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Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και  Eπικοινωνίας 

της Aυτοδιοίκησης 
Μια πρόταση με εξαιρετική σχέση ποι-
ότητας – τιμής, το Notos Café σάς φι-
λοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύμα έως το βράδυ για φα-
γητό ή ποτό.

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας

Τηλέφωνο 210 8993702 -3

Στα πλαίσια της επίσκεψής του στην
Ελλάδα ο πρίγκιπας Κάρολος επιθε-

ώρησε βρετανικά πλοία στον Πειραιά
πριν πραγματοποιήσει την επίσκεψή
του στο θωρηκτό Αβέρω που είναι αγ-
κυροβολημένο στο Παλαιό Φάληρο.   

σελ. 2

Πρόκειται για πρόγραμμα της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής Ενέργειας στο οποίο

συμμετέχουν 4 ευρωπαϊκά κράτη. Η Τσε-
χία, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Πορτο-
γαλία. Για την ενημερωτική καμπάνια στην
Ελλάδα επιλέγησαν δύο δήμοι. Ο Δήμος
Παλαιού Φαλήρου και ο Δήμος Θεσσα-
λονίκης. 

σελ.5

Ενημερωτική καμπάνια της Ε.Ε.

για την εξοικονόμηση ενέργειας

στο Παλαιό Φάληρο 

σελ. 4

Ο Δήμος Αλίμου
μειώνει τα δημο-
τικά τέλη για τους
τρίτεκνους

H επίσκεψη του Καρόλου
στο θωρηκτό Αβέρωφ
το Παλαιό Φάληρο 

Σε “Γεώργιος Κοσικίδης”

μετονομάσθηκε το Α’ Δημο-

τικό Στάδιο Αργυρούπολης 

Τα “ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ” 
στο Παλαιό Φάληρο

Μία ακόμη εξαιρετική έκθεση Ζω-
γραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής

και Υαλογραφίας, με θέμα: "ΔΙΟΝΥ-
ΣΙΑΚΑ". 

Πρωτομαγιά στο Παλαιό Φάληρο
Mε έκθεση Πρωτομαγιάτικων στεφανιών, δημιουργική απασχόληση για παιδιά, μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις,
που ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους, και την οποία διοργάνωσε το Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο του Δήμου,
γιόρτασαν την Πρωτομαγιά στο Παλαιό Φάληρο 

σελ. 6

σελ. 6

Οδήμαρχος ευχήθηκε σε
όλους, ευχαρίστησε και

συνεχάρη τους συμμετέχοντες
στην έκθεση στεφανιών και
τους διοργανωτές της εκδήλω-
σης, ενώ με συγκίνηση παρέ-
λαβε το πρωτομαγιάτικο
στεφάνι που του προσέφερε
μια μικρή Φαληριωτοπούλα.

σελ.3

Μέσα σε ένα έντονα συγκι-
νησιακό κλίμα, παρουσία

του Δημάρχου, Γιάννη Κων-
σταντάτου και της συζύγου του
απελθόντος, Γεωργίας, πραγ-

ματοποιήθηκαν τα αποκαλυ-
πτήρια της πινακίδας με το
όνομά του στην πρόσοψη, της
εισόδου του Σταδίου. 

σελ. 7

Με επιτυχία πραγ-

ματοποιήθηκαν οι

διασχολικοί αγώνες

στο σκάκι στον

Άλιμο
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Κατά τον Θουκυδίδη, οι Αθηναίοι απέρριψαν τον Αλκιβιάδη λόγω της
«αυθάδους επίδειξης και της λαμπρότητας της ιδιωτικής του ζωής». Κι’

αυτό, διότι μια τέτοια συμπεριφορά γεννά υπόνοιες τυραννικών σχεδίων.
Σε αντίθεση με τον Περικλή που ήταν «φιλόκαλος μετ’ ευτελείας».

Υποστήριζε δηλαδή ότι αυτοί που πέφτουν στην παγίδα της «ηδυπαθούς
λαμπρότητας», έχουν την τάση να αγκιστρώνονται στην εξουσία, προκει-
μένου να συνεχίζουν να ζουν πολυτελώς.

Σήμερα, δεν έχει αλλάξει τίποτε. Ο φίλος του κ. Τσίπρα Πάμπλο Ιγκλέσιας,
ηγέτης των Ποντέμος στην Ισπανία, απέκτησε πολυτελή βίλα αξίας
540.000 ευρώ, γεγονός που έχει προκαλέσει διεθνή σάλο. Ένα σαλέ 250
τ.μ., σε οικόπεδο δύο στρεμμάτων και με πισίνα, παρακαλώ.

Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που το 2012 είχε ξεσπαθώσει κατά του τότε
υπουργού Οικονομικών και σήμερα αντιπροέδρου της ΕΚΤ, Λουίς Ντε
Γκίντος, επειδή είχε αποκτήσει ένα ρετιρέ 600.000 ευρώ.

