τα επίκαιρα
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σταθέρος, με μικρή πτώση, ο πληθυσμός
- Κυριαρχία των γυναικών στα Νότια Προάστια-

Σ

τα 10.432.481 ανέρχεται ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας,
σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του 2021
που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι
μειωμένος κατά 3,5% από την προηγούμενη απογραφή του 2011. Στα
Νότια Προάστια, σε αντίθεση με το

σύνολο της χώρας ο πληθυσμός
παράμεινε σταθερός, σημειώνοντας
μία μικρή πτώση μόλις 0,5%.
Ειδικότερα, η Νέα Σμύρνη είχε μία
μείωση κατά 530 κατοίκους, ενώ το
Παλαιό Φάληρο αύξηση κατά 858.
Και στους 2 δήμους, όπως και σε
όλα τα Νότια Προάστια, κυριαρχούν
οι γυναίκες. Στη Νέα Σμύρνη καταγράφηκαν 5.882 περισσότερες γυ-

Μεγάλης κλίμακας αστική
αναβάθμιση μέσω του «Τρίτσης»
εξασφάλισε ο Δήμος Ν. Σμύρνης
Υλοποιείται το Πάρκο Ναυτικής
Παράδοσης στον Φλοίσβο με
συνεργασία ΥΕΘΑ & Δήμου
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία
τα προγράμματα Δημιουργικής
Απασχόλησης & Αθλοδιακοπών

ναίκες από άνδρες, ενώ στο Παλαιό
Φάληρο 5.887.
Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα
που ανακοινώθηκαν είναι προσωρινά, αλλά δεν αναμένεται να υπάρξουν μεγάλες διαφοροποιήσεις με τα
τελικά, ενώ σε ορισμένους δήμους ή
περιοχές παρουσιάστηκε έντονο το
φαινόμενο των «αρνητών απογραφής»...

τα επίκαιρα
ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ:

«Σε πρώτο πλάνο η ασφάλεια στην πόλη του Παλαιού Φαλήρου»

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ:

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Δημοτικός
Σύμβουλος Κ. Κωνσταντινίδης

Ο

δημοτικός σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος του Δήμου Νέας Σμύρνης,
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, ανακοίνωσε
στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο (Τρίτη
21/6/2022) ότι αποχωρεί από την παράταξη της πλειοψηφίας και εφεξής θα είναι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.
Μετά την αποχώρηση του κ. Κωνσταντινίδη
η Δημοτική Αρχή, η οποία αποτελείται από τις
παρατάξεις του Δημάρχου Στ. Τζουλάκη και
του Γ. Λαρίσση, έχει πλέον 18 δημοτικούς
συμβούλους, έναντι 20 των άλλων παρατάξεων της Αντιπολίτευσης και 3 ανεξάρτητων
συμβούλων.
-----------------------------------ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ:

Ξεκινούν από 1/9 οι εγγραφές
για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Μ

ε εντατικούς ρυθμούς πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Νέας Σμύρνης μέχρι τις
22 Ιουλίου οπότε και ολοκληρώθηκε η θερινή προετοιμασία των μαθητών που θα
συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις
του 2023.
Φέτος αρκετοί μαθητές έπιασαν υψηλές
βαθμολογίες και περιμένουν με αγωνία την
ανακοίνωση των βάσεων. Από 1/9 θα ξεκινήσουν οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά στο χώρο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου
στο 1ο Γυμνάσιο καθημερινά 16:00 –
20:00.
Όσοι καθηγητές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως εθελοντές μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους στο e-mail:
adpaideias@neasmyrni.gr.

Ε

κδήλωση στο Δημαρχείο Παλαιού
Φαλήρου, για θέματα ασφαλείας
της πόλης, πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 16 Ιουνίου στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου και του
Δημάρχου Π. Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλου.
Στη συνάντηση παρέστησαν ο βουλευτής του Νότιου Τομέα, Διονύσης
Χατζηδάκης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί
Σύμβουλοι, στελέχη του Δήμου Π.
Φαλήρου και εκπρόσωποι φορέων,
συλλόγων-σωματείων και επαγγελματιών της πόλης.
Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος
καλωσορίζοντας τον Υπουργό Τάκη
Θεοδωρικάκο, αναφέρθηκε στη σημαντική ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Π. Φαλήρου με ειδικούς φρουρούς και στην αντιμετώπιση του χρό-

νιου προβλήματος της πόλης, που
αφορά στην παραβατική συμπεριφορά
των Ρομά στον περιβάλλοντα χώρο των
εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ.
Ο κ. Φωστηρόπουλος σημείωσε επίσης, την άψογη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής Π. Φαλήρου με το τοπικό
αστυνομικό τμήμα και την Τροχαία
Καλλιθέας και ζήτησε την κατά τακτά
χρονικά διαστήματα, επανάληψη της
σημερινής συνάντησης, προκειμένου
να αποτιμώνται η κατάσταση και τα
αποτελέσματα των παρεμβάσεων.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
από την πλευρά του, αφού ευχαρίστησε
τον Δήμαρχο και τους παρευρισκόμενους, έκανε μία σύντομη παρουσίαση
του κεντρικού στόχου της πολιτικής του
Υπουργείου και της Κυβέρνησης: «Ασφάλεια για όλους – Ασφάλεια παντού», ενημέρωσε ότι το τοπικό αστυ-
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Ο βουλευτής Νότιου Τομέα, Διονύσης
Χατζηδάκης, εξάλλου, κάνοντας αναφορά στο πρόσωπο του Υπουργού, τον
χαρακτήρισε ιδιαίτερα χρήσιμο για το
Παλαιό Φάληρο, το οποίο αγαπά και
στηρίζει έμπρακτα και ουσιαστικά.
Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι στην
εκδήλωση, είχαν την δυνατότητα να
θέσουν ερωτήματα και να υποβάλλουν
τις προτάσεις τους σχετικά με τα θέματα
που τέθηκαν στην συνάντηση.

Απο δημοτικός σύμβουλος διπλωμάτης ο Παλαιοφαληριώτης Γιάννης Πήλιουρας

Μ

NEWSPRESS HOLD

νομικό τμήμα ενισχύθηκε με 22 ειδικούς φρουρούς από τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
(Ο.Π.Π.Ι) - καθώς αυτή την εποχή δεν
απαιτείται η παρουσία τους στα Α.Ε.Ι. –
και υποσχέθηκε ότι από τον Σεπτέμβριο
οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί θα αντικατασταθούν από απόφοιτους των
Αστυνομικών Σχολών.
Στη συνέχεια ο κ. Θεοδωρικάκος για
το θέμα των Ρομά τόνισε κατηγορηματικά ότι «στην παραλία του Π. Φαλήρου
και στην περιοχή του ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ,
δεν θα επιτρέψουμε να στήσει κανείς
πια το τσαντίρι του», για να προσθέσει:
«Εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε
στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, ενώνοντας τις δυνάμεις μας για να αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς στην πόλη και
τις γειτονιές».
Ολοκληρώνοντας ο Υπουργός την
τοποθέτησή του, μίλησε επίσης για τα
θέματα της οδικής ασφαλείας και της
παραβατικής οδηγικής συμπεριφοράς
στην παραλιακή, υπογραμμίζοντας ότι
«είναι ήδη αυξημένοι οι έλεγχοι της
τροχαίας για την αντιμετώπιση των
παραβάσεων (κόντρες, κράνη, οδήγηση
με τη χρήση κινητών, κλπ.) ο αριθμός
των οποίων έχει αυξηθεί μετά το τέλος
της καραντίνας»

ια νέα σελίδα στη ζωή του
άνοιξε ο Γιάννης Πήλιουρας
καθώς ορκίστηκε διπλωμάτης
παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Γνωστός από την πορεία του στο
πλευρό του νυν Δημάρχου Παλαιού
Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλου, ο νεαρός διεθνολόγος αποφάσισε να παραιτηθεί από δημοτικός σύμβουλος και να ακολου-

θήσει διπλωματική καριέρα αφήνοντας τη θέση του στον Δημήτρη
Καρκατσέλη αφού πέτυχε στις
εξετάσεις εισόδου στο διπλωματικό σώμα της Ελλάδας.
Ο Δημάρχος Παλαιού Φαλήρου
με ανάρτηση του, συνεχάρηκε τον
πρώην συνεργάτη του, αναφέροντας τα εξής: “Να είσαι στα πέρατα
του κόσμου ο Γιάννης της ανθρωπιάς και των αξιών! Ο λεβέντης που
θα λείψει από το Παλαιό Φάληρο
αλλά θα φυλάττει Θερμοπύλες”
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Ομόφωνα δεκτό από την ΚΕΔΕ το αίτημα του Δήμου
Νέας Σμύρνης για δημιουργία Υπηρεσίας Δόμησης

Μ

ε συνολικά 6 θέματα στην
ημερήσια διάταξη, συνεδρίασε την Τετάρτη 13 Ιουλίου
η επιτροπή Χωροταξίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας, προεδρεύοντος του Δημάρχου Κατερίνης
Κώστα Κουκοδήμου.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από μεριάς Δήμου Νέας
Σμύρνης οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Κρικρής και Αλέξανδρος
Ζαβός.
Στην παρέμβαση του ο κ. Κρικρής αναφέρθηκε στο μείζον
θέμα της έλλειψης Υπηρεσίας
Δόμησης στο Δήμο Νέας Σμύρνης, τονίζοντας τα εξής: «Με τη
διοικητική υποστήριξη του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης εδώ και 12 χρόνια καλύπτουμε τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες μας.
Μεταβιβάσεις και συμβόλαια,
οικοδομικές άδειες, έλεγχος αυθαιρέτων καθώς και εγκρίσεις
τοπογραφικών έχουν παγώσει ,
με αποτέλεσμα οι πολίτες να βρίσκονται σε αδιέξοδο με προσωπικό κόστος πολλές φορές.
Η μεταφορά των υπηρεσιών
δόμησης στους δήμους δείχνει
-εκ του αποτελέσματος- να έχει

Πολύδωρος Συρίγος:

«Συνεχίζουμε με τους πολίτες, για την δημιουργία ενός
σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας της πόλης που αγαπάμε»

Ο

αποτύχει, καθώς η Πολιτεία ουδέποτε μερίμνησε για την επαρκή στελέχωσή τους με ανθρώπινο δυναμικό.
Από τους 332 δήμους της
χώρας, οι 168 μόλις δήμοι
(51%) διαθέτουν Υπηρεσία
Δόμησης. Από αυτές, οι 98 λειτουργούν με ελλιπέστατο προσωπικό.
Από τη μια πλευρά στα πλαίσια
της αποτελεσματικής λειτουργίας του θεσμού της αυτοδιοίκησης είναι μείζονος σημασίας
η εύρυθμη λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών δόμησης ενώ
από την άλλη και με γνώμονα οικονομίες κλίμακος το κεντρικό
κράτος αλλάζει συνεχώς το νο-

μοθετικό προγραμματισμό.
Θεωρούμε ότι εφόσον υλοποιηθούν τα αυτονόητα είναι
υπέρ των δήμων η λειτουργία
των υπηρεσιών δόμησης αξιοποιώντας ψηφιακές διαδικασίες μειώνοντας παράλληλα τη
γραφειοκρατία».
Η Επιτροπή έκανε δεκτό ομόφωνα το αίτημα του Δήμου
Νέας Σμύρνης για τη δημιουργία Υπηρεσίας Δόμησης και την
ολοκλήρωση των διαδικασιών
των προσωρινών θέσεων μηχανικών αναγνωρίζοντας το δικαίωμα υπογραφής μηχανικών
εγγεγραμμένων στο ΤΕΕ ανεξαρτήτου κατηγορίας είδους και
διάρκειας σύμβασης.

