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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

Παλαιό Φάληρο, Άλιμος, Γλυφάδα και
Βούλα, ήταν η διαδρομή που ακολούθη-

σαν με τη σειρά οι διοργανωτές δήμοι της πα-
ραλιακής ποδηλατοδρομίας, στην οποία
συμμετείχαν πολλοί ποδηλάτες, δήμαρχοι, αν-
τιδήμαρχοι αθλητές και πολίτες. 

σελ. 3

Το μουσικό βιβλίο "Παυσίπονα τραγού-
δια", για μικρά και μεγάλα παιδιά, είναι

μία όμορφη έκδοση, που τα έσοδα 
από τις πωλήσεις θα δοθούν για τους σκο-
πούς του ανθρωπιστικού έργου της οργάνω-
σης "Γιατροί του Κόσμου"

σελ.4

“Παντού με ποδήλατο”:  
Το μήνυμα της ποδηλατο-
δρομίας σε τέσσερις παρα-
λιακούς Δήμους

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Προσοχή! Απατεώνες
που εμφανίζονται ως
“δημοτικοί υπάλλη-
λοι” εξαπατούν τους
πολίτες

Ύστερα από αναφορές που έγιναν
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, στο
πλαίσιο της πρόληψης και αποτρο-
πής περιστατικών εξαπάτησης από
επιτήδειους, ενημερώνει τους πολί-
τες του, ότι κυκλοφορεί ομάδα ατό-
μων, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι
δημοτικοί υπάλληλοι και με σκοπό
να εισέλθουν στις κατοικίες των δη-
μοτών και να τους κλέψουν χρησι-
μοποιούν τη συγκεκριμένη
μεθοδολογία, η οποία αποτυπώνεται
ως ακολούθως: 

σελ.2

Σεπτέμβριος 1955

Το πογκρόμ της Κωνσταντινούπολης
στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Κακογιάννη

Με αφορμή την 63η επέτειο
του πογκρόμ κατά των

Ελλήνων της Κωνσταντινούπο-
λης τον Σεπτέμβριο του 1955,
την Τετάρτη 12.9.2018, στο
Ιδρυμα "Μιχάλης Κακογιάν-
νης", ο Δήμος Αλίμου σε συ-
νεργασία με την εθελοντική
ομάδα "Ρωμιών Πράξεις", συν-
διοργάνωσαν μία ξεχωριστή ει-
καστική έκθεση με έργα
εμπνευσμένα από τα τραγικά
γεγονότα εκείνης της περιό-
δου.κοινωνικό παντοπωλείο
του Δήμου. 

σελ.5

Ως "best seller" της δημοτικής αρχής Κωνσταντάτου στο Δήμο
Ελληνικού - Αργυρούπολης, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί

μεταφορικά η ίδρυση, λειτουργία και εξέλιξη του δικτύου της Δημο-
τικής Συγκοινωνίας στο Δήμο.

σελ. 6

Έκλεψαν από το Πα-
λαιό Φάληρο κοινό-
χρηστα ποδήλατα 

σελ. 2

“Παυσίπονα τραγού-
δια... για μικρά και 
μεγάλα παιδιά”

Δημοτική Συγκοινωνία Ελληνικού - Αργυρούπολης

Το “best seller” της δημοτικής
αρχής Κωνσταντάτου
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Μορφή επιδημίας παίρνει η κλοπή
κοινόχρηστων ποδηλάτων τις τε-

λευταίες μέρες. Μετά την κλοπή  των
10 ποδηλάτων από τον Άλιμο, εκλά-
πησαν 3 ποδήλατα και από το Παλαιό
Φάληρο. 

Όπως είπε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Γιώργος Ασημακόπουλος
τα τρία ποδήλατα εκλάπησαν από το
σταθμό που βρίσκεται έξω από τον Άη
- Γιώργη. 

Την κλοπή των ποδηλάτων διαπί-
στωσε ο συντηρητής της εταιρείας που
τα είχε τοποθετήσει.  Οι κλειδαριές
είχαν παραβιαστεί με λοστό.

δημοτικό ρεπορτάζ

Τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
μετά την ομιλία του στη ΔΕΘ σχολιάζει ο υποψήφιος

βουλευτής του Νοτίου Τομέα της Β' Αθήνας με τηνΈ-
νωση Κεντρώων, Τάκης Διαμαντόπουλος:

"Η περιβόητη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού
στη ΔΕΘ δεν είχε εκπλήξεις. Αναμενόμενα τα αποτελέ-
σματα της, ο κ. Τσίπρας έδειχνε άνετος, αλλά δεν ήταν",
τονίζει ο Τάκης Διαμαντόπουλος. 

