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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

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διε-
θνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA ο

χλοτάπητας του γηπέδου, πιστοποιήθηκε σε
συνεργασία με εγκεκριμένο εργαστήριο, και
έλαβε σήματα πιστοποίησης τον Δεκέμβριο
του 2017, διάρκειας 3 ετών. 

σελ. 4

Έκθεση Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού,
Μάρτιος 2018. ΜΕΘ' ΟΡΜΗΣ ΑΚΑΘΕ-

ΚΤΟΥ. Τα Ναυτικά όπλα των επαναστατη-
μένων Ελλήνων. Τα πολεμικά μας πλοία
στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Β'
Παγκόσμιο πόλεμο, κράτησαν την Πα-
τρίδα μας όρθια.

σελ.5

Έκθεση Ναυτικής Ιστορίας 

στο Παλαιό Φάληρο 

“Μεθ’ ορμής ακαθέκτου” 

σελ. 2

O Ακαδημαϊκός και
Αστροφυσικός Στα-
μάτης Κριμιζής επίτι-
μος δημότης Αλίμου 

"Είναι γεγονός πως με-
ρίδα συναδέλφων δ.σ.

από τις παρατάξεις της μει-
οψηφίας, στην αγωνιώδη
προσπάθειά τους να βρουν
κάτι κακό να πουν για τη Δι-
οίκησή μας, έρχονται εδώ και
λένε τα πιο απίθανα πράγ-
ματα, τα οποία τους εκθέτουν
δημοσίως και ανεπανόρ-

θωτα.  
Όπως έχω πει και άλλη φορά
στον κ. Δήμου, πριν να παίρνει
το λόγο, να είναι πολύ προσε-
κτικός και σωστά ενημερωμέ-
νος για αυτά που πρόκειται να
πει, διότι κάθε φορά που μι-
λάει εκτίθεται.

σελ. 7

Με πιστοποίηση FIFA το Γή-

πεδο ποδοσφαίρου “Σωτή-

ρης Αγγελόπουλος 

Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης:

Ευτυχώς που σας διώξαμε κύριε Δήμου 

Στα πρόσωπα δύο
γυναικών τίμησαν τη
γυναίκα στο Δήμο
Ελληνικού - Αργυρού-
πολης

Διεθνές βραβείο για τον
Βοτανόκηπο στο Παλαιό Φάληρο 

για το «Επιτυχημένο Μοντέλο Προστασίας & Ανάδειξης της Βιοποικιλότητας» 

Ηανακήρυξη ως επίτιμου δη-
μότη Αλίμου στου ακαδημαϊ-

κού και αστροφυσικού Σταμάτη
Κριμιζή, πραγματοποιήθηκε στις
12 Μαρτίου στο 2ο Λύκειο Αλίμου

σελ. 6

Ηεπταμελής επιτροπή
αξιολόγησης του

διαγωνισμού επέλεξε
ομοφώνως την πρόταση
του Δήμου, ανάμεσα
στις υποψηφιότητες 32
Δήμων για το Βραβείο
«Επιτυχημένο Μοντέλο
Προστασίας και Ανάδει-
ξης της Βιοποικιλότη-
τας», στην κατηγορία
«Βιοποικιλότητα».

σελ.3
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Ολαός το είπε. Ο Τσί-
πρας όμως δεν το

έχει καταλάβει: «το πολύ
το Κύριε Ελέησον, το βα-
ριέται κι ο παπάς».
Το προσπάθησε με τα δά-
νεια των ΜΜΕ και τις Μα-
καρθικού τύπου
επιτροπές που έστησε. Το
έργο τότε δεν έκοψε και
πολλά εισιτήρια παρά το
ότι είδαμε την «εθνική
Ελλάδος» των εκδοτών,
καναλαρχών και τραπεζι-
τών να παρελαύνει στα
έδρανα της εξεταστικής
Επιτροπής στη Βουλή.

Κατόπιν ξεκίνησε το Μα-
ρέβα Gate. Πλήρης η
αποτυχία σύνδεσης της
συζύγου του Κυριάκου
Μητσοτάκη με τα περί-
φημα Panama Papers.
Έγραφαν, ξανάγραφαν οι
κακόμοιροι κυβερνητικοί
κονδυλοφόροι, όμως το
κοινό δεν συγκινήθηκε.
Φύλλο δεν πούλησαν τα
κάθε λογής …Ντοκου-
μέντα. 

