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 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
 

«ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ 
ΜΑΖΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΝΑΤΟΪΚΗ  

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» 
Διαβάστε στην σελίδα 2 

Τώρα, δοκιμάστε κάτι το διαφορετικό  

στον ΛΙΣΓΑΡΑ στην Ελευσίνα  
και  θα δείτε τι θα πει «σκεπαστή» γεύση! Σελίδα 15 

 
 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  
ΣΤΗΝ ΝΕΟΑΚ ΣΤΟ  

ΥΨΟΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 
 

Διαβάστε στην σελίδα 2 

 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 

ΔΕΚΤΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΟΙ 609 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΒΙΛΙΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΝΩ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΕΝΩ  
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΩΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ        Σελίδα 3 

ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  
ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ  
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΦΑΦΑ 
ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Σελ. 14 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΤΟΥ ERASMUS  
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία αλλά και  
με έντονο ενδιαφέρον από πλευράς  

αντικειμένου, η Εβδομάδα Κατάρτισης και Εκπαίδευσης που  
διοργάνωσε ο Δήμος Ελευσίνας σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο της 

πόλεως και την Athens Makerspace            Διαβάστε στην σελίδα 5 

ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
 

«Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ ΕΧΕΙ  

ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΠΛΕΟΝ, ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ»  
Αυτά τόνισε με έμφαση ο Χρήστος Παππούς στο Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 2 Μαρτίου,  ενώ επισήμανε ότι έχει  

ρυθμιστεί πλήρως το χρέος του Δήμου, ενώ ήδη έχουν εξασφαλίσει έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ   Διαβάστε στην σελίδα 11 

 

«ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΆΘΕ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ»  

Αυτό τόνισε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, υπογραμμίζοντας ότι τα πρώτα έργα στην περιοχή άρχισαν Σελίδα 7 

ΔΙΑΧ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

«Η Αττική 
στα πρόθυρα  
μιας τεράστιας  
περιβαλλοντικής 
και υγειονομικής 

κρίσης»  
Διαβάστε στην σελίδα 10 
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Σε έναν απολογισμό των 
τελευταίων δραστηριοτήτων 
του προγράμματος Erasmus 
το 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας 
αναφέρει τα εξής:  
 
«Ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
η Εβδομάδα Κατάρτισης και 
Εκπαίδευσης που οργάνωσε 
ο Δήμος Ελευσίνας στα πλαί-
σια του Erasmus+ Project 
Michelangelo: Ensuring 

School Success & Preventing 
Early School Leaving 
through Fine Arts που συ-
ντονίζει με τη συνεργασία 
των 2 Ελληνικών εταιρικών 
οργανισμών  του 3ου Γυμνα-
σίου Ελευσίνας και της Ath-
ens Makerspace.  
Οι συμμετέχοντες ήταν 26 
άτομα από την Ιταλία και 
την Πορτογαλία που αντι-
προσώπευαν τους εταιρι-

κούς οργανισμούς  Munici-
pality of Siderno, Liceo Ar-
tistico “M.Preti-
A.Frangipane”, Darsana Ter-
anga, Municipality of Bar-
celos, Agrupamento de Esco-
las Barcelos, Mobility 
Friends 
Την πρώτη ημέρα έγινε η 
υποδοχή των αποστολών στο 
χώρο του Δημαρχείου Ελευ-
σίνας και καλωσόρισμα από 

τον Αντιδήμαρχο και εκπρο-
σώπους. Παρουσίαση από 
εκπροσώπους του Δήμου της 
πόλης της Ελευσίνας και 
από το τμήμα Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας του οράματος 
για την πολιτιστική πρωτεύ-
ουσα 2021. Το παλιό και το 
νέο πρόσωπο της πόλης, οι 
προκλήσεις που έρχεται να 
αντιμετωπίσει και η δύναμη 
που αντλεί από την παράδο-

ση και την ιστορία ήταν 
στοιχεία που εντυπωσίασαν 
τους καλεσμένους. 
Ακολούθησε παρουσίαση 
από το 3ο Γυμνάσιο Ελευσί-
νας του εκπαιδευτικού συ-
στήματος της Ελλάδας, των 
στατιστικών που αφορούν 
τη σχολική διαρροή και τέ-
λος την επιρροή της τέχνης 
στην εκπαίδευση.  
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για 
τα προγράμματα εκπαίδευ-
σης που αφορούν στο προ-
σφυγικό.  
Ακολούθησε περίπατος στην 
πόλη με ξενάγηση στα πιο 
σημαντικά σημεία (παλιό 
ελαιουργείο, Αγ. Ζαχαρίας, 
Αρχαιολογικός Χώρος) 
Την Τρίτη έγινε η υποδοχή 
στις 10:00 π.μ. στο 3ο Γυμνά-
σιο Ελευσίνας από το Διευ-
θυντή Παναγιώτη Λιακέα 
και ξενάγηση των καλεσμέ-
νων από τους μαθητές στους 
χώρους του σχολείου ( Αί-
θουσες διδασκαλίας, Εργα-
στήρια, Λαχανόκηπος κλπ. 
Ακολούθησε παρουσίαση 
των πρακτικών που ακολου-
θεί το 3ο Γυμνάσιο Ελευσί-
νας για τη σχολική διαρροή, 
που στηρίζονται μέσα από 
ένα άλλο Erasmus+ Project, 
Art, Technolofy & Sport 
keep me bound to my 
School: http://
artechnology-
sport.weebly.com   

