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• Την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των νηπιαγωγείων της πόλης,  
ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς και την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής 

δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, επιχειρεί να δρομολογήσει ο Δήμος Ηρακλείου,  
κάτι που επιβεβαίωσε και η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο  

του δημάρχου της πόλης Νίκου Μπάμπαλου, παρουσία του διευθυντή  
και της προϊσταμένης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας,  

Θανάση Ανδρώνη και Βάνας Νίνου αντίστοιχα
Σελίδα 13

• Ένα όμορφο βράδυ είχαν την ευκαιρία  
να περάσουν όσοι παρακολούθησαν 

την πρώτη προβολή της Θερινής 
Κινηματογραφικής Λέσχης του Δήμου  

πριν την οποία πραγματοποιήθηκε δράση  
για την Παγκόσμια Ημέρα  

κατά των Ναρκωτικών, με μπροστάρη  
τον Δήμαρχο Στράτο Σαραούδα.

Σελίδa 16

ΓΝΩΜΗ 

Μια ομολογία  
αποτυχίας 

Σελίδα 2

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Θερινό σινεμά με εκδήλωση για την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Σε δύο περιόδους  
το φετινό πρόγραμμα 
δημιουργικής 
απασχόλησης 
• Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία 
εγγραφής για τη δημιουργική 
απασχόληση παιδιών 5-12 ετών  
που φέτος θα πραγματοποιηθεί  
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης  
σε δύο περιόδους, με την πρώτη  
να διαρκεί από τις 6 ως 17 Ιουλίου 
και τη δεύτερη από 20 ως 31 Ιουλίου

Σελίδα 3

«Να καθαρίσει 
επιτέλους  
η Δημοτική Αρχή  
την υπόγεια ράμπα»
• Κραυγή αγωνίας για πολλοστή 
φορά στέλνει ο Σύλλογος  
των Κατοίκων του Ηλιακού Χωριού, 
ζητώντας τον άμεσο καθαρισμό  
και απολύμανση της κοινής 
υπόγειας ράμπας του κτιριακού 
συγκροτήματος G και του 
Κοινωνικού Κέντρου, υπό τον φόβο 
ότι η κατάσταση πλέον μπορεί  
να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη 
για τη δημόσια υγεία

Σελίδα 12

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ

ΔΗμΟΣ ΗΡαΚΛΕΙΟΥ

Προετοιμασία για την 
υποχρεωτική δίχρονη εκπαίδευση
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ΗΜΕΡΗΣιΑ ΠΟλιΤικΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ  
ΑΜΑΡΟυΣιΟυ & ΒΟΡΕιΩΝ ΠΡΟΑΣΤιΩΝ

Ιδιοκτησία
ΕκΔΗλΩΣΕιΣ ΤυΠΟυ & ΠΡΟΒΟλΗΣ  

ΑΜΑΡΟυΣιΟυ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ι.κ.Ε.
Κωδικός Εντύπου: 1364

Τιμή φύλλου 0,02 €

Ταχυδρομική Διεύθυνση 
Aμαρυσίας αρτέμιδος 27, 
(Τ.Κ. 151 24) μαρούσι
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210 8066507- 210 8066485 - 
210 8026372
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Συντακτική Ομάδα: ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ κΑΖΑΝΤΖιΔΗΣ kazantzidis@amarysia gr  
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Ειδικός Συνεργάτης: ΑΓΓΕλΟΣ ΠΟλυΔΩΡΟΣ polidoros@amarysia gr
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Η Μια ομολογία  
αποτυχίας

Τις πρώτες μέρες μετά την καραντίνα, είχα την ευ-
καιρία να θέσω μια σειρά από ερωτήματα στους τρεις 
δημάρχους των δήμων που καλύπτω ειδησεογραφι-
κά για την αμαρυσία, σχετικά με την επόμενη μέρα στις 
πόλεις. Βασικό ήταν το ερώτημα αναφορικά με το τι 
αναμένουν να συμβεί στις κοινωνικές δομές, με δε-
δομένο ότι τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά υπέστησαν ένα 
ακόμα ισχυρό πλήγμα, που προστέθηκε σε μια δεκα-
ετία πίεσης. Άπαντες απάντησαν με σκεπτικισμό ότι, 
όπως φαίνεται, οι δομές αναμένεται να δεχθούν πολ-
λά περισσότερα αιτήματα ανθρώπων που θα ζητήσουν 
υποστήριξη. Και, βεβαίως, το ζήτημα δεν είναι η απο-
δεδειγμένη θέληση όλων να μπορούν να ανταποκρι-
θούν, αλλά, κυρίως, ο τρόπος που αυτό θα συμβεί. 

Έχω πολλούς λόγους να μην μπορώ να κοιμηθώ 
τα τελευταία βράδια. Εδώ και μέρες, όμως, υπάρχει 

κάτι που, πραγματικά, δεν μπορεί να 
φύγει από το μυαλό μου. από τότε, δη-
λαδή, που ένα κοριτσάκι στη Ρόδο λι-
ποθύμησε από την πείνα, περιμένο-
ντας να πάρει ένα καρβέλι ψωμί. 

Η είδηση δεν είναι ότι εν έτει 2020 
ένα παιδί λιποθυμά από την πείνα. 
Γιατί, όσο κι αν προσπαθούμε να το 
ξεχάσουμε κλεισμένοι στον μικρόκο-
σμό μας, καθημερινά χιλιάδες παιδιά 
πεθαίνουν στον πλανήτη από την πεί-
να και τις αρρώστιες. Και η μεγαλύτε-

ρη ομολογία της αποτυχίας μας ως κοινωνία είναι 
ότι το γεγονός αυτό το προσπερνάμε σαν να είναι 
κάτι φυσιολογικό. Στις ειδήσεις τα βλέπουμε την 
ώρα που τρώμε το μεσημεριανό μας. μεσημερια-
νό έγραψα; Να, που δεν είναι αυτονόητο για κανέ-
ναν, ακόμα και σε αυτήν εδώ την τελευταία γωνιά 
του πολιτισμένου χάρτη. 

Ένα παιδί, εν έτει 2020, σε ένα από τα πιο κο-
σμοπολίτικα νησιά του πλανήτη, λιποθύμησε από 
την πείνα. αλλά, γιατί αυτό να μας απασχολεί; Εί-
ναι δικό μας παιδί; Όχι. Ε, ας κόψει τον λαιμό της η 
μάνα του να βρει φαγητό. Σωστά; Σωστά. μόνο που, 
κανείς δεν εστίασε στην πραγματική ανάγκη αυτής 
της μάνας. Και, όχι, δεν είναι η καλοδεχούμενη ελε-
ημοσύνη των ανθρώπων. Ήταν η προσφορά εργα-
σίας που της έγινε για να μπορέσει η ίδια να στηρί-
ξει την οικογένειά της. Και αυτό ακριβώς ήταν το 
ζητούμενο. 

Στα δέκα χρόνια που εργάστηκα σε προγράμμα-
τα αστέγων, έχοντας βρεθεί κάποτε και ο ίδιος ένα 
βήμα πριν το φάσμα της αστεγίας, αν ρωτούσες κα-
θέναν ξεχωριστά από αυτούς τους ανθρώπους «τι 
είναι αυτό που χρειάζεσαι;», κανένας δεν θα απα-
ντούσε σπίτι, φαγητό, λεφτά ή ρούχα. «Δουλειά» θα 
ζητούσαν. Για να καλύψουν οι ίδιοι με αξιοπρέπεια 
τις ανάγκες τους. 

Εδώ, λοιπόν, έρχεται ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, 
σε συνέχεια των όσων έχουμε γράψει ήδη τις προη-
γούμενες εβδομάδες για το πόσο δυνατή και ικανή 
να διεκδικήσει βγήκε από τον τρόπο που διαχειρίστη-
κε την πανδημία. Είναι καιρός των έργων. Είναι ώρα 
να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να απαιτήσει από 
την Κεντρική Εξουσία να κοιτάξει τα πραγματικά προ-
βλήματα. Την ώρα που σπαταλούνται ασύστολα τε-
ράστια ποσά δημοσίου χρήματος για συντριβάνια και 
ζαρντινιέρες, η αυτοδιοίκηση πρέπει να βάλει πλά-
τη στην κοινωνία. Να απαιτήσει να ενισχυθεί η απα-
σχόληση. Να ανοίξουν θέσεις εργασίας. μπορεί. Και 
οφείλει να το κάνει. 

Οι πολίτες όσο μπορούν πάντα θα βοηθούν αν-
θρώπους που έχουν ανάγκη. Γιατί αυτοί ξέρουν πόσο 
ασήκωτο βάρος φέρει η λέξη «αξιοπρέπεια». αλλά 
δεν αρκούν αυτοί. 

Όσο υπάρχουν παιδιά που λιποθυμούν από την 
πείνα, δεν υπάρχει δικαιολογία. μια μόνο λέξη συ-
νοδεύει ολόκληρη την κοινωνία: αποτύχαμε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι, 151 24   
Τηλέφωνα: 213-2038200, 210-8056314    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ CAMP ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
(Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 74.400,00
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

(η «Επιχείρηση»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (η χαμηλότερη τιμή) για μια (1) 
ή / και για τις δύο (2) επιμέρους ομάδες υπηρεσιών του διαγωνισμού με 
τίτλο «Παροχή υπηρεσιών σωματομετρικών μετρήσεων και δημιουργί-
ας αθλητικού - ψυχολογικού προφίλ για τα παιδιά που συμμετέχουν στο 
αθλητικό camp της Επιχείρηση», συνολικού προϋπολογισμού ποσού 
Ευρώ εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (€ 74.400,00) (συ-
μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 36/2020 
τεχνική μελέτη της Επιχείρησης. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της έδρας της Επιχείρησης, 
οδός Βασ. Σοφίας, αριθμός 9 & Δημ. Μόσχα (2ος όροφος), από την αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, μετά 
το πέρας δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της πα-
ρούσας διακήρυξης στο πρόγραμμα «Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.», ήτοι την 07-07-2020 
ημέρα Τρίτη από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. (καταληκτική ημέρα 
και ώρα λήξης συλλογής προσφορών), εκτός και αν η υποβολή των προ-
σφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά το πέρας της ώρας αυτής.
Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω 
αναφερόμενη ημερομηνία, θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
και την ίδια ώρα.
Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Προσφορές με τη-
λεομοιοτυπία (fax) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές, εν όψει διασφάλισης 
συνθηκών ισότιμου συναγωνισμού (αποφυγή διαρροής πληροφοριών). Οι 
εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Για πληροφορίες ως προς τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά συμμετο-
χής και την παραλαβή της αναλυτικής διακήρυξης, με τα συνοδευτικά 
παραρτήματα αυτής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 
γραφεία της Επιχείρησης καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
09:30 π.μ. έως 16:00 μ.μ. (τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2038200 & 210-
8056314).
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και 
η αναλυτική διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Δημοσίων Συμβάσεων «Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.», κατά τα προβλεπόμενα στην 
Υ.Α. 57654/22-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/τ. Β’/23-05-2017).
Επίσης, η παρούσα θα δημοσιευτεί και σε μια τουλάχιστον εβδομαδιαία 
ή ημερήσια εφημερίδα τοπική ή της έδρας του νομού, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 του Ν. 4469/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΠΕΠΠΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι, 151 24   
Τηλέφωνα: 213-2038200, 210-8056314    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ - 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
(CAMP) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
(Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 74.238,80
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

(η «Επιχείρηση»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (η χαμηλότερη τιμή) για μια (1) 
ή / και για τις δύο (2) επιμέρους ομάδες υπηρεσιών του διαγωνισμού με 
τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση πολιτιστικών - αθλητικών 
- εκπαιδευτικών - ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (CAMP)», συνολικού 
προϋπολογισμού ποσού Ευρώ εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσί-
ων τριάντα οκτώ και ογδόντα λεπτών (€ 74.238,80) (συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 35/2020 τεχνική μελέτη 
της Επιχείρησης. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της έδρας της Επιχείρησης, 
οδός Βασ. Σοφίας, αριθμός 9 & Δημ. Μόσχα (2ος όροφος), από την αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, μετά 
το πέρας δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της πα-
ρούσας διακήρυξης στο πρόγραμμα «Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.», ήτοι την 07-07-2020 
ημέρα Τρίτη από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 10:30 π.μ. (καταληκτική ημέρα 
και ώρα λήξης συλλογής προσφορών), εκτός και αν η υποβολή των προ-
σφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά το πέρας της ώρας αυτής.
Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω 
αναφερόμενη ημερομηνία, θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
και την ίδια ώρα.
Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Προσφορές με τη-
λεομοιοτυπία (fax) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές, εν όψει διασφάλισης 
συνθηκών ισότιμου συναγωνισμού (αποφυγή διαρροής πληροφοριών). Οι 
εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Για πληροφορίες ως προς τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά συμμετο-
χής και την παραλαβή της αναλυτικής διακήρυξης, με τα συνοδευτικά 
παραρτήματα αυτής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 
γραφεία της Επιχείρησης καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
09:30 π.μ. έως 16:00 μ.μ. (τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2038200 & 210- 
8056314).
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και 
η αναλυτική διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Δημοσίων Συμβάσεων «Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.», κατά τα προβλεπόμενα στην 
Υ.Α. 57654/22-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/τ. Β’/23-05-2017).
Επίσης, η παρούσα θα δημοσιευτεί και σε μια τουλάχιστον εβδομαδιαία 
ή ημερήσια εφημερίδα τοπική ή της έδρας του νομού, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 του Ν. 4469/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΠΕΠΠΑΣ

ΑΔΑ: 9Ψ1Π465ΤΒΞ-406
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μαρούσι, 26-06-2020
Α.Π. 792

ΑΔΑ: ΨΑΥΣ465ΤΒΞ-ΙΘΞ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μαρούσι, 26-06-2020
Α.Π. 788

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 
α.Κ. ότι ο ΓΡΗΓΟΡιΟΣ ΘΑΝΑΣΟυλΑΣ του Δημη-
τρίου και της μαρίας το γένος Τσώρακα που 
γεννήθηκε στον Δήμο αμαρουσίου και κατοι-
κεί στον Δήμο αμαρουσίου και η ΑικΑΤΕΡιΝΗ 
ΝικΟλΟΠΟυλΟυ του Γεωργίου και της αγλαΐ-
ας το γένος Τσεκούρα που γεννήθηκε στον 
Δήμο αθηναίων και κατοικεί στον Δήμο αμα-
ρουσίου πρόκειται να παντρευτούν και ο γά-
μος θα γίνει στον Δήμο αμαρουσίου.

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 α.Κ. ότι ο JOSEPH 
VINCENT BELLOCHIO (ΙΩΣΗΦ ΒΙΝΣΕΝΤ μΠΕΛΛΟΚΙΟ) του Wayne 
(Γουέιν) και της Veronica (Βερόνικα) το γένος Pasqua (Πασκουά) 
που γεννήθηκε στον Δήμο Staten Island, N.Y. (Στάτεν Άιλαντ, Νέα 
Υόρκη) και κατοικεί στον Δήμο Brooklyn, N.Y. (μπρούκλιν, Νέα 
Υόρκη) και η ASPASIA DOURAKIS (αΣΠαΣΙα ΝΤΟΥΡαΚΗ) του Γεωρ-
γίου και της αλεξάνδρας το γένος Δουδούμα που γεννήθηκε στον 
Δήμο μπρούκλιν, Νέα Υόρκη (Brooklyn, Ν.Y.) και κατοικεί στον 
Δήμο μπρούκλιν, Νέα Υόρκη (Brooklyn, N.Y.) πρόκειται να πα-
ντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στον Δήμο μαραθώνα.

Εκ παραδρομής, στο φύλλο 6654 της Τρίτης, 23 Ιουνίου, στο άρθρο με τίτλο «Τάσος μαυρίδης: «αγανάκτηση, 
Θυμός και Οργή», αναγράφηκε πως η καταγγελία για βανδαλισμούς αφορά σε «παιδική χαρά του Δήμου». 
Το συμβάν, βεβαίως, αφορά στους βανδαλισμούς στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λυκόβρυσης. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚα 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
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Σ 
ε εξέλιξη είναι η διαδικα-
σία εγγραφής για τη δη-
μιουργική απασχόληση 
παιδιών 5-12 ετών που 

φέτος θα πραγματοποιηθεί στο 
2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης 
από τις 6 ως τις 31 ιουλίου. Η 
πρώτη περίοδος θα είναι από 
τις 6 ως 17 ιουλίου και η δεύτε-
ρη από 20 ως 31 ιουλίου. 

Όπως αναφέρει σε σχετική 
ανακοίνωση ο Δήμος, η διαδι-
κασία θα γίνει αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά ως εξής: 

Οι γονείς που ενδιαφέρο-
νται να εγγράψουν τα παιδιά 
τους στο πρόγραμμα θα πρέ-
πει σε πρώτη φάση να απο-
στείλουν μΟΝΟ την αίτηση (για 
κάθε παιδί ξεχωριστά) πλήρως 
συμπληρωμένη στο e-mail: 
camp2020@likovrisipefki.gr.

H αίτηση καθώς και όλα τα 
έγγραφα που αφορούν στη Δη-
μιουργική απασχόληση έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης: 
h t t p s : / / l i k o v r i s i p e f k i .
g r / i n d e x . p h p / e l / k 2 -
blog/2017-09-20-13-32-11/
i t e m / 1 0 4 0 - d i m i o u r g i k i -
apasxolisi-2020?fbclid=IwA
R0O6YnHBhRUUxdVHEgad0o
IOgUCpwCbZkHWZOKsPrJ4Fu
2ydH5i5FiBspc. 

Κατόπιν ο Δήμος θα επικοι-
νωνήσει με τους ενδιαφερόμε-
νους για τη διαδικασία κατάθε-
σης των δικαιολογητικών ώστε 
να ολοκληρωθεί η εγγραφή. 
Λόγω της πανδημίας covid19 
και τηρώντας τα πρωτόκολλα 
ασφάλειας, θα τηρηθεί αυστη-
ρή σειρά προτεραιότητας στις 
συμμετοχές. Για τον λόγο αυτό, 
οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί 
να υποβάλουν την αίτησή τους 
το συντομότερο μέχρι τις 30/06.