Άσε που μάθαμε πως η
κυβέρνηση νομιμοποίησε
τις δουλειές από τον εξω-
τικό Παναμά με τη συγκα-
τάθεση της στη σχετική
ευρωπαϊκή νομοθέτηση
που έδινε άφεση αμαρ-
τιών. Κατά τα λοιπά η
«κάθαρση είναι πρώτη
επιλογή».

Μετά ήλθε η Novartis.

Δεν είπαν όμως στον
σκηνοθέτη της συγκεκρι-
μένης υπόθεσης πως για
να έχει μια αξία το έργο,
οφείλει να είναι και αλη-
θοφανές. Με κατηγορού-
μενους όλους όσους
ασκούν δριμεία κριτική
στον ΣΥΡΙΖΑ (σ.σ. πάλι
καλά που δεν έβαλαν και
τον Τατσόπουλο, τον Φα-
ληρέα Στέφανο Κασιμάτη,
τον ΑΡΚΑ ή καλά – καλά

τον φίλο μου τον Τσου-
καλαδάκη του κινήματος
Παραιτηθείτε) θυμηθή-
καμε την παλιά ρήση του
Γάλλου πολιτικού Μι-
ραμπό:

«Η υπερβολική διακυ-
βέρνηση είναι ο πιο μεγά-
λος κίνδυνος για τις
κυβερνήσεις».

Με αυτά και αυτά, με την
υπερεπένδυση στην
υπερβολή, ο Αλέξης Τσί-
πρας βλέπει σήμερα αντί
να μειώνει τη διαφορά
που δημοσκοπικά έχει
από τη ΝΔ, αυτή να αυ-
ξάνεται. Το 8% γίνεται
ξανά 10% και σιγά - σιγά
η αυτοδυναμία για το
κόμμα του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη μοιάζει ορατή.

Κι αυτό διότι τα σκάν-
δαλα δεν είναι ο τρόπος
να ασκήσεις πολιτική και
να αλλάξεις την ατζέντα.
Ο Έλληνας χρειάζεται κυ-
βέρνηση. Και κακά τα ψέ-
ματα. Κυβέρνηση δεν
έχει. Οι ΑΝΕΛ δεν μιλι-
ούνται με τους Συριζαί-
ους. 

Η υπόθεση Σαββίδη
έφερε αμηχανία κι άλ-
λαξε τη συζήτηση. Η
χώρα διασύρεται μετά τη
σύλληψη των δύο αξιω-
ματικών μας ενώ ο Αλέ-
ξης Τσίπρας μοιραίος και
αμήχανος τώρα δείχνει το
πραγματικό του πολιτικό
μέγεθος καθώς μοιάζει με
έναν φοβισμένο πρωθυ-
πουργό. Η αφήγηση στην
οικονομία δεν του βγαίνει
και τελικά ως πολιτικός
τζογαδόρος που είναι
μοιάζει να έπεσε θύμα της
ίδιας της τζογαδόρικης
φιλοσοφίας.

Πολύ απλά η ρέντα του
τελείωσε.

Το πολύ το Κύριε ελέησον... 

Γράφει 
ο Δημήτρης Μαρκόπουλος 

δημοτικό ρεπορτάζ

Στα πρόσωπα δύο γυναικών
που κουβαλούν στους ώμους

τους τη ζωή σχεδόν ενός αιώνα,
τίμησε ο δήμος Ελληνικού  - Αρ-
γυρούπολης τις γυναίκες, την
ουσία της ζωής όπως είπε χαρα-
κτηριστικά ο δήμαρχος Γιάννης
Κωνσταντάτος. 

Πρόκειται για την κυρία Φωφώ
που ήρθε μωρό από τη φλεγό-
μενη Σμύρνη και την κυρία Σοφία
η οποία προσφάτως έσβησε το
100ο κεράκι των γενεθλίων της. 
Δύο γυναίκες που όπως είπε ο
δήμαρχος ζουν στο Δήμο Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης από τότε
που δεν υπήρχε ούτε νερό, ούτε
φως και οι δρόμοι ήταν χωμάτι-
νοι. Δυο γυναίκες που μέσα από
τα μάτια τους ξεδιπλώνεται η
ιστορία και η πορεία του Δήμου. 
Οι δύο κυρίες τιμήθηκαν στην εκ-
δήλωση που διοργάνωσε με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας ο Δήμος στο Πολιτι-
στικό Κέντρο "Μίκης Θεοδωρά-
κης", που για μία ακόμα φορά
ήταν κατάμεστο, σε συνεργασία
με την Κίνηση Γυναικών Ελληνι-
κού Αργυρούπολης. 

