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Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2015, ο υπ. Δρ. Στράτος Αση-
μέλλης,  στο πλαίσιο της εθελοντικής του προ-
σφοράς, επισκέφτηκε το θερινό πρόγραμμα  απα-

σχόλησης παιδιών «Αθλοπαιχνιδιές», στο οποίο έλαβαν 
μέρος και τα τρία του παιδιά. Ο τρεις φορές μέντορας σε 
Ολυμπιάδες Χημείας Σ. Χ. Ασημέλλης και ο  Ερευνητής 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Γ. Μούσδης, πραγμα-
τοποίησαν σειρά πειρα(γ)μάτων μαζί με τους μικρούς 
τους φίλους. 
Τα παιδιά συμμετείχαν στη δράση, αφού πληροφορήθη-
καν για τα μέτρα ασφαλείας ενός χημικού εργαστηρίου. 
Ο ενθουσιασμός τους για όσα έμαθαν μέσα από τις ποι-
κίλες εντυπωσιακές εφαρμογές, αποτυπώθηκε στο χα-
μόγελο και το χειροκρότημά τους.
Κλείνοντας τη μέρα τους, τα παιδιά έλαβαν – ως μικροί 
επιστήμονες πλέον – αναμνηστικό δίπλωμα, με «ζωντα-
νές» φλόγες μετάλλων, για να θυμούνται την όμορφη 
εμπειρία τους και να μείνει άσβεστη μέσα τους η επιστη-
μονική σπίθα.
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του Στράτου 
Ασημέλλη, αλλά και άφθονο υποστηρικτικό υλικό που 
θα κάνει ευκολότερη τη σχολική ζωή των μαθητών Γυ-
μνασίου και Λυκείου, μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό 
τόπο www.asimellis.gr.  

ΧΗΜΙΚΕΣ… 
Αθλοπαιχνιδιές!

Φάρμακα για τους γιατρούς του κόσμου
Αγαπητοί Συνδημότες,
Θα θέλαμε  από καρδιάς να σας ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη κοινωνική σας ευαισθησία 
απέναντι στους συνανθρώπους μας, και την  ουσιαστική σας κινητοποίηση και προσφορά  
στην έκκληση των «Γιατρών του Κόσμου» για φάρμακα.
Για ακόμα μια φορά ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, ΔΗΛΩΝΕΙ το παρών, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ με 
χαμόγελο και ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ  βοήθεια μέσα από κοινωνικό έργο, προς τις ομάδες ανθρώπων 
με πραγματικές ανάγκες. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!

Ευχαριστούμε...
Η Επιτροπή Εθελοντισμού καλλιεργώντας τον εθελοντισμό και την ευαισθησία στο περιβάλλον, πα-
ρακίνησε τους δημότες και το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10.00 το πρωί,  μικροί και μεγάλοι με όρεξη 
και κέφι κατέβηκαν στο ρέμα του Ποδονίφτη και μάζεψαν μεγάλο αριθμό πλαστικών και άλλων 
απορριμμάτων.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που έλαβαν μέρος! Ο σκοπός ήταν να νιώσουμε όλοι ότι προ-
σφέρουμε ουσιαστικά  στο προάστιο που ζούμε. Με τη συμβολή σας συντελέσατε ακόμα μια φορά 
στον επιτυχή καθαρισμό του Ποδονίφτη. Παρόντες από την Επιτροπή Εθελοντισμού ήταν η Αντυ 
Μαζαράκη, ο Τάσος Ξηράκης, ο Ανδρέας Πιλάβιος οι οποίοι σε συνεργασία με όλους τους δημότες 
πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία τον καθαρισμό του ρέματος του Ποδονίφτη.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εθελοντισμού
Άννα Κομνηνού-Κούμπα

συνέχεια από σελ. 26

συνέχεια από σελ. 22

συνέχεια από σελ. 26

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εθελνοτισμού Άννα Κομνηνού 
Κούμπα  στο χώρο συγκέντρωσης φαρμάκων




