποι συλλόγων και
φορέων της περιοχής, ενώ, τους προσωπι-
κούς τους χαιρετισμούς, όπως ανέφερε ο
κος Δούμας, έστειλαν οι δήμαρχοι, Αλίμου,
Ανδρέας Κονδύλης και Νέας Σμύρνης,
Σταύρος Τζουλάκης. 

Αμέσως μετά, έγινε η παρουσίαση των υπο-
ψηφίων δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι
συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του συνδυα-
σμού.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ανδρέας Δούμας

Έστειλε μήνυμα ενότητας προς όλους 
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4 υποψήφιοι από
το στρατόπεδο Χατζηδάκη
στο Παλαιό Φάληρο

Στο Παλαιό Φάληρο, τελικά, τέσσερις [4] "Χατζηδακικοί"
διεκδικούν τον δημαρχιακό θώκο στις επικείμενες δημοτικές
εκλογές. Ανδρικοπούλου, Δούμας, Κατσέλης και Φωστη-
ρόπουλος, κατ'αλφαβητική σειρά.
Βρήκα αρκετά εύστοχο λοιπόν, το σχόλιο που κυκλοφορεί

εσχάτως σε διάφορα νεοδημοκρατικά "στέκια" της πόλης,
που λέει ότι, μία Λέαινα και τρία Λιοντάρια είναι υποψήφιοι
δήμαρχοι, οι οποίοι, όλοι προέρχονται από το περιβάλλον
του δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη.
Κοντολογίς, εκτός από ενδιαφέρουσα, η προεκλογική αυτή
αναμέτρηση αναμένεται να είναι και εντόνως συναρπαστική,
αφού και τα τέσσερα [4] πρόσωπα ήταν - και είναι - από τα
δυνατά "χαρτιά" της παράταξης του μακροβιότερου δη-
μάρχου αυτού του πολύ ωραίου προαστίου της παραλια-
κής ζώνης. 

Με ποσοστά Πούτιν... 

Σε απόγνωση φαίνεται πως βρίσκονται οι αντίπαλοι
του Γιάννη Κωνσταντάτου στην Αργυρούπολη και
στο Ελληνικό. Ο λόγος ότι, παρόλο που τρέχουν για
να εκμεταλλευτούν τα ... "παράθυρα" του νόμου
"Κλεισθένης", τα βρίσκουν ερμητικά κλειστά, όπως
δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία. Και το ζήτημα είναι
πως, αφού δεν μπορούν να μπουν απ' τα ... "παρά-
θυρα" αυτά, δεν τολμάνε να πάνε προς την πόρτα
του Δημαρχιακού Μεγάρου!!
Άσχετο, αλλά, εκτός από προηγούμενες εκτιμήσεις,
ακούστηκε ότι, σε Δήμο του νότου, τα ποσοστά που
θα πάρει μία δημοτική παράταξη, θα είναι ποσοστά
Πούτιν... 

Τους πήρε στο κυνήγι... 

Στην Ηλιούπολη, ο δήμαρχος Βασίλης Βαλασόπου-
λος, πήρε στο κυνήγι τους "Ρουβίκωνες". Ε, και;
Το ζήτημα είναι να τους μαζέψει η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, μαζί με τους άλλους ... μπαχαλάκηδες και να
τους υποχρεώσει να πληρώνουν από την τσέπη τους
τις ζημιές που προξενούν κάθε φορά, σε καταστημα-
τάρχες η, σε κτίρια του Δημοσίου. Και αν δεν έχουν τί-
ποτε στο όνομά τους, κοινωνική εργασία. Σκούπα,
φαράσι και πάει λέγοντας.
Και αν δεν τους αρέσει, το "πτηνό" Κορυδαλλός, ξέ-
ρουν που είναι ..

Από του καλύτερους Προέδρους...

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης [3Β], Νίκος Ψαλίδας, εκτός από
άριστος ιατρός,γενικός χειρουργός που υπήρξε, είναι
κατά γενική ομολογία σήμερα, και ένας από τους κα-
λύτερους Προέδρους του νότιου τομέα της Αττικής.
Καλή η επιλογή του δημάρχου της περιοχής, Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου λοιπόν, να τον προτείνει για την τόσο
νευραλγική αυτή θεσμική θέση.