26χρονος συνελήφθη για κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας στη Ν. Σμύρνη

Σ

υνελήφθη στη Ν. Σμύρνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 26χρονος
ημεδαπός κατηγορούμενος κλοπές κατ' εξακολούθηση, υπεξαίρεση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τις
πρώτες πρωινές ώρες της 16 Ιουλίου ο 26χρονος διέρρηξε κατάστημα κρεοπωλείο στην περιοχή της Ν. Σμύρνης και αφαίρεσε χρηματικό
ποσό από το ταμείο.
Μετά από αναζητήσεις αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, εντοπίσθηκε ο 26χρονος σε παρακείμενη
πολυκατοικία, ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε
στο Τ.Α. Νέας Σμύρνης, όπου και συνελήφθη.

Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια
Βίου Μάθησης του Δήμου Νέας
Σμύρνης, Πολύδωρος Συρίγος, με
αφορμή τη δημοσιοποίηση των
αποτελεσμάτων της Απογραφής
2021, ανέφερε τα εξής σε ανάρτηση του:
«Από το 1999, σε μία σταθερή αναπτυξιακή πορεία, πετύχαμε, η Νέα
Σμύρνη να αποτελεί πόλο έλξης για
χιλιάδες επισκέπτες και πολίτες που
την επιλέγουν ως περιοχή κατοικίας
τους και αναψυχής.
Είμαστε περήφανοι που σχεδιάσαμε και χτίζουμε καθημερινά, μία
πόλη φιλική στούς νέους , στην οικογένεια, στους μαθητές στους ηλικιωμένους, στους επιχειρηματίες,
στους ανθρώπους που αναζητούν
μέσα στον αστικό ιστό μία ποιοτικότερη ζωή.
Η Νέα Σμύρνη με τον μεγαλύτερο
ενιαίο χώρο πρασίνου, περιπάτου,
ψυχαγωγίας και αναψυχής στην
Ελλάδα, με σύγχρονες δημοτικές
υποδομές αθλητισμού, παιδείας και
κοινωνικής μέριμνας, με υψηλά
ποσοστά πρασίνου σε σχέση με την
συνολική της έκταση, με περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ευαισθησία, με
σύγχρονα μέσα και εξοπλισμούς
στην καθαριότητα, με πολιτιστική
κουλτούρα και δράσεις που ξεπερνούν τα στενά γεωγραφικά μας όρια,
ήταν, είναι και θα είναι μία πόλη

σύγχρονη, μία πόλη πρότυπο, αντάξια των προσδοκιών όλων μας.
Αποδεικνύουμε, έμπρακτα, με
στοιχεία ότι οι πολίτες εμπιστεύονται το οικοδόμημα αυτό.
Με σταθερότητα στα στοιχεία της
απογραφής του 2021, με τα υψηλότερα ενοίκια ανα τμ κατοικίας
στην ευρύτερη περιοχή, διατηρούμε
σε αναπτυξιακά μονοπάτια τον
ευρύτερο προγραμματισμό μας.
Συνεχίζουμε με τους πολίτες, για την
δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας της πόλης που αγαπάμε και υπηρετούμε εδώ και 23
χρόνια. Όλοι μαζί θα καταφέρουμε
να διατηρήσουμε την τροχιά προόδου και ανάπτυξης κόντρα στην μιζέρια και τον μηδενισμό. Νεα Σμύρνη Σύγχρονη Πόλη-Πρότυπο».

Στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό
των 172 ευρώ, το οποίο είχε αφαιρέσει νωρίτερα από το κρεοπωλείο.
Από την προανακριτική έρευνα του Τ.Α. Νέας
Σμύρνης διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω είναι ο
δράστης της διάρρηξης που είχε σημειωθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα σε κατάστημα τυχερών παιγνίων στην Ν. Σμύρνη, από το οποίο αφαίρεσε
φορητό υπολογιστή και είχε προκαλέσει φθορές στην είσοδο αυτού, ενώ μεσημβρινές ώρες
την 13-7-2022 στην κεντρική πλατεία της Ν.
Σμύρνης, ο κατηγορούμενος προσέγγισε άτομο
και του αφαίρεσε το κινητό του τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ:

Μυστήριο με θυρίδες σε τραπεζικό κατάστημα
– Εξαφανίστηκαν κοσμήματα και χρήματα

Μ

προστά σε παραβιασμένες
θυρίδες βρέθηκαν οι υπάλλ η λ ο ι τρ ά π ε ζ α ς σ τ η Ν έ α
Σμύρνη.
Η μυστήρια διάρρηξη έγινε
αντιληπτή την Παρασκευή 8 Ιουλίου, με τους δράστες να παραβιάζουν συνολικά πέντε θυρίδες. Οι ίδιες πληροφορίες
αναφέρουν ότι οι τέσσερις θυρίδες ήταν άδειες, ενώ η πέμπτη περιείχε κοσμήματα και
ελάχιστα χρήματα τα οποία εξαφανίστηκαν.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής

στοιχεία, οι δράστες εισήλθαν
στην τράπεζα ως πελάτες, λίγα
λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι
και άγνωστο με ποιον τρόπο, κατέβηκαν στο θησαυροφυλάκιο
και απασφάλισαν την είσοδο
χωρίς να σημάνει συναγερμός.
Σύμφωνα με πληροφορίες
από αστυνομική πηγή, οι
δράστες ήταν πιθανότατα δύο
και έχουν καταγραφεί από
κάμερες να κατεβαίνουν και να
ανεβαίνουν τη σκάλα προς και
από το θησαυροφυλάκιο.
Οι έρευνα είναι σε εξέλιξη και

ÃÅÙÑÃÉÏÓ Í. ÊÁÑÁ×ÁËÉÏÓ
ÅÉÄÉÊÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ

Πηγή: thetoc.gr

οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι
οι εν λόγω θυρίδες ήταν κοντά
στην τουαλέτα του υποκαταστήματος, ενώ υπάρχουν ίχνη παραβίασης στην πόρτα του «θησαυροφυλάκιου».
Έρευνες για την υπόθεση
διενεργεί το τμήμα Διαρρηκτών
της Ασφάλειας Αττικής.

Åðéóôçìïíéêüò ÓõíåñãÜôçò
Íïó. “Ðåéñáúêü ÈåñáðåõôÞñéï”

ÅË. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ & 25çò ÌÁÑÔÉÏÕ 27
(Ðëáôåßá ÍÝáò Óìýñíçò)
Ôçë.: 210 93 39 550 Êéíçôü: 697 7091768
e-mail: george.karahalios@gmail.com
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ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:

Εξασφάλισε χρηματοδότηση 7,6 εκ. ευρώ για μεγάλης κλίμακας αστική αναβάθμιση

Ο

Δωρεά βιβλίων στο Παλαιοβιβλιοπωλείο
των Αστέγων από το Δήμο Ν. Σμύρνης

Δήμος Νέας Σμύρνης εξασφάλισε
την ένταξη και χρηματοδότηση του
έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Αναβάθμιση» στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης».
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του
Δήμου, με τον τρόπο αυτό θα επιχειρηθεί μια αστική παρέμβαση μεγάλης
κλίμακας σε κεντρικά σημεία της πόλης
που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής
των κατοίκων, θα δημιουργήθουν
συνθήκες απρόσκοπτης προσβασιμότητας και σε ανθρώπους με κινητικά
προβλήματα και θα τονωθεί την τοπική
επιχειρηματικότητα δημιουργώντας
ένα νέο τοπόσημο.
ΦΩΤ.: iefimerida.gr

Σ

το πλαίσιο αναδιοργάνωσης της Δανειστικής – Ανταλλακτικής Βιβλιοθήκης
της Κοινωνικής Υπηρεσίας, ένα μεγάλομέρος των βιβλίων που διέθετε δόθηκε ως
δωρεά στο Παλαιοβιβλιοπωλείο τωνΑστέγων, το οποίο στεγάζεται στην οδό Πειραιώς
132. Το Παλαιοβιβλιοπωλείο είναι μια πρωτοβουλία που στόχο έχει την παροχή εργασίας σε πρώην άστεγους ή μακροχρόνια
άνεργους.
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής,
Υγείας και Αλληλεγγύης κ. Γιατζίδης Παναγιώτης δήλωσε: «Αποφασίσαμε να στηρίξουμε έμπρακτα το Παλαιοβιβλιοπωλείο,
προκειμένου να βοηθήσουμε πρώην αστέγους ή μακροχρόνια ανέργους. Συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στη κοινή προσπάθεια
που γίνεται για την ομαλή επανένταξη τους
στο κοινωνικό σύνολο» .
-------------------------

Ολοκληρωμένη παρέμβαση
αστικής αναβάθμισης
με ποσό χρηματοδότησης
7.621.775,51 €
Aφορά στη Αστική Αναζωογόνηση
του Οικοδομικού Τετραγώνου που
περικλείεται από τις οδούς Νικομήδειας, Εθνικής Στέγης, Αρτάκης και Τραπεζούντος και την ποιοτική αναβάθμιση
του Σχολικού Συγκροτήματος Νικομηδείας, που θα αναπτύξει και θα
βελτιώσει το επίπεδο ποιότητας ζωής
των πολιτών.
Ειδικότερα, στόχος του έργου είναι η
πλήρης ανάπλαση της περιοχής με την
χρήση βιοκλιματικών στοιχείων και
υλικών. Επίσης, θα αναβαθμιστεί η
καθημερινότητα των κατοίκων του
Δήμου αλλά και των ΑΜΕΑ διότι η
επέμβαση θα διαμορφώσει στον
βέλτιστο βαθμό την περιοχή για εύκολη
χρήση από άτομα με ειδικές ικανότητες.
Ακόμη, με τον επανασχεδιασμό των
υφιστάμενων πεζοδρομίων θα διασφαλιστεί η ασφάλεια των χρηστών

όλων των χώρων που βρίσκονται στην
περιοχή της επέμβασης.
Συγχρόνως, η στατική ενίσχυση και
γενικότερη επισκευή του υφιστάμενου
σχολικού συγκροτήματος θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα αυτού και την
ασφάλεια των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού.
Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου
θα δημιουργηθεί στο Δήμο Νέας Σμύρνης, ένας πόλος έλξης για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ένα πεδίο πολλαπλών δραστηριοτήτων, που
θα προσελκύσει χρήστες όλων των
ηλικιών και διαφορετικών ενδιαφερόντων.
O Δήμαρχος, Σταύρος Τζουλάκης, σε
δηλώσεις του τόνισε μεταξύ άλλων:

«Στις προκλήσεις της αστικοποίησης
απαντάμε με έργα μεγάλης κλίμακας,
διαμορφώνοντας συνθήκες βιώσιμης
αστικής κινητικότητας, προστασίας του
περιβάλλοντος, απρόσκοπτης μετακίνησης για όλους και τονώνουμε την
τοπική επιχειρηματικότητα δημιουργώντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και
ελκυστικό περιβάλλον για να επισκεφτεί κανείς. Συνεχίζουμε με στοχευμένες παρεμβάσεις να βελτιώνουμε
την καθημερινότητα των πολιτών σε μια
εποχή έντονης μεταβλητότητας. Τα έργα
μεγάλης κλίμακας που εξασφαλίζουμε
στοχεύουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση του χαρακτήρα της Νέας Σμύρνης,
μιας πόλης φιλικής προς την οικογένεια
και φιλόξενης για τους επισκέπτες».

