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ΕΤΟΣ 22ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1046
ΤΙΜΗ: 1,00* ευρώ  

Για να ΓΝΩΡIΖΕΤΕό,τι ΣΥΜΒΑIΝΕΙστο ΔHΜΟσας
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Σελίδες

12,13

Τα πάνω κάτω για χιλιάδες δανειολήπτες

Σελίδα 11

Τη λαϊκή ρήση «απ' αγκάθι βγαίνει ρόδο
κι από ρόδο βγαίνει αγκάθι», σκέφτονται
βουλευτές και στελέχη του Κινήματος
Αλλαγής μετά τα αποκαλυπτήρια του
σήματος του νέου φορέα.

Η … Βαβυλωνία
φέρνει τρόμο στο
Κίνημα Αλλαγής

Επιστρέφονται από το
Υπουργείο Οικονομικών
71 στρέμματα του Άλσους
Νέας Φιλαδέλφειας

Ρόδο ή αγκάθι;
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Τα πάνω κάτω φέρνουν στη ζωή χιλιάδων
δανειοληπτών οι αλλαγές που έρχονται στις
ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη
για την προστασία της α’ κατοικίας.

Ο «πόλεμος» του
Κέντρου κρίνει τη
μάχη των εκλογών

Όσα πρέπει να 
ξέρουν οι εγγυητές
τραπεζικών δανείων

Σελίδα 14

•Οι αντιστάσεις της Φώφης για να μπει εκ
νέου στο παιχνίδι. •Οι μεταγραφές και το…
χαρτί της απλής αναλογικής. •Τι θα γίνει
εάν υπάρξει διαζύγιο               με τον Πάνο
Καμμένο.

Σελίδα 3

Σε τρίγωνο – πρότυπο 
μετατρέπεται το Εμπορικό
Τρίγωνο της Αθήνας 

ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΟ ΝΟΜΟ
ΚΑΤΣΕΛΗ

Τέλος στις διαταγές
πληρωμής και την 
προσωρινή προστασία

>>Τι σημαίνει η άρση τραπεζικού

απορρήτου για τους οφειλέτες

ΠΟΙΟΙ 
ΧΑΝΟΥΝ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

Οι στρατηγικές Τσίπρα - Μητσοτάκη
στην πολιτική σκακιέρα 

Στην τελική ευθεία 
βρίσκονται οι διαδικασίες 

Στη Βουλή η διεκδίκηση 
του ιστορικού κτήματος «Φιξ»

Σελίδα  17

1.230 μαθητές έδειξαν το 
μέλλον στον τελικό του Πανελλήνιου
Διαγωνισμού Ρομποτικής

Σελίδα 2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ

κρεβατοκάμαρα

ΙΣΑΒΕΛΛΑ Κάθε εβδομάδα ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ 

1
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Γ.ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ

ΚΟΣΜΗΜΑ REBECCA Trilogy

Διεκδικήστε                         δώρα
ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ2

ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ3
ΠΡΟΣΦΟΡΑ PAPPAS OIL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σελ.23

2190€

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΥΧΕΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ

398€

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

500
ΛΙΤΡΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4€

MONO

KOYΠΟΝΙ σελ.23

Η «μικρή Βαυαρία» της Αττικής
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χ-ΤΥΠΟΣ

Το μήνυμα του Δημάρχου Αμαρουσίου

Εκδήλωση 
αφιερωμένη στον
σπουδαίο Μάνο
Χατζιδάκι από τον
Δήμο Νίκαιας- 
Αγ. Ι. Ρέντη
Εκδήλωση αφιερωμένη
στον Μάνο Χατζιδάκι με τίτ-
λο « ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
(1925-1994). Της Γης το
φως…» διοργανώνει ο Δή-
μος Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη
την Παρασκευή 30 Μαρτίου
στις 7.30 το απόγευμα στη
Μάντρα Μπλόκου Κοκκινιάς
(Ηλιουπόλεως 102Α).
Ο συνθέτης Νότης Μαυ-
ρουδής θα μιλήσει για τον
σπουδαίο Μάνο Χατζηδάκι
και θα περιγράψει εποχές,
δημιουργίες και μνήμες ενώ
ο Σάκης Παπαπαναγιώτου,
θα προβάλει φωτογραφίες
και διαφάνειες από το πλού-
σιο αρχείο του.
Η είσοδος για το κοινό θα
είναι ελέυθερη.

ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁ:  ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÊÙÍ. ÊÁÔÙÐÏÄÇÓ 
ÅÊÄÏÓÅÉÓ - ÄÉÁÖÇÌÉÓÅÉÓ - ÅÔÏÓ ÉÄÑÕÓÅÙÓ 1996- ÊÙÄÉÊÏÓ: 4820
ÁÑÉÈÌÏÓ ÓÇÌÁÔÏÓ: 160008
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Ελένη Βάσιου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

• Á ðá ãï ñåý å ôáé ç á íá äç ìï óß åõ óç, ç á íá -
ðá ñá ãù ãÞ ï ëé êÞ Þ ìå ñé êÞ Þ ðå ñé ëç ðôé êÞ Þ
êá ôÜ ðá ñÜ öñá óç Þ äéá óêåõ Þ á ðü äï óç ðå -
ñéå ÷ï ìÝ íïõ ôçò å öç ìå ñß äáò ìå ï ðïéïí äÞ -
ðï ôå ôñü ðï, ìç ÷á íé êü, ç ëå êôñï íé êü,
öù ôï ôõ ðé êü, ç ÷ï ãñÜ öç óçò, Þ Üë ëï, ÷ù ñßò
ôçí ãñá ðôÞ Ü äåéá ôïõ åê äü ôç. Íü ìïò
2121/1993 êáé êá íü íåò Äéå èíïýò Äé êáß ïõ
ðïõ é ó÷ý ïõí óôçí Åë ëÜ äá.  
• Õ ëé êü ðïõ ðñï ìç èåý å ôáé óôçí å öç ìå ñß äá
ãéá êåß ìå íá, ñå ðïñ ôÜæ Þ êá ôá óêåõ Þ ìá êÝ ôáò

äåí å ðé óôñÝ öå ôáé. Äç ìéïõñ ãé êü ìá êå ôþí -
óõ íå íôåý îå ùí - ëï ãü ôõ ðùí - öù ôï ãñá öé -
êþí ðïõ õ ëï ðïéïý íôáé á ðü ôï å ðé ôå ëåß ï ôçò
å ôáé ñåß áò ãéá äç ìï óß åõ óç óôçí å öç ìå ñß äá,
á ðá ãï ñåý å ôáé íá ÷ñç óé ìï ðïé ç èåß ÷ù ñßò ôçí
Ýã ãñá öç Ü äåéá ôïõ åê äü ôç. 
• Ïé á ðü øåéò ôùí óõ íôá êôþí, Üñ èñá, óõíå -
íôåýîåéò, êáôáããåëßåò ðïõ öé ëï îå íïý íôáé á -
ðü ôñß ôïõò, äåí óç ìáß íåé ü ôé óõì âá äß æïõí
ðÜ íôá ìå ôé ò á ðü øåéò ôïõ åê äü ôç êáé ôçò å -
öç ìå ñß äáò.
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Πασχαλινή Έκθεση Δημιουργών και Bazaar Τέχνης διοργανώνει το ΠΕ.Α.Π
την Παρασκευή 23, το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 (από τις
10 π.μ. έως τις 9 μ.μ.) στην Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης». (Χρυσοστό-
μου Σμύρνης και Ρήγα Φεραίου) Θα πραγματοποιηθεί κλήρωση δώρων. 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ

Η «μικρή Βαυαρία» της Αττικής
Ξεκίνησαν έμπρακτα οι διαδικασίες για την απόκτηση του κτήματος «ΦΙΞ», 
ενός ιστορικού χώρου - πνεύμονα πρασίνου, καθώς με πρωτοβουλία βουλευτών,
κατατέθηκε στη Βουλή σχετική ερώτηση.

Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην οδό Χαλκιδικής στο Ψαλίδι

«Δωρεάν Ανάλυση
Σώματος» από το 
Δήμο Αγ. Βαρβάρας
και το ΚΕΠ Υγείας

Πασχαλινή Έκθεση 
Δημιουργών και Bazaar Τέχνης 

την επέκταση του δικτύου ηλε-
κτροφωτισμού στο διανοιχθέν
τμήμα της οδού Χαλκιδικής

στο Ψαλίδι με την εγκατάσταση
επτά ιστών και των αντίστοιχων φω-
τιστικών σωμάτων προχώρησαν τα
συνεργεία του Δήμου Αμαρουσίου.
Με την ευκαιρία του ηλεκτροφωτι-
σμού της περιοχής ο Δήμαρχος
Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης
ανέφερε: «Ηλεκτροφωτίζουμε όλες
τις νέες οδούς που έχουν ήδη δια-
νοιχθεί ή θα διανοιχθούν, ενισχύον-

τας το αίσθημα  ασφάλειας των κα-
τοίκων, των διερχομένων πεζών και
οδηγών.
Η Διοίκησή μας θα συνεχίσει να  αν-
ταποκρίνεται με συνέπεια στις
ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας
και να δίνει λύσεις που βελτιώνουν
την καθημερινότητα και την ποιότη-
τα ζωής των κατοίκων.»
Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκε-
ται επίσης, η επέκταση του ηλε-
κτροφωτισμού σε τμήμα της οδού
Βυζαντίου στην περιοχή των  Εργα-

τικών Κατοικιών με τέσσερις κολώ-
νες, μετά από την αποξήλωση δύο
επικίνδυνων τσιμεντένιων πυλώνων.
Επίσης, σύντομα θα έχει ολοκλη-
ρωθεί η τοποθέτηση νέων ιστών
φωτισμού με νέα φωτιστικά σώμα-
τα στην πλατεία Κασταλίας, μετά
από την αποξήλωση των παλαιών
μαντεμένιων ιστών που κρίθηκαν
επικίνδυνοι.
Τον συντονισμό των εργασιών έχει
ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βασί-
λης Κόκκαλης.

Σ
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Δράση για την προαγωγή
της δημόσιας υγείας

Στο πλαίσιο της προαγωγής
της δημόσιας υγείας, ο Δή-
μος οργανώνει πρόγραμμα
δωρεάν ανάλυσης σώματος
για όλους τους δημότες, την
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018,
από τις 10:00 έως τις 19:00
το απόγευμα, στο ΚΕΠ Υγεί-
ας, στην οδό Σερίφου 2.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμ-
μα περιλαμβάνει μέτρηση
του Συνόλου Νερού του Σώ-
ματος, της Μυϊκής μάζας,
της Οστικής Μάζας, του Βα-
σικού Μεταβολικού Ρυθ-
μού, της Μεταβολικής Ηλι-
κίας, του Δείκτη Μάζας Σώ-
ματος, του Σπλαχνικού λί-
πους για ηλικίες από 18
ετών και πάνω και μέτρηση
Βάρους και Λίπους για τις
ηλικίες από 5 έως 18 ετών.
Για την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των δημοτών είναι
απαραίτητη η δήλωση συμ-
μετοχής και ο προγραμμα-
τισμός της ώρας για την
εξέταση.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθυνθούν στο
ΚΕΠ Υγείας, (τηλ 210
5690436) και την Κοινωνι-
κή Λειτουργό κα Αθανασία
Μυγδάκη.

Στη Βουλή η διεκδίκηση του ιστορικού κτήματος «Φιξ»

ο κτήμα «Φιξ» που βρίσκεται στο
δήμο Ηρακλείου Αττικής στα όρια
με τη Λυκόβρυση, πίσω από τον

Άγιο Λουκά των καθολικών, έχει χαρα-
κτηριστεί με απόφαση του Υπουργείου
Πολιτισμού, το 2002, ως διατηρητέο μνη-
μείο. Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν αφο-
ρά μόνο το κεντρικό κτίσμα αλλά και τον
περιβάλλοντα χώρο των 17.000 τ.μ.
Παρά την απόφαση του Υπουργείου, οι
φερόμενοι ως ιδιοκτήτες - κληρονόμοι
των Φιξ επιδιώκουν τον αποχαρακτηρι-
σμό της έπαυλης και του περιβάλλοντος
χώρου με προφανή στόχο την «αξιοποί-
ηση» του χώρου.
Η συνολική επιφάνεια του πάρκου είναι
27.000,50 τ.μ.. Μέσα στα όριά του βρί-
σκονται το κύριο κτήριο, που ήταν η θε-
ρινή κατοικία της οικογένειας Φιξ, τρία
βοηθητικά κτήρια, δύο αποθήκες και 17
στρέμματα δάσους.
Σήμερα, λοιπόν, ο Δήμος Ηρακλείου, σε
μια προσπάθεια να κλείσει την υπόθεση
προς όφελος των δημοτών και των πολι-
τών όλου του λεκανοπεδίου, διατίθεται
να αγοράσει το κτήριο.
Επειδή όμως, αδυνατεί να διαθέσει όλο
το ποσό ζήτησε τη συμβολή του κράτους,
ώστε να γίνει εφικτή η αγορά του κτήμα-

τος, που αποτελεί, όπως τόνισε ο δήμαρ-
χος, ένα ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα για την
πόλη του Ηρακλείου και γενικά για την
κοινωνία.
Η κα Ελένη Αυλωνίτου, που παραβρέ-
θηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης
Μαρτίου, αφού αναφέρθηκε συνοπτι-
κά στο ιστορικό της υπόθεσης, δήλω-

σε ότι θα είναι αρωγός σε αυτή την
προσπάθεια του Δήμου και ευχαρίστη-
σε τόσο τον δήμαρχο, όσο και τον κ.
Παπουτσή για την προσπάθεια, που
έχουν καταβάλει έως τώρα.
Αξίζει όμως, να αναφέρουμε ότι στην εκ-
κίνηση των διαδικασιών συνέβαλε ση-
μαντικά και ο κ. Παπουτσής, ο οποίος δή-
λωσε ότι η απογοήτευση για το ζήτημα
του κτήματος τον κινητοποίησε.
Θέση για το θέμα πήρε και η αντιπολίτευ-
ση. Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτρούλης δή-
λωσε πως ό,τι κερδίσει το ελληνικό δημό-
σιο θα είναι προς όφελος όλων των πολι-
τών, αλλά και πως στηρίζει την προσπά-
θεια που καταβάλλεται.

T



Ο Δήμος Βριλησσίων με τη
συμμετοχή του ΟΚΠΑ και

σε συνεργασία με τον Σύλ-
λογο Προώθησης Εγχώ-

ριων Αγροτικών Προϊόντων
“Χωριό Παραγωγών” διορ-
γανώνει την κοινωνική δρά-
ση «Χωριό των Παραγωγών

– Προώθηση Αγροτικών
Προϊόντων Χωρίς Μεσάζον-

τες», σήμερα Σάββατο 24
Μαρτίου, ώρες 9.00-14.00,

στο χώρο της πρώην Ναυτι-
κής Βάσης (είσοδος από

οδό Καλλιανίου).
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χ-ΤΥΠΟΣ

Σήμερα 
η δράση διάθεσης 

αγροτικών 
προϊόντων στο 

Δήμο Βριλησσίων

Με συνεχείς αυτοψίες τα εξωτερικά συνεργεία του Δήμου Αμαρουσίου συνεχίζουν την καταγραφή των φθο-
ρών στο οδόστρωμα και στους υπαίθριους χώρους της πόλης.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από την αρχή του χρόνου έως σήμερα έχουν πραγματοποιήσει 400 αυτοψίες για
την καταγραφή των ζημιών σε υπαίθριους χώρους και οδούς.
Ακολούθως, προχώρησαν σε 170 παρεμβάσεις και αποκατέστησαν καθιζήσεις και λακκούβες στο οδόστρω-
μα, αλλά και σε άλλες 110 παρεμβάσεις για οικοδομικές εργασίες σε υπαίθριους χώρους.

Μετά από αρκετές δεκαετίες, επιστρέφονται από το Υπουργείο Οικονομικών 71 στρέμματα 
του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας που είχαν παραχωρηθεί στο υπουργείο για διάφορους λόγους.

Αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος
και των υπαίθριων χώρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Νέας Φιλαδέλφειας σας προ-
σκαλεί στο Πασχαλινό Μπαζάρ που θα πραγματοποι-
ηθεί στις 30-31 Μαρτίου & 1 Απριλίου στον χώρο
του ΚΑΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας (Δεκελείας 154,
Πρώην Τσιπουράδικο).
Στο Μπαζάρ θα βρείτε χειροποίητες λαμπάδες και
πασχαλινά είδη, μπλούζες του Συλλόγου και καπέλα,
βιβλία, διακοσμητικά και χειροποίητες κατασκευές,
είδη pet και πολλά - πολλά άλλα!!!  Με αυτόν τον
τρόπο, μαζί με τα πασχαλινά σας ψώνια θα ενισχύ-
σετε το έργο του Συλλόγου και θα βοηθήσετε στη
διαβίωση των ζώων που φροντίζουν. 
Ώρες μπαζάρ: • Παρασκευή 30/3 -> 17:00-21:00
•Σάββατο 31/3 -> 10:00-20:00  • Κυριακή 1/4 ->
10:00-20:00

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ι λόγοι αυτοί εξέλειπαν εδώ
και πάνω από 50 χρόνια, αλ-
λά η κακή συνεννόηση και
αδιαφορία των συναρμόδιων

υπηρεσιών είχαν ως αποτέλεσμα να
παραμένουν εγγεγραμμένα στο χαρ-
τοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονο-
μικών που περνάει στην ΕΤΑΔ και το
Υπερταμείο. Μάλιστα υπήρχε και

σχετική απόφαση παράδοσης του
τότε Υπουργού Οικονομικών αλλά
και απάντηση του Υπουργείου Γε-
ωργίας που ζητούσε να προηγηθεί η
κατεδάφιση του οικισμού Ελληνο-
ρώσων από τον Δήμο, η οποία τελικά
συντελέστηκε στην παρούσα δημο-
τική περίοδο.
Η Δημοτική Αρχή, ενημερώθηκε για

την εκκρεμότητα αυτή με την εκπό-
νηση της διαχειριστικής μελέτης για
το Άλσος και ξεκίνησε την προσπά-
θεια επίλυσης. Λήφθηκε ομόφωνη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, ξεκίνησε η αλληλογραφία και οι
αλλεπάλληλες επαφές με το Υπουρ-
γείο Οικονομικών αλλά και τη Δ/νση
Δασών προκειμένου να πεισθούν οι

αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώ-
σουν τη διαδικασία.
Τελικά με επιμονή ενός και πλέον
έτους, η υπόθεση βρίσκεται στην τε-
λική ευθεία αφού και οι δύο υπηρε-
σίες έχουν ορίσει εκπροσώπους για
την παράδοση και παραλαβή και εκ-
κρεμεί η υπογραφή του σχετικού
πρωτοκόλλου.

Επιστρέφονται από το Υπουργείο
Οικονομικών 71 στρέμματα 
του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας

Ο

Απολογισμός 
Δεκαετίας 

2007 - 2017 του
Δήμου Αμαρουσίου

Το Έργο, τις Διεκδικήσεις
και τις Επιτεύξεις της Διοίκη-
σης του Δήμου Αμαρουσίου

κατά τη δεκαετία 2007 –
2017 από αρχής της ανάλη-

ψης των καθηκόντων της μέ-
χρι σήμερα, καθώς, επίσης,

το όραμα και τα επόμενα βή-
ματα της Διοίκησης για την

πόλη μέχρι την ολοκλήρω-
ση της τρίτης συνεχόμενης
θητείας της, θα παρουσιά-
σει ο Δήμαρχος Αμαρουσί-

ου Γιώργος Πατούλης,
στον Δημόσιο Απολογισμό

του Δήμου.
Ο Δημόσιος Απολογισμός

θα πραγματοποιηθεί τη Δευ-
τέρα 26 Μαρτίου 2018 στις 7

μ.μ. στο κλειστό γυμναστή-
ριο «Σπύρος Λούης» (Βασ.

Όλγας 12, Μαρούσι).

Πασχαλινό Μπαζάρ Φιλοζωικού
Συλλόγου Νέας Φιλαδέλφειας



Στο πλαίσιο των Άγιων Ημε-
ρών του Πάσχα, το ΝΠΔΔ "Δ.
Βικέλας" του Δήμου Κηφι-
σιάς διοργανώνει την Τετάρ-
τη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα:
20:00, την καθιερωμένη Πα-
σχαλινή συναυλία της Μικτής
Χορωδίας του Δήμου με κλα-
σικές και εκκλησιαστικές με-
λωδίες των χορωδών και
μουσικών της Χορωδίας, υπό
τη διεύθυνση του καταξιωμέ-
νου μαέστρου Θανάση Αρβα-
νίτη στον Ιερό Ναό Ευαγγελι-
στρίας Νέα Ερυθραία. (Πα-
τριάρχου Γρηγορίου Ε 15).
Τη Μικτή Χορωδία θα συνο-
δεύσει η δεκαμελής ορχή-
στρα Musica Nova.
Η είσοδος για το κοινό είναι
ελεύθερη.

>>

Πασχαλινή 
συναυλία 
της Μικτής 
Χορωδίας του
Δήμου Κηφισιάς
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χ-ΤΥΠΟΣ

2.130 κιλά χαρτιού συνελέγησαν σε δύο μήνες στις σχολικές μονάδες 

Μεγάλη ανταπόκριση στο Πρόγραμμα 
Ανακύκλωσης του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης

Σε συνεργασία του Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Οι «Φωνές Γυναικών στην Ποίηση»
παρουσιάστηκαν στο Αιγάλεω

Αφιέρωμα στον καταξιωμένο 
ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη

Τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 πλήθος κόσμου παρακολούθησε, σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, την
εκδήλωση «Φωνές Γυναικών στην Ποίηση» στο Πολιτιστικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος», στο πλαί-
σιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου).
Η εναλλαγή των απαγγελιών από τις ποιήτριες κ.κ. Τασούλα Καραγεωργίου, Θεώνη Κοτίνη,
Αθηνά Παπαδάκη, Ειρήνη Ρηνιώτη και Δήμητρα Χριστοδούλου (όλες μέλη της Εταιρείας Συγ-
γραφέων) και των μελοποιημένων ποιημάτων (Λόρκα, Γκάτσος, Ελύτης κ.ά.) από το μουσικό
σχήμα Πορεία Δυτικά κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Το συντονισμό της βρα-
διάς ανέλαβε η κ. Ανθούλα Δανιήλ, Δρ φιλόλογος, κριτικός Λογοτεχνίας.