Είναι αυτός που στις 12 Ιανουαρίου 2015 συμβούλευε τους Έλληνες
πώς… να ψηφίσουν! Έλεγε στο μήνυμά του:

«Είμαι ο Πάμπλο Ιγκλέσιας από τους Podemos και το μήνυμά μου προς
τον ελληνικό λαό είναι αρκετά σαφές. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο επιλογές
στις επερχόμενες εκλογές στην Ελλάδα, δύο υποψήφιοι: Ο υποψήφιος
που ονομάζεται Άγγελα Μέρκελ, και αντιπροσωπεύεται από κόμματα
όπως το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, και ο Έλληνας υποψήφιος -το
όνομά του: Αλέξης Τσίπρας. Είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες θα επιλέξουν
έναν Έλληνα νέο πρωθυπουργό για τη χώρα. Νομίζω ότι στο Νότο της Ευ-
ρώπης χρειαζόμαστε πρωθυπουργούς που θα υπερασπίζονται και θα προ-
στατεύουν την εθνική κυριαρχία»…

Και όταν ο Τσίπρας κέρδισε, λίγο μετά, στις 31 Ιανουαρίου 2015, στη συγ-
κέντρωση των Ποντέμος στη Μαδρίτη, οι διαδηλωτές ανέμιζαν σημαίες
του ΣΥΡΙΖΑ!
Ο δε Ιγκλέσιας δεν σταμάτησε να καταγγέλλει το χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα, τη λιτότητα, το κατεστημένο, τις «κάστες», τις ελίτ, τους προνομιού-
χους και τους πλούσιους.

Μετά, ο Ιγκλέσιας έγραψε και βιβλίο για όλα αυτά, υπό τον τίτλο «Διεκδι-
κώντας τη δημοκρατία». Με πρόλογο Τσίπρα, παρακαλώ!

«Έφτασε η στιγμή να αλλάξουμε τον κόσμο», έγραφε ο Τσίπρας.
Και προφανώς άρχισαν… από τους εαυτούς τους!

Και όταν ο Τσίπρας πήγε στη σύγκρουση και προκήρυξε το δημοψήφισμα,
πάλι τον φίλο του τον Ιγκλέσιας είχε στο πλευρό του. Ο οποίος δήλωνε
πως ο Αλέξης Τσίπρας «δεν υποχώρησε στους μισθούς, δεν υποχώρησε
στις συντάξεις και διατήρησε έναν φόρο στις μεγάλες περιουσίες»!

Τώρα, δεν λέει τίποτε. Απλά αγοράζει βίλες! Και κάποιοι ξαναθυμούνται
τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία ένα ινστιτούτο μελετών που διηύ-
θυναν ιδρυτικά στελέχη του Ποντέμος είχε λάβει επτά εκατομμύρια ευρώ
από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας από το 2003 ως το 2011 για να προ-
ωθήσει την ιδεολογία της στην Ισπανία. Αλλά και τα δημοσιεύματα για
χρηματοδότηση των Ποντέμος από το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο El Confidencial.com και τη
συντηρητική εφημερίδα ABC, η αστυνομία ερευνά σχετικά με την αμοιβή
που λάμβανε ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, ως παρουσιαστής της εκπομπής Fort
Apache, από ένα τηλεοπτικό κανάλι το οποίο χρηματοδοτείται από το
Ιράν, το Hispan TV. Υποστηρίχθηκε επίσης ότι οι αρχές διαθέτουν πληρο-
φορίες από την DEA —την αμερικανική υπηρεσία καταπολέμησης του λα-
θρεμπορίου ναρκωτικών— για «μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και της
Βενεζουέλας για τη χρηματοδότηση του Podemos».

Τέλος, όλοι θυμούνται τον Ιγκλέσιας στην Αθήνα, να αγκαλιάζεται με τον
Τσίπρα και να τον στηρίζει και κατά την προεκλογική περίοδο του Σεπτεμ-
βρίου 2015.

Venceremos!

Επίδειξη, αλαζονεία και εξουσία
Γράφει 
η Σοφία Βούλτεψη

δημοτικό ρεπορτάζ

Στα πλαίσια της επίσκεψής του
στην Ελλάδα ο πρίγκιπας

Κάρολος επιθεώρησε βρετανικά
πλοία στον Πειραιά πριν πραγ-
ματοποιήσει την επίσκεψή του
στο θωρηκτό Αβέρω που είναι
αγκυροβολημένο στο Παλαιό
Φάληρο.  

Ο διάδοχος του βρετανικού
θρόνου κατέφθασε στο λιμάνι
του Πειραιά συνοδευόμενος
από τη Βρετανίδα πρέσβη στην
Ελλάδα Κέιτ Σμιθ. Τον πρίγκιπα
Κάρολο υποδέχθηκαν στο πο-
λεμικό πλοίο HMS Echo Βρετα-
νοί αξιωματούχοι οι οποίοι των
ενημέρωσαν και τον ξενάγησαν
ενώ ο ίδιος επιθεωρώντας το
πλοίο συνομίλησε με το πλή-
ρωμα.

Λίγο αργότερα, το μεσημέρι της
10ης Μαϊου ο πρίγκιπας της
Ουαλίας έφτασε  στο Φλοίσβο
με την ακταιωρό της Βρετανικής
Συνοριακής Δύναμης HMC
Valiant. Εκεί τον υποδέχτηκαν ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας,
Πάνος Καμμένος, μαζί με τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχο Ευάγ-
γελο Αποστολάκη ΠΝ, και τον
αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Νικό-
λαο Τσούνη ΠΝ και τον δή-
μαρχο Παλαιού Φαλήρου
Διονύση Χατζηδάκη
Στη συνέχεια ο πρίγκιπας Κάρο-
λος επισκέφθηκε την τριήρη
«Ολυμπιάς» και ακολούθως ξε-
ναγήθηκε στο πλωτό ναυτικό
μουσείο θωρηκτό «Γ. Αβέ-
ρωφ».