24 ώρες μουσική,
ενημέρωση &
ψυχαγωγία
Λεξ: Συναυλία – «προσκύνημα»
με πάνω από 20.000 θεατές
στο γήπεδο του Πανιωνίου

O

ράπερ της Θεσσαλονίκης «ταρακούνησε» την Αθήνα με πάνω από 20.000
να τον αποθεώνουν.
Μια συναυλία που έγραψε ιστορία για τα
ελληνικά δεδομένα έδωσε ο ράπερ Λεξ την
Κυριακή 3 Ιουλίου, με περισσότερους από
20.000 θεατές να βρίσκονται στο γήπεδο
του Πανιώνιου στη Νέα Σμύρνη.
Η συναυλία ήταν αρχικά να γίνει στο «Κατράκειο» της Νίκαιας, αλλά λόγω της τεράστιας ζήτησης αναζητήθηκε άλλος χώρος.
Ο 37χρονος καλλιτέχνης ξεσήκωσε το
κοινό, ενώ τα social media γέμισαν με αποθεωτικές αναρτήσεις, καθώς και με βίντεο
και φωτογραφίες από την συναυλία του.

www.neasmyrniradiotv.gr
facebook: neasmyrniradiotv
instagram: neasmyrniradiotv
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Ξεκίνησαν τα έργα στο γήπεδο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου
ΝΕΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΑΡΤΑΝ, ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Τ

ματοποιηθεί, περιλαμβάνει:
α) την αποξήλωση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα, εντός του αγωνιστικού
χώρου και περιμετρικά αυτού,
την αποκομιδή και μεταφορά
του, καθώς και όλων των ακατάλληλων υλικών του γηπέδου
ποδοσφαίρου, προς αποδεδειγμένη ανακύκλωση, καθώς
και την αποξήλωση με προσοχή – απεγκατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού (τέρματα, πάγοι, σημαιάκια),
β) την αποξήλωση του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα ,
περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου, την αποκομιδή και
Όπως αναφέρει η ανακοίνω- μεταφορά του, καθώς και
ση του Δήμου Παλ. Φαλήρου: όλων των ακατάλληλων υλι«Εξασφαλίζοντας την ορθή λει- κών, προς αποδεδειγμένη
τουργία του γηπέδου, την ανακύκλωση, καθώς και την
αισθητική, την ασφάλεια και αποξήλωση με προσοχή –
την έλλειψη επικινδυνότητας απεγκατάσταση του υφιστάμεγια τους χρήστες των υπο- νου εξοπλισμού (τέρματα,
δομών, το μεγάλο τεχνικό πάγοι, σημαιάκια),
γ) την προμήθεια, μεταφορά
έργο συνολικού ύψους
334.304 ευρώ που θα πραγ- και τοποθέτηση νέου σύγχροο σημαντικό τεχνικό έργο
της τοποθέτησης του νέου
συνθετικού χλοοτάπητα στον
αγωνιστικό χώρο του γηπέδου
του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου καθώς και της εγκατάστασης νέου ελαστικού
τάπητα στον στίβο περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου
(ταρτάν),ξεκίνησε, με στόχο η
κεντρική αθλητική υποδομή
του Δήμου μας, σύντομα να
παραδοθεί αναβαθμισμένη
και ποιοτική προς χρήση από
τα αθλητικά σωματεία και τους
αθλούμενους.

νου συστήματος συνθετικού
χλοοτάπητα μετά των υλικών
πλήρωσης, τη γραμμογράφηση του ποδοσφαιρικού τάπητα, μετά τον έλεγχο της υπόβασης, για την επαναδιάστρωση
του αγωνιστικού χώρου και
περιμετρικά αυτού, για τη δημιουργία ποδοσφαιρικού τάπητα, καθώς και την επανεγκατάσταση του εξοπλισμού (τέρματα, πάγοι, σημαιάκια),
δ) την προμήθεια, μεταφορά
και τοποθέτηση νέου συνθετικού -ελαστικού τάπητα με την
γραμμογράφηση αυτού».
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος με αφορμή την έναρξη του
σημαντικού έργου τονίζει ότι
το πολύ σημαντικό έργο για το
Παλαιό Φάληρο, την αθλούμενη νεολαία μας και τους
αθλητικούς συλλόγους της
πόλης μας, ξεκίνησε, ώστε
πολύ σύντομα όλοι μας να απολαμβάνουμε ένα σύγχρονο,

ασφαλές, λειτουργικό και κυρίως όμορφο γήπεδο. Είμαστε
ιδιαίτερα χαρούμενοι που στο
πλαίσιο του Προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πετύχαμε την
χρηματοδότηση του έργου και
αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στην τεχνική υπηρεσία
του Δήμου μας για την άρτια

και ολοκληρωμένη μελέτη η
οποία συντάχθηκε. Το έργο
σύντομα θα παραδοθεί προς
χρήση και είμαι σίγουρος ότι οι
νέες υποδομές θα αυξήσουν
την συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου, παρέχοντας
και διασφαλίζοντας το δικαίωμα στην άθληση για όλους».

Υλοποιείται το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης ύστερα από συντονισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Π. Φαλήρου

Μ

ια πάγια επιδίωξη και της
τωρινής, αλλά και της προηγούμενης Δημοτικής αρχής, με
επικεφαλής τον Διονύση Χατζηδάκη, παίρνει σάρκα και οστά,
χάρη στις ταχείες και συντονισμένες ενέργειες του Δήμου
μας, του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, αλλά και του οράματος
του ευπατρίδη εφοπλιστή και
Προέδρου της Αστικής μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΚΥΚΛΩΨ» κ. Αναστασίου – Άρη
Θεοδωρίδη.
Αυτά είναι τα συμπεράσματα
που προκύπτουν από την συνάντηση εργασίας, με θέμα τη
δημιουργία του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης στο Παλαιό

Φάληρο, στην περιοχή του
Φλοίσβου, που πραγματοποίησαν την Πέμπτη, 23 Ιουνίου, ο Υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας κ. Νίκος Χαρδαλιάς, με
τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου
Γιάννη Φωστηρόπουλο και
στελέχη του Δήμου.
Ένα από τα κύρια θέματα της
συνάντησης η οποία έγινε στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
ήταν η συνδρομή του Δήμου
Παλ. Φαλήρου στην υλοποίηση
του έργου.
Στόχος της ανέγερσης του
Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης
Παλαιού Φαλήρου, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου χώ-

ρου, όπου θα αναδεικνύεται η
διαχρονική σχέση του Έλληνα
με τη θάλασσα, θα προβάλλεται
η ναυτική ιστορία και η τέχνη του
λαού μας στο πολεμικό αλλά και
το εμπορικό ναυτικό, η παράδοση και το μέλλον της ελληνικής
ναυτοσύνης και, γενικότερα, η
στενή σχέση του Έλληνα με το
υγρό στοιχείο, τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και σε επαγγελματικό
επίπεδο.
Το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης πρόκειται να δημιουργηθεί
στην περιοχή του Φλοίσβου,
εκεί όπου σταθμεύουν ιστορικά
πλοία της χώρας μας, όπως το
«Αβέρωφ», το «Βέλος» και η
αρχαία τριήρης «Ολυμπιάς».

Το Π. Φάληρο αναδεικνύεται σε Διεθνές Κέντρο Ναυτιλίας
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ται με πρωτοβουλία του
Περιφερειάρχη, και θα ολοκληρωθεί, στη Δυτική Αττική στις 28 Ιουλίου.

Γιάννης Φωστηρόπουλος:

«Aναδεικνύονται ολοκάθαρα τα παραγωγικά
αποτελέσματα της οργανωμένης
δουλειάς από την Περιφέρεια Αττικής»

Χ

αιρετίζοντας την εκδήλωση ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γ. Φωστηρόπουλος αφού
έκανε αναφορά στα μεγάλα- εμβληματικά, έργα
που συγχρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια
Αττικής για την πόλη του Π. Φαλήρου, «βάσει της
πορείας αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ, του
υπέρπολύτιμου αυτού χρηματοδοτικού εργαλείου,
που αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης, ελπίδας και
προοπτικής για την Αττική» υπογράμμισε: «Μέσα
από το εύρος δράσεων και παρεμβάσεων στο
πλαίσιο της τριετούς πορείας υλοποίησης έργων
στην Ενότητα Νοτίου Τομέα, αλλά και με πληθώρα
εργαλείων ανάπτυξης μέσω των προγραμμάτων
ΕΣΠΑ με το βλέμμα στο 2027, αναδεικνύονται
ολοκάθαρα τα παραγωγικά αποτελέσματα της
οργανωμένης, συστηματικής, δουλειάς από την
Περιφέρεια Αττικής».

Δήμητρα Νάνου:

«Βλέπουμε την εξέλιξή του Νότιου
Τομέα σε πρότυπο ανάπτυξης,
σε οργανωμένο πόλο έλξης
με πολλά σημεία ενδιαφέροντος»

Η

Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών
Δ. Νάνου στην ομιλία της τόνισε πως ο Νότιος
Τομέας Αθηνών πρωταγωνιστεί και αυτός στο
μωσαϊκό αναπτυξιακού και επενδυτικού σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη κατά μήκος της
παράκτιας ζώνης και πρόσθεσε μεταξύ άλλων:
«Βλέπουμε την εξέλιξή του σε πρότυπο ανάπτυξης, σε οργανωμένο πόλο έλξης με πολλά σημεία
ενδιαφέροντος, που ενδέχεται να συγκεντρώσει
πάνω του την κοινωνική και οικονομική ζωή της
Αττικής, σε κόμβο γαλάζιας οικονομίας, με διεθνή
εμβέλεια. Στη συνέχεια η κα Νάνου αναφερόμενη
στα εμβληματικά έργα που υλοποιούνται στην περιοχή εστίασε στην ολοκληρωμένη ανάπλαση του
Φαληρικού Όρμου στο μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, στις Μαρίνες Φλοίσβου, Αλίμου, Αγίου Κοσμά, Γλυφάδας, αλλά και στη δημιουργία ενιαίου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων από το ΣΕΦ μέχρι τα Αστέρια Γλυφάδας,
συνολικού μήκους 22 χλμ. που θα ενοποιεί λειτουργικά την παράκτια ζώνη. «Όλα αυτά τα έργα
αλλάζουν την εικόνα της Περιφέρειας Αττικής και
της Ενότητας Νοτίου Τομέα, χωρίς όμως να χαθεί η
ταυτότητά της», σημείωσε κλείνοντας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:

1.476 έργα και δράσεις στο Νότιο Τομέα
με προϋπολογισμό 87 εκατομμύρια ευρώ

Τ

ην πεποίθηση πως το
ΕΣΠΑ μπορεί να μετατραπεί σε πολλαπλασιαστή
ισχύος για κάθε πόλη της
Αττικής, διατύπωσε ο
Περιφερειάρχης Αττικής
Γ. Πατούλης κατά την τοποθέτησή του στο workshop
για το νέο ΕΣΠΑ και την
πορεία υλοποίησης των
έργων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιουλίου
στο Δημαρχείο Παλαιού
Φαλήρου.

έργα ανάπλασης της Αθηναϊκής Ριβιέρας από την
Καλλιθέα έως και τον
Δήμο Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, στα έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας, με έμφαση στην οριοθέτηση του ρέματος Πικροδάφνης. Σε αυτό το
σημείο ανακοίνωσε πως η
Περιφέρεια Αττικής υπέβαλλε αίτηση χρηματοδότησης για το έργο οριοθέτησης και έργων διευθέτησης του ρέματος ΠικροΕιδικότερα ο κ. Πατούλης δάφνης συνολικού προϋκαι αναφερόμενος στη πολογισμού 14 εκ. ευρώ,
σειρά έργων που υλοποι- στο πρόγραμμα ΥΜΕούνται από την Περιφέρ- ΠΕΡΑΑ 2014-2020 και
εια στους Δήμους του Νότι- αναμένεται η άμεση έγκριου Τομέα, εστίασε στο ση χρηματοδότησης και
εμβληματικό έργο της αστι- δημοπράτησής του, εντός
κής ανάπλασης του Φαλη- του 2022.
ρικού όρμου, στη συμμεΠαράλληλα επισήμανε
τοχή της Περιφέρειας στα πως η υλοποίηση της με-

γαλύτερης ιδιωτικής επένδυσης, εδώ και δεκαετίες
στο Ελληνικό σε συνδυασμό με τα έργα της Περιφέρειας συντείνουν στη
βεβαιότητα πως «Η ευρύτερη περιοχή του Νότιου
Τομέα της Αττικής, αποτελεί σήμερα την ατμομηχανή της αναπτυξιακής
επανεκκίνησης της ίδιας
της χώρας».

