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η εξέλιξή τους κρίνεται εξαιρε-
τικά απρόβλεπτη. Μπαίνουμε
λοιπόν στο Σεπτέμβριο, από
ήδη ένα περίεργο καλοκαίρι,
σε ένα ναρκοπέδιο αποφάσε-

ων, με το κάθε βήμα να πρέπει να ζυγίζεται
προσεκτικά, ως προς τις επιπτώσεις που θα
επιφέρει. 
• Η υγειονομική κρίση (με παράπλευρη την
κατάρρευση της οικονομίας) του νέου κο-
ρονοϊού βρίσκεται στο δεύτερο κύμα, με τα
κρούσματα να έχουν ξεπεράσει το φράγμα
των 10.000. 
• Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι η
πρώτη φορά που βρίσκονται στο ναδίρ, εν
αντιθέσει με την ένταση στην αν. Μεσόγειο.
Το ποιοτικό στοιχείο στην παρούσα συγκυ-
ρία είναι η «παράδοξη» διάρκεια. 

Δυστυχωσ, το κραμα του δείγματος τους
προηγούμενους μήνες κρίνεται αρνητικό. Η
κεκτημένη ταχύτητα από μια πρώτη αντιμε-
τώπιση της πανδημίας, βυθίστηκε στα ρηχά
νερά της προχειρότητας με αποτέλεσμα
τόσο από πλευράς κρουσμάτων όσο και
στον τουρισμό-οικονομία να βρισκόμαστε
τώρα αντιμέτωποι με την πραγματικότητα: 

«κραχ» στα έσοδα – έκρηξη στη διασπορά. 
Επιπλέον, κάθε τόσο εισβάλουν στην κα-
θημερινότητα προθέσεις που καταστρατη-

γούν ευθέως βασικούς πυλώνες του κοι-
νωνικού κράτους. 
«Να πάψει το κράτος να παίρνει τα λεφτά
των νέων και να τα δίνει στους ηλικιωμέ-
νους», είπε κυνικά ο σύμβουλος του πρω-
θυπουργού Αλέξης Πατέλης. 

ανατριχιαστικο. Τόσο για τον κοινωνικό
αυτοματισμό που κρύβει μια τέτοιου τύπου
δήλωση όσο και για αυτά που έπονται. Οι
νέοι ας μην κολακεύονται. Το κεφαλοποι-
ητικό σύστημα με τον ατομικό κουμπαρά,
σε μια εποχή αυξημένης ανεργίας,
ελαστικής μορφής απασχόλη-
σης, εργοδοτικής αυθαιρε-
σίας, μισθούς πείνας κλπ.
κλπ, μόνον συντάξεις πεί-
νας εξασφαλίζει και δια
βίου «σανίδι», όχι από
επιλογή αλλά από
ανάγκη. 

Η ιΔιωτικοποιΗσΗ
όμως δεν είναι πανά-
κεια. Και αυτό φάνηκε
στην περίοδο της
έξαρσης της πανδημίας
όταν η δημόσια υγεία
κράτησε όρθια την κοινωνία.
Πέρασε και αυτό, τα χειροκρο-
τήματα ξεχάστηκαν όπως και οι υπο-
σχέσεις για προσλήψεις και ενδυνά-
μωση του συστήματος υγείας.

ομωσ ασ σκεφτουμε τουτο: Πως η
εφαρμογή της νεοφιλελεύθερης πολι-

τικής υποχωρεί όταν οι δημόσιες δομές (εδώ
έχουμε το παράδειγμα στην υγεία) αποδει-
κνύονται πιο ισχυρές και ασφαλείς για την
πλειονότητα των πολιτών. 

επισΗσ μΗν αυταπατομαστε και μην
εφησυχάζουμε. Στην περίπτωση αυτή απλώς

βολεύει. Σε άλλους τομείς όπως την
εργασία, την ασφάλιση, την

παιδεία και αλλού, το διακύ-
βευμα να μείνουν δημό-

σιου συμφέροντος
παραμένει. 

περιμενοντασ λοιπόν πώς θα εξε-
λιχθεί το πείραμα των σχολείων,

(υπάρχουν αναλυτικά άρθρα σε αυτό το
φύλλο για τα ευτράπελα που ανακοινώ-

θηκαν ή δεν ανακοινώθηκαν για την προ-
μήθεια των μασκών, τις αποστάσεις των μα-
θητών σε υπεράριθμες τάξεις ή τα περί-
φημα παγουρίνα) στην εξέλιξη της δια-

σποράς του ιού, αναλογιζόμαστε όλοι τι γί-
νεται με τον αγαπημένο μας γείτονα. 

Η κρiσΗ Διαρκεiασ με την Τουρκία και η
ρητορική έντασης για «ψύλλου πήδημα»
εδραιώνει την πεποίθηση ότι οδεύουμε σε
μια ανοιχτή συζήτηση για πολλά θέματα
ταμπού. Όπως επίσης και σε μία νέα
κούρσα εξοπλισμών (μήπως τελικά εδώ
κρύβεται το ζουμί;). Κάποιοι αμφισβη-
τούν ακόμη και το γεγονός ότι υπάρχει
ορυκτός πλούτος στη Μεσόγειο, ικανός
για συμφέρουσα εξόρυξη….

υπaρχει βeβαια η ανησυχία μήπως χρει-
αστεί εισφορά σε αίμα προκειμένου να δι-
καιολογηθεί ο «συμπεφωνημένος» απευ-
θείας διάλογος, στο εθνικιστικό ακροατή-
ριο άγρας ψήφων (βλέπε το πώς ξεκίνησε
το ντελίριο στη συμφωνία των Πρεσπών).

oλα oμωσ ξεκινοyν από την παιδεία.
Αλλά δυστυχώς, η παρούσα ηγεσία του αρ-
μόδιου υπουργείου δεν επιτρέπει αισιοδο-
ξία για την απαγκίστρωση από ολοκληρω-
τισμούς σε σκέψεις, λόγια και πράξεις.
Μάλλον το αντίθετο. 

ειΔικa αν αναλογιστοyμε αυτή την πε-
ρίφημη ενέργεια να ενταχθεί στα μαθήμα-
τα όλων των σχολικών βαθμίδων το τσιρλί-
τινγκ ή αν θέλετε το μάθημα της καλής μα-
ζορέτας, αντιλαμβανόμαστε ποιον τρόπο
σκέψης ή καλύτερα μη σκέψης σχεδιάζουν
να εδραιώσουν στα ευαίσθητα μυαλά των
παιδιών μας.  
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Δ
εν είναι πολλές ημέρες
που ένα «πουλάκι» «κε-
λάηδησε»  στην εφημε-

ρίδα μας ένα απίστευτο γεγο-
νός που έλαβε χώρα στο γή-
πεδο της Διώνης.
Αρνητικός πρωταγωνιστής
γνωστός αυτοδιοικητικός που
έχει διατελέσει και αντιδή-
μαρχος ένα φεγγάρι.
Ο εν λόγω «κύριος», αφού
ήρθε στα λόγια (για άγνωστη
αιτία) με παλαιό τοπικό σύμ-
βουλο της περιοχής, δεν άρ-

γησε πολύ να ξεφύγει, αφού πέρασε στα σπρωξίματα (ε, έχει και έναν όγκο βρε αδερφέ), με
αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος ο εμβρόντητος «συνομιλητής» του από την «ευγένεια των
επιχειρημάτων» του νυν αυτοδιοικητικού «κυρίου».
Τα γράδα του αψίκορου πρώην αντιδημάρχου έπεσαν αυτόματα στο μηδέν, άρχισαν οι συγνώμες
και δόθηκαν εξηγήσεις για να τελειώσει το θέμα εκεί, μην μας κρεμάσουν και στα μανταλάκια.
Έλα όμως που εκτός από τους δυο υπήρχαν ένα γύρο και άλλα μάτια και αυτιά, μεταξύ αυτών
και το πουλάκι που κελάηδησε και έτσι δεν πήγε χαμένη η μαγκιά του εν λόγω «κυρίου».
Φωτογραφία και ονοματάκι για αυτή τη φορά δεν έχει. Αρκετές έχει βγάλει. 
Αλλά για μαζευτείτε ένας ένας και κάντε… αλλαγή Δημοτικής νοοτροπίας γιατί πήξαμε στην τε-
στοστερόνη με τους τσάμπα μάγκες. Συνεννοηθήκαμε;

Οι τσάμπα μάγκες στο Πικέρμι

A
χ αυτός ο κ. Δήμαρχος, μας έχει φλο-
μώσει στις μεγαλεπήβολες αναρτήσεις
για τα «μεγάλα έργα» που θα έχουν και

συνέχεια λέει. Η επικοινωνία παίζει το ρόλο
της στην πολιτική δεν λέμε, και όποιος βλέπει
αυτό το εντυπωσιακό ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ που συ-
νοδεύεται και από βίντεο κάτι θα του μείνει.
Όμως για να δούμε τι ισχύει στην πραγματι-
κότητα: 
Οι δύο νέοι δρόμοι (Οδός Δάσους και Δρό-
μος 50) την κατασκευή των οποίων επιχειρεί
να οικειοποιηθεί πλήρως ο κ. Μάρκου είναι
στην 3η και 5η γειτονιά της Αρτέμιδας, οι δια-
δικασίες (πράξη εφαρμογής) για τις οποίες εί-
χαν ξεκινήσει επί Δημαρχίας Κασσίμη και εί-
χαν επικυρωθεί επί Αντιδημαρχίας Γκινοσά-
τη ο οποίος είχε αποστείλει τις εισφορές σε
γη και χρήμα στους κατοίκους της περιοχής. 
Βρήκε «δρόμους… στρωμένους» λοιπόν, και
επιπλέον έπρεπε να είχαν κατασκευαστεί
πολύ νωρίτερα. 
ερώτημα: Σε πόσες γειτονιές της Αρτέμιδας
έχουν προχωρήσει οι πράξεις εφαρμογής την

εξαετία της Δημαρχίας Δημήτρη Μάρκου;
απάντηση: Σε καμία…. 
συμπέρασμα: Ωραίοι λοιπόν οι καινούριοι
δρόμοι και οι υποδομές αλλά θέλει πολιτική
γενναιότητα και είναι πράξη ευθύνης να ανα-
γνωρίζεις στους προκατόχους σου την κα-
θοριστική συμβολή τους. Ειδικά όταν επί θη-
τείας σου ένα από τα ακανθώδη ζωτικά ζη-
τήματα για την Αρτέμιδα έχει παραμείνει
στάσιμο.  

