Γ.
Φωστηρόπουλος:
«Συγκινητική η ανταπόκριση
των πολιτών σε κάθε κάλεσμα
της
Δημοτικής
Αρχής
για
ανθρωπιστική βοήθεια»
Η έμπρακτη ευαισθητοποίηση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και των
δημοτών του, συνεχίζεται από σήμερα και έως την Τετάρτη 23/3
(καθημερινά από τις 11.00’ το πρωί μέχρι τις 7.00’ το
απόγευμα, στον Πολυχώρο του Δημαρχείου, Τερψιχόρης 51 &
Αρτέμιδος, είσοδος από Αρτέμιδος), με συγκέντρωση
ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα-παιδικά-ένδυση) για τους
Ουκρανούς πρόσφυγες που βρίσκουν καταφύγιο στην πόλη μας,
συμβάλλοντας στη σίτιση και επιβίωσή τους.

Οι αδιάλειπτες δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης για τον σκληρά
δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας, αποτέλεσαν το βασικό θέμα της
συνέντευξης που παραχώρησε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης
Φωστηρόπουλος, στον ΣΚΑΪ 100,3 στην «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ», που

παρουσιάζει η δημοσιογράφος Έλενα Παπαδημητρίου.
Ο κ. Φωστηρόπουλος έκανε λόγο για τις υποστηρικτικές ενέργειες
της Δημοτικής Αρχής προς τις πρώτες 10 οικογένειες Ουκρανών
προσφύγων που έχουν αφιχθεί στο Παλαιό Φάληρο και που ως επί
το πλείστον είναι μόνες γυναίκες με τα παιδιά τους και χρήζουν
βοήθειας για τα βασικά είδη επιβίωσης.
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου είπε ότι «η στήριξη παρέχεται μέσω
των κοινωνικών δομών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (Κοινωνικό
Παντοπωλείο και Κοινωνικό Συσσίτιο) με επιπλέον τροφοδοσία
τους από τα τρόφιμα και τα υπόλοιπα αναγκαία που θα
συγκεντρώσουμε με τους πολίτες αυτό το τριήμερο, Δευτέρα έως
Τετάρτη» και πρόσθεσε:
«Πλην της κάλυψης των βασικών αναγκών, ήδη έχουν εξετασθεί από
τη Δημοτική Αρχή, δράσεις υποστήριξης σε θέματα στέγασης και
φιλοξενίας καθώς και φοίτησης-ένταξης των παιδιών στα σχολεία.
Καταγράφονται οι σχετικές ανάγκες και τα αιτήματα από τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, εν αναμονή του
ευρύτερου συντεταγμένου κεντρικού πλαισίου που θα τεθεί από
την Κυβέρνηση για το θέμα. Υπάρχει καθημερινή επαφή με το
αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου.
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει θέσει από την πρώτη στιγμή στην
διάθεση της πολιτείας τις υποδομές του Ιδρύματος «ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» προκειμένου να φιλοξενηθούν κορίτσια ηλικίας
8 έως 18 ετών.
Οι Φαληριώτες, όπως και στην περίπτωση της υποδοχής των
προσφύγων από την Συρία, επιδεικνύουν συγκινητική και μεγάλη
ανταπόκριση, προσφέροντας από το υστέρημα τους και στηρίζοντας
τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου».
«Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2022» και το Παγκόσμιο Ρυθμικής
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου αναφέρθηκε, ύστερα από σχετικό
ερώτημα και στην επιλογή της Πεζογέφυρας Παλαιού Φαλήρου, ως

ένα από τρία σημαντικά έργα της Περιφέρειας Αττικής στο
Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΟΥ 2022» και που αποτελεί μία πρόκληση ενθάρρυνσης των
πολιτών, να ανακαλύψουν και να μάθουν περισσότερα για τα έργα
που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ραδιοφωνική συνέντευξη στον ΣΚΑΙ 100,3 ολοκληρώθηκε με
επισήμανση του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου στην επιτυχημένη
διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ρυθμικής Γυμναστικής που
διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 18/3 έως 20/3 στο Ολυμπιακό
Γυμναστήριο Φαλήρου (ΤΑΕ KWON DO), στο μεγάλο αυτό διεθνές
event της Ρυθμικής Γυμναστικής – τo κορυφαίο του αθλήματος που
φιλοξενήθηκε στη χώρα μας την τελευταία 15ετία – και, ασφαλώς,
στις σπουδαίες επιδόσεις που σημείωσαν οι Ελληνίδες αθλήτριες
της Εθνικής Ομάδας ανσάμπλ.
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