Τ

ο δεύτερο workshop
που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή
Ενότητα Νότιου Τομέα
Αθηνών, παρουσία Δημάρχων του Νότιου Τομέα,
εντάσσεται στον κύκλο
των σχετικών θεματικών
ημερίδων με κεντρικό
σύνθημα «Η Αττική αλλάζει. Το ΕΣΠΑ στην πόλη
σου» που πραγματοποιεί-

Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γ. Φωστηρόπουλος και η Αντιπεριφερειάρχης Δ. Νάνου.
Παρόντες στην Ημερίδα
ήταν οι Δήμαρχοι Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης, Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, Αλίμου Ανδρέας
Κονδύλης, Αγ. Δημητρίου
Μ. Ανδρούτσου. Τον Δήμο
Καλλιθέας εκπροσώπησε
ο Νίκος Νικολακόπουλος
Γενικός Γραμματέας και ο
Δημήτρης Παπαθανάσης
Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών, τον Δήμο
Ελληνικού Αργυρούπολης
εκπροσώπησε ο Αντώνης
Αντωνόπουλος Γενικός
Γραμματέας και ο Βασίλης
Κρητικός Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
Παρόντες ήταν επίσης η
Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μ. Κουρή, ο Πρόεδρος
του Περιφερειακού συμβουλίου Χ. Θεοδωρόπουλος, ο Γ. Γραμματέας του
Δήμου Ν. Σμύρνης Μ. Χρηστάκης, οι Αντιδήμαρχοι
Αγ. Δημητρίου Αναστάσιος Αδαμόπουλος και Βασίλειος Κουτσοβασίλης, οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Μαίρη Βιδάλη, Αδαμοπούλου Γεωργία και Γρηγορίου Ηλίας, ο Διευθυντής Λαϊκών Αγορών της
Περιφέρειας Χ. Πασβαντίδης και εκπρόσωποι επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων.
Συνέχεια στη σελ. 7
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Γιώργος Πατούλης:
«Αυξήσαμε την απορρόφηση του ΕΣΠΑ από το 34 στο 90% – Συνολικά
στην Αττική εκτελούνται 2.000 έργα με προϋπολογισμό άνω των 2 δις ευρώ»
τα χρήματα, ελπίζοντας ότι
στην πορεία θα τα έβρισκαν,
άγνωστο από πού και πως. Τι
κάναμε εμείς; Το αυτονόητο.
Καταρχήν κάναμε κανονικές
μελέτες. Για να δούμε τι πραγματικά χρειάζεται για να τελειώσει η πρώτη φάση και πόσο τελικά αυτή θα κοστίσει. Κι
ήρθαμε αντιμέτωποι με την
πρώτη αλήθεια. Χρειαζόμασταν όχι 75 εκ. που είχε συμβασιοποιηθεί το έργο, αλλά
πάνω από 110 εκατομμύρια
ευρώ. Για την πρώτη μόνον
φάση. Ενώ έπρεπε να ψάξουμε
να βρούμε τα χρήματα και για
τις επόμενες φάσεις. Αναζητήσαμε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Δηλαδή Ευρωπαϊκούς
Στόχος μας μία ολιστική
λύση στο ζήτημα της διαχεί- πόρους. Κάναμε αλλεπάλληλες επαφές και συναντήρισης των απορριμμάτων
σεις. Με την Ευρωπαϊκή ΕπιΑναφερόμενος στο ζήτημα τροπή, με την Ευρωπαϊκή
της διαχείρισης των στερεών Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ),
αποβλήτων ο Περιφερειάρχης με τα Υπουργεία. Ενώ παράλτόνισε μεταξύ άλλων «Στο ληλα, τρέχαμε μέσα σε περίοσχεδιασμό μας είναι η κάθε δο πανδημίας να προχωρήσει
περιφερειακή ενότητα θα ανα- όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η
λάβει το βάρος που της ανα- πρώτη φάση.
Που βρισκόμαστε λοιπόν
λογεί και τίποτα παραπάνω.
Στόχος μας είναι να μην υπάρ- σήμερα; Έχουμε ολοκληρώσει
χει στην Αττική, ούτε μια χωμα- την πρώτη φάση, στο σύνολό
τερή, και να μην θάβονται καθό- της σχεδόν, όσον αφορά την
λου σκουπίδια, χωρίς επεξερ- οδοποιία και τα αντιπλημμυριγασία, όπως γίνεται σήμερα. κά. Στο ερώτημα πότε θα είΣτο σχέδιό μας είναι να κλείσει μαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε
η Φυλή με ορίζοντα το 2025 τη δημοπράτηση της επόμενης
και στη θέση της να δημιουρ- φάσης, θα σας πω με ειλικρίγήσουμε εκατοντάδες γωνιές νεια, πολύ σύντομα. Σήμερα
ανακύκλωσης, σε κάθε Δήμο, που μιλάμε βρισκόμαστε σε
πολλά Πράσινα Πάρκα Κυκλι- συνεργασία με τους Jaspers,
κής Οικονομίας, αλλά και απο- προκειμένου να εγκρίνουν τις
κεντρωμένες Μονάδες επε- συνταχθείσες μελέτες που διαξεργασίας Βιοαποβλήτων σε σφαλίζουν το μηδενικό περιπολλές διαφορετικές περιοχές βαλλοντικό αποτύπωμα του
της Αττικής. Σε ότι αφορά την έργου, το οποίο είναι απαιτητό
Περιφερειακή Ενότητα του για να προκρίνουν την χρημαΝότιου Τομέα τόνισε πως ήδη τοδότηση του. Θεωρώ ότι
το προηγούμενο διάστημα είμαστε στην τελική ευθεία. Με
έχουν μοιράσει και στους 8 τον τρόπο αυτό, δηλαδή την
Δήμους μέσω του ΕΔΣΝΑ, και ένταξη του συνόλου του έργου
χωρίς κόστος για δήμους και (Α και Β Φάση), στο ΕΣΠΑ, εξαπολίτες, 21 καφέ απορριμμα- σφαλίζουμε την επιστροφή
τ ο φ ό ρ α κ α ι 3 5 0 0 κ α φ έ 115 εκ. € (ίδιοι πόροι που
κάδους, για να λειτουργήσει δαπανήθηκαν στην Α’ φάση)
χωριστό σύστημα συλλογής στο ταμείο της Περιφέρειας, τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν για
βιοαποβλήτων.
έργα ανάπτυξης προς τους
Δήμους της Αττικής». Σε αυτό
Για την Ανάπλαση
το σημείο ο Περιφερειάρχης
του Φαληρικού όρμου
ανακοίνωσε πως στο αμέσως
Αναφερόμενος στο εμβλη- προσεχές διάστημα η ειδική
ματικό έργο της ανάπλασης Υπηρεσία του ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα
του Φαληρικού όρμου διευκρί- εκδώσει πρόσκληση προς την
νισε πως δεν υπήρξε ποτέ εξα- Περιφέρεια Αττικής, για τη χρησφαλισμένη χρηματοδότηση ματοδότηση της Α’ και Β΄
από ίδιους πόρους της Περι- Φάσης της ανάπλασης του
φέρειας για το έργο. «Αυτό το Φαληρικού Όρμου.
έργο για να υλοποιηθούν όλες
Οι Δήμοι του Νότιου Τομέα
οι φάσεις του, απαιτούνται
αλλάζουν πρόσωπο
πάνω από 400 εκ.€. Τα χρήματα αυτά ποτέ δεν υπήρχαν στο
Αναφερόμενος στα σημαντιταμείο της Περιφέρειας στο
σύνολό τους. Ποτέ. Απλά κά έργα που γίνονται από την
κάποιοι ξεκίνησαν ένα έργο, Περιφέρεια στο Νότιο Τομέα ο
χωρίς να έχουν τις απαραί- κ. Πατούλης τόνισε πως μόνο
τητες μελέτες, χωρίς να έχουν από το Επιχειρησιακό Πρό-

«Συνολικά, μέσω ΕΣΠΑ,
στην Αττική εκτελούνται
2.000 έργα με προϋπολογισμό άνω των 2 δις ευρώ»
τόνισε ο Περιφερειάρχης και
πρόσθεσε: «34% ήταν η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ όταν
μας παρέδωσαν. Σήμερα,
ξεπερνά το 90%» ανέφερε και
πρόσθεσε χαρακτηριστικά:
«Εμείς είμαστε αυτοί που εξασφαλίσαμε, μετά από ισχυρή
διαπραγμάτευση, αυξημένους
πόρους 60%,μέσα από το νέο
ΕΣΠΑ. Από 1 δις που ήταν το
προηγούμενο ΕΣΠΑ, οι πόροι
του νέου ΕΣΠΑ θα ανέλθουν
στο 1,6 δις».

Ευχαριστίες Δημάρχων
για την πρωτοβουλία
διοργάνωσης των workshops

Σ

γραμμα Αττική 2014-2020
υλοποιούνται στο Νότιο Τομέα
1.476 έργα και δράσεις, με
προϋπολογισμό 87 εκ. ευρώ.
Με τα χρήματα του ΠΕΠ μεταξύ
άλλων:
Κατασκευάστηκαν δύο σύγχρονες πεζογέφυρες επί της
Λεωφόρου Ποσειδώνος
Έγινε επέκταση του αμαξοστασίου του Τραμ στο Ελληνικό.
Δόθηκαν 39,8 εκ. ευρώ σε
1.427 επιχειρήσεις ως δωρεάν κεφάλαιο κίνησης για να
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες
του covid.
Xρηματοδοτήθηκαν με 20 εκ.
ευρώ περίπου, κοινωνικές
δομές και 24 παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας, για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Γίνονται ενεργειακές αναβαθμίσεις σε Δημοτικά Κτίρια με
προϋπολογισμό 8 εκ. ευρώ
περίπου
Δόθηκαν επίσης μέσω του
ΠΕΠ Αττικής 4,8 εκ. ευρώ , για
το αντιπλημμυρικό στην οδό
Κανάρη του Δήμου Αλίμου.
Ενώ μέσω του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αθήνας , χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις
ΟΧΕ με 35,4 εκ. ευρώ.
Στο αμέσως προσεχές διάστημα, όπως ανέφερε, θα υπογραφεί η απόφαση ένταξης στο
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, του
έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού
535.751 €, το οποίο αφορά
στην ενεργειακή αναβάθμιση
του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Γλυφάδας. Επιπρόσθετα έχει
μελετηθεί με πόρους του
ΕΔΣΝΑ και έχει οριστικοποιηθεί η μελέτη για τη δημιουργία πράσινου σημείου στον
Δήμο Μοσχάτου Ταύρου, συνολικού προϋπολογισμού 4,7 εκ.
€. Η χρηματοδότηση αυτού του
έργου θα γίνει από το νέο
ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το
Πρόγραμμα Περιβάλλον και
Κλιματική Αλλαγή 20212027. Σημαντική δουλειά έχει
γίνει στον τομέα της οδικής
ασφάλειας, σημείωσε. «Για
πρώτη φορά μετά από πολλά
χρόνια, γίνεται μια ολοκληρω-

μένη παρέμβαση σε όλο το
δίκτυο της Νότιας Αθήνας. Η
παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει
την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων led, την αναβάθμιση των πράσινων νησίδων, τη δημιουργία διαγραμμίσεων, την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών. Παράλληλα γίνονται εκτεταμένες
ασφαλτοστρώσεις, για πρώτη
φορά μετά από πολλά χρόνια»
τόνισε. Κλείνοντας εστίασε σε
ένα πραγματικά εμβληματικό
για την περιοχή του Νότιου
Τομέα, το αθλητικό έργο, το
οποίο η Διοίκηση της Περιφέρειας ξεκόλλησε και υλοποιεί.
«Αναφέρομαι στο νέο κλειστό
Γυμναστήριο της Αρτάκης, στη
Νέα Σμύρνη. Ένα σύγχρονο
κλειστό γήπεδο, στον ίδιο
χώρο που έγραψε τη δική του
τεράστια ιστορία ένας μεγ άλος
αθλητικός σύλλογος ο Ιστορικός Πανιώνιος», σχολίασε.
Για πρώτη φορά ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική μελέτη
για τον Νότιο Τομέα
Στην τοποθέτησή του ο κ.
Πατούλης τόνισε ότι για τη διοίκηση της Περιφέρειας τα ζητήματα αντιπλημμυρική προστασίας είναι σε προτεραιότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερε
πως «για πρώτη φορά, πέραν
από τα έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας που έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται στους
Δήμους του Νότιου Τομέα,
υπάρχει μια ολοκληρωμένη
εκτίμηση του πλημμυρικού
κινδύνου της περιφερειακής
ενότητας, με βάση τα νέα δεδομένα, που εκπονήθηκε σε
συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο και το Πολυτεχνείο». «Με βάση την πρόταση
αυτή προχωράμε σε έναν νέο
σχεδιασμό παρεμβάσεων,
πέραν των 9 έργων που έχουν
ήδη γίνει ή εκτελούνται σήμερα η πρόκειται να δημοπρατηθούν το επόμενο διάστημα, με
προϋπολογισμό 23 εκ. ευρώ
περίπου Διεκδικούμε πόρους
για πρόσθετα έργα, που θα
θωρακίσουν την ευρύτερη
περιοχή. Θέλουμε οι πολίτες
της Νότιας Αθήνας να αισθάνονται ασφαλείς για τις ζωές
και τις περιουσίες τους».

