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Γιορτή Παιδείας και εορτασμός των Τριών Ιεραρχών
στο Παλαιό Φάληρο

Φαληρικό Καρναβάλι και
Κούλουμε με φαντασία
και χαρά

Μ

Α

ε αφορμή την γιορτή των Τριών
Ιεραρχών, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και το Γραφείο Παιδείας πραγματοποίησαν την ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ , στον πολυχώρο του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου.
στη σελ. 3

ποκριάτικη συνάντηση στην οδό
Αγίου Αλεξάνδρου από Πλειάδων
έως Σειρήνων και παρέλαση μέχρι τη
Πλατεία Φλοίσβου , για το καρναβάλι,
δίνει και φέτος ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.
σελ.4

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης

Ο Διον. Χατζηδάκης
τίμησε τον Λυκειάρχη
Γιώργο Ν. Λαζαρίδη

Αυτοδιοικητικούς δρόμους ανοίγει
ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος
Α

υτοδιοικητικούς δρόμους ανοίγει ο
Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης με τις συνεχείς παρεμβάσεις του που
έχουν βελτιώσει ραγδαία την καθημερινότητα των συμπολιτών του.

σελ. 2

Με ελάχιστα χρήματα στο ταμείο του,
καθώς δεν έχει τα έσοδα άλλων πλούσιων
δήμων, κατάφερε να υλοποιήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις και να παράξει
ένα τεράστιο έργο αναμόρφωσης της
πόλης.
Επιπλέον, εκτός από την αναγέννηση της
πόλης, καταγράφει αξιοσημείωτη διοικητική αποτελεσματικότητα. Έλυσε προβλήματα που χρόνιζαν στο Δήμο και ξεπέρασε
γραφειοκρατικούς σκοπέλους ιδρύοντας
δομές που προκάτοχοί του ούτε καν άγγιξαν.

Αιχμές του Διονύση Χατζηδάκη για την επέκταση του
Τραμ και το Ελληνικό

σελ.7

Το έβαλαν στα πόδια δημοτικοί
σύμβουλοι του Αλίμου

Γ

ια την αρνητική του θέση σχετικά με την επέκταση του Τραμ,
αλλά και για την επένδυση του
Ελληνικού μίλησε ο δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε η
Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέμα της οποίας ήταν η Αττική παραλία, η τουριστική της
ανάπτυξη και ο ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
σελ. 4

Μ

σελ. 6

προστά σε μια εξέλιξη που
μάλλον δεν την περίμεναν
βρέθηκαν απόψε οι δημοτικοί
σύμβουλοι της αντιπολίτευσης
στον Άλιμο. Εκεί που, όπως κατήγγειλε ο δήμαρχος Ανδρέας
Κονδύλης, περίμεναν ότι θα γινόταν πάλι φασαρία με τους εργαζόμενους της καθαριότητας
στο δημοτικό συμβούλιο, βρέ-

θηκαν με... τα χέρια στην κυριολεξία άδεια.
Και βρέθηκαν στην κυριολεξία με
τα χέρια άδεια, γιατί η συμφωνία
της δημοτικής αρχής, με την ΠΟΕ ΟΤΑ και τους εργαζόμενους του
Δήμου την ίδια μέρα, ήταν κάτι
που προφανώς δεν είχαν υπολογίσει.
σελ. 5
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Ο Διον. Χατζηδάκης τίμησε
τον Λυκειάρχη Γιώργο Ν. Λαζαρίδη

"Είμαστε μια ωραία
ατμόσφαιρα"...
Γράφει
η Εύη Κονταρίνη

Κ

ι ενώ το "σκάνδαλο Novartis"
και τα όσα έγιναν στη Βουλή
τελευταία, μονοπώλησαν τη δημοσιογραφική επικαιρότητα, το
θέμα των Σκοπίων αλλά και μία
σειρά άλλων θεμάτων εξελίσσονται ραγδαία.
Το σκοπιανό στη χώρα μας μετά
την κορύφωση των συλλαλητηρίων και παρά το ηχηρότατο μήνυμα που μετέφερε προς την
κυβέρνηση, για τη μη χρήση του
όρου Μακεδονία από τη γειτονική
χώρα, εξελίσσεται σε επίπεδο συνομιλιών έτσι όπως το είχε εξ
αρχής δρομολογήσει το υπουργείο εξωτερικών. Δηλαδή, με τη
χρήση της λέξης "Μακεδονία"
στην ονομασία των Σκοπίων και
από κοντά κάποιο προσδιορισμό,
έτσι για να χρυσωθεί το "χάπι",
ένθεν κακείθεν
Στη γειτονική χώρα ξηλώνονται πινακίδες των δρόμων με το όνομα
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το αεροδρόμιο αλλάζει όνομα και γίνεται Διεθνές Αεροδρόμιο των
Σκοπίων και η Μέρκελ καλωσορίζει τον σκοπιανό πρωθυπουργό
αποκαλώντας τον "Μακεδόνα".
Το γεγονός ότι όλοι επείγονται να
δώσουν λύση, οποιαδήποτε κι αν
είναι αυτή στο πρόβλημα των Σκοπίων, είναι πασιφανές. Από την
Αμερική και το ΝΑΤΟ μέχρι την
Ελληνική κυβέρνηση, ο καθένας
για τους δικούς του λόγους.
Η Τουρκία στα πλαίσια της αποθράσυνσής της, μπλόκαρε το γεωτρύπανο στα χωρικά ύδατα της
Κύπρου απαιτώντας ευθέως κομμάτι από την πίτα του γεωφυσικού
της πλούτου και ο Αλβανός πρωθυπουργός ξεσάλωσε κι αυτός,
εγείροντας διάφορες απαιτήσεις
κατά το γνωστό "στην αναμπουμπούλα, ο λύκος χαίρεται", όχι ότι
είναι "λύκος" ο Έντι Ράμα, αλλά
παίρνει μαθήματα από το μέντορά
του τον Ερντογάν, που με την επιθετική πολιτική που εφαρμόζει, σε
αντίθεση με την Ελλάδα που
πάντα παίζει στην άμυνα, όλο και
κάτι κερδίζει.
Στο εσωτερικό τώρα, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για τα κόκκινα τραπεζικά δάνεια ξεκίνησαν
την Τετάρτη που μας πέρασε με 70
ακίνητα στο ηλεκτρονικό σφυρί,
ενώ την επόμενη Τετάρτη, ο αριθμός αυτός φουσκώνει και φτάνει
στο 260, με το ρυθμό να εντατικοποιείται, αφού οι πλειστηριασμοί
αποτελούν προαπαιτούμενο των
δανειστών για να κλείνουν οι αξιολογήσεις, που θα φέρουν πιο
κοντά την κυβέρνηση στο αφήγημά της για έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο.