"Βάφτισε τις προεκλογικές παροχές "διόρθωση των αδι-
κιών" και δέσμευσε χρονικά την επόμενη κυβέρνηση,
αφού τα μέτρα που εξήγγειλε ξεπερνούν κατά πολύ τα
χρονικά όρια της παρούσας κυβέρνησης". 

"Για τον ΕΝΦΙΑ, που θα καταργούσε μικρές μειώσεις σε
δυο δόσεις, για την ανάπτυξη προσευχήθηκε να είναι
καλά οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, μήπως και επενδύ-
σουν κανένα δολάριο, για τους πλειστηριασμούς κου-
βέντα, για τις κατασχέσεις ούτε λέξη, για το μέρισμα θα
δούμε τον Δεκέμβριο και η "θεϊκή" απάντηση δόθηκε
στο ερώτημα για την περικοπή των συντάξεων. Θα πεί-
σουμε τους δανειστές, τους οποίους πριν από τέσσερα
χρόνια τους αποκαλούσε τοκογλύφους, ότι η μείωση
των συντάξεων δεν χρειάζεται". 

"Συνέχισε, λέγοντας ότι αυτή η προσωπική διαφορά
αφορά μια ομάδα συνανθρώπων μας πάνω από 70
ετών και άρα η ζωή θα αποδείξει, πως δεν χρειάζεται
αυτό το μέτρο. Δηλαδή, ο Θεός θα έχει τον τελευταίο
λόγο για τον κ. Τσίπρα, στην προσπάθεια του να πείσει
τους εταίρους μας. Παναγία μου τι ακούμε, ο Θεός να
βάλει το χέρι του να σταματήσει αυτός ο κατήφορος".

O Τάκης Διαμαντόπουλος είναι επιχειρηματίας και υποψή-
φιος βουλευτής στο Νότιο Τομέα της Β’ Αθήνας με την
Ένωση Κεντρώων.

O Τάκης Διαμαντόπουλος
σχολιάζει τη συνέντευξη
Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Έκλεψαν και από το Παλαιό Φάληρο 
κοινόχρηστα ποδήλατα 

Ύστερα από αναφορές που έγιναν
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο

Δήμος Παλαιού Φαλήρου, στο πλαί-
σιο της πρόληψης και αποτροπής πε-
ριστατικών εξαπάτησης από
επιτήδειους, ενημερώνει τους πολίτες
του, ότι κυκλοφορεί ομάδα ατόμων, η
οποία ισχυρίζεται ότι είναι δημοτικοί
υπάλληλοι και με σκοπό να εισέλ-
θουν στις κατοικίες των δημοτών και
να τους κλέψουν χρησιμοποιούν τη
συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία
αποτυπώνεται ως ακολούθως: 

Οι δράστες είναι ομάδα πέντε ατόμων,
τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα. 

- Επικαλούνται και προσποιούνται ότι
είναι δημοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι
διανέμουν φρούτα. 

- Κυκλοφορούν με ασημί αυτοκίνητο 

- Είναι καλοντυμένοι και περιποιημέ-
νοι. 

- Χρησιμοποιούν σπρέι. 

- Κυκλοφορούν τις μεσημβρινές ώρες. 

Ο Δήμος μας συνιστά στους πολίτες
του να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί

όταν άγνωστοι προσπαθούν να έρ-
θουν σε επαφή μαζί τους ενώ σε κάθε
περίπτωση, προσπαθήστε να συγκρα-
τήσετε τα χαρακτηριστικά των δρα-
στών, (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα
οχήματος, χρώμα κπ.) για να βοηθή-
σετε το έργο των διωκτικών αρχών. 

Παρακαλείσθε να ενημερώνετε τις
αστυνομικές αρχές και το Αστυνομικό
Τμήμα Παλαιού Φαλήρου (210
9828028) όταν αντιλαμβάνετε τέτοιες
συμπεριφορές. 

Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε στο
Τμήμα Ασφαλείας του Δήμου μας

(210 9859252), ενώ για άμεση αστυ-
νομική επέμβαση να επικοινωνείτε με
την Άμεση Δράση, καλώντας τον τρι-
ψήφιο αριθμό 100, ακόμα και στέλ-
νοντας δωρεάν μήνυμα (SMS) στον
ίδιο αριθμό. 

Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι υπάλλη-
λοι των Κοινωνικών Δομών του
Δήμου φορούν ειδική μπλούζα, χρη-
σιμοποιούν όχημα του Δήμου Πα-
λαιού Φαλήρου, παραδίδουν φαγητό
σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου
και κατ' οίκον σε συγκεκριμένους
ωφελούμενους οι οποίοι το γνωρί-
ζουν. 

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Προσοχή! Απατεώνες που εμφανίζονται ως

“δημοτικοί υπάλληλοι” εξαπατούν τους πολίτες  
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δημοτικό ρεπορτάζ

“Παντού με ποδήλατο”: Το μήνυμα της ποδηλα-

τοδρομίας σε τέσσερις παραλιακούς δήμους 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Παλαιό Φάληρο, Άλιμος, Γλυ-
φάδα και Βούλα, ήταν η δια-

δρομή που ακολούθησαν με τη
σειρά οι διοργανωτές δήμοι της
παραλιακής ποδηλατοδρομίας,
στην οποία συμμετείχαν πολλοί
ποδηλάτες, δήμαρχοι, αντιδήμαρ-
χοι αθλητές και πολίτες. 

Με αφορμή λοιπόν αυτή την πο-
δηλατοδρομία στο παράκτιο μέ-
τωπο της Αθήνας, και με
επίσημους χορηγούς την Εθνική
Τράπεζα και το i-bike, το Σάββατο
το απόγευμα, 22 Σεπτεμβρίου, ο
δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διο-
νύσης Χατζηδάκης, έχοντας δίπλα
του τον δήμαρχο Βάρης - Βούλας
- Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κων-
σταντέλλο και τους αντιδημάρ-
χους του Γιώργο Ασημακόπουλο
και Γιάννη Φωστηρόπουλο,
έδωσε το πρόσταγμα της εκκίνη-
σης, με κοινό σύνθημα, "Ο αθλη-
τισμός είναι υγεία" και "Βάζουμε
το ποδήλατο στη ζωή μας, μικροί
και μεγάλοι". 

Η ποδηλατοδρομία ξεκίνησε από
το χώρο του Δημοτικού Αθλητι-
κού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου,
έφθασε στον Άλιμο όπου ο δή-
μαρχος της πόλης Ανδρέας Κον-
δύλης υποδέχθηκε τους
συμμετέχοντες και στη συνέχεια
μέσω Γλυφάδας, κατέληξε στην
κεντρική πλατεία της Βούλας,
όπου έπεσε και η αυλαία αυτής

της δράσης, με συναυλία του
Κώστα Μακεδόνα. 
Ολοκληρώνοντας να πούμε ότι
συμμετείχαν σε όλη τη διαδρομή
οι Έλληνες Παγκόσμιοι πρωτα-
θλητές Χρήστος και Ζαφείρης Βο-
λικάκης, ενώ ο δήμαρχος των 3Β
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και οι

αντιδήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου
Γιάννης Φωστηρόπουλος και
Γιώργος Ασημακόπουλος έβγα-
λαν όλη τη διαδρομή με σχετική
άνεση, εκπροσωπώντας επάξια
την αυτοδιοίκηση, όπως τους είχε
ζητήσει λίγο νωρίτερα ο δήμαρχος
Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης.  

Διονύσης Χατζηδάκης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και Γιώργος Ασημα-
κόπουλος. 

Ο Ανδρέας Κονδύλης, Στέφανος Διαμαντής, Αναστασία Σιμητροπού-
λου, Γιώργος Ασημακόπουλο, Γιάννης Φωστηρόπουλος, Κων/να
Γκόνη, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

Από αριστερά Γιώργος Βασιλείου, Γιώργος Ασημακόπουλος, Διονύ-
σης Χατζηδάκης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και Γιάννης Φωστηρό-
πουλος. 

Οι Έλληνες Παγκόσμιοι πρωταθλητές Χρήστος και Ζαφείρης Βολικά-
κης με τον δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου. 
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δημοτικό ρεπορτάζ

“Παυσίπονα τραγούδια... για μικρά και μεγάλα παιδιά”
Το μουσικό βιβλίο "Παυσίπονα τραγούδια", για μικρά και μεγάλα παιδιά, είναι μία όμορφη έκδοση, που τα έσοδα 
από τις πωλήσεις θα δοθούν για τους σκοπούς του ανθρωπιστικού έργου της οργάνωσης "Γιατροί του Κόσμου"

"Παυσίπονα τραγούδια...
για μικρά και μεγάλα

παιδιά". Αυτός είναι ο τίτλος
του μουσικού βιβλίου που πα-
ρουσίασε το βράδυ της Τετάρ-
της 19 Σεπτεμβρίου ο
νεοσυσταθείς Πολιτιστικός -
Αθλητικός Οργανισμός "Φλοί-
σβος". 