με την έγκριση της αίτησης 
θα σταλεί επίσης ηλεκτρονικά, 
ενημέρωση, προκειμένου οι 
γονείς να αποστείλουν, με τον 

ίδιο τρόπο, τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής.
Το κόστος συμμετοχής είναι: 
• Για κατοίκους: 40,00 ευρώ 
εβδομαδιαίως συμπεριλαμ-
βανομένου του ΦΠα,
• Για τους κατοίκους όμορων 
Δήμων: 50,00 ευρώ εβδομα-
διαίως συμπεριλαμβανομέ-
νου του ΦΠα.
Επιπλέον:
• Σε περίπτωση που ένα παιδί 
συμμετάσχει σε 2 περιόδους, 
θα παρέχεται έκπτωση 10%
• Στο 2ο παιδί της οικογένειας 
θα παρέχεται έκπτωση 10%
• Στις τρίτεκνες και μονογονεϊ-
κές οικογένειες καθώς και στις 
οικογένειες των εργαζομένων 
του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων του θα παρέχεται 
έκπτωση 30%
• Στις πολύτεκνες οικογένειες 
παρέχεται έκπτωση 50%
• Στους ανέργους με προσκό-
μιση κάρτας ανεργίας θα είναι 
δωρεάν με την προϋπόθεση ότι 
δεν θα έχουν καλυφθεί όλες οι 
θέσεις του προγράμματος από 
εργαζόμενους γονείς.  με την 
κατάθεση όλων των απαραίτη-
των δικαιολογητικών θα προ-
καταβάλλεται το ποσό για να 
ολοκληρώνεται η εγγραφή.
Για ερωτήσεις/διευκρινήσεις 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο email: 
camp2020@likovrisipefki.gr 
και στα τηλέφωνα:
210 6145148, 210 6145147, 
210 6145151.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές  
για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών

Σε δύο περιόδους 
το φετινό 
πρόγραμμα  
που θα 
πραγματοποιηθεί  
στο 2ο Δημοτικό 
Πεύκης

ΤΑΣΟΣ ΜΑυΡιΔΗΣ

«Επιτακτικό  
να στηρίξουμε τους 
εργαζόμενους γονείς»
από την πλευρά του, στο δικό του μήνυμα, ο 
δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης,  
Τάσος μαυρίδης, αναφέρει: 
«Ο Δήμος μας διοργανώνει και φέτος 
το πρόγραμμα «Καλοκαιρινή Δημιουργική 
απασχόληση Παιδιών 2020». Ο στόχος του 
προγράμματος είναι από τότε που ξεκίνησε 
να δώσει μια επιπλέον λύση στις οικογένειες 
της Λυκόβρυσης και της Πεύκης για τη φύλαξη 
και την δημιουργική απασχόληση των παιδιών 
τους κατά την περίοδο των θερινών διακοπών. 
Ιδιαίτερα φέτος, με τις δύσκολες συνθήκες 
που δημιουργεί η υγειονομική κρίση, είναι 
ακόμα πιο επιτακτικό να προσφέρουμε αυτή 
τη δυνατότητα στους εργαζόμενους γονείς. 
Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην 
προώθηση των ψυχαγωγικών και 
εκπαιδευτικών αξιών μέσα από ομαδικές 
δραστηριότητες που προάγουν τη σωματική, 
ψυχολογική, κοινωνική, πνευματική και 
συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. 
Την ευθύνη για την στήριξη και την εποπτεία 
έχει το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Εθελοντισμού του Δήμου 
Λυκόβρυσης - Πεύκης, που έχει αναπτύξει 
σημαντική δραστηριότητα και βρίσκεται 
σε συνεργασία με τα δημοτικά σχολεία του 
Δήμου και με τους Συλλόγους Γονέων και 
Κηδεμόνων. 
Επίσης, για την προστασία των παιδιών 
θα ληφθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται 
από τα σχετικά πρωτόκολλα. 
Εύχομαι κάθε επιτυχία στο πρόγραμμα 
«Καλοκαιρινή απασχόληση» και στους 
συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες».

ΓιΩΡΓΟΣ κΑΡυΜΠΑΣ

«Στόχος να περάσουν δημιουργικά τα παιδιά  
και να στηρίξουμε τους γονείς που εργάζονται»

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας και Εθελοντισμού, Γιώργος 
Καρύμπας, σε μήνυμά του αναφέρει: 

«Σε ένα καλοκαίρι διαφορετικό από όλα τα 
άλλα, ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης, πιστός 
στις δεσμεύσεις του για την στήριξη της οικο-
γένειας και την εναρμόνισή της με την επαγ-
γελματική ζωή, διοργανώνει και φέτος το 

πρόγραμμα «Καλοκαιρινή Δημιουργική απα-
σχόληση Παιδιών 2020». 

Τηρώντας όλες τις οδηγίες των αρμόδιων 
αρχών για την ασφάλεια και την προστασία της 
υγείας των παιδιών, περιμένουμε να υποδε-
χθούμε τους μικρούς μας φίλους σε ένα πλού-
σιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, παιχνιδιού 
και άθλησης, προσαρμοσμένο στην κάθε ηλι-

κία. Τα παιδιά μας θα συναντήσουν φίλους, θα 
γίνουν μια μεγάλη παρέα, θα παίξουν, θα δι-
ασκεδάσουν, θα δημιουργήσουν, θα μάθουν. 
Στόχος μας είναι τα παιδιά να περάσουν ξέ-
γνοιαστα και δημιουργικά για ένα χρονικό διά-
στημα στις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά 
και να συμβάλουμε στην υποστήριξη των γο-
νιών που εργάζονται.
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Έως τις 6 ιουλίου οι αιτήσεις  
για τα Προγράμματα κοινωφελούς 

Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

Ξ 
εκίνησε από τη Δευτέρα, 29 ιουνί-
ου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. η υπο-
βολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 
τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμ-

μένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 
36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 
για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο 
της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης 
μέσω Προγραμμάτων κοινωφελούς Χαρα-
κτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περι-
φέρειες, κέντρα κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφερειών (κκΠΠ)/συναφείς φορείς, 
υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέ-
ων». Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα 
ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 ιουλίου 2020, 
στις 11:00 π.μ.

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/
προώθηση της απασχόλησης των ανέρ-
γων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομά-
δες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν 
υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρη-
ματοδοτείται από το ΕΣΠα και τον ΟαΕΔ. 
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτή-
σεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρ-
τισης του Πίνακα Κατάταξης ανέργων για 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτή-
ρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι 
στα μητρώα ανέργων του ΟαΕΔ που ανή-
κουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακά-
τω κατηγορίες:

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα 
ανέργων του ΟαΕΔ, μέλη οικογενειών στις 
οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι 
αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μη-
τρώα ανέργων του ΟαΕΔ

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα 
ανέργων του ΟαΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οι-
κογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

• εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι 
στα μητρώα ανέργων του ΟαΕΔ

• άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού 
και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι 
στα μητρώα ανέργων του ΟαΕΔ, για την κά-
λυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προ-
σόντα

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα 
ανέργων του ΟαΕΔ άνω των 29 ετών

• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων 
αμεα του ΟαΕΔ

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα 
ανέργων του ΟαΕΔ, δικαιούχοι του «Κοι-

νωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης» 
(ΚΕα).

Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν 
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία 
αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία (1) 
μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις ανα-
φερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτή-
ματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 
και από έναν έως τρεις (3) Επιβλέποντες 
Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους εν-
διαφερόμενους ανέργους  γίνεται, με τους 
κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδι-
κούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών 
ΟαΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του 
Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυν-
ση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-
kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/
programmata-koinophelous-kharaktera.

Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρο-
νική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία 
κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης ανέρ-
γων για την απασχόληση μέσω προγραμ-
μάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους 
Επιβλέποντες Φορείς κατατάσσονται σε 
Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης ανέργων, 
με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κρι-
τήρια:

• χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγ-
γεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με 
ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες, το 
οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρ-
χηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,

• χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγε-
γραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των 
ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώ-
τατο όριο τους εξήντα μήνες (60)

• αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 
50% και άνω

• ετήσιο εισόδημα του φορολογικού 
έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό

• ηλικία
• αριθμός ανηλίκων τέκνων
• γονέας προστατευόμενου ή προστα-

τευόμενων τέκνων αμΕα, ανηλίκων ή και 
ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και 
άνω

• δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόμα-
τος αλληλεγγύης (ΚΕα) και

• ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθε-
τηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίη-
ση δράσεις «Προώθησης της απασχόλη-
σης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιό-
δου ΕΣΠα 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 
5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 
10/2016, 1/2017, 8/2017.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην 
μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, 
στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών 
που πρέπει να υποβληθούν από τους δυ-
νητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μη-
χανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών 
αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη 
και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντί-
στοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογρα-
φικού λογισμικού. Οι πληροφορίες για 
τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάτα-
ξης των ωφελουμένων προέρχονται από 
το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύ-
στημα του ΟαΕΔ και αντλούνται αυτεπάγ-
γελτα από την ανεξάρτητη αρχή Δημοσί-
ων Εσόδων (ααΔΕ) και την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση Κοινωνικής ασφάλισης 
(ΗΔΙΚα α.Ε.).

Για περισσότερες πληροφορίες για το 
πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη δια-
δικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα 
του Οργανισμού απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού www.oaed.gr

Συνάντηση Ιωάννου 
με τον  
Σύλλογο Κατοίκων  
Ηλιακού Χωριού
με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κατοίκων 
Ηλιακού Χωριού Γιάννη Σταυρόπουλο 
και αντιπροσωπεία κατοίκων  
της περιοχής συναντήθηκε  
ο αντιδήμαρχος Πεύκης, Εξυπηρέτησης 
του Δημότη, Επιχειρηματικότητας και 
αδελφοποιήσεων, Παναγιώτης Ιωάννου, 
προκειμένου να συζητήσει τα σοβαρά 
προβλήματα του οικισμού. αμέσως μετά 
την συνάντηση, σε ανακοίνωσή του  
ο αντιδήμαρχος τόνισε  
πως προτεραιότητα του είναι η επίλυση 
των προβλημάτων των κατοίκων 
του Ηλιακού Χωριού, 
όπως αυτά διατυπώθηκαν από τον 
Πρόεδρο και τους κατοίκους  
και για τον σκοπό αυτό δεσμεύτηκε  
πως θα υπάρχει στενή συνεργασία του 
Δήμου και των φορέων της περιοχής.
Σκεπτικά αντιμετώπισαν την συνάντηση  
οι κάτοικοι του πολύπαθου οικισμού, 
αφού, όπως τονίζουν, έχουν κουραστεί 
από τις υποσχέσεις που ακούν  
από αρμόδιους εδώ και δεκαετίες. 
«Καταγράψαμε για ακόμα μια φορά  
τα προβλήματα, όπως τα αναδεικνύουμε 
συχνά μέσα από επιστολές και 
κινητοποιήσεις μας και αναμένουμε πλέον 
τις κινήσεις του αντιδημάρχου. 
Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι πως 
θα τον κρίνουμε όχι από τα λόγια,  
αλλά μόνο από τις πράξεις του»,  
δήλωσε στην αμαΡΥΣΙα ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Κατοίκων Ηλιακού Χωριού, 
Γιάννης Σταυρόπουλος.

Καταδικάζει τους βανδαλισμούς  
η παράταξη «Λυκόβρυση - Πεύκη 2020»

με ιδιαίτερη αγανάκτηση ο αντιδήμαρχος 
Επιχειρηματικότητας, αδελφοποιήσεων και 
Εξυπηρέτησης του Δημότη, Παναγιώτης Ιωάν-
νου και ο Συνδυασμός «Λυκόβρυση - Πεύκη 
2020» καταδικάζουν απερίφραστα τους πρό-
σφατους βανδαλισμούς στον Πολυχώρο αθλη-
τισμού και Πολιτισμού της Λυκόβρυσης. Όπως 
αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση: 

«Οι φθορές αυτές και ή αρρωστημένη συ-
μπεριφορά στρέφονται ενάντια στους Δημό-
τες μας και δεν αποτελούν πράξεις ούτε γεν-
ναιότητας, ούτε επαναστατικότητας, παρά 
μόνον έλλειψης ήθους και σεβασμού απένα-
ντι στον Δήμο και τους Δημότες.Θα αιτηθούμε 
προς την Πολιτεία και την Δημοτική αρχή την 
ενίσχυση των αστυνομικών περιπολιών, ακό-

μη και την πρόσληψη ιδιωτικής εταιρείας φύ-
λαξης και προστασίας της Δημοτικής περι-
ουσίας, σύμφωνα και με το Πρόγραμμά μας. 
Καλούμε όλους τους Δημότες, τοπικούς φορείς 
και συλλόγους, Δημοτικές παρατάξεις, υγιώς 
σκεπτόμενοι να καταδικάσουν ομόφωνα τέ-
τοια φαινόμενα, αντίθετα στο κοινό όφελος και 
στους κατοίκους της πόλης μας».

Την πρόσκληση  
του Οργανισμού  

και τις προϋποθέσεις 
ανακοίνωσε  

ο Δήμος  
Λυκόβρυσης - Πεύκης
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υπεραιωνόβιες ελιές φυτεύονται  
σε επιλεγμένα σημεία της πόλης

Υ 
περαιωνόβιες ελιές 
θα φυτεύουν το προ-
σεχές διάστημα σε 
πλατείες και άλλους 

κοινόχρηστους χώρους του 
Δήμου λυκόβρυσης - Πεύκης. 
Τα εντυπωσιακά και πανέμορ-
φα δέντρα αποτελούν δωρεά 
της ΕΡΓΟΣΕ προς τον Δήμο, 
όπως και σε άλλους Δήμους 
και ήδη έχει ξεκινήσει η φύ-
τευση τους σε επιλεγμένα ση-
μεία της πόλης.

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυ-
σης - Πεύκης Τάσος μαυρί-
δης δήλωσε σχετικά: «Διανύ-
ουμε μια περίοδο, στην οποία 
ο Δήμος μας πρωταγωνιστεί 
με μια σειρά σημαντικών έρ-
γων και δράσεων. Δυστυχώς 
υπάρχουν κάποιοι που αναζη-
τούν φαντάσματα και προσπα-
θούν να δυσχεράνουν το έργο 
μας. Εμείς ως δημοτική αρχή 
με σοβαρότητα και μεθοδι-
κότητα συνεχίζουμε να απα-
ντάμε με έργα και δράσεις. 
αξιοποιούμε κάθε συνεργα-
σία και πηγή χρηματοδότησης 
για έργα και αναπλάσεις που 
θα αναβαθμίσουν τον όμορ-
φο Δήμο μας. Στο πλαίσιο της 
δημιουργικής μας συνεργασί-
ας με την ΕΡΓΟΣΕ μας διέθεσε 
δωρεάν ελιές και ξεκινήσαμε 

την πρώτη φύτευση υπεραιω-
νόβιας ελιάς σε κοινόχρηστο 
χώρο πρασίνου στην είσοδο 
της πόλης μας. Ευχαριστούμε 
θερμά τη διοίκηση της εταιρεί-
ας ΕΡΓΟΣΕ για την δωρεάν διά-
θεση των δέντρων».

Τάσος Μαυρίδης:  
«Με σοβαρότητα και 

προγραμματισμό  
απαντάμε με έργα»
Την δέσμευση πως η δημο-

τική αρχή θα συνεχίσει να ερ-
γάζεται για την αναβάθμιση 
της πόλης, επανέλαβε ο δή-
μαρχος και μέσα από τον προ-
σωπικό του λογαριασμό στα 

μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 
όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρ-
θηκε και σε όσους εξακολου-
θούν να ψάχνουν, όπως υπο-
στηρίζει… φαντάσματα. Στην 
ανάρτησή του αναφέρει: 

«Όταν σε μια περίοδο που 
ο Δήμος μας πρωταγωνιστεί 
με μια σειρά σημαντικών έρ-
γων και δράσεων υπάρχουν 
«άνθρωποι» με τις γνωστές 
στους εμμονές και τις παρα-
νοϊκές τους σκέψεις που ψά-
χνουν φαντάσματα. Ενώ υπάρ-
χουν δυστυχώς και τα γνωστά 
φαινόμενα κάποιας λογικής 
που «συνδράμουν» στη προ-
σπάθεια αυτή του δήμου μας 

καταψηφίζοντας, χωρίς επι-
χειρηματολογία, στο δημοτικό 
συμβούλιο έργα και χρηματο-
δοτήσεις έργων για το Δήμο μας. 
αφού τους συγχαρούμε να τους 
ενημερώσουμε ότι Εμείς ως δη-
μοτική αρχή με σοβαρότητα με 
προγραμματισμό και μεθοδικό-
τητα συνεχίζουμε να απαντάμε 
με έργα και δράσεις. Έτσι με σε-
βασμό στους συμπολίτες μας 
και στη διαχείριση του δημοσίου 
χρήματος, αξιοποιώντας κάθε 
μορφή και εργαλεία χρηματο-
δότησης καθώς και ένταξης του 
δήμου μας σε έργα, θα συνεχί-
σουμε να σχεδιάζουμε και να 
υλοποιούμε σημαντικά έργα και 
αναπλάσεις που θα αναβαθμί-
σουν τον όμορφο δήμο μας . Έτσι 
στα πλαίσια της δημιουργικής 
μας συνεργασίας με την εται-
ρεία ΕΡΓΟΣΕ , όπου μας διέθεσε 
δωρεάν δέντρα ελιές , ξεκινή-
σαμε τη πρώτη φύτευση υπε-
ραιωνόβιας ελιάς σε κοινόχρη-
στο χώρο πρασίνου στην είσοδο 
της πόλης μας . Το επόμενο δι-
άστημα θα φυτευθούν περίπου 
20 ελιές σε διαφορά σημεία 
του δήμου μας όπως πλατείες 
και άλλους κοινόχρηστους χώ-
ρους ! Ευχαριστούμε θερμά τη 
διοίκηση της εταιρείας ΕΡΓΟ-
ΣΕ για την δωρεάν διάθεση των 
δέντρων!»

Ανοιχτό υπό 
προϋποθέσεις το 
Κολυμβητήριο Πεύκης 
και τον Αύγουστο
Την λειτουργία του κολυμβητηρίου της 
Πεύκης και το μήνα αύγουστο προτείνει 
η πρόεδρος του ΠΕ.α.Π Βασιλική 
Νικολαροπούλου, με δεδομένες τις ανάγκες 
και τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν 
μετά την πανδημία του κορωνοϊού, ωστόσο, 
προκειμένου, αυτή η πρόταση να υλοποιηθεί, 
απαιτούνται μια σειρά από προϋποθέσεις, 
που θα πρέπει να τηρηθούν. Όπως εξηγεί σε 
ανακοίνωσή του το Νομικό Πρόσωπο: 
«αναμφισβήτητα, η φετινή χρονιά 
εξελίχθηκε με ανατροπές και απρόσμενες 
εξελίξεις αλλάζοντας δραστικά όλους τους 
προγραμματισμούς των τελευταίων μηνών. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το πολιτιστικό μας 
πρόγραμμα ακυρώθηκε, η λειτουργία των 
αθλητικών εγκαταστάσεων είχε ανασταλεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα και γενικότερα 
σταμάτησε κάθε δραστηριότητα. αμέσως 
μόλις τα επίσημα όργανα της πολιτείας 
μας άναψαν το πράσινο φως, σπεύσαμε να 
δημιουργήσουμε τις συνθήκες επανεκκίνησης 
σεβόμενοι τους νέους κανόνες όπως αυτοί 
ορίζονται πλέον λαμβάνοντας υπόψη την 
παράμετρο του covid-19. 
Ως αποτέλεσμα αυτών των ειδικών συνθηκών 
της φετινής χρονιάς, η πρόεδρος του ΠΕ.α.Π 
Βασιλική Νικολαροπούλου προτείνει την 
συνέχιση λειτουργίας της μίας εκ των δύο 
κολυμβητικών δεξαμενών, που διαθέτει 
ο δήμος. Ειδικότερα προτείνει τη συνέχιση 
της λειτουργίας του κολυμβητηρίου της 
Πεύκης και το μήνα αύγουστο. Η επιλογή της 
πισίνας της Πεύκης, γίνεται καθώς διαθέτει 
περισσότερες διαδρομές και μεγαλύτερα 
αποδυτήρια, ώστε να εξυπηρετήσει τα 
εγγεγραμμένα μέλη του ΝΠΔΔ ΠΕαΠ και των 
δυο κολυμβητηρίων.
Παράλληλα όμως, για την υλοποίηση αυτής 
της πρότασης, απαιτείται: 
H προπληρωμή του μηνός αυγούστου μέχρι 
και τις 24/7/20, τουλάχιστον από 100 
εγγεγραμμένα μέλη. 
Επίσης, θα πρέπει οι ιατρικές βεβαιώσεις 
των αθλουμένων να είναι σε ισχύ για το μήνα 
αύγουστο. 
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του 
παραπάνω απαιτούμενου αριθμού, και άρα 
μη λειτουργίας κατά το μήνα αύγουστο, τα 
χρήματα των συνδρομών θα συμψηφιστούν με 
τον επόμενο μήνα χρήσης της πισίνας. 
Στην περίπτωση που κάποιο μέλος 
προχωρήσει σε εγγραφή για τον αύγουστο 
και δεν εμφανιστεί, τότε η πληρωμή δεν 
μεταφέρεται σε επόμενο μήνα χρήσης.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το ωράριο 
λειτουργίας θα είναι: 
Δευτέρα - Παρασκευή 
08:00-13:00 και 17:00-21:00
Σάββατο 09:00-13:00
Όσοι επιθυμούν, να προχωρήσουν  
σε εγγραφή, για το μήνα αύγουστο, μπορούν 
να επισκέπτονται τη γραμματεία του ΠΕ.α.Π, 
κολυμβητήριο Πεύκης (τηλ.: 210 6145455, -6, 
-7) και Κολυμβητήριο Λυκόβρυσης  
(τηλ.: 2102846456)».

