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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

Η Μαρίνα Φλοίσβου ήταν το 18ο λιμάνι
που έπιασε το πρώτο πλοίο - καταμα-

ράν που κινείται μόνο με ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και υδρογόνο.  Το «Energy
Observer» διανύει το δεύτερο έτος μίας
«σύγχρονης Οδύσσειας» διάρκειας έξι
ετών. Θα επισκεφθεί 50 χώρες και θα κάνει
συνολικά 101 στάσεις σε όλον τον κόσμο.

σελ. 6

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι μια νέα δομή η οποία λειτουργεί σε συνεργασία με το
Τμήμα Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής του Δήμου και αποτελεί μία δράση «ομ-

πρέλα», παρέχοντας υπηρεσίες υποδοχής, εξυπηρέτησης και διασύνδεσης των πολι-
τών με όλα τα προγράμματα και υπηρεσίες στην περιοχή παρέμβασης.

σελ.5

Νέα δομή για το Δήμο Παλαιού Φαλήρου 

To Energy Observer
στη Μαρίνα Φλοίσβου

Συνάντηση της Β1 Νομαρχιακής

με τον κόσμο της Νέας Δημοκρα-

τίας στο Παλαιό Φάληρο

Οι καλοκαιρινές εκδη-
λώσεις των συλλόγων
“ΑΘΗΝΑ” και “Πανα-
θηναϊκή” στις σελ. 4
και 7

Πανελλαδική πρώτη

Γρήγορο Internet στο σπίτι μέσω
οπτικών ινών στο Παλαιό Φάληρο

σελ.4

Παρουσία του Υπουργού Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-

νωνιών & Ενημέρωσης κ. Νίκου
Παππά, του Γενικού Γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρο-
μείων κ. Βασίλη Μαγκλάρα, του
Προέδρου και Διευθύνοντα Συμ-
βούλου του Ομίλου ΟΤΕ κ. Μι-
χάλη Τσαμάζ και του Δημάρχου
Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χα-
τζηδάκη, πραγματοποιήθηκε σή-
μερα, σε ειδική τελετή, η πρώτη
σύνδεση πανελλαδικά οπτικής
ίνας στο σπίτι (Fiber to the Home)
στο κτίριο του ΟΤΕ, επί της οδού
Ζαΐμη 13 στο Παλαιό Φάληρο. 

σελ.3

Ο Πρόεδρος της Β1 ΝΟΔΕ, Μι-
χάλης Κουμεντάκος, αφού κα-
λωσόρισε και ευχαρίστησε τον
κόσμο που ανταποκρίθηκε
στο κάλεσμά τους και ευχαρί-
στησε τα 2.500 μέλη που τον
ψήφισαν στις πρόσφατες εσω-
κομματικές εκλογές, ζήτησε
από τους παρευρισκόμενους

να συνεχιστεί η στήριξή τους,
προκειμένου να εκλεγεί πρω-
θυπουργός ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ώστε να αλλάξουν
πολλά πράγματα στην διακυ-
βέρνηση της χώρας και να
βελτιωθεί η καθημερινότητα
του πολίτη. 

σελ. 5

Τα “καλοκαιρινά
Τοπία” ενός πα-
λαιοφαληριώτη
στις Σπέτσες
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Γιατί άραγε οι εκπρόσωποι της πρωτο-
βάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, οι

οποίοι κατά κανόνα διακρίνονται για το
πρακτικό πνεύμα τους και δεν έχουν
έφεση στο «όχι σε όλα», αντέδρασαν
τόσο έντονα στο κυβερνητικό νομοσχέ-
διο «Κλεισθένης»; Η απάντηση της κυ-
βέρνησης είναι ότι οι δήμαρχοι
φοβούνται πως με το εκλογικό σύ-
στημα της απλής αναλογικής, που κα-
θιερώνει ο «Κλεισθένης», θα
αναγκαστούν να μοιραστούν την εξου-
σία τους, θα χάσουν εν ολίγοις ένα
προνομιακό εκλογικό καθεστώς που
έχει καταστήσει τους δήμους «δημαρ-
χοκεντρικούς». Στην πραγματικότητα,
όμως, οι δήμαρχοι, αντιτάχθηκαν στον
«Κλεισθένη», γιατί γνωρίζουν πολύ
καλά ότι το σύστημα της απλής αναλο-
γικής για την ανάδειξη των δημοτικών
συμβουλίων ενδέχεται να οδηγήσει
πολλούς δήμους σε πλήρη παράλυση,
καθώς στα διοικητικά προβλήματα που
καθημερινά αντιμετωπίζουν οι δήμοι

θα προστεθεί και η πολιτική αστάθεια.

Πολλοί δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί
τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισαν
οι δήμοι όλα αυτά τα χρόνια της κρί-
σης. Οι δήμοι κράτησαν όρθια τη
χώρα, όχι μόνον με το κοινωνικό τους
έργο, αλλά εξασφαλίζοντας επιπλέον
και μια κανονικότητα στην καθημερινή
ζωή του πολίτη, σε μια εποχή που η
κεντρική διοίκηση παρέπαιε. Οι δήμοι
τα κατάφεραν μάλιστα χωρίς να διαθέ-
τουν ούτε τη θεσμική θωράκιση ούτε
την οικονομική αυτοτέλεια ούτε τα διοι-
κητικά μέσα που διαθέτει η τοπική αυ-
τοδιοίκηση στην υπόλοιπη Ευρώπη:
απέδειξαν ότι αποτελούν για τον πολίτη
τον σταθερότερο πυλώνα της εκτελε-
στικής εξουσίας.

‘Ας μην λησμονούμε και τον καθορι-
στικό ρόλο κάποιων δήμων στη διαχεί-
ριση της προσφυγικής κρίσης, της
δεύτερης μεγάλης κρίσης που ενέ-

σκηψε μέσα στη βαθιά κρίση που ήδη
κατέτρωγε τα σωθικά της χώρας. Οι
δήμοι κι εδώ ήταν μόνοι τους και μάλι-
στα με τα χέρια δεμένα. Γιατί από τότε
που ξέσπασε η κρίση, οι δήμαρχοι βλέ-
πουν το προσωπικό τους να γηράσκει
και να αποχωρεί χωρίς να μπορούν να
προσλάβουν, χωρίς να μπορούν να
απολύσουν (ούτε καν τους επίορκους),
χωρίς να μπορούν να αξιολογήσουν τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και το προσω-
πικό· χωρίς να μπορούν να επιβραβεύ-
σουν τους καλούς, ούτε να δώσουν
κίνητρα σε εκείνους που μπορούν να
προσπαθήσουν. Είτε πρόκειται για προ-
μήθεια υλικών ή υπηρεσιών, είτε για
τεχνικά έργα κ.λπ., ο κάθε δήμαρχος
ψάχνει καθημερινά να βρει τον μίτο της
Αριάδνης, μέσα σε ένα λαβύρινθο δια-
δικασιών και διατάξεων, που στο
όνομα της διαφάνειας, έχουν καταφέρει
να παραλύσουν κάθε δημιουργική
πρωτοβουλία, προκαλώντας τεράστιες
καθυστερήσεις.

Παρά ταύτα και σε αντίθεση με την
υπόλοιπη δημόσια διοίκηση, οι δήμοι
άντεξαν μέσα στην κρίση. Ένας βασικός
λόγος είναι ο σταθερός εκλογικός κύ-
κλος που διασφαλίζει ένα επαρκές χρο-
νικό βάθος στη θητεία του δημάρχου
και του δημοτικού συμβουλίου, καθώς
και το γεγονός ότι το εκλογικό σύστημα
που ίσχυε πριν από τον «Κλεισθένη»
διασφάλιζε μια σχετικά άνετη πλειοψη-
φία στη δημοτική αρχή. Υπάρχει όμως
και ένας επιπλέον, ουσιαστικός, λόγος:
‘Όντας η πλησιέστερη στην κοινωνία
αιρετή δημόσια αρχή, οι δημοτικοί άρ-
χοντες λογοδοτούν στην κοινή γνώμη
της πόλης τους καθημερινά. Η εγγύτητα
προς την κοινωνία καθιστά ιδιαιτέρως
«ορατά» τα στελέχη της τοπικής αυτο-
διοίκησης. Αυτός άλλωστε είναι και ο
λόγος για τον οποίο έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ
στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014,
ενώ κάλπαζε προς την κυβερνητική
εξουσία. Επειδή οι τοπικές κοινωνίες
γνωρίζουν πολύ καλά τα πρόσωπα των
υποψηφίων, είναι σε θέση να σταθμί-
σουν και τη διαχειριστική τους επάρ-
κεια. Προσόν απαραίτητο στην τοπική
αυτοδιοίκηση. Και όλοι γνωρίζουμε ότι
στο επίπεδο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ υστερεί.

Αντί η κυβέρνηση να φέρει έναν «Κλει-
σθένη», που θα έλυνε επιτέλους τα
χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημι-
ούργησε τις προϋποθέσεις για την

πλήρη εξουδετέρωσή της, καθώς στις
διοικητικές αγκυλώσεις που ταλανίζουν
καθημερινά τον κάθε δήμαρχο, προστί-
θεται τώρα και η αδυναμία του να δια-
θέτει μια σταθερή και ομοιογενή
πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο.
Με το «δημοκρατικό» πρόσχημα της
απλής αναλογικής, θα εκλεγούν δημο-
τικά συμβούλιά πολιτικά κατακερματι-
σμένα, καθώς δεν προβλέπεται καν ένα
μίνιμουμ εκλογικό ποσοστό (3 ή 5%)
για την εκπροσώπηση μιας παράταξης
στο δημοτικό συμβούλιο. Το εκ πρώτης
όψεως αντιφατικό πάντως είναι ότι δια-
τηρείται το σύστημα της ανάδειξης του
δημάρχου με σύστημα απόλυτης πλει-
οψηφίας, δηλαδή εκλογή κατά κανόνα
σε δύο γύρους. Ο εκλεγείς δήμαρχος
θα χαίρει μεν ισχυρής λαϊκής νομιμο-
ποίησης, θα στηρίζεται όμως σε πήλινα
ποδάρια, αφού το κατακερματισμένο
δημοτικό συμβούλιο θα έχει αναδειχ-
θεί ήδη στον πρώτο γύρο με το σύ-
στημα της απλής αναλογικής. Η λογική
είναι ότι μεταξύ των δύο γύρων θα έχει
εκβιαστεί ο υποψήφιος δήμαρχος, για
το πώς θα μοιράσει αντιδημαρχίες,
προεδρίες νομικών προσώπων κ.λπ.

Το σημαντικότερο όμως είναι το εξής :
Στο επίπεδο του κεντρικού κράτους, η
ακυβερνησία που προκαλείται όταν μια
κατακερματισμένη Βουλή αδυνατεί να
αναδείξει μια σταθερή κυβέρνηση, αί-
ρεται με τη διάλυση της Βουλής και την
προκήρυξη εκλογών. Στο επίπεδο της
τοπικής αυτοδιοίκησης, όμως, δεν προ-
βλέπεται «διάλυση» των δημοτικών ή
περιφερειακών συμβουλίων, άρα εδώ
το πρόβλημα της ακυβερνησίας δεν
έχει λύση. Ένας δήμαρχος π.χ. θα είναι
υποχρεωμένος να συνυπάρχει έως τη
λήξη της θητείας του με ένα δημοτικό
συμβούλιο που θα αρνείται συστημα-
τικά να εγκρίνει τις προτάσεις του.

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι υπό
τον μανδύα ενός «δικαιότερου» συστή-
ματος εκπροσώπησης, κρύβεται, πολύ
αδέξια πάντως, όπως αποκαλύπτουν
και οι κυβερνητικές παλινωδίες σχετικά
με την ημερομηνία διεξαγωγής των δη-
μοτικών εκλογών, η πρόδηλη σκοπιμό-
τητα του νομοσχεδίου: η ουσιαστική
αποδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης. Ό,τι δεν ελέγχουμε, το εξουδετε-
ρώνουμε χωρίς να υπολογίζουμε το
κοινωνικό κόστος.  

“Κλεισθένης” και Αυτοδιοίκηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν ελέγχει 
το εξουδετερώνει 
Άρθρο του Δημάρχου Αθηναίων 
Γιώργου Καμίνη
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Πανελλαδική πρώτη για το Παλαιό Φάληρο

Γρήγορο Internet στο σπίτι μέσω οπτικών ινών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Παρουσία του Υπουργού Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-

νωνιών & Ενημέρωσης κ. Νίκου
Παππά, του Γενικού Γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρο-
μείων κ. Βασίλη Μαγκλάρα, του
Προέδρου και Διευθύνοντα Συμ-
βούλου του Ομίλου ΟΤΕ κ. Μι-
χάλη Τσαμάζ και του Δημάρχου
Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χα-
τζηδάκη, πραγματοποιήθηκε σή-
μερα, σε ειδική τελετή, η πρώτη
σύνδεση πανελλαδικά οπτικής
ίνας στο σπίτι (Fiber to the
Home) στο κτίριο του ΟΤΕ, επί
της οδού Ζαΐμη 13 στο Παλαιό
Φάληρο. 

Στην ζωντανή επίδειξη που ακο-
λούθησε, επιτεύχθηκαν ταχύτητες
σταθερού internet που έφτασαν
το 1Gbps, αναδεικνύοντας τις απε-
ριόριστες δυνατότητες που φέρ-
νουν οι οπτικές ίνες στην
καθημερινότητα των χρηστών δη-
μοτών και επιχειρήσεων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναβάθ-
μιση του τηλεπικοινωνιακού δι-
κτύου που ξεκίνησε σε
πανελλαδική πρωτιά από το Πα-
λαιό Φάληρο ως το τέλος του
2019 θα περιλαμβάνει 150.000
νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε Ατ-
τική, Θεσσαλονίκη και άλλα με-
γάλα αστικά κέντρα ενώ σταδιακά
η συγκεκριμένη κάλυψη αναμένε-
ται να φθάσει το 1 εκατομμύριο
νοικοκυριά και επιχειρήσεις το
2022.

Με την συγκεκριμένη ενεργοποί-
ηση, οι κάτοικοι και οι επιχειρή-
σεις του Παλαιού Φαλήρου
απολαμβάνουν ταχύτητες Internet
έως 200Mbps (και με δυνατότητα
αναβάθμισης έως 1Gbps) , καθώς
ο Όμιλος ΟΤΕ, σε συνεργασία με
τη Δημοτική Αρχή, ολοκλήρωσε
την επέκταση του COSMOTEFiber
στην περιοχή, δημιουργώντας ένα
νέο δίκτυο οπτικών ινών μήκους
9χλμ.
H συγκεκριμένη δράση αναβάθμι-
σης του δικτύου πραγματοποι-
ήθηκε με την συνδρομή και την
καθοδήγηση της Τεχνικής υπηρε-
σίας του Δήμου Παλαιού Φαλή-
ρου, σε χρόνο ρεκόρ (2.5 μήνες)
και περιελάμβανε μεταξύ άλλων
υπόδειξη στα συνεργεία των διε-
λεύσεων και ορισμό των σημείων
που τοποθετήθηκαν οι καμπίνες
και τα φρεάτια 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συ-
νεχής εξέλιξη του internet και οι
αυξανόμενες ανάγκες καταναλω-
τών και επιχειρήσεων για πιο γρή-
γορες ταχύτητες και μεγαλύτερο
όγκο κίνησης δεδομένων, επιβάλ-
λουν την αναβάθμιση των υπαρ-
χόντων τηλεπικοινωνιακών
δικτύων. Τα Δίκτυα Νέας Γενιάς
είναι πολύ σημαντικά για τη χώρα
και τις τοπικές κοινωνίες, καθώς
έχουν κομβικό ρόλο στην προ-
σπάθεια για ανάπτυξη. Αντιλαμβα-
νόμενος τη σημασία των
σύγχρονων ευρυζωνικών υποδο-
μών για τους κατοίκους και τις το-

πικές επιχειρήσεις, ο Δήμος Πα-
λαιού Φαλήρου στήριξε από την
αρχή την υλοποίηση του έργου,
διευκολύνοντας τις εργασίες ανα-
βάθμισης του τηλεπικοινωνιακού
δικτύου.

Το γρήγορο Internet μέσω οπτι-
κών ινών διευκολύνει την καθημε-
ρινότητα πολιτών και τοπικών
επιχειρήσεων, καθώς μεγάλα αρ-
χεία «κατεβαίνουν» και «αποστέλ-
λονται» εξαιρετικά γρήγορα, ενώ
ο χρήστης μπορεί να κάνει πολλές
εργασίες ταυτόχρονα, και με πολ-
λές ηλεκτρονικές συσκευές online.
Με τον τρόπο αυτό θα καλυ-
φθούν οι σύγχρονες ανάγκες για
επικοινωνία, ψυχαγωγία και συν-
δεσιμότητα, ενώ παράλληλα θα
δοθεί σημαντική ώθηση στην το-
πική επιχειρηματικότητα και αντα-
γωνιστικότητα.

Διευθύνων Σύμβουλος της Cos-
mote Μιχάλης Τσαμάζ 

Την άμεση ανταπόκριση και την
καλή συνεργασία του δημάρχου
με την εταιρεία εξήρε ο διευθύνων
σύμβουλος της Cosmote Μιχάλης
Τσαμάζ . "Οι δήμαρχοι πρέπει να
βοηθούν τις ιδιωτικές επενδύσεις
που ευνοούν την ανάπτυξη. Ευτυ-
χώς υπάρχουν δήμαρχοι σαν τον
Διονύση Χατζηδάκη που το αντι-
λαμβάνονται πάρα πολύ καλά
αυτό. Από την πρώτη στιγμή στά-
θηκε δίπλα μας και βοήθησε στην
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Γυναικείος σύλλογος “ΑΘΗΝΑ”
Μία συνεχής προσφορά στον συνάνθρωπο

Άλλος ένας χρόνος δράσης έκλεισε
για τον Γυναικείο Πολιτιστικό και

Εξωραϊστικό Σύλλογο "ΑΘΗΝΑ" στο
Παλαιό Φάληρο, το απόγευμα της Δευ-
τέρας 18 Ιουνίου 2018, με το ετήσιο, κα-
θιερωμένο πλέον, πανηγύρι που έγινε
στον προαύλειο χώρο του 8ου και 13ου
Δημοτικού Σχολείου της περιοχής Κο-
ψαχείλα, παρουσία του δημάρχου της
πόλης, Διονύση Χατζηδάκη.

Πολύς ο κόσμος που ανταποκρίθηκε στο
γιορτινό, και φιλανθρωπικό συνάμα, κά-
λεσμα των κυριών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του δραστήριου αυτού
Συλλόγου, συνδράμοντας με ότι μπο-
ρούσε ο καθένας το πολυσχιδές φιλαν-
θρωπικό έργο του.

Ο χορός, το τραγούδι και τα καλομαγειρε-
μένα εδέσματα δημιούργησαν μία πολύ
ωραία ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα η δια-
σκέδαση να κρατήσει μέχρι αργά.