Τώρα τι είδους έξοδος θα είναι
αυτή, οι απόψεις διίστανται. Η κυβέρνηση θέλει "καθαρή" έξοδο,
χωρίς επιτήρηση, ο Στουρνάρας
προτρέπει να υπάρξει κάποιου είδους προστασία από την ΕΕ και ο
Ρέκλινγκ διεμήνυσε στους κυβερνώντες να μην κάνουν όνειρα θερινής νυχτός.
Κατά τα άλλα, την ώρα που η
Μέρκελ αποκαλούσε τον Ζάεφ
"Μακεδόνα" πρωθυπουργό, ο
οίκος Μoody's αναβάθμισε κατά
δύο βαθμίδες το αξιόχρεο της
χώρας βάζοντας μας σε σκέψεις
πως υπάρχει ένα υπόγειο "αλισβερίσι", "μου δίνεις σου δίνω"
δηλαδή.

Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης δίνει την τιμητική πλακέτα στον Λυκειάρχη (αριστερά) και δεξιά ο ίδιος στο
χαιρετισμό του.

Πόσα είναι διατεθειμένος να δώσει
ο Τσίπρας για να εξυπηρετήσει
πρωτίστως τους σκοπούς του,
αυτό θα φανεί το αμέσως επόμενο
διάστημα. Και στα ελληνοτουρκικά και στα ελληνοσκοπιανά και
στα ελληνοαλβανικά.
Στην καθημερινότητά του ο Έλληνας πολίτης προσπαθεί να βγάλει
το μήνα και τις υποχρεώσεις του,
που γίνονται κάθε μέρα που περνά
όλο και μεγαλύτερες, βλέπει το
καλάθι κάθε φορά που πηγαίνει
σούπερ μάρκετ να γεμίζει όλο και
λιγότερο, να κοστίζει όμως ακριβότερα και τον εφιάλτη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τα
χρέη του στην Εφορία να πλησιάζει απειλητικά, αφού από 1ης του
Μάη οι κυβερνώντες είπαν πως θα
πλειστηριάζουν τα υπάρχοντα των
πολιτών αν δεν εξοφλούν τα χρέη
στο Δημόσιο.
Ο Γιώργος Τράγκας ωρίεται κάθε
πρωί από ραδιοφώνου κατά του
Τσίπρα, σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης και ικανοποίησης σ' αυτούς
που δεν τον πίστεψαν και δεν τον
ψήφισαν, ακούγοντάς τον να τον
αποδομεί καθημερινά, αφού ο πολύπειρος δημοσιογράφος ήταν
από εκείνους που αν όχι τον στήριξαν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, του έκαναν κριτική "εξ
απαλών ονύχων". Το ότι ο ίδιος
αυτοχαρακτηρίζεται ως "καραμανλικός" και η Καραμανλική πτέρυγα της Ν.Δ. κατηγορείται ότι
διατηρεί υπόγεια νήματα σύνδεσης με την κυβέρνηση του Αλέξη
Τσίπρα μάλλον θα... είναι σύμπτωση.
Στα τηλεοπτικά σαλόνια από την
άλλη, δημοσιογράφοι των Νέων
και της Αυγής διασταυρώνουν τα
ξίφη τους, με τους δεύτερους να
προσπαθούν να καθαγιάσουν το
έργο της κυβέρνησης και γενικά
"είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα"
όπως θα έλεγε και ο αείμνηστος
Ντίνος Ηλιόπουλος.

Τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που φέρει το όνομα του κυρίου Λυκειάρχη.

Π

αρουσία του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη, σε εκδήλωση που
συνδιοργάνωσαν, ο Τομέας Παιδείας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, αρμόδιος του οποίου είναι ο
Αντιδήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος και η Δ/νση του 1ου Λυκείου της περιοχής, από την
Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, η αίθουσα του αρχείου του εν λόγω
σχολείου, φέρει το όνομα "Γεώργιος Ν. Λαζαρίδης", ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής σ' αυτό από
6-10-1997 έως το 2001.