Η εντυπωσιακή… μεταμόρφωση  
του 1ου παιδικού σταθμού!

Σε έναν πολύ όμορφο χώρο που θα 
γεμίσει χαρά και διάθεση για δημιουργία 
τους μικρούς μαθητές της πόλης, έχει με-
τατραπεί ο 1ος παιδικός σταθμός του Δή-
μου, που όλο το προηγούμενο διάστημα 
είχε αφεθεί στις καθημερινές, ολοήμε-
ρες… περιποιήσεις του προσωπικού του 
ΚΟΙ.Πα.Π. και του διδακτικού προσωπι-
κού, προκειμένου να μεταμορφωθεί προς 
το καλύτερο. 

Υπό τις οδηγίες της διευθύντριας των 
Παιδικών Σταθμών, Σταυρούλας Βαρδά-
κου, το προσωπικό έδωσε τον καλύτερο 
εαυτό του ώστε ο 1ος παιδικός σταθμός 
να γεμίσει χρώματα και να ανανεωθεί εξ 
ολοκλήρου, κάνοντας την αρχή και για 
τις υπόλοιπες αντίστοιχες δομές του Δή-
μου. Όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα 
από τις σελίδες των μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης παρουσιαζόταν η εξέλιξη των 
εργασιών και το αποτέλεσμα, όπως απο-
δεικνύεται, δικαιώνει τις προσπάθειες. 
Πλέον, όπως αναφέρεται, λείπουν μόνο 
λίγες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί 
ο περιβάλλον χώρος του σταθμού, όπου 
οι αλλαγές είναι εντυπωσιακές. Το πα-
λιό όργανο – παιχνίδι αντικαταστάθηκε, 

η δασκάλα - καλλιτέχνης Ελευθερία Θε-
οφύλακτου ζωγράφισε τους εξωτερικούς 
τοίχους, ενώ  αντιδημαρχος Καθαριότητας 
και Πρασίνου, Παναγιώτης μπολλας με-
τέφερε και έβαψε παλιά λάστιχα αυτοκι-
νήτων, που μεταμορφώθηκαν σε ζαρντι-
νιέρες. 

Ενθουσιασμένη για το όνειρό της που, 
όπως αναφέρει, παίρνει σάρκα και οστά, 
η διευθύντρια των Παιδικών Σταθμών, 

Σταυρούλα Βαρδάκου δεν παραλείπει σε 
κάθε ευκαιρία να ευχαριστεί την διοίκη-
ση του ΚΟΙΠαΠ και την πρόεδρο, μαριάν-
να μαμαλάκη, αλλά και το προσωπικό 
που συμβάλλει σημαντικά σε μια εξαι-
ρετική ποιοτική αναβάθμιση της δομής. 
Όπως διαβεβαιώνεται, σύντομα θα ακο-
λουθήσουν και οι επόμενοι σταθμοί της 
πόλης, ώστε τα παιδιά να βρεθούν σε ένα 
ευχάριστο και πολύχρωμο περιβάλλον.
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ΚΩΣΤαΣ μΠΕΛΕΧΡΗΣ: 

Ξεκάθαρες θέσεις για τις προκλήσεις  
της λυκόβρυσης

T 
ην πολιτική βούληση και την συ-
νεργασία με τις δημοτικές παρα-
τάξεις και τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του Δήμου για την εξεύρεση 

των βέλτιστων δυνατών λύσεων προκρί-
νει ο δημοτικός σύμβουλος λυκόβρυ-
σης - Πεύκης με την παράταξη «δήμος 
Μπροστά+», κώστας Μπελεχρής προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβα-
ρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δη-
μοτική ενότητα λυκόβρυσης. Σε άρθρο 
του, ο δημοτικός σύμβουλος παραθέτει 
τους στρατηγικού άξονες για τα βασικά 
προβλήματα της περιοχής και υπενθύμι-
σε τις θέσεις της παράταξης, καλώντας 
την δημοτική Αρχή να φέρει άμεσα τα ζη-
τήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Στο κείμενό του αναφέρει: 

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Λυκόβρυση είναι σοβαρές και μεγάλές. 
Δεν είναι μόνο το ημιτελές κλειστό της Λυ-
κόβρυσης, δεν είναι η επικείμενη επένδυ-
ση του Mall, δεν είναι η ολοκλήρωση της 
δωρεάς του οικοπέδου της αΓΕΤ. Είναι το 
κέντρο πόλης της Λυκόβρυσης, είναι  η 
δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων, 
αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων με την πολεοδομική ολο-
κλήρωση και την προστασία των φυσικών 
πνευμόνων πρασίνου.

αυτά τα προβλήματα δεν είναι καθό-
λου θεωρητικά, αντιθέτως είναι υπαρκτά 
και ταλαιπωρούν τους κατοίκους της Λυ-
κόβρυσης καθημερινά, ενώ η μη επίλυση 
τους μειώνει την αξία του προαστίου μας. 
Για αυτό το λόγο η δημοτική αρχή, οφείλει 
να έχει ένα σαφή, χρονικά οριοθετημένο 
και υλοποιήσιμο σχεδιασμό για την επίλυ-
ση των ανωτέρω προκλήσεων.

Για την επίλυση όμως των ανωτέρω 
προκλήσεων το πρώτο που απαιτείται εί-
ναι πολιτική βούληση. Το δεύτερο που 
απαιτείται είναι συνεργασία με τις δημοτι-
κές παρατάξεις για την εξεύρεση της βέλ-
τιστης δυνατής λύσης, όπως επίσης και συ-
νεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Δήμου. Δυστυχώς όμως, η πολιτική βού-
ληση της δημοτικής αρχής είναι η διαιώνι-
ση των ανωτέρω προβλημάτων.

Ποιοι είναι οι στρατηγικοί άξονες για τα 
ανωτέρω προβλήματα.

αναφορικά με την επικείμενη επένδυ-
ση του Mall, κατά τη γνώμη μας απαιτεί-
ται η ρητή συμφωνία για ξεκάθαρα αντι-
σταθμιστικά οφέλη τα οποία δεν θα είναι 
εφάπαξ, αλλά θα συνδέονται και με την 
λειτουργία του εμπορικού κέντρου. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Δήμος Λυκόβρυσης - 
Πεύκης πρέπει να ξεκινήσει άμεσα την 
διαπραγμάτευση με τους αρμόδιους φο-
ρείς, έτσι ώστε να εξασφαλίσει τα μέγιστα 
αντισταθμιστικά οφέλη για τους κατοίκους 
και τις επιχειρήσεις. Το πρώτο που πρέπει 
να γίνει ξεκάθαρο είναι η διασφάλιση της 
εισφοράς σε γη εκ μέρους του επιχειρη-
ματία, λόγω της πολεοδόμησης της περι-
οχής. αυτό που είναι υπό διαπραγμάτευση 
είναι το ύψος της εισφοράς σε γη, καθώς 
ο επιχειρηματίας πιέζει τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες, η εισφορά σε γη να οριστεί στο χα-
μηλότερο δυνατό ποσοστό. 

Για αυτό το λόγο ο Δήμος μας, οφεί-
λει να τεκμηριώσει την ανάγκη διάνοιξης 
δρόμων, δημιουργίας νέων κοινόχρηστων 
χώρων, πεζοδρομίων και πάρκων αναψυ-
χής, έτσι ώστε η εισφορά σε γη να τεθεί στο 
υψηλότερο δυνατόν ποσοστό. Επιπλέον, 
απαιτείται η υπογραφή μνημονίου συνερ-
γασίας που να ορίζονται τα αντισταθμιστικά 
οφέλη, με νομική δέσμευση του επιχειρη-
ματία, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέ-
ροντα του Δήμου. 

Τα αντισταθμιστικά οφέλη θα είναι, με-
ταξύ άλλων, η πρόσληψη προσωπικού στις 
επιχειρήσεις του εμπορικού κέντρου από 
δημότες και κατοίκους του Δήμου, τουλά-
χιστον σε ποσοστό 20%, η εκτέλεση των 
εργασιών κατασκευής και συντήρησης 
από επιχειρήσεις που εδρεύουν και δρα-
στηριοποιούνται στο Δήμο, τουλάχιστον σε 
ποσοστό 20%, αλλά και μια ετήσια εισφορά 
επί των κερδών, η οποία θα κατευθύνεται 
στην ανάπτυξη των υπόλοιπων εμπορικών 
περιοχών του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύ-
κης, καθώς είναι βέβαιο ότι οι επιχειρή-
σεις του Δήμου μας θα πληγούν.

Επισημαίνεται με βεβαιότητα ότι ο 

επιχειρηματίας σε συνεργασία με τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες τροποποιεί το πλαί-
σιο της επένδυσης, έτσι ώστε να αποκτή-
σει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη (ΦΕΚ 
Β΄4669/2019) χωρίς ο Δήμος να έχει κα-
μία επίσημη ενημέρωση και συμμετοχή 
με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται οι 
δυνατότητες αποκόμισης ανταποδοτικών 
υπηρεσιών και έργων.

αντίστοιχα, ένα θέμα που έχει γίνει ση-
μαία για τους κατοίκους της Λυκόβρυσης,  
η αποπεράτωση του ημιτελούς κλειστού 
γυμναστηρίου, οφείλουμε  να υπογραμμί-
σουμε ότι έχει εγκριθεί με Υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ Δ΄631/2001) το τοπικό ρυμοτο-
μικό σχέδιο που προβλέπεται η ανέγερση 
του κλειστού γυμναστηρίου, ενώ στην εν 
λόγω Υπουργική απόφαση προβλέπονται 
και οι όροι δόμησης του. 

Το γυμναστήριο παραμένει ημιτελές με 
πολιτική απόφαση της δημοτικής αρχής, 
γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την 
μακρά άρνηση χορήγησης των επίσημων 

εγγράφων, που δήθεν δεν επιτρέπουν την 
αποπεράτωση του ημιτελούς γυμναστηρί-
ου. Συνεπώς, αυτό που απαιτείται για την 
αποπεράτωση του ημιτελούς γυμναστηρί-
ου είναι η πολιτική εντολή της δημοτικής 
αρχής στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, 
όπως επίσης και η ουσιαστική συνεργασία 
με τους επικείμενους φορείς για την εξεύ-
ρεση λύσης σε πολεοδομικές εκκρεμότη-
τες, εάν υπάρχουν.  

Πιστεύουμε  ότι η δημοτική αρχή επι-
χειρεί την απαξίωση της δημοτικής περι-
ουσίας, ώστε να καταστεί μονόδρομος η 
εκποίηση της, σε χαμηλό τίμημα. Εάν η δη-
μοτική αρχή έχει ως στόχο την εκποίηση 
του εν λόγω ακινήτου, οφείλει να το ξε-
καθαρίσει άμεσα, καθώς τότε οι όροι του 
αυτοδιοικητικού διαλόγου αλλάζουν δρα-
ματικά.

Τέλος, αναφορικά την ολοκλήρωση της 
δωρεάς του 1/3 του οικοπέδου της αΓΕΤ, 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι μέχρι στιγμής με-
ταξύ των δύο μερών (Δήμου και επιχείρη-
σης) μόνη ωφελημένη είναι η επιχείρηση, 
καθώς η επικείμενη αλλαγή του Τοπικού 
Χωρικού Σχεδίου της Λυκόβρυσης αυξά-
νει τις χρήσεις του οικοπέδου χαρακτηρί-
ζοντας το ως πολεοδομικό κέντρο, με απο-
τέλεσμα να αυξάνεται ραγδαία η αξία του 
συγκεκριμένου οικοπέδου. 

Η δημοτική αρχή πρέπει άμεσα να προ-
χωρήσει σε δεσμευτικό μνημόνιο συνερ-
γασίας με την εταιρεία, που να δεσμεύει 
την εταιρεία για την δωρεά, στην περίπτω-
ση της αλλαγής του ΤΧΣ. Η  εξ αδιαιρέτου 
δημιουργία κάθετων ιδιοκτησιών, με με-
ταφορά συντελεστή και καθορισμό του 1/3 
του οικοπέδου ως χώρο αθλητικών εγκα-
ταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων, απο-
τελεί συμφέρουσα λύση για το Δήμο Λυ-
κόβρυσης - Πεύκης και οφείλει άμεσα να 
αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Οι ανωτέρω θέσεις μας, νομίζω  είναι 
ξεκάθαρες και έχουν ως γνώμονα το δη-
μόσιο και δημοτικό συμφέρον. Η Δημοτι-
κή αρχή οφείλει αυτά τα προβλήματα να 
τα φέρει άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σω-
στές αποφάσεις. 

Η δημιουργία μιας ολιγομελούς δια-
παραταξιακής επιτροπής με συγκεκρι-
μένο χρονικό ορίζοντα, θα μπορούσε να 
αποτελέσει καταλύτη των αποφάσεων. 
Ένα πάντως είναι σίγουρο. Η διαιώνιση 
αυτών των προβλημάτων δεν είναι προς 
το συμφέρον του ενιαίου Δήμου και ειδι-
κά της Λυκόβρυσης».

«Η δημοτική Aρχή,  
οφείλει να έχει  

ένα σαφή, χρονικά 
οριοθετημένο  

και υλοποιήσιμο  
σχεδιασμό», υποστηρίζει  

ο δημοτικός σύμβουλος  
της μείζονος  

αντιπολίτευσης

Mπες και ενημερώσου!
www.amarysia.gr
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚαΤΟΙΚΩΝ ΗΛΙαΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

«Για τα προβλήματα & τα οριστικά παραχωρητήρια 
τρέχαμε και αγωνιστήκαμε εμείς»

Μ 
ε μια σκληρή επιστολή, 
απευθυνόμενη προς 
τον δήμαρχο της πό-
λης, Τάσο Μαυρίδη, ο 

Σύλλογος κατοίκων Ηλιακού Χω-
ριού απαντά σε πρόσφατη συνέ-
ντευξή του, αλλά και σε παλαιό-
τερες στον τοπικό Τύπο, σχετικά 
με την συμβολή της δημοτικής 
Αρχής στο να δοθούν τα οριστικά 
παραχωρητήρια στους κατοίκους. 
Οι κάτοικοι του οικισμού κάνουν 
λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς 
και ασέβεια προς τους αγώνες 
τους όλα αυτά τα χρόνια, τονίζουν 
πως η μόνη του ανάμιξη ήταν στο 
να αιτηθεί από τον ΟΑΕΔ να παρα-
χωρήσει στο Δήμο, το ισόγειο του 
ενεργειακού κτηρίου G, καλώντας 
τον, μάλιστα, να παραιτηθεί από το 
σχετικό αίτημα, αφού, όπως επι-
σημαίνουν, προηγούνται τα ιδιο-
κτησιακά δικαιώματα. 

1ον Πρόσφατα στην διαδικτυ-
ακή εφημερίδα ΘΕΣΗ ο Δήμαρχος 
κος αν. μαυρίδης έδωσε συνέ-
ντευξη και επανέλαβε κάτι εντε-
λώς αβάσιμο : «με πολύ πίεση..…
καταφέραμε ως Δημοτική αρχή να 
δοθούν τα οριστικά παραχωρητή-
ρια στους κατοίκους του Ηλιακού 
Χωριού» !. 

Τα ίδια περίπου δήλωνε και το 
2015, όταν στον ΟαΕΔ είχαν ολο-
κληρώσει τα οριστικά παραχωρη-
τήρια του οικισμού. Η εφημερίδα 
αμαΡΥΣΙα στις 26/9/2015 έγραφε 
: «……υπάρχει ευχάριστη εξέλιξη 
που δρομολογήθηκε από τον Δή-
μαρχο Λυκόβρυσης Πεύκης Τάσο 
μαυρίδη» !

Κύριε Δήμαρχε: 
Τα οριστικά παραχωρητήρια εί-

ναι η εργασία μας, ο ιδρώτας και 
οι εισφορές πάρα πολλών χρόνων 
εργασίας. 

Τρέξαμε και αγωνιστήκαμε 
αρκετά για να μπορέσουμε να τα 
αποκτήσουμε.

ανακρίβεια και ασέβεια προς 
όλους εμάς, αποτελεί ο ισχυρι-
σμός ότι πιέσατε και για αυτό (από 
τον ΟαΕΔ) δρομολόγησαν διαδι-
κασίες να μας δοθούν τα οριστικά 
παραχωρητήρια

Για αρκετά χρόνια τρέχαμε οι 
κάτοικοι του ΗΧ, στο Υπουργείο Ερ-
γασίας, στον πρώην ΟΕΚ και τα τε-
λευταία χρόνια στον ΟαΕΔ για διά-
φορα προβλήματα και για να μας 
αποδώσουν τα οριστικά παραχω-
ρητήρια. Πολλές κινητοποιήσεις 
και δεν ήσασταν ούτε για μια φορά 
κοντά μας για συμπαράσταση. 

ακόμα και στα καλέσματα μας 
(σε Δημοτικά Συμβούλια - μέρα 
του πολίτη) να έρθετε μαζί στις κι-
νητοποιήσεις μας , εσείς σταθερά 

αποφεύγατε. Ίσως γιατί συμφω-
νούσατε με τις ασκούμενες πο-
λιτικές. Θα ήταν στα αλήθεια δύ-
σκολο, ίσως ακόμα και παράλογο, 
εσείς να συνοδεύετε κάποιους 
που διαφωνούσαν με τις κυβερ-
νητικές πολιτικές.

2ον  με το κλείσιμο του ΟΕΚ 
και τον ΟαΕΔ πλέον διάδοχο, συ-
νεχίσαμε τις κινητοποιήσεις. Το 
βασικό αίτημα δικό μας αλλά και 
χιλιάδων άλλων εργατικών οικο-
γενειών ήταν να επαναλειτουρ-
γήσει ο ΟΕΚ. Για να συνεχίσουν να 
κτίζουν κατοικίες για τους εργαζό-
μενους και τα παιδιά τους. Επίσης 
βασικό αίτημα ήταν η απόδοση 
των οριστικών παραχωρητηρίων 
(αφορούσε πολλούς οικισμούς 
και χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη 
χώρα). Διεκδικούσαμε την λύση 
και άλλων μεγάλων και μικρών 
προβλημάτων σε όλους τους ερ-
γατικούς οικισμούς.

Την ίδια περίοδο εμφανίστη-
καν δημόσια και «αιτήματα» με 
εντελώς διαφορετικούς στόχους. 
ανοιχτά αντιλαϊκά αιτήματα που 
δεν είχαν σχέση με τα συμφέρο-
ντα των εργαζομένων. 