ύμφωνα με τα πρώτα στοι-
χεία, οι ποσότητες χαρτιού
που συνελέγησαν ήταν

2.130 κιλά τους μήνες Ιανουάριο
και Φεβρουάριο στις σχολικές μο-
νάδες του Δήμου. 
Oι παραπάνω ποσότητες χαρτιού,
αφού παρελήφθησαν, πέρασαν
από όλα τα στάδια επεξεργασίας
(τεμαχισμό – δεματοποίηση-
ανακύκλωση) και στη συνέχεια
προωθήθηκαν σε βιομηχανίες με
σκοπό την παραγωγή νέων προ-
ϊόντων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρό-
γραμμα είναι μια από τις δράσεις
που εντάσσονται στις δημοτικές

πολιτικές «Περιβάλλον- Χωροτα-
ξία- Βιώσιμη Ανάπτυξη» και οι
οποίες θέτουν τις βάσεις για έναν
σύγχρονο πράσινο Δήμο. Πιο
συγκεκριμένα πρόκειται για την
πρώτη συντονισμένη δράση προ-
ώθησης της ανακύκλωσης στα
σχολεία, στο πλαίσιο της οποίας
ένας κάδος τοποθετήθηκε σε κά-
θε σχολική αίθουσα. 
Συνολικά τοποθετήθηκαν 280 κά-
δοι σε όλα τα νηπιαγωγεία, τα δη-
μοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια
του Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης
με στόχο τη διαμόρφωση φιλοπε-
ριβαλλοντικής συνείδησης των
μαθητών.

Σ

Με επιτυχία υλοποιείται το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης  χαρτιού που ξεκίνησε 
ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης, με την υποστήριξη της Κοινότητας των GREEN ANGELS και αφορά
στην οργανωμένη ανακύκλωση σε όλα τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια της πόλης. 

Μάρω Κοντού, η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η
Σάσα Ντάριο, η Μαριάννα Κουράκου,
η Τόνια Καζιάνη, η Ελένη Ροδά, ο Τά-

κης Βουγιουκλάκης, η ανιψιά της Έλλης Λαμ-
πέτη αλλά και οι ανιψιές της Σαπφούς Νοτα-
ρά, ο εγγονός του Ορέστη Μακρή, ο συγγρα-
φέας Γιάννης Ξανθούλης, εκπρόσωπος του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος,
ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ.
Κακλαμάνης, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ και πολλές
άλλες σπουδαίες προσωπικότητες, τίμησαν
τη βραδιά εγκαινίων της έκθεσης γραμματο-
σήμων του Κώστα Σπυριούνη, τη Δευτέρα 12
Μαρτίου. Στο πλαίσιο του αφιερώματος στον
Κώστα Σπυριούνη έγιναν άλλες δυο εκδηλώ-
σεις, την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Μαρτίου,
όπου το Αμφιθέατρο του Δήμου Παπάγου –
Χολαργού κατακλείστηκε από κόσμο που ήρ-
θε να θαυμάσει τα εξαιρετικά έργα του.
Επιπλέον μαθητές των σχολείων του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού είχαν την ευκαιρία να

θαυμάσουν την έκθεση των έργων του Κώ-
στα Σπυριούνη, αλλά και να συνομιλήσουν με
τον ίδιο. 
Στις εκδηλώσεις προβλήθηκε για πρώτη φο-
ρά ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κο-
ροδήμου, ο οποίος το επιμελήθηκε ειδικά για
αυτό το αφιέρωμα.

Έλληνες ηθοποιοί, μουσικοί και ερμηνευτές ζωντάνεψαν στο
Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού, μέσα από το τριήμερο
αφιέρωμα στον καταξιωμένο ζωγράφο, Κώστα Σπυριούνη.

Η

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργου, 

η Πρόεδρος των ΕΛΤΑ και ο Κ. Σπυριούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 141
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    
Πληροφορίες: Γράτσου Μαρία                                              
Αρ. Τηλεφώνου  :2132006480                                                
Αρ. τηλεομοιότυπου  : 21055571273
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο : gratsou.m@gmail.com   

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ:  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη του:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ασπρόπυργος, 22 Mαρτίου  2018

Αρ. πρωτ.: 7626                                           

• Τις δ/ξεις του άρθρου194 του Ν.
3463/2006 με τίτλο: «Νέος  Κώδικας
Δήμων & Κοινοτήτων.
• Τις δ/ξεις του  Π/Δτος 270/1981,
(ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).
•  Τις δ/ξεις του  Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
Επαναπροκηρύσσει   δημοπρασία
για  τη: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙ-
ΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟ-
ΠΥΡΓΟΥ». 
Το μίσθιο πρέπει να είναι ισόγειο
κατάστημα, να  βρίσκεται σε περιο-
χή προσβάσιμη για το σύνολο των
δημοτών, εγγύς των Κεντρικών
Υπηρεσιών  του Δήμου και εντός
του ιστορικού κέντρου του  Δήμου
Ασπροπύργου, να διαθέτει δύο χώ-
ρους τουλάχιστον 100 τ.μ. και 50
τ.μ. αντίστοιχα. Το προς μίσθωση
ακίνητο θα πρέπει να είναι έτοιμο
προς χρήση. Υπάρχει εξασφαλι-
σμένη πίστωση στον κωδικό
15.6232.000, του προϋπολογισμού
του Δήμου. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδη-
λώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία

πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευ-
ση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος απο-
στέλλονται στην αρμόδια δημοτική
υπηρεσία, στη διεύθυνση που ανα-
φέρεται παρακάτω, και παραδίδον-
ται στη συνέχεια στην αρμόδια επι-
τροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81,
η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει
περί της καταλληλότητας των προ-
σφερομένων ακινήτων και περί του
αν ταύτα πληρούν τους όρους της
οικείας διακηρύξεως, συντασσομέ-
νης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα
(10) ημερών από της λήψεως των
προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού
ενός ακινήτου  αιτιολογούνται
επαρκώς στην έκθεση. Πληροφο-
ρίες και αντίγραφα της διακήρυξης
της δημοπρασίας παρέχονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Ασπροπύργου, αρμόδια: Γράτσου
Μαρία, διεύθυνση  Αθανασίου Διά-
κου & Σαλαμίνος, Τηλέφωνο
21320064080.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 



ριάντα δύο επιχειρηματικές
προτάσεις προκρίθηκαν
προκειμένου να προχωρή-

σουν στο δεύτερο στάδιο του Προ-
γράμματος για την παρακολούθη-
ση δύο Εργαστηρίων Επιχειρημα-
τικότητας, με σκοπό την εκπαίδευ-
ση, στην παρουσίαση ιδεών, τη διε-
ρεύνηση συνεργασιών μεταξύ των
νεοφυών σχημάτων και τη διαλογι-
κή συζήτηση με μέντορες. 
Το πρώτο διήμερο Εργαστήριο
Επιχειρηματικότητας θα διεξαχθεί

στις 27 & 28 Μαρτίου 2018, στην
αίθουσα  «Σ. Βόλκος» στο Δημαρ-
χείο της Κηφισιάς.
Οι επιχειρηματικές προτάσεις που
κατατέθηκαν αφορούν τις παρακά-
τω θεματικές ενότητες:
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ):  επτά (7)
•Δημιουργική Βιομηχανία: εννιά (9)
•Αγροδιατροφή: τέσσερα (4)
•Υγεία: Πέντε (5)
•Ενέργεια: δύο (2)
•Εκπαίδευση / Συμβουλευτική: δύο (2)

•Αυτοματισμός: μία (1)
•Περιβάλλον: μία (1)
•Εστίαση: μία (1).

Με την ολοκλήρωση των επιχειρη-
ματικών εργαστηρίων οι ομάδες θα
έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα
για την παρουσίαση των επιχειρη-
ματικών τους ιδεών στην εκδήλω-
ση που θα πραγματοποιηθεί το
Μάιο, με στόχο την πρόκρισή τους
στην επόμενη φάση του Προγράμ-
ματος.

>>

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  

Στις 10 και 11
Μαΐου στην

Αθήνα το κοινό
συνέδριο 

ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ
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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χ-ΤΥΠΟΣ

υνεχίζουν κανονικά την εργασία τους του-
λάχιστον μέχρι την 8η Μαΐου 2018 οι συμ-
βασιούχοι καθαριότητας  του Πολιτιστικού

και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίας
Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ), μετά τη δεύτερη ανα-
βολή της  εκδίκασης  των Ασφαλιστικών Μέ-
τρων, με παράταση ισχύος της  προσωρινής
διαταγής, βάσει της οποίας παρέχουν την ερ-

γασία τους από τον Οκτώβριο 2017.  
Έτσι, συνεχίζουν να εργάζονται και να φροντί-
ζουν για την καθαριότητα και την υγιεινή  όλων
των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσε-
ων του Οργανισμού ( Αθλητικά Κέντρα οδού Νό-
του και Κοντοπεύκου, αίθουσες Γυμναστικής
οδών Παπαρηγοπούλου και Ανδρούτσου, Ερ-
γαστήρια Τέχνης, Δημοτικό Ωδείο κ.α.).

Προκρίθηκαν 32 επιχειρηματικές 
προτάσεις στο πρόγραμμα Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας του Δήμου Κηφισιάς

Τη διοργάνωση του κοινού
διήμερου συνεδρίου της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της

Ένωσης Περιφερειών Ελ-
λάδας (ΕΝΠΕ) τον προσεχή

Μάιο στην Αττική, εισηγεί-
ται στα διοικητικά συμβού-

λια των δύο ενώσεων η Ορ-
γανωτική Επιτροπή ΚΕΔΕ –
ΕΝΠΕ η οποία συνεδρίασε

στα γραφεία της ΚΕΔΕ.
Ειδικότερα, προτάθηκε το
κοινό συνέδριο να διεξαχ-

θεί στις 10 και 11 Μαΐου στο
ξενοδοχείο Caravel στην

Αθήνα. 
Κεντρικό θέμα θα είναι «Η

μεταρρύθμιση του κρά-
τους. Τοπική και Περιφερει-

ακή ανάπτυξη».  

T

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος, διευρύνει την ομάδα διοίκησης και ορίζει ειδικό εντεταλμένο
δημοτικό σύμβουλο με αρμοδιότητα την λειτουργία των ΚΑΠΗ, τον Δημήτρη Τσεκούρα.
Ο κ. Τσεκούρας, από τους πλέον έμπειρους δημοτικούς συμβούλους της πόλης, θα ενισχύσει με τη δράση του την
άκρως δραστήρια διοίκηση του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας, στο τιμόνι του οποίου
παραμένει η Χρύσα Αγγελοπούλου – Λοβάτι.
Να σημειωθεί ότι όλοι οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι όπως και οι πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών του Δή-
μου προσφέρουν αμισθί τις υπηρεσίες τους στην πόλη.

Το πρώτο διήμερο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας θα διεξαχθεί στις 27 & 28 Μαρτίου 2018

Συνεχίζουν την εργασία τους 
οι συμβασιούχες καθαρίστριες του ΠΑΟΔΑΠ

Σ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από νέους που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» ολοκληρώ-
θηκε το πρώτο στάδιο του Β΄ κύκλου  του προγράμματος Νεανικής Επιχειρηματικό-
τητας του Δήμου Κηφισιάς, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ε.Β.Ε.Α.

πογράφηκε στις 16 Μαρτίου  η
σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Αγίας Παρασκευής και της ανα-

δόχου εταιρείας, μετά από διαγωνι-
σμό, για την ανακατασκευή των χώ-
ρων υγιεινής (τουαλετών) του 1ου και
των 5ου - 11ου (ΧΕΛΜΕΙΩΝ) Δημοτι-
κών Σχολείων,  που χρηματοδοτείται
από ίδιους πόρους του Δήμου.  
Το έργο θα αναβαθμίσει τις συνθήκες
ασφάλειας και υγιεινής και την αισθη-
τική των χώρων στις τουαλέτες των
σχολείων  και  θα συμβάλλει στη βελ-

τίωση του σχολικού περιβάλλοντος και
της καθημερινότητας των μαθητών.
Σημειώνουμε ότι εντός του Απριλίου
θα γίνουν επίσης το έργο ανακατα-
σκευής των αύλειων χώρων  του 4ου
και  του 9ου Δημοτικών Σχολείων
όπως και το έργο τοποθέτησης χλοο-
τάπητα στα γήπεδα 5Χ5 του  7ου  και
του 9ου Δημοτικών Σχολείων, που
χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμ-
ματεία Αθλητισμού μέσω προγραμμα-
τικής σύμβασης με το Δήμο Αγίας Πα-
ρασκευής. 

Y

Ο Δημήτρης Τσεκούρας εντεταλμένος δημοτικός 
σύμβουλος για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Στη «γραμμή εκκίνησης» η ανακατασκευή των 
χώρων υγιεινής δημοτικών σχολείων της Αγ. Παρασκευής 



Ολοκληρώθηκαν οι
δωρεάν μετρήσεις
οστικής μάζας στο
Δήμο Ελληνικού -
Αργυρούπολης
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ε εξέλιξη είναι η λειτουργική
και αισθητική αναβάθμιση
των οδών Λεωχάρους, Μιλ-
τιάδου και Χαβρίου, στις

οποίες προχωρά η δαπεδόστρωση
με κυβόλιθους, ο εκσυγχρονισμός
των δικτύων αποχέτευσης, ηλε-
κτροδότησης και η εγκατάσταση
υποδομών internet. Τα έργα θα συ-
νεχιστούν τμηματικά σε δεκαεννέα

(19) δρόμους του Εμπορικού Τρι-
γώνου, ενώ οκτώ από τους 19 δρό-
μους που θα ανακατασκευαστούν
είναι ήδη πεζόδρομοι (Μιλτιάδου,
Σκουζέ, Καλαμιώτου, Ευαγγελι-
στρίας, Κλειτίου, Ρόμβης, Θησέως
και Αγίου Μάρκου).
Στο δίκτυο πεζοδρόμων δεν επιτρέ-
πεται η στάθμευση τροχοφόρων. Η
συνεργασία καταστηματαρχών, πο-

λιτών και επισκεπτών ,για την τήρη-
ση των κανόνων στάθμευσης και
διέλευσης, είναι κρίσιμη για την τα-
χύτερη δυνατή παράδοση του έρ-
γου στους πολίτες της Αθήνας και
βέβαια την ουσιαστική μετατροπή
του, σε μια περιοχή φιλική στους
πεζούς. Για τον σκοπό αυτό, η δη-
μοτική αστυνομία, με την καθημερι-
νή παρουσία της στην περιοχή, εν-

τείνει τις προσπάθειες για την απο-
τροπή της παράνομης στάθμευσης
και την απελευθέρωση του δημόσι-
ου χώρου, επιβάλλοντας αυστηρά
πρόστιμα στους παραβάτες. Υπεν-
θυμίζεται επίσης ότι οι ώρες φορ-
τοεκφόρτωσης που ισχύουν για
τους επαγγελματίες της περιοχής
είναι 07.00 έως 10.30 και από 14.30
έως 17.30.

Ο ΔήΜΑΡΧΟΣ Αγίων Αναργύρων – Καματερού Νίκος Σαράντης συνο-
δευόμενος από Αντιδημάρχους και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου επι-
σκέφθηκαν το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού, το 8ο Δημοτικό Σχολείο
Καματερού και το 2ο Γυμνάσιο Καματερού και σε συνεργασία με τις Δι-
ευθύνσεις των Σχολείων και τους Συλλόγους Γονέων εξέτασαν τις ανάγ-
κες του σχολείου για τη συντήρηση των υποδομών του.
Στόχος αυτών των επισκέψεων του Δημάρχου που συνεχίζονται στα
σχολεία του Δήμου είναι η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, της λει-
τουργικότητας και της ασφάλειας των σχολικών χώρων σε όλες τις βαθ-
μίδες της εκπαίδευσης στους Αγίους Αναργύρους και στο Καματερό. 

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού &
Περιβάλλοντος του Δήμου Αγ. Δημητρίου,
σε συνεργασία με το σύλλογο κλασσικού
αθλητισμού Ο.Φ.Κ.Α ΟΔΥΣΣΕΑΣ προσφέρει
ΔΩΡΕΑΝ προετοιμασία σε Δημότες, υπο-
ψηφίους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Στρα-
τιωτικών σχολών και ΤΕΦΑΑ. Υποβολή αιτή-
σεων έως 31/3/2018 στα γραφεία του
ΟΠΑΠ.  Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσε-
ων θα τηρηθεί σειρά με κοινωνικά κριτήρια. 
Πληροφορίες: Τηλ. 2109760505,
2109733370. • E-mail: opap@dad.gr

Σ

την Ηλιούπολη  διενεργείται
η δεύτερη φάση κοπής των
κουκουλιών της πιτυοκάμπης

μετά την πρώτη φάση του ψεκασμού
που ολοκληρώθηκε το Φθινόπωρο.
Η κοπή διενεργήθηκε στο Γκαράζ
του Δήμου (Άνω Ηλιούπολη) και στο
σχολείο παραπλεύρως, στο 5ο Δη-
μοτικό, στο 4ο Γυμνάσιο, στον Σύλ-
λογο Οδηγών, στο 2ο Γυμνάσιο, στο
11ο Δημοτικό, στο 17ο Δημοτικό,
στο Άλσος Κέκρωπος & Λυσίου, στο
τρίγωνο της οδού Σικελιανού, στο
2ο Νηπιαγωγείο, στο 7ο Νηπιαγω-

γείο και στο ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες».
Σημειώνουμε ότι ο Δήμος υποστη-
ρίζει τεχνικά τους κατοίκους που
εκτελούν καθαρισμούς στα δέντρα
των πεζοδρομίων τους, οι οποίοι
βάση του νόμου γίνονται με δική
τους ευθύνη και με άδεια από το
Δασαρχείο.
Η αφαίρεση των κουκουλιών από τα
δέντρα κρίνεται αναγκαία καθώς οι
ψεκασμοί που διενεργούνται από
τον Δήμο Ηλιούπολης στην πρώτη
φάση καθαρισμού γίνονται με ψεκα-
στικά χαμηλής πίεσης και με βιολο-

γικό σκεύασμα λαμβάνονται όλα τα
μέτρα προστασίας για τους πολίτες
και ως εκ τούτου είναι περιορισμέ-
νης αποτελεσματικότητας.
Σύμφωνα με τις οδηγίες των επιστη-
μόνων μετά από αυτοψίες που έγι-
ναν, μετά τον ψεκασμό, απαιτείται
και δεύτερη επέμβαση με κοπή και
ο Δήμος Ηλιούπολης προχώρησε
και σε καθαρισμό για να εξαλείψει
εντελώς τους κινδύνους δερματικών
αλλεργιών και να προσφέρει στους
πολίτες ένα όσο το δυνατό πιο
ασφαλές περιβάλλον.

Τους τελευταίους έντεκα μήνες ο δήμος Αθηναίων έχει παραδώσει στους πεζούς εννέα πεζόδρομους,
που έως πρότινος παρέμεναν πεζόδρομοι μόνο στα χαρτιά. Πρόκειται για τις οδούς Βύσσης, Καϊρη,
Αγάθωνος, Αβραμιώτου, Καρόρη, Πολυκλείτου, Βλαχάβα, Χρυσοσπηλιωτίσσης και Νικίου.

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης στα πλαίσια
εφαρμογής  προγραμμά-
των προληπτικού χαρακτή-
ρα  σε συνεργασία με το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων, διορ-
γάνωσε από 5  έως 9 Μαρτί-
ου 2018 δωρεάν μέτρηση
οστικής πυκνότητας, με
στόχο  τη πρόληψη και την
διάγνωση προβλημάτων
που σχετίζονται με την
οστεοπόρωση.
Εξετάσθηκε ένας μεγάλος
αριθμός κατοίκων του Δή-
μου, περίπου 220  και σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα
οι 170 βρέθηκαν να πά-
σχουν από οστεοπενία, 47
από οστεοπόρωση και μόνο
3 από βαριάς μορφής οστε-
οπόρωση.

>> Δήμος Αγ. Δημητρίου
Επίσκεψη του Δημάρχου 
Καματερού σε σχολεία της 
πόλης για θέματα συντήρησης 
και βελτίωσης υποδομών

Δωρεάν προετοιμασία
μαθητών για ΤΕΦΑΑ και
στρατιωτικές σχολές

Κοπή των κουκουλιών της πιτυοκάμπης στην Ηλιούπολη

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Σ

Σε τρίγωνο – πρότυπο μετατρέπεται, μέρα
με τη μέρα, το Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας

Σε εξέλιξη οι εργασίες αντιμετώπισης
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Σε 10.676.400 ευρώ ανέρχεται 
η συνολική χρηματοδότηση του έργου

ο Περιφερειακό Συμβούλιο Ατ-
τικής, μετά από εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου

Τομέα Αθηνών, Γιώργου Καραμέ-
ρου, ενέκρινε πρόσθετη δαπάνη
4.352.400€ αυξάνοντας σε
10.676.400€ τη συνολική χρηματο-
δότηση του έργου διευθέτησης του
ρέματος Σαπφούς στο Μαρούσι. 
Η αναμόρφωση του προϋπολογι-
σμού προέκυψε μετά την επανυπο-
βολή από το Δήμο, τον περασμένο
Δεκέμβριο, της οριστικής- διορθω-
μένης μελέτης, καθώς η αρχική είχε
ελλείψεις που αντιμετωπίστηκαν με
τη συνεργασία των τεχνικών υπηρε-
σιών της Περιφέρειας και του Δήμου

Αμαρουσίου.  Με τη διευθέτηση του
ρέματος Σαπφούς η συνολική χρη-
ματοδότηση της Περιφέρειας Αττι-
κής για έργα στο Μαρούσι ανέρχε-
ται στο ποσό των 20.975.823€. 
Επισημαίνεται ότι με ίδιους πόρους
χρηματοδοτούνται αντιπλημμυρικά
έργα στις περιοχές Στούντιο Α, Ψα-
λίδι και Νέα Λέσβος (σε εξέλιξη), κα-
θώς και σε Πολύδροσο και Άγιο Θω-
μά (δημοπρατημένα). Υπό δημοπρά-
τηση είναι η αποπεράτωση του πο-
λυχώρου πολιτισμού του Ιερού Να-
ού Αγίων Αναργύρων, ενώ έχει εν-
ταχθεί στο πρόγραμμα έργων η κα-
τασκευή βρεφονηπιακού σταθμού
στο Ψαλίδι. 

