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Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο
για τον Άλιμο που αγαπάμε

ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
ΤΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ

Έπειτα από χρόνια συ-
στηματικής προσπάθειας, 
σχεδιασμού, σύνταξης φα-
κέλων, μελετών κ.λπ., είναι 

πλέον γεγονός: ο Δήμος 
Αλίμου αποκτά καινούργιο, 
δεύτερο Κλειστό Γήπεδο, 

που τόσο πολύ έχει ανάγκη 
η νεολαία της πόλης! 

Το νέο Κλειστό Γήπεδο θα 
ανεγερθεί επί της οδού 
Αλαμάνας & Λευκωσίας, 

στο οικόπεδο του Δήμου δίπλα 
από το 6ο Δημοτικό Σχολείο και 
θα πληροί τις πλέον σύγχρονες 
προδιαγραφές στην κατασκευή 
και τη λειτουργία του.

Ο διαγωνισμός για το έργο θα 
ξεκινήσει σύντομα και μέσα στο 
2022 αναμένεται να ξεκινήσει η 
ανέγερση του 2ου Κλειστού Γηπέ-
δου Αλίμου.

Το σύνολο του κόστους του 
έργου (αρχικού προϋπολογι-
σμού 3.608.400 €) θα επιχορη-

γηθεί στον Δήμο Αλίμου από 
το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρί-
τσης” του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, στο οποίο υποβλήθηκε 
από τη Δημοτική Αρχή πλή-
ρης φάκελος με πρόταση, που 
αξιολογήθηκε θετικά από το 
Υπουργείο και εγκρίθηκε. 

Ο Δήμαρχος  Αλίμου  Ανδρέας 
Κονδύλης ευχαρίστησε θερμά 
τον αν. Υπουργό Εσωτερικών 
κ. Στέλιο Πέτσα και τον Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου κ. 
Μιχάλη Σταυριανουδάκη για 
την πολύτιμη συνεργασία τους.

Θα χρειαστεί πολλή και σκληρή 
δουλειά ακόμη, μέχρι το «κόψιμο 
της κορδέλας» του νέου Κλειστού 
Γηπέδου, όμως πλέον το έργο 
έχει δρομολογηθεί και η Δημο-
τική Αρχή είναι ενθουσιασμένη 
που σύντομα ο Άλιμος, και ιδίως 
η νεολαία της πόλης, θα αποκτή-
σει έναν ολοκαίνουργιο και 
ασφαλή χώρο για προπόνηση, 
άθληση και υγεία!

Μια λαμπρή πανηγυρική βραδιά χάρηκαν όσοι παρευρέθηκαν την Τετάρτη 
6 Οκτωβρίου στο ανοιχτό θέατρο «Μαίρη Αρώνη», στο Άνω Καλαμάκι, 
κατά την παρουσίαση της Β’ Έκδοσης του Λευκώματος «ΑΛΙΜΟΣ: 

όψεις της ιστορίας της πόλης και του Δήμου». Η πρώτη έκδοση του Λευκώ-
ματος είχε γίνει το 2006 επί Δημαρχίας Κωνσταντίνου Μαντζουράνη και η σημερι-
νή Δημοτική αρχή, πιστεύοντας στη συνέχεια και στην εξέλιξη σημαντικών έργων, 
προχώρησε στην ανανεωμένη και πληρέστερη Β’ έκδοση.

Μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης 
εγκαινιάστηκε το Κοινωνικό Πλυντήριο 
του Δήμου Αλίμου την Τρίτη 16.11.2021. 

Στο κτήριο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
(Αριστοτέλους 25), άστεγοι, άποροι και κάτοικοι 
εγγεγραμμένοι στις Κοινωνικές Δομές που δυσκο-
λεύονται με τους λογαριασμούς του ρεύματος και 
του νερού ή αδυνατούν να αγοράσουν ή να επι-
σκευάσουν το πλυντήριό τους, μπορούν να αφή-
νουν τα ρούχα τους στο Κοινωνικό Πλυντήριο και 
να τα παραλαμβάνουν μέσα στην ίδια μέρα στεγνά 
και καθαρά.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ !

Ο Υπουργός Επικρατείας και κά-
τοικος Αλίμου, Καθηγητής Γιώρ-
γος Γεραπετρίτης, δήλωσε κατά 
την παρουσίαση: «Μία πόλη 5.000 
ετών είναι μία σπάνια περίπτωση οργα-
νωμένου οικισμού και για αυτό τον λόγο 
είναι πολλά εκείνα τα οποία μπορούν 
να αναδειχθούν. Εδώ ήταν στην αρχαία 
Αθηναϊκή Δημοκρατία η μία από τις δέκα 
φυλές, κυρίως η Λεοντίδα φυλή, και είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό ότι αποδεικνύεται και 
με ιστορικά τεκμήρια ότι εδώ στον Άλιμο 
ήταν ο γενέθλιος τόπος των Θεσμοφορί-
ων. Μία πάρα πολύ σπουδαία γιορτή της 
αρχαιότητας, η μόνη γιορτή της παλιάς 
Αθηναϊκής Δημοκρατίας, αφιερωμένη στη 
γυναίκα. Εδώ είναι η πατρίδα του Θου-
κυδίδη, εδώ στην περιοχή μας υπήρχαν 
δύο συγκροτημένα αρχαία θέατρα, το πιο 
χαρακτηριστικό στοιχείο της πολιτιστικής 
μας ταυτότητας.
Το λεύκωμα είναι ιδιαίτερα καλαίσθητο. 
Λόγω της ακαδημαϊκής μου ιδιότητας έχω 
δει και έχω διαβάσει πολλά λευκώματα, 
αλλά αυτό θέλω να πω υπερηφάνως ότι 
είναι το πιο όμορφο και αναπτυγμένο και 
υψηλής αισθητικής λεύκωμα».

Για το Λεύκωμα μίλησαν επίσης οι Αλι-
μιώτες: Θανάσης Θεοχαρόπουλος 
Διευθυντής Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,  Γιάννης 
Λούλης Συγγραφέας-Επικοινωνιολό-
γος και Βασίλης Χιώτης Δημοσιογρά-
φος – Διευθυντής του ΣΚΑΪ 100,3.

Στην τελετή παρέστησαν οι πρώην δή-
μαρχοι και επικεφαλής παρατάξεων 
Βασίλης Ξένος, Αργύρης Αργυρίου, 
Αλέξανδρος Αλούκος, Κώστας Μα-
ντζουράνης και Αριστείδης Θωμό-
πουλος. Έδωσαν επίσης το «παρών» 
οι Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Γεν. 
Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών, 
Βασίλης Σπανάκης Βουλευτής ΝΔ, 
Νίκος Παπάς, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και 
πρώην Υπουργός, Τάσος Γαϊτάνης 
Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Δήμητρα 
Νάνου, Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου 
Τομέα Αθηνών, Γιάννης Φωστηρό-
πουλος, Δήμαρχος Παλ. Φαλήρου, 
Γιώργος Παπανικολάου, Δήμαρχος 
Γλυφάδας, Πάνος Μπαντούνας Αντι-
δήμαρχος Αγ. Δημητρίου, Γιώργος 
Λιακόπουλος, πρώην Αντιδήμαρχος 
Αλίμου, Μάνος Δανέζης, Καθηγητής 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟ 2022!
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΙΜΟΥ. 
ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗ, ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ. 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

Ο Άλιμος είναι ο τρί-
τος Δήμος, μετά την 
Αθήνα και τη Θεσσα-
λονίκη, που αποκτά 
Κοινωνικό Πλυντήριο 
με την υποστήριξη της 
εταιρείας Unilever και 
του Skip.

Ο Δήμαρχος Αλίμου, κ. 
Ανδρέας Κονδύλης, ανέ-
φερε στην ομιλία του: 
«Γι’ αυτές τις τόσο πο-
λύτιμες ‘πλύσεις αγάπης’ 
θα πρέπει να ευχαριστή-
σουμε θερμά το Skip και 
την εταιρεία Unilever, 
που μας εφοδίασαν με το 
επαγγελματικό πλυντή-
ριο και το στεγνωτήριο 
και θα μας εφοδιάζουν 
με απορρυπαντικά και  
μαλακτικά. Τους ευχα-
ριστούμε, αφενός γιατί 
μας ενισχύουν να παρέ-
χουμε στους αδύναμους 

Αστροφυσικής στο ΕΚΠΑ, Χρήστος Αντω-
ναρόπουλος, εικαστικός, Αντώνης Ρου-
πακιώτης, πρώην πρόεδρος του Δ.Σ.Α. και 
Γρηγόρης Λαμπράκης, Πρόεδρος Ιδρύ-
ματος 'ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ'.

συμπολίτες μας αποτε-
λεσματικότερη βοήθεια 
και αφετέρου γιατί μας 
εμπιστεύτηκαν ως Δήμο 
και έτσι ο Άλιμος απέ-
κτησε το τρίτο Κοινωνι-
κό Πλυντήριο μετά τους 
δήμους της Αθήνας και 
της Θεσσαλονίκης». 

Ο κ. Κονδύλης, μάλι-
στα, ανακοίνωσε ότι 
το Κοινωνικό Πλυντή-
ριο Αλίμου θα εξυπη-
ρετεί ευπαθείς ομάδες 
και από γειτονικούς 
Δήμους.
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ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ,

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ 

ΣΤΟ Α.Τ. ΑΛΙΜΟΥ Στο κατώφλι μιας νέας χρονιάς, που όλοι επιθυμού-
με να φέρει την απαλλαγή μας από το άγχος της 
πανδημίας. Σας ευχόμουν πάντα από αυτή τη σε-

λίδα να έχετε υπομονή και πίστη στις καλύτερες μέρες. 
Αυτή τη φορά δεν θα μείνω στις ευχές. Παρά την παν-
δημία, φαίνεται ότι οι καλύτερες μέρες για τον Δήμο 
Αλίμου έχουν έρθει. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση 
να σας ανακοινώσω ότι ο Προϋπολογισμός του Δή-
μου μας για το 2022 ανέρχεται στα 56 εκατομμύρια 
ευρώ, ποσό ρεκόρ στην ιστορία της πόλης μας! Όταν 
αναλάβαμε για πρώτη φορά τον Δήμο το 2014, ο προ-
ϋπολογισμός ήταν μόλις 29 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 
σήμερα υπάρχει αύξηση κατά 93% ! Και δεν είναι μόνον 
αυτό. Ο Προϋπολογισμός συνοδεύεται από ένα Τεχνικό 
Πρόγραμμα 22 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή επίσης το 
μεγαλύτερο Πρόγραμμα που έχει ποτέ καταρτίσει ο Δήμος 
Αλίμου. Έχουμε μελετήσει και εξασφαλίσει χρήματα 
για 30 έργα, εκ των οποίων τα 5 είναι πολύ μεγάλα και 
αποτελούν βασικές υποδομές εξαιρετικής σημασίας για 
την πόλη μας: Νέο Δημαρχείο, νέος Παιδικός Σταθμός 
(ο μεγαλύτερος στη Νότια Αθήνα), νέο Κλειστό Γήπε-
δο, αναβάθμιση του οδικού δικτύου (ασφαλτοστρώσεις, 
ράμπες ΑμεΑ, πεζόδρομοι κ.λπ.), δημιουργία πράσινης 
πολιτιστικής διαδρομής.

Όλα αυτά τα πετύχαμε με σκληρή δουλειά και με πολύ 
τρέξιμο μέσα σε συνθήκες πανδημίας. Κυνηγήσαμε, εκ-
μεταλλευτήκαμε κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης και 
καταφέραμε να συγκεντρώσουμε χρήματα από το ΕΣΠΑ, 
την Περιφέρεια Αττικής, το πρόγραμμα "Αντώνης 
Τρίτσης", τον Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής, το 
Πράσινο Ταμείο κ.λπ. Πάντα με το όραμα και τη βούληση 
για βελτίωση της ποιότητας ζωής στον Άλιμο.

Δεν γυρέψαμε ποτέ δικαιολογίες και ευκαιρίες αδράνειας 
στην Covid-19.  Βέβαια, οι απαραίτητοι υγειονομικοί περι-
ορισμοί μάς καθυστέρησαν στην παρουσίαση του ανανε-
ωμένου μας Λευκώματος «ΑΛΙΜΟΣ: όψεις της ιστορίας 
της πόλης και του Δήμου», όμως μετά τη χαλάρωση 
των μέτρων διοργανώσαμε μια συγκινητική βραδιά πα-
ρουσίασης με εκλεκτούς καλεσμένους και τον Αλιμιώτη 
Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη να μας τιμά 
με το θερμό του σχόλιο ότι πρόκειται για «το πιο όμορφο 
και αναπτυγμένο και υψηλής αισθητικής λεύκωμα».

Ιδιαίτερη χαρά νιώσαμε και στην Αδελφοποίησή μας με 
τον Δήμο Κυθήρων, όταν στη λαμπρή τελετή στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Ι.Ναού της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας 
συνυπογράψαμε με τον Δήμαρχο Κυθήρων Ευστράτιο 
Χαρχαλάκη Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης με  στόχο την 
ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και επισκέψεων στους το-
μείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και του τουρισμού.

Η κοινωνική πολιτική και η αλληλεγγύη  παραμένει πρό-
ταγμα για τη Δημοτική μας αρχή. Εγκαινιάσαμε το 
Κοινωνικό Πλυντήριο του Δήμου Αλίμου, μια δομή 
ανθρωπιάς, για να έχουν ένα καθαρό ρούχο και την αξιο-
πρέπειά τους οι συνάνθρωποί μας που δοκιμάζονται από 
τις δυσκολίες. Γίναμε ο τρίτος Δήμος στην Ελλάδα με Κοι-
νωνικό Πλυντήριο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
Αλλά και στην Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της 
Βίας κατά των Γυναικών εγκαινιάστηκε από τον Υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο το 
Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας στο Αστυνομικό 
Τμήμα Αλίμου. Είναι ένα από τα έξι γραφεία που έχουν 
ξεκινήσει τη λειτουργία τους σε Αθήνα και  Θεσσαλονίκη 
με εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό και στόχο

τον χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας αλλά και 
την πρόληψη και την ενημέρωση των πολιτών. 

Και, φυσικά, δεν ξεχνάμε την Τέχνη! Ανακηρύξαμε επίτιμο 
δημότη Αλίμου τον διεθνώς διακεκριμένο ζωγράφο 
Μάκη Θεοφυλακτόπουλο, ενώ έργα του κορυφαίου 
Ηπειρώτη γλύπτη Θόδωρου Παπαγιάννη φιλοξενή-
θηκαν σε Εικαστική Έκθεση στο Πολιτιστικό μας Κέντρο. 

Περήφανοι για τον Άλιμο, λοιπόν! Περήφα-
νοι για όλους σας, που δίνετε τον καθημε-
ρινό σας αγώνα με αξιοπρέπεια, υπομονή κι 
ελπίδα. Έχετε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, έχετε εμπι-
στοσύνη στην επιστήμη και στον ανθρώπινο πολιτισμό.  
Καλές γιορτές και μια Καλύτερη Χρονιά με υγεία και 
κατανόηση για τον συνάνθρωπο. Χρόνια Πολλά!

Σας ευχαριστώ,

Με μια λαμπρή τελετή και μέσα 
σε συγκινητικό κλίμα πραγματο-
ποιήθηκε η Αδελφοποίηση των 
Δήμων Αλίμου και Κυθήρων την 
Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021,  
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Ιερού Ναού της Παναγίας της 
Μυρτιδιώτισσας.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης 
τελέστηκε Αρχιερατικό Συλ-
λείτουργο, ενώ κατά την τε-

λετή απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Νέας Σμύρνης Συμεών, ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Κυθή-
ρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ, 
η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Δήμη-
τρα Νάνου, ο Πρόεδρος του Πολι-
τιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου 
περιοχής Κυθηρίων Αλίμου «Η ΜΥΡ-
ΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ» Νικόλαος Φατσέας 
και ο εκπρόσωπος της εγχωρίου πε-
ριουσίας Κυθήρων-Αντικυθήρων και 
πρώην Γραμματέας του Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού Κυθηρίων Ιωάννης 
Βάρδας.

Ακολούθησε προβολή βίντεο για τον 
Ιερό Ναό της Παναγίας της Μυρτιδιώ-
τισσας και στη συνέχεια ο Δήμαρχος 
Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης και ο Δή-
μαρχος Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχα-
λάκης, μετά τις ομιλίες τους, συνυπό-
γραψαν το σχετικό Πρωτόκολλο που 
ανέφερε: «Συνυπογράφουμε το παρόν 
πρωτόκολλο αδελφοποίησης και συμ-
φωνούμε, μετά και από τις αποφάσεις 
των Δημοτικών μας Συμβουλίων, την 
εδραίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη 
αδελφικών δεσμών μεταξύ των δύο 
Δήμων, με την ανταλλαγή εμπειριών, 
γνώσεων και επισκέψεων στους το-
μείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, 
του τουρισμού, της κοινωνικής ζωής 
καθώς και τη διεύρυνση και σε άλλους 
τομείς των δύο πόλεων».

Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλ-
λου έγινε η καθιερωμένη ανταλλαγή 
δώρων και ακολούθησε κέρασμα.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν η 
Υφυπουργός Μετανάστευσης και 
Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, ο Γεν.
Γραμματέας του Υπ.Εσωτερικών 
Μιχάλης Σταυριανουδάκης, η 
Αντιπεριφερειάρχης Νότιας Αθή-

νας Δήμητρα Νάνου, ο βουλευτής  
Χριστόφορος Μπουτσικάκης, ο 
Εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Τάσος 
Γαϊτάνης, ο Διευθυντής της Κ.Ο. ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και πρ. 
Υπουργός Θανάσης Θεοχαρόπου-
λος, ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημή-
τρης Κάρναβος, οι πρώην Δήμαρχοι 
Αλίμου Βασίλης Ξένος, Αργύρης 
Αργυρίου και Αθανάσιος Ορφα-
νός, οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος 
του Δημ.Συμβουλίου Αλίμου, Αντιδή-
μαρχοι Αλίμου, μέλη των Δημοτικών 
Συμβουλίων Αλίμου και Κυθήρων, 
καθώς και εκπρόσωποι σωματείων 
και συλλόγων των δύο Δήμων.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η βία κατά των γυναικών είναι μια 
παγκόσμια πανδημία. Στον πυρήνα της, η βία κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών είναι η εκδήλωση μιας βα-
θιάς έλλειψης σεβασμού – μιας αποτυχίας των ανδρών 
να αναγνωρίσουν την εγγενή ισότητα και αξιοπρέπεια 
των γυναικών. Πρόκειται για ένα ζήτημα θεμελιω-
δών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της 
Βίας κατά των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου, εγκαινιά-
στηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη 
Θεοδωρικάκο το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας στο 
Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου. Είναι ένα από τα έξι γρα-
φεία που έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους σε Αθήνα 
και  Θεσσαλονίκη με εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο 
προσωπικό και στόχο τον χειρισμό υποθέσεων ενδοοι-
κογενειακής βίας, αλλά και την πρόληψη και την ενημέ-
ρωση των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Αλίμου μετά και τη 16η γυναι-
κοκτονία μέσα στο 2021 έστειλε μήνυμα: 

«Μη φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια, 
μη διστάζετε να καταγγέλλετε περι-
στατικά. Είναι ευθύνη όλων μας!»

Μεγάλη πανελλαδική 
διάκριση για τον Άλι-
μο αποτελεί το 2ο 

Βραβείο που του απονεμή-
θηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος για τη συμ-
μετοχή του στην «Ευρωπαϊ-
κή Εβδομάδα Κινητικότη-
τας 2020».

Η αξιολόγηση έγινε ανάμεσα 
στους 100 και πλέον ελληνι-
κούς Δήμους που συμμετείχαν 
στη διοργάνωση, ενώ ο Άλι-
μος ξεχώρισε και σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, ανάμεσα 
στους χιλιάδες Δήμους από 
όλη την Ευρώπη, που έλα-
βαν μέρος στην «Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Κινητικότητας».

Η βράβευση του Δήμου Αλί-
μου πραγματοποιήθηκε σε 
ειδική τελετή στο Βελλίδειο 
Συνεδριακό Κέντρο στη 
Θεσσαλονίκη (9.9.2021), 
παρουσία του Υπουργού και 
των Υφυπουργών Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, 
καθώς και εκπροσώπων άλ-
λων Υπουργείων, Δήμων και 

Περιφερειών της χώρας μας.

Η “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινη-
τικότητας” έχει καθιερωθεί από 
το 2002 ως ο σημαντικότερος 
θεσμός της Ε.Ε. για την προ-
αγωγή μορφών μετακίνησης 
φιλικών στο Περιβάλλον (πο-
δήλατο, ΜΜΜ κ.λπ.), με στόχο 
τη λιγότερη χρήση του αυτοκι-

Κατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν στη χρή-
ση του κοινού οι πρώτες τρεις (3) ασφαλείς 

σχολικές διαβάσεις επί της οδού Υψηλάντου, για 
τους μαθητές των παρακείμενων σχολικών μο-
νάδων (2ο Γυμνάσιο, 5ο Γυμνάσιο, 3ο Νηπι-
αγωγείο, Γεννάδειος Σχολή).

Στόχος της Δημοτικής αρχής Αλίμου είναι να δι-
ευκολυνθούν οι πεζοί μαθητές αλλά και εν γένει 
οι πολίτες (γονείς, εκπαιδευτικοί κ.λπ.) που καθη-
μερινά διέρχονται από τα σημεία αυτά και συχνά 
βρίσκονται αντιμέτωποι με οχήματα που, δυστυ-
χώς, δεν σέβονται ούτε τους πεζούς, ούτε τους 
κανόνες ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς.

Αντίστοιχες διαβάσεις σταδιακά θα δημι-
ουργηθούν περιμετρικά και από άλλα σχο-
λεία, όπου επίσης η συχνή διέλευση οχημάτων 
μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και προβλή-
ματα. Ενδεικτικά, η επόμενη σχολική διάβαση 
πρόκειται τις επόμενες μέρες να κατασκευαστεί 
στην οδό Βρεττάκου, ανάμεσα στο 10ο Νηπια-
γωγείο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο.

.

Διευκρινίζεται ότι οι κατασκευές αυτές δεν 
αποτελούν “σαμαράκια” και δεν επιτρέπε-
ται να κατασκευάζονται σε οποιοδήποτε 
σημείο της πόλης, αλλά μόνον γύρω από 
σχολικές μονάδες. Και, βεβαίως, η κατα-
σκευή “σαμαριών” δεν μπορεί να υποκατα-
στήσει τη σωστή οδηγική συμπεριφορά, τον 
σεβασμό προς τους πεζούς, την προσοχή 
στην οδήγηση.

Γι’ αυτό, και με την ευκαιρία αυτή, παρακαλού-
νται για άλλη μία φορά όλοι οι οδηγοί να προ-
σέχουν ιδιαίτερα τους πεζούς και να τους 
δίνουν προτεραιότητα, ιδίως μάλιστα, όταν 
κυκλοφορούν κοντά και γύρω από σχολικές μο-
νάδες και άλλους χώρους με παιδιά.

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021, 
κατά τη διάρκεια του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ο Δήμος Αλίμου τίμη-
σε τον Αλιμιώτη ζωγράφο Χρήστο 
Αντωναρόπουλο για την πολύτιμη 
προσφορά του στη Δημοτική Πι-
νακοθήκη Αλίμου. Ο κ. Αντωναρό-

πουλος δώρισε στην Πινακοθήκη 
του Δήμου πέντε έργα του: «DS», 
«HULIUS», «MADONNA II», «ΤΕ-
ΛΕΤΗ» και «ΦΙΓΟΥΡΑ». Ο Δή-
μαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης 
απένειμε στον Αλιμιώτη εικαστικό τι-
μητικό αναμνηστικό μετάλλιο ως το 

ελάχιστο «ευχαριστώ» στη γενναιό-
δωρη, παρά τη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία, προσφορά τού ζωγρά-
φου. Ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι θα 
συνεχίσει να προσφέρει στον Δήμο 
του, σε έναν Δήμο που αγαπά τις τέ-
χνες και φροντίζει τους πολίτες.

Τιμητική πλακέτα και το «μετάλλιο 
Θουκυδίδης» απονεμήθηκαν στον 
σπουδαίο ζωγράφο Μάκη Θεοφυ-
λακτόπουλο κατά την ανακήρυξή 
του ως επίτιμου δημότη Αλίμου, 
μέσα σε μια ιδιαίτερα συγκινητική 
ατμόσφαιρα, την Τρίτη 5 Οκτωβρί-
ου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλίμου.

Ο ζωγράφος κατά την ομιλία του ανα-
φέρθηκε στην καλλιτεχνική του πο-
ρεία, από τότε που είχε δάσκαλο τον 

Γιάννη Μόραλη μέχρι σήμερα, καθώς και σε 
στοιχεία του χαρακτήρα του που τον έστρε-
ψαν στη ζωγραφική.

Για τον διεθνώς διακεκριμένο «μορφοπλάστη» 
και αυθεντικό καλλιτέχνη ενδιαφέρουσες πα-
ρεμβάσεις  έκαναν ο Δήμαρχος Αλίμου Αν-
δρέας Κονδύλης και ο καθηγητής Ιστορίας 
της Τέχνης στο ΕΚΠΑ Μάνος Στεφανίδης. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση παρέ-
στη ο επίσης εξαιρετικός εικαστικός Γιάννης 
Ψυχοπαίδης.

Λόγω υγειονομικών μέτρων το ακροατήριο 
ήταν μικρό, αλλά αυτό δεν επηρέασε καθό-
λου τον γενικό ενθουσιασμό, κυρίως, όταν 
στον Μάκη Θεοφυλακτόπουλο προσεφέρθη 
τούρτα γενεθλίων με την εικόνα του, καθώς 
την ίδια μέρα (5 Οκτωβρίου) ο μεγάλος ζω-
γράφος έκλεινε τα 82 του χρόνια!

Έστω και με μάσκες, έστω και με 
αποστάσεις και περιορισμένο 
αριθμό ατόμων, ξανάρχισαν 

οι Εικαστικές Εκθέσεις στον Δήμο 
Αλίμου. Η νέα αρχή έγινε στο Πολιτι-
στικό Κέντρο με τον Θόδωρο Παπα-
γιάννη, τον κορυφαίο Ηπειρώτη 
γλύπτη. 

Παρουσιάστηκε μια μικρή αναδρομι-
κή τού εξαιρετικού καλλιτέχνη με τίτ-
λο: «…Όταν τα πρόσωπα κοιτούν 
κατάματα την ιστορία τους». Μια 
έκθεση με κυρίαρχο το θεατρικό στοι-
χείο, καθώς τα καθημερινά πρόσωπα 

Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΓΛΥΠΤΗΣ 
ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ

ΕΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΑΛΙΜΟΥ

κοιτούν τους ήρωες, μια 
έκθεση που εντάσσεται, 
όπως είναι φυσικό, στους 
εορτασμούς για τα 200 
χρόνια από την Επα-
νάσταση του 1821 και 
την παλιγγενεσία. 

Ο Παπαγιάννης, ομότι-
μος καθηγητής γλυπτι-
κής στην Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών, τιμημέ-
νος από την Ακαδημία 
Αθηνών με τον Ανώτερο 
Ταξιάρχη του Τάγματος 
του Φοίνικα και με το 
Αργυρό Μετάλλιο στην 
Τάξη των Γραμμάτων 
και των Καλών Τεχνών 
(Ανώτατη Διάκριση της 
Ακαδημίας), έχει πραγ-
ματοποιήσει 45 ατομικές 
εκθέσεις και έχει συμμε-
τάσχει σε πάρα πολλές 
ομαδικές στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. 

Την έκθεση επιμελή-
θηκε ο Μάνος Στεφα-
νίδης, καθηγητής του 
ΕΚΠΑ και κριτικός τέ-
χνης, ο οποίος στις 19 
Δεκεμβρίου ξενάγησε 
το κοινό στην ξεχωρι-
στή αυτή έκθεση πα-
ρουσία του Θόδωρου 
Παπαγιάννη.

νήτου, την προστασία του Περιβάλλοντος, την 
προαγωγή της άσκησης και της υγείας, καθώς 
και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.
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900 ΔΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΠΑΝΙ 
ΑΠΟ  ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟ 

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Στα τέλη Νοεμβρίου ο Δήμος Αλίμου διοργάνω-
σε, σε συνεργασία με την εθελοντική οργάνω-
ση «We4all», δύο εθελοντικές δενδροφυτεύσεις 
στην περιοχή του Λόφου Πανί.

Εθελοντές μαζί με την Υπηρεσία Πρασίνου του Δή-
μου, με τσάπες, αξίνες και -κυρίως- με πολλή αγά-
πη, πρόσθεσαν στην πόλη 900 φυτά, δένδρα και 

αρωματικούς θάμνους.

Οι δενδροφυτεύσεις, που εμπλούτισαν σημαντικά το 
πράσινο στον Λόφο Πανί, αποτέλεσαν ταυτόχρονα κι ένα 
πολύ ενδιαφέρον βιωματικό μάθημα για τα παιδιά που 
παρευρέθηκαν εκεί μαζί με τους δασκάλους τους.

Ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης ευχαρί-
στησε θερμά όλους τους εθελοντές που συμμε-
τείχαν, καθώς και τους μαθητές και τους εκπαι-
δευτικούς. Ευχαρίστησε επίσης τη «We4all», την 
«Teleperformance» και την υπηρεσία Πρασίνου 
του Δήμου, που προετοίμασε τις 900 θέσεις των 
νέων δενδρυλίων.

ΕΤΟΙΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΙΒΟΣ 
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ!!

Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Αλίμου ικα-
νοποιήθηκε μετά τις επίμονες και συστηματικές 

προσπάθειες της Δημοτικής αρχής. Πριν λίγες μέρες 
ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ταρτάν Στίβου στο 
Γήπεδο Τραχώνων, με 5 διαδρομές και τις πιο σύγ-
χρονες προδιαγραφές κατασκευής. Τώρα η πόλη του 
Αλίμου διαθέτει έναν υπέροχο χώρο άθλησης στίβου 
(ταρτάν), ασφαλή και πανέμορφο, έτοιμο να υποδε-
χθεί μικρούς και μεγάλους, που θέλουν να αθληθούν 
συστηματικά στον στίβο ή απλώς να τρέξουν για 
άσκηση και υγεία.

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης 
και αναβάθμισης του Γηπέδου Τραχώνων, που περι-
λαμβάνουν την τοποθέτηση μεγάλου στεγάστρου 
πάνω από τις κερκίδες και νέο φωτισμό LED για όλο 
τον αθλητικό χώρο.

Το Γήπεδο Τραχώνων αλλάζει όψη και 
γίνεται ακόμα πιο φιλόξενο και φιλικό για 

αθλητές και πολίτες!

Συνεχής είναι ο ρυθμός ανακαινί-
σεων και αναβαθμίσεων σχολικών 
και αθλητικών χώρων στον Δήμο 
Αλίμου με στόχο την ασφάλεια, 

την καλαισθησία και τη βελτίωση 
της λειτουργικότητάς τους.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των 
προαυλίων των σχολείων, ανανε-

ώθηκαν οι αυλές Νηπιαγωγείων της

πόλης με σχετικές τεχνικές εργασίες, 
περιφράξεις, χλοοτάπητα και όρ-
γανα παιχνιδιού. 1ο, 5ο, 7ο Νηπιαγω-
γείο, αλλά και το 6ο που κατασκευά-
στηκε πρόσφατα και η λειτουργία του 
δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, όλα έτοιμα 
να προσφέρουν πιο πολλή ασφάλεια 
και πιο μεγάλη χαρά στους μικρούς 
Αλιμιώτες!

Επίσης, όσον αφορά στους αθλητι-
κούς χώρους, ανακαινίστηκε το τερέν 
στο γήπεδο μπάσκετ της οδού Κου-
μουνδούρου (στάση Μετρό Άλιμος). 
Ποιότητα για τα νέα παιδιά που 
αθλούνται, παίζουν ή προπονούνται!

Ένα από τα πιο επιβαρυ-
ντικά πράγματα για το πε-
ριβάλλον, είναι η ρίψη του 
τηγανόλαδου στα σκουπί-
δια ή στον νεροχύτη.
Μολύνεται ο υδροφόρος 
ορίζοντας και το νερό, κα-
θώς 1 λίτρο τηγανόλαδο 
αρκεί για να μολύνει 100 
λίτρα νερό!

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος 
Αλίμου ξεκινά το πρόγραμ-

μα ανακύκλωσης τηγανόλαδων, 
ελπίζοντας στη συμμετοχή όλων 
των κατοίκων της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος 
έχει ήδη εγκαταστήσει ειδι-
κούς κάδους, όπου συλλέγο-
νται τα τηγανόλαδα, στα ακό-
λουθα 10 σημεία της πόλης:

- Πλατεία Καραϊσκάκη (Κλούβα)

- Δημαρχείο Αλίμου
- Λόφος Πανί (οδός Ευωνύμου)

- Δημοτικό Κολυμβητήριο (μέσα 

στη Μαρίνα Αλίμου)

- Έλλης & Τσουδερού
- Θουκυδίδου & Καλαμακίου
- Λεωφ. Κυθηρίων (εκκλησία 
Παναγίας Μυρτιδιώτισσας)

- Λεωφ. Αλίμου & Επτανήσου
- Δωδεκανήσου & Ρόδου (εκκλη-
σία Αγίου Παντελεήμονα)

- Θεομήτορος & Κυπρίων 
Αγωνιστών (εκκλησία Κοίμησης 
Θεοτόκου)

Παρακαλούνται οι κάτοικοι του 
Αλίμου να βάζουν τα χρησιμοποι-
ημένα τηγανόλαδα μέσα σε ένα 
πλαστικό δοχείο (π.χ. άδειο μπου-
κάλι από νερό) και να τα ρίχνουν 
μέσα στον ειδικό κάδο.

Ο Δήμος μαζεύει τα τηγανόλαδα 
από τους κάδους και τα πηγαί-
νει σε ειδική μονάδα επεξεργα-
σίας, όπου ανακυκλώνονται και 
μετατρέπονται σε γλυκερίνη και 
βιοκαύσιμο (βιοντίζελ, που μει-
ώνει τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα κατά 77% σε 
σχέση με το κοινό καύσιμο!).

Ταυτόχρονα, η εταιρεία που υπο-
στηρίζει το σύστημα ανακύκλω-
σης τηγανόλαδων, θα δίνει δω-
ρεάν αγαθά για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, ώστε να στηρίζο-
νται οι ευπαθείς κοινωνικές ομά-
δες (όπως ήδη γίνεται και με τους 
κόκκινους κάδους ανακύκλωσης 
ρούχων).

Όλοι πρέπει να ενημερωθούν για 
τον νέο, οικολογικό και υπεύθυνο 
τρόπο ανακύκλωσης των τηγανό-
λαδων, ώστε να μην επιβαρύνεται 
άλλο το περιβάλλον και να βοη-
θούνται οι ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες. Ο Δήμος θα ενημερώσει 
και με έντυπα πόρτα-πόρτα.

Σεβασμός για το περιβάλλον, 
φροντίδα για την πόλη, μέρι-
μνα για τις επόμενες γενιές!

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΓΑΝΟΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ!