Στρωμένοι… δρόμοι

Ο Μπουράνης στη
θέση του Κατσουλάκη 

N
έο πρόσωπο στις Αντιδημαρχίες
του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου
ο Άρης Μπουράνης ο οποίος

αντικατέστησε μετά από την δωδεκά-
μηνη θητεία του τον Δημήτρη Κατσου-
λάκη με αρμοδιότητες εκτός των άλλων
τους νευραλγικούς τομείς της καθα-
ριότητας και της πολιτικής προστασίας.
Εμείς να του ευχηθούμε καλή επιτυχία
στο δύσκολο έργο που ανέλαβε, επι-
μονή και υπομονή… 

Ναι μεν αλλά  

O
ι αποφάσεις που ελήφθησαν από
τις Δημοτικές αρχές για την στή-
ριξη των τοπικών τους αγορών

ήταν προς την σωστή κατεύθυνση και
βοήθησαν στο να τονωθεί η κίνηση στα
καταστήματα των περιοχών τους και κυ-
ρίως αυτά της εστίασης. Παρόλα αυτά
η πτώση ανάλογα την περιοχή άγγιξε
ακόμα και το 70% και με τον χειμώνα
προ των πυλών. Τα δε πρόστιμα τα
οποία έπεσαν από Δημόσιους φορείς
για διαφόρους λόγους ήρθαν και τους
ισοπέδωσαν.  

Φήμες λένε…  

Σ
ύμφωνα με «κακές γλώσσες» εν
ενεργεία Αντιδήμαρχος είναι
παντού και δεν αφήνει ούτε μία

ανάθεση να πέσει κάτω… Αν είναι
αλήθεια τότε θα πρέπει να είναι ιδι-
αίτερα προσεκτικός επειδή κάποια
πράγματα είναι μεν νόμιμα.. ηθικά
όμως; Και στις τοπικές κοινωνίες
και γενικότερα στην πολιτική πρέπει
τα δημόσια πρόσωπα να «ζυγίζουν»
τις φήμες που οργιάζουν!  

Βαριές “καμπάνες”
στον Μαραθώνα

για παραβάσεις του
κανονισμού

καθαριότητας 

B
αρύς έπεσε ο “πέλεκυς” σε 24
περιπτώσεις στον Μαραθώνα,
για παραβάσεις του κανονι-

σμού καθαριότητας με απόφαση του
Αντιδημάρχου Μαραθώνα. Ο Νίκος
Ευαγγελόπουλος με  βάση τις εκ-
θέσεις βεβαίωσης παράβασης του
Κανονισμού καθαριότητας της Δη-
μοτικής Αστυνομίας επέβαλε τσου-
χτερά πρόστιμα επιβεβαιώνοντας
πώς κάποιοι στη δημοτική αρχή του
γειτονικού Δήμου έχουν θέληση να
εφαρμόσουν τα αυτονόητα.  

Αλλού
για αλλού… 

K
άποιοι θεωρούν ακόμη, ότι μπο-
ρούν -παρά τη «σφαλιάρα»- να
επαναδιεκδικήσουν τη Δημαρ-

χία και μάλιστα με αξιώσεις δεύτερης
Κυριακής. Θεμιτό. Επίσης θεωρούν ότι
είναι εφικτό να στελεχώσουν ψηφο-
δέλτιο, ακόμη και όταν στις προηγού-
μενες εκλογές χρειάστηκε να πείσουν
σπίτι – σπίτι και με το ζόρι τους υπο-
ψηφίους τους. Εντάξει και αυτό. 
Αλλά να πιστεύεις πως μπορείς να κερ-
δίσεις με τους Γιωρήκες και τους Κω-
στήκες που είχες πριν και πώς θα αλ-
λάξεις τώρα τα δεδομένα… αυτό ξε-
περνάει τα όρια!   
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Ότι ζητάς κι αγαπάς
Για μικρούς και μεγάλους! 
Το ιδανικότερο μαγαζί στη Ραφήνα για να
ψωνίσεις σχολικά, χαρτικά και αναλώσιμα.
Διαθέτει ότι τελευταίο κυκλοφορεί στις εκ-
δόσεις βιβλίων για τους πιο απαιτητικούς
αναγνώστες και έχεις την δυνατότητα να επι-
λέξεις πολλά είδη δώρων. 
Ένα βιβλιοπωλείο που τα έχει όλα.

Στα εμπορικά
η κίνηση
ήταν κάτω
του μετρίου,
λίγος κό-
σμος, τον
περισσότερο
καιρό δεν κυ-
κλοφορούσε
στους δρό-
μους ψυχή
που λένε.

ε όλα αυτά παραμά-
σχαλα οι περισσότεροι
πήραν των ομματιών
τους και πήγαν άλλοι
στα χωριά τους, στα νη-

σιά και στις κωμοπόλεις κι άλλοι οδικώς
για Λευκάδες, Εύβοιες και φάρους. Οι
υπόλοιποι, λεγόμενοι και άτυχοι έμει-
ναν «πίσω». Κι απόλαυσαν την καλο-
καιρινή Ραφήνα. Όλο αυτό το διάστη-
μα από αρχής καλοκαιριού, έκανα κά-
ποιες διαπιστώσεις που θέλω να τις μοι-
ραστώ μαζί σας. 
πρωτα απ΄ολα η εξ ανάγκης απόφα-
ση για τα τραπεζοκαθίσματα στην πλα-
τεία και στο λιμάνι, που έφεραν έναν
άλλο αέρα στην πόλη. Σίγουρα ότι πιο
θετικό έγινε τον τελευταίο καιρό. Τα μα-

γαζιά το ζήτησαν, ο Δήμος το έκανε
πράξη και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι.
Το «πείραμα» όμως χάλασε με την
εφαρμογή των νέων μέτρων. Μεσάνυ-
χτα με τις καρέκλες πάνω στα τραπέζια
και τον κόσμο να έχει λακίσει με την
μπουκιά στο στόμα ή το ποτό στο χέρι,
δεν είναι κι ότι καλύτερο. Το βίωσα,
όπως κι εσείς άλλωστε και το θέαμα
ήταν λυπηρό. Άδεια πλατεία, ήρεμη
πόλη και σκοτάδι παντού.
οσον αφορα τα μαγαζιά και σύμφωνα
με ρεπορτάζ που έκανα, τα περισσότε-
ρα δεινοπάθησαν. Τα φαγάδικα άργη-
σαν να πάρουν μπρος και δούλεψαν κυ-
ρίως τα τριήμερα, παρασκευοσαββα-
τοκύριακα. Καθημερινές λίγα πράγμα-
τα. Τα καφέ-μπαρ πήγαν σαφώς καλύ-
τερα γιατί ένα καφέ ή ένα ποτάκι θα πι-
εις όπως και να’ χει. Κι αυτά όμως τις κα-
θημερινές αγκομαχούν με το ταμείον να
είναι μείον κάποιες φορές.
Στα εμπορικά η κίνηση ήταν κάτω του
μετρίου, λίγος κόσμος, τον περισσό-

τερο καιρό δεν κυκλοφορούσε στους
δρόμους ψυχή που λένε. Λίγα πράγ-
ματα, άλλωστε υπάρχει τόσο μεγάλη
ανασφάλεια που όλοι είναι «κουμπω-
μένοι» Πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις
σε όλες τις κατηγορίες μαγαζιών. Στις
παραλίες ο κόσμος αναστάναξε τα
σου-κου. Θες γιατί η πλειοψηφία των
Αθηναίων επέλεξε κοντινούς προορι-
σμούς κι έτσι η Ραφήνα όπως και η Νέα
Μάκρη, το Ζούμπερι, ο Σχοινιάς, η Αρ-
τέμιδα έγιναν «must» (παλιομοδίτικο)
και φούντωσαν από μικρούς και με-
γάλους που διψάνε για μια βουτιά. Θες
γιατί όσοι έμειναν εδώ, πήγαν παρα-
λία. Το ρεζουμέ είναι ότι είχαν κόσμο.
Τώρα για αποστάσεις, ασφάλειες κλπ.
μη με ρωτάτε. 
εσχατωσ μονο, με τα φερτά υλικά
από τις πλημμύρες στην Εύβοια και
από την επιδρομή από τσούχτρες στο
Μπλε Λιμανάκι χάλασε την ηρεμία
των λουόμενων. Ένα πράγμα που μου
έκανε εντύπωση πάντως ήταν ότι ενώ
δυσκολεύεσαι να παρκάρεις, παι-
δεύεσαι ακόμα και να κάνεις ένα πέ-
ρασμα γύρω από την πλατεία, και γε-
νικώς βιώνεις ένα απίστευτο τράφικ,
οι μαγαζάτορες λένε πως δεν έχουν
δουλειά. Αυτό μάλλον είναι τροφή
για σκέψη και θέλει ψάξιμο. 
Θετικο ειναι από την άλλη ότι έκαναν
την εμφάνισή τους νέα μαγαζιά στην
πόλη, που ανέβασαν το επίπεδο, άνερ-