Όπως μας δήλωσε η Πρόεδρος του Συλ-
λόγου, Μαρία Καφούρου, ο σκοπός της
εκδήλωσης αυτής, είναι η στήριξη του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πα-
λαιού Φαλήρου, καθώς και η στήριξη των
54 οικογενειών που έχει αναλάβει η
"ΑΘΗΝΑ". 

Άλλωστε, αυτή την συνεχή προσπάθεια
αλληλεγγύης των ανθρώπων του συλλό-
γου προς τους απόρους δημότες, τιμά και
αναγνωρίζει ο δήμαρχος της πόλης, Διο-
νύσης Χατζηδάκης, ο οποίος συνεχάρη και
ευχαρίστησε από καρδιάς την κυρία Κα-
φούρου και τις συνεργάτιδές της, λέγοντας
χαρακτηριστικά σε μία αποστροφή της
σύντομης ομιλίας του πως, τόσο σοβαρό
και διαρκές φιλανθρωπικό έργο, κάνουν
άνθρωποι που δεν ραδιουργούν, αλλά
εργάζονται αθόρυβα και δημιουργούν,
στοχεύοντας στο κοινό καλό, βοηθώντας
συμπολίτες τους, που μέσα σ'αυτή την
κρίσιμη και δύσκολη οικονομική συγκυ-
ρία, δεν έχουν να πάρουν ούτε τα απαραί-
τητα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους και οι Αντιδήμαρχοι, Γιάννης Φωστη-
ρόπουλος, Αλέξανδρος Πανταζής και
Γιώργος Ασημακόπουλος, o αντιπρόεδρος

του Κέντρου Πολιτισμού και Άθλησης του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου Ντίνος Νικολαϊ-
δης, οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ανδρέας
Δούμας, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Μαρία
Ζάγκα, Μαρία Μιχαλοπούλου, Αγγελική
Ξυνού, Γιώργος Βασιλείου, Γιάννης Τριάν-
τος, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων
της ευρύτερης περιοχής κ.α.

Τα "Καλοκαιρινά Τοπία" είναι
το βασικό θέμα της νέας ατο-

μικής, εξαίρετης, έκθεσης του
γνωστού παλαιοφαληριώτη ζω-
γράφου, Πέτρου Δημητροκάλλη,

την οποία παρουσιάζει αυτή τη
φορά στους χώρους του μαγευ-
τικού ξενοδοχείου "Spetses
Hotel", που άρχισε την 1η Ιου-
λίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 30

Σεπτεμβρίου 2018.
Όπως μας δήλωσε ο καταξιωμένος
καλλιτέχνης και δημιουργός, τα θέ-
ματα της νέας του αυτής σειράς,
"Καλοκαιρινά Τοπία", τα εμπνεύ-

στηκε από τις φυσικές ομορφιές
του κοσμοπολίτικου νησιού των
Σπετσών, εντυπωσιάζοντας το φι-
λότεχνο κοινό όχι μόνο της πόλης,
αλλά και των ξένων επισκεπτών,

τόσο με την αρμονία των χρωμά-
των που χρησιμοποιεί, όσο και με
την επιλογή των θεμάτων, αναδει-
κνύοντας έτσι με ιδανικό τρόπο τον
ρεαλισμό των έργων του. 

Τα "Καλοκαιρινά Τοπία" ενός παλαιοφαληριώτη στις Σπέτσες

Συνάντηση δήμων
που διαθέτουν σύ-
στημα κοινοχρήστων
ποδηλάτων Brainbox

Το πρωί της Τετάρτης 11/7, στην αί-
θουσα συνεδριάσεων του Δημοτι-

κού Συμβουλίου του δήμου Παλαιού
Φαλήρου, πραγματοποιήθηκε συνάν-
τηση συντονισμού εκπροσώπων
δήμων των νοτίων προαστίων, στους
οποίους ήδη λειτουργεί το σύστημα
κοινοχρήστων ποδηλάτων της εται-
ρείας Brainbox, επίσημος χορηγός του
οποίου είναι η Εθνική Τράπεζα. 

Παρόντες στην πρώτη αυτή συνάντηση
ήταν, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρε-
σιών του δήμου Παλαιού Φαλήρου, Γε-
ώργιος Ασημακόπουλος,
συνοδευόμενος από την Δ/ντρια Τ.Υ.,
Αννίτα Δεκουλάκου, η συνάδελφός της
από τον δήμο Αλίμου, Σωτηρία Μα-
σούρη, ο ειδικός σύμβουλος του δη-
μάρχου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
Αργύρης Παξινός, ο Γενικός Δ/ντής της
εταιρείας Brainbox, Γ. Βουλγαρούδης,
ενω εκ μέρους της χορηγού Ε.Τ.Ε., η
Χάρις Καμπάνη και ο Ηλίας Στεφάνου.

