
Ξ
ηµερώµατα της Κυρια-
κής, 23 Ιουνίου, άγνω-
στοι βανδάλισαν τα
εκλογικά περίπτερα του
ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και

του ΜέΡΑ25 στην οδό Θουκυδίδου
στον Άλιµο.

Όπως αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση της δηµοτικής παράταξης
«Άνω Κάτω στο Καλαµάκι»: «Στο
περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ κατέστρε-
ψαν τα πανό, τα προεκλογικά φυλ-
λάδια, αντικείµενα που βρίσκονταν
στο εσωτερικό του και προσπάθη-
σαν να βάλουν φωτιά. Πρόκειται
για καταδικαστέες, καθαρά φασι-
στικές ενέργειες που αντιστρα-
τεύονται την ελεύθερη διακίνηση
πολιτικών ιδεών και µάλιστα σε
προεκλογική περίοδο. Οι θρασύ-
δειλοι τραµπούκοι θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι τέτοιες επιθέσεις

δεν φοβίζουν τους δηµοκρατικούς
πολίτες που είναι αποφασισµένοι
να τους στείλουν εκεί που ανή-
κουν: στη χωµατερή της Ιστορίας».

Ανακοίνωση για το συµβάν
εξέδωσε και η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Αλί-
µου:

«Ορισµένοι ενοχλήθηκαν από
την πολύ επιτυχηµένη χθεσινή
συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προ-

οδευτική Συµµαχία στον Άλιµο. 
Βανδάλισαν τα ξηµερώµατα το

περίπτερο µας, έβαλαν φωτιά και
έκαναν ζηµιές στα περίπτερα του
ΚΚΕ και του Μέρα 25.

Τέτοιες ενέργειες είναι απαρά-
δεκτες και µας γυρίζουν πολλά
χρόνια πίσω. Καλούµε τους δηµο-
κρατικούς πολίτες του Αλίµου να
τις καταδικάσουν και να περιφρου-

ρήσουν την ελεύθερη έκφραση εν
όψει των εκλογών.

Εµείς συνεχίζουµε και κα-
λούµε τους φίλους µας να ενισχύ-
σουν µε την παρουσία τους τα
περίπτερα µας.

Στις 07 Ιουλίου αποφασίζουµε
για την ζωή µας.

∆εν γυρνάµε πίσω!
Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Αλίµου».

Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη
Σελίδα 8 Ο Παλμός της Γλυφάδας | Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

Άλιμος

Ε
ίχες πάει προ-
ετοιµασµένος
ότι θα δεις ένα
θεατρικό έργο
να παίζεται από
µια ερασιτε-

χνική θεατρική οµάδα µαθη-
τών Γυµνασίου και Λυκείου.
∆εν περίµενες πολλά, δεν
είχες απαιτήσεις άλλωστε
από τα παιδιά που προ λίγων
ηµερών είχαν το ενδιαφέρον
τους στραµµένο στις εξετά-
σεις της χρονιάς. Είχες όµως
συνάµα ακούσει τα καλύτερα
για την προσπάθεια που γίνε-
ται εδώ και καιρό από το Σύλ-
λογο Γονέων του 2ου Λυκείου
Βούλας και βέβαια τα θετικά
σχόλια για τις παραστάσεις
των µαθητών αυτών είχαν
διαρρεύσει και εκτός των
ορίων του ∆ήµου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγµένης.

Τι καλύτερο είχες να κά-
νεις, καλοκαιρινό βράδυ ∆ευ-
τέρας από το να πας στο
παραλιακό ανοιχτό δηµοτικό
θέατρο Σοφία Βέµπο στη
Βούλα και να παρακολουθή-
σεις «Ρωµαίο και Ιουλιέτα»
βασισµένη στο κείµενο του
µεγάλου Έλληνα γελοιογρά-
φου, σατυρικού συγγραφέα -
ποιητή Μποστ.

Την ίδια σκέψη αποδεί-
χτηκε ότι έκαναν και πολλοί
άλλοι, αφού από νωρίς το θε-
ατράκι είχε γεµίσει και καθείς
πήρε τη θέση του αναµένον-
τας καρτερικά την έναρξη της
παράστασης. 

Οι προβολείς άναψαν, τα
φώτα έπεσαν στη σκηνή και οι
πρωταγωνιστές ήταν στη
θέση τους. Το λόγο πήρε ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Γο-
νέων του 2ου Λυκείου Βούλας
Ανδρέας Τσαβλίρης. Καλωσό-
ρισε τους παριστάµενους,
τους ευχαρίστησε για την πα-
ρουσία τους και για την υπο-
στήριξη στην προσπάθεια
που κάνουν τα παιδιά και αµέ-
σως κάλεσε στο βήµα τον
σκηνοθέτη ∆ηµήτρη Αγορά.
Εκείνος µε τη σειρά του ζή-
τησε από το κοινό να δείξει
κατανόηση γιατί τα παιδιά δεν

είναι επαγγελµατίες και έχουν
πολύ άγχος, ενώ εξήγησε ότι
ήταν µια πολλή ωραία εµπει-
ρία και για τον ίδιο η συνερ-
γασία που είχε όλο αυτό το
χρόνο µε τα «εφηβάκια» όπως
τα χαρακτήρισε.