κ. Θωμάκος, για το Δήμο Κηφισιάς,
εξέφρασε την επιθυμία για άμεση
επέκταση του δικτύου φυσικού αερί-
ου και εγκατάσταση των απαραίτη-

των υποστηρικτών δομών, αναφέροντας: «Στο-
χεύουμε από κοινού στη διείσδυση του φυσι-
κού αερίου σε όλο και περισσότερες δημόσιες
και οικιακές εγκαταστάσεις του Δήμου. Σήμε-
ρα, το δίκτυο φυσικού αερίου εκτείνεται σε 160
χιλιόμετρα και τροφοδοτεί πάνω από 7000 νοι-
κοκυριά.
Οι στόχοι, λοιπόν, είναι πρακτικά: η αύξηση των
συνδέσεων στους κεντρικούς αγωγούς φυσι-
κού αερίου στο υπάρχον δίκτυο, ώστε να αυξη-
θεί και ο αριθμός των νοικοκυριών που απο-
λαμβάνουν τα οικονομικά και ενεργειακά οφέ-

λη του φυσικού αερίου, και η επέκταση του δι-
κτύου, ώστε να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανό-
μενες ανάγκες».
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Γ. Θωμάκος τόνι-
σε την περιβαλλοντική και οικονομική διά-
σταση των ωφελειών της χρήσης φυσικού
αερίου για τα νοικοκυριά και τους επαγγελ-
ματίες του Δήμου, εκφράζοντας τη στήριξη
της Τοπικής Αρχής στην ανάπτυξη των σχε-
τιζόμενων υποδομών.
Με τη σειρά του ο κ. Παπακώστας δεσμεύτηκε
για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο αξιόπι-
στη διανομή φυσικού αερίου στο Δήμο Κηφι-
σιάς, ώστε φορείς και καταναλωτές να απο-
λαμβάνουν άμεσα τα οικονομικά και περιβαλ-
λοντικά οφέλη του φυσικού αερίου.

>>

#This_is_not_fake_
news: Μια νέα 

διαδικτυακή 
καμπάνια από την

Περιφέρεια Αττικής
Μια νέα διαδικτυακή εκστρα-

τεία με τίτλο
#This_is_not_fake_news – 1.

Ανάπλαση Φαληρικού Όρ-
μου ξεκίνησε η Περιφέρεια

Αττικής για την ενημέρωση
των πολιτών σχετικά με τα
έργα υποδομής που υλο-

ποιούνται.
Στόχος της διαδικτυακής

εκστρατείας είναι η αδιαμε-
σολάβητη ενημέρωση των

πολιτών.
Τα έργα αφορούν στη βελ-

τίωση της καθημερινότητας,
κρίσιμα έργα υποδομής, που
είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε
είναι σε εξέλιξη, και τα οποία
αλλάζουν ριζικά το πρόσωπο

της Αττικής.

O

T

Την επέκταση του δικτύου φυσικού 
αερίου ζητά ο Δήμαρχος Κηφισιάς

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Γ. Θωμάκος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις

της ΕΔΑ Αττικής και σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑ, 

κ. Δ. Παπακώστα και των στελεχών κ.κ. Σ. Γρίβα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) και

Α. Τόσιο (Εμπορικός Διευθυντής), ενημερώθηκε για τις δραστηριότη-

τες και τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας για το λεκανοπέδιο Αττικής.

Συνεργασία Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής και Δήμου 

Αναβαθμίζονται οι παιδικές χαρές της Αγίας Παρασκευής

Προς δημοπράτηση το 
έργο διευθέτησης του ρέματος 
Σαπφούς στο Μαρούσι

Με 234.000 ευρώ για την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών της πόλης θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος
Αγίας Παρασκευής το 2018 από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του
Υπουργείου Εσωτερικών. Ακόμη, εντός του 2018 ο Δήμος θα χρηματοδοτηθεί με 220.100 ευρώ για τη
συντήρηση σχολικών κτηρίων και 145.000 ευρώ για την προμήθεια νέων μηχανημάτων έργου καθώς
και εξαρτημάτων, από αντίστοιχες δράσεις του ιδίου Προγράμματος.
Στόχοι του προγράμματος που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, 
η βελτίωση των υποδομών, η αύξηση της απασχόλησης και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
Δήμων. Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης.
Για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις του προγράμματος, όπως οι παραπάνω, εκδίδονται προ-
σκλήσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών στις οποίες εξειδικεύονται οι στόχοι, οι όροι, το ύψος των
χρηματοδοτήσεων, οι διαδικασίες ένταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.



ρόκειται για ένα από τα 212
Κέντρα Κοινότητας, που
λειτουργούν σε ολόκληρη
τη χώρα, και εντάσσονται

σε έναν ευρύτερο κυβερνητικό σχε-
διασμό για την ενίσχυση του κοινωνι-
κού κράτους.
Το Κέντρο Κοινότητας ξεκίνησε τη λει-
τουργία του στις 20/03/2017. Έως σή-
μερα έχει εξυπηρετήσει περίπου 1268
άτομα. Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγ-
κες της κοινότητας παρέχονται υπη-
ρεσίες που αφορούν την υποδοχή,
ενημέρωση και υποστήριξη των πολι-
τών καθώς επίσης και Δικτύωση με
Υπηρεσίες και Φορείς Κοινωνικής Προ-
στασίας.

Θεανώ Φωτίου: 

«Η πρόνοια αφορά όλο τον 

όλο τον πληθυσμό. Δεν αφορά

μόνο τους ευάλωτους»
Κατά την τελετή των εγκαινίων η
Υπουργός απηύθυνε σύντομο χαιρετι-
σμό, όπου μεταξύ άλλων τόνισε: «Δια-
πιστώσαμε στο υπουργείο πως η πρό-
νοια δεν ήταν σχεδιασμένη από το
κράτος. Δεν ήταν αυτό κοινωνική πο-
λιτική. Για αυτό τον λόγο η σημερινή
κυβέρνηση ενισχύει τον προϋπολογι-
σμό της πρόνοιας. Η πρόνοια αφορά
όλο τον όλο τον πληθυσμό. Δεν αφο-
ρά μόνο τους ευάλωτους. Δεν αφορά
μόνο τους φτωχούς. Αφορά το παιδί
όλων των οικογενειών. Αφορά τους αν-
θρώπους με κινητικά και άλλα προ-
βλήματα. Αφορά τους ηλικιωμένους.
Το κράτος πρέπει λοιπόν να νοιαστεί
για όλα αυτά. Η ανάγκη μάς έκανε να
σκεφθούμε ένα ψηφιακό σύστημα

για να μπορέσουμε να κάνουμε προ-
νοιακές πολιτικές και έτσι ιδρύσαμε
τα Κέντρα Κοινότητας τα οποία θεω-
ρούμε σαν παιδιά μας στο Υπουρ-
γείο. Κάθε κοινότητα που ιδρύεται,
καταργείται η γραφειοκρατία από τη
μια, και από την άλλη οι πελατειακές
σχέσεις και η διαφθορά. Το Κέντρο
Κοινότητας -το οποίο λειτουργούν
υπάλληλοι που έχουν διορισθεί μέ-
σω ΑΣΕΠ- είναι ένα ηλεκτρονικό σύ-
στημα όπου συνδέει όλες τις βάσεις

δεδομένων του κράτους για πρώτη
φορά, με αποτέλεσμα να γνωρίζετε
πηγαίνοντας στον δήμο και στο αρ-
μόδιο κέντρο, τα δικαιώματά σας. Ο
πολίτης, με τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ
του, μπορεί να ενημερώνεται καθη-
μερινά για τα δικαιώματά του, για τα
επιδόματα που δικαιούται, τις δυνα-
τότητες εργασίας, με  ισονομία,
αξιοπρέπεια και διαφάνεια. Είναι ο
κορμός της κοινωνικής προστασίας
του κράτους.» 

Το Κέντρο Κοινότητας του 
Δήμου Βύρωνα είναι πια γεγονός!
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Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βύρωνα εγκαινίασε την Τετάρτη 14 Μαρτίου η Αναπληρώτρια
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου. 

Την τελετή των εγκαινίων έκανε η Υπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου

Ο Δήμος Γαλατσίου ενημερώνει ότι σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν.
4512/2018(ΦΕΚ Α 5/17-01-2018 & Α’ 8/23-1-
2018) από 01/03/2018 μπορούν να προσέρ-
χονται στο Κέντρο Κοινότητας Γαλατσίου
(Γ.Βάσσου 5 και Αγ. Γλυκερίας 22) οι πολίτες
οι οποίοι θέλουν να αιτηθούν για πρώτη φορά
επίδομα αναπηρίας.

Δικαιολογητικά  που απαιτούνται:
•Να γνωρίζουν τον  ΑΜΚΑ τους.
•Την αστυνομική  ταυτότητα (ή διαβατήριο
σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους).
•Φωτοτυπία του ΙΒΑΝ ( τραπεζικού λογα-
ριασμού) στον οποίο ο αιτών/αιτούσα να εί-
ναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρ-

τήτως σειράς).
•Προσοχή: οι νέοι αιτούντες δεν πρέπει ούτε
να έχουν κλείσει ραντεβού σε γιατρό προκει-
μένου να συνταχθεί ο εισηγητικός φάκελος
για το ΚΕΠΑ, ούτε να έχουν προχωρήσει ήδη
σε πιστοποίηση της αναπηρίας τους από τα
ΚΕΠΑ.
•Για τους παλιούς δικαιούχους προνοιακών
επιδομάτων εάν ένα άτομο με αναπηρία ελάμ-
βανε στο παρελθόν Προνοιακό επίδομα ανα-
πηρίας, αλλά η περίοδος χορήγησης του έχει
ΛΗΞΕΙ και ΔΕΝ διαθέτει αυτή τη στιγμή πιστο-
ποίηση ΚΕΠΑ σε ισχύ ή ΔΕΝ έχει έτοιμο ειση-
γητικό φάκελο από ιατρό, τότε θεωρείται
ΝΕΑ περίπτωση και μπορεί να απευθυνθεί
στο Κέντρο Κοινότητας, ώστε να υποβάλλει

αίτηση στον ΟΠΕΚΑ μέσω του Κέντρου Κοι-
νότητας.
•Οι εντασσόμενοι στη νέα πιλοτική διαδικα-
σία απαλλάσσονται της καταβολής του παρα-
βόλου των 46,14 € για την πρωτοβάθμια εξέ-
τασή τους από Υγειονομική Επιτροπή των
ΚΕΠΑ και αυτό ανεξάρτητα από άλλες προ-
ϋποθέσεις.
Αιτήσεις για τα επιδόματα γίνονται δεκτές στο
Κέντρο Κοινότητας και στα κεντρικά του
ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) Πατησίων 30.
Η λήξη του πιλοτικού προγράμματος θα είναι
η 30η Ιουνίου 2018.
Επιπλέον πληροφορίες στο Κέντρο Κοινότη-
τας Γαλατσίου, Γ.Βάσσου 5, τηλ. 210 2222011,
είτε στην ιστοσελίδα www.opeka.gr. 

Πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών επιδομάτων στο ΓαλάτσιΠιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών επιδομάτων στο Γαλάτσι

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Γρηγόρης Κατωπόδης: 

«Προτεραιότητα της 

Δημοτικής Αρχής είναι να

σταθεί αρωγός στο έργο της

Κοινωνικής Πολιτικής»
Παράλληλα, ο Δήμαρχος Βύρωνα,
Γρηγόρης Κατωπόδης, επεσήμανε
τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι
σήμερα από τη Δημοτική Αρχή για
την ανακούφιση των ευπαθών ομά-
δων της πόλης. Πιο συγκεκριμένα,
ανέφερε σχετικά: «Δημιουργήσαμε
τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
από την αρχή και κυρίως, την ενι-
σχύσαμε με ανθρώπους που διαθέ-
τουν τις ικανότητες, τη διάθεση να
προσφέρουν και την αγάπη απέ-
ναντι στους ανθρώπους που χρει-
άζονται τη βοήθειά μας. Τα Κέντρα
Κοινότητας, τα εγκαίνια των οποίων
πραγματοποιούμε σήμερα, είναι
ένα καινοτόμο πρόγραμμα που ορ-
γανώνει την κοινωνική υπηρεσία με
τη βοήθεια της τεχνολογίας, με
απώτερο σκοπό να φθάσουμε στα
επίπεδα μιας προηγμένης χώρας
που θα στηρίζει με όλους τους τρό-
πους και σε κάθε επίπεδο όλους
όσους έχουν ανάγκη.»



ι   Δήμοι που βρέθηκαν στην
πρώτη τριάδα της κατάτα-
ξης συγκεντρώνοντας τις

υψηλότερες βαθμολογίες, είναι οι
Δήμοι Αιγάλεω, Μήλου και Αμα-
ρουσίου.
Ακολούθησαν οι Δήμοι: Φυλής, Πα-
πάγου-Χολαργού, Αγ. Δημητρίου, Π.
Φαλήρου, Αγρινίου, Θεσσαλονίκης,
Πύλου-Νέστορος, Καλλιθέας, Λάρι-
σας, Αγ. Αναργύρων-Καματερού,
Αγιάς, Ηγουμενίτσας, Γαλατσίου,
Ζωγράφου, Ελασσόνας, Τρίπολης,
Θέρμης, Χαλκίδας, Μυκόνου και Κη-
φισιάς.
Κατά την τελετή απονομής ο κ. Πα-
τούλης συνεχάρη όλους τους Δή-
μους που διακρίθηκαν και επισήμανε
πως «η θεσμική ενίσχυση της τοπι-
κής διακυβέρνησης στην Ελλάδα
απαιτεί μία ουσιαστική μεταρρύθμι-
ση στη λειτουργία του Κράτους.
Απαιτεί αποκέντρωση». 
Η Δράση που υλοποιήθηκε στους
ελληνικούς Δήμους εντάσσεται στο

κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Συμβουλίου της
Ευρώπης με τίτλο «Τεχνική βοήθεια
για την θεσμική ενδυνάμωση της το-
πικής αυτοδιοίκησης».
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε με
πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και με την ενεργό συμμετοχή
της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η συγκεκριμένη δράση στην Ελλά-
δα ξεκίνησε τον Μάιο του 2017 και
ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του
2018, με φορείς υλοποίησης το Κέν-
τρο Εμπειρογνωμοσίας για τις Με-
ταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση του Συμβουλίου της Ευρώπης,
και  το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης της ΚΕΔΕ. 
Συνολικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον

για συμμετοχή στη διαδικασία 45 Δή-
μοι από τους οποίους οι 23 υπέβα-
λαν φάκελο συμμετοχής.  
Στο χαιρετισμό του ο κ. Πατούλης
επισήμανε πως «Η Ελλάδα έχει
ανάγκη όχι τόσο τα χρήματα των δα-
νειστών της, αλλά ένα νέο μοντέλο
διακυβέρνησης, με στόχο αφενός
την προώθηση της τοπικής ανάπτυ-
ξης και αφετέρου, την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής κι αλληλεγ-
γύης» και πρόσθεσε χαρακτηριστι-
κά: «Χρειάζεται μια ριζική αναδιανο-
μή εξουσιών, αρμοδιοτήτων κι ευθυ-
νών, με ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση
η οποία είναι έτοιμη να αναλάβει τις
ευθύνες της και να συμβάλλει με τις
θέσεις και τις προτάσεις της, στην
εθνική προσπάθεια για την αναπτυ-
ξιακή αναγέννηση της χώρας».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ανα-
φέρθηκε στην ανάγκη εφαρμογής
ενός μοντέλου διακυβέρνησης, στο
οποίο η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έχει
διοικητική αυτοτέλεια και οικονομική

ανεξαρτησία και επισήμανε πως οι
πολίτες θα πρέπει να έχουν ενεργό
ρόλο και συμμετοχή στην προσπά-
θεια της χώρας για ανάκαμψη. 
Σκοπός της δράσης ήταν να ανα-
γνωρίσει και να πιστοποιήσει τους
δήμους που επέτυχαν ένα υψηλό
επίπεδο διακυβέρνησης σύμφωνα
με τις 12 ευρωπαϊκές αρχές χρη-
στής διακυβέρνησης του Συμβου-
λίου της Ευρώπης.
Το επίπεδο της διακυβέρνησης
εκτιμήθηκε μέσω της διαδικασίας
της συγκριτικής αξιολόγησης .
Υπήρξαν τρία επίπεδα. Η ενότητα
αυτο-αξιολόγησης, όπου οι δήμοι
κλήθηκαν να προσδιορίσουν το επί-
πεδο ωριμότητάς τους για κάθε
Αρχή, δεύτερη ενότητα που προ-
έβλεπε ερωτηματολόγια απευθυ-
νόμενα στους πολίτες και η τρίτη
ενότητα, η οποία προέβλεπε ερω-
τηματολόγια απευθυνόμενα στο
προσωπικό και στις δομές των
Δήμων. 

α πιστοποιητικά εσωτερικών επιθεωρητών ποιότητας
ISO 9001: 2015 και ΕΛΟΤ 1429: 2008 παρέδωσε στην
ομάδα ποιότητας του Δήμου Αμαρουσίου ο Δήμαρχος

Γιώργος Πατούλης, σε συνέχεια της θεωρητικής και πρακτι-
κής εκπαίδευσης εσωτερικών επιθεωρήσεων που διεξήχθη-
σαν στο σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2018.
Στον χαιρετισμό του προς τους εργαζομένους στην τελετή πα-
ράδοσης των 13 πιστοποιητικών εσωτερικών επιθεωρητών ποι-
ότητας ο κ. Πατούλης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «Ο εσωτε-
ρικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος σε επίπεδο λειτουργίας
του Δήμου αλλά και εποικοδομητικός.».
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Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης απένειμε τα Σήματα Αριστείας Χρηστής Διακυβέρνησης σε 23 Δήμους της χώρας, κατά τη 
διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας σε
συνεργασία με το Κέντρο Εμπειρογνωσίας για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

T

Στην πρώτη τριάδα της κατάταξης οι Δήμοι Αιγάλεω, Μήλου και Αμαρουσίου

Πιστοποιητικά Εσωτερικών
Επιθεωρητών Ποιότητας 
παρέδωσε στην ομάδα 
ποιότητας του Δήμου 
ο Δήμαρχος Αμαρουσίου

Απονομή Σημάτων Αριστείας 
Χρηστής Διακυβέρνησης σε 23 Δήμους 



Δήμος Αγίων Αναργύρων
– Καματερού
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Δράση εξωραϊσμού της Πλα-
τείας Κοκκινοπούλου υλοποι-
ήθηκε την Πέμπτη 15 Μαρτί-
ου από τη Διεύθυνση Περι-
βάλλοντος, Τμήμα Καθαριό-
τητας – Τμήμα Πρασίνου του
Δήμου Αγίων Αναργύρων –
Καματερού σε συνεργασία
με εκπαιδευτικούς, τον Σύλ-
λογο Γονέων και μαθητές
του 6ου Δημοτικού Αγίων
Αναργύρων.
Αντικαταστάθηκαν καθιστικά,
έγιναν νέες φυτεύσεις πρασί-
νου και καθαρισμός όλης της
έκτασης. Η δράση υλοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Φυτεύουμε
Ομορφαίνουμε Καθαρίζου-
με» του Δήμου που συνδυά-
ζει την παρέμβαση για μια πιο
όμορφη, πράσινη και καθαρή
πόλη με την ευαισθητοποί-
ηση των μαθητών και μαθη-
τριών.

Ομόρφυνε 
και καθαρίστηκε
η πλατεία 
Κοκκινοπούλου

Καλύτερη και αποτελεσματικότερη αστυνόμευση ζήτησε ο Δήμαρχος

ιδικότερα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση ερ-
γασίας και ενημέρωση από πλευράς του δη-
μάρχου για ζητήματα δημόσιας ασφάλειας
και τροχαίας που απασχολούν τους πολίτες.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε το χρόνιο πρόβλημα
βανδαλισμών δημοσίων χώρων από αγνώστους
με επιτακτικό το αίτημα του δημάρχου για καλύ-
τερη και αποτελεσματικότερη αστυνόμευση
στους δρόμους του Περάματος.
Την ίδια στιγμή, διαπιστώθηκε η ανάγκη άμεσων
μέτρων από την τροχαία για την αντιμετώπιση των
οξυμένων προβλημάτων κυκλοφορίας στο μονα-
δικό δρόμο εισόδου και εξόδου της πόλης, ενώ τη
σύσκεψη απασχόλησαν και ζητήματα πυροπρο-
στασίας εν όψει της θερινής περιόδου.
Παράλληλα, συζητήθηκε η λειτουργία της υπαί-
θριας αγοράς του Σχιστού Περάματος, τόσο από

πλευράς ασφάλειας, όσο και οικονομικής παρα-
βατικότητας.
Επιπλέον, υπήρξε ενημέρωση σχετικά με την πρό-
σβαση στην Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων με εκπρο-
σώπους της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας, οι οποί-
οι παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η Ιερά Μονή τις Κυριακές, κατά το διάστημα λει-
τουργίας της υπαίθριας αγοράς.
Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη συνόδευε
ο Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγος Αριστεί-
δης Ανδρικόπουλος.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία στο
χώρο όπου λειτουργεί η υπαίθρια αγορά, ώστε να
κατανοηθεί το μέγεθος του προβλήματος και να
μπει ένα τέλος στην παράνομη δραστηριότητα
που ταλανίζει την ομαλή λειτουργία της Ιεράς Μο-
νής εδώ και τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια.