Η όμορφη αυτή βραδιά έκλεισε
με χορούς από την Κρήτη, κοινό
τόπο καταγωγής του δημάρχου
και του τιμηθέντος εκπαιδευτικού.
Πέραν όλων αυτών, και όπως μας
δήλωσε ο νυν Δ/ντής του Ενιαίου Λυκείου, Βασίλης Ορφανόπουλος, τόσο η αίθουσα
"Γεώργιος Ν. Λαζαρίδης", όσο
και μία σειρά άλλων έργων, ανακαίνισης και διαφόρων κατασκευών που πραγματοποιήθηκαν
σε όλο το σχολείο, έγιναν χάρη
στο ενδιαφέρον και την ουσια-

στική στήριξη του Δημάρχου κ.
Χατζηδάκη.
Τέλος, εκτός όσων ήδη αναφέραμε, το "παρών" έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της διοίκησης
και τέως αντιδήμαρχοι, Ανδρέας
Δούμας και Αλέξανδρος Κορόμηλος, ο ανεξάρτητος Γιάννης Φρέρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου
Κρητών Π. Φαλήρου, Χαράλαμπος Τσιγκουνάκης, η πρόεδρος
του Συλλόγου "Σοφία Μπεφόν",
Βούλα Σπυριδωνίδου, κ. ά.

Την ημέρα αυτή, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας στην προαναφερθείσα αίθουσα που ήταν
και θα παραμείνει το αρχείο όπου
φυλάσσονται έγγραφα του σχολείου από το 1926.
Όσοι μίλησαν, με προεξάρχοντα
τον κ. Δήμαρχο, μόνο θετικά
λόγια είχαν να πουν για τον άξιο
αυτό καθηγητή, στον οποίο ο κ.
Χατζηδάκης απένειμε και τιμητική
πλακέτα.
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Γιορτή Παιδείας και εορτασμός των Τριών
Ιεραρχών στο Παλαιό Φάληρο

Ο Δήμαρχος βραβεύει τον Χρήστο Ζαφειρόπουλο. Δίπλα τους ο Γ. Φωστηρόπουλος.

Μ

ε αφορμή την γιορτή
των Τριών Ιεραρχών,
ο Δήμος Παλαιού
Φαλήρου και το Γραφείο Παιδείας πραγματοποίησαν την
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , στον
πολυχώρο του Δημαρχείου
Παλαιού Φαλήρου, όπου:
• Βραβεύτηκαν οι πρώτοι των
πρώτων (οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων με τις μεγαλύτερες βαθμολογίες) από το
κληροδότημα Παύλου Αθανασιάδη, ένας θεσμός για την
Πόλη του Παλαιού Φαλήρου
όπου λειτουργεί ως κίνητρο
αλλά και ως στήριξη της νέας
γενιάς.
• Βραβεύτηκε ο μαθητής Χρήστος Ζαφειρόπουλος, μαθητής
με κινητικές δυσκολίες, για την
ξεχωριστή επίδοση του στις
Πανελλαδικές εξετάσεις ( εισαγωγή στην πρώτη δεκάδα της
Νομικής Αθηνών).
• Βραβεύτηκαν για την προσφορά τους, οι εκπαιδευτικοί
όλων των βαθμίδων, οι οποίοι
συνταξιοδοτήθηκαν εντός του
2017.
Την εκδήλωση τίμησε με την
παρουσία του ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης
και Παλαιού Φαλήρου κ.κ. Συμεών, ο οποίος ευλόγησε την
πίτα του Γραφείου Παιδείας
ενώ εκτός από πολιτιστικά

δρώμενα και παραδοσιακούς
χορούς από μαθητές των σχολείων, παρουσιάστηκε η ιστορία, η δράση αλλά και η
προσφορά των ενοριών και
των ιερών ναών της Πόλης
καθώς και η αρμονική και σημαντική συνεισφορά τους στο
εκπαιδευτικό έργο.
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης
στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην σημασία της Παιδείας , το νόημα της εορτής
των Τριών Ιεραρχών και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι "αν
για όλες τις κοινωνίες η Παιδεία αποτελεί λύση, για την
σύγχρονη Ελλάδα είναι ιστορική επιταγή, το μοναδικό εργαλείο και η βασική
προϋπόθεση για έξοδο από
την κρίση και επαναφορά στην
ομαλότητα".
Τόνισε επίσης ότι η Δημοτική
Αρχή έχει καταφέρει, παρόλη
την μείωση της κρατικής επιχορήγησης, οι σχολικές υποδομές της Πόλης να ξεχωρίζουν
για το επίπεδο τους και αναφέρθηκε στην αγαστή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς,
τους μαθητές και τους γονείς.
Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιάννης Φωστηρόπουλος, αναφέρθηκε
στις δράσεις της Δημοτικής
Αρχής, περιέγραψε το μεγάλο

Αριστερά. Ο Δημοτικός Σούμβουλος Γιώργος Βασιλείου βραβεύει την εκπαιδευτικό, Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγγελική Μαστρομιχαλάκη. Δεξιά. Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Ασημακόπουλος με μαθητές
του 3ου Δημοτικού Σχολείου.

Δήμαρχος και Μητροπολίτης βραβεύουν τον καθηγητή - Διευθυντή
του 2ου ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου
Χρήστο Παναγιωτόπουλο.
Αριστερά. Γιάννης Φωστηρόπουλος, Ελένη Παπαδοπούλου (μέσον), Νατάσα Παπακωνσταντίνου. Δεξιά.Ο Δήμαρχος βραβεύει την καθηγήτρια Αγγελική Ναλμπάντη - Αναστασοπούλου.

Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης
στην κοπή της πίτας.