Τα λόγια έπαυσαν, η πα-
ράσταση ξεκίνησε. ∆εν πέ-
ρασε πολλή ώρα και
συνειδητοποίησες πως από
το πρώτο λεπτό σε είχε συνε-
πάρει τόσο η ερµηνεία, όσο
και η όρεξη, το θάρρος, η
ενέργεια των πρωταγωνι-
στών. Το έµµετρο κείµενο δύ-
σκολο αρκετά, όµως τα

παιδιά το απέδωσαν στο ακέ-
ραιο. Σηµαντικό ρόλο σί-
γουρα διαδραµάτισαν οι
οδηγίες του σκηνοθέτη 
∆ηµήτρη Αγορά που τα δί-
δαξε και τα ενέπνευσε ώστε
να µην αποστηθίσουν απλώς
ένα ρόλο, αλλά να τον κάνουν
κυριολεκτικά δικό τους. 
Έτσι κατάφεραν να ανταπε-
ξέλθουν και κάποιες αναπο-
διές στα λόγια – λόγω άγχους
– και το έκαναν µε τέτοιο
τρόπο που έδενε µε την πα-
ράσταση και χάριζε παρα-
πάνω ευφορία στο κοινό που
παρακολουθούσε. Ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά της παράστα-
σης ήταν τα µηνύµατα που
περνούσε αλλά και ο συνδυα-
σµός επιπλέον στοιχείων
όπως µουσικής επένδυσης µε
κιθάρα και µπουζούκι, τρα-
γούδια διαφόρων ειδών (ραπ,
έντεχνα, λαJκά). Οι µαθητές
ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους
και κέρδισαν το κοινό που
τους καταχειροκρότησε τόσο
κατά τη διάρκεια της παρά-
στασης όσο και στο τέλος
αυτής.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η
εκδήλωση έγινε από το Σύλ-
λογο Γονέων του 2ου Λυκείου

Βούλας, σε συνεργασία µε
τον ΟΑΠΠΑ του ∆ήµου Βάρης
Βούλας Βουλιαγµένης. Ο κ.
Τσαβλίρης κλείνοντας την
βραδιά ευχαρίστησε τους
πάντες που συντέλεσαν στο
να γίνει η εκδήλωση και έκανε
ιδιαίτερη µνεία στην κα Μίµα
Νικηφοράκη, η οποία φανερά
συγκινηµένη ανέβηκε στη
σκηνή για να συγχαρεί τους
πρωταγωνιστές.

Αξίζουν πολλά συγχαρη-
τήρια σε όλους! Από αρχαι-
οτάτων χρόνων το θέατρο
ήταν βασικό στοιχείο της εκ-
παίδευσης!

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα»: 
Η μαθητική θεατρική παράσταση που μάγεψε το κοινό

Πρόσκληση εθελοντών καθηγητών και δασκάλων 
για το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Αλίμου

Ε
ντοπίστηκε, πρωινές ώρες
της Τετάρτης 26 Ιουνίου,
µία σορός άνδρα, αγνώ-
στων λοιπών στοιχείων,
στην παραλία Α΄ Αλιπέδου

Αλίµου.
Η ανωτέρω σορός µεταφέρθηκε

µε ασθενοφόρο όχηµα του ΕΚΑΒ στο
Γενικό Νοσοκοµείο Ασκληπιείο Βού-
λας, ενώ από το Α' Λιµενικό Τµήµα
Φλοίσβου του Λιµεναρχείο Σαρωνικού
που διενεργεί την προανάκριση, πα-
ραγγέλθηκε η  διενέργεια νεκροψίας-
νεκροτοµής.

Ανεύρεση σορού
άνδρα αγνώστων
λοιπών στοιχείων

στον Άλιμο

Βανδαλισμοί σε εκλογικά περίπτερα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25

Τ
ο Κοινωνικό Φροντιστήριο
του ∆ήµου προσκαλεί
εθελοντές καθηγητές για
την ενίσχυση της λειτουρ-

γίας του κατά το σχολικό έτος
2019 – 2020. Καλούνται Φιλόλο-
γοι, Κοινωνιολόγοι, Μαθηµατικοί,
Φυσικοί, Χηµικοί, Βιολόγοι, καθώς
επίσης και εκπαιδευτικοί µε ειδι-
κότητα στο µάθηµα Αρχών Οικο-
νοµικής Θεωρίας (ΑΟΘ) και
Ανάπτυξης Εφαρµογών σε Προ-
γραµµατιστικό Περιβάλλον
(ΑΕΠΠ), ώστε να ενισχυθεί το δυ-
ναµικό των εκπαιδευτικών µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επιπλέον, καθώς θα συνεχι-

στεί η λειτουργία του Κοινωνικού
Φροντιστηρίου για µαθητές του
∆ηµοτικού Σχολείου, προσκα-
λούνται εθελοντές δάσκαλοι της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Σκοπός του Κοινωνικού Φρον-
τιστηρίου του ∆ήµου Αλίµου είναι
η ενίσχυση µαθητών/-τριών που
ανήκουν σε οικονοµικά αδύναµες
οικογένειες και η παροχή ίσων ευ-
καιριών στη µάθηση σε όλες τις
µαθήτριες και όλους τους µαθη-
τές που κατοικούν στο ∆ήµο Αλί-
µου.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα
στεγάζεται σε σχολικές αίθουσες
του 1ου ΓΕΛ Αλίµου (Υψηλάντου

και Θησείου) και σε σχολικές αί-
θουσες του 3ου Γυµνασίου Αλίµου
(Κουµουνδούρου 19, Άνω Καλα-
µάκι). Ώρες Λειτουργίας: 15:00 –
20:00.

Στο τέλος κάθε σχολικού
έτους χορηγείται στους εθελοντές
εκπαιδευτικούς βεβαίωση διδακτι-
κής προ{πηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες οι ενδιαφερόµενοι εθελοντές
εκπαιδευτικοί µπορούν να καλούν
στο 213. 2008043 ή να επικοινω-
νήσουν µέσω της ηλεκτρονικής δι-
εύθυνσης: koinoniko.frontistirio
@alimos.gr. Υπεύθυνη: κα ∆ήµη-
τρα Αιγινίτη.