Όμως, εξίσου επιτυχής ήταν και η επιλογή του δη-
μάρχου Αργυρούπολης - Ελληνικού, Γιάννη Κων-
σταντάτου, όταν πρότεινε για Πρόεδρο του εκεί
δήμου, τον έμπειρο στα αυτοδιοικητικά, πρώην δή-
μαρχο Αργυρούπολης, Γιάννη Τσαρπαλή.

Δικαιωμένος... 

Αισθάνεται δικαιωμένος, λέει ο δήμαρχος Γλυφάδας,
Γιώργος Παπανικολάου, με την καλή, γιαυτόν, εξέ-
λιξη που είχε η υπόθεση του ΚΕΠ της Γούναρη.
Το θέμα όμως, δεν είναι αυτό. Μόνο. Αλλά κάποιες
πολύ πολύ σοβαρότερες υποθέσεις που θα τον απα-
σχολούν -και απ' ότι δείχνουν τα πράγματα θα τον
απασχολήσουν και στο εγγύς μέλλον- , όπως αυτή
με τις 100 περίπου "μαϊμού" αποφάσεις που δρομο-
λόγησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα στα 4,5 αυτά
χρόνια. Και αυτό που δημιουργεί πολλά και σοβαρά
ερωτήματα, είναι πως, παρά τις επωνυμες καταγγε-
λίες νυν και τέως δημοτικών συμβούλων, που έχουν
καταθέσει ότι ουδέποτε συμμετείχαν ούτε ψήφισαν
αυτά τα θέματα στο Δ. Σ., ο κος Παπανικολάου,
σιωπά ... εκκωφαντικά.
Οψόμεθα ...
.

Σε ατόπημα και μάλιστα με-
γάλο, υπέπεσαν κάποιοι

στον Άλιμο, με την αναφορά
τους στα όσα είπε ο Αντιδή-
μαρχος, Στέφανος Διαμαντής,
στο Δημοτικό Συμβούλιο, το
βράδυ της Τρίτης 23 Απριλίου
2019, καταγγέλοντάς τον ότι,
δήθεν, επαινεί την παράταξη
της Ελληνικής Αυγής [Χρυσή
Αυγή], επειδή αναφέρθηκε στο
γεγονός πως, στην προηγού-
μενη συνεδρίαση του Δ. Σ.,
που θα συζητιόταν ένα φλέγον
θέμα για τους εργαζομένους
στον Δήμο, το "παρών" έδω-
σαν από την πλευρά των παρα-
τάξεων της αντιπολίτευσης,
μόνο οι Χαρίλαος Μέξας [Ελ-
ληνική Αυγή], Κυριακή Καμα-

ρινού [ΚΚΕ], η ανεξάρτητη
Γιώτα Προυντζοπούλου και οι
Γιάννης Πέτσας, Νίκος Αλεξό-
πουλος, Ευάγγελος Ευαγγε-
λίου.

Και αυτό το έκανε, γιατί στην συ-
νεδρίαση εκείνη, απουσίαζαν οι,
κατά πολλούς, "συνεργαζόμε-
νες" παρατάξεις των, Ορφανού
[ΠΑΣΟΚ], Τσαμπαρλή [ΝΔ] και
Μπελιά [ΣΥΡΙΖΑ], καθώς και οι
ανεξάρτητοι, Γιαννακόπουλος,
Δήμου, Παναγόπουλος.

Ο Στέφανος Διαμαντής, λοιπόν,
στο τελευταίο Δ. Σ., αφορμής δο-
θείσης  από την δικαιολογία της
κας Μπελιά, ότι απουσίασαν
γιατί δεν είχαν εγκαίρως ενημέ-

ρωση γι’ αυτό, αναφέρθηκε
στους προαναφερθέντες δημοτι-
κούς συμβούλους της μειοψη-
φίας, με σκοπό να καταδείξει
πως, οι άλλοι που δεν εμφανί-
στηκαν, το έκαναν ώστε να μην
υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία,
με τις όποιες συνέπειες θα ακο-
λουθούσαν. 
Έτσι έχουν τα πράγματα, όσο πιο
περιεκτικά γίνεται. Όμως, δυστυ-
χώς, ορισμένοι, λίγοι ευτυχώς,
απομόνωσαν και "κυκλοφόρη-
σαν" το κομμάτι της τοποθέτη-
σής του μόνο στο όνομα του κου
Μέξα!! 
Κατόπιν αυτού, εύλογα τίθεται το
ερώτημα, ποιό σκοπό εξυπηρε-
τούσε αυτή η ανακριβής "ενημέ-
ρωση";

“Ενημέρωση” με πολλά ερωτηματικά... 