τεχνικό πρόγραμμα που
αφορά όλα τα σχολεία της
Πόλης και τόνισε τον συντονισμό που έχει επιτευχθεί με την
σχολική κοινότητα προκειμένου τα όποια προβλήματα να
αντιμετωπίζονται άμεσα και
αποτελεσματικά.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Ζάγκα, Γιάννης Μπίτσικας, Ανδρέας Δούμας, Αλέξανδρος Κορόμηλος και ο αντιδήμαρχος Γιώργος Ασημακόπουλος.
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Φαληρικό καρναβάλι και Κούλουμα με φαντασία και χαρά
1000 χαρταετοί στα σχολεία του Π. Φαλήρου

Α

ποκριάτικη συνάντηση στην οδό
Αγίου Αλεξάνδρου από Πλειάδων
έως Σειρήνων και παρέλαση μέχρι τη
Πλατεία Φλοίσβου , για το καρναβάλι,
δίνει και φέτος ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.
Tην Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου στις 12:00,
ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, σε συνεργασία με σχολεία, με συλλόγους γονέων και
κηδεμόνων, πολιτιστικούς και αθλητικούς
συλλόγους διοργανώνει , καρναβαλική παρέλαση που θα στείλει μηνύματα αγάπης,
χαράς και κεφιού.
Το Φαληρικό καρναβάλι θα έχει φέτος ένταση, μουσική και άφθονο χορό.
Φορέστε τις στολές σας, διώξτε το άγχος,
πάρτε τη παρέα σας και ελάτε να ενώσουμε
το κέφι μας. Να κάνουμε τις πιο τρελές αποδράσεις από τη πεζή καθημερινότητα και να
δώσουμε χρώμα στη ζωή μας.
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσης Χατζηδάκης και ο αρμόδιος για την
αποκριάτικη παρέλαση Αντιδήμαρχος Παι-

δείας κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος τόνισαν,
ότι οι φετινές εκδηλώσεις έχουν μεγάλη
συμμετοχή, ελάχιστα έξοδα, υπέρμετρη
φαντασία και υψηλή εθελοντική συμμετοχή.

Την Καθαρά Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου, τα
κούλουμα θα γιορταστούν στο Πάρκο
Φλοίσβου , από τις 11:30 το πρωί.
Φέτος, για πρώτη χρονιά, ο Δήμος Παλαιού
Φαλήρου μοίρασε δωρεάν 1000 χαρταετούς με το έμβλημα του δήμου σε σχολεία

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Εκτός από το πέταγμα των χαρταετών και τα
σαρακοστιανά εδέσματα που θα προσφερθούν, θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό
γλέντι.

Αιχμές του Διονύση Χατζηδάκη για την επέκταση του Τραμ και το Ελληνικό

Γ

ια την αρνητική του θέση σχετικά με την
επέκταση του Τραμ, αλλά και για την επένδυση του Ελληνικού μίλησε ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε η
Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέμα της
οποίας ήταν η Αττική παραλία, η τουριστική
της ανάπτυξη και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αφορμή για την τοποθέτηση αυτή του Διονύση
Χατζηδάκη ήταν η αναφορά του βουλευτή Σερρών Τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών της
Ν.Δ. Κώστα Καραμανλή, σχετικά.
Συγκεκριμένα ο κ. Καραμανλής είπε πως ανάμεσα σε κάποια μεγάλα έργα που βρίσκονται στο
τραπέζι των συζητήσεων όπως η υπογειοποίηση
της Λ. Ποσειδώνος, η Σήραγγα της Ηλιούπολης κ.
ά., βρίσκεται και η επέκταση του Τραμ και πέραν
της Βούλας, μέχρι το Σούνιο.
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, υπήρξε απολύτως σαφής και αιχμηρός,

ξεκαθαρίζοντας πως δεν συμφωνεί με την επέκταση του τραμ μέχρι το Σούνιο.
Αιτιολογώντας τη θέση του αυτή είπε πως κατά
την άποψή του το έργο αυτό δεν θα έπρεπε καν
να έχει γίνει αφού ο τρόπος που έγινε ήταν εντελώς λανθασμένος.
Εξήγησε δε, λέγοντας πως, το τραμ έκανε την
πόλη του, το Παλαιό Φάληρο, τέσσερα κομμάτια και η διέλευσή του από την παραλία δημιούργησε πολλά και σοβαρά προβλήματα.
Παράδειγμα και η γραμμή στην καρδιά της Γλυφάδας.
"Η επέκταση του τραμ προς το Σούνιο θα είναι
μέγα λάθος. Όσο για το πέρασμά του από την παραλία των δήμων μας αυτό ήταν μέγα σφάλμα",
τόνισε με έμφαση καταχειροκροτούμενος από
τους παριστάμενους.