Υπήρξαν γενικότεροι πολιτικοί 
- οικονομικοί σχεδιασμοί και πα-
ρεμβάσεις της οικονομικής ολι-
γαρχίας που διαμόρφωσαν τις γε-

νικές εξελίξεις και επιλογές αλλά 
και για τον ΟΕΚ και τις εργατικές 
κατοικίες. 

Η Τρόικα, ο σύνδεσμος βι-
ομηχάνων (ΣΕΒ), και οι μεγα-
λο-εργολάβοι κατασκευαστές 
οικοδομών, απαιτούσαν: α) Να 
σταματήσει οριστικά (ο διάδοχος) 
ΟαΕΔ τις πολιτικές στεγαστικής 
συνδρομής. Β) Να σταματήσουν 
να δίνουν εισφορά οι εργοδότες 
υπέρ «ΟΕΚ» 

Η κυβέρνηση εκείνης της πε-
ριόδου (2012) το ίδιο και οι επό-
μενες έως σήμερα, αποδείχθηκαν 
πειθήνιες και ευθυγραμμισμένες 
στα απαράδεκτα αντεργατικά αιτή-
ματα αυτών των πολιτικο-οικονο-
μικών κύκλων. 

με νομοθετική ρύθμιση στα-
μάτησαν τις εργοδοτικές εισφορές 
υπέρ «ΟΕΚ». ακόμα ποιο σοβαρό 
ήταν και εξακολουθεί να παραμέ-
νει έως σήμερα: από τον ΟαΕΔ στα-
μάτησαν να χτίζουν εργατικές κα-
τοικίες. 

3ον  Τι απέγιναν τα εκατοντά-
δες οικόπεδα ¨φιλέτα¨ του ΟΕΚ 
που είχαν αποκτηθεί για να γίνουν 
εργατικές κατοικίες ; Ο ΟΕΚ όταν 
έκλεισε είχε 2,7 δις ευρώ διαθέ-
σιμους οικονομικούς πόρους. αρ-
κούσαν για χτίσιμό χιλιάδων εργα-
τικών κατοικιών. Τα χρήματα αυτά 
που δεν έγιναν κατοικίες δόθηκαν 
(κυρίως) ως ενισχύσεις σε μεγα-
λο- επιχειρηματίες (για τις λεγό-
μενες ενεργητικές πολιτικές).

Έχουμε για παράδειγμα τα σο-
βαρά ενεργειακά προβλήματα 
εδώ στο ΗΧ. Η πολιτική ηγεσία του 
ΟαΕΔ αρνήθηκε να χρηματοδο-
τήσει τις αυτόνομες ενεργειακές 
εγκαταστάσεις. Έχει σημασία η δι-
καιολογία : Δεν συμφωνούσαν οι 

εκπρόσωποι του ΣΕΒ (τα μέλη εκ-
πρόσωποι του, στο ΔΣ του οργανι-
σμού) !! 

μέσα σε αυτό το πολιτικό - οι-
κονομικό περιβάλλον και με δε-
δομένα τα σοβαρά προβλήματα 
στο ΗΧ ξεκίνησαν οι μονομερείς 
αποδόσεις των οριστικών παρα-
χωρητηρίων. Όχι μόνο για το ΗΧ 
αλλά και σε πολλές δεκάδες άλ-
λους οικισμούς όλης της χώρας. 

Είχαν στρατηγική, ήθελαν να 
απαλλαγούν μια και καλή από 
υποχρεώσεις για άρτιες κατοικίες. 
Πέταξαν τα άλυτα προβλήματα και 
το κόστος για αυτά, στην λεγόμενη 
ατομική ευθύνη των εργατικών οι-
κογενειών – των οικιστών. 

Η τελική διαδικασία των ορι-
στικών παραχωρητηρίων ξεκίνη-
σε στον οργανισμό το 2014 όταν 
τον ΟαΕΔ ζήτησαν να επικαιρο-
ποιηθούν τα στοιχεία των δικαι-
ούχων στις 435 κατοικίες του ΗΧ. 
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μο-
νομερώς από τον οργανισμό την 
1/9/2015.

Σε όλο αυτό το πολιτικό οικονο-
μικό σκηνικό και τις επιδράσεις που 
είχε σε ΟΕΚ – ΟαΕΔ και στα παρα-
χωρητήρια μας, - κανένα μα κανέ-
να ρόλο - δεν είχε ο κος Δήμαρχος. 

4ον Ο κος Δήμαρχος (όπως και 
άλλοι Δήμαρχοι) μπορεί να είχε 
επαφές με τον ΟαΕΔ. Δεν ήταν για 
τα δικά μας προβλήματα. 

Οι επαφές που είχε ήταν για δικά 
του θέματα και ανάμεσα σε αυτά και 
για το ισόγειο του κτηρίου G. 

Δικά του είναι τα έγγραφα εκεί-
νης της περιόδου προς τον ΟαΕΔ 
και τον Υπουργό Εργασίας και 
«τον αποκαλύπτουν». Δείχνουν τι 
ζητούσε ο Δήμαρχος. Έστειλε έγ-
γραφα, (χωρίς γνώση του Δημο-

τικού Συμβούλιου). απέφυγε και 
δεν ενημέρωσε ούτε εμάς τους οι-
κιστές - ιδιοκτήτες στο ΗΧ ενώ το 
περιεχόμενο των επιστολών του 
μας αφορούσε. 

μ ε  δ ύ ο  ε π ι σ τ ο λ έ ς  σ τ ι ς 
18/11/2014 και στις 6/4/2015 ζη-
τούσε ο Δήμαρχος από τον ΟαΕΔ να 
παραχωρήσει στο Δήμο, το ισόγειο 
του ενεργειακού κτηρίου G . 

Για να κάνει δε το αίτημα του 
ελκυστικό έγραφε ακόμα και 
παραμύθια σε αυτές τις επιστο-
λές: Για δίκτυο & δομές με δω-
ρεάν παροχές και υπηρεσίες που 
ο Δήμος προσέφερε μας κατοί-
κους !! 

με αφορμή το αίτημα του Δή-
μαρχου ξεκίνησε ο οργανισμός 
τον εμπαιγμό και την κοροϊδία της 
επανάληψης σύστασης της ιδιο-
κτησίας του ενεργειακού κτηρίου 
G. Η μια & ενιαία ιδιοκτησία έγιναν 
3 (μια ανά όροφο) για να παρα-
κρατήσει ο ΟαΕΔ την ιδιοκτησία 
του ισογείου. 

με τις παραπάνω απαράδε-
κτες ενέργειες Υπουργείου, ΟαΕΔ 
και Δήμαρχου έχει παραμείνει 
εδώ και 6 χρόνια κουφάρι σκέ-
το το κτήριο. Ενώ ακριβώς δίπλα 
η Δημοτική αρχή έχει μετατρέψει 
σε χωματερή & σκουπιδότοπο την 
υπόγεια ράμπα. 

αυτά τα λίγα για τις «θετικές 
ενέργειες» του Δημάρχου για τα 
οριστικά παραχωρητήρια του ΗΧ.
Θα επιμένουμε να διεκδικούμε :  

Ο κος Δήμαρχος να κάνει γνω-
στό στην ηγεσία του Υπουργείου 
Εργασίας και του ΟαΕΔ ότι ανα-
καλεί - παραιτείται από το αίτημα 
παραχώρησης χρήσης του ισόγει-
ου του κτηρίου G. Επειδή προηγού-
νται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα 
των οικιστών του Η.Χ.

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Σκληρή απάντηση  
των κατοίκων  
του οικισμού  
στον δήμαρχο  
της πόλης
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ΕΛΕΝΗ μαΝΔαμαΔΙΩΤΟΥ

«Η σύγχρονη τραγωδία  
των σχολικών δομών στον Δήμο»

T 
ις σκέψεις της για την πο-
ρεία της «μη εφαρμογής» 
της δίχρονης υποχρεωτι-
κής προσχολικής αγωγής 

στο Δήμου λυκόβρυσης - Πεύ-
κης, αλλά και τις σχολικές κτιρι-
ακές δομές που, όπως αναφέρει, 
εκκρεμούν εδώ και χρόνια κα-
τέθεσε το μέλος της δημοτικής 
παράταξης «δήμος μπροστά+» 
και τακτικό μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. 
κΟι.Π.Α.Π., Ελένη Μανδαμαδιώ-
του. Σε γραπτή της δήλωση ανα-
φέρει: 

«Η αναμόρφωση χώρων του 
5ου Νηπιαγωγείου Πεύκης, η 
προσθήκη 4 αιθουσών διδασκα-
λίας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο 
Πεύκης, η κατασκευή του 6ου 
Νηπιαγωγείο Πεύκης, η ανέγερ-
ση δημοτικού σχολείου και νηπια-
γωγείου στο ΟΤ17 (Ηλιακό Χωριό) 
αναφέρονται στο «Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα 2014-2019» του Δή-
μου Λυκόβρυσης - Πεύκης. αυτά 
τα αναγκαία και επείγοντα έργα 
δρομολογούνται, ορισμένα και 
πριν από την προηγούμενη θη-
τεία της Δημοτικής αρχής με δυ-
στυχώς μηδενικό αποτέλεσμα, 
καθώς δεν λειτουργεί απολύτως 
κανένα μέχρι σήμερα.

Θα είχαν καλυφθεί οι ανά-

γκες υλοποίησης και εφαρμο-
γής της δίχρονης υποχρεωτικής 
προσχολικής αγωγής στα Δημό-
σια Νηπιαγωγεία του Δήμου αν 
είχαν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 
τα συγκεκριμένα σχολικά κτίρια 
και δεν θα υπήρχε τώρα ουδεμία 
ανάγκη για τους γνωστούς περ-
σινούς και φετινούς - εις βάρος 
όλων - «αγώνες δρόμου». Η φοί-
τηση των νηπίων είναι υποχρεω-
τική οπότε φωτίστε μας, τα τρία 
χρόνια της σταδιακής υλοποίη-
σης που προέβλεψε ο σχετικός 
νόμος, τι σχεδιάζατε ακριβώς; Τι 
πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί, για 
μία ορθή, δίκαιη, μόνιμη επίλυση 
αυτού του εξαιρετικά σοβαρού 
προβλήματος;

Σίγουρα ξεχάσατε της προ-
ηγούμενης σ χολικής χρονιάς 
την αγωνία των γονιών και των 
εκπαιδευτικών για να βλέπου-
με να συμβαίνουν πάλι τα ίδια! 
Τι θα ξημερώσει για όλους τους 
γονείς/εκπαιδευτικούς φέτος; 
Πάει και αυτή η νέα σχολική χρο-
νιά; Πόσα θα είναι πάλι τα παιδιά 
που θα βρεθούν εκτός της δημό-
σιας προσχολικής αγωγής και 
των παιδικών σ ταθμών λόγω 
της μη δυνατότητας απορρόφη-
σής τους; Ενημερώθηκαν κα-
τάλληλα οι γονείς για την υπο-

χρέωσή τους να γράψουν όλα τα 
νήπια άνω των 4 ετών στο νηπι-
αγωγείο; Πότε θα μάθουν αν εί-
ναι εντός ή εκτός της δημόσιας 
εκπαίδευσης, τον Οκτ. 2020; Θα 
συνεχιστεί το εκ περιτροπής; Δεν 
υπάρχουν κενές οργανικές θέ-
σεις στους παιδικούς; Γιατί δεν 
γίνονται επιπλέον προσλήψεις; 
Mόνο ΕΣΠα; Κάθε σχολικό χρό-
νο θα έχουμε τα ίδια και τα ίδια 
σενάρια σύγχρονης ελληνικής 
τραγωδίας χωρίς σκηνοθετικές 
προσεγγίσεις ενός σύντομου τέ-
λους;

Θα προβείτε, ως είθισται, σε 
βολικές και πρόχειρες επιλογές 
και ενέργειες προσωρινών -υπο-
τίθεται - λύσεων με παραρτήμα-
τα μακριά από το μητρικό Νηπια-
γωγείο, σε προκάτ η σε χώρους 
ιδιωτικούς που μάλλον δεν θα 
έχουν κτιστεί με προδιαγραφές 
σχολείου; Έχουμε ως παραδείγ-
ματα το 1ο Νηπιαγωγείο Πεύκης 
με δύο αίθουσες στο 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Πεύκης (που είναι ήδη 
ιδιαίτερα επιβαρυμένο) και το 1ο 
Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης, αντί-
στοιχα. με τόσους Υπουργούς 
Παιδείας και Προέδρους ΚΤΥΠ/
ΟΣΚ που έχετε συναντήσει όλα 
αυτά τα χρόνια, γιατί δεν πραγ-
ματοποιήθηκαν τα σχέδιά σας 
όπως τα επιθυμούσατε και όπως 
ήταν στις εξαγγελίες σας; 

Η ίδια τύχη περιμένει και το 
6ο Νηπιαγωγείο Πεύκης παρό-
λο που ο φάκελος του βρίσκεται 
στα γραφεία του ΚΤΥΠ α.Ε. (πρώ-
ην Ο.Σ.Κ.) από το 2014 λόγω των 
γ νωσ τών υπεράριθμων ανα-
γκών της Κάτω Πεύκης. Δε ν 
έπρεπε ήδη να είχε αποπερατω-
θεί και ολοκληρωθεί το «ιδρυ-
μένο» 6ο Νηπιαγωγείο Πεύκης 
μαζί με τα υπόλοιπα έργα; To συ-
γκρότημα του Ηλιακού Χωριού 
πάλι δεν θα λειτουργήσει οπό-

τε δεν θα μεταφερθεί το 1ο Νη-
πιαγωγείο Λυκόβρυσης; Τα άλλα 
έργα σε ποιο στάδιο βρίσκονται; 
Η εποπτεία παραρτημάτων μπο-
ρεί να μη σας ενδιαφέρει ούτε 
να σας προβληματίζει καθόλου 
όμως η εποπτεία τους είναι δυ-
σχερής, η ευθύνη για την ασφά-
λεια της λειτουργίας τους τερά-
στια καθώς η διοίκηση γίνεται 
από απόσταση, με ότι αυτό συνε-
πάγεται. 

Δεν χρειάζονται ημίμετρα στο 
χώρο της εκπαίδευσης. Είναι αυ-
τονόητο, αδιαπραγμάτευτο δικαί-
ωμα των παιδιών και των γονέων 
στη δημόσια δωρεάν παιδεία, με 
τη μέγιστη ασφάλεια για όλους 
και με τα ίδια δικαιώματα για τους 
εκπαιδευτικούς / παιδιά σε κα-
τάλληλες, σύγχρονες κτιριακές 
εγκαταστάσεις και λειτουργικές 
υποδομές. Σεβασμό στους εκ-
παιδευτικούς, ας τους αφήσουμε 
να κάνουν τη δική τους δουλεία 
σε κατάλληλα «ιδρυμένα» σχο-
λικά κτίρια. 

Σίγουρα είναι επιθυμία και 
ευχή ΟΛΩΝ στο Δήμο να λειτουρ-
γήσουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ οι επί χρόνια 
σχολικές δομές για να μη χρει-
άζονται τα επαναλαμβανόμενα 
μπαλώματα της τελευταίας στιγ-
μής!».

ΔΗΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ+: 

Ομόφωνα δεκτό το ψήφισμα 
για δημιουργία ΠΦΥ

Ομόφωνα δεκτό από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο έγινε το Ψήφισμα που κατέθεσε η 
δημοτική παράταξη «δήμος μπροστά+» 
για την δημιουργία δημόσιας μονάδας 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον 
Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης. Σε συνέχεια 

των παρεμβάσεων των Δημοτικών Συμ-
βούλων Γιάννη Ιωαννίδη και Ιορδάνη Βο-
γιατζόγλου, για την ανάγκη στήριξης των 
δομών υγείας στο Δήμο Λυκόβρυσης - 
Πεύκης και έπειτα από πρόταση της δημο-
τικής παράταξης «δήμος μπροστά+» στο 
Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιή-
θηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου, έγινε αποδε-
κτό το ψήφισμα για την δημιουργία Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στον Δήμο 
Λυκόβρυσης - Πεύκης. Όπως εξηγείται σε 
σχετική ανακοίνωση, το ψήφισμα υποστη-
ρίζει ότι η δημοτική αρχή οφείλει να προ-
ωθήσει άμεσα τον διάλογο για την δημι-
ουργία ΠΦΥ με το Υπουργείο Υγείας και 
τους συναρμόδιους φορείς, έτσι ώστε να 
στηριχθεί το ΕΣΥ.

«Τα στελέχη της δημοτικής παράταξης 
«δήμος μπροστά+» καθημερινά καταθέ-
τουν τεκμηριωμένες προτάσεις για την 
προώθηση και την στήριξη της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων του Δήμου μας», τονί-
ζει σε ανακοίνωσή της η παράταξη.

ΜΑΡιΑ ΤΡΑΓΑΔΗ:

ΠΕΑΠ και ΚΟΙΠΑΠ  
σε πλήρη αποδόμηση

Νέα αυστηρή κριτική προς τις διοι-
κήσεις των Νομικών Προσώπων του Δή-
μου, με αφορμή την κατάσταση των δο-
μών της πόλης, εξαπέλυσε με δήλωσή 
της το Τακτικό μέλος του ΔΣ ΝΠΔΔ ΠΕαΠ, 
μαρία Τραγάδη. Όπως υποστήριξε: 

«Οι διοικήσεις των ΝΠΔΔ του Δήμου 
Λυκόβρυσης - Πεύκης έχουν βαλθεί να 
καταστρέψουν ό,τι κοινωνική, πολιτιστι-
κή και αθλητική δομή έχει απομείνει στα 
νομικά πρόσωπα του Δήμου. Η αρχή έγι-
νε από το ΚΟΙΠαΠ, όπου με τις «ευλογί-
ες» της προέδρου κυρίας μαμαλάκη το 
ΚΟΙΠαΠ χάνει κοινωνικές δομές όπως το 
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Την σκυτά-
λη φέρεται να έχει λάβει η πρόεδρος του 
ΠΕαΠ, καθώς αυτή την περίοδο επιχειρεί-
ται η μεταβίβαση του δημοτικού σταδίου 
της Πεύκης, από το ΠΕαΠ. Ουσιαστικά με 
αυτό τον τρόπο το ΠΕαΠ χάνει τον μεγαλύ-
τερο αθλητικό πνεύμονα του, υποδηλώ-
νοντας την βούληση της δημοτικής αρχής 
για το ξήλωμα και των δύο ΝΠΔΔ. Περιττό 

να σχολιάσουμε ότι ο δημοτικός κινημα-
τογράφος αποτελεί ξεκάθαρα πολιτιστική 
δραστηριότητα που θα έπρεπε να οργα-
νωθεί από το ΝΠΔΔ ΠΕαΠ, καθώς το ΠΕαΠ 
είναι αρμόδιο για τις πολιτιστικές δράσεις 
και πρωτοβουλίες, όπως ο δημοτικός κι-
νηματογράφος. Η κατάρρευση των δημο-
τικών δομών είναι ξεκάθαρη, ενώ αυτά τα 
αποτελέσματα συμβαίνουν όταν ο κ. δή-
μαρχος νομίζει ότι η διοίκηση του Δήμου 
γίνεται από το facebook».
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ΓΙαΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡαΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Αλήθεια, πότε θα μιλήσουμε  
για την πόλη μας;»

N 
α ασχοληθούν με τα μεγάλα θέ-
ματα που απασχολούν τους κα-
τοίκους κάλεσε τον δήμαρχο και 
την διοίκηση του Δήμου, ο επικε-

φαλής της «Συμμαχίας Πολιτών» Γιάν-
νης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος στην 
παρέμβασή του στο πρόσφατο δημοτικό 
συμβούλιο, το πρώτο που διεξήχθη με την 
μορφή της τηλεδιάσκεψης, ανέπτυξε μια 
σειρά από σοβαρά προβλήματα που επι-
ζητούν λύσεις και επανέλαβε την πρό-
θεση τόσο του ίδιου όσο και των στελε-
χών της παράταξης για συνεννόηση για 
το καλό της πόλης. Σε ανακοίνωση που 
εξέδωσε αναφέρει: 

«Στην πρώτη μετά την επιδημία συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που 
δεν έγινε αυτή τη φορά δια… αλληλογρα-
φίας, όπως προτιμούσε, μόνη ίσως στην ατ-
τική, η διοίκηση του δήμου μας, αλλά με 
τηλεδιάσκεψη, οι παρεμβάσεις των παρό-
ντων δημοτικών συμβούλων της Συμμαχί-
ας Πολιτών (Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, 
Φραντζέσκα αλεξοπούλου και Κώστας 
Ξανθόπουλος) ήταν σημαντικές. Πέρα από 
την υπόθεση της περικοπής, από τον προϋ-
πολογισμό,  των 300.000 ευρώ για τη βελ-
τίωση των κτιρίων των σχολείων, θέμα που 
ανέδειξε η παράταξή μας, φέραμε στην 
επιφάνεια μεγάλα ζητήματα που έχουν 
σχέση με την ποιότητα ζωής των κατοίκων 

και το αύριο της πόλης μας. 
Ο πρώην δήμαρχος Πεύκης και επι-

κεφαλής της παράταξης Γιάννης Θεοδω-
ρακόπουλος στην αρχή της τοποθέτησής 
του κάλεσε το δήμαρχο, τον πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου και τη διοίκηση 
του δήμου να ασχοληθούν επιτέλους με 
τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τους 
κατοίκους. 