Eνα καλοκαίρι στη
Ραφήνα την εποχή
του κορονοϊού

γοι βρήκαν δουλειά (το κυριότερο) και
ομόρφυναν την περιοχή. Ελπίζουμε να
δούμε κι άλλες τέτοιες παρόμοιες
προσπάθειες από επιχειρηματίες στη
Ραφήνα και να στηρίζονται από τους
ντόπιους. Όσο περισσότεροι, τόσο
το καλύτερο. Δεν το συζητώ. 
το καλο φετοσ με όλα αυτά που
ζούμε, είναι ότι τα δρομολόγια των
πλοίων μειώθηκαν αισθητά, κάποιοι
πλοιοκτήτες δεν «κατέβασαν» αυτό το
καλοκαίρι τα πλοία τους, οι ταξιδιώ-
τες είναι λιγότεροι, τα αυτοκίνητα σα-
φώς πιο λίγα και η κίνηση-μαρτύριο
για τους ραφηνιώτες δεν ήταν το ίδιο
αισθητή με άλλες χρονιές. Βέβαια
αυτό είχε σαν συνέπεια να μην έρθει
τόσος κόσμος στη Ραφήνα με ότι κι
αν αυτό σημαίνει για τα μαγαζιά.
σΗμειωστε και τα τεστ για κορο-
νοϊό που κάνει η Περιφέρεια Αττικής
σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλ-
λογο στο λιμάνι της Ραφήνας για
τους εθελοντές ταξιδιώτες που επι-
στρέφουν, τότε θα καταλάβετε ότι
μιλάμε για «άλλαι εποχαί».
και με αυτα και με εκείνα το καλο-
καίρι τελειώνει, τα σχολεία θα ανοί-
ξουν με ή χωρίς μάσκες, και τα μα-
γαζιά της περιοχής θα πέσουν σε πε-
ρισυλλογή. Ο χειμώνας λένε, θα εί-
ναι δύσκολος. Για να δούμε γιατί μέ-
χρι τώρα λέμε «κάθε πέρσι και κα-
λύτερα»!!!

Τραπέζια έξω, χαμός τα σαββατοκύριακα, σχετική ηρεμία τις
καθημερινές,  μειωμένα δρομολόγια τα πλοία, τεστ για κο-
ρονοϊό… Θα’ χουμε να θυμόμαστε πολλά.  Ένα καλοκαίρι
αλλιώτικο από τα άλλα ήταν το φετινό για όλους μας.
Πρωτόγνωρο, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και κυρίως
υπό τον φόβο και τον τρόμο του κορονοϊού. 

ΑΝΝΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ
Άδειες - Μελέτες
Τακτοποιήσεις - Κτηματολόγιο

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός ΗΥ

τεΧνιΚΟ γραΦειΟ ΜηΧανιΚΩν
Κων/νου Καραμανλή •Σπάτα Αρτέμιδα 190 16 •ΤΗΛ: 2294 081831  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

M
Γράφει ο
βαγγελησ
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πολυπόθητος τουρι-
σμός με τα προσδο-
κόμενα έσοδα έγινε
η αιτία να επανέλθει
ο φόβος στον κόσμο

και η ταφόπλακα της αγοράς, κυ-
ρίως της εστίασης και των συνα-
φών χώρων… Ευτυχώς ο Πρωθυ-
πουργός μάζεψε την απίστευτη
ατάκα του Χαρδαλιά περί εγχωρίας
ευθύνης διασποράς και όχι του
τουρισμού, λες και τα μηδενικά
κρούσματα στο τέλος της καραν-
τίνας και τα όσα υπεστήκαμε όλοι
μας ψυχολογικά και οικονομικά
για να πετύχει, ήταν ψέματα και για
άλλη μία φορά φταίει ο Έλληνας

που πήγε παραλία και οι νέοι που
τόλμησαν να πάνε στα νησιά που
είχαν όμως πάει και οι ξένοι χωρίς
τεστ και ελέγχους!  
τα εσοΔα από τον τουρισμό έπια-
σαν πάτο ενώ ταυτόχρονα η προ-
φανέστατη διασπορά και το δεύ-
τερο κύμα του ιού που βγήκε πα-
γανιά… οδήγησε όπως ήταν φυ-
σικό σε νέα μέτρα, που από τη σει-
ρά τους διέλυσαν την παραμικρή
ελπίδα της αγοράς. Τα καταστή-
ματα εστίασης δεν έπιασαν ούτε
το 20% του τζίρου τους, ενώ οι
πολύ μεγάλες εκπτώσεις των εμ-
πορικών καταστημάτων δεν «άγ-
γιξαν» σχεδόν κανέναν. 
εκ του αποτελεσματοσ η από-
φαση του ανοίγματος των συνόρων
που ορθά και πάρθηκε όταν πάρ-
θηκε, οδήγησε στα ακριβώς αντίθετα
αποτελέσματα από τα προσδοκό-
μενα… Τα περισσότερα ξενοδοχεία

δεν άνοιξαν ποτέ, οι άνθρωποι που
δούλευαν σεζόν δεν ήταν ούτε το
30% των προηγούμενων ετών και τα
μαγαζιά εκτός από την τεράστια
πτώση του τζίρου τους έκλεισαν και
νωρίτερα λόγο των μέτρων που στη
πορεία ανακοινώθηκαν.  
το σΗμαντικοτερο όμως πρό-
βλημα που προκλήθηκε από όλα
αυτά ήταν και είναι τα παιδιά και η
εκπαίδευση τους! Το άνοιγμα πως
και πότε των σχολείων, έγινε για
άλλη μία φορά σημείο ατομικής και
πολιτικής τριβής. Άκουγες για πολ-
λοστή φορά από παν άσχετους
ανθρώπους, που δεν έχουν ιδέα
από τον τρόπο διαχείρισης και λει-
τουργίας των σχολικών μονάδων,
να μιλάνε για πρωί απόγευμα σχο-
λεία, για εκ περιτροπής προσέ-
λευση μαθητών, για μάσκες ή όχι,
ακόμα και για εκμισθώσεις νέων
χώρων, για σπάσιμο τάξεων.  

Όλα αυτά ωραία και καλά για υπο-
θετικές και φιλοσοφικές κουβέντες
και από ανθρώπους που θέλουν
μόνο να κρίνουν την οποιαδήποτε
απόφαση παρθεί! Λεφτά για προσ-
λήψεις και διπλασιασμό εκπαι-
δευτικών δεν υπάρχουν όπως και
χώροι δε βαφτίζονται σχολεία σε
ένα μήνα μέσα… αλλά αυτά είναι
ψιλά γράμματα για τους τηλεοπτι-
κούς και τοπικούς αστέρες…  
Κατά συνέπεια οποιαδήποτε εναλ-
λακτική κουβέντα για τον τρόπο
που θα άνοιγαν ήταν από αστεία
έως ηλίθια!  
Η ουσια για όποιον δεν καταλα-
βαίνει είναι να μη χαθεί άλλη μία
εκπαιδευτική χρονιά και να ανοί-
ξουν κανονικά τα σχολεία με
όλους τους μαθητές, όχι με οποι-
οδήποτε κόστος, αλλά με τα μέτρα
ασφαλείας που υποδεικνύουν οι
επιστήμονες. Λυπάμαι για όποιον
δεν μπορεί να δει πως μόνο με το
καθολικό άνοιγμα υπάρχει η πι-
θανότητα να διασφαλιστεί το δι-
καίωμα στην εκπαίδευση σε όλα τα
στρώματα της κοινωνίας και πως η
περίοδο της καραντίνας έκανε σα-
φές περισσότερο από κάθε άλλη
φορά ότι δεν υπάρχουν ίσες ευ-
καιρίες στην εκπαίδευση.  
και για να προλαβω τους καλο-
προαίρετους… που θα μιλήσουν
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
ση, για όποιον την έζησε από οποι-
οδήποτε μετερίζι, κατάλαβε πως
αποτελεί ένα ωραίο εργαλείο για
έκτακτες συνθήκες, για εξατομι-
κευμένη διδασκαλία, για σεμινα-
ριακού τύπου διδασκαλία και για το
Πανεπιστήμιο, όχι για την καθη-
μερινή τάξη και τα Ελληνόπουλα.
Κάποια παιδιά δεν είχαν συσκευή
ή σύνδεση στο ίντερνετ, οπότε

έχαναν τα πάντα, κάποια έμπαιναν
μόνο από το κινητό. Με άλλα λό-
για χάθηκε η μπάλα!  
σε οτι αφορα την εκ περιτροπής
διδασκαλία αυτή απέτυχε εν τη γε-
νέσει της. Πήγαινε όποιος ήθελε
όποτε ήθελε… το πρωί σπίτι για
ασφάλεια και το βράδυ στην πλα-
τεία αγκαλίτσα με τους φίλους.
Φυσικά όποιος είχε την δυνατό-
τητα τα ιδιαίτερα στο σπίτι ήταν
δεδομένα, όποιος δεν είχε δε
πειράζει κάτι θα βρει να κάνει…  
Η προστασία και διασφάλιση
του θεσμού του Δημόσιου Σχο-
λείου θα πρέπει να είναι για
όλους μας, εκπαιδευτικούς, γο-
νείς, μαθητές, ο βασικός και
μοναδικός στόχος αν θέλουμε
να μη χαθεί ακόμα μία γενιά…  
σε οτι αφορα την πολιτεία…
ίσως είναι η τελευταία της ευκαι-
ρία να σώσει ότι καταστρέφει
διαχρονικά τα τελευταία 20 χρό-
νια. Τάξεις με 27 παιδιά είναι
αδιανόητο να υπάρχουν. Μπο-
ρεί όμως να προσληφθεί ο ανα-
γκαίος (μικρός) αριθμός εκπαι-
δευτικών για τη δημιουργία έστω
ακόμα ενός τμήματος σε κάθε
τάξη για να μειωθεί ο αριθμός
των παιδιών. Δεν θέλει πολύ μυα-
λό για να το αντιληφθεί κάποιος…
Ας μη δώσουν άλλα λεφτά για να
ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ… και ας τα
δώσουν εκεί! 
και ενα μΗνυμα για τους εκ-
παιδευτικούς. Τραβάνε πολλά και
ακούνε περισσότερα… αλλά λόγω
κυρίως των περισσοτέρων από
αυτούς στηρίζεται και υπάρχει η
Δημόσια παιδεία! Ας κρατήσουν
Θερμοπύλες γιατί μόνο αυτοί μπο-
ρούν να το κάνουν πλέον… έστω
και μασκοφόροι! 