Έγινε παρουσίαση των ιστο-
τόπων του Έργου (website, 
blog, etwinning Platform,) 
και η Πλατφόρμα τελικών 
προϊόντων του Έργου. 
Ακολούθησε ορχηστρικό και 
χορωδιακό από την καθηγή-
τρια μουσικής κ.Φλούδα με 
μαθητές/τριες του σχολείου 
και μια χορευτική παράστα-
ση breakdance  από τους 
Expresion-Έκφραση.  
 

Συνέχεια στην σελίδα 5 

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ERASMUS ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία αλλά και με έντονο ενδιαφέρον από πλευράς αντικειμένου, η Εβδομάδα Κατάρτισης και  

Εκπαίδευσης που διοργάνωσε ο Δ. Ελευσίνας σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο της πόλεως και την Athens Makerspace   
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Απότομη άνοδος  
θερμοκρασίας, Αφρικανική 

σκόνη και σύννεφα  

 

Όπως όλα δείχνουν η εβδομάδα συνεχίζεται με τάση 
προς συννεφιά και ως «καρύκευμα» την πλούσια 
σκόνη που έρχεται από την Αφρικανική ήπειρο και την αφύσικη για την εποχή απότομη εκτίναξη του θερμόμετρου. Σήμερα θα έχουμε συννε-
φιές κατά διαστήματα και μουντάδα με πιθανότητα να πέσει καμιά σταγόνα λάσπης. Η θερμοκρασία από 9 έως 21 βαθμούς.  Αύριο στο ίδιο 

σχεδόν σκηνικό ο καιρός με την θερμοκρασία από 11 έως 22 βαθμούς, με δύο τρείς βαθμούς λιγότερο στην ορεινή Μάνδρα και 
Βίλια.  
Την Πέμπτη ο καιρός τείνει προς την ηλιοφάνεια, αίθριος με ίσως μερικά διαλείμματα από επισκέψεις περαστικών συννέ-
φων και θερμοκρασία από έως 18 με 19 βαθμούς.   

Ο Καιρός  
της Δυτικής Αττικής 

Βρείτε και διαβάστε κάθε μέρα την  Επικαιρότητα στο Facebook: Επικαιρότητα Δυτικής Αττικής 

Συνέχεια από την σελίδα 5  
 
Στη συνέχεια υπήρξε εργαστήριο 
T’Shirt Lab από τους Athens Mak-
erspace όπου ο κάθε φιλοξενούμε-
νος δημιούργησε την προσωπική 
του στάμπα. Το εργαστήριο παρα-
κολούθησαν και μαθητες.τριες της 
Γ ταξης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Μετά το γεύμα ακολούθησε εργα-
στήριο κεραμικής στο https://
amasis-painter.gr/ όπου ο κεραμί-
στας κ.Κατσαράς μύησε τους εταί-
ρους στα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα που υλοποιεί για τους μαθη-
τές. Ο πηλός, τα χρώματα, η παρα-
τήρηση και η συγκέντρωση που 
απαιτεί η δημιουργική ενασχόλη-
ση με την κεραμική τέχνη είναι τα 
πλεονεκτήματα των προγραμμά-
των αυτών.  
Ο κ, Κατσαράς δημιούργησε για 
την επίσκεψη αυτή σχετικό φυλ-
λάδιο που μοιράστηκε στους φιλο-
ξενούμενους με σκοπό την καλύτε-
ρη εμπέδωση της τέχνης στην εκ-
παίδευση και ιδιαίτερα της κερα-
μικής ως μιας Hands on δραστη-
ριότητας. 

Η τέταρτη ημέρα ήταν αφιερωμέ-
νη στην Μουσειακή Εκπαίδευση 
σε ένα από τα διασημότερα μου-
σεία της Ελλάδας: το μουσείου της 
Ακρόπολης. Έρευνες υποστηρί-
ζουν ότι το μουσείο προσφέρεται 
για σφαιρική- διαθεματική προ-
σέγγιση της γνώσης και θεωρούν 
ότι μπορεί να συμβάλει στην ανά-
πτυξη της κριτικής ικανότητας, 
στη δημιουργία του αυριανού ε-
νεργού πολίτη και στην οικοδόμη-
ση της κριτικής του γνώσης. 
Έρευνες που έγιναν στον τομέα 
αυτό παρατήρησαν ότι η συμπερι-
φορά των μαθητών στα μουσεία 
δείχνει ότι ενθαρρύνεται η συμμε-
τοχή ακόμα και των πιο αδύνατων 
μαθητών λόγω απουσίας της πίε-
σης της βαθμολογίας ή της υψηλής 
επίδοσης. Κατά τη διάρκεια της 
ξενάγησης δόθηκε φύλλο εργασίας 
με ερωτήσεις, παιχνίδια, κλπ ως 
ένα δείγμα που μπορεί να προσαρ-
μοστεί και να χρησιμοποιηθεί σε 
όλα τα μουσεία. 
Η Πέμπτη περιελάμβανε εργαστή-
ριο ρομποτικής στο χώρο των Ath-
ens Makerspace όπου όλοι οι εταί-

