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ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
                                                 Π.ΦΑΛΗΡΟ, 13/6/2019 

 
ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 

Απνραηξεηηζηήξηα εθδήισζε γηα ηνλ Δήκαξρν 
Δηνλύζε Υαηδεδάθε 

Μεηά από 17 ρξόληα ζην ηηκόλη  ηνπ Δήκνπ Παιαηνύ 
Φαιήξνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Πνιπρώξν ηνπ 
Δεκαξρείνπ κηα ζεκλή αιιά θαη ζπγθηλεηηθή 
εθδήισζε απνραηξεηηζκνύ θαζώο ν Δηνλύζεο 
Υαηδεδάθεο ζηηο πξνζερείο Εζληθέο εθινγέο ηεο 7

εο
 

Ινπιίνπ ζα είλαη ππνςήθηνο βνπιεπηήο κε ηελ Νέα 
Δεκνθξαηία ζηνλ Νόηην Σνκέα. 

Εθηόο από ηνλ λενεθιεγέληα Δήκαξρν Παιαηνύ 
Φαιήξνπ  Γηάλλε Φσζηεξόπνπιν, ηνπο εξγαδόκελνπο 
ζηνλ Δήκν, ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο από όιεο 
ηηο παξαηάμεηο θαη ηηο δηνηθήζεηο ησλ λνκηθώλ 
πξνζώπσλ ηνπ Δήκνπ, ην παξόλ ζηελ ζπγθηλεηηθή 
εθδήισζε έδσζαλ θαη θίινη ηνπ απεξρόκελνπ 
Δεκάξρνπ θαζώο θαη πιήζνο Δεκνηώλ νη νπνίνη κε 
θάζε ηξόπν εμέθξαζαλ ηελ αγάπε ηνπο γηα ηνλ 
άλζξσπν πνπ άιιαμε ην Παιαηό Φάιεξν κε ην 
ζεκαληηθό έξγν ηνπ. 

Ο Δηνλύζεο Υαηδεδάθεο θαλεξά ζπγθηλεκέλνο 
αλαθέξζεθε ζηνπο θίινπο θαη ζπλνδνηπόξνπο 
ππαιιήινπο θαη ζηειέρε ηνπ Δήκνπ ζε απηό ην 
κεγάιν, δύζθνιν αιιά ζπλάκα ζπλαξπαζηηθό θαη 
όκνξθν ηαμίδη έρνληαο πιήξε επίγλσζε ηεο ύςηζηεο 
ηηκήο πνπ ηνπ έγηλε από ηνλ Φαιεξηθό ιαό αιιά θαη 
ηεο επζύλεο πνπ αλέιαβε όια απηά ηα ρξόληα θαη 
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κάιηζηα ζε κηα πεξίνδν όπσο ηα ηειεπηαία ρξόληα κε 
θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο δεκνζηνλνκηθνύο 
πεξηνξηζκνύο θαη ηελ δύζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
ηεο ρώξαο. 

Όπσο ηόληζε  ραξαθηεξηζηηθά «όηη πεηύρακε όια απηά 
ηα ρξόληα είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο δνπιεηάο θαη 
ελόηεηαο, ε νπνία είρε σο θνηλό παξαλνκαζηή ηελ 
αληδηνηειή αγάπε γηα ηελ Πόιε θαη  ηελ πίζηε ζηηο 
αξρέο ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο θαη ηεο ινγνδνζίαο κε 
κνλαδηθό θάξν πνξείαο ηελ νπζηαζηηθή εηιηθξηλή 
δξάζε πξνο όθεινο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ δεκνηώλ. 
Καη όπσο ζπκπιήξσζε ραξαθηεξηζηηθά ελ κέζσ 
απζηεξώλ δεκνζηνλνκηθώλ πεξηνξηζκώλ αιιά θαη 
ζεκαληηθώλ θξίζεσλ θαηνξζώζακε λα δηαθπιάμνπκε 
ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 
Δήκνπ ζηέιλνληαο έλα κήλπκα αμηνπηζηίαο, 
ζηαζεξόηεηαο θαη εκπηζηνζύλεο πξνο ηελ Φαιεξηθή 
θνηλσλία κε ζηόρν ηελ βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε  ησλ 
πόξσλ πνπ, από ην πζηέξεκα ηνπ, καο δηέζεζε ν 
δεκόηεο. Επίζεο επραξίζηεζε ην πξνζσπηθό θαη ηνπο 
ζπλεξγάηεο ηνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκβνιή ηνπο ζην 
έξγν ηνπ θαη δηαβεβαίσζε όηη θαη ζην κέιινλ, ζα είλαη 
πάληα έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο θαη ζπκπαξαζηάηεο  
ηεο λέαο Δεκνηηθήο Αξρήο, ζε όπνηα ζέζε βξεζεί θαη 
ηαρζεί από ηνλ ιαό ηνπ Νόηηνπ ηνκέα. 

Απεπζπλόκελνο ζην λέν Δήκαξρν Παιαηνύ Φαιήξνπ 
Γηάλλε Φσζηεξόπνπιν  κίιεζε γηα:« ηνλ ζεκαληηθό 
ζπλεξγάηε ηνπ αιιά θαη θίιν ηνπ πνπ αλαιακβάλεη  
ζε κηα πεξίνδν πνπ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ρξεηάδεηαη 
ηζρπξή θαη έκπεηξε εγεζία θαη επρήζεθε θαη δήισζε 
ζίγνπξνο όηη ζα ηα θαηαθέξεη». Καη ζπκπιήξσζε: 
«Θέιεη αγώλα, ζέιεη κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα θαη 
ειπίδσ όινη όζνη επηθαινύληαη ην θαιό ηνπ Φαιήξνπ 
ζα ζπληαρζνύλ θαη ζα ζε ζηεξίμνπλ». 
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Ο λένο Δήκαξρνο Παιαηνύ Φαιήξνπ Γηάλλεο 
Φσζηεξόπνπινο απεπζπλόκελνο ζηνλ Δηνλύζε 
Υαηδεδάθε ζεκείσζε: «Η ηηκή είλαη κεγάιε θαη ε 
επζύλε αθόκε κεγαιύηεξε λα δηαδέρνκαη ηνλ Δηνλύζε 
Υαηδεδάθε. Πίζηεπα θαη πηζηεύσ ζηελ αμία ηεο 
ζπλαίλεζεο θαη ηεο ζπλελλόεζεο θαη πηζηεύσ πσο 
απηό είλαη ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν ζα νηθνδνκεζεί 
θαη ζα εληζρπζεί ε λέα καο Δεκνηηθή Αξρή. Θέισ λα 
ζε επραξηζηήζσ Δήκαξρε καο γηα ηελ παξαγσγηθή 
ζπλεξγαζία θαη ηελ εκπηζηνζύλε ζαο. ηα ρξόληα πνπ 
πέξαζαλ εγεζήθαηε επάμηα ηνπ  Δήκνπ Παιαηνύ 
Φαιήξνπ, ζηαζήθαηε δίπια ζηνπο Δεκνηηθνύο 
πκβνύινπο θαη ην πξνζσπηθό, αξσγόο ζηηο 
πξνζπάζεηέο καο θαη ζπκπαξαζηαζήθαηε ζην 
δύζθνιν έξγν καο, αθήλνληαο ην δηθό ζαο 
απνηύπσκα. Είκαη ζίγνπξνο όηη από όπνηα ζέζε ζην 
κέιινλ βξεζείηε ζα εμαθνινπζήζεηε λα καο ζηεξίδεηε 
θαη λα καο ππνζηεξίδεηε». 

 