Πολύς κόσμος στην παρθενική
αυτή εκδήλωση, η οποία τε-
λούσε υπό την αιγίδα του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου και πραγμα-
τοποιήθηκε στον Πολυχώρο
"Τερψιχόρη" του Δημαρχείου,
παρουσία του δημάρχου της
πόλης, Διονύση Χατζηδάκη, ο
οποίος στον χαιρετισμό του ευχή-
θηκε να 'ναι καλοτάξιδο το βι-
βλίο, τονίζοντας για μία φορά

ακόμη πως, στήριζε και θα συνε-
χίσει να στηρίζει τέτοιες πρωτο-
βουλίες, που στόχο τους έχουν
τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και
την ευγενή άμιλα, ειδικότερα δε
για τους νέους και τις νέες. 

Από την πλευρά του, ο υπεύθυ-
νος του Πολιτιστικού Τομέα του
οργανισμού "Φλοίσβος", Δημ.
Αγγελόπουλος, ευχαρίστησε τον
κ. Δήμαρχο για την αμέριστη
βοήθειά του στην προσπάθειά
τους αυτή, αναφέροντας μάλιστα
ότι, το διοικητικό τους συμβού-
λιο, ομόφωνα αποφάσισε να τον
εγγράψει ως το πρώτο επίτιμο
μέλος, κάτι πουθα κάνει στο μέλ-
λον και για άλλα επιφανή πρό-
σωπα που έχουν αποδεδειγμένα
προσφέρει στο κοινωνικό σύ-

νολο, όπως ο κ. Χατζηδάκης. 

Το μουσικό βιβλίο "Παυσίπονα
τραγούδια", για μικρά και με-
γάλα παιδιά, είναι μία όμορφη
έκδοση, που τα έσοδα από τις
πωλήσεις θα δοθούν για τους
σκοπούς του ανθρωπιστικού
έργου της οργάνωσης "Γιατροί
του Κόσμου", και στην οποία
συμμετέχουν αφιλοκερδώς 14
εκλεκτοί ερμηνευτές, ανάμεσά
τους, οι Βαγέλης Γερμανός, Ανα-
στασία Μουτσάτσου, Μπάμπης
Στόκας, Αιμιλία Σαρρή, Γιάννης
Ζουγανέλης, Λαυρέντης Μαχαιρί-
τσας, Νίκος Ξυδάκης κ. ά. 

Την πολιτιστική - ανθρωπιστική
αυτή εκδήλωση, τίμησαν με την
παρουσία τους, ο πρόεδρος των

Γιατρών του Κόσμου Νικήτας Κα-
νάκης, που απηύθυνε σύντομο
χαιρετισμό, οι αντιδήμαρχοι Πα-
λαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστη-
ρόπουλος και Γιώργος
Ασημακόπουλος, οι δημοτικοί

σύμβουλοι, Αλέξανδρος Κορό-
μηλος, Στέλιος Μαυρακάκης,
Μαρία Ζάγκα, Μαρία Μηλαϊτη,
Κων/νος Τεντόμας, Ανδρέας Δού-
μας, Δημ. Καρκατσέλης, Γιώργος
Βασιλείου και Γιάννης Μπίτσικας. 

Θύμα επιτήδειου που παρίστανε
τον διευθυντή τραπέζης, έπεσε

ηλικιωμένη γυναίκα στο Παλαιό Φά-
ληρο. 
Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει
από τη γυναίκα 178.000 ευρώ και

22.500 δολάρια με το πρόσχημα της
χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ. 
Όπως της είπε, χρειαζόταν αυτά τα
χρήματα για να μπορέσει να εξασφα-
λίσει ένα μεγάλο κονδύλι από τα
ΕΣΠΑ. 

Μέσω εμβασμάτων η παθούσα αλλά
και χέρι με χέρι σε συνεργάτιδες του
υποτιθέμενου διευθυντή τραπέζης,
του έδωσε 200.000 ευρώ. 
Στην πορεία βέβαια κατάλαβε ότι
έπεσε θύμα του απατεώνα ο οποίος

φυσικά και εξαφανίστηκε και κατέ-
θεσε μήνυση στις 23 Σεπτεμβρίου στο
Τμήμα Ασφαλείας του Παλαιού Φα-
λήρου. 

Παρίστανε τον διευθυντή τράπεζας και αφαίρεσε από ηλικιωμένη 200.000 ευρώ

Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, με τους δημοτικούς του συμ-
βούλους, Αλ. Κορόμηλο και Ανδρέα Δούμα.

Γιώργος Ασημακόπουλος, Στέλιος Μαυρακάκης, Γιώργος Βασιλείου. 
Αριστερά. Σε πρώτο πλάνο η δημοτική σύμβουλος Μαρία Ζάγκα, Στέλιος Βλαχόπουλος, Νικήτας Κανά-
κης και πίσω ο Κώστας Τεντόμας. Δεξιά, ο Νικήτας Κανάκης. 

Δώρης Αυγερινόπουλος, Δημ. Αγγελόπουλος, Δημήτρης Καρκατσέ-
λης. 



δημοτικό ρεπορτάζ
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Με αφορμή την 63η επέτειο
του πογκρόμ κατά των

Ελλήνων της Κωνσταντινού-
πολης τον Σεπτέμβριο του
1955, την Τετάρτη 12.9.2018,
στο Ιδρυμα "Μιχάλης Κακο-
γιάννης", ο Δήμος Αλίμου σε
συνεργασία με την εθελοντική
ομάδα "Ρωμιών Πράξεις", συν-
διοργάνωσαν μία ξεχωριστή
εικαστική έκθεση με έργα εμ-
πνευσμένα από τα τραγικά γε-
γονότα εκείνης της περιόδου.

Ήταν μία εκδήλωση μνήμης και
πολιτισμού, που υποστηρί-
χτηκε από την Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών της Αθήνας, την
οποία εκπροσώπησε ο πρύτα-
νης Πάνος Χαραλαμπόπουλος,
που μαζί με τους Ανδρέα Ρομ-
πόπουλο και Παύλο Τσίμα,
ήταν οι βασικοί ομιλητές της
βραδιάς.
Πέραν των όσων παρακολου-
θήσαμε στην κεντρική αίθουσα,
οι καλεσμένοι είχαν την ευκαι-
ρία να δουν και να θαυμάσουν,
εκτός από τις δημιουργίες των
καλλιτεχνών, φωτογραφίες,
οπτικοακουστικό υλικό της ΕΡΤ,
μαρτυρίες ανθρώπων που βίω-
σαν τις άσχημες καταστάσεις
τότε, καθώς και πλούσιο υλικό
από πρωτοσέλιδα ελληνικών
και τούρκικων εφημερίδων της
εποχής. Στο σημείο αυτό να ση-
μειώσουμε πως, την επιμέλεια

της έκθεσης είχε ο Κυριάκος
Πεταλίδης.

Η Έλλη Κόβη, άνοιξε την εκδή-
λωση αναφερόμενη στα "Σε-
πεμβριανά του 1955", εξήρε το
σημαντικό έργο που έχει κάνει
μέχρι σήμερα στον Δήμο Αλί-
μου, ο Ανδρέας Κονδύλης, όσο
και το πλούσιο βιογραφικό του,
και τον ευχαρίστησε για την με-
γάλη και συνεχή υποστήριξή
του προς όλα τα σωματεία και
οργανισμούς των Κωνσταντι-
νουπολιτών.

Ανδρέας Κονδύλης: "Όχι
στην καλλιέργεια μίσους και
φανατισμού, αλλά στην
γνώση ... "

" ... στη γνώση, ώστε να μην ξε-
χάσουμε πόσο βίαια χάθηκαν

άνθρωποι τότε, επειδή ορισμέ-
νοι αποφάσισαν, για τα δικά
τους συμφέροντα, να επιτε-
θούν, να ρημάξουν και να εξευ-
τελίσουν αθώους και
ανυποψίαστους πολίτες", είπε
σε μία αποστροφή της σύντο-
μης, πλην, όμως, μεστής ουσίας
και μηνυμάτων ομιλίας του.

Σε ένα άλλο σημείο, ανέφερε:"
Ίσως κάποιοι να θεωρήσουν ότι
όλα αυτά που συζητάμε απόψε,
είναι πράγματα που αφορούν
το παρελθόν. Μία μακρινή πα-
ρελθοντολογία. Όμως, η αλή-
θεια είναι πως, η ιστορική
μνήμη και η ιστορική γνώση,
είναι όπλο στα χέρια μας για
την υπεράσπιση των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων. Είναι όπλο
στα χέρια μας, προκειμένου να
προστατεύσουμε την Ειρήνη
και τον Ελληνισμό, και να μην
αφήσουμε, να μην επιτρέ-
ψουμε, να επαναληφθούν τέ-
τοια αποτρόπαια εγκλήματα
στο μέλλον".