«αλήθεια πότε θα αφιερώσετε κά-
ποιες συνεδριάσεις για να μιλήσουμε 
για την πόλη μας. Να μιλήσουμε για την 
ποιότητα ζωής, που την τελευταία δε-
καετία έχει υποβαθμιστεί, να μιλήσου-
με για το μέλλον του δήμου μας. Να μι-
λήσουμε για τους νέους, για τα σχολεία 
μας που έχουν να βαφτούν κανονικά εδώ 

και δέκα χρόνια. Να μιλήσουμε για τους 
ελεύθερους χώρους που λιγοστεύουν, 
για την οικογένεια που περνάει δύσκο-
λα κι εσείς την έχετε χτυπήσει με τα ακρι-
βότερα τροφεία της αττικής. Να ασχολη-
θούμε με το περιβάλλον, με τη δημοτική 
συγκοινωνία, με την τοπική αγορά, με το 
κυκλοφοριακό, με την ασφάλεια, με τις 
κοινωνικές δομές, με την καθημερινότη-
τα. Πολλά και μεγάλα τα θέματα και ποτέ 
δεν φέρατε κάποια από αυτά να τα δού-
με, να τα συζητήσουμε σε κλίμα συνεν-
νόησης και να καταλήξουμε στο ερώτημα. 
Τι δήμο θέλουμε. Όλα δυστυχώς λειτουρ-
γούν ευκαιριακά και σπασμωδικά. Και 
εσείς ασχολείστε μόνο με την επικοινω-
νία. Βλέπουμε να βγάζετε δέκα ανακοι-
νώσεις για κάποια θέματα ρουτίνας, που 
έπρεπε αθόρυβα να έχετε παρέμβει. μην 
χάσουμε άλλο χρόνο. Εμείς είμαστε εδώ 
πάντοτε υπέρ της συνεννόησης» τόνισε ο 
Γιάννης Θεοδωρακόπουλος. 

Και κατέληξε: «Βλέπουμε κάποιες 
παιδικές χαρές (Βύρωνος, Σερρών κλπ) 
ακόμα κλειστές, βλέπουμε το γήπεδο 
αστέρας της Κάτω Πεύκης κλειδωμένο, το 
ημιτελές κλειστό σταματημένο, το Ηλιακό 
Χωριό εγκαταλειμμένο στην τύχη του, το 
καφεκοπτείο της Λυκόβρυσης να συνεχί-
ζει τη λειτουργία του, τους κατοίκους της 
Βριούλων να βγάζουν φωνή διαμαρτυρί-
ας, το Ο.Τ. 9 υποβαθμισμένο κλπ, κ.λπ.».

κΩΣΤΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟυλΟΣ

«Δεν θα αφήσουμε 
να συνεχιστεί  
άλλο η υποβάθμιση 
της πόλης»
Εικόνες από την κλειστή παιδική χαρά 
της οδού Σερρών στην περιοχή Βαγιωνή, 
αλλά και τους προβληματισμούς του 
για την υποβάθμιση, όπως αναφέρει, 
της ευρύτερης περιοχής, παρουσιάζει ο 
δημοτικός σύμβουλος της «Συμμαχίας 
Πολιτών», Κώστας Ξανθόπουλος. Σε 
κείμενό του αναφέρει: 
«μετά την καραντίνα περιμέναμε ότι 
τουλάχιστον οι χώροι που κινούνται και 
παίζουν τα παιδιά μας θα ήταν έτοιμοι και 
θα είχαν δοθεί για χρήση, όπως πρώτα. 
Καταλαβαίνετε λοιπόν και τη δική μας 
απογοήτευση όταν διαπιστώνουμε ότι 
δυστυχώς στον τομέα αυτό, για να μην 
ανοίξουμε περισσότερο το θέμα, τα 
πράγματα δεν πάνε καλά. 
Δεν θα πάω …μακριά, σε διάφορες 
γειτονιές του δήμου μας, τις οποίες 
αναδεικνύουμε ήδη. αλλά θα περιοριστώ 
σήμερα σε μια γειτονιά της Λυκόβρυσης, 
που με την ευρεία έννοια της λέξης είναι 
και δική μου γειτονιά. Πρόκειται για την 
παιδική χαρά που λειτουργεί στις οδούς 
Σερρών και Ιθάκης, κοντά την περιοχή 
Βαγιωνή, πίσω από τα γραφεία της εταιρίας 
Φυσικού αερίου. Την επισκεφτήκαμε 
μαζί με τον επικεφαλής της παράταξης 
και πρώην δήμαρχο Πεύκης Γιάννη 
Θεοδωρακόπουλο.  
Πρέπει να σας πως ότι εδώ το πρόβλημα 
δεν είναι μΟΝΟ η παιδική χαρά που 
παραμένει ΚΛΕΙΔΩμΕΝΗ, αλλά η 
κατάσταση σε ολόκληρη τη γειτονιά. 
Πλήρης η εγκατάλειψη. Τα λέγαμε 
βεβαίως και την προεκλογική περίοδο, 
αλλά τότε ήταν δύσκολο να περάσουμε 
καθαρά τα μηνύματα της εγκατάλειψης 
της πόλης από τη δημοτική αρχή, γιατί 
οι πολίτες άκουγαν πολλά, από πολλές 
πλευρές. Το κατανοούμε, αλλά η 
κατάσταση, δυστυχώς δεν βελτιώθηκε 
μετά τις δημοτικές εκλογές αλλά 
αντιθέτως χειροτέρεψε.
 Εμείς είμαστε όμως εδώ, κοντά στους 
πολίτες, σε όλες τις γειτονιές.
Υ.Γ. Χτες το βράδυ στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, με ομόφωνη 
απόφαση της δημοτικής μας ομάδας, ο 
επικεφαλής Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, 
έθεσε το θέμα και των κλειστών παιδικών 
χαρών και της γενικότερης εγκατάλειψης 
της πόλης. Είπαμε δεν θα αφήσουμε 
να συνεχιστεί άλλο η υποβάθμιση 
της πόλης μας».

ΣυΜΜΑΧιΑ ΠΟλιΤΩΝ

«Οι γονείς να αντιδράσουν στην περικοπή 300.000 €  
από τα σχολεία του Δήμου»

 Την αντίδραση των γονέων 
των μαθητών της πόλης στην ακύ-
ρωση της πίστωσης 300.000€ που 
προοριζόταν για συντήρηση σχολι-
κών κτιρίων ζητά η «Συμμαχία Πο-
λιτών», που καλεί, παράλληλα, 
την διοίκηση να δώσει εξηγήσεις 
για αυτήν την απόφαση. Σε ανα-
κοίνωσή της, στην οποία εκφράζει 
αρχικά και την σκέψη της για την 
θετική, αν και χαρακτηριστικά κα-
θυστερημένη, εξέλιξη να πραγμα-
τοποιηθεί το τελευταίο δημοτικό 
συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, 
η δημοτική παράταξη θέτει το ζή-
τημα της αναμόρφωσης του προ-
ϋπολογισμού, στην οποία, όπως 
τόνισε, θα επανέλθει στο άμεσο 
μέλλον. Στην ανακοίνωση, ανα-
φέρει χαρακτηριστικά: 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο αυ-
τής της εβδομάδας πραγματοποι-
ήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. Επι-
τέλους ο δήμος ξέφυγε από την 
αμφιλεγόμενη από πλευράς νομι-
μότητας συνεδριάσεις μέσω ηλε-
κτρονικών μηνυμάτων, όπου δεν 
είχαμε δικαίωμα λόγου και έκα-
νε ένα βήμα μπροστά. Όμως φαί-
νεται ότι προχωρήσαμε τελευταί-
οι και καταϊδρωμένοι μεταξύ των 
332 δήμων όλης της χώρας. Και 

μάλιστα υποχρεώθηκε σε αυτή την 
απόφαση όταν αρχικά η δημοτική 
μας παράταξη, η Συμμαχία Πολι-
τών αρχικά και στη συνέχεια και 
οι υπόλοιπες παρατάξεις της μει-
οψηφίας είχαμε  ανακοινώσει ότι  
ΔΕΝ μετέχουμε σε συνεδριάσεις 
μέσω email. 

Τα θέματα ήταν βεβαίως πολ-
λά. Θα σταθούμε σήμερα, γιατί θα 
επανέλθουμε αναλυτικά,  στη 2η 
αναμόρφωση του προϋπολογι-
σμού.  Την μεγαλύτερη εντύπωση 
προκάλεσε το γεγονός ότι ο δή-
μαρχος και η παράταξή του ακύ-
ρωσαν το κονδύλι του προϋπο-
λογισμού ύψους 300.000 ευρώ 

«συντήρηση σχολικών κτιρίων 
έτους 2020» διότι … «η πίστωση 
δεν θα χρησιμοποιηθεί». 

Το μηδενισμό της πίστωσης 
του προϋπολογισμού, ενός προ-
ϋπολογισμού  που είχε ψηφιστεί 
πριν από πέντε μήνες, είχε αρχι-
κά περάσει ο δήμαρχος μέσα από 
την οικονομική επιτροπή στις 5 
Ιουνίου. Τότε από τα οκτώ μέλη 
που ήταν παρόντα είχε καταψη-
φίσει το μηδενισμό μόνο ο επικε-
φαλής της Συμμαχία Πολιτών και 
πρώην δήμαρχος Πεύκης Γιάν-
νης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος 
στο Δ.Σ. καυτηρίασε την απόφαση 
της δημοτικής αρχής λέγοντας. 

«μας προκαλεί εντύπωση που 
κόβετε έτσι χωρίς εξηγήσεις τα 
χρήματα από τα σχολεία μας, τα 
οποία έχουν πολλά προβλήμα-
τα κι εσείς περιορίζεστε σε κά-
ποια βαψίματα κάποιων προαυ-
λίων, κάνοντας επικοινωνιακή 
πολιτική αφού για κάθε ενέργεια 
βγάζετε δέκα δελτία τύπου. Θε-
ωρούμε ότι πρόκειται για μεγάλο 
λάθος και  ασφαλώς όταν το πλη-
ροφορηθούν θα αντιδράσουν και 
η Ένωση Γονέων και οι σύλλογοι 
γονέων και κηδεμόνων των σχο-
λείων. Δεν μπορεί να έχουν μεγά-
λο βάρος των δαπανών οι γονείς 
των μαθητών».   
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Μ
ε σειρά από σημαντικές προτά-
σεις για τα προβλήματα της εκ-
παίδευσης στον Δήμο, αλλά και 
τα μέτρα για την προστασία από 

την εξάπλωση της πανδημίας του κορω-
νοϊού, παρουσιάστηκε η λαϊκή Συσπείρω-
ση στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, 
όπου ζήτησε ενημέρωση για τα οξυμένα 
προβλήματα στα σχολεία της περιοχής, τις 
ελλείψεις σε αίθουσες εν όψει της νέας 
σχολική χρονιάς αλλά και λαμβάνοντας 
υπόψη τα μέτρα για τον περιορισμό εξά-
πλωσης της πανδημίας. Παράλληλα, με 
επιστολή της κατέθεσε μια σειρά από ερω-
τήματα, για τα οποία τονίζει πως πρέπει να 
δοθούν απαντήσεις, στην οποία αναφέρει 
χαρακτηριστικά:

«Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν τα σχολεία παραμένουν, χωρίς να 
καταβάλλεται καμία προσπάθεια από την 
κυβέρνηση να επιλυθούν, όπως η έλλει-
ψη καθαριότητας, οι ανεπαρκείς κτιριακές 
υποδομές, τα εκπαιδευτικά κενά, τα μέσα 
ατομικής προστασίας και τα υλικά καθα-
ρισμού κλπ. Η κυβέρνηση προβάλλει για 
άλλη μια φορά την ατομική ευθύνη αντί να 
αναλάβει τη δική της ευθύνη, για την προ-
στασία όλων των εργαζομένων, των εκ-
παιδευτικών, των μαθητών και των οικο-
γενειών τους.

Το κύριο ζήτημα που παραμένει είναι 
πώς θα διασφαλιστούν οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις προκειμένου τα σχολεία να 
λειτουργήσουν και αν πραγματικά δια-
σφαλίζεται η υγεία των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών με ευθύνη του κράτους, 
χωρίς να μετακυλίεται το κόστος και η ευ-
θύνη σε γονείς και μαθητές.

Πίσω από τις φιέστες και τα πανηγυρί-
σματα για τις χορηγίες πτωχοκομείου, από 
τους σύγχρονους «εθνικούς ευεργέτες» 
με λίγα tablet και αντισηπτικά μαντηλάκια 
υπάρχουν οι πραγματικές σύγχρονες ανά-
γκες των μαθητών, των γονέων και των εκ-
παιδευτικών που η κυβέρνηση και ο Δήμος 
δεν έχουν στον προσανατολισμό τους. Ως 
Λαϊκή Συσπείρωση πολύ έγκαιρα έχουμε 
θέσει σοβαρά προβλήματα και ερωτήμα-

τα χωρίς να πάρουμε επίσημες απαντήσεις 
εκ μέρους της δημοτικής αρχής.

Σας ρωτάμε λοιπόν, τι έχετε προβλέ-
ψει και τι θα κάνετε άμεσα, ενόψει της νέας 
σχολικής χρονιάς ώστε:

• Να τηρείται αυστηρά ο αριθμός παι-
διών ανά τμήμα σε συνάρτηση με τον κα-
νόνα του 1,5 μέτρου. Τί θα γίνει σε σχολεία 
του Δήμου μας που εν έτη 2020 έχουν τά-
ξεις σε κοντέινερ ή σε διαδρόμους; Πως δι-
ασφαλίζεται ο αερισμός και  βασικές συν-
θήκες υγιεινής μέσα στις τάξεις;

• Να ολοκληρωθεί η σχολική μονάδα 
στο Ηλιακό Χωριό έτσι ώστε να αξιοποιη-
θεί από το Σεπτέμβρη για την αποσυμφό-
ρηση των σχολικών αιθουσών.

• Να τηρείται ο αριθμός εκπαιδευτικών 
στην τάξη και στο γραφείο των εκπαιδευ-
τικών σύμφωνα με τον κανόνα του 1,5 μέ-
τρου;

• Να υπάρχουν σχολικές καθαρίστριες 
καθ’ όλη τη διάρκεια του ωρολόγιου προ-
γράμματος με τροποποίηση των συμβάσε-
ων τους και νέες προσλήψεις;

• Να γίνεται απολύμανση όλων των 
σχολείων πριν την έναρξη των μαθημάτων, 
αλλά και κατά την διάρκεια αυτών όπως 
προβλέπεται;

• Να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλή-
ματα που χρονίζουν σε τουαλέτες, βρύσες 

και αύλειους χώρους;
• Να διατίθενται αντισηπτικά – μάσκες 

– γάντια για όλους ανεξάρτητα από την 
προαιρετικότητα; Να υπάρχουν μάσκες 
και γάντια σε επαρκή ποσότητα, ώστε να τα 
χρησιμοποιούν όσοι και όσες τα ζητάνε; Να 
υπάρχουν σε επάρκεια αλκοολούχα δια-
λύματα, και συνολικά υλικά καθαρισμού;

• Να υπάρξει κρατική χρηματοδότηση 
των σχολικών επιτροπών για να ανταπε-
ξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες;

• Να απορριφθεί η απαράδεκτη κυβερ-
νητική μεθόδευση για αύξηση του αριθμού 
των μαθητών ανά τάξη και να αποσυρθεί 
συνολικά το νομοσχέδιο που κατατέθηκε;

• Να υπάρξει μέριμνα για την προστα-
σία των ευπαθών ομάδων, εκπαιδευτικών 
και μαθητών;

• Να καθαριστούν τα κλιματιστικά στις 
αίθουσες που λειτουργούν, τόσο για ψύξη 
το καλοκαίρι όσο και για θέρμανση το χει-
μώνα;

• Προσανατολίζεται ο δήμος να απαι-
τήσει τον δωρεάν μαζικό εμβολιασμό στην 
αρχή του Φθινοπώρου των μαθητών και 
όσων εργάζονται σε παιδικούς σταθμούς 
και σχολεία;

• Υπάρχει σχέδιο για την  ομαλή ψυχο-
κοινωνική μετάβαση των μαθητών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, για να στηρι-

χτούν οι μαθητές  που βλέπουν να αλλά-
ζει απότομα και η ζωή όλης της οικογέ-
νεια από τις συνέπειες της πανδημίας; Θα 
υπάρξει στελέχωση με  σχολιάτρους, σχο-
λικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς  λει-
τουργούς για την παρακολούθηση της μα-
θητικής κοινότητας;

• Σε λίγο ξεκινούν οι εγγραφές στα νη-
πιαγωγεία και συνολικά στην προσχολική 
αγωγή. Τι σχέδιο υπάρχει ώστε να μην επα-
ναληφθεί η απαράδεκτη κατάσταση που 
βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτε-
ρα τη φετινή χρονιά; Τι έχετε διεκδικήσει 
για τη στέγασή τους και τι νέους χώρους 
προτίθεστε να δεσμεύσετε για την ανέγερ-
ση νηπιαγωγείων;

Το κράτος, η περιφέρεια και ο Δήμος, 
έχουν ευθύνη να εξασφαλίσουν όλες τις 
προϋποθέσεις ώστε να ανοίξουν τα σχο-
λεία με ασφάλεια για όλους και να εξα-
σφαλίσουν ισότιμους όρους μόρφωσης 
για όλα τα παιδιά».

μέτρα προστασίας της υγείας και στή-
ριξης δημοτών και  επαγγελματιών του δή-
μου από τις συνέπειες της πανδημίας

Παράλληλα, η Λαϊκή Συσπείρωση επα-
νέρχεται με σειρά προτάσεων για τα οξυ-
μένα προβλήματα που αφήνει πίσω της η 
πανδημία και τα μέτρα για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης της και, συγκεκριμένα:

• απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για 
4 μήνες για τα λαϊκά νοικοκυριά με εισό-
δημα μέχρι 15.000 ευρώ το έτος, προσαυ-
ξημένο κατά 1.500 ευρώ για κάθε παιδί.

• απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για 
4 μήνες για τους μικρούς ΕΒΕ του δήμου 
με εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ το έτος.  
Ήδη προβλέπεται η απαλλαγή α)από τα 
τέλη των κοινόχρηστων χώρων αλλά και 
β) από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότη-
τας και ηλεκτροφωτισμού, οι επιχειρήσεις 
που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεω-
τικά τη λειτουργία τους και εμπίπτουν στις 
διατάξεις των παρ. 8 & 9 του άρθρου 37 της 
από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (ΦΕΚ 68/τ.α΄/20.03.2020).

• Καμιά αναγκαστική κατάσχεση για 
παλιότερα χρέη δημοτών. Να μην χαθεί 
καμία ρύθμιση χρεών προς τον Δήμο».

Οι προτάσεις της λαϊκής Συσπείρωσης  
στο δημοτικό συμβούλιο

Σημαντική ενίσχυση και στη Λυκόβρυση - Πεύκη  
από το Υπουργείο Εσωτερικών

μια σημαντική ενίσχυση ύψους €244.580,63 ήρθε στον 
Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης που συμπεριλήφθηκε στους 
Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας που ενισχύθηκαν 
με το συνολικό ποσό των 114.444.110,44 € με δύο αποφά-
σεις του υπουργείου Εσωτερικών. Τα χρήματα προέρχο-
νται από τους Κεντρικούς αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής 
αυτοδιοίκησης, δηλαδή δεν είναι επιπλέον πρόσθετη επι-
χορήγηση του Κράτους προς τους ΟΤα και πρόκειται για την 
αναμενόμενη τακτική 6η δόση από τους ΚαΠ για το 2020.

Συγκεκριμένα:
• με την αριθμό 38971/23.6.2020 απόφαση κατανέ-

μονται 106.553.861,93 € από τους ΚαΠ των Δήμων, ως 6η 
τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλους τους Δήμους 
της Χώρας.

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών 

και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα 
δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επί-
σης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωρι-
στές αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, 
εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

– με την αριθμ. 38965/23.6.2020 απόφαση κατανέμο-
νται 7.890.248,51 ευρώ από τους ΚαΠ των Περιφερειών, 
ως 6η τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλες τις Περι-
φέρειες, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την 
καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους.

Η κατανομή στα… Βόρεια
Για τους Δήμους του Βορείου Τομέα της αθήνας κατα-

νέμονται συνολικά 3.802.927,56 €, τα οποία και διανέμο-
νται ως εξής στους παρακάτω Δήμους:

• αγίας Παρασκευής: 574.622,32
• αμαρουσίου: 531.184,14
• Βριλησσίων: 237.884,07
• Ηρακλείου: 431.814,15
• Κηφισιάς: 557.472,96
• Λυκόβρυσης - Πεύκης: 244.580,63
• μεταμόρφωσης: 226.378,29
• Νέας Ιωνίας: 610.198,10
• Παπάγου - Χολαργού: 388.790,90
• Πεντέλης: 257.715,04
• Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας: 320.545,36
• Φιλοθέης - Ψυχικού: 268.926,53
• Χαλανδρίου: 580.667,94
Τέλος, στην Περιφέρεια αττικής κατανέμονται 
1.597.491,79 €.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Φίλες και φίλοι του κινηματογράφου,

Τα δύο τελευταία χρόνια ξε-
κινήσαμε να φέρνουμε στα 
καλοκαιρινά βράδια της πό-
λης μας εικόνες και ήχους 
κινηματογραφικούς.

Έτσι άλλη μια όμορφη πρω-
τοβουλία ήρθε να προστεθεί 
στην πολιτιστική ατζέντα της 

πόλης μας κοντά στις άλλες, που οργανώνουν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της χρονιάς ο Δήμος, τα Νομικά μας Πρόσω-
πα και οι τοπικοί μας σύλλογοι. Ο θερινός μας κινηματο-
γράφος ήρθε για να μείνει, εξελίσσεται σε θεσμό!

Φέτος, η οθόνη του θερινού μας κινηματογράφου με-
ταφέρεται στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθλητισμού και 
Αναψυχής της Λυκόβρυσης (ΟΤ 9), ενώ αυτό το καλοκαί-
ρι εστιαζόμαστε στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογρά-
φο, στηρίζοντας τους Έλληνες δημιουργούς, σε αυτή τη 
δύσκολη συγκυρία για τους ανθρώπους του πολιτισμού. 

Σε μια χρονιά αβεβαιότητας για τις πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις λόγω της υγειονομικής κρίσης, ο θερινός μας κι-
νηματογράφος δηλώνει παρών, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους συμπολίτες μας με ελεύθερη είσοδο να παρακο-
λουθήσουν επιλεγμένες ελληνικές ταινίες.

Καλές προβολές
Τάσος Μαυρίδης 

Δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΠΑΠ

Αγαπητοί συνδημότες 
και συνδημότισσες,

Μετά από καιρό βγαίνουμε πάλι 
έξω. Το ΚΟΙΠΑΠ φρόντισε με πολύ 
μεράκι και πολλή αγάπη, να σας 
πάει σ’ ένα από τα ωραιότερα μέρη 
της πόλης μας. Για τα καλοκαιρινά 

βράδια, σας προτείνουμε το όμορφο και δροσερό υπαίθριο 
θεατράκι στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Αναψυχής Λυκόβρυσης (ΟΤ 9), για να απολαύσουμε αγα-
πημένο ελληνικό κινηματογράφο.

Ραντεβού λοιπόν στο θεατράκι του Πολυχώρου, 
Σοφ. Βενιζέλου & Αγ. Παρασκευής στη Λυκόβρυση.

Μαριάννα Μαμαλάκη 
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π.

Οι υπαίθριες κινηματογραφικές 
βραδιές αποτελούν μέρος του 
ελληνικού καλοκαιριού, κάτι το 
γνώριμο και το ξεχωριστό για το 
κοινό. Με τη δική σας συμμετοχή 
και τη δική μας προσπάθεια, θα 
έρθουμε κοντά κι αυτό το καλο-
καίρι με κινηματογραφικές παρα-

γωγές Ελλήνων δημιουργών.

Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης πρωτοπορεί και στον 
πολιτισμό. Στο υπαίθριο θεατράκι του ΟΤ 9 στη Λυκόβρυ-
ση, η Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης συνεισφέρει στη 
διοργάνωση του ΚΟΙΠΑΠ, που έχει την όλη ευθύνη για 
αυτές τις βραδιές.

Ας τις απολαύσουμε!
Η πρόεδρος 
Έλλη Μήτση
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ΛαϊΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

«Το νερό… νεράκι»

Μ
ια σύντομη αναδρομή στην… 
περιπέτεια του νερού ως δη-
μόσιου αγαθού στην πόλη, 
επιχειρεί με ανακοίνωσή της 

η λαϊκή Συσπείρωση λυκόβρυσης -  Πεύ-
κης, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
αντίδρασή της για την πρωτοβουλία του 
Δήμου να δημιουργήσει branded νερό, 
κάνοντας, παράλληλα, λόγο για «πλιά-
τσικο στην δημόσια περιουσία σε βάρος 
των λαϊκών αναγκών». Σε ανακοίνωσή 
της, η λαϊκή Συσπείρωση αναφέρει: 

«με μεγάλη έκπληξη ενημερωθήκα-
με για  την πρωτοβουλία που πήρε ο Δή-
μος μας για το branded νερό Λυκόβρυση 
Πεύκη Επιχειρηματικότητα.

Επειδή όμως, δυστυχώς για κά-
ποιους, το μυαλό και η μνήμη είναι περί-
εργο πράγμα, δυσκολευτήκαμε πολύ να 
μην κάνουμε κάποιους συνειρμούς με το 
πρόσφατο παρελθόν αλλά και το παρόν.

Η ιστορία πάει ως εξής:
Η Λυκόβρυση μέχρι πρόσφατα είχε το 

δικό της δίκτυο και νερό, το οποίο πριν 
από κάποια χρόνια ανανεώθηκε για να 
έχει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές 
για την υγεία και την ποιότητα του νερού 
για τους κατοίκους. Ο δήμος τότε, το 1997, 
έτρεξε και βρήκε τις απαραίτητες χρημα-
τοδοτήσεις για να φτιαχτεί το δίκτυο από 
την αρχή, και να κρατηθεί η τιμή που πλή-
ρωναν οι κάτοικοι σε ένα μηδαμινό έως 
συμβολικό αντίτιμο για την σύνδεση με το 
δίκτυο και την αντίστοιχη χρήση του.

Το νερό θα έπρεπε άλλωστε  να εί-
ναι ένα αγαθό αδιαπραγμάτευτα καθο-
λικό και δωρεάν για όλο τον κόσμο, για-
τί είναι ζωτικής σημασίας. Η διαχρονική 
ανάγκη του ανθρώπου για καθαρό νερό, 
θα πρέπει να είναι μακριά από επιχειρη-
ματικά συμφέροντα, από τα κέρδη του κα-
θένα που εκμεταλλεύεται πηγές που πα-
ρέχει η φύση.

Τα χρόνια πέρασαν, όχι πολύ, και το 
2005 ο επόμενος Δήμαρχος τότε αποφά-
σισε ότι τώρα που φτιάχτηκε το δίκτυο, 
ήρθε η ώρα να το δώσουμε να το διαχει-
ρίζεται μία κεντρική υπηρεσία που έχει 
την ευθύνη για την διανομή και διαχείρι-
ση του νερού. μιλάμε φυσικά για την ΕΥ-
ΔαΠ. μόνο που αυτή η κίνηση, έγινε με 
το αζημίωτο για τον τότε Δήμο Λυκόβρυ-
σης, αλλά είχε και την απαραίτητη ζημιά 
για του κατοίκους που άρχισαν να πληρώ-
νουν το νερό, αυτό το διαχρονικά καθο-
λικό αγαθό για όλους, λιγάκι πιο ακριβά. 

Έτσι ο δήμος ξελάσπωσε οικονομικά, 
μεταφέροντας πλαγίως το οικονομικό βά-
ρος στις τσέπες των κατοίκων.

Και τα χρόνια πέρασαν λίγο ακόμα, και 
βρισκόμαστε στο 2020 και ήδη συζητάει 
η κυβέρνηση πλέον, να πουλήσει την ΕΥ-
ΔαΠ σε κάποιο επιχειρηματία που θα δια-
χειρίζεται το νερό, το δίκτυο, και το έσοδο 
από την πώληση του νερού, προφανώς με 
το αζημίωτο.

Κι έτσι λοιπόν το νερό από δημόσιο 
αγαθό, μετατρέπεται σε εμπόρευμα, είτε 
το διαχειρίζεται το κράτος, είτε το διαχει-
ρίζεται ο επιχειρηματίας, που προφανώς 

δεν αγοράζει την ΕΥΔαΠ για να την χρημα-
τοδοτεί αλλά για να κερδοφορεί.

Κάπου εδώ η ιστορία τελειώνει; μάλ-
λον όχι.

Κάποιοι είχαν τη φαεινή ιδέα να φτιά-
ξουν νερό με το brand-name Λυκόβρυση 
- Πεύκη - Επιχειρηματικότητα.

Πέρα από το φαιδρό της υπόθεσης, και 
ανεξάρτητα αν το νερό αυτό είναι αποτέ-
λεσμα εξυπηρέτησης ή όχι επιχειρημα-
τικών φίλων του τάδε ή του δείνα αντι-
δημάρχου και επιχειρηματία, η πικρή 
αλήθεια είναι ότι ο Δήμος θα μπορούσε 
να έχει το δικό του νερό, με το δικό του 
brand-name όχι όμως να το πληρώνουν 
ακριβά οι κάτοικοι.

Ο δήμος είχε το δικό του νερό, που 
πουλήθηκε και ξαναπουλιέται, για να κα-
ταλήξει στα χέρια κάποιου επιχειρηματία, 
και κάποιος άλλος επιχειρηματίας μας δί-
νει νερό με το δικό μας brand-name.

Νομίζουμε ότι είναι εμφανές, για ποια 
επιχειρηματικότητα μιλάμε, και όλοι αυ-
τοί που ευαγγελίζονται τα καλά της επι-
χειρηματικότητας εννοούν αυτό το πλιά-
τσικο στην δημόσια περιουσία σε βάρος 
των λαϊκών αναγκών».

Ο.Μ. ΣυΡιΖΑ λυκΟΒΡυΣΗΣ ΠΕυκΗΣ:

Εξόρμηση με Σκουρλέτη σε μαγαζιά της Πεύκης

ΗλιΑκΟ ΧΩΡιΟ

«Να καθαρίσει 
επιτέλους  
η Δημοτική Αρχή 
την υπόγεια 
ράμπα»
Κραυγή αγωνίας για πολλοστή φορά 
στέλνει ο Σύλλογος των Κατοίκων 
του Ηλιακού Χωριού, ζητώντας τον 
άμεσο καθαρισμό και απολύμανση της 
κοινής υπόγειας ράμπας του κτιριακού 
συγκροτήματος G και του Κοινωνικού 
Κέντρου, υπό τον φόβο ότι η κατάσταση 
πλέον μπορεί να αποβεί εξαιρετικά 
επικίνδυνη για την δημόσια υγεία.
με νέο φωτογραφικό υλικό από την 
σημερινή κατάσταση στην υπόγεια ράμπα, 
για την οποία οι κάτοικοι έχουν πολλάκις 
καταγγείλει  την δημοτική αρχή πως 
χρησιμοποιεί τον χώρο της αποθέτοντας 
σκουπίδια και άλλα υλικά, ζητούν άμεσες 
παρεμβάσεις, πριν προκληθούν άλλα, 
ακόμα χειρότερα προβλήματα. 
«Η κατάσταση έχει πάει πλέον στο 
απροχώρητο και ακόμα παραπέρα. 
Οι φωτογραφίες που στέλνουμε είναι 
σημερινές και αποδεικνύουν ότι δεν 
έχει γίνει τίποτα απολύτως από όσα 
φωνάζουμε τόσον καιρό. αυτό που ζητάμε 
είναι να καθαρίσει και να απολυμαίνει 
επιτέλους η Δημοτική αρχή την υπόγεια 
ράμπα και να επισκευάσει τις ζημιές που 
έχει προκαλέσει. Πλέον φοβόμαστε πως 
με την σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, 
είναι επικίνδυνο να αυξηθεί ο πληθυσμός 
από τα ποντίκια και τις κατσαρίδες 
που συναντάμε πολύ συχνά και να 
δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη εστία 
μόλυνσης. 
Επιπλέον, είναι κρίσιμο ο ΟαΕΔ να 
τοποθετήσει εξώπορτα στη είσοδο 
της ράμπας, για να αποθαρρύνονται 
ανεπιθύμητες επισκέψεις. Τελευταία, έχει 
παρατηρηθεί κινητικότητα από χρήστες 
ουσιών που πιθανόν βρίσκουν καταφύγιο 
στη ράμπα. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει 
κάτι άμεσα, γιατί ο κόσμος πλέον φοβάται 
να κυκλοφορήσει», λέει στην αμαΡΥΣΙα 
ο πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων 
Ηλιακού Χωριού, Γιάννης Σταυρόπουλος. 

Εξόρμηση στην αγορά της 
Πεύκης, πραγματοποίησε η 
Ο.μ. ΣΥΡΙΖα Λυκόβρυσης - Πεύ-
κης, παρουσία του Γραμματέα 
του κόμματος Πάνου Σκουρλέ-
τη και του μέλους της Κ.Ε. Άλκη 
Ρήγου, στο πλαίσιο των πανελ-
λαδικών δράσεων του κόμμα-
τος, όπου είχαν την ευκαιρία 
να συνομιλήσουν με εκπροσώ-
πους του εμπορικού κόσμου και 
πολίτες και να συζητήσουν τα 
τεράστια προβλήματα της οικο-
νομίας και της κοινωνίας. Όπως 
ανέφερε η οργάνωση σε σχετι-
κή ανακοίνωση, στην οποία ση-
μειώνεται πως οι εξορμήσεις θα 
συνεχιστούν σύντομα: 

«με την ευκαιρία της δι-
ανομής του φυλλαδίου με το 
πρόγραμμα μΕΝΟΥμΕ ΟΡΘΙΟΙ 
ΙΙ συζητήσαμε με τους καταστη-
ματάρχες για τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν. ακούσαμε 
τις προτάσεις τους και αναλύ-
σαμε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖα 
για τα άμεσα μέτρα που προτεί-
νουμε να παρθούν: ταυτόχρονη 
ενίσχυση του εισοδήματος των 
εργαζομένων και στήριξη των 
επιχειρήσεων, έτσι ώστε να 

υπάρχει δυνατότητα γρήγορης 
ανάκαμψης για όλους. Εισπρά-
ξαμε την αγωνία τους για το τι 
μας ξημερώνει τόσο σε σχέ-
ση με το κορωνοϊό όσο και σε 
σχέση με την οικονομία. Γίναμε 
κοινωνοί των φόβων τους για το 
μέλλον των επιχειρήσεών τους, 

στην ολότητά τους μικρών, μια 
που η πολιτική που εφαρμόζει 
η κυβέρνηση της Ν.Δ., ειδικά 
αυτή την περίοδο του επιδημι-
κού σοκ, εκτός των άλλων, επι-
τρέπει τη δημιουργία μεγάλων 
αγορών τύπου mall χωρίς σχέ-
διο και συγκεκριμένους όρους 
(π.χ. χωροταξική κατανομή, 
αποστάσεις κλπ.). Διαβεβαι-
ώσαμε τους συνομιλητές μας 
ότι ο ΣΥΡΙΖα θα είναι στο πλευ-
ρό τους στηρίζοντας τα αιτήματά 
τους και για μια άλλη πολιτική 
των τραπεζών σε σχέση με την 
παρεχόμενη ρευστότητα προς 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες, χορηγώντας 
επιτέλους τα αναγκαία για τη 
στήριξή τους δάνεια.

Το νέο μας ραντεβού ‘κλεί-
στηκε’ για την αγορά της Λυκό-
βρυσης».
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Προετοιμασία για την υποχρεωτική  
δίχρονη εκπαίδευση στον Δήμο 

Τ
ην καλύτερη δυνατή προετοιμασία 
των νηπιαγωγείων της πόλης, ενό-
ψει της νέας σχολικής χρονιάς και 
την εφαρμογή του μέτρου της υπο-

χρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαί-
δευσης, επιχειρεί να δρομολογήσει ο Δή-
μος Ηρακλείου, κάτι που επιβεβαίωσε και 
η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γρα-
φείο του δημάρχου της πόλης, Νίκου Μπά-
μπαλου, παρουσία του διευθυντή και της 
προϊσταμένης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Β Αθήνας, Θανάση Ανδρώνη και Βάνας Νί-
νου αντίστοιχα. Στόχος της σύσκεψης ήταν 
οι δύο πλευρές να συντονίσουν τις ενέρ-
γειές τους προκειμένου, όπως ανέφεραν, 
Δήμος και Διεύθυνση να προσφέρουν τα μέ-
γιστα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, 
τώρα που, πλέον, και στο Ηράκλειο όλα 
τα παιδιά από 4 ετών πρέπει να φοιτήσουν 
υποχρεωτικά στο νηπιαγωγείο. 