ω
ραία. Έγινε η
ανάγκη φιλοτιμία
και η κυβερνητι-
κή κωλοτούμπα
για τις μάσκες,

που από προσωπικό εργαλείο,
υποχρεωτικής χρήσης από όλους
και φυσικά ατομικής αγοράς, έγι-

ναν ασθμαίνοντας δωρεάν κρατι-
κή παροχή, ως όφειλε εξαρχής να
είναι δηλαδή. Και προσετέθη κι ένα
παγουρίνο δωροπαροχή…
Και κάπου εκεί δείχνει δυστυχώς
να εξαντλείται ο κεντρικός σχε-
διασμός για την επαναλειτουργία
των σχολείων μας.
Τα οποία ειρήσθω εν παρόδω θα
ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις
14 Σεπτεμβρίου, με το μαθηματικό
εφεύρημα των 17 μαθητών ανά
τάξη σε μέσο όρο (!!!) , στην πραγ-
ματικότητα με ψηφισμένη από την
ίδια την Υπουργό αύξηση των μα-
θητών στις τάξεις του Δημοτικού
στους 25 , με ελεγχόμενη την… κά-
θετη διασπορά λόγω αποστάσε-
ων, αλλά εν αμφιβόλω την… ορι-
ζόντια κατά πώς ενημέρωσε ο κύ-
ριος Μαγιορκίνης, τάξεις “bub-
bles”, διαφορετικές ώρες διαλειμ-

μάτων και άλλα που θα μας
ενημερώσουν την 1η

Σεπτεμβρίου…
Να μιλήσουμε

τώρα σοβαρά
για το σχε-

διασμό και τα προβλεπόμενα;
Δύσκολη η άσκηση δε λέω. Για
όλες τις κυβερνήσεις. Παντού.
Προφανές. Αλλά  δε λύνεται με μα-
θηματικούς ακροβατισμούς περί
μέσων όρων και συνθηκών κάθε-
της και οριζόντιας διασποράς ιού.
Ή τουλάχιστον όχι μόνο με αυτά.
Είναι σαφές ότι τα σχολεία πρέπει
να  επιτελέσουν τον πολυεπίπεδο
ρόλο τους, όχι απλά τον μαθη-
σιακό, αλλά και αυτόν της κοινω-
νικοποίησης των παιδιών. Αλλά με
επεξεργασμένο σχέδιο, πρόβλε-
ψη, οργάνωση.
Γιατί χρειάζεται φυσικά η συναί-
σθηση της κατάστασης και η ατο-
μική ευθύνη ενός εκάστου έναντι
του εαυτού του και του κοινωνικού
συνόλου, ναι.
Είναι αδιανόητη όλη αυτή η ψε-
κασμένη παραφιλολογία που
αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και
οι αντάρτες «ελληναράδες» που
τάχα μου ανθίστανται στην «παγ-
κόσμια συνωμοσία» γιατί θίγον-
ται τα ιερά και τα όσια της φυλής,
για τον Γκέιτς και τον Μασκ, τα

τσιπάκια και το 5G κι εγώ δεν
ξέρω τι άλλο...
Αλλά τελικά η ευθύνη εξατομι-
κεύεται και σε εκείνους που σχε-
διάζουν, αποφασίζουν και μιλούν
για την… ατομική ευθύνη… μόνο.
Εύχομαι κι ελπίζω να είμαι εγώ λά-
θος που πιστεύω ότι έχει χαθεί η
μπάλα. Παντού!
Κι εσείς τι κάνετε, θα μου πει κά-
ποιος; Κουνάτε το δάχτυλο και
αφήνετε την ευθύνη στους άλλους;
Η  τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει και
βρίσκεται στο πλευρό των συμπο-
λιτών της, καλύπτοντας ακόμη και
τα κενά και τις παλινωδίες του
κεντρικού κράτους.
Για τη Δημοτική Αρχή Μπουρ-
νούς και τις σχολικές επιτροπές
στη Ραφήνα και το Πικέρμι αυτό
είναι αδιαπραγμάτευτος μονό-
δρομος.
Το απέδειξε το Μάιο που πέρασε,
παραδίδοντας μάσκες σε όλη την
εκπαιδευτική κοινότητα, επιτοί-
χια αντισηπτικά σε κάθε τάξη,
200 ταμπλέτες για τους μαθη-
τές, υπέρυθρα θερμόμετρα και

ολοκληρωμένη καμπάνια ενημέ-
ρωσης στα σχολεία. Τίποτα δεν
αφέθηκε στην τύχη του, αναμέ-
νοντας κάποιους άλλους να κά-
νουν κάτι για εμάς.
Έτσι και τώρα, στη δεύτερη φάση.
Είχε ήδη σχεδιαστεί η προμήθεια
Θερμικών Πυλών, ως περαιτέρω
μέτρο προφύλαξης, και η προμή-
θεια μασκών για την υπόλοιπη εκ-
παιδευτική κοινότητα ήρθε ως
συμπλήρωμα της δράσης, δια-
βλέποντας το κενό που υπήρχε, σε
συνδυασμό με όλα τα προβλεπό-
μενα μέτρα καθαριότητας, και
απολυμάνσεων που είχαν αποφα-
σιστεί από το Μάιο και απέδω-
σαν. Η πίεση αυτή μιας χούφτας
Δήμων που βγήκαν μπροστά απέ-
δωσε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά
στις μάσκες, προκαλώντας την
κυβερνητική στροφή.
Γιατί αυτή η Δημοτική Αρχή δεν βο-
λεύεται στη βολική για άλλους
απραξία της ακινησίας και στην
προσμονή του "μάννα εξ ουρανού"
για να κρυφτεί από τις ευθύνες της.
Προβλέπει, εκτιμά, σχεδιάζει και
υλοποιεί με βάση τις ανάγκες των
πολιτών και συχνά πυκνά πάνω
από τις δυνάμεις της.
Γιατί αυτονόητα έτσι αντιλαμβά-
νεται το ρόλο της.
Είναι η ηθική και πολιτική της υπο-
χρέωση έναντι των πολιτών.
Είναι με λίγα λόγια το καθήκον και
η δουλειά της, για την οποία εξε-
λέγη.
Τίποτα Περισσότερο, 
τίποτα λιγότερο!

*Αντιδήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Ο ΑYγΟυστΟσ μOνΟ ΠΑχΟμυγησ δεν ητΑν φετΟσ, Αντιθετωσ μΑλιστΑ Αν θελΑμε
νΑ τΟυ δωσΟυμε μιΑ ΟνΟμΑσιΑ Αυτη ΠΟυ θΑ τΟυ τΑιριΑζε θΑ ητΑν «ΑυγΟυστΟσ Ο δριμΑρησ». 

Από την κεντρική στην
ατομική ευθύνη μόνο
ένα παγουρίνο δρόμοςO

Όλες οι ειδήσεις για την ανατολική αττική (και όχι μόνο) σε άλλη διάσταση!

Ο ΔΡιμAΡΗΣ ΑYγΟυΣτΟΣ
& οι μασκοφόροι στυλοβάτες
της δημόσιας παιδείας

Γράφει ο
βασιλησ
σΠαντΟΥρΟσ

• Βιβλία - Χαρτικά
• Λογοτεχνικά βιβλία
• Παιδική λογοτεχνία
• Σχολικά βοηθήματα
• Ξενόγλωσσα βιβλία
• Φωτοτυπίες
• Φωτοαντίγραφα
• Γραφική ύλη

• Είδη γραφείου
• Σχολικά είδη
• Εκτυπώσεις
• Κάρτες
• Παιχνίδια
• Επιτραπέζια παιχνίδια
• Είδη πάρτι

Γράφει ο ΧρηστΟσ τσεΜΠερησ* 
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e
ίναι όμως επίσης κοι-
νώς παραδεκτό και ει-
δικά στην πολιτική ότι
σε ιδιαίτερες περιό-
δους αναδεικνύονται

προθέσεις, δράσεις και αντιδρά-
σεις… ικανότητες και παραλείψεις.
Συνολικά αλλά και ατομικά σε επί-
πεδο προσώπων. Σε έναν πρώτο
απολογισμό συνοψίζουμε με λίγα
λόγια για τους τρεις Δήμους της γει-
τονιάς μας, τα σημαντικότερα, τόσο
ως πολιτική κριτική όσο και με βάση
τις προσλαμβάνουσες από τους
δημότες, οι οποίοι είναι και οι τελι-
κοί κριτές. Βεβαίως είναι νωρίς
για να εξαχθούν ασφαλή συμπε-
ράσματα καθώς απομένουν ακόμη
τρία χρόνια έως τη λήξη της θητεί-
ας των δημοτικών αρχών (και τις
επόμενες εκλογές) και επομένως
άπλετος πολιτικός χρόνος για γε-
γονότα τα οποία θα γείρουν τη ζυ-
γαριά είτε θετικά είτε αρνητικά.
Όμως για τους γνωρίζοντες την το-
πική πολιτική σκηνή και στους τρεις
Δήμους Μαραθώνα, Ραφήνας-Πι-
κερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, ο
πρώτος χρόνος δείχνει πάντα μια
δυναμική, ενώ κάποιοι πιο τολμηροί
(ίσως περισσότεροι προνοητικοί)
θεωρούν ότι η «προεκλογική εκ-
στρατεία» έχει ήδη αρχίσει. 