Μετά την συζήτηση, που αφορούσε τις
περαιτέρω κοινές τους ενέργειες , σε συ-
νεργασία και με άλλους δήμους, τους
υποδέχτηκε ο δήμαρχος Παλαιού Φαλή-
ρου, Διονύσης Χατζηδάκης, τον οποίο
ενημέρωσαν σχετικά και ευχαρίστησαν
για την φιλοξενία.
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Την Παρασκευή το βράδυ 29 Ιουνίου
2018, η Β1 ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας,

πραγματοποίησε  εκδήλωση σε ένα από τα
καλύτερα εστιατόρια των νοτίων προ-
αστίων, στον "Μπάρμπα Λάζαρο", στο Πα-
λαιό Φάληρο, την οποία τίμησαν με την
παρουσία τους, ο Αντιπρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο δή-
μαρχος της πόλης, Διονύσης Χατζηδάκης,

βουλευτές της Β' Περιφέρειας Αθηνών, πο-
λιτευτές, καθώς και πολλοί φίλοι της γαλά-
ζιας φιλελεύθερης παράταξης.

Ο Πρόεδρος της Β1 ΝΟΔΕ, Μιχάλης Κου-
μεντάκος, αφού καλωσόρισε και ευχαρί-
στησε τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο
κάλεσμά τους και ευχαρίστησε τα 2.500
μέλη που τον ψήφισαν στις πρόσφατες εσω-

κομματικές εκλογές, ζήτησε από τους πα-
ρευρισκόμενους να συνεχιστεί η στήριξή
τους, προκειμένου να εκλεγεί πρωθυπουρ-
γός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να αλ-
λάξουν πολλά πράγματα στην διακυ-
βέρνηση της χώρας και να βελτιωθεί η κα-
θημερινότητα του πολίτη. 
Σύντομους χαιρετισμούς με αναφορές στην
καθημερινότητα και στις πρόσφατες πολιτι-
κές εξελίξεις τόσο για το κλείσιμο της αξιο-
λόγησης όσο και τη συμφωνία των
Πρεσπών, απήθυναν οι: Άννα Καραμανλή,
Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου, Τάσος Γαϊ-
τάνης, Γιάννης Καλλιάνος, Γιώργος Κου-
μουτσάκος, Αργύρης Ντινόπουλος,  Πόλυ
Λεονάρδου  κ.α.

Πέραν των ήδη προαναφερθέντων, το
"παρών" έδωσαν, ο δήμαρχος Καλλιθέας,
Δημήτρης Κάρναβος, ο αντιδήμαρχος Πα-
λαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος,
οι δημοτικοί σύμβουλοι, Μαρία Ζάγκα,
Μαρία Μιχαλοπούλου και Αγγελική Ξυνού,
η Πρόεδρος της Τοπικής - Δημοτικής Οργά-
νωσης, Βαρβάρα Μιχαηλίδου, ο Γιώργος
Λαρίσσης, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Κώ-
στας Φιρκάσης, ο δημοσιογράφος Νίκος Χι-
δίρογλου, η Πρόεδρος του Γυναικείου
Πολιτιστικού - Εξωραϊστικού Συλλόγου
"ΑΘΗΝΑ", Μαρία Καφούρου, η Πρόεδρος
της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Οργάνωσης Παλαιού
Φαλήρου, Ρένα Μαρουλίδου, η Αντιπρό-
εδρος της Οικολογικής Οργάνωσης, Βίκυ
Βλάχου, ο συγγραφέας και κριτικός κινη-
ματογράφου, Κωνσταντίνος Δάφνος κ.α.  

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, κ. Διονύσης Χατζηδάκης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας
& Κοινωνικής Αρωγής, κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος και το τμήμα Παιδείας & Κοινω-
νικής Αρωγής  σας ενημερώνουν ότι στο Δήμο μας λειτουργεί το Κέντρο Κοινότητας,
επί της οδού Αγίου Αλεξάνδρου 77 (πλησίον Δημοτικών Ιατρείων), από Δευτέρα
έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 16:00.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι μια νέα δομή η οποία λειτουργεί σε συνεργασία με το
Τμήμα Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής του Δήμου και αποτελεί μία δράση «ομ-
πρέλα», παρέχοντας υπηρεσίες υποδοχής, εξυπηρέτησης και διασύνδεσης των πολι-
τών με όλα τα προγράμματα και υπηρεσίες στην περιοχή παρέμβασης. Οι υπηρεσίες
που προσφέρονται είναι οι εξής:

• Πληροφόρηση και διασύνδεση των πολιτών με φορείς και προγράμματα κοινωνι-
κής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

• Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής προ-
στασίας καθώς και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

• Ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος: «Κοινω-
νικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την
ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παρα-
λαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

• Συνεργασία και παραπομπές αιτημάτων σε άλλες δομές καθώς και σε υπηρεσίες
απασχόλησης, που παρέχονται στην Περιφέρεια Αττικής.