κ. Γ. Παπανικολάου, ενημέρωσε τον Πρό-
εδρο της Π.Ε.Δ.Α. για τα εξελισσόμενα έρ-
γα στην πόλη του, κάνοντας ιδιαίτερη ανα-

φορά στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού
και τις προοπτικές που διανοίγονται  για την ευ-
ρύτερη περιοχή με την συγκεκριμένη επένδυση.
Ο κ. Γ. Ιωακειμίδης, συζήτησε με τον κ. Γ. Παπα-
νικολάου για τα κοινά προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι Δήμοι της Αττικής σε μια σειρά θεμά-
των, όπως τα απορρίμματα, τη λειτουργία της
Αποκεντρωμένης Περιφέρειας απέναντι στην το-
πική αυτοδιοίκηση και για την ανάγκη κατηγοριο-
ποίησης των Δήμων  για την οποία, η Π.Ε.Δ.Α, ει-
σήγαγε στον δημόσιο διάλογο τεκμηριωμένη
πρόταση με την μελέτη των καθηγητών, Ν. Χλέ-
πα και Γ. Ψυχάρη.
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, κ. Γ. Παπανικολάου ευ-
χαρίστησε τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ.Α για την επί-
σκεψη στο Δημαρχείο της πόλης, τονίζοντας  ότι
«η συζήτηση με τον Γιώργο Ιωακειμίδη και την πο-
λύτιμη εμπειρία που διαθέτει είναι κάτι περισσό-
τερο από χρήσιμη και παραγωγική…»

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, επισκέφθηκε την Πέμπτη 
15 Μαρτίου τον Δήμαρχο Περάματος, Γιάννη Λαγουδάκη, στο Δημαρχείο της πόλης.

E

Επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη Ν. Τόσκα στο Δημαρχείο Περάματος

Συνάντηση εργασίας Προέδρου 
Π.Ε.Δ.Α. και Δημάρχου Γλυφάδας
Τον Δήμαρχο Γλυφάδας, κ. Γιώργο Παπανικολάου επισκέφθηκε και είχε
πολύωρη συζήτηση μαζί του, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Αττικής, κ. Γιώργος Ιωακειμίδης, Δήμαρχος Νίκαιας/Ρέντη.

O

Ο Δήμος Πετρούπολης 
διακρίθηκε ως φορέας 
καλών πρακτικών στη νέα
γενιά προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Εργασίας
Ο Δήμος Πετρούπολης ως συμμετέχων στη
νέα γενιά προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργα-
σίας, μεταξύ 34 Δήμων, θυλάκων υψηλής
ανεργίας, διακρίθηκε το προηγούμενο 8μηνο
με 2 έργα του, ως φορέας καλών πρακτικών,
στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανωτέρω
προγράμματος.
Η νέα γενιά προγραμμάτων Κοινωφελούς είναι
οκτάμηνης διάρκειας και απευθύνεται κυρίως
σε μακροχρόνια ανέργους.  Οι άνεργοι που
συμμετέχουν  σε αυτά απασχολούνται  στην
υλοποίηση έργων που  έχουν μετρήσιμα απο-
τελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθη-
μερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοι-
νωνιών. Τα έργα αυτά επιλέγονται από τους
ίδιους τους Δήμους που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, και
στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα που
έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυ-
πηρέτηση πολιτών, τη συντήρηση και αναβάθ-
μιση κοινωνικών υποδομών, την αναβάθμιση
της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, τη
βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 11η συνεδρίασή του, που έγινε την Τρίτη 13 Μαρτίου, μετά από ει-
σήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τζόκα, ενέκρινε ακόμη ένα σημαντικό έργο για τη Δυτική Αθήνα.
Πιο συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους προγραμματικής σύμβα-
σης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αποκατά-
σταση αύλειων χώρων σχολείων του δήμου Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισμού 1.250.000,00 ευρώ.
Η προγραμματική σύμβαση προβλέπει την επισκευή δεκατριών αύλειων σχολικών χώρων.
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν και περιλαμβάνονται αναλυτικά στη μελέτη του έργου, αφορούν στην
αντικατάσταση όλων των παλαιών δαπέδων των αύλειων χώρων με άλλα νέα χυτά ελαστικά συνθετικά δάπεδα
ασφαλείας, που πληρούν τις απαιτήσεις της Γ.Γ.Α..
Ακόμη προβλέπεται η αντικατάσταση των μπασκετών, καθώς και η επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγ-
καταστάσεων των αύλειων χώρων

Αέρας ανανέωσης στα σχολεία του Δήμου Αιγάλεω

1.250.000,00 ΕΥΡΩ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
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το παρασκήνιο γίνεται λό-
γος για πόλεμο μέχρι τελι-
κής πτώσης που θα έχει ως
έπαθλο τις ψήφους των
Κεντρώων ψηφοφόρων

στην τελική ευθεία προς τις κάλπες.
Ο πόλεμος του… Κέντρου έχει ήδη
ξεκινήσει και περιλαμβάνει από μυ-
στικές συναντήσεις έως μεταγρα-
φές και συνεχή ανοίγματα, που στό-
χο έχουν την πρωτοκαθεδρία στις
πολιτικές κινήσεις.
Ας δούμε αναλυτικά τις στρατηγικές
των κ.κ. Τσίπρα και Μητσοτάκη και
τις αντιστάσεις της κ. Γεννηματά για
να γίνει σαφές που αποσκοπούν οι
τρεις βασικοί παίχτες της πολιτικής
ζωής.
Ο πρωθυπουργός δείχνει να επεν-
δύει στο σκάνδαλο της Novartis και
την έξοδο από τα μνημόνια τον Αύ-
γουστο για να μπορέσει να μαζέψει
την ψαλίδα της διαφοράς με τη Ν.Δ.
Ειδικότερα:
•με την υπόθεση Novartis θέλει να
υπενθυμίζει συνεχώς ποιοι
οδήγησαν τη χώρα στα
μνημόνια,
•με την έξοδο από
την επιτροπεία τον
Αύγουστο θέλει να
στέλνει το αισιόδοξο

μήνυμα ότι οι θυσίες πιάνουν τόπο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την
πλευρά του μέσω της «συμφωνίας
αλήθειας», θέλει να υπογραμμίσει
την ανάγκη ότι η χώρα δεν αντέχει
άλλο τα ψέματα και τον λαϊκισμό.
Όσοι γνωρίζουν, λένε με νόημα ότι
βασικό του μέλημα είναι η διεύρυν-
ση της εκλογικής βάση της Ν.Δ. και
επισημαίνουν ότι μπορεί να το πε-
τύχει μόνο με άνοιγμα στην Κεντρο-
αριστερά.
Αυτός είναι και ο λόγος όπως εξη-
γούν που αφήνει ανοικτό το ενδεχό-
μενο μετεκλογικής συνεργασίας με
το Κίνημα Αλλαγής στην περίπτωση
που δεν επιτευχθεί ο στόχος της αυ-
τοδυναμίας.
Από την πλευρά της η Φώφη Γεννη-
ματά ξέρει ότι έχει μια τελευταία ευ-
καιρία για να ξαναφτιάξει τη με-
γάλη Κεντροαριστερά
και αρνείται πει-
σματικά

το φλερτ από ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ.
Μιλάει συστηματικά για τον τρίτο
πόλο που θα μπει σφήνα σε ΣΥΡΙΖΑ
και Ν.Δ. και καλεί τους ψηφοφό-
ρους του Κέντρου να επιστρέψουν
στο σπίτι τους.
Και εάν αυτά γίνονται στο προσκή-
νιο, μια σειρά σημαντικών κινήσεων

στο παρασκήνιο, καθι-
στούν σαφές ότι ο πό-

λεμος του… Κέν-
τρου, θα έχει

πολλές συ-
νέχειες.

Η μεταγραφή της Κατερίνας Μάρ-
κου στη Ν.Δ. ήταν αναμενόμενη, άλ-
λα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε
το μήνυμα ότι επιδιώκει συνεργα-
σίες με πρόσωπα που έχουν εκσυγ-
χρονιστικό προφίλ.
Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε με την
υπουργοποίηση του Φώτη Κουβέλη
για να καταστήσει και αυτός με τη
σειρά του ότι θέλει τη συνεργασία
με στελέχη που κινούνται στις πα-
ρυφές της σοσιαλδημοκρατίας.
Εάν σε όλα αυτά προσθέσει κανείς
τις μεταγραφές από την Ένωση
Κεντρώων της Θ. Μεγαλοικονόμου
στον ΣΥΡΙΖΑ και του Γ. Καρρά στο
Κίνημα Αλλαγής, γίνεται αντιληπτό
ότι τίποτα δεν είναι όπως παλιά.
Το κλίμα σεναριολογίας εντάθηκε
και από τη συνάντηση που είχαν στο
Μέγαρο Μαξίμου ο Αλέξης Τσίπρας
και ο Σταύρος Θεοδωράκης που
αποτέλεσε και μήνυμα με πολλούς
αποδέκτες.
Ο επικεφαλής του Ποταμιού φρόν-
τισε να πει με τον τρόπο του στην κ.
Γεννηματά ότι είναι παρών και ο
πρωθυπουργός στον κυβερνητικό
του εταίρο Π. Καμμένο, ότι μπορεί
και χωρίς αυτόν.

Διαζύγιο (;)
Ο πόλεμος εντυπώσεων βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη και είναι ηλίου φα-
εινότερο ότι πολλά θα κριθούν από
τη συνέχιση της συνεργασίας ανά-
μεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι
ΑΝΕΛ εξαφανίζονται από τον πολι-
τικό χάρτη και η εξέλιξη αυτή τους
υποχρεώνει να σκληρύνουν τη στά-
ση τους στα εθνικά θέματα για να
επανακάμψουν εκλογικά.
Στην περίπτωση που οι δρόμοι των
δύο εταίρων χωρίσουν οριστικά, ο
κ. Τσίπρας είναι υποχρεωμένος να
αναζητήσει νέες συμμαχίες προκει-
μένου να μην οδηγηθεί η χώρα σε
πρόωρες εκλογές.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αναζη-
τήσει συμμαχίες στην κ. Γεννηματά
στο κόμμα της οποίας υπάρχουν
στελέχη που τάσσονται υπέρ της
συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα
με τη Ν.Δ.   
Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να πυρο-
δοτήσει ραγδαίες εξελίξεις στο
εσωτερικό του Κινήματος Αλλαγής,
καθώς ο Ε. Βενιζέλος μιλά ανοικτά

για μάχη, με στόχο τη στρατηγική
ήττα του ΣΥΡΙΖΑ.

Απλή αναλογική

Σ

Οι στρατηγικές
Τσίπρα- 

Μητσοτάκη 
στην πολιτική

σκακιέρα

Παρασκήνιο

Ο «πόλεμος»
του Κέντρου
κρίνει τη μάχη
των εκλογών

Οι μεταγραφές και
το… χαρτί της

απλής αναλογικής

Οι αντιστάσεις της
Φώφης για να μπει
εκ νέου στο παιχνίδι

>>

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι φανερές και παρασκηνιακές διεργασίες, με στόχο
την ηγεμονία στην πολιτική ζωή που θα σφραγίσει τη «μάχη» των εκλογών
όποτε και εάν γίνουν. Η μετωπική σύγκρουση του Αλέξη Τσίπρα με τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη για το ηθικό πλεονέκτημα σε συνδυασμό με το «διμέτω-
πο» της Φώφης Γεννηματά, αλλάζουν άρδην τα πολιτικά δεδομένα.

>>Τι θα γίνει εάν υπάρξει 
διαζύγιο με τον Πάνο Καμμένο

Ο πρωθυπουργός στην
περίπτωση που δεν κλεί-
σει η ψαλίδα με τη Ν.Δ. εί-
ναι πολύ πιθανό να παίξει
εκ νέου το «χαρτί» της
απλής αναλογικής για να
κερδίσει τη μάχη του Κέν-
τρου.
Ζητούμενο σ’ αυτή την πε-
ρίπτωση είναι εάν το Κίνη-
μα Αλλαγής θα την υπερ-
ψηφίσει για να συγκεν-
τρωθεί ο μαγικός αριθμός
«200» ή εάν θα προτιμήσει
στρατηγική σύμπλευσης
με τη Ν.Δ.
Όπως γίνεται αντιληπτό ο
πόλεμος βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη και ουδείς
είναι σε θέση να προδικά-
σει την έκβασή του, στην
τελική ευθεία προς τις
κάλπες.



Αλλαγές 
στο νόμο
Κατσέλη
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Τα πάνω κάτω για χιλιάδες δανειολήπτες

!

ο νέο στοιχείο έχει να κά-
νει με το γεγονός ότι οι πι-
στωτές έχουν τη δυνατό-
τητα για πλήρη έλεγχο της

οικονομικής κατάστασης του οφει-
λέτη από τα πρώτα στάδια της δια-
δικασίας.
Η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι με
τον τρόπο αυτό, θα αποκλείονται οι
λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρω-
τές, αυτοί δηλαδή που έχουν, αλλά
αρνούνται να φανούν συνεπείς στις
υποχρεώσεις τους.
Παράγοντες της αγοράς κάνουν λό-
γο για εξώσεις σε δανειολήπτες που
απολαμβάνουν χωρίς να δικαιούνται
τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου
και κάνουν λόγο για μαζικούς πλει-
στηριασμούς.

Τραπεζικό απόρρητο
Η μεγάλη ανατροπή έχει σχέση με
την υποχρεωτική άρση του τραπεζι-
κού απορρήτου όσων έχουν ζητήσει
να υπαχθούν στο νόμο και περιμέ-
νουν ημερομηνία για την εκδίκαση
της υπόθεσής τους.  
Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι:
-οι οφειλέτες θα παραιτούνται του
δικαιώματός τους για τραπεζικό
απόρρητο,
-οι εμπλεκόμενοι πιστωτές θα έχουν
πρόσβαση και θα αναζητούν στοι-
χεία οικονομικής κατάστασης ακόμα
και σε βάθος χρόνου.
Η διπλή αυτή ανατροπή έχει ως στό-
χο να υποχρεώσει τους λεγόμενους
στρατηγικούς κακοπληρωτές στα

γκισέ των τραπεζών, προκειμένου να
αρχίσουν να εξοφλούν τις οφειλές
τους.
Τραπεζικά στελέχη τονίζουν ότι η
συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών
αποτελεί τη μεγάλη πληγή του τρα-
πεζικού συστήματος και επισημαί-
νουν ότι ήρθε η ώρα να βάλουν το
χέρι στην τσέπη.
Στα σχετικά άρθρα επισημαίνονται
τα εξής:
1. Θα γίνεται έλεγχος των εισοδημα-
τικών κριτηρίων υπαγωγής στο νόμο
από τις γραμματείες των δικαστη-
ρίων κατά την υποβολή της αίτησης.

2. Έτσι, θα διαπιστώνεται εάν πλη-
ρούνται τα τυπικά κριτήρια εισοδή-
ματος ανά άτομο και η αντικειμενική
αξία των ακινήτων.
3. Στην περίπτωση που δεν πλη-
ρούνται τα κριτήρια δε θα παραλαμ-
βάνεται η αίτηση.
4. Αίρεται υποχρεωτικά το απόρρη-
το και για τις νέες και για τις εκκρε-
μείς αιτήσεις.
5. Εάν από τον έλεγχο προκύπτουν
τραπεζικές καταθέσεις η μεταφορά
χρημάτων στο πρόσφατο παρελθόν,
τότε η τράπεζα θα ζητά απόρριψη
της αίτησης.

Απόκρυψη με δόλο
Στο στόχαστρο θα βρεθούν οφειλέτες
που βρίσκουν τρόπους για να μη δη-
λώνουν περιουσιακά τους στοιχεία, και
κατά συνέπεια να μην πληρώνουν τις
μηνιαίες δόσεις στην τράπεζα.
Στο πλαίσιο αυτό, νοικοκυριά για τα
οποία θα προκύπτει ότι με δόλο απέ-
κρυψαν εισοδήματα ή μεταβίβασαν
περιουσιακά στοιχεία, θα τίθενται
εκτός προστατευτικού πλαισίου.

Αναβολές τέλος
Δικηγόροι που αναλαμβάνουν υποθέ-
σεις δανειοληπτών, δεν κρύβουν ότι οι
αλλαγές αυτές έχουν ως στόχο να βά-
λουν τέλος σε μια από τις πλέον προ-
σφιλές πρακτικές των δανειοληπτών.
Η συγκεκριμένη τακτική δεν είναι άλλη
από τις αναβολές, τις οποίες χρησιμο-
ποιούν κατά κόρον οι στρατηγικοί κα-
κοπληρωτές προκειμένου να κερδί-
ζουν χρόνο και να μην πληρώνουν.
Επίσης, αναμένεται να γίνει μεταφορά
υποθέσεων από ειρηνοδικεία στα
οποία έχουν ανατεθεί σήμερα εκατον-
τάδες υποθέσεις σε όμορα, τα οποία
δεν έχουν μεγάλο αριθμό υποθέσεων.
Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι δεκά-
δες υποθέσεις που έχουν πάρει ημε-
ρομηνίες εκδίκασης ακόμα και για το

T

Τι σημαίνει 
η άρση 

τραπεζικού
απορρήτου για
τους οφειλέτες

Τέλος στις 
διαταγές 

πληρωμής και 
την προσωρινή

προστασία

ΠΟΙΟΙ 
ΧΑΝΟΥΝ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ
Τα πάνω κάτω φέρνουν στη ζωή χιλιάδων δανειοληπτών οι αλλαγές που έρχονται στις 

ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη για την προστασία της α’ κατοικίας.

Η συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στο Μάιο και να

οδηγήσει σε απώλειες περιουσίας, καθώς μπαίνει τέλος στο πλαίσιο προστασίας για όλους.

>>Άρση προσωρινής προστασίας
Οι αλλαγές αυτές δεν είναι οι μόνες που βρίσκονται στα σκαριά, καθώς είναι κοινό μυστικό ότι οι τράπεζες διψάνε
για ρευστό, προκειμένου να μη βρεθούν εκ νέου αντιμέτωπες με αδιέξοδες καταστάσεις. Στο στόχαστρο θα μπουν
όλες εκείνες οι διατάξεις που έχουν ως στόχο την προσωρινή προστασίας μέσω διαταγών πληρωμών που αφορούν
σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Η προσωρινή προστασία θα παύει στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι
ένας δανειολήπτης δεν καταβάλλει τις δόσεις που έχουν προσδιοριστεί με την προσωρινή διαταγή.



>>

Εσωκομματικό θέμα
Παρά τις αντιδράσεις και τα
επεισόδια που σημειώνον-
ται κάθε Τετάρτη, κυβερνη-
τικά στελέχη και βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζουν
σε όλους τους τόνους ότι οι
e-πλειστηριασμοί θα συνε-
χιστούν.
Η υπόθεση δεν αποκλείεται
να εξελιχθεί και σε μείζον
εσωκομματικό θέμα, καθώς
η τάση των «53» στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αφήνει σαφείς αιχμές
κατά της κυβέρνησης.
«Είμαστε υποχρεωμένοι να
επισημάνουμε ότι η κοινω-
νική διαμαρτυρία, ακόμα
και όταν τα κίνητρά της είναι
ασαφή, δεν αντιμετωπίζεται
με ποινικοποίηση και κατα-
στολή», αναφέρουν μεταξύ
άλλων.

Τι δείχνουν 
τα στοιχεία 
για τους

e-πλειστηριασμούς
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2023 θα διεκπεραιωθούν πολύ νωρίτε-
ρα και θα μπει τέλος στο χάος των ανα-
βολών.

Τόκοι υπερημερίας
Τα δύσκολα όμως δεν σταματούν εδώ,
καθώς οι δανειολήπτες που έχουν κά-
νει αλλά απορρίφθηκε η αίτηση θα επι-
βαρύνονται με τους λεγόμενους τό-
κους υπερημερίας.
Πρόκειται για μεγάλη ανατροπή κα-
θώς έως σήμερα για μέρος των δανεί-
ων πάγωναν οι οφειλές.
Με τον τρόπο αυτό θεσπίζεται ένα
ισχυρό αντικίνητρο σε οφειλέτες με
αμφισβητούμενες πιθανότητες , κα-
θώς θα πρέπει να σταθμίσουν το ενδε-
χόμενο σημαντικής επιβάρυνσης της
οφειλής τους με τόκους.

Δικάσιμος σε 30 μέρες
Μια από τις πλέον αμφισβητούμενες
διατάξεις έχει σχέση με το γεγονός ότι
εντός 30 ημερών από την αναβολή της
δικασίμου, ο δανειολήπτης θα πρέπει
να ζητήσει νέα δικάσιμο , αλλιώς θα εκ-
πίπτει του νόμου.
Σύμφωνα με δικηγόρους, η  συγκεκρι-
μένη διάταξη είναι προβληματική κα-
θώς τα δικαστήρια στη πρώτη δικάσι-
μο οφείλουν να προσδιορίσουν τη νέα
δικάσιμο.