Κατά την διάρκεια της επίσκε-
ψης του πρίγκιπα Καρόλου
έγινε αεροπορική επίδειξη με
διέλευση 1 αεροσκάφους Μ-
2000-5 το οποίο ακολουθού-
σαν 9 αεροσκάφη BAE HAWKS

του ακροβατικού σμήνους των
«RED ARROWS» της Βασιλικής
Αεροπορίας της Μεγάλης Βρε-
τανίας. Η αεροπορική επίδειξη
έγινε στην μνήμη του σμηναγού
Γεωργίου Μπαλταδώρου.

Η επίσκεψη του Καρόλου 
στο θωρηκτό Αβέρωφ
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δημοτικό ρεπορτάζ

Η Πρωτομαγιά στο Παλαιό Φάληρο 
Mε έκθεση Πρωτομαγιάτικων στεφανιών, δημιουργική απασχόληση για παιδιά, μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις, που ενθουσίασαν μικρούς και μεγά-
λους, και την οποία διοργάνωσε το Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο του Δήμου, γιόρτασαν την Πρωτομαγιά στο Παλαιό Φάληρο 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Παρουσία του δημάρχου, Διο-
νύση Χατζηδάκη, οι Φαλη-

ριώτες γόρτασαν την
Πρωτομαγιά στην παραλία του
Φλοίσβου, στον προαύλιο χώρο
του Πολιτιστικού Κέντρου
"ΦΛΟΙΣΒΟΣ", με έκθεση Πρωτο-
μαγιάτικων στεφανιών, δημι-
ουργική απασχόληση για παιδιά,
μουσική, χορό και πολλές εκ-
πλήξεις, που ενθουσίασαν μι-
κρούς και μεγάλους, και την
οποία διοργάνωσε το Πολιτι-
στικό και Αθλητικό Κέντρο του
Δήμου.

Ο δήμαρχος ευχήθηκε σε όλους,
ευχαρίστησε και συνεχάρη τους
συμμετέχοντες στην έκθεση στε-
φανιών και τους διοργανωτές της

εκδήλωσης, ενώ με συγκίνηση
παρέλαβε το πρωτομαγιάτικο στε-
φάνι που του προσέφερε μια
μικρή Φαληριωτοπούλα.

Στην έκθεση συμμετείχαν, ο Γυναι-
κείος - Εξωραϊστικός Σύλλογος
"ΑΘΗΝΑ", ο Πανελλήνιος Σύλλο-
γος "ΦΙΛΟΙ του ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥ-
ΡΟΥ" παράρτημα Παλαιού
Φαλήρου,  η Χ.Ε.Ν. Παλαιού Φα-
λήρου, η Δημοτική Επιτροπή Ισό-
τητας των Φύλων του Δήμου, οι
Κρήτες Παλαιού Φαλήρου, η
"ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ" Οργάνωση Π.
Φαλήρου, η Ένωση Γυναικών Ελ-
λάδος Παράρτημα Παλαιού Φα-
λήρου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Προσαρμοσμένων Δραστηριοτή-
των "ΑΛΜΑ", η Ένωση Κατοίκων

Αμφιθέας "ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ", η
Οικολογική Συνεργασία κ.α.
Σπουδαία ήταν η συμμετοχή του
Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας που
για ακόμα μια φορά έδωσε το
παρόν σε εκδήλωση του Δήμου
με τα σκάφη του. 
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δημοτικό ρεπορτάζ

Το απόγευμα της Πέμπτης 17.5.2018, στο
Πολιτιστικό Κέντρο "ΦΛΟΙΣΒΟΣ" στην

παραλία του Παλαιού Φαλήρου, παρουσία
του Δημάρχου, Διονύση Χατζηδάκη, η
Ομάδα Καλλιτεχνών της πόλης [Ο.Κ.Π.Φ.],
εγκαινίασε μία ακόμη εξαιρετική έκθεση
Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής και Υα-
λογραφίας, με θέμα: "ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ". 

Ο Πρόεδρος της Ομάδας, γλύπτης, Γιώργος
Γιάννακας, ανοίγοντας την πολιτιστική αυτή
βραδιά, αφού καλωσόρισε τον κόσμο που
ήταν εκεί, απευθυνόμενος στον Δήμαρχο,
τον ευχαρίστησε με τα πλέον θερμά λόγια
για την αμέριστη συμπαράστασή του τόσο
προς τους καλλιτέχνες της Ομάδας τους,
όσο και στην συνεχή του προσπάθεια για
αναβάθμιση της περιοχής σε όλους τους το-
μείς. Εκτιμώντας λοιπόν, το έως τώρα με-
γάλο και πολυσχιδές θετικό έργο του,
αποκάλυψε, και εξέπληξε ταυτόχρονα, πως,
η συγκεκριμένη έκθεση "ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ",
είναι αφιερωμένη στον Διονύση Χατζηδάκη
και στην όμορφη εγγονούλα του, Διονυσία,
που ήταν εκεί με τους γονείς της, Χριστιάννα
Χατζηδάκη και Δημήτρη Παπαδόπουλο.

