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Κ
αθόρισε τις χρή-
σεις γης στη ∆ηµο-
τική Ενότητα
Βάρης µε κατά
πλειοψηφία από-

φασή του, το ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο του ∆ήµου Βάρης
Βούλας Βουλιαγµένης ύστερα
από εισήγηση της ∆ηµοτικής
Αρχής. Το θέµα που ήρθε προς
συζήτηση στη συνεδρίαση της
∆ευτέρας 14 Οκτωβρίου, αφο-
ρούσε «την έγκριση της πολεο-
δοµικής µελέτης καθορισµού
χρήσεων γης των Πολεοδοµι-
κών Ενοτήτων της ∆Ε Βάρης
για την εναρµόνιση του Γενικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆.Ε.
Βάρης». Η εικόνα που παρου-
σίασε ο ∆ήµαρχος Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος ήταν εκείνη

που θα ήθελε µακροπρόθεσµα
να αποκτήσει η Βάρη και οι
κατά τόπους περιοχές της, βά-
ζοντας κάποια µέτρα στην εµ-
πορική δραστηριότητα και στις
οχλούσες εµπορικές χρήσεις
που σήµερα υφίστανται. Ο
ίδιος τόνισε πολλάκις ότι επιθυ-
µεί να κάνει την πόλη πιο πρά-
σινη και πιο ανθρώπινη καθώς
επίσης και να διατηρήσει τον
παραδοσιακό της χαρακτήρα.
Οι προτάσεις αυτές που πέρα-
σαν και από το Τοπικό Συµβού-
λιο Βάρης και που
συζητήθηκαν κατά πλειοψηφία
από την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου εισήχθησαν
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όµως
δεν βρήκαν κι εκεί όλους σύµ-
φωνους.

• Μακροπρόθεσµα αποµακρύνονται οι οχλούσες 

εµπορικές χρήσεις από την Βάρη

Η ΒΑΡΗ ΖΗΤΑ ΤΗΝ... 
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ
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 Του Ροζ Πάνθηρα

 Αν η ψήφος των Ελλήνων του εξω-
τερικού στις εκλογές λειτουργήσει
όπως η ψήφος των κυπρίων στα
ριάλιτι, βλέπω επόµενο πρωθυ-
πουργό την Καλοµοίρα…

 Το ελληνικό έθνος ήταν πάντα ενω-
µένο σαν γροθιά. Οι Αθηναίοι γρον-
θοκοπούσαν τους Σπαρτιάτες, οι
Σπαρτιάτες τους Μακεδόνες, οι
Μακεδόνες τους Θηβαίους…

 O νέος προπονητής της Εθνικής
στάνταρ το έχει πάρει στον χαβαλέ
και καλεί παίκτες που βρίσκει στο
φούτµπολ µάνατζερ…

 Σύµπτωση; Μόλις ο Χατζηνικολάου
απαγόρευσε στο Μητσοτάκη να πει
τη λέξη «Εθνική Ελλάδος» κάναµε
την πρώτη µας νίκη µετά από 7
αγώνες (0 νίκες-2 ισοπαλίες- 5
ήττες)!...

 Στο νοσοκοµείο διεκοµίσθη ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης µετά τα
σκληρά χτυπήµατα κατά την διάρ-
κεια της συνέντευξης του…

 -Βλέπω έχετε πολλούς σταυρούς
στην περιοχή σας. Συγχαρητήρια
για την πίστη σας.
-Νεκροταφείο είµαστε…

 Η Αθήνα όγδοη βίγκαν φρέντλι
πόλη στον κόσµο, τζάµπα ο ιδρώ-
τας από τα πα>δάκια που φάγαµε
τόσα χρόνια στα βλάχικα …

 Όχι άλλο Τζόκερ παιδιά, µας φτάνει
που παίρνουµε τα αρ#@@ια µας
κάθε Πέµπτη και Κυριακή…

 Να ψηφίζει απ’ το σπίτι του ο κάτοι-
κος Σικάγο που λείπει 30 χρόνια
αλλά αυτός που δουλεύει σεζόν Σαν-
τορίνη να πρέπει να πάει στο σπίτι
του στη Κοζάνη να ψηφίσει. Λογικό…

 Προσπαθώ να εξηγήσω σε ένα κου-
νούπι ότι είναι Οκτώβρης…

 Μπήκα σε λεωφορείο 122 και είπα
δυνατά "προχωρήστε λίγο πιο µέσα

έχει χώρο". Τι µου έµεινε τώρα ένα
"θα σηκωθείς να καθίσω" και µετά
βγαίνω στη σύνταξη …

 Επί ΠΑΣΟΚ τις Παρασκευές πηγαί-
ναµε 3ηµερο στο Μιλάνο τώρα πίνω
καφέ και τρώω µπουγάτσα στην
Κάτω Τούµπα.

 5693 µέρες από την τελευταία φορά
που ανάψαµε καλοριφέρ…

 - καλησπέρα! Μια σακούλα δόλωµα
ήθελα παρακαλώ.
- σκουλήκι;
- Θεοχάρη;…

 Επιστρέφει το Big Brother και είναι η
κατάλληλη στιγµή να προτείνουν για

πρόεδρο της δηµοκρατίας τον Αν-
δρέα Μικρούτσικο…

 Η αστυνοµία το πρωί καθαρίζει σπί-
τια και το βράδυ ψάχνει ποιος καπνί-
ζει. Αυτό δεν είναι σώµα ασφαλείας
είναι η Ελληνίδα µάνα…

 -Ο κόσµος ανησυχεί και για την υγεία
-Χαρά µου να σας απαντήσω 
-Πλένετε κάθε πρωί τα δόντια σας;…

 Βρήκα πως να ξεχωρίζεις αν κάποιος
είναι Κινέζος, Ιάπωνας ή Κορεάτης !
Τον ρωτάς….

 Αν συνεχίσει ο καιρός έτσι πάντως µε
βλέπω τα Χριστούγεννα να στολίζω
το φλαµίνγκο …

Τα Νότια ποστάρουν στο διαδίκτυο
264 Like

Μια γρήγορη επίσκεψη στα Χανιά το περασµένο Σαββα-
τοκύριακο, έκανε ο δηµοτικός σύµβουλος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγµένης Νατάλης Πέτροβιτς και ο λόγος ήταν
ο γιος του. «Με τον γιο µου στα Χανιά. Αξία ανεκτίµητη!»,
έγραψε πανευτυχής.

Τα γενέθλια της γιόρτασε οικογενειακά η Πρόεδρος του
Τοπικού Συµβουλίου Ελληνικού Ελένη Κορίλλη. Η
τούρτα ήταν απολαυστική και αποκαλυπτική αφού δεν
είχε ερωτηµατικό ή ένα κεράκι αλλά την ηλικία της µε
αριθµούς! Η χαρά της εορτάζουσας ήταν τέτοια που µοι-
ράστηκε και διαδικτυακά τις ευχαριστίες της για τις όµορ-
φες ευχές που εισέπραξε. Και από εµάς ευχές για Χρόνια
Πολλά µε υγεία και χαρές!

253 Like

226 Like

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Στάθης Ψυρρόπουλος, δη-
µοτικός σύµβουλος Ηλιούπολης και είχε την ευκαιρία να
παρακολουθήσει ενδιαφέρουσες συζητήσεις και σηµαν-
τικά περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια για την Ελλάδα.
Εκεί φυσικά του δόθηκε η ευκαιρία να συναντηθεί και να
ανταλλάξει απόψεις µε τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ
και Μέλος S & D, Νίκο Ανδρουλάκη όχι µόνο για τα όσα
εκτυλίχθηκαν εκεί αλλά και για την Ηλιούπολη. Οι ανα-
µνηστικές φωτογραφίες ως ήταν αναµενόµενο δεν έλει-
ψαν.

Στο Στρασβούργο
βρέθηκε τις προ-
ηγούµενες ηµέρες
ο Στέλιος ∆ίβα-
ρης. Ο π. ∆ηµοτι-
κός Σύµβουλος
Γλυφάδας από-
λαυσε στιγµές οι-
κογενειακές µε το
γιο του Κώστα και
η αφορµή ήταν
ένα συνέδριο για
την Πρωκτολογική
Χειρουργική που
είναι το αντικεί-
µενο πατέρα και
γιου.

160 Like

Στο ψαχνό

Κ
αι να τα ρωτήσεις
δεν θα απαντή-
σουν, ωστόσο µερι-
κές φορές απλά
στο θυµίζουν µε
έναν ήπιο πόνο ή

µε µικρές, «αθώες», µετακινήσεις τους.
Άλλοτε πάλι σε τιµωρούν µε έντονο
πόνο ή και οίδηµα, που δεν σ’ αφήνει να
εργασθείς, να κοιµηθείς ή να απολαύ-
σεις τις διακοπές σου!

Κακές συνήθειες, αµέλειες, λάθος
επιλογές ταλαιπωρούν τα δόντια σου,
χωρίς πολλές φορές να το καταλάβεις.
Το χαµόγελό σου όµως είναι η βιτρίνα
του προσώπου σου. Είναι πηγή αυτοπε-
ποίθησης και λόγος να χαµογελάς
ακόµα και στον άγνωστο περαστικό. Κά-
ποιες «αθώες» όµως συνήθειες κατα-
στρέφουν τα δόντια σου και σου
στερούν το λαµπερό σου χαµόγελο.

Στη συνέχεια αναφέρουµε κάποιες
από τις πιο σηµαντικές συνήθειες που
ταλαιπωρούν τα δόντια σου και σου
στερούν το λαµπερό χαµόγελο.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ∆ΑΚΤΥΛΟΥ
Ή ΠΙΠΙΛΑΣ: Ο συνεχής θηλασµός δα-
κτύλου ή πιπίλας στην παιδική ηλικία
έχει σαν συνέπεια να αλλοιώνει τη
σχέση ανάπτυξης της άνω µε την κάτω
γνάθο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να
απαιτείται στην πορεία ορθογναθική αν-
τιµετώπιση του στόµατος από ορθοδον-
τικό σε µικρές ηλικίες ή ορθοδοντικό και
γναθοχειρουργό σε ενήλικα άτοµα.

ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΣΤΟΝ ΒΡΑ∆ΙΝΟ ΥΠΝΟ:
∆ίνοντας σε ένα µωρό το µπιµπερό του
για να κοιµηθεί το βράδυ µε χυµό, γάλα
ή χαµοµήλι, µπορεί να βάλετε σε κίν-
δυνο τα νέα του δοντάκια και να εµφα-
νίσουν στο µέλλον τερηδόνα. Το µωρό
µπορεί να συνηθίσει να κοιµάται µε το
µπιµπερό στο στόµα του, έχοντας τα
δόντια του στη ζάχαρη όλη τη νύχτα.

ΜΑΣΑΤΕ ΠΑΓΑΚΙΑ: Το µάσηµα

πάγου είναι µια συνήθεια που πολύ υιο-
θετούν το καλοκαίρι για να δροσιστούν.
Η συνήθεια αυτή όµως ταλαιπωρεί τα
δόντια, δηµιουργώντας ρωγµές, που
µπορεί να οδηγήσουν και σε κάταγµα
αυτών.

ΣΥΝ∆ΥΑΖΕΤΕ ΚΑΥΤΟ ΜΕ ΠΑΓΩ-
ΜΕΝΟ: Όταν τρώτε ένα ζεστό κοµµάτι
πίτσα προκαλείται διαστολή του σµάλ-
του των δοντιών. Όταν αυτό το κοµµάτι
πίτσα, ακολουθείται από µια παγωµένη
γουλιά αναψυκτικού, προκαλείται συ-
στολή του σµάλτου. Αυτή η εναλλαγή
διαστολής - συστολής, ζεστού – κρύου,
έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία
πολύ λεπτής γραµµής στην επιφάνεια
των δοντιών που καταλήγει σε ράγισµα
του δοντιού.

ΒΟΥΡΤΣΙΖΕΤΕ ΜΕ ΠΑΘΟΣ: Εάν πι-
στεύετε ότι βουρτσίζοντας µε δύναµη
καθαρίζετε καλύτερα τα δόντια σας,
προσοχή τα δόντια σας υποφέρουν! Το
δυνατό βούρτσισµα προκαλεί φθορά
στο σµάλτο των δοντιών, κάνοντάς τα
πιο ευαίσθητα, ενώ συγχρόνως τραυµα-

τίζετε και τα ούλα σας. 
ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΛΑΘΟΣ Ο∆ΟΝΤΟ-

ΒΟΥΡΤΣΑ: Πολλοί επιλέγουν σκληρή
οδοντόβουρτσα, πιστεύοντας ότι θα κα-
θαρίσει καλύτερα τα δόντια τους. Η
χρήση όµως σκληρής οδοντόβουρτσας
έχει τις ίδιες επιπτώσεις µε το έντονο
βούρτσισµα. ∆ηµιουργεί φθορές στο
σµάλτο των δοντιών και υφιζήσεις στα
ούλα. Επιλέγουµε µέτρια ή µαλακή
οδοντόβουρτσα σύµφωνα µε τις υπο-
δείξεις του οδοντιάτρου µας.

ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ΕΞΠΡΕΣ: Μήπως
βουρτσίζετε µηχανικά και απίστευτα
γρήγορα; Μην απορήσετε  αν στην επό-
µενη επίσκεψη στον οδοντίατρό σας
χρειαστείτε µερικά σφραγίσµατα! Μπο-
ρεί να ακούγεται κουραστικό, αλλά
εστιάζοντας σε κάθε δόντι είναι ο µόνος
τρόπος για να απαλλαχτείτε απ’ όλα τα
υπολείµµατα τροφών που έχουν παγι-
δευτεί γύρω του. 2-3 λεπτά είναι απα-
ραίτητα για να βουρτσίσουµε
αποτελεσµατικά.

(Τέλος Α’ Μέρους)

ΚΟΚΚΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ D.D.S. Χειρουργό Οδοντίατρο
Αισθητική & Επανορθωτική Οδοντιατρική-Εμφυτεύματα.

Χρήσιμες συμβουλές για την στοματική υγεία από την...

Σταμάτα να ταλαιπωρείς τα δόντια σου! -Α’
site: odontiatros-glyfada-kokkori.gr,     :Institute of Dental Care - Georgia I. Kokkori 



Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 | Ο Παλμός της Γλυφάδας Σελίδα 3

Αλιεύοντας Μνήμες... 

Η φωτογραφία είναι από το αρχείο του «Παλµού».
Όποιος επιθυµεί και έχει αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό µπορεί να µας στείλει στο email της εφηµερίδας palmosgl@otenet.gr 
ή ταχυδροµικά στη ∆ιεύθυνση ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ, Γρ. Λαµπράκη 13, Γλυφάδα, 166 75 για τη στήλη «Αλιεύοντας Μνήµες»

Οι νέοι μαθαίνουν, οι παλιοί θυμούνται!

Η Γλυφάδα 
στην Ουκρανία

16 Οκτωβρίου 1999

Ε
πίσηµη επίσκεψη στην Ουκρανία πραγµατο-
ποίησε ο ∆ήµαρχος Γλυφάδας Στέλιος Λαν-
δράκης, επικεφαλής αντιπροσωπείας
∆ηµοτικών Συµβούλων και εργαζοµένων του
∆ήµου. Η αποστολή επισκέφθηκε την αδελ-

φοποιηµένη από τον Ιούνιο του 1995 πόλη του Μπερ-
διάνσκ µετά από  πρόσκληση του ∆ηµάρχου Βαλέρι
Μπαράνωβ, προκειµένου να παραστεί στις εορταστικές
εκδηλώσεις µε τη συµπλήρωση 100 ετών από την
ίδρυση της πόλης. Η υποδοχή ήταν παραδοσιακή και
περιλάµβανε κέρασµα µε ψωµί και αλάτι.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία έγινε δεκτή από τον
Πρόεδρο και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ερ-
γαζόµενους στο ∆ήµο, φορείς της πόλης και από µέλη
του Ελληνικού Συνδέσµου της περιοχής.

Η αποστολή αποτέλεσε ένα σηµαντικό γεγονός για
την σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των δύο ∆ήµων και
αναπτέρωσε το ηθικό των εκεί Ελλήνων. Οι δύο ∆ήµοι
εξέτασαν το ενδεχόµενο να συνεργαστούν σε θέµατα
τουρισµού, πολιτισµού, εµπορικών σχέσεων, ενώ αν-
τάλλαξαν και εµπειρίες τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η ελληνική αποστολή έδωσε δώρα και σχολικές
τσάντες στα σχολεία και το ορφανοτροφείο της πόλης
όπου η συγκίνηση ήταν µεγάλη, διότι δεκάδες αγγε-
λούδια αγκάλιαζαν τα µέλη της αποστολής και δεν ήθε-
λαν να τα αποχωριστούν.

Επισκέφθηκαν επίσης την εκκλησία του Αγίου Νικο-
λάου όπου παρέστησαν στη Θεία Λειτουργία κατά την
οποία εψάλησαν και ελληνικές ψαλµωδίες, την εκκλη-
σία του Αγίου Βασιλείου και µοναστήρια της περιοχής.

Πρέπει να τονισθεί ότι για πρώτη φορά µε απόφαση
της δηµοτικής αρχής συµµετείχαν στην αποστολή και
έξι εργαζόµενοι του ∆ήµου.
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 2109828663
email: palmoramagl@gmail.com

Ιδρυτής: ∆ηµήτρης Φιλιππόπουλος
Ιδιοκτήτης - Εκδότης:       Παύλος Φιλιππόπουλος

Γρηγ. Λαµπράκη 13 - Γλυφάδα
∆ιευθύντρια: Έφη Φιλιπποπούλου

Γρηγ. Λαµπράκη 13 - Γλυφάδα
Γραφιστικά: Αλέξανδρος Καραγιάννης
∆ιαφηµίσεις: Έφη Φιλιπποπούλου

Γρηγ. Λαµπράκη 13 - Γλυφάδα

Αριθ. Τραπεζικών Λογ/σµών:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 521/001021-94
ALPHA BANK: 136-002101225824
EUROBANK: 0026.0245.68.0200856026
Αλληλογραφία: Τ.Θ. 70326 - 16610 Γλυφάδα
Συνδροµές: Ετήσια απλή 50 €

Ετήσια Τραπεζών κλπ 100 €
∆ιακίνηση - ∆ιεκπεραίωση: Γιώργος Καραβάνας
Γραφικές Τέχνες: IRIS AEBE

20oχλµ. Λεωφ. Λαυρίου,
194 00, Κορωπί

* Φωτογραφικό υλικό και χειρόγραφα, δηµοσιευµένα ή
µη, δεν επιστρέφονται.
* Τα ενυπόγραφα άρθρα που δηµοσιεύονται, εκφράζουν
τις απόψεις µόνο των αρθρογράφων και δε δεσµεύουν
τη Σύνταξη
* Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση οιασδήποτε φωτο-
γραφίας ή κειµένο, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκ-
δότη.

Η Σύνταξη

Η ψήφος των Ελλήνων 
του εξωτερικού

ΕΝΑ από τα θέµατα των ηµερών είναι η επιστολική
ψήφος των κατοίκων του εξωτερικού, πάνω στο οποίο
διενεργούνται διάφορες ζυµώσεις.

Το veto που έχει θέσει το ΚΚΕ µε το ΑΦΜ, η παγίδα
που διακρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση και το νερό που
θα βάλει στο κρασί της η Νέα ∆ηµοκρατία αναµένεται
να διαµορφώσουν το τι τελικά θα ισχύσει.

ΜΕΧΡΙ τότε, ας βάλουµε τα πράγµατα σε µία σειρά.
Κοντεύουµε στο 2020 που σηµαίνει ότι µπορεί κά-
ποιος να δουλεύει από την Αθήνα για µια εταιρεία που
έχει έδρα στο Ντίσελντορφ. 

Η πληροφόρηση είναι τόσο εύκολα και γρήγορα προ-
σβάσιµη που σηµαίνει ότι έχουµε ακριβέστερη εικόνα
για τις εξελίξεις που συµβαίνουν σε µία χώρα που δεν
αποτελεί τη χώρα καταγωγής µας ή αυτή στην οποία
ζήσαµε κάποια χρόνια της ζωής µας. 

ΜΠΟΡΕΙ κάποιος να ζει στο Ντιµπάι την περίοδο που
διενεργούνται οι εκλογές και να σχεδιάζει να επι-
στρέψει στην Ελλάδα. Είναι πολλοί αυτοί που δε ρί-
χνουν µαύρη πέτρα πίσω τους, άλλωστε. 

ΚΥΡΙΩΣ όπως πρέπει να σκεφτούµε τι έχουµε δεχτεί
σαν κοινωνία σχετικά µε το θέµα για να µη δεχθούµε
την επιστολική ψήφο, µε την προWπόθεση ότι θα εξα-
σφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας.

ΤΙ να πρωτοθυµηθούµε; Τα καραβάνια των ψηφοφό-
ρων που όργωναν όλη την Ελλάδα ή τα τσάρτερ της
Ολυµπιακής; Όλα αυτά διήρκεσαν ως το 2010 οδη-
γώντας τα κόµµατα σε φαλιµέντο που το πληρώσαµε
όλοι…

Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού είναι ένα ζή-
τηµα που µέχρι σήµερα αντιµετωπίζεται αναχρονι-
στικά και ελπίζουµε αυτό να αλλάξει.


Προκάλεσε πολλές αν-

τιδράσεις το αναπτυ-

ξιακό νοµοσχέδιο µε το που

κατατέθηκε στη Βουλή και

ξεσήκωσε θύελλα αντιδρά-

σεων και κινητοποιήσεων. 


Κάθε µια για τη δική

της αιτία και αφορµή.


Στο προσκήνιο βγήκε

το άρθρο για τα εργα-

σιακά και τις παρεµβάσεις

στην καθαριότητα των ΟΤΑ

µε αποτέλεσµα να ξεκινή-

σουν ερωτήσεις στις δηµοτι-

κές αρχές για το κατά πόσο

είναι διατεθειµένες ή προτί-

θενται να προβούν σε ενέρ-

γειες ιδιωτικοποίησης της

καθαριότητας. 


Ο Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος ερωτηθείς στο

συµβούλιο της ∆ευτέρας αρ-

νήθηκε ότι θα πράξει κάτι τέ-

τοιο. «∆ε θα

ιδιωτικοποιήσουµε, αν δεν

κριθεί απαραίτητο πχ. µε το

προσωπικό να πετάξει λευκή

πετσέτα και να πει πως δεν

αντέχει άλλο».


∆ιευκρίνισε όµως ότι

«ο ∆ήµος έχει προσω-

πικό που το έχει λιώσει» κι

αυτό διότι από τη µια δεν

είναι όλοι για το κοµµάτι της

καθαριότητας και διότι αυτό

που είχε ακουστεί για κάθε

πέντε αποχωρήσεις, µια

πρόσληψη, δεν έγινε ποτέ.


«Ακόµα ψάχνουµε τον

ένα», είπε αστειευόµε-

νος.


Απόλυτα ειλικρινής,

εξήγησε ότι και σή-

µερα υπάρχει κάποιου είδους

ιδιωτικοποίηση µέσω του τµή-

µατος πρασίνου καθώς ο

∆ήµος έχει τους κηπουρούς

του, έχει όµως και εργολά-

βους για να φροντίζουν το

πράσινο, ύστερα από διαγω-

νιστικές διαδικασίες και ότι

προβλέπεται.


Ο Γιώργος Χατζηδά-

κης στην Ηλιούπολη

ήταν κατηγορηµατικός και

έµµεσος στο µήνυµά του.


Με αφορµή την κινητο-

ποίηση της ΠΟΕ ΟΤΑ

και την ενηµέρωση των δηµο-

τών για τις ενέργειες των ερ-

γαζοµένων τόνισε πως δεν

υπάρχουν σκέψεις ιδιωτικο-

ποίησης.


Αντιθέτως… «Η νέα

∆ιοίκηση του ∆ήµου

Ηλιούπολης σχεδιάζει τον

ποιοτικό εκσυγχρονισµό σε

συνεργασία µε τους εργαζο-

µένους και την αναδιοργά-

νωση των ανταποδοτικών

υπηρεσιών Καθαριότητας,

Ηλεκτροφωτισµού και Πρα-

σίνου και δεν εξετάζει λύσεις

εκχώρησής τους στην ιδιω-

τική πρωτοβουλία».


Από την άλλη κάποιοι

είχαν δείξει στο παρελ-

θόν σηµάδια προς αυτή την

κατεύθυνση ως λύση ανάγ-

κης. 


Παράδειγµα ο ∆ήµος

Αλίµου όπου τον Φε-

βρουάριο του 2018 ο Αν-

δρέας Κονδύλης προσπάθησε

αλλά δεν τουβγήκε.


Στα σχέδια της δηµοτι-

κής αρχής ήταν να

δώσει µέρος της καθαριότη-

τας του ∆ήµου σε ιδιώτες δη-

λαδή σε εταιρία που

σύµφωνα µε τα τότε λεγό-

µενα του ∆ηµάρχου θα συνέ-

δραµε το έργο των λίγων

δηµοτικών υπαλλήλων στον

τοµέα της καθαριότητας και

θα ενίσχυε τα δροµολόγια, θα

συντελούσε να µείνει η πόλη

λαµπίκο.


Αφορµή είχε δοθεί µε

την λήξη των συµβά-

σεων των παρατασιούχων

συµβασιούχων στα τέλη του

Μάρτη και ως δηµοτική αρχή

έπρεπε κάτι να σκεφτεί για

να αποφευχθούν τα χειρό-

τερα.


Η σκέψη αυτή όµως

δεν έγινε ανεκτή ούτε

από τους εργαζόµενους ούτε

από τις παρατάξεις της αντι-

πολίτευσης τότε που αντέ-

δρασαν σε αυτό τον

σχεδιασµό.


Στους άλλους ∆ήµους,

όπως και στο ∆ήµο

Αλίµου συζήτηση επίκαιρη µε

αφορµή τις τωρινές εξελίξεις

δεν έχει γίνει.


Κι άλλο ένα άρθρο συ-

ζητήθηκε πολύ αυτή

την εβδοµάδα και αυτό είναι

το 185.


Τι αναφέρεται σε

αυτό; Νοµιµοποιούνται

παλαιότερες «διά περιφο-

ράς» (µέσω τηλεφώνου ή e-

mail) συνεδριάσεις

αυτοδιοικητικών οργάνων

και, ταυτόχρονα, παύουν ορι-

στικά ποινικές και πειθαρχι-

κές διώξεις που έχουν

ασκηθεί για την εν λόγω, πα-

ράνοµη µέχρι σήµερα, πρα-

κτική λήψης αποφάσεων.


Αυτό βέβαια δεν ακού-

στηκε σε µεγάλη κλί-

µακα παρά µόνο στα της

Γλυφάδας αφού ο ∆ήµος που

στην τρέχουσα συγκυρία έχει

ανοιχτά ζητήµατα µε τις δια

περιφοράς συνεδριάσεις

είναι ο ∆ήµος της Γλυφάδας.

Η µαντινάδα

της εβδοµάδας

Σ' όσους µε κατακρίνουνε

δεν δίνω σηµασία

ούτε κακία τους κρατώ 

γιατί τους δίνω αξία!

Ονειρο-κρίτης

Ο «Παλµός της Γλυφάδας» είναι µέλος της Ε∆ΙΠΤ
(ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)

Εκείνος που έχει ανοιχτά 
µέτωπα εναντίον του δεν 
ονειρεύεται ψηφίσµατα 
συµπαράστασης αλλά 
έµπρακτη στήριξη 
µε παρουσία δια ζώσης.

Πήγαινε ένας τύπος
κάθε µέρα στο µπαρ και
παράγγελνε τρεις µπύ-
ρες. Ο µπάρµαν, κινού-
µενος από περιέργεια,
τον ρώτησε γιατί το
κάνει αυτό.
-Να: µία είναι για µένα,
µία είναι για τον αδελφό
µου που υπηρετεί στην
Κρήτη και µία για τον
αδελφό µου που δου-
λεύει στην Γερµανία.
Ο τύπος πάντα ερχόταν
και έπινε τρεις µπύρες,
ώσπου µία µέρα πάει και
ζητά µόνο δύο µπύρες!
Ο µπάρµαν, που τον
ήξερε πια, τόνε ρωτάει:
-Φιλαράκο, λυπάµαι
πολύ, τι συνέβη;
-Να µωρέ, απλά εγώ
έκοψα το ποτό.

Χιούµορ

Η συµβουλή

της γιαγιάς B
λέπεις µερικές φορές
κάποια περιστατικά
και σου δηµιουργούν-
ται εύλογα ερωτή-
µατα, τα οποία όµως

δεν µπορεί κάποιος να σου
απαντήσει επειδή διαθέτεις την
στοιχειώδηευγένεια. Τις προάλ-
λες πήρα το ΚΤΕΛ για να κάνω
µια κοντινή απόδραση. ∆εν έχει
σηµασία ο προορισµός γι’ αυτό
και δεν σας τον αναφέρω. Το
ΚΤΕΛ σύγχρονο και εξοπλι-
σµένο µε την τελευταία τεχνολο-
γία. Ο κόσµος µέσα κάθε
ηλικίας, από φοιτητές µέχρι ηλι-
κιωµένοι. Μεταξύ αυτών κι εγώ.
Φτάνω στην ώρα µου για να
είµαι σίγουρη ότι θα βρω εισιτή-
ριο και θέση όπως την θέλω.
Όλα φαίνονται φυσιολογικά και
φυσικά ήταν. Ανοίγει η πόρτα,
µπαίνει σιγά σιγά ο κόσµος και
ενώ αρχίζουµε να παίρνουµε τις
θέσεις µας, όσοι είχαν µπει πρώ-
τοι παρατηρούν τους επόµενους

και µε αγωνία το ποιος θα καθί-
σει δίπλα τους ή αν το κάθισµα
θα µείνει κενό. Κοιτώντας για
την αρίθµηση της θέσης η ουρά
στο διάδροµο κάπου κόλλησε.
Κοιτώ προσεκτικά και βλέπω
µπροστά µου ένα ζευγάρι, άν-
θρωποι µεγάλης ηλικίας που
προσπαθούσαν να βολευτούν
στη θέση τους. Και οι δύο ευγε-
νικοί και µε υποµονή. Ο κύριος
µε τα βίας κουνούσε τα πόδια
του και πρόσεξα ότι είχε καθε-
τήρα. Κάθεται στο κάθισµα µα
ήταν αδύνατον να µπει πιο µέσα.
Ο νεαρός µπροστά µου ευγενι-
κός επίσης προσφέρθηκε να το
βοηθήσει, σε σηµείο που τον
πήρε αγκαλιά για να µπορέσει
να τον καθίσει στο κάθισµα του
λεωφορείου. Από δίπλα, η γυ-
ναίκα του κυρίου, χαµογελαστή
και τυχερή αφού βρέθηκε ένας
άνθρωπος να τους δώσει χείρα
βοηθείας. «Είδες υπάρχουν
καλά παιδιά στις ηµέρες µας»,

είπε στον άντρα της και ευχαρί-
στησε τον νεαρό. Κι εκείνος χα-
µογέλασε και προχώρησε στη
θέση του. Κατά τη διάρκεια της
διαδροµής ο κύριος αυτός καθό-
ταν µπροστά µου και ήταν πολύ
ήσυχος. Ο µόνος ήχος που
εβγαζε ήταν συνοδεία της ανά-
σας του. Ένα… «Α» ακουγόταν
ρυθµικά χωρίς όµως να το κάνει
εσκεµµένα. Η γυναίκα του κά-
ποιες φορές του µιλούσε για να
σωπάσει µα να πάλι αυτός µε
τους ήχους του. Φαινόταν ότι δεν
µπορούσε να το ελέγξει. Στη
στάση ενώ όλο το ΚΤΕΛ κατέ-
βηκε εκείνοι έµειναν στη θέση
τους. Και λογικό… Πως όµως
µπαίνουν στη διαδικασία αυτοί
οι άνθρωποι να ταξιδέψουν µε
το ΚΤΕΛ που παρά τις ανέσεις
και την τεχνολογία που έχει δεν
είναι ακόµη φιλικό προς τα
ΑΜΕΑ και τους κινητικά ανήµ-
πορους;

Η ΓΙΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
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Μπορεί να ήταν τυ-

χαίο; Πιθανόν θα

έλεγε κάποιος.


Ένας όµως πιο πονη-

ρεµένος θα το ταύτιζε

αµέσως µε τις εκκρεµότητες

που έχει η δηµοτική αρχή στο

θέµα αυτό.


Την άµεση ανάκληση

του άρθρου ζήτησαν οι

δύο παρατάξεις της αντιπολί-

τευσης «Η Γλυφάδα Γυρίζει

Σελίδα» και «∆υνατή Γλυ-

φάδα – Νέα Αρχή».


Τις σχετικές ανακοινώ-

σεις δηµοσιεύει ο

«ΠΑΛΜΟΣ» στο τρέχον

φύλλο του.


Εντύπωση όµως προ-

κάλεσε ότι οι υπόλοι-

πες δηµοτικές παρατάξεις

δεν ασχολήθηκαν ή τουλάχι-

στον δεν κοινοποίησαν κά-

ποιο δελτίο τύπου σχετικό.


Ίσως να ταυτίζονται µε

την πρώτη υπόθεση,

αυτή του «τυχαίου».


Από την άλλη η δηµο-

τική αρχή έχει ακόµη

να διαχειριστεί πολλά µέ-

τωπα.


Το πιο φλέγον είναι το

∆ΑΚ και η λειτουργία

του.


Μπορεί τις προηγούµε-

νες ηµέρες να είχε

φανεί µόνο ο ΓΑΣ Αχιλλέας

ως παραπονούµενος και

χωρίς στέγη όµως φαίνεται

πως το φαινόµενο αυτό

αφορά κι άλλους.


Το σωµατείο Αρίων

επίσης εξέδωσε ανα-

κοίνωση µε την οποία ενηµε-

ρώνει ότι στερείται στέγης

και προπονητικής διαδροµής.


Απορεί γιατί αυτό µπο-

ρεί να συµβαίνει και

ζητά από τον ∆ήµαρχο να πα-

ρέµβει προσωπικά.


Ο ∆ήµαρχος ή ο ∆ήµος

κάποια σχετική ανα-

κοίνωση δεν έχει βγάλει ούτε

έχει προβεί σε κάποια ενηµέ-

ρωση.


Τρέχει όµως να διευθε-

τήσει τα ζητήµατα ως

φαίνεται διότι την Τετάρτη

συναντήθηκε µε τον Υπουργό

Αθλητισµού Λευτέρη Αυγε-

νάκη.


Η συνάντησή τους ήταν

σε φιλικό κλίµα και κι-

νήθηκε στις αθλητικές υποδο-

µές της Γλυφάδας, χερσαίες

και θαλάσσιες που χρήζουν

εκσυγχρονισµού και αναβάθ-

µισης.


Κουβέντα έγινε και για

την ανάγκη στήριξης

των µοναδικών εγκαταστά-

σεων του Γκολφ.


Κάποιο χρονικό πλάνο

δεν βγήκε στη δηµοσιό-

τητα, ούτε τι ακριβώς ενέρ-

γειες θα γίνουν.


Το σίγουρο όµως είναι

ότι πρέπει να γίνουν

άµεσα για να µπορέσει η δη-

µοτική αρχή στη Γλυφάδα να

πάρει µια ανάσα.


Οι προηγούµενες

εβδοµάδες είχαν και τα

θετικά τους µηνύµατα για την

δηµοτική αρχή που βρήκε

αποκούµπι στην τρίτη ηλικία.


Απίθανα πέρασαν τα

µέλη των ΚΑΠΗ στην

Σκαφιδιά Ηλείας και έδωσαν

έτσι µια ανακούφιση στο ∆ή-

µαρχο από τα προβλήµατα

της καθηµερινότητας.


Τα απρόοπτα δεν έλει-

ψαν, όµως δεν χάλα-

σαν το γενικότερο κέφι που

επικρατούσε.


Οι δηµοτικοί σύµβου-

λοι έκαναν κι εκείνοι

ένα πέρασµα για να τσεκά-

ρουν πως διασκεδάζουν τα

µέλη των ΚΑΠΗ και απόλαυ-

σαν στιγµές ξεγνοιασιάς.


Αναµένεται από Τε-

τάρτη να συνεδριάσει

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της

Γλυφάδας, αφού θα έχουν

επιστρέψει οι εκδροµείς.


Συνδυάζει τα όσα

απαιτεί η θέση του ∆η-

µάρχου µε τις προεκλογικές

απαιτήσεις της ΠΕ∆Α ο Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος.


Πανταχού παρών κυ-

ριολεκτικά, κάνει δη-

µοτικά συµβούλια, παίρνει

σηµαντικές αποφάσεις, έχει

γνώση και άποψη για όλα και

ταυτόχρονα τρέχει και ανά

την Αττική.


Έτσι την εβδοµάδα

που µας πέρασε επι-

σκέφθηκε τον Ασπρόπυργο

και την πολύπαθη Μάνδρα.


Συναντήθηκε µε τους

δηµάρχους Νίκο Μελε-

τίου και Χρήστο Στάθη.


Βρέθηκε στον Πειραιά

και είχε συνάντηση µε

τον Γιάννη Μώραλη.


Ενώ παραγωγικές και

ενδιαφέρουσες συζη-

τήσεις είχε την Πέµπτη µε

∆ηµάρχους της Ανατολικής

Αττικής, τον ∆ήµαρχο Κρω-

πίας ∆ηµήτρη Κιούση, τον

∆ήµαρχο Παιανίας Ισίδωρο

Μάδη, τον ∆ήµαρχο Παλλή-

νης Θανάση Ζούτσο και τον

∆ήµαρχο Ραφήνας - Πικερ-

µίου Βαγγέλη Μπουρνούς.

ΠΑΛΜΙΚΕΣ

∆ΟΝΗΣΕΙΣ

Παραµένουµε στις διεκδικήσεις 

Από την «Καθηµερινή», 13.10.2019

Π
ροσφυγή στο εκλο-
γοδικείο είχε κατα-
θέσει ο υποψήφιος

δηµοτικός σύµβουλος Ηλι-
ούπολης µε την παράταξη
«Ηλιούπολη Πάµε Μπρο-
στά» ∆ηµήτρης Ταµβάκος
και το αποτέλεσµα αυτής
έδειξε ότι συγκεντρώνει πε-
ρισσότερες ψήφους από τον
Ανδρέα Αθανασίου, και
έτσι παίρνει τη θέση του στο
δηµοτικό συµβούλιο της
πόλης. Ο ∆ηµήτρης Ταµβά-
κος από το 1982 εργάζεται
ανελλιπώς ως Χειρουργός
Οδοντίατρος στην Ηλιού-
πολη.

Α
λλαγές υπήρξαν στο
∆ιοικητικό Συµβού-
λιο της ∆Ε∆Α, της

100% θυγατρικής εταιρείας
διανοµής αερίου της ∆ΕΠΑ,
κατά τη γενική συνέλευση
που πραγµατοποιήθηκε τη
∆ευτέρα. Θα µου πείτε και
τι µας αφορά; Μα στη θέση
του ∆ιευθύνοντος Συµβού-
λου ορίστηκε ο πρώην Γενι-
κός Γραµµατέας του ∆ήµου
Γλυφάδας, χηµικός Μάριος
Τσάκας. Τη θέση του Προ-
έδρου κατέλαβε ο πολιτικός
µηχανικός Βασίλης Κοτρώ-
νης.

Λ
ογικό περιθώριο
εκλογής συµπαρα-
στάτη του δηµότη

και της επιχείρησης έχει
ορίσει ο νοµοθέτης το τέλος
του Οκτωβρίου, µετά την
ανάληψη των καθηκόντων
των νέων δηµοτικών και πε-
ριφερειακών αρχών. Βέ-
βαια αν κάποιος δεν
καταφέρει µέχρι τότε να
εκλέξει κάποιον σε αυτή τη
θέση µπορεί να ξαναπρο-
σπαθήσει και µετά. Το ερώ-
τηµα είναι πόσοι ∆ήµαρχοι
θέλουν να αξιοποιήσουν το
θεσµό;

Μ
ε βουλευτές του
Νοτίου Τοµέα Ατ-
τικής και από τον

χώρο της Ν∆ και συγκεκρι-
µένα τους ∆ιονύση Χατζη-
δάκη, Άννα Καραµανλή,
Μπάµπη Παπαδηµητρίου,
Βασίλη Σπανάκη, Κωνσταν-
τίνο Κυρανάκη, πραγµατο-
ποίησε συνάντηση εργασίας
την Πέµπτη ο ∆ήµαρχος Ελ-
ληνικού Αργυρούπολης
Γιάννης Κωνσταντάτος.
Μετά τη συνάντηση που είχε
µε τον Πρωθυπουργό τους
ενηµέρωσε για το θέµα των
Κοινόχρηστων, Κοινωφε-
λών και Κοινωνικής Αντα-
ποδοτικότητας χώρων που
βρίσκονται µέσα στην
“Επένδυση του Ελληνικού”,
τοποθετούνται στα διοικη-
τικά και χωροταξικά όρια
του δήµου, και πρέπει
άµεσα να αποδοθούν στον
δήµο Ελληνικού-Αργυρού-
πολης.

Ο
∆ήµαρχος τόνισε
α π ε υ θ υ ν ό µ ε ν ο ς
στους βουλευτές ότι

“ο δήµος Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης, σε κάθε περί-
πτωση θα διασφαλίσει τα
συµφέροντα της τοπικής
κοινωνίας ώστε η κατοχύ-
ρωση και η υλοποίηση των
απαραίτητων υποδοµών, να
σηµατοδοτήσουν την οµαλή
ενσωµάτωση της νέας ανά-
πτυξης στην υφιστάµενη
πόλη."

Σ
τις αιτιάσεις του δη-
µάρχου συµφώνησαν
από την πλευρά τους

και οι βουλευτές και δε-
σµεύτηκαν σύντοµα να ανα-
κοινώσουν πρωτοβουλία
προκειµένου να λυθεί προς
όφελος της τοπικής κοινω-
νίας η συγκεκριµένη εκκρε-
µότητα.
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Χρήσεις Γης στη Δ.Ε. Βάρης

∆
ύο χρόνια µετά ήρθε να
απασχολήσει ξανά το δη-
µοτικό συµβούλιο του
∆ήµου Βάρης Βούλας

Βουλιαγµένης το ζήτηµα της µετα-
φοράς των ταµειακών διαθεσίµων
του ∆ήµου στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος. Αν και αυτή τη φορά τα
πράγµατα είναι κάπως διαφοροποι-
ηµένα και πιο επιτακτικά προς αυτή
την κατεύθυνση, ο ∆ήµος κράτησε
σταθερή τη θέση του και έτσι η ει-
σήγηση της δηµοτικής αρχής ήταν
να µην γίνει µεταφορά των ταµει-
ακών διαθεσίµων. 

Εισηγούµενος το θέµα ο ∆ή-
µαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
έκανε µια σύντοµη αναφορά στα
έτη 2015 και 2017 οπότε και είχε

έρθει ξανά το θέµα προς συζήτηση
και τόνισε ότι τα ίδια που έλεγε
τότε, λέει και τώρα παρόλο που
έχει αλλάξει η Κυβέρνηση. Χαρα-
κτήρισε τη σηµερινή Κυβέρνηση
πιο ευρηµατική λέγοντας ότι πάει
µέσω άλλου δρόµου τη ζήτηση των
ταµειακών διαθεσίµων και αυτός ο
δρόµος είναι τα ΚΑΠ τα οποία στο
∆ήµο Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης
καλύπτουν τµήµα της µισθοδοσίας
των εργαζοµένων. «Η τωρινή Κυ-
βέρνηση λέει ότι για να δώσει τα
ΚΑΠ στους ∆ήµους θα το πράξει
µέσα από το λογαριασµό που µας
υποχρεώνει να ανοίξουµε στην
Τράπεζα της Ελλάδος, τον οποίο
παράλληλα δεσµεύει αφού η εκτα-
µίευση των ποσών αυτών θα µπο-

ρεί να γίνει όταν εξαντληθούν τα
ταµειακά διαθέσιµα του ∆ήµου»,
εξηγεί ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος. «Η λογική της σηµερινής µας
πρότασης είναι να µην µεταφερθεί
κανένα ταµειακό διαθέσιµο», λέει
ξεκάθαρα για να γίνει αντιληπτό σε
όλους τι καλούνται να ψηφίσουν.

Ταυτόχρονα µε το θέµα αυτό
όµως συζητήθηκε και το αµέσως
επόµενο του που ζητούσε από το
σώµα να αποφασίσει αν θα εγκρίνει
ή όχι το άνοιγµα λογαριασµού στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Εδώ η εισή-
γηση της δηµοτικής αρχής ήταν να
προβεί στο άνοιγµα του λογαρια-
σµού προκειµένου να µπορεί να
λαµβάνει τους Κεντρικούς Αυτοτε-
λείς Πόρους.

Στη διαλογική συζήτηση που
ακολούθησε ο Θάνος Ματόπουλος
τόνισε να µην τα µεταφέρουν και να
εισηγηθούν και στην ΠΕ∆Α και στην
ΚΕ∆Ε να πράξει το ίδιο ώστε οµό-
φωνα να πάει η απόφαση αυτή
στην Κυβέρνηση.

Περιχαρής για τα όσα ακού-
στηκαν δήλωσε ο Κώστας Πασα-
κυριάκος λέγοντας εν συντοµία ότι
«δεν υπάρχει πρόβληµα. Όλοι κα-
ταψηφίζουµε τη µεταφορά και χαί-
ροµαι που θα είναι οµόφωνα. Είναι
εκπληκτικό». Στη συνέχεια αναφε-
ρόµενος προς τον ∆ήµαρχος είπε…
«Τα είπατε πολύ σωστά» και έκανε
µια πρόταση περί αναβολής του θέ-
µατος εφόσον τους έπαιρναν οι
προθεσµίες και ζήτησε να περιµέ-

νουν την απόφαση της ΚΕ∆Ε ώστε
µετά να δουν κι εκείνοι πως θα κι-
νηθούν ως ∆ήµος.

Ο ∆ήµαρχος ενηµερώθηκε αµέ-
σως από τις υπηρεσίες ότι για το
άνοιγµα του λογαριασµού στην
Τράπεζα της Ελλάδος απαιτούνται
µόλις δύο ηµέρες και έτσι φάνηκε
δεκτικός στην πρόταση περί ανα-
βολής του 2ου θέµατος, αυτού
περί ανοίγµατος λογαριασµού.

Την ώρα της ψηφοφορίας οµό-
φωνα το δηµοτικό συµβούλιο απο-
φάσισε «Την µη µεταφορά των
πλεοναζόντων ταµειακών διαθεσί-
µων του ∆ήµου, στον υπό άνοιγµα
λογαριασµό ταµειακής διαχείρι-
σης του ∆ήµου στην Τράπεζα της
Ελλάδος».

Σ
την αρχή ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εισηγού-
µενος το θέµα, ενηµέρωσε το σώµα του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου για το πως διαµορφώνονται οι
χρήσεις γης στις κατά τόπους περιοχές της
Βάρης. Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι επικεφα-

λής των παρατάξεων οι οποίοι στην ουσία αιτιολόγησαν τους
λόγους που θα καταψηφίσουν τις αλλαγές στις χρήσεις.

Ο ∆ηµήτρης ∆αβάκης τόνισε πως «Οι χρήσεις γης κυ-
ρίως στην περιοχή της Βούλας είναι ένα παλιό θέµα που
έχει διχάσει και συνδυασµούς και ανθρώπους» και υποστή-
ριξε την πεποίθηση ότι θα έπρεπε να έχει έρθει µια ενιαία
µελέτη και για τις τρεις ενότητες. «Τη βρίσκουµε σαλαµο-
ποιηµένη. Πρέπει να γίνονται στο σύνολο και όχι µεµονω-
µένα», τόνισε.

Ο Θάνος Ματόπουλος µε τη σειρά του εστίασε στο ότι
η δηµοτική αρχή είχε εκ προοιµίου σχεδιάσει τις αλλαγές
αυτές αφού η µελέτη φέρει ως χρονικό προσδιορισµό τον
Μάρτιο του 2018 και της έριξε ευθύνες ότι δεν την παρου-
σίασε στον προεκλογικό αγώνα ώστε να µπορέσουν όλοι να
εκφέρουν την άποψή τους. Στη συνέχεια τόνισε ότι η από-
φαση αυτή θα θίξει επαγγελµατικά δικαιώµατα και δήλωσε
ότι είναι «κάθετα αντίθετοι στον αιφνιδιασµό της κοινής
γνώµης και χωρίς τη διαβούλευση».

Σε παρόµοιο κλίµα κινήθηκε και ο Κώστας Πασακυριά-
κος. «Προφανώς η οποιαδήποτε αλλαγή προς το καλό µας
βρίσκει σύµφωνους» είπε και ξεκίνησε τα «αλλά». Τόνισε ότι
η εικόνα που έχει ο ίδιος είναι ότι δεν το γνωρίζουν οι άν-
θρωποι της περιοχής για τις αλλαγές που θα έρθουν. Ρώ-
τησε αν υπάρχει κάποιο κίνητρο από τη δηµοτική αρχή για
τους επιχειρηµατίες που θα αναγκαστούν να φύγουν, τονί-
ζοντας ότι πίσω από τις επιχειρήσεις υπάρχουν οικογένειες.
Εστίασε επίσης στο ότι θα έπρεπε να υπάρχει µια επαφή,
ίσως διαβούλευση πριν παρθούν οι αποφάσεις.

Απαντώντας στα όσα ακούστηκαν ο ∆ήµαρχος Γρηγό-
ρης Κωνσταντέλλος είπε ότι «είναι ένας όµορφος και πα-
ραδοσιακός δρόµος της πόλης µας, τουλάχιστον µέχρι πριν
λίγα χρόνια και κοντεύει να γίνει νέα Καλλιρόης και Φρατζή
της Αττικής». Επεσήµανε ότι κλείνουν οι παραδοσιακές τα-
βέρνες και αντικαθίστανται από συνεργεία και λαστιχάδικα.
Μάλιστα τόνισε ότι οι επαγγελµατίες αυτοί δεν σέβονται την
φιλοξενία της πόλης και καταλαµβάνουν τα πεζοδρόµια, ρυ-
παίνουν κ.λ.π. ∆εν αποδέχτηκε ότι απέκρυψε προεκλογικά
τις αλλαγές αυτές. Στον αντίποδα ισχυρίστηκε ότι αν γίνει
τώρα µια σφυγµοµέτρηση θα δείξει ότι όσοι ψήφισαν την
διοικούσα το ∆ήµο παράταξη θα της δώσουν παραπάνω
από 72% αν µάθουν ότι θα γίνει πιο πράσινη και ανθρώπινη.
«Αν νοµίζουµε ότι κάνουµε µια νεκρή πολιτική σε νεκρή
φύση τότε κάτι κάνουµε λάθος. Οι οχλούσες χρήσεις δεν
είναι συµβατές µε την πόλη που θέλουµε» είπε. Τόνισε επί-
σης ότι µεσολαβεί χρόνος προσαρµογής «διότι σε βάθος
χρόνου 8 ετών αυτές οι χρήσεις θα απαγορεύονται». Εξέ-
φρασε την στεναχώρια και την πικρία του για τους ανθρώ-
πους αυτούς που θα αναγκαστούν να µεταφέρουν τις
επιχειρήσεις τους σε διπλανό δήµο. «Τη σύµφωνη γνώµη
τους δε θα την πάρουµε ποτέ» είπε απαντώντας στα περί
διαβούλευσης. «Για εµάς οι ρυθµίσεις που σήµερα έχουν
έρθει κάνουν καλό στην περιοχή. Όταν θα έρθει µια άλλη
διοίκηση ας πάρει µια άλλη απόφαση», είπε και τόνισε ότι
θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για να γίνουν τα τρία πολεο-
δοµικά, ένα. «Έχω την άποψη ότι όλοι αγαπάµε την πόλη
µας. Εκεί θα κριθούµε όλοι και όχι στις προθέσεις. Άλλωστε
όπως έχω πει κι άλλη φορά ο δρόµος προς την Κόλαση
είναι στρωµένος µε καλές προθέσεις», είπε κλείνοντας.

Η απόφαση πέρασε κατά πλειοψηφία.

Μακροπρόθεσμα απομακρύνονται 
οι οχλούσες εμπορικές χρήσεις από την Βάρη

Δεν δίνει τα ταμειακά του διαθέσιμα ο Δήμος
•Νέα οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
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Βάρκιζα
Γενική Κατοικία
∆εν επιτρέπονται τα επαγγελµατικά ερ-
γαστήρια χαµηλής όχλησης πλην αρτο-
ποιείο, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής,
καφεκοπτείο, catering, αποθήκες µέχρι
400 τµ, γωνιές ανακύκλωσης και µικρών
πράσινων σηµείων (τα ορίζει ο νόµος),
εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστή-
ρια αισθητικής, οδοντοτεχνικά, ακτινο-
λογικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.
∆εν επιτρέπονται τα πρατήρια βενζίνης
και τα πλυντήρια.

Πολεοδοµικό Κέντρο
∆εν επιτρέπονται τα επαγγελµατικά ερ-
γαστήρια χαµηλής όχλησης πλην αρτο-
ποιείο, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής,
καφεκοπτείο, catering, αποθήκες µέχρι
400 τµ, γωνιές ανακύκλωσης και µικρών
πράσινων σηµείων (τα ορίζει ο νόµος),
εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστή-
ρια αισθητικής, οδοντοτεχνικά, ακτινο-
λογικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.
∆εν επιτρέπονται τα πρατήρια βενζίνης
και τα πλυντήρια.

Κέντρο Βάρης
Γενική Κατοικία
∆εν επιτρέπονται τα επαγγελµατικά ερ-
γαστήρια χαµηλής όχλησης πλην αρτο-
ποιείο, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής,
καφεκοπτείο, catering, αποθήκες µέχρι
400 τµ, γωνιές ανακύκλωσης και µικρών
πράσινων σηµείων (τα ορίζει ο νόµος),
εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστή-
ρια αισθητικής, οδοντοτεχνικά, ακτινο-
λογικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.
∆εν επιτρέπονται τα πρατήρια βενζίνης
και τα πλυντήρια.

Πολεοδοµικό Κέντρο
Παραµένει ως έχει.

Μηλαδέζα
Γενική Κατοικία
Τα επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής
όχλησης επιτρέπονται σε οικόπεδα µε
πρόσωπο επί της Λ. Ευελπίδων (π. Λ.
Βάρης Κορωπίου) στο υπόλοιπο τµήµα
της Μηλαδέζας δεν επιτρέπονται τα
επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής
όχλησης πλην αρτοποιείο, εργαστήριο
ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτείο, cater-
ing, αποθήκες µέχρι 400 τµ, γωνιές ανα-
κύκλωσης και µικρών πράσινων σηµείων

(τα ορίζει ο νόµος), εργαστήρια φυσικο-
θεραπείας, εργαστήρια αισθητικής,
οδοντοτεχνικά, ακτινολογικά και µικρο-
βιολογικά εργαστήρια. 
Τα πρατήρια βενζίνης, τα πλυντήρια και
τα πάρκινγκ σκαφών επιτρέπονται στα
οικόπεδα µόνο µε πρόσωπο επί της Λ.
Ευελπίδων (π. Λ. Βάρης Κορωπίου).

Καμίνι
Γενική Κατοικία
∆εν επιτρέπονται τα επαγγελµατικά ερ-
γαστήρια χαµηλής όχλησης πλην αρτο-
ποιείο, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής,
καφεκοπτείο, catering, αποθήκες µέχρι
400 τµ, γωνιές ανακύκλωσης και µικρών
πράσινων σηµείων (τα ορίζει ο νόµος),
εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστή-
ρια αισθητικής, οδοντοτεχνικά, ακτινο-
λογικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.
∆εν επιτρέπονται τα πρατήρια βενζίνης
και τα πλυντήρια.

Ασύρματος
Γενική Κατοικία
∆εν επιτρέπονται τα επαγγελµατικά ερ-
γαστήρια χαµηλής όχλησης πλην αρτο-
ποιείο, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής,
καφεκοπτείο, catering, αποθήκες µέχρι
400 τµ, γωνιές ανακύκλωσης και µικρών
πράσινων σηµείων (τα ορίζει ο νόµος),
εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστή-
ρια αισθητικής, οδοντοτεχνικά, ακτινο-
λογικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.
∆εν επιτρέπονται τα πρατήρια βενζίνης
και τα πλυντήρια.

Λαθούριζα
Αµιγής Κατοικία
Παραµένει ως έχει.

Σώματος 
Ελλήνων Οδηγών
και Αλώνι
Γενική Κατοικία
Τα επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής
όχλησης επιτρέπονται σε οικόπεδα µε
πρόσωπο επί της Λ. Ευελπίδων (π. Λ.
Βάρης Κορωπίου) στο υπόλοιπο τµήµα
της περιοχής ΣΕΟ Αλώνι δεν επιτρέπον-
ται τα επαγγελµατικά εργαστήρια χαµη-
λής όχλησης πλην αρτοποιείο,
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, καφεκο-

πτείο, catering, αποθήκες µέχρι 400 τµ,
γωνιές ανακύκλωσης και µικρών πράσι-
νων σηµείων (τα ορίζει ο νόµος), εργα-
στήρια φυσικοθεραπείας, εργαστήρια
αισθητικής, οδοντοτεχνικά, ακτινολογικά
και µικροβιολογικά εργαστήρια. 
Τα πρατήρια βενζίνης και τα πλυντήρια
επιτρέπονται στα οικόπεδα µόνο µε πρό-
σωπο επί της Λ. Ευελπίδων (π. Λ. Βάρης
Κορωπίου).

Δίλοφο
Γενική Κατοικία
∆εν επιτρέπονται τα επαγγελµατικά ερ-
γαστήρια χαµηλής όχλησης πλην αρτο-
ποιείο, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής,
καφεκοπτείο, catering, αποθήκες µέχρι
400 τµ, γωνιές ανακύκλωσης και µικρών
πράσινων σηµείων (τα ορίζει ο νόµος),
εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστή-
ρια αισθητικής, οδοντοτεχνικά, ακτινο-
λογικά και µικροβιολογικά εργαστήρια. 
Τα πρατήρια βενζίνης και τα πλυντήρια
επιτρέπονται στα οικόπεδα µόνο µε πρό-
σωπο στον παράδροµο επί της Λ. Ευελ-
πίδων (π. Λ. Βάρης Κορωπίου).

Κόρμπι
Αµιγής Κατοικίας
Προστίθενται τα κτίρια Κοινωνικής Πρό-
νοιας

Γενική Κατοικία
Παραµένει ως έχει.

Τα επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής
όχλησης επιτρέπονται στο Κόρµπι µόνο
όπου είναι Γενική Κατοικία στα οικόπεδα
µε πρόσωπο επί της Λ. Ευελπίδων (π. Λ.
Βάρης Κορωπίου). Στο υπόλοιπο τµήµα
του Κόρµπι όπου είναι Γενική Κατοικία
δεν επιτρέπονται τα επαγγελµατικά ερ-
γαστήρια χαµηλής όχλησης πλην αρτο-
ποιείο, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής,
καφεκοπτείο, catering, αποθήκες µέχρι
400 τµ, γωνιές ανακύκλωσης και µικρών
πράσινων σηµείων (τα ορίζει ο νόµος),
εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστή-
ρια αισθητικής, οδοντοτεχνικά, ακτινο-
λογικά και µικροβιολογικά εργαστήρια. 

Στο Τοπικό Κέντρο προστίθενται τα κτί-
ρια Κοινωνικής Πρόνοιας.
Τα πρατήρια βενζίνης, τα πλυντήρια και
τα πάρκινγκ σκαφών επιτρέπονται στα
οικόπεδα µόνο µε πρόσωπο επί της Λ.
Ευελπίδων (π. Λ. Βάρης Κορωπίου).
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K
ατά τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης που
έγινε στις 23 Σεπτεµβρίου οµόφωνα εξελέγη-
σαν τα νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

του Ιδρύµατος µε την επωνυµία “Ίδρυµα Κοινωνικού Ξε-
νώνα Ενηλίκων – ∆ωρεά Γεωργίας και Αχ. Καρατζά προς
την Κοινότητα Βουλιαγµένης” ως εξής:

1. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος – ∆ήµαρχος (Πρό-
εδρος), µε αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Κοκολέτσο,
(αιρετό) Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Βουλιαγµέ-
νης,

2. Μαρία Φουρναράκη (αιρετή), µε αναπληρωτή της
τον κ. Νικόλαο Νανούρη, (αιρετό),

3. Ολγα Πολίτη, (αιρετή), µε αναπληρωτή της τον κ.
∆ηµήτριο Κακογιαννάκο, (αιρετό),

4. Θεόδωρος Χατζηπαναγιώτου, (δηµότης), µε ανα-
πληρωτή του τον κ. Ηλία Χαρίτο (δηµότη),

5. Μαριαλλένα Κώνστα (δηµότης), µε αναπληρώτρια
της την κα Βασιλική Οικονοµάκου (δηµότη),

6. Πραχάλη Μαρία (συµβολαιογράφος – ορισµένη µε
συµβολαιογραφική πράξη από την δωρήτρια),

7. Αντώνιος Βουργουτζής, εκπρόσωπος εργαζοµέ-
νων του ιδρύµατος, µε αναπληρωτή του την κα Κληµεν-
τίνη Παυλίδου.

Η θητεία του εν λόγω Νοµικού Προσώπου ορίζεται
έως την 6η Νοεµβρίου 2021.

Το νέο Δ.Σ. του Ξενώνα
Βουλιαγμένης

T
ο πιο καινοτόµο πρό-
γραµµα ολοκληρω-
µένης διαχείρισης
απορριµµάτων που
έχει υλοποιηθεί στην

χώρα µας ξεκίνησε τη ∆ευτέρα
14 Οκτωβρίου πιλοτικά στα Πη-
γαδάκια Βούλας. Το πρόγραµµα
δίνει τη δυνατότητα στους κα-
τοίκους της περιοχής να κάνουν
µε πολύ εύκολο τρόπο την κα-
λύτερη δυνατή ∆ιαλογή στην
Πηγή (∆σΠ) όλων των υλικών
στα σηµερινά απορρίµµατά
τους.

Με βάση την εφαρµογή του
πιλοτικού προγράµµατος, το οποίο θα
διαρκέσει έξι µήνες, θα αποκτηθεί εµπει-
ρία έτσι, ώστε:

- Να επεκταθεί το πρόγραµµα σε όλο
το ∆ήµο Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης,
έχει ήδη εξασφαλιστεί η σχετική χρηµα-
τοδότηση

- Να αποτελέσει οδηγώ για το µον-
τέλο διαχείρισης απορριµµάτων της
χώρας

- να µειωθεί το κόστος διαχείρισης
για το ∆ήµο µας µε µελλοντική µείωση
των δηµοτικών τελών για τους δηµότες
που συµµετέχουν αποτελεσµατικά στη
∆ιαλογή στην Πηγή,

• και να πετύχουµε, µε την αποτελε-
σµατική συνεργασία ∆ήµου και κατοί-
κων, βέλτιστα αποτελέσµατα ανάκτησης
υλικών στην πηγή µε πολλά περιβαλλον-
τικά και κοινωνικά οφέλη.

Ήδη το προηγούµενο χρονικό διά-
στηµα έχουν γίνει δυο σειρές πόρτα –
πόρτα ενηµερώσεων, µε ταυτόχρονη
διανοµή των αρχικών προµηθειών συµ-
µετοχής στο πρόγραµµα. Ο ∆ήµος ως

αρωγός των προσπαθειών των πολιτών,
θα βρίσκεται συνέχεια δίπλα στα νοικο-
κυριά που συµµετέχουν στο πρόγραµµα
µε συνεχή πληροφόρηση, ανατροφοδό-
τηση προµηθειών εάν χρειαστεί και
ακόµα µια σειρά ενηµέρωσης µε διαφό-
ρους τρόπους  (δειγµατοληπτικά πόρτα
– πόρτα, τηλεφωνικά, κ.λπ.)

Βασική προWπόθεση για την πετυχη-
µένη εφαρµογή του προγράµµατος είναι
η αποφασιστική και αποτελεσµατική
συµµετοχή όλων των πολιτών στα Πηγα-
δάκια, µε βάση τις οδηγίες υλοποίησης
του προγράµµατος οι οποίες συνοψίζον-
ται ακολούθως:

Στα νοικοκυριά που συµµετέχουν δί-
νονται πορτοκαλί, µπλε, κοµποστοποι-
ήσιµες και χάρτινες σακούλες.

• Στην πορτοκαλί σακούλα τοποθε-
τούνται PMD (πλαστικά, µέταλλα και
λοιπά ανακυκλώσιµα, όπως κουτιά από
χυµούς, γάλατα κλπ.). Τη βγάζουµε κάθε
Τρίτη βράδυ έξω ή Τετάρτη µέχρι τις
04:00 π.µ.

• Στην µπλε σακούλα περιέχει το-
ποθετείται µόνο χαρτί. Τη βγάζουµε κάθε

Τρίτη βράδυ έξω ή Τετάρτη
µέχρι τις 04:00 π.µ. 

• Στην χάρτινη σακούλα το-
ποθετούνται µόνο οργανικά της
κουζίνας και την βάζουµε  στον
καφέ κάδο που θα πάρει το κάθε
νοικοκυριό που επιθυµεί για το
κτίριο του.

• Στις κοµποστοποιήσιµες
σακούλες τοποθετούνται µόνο
τα υπολείµµατα, ό,τι δηλαδή δε
µπορεί να ανακυκλωθεί και δε
µπαίνει στις υπόλοιπες σακού-
λες.  

Ο κλειδωµένος καφέ
κάδος, που θα συνοδεύεται και

από αντίστοιχο κλειδί,  θα πρέπει να
βγαίνει στο πεζοδρόµιο κάθε Κυριακή
ή Τετάρτη βράδυ για να αδειάσει από
το ∆ήµο το επόµενο πρωί.

Κάθε Τρίτη βράδυ ως και Τετάρτη
πρωί κάθε νοικοκυριό αφήνει έξω από το
σπίτι του στην άκρη του πεζοδροµίου την
γεµάτη πορτοκαλί ή/και την γεµάτη θα-
λασσί σακούλα για να συλλεχθούν από
το ∆ήµο το πρωί κάθε Τετάρτης. 

Για να µπορεί ο ∆ήµος να αναγνωρί-
σει το κάθε νοικοκυριό και να δώσει κά-
ποια δώρα ή και να πιστώσει «πόντους»
για µελλοντική µείωση δηµοτικών τελών
πρέπει να εγγραφούµε στην πλατφόρµα
και να κολλάµε τα αυτοκόλλητα µε τα
barcode στις σακούλες. Η πλατφόρµα
βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.3v-
bas.gr/#/landing.

Για πληροφορίες σχετικά µε τη λει-
τουργία της εφαρµογής παρακαλώ επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα του ∆ήµου,
www.vvv.gov.gr/zerowaste ή τηλεφω-
νείστε στα  τηλέφωνα 213 2020002 και
213 2020147. 

Ο
ι περισσότεροι θα έχετε παρατη-
ρήσει ότι επιστρέφοντας από τις
διακοπές, το πρόσωπο των παι-
διών σας είναι πολύ πιο καθαρό,
αλλά µε το που ξεκινάνε τα σχο-

λεία, το πρόβληµα της Ακµής επιστρέφει. Ας
δούµε ποιες είναι οι αλήθειες γύρω από την
Ακµή και οι µύθοι που την συνοδεύουν.

1.
Ότι η Ακµή είναι Αλλεργία. ∆εν σχετίζε-
ται µε αλλεργία σε τρόφιµα όπως πι-

στεύουν ορισµένοι.

2.
Ότι η εµφάνιση σπυριών στο πρόσωπο
σχετίζεται µε την έναρξη ή όχι σεξουαλι-

κών επαφών.

3.
Ότι οι ουλές δηµιουργούνται µόνο επειδή
ξύνουν οι έφηβοι τα σπυράκια τους. Φυ-

σικά και µπορεί να παίζει έναν σηµαντικό ρόλο,
αλλά υπάρχουν µορφές που Ακµής που µπο-
ρούν να δηµιουργήσουν ουλές έτσι κι αλλιώς,
αν δεν δοθεί εγκαίρως αγωγή.

4.
Ότι όλοι οι τύποι της Ακµής µπορούν να
αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά µόνο

µε τοπικές αγωγές. Αντίθετα υπάρχουν τύποι
Ακµής που επιβάλλεται να αντιµετωπιστούν µε
συστηµατική αγωγή προκειµένου να µην µεί-
νουν σηµάδια.

5.
Ότι το συχνό πλύσιµο χαλάει το PH του
δέρµατος µε αποτέλεσµα την εµφάνιση

Ακµής. Απαιτείται πλύσιµο και πρωί και βράδυ
ώστε να αφαιρεθούν σµήγµα και ρύποι από το
δέρµα.

6.
Ότι το make up προκαλεί ή επιδεινώνει
την Ακµή. Έχει µεγάλη σηµασία να ανα-

πνέει το δέρµα ειδικά στην εφηβεία, αλλά αυτό
που παίζει σπουδαιότερο ρόλο είναι το ανε-
παρκές ντεµακιγιάζ, µε αποτέλεσµα να φρά-
σουν οι πόροι.

7.
Ότι ο καθαρισµός µε ατµό επιδεινώνει
την Ακµή, ή ότι την θεραπεύει. Ο ρόλος

του καθαρισµού µε ατµό, είναι να αποσυµφο-
ρήσει τους πόρους από σµήγµα και όχι να την
θεραπεύσει. Όταν γίνεται µε τον σωστό τρόπο
δεν επιδεινώνει την Ακµή, δεν προκαλεί µό-
λυνση και δεν αφήνει σηµάδια, παρά µόνο

έναν ερεθισµό που είναι διάρκειας κάποιων
ωρών.

8.
Ότι η Ισοτρετινοίνη είναι βαριά θεραπεία
και καταστρέφει το συκώτι. Αντίθετα,

σώζει τα παιδιά στην εφηβεία από την δηµι-
ουργία ουλών και είναι απόλυτα ασφαλής,
αρκεί να δίνεται από ∆ερµατολόγο που έχει
εµπειρία στον χειρισµό του φαρµάκου.

1.
Η Ακµή έχει µια κληρονοµική προδιά-
θεση, αλλά µπορεί µικροβιακοί, περιβαλ-

λοντικοί, διατροφικοί και ορµονικοί
παράγοντες να παίξουν ρόλο στην εµφάνισή
της. Όπως επίσης φάρµακα και χρήση ακα-
τάλληλων καλλυντικών.

2.
Αποτελεί συχνά µια σοβαρή ενόχληση για
τους εφήβους, αλλά µπορεί να εµφανι-

στεί από την βρεφική, την παιδική ηλικία, όπως
και στους ενήλικες. 

3.
Η Ακµή υποτροπιάζει από το Φθινόπωρο
προς τον Χειµώνα και βελτιώνεται προς

το Καλοκαίρι. Ακµοειδή στοιχεία στο δέρµα
του προσώπου ή επιδείνωση Ακµής µπορεί να
οφείλονται και στο έντονο άγχος.

4.
Τα µαλλιά καλό είναι να είναι πιασµένα
αλογοουρά ώστε να µην επηρεάζεται το

πρόσωπο από το λίπος και τους ρύπους των
µαλλιών.

5.
Υπάρχει θεραπεία, ακόµη και για την πιο
σοβαρή µορφή Ακµής. Μπορεί να είναι

τοπική ή από το στόµα ανάλογα µε το τί θα
κρίνει ο ∆ερµατολόγος  ότι αρµόζει στην κάθε
περίπτωση. 

6.
Το Peeling µπορεί να βοηθήσει συνδυα-
στικά µε φαρµακευτική αγωγή την Ακµή,

αρκεί να γίνεται από ∆ερµατολόγο για  να µην
δηµιουργηθούν τελικά πανάδες.

7.
Η φωτοδυναµική θεραπεία µε LED είναι
µία ασφαλής αλλά επικουρική θεραπεία,

για την ήπια µορφή Ακµής.

8.
Η Ισοτρετινοίνη αποτελεί παράγωγο της
Βιταµίνης Α και µπορεί να θεραπεύσει και

την πιο δύσκολη µορφή Ακµής, µε ασφάλεια
και διάρκεια αποτελέσµατος για πολλά χρόνια,
αρκεί να απευθυνθείτε στον ∆ερµατολόγο.

Αλήθειες

Μύθοι

Η
Ακµή είναι ένα πρόβληµα που
ειδικά στην εφηβεία, µπορεί
να οδηγήσει σε κατάθλιψη.
Οι έφηβοι µπορεί να αναπτύ-

ξουν αντιδραστική συµπεριφορά λόγω
θυµού, µια και θεωρούν αδικία να έχουν
σπυράκια, όταν οι φίλοι τους δεν έχουν.
Άλλοι έφηβοι πάλι, εµφανίζουν τάση απο-
µόνωσης και εσωστρέφειας κυρίως λόγω
ντροπής για την εικόνα του προσώπου
τους. Για αυτό συνήθως αφήνουν µακριές
φράντζες, ή τα κορίτσια βάζουν make up
ώστε να νιώθουν καλύτερα µε την εικόνα
τους. 

Αλλά και σε κάθε ηλικία, η Ακµή είναι
ένα πρόβληµα που δηµιουργεί εκνευρι-
σµό.  Έχει παρατηρηθεί ότι οι νεαροί ενή-
λικες άντρες και γυναίκες, µε Ακµή, έχουν
µία αντικοινωνική τάση. Καθώς εσφαλ-
µένα θεωρείται ότι η Ακµή είναι εφηβικό
πρόβληµα, δεν µπορούν να συµφιλιωθούν
µε το γεγονός ότι έχουν σπυράκια. Έτσι
βλέπουµε πιο συχνά ενήλικες να πειρά-
ζουν τα σπυράκια της Ακµής απ’ ότι οι
έφηβοι.

Θεωρώ ότι στις µέρες µας που υπάρ-
χει  θεραπεία ακόµη και για την πιο δύ-
σκολη ή προχωρηµένη µορφή Ακµής,
είναι απαράδεκτο να υπάρχουν άτοµα που
πάσχουν από Ακµή ή άτοµα που έχουν ση-
µαδευτεί από την Ακµή.

Είτε πρόκειται για εσάς είτε για τα
παιδία σας, ζητήστε µια ενηµερωτική συ-
νάντηση µε τον ∆ερµατολόγο σας και
είµαι σίγουρη ότι θα λάβε υπεύθυνα όλες
τις απαντήσεις που χρειάζεστε προκειµέ-
νου η Ακµή να γίνει παρελθόν.

Οκτώ αλήθειες και οκτώ μύθοι για την ακμή

Πηγαδάκια Βούλας: «Διαλογή στην Πηγή»
• Ανακύκλωση σε έξι ρεύµατα
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Με 7 στάσεις το δρομολόγιο για την «Φοιτητική Γραμμή»

«Η Πόλη που Θέλω»: Επίσκεψη στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου

Έλεγχοι και καμπάνες 
για τους παραβάτες

Ξ
εκίνησε τα δρο-
µολόγια της η
νέα Φοιτητική
Γραµµή της ∆η-
µοτικής Συγκοι-

νωνίας «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ -
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ &
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ» µε
αναθεωρηµένο το αρχικό
πλάνο στάσεων και ωρών
διέλευσης. Η πρώτη αναγ-
γελία της δηµοτικής αρχής
για την δηµιουργία της νέας
δωρεάν πρωινής φοιτητικής
γραµµής ανέπτυξε έναν γό-
νιµο διάλογο µεταξύ ∆ηµοτι-
κής Αρχής και ∆ηµοτών και
ως αποτέλεσµα είχε την επι-
καιροποίηση και τον επανα-
σχεδιασµό εκ προοιµίου του
δροµολογίου. Η διαβού-
λευση που προηγήθηκε σχο-
λιάστηκε θετικά µε την
δηµοτική αρχή να δηλώνει
ότι «στην πράξη φάνηκε
πόσο πολύ µπορεί να βοη-
θήσει ο ∆ηµότης στην καλυ-
τέρευση των υπηρεσιών του
∆ήµου, µε την ενεργό συµ-
µετοχή του».

Έτσι το ισχύον πλαίσιο
λειτουργίας της φοιτητικής
γραµµής έχει ως εξής:

Καθορίστηκε η Πλατεία
Ανεξαρτησίας σαν αφετη-
ρία, για την πλήρη κάλυψη
της περιοχής της Αγίας Μα-
ρίνας. Ακόµη προχώρησε
στην διεξαγωγή του δροµο-
λογίου νωρίτερα για να εξυ-
πηρετούνται φοιτητές
σχολών, που έχουν µαθή-
µατα από τις 8:45 πµ.

Η «Φοιτητική Γραµµή»
θα ξεκινήσει από ∆ευτέρα
14 Οκτωβρίου, καταρχήν µε
ένα δροµολόγιο µόνο µετά-

βασης, καθηµερινά τις ερ-
γάσιµες ηµέρες.

Η επιβίβαση θα γίνεται
από 7 στάσεις στην Ηλιού-
πολη:

•1η: 07:30 Πλατεία Ανε-
ξαρτησίας (Στάση ΟΑΣΑ
προς Ηλιούπολη)

•2η: 07:40 Λότσου, Λ.
Ανδρ. Παπανδρέου 23,
(Στάση ΟΑΣΑ προς Αθήνα)

•3η: 07:42 Κανάρια
(Στην είσοδο της πλατείας
προς Αθήνα)

•4η: 07:45 Πλατεία ΙΚΑ
(Στάση ΟΑΣΑ στο περίπτερο)

•5η: 07:50 Αγία Παρα-

σκευή (Στάση ΟΑΣΑ προς
Αθήνα)

•6η: 07:55 ∆ηµαρχείο
(Στάση ∆ηµ. Συγκοινωνίας
Σοφ. Βενιζέλου 112)

•7η: 08:00 Αγία Μαύρα
(Τέρµα Λεωφορείων 206)

Το λεωφορείο θα εισέρ-
χεται στην Νότια Πύλη της
Πανεπιστηµιούπολης από
την Καισαριανή και θα συνε-
χίζει στην Πολυτεχνειού-
πολη, µε στάσεις σε όλες
σχεδόν τις σχολές.

Το δροµολόγιο αναµένε-
ται να τερµατίζει στην Πολυ-
τεχνειούπολη στις 8:35.

Ανάλογα µε την τοπική
κίνηση είναι πιθανή µικρή
απόκλιση στις ώρες επιβίβα-
σης και άφιξης.

Η µετακίνηση των φοιτη-
τών ξεκίνησε κανονικά από
την ∆ευτέρα, 14 Οκτωβρίου,
βάσει ονοµαστικής κατάστα-
σης και η παραλαβή των
προσωπικών καρτών θα γί-
νεται από βδοµάδα καθηµε-
ρινά από 09:00 έως 16:00
από το γραφείο ∆ηµάρχου.

Τ
ο Κέντρο Κοινότητας του
∆ήµου Ηλιούπολης επισκέ-
φθηκε τη ∆ευτέρα 14 Οκτω-
βρίου αντιπροσωπεία της

παράταξης «Η Πόλη που Θέλω» την
οποία αποτελούσαν ο επικεφαλής
Γαβριήλ Αραµπατζής και οι δηµοτι-
κοί σύµβουλοι Αλέξανδρος Αµουρ-
γιανός, Θανάσης Αθανασίου και
Άντα Καραχάλιου. 

Ενηµερώθηκαν από τους εργα-
ζόµενους του κέντρου για τις υπη-
ρεσίες που παρέχονται, καθώς και
για το πλήθος των αιτηµάτων των
πολιτών, τα οποία ξεπερνούν τις δώ-
δεκα χιλιάδες από την αρχή λει-
τουργιάς της δοµής, ενώ εκτιµάται
ότι περίπου 400 ωφελούµενοι επι-
σκέπτονται το κέντρο κάθε µηνά.
Στη συνέχεια παρακολούθησαν την
εξυπηρέτηση πολιτών από τους ερ-
γαζόµενους και περιηγήθηκαν στους
χώρους του κέντρου. 

«Το κέντρο κοινότητας είναι µία
δοµή που λειτουργεί από τον Αύ-
γουστο του 2017 και δεν είναι γνω-

στή στο ευρύτερο κοινό. Είναι ένα
τοπικό σηµείο επαφής για την υπο-
δοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση
του πολίτη µε όλα τα κοινωνικά προ-
γράµµατα και υπηρεσίες που υλο-
ποιούνται στο ∆ήµο, την περιφέρεια
και το κράτος (π.χ. ΚΕΑ ΤΕΒΑ, προ-
νοιακά επιδόµατα, επιδόµατα στέγα-
σης, απαλλαγή δηµοτικών τελών
κ.α.) Το κέντρο παρέχει επίσης υπη-
ρεσίες συµβουλευτικής υποστήρι-
ξης για την κοινωνική επανένταξη
και υπηρεσίες επαγγελµατικού προ-
σανατολισµού» τόνισε ο επικεφαλής
Γαβριήλ Αραµπατζής.

Κλείνοντας, συµπλήρωσε ότι
«είναι πολύ σηµαντικό ότι το κέντρο
κοινότητας, σε συνεργασία µε την
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία ΕΣΑµεΑ, δηµιουργεί ένα
σηµείο αναφοράς στο ∆ήµο για όλα
τα άτοµα µε αναπηρία. Κάτι αντί-
στοιχο άλλωστε είχαµε δεσµευτεί
προεκλογικά, κατά την επίσκεψή
µας στην ΕΣΑµεΑ, ότι θα γινόταν σε
ΚΕΠ».

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Ε
λέγχους ξεκίνησε η δηµο-
τική αρχή Ηλιούπολης,
όπου διαπιστώθηκαν παρα-
βάσεις µε αυθαίρετες κατα-
λήψεις πεζοδροµίων,

κοινοχρήστων χώρων ή ακόµα και πάρ-
κων, µε σταθερές κατασκευές, τραπε-
ζοκαθίσµατα, αυτοκίνητα, κλπ.

Αποτέλεσµα των ελέγχων ήταν να
επιβληθεί υψηλό πρόστιµο σε επιχεί-
ρηση, που παρά τις επανειληµµένες
οχλήσεις του ∆ήµου, συνέχισε αυθαί-
ρετα να καταλαµβάνει µε αυτοκίνητα
κοινόχρηστο χώρο, χωρίς φυσικά
καµία άδεια και εµποδίζοντας την
ασφαλή διέλευση πεζών.

Επιδόθηκαν εντολές αποµάκρυν-
σης των αυθαιρέτων, δόθηκε προθε-
σµία 7 ηµερών µε ενηµέρωση, ότι σε
αντίθετη περίπτωση, θα ακολουθήσει
επιβολή τέλους κατάληψης και επι-
πλέον το νόµιµο πρόστιµο.

Προειδοποιήθηκαν δηµότες, που
έως τώρα «διευκολύνονταν µε παρά-
νοµη φιλοξενία» τροχοφόρων τους, σε
κοινόχρηστους ή δηµόσιους χώρους,
να τα αποµακρύνουν άµεσα και ότι ήδη

έχουν κινηθεί οι νόµιµες διαδικασίες,
ενώ ήδη έχουν σταλεί κλήσεις αποξή-
λωσης παράνοµων διαφηµιστικών επι-
γραφών.

«Οι διαπιστωµένες αυθαίρετες
συµπεριφορές πελατειακής λογικής
και οι κάθε λογής εξυπηρετήσεις µι-
κρών ή µεγάλων τοπικών συµφερόν-
των, δεν γίνονται ανεκτές από την νέα
∆ιοίκηση του ∆ήµου Ηλιούπολης», ανα-
φέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις
της πόλης τώρα αντιµετωπίζονται δί-
καια, µε µοναδικό κριτήριο τη νοµιµό-
τητα και µε στόχο την απελευθέρωση
των κοινόχρηστων χώρων για την
απρόσκοπτη διάβαση των πεζών 
και ιδιαίτερα των ΑΜΕΑ, των ηλικιωµέ-
νων και των γονιών µε παιδικό καρο-
τσάκι.

Εργαζόµαστε µε προσήλωση, για
την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
του ∆ήµου για το καλό της πόλης, για
τη συµµετοχή του ∆ηµότη στα κοινά,
µε στόχο την αποκατάσταση της εµπι-
στοσύνης στον θεσµό του ∆ήµου», το-
νίζει η δηµοτική αρχή.

«Νομιμότητα παντού 
στην πόλη, με ισότιμη 

και δίκαια αντιμετώπιση 
δημοτών και επιχειρήσεων»

- Γιώργος Χατζηδάκης 
Δήμαρχος Ηλιούπολης

Μ
ε απόφαση του ∆ηµάρχου ορίζονται ως άµισθοι
Σύµβουλοί του οι παρακάτω ∆ηµότες, για τα αν-
τίστοιχα ειδικά θέµατα:

1. Αθανασάτου Σοφία Ελένη: Χρηµατοδοτικών Εργα-
λείων και Επενδύσεων.
2. Βακλατζή Παναγιώτα: Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
3. Γιαννάκης Χρήστος: Υπεύθυνος ΚΕΠ Υγείας, συνεπι-
κουρούµενος από τους γιατρούς Ελένη Παπα>ωάννου και
Ηλία Κατσουγκράκη.
4. Χoστικίδη Ελεάννα: Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες.
5. Μπενάς Γιώργος: Πολιτικής Προστασίας.
6. Τσάκωνας Γιάννης: Εντοπισµού και καταγραφής προ-
βληµάτων πόλης.
7. Χατζηγρηγορίου Χάρης: Φροντίδας αδέσποτων ζώων.
8. Παναγιωταράκος Νίκος, Τασούλης Βασίλης, Πετρό-
πουλος Γιώργος: Νεολαίας.
9. Τυρίδης Κωνσταντίνος: Επικοινωνίας.
10. Μπέλλος Ζήσιµος: Εθελοντισµού.
11. Ηλιακοπούλου Βασιλική: Καλλιτεχνικών ∆ραστηριο-
τήτων & Εργαστηρίων.
12. Πυρουνάκης Μιχάλης: Οικολογίας και Πρασίνου.

14 άμισθοι σύμβουλοι 
του Δημάρχου Ηλιούπολης

Δημοτική Κίνηση
"ΗΛΙΟΥ-πόλις, Ανθρώπινη πόλη"

«Το Εκκλησάκι 
του Προφήτη Ηλία»

Γ
κρεµίστηκε το παραδοσιακό πανέµορφο ξω-
κλήσι του Προφήτη Ηλία εκεί στην πλαγιά του
Υµηττού. Κατάφερε και επέζησε από τις φωτιές
και σε µια καλοκαιρινή όπως φαίνεται νύχτα το
εξαφάνισαν εκεί στη Β ζώνη Υµηττού.

Ζητάµε η ∆ηµοτική Αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της
και

1. να πάρει κάθε νόµιµο µέτρο για την παύση των ερ-
γασιών 

2. να λάβει κάθε µέτρο για την αποκατάσταση της νο-
µιµότητας 

3. να φροντίσει να αποδοθούν ευθύνες σε όσους
γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τι συνέβαινε στο βουνό
τους προηγούµενους µήνες.

Καλούµε όλες τις ∆ηµοτικές παρατάξεις και Κινήσεις
πολιτών της Ηλιούπολης να πάρουν θέση. Για εµάς το
Εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία σηµατοδότησε την ίδια την
πόλη και αποτελούσε ένα κόσµηµα για το βουνό µας.

17/10/2019
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M
ε «ΝΑΙ» από Ν∆, ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ΚΙΝ.ΑΛ ψη-
φίστηκε στην
Επιτροπή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης της Βου-

λής το νοµοσχέδιο υιοθέτησης ευ-
ρωπα>κής οδηγίας για τις
προWποθέσεις εισόδου και διαµονής
υπηκόων τρίτων χωρών για έρευνα
και σπουδές. Το νοµοσχέδιο κατα-
ψήφισαν το ΚΚΕ και το Μέρα25.

Ο εισηγητής Γιώργος Κουµου-
τσάκος, επισήµανε ότι «πρέπει να ξε-
καθαριστεί µε απόλυτη σαφήνεια,

ότι το νοµοσχέδιο δεν έχει καµία
σχέση µε την παράνοµη µετανά-
στευση και την παράτυπη είσοδο
στη χώρα. Αφορά µόνο τη νόµιµη εί-
σοδο και διαµονή υπηκόων τρίτων
χωρών στην ελληνική επικράτεια µε
σκοπό µόνο τις σπουδές, την έρευνα
και την πρακτική εξάσκηση τους και
εφόσον έχουν πλήρως ελεγχθεί από
τις αρµόδιες αρχές σε όλα τα στά-
δια της διαδικασίας, και έχουν έγ-
κυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και
επαρκείς οικονοµικούς πόρους».

Ένσταση είχε ο ΣΥΡΙΖΑ για το

υπουργείο που καταθέτει το νοµο-
θέτηµα µε τη βουλευτή του ∆ώρα
Αυγέρη να τονίζει ότι η επιλογή του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
«αποδεικνύει ότι εξαρχής τους αντι-
µετωπίζει ως δυνητικούς µετανά-
στες». Όπως είπε «είναι ένα
νοµοσχέδιο θετικό, κοινωνικό, ανα-
πτυξιακό, που εισάγεται όµως από
το υπουργείο Προστασίας του Πο-
λίτη, το οποίο δεν διαθέτει τη σχε-
τική κουλτούρα και περιορίζεται να
το αντιµετωπίζει υπό το πρίσµα της
παράνοµης µετανάστευσης». 

Ο Γιώργος Καµίνης από την
πλευρά του ΚΙΝΑΛ σηµείωσε πως
υπήρξε «αδικαιολόγητη καθυστερη-
µένη ενσωµάτωση µιας κοινοτικής
οδηγίας, που ξεκάθαρα αφορά πε-
ριπτώσεις νοµίµων µεταναστών οι
οποίοι έρχονται νόµιµα στην Ελλάδα
να σπουδάσουν ως ερευνητές ή ως
ασκούµενοι και είναι απολύτως ευ-
πρόσδεκτοι».

Ο Γιώργος Λαµπρούλης του
ΚΚΕ σηµείωσε ότι η οδηγία «δήθεν
στοχεύει στη βελτίωση της κινητικό-
τητας του ανθρώπινου δυναµικού,

αλλά στην ουσία θέλει καλύτερους
όρους και ευέλικτο εργατικό δυνα-
µικό υψηλού επιπέδου, που θα είναι
δέσµιο στο κεφάλαιο ώστε να µεγι-
στοποιήσουν τα κέρδη τους οι επι-
χειρηµατικοί όµιλοι». 

Η Φωτεινή Παπαδήµα εκ µέρους
του Μέρα 25 που δήλωσε «σε ένα
τέτοιο νοµοσχέδιο αρµόδιο είναι το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
και πρόσθεσε ότι αυτό και µόνο υπο-
δεικνύει τη λογική της κυβέρνησης,
ότι οι σπουδαστές και ερευνητές θε-
ωρούνται µετανάστες».

«Πέρασε» το ν/σ για τους φοιτητές 
από τρίτες χώρες

 Της Νάνσυ Φαναρά

Ε
πιστολή προς τη Γε-
νική ∆ιεύθυνση ∆ηµο-
σίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης µε την οποία ζητά

τη χρηµατοδότηση δέκα ώριµων
µελετών που αφορούν σε αντι-
πληµµυρικά έργα σε όλη την Ατ-
τική ύψους 12.330.000 Ευρώ,
απέστειλε ο Περιφερειάρχης Γ.
Πατούλης. Οι προτάσεις της Πε-
ριφέρειας Αττικής βασίζονται στις
προτεραιότητες που δίνονται για
τη νέα προγραµµατική περίοδο
2012 -2027 και αφορούν ώριµες
µελέτες, οι οποίες κρίνεται απα-
ραίτητο να χρηµατοδοτηθούν σε
αυτό το στάδιο. Στόχος της πολι-
τικής ηγεσίας της Περιφέρειας
είναι η αποτελεσµατική θωράκιση
της Αττικής και η προστασία της
ζωής και της περιουσίας των πολι-
τών από πληµµυρικά φαινόµενα. 

Με αφορµή το σχετικό αίτηµα
ο Περιφερειάρχης Αττικής επιση-
µαίνει τα εξής: 

Τα ζητήµατα Πολιτικής Προ-
στασίας αποτελούν βασική προτε-
ραιότητα της Περιφέρειας
Αττικής. 

Σε αυτό το πλαίσιο εργαζόµα-
στε καθηµερινά για να καταφέ-

ρουµε να ενισχύσουµε την προ-
στασία της ζωής και των περιου-
σιών των πολιτών από φυσικές
καταστροφές. Αιχµή της πολιτικής
και του στρατηγικού µας σχεδια-
σµού αποτελεί η πρόληψη. 

Με δεδοµένη τη σηµασία ενί-
σχυσης των αντιπληµµυρικών
έργων στην Αττική, καταθέσαµε
πρόταση χρηµατοδότησης για
έργα σε όλο το λεκανοπέδιο τα
οποία θα λειτουργήσουν συµπλη-
ρωµατικά στα επτά µεγάλα έργα
που θα υλοποιηθούν στην Αττική
µε πόρους που έχουν ήδη  εξα-
σφαλιστεί µέσω της Ευρωπα>κής
Τράπεζας Επενδύσεων. 

Με πράξεις και όχι µε λόγια
αποδεικνύουµε ότι στο επίκεντρο
της πολιτικής µας είναι ο πολίτης
και η ασφάλεια του.  

Οι 10 µελέτες που ζητά 
η Περιφέρεια Αττικής 
να χρηµατοδοτηθούν

αφορούν: 

1. Μελέτη Τοπικών ∆ιευθετή-
σεων του Ποταµού Ασωπού στις
περιοχές Ωρωπού και Συκάµινου

2. Μελέτη οριοθέτησης και

Τοπικών ∆ιευθετήσεων του ρέµα-
τος Φασιδέρι και κλάδου αυτού
από την ∆.Ε. Κρυονερίου έως την
οδό Αγ. Αθανασίου (Κατάντη της
Bic) 

3. Οριστική µελέτη διευθέτη-
σης ρέµατος Ροδόπολης (από τη
Λ. Σταµάτας – Αµυγδαλέζα) 

4. Μελέτες έργων αντιπληµ-
µυρικής προστασίας περιοχών
Νότιας Αττικής 

5. ∆ιερεύνηση αναγκαιότητας
και ανεύρεση θέσεων ανάσχεσης
πληµµύρας στην ορεινή λεκάνη
του χειµάρρου Σαρανταποτάµου.
Οριοθέτηση και έργα διευθέτη-
σης. 

6. Μελέτη οριοθέτησης διευ-
θέτησης ρέµατος Γιακουµή και
ρέµατος Λούτσας ∆υτικού Τοµέα
Θριάσιου Πεδίου. 

7. Οριοθέτηση και έργα διευ-
θέτησης ρέµατος Καµάρας - Κα-
τασκευή αντιπληµµυρικών έργων
στο ∆ήµο Μεγαρέων

8. Αντιπληµµυρικά έργα και δί-
κτυα Ν. Αττικής (Αγ. Μαρίνα, Λα-
γονήσι)

9. ∆ιευθέτηση τµήµατος χει-
µάρρου Αγίας Παρασκευής

10. Μελέτες οριοθέτησης και
διευθέτησης ρεµάτων Ν. Περάµου

Τ
ην Παρασκευή 11 Οκτω-
βρίου ολοκληρώθηκε η
διαδικασία αποξήλωσης
παράνοµων διαφηµιστι-
κών λαβάρων και αφισών

από κεντρικούς οδικούς άξονες της
Αττικής, η οποία ξεκίνησε στις 25 Σε-
πτεµβρίου, µε πρωτοβουλία του Πε-
ριφερειάρχη Γ. Πατούλη.

Η Περιφέρεια Αττικής εφαρµό-
ζοντας την ισχύουσα νοµοθεσία και
υπό την εποπτεία της εντεταλµένης
περιφερειακής συµβούλου τεχνικών
έργων Ευρώπης Κοσµίδη,  σε συ-
νεργασία και µε τους 66 ∆ήµους και
την τροχαία Αττικής,  µε καλαθο-
φόρα και ειδικά οχήµατα σήµανσης,
αφαιρούσε καθηµερινά  παράνοµες
διαφηµιστικές πινακίδες, αφίσες και
κάθε διαφηµιστικό υλικό που υπάρ-
χει σε κόµβους κεντρικών οδικών
αρτηριών της Αττικής.

Συνολικά καθαρίστηκαν 3.575
ιστοί ηλεκτροφωτισµού και φωτει-
νής σηµατοδότησης από σχοινιά και
ταινίες, αποξηλώθηκαν  3.551 λά-
βαρα και µικρές αφίσες και καλύ-
φθηκε συνολικό µήκος οδικού
δικτύου 275 χιλιόµετρα. 

Ειδικότερα:
• Στον Κεντρικό τοµέα σε

µήκος οδικού δικτύου 27 χλµ, αφαι-
ρέθηκαν από κεντρικούς οδικούς
άξονες σε 7 ∆ήµους 425 λάβαρα και
αφίσες και καθαρίστηκαν 376 ιστοί
ηλεκτροφωτισµού και φωτεινής ση-
µατοδότησης. 

• Στον Βόρειο τοµέα σε µήκος
οδικού δικτύου 32 χλµ, αφαιρέθηκαν
από κεντρικούς οδικούς άξονες σε
11 ∆ήµους 489 λάβαρα και αφίσες
και καθαρίστηκαν 546 ιστοί ηλε-
κτροφωτισµού και φωτεινής σηµα-
τοδότησης.

• Στον ∆υτικό τοµέα σε µήκος
οδικού δικτύου 35 χλµ, αφαιρέθηκαν
από κεντρικούς οδικούς άξονες σε 5
∆ήµους 318 λάβαρα και αφίσες και
καθαρίστηκαν 281 ιστοί ηλεκτροφω-
τισµού και φωτεινής σηµατοδότη-
σης.

• Στον Νότιο τοµέα σε µήκος
οδικού δικτύου 42 χλµ, αφαιρέθηκαν
από κεντρικούς οδικούς άξονες σε 8
∆ήµους 605 λάβαρα και αφίσες και
καθαρίστηκαν 577 ιστοί ηλεκτροφω-
τισµού και φωτεινής σηµατοδότη-

σης.
• Στον τοµέα Ανατολικής Αττι-

κής σε µήκος οδικού δικτύου
102χλµ, αφαιρέθηκαν από κεντρι-
κούς οδικούς άξονες σε 12 ∆ήµους
1251 λάβαρα και αφίσες και καθαρί-
στηκαν 1231 ιστοί ηλεκτροφωτισµού
και φωτεινής σηµατοδότησης.

• Στον τοµέα ∆υτικής Αττικής
σε µήκος οδικού δικτύου 19 χλµ,
αφαιρέθηκαν από κεντρικούς οδι-
κούς άξονες σε  4 ∆ήµους 150 λά-
βαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν
157 ιστοί ηλεκτροφωτισµού και φω-
τεινής σηµατοδότησης.

• Στον τοµέα Πειραιώς σε
µήκος οδικού δικτύου 18 χλµ, αφαι-
ρέθηκαν από κεντρικούς οδικούς
άξονες σε 4 ∆ήµους 313 λάβαρα και
αφίσες και καθαρίστηκαν 408  ιστοί
ηλεκτροφωτισµού και φωτεινής ση-
µατοδότησης.

Γ. Πατούλης: 
« Όσοι παρανομούν

θα πηγαίνουν 
στον εισαγγελέα»

Με αφορµή την ολοκλήρωση

της διαδικασίας ο Περιφερειάρχης
Αττικής σε δηλώσεις του επισήµανε
τα εξής:

«Κάναµε πράξη τη δέσµευσή
µας απέναντι στους πολίτες, ότι θα
καθαρίσουµε την Αττική από τις χι-
λιάδες παράνοµες διαφηµιστικές
αφίσες, banners και πανό, που απει-
λούν την ασφάλεια των διερχόµενων
οδηγών, ρυπαίνουν το περιβάλλον,
υποβαθµίζουν την εικόνα των πό-
λεων και επιβαρύνουν την ποιότητα
ζωής των συµπολιτών µας. Με βασι-
κούς µας συνεργάτες του δηµάρ-
χους και την Τροχαία Αττικής,  οι
τεχνικές µας υπηρεσίες, τις οποίες
θέλω να ευχαριστήσω και να συγ-
χαρώ, ολοκλήρωσαν ένα πολύ ση-
µαντικό έργο.

Ξεκαθαρίζουµε ότι δε θα δεί-
ξουµε καµία ανοχή σε όσους ρυπαί-
νουν το περιβάλλον και απειλούν τις
ζωές των πολιτών. Όσοι συνεχίσουν
να παρανοµούν θα πηγαίνουν στον
εισαγγελέα και θα τους επιβάλλον-
ται βαριά πρόστιµα, όπως ορίζει η
νοµοθεσία.

Είµαστε αποφασισµένοι να αλ-
λάξουµε το πρόσωπο της Αττικής
και αυτό θα το αποδεικνύουµε καθη-
µερινά µε πράξεις». 

Μ
ε αφορµή την ανεξαρ-
τητοποίηση τεσσά-
ρων Περιφερειακών
Συµβούλων της Πα-
ράταξης "Ανεξάρτητη

Αυτοδιοίκηση Αττικής" που έλαβε
χώρα την περασµένη εβδοµάδα επι-
σηµαίνονται τα εξής:

Η για απολύτως προσχηµατικούς
λόγους ανεξαρτητοποίηση τεσσά-
ρων Περιφερειακών Συµβούλων της
Παράταξής µας, έναν µόλις µήνα
µετά την ορκωµοσία του νέου Περι-
φερειακού Συµβουλίου επιβεβαιώνει
τις ανησυχίες και τους φόβους που
είχαµε εκφράσει σχετικά µε τους κιν-
δύνους που ελλοχεύει η εφαρµογή
αυτής της µορφής της απλής αναλο-
γικής στην τοπική αυτοδιοίκηση µε το
έκτρωµα του «Κλεισθένη».

Οι εµπνευστές του νόµου µπο-
ρούν να αισθάνονται πλέον "υπερή-
φανοι" για τον απόλυτο εξευτελισµό
του θεσµού, που έχει γίνει έρµαιο
υπόγειων συναλλαγών, όπως φυσικά
και η Κυβέρνηση που δεν έπραξε τί-
ποτε για να σταµατήσει το "προµελε-
τηµένο έγκληµα" θυσιάζοντας στο
βωµό της "κυβερνησιµότητας" βασι-
κές αρχές της δηµοκρατίας.

Η Παράταξή µας πάντοτε πορεύ-

θηκε και λειτούργησε µε βάση αξια-
κούς και ηθικούς κώδικες και κανό-
νες και έτσι θα συνεχίσει, γιατί µόνο
έτσι θα ανταποκριθεί στο χρέος και
την ευθύνη της έναντι των πολιτών
της Αττικής που µας εµπιστεύθηκαν,
µακριά από λογικές συναλλαγών και
σκοτεινές διαδροµές.

Καλούµε τους Περιφερειακούς
Συµβούλους που εκλέχθηκαν µε το
πρόγραµµα και τη σηµαία της Παρά-
ταξής µας, να παραδώσουν τις έδρες
τους ώστε να µην υπάρξει παραχά-
ραξη της λα>κής εντολής και ετυµη-
γορίας των πολιτών της Αττικής.

Εάν δεν το πράξουν, καλούµε τη
διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής,
τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Πατούλη, να
µην δώσει στους ανεξαρτητοποι-
ηθέντες Περιφερειακούς Συµβού-
λους έµµισθες θέσεις ευθύνης,
συµβάλλοντας στον εκχυδα>σµό και
εκµαυλισµό της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης.

Οι πλειοψηφίες στα Περιφερει-
ακά Συµβούλια δεν «κερδίζονται» µε
υπόγειες συναλλαγές, τακτικισµούς
και µεθοδεύσεις, αλλά µε θέσεις
αρχών, δηµοκρατικό διάλογο, δια-
βούλευση και προγραµµατικές συγ-
κλίσεις.

Περισσότερες από 3.500 παράνομες διαφημιστικές αφίσες και λάβαρα
αποξηλώθηκαν από κεντρικούς δρόμους σε όλο το λεκανοπέδιο

Γ. Σγουρός: «Να παραδώσουν 
τις έδρες τους οι ανεξαρτητοποιηθέντες

Περιφερειακοί Σύμβουλοι»

Η Περιφέρεια Αττικής διεκδικεί 12,3 εκ.
ευρώ για τη χρηματοδότηση δέκα ώριμων

μελετών για αντιπλημμυρικά έργα
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Γιατί η γνώμη σας μετράει!  Στείλτε µας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τους
προβληµατισµούς σας στη ∆ιεύθυνση:Γρ. Λαµπράκη
13, Γλυφάδα, 16675 ή στο email: palmosgl@otenet.gr

 Ο «Παλµός» της Γλυφάδας» περιλαµβάνεται 
στις εβδοµαδιαίες εφηµερίδες που πληρούν τις 
προ^ποθέσεις να δηµοσιεύουν καταχωρήσεις 

των φορέων του δηµοσίου βάσει της υπ’ αριθµ.
2879/2.3.2018 αποφάσεως του Υπουργού Επικρατείας
όπως αυτή δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 879/13.3.2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργυρούπολη 10/10/2019
Νοµός Αττικής        Αρ. πρωτ.: 784                                
Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης (ΝΠ∆∆)
Κύπρου 68 - Αργυρούπολη                  
Τηλ: 2132018781, Fax’: 2132018796
Email: paideia.kontoni@0210.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ

1ο ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ∆.Ι.Ε.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ελ. Βενιζέλου 2, Ελληνικό. ΤΚ 167 77

Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ελ-
ληνικού-Αργυρούπολης, προκηρύσσει, σύµφωνα µε την αριθ.
66/2019 απόφασή της, δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε σφρα-
γισµένες προσφορές για την εκµίσθωση κυλικείου στο  1ο ΕΠΑΛ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΥ & ∆.Ι.Ε.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  [Ελ.
Βενιζέλου 2, Ελληνικό. ΤΚ 167 77]
Ο διαγωνισµός και η  υποβολή των οικονοµικών  προσφορών θα
γίνει την Παρασκευή 15/11/2019 και ώρα 11.00 πµ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου Ελληνικού-Αρ-
γυρούπολης, ∆/νση Λ. Κύπρου 68- όπισθεν ∆ηµαρχείου – Είσοδος
από Ρεθύµνης – Αργυρούπολη.
Οι αιτήσεις, η εγγύηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συµµετοχής θα γίνονται δεκτά από  την δηµοσίευση στην τοπική
εφηµερίδα έως και την Πέµπτη 14/11/2019 και κατά τις ώρες: από
09:00 π.µ. έως και 13.00 στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής ∆ευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ελληνικού Αργυρούπολης, Λ.
Κύπρου 68 - Αργυρούπολη [όπισθεν ∆ηµαρχείου-Είσοδος από Ρε-
θύµνης].
Τους όρους της διακήρυξης µπορείτε να παραλάβετε τις εργάσι-
µες ηµέρες και ώρες στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης,
τηλ.: 2132018781
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συµµετοχή στον διαγωνισµό
είναι τα παρακάτω: 
1.- Έγγραφη αίτηση µε πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου.
2.- Οικονοµική προσφορά που θα κατατεθεί Παρασκευή
15/11/2019 την ώρα του διαγωνισµού.
3.- Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρµόδιο φορέα [εφόσον
υπάρχει]
4. Πιστοποιητικό προ^πηρεσίας σε εκµίσθωση σχολικού κυλικείου
από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή [εφόσον υπάρχει]
5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
6. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος
7. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
8. Καταβολή χρηµατικού ποσού εγγύησης τριακοσίων (300 €) του-
λάχιστον ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή Τραπέζης υπέρ της
Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελληνι-
κού Αργυρούπολης. 
9. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599/86 στην οποία να δηλώνεται
ότι δεν είναι ανάδοχος εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου δηµοσίου ή
ιδιωτικού σχολείου.
10. Πιστοποιητικό δηµόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η
ιδιότητα γονέα µονογονεbκής οικογένειας. [εφόσον υπάρχει]
11. Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άλιµος, 15/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 130
∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
Ν.Π.∆.∆. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ»
∆/νση: Παύλου Μελά 5 Άλιµος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης του ∆ήµου Αλίµου, κος Χρυσόστοµος Αγγελόπουλος 
Έχοντας υπόψη:
1) Την υπ’ αρ. 64321/∆4/16-5-2008 Απόφαση ΥΠ.∆.Β..Μ.Θ. (ΦΕΚ
1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δηµοσίων
σχολείων.
2) Την υπ’ αρ.. Φ2/1553/129578/∆1 (ΦΕΚ 2646/2016 τ. Β) που τρο-
ποποιεί τη παραπάνω απόφαση
3) Την απόφαση 29/2019 της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Αλίµου
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προ-
καλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ΠροWπολογι-
σµού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές για την εκ-
µίσθωση και εκµετάλλευση του σχολικού κυλικείου του 3ΟΥ ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟΥ Αλίµου που εδρεύει στην οδό Κουµουνδούρου 17 στον
Άλιµο.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδια-
φερόµενους είναι από 16/10/2019 µέχρι και 14/11/2019  και ώρα
13.00. στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης ∆ήµου Αλίµου και  στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επι-
τροπής. Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα
πραγµατοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής στις 14-11-2019, µετά τις
16.00
Τεύχη της διακήρυξης µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να προµηθευ-
τούν από τη ∆/νση του 3ου Γυµνασίου Αλίµου και το Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής, Π. Μελά 5 Άλιµος, τηλ/φαξ 210.9831087, ερ-
γάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 Ο Γιάννης θωµάς είναι τ. Γραµµατέας Συλλόγου Μηλαδέζας

Ο
ταν τα πράγµατα
«σφίγγουν» για τη
χώρα µας και
απαιτούνται ση-

µαντικά µέτρα να ληφθούν
το πολιτικό µας σύστηµα
πρέπει να ανταποκρίνεται
επιστρατεύοντας σοβαρούς
και ανιδιοτελείς ανθρώπους
που δεν έχουν καµία σχέση
µε την κοµµατική «καµα-
ρίλα». Ως έννοια η λέξη «κα-
µαρίλα» οµοιάζει µε τη
σκηνή που κάποιος καθώς
δεν µπορεί να µαχαιρώσει
τον αντίπαλο του, κοιτώντας
τον στα µάτια, τον αγκαλιά-
ζει για να έρθει κοντά του
και σπρώχνει µε χάρη το µα-
χαίρι στη πλάτη του θύµα-
τος

Ξέρουν καλά οι πολιτικοί
µας πως τίποτα σοβαρό ή
µεταρρυθµιστικό, δεν µπο-
ρεί να γίνει αν επιτρέπουν
στα ποικίλα «µαµούνια» που
τριγυρίζουν τα κοµµατικά ή
παραδηµοσιογραφικά γρα-
φεία να βρίσκουν χώρο και
να αναπτύσσονται. Οι κοµ-
µατικές παρέες ως «ταλιµ-

πάν» του λα>κισµού ορµούν
να φάνε όποιον εµπλέκεται
στα πόδια τους, γιατί τον
νοιώθουν ξένο σώµα στο
δικό τους σύστηµα εξου-
σίας. Ακούνε µεταρρύθµιση
και ανατριχιάζουν, βλέπουν
πραγµατικά ικανό άνθρωπο
της αγοράς και νοιώθουν
ανασφάλεια.

Η τακτική της κοµµατι-
κής «καµαρίλας» έχει ισχυ-
ρούς συµµάχους παντού και
ειδικά στα δηµόσια γεγο-
νότα, εκεί όπου εµείς οι υπό-
λοιποι δεν έχουµε ιδέα τι
ακριβώς συµβαίνει, όπου
διακυβεύονται τεράστια
συµφέροντα και ζητήµατα
που µας αφορούν άµεσα,
όπως παλαιότερα µε τα εξο-
πλιστικά και σήµερα µε το
αεροδρόµιο του ελληνικού.
Τα πράγµατα γίνονται δύ-
σκολα όταν πρέπει να γίνουν
µεταρρυθµίσεις και να εξυ-
γιανθούν περιοχές της δη-
µόσιας ζωής. Οι οπαδοί της
καµαρίλας δίνουν τη δική
τους µάχη χαρακωµάτων
για να µην υλοποιηθεί καµία

µεταρρύθµιση ακόµη και
αυτές που έχουν ψηφισθεί
πολλές φορές από τη
Βουλή. 

Μόλις αναλαµβάνουν το
έργο τους, ξεσαλώνουν και
αρχίζουν να κάνουν κου-
µάντο. Έχουν µια εκπλη-
κτική ικανότητα να
µπλοκάρουν οποιαδήποτε
υγιή µεταρρύθµιση. Το κά-
νουν σιωπηλά, αποτελεσµα-
τικά, δρώντας µέσα στο ίδιο
το βαθύ κράτος το οποίο
γνωρίζουν από µέσα και απ΄
έξω. Πάνε στους κυβερνητι-
κούς λειτουργούς, µουρ-
µουρίζουν και αρχίζουν µε
κάθε τρόπο να πιέζουν για
ότι µπορεί κανείς να φαντα-
σθεί προκειµένου να εξυπη-
ρετηθούν τα δικά τους
συµφέροντα.

Οι σοβαροί άνθρωποι
που έχουν να εργαστούν για
τις µεταρρυθµίσεις απογοη-
τεύονται, τα χάνουν γιατί
δεν ξέρουν πως λειτουρ-
γούν αυτά τα υπόγεια κυ-
κλώµατα, που θυµίζουν
Σικελία, και στο τέλος απελ-

πίζονται. Η πολιτική ξανα-
γυρνάει στα χέρια των κοµ-
µατικών και των απόκεντρων
εξουσίας. 

Αυτό το έργο το έχουµε
παρακολουθήσει πολλές
φορές στο παρελθόν. Πολι-
τικοί το πλήρωσαν ακριβά
γιατί την ώρα που προσπα-
θούσαν να εφαρµόσουν
µέτρα διαφάνειας, κάποιοι
διόριζαν ανίκανους µε ιδιο-
τελή κίνητρα σε κάθε κρί-
σιµη θέση στο ∆ηµόσιο. 

Πιστεύω, ότι όλες οι θυ-
σίες που έκανε ο Ελληνικός
λαός µέχρι σήµερα δεν πρέ-
πει να πάνε χαµένες για
χάρη ορισµένων αχρείων
παρείσακτων του κοµµατι-
κού συστήµατος. ∆εν θα
πρέπει να προχωρήσουµε
στην αναπαραγωγή µιας πα-
λαιοκοµµατικής σχολής του
πελατειακού καθεστώτος,
γιατί θα είναι καταστροφή.
Πρέπει να αποκτήσουµε ικα-
νούς µεταρρυθµιστές, υγιείς
δυνάµεις, εγγυητές ώστε να
προχωρήσουν µπροστά για
ένα καλύτερο αύριο.

«Η Καμαρίλα»

Τ
α τελευταία χρόνια έχουν
γίνει µάστιγα της ενηµέ-
ρωσης οι ψευδείς ειδή-
σεις και µάλιστα σε πολύ
σοβαρά θέµατα µε πολύ
σοβαρές επιπτώσεις. Το

άσχηµο είναι ότι δεν υπάρχει νόµος και
αν υπάρχει δεν εφαρµόζεται για να τι-
µωρούνται αυτοί που µεταδίδουν ψευ-
δείς ειδήσεις. Είναι γνωστό ότι ο
πόλεµος στον κόλπο βασίστηκε εν πολ-
λοίς σε µια ψευδή είδηση όπου ένας
κορµοράνος ζωολογικού κήπου λού-
στηκε µε βενζίνη για να στοιχειοθετή-
σει απειλή εναντίον του Σαντάµ
Χουσε�ν και να γίνει  πόλεµος στον
κόλπο. Το αποδεδειγµένο αυτό παρά-
δειγµα δεν τιµωρήθηκε ποτέ. Ο πόλε-
µος όµως έγινε. Αυτές τις µέρες είδαν
το φως της δηµοσιότητας ότι ψευδείς
ειδήσεις είχαµε και στην καταστροφή

στο Μάτι. Συγκεκριµένα δηµοσιεύτηκε
ένας άνδρας να κρατά ένα παιδί στην
αγκαλιά και να τρέχει αλλόφρων. Η
φωτογραφία αυτή δεν ήταν από το
Μάτι αλλά από παλαιότερα γεγονότα
στην Τουρκία. Και εδώ ουδείς τιµωρή-
θηκε διότι µετέδωσε ψευδείς ειδήσεις.
∆εν αποτελεί τιµή για το δηµοσιογρα-
φικό επάγγελµα και τα ΜΜΕ η δηµοσί-
ευση τέτοιων ειδήσεων. Αντιθέτως
αποτελεί όνειδος. Η Ένωση Συντα-
κτών, το ΕΣΡ και τα άλλα αρµόδια
µέσα ουδόλως ασχολήθηκαν µε το
θέµα και δεν επέβαλαν καµιά ποινή. Η
αξιοπιστία των ΜΜΕ έχει πέσει στο
κενό, διότι επικρατεί η σκοπιµότητα, η
προπαγάνδα και όχι το λειτούργηµα.
Πολλοί θα πούνε είναι σηµεία των και-
ρών. ∆ιαφωνούµε κάθετα. Είναι σηµεία
αρρωστηµένων ανθρώπων που θέλουν
να υποτάξουν τον κόσµο στα δικά τους

θέλω. ∆εν έχει καµιά σχέση η δηµοσιο-
γραφία µε αυτά τα κατακάθια της ενη-
µέρωσης. Πολλοί επωφελούνται από
αυτές τις ειδήσεις και δηµιουργούνται
ολόκληρες πολιτικές καριέρες πάνω σε
αυτές. Είναι λυπηρό διότι έχει χαθεί
κάθε έννοια ευπρέπειας, σεβασµού και
αξιοπρέπειας. Η κόντρα του προέδρου
των ΗΠΑ µε το κανάλι ABC έχει θέµα
τις ψευδείς ειδήσεις και όµως τίποτα
δεν γίνεται. Εάν δεν ασχοληθούµε
όλοι, οι ασχολούµενοι µε την ενηµέ-
ρωση και δεν εκδιώξουµε κακήν κακώς
τους φορείς ψευδών ειδήσεων τότε το
µέλλον της ενηµέρωσης είναι ζοφερό.
Ο ΠΑΛΜΟΣ µε τις µικρές του δυνάµεις
και την απήχηση που έχει θα προσπα-
θήσει να γίνει υπερασπιστής της αλή-
θειας και πολέµιος του ψεύδους.

[Ο ΠΑΛΜΟΣ]

«Όχι στο ψέμα»

Θ
α σας µιλήσω λίγο προσωπικά
στην αρχή αλλά µετά θα το γε-
νικεύσω. Το γήπεδο του Άρη
Βούλας απέχει λίγα µέτρα από
το οικόπεδο όπου ο παππούς

µου έχτισε το εξοχικό του το 1938. Τότε
που η λεωφόρος Βασιλέως Παύλου λεγό-
ταν ακόµα “Ανώνυµη Οδός”. Παρεµπιπτόν-
τως, στον Άρη Βούλας παίζουν ακόµη και
τα δικά µου παιδιά.

Το 2014 προσφέρθηκα να εκπονήσω
ως δωρεά στο ∆ήµο τη µελέτη στατικής και
αντισεισµικής επάρκειας του Άρη Βούλας.
Φυσικά, δεν περίµενα πως µετά από λίγα
χρόνια, µε πολιτικές κινήσεις του ο δήµαρ-
χος θα εξέθετε σε κίνδυνο τη λειτουργία
του γηπέδου.

∆είτε τι γίνεται. Στο οικοδοµικό τετρά-
γωνο που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του
Άρη Βούλας, υπάρχουν δύο παρανοµίες οι
οποίες δεν επιτρέπουν την έκδοση καµίας
οικοδοµικής άδειας δόµησης, µικρής ή µε-
γάλης κλίµακας. ∆ιότι όλα αυτά δεν γίνεται
ούτε να τακτοποιηθούν, ούτε να νοµιµοποι-
ηθούν µε κανένα µέχρι στιγµής νόµο. Ανα-
φέροµαι στους δύο µαντρότοιχους της
οδού Περικλέους και της οδού Λυκούργου,
οι οποίοι βρίσκονται εκτός ρυµοτοµικής
γραµµής. Και για όσους δεν ξέρουν, «εκτός
ρυµοτοµικής γραµµής» πάει να πει, ότι βρί-
σκονται σε κοινόχρηστο χώρο προστατευό-
µενο από το Σύνταγµα.

Συµβιβαστικά είχα προτείνει στον δή-
µαρχο την τροποποίηση του ισχύοντος ρυ-
µοτοµικού και την µετατόπιση των
ρυµοτοµικών γραµµών και των µανδρότοι-

χων σε κατάλληλη απόσταση ώστε να κα-
λύπτεται και η απαίτηση της απόστασης
των 6 µέτρων από το όριο του τοίχου, πίσω
από τη γραµµή των τερµάτων, για την άδεια
λειτουργίας του γηπέδου.

Σήµερα επιχειρείται η µη νόµιµη κατε-
δάφιση των παλαιών αποδυτηρίων και οι
λόγοι είναι απλοί:

• ∆εν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ τροποποί-
ησης του σχεδίου πόλης ώστε οι ρυµοτοµι-
κές γραµµές να πάνε εκεί που µας
εξυπηρετούν όπως παραδέχθηκε χθες ο
δήµαρχος. Άρα οι µαντρότοιχοι παραµέ-
νουν παράνοµοι.

• Τοποθετήθηκαν εδώ και µήνες (και
πάλι παράνοµα) τρεις οικίσκοι για χρήση
αποδυτηρίων δίχως την απαιτούµενη άδεια
η οποία χορηγείται µε νόµιµο τοπογραφικό
και µόνον για εργοταξιακά γραφεία.

• Ξεκίνησε η κατεδάφιση των παλαιών
αποδυτηρίων χωρίς να υπάρχει άδεια κατε-
δάφισης και δεν υπάρχει πινακίδα του
έργου όπως ο νόµος 4495/17 ορίζει. Θυ-
µίζω εδώ ότι για την οικοδόµηση ή την κα-
τεδάφιση απαιτούνται νόµιµες άδειες.

• Χθες τοποθετήθηκε συρµατόπλεγµα
µέσα σε δηµόσιο χώρο δίχως άδεια προ-
σωρινής κατάληψης πεζοδροµίου, αφού και
για αυτή απαιτείται άδεια. (*)

Ο ∆ήµος δηλαδή προχωρά ακάθεκτος
δίχως να διαθέτει τις νόµιµες άδειες για την
κατεδάφιση των αποδυτηρίων, µε ότι αυτό
συνεπάγεται για το γήπεδο και την καταλ-
ληλότητα αυτού.

Λυπάµαι που ο δήµαρχος χθες στο ∆η-
µοτικό Συµβούλιο, αφού έπλεξε το εγκώµιο

του αείµνηστου δηµάρχου Κ. Μπαγλατζή,
θεώρησε πως αποτελεί παράδειγµα προς
µίµηση, τη σηµερινή εποχή, η κατασκευή
αυθαιρέτων εγκαταστάσεων αγνοώντας
κάθε έννοια νοµιµότητας. Είπε πως µακάρι
να υπήρχαν κι άλλοι «Μπαγλατζήδες» για
να κάνει έργα δίχως άδεια και ό,τι ο σκοπός
αγιάζει τα µέσα. Μόνο που οι καιροί έχουν
αλλάξει και πρέπει όλοι να το αντιληφθούµε
αυτό.

Προσωπικά, επιθυµώ νέες εγκαταστά-
σεις στο γήπεδο του Άρη Βούλας, αλλά
µόνον εφόσον τηρείται ο Νόµος. Τα παιδιά
µας να παίζουν σε ένα γήπεδο “στολίδι”,
ένα Νόµιµο γήπεδο. Στο κάτω κάτω της
γραφής, οι εγκαταστάσεις υπάρχουν τόσα
χρόνια. Ένας χρόνος παραπάνω για τη
λήψη/έκδοση όλων των απαιτούµενων εγ-
γράφων και αδειών δόµησης µε τις νόµιµες
διαδικασίες πείραξε τον δήµαρχο;

Ας σταµατήσουµε τις βεβιασµένες κι-
νήσεις και ας ξεκινήσουµε από την αρχή µε
γνώµονα την Νοµιµότητα.

Τέλος, δε χρειάζεται να αναφέρω ότι
είµαι πάντα στη διάθεση του Άρη Βούλας
και του δήµου ανιδιοτελώς, όπως έχω κάνει
τόσες φορές κατά το παρελθόν.

(*) η άδεια κατάληψης πεζοδροµίου
βγήκε σήµερα (σ.σ.15/10) ως προ ηµερη-
σίας εισήγηση στην Οικονοµική Επιτροπή,
µετά την χθεσινή µου αναφορά (σ.σ. 14/10),
περί παράνοµης κατάληψης πεζοδροµίου.

15 Οκτωβρίου 2019
Νατάλης Πέτροβιτς, 

∆ηµοτικός Σύµβουλος
Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης

«ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο σκοπός -ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ- αγιάζει τα μέσα!»
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Άλιμος

Στις 23 Οκτωβρίου το δικαστήριο για τους συμβασιούχους
Με ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. στη φαρέτρα τους

Η
∆ηµοτική Ιµατιοθήκη του ∆ήµου Ελληνικού Αρ-
γυρούπολης για τον µήνα Οκτώβριο θα παρα-
λαµβάνει ρούχα κάθε Τετάρτη & Πέµπτη, από
8:30 π.µ. έως 11:30 π.µ. Το κοινό θα εξυπηρε-

τείται κάθε Τρίτη από 8:30 π.µ. έως 11:30 π.µ.                
∆ιεύθυνση: Τριπόλεως 19, Αργυρούπολη.
Τηλ.: 210 9961973 - Πληρ.: κ. Κανελλάκη.

Λειτουργία Δημοτικής
Ιματιοθήκης

Π
ιστός στο εβδοµαδι-
αίο ραντεβού µε τους
κατοίκους είναι ο ∆ή-
µαρχος Ελληνικού

Αργυρούπολης Γιάννης Κων-
σταντάτος. Έτσι τη ∆ευτέρα 14
Οκτωβρίου συναντήθηκε µε τη
γειτονιά της Ηλεκτρούπολης
και συζήτησε προβλήµατα και
ζητήµατα που τους απασχο-
λούν. Ο ίδιος, πλαισιωµένος και
αυτή τη φορά από τους αντιδη-
µάρχους Β. Κρητικό, Λ. Τογρίδη

και Θ. Χαύτη, δήλωσε µε το
πέρας της συνάντησης ικανο-
ποιηµένος από την εξαιρετική
συµµετοχή των κατοίκων και τό-
νισε ότι «καταγράφηκαν παρά-
πονα και παρατηρήσεις τα
οποία άκουσαν και οι αρµόδιοι
αντιδήµαρχοι και όλα θα απαν-
τηθούν άµεσα». Η επικοινωνία
του ∆ηµάρχου µε τις γειτονιές
της πόλης θα συνεχιστεί και
αναµένεται το επόµενο ραντε-
βού να είναι στα Σούρµενα.

M
ε µια νέα επικαιροποιηµένη
και οµόφωνη απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλί-
µου στη φαρέτρα τους, που

τονίζει την αναγκαιότητα παραµονής
τους στην εργασία, πηγαίνουν οι εργα-
ζόµενοι συµβασιούχοι – παρατασιούχοι
του ∆ήµου στο δικαστήριο που έχει ορι-
στεί για τις 23 Οκτωβρίου 2019. Το θέµα
της παραµονής των συµβασιούχων πα-
ρατασιούχων στο ∆ήµο καθότι καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες έχει
απασχολήσει και στο παρελθόν το δηµο-
τικό συµβούλιο. Αυτή τη φορά ήταν πιο
τυπικής σηµασίας η λήψη της απόφασης
διότι όπως εξήγησε και ο Αντιδήµαρχος
Νίκος Αλεξόπουλος «παρόλο που οι 
αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου
δε χάνουν την ισχύ τους, ούτε «µπαγια-
τεύουν», χρειάζεται επικαιροποίηση για
να είµαστε προετοιµασµένοι στο δικα-
στήριο». Βέβαια εξήγησε ότι δεν µπο-
ρούν εκ προοιµίου να γνωρίζουν την
έκβαση της δίκης όµως εκείνοι θα το
προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα. Και ο ∆ήµαρχος Ανδρέας
Κονδύλης εστίασε στο γεγονός ότι το ζή-
τηµα των παρατασιούχων συµβασιούχων
δεν είναι σηµερινό αλλά ταλανίζει χρόνια
το ∆ήµο Αλίµου και άλλους ∆ήµους.
Έτσι έκανε αναφορά για παρόµοιο περι-
στατικό που είχε συµβεί το 2006 µε
άλλες διοικήσεις και άλλους άµεσα εν-
διαφερόµενους εργαζόµενους. «Θέ-
λουµε και οι άνθρωποι να δικαιωθούν,
και ο ∆ήµος να στελεχωθεί µε προσω-
πικό και να πάψουν οι παθογένειες να δι-
αιωνίζονται», δήλωσε µεταξύ άλλων ο
∆ήµαρχος Αλίµου. Η θέση του επικεφα-
λής της παράταξης «Άλιµος Μπορούµε
Καλύτερα» Βαγγέλη Τσαµήτα ήταν ότι
κάποτε πρέπει να λυθεί αυτό το πρό-
βληµα όµως «κανένας δε θέλει να το
λύσει», είπε εστιάζοντας στη γενικότερη
πολιτική βούληση. Η Αντιδήµαρχος Ανα-
στασία Σιµητροπούλου εξήγησε ότι η
επικαιροποίηση χρειάζεται για να λει-
τουργήσουν προνοητικά ενόψει του δι-
καστηρίου και δεδοµένου ότι
µεσολάβησαν οι δηµοτικές εκλογές και
άλλαξε η σύνθεση του δηµοτικού συµ-
βουλίου. «Σηµαντική είναι και η ακροα-
µατική διαδικασία όπου θεωρώ ότι η
παρουσία και η κατάθεση του ίδιου του
∆ηµάρχου θα προσδώσει άλλο κύρος»,
τόνισε η Αντιδήµαρχος.

Κλείνοντας τις τοποθετήσεις ο δηµο-
τικός σύµβουλος Νίκος Τσαµπαρλής
εστίασε στο γεγονός ότι ο ∆ήµος έχει
συνέχεια και δε θα πρέπει να υπάρχουν
αποφάσεις επικαιροποιηµένες ή όχι.
«Κινδυνεύουµε να δηµιουργήσουµε απο-
φάσεις δύο ταχυτήτων», είπε χαρακτηρι-
στικά µε σκοπό να προφυλάξει το ∆ήµο
και από µελλοντικές ενέργειες.

Φθάνοντας η ώρα της ψηφοφορίας
σύσσωµο το σώµα του δηµοτικού συµ-
βουλίου αποφάσισε να υπερψηφίσει την
επικαιροποίηση της υπ’ αριθµ. 264/2017
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλί-
µου ως εξής:

«Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ:
- Αναγνωρίζει ότι οι συµβασιούχοι

εργαζόµενοι, οι συµβάσεις των οποίων
µε αλλεπάλληλα νοµοθετήµατα έχουν
παραταθεί, καλύπτουν πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες σε καίριους τοµείς των νο-
µίµων αρµοδιοτήτων του ∆ήµου, και
ιδίως στην αποκοµιδή των απορριµµά-
των. Οι συµβάσεις αυτές, έπειτα από τις
συνεχείς παρατάσεις τους, λειτουργούν
στην πραγµατικότητα ως συµβάσεις αο-
ρίστου χρόνου, κάτι που οφείλει και η
πολιτεία να αναγνωρίσει.

- Επισηµαίνει προς κάθε κατεύ-
θυνση ότι η λύση της σύµβασης εργα-
σίας των παραπάνω συµβασιούχων, και
µάλιστα µε τρόπο ξαφνικό και αιφνίδιο,
θα προκαλέσει τεράστιο και ανυπέρ-
βλητο πρόβληµα στην οµαλή λειτουργία
του ∆ήµου και ιδίως στην κατάσταση της
καθαριότητας και υγιεινής σε ολόκληρη
την πόλη.

- Επισηµαίνει τις σοβαρές ευθύνες
της Κυβέρνησης, που µε τους χειρι-
σµούς της προκάλεσε το τεράστιο αυτό
πρόβληµα σε ολόκληρη τη χώρα, στο
σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
σε χιλιάδες συµβασιούχους και τις οικο-
γένειές τους. Για µία ακόµα φορά, απο-
δεικνύεται µε τον πιο οδυνηρό τρόπο ότι
οι παρεµβάσεις της Κεντρικής ∆ιοίκησης
στην οργάνωση και λειτουργία των
∆ήµων προκαλούν αποσυντονισµό και
πρέπει να σταµατήσουν.

- Συµπαρίσταται στους εργαζόµε-
νους και τις οικογένειές τους, που βρί-
σκονται αντιµέτωποι µε µία πρωτόγνωρη
επιπλοκή και µία απαράδεκτη εργασιακή,
προσωπική, οικογενειακή και οικονοµική
ανασφάλεια και περιπέτεια.

- ∆ίδει εντολή προς τη Νοµική Υπη-
ρεσία του ∆ήµου να συνοµολογήσει
τυχόν Αγωγή των εργαζοµένων ενώπιον
των αρµοδίων ∆ικαστηρίων, µε αντικεί-
µενο την αναγνώριση της σχέσης ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου για την
κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών, η
οποία στην πραγµατικότητα πλέον τους
συνδέει µε το ∆ήµο µας.

- Παρακολουθεί διαρκώς το ζήτηµα
και θα επανέλθει εκ νέου στο µέλλον,
εφόσον αυτό χρειαστεί.

2. Εξουσιοδοτούν τον κ. ∆ήµαρχο
για κάθε περαιτέρω ενέργεια».

Από το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
φάνηκε πως από την κατά πλειοψηφία
απόφαση του 2017, το νέο δηµοτικό συµ-
βούλιο πέρασε στην οµόφωνη επικαιρο-
ποιηµένη απόφαση το 2019.

Ξ
εκίνησαν στο 3ο Γενικό Λύκειο
Αργυρούπολης (Αγίας Βαρβά-
ρας 1) τα µαθήµατα για τους
µαθητές της δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης του ∆ήµου Ελληνικού Αρ-
γυρούπολης που εγγράφηκαν στο Κοι-
νωνικό Φροντιστήριο για το σχολικό
έτος 2019-2020. Υπενθυµίζουµε ότι
Υπεύθυνοι για το Κοινωνικό Φροντιστή-

ριο είναι ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και
Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής
Επιτροπής κ. Βαγγέλης Νικοθόδης και
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος
της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτρο-
πής κ. Θωµάς Κατσαγώνης.

Οι εγγραφές συνεχίζονται και
µπορείτε να αναζητήσετε τις αιτήσεις
είτε στα σχολεία που φοιτάτε, είτε

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, είτε στο
Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθη-
σης που έχει και τον συντονισµό τηλ.
επικοινωνίας 2132018781-2 φαξ
2132018796 email tmimapaideias@
elliniko-argyroupoli.gr.

Το πρόγραµµα µπορείτε να το
βρείτε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
www.elliniko-argyroupoli.gr.

Ο Δήμαρχος στη γειτονιά της Ηλεκτρούπολης

Έναρξη μαθημάτων Κοινωνικού Φροντιστηρίου
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ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
Κονδύλη 13 & Σάββα Λαζαρίδη, 
16675 Γλυφάδα

2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ

Σ
ε συνέχεια της εκ-
δήλωσης για την
µνήµη της Μικρα-
σιατικής Κατα-
στροφής, που

έγινε στις αρχές Σεπτεµ-
βρίου και περιγράφτηκε στο
προηγούµενο φύλλο της φι-
λόξενης εφηµερίδας «ΠΑΛ-
ΜΟΣ», ο Ροταριανός Όµιλος
Γλυφάδας προχώρησε στις
12 Σεπτεµβρίου σε µία δεύ-
τερη εκδήλωση στην µνήµη
των προσφύγων της Μικρα-
σιατικής Καταστροφής,
εστιάζοντας στην αγαπηµένη
τους µουσική, την ρεµπέτικη.
Οµιλητής της βραδιάς ήταν
το πλέον κατάλληλο ίσως
πρόσωπο να µιλήσει για
αυτό το θέµα, ο σκηνοθέτης
και δηµιουργός της πασί-
γνωστης ταινίας «ΡΕΜΠΕ-
ΤΙΚΟ» αλλά και αρκετών
σχετικών τηλεοπτικών εκ-
ποµπών π.χ. «Ονείρου
Ελλάς» κ. Κώστας Φέρρης.
Σε µία εξαιρετική παρου-
σίαση, µας εξήγησε µε γλα-
φυρότατο τρόπο, που
σπάνια συναντάς σε οµιλη-
τές, την αλληλεπίδραση του
Πειραιώτικου, του Συριανού
αλά Βαµβακάρη ρεµπέτικου,
µε την Σµυρναίικη µουσική
που έφεραν οι πρόσφυγες
και έδωσαν τελικά το ρεµπέ-
τικο της δεκαετίας του 1940
που γνωρίζουµε από την
µουσική και τα τραγούδια
κυρίως του Τσιτσάνη. Η λέξη
ρεµπέτης είναι µάλλον σέρ-
βικη ή τούρκικη και εκφράζει
κάποιον που ζει αντισυµβα-
τικά, έξω από τις κοινωνικές
φόρµες και κινείται στα όρια
νοµιµότητος και ηµιπαρανο-
µίας. Οι ρεµπέτες ήταν ορ-
γανωµένοι σε οµάδες, τις
«µαγκίες» µε δικούς τους νό-
µους και κώδικες συµπερι-
φοράς από όπου και η
σχετική λέξη «µάγκας». Οι
µαγκίες, µε έδρα τις περιο-
χές του Μεταξουργείου και
του Ψυρρή δηµιουργούνται
ήδη από τα πρώτα µετα-επα-
ναστατικά χρόνια και αποτε-
λούνται κυρίως από πρώην
αγωνιστές της επανάστασης
του 1821 που δεν κατάφεραν
να ενταχθούν στο νέο κοινω-
νικό σύστηµα της απελευθε-
ρωµένης Ελλάδας. Τα
πρώτα σηµάδια ρεµπέτικης

µουσικής ανιχνεύονται στις
φυλακές, όπου τα µέλη της
κάθε «µαγκίας», οι «µάγκες»,
εξέτιαν ποινές για την παρα-
βατική και αντισυµβατική
συµπεριφορά τους, προς τα
τέλη του 19ου αιώνα. Πρό-
κειται για τραγούδια αργό-
συρτα, που θύµιζαν κλέφτικα
της προεπαναστατικής επο-
χής και παίζονταν µε σαν-
τούρι ή ταµπουρά, ένα
όργανο που θυµίζει µπου-
ζούκι αλλά µε µακρύτερο
χέρι και µικρότερο σκάφος.
Ο ταµπουράς θεωρείται από-
γονος του αρχαίου τρίχορ-
δου οργάνου Πανδουρίς,
της βυζαντινής Ταντούρας
και πρόδροµος του µπου-
ζουκιού. Το 1871 µαζί µε την
ίδρυση του Εθνικού Ωδείου
ανοίγει στην Αθήνα και το
πρώτο καφέ-σαντάν ένα
είδος µαγαζιού που θύµιζε
λίγο Γαλλικό καµπαρέ και
έπαιζε ευρωπα>κή µουσική,
κυρίως ιταλικό µελόδραµα
και «Ελληνικά» τραγούδια ,
δηλαδή τραγούδια µε ελλη-
νικά λόγια που µιµούνταν ευ-
ρωπα>κές µελωδίες.
Παράλληλα µε τα καφέ-σαν-
τάν ανοίγουν και καφέ-σαν-
τούρ ή καφέ –αµάν όπου
παίζεται κατά αποκλειστικό-
τητα ανατολίτικη µουσική, µε
σαντούρια, βιολιά και κανο-
νάκια. Η κατάσταση αυτή πυ-
ροδοτεί τον απαραίτητο
ελληνικό διχασµό που πα-
ρουσιάζεται σε κάθε περί-
πτωση και όχι µόνο σε
πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Αρχίζουν ατελείωτες συζητή-
σεις αν οι αµανέδες των
καφέ-αµάν έχουν ελληνικά
στοιχεία, λες και οι ιταλικές
µελωδίες που κατάκλυζαν τα
καφέ –σαντάν ήταν ελληνι-
κές. Όµως, είναι εκπληκτικό
πόσο ορισµένοι σµυρναίικοι
αµανέδες µοιάζουν µε εκ-
κλησιαστικούς ύµνους ιδιαί-
τερα µε τους πλέον
µακρόσυρτους όπως το χε-
ρουβικό ή το «Σε υµνούµεν
».Σύµφωνα µε τους ειδικούς
, η ρεµπέτικη µουσική είναι
µετεξέλιξη της σµυρναίικης
που άνθησε στη µικρά Ασία
τον 19ο και αρχές του 20ο
αιώνα και η οποία µε την
σειρά της έχει βαθιές ρίζες
στη βυζαντινή εκκλησιαστική

µουσική.
Τα τραγούδια που έφε-

ραν µαζί τους οι πρόσφυγες
της Μικρασιατικής Κατα-
στροφής, σε συνδυασµό µε
τα δηµοτικά, τα νησιώτικα
και την επτανησιακή καν-
τάδα, αποτέλεσαν το υπό-
στρωµα που οδήγησε στην
δηµιουργία των ρεµπέτικων.

Τα ρεµπέτικα είναι κατε-
ξοχήν τραγούδια των πό-
λεων και ιδιαίτερα των
λιµανιών, όπως Σµύρνη,
Πόλη, Σύρος, Θεσσαλονίκη,
Πειραιάς. Γι’ αυτό και στο λι-
µάνι του Πειραιά έγινε η µε-
γάλη συνάντηση των
ελλήνων ρεµπέτιδων µουσι-
κών και των µικρασιατών
όπου έπαιζαν µαζί στα διά-
φορα µαγαζιά της εποχής.

Στα µέσα της δεκαετία
του 30 ο Συριανός Μάρκος
Βαµβακάρης λειτούργησε
σαν καταλύτης για την χη-
µική ένωση του Πειραιώτικου
ρεµπέτικου µε το Σµυρναίικο
τραγούδι. Πατώντας στο
Σµυρναίικο έβαλε τις βάσεις
του καθαρόαιµου ρεµπέτι-
κου αντικαθιστώντας τα πα-
ραδοσιακά ανατολίτικα
όργανα, λαγούτο, ούτι και
σαντούρι-κανονάκι µε µπου-

ζούκι, µπαγλαµά και κιθάρα.
Επειδή το είδος αυτό µουσι-
κής ήταν ιδιαίτερα δηµοφι-
λές στους πρόσφυγες και τα
φτωχά λα>κά στρώµατα, δη-
µιουργήθηκε γρήγορα η
άποψη ότι εξέφραζε το περι-
θώριο, τον υπόκοσµο, την
παρανοµία και µια συγκεκρι-
µένη πολιτική ιδεολογία γι’
αυτό και στο όνοµα των χρη-
στών ηθών της εποχής
φρόντισαν να το περιθωριο-
ποιήσουν και να το εξοβελί-
σουν από τα «καθώς πρέπει»
µαγαζιά και το ραδιόφωνο
που ήταν και το µοναδικό
ΜΜΕ της εποχής. Ιδιαίτερα
στην δεκαετία του 1930
όπου η Ελλάδα διοικήθηκε
κυρίως από τις γνωστές για
τον συντηρητισµό τους
στρατιωτικές κυβερνήσεις, η
ρεµπέτικη µουσική τέθηκε σε
διωγµό µε άγρια λογοκρισία
τόσο του στίχου όσο και της
µουσικής. Για τους τότε κυ-
βερνήτες ελληνική µουσική
ήταν µόνο η δηµοτική, η δη-
µοτικοφανής και το ελαφρό
ή µοντέρνο τραγούδι το
οποίο όµως στην πλειονό-
τητα του ήταν ξένο τραγούδι
µεταγλωττισµένο ή ξένη
µουσική επενδεδυµένη µε
ελληνικούς στοίχους. 

Το δυσµενές αυτό κλίµα
άρχισε να αλλάζει από τον
Ιανουάριο του 1949, όταν ο
νεαρός τότε Μάνος Χατζη-
δάκης µε δύο θαρραλέες για
την εποχή διαλέξεις του
υπέρ του ρεµπέτικου που
έγιναν στο θέατρο Τέχνης –
δεν ήταν απλό µέσα στο µε-
τεµφυλιακό πνεύµα του 49
να µιλάς υπέρ της ρεµπέτι-
κης µουσικής δηµόσια-, χα-
ρακτήρισε το ρεµπέτικο
τραγούδι ...γνήσια ελληνικό,

µοναδικά ελληνικό...
Παράλληλα γνωστοί

πνευµατικοί άνθρωποι όπως
ο Τσαρούχης, που χόρευε
ζε>µπέκικο ακόµη και τις τε-
λευταίες ηµέρες της ζωής
του υποβασταζόµενος, η
µουσικοκριτικός και λάτρης
της κλασσικής µουσικής
Αθηνά Σπανούδη, ο Φώτης
Κόντογλου, ο Μάνος Χατζι-
δάκις, ο Νίκος Γκάτσος και
πολλοί άλλοι άνθρωποι των
γραµµάτων, βοήθησαν να
αρχίσει µία βαθµιαία µετα-
στροφή του κλίµατος. Η
Αθηνά Σπανούδη µάλιστα
στην δηµοφιλή ραδιοφωνική
εκποµπή της αρχές του 60,
είχε χαρακτηρίσει την «Συν-
νεφιασµένη Κυριακή» του
Τσιτσάνη λα>κό αριστούρ-
γηµα εφάµιλλο του Εθνικού
µας Ύµνου. Αυτό είχε προ-
καλέσει την αντίδραση ορι-
σµένων συντηρητικών
κύκλων που δεν ήξεραν
όµως ότι το τραγούδι αυτό
ήταν ουσιαστικά µία ελεγεία,
ένα µοιρολόι, για τα δεινά
του εµφυλίου πολέµου και
της κατοχής (υπόψη γρά-
φτηκε το 1948). Παρόλη την
υποστήριξη µεγάλης µερί-
δας του πνευµατικού κόσµου
το ρεµπέτικο εξακολου-
θούσε για πολλούς να είναι
προ>όν των τεκέδων του Πει-
ραιά, της φυλακής και των
χαµαιτυπείων της ∆ραπε-
τσώνας και των Βούρλων.
Είναι όµως χαρακτηριστικό
ότι, το αργεντίνικο τάγκο,
ένας από τους πλέον εκφρα-
στικούς και δηµοφιλείς χο-
ρούς του κόσµου, γεννήθηκε
µέσα στους οίκους ανοχής
του Μπουένος Άιρες την ίδια
σχεδόν εποχή µε το ρεµπέ-
τικο και µάλιστα στα πρώτα
στάδια της εξέλιξης του χο-
ρευόταν µόνο από άνδρες,
Αυτό όµως δεν το εµπόδισε
να εξελιχθεί στο γνωστό µας
ταγκό που χορευόταν και χο-
ρεύεται από όλο τον κόσµο.. 

Η τζαζ και το µπλουζ,
παγκόσµιας ακτινοβολίας
µουσικές εκφράσεις επίσης
ξεκίνησαν από τα κακόφηµα
µπαρ της Νέας Ορλεάνης,
για να κατακτήσουν την υφή-
λιο. Μαύροι απόγονοι δού-
λων, το περιθώριο δηλαδή
των νότιων πολιτειών της

Αµερικής, δηµιούργησε την
τζάζ κατά αντιστοιχία µε το
ρεµπέτικο των δικών µας
προσφύγων. Φαίνεται ότι το
περιθώριο εκτός από ποι-
ότητα δηµιουργεί και οµοι-
ότητες γι’ αυτό και κατά
τους ειδικούς το ρεµπέτικο
είναι το µπλούζ της Μεσο-
γείου και ο ζε>µπέκικος
χορός, καθαρά αντρικός
χορός, το ανάλογο του Αρ-
γεντίνικου τάγκο.

Τα διάφορα µουσικά
είδη ριζώνουν και ακµάζουν
ανάλογα µε τις κοινωνικές
συνθήκες που επικρατούν
την συγκεκριµένη εποχή. Η
ζωή στην Ελλάδα, κατά το
πρώτο µισό του 20ου αιώνα,
καθοριζόταν από παράγον-
τες όπως η εσωτερική και η
εξωτερική µετανάστευση, ο
διπλασιασµός του ελλαδικού
εδάφους το 1912, ο διχα-
σµός, η Μικρασιατική κατα-
στροφή του 1922, ο
εµφύλιος 1946-1949. Στην
δεκαετία του 50 οι κοινωνι-
κές συνθήκες άλλαξαν, η αν-
τιπαροχή και η οικοδοµική
δραστηριότητα δηµιούργη-
σαν µία ολόκληρη τάξη νεό-
πλουτων που ήθελαν ποιο
ευχάριστα και αισιόδοξα
ακούσµατα πράγµα που
οδήγησε το ρεµπέτικο στην
παρακµή. Το τελευταίο γνή-
σιο ρεµπέτικο γράφτηκε
κάπου στα µέσα της δεκαε-
τίας του 50 και τραγουδή-
θηκε από την τελευταία
αυθεντική ρεµπέτισσα που
είχε αποµείνει, την Σωτηρία
Μπέλλου. Από εκεί και µετά
κυριάρχησε το έντεχνο
λα>κό, ένα είδος µουσικής
που δύσκολα µπορεί να το
κατατάξει κάποιος κάπου.
Πάντως ρεµπέτικο δεν είναι.
Το ρεµπέτικο ακολούθησε
την ταραγµένη ιστορική δια-
δροµή της χώρας µας από
τις αρχή του 20ου αιώνα
µέχρι λίγο µετά το τέλος του
εµφυλίου πολέµου, οπότε
και παρεχώρησε την θέση
του στην νέα εποχή. ∆εν
έσβησε όµως ούτε θα ξεχα-
στεί ποτέ διότι όπως είπε και
ο µεγάλος µας συνθέτης
Μάνος Χατζιδάκις είναι
«…γνήσια ελληνικό, µονα-
δικά ελληνικό...»

Βασ. Τριτ.

Ρεμπέτικο

 Πειραιώτες και Σµυρνιοί µουσικοί σε αναµνηστική
φωτογραφία της δεκαετίας του 1930.

 Έλληνας παίζει
ταµπουρά. 

Το Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο και το άρθρο 185

«Η Γλυφάδα Γυρίζει
Σελίδα» - Στέλιος 
Θεοδοσόπουλος
«Με µεγάλη έκπληξη ενηµερω-

θήκαµε ότι στο Αναπτυξιακό Πολυ-
νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στην
Βουλή, στο  άρθρο 185 «Ρύθµιση θε-
µάτων σύγκλησης δηµοτικών και πε-
ριφερειακών συµβουλίων»  στην
παράγραφο 3,  περιλαµβάνει φωτο-
γραφική διάταξη για να αποφύγει ο
∆ήµαρχος Γλυφάδας τις συνέπειες
των πράξεων του, διοικητικές και
ποινικές, για τις πλαστές αποφάσεις
των παράνοµων συνεδριάσεων, που
οι ελεγκτές δηµόσιας  διοίκησης
αποφάνθηκαν στο πολυσέλιδο πόρι-
σµά τους και στην δικογραφία που
σχηµατίστηκε . 

Το άρθρο 185 αναφέρει «….Πε-
ραιτέρω, θεωρούνται νόµιµες όσες
αποφάσεις ελήφθησαν έως σήµερα
δια περιφοράς εφόσον δεν πάσχουν

από άλλους λόγους νοµιµότητας και
παύουν οι πειθαρχικές και ποινικές
διώξεις που τυχόν έχουν ασκηθεί για
παραβιάσεις που αφορούν αποκλει-
στικά και µόνο την δια περιφοράς
διεξαγωγή συνεδριάσεων δηµοτικών
και περιφερειακών συµβουλίων.» και
αφορούν από όσα ξέρουµε µόνο τον
κ. Παπανικολάου.   

Είναι σκάνδαλο την ίδια  στιγµή
που έχει εκδοθεί το πόρισµα των
ελεγκτών δηµόσιας διοίκησης και
παραπέµπεται στο πειθαρχικό Συµ-
βούλιο για διοικητική ποινή. 

Είναι σκάνδαλο γιατί σχηµατί-
στηκε δικογραφία µε κλήση για απο-
λογία από τον εισαγγελέα που
ερευνά  το οικονοµικό αντικείµενο
των δια περιφοράς πλαστών συνε-
δριάσεων.

Είναι σκάνδαλο γιατί κατέλυσε
τους δηµοκρατικούς θεσµούς και
την ελεύθερη βούληση των δηµοτι-
κών συµβούλων σε ανοικτές δηµό-
σιες συνεδριάσεις. 

Είναι σκάνδαλο που στα έγ-
γραφα των ανυπόστατων συνεδριά-
σεων προς την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση δήλωνε  ψευδώς ότι οι συ-
νεδριάσεις ελάµβαναν χώρα στην αί-
θουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µε παρόντες συµβούλους που δεν
γνώριζαν ούτε την συνεδρίαση, ούτε
και τα θέµατα, «δήλωναν» δε παρόν-
τες και σύµβουλοι που έλειπαν στο
εξωτερικό ή ευρίσκοντο στο χει-
ρουργείο. 

Αν θεωρείτε αυτή την διαδικασία
νόµιµη, τότε εφαρµόστε την και στην
Βουλή, απαξιώστε και εσείς τους
βουλευτές σας και την γνώµη τους,
να γράφετε αποφάσεις δια περιφο-
ράς χωρίς να τις  γνωρίζουν οι ίδιοι
που εκλέγονται από το εκλογικό
σώµα για να υπηρετήσουν µε ήθος
και αρχές την διοικητική και οικονο-
µική διαχείριση, το σύνταγµα, την
ελευθερία και την δηµοκρατία. 

Για όλα τα παραπάνω, ζητούµε
από τον πρωθυπουργό, τους αρχη-

γούς των κοµµάτων και όλους τους
βουλευτές να µην καλύψουν τις
παράνοµες πράξεις του κ. Παπανι-
κολάου µε ένα «κρυφό» άρθρο  σε
άσχετο νοµοσχέδιο, διαγράφοντας
την παράγραφο 3 από το άρθρο
185  του  σχετικού  νοµοσχέδιου».

«Δυνατή Γλυφάδα -
Νέα Αρχή» 

Μάκης Φιλόπουλος
«Με το ν.4623/2019 περί «Κυ-

βερνησιµότητας των ∆ηµων» η Κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη έδωσε
απεριόριστες εξουσίες στους ∆η-
µάρχους και τα άλλα όργανα του
∆ήµου, προικίζοντας τα µε δοτή
πλειοψηφία, αφήνοντας το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο χωρίς ουσιαστικές αρµο-
διότητες.

Σήµερα η ίδια Κυβέρνηση, µε
πρωτοφανή διάταξη που συµπερι-
λαµβάνεται στον λεγόµενο αναπτυ-

ξιακό νόµο, καταργεί στην ουσία το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού επιτρέ-
πει την «δια περιφοράς» λήψη των
αποφάσεων, από την πλειοψηφία
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δηλαδή
από το ∆ήµαρχο.

Στην ουσία όµως, η διάταξη
αυτή είναι φωτογραφική για το ∆ή-
µαρχο κ. Γ. Παπανικολαου, αφού νο-
µιµοποιούνται οι δεκάδες
παράνοµες αποφάσεις που είχε
πάρει την προηγούµενη δηµοτική
περίοδο, για τις οποίες διεξάγεται
ήδη ποινικός και πειθαρχικός έλεγ-
χος και επίκειται η έκπτωσή του.

ΚΑΛΟΥΜΕ τον Πρωθυπουργό κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη και κυρίως τον
Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεο-
δωρικάκο να αποσύρουν άµεσα τις
αντιδηµοτικές διατάξεις, οι οποίες
τοποθετούν στο περιθώριο το εκλεγ-
µένο από τους δηµότες όργανο του
∆ήµου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Έτσι κι αλλιώς η διάταξη αυτή θα
καταπέσει ως αντισυνταγµατική».

Ανακοινώσεις των παρατάξεων «Η Γλυφάδα Γυρίζει Σελίδα» και «∆υνατή Γλυφάδα – Νέα Αρχή»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γλυφάδα,10-10-2019
∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ Αρ.Πρωτ.: 31995
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Γλυφάδας,
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης, ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της υπηρεσίας/εργασίας µε τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ» προWπολογισθείσας
δαπάνης 74.400,00€ (συµ/νου ΦΠΑ), µε βάση τα συντασσόµενα
τεύχη της (98/2019) µελέτης του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του
Ν.4555/2018, του Ν.4506/2019 καθώς και τους σχετικούς Νόµους,
∆ιατάγµατα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που εναρµόνισαν την
Ελληνική Νοµοθεσία περί Προµηθειών µε το ∆ίκαιο της Ευρωπα>-
κής Ένωσης και σε εκτέλεση της υπ. αρ. 247/2019 απόφασης της
Οικονοµικής  Επιτροπής.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών (ηµέρα διεξαγω-
γής του διαγωνισµού), σύµφωνα µε το άρθρου 121 του
Ν.4412/2016 και την τροποποίηση σύµφωνα µε την παράγραφο 19
του άρθρου 43 του N. 4605/19 του ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ,
παράλληλα θα  παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση
στα τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Γλυφάδας (www.glyfada.gr). Αντίγραφο της µελέτης θα βρίσκεται
στα γραφεία του ∆ήµου Γλυφάδας (Άλσους 15 ΤΚ 16675, τηλ.
2132025361, fax 2132025364) και θα βρίσκεται στη διάθεση των εν-
διαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο (Άλσους 15), στις 24-
10-2019, ηµέρα Πέµπτη µε ώρα έναρξης υποβολής προσφορών
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού του
∆ήµου10:00 π.µ. και λήξη 10:30 π.µ. 
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος: α) Φυσικά πρόσωπα της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, β) Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλ-
λοδαπής γ) Συνεταιρισµοί δ)Ενώσεις διαθέτοντας τα προσόντα και
δικαιολογητικά συµµετοχής σε διαγωνισµό κάθε είδους προµηθειών
προς τους ∆ήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
γραµµένοι στα αντίστοιχα επιµελητήρια και ασκούν δραστηριότητα
σχετική µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ εγ-
γύηση συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 16-10-2019               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5241
∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 
ΝΠ∆∆
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆ Κ.Α.Π.ΠΑ. ∆ήµου  Γλυφάδας,
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την εργασία -παροχή υπηρε-
σίας  «∆απάνες Πολιτιστικών Εκδροµών Επιτυχόντων Μαθητών
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» συνολικού ενδεικτικού προWπολο-
γισµού 69.638,40€ συµπ/νου  Φ.Π.Α. 24% µε βάση τα συντασσό-
µενα τεύχη της (52/2019) µελέτης ΚΑΠΠΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 ,του
Ν 4555/2018 και τους σχετικούς Νόµους, ∆ιατάγµατα, Κανονιστικές
Αποφάσεις, κ.λπ., που εναρµόνισαν την Ελληνική Νοµοθεσία περί
Προµηθειών µε το ∆ίκαιο της Ευρωπα>κής Ένωσης και σε εκτέλεση
της υπ. αρ. 126/2019 απόφασης ∆.Σ ΚΑΠΠΑ.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών (ηµέρα διεξαγω-
γής του διαγωνισµού), σύµφωνα µε το άρθρου 121 του
Ν.4412/2016 και την τροποποίηση σύµφωνα µε την παράγραφο 19
του άρθρου 43 του N. 4605/19 ανέρχεται σε δέκα  (10) ηµέρες από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, πα-
ράλληλα θα  παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στα
τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Γλυ-
φάδας (www.glyfada.gr). Αντίγραφο της µελέτης θα βρίσκεται στα
γραφεία του ΚΑΠΠΑ ∆ήµου Γλυφάδας (Β. Τσιτσάνη & Καραισκάκη
34, τηλ. 2109602130, fax 2109637550) και θα βρίσκεται στη διάθεση
των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΑΠΠΑ ∆ήµου Γλυ-
φάδας (Β. Τσιτσάνη & Καρα>σκάκη 34 στις  25-10-2019 ηµέρα   Πα-
ρασκευή και ώρα  10:00 έως  10:30 (ώρα λήξης αποδοχών
προσφορών) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ΚΑΠΠΑ.
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος: α) Φυσικά πρόσωπα της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, β) Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλ-
λοδαπής γ) Συνεταιρισµοί δ)Ενώσεις διαθέτοντας τα προσόντα και
δικαιολογητικά συµµετοχής σε διαγωνισµό κάθε είδους προµηθειών
προς τους ∆ήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
γραµµένοι στα αντίστοιχα επιµελητήρια και ασκούν δραστηριότητα
σχετική µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ εγ-
γύηση συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τ
ο 1ο ΓΕΛ Γλυφάδας µετά από αξιολόγηση που
διεξήχθη από το Ευρωπα>κό Κοινοβούλιο και το
Πανεπιστήµιο Πειραιώς, κατατάχθηκε στα 4 σχο-
λεία σε όλη την Ελλάδα µε την υψηλότερη βαθ-

µολογία για τις ιδιαίτερα σηµαντικές δράσεις του στο
πλαίσιο του προγράµµατος "Σχολεία - Πρέσβεις του Ευ-
ρωπα>κού Κοινοβουλίου" του προηγούµενου σχολικού
έτους. Για τη διάκρισή του αυτή, για την οποία αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια σε µαθητές και εκπαιδευτικούς που
συµµετείχαν στο πρόγραµµα, προσκλήθηκε από το Ευ-
ρωπα>κό Κοινοβούλιο να συµµετέχει στην ηµερίδα Eu-
roscola στο Στρασβούργο τον Φεβρουάριο 2020 µε 20
µαθητές και επιχορήγηση που φτάνει στα 500 ευρώ ανά
µαθητή. Το πρόγραµµα συνεχίζεται από το σχολείο και
την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Η
σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«Γκολφ ∆ήµου Γλυφάδας Μονοµετοχική Ανώνυµη Εταιρεία», καθώς και των ∆ι-
οικητικών Συµβουλίων των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης αποφασίστηκαν κατά την πρώτη τακτική συνεδρίαση του

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γλυφάδας που πραγµατοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου και
έχουν ως ακολούθως:  

Διοικητικό Συμβούλιο Γκολφ Α.Ε.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2.ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3. ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5. ∆ΙΒΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΓΚΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΝΤΟΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΕΚΑΤΟΥ – ΚΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ
9. ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΣΟΦΡΟΝΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
10. ΖΑΜΠΕΤΟΝΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΙΓΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ∆ΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12. ΚΑΤΣΑΡΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΙΚΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
13. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
2. ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
3. ΒΕΜΒΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
4. ΦΥΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
5. ΖΑΚΙΝΘΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
6. ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ
7. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ ∆ΑΛΑΚΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
8. ΦΟΥΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΚΟΡ∆ΟΝΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΛΑΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΝ∆ΡΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
11. ΠΑΦΙΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΡΑΒΟΥΣΑΛΗ-ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΒΆΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΓΕΡΟΥ ΑΛΕΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΦΑΡΟΥΠΟΥ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
ΓΚΕΚΑ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ-ΖΕΝΑΚΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ ΚΟΡΑΗ ΜΑΤΙΝΑ
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΒΛΑΧΑΒΙΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Π
αραδόθηκαν το πρωινό της Τε-
τάρτης 16 Οκτωβρίου 2019,
στα γραφεία του Πανελλήνιου
Συλλόγου Παραπληγικών τα
καπάκια που συγκεντρώθηκαν

το προηγούµενο διάστηµα από τον Πρό-
εδρο Χρήστο Ιακωβάτο και την Υπ. Γυναι-
κών της Γλυφάδας Ρένα Πιερρακάκου της
κίνησης «Η ∆ύναµη είµαστε Όλοι Εµείς».

«Ο κόσµος έχει αγκαλιάσει την προ-
σπάθεια και στηρίζει την δράση ‘Μην ξε-
χνάς το καπάκι να κρατάς’ και µε πολλή
χαρά παραδώσαµε σακούλες µε καπάκια
που γέµισαν δύο αυτοκίνητα» δήλωσε ο
Χρήστος Ιακωβάτος. Φυσικά για να επι-
τευχθεί αυτό το αποτέλεσµα και τα καπάκια
αυτά να καταλήξουν εκεί που θα αξιοποι-
ηθούν και θα ανακυκλωθούν συνέβαλλαν
πολλοί φίλοι, δηµότες, επιχειρηµατίες, γο-
νείς και µαθητές τους οποίους το παράρ-
τηµα της Γλυφάδας και ο Πρόεδρός του

ευχαριστούν θερµά. «Ιδιαίτερες ευχαρι-
στίες στο 1ο ΓΕΛ Γλυφάδας, την εταιρεία
Maxwills, τα ΚΑΠΗ Βορ. Ηπείρου, την κα-
φετέρια MIKEL στην Άνω Γλυφάδα, την
εφηµερίδα ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ και σε
όλους εσάς που συµβάλλατε για να έχουµε
ένα ακόµη αµαξίδιο», ανέφερε ο Χρήστος
Ιακωβάτος. Στις φωτογραφίες διακρίνονται
επίσης ο Βαγγέλης Ξυδέας, Αν. Πρόεδρος
της Γ΄ Κοινότητας του ∆ήµου Αθηναίων, ο
Θανάσης Βίγλας, Πρόεδρος του Πανελλή-
νιου Συλλόγου Παραπληγικών και η Πηνε-
λόπη Κανέλλου, ιδιοκτήτρια της
επιχείρησης Maxwills.

Υπενθυµίζεται ότι όποιος επιθυµεί µπο-
ρεί να επικοινωνήσει µε τον Χρήστο Ιακω-
βάτο, καθότι στο Νότιο Τοµέα είναι
υπεύθυνος για τη συλλογή και παράδοση
από καπάκια στον Πανελλήνιο Σύλλογο Πα-
ραπληγικών ο οποίος προσφέρει αναπη-
ρικά αµαξίδια σε άπορα άτοµα.

Ευρωπαϊκή διάκριση 
για το 1ο ΓΕΛ Γλυφάδας

Η νέα σύνθεση των Δ.Σ. Γκολφ
και σχολικών επιτροπών 

«Μην ξεχνάς το καπάκι να κρατάς»  
Η παράδοση συνεχίζεται…
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Ο γενναίος ιππότης 
και η χαµογελαστή βασίλισσα

Μάκης Τσίτας
Εκδόσεις Καλέντη

ISBN: 978-960-594-057-7

Σελίδες: 40 - Εικονογράφηση: Κώστας Θεοχάρης

Ο Σαλάµ, ένας 30χρονος Παλαιστίνιος, που ζει στην Ιερουσα-
λήµ, πηγαίνει καθηµερινά στη Ραµάλα για τα γυρίσµατα της δη-
µοφιλούς σαπουνόπερας «Το Τελ Αβίβ φλέγεται». Στο σηµείο
ελέγχου του Ισραηλινού στρατού συναντά τον Ασσί, του οποίου
η σύζυγος είναι φανατική του σόου. Για να την εντυπωσιάσει,
ο Ασσί προσπαθεί να εµπλακεί στην αλλαγή του σεναρίου- σύν-
τοµα ο Σαλάµ συνειδητοποιεί ότι οι ιδέες του Ασσί µπορεί να
του χαρίσουν την προαγωγή σε σεναριογράφο. Η καριέρα του
εκτοξεύεται έως ότου ο Ασσί και οι παραγωγοί διαφωνούν για
το τέλος.  

Σκηνοθεσία: Σαµέχ Ζοαµπί 

Ηθοποιοί: Κα'ς Νασίφ, Λούµπνα Αζαµπάλ, Γιανίβ Μπιτόν,

Μα'σα Αµπντ Ελχαντί

Είδος: ∆ράµα, Κωµωδία, Αισθηµατική, Ροµαντικό ∆ράµα, Κοµεντί 

Χώρα: Ισραήλ, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο 

Γλώσσα: ΕβραBκά, Αραβικά

∆ιάρκεια: 100'

Ηµεροµηνία Εξόδου: 31 Οκτωβρίου 2019

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ: 

ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ / 

TERMINATOR: DARK FATE

Η Λίντα Χάµιλτον (Σάρα Κόνορ) και ο Άρνολντ Σβαρτσενέγ-

κερ (T-800) επιστρέφουν στους εµβληµατικούς τους ρόλους

στην ταινία «Εξολοθρευτής: Σκοτεινό Πεπρωµένο» σε σκηνο-

θεσία Τιµ Μίλερ (Deadpool). Την επόµενη ηµέρα µετά από το

«Εξολοθρευτής 2: Μέρα Κρίσης», στο «Εξολοθρευτής: Σκο-

τεινό Πεπρωµένο» πρωταγωνιστούν επίσης οι Μακένζι Ντέι-

βις, Ναταλία Ρέγιες, Γκάµπριελ Λούνα και Ντιέγκο Μπονέτα.

Σκηνοθεσία: Τιµ Μίλερ

Ηθοποιοί: Λίντα Χάµιλτον, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Μακένζι

Ντέιβις, Ναταλία Ρέγιες, Γκάµπριελ Λούνα, Ντιέγκο Μπο-

νέτα

Είδος: ∆ράσης, Περιπέτεια, Επιστηµονικής Φαντασίας 

Χώρα: ΗΠΑ, Κίνα 

Γλώσσα: Αγγλικά 

∆ιάρκεια: 103'

Ηµεροµηνία Εξόδου: 31 Οκτωβρίου 2019

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ /

MIA ET LE LION BLANC / 

MIA AND THE WHITE LION 

Η ζωή της 10χρονης Μία αναστατώνεται όταν η οικογένειά
της αποφασίζει να αφήσει το Λονδίνο και να ζήσει σε µια
φάρµα µε λιοντάρια στην Αφρική. Όταν γεννιέται ένα όµορφο
λευκό λιοντάρι, ο Τσάρλι, η Μια µοιάζει να βρίσκει ξανά την
χαµένη ευτυχία, αναπτύσσοντας µαζί του έναν ιδιαίτερο
δεσµό. Όταν ο Τσάρλι φτάνει τα 3, η ισορροπία στη ζωή της
Μία καταρρέει καθώς ανακαλύπτει το µυστικό του πατέρα της.
Με τον φόβο ότι ο Τσάρλι θα πάθει κακό, η Μία αποφασίζει
να το σκάσει µαζί του. Οι δύο φίλοι ξεκινούν ένα απίθανο και
περιπετειώδες ταξίδι στην Αφρικανική Σαβάνα...

Σκηνοθεσία: Ζιλ ντε Μεστρ

Ηθοποιοί: Ντανάια ντε Βιγιέ, Μελανί Λοράν, ΛάνγκλεB Κέρκ-

γουντ 

Είδος: Περιπέτεια, Οικογενειακή, ∆ράµα 

Χώρα: Γαλλία, Γερµανία, Νότια Αφρική 

Γλώσσα: Γαλλικά, Αγγλικά, µεταγλωττισµένη στα Ελληνικά

∆ιάρκεια: 98'

Ηµεροµηνία Εξόδου: 31 Οκτωβρίου 2019

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΑΝΑΨΕ 

ΦΩΤΙΕΣ / TEL AVIV ON FIRE 

T
ο νέο βιβλίο του βραβευµένου συγγραφέα Μάκη
Τσίτα (Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπα>κής
Ένωσης, 2014), µε ήρωα έναν ιππότη της καθη-
µερινότητας. 

Ένα µικρό αγόρι µιλά για τη «βασίλισσά» του, που
στο τέλος αποκαλύπτεται ότι δεν είναι άλλη από την αγα-
πηµένη του γιαγιά. Ο Μάκης Τσίτας, συγγραφέας µε εµ-
πειρία και παρουσία στην παιδική λογοτεχνία, µε τον
ξεχωριστό, ευθύβολο τρόπο της γραφής του, που δια-
θέτει πάντα αµεσότητα συνδυαστικά µε την ευρηµατικό-
τητα, αφηγείται µια ιστορία που αγγίζει τις καρδιές των
παιδιών αλλά και των µεγαλύτερων. Η πρωτοπρόσωπη
αφήγηση του συγγραφέα µάς παίρνει –µικρούς και µε-
γάλους– από το χέρι για να γλιστρήσουµε στο «βασίλειο»
του µικρού ήρωα, το οποίο αποτυπώνει εµπνευσµένα η
εικονογράφηση του Κώστα Θεοχάρη. 

Η ελκυστική αυτή έκδοση επιβεβαιώνει στα µάτια των
µικρών αναγνωστών τα όµορφα συναισθήµατα µιας τρυ-
φερής σχέσης. Θυµίζει όµως και σ’ εµάς τους ενήλικες
τη σπουδαία σχέση µε τις γιαγιάδες και τους παππούδες
µας, µία σχέση απαραίτητη, που τροφοδοτεί το παιδί µε
µια διά βίου αγάπη. 

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλέντη και απευθύ-
νεται σε παιδιά 4+ ετών.

Ο Μάκης Τσίτας γεννήθηκε το 1971 στα Γιαννιτσά.
Πήρε πτυχίο δηµοσιογραφίας και συνεργάστηκε µε ρα-
διοφωνικούς σταθµούς στη Θεσσαλονίκη. Από το 1994 ζει
µόνιµα στην Αθήνα και εργάζεται στον χώρο των εκδό-
σεων. Ήταν αρχισυντάκτης του λογοτεχνικού περιοδικού
Περίπλους (1994-2005) και συνεκδότης και διευθυντής
του περιοδικού για το βιβλίο Index (2006-2011). Από το
2012 διευθύνει το µεγαλύτερο ενηµερωτικό site για το βι-
βλίο και τον πολιτισµό Diastixo.gr.

O
ι Μικρές ιστορίες για αγρίους του
Γάλλου συγγραφέα και παιδαγωγού
Μπερνάρ Φριό, σε σκηνοθεσία της
Μαρίας Σαββίδου επιστρέφουν στο
Μικρό Εθνικό.

Οι ιστορίες του Φριό πηγάζουν από ένα σπάνιο
χάρισµα να θίγει τα πιο σηµαντικά, τα πιο µεγάλα κι
ευαίσθητα ζητήµατα µε τρόπο ανάλαφρο που όµως
δεν στερείται βάθους. Με την τολµηρή και ευαί-
σθητη µατιά τους, µε την ελαφράδα και το χιούµορ
τους πραγµατεύονται θέµατα της καθηµερινής
ζωής, των σχέσεων, των ανακαλύψεων, των µυστι-
κών και των συγκρούσεων της νεανικής µας ηλικίας.
Μια  παράσταση που δίνει πολύχρωµη φωνή σε όσα,
καµιά φορά, µε δυσκολία λέγονται πίσω από τις
κλειστές πόρτες του εφηβικού µας δωµατίου. 

O Μπερνάρ Φριό, εργαζόµενος για πολλά χρό-
νια ως εκπαιδευτικός, µελέτησε τον τρόπο που τα
ίδια τα παιδιά αφηγούνται τις ιστορίες τους. Αυτή
η ιδιαίτερη οπτική, το παιχνίδισµα ανάµεσα στην
πραγµατικότητα και στη φαντασία, ενέπνευσε έµ-
µεσα ή άµεσα και τον δικό του τρόπο γραφής, ενώ,
επίσης, ο συγγραφέας χρησιµοποιεί συχνά ως
πρωτογενές υλικό τις αυθεντικές παιδικές αφηγή-
σεις. O Φριό έχει γράψει και µεταφράσει περισσό-
τερα από 50 βιβλία για νέους αναγνώστες, αλλά και
για ενήλικες. Κείµενά του έχουν µεταφραστεί στα
γερµανικά και στα ιταλικά, ενώ έχουν αποσπάσει
σηµαντικά βραβεία.

Μετάφραση, δραµατουργική επεξερ-
γασία, σκηνοθεσία Μαρία Σαββίδου
Μετάφραση, διασκευή 
Έλσα Ανδριανού
Σκηνικά, κοστούµια Κωνσταντίνος
Ζαµάνης
Κίνηση Φωκάς Ευαγγελινός
Μουσική Nalyssa Green
Φωτισµοί Αλέκος Αναστασίου
Video act & interactive live visuals
Βίκη Μπισµπίκη
Μουσική διδασκαλία Μελίνα 
Παιονίδου
Κοµµώσεις, περούκες Χρόνης 
Τζήµος
Σχεδιασµός µακιγιάζ Olga Faleichyk
Α΄ βοηθός σκηνοθέτη Θεοδώρα Γε-
ωργακοπούλου
Β΄ βοηθός σκηνοθέτη Ανδρέας Λαµ-
πρόπουλος
Βοηθός φωτιστή Χάρης ∆άλλας
∆ιανοµή ρόλων: Πάρης Αλεξανδρό-
πουλος, Αθηνά Μουστάκα, Νίκος Για-
λελής, Αντώνης Γιαννακός, Στάθης
Κόικας, Νάντια Κατσούρα, Νεφέλη
Μαbστράλη, Τζίνη Παπαδοπούλου
Από 15.10.2019 έως 12.01.2020

«Μικρές ιστορίες για αγρίους»
Σύνθεση πάνω σε ιστορίες του Μπερνάρ Φριό

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ - ΣΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ»



Έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας

Απατεώνας “ξάφριζε” ηλικιωµένους

Εκρηκτικός µηχανισµός που είχε το-
ποθετηθεί στην είσοδο πολυκατοικίας στο
Παλαιό Φάληρο εξερράγη τα ξηµερώµατα
της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου. 

Ο εκρηκτικός µηχανισµός ήταν τοπο-
θετηµένος σε πολυκατοικίας της οδού Ικά-

ρων και εξερράγη στη 1:50.
Από την έκρηξη δεν υπήρξαν 

τραυµατίες, αλλά προκλήθηκαν σοβαρές
ζηµιές.

Τα κίνητρα των άγνωστων δραστών
παραµένουν άγνωστα.

Στα χέρια της Ασφάλειας Παπάγου-
Χολαργού έπεσε 36χρονος Έλληνας για
απάτες και κλοπές σε βάρος ηλικιωµένων. 

Ο 36χρονος, κινούµενος µε αυτοκί-
νητο σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
εντόπιζε ηλικιωµένους στο δρόµο στους
οποίους συστήνονταν ως υπάλληλος-συ-
νεργάτης καταστήµατος πώλησης ηλε-
κτρονικών ειδών από το οποίο, συγγενικό
τους πρόσωπο, υποτίθεται είχε παραγγεί-
λει εµπορεύµατα για τα οποία εκκρεµούσε
η παραλαβή και η εξόφληση τους. 

Έτσι, έπειθε τα θύµατα του να µετα-
βούν στο κατάστηµα και τα επιβίβαζε στο
αυτοκίνητο του. Στη διαδροµή τους επι-
δείκνυε το κινητό του τηλέφωνο ως τερ-
µατικό µηχάνηµα πληρωµών (pos), µέσω
του οποίου θα πραγµατοποιούνταν η εξό-

φληση και µε τον τρόπο αυτό αποσπούσε
τις τραπεζικές τους κάρτες και εκµαίευε
τους κωδικούς pin. 

Ακολούθως, µε διάφορα προσχήµατα,
αποβίβαζε τους ηλικιωµένους από το
όχηµα παρακρατώντας τους τις κάρτες 
µε τις οποίες στη συνέχεια προέβαινε σε
αναλήψεις χρηµάτων από Α.Τ.Μ. τραπε-
ζών. 

Εξιχνιάσθηκαν δεκατρείς περιπτώσεις
σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Ν.
Χαλκηδόνα, Χολαργός, Αµπελόκηποι, Μα-
ρούσι, Κηφισιά και Βριλήσσια), ενώ το σύ-
νολο των παθόντων αναγνώρισε
ανεπιφύλακτα τον δράστη. Επισηµαίνεται
ότι ο 36χρονος είχε συλληφθεί και κατά το
παρελθόν για παρόµοια αδικήµατα και
είχε εκτίσει ποινές φυλάκισης.
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ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗΣ;

Έντυπα και ηλεκτρονικά, συµπληρώνοντας τα στοιχεία σας
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Η συνδροµή σου είναι η δύναµη µας

Θύµα απάτης κατήγγειλε
ότι έπεσε γνωστή επιχειρηµα-
τίας, καθώς δύο άνδρες κατά-
φεραν να την ξεγελάσουν και
να αρπάξουν έναν πίνακα του
Πικάσο που ήταν µέρος της
προσωπικής της συλλογής.

Σύµφωνα µε την καταγγελία
οι δύο άνδρες -ένας Έλληνας
και ένας Ρουµάνος- έπεισαν τη
γνωστή επιχειρηµατία, που
µένει στο κέντρο της Αθήνας, ότι µπορούν
να µεσολαβήσουν ώστε να βρουν αγορα-
στή για τον πανάκριβο πίνακα του γνω-
στού ζωγράφου.

Η επιχειρηµατίας δέχτηκε να τους πα-
ραδώσει τον πίνακα, ωστόσο καθώς περ-
νούσαν οι µέρες κατάλαβε πως οι
«µεσάζοντες» και ο πανάκριβος πίνακας
είχαν εξαφανιστεί. Η γυναίκα πήγε στο
αστυνοµικό τµήµα Συντάγµατος και κα-
τήγγειλε την υπόθεση απάτης, µε τους
αστυνοµικούς να αναζητούν τους δύο άν-
δρες, που κατηγορούνται για υπεξαίρεση
πίνακα. Όπως αναφέρουν οι πληρεξούσιοι
δικηγόροι της επιχειρηµατία, Αλέξανδρος 
Λυκουρέζος και Αλέξανδρος Ανδρουτσό-
πουλος, η εντολέας τους , ιδιοκτήτρια
ενός πίνακα ζωγραφικής, διαστάσεων πε-
ρίπου 40Χ30 εκατοστών, που φέρει την
υπογραφή “Picasso”, «εµπιστεύτηκε σε
δύο πρόσωπα που εµφανίζονται να έχουν

γνωριµίες και επαφές στον χώρο
της αγοράς έργων τέχνης, την εν-
τολή να διερευνηθεί η αυθεντικό-
τητα και η αξία του έργου και να
αναζητηθούν αξιόπιστες και οικο-
νοµικά ενδιαφέρουσες προσφο-
ρές για την πώλησή του.
Μάλιστα, στον ένα εξ αυτών είχε
δις στο παρελθόν αναθέσει την
αναζήτηση αγοραστή εκ µέρους
της, οπότε και κατόπιν άκαρπων

προσπαθειών του, ο πίνακας είχε επι-
στραφεί στην ιδιοκτήτρια».

Σύµφωνα µε τους δικηγόρους, «δυ-
στυχώς, αυτή τη φορά, οι δύο µεσάζοντες
παρακρατούν τον πίνακα επί διάστηµα
πλέον των 7 µηνών, δίνοντας αόριστες
πληροφορίες στην ιδιοκτήτριά του και κω-
λυσιεργώντας, ενώ µάλιστα την είχαν πλη-
ροφορήσει για σηµαντικό αγοραστικό
ενδιαφέρον µε τιµή προσφοράς 200.000 –
300.000€, υποσχόµενοι την άµεση εί-
σπραξη προκαταβολής. Βέβαια, η εντο-
λέας µας δεν έλαβε ούτε προκαταβολή,
ούτε άλλη πληροφόρηση».

«Οι δύο µεσάζοντες πλέον έχουν εξα-
φανιστεί µαζί µε τον πίνακα», όπως ανα-
φέρουν οι δικηγόροι της γυναίκας και «οι
αρµόδιες Εισαγγελικές και Αστυνοµικές
αρχές έχουν αναλάβει τον εντοπισµό των
εµπλεκοµένων, την απόδοση ευθυνών και
βέβαια την ανεύρεση του πίνακα».

Απάτη µε θύµα γνωστή επιχειρηµατία:

Της έκλεψαν πίνακα του Πικάσο

Συνελήφθησαν έπειτα από αναζητή-
σεις, το βράδυ της 12η Οκτωβρίου στο
Χα>δάρι, από αστυνοµικούς του Τµήµατος
Εγκληµάτων κατά Ιδιοκτησίας της ∆ιεύ-
θυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 53χρο-
νος Έλληνας και ένας 49χρονος
αλλοδαπός, οι οποίοι νωρίτερα είχαν απο-
πειραθεί να διαπράξουν ληστεία σε πολυ-
κατάστηµα στον Άλιµο. 

Η σύλληψη των δραστών ήταν αποτέ-
λεσµα πολύµηνων ερευνών του Τµήµατος
Εγκληµάτων κατά Ιδιοκτησίας, για την
ταυτοποίηση των δραστών ενόπλων λη-
στειών σε διάφορα καταστήµατα της Αττι-
κής. 

Πιο αναλυτικά, οι αστυνοµικοί αναζη-
τούσαν τους δράστες ένοπλων ληστειών,
οι οποίες διαπράχθηκαν κατά το χρονικό
διάστηµα από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο
του 2018 σε διάφορα καταστήµατα στην
Αττική. 

Από την αξιοποίηση όλων των προ-
ανακριτικών δεδοµένων προέκυψε ότι οι
εµπλεκόµενοι σε όλες τις περιπτώσεις
είναι τα ίδια άτοµα, τα οποία κατά τη διά-
πραξη των ληστειών χρησιµοποιούσαν
διάφορα είδη µεταµφίεσης (περούκα,
µύτη σιλικόνης, καπέλα τζόκε>) για την
απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους και
για την διαφυγή τους χρησιµοποιούσαν
κλεµµένες µοτοσυκλέτες.

Στο αυτοκίνητο που χρησιµοποιούσαν
καθώς και από τις κατ’ οίκον έρευνες, βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν:

• Πιστόλι και πιστόλι-ρέπλικα
• Πλήθος φυσιγγίων

• ∆ιάφορα είδη µεταµφίεσης (πε-
ρούκα, µύτη σιλικόνης)

• ∆ιάφορα είδη ένδυσης (ρούχα, κα-
πέλα, γυαλιά ηλίου, γάντια)

• Στολή αστυνοµικού
• Σφυράκι θραύσης τζαµιών
• Κράνος µηχανής
• Κινητά τηλέφωνα
• Το χρηµατικό ποσό των -150- ευρώ 
Επίσης, µετά από αναζητήσεις βρέ-

θηκε και κατασχέθηκε στον Άλιµο µία
κλεµµένη µοτοσυκλέτα, ως µέσο διάπρα-
ξης των ληστειών. 

Μέχρι στιγµής, έχουν εξιχνιασθεί από
τον Απρίλιο του 2018, επτά ληστείες και
τρείς σε απόπειρα σε ταχυδροµικά κατα-
στήµατα, φαρµακεία, σούπερ µάρκετ, πο-
λυκαταστήµατα, Τραπεζικό κατάστηµα, σε
διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ
ακόµη εξιχνιάσθηκαν και δύο κλοπές µο-
τοσυκλετών. 

Σηµειώνεται ότι ο 49χρονος αλλοδα-
πός είναι δραπέτης των Φυλακών από τις
οποίες είχε λάβει τριήµερη άδεια την
οποία παραβίασε, ενώ σε βάρος του εκ-
κρεµούσαν ένταλµα σύλληψης για λη-
στεία και καταδικαστική απόφαση για
παράνοµη οπλοφορία. 

Περαιτέρω, και οι δυο δράστες έχουν
απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος 
αδικηµάτων και έχουν εκτίσει ποινές φυ-
λάκισης. 

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ.
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο
οποίος τους παρέπεµψε σε Τακτικό Ανα-
κριτή.

∆ραπέτης φυλακών ντυνόταν αστυνοµικός

και έκανε ένοπλες ληστείες

Γράφει ο
Γιάννης

Αρβανίτης



Σελίδα 16 Ο Παλμός της Γλυφάδας | Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019

Ô Πλάτη γυρνάει ο Ερντογάν 

στην απαίτηση των ΗΠΑ 

για εκεχειρία στη Βόρεια Συρία

Ï ÈÅÌÁ

Της Νάνσυ Φαναρά

Τις αµερικανικές αξιώσεις για κήρυξη εκεχειρίας
στη βόρεια Συρία απέρριψε ο πρόεδρος της Τουρκίας
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έξι ηµέρες αφότου οι τουρ-
κικές ένοπλες δυνάµεις ξεκίνησαν την επιχείρηση
εναντίον των Κούρδων πολιτοφυλάκων.

«Μας λένε “κηρύξτε εκεχειρία”. ∆ε θα µπορούσαµε
να κηρύξουµε κατάπαυση του πυρός», όσο η Τουρκία
δεν έχει επιτύχει τους σκοπούς της, να απωθήσει «την
τροµοκρατική οργάνωση» είπε ο Τούρκος πρόεδρος
στους δηµοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αερο-
σκάφος µε το οποίο επέστρεφε από το Αζερµπα>τζάν.

«Μας ασκούν πιέσεις για να σταµατήσουµε την επι-
χείρηση. Έχουµε σαφή στόχο. ∆εν ανησυχούµε για τις
κυρώσεις» πρόσθεσε.

Υποστήριξε παράλληλα πως το γεγονός ότι οι δυ-
νάµεις της ∆αµασκού µπήκαν στη Μάνµπιτζ δεν θα είναι
«πολύ αρνητική» εξέλιξη για την Άγκυρα, αν συνεπάγε-
ται πως θα αποµακρυνθούν από την περιοχή αυτή οι
Κούρδοι µαχητές της Συρίας

Στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε µε
τον Ερντογάν ο Αµερικανός πρόεδρος κάλεσε τον
Τούρκο οµόλογό του για προχωρήσει σε άµεσο τερµα-
τισµό των επιχειρήσεων στη Συρία. Ο Αµερικανός αντι-
πρόεδρος, Μάικ Πενς και ο υπουργός Εξωτερικών,
Μάικ Ποµπέο, αναχωρούν για την Άγκυρα προκειµένου
να διαπραγµατευτούν τον τερµατισµό των στρατιωτι-
κών επιχειρήσεων.

∆υνάµεις του καθεστώτος του Άσαντ άρχισαν να
αναπτύσσονται σε ορισµένους τοµείς στη βόρεια Συρία
που παρέµεναν εκτός του ελέγχου τους τα τελευταία
χρόνια, κατόπιν µιας συµφωνίας µε τις de facto κουρδι-
κές αρχές.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλού-
µενο το ρωσικό υπουργείο Άµυνας, µετέδωσε αργό-
τερα ότι τα κυβερνητικά στρατεύµατα της Συρίας
έθεσαν υπό τον έλεγχό τους περιοχή έκτασης 1.000 τε-
τραγωνικών χιλιοµέτρων στην περιοχή της Μάνµπιτζ,
συµπεριλαµβανοµένου του στρατιωτικού Τάµπκα.

Επιπλέον, Αµερικανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κα-
τηγορίες σε βάρος της τουρκικής τράπεζας Halkbank
για την εµπλοκή της σε «κύκλωµα» που επέτρεψε στο
Ιράν να παρακάµπτει τις αµερικανικές κυρώσεις. Τούρ-
κος διπλωµάτης στην Ουάσιγκτον χαρακτήρισε την κί-
νηση αυτή της εισαγγελίας άλλο ένα βήµα που δεν θα
συµβάλλει στη βελτίωση των διµερών σχέσεων. Οι κυ-
βερνήσεις των ΗΠΑ και της Τουρκίας διεξάγουν συνο-
µιλίες για την υπόθεση της Χάλκµπανκ για πάνω από
έναν χρόνο.

12.10.2019
� Οκτάχρονος ψάρεψε
καρχαρία-τίγρη 314 κιλών

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
µέρα πέρασαν ένας πιτσιρι-
κάς και ο πατέρας του που εί-
χαν βγει για ψάρεµα στην Αυ-
στραλία, αν κρίνουµε από την
ψαριά που έβγαλε ο 8χρονος.
Ο Jonathan Millauro και ο γιος
του, Jayden, εντόπισαν τον
καρχαρία στα νερά νότια του
ΣύδνεW, ανοικτά των ακτών
της Νέας Νότιας Ουαλίας.
Τότε έγινε µία µάχη µεταξύ
του πιτσιρικά που ζυγίζει µό-
λις 40 κιλά µε τον καρχαρία τί-
γρη που ζύγιζε… 314.
Όπως ανέφερε ο πατέρας
στο CNN, «µε το που εντοπί-
σαµε τον καρχαρία κοντά στο
σκάφος µας, η αδρεναλίνη
έφτασε στα ύψη». O µικρός
κατάφερε να τον τραβήξει µε
µία πετονιά 15 κιλών, ενώ
ένας από τους υπόλοιπους
άνδρες που βρισκόταν πάνω
στη βάρκα, κρατούσε µόνο
τον ιµάντα.
Όλοι γνώριζαν ότι είχαν µία
τεράστια λεία στο σκάφος
τους αλλά δεν συνειδητοποί-
ησαν ότι µάλλον θα κατέγρα-
φαν ρεκόρ. Το ρεκόρ αλίευ-
σης για τις µικρότερες
ηλικιακές κατηγορίες κατέχει
ο Ian Hissey, ο οποίος το 1997
έπιασε έναν καρχαρία τίγρη
312 κιλών. Τώρα, ο µικρός
Jayden φαίνεται πως τον «εκ-
θρόνισε». Να αναφέρουµε
εδώ ότι ο καρχαρίας τίγρης
δεν είναι προστατευόµενο εί-
δος στην Αυστραλία.

13.10.2019 
� Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι
ανακάλυψαν 20 άθικτες σαρ-
κοφάγους

Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι ανακά-
λυψαν στο Λούξορ στη δυτική
όχθη του Νείλου τάφο µε 20
ξύλινες και διαφορετικών
χρωµάτων άριστα διατηρηµέ-
νες σαρκοφάγους, αναφέρε-
ται σε ανακοίνωση του υπουρ-
γείου µνηµείων της
αρχαιότητας της Αιγύπτου,
όπως αναφέρει το Αθηνα>κό
Πρακτορείο Ειδήσεων.
Στην ίδια ανακοίνωση επιση-
µαίνεται ότι πρόκειται για το
µεγαλύτερο εύρηµα των τε-
λευταίων ετών. Σύµφωνα µε
το αρµόδιο υπουργείο, οι
σαρκοφάγοι δεν έχουν ακόµη
ανοιχτεί. «Βρέθηκαν στην ίδια
ακριβώς θέση στην οποία τις
είχαν αφήσει οι αρχαίοι Αιγύ-
πτιοι» αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση, στην οποία επιση-
µαίνεται ότι πρόκειται για
ταφή σε δύο επίπεδα.
Οι αιγυπτιακές αρχές υπό-
σχονται ότι θα ανακοινώσουν
λεπτοµέρειες για τα νέα ευ-
ρήµατα κατά την διάρκεια συ-
νέντευξης τύπου στο Λούξορ
το ερχόµενο Σάββατο.

13.10.2019
� Τραγικό τέλος για
24χρονη σε λούνα παρκ 

Ένα τραγικό συµβάν εκτυλίχ-
θηκε σε λούνα παρκ στην
πόλη Σεν Ετιέν της Γαλλίας.
Μία 24χρονη έχασε τη ζωή
της και µια ακόµη, 20 ετών,
τραυµατίστηκε όταν η αι-
ωρούµενη καρέκλα καρουζέλ
στην οποία κάθονταν έσπασε.
Στο σηµείο έφθασε αµέσως
σωστικό συνεργείο, το οποίο
ανέσυρε νεκρή την 24χρονη,
η οποία έπεσε από ύψος άνω
των 10 µέτρων. Η 20χρονη κο-
πέλα µεταφέρθηκε µε τραύ-
µατα στο νοσοκοµείο, όπου
παραµένει, µε βαριά τραύ-
µατα σύµφωνα µε τον Ιnde-
pendent. Η αστυνοµία δή-
λωσε ότι τέσσερα άτοµα, οι
ιδιοκτήτες και οι χειριστές του
περιστρεφόµενου καρουζέλ,
τέθηκαν υπό κράτηση µετά το
περιστατικό. Μάρτυρες ανέ-
φεραν πως είχε ισχυρό άνεµο
την ώρα του ατυχήµατος.

14.10.2019
� Γέµισε ΑΤΜ που βγά-
ζουν… σολοµό η Σιγκαπούρη 

Στη Σιγκαπούρη ο σολοµός
που βγάζουν τα ΑΤΜ είναι η
νέα µόδα που ξεκίνησε τον
περασµένο Ιανουάριο στο
mall Wisteria και έκτοτε τα αυ-
τόµατα µηχανήµατα φύτρω-
σαν σε διάφορα σηµεία της
νησιωτικής χώρα. Τα ΑΤΜ δί-
νουν φιλέτα κατεψυγµένου
σολοµού από τα νορβηγικά
φιορδ, βάρους 200 γραµµα-
ρίων το καθένα. Η πατρότητα
της ιδέας ανήκει στον ιδρυτή
και διευθύνοντα σύµβουλο
της Norwegian Salmon Pte
Ltd Μανίς Κούµαρ, o οποίος
θέλησε να κάνει τον αγαπη-
µένο του σολοµό προσιτό, οι-
κονοµικά, σε όλους.
Ο Κούµαρ έκοψε το κόστος
βιτρινών, προσωπικού και δια-
νοµέων και πωλεί φτηνά. Σε
θερµοκρασία -20 βαθµών Κελ-
σίου στο εσωτερικό του ATM,
τα φιλέτα διατηρούνται για
δύο ολόκληρα χρόνια. Αν και,
όπως δείχνουν οι έως τα σή-
µερα πωλήσεις, δεν χρειάζε-
ται να περιµένουν πολύ για να
φτάσουν στο πιάτο του κατα-
ναλωτή.Ο «πατέρας» της
ιδέας επέλεξε τη Σιγκαπούρη
καθώς εκεί πωλούνται άπειρα
αγαθά µέσω αυτόµατων µη-
χανών (από παγωτά µέχρι και
αυτοκίνητα πολυτελείας).
Πλέον ο σολοµός διατίθεται
από ATM σε 61 τοποθεσίες.
«Υπήρξαν περιπτώσεις που οι
πελάτες αγόραζαν σολοµό τις
µεταµεσονύκτιες ώρες» είπε
ο Κούµαρ.

15.10.2019 
� Επίθεση µε παγιδευµένο
αυτοκίνητο στο Αφγανιστάν 
∆ύο αστυνοµικοί σκοτώθηκαν
στο Αφγανιστάν και 26 πολί-
τες τραυµατίστηκαν, ανάµεσά
τους και 20 µαθητές σχο-
λείου, σε επίθεση µε παγιδευ-
µένο µε εκρηκτικά φορτηγό
στην ανατολική επαρχία Λαγκ-
µάν, όπως ανακοίνωσε ο εκ-
πρόσωπος του κυβερνήτη.

Προς το παρόν καµία οργά-
νωση δεν έχει αναλάβει την
ευθύνη για την επίθεση, η
οποία είχε στόχο το γενικό
αρχηγείο της αστυνοµίας της
περιοχής Άλι Σιν, σύµφωνα µε
τον Ασαντουλάχ Νταουλατζάι.
Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή
που κατέστρεψε ένα τµήµα
σχολείου, µε τους µαθητές να
τραυµατίζονται από σπα-
σµένα γυαλιά.

Οι ανατολικές επαρχίες του
Αφγανιστάν γίνονται συχνά
στόχος επιθέσεων από τους
Ταλιµπάν, οι οποίοι έχουν
στόχο τις δυνάµεις ασφα-
λείας. Τους τελευταίους µή-
νες τα βίαια επεισόδια επικεν-
τρώθηκαν γύρω από τις
προεδρικές εκλογές.

16.10.2019 
� ∆ύο αδέρφια πυροβόλη-
σαν πατέρα µπροστά στα 4
παιδιά του

∆ύο αδέλφια κατηγορούνται
ότι πυροβόλησαν έναν άνδρα
µπροστά στα 4 παιδιά του σε
έναν άγριο καυγά σε δρόµο
του Μιζούρι των ΗΠΑ.
Όπως αναφέρει η New York
Post, ο 27χρονος Nicholas
Marino κατηγορείται για επί-
θεση πρώτου βαθµού και ένο-
πλη εγκληµατική ενέργεια. Ο
24χρονος αδελφός του
Joseph Marino κατηγορείται
για παράνοµη χρήση όπλου.
Ο Joseph οδηγούσε στην
επαρχία St. Louis τη ∆ευτέρα
µε συνοδηγό τον αδελφό του
όταν ενεπλάκησαν σε µία ορ-
γισµένη διένεξη στον δρόµο
µε έναν άλλον άνδρα, ονόµατι
Scott Thomas.
Είδαν τον 46χρονο Thomas να
σταµατά και να κάνει στην
άκρη το αυτοκίνητό του και
στη συνέχεια να σηµειώνει
την πινακίδα του οχήµατός
τους, προτρέποντάς τους να
σταµατήσουν. Ο Joseph
Marino φέρεται να σηµάδεψε
µε όπλο τον Thomas ενώ ο
Nicholas φέρεται να βγήκε
από το αυτοκίνητο και να πυ-
ροβόλησε 3 φορές εναντίον
του, τραυµατίζοντάς τον στο
στήθος και τα πλευρά.
Ο Thomas µεταφέρθηκε στο
νοσοκοµείο µε τραύµατα που
δεν απειλούσαν τη ζωή του. Ο
άνδρας ήταν µαζί µε τα παιδιά
του, ηλικίας 11, 9, 6 και 3
ετών, τα οποία επέβαιναν στο
αυτοκίνητο και δεν τραυµατί-
στηκαν.
Τα δύο αδέλφια που πραγµα-
τοποίησαν την επίθεση στα-
µάτησαν αστυνοµικοί, όταν
λίγο µετά το περιστατικό χρη-
σιµοποίησαν τη Λωρίδα Έκτα-
κτης Ανάγκης για να αποφύ-
γουν την κίνηση.
Σύµφωνα µε τα αρχεία του δι-
καστηρίου, ο Nicholas Marino
παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε
τον Thomas.

16.10.2019 
� Στη φυλακή ο αδελφός
του Ιρανού προέδρου. Κατα-
δικάστηκε για διαφθορά

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο
αδελφός του Ιρανού προ-
έδρου Χασάν Ροχανί Χοσε�ν
Φερε>ντούν, προκειµένου να
εκτίσει την ποινή του.
Ο Φερε>ντούν παραδόθηκε
στο γραφείο του γενικού ει-
σαγγελέα, από όπου «οδηγή-
θηκε στη φυλακή Εβίν», σύµ-
φωνα µε τον δικηγόρο του.
Αδελφός και ειδικός σύµβου-
λος του προέδρου Ροχανί, ο
Φερε>ντούν συνελήφθη τον
Ιούλιο του 2017 αφού το
όνοµά του ενεπλάκη σε διά-
φορες υποθέσεις διαφθοράς,
όπως υπενθυµίζει το ΑΜΠΕ.
Του απαγγέλθηκαν κατηγο-
ρίες «για οικονοµικά εγκλή-
µατα», όµως αφέθηκε ελεύ-
θερος µία ηµέρα αργότερα,
αφού κατέβαλε εγγύηση
ύψους 8,4 εκατοµµυρίων
ευρώ, σύµφωνα µε πολλά
µέσα ενηµέρωσης.
Η δίκη του ξεκίνησε τον Φε-
βρουάριο και η δικαστική
αρχή ανακοίνωσε την 1η
Οκτωβρίου ότι ο Φερε>ντούν
καταδικάστηκε σε δεύτερο
βαθµό σε πέντε χρόνια φυλά-
κιση, να καταβάλει πρόστιµο,
το ύψος του οποίου δεν έχει
γίνει γνωστό, αλλά και να επι-
στρέψει «τις δωροδοκίες» που
κατηγορείται ότι έχει λάβει.

17.10.2019 
� Ισχυρός σεισµός 6,4 Ρί-
χτερ «χτύπησε» τις Φιλιππί-
νες

Ισχυρός σεισµός µεγέθους
6,4 βαθµών έπληξε σ τo νησί
Μιντανάο στις νότιες Φιλιππί-
νες, προκαλώντας τον θάνατο
ενός παιδιού, τον τραυµατι-
σµό τουλάχιστον 20 ανθρώ-
πων, καταρρεύσεις κτιρίων,
διακοπές ηλεκτρικού ρεύµα-
τος και πανικό στους κατοί-
κους.Ο σεισµός, που είχε βά-
θος 14 χλµ. και επίκεντρο
σχεδόν 7,7 χλµ από την πόλη
Κολούµπο, σηµειώθηκε στις
19.37 τοπική ώρα (14.37 ώρα
Ελλάδας). Ακολούθησαν δύο
µετασεισµοί, σύµφωνα µε το
Αµερικανικό Γεωφυσικό Ινστι-
τούτο (USGS). Οι κάτοικοι πα-
νικόβλητοι αποµακρύνθηκαν
από τις εστίες τους και από
κτίρια. Μεγάλη πυρκαγιά ξέ-
σπασε σε εµπορικό κέντρο
της πόλης Τζένεραλ Σάντος
λίγο µετά τον σεισµό, σύµ-
φωνα µε την τοπική τηλεό-
ραση. Οι φλόγες τύλιξαν τους
τρεις ορόφους του κτιρίου,
δεν είναι γνωστό αν όλοι οι
άνθρωποι που βρίσκονταν
εκεί κατάφεραν να αποµα-
κρυνθούν έγκαιρα. Το παιδί
έχασε τη ζωή του όταν κατα-
πλακώθηκε από τοίχο σπιτιού
που κατάρρευσε στην πόλη
Ντατού Παγκλάς και πέθανε
στο νοσοκοµείο. Τέσσερις κά-
τοικοι της γειτονικής πόλης
Τουλουνάν τραυµατίστηκαν
όταν τουλάχιστον δύο σπίτια
κατέρρευσαν, σύµφωνα µε τις
τοπικές αρχές.
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ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ - 
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 

"Ο ΥΜΗΤΤΟΣ"

Τριήμερη Εκδρομή
στα Ζαγοροχώρια

Ο
Ορειβατικός, Φυσιολατρικός, Πολιτιστικός
Σύλλογος Γλυφάδας «Ο Υµηττός» διοργανώ-
νει τριήµερη εκδροµή στις 2 – 3 – 4 Νοεµβρίου
2019, µε προορισµό ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΜΟΝΟ∆ΕΝ-

∆ΡΙ, ΒΟ�∆ΟΜΑΤΗ, ΠΑΠΙΓΚΟ, ΚΑΛΠΑΚΙ, ΜΟΥΣΕΙΟ
ΒΡΕΛΛΗ.

1η Ηµέρα: Αναχώρηση από το γραφείο του Συλλό-
γου στις 07:00 π.µ., ολιγόλεπτη στάση στην ΑΚΡΑΤΑ για
καφέ, περνάµε τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου και µετά από
πανέµορφη διαδροµή, θα κάνουµε στάση στη γραφική
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ. Στα ιστορικά ΙΩΑΝΝΙΝΑ θα φτάσουµε το µε-
σηµέρι, θα επισκεφτούµε για περιήγηση και φαγητό το
γραφικό νησάκι της κυρά Φροσύνης. Το απόγευµα εγκα-
τάσταση στο ξενοδοχείο «ΑΛΕΞΙΟΣ» και ελεύθερος χρό-
νος.

2η Ηµέρα: Μετά από το πρωινό, θα δούµε από ψηλά
το µοναδικό φαράγγι του ΒΙΚΟΥ, θα περιηγηθούµε τα
ονοµαστά ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ και θα επισκεφτούµε το πολε-
µικό µουσείο ΚΑΛΠΑΚΙ.

3η Ηµέρα: Μετά από το πρωινό θα επισκεφτούµε το
µουσείο κέρινων οµοιωµάτων «ΒΡΕΛΛΗ», γεύµα στο ΜΕ-
ΣΟΛΟΓΓΙ, και µε ενδιάµεσες στάσεις για καφέ, θα επι-
στρέψουµε στη Γλυφάδα.

Οι εγγραφές αρχίζουν την ∆ευτέρα 21 Οκτωβρίου
2019, στο γραφείο του Συλλόγου ώρες 10:00 – 12:00
(∆ευτέρα – Παρασκευή).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2109640740, ώρες
10:00 – 12:00 (∆ευτέρα – Παρασκευή) και 6973857285

κ. Βραχνός Αναστάσιος.
www.sillogosimittos.wordpress.com
email:imittos.orivatikos@gmail.com

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο
ι συνθήκες της καθηµερι-
νότητας πολλές φορές δη-
µιουργούν άγχος εκ των
πραγµάτων σε όλους µας,
ανεξαρτήτως ηλικίας. Είτε

είναι ο/η σύζυγος που δεν µας καταλα-
βαίνει, οι οικονοµικές υποχρεώσεις µας,
οι οικογενειακές ανάγκες οι δικές µας
και των παιδιών µας, η δουλειά µας, η
πίεση από τις καθηµερινές εργασίες στο
σπίτι, οι δύσκολοι φίλοι και οι γείτονες
µας, οι παθήσεις που έχουν εµφανιστεί
µε τα χρόνια, από αυτά  και από τόσα
άλλα, µπορεί κάποια στιγµή να νιώθουµε
πίεση και να µην µπορούµε να διαχειρι-
ζόµαστε την ηµέρα µας. Όµως, υπάρχει
το άγχος και από τα έκτακτα σηµαντικά
περιστατικά της ζωής µας, όπως η απώ-
λεια ενός µέλους της οικογένειας µας,
µια αρρώστια ή ένα οικογενειακό θέµα.
Όλα αυτά τα γεγονότα δεν έχουν την
αποδοχή µας και καταλήγουν να δοκι-
µάζουν τις αντοχές µας. Επιδρούν αρ-
νητικά στην αισθηµατική µας ζωή και
επηρεάζουν τον κάθε άνθρωπο ξεχωρι-
στά.

Με τη πολύτιµη βοήθεια και στήριξη
της κ. Ελένης Αιφαντή, Σύµβουλο Προ-
σωπικής & Επαγγελµατικής Ανάπτυξης
θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους θέλουν,
να συµµετάσχουν σε ένα νέο κύκλο σε-
µιναρίων, που σκοπό θα έχουν την ενί-

σχυση του εαυτού µας και τη διαχείριση
της καθηµερινότητας και των αρνητικών
καταστάσεων στη ζωή µας.
Με αυτή την σκέψη και τη διάθεση για
την βοήθεια των κατοίκων στον δήµο Ελ-
ληνικού Αργυρούπολης καλείστε κάθε
δεύτερη Τετάρτη στον χώρο των

Κ.Α.Π.Η. του δήµου πρωινές ώρες από
10:00 έως 13:00 (για τυχόν αλλαγές
µετά από συνεννόηση σε κάθε χώρο) να
κάνετε ένα µικρό βήµα για την βελτίωση
της καθηµερινότητας. Μέσω του σεµι-
ναρίου θα γίνει προσπάθεια να ενισχυ-
θεί η αυτοπεποίθηση και η
αυτοεκτίµηση µας, να απελευθερω-
θούµε από όλα όσα µας περιορίζουν και
µας αναγκάζουν να µην µπορούµε να
αντιµετωπίσουµε τους φόβους µας, να
µην επιλέγουµε την σωστή απόφαση και
να µην αξιοποιούµε τον χρόνο µας στο
να ζούµε καλύτερα.

Το σεµινάριο ξεκίνησε στις 9 Οκτω-
βρίου 2019 και θα γίνεται ενδεικτικά ως
εξής: 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
10:00-11:00 Α Κ.Α.Π.Η (ΑΛΕΞΙΟΥΠΟ-
ΛΕΩΣ 27, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 210-
9920246)
11:30-12:30 Β Κ.Α.Π.Η (Λ. ΙΑΣΩΝΙ∆ΟΥ
35, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 210-9614324)

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
10:00-11:00 Γ Κ.Α.Π.Η (Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ-

ΝΗΣ 602 & ΙΜΕΡΑΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ,
2132019206)
11:30-12:30 ∆ Κ.Α.Π.Η (ΟΛΥΜΠΙΑΣ 40-
42, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 210992958)

Τα σεµινάρια απευθύνονται σε όλους
τους κατοίκους ανεξαρτήτου ηλικίας και
η συµµετοχή είναι ελεύθερη.

Σεμινάρια Διαχείρισης 
της Καθημερινότητας και Αυτοβελτίωσης 

 Στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης...

Η διάρκεια της έκθεσης είναι από τις 18 Οκτωβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου το βράδυ
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Α΄ Κατηγορία 
1ος Όµιλος

4η Αγωνιστική

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - 
ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0-0

Ακόµη ένα σηµαντικό βαθµό στην προσπάθεια που κάνει για να ξε-
φύγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από την επικίνδυνη ζώνη πήρε
ο Γ.Σ. Αργυρούπολης που έµεινε στο 0-0 µε τον αξιόµαχο Κένταυρο
Βριλησσίων που προέρχονται από τα 120‘ από το µατς Κυπέλλου
µεσοβδόµαδα κόντρα στον ΓΣ. Ηλιούπολης.
Στο 35‘ ο Γκρεβτσίδης έχασε πέναλτι στέλνοντας τη µπάλα άουτ,
ενώ στο 80‘ οι γηπεδούχοι έµειναν µε παίκτη λιγότερο στο γήπεδο
λόγω αποβολής του Κουλιούρη µε δεύτερη κίτρινη.
Στο 85‘ οι γηπεδούχοι έχασαν µεγάλη ευκαιρία όταν το σουτ του
Σπύρου Πιπερά κατέληξε στο δοκάρι.
∆ιαιτητές: Χριστοδούλου, Μπάγιας-Μπαρδάς
ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Γιάννης Λεβέντης): Ευαγγέλου, Χιόνης, Κα-
κούτης (85‘ Σφακιανάκης), Γεωργάκας, Παπαθανασίου (69’ Αργύ-
ρης), Νταλταρής, Μαργαρίτης, Υφαντής, Σταθακόπουλος (78‘
Κουντουριώτης), Γκρεβτσίδης, ∆ρακοντίδης.

ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ 1-0

∆εν σταµατάει πουθενά ο φετινός Χαραυγιακός που δείχνει έτοι-
µος να επιστρέψει στις µεγάλες κατηγορίες.
Το συγκρότηµα του Λουκά Ρόπα επικράτησε µε γκολ του Κασσια-
νού στο 49‘ µε 1-0 του Ήφαιστου Περιστερίου και παρέµεινε στην
κορυφή του 1ου οµίλου.
∆ιαιτητές: Κ. Μπα>ρακτάρης, Μαλανδράκης-Γκα>τατζής
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ (Λουκάς Ρόπας): Ε. Βακερλής, Μαραγκουδάκης,
Παρασκευόπουλος, Γιαννής, Π. Βακερλής, Γιαννόπουλος, Κασσια-
νός (90‘ Στάθης), Κόντης, Πλούµης (88‘ Βλάχας), Οκσίσογλου (80‘
Κουλουριώτης), Μουσαζάντε (46‘ Σακελλαρίου)

Επόµενη 5η Αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ – ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 

(Γήπεδο: ΙΛΙΟΥ-20/10/19-16:00)
ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

(Γήπεδο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄-20/10/19-16:00)

2ος Όµιλος
4η Αγωνιστική

ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΤΡΑΧΩΝΕΣ  1-2

Το απόλυτο των νικών διατήρησαν οι Τράχωνες που πέρασαν και
από την έδρα του Καµατερού µε 1-2 και παρέµειναν στην κορυφή
του πρωταθλήµατος. Οι φιλοξενούµενοι προηγήθηκαν µόλις στο
10ο λεπτό µε τον ∆ηµογιάννη, όµως το Καµατερό είχε αντίδραση
και κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση µε τον Τσαγκάρη στο 49’.
Ο Γιαννόπουλος όµως, είχε διαφορετική άποψη και µε δικό του
γκολ στο 73’, χάρισε τη νίκη στους Τράχωνες!
ΤΡΑΧΩΝΕΣ: Παπαδόπουλος, Σπανουδάκης (62’ Προµπονάς), ∆άρ-
ρας (55’ Κολοβός), Ακριτίδης, Μπουγιούκος, Τσακύρης (90’ Τρου-
πάκης), Παπατζήµας, Μανωλιάδης, Γιαννόπουλος (75’ Πα>σιος),
∆ηµογιάννης, Βουρλούµης.

ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ∆ΙΑΝΑ  0-2
Η ∆ΙΑΝΑ Ηλιούπολης κέρδισε µε 0-2 τον συµπολίτη Φωστήρα και
συνέχισε µε το απόλυτο στο πρωτάθληµα. Η οµάδα του Τσαµό-
πουλου βρήκε σκορ από τον Καλλέργη στο 18ο µε πέναλτι και στο
57ο λεπτό, σε µια αναµέτρηση, που δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυ-
σκολίες.
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: Καυκιάς, Καλτσής, Παπαευθυµίου,
Εστυλιανίδης, Τσαπικούνης, Κυριακόπουλος, Τριανταφυλλάκης (46’
Βενέτι), Λιάπας, Ν. Ασωνίτης, Καραγιάννης (70’ Μερτζανίδης), Μί-
ζιος (46’ Ζώης).
∆ΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: Κόρρας, Π. ∆άρρας, Ζιώβας (75’ Χ. Μπαλα-
φούτης), ∆. ∆άρρας, Μπαλογιάννης (85’ Νίκολι), Καλουδιώτης (61’
Αναστασίου), Καλλέργης, Μπαρδάκης, Κετσετζόγλου, Φάρος (82’
Μπουραζάς), Καζάκος.

ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΠΑΠΑΓΟΣ 0-0
Σε ένα µατς όπου τόσο τα Σούρµενα όσο και ο Παπάγος έδειξαν µε-
γάλη θέληση, οι δυο οµάδες έµειναν στο 0-0 και καλούνται να ανα-
ζητούν σε άλλο παιχνίδι τους βαθµούς που χάθηκαν.
∆ιαιτητές: Κωσταγιάννης, Μητροφάνης-Αθανασίου.
ΣΟΥΡΜΕΝΑ: Σκυριώτης, Χριστόπουλος, Μαρινάκης (80’ Γιαννό-
πουλος), Κουµπαρούλης, Γιαννουλάκης, Σέργας, Φωστέρης, Χέλ-
µης, Κώτσι (6’ Αδαµόπουλος), Φαµπίνιο (85’ Μακρυγιάννης),
Παπαδάκης (46’ ∆ουγένης).

ΡΟΥΦ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1-0
Το πρώτο ντέρµπι της χρονιάς στον 2ο όµιλο ανήκει στο Ρουφ. Η
«Αούστρια» πήρε µεγάλη και σπουδαία νίκη ταυτόχρονα αφού επι-
κράτησε µε 1-0 της Ηλιούπολης.
Η νίκη αυτή διατήρησε τους «κόκκινους στην κορυφή έχοντας το
απόλυτα µαζί µε τη ∆ιάνα και τους Τράχωνες ενώ ο Ήλιος που
έδειξε καλό πρόσωπο παρέµεινε στους 9 πόντους.
Το µατς έγινε σε απόλυτα αθλητικά πλαίσια µε κόσµο και από τις
δυο οµάδες να δίνει το παρών και να δηµιουργεί µε εντυπωσιακή
για τα δεδοµένα του τοπικού ατµόσφαιρα, αποδεικνύοντας ότι τόσο
η Ηλιούπολη όσο και ο ΠΑΟ Ρουφ δεν ανήκουν στο τοπικό.
Όσον αφορά το α’ µέρος, ο ΠΑΟ Ρουφ µπήκε δυνατά στο παιχνίδι
έχοντας µια καλή στιγµή στο 26 ‘ µε σουτ του Ζευκιλλή.
Στην επανάληψη, η Ηλιούπολη ισορρόπησε και έδειξε διάθεση να
παίξει, χάνοντας την ευκαιρία του αγώνα στο 63‘ όταν ο Γκούγκας
µε σουτ είδε τη µπάλα να σταµατάει στο δοκάρι ενώ στη συνέχεια
το σουτ του Ορφανού κατέληξε στα πόδια του Κουνάδη.
Καλή στιγµή είχαν και Γκούγκας, Ορφανός που δεν πρόλαβαν να
σπρώξουν τη µπάλα στα δίχτυα µετά τη σέντρα του Αλσίνιο Σό-
ουζα.
Στο 76 ‘ µετά από λάθος που έγινε, ο Επιτροπάκης κέρδισε πέναλτι
µε τον ∆ανασή να ευστοχεί γράφοντας το 1-0. Στο 93‘ αποβλήθηκε
ο Σαλαπάτας µε δεύτερη κίτρινη.
Καλή η διαιτησία των Ευαγγέλου, Ακρίβου και Σαµο�λη.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (Βαγγέλης Γαλάνης): Τυκταπανίδης, Καλαντζής,
Μπουτίβας (74’ Αγκόλι), Ρέχο, Αγοραστός, Γεωργιάδης (79’ Θυ-
µιανός), Γάγγος, Τάντος, Γκούγκας, Σαλαπάτας, Σταύρου (58’ Ορ-
φανός).

Επόµενη 5η Αγωνιστική
ΧΑ�∆ΑΡΙ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

[Γήπεδο: ΧΑ�∆ΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ)-19/10/19-16:00]
ΤΡΑΧΩΝΕΣ – ΣΟΥΡΜΕΝΑ 

(Γήπεδο: ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄-20/10/19-16:00)
∆ΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ 

(Γήπεδο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄-20/10/19-16:00)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
(Γήπεδο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄-20/10/19-16:00)

Β’ Κατηγορία 
1ος Όµιλος

4η Αγωνιστική

ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1-0
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ 0-0

Επόµενη 5η Αγωνιστική
ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ – ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(Γήπεδο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄-19/10/19-16:00)
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 

[Γήπεδο: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ)-19/10/19-16:00]

3ος Όµιλος
4η Αγωνιστική

ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ 0-0

Το ντέρµπι του 3ου οµίλου στην Β’ ΕΠΣΑ δεν ανέδειξε νικητή αφού
Νεοπεντελικός και Τερψιθέα έµειναν το 0-0.
Καλή η διαιτησία των Μαλανδράκη, Χριστοδούλου και Γκικόπου-
λου.
ΤΕΡΨΙΘΕΑ: Γκόλφης, Γραµµατικόπουλος, ∆. Τσιρόπουλος, Σκουµ-
πουρδής, Κουλουκτσής, Μήτσιος, Μίνος (46’ Κολτσίδας), Στ. Τσι-
ρόπουλος, Νίκου, Γιοµατάρης (76’ Χαλκίδης), Πετράτος (65’
Βελλής).

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ  5-1

Επόµενη 5η Αγωνιστική
ΤΕΡΨΙΘΕΑ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
(Γήπεδο: ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ-19/10/19-16:00)

ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 
(Γήπεδο: ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ-19/10/19-16:00)

Γ’ Κατηγορία 
2ος Όµιλος

4η Αγωνιστική

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ 3-0

Επόµενη 5η Αγωνιστική
ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

(Γήπεδο: ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄-19/10/19-16:00)

3ος Όµιλος
4η Αγωνιστική

ΑΕ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΓΛΥΦ. - ΑΕ ΖΕΦΥΡΟΣ  1-0
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΚΟΡΩΝΙ∆Α 1-0

Επόµενη 5η Αγωνιστική
ΑΡΙΩΝ – ΑΕ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 

(Γήπεδο: ΥΜΗΤΤΟΥ-20/10/19-11:00)
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 

[Γήπεδο:  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)-20/10/19-11:00]

Α’ Κατηγορία
4η Αγωνιστική

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 1-1

Άρης Βούλας και Κρυονέρι έµειναν στο 1-1 σε ένα µατς που είχε
πολλές συγκινήσεις. Οι φιλοξενούµενοι κατάφεραν να αιφνιδιάσουν
τους αντιπάλους τους και να προηγηθούν στο 29ο λεπτό µε το αυ-
τογκόλ του Γκούρα. Στην επανάληψη ο ρυθµός του παιχνιδιού δεν
ήταν καλός µε τον διαιτητή να βγάζει συνολικά 14 κίτρινες κάρτες.
∆ύο από αυτές αντίκρισε ο Χοτζάι, αφήνοντας την οµάδα του µε
10 παίκτες από το 63ο λεπτό. Ο Ροµάνο εκµεταλλεύτηκε την αριθ-
µητική υπεροχή και µε δικό του γκολ στο 80ο λεπτό, διαµόρφωσε
το τελικό 1-1.
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: Προβίδας, Γκούρα (88 ‘ Ντοβίνος), Γιαννόπουλος,
Βατίστας, Γεωργακάς, Λιόσης (62 ‘ Χατζής), Χρήστους (65 ‘ Βασί-
λης), Σκόρβο, Κούστας (51 ‘ Αλεξόπουλος), Ροµάνο, Κρίλης

ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ 3-0
α.α

Επόµενη 5η Αγωνιστική
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ – ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ 

(Γήπεδο: Κρυονερίου-20/10/19-16:00)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ – ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
(Γήπεδο: Αγίου Στεφάνου-19/10/19-16:00)

ΠΟ∆OΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΣΑ

4η ΦΑΣΗ
Πραγµατοποιήθηκε η κλήρωση των αγώνων του Κυπέλλου
και ανέδειξε τα παρακάτω ζευγάρια.

ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ - ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟΝ Φ ΑΤΤΑΛΟΣ

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ.
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΕΡΑΣ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ

(Γήπεδο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ - Τετάρτη 23/10/19 - 15:30)

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν ΛΙΟΣ
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑ�ΚΟΣ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΧΑ�∆ΑΡΙ
∆ΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. - ∆ΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ

(Γήπεδο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ - Τετάρτη 23/10/19 - 15:30)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΑΘΗΝΑ�∆Α
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘ.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ

(Γήπεδο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ - Τετάρτη 30/10/19 - 14:30)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

49ο ΚΥΠΕΛΛΟ
«Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ»

ΕΠΣΑΝΑ
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Β’ Κατηγορία
4η Αγωνιστική

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ 
ΚΑΛΑΜΟΥ 1-1

Ισόπαλο µε 1-1 έληξε το µατς της Βουλιαγµένης µε τον Αµφιάραο
Καλάµου για την Β’ ΕΠΣΑΝΑ. Οι γηπεδούχοι βρήκαν σκορ στην
αρχή της επανάληψης µε τον Μπίνα, όµως η οµάδα του Καλάµου,
απάντησε στο 80‘ µε τον Παπαγεωργίου.
Οι δύο οµάδες αγωνίστηκαν µε τους:
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Τριανταφύλλου, Μαγγόγιας, Κουφογιάννης (82’
Παπαγεωργίου), Κωστόπουλος, Κουκουνασούλης, Καρδαµίτσης,
Μπράντι, Μαχαιρίδης, Κουσιάκης (58’ Πετρίτσης), Μπίνας, Ασλανί-
δης

Επόµενη 5η Αγωνιστική
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 

(Γήπεδο: Σταµάτας-19/10/19-16:00)

Γ’ Κατηγορία
4η Αγωνιστική

ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙΟΥ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΑΡΗΣ 2-3

Επόµενη 5η Αγωνιστική
ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ 

(Γήπεδο: Βάρης-20/10/19-16:00)

1η Αγωνιστική

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 48-100

O Ολυµπιακός ξεκίνησε µε ευρεία νίκη τις υποχρεώσεις του στην
Α1 Γυναικών φτάνοντας τα 115 παιχνίδια χωρίς ήττα στις εγχώριες
διοργανώσεις µετά και την επικράτηση επί του ΠΑΣ στα Γιάννινα
(100-48)
Οι παίκτριες του Γιώργου Παντελάκη βρήκαν ενέργεια από την
άµυνά τους, την οποία µετέφεραν στην επίθεση, µε οδηγό την Άννα
Γιουρτσένκοβα που ήταν πρώτη σκόρερ (14 πόντους) και άλλες έξι
"ερυθρόλευκες" να είναι "διψήφιες"!
Παρά το εύκολο πέρασµα από τα Γιάννινα, δεν έλειψε και η ατυχία
για τον Ολυµπιακό που είδε τη Βασιλική Λούκα να παθαίνει εξάρ-
θρωση αριστερού αντίχειρα στο πρώτο ηµίχρονο και να οδηγείται
στο νοσοκοµείο για έλεγχο. 
Τα δεκάλεπτα: 13-19, 23-51, 40-73, 48-100
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παντελάκης): Τόµας 11 (2/5 τρ., 4 ασ.), Σταµάτη 12
(4/5 διπ., 2 κλ.), Αυτζή 2, Παυλοπούλου 10 (2/3 τρ., 2 ας.), Νικολο-
πούλου,7 (6 ασ.), Γκρέιβς 13 (4/10 διπ., 4 ριµπ.), Γέµελος 11 (2/2
διπ., 2/4 τρ., 5 ριµπ., 4 ας.), Γιουρτσένκοβα 14 (6/6 διπ., 3 ριµπ.),
Λούκα, Κοσµά 3, Σταµολάµπρου 11 (3/7 τρ.).

ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 77-79
ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑ�ΚΟΣ 56-52

ΧΑΝΙΑ - ∆ΑΦΝΗ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 81-55
ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ 86-53

ΕΣΠΕΡΙ∆ΕΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 96-52

Νότος - 1η  Αγωνιστική

ΑΙΓΑΙΑΣ ΧΙΟΥ - ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 36-75
Το παραµικρό πρόβληµα δεν αντιµετώπισε και η Ηλιούπολη, που...
άλωσε την Χίο, διαλύοντας τον τοπικό Αιγαία.
∆ιαιτητές: Χουγιάζος-Αδαµόπουλος Κ.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Γερεουδάκης-Φέξης): ∆ασκαλοπούλου 18(2),Τσιλιµ-
πάρη 5, Νάτσκου 2, Καρανάσιου 8, Γούλα 11, Χατζηλεοντή 8,
Κορρέ 4, Παπαδοπούλου 8, Οικονοµίδου 11.

ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 44-83
Επίδειξη δύναµης πραγµατοποίησε ο Πρωτέας, µε την οµάδα της
Βούλας να περνά σαν... άνεµος από την Καλλιθέα, επικρατώντας
του τοπικού Αετού.
∆ιαιτητές: ∆ελαγραµµάτικας-Ανδρεόπουλος
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Τσεµπέρης, Ρουµάνι): Χατζηβασιλείου 6(2),
Μανουσέλη, Κίτσιου 8, Θεοδώρου 13(1), Κολλάτου 9(2), Κουζούκα
3, Χατζηγιακούµη 17(4), Σακελλαρίου 6, Αναστασοπούλου Χρ. 11,
Καζούρη, Αναστασοπούλου Μ. 10, Καλογερία.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 45-40
ΑΘΗΝΑ�ΚΟΣ - ΓΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 66-55

∆ΑΝΑΟΙ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΥΝΙΚΟΣ 40-77
ΡΕΠΟ: ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Νότος - 2η  Αγωνιστική

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ 64-89

Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθληµα πανηγύρισε ο Εθνικός,
ο οποίος επιβλήθηκε του Πρωτέα Βούλας µε 89-64, δείχνοντας τις
δυνατότητες του ενόψει της συνέχειας. Οι Πειραιώτες βρήκαν αν-
τίσταση µόνο στο α' δεκάