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Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο
για τον Άλιμο που αγαπάμε

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ

Φ Φοράμε τις αποκριάτικες στολές μας και απολαμβάνου-
με ξέφρενο παιχνίδι και πολύ χορό στο αγαπημένο μας 
Αποκριάτικο Χωριό!

Φουσκωτά κάστρα, μεγάλο τραμπολίνο, πίστα δράσης SURVIVOR, 
facepainting και πολλές εκπλήξεις περιμένουν τους μικρούς μας φίλους!!

(Πλατεία Καραϊσκάκη)

2023Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ!

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΠΑΝΙ

Για άλλη μια χρονιά ο Δήμος μας καλω-
σορίζει τη Σαρακοστή στον λόφο Πανί με 
μουσική, χορό, δωρεάν εδέσματα και, φυ-

σικά, το καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού 

Την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουρίου από τις 
11:00, θα προσφέρονται δωρεάν σαρακοστιανά 
εδέσματα και χαρταετοί για όλα τα παιδάκια!!
Στις 12:00 το αγαπημένο συγκρότημα Χάλκινων 
Bronza Banda με τα ξεσηκωτικά κρουστά του, θα 
κατακλύσει με ρυθμό και εορταστική διάθεση τον 
λόφο σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. 

ΕΝΑΡΞΗ 16/2/23 | 18:00 - 20:00 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ | 17:00 - 20:00  

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ | 11:00 - 14:00 & 17:00 - 20:00

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
(ΑΠΟ 16/2 ΕΩΣ 26/2)

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στις 12:00 
στην Λεωφόρο Καλαμακίου, ετοιμαστείτε 
να ζήσουμε το πιο ξέφρενο Καρναβάλι!!

Ντυθείτε μασκαράδες και ελάτε να ξεφαντώσουμε 
όλοι μαζί με κεντρικό παρουσιαστή τον αγαπημένο 
μας ηθοποιό Μάρκο Σεφερλή. 
Μαζί με τα ευφάνταστα άρματα, συλλόγους, σχολεία 
και φορείς της πόλης μας ξεκινάμε από την συμβολή 
των οδών Νίκης & Καλαμακίου και παρελαύνουμε 
προς την παραλία, χορεύοντας και τραγουδώντας!!!

Το αγαπημένο τρένο μεγάλων και μικρών επιστρέφει στους δρό
μους της πόλης μας και μας προσκαλεί σε ξέφρενες βόλτες!

ΤΡΕΝΟ "ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΠΡΕΣ" ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Κυκλικά δρομολόγια μέσα στην πόλη μας

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟ 16/2 ΕΩΣ 26/2 | 10:30 - 13:40 & 16:30 - 19:40  

ΤΡΙΤΗ 21/2 17:00 - 20:00

Κάλεσμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς

Το Παλαιοβιβλιοπωλείο των αστέγων "Ανέστιος", δίνει τη δική του μάχη, για να έχουν δουλειά και 
ένα σπίτι οι άστεγοι συνάνθρωποί μας. 

Η Δημοτική μας Βιβλιοθήκη, θέλοντας να στηρίξει έμπρακτα αυτή την προσπάθεια, δέχεται τις δωρεές 
σας σε βιβλία στο Αποκριάτικο Χωριό. Είναι καθήκον όλων μας να στηρίξουμε τις ελπίδες και τα όνειρα 
όσων το έχουν ανάγκη, είναι καθήκον όλων μας να χτίσουμε έναν πιο όμορφο και ειρηνικό κόσμο!

Γιορτάζουμε όλοι μαζί στο θέατρο «Μαί-
ρη Αρώνη» το «Έθιμο των Φανών». 

Αναπαράσταση Διονυσιακής γιορτής που τε
λείται από τους κατοίκους της Κοζάνης τους τρείς τε
λευταίους αιώνες. Στηρίζεται στην αυθόρμητη συμ
μετοχή των πολιτών και πυρήνας της τελετής είναι 
ο Φανός. Η γιορτή περιλαμβάνει πορεία των μουσι
κών, χορευτών και κατοίκων του Αλίμου, από τη γω
νία των οδών Δωδεκανήσου & Τρικούπη (έναρξη 7 
μ.μ.) με κατάληξη το θέατρο «Μαίρη Αρώνη», όπου ο 
Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης θα ανάψει τον 
Φανό. Θα ακολουθήσει γλέντι, όπου θα προσφερ
θούν δωρεάν άφθονο κρασί και εδέσματα.

Συμμετέχουν το συγκρότημα «BANDADOUMBA», 
τα τμήματα παραδοσιακών χορών του Θ.Ο.Π.Α.Α., 
ο Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος «Στησίχο-
ρος» και ο Σύλλογος Οικισμού Εκτελωνιστών. 
Στο έθιμο καλούνται να συμμετάσχουν ελεύθερα και 
όλοι οι πολίτες του Αλίμου.
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ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΟΥΛΟΥΜΑ
12:00 | Λόφος Πανί
Κάνουμε Κούλουμα με την παραδο
σιακή ορχήστρα Χάλκινων Bronza 
Banda, με λαϊκό πρόγραμμα, πε τάμε 
χαρταετούς και απολαμβάνουμε νό
στιμα σαρακοστιανά κεράσματα!
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ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
12:00 Πολιτιστικό Κέντρο (Ιωνίας 96)
Δωρεάν ξενάγηση για μικρούς και μεγάλους 
στην καινούργια εικαστική έκθεση με έργα  
του σπουδαίου ζωγράφου Σωτήρη Σόρογκα 
και τίτλο «Ζήτημα Φωτός» στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Αλίμου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
18:00 | Αποκριάτικο Χωριό
Οι αποκριές ήρθαν και στον μπερντέ του θι
άσου Αθανασίου θα στηθεί ένα μεγάλο καρ
ναβάλι, με τραγούδια και χορούς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

(ΑΠΟ 16/2/23  ΕΩΣ 27/2/23)

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
12:00 Πολιτιστικό Κέντρο (Ιωνίας 96)
Δωρεάν ξενάγηση για μικρούς και μεγάλους 
στην καινούργια εικαστική έκθεση με έργα  
του σπουδαίου ζωγράφου Σωτήρη Σόρογκα 
και τίτλο «Ζήτημα Φωτός» στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Αλίμου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
12:00 | Λεωφόρος Καλαμακίου
Η καρδιά του Καρναβαλιού «χτυπάει» δυ
νατά στον Άλιμο με τη μεγάλη αποκριάτικη 
παρέλαση στη λεωφόρο Καλαμακίου! Μέρα 
χαράς και κεφιού με κεντρικό παρουσιαστή 
τον αγαπημένο ηθοποιό Μάρκο Σεφερλή.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ
18:00 | Αποκριάτικο Χωριό
Όλοι οι γνωστοί ήρωες του θεάτρου σκιών, 
θα παρελάσουν στο πανί μεταμφιεσμένοι, 
παρέα με τον Καραγκιόζη και τα κολλητή
ρια του, σκορπίζοντας άφθονο γέλιο, με την 
υπογραφή του θεάτρου σκιών «Αθανασίου».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1ο βραβείο: Κομμωτήριο Queens Teens | Υψηλάντου 21 
2ο βραβείο: Βιβλιοπωλείο Γράψε Σβήσε | Λεωφ. Ιωνίας 94
3ο βραβείο: Ιχθυοπωλείο Λεωνίδας Λουκάκης | Κανάρη 5

 ΔΩΡΕΑΝ ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!!!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ΟΥ

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΜΟΥ
18:00 | Αποκριάτικο Χωριό

Ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης και το Δημοτικό Συμβούλιο
κηρύττουν την έναρξη των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων στον Δήμο μας!



Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο για τον

Άλιμο που αγαπάμε 3Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο
για τον Άλιμο που αγαπάμεγια τον Άλιμο που αγαπάμε 3

ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ,

Οι μέρες περνούν γρήγορα και χωρίς να το καταλά
βουμε έφτασαν και οι Απόκριες! Τα παιδιά γεμάτα 
έξαψη κι ενθουσιασμό ανυπομονούν για τη στολή 
τους, τα καπέλα, τις μάσκες, τις σερπαντίνες και τον 
χαρτοπόλεμο. Μια ευκαιρία γιορτής και κεφιού με 
πολύ παιχνίδι, τραγούδι και χορό! Βέβαια, ζούμε στον 
αστερισμό της ακρίβειας. Κι είναι πολλοί οι γονείς 
που θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά τους απο
κριάτικη διασκέδαση, αλλά σκέφτονται και τα άλλα 
έξοδα, που τους δυσκολεύουν. Γι’ αυτό ο Δήμος μας 
κι εφέτος διοργανώνει τον καθιερωμένο «Καρνα-
βάλιμο» με πολλές δωρεάν εκδηλώσεις στο Άνω 
και στο Κάτω Καλαμάκι, για να έχουν όλα τα παιδιά 
του Αλίμου αυτή την ευκαιρία της γιορτής. Μελετή
στε το Πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων 
του Δήμου μας στην πρώτη και δεύτερη σελίδα του 
«Γράμματος» που κρατάτε στα χέρια σας κι επιλέξτε 
πού θέλετε να διασκεδάσετε μαζί με τα παιδιά σας. 
Θα είναι και για σας, τους «μεγάλους», μια απόδραση 
από τις έγνοιες κι ένα μοίρασμα χαράς κι αισιοδοξίας.

Γιατί τα παιδιά πρέπει να τα προσέχουμε. Είναι 
το μέλλον μας, οι πολίτες τού αύριο. Πρέπει να φρο
ντίζουμε να περνάνε καλά και να τους δίνουμε όσα 
περισσότερα εφόδια μπορούμε. Η Δημοτική μας αρχή 
ενθαρρύνει τους μαθητές της πόλης μας να εκφρά
σουν τη δημιουργικότητά τους και τις καλλιτεχνικές 
τους δεξιότητες. Το Μουσικό Σχολείο Αλίμου ηχο
γραφεί στο στούντιο του Δημοτικού μας ραδιοφώ
νου, ενώ στα τμήματα γραφιστικής του ΕΠΑΛ Αλί-
μου αναθέσαμε τη δημιουργία του λογοτύπου της 
Δημοτικής μας Πινακοθήκης. Είναι εξαιρετικό οι νέοι 
άνθρωποι μιας πόλης να νιώθουν ότι ζουν μέσα σε 
μια κοινότητα που ενδιαφέρεται γι’ αυτούς, τους στη
ρίζει και συμμερίζεται τις ανησυχίες τους!

Αλλά και για τα μικρότερα παιδιά, ηλικίας 410 ετών, 
παρουσιάσαμε στο «Κάρολος Κουν» ένα πολύ ενδι

αφέρον και χρήσιμο βιβλίο. Το βιβλίο της συντοπί
τισσας μας Ελένης Σταματούδη «Savoir vivre για 
παιδιά! Καλοί τρόποι στο σχολείο». Οι ομιλητές 
της παρουσίασης αναρωτήθηκαν εάν είναι οι καλοί 
τρόποι προνόμιο λίγων ή υποχρέωση και δικαίωμα 
όλων. Υποστήριξαν ότι κρούσματα, όπως η ενδοσχο
λική βία, η επιθετική συμπεριφορά, το bullying, 
είναι μερικές από τις παθογένειες των καιρών μας, 
οι οποίες αντιμετωπίζονται κυρίως στις μεγαλύτερες 
σχολικές ηλικίες, αλλά ξεκινούν από νωρίς, από συ
μπεριφορές που βιώνει κανείς μέσα στην οικογένεια, 
στο σχολείο ή και στον δρόμο. Το χαριτωμένο αυτό 
βιβλίο, πιο επίκαιρο από ποτέ, γεμάτο χιούμορ και 
χρώματα, έρχεται να κάνει τους καλούς τρόπους παι
χνίδι, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς και 
τους εκπαιδευτικούς.

Για τους μεγαλύτερους που αναζητούν εργασία, 
εγκαινιάσαμε δωρεάν συνεδρίες συμβουλευτικής 
με εξειδικευμένο επιστήμονα. Όποιος κάτοικος 
του Αλίμου επιθυμεί συνεδρία για Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό ή για σύνταξη Βιογραφικού Ση
μειώματος, μπορεί να κλείσει ραντεβού τηλεφωνικά 
(210 9853580, μέχρι τις 2 μ.μ.) και να εξυπηρετη
θεί, χωρίς καμία απολύτως χρηματική επιβάρυνση. 
Οι δωρεάν ατομικές συνεδρίες πραγματοποιούνται 
κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στην Κοινωνική Υπηρεσία 
του Δήμου Αλίμου (Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου).

Όσοι κυκλοφορείτε στη Λεωφόρο Καλαμακίου γνω
ρίζετε ότι γίνονται έργα ασφαλτόστρωσης. Στην 
πρώτη φάση ασφαλτοστρώθηκε το τμήμα από το 
ύψος της οδού Θουκυδίδου έως το ύψος της οδού 
Νίκης, ενώ τώρα πραγματοποιούνται εργασίες στο 
τμήμα από τη Νίκης έως τη Λυσικράτους. Ασφα
λώς πρόκειται για ταλαιπωρία, αλλά το αποτέλεσμα 
θα είναι καλό για όλους. Αξίζει να επισημανθεί ότι 
δεν γίνεται μια απλή επιφανειακή ασφαλτόστρωση,  

με αποτέλεσμα ο δρόμος να ξαναχαλάσει γρήγορα, 
αλλά για μια εκ βάθρων ανακατασκευή της υπόβα
σης και εξυγίανση του υπεδάφους (όπου απαιτείται) 
με κατασκευή «ντουλαπιών», ώστε ο δρόμος αυτή τη 
φορά να φτιαχτεί σωστά και να αντέξει στον χρόνο, 
μένοντας ασφαλής και λειτουργικός. Θέλω να ευχα
ριστήσω τους κατοίκους τής περιοχής για την υπομο
νή, την κατανόηση και τη συνεργασία τους.

Άφησα για το τέλος τις διακρίσεις που είχε ο Δήμος 
μας στην εκδήλωση «Best City Awards», μια διορ
γάνωση υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δή
μων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κατά την οποία βραβεύονται 
Δήμοι και Περιφέρειες που διακρίθηκαν για τις καλές 
τους πρακτικές. Κερδίσαμε έξι συνολικά Βραβεία 
(3 Χρυσά, 1 Ασημένιο, 2 Χάλκινα), κυρίως για τις 
δράσεις μας στο Περιβάλλον, την Ανακύκλωση και τη 
φροντίδα των Αδέσποτων ζώων! Προχωράμε δυνα
μικά με τη δική σας συμμετοχή και στήριξη.

Καλές Απόκριες!

Έξι συνολικά Βραβεία (3 Χρυσά, 1 Αση-
μένιο, 2 Χάλκινα) απέσπασε ο Δήμος Αλί
μου στις 17 Ιανουαρίου 2023 στην τελετή 

“Best City Awards” στην Τεχνόπολη του Δήμου 
Αθηναίων.

Τα Best City Awards απονέμονται κάθε χρόνο 
στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Ελλάδας 
που διακρίθηκαν για τις καλές τους πρακτικές. 
Όλη η διοργάνωση είναι υπό την αιγίδα της Κε
ντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Ο Δήμος Αλίμου ξεχώρισε και φέτος πανελ-

λαδικά, συγκεντρώνοντας 6 σημαντικές δι-
ακρίσεις, κυρίως για τη δράση του στο Πε-
ριβάλλον, την Ανακύκλωση και τη φροντίδα 
των Αδέσποτων ζώων.

Ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης ευχαρί
στησε θερμά όλους τους συνεργάτες του για την 
πολλή και σκληρή δουλειά που κάνουν καθη
μερινά, αλλά και τους πολίτες του Αλίμου, που 
συμμετέχουν με ενθουσιασμό σε κάθε νέα προ
σπάθεια για την ανακύκλωση, τους μπλε και καφέ 
κάδους, τη φροντίδα του περιβάλλοντος.

Η Δημοτική αρχή βρίσκεται πάντα δί-
πλα στα σχολεία της πόλης  μας, έτοι
μη ανά πάσα στιγμή να στηρίξει και να 
ενισχύσει το ταλέντο και τη δημιουργι-
κότητα των μαθητών. 

Έτσι, η δημιουργία του λογοτύπου της 
Δημοτικής Πινακοθήκης Αλίμου ανα
τέθηκε στα τμήματα γραφιστικής του 
ΕΠΑΛ Αλίμου. Τα παιδιά θα δουλέψουν 
με μεράκι και φαντασία, σε συνεργασία 

με τους καθηγητές τους. Όλες οι προτά
σεις των μαθητών θα εκτεθούν στο Πολι
τιστικό Κέντρο του Δήμου Αλίμου.

Επίσης, το στούντιο του Δημοτικού μας 
ραδιοφώνου (Άλιμος Web Radio) είναι 
διαθέσιμο για ηχογραφήσεις και την αρχή 
την κάνει το Μουσικό Σχολείο Αλίμου!

Φυσικά, όλα τα σχολεία του Δήμου  Αλί
μου είναι προσκεκλημένα να επισκε
φθούν την εικαστική έκθεση του σπου

δαίου ζωγράφου Σωτήρη Σόρογκα, 
που εγκαινιάστηκε στις 8 Φεβρουαρίου, 
στο Πολιτιστικό Κέντρο και θα διαρκέσει 
έως τις 15 Μαρτίου.

Ξεναγήσεις σχολείων  
(κατόπιν συνεννοήσεως):

Τρίτη & Πέμπτη, 11 π.μ.1 μ.μ.
Πολιτιστικό Κέντρο Αλίμου:  

Λ. Ιωνίας 96, Άλιμος
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

6 ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΙΜΟ!!

Ο ΑΛΙΜΟΣ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

Η Δημοτική αρχή δεσμεύεται να συνεχίσει 
δυναμικά, καινοτόμα, αποτελεσματικά!!



Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο για τον

Άλιμο που αγαπάμε4 Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο
για τον Άλιμο που αγαπάμε4

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ «MADAME, MADAME» ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ

«SAVOIR VIVRE ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ!
ΚΑΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ο δημιουργός του πολυτραγουδισμένου «Madame, madame, 
madame», Παντελής Αμπαζής, βρέθηκε στο θέατρο «Κάρολος 
Κουν» στις 16 Ιανουαρίου, αυτή τη φορά όμως με την ιδιότητα του 
συγγραφέα. Παρουσιάστηκε το βιβλίο του «Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΠΟ-
ΛΗΣ», που περιλαμβάνει 85 αυτοτελή κομμάτια, άρθρα που έγρα

Το επιτυχημένο της βιβλίο «SAVOIR 
VIVRE ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ! ΚΑΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» παρουσίασε η Αλι

μιώτισσα Ελένη Σταματούδη στις 25 
Ιανουαρίου στη θεατρική σκηνή «Κάρο
λος Κουν». 

Το βιβλίο περιλαμβάνει σαράντα (40) 
πολύ απλά διατυπωμένες παραινέσεις 
για τη συμπεριφορά στο σχολείο, γραμ
μένες σε γλώσσα που τα παιδιά κατανο
ούν εύκολα, μέσα στο περιβάλλον μιας 
πολύχρωμης και χαρούμενης εικονο
γράφησης που κερδίζει το ενδιαφέρον 
των παιδιών από την πρώτη στιγμή. Ένα 
άσπρο κουνέλι, ο Άρι, ο Άριστος, επι-
βραβεύει την εκάστοτε επιλογή πολι-
τισμένης συμπεριφοράς.

Ο όρος «SAVOIR VIVRE» δεν παραπέ
μπει βέβαια σε ένα εγχειρίδιο τυπολα
τρείας που αφορά σε μια ανώτερη τάξη. 
Το βιβλίο απευθύνεται σε όλα τα παιδιά 
ηλικίας 4 έως 10 χρόνων, στους γονείς 
και στους δασκάλους τους και στοχεύει 
«στον σεβασμό προς τους ανθρώ-
πους με τους οποίους συμβιώνουμε», 

για να περνάμε οι ίδιοι καλά και να περ
νάνε και οι άλλοι καλά. Εξάλλου, ας μην 
ξεχνάμε ότι «savoir vivre» σημαίνει «να 
ξέρεις να ζεις». Αυτό προσπαθεί να κάνει 
με το βιβλίο της η Ελένη Σταματούδη. Να 
μάθει στα παιδιά να ζουν με ευγένεια, με 
σεβασμό στον δάσκαλο και τους συμμα
θητές τους, με σεβασμό στη διαφορετι
κότητα, με σεμνότητα, με υπευθυνότητα, 
με γενναιοδωρία και αλληλεγγύη.

Το κοινό της εκδήλωσης καλωσόρισε η 
Αντιπρόεδρος του ΘΟΠΑΑ Αποστολία 
Σκλάβου, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο 
Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Διευ
θυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ 
Αθήνας Ιωάννης Κουμέντος και η Ει-
ρήνη Μπαϊρακτάρη, Msc, Phd, Σχολική 
Ψυχολόγος.

Βιντεοσκοπημένο μήνυμα έστειλε η Υφυ
πουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Ζέττα Μακρή, ενώ συντονίστρια της 
εκδήλωσης ήταν η δημοσιογράφος Βίκυ 
Φλέσσα.

Ο Δήμος Αλίμου, στο πλαίσιο των συνεχιζό
μενων κοινωνικών δράσεων, πραγματοποι
εί δωρεάν ατομικές συνεδρίες Coaching 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος  
(Curriculum Vitae), προκειμένου δημότες και 
κάτοικοι που το επιθυμούν να καθοδηγηθούν 
κατάλληλα ως προς την εύρεση εργασίας.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται από τον 
έμπειρο εκπαιδευτή Life Coacher, κ. Ευάγ
γελο Φαφούτη, ο οποίος είναι πιστοποιημέ
νος σύμβουλος από την Integrity solutions, 
το MDI (management development 
institute), την CCU και τον AMA (American 
Management Association), έχοντας 15ετή 
εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και διαχείρισης 
προσωπικού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δημότες 
και κατοίκους ανεξαρτήτως ηλικίας, οι 
οποίοι μεταξύ άλλων: 
•Τελειώνοντας το σχολείο θέλουν να ανα

καλύψουν τα δυνατά τους σημεία, καθώς 
και τα ενδιαφέροντά τους, προκειμένου να 
ακολουθήσουν τον τομέα σπουδών που τους 
αντιπροσωπεύει. 

•Τελειώνοντας τις σπουδές τους ή απλά ανα

ζητώντας εργασία, επιθυμούν να συντάξουν 
σωστά το Βιογραφικό Σημείωμά τους και να 
είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα, για να το 
υποστηρίξουν, σε μια εργασιακή συνέντευξη. 

•Ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την προσω

πική τους παρουσία στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

•Επιθυμούν να ανακαλύψουν χρήσιμες πλατ

φόρμες εύρεσης εργασίας. 

•Εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν 
σε αλλαγή της εργασίας τους και χρειάζονται 
συνδρομή ειδικού για τη διαχείριση και την 
κατάλληλη προετοιμασία για αυτήν. 

Οι δωρεάν ατομικές συνεδρίες πραγμα-
τοποιούνται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 
στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 
Αλίμου (Αριστοτέλους 25 και Αυξεντί-
ου), και είναι διάρκειας 45 λεπτών.     

Για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να καλεί
τε την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στο 
τηλέφωνο 2109853580, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες από τις 08:00 π.μ. έως 
τις 14:00.

Ξεκίνησαν εκ νέου τα έργα για τη συνέχεια της 
ασφαλτόστρωσης στη Λεωφ. Καλαμακίου (από 

την οδό Νίκης μέχρι και την οδό Λυσικράτους).

Η Λεωφόρος Καλαμακίου θα είναι κλειστή από το 
ύψος της οδού Νίκης έως το ύψος της οδού Λυ-
σικράτους (το κίτρινο τμήμα στο σχεδιάγραμμα) 
για όλα τα οχήματα στην άνοδο (δηλ. στο ρεύμα 
προς Θεομήτορος) και η κυκλοφορία θα διεξά
γεται με παρακάμψεις (η διαδρομή που φαίνεται 
με τα μπλε βέλη στο σχεδιάγραμμα). Στην κάθοδο 
(δηλ. το ρεύμα προς παραλία) το ίδιο κομμάτι θα 
είναι ανοιχτό για τα Ι.Χ. οχήματα, ενώ τα λεωφο
ρεία του ΟΑΣΑ και της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα 
ακολουθούν κι αυτά τις παρακαμπτήριες.

Οι εργασίες ήταν προγραμματισμένες να διαρ
κέσουν μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου, αλλά λόγω 
καιρικών συνθηκών το έργο μάλλον θα καθυστε

ρήσει. Πρόκειται για ριζική επανακατασκευή 
της Λεωφόρου (ασφαλτοτάπητας και το έδαφος 
κάτω από αυτόν), ώστε να αντιμετωπιστούν ορι
στικά τα συνεχή φαινόμενα καθιζήσεων, διαβρώ
σεων του υπεδάφους κ.ά.

Όσο διαρκούν οι εργασίες, παρακαλούνται οι οδη
γοί να αποφεύγουν τη Λεωφόρο Καλαμακίου και 
να κινούνται από τις παρακαμπτήριες διαδρομές 
του σχεδιαγράμματος, τις οποίες θα ακολουθούν 
και τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας.

Η Δημοτική αρχή ευχαριστεί εκ των προτέρων 
τους κατοίκους για την υπομονή και τη συνεργα
σία τους, ώστε να υλοποιηθεί με ασφάλεια και με 
αποτελεσματικότητα ένα έργο απαραίτητο για την 
πόλη του Αλίμου αλλά και για όλα τα διερχόμενα 
οχήματα.

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
– Με την κίτρινη διαγράμμιση, αποτυπώνεται το τμήμα της Λεωφόρου που θα 
κλείσει για εργασίες.
– Με μπλε βέλη, αποτυπώνεται η εναλλακτική διαδρομή (παρακαμπτήρια) που 
θα μπορούν να ακολουθούν τα οχήματα.
– Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 εκτι
μάται ότι θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2023.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ψε ο Παντελής Αμπαζής μέσα σε δέκα χρόνια, αρ
χής γενομένης από την εποχή της κρίσης και των 
μνημονίων. Όλα τα σχολιάζει μέσα στο βιβλίο του 
το ανήσυχο και ασυμβίβαστο πνεύμα του. Την οι
κονομική κρίση, την πανδημία, την αγαπημένη του 

γειτονιά, την Κυψέλη, την Πατησίων, τη Φωκίωνος Νέγρη, 
τον έρωτα, τα χρήματα, τη φιλία, τα εμβληματικά ζαχα
ροπλαστεία, τα καλοκαίρια, τους χειμώνες, τους ανθρώ
πους… Πάντα με αυτοσαρκασμό και χιούμορ, πάντα με 
φιλοσοφική διάθεση, τις πιο πολλές φορές αισιόδοξος, 
αλλά και κάπου απαισιόδοξος...

Το βιβλίο προλόγισε ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύ
λης, ενώ συντονιστής τής παρουσίασης ήταν ο Πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου Στέφανος Διαμαντής.

Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασαν οι ταλαντούχοι 
καλλιτέχνες Μιχάλης Μητρούσης, Γιώργος Γιαννό-
πουλος, Λευτέρης Ελευθερίου και Γιάννης Σαββιδά-
κης. Σχόλιο για το βιβλίο έκανε και ο γνωστός συγγραφέ
ας Χρήστος Χωμενίδης.

«Madame, madame, madame
Κάθε μέρα στη στάση του τραμ
Madame, madame, madame

Η καρδιά μου χτυπάει σαν ταμ - τάμ
Madame, madame, madame
Τα γαμπάκια σας είναι tamam
Τα χειλάκια σας είναι για μαμ, 

madame σας γουστάρω αναντάμ παπαντάμ…»