Εύλογη προθεσμία
Δίνεται εύλογη προθεσμία στους δα-
νειολήπτες να καταβάλλουν και σε δό-
σεις  τη  διαφορά μεταξύ της δόσης
της προσωρινής διαταγής και της ορι-
στικής απόφασης , εφόσον η δεύτερη
είναι μεγαλύτερη.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι οφειλέ-

τες με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο εί-
χαν τη ρητή υποχρέωση να καταβάλ-
λουν τη διαφορά εφάπαξ και μάλιστα
εντός ενός έτους.

Εγγυητές
Αναφορικά με τους εγγυητές εξετάζε-
ται το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατό-
τητα απαλλαγής σε όσους εκπληρώ-
νουν τις υποχρεώσεις τους, που τη-
ρούν δηλαδή τους όρους για τους
οποίους εγγυήθηκαν  το δάνειο του
οφειλέτη.
Στο πλαίσιο αυτό, κάθε εγγυητής θα
πρέπει να ξεκινά όλες τις αναγκαίες
διαδικασίες εφόσον πληροί τους
όρους για να υπαχθεί στο Νόμο Κα-
τσέλη ώστε να μη βρεθεί υπό τον κίν-
δυνο να χάσει την πρώτη του κατοικία.
Στις σχετικές διατάξεις αναφέρεται ότι
«απαλλάσσονται οι εγγυητές από την
υποχρέωση πληρωμής του δανείου
εφόσον εκδοθεί δικαστική απόφαση
για τους κυρίους οφειλέτες.
Έως τώρα η απόφαση του πρωτοφει-
λέτη ήταν προσωποπαγής και δεν
αφορούσε τον εγγυητή ο οποίος συ-
νέχιζε να οφείλει το δάνειο.
Με τον τρόπο αυτό οι εγγυητές δεν θα
χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση του
νόμου Κατσέλη και δεν θα κινδυνεύει
η περιουσία τους.

Δικαιολογητικά
Οι πιστωτές είναι αυτοί που πρέπει να
προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά των τραπεζών, των ταμείων
και της εφορίας ( δανειακές συμβάσεις
που σήμερα οι τράπεζες τις χρεώνουν
με κόστος  για να τις δώσουν στον
οφειλέτη).
Επίσης, θα επιτρέπεται στους πιστω-
τές να εισπράττουν οι ίδιοι την επιδό-
τηση της μηνιαίας δόσης, καθώς η
διάταξη που υπήρχε για τα πολύ φτω-
χά νοικοκυριά δεν είχε έως τώρα ενερ-
γοποιηθεί.

e- πλειστηριασμοί
Τα δεδομένα αυτά καθιστούν σαφές
ότι οι δανειολήπτες θα βρεθούν πολύ
σύντομα με μπαράζ πλειστηριασμών,
καθώς η επιδίωξη των τραπεζών είναι
να βάλουν ρευστό στα ταμεία τους.
Κινητήριος μοχλός θα είναι οι ηλε-
κτρονικοί πλειστηριασμοί, όπου με βά-
ση το σχεδιασμό που έχει γίνει φέτος
προγραμματίζονται 10.000 και την
επόμενη χρονιά 40.000.
Άλλοι 80.000 ηλεκτρονικοί πλειστηρια-
σμοί (40.000 +40.000) θα γίνουν  το
2020 και το 2021, εξέλιξη που υποχρε-
ώνει τους δανειολήπτες να πάρουν
από τώρα τα μέτρα τους.
Στόχος των τραπεζών μέσω των e-
πλειστηριασμών είναι να μειωθούν έως
τα τέλη του 2019 τα μη εξυπηρετούμε-
να ανοίγματα στα 64 δισ. ευρώ από
100 δισ. ευρώ που είναι σήμερα.
Τα στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν
ότι στη σέντρα θα βγουν προσεχώς
περίπου 900.000 «κόκκινοι» δανειολή-
πτες εκ των οποίων 485.000 είναι από
το στεγαστικό και 400.000 από το επι-
χειρηματικό χαρτοφυλάκιο.

Στο παρά πέντε
Τραπεζικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι
είναι σκληρή η τακτική την οποία ακο-
λουθούν, επισημαίνουν όμως ότι είναι
το ύστατο όπλο που έχουν στη διάθε-
σή τους.
Όπως εξηγούν, η απειλή του πλειστη-
ριασμού λειτουργεί, καθώς περίπου το
1/3 των οφειλετών των οποίων το ακί-
νητο βγαίνει στο σφυρί, αναζητά στο
παρά πέντε συναινετική λύση με την
τράπεζα.
Το γεγονός αυτό, σύμφωνα πάντα με
τραπεζικά στελέχη, επιβεβαιώνει την
εκτίμηση που υπήρχε, ότι κάποιοι
έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα
χρέη τους αλλά δεν το κάνουν.
Στην πράξη δηλαδή φαίνεται να έπια-
σε τόπο η απειλή, ότι «όποιος δεν
φροντίσει να ρυθμίσει εγκαίρως την
οφειλή του στην τράπεζα θα χάνει και
το σπίτι του».

Εφορία
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και μάλι-
στα πολύ σύντομα δεν θα γίνονται μό-
νον από τις τράπεζες αλλά και από τις
εφορίες και η πρεμιέρα αναμένεται νω-
ρίτερα από την 1η Μαΐου.
Σε πρώτη φάση θα αφορούν σε μεγα-
λοοφειλέτες του δημοσίου και για πο-
σά που ξεκινούν από 577.000 ευρώ και
φτάνουν μέχρι και πάνω από 36 εκατ.
ευρώ.
Στη σχετική λίστα υπάρχουν βιομηχα-
νικά κτίρια, γραφεία, καταστήματα, οι-
κόπεδο στο Λαγονήσι και μια μεζονέ-
τα που ανήκει σε γνωστό όνομα της
σόου μπιζ.
Με βάση το σχεδιασμό που έχει γίνει
οι πρώτοι πλειστηριασμοί ακινήτων
οφειλετών του Δημοσίου θα γίνουν:
• στις 27 Απριλίου και αφορούν σε 7
ακίνητα,
•στις 16 Μαΐου έχουν επίσης προ-
γραμματιστεί άλλοι 2 πλειστηριασμοί.
Σύμφωνα με πηγές της υπουργείου
Οικονομικών στη σχετική λίστα δεν
υπάρχουν ακίνητα μικροοφειλετών ού-
τε και πρώτες κατοικίες.

Όσα πρέπει να 
ξέρουν οι εγγυητές 
τραπεζικών δανείων
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Από την πλευρά του ο πρό-
εδρος της ΔΗΜΑΡ Θανά-

σης Θεοχαρόπουλος υπο-
γράμμισε την ανάγκη για αυ-
τόνομη πορεία και χρησιμο-
ποίησε τη φράση «δεν μπο-
ρούμε να συναντηθούμε κ.

Μητσοτάκη»
Επίσης επέμεινε στην πρό-

τασή του για ηλεκτρονική
ψηφοφορία από τη βάση

του Κινήματος εάν, μετά τις
εκλογές, προκύψει θέμα με-

τεκλογικών συνεργασιών,
ώστε να αποφασίσει ο κό-

σμος της παράταξης.

>>

Θεοχαρόπουλος

Η στρατηγική 
της Γεννηματά
και η ισορροπία

τρόμου

ο ζήτημα που απασχολεί
τους πάντες πλέον μετά το
ιδρυτικό συνέδριο, είναι
εάν ο νέος φορέας θα μπο-

ρέσει να ανταποκριθεί στις νέες
συνθήκες ή εάν το ρόδο θα βγάλει
τελικά… αγκάθι.
Ο χρόνος θα δείξει τι από τα δύο θα
συμβεί, αλλά η εκτίμηση που κυριαρ-
χεί, είναι ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν
από το εάν θα υπάρξει σύνθεση από-
ψεων και κοινή γραμμή πλεύσης στα
μεγάλα ζητήματα της χώρας.
Η Φώφη Γεννηματά καλείται να ισορ-
ροπήσει σε τεντωμένο σκοινί για να
κάνει πράξη την γραμμή των ίσων
αποστάσεων ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ
και τη Ν.Δ. δίνοντας αέρα μεγάλου
κόμματος στο νέο φορέα.
Το στοίχημα δεν είναι εύκολο, με δε-
δομένο ότι υπάρχουν διαφορετικές
προσεγγίσεις από κορυφαία στελέ-
χη στις μετεκλογικές συνεργασίες
που θα κληθεί να κάνει το Κίνημα Αλ-
λαγής.   
Βουλευτές και στελέχη δεν κρύβουν
την αγωνία και τον προβληματισμό
τους, σημειώνοντας ότι εάν δεν μπει
τέλος στη Βαβυλωνία, το Κίνημα θα
χάσει την όποια δυναμική του.
Κοινό μυστικό είναι άλλωστε ότι οι
225.000 ψηφοφόροι οι οποίοι πήραν
μέρος στην ανάδειξη νέας ηγεσίας,

περιμένουν απτά δείγματα γραφής
και ξεκάθαρες θέσεις για τις μετε-
κλογικές συνεργασίες.
Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα
που καλείται να αντιμετωπίζει η κ.
Γεννηματά, η οποία ως επικεφαλής
του νέου φορέα, θα παρουσιάζει την
πρότασή της για το αύριο της χώρας.
Άπαντες άλλωστε αντιλαμβάνονται
ότι οι επιθέσεις φιλίας από τα δύο
κόμματα εξουσίας θα ενταθούν για
να εδραιώσουν την ηγεμονία τους
στην τελική ευθεία προς τις εκλογές.
Ας δούμε αναλυτικά τις θέσεις τόσο
της επικεφαλής του Κινήματος Αλλα-
γής όσο και κορυφαίων στελεχών για
τις συνεργασίες που πρέπει να γί-
νουν μετά τις εκλογές εάν δεν υπάρ-
ξει αυτοδυναμία.
Η κ. Γεννηματά στις προσκλήσεις
του Κυριάκου Μητσοτάκη και του
Γιάννη Δραγασάκη, ξεκαθάρισε ότι
τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Ν.Δ. δεν
κατάφεραν να πείσουν για την

ανάγκη συνεργασιών. Φρόντισε
όμως να αφήσει ανοικτό το ενδεχό-
μενο μετεκλογικής συνεργασίας και
συμμετοχής του Κινήματος Αλλα-
γής στην κυβέρνηση που θα προκύ-
ψει από τις κάλπες.
«Δεν θα πάψουμε να προβάλλουμε
το πλαίσιο της εναλλακτικής μας,
προοδευτικής πρότασης διακυ-
βέρνησης που μπορεί να εξασφα-
λίσει την πολιτική σταθερότητα και
την ανασυγκρότηση της χώρας»
ανέφερε.

Θεοδωράκης
Ο Σταύρος Θεοδωράκης τόνισε ότι
το Κίνημα Αλλαγής δεν είναι ανάγκη
να απαντήσει στα καλέσματα των
δύο κομμάτων αφού έχει ξεκάθαρη
τοποθέτηση στα μεγάλα ζητήματα
της χώρας. «Δεν έχουμε λόγο να ταυ-
τιστούμε με τις πολιτικές των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ, ούτε βεβαίως με τις συντη-
ρητικές πολιτικές της Νέας Δημο-
κρατίας», είπε ο επικεφαλής του Πο-
ταμίου.

Ανδρουλάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαφώνησε με
το δίλημμα «Ν.Δ. ή ΣΥΡΙΖΑ», αλλά
άσκησε κριτική στην ηγεσία για τον
διορισμό και όχι την εκλογή των με-

λών της Κεντρικής Επιτροπής.
«Αυτή η Κεντρική Επιτροπή να ονο-
μασθεί προσωρινή και να είναι μια δέ-
σμευση ότι θα μείνουμε όλοι ενωμέ-
νοι, θα δώσουμε τη μάχη των βου-
λευτικών εκλογών», ανέφερε. 

Βενιζέλος
Σε διαφορετικό μήκος κύματος κινεί-
ται ο Ευάγγελος Βενιζέλος ο οποίος
έθεσε ως προτεραιότητα της παρά-
ταξης ενόψει των εκλογών τη βαθιά
ήττα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
απέρριψε την αυταπάτη, όπως τη χα-
ρακτήρισε, των ίσων αποστάσεων και
επισήμανε πως το εθνικό συμφέρον
επιβάλλει την προσφυγή στις κάλπες
το ταχύτερο δυνατόν.

Παπανδρέου
Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος
Παπανδρέου έθεσε το ερώτημα εάν
το Κίνημα θα ακολουθήσει το δρόμο
της συντήρησης και της διαχείρισης
της εξουσίας ή εάν θα χαράξει ένα
νέο δρόμο.
«θα χαράξουμε, με όπλο μας την
αλήθεια, έναν νέο δρόμο που θα αξί-
ζει σε όλους τους Έλληνες;», είπε ο
κ. Παπανδρέου, στοχεύοντας στην
ενεργοποίηση των αντιδεξιών αντα-
νακλαστικών του ακροατηρίου.

Ραγκούσης
Καθαρά αντίθετος ως προς το ενδε-
χόμενος μετεκλογικής συνεργασίας
μετά τις εκλογές με τη Ν.Δ. εμφανί-
στηκε ο Γιάννης Ραγκούσης ο οποί-
ος υπογράμμισε την ανάγκη για κα-
θαρές λύσεις.
«Θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης
μετεκλογικά στη Νέα Δημοκρατία ή
θα οδηγήσουμε τη χώρα σε δεύτε-
ρες εκλογές με απλή αναλογική. Αν
πάρουμε την 3η εντολή σχηματισμού
κυβέρνησης, ποιον θα προτείνουμε
για πρωθυπουργό; τον κ. Μητσοτά-
κη ναι ή όχι;», είπε με νόημα.

Τη λαϊκή ρήση «απ' αγκάθι βγαίνει ρόδο κι από ρόδο βγαίνει αγκάθι»,
σκέφτονται βουλευτές και στελέχη του Κινήματος Αλλαγής μετά τα
αποκαλυπτήρια του σήματος του νέου φορέα.

EΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ Ν.Δ.

Τ Η στάση που 
τηρούν Ραγκούσης
και Θεοχαρόπουλος

Ρόδο ή αγκάθι;

Η … Βαβυλωνία
φέρνει τρόμο στο
Κίνημα Αλλαγής

Τι λένε 

Θεοδωράκης, 

ΓΑΠ, Βενιζέλος, 

Ανδρουλάκης!
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Νέο πρόγραμμα στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού

το Σχολείο Β΄ Ευκαιρίας πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας
στα πλαίσια του καινοτόμου προγράμ-

ματος με θέμα «KINHΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗ-
ΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ» που έχει σχεδια-
στεί και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κοινω-
νικής Πολιτικής σε συνεργασία με τη Διεύ-
θυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Γρα-
φείο Τύπου του Δήμου Αγίων Αναργύρων -
Καματερού.
Μέσα από τον συνδυασμό της βιωματικής
διάδρασης, του θεατρικού παιχνιδιού, της έκ-
φρασης και της αποτύπωσης με τη βοήθεια
του φωτογραφικού φακού, στόχος του προ-
γράμματος είναι η ανάδειξη των συναισθη-
μάτων που προκαλούνται από τη ρητορική μί-

σους, η αποτύπωσή τους μέσα από τις δια-
φορετικές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής
και η ανάπτυξη θετικών μηνυμάτων που βα-
σίζονται στις αξίες των ανθρώπινων δικαιω-
μάτων. Το project σχεδιάζεται πάνω σε τρείς
άξονες: ευαισθητοποίηση μέσα από παιχνίδι
ρόλων (role palying), ανάδειξη συναισθημά-
των και φωτογραφική αποτύπωση, φωτο-
γραφική έκθεση και δραματοποίηση κυριάρ-
χων στιγμών.
Να σημειώσουμε ότι η δράση, που εντάσσε-
ται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "JUSTICE”
"Συμμαχία Θετικών Αγγελιοφόρων για την κα-
ταπολέμηση της διαδικτυακής Ρητορικής του
Μίσους" αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης καμ-
πάνιας ευαισθητοποίησης κατά της Ρητορι-
κής Μίσους προς τους κατοίκους της πόλης.

ε μεγάλη γιορτή της ενότητας μέσα από τη
διαφορετικότητα, μετατράπηκε η εκδήλωση
με τίτλο «Χτίζουμε Γέφυρες» που διοργάνω-

σε την περασμένη Παρασκευή το 1ο ΓΕΛ Κερατσι-
νίου, με την υποστήριξη του Δήμου Κερατσινίου-
Δραπετσώνας και του Φεστιβάλ Ολυμπίας/Κάμερα
Ζιζάνιο. Ήταν ένα καλοδεχούμενο μήνυμα ενάντια
στον ρατσισμό και υπέρ της αλληλεγγύης των λαών.
Ο κατάμεστος από κόσμο χώρος του σχολείου γέ-
μισε με χαρούμενες φωνές, ήχους, νότες, χρώματα
και μηνύματα αισιοδοξίας.
Στη γιορτή που συμμετείχαν παιδιά και έφηβοι από
τη γειτονική Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Σχιστού

και τη Δομή Ελαιώνα, παρουσιάστηκαν ταινίες μι-
κρού μήκους (μυθοπλασίας - animation - ντοκιμαν-
τέρ), η εφημερίδα «ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ», όπως
επίσης έκθεση φωτογραφίας και άλλες μορφές δη-
μιουργικής έκφρασης. Η συμμετοχή των πολιτών και
η δημιουργία των παιδιών άφησαν τη φλόγα της ελ-
πίδας ακόμη πιο δυνατή, πιο ζεστή, πιο μεγάλη. 
Ο στόχος των διοργανωτών ώστε η εκδήλωση να γε-
φυρώσει χάσματα, να σπάσει στερεότυπα και προ-
καταλήψεις, αλλά πάνω από όλα να ζωντανέψει την
προσδοκία για μια καλύτερη κοινωνία, αποτυπώθηκε
με τον καλύτερο τρόπο στα πρόσωπα των συμμετε-
χόντων.

Όμιλος για την UNESCO Β.
Προαστίων ανέδειξε με τον
καλύτερο τρόπο την αξία και

τον ρόλο που διαδραματίζει στη
σύγχρονη εποχή η γυναίκα, μέσα
από τη συμβολική συνδιοργάνωση
με την Λέσχη Φίλων Παλαιού Αυτο-
κινήτου.
Από νωρίς το πρωί το προαύλιο του
Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα
στην Πεύκη πλημμύρισε από μονα-
δικές «αντίκες» με τις αμαζόνες οδη-
γούς τους, λάτρεις του παλαιού αυ-
τοκινήτου, να δίνουν το δικό τους
ξεχωριστό στίγμα στην άρτια διορ-
γάνωση. Μετά το μεσημέρι τα εντυ-

πωσιακά αυτοκίνητα τερμάτισαν
στο κέντρο της Λυκόβρυσης, τα
οποία έγιναν πόλος έλξης του συγ-
κεντρωμένου πλήθους που ήθελαν
να απαθανατίσουν τις μοναδικές
στιγμές.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τον τερ-
ματισμό των αυτοκινήτων πραγμα-
τοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις
από το Προεδρείο της ΦΙΛΠΑ. Στο
πλαίσιο αυτό, η Πρόεδρος του Ομί-
λου για την UNESCO Β.Π. κα Πα-
τούλη παρέλαβε τιμητική πλακέτα
από τον Πρόεδρο της ΦΙΛΠΑ κ. Τάκη
Φωτεινόπουλο και τον υπεύθυνο δη-
μοσίων σχέσεων κ. Νίκο Κοζανίτη. 

ην 34η Εορταστική Δράση εγχώριων αγρο-
τικών προϊόντων θα πραγματοποιήσει ο Δή-
μος Αμαρουσίου την Κυριακή των Βαΐων 1

Απριλίου 2018.
Η αγροτική διοργάνωση του Δήμου αποτελεί πλέ-
ον το καθιερωμένο ραντεβού των πολιτών με τις
ελληνικές γεύσεις και τα εκλεκτά ελληνικά προϊόν-
τα, όλα αρίστης ποιότητας και σε τιμές προσιτές.
Η 34η δράση διάθεσης εγχωρίων αγροτικών προ-

ϊόντων ενόψει του Πάσχα, θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή των Βαΐων 1 Απριλίου 2018 από τις 8 π.μ.
έως τις 2 μ.μ., στο παρκινγκ πίσω από το Ο.Α.Κ.Α,
επί της οδού Πιτταρά στη συμβολή με την οδό Αμα-
ρυσίας Αρτέμιδος.
Περισσότεροι από 50 παραγωγοί με πάνω από 160
προϊόντα από όλη την Ελλάδα θα λάβουν μέρος
στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Την τιμητική τους
θα έχουν τα νηστίσιμα και τα πασχαλινά εδέσματα

όπως τα τσουρέκια και τα κουλουράκια, ενώ πα-
ραδοσιακά θα υπάρχει μεγάλη ποικιλία από φρού-
τα και λαχανικά, όσπρια, τυροκομικά, αρτοπαρα-
σκευάσματα, ελαιόλαδο, μέλι και κρασί.
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τα προ-
ϊόντα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν από
Δευτέρα - Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ.
στα τηλ. 2132038349, 336, 080 και το Σαββατοκύ-
ριακο στα τηλ. 2132038000, 001.