Ανταποδίδοντας ο Δήμαρχος, τους ευχαρί-
στησε για τα καλά τους λόγια και χαριτολο-
γώντας, σε ότι  αφορά τον ίδιο, το κρασί και
τον Διόνυσο, είπε πως έχει μία, βασική, δια-
φορά μαζί του, επειδή, ως γνωστό, δεν πίνει

κρασί, ούτε καφέ, παρά μόνο κόκα κόλα.

Συνεχάρη την Ο.Κ.Π.Φ. γιατί τα μέλη της και
ο Πρόεδρoς, διαθέτουν σοβαρότητα και συ-
νέπεια σ' αυτό που κάνουν, κρατώντας έτσι
ζωντανό έναν οργανισμό πολιτισμού στον
τόπο τους, με έργα που εκφράζουν ρεαλι-
σμό και ταλέντο, δείχνοντας ότι είναι ανα-
γνωρισμένοι καλλιτέχνες και δημιουργοί.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εί-
σοδο στην Ομάδα νέων μελών, που εμ-
πλουτίζουν το δυναμικό της κάθε φορά,
λέγοντας πως με αυτό τον τρόπο γίνεται και
η απαραίτητη "ανανέωση κυττάρων", όπως
είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο Πολιτι-
στικό Κέντρο "ΦΛΟΙΣΒΟΣ", ενημέρωσε ότι,
εφόσον καταφέρει και το εντάξει σε μία χρη-
ματοδότηση την οποία επεξεργάζεται, θα
αλλάξει εντελώς μορφή, γιατί, μεταξύ
άλλων, θα διαθέτει εξωτερικό ασανσέρ και
η γενικότερη διαμόρφωση των χώρων θα
είναι τέτοια που θα μπορούν να πραγματο-
ποιούνται,  πέραν της μιας, διάφορες πολι-
τιστικές δράσεις.
Πάνω σ' αυτό είπε: "Όταν με το καλό ευω-
δοθεί αυτή προσπάθειά μας, θα δημιουρ-
γηθεί ένα φοβερό Πολιτιστικό Κέντρο εδώ,
το οποίο θα αποτελέσει το σημείο αναφο-
ράς για τον Πολιτισμό του Παλαιού Φαλή-

ρου και όχι μόνο. Ίσως με ρωτήσετε γιατί
δεν το ξεκινάω τώρα. Σας θυμίζω πως, έχω
μία αρχή που την τηρώ πιστά σε παρόμοιες
περιπτώσεις. Ότι δηλαδή, πρώτα ξεχρεώνω
κάτι, όπως αυτό το κτίριο που αποκτήθηκε
με πολύ μεγάλο κόπο, και μετά κάνω τα
επόμενα βήματα. Έτσι και τώρα, που το
έχουμε εξοφλήσει πλήρως και το ακίνητο
αυτό αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου μας,
έχω ξεκινήσει για τα υπόλοιπα, προκειμέ-
νου να κατασκευαστεί κάτι πολύ ωραίο,
που θα το χαιρόμαστε όλοι, αφήνοντάς το
στα παιδιά μας και στις γεννιές που θα ακο-
λουθήσουν.

Επίσης, πρέπει να έχετε υπ' όψιν σας ότι, εάν
καταφέρω και το εντάξω στο πρόγραμμα
χρηματοδότησης που σας προανέφερα,
αυτοί που θα αναλάβουν την υλοποίηση
του έργου θα είναι έμπειροι, καταξιωμένοι
και εξειδικευμένοι άνθρωποι, που γνωρί-
ζουν από τέτοιες κατασκευές."

Ολοκληρώνοντας την αναφορά του στο
συγκεκριμένο θέμα, μίλησε και για τις δύ-
σκολες στιγμές που περνάμε ως χώρα, λέ-
γοντας πως, δυστυχώς, πρέπει να
καταλάβουμε ότι μόνοι μας οφείλουμε να
αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που μας
περιτριγυρίζουν, με υπεύθυνο τρόπο, σκε-
φτόμενοι το μέλλον μας. "Αυτό πρέπει να
μας απασχολεί πλέον και, όχι να ασχολού-
μεθα με τα εφήμερα, αφού τα όποια σο-
βαρά λάθη κάνουμε σήμερα θα τα βρούμε
αργότερα μπροστά μας. Γι' αυτό σας λέω
πως, χρειάζεται να έχουμε μεταξύ μας ομο-
ψυχία και να μην αφήνουμε τις ιδεολογίες
μας να επηρεάζουν την σκέψη και τις απο-
φάσεις μας, βάζοντας πάνω από όλα, ότι
είναι καλό και οφέλιμο για το μέλλον της
Πατρίδας μας. Αυτός πρέπει να είναι ο στό-
χος μας. Να κρατήσουμε, δηλαδή, την
χώρα μας όρθια, φροντίζοντας βέβαια να
κάνουμε και τις σωστές επιλογές."

ΟΣταμάτης Καμαριάς, ορκίσθηκε νέος
δημοτικός σύμβουλος Παλαιού Φα-

λήρου, με την παράταξη του Δημάρχου,
"ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΔΙΟ-
ΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ", 

Μετά την παραίτηση της Βασιλικής Κασι-
μάτη πριν από λίγες μέρες για καθαρά
προσωπικούς λόγους, τη θέση της κατα-
λαμβάνει ο εκπαιδευτικός Σταμάτης Κα-
μαριάς. 