Όπως ενημέρωσαν ο δήμαρχος και η 
πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής του Δήμου, μίνα Παναγιωτακο-
πούλου, ο Δήμος έχει διεκδικήσει κονδύλι 
238 χιλιάδων ευρώ από το Υπουργείο Παι-
δείας για την αγορά προκατασκευασμένων 
αιθουσών διδασκαλίας, οι οποίες θα προ-
στεθούν στα νηπιαγωγεία της πόλης προ-
κειμένου να δημιουργηθούν επιπλέον τά-
ξεις και να καλυφθούν όλα τα παιδιά που 

θα εγγραφούν αυτή την περίοδο. 
Ήδη, όπως ανακοινώθηκε, η Τεχνική 

Υπηρεσία έχει βάλει μπροστά την διαδικα-
σία για την προμήθεια των αιθουσών και, 
εάν όλα πάνε καλά, μέσα στο καλοκαίρι θα 
γίνει η εγκατάστασή τους με όλες τις απαι-
τούμενες προδιαγραφές για την άνεση των 
παιδιών και των δασκάλων (μόνωση, θέρ-
μανση, μπάνιο κτλ).

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος έχει σε 
επιφυλακή εφεδρικό σχέδιο με τις αίθου-

σες που δημιούργησε πέρυσι (σε παραρ-
τήματα των δημοτικών παιδικών σταθμών 
και τις υπάρχουσες προκάτ) ούτως ώστε, 
οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, να 
μην έχει επίπτωση σε κανένα παιδί, όπως 
άλλωστε έγινε και το καλοκαίρι του 2019 
κατά το οποίο, μολονότι ο Δήμος εξαιρέθη-
κε από το μέτρο της υποχρεωτικής δίχρο-
νης εκπαίδευσης επειδή από την κεντρική 
διοίκηση δεν δόθηκαν οι απαιτούμενοι πό-
ροι ή η υποδομή, η δημοτική αρχή με ίδιες 
δυνάμεις κατάφερε και κάλυψε όλα τα παι-
διά που επέλεξαν να φοιτήσουν στις τάξεις 
του νηπιαγωγείου.

«Το λέμε συνεχώς: τα παιδιά μας είναι 
απόλυτη προτεραιότητα. Όπως φροντίσαμε 
να τελειώσει ομαλά αυτή η περιπετειώδης 
χρονιά θωρακίζοντας την υγεία των μαθη-
τών, των εκπαιδευτικών και, κατά συνέπεια, 
των οικογενειών τους, έτσι θέλουμε να κά-
νουμε την βέλτιστη δυνατή προετοιμασία 
για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και 
τη νέα σχολική περίοδο. Κάποια πράγματα 
δεν είναι στο χέρι μας. Όπως όμως έχουμε 
αποδείξει, διαθέτουμε σχέδιο και για τις φο-
ρές που κάτι πάει στραβά ώστε να μην τα-
λαιπωρούμε τους Ηρακλειώτες. με αυτό 
το σχέδιο και με σοβαρότητα θα προχωρή-
σουμε, δουλεύοντας όλο το καλοκαίρι εάν 
χρειαστεί. Για τα παιδιά δεν υπάρχουν εκ-
πτώσεις», το σχόλιο του Νίκου μπάμπαλου. 

Μια υπεραιωνόβια 
ελιά 300 ετών… 

μεταδημότευσε στην πόλη
μια υπεραιωνόβια ελιά, άνω των 300 ετών, βρήκε 

στα χώματα του Ηρακλείου το νέο της σπίτι για να ρι-
ζώσει, να καρποφορήσει ξανά και να στολίσει την πόλη 
για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Η Υπηρεσία Πρα-
σίνου του Δήμου Ηρακλείου το μεταφύτευσε στην εί-
σοδο της πόλης, επί της οδού Ιφιγενείας, στο παρκά-
κι που διαμόρφωσε η δημοτική αρχή πριν λίγα χρόνια 
στο συγκεκριμένο σημείο.

Το δέντρο δωρίστηκε στον Δήμο από την ΕΡΓΟΣΕ 
στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν οι δύο πλευ-
ρές με το πρόγραμμα μεταφύτευσης δέντρων, τα οποία 
αφαιρούνται λόγω εργασιών για τις διαδρομές των ελ-
ληνικών σιδηροδρόμων, δεν καταστρέφονται αλλά, 
αντίθετα, παραχωρούνται σε αστικές περιοχές για να 
συνεχίσουν να δίνουν οξυγόνο και ζωή.

Η συγκεκριμένη ελιά, μάλιστα, ήρθε από την περι-
οχή του αιγίου και πια είναι η νέα… «δημότης» Ηρα-
κλείου.

Ραντεβού με την καλοκαιρινή αιμοδοσία  
την Τρίτη 30 Ιουνίου 

Την καθιερωμένη καλοκαιρινή του αιμοδοσία διοργανώνει ο 
Δήμος Ηρακλείου καλώντας τους τακτικούς εθελοντές αιμοδότες, 
αλλά και όσους θέλουν να δώσουν αίμα για πρώτη φορά, να συμμε-
τέχουν στην κοινή προσπάθεια προκειμένου να τονωθούν οι τράπε-
ζες αίματος σε μια περίοδο που υπάρχει αυξημένη ανάγκη και λόγω 
καλοκαιριού, φέτος δε πολύ περισσότερο, ελέω της πανδημίας. Η 
αιμοδοσία θα γίνει την Τρίτη 30 Ιουνίου από τις 8.30 το πρωί έως τις 
14.30 το μεσημέρι στον χώρο του δημοτικού Πολιτιστικού Πολύκε-
ντρου (Κουντουριώτου & Νεότητος), παραδοσιακά σε συνεργασία 
με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου και το κινητό συνεργείο αι-
μοληψίας του Νοσοκομείου Παίδων «αγία Σοφία».

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής έχει φροντίσει ώστε να λη-
φθούν όλα τα μέτρα προστασίας των αιμοδοτών και του προσωπι-
κού που θα συμμετέχουν στην δράση παρέχοντας ατομικά μέσα 
προστασίας (οι μάσκες είναι μια ευγενική προσφορά της φαρμα-
κευτικής εταιρείας ABBVIE με έδρα στο Ηράκλειο), κρατώντας τις 
απαραίτητες αποστάσεις και τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα που επι-
βάλουν οι έκτακτοι κανονισμοί.

αυτή τη φορά για την αιμοδοσία δεν χρειάζεται ραντεβού, συ-
νεπώς οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να έλθουν κατευθείαν στο 
Πολύκεντρο καθ’ όλη την διάρκεια της αιμοληψίας. Είναι αυτονόη-
το ότι αίμα μπορούν να δώσουν όσοι είναι απόλυτα υγιείς (θα υπάρ-
χει άλλωστε σχετικός έλεγχος πριν την αιμοληψία).

«μετά την συγκινητική ανταπόκριση των Ηρακλειωτών στην 
έκτακτη αιμοδοσία που διοργανώσαμε μέσα στην περίοδο της έξαρ-
σης της πανδημίας, περίοδος που είδε τις τράπεζες αίματος να εξα-
ντλούνται στην χώρα, καλούμε πλέον τους συμπολίτες μας στην 
τακτική, καλοκαιρινή μας δράση για να ενισχύσουμε όσους έχουν 
ανάγκη από αίμα, ειδικά σε μια εποχή με αυξημένη ζήτηση. Είναι και 
αυτό μέρος από την προσπάθεια της Κοινωνικής Συμμαχίας, όπως 
την περιέγραψε ο δήμαρχος, Νίκος μπάμπαλος, την σύμπραξης Δή-
μου και κατοίκων για να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο. Και ποια καλύ-
τερη πράξη από την προσφορά αίματος, το δώρο ζωής που μπορεί 
να κάνει κάποιος στον συνάνθρωπό του», το μήνυμα της αντιδημάρ-
χου, Δέσποινας αϊβατζίδου – Ποριώτου. 
Στην καλοκαιρινή αιμοδοσία του Δήμου Ηρακλείου αττικής επι-
πλέον συνεργάζονται και βοηθούν:
• Εθνικό Κέντρο αιμοδοσίας

• Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
• Περιφέρεια αττικής
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών αιμοδοτών
• Δράση «Όλοι μαζί μπορούμε!»
• Στην είσοδο του Πολιτιστικού Πολύκεντρου, κατά την διάρκεια της 
αιμοδοσίας, θα βρίσκεται η ελληνική εταιρία παραγωγής σαπουνιού 
«αρκάδι» για να επαναλάβει την δράση «μαθαίνουμε να πλένουμε 
σωστά τα χέρια μας», η οποία, πριν λίγες ημέρες, τράβηξε το ενδι-
αφέρον δεκάδων Ηρακλειωτών στην πρώτη της παρουσία, στο κέ-
ντρο της πόλης.

«Για τα παιδιά  
δεν υπάρχουν εκπτώσεις»,  
το σχόλιο του δημάρχου,  
Νίκου Μπάμπαλου
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Δ 
εν είναι πρώτη φορά που διαβάζω 
Στίβεν Κινγκ και νομίζω ότι δεν σου 
είναι άγνωστος «αγαπητέ μου ανα-
γνώστη» (όπως λέει και ο ίδιος). Θε-

ωρείται ένας από τους σημαντικότερους συγ-
γραφείς της εποχής μας. Έχει γράψει πάνω 
από 50 μυθιστορήματα, 200 διηγήματα και 
δοκίμια, με πωλήσεις άνω των 350.000.000 
αντιτύπων. Στα δε έργα του, πολλά από τα 
οποία (ή και όλα) τα έχω δει ταινίες ή σειρές, 
συγκαταλέγονται τα «Carrie: Έκρηξη Οργής», 
«Το αυτό», «Σάλεμς Λοτ», «Το Κοράκι» (που 
ξαφνικά έγινε επίκαιρο λόγω κορωνοϊού), «Ο 
μαύρος Πύργος» (επικό έργο), «Η Λάμψη» 
(με τον αξέχαστο Τζακ Νίκολσον), «Το Πράσι-
νο μίλι», «Misery» (με την ασύλληπτη Κάθι 
μπέιτς), «Στάσου Πλάι μου», «Τελευταία 
έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ», «Καρδιές στην ατ-
λαντίδα» (με τον Άντονι Χόπκινς), «Ο Θόλος» 
(επική σειρά).

Η αφήγησή του μαγνητίζει, η κορύφωση 
της εξέλιξης και της αγωνίας που  σου δημι-
ουργεί είναι παροιμιώδης, οι ιστορίες που πα-
ρεμβάλλει για να γνωρίσεις καλύτερα τους 
ήρωές του είναι εξίσου ενδιαφέρουσες και 
τέλος η αλληγορία των θεμάτων του. μη πα-
ρασύρεσαι από τις ταινίες που καμιά φορά –
σκηνοθετική αδεία- ξεφεύγουν. Στα βιβλία 
του, ο Κινγκ θίγει, σχεδόν πάντοτε, σύγχρο-

να προβλήματα που άπτονται άλλοτε κοι-
νωνικών θεμάτων, όπως η ανεργία στις ΗΠα 
(«Ο κύριος μερσεντές»), άλλοτε πολιτικών 
(«22/11/63») που αφορά στη δολοφονία του 
Κένεντι και άλλοτε θρησκευτικών («Carrie» 
με τη θρησκόληπτη μητέρα) και άλλοτε λίγο 

απ’ όλα. Και φυσικά, όλα αυτά μέσα από ιστο-
ρίες φαντασίας.

Στο «Ινστιτούτο» (εκδόσεων Κλειδά-
ριθμος σε μετάφραση Έφης Τσιρώνη), που 
διάβασα κατά τη διάρκεια της καραντίνας, 
ο άξονας του μυθιστορήματος είναι η απάν-
θρωπη μεταχείριση των παιδιών, ένας προ-
βληματισμός που δεν θα μπορούσε να είναι 
περισσότερο επίκαιρος. Σ’ αυτό, ο 12χρονος 
Λουκ έχει απαχθεί βίαια και ξυπνάει έγκλει-
στος στο Ινστιτούτο, σ’ ένα δωμάτιο ίδιο με 
το δικό του, αλλά χωρίς παράθυρα. Έξω από 
τη δική του πόρτα υπάρχουν άλλες πόρτες, 
πίσω από τις οποίες κρατούνται άλλα παιδιά 
με ιδιαίτερες ικανότητες, όπως η τηλεπά-
θεια και η τηλεκίνηση. Έχουν έρθει κι αυτά 
εδώ με παρόμοιο τρόπο. Σ’ αυτό το ίδρυμα, 
η διευθύντρια κυρία Σίγκσμπι, και το προσω 
πικό της, είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στον 
σκοπό τους: να αποσπάσουν από τα παιδιά 
τη δύναμη στην οποία οφείλουν τα υπερ-
φυσικά τους χαρίσματα και δεν έχουν ηθι-
κούς ενδοιασμούς. αν συνεργάζεσαι, κερ-
δίζεις μάρκες για τους αυτόματους πωλητές 
σνακ και αναψυκτικών. αν όχι, η τιμωρία εί-
ναι σκληρή. Ένα-ένα, τα παιδιά εξαφανίζο-
νται και ο Λουκ προσπαθεί απεγνωσμένα να 
ξεφύγει. 

(Σελίδες: 632 / Τιμή: 17,70 ευρώ)

«Τι κάνεις εδώ; Είναι κάπως αργά…» 
αυτές ήταν οι τελευταίες καταγεγραμμέ-
νες λέξεις του διάσημου δικηγόρου διαζυγί-
ων Ρίτσαρντ Πράις, ο οποίος χτυπήθηκε μέχρι 
θανάτου στο σπίτι του με ένα μπουκάλι κρασί, 
ένα Chateau Lafite του 1982, αξίας δύο χιλιά-
δων λιρών για να είμαστε ακριβείς. Παράξε-
νο, αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν έπινε. Γιατί 
όμως αυτό το μπουκάλι; Γιατί αυτές οι λέξεις; 
Τι νόημα είχε ο τριψήφιος αριθμός που έγρα-
ψε στον τοίχο ο δολοφόνος; Και το σημαντικό-
τερο: Ποιος από όλους τους εχθρούς του τον 
σκότωσε; 

Η αστυνομία βρίσκεται σε αδιέξοδο, γι’ 
αυτό καλεί τον ιδιωτικό ερευνητή Ντάνιελ Χό-
θορν και τον βοηθό του, τον συγγραφέα Άντονι, 
ο οποίος έχει αρχίσει να γίνεται αρκετά καλός 
στην εξιχνίαση φόνων. μόλις ο Χόθορν ανα-
λαμβάνει την υπόθεση, διαφαίνεται ότι και ο 
ίδιος έχει μυστικά να κρύψει. Και ενώ ο επι-

φυλακτικός μας αφηγητής εμπλέκεται όλο και 
περισσότερο στην έρευνα, αντιλαμβάνεται ότι 
κάποια μυστικά πρέπει να αποκαλυφθούν… 
ακόμα κι αν γι’ αυτά η ποινή είναι θάνατος.

Γεμάτο στοιχεία από τις περιπέτειες του 
Σέρλοκ Χολμς, το μυθιστόρημα είναι απολαυ-
στικό από την αρχή μέχρι το τέλος.  

Ο Anthony Horowitz έχει γράψει περισσό-
τερα από σαράντα βιβλία, και είναι συγγραφέ-
ας και δημιουργός της βραβευμένης αστυνο-
μικής σειράς Foyle’s War, Midsomer Murders 
και της πιο πρόσφατης Collision, ανάμεσα στις 
άλλες τηλεοπτικές δουλειές του. Το 2011, 
το ίδρυμα Arthur Conan Doyle ανέθεσε στον 
συγγραφέα να γράψει τα μυθιστορήματα The 
House of Silk (2011) και Moriarty (2014), με 
ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς, τα οποία έγιναν best 
sellers. από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφο-
ρούν τα μυθιστορήματα Οι Φόνοι της Κίσσας, Η 
Λέξη είναι Φόνος και Ο θάνατος του 007.

Το Ινστιτούτο
(Μια κριτική - παρουσίαση του έργου του Στίβεν κινγκ)

Επιμέλεια  
ΑΓΓΕλΟΣ ΠΟλυΔΩΡΟΣ

O κόσμος  
του βιβλίου
Θηράματα

Ο Φρανκ είναι 
ο ιδιοκτήτης 
ενός σταθμού 
εξυπηρέτησης 
αυτοκινήτων 
σ’ έναν 
αυτοκινητόδρομο 
με λίγη κίνηση, 
που το μόνο 
που θέλει είναι 
μια ήσυχη ζωή. 

Φιλοξενεί την εγγονή του, που την έστειλαν 
εκεί οι γονείς της επειδή είχε θέματα 
συμπεριφοράς, αλλά δε μιλούν πολύ.
Όταν μια άσχημα τραυματισμένη νεαρή 
γυναίκα φτάνει στο σταθμό, με κάμποσα 
αυτοκίνητα να την καταδιώκουν, ο Φρανκ και 
λίγοι ανύποπτοι πελάτες βρίσκονται άθελά 
τους μπλεγμένοι σ’ ένα κυνηγητό ζωής και 
θανάτου.
Όμως ποιοι είναι αυτοί οι άντρες 
και αυτές οι γυναίκες που δε διστάζουν 
μπροστά σε τίποτα προκειμένου να 
πετύχουν εκδίκηση; 
Τι είναι αυτό που ζητούν; Εκτός από το να 
μην αφήσουν πίσω τους επιζώντες…
Τοποθετημένο σε έναν μοναχικό 
αυτοκινητόδρομο, βαθιά στις απέραντες 
άνυδρες εκτάσεις της Αυστραλίας, 
το Θηράματα είναι ένα καταιγιστικό, 
γεμάτο αδρεναλίνη μυθιστόρημα, 
διαφορετικό από οτιδήποτε 
έχετε διαβάσει ως τώρα.
Ο Γκέιμπριελ Μπέργκμοζερ είναι 
πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας. 
Ζει στη Μελβούρνη. 
Το 2015 τιμήθηκε με το υψηλού κύρους 
βραβείο Sir Peter Ustinov Television 
Scriptwriting Award και το 2017 
ήταν υποψήφιος για το Kenneth Branagh 
Award for New Drama Writing. 
Το 2016, το πρώτο του μυθιστόρημα για 
εφήβους, Boone Shepard, συγκαταλέχθηκε 
στη βραχεία λίστα των υποψηφίων 
για το Readings Young Adult Prize. 
Αυτό τον καιρό ετοιμάζεται η 
κινηματογραφική μεταφορά των Θηραμάτων 
στη μεγάλη οθόνη, σε συμπαραγωγή 
των Stampede Ventures και Vertigo 
Entertainment στο Λος Άντζελες.

Εκδόσεις: Bell
Συγγραφέας: Gabriel Bergmoser 
Μετάφραση: Χριστίνα Ριζοπούλου

Σελίδες: 304, Τιμή: 15,50 ευρώ

Η ποινή είναι θάνατος

Εκδόσεις: Διόπτρα
Συγγραφέας: Anthony Horowitz

Μετάφραση: Χριστιάννα Σακελλαροπούλου
Τιμή: 15,50 ευρώ

Τιμή e-book: 11.99 ευρώ

Οι διακοπές
Η Κέιτ περίμενε πως οι διακοπές αυ-

τές θα ήταν τέλειες, ακριβώς όπως τις 
ονειρευόταν. Ο ιδανικός τρόπος για να 
γιορτάσει τα τεσσαρακοστά γενέθλιά 
της. Τέσσερις κολλητές, οι τρεις από 
αυτές μαζί με τους άνδρες και τα παι-
διά τους, σε μια πολυτελή βίλα, κάτω 
από τον εκτυφλωτικό ήλιο της γαλλικής 
υπαίθρου. 

Όμως, ο παράδεισος κρύβει παγίδες. 