Για την επένδυση του Ελληνικού
Πέραν αυτού βέβαια, και με την ευθύτητα του

λόγου που διαθέτει, έβαλε και κάποια άλλα
πράγματα στη σωστή τους θέση, στέλνοντας ταυτόχρονα και "μηνύματα" προς ορισμένα πρόσωπα της ευρύτερης περιοχής των νοτίων
προαστίων, ιδιαίτερα μάλιστα, σε ότι αφορά την
επένδυση στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού
την οποία στηρίζει ο σημερινός Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος,
με συνέπεια και συνεχή προσπάθεια, προκειμένου να ξεκινήσουν - επιτέλους - τα έργα εκεί με
πολλαπλά οφέλη για όλους και πρωτίστως για
την ίδια τη χώρα.
Χαρακτήρισε ως "ευτυχή συγκυρία" το γεγονός
ότι, την περίοδο αυτή, στον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης βρίσκεται ένα ικανότατος Δήμαρχος, όπως, άλλωστε και στους άλλους διπλανούς δήμους της παραλίας, προτρέποντάς
τους να συνεργαστούν, αφήνοντας κατά μέρος τις
όποιες διαφορές τους ως προς την έκταση που
αντιστοιχεί στον κάθε δήμο ξεχωριστά.
Θέλοντας να δείξει την αξία της μεγάλης αυτής
επένδυσης και τον αγώνα του Δημάρχου Γιάννη

Κωνσταντάτου, απέναντι σ' αυτούς που βάζουν
εμπόδια με ανακριβείς και κακόβουλες ενέργειες
και διαδόσεις, αναφέρθηκε στα όσα βίωσε ο ίδιος
όταν γινόταν η Μαρίνα του Φλοίσβου. Τον αισχρό, ανηλεή πόλεμο που δέχθηκε από τις ίδιες
ιδεολογικά ομάδες ανθρώπων.
Όμως, μετά, όταν ολοκληρώθηκε αυτή η, από
κάθε άποψη, θαυμάσια επένδυση, όλα αυτά τα
άτομα που την πολέμησαν λυσσαλέως, ήταν
"πρώτο τραπέζι πίστα", όπως είπε χαρακτηριστικά, για να δεχθεί και πάλι το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.
Δεν παρέλειψε δε να κάνει μία σύντομη αναφορά
στις αντιδράσεις του πρ. δημάρχου Ελληνικού Αργυρούπολης, Χρήστου Κορτζίδη, για να ματαιωθεί η επένδυση στο χώρο του πρ. αεροδρομίου, αλλά και σε ορισμένους... "άλλους" που
έτρεχαν να του "συμπαρασταθούν"(!).
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Το "έβαλαν στα πόδια" δημοτικοί σύμβουλοι
της αντιπολίτευσης στον Άλιμο
δυναμιτίσουν τη συνεδρίαση προκειμένου να υπάρξει εκ νέου αναβολή
και να κωλυσιεργήσουν σε ένα πολύ
σοβαρό θέμα που αφορά στην καθαριότητα του Δήμου.

Ανδρέας Κονδύλης: "Κάποιοι
μας πολεμούν κακοπροαίρετα
και με εμπάθεια"

Γιατί κατηγορούν το Δήμαρχο

Μ

προστά σε μια εξέλιξη που
μάλλον δεν την περίμεναν
βρέθηκαν απόψε οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης στον
Άλιμο. Εκεί που, όπως κατήγγειλε ο
δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, περίμεναν ότι θα γινόταν πάλι φασαρία με τους εργαζόμενους της
καθαριότητας στο δημοτικό συμβούλιο, βρέθηκαν με... τα χέρια
στην κυριολεξία άδεια.
Και βρέθηκαν στην κυριολεξία με τα
χέρια άδεια, γιατί η συμφωνία της δημοτικής αρχής, με την ΠΟΕ - ΟΤΑ και
τους εργαζόμενους του Δήμου την
ίδια μέρα, ήταν κάτι που προφανώς
δεν είχαν υπολογίσει.
Η κοινή ανακοίνωση που κυκλοφόρησε το απόγευμα, λίγο πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
δεν άφηνε περιθώρια, αφού εξηγούσε
πως κατά τη σύσκεψη Δημοτικής
Αρχής, ΠΟΕ-ΟΤΑ και εργαζομένων
βρέθηκε κοινός τόπος συνεννόησης
και αποφασίστηκε:
- H αναβολή λήψης απόφασης στο
Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου της
5ης/2/2018 σχετικά με το 18ο θέμα της
ατζέντας του δημοτικού συμβουλίου,
το οποίο αφορούσε στη σύναψη σύμβασης του Δήμου με ιδιώτη για την
ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας στο Δήμο.
- Η αναστολή των κινητοποιήσεων
των εργαζομένων.
- Η πραγματοποίηση κοινής σύσκεψης
με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο
Σκουρλέτη την Παρασκευή 9.2.2018
στο Υπουργείο Εσωτερικών για τα θέματα πρόσληψης προσωπικού.
- Η ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου.
- Η δέσμευση των εργαζομένων για
ορθή αξιοποίηση του εξοπλισμού και