Στην κριτική επιτροπή συμμε-
τείχαν ο Πρύτανης της ΑΣΚΤ κ.
Πάνος Χαραλάμπους, ο Δή-
μαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας
Κονδύλης, η καθηγήτρια της
ΑΣΚΤ κ. Σοφία Ντενίση, ο εκδό-
της και δημοσιογράφος κ. Πα-
παδόπουλος, ο συλλέκτης
έργων Τέχνης κ. Δημήτρης Τσί-

τουρας, ο Διευθυντής του Ωνα-
σείου Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου κ. Γεώργιος Σταυρίδης,
ο σκηνοθέτης κ. Τάσος Μπουλ-
μέτης, και η εικαστικός κ. Κατε-
ρίνα Πουλιάση. 

Ολοκλήρωσε δε, λέγοντας:
"Φέτος είμαστε πολύ τυχεροί,
διότι μία εικαστική έκθεση με
θέματα από τα "Σεπτεμβριανά
του 1955", συνοδεύει την 63η
επέτειο. Η Τέχνη πάντοτε βρί-
σκει τον μαγικό τρόπο να ξυ-
πνάει το συναίσθημα και να
κάνει τα πράγματα διάφανα,
ορατά από κάθε πλευρά, και
ζωντανά, έστω κι αν όλα αυτά
έχουν περάσει μακριά πίσω στο
χρόνο".

Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους, η σύζυγος του
Προέδρου της Δημοκρατίας,

Βλασία Πελτσεμή - Παυλοπού-
λου, ο βουλευτής της Νέας Δη-
μοκρατίας, Γιάννης Αδριανός, ο
οποίος εκπροσώπησε τον Πρό-
εδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσο-
τάκη, η βουλευτής της Ν.Δ.
στην Β' Περιφέρεια της Αθήνας,
Άννα - Μισέλ Ασημακοπού-
λου, ο αντιπεριφερειάρχης του
Νοτίου Τομέα Αττικής, Χρήστος
Καπάταης, οι αντιδήμαρχοι Αλί-
μου, Στέφανος Διαμαντής και
Αναστασία Σιμητροπούλου, ο
δημοτικός σύμβουλος, Πρό-
εδρος του ΝΠΔΔ των Παιδικών
Σταθμών και της Επιτροπής Παι-
δείας του Δήμου Αλίμου, Γιάν-
νης Μαριόλης, η δ.σ. Μαρία
Ανανιάδου, ο δημοτικός σύμ-
βουλος Παλαιού Φαλήρου και
π. αντιδήμαρχος, Ανδρέας Δού-
μας, ο π. Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αλίμου, Ιωσήφ Κωνσταντινίδης
κ.α. 

Σεπτεμβριανά 1955
Το πογκρόμ της Κωνσταντινούπολης στο Ίδρυμα Κακογιάννη 

Με αφορμή την 63η επέτειο του πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης τον Σεπτέμβριο του 1955, την Τετάρτη 12.9.2018, στο Ιδρυμα
"Μιχάλης Κακογιάννης", ο Δήμος Αλίμου σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα "Ρωμιών Πράξεις", συνδιοργάνωσαν μία ξεχωριστή εικαστική έκ-

θεση με έργα εμπνευσμένα από τα τραγικά γεγονότα εκείνης της περιόδου

Παύλος Τσίμας, Ανδρέας Ρομπόπουλος και Πάνος Χαραλαμπόπου-
λος.

Ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης ανάμεσα στους Στέφανος Δια-
μαντή, Γιάννη Μαριόλη και Ντόρα Δανοχρήστου."Ρωμιών Πράξεις" - Έλλη

Κόβη. 



Άξιο σχολιασμού το δελτίο τύπου της
"Δημοτικής Συνεργασίας" της παράτα-

ξης του πρώην δημάρχου Ελληνικού -
Αργυρούπολης Χρήστου Κορτζίδη με
αφορμή την αυριανή έναρξη της σχολικής
χρονιάς. 