μΑΡΑθΩνΑΣ: 
O στέργιος τσίρκας αντιμετω-
πίζει τα προβλήματα της κα-
θημερινότητας 
Ένας Δήμαρχος με μεγάλη εμπειρία
στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά για
πρώτη φορά στη θέση αυτή. Ο Στέρ-
γιος Τσίρκας επί της ουσίας αποτέ-
λεσε την επιλογή των κατοίκων απέ-
ναντι στο πολυδιαφημιζόμενο
lifestyle του Ηλία Ψινάκη τον οποίο
οι ίδιοι οι κάτοικοι είχαν με τυμπα-
νοκρουσίες εκλέξει και εκ του απο-
τελέσματος, πήγε τον τόπο τους
πάρα πολύ πίσω.  
Οι θετικές προθέσεις του νέου Δη-
μάρχου δεδομένες με αξιόλογες και
σίγουρες τοποθετήσεις σε καίριες
θέσεις του Δήμου, οι οποίες «βγή-
καν». Οι επιλογές Αντιδημάρχων
τον βγάζουν ασπροπρόσωπο και
αυτό του πιστώνεται στο ακέραιο. 
Ο Ευαγγελόπουλος μαζεύει τα…
αμάζευτα και βάζει τα πράγματα στη
θέση τους όπως με τα τελευταία
πρόστιμα στην ύδρευση, ο Στάμος
τρέχει από τα ξημερώματα καθη-

μερινά όπως και ο Μακρής. Ο δε
Κυπαρίσσης με τη διοργάνωση του
φεστιβάλ αγροτικών προϊόντων έδει-
ξε πως… διαθέτει τις φρέσκες ιδέ-
ες για να δώσει «πνοή».  Τα δια-
χρονικά προβλήματα του Δήμου με
τον φωτισμό σταδιακά λύνονται, οι
πεζοδρομήσεις ομόρφυναν την
πόλη και ο τομέας της καθαριότητας
είναι σε καλύτερο επίπεδο από
ποτέ.  Αποφάσεις που ελήφθησαν
για το κοινό  καλό, είχαν βάση και
λογική και δεν είναι τυχαίο πως με-
ρικές από αυτές ψηφίστηκαν και από
την αντιπολίτευση, ενώ ο Δήμαρχος
ταυτόχρονα προσπαθεί να μαζέψει
και αρκετές παλιές περίεργες κα-
ταστάσεις…  

ΣΠΑτΑ - ΑΡτΕμιΔΑ:
Μία από τα ίδια…  
Ένας Δήμαρχος που βγήκε με ισχνή
πλειοψηφία επιχειρεί να πείσει πώς
έλαβε το μήνυμα για την προηγού-
μενη σχεδόν ανύπαρκτη θητεία, και
προσπαθεί περισσότερο, μάλλον με
επικοινωνιακά και πολιτικά τερτίπια,

να δείξει ότι παράγει έργο. Για τον
Δημήτρη Μάρκου έχουμε αναφερθεί
ουκ ολίγες φορές τόσο για τον τρό-
πο που διοικεί όσο και τα άλυτα δια-
χρονικά προβλήματα του τόπου του… 
Ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδας έχει
πολύ μεγάλα λειτουργικά θέματα
καθημερινότητας τα οποία μετρούν
δεκαετίες και το μόνο δεδομένο εί-
ναι πως πρέπει κάποια στιγμή να αρ-
χίσουν να λύνονται. Καλοπροαίρε-
τα θεωρούμε ότι επιθυμεί το καλύ-
τερο των πόλεων του αλλά το πρό-
σημο στη παρούσα φάση είναι επι-
εικώς ουδέτερο...
Όσον αφορά στην αντιπολίτευση,
μάλλον εδώ θα πρέπει να υπάρξει
μεγαλύτερη κινητοποίηση, δράση
και τόλμη ώστε να ξεσκεπάζονται
χωρίς φόβο αλλά με πάθος και
θάρρος τα κακώς κείμενα της διοί-
κησης. Πρέπει δηλ. η κ. Άννα Ρα-
φτοπούλου να συσπειρώσει την αν-
τιπολίτευση με σοβαρές πρωτο-
βουλίες, να κερδίσει κρίσιμες ψη-
φοφορίες και να πείσει τους δημό-
τες ότι αξίζει να στεφθεί επόμενος

Δήμαρχος της περιοχής, και ουχί
αναμένοντας την… «πτώση» Μάρ-
κου ως «ώριμου φρούτου».

ΡΑΦΗνΑ - ΠικΕΡμι:
Δρομολογήθηκαν έργα τετραετίας   
Πληρέστερη από ποτέ η δημοτική
αρχή του Βαγγέλη Μπουρνού και με
πολύ δυνατά χαρτιά, προσπαθεί να
αντιμετωπίσει τα καθημερινά προ-
βλήματα της Ραφήνας και του Πι-
κερμίου και μάλιστα με μεγάλη επι-
τυχία. Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει
φυσικά η παραμονή σε θέσεις κλει-
διά του Δήμου προσώπων με ικα-
νότητες και εμπειρία όπως του Σάβ-
βα Αραπκιλή και όχι μόνο, αλλά και
του ίδιου του Βαγγέλη Μπουρνού, ο
οποίος όχι μόνο δεν επαναπαύτηκε
στην θριαμβευτική εκλογή του αλλά
μέσα στο χρόνο αυτό έχει καταφέ-
ρει να δρομολογήσει την έναρξη τε-
ραστίων έργων πνοής για όλη την
προσεχή Δημαρχιακή θητεία όπως
το Ολυμπιακό κέντρο ΑΜΕΑ, το φυ-
σικό αέριο, τον βιολογικό κ.α. 
Η συνύπαρξη με τον Α. Βασιλόπου-
λο και την παράταξη του, είναι κάτι
που μέχρι σήμερα φαίνεται πως λει-
τουργεί καλά και δεν έχει δημιουρ-
γήσει το παραμικρό πρόβλημα αφή-
νοντας μάλιστα και πολλές «πολιτι-
κές υποσχέσεις» για το μέλλον… 
Εννοείται πως καθημερινά προκύ-
πτουν μικροπροβλήματα, άλλοτε
αναμενόμενα άλλοτε όχι, θέτοντας
τους αρμόδιους προ των ευθυνών
τους. Ωστόσο μέχρι στιγμής η άμε-
ση αντιμετώπισή τους δεν αφήνει πε-
ριθώρια αρνητικής κριτικής επιβε-
βαιώνοντας το γνωστό γνωμικό ότι
«έχουν γνώση οι φύλακες»…  
ΥΓ: Το ότι δεν αναφερόμαστε στα πε-
πραγμένα της αντιπολίτευσης στους
Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Μα-
ραθώνα μην παρερμηνευτεί ως ασέ-
βεια στον Θεσμό. Ωστόσο εφόσον κά-
ποιοι επιθυμούν να παίξουν ρόλο θα
πρέπει -εκτός από χλιαρές αναρτήσεις
στο FB και κουτσομπολίστικα σχόλια
μεταξύ ομοϊδεατών- να αποφασίσουν
να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα
και υπευθυνότητα τη θέση στην οποία
τους εξέλεξαν οι δημότες και να αρ-
θρώσουν σοβαρό πολιτικό λόγο για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Έτσι για να αποκτήσει και λίγο ενδια-
φέρον το παιχνίδι, αν θέλουμε να μι-
λήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους. 

τ
ο μεγάλο στοίχη-
μα των επόμε-
νων ημερών ως
προς τις επιπτώ-
σεις της διασπο-

ράς του νέου κορονοϊού, είναι
το άνοιγμα των σχολείων στις
14 Σεπτεμβρίου. 

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η
κυβέρνηση, ασφαλώς θα κρι-
θούν στην πράξη (βέβαια εν
μέσω πανδημίας το κατόπιν
εορτής δεν είναι και τόσο εν-
θαρρυντικό) και ασφαλώς είναι
κατώτερα αν συγκριθούν με
αυτά της Ιταλίας, της Ισπανίας
κλπ, οι οποίες χώρες επέλεξαν
να κάνουν το αυτονόητο. 

Δηλαδή να προσλάβουν πε-
ρισσότερους εκπαιδευτικούς,
να διευρύνουν τις τάξεις, να
«κλείσουν» τον αριθμό των μα-
θητών γεγονός που θα εξα-
σφαλίσει μεγαλύτερες αποστά-
σεις και ασφάλεια. 

Τα δημιουργικά μαθηματικά
των 17 παιδιών μέσο όρο σε
κάθε τάξη, που επέλεξε να
σερβίρει η Υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως αποδοκιμάστη-
κε δεόντως από σύσσωμη την
εκπαιδευτική κοινότητα, τους
μαθητές και τους γονείς. 

Δεν θα αναφερθούμε ασφα-
λώς στην εξήγηση του κ. Μα-
γιορκίνη, ο οποίος κλήθηκε να
αποδείξει το αντίθετο από
αυτό που όλοι αντιλαμβανόμα-
στε -δηλ. ότι οι τάξεις των 15
παιδιών είναι πιο ασφαλείς
από αυτές των 25- διότι
απλώς αποτελεί μελανό ση-
μείο στις σχέσεις επιστήμης
και εξουσίας. 

Δεν είναι κουτοί ή λιγότεροι 

έξυπνοι και καταρτισμένοι οι
επιστήμονες σε άλλες χώρες
που ασφαλώς πρότειναν την
«ελάφρυνση» των τάξεων και
οι κυβερνήσεις το εφάρμοσαν.
Επιπλέον δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι εν μέσω πανδημίας
στο πρόσφατο νομοσχέδιο του
Υπ. Παιδείας, υπήρχε διάταξη
που αυξάνει τον αριθμό των
μαθητών σε 25. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα ανη-
συχίας, είναι πολύ σημαντικό,
έστω και τώρα, να αντιληφθεί η
κεντρική κυβέρνηση το σημαν-
τικό ρόλο που παίζει η τοπική
αυτοδιοίκηση και να λειτουργή-
σει με πνεύμα καλής συνεργα-
σίας, ακούγοντας προσεκτικά
τις τοπικές αρχές. 