το πλαίσιο της ημερίδας τοποθετήθηκαν
όλοι οι παριστάμενοι Δήμαρχοι του Νότιου
Τομέα Αθηνών οι οποίοι αφού συνεχάρησαν τον
Περιφερειάρχη για την πρωτοβουλία διοργάνωσης των θεματικών ημερίδων και τον
ευχαρίστησαν για την αρμονική συνεργασία
αλλά και το έργο που γίνεται στου Δήμους τους,
έθεσαν μία σειρά θεμάτων με στόχο την
καλύτερη λειτουργία τους και την αναβάθμιση
της ζωής των πολιτών. Μεταξύ αυτών τη
σημασία ενίσχυσης παρεμβάσεων ενεργειακής
εξοικονόμησης, την ανάγκη ταχύτερης επεξεργασίας των μελετών που καταθέτουν οι
Δήμοι στην Περιφέρεια, επιτάχυνσης της
ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων,
προώθησης παρεμβάσεων με έμφαση στην
αστική βιώσιμη κινητικότητα, διεύρυνσης των
δράσεων με κοινωνικό πρόσημο υπέρ των
ευπαθών ομάδων αλλά και περαιτέρω πίεσης
προς την κεντρική διοίκηση με στόχο την
επίλυση των προβλημάτων υποστελέχωσης του
προσωπικού των Δήμων, κυρίως λόγω της
κινητικότητας.

Ο Περιφερειάρχης κ. Πατούλης, η Αντιπεριφερειάρχης κ. Νάνου και
οι Δήμαρχοι Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης και Π. Φαλήρου κ. Φωστηρόπουλος

Ο Περιφερειάρχης κ. Πατούλης, και οι Δήμαρχοι Αλίμου κ. Κονδύλης,
Αγ. Δημητρίου κ. Ανδρούτσου και Π. Φαλήρου κ. Φωστηρόπουλος

Ο Περιφερειάρχης κ. Πατούλης, ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης,
και οι Αντιδήμαρχοι Ν. Σμύρνης κ. κ. Ζαβός, Γιατζίδης, Κρικρής
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Παλαιό Φάληρο και Smart Bear:
Μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολίτες 65+ για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υγιούς Γήρανσης

Μ

ε μεγάλη προσέλευση Δημοτών και κατοίκων του
Παλαιού Φαλήρου, ολοκληρώθηκε η πρώτη εκδήλωση «προστρατολόγησης» ενδιαφερομένων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Υγιούς Γήρανσης SMART BEAR,
που διοργανώθηκε από τον Δήμο
Π. Φαλήρου, στον Πολυχώρο του
Δημαρχείου της πόλης.
Πρόκειται για μία έξυπνη πλατφόρμα μεγάλων δεδομένων, που
απευθύνεται σε ανθρώπους ηλικίας 65 ετών και άνω & υποστηρίζει βάσει τεκμηρίωσης και με
εξατομικευμένο τρόπο, την υγιή
και ανεξάρτητη διαβίωση στο οικιακό περιβάλλον. Είναι έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρω-

παϊκή Ένωση και αφορά στο
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020».
Αναπτύσσει πλατφόρμα, με
στόχο την ενσωμάτωση ετερογενών αισθητήρων και βοηθητικών
ιατρικών και κινητών συσκευών
που θα επιτρέπουν τη συνεχή συλλογή δεδομένων από την καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων, τα
οποία θα αναλύονται για να λαμβάνονται τα αποδεικτικά στοιχεία
που απαιτούνται για την παροχή
εξατομικευμένων παρεμβάσεων
που προωθούν την υγιεινή και
ανεξάρτητη διαβίωση τους.
Το έργο απευθύνεται σε 5.100
πολίτες από 6 χώρες της Ευρώπης (Γαλλία , Ιταλία, Πορτογαλία ,
Ισπανία , Ρουμανία και Ελλάδα).
Πιο συγκεκριμένα , στον ελληνικό πιλότο συμμετέχουν 300
κάτοικοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 700 του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου.

«προστρατολόγησης» του Smart
Bear. Εξειδικευμένοι εθελοντέςερευνητές, κατά βάση φοιτητές
ιατρικών επαγγελμάτων, υπέβαλαν τους ενδιαφερόμενους πολίτες σε ατομικές συνεντεύξεις,
προκειμένου να συμπληρώσουν
το ερωτηματολόγιο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και με τη χρήση tablet.
Η εκδήλωση αυτή σηματοδότησε την εξέλιξη της διαδικασίας
συλλογής δεδομένων, ιατρικών
και δημογραφικών, τηρώντας
στο ακέραιο τον κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο

Ο

Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος και ο κλινικός Υπεύθυνος
του προγράμματος Αντιδήμαρχος
Γιάννης Αρκουμάνης, υποδέχθηκαν άνδρες και γυναίκες ηλικίας +65, στους οποίους μίλησαν
για τα πλεονεκτήματα της ένταξης
στο πρόγραμμα και απάντησαν σε
ερωτήσεις, εκκινώντας τη φάση

Χρηματοδότηση άνω των 4 εκ. ευρώ
από το “Αντώνης Τρίτσης”
για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, σημείωσε απευθυνόμενος
στους πολίτες που κατέκλυσαν
την αίθουσα του Πολυχώρου του
Δημαρχείου:
«Στα μάτια σας βλέπουμε τους
γονείς, τους παππούδες μας, στοχεύοντας να κάνουμε ένα βήμα
ώστε να αποκτήσετε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, πιο ανεξάρτητη και υγιή καθημερινότητα,
μέσω των έξυπνων ιατρικών
συσκευών (έξυπνο οξύμετρο,

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν
επίσης μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος Παρακολούθησης και
Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΚΕΠ και Ανάπτυξης
Ψηφιακής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Επιμορφωτικά σεμινάρια Α' ΒοηθειώνΝαυαγοσωστικής με μεγάλη συμμετοχή

Δήμος Παλαιού Φαλήρου κατάφερε, με συντονισμένες ενέργειες, να εξασφαλίσει ακόμη μια
σημαντική χρηματοδότηση, ύψους 4.427.593€,
από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως αναφέρουν από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, θα εξακολουθήσουν να διεκδικούν και να υλοποιούν εργαλεία, για τη βελτίωση, τη διευκόλυνση
και τον εκσυγχρονισμό της καθημερινότητας των
Δημοτών και κατοίκων της πόλης, μέσα σε ένα έξυπνο, καθαρό και ανακυκλούμενο πλαίσιο υγιούς
περιβάλλοντος.

Ο

έξυπνο τηλέφωνο, έξυπνο πιεσόμετρο, έξυπνη ζυγαριά, έξυπνο
ρολόι κλπ.) που το πρόγραμμα θα
σας προμηθεύσει εντελώς δωρεάν».
Και δεν παρέλειψε να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους νεαρούς
επιστήμονες, τους νέους φοιτητές, που με χαρά και ενθουσιασμό, έσπευσαν να στηρίξουν
εθελοντικά τη δράση.

Δήμος Παλαιού Φαλήρου, ΕΔΔΥΠΠΥ, ΕΔΟΚ:

Ο

Η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση της
εγκριθείσας πρότασης που υπέβαλε ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου για:
* Προμήθεια 10 πολυκέντρων ανακύκλωσης
υλικών, για Διαλογή στην Πηγή 4 ρευμάτων, με
παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες.
* Προμήθεια 6 διπλών συστημάτων κάδων υπογειοποίησης, για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
4 ρευμάτων (πλαστικό, γυαλί, οργανικά απόβλητα
και μέταλλα) και εγκατάσταση συσκευής ανάγνωσης (QR-code reader) του ID χρήστη, σε κάθε διπλό
σύστημα.
* Υπηρεσίες και προμήθειες στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης, για την υποστήριξη λειτουργίας των έξυπνων γωνιών ανακύκλωσης.

προκειμένου να ενταχθούν στο
πρόγραμμα Υγιούς Γήρανσης
Smart Bear, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα ΚΑΠΗ
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
τηλ. 2109834136 και στο email: a@ palaiofaliro.gr
Αλλά και τις Υπηρεσίες Υγείας
και Πρόνοιας του Δήμου, καθώς
και με τα ΚΕΠ Υγείας τηλ.
2109839373 και στο e-mail:
iatria.dpf@ palaiofaliro.gr
Να ενημερώνονται ηλεκτρονικά
επίσης από την σελίδα του προγράμματος στο FB (smart bearpalaio faliro).
Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων θα αξιολογηθεί και η
καταλληλόλητα συμμετοχής στην
επόμενη φάση του Προγράμματος Smart Bear .

Ο

Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε
συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ) και τους Διασώστες της
Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας
Κρίσεων Ε.Δ.Ο.Κ. διοργάνωσε το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Ιουλίου
2022, δύο χρήσιμα, επιμορφωτικά
Σεμινάρια Α' Βοηθειών και Ναυαγοσωστικής.
Στη διάρκεια και των δύο σεμιναρίων,
με τη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μέσων, οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ορισμένες από τις βασικές αρχές της
σωστής και ποιοτικής καρδιοπνευμο-

νικής αναζωογόνησης και της ναυαγοσωστικής πρακτικής ενώ πλέον είναι
σε θέση να αναγνωρίσουν και να χειριστούν σημαντικά έκτακτα περιστατικά.
«Η γνώση σώζει ζωές» ήταν ο τίτλος
του Σεμιναρίου Α' Βοηθειών που
φιλοξενήθηκε στον Πολυχώρο του
Δημαρχείου Π. Φαλήρου. Οι συμμετέχοντες στη δράση, εκπαιδεύτηκαν στις
βασικές Α Βοήθειες και στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ),
καθώς έλαβαν και τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. H εκπαίδευση
έτυχε ιδιαίτερης αποδοχής από τους
δημότες. Ιδιαίτερα μεγάλη ικανοποίηση προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών
πολιτών για ανάλογη εκπαίδευση στο
μέλλον, όσο και η ευαισθητοποίησή
τους στην εθελοντική και κοινωνική
προσφορά.
Χάρις στο σεμινάριο «Γνωριμία με τη
Ναυαγοσωστική», που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Π.
Φαλήρου, στις εγκαταστάσεις του
Π.Ο.Α.Κ.Ε, οι συμμετέχοντες στη δράση, εκπαιδεύτηκαν στις βασικές έννοιες της Ναυαγοσωστικής. Διδάχτηκαν τρόπους εισόδου στο υγρό στοι-

χείο, δηλαδή είσοδο από θάλασσα, πισίνα και άλλα, τρόπους προσέγγισης
θύματος με διασωστικό κολύμπι, λαβές για ανάσυρση του θύματος, τρόπους μεταφορά του θύματος, έξοδο
από το υγρό στοιχείο και τέλος έλαβαν
εκπαίδευση στη παροχή Α' Βοηθειών.
Στους συμμετέχοντες δόθηκε Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Τα Σεμινάρια οργανώθηκαν από το
ΚΕΠ Υγείας Παλαιού Φαλήρου, υπό τον
συντονισμό του Αντιδημάρχου Υγείας
και Πρόνοιας, Γιάννη Αρκουμάνη.