Ξαναγυρίζει στα παλιά του 
λημέρια 

Σε έναν άλλο δήμο , αρκετά μακρύτερα από το Παλαιό Φά-
ληρο, στον Δήμο Σαρωνικού, εμφανίστηκε και πάλι για
υποψήφιος δήμαρχος εκεί, ο σημερινός αντιπεριφεριάρχης
Αττικής, εκλεγείς με την Ρένα Δούρου, και πρώην δήμαρχος
Καλυβίων Θορικού, Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος φιλοδοξεί
να να κερδίσει τις εκλογές από τον σημερινό δήμαρχο της
περιοχής, Γιώργο Σοφρώνη, τον οποίο στηρίζει η Νέα Δη-

μοκρατία.
Η υποψηφιότητα του κου Φιλίππου, βέβαια, δεν έμεινε
ασχολίαστη, αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε -και πι-
στεύουν- ότι, επειδή η Κουμουνδούρου θεωρεί χαμένη την
Περιφέρεια και ως εκ τούτου, ο Π. Φιλίππου δεν θα είναι
ξανά στην θέση που κατέχει σήμερα, και έτσι ως αντίβαρο,
σε μία απέλπιδα προσπάθεια, θα επιδιώξει να κερδίσει [ο
ΣΥΡΙΖΑ] τον Δήμο ή, στην ακόμη καλύτερη γιαυτούς περί-
πτωση, ελέω και του "κουτοπόνηρου"κατά πολλούς,
νόμου του "Κλεισθένη" να μην βγει ο κος Σοφρώνης από
την πρώτη Κυριακή, με ότι αυτό συνεπάγεται...

Κοντός ψαλμός αλληλούϊα!

Στην Γλυφάδα, από την παράταξη του δημάρχου, έχουν
φύγει [ανεξαρτητοποιηθεί], κάποια πολύ "βαριά" ονό-
ματα, όπως του τ. Προέδρου της Τ. Ο. της Νέας Δημοκρα-
τίας και πρώτου σε ψήφους, Γιάννη Τζούβελη, του
επικεφαλής του νέου συνδυασμού "Η Γλυφάδα γυρίζει
σελίδα", Στέλιου Θεοδοσόπουλου, η γνωστή ηθοποιός
Βάνα Μπάρμπα, ο καθηγητής Οικονομικών, Νίκος Νικο-
λάου, αλλά και διατελέσαντες, Πρόεδροι του Δημοτικού

Συμβουλιου, Αντιδήμαρχοι,  υποψήφιοι δημοτικοί σύμ-
βουλοι και άνθρωποι που είχαν συστρατευθεί μαζί του
στις προηγούμενες εκλογές, όπως οι, Παναγιώτης Γιάχος,
Δημήτρης Καραπάνος, Τάσος Παπαναστασίου, Γιώργος
Ανδρέου, Σία Ράλλη [τέως Γραμματέας του κου Παπανικο-
λάου], Νίκη Κάμτσιου κ.α.
Μήπως, λέμε ... μήπως, αυτά, σε συνδυασμό και με τα πιο
πάνω, του στοιχίσουν, και μάλιστα πολύ περισσότερο απ'
όσο νομίζει; 
Κοντός ψαλμός αλληλούϊα!!
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Η επιτροπή εργασίας και ο επικεφα-
λής της παράταξης "Παλαιό Φάληρο -
Νέο ξεκίνημα" Στέλιος Κατσέλης, έπειτα
από σειρά επαφών με όλους τους εμ-
πλεκόμενους φορείς αλλά και ανθρώ-
πους που δραστηριοποιούνται στα
κοινά παρουσιάζει τις προγραμματικές
θέσεις της παράταξης για τη στήριξη και
ανάπτυξη της τοπικής αγοράς.
"Ονειρευόμαστε μια σύγχρονη πόλη
πρότυπο τοπικής αυτοδιοίκησης και
μόνο με εσάς συνοδοιπόρους το
όνειρο θα γίνει πραξη" υπογραμμίζει
σε δήλωσή του ο έγκρτος νομικός Αθη-
νών, υποψήφιος δήμαρχος Στέλιος Κα-
τσέλης.