Γιάννης Κωνσταντάτος: "Τιμή-
σαμε απόψε τις γυναίκες μας! Σε
μια μοναδική ερωτική συναυλία
στο κατάμεστο Μίκης Θεοδωρά-
κης ο Δήμος μας σε συνεργασία

με την Κίνηση Γυναικών Ελληνι-
κού Αργυρούπολης τίμησε τις γυ-
ναίκες του, που όλοι μας τις
λατρεύουμε ως μητέρες, συντρό-
φους και κόρες (οι τυχεροί που
έχουν!). Τιμήσαμε επίσης τις δύο
ωραιότερες μόλις 100 ετών, την
κυρία Φωφώ και την κυρία Σοφία

για όσα έχουν προσφέρει στο Ελ-
ληνικό και στην Αργυρούπολη.
Κορίτσια να σας χαιρόμαστε".
Σταθερή αξία οι αδελφοί Καρα-
βιώτη διασκέδασαν το κοινό με
μελωδίες για  τι άλλο, παρά για
τη γυναίκα, ως μάνα, σύζυγο,
αγαπημένη... 

Στα πρόσωπα δύο γυναικών 
τίμησαν τη γυναίκα στο Δήμο 
Ελληνικού - Αργυρούπολης 

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντά-
τος:  Τιμούμε  τη  γυναίκα,  την
"ουσία" της ζωής 
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δημοτικό ρεπορτάζ

Διεθνές βραβείο για το Βοτανόκηπο
στο Παλαιό Φάληρο 

ΟΔήμος Παλαιού Φαλήρου
στο πλαίσιο της ανάδειξης

Βέλτιστων πρακτικών Οργανι-

σμών και Φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για το Περιβάλ-
λον και την Αειφορία, συμμε-

τέχει στην 2η Διεθνή Έκθεση –
VERDE.TEC 2018 με την πρό-
ταση «ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗ-
ΡΟΥ» στο Πάρκο του Φλοί-
σβου.

Η επταμελής επιτροπή αξιολό-
γησης του διαγωνισμού επέ-
λεξε ομοφώνως την πρόταση
του Δήμου, ανάμεσα στις υπο-
ψηφιότητες 32 Δήμων για το
Βραβείο «Επιτυχημένο Μον-
τέλο Προστασίας και Ανάδει-
ξης της Βιοποικιλότητας», στην
κατηγορία «Βιοποικιλότητα».
Η παρουσίαση της πρότασης
έγινε από την Αντιδήμαρχο Πε-
ριβάλλοντος και Πρασίνου του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου κα
Βίκυ Ανδρικοπούλου, την Πα-
ρασκευή 2 Μαρτίου 2018, στις
12:30, ενώ  στις 19:00-20:00
στην Συνεδριακή Αίθουσα Α’
του εκθεσιακού κέντρου MEC
Παιανίας, θα γίνει η απονομή
του βραβείου «Επιτυχημένο
Μοντέλο Προστασίας & Ανά-
δειξης της Βιοποικιλότητας»
στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 
Το Βραβείο παρέλαβε ο Δή-
μαρχος Παλαιού Φαλήρου, κ.
Διονύσης Χατζηδάκης.

Στις 27 ιουνίου 2006, ο Δήμαρχος Πα-
λαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης

και εκπρόσωποι της Ε.Τ.Α.ΑΕ, υπέγραψαν
το σχετικό πρωτόκολλο παραχώρησης
στον Δήμο, έκτασης 144.456 τ.μ., μιας
έκτασης που περιελάμβανε, το Πάρκο του
Φλοίσβου, την παραλία Μπάτη-Έδεμ,
καθώς και τις υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις
"SEA RARK" και θερινός κινηματογράφος. 

Όπως είχαμε δημοσιεύσει την εποχή
εκείνη στην έντυπη έκδοσή μας "ΒΗΜΑ"
της Αυτοδιοίκησης (Φ.117, Ιούλιος 2006,
σελ.6), η επίσημη τελετή παράδοσης -πα-
ραλλαβής, πραγματοποιήθηκε την Τε-
τάρτη 28-6-2006, σε ειδική εκδήλωση που
έγινε στον Μπάτη, παρουσία της τότε
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, Φάνης
Πάλλη-Πετραλιά και του Δ/ντος Συμβού-
λου της Ε.Τ.Α.ΑΕ, Κώστα Ζαχαρόπουλου.
Να σημειωθεί πως, η συγκεκριμένη παρα-
χώρηση, μαζί με την έκταση των 54 στρεμ-
μάτων που είχαν ήδη παραχωρηθεί στον
Δήμο, λίγο νωρίτερα, από τα Ολυμπιακά
Ακίνητα, δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις
για μετατροπή της παραλιακής ζώνης της
πόλης, σε Μητροπολιτικό Κέντρο Αθλητι-
κών Εγκαταστάσεων και Πρασίνου, καθι-
στώντας ολόκληρη την περιοχή έναν
τεράστιο πνεύμονα οξυγόνου και χώρο
αναψυχής, άθλησης και ελεύθερης χρήσης
όλων των ακτών εκεί για όλους τους