ροι προγραμμάτισαν τα Κυκλώμα-
τα arduino ώστε με τους ανάλο-
γους αισθητήρες να αποφεύγουν 
εμπόδια. Οι νέες Τεχνολογίες είναι 
ο τομέας που οι μαθητέ.τριες βρί-
σκουν ενδιαφέρον και μπορούν να 
λειτουργήσουν καταλυτικά ως 
κινητήριες δυνάμεις στην ενεργο-
ποίηση τους 
Το απόγευμα υπήρξε επίσκεψη 
στο εμβληματικό κτήριο του Ιδρύ-
ματος Σταύρος Νιάρχος. Μετά την 
ξενάγηση δόθηκε φύλλο εργασίας 
όπου οι εταίροι συνεργάστηκαν 
για να το απαντήσουν. Ακολούθη-
σε συζήτηση στο open space όπου 
όλοι μοιράστηκαν τον προβλημα-
τισμό τους για τα θέματα της εκ-
παίδευσης, αντάλλαξαν πρακτικές 
και ιδέες και διαπίστωσαν ότι 
έχουν κοινό όραμα. 
Στο πιάνο η κ. Φλούδα συνόδεψε 
την υψίφωνο καθηγήτρια του ιτα-
λικού σχολείου που με τη θεϊκή 
φωνή της συγκίνησε όχι μόνο την 
ομάδα του Michelangelo  αλλά και 
όλους τους παρευρισκομένους 
επισκέπτες. 
Η τελευταία ημέρα περιελάμβανε 

επίσκεψη στο 5ο Δημοτικό Σχο-
λείο της Ελευσίνας, όπου έγινε 
υποδειγματική υποδοχή της ομά-
δας από τη διευθύντρια κ. Γιώτα 
Αντωνιάδη και τις εκπαιδευτι-
κούς της.  
Μετά την παρουσίαση του αναλυ-
τικού προγράμματος σπουδών, 
των προγραμμάτων τέχνης στα 
οποία συμμετέχει και βραβεύεται 
το σχολείο είχαμε τη χαρά να α-
κούσουμε από τα ιδια τα παιδιά 
τα τραγούδια τα οποία συνέθεσαν 
οι δασκάλες τους και που από-
σπασαν βραβεία αλλά και την 
συγκίνησή μας. Οι ερωτήσεις από 
τους εταίρους μας ήταν τόσες 
πολλές όσο και το ενδιαφέρον 
τους για αυτό το πραγματικά δυ-
ναμικό σχολείο.  
Η επίσκεψη συνεχίστηκε στο 1ο 
ΕΠΑΛ Ελευσίνας όπου υπήρξε 
αρχικά παρουσίαση του 
Eramsus+ Project το οποίο υλο-
ποιούν στα πλαίσια της πολιτικής 
του σχολείου να αντιμετωπίσει τη 
σχολική διαρροή eras-
musplusteslim.wordpress.com/ από 
τον καθηγητή συντονιστή του 

Σχεδίου κ. Αθανασίου Μιτζιφίρη 
και του Διευθυντή κ. Καπετάνιου. 
Πραγματικά οι πρακτικές του σχε-
δίου εντυπωσίασαν την ομάδα, 
όπως και η ξενάγηση στα εργαστή-
ρια του ΣΕΚ Ελευσίνας από τη 
Διευθύντρια κ. Λιάσκου.  
Αν ο χρόνος δεν πίεζε θα μπορού-
σε η επίσκεψη να διαρκέσει ολό-
κληρη την ημέρα. Η επίσκεψη στα 
σχολεία έκλεισε με την επίσκεψη 
στο 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας όπου παρου-
σιάστηκε το πολύ ενδιαφέρον πρό-
γραμμα της διαμεσολάβησης που 
υλοποιεί το σχολείο με πολύ θετικά 
αποτελέσματα. Με την ξενάγηση 
στη βιβλιοθήκη και στο σχολείο 
έκλεισαν οι επισκέψεις στα σχο-
λεία. Οι δραστηριότητες έκλεισαν 
με την ανταλλαγή δώρων και τη 
διανομή των πιστοποιητικών πα-
ρακολούθησης». 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ERASMUS ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία αλλά και με έντονο ενδιαφέρον , η Εβδομάδα Κατάρτισης και Εκπαίδευσης που  
διοργάνωσε ο Δήμος Ελευσίνας σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο της πόλεως και την Athens Makerspace   