ÊáëÝò äéáêïðÝò!
Ñáíôåâïý
ôïí ÓåðôÝìâñéï!

χρόνια

10 τα επίκαιρα

[ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ]

Η συναυλία της Μικτής Χορωδίας του Περιφερειακού
Τμήματος Νέας Σμύρνης του Ελληνικού Ε.Ε.Σ.

T

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ:

Συγκέντρωση στελεχών της ΝΔ
με φόντο τις δημοτικές εκλογές

Τ

ην Κυριακή, 5 Ιουνίου ο Γραμματέας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιος Χατζηδάκης και ο πρόεδρος Β3 ΔΕΕΠ Νότιου
Τομέα, Μίλτος Μπαντής, ήρθαν στη Νέα Σμύρνη και
συζήτησαν με τοπικά κομματικά στελέχη και Νεοδημοκράτες Δημοτικούς Συμβούλους, θέματα τοπικής
αυτοδιοίκησης και την πορεία με ενωτικό ψηφοδέλτιο, προς τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Ο πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο Νέας Σμύρνης Μανώλης
Γρηγοράκης, αφού προσφώνησε και ευχαρίστησε
όλους τους παρευρισκομένους, εν συνεχεία στην
ομιλία του εξέφρασε την άποψη του για την κάθοδο
«γαλάζιου» υποψηφίου στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές του 2023, ζητώντας ενότητα από τα
στελέχη του κόμματος.
«Η Νέα Δημοκρατία όπου στη Νέα Σμύρνη το 2019
κατάφερε 42 %, που ακόμη και το δύσκολο 2015
δεν πέσαμε κάτω από 29 % δεν μπορεί να περιμένει
κάτι λιγότερο από μας στη Νέα Σμύρνη. Γαλάζια
Δημαρχία λοιπόν» ανέφερε ο κ. Γρηγοράκης, ενώ
επίσης τόνισε ότι «η Τοπική Κομματική Οργάνωση
της Νέας Σμύρνης στηρίζει μόνο υποψήφιους
Δημάρχους που προέρχονται αποδεδειγμένα από τη
Νέα Δημοκρατία και μόνο. Είμαστε υπέρ της πολυσυλλεκτικότητας, αλλά ο κύριος κορμός να
αποτελείται από στελέχη μας».
Η συζήτηση διεξήχθη σε εξαιρετικό και εποικοδομητικό κλίμα, ακούστηκαν όλες οι θέσεις και
απόψεις κατεγράφησαν και δόθηκε η υπόσχεση από
όλους τους παρευρεθέντες, μετά από παραίνεση του
Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Διονύση Χατζηδάκη, να εργαστούν όλοι για την ενότητα της παράταξης στη Νέα Σμύρνη, ώστε στη επόμενη συνάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα, να υπάρξουν και
αποτελέσματα.

ην πρώτη της συναυλία πραγματοποίησε στις 29 Ιουνίου, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Συλλόγου Ιμβρίων (Ελ. Βενιζέλου 80 –
Νέα Σμύρνη) η νεοσύστατη Μικτή
Χορωδία Ενηλίκων του Περιφερειακού Τμήματος Νέας Σμύρνης του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η
χορωδία, που αποτελείται από
εθελοντές Νεοσμυρνιούς, παρουσίασε αγαπημένα τραγούδια μεγάλων
Ελλήνων συνθετών μαγεύοντας το
ακροατήριο που σιγοτραγούδησε
μαζί της επί δύο ώρες και επιβράβευσε με ζεστό χειροκρότημα την όλη
εκδήλωση. Τα κείμενα και τις διαφάνειες που πλαισίωσαν τα τραγούδια επιμελήθηκε η χορωδός/ φιλόλογος Μαρία Πέττα ενώ στο πιάνο
ήταν η Αλεξάνδρα Μητσοπούλου, η
οποία είχε και την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος. Η άοκνη
μουσικός μέσα σε έναν χρόνο
κατάφερε με το μεράκι και την αγάπη
της να συνταιριάξει άριστα μια ομάδα
είκοσι και πλέον ατόμων και να
ενώσει αρμονικά τις φωνές τους
στην απόδοση απαιτητικών και
αρκετά τεχνικών κομματιών.
Ο Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού
Αντώνης Αυγερινός χαιρέτησε την
εκδήλωση αναφερόμενος στους
στόχους που επιτελεί ο Ερυθρός
Σταυρός τονίζοντας πως η εθελοντική ανιδιοτελής προσφορά στο συνάνθρωπο δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην χορήγηση υλικών
αγαθών για την ανακούφιση των βιοτικών αναγκών του, αλλά και σε στιγμές πνευματικής και καλλιτεχνικής
δημιουργίας που τόσο όλοι μας περιμένουμε ως ανάσα ψυχικής ανακούφισης μετά τη δύσκολη περίοδο που
διανύσαμε και εξακολουθούμε να
διανύουμε.

O Πρόεδρος του Περιφερειακού
Τμήματος Νέας Σμύρνης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θωμάς Γιαννιώτης δήλωσε σχετικά: «Επειδή
όπως λέει και το γνωστό τραγούδι
«ότι δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο
δυνατούς» επανερχόμαστε δυνατότεροι σε όλα τα επίπεδα δράσεων,
πιστοί στις ερυθροσταυρικές αρχές
που πρεσβεύουμε, με μεγαλύτερη
πίστη, αγάπη και μεράκι να ζήσουμε
αυτό που πολύ καλά ξέρουμε και μπορούμε να υλοποιούμε με επιτυχία».
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν
ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Βασίλης Σπανάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Δήμητρα
Νάνου, ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης
Σταύρος Τζουλάκης, η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Κλαίρη
Δεληγιάννη, οι Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Γιώργος
Κρικρής, Κοινωνικής Πολιτικής Παναγιώτης Γιατζίδης, Τεχνικών Έργων Αλέξανδρος Ζαβός, η Πρό-

εδρος του Νομικού Προσώπου
«Εθνική Στέγη» Ιωάννα Καρυοφύλη, ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Γιώργος
Λαρίσσης, οι δημοτικοί σύμβουλοι
της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης Οδυσσέας Νασιμπιάν, Μαριαλένα Αγγελίδου, Δημήτρης Φερεντίνος, Μαρίνα Δεκούλου, η Πρόεδρος της «Ηλιαχτίδας» Ντόρα Κασημέρη και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού τμήματος
Νέας Σμύρνης μαζί με αρκετούς
εθελοντές.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης
κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη
μνήμη του πρώην Προέδρου του
Περιφερειακού Τμήματος Νέας
Σμύρνης Νίκου Σκλιβάγκου καθώς
συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον
θάνατό του. Την εκδήλωση τίμησε με
την παρουσία της η αδερφή του Γεωργία Σκλιβάγκου.
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ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΘΗΝΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ:

Τελετή ανάληψης καθηκόντων των νέων ηγετικών ομάδων

Τ

ην Τρίτη 21 Ιουνίου στο
Ξενοδοχείο Athens Avenue Hotel πραγματοποιήθηκε η τελετή ανάληψης
καθηκόντων των νέων ηγετικών ομάδων των Ρ.Ο. Νέας
Σμύρνης & Αθήνα - Ομόνοια
για το 2022-23.
Κατά τη διάρκεια της τελετής
η π.Διοικητής & Assistant
Coordinator for Rotary Public
Image of Zone 21B Μάρη
Δεληβοριά, ενημέρωσε τους
παρευρισκόμενους για το
Νομοθετικό Συμβούλιο του
Διεθνούς Ρόταρυ, την επονομαζόμενη «Βουλή του Ρόταρυ», που συγκλήθηκε στο
Σικάγο των Η.Π.Α. (10-14/
04/2022).

Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους η π.Διοικητής Ντόρα Κέμου , πάντοτε παρούσα στις σημαντικές εκδηλώσεις του Ομίλου, η
νέα βοηθός διοικητή του Ομίλου Έλενα Νικολοπούλου,
ο τ.βοηθός διοικητής Ανδρέας Κεκές και ο νέος βοηθός
διοικητή του ομίλου Αθήνας Ομόνοιας Διονύσης Γεωργούτσος.
Οι Πρόεδροι Νέας Σμύρνης,
Δημήτρης Οικονόμου και
Αθήνας-Ομόνοια, Όλγα Φλέτσουρα, ευχαρίστησαν θερμά όλους και όλες που τίμησαν με τη παρουσία τους
αυτή την πολύ σημαντική βραδιά για τους δύο Ομίλους.

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ:

Δωρεά χρηματικού ποσού στην Πολωνία

Ο

Ροταριανός Όμιλος Νέας Σμύρνης πιστός στις
πανανθρώπινες αξίες της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, συμπαρίσταται στους συνανθρώπους μας που πλήττονται
από τις τραγικές συνέπειες της εισβολής στην Ουκρανία δωρίζοντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στην “Ένωση
Πολωνών Οφθαλμίατρων (Stowarzyszenie Chirurgów
Okulistów Polskich) Str. Szczytowa 7, 20-562 Lublin, Πολωνία” που αντιμετωπίζουν καθημερινά και φροντίζουν ασθενείς,
οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου .

Την δράση έκανε το μέλος του Ομίλου Γιάννης Μάλλιας,
Οφθαλμίατρος.
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Μ

ια έξυπνη πόλη (αγγλικά: smart
city) είναι ο τόπος όπου τα
παραδοσιακά δίκτυα και οι υπηρεσίες γίνονται πιο αποτελεσματικά με
τη χρήση ψηφιακών λύσεων προς
όφελος των κατοίκων και των επιχειρήσεων της. Μια έξυπνη πόλη
υπερβαίνει τη χρήση ψηφιακών
τεχνολογιών για καλύτερη χρήση
πόρων και λιγότερες εκπομπές.
Σημαίνει εξυπνότερα δίκτυα αστικών
μεταφορών, αναβαθμισμένες παροχές ύδρευσης και διάθεσης αποβλήτων και πιο αποτελεσματικούς
τρόπους φωτισμού και θέρμανσης
κτιρίων. Σημαίνει επίσης μια πιο διαδραστική και ανταποκρινόμενη διοίκηση της πόλης, ασφαλέστερους
δημόσιους χώρους και κάλυψη των
αναγκών του γηράσκοντος πληθυσμού.
Ενδεικτικά παραδείγματα έξυπνων
πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι η Κοπενχάγη, το Ελσίνκι, το
Άμστερνταμ, το Παρίσι, η Βιέννη και
η Στοκχόλμη. Στην Ελλάδα παρατηρείται μία τάση στον τομέα των έξυπνων πόλεων, με μεμονωμένες πόλεις να έχουν διακρίσεις και σε διεθνές επίπεδο. Παραδείγματα έξυπνων πόλεων είναι τα Τρίκαλα, το
Ηράκλειο, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Βέροια και η Κοζάνη.
Ο δείκτης Smart City Index του
Institute for Management Development αξιολογεί και κατατάσσει
περισσότερες από 100 έξυπνες
πόλεις από όλο τον κόσμο. Είναι
φανερό ότι διανύουμε μια εποχή
τεχνολογικής επανάστασης, που έχει
ως στόχο να βελτιώσει και να διευκολύνει την καθημερινότητα μας.
Μιας επανάστασης η οποία ξεκίνησε
πριν από μια δεκαετία περίπου, με
την έλευση του έξυπνου κινητού
(smart phone), εξελίχθηκε με τη σταδιακή «αποθήκευση» της πληροφορίας στο σύννεφο (cloud), για να φτάσουμε στη σημερινή εποχή του
internet of Things, όπου και μας
παρέχεται πλέον η δυνατότητα διασύνδεσης όλων των συσκευών με το
διαδίκτυο.
Τυποποιημένος, κοινά αποδεκτός
ορισμός για τον όρο «έξυπνη πόλη»
δεν υπάρχει, αντίθετα υπάρχουν
δεκάδες διαφορετικοί τρόποι για να
περιγράψουμε τι είναι μια έξυπνη,
βιώσιμη πόλη. Προσεγγίζοντας
γενικότερα την έννοια θα λέγαμε ότι
έξυπνη πόλη είναι μια αστική περιοχή, που χρησιμοποιεί ένα πλήθος καινοτόμων τεχνολογιών (πχ διάφορους τύπους οργάνων και αισθητήρων) για τη συλλογή δεδομένων. Τα
δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από
λογισμικά με απώτερο στόχο την
αποτελεσματική διαχείριση των
πόρων και των υπηρεσιών της