η ενίσχυση της προσπάθειάς τους για
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
προς τους δημότες.
Μπροστά σ' αυτή την εξέλιξη και στο
αίτημα του Δημάρχου να συζητηθεί το
θέμα, χωρίς να λάβουν καμία απόφαση, απλά για να υπάρξει ενημέρωση από τη δημοτική αρχή για τις
εξελίξεις και να τοποθετηθούν οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, οι προτάσεις που έπεσαν αφορούσαν μόνο
στην απόσυρση για μία ακόμα φορά
του θέματος.
Ο πρώην δήμαρχος Θ. Ορφανός ζήτησε να αποσυρθεί και να έλθει ξανά
σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο με
άλλη διατύπωση, ο Ν. Τσαμπαρλής
ζητούσε να αποσυρθεί γενικώς, η Ε.
Μπελιά ζητούσε να μην υπάρξει συζήτηση εν όψει της συνάντησης της δημοτικής αρχής με τον υπουργό, η δε
Κ. Καμαρινού διατυπώνοντας την
πάγια θέση της "Λαϊκής Συσπείρωσης" ζήτησε να αποσυρθεί δια παντός.
Μπροστά στην επιμονή όμως του Δημάρχου να γίνει η συζήτηση, χωρίς να
ληφθεί καμία απόφαση, η αντιπολίτευση χωρίς να έχει άλλα επιχειρήματα, επέλεξε να... το βάλει στα πόδια.
Την αρχή έκανε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δ. Γιαννακόπουλος
για να ακολουθήσει ο Θ. Ορφανός με
τους δημοτικούς του Συμβούλους και
κατόπιν η Ελένη Μπελιά. Ο Νίκος
Τσαμπαρλής παρέμεινε για να τοποθετηθεί μετά την ενημέρωση του δημάρχου και να καταγγείλει την αρχική
μελέτη της δημοτικής αρχής. Χωρίς να
διατυπώσει κι αυτός κάποια πρόταση,
αποχώρησε αμέσως μετά. Στη θέση
του παρέμεινε ο δημοτικός σύμβουλος της Ελληνικής Αυγής Χάρης
Μέξας ο οποίος είχε και φραστικό
επεισόδιο με τον Νίκο Τσαμπαρλή κατηγορώντας την αντιπολίτευση για
υποκρισία.
Καταγγέλοντας και χαρακτηρίζοντας ο
Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης ως κατάντια τη στάση της αντιπολίτευσης,
είπε πως σκοπός τους ήταν και πάλι να

Μπλεγμένος σε ένα γραφειοκρατικό
κυκεώνα βρέθηκε ο Δήμος Αλίμου
από το περασμένο καλοκαίρι όσον
αφορά σε κάποιες εγκρίσεις και στο αίτημα για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας,
με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός των πινάκων του υπουργείου.
Αυτή τη στιγμή ο Δήμος δουλεύει με
τους λεγόμενους "παρατασιούχους"
τους οποίους θα χάσει τον ερχόμενο
Απρίλιο. Μπροστά στον κίνδυνο να
βρεθεί αντιμέτωπος με την αδυναμία
καθαρισμού της πόλης, λόγω έλλειψης προσωπικού, θέλησε προληπτικά
να συνάψει σύμβαση με ιδιώτη ο
οποίος θα επικουρεί την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.
Ο Δήμαρχος κατηγορήθηκε γι' αυτό
από την αντιπολίτευση αλλά και από
τους υπαλλήλους πως θέλει να ιδιωτικοποιήσει την υπηρεσία καθαριότητας. Σε προηγούμενο δημοτικό
συμβούλιο παρενέβησαν υπάλληλοι
και εκπρόσωποι της ΠΟΕ - ΟΤΑ, διέκοψαν τη συνεδρίαση και εμπόδισαν
τη λήψη απόφασης, παρά τις διαβεβαιώσεις του δημάρχου ότι δεν πρόκειται να θιγεί κανενός υπαλλήλου το
εργασιακό δικαίωμα και πως επρόκειτο για προληπτική κίνηση για να μη
βρεθεί ξεκρέμαστος ο δήμος και πνιγμένη η πόλη στο σκουπίδι την άνοιξη.
Σήμερα, η δημοτική αρχή κατηγόρησε
συγκεκριμένους δημοτικούς συμβούλους πως σπεκουλάρισαν άγρια πάνω
στο θέμα αυτό, διασπείροντας συκοφαντίες και ασύστολα ψεύδη στην κοινωνία του Αλίμου.
Πάντως η εξέλιξη, της συμφωνίας ανάμεσα στο Δήμο και στους υπαλλήλους, κρίνεται ως θετική και με την
παρέμβαση της ΠΟΕ - ΟΤΑ άνοιξε και
η... πόρτα του υπουργείου του Πάνου
Σκουρλέτη που όπως σημείωσε ο δήμαρχος μέχρι τότε παρέμενε κλειστή.

Οι... "ορφανές" καρέκλες της αντιπολίτευσης

Α

υτό είπε κάποια στιγμή αγανακτησμένος από
την συμπεριφορά μιας μεγάλης μερίδας της
αντιπολίτευσης, ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέα
Κονδύλης, όταν το βράδυ της Δευτέρας 5/2,
προσπάθησε να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και τον κόσμο που παρακολουθούσε,
για το φλέγον ζήτημα, σχετικά με την "Υγιεινή
και Ασφάλεια των Δημοτικών Χώρων" της
πόλης, βλέποντάς τους να αποχωρούνόταν από
την προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση, οι
παρατάξεις του Θάνου Ορφανού (ΠΑΣΟΚ) και
Ελένης Μπελια (ΣΥΡΙΖΑ), ενώ λίγο μετά, έφυγαν
και οι δημοτικοί σύμβουλοι που πρόσκεινται στη
Ν.Δ., Νίκος Τσαμπαρλής και Αναστάσιος (Σάκης)
Τσάγκαρης. Νωρίτερα βέβαια, πρώτος όλων, είχε
φύγει ο ανεξάρτητος Δημ.Γιαννακόπουλος.
Όλα αυτά, τα οποία συνέβαιναν μπρος τα μάτια
των πολιτών, σχολιάστηκαν αρνητικά, αφού οι
προαναφερθέντες δημοτικοί σύμβουλοι ήταν
κάτι περισσότερο από φανερό, πως δεν είχαν
καμία δική τους πρόταση να καταθέσουν στο
σώμα, παρά τις όποιες προτροπές και παρακλήσεις του Δημάρχου. Αντί γι' αυτό,το έβαλαν στα
πόδια, όπως άλλωστε ακούστηκε και από αρκετούς δημότες.Να σημειωθεί ότι, πριν απ' όλα, ο
Δήμαρχος είχε πει πως, η τοποθέτησή του θα
ήταν καθαρά ενημερωτική και χωρίς να ληφθεί
καμία απόφαση, κάτι που είχε συμφωνηθεί νωρίτερα στην συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας και τους
συνδικαλιστές της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Εις μάτην.
Οι προαναφερθέντες αποχωρήσαντες δ.σ., ούτε
να ακούσουν, ούτε να καταθέσουν τις δικές τους
θέσεις ήθελαν. Οι κ.κ. Τσαμπαρλής και Τσάγκαρης μόνο άκουσαν, δεν είπαν τίποτε για την"ταμπακιέρα"κι έφυγαν... Ενδεικτικό του γενικότερου
κλίματος, ήταν η"απειλή" του τ. δημάρχου,
Θ.Ορφανού, που φώναζε στον Δήμαρχο κ.Κονδύλη:" Η θα αλλάξεις το θέμα ή, θα αποχωρήσουμε". Ο Δήμαρχος επέμενε να ενημερώσει,
όμως, οι άλλες πλευρές ήταν αδιάλλακτες και
έτσι μετά το: "Θάνο,πάμε" της κας Γιαννούτσου
από τον Συριζα, σηκώθηκαν και έφυγαν όπως
ήλθαν.
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Δήμαρχος Αλίμου: Οι δημότες αναγνωρίζουν
το έργο μας στους παιδικούς σταθμούς

