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Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο
για τον Άλιμο που αγαπάμε

•  Ιωνίας (από Χ. Τρικούπη 
έως Λ. Βουλιαγμένης)
• Αγίου Δημητρίου (από 
Αγίου Γεωργίου έως αδιέ-
ξοδο)
• Κνωσσού/Λυσικράτους 
(από Υψηλάντου έως Θη-
σείου αδιέξοδο)
• Παρνασσού (από Γ. Πα-
πανδρέου έως Ιωνίας)
• Τσόχα (από Π. Μελά έως 
Κονδύλη)
• Κρήτης (από Τομπάζη 
έως Κρήτης) 

• Κ.Παλαμά (από Θεοτόκη 
έως Παπαδιαμάντη)
• Ανεμώνων (από Δήμη-
τρος έως Πηγάσου)
• Πραξιτέλους (από Αν. 
Πολέμου έως Χρονοπού-
λου)
• Λαγκαδίων (από Θεομή-
τορος έως Παπανούτσου)
• Τεγέας (από Αεροπορίας 
έως Παλαιστίνης)
• Μεταμορφώσεως (από 
Θουκυδίδου έως Λ. Ποσει-
δώνος)

• Χατζηαποστόλου (από 
Χρυσάφη έως Κοτζιά)
• Θερμοπυλών (από Πω-
γωνίου έως Θεομήτορος)
• Μπιζανίου (από Θερμο-
πυλών)
• Πλάτωνος (από Λυκούρ-
γου έως Καλλέργη)
• Αμμοχώστου (από Καλα-
μακίου έως Υψηλάντου)
• Φαν Βάικ (από Θουκυδί-
δου έως Τσουκανέλη)
• Αλαμάνας (από Ταξι-

αρχών έως Καρυατίδων – 
Αθηνάς)
• Αλαμάνας (από Δάμω-
νος έως Μανδηλαρά)
• Απόλλωνος (από Ευωνύ-
μου έως Στυμφαλίας)
• Τσουδερού (από Έλλης 
έως Λοχ. Χρονοπούλου)
• Σαλαμίνος (από Έλλης 
έως Μπουμπουλίνας)
• Τυροδήμου (από Έλλης 
έως Λοχ. Χρονοπούλου)
• Εκάβης (από Καλαμακίου 

έως Κανάρη)
• Παπαδιαμάντη (από Πα-
λαμά έως Κρυστάλλη)
• 17ης Νοέμβρη (από Θε-
ομήτορος έως Καρυατίδων)
• Κόμβος Κυθήρων (από 
Μεσσήνης)
• Πλάτωνος (από Ρ. Φε-
ραίου έως Παλαμηδίου)
• Πλούτωνος (από Νίκης 
έως Θεμιστοκλέους)
• Θησείου (από Αγ. Γεωρ-
γίου έως διασταύρωση)

• Λυσικράτους (από Υψη-
λάντου έως Θησείου)

Θερμή παράκληση, οι 
κάτοικοι των σημείων 
που γίνονται τα έργα να 
μετακινούν τα οχήματά 
τους. Έχουμε μεριμνή-
σει, ώστε οι εργασίες σε 
κάθε σημείο να κρατάνε 
το ελάχιστο δυνατό χρο-
νικό διάστημα, προκει-
μένου να ελαχιστοποι-
είται η ταλαιπωρία των 
περιοίκων.

«ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ»

Όλες αυτές τις δύσκολες μέρες, 
στην πρώτη γραμμή της μάχης εί-
ναι και οι εργαζόμενοι του Δήμου 
μας. 

Εργαζόμενοι στην καθαριότητα, 
στο περιβάλλον και στις κοινωνι-
κές υπηρεσίες δίνουν καθημερινό 
αγώνα, μαζί με αιρετούς και εθε-
λοντές, για να διασφαλίσουμε τη 
δημόσια υγεία των πολιτών.

Εκτός από ένα μεγάλο "ευχαρι-
στώ" για τους ανθρώπους αυ-
τούς, φροντίζουμε να προστα-
τεύουμε την υγεία τους και να 
εργάζονται με τη μεγαλύτερη δυ-
νατή υγειονομική ασφάλεια, τη-
ρώντας κάθε προληπτικό μέτρο. 
Τα  γάντια, οι στολές, τα αντιση-
πτικά τζελ, τα γυαλιά προστασίας, 
τα θερμόμετρα υπέρυθρων, που 
προμηθευτήκαμε εγκαίρως, είναι 
τα "όπλα" μας στην καθημερινή 
προσπάθεια, για να «Μένουμε 
Ασφαλείς».

Όσοι νομίζουν ότι οι ασφαλτοστρώ-
σεις είναι έργο που πραγματοποιεί-
ται μόνο κατά τη διάρκεια της προ-
εκλογικής περιόδου, τότε προφανώς 
δεν ζουν στον Άλιμο, αφού αυτό το 
σημαντικό έργο για την ασφάλεια 
των δημοτών είναι ήδη σε πλήρη 
εξέλιξη.

Ο αρχικός προϋπολογισμός αγγίζει το ένα 

(1) εκατομμύριο ευρώ, ενώ οι πρώτες ερ-
γασίες έγιναν στην οδό Αλαμάνας. Μέσα 
στους επόμενους μήνες  θα συνεχίσουμε 
σε πολλούς δρόμους του Αλίμου, οι οποίοι 
παρουσιάζουν σοβαρές φθορές, ώστε μέ-
χρι το τέλος του έτους να έχει ο Άλιμος ένα 
ολοκαίνουργιο και ασφαλές οδικό δίκτυο.

ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΘΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩ-
ΘΟΥΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΔΡΟΜΟΙ:

ΥΓΕΊΟΝΟΜΊΚΟΣ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟΣ
Θωρακίζουμε τους εργαζομένους μας με νέο υγειονομικό εξοπλισμό

Το «Άλιμος web radio», που μας κρατούσε συντροφιά, όσο μέναμε 
σπίτι, συνεχίζει και τώρα το πρόγραμμά του. Όλο το 24ωρο, από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, το δικό μας ραδιόφωνο έρχεται για να 

μας «ταξιδέψει»  με πλούσιο μουσικό πρόγραμμα και εποικοδομητική κου-
βέντα. Το Άλιμος web radio μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα του δήμου, 
ενώ υπάρχει και πλούσιο αρχείο από παλαιότερες εκπομπές, για να σας 
κρατήσει συντροφιά ακόμα περισσότερες ώρες. 

Μένουμε σπίτι ακούγοντας
Άλιμος web radio
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Απολύμανση και ψεκασμοί 
σε κάθε γωνιά του δήμου μας

Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο
για τον Άλιμο που αγαπάμε2

Ο δήμος μας από την πρώτη στιγμή δεν έχασε καθόλου 
χρόνο και με το που ανακοινώθηκε η έλευση της πανδη-

μίας στη χώρα μας, προχώρησε σε απολυμάνσεις σε όλες τις 
γειτονιές. Η αρχή έγινε με τα σχολεία, αφού πριν καν δοθεί 
εντολή για να κλείσουν, τα συνεργεία της καθαριότητας εί-
χαν προχωρήσει σε απολύμανση όλων των σχολικών κτηρί-
ων, ενώ είχαν μοιραστεί αντισηπτικά τζελ σε όλες τις τάξεις 
δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

Μετά, σειρά πήραν οι παιδικές χαρές, οι αθλητικές εγκατα-
στάσεις και οι κοινόχρηστοι χώροι, όπου με ειδικό εξοπλισμό 
πραγματοποιούνται εκνεφώσεις απολυμαντικού υλικού, το 

οποίο είναι πιστοποιημένο και ασφαλές για την υγεία αν-
θρώπων και ζώων. Τις ειδικές αυτές απολυμάνσεις συμπλη-
ρώνουν και οι  απολυμάνσεις-πλυσίματα με καυτό νερό και 
ειδικά χημικά, που επίσης κάνουν τα συνεργεία του Δήμου 
μας σε πεζοδρόμια, δρόμους και σε όλες τις αστικές υποδο-
μές (παγκάκια, στύλοι κ.τ.λ.).

Όλες αυτές οι ενέργειες, που γίνονται από τους ακούραστους 
υπαλλήλους της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος, είναι 
επαναλαμβανόμενες και πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, 
ώστε ο Άλιμος να είναι όσο πιο καθαρός γίνεται και ταυτό-
χρονα όσο πιο αφιλόξενος στον κορωνοϊό.   

Στην τιτάνεια προσπάθεια 
που γίνεται ενάντια στον 
κορωνοϊό, ο δήμος μας σε 
τακτά χρονικά διαστήματα 
καθαρίζει και απολυμαίνει 
όλους τους κάδους.

Τα συνεργεία Περιβάλλοντος 
και Καθαριότητας με καυτό 
νερό και βιολογικό απολυμαντι-
κό πλένουν και απολυμαίνουν 
όλους τους κάδους εσωτερικά 
και εξωτερικά, σε ολόκληρη την 
πόλη μας, ώστε να συμβάλουμε 
στην πρόληψη κατά του κορω-

νοϊού. Ταυτόχρονα, χρησιμο-
ποιούμε μεγάλη πίεση (150 bar) 
και ειδικά πιστοποιημένα καθα-
ριστικά υγρά, με απολυμαντικές 
και αντιοσμητικές ιδιότητες, 
ενώ απολυμαίνεται και ο χώρος 
υποδοχής(εσοχή) του κάδου επί 
του οδοστρώματος. Στη συνέ-
χεια, με τον παραδοσιακό ελ-
ληνικό ασβέστη διατηρούμε κα-
θαρές τις εσοχές κάδων και εν 
γένει τα σημεία που βρίσκονται 
τοποθετημένοι κάδοι απορριμ-
μάτων και ανακύκλωσης.

ΧΑΜ
ΧΕΡΊΑ – ΑΠΟΣΤΑΣΗ – ΜΑΣΚΑ
(πλένουμε)    (κρατάμε)    (φοράμε)

Τηρούμε τα μέτρα ατομικής 
υγιεινής και προστασίας, 

μένουμε υπεύθυνοι, 
μένουμε ασφαλείς!

Πώς χρησιμοποιούμε 
σωστά τις μάσκες και τα 

γάντια μιας χρήσης  

ΓΑΝΤΙΑ: Πλένουμε πάντα τα χέρια μας με σα-
πούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα, πριν φορέ-
σουμε τα γάντια. Για να τα βγάλουμε ακολουθού-
με την εξής διαδικασία : Με το ένα χέρι τραβάμε 
το γάντι του άλλου χεριού από τη μέση - κέντρο 
της παλάμης. Τραβάμε έτσι, ώστε, καθώς το βγά-
ζουμε, να έχει γυρίσει από την εσωτερική πλευ-
ρά. Το πετάμε. Με το γυμνό χέρι μας πιάνουμε 
την εσωτερική πλευρά του άλλου γαντιού(άκρη 
του γαντιού στον καρπό μας) και τραβάμε να το 
βγάλουμε, γυρίζοντάς το ανάποδα. Το πετάμε κι 
αυτό. Δεν πρέπει να πιάσουμε με γυμνό χέρι την 
εξωτερική επιφάνεια των γαντιών μετά τη χρήση. 
Πρέπει, όταν γυρίσουμε από τα ψώνια, να θεω-
ρούμε ότι τα γάντια μας έχουν μολυνθεί. Βγάζου-
με πρώτα τα γάντια και μετά τη μάσκα. Πλένουμε 
τα χέρια μας.
ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ!   

ΜΑΣΚΑ: Πλένουμε πάντα τα χέρια μας με σα-
πούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα, πριν φο-
ρέσουμε τη μάσκα. Ξεκινάμε προσαρμόζοντας στη 
μύτη μας το μικρό έλασμα που έχει στην πάνω 
μεριά και τραβάμε την κάτω μεριά, ώστε να έρθει 
κάτω από το σαγόνι μας. Ακολούθως τη δένουμε 
πίσω από τα κεφάλι μας, για να εφαρμόσει σω-
στά, ή αν έχει λαστιχάκια, τα περνάμε πίσω από τα 
αυτιά. Αφού τη φορέσουμε και βγούμε, θα πρέπει 
να θεωρήσουμε την εξωτερική της επιφάνεια σαν 
μολυσμένη επιφάνεια. Δηλαδή, δεν πιάνουμε τη 
μάσκα και μετά πιάνουμε το πρόσωπό μας, μάτια  
κ.τ.λ. . Δεν ανεβοκατεβάζουμε τη μάσκα μας. Όταν 
θελήσουμε να την αφαιρέσουμε από το πρόσω-
πό μας, θα πρέπει να την πιάσουμε μόνο από 
την πίσω μεριά, και όχι από την μπροστινή που 
ενδέχεται να είναι μολυσμένη, να την πετάξουμε 
αμέσως σε κάποιο καλάθι απορριμμάτων και να 
πλύνουμε ξανά τα χέρια μας. Εάν η μάσκα είναι 
βαμβακερή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά, 
πρέπει, μετά τη χρήση, πρώτα να πλένεται μόνη 
της με ζεστό νερό στους 60 με 90 βαθμούς και 
στη συνέχεια να σιδερώνεται, για να ολοκληρω-
θεί η διαδικασία απολύμανσή της.
ΔΕΝ ΠΕΤΑΜΕ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ!  

Για να περνούν ευχάριστα οι ώρες μέσα στο σπίτι, την 
περίοδο των αυστηρών περιοριστικών μέτρων, επιλέξα-
με και παραθέσαμε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου 
συνδέσμους (links) με πολύ ενδιαφέρουσες ηλεκτρονι-
κές διευθύνσεις, με πλούσιο περιεχόμενο, ψυχαγωγικό 
και εκπαιδευτικό. Ψηφιακές βόλτες σε Μουσεία της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού, σε Πινακοθήκες όλου του 
κόσμου, σε αξιοθέατα, ακόμα και στο διάστημα! Χιλιά-
δες βιβλία, για να τα διαβάσετε ή για να τα ακούσετε. 
Παραστάσεις θεάτρου, όπερας, μουσικής, χορού. Παι-
χνίδια και κατασκευές για παιδιά. Και πολλά ακόμα, όλα 
δωρεάν. 

Σήμερα, παρά τη μερική άρση των μέτρων, συναυλίες 
και θεατρικές παραστάσεις δεν είναι πιθανές, λόγω της 
αποφυγής του συνωστισμού. Επίσης, τα μικρά παιδιά 
δεν βρίσκονται σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία. 
Μπορείτε, λοιπόν, να συνεχίσετε τις επισκέψεις 
στην ιστοσελίδα μας και να περάσετε όμορφα και 
δημιουργικά!

Ο Δήμος Αλίμου θέλοντας να 
στηρίξει τον αγώνα όλων μας 
να παραμείνουμε δυνατοί και 
αισιόδοξοι, προσαρμόζει το 
πολιτιστικό του πρόγραμμα 
“Η Ζωή είναι Ωραία” στα νέα 
δεδομένα και καλεί το κοινό 
να ανακαλύψει νέες δυνα-
τότητες και πηγές ομορφιάς, 
εμψύχωσης και εσωτερικής 
αρμονίας συμμετέχοντας και 
δια-δρώντας στις προτάσεις 
του προγράμματος ‘’e-ζωή 
είναι ωραία’’.

Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί 
να δώσει στις δημότισσες και 
τους δημότες του Αλίμου μια ευ-
καιρία, για να ανακαλύψουν νέ-
ους και εναλλακτικούς τρόπους 
επαφής με την Τέχνη, τη Γνώση 
και τον Άνθρωπο μέσα μας.

Στόχος είναι η υπενθύμιση όσων 
θεωρούσαμε αυτονόητα και η 
καλλιέργεια του πνεύματος, της 
ψυχής και του σώματος, παράλ-
ληλα με τη διασκέδαση και την 
ευχαρίστηση.

Είναι η στιγμή που όλοι μπορού-
με «Μένοντας Ασφαλείς» να δη-
μιουργήσουμε τις προϋποθέσεις 
για τον δικό μας ιδανικό κόσμο 
και να είμαστε έτοιμοι, όταν τε-
λειώσει αυτή η παγκόσμια πε-
ριπέτεια, να τον διεκδικήσουμε 
όλοι μαζί πιο ενωμένοι, μονια-
σμένοι, ουσιαστικά δημιουργικοί 
και ανθρώπινοι.

Για το πρόγραμμα κάθε 
μήνα ενημερώνεστε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου 
www.alimos.gr  .

Η ζωή είναι ωραία και 
διαδικτυακά

Δωρεάν 
Διαδικτυακή 
Ψυχαγωγία 

για μικρούς και μεγάλους

Ο δήμος καθαρίζει και απολυμαίνει όλους τους κάδους
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Σας ξαναβρίσκω στη νέα φάση της ζωής μας κι ενώ 
έχει αρχίσει πλέον η σταδιακή άρση των μέτρων, 
που μας κράτησαν στο σπίτι, για ν’ αποφύγουμε την 

εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού. Το Πάσχα ήταν 
διαφορετικό, οι μετακινήσεις μας αυστηρά περιορισμένες, 
η παρατεταμένη παραμονή μας στο σπίτι έφερε εκνευρι-
σμό. Ωστόσο, η φιλότιμη προσαρμογή όλων μας έφερε 
αποτελέσματα και σήμερα αισιόδοξοι και γεμάτοι ελπίδες 
υποδεχόμαστε το όμορφο ελληνικό καλοκαίρι. Χρειάζεται 
όμως μεγάλη προσοχή! Για να μην καταστρέψουμε όσα με 
τόση υπομονή κι αυτοσυγκράτηση καταφέραμε, πρέπει να 
σεβαστούμε τους νέους κανόνες. Να μην συνωστιζόμαστε 
και να τηρούμε ευλαβικά το ΧΑΜ, δηλαδή να πλένουμε 
συχνά τα Χέρια μας, να κρατούμε Απόσταση από τον άλ-
λον και να βάζουμε Μάσκα, όπου υπάρχει σχετική οδηγία.  
Κι αν το κάνουμε αυτό, απ’ ό,τι φαίνεται, και τη θάλασσα 
θα απολαύσουμε ξανά και τα θερινά τσιπουράκια…

Τα διεθνή μέσα αναφέρουν συνεχώς το πόσο ταχύτατα κι-
νήθηκε η Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες και το πόσο 
νηφάλια και στωικά οι «απείθαρχοι» Έλληνες τήρησαν τα 
μέτρα. Ας μην τα χαλάσουμε τώρα στο τέλος όλα, πάνω 
που αποδείξαμε ότι ξέρουμε τι σημαίνει ατομική ευθύνη. 
Αλλά δεν είναι μόνο η ευθύνη που μας διέκρινε. Επιδεί-
ξαμε, επίσης, μέσα στη δύσκολη συγκυρία  αλληλεγγύη 
και ανθρωπιά. Στην αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Δήμος 
μας στις 20 και 21 Μαρτίου, συγκεντρώσαμε 121 φιάλες 
αίμα! Άνθρωποι από κάθε γωνιά του Αλίμου, γυναίκες κι 
άντρες εθελοντές, έσπευσαν να δωρίσουν την πολύτιμη 
προσφορά τους στον συνάνθρωπο. 

Ο συνάνθρωπος, ο συμπολίτης, ο ευπαθής, ο άπορος…Η 
δημοτική μας αρχή έβαλε προτεραιότητες και με γρήγο-
ρα αντανακλαστικά δεν άφησε περιθώρια στην ολιγωρία. 
Οργανώσαμε ταχύτατα το πρόγραμμα «Στο Πλάι σας μ’ 
ένα τηλεφώνημα». Οι συμπολίτες μας  που δεν μπορού-

σαν ή δεν επιτρεπόταν να βγουν για αγορά φαρμάκων και 
τροφίμων, τηλεφωνούσαν, έδιναν τις παραγγελίες τους 
για ό,τι είχαν ανάγκη κι εμείς, μετά την αγορά των προ-
ϊόντων, τους τα παραδίδαμε σπίτι τους με όλα τα μέτρα 
ασφαλείας και λαμβάνοντας το αντίτιμο. Το Πρόγραμμα 
αυτό είναι και σήμερα σε ισχύ για όσους φοβούνται ακό-
μη να κυκλοφορήσουν. Προς την ίδια κατεύθυνση ήταν 
και η ενέργειά μας για τα Delivery. Συγκεντρώσαμε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου όλα τα καταστήματα του Αλίμου 
που κάνουν διανομές, ώστε ν’ αποφεύγονται την κρίσιμη 
περίοδο οι μετακινήσεις και η έκθεση στον ιό. Ήταν και μια 
ανάσα για την τοπική αγορά της πόλης μας και γι’ αυτό ο 
κατάλογος των Delivery υπάρχει ακόμη στην ιστοσελίδα 
μας. 

Προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να μείνουν οι δημότες μας 
ψύχραιμοι, ασφαλείς και υγιείς, όσο διάστημα έπρεπε να 
μείνουν στο σπίτι. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε την τηλεφω-
νική γραμμή ψυχοκοινωνικής στήριξης 2109850339 για 
τυχόν ψυχολογικά προβλήματα και εντάσεις, που θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει η παρατεταμένη παραμονή στον ίδιο 
χώρο. Η γραμμή εξακολουθεί να λειτουργεί και σήμερα.

Θέλουμε να είναι ο Άλιμος όσο πιο καθαρός γίνεται και 
ταυτόχρονα εντελώς αφιλόξενος στον κορωνοϊό, καθαρί-
ζουμε και απολυμαίνουμε τακτικά όλους τους κάδους. Τα 
συνεργεία με καυτό νερό και απολυμαντικό πλένουν τους 
κάδους σε ολόκληρη την πόλη μας. Κάθε εβδομάδα απο-
λυμαίνουμε παγκάκια, στύλους, πεζοδρόμια και δρόμους. 
Για τους ακούραστους υπαλλήλους της καθαριότητας και 
του περιβάλλοντος αλλά και για τους εργαζόμενους στις 
κοινωνικές υπηρεσίες και στην εξυπηρέτηση πολιτών κατ’ 
οίκον, που βρίσκονται  στην πρώτη γραμμή, πάντα δίπλα 
στου δημότες, - και γι’αυτό κι απ’ αυτό το βήμα θέλω να 
τους ευχαριστήσω θερμά-, εξασφαλίσαμε το απαραίτη-
το υγειονομικό υλικό, όπως γά-ντια, στολές, αντισηπτι-
κά τζελ, γυαλιά προστασίας και θερμόμετρα υπέρυθρων. 
Πρέπει να προσέχουμε αυτούς που μας προσέχουν…

Κι εκτός από τους ανθρώπους των ευπαθών ομάδων, να 
έχουμε τον νου μας και στα παιδιά. Οποιαδήποτε αδέξια 
συμπεριφορά μας, λόγω άγχους της τρέχουσας περιόδου, 
μπορεί να τραυματίσει την ευαίσθητη ψυχή τους. Κι ιδι-
αίτερη, βέβαια, προσοχή στα παιδιά των Πανελληνίων, 
που εφέτος ταλαιπωρήθηκαν πολύ από την αβεβαιότητα. 
Ο Άλιμος ήταν ο πρώτος που εγκαινίασε το πρώτο δια-
δικτυακό Φροντιστήριο στην Αττική. Αλλά και για τους 
μικρούς μας φίλους, φροντίσαμε να περιλάβουμε, μέσα 
στους προτεινόμενους ιστοτόπους από την ιστοσελίδα 
του Δήμου για ψυχαγωγία, και ιδέες για παιδική διασκέ-
δαση. Εξάλλου, όταν με το καλό επανέλθουν εντελώς τα 
πράγματα, η ολοκαίνουργια παιδική χαρά πίσω από το 5ο 
Δημοτικό και οι ανακαινισμένες παιδικές χαρές στο Πανί, 
ανοιχτές θα περιμένουν τους φίλους τους.

Δεν αδρανούμε. Είναι έτοιμες οι πεζογέφυρες πάνω από 
τα ρέματα της Λευκωσίας και  της Θησείου, ενώ άρχισαν 
και οι ασφαλτοστρώσεις για το 2020. 

Μένουμε Ασφαλείς, Βγαίνουμε Νικητές!
Χριστός Ανέστη!

ΧΡΊΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ,
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Ρεκόρ αλληλεγγύης και ανθρωπιάς
Πάνω από 200 Αλιμιώτες και Αλιμιώτισσες χάρισαν ζωή δίνοντας 5 λεπτά 
από το χρόνο τους, στην πιο πετυχημένη αιμοδοσία των τελευταίων ετών

Μένουμε σπίτι και παίρνουμε delivery

Για ακόμα μία φορά οι Έλληνες απο-
δείξαμε ότι στα  δύσκολα είμαστε ένας 
υπέροχος λαός και γινόμαστε, όταν χρει-
άζεται, μία  αλυσίδα αγάπης και αλλη-
λεγγύης. Η έκκλησή μας για συμμετοχή 
στην εθελοντική αιμοδοσία, που διοργά-
νωσε ο Δήμος μας στις 20 & 21 Μαρ-
τίου, βρήκε μεγάλη ανταπόκριση, παρά 

τις αντίξοες συνθήκες. Πάνω από 200 
Αλιμιώτες και Αλιμιώτισσες βγήκαν 
από το σπίτι, για να δώσουν αίμα στους 
δύο χώρους που είχαμε ετοιμάσει στην 
πόλη μας (Β΄ ΚΑΠΗ & Κοινωνική Υπη-
ρεσία), σε συνεργασία με το Ασκληπιείο 
Βούλας, με αποτέλεσμα να συλλέξουμε 
121 φιάλες αίμα. Πρόκειται για μία από 

τις μεγαλύτερες σε συμμετοχή αιμοδο-
σίες των τελευταίων 25 χρόνων, από 
τότε που λειτουργεί η Τράπεζα Αίματος 
του Δήμου Αλίμου. Γεγονός που μας χα-
ροποίησε ιδιαίτερα, αφού τώρα, με την 
εμφάνιση του κορωνοϊού, το αίμα εί-
ναι ακόμη πιο πολύτιμο για το σύστημα 
υγείας και τους ασθενείς.

Όσο «μέναμε σπίτι», πολλά καταστήματα της πόλης μας με είδη πρώτης 
ανάγκης (φούρνοι, οπωροπωλεία κ.τ.λ.), βλέποντας τον κόσμο έξω να 
κάνει αγορές, ξεκίνησαν να κάνουν διανομή κατ’ οίκον όλων των αγα-
θών τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους, οι οποίοι 
θα παρέμεναν στην ασφάλεια του σπιτιού τους.

Ο δήμος μας αποφάσισε να καταγράψει όλα αυτά τα καταστήματα 
και να τα παρουσιάσει, μέσα από την ιστοσελίδα του, στους κα-

τοίκους της πόλης μας συγκεντρωμένα, μαζί με τα τηλέφωνά τους και 
τις ώρες που κάνουν διανομή κατ’ οίκον. Έτσι, ο καθένας μπορούσε να 
προμηθεύεται απαραίτητα αγαθά χωρίς τον κίνδυνο να εκτεθεί στην 
πανδημία.
Η κίνηση αυτή έδωσε μια ανάσα στην τοπική αγορά, και γι’ αυτό ο συ-
γκεκριμένος κατάλογος εξακολουθεί να βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Αλίμου και να ανανεώνεται με νέα καταστήματα.
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Έτοιμες για τους δημότες οι πεζογέφυρες 
στη Λευκωσίας και στη Θησείου 

Δύο πολύ σημαντικά έργα, τα οποία 
θα διευκολύνουν την καθημερι-

νότητα των δημοτών σε δύο περιοχές 
του Δήμου μας, βρίσκονται στο τελικό 
στάδιο και αναμένεται τις επόμενες 
ημέρες να παραδοθούν έτοιμα για χρή-
ση. Πρόκειται για δύο πεζογέφυρες, 
που τοποθετήθηκαν η μία στη Λευκω-
σίας και η δεύτερη στη Θησείου, επι-
τρέποντας στους πολίτες να περνούν 

με ασφάλεια και χωρίς καθυστέρηση 
τα ρέματα των δύο περιοχών. Οι δύο 
πεζογέφυρες ήταν για χρόνια αίτημα 
των κατοίκων, οπότε η ολοκλήρωσή 
τους φέρνει ιδιαίτερη ικανοποίηση κι 
ανακούφιση, αφού πολλές φορές πε-
ραστικοί και κυρίως παιδιά «έκοβαν» 
δρόμο μέσα από το ρέμα, βάζοντας σε 
μεγάλο κίνδυνο τη σωματική τους ακε-
ραιότητα.   

Μπορεί ο κορωνοϊός να άλλαξε 
τις συνήθειές μας και τον τρόπο 
που δουλεύαμε, αλλά στον Δήμο 
μας η παραγωγή και η ολοκλήρω-
ση έργων δεν σταματά ούτε λεπτό. 
Ανάμεσα στα δεκάδες έργα που εί-
ναι σε εξέλιξη στον Άλιμο, είναι και 
η ανακαίνιση των παιδικών χαρών 
στον λόφο Πανί, που φτάνουν στην 
ολοκλήρωσή τους. Οι παιδικές χα-
ρές, οι οποίες εγκαινιάστηκαν τον 
Μάιο του 2016, έχουν κλείσει για 
αρκετές μέρες, αφού οι εργασίες 
περιλάμβαναν την τοποθέτηση νέου 
τάπητα, επιδιόρθωση των παιχνι-
διών και συντήρηση του συνολικού 
εξοπλισμού. Έτσι λοιπόν, το σημεί-
ωμα πως «Απαγορεύεται η είσοδος» 

θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν 
και ο Δήμος Αλίμου θα ανοίξει τις 
πόρτες των δύο παιδικών χαρών, 
μόλις δώσει σχετική οδηγία η Πολι-
τική Προστασία.

Έτοιμη για τους μικρούς μας φίλους είναι ακό-
μα μία ολοκαίνουργια παιδική χαρά, η οποία 
βρίσκεται πίσω από το 5ο Δημοτικό Σχολείο 
Αλίμου, στη συμβολή των οδών Νικ. Βρεττά-
κου και Παύλου Μελά. Αφού ολοκληρώθηκαν 
όλες οι εργασίες που αφορούσαν την τοποθέ-
τηση των ξύλινων παιχνιδιών, τις κούνιες και 
το ειδικό δάπεδο για την ασφάλεια των παι-
διών, είναι έτοιμη να υποδεχτεί μικρούς και με-
γάλους, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ένα έργο ζωτικής σημασίας για τον Άλιμο, το αντιπλημμυρικό της οδού Κανάρη, 
ξεκινάει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα έργο αρχικού προϋπολογισμού 
έξι εκατομμυρίων(6.000.000) ευρώ, του οποίου το κόστος θα καλυφθεί από την 
Περιφέρεια Αττικής, φτάνει πια στην τελική φάση της υλοποίησης, μίας υλοποίη-
σης που όμως δεν θα είναι σύντομη. Πρόκειται για εργασίες με αρχικό χρόνο περά-
τωσης ενάμισι έτος, που όμως  μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα τρία έτη, αφού θα 

πραγματοποιηθεί ένα έργο χιλιομέτρων. Το συνεργείο που θα αναλάβει το έργο θα 
σκάψει όλη την Κανάρη από την Καλαμακίου μέχρι την παραλία. Θα τοποθετηθεί 
ένας πολύ μεγάλος αγωγός και θα ξαναγίνει από πάνω δρόμος. Όλα τα νερά από 
την Καλαμακίου θα πέφτουν σε αυτόν τον νέο αγωγό, και έτσι θα πάψουν οριστικά 
τα φαινόμενα πλημμυρών Κανάρη και  Λυσικράτους, που έφερναν σε απόγνωση 
τους κατοίκους.  

Εντός του 2020 ξεκινάει το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Κανάρη

Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση των 
Παιδικών Χαρών στον λόφο Πανί

Κατασκευάστηκε μία 
καινούρια

Παιδική Χαρά