Οι προτάσεις

-Διασύνδεση αγορών (Αγ. Αλεξάνδρου,
Ζησιμοπούλου, Αγ. Βαρβάρας, Αχιλ-
λέως, Αμφιθέας) με δημοτικη συγκοινω-
νία

-Δημιουργία υποδομών που θα διευκο-
λύνουν την εύκολη και γρήγορη πρό-
σβαση των επισκεπτών στην πόλη.
-Μείωση τελών κατάληψης κοινόχρη-
στων χώρων
- Ίδρυση δομής υποστήριξης του δήμου
σε θέματα επιχειρηματικότητας, δημιουρ-
γώντας ένα περιβάλλον με υπηρεσίες
ενημέρωσης, που θα διευκολύνει τους
νέους επιχειρηματίες, θα παρέχει ενημέ-
ρωση για το νομοθετικό πλαίσιο, διευκο-
λύνσεις και απαλλαγές σε ό,τι αφορά τις
υπηρεσίες του Δήμου, συντονισμό σε ό,τι
αφορά χρηματοδοτούμενα επενδυτικά
προγράμματα.
-Κίνητρα για την στέγαση καινοτόμων επι-
χειρήσεων εντός των ορίων του δήμου με
μειωμένα δημοτικά τέλη και επιπλέον ευ-
κολίες.
-Στήριξη δράσεων ανάδειξης επιχειρημα-
τικών πρωτοβουλιών τύπου «λευκής νύ-
χτας»
-Ιστοσελιδα προβολής της τοπικής αγο-
ράς

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Οι προγραμματικές θέσεις του υποψηφίου δημάρχου 
για τη στήριξη της αγοράς του Παλαιού Φαλήρου 

Εύχομαι η Ανάσταση 
του Χριστού να χαρίσει
στις καρδιές όλων μας 

μια νέα ελπίδα

ΜΑΙΡΗ ΦΩΤΙΟΥ
πρ. Αντιδήμαρχος 

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
"Παλαιό Φάληρο - Νέο ξεκίνημα" 

Στέλιος Κατσέλης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ
τ. Αντιδήμαρχος Τ.Υ. 

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη 
”Παλαιό Φάληρο - Νέο ξεκίνημα" ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ

ΑΛΚΗΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ
Υποψ. Τοπική Σύμβουλος Σαρωνίδας

Δήμου Σαρωνικού 
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Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δια-
δικασία της ηλεκτρονικής διαδικα-

σίας (e-Auction) που διενήργησε το
ΤΑΙΠΕΔ για τη Μαρίνα Αλίμου ανάμεσα
στις τρεις εταιρείες που είχανε εγκριθεί
στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. 

Οι τρεις εταιρείες επανήλθαν με νεότερες
προσφορές και πλειοδότης αναδείχθηκε
η "Ακτωρ Παραχωρήσεις ανώνυμη εται-
ρεία" στην οποία παραχωρείται η εκμε-
τάλλευση της Μαρίνας για 40 χρόνια. 
Το e-Auction όπως είχε ορισθεί διενερ-
γήθηκε σήμερα, Τρίτη, με την προσφορά
της «Άκτωρ Παραχωρήσεις» να διαμορ-
φώνεται στα 57,5 εκατ. ευρώ. 
Η συνολική αξία της συμφωνίας υπερ-
βαίνει τα 177 εκατ. ευρώ και περιλαμβά-
νει το εφάπαξ καταβλητέο ποσό κατά την
έναρξη της παραχώρησης συν ετήσια
αμοιβή παραχώρησης πλέον ποσοστού

επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων
της μαρίνας.
Στις υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμ-
βάνεται η υλοποίηση εντός πενταετίας,
επενδύσεων ύψους 50 εκ. ευρώ για τον
εκσυγχρονισμό της Μαρίνας που θα την
καταστήσει τουριστικό προορισμό υψη-
λού επιπέδου. 
Τα έργα ανάπτυξης πέραν της ριζικής
αναβάθμισης των υφιστάμενων λιμενι-
κών υποδομών και της δραστηριότητας
απόθεσης/συντήρησης σκαφών, θα αφο-
ρούν επιπλέον, στην αναγέννηση της
χερσαίας ζώνης της μαρίνας μέσω της δό-
μησης 18.500 τ.μ. κτιριακών εγκαταστά-
σεων και τη διαμόρφωση ενός
περιβάλλοντος χώρου υψηλής αισθητι-
κής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ
ανακήρυξε την Άκτωρ Παραχωρήσεις ως
προτιμητέο επενδυτή, λαμβάνοντας

υπόψη την αποτίμηση των ανεξάρτητων
αποτιμητών και κατόπιν της θετικής γνω-
μοδότησης του Συμβουλίου Εμπειρο-
γνωμόνων.
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υπο-
βληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για
προσυμβατικό έλεγχο και η ολοκλή-
ρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αί-
ρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες
αρχές.

Η μαρίνα Αλίμου είναι η μεγαλύτερη μα-
ρίνα στην Ελλάδα και μια από τις μεγα-
λύτερες στην Ανατολική Μεσόγειο, η
οποία κατασκευάστηκε και λειτούργησε
την δεκαετία του 1960. 

Η μαρίνα Αλίμου διαθέτει σήμερα περισ-
σότερες από 1.100 θέσεις ελλιμενισμού
για σκάφη αναψυχής διαφόρων μεγε-
θών.

Στον Άκτωρα η Μαρίνα Αλίμου για 40 χρόνια

Το Τμήμα Phalereus HJ-38 της AHEPA, κινούμενο
σταθερά προς την κατεύθυνση της ενεργής στήριξης
ευπαθών ομάδων και ενόψει των εορτών του
Πάσχα, οργάνωσε και προσέφερε παράσταση παιδι-
κού θεάτρου σκιών αποκλειστικά για τα παιδιά της
Παιδόπολης “Άγιος Ανδρέας” του Αλίμου.

Συγκεκριμένα, τα 32 αγόρια και κορίτσια ηλικίας 4
έως 12 ετών που φιλοξενούνται στη μονάδα κοινω-
νικής φροντίδας Παιδόπολη “Άγιος Ανδρέας”, συ-
νοδευόμενα από μέλη του προσωπικού της
μονάδας, επισκέφτηκαν σήμερα 20/4/2019 το Θέα-
τρο “Φιγούρες & Κούκλες” που βρίσκεται στο Πα-
λαιό Φάληρο και παρακολούθησαν παράσταση

Καραγκιόζη με το φημισμένο καραγκιοζοπαίχτη
Τάσο Κώνστα.

Η μεταφορά προς και από το θέατρο καθώς και τα
εισιτήρια της παράστασης ήταν προσφορά του Τμή-
ματος ΑΗΕΡΑ Phalereus HJ-38 του Παλαιού Φαλή-
ρου για τα παιδιά της Παιδόπολης “Άγιος Ανδρέας”.
Μετά το πέρας της παράστασης, ο Τάσος Κώνστας
ξενάγησε όλα τα παιδιά στα παρασκήνια και το ερ-
γαστήριο του Θεάτρου “Φιγούρες & Κούκλες” και
τους αποκάλυψε μερικά από τα “μυστικά” του Ελ-
ληνικού θεάτρου σκιών και της κατασκευής των φι-
γούρων, όπως του τα δίδαξε ο Ευγένιος Σπαθάρης.

Προσφορά της ΑΗΕΡΑ στην Παιδόπολη 
“Άγιος Ανδρέας” στον Άλιμο 

Ξεκίνησε η αντικατάσταση 
του οδοφωτισμού στον Άλιμο 
με φωτιστικά LED

Μετά από τρία χρόνια διαδικασιών και εγκρίσεων
(ΚΑΠΕ, ΤΠΔ, δημόσιος διεθνής διαγωνισμός κ.λπ.) ξε-
κίνησε η αντικατάσταση όλου του δημόσιου φωτισμού
στον Άλιμο με φωτιστικά Led. 