• Συμβουλευτική υποστήριξη από Κοινωνικό Λειτουργό της δομής.

• Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.

• Σύμπραξη στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού.

• Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμικού, επιμορφωτικού και κοινωνικού περιεχο-
μένου.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι κάτοικοι του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
και ειδικότερα:

1. Άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
2. Άνεργοι/ες
3. Γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (άτομα που βιώνουν καταστάσεις απο-
κλεισμού, ΑΜΕΑ, μετανάστες, αιτούντες άσυλο κλπ.).

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9824 615.
e-mail: kentro.koinotitas@palaiofaliro.gr

Συνάντηση της Β1 Νομαρχιακής με τον κόσμο 
της Νέας Δημοκρατίας στο Παλαιό Φάληρο 

Μιχάλης Κουμεντάκος. 

Η βουλευτής Άννα - Μισέλ Ασημακοπού-
λου με τον Τάσο Γαϊτάνη. 

Πρώτη από αριστερά η βουλευτής Άννα
Καραμανλή. 

Ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Άδωνις Γεωργιά-
δης. 

Όρθια η Βαρβάρα Μιχαηλίδου. Αρι-
στερά, Λίτσα Κολυβά, Μαίρη Χαμάντ,
Δεξιά, Μαρία και Κώστας Δάφνου.

Ο αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάν-
νης Φωστηρόπουλος (δεξιά) με τη Ρένα
Μαρουλίδου. Δίπλα της η Ρένα Σπεράν-
τζα.
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Στη μαρίνα του Φλοίσβου βρίσκεται
το πρώτο πλοίο-καταμαράν που

κινείται μόνο με Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και υδρογόνο, το «Energy
Observer».

Πρόκειται για ένα πλοίο του μέλλοντος,
καθώς κινείται με ηλεκτρικό ρεύμα που
παράγεται από ένα μείγμα Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας και ένα σύστημα
παραγωγής υδρογόνου, απαλλαγμένο
από το διοξείδιο του άνθρακα, από θα-
λασσινό νερό.

Το «Energy Observer» διανύει το δεύ-
τερο έτος μίας «σύγχρονης Οδύσσειας»
διάρκειας έξι ετών, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα επισκεφθεί 50 χώρες και θα
κάνει συνολικά 101 στάσεις σε όλον τον
κόσμο. Τον πρώτο χρόνο (2017) το
πλοίο πραγματοποίησε τον γύρο της
Γαλλίας, ενώ φέτος περιοδεύει στη Με-
σόγειο. Η μαρίνα του Φλοίσβου αποτε-
λεί το 18ο λιμάνι που πιάνει, μετά τη
Μύκονο, και θα βρίσκεται ελλιμενι-
σμένο μέχρι τις 23 Ιουνίου.

Σκοπός του εξαετούς πειραματικού ταξι-
διού του σκάφους «Energy Observer»,
το οποίο υποστηρίζεται από τον Οργανι-
σμό Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τη γαλλική κυβέρνηση,
είναι η βελτιστοποίηση των τεχνολο-
γιών που χρησιμοποιεί, προκειμένου να

προωθηθούν λύσεις για τη μέγιστη δυ-
νατή «απεξάρτηση» από τη χρήση πε-
τρελαίου για την κίνηση των σκαφών
και όχι μόνο.

«Η αποστολή δοκιμάζει σε ακραίες συν-
θήκες μία καινοτόμο ενεργειακή αρχιτε-
κτονική βασιζόμενη σε ένα έξυπνο
σύστημα παραγωγής, διαχείρισης και
αποθήκευσης της ενέργειας» εξήγησε
στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων η Amelie Conty (onboard re-
porter-υπεύθυνη καταγραφής ταξιδίου),
στην ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε
σήμερα το πρωί. «Συνολικά συμμετεί-
χαν 60 άτομα, μηχανικοί, αρχιτέκτονες,

άνθρωποι με διάφορες γνώσεις, οι
οποίοι χρειάστηκαν έξι χρόνια για να
ολοκληρώσουν το έργο που σήμερα
βλέπετε» ανέφερε η κ. Conty. Μέχρι
σήμερα, έχουν επενδυθεί για το πρό-
γραμμα -για το οποίο έχει ανακατα-
σκευαστεί το σκάφος- 15 εκατομμύρια
ευρώ, ενώ αναμένεται να επενδυθούν
επιπλέον 15 μέσα στους επόμενους
μήνες.

«Εκτός, όμως, από το πρόβλημα της μό-
λυνσης που προκαλούν τα καύσιμα στο
περιβάλλον, το πλοίο έχει ακόμη έναν
σκοπό. Να διαπιστώσει από κοντά τα
προβλήματα που προκαλούνται από

την κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο»
κατέληξε η κ. Conty.

O μηχανικός του «Energy Observer»,
Hugo Devedeux, μίλησε στο ΑΠΕ για
τους τρόπους παραγωγής της ενέργειας:
«Στο πλοίο συνδυάζονται τρεις διαφο-
ρετικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ηλιακή, αιολική και υδραυλική) και
δύο διαφορετικά συστήματα αποθήκευ-
σης με μπαταρίες και υδρογόνο που πα-
ράγεται επί του σκάφους με
ηλεκτρόλυση θαλασσινού νερού».
«Όπως καταλαβαίνετε, αφού μιλάμε για
ένα πρωτότυπο σκάφος, υπάρχουν
προβλήματα, αλλά μέχρι στιγμής τα
έχουμε αντιμετωπίσει όλα. Δεν έχει
προκύψει κάτι που δεν επιδιορθώνεται.
Και φυσικά, βελτιώνουμε τις γνώσεις
μας με κάθε τι που προκύπτει, ώστε να
το αποφεύγουμε στο μέλλον» συμπλή-
ρωσε ο κ. Devedeux.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι και περήφα-
νοι για το πρωτοποριακό ερευνητικό
πρόγραμμα Energy Observer, το οποίο
υλοποιείται με την υποστήριξη των Ac-
corInvest και AccorHotels. Το εντυπω-
σιακό και συλλογικό αυτό εγχείρημα
αναμένεται να δώσει νέα διάσταση στην
εφαρμογή και μελλοντική αξιοποίηση
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
από τις ξενοδοχειακές μονάδες του ομί-
λου μας» δήλωσε ο γενικός διευθυντής
του Novotel Athens, μέλους των Accor-
Invest και AccorHotels, Ευριπίδης Γκί-
κας.

Το Energy Observer στη Μαρίνα Φλοίσβου
H Mαρίνα Φλοίσβου ήταν το 18ο λιμάνι που έπιασε το πρώτο πλοίο-καταμαράν που κινείται 

μόνο με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και υδρογόνο 
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“Καλό καλοκαίρι” 
Από την “Παναθηναϊκή” Παλαιού Φαλήρου 

Το βράδυ της Τετάρτης 4 Ιουλίου 2018, οι κυ-
ρίες της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών

"ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ", παράρτημα Παλαιού Φαλή-
ρου, παρουσία και του δημάρχου της πόλης, Διο-
νύση Χατζηδάκη, αποχαιρέτησαν την περίοδο
δράσεών τους, με την καθιερωμένη πλέον συ-
νάντησή τους με τα μέλη και τους φίλους της Ορ-
γάνωσης, δίπλα στο κύμα, στο γνωστό κέντρο
"ΕΔΕΜ", με πλούσιο φαγητό, ποτά, ζωντανή
μουσική, τραγούδια και χορό. 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ρένα
Μαρουλίδου, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους

καλεσμένους για την βοήθειά τους στο ανθρωπι-
στικό έργο που επιτελούν και ευχήθηκε "καλή
επάνοδο" τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, με νέες πο-
λιτιστικές και άλλες κοινωνικού ενδιαφέροντος
δραστηριότητες που έχουν προγραμματίσει για
τη νέα σεζόν.

Με τη σειρά του ο Δήμαρχος, Διονύσης Χατζη-
δάκης, ανταπέδωσε τις ευχές, εκφράζοντας ταυ-
τόχρονα  την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον
όλων των Ελλήνων, γιατί είναι κάτι που το αξί-
ζουν μετά από τις θυσίες που έχουν κάνει αυτά
τα χρόνια, προκειμένου να σταθεί η χώρα όρθια.

Στην αποχαιρετιστήρια καλοκαιρινή αυτή εκδή-
λωση, το "παρών" έδωσαν: οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι της συμπολίτευσης, Ανδρέας Δούμας,
Γιώργος Καραμαρούδης, Ευαγγελία Φακιολά, Μ.
Μιχαλοπούλου, η Πρόεδρος του Γυναικείου Πο-
λιτιστικού - Εξωραϊστικού Συλλόγου "ΑΘΗΝΑ",
Μαρία Καφούρου, η πρώην Αντιδήμαρχος Πα-
λαιού Φαλήρου, Μαίρη Φωτίου, η Πρόεδρος του
Συλλόγου Κατοίκων Αμφιθέας "ΣΟΦΙΑ ΜΠΕ-

ΦΟΝ", Βούλα Σπυριδωνίδου, η Αντιπρόεδρος
της Οικολογικής Συνεργασίας, Βίκυ Βλάχου, ο
κριτικός κινηματογράφου και συγγραφέας, Κων-
σταντίνος Δάφνος με την σύζυγό του Μαρία Δαφ-
νου, οι κυρίες, Σμαρούλα Μάστορη, Μίκα
Δημητροκάλλη, Ρέα Μπίκου, Ρένα Σπεράντζα,
Μαίρη Χαμάντ, Γιαννούλα Κολοκυθά, Ελένη Πα-
παδοπούλου, Γιούλη Κορδούλη, Λίτσα Καραμα-
ρούδη κ.α.
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