Ο Δήμαρχος κόβει την πίτα των Παιδικών Σταθμών παρουσία του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Γιάννη Μαριόλη και της Διευθύντριας Γιώτας Νικολάου - Καλαθιανάκη.

Μ

έσα σε μια ζεστή και οικογενειακή
ατμόσφαιρα, παρουσία του δημάρχου Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη, ο πρόεδρος και τα μέλη του ΝΠΔΔ των
Παιδικών Σταθμών της πόλης, έκοψαν
την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτά τους
το απόγευμα της Τετάρτης 14 Φεβρουαρίου σε γνωστό κέντρο της παραλίας.
Ο κ. Δήμαρχος αφού έκοψε την πίτα, στο
σύντομο χαιρετισμό του μετά, ευχαρίστησε
το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών για
την πολύ καλή δουλειά που γίνεται εκεί
τονίζοντας πως αυτό είναι κάτι περισσότερο από εμφανές που το αναγνωρίζουν οι
συμπολίτες τους και είναι ευχαριστημένοι.
Συνέχισε δε λέγοντας: "Παρ' όλα αυτά,
όμως, εμείς ως Διοίκηση δεν αρκούμεθα
σ' αυτό, αλλά προσπαθούμε κάθε μέρα να
εμπλουτίζουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας προς τα παιδιά και τις οικογένειές
τους, με νέα πράγματα συνεχώς.
Πρέπει να σας πω μάλιστα, ότι είμαστε σε
έναν πολύ καλό δρόμο και πως το έργο
που κάνετε αποδεδειγμένα με ευσυνειδησία και συνέπεια, είναι σπουδαίο και οι
δημότες μας το εκτιμούν ανάλογα".
Έκλεισε δε, ευχόμενος σε όλες και όλους,
η χρονιά αυτή να είναι γεμάτη υγεία και
δημιουργικότητα. Σε ότι αφορά τη χώρα
μας, ευχήθηκε να υπάρξουν όσο το δυνατόν καλύτερες εξελίξεις.
Ακολούθως, στην αντιφώνησή του, ο
Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Μαριόλης, ευχα-

Ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παλαιού
Φαλήρου Γιώργος Ασημακόπουλος.
ρίστησε τον Δήμαρχο κ. Κονδύλη για την
πολυσχιδή και αναβαθμιζόμενη αρωγή
του στο έργο και την αποστολή των Π.Σ.,
επισημαίνοντας παράλληλα και τη θεμελιώδη σημασία της προσφοράς των εργαζομένων σ' αυτούς. Παιδαγωγούς εκπαιδευτικούς, διοικητικούς και βοηθητικό προσωπικό.
Θέλοντας να καταδείξει τη σημασία αυτής
της προσφοράς τους στην ευόδωση του
υψηλού στόχου της προετοιμασίας του
μέλλοντός μας, ανέφερε χαρακτηριστικά
πως, "οι άνθρωποί μας αυτοί, είναι οι δύναμή μας".

Το ένα "χρυσό φλουροί" (δύο υπήρχαν),
κέρδισε το κομμάτι των Παιδικών Σταθμών
και το άλλο, δωροεπιταγή προσφορά του
καταστήματος "ΓΕΡΜΑΝΟΣ" στην Καλαμακίου, η Δ/ντρια του Νομικού Προσώπου Παναγιώτα Νικολάου - Καλαθιανάκη.
Επίσης, πέραν των προαναφερθέντων, το
"παρών" στην εκδήλωση έδωσαν, οι αντιδήμαρχοι Αλίμου, Αναστασία Σιμητροπούλου, Μαρία Ανανιάδου - Παγουρτζή,
Στέφανος Διαμαντής και Γιώργος Ασημακόπουλος, αντιδήμαρος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Παλαιού Φαλήρου. Ο
δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος του
ΘΟΠΑΑ, Αρτέμης Καραμολέγκος, οι δ.σ.