Έχοντας περάσει από το γε-
νικό στο ειδικό, πέρα από τις
οδηγίες, είναι πολύ σημαντικό
να γνωρίζουμε ως γονείς και
ως δημότες, πόσο έτοιμη είναι
η δική μας περιοχή για το
άνοιγμα των σχολείων. 

Ένα κρίσιμο ερώτημα ας
πούμε είναι αν έχουμε μάσκες.
Η ΚΕΔΕ μόλις προχθές ολο-
κλήρωσε τη διαδικασία των
προσφορών ενώ ακόμη δεν εί-
ναι βέβαιο αν η παράδοση θα
γίνει εγκαίρως. 

Σε αυτό αλλά και σε πολλά
άλλα καθοριστικά για την
ασφάλεια (και την εύρυθμη
λειτουργία των σχολικών μονά-
δων) των παιδιών, των εκπαι-
δευτικών, των γονιών και κατ’
επέκταση των περισσότερο
ηλικιωμένων σε κάθε οικογέ-
νεια, απαντά ο Δήμαρχος Βαγ-
γέλης Μπουρνούς στο μήνυμα
του μέσω της εφημερίδας μας.

H σχολική χρονιά αρχίζει σε λίγες μέρες μέσα
σε ένα εξαιρετικά δυσοίωνο και αβέβαιο πε-
ριβάλλον. Η αύξηση των διαπιστωμένων

κρουσμάτων covid-19 δημιουργεί προβληματισμό, για
να μην πω φοβικά σύνδρομα, ακόμα και για το χρό-
νο έναρξης, απόφαση που τελικά θα πάρει η κεντρική

κυβέρνηση εκτιμώντας τα δεδο-
μένα εκείνου του χρόνου. 

τα οικονομικa δεδομένα
είναι ούτως ή άλλως απο-
καρδιωτικά για όσες επι-
χειρήσεις μπήκαν στον πει-

ρασμό να ανοίξουν στον
καιρό της πανδημίας, πραγ-
ματικότητα η οποία σε συν-
δυασμό με την αύξηση της

ανεργίας και την επέκτα-
ση της διασπορά της

επιδημικής νόσου,
δημιουργεί στο ξε-
κίνημα της σχολι-
κής χρονιάς, με-
γάλη αβεβαιότητα
στις οικογένειες. 

ΔυνατoτΗτα πε-
ρισσότερων δια-

θέσιμων υπο-
δομών για

την παιδεία μοιάζει ανύπαρκτη προοπτική, ενώ η
επέκταση του χρόνου διδασκαλίας αντιμετωπίζε-
ται με σκεπτικισμό, οπότε ο μοναδικός δρόμος του
"συνωστισμού" μαθητών στα σχολεία, δημιουργεί
αρνητικές προοπτικές για την υγεία συνολικά του
κοινωνικού συνόλου ιδίως αν δεν ληφθούν κα-
τάλληλα μέτρα. 

ο ΔΗμοσ ραφΗνασ - πικερμιου όμως μπρο-
στά στις αντίξοες αυτές συνθήκες είναι πανέτοι-
μος για μια ομαλή νέα σχολική χρόνια.Οι σχολι-
κές καθαρίστριες έχουν ήδη προσληφθεί και βρί-
σκονται στη θέση τους, οι δε σχολικές μονάδες
πανέτοιμες, πλήρως ανακαινισμένες και συντη-
ρημένες από επεμβάσεις δημοτικών συνεργείων
και εξωτερικών συνεργατών του δήμου μέσα
στην καλοκαιρινή περίοδο, ενώ έχουν ληφθεί όλα
τα απαραίτητα μέτρα για να είμαστε έτοιμοι στην
"εκκίνηση".

Η προμΗΘεια του απαραιτΗτου υγειονομικού
υλικού, όπως οι μάσκες, εκτιμούμε ότι με την συν-
δρομή της ΚΕΔΕ και με χρηματοδότηση από το
Υπουργείο Εσωτερικών, θα έχει ολοκληρωθεί εγ-
καίρως αλλά διαβεβαιώνω ως δήμαρχος ότι "επα-
γρυπνούμε" για να καλύψουμε κάθε έλλειψη που πι-
θανόν να δημιουργηθεί. Όμως έχουμε προχωρήσει
πολύ πιο μπροστά σε pro-active ενέργειες από αυ-
τές της κεντρικής κυβέρνησης, έχοντας εξασφα-
λίσει την τοποθέτηση θερμικών πυλών θερμικής ανί-
χνευσης θερμοκρασίας σώματος σε όλες τις σχο-
λικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ
προγραμματίζεται και για την Πρωτοβάθμια - αν
απαιτηθεί-αντίστοιχη δράση. 

ΔΗμοσ, νομικα προσωπα Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΝΠΔΔ Φίλιππος
Καβουνίδης και εξωτερικές συνεργασίες, σε συν-
δυασμό με την συσταθείσα από την άνοιξη του 2020
Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων δείχνουνε στην
πράξη πανέτοιμοι για την ασφαλή έναρξη της σχο-
λικής χρονιάς, προοπτική που θα δώσει το απα-
ραίτητο αίσθημα ασφαλείας στην εκπαίδευση των
παιδιών μας και η οποία είναι απαραίτητη πρωτίστως
για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας των αυ-
ριανών μελών μιας καλύτερης κοινωνίας πολιτών.
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Συμπληρώθηκε ένας
χρόνος από την εκλογή
των νέων Δημοτικών
Αρχών στην περιοχή
μας, οι οποίες είχαν να
αντιμετωπίσουν δύσκο-
λες καταστάσεις σε όλα
τα επίπεδα (οικονομικό,
κοινωνικό) εν μέσω της
αιφνίδιας υγειονομικής
κρίσης, και με δεδομένα
τα διαχρονικά προβλή-
ματα που απαιτούν λύ-
σεις και αποτελεσματι-
κή αντιμετώπιση. 

β. Μπουρνούς
ΔHΜΑΡχΟΣ ΡΑφHΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜIΟΥ

στ. τσίρκας
ΔHΜΑΡχΟΣ ΜΑΡΑΘωΝΑ

Δ. Μάρκου
ΔΗΜΑΡχΟΣ ΣΠΑΤωΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Ενας χρόνος…
φαγούρα

τΟ κΡIΣιμΟ κΡΑΣ τEΣτ
Πόσο έτοιμοι είμαστε στη γειτονιά μας;

Διαβεβαιώνω
ως δήμαρχος ότι
θα καλύψουμε
κάθε έλλειψη
που πιθανόν να
δημιουργηθεί

Tου ΠαναγιΩτη ι. ΔρIβα 

• σχΟλειΑ

ΜηνΥΜα ΜΠΟΥρνΟΥσ ΜεσΩ τησ POLIS για τα σΧΟλεια
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Σ
ε μια περίοδο που οι
Δήμοι έχουν ήδη ολο-
κληρώσει την προετοι-
μασία των σχολικών
συγκροτημάτων για
την υποδοχή των μα-

θητών ενόψει της νέας σχολικής
χρονιάς… την ώρα που οι περισ-
σότεροι Δήμαρχοι ανακοινώνουν
επιπρόσθετα μέτρα για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας ή καθη-
συχάζουν τους πολίτες για τα κενά
που ενδεχομένως παρουσιαστούν
ενόψει της προμήθειας μασκών…
η κατάσταση σε Σπάτα και Αρτέ-
μιδα, θυμίζει σκηνικό απελπιστικής
ακινησίας. Πέρασε ακόμη ένα κα-

λοκαίρι και μαζί οι προεκλογικές
υποσχέσεις της δημοτικής αρχής
για νέα σχολικά συγκροτήματα,
ενώ αν κάποιος περάσει από τα
σχολεία θα διαπιστώσει μια θλι-
βερή εικόνα εγκατάλειψης σε κτί-
ρια και υποδομές. 
Μια από τα ίδια λοιπόν και φέτος;
Μάλλον χειρότερα. Διότι φέτος η
κατάσταση δημιουργεί επιπλέον
ανασφάλειες με αφορμή την υγει-
ονομική κρίση, για την οποία ο δη-
μότης, ο κάθε γονέας θέλει να αι-
σθάνεται ότι η επικεφαλής δημοτι-
κή παράταξη (εν προκειμένω του
Δημήτρη Μάρκου) είναι σε θέση να
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να

προλαμβάνει ή τουλάχιστον να κα-
λύπτει τις ανάγκες που ενδεχομέ-
νως προκύψουν. 
Επιπλέον δύο ξαφνικές παραιτή-
σεις με σοβαρές αιχμές σημαντι-
κών στελεχών επιλογής Μάρκου,
αποτελούν ακόμη ένα σοβαρό
πλήγμα στη δημοτική αρχή. 
Αν και επιχειρήθηκε να περάσουν
«αβρόχοις ποσοί» οι αιχμές που
αφήνουν στις ανακοινώσεις των πα-
ραιτήσεων τους «αδειάζουν» και
εκθέτουν όσους υποστηρίζουν ότι
οφείλονται σε προσωπικούς λό-
γους. Καταρχάς ο κ. Νίκος Μι-
χαηλίδης παραιτήθηκε μετά από 6
χρόνια ως Αντιπρόεδρος του Αθλη-
τικού Οργανισμού αναφέροντας
μεταξύ άλλων: «… Θεωρώ ότι η
απομάκρυνση μου θα διευκολύνει
την εφαρμογή των “νέων αντιλή-
ψεων” στη διαχείριση των αθλητι-

