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σνάντηση τοσ Γημάρτοσ με τοσς μαθητές τoσ 1οσ Γσμνασίοσ Βριλησσίων  

στο πλαίσιο της εκστρατείας Ecomobility 2017 

Απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηώλ αιιά θαη ζπδήηεζε γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηνπο ηξόπνπο βειηίσζεο ηεο κεηαθίλεζεο πεδώλ, ΑΜΔΑ, πνδειαηώλ αιιά θαη νρεκάησλ εληόο ηεο 

πόιεο ησλ Βξηιεζζίσλ, πεξηιάκβαλε  ε ζπλέληεπμε πνπ παξαρώξεζε ν Γήκαξρνο Ξελνθώλ 

Μαληαηνγηάλλεο ζηε καζεηηθή νκάδα «Ecomobility» ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Βξηιεζζίσλ, 

ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ νκώλπκε εθζηξαηεία. 

Σηε ζπλάληεζε παξαβξέζεθαλ ε Αληηδήκαξρνο Παηδείαο θαη Δζεινληηζκνύ θ. Σ. Χαληδάξα θαη ν 

Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ θ. Κ. Βαθεηάδεο. 

Σην πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο Ecomobility, πνπ αθνξά ηελ πξνώζεζε  ηεο νηθνινγηθήο θαη 

αλεκπόδηζηεο κεηαθίλεζεο εληόο ησλ πόιεσλ, νη καζεηέο εξεπλνύλ θαη θαηαγξάθνπλ πξνβιήκαηα 

ζηελ απξόζθνπηε πξόζβαζε ζε όιεο ηηο δνκέο ηνπ Γήκνπ θαη αλάγθεο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο 

δσήο ησλ θαηνίθσλ, κε ηδηαίηεξν βάξνο  ζην ζέκα ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ ζε ό,ηη 

αθνξά ηα νηθνινγηθά κέζα κεηαθίλεζεο κέζα ζηελ πόιε αιιά θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκνηηθήο 

ζπγθνηλσλίαο. 

Ο Γήκαξρνο αλέιπζε ζηα παηδηά ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο Γηνίθεζεο ζηελ πηνζέηεζε λέσλ 

πξαθηηθώλ ζηα ζέκαηα απηά θαη ηόληζε όηη νη αιιαγέο απαηηνύλ ζρεδηαζκό ζε βάζνο ρξόλνπ θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ δεκνηώλ ζε ζέκαηα νδηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη επηινγήο κέζσλ κεηαθίλεζεο. 

Σηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο νη καζεηέο δεζκεύηεθαλ όηη ζα θαηαζέζνπλ ζύληνκα  ζην Γήκαξρν 

ηηο πξνηάζεηο ηνπο, κε πξνηεηλόκελεο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ εληόπηζαλ, ελώ κνηξάζηεθαλ 

καδί ηνπ ζθέςεηο γηα ηελ πόιε ηνπο. 

Ο θ. Μαληαηνγηάλλεο ζπλεράξε ηνπο καζεηέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθζηξαηεία θαη ηνπο 

ελζάξξπλε λα αλαπηύμνπλ δξάζεηο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο 

εθζηξαηείαο θαη, κέζσ απηήο, ζε θαιύηεξε πνηόηεηα ηεο δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζηελ πόιε. 

Γεζκεύηεθε, δε, όηη ζα ηνπο θαιέζεη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζνπλ ην 

Σώκα γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλάο ηνπο. 

Τνπο καζεηέο ζπλόδεςε ζηε ζπλάληεζε ε θαζεγήηξηα θαη ππεύζπλε ηεο δξάζεο θ. Αγγειηθή 

Αλαζηαζάηνπ. 



Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ πξνβιεκάησλ ζα παξνπζηάζνπλ νη καζεηέο ζην πιαίζην ησλ 

εθδειώζεσλ ηεο εθζηξαηείαο Ecomobility, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην Φεβξνπάξην. 

 

 