Κωνσταντίνα - Θεοδώρα Γκόνη, Δ. Γιαννακόπουλος, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ.
των Παιδικών Σταθμών, Ντόρα Δανοχρήστου, Κ. Φαλιέρος και Φ. Αστεριάδης.
Σε μια σύντομη πλην όμως ουσιαστική δήλωσή ο κ. Μαριόλης μας είπε ότι, "η
αθρόα συμμετοχή των εργαζομένων και η
εορταστική ατμόσφαιρα μεταξύ των παρευρισκομένων, έκαναν εμφανές το κλίμα
συναδέλφωσης και αλληλουποστήριξης
που επικρατεί στο λειτούργημά μας, με
μοναδικό προσανατολισμό, την επίτευξη
του κοινού στόχου μας, που συνοψίζεται
στην διαπίστωση ότι "τα παιδιά σας είναι
παιδιά μας".
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δημοτικό ρεπορτάζ

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης

Αυτοδιοικητικούς δρόμους ανοίγει ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος

Α

υτοδιοικητικούς δρόμους ανοίγει ο
Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης
με τις συνεχείς παρεμβάσεις του που
έχουν βελτιώσει ραγδαία την καθημερινότητα των συμπολιτών του.

Με ελάχιστα χρήματα στο ταμείο του, καθώς
δεν έχει τα έσοδα άλλων πλούσιων δήμων,
κατάφερε να υλοποιήσει τις προεκλογικές
του υποσχέσεις και να παράξει ένα τεράστιο
έργο αναμόρφωσης της πόλης.
Επιπλέον, εκτός από την αναγέννηση της
πόλης, καταγράφει αξιοσημείωτη διοικητική
αποτελεσματικότητα. Έλυσε προβλήματα
που χρόνιζαν στο Δήμο και ξεπέρασε γραφειοκρατικούς σκοπέλους ιδρύοντας δομές
που προκάτοχοί του ούτε καν άγγιξαν.

Δημοτική Συγκοινωνία
Ο Γιάννης Κωνσταντάτος ήταν από τους πρώτους δημάρχους της Αττικής που τον 2015,
λ4 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων
του υλοποίησε μία από τις κεντρικές του
προεκλογικές εξαγγελίες δημιουργώντας
από το μηδέν δημοτική συγκοινωνία που καλύπτει πλέον, με υπερ-σύγχρονα λεωφορεία
ολόκληρη την πόλη.
Μάλιστα, σε αντίθεση με άλλους δήμους, η
δημοτική συγκοινωνία διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για την νόμιμη κυκλοφορία της.
Με την παρέμβαση αυτή, 12.500 δημότες,

εξυπηρετούνται μηνιαίως για τις μετακινήσεις
τους δωρεάν, με άνεση και ασφάλεια.

Παιδικές χαρές
Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπουλης ήταν
ο πρώτος δήμος της χώρας που έλαβε το επίσημο σήμα πιστοποίησης από το υπουργείο
Εσωτερικών για τις παιδικές χαρές του.

Το οικογενειακό πάρκο στην πλατεία
Ανεξαρτησίας στην Αργυρούπολη
Ουσιαστικά πρόκειται για έναν άθλο καθώς η
προηγούμενη δημοτική αρχή του Χρήστου
Κορτζίδη παρέδωσε 28 κατεστραμένες και
επικίνδυνες παιδικές χαρές. Ο Γιάννης Κωνσταντάτος, χωρίς ο δήμος να βάλει ούτε ένα
ευρώ, μέσα από ένα πρόγραμμα ιδιωτικών
χορηγιών, ανακαίνισε και πιστοποίησε όλες
τις παιδικές χαρές του δήμου μέσα σε τρία
χρόνια.
Μάλιστα κατασκεύασε τρία μεγάλα αστικά
οικογενειακά πάρκα τα οποία επισκέπτονται
εκατοντάδες δημοτές καθημερινά. Επιπλέον
το πάρκο που βρίσκεται στην πλατεία Ανεξαρτησίας στην Αργυρούπολη βραβεύτηκε
ως πρότυπο αστικό πάρκο για όλη την οικογένεια.

Ελεγχόμενη Στάθμευση
Εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει στο Ελ-

ληνικό το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης σε γειτονιές γύρω από τους σταθμούς
του Μετρό. Ο Δήμαρχος είχε δεσμευτεί
στους κατοίκους του Ελληνικού ότι θα δώσει
λύση στο πρόβλημα παρκαρίσματος, καθώς
όλες οι θέσεις καθημερινά ήταν κατειλημμένες από από χρήστες του Μετρό, μη επιτρέποντας στους μόνιμους κατοίκους να
σταθμεύσουν στα σπίτια τους.

εγκεκριμμένο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
με την έγκριση της κανονιστικής που δημοσιευτικη με ΦΕΚ.
Με αυτή την καίρια παρέμβαση έδωσε λύση
σε ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα που ταλάνιζε τις γειτονιές του Ελληνικού, και εντάθηκε με την έναρξη της λειτουργίας του
Μετρό.

Η δημοτική αρχή του Γιάννη Κωνσταντάτου,
ύστερα από 2/5 χρόνια απίστευτης γραφειοκρατίας και προσκομμάτων από υπηρεσιακούς υπαλλήλους, κατάφερε να είναι ο
μοναδικός δήμος της Αττικής που διαθέτει

Στις άμεσες προοπτικές της δημοτικής
αρχής είναι το μέτρο της ελεγχόμενης
στάθμευσης να επεκταθεί και σε άλλες γειτονιές την πόλης που αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά προβλήματα.
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