34η ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία και ενθουσιασμό του κόσμου ολοκληρώθηκε την Κυριακή 18 Μαρτίου το 1ο Ράλλυ Αμαζών
στην Πεύκη και τη Λυκόβρυση, -παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες-, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Ο Όμιλος για την UNESCO Βορείων Προαστίων
υποδέχτηκε τα ιστορικά αυτοκίνητα της ΦΙΛΠΑ

Ο

Σ

Τ

«Κινήσεις και συναισθήματα για τη ρητορική
μίσους μέσα από το βλέμμα του φακού»

Τα νηστίσιμα και πασχαλινά εδέσματα θα έχουν την τιμητική τους

Μια ξεχωριστή εκδήλωση χαράς και αισιοδοξίας με πλήθος κόσμου

Σ
Γιορτή ενότητας και αλληλεγγύης στο 1ο ΓΕΛ Κερατσινίου



Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός τεχνολογίας στον κόσμο

λοκληρώθηκε ο κύκλος των παρου-
σιάσεων των δύο ομάδων του 1ου Γυ-
μνασίου Βριλησσίων στον Διεθνή Δια-

γωνισμό «F1 in Schools» στο πλαίσιο του
οποίου μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν,
κατασκευάσουν και τρέξουν ένα μονοθέσιο
αγωνιστικό αυτοκίνητο μινιατούρα από πο-
λυαιθυλένιο, συναγωνιζόμενοι γυμνάσια και
λύκεια από όλη την Ευρώπη.
Σκοπός της συμμετοχής είναι να μάθουν την
έννοια του επιχειρείν, μέσα από τη συνεργα-
σία, να αποκτήσουν γνώσεις αλλά και δεξιό-
τητες σχετικά με τη δημιουργία, την καινοτο-
μία και τη δημιουργικότητα.

O Δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατο-
γιάννης, ο οποίος παρευρέθηκε στην παρου-
σίαση, συνεχάρη τους μαθητές και δήλωσε
ότι «είναι μια εξαιρετικά οργανωμένη προ-
σπάθεια του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων, με
μια προσπάθεια που αναδεικνύει το όραμα
και τη φιλοσοφία των νέων της πόλης, που με
την αμέριστη υποστήριξη της Διεύθυνσης αλ-
λά και των υπευθύνων καθηγητών σε κάθε
βήμα και πρωτοβουλία, εμπνέουν και καθο-
δηγούν τη νέα γενιά. Είναι μια προσπάθεια
που τιμά την πόλη μας και αποδεικνύει ότι
στις δύσκολες εποχές που ζούμε οι νέοι μας
έχουν όραμα και επιμονή». 

ξενάγηση πραγματο-
ποιήθηκε κατόπιν πρω-
τοβουλίας της Συντονί-
στριας Έργου και της

Συντονίστριας Πεδίου με τους
Κοινωνικούς Επιστήμονες του
προγράμματος ESTIA, με αφορ-
μή την 6η Μαρτίου, Ημέρα Μνή-
μης Μελίνας Μερκούρη. 
Η επίσκεψη αυτή αποτελεί την
πρώτη από μία σειρά επισκέψε-
ων στην Ακρόπολη, οι οποίες
έχουν προγραμματιστεί και
πρόκειται να πραγματοποι-
ηθούν το αμέσως επόμενο διά-
στημα και για τους υπόλοιπους
ωφελούμενους.
Την ξενάγηση υποστήριξε η

διερμηνέας στις γλώσσες Φαρ-
σί- Νταρί του Προγράμματος
Στέγασης Προσφύγων καθ’ όλη
τη διάρκεια της ξενάγησης. Οι
ωφελούμενοι ξεναγήθηκαν στον
αρχαιολογικό χώρο, συζήτησαν
με τους Κοινωνικούς Επιστήμο-
νες για την καθημερινότητα των
αρχαίων Ελλήνων και ανέδειξαν
θέματα πολιτισμού των λαών.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Νέας
Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδό-
νας, μέσω της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης του Δήμου Φιλαδέλ-
φειας- Χαλκηδόνος (Κ.Ε.Δ.Φ.Χ.),
από τον Σεπτέμβριο του 2017,
υλοποιεί το πρόγραμμα ESTIA –
Πρόγραμμα Στήριξης Έκτακτης

Ανάγκης για την Ένταξη και τη
Στέγαση, που χρηματοδοτείται
από το τμήμα Πολιτικής Προ-
στασίας και Ανθρωπιστικής Βοή-
θειας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής (ΕCHO) και  πραγματοποιεί-
ται από την Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
σε στενή συνεργασία με το
Υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής.
Η ξενάγηση στον ιστορικό χώρο
της Ακρόπολης αποτελεί μία
από τις ποικίλες δράσεις πολιτι-
σμού που πραγματοποιούνται
στο πλαίσιο της προσπάθειας
ένταξης των προσφύγων στη
ζωή της πόλης.

34 πρόσφυγες ξεναγήθηκαν στον
αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στις 6 Μαρτίου 2018 επισκέφθηκαν την Ακρόπολη 34 αιτούντες
άσυλο και πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και το Ιράν, ωφελούμε-
νοι του προγράμματος ESTIA, ανάμεσά τους 16 παιδιά. 

O

Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος

Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Δημήτρης
Μπίρμπας καλωσόρισε τους παρευρι-
σκόμενους και τους ομιλητές, παραθέ-

τοντας μερικά στατιστικά στοιχεία για την
απασχόληση των γυναικών σήμερα. 
Η κα Μαρία Καραμεσίνη, Διοικήτρια του
ΟΑΕΔ, Καθηγήτρια Οικονομικών της Εργα-
σίας και της Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάν-
τειο Πανεπιστήμιο στην ομιλία της ανέλυσε τα
νέα προγράμματα για τη γυναικεία απασχό-
ληση, τον τρόπο που κατανέμεται το εργατι-
κό δυναμικό, καθώς και τις επιπτώσεις της
κρίσης στην αμειβόμενη και μη εργασία. Στη
συνέχεια η κα Μαρία Κλεπετούνα, Ιδρυτικό

μέλος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επι-
χείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Womenassociations
(Γυναικών Συνεργασία) μετέφερε τον ενθου-
σιασμό της για τον τρόπο με τον οποίο μπο-
ρεί να οργανωθεί μια κοινωνική επιχείρηση
και ιδιαίτερα ένας γυναικείος συνεταιρισμός
και τόνισε πως η ύπαιθρος μπορεί να αποτε-
λέσει διέξοδο. 
Η κα Μαργαρίτα Καμαριώτου, παρουσίασε
τον τρόπο με το οποίο ανέπτυξε τη δική της
επιχείρηση στο Αιγάλεω, πως ξεκίνησε τη δε-
καετία του ’90, τις δυσκολίες που αντιμετώπι-
σε και πως ισορρόπησε ανάμεσα στην απαι-
τητική επαγγελματική ζωή και την οικογένεια.

Η κ. Γεωργία Πετράκη, Καθηγήτρια Παντείου
Πανεπιστημίου & Διευθύντρια Εργαστηρίου
Σπουδών Φύλου (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτι-
κής) αναφέρθηκε στο πρόσφατο ξέσπασμα
του κινήματος #metoo και τον κρυμμένο θυμό
των γυναικών ενάντια στην σεξουαλική παρε-
νόχληση στον εργασιακό χώρο. Η ημερίδα
ολοκληρώθηκε με την κ. Κατερίνα Μπαρτζώ-
κα, Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότη-
τας Φύλων, που παρουσίασε τα προγράμματα
που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή.
Με την εκδήλωση αυτή ολοκληρώθηκε και η
έκθεση «Μια διαδραστική αναδρομή στην
ιστορία του φεμινιστικού κινήματος».

Αυλαία με την ημερίδα: «Γυναίκα-
Απασχόληση-Κοινωνική ζωή-Ισότητα»

Στον Διεθνή Διαγωνισμό «F1 in Schools» το 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Αιγάλεω, «τελικά... πόσο ίσα είναι τα δύο φύλα;»

Το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 ολοκληρώθηκε το αφιέρωμα στους αγώνες των γυναικών 
για ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 
με την ημερίδα «Γυναίκα-Απασχόληση-Κοινωνική ζωή-Ισότητα»

O

H



κόμη μία σημαντική διάκρι-
ση ήρθε να προστεθεί για τη
Ρητορική Ομάδα του 1ου

ΓΕΛ Κερατσινίου, καθώς επάξια
προκρίθηκε στα ημιτελικά των
Αγώνων Ρητορικής και Επιχειρη-
ματολογίας!
Συγκεκριμένα, η ομάδα του σχο-
λείου της πόλης, αποτελούμενη
από τους/τις μαθητές/τριες: Βαρ-

δαρού Ελλη, Κουτσολιάκο Πανα-
γιώτη, Λούβαρη Γιώργο, Σμυρνά-
κη Γιάννη, Σπύρογλου Φωκίων και
με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς
την Μ. Πλέσσα και την Μ. Τσιώλη,
κατάφερε, με συλλογικό πνεύμα
και ήθος, να έρθει 11η μεταξύ 46
ομάδων στους Αγώνες Ρητορικής
και Επιχειρηματολογίας. Οι αγώ-
νες αυτοί, δίνουν στα παιδιά την

ευκαιρία να αναγνωρίσουν την
αξία της καλλιέργειας του προφο-
ρικού λόγου.
Στους αγώνες που προηγήθηκαν
οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ παρουσία-
σαν τις απόψεις τους με επιχειρή-
ματα, εξέφρασαν τα συναισθήμα-
τά τους, καλλιέργησαν τη φαντα-
σία τους και κατάφεραν μια μεγά-
λη επιτυχία. 
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Βιωματικό 
εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για 
την οδική 

ασφάλεια "Άκου
- Κοίτα - Πέρνα"

Η θεατρική ομάδα «Μορ-
φές Έκφρασης» βρέθηκε
στον 11ο Βρεφονηπιακό
Σταθμό του Δήμου Περι-
στερίου. Αφορμή ήταν η

εκπαιδευτική παράσταση
"Άκου - Κοίτα - Πέρνα" που
παρουσιάστηκε στους μι-

κρούς μαθητές.
Οι μικροί μαθητές συμμε-
τείχαν σε όλη τη διαδικα-

σία της εκπαιδευτικής αυ-
τής παράστασης και με τη
συνεργασία ειδικευμένων
παιδαγωγών αλλά και την
εξαιρετική προσέγγιση -
παρουσίαση της θεατρι-

κής ομάδας "Μορφές Έκ-
φρασης" τα παιδιά προ-

ετοιμάστηκαν για την
ασφαλή τους συμπεριφο-

ρά στην πόλη.

Επίσκεψη του ERASMUS+ στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας

1.230 μαθητές έδειξαν το μέλλον στον τελικό
του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ρομποτικής

Με τη συμμετοχή 265 ομάδων, που αποτελούνταν
από 1.230 μαθητές και 265 προπονητές 
πραγματοποιήθηκε ο τελικός του Πανελλήνιου
Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2018
που διεξήχθη την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 στο
Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ».

A

Υπό την αιγίδα της Α. Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου

Μεγάλη επιτυχία για τη ρητορική ομάδα του 1ου ΓΕΛ Κερατσινίου

Δήμος Ελληνικού - Αργυρού-
πολης στα πλαίσια της κοινω-
νικής πολιτικής που ασκεί τα

τελευταία χρόνια, για ακόμα μία φο-
ρά πρωτοπορεί.
Σε συνεργασία με το brainy.gr, τη νέα
ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης, προ-
σφέρει στα παιδιά του κοινωνικού
φροντιστηρίου του δήμου, δωρεάν
συνδρομή για έναν ολόκληρο χρό-
νο, προκειμένου να ενισχύσει την με-
λέτη τους.

Ο δήμαρχος Ελληνκού-Αργυρούπο-
λης Γιάννης Κωνσταντάτος δήλωσε
σχετικά: «Στην ταλαιπωρημένη, από
την οικονομική κρίση, ελληνική οικο-
γένεια, εμείς ως δήμος προσπαθούμε
με όλες μας τις δυνάμεις, να την στη-
ρίξουμε, με μία πληθώρα κοινωνικών
δράσεων.
Μεταξύ των άλλων ιδρύσαμε και το
“Κοινωνικό φροντιστήριο”, με εθελον-
τές δασκάλους προκειμένου να βοη-
θήσουμε οικογένειες που αδυνατούν

οικονομικά να στείλουν τα παιδιά τους
στο φροντιστήριο. Μετά από 3 χρόνια
επιτυχούς λειτουργίας, 120 και πλέον
παιδιά συμμετέχουν σε αυτό με θεα-
ματικά αποτελέσματα.
Για να τα στηρίξουμε ακόμα περισσό-
τερο, τους εξασφαλίσαμε δωρεάν
πρόσβαση για ένα χρόνο στην επα-
ναστατική ψηφιακή πλατφόρμα μά-
θησης brainy.gr, ώστε να ενισχύ-
σουμε ακόμα περισσότερο την διδα-
σκαλία τους».

το πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ που
διοργάνωσε το 2ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφει-
ας, οι  Ευρωπαϊκοί Εταίροι από την Ιταλία,

Πορτογαλία - Μαδέρα, Γαλλία - Ρεουνιόν και Ρου-
μανία επισκέφθηκαν στο Δημαρχείο τον Δήμαρχο
Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας κ. Αριστεί-
δη Βασιλόπουλο, ο οποίος τους καλωσόρισε και
τους πρόσφερε αναμνηστικά δώρα. Στη συνέχεια
περιηγήθηκαν στην πόλη, επισκέφθηκαν και ξενα-
γήθηκαν στο Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού
«Φιλιώ Χαϊδεμένου».
Οι εργασίες της 1ης Διεθνούς Συνάντησης η οποία
συνδιοργανώθηκε από το 2ο ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλ-
φειας, τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκη-

δόνας και το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελλη-
νισμού της Διασποράς, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία
την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα του
Π.Π.Ι.Ε.Δ., όπου παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Νέας
Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Αριστείδης Βασι-
λόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Ανεμογιάννης,
από την διοίκηση του Π.Π.Ι.Ε.Δ. η Αντιπρόεδρος Ρέ-
να Χωρέμη - Θωμοπούλου και η Βάλια Ματσουκά
μέλος του ΔΣ, η καθηγήτρια του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστημίου Μαρία Καγιαβή, οι σχολικοί σύμβου-
λοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χριστίνα Πε-
τροπούλου και  Δήμητρα Μακρή, καθώς και εκπρό-
σωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, διευθυντές,
καθηγητές και μαθητές των όμορων σχολείων.

Ο

Πρωτοποριακό εκπαιδευτικό σύστημα για τα παιδιά 
του "Κοινωνικού Φροντιστηρίου" Ελληνικού-Αργυρούπολης

υγκεκριμένα, περισσότεροι από
3.000 μαθητές Δημοτικών, Γυ-
μνασίων και Λυκείων από κάθε

γωνιά της Ελλάδας έλαβαν μέρος στις
δύο φάσεις του διαγωνισμού γεμίζον-
τας ελπίδα και χαρά την εκπαιδευτική
κοινότητα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στην τελική
διαγωνιστική διαδικασία προκρίθη-
κε από το Γαλάτσι η ομάδα του 1ου
Δημοτικού Σχολείου με το όνομα
«Εμπρός Mars».
Τη διοργάνωση του διαγωνισμού ανέ-
λαβε ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός
WRO Hellas με Στρατηγικό Συνεργά-

τη την COSMOTE σε συνεργασία με
τον Δήμο Γαλατσίου και κατ’ επέκτα-
ση και της ΕΤΑΔ, ενώ όλη η διοργάνω-
ση τελούσε υπό την Αιγίδα της Α.Ε.
του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ.
Προκόπη Παυλόπουλου.
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος
Μαρκόπουλος, στην έναρξη του Πα-
νελλήνιου Διαγωνισμού ανέφερε, με-
ταξύ άλλων, ότι πάρα πολλά πράγμα-
τα έχουν γίνει κι έχουν αλλάξει τόσο
στη ρομποτική όσο και στην εκπαίδευ-
ση και ότι η κατασκευή ρομπότ αποτε-
λεί σήμερα μια εξαιρετική μορφή εκ-
παιδευτικής διαδικασίας.

Σ

Σ
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Χ-ΤΥΠΟΣ Μουσικό αφιέρωμα
στον Μίκη Θεοδωράκη
με τη συμμετοχή της
χορωδίας του Δήμου
Αγ. Παρασκευής

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 στην Αίθουσα 

Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Χαϊδαρίου παρουσία της κόρης του καλλιτέχνη,

Δέσποινας, και του εγγονού του, γνωστού Ράπερ, Νίκου Βουρλιώτη (Nivo), με

αφορμή την συμπλήρωση 20 ετών από το θάνατο του καραγκιοζοπαίχτη.

Μεγάλη μουσική συναυλία
στο Μέγαρο Μουσικής

Αφιέρωμα του 
Δήμου Χαϊδαρίου στον 
σπουδαίο καραγκιοζοπαίχτη
Αβραάμ Αντωνάκο

τον χαιρετισμό του, ο Δή-
μαρχος Χαϊδαρίου, Μιχά-
λης Σελέκος, τόνισε πως
νοιώθει υπερηφάνεια για

τη συγκεκριμένη εκδήλωση, που
έγινε «για να τιμήσει έναν σημαντι-
κό άνθρωπο που έχει προσφέρει
πάρα πολλά», προσθέτοντας πως
«το ότι σήμερα, 20 χρόνια μετά το
θάνατό του, τον τιμούμε σε αυτήν
την αίθουσα, δείχνει πάρα πολλά.
Δεν σβήνει κάποιος από τη μνήμη
όταν τον θυμούνται οι επόμενες γε-
νιές». Ο κος Σελέκος αναφέρθηκε
και στο περιοδικό που έβγαζε το 7ο
Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, το 1998, του
οποίου η πρώτη έκδοση ήταν αφιε-

ρωμένη στον Αβραάμ Αντωνάκο,
ενώ παρέδωσε αναμνηστικό από
την εκδήλωση στον εγγονό του
καλλιτέχνη, με τον τελευταίο να το
παραλαμβάνει συγκινημένος.
Ο αρχιτέκτων/πολιτικός μηχανικός,
γνώστης και μελετητής του Κα-
ραγκιόζη, Κώστας Τσίπηρας, συ-
νεχάρη τον Σωκράτη Κοτσορέ και
τον Δήμο Χαϊδαρίου για την πρω-
τοβουλία, υπογραμμίζοντας πως
«σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης,
είναι αντίσταση για τον λαό το ελ-
ληνικό λαϊκό θέατρο σκιών και ο
Καραγκιόζης». 
Στον δικό του χαιρετισμό, ο καραγ-
κιοζοπαίχτης Γιάννης Νταγιάκος

αναφέρθηκε στην γνωριμία του με
τον Αντωνάκο, τονίζοντας πως αυ-
τός αποτελούσε ένα πολύπλευρο
ταλέντο. Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε για τις φιγούρες που
έφτιαχνε ο Αντωνάκος «αυτές
“έπαιζαν μόνες τους” καθώς ήταν
τόσο ρεαλιστικές, τόσο φυσικές
και τόσο ζωντανές». «Ο Αβραάμ
ζει στις καρδιές μας και στη δου-
λειά μας» πρόσθεσε χαρακτηρι-
στικά ο κος Νταγιάκος.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε
και η παράσταση Καραγκιόζη
«Επτά γαμπροί για μια νύφη» από
τη θεατρική σκηνή του Σωκράτη
Κοτσορέ.

Σ

εννιάχρονος Όσκαρ Σελ δεν έχει κα-
μία σχέση με τους συνομηλίκους του.
Είναι πολυτάλαντος και πολυπράγ-

μων: εφευρέτης, ερασιτέχνης εντομολόγος,
ειρηνιστής, επιστολογράφος, μουσικός
κρουστών, δεινός τεχνίτης οριγκάμι, ντετέ-
κτιβ και χορτοφάγος.
Όταν ο πατέρας του σκοτώνεται κατά την
επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου
την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, ο Όσκαρ ξε-
κινάει μια περιπλάνηση στους πέντε δήμους
της Νέας Υόρκης, με σκοπό να διελευκάνει

το μυστήριο που κρύβει το κλειδί που ανακα-
λύπτει στην ντουλάπα του πατέρα του. Μέ-
σα από αυτή την αναζήτηση, ο Όσκαρ θα έρ-
θει σε επαφή με διάφορους ανθρώπους και
θα γνωρίσει, έστω για λίγο, τις ζωές τους. Θα
εξερευνήσει επίσης το τραύμα της 11ης Σε-
πτεμβρίου μέσα απ’ τους βομβαρδισμούς
της Δρέσδης και της ρίψης της ατομικής
βόμβας στη Χιροσίμα, για να καταλήξει σ’
ένα προσωπικό ταξίδι που θα τον φέρει πιο
κοντά στην ηρεμία και στη γαλήνη που τόσο
πολύ αποζητά…

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΑ & ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΟΝΤΑ 
•  ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΣΑΦΡΑΝ ΦΟΕΡ • Εκδόσεις Κέδρος

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Η ΓΡΑΜΜΗ
•ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ -
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ 

• Εκδόσεις Μίνωας
Κάθομαι στο πρώτο θρανίο. Μπροστά ακρι-
βώς από την έδρα της κυρίας. Για κακή μου
τύχη κάθομαι με τον Θοδωρή, που ήρθε φέ-
τος στο σχολείο μας και είναι ενοχλητικός
και ακατάστατος. Μα καλά, από όλα τα παι-
διά της τάξης μου, με αυτόν μου έτυχε να
καθίσω;
Φυσικά, από την αρχή έβαλα τους κανόνες
μου. Με το μολύβι μου τράβηξα στο θρανίο
μια γραμμή. Μια χοντρή μαύρη γραμμή.
Έτσι, κανείς δε θα μπορούσε να μπει στον
χώρο του άλλου…

O

Η Μικτή Χορωδία του Δήμου Αγίας Παρα-
σκευής υπό τη διεύθυνση του Μαέστρου Χρ.
Κουτσονίκα συμμετείχε στη Μεγάλη Μουσι-
κή Συναυλία, που ήταν αφιερωμένη στον Μί-
κη Θεοδωράκη.
Η συναυλία με τίτλο “Νύχτα Μαγικιά” πραγ-
ματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
Τη συναυλία διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων
του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου“Οι
Άγιοι Ανάργυροι” για τη στήριξη των ογκολο-
γικών ασθενών του Νοσοκομείου και την λει-
τουργία του “Κέντρου Πρόληψης Καρκίνου
του Μαστού”.
Στη συναυλία 300 χορωδοί από 11 χορωδίες
παρουσίασαν τραγούδια από τους ποιητι-
κούς κύκλους Μικρές Κυκλάδες, Επιτάφιος,
Άξιον Εστί, Επιφάνεια, Όμορφη Πόλη, Αρχι-
πέλαγος, Πολιτεία, Λιποτάκτες, Χαιρετισμοί
και Γειτονιά των Αγγέλων συνοδεία συμφωνι-
κής μαντολινάτας υπό τη διεύθυνση του Πα-
ναγή Μπαρμπάτη. 
Συγκεκριμένα, στη μουσική
εκδήλωση συμμετείχαν οι
Δημήτρης Μπάσης, Γιώργος
Περρής, Παντελής Κοντός,
Αντώνης Κορωναίος, Ελένη
Βουδουράκη, Κάτια Πάσχου,
Ελένη Δάβου και Μπάμπης Βε-
λισσάριος, ενώ αφηγητής ήταν ο
Γιώργος Λιάνης.
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Η  Βορέειος Βιβλιοθήκη
του Δήμου Αμαρουσίου εγ-
καινιάζει ένα νέο κύκλο πα-
ραμυθιών. Με την εμψυχώ-
τρια της ομάδας θεατρικού
παιχνιδιού του Κέντρου Τέ-

χνης και Πολιτισμού κα
Αφροδίτη Κορέτση τα παι-

διά μέσα από το παιχνίδι
μαθαίνουν να αγαπούν το

βιβλίο.
Τέταρτο παραμύθι «Πω-

λούνται σκιές», το Σάββατο
24 Μαρτίου 2018, ώρα

18:30 – 19:30 για  παιδιά
ηλικίας από 7 – 9 ετών.