Ο Σταμάτης Καμαριάς νέος δημοτικός 
σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου

Τα "ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ" στο Παλαιό Φάληρο
Τι είπε ο Χατζηδάκης για το "ΦΛΟΙΣΒΟ" και τον " PHYLAX" 

Αριστερή φωτ. Ο Δήμαρχος με τον πρώην δημοτικό σύμβουλο Νίκο Δέτση και την ζωγράφο Ελένη Δέτση μπροστά στο έργο της "Συγκομιδή". Μέσον. Ο πρόεδρος της ΟΚΠΦ γλύ-
πτης Γιώργος Γιάννακας ανάμεσα στην αντιπρόεδρο Κατερίνα Προβελέγγιου και τον αντιδήμαρχο Γιάννη Φωστηρόπουλο. Δεξιά. Ο Διονύσης Χατζηδάκης με τη ζωγράφο Αμαλία Βα-
γιωνάκη. 

Το γλυπτό "PHYLAX" στο Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης του Λονδίνου;

Αμέσως μετά, και με αφορμή την αναφορά ενός εκ των παρισταμένων εικαστικών,
σχετικά με την τύχη του γνωστού γλυπτού " PHYLAX", του Κωστή Γεωργίου, το

οποίο χαρακτήρισε ένα πραγματικό έργο τέχνης, ο κος Χατζηδάκης είπε ότι, ύστερα από
τον βανδαλισμό που υπέστη από κάποιους εμμονικούς και φανατισμένους, το γλυπτό
αυτό τον καιρό επισκευάζεται.  

Το ζήτημα όμως, δεν είναι αυτό, όπως είπε, αλλά το γεγονός ότι, το έχουν ζητήσει από
τον mδημιουργό του, επισήμως με σχετική επιστολή, από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
του Λονδίνου για να το τοποθετήσουν εκεί, σε περίπτωση που ο Δήμος, στον οποίο
προσεφέρθη κατόπιν δωρεάς, δεν μπορέσει να διασφαλίσει την "βιωσημότητά" του.
Κάνοντας τους παριστάμενους, κοινωνούς του προβληματισμού του, είπε πως δεν έχει
αποφασίσει για το τι πρόκειται νά κάνει και πως ακόμη το σκέφτεται. Χαρακτήρισε τους
λίγους αντιδρώντες, άτομα χωρίς σοβαρότητα που έχουν άγνοια της Τέχνης, που δεν
μπορούν να κρίνουν μία εικαστική δημιουργία εάν είναι καλή ή όχι. 
Για την ακρίβεια ανέφερε: "Θα σκεφθώ ποιά απόφαση θα πάρω, γιατί δεν θέλω να δι-
χάζω τον κόσμο, έστω κι αν το γλυπτό αυτό εξορκίστηκε από τους παλαιοημερολογί-
τες και ως εκ τούτου ... απετάχθη ο σατανάς! Και βέβαια, με όλα όσα συνέβησαν στη
συνέχεια. 
Παρ'όλα αυτά, όμως, και για να μην δίνουμε λαβή σε ορισμένους ανεγκέφαλους, που
παριστάνουν και τους παράγοντες εδώ πέρα, θα σκεφθώ τι θα κάνω, επειδή δεν θέλω
να κάνω πίσω, γιατί πιστεύω πως, την Τέχνη δεν την εκπροσωπούν ούτε οι χρυσαυγί-
τες, ούτε οι παλαιοημερογήτες, ούτε φυσικά κι εγώ. Την Τέχνη την εκπροσωπούν, μόνο
αυτοί που γνωρίζουν και είναι αναγνωρισμένοι παγκοσμίως."
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Ενημερωτική καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Παλαιό Φάληρο 

Την ώρα που εκατομμύρια ελ-
ληνικά νοικοκυριά αδυνα-

τούν να πληρώσουν τους
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύ-
ματος εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης, οι Έλληνες παραμένουν
μεταξύ των μεγαλύτερων κατα-
ναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα
στοιχεία της Eurostat, 2 στους 10
Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν
βασικές ανάγκες τους, ανάμεσά
τους και τους λογαριασμούς ενέρ-
γειας, ωστόσο η κατανάλωση
ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται
στην Ελλάδα. 

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν
την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης
των Ελλήνων καταναλωτών για τα
οφέλη από την εξοικονόμηση
ενέργειας και αυτός είναι ο βασι-
κός στόχος της εκστρατείας ενημέ-
ρωσης που ξεκίνησε  και στην
Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.

Παρουσία του δημάρχου Παλαιού
Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη,
των αντιδημάρχων Γιώργου Αση-
μακόπουλου, Γιάννη Φωστηρό-
πουλου και μαθητών σχολείων,
έγιναν στις 23 Μαϊου τα επίσημα
εγκαίνια του Roadshow, της ενη-
μερωτικής καμπάνιας για την εξοι-
κονόμηση ενέργειας στο σπίτι, στο
πάρκο του Φλοίσβου στο Παλαιό
Φάληρο. 