λουόμενους.
Ερχόμενοι στο σήμερα τώρα, και περιδια-
βαίνοντας απ' άκρη σ' άκρη όλη αυτή την
παράκτια έκταση της πόλης του Παλαιού
Φαλήρου, αυτό που αντικρίζουμε και,
όντως, εντυπωσιάζει, είναι η καλαισθησία
και η σωστή, αρχιτεκτονικά, διαμόρφωση
των διαφόρων χώρων (διαδρομές περιπά-
του, κήποι, βοτανόκηπος κ.α.), αλλά και
της δόμησης όπου αυτό χρειάστηκε (γή-
πεδα τένις, μπάσκετ, κολυμβητήριο, σύγ-
χρονο παλάτι γυμναστικής κ.λπ.), όπως
βέβαια και οι όποιες ανακαινήσεις, βελτιώ-
σεις ή διάφορες επισκευές κρίθηκε πως
έπρεπε να γίνουν.
Όλα αυτά τα έργα, μικρά και μεγάλα, που
έχουν γίνει εκεί από την συνετή και συ-
νεπή διοίκηση του Διονύση Χατζηδάκη,
έχουν αλλάξει ριζικά το παραλιακό μέ-
τωπο της  περιοχής, που έχει γίνει πόλος
έλξης άλλωστε,  όχι μόνο για τους φαλη-
ριώτες μα για όλο τον κόσμο που το επι-
σκέπτεται καθημερινά.
Κι επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνε-
ται, αλλά κι επειδή από εκείνα, τα πρώτα,
χρόνια είχαμε διακρίνει το πάθος του Δη-
μάρχου κου Χατζηδάκη για Δημιουργία,
τον Φεβρουάριο του 2008, σε πρωτοσέ-
λιδο-κεντρικό-δημοσίευμά μας,
στο"ΒΗΜΑ" της Αυτοδιοίκησης (Φ.136),
αναφέραμε ότι, "ο Χατζηδάκης τρέχει με...
χίλια!" (Και συνεχίζει...).

Διονύσης
Χατζηδάκης:
Επιτυχία του, 
η συνέπειά του
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ΟΔήμος Παλαιού Φαλήρου στα πλαί-
σια της αναβάθμισης της ποιότητας

των προσφερομένων υπηρεσιών του
Δήμου προς τους πολίτες, είχε προχωρή-
σει στην αντικατάσταση του συνθετικού
χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο του
Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου "ΣΩ-
ΤΗΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ" με νέο, τελευ-
ταίας γενιάς, και εγκεκριμένο από τη
διεθή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου  FIFA,
το καλοκαίρι του 2016. 

Προκειμένου να διατηρείται ο αγωνιστικός
χώρος του γηπέδου, σε άρτια κατάσταση, ο
Δήμος μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας προ-
βαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
συντήρησης, για την εξασφάλιση της ορθής
λειτουργίας και της αύξησης του χρόνου
ζωής του συνθετικού χλοοτάπητα του γη-
πέδου, σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές
οδηγίες της προμηθεύτριας των υλικών
DOMO SPORTS GRASS και της FIFA  σε συν-
δυασμό με τις επιτόπου συνθήκες και τη
χρήση. 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διεθνούς

Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA ο χλοτά-
πητας του γηπέδου, πιστοποιήθηκε σε συ-
νεργασία με εγκεκριμένο εργαστήριο, και
έλαβε σήματα πιστοποίησης (field certifi-
cate) σύμφωνα με τα προγράμματα "FIFA
WUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL
TURF - FIFA QUALITY, τον Δεκέμβριο του
2017, διάρκειας 3 ετών. 