κών δρώμενων στο Δήμο μας». 
Ο κ. Μιχαηλίδης μιλά για απομά-
κρυνση και «νέες αντιλήψεις» (βά-
ζοντας εισαγωγικά) υπονοώντας
ακριβώς τι; 
Παράλληλα από την Διοίκηση της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
στην οποία προεδρεύει ο ίδιος ο
Δήμαρχος Δημήτρης Μάρκου πα-
ραιτήθηκε με μια ηχηρή
ανακοίνωση η Αντι-
πρόεδρος κ. Ειρή-
νη Θωμά. Η κ.
Θωμά αφήνει
σοβαρές αιχ-
μές και εμ-
μέσως πλην
σαφώς κά-
νει λόγο για
δημοκρατι-
κό έλλειμμα
στη λειτουρ-
γία των Διοικη-
τικών Συμβου-
λίων, για αναποτελε-
σματική λειτουργία της
διαδικασίας προμηθειών και προ-
βληματική επικοινωνία με τη διοί-
κηση των σχολικών μονάδων. Μά-
λιστα η κ. Θωμά αντέδρασε έντονα
στις διαδώσεις και τις fake φήμες
περί προσωπικών λόγων της πα-
ραίτησης. Εν μέσω λοιπόν υγει-
ονομικής κρίσης ένα στέλεχος της

Επιτροπής καταγγέλλει ως  ανα-
ποτελεσματική τη λειτουργία στη
διαδικασία προμηθειών. Σε μια
εποχή δηλ. που απαιτούνται κρίσι-
μες και «καθαρές» αποφάσεις.   
Εδώ υπάρχει ακόμη ένα σοβαρό
θέμα. Η Δημοτική Αρχή εκμεταλ-
λευόμενη το γράμμα του νόμου
έχει αποκλείσει από τη «Σχολική

Επιτροπή» την αξιωματική
αντιπολίτευση, η

οποία σημειωτέων
έχει εκλέξει τον

ίδιο αριθμό
δημοτ ικών
συμβούλων
με αυτόν
της δημοτι-
κής παρά-
ταξης. Πο-

λιτικό ατό-
πημα, ασφα-

λώς… 
Θα μπορούσε κά-

ποιος εύλογα να
αναρωτηθεί γιατί συμ-

βαίνει αυτό και αν ο κ. Μάρκου
επιθυμεί να λαμβάνει αποφάσεις
πίσω από κλειστές πόρτες χωρίς
κανένα έλεγχο. Και το ερώτημα
αυτό αν και θα μείνει αναπάντητο
από τον κ. Δήμαρχο, απαντάται
επαρκώς από τις ανακοινώσεις
των δύο στελεχών. 

Μετά από έξι χρόνια (θέλω να πιστεύω) αδιάκοπης προσφοράς
στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου μας, υπέβαλλα την πα-
ραίτησή μου από τη θέση του Αντιπροέδρου. Ο λόγος ο οποίος

με ανάγκασε σε αυτή την απόφαση, είναι ότι έπαψε πια να υπάρχει κοινή αν-
τίληψη για την προαγωγή του αθλητισμού στον τόπο μας. Θεωρώ ότι η απο-
μάκρυνσή μου, θα διευκολύνει την εφαρμογή των “νέων αντιλήψεων” στη
διαχείριση των αθλητικών δρώμενων στον Δήμο μας. Τέλος θα ήθελα να ευ-

χαριστήσω θερμά, τους εργαζόμενους του Αθλητικού Οργανισμού, τους εργαζόμενους του Δήμου μας,
τα αθλητικά σωματεία, τους αθλούμενους δημότες, τους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες για την
στήριξή τους και για την άψογη μέχρι σήμερα συνεργασία μας!

«Αγαπητοί φίλοι, 
αγαπητοί συμπολίτες,
Ως εκπαιδευτικός

λειτουργός αναλαμβάνω πάντα με
υψηλό αίσθημα του καθήκοντος
οποιαδήποτε θέματα μου ανατε-
θούν σε σχέση με την παιδεία.
Στις 17 Οκτωβρίου 2019 προτά-

θηκα από τον Δήμαρχο Σπάτων-Αρτέμιδος κ. Δημήτρη Μάρ-
κου για τη θέση του αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο
του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή,
όπου και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό να
υπηρετήσω την καλή λειτουργία των 24 σχολείων των πόλε-
ών μας. Με αίσθημα ευθύνης προς τους συμπολίτες μου, είτε
με ψήφισαν είτε όχι στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐ-
ου 2019, υπέβαλα την παραίτησή μου στις 07 Ιουνίου 2020 η
οποία και έγινε δεκτή. Θα συνεχίσω να νοιάζομαι τα σχολεία
της πόλης μας από τη θέση του απλού πολίτη και όχι από κά-
ποια θεσμική θέση, κατά τον ίδιο τρόπο. 
Ευχαριστώ όσους με εμπιστεύθηκαν με τη ψήφο τους και συ-
νεχίζουν ακόμα να με εμπιστεύονται. Ο Σιαμάνγκας, Διευ-
θυντής του 18ου Δημοτικού Σερρών και εντεταλμένος σύμ-
βουλος Παιδείας το 2018 στην εμπειρική έρευνά του  που είχε
σκοπό να καταγραφούν και να αναδειχθούν τα ελλείμματα των
Σχολικών Επιτροπών καθώς και οι συνέπειές τους στη λει-
τουργία των σχολικών μονάδων, αναφέρει ότι: "δόθηκε ιδι-
αίτερη έμφαση στον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμ-
βουλίου τους και στη διαδικασία με την οποία προμηθεύεται
αγαθά και υπηρεσίες για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων. 
Στα αποτελέσματά της συμπεριλαμβάνονται το δημοκρατικό
έλλειμμα στη λειτουργία Διοικητικών Συμβουλίων, η αναπο-
τελεσματική λειτουργία της διαδικασίας προμηθειών κι η προ-
βληματική επικοινωνία με τη διοίκηση των σχολικών μονάδων».

Βαριές σκιές από
ηχηρές παραιτήσεις

•σΠΑτΑ ΑρτεμιδΑ

Καταγγελίες για δημοκρατικό
έλλειμμα και κακοδιοίκηση

νίκος Μιχαηλίδης
(T. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘλΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)

ειρήνη Θωμά 
(Τ. ΑΝΤΙΠΡoΕΔΡΟΣ ΠΡωΤΟΒaΘΜΙΑΣ 
ΣχΟλΙΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ)
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O
παιδικός σταθμός  - νηπιαγωγείο
Πορτοκαλί Γαλάζιο συννεφάκι,
είναι πρότυπος, όχι μόνο για το
ανθρώπινο δυναμικό και τη σύγ-
χρονη παιδαγωγική μας φιλο-
σοφία, αλλά και για τις πρωτο-

ποριακές μας εγκαταστάσεις! Ένα όμορφο
και λειτουργικό ιδιόκτητο κτίριο στη Ραφή-
να, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά προσχο-
λικής ηλικίας. Φτιαγμένο σύμφωνα με τα ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα και μελετημένο με κάθε
λεπτομέρεια, ώστε να είναι
όχι μόνο χαρούμενο και
ευχάριστο, αλλά και
εξαιρετικά ασφαλές.

Με κλειστό κύκλωμα
τηλεόρασης, για διαρ-
κή επίβλεψη όλων των
χώρων και φωτεινές αί-
θουσες με σύγχρονα εκ-
παιδευτικά παιχνίδια κα-
θώς και ξεχωριστούς χώ-
ρους για την ξεκούραση
των παιδιών. Είναι κα-
τάλληλα διαμορφωμένο,
ώστε να δέχεται παιδά-
κια από 5 μηνών.
Ένας υπέροχος κήπος
με γκαζόν και

ασφαλή παιχνίδια συμπληρώνουν το… ιδα-
νικό περιβάλλον!

Η αγάπη μας, λοιπόν, για τα παιδιά, καθώς
και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο παι-
δί, αλλά και το γονιό μάς ώθησε να οργα-
νώσουμε, με μεγάλη προσοχή και σχολα-
στικότητα, την ιδανική ομάδα ανθρώπων
που θα τα περιβάλλει. Η ομάδα αυτή απο-
τελείται από εξαίρετους βρεφοκόμους,
νηπιαγωγούς και παιδαγωγούς, δασκά-
λους ξένων γλωσσών και μουσικοκινητικής
με ειδίκευση στις πολύ μικρές ηλικίες και,
βέβαια, παιδοψυχολόγο, οδοντίατρο και
παιδίατρο και λογοθεραπευτή.

Οι άνθρωποί μας διαθέτουν άρτια επιστη-
μονική κατάρτιση και διακρίνονται για την
ευαισθησία και τη συνέπειά τους.

Αγκαλιάζουν τα παιδιά με αγάπη και
στοργή, ενώ ταυτόχρονα έχουν την

ικανότητα να αντιμετωπίζουν το κάθε
ένα ως ξεχωριστή προσωπικότητα.

Το σχολείο προσφέρει σε όλα τα
παιδιά πρωινό, μεσημεριανό και

απογευματινό. Το διαιτολόγιο δια-
μορφώνεται από την παιδίατρο και τα

φαγητά μαγειρεύονται μέσα στο χώρο
του σχολείου, την ίδια μέρα, από μάγειρα,
με πιστοποίηση..
Τακτική ενημέρωση γονέων ομαδικά  (ανά
τρίμηνο) ή ατομικά από τις παιδαγωγούς -

νηπιαγωγούς των τμημά-
των, καθώς και Ημε-

ρήσιο Ενημερωτικό

Φυλλάδιο Γονέων που τους ενημερώνει για
ό,τι έχει συμβεί μέσα στο σχολείο.
Κάθε χρόνο πραγματοποιείται στο χώρο
του σχολείου λογοπαιδική ανίχνευση σε
παιδιά άνω των 3 ετών και στα νήπια το Τεστ
Σχολικής Ετοιμότητας Αθηνά, από εξιδει-
κευμένο προσωπικό του Κέντρου που συ-
νεργαζόμαστε.

Το σχολείο μας κάθε δίμηνο εκδίδει τη δική
του Σχολική Εφημερίδα, το «Τυπάκι».

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι ενι-
αίο και πρότυπο και ονομάζεται «Πλαστε-
λίνη». Είναι προσαρμοσμένο στο αναλυτι-
κό πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου
Παιδείας και στηρίζεται εκπαιδευτικά σε πα-
νεπιστημιακά δεδομένα.