Πρόκειται για πρόγραμμα της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ενέργειας
στο οποίο συμμετέχουν 4 ευρω-

παϊκά κράτη. Η Τσεχία, η Ρουμα-
νία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία.
Για την ενημερωτική καμπάνια
στην Ελλάδα επιλέγησαν δύο
δήμοι. Ο Δήμος Παλαιού Φαλή-
ρου και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. 

Το ενημερωτικό Roadshow για την
εξοικονόμηση ενέργειας, γίνεται
με μία ειδικά διαμορφωμένη κα-
τασκευή, όπου οι επισκέπτες εξε-
ρευνώντας τα διαφορετικά
δωμάτια ενός σπιτιού μέσω του
πρωτότυπου διαδραστικού «τοί-
χου», μπορούν να βρουν απλές,
χρηστικές συμβουλές για εξοικο-
νόμηση ενέργειας στα νοικοκυριά
τους.

Παράλληλα, υπάρχουν εκπαιδευ-
τικές και ψυχαγωγικές δράσεις για
παιδιά και για όλη την οικογένεια.
Το «διαδραστικό σπίτι» θα είναι
ανοιχτό για το κοινό στο Παλαιό
Φάληρο (Πάρκο Φλοίσβου, 23 –
27 Μαΐου) και στην Θεσσαλονίκη
(Πλατεία Αριστοτέλους, 30 Μαΐου
– 3 Ιουνίου).

Η καμπάνια πραγματοποιείται με
τη συνεργασία του Δήμου Πα-
λαιού Φαλήρου, του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, του Κέντρου
Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονό-
μησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), της Γ.Γ.
Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή του Υπουργείου Οικονο-
μίας & Ανάπτυξης, του Δήμου
Αθηναίων, της ΠΟΜΙΔΑ, των Ενώ-
σεων Καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ,
ΒΙΟΖΩ και ΚΕ.Π.ΚΑ και της Ελλη-
νογαλλικής Σχολής Jeanne D’Arc
και θα διαρκέσει έως το τέλος του
έτους. 

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ο
Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης
επισημαίνοντας πως παρά την οι-
κονομική κρίση οι Έλληνες παρα-
μένουν από τους υψηλότερους
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, απευθυνόμενος στους μι-
κρούς μαθητές τόνισε τα οφέλη
από την εξοικονόμηση ενέργειας
και τους παρακίνησε να τα εφαρ-
μόζουν στην καθημερινότητά τους
γιατί πέραν αυτών, προστατεύεται
και το περιβάλλον.

Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφερ-
θεί στη θετική συμβολή των δύο
αντιδημάρχων του (σ.σ.: Γιώρ-
γουΑσημακόπουλου Τεχνικών
Υπηρεσιών και Γιάννη Φωστηρό-
πουλου Παιδείας, Πρόνοιας και
Αθλητισμού).

Στοιχεία για 
την κατανάλωση 
ενέργειας στην Ελλάδα:

• Ο συνολικός αριθμός των οικια-
κών καταναλωτών το 2016 στο
σύνολο της επικράτειας της Ελλά-
δας ανήλθε σε 5,792,367, έναντι
5,764,609 το 2015.

• Η μεγαλύτερη ποσότητα ενέρ-
γειας που καταναλώνεται στον οι-
κιακό τομέα αφορά τη θέρμανση
κατοικιών (63,7% επί της συνολι-
κής κατανάλωσης ενέργειας). Η
δεύτερη μεγαλύτερη κατανάλωση
ενέργειας (17,4%) αφορά τη θέρ-
μανση νερού. Περίπου το 7,2%
της συνολικής κατανάλωσης ενέρ-
γειας αφορά τον φωτισμό και τη

λειτουργία των οικιακών συ-
σκευών

• Η υψηλότερη κατανάλωση ηλε-
κτρικής ενέργειας στην Ελλάδα γί-
νεται στην Αττική και στην
Κεντρική Μακεδονία.

• Η χαμηλότερη κατανάλωση ηλε-
κτρικής ενέργειας στην Ελλάδα γί-
νεται στο Βόρειο Αιγαίο και στη

Δυτική Μακεδονία.

• Η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο
όρο των τιμών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε ολόκληρη την ΕΕ (0,179
€ / KWh την περίοδο 2014-2016).
Η φθηνότερη τιμή ηλεκτρικής
ενέργειας εντοπίζεται στη Βουλγα-
ρία (0,09 € / KWh) και η υψηλό-
τερη στη Δανία (€ 0,304 / KWh).

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, ο επικεφα-
λής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαικής Επιτροπής,
Γιώργος Μακροπουλιώτης και ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Ασημακό-
πουλος.

Οι αντιδήμαρχοι Γιάννης Φωστηρόπουλος και Γιώργος Ασημακό-
πουλος. 
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Μετά από πρόταση της Δημοτικής
Αρχής και ομόφωνη απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Αλί-
μου από την 1-1-2019 μειώνει τα Δημο-
τικά Τέλη και τους Φόρους για τους
τρίτεκνους σε ποσοστό 50%.

Τη μείωση δικαιούνται όσοι πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Α. Τρίτεκνοι θεωρούνται οι γονείς με τρία
παιδιά (προστατευόμενα μέλη).