Το έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο, τοποθετεί τον Άλιμο στους πρώτους δή-
μους της Ελλάδας που εφαρμόζουν τη σύγχρονη τε-
χνολογία φωτισμού, με λαμπτήρες οικολογικούς που
θα μειώσουν θεαματικά τη δημοτική δαπάνη. 

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης ήταν
μία προεκλογική δέσμευση που υλοποιείται, μετά από
αρκετές περιπέτειες αφού πολεμήθηκε σκληρά όπως
αναφέρει και ο ίδιος, από μερίδα της αντιπολίτευσης, η
οποία προσέφυγε στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

Στον Άλιμο τρέξανε 
για καλό σκοπό

Έχοντας σύμμαχό τους έναν καταγάλανο ανοιξιάτικο ου-
ρανό, και με το σύνθημα "Όλοι μαζί μπορούμε!", με
αφετηρία το ανακαινισθέν γήπεδο των Τραχώνων, το
πρωϊ της Κυριακής 7 Μαρτίου 2019, πάνω από 200 Αλι-
μιώτισσες και Αλιμιώτες, ανταποκρινόμενοι στο κάλε-
σμα του δήμου: "Έλα κι εσύ - Η συμμετοχή σου έχει
διπλή αξία", πήραν μέρος στον 2ο Αττικό Αγώνα Δρό-
μου για την ενίσχυση των Κοινωνικών Παντοπωλείων.  

Ακριβώς στις 10:00 το πρωί, παρουσία του δημοσιο-
γράφου του ΣΚΑΪ, Μπάμπη Παπαδημητρίου,  ο αρμό-
διος αντιδήμαρχος, Στέφανος Διαμαντής, που είχε και
την ευθύνη όλης της διοργάνωσης, σε συνεργασία με
τον Σάκη Ρουβά που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο
στούντιο του Σκάϊ 100. 3, έδωσαν την εντολή εκκίνησης
του αγώνα, που διήρκεσε περίπου σαράντα λεπτά και
στον οποίο τερματισαν, κατά σειρά, πρώτοι οι: Πανα-
γιώτης Παπανδρεόπουλος, Μαρινάκης Θέμης και τρί-
τος, ο 14χρονος μαθητής Λεόνε Κουτσούκος. 

Μετά τον τερματισμό όλων των αγωνιζομένων, και
αφού απενεμήθησαν τα μετάλλια και οι έπαινοι, ο αντι-
δήμαρχος Στέφανος Διαμαντής, ευχαρίστησε όλους όσι
συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου και ενίσχυσαν την
προσπάθεια αυτή,  να πάνε όλα καλά. 
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Στην προσπάθεια  της Δημοτικής
Αρχής  με τον  Δήμαρχο   Αν-

δρέα  Κονδύλη  να  δημιουργή-
σουμε  φιλοζωική  παιδεία  στον
Άλιμο  δημιουργήσαμε  υποδομές
και καμπάνιες  ενημέρωσης.
Οι κυριότερες  από αυτές  είναι οι
εξής:

• 4 πάρκα  σκύλων.  
• Στειρώσεις, αποπαρασιτώσεις, εμ-
βολιασμούς και σίτιση  αδέσποτων
ζώων,  συνολικού ποσού
105.000,00€     στειρώθηκαν  300
γάτες  μόνο  για το έτος 2018.  
• Ηλεκτρονική  σήμανση   σε αδέ-
σποτα  και  καταγραφή  δεσποζόμε-
νων.

• Καμπάνιες  ενημέρωσης   και  εκ-
παίδευσης  στη  φιλοζωία   σε μαθη-
τές  Δημοτικού – Γυμνασίου.   
• Διοργανώθηκαν  ‘’ Γιορτές υιοθε-
σίας Σκύλου’’ και εκπαιδευτικοί περί-
πατοι  ενημέρωσης με σκυλιά. 
• Τοποθετήσαμε  το  σύστημα  για
την  περισυλλογή  περιττωμάτων
σκύλων   ‘’ΝΟ ΚΑΚΑ’’ σε  50  σημεία
του  Δήμου.  
• Τοποθετήσαμε  ενημερωτικές  ση-
μάνσεις   σε πάρκα και παιδικές
χαρές.  
Με   τη δημιουργία  από  τον Δή-
μαρχο Ανδρέα  Κονδύλη   Αντιδη-
μαρχίας  Εθελοντισμού  την  οποία
και  μου  ανέθεσε νιώθω  περήφανος
που συνέλαβα  σε αυτή  την  προ-

σπάθεια   συστηματικής  καλλιέρ-
γειας  του  εθελοντισμού  στην  πόλη
μας  με τη  μεγάλη  ανταπόκριση  των
πολιτών:
Εθελοντική  αιμοδοσία, Κοινωνική
αλληλεγγύη,  Ανοιχτό  πανεπιστήμιο,
Alimos  web  Radio, Δράσεις  πρόλη-
ψης  για την  υγεία μας.

Είμαστε  περήφανοι  για  όλες αυτές
τις ενέργειες!

Είμαστε  περήφανοι  για  τον  Άλιμο!
Θέλουμε  την  ανανέωση της  θητείας
με ισχυρή λαϊκή εντολή  από  τους
δημότες  μας  για να  συνεχίσουμε 

Με Όραμα – Πρόγραμμα- Αποτελε-
σματικότητα  

H Φιλοζωϊα είναι Πολιτισμός
Του Στέφανου Διαμαντή 

Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών και Εθελοντισμού του Δήμου Αλίμου
Υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου 

Ο Δήμος Αλίμου βραβεύτηκε  με
δύο χρυσά βραβεία BEST CITY.

Οι  Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Αλίμου για την καινοτομία της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για
τις εγγραφές των νηπίων που
χρησιμοποιεί από φέτος και οι
Σχολικές Επιτροπές για την και-
νοτόμο εφαρμογή αυτόματης
μέτρησης της κατανάλωσης του
ρεύματος.
Οι Δημοτικοί εισήγαγαν μια
απλή διαδικασία ηλεκτρονικής
αίτησης εγγραφής των νηπίων
και αυτόματης μοριοδότησης με
βάση κοινωνικοοικονομικά κρι-
τήρια, προαποφασισμένα από το
Δ.Σ. και ανηρτημένα δημόσια.
Με απλά λόγια, ο γονέας μπαί-
νει στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα, εισάγει τα στοιχεία του,
παίρνει αυτόματο αριθμό πρω-
τοκόλλου, (αφού έχει ήδη ξεκι-
νήσει το ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο από τον περα-
σμένο Απρίλιο) και περιμένει
ηλεκτρονική ειδοποίηση για τη

σειρά κατάταξης βάσει των μο-
ρίων του
Το νέο αυτό σύστημα έχει μόνο
πλεονεκτήματα: Διαφάνεια,
αφού όλα αναρτώνται στο διαδί-
κτυο. Τα αναμενόμενα ρουσφέ-
τια του παλιότερου τρόπου δεν
μπορούν να γίνουν πλέον. Τα-
χύτητα, αφού γίνονται αυτόματα
και με την ελάχιστη εργασία από
τους υπαλλήλους των Παιδικών
σταθμών. Εγγραφή από από-
σταση, χωρίς φυσική παρουσία
των γονέων, αφού τα σχετικά
παραστατικά για έλεγχο τα στέλ-
νει ταχυδρομικά, χωρίς να χάνει
πλέον ώρες από την εργασία
τους, άδειες και πολύτιμο χρόνο
αναμονής στα γραφεία των Παι-
δικών σταθμών.
Οι σχολικές επιτροπές προσάρ-
μοσαν σε κάθε μία από τις 30
σχολικές μονάδες έναν αυτό-
ματο μετρητή ελέγχου της ηλε-
κτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να
έχουν άμεση ενημέρωση για
τυχόν καταναλώσεις εκτός ωρα-
ρίου, ή και για περιπτώσεις
υπερκατανάλωσης.

Η Ντόρα Δανοχρήστου είναι
μέλος της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας και υποψήφια Δημο-
τική Σύμβουλος με την παρά-
ταξη “Αγαπώ τον Άλιμο” του
Ανδρέα Κονδύλη. 

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΗ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ

ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ

Της Ντόρας Δανοχρήστου  
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