Η Κέιτ υποψιάζεται πως ο άνδρας της 
την απατά με μια από τις κολλητές της. 
Καθώς πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην 
αλήθεια μέσα στην αδυσώπητη ζέστη 
της μεσογείου, συνειδητοποιεί ότι δια-
κυβεύονται πολύ περισσότερα από όσα 
φανταζόταν. Γιατί κάποιος στη βίλα μπο-
ρεί μέχρι και να σκοτώσει για να κρατή-
σει κρυφό ένα ένοχο μυστικό. 

Εσύ με ποιους θα πας διακοπές το 
καλοκαίρι;

Ο Τ.μ. Logan εργαζόταν ως δημοσιο-
γράφος σε εφημερίδες, καθώς και στον 

τομέα των επικοινωνιών, προτού αφοσι-
ωθεί εξολοκλήρου στη συγγραφή. Γεν-
νήθηκε στο μπέρκ σαϊρ από Άγγλο πατέ-
ρα και Γερμανίδα μητέρα. Το τελευταίο 
θρίλερ του, Οι Διακοπές που κυκλοφο-
ρεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, επιλέχθη-
κε από το Richard & Judy Book Club για το 
καλοκαίρι του 2019 και έμεινε επί δέκα 
εβδομάδες στα δέκα πρώτα της λίστας 
με τα χαρτόδετα best sellers των Sunday 
Times, πουλώντας πάνω από 190.000 
αντίτυπα μέχρι σήμερα. Τα προηγούμενα 
βιβλία του Tim ξεπέρασαν σε πωλήσεις 

τα 500.000 αντίτυπα. Έχει βραβευθεί με 
το Nielsen Bestseller Award. Τα μυθιστο-
ρήματά του έχουν κυκλοφορήσει σε 14 
χώρες. Ζει στο Νότινχαμσαϊρ με τη σύζυ-
γο και τα δύο παιδιά τους.

Εκδόσεις: Διόπτρα
Συγγραφέας: T.M. Logan

Μετάφραση:  
Ιλάειρα Διονυσοπούλου

Σελίδες: 536
Τιμή: 16,60 ευρώ

Τιμή e-book: 11.99 ευρώ
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Στη γιορτή ανόδου του κΑΟ λυκόβρυσης 
παραβρέθηκε ο Τάσος Μαυρίδης

Σ
τη γιορτή του κΑΟ λυκόβρυσης 
που οργανώθηκε στο Ανοιχτό 
Γήπεδο «Γεώργιος Αλεξόπου-
λος» το Σάββατο 20 ιουνίου για 

την άνοδο του ανδρικού τμήματος μπά-
σκετ στην Β’ κατηγορία ΕΣκΑ βρέθηκε 
ο Δήμαρχος λυκόβρυσης - Πεύκης Τά-
σος Μαυρίδης. Ο κΑΟλ μετά από μια πολύ 
καλή αγωνιστική χρονιά κατέκτησε την 
3η θέση και εξασφάλισε την άνοδό του 
στην υψηλότερη κατηγορία. Στην μικρή 
γιορτή τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστα-
σίας για τον κορωνοϊό, για αυτό τον λόγο 
συμμετείχαν οι βασικοί συντελεστές της 
επιτυχίας, παίκτες, προπονητές, διοίκη-
ση και ο Δήμαρχος ο οποίος απένειμε κύ-
πελλο και μετάλλια στους παίκτες.

Ο κ. μαυρίδης δήλωσε σχετικά: «Ο 
ΚαΟ Λυκόβρυσης μας έκανε χαρούμε-
νους και υπερήφανους με την άνοδό του 
στη Β’ κατηγορία. Είχα τη χαρά να βρε-
θώ σε αυτή τη λιτή γιορτή για να συγχαρώ 
τους συντελεστές της ιστορικής επιτυχί-
ας για τον αθλητισμό της πόλης. αξίζουν 
πολλά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο κ. Κα-
λογεράκο και τα μέλη του ΔΣ, στον προπο-
νητή, στους παίκτες, στον χορηγό Κώστα 
Κωνσταντινίδη (KONCARS) και στους φί-
λους της ομάδας που στήριξαν την ομάδα 
όλη τη χρονιά. Ως Δήμος έχουμε θέσει τα 
τελευταία χρόνια τις αθλητικές μας υπο-

δομές σε πρώτη προτεραιότητα, ενώ στη-
ρίζουμε τα αθλητικά σωματεία της πόλης 
με κάθε τρόπο.  Πιστεύουμε ότι τα επό-
μενα χρόνια θα έρθουν κι άλλες επιτυχί-
ες!  Και πάλι συγχαρητήρια στον ΚαΟΛ και 
στους ανθρώπους του!».

«Τα επόμενα χρόνια  
να έρθουν κι άλλες 

επιτυχίες!»  
η ευχή του δημάρχου

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση  
της ΑΘΗΝΑΣ Μαγκουφάνας 2004

Α.Ο. λυκΟΒΡυΣΗΣ

Μια ανανέωση  
και τρεις προσθήκες 
για τη νέα χρονιά

Τον σχεδιασμό για 
τη νέα αγωνιστική 
περίοδο συνεχίζει 
ο α.Ο. Λυκόβρυσης, 
που φιλοδοξεί να 
παρουσιαστεί έτοιμος 
να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε 
στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον 
Θύμιο αναγνωστόπουλο, ενώ ανακοίνωσε 
την απόκτηση του Κώστα Δουληγέρη από την 
αθηναϊδα, αλλά και των δίδυμων αδερφών 
Βαγγέλη και Παύλο Κορρέ από τον ΓΣ 
Πατησίων. Η ανακοίνωση του συλλόγου: 
«Ο σύλλογος είναι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας 
με τον αθλητή αναγνωστόπουλο Θύμιο!
Καλωσορίζουμε στον σύλλογο τον 
αθλητή Δουληγέρη Κωνσταντίνο γεν. 
1992 μεσοεπιθετικό που την περασμένη 
χρονιά έπαιξε με την αθηναϊδα και την 
Ελευθερούπολη όπως και με τον Ιάσων 
στην α’ αθηνών και με άλλες ομάδες της 
προηγούμενες χρονιές και του ευχόμαστε 
μια όμορφη και υγιή χρονιά!
Όπως επίσης από τον Γ.Σ Πατησίων 
καλωσορίζουμε τα αδέλφια, Κορρέ Βαγγέλη 
τερματοφύλακα και Κορρέ Παύλο χαφ γεν. 
1994 και οι δύο , και τους ευχόμαστε μια 
όμορφη και υγιή χρονιά!
Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 
πρόεδρο του Γ.Σ Πατησίων κ. Κορρέ Δημήτρη 
για την ολοκλήρωση των μεταγραφών όπως 
επίσης να εκφράσουμε την θέληση μας 
για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων 
μεταξύ των δύο συλλόγων!»
«Τα καλύτερα είναι μπροστά μας»
Παράλληλα, με ανακοίνωσή του ο 
Σύλλογος καλεί τα παιδιά των ακαδημιών 
σε συνάντηση την Πέμπτη 2 Ιουλίου, 
προκειμένου να συζητήσουν τον 
προγραμματισμό της επόμενης αγωνιστικής 
περιόδου, που θα ξεκινήσει την Δευτέρα 
31 αυγούστου, αλλά και να συζητήσουν 
για γενικότερα θέματα λειτουργίας του 
συλλόγου, υπό τις νέες συνθήκες που 
διαμορφώθηκαν μετά την πανδημία του 
κορωνοϊού. 
«μετά από την υποχρεωτική αναστολή 
λειτουργίας που μας δημιούργησε ο 
covid-19 και η ανάπλαση του γηπέδου μας 
καλούμε τα τμήματα που οι αθλητές τους θα 
ξεκινήσουν προετοιμασία πριν την έναρξη 
της ακαδημίας μας που έχει προγραμματιστεί 
για την Δευτέρα 31 αυγούστου, την Πέμπτη 
2 Ιουλίου στο γήπεδο για την ενημέρωση 
τους και παραλαβή προγραμμάτων από τον 
τεχνικό διευθυντή του συλλόγου κ. Ιωάννου 
και τους προπονητές τους .
αντρικό: και οι γεν.2002 : 19:00
Κ’18. γεν. 2003 - 04 : 18:00
Κ’16. γεν. 2005 - 06 : 20:00
Σας ευχαριστούμε όλους που παρόλο η 
χρονιά τελείωσε άδοξα εν μέσω εξωγενών 
προβλημάτων για την στήριξη σας και σας 
ενημερώνουμε ότι ο προγραμματισμός 
που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό 
έχει πρωταρχικό στόχο την βελτίωση 
των αθλητών και του ιδίου του συλλόγου 
κατ’επέκταση.
Ο νέος χλοοτάπητας μας δίνει την 
δυνατότητα οι αθλητές μας με την 
καθοδήγηση των προπονητών τους να 
δουλέψουν καλύτερα! 
Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

ΤυΦΩΝ Α.Σ.

Δοκιμαστικές προπονήσεις για το εφηβικό
Δοκιμαστικές προπονήσεις ενόψει του 
Πρωταθλήματος Εφήβων Β΄ κατηγορίας 
για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 
διεξάγει ο Τυφών α.Σ. 
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, οι 
προπονήσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα 

στο κλειστό του Ηρακλείου ημέρες Τρίτη 
και Τετάρτη στις 21.30. Στο πρωτάθλημα 
θα συμμετέχουν παιδιά γεννημένα τα έτη 
2002-2003-2004. Οι ενδιαφερόμενοι, 
μπορούν για περισσότερες πληροφορίες 
να επικοινωνήσουν με το 6972852909.

Την Τετάρτη, 8η Ιουλί-
ου θα πραγματοποιηθεί η 
Τακτική Γενική Συνέλευση 
της α.Ε. «αΘΗΝα» μαγκου-
φάνας 2004 για την έγκρση 
του προϋπολογισμού του 
έτους, απολογισμό της προ-
ηγούμενης χρονιάς και άλ-
λες διαδικασίες του Συλλό-
γου. Όπως αναφέρεται στην 
σχετική πρόσκληση: 

«Καλούνται όλα τα μέλη 
της α.Ε. «αΘΗΝα» μαγκου-
φάνας 2004 σε Τακτική Γε-
νική Συνέλευση που θα γί-
νει την Τετάρτη, 8η Ιουλίου 
2020 και ώρα 18:30’ στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 
που βρίσκεται στην Πλατεία 

Γκαίτε του Ηλιακού χωριού 
Πεύκης, σύμφωνα με την 
απόφαση του Δ.Σ (Πρακτικό 
Δ.Σ Νo 121/2020) και με θέ-
ματα Ημερήσιας Διάταξης τα 
οποία είναι ως ακολούθως:

1. Εκλογή Προεδρείου 
και Εφορευτικής Επιτροπής

2. Λογοδοσία απερχόμε-
νου Δ.Σ. και απαλλαγή αυ-
τού και της Εξελεγκτικής  

    Επιτροπής από κάθε 
ευθύνη.  

3. Έγκριση προϋπολογι-
σμού έτους 2020.       

4. Διενέργεια αρχαιρεσι-

ών με μυστική ψηφοφορία 
για την εκλογή νέου 

    Διοικητικού Συμβου-
λίου και νέας Εξελεγκτικής 
Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επί-
τευξης της απαιτούμενης 
απαρτίας (50% +1), η επα-
ναληπτική Τακτική Γενι-
κή Συνέλευση θα πραγμα-
τοποιηθεί το Σάββατο, 11η 
Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 
στον ίδιο χώρο «...με όσα 
μέλη είναι παρόντα» (άρ-
θρο 36 του καταστατικού)

Εφιστάται η προσοχή 
των μελών για την παρου-
σία τους οπωσδήποτε στην 
επαναληπτική Γεν. Συνέ-
λευση». 
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Ε 
να όμορφο βράδυ είχαν την 
ευκαιρία να περάσουν όλοι 
όσοι παρακολούθησαν την 
περασμένη Παρασκευή την 

πρώτη προβολή της Θερινής κινη-
ματογραφικής λέσχης του Δήμου 
Μεταμόρφωσης (Τμήμα Πολιτι-
σμού) και της κοινωφελούς Επι-
χείρησης. 

Η Λέσχη πρόβαλε την ταινία 
του Πάολο Σορεντίνο «Νιότη», 
εγκαινιάζοντας ένα ιδιαίτερο κα-
λοκαίρι που, σταδιακά αρχίζει να 
μας θυμίζει την παρουσία του. 

Πριν την προβολή πραγματο-
ποιήθηκε δράση για την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, με 
το Δήμαρχο μεταμόρφωσης, Στρά-
το Σαραούδα, μαζί με συνεργά-
τες και πολίτες να μοιράζει στο κέ-
ντρο της πόλης ενημερωτικό υλικό 
για την αντιμετώπιση της μάστιγας 
των ναρκωτικών και μπαλόνια με 
μηνύματα προς τους μικρούς φί-
λους της πόλης. Όπως σημειώνε-
ται σε ανακοίνωση του Δήμου, οι 
προβολές της Θερινής Κινηματο-
γραφικής Λέσχης από την 1η Ιου-
λίου μεταφέρονται στον προαύλιο 
χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Το πρόγραμμα  
της επόμενης εβδομάδας

με δυο πολύ σημαντικές πα-
ραγωγές συνεχίζεται το πρόγραμ-

μα των επόμενων προβολών στην 
Θερινή Κινηματογραφική Λέσχη 
μεταμόρφωσης. 

Την Πέμπτη, 2 Ιουλίου, θα προ-
βληθεί η ταινία «Η Τελευταία Πι-
νελιά (Final Portrait), βρετανικής 
παραγωγής, 2017. 
Δραματική 2017 | Έγχρ. | 
Διάρκεια: 90'
Aγγλική ταινία, σκηνοθεσία Στάν-
λεϊ Τούτσι με τους: 
Τζέφρι Ρας, Άρμι Χάμερ, Τόνι Σα-
λούμπ, Κλέμενς Ποεζί
Στο Παρίσι του 1964 ο διάσημος 
ζωγράφος αλμπέρτο Τζιακομέ-
τι συναντά τον φίλο του Τζέιμς 
Λορντ, αμερικανό συγγραφέα, και 
του προτείνει να σχεδιάσει το πορ-

τρέτο του. Η σύντομη αυτή διαδι-
κασία εξελίσσεται σε μια πολύπα-
θη εμπειρία ζωής κι ένα εικαστικό 

αριστούργημα.
ακολούθως, την Παρασκευή, 

3 Ιουλίου, θα προβληθεί η αγγλο-
γερμανική ταινία «Μια επικίνδυνη 
Μέθοδος», βασισμένη σε πραγ-
ματικά ιστορικά γεγονότα. 
Δραματική 2011 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 99'
αγγλογερμανική ταινία, σκηνο-
θεσία Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ με 
τους: 
μάικλ Φασμπέντερ, Κίρα Νάιτλι, Βί-
γκο μόρτενσεν, Βενσάν Κασέλ

Ο Ελβετός ψυχαναλυτής Καρλ 
Γιουνγκ αναλαμβάνει να κουρά-
ρει τη γοητευτική, σεξουαλικά 
καταπιεσμένη Σαμπίνα Σπίλρεϊν, 
η σχέση του με την οποία θα κλο-
νίσει τις προσωπικές αλλά και τις 
επιστημονικές πεποιθήσεις του.

Θερινό σινεμά με εκδήλωση  
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Αυτόματο απινιδωτή παρέλαβε η Διεύθυνση  
Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

Έναν αυτόματο απινιδω-
τή, που θα διατεθεί άμεσα για 
την θωράκιση των μέτρων 
πρόληψης των υπηρεσιών 
του Δήμου, παρέλαβε η Δ/
νση Κοινωνικής Πολιτικής και 
Προαγωγής Δημόσιας Υγείας 
του Δήμου μεταμόρφωσης, 
την Πέμπτη 25 Ιουνίου, πα-
ρουσία του αρμόδιου αντιδη-
μάρχου, Παναγιώτη Λουσίδη. 

Η προμήθεια του έγινε στα 
πλαίσια του Προγράμματος 
«ανάπτυξη - αναβάθμιση Στο-
χευμένων Κοινωνικών Υπο-
δομών και Υγείας» του Περι-
φερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος αττική 2014-
2020, της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας 
αττικής» για τον Δήμο μετα-
μόρφωσης, με ΟΠΣ 5035553. 

Στη συνέχεια και, στο πλαί-
σιο της άμεσης χρήσης του 
στην υπηρεσία των πολιτών, 
πραγματοποιήθηκε σχετική 
εκπαίδευση υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης για τη χρήση του.

Παναγιώτης λουσίδης: 
Να είμαστε από τους πρώτους  

σε θέματα υγείας
μιλώντας στην αμαΡΥΣΙα, ο αντιδήμαρχος 

Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημό-
σιας Υγείας, Παναγιώτης Λουσίδης, μίλησε για 
την σημασία της απόκτησης του απινιδωτή, ο 
οποίος, όπως αποκάλυψε, δεν θα είναι ο μόνος, 
ενώ τόνισε και με την επαγγελματική του ιδιότη-
τα ως γιατρού, την έμφαση που δίνει η δημοτι-
κή αρχή στο να νιώσουν οι πολίτες ασφαλείς να 
συμμετέχουν άφοβα σε όλες τις δράσεις. 

«Ο συγκεκριμένος απινιδωτής αποκτήθη-
κε μέσω προγράμματος ΕΣΠα, είναι φορητός, 
εύχρηστος και θα χρησιμοποιηθεί από το Νο-
σηλευτικό προσωπικό των ΚαΠΗ. Πέρσι είχα-
με ένα θλιβερό συμβάν και δεν θέλαμε να το 
ζήσουμε ξανά. αμέσως, κάναμε επίδειξη της 
λειτουργίας του και στης χρήσης του στο προ-
σωπικό, ενώ θα ακολουθήσει και η προμήθεια 
άλλων για την θωράκιση των συμπολιτών μας, 
αφού το κόστος προμήθειάς του δεν είναι κα-
θόλου απαγορευτικό και αξίζει να επενδύσου-
με σε αυτό. Η χρήση του είναι πολύ εύκολη και 
μπορεί οποιοσδήποτε να το χρησιμοποιήσει, 
ώστε σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή να μπο-
ρέσει να βοηθήσει κάποιον που θα έχει ανά-

γκη», ανέφερε αρχικά ο κ. Λουσίδης. 
Ως καρδιολόγος, γνωρίζει πολύ καλά την 

ευαισθησία που έχουν οι άνθρωποι όλων των 
ηλικιών, ιδιαίτερα, ωστόσο, τα μέλη των ΚαΠΗ, 
που σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν και τα θα-
λάσσια μπάνια τους. Όπως αναφέρει, ήδη έχει 
ξεκινήσει ο προγραμματισμός και σύντομα, 
εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, η ζωή θα 
επιστρέψει σε μια κανονικότητα, κάτι που επι-
θυμούν όλοι, καθώς όλο το προηγούμενο διά-
στημα βίωσαν μια αρκετά δύσκολη κατάσταση. 

«Είναι αλήθεια ότι τους έχουν λείψει οι 
δραστηριότητες και εμείς θέλουμε, όταν έρθει 
η ώρα να είναι απολύτως ασφαλείς και να πε-
ράσουν όμορφα με τα προγράμματα. Όμως, θα 
πρέπει να φροντίσουμε κι εμείς να είναι όλα 
ακριβώς όπως πρέπει. Ο μεγάλος και αδια-
πραγμάτευτος στόχος μας είναι να είμαστε 
από τους πρώτους και πρωτοπόρους Δήμους 
σε θέματα Υγείας. αυτή είναι βασική προτεραι-
ότητα τόσο του δημάρχου όσο και δική μου», 
προσθέτει. 


