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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ορκωμοσία Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου
Παλαιού Φαλήρου
Με σεμνότητα τελέστηκε σήμερα η ορκωμοσία του νεοσύστατου Δημοτικού
Συμβουλίου στον Πολυχώρο του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου.
Την δοξολογία και τον αγιασμό επιτέλεσε ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών
και οι ιερείς της Πόλης, με τους Δημοτικούς Συμβούλους να δίνουν τον θρησκευτικό
ή πολιτικό όρκο.
Ενωτικός ο νέος Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος σε «μια ομιλία από καρδιάς»
όπως τόνισε χαρακτηριστικά, μίλησε για μια «ιστορική μέρα» και τόνισε ότι
αντιλαμβάνεται πλήρως το μέγεθος της ευθύνης που αντανακλά η εμπιστοσύνη των
πολιτών που τον τίμησαν με την ψήφο τους.
Απηύθυνε κάλεσμα συνεργασίας προς όσους μπορούν και θέλουν να προσφέρουν στο
Δήμο, τόσο στους αιρετούς, όσο και στο προσωπικό το οποίο κάλεσε σε
συστράτευση για τη βελτίωση της καθημερινότητας του Πολίτη αλλά και στους
απλούς Δημότες μέσω του εθελοντισμού και της προσφοράς.
«Συμμετοχή, ισονομία και ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες», είναι το τρίπτυχο
που ανέφερε ο Γιάννης Φωστηρόπουλος ως δέσμευση για τη θητεία του νέου
Δημοτικού Συμβουλίου ενώ όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η περίοδος των άγονων
αντιπαραθέσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτί και μόνο με τον διάλογο, την συνεργασία
και κυρίως την συνεννόηση θα μπορέσουν να υλοποιηθούν πολιτικές και δράσεις
προς όφελος του Δημότη.
Σε αυτό το προσκλητήριο όπως είπε χαρακτηριστικά δεν περισσεύει κανείς και
ζήτησε την βοήθεια όχι μόνο των 41 εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων αλλά και
των 510 συνολικά υποψηφίων που συμμετείχαν στα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια των
τελευταίων εκλογών ενώ ξεκαθάρισε ότι απέναντι στην Κυβέρνηση αλλά και όλες τις
εμπλεκόμενες Δημόσιες Αρχές θα είναι διεκδικητικός προς όφελος του Φαληρικού
Λαού.
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Ο νέος Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου επίσης δεσμεύθηκε για «ανοιχτές πόρτες»
στους πολίτες και στους εργαζομένους του Δήμου καθώς και σε όποιον μπορεί και
θέλει να προσφέρει.
Η αίθουσα εκδηλώσεων γέμισε ασφυκτικά από κόσμο αλλά και από επίσημους
μεταξύ των οποίων,o Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, οι βουλευτές του
Νότιου Τομέα Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Γιάννης Καλλιάνος, Βασίλης
Σπανάκης, Άννα Καραμανλή και Γιάννης Μπαλάφας ,ο βουλευτής Επικρατείας
του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Βασιλικός, οι Δήμαρχοι Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Πεύκης και Λυκόβρυσης Τάσος Μαυρίδης καθώς και
ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης.
Απευθυνόμενος προς τους Δημοτικούς Συμβούλους ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών ευχήθηκε «μία τετραετία ευλογίας,
υγείας, δύναμης, εργασίας, προκοπής και ενότητας» και τους κάλεσε «να εργαστούν
όλοι μαζί για το καλό με ενότητα και συνεργασία, γιατί μόνο έτσι μπορούν να φέρουν
σημαντικά αποτελέσματα».
Συγκινητική ήταν η ομιλία του Απερχόμενου Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου και νυν
Βουλευτή του Νότιου Τομέα Διονύση Χατζηδάκη , ο οποίος μετά από 17 χρόνια
στον Δημαρχιακό θώκο «παρέδωσε τα κλειδιά της Πόλης» στον άξιο συνεργάτης του
Γιάννη Φωστηρόπουλο και δήλωσε σίγουρος ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα είναι
αποτελεσματική και θα κάνει το Φάληρο ακόμα καλύτερο.
Σημαντική ήταν και η παρέμβαση του Υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη ο
οποίος δήλωσε πρόθυμος και παρών σε οποιαδήποτε προσπάθεια εξωστρέφειας,
προβολής και τουριστικής ανάπτυξης της Πόλης ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στην
Νέα Δημοτική Αρχή.
Στην εξαιρετική επιτυχημένη εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ πολλών ο Τάσος
Γαϊτάνης - Εκπρόσωπος Τύπου Νέας Δημοκρατίας, o Αντιδήμαρχος Ιλίου Βαγγέλης
Αυγουλάς, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Καλογερόπουλος ,οι πρώην
Δήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου Γιώργος Χρυσοβερίδης και Δημήτρης Καψάνης, ο
Αντιναύαρχος ε.α και Πρόεδρος του Ιδρύματος Άλσους Ελληνικής Ναυτικής
Παράδοσης Νικόλαος Μαρίνης, η Γενική Διευθύντρια του Εθνικού Ωδείου Χαρά
Καλομοίρη, ο δημοσιογράφος και πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Ζάχος
Χατζηφωτίου, νυν και πρώην Περιφερειακοί και Δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και
εκπρόσωποι των πνευματικών, παραγωγικών, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων
της Πόλης.
Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρίαση του νέου
Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής (οι λεγόμενες «δημαιρεσίες»).
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