Το Παιδικό Τμήμα  της Βο-
ρέειου Βιβλιοθήκης , η Δι-
εύθυνση Αθλητισμού και

Πολιτισμού, σε συνεργασία
με την Κοινωφελή Επιχεί-

ρηση Δήμου Αμαρουσίου,
προσκαλούν τα παιδιά να

γίνουν μέλη της Λέσχης
Ανάγνωσης.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να επικοι-
νωνείτε στο τηλέφωνο της

Βιβλιοθήκης: 210 –
61.47.181.

Νέος κύκλος 
παραμυθιών με την
Αφροδίτη Κορέτση

από τη  Βορέειο 
Βιβλιοθήκη 

Δήμου Αμαρουσίου

>>
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χ-ΤΥΠΟΣ

Ο «Κοινός Λόγος» της 
Έλλης Παπαδημητρίου 
άγγιξε τις  ευαίσθητες πλευρές
και μνήμες των θεατών

ρόκειται για αφηγήσεις ζωής ανθρώπων που είδαν και
έζησαν πολλά, η Έλλη Παπαδημητρίου γεννημένη
στη Σμύρνη, συνάντησε τυχαία, έψαξε να βρει, γυναί-

κες και άντρες, νέους και γέρους, που ιστορούν άμεσα τα
πάθη τους.
Η συγκυρία που τους συντρίβει ορίζεται από τους διωγμούς,
τους πολέμους, την πείνα, την εξορία, το θάνατο, την απώ-
λεια, το πένθος.
Ο πόνος είναι κοινός για όλους τους ανθρώπους που πα-
λεύουν να αλλάξουν τον κόσμο. Οι ιστορίες σταματούν στον
εμφύλιο εν τούτοις είναι περισσότερο από επίκαιρες.
Στην αφήγηση έλαβαν μέρος οι: Γούναρη Άννα, Καλή Χριστί-
να, Κασιμάτη Ρένα, Κουρσάρη Βασιλική, Κωτίδου Μαρία,
Λιώλη Ηλιάννα, Μπαρούτη Ζωή, Τρωγάδη Χριστίνα, Φουν-
τουκίδου Μαριάνθη και ο Λέγγας Γιώργος.

ε ιδιαίτερη επιτυχία παρουσία πολυπλη-
θούς κοινού πραγματοποιήθηκαν, την Κυ-
ριακή 11 Μαρτίου 2018, οι εξετάσεις Σύγ-

χρονου Τραγουδιού στο Δημοτικό Ωδείο Αμα-
ρουσίου, με την σπουδάστρια Άννα Μπιλιλή να
εκπλήττει ευχάριστα την εξεταστική επιτροπή.  
Η επιτροπή αποτελείται από τη Διευθύντρια του
Δημοτικού Ωδείου Φωτεινή Κοσκόρου, τη καθη-
γήτρια της σπουδάστριας Αγγελική Κουνάκη, την
καθηγήτρια φωνητικής του Εθνικού Ωδείου, που

έχει στο ενεργητικό της πολλούς μαθητές που
κάνουν καριέρα στο χώρο του τραγουδιού Άννα
Διαμαντοπούλου, από την επίσης καθηγήτρια
του Εθνικού Ωδείου Φιλιώ Επιφανείου, το Διευ-
θυντή Φιλαρμονικής Δήμου Κηφισιάς Φίλιππο Χί-
ου και τον καταξιωμένο μουσικοσυνθέτη και μαέ-
στρο Γιώργο Κατσαρό, ο οποίος συνεχάρη τη
σπουδάστρια για την υπεροχή ερμηνεία της στο
δύσκολο ρεπερτόριο, δίνοντάς της πολλές και
χρήσιμες συμβουλές.                   

Π

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν 
οι πτυχιακές εξετάσεις Σύγχρονου Τραγουδιού
στο Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Μ

Η Θεατρική παράσταση «Τα όνειρα της Γιαγιάς Παραμυθούς», της Καλλιόπης (Πόπης) Γιαννάκου, θα παρουσιαστεί
με ελεύθερη είσοδο, σήμερα Σάββατο 24 Μαρτίου 2018, στις 19:00, στην αίθουσα  εκδηλώσεων του Κέντρου Ελληνι-
κής Κεραμικής (Κηφισίας 207, Μαρούσι), με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου.   Το συγκεκριμένο έργο είναι
πολυπολιτισμικό, και προάγει την αλληλεγγύη, την αποδοχή στη διαφορετικότητα και την ειρήνη ως μέγιστο αγαθό. 
Η παράσταση παίζεται από τρεις ηθοποιούς και ενσαρκώνουν 13 ρόλους. Η διάρκειά της είναι 1 ώρα και 15 λεπτά,
χωρίς διάλειμμα.

Δεκτό έγινε από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Ν. Ιωνίας το αίτημα της
Πολιτιστικής Ένωσης Μικρασια-
τών Νέας Ιωνίας Αττικής «Η Καπ-
παδοκία» για παραχώρηση κτιρί-
ου, το οποίο είχε κατατεθεί ένα
χρόνο πριν.
Στην τακτική συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας
στις 12 Μαρτίου τέθηκε υπό συ-
ζήτηση η παραχώρηση ακινήτου
για χρήση στην Πολιτιστική Ένω-
ση Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Ατ-
τικής «Η Καππαδοκία».
Το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε
με 27 υπέρ και 2 λευκά την παρα-
χώρηση κάποιου κτιρίου αποκλει-
στικά για χρήση στον πολιτιστικό
σύλλογο.
Συγκεκριμένα, ο σύλλογος θα
ενοικιάσει από τον Δήμο το κτίριο
που θα διατεθεί.
Όσον αφορά στο κτίριο που πα-
ραχωρεί ο Δήμος, αυτό είναι ο
υπόλοιπος χώρος που οι πρόσκο-
ποι δεν χρησιμοποιούν κι έτσι εί-
ναι ελεύθερος για άλλη χρήση.
Όπως τονίστηκε από την υπεύθυ-
νη δημοτική σύμβουλο για τα πο-
λιτιστικά ζητήματα, ο Δήμος πα-
ραχωρεί κτίρια μόνο σε συλλό-
γους που είναι ενεργοί.
Ακόμα, το διάστημα παραχώρη-
σης του κτιρίου δεν έχει χρονικά
περιθώρια, αλλά στο σχετικό έγ-
γραφο για τη διάθεση του κτιρίου
θα αναγράφεται ότι το κτίριο πα-
ραχωρείται μέχρι ο δήμος να το
ζητήσει πίσω για οποιαδήποτε
άλλη ανάγκη προκύψει.   

ι μαθητές του Εργαστηρίου
Αγιογραφίας Δήμου Νίκαιας -
Αγ. Ι. Ρέντη θα παρουσιάσουν

τα έργα τους στο Village Shopping
and more…(Θηβών 228 & Παρνασ-
σού) από τις 28 Μαρτίου έως τις 4
Απριλίου.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγμα-
τοποιηθούν την Τετάρτη 28 Μαρτίου

στις 7.30 το απόγευμα. Τις υπόλοι-
πες ημέρες η έκθεση θα είναι ανοικτή
για το κοινό από τις 18.00 έως τις
21.00.
Στο εργαστήριο οι μαθητές διδά-
σκονται την τεχνική της φορητής ει-
κόνας, της προετοιμασίας ξύλου, της
τοιχογραφίας καθώς και την τεχνική
των αντιγράφων παλαιάς εικόνας.

Ακόμη, οι μαθητές μαθαίνουν να
απεικονίζουν πιστά αντίγραφα εικό-
νων πάνω σε ξύλο με επεξεργασία
χειροποίητου μουσαμά ενώ η παλαί-
ωση των εικόνων γίνεται με φυσικά
υλικά.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Πολι-
τισμού (τηλ. 210 4906021).

Θεατρική παράσταση «Τα όνειρα της 
Γιαγιάς Παραμυθούς» της Καλλιόπης Γιαννάκου 

Κτίριο στην
«Καππαδοκία» 
παραχωρεί ο
Δήμος Ν. Ιωνίας

Οι μαθητές του Εργαστηρίου Αγιογραφίας Δήμου
Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη παρουσιάζουν τα έργα τους

Η θεατρική ομάδα Μελών – Φίλων του 

Κέντρου Φιλίας και Αλληλεγγύης του Δήμου

Αγίας Βαρβάρας, το Σάββατο 10 Μαρτίου, πα-

ρουσίασε στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Γιάν-

νης Ρίτσος» μια ξεχωριστή παράσταση με τίτ-

λο «Κοινός Λόγος» της Έλλης Παπαδημητρίου.

Ο



Η Κοινωφελής Επιχείρηση
του Δήμου Μεταμόρφωσης,
συνεχίζοντας την προσπά-
θεια ενίσχυσης των οικογε-
νειών που αντιμετωπίζουν
προβλήματα, ξεκινάει την
υλοποίηση προγράμματος
παροχής ψυχολογικής υπο-
στήριξης παιδιών, εφήβων
και οικογένειας.
Οι υπηρεσίες παρέχονται
δωρεάν και αφορούν:
•Ατομική ψυχολογική υπο-
στήριξη παιδιών και εφή-
βων. • Ψυχοπαιδαγωγική
υποστήριξη. • Ομάδες κοι-
νωνικής και συναισθηματι-
κής ανάπτυξης παιδιών.
•Συμβουλευτική γονέων και
οικογένειας. •Συμβουλευτι-
κή εκπαιδευτικών. •Σχολή
γονέων. •Συνεργασία με
τους παιδικούς σταθμούς,
τα νηπιαγωγεία και τα σχο-
λεία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης του Δήμου Μεταμόρ-
φωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο αρμό-
διο γραφείο (Κορίνθου 21,
Μεταμόρφωση), καλώντας
στον αριθμό τηλεφώνου 210
2831133 κάθε Τρίτη και
Πέμπτη από τις 8:00 έως τις
16:00 (υπεύθυνη: Αφροδίτη
Χαριτωνίδου).

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στον δωρεάν Αιματολογικό και Ουρολογικό έλεγχο που πραγματοποίησε
ο Δήμος Ιλίου, την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, στο Δημαρχιακό Μέγαρο «Βασίλειος Κουκουβίνος»,
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση Νε-
φρολογικών Παθήσεων.
Συγκεκριμένα, 334 άτομα υποβλήθηκαν σε αιματολογική και ουρολογική εξέταση, στοχευμένη στη
διάγνωση Νεφρολογικών Παθήσεων και για τα αποτελέσματα θα ειδοποιηθούν εγγράφως τις επό-
μενες ημέρες από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου.

334 άτομα συμμετείχαν στον δωρεάν 
Αιματολογικό και Ουρολογικό έλεγχο στο Ίλιον 
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ΥΓΕΙΑ

Χ-ΤΥΠΟΣ

Μεταμόρφωση

Δωρεάν ψυχολογική
υποστήριξη 
σε παιδιά, εφήβους
και οικογένειες

αιμοδοσία έγινε για μια ακόμη φορά στο Ιερό Παρεκ-
κλήσι του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό Πανα-
γίας Ελεούσας. Η προσέλευση αιμοδοτών που ανταπο-

κρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου και της Εκκλησίας και θέλη-
σαν να δώσουν αίμα, ήταν ικανοποιητική. Με την πράξη τους
αυτή είναι βέβαιο ότι προσφέρουν ουσιαστικά στο αγαθό της
υγείας, προς τους ασθενείς συνανθρώπους μας.
Ο Δήμαρχος, Γιώργος Καπλάνης, και ο προϊστάμενος του ναού
Βασίλειος Αποστολόπουλος ευχαριστούν όλους όσους προ-
σήλθαν και υποστήριξαν με την προσφορά αίματος την εθελον-
τική αιμοδοσία και ιδιαίτερα τον αθλητικό σύλλογο « Παλαιμά-
χων – Δάφνης του Δάσους Χαϊδαρίου», ο οποίος ανταποκρίθηκε
με προθυμία στο κάλεσμα.

ο Τμήμα Υγείας & Πρόνοι-
ας του Δήμου Αγίου Δημη-
τρίου, σε συνεργασία με

το Τμήμα Δημόσιας
Υγείας του Νοσοκο-
μείου Παίδων “Π. & Α.
Κυριακού” υλοποιεί
πρόγραμμα Προλη-
πτικής Ιατρικής σε

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχο-
λεία για το σχολικό έτος 2017-18.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•Έλεγχο οπτικής οξύτητας •Έλεγ-
χο για σκολίωση •Εκτίμηση της εμ-
βολιαστικής καταστάσεως των εξε-
ταζόμενων μαθητών, μέσω ελέγχου
του βιβλιαρίου υγείας •Μέτρηση
σωματικού βάρους και ύψους •Μέ-

τρηση αρτηριακής πίεσης •Έλεγχο
για καρδιακό φύσημα διά ακροάσε-
ως της καρδιάς.
Οι εξετάσεις γίνονται στο χώρο
του κάθε σχολείου από εξειδικευ-
μένο προσωπικό. Ήδη έχουν εξε-
τασθεί 9 Δημοτικά σχολεία και 10
νηπιαγωγεία.
Παράλληλα, πραγματοποιείται έλεγ-

χος των βιβλιαρίων υγείας των παι-
διών γυμνασίου του δήμου, από
προσωπικό του Τμήματος Δημόσιας
Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων «Π.
& Α. Κυριακού», ώστε να καταγρα-
φούν τυχόν ξεχασμένες δόσεις ή εμ-
βόλια που δεν έχουν γίνει.
Το όλο πρόγραμμα γίνεται με την έγ-
κριση του Υπουργείου Παιδείας.

Ικανοποιητική η προσέλευση
στην εθελοντική Αιμοδοσία του
Δήμου Αγίας  Βαρβάρας

Η

Τ

ια την πραγματοποίησή της συμμετείχαν εξειδικευμένα στελέχη, ψυχίατροι, ψυ-
χολόγοι, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, διατροφολόγοι και εναλλα-
κτικοί θεραπευτές. Στις δράσεις της θεματικής εβδομάδας προσήλθαν πάνω

από 400 άτομα, ενδιαφερόμενοι δημότες, πολίτες από γειτονικούς δήμους και επαγ-
γελματίες από διάφορους σχετικούς φορείς εντός και εκτός των ορίων του δήμου.
Η ικανοποίηση από την παρουσίαση του προγράμματος της θεματικής εβδομάδας
ήταν μεγάλη και ήδη άλλοι δήμοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους ώστε να εντά-
ξουν την παρουσίασή της στο πρόγραμμά τους.
Στο επιχειρησιακό πλάνο του ΚΕΠ Υγείας ακολουθούν επόμενα προγράμματα για
την πρόληψη των νοσημάτων που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο έτσι ώστε οι
δημότες μέσα από την απόκτηση γνώσης και τη βιωματική συμμετοχή τους να θωρα-
κίσουν την υγείας τους σε προ-συμπτωματικό στάδιο.

Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Δήμο Αγίας 
Βαρβάρας η θεματική εβδομάδα που πραγματοποιήθηκε
στο ΚΕΠ Υγείας με τίτλο "Προσεγγίζοντας την κατάθλιψη".

Πάνω από 400 άτομα συμμετείχαν
στη θεματική εβδομάδα 
στο ΚΕΠ Υγείας της Αγίας Βαρβάρας

“ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ”

Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 141
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πληροφορίες: Γράτσου Μαρία              
Αρ. Τηλεφώνου  :2132006480
Αρ. τηλεομοιότυπου  : 21055571273
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο : gratsou.m@gmail.com 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την αγορά οικοπέδου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ασπρόπυργος, 22 Mαρτίου 2018

Αρ. πρωτ.: 7637

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδο-
τική, φανερή και προφορική  για την
αγορά οικοπέδου, για  την κατα-
σκευή κοινόχρηστου χώρου στην
περιοχή ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ  του Δήμου
Ασπροπύργου. Το ακίνητο πρέπει
να  έχει  έκταση από τέσσερις  (4)
χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, έως
και έξι (6) χιλιάδες τετραγωνικά μέ-
τρα,  και να βρίσκεται  στην περιοχή
ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ  του Δήμου Ασπρο-
πύργου. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδη-
λώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από τη δημοσί-
ευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος απο-
στέλλονται στην αρμόδια δημοτική
υπηρεσία, στη διεύθυνση που ανα-
φέρεται παρακάτω, και στη συνέ-
χεια παραδίδονται στην επιτροπή η
οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει πε-
ρί της καταλληλότητος των προ-

σφερομένων ακινήτων και περί του
αν ταύτα πληρούν τους όρους της
οικείας διακηρύξεως, συντασσομέ-
νης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα
(10) ημερών από της λήψεως των
προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού
ακινήτου τινός αιτιολογούνται
επαρκώς στην έκθεση.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από το Τμήμα Προμη-
θειών, σε εργάσιμες ημέρες και
ώρες στη Διεύθυνση: Αθ. Διάκου &
Σαλαμίνος, αριθμ. τηλεφώνου
2132006480,  (Γράτσου Μαρία),
αριθμ. τηλεομοιότυπου: 210
5571273.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορη-
γείται ή αποστέλλεται στους ενδια-
φερόμενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στην παραπάνω
διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Μαρτίου 

η καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία του 

Δήμου Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία με 

τον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας και το Τμή-

μα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού

Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ». 

Συνεχίζεται το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής στα σχολεία του Δήμου Αγ. Δημητρίου
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O Δήμαρχος Πειραιά κ.
Γιάννης Μώραλης συναντή-

θηκε στο γραφείο του, με
τους υπεύθυνους της Πα-
νελλαδικής Δράσης «Let΄s

Do It Greece».
Αντικείμενο της συνάντη-

σης ήταν η διοργάνωση
της εθελοντικής περιβαλ-
λοντικής εκστρατείας, για

τρίτη χρονιά στην πόλη
του Πειραιά.

Στη συνάντηση συμμετεί-
χαν το μέλος της Οργανωτι-

κής Επιτροπής «Let΄s Do It
Greece» κα Γιάννα Παυλο-
πούλου, ο Συντονιστής της

Πανελλαδικής Δράσης
«Let΄s Do It Greece» κ. Νίκος
Κιούσης και η Αρχιτέκτονας

Δρα Ματίνα Ρασσιά.
Η Πανελλαδική Δράση

«Let΄s Do It Greece», στην
οποία συμμετέχει ο Δήμος
Πειραιά, θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή 29 Απρι-

λίου 2018.

Συνάντηση
Γιάννη Μώραλη

με τους 
υπεύθυνους

του «Let΄s Do It
Greece»

Παρεμβάσεις αναβάθμισης

αράλληλα ξεκίνησαν και οι
εργασίες Πυλών Εισόδου
στον Υμηττό από την Αγία
Παρασκευή, την Καισαριανή

και την Ηλιούπολη.
Είναι μια επιχείρηση – εκστρατεία
σύμφωνα με τον μεγάλο στόχο της
Διοίκησης του ΣΠΑΥ, να αυξηθεί στο
μέγιστο δυνατό η επισκεψιμότητα
των πολιτών και το ενδιαφέρον για το
Βουνό.
Στον Υμηττό καθαρίστηκαν τα μονο-
πάτια, με κατάλληλες ενδεδειγμένες
παρεμβάσεις έγιναν πιο ασφαλή και
προσπελάσιμα χωρίς να χάνουν στο
ελάχιστο την υφή της αγνής φύσης,
σημάνθηκαν με ξύλινες διακριτικές
πινακίδες για να διευκολύνονται οι
ολοκληρωμένες, ευχάριστες και
ασφαλείς διαδρομές, αντικαταστά-
θηκε όλος ο παλιός και επικίνδυνος

εξοπλισμός αναψυχής και ξεκούρα-
σης, τοποθετήθηκαν νέοι ξύλινοι χάρ-
τες στη θέση των παλιών σκουρια-
σμένων μεταλλικών και καθαρίστη-
καν όλες οι διαδρομές από τα ενο-
χλητικά και ανθυγιεινά σκουπίδια.
Παράλληλα τοποθετήθηκαν και τρα-
πεζόπαγκοι δασικής αναψυχής σύμ-
φωνα με τις διεθνείς περιβαλλοντικές
προδιαγραφές και συνδέθηκαν οι
πρώτες πύλες εισόδου με τα αξιοθέ-
ατα του Υμηττού με χάρτες και ση-
μεία ξεκούρασης.
Ο Υμηττός μετατρέπεται σε ένα μα-
γευτικό μητροπολιτικό πάρκο ειδικής
προστασίας που θα προσφέρει το
οξυγόνο του σε όλη την Αττική και πα-
ράλληλα θα αποτελεί και ένα τόπο
προορισμού και αναψυχής προσφέ-
ροντας μια άλλη ποιότητα ζωής
στους κατοίκους.