Το πρόγραμμα είναι πλούσιο σε εναλλαγές,
ενώ είναι βασισμένο σε σύγχρονες παιδα-
γωγικές μεθόδους διδασκαλίας. Βασική
προϋπόθεση για την υλοποίηση του είναι η
συνεχής επιμόρφωση του διδακτικού προ-
σωπικού, με εξειδικευμένα σεμινάρια τα
οποία διεξάγονται τακτικά. Βασίζεται στο
διαθεματικό  μοντέλο των προ-
γραμμάτων
σπουδών και
Σχεδίων Ερ-
γασίας.

ΠρΟτΥΠΟσ ΠαιΔιΚΟσ σταΘΜΟσ-νηΠιαγΩγεIΟ

Πορτοκαλί γαλάζιο
Συμπληρωματικά
Προγράμματα:

• Ειδικό πρόγραμμα ενσωμάτωσης
των νέων παιδιών στη τάξη

• Εφαρμογή του πρότυπου προγράμ-
ματος συναισθηματικής αγωγής

• Εφαρμογή του πρότυπου προγράμ-
ματος Μουσειακής Αγωγής & Ει-
καστικών Έργων

• Εφαρμογή του πρότυπου προγράμ-
ματος Πολιτιστικής Αγωγής με ει-
δικές παιχνιδογιορτές

• Πρόγραμμα προετοιμασίας 
για την Α’ Δημοτικού

• Εφαρμογή των ετησίων σχεδίων ερ-
γασίας (Προνηπιακό και Νηπιακό
τμήμα) 

• Εφαρμογή του προγράμματος εκ-
μάθησης της Αγγλικής γλώσσας
(Μικρό Προνήπιο, Προνήπιο και
Νήπιο)

• Εφαρμογή προγράμματος κινητικής
αγωγής

• Προγράμματα επιλογής (mini tennis,
mini basket, tae-kwo-do, στίβος,
κλασική γυμναστική) από εξωτερι-
κούς συνεργάτες. λειτουργούν από
Οκτώβριο έως και Μάιο. Στο τέλος
των προγραμμάτων πραγματοποι-
ούνται οργανωμένες γυμναστικές
επιδείξεις.

• Γλώσσα: στα Προνήπια και στα Νή-
πια μία φορά την εβδομάδα από κα-
θηγήτρια Γερμανικών

• Δανειστική Βιβλιοθήκη (Προνήπια
και Νήπια)

• Γωνιά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
• Διαδραστικός πίνακας στο Νηπια-

γωγείο
• Εκπαιδευτική Ρομποτική στο Προ-

νήπιο και στο Νήπιο με το προ-
γραμματιζόμενο ρομποτάκι δαπέδου
Bee Bot.

• Βήματα για τη ζωή στο Νηπιαγωγείο.
Ένα καινοτόμο και εξειδικευμένο
πρόγραμμα δεξιοτήτων ζωής, το
οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας ορίζει ως βάση για την εκ-
παίδευση.

συννεφΑΚι
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T
ο πιο βασικό είναι
να κάνουμε έρευ-
να αγοράς δηλα-
δή να γνωρίζουμε

όλες τις διαθέσιμες επιλογές
μας και να επιλέξουμε το
κέντρο το οποίο αποτελεί
value for money δηλαδή δί-
νει αξία στην αγορά μας και
στα χρήματα μας. Μπορεί
ένα κέντρο να είναι πανά-
κριβο και να μην προσφέρει
τίποτα ή να έχει μια μέση τιμή
και να περιλαμβάνει τα πάν-
τα. Ας τα δούμε όμως λίγο
πιο αναλυτικά…

αΔεια λειτΟΥργιασ
& ΚτιριαΚεσ ΔΟΜεσ 
Όσο κι αν ακούγεται παρά-
ξενο υπάρχουν Κέντρα Ξέ-
νων Γλωσσών που λειτουρ-
γούν χωρίς άδεια είτε γιατί
δεν πληρούν τις ακαδημαϊκές
προϋποθέσεις είτε τις κτι-
ριακές προϋποθέσεις. Επι-
λέγουμε λοιπόν κέντρο του
οποίου θα δούμε την άδεια
λειτουργίας και φυσικά θα
ελέγξουμε πού θα κάνουν
μάθημα τα παιδιά μας. Αί-
θουσες με φυσικό φωτισμό
αίθουσες με φυσικό αερι-

σμό – εννοείται όχι υπόγεια -
αίθουσες με κλιματισμό είτε
για τη ζέστη είτε για το κρύο
και φυσικά άνετες για τον
αριθμό των ατόμων. Επίσης ο
αριθμός των ατόμων ανά τμή-
μα έχει και αυτός τη σημασία
του. Ρωτήστε πόσα άτομα
φιλοξενούνται ανά τμήμα.

εΠΟΠτιΚα Μεσα
ΔιΔασΚαλιασ
Εν έτει 2020 όπου τα παιδιά
μας γεννιούνται με την τε-
χνολογία ένα σύγχρονο Κέν-
τρο Ξένων Γλωσσών οφείλει

να διεξάγει το μάθημα σε
διαδραστικούς πίνακες αφής
κατά προτίμηση – ιδιαίτερα
σημαντικό στις μικρές τάξεις
– με προτζέκτορες όπως επί-
σης να υπάρχει και κάποια
μορφή χρήσης υπολογιστών
ή τάμπλετς. Τα παιδιά το δια-
σκεδάζουν και το μάθημα
γίνεται πιο ενδιαφέρον. Και
φυσικά δεν αναφερόμαστε
σε ένα διαδραστικό πίνακα
από τον οποίο θα περνάνε
όλα τα παιδιά εκ περιτρο-
πής αλλά έναν σε κάθε αί-
θουσα.

αΠΟτελεσΜατα στισ
εΞετασεισ Και ΦΟρεισ
ΠιστΟΠΟιησησ
Επειδή η φράση «έχουμε
100% επιτυχία στα πτυχία»
έχει δυστυχώς γίνει καρα-
μέλα και σλόγκαν πολλών
κέντρων χωρίς ουσιαστικά
να ανταποκρίνεται τις πε-

ρισσότερες φορές στην
πραγματικότητα καλό θα
ήταν να ζητάμε και μια πιο
επίσημη λίστα που να απο-
δεικνύει τις επιτυχίες. Επίσης
οι φορείς πιστοποίησης με
τους οποίους συνεργάζεται
ένα κέντρο είναι κάτι αρκε-
τά σημαντικό και χρήζει διε-
ρεύνησης από εσάς. 

εΚΠαιΔεΥτιΚΟ
ΠρΟσΩΠιΚΟ - 
τρΟΠΟσ ΔιΔασΚαλιασ
Εδώ τα πράγματα δυσκο-
λεύουν κυρίως επειδή τις
περισσότερες φορές δεν θα
συναντήσετε τις καθηγήτριες
και τους καθηγητές των παι-
διών σας πριν ξεκινήσουν
μαθήματα αλλά θα συναντή-
σετε τους ιδιοκτήτες.
Δύσκολα τα πράγματα ωστό-
σο μπορείτε να καταλάβετε
ακόμα και έτσι. Πόσο ενδια-
φέρον δείχνουν στα παιδιά
σας τους ενδιαφέρει απο-
κλειστικά η «πώληση» ή είναι
και εκπαιδευτικοί; Από την
πείρα μου σας λέω ότι αν ο
επιχειρηματίας είναι και εκ-
παιδευτικός μάλλον μπορεί-
τε να τον εμπιστευτείτε. 
Επίσης είναι πολύ σημαντικό
να μάθετε ποιος διδάσκει
τις μεγάλες τάξεις και γενικά
τα πτυχιακά μαθήματα! Πολύ
σημαντικός επίσης θεωρείται

ο τρόπος διδασκαλίας. Θα
πρέπει να προωθείται ο βιω-
ματικός τρόπος διδασκαλίας
και θα ήταν επιθυμητό το
κέντρο να διοργανώνει εκ-
παιδευτικά projects συνερ-
γασίας των παιδιών μέσα
αλλά και έξω από την τάξη –
να δίνει κίνητρα στα παιδιά
να ασχοληθούν με τη γλώσ-
σα και εκτός σχολείου.
Κλείνοντας θα αναφερθώ
στο πιο σημαντικό κριτήριο
όλων. Τι σας λέει το ένστικτό
σας για τον άνθρωπο που
έχετε απέναντί σας; 
Τον θεωρείτε ειλικρινή,  έντι-
μο, σωστό επαγγελματία; 
Μην ξεχνάτε ότι όλοι κρινό-
μαστε εκ του αποτελέσματος. 
Αν όλα όσα σας υποσχέθη-
καν δεν τηρηθούν όσο κι αν
είναι δύσκολο για το παιδί
πολύ απλά δεν τους προτι-
μάτε ξανά. Ωστόσο πιστέψτε
με ο σωστός επαγγελματίας
θα μοχθήσει να παραδώσει
αυτά που υποσχέθηκε….

ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΙΠΟΝ
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

*Ακαδημαϊκός Διευθυντής
και Διευθυντής Επικοινωνίας                     

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
HELLO ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-
ΜΕΛΕΤΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ                                                     

(ΡΑΦΗΝΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ-ΣΠΑΤΑ)

Από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα που θέτουν οι γονείς
είναι για την επιλογή ενός Κέντρου Ξενων Γλωσσών ενός
Κέντρου Μελέτης ή ακόμα και ενός Φροντιστηρίου Μέσης
Εκπαίδευσης. Ας δούμε μαζί τι πρέπει να προσέξουμε. 

media
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠOY ΣΕ ΑΦΟΡΑ!

www.polismedia.gr

Πωσ νΑ διΑλεξω ΚεντρΟ

Tου ΜAΚη Κ. τΟΥρλH*

ΞEνΩν γλΩσσΩν
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