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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

Εγκρίθηκαν o Προϋπολογισμός και το Τεχνικό
Πρόγραμμα 2019 του δήμου Παλαιού Φαλήρου

Με 24 ψήφους υπέρ και 9 κατά, εγκρίθηκαν  ο Προ-
ϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου για το έτος 2019, με βασικούς ει-
σηγητές τους αρμόδιους αντιδημάρχους, Αλέξανδρο
Πανταζή, και Γεώργιο Ασημακόπουλο, Τεχνικών
Υπηρεσιών. σελ. 4

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου συμπεριλαμ-
βάνεται στους 131 καθώς υπέβαλλε αίτημα
στην σχετική προκήρυξη στα πλαίσια της
πρωτοβουλίας WiFi4EU, πρόταση που τε-
λικά ενεκρίθη.

σελ.3

Εγκρίθηκαν ο προϋπολογι-
σμός και το Τεχνικό Πρό-
γραμμα 2019 του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου 

Δύο σημαντικές δια-
κρίσεις για το δήμο
Παλαιού Φαλήρου

οΔήμος Παλαιού Φαλήρου
αξιολογήθηκε και βραβεύ-

τηκε για δύο δράσεις και μάλιστα σε
διαφορετικές κατηγορίες  

σελ.3

“Χριστούγεννα... αλα Ελληνικά”
στη Μαρίνα Φλοίσβου

Ξεκίνησε η φαντασμαγορική γιορτή με ανιματέρ, ξυλοπόδαρους και ξωτικά

Άρωμα Ελλάδας αποπνέουν οι
εορταστικές εκδηλώσεις της

Μαρίνας Φλοίσβου, στο Παλαιό
Φάληρο, τα φετινά Χριστούγεννα.
Για πρώτη φορά, περισσότερες
από 30 διαφορετικές δραστηριό-
τητες για μικρούς και μεγάλους σε
12 διαφορετικές ημέρες, θα βά-
λουν τους επισκέπτες της Μαρίνας
σε γιορτινό κλίμα και θα τους ξε-
ναγήσουν στα Χριστουγεννιάτικα
έθιμα και τις παραδόσεις διαφό-
ρων περιοχών από όλη την Ελ-
λάδα. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με
μια μεγάλη γιορτή την Κυριακή 9
Δεκεμβρίου και θα κρατήσουν έως
και τα Θεοφάνεια. 

σελ.5

Δέματα αγάπης από
τους “Φίλους του
Ερυθρού Σταυρού” 

Από νωρίς το Σάββατο 15 Δεκεμ-
βρίου 2018, ο Σύλλογος "ΦΙΛΟΙ

του ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ", παράρτημα
Παλαιού Φαλήρου, όπως κάνει κάθε
φορά πριν τις μεγάλες γιορτές και ει-
δικά τις ημέρες των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς, μοίρασε δεκά-
δες "Δέματα Αγάπης" στις άπορες οι-
κογένειες της πόλης και σε
ανθρώπους αναξιοπαθούντες που
ζουν μόνοι τους.

σελ. 2

Το Παλαιό Φάληρο 
στους 131 Δήμους που θα
χρηματοδοτηθούν για wifi
από την ΕΕ

Χριστούγεννα στον Άλιμο 
Περίπου 10 άτομα συμμετεί-

χαν στην επίθεση, πέταξαν
μπογιές στο κτίριο και έσπασαν
τζαμαρίες. Εγιναν δύο προσα-
γωγές.
Με κείμενο που ανήρτησαν
στο athens.indymedia υποστη-
ρίζουν ότι η επίθεση αυτή έγινε
με αφορμή το θάνατο του οδη-
γού απορριμματοφόρου του
δήμου στις 16 Νοεμβρίου στη
λεωφόρο ΝΑΤΟ
σελ. 6

Επίθεση του Ρουβίκωνα στο Δημαρχείο Αλίμου

Όπως κάθε
χρόνο έτσι

και φέτος  για 4η
συνεχόμενη χρο-
νιά έγινε η
έναρξη της εορτα-
στικής περιόδου
των Χριστουγέν-
νων στο Δήμο
Αλίμου στην
αγορά της Θου-
κυδίδου. 
σελ. 7
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δημοτικό ρεπορτάζ

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές τον προσεχή Μάϊο, ολοένα
και πλησιάζουν. Και όπως συμβαίνει κάθε φορά, κάποι-
ους μήνες πριν, αρχίζουν τα γνωστά "προεόρτια". Και-
νούριοι συνδυασμοί ανακοινώνονται, μάχες δίνονται
για τις πολυπόθητες "στηρίξεις" από τα μεγάλα και μι-
κρότερα κόμματα, προσθαφαιρέσεις στα υπό κατάρτιση
ψηφοδέλτια και, μέσα σε όλα αυτά, βγαίνουν και ορι-
σμένοι σκελετοί μέσα από τις ντουλάπες, που έρχονται
να ενημερώσουν, "δήθεν", αντικειμενικά τον κόσμο.

Εκτός από όλους αυτούς, βέβαια, έχουμε και τους,
κάθε λογής, "σωτήρες" της κάθε τοπικής κοινωνίας.
Είτε λέγονται υποψήφιοι δήμαρχοι, είτε υποψήφιοι δη-
μοτικοί σύμβουλοι. Υπάρχουν περιπτώσεις που θυμί-
ζουν, άλλοτε τον πύργο της Βαβέλ και άλλοτε τον
διπρόσωπο θεό των αρχαίων Ρωμαίων, Ιανό. 

Και όλα τούτα, προκειμένου να μπορέσουν να χωθούν
κάπου. Και, κακά τα ψέματα, υπάρχουν φορές που το
καταφέρνουν, λόγω της άγνοιας των ψηφοφόρων, οι
οποίοι, δικαιολογημένα ως ένα σημείο, δεν μπορούν
να γνωρίζουν τον βίο και την πολιτεία καθενός και κα-
θεμιάς που ζητάει την ψήφο του. 

Είναι τόσα τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζει
ο κάθε πολίτης - δημότης σήμερα, λόγω της πολυετούς
οικονομικής κρίσης, που, ουκ ολίγες φορές, όλα αυτά
τα περί δημοτικών εκλογών και άλλων παρομοίων
τινών, δεν τα βάζει ούτε στην δεύτερη μοίρα της σειράς
των προτεραιοτήτων ή, των σκέψεών του.

Έτσι λοιπόν, ο κάθε ψηφοφόρος, της κάθε περιοχής, αν
όχι σε όλες, ασφαλώς, όμως σε αρκετές των περιπτώ-
σεων, γίνεται θεατής (και αναγνώστης) ενός "Αλαλούμ"
έργου, που τα έχει όλα. Ενός έργου, με βασικό πρωτα-
γωνιστή τις "κατσαρίδες". Αυτές με τα δύο πόδια, που
τις συναντάμε σε καθε επίπεδο της πολιτικής ζωής, ιδι-
αίτερα δε, στα δημοτικά, αυτοδιοικητικά του τόπου μας.
Και, βέβαια, αν τύχει και γνωρίζει "πράγματα" για κά-
ποιους και κάποιες από αυτούς/ές που του ζητάνε την
ψήφο του, μπαίνει στο δίλημμα: Nα θυμώσει και να
βρίσει, να χαμογελάσει ειρωνικά, να μετακομίσει σε
άλλη πόλη της χώρας ή, να πάει να αγοράσει το γνω-
στό μαύρο - πουπουλο/κατραμίσιο κατσαριδοκτόνο και
να τις περιλούσει με αυτό.

Πάντως, ότι και να κάνει, όποια απόφαση και αν πάρει,
και όπως έχουν δείξει τα κατά καιρούς "σοφά" νομοθε-
τήματα, ειδικά τα τελευταία, καθώς και οι γενικότερες
μέχρι τώρα καταστάσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε το-
πικό επίπεδο, είναι (μάλλον) σίγουρο, πως, αυτού του
είδους τις "κατσαρίδες", θα τις βρίσκεις  κάθε φορά
μπροστά σου, αφού θα τους επιτρέπεις (με την ψήφο
σου) ή, με την επιλογή της ενημέρωσής σου, να ανε-
βαίνουν στο οικογενεικό τραπέζι, αντί να τις στέλνεις
εκεί που είναι η θέση τους. Στους υπονόμους. 

Κατσαρίδες
Του Νικόλα Κονταρίνη 

Από νωρίς το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου
2018, ο Σύλλογος "ΦΙΛΟΙ του ΕΡΥ-

ΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ", παράρτημα Παλαιού
Φαλήρου, όπως κάνει κάθε φορά πριν
τις μεγάλες γιορτές και ειδικά τις ημέρες
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς, μοίρασε δεκάδες "Δέματα Αγάπης"
στις άπορες οικογένειες της πόλης και σε
ανθρώπους αναξιοπαθούντες που ζουν
μόνοι τους.

Η συνεισφορά τους αυτή στην τοπική
κοινωνία, είναι συνέχεια μιας πολυσχι-
δούς φιλανθρωπικής δράσης, η οποία
στηρίζεται εδώ και χρόνια, τόσο από τον
ίδιο τον Δήμαρχο, Διονύση Χατζηδάκη,
όσο και από το σύνολο των αυτοδιοικη-
τικών παραγόντων της περιοχής, ενώ η
συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου
σε αυτή την προσπάθειά τους, είναι κάτι
παραπάνω από ουσιαστική.

Σήμερα λοιπόν, η Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Λίτσα
Κολυβά, μαζί με δύο από τα δραστήρια
μέλη τους τις, Σοφία Φράγκου & Μαίρη
Χαμάντ - Δημητρίου, παρέδωσαν τα Δέ-
ματα της Αγάπης στις συμπολίτισσες και
τους συμπολίτες τους, που αποδεδειγ-
μένα έχουν ανάγκη βοηθείας, και τα
οποία είχαν ετοιμάσει τις προηγούμενες
ημέρες.

Έτσι, όλοι έφευγαν παίρνοντας μαζί τους,
δωρεάν, από ένα μεγάλο δέμα γεμάτο
με τρόφιμα και κρεατικά, για όλη την
εορταστική περίοδο που έρχεται.

Η νέα Πρόεδρος, Λίτσα Κολυβά, η οποία
πήρε το τιμόνι του Συλλόγου πρόσφατα,
από την, επί σειρά πολλών ετών, τέως
Πρόεδρο, Βιβή Θεοδοσίου, σε σχετική
ερώτησή μας, ανέφερε ότι, θα συνεχί-
σουν με τον ίδιο ζήλο το πολυετές φι-
λανθρωπικό έργο της κας Θεοδοσίου
και είναι σίγουρες ότι θα τα καταφέρουν,
αφού έχουν πάντοτε κοντά τους τον Δή-
μαρχο κ. Χατζηδάκη και όλους όσοι
συνδράμουν την προσπάθειά τους αυτή.
Συμπλήρωσε δε, λέγοντας πως, με τη
βοήθεια του Θεού, θα επιδιώξουν ώστε
να απλώσει περισσότερο το δίχτυ φρον-
τίδας των "Φίλων του Ερυθρού Σταυ-
ρού", στις οικογένειες, αλλά και στα
άτομα που την έχουν πραγματικά
ανάγκη, προκειμένου να έχουν ένα Χρι-
στουγεννιάτικο τραπέζι από το οποίο δεν
θα λείπει τίποτε.

Δέματα αγάπης 

από τους “Φίλους του Ερυθρού Σταυρού” 

Λίτσα Κολυβά και Μαίρη Χαμάντ - Δημητρίου επί τω έργω, λίγο πριν ξεκινήσει η
διανομή.

Λίτσα Κολυβά και Σοφία Φράγκου, με συμπολίτες τους, στην αποθήκη του Συλ-
λόγου τους.

ΦΩΤΟ χωρίς λόγια, στην Ελλάδα της... "ανάπτυξης" και "έξω από τα μνημόνια"...
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Ανακοινώθηκαν από την Ευρω-
παϊκή Ένωση οι πρώτοι 2.800

Ευρωπαϊκοί Δήμοι μεταξύ των
οποίων και 131 Ελληνικοί που θα
λάβουν χρηματοδότηση για την εγ-
κατάσταση wifi σε δημόσιους χώ-

ρους.

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου συμπερι-
λαμβάνεται στους 131 καθώς υπέ-
βαλλε αίτημα στην σχετική
προκήρυξη στα πλαίσια της πρωτο-

βουλίας WiFi4EU, πρόταση που τε-
λικά ενεκρίθη.
Την ευθύνη για την συμμετοχή στην
συγκεκριμένη διαδικασία είχε το Γρα-
φείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου ενώ θα
πρέπει να σημειωθεί ότι προτάσεις
υπέβαλλαν 13.000 Δήμοι από όλη
την Ευρώπη εκ των οποίων επιλέγη-
καν τελικά 2.800.
Η πρωτοβουλία WiFi4EU αποτελεί κα-
θεστώς στήριξης για την παροχή υψη-
λής ποιότητας πρόσβασης στο
διαδίκτυο σε μονίμους κάτοικους και
επισκέπτες στα κέντρα της τοπικής δη-
μόσιας ζωής ενώ η τοπική ασύρματη
συνδεσιμότητα που παρέχεται δωρεάν
και χωρίς όρους που εισάγουν διακρί-
σεις, αναμένεται να συμβάλει στη γε-
φύρωση του ψηφιακού χάσματος.
Οι Δήμοι που επιλέγηκαν θα πρέπει

να ενισχύσουν περαιτέρω την πρό-
σβαση σε υπηρεσίες που βελτιώνουν
την ποιότητα της ζωής στις τοπικές
κοινωνίες, διευκολύνοντας την πρό-
σβαση σε υπηρεσίες όπως για παρά-
δειγμα οι τομείς της ηλεκτρονικής
υγείας και της ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης.
Η οικονομική ενίσχυση του προγράμ-
ματος είναι 15.000 ευρώ για κάθε
Δήμο ενώ όπως τόνισε ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπου-
λος ο οποίος είχε την ευθύνη της πρό-
τασης, στην επιλογή του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου σημαντικό ρόλο
έπαιξε η εμπειρία, η παρουσία αλλά
κυρίως η καλή επίδοση της Δημοτικής
Αρχής Διονύση Χατζηδάκη σε ανάλο-
γες ευρωπαϊκές δράσεις και προγράμ-
ματα του παρελθόντος τα οποία
αξιολογήθηκαν ιδιαίτερα θετικά.

Το Παλαιό Φάληρο στους 131 δήμους που θα χρηματοδοτηθούν 

για wifi από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΗΔημοτική Αρχή του Παλαιού Φαλή-
ρου και το έργο του Δημάρχου Διο-

νύση Χατζηδάκη διακρίθηκε και τιμήθηκε
για μια ακόμα φορά και μάλιστα στα πλαί-
σια του καταξιωμένου θεσμού της τοπικής
αυτοδιοίκησης, τα βραβεία BEST CITY
AWARDS 2018, τα οποία τελούν υπό την
αιγίδα της ΚΕΔΕ.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγ-
ματοποιήθηκε στο Σεράφειο του Δήμου
Αθηναίων και το παρόν στην σημαντική
αυτή εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση
στην Ελλάδα έδωσαν αιρετοί και εκπρό-
σωποι της καθώς και επιστήμονες, τεχνο-
κράτες, υψηλόβαθμα στελέχη επιχει-
ρήσεων και δημοσιογράφοι.
Τα BEST CITY AWARDS 2018 στόχο έχουν
να προβάλουν τις καλύτερες πρακτικές,
καινοτόμες δράσεις και εφαρμοσμένες τε-
χνολογίες οι οποίες εξασφαλίζουν καλύ-
τερη ποιότητα ζωής στους δημότες και η
αξιολόγηση των προτάσεων και των υπο-
ψηφιοτήτων έγινε από ανεξάρτητη επιστη-
μονική κριτική επιτροπή.
Ειδικά φέτος, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου
και ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης,
προτάθηκαν, αξιολογήθηκαν και τελικά
βραβεύτηκαν για δύο δράσεις και μάλιστα
σε διαφορετικές κατηγορίες, αποδεικνύον-
τας της αναγνώρισης που τυγχάνει στους
αυτοδιοικητικούς κύκλους το πολυδιά-
στατο και σημαντικό έργο της Δημοτικής
Αρχής. Ειδικότερα:
• Στην κατηγορία «Δράσεις αντιμετώπισης
και μελέτες προστασίας δημοτών από
έκτακτα περιστατικά» η Διεύθυνση Περι-
βάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Πα-
λαιού Φαλήρου κατέκτησε το Gold

βραβείο για την πρωτοποριακή δράση:
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Κουνουπιών
στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου η οποία
αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Μπενά-
κειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Την ευ-
θύνη για τον συγκεκριμένο φάκελο
υποψηφιότητας είχε η Αντιδήμαρχος Βίκυ
Ανδρικοπούλου.

• Στον πυλώνα Green City, στην κατηγο-
ρία « Κτήρια » - « Δράσεις αξιοποίηση
πράσινης & ανανεώσιμης ενέργειας» η Τε-
χνική Υπηρεσία του Δήμου Παλαιού Φα-
λήρου κατέκτησε το Silver βραβείο για την
ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και
συγκεκριμένα για την δράση: Νέο Κλειστό
Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου & Ανά-
πλαση Περιβάλλοντος χώρου 22 στρεμ-
μάτων η οποία αποτέλεσε την
σημαντικότερη παρέμβαση ανάπλασης
από Δήμο στην Νότια Αθήνα. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι στην συγκεκριμένη κατη-
γορία δεν υπήρξε Gold βραβείο οπότε
πρακτικά το συγκεκριμένο ενέχει αξία
πρώτου βραβείου. Την ευθύνη για τον
συγκεκριμένο φάκελο υποψηφιότητας
είχαν οι Αντιδήμαρχοι, Γιώργος Ασημακό-
πουλος και Γιάννης Φωστηρόπουλος.

Στην τελετή, τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου
εκπροσώπησαν οι Αντιδήμαρχοι: Βίκυ Αν-
δρικοπούλου, Γιώργος Ασημακόπουλος
και Γιάννης Φωστηρόπουλος καθώς και
υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και των
εμπλεκόμενων Διευθύνσεων (η Προϊστα-
μένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Μαρία Μπούρκουλα και η Προϊσταμένη
του Τμήματος Περιβάλλοντος, Τόνια Φύ-
κιρη).

Δύο σημαντικές διακρίσεις για 
το Δήμο Παλαιού Φαλήρου 

ΟΔήμος Παλαιού Φαλήρου συμμε-
τέχοντας στην πρωτοβουλία ΟΛΟΙ

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ & ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ δίνει
την δυνατότητα σε άτομα της τρίτης
ηλικίας από το Δήμο, να εκπαιδευτούν
δωρεάν, στη διαχείριση ηλεκτρονικών
υπολογιστών και ασφαλούς προήγη-
σης στο Διαδίκτυο.

Η δράση υλοποιείται με την στήριξη της
Κ.Ε.Δ.Ε από το Διεθνές Ινστιτούτο Κυ-
βερνοασφάλειας – CSI Institute του
οποίου ηγείται ο Αντιστράτηγος ε.α.
ΕΛ.ΑΣ. Μανώλης Σφακιανάκης και η
δράση χωρίζεται σε δύο κύκλους μα-
θημάτων ανά εκπαιδευτική σειρά με
διαφορετικούς συμμετέχοντες ανά
κύκλο εκμάθησης.

Ο εκπαιδευτικός κύκλος είναι μηνιαίος
και περιλαμβάνει 2 δίωρα την εβδο-
μάδα, ενώ η διδασκαλία των συμμετε-
χόντων υλοποιείται από εξειδικευμένο

εκπαιδευτικό προσωπικό.

Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής δράσης
απονέμονται βεβαιώσεις σπουδών για
τα άτομα που συμμετείχαν στην εκπαί-
δευση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέ-
ρον δημοτών και κατοίκων για την συγ-
κεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα μεγάλο
ενώ ήδη ο πρώτος κύκλος με 22 συμ-
μετέχοντες ολοκληρώνεται στις 19 Δε-
κεμβρίου και καταβάλλεται
προσπάθεια να υλοποιηθούν και
άλλοι.

Την ευθύνη για την οργάνωση και την
υλοποίηση του προγράμματος είχε η
Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου μας
υπό τον συντονισμό του Αντιδημάρχου
Γιάννη Φωστηρόπουλου και των συ-
νεργατών του. 

O Δήμος Παλαιού Φαλήρου συμμετέχει στη
δράση: "Όλοι μαζί μπορούμε και στη γνώση"
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Εγκρίθηκαν ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό 
Πρόγραμμα 2019 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

Εγκρίθηκαν o Προϋπολογισμός
και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2019

του δήμου Παλαιού Φαλήρου
Με 24 ψήφους υπέρ και 9 κατά, εγ-
κρίθηκαν  ο Προϋπολογισμός και το
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πα-
λαιού Φαλήρου για το έτος 2019, με
βασικούς εισηγητές τους αρμόδιους
αντιδημάρχους, Αλέξανδρο Παν-
ταζή, που ασκεί και καθήκοντα δη-
μάρχου αυτή την περίοδο
(αναπληρώνοντας τον Διονύση Χα-
τζηδάκη) και Γεώργιο Ασημακό-
πουλο, Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Μετά τις τοποθετήσεις των κ.κ. Παν-
ταζή και Ασημακόπουλου, επί των θε-
μάτων αυτών μίλησαν οι:
Κωνσταντίνος Μερκουράκης, Γιώργος
Βασιλείου, Σωτήρης Μεταξάς, Αθηνά
Λαζαρίδου, Γιάννης Τριάντος, Γιάννης
Μπίτσικας, Θεόδωρος Κανέλλος, Γιάν-
νης Φρέρης, Μαίρη Αρώνη, Αλέξαν-
δρος Κορόμηλος, Αναστασία
Αρσενίδου και Γιάννης Φωστηρόπου-
λος. 

Σε γενικές γραμμές, ο Κων. Μερκου-
ράκης χαρακτήρισε το Τεχνικό Πρό-
γραμμα ως το πλέον λιτό από κάθε
άλλη φορά, τουλάχιστον στα τελευ-
ταία αυτά χρόνια που βρίσκεται στα
δημοτικά έδρανα. "Δυστυχώς, δεν
υπάρχει κανένα μικρό ή, μεγάλο έργο
σε αυτό", είπε, ενώ αναφέρθηκε στα
Πολιτιστικά, όπου δεν έχει υπάρξει
κατά την άποψή του κάποια σοβαρή
εξέλιξη και στο κτίριο του Π.Κ. "ΦΛΟΙ-
ΣΒΟΣ", που η εικόνα του δεν είναι αι-
σθητικά καλή και ότι πρέπει να γίνουν
οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. 

Ο Γιώργος Βασιλείου, αναφέρθηκε
στα Οικονομικά, για δε το Τεχνικό
Πρόγραμμα, είπε πως, δεν είναι απλά
λίγο, αλλά πολύ λίγο και ότι, το Τ.Π.
είναι μόνο ασφαλτοστρώσεις & πεζο-
δρόμια. Για το γκαράζ, ένα έργο που
είναι στα σχέδια του Δημάρχου, Διον.
Χατζηδάκη να γίνει, είπε ότι είναι το
μεγαλύτερο ίσως από τα έργα και πως
ελπίζει να το ξεμπλοκάρουν ο δήμαρ-
χος με την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο Σωτήρης Μεταξάς, στάθηκε αρνη-
τικά  στην οικονομική πολιτική του
δήμου, επισημαίνοντας ότι, ο προς ψή-
φιση Προϋπολογισμός για το 2019,
είναι ανεφάρμοστος και, γενικά, ο κος
Δήμαρχος έχει τοποθετήσει τον πήχη
πολύ χαμηλά. Κατόπιν τούτων, θα κα-
ταψηφίσουν τόσο τον Π. όσο και το
Τ.Π.

Η εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. Αθηνά Λα-
ζαρίδου, χαρακτήρισε αντιλαϊκό τον
χαρακτήρα του "Κλεισθένη" και του
"Καλλικράτη" πριν, λέγοντας ότι, ο
Δήμος Παλαιού Φαλήρου, όπως και
όλοι οι Ο.Τ.Α., οφείλει να διεκδικεί τα
χρήματα που πρέπει να παίρνει από
την κεντρική διοίκηση του κράτους,
ώστε να μην επιβαρύνονται οι δημό-
τες. Ως προς την πρόθεση του συνδυα-
σμού τους, σχετικά με την στάση τους
στην ψηφοφορία, είπε πως δεν συμ-
φωνούν και θα είναι αρνητικοί στις ει-
σηγήσεις της Δημοτικής Αρχής.

Παρά την αρνητική στάση τους, όμως,
στην έγκριση του Π. και του Τ.Π., η
κυρία Λαζαρίδου, σε αντίθεση με ορι-
σμένους  συναδέλφους της από παρα-
τάξεις της αντιπολίτευσης,
ολοκληρώνοντας την ομιλία της, συνε-
χάρη τον Πρόεδρο των Παιδικών
Σταθμών, Στέλιο Μαυρακάκη, για το
σοβαρό και επιτυχημένο έργο που γί-
νεται στο Νομικό αυτό Πρόσωπο.

Γιάννης Τριάντος: "Δεν θα ψηφίσουμε
τίποτε". Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων
ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης
Τριάντος, όταν πήρε το λόγο. Όπως
είπε, ο Προϋπολογισμός του 2019
είναι αντίγραφο του περσινού, χωρίς
να λύνει τα προβλήματα του Δήμου, ο
οποίος έριξε το βάρος του όλα αυτά τα
χρόνια στο παραλιακό μέτωπο, ενώ
στην πόλη δεν υπάρχουν πεζοδρόμια,
δρόμοι, ούτε & πάρκινκ. Ζήτησε δε, να
γίνει πεζοδρόμιση κάποιων δρόμων
για να κυκλοφορούν με ασφάλεια οι
πολίτες και πως, το ΤΠ και ο Π δεν
μπορούν να καλύψουν τέτοιες ανάγ-
κες. Επίσης, στάθηκε σε κάποιες ατέ-
λειες & φθορές στο γήπεδο
ποδοσφαίρου και στον στίβο. 

Γιάννης Φρέρης: "Λυπάμαι, δεν θα τα
ψηφίσω". Ο ανεξάρτητος δημοτικός
σύμβουλος, εξήρε όλα τα στελέχη του
δήμου για την εργασία που έχουν
κάνει, λέγοντας πως τιμά την άρτια επι-
στημονική τους εργασία. "Σ' αυτό συμ-
φωνώ. Όμως, θα συμφωνήσω με τους
προλαλίσαντες εμού συναδέλφους της
αντιπολίτευσης, ως προς τον χειρισμό
του σχεδιασμού από την Διοίκηση.
Κατά τη γνώμη μου, χρειαζόμαστε
έναν καλύτερο σχεδιασμό, τον οποίο
δεν βλέπω να υπάρχει ούτε στον Π.
ούτε στο Τ.Π. "Λυπάμαι, αλλά δεν θα
τα ψηφίσω", είπε κλείνοντας.

Θεόδωρος Κανέλλος, Αντιδήμαρχος:
"Ρεαλισμός και όχι φανταστικά πράγ-
ματα". Μετά από όλα αυτά που ακού-
στηκαν, ο  Αντιδήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου, Θεόδωρος Κανέλλος, υπε-
ρασπιζόμενος τα προς ψήφιση αυτά
θέματα, κατηγόρησε όλες τις πτέρυγες
της αντιπολίτευσης για τον μη ρεαλι-
στικό τρόπο που τα προσεγγίζουν, ενώ
έκανε γνωστό πως, η σύνταξη του,
προς έγκριση, Προϋπολογισμού και
του Τεχνικού Προγράμματος για το
2019, έγινε με τις οδηγίες του δημάρ-
χου, Διονύση Χατζηδάκη, σε στενή συ-
νεργασία με τους αρμόδιους
Αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς, επι-
στημονικούς φορείς του Δήμου.

Αναφορικά με την απουσία του κου
Χατζηδάκη, λόγω έκτακτης ανάγκης,
είπε ότι, "ο Δήμαρχος είναι εδώ και θα
είναι γρήγορα κοντά μας".

Ως προς τα όσα ελέχθησαν από την
μειοψηφία, υπήρξε ιδιαίτερα σκληρός,
λέγοντας: "Εσείς όλοι, με αυτά που εί-
πατε, θέλετε έναν φανταστικό Προϋπο-
λογισμό και όχι έναν ρεαλιστικό.
Λυπάμαι πολύ, γιατί θα είστε και πάλι
στην πλευρά της αντιπολίτευσης μετά
τις εκλογές. Και πάλι εμείς θα είμαστε
στην Διοίκηση του Δήμου, άτομα που
έχουν αποδείξει ότι είναι άξια και
ικανά για να συνεχίσουν το μεγάλο
έργο που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα
ο επιτυχημένος Δήμαρχός μας, ο Διο-
νύσης Χατζηδάκης", είπε χαρακτηρι-
στικά,ολοκληρώνοντας την δική του
τοποθέτηση, αφού, λίγο νωρίτερα, είχε

συγχαρεί όλες τις συναρμόδιες υπηρε-
σίες του Δήμου τους και τους Αντιδη-
μάρχους, Αλέξ. Πανταζή & Γιώργο
Ασημακόπουλο.

Όμως, εκτός του κου Κανέλλου, από
την πλευρά της πλειοψηφίας μίλησε ο
Αλέξανδρος Κορόμηλος, ο οποίος
αποσαφήνισε κάποια πράγματα σχε-
τικά με την σύσταση τόσο του Προ-
ϋπολογισμού όσο και του Τεχνικού
Προγράμματος, όπως και ο Αντιδή-
μαρχος Παιδείας, Αθλητισμού & Πρό-
νοιας, Γιάννης Φωστηρόπουλος, που
υπεραμύνθηκε των θέσεων της Διοίκη-
σης, εστιάζοντας περισσότερο στο ζή-
τημα της Πρόνοιας και στις
πρωτοβουλίες της Υπηρεσίας, αναφέ-
ροντας τις πολυσχιδείς δράσεις της Δη-
μοτικής Αρχής, απαντώντας έτσι στα
όσα είχε πει αρκετά πριν ο δημοτικός
σύμβουλος της αντιπολίτευσης, Γιάν-
νης Μπίτσικας.

Για την ακρίβεια, ο κ. Φωστηρόπουλος
σημείωσε κάποιες από τις "Δράσεις"
αυτές, όπως του Συλλόγου "ΑΛΜΑ",
των SPECIAL OLYMPICS, του Συλλό-
γου Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών κ. α., λέγοντας πως είναι άδικο
να ακούγεται ότι ο Δήμος δεν ενδιαφέ-
ρεται για τα ΑμΕΑ. Σχετικά με το
Ίδρυμα "Στέγη θηλέων Άγιος Αλέξαν-
δρος" που λειτουργεί στα γεωγραφικά
- διοικητικά όρια του δήμου Π. Φαλή-
ρου, είπε πως, ότι αφορά στα οικονο-
μικά του & τους μισθούς του
προσωπικού ή, άλλα προβλήματα που
παρουσιάζονται εκεί, αυτά δεν είναι
στην αρμοδιότητα του δήμου, αλλά
της Περιφέρειας και ως εκ τούτου, τα
όποια παράπονα ή, απαιτήσεις του
Ιδρύματος πρέπει να απευθύνονται
στην Περιφέρεια Αττικής.

Γιάννης Γουλιέλμος: "Για τη Στέγη
Θηλέων, η Δικαιοσύνη μας έχει πι-
στοποιήσει, το Κράτος όχι!"

Εξόχως σημαντικά, αλλά και αρκούν-
τως αποκαλυπτικά τα όσα ανέφερε,
τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και
στην δήλωση που μας έκανε, ο επί
σειρά ετών, δημοτικός σύμβουλος της
πλειοψηφίας, Γιάννης Γουλιέλμος, ο
οποίος, μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει
Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου Παλαιού Φαλήρου.

Είπε λοιπόν, ο κος Γουλιέλμος τα εξής:
"Από το 2010 που μπήκαμε στα μνη-
μόνια, οι επιχορηγήσεις των Ν.Π.Δ.Δ.,
όπως είναι και η Στέγη Θηλέων " Άγιος
Αλέξανδρος", έπρεπε να επιχορηγείται
από την Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν
πιστοποίησης του εν λόγω ιδρύματος. 

Όταν λοιπόν, πήγαμε να πιστοποι-
ηθούμε, οι αρμόδιοι εκεί, δημόσιοι
υπάλληλοι, μας ζήταγαν να έχουμε
ψυχολόγο, και κάποιες άλλες, διάφο-
ρες ειδικότητες. Εμείς, λόγω οικονομι-
κής στενότητας, δεν μπορούσαμε να
ανταπεξέλθουμε, αλλά, επικουρικά,
μας έδωσε ψυχολόγο η Νέα Σμύρνη,
ενώ γιατρό εθελοντή, είχαμε από το

Δήμο Παλαιού  Φαλήρου. Όμως, μας
είπαν πως δεν θέλανε εθελοντές, αλλά
μόνιμο προσωπικό, με προφανή
σκοπό να μην πιστοποιούνται τα Ιδρύ-
ματα και να μη δίνουν τις επιχορηγή-
σεις. 

Όταν καταφέραμε και τα βρήκαμε όλα
αυτά, τότε μας είπαν ότι είναι λίγος ο
αριθμός των παιδιών που έχουμε και
ότι είναι ασύμφορη η λειτουργία του
Ιδρύματος. 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να πούμε
πως, στην "Στέγη" φιλοξενούνται παι-
διά τα οποία είναι κακοποιημένα και
στέλνονται  σε μας, με εντολή Εισαγγε-
λέως, ο οποίος έχει τη "Στέγη" στη
λίστα με τα Ιδρύματα, ξέροντας που τα
στέλνει κάθε φορά. 

Εδώ έχουμε το οξύμωρο και ακατα-
νόητο εν πολλοίς,  να μας έχουν πι-
στοποιήσει - αναγνωρίσει και να
συνεργάζονται μαζί μας οι Δικαστικές
& Εισαγγελικές Αρχές, οι φορείς της
Δικαιοσύνης δηλαδή, ενώ το Κράτος
όχι!!

Μετά από όλη αυτή την κατάσταση,
το Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης,
βάζοντας χρήματα πολλές φορές από
την τσέπη του, πληρώνει το ΙΚΑ και
μένει σε καθυστέρηση μόνο η μισθο-
δοσία του προσωπικού, μέρος του
οποίου λειτουργεί με 24ωρες βάρδιες. 
Επίσης, σε όλη αυτή την προσπάθεια,
έχουμε τις ευγενείς χορηγίες ιδιωτών
και συλλόγων και έτσι η "Στέγη" των
άτυχων αυτών κοριτσιών, κατορθώνει
να επιβιώνει μέχρι σήμερα και να προ-
σφέρει οικογενειακή θαλπωρή, τροφή,
ένδυση, υπόδηση, ψυχαγωγία, μόρ-
φωση, η οποία φθάνει ακόμη και σε
ανώτατο επίπεδο επιστημονικών σπου-
δών, καθώς και σε πλήρη οικογενει-
ακή αποκατάσταση, αφού στη
συνέχεια αποκτούν και δική τους οικο-
γένεια.
Έχοντας αντιμετωπίσει όλα αυτά τα
προβλήματα λοιπόν, ζητήσαμε από το
Δήμο Παλαιού Φαλήρου να μας δώσει
επιχορήγηση, γιατί εδώ και δύο χρόνια
όλα τα Ιδρύματα και τα σχολεία μετα-
φέρθηκαν στις αρμοδιότητες των
δήμων, ώστε να καλύπτεται τουλάχι-
στον η μισθοδοσία. 
Γιατί, με αυτό τον τρόπο, ανταποκρινό-
μενος ο δήμος μας, δείχνει σε όλο τον
κόσμο ότι, δεν είναι πρώτος μόνο στην
ανάπλαση και τον εξωραϊσμό του πα-
ραλιακού μετώπου που, πράγματι, έχει
γίνει πρότυπο σε όλη την Ελλάδα,
αλλά και στα Ιδρύματα αυτής της μορ-
φής, που βρίσκονται εντός των δικών
του γεωγραφικών & διοικητικών
ορίων". 

Ολοκληρώνοντας, να σημειώσουμε
πως, σε όλη τη διάρκεια της συνεδρία-
σης, παρόντα ήταν όλα τα αρμόδια, Δι-
ευθυντικά, στελέχη των Οικονομικών
& Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου
[ΦΩΤΟ]. Συγκεκριμένα & από αριστερά
οι: Γιώργος Βασης, Δήμητρα Μαγγίνα,
Αννίτα Δεκουλάκου, Μυρτώ Παπαδο-
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Άρωμα Ελλάδας αποπνέουν
οι εορταστικές εκδηλώσεις

της Μαρίνας Φλοίσβου, στο Πα-
λαιό Φάληρο, τα φετινά Χρι-
στούγεννα. Για πρώτη φορά,
περισσότερες από 30 διαφορετι-
κές δραστηριότητες για μικρούς
και μεγάλους σε 12 διαφορετικές
ημέρες, θα βάλουν τους επισκέ-
πτες της Μαρίνας σε γιορτινό
κλίμα και θα τους ξεναγήσουν
στα Χριστουγεννιάτικα έθιμα και
τις παραδόσεις διαφόρων περιο-
χών από όλη την Ελλάδα. Οι εκ-
δηλώσεις ξεκίνησαν με μια
μεγάλη γιορτή την Κυριακή 9
Δεκεμβρίου και θα κρατήσουν
έως και τα Θεοφάνεια. 

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της
Μαρίνας Φλοίσβου άνοιξε για
πρώτη φορά τις πύλες του στις
15:00, την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου.
Με ανιματέρ, face painting, ξυλο-

πόδαρους και ξωτικά μικροί και
μεγάλοι επισκέπτες απασχολήθη-
καν και διασκέδασαν, ενώ στις
17:00 ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κα-
λωσόρισε τους επισκέπτες στην
εορταστική εκδήλωση, αναλαμβά-
νοντας τον ρόλο του παρουσια-
στή. 

Αυτή τη βραδιά έμαθαν όλοι πως
ο μικρός Φλοίσβος έπεισε τον
Άγιο Βασίλη να ξεκινήσει το ταξίδι
του από την ομορφότερη μαρίνα
του κόσμου, ο οποίος έκανε μία
φαντασμαγορική είσοδο-έκπληξη.
Μαζί φωταγώγησαν το Χριστου-
γεννιάτικο δέντρο, ενώ εντυπω-
σιακά βεγγαλικά έλαμψαν στον
ουρανό της Μαρίνας! Η Χορωδία
Παλαιού Φαλήρου ταξίδεψε τους
επισκέπτες με παραδοσιακά μου-
σικά ακούσματα από όλη την Ελ-
λάδα, οι Art Of Soul έδωσαν ένα
χορευτικό ρεσιτάλ σκορπίζοντας

κέφι σε όλους, ενώ ο Ηλίας Βρετ-
τός απογείωσε τη διασκέδαση
κλείνοντας την έναρξη των εκδη-
λώσεων με ένα πλούσιο μουσικό
show. 

Αξίζει να σημειωθεί πως την ημέρα
έναρξης των εκδηλώσεων οι επι-
σκέπτες της Μαρίνας είχαν την ευ-
καιρία να βρουν από τις 10:00 έως
τις 21:00, το Χριστουγεννιάτικο
Bazaar του τοπικού Συλλόγου
ΑΛΜΑ, από το οποίο μπορούσαν
να αγοράσουν τα δώρα και γού-
ρια τους για τις γιορτές.

Κάθε μία από τις 12 ημέρες εκδη-
λώσεων θα είναι και αφιερωμένη
και σε ένα διαφορετικό γεωγρα-
φικό διαμέρισμα με τοπικά έθιμα,
παραδόσεις και δραστηριότητες.
Στη διάρκεια των εορταστικών εκ-
δηλώσεων μικροί και μεγάλοι
φίλοι θα μπορούν να απολαύ-
σουν παραδοσιακά παιχνίδια, ερ-
γαστήρια ξωτικών, Xmas Face Art,
κυνήγι θησαυρού, παραμύθια
από όλη την Ελλάδα, θέατρο
σκιών και Καραγκιόζη, μαθήματα
ταχυδακτυλουργικών, Bubble
show, μπαλονοκατασκευές και
πολλές πολλές ακόμη δραστηριό-
τητες που θα καλύψουν τα διαφο-
ρετικά γούστα όλων των
επισκεπτών. 

Υποστηρικτές των Χριστουγεννιά-
τικων Εκδηλώσεων της Μαρίνας
Φλοίσβου είναι η Ελληνική Ναυα-
γοσωστική Ακαδημία Ε.Ν.ΑΚ. και
ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φα-
λήρου. 
Αυτά τα Χριστούγεννα θα ζήσουμε
τη μαγεία μαζί!

“Χριστούγεννα... αλά Ελληνικά” στη Μαρίνα Φλοίσβου
Ξεκίνησε η φαντασμαγορική γιορτή

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Μαρίνας Φλοίσβου άνοιξε με ανιματέρ, face painting, ξυλοπόδαρους και ξωτικά μικροί και μεγάλοι επισκέπτες απασχολήθηκαν και
διασκέδασαν, ενώ  ο Δημήτρης Ουγγαρέζος καλωσόρισε τους επισκέπτες στην εορταστική εκδήλωση, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του παρουσιαστή. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Μαρίνας Φλοίσβου Σταύρος Κατσικάδης ο
άγιος Βασίλης και τα ξωτικά καλοσωρίζουν τους επισκέπτες της Μαρίνας. 

Το εργαστήρι των ξωτικών στο χριστουγεννιάτικο χωριό της Μαρίνας. 

Οι Ημέρες Εκδηλώσεων αναλυτικά:

- Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018: Η μεγάλη Έναρξη!
- Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018: Χριστούγεννα στη Θράκη 
- Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018: Χριστούγεννα στην Πελοπόννησο
- Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018: Χριστούγεννα στην Ήπειρο
- Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018: Χριστούγεννα στη Θεσσαλία
- Παραμονή Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου 2018: Χριστούγεννα και
κάλαντα!
- Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 2018: Χριστούγεννα στην Ελλάδα!
- Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018: Χριστούγεννα στη Στερεά Ελλάδα
- Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018: Χριστούγεννα στη Μακεδονία
- Παραμονή Πρωτοχρονιάς 31 Δεκεμβρίου 2018: Πρωτοχρονιάτικα
κάλαντα! 
- Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου 2019: Πρωτοχρονιά στην Ελλάδα!
- Θεοφάνεια 6 Ιανουαρίου 2019: Θεοφάνεια στη νησιωτική Ελλάδα 



Με καθαρή ευθύνη της αντιπολίτευσης
οι "παρατασιούχοι" στο δήμο Αλίμου

έμειναν ξεκρέμαστοι απόψε και οδηγούνται
στην έξοδο από την εργασία τους λίγο πριν
τις γιορτές και νωρίτερα από το προβλεπό-
μενο, αφού δεν ανανεώθηκε η εντολή στο
δήμαρχο για την παραμονή τους. 

Τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη
ήταν η επανασυζήτηση του θέματος για την
εκ νέου εντολή στο Δήμαρχο να παραμεί-
νουν οι εργαζόμενοι αυτοί έως και τις 27
Δεκεμβρίου στην εργασία τους. 

Το θέμα είχε αναβληθεί στο προηγούμενο
συμβούλιο κατόπιν αιτήματος της Κυριακής
Καμαρινού "Λαϊκή Συσπείρωση" (ΚΚΕ) και
της παράταξης "Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι"
της Ελένης Μπελιά (ΣΥΡΙΖΑ) προκειμένου

να διαβουλευτούν μεταξύ τους και να φέ-
ρουν στο σημερινό συμβούλιο δική τους
πρόταση για την αντιμετώπιση του θέματος. 

Το γεγονός ότι κανείς τελικά από την αντι-
πολίτευση δεν ήθελε να συζητήσει το θέμα
και να ψηφίσει, φάνηκε αφού λίγο πριν συ-
ζητηθεί αυτό, οι δημοτικοί σύμβουλοι της
αντιπολίτευσης, πλην Βαγγέλη Ευαγγελίου
& Γιάννη Πέτσα, αποχώρησαν, ενώ οι τρεις
κυρίες [ΣΥΡΙΖΑ], δημοτικοί σύμβουλοι
Μπελιά, Γιαννούτσου, Αθανασοπούλου,
παρέμειναν μεν, αλλά με έναν καθαρά προ-
σχηματικό τρόπο, δήλωσαν "παρών",
χωρίς να καταθέσουν πρόταση για την
οποία είχαν ζητήσει αναβολή στο προ-
ηγούμενο συμβούλιο. 

Πέρα, όμως, από την αποχώρηση της αντι-

πολίτευσης, αυτό που εξόργισε τον δή-
μαρχο Ανδρέα Κονδύλη ήταν τα ειρωνικά
χαμόγελα από την πλευρά της παράταξης
"Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι", που εκπρο-
σωπείται από τις τρεις προαναφερθείσες κυ-
ρίες. 

"Αν δεν πάρουμε απόφαση απόψε, αυτοί οι
άνθρωποι αύριο θα είναι άνεργοι" είπε και
χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της αντιπολί-
τευσης "απαράδεκτη" και "πολιτικό αί-
σχος"  και τους ίδιους "θεομπαίχτες", που
πρέπει να ντρέπονται, γιατί κοροϊδεύουν και
εμπαίζουν το δημοτικό συμβούλιο και φά-
νηκε πολύ καλά ότι η ευαισθησία τους,
όπως είπε, για τους εργαζόμενους, εξαντ-
λείται στα λόγια και πρόθεσή τους είναι να
κάνουν μόνον αντιπολίτευση στη δημοτική
αρχή.

"Η λαλίστατη για όλα τα άλλα, κυρία Μπε-
λιά, η οποία είχε λόγο επί παντός επιστητού
όλη αυτή την ώρα, τώρα έπαθε αφωνία.
Πού είναι η πρόταση της παράταξής της που
υποτίθεται ότι θα έφερνε σήμερα" είπε.
"Αυτή είναι η ευαισθησία τους για τους ερ-
γαζόμενους"; 

Τέλος, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του
συλλόγου των εργαζομένων Δ. Γεωργακό-
πουλος πρότεινε να λάβει το δημοτικό συμ-
βούλιο - όσοι απέμειναν - και ο ίδιος την
ευθύνη για την παραμονή των εργαζομέ-
νων, αυτό δεν έγινε δεκτό και η συνεδρίαση
έληξε χωρίς να ληφθεί απόφαση. 

Από την πλευρά, της Κυριακής Καμαρινού,
που δεν ήταν παρούσα λόγω ασθένειας,
εστάλη επιστολή με έγγραφη πρόταση.  
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Με ευθύνη της αντιπολίτευσης ξεκρέμαστοι
οι “παρατασιούχοι” στον Άλιμο 

Αντιπαράθεση Κονδύλη - Ορ-
φανού στο Δημ. Συμβούλιο

Όσο περνάει ο καιρός και πλησιά-
ζουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές

του προσεχούς Μαϊου, τόσο βλέπουμε,
όχι από όλους ασφαλώς, αλλά από ορι-
σμένους επικεφαλής συνδυασμών της
αντιπολίτευσης, να προσπαθούν, με κάθε
τρόπο, να σκληραίνουν την στάση τους
απέναντι στην Διοίκηση και ιδιαίτερα
στον Δήμαρχο, Ανδρέα Κονδύλη, ο
οποίος δείχνει όμως να μην πτοείται, ενώ
παράλληλα με σαφή επιχειρήματα δίνει
τις απαντήσεις του. 

Αυτή η τακτική της όξυνσης και της επιθετι-
κότητας από την πλευρά ορισμένων δημο-
τικών συμβούλων, που την είδαμε και στο
τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, δημιουργεί
άσχημη εικόνα και μια ατμόσφαιρα κάθε
άλλο παρά πολιτισμένη. 

Συγκεκριμένα, με τα όσα είπε ο τέως δή-
μαρχος κος Ορφανός, όχι μόνο στην πρό-
σφατη συνεδρίαση της Τετάρτης 5
Δεκεμβρίου 2018 αλλά, και γενικά όλο
αυτό τον καιρό, για διάφορα θέματα του
Δήμου, όπως για παράδειγμα τον διαγωνι-
σμό για την αντικατάσταση του δημοτικού
φωτισμού με LED, ο Δήμαρχος κος Κονδύ-
λης τον κατηγόρησε δημοσίως ότι, δεν
κάνει τίποτε άλλο από το λασπολογεί και
να συκοφαντεί με συνεχή ψεύδη την Δημο-
τική Αρχή. " Τα όσα λέτε είναι λάσπη και
να είστε σίγουρος πως, αυτή η λάσπη θα
γυρίσει πάνω σας κε Ορφανέ", του είπε κά-
ποια στιγμή.

Βλέποντας και ακούγοντας όλα αυτά, ο δη-
μοτικός σύμβουλος της παράταξης του κου
Ορφανού, Νίκος Παπανικολάου, παίρνον-
τας τον λόγο, ούτε λίγο ούτε πολύ, και
προς τιμή του, έδειξε να διαφοροποιείται
από τις θέσεις του αρχηγού του, όταν είπε:
" Είχα να πω κάποια πράγματα απόψε,
όμως, δεν θα μιλήσω, γιατί  τα όσα συνέ-
βησαν πριν, δεν συνάδουν με τις αρχές και
τον πολιτικό μου πολιτισμό".

Ο Δήμαρχος, Ανδρέας Κονδύλης, συμφώ-
νησε μαζί του και τον παρακάλεσε να συμ-
βουλέψει τον επικεφαλής του συνδυασμού
τους να μην συμπεριφέρεται με τον άσχημο
τρόπο που το κάνει και να σταματήσει να
λέει ψέμματα και να παραπληροφορεί τον
κόσμο, κάτι το οποίο υιοθέτησε και η Αντι-
δήμαρχος Οικονομικών Δώρα Σύρμα. 

Βέβαια, και λίγο πριν σταματήσουν όλα
αυτά, είχαμε άλλη μία οξεία αντιπαράθεση,
όταν σε μία τοποθέτηση της κας Γιαννού-
τσου για κάποιο θέμα, παρενέβη ο Δήμαρ-
χος. Στο σημείο αυτό, ακούστηκε ο κ.
Ορφανός να λέει στον δήμαρχο: " Γιατί
μιλάς εσύ. Τώρα κάνεις και τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου;", για να πάρει
την απάντηση: "Κι εσείς τι είστε κε Ορφανέ,
δικηγόρος της κας Γιαννούτσου;" Και
επειδή η μία κουβέντα έφερε την άλλη, ο
Δήμαρχος απευθυνόμενος στον κο Ορ-
φανό, του είπε: "Βλέπω με ποιό τρόπο θέ-
λετε να πάμε στις εκλογές. Όμως, να ξέρετε
ότι θα είστε ο υποψήφιος του οχετού και
του βούρκου!".Επίθεση στο δημαρχείο του

Αλίμου πραγματοποίησαν
μέλη της αναρχικής συλλογικό-
τητας Ρουβίκωνας στις 6 το

πρωί της Δευτέρας.

Περίπου 10 άτομα συμμετείχαν
στην επίθεση, πέταξαν μπογιές
στο κτίριο και έσπασαν τζαμα-
ρίες. Εγιναν δύο προσαγωγές.
Με κείμενο που ανήρτησαν στο
athens.indymedia υποστηρί-
ζουν ότι η επίθεση αυτή έγινε
με αφορμή το θάνατο του οδη-
γού απορριμματοφόρου του
δήμου στις 16 Νοεμβρίου στη
λεωφόρο ΝΑΤΟ και αναφέ-
ρουν:
«Oι 6μηνες ή οι 8μηνες συμβά-
σεις είναι παγιωμένο καθεστώς
σε όλους τους δήμους και πως
το προσωπικό είναι μόνιμα ελ-

λιπές». 
«Η αδιαφορία δημαρχαίων και
λοιπών παρατρεχάμενων για
την ασφάλεια ή τις συνθήκες
δουλειάς είναι κανόνας στους
περισσότερους δήμους, χωρίς
ο Αλιμος να αποτελεί εξαί-
ρεση», αναφέρεται, μεταξύ
άλλων, στην ανακοίνωση. 
Παράλληλα, αναφέρουν ότι «η
σημερινή ενέργεια μας εντάσ-
σεται στην 1η παγκόσμια ημέρα
δράσης στην οποία συμμετέ-
χουμε μαζί με άλλες αναρχικές,
αυτόνομες & αντιεξουσιαστικές
ομάδες από 15 χώρες, σε πάνω
από 60 πόλεις σε ολόκληρο
τον κόσμο». 

Επίθεση του Ρουβίκωνα στο δημαρχείο Αλίμου 
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος
για 4η συνεχόμενη χρονιά

έγινε η έναρξη της εορταστικής πε-
ριόδου των Χριστουγέννων στο
Δήμο Αλίμου στην αγορά της Θου-
κυδίδου. 

Ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, δη-
μοτικοί σύμβουλοι και ο κόσμος που
πήρε μέρος στη γιορτή, επιβιβάστη-
καν στο τραινάκι τον Ρούντολφ και
έκαναν τη διαδρομή μέχρι την Πλα-
τεία Καραϊσκάκη στο χριστουγεννιά-
τικο χωριό στην "Παραμυθούπολη",
όπου κήρυξε την έναρξη των εκδη-
λώσεων. 

Νωρίτερα ο Δήμαρχος ευχήθηκε
στους καταστηματάρχες της αγοράς,
και στους πολίτες και άκουσε κά-
λαντα από τη χορωδία του Γ' ΚΑΠΗ
και χριστουγεννιάτικα τραγούδια.  
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα διαρ-
κέσουν έως και τις 6 Ιανουαρίου και
μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευ-
καιρία να διασκεδάσουν με παιχνίδια,
χορούς, τραγούδια, έθιμα, θεατρικές
παραστάσεις, ξεναγήσεις σε εικαστική
έκθεση, εργαστήρια, κατασκευές, πα-
ραμύθια, εορταστικά δρώμενα και
πολλές πολλές εκπλήξεις από τον
Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά του!
Εφέτος, ένα ΚΑΡΟΥΖΕΛ θα στροβιλί-

ζεται στην πλατεία Καραϊσκάκη
(Κλούβα), όσο ο Ρούντολφ το τρε-
νάκι θα κάνει τις βόλτες του από τη
μια άκρη της πόλης στην άλλη. Όλα
δωρεάν, για να έχουν όλα τα παιδιά
του Αλίμου χαρούμενες γιορτές!
Φωτ. Από αριστερά: Αρτέμης Καραμα-
λέγκος, Κων/να - Θεοδώρα Γκόνη,
Αναστασία Σιμητροπούλου, Ντόρα Δα-
νοχρήστου & Στράτος Αστεριάδης, με
τον Ρούντολφ και την παρέα του,
μπροστά στο φακό του "V".

Χριστούγεννα στον Άλιμο 
Το τραινάκι ο Ρούντολφ και τα κάλαντα του δημάρχου 

Τα κάλαντα του Δημάρχου από
τη χορωδία του ΚΑΠΗ  

Καλήν εσπέρα δήμαρχε 
μέσ' από την καρδιά μας 
και στους αντιδημάρχους μας 
να βρίσκεστε κοντά μας. 

Όλοι μαζί για ένανε
με κόμπο στο μαντήλι 
κι οι ψηφοφόροι να 'χουνε 
για δήμαρχο Κοντύλη 

Κάθε γωνία στα ΚΑΠΗ
όποτε κι αν θα πάτε 
σας περιμένει ανθρωπιά 
αυτό μην το ξεχνάτε 

Χρόνια καλά 
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