Τι είναι η έξυπνη πόλη – Smart City
Του Δημήτρη Οικονόμου
- Ψυχιάτρου, Δημοτικού Συμβούλου Ν. Σμύρνης
πόλης. Η έξυπνη τεχνολογία επιτρέπει στους διαχειριστές της πόλης,
έχοντας εικόνα των νευραλγικών υποδομών της, να αλληλοεπιδρούν
άμεσα με αυτές, και να βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών και των υπηρεσιών της, σε
ταυτόχρονη διασύνδεση με τους
πολίτες της. Η σχέση των πολιτών με
τους φορείς της πόλης γίνεται αμφί-

δρομη και διαδραστική μέσω καινοτόμων επικοινωνιακών διαύλων.
Τα δεδομένα που συλλέγονται αξιοποιούνται αφενός αυξάνοντας τον
αριθμό των υπηρεσιών προς τους
πολίτες, αφετέρου βελτιώνοντας την
ποιότητα των υπηρεσιών αυτών,
μειώνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό κόστος.
Για παράδειγμα, ένας έξυπνος

κάδος απορριμμάτων μεταδίδει
συνεχώς τα δεδομένα του, με κύριο
στοιχείο τη διαθέσιμη χωρητικότητα
του. Ο διαχειριστής των απορριμματοφόρων, λαμβάνοντας υπόψη τη
χωρητικότητα των κάδων, προγραμματίζει κάθε μέρα ένα διαφορετικό
δρομολόγιο για την αποκομιδή τους
κα ι ε ξο ι κο ν ο μ ε ί α ν θ ρ ώπ ι ν ο υ ς
πόρους και καύσιμα για τα απορριμματοφόρα, καθώς δεν απαιτείται η
διέλευση του απορριμματοφόρου
από κάδο ο οποίος δεν έχει σκουπίδια.
Μια άλλη περίπτωση είναι οι έξυπνοι υδρομετρητές. Οι έξυπνοι
υδρομετρητές μεταδίδουν συνεχώς
προς την υπηρεσία στοιχεία, που
αφορούν στην κατανάλωση αλλά και
στις τυχόν βλάβες που μπορεί να
υπάρχουν στην οικία του καταναλωτή. Οι πληροφορίες αυτές φτάνουν
στην υπηρεσία την στιγμή που συμβαίνουν, αλλά ταυτόχρονα μεταδίδονται και στον καταναλωτή, ο οποίος
λαμβάνει γνώση, όχι μόνο για την
καθημερινή του κατανάλωση, αλλά
και για ειδικά συμβάντα, όπως π.χ.
για κάποια διαρροή, που συνήθως
είναι μία βρύση που στάζει. Η πληροφορία φτάνει πολύ εύκολα στον καταναλωτή, με τη χρήση μιας εφαρμογής
κινητού τηλεφώνου.
Ο έξυπνος φωτισμός εξοικονομεί
ενέργεια με πολλαπλούς τρόπους.
Κατά πρώτον με τη χρήση ειδικών
λαμπτήρων νέας τεχνολογίας. Επιπλέον το σύστημα καταγράφει την
ποσότητα της φωτεινής ενέργειας
που πέφτει πάνω στις επιφάνειες και
προσαρμόζει ανάλογα την ένταση
του φωτισμού, σύμφωνα με τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Κατά τις
νυχτερινές ώρες, που δεν υπάρχει
κίνηση, μειώνει την ένταση του φωτισμού, ενώ την αυξάνει αυτόματα
μόλις αντιληφθεί διερχόμενα αυτοκίνητα ή πεζούς επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Τέλος, ο
στύλος μπορεί να δεχτεί μια πλειάδα
αισθητηρίων, όπως μετεωρολογικούς αισθητήρες, κάμερες ελέγχου
κυκλοφορίας κ.α.
Μία έξυπνη διάβαση φαίνεται σαν
μια απλή κλασική διάβαση με γραμμογράφηση στο οδόστρωμα και προειδοποιητικές πινακίδες. Όταν όμως
η διάταξη αντιληφθεί ότι ένας πεζός
προσπαθεί να την διασχίσει, ενεργοποιείται αυτόματα και προειδοποιεί
τους διερχόμενους οδηγούς, με εναλλασσόμενους φωτεινούς σηματοδότες και φωτιζόμενες πινακίδες.
Αν η διέλευση πραγματοποιηθεί κατά
τις νυχτερινές ώρες, οι στύλοι φωτισμού που φωτίζουν τη διάβαση αυξάνουν την έντασή τους στο μέγιστο,
Συνέχεια στη σελ. 13
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ώστε αυτή να γίνει αντιληπτή από
τυχόν οχήματα που πλησιάζουν σε
αυτή. Παράλληλα, διάφοροι αισθητήρες καταγράφουν συνεχώς επιπρόσθετα δεδομένα, όπως την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον θόρυβο και
άλλες μετεωρολογικές παραμέτρους
και τις μεταδίδουν προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
Η έξυπνη στάθμευση ουσιαστικά
δίνει στους οδηγούς, μέσω μιας εφαρμογής για smartphοne, τη δυνατότητα να βρουν άμεσα τις διαθέσιμες
θέσεις για παρκάρισμα στην περιοχή
που κινούνται. Μέσω αισθητήρων,
που τοποθετούνται στο οδόστρωμα,
το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει αν
μια θέση είναι διαθέσιμη για στάθμευση ή όχι. Ανάλογα με την πολιτική
που θέλει να εφαρμόσει ο εκάστοτε
δήμος, είναι δυνατή η χρέωση ή όχι
του οχήματος κατά την διάρκεια της
στάθμευσης, ενώ η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής.
Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα
ειδικής τιμολογιακής πολιτικής, όπως
π.χ. η μη χρέωση σε μόνιμους κατοίκους.
Η έξυπνη στάση μέσων μαζικής
μεταφοράς ή το έξυπνο κιόσκι λειτουργούν, όχι μόνο σαν απλοί χώροι
αναμονής ή ανάπαυσης, αλλά και
σαν σημεία πληροφόρησης των
πολιτών, παρέχοντας πληροφορίες
για τα δρομολόγια των μέσων, τα αξιοθέατα της πόλης, τους χώρους αναψυχής, τις καιρικές συνθήκες κ.α. Επιπλέον διαθέτει θέσεις φόρτισης για
το κινητό και τα μικρά ηλεκτρικά οχήματα, όπως είναι τα ποδήλατα ή τα
πατίνια. Κάθε έξυπνη στάση, είναι
και ένα σημείο παροχής ασύρματου
internet (WiFi Hotspot), ενώ ταυτόχρονα συλλέγει πληροφορίες για
την κίνηση των μέσων μαζικής
κυκλοφορίας, βελτιώνοντας έτσι τους
ενδεικτικούς χρόνους αναμονής.
Η έξυπνη πόλη ουσιαστικά παρακολουθεί, συλλέγει και αξιοποιεί δεδομένα, ούτως ώστε να διαχειρίζεται
συστήματα κυκλοφορίας και μεταφοράς, μονάδες παραγωγής ενέργειας,

υπηρεσίες κοινής ωφελείας, δίκτυα
ύδρευσης, απορρίμματα, συστήματα
πληροφοριών, σχολείων, βιβλιοθηκών, νοσοκομείων και άλλων κοινοτικών υπηρεσιών και όλα αυτά σε
πραγματικό χρόνο.
Σήμερα το 54% του παγκόσμιου
πληθυσμού ζει σε πόλεις ενώ το
ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει
το 66% μέχρι το 2050. Στην Ευρώπη
δε, το ποσοστό των κατοίκων που
ήδη ζει σε αστική περιοχή αγγίζει το
74%, με αυξανόμενη τάση.
Για την σωστή διαχείριση της
αυξανόμενης αστικοποίησης αλλά
και την διασφάλιση της ευημερίας
των πολιτών η «έξυπνη πόλη»
αποτελεί την λύση του μέλλοντος.
Μία έξυπνη πόλη μπορεί να είναι
προετοιμασμένη για τις όποιες
μελλοντικές εξελίξεις, «οχυρωμένη»
απέναντι σε φυσικές καταστροφές,
δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για τους κατοίκους της.
Μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα
και στοχευμένα στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων και να μην
έχει απλώς μια «συναλλακτική»
σχέση με τους πολίτες της. Μπορεί
να γίνει μια «πράσινη πόλη» καθώς
οι αρμόδιοι φορείς, σε πραγματικό
χρόνο και βασιζόμενοι πάντα στα
δεδομένα που λαμβάνουν, μπορούν
να δρουν άμεσα και έξυπνα και να
εκμεταλλεύονται τις παρεχόμενες
υπηρεσίες, για να μειώνουν το
ενεργειακό και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα ουσιαστικά.
Οι έξυπνες πόλεις θέτουν τα θεμέλια για την ευημερία των πολιτών
τους και οι αρμόδιοι φορείς μπορούν
πλέον να “χτίσουν” πάνω σε αυτά,
αξιοποιώντας τα τεχνολογικά εργαλεία που τους παρέχονται.
Πηγές:“Βικιπαίδεια, Β.Μπαλόκας Διευθυντής Ολύμπιος Εμπορική”
Επιμέλεια άρθρου: Δημήτρης Οικονόμου,
Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπευτής, Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας
Δήμου Νέας Σμύρνης

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:

Νέες «έξυπνες» Στάσεις Αστικής Συγκοινωνίας

Ο

λοκληρώθηκε η τοποθέτηση
των νέων «έξυπνων» στεγάστρων για την αναβάθμιση
των στάσεων αστικών λεωφορείων, σε κομβικά σημεία
του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Όπως μας ενημερώνει ο Δήμος
Νέας Σμύρνης, «Η συγκεκριμένη
προμήθεια είχε ως στόχο την αναβάθμιση των εν λόγω υποδομών,
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού. Η παρέμβαση
είχε συνολικό προϋπολογισμό
99.477,76€, ποσό που καλύφθηκε
εξ' ολοκλήρου από πιστώσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών (η με
αριθμ. πρωτ. 3118/22-05-2020 απόφαση ένταξης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V
του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ).
Πιο συγκεκριμένα τα στέγαστρα
των αστικών στάσεων είναι πλήρως
λειτουργικά, είναι ανθεκτικά στην
οξείδωση, στις κλιματολογικές συνθήκες, αντέχουν σε βανδαλισμούς
χωρίς να αποτελούν κίνδυνο στους
χρήστες σε περίπτωση θρυμματισμού. Διαθέτουν χώρο στάθμευσης
και ελιγμού για αναπηρικό καρότσι,
ενεργειακή αυτονομία επαρκή για τη
λειτουργία του φωτισμού, δύο (2)
θύρες USB για φόρτιση smart
συσκευών, ηλεκτρονική πινακίδα
τεχνολογίας Led μεταβλητών μηνυμάτων και διάχυσης της πληροφορίας για τον χρόνο άφιξης των λεωφορείων της δημοτικής συγκοινωνίας, ασύρματη σύνδεση Wi- Fi για
την ενημέρωση του επιβατικού κοινού, καθώς και κάδο απορριμμάτων.
Τέλος, η τοποθέτησή τους έγινε
σύμφωνα με τις καταγραφόμενες
ανάγκες, με στόχο να διευκολύνει
και να εξυπηρετήσει τους χρήστες
των αστικών λεωφορείων και ταυ-

τόχρονα να τους προστατέψει από
τις καιρικές συνθήκες κατά τον
χρόνο αναμονής τους..
Οι στάσεις και ο τύπος των στεγάστρων (Α, Β, Γ) έχουν λάβει γνωμοδότηση από τον ΟΑΣΑ και
σύμφωνα με την μελέτη που συνέταξαν οι υπηρεσίες του Δήμου, επιλέχθηκαν ανάλογα με το πλάτος του
πεζοδρομίου στο οποίο τοποθετήθηκαν».