Μετά τις γενικές αναφορές για τις αξίες της
ελευθερίας, του σεβασμού, της αποδοχής
της διαφορετικότητας κάθε μορφής, της
συμμετοχικής δημοκρατίας σε κάθε λήψη
απόφασης, γίνεται αναφορά και στα σχο-
λικά κτίρια της πόλης αναφέροντας πως
πολλά παραμένουν ασυντήρητα και άβα-
φτα.
Διαβάζοντας κανείς αυτές τις δύο λέξεις
"ασυντήρητα" και "άβαφτα" δεν μπορεί
κανείς να μη θυμίσει στον πρώην δή-
μαρχο την προτεραιότητα που έδωσε η δι-
οίκηση Κωνσταντάτου από την αρχή της
ανάληψης των καθηκόντων της στη συν-
τήρηση όλων των σχολικών κτιρίων τόσο

της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, αφού από την
πρώτη κιόλας χρονιά που ανέλαβε, κατέ-
γραψε τις ανάγκες όλων των σχολικών κτι-
ρίων, τις υπέβαλλε στον ΟΣΚ και
εξασφάλισε κονδύλι 600.000 ευρώ. Πα-
ράλληλα και με άλλες μικρότερες εργολα-
βίες αναγέννησε τα σχολικά κτίρια και τα
σχολικά προαύλια. 

Δεν μπορεί να μη του θυμίσει κανείς σε
ποια κατάσταση παρέδωσε ο ίδιος τα σχο-
λικά κτίρια, τότε που τα ταβάνια έπεφταν
στα κεφάλια των μαθητών και ο ίδιος ζη-
τούσε συγγνώμη από τους γονείς του 5ου
Δημοτικού Σχολείου Αργυρούπολης το
2013 (φωτο). 

Όσο για τον 8ο Παιδικό Σταθμό που βρί-
σκεται μέσα στο πρ. αεροδρόμιο και
έκλεισε αφού σε λίγο καιρό θα βρισκόταν
εντός του εργοταξίου της επένδυσης και

για τον οποίο κάνει ιδιαίτερη αναφορά η
παράταξη του πρώην δημάρχου, στο τε-
λευταίο δημοτικό συμβούλιο δόθηκαν οι
απαραίτητες διευκρινήσεις από τον νυν
δήμαρχο, ο οποίος είπε πως τα 13 παιδιά
που φιλοξενούνται εκεί πήγαν σε άλλους
παιδικούς σταθμούς. 

Το θέμα ασφάλειας των παιδιών, αφού θα
βρισκόταν μέσα στο εργοτάξιο, που ανέ-
φερε ο δήμαρχος δεν έγινε αποδεκτό από
τους συμβούλους της "Δημοτικής Συνερ-
γασίας" και γιατί άλλωστε αφού στα πλαί-
σια της αντιπολιτευτικής πολιτικής της η
παράταξη, όταν είχε τη διοίκηση του
δήμου, δεν φάνηκε να έχει τέτοιου είδους
προβλήματα όταν επιχείρησε να κατεβάσει
τους μαθητές των σχολείων στο πρ. αερο-
δρόμιο προκειμένου να δημιουργήσει αν-
τιεπενδυτικό "χάπενινγκ" παραβλέποντας
θέματα ασφαλείας και τον κίνδυνο ατυχή-
ματος στην αχανή έκταση του πρ. αερο-

δρομίου. (Για την ιστορία θα θυμίσουμε
ότι το εγχείρημα αυτό του πρώην δημάρ-
χου που καλούσε και τους συναδέλφους
του των όμορων δήμων να κατεβάσουν
τους μαθητές των σχολείων τους, δεν
βρήκε ευήκοα ώτα από τους τότε δημάρ-
χους Κόκκορη και Ορφανό αλλά δεν πήρε
και την άδεια από την αρμόδια εκπαιδευ-
τική αρχή). 

Μετά απ' όλα τα παραπάνω όπως θα
έλεγε και η ίδια η "Δημοκρατική Συνεργα-
σία", στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μι-
λάμε για σχονί...  

Ας μείνει η "Δημοτική Συνεργασία" στο
ευχολόγιο για καλή σχολική χρονιά στους
μαθητές κι ας αφήσει όλα τα άλλα σ' αυ-
τούς που απέδειξαν τρισήμιση χρόνια
τώρα ότι νοιάζονται και για τα σχολικά κτί-
ρια και για τους μαθητές.  
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Στους ανώνυμους, αήθεις "καλοθελη-
τές" που κατήγγειλαν το Δήμο στους

αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς του
Δημοσίου για "μαύρη" εργασία και
"μαύρα" χρήματα, αναφέρθηκε ο Δήμαρ-
χος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης
Κωνστατάτος, στην προ ημερησίας διάτα-
ξης συζήτηση, στο δημοτικό συμβούλιο
της 5ης Σεπτεμβρίου. 

"Τα όσα συνέβησαν πριν λίγο καιρό και
μέσα στον Αύγουστο δεν έχουν προηγού-
μενο στο Δήμο μας" είπε ο Δήμαρχος.

"Ήρθε η Επιθεώρηση Εργασίας, έκλεισε
το Δημαρχείο και έψαχνε να βρει το
"μαύρο" χρήμα που κυκλοφορεί στο
Δήμο. Έγιναν τόσες καταγγελίες λες και
στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης
δεν λειτουργεί τίποτα σύνομα. Αυτά είναι
πρωτόγνωρα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι
μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Καλό
όμως είναι κάθε πλευρά να διατηρήσει
έναν πολιτικό πολιτισμό". 

Οι ανώνυμοι καταγγέλοντες οι οποίοι δή-
λωσαν ανύπαρκτη διεύθυνση, όπως είπε,

δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν και
τους καλλιτέχνες που εργάζονται στα πο-
λιτιστικά τμήματα, ότι δήθεν, έχουν πρό-
βλημα με τις πληρωμές τους και με τη
λειτουργία των τμημάτων, πράγμα το
οποίο οι ίδιοι διέψευσαν λέγοντας πως
ποτέ δεν έκαναν τέτοιου είδους καταγγε-
λία. 

Αναφέρθηκε επίσης στις αήθεις επιθέσεις
που δέχεται ο ίδιος αλλά και δημοτικοί
του σύμβουλοι και αφορούν την εντιμό-
τητα, την τιμή και την υπόληψή τους. 

"Θα ακολουθήσω τη νόμιμη διαδικασία",
είπε. "Δεν ανέχομαι από κανέναν να πετά
λάσπη και να κηλιδώνει την τιμή τη δική
μου και της οικογένειάς μου. Όποιος θεω-
ρεί ότι εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε
κλέφτες και αρπακτικά, ας έρθει να το
αποδείξει εκεί που πρέπει". 
Όσον αφορά σ' αυτούς που χύνουν χολή
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απα-
ξιώνουν συνεργάτες μου που ασχολούν-
ται  και προσφέρουν στο κοινωνικό
σύνολο, είναι ανάξιοι λόγου, τόνισε, κλεί-
νοντας. 

Γιάννης Kωνσταντάτος: Δεν θα αφήσω αναπάντητες  τη συκοφαντία 
και τη λάσπη που πετούν ορισμένοι

Ελληνικό - Αργυρούπολη: 
Η... αμνησία της "Δημοτικής Συνεργασίας" 
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Ως "best seller" της δημοτικής
αρχής Κωνσταντάτου στο Δήμο

Ελληνικού - Αργυρούπολης, θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί μετα-
φορικά η ίδρυση, λειτουργία και
εξέλιξη του δικτύου της Δημοτικής
Συγκοινωνίας στο Δήμο.

Η ίδρυσή της αποτελεί μία από τις προ-
εκλογικές υποσχέσεις της Δημοτικής

Αρχής που υλοποιήθηκαν από τους πρώ-
τους κιόλας μήνες της θητείας του δημάρ-
χου. 
Αξίζει να θυμηθούμε, πως αυτό το εγχεί-
ρημα αμφισβητήθηκε από μεγάλο μέρος
της αντιπολίτευσης, η οποία κατά τη διάρ-
κεια της συζήτησης στο δημοτικό συμ-
βούλιο, προέβλεπε πως θα αποτύχει
παταγωδώς από τον πρώτο κιόλας
χρόνο. 
Τελικά διαψεύστηκαν όλοι εκείνοι που

περίμεναν να θριαμβολογήσουν περιμέ-
νοντας να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις
τους.  Η Δημοτική Συγκοινωνία έχει
πλέον τρεις γραμμές, καινούργια λεωφο-
ρεία, καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της
πόλης, και προπάντων είναι δωρεάν. 

Ξεκίνησαν και πάλι 
τα δρομολόγια

Από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν

και πάλι τα δρομολόγια που είχαν διακο-
πεί τον Αύγουστο, για τις γραμμές 1 και 2.
Η γραμμή 3 θα ξεκινήσει με την έναρξη
της σχολικής περιόδου, στις 11 Σεπτεμ-
βρίου. 
Η Δημοτική Συγκοινωνία θα εξυπηρετή-
σει και πάλι χιλιάδες κατοίκους του
δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, δω-
ρεάν, με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία
που προμηθεύθηκε η Δημοτική Αρχή
πριν από ένα περίπου χρόνο. 

Δημοτική Συγκοινωνία Ελληνικού - Αργυρούπολης

Το “best seller” της δημοτικής αρχής Κωνσταντάτου
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