Π

Δημιουργία πυλών εισόδου και 
βελτίωση μονοπατιών στον Υμηττό

Μια τεράστια αλλαγή στην φιλικότητα του Υμηττού για τους περι-
πατητές, επήλθε με την επιχείρηση σηματοδότησης και διάνοιξης
μονοπατιών που οργάνωσε ο ΣΠΑΥ σε συνεργασία με τους Δήμους
μέλη του και την εξειδικευμένη – πιστοποιημένη εταιρεία TERRAIN.

εριβαλλοντική δράση
με τη συμμετοχή παι-
διών από όλους τους

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
του Δήμου Πειραιά, πραγμα-
τοποιεί η Διεύθυνση Βρεφο-
νηπιακών Σταθμών, σε συ-
νεργασία με τη Διεύθυνση
Πρασίνου & Περιβάλλοντος.
Τα παιδιά φυτεύουν λουλού-
δια και φυτά στους προαύλι-
ους χώρους των Βρεφονη-
πιακών Σταθμών και τοποθε-
τούν γλαστράκια εντός των
Σταθμών. Στόχος είναι να
έρθουν τα παιδιά σε επαφή
με τη φύση και να αποκτή-
σουν περιβαλλοντική συνεί-
δηση.
Η περιβαλλοντική δράση εν-
τάσσεται στο πλαίσιο του
ετήσιου προγράμματος των
Βρεφονηπιακών Σταθμών,

για τη σχολική χρονιά 2017-
2018.
Ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου
και Περιβάλλοντος κ. Σταύ-
ρος Βοϊδονικόλας δήλωσε:
«Είναι πολύ σημαντική η
ευαισθητοποίηση των παι-
διών από μικρή ηλικία σε θέ-
ματα προστασίας και σεβα-
σμού του περιβάλλοντος. Γι
αυτό και αποφασίσαμε με
την κα Ζηλάκου να προχωρή-
σουμε σε συνεργασία και να
πραγματοποιήσουμε αυτή τη
δράση. Τη φύτευση στους
προαύλιους χώρους αλλά
και σε γλαστράκια εντός των
Βρεφονηπιακών Σταθμών
υλοποιούν τα παιδιά, με τη
βοήθεια και τις οδηγίες από
το προσωπικό της Διεύθυν-
σης Πρασίνου και Περιβάλ-
λοντος».

Π

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου

Τα παιδιά του Πειραιά 
μαθαίνουν για το περιβάλλον
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καιρός μπορούμε να πού-
με ότι ήταν ιδανικός, με
θερμοκρασία 14ο έως
17ο βαθμούς, χωρίς
υγρασία και αέρα. 

Οι δρομείς των δύο αγώνων δρό-
μου, των 1.500 μ. και των 10.000 μ.
από νωρίς το πρωί προσήλθαν να
παραλάβουν τους αριθμούς τους με
το ενσωματωμένο το CHIP της ηλε-
κτρονικής χρονομέτρησης. 
Υπενθυμίζουμε ότι η διαδρομή των
10.000 μ. είναι μετρημένη και πιστο-
ποιημένη και οι χρόνοι που επιτυγ-
χάνονται είναι ακριβείς για την από-
σταση των 10 χιλιομέτρων. Υπήρχε
σηματοδότηση ανά χιλιόμετρο, ενώ
σε δύο σημεία της διαδρομής υπήρ-
χε έλεγχος διέλευσης των δρομέων. 
Την «υπόσχεση του αθλητή» απήγ-
γειλαν: στα 1.500 μ. η αθλήτρια της
ΑΝΑΤΟΛΗΣ Βασιλική Βασιλείου και
στα 10.000 μ. ο Αντιδήμαρχος Ν. Φι-

λαδέλφειας (και δρομέας) Θοδωρής
Μανωλεδάκης.
Οι επιδόσεις και στους δύο αγώνες
ήταν πολύ καλές. Τα σχόλια των
δρομέων ήταν όλα ευμενέστατα και
ενθαρρυντικά για τους διοργανω-
τές που ανανέωσαν το ραντεβού
τους για την επόμενη, την 34η διορ-
γάνωση. 
Και στη φετινή διοργάνωση είχαμε
τη συμμετοχή αθλητών του Αθλητι-
κού Συλλόγου Στίβου Τυφλών
(Α.Σ.Σ.ΤΥ), που με τον αγώνα τους
τίμησαν το Μπλόκο. Τερμάτισαν κα-
τά σειρά: ο Στέργιος Σιούτης με συ-
νοδό του τον Αλέξανδρο Πιπέρη, σε
χρόνο 52.44, η Ιταλίδα (τυφλή δρο-
μέας) Γκουενταλίνα Ταϊέτι με συνο-
δό της τον Παναγιώτη Τσατσακλά,
σε χρόνο 58.38 και Νίκος Τσατσα-
κλάς με συνοδό του τη Δεκαβάλα
Αναστασία, σε χρόνο 1:04.30.
Στο τέλος των απονομών έγινε κλή-

ρωση για το έπαθλο «του αθλητή
που δεν νίκησε». Κληρώθηκε ο δρο-
μέας Γκόκας Νικόλαος, ο οποίος
τερμάτισε στα 10.000 μ. σε χρόνο
46.03.29.
Όλοι οι δρομείς που έλαβαν μέρος
και τερμάτισαν έλαβαν ένα αναμνη-
στικό δίπλωμα, ενώ ο πρώτος και η
πρώτη νικήτρια κάθε αγώνα καθώς
και οι πρώτοι και οι πρώτες κάθε ηλι-
κιακής κατηγορίας έλαβαν κύπελλο.
Οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας
ηλικίας έλαβαν μετάλλιο και από ένα
βιβλίο με τίτλο « Μαραθώνιος και
Μαραθώνας» που ήταν προσφορά
του αθλητικογράφου κ. Ηρακλή
Αθανασόπουλου. 
Ο Αθλητικός Σύλλογος της Ν. Ιωνίας
«Ανατολή» εκπροσωπήθηκε με με-
γάλο αριθμό αθλητών και αθλη-
τριών. Οι ακόλουθοι αθλητές ανέβη-
καν στο βάθρο: Ρουστάς Θανάσης
1ος στην κατηγορία 19 και άνω στα

1.500 μ. με χρόνο 4.39.28, Γούπου
Τάνια 1η στην κατηγορία 20-29 στα
10.000 μ. με χρόνο 44.43.06, Γεωρ-
γούλιας Αλέξης 1ος στην κατηγορία
20-29 στα 10.000 μ. με χρόνο
38.50.95, Κοζαδίνου Μαρία – Ειρήνη
2η στην κατηγορία 11-12 στα 1.500
μ,  και Παρθενίδη Τζένη 3η στην κα-
τηγορία 15-16 στα 1.500 μ.
Πρώτοι νικητές των αγώνων ήταν: 
στα 1.500 μ.: Βλάχος Γεώργιος
(ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ Κορυδαλού)
4.35.13, Μαργαρώνη Εμμανουέλα
(ΑΣΕ Δούκα) 5.16.8 
και στα 10.000 μ.: Ακριτίδης Χρύ-
σανθος 35.48.92 και Σαμπατακάκη
Χριστίνα (Σ.Α. Κολεγίου Αθηνών)
44.10.70.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα κατά
σειρά τερματισμού και κατά κατηγο-
ρία μπορείτε να βρείτε στις ιστοσε-
λίδες: του Συλλόγου ΑΝΑΤΟΛΗ και
του Ο.Π.Α.Ν.

Ο

Την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 διεξήχθησαν οι Αγώνες Δρόμου οι οποίοι ήταν αφιερωμένοι στο
Μπλόκο Καλογρέζας. Όλα ήταν ευνοϊκά και οι διοργανωτές και οι δρομείς πέτυχαν τον στόχο τους.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ
«ΜΠΛΟΚΟ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ 2018»

Αθλητική 
άνοιξη στο Δήμο
Νέας Σμύρνης
Ο  Τομέας Αθλητισμού του
Δήμου Νέας Σμύρνης καλω-
σορίζει την Άνοιξη με σειρά
αθλητικών εκδηλώσεων  που
είναι αφιερωμένες στα παι-
διά και στους ενήλικες.
Η αρχή θα γίνει με το τουρ-
νουά Basket 3x3 στη κεντρι-
κή πλατεία Νέας Σμύρνης και
σειρά θα έχει το Πρωτάθλη-
μα Goallball για αθλητές με
μειωμένη όραση στις 20-21-
22 Απριλίου στο Κλειστό Γυ-
μναστήριο Αρτάκης.
Στις 23 Απριλίου στο Κλειστό
Γυμναστήριο Αρτάκης θα
πραγματοποιηθεί, στα πλαί-
σια των Παγκόσμιων Σχολι-
κών  - Εκπαιδευτικών Αγώ-
νων  Αθλητικής και Ολυμπια-
κής Παιδείας, το Πάρτι των
Εθνών μια εκδήλωση που κά-
θε αποστολή παρουσιάζει τη
κουλτούρα της χώρας που
αντιπροσωπεύει.
Τέλος στις 20 Μαΐου έχει
προγραμματιστεί ο αγώνας
δρόμου «Γύρος Νέας Σμύρ-
νης» σε συνεργασία με το
Σύλλογο ΣΑΦΑΝΣ.

>>
Παρουσία αθλητών του Judo, φίλων του αθλήματος και εκπροσώπων της Διοίκησης του Δήμου Αμαρουσίου,ο
ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος judo «Σπύρος Λούης» έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και βράβευσε τους κο-
ρυφαίους αθλητές για το 2017, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρουσίου.
Εκ μέρους του Δημάρχου κου Γιώργου Πατούλη, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πολιτισμού Σπύρος Σταθού-
λης συνεχάρη το Δ.Σ. του Συλλόγου, τους προπονητές και τους αθλητές για τις διακρίσεις που πέτυχαν το 2017
και τους ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στους στόχους που έχουν θέσει για τη νέα χρονιά, με ακόμη περισσότερα
χρυσά μετάλλια.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γεώργιος Τσοπανέλης ευχαρίστησε το Δήμο Αμαρουσίου για την υποστήριξή του
στο άθλημα, απονέμοντας τιμητική πλακέτα στο Δήμαρχο Αμαρουσίου για την προσφορά του στον αθλητισμό
και το «Ευ Αγωνίζεσθαι».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίδειξη του αθλήματος judo από νεαρούς αθλητές.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε 
ο Αθλητικός Σύλλογος Judo «Σπύρος Λούης»

Πρωτιές και αρκετές θέσεις στο 
βάθρο από τους αθλητές της «ΑΝΑΤΟΛΗΣ»
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ο έργο που έχει προϋπολογισμό 8,4 εκατ. €, θα χρημα-
τοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, θα δη-
μοπρατηθεί και θα υλοποιηθεί από τις Τεχνικές Υπηρε-
σίες του Δήμου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης στην εισήγησή του
αναφέρθηκε στο ευρύ και εν εξελίξει πρόγραμμα συντήρησης,
ανακαίνισης και επισκευών που στοχεύουν στην λειτουργική
αναβάθμιση κι ασφαλή λειτουργία των υφιστάμενων αθλητι-
κών εγκαταστάσεων σε όλους τους Δήμους της Π.Ε. Πειραιά
με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττι-
κής και παράλληλα τον εμπλουτισμό και τη συμπλήρωσή τους
με νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν διαπιστω-
μένες ανάγκες.
Το κλειστό κολυμβητήριο και τα γήπεδα τένις κατασκευάζονται
στην περιοχή των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, σε μια πε-
ριοχή που αυτή την περίοδο έχει δρομολογηθεί η ανάπλασή της.
Παράλληλα, είναι σε άμεση γειτνίαση με μεγάλο αριθμό σχολεί-
ων προσφέροντας έτσι δυνατότητες άθλησης και αναψυχής και
στους μαθητές αυτών, ενισχύοντας τον ερασιτεχνικό αθλητισμό
και προσφέροντας στην πόλη νέες και σύγχρονες αθλητικές
υποδομές.

Τ

Το 5ο Attica Run
στους δρόμους των
Αγίων Αναργύρων

ια σπουδαία διάκριση κέρδισε η σκακιστική ομάδα του 4ου Δη-
μοτικού σχολείου Ν. Ιωνίας αφού κατέλαβε την 1η θέση στο πε-
ριφερειακό πρωτάθλημα όλης της Αττικής.

Τα μέλη της σκακιστικής ομάδας της Σχολικής Μονάδας του 4ου Δημο-
τικού Σχολείου Ν. Ιωνίας αφού αρχικά κατέλαβαν τη 2η θέση στο σχολι-
κό πρωτάθλημα στο Βόρειο τομέα Αττικής στις 4 Μαρτίου, κατέκτησαν
πανάξια την 1η θέση στο περιφερειακό πρωτάθλημα όλης της Αττικής,
που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου ανάμεσα σε 71 ομάδες δημό-
σιων και ιδιωτικών σχολείων.
Τόσο ο διευθυντής όσο και ο σύλλογος των διδασκόντων του δημοτι-
κού σχολείου συνεχάρηκαν τους μαθητές και τον προπονητή της ομά-
δας για αυτή την διάκριση. Η ομάδα αποτελείται από την Βάια Τσεκού-
ρα ( αρχηγός ), τον Εμμανουήλ Ασβεστά, τον Μάριο Αλέξανδρο Προ-
υτσάλης , τηνΣταυρούλα Τσεκούρα και τον Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε την
Κυριακή 11 Μαρτίου το 5ο Attica Run
and Fun, ο Αγώνας στους Δρόμους της
πόλης των Αγίων Αναργύρων. 
Η διοργάνωση περιλάμβανε αγώνες 10
και 5 χιλιομέτρων και αγώνα παιδιών
ενός χιλιομέτρου.
Με την ευκαιρία της διοργάνωσης συγ-
κεντρώθηκαν τρόφιμα και φάρμακα
για τις κοινωνικές δομές του Δήμου.
Ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι το φετινό
Attica Run ήταν αφιερωμένο στη μνή-
μη του γυμναστή και δρομέα Θωμά Πα-
παθανασίου. Στο χαιρετισμό του προς
τους αθλητές, ο Δήμαρχος Αγίων
Αναργύρων – Καματερού Νίκος Σαράν-
της τόνισε ότι «η συμμετοχή, ο μαζικός
αθλητισμός, η εθελοντική προσφορά
πάνε μαζί στην προσπάθεια όλων μας
για μια καλύτερη ζωή και μια συνεκτι-
κή, αλληλέγγυα, ανθρώπινη τοπική κοι-
νωνία». Και όπως είπε ο Δήμαρχος,
στους αγώνες της Κυριακής όλοι όσοι
πήραν μέρος ήταν νικητές.

Η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου - κολυμβητηρίου και δυο γηπέδων αντισφαίρισης στην περιο-
χή του αθλητικού κέντρου Κορυδαλλού «Θ. Πούτος» δρομολογείται μετά από την απόφαση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με-
ταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Κορυδαλλού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Στην τελική ευθεία η ανάπλαση της περιοχής των γυναικείων φυλακών

Η ομάδα ξεχώρισε από 71 ομάδες δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων

Διακρίσεις για τον
Α.Σ Ευρυθμία

Δραπετσώνας και
τον Α.Σ Ηετιών

Με την κατάκτηση της 4ης
θέσης στο Σύνθετο Ομαδικό
για τον Α.Σ Ευρυθμία Δραπε-

τσώνας και την 8ης για τον
Α.Σ Ηετιών ολοκληρώθηκε η
Προκριματική Φάση Πανελ-
ληνίου Πρωταθλήματος κα-

τηγορίας Νεανίδων.
Ταυτόχρονα οι αθλήτριες
της πόλης πήραν την πρό-

κριση για το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα στις 14-15-16

Απριλίου.
Στον αγώνα συμμετείχαν

116 αθλήτριες από 30 περί-
που σωματεία.

Σε ατομικό επίπεδο είχαμε τα
εξής αποτελέσματα:

• Κυριαζή Λυδία - Ελευθε-
ρία: 11η θέση •Βλάσση Κα-

τερίνα - Μαρία : 16η θέση
•Λιλή Άλκηστις - Σπυριδού-

λα: 19η θέση  •Κωστάντη
Ιωάννα: 21η θέση •Μπαζίνα
Αγγελική: 29η θέση •Παυλί-

δου Ευσταθία:  30η θέση
•Ανδρονίκου Μαρίνα : 39η
θέση και  • Αντωνοπούλου
Μυρτώ - Μαρία:  49η θέση.

Η Μυρισιώτη Βαλεντίνα
που προπονείται από τα
μέσα Γενάρη και ανήκει

στο σωματείο Α.Σ Απολλώ-
νια Χανίων κατέκτησε την

55η θέση.
Στην κατηγορία των Γυναι-
κών η Ανδρονίκου Ευανθία
κατέκτησε την 9η θέση στο

Σύνθετο Ατομικό.

Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις 
θα κατασκευαστούν στον Κορυδαλλό

Ρουά Ματ από το 4ο δημοτικό σχολείο Ν. Ιωνίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 

• 1 τυχερός αναγνώστης κερδίζει μία κρεβατοκάμαρα ΙΣΑΒΕΛΛΑ με στρώμα (Διαστάσεις: Κρεβάτι 174 x 212 cm, 

Κομοδίνο 52 x 44cm, Τουαλέτα 120 x 50 x 90 cm (διατίθεται και με ψηλή συρταριέρα Y:133cm)) .  

Δώρο συνολικής αξίας 2.190 ευρώ προσφορά από την επιχείρηση ΤΗΝΙΑΚΟΣ. 

•2 τυχεροί  κερδίζουν από ένα κόσμημα REBECCA Trilogy συνολικής αξίας 398 ευρώ από τo κοσμηματοπωλείο Γ. ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ.  

• 3 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν  500 λίτρα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ από την επιχείρηση  PAPPAS OIL.

•Το κουπόνι για πλύσιμο αυτοκινήτου με 4 ευρώ, εξαργυρώνετε στο Pappas oil -Τατοίου 21-23 Μεταμόρφωση 21028200100.

Η μοναδική εφημερίδα με αποκλειστικές ειδήσεις  αυτοδιοίκησης για Αθήνα-Πειραιά

Σημείωση: Στα φύλλα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα υπάρχουν:  

1 σφραγίδα ΤΗΝΙΑΚΟΣ, 2 σφραγίδες Γ.ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ  και  3 σφραγίδες PAPPAS OIL

*  Οι σφραγίδες έχουν επίσης το σήμα της εφημερίδας και αναγράφουν το νούμερο του  δώρου που έχετε κερδίσει. Κόβετε τη σελίδα με τη σφραγίδα και 
εφόσον είστε ο/η τυχερός/ή και επικοινωνήσετε  με την εφημερίδα στο 210 2719132 θα πρέπει να παραδώσετε τη  σελίδα για να παραλάβετε το δώρο σας. 

Τα ονόματα των τυχερών δημοσιεύονται στο www.xtypos.gr  

M
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Για πρώτη φορά φέτος, στα «Δροσινεία 2018»,
συμμετέχουν και αγωνίζονται όλοι οι μαθητές και 
οι μαθήτριες (από την 3η τάξη) των  Δημοτικών
Σχολείων του Δήμου Κηφισιάς ανεξαρτήτου δυνα-
τοτήτων και εντός του σχολικού του ωραρίου.

Υπαίθρια 
γυμναστήρια
και στη Νίκαια!

Το 2009 εγκαταστάθηκε στο
Ρέντη (οδός Νάξου) το πρώ-
το υπαίθριο γυμναστήριο
στην Ελλάδα. Έκτοτε ακο-
λούθησαν και άλλα σε διάφο-
ρες πόλεις της χώρας.
Τώρα ο Δήμος είναι ξανά σε
θέση να μπορεί να ξαναδημι-
ουργήσει αντίστοιχα γυμνα-
στήρια σε διάφορα σημεία
της πόλης.
Το πρώτο λοιπόν «υπαίθριο
γυμναστήριο» στη Νίκαια λει-
τουργεί ήδη στο δασάκι του
Αγίου Φιλίππου, δίπλα στο
γήπεδο μπάσκετ. Τώρα όλοι
οι δημότες μπορούν να απο-
λαύσουν τη βόλτα τους και
να κάνουν τη γυμναστική
τους ελεύθερα, δωρεάν και
όποια ώρα το θελήσουν!

>>

Ξεκίνησε η μεγάλη γιορτή 
του διασχολικού αθλητισμού 

«ΔΡΟΣΙΝΕΙΑ 2018»

τόχος του Δήμου είναι ο αθλητισμός να αποτελέσει αναπόσπαστο
κομμάτι της καθημερινής ζωής για τα πάνω από 2000  νέα παιδιά
των Δημοτικών Σχολείων της πόλης.
Η μεγάλη γιορτή του διασχολικού αθλητισμού ξεκίνησε τη Δευτέρα

12 Μαρτίου 2018, στο Ζηρίνειο Δημοτικό Στάδιο. 
Την πρώτη εβδομάδα  και μέχρι και την Πέμπτη 15 Μαρτίου, τα παιδιά  της
τρίτης και της τέταρτης δημοτικού αγωνίστηκαν σε αθλήματα του στίβου.
Από τη Δευτέρα 23 Απριλίου έως και την Πέμπτη 26 Απριλίου  οι μαθητές
της πέμπτης και της έκτης θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και στα ομα-
δικά αθλήματα του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και του βόλεϊ. 
Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 12 Μαΐου 2018.

Σ