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Δημοτικής Συγκοινωνίας Γιώργος Κρικρής ,
ανέφερε τα εξής: "Με απώτερο
στόχο την τοποθέτηση στεγάστρων
στάσεων σε κάθε σημείο του, ο
Δήμος Νέας Σμύρνης με μέριμνα και
σχεδιασμό θα συνεχίσει να διεκδικεί
και να υλοποιεί έργα και παρεμβάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πολιτών σε κάθε έκφανση της
καθημερινότητάς τους, τόσο στην
πόλη, όσο και στην ευρύτερη περιοχή".
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ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Πάνω από 800 παιδιά φιλοξενήθηκαν στο Θερινό Πρόγραμμα
Δημιουργικής Απασχόλησης 2022 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10.000 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΦΕΤΙΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ!

Μ

ε σύνθημα «Τρέχοντας στην Ιστορία» και τιμώντας τις αλησμόνητες
πατρίδες επιστρέφει για 6η χρονιά ο
Αγώνας Ιστορικής Μνήμης, Nea Smyrni
Historic Run, την Κυριακή 9 Οκτωβρίου
2022!
Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός μετά
τον Αυθεντικό Μαραθώνιο και Ημιμαραθώνιο της Αθήνας έρχεται δυναμικά και
φέτος, δύο χρόνια μετά τη διακοπή του
εξαιτίας της πανδημίας, με πολλές νέες
δράσεις, που αφορούν την επέτειο για τα
100 χρόνια από την Καταστροφή της
Σμύρνης, αναδεικνύοντας το βαθύτερο
μήνυμά του.
Το 6ο Historic Run, που διοργανώνει ο
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός
του Δήμου Νέας Σμύρνης με την υποστήριξη του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΓΣΣ και τελεί υπό
την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, περιλαμβάνει διαδρομές των 10 km,5 km και 2,5 km.
Οι διοργανωτές αναμένουν φέτος πάνω
από 10.000 δρομείς να συμμετάσχουν
σε όλες τις διαδρομές.
Όλοι οι αγώνες διεξάγονται αποκλειστικά επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με εκκίνηση το Άγαλμα του Ελευθερί-

ου Βενιζέλου στην Πλατεία Νέας Σμύρνης.
Οι αγώνες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του πολιτιστικού φεστιβάλ των
Ιωνικών Γιορτών, που διεξάγεται στον
Δήμο Νέας Σμύρνης τα τελευταία 22
χρόνια!
Οι εγγραφές για τον αγώνα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα από το επίσημο site της διοργάνωσης www.
nshistoricrun.gr.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.:
6986163859
E-mail: nshistoricrun@gmail.com

Μ

ε την εντυπωσιακή συμμετοχή περισσοτέρων των 800 παιδιών, ηλικίας
5-12 ετών, ολοκληρώθηκε το εφετινό
Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου, η δωρεάν καλοκαιρινή
δράση διασκέδασης, μάθησης και δημιουργίας, για μαθητές Δημοτικού και για παιδιά
που αποφοιτούν από το Νηπιαγωγείο και
εντάσσονται από τη νέα σχολική χρονιά
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης 2022 φιλοξενήθηκε από 20/6 έως 15/7/2022 σε αθλητικές και σχολικές υποδομές (10ο, 12ο
&13ο Δημοτικό και 4ο Γυμνάσιο, 1ο & 3ο
Λύκειο) του Δήμου μας, υπό τον συντονισμό και την οργάνωση του Γραφείου Παιδείας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, στο
πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζεται και παρέχεται δωρεάν από τη
Δημοτική Αρχή, αποκλειστικά για παιδιά
οικογενειών δημοτών και κατοίκων Παλαιού Φαλήρου.
Ο κύκλος των προγραμμάτων – υπό την
επίβλεψη παιδαγωγών και γυμναστών –
περιλάμβανε πολιτιστικές και αθλητικές
δραστηριότητες (κολύμβηση, ποδόσφαιρο,
μπάσκετ, βόλεϊ, τένις), εργαστήρια κατασκευών και διάφορες πρωτότυπες ενασχολήσεις, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον
ξεγνοιασιάς και διασκέδασης για τα παιδιά,
κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών τους.

Το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου χαρακτηρίζεται πλέον θεσμός,
διευκολύνοντας, πέρα από την ψυχαγωγία
των παιδιών, εκατοντάδες οικογένειες
εργαζόμενων γονέων της τοπικής κοινωνίας.
O Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης
Φωστηρόπουλος ανέφερε:
«Πρωταρχικό μέλημα της Δημοτικής μας
Αρχής είναι να εξελίσσουμε κάθε χρόνο,
σε ποιότητα, δραστηριότητες και ποικιλία
ασχολιών για τα παιδιά τον θεσμό του Θερινού Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης, ώστε η ψυχαγωγία τους, αλλά
και η ικανοποίηση των γονέων, να εκφράζονται με διάχυτα συναισθήματα, επιβραβεύοντας τις προσπάθειές μας για στήριξη
των οικογενειών της πόλης μας, σε αυτή
την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών.
Η έμπρακτη κοινωνική πολιτική μας δεν
σταματά. Συνεχίζεται».

Ο Φάνης Χριστοδούλου
επιστρέφει στον Πανιώνιο
-Αναλαμβάνει Γενικός Αρχηγός
της ομάδας μπάσκετ

Η

Η ποιότητα των προϊόντων
μας εξασφαλίζεται από την
καθημερινή μας συνεργασία
εδώ και πολλά χρόνια με
καΐκια από Αργολίδα, Χίο,
Κάρυστο και Σάμο από την
εμπειρία των χρόνων και από
το μεράκι για την δουλειά μας

επιστροφή του Φάνη Χριστοδούλου στον Πανιώνιο, είχε γίνει γνωστή από την
πρώτη στιγμή που την ομάδα ανέλαβαν οι Μικρόπουλος-Ηλιάδης. Την
Παρασκευή 17 Ιουνίου η διοίκηση του ιστορικού συλλόγου ανακοίνωσε και επίσημα
την έναρξη της συνεργασίας.
Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει τα εξής:
“Ο δικός μας Φάνης ξανά κοντά μας.
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο ΦΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ επιστρέφει στην
οικογένεια του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ και αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Αρχηγού στην
ομάδα μπάσκετ.
Αποτελεί τεράστια επιτυχία της οικογένειας του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ το γεγονός ότι ο μεγάλος
ΦΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ έρχεται κοντά μας για να ενισχύσει με την προσωπικότητα
και τις ικανότητές του την προσπάθεια να πετύχουμε τους στόχους μας.
Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ο ΚΟΣΜΟΣ και η ΟΜΑΔΑ μας, καλωσορίζουν τον
πλέον προικισμένο αθλητή στην ιστορία του Ελληνικού Μπάσκετ στο σπίτι του.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΦΑΝΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ”
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ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και οι φετινές αθλοδιακοπές

Περιβαλλοντική δράση στο
Summer Camp του Πανιώνιου

Σ

Μ

ε μια λιτή αλλά όμορφη
εκδήλωση ολοκληρώθηκαν και φέτος οι αθλοδιακοπές που με επιτυχία διοργάνωσε
για άλλη μια χρονιά ο Αθλητικός
Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης. Περίπου 600 παιδιά απασχολήθηκαν ευχάριστα και δημιουργικά τα πρωινά του Καλοκαιριού απολαμβάνοντας παιχνίδια, δημιουργίες, αθλήματα και δημιουργική
απασχόληση με τη βοήθεια έμπειρων δασκάλων και γυμναστών.

ενημέρωσαν πως θα αφήσουν το
αποτύπωμά τους στον πλανήτη μας
που κινδυνεύει από τις απερίσκεπτες ενέργειες του ανθρώπου.

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού
Διονύσης Κονιδάρης τόνισε σχετικά: «Καταβάλαμε και φέτος κάθε
δυνατή προσπάθεια όχι μόνο να
απασχολήσουμε τα παιδιά της
πόλης μας δημιουργικά μέσα από
αθλητικά δρώμενα αλλά να τα ευαισθητοποιήσουμε σε σοβαρά θέματα
που αφορούν το μέλλον του πλανήΤην τελευταία ημέρα ειδικοί σύμ- τη και κατ' επέκταση το μέλλον
βουλοι από το Υπουργείο Περιβάλ- όλων μας. Στο Δήμο Νέας Σμύρνης
λοντος πρόσφεραν στα παιδιά μαθή- βασική μας προτεραιότητα είναι τα
ματα σωστής ανακύκλωσης και τα παιδιά και γι' αυτά κάθε χρόνο

δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό
ώστε να απολαμβάνουν το Καλοκαίρι τους και να δίνουν ευχαρίστως ραντεβού για την επόμενη χρονιά. Καλό Καλοκαίρι σε όλους».
.

το πλαίσιο του Summer Camp του Πανιωνίου, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ
σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Σμύρνης διοργάνωσε στις
01.07.2022 μια δράση για τους μικρούς μας φίλους με σκοπό
την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και βιωματικά εργαστήρια.
Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου των διοργνανωτών:
Οι νέοι μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για πράσινες πρακτικές και τα οφέλη της προστασίας του περιβάλλοντος
μέσα από βιωματικά workshop, διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις!
H δράση ήταν κλειστή για τους μικρούς μας φίλους που
συμμετέχουν στο Summer Camp του Πανιωνίου.
Ο Γιώργος Κρικρής, αντιδήμαρχος καθαριότητας παρευρέθηκε
στη δράση και δήλωσε «Μόνο αν επιμείνουμε σε περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις για όλες τις ηλικίες μπορούμε να
πετύχουμε αλλαγή νοοτροπίας στη διαχείριση αποβλήτων. Είναι
η πιο κρίσιμη στιγμή για τον πλανήτη και οφείλουμε όλοι μαζί να
διακόψουμε τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής».
Παρακάτω παρατίθενται μερικά από τα σχόλια ανατροφοδότησης των παιδιών που συμμετείχαν στη δράση:
«Έμαθα πως και με άχρηστα πράγματα μπορούμε να φτιάξουμε
και χρήσιμα πράγματα, και ότι πλέον μπορούμε να ανακυκλώνουμε και ρούχα!»
«Μου άρεσε γιατί άχρηστα ρούχα που έχουν πεταχτεί μπορούμε
να τα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε καινούρια!»
«Μου φάνηκε πολύ χρήσιμο που κάναμε ένα outfit με ρούχα
που δεν έκαναν σε άλλα παιδιά και ήταν παλιά, και σίγουρα θα το
ξαναέκανα!»
Ευχαριστούμε το Summer Camp του Πανιωνίου για τη φιλοξενία στους χώρους του, καθώς και το Δήμο Νέας Σμύρνης και τον
κύριο Γιώργο Κρικρή, αντιδήμαρχο καθαριότητας που παρευρέθηκε στη δράση.
Τα διαδραστικά εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια
του ευρωπαϊκού προγράμματος "European Early Childhood
Education Movement Experts" με ακρωνύμιο «EECEME» και
αριθμό προγράμματος 622642-EPP-1-2020-1-DE-SPO-SCP.
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