Η πιστοποίηση του χλοοτάπητα αποδει-
κνεύει τα υψηλά στάνταρτς ποιόητά τους, τα
οποία, μάλιστα διατηρούνται διαχρονικά
και αφορούν στην ορθή λειτουργία του, σε
σχέση με θέματα αισθητικής, ασφάλειας,
έλλειψης επικινδυνότητας, μακροβιότητας
και αθλητικών επιδόσεων. 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι πλήθος
σωματείων, φορέων και συλλόγων, αι-
τούνται τη χρήση των συγκεκριμένων υπο-
δομών, τόσο για αγώνες, όσο και για
προπόνηση. Πάγια πολιτική της δημοτικής
αρχής αποτελεί η χρήση των συγκεκριμέ-
νων υποδομών από τα Φαληρικά σωμα-
τεία, καθώς και από τις ποδοσφαιρικές
ακαδημίες της πόλης.  

Με πιστοποίηση FIFA το Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου
"ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ"

Τελικά, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Πα-
λαιού Φαλήρου, Χαράλαμπος Τζιγκουνάκης,

υπέβαλε την παραίτησή του, επικαλούμενος τον
ανηλεή και εν πολλοίς άδικο πόλεμο που δέχτηκε
από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, από
συγκεκριμένα πρόσωπα, τόσο μέσα από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Συλλόγου, όσο και έξω από
αυτό, τα οποία, κατά αυτόν, προφανώς, ενοχλούσε
ο θετικός αντίκτυπος που είχαν οι προσπάθειες του
στην κοινωνία του Φαλήρου.

Όπως μας δήλωσε, την απόφασή του αυτή την
πήρε μετά από μεγάλη σκέψη και δυσκολία,
αφού από την πρώτη στιγμή που εξελέγη στη
θέση αυτή,  είχε την όρεξη και την διάθεση να
προσφέρει πολλά πράγματα, στοχεύοντας στην
συνεχή πρόοδο του σωματείου τους. 

Αυτό, όμως, όπως είπε, δεν μπορούσε να το επι-
τύχει γιατί είχε απέναντί του την αρνητική στάση
σημαντικού μέρους των μελών του Δ.Σ., που του
έφραζαν το δρόμο, επισημαίνοντας ότι, όταν δεν
έχεις μία οργανωμένη ομάδα, ακόμη και σε έναν
σύλλογο ή σωματείο, δυστυχώς, δεν μπορείς να
παραγάγεις κανένα σοβαρό έργο.

"Τους ενοχλούσα γιατί έκανα θετικό έργο κάτω
από αντίξοες συνθήκες, αλλά και λόγω των πολι-
τικών μου θέσεων γενικότερα, τις οποίες, όμως,
ποτέ δεν τις έφερα μέσα στον Σύλλογό μας, επειδή
πιστεύω ότι, αυτά πρέπει να μένουν απ' έξω και
πως,  ένας τέτοιος σύλλογος πρέπει να τους αγκα-
λιάζει όλους, ανεξάρτητα από τις όποιες πολτικές
τους πεποιθήσεις", είπε με εμφανή πικρία, κλεί-
νοντας την αναφορά του αυτή.

Παλαιό Φάληρο: Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Τζιγκουνάκης 
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Έκθεση Ναυτικής Ιστορίας  στο Παλαιό Φάληρο 

Διονύσης Χατζηδάκης: "Μεθ' ορμής ακαθέκτου"

Το απόγευμα του Σαββάτου 24 Μαρ-
τίου 2018, στο Πολιτιστικό Κέντρο

"ΦΛΟΙΣΒΟΣ" Παλαιού Φαλήρου, πραγ-
ματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης
"Η Δράση του Πολεμικού Ναυτικού την
περίοδο 1821 - 1945", την οποία συν-
διοργάνωσαν ο Δήμος Παλαιού Φαλή-
ρου και η Υπηρεσία Ιστορίας του
Ναυτικού(Υ.Ι.Ν.).

Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Π. Φα-
λήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, που ως ανώ-
τατος αξιωματικός (ναύαρχος ε.α.) και
κυβερνήτης πολεμικών πλοίων, στον χαι-
ρετισμό του ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος
συγκινησιακά όταν αναφερόταν στους αγώ-
νες και στα λαμπρά επιτεύγματα του Πολε-
μικού Ναυτικού μας.