Β. Τρίτεκνη θεωρείται η διαζευγμένη μη-
τέρα με τρία παιδιά ανήλικα, η οποία έχει
την επιμέλεια και των τριών παιδιών.

(Η διαζευγμένη μητέρα με επιμέλεια δύο
παιδιών, αν παντρευτεί κάποιον με ένα
παιδί, ΔΕΝ θεωρείται αυτόματα τρίτεκνη,
ΟΥΤΕ αυτή ΟΥΤΕ ο νέος σύζυγός της,
εκτός αν γίνει υιοθεσία).

Γ. Χήρος πατέρας ή χήρα μητέρα με τρία
ανήλικα τέκνα θεωρούνται τρίτεκνοι. Επί-
σης, ο γονέας σε χηρεία αναγνωρίζεται ως
τρίτεκνος σε περίπτωση που τα παιδιά
σπουδάζουν ή είναι φαντάροι. 

Δ. Άγαμη μητέρα με τρία ανήλικα τέκνα
θεωρείται τρίτεκνη. Επίσης, αναγνωρίζεται
ως τρίτεκνη σε περίπτωση που τα παιδιά
σπουδάζουν ή είναι φαντάροι. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Α) Η μείωση τελών αφορά μόνο την 1η
κατοικία (είτε είναι ιδιόκτητη, είτε ενοικια-
ζόμενη), εφόσον αυτή είναι μέχρι 200 τ.μ.

Β) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό,
πραγματικό εισόδημα, πρέπει να είναι
μέχρι 25.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά
καθαρό εισόδημα και όχι τεκμήρια διαβίω-
σης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέ-
τουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 1-
6-2018 έως και 31-7-2018 στο
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, στο Δημαρχείο Αλίμου
(Αριστοτέλους 53, ισόγειο) κάθε εργάσιμη
ημέρα από 7π.μ. – 3μ.μ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση για μείωση τελών
2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
3. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλου
παρόχου στο όνομα του αιτούντος ή μέ-
λους της οικογενείας του
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα-
σης
5. Απλό αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθω-
τηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση ενοι-
κίασης) ή αντίγραφο συμβολαίου
απόκτησης (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης)
στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οι-
κογενείας του.
Εάν υπάρχει δωρεά παραχώρησης, προ-
σκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία

(π.χ. Ε2 της φορολογικής δήλωσης του
ιδιοκτήτη).

6. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος δι-
καιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα
γνωστοποιήσει στον Δήμο οποιαδήποτε
μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του.

7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ΄
όπου προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισό-
δημά του και το Ε9.

Εάν ο δικαιούχος αιτών δεν υποχρεούται
σε υποβολή δήλωσης, προσκομίζει υπεύ-
θυνη δήλωση σχετικά με τη μη υποχρέ-
ωση υποβολής, θεωρημένη από την
οικεία Δ.Ο.Υ.

8. Βεβαιώσεις Σπουδών ή Στρατού για τα
ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστα-
τευόμενα τέκνα θεωρούνται όσα σπουδά-
ζουν έως την συμπλήρωση του 23ου
έτους της ηλικίας τους ή εκτίουν την στρα-
τιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλή-
ρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους).

Σε περίπτωση που προκύψουν ανάγκες για
περαιτέρω διευκρινήσεις, ο Δήμος δύναται
να ζητήσει την προσκόμιση επιπλέον δι-
καιολογητικών.
Υπενθυμίζουμε ότι σε ισχύ είναι οι μει-
ώσεις κατά 50% των τελών καθαριότητας
και φωτισμού για τις πολύτεκνες οικογέ-
νειες και για τους απόρους και ΑΜΕΑ σύμ-
φωνα με την με αρ. 396/2017 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.

To χάλκινο μετάλλιο στα 3000
μέτρα κατέκτησε η Βασιλεία Σπύ-

ρου, μαθήτρια της 1ης Λυκείου του
2ου Λυκείου Παλαιού Φαλήρου

στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα, εξα-
σφαλίζοντας τη συμμετοχή της στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασί-
δων. 

Πριν από την Παγκόσμια Γυμνασιάδα
που έγινε στην Καζαμπλάνκα του
Μαρόκου από τις 2 έως τις 9 Μαϊου η

Βασιλεία Σπύρου είχε κατακτήσει την
πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο,
στο ίδιο αγώνισμα, στο Πανελλήνιο
Σχολικό Πρωτάθλημα.  

Χάλκινο μετάλλιο για τη φαληριώτισσα Βασιλεία Σπύρου στο Μαρόκο

Ο Δήμος Αλίμου μειώνει τα δημοτικά τέλη για τους τρίτεκνους 

Με απόλυτη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή 20

Μαΐου 2018 το φετινό πρωτάθλημα
Σκάκι για μαθητές Νηπιαγωγείων,
Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων
και Λυκείων της πόλης μας. Ήταν
μια διοργάνωση του νεοσύστατου
Σκακιστικού Ομίλου Αλίμου «Ο
Θουκυδίδης» σε συνεργασία με το
6ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου, στο
οποίο και φιλοξενήθηκαν οι αγώ-
νες, υπό την αιγίδα και με τη χορη-
γία του Θουκυδίδειου Οργανισμού
Πολιτισμού & Αθλητισμού
(ΘΟΠΑΑ) του Δήμου.

Σχεδόν 100 παιδιά μέτρησαν τις δυ-
νάμεις τους στο «βασιλιά των πνευ-
ματικών παιχνιδιών» είτε
κυνηγώντας κύπελλα και μετάλλια
είτε απλά την εμπειρία και τη χαρά
του παιχνιδιού.  

Στην Ομαδική Βαθμολογία Δημοτι-
κών Σχολείων πρώτευσε το 9ο Δη-
μοτικό, ακολουθούμενο από το
ΔΕΛΑΣΑΛ (2η θέση) και το 1ο Δη-
μοτικό (3η θέση).

Με επιτυχία πραγμα-

τοποιήθηκαν οι δια-

σχολικοί αγώνες στο

σκάκι στον Άλιμο
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δημοτικό ρεπορτάζ

Το απόγευμα της Κυριακής 20.5.2018, ο
Δήμος Αργυρούπολης - Ελληνικού τί-

μησε τον αείμνηστο αθλητή του Α.Ο.Ν.Α.
και επί σειρά ετών δημοτικό σύμβουλο,
Γιώργο Κοσικίδη, δίνοντας το όνομά του
στο Α' Στάδιο Αργυρούπολης, όπου βρί-
σκονται, το γήπεδο του ποδοσφαίρου και ο
στίβος. 

Μέσα σε ένα έντονα συγκινησιακό κλίμα,
παρουσία του Δημάρχου, Γιάννη Κωνσταν-

τάτου και της συζύγου του απελθόντος, Γε-
ωργίας, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυ-
πτήρια της πινακίδας με το όνομά του στην
πρόσοψη, της εισόδου του Σταδίου. 

Μιλώντας ο Δήμαρχος, Γιάννης Κωνσταν-
τάτος, εξήρε το ήθος, την εντιμότητα και την
προσφορά του αείμνηστου Γιώργου στην
πρόοδο της Αργυρούπολης και ιδιαίτερα
στους τομείς του Πολιτισμού και του Αθλη-
τισμού. Σε μία αποστροφή μάλιστα του

λόγου του, είπε πως, ως Διοίκηση, αλλά και
ως Δήμος γενικότερα, οφείλουν να εργά-
ζονται διαρκώς, ώστε να υπάρχουν συνεχι-
στές,  μιμητές του έργου του, από τις γεννιές
που θα ακολουθήσουν.

Η Γεωργία Κοσικίδου, ευχαριστώντας τον
Δήμαρχο κ. Κωνσταντάτο και τους συνερ-
γάτες του, είπε τα εξής: "Κύριε Δήμαρχε,
ένα μεγάλο "ευχαριστώ" σε σας προσω-
πικά. Ευχαριστώ, επίσης, τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου, Γιάννη Τσαρπαλή
και όλα τα μέλη που στήριξαν την πρωτο-
βουλία σας να τιμήσετε τον σύζυγό μου
Γιώργο, τον Γιώργο μας, δίνοντας στο στά-
διο αυτό το όνομά του.

Η υπόσχεσή σας σήμερα έγινε πράξη. Σας
ευχαριστώ και εύχομαι η κάθε μέρα να σας
φέρνει όλο και πιο κοντά στην επιτυχία των
στόχων σας.

Κύριε Δήμαρχε, να είστε σίγουρος ότι ο
Γιώργος θα είναι πάντα κοντά σε μας και στα
νέα παιδιά που θα αθλούνται μέσα στον
χώρο αυτό.
Ευχαριστώ, επίσης, όλους όσους βρίσκον-
ται απόψε εδώ και τιμούν μαζί μας την
μνήμη του συζύγου μου, καθώς και τον
Πρόεδρο του ΟΝΑΔΕΑ, δημοτικό σύμ-
βουλο, Γιώργο Καλιντέρη, για την άρτια ορ-

γάνωση της εκδήλωσης.
"Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς"

Ακολούθησε προβολή βίντεο με στιγμιό-
τυπα από την ζωή και τις πολυσχιδείς δρα-
στηριότητες του Γιώργου Κοσικίδη και η
βραδιά έκλεισε με φιλικό αγώνα μεταξύ
γνωστών παλαιμάχων του Ελληνικού πο-
δοσφαίρου και παικτών του Α.Ο.Ν.Α., ο
οποίος, για την ιστορία, έληξε ισόπαλος 2-
2 και στον οποίο συμμετείχαν παλιές δόξες
του αθλήματος και αρκετοί δημοτικοί σύμ-
βουλοι της περιοχής. 
Εκτός αυτών που ήδη έχουμε αναφέρει, την
όμορφη αυτή βραδιά τίμησαν με την πα-
ρουσία τους, οι Αντιδήμαρχοι, Πέτρος Ξην-
ταβελώνης, Γιώργος Σαραφίδης, Βαγγέλης
Νικοθώδης, Βασίλης Κρητικός, Μιχάλης
Τζιάλας και Χαρά Λαμπρινού, οι δημοτικοί
σύμβουλοι, Λάζαρος Τογρίδης, Κώστας
Μηνόπουλος, Γιώργος Καλιντέρης, Ελένη
Κορίλη, Θωμάς Κατσαγώνης κ.α.

Σε "Γεώργιος Κοσικίδης" μετονομάσθηκε 
το Α' Δημοτικό Στάδιο Αργυρούπολης 
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