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Μ
ε απόφαση ∆ηµάρχου ορίζονται οι παρα-
κάτω ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ως Αντιδή-
µαρχοι του ∆ήµου Νέας Σµύρνης εντός της

τρέχουσας δηµοτικής περιόδου για τους εξής το-
µείς ευθύνης και αρµοδιοτήτων τους:

1. Πολύδωρος Συρίγος:
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών

Μεταβιβάζονται οι αρµοδιότη-
τες για τα θέµατα ευθύνης των
Οικονοµικών Υπηρεσιών και ει-
δικότερα του Προ�πολογισµού,
των Προµηθειών, των Προσό-
δων, των ∆ηµοπρασιών και του
Ταµείου. Επίσης, µεταβιβάζεται
η αρµοδιότητα για την υπογραφή
των εγγράφων που αφορούν
στα παραπάνω θέµατα.
Επιπρόσθετα, µεταβιβάζεται η
αρµοδιότητα για την υπογραφή
των εγγράφων που αφορούν

στον προγραµµατισµό, την καθιέρωση, την έγ-
κριση, την καταβολή αποζηµίωσης, των βεβαι-
ώσεων, των αποφάσεων, των ενταλµάτων κ.ά.
σχετικά µε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλ-
λήλων του ∆ήµου.

2. Γεώργιος Βολίκας:
Αντιδήµαρχος Πολιτικής 
Προστασίας

Μεταβιβάζονται οι αρµοδιότη-
τες για τα θέµατα που αφορούν
στην Πολιτική Προστασία για
την πόλη, τη µέριµνα για τις µε-
λέτες αυτής και τη συµµετοχή
στα αρµόδια όργανα. Επίσης,
µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα για
την υπογραφή των εγγράφων
που αφορούν στα παραπάνω
θέµατα.

3. Οδυσσέας Νασιµπιάν:
Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Μεταβιβάζονται οι αρµοδιότη-
τες για την εποπτεία των υπη-
ρεσιών που αφορούν στην ορ-
γάνωση, διοίκηση, µελέτη και
προγραµµατισµό για τα θέµατα
της Αποκοµιδής των Απορριµ-
µάτων και των Ανακυκλώσιµων
Υλικών, και τη ∆ιαχείριση και
Συντήρηση των Οχηµάτων και
του Μηχανολογικού Εξοπλισµού.
Επιπρόσθετα, µεταβιβάζεται η
αρµοδιότητα για την υπογραφή
των εγγράφων που αφορούν

στα παραπάνω θέµατα.
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Ορίσθηκαν οι νέοι Αντιδήµαρχοι & Εντεταλµένοι 
του ∆ήµου Νέας Σµύρνης

4. ∆ιονύσιος Κονιδάρης:
Αντιδήµαρχος Αθλητισµού, 
Παιδικών Χαρών & Καταστηµάτων
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος

Μεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες για την
εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν
στην Αθλητική Πολιτική, τις Αθλητικές
Υποδοµές, τα Προγράµµατα Αθλητικής
Ανάπτυξης και την υλοποίηση των συ-
ναφών δράσεων του ∆ήµου. Επίσης, µε-
ταβιβάζονται αρµοδιότητες για τα θέµατα
των Παιδικών Χαρών της Πόλης, και του
Ελέγχου των Καταστηµάτων Υγειονοµι-
κού Ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα, µε-
ταβιβάζεται η αρµοδιότητα για την υπο-
γραφή των εγγράφων που αφορούν στα
παραπάνω θέµατα.

5. Αλέξανδρος Ζαβός:
Αντιδήµαρχος Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και Τεχνικών 
Υπηρεσιών

Μεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες για τα θέ-
µατα ευθύνης του Τµήµατος Μηχανο-
γράφησης, την παροχή υπηρεσιών ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης προς τους δη-
µότες και την αξιολόγηση των αποτελε-
σµάτων αυτής. Επίσης, µεταβιβάζονται
οι αρµοδιότητες για τα θέµατα ευθύνης
των Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν
στα τεχνικά έργα, τον µηχανολογικό εξο-
πλισµό και το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού των
οδών και των κοινόχρηστων χώρων. Επι-
πρόσθετα, µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα
για τη µέριµνα της επίλυσης των θεµά-

των που αφορούν στην Πολεοδοµία όπως και στα µε-
γάλα έργα της πόλης και της χρηµατοδότησης αυτών
και η αρµοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που
αφορούν στα παραπάνω θέµατα.

6. Παναγιώτης Γιατζίδης:
Αντιδήµαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής, Υγείας 
και Αλληλεγγύης
Μεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες για τα θέµατα ευθύνης

των υπηρεσιών που αφορούν στην ορ-
γάνωση και διοίκηση της Κοινωνικής Πο-
λιτικής του ∆ήµου, των κοινωνικών δο-
µών και των  συναφών δράσεων κοινω-
νικής πολιτικής και αλληλεγγύης, όπως
και των θεµάτων που αφορούν στην προ-
αγωγή της υγείας των πολιτών περι-
λαµβανοµένου του ΚΕΠ Υγείας και της
συµµετοχής της πόλης στο Εθνικό ∆ια-
δηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών πόλεων – Προ-
αγωγής Υγείας (Ε∆∆ΥΠΠΥ). Επιπρό-
σθετα,µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα για την
υπογραφή των εγγράφων που αφορούν

στα παραπάνω θέµατα.

7. ∆ηµήτριος Οικονόµου:
Αντιδήµαρχος ∆ια Βίου Μάθησης 
& Παιδείας

Μεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες για την
εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν
στην οργάνωση, διοίκηση, µελέτη και
προγραµµατισµό για τα θέµατα και τα
Προγράµµατα της ∆ια Βίου Μάθησης
που υλοποιούνται από τον ∆ήµο, των
θεµάτων της Σχολικής Παιδείας και της
υποστήριξης των Σχολικών Επιτροπών,
όπως και της µέριµνας για τα θέµατα
των Σχολικών Υποδοµών. Επιπρόσθετα,
µεταβιβάζονται αρµοδιότητες για την
υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ράσεις

Παιδείας, όπως και την εποπτεία για τα θέµατα που αφο-
ρούν την περιοχή της Άνω Νέας Σµύρνης. Επίσης, µε-
ταβιβάζονται οι αρµοδιότητες για την εποπτεία των
Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ∆ΑΠ) και την
παρακολούθηση της χρηµατοδότησής τους και την ορ-
γάνωση και λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
Επιπρόσθετα, µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα για την
υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω
θέµατα.

8. Ιωάννης ∆ηµάκης:
Αντιδήµαρχος Καθηµερινότητας και
Προστασίας του Πολίτη

Μεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες για τα
θέµατα ευθύνης των υπηρεσιών που
αφορούν στη διαχείριση των θεµάτων
των λα�κών αγορών και των θεµάτων
που αφορούν στην προστασία του πο-
λίτη στην πόλη και της φύλαξης των
κοινόχρηστων χώρων. Επιπρόσθετα,
ανατίθεται η εποπτεία για την κατα-
γραφή και τη µέριµνα της επίλυσης των
θεµάτων που αφορούν στην καθηµερι-
νότητα του πολίτη, όπως και η επικοι-
νωνία µε τα Εκκλησιαστικά Συµβούλια
των Ναών της πόλης. Επιπρόσθετα,
µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα για την

υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω
θέµατα. Εκ των ανωτέρω Αντιδηµάρχων οι έξι (6) λαµ-
βάνουν αντιµισθία ενώ οι δύο ο κ. ∆ηµήτριος Οικονό-
µου και ο κ. Ιωάννης ∆ηµάκης είναι άµισθοι, σύµφωνα
µε τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν
µπορούν να εκλεγούν ή να είναι µέλη του προεδρείου
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η θητεία των Αντιδηµάρχων ορίζεται έως και 31-8-
2023.

Οι Εντεταλµένοι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Με απόφαση ∆ηµάρχου ορίστηκαν Εντε-
ταλµένοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι συγκεκρι-
µένων αρµοδιοτήτων:

1. κ. Πέτρο Κουκά: Εντεταλµένο ∆ηµοτικό
Σύµβουλο Αστικού Πρασίνου

Ανατίθεται η εποπτεία της υπηρεσίας που µεριµνά και
φροντίζει για το Αστικό Πράσινο της Πόλης περιλαµ-
βανοµένου του πρασίνου στους κοινόχρηστους χώ-
ρους και ειδικότερα στις πλατείες και στα διαζώµατα,
καθώς επίσης και για τον αστικό εξοπλισµό, που είναι
εγκατεστηµένος στους χώρους αυτούς.

2. κ. Γεώργιο Κρικρή: Εντεταλµένο ∆ηµοτικό
Σύµβουλο Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονοµίας

Ανατίθεται η εποπτεία και η διαχείριση των θεµάτων που
αφορούν στη ∆ηµοτική Συγκοινωνία, και ευρύτερα των
θεµάτων και των ενεργειών που αφορούν στην Κλιµα-
τική Αλλαγή, το Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας και
Κλίµατος, όπως και των ζητηµάτων που αφορούν στην
Αειφόρο Ανάπτυξη του ∆ήµου.

3. κ. Παναγιώτη Τσιάπη: Εντεταλµένο ∆ηµοτικό
Σύµβουλο Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας 
και ∆ηµοτικής Περιουσίας

Ανατίθεται η εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν
στην Ανάπτυξη της Επιχειρηµατικότητας στον ∆ήµο µας,
η συνεργασία µε τον Εµπορικό Σύλλογο και κάθε άλλο
Φορέα Επιχειρηµατικό, όπως και η παρακολούθηση της
υλοποίησης του έργου OPEN MALL στην Νέα Σµύρνη και
η συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο Νέων Επιχει-
ρηµατιών. Επιπρόσθετα, του ανατίθεται η εποπτεία της
υπηρεσίας για τα θέµατα της ∆ηµοτικής Περιουσίας και
η συνεργασία του ∆ήµου µε το Ιωσηφόγλειο Ίδρυµα.
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Zητούνται εθελοντές καθηγητές, όλων των ειδικοτήτων, για
να διδάξουν το σχολικό έτος 2022-23 στο Κοινωνικό Φροντι-
στήριο του ∆ήµου Νέας Σµύρνης σε µαθητές Γυµνασίου και Λυ-
κείου. Οι εθελοντές καθηγητές, µε τη διδασκαλία τους ένα
µόνο απόγευµα την εβδοµάδα, σε ολιγοµελή τµήµατα, θα προ-
σφέρουν κοινωνικό έργο και θα έχουν στη διάθεση τους βεβαίωση
προ�πηρεσίας και συστατικές επιστολές από το Γραφείο Παι-

δείας του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.
Οι εγγραφές πραγµατοποιούνται από 15-23/9/2022, στα Γρα-
φεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, Κοραή 20, και ώρες 16:00
– 19:00.
Αιτήσεις και κατάθεση βιογραφικών γίνονται ηλεκτρονικά στο
email: kfdns@neasmyrni.gr. 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2132025983 και 833

Ο
∆ήµος Παλαιού Φαλήρου µε ανακοίνωση του, µας

ενηµερώνει για τον ορισµό των Αντιδηµάρχων,
που αποφάσισε ο ∆ήµαρχος Γιάννης Φωστηρό-

πουλος. Επί της ουσίας πρόκειται για ανανέωση της θη-
τείας των Αντιδηµάρχων, οι οποίοι συνεχίζουν στους το-

µείς που είχαν µέχρι και το τέλος της θητείας τους
31/12/2023.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Ορισµός Αντιδηµάρχων ∆ήµου Παλιού Φαλήρου 
ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟ
Με απόφαση του ∆ηµάρχου Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρό-
πουλου, από τις 2/9/2022, έχει ορισθεί  έµµισθος  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡ-
ΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ για την περίοδο 2/9/2022 έως 31/12/2023  ο  κ. ΑΛΕ-
ΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, µε τις εξής αρµοδιότητες:
α. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών πλην του τµήµατος Παιδείας και
Κοινωνικής Αρωγής
β. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
γ. ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων πλην του τµήµατος ∆ηµοτικού Νε-
κροταφείου.
δ. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαι-
ωτικών πράξεων για την τέλεσή τους.
Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ότι όταν ο ∆ήµαρχος Γιάννης Φω-
στηρόπουλος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, τα κα-
θήκοντα ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ , ως
αναπληρωτής του.
Επίσης µε απόφαση του ∆ηµάρχου Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φω-
στηρόπουλου, ορίζονται ως Αντιδήµαρχοι µε θητεία από 9-9-2022
έως 31-12-2023, οι παρακάτω δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας
καθώς και οι αρµοδιότητες τους:

1. Έµµισθος ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
α. Αρµοδιότητες Τµήµατος Παιδείας, ∆ια βίου µάθησης και Σχολικού 
Αθλητισµού, πλην των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών και των Κ.Α.Π.Η. 
β. Εποπτεία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Συσσιτίου. 
γ. Εποπτεία των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ∆ΑΠ). 
δ. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαι-
ωτικών πράξεων για την τέλεσή τους.

2. Έµµισθος ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ: 
κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ
α. Εποπτεία Κέντρου Κοινότητας, Κέντρου άνοιας και τις υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας.
β. Εποπτεία και συντονισµό των ∆ηµοτικών Ιατρείων, των δοµών 
υγείας και προγραµµάτων υγείας.
γ. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαι-
ωτικών πράξεων για την τέλεσή τους.

3.Έµµισθος ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ
α. Αρµοδιότητες ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, πλην της υπηρεσίας 
Πολιτικής Προστασίας.
β. Οδική ασφάλεια δηµοτικού δικτύου.
γ. Οργάνωση, εποπτεία και συντονισµό των εκδροµικών εκδηλώ-
σεων που αφορούν στα Κ.Α.Π.Η.
δ. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαι-

ωτικών πράξεων για την τέλεσή τους.

4. Έµµισθος ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ: κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ 
α. Αρµοδιότητες ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου –
Φροντίδα αδέσποτων ζώων.
β. Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
γ. ∆ιαχείριση και περισυλλογή εγκαταλελειµµέ-
νων οχηµάτων.
δ. Εποπτεία εργασιών καθαρισµού- απολύµανσης 
κατοικιών, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
ε. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών
και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή
τους.

5. Έµµισθος ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΗΣ:  κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΕΛΛΟΣ
α. Αρµοδιότητες ∆/νσης Καθαριότητας, πλην της υπη-
ρεσίας διαχείρισης και περισυλλογής εγκαταλελειµµένων 
οχηµάτων.
β. Εποπτεία ηλεκτροφωτισµού, στόλου οχηµάτων και µηχανηµάτων. 
γ.Εποπτεία για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών. 
δ. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαι-
ωτικών πράξεων για την τέλεσή τους.

6. Άµισθος ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ

ΜΕΤΩΠΟΥ: κα ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
α. Εποπτεία, συντονισµό και εκπόνηση σχεδίων της δρά-

σης «Τουρισµός και Ναυτιλία & ανάπτυξης του παρα-
λιακού µετώπου».

β. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και
σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή
τους.

7. Άµισθος ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑ-
ΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙ-
ΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑ.ΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, Κ.Ε.Π ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞ/ΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡ∆ΑΒΕΛΛΑΣ
α. Εποπτεία σε θέµατα παρακολούθησης και υλοποί-

ησης ευρωπα�κών προγραµµάτων.
β. Αρµοδιότητες ∆/νσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
γ. Εποπτεία και συντονισµό της δράσης «ανάπτυξη ψηφιακής πο-
λιτικής».
δ. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαι-
ωτικών πράξεων για την τέλεσή τους.

Ανανεώθηκε η θητεία των Αντιδηµάρχων 
του Παλαιού Φαλήρου µέχρι 31/12/2023

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ:

Ζητούνται εθελοντές καθηγητές για το Κοινωνικό Φροντιστήριο
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∆ήµος Νέας Σµύρνης: «Συνδράµουµε 
στον εθνικό στόχο εξοικονόµησης
ενέργειας χωρίς στερήσεις και µε µέτρο» 
Μ

ε ανακοίνωση του ο ∆ήµος της Νέας
Σµύρνης απάντησε σε όσα ακούστηκαν
και γράφτηκαν τις προηγούµενες ηµέρες

σχετικά µε µία επιστολή που έστειλε ζητώντας
από τη σχολική κοινότητα να επιδείξει σύνεση και
να προσπαθήσει, όσο αυτό είναι δυνατό, να κά-
νει οικονοµία στην κατανάλωση ρεύµατος και φυ-
σικού αερίου, λόγω της ενεργειακής κρίσης που
είναι σε εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Ο ∆ήµος Νέας
Σµύρνης από την πρώτη στιγµή στάθηκε αρωγός
στον Εθνικό στόχο µείωσης της ενέργειας. Με
προγραµµατισµό και σύνεση, θα συνδράµει στο
σκοπό, χωρίς να αφήσει κανέναν χώρο και ειδικά
αυτόν των σχολείων, χωρίς θέρµανση. Ήδη ο µη-
χανισµός του ∆ήµου είναι σε απόλυτη ετοιµότητα
ώστε να επιτύχει εξοικονόµηση ενέργειας χωρίς
να διαταράξει την εκπαιδευτική και πολιτειακή
αρµονία. 

Ο περιορισµός της ενεργειακής κατανάλωσης εί-
ναι επιβεβληµένος και θα πραγµατοποιηθεί µε
σχέδιο και σύνεση. Όπου παρατηρούνται αλόγι-
στες σπατάλες ο ∆ήµος θα παρεµβαίνει ώστε να
τις περιορίζει πάντα στο πλαίσιο των αρµοδιοτή-
των του. Παράλληλα, µε συνετή διαχείριση των
οικονοµικών διαθεσίµων του ∆ήµου, θα εξασφα-
λιστεί η διαρκής τροφοδότηση των σχολικών µο-
νάδων µε θέρµανση όπως και όλων των δηµοτι-
κών κτιρίων της κυριότητάς του. 
Βασικός στόχος του ∆ήµου είναι να ενεργήσει
σε δυο παράλληλα πεδία. α) Της εξοικονόµησης
ενέργειας και β) της εξεύρεσης κάθε πιθανής
χρηµατοδοτικής ευκαιρίας προκειµένου να ανα-
βαθµίσει ενεργειακά τον ∆ήµο. 
Σε αυτή την προσπάθεια η ∆ηµοτική Αρχή χρει-
άζεται την συνδροµή των πολιτών που όλα αυτά
τα δύσκολα χρόνια έχουν αποδείξει πως στέκον-

ται αρωγοί στα προβλήµατα και τις προκλήσεις
του µέλλοντος. Χωρίς τους πολίτες τίποτα δεν
είναι εφικτό. Χωρίς τους πολίτες τίποτα δεν θα είχε
επιτευχθεί. 
Ο ∆ήµος της Νέας Σµύρνης και ο προσωπικά ο ∆ή-
µαρχος Σταύρος Τζουλάκης, θα κάνουν ότι είναι
δυνατό ώστε να ξεπεραστεί η ενεργειακή κρίση
χωρίς να επιβαρυνθούν οι πολίτες. Οι περιορι-
σµένοι προς διάθεση πόροι, θα διατεθούν µε γνώ-
µονα τις πραγµατικές ανάγκες ενώ θα είναι συ-
νεχής η διεκδίκηση περισσότερων πόρων από
την Πολιτεία προς αντιµετώπιση του ενεργειακού
κόστους. 
Ο ∆ήµος της Νέας Σµύρνης αντιδρώντας άµεσα
στην ανάγκη εξοικονόµησης ενέργειας απέστειλε
επιστολή προς τους διευθυντές των σχολικών
µονάδων ζητώντας συνετή χρήση της θέρµαν-
σης, µε σκοπό να επιτευχθεί η εξοικονόµηση αλλά
και παράλληλα να διατηρεί τα σχολεία ζεστά. Όν-
τας από τους πρώτους ∆ήµους που το έπραξαν
και µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους
∆ηµότες, επιδιώκει την διάρκεια στη θέρµανση
των σχολείων και όχι την ένταση. Χωρίς επιπλέον
πόρους από την Πολιτεία για την αντιµετώπιση
του ενεργειακού κόστους, και τα δυο µαζί θα ήταν
αδύνατον να επιτευχθούν χωρίς ο ∆ήµος να οφεί-
λει χρήµατα σε προµηθευτές ενέργειας κάτι που
θα έπληττε το κύρος και θα διακύβευε το µέλλον
του ∆ήµου. 
Η ενέργεια του ∆ήµου µε την επιστολή που έστειλε
στα σχολεία, αποτέλεσε σηµείο αναφοράς σε µε-
γάλα µέσα ενηµέρωσης της χώρας µας που πι-
θανόν διέκριναν πολιτικό θάρρος στην απόφαση
αυτή». 

Πολύδωρος Συρίγος: 
∆ίνουµε τη δική µας µάχη 
µε σύνεση και χωρίς στερήσεις

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και Πρόεδρος της
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου
Νέας Σµύρνης Πολύδωρος Συρίγος έδωσε τις
δικές του απαντήσεις για το θέµα της θέρµαν-
σης των σχολείων της πόλης µας, µέσω της τη-
λεόρασης του ΣΚΑΙ. Καλεσµένος στην εκποµπή
«Σήµερα» και τους δηµοσιογράφους ∆ηµήτρη
Οικονόµου, Άκη Παυλόπουλο και Ντόρα Κου-
τροκόη, επεσήµανε πως κάθε ∆ήµος καλείται,
εν µέσω ενεργειακής κρίσης, να δώσει τη δική
του µάχη ευαισθητοποιώντας πρωτίστως τους
πολίτες.
«Βασικός πυλώνας τόσο στην ενηµέρωση όσο
και στη δράση είναι τα σαράντα σχολεία της πό-
λης µας» δήλωσε ο κ. Συρίγος και συνέχισε
«Τα παιδιά οφείλουν να ενηµερωθούν για τους
τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας. Η θέρ-
µανση στα σχολεία δεν µπορεί να κοπεί. Μπο-
ρεί όµως να περιοριστεί στις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες. 
Επιπλέον µελετάται η αξιοποίηση πόρων για
την ενεργειακή αναβάθµιση των σχολικών κτι-
ρίων όπως και η εγκατάσταση φωτοβολτα�κών
πάνελ στις ταράτσες τους. Η πολιτεία οφείλει
να σταθεί δίπλα στους ∆ήµους χρηµατοδοτών-
τας τους για την κάλυψη των υπέρογκων ανατι-
µήσεων ώστε να µην πληρώσουν οι συνδηµότες
µας το κόστος µόνοι τους. Με σύνεση, χωρίς
υπερβολές και στερήσεις θα κερδίσουµε και
αυτό το στοίχηµα».

Οδός Νέας Σµύρνης στο
Γερεβάν της Αρµενίας 
Άλλη µια κίνηση αλληλεγγύης και ένδειξης σεβασµού
στους πρόσφυγες - θύµατα των οθωµανικών στρατευ-
µάτων από τους αδερφούς µας Αρµένιους: Η Αρµενία,
τιµώντας την επέτειο των 100 χρόνων από την κατα-
στροφή της Σµύρνης και µετά από απόφαση του ∆ή-
µου του Γερεβάν, πραγµατοποίησε την τελετή ονοµα-
τοδοσίας ενός δρόµου στο Noubarshen σε οδό Νέας
Σµύρνης. 
Αρµένιοι και Έλληνες, ακολουθώντας το χρέος τιµής στη
µνήµη όλων όσοι επέζησαν από την γενοκτονία και πή-
ραν το δρόµο της προσφυγιάς, κρατούν άσβεστη τη
φλόγα της µνήµης, διατηρώντας αναλλοίωτη την ιστο-
ρία, τις παραδόσεις και τον πολιτισµό των προγόνων µας.

Επίσκεψη Ισραηλινών φοιτητών 
στη Νέα Σµύρνη
Την Πέµπτη 15 Σεπτεµβρίου πραγµατοποι-
ήθηκε επίσκεψη στη Νέα Σµύρνη φοιτητών του
τµήµατος αρχιτεκτονικής τοπίου του Technion-
Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Ισραήλ, oι οποίοι
συνοδεύονταν από την καθηγήτρια αρχιτεκτο-
νικής τοπίου κα Revital Shoshany.  Η περιή-
γηση πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του
Αντιδηµάρχου Πρασίνου Πέτρου Κουκά σε συνεργασία µε την Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κλαίρη
∆εληγιάννη και την Προ�σταµένη του τµήµατος πρασίνου Ελένη Νατίωτη. Στην περιήγηση παραβρέθηκε και ο
Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου µας Μιχάλης Χρηστάκης.  Οι φοιτητές περιηγήθηκαν στους χώρους πρασί-
νου της πόλης µας, ξεκινώντας από την πλατεία Χρυσοστόµου Σµύρνης και την Εστία, περπάτησαν στην κεν-
τρική πλατεία, την πλατεία Καρύλλου και το Άλσος. Οι φοιτητές εντυπωσιάστηκαν από την διαχείριση των εξω-
τερικών χώρων και τους χαρακτήρισαν εξαιρετικά φιλικούς για τον επισκέπτη.

ΑΛΜΑ: Πανελλήνιος
Σύλλογος 
Προσαρµοσµένων
∆ραστηριοτήτων 
Εγκαίνια Κέντρου Ηµέρας Παιδιών 
µε Αυτισµό και ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές
∆ιαταραχές

Η
Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη εγκαινίασε
το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Εφήβων
και Ενηλίκων µε ∆ιαταραχές Αυτιστικού Φά-

σµατος στη Νέα Σµύρνη. Το Κέντρο, που δηµι-
ουργήθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προ-
σαρµοσµένων ∆ραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» και χρη-
µατοδοτήθηκε από τον τακτικό προ�πολογισµό για
την Ψυχική Υγεία, αποτελεί την επέκταση του Κέν-
τρου Ηµερήσιας Φροντίδας για µωρά και παιδιά,
που λειτουργεί στο Παλαιό Φάληρο. Θα παρέχει
ηµερήσια θεραπευτική παρέµβαση και προεπαγ-
γελµατική κατάρτιση, καθώς και ψυχοκοινωνική
αποκατάσταση σε 30 έφηβους και ενήλικες άνω
των 15 ετών, ενώ θα λειτουργεί και ως συµβου-
λευτικός σταθµός στήριξης της οικογένειας. Στα
εγκαίνια παραβρέθηκαν η βουλευτής Άννα Καρα-
µανλή, η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Νέας Σµύρνης Κλαίρη ∆εληγιάννη, ο δήµαρχος
Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος, ο Αν-
τιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Νότης Γιατζίδης,
η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρ-
µοσµένων ∆ραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» Κατερίνα Γιαν-
νακοπούλου και ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Φο-
ρέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχι-
κής Υγείας "ΑΡΓΩ"  Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, κα-
θώς και γονείς και έφηβοι, που θα φιλοξενούνται
στο Κέντρο Ηµέρας.



Μ
ε µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε
η συµµετοχή του ∆ήµου Νέας
Σµύρνης, µε δικό του περίπτερο,

στην 86η ∆ΕΘ που έκλεισε τις πύλες της
την Κυριακή 18 Σεπτεµβρίου. 
Η προσέλευση και το ενδιαφέρον του κοι-
νού ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και ήταν
µια πραγµατική επιβράβευση, καθώς ο
∆ήµος Νέας Σµύρνης συµµετέχει για
πρώτη φορά στην ιστορία του µε δικό του
περίπτερο στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης. 

Η συµµετοχή του Πολιτιστικού Οργανι-
σµού που εκπροσώπησε τον ∆ήµο Νέας
πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή την επέ-
τειο των 100 χρόνων από την Μικρασια-
τική Καταστροφή και αποτέλεσε  ιδιαί-
τερη τιµή, καθώς η πόλη της Νέας Σµύρ-
νης  είναι η φυσική συνέχεια της Σµύρνης,
πόλης-συµβόλου για τον απανταχού Ελ-
ληνισµό.  ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
το περίπτερο  του Πολιτιστικού Οργανισµού
ήταν το πρώτο περίπτερο που άνοιξε την
έκθεση και υποδέχθηκε σηµαντικούς επι-
σκέπτες, τον πρωθυπουργό,  αλλά και
βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσµα,
καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες επι-
σκέπτες της σπουδαίας αυτής διεθνούς
έκθεσης  που φέτος  είχε ως τιµώµενη
χώρα τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. 
Το ∆Σ της ∆ΕΘ, θέλοντας να αποτίσει τη
δέουσα τιµή στη µνήµη των 100 χρόνων
από τη Μικρασιατική Καταστροφή, ανέ-
θεσε στον ∆ήµο Νέας Σµύρνης να ανοί-
ξει τη φετινή 86η διοργάνωση, λαµβά-
νοντας υπόψη τον ισχυρό συµβολισµό που
φέρει.
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Πολι-

τιστικού Οργανισµού του ∆ήµου Νέας
Σµύρνης, Βαγγέλης Χατζατουριάν, «η
πόλη µας όφειλε τη φετινή συµβολική
χρονιά της επετείου των 100 χρόνων από
την Μικρασιατική Καταστροφή, να αντα-
ποκριθεί επάξια στον συµβολισµό που
φέρει ως συνέχεια της Σµύρνης, µια πό-
λης που αποτελεί πραγµατικό σύµβολο
ιστορίας, µνήµης και πολιτισµού για εµάς
τους Έλληνες.  Γι’ αυτό ήταν µια πραγ-
µατική πρόκληση η συµµετοχή µας σε µια
τέτοιου µεγέθους  και βεληνεκούς διεθνή
έκθεση και είµαι ιδιαίτερα υπερήφανος
που υπήρξε τέτοια ανταπόκριση από το
κοινό».
Να σηµειωθεί ότι το περίπτερο  επιχείρησε
µια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία της
Σµύρνης από την αρχαιότητα µέχρι την
Καταστροφή, παρουσιάζοντας ένα χρο-
νολόγιο µε τους βασικούς σταθµούς της
πόλης και των ανθρώπων της, τους βα-
σικούς πυλώνες της πόλης, την Αγία Φω-
τεινή, τον Πανιώνιο και την Ευαγγελική
Σχολή, παρουσιάζοντας µοναδικές φω-
τογραφίες και τεκµήρια από το Ψηφιακό
Μουσείο Νέας Σµύρνης, ενώ παρουσιά-
ζει επίσης υλικό από τη ζωή, την καθη-

µερινότητα και τα επαγγέλµατα της Σµύρ-
νης, ολοκληρώνοντας την φωτογραφική πε-
ριήγηση µε δύο ενδιαφέροντα διαγράµµατα
µε τα στρατιωτικά και πολιτικά γεγονότα
που οδήγησαν στην Καταστροφή του 1922. 

Στο περίπτερο παρουσιάστηκε επίσης
υλικό από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
του ∆ήµου µας που αφορούν  τη Σµύρνη
και τις εκδηλώσεις µνήµης που έχουν
παρουσιαστεί κατά καιρούς στη Νέα

Σµύρνη, ενώ διανεµήθηκαν έντυπα του
Πολιτιστικού Οργανισµού, αλλά και ένας
συνοπτικός οδηγός για το Ψηφιακό Μου-
σείο Νέας Σµύρνης, που δηµιουργήθηκε
ειδικά για την 86η ∆ΕΘ.  
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Ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης 
στη ∆ιεθνή  Έκθεση Θεσσαλονίκης 
Τεράστια η προσέλευση του κοινού στο περίπτερο του Πολιτιστικού Οργανισµού στην 86η ∆ΕΘ

Με αφορµή 
την επέτειο 
των 100 χρόνων 
από την Καταστροφή
της Σµύρνης 
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Η
σηµαντική εκδήλωση για τα Άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, η 5η Επίδειξη Μόδας AMEA που
διοργάνωσε το Σωµατείο ∆ΥΑΜΕΑ («∆εν υπάρ-

χουν άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες, υπάρχουν µόνο
άνθρωποι»), υπό την αιγίδα του ∆ήµου Παλαιού Φα-
λήρου και την αµέριστη στήριξη του ∆ηµάρχου Γιάννη
Φωστηρόπουλου, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επι-
τυχία και προσέλευση κόσµου, στο Κλειστό Γυµνα-
στήριο «Σοφία Μπεφόν» του Παλαιού Φαλήρου.
Μέσα από την επίδειξη, δόθηκε ένα πολύ ισχυρό
και ελπιδοφόρο µήνυµα κατάργησης των στερεοτύ-
πων και των διακρίσεων καθώς όλοι οι άνθρωποι
µπορούν να αισθάνονται όµορφοι, να αναδεικνύουν
την µοναδικότητά τους και να αποδέχονται κάθε
πτυχή του εαυτού τους.
Πρόκειται για ένα µήνυµα που είναι σηµαντικό να
αναδειχθεί, και που ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου µε
την 5η Επίδειξη Μόδας ΑΜΕΑ έστειλε από το Κλει-
στό Γυµναστήριο της Πόλης που φέρει το όνοµα της
Σοφίας Μπεφόν, της γυναίκας που έγινε συνώνυµο
της ανιδιοτελούς προσφοράς και της βοήθειας προς
όλους όσοι είχαν ανάγκη.
Στην επίδειξη µόδας παρουσιάστηκαν οι δηµιουρ-
γίες του Οίκου Μόδας «Nikos-Takis» από πλήθος
προσωπικοτήτων του αθλητισµού, της τέχνης και
του θεάµατος,µεταξύ των οποίων οι Ολυµπιονίκες της
ενόργανης γυµναστικής Ιωάννης Μελισσανίδης και
του τριπλούν Πηγή ∆εβετζή και οι  Παραολυµπιονί-
κες στην κολύµβηση Γιάννης Κωστάκης και Αλε-
ξάνδρα Σταµατοπούλου.
Επίσης συµµετείχαν αφιλοκερδώς, τίµησαν µε την
συµµετοχή τους  τους την εκδήλωση και ανταπο-
κρίθηκαν άµεσα στο κάλεσµα του Σωµατείου ∆ΥΑ-
ΜΕΑ, µεταξύ άλλων οι ∆ηµήτρης Γλύκος (µαραθω-
νοδρόµος), Ειρήνη ∆ρακωνάκη (πινγκ πονγκ), Ανθή
Λιάγκου (σφαιροβολία), Χρήστος Μελέτης (ποδη-
λασία), ∆ηµήτρης Μπόσκος, Νέρι Μαντέι Νιανγ-
κουάρα (κολύµβηση), Άννα Ντεντά (µπότσια), Να-
τάσσα Πυργιώτη (µπότσια), ∆ήµητρα Ραπάη (µπά-

σκετ), Γιάννης Τσιγκάκος (µαραθωνοδρόµος) και
Γιάννης Χαλάς (µαραθωνοδρόµος).
Η κορυφαία στιγµή της εκδήλωσης όµως ήταν η συµ-
µετοχή µοντέλων µε αναπηρικό αµαξίδιο καθώς και
η παρουσίαση σχετικών δρώµενων, προκαλώντας

ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόµενους και δεί-
χνοντας την δύναµη της ψυχής για ζωή, αποτελών-
τας φωτεινό παράδειγµα στις µέρες για όλους εµάς.
H εκδήλωση περιελάµβανε και βραβεύσεις των χο-
ρηγών και υποστηρικτών της διοργάνωσης  ενώ τη

διοργάνωση και τον συντονισµό της εκδήλωσης είχε
η Σύλβια Αντώναρου και οι συνεργάτες της από το
σωµατείο ∆ΥΑΜΕΑ.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους η Υφυ-
πουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλ-
τεψη, οι Βουλευτές Νότιου Τοµέα Άννα Καραµανλή,
Χάρης Θεοχάρης, Γιάννης Καλλιάνος, Βασίλης Σπα-
νάκης, Μπάµπης Παπαδηµητρίου και Τόνια Αντω-
νίου, η Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τοµέα ∆ήµητρα
Νάνου, η πρώην Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κων-
σταντοπούλου και αυτοδιοικητικοί από το Παλαιό
Φάληρο και άλλους ∆ήµους.  
Ο ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρό-
πουλος ανοίγοντας την εκδήλωση και υποδεχόµενος
το κοινό και τους συντελεστές της εκδήλωσης τό-
νισε ότι: «Με χαρά σας υποδέχοµαι σήµερα στο Πα-
λαιό Φάληρο, την σηµαντική διοργάνωση της 5ης
Επίδειξης Μόδας ΑΜΕΑ. Έναν θεσµό που ως ∆ηµοτική
Αρχή από την αρχή τον πιστέψαµε και τον υποστη-
ρίξαµε έµπρακτα. Και να που ήλθε η ώρα, φέτος στο
κλειστό ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ, να συνδιοργανώνουµε µε
το σωµατείο ∆ΥΑΜΕΑ, την 5η µεγάλη ετήσια εκδή-
λωση, στέλνοντας το µήνυµα της αισιοδοξίας και
της αγάπης για τους συνανθρώπους µας που το
έχουν ανάγκη». Επίσης σηµείωσε ότι: «Αυτούς του
ανθρώπους θέλουµε να στηρίξουµε ως ∆ηµοτική
Αρχή στέλνοντας το µήνυµα ότι ήλθε η ώρα να πε-
ράσουµε από την αναγνώριση της αναπηρίας, στην
υπέρβαση των διακρίσεων.
Βάζοντας στον δηµόσιο διάλογο την ανάγκη επανα-
προσδιορισµού της αναπηρίας όχι µόνο ως φυσικής
αλλά και ως κοινωνικής κατηγορίας και φτιάχνοντας
µια µεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα, για να αποδείξουµε
ότι κανείς δεν είναι µόνος.
Αναγνωρίζοντας ότι  οι συµπολίτες µας µε αναπηρία
όχι µόνο έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε όσους δεν
έχουν, αλλά έχουν ταυτόχρονα τις ίδιες δυνατότη-
τες να συµµετέχουν στα πολλαπλά πεδία της πολι-
τικής, κοινωνικής και πολιτισµικής έκφρασης».

Αγαπητά µου Παιδιά,
Άνοιξαν και πάλι οι πόρτες των Σχολείων
σας. Είναι η πρώτη ηµέρα µετά τις καλο-
καιρινές διακοπές. Το ξεκίνηµα του νέου
σχολικού έτους. Ενός έτους που υπο-
χρεώνει όλους µας, τον απανταχού ελ-
ληνισµό, να στοχαστούµε πάνω στην τρα-
γωδία της Μικρασιατικής Καταστροφής
του 1922 και να τιµήσουµε τα πολλά θύ-
µατά της, καθώς εφέτος συµπληρώνον-
ται εκατό χρόνια από τότε.

Το ξεκίνηµα της νέας σχολικής χρονιάς
αρχίζει µε την τέλεση του Αγιασµού. ∆έν
αποτελεί απλώς µια καλή συνήθεια, οδη-
γία του Υπουργείου Παιδείας η απόφαση
των καθηγητών/δασκάλων σας. 
Είναι µια πράξη ιερή, που σηµαίνει ότι στο
ξεκίνηµα του νέου σχολικού έτους επι-
καλούµαστε τη χάρη και την ευλογία του
Θεού και Πατέρα µας. Εκείνος, ο παντο-
δύναµος Κύριος, να ευλογήσει την έναρξη
της σχολικής περιόδου. Να φωτίζει τους

καθηγητές/δασκάλους µας. Να φωτίζει
και σας τα παιδιά µας στον αγώνα πού
αναλαµβάνετε για τηνκατάκτηση της γνώ-
σης και την καλλιέργεια της προσωπικό-
τητάς σας. 
Να έχετε όλοι σας υγεία, δυνάµεις και
ζήλο για δουλειά και προκοπή.
Τίποτε στη ζωή µας, παιδιά µου, δεν µπο-
ρούµε να πετύχουµε χωρίς να προσπα-
θήσουµε. Χωρίς να κουραστούµε. Χωρίς
να δουλέψουµε επίµονα και µεθοδικά.

Αυτό ισχύει και για τη φοίτησή σας στο
Σχολείο. Με τις σκέψεις αυτές εύχοµαι σε
όλους σας στους σεβαστούς καθηγη-
τές/δασκάλους σας, στους προσφιλείς
γονείς σας και σε σας τα αγαπητά µας
παιδιά να είναι καλή και δηµιουργική η
νέα σχολική χρονιά. Ο Κύριος Ιησούς νά
σας ευλογεί!

Με πολύ πατρική αγάπη
ο Επίσκοπός σας

† Ο Νέας Σµύρνης ΣΥΜΕΩΝ

Mήνυµα του Μητροπολίτη Νέας Σµύρνης Συµεών προς τους µαθητές και τις µαθήτριες

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης
διαδικασίας, πρώτες πρωινές ώρες της
7-9-2022 στη Νέα Σµύρνη, από αστυνο-
µικούς του Τµήµατος ∆ίωξης Εγκληµά-
των κατά της Ιδιοκτησίας της ∆ιεύθυν-
σης Ασφάλειας Αττικής, 38χρονος αλλο-
δαπός για διακεκριµένες κλοπές, απείθεια
και παράβαση του νόµου περί όπλων.
Συγκεκριµένα πρώτες πρωινές ώρες της
7-9-2022 ο 38χρονος εντοπίστηκε από
αστυνοµικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας
να κινείται πεζός στην περιοχή της  Νέας
Σµύρνης µεταφέροντας ένα ποδήλατο.
Στη θέα των αστυνοµικών εγκατέλειψε

το ποδήλατο και τράπηκε σε φυγή, πλην
όµως οι αστυνοµικοί τον καταδίωξαν και
κατάφεραν να  τον ακινητοποιήσουν. Όπως
διαπιστώθηκε το ποδήλατο το είχε αφαι-
ρέσει νωρίτερα από πυλωτή πολυκατοι-
κίας στην ίδια περιοχή.
Όπως προέκυψε από την προανακριτική
έρευνα, ο 38χρονος κινούµενος µε συγ-
κεκριµένο αυτοκίνητο σε διάφορες πε-
ριοχές της Αττικής, εντόπιζε πολυκατοι-
κίες και εισερχόταν στους υπόγειους χώ-
ρους που βρίσκονται οι αποθήκες, πα-
ραβίαζε τις κλειδαριές και αφαιρούσε αν-
τικείµενα αξίας, τα οποία στη συνέχεια

διέθετε προς πώληση, αποκοµίζοντας
σηµαντικά οικονοµικά οφέλη.
Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην
οικία του βρέθηκαν µεταξύ άλλων και κα-
τασχέθηκαν:
� 2 τυφέκια τύπου αεροβόλου µε γεµι-
στήρα
� 2 πιστόλια τύπου αεροβόλου µε -3-
γεµιστήρες
� πλήθος ρολογιών, κοσµηµάτων, φα-
κών, κλειδιών και άλλων αντικειµένων 
� πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών
� διακοσµητικό ξιφίδιο µε θήκη
� µπαλτάς

� πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων
Επιπλέον κατασχέθηκε το αυτοκίνητο που
χρησιµοποιούσε για τη διάπραξη των κλο-
πών.
Από την προανακριτική έρευνα της ανω-
τέρω Υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν -17- πε-
ριπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών, σε απο-
θήκες πολυκατοικιών σε διάφορες πε-
ριοχές της Αττικής. 
Επιπρόσθετα ο συλληφθείς έχει κατηγο-
ρηθεί κατά το παρελθόν για παρόµοια
αδικήµατα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγ-
γελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών 
Συνελήφθη 38χρονος αλλοδαπός για διαρρήξεις-κλοπές από αποθήκες πολυκατοικιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Με πολύ µεγάλη επιτυχία έγινε η 5η 
Επίδειξη Μόδας ΑµεΑ στο «Σοφία Μπεφόν»



Μ
ε ταχείς ρυθµούς προχωρούν οι
εργασίες για την αναβάθµιση του
φωτισµού στους κύριους οδικούς

άξονες της Αττικής, µε την αντικατάσταση
των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών
µε σύγχρονους χαµηλής κατανάλωσης
και υψηλής απόδοσης λαµπτήρες led.
Ήδη η εικόνα της Αττικής έχει αρχίσει
να αλλάζει και νέο  φωτισµό διαθέτουν
πλέον οι κεντρικότερες οδικές αρτηρίες
όπως: η Λ. Συγγρού, η Λ. Ποσειδώνος, η
Λ. Βουλιαγµένης, η Λ. Αµαλίας, η Λ. Βα-
σιλίσσης Σοφίας, η Λ.Κηφισίας, η Πει-
ραιώς, η Λ. Πέτρου Ράλλη, η Λ. Βάρης –
Κορωπίου, η Αθηνών- Σουνίου, η Λ. Αθη-
νών και η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Κο-
ρίνθου. Υπολογίζεται, ότι µέχρι το τέλος
του έτους,  όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξο-
νες της Αττικής θα διαθέτουν φωτισµό
Led.
Το έργο, το οποίο εντάσσεται στον στρα-
τηγικό σχεδιασµό της Περιφέρειας Αττι-
κής για την αισθητική, περιβαλλοντική και
οδική αναβάθµιση των µητροπολιτικών
υποδοµών της Αττικής, αφορά την τοπο-
θέτηση 23.790 φωτιστικών LED στις ση-
µαντικότερες λεωφόρους της Αττικής
συνολικού προ�πολογισµού 36.9 εκ. ευρώ,

µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας, µέσω
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος Αττική 2014-2021.
�� Γ. Πατούλης: «Η Αττική αποκτά 
ένα σύγχρονο, ασφαλές οδικό δίκτυο
µε ενεργειακό όφελος και ισχυρό 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα»
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
αναφέρει σχετικά: «Κάνουµε πράξη τον
στρατηγικό µας στόχο για ένα ενεργει-

ακά και περιβαλλοντικά αναβαθµισµένο
οδικό δίκτυο, το οποίο θα λειτουργεί µε
ασφάλεια για κάθε χρήστη. Λαµβάνοντας
υπόψη τα διαθέσιµα στοιχεία από τις αρ-
µόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και
βέβαια την Τροχαία, υλοποιούµε εκτετα-
µένες παρεµβάσεις σε όλο το οδικό δί-
κτυο ευθύνης µας. Η αντικατάσταση των
παλαιού τύπου φωτιστικών, είναι µια πα-
ρέµβαση, η οποία, σε συνδυασµό µε τις
νέες ασφαλτοστρώσεις, την αναβάθµιση
των στηθαίων, τις διαβάσεις πεζών και
την χρήση καινοτόµων εφαρµογών για τον
περιορισµό της ταχύτητας, αυξάνει τα
επίπεδα ασφάλειας στους δρόµους, ιδι-
αίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, γεγο-
νός που σύντοµα θα είναι µετρήσιµο και
στους σχετικούς δείκτες για τα τροχαία
ατυχήµατα».
Ενεργειακά και περιβαλλοντικά φιλικότε-
ρος ο νέος φωτισµός led
Ο νέος φωτισµός των οδικών αρτηριών,
συµβάλλει αποτελεσµατικά, στην ανα-
βάθµιση της οδικής ασφάλειας καθώς η
ορατότητα βελτιώνεται σηµαντικά κατά
τις νυχτερινές ώρες οδήγησης, ενώ πα-
ράλληλα είναι φιλικότερος προς το πε-
ριβάλλον, µε χαµηλό ενεργειακό αποτύ-

πωµα και ανακυκλώσιµα υλικά. 
Τα φωτιστικά είναι πλήρως ελεγχόµενα
µέσω συστήµατος τηλεδιαχείρισης, κάτι
που σηµαίνει, ότι σε πραγµατικό χρόνο,
µπορούν να λαµβάνονται στοιχεία ανα-
φορικά µε την κατάστασή τους (λειτουρ-
γία – κατανάλωση). Επίσης, τα νέα φωτι-
στικά σώµατα νέας τεχνολογίας led, έχουν
ονοµαστική ισχύ 42 watt, έναντι των 400
watt των παλαιών και λειτουργούν απρό-

σκοπτα για περίπου 100.000 ώρες, δη-
λαδή για 7  έτη, ενώ τα παλαιά χρειάζονταν
αλλαγή λαµπτήρων κάθε έτος.
Παράλληλα, σύµφωνα µε τους υπολογι-
σµούς των αρµοδίων, µε τη χρήση των
νέων φωτιστικών µπορούν να εξοικονο-
µηθούν σε ετήσια βάση πάνω από 1,5 εκ.
ευρώ, χρήµατα τα οποία θα µπορούν να
αξιοποιηθούν σε άλλες ανάγκες προς
όφελος των πολιτών.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕ-

ΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΟ.Α.ΚΕ - ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕ-

ΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ

ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Μ
ε το ξεχωριστό αφιέρωµα «Μικρασία µου –
Ψυχή µου» για την επέτειο µνήµης των 100
χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή,

όπου παρουσιάστηκαν 22 ολοκαίνουργια τραγούδια
και µελωδίες από τον Κώστα Μακεδόνα, εµπνευ-
σµένες από την πορεία των Ελλήνων της Ιωνίας,
έκλεισε ο εφετινός νέος κύκλος πολιτιστικών-καλ-
λιτεχνικών εκδηλώσεων «ΦΑΛΗΡΙΚΑ 2022», που
διοργάνωσε ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου και το Πολι-
τιστικό & Αθλητικό Κέντρο (ΠΟ.Α.ΚΕ) του ∆ήµου, ση-
µειώνοντας απόλυτη επιτυχία και βάζοντας ψηλά τον
πήχη στα πολιτιστικά δρώµενα της πόλης.
Την τελευταία παράσταση του 11ήµερου προγράµµατος
εκδηλώσεων στην παραλία Μπάτης, το βράδυ της
Κυριακής (11/9), τίµησαν µε την παρουσία τους, ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο
Βουλευτής Νοτίου Τοµέα, τέως ∆ήµαρχος Π. Φαλή-
ρου ∆ιονύσης Χατζηδάκης, καθώς και πλήθος Αντι-
δηµάρχων και ∆ηµοτικών Συµβούλων της πόλης µας.
Η προσέλευση χιλιάδων Φαληριωτών και επισκεπτών
του παραθαλάσσιου µετώπου της πόλης µας, στον ει-
δικά διαµορφωµένο χώρο live stage στον Μπάτη, καθ’
όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, στα οποία συµµε-
τείχαν δεκάδες ποιοτικά σχήµατα καθώς και γνωστοί
καλλιτέχνες, ανέδειξε τα ΦΑΛΗΡΙΚΑ ως ένα ιδιαί-
τερα ξεχωριστό γεγονός, το οποίο καταχωρήθηκε
στη συνείδηση του φιλοθεάµονος κοινού ως κορυφαίος
πολιτιστικός θεσµός του ∆ήµου µας. Ο κόσµος δια-
σκέδασε µε την µουσική, τις µελωδίες και τα δρώµενα

των θεατρικών παραστάσεων, πληµµυρίζοντας από
καλλιτεχνικά συναισθήµατα την φαληρική ακτή και
σφραγίζοντας  το επόµενο ραντεβού για τον Σε-
πτέµβριο 2023.
Αξιέπαινη ήταν επίσης η ανταπόκριση του κόσµου
στην πρόσκληση του ∆ηµάρχου Παλαιού Φαλήρου
Γιάννη Φωστηρόπουλου για την εθελοντική στήριξη
των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου. Συγκεντρώθη-
καν από το ∆ίκτυο εθελοντών του ∆ήµου Π. Φαλήρου,
από τις προσφορές των θεατών, στον ειδικά δια-
µορφωµένο χώρο των εκδηλώσεων του Μπάτη, πε-
ρισσότεροι από δύο (2 )τόνοι τροφίµων και ειδών
πρώτης ανάγκης, στέλνονταςτο  ξεκάθαρο µήνυµα αλ-
ληλεγγύης και  κοινωνικής προσφοράς της φαληρι-
κής κοινωνίας. Η οµάδα διοργάνωσης των ΦΑΛΗΡΙ-

ΚΩΝ 2022 θέλει να απευθύνει ένα µεγάλο ευχαρι-
στώ στους υποστηρικτές, τους χορηγούς, το κοινό και
τους επισκέπτες, που αγκάλιασαν µε ιδιαίτερη ζε-
στασιά τη φετινή διοργάνωση και από σήµερα ήδη
ξεκινάει τον σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό για
τα ΦΑΛΗΡΙΚΑ 2023, στοχεύοντας ακόµα πιο ψηλά.
Ο ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρό-
πουλος αναφερόµενος στην επιτυχία της διοργάνω-
σης τόνισε:
«Το κλείσιµο της αυλαίας για τα ΦΑΛΗΡΙΚΑ 2022 ση-
µατοδοτεί, για εµένα προσωπικά και όλους τους συµ-
πολίτες µας, µια όµορφη ανάµνηση µε πολλαπλά συ-
ναισθήµατα τέχνης και πολιτισµού, αλλά και χαράς και
ικανοποίησης, που ύστερα από δύο χρόνια αποχής λόγω
της πανδηµίας, η παραλία του Μπάτη κατακλύσθηκε

ξανά από χιλιάδες ανθρώπους. Είχαµε όλοι την ίδια
ανάγκη και προσµονή: Να κάνουµε νοερά ταξίδια στον
υπέροχο κόσµο του θεάτρου και του τραγουδιού. Το
πετύχαµε και το απολαύσαµε επί 11 συνεχόµενες
βραδιές, δίπλα στη θάλασσα.
Σας ευχαριστώ όλους για την µεγάλη αγκαλιά που
δίνετε στα ΦΑΛΗΡΙΚΑ, τον κορυφαίο πολιτιστικό θε-
σµό του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, αλλά και για την
σπουδαία εθελοντική συµµετοχή σας στις προσφο-
ρές για το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Συσσίτιο µας.
Απευθύνω επίσης τις ευχαριστίες µου στους εθε-
λοντές µας και τους συνεργάτες µου στον ∆ήµο και
το ΠΟ.Α.ΚΕ., για την εξαιρετική διοργάνωση και υπο-
στήριξη των εκδηλώσεων. Και του χρόνου µε υγεία
να ξανά-ανταµώσουµε!».

Παραλία Μπάτης: Έλαµψαν από επιτυχία και µεγάλη προσέλευση
κοινού τα ΦΑΛΗΡΙΚΑ 2022 - Νέο ραντεβού τον Σεπτέµβριο 2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέχρι τα τέλη του έτους, νέος φωτισµός Led σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες
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Μ
ε το συµβολικό κλείσιµο της οδού Τερψι-
θέας και την δράση «Ηµέρα χωρίς αυτοκί-
νητο» ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του

∆ήµου Παλαιού Φαλήρου  για την Ευρωπα�κή Εβδο-
µάδα Κινητικότητας(ΕΕΚ) 2022.
Η επιλογή του συµβολικού κλεισίµατος ενός κεν-
τρικού δρόµου της πόλης ως τελευταίας εκδήλω-
σης στο σύνολο των δράσεων της ΕΕΚ, µε την µε-
γάλη µάλιστα συµµετοχή µαθητών, εκπαιδευτικών
και εθελοντών, αποτέλεσε ηχηρό µήνυµα υπέρ των
εναλλακτικών τρόπων µετακίνησης, παροτρύνοντας
τους δηµότες να δέσουν χειρόφρενο στα αυτοκί-
νητα, επιλέγοντας άλλους τρόπους µετακίνησης.
Το σήµα εκκίνησης δόθηκε από τον ∆ήµαρχο Πα-
λαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλο , ο οποίος
ευχαρίστησε τους δηµότες για τη συµµετοχή τους σε
όλες τις δράσεις που διοργάνωσε φέτος ο ∆ήµος για
το διάστηµα 16-22 Σεπτεµβρίου και επικαλούµενος
το φετινό σύνθηµα της ΕΕΚ, υπογράµµισε πόσο ση-
µαντικό είναι να αλλάξουµε  τρόπο µετακίνησης, µε
πολλαπλά ευεργετικά οφέλη για τον εαυτό µας  αλλά
και την καθηµερινότητα  µας.
Φέτος το σύνθηµα ήταν «Συνδύασε και µετακινήσου
- Ο πλανήτης είναι στα χέρια σου».
Ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου, συµµετέχοντας για µία
ακόµη χρονιά στον Ευρωπα�κό θεσµό, υλοποίησε
σειρά δράσεων:
� Παρουσίαση έξυπνων δράσεων και υποδοµών
από την  Μαρίνα Φλοίσβου όπως ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων, πατινιών και ποδηλάτων, «έξυπνων» παγ-
κακιών και  γενικότερα, καινοτόµων παροχών για
τους κατοίκους του Π. Φαλήρου.
� Λειτουργία  Information Desk στην Πλατεία Εθνι-
κής Αντιστάσεως που λειτούργησε καθηµερινά καθ’
όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και όπου όλοι οι
δηµότες µπορούσαν να το επισκεφθούν και να ενη-
µερωθούν για το θεσµό της ΕΕΚ. 
� Επίδειξη µε τίτλο: «∆ιαδροµή στην εξέλιξη του
ποδηλάτου από την εφεύρεσή του µέχρι και σή-
µερα», όπου µικροί και µεγάλοι, έµαθαν  την ιστορία
του πολυαγαπηµένου µας ποδηλάτου και το γνώρι-
σαν ακόµα καλύτερα.
� ∆ράση συλλογής πλαστικών καπακιών από παι-
διά και κατοίκους της πόλης µας για καλό σκοπό
στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, µε στόχο την προ-
µήθεια ενός η περισσοτέρων αναπηρικών αµαξιδίων
σε δηµότες που τα έχουν ανάγκη. 
� Γνωριµία µε τον  Έντγκαρ, την αγαπηµένη µα-
σκότ της Ευρωπα�κής Εβδοµάδας Κινητικότητας, µε
παράλληλη «καµπάνια» ενηµέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης.
� Συµβολική δράση στην παραλία του Μπάτη µε

συµµετοχή σχολείων όπου οι µαθητές σχηµάτισαν δί-
πλα στην θάλασσα ένα µοναδικό τεράστιο ποδήλατο
µε τα σώµατα τους, το οποίο αποτυπώθηκε από
ψηλά, επιχειρώντας και πετυχαίνοντας µε τον τρόπο
αυτό, να στείλουν το µήνυµα της κοινής προσπά-
θειας όλων για έναν άλλο, εναλλακτικό τρόπο ζωής.
�Εκδήλωση όπου τα παιδιά συµµετέχοντας µέσα από
ρόλους, έµαθαν τα µέρη από τα οποία αποτελείται
ένα ποδήλατο και εκπαιδεύτηκαν, ώστε να προβαί-
νουν µόνοι τους σε απλές επιδιορθώσεις, µε στόχο
την ασφαλέστερη χρήση  του.

Ο ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρό-
πουλος εκφράζοντας συµπεράσµατα για τις εκδη-
λώσεις συµµετοχής του ∆ήµου µας στην Ευρωπα�κή
Εβδοµάδα Κινητικότητας 2022 υπογραµµίζει:
«Οφείλουµε και πρέπει να κάνουµε, µε κοινή προ-
σπάθεια όλων µας, το Παλαιό Φάληρο, µια πόλη πιο
ανθρώπινη, πιο προσιτή, πιο καθαρή  και πιο φιλική
προς τον πεζό, τους ποδηλάτες και το περιβάλλον.
Ο ∆ήµος µας, έστειλε επί 7 συνεχόµενες ηµέρες
σε όλη την Ευρώπη µέσα από µια σειρά δράσεων, µε
µεγάλη συµµετοχή από τους δηµότες µας και ειδικά

από τους µαθητές και τη νέα γενιά, ένα βροντερό µή-
νυµα για την προαγωγή βιώσιµων προτύπων κινητι-
κότητας, την διαµόρφωση και ανάπτυξη περιβαλ-
λοντικού ήθους, αλλά και την προώθηση της Βιώσι-
µης Αστικής Ανάπτυξης.
Συνεχίζουµε τα επόµενα βήµατα δηµιουργίας µιας
πόλης µε λιγότερα αυτοκίνητα, µιας πόλης µε επί-
κεντρο τον άνθρωπο».
Ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου µε ανακοίνωση του ευ-
χαριστεί θερµά τους συν-διοργανωτές των εκδη-
λώσεων καθώς και:
� Τις ∆ιευθύνσεις και του εκπαιδευτικούς των σχο-
λείων που ανταποκρίθηκαν και στήριξαν τις εκδη-
λώσεις
� Την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων Πα-
λαιού Φαλήρου
� Τους εθελοντές και τους συλλόγους που υπο-
στήριξαν τον κύκλο εκδηλώσεων
� Τη ∆ιεύθυνση της Μαρίνας Φλοίσβου
� Το Αστυνοµικό Τµήµα του Παλαιού Φαλήρου και
το Τµήµα Τροχαίας Καλλιθέας για τα µέτρα τάξης,
Τροχαίας και ασφάλειας κατά την διάρκεια των εκ-
δηλώσεων
� Και, φυσικά, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας που
δηµοσίευσαν και κάλυψαν δηµοσιογραφικά τις δρά-
σεις.
Οι σχετικές δράσεις από πλευράς ∆ήµου Παλαιού Φα-
λήρου θα συνεχιστούν και µετά το πέρας της ΕΕΚ
2022, όπως γίνεται κάθε χρόνο, µε εκδηλώσεις, σε-
µινάρια και οµιλίες στα σχολεία, µε σκοπό την προ-
αγωγή βιώσιµων προτύπων κινητικότητας και την κα-
τάκτηση της ποιότητας ζωής στην καθηµερινότητα των
πολιτών, µέσα από την διαµόρφωση και ανάπτυξη
περιβαλλοντικού ήθους.

∆ήµος Παλαιού Φαλήρου: «Αυλαία» σειράς δράσεων
για την Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: «ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»
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Π
αρουσία του Περιφερειάρχη Ατ-
τικής Γ. Πατούλη µικτά κλιµά-
κια της Τροχαίας και της Περι-

φέρειας Αττικής πραγµατοποίησαν
σήµερα το πρωί ελέγχους σε σχολικά
λεωφορεία, minibus, και τουριστικά
λεωφορεία τα οποία µεταφέρουν µα-
θητές. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε
υπερβάσεις των ορίων ταχύτητας,
φθορές ελαστικών, ενώ ζητούνται και
τα σχετικά πιστοποιητικά για τη σύν-
νοµη ανάθεση µετακίνησης παιδιών
σε ιδιωτικά σχολεία.
Ο Γ. Πατούλης στο πλαίσιο της πα-
ρουσίας του στη διαδικασία των ελέγ-
χων, ενηµερώθηκε σχετικά από τον
Χρήστο Παπαφιλίππου Αστυνοµικό ∆ι-
ευθυντή της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας
Αθηνών και επεσήµανε πως οι σχετι-
κοί έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται σε
όλη την Αττική µέχρι και τέλος Σε-
πτεµβρίου. Tον Περιφερειάρχη Αττικής
συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κεν-
τρικού Τοµέα Γιώργος ∆ηµόπουλος, ο
Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Βα-
σίλης Γιαννακόπουλος και ο Γενικός
∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Μετα-
φορών, Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ Ηλίας
∆όλγυρας.

Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητά
µας η ασφάλεια των παιδιών. 
Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν 
µε εντατικούς ρυθµούς»

«Η συνεργασία µε την Τροχαία  στο
πλαίσιο των µικτών ελέγχων έχει ξε-
κινήσει από το 2019 και τα αποτελέ-
σµατα είναι ιδιαίτερα θετικά» τόνισε ο
κ. Πατούλης σε δηλώσεις του και πρό-
σθεσε µεταξύ άλλων: «Οι έλεγχοι από
τα µικτά κλιµάκια της Τροχαίας και της
Περιφέρειας στη διεύθυνση µεταφο-

ρών ενισχύουν την ασφάλεια των παι-
διών µας κατά τη µετακίνηση τους
προς και από τα σχολεία. Πρόκειται
για µία πρωτοβουλία που ξεκινήσαµε
από το 2019 και τη συνεχίζουµε µε
µεγάλη αυστηρότητα και επιµέλεια και
φέτος. Κοινός µας στόχος να δια-
σφαλίσουµε ότι τηρούνται όλοι οι κα-
νόνες του ΚΟΚ, γίνονται έλεγχοι στα
διπλώµατα οδήγησης, ενώ παράλληλα
ελέγχονται ζητήµατα που σχετίζονται
µε την ορθή χρήση της ζώνης ασφα-
λείας, την κατάσταση των ελαστικών,

το ΚΤΕΟ, την κατάσταση των ταχο-
γράφων αλλά και των µέσων πυρό-
σβεσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως,
οφείλω να συγχαρώ, τόσο τους οδη-
γούς, όσο και τους µαθητές, γιατί σε
όσους ελέγχους παραβρέθηκα, όλα
λειτούργησαν καλά.
Πρώτη και αδιαπραγµάτευτη µας προ-
τεραιότητα είναι η ασφάλεια των παι-
διών µας και για το λόγο αυτό οι έλεγ-
χοι θα συνεχιστούν µε εντατικούς ρυθ-
µούς, ώστε οι µαθητές να κινούνται
καθηµερινά µε ασφάλεια».

ΒΑΓΓ. ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ

«Η επιλεκτική σιωπή
σκοτώνει επιλεκτικά
τους λαούς»

Με µία καυστική και
γεµάτη νόηµα ανάρ-
τηση του, ο Πρό-
εδρος του Πολιτι-
στικού & Αθλητικού
Οργανισµού της
Νέας Σµύρνης Βαγ-
γέλης Χατζατου-
ριάν, αναφέρθηκε
στην τραγική κατά-
σταση που βιώνει
εκ νέου η Αρµενία,
η οποία δέχεται νέα
επίθεση από το
Αζερµπα�τζάν. 

Ο κ. Χατζατουριάν που έχει αρµενική καταγωγή,
στηλιτεύει τη µέχρι στιγµής σιωπή της διε-
θνούς κοινότητας, που µέχρι στιγµής -µε
ελάχιστες εξαιρέσεις- δεν στηρίζει την Αρ-
µενία.

Αναλυτικά η ανάρτηση: 
«Στις 13 Σεπτεµβρίου και ώρα 00.05 τα ξη-
µερώµατα τοπική ώρα, το Αζερµπαιτζάν εξα-
πέλυσε µεγάλης κλίµακας στρατιωτική επί-
θεση σε διάφορες κατευθύνσεις της επι-
κράτειας της ∆ηµοκρατίας της Αρµενίας µε
όλµους και drones σε κατοικηµένες περιοχές,
σπίτια και υποδοµές της νοτιοανατολικής Αρ-
µενίας.
Η κυριαρχία της Αρµενίας τίθεται υπό αµφι-
σβήτηση. Οι ηρωικοί Αρµένιοι στρατιώτες εί-
ναι το µόνο εµπόδιο που σήµερα στέκεται
ενάντια στην αζέρικη εισβολή . ∆υστυχώς η
Αρµενία δεν µπορεί και δεν πρέπει να ενερ-
γήσει µόνη της. Χρειάζεται απτή υποστήριξη,
ευθύτητα και κυρίως στάση αρχών από όλα
τα κράτη και οργανισµούς από όλο το κόσµο.
Η ΕΕ απευθύνει µόνο εκκλήσεις για κατευ-
νασµό , δεν αναπτύσσει αυτόνοµη πολιτική µε
δραστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή
όπως έπραξε άµεσα µε την Ουκρανία.
Ένας πόλεµος µε εκατοντάδες νεκρούς µέσα
σε λίγες µέρες εξελίσσεται σήµερα στην
ηρωική και µαρτυρική Αρµενία.
Η διεθνής κοινότητα αδιαφορεί. Νέοι χάνουν
τη ζωη τους για την ελευθερία της πατρίδας
τους.
∆υστυχώς η ιστορία επαναλαµβάνεται τραγικά
κ ειρωνικά όπως 100 χρόνια πριν για εµάς τους
Έλληνες. Τα παγκόσµια ΜΜΕ ασχολούνται µε
την Ουκρανία.
Η Νάνσι Πελόζι πρόεδρος της βουλής των
αντιπροσώπων των ΗΠΑ κατά της χθε-
σινή της επίσηµη επίσκεψη της στο Ερε-
βάν χαρακτήρισε ευθέως ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
και ΦΟΝΙΚΕΣ τις επιθέσεις του Αζερµ-
παιτζάν κατά τις οποίες µέχρι αυτή τη
στιγµή έχουν σαν αποτέλεσµα να έχουν
σκοτωθεί πάνω από 200 Αρµένιοι στρα-
τιώτες και πολίτες.
Η Αρµενία δέχεται ακόµα µια φονική επίθεση
στα εδάφη της από τη συµµορία Αλίεφ- Ερν-
τογάν και οφείλουµε ως Έλληνες να στα-
θούµε για ακόµη µια φορά δίπλα της.
Αρµενία και Ελλάδα είµαστε θύµατα από τον
ίδιο θύτη- εγκληµατία.
Καλώ και εγώ όπως και εκατοµµύρια άλλοι Αρ-
µένιοι ή και στην καταγωγή Αρµένιοι, τη διε-
θνή κοινότητα, τον ΟΗΕ, τον ΟΑΣΕ και όλα
τα δηµοκρατικά κράτη ανά τον κόσµο να πά-
ρουν άµεσα, τόσο καταδικαστικές αποφά-
σεις όσο και συγκεκριµένα µέτρα.
Οι δηµοκρατικοί λαοί και πολίτες σε όλο τον
κόσµο δεν πρέπει να ανεχτούν αλλο χλια-
ρές και ανούσιες καταδίκες εξαγοράσιµες
αντί του αζέρικου φυσικού αερίου .
Όσο υπάρχει αυτή η ισορροπία των «συµ-
φερόντων» η βαρβαρότητα και τα εγκλήµατα
κατά λαών και πολιτών θα συνεχίζονται».

Έλεγχοι µικτών κλιµακίων Τροχαίας και Περιφέρειας Αττικής
σε σχολικά λεωφορεία, παρουσία του Γ. Πατούλη

Σ
τις εκδηλώσεις εθνικής µνήµης για τη συµ-
πλήρωση 100 χρόνων από τη Γενοκτονία των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό

κράτος, που πραγµατοποίησε η Περιφέρεια Αττι-
κής σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Προσφυγι-
κών Σωµατείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ), παρέστη ο Περι-
φερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.
Τις εκδηλώσεις τίµησαν µε την παρουσία τους εκ-
πρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας
της χώρας, των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Αυτοδιοί-
κησης, του Ερυθρού Σταυρού, Μικρασιατικών Συλ-
λόγων και Ενώσεων, της Παµποντιακής Ένωσης,
της Πανθεσσαλικής Ένωσης και της Πανηπειρωτι-
κής Ένωσης καθώς επίσης και φορέων.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης παρακολούθησε το πρωί
την επιµνηµόσυνη δέηση στον Καθεδρικό Ναό της
Αθήνας η οποία τελέστηκε προεξάρχοντος του Θε-
οφιλέστατου Επισκόπου Ευρίπου κ.κ.Χρυσοστόµου,
εκπροσωπώντας τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµο και ακο-
λούθως τη δέηση που πραγµατοποιήθηκε στο µνη-
µείο του Εθνοιεροµάρτυρα Αγίου Χρυσοστόµου
Σµύρνης. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε πορεία,
παρουσία τιµητικού αγήµατος προς το Μνηµείο του
Άγνωστου Στρατιώτη, όπου και έγινε κατάθεση στε-
φάνων από τους επισήµους.
Τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση εκπροσώ-
πησε ο Κώστας Φραγκογιάννης, υφυπουργός Οι-

κονοµικής ∆ιπλωµατίας και Εξωστρέφειας στο
Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ παραβρέθηκαν µεταξύ
άλλων, η Βουλευτής Ν.∆. Νοτίου Τοµέα κα Άννα
Καραµανλή, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα Κνήτου Α.
ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ κος ∆. Μάν-
τζιος, η  βουλευτής ΚΚΕ κα ∆ιαµάντω Μανωλάκου,
ο ανεξάρτητος βουλευτής κος Π. Κουρουµπλής, ο
δήµαρχος Παιανίας Ι. Μάδης, ο Αντιπρόεδρος της
Οµοσπονδίας Προσφυγικών Σωµατείων Απ. ∆α-
γδελένης, η σύµβουλος του Περιφερειάρχη σε θέ-
µατα άθλησης Χ. Γαλανοπούλου.
Παρόντες ήταν επίσης, ο Μητροπολίτης Γουινέας
Γεώργιος, ως εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλε-
ξανδρείας  και ο Έξαρχος Παναγίου Τάφου Πανο-
σιολογιώτατος Αρχιµανδρίτης π.Γαβριήλ.

Γ. Πατούλης: «Αποτίνουµε σήµερα
τον ελάχιστο φόρο τιµής στις χαµένες αλλά 
όχι λησµονηµένες πατρίδες»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στην οµιλία
του αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στον ιστορικό και
πολιτισµικό ρόλο που διαδραµάτισε ο Μικρασιατικός
Ελληνισµός, χαρακτηρίζοντας την Σµύρνη το «κο-
σµοπολίτικο διαµάντι της Μεσογείου, ένα σταυρο-
δρόµι πολιτισµών και λαών, ένα διεθνές κέντρο εµ-
πορίου, γραµµάτων και τεχνών, που για περισσότερα
από 3.000 χρόνια έλαµψε µέσα από τη ζωογόνο
δύναµη του ελληνικού πνεύµατος και µετατράπηκε

σε ερείπια και στάχτη από την κτηνώδη µανία ατά-
κτων δολοφόνων, υπό τις διαταγές του κεµαλικού
καθεστώτος».
«Ας αποτίνουµε λοιπόν σήµερα τον ελάχιστο φόρο
τιµής στις χαµένες αλλά όχι λησµονηµένες πατρί-
δες», τόνισε σε κλίµα συγκίνησης ο κος Πατούλης,
«αναλογιζόµενοι το καθήκον µας απέναντι σε αυτούς
που χάθηκαν αλλά και στις γενιές που έρχονται: να
διατηρήσουµε άσβεστη τη συλλογική ιστορική µας
µνήµη, ώστε να µην ζήσουµε ποτέ ξανά τέτοιες
τραγωδίες στο µέλλον».

Σε κλίµα συγκίνησης οι εκδηλώσεις µνήµης 
για την Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας



∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ Η ΛΑΜΠΡΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ
∆ΗΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ

ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΓΓ..  ΦΦΩΩΣΣΤΤΗΗΡΡΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ::

«ΠΟΛΥ∆ΙΑΣΤΑΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑ-
ΣΙΑ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ
ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ»

Μ
ε την υπογραφή της Ιδρυτικής
∆ιακήρυξης και του Πρωτοκόλ-
λου σύστασης και δηµιουργίας

του ∆ικτύου Πόλεων Ελλάδας και Ισραήλ
«Για τον Πολιτισµό και την Υγεία», που
έγινε το βράδυ της Πέµπτης (8/9) σε µια
λαµπρή τελετή στο Roof Garden του ξε-
νοδοχείου «Coral Hotel Athens», άνοιξε
µια νέα, πρωτοπόρα σελίδα για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση – η οποία διαθέτει πλέον

πρωταρχικό ρόλο στον δηµόσιο διάλογο
και απέναντι στις µεγάλες προκλήσεις –
για το Παλαιό Φάληρο στο πλαίσιο της
διπλωµατίας των πόλεων, αλλά και για
τους δεσµούς περαιτέρω ανάπτυξης και
φιλίας των δύο κρατών, Ελλάδας και Ισ-
ραήλ.
«Αναλάβαµε και υλοποιήσαµε, εδώ στην
πόλη µας, την πρωτοβουλία της οργά-
νωσης και της φιλοξενίας των εργασιών
της Ιδρυτικής Συνάντησης του ∆ικτύου
των 17 πόλεων, 9 της Ελλάδας και 8 του
Ισραήλ, που θα συνεργάζονται, δίνοντας
έµφαση στο θέµα ” Πολιτισµός και Υγεία”.
Επιδιώκουµε τη δροµολόγηση έργων που
απευθύνονται στους συµπολίτες µας, σε
οργανισµούς, οργανώσεις και οµάδες
από τις δύο χώρες καθώς και την δια-
βούλευση µε δηµόσιους φορείς» επιση-
µαίνει σε κείµενο στην προσωπική του
σελίδα στα social media, ο ∆ήµαρχος Π.
Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος.
Το νέο θεµατικό ∆ίκτυο των 17 πόλεων
της Ελλάδας και του Ισραήλ, που απαρ-
τίζεται από 9 ∆ήµους από την Ελλάδα και
8 από το Ισραήλ, αποσκοπεί στην περαι-
τέρω σύσφιξη των ήδη ενισχυµένων δε-
σµών µεταξύ των δύο χωρών και λαών
µέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
διπλωµατίας των πόλεων.
Ο σκοπός της πρωτοβουλίας που εντάσ-
σεται στο πλαίσιο  της ∆ιπλωµατίας των
Πόλεων, είναι η δηµιουργία ενός θεµατι-
κού δικτύου ∆ήµων από τις δύο χώρες, που
αρχίζουν ήδη να συνεργάζονται δίνοντας
έµφαση στο θέµα: «Πολιτισµός και Υγεία»,
επιδιώκοντας να δροµολογήσουν έργα,
τα οποία απευθύνονται στους πολίτες
τους, σε Οργανισµούς, Οργανώσεις και

Οµάδες από τις δύο χώρες. Στο πλαίσιο
συνεργασίας των Αυτοδιοικητικών των
δύο χωρών περιλαµβάνεται και διαβού-
λευση µε δηµόσιους φορείς.
Ο πρωτοπόρος στην διπλωµατία των πό-
λεων αν. Καθηγητής κ. Φώτης Παπαθα-
νασίου, του οποίου υλοποιείται η αρχική
ιδέα για τη δηµιουργία του νέου ∆ικτύου,
ήταν ο βασικός συντονιστής της εκδή-
λωσης. Για τους σκοπούς και την στό-
χευση του ∆ικτύου, εξάλλου, την ενηµέ-
ρωση στους παρευρισκόµενους στην εκ-
δήλωση έκαναν, η  επιστηµονική υπεύ-
θυνη του Ε∆∆ΥΠΠΥ (Εθνικού ∆ιαδηµοτι-
κού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγή
Υγείας), κα Νταίζη Παπαθανασοπούλου
και από το Ισραήλ η οµόλογός της, Prof.
Milka Donchin.
Ο ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης
Φωστηρόπουλος στον χαιρετισµό του τό-
νισε: «Με ιδιαίτερη χαρά ξεκινάµε σή-
µερα το σηµαντικό  εγχείρηµα της Ίδρυ-
σης του «∆ικτύου Πόλεων Ελλάδας-Ισ-
ραήλ,για τον Πολιτισµό και την Υγεία, το
οποίο έχω τη βεβαιότητα ότι σηµατοδο-
τεί ταυτόχρονα και µια πολυδιάστατη συ-
νεργασία αυτών των πόλεων των δύο
κρατών.
Απέναντι στις µεγάλες παγκόσµιες προ-
κλήσεις και κρίσεις, η Αυτοδιοίκηση  όχι
µόνο θα πρέπει να έχει άποψη αλλά και
να προηγείται στο σχετικό δηµόσιο διάλογο,
καταγράφοντας, αναλύοντας και προτεί-
νοντας.  Εξετάζοντας και φωτίζοντας από

µια άλλη γόνιµη µατιά, τα θέµατα υγείας,
ευηµερίας και  οικονοµικής δραστηριό-
τητας του σύγχρονου ανθρώπου. Τον πο-
λιτισµό, τις τέχνες, τον τουρισµό. Οι απαν-
τήσεις στα προβλήµατα και τις προκλήσεις,
προ�ποθέτουν και απαιτούν ανάπτυξη
συνεργειών µεταξύ των κρατών και των
διεθνών Οργανισµών.
Μέσα από το εγχείρηµα που ξεκινάµε
σήµερα, µε πολύ διάθεση και ενθουσια-
σµό, φιλοδοξούµε, οι συνεργασίες των
∆ήµων να παίξουν καθοριστικό και πρω-
τεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη των συνερ-
γειών, µεταξύ των κρατών και των διε-
θνών Οργανισµών. Η κοινή µας προσπά-
θεια δεν ξεκινά από το µηδέν. Υπάρχει
ήδη έργο, για το οποίο όλοι εµείς, εγώ προ-
σωπικά και οι συνάδελφοι, Έλληνες και Ισ-
ραηλινοί ∆ήµαρχοι των 17 συνεργαζόµε-
νων πόλεων, µαζί µε τους συνεργάτες
µας στους ∆ήµους, είµαστε υπερήφανοι
και γεµάτοι αυτοπεοίθηση και όραµα υλο-
ποίησης και αυτού του νέου πολύ ση-
µαντικού στόχου µας!”.
Η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου
από τους 17 ∆ηµάρχους και αυτοδιοικη-
τικούς από τις δύο χώρες, πραγµατοποι-
ήθηκε παρουσία των  Βουλευτών του Νό-
τιου Τοµέα Άννας Καραµανλή, Βασίλη
Σπανάκη και Γιάννη Μπαλάφα, του νέου
Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Noam
Katz, εκπροσώπων της εν Ελλάδι Ισραη-
λινής Κοινότητας, Αντιδηµάρχων και ∆η-
µοτικών Συµβούλων του ∆ήµου Παλαιού
Φαλήρου και άλλων επισήµων.
Χαιρετισµούς κατά την διάρκεια της εκ-
δήλωσης απεύθυναν επίσης ο Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο
Αντιπρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότη-
τας Εµµανουήλ ∆ανιήλ και ο τ. Πρόεδρος
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου
Ελλάδος Βενιαµίν Αλµπάλας ενώ στην
έναρξη της εκδήλωσης, σπουδαστές του
Ωδείου Παλαιού Φαλήρου, απέδωσαν µου-
σικά κοµµάτια κλασικής µουσικής και ρυθ-
µούς των δύο χωρών. Όλοι οι οµιλητές
αναφέρθηκαν στο εξαιρετικά καλό κλίµα
και τις αρµονικές σχέσεις ανάµεσα στους

δύο λαούς καθώς και στην αγαστή συ-
νεργασία των δύο κρατών σε πλήθος θε-
µάτων. Ακολούθησε η ανακοίνωση και η
παρουσίαση των συµπερασµάτων της δια-
βούλευσης. Κατά τη διάρκεια των διήµε-
ρων εργασιών των εκπροσώπων των 17
∆ήµων που απαρτίζουν το νέο ∆ίκτυο Πό-
λεων, καθορίστηκε το άµεσο πλάνο στό-
χευσης και δράσεων:
Με έµφαση στην υιοθέτηση και εφαρµογή
πολιτικών κατά της φτώχειας , της προ-
στασίας των ευάλωτων κοινωνικών οµά-
δων καθώς και των ηλικιωµένων, µε την
στράτευση και την προσφορά εθελοντών.
Επιβεβαιώθηκε η πρόθεση πολιτιστικών
ανταλλαγών ανάµεσα στις πόλεις – µέλη,
µε την διοργάνωση δράσεων φεστιβάλ
και αφιερωµάτων µουσικής, γαστρονο-
µίας, διατροφής και ιστορίας
Καθώς και η δροµολόγηση προγραµµάτων
τουριστικής προβολής και ανταλλαγής
επισκέψεων και γνωριµίας µε τις πόλεις
του δικτύου.
Εντάχθηκε εξάλλου στην ατζέντα το θέµα
της αξιοποίησης της εµπειρίας και της
µεταφοράς της τεχνογνωσίας του Ισραήλ
στην εξοικονόµηση και την αξιοποίηση
των υδάτινων πόρων καθώς και της αφα-
λάτωσης νερού.

Οι Πόλεις καθώς και οι εκπρόσωποι τους
που συµµετέχουν στο «∆ίκτυο Πόλεων
Ελλάδας – Ισραήλ, για τον Πολιτισµό και
την Υγεία» είναι:
Acre (Akko),  Shimon Lankri
Ashdod,  Yehiel Lasri
∆ιόνυσος, Ιωάννης Καλαφατέλης
Herzliya,  Moshe Fadlon
Hod HaSharon, Amir Kochavi
Ηγουµενίτσα,  Ιωάννης Λώλος
Καλλιθέα,  ∆ηµήτριος Κάρναβος
Κάρυστος, Ελευθέριος Ραβιόλος
Kfar Saba,  Rafi Saar
Λυκόβρυσης-Πεύκης, Αναστάσιος Μαυρίδης
Νέστου,  Σάββας Μιχαηλίδης
Ofakim, Yitzhak Danino
Ορεστιάδα,  Βασίλειος Μαυρίδης
Παλαιό Φάληρο, Ιωάννης Φωστηρόπουλος
Petach-Tikva,  Rami Greenberg
Umm al-Fahm,  Samir Sobhi Mahamed
Ξυλόκαστρο – Ευρωστίνη ,  Βλάσιος Τσιώτος
Την Παρασκευή (9/9) τέλος, µε πρωτο-
βουλία του ∆ηµάρχου Γιάννη Φωστηρό-
πουλου, οι Ισραηλινοί επίσηµοι-προσκε-
κληµένοι στο Παλαιό Φάληρο, ξεναγήθη-
καν και περιηγήθηκαν το παράλιο µέτωπο,
τυγχάνοντας ενηµέρωσης ιστορικού και
τουριστικού περιεχοµένου, σε χαρακτη-
ριστικά τοπόσηµα της πόλης µας.

1130 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022[ [

Υπεγράφη στο Παλαιό Φάληρο η Ίδρυση του ∆ικτύου 17 Πόλεων
Ελλάδας και Ισραήλ για την Υγεία και τον Πολιτισµό
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Α
ρκετά χρόνια πέρασαν για να γίνει πραγ-
µατικότητα αυτή η έκδοση. Χρόνια δου-
λειάς, καταγραφής, συγκέντρωσης στοι-

χείων. Κοπιαστικά και ευχάριστα µαζί. Ένας ο
στόχος, η έκδοση, έστω και αν εκείνη την πε-
ρίοδο ήταν δυσβάσταχτα οικονοµική αφού η προ-
σπάθεια ήταν πέρα για πέρα ατοµική. Σκέψη του
πατέρα µου και συγγραφέα Αντώνη ∆ηµ. Παν-
ταζή ήταν αυτό το έργο να παραδοθεί στις πα-
ρούσες και στις επόµενες γενιές, ως ένα έργο
αγάπης, πέρα από το έργο ζωής ενός συγγρα-
φέα.
Θα θυµηθούν οι παλιοί και θα µάθουν οι νέοι πως
µια χέρσα πριν από 90 χρόνια γη έγινε η ζεστή
φωλιά, το καταφύγιο των ξεριζωµένων µας, ύστερα
από τη λαίλαπα της Μικρασιατικής Καταστρο-
φής. Από τις σελίδες του έργου αυτού, παρε-
λαύνουν διαδοχικά όσοι πρόσφεραν το πετρα-
δάκι τους στο κτίσιµο αυτής της απλόχωρης πό-
λης, της Νέας Σµύρνης µας.
Πολλά πρόσωπα της δηµόσιας ζωής του τόπου
µε πρώτο το Νικόλαο Πλαστήρα, αληθινό φίλο
και προστάτη των ξεριζωµένων. Μεγάλη επίσης
η συµβολή των Νεοσµυρνιωτών µε την προσφορά
ποικίλου υλικού. Ήταν εγκάρδιο το ευχαριστώ
του πατέρα µου και συγγραφέα Αντώνη ∆ηµ.
Πανταζή σε όλους εκείνους γιατί συνέβαλαν στην
πραγµάτωση αυτού του έργου. 
Το λιθαράκι που πρόσθεσε αυτό το έργο των 9
τόµων στην ιστορική γνώση, και η θερµή απο-
δοχή που έλαβε όλα αυτά τα χρόνια από τον
πρώτο κιόλας τόµο είναι ένα συν για το σήµερα
και το αύριο αυτού του χώρου καθώς επίσης και
η προσωπική δικαίωση του συγγραφέα που πα-
ρότι δεν έφυγε πλήρης ηµερών πρόλαβε να ζή-
σει την αγάπη και την αναγνώριση του έργου του
από τον κόσµο της πόλης µας!
Η σειρά "Νέα Σµύρνη - Το Χρονικό Μιας Πόλης"
αποτελείται από τα παρακάτω 9 βιβλία µε ανά-
λογη σειρά έκδοσης.
Τόµος Α: Η ιστορική προ�στορία του τόπου
1924 – 1934. Αρχή κοινοτικής χειραφέτησης
1934 – 1936. Έκδοση 1988. ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
Τόµος Β: ∆ηµιουργία προαστίου Νέας Σµύρ-
νης. Κορύφωση κοινοτικής χειραφέτησης. Έκ-
δοση 1989.
Τόµος Γ:Ολοκλήρωση προαστίου Νέας Σµύρ-
νης. Έπος Βόρειας Ηπείρου, κατοχή, εθνική αν-

τίσταση. Έκδοση 1993. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙ-
ΤΥΠΑ
Τόµος ∆: Αποκορύφωση εθνικής αντίστα-
σης, απελευθέρωση, δεκεµβριανά, επακόλουθα.
Έκδοση 1993.
Τόµος Ε: Η εθνική – δηµοτική ανασυγκρότηση,
ανταρτοπόλεµος, εµφύλιος πόλεµος 1945 –
1949. Έκδοση 1996. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ
Τόµος ΣΤ: ∆ηµοτικές Εκλογές 1951-56. Έκ-
δοση 2005. ΣΧΕ∆ΟΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
Τόµος Z: ∆ηµοτικές Εκλογές 1959 και 1964.
Έκδοση 2006.
Τόµος Η: ∆ικτατορία 67 - 74. Κοινοβουλευ-
τικές Εκλογές, δηµοψήφισµα, ∆ηµοτικές Εκλο-

γές 1975. Έκδοση 2007.
Πολιτική ιστορία Νέας Σµύρνης: Κοινοτικές αρ-
χές 11/2/1934 – 10/7/1944. ∆ηµοτικές αρχές
10.7.1944 – 31.12.1999. Σπουδαιότερα γεγο-
νότα 1923 -1999. Κοινοτικές – ∆ηµοτικές, Κοι-
νοβουλευτικές - Ευρωεκλογές, ∆ηµοψηφίσµατα,
εθνικές απογραφές, συνοικιακά συµβούλια, στα-
τιστικά, δηµογραφικά. Έκδοση 2000.
Για ενηµέρωση τιµής του συνολικού πακέτου της
σειράς βιβλίων ή µεµονωµένων τόµων απευ-
θυνθείτε στο τηλέφωνο 6945595991

∆ηµήτρης Αντ. Πανταζής
τ. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Νέας Σµύρνης

Εκδότης εφηµερίδας "Η Φωνή της Νέας Σµύρνης"

Σ
τις 20 Σεπτεµβρίου 1971 πέ-
ρασε στο πάνθεον των αθα-
νάτων ο Γιώργος Σεφέρης. 51

χρόνια µετά, την ίδια ηµέρα, πραγ-
µατοποιήθηκε, από τους Πολιτιστι-
κούς Συλλόγους του ∆ήµου Ν. Σµύρ-
νης, µετά από εισήγηση του Προ-
έδρου της Ένωσης Κρητών Νικήτα
Περαθωράκη, κατάθεση στεφάνου
στην προτοµή του, η οποία βρίσκε-
ται στην τριγωνική νησίδα στη συµ-
βολή των οδών Παλαιολόγου και Κυ-
δωνιών. Είναι έργο του γλύπτη Νι-
κόλα και τοποθετήθηκε δίπλα στην
προτοµή του πατέρα του, Στέλιου
Σεφεριάδη. Ο Γεώργιος Σεφεριά-
δης, όπως ήταν το πραγµατικό του
όνοµα, γεννήθηκε στις 29 Φε-
βρουαρίου του 1900 στη Σµύρνη. 
Ο Σεφέρης ξεκίνησε τις εγκύκλιες
σπουδές του το 1906 στη Σµύρνη
και τις ολοκλήρωσε το 1918 στην

Αθήνα, όπου είχε εγκατασταθεί η
οικογένειά του από το 1914. Στη
συνέχεια γράφτηκε στη Νοµική Σχολή
του Πανεπιστηµίου της Σορβόνης,
από την οποία αποφοίτησε µε διδα-
κτορικό το 1924. Στα ελληνικά γράµ-
µατα ο Γιώργος Σεφέρης εµφανί-

στηκε το 1931, µε την ποιητική συλ-
λογή Στροφή, η οποία από την πρώτη
στιγµή της κυκλοφορίας της προ-
κάλεσε το ενδιαφέρον της λογοτε-
χνικής κοινότητας της Αθήνας, κυ-
ρίως επειδή έστρεψε την ελληνική
ποίηση από την παραδοσιακή στη

µοντέρνα γραφή. 
Κατά τη διάρκεια της επτάχρονης
δικτατορίας, έσπασε τη σιωπή του
στις 28 Μαρτίου του 1969 και στη-
λίτευσε τη χούντα µε την περίφηµη
δήλωσή του στο ραδιόφωνο του BBC.
«Είναι µια κατάσταση υποχρεωτικής
νάρκης, όπου όσες πνευµατικές
αξίες κατορθώσαµε να κρατήσουµε
ζωντανές, µε πόνους και µε κόπους,
πάνε κι αυτές να καταποντισθούν
µέσα στα ελώδη στεκάµενα νερά»
τόνισε µεταξύ άλλων.
Στις αρχές Αυγούστου του 1971 ο
Γιώργος Σεφέρης εισάγεται στον
Ευαγγελισµό και εγχειρίζεται στον
δωδεκαδάκτυλο. Θα πεθάνει από
µετεγχειρητικές επιπλοκές τα ξη-
µερώµατα της 20ης Σεπτεµβρίου
του 1971. Η κηδεία του, δύο ηµέ-
ρες αργότερα, θα είναι πάνδηµη και
θα λάβει αντιδικτατορικό χαρακτήρα.

Γ. ΚΡΙΚΡΗΣ: 

«Παραµένω δηµοτικός
σύµβουλος 
της πλειοψηφίας»

Με µία ανάρτηση του στην
προσωπική του σελίδα στο
Facebook ο Γιώργος Κρι-
κρής, µέχρι σήµερα Αντι-
δήµαρχος Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης του ∆ή-
µου Ν. Σµύρνης, δηµοσιο-
ποίησε την παραίτηση του
από τη θέση αυτή. 
Ο κ. Κρικρής αναφέρει ως
λόγο της παραίτησης του,
µια νέα προσπάθεια στην
όποια αποφάσισε να αφιε-
ρωθεί «στην πρώτη γραµµή

του αγώνα», αφήνοντας έτσι να εννοηθεί σαφέστατα
η πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για ∆ήµαρ-
χος στις επόµενες εκλογές.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο κ. Κρικρής:
«Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε,
Αγαπητέ Σταύρο,
Από το 2014 πορευόµαστε µαζί, στον καθηµερινό
και δύσκολο αγώνα, για να κάνουµε τη Νέα Σµύρνη
καλύτερη, οµορφότερη, σύγχρονη και λειτουργική,
µια πόλη πρότυπο.
Η προσπάθειά µας αυτή αγκαλιάστηκε και επιβρα-
βεύτηκε από τους συµπολίτες µας, η πλειοψηφία
των οποίων µας εµπιστεύτηκε και στάθηκε σύµµαχός
µας απέναντι στα µικρά και µεγάλα προβλήµατα της
καθηµερινότητας.
Η αλήθεια είναι µία: σε αυτά τα χρόνια η Νέα Σµύρνη
άλλαξε προς τα καλύτερο, βάζοντας τις βάσεις για
ένα ακόµα καλύτερο µέλλον.
Σε προσωπικό επίπεδο, η τιµητική πρότασή σου να
αναλάβω το δύσκολο και απαιτητικό τοµέα της κα-
θαριότητας αποτέλεσε για εµένα καλοδεχούµενη
πρόκληση, γνωρίζοντας εξαρχής τις δυσκολίες και τα
προβλήµατα που θα αντιµετώπιζα.
Όπως γνωρίζεις πολύ καλά, από την πρώτη µέρα
που ανέλαβα τις αρµοδιότητες τις οποίες µου εµπι-
στεύτηκες, εργάστηκα µε αυταπάρνηση και συλλο-
γικότητα, µε µοναδικό στόχο να επιτύχουµε, ώστε η
πόλη µας να είναι καθαρή και στην εµπροσθοφυλακή
της προστασίας του περιβάλλοντος.
Συγκρούστηκα µε στερεότυπες αντιλήψεις και συµ-
περιφορές που κυριαρχούσαν πολλά χρονιά και έδωσα
σκληρές καθηµερινές µάχες, ώστε να εφαρµοστούν
σύγχρονες πρακτικές και µέθοδοι.
Παράλληλα, µέσα από τα προγράµµατα περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης και της συχνής επαφής µε τη
µαθητική κοινότητα της πόλης µας, αγωνίστηκα ώστε
οι αυριανοί ενήλικες συµπολίτες µας να αποτελέ-
σουν το ανάχωµα απέναντι στα προβλήµατα που θα
κληθούν να αντιµετωπίσουν στο µέλλον από την κλι-
µατική κρίση. Σήµερα η ιστορική µας πόλη βρίσκεται
σε ένα σταυροδρόµι. Οι προ�ποθέσεις για ένα κα-
λύτερο µέλλον υπάρχουν, αλλά δεν αρκούν από µό-
νες τους.
Οι προκλήσεις του µέλλοντος απαιτούν ανανέωση,
σύγχρονες αντιλήψεις, γνώση, εµπειρία και θέληση
για σκληρή δουλειά. Απαιτούν ένα νέο όραµα για την
πόλη µας, που θα συγκροτεί ένα άρτιο ρεαλιστικό
σχέδιο, το οποίο θα στηρίζεται σε σταθερές βάσεις,
θεµελιωµένες µέσα από το έως τώρα έργο µας, και
θα δίνουν µια νέα προοπτική.
Σε αυτή τη νέα προσπάθεια αποφάσισα να αφιε-
ρωθώ, διαθέτοντας τις όποιες δυνάµεις έχω στην
πρώτη γραµµή του αγώνα.
Για το λόγο αυτό, παραµένοντας πιστός στις προ-
σωπικές µου αρχές και αξίες, θεωρώ υποχρέωσή
µου να παραιτηθώ από τη θέση του αντιδηµάρχου
καθαριότητας. ∆εσµεύοµαι ότι από τη θέση του δη-
µοτικού συµβούλου της πλειοψηφίας θα συνεχίσω
να εργάζοµαι µε ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση µέ-
χρι τη λήξη της παρούσας δηµοτικής περιόδου, τι-
µώντας την εµπιστοσύνη που απλόχερα µας έδω-
σαν οι πολίτες της Νέας Σµύρνης».

• Να σηµειώσουµε ότι ο κ. Κρικρής παραµένει, ως
Εντεταλµένος ∆ηµ. Σύµβουλος πλέον, αρµόδιος για
θέµατα Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονοµίας 

Κατάθεση στεφάνου στην προτοµή του Γιώργου Σεφέρη 
από τους πολιτιστικούς συλλόγους της Νέας Σµύρνης

Σειρά βιβλίων ιστορίας της πόλης µας
«Νέα Σµύρνη - Το Χρονικό Μιας Πόλης»



Συµβαίνει µεταξύ παιδιών 
της σχολικής ηλικίας: 
•Σωµατική επίθεση (σπρωξίµατα, κλωτσιές, µπου-
νιές, χαστούκια). 
•Συναισθηµατική επίθεση (σκόπιµη αποµόνωση του
παιδιού θύµατος , το να κρύβουν τα βιβλία του, να λε-
ρώνουν και να καταστρέφουν τα πράγµατα του, να εκ-
βιάζουν για χρήµατα κλπ). 
•Λεκτική επίθεση (κορο�δία, βρίσιµο, σαρκασµό, ει-
ρωνία , διάδοση ψεύδους φήµης, ρατσιστικά ή οµο-
φοβικά σχόλια, χειρονοµίες, συκοφαντικά γκράφιτι,
απειλές κλπ). 
•Σεξουαλικός εκφοβισµός (ανεπιθύµητο άγ-
γιγµα,απειλές, προσβλητικά µηνύµατα, γράµµατα και
εικόνες, λεκτική παρενόχληση κλπ). 
•Ηλεκτρονικός εκφοβισµός (χρήση Ίντερνετ, email,
chat room, κλήσεις κινητών και sms µε κακοποιητικό
και απειλητικό περιεχόµενο, χρήση κάµερας µε σκοπό
την απειλή και την ταπείνωση του παιδιού). 

Πιθανά σηµάδια ότι ένα παιδί 
θυµατοποιείται 
από τους συµµαθητές του: 
•Γίνεται επιθετικό παράλογο ανήσυχο. 
•Εκφοβίζει ή θυµατοποιεί άλλα παιδιά ή αδέλφια. 
•Σταµατά να τρώει. 
•Φοβάται να χρησιµοποιήσει το κινητό ή το ηλε-
κτρονικό του ταχυδροµείο. 
•Τροµάζει, φέρεται αµήχανα όταν λαµβάνει µήνυµα
στο κινητό. 
•Φοβάται να περπατήσει µόνος-η στο σχολείο. 
•∆εν θέλει να πάει σχολείο, ούτε να χρησιµοποίει
το λεωφορείο. 
•Εκλιπαρεί να τον-την πάνε σχολείο µε το αµάξι. 
•Αλλάζει διαδροµή πηγαίνοντας προς το σχολείο. 

•Κάνει απουσίες, κοπάνες. 
•Αρχίζει να τραυλίζει. 
•Απειλεί µε αυτοκτονία. 
•Κλαίει πριν κοιµηθεί, έχει εφιάλτες. 
•Το πρωί νιώθει άρρωστο, δεν θέλει να πάει σχολείο. 
•Πέφτει η σχολική του επίδοση. 
•Επιστρέφει µε σχισµένα ρούχα, κατεστραµµένα
βιβλία. 
•Του λείπουν πράγµατα. 
•Ζητά η κλέβει χρήµατα (για να τα δώσει στον θύτη
εκβιαστή). 
•Χάνει συνέχεια το κολατσιό του ή τα χρήµατα του-
επιστρέφει πεινασµένο. 
•Έχει ανεξήγητες µελανιές, χτυπήµατα. 
•∆ίνει απίθανες εξηγήσεις για όλα τα παραπάνω.

Αν το παιδί σας εκφοβίζει 
άλλα παιδιά: 
•Σταµατήστε το αµέσως µόλις παρατηρήσετε επιθε-
τική συµπεριφορά του παιδιού σας προς άλλα παιδιά. 
•Εξηγήστε του ότι η συµπεριφορά δεν είναι αποδεκτή

και ότι το αντίκτυπο στα άλλα παιδιά είναι πολύ βαρύ.
•∆ιδάξτε στο παιδί σας τρόπους συµπεριφοράς για
επίλυση συγκρούσεων που δεν περιλαµβάνουν βία.
Επίσης διδάξτε στο πως να ζητούν αυτό που θέλουν
µε ευγενικό τρόπο. 
•Μη χτυπάτε τα παιδιά ως τιµωρία για την επιθε-
τική τους συµπεριφορά. Τους διδάσκετε ακριβώς
αυτό που θέλετε να σταµατήσουν: τη βία. Προτιµή-
στε την αφαίρεση προνοµίων ως τιµωρία. 
•Επικοινωνήστε µε το σχολείο και συζητήστε µε
τον δάσκαλο για την αντιµετώπιση της επιθετικής
συµπεριφοράς του παιδιού σας. 
•Επαινείτε και ενισχύετε το παιδί σας κάθε φορά που
επιδεικνύει συνεργατικές και φιλικές συµπεριφορές
προς άλλα παιδιά. 
•Ελέγχετε συχνά το παιδί σας για να βεβαιωθείτε
ότι δεν έχει επιστρέψει σε επιθετικές συµπερι-
φορές. 

Βιβλιογραφία: “Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Πρό-
ληψης της Σεξουαλικής κακοποίησης
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Επιµέλεια άρθρου:
∆ηµήτρης Οικονόµου

Ψυχίατρος
Ψυχοθεραπευτής

Αντιδήµαρχος ∆ια Βίου
Μάθησης & Παιδείας 
∆ήµου Νέας Σµύρνης

Οδηγίες για γονείς: 

•Παρατηρήστε αν το παιδί σας δείχνει σηµάδια ότι
θυµατοποιείται από άλλα παιδιά η άνδρα ως θύ-
της. Μην το αµελήσετε επικοινωνήστε αµέσως µε
το σχολείο. 
•Αναπτύξτε µια ζεστή και φιλική σχέση µε το παιδί.
Να είστε κοντά του και να επιδιώκετε τη συζήτηση
µαζί του, από µόνο του µπορεί να µη σας αναφέρει
τίποτα για το θέµα αυτό. 
•∆ιδάξτε του να κοιτά στα µάτια τον εκφοβιστή, να
λέει δυνατά ΑΣΕ ΜΕ ΗΣΥΧΟ ή ΚΟΙΤΑ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ
ΣΟΥ να φεύγει και να το λέει σε κάποιον ενήλικα. 
•Καθησυχάστε το παιδί ότι δεν φταίει αυτό αν του
επιτέθηκαν και ότι δεν είναι δικό του λάθος. 
•Μιλήστε µε συγκεκριµένα περιστατικά , στο δά-
σκαλο, στο διευθυντή , στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις
Εκπαίδευσης. 
•∆ιατηρείστε επικοινωνία µε το παιδί και µε το
σχολείο, ώστε να επιβεβαιώνετε ότι δεν υπάρχουν
επαναλήψεις των περιστατικών εκφοβισµού. 
•Ζητήστε στήριξη από τον τοπικό συµβουλευτικό

σταθµό νέων ή άλλες υπηρεσίες ψυχολογικής στή-
ριξης στο παιδί σας.
•Συµβουλέψτε το παιδί σας να προσέχει σε ποιον
δίνει τον αριθµό του κινητού του τηλεφώνου και τη
διεύθυνση του e-mail του. 
•Μην υποτιµάτε τις συνέπειες που µπορεί να έχει
ο εκφοβισµός. Οι µύθοι «ε, παιδιά είναι πειράζον-
ται µεταξύ τους» ή «έτσι θα σκληραγωγηθεί για να
βγει στην κοινωνία»  µπορεί να ζηµιώσουν το παιδί
σας και να το οδηγήσουν σε δυστυχία και αποµό-
νωση. 
•Επαινείτε το παιδί δώστε του ευκαιρίες να ανα-
λάβει ευθύνες, εγγράψετε το παιδί σας σε οµαδι-
κές δραστηριότητες( αθλητισµό, καλλιτεχνικά κτλ),
όπου δεν υπάρχουν εκφοβιστές και όπου έχει την
ευκαιρία να κάνει νέες φιλίες και µα αυξηθεί η αυ-
τοπεποίθηση του. 
•Αν το παιδί τραυµατιστεί από τους εκφοβιστές, ενη-
µερώστε και την αστυνοµία και γνωστοποιήστε στο
σχολείο ότι έχετε ενηµερώσει την αστυνοµία. 
•Απαιτείστε από το σχολείο να ενηµερώσει τους
γονείς του παιδιού-εκφοβιστή. 

•Αν ο εκφοβισµός δεν αντιµετωπίζεται, αλλάξτε
σχολείο. Μιλήστε µε το νέο σχολείο και βεβαιωθείτε
ότι δεν υπάρχουν ή δεν γίνονται ανεκτοί εκεί οι εκ-
φοβιστές. 

Σχολικός Εκφοβισµός
Οδηγίες για το παιδί-θύµα: 
•Καταρχάς δε φταις εσύ, πολύ επιτυ-
χηµένοι άνθρωποι είχαν πέσει θύµατα
εκφοβισµού στο σχολείο. 
•∆ιατήρησε την ψυχραιµία και την αυ-
τοπεποίθηση σου. 
•Μην απαντάς στις κορο�δίες, µην
µπαίνεις σε διάλογο, κάνε ότι δεν τους
ακούς. 
•Κοίταξε τους στα µάτια και πες τους
καθαρά και σταθερά ΣΤΑΜΑΤΑ. 
•Φύγε όσο γρηγορότερα µπορείς. 
•Πες αµέσως τι συνέβη στο δάσκαλό
σου ή σε κάποιον άλλο ενήλικα. 
•Αν φοβάσαι να το πεις σε κάποιον
ενήλικα,πες στο σε ένα φίλο και ζήτα
του να είναι µαζί σου. 
•Συνέχισε να το λες µέχρι ότου κά-
ποιος σε βοηθήσει. 
•Αν σου έστειλαν απειλητικό SMS ή e-
mail κράτησε το, µην το σβήσεις θα
χρειαστεί ως απόδειξη. 
•Αν σε εκφοβίζει ολόκληρη παρέα
πιάσε το πιο αδύναµο µέλος της και
πες του ότι αυτό δεν είναι σωστό και
αν θα του άρεσε να του φέρονταν εκεί-
νοι έτσι. 
•Αν µετά από αυτά δεν αλλάξει κάτι,
άλλαξε σχολείο, ζήτησε από τους γο-
νείς σου να βρουν ένα σχολείο που να
είναι φιλικό και ασφαλές. 
•Μην πιστεύεις αυτά που σου λένε οι
εκφοβιστές, να επαινείς τον εαυτό σου
και να θυµίζεις στον εαυτό σου κάθε
µέρα τα καλά του σηµεία. 
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Π
ραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της Τρίτης
(20/9) στο Ψηφιακό Μουσείο Νέας Σµύρνης
η παρουσίαση της ανδρικής οµάδας µπάσκετ

του Πανιωνίου για τη νέα σεζόν.
Ουσιαστικά έγιναν και τα… αποκαλυπτήρια της νέας
εποχής στο τµήµα, µε τους κ. Μικρόπουλο και κ.
Ηλιάδη να βάζουν ψηλά τον πήχη τόσο για τη φετινή
σεζόν, όσο και για τους στόχους που έχουν για το
µέλλον του ιστορικού συλλόγου.
Το “παρών” έδωσε και η ζωντανή ιστορία του Συλ-
λόγου, ο τεράστιος Φάνης Χριστοδούλου, ο οποίος
µίλησε για την µεγάλη του επιστροφή στη Νέα Σµύρνη
από το πόστο του Γενικού Αρχηγού, όπως και ο GM
της οµάδας Χρήστος Μαγγίνας.
Φυσικά, παρόντες ήταν όλοι οι παίκτες του Πανιω-
νίου, ο προπονητής Περικλής Ταυρόπουλος, ο πρό-
εδρος του Ερασιτέχνης Άρης Μισαηλίδης, πολλοί
παλαίµαχοι παικταράδες του συλλόγου (Mίλτος Λα-
ζαρίδης, Μάκης ∆ρελιώζης κ.α.), εκπρόσωποι του πο-
δοσφαιρικού Πανιωνίου και ο πρόεδρος του Πολιτι-
στικού Οργανισµού του ∆ήµου Νέας Σµύρνης Βαγ-
γέλης Χατζατουριάν.
∆ηλώσεις: 

Θοδωρής Μικρόπουλος

“∆εν έχω καµία πείρα στον αθλητικό χώρο ως πα-
ράγοντας. Η αγάπη για τον σύλλογο µας φέρνει εδώ.
Είναι µεγάλη µου χαρά που βλέπω τους παλιούς παί-
κτες που έβλεπα στον Πανιώνιο να είναι εδώ δίπλα
µας. Θέλουµε να πάµε την οµάδα ψηλά. Αυτή η κα-
τηγορία δεν ανήκει στον σύλλογο. Χτίσαµε κάτι που
πιστεύω θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσµα. Ο Πα-
ναγιώτης Ηλιάδης είναι αρωγός σε αυτή την προ-
σπάθεια και περισσότερο από µένα. Θέλουµε να ξε-
κινήσουµε καλά και να ολοκληρώσουµε τη σεζόν µε
την άνοδο. Μαζί µας είναι ο Φάνης, ο παίκτης σύµ-
βολο. Είναι µεγάλη µας τιµή που είναι δίπλα µας,
έλειπε από τον Πανιώνιο τα τελευταία χρόνια. Εδω
θα ειµαστε και να φτασουµε στις µεγαλες κατηγο-
ριες και να επιστρεψουµε εκει που ήµασταν. Αν
υπάρχει υγεία στους παίκτες και δουλέψουν όλα
όπως πρέπει τότε όλα θα πάνε καλά. ∆εν ήρθαµε
για µία χρονιά στον Πανιώνιο. Ο στόχος είναι η οµάδα
να πάει στην Α1 όσο πιο σύντοµα γίνεται”.

Παναγιώτης Ηλιάδης

“Ως Νεοσµυρνιώτης, αισθάνοµαι συγκίνηση σήµερα
που βλέπω ανθρώπους που πρωταγωνιστούσαν στον
Πανιώνιο στο παρελθόν να είναι εδώ µαζί µας. Ξε-
κινήσαµε µε τον Θοδωρή, να προσπαθήσουµε µαζί
µε όλους εσάς να µπορέσουµε να φέρουµε τον Πα-
νώνιο εκεί που πρέπει και του αρµόζει. Έχουµε πολύ
µεγάλη βοήθεια και χαρά που είναι µαζί µας ο Χρή-
στος Μαγγίνας και ο Φάνης Χριστοδούλου. Ο Φά-
νης είναι ένας άνθρωπος που έχει σφραγίσει το ελ-
ληνικό µπάσκετ. Θέλουµε να ανέβουµε κατηγορία, δεν
µας αρµόζει η Β’ Εθνική. Μπορούµε να φτάσουµε
τον Πανιώνιο και στην Α1 εκεί που πρέπει. Ο Πα-

νιώνιος δεν είναι µόνο ένας αγώνας. Είναι µία ολό-
κληρη ιστορία. Αυτό που ένιωθα σαν παιδί εγώ αυτό
θέλουµε να κάνουµε και εµείς. Να εµπνέουµε τα
νέα παιδιά. Να διδάξουµε ήθος την κοινωνία και να
κάνουµε τους νέους να ονειρευτούν. Τον προπο-
νητή µας τον κ. Ταυρόπουλο τον συµπάθησα από
την αρχή που τον είδα. Είναι µεγάλη µου τιµή που εί-
µαι στον Πανιώνιο. Το µότο µας είναι ένα: Να ξανα-
κάνουµε τον Πανιώνιο µεγάλο στο µπάσκετ”.

Φάνης Χριστοδούλου

“Μετά από πολλά χρόνια ήρθα στον Πανιώνιο να βοη-
θήσω όσο µπορώ. Ο Θοδωρής και ο Παναγιώτης
ασχολήθηκαν µαζί µου, ενώ κανείς άλλος δεν είχε
ασχοληθεί. Ορισµένοι άνθρωποι στο παρελθόν ήταν
ασόβαροι στον Πανιώνιο, ήθελαν να κερδίσουν οι

ίδοι και κατέστρεψαν τον Πανιώνιο. Αυτοί οι δύο
άνθρωποι µε το όραµα που έχουν µε έπεισαν να
έρθω και εγώ ξανά στον Πανιώνιο. Μόνο µε την
συνοµιλία που είχαµε κατάλαβα µε τι ανθρώπους
είχα να κάνω. Θέλουν να ανέβει η οµάδα και να
πάει στις µεγάλες κατηγορίες. Το ήθελα και εγώ
από την µεριά µου να βοηθήσω τον σύλλογο από
ένα άλλο πόστο”.

Χρήστος Μαγγίνας

“Θέλω να ευχαριστήσω µε την σειρά µου τους κα-
λούς φίλους και παλιούς συµµαθητές Παναγιώτη και
Θοδωρή που µε τον ερχοµό τους στον Πανιώνιο άνα-
ψαν µία σπίθα ελπίδας. Θέλω να πιστεύω ότι θα
έχουµε µαζί µας και όλους τους Πανιώνιους. Ευχα-
ριστώ τον Φάνη που δέχτηκε να έρθει να βοηθήσει.

Είναι ένας φάρος που θα φέρει κοντά µας όλους
τους Πανιώνιους. Θέλουµε να πάµε τον Πανιώνιο
εκεί που του αξίζει και όχι µόνο να φτάσει εκεί, αλλά
να γίνει ξανά πρωταγωνιστής”.

Περικλής Ταυρόπουλος

“Είναι µεγάλη µου τιµή που βρίσκοµαι σε αυτή την
οικογένεια. Σας θέλουµε πραγµατικά όλους κοντά.
Ευχαριστώ πολύ τον Θοδωρή, τον Παναγιώτη, τον
Χρήστο και τον Φάνη που µε πίστεψαν και πίστεψαν
ότι µπορώ να κάνω κάτι για την οµάδα. Με βοήθη-
σαν να επιλέξουµε αυτά τα παιδιά και ευχαριστώ και
τα παιδιά που δέχτηκαν να είναι εδώ. Είναι υψηλό
το επίπεδο τους για την κατηγορία, όµως όλοι πρέ-
πει να βάλουµε τον εαυτό µας κάτω από τον Πα-
νιώνιο”.

Η επίσηµη παρουσίαση 
της οµάδας µπάσκετ του Πανιώνιου
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Εντυπωσιακή η γιορτή 
του Πανιωνίου για την επέτειο
132 χρόνων από την ίδρυση του

Ο
ιστορικός Πανιώνιος συµπλήρωσε 132 χρόνια ζωής και το γιόρτασε
µε εντυπωσιακό τρόπο. Το βράδυ της 14ης Σεπτεµβρίου η Πανιώ-
νια Οικογένεια τίµησε όλη µαζί τα γενέθλια του Ιστορικού, τα οποία

φέτος συµπίπτουν µε την συµπλήρωση των 100 χρόνων από την Μικρα-
σιατική καταστροφή.

Ερασιτέχνης, Ορφέας, αθλητές, προπονητές, Πάνθηρες και ο φίλαθλος κό-
σµος του Πανιωνίου έδωσαν το “παρών” στο γήπεδο της Νέας Σµύρνης
και έτσι σύσσωµος ο σύλλογος βίωσε µία πανέµορφη Πανιώνια βραδιά.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε την “παρέλαση” των 11 ενεργών τµηµάτων του
«Ιστορικού», τα οποία είναι: Πινγκ Πονγκ, Τζούντο, Σκάκι, Χάντµπολ, Βό-
λε�, Κολύµβηση, Στίβος, Πόλο, Ενόργανη, Μπάσκετ και Ποδόσφαιρο. 
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ένα πανέµορφο βίντεο, ένα βίντεο-ντοκου-
µέντο, που δηµιουργήθηκε ειδικά για την εκδήλωση και που εξιστορεί σε
σύντοµο χρόνο την ιστορική διαδροµή του Πανιωνίου από την Σµύρνη στην
Αθήνα και τη Νέα Σµύρνη.
Εν συνεχεία ο σύλλογος προχώρησε στις εξής βρα-
βεύσεις. Βραβεύτηκαν οι: Ιάσονας Αποστολό-
πουλος, Ειρήνη Μιχαηλίδη, Αγγελική Θεο-
δωροπούλου και Στάθης Χά�τας.
Στο φινάλε, οι Πάνθηρες ετοίµασαν και
παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό σόου, µε
δεκάδες καπνογόνα, πυροτεχνήµατα
και δύο πολύ µεγάλα πανό που έγρα-
φαν: “Με µια βάρκα και τη Σµύρνη φυ-
λακτό 1922-2022” και “Έχει σαν
στάµπα τη ζωή µου σηµαδέψει”.

«Xρυσή» η Σταυρίνα 
Γαρυφάλλου στη Ρουµανία
Η Νεοσµυρνιά Σταυρίνα Γαρυφάλλου κατέκτησε την πρώτη
θέση σε βαθµολογούµενο ευρωπα�κό αγώνα Cadet στο Satu
Mare, στο ξίφος ασκήσεως ανάµεσα σε 61 συµµετέχοντες.
Ιδιαίτερα σηµαντική στιγµή για το χρυσό κορίτσι, αφενός γιατί
ξεκίνησε την αθλητική της χρόνια µε άριστα αποτελέσµατα
και αφετέρου γιατί η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή ανάρτησε
στα δικά της social media την είδηση.
Καλή συνέχεια Σταυρίνα.