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί, του Αρχι-
πλοιάρχου, Διευθυντού της Υ.Ι.Ν., Λεωνίδα
Τσιαντούλα, της Βουλευτού Β' Αθήνας,
Άννας - Μισέλ Ασημακοπούλου και του
Δημάρχου Αργυρούπολης - Ελληνικού,
Γιάννη Κωνσταντάτου, ο οποίος εξέφρασε
την επιθυμία, όπως η έκθεση αυτή φιλοξε-
νηθεί και στην δική τους πόλη.
Αμέσως μετά, ο Υποπλοίαρχος Π.Ν. Γέρον-
τας Παναγιώτης, ξενάγησε τους προσκε-
κλημένους στην εξαιρετική,  από κάθε
άποψη, αυτή έκθεση, ενημερώνοντάς τους
και απαντώντας στα ερωτήματά που του τέ-
θηκαν.
Στο βιβλίο επισκεπτών, ο Δήμαρχος κος Χα-
τζηδάκης έγραψε σχετικά:

"Έκθεση Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού,
Μάρτιος 2018. ΜΕΘ' ΟΡΜΗΣ ΑΚΑΘΕΚΤΟΥ.
Τα Ναυτικά όπλα των επαναστατημένων Ελ-
λήνων. Τα πολεμικά μας πλοία στους Βαλ-
κανικούς πολέμους και στον Β' Παγκόσμιο
πόλεμο, κράτησαν την Πατρίδα μας όρθια.

Τιμή και Δόξα στους πραγματικούς αγωνι-
στές, Ζήτω το Πολεμικό μας Ναυτικό, που

ποτέ δεν υπέστειλε την ΣΗΜΑΙΑ της Πατρί-
δας μας". 

Πέραν των προαναφερθέντων, την εκδή-
λωση τίμησαν με την παρουσία τους οι: Πε-
λεκανάκης Γεώργιος, Υποναύαρχος και
Διευθυντής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων,
Χαράλαμπος Αϊβαλιώτης, Υποναύαρχος
του Λιμενικού Σώματος, Αθανάσιος Γκιόκε-

ζας, π. Αρχηγός Στόλου, ο π.Δήμαρχος Αι-
γάλεω, π. Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και νυν Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, Δημήτρης
Καλογερόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι
Παλ.Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος,
Βασιλική (Βίκυ) Ανδρικοπούλου, Θεόδω-
ρος Κανέλλος, Γιώργος Ασημακόπουλος,
Αλέξανδρος Πανταζής, η Αντιδήμαρχος
ΚΕΠ και λειτουργίας πόλης του όμορου
δήμου Αλίμου, Μαίρη Ανανιάδου, οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι, Ανδρέας Δούμας, Γιώρ-
γος Βασιλείου κ. α.

Επίσης, το "παρών" έδωσαν, εκ μέρους των
Φίλων του Ερυθρού Σταυρού, ο Βασίλειος
Πετρακάκης, η Λίτσα Κολυβά, η Πρόεδρος
του Συλλόγου Κατοίκων Αμφιθέας "ΣΟΦΙΑ
ΜΠΕΦΟΝ" , Βούλα Σπυριδωνίδου, ο τ.
Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Παλ.Φα-
λήρου, Χαράλαμπος Τζιγκουνάκης, ο Αντι-
πρόεδρος του Α.Ο.Π.Φ. Νίκος Δέτσης κ. α.

Λεωνίδας Τσιαντούλας. 

Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης,  με  τη  βουλευτή  της  Ν.Δ.
Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου, τον Δή-
μαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννη
Κωνσταντάτο και τον π. Αρχηγό Στόλου,
Ναύαρχο ε.α. Αθανάσιο Γκιόκεζα. 

Από αριστερά. Βασ. Πετρακάκης, Χαράλαμπος Αϊβαλιώτης, Γιάννης Κωνσταντάτος, Γε-
ώργιος Πελεκανάκης και Αθανάσιος Γκιόκεζας. 
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Ο Ακαδημαϊκός και Αστροφυσικός Σταμάτης Κριμιζής 
επίτιμος δημότης Αλίμου - Η ευχαριστήρια επιστολή  

Για την ανακήρυξή του ως επίτιμου
δημότη στο Δήμο Αλίμου ο Ακαδη-

μαϊκός και Αστροφυσικός Σταμάτης Κρι-
μιζής με επιστολή του ευχαριστεί τη
δημοτική αρχή. 

Ο διάσημος επιστήμονας αφού ευχαριστεί
τον Δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη για την
τιμή να είναι και ο ίδιος επίτιμος δημότης
Αλίμου μετά την Ζακλίν ντε Ρομιγί, αναφέ-
ρεται στο εξαιρετικό ενδιαφέρον που έδει-
ξαν για τη διάλεξή του οι μαθητές του 2ου
Λυκείου Αλίμου και την ξεχωριστή ατμό-
σφαιρα μάθησης που ανέπτυξαν οι καθη-
γητές και καθηγήτριες και στην οποία οι
μαθητές ανταποκρίνονται ανάλογα. 

"Θα ήθελα να σας βεβαιώσω" αναφέρει ο
κ. καθηγητής, "ότι θα έχετε την υποστή-
ριξή μου, ιδιαίτερα σε θέματα προώθησης
της παιδείας και της έρευνας. Σας γνωρίζω
ότι θεωρώ υψίστης σπουδαιότητας και
προτεραιότητας την επένδυση στην παιδία
και τη νέα γενιά". 

Η ανακήρυξη 

Η ανακήρυξη ως επίτιμου δημότη Αλίμου
στου ακαδημαϊκού και αστροφυσικού Στα-
μάτη Κριμιζή, πραγματοποιήθηκε στις 12
Μαρτίου στο 2ο Λύκειο Αλίμου, στα πλαί-
σια της ημερίδας που είχε ως θέμα «Εξε-
ρεύνηση του Πλούτωνα και έξοδος στον

Γαλαξία: τα διαστημόπλοια New Horizon-
Voyager».

Η ημερίδα απευθυνόταν σε καθηγητές και
μαθητές των τάξεων Α΄, Β’ και Γ΄ Λυκείου
και οργανώθηκε από: το 2ο Λύκειο Αλί-
μου, σε συνεργασία με το 4ο Λύκειο Γλυ-
φάδας, τους Συμβούλους Β/θμιας
Εκπαίδευσης της Δ΄ Αθήνας, Γιώργο Παυ-
λικάκη και Παρασκευά Γιαλούρη, το 1ο
και 2ο ΕΚΦΕ Δ΄ Δ/νσης, τους εκπαιδευτι-
κούς Πάσσα Παναγιώτη, Πέτρο Καλογε-
ράκο, Αλέξανδρο Γιώτη, με την
υποστήριξη του Δήμου Αλίμου και με ει-
σηγητή τον Ακαδημαϊκό και Αστροφυσικό,
Σταμάτη Κριμιζή.

Στα πλαίσια αυτά και θέλοντας να τιμήσει
τον παγκοσμίως γνωστό αστροφυσικό, ο
Δήμος Αλίμου τον ανακήρυξε σε επίτιμο
δημότη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, από το
1999, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση,
ονόμασε – προς τιμήν του – τον αστερο-
ειδή 8323, Κριμιζής!

Να σημειωθεί πως τελευταία φορά που ο
δήμος Αλίμου ανακήρυξε επίτιμο δημότη
ήταν πριν 25 χρόνια, όταν τίμησε την Ζα-
κλίν Ντε Ρομιγί, Γαλλίδα κλασική φιλό-
λογο και ελληνίστρια, από τις πλέον
εξέχουσες προσωπικότητες στο χώρο των
αρχαιοελληνικών σπουδών του εικοστού
αιώνα. 
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Τα θέλει και τα παθαίνει θα μπο-
ρούσε να πει κάποιος για τον απο-
πεμφθέντα από την παράταξη της

πλειοψηφίας, δημοτικό σύμβουλο Αλί-
μου Σάκη Δήμου, ο οποίος αφού
πρώτα διεγράφη, με επίσημη ανακοί-
νωση του δημάρχου, Ανδρέα Κον-
δύλη, αργότερα δήλωσε...
"ανεξάρτητος"!

Ας πάρουμε όμως, τα πράγματα με τη
σειρά που συνέβησαν στην χθεσινοβρα-
δινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, ώστε να γίνει απόλυτα
κατανοητό ποιοί ήταν οι λόγοι που οδή-
γησαν τον κ. Δήμαρχο να χαρακτηρίσει
δημοσίως τον προαναφερθέντα δημοτικό
σύμβουλο "άσχετο και ανενημέρωτο"
γύρω από θέματα μείζονος σημασίας για
την πόλη και καταλήγοντας να του πει ότι,
για όλα αυτά, "ευτυχώς που σας διώξαμε
από την παράταξή μας κύριε Δήμου!". 

Ο δημοτικός σύμβουλος Σάκης Δήμου,
ρώτησε προ ημερήσιας διάταξης του χθε-
σινού συμβουλίου, αν ο δήμος έχει κα-
νονισμό για τα περίπτερα και αν έχει ως
ΟΤΑ χρέη προς την ΕΥΔΑΠ, ζητήματα
που έπρεπε να γνωρίζει, μιας και υπήρξε
μέλος της διοίκησης, όπως άλλωστε ανέ-
φερε και ο Δήμαρχος, ο οποίος του απάν-
τησε ως εξής: 

"Είναι γεγονός πως μερίδα συναδέλφων
δ.σ. από τις παρατάξεις της μειοψηφίας,
στην αγωνιώδη προσπάθειά τους να
βρουν κάτι κακό να πουν για τη Διοίκησή
μας, έρχονται εδώ και λένε τα πιο απί-
θανα πράγματα, τα οποία τους εκθέτουν
δημοσίως και ανεπανόρθωτα.  

Όπως έχω πει και άλλη φορά στον κ.
Δήμου, πριν να παίρνει το λόγο, να είναι
πολύ προσεκτικός και σωστά ενημερω-
μένος για αυτά που πρόκειται να πει, διότι
κάθε φορά που μιλάει εκτίθεται. 

Με ρωτάει λοιπόν,  για την ύπαρξη ή όχι

κανονισμού περιπτέρου, ενώ θα έπρεπε
να το ξέρει πως δεν υπάρχει. Τι θέλει να
δείξει. Ότι ανακάλυψε απόψε, ξαφνικά
την Αμερική; 

Ρωτάει, επίσης, αν ο δήμος μας χρωστά
στην ΕΥΔΑΠ 63.000 ευρώ. Σπουδαία
ερώτηση! Σπουδαία ανακάλυψη! Όμως
με τέτοιες ερωτήσεις, μου δίνεται η ευ-
καιρία να παρουσιάσω στους συνδημό-
τες μας το έργο που έχουμε κάνει και
συνεχίζουμε να κάνουμε. 

Απαντώ λοιπόν. Βεβαίως κύριε Δήμου ο
δήμος μας έχει χρέος στην ΕΥΔΑΠ. Είναι
το χρέος που μας άφησε η προηγούμενη
διοίκηση. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς,
εμείς το βρήκαμε και ήταν πάνω από
1.000.000 ευρώ. Με σωστή διαχείριση το
κατεβάσαμε στις 60.000 - 70.000 ευρώ.
Σχεδόν το εξοφλήσαμε. Και δεν έχουμε
ξεχρεώσει μόνο αυτό, αλλά και τόσα
άλλα χρέη που βρήκαμε μπροστά μας
από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη
διοίκηση. 

Το χρέος στην ΕΥΔΑΠ το βρήκαμε από τη
διοίκηση του κ. Ορφανού. Δεν το δημι-
ουργήσαμε εμείς κύριε Δήμου. Και όσο
για το αν υπήρξαμε κάποιοι από μας,
τότε, στη σύνθεση εκείνης της διοίκησης,
για κάτι τέτοια διαφωνήσαμε με τον κ.

Ορφανό και αποχωρήσαμε από την πα-
ράταξή του.  Για όλα αυτά που κάναμε και
υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε κύριε
Δήμου, μας ακολουθήσατε εξάλλου κι
εσείς και ζητήσατε να μπείτε στο ψηφο-
δέλτιό μας. 

Με σκληρή δουλειά καταφέραμε να μει-
ώσουμε το χρέος του 1 εκ. ευρώ στις
60.000. Ένα χρέος που δημιούργησαν οι
άνθρωποι που διοίκησαν πριν από μας το
Δήμο, και με τους οποίους εσείς σήμερα
συναγελάζεστε κι έρχεστε και μας ρωτάτε
κάθε τόσο. Ναι, κύριε Δήμου, υπάρχει
χρέος. Υπάρχουν κι άλλα. Όλα τα τακτο-
ποιούμε βάζοντάς τα σε μία σειρά και
πάντα με νοικοκυρεμένη διαχείριση.
Αυτό όμως που έχει αξία και στο οποίο
θα έπρεπε να δίνατε την πρέπουσα ση-
μασία, είναι ποιοί δημιούργησαν αυτά τα
χρέη και ποιοι τα ξοφλάνε σήμερα". 

Κλείνοντας την απάντησή του στον κ.
Δήμου ο Δήμαρχος είπε: "Μ' αυτά που
λέτε και ρωτάτε είναι για να γελάει μαζί
σας ο κόσμος που τ' ακούει, γιατί απο-
δεικνύεται πόσο άσχετος και ανενημέρω-
τος είστε στα θέματα του δήμου μας και
πως, δικαιολογημένα σας αποπέμψαμε
από τον συνδυασμό μας. Είστε άσχετος
κύριε Δήμου. Ευτυχώς που σας διώ-
ξαμε".  

Δήμος Αλίμου

Ανδρέας Κονδύλης: ευτυχώς που σας διώξαμε κύριε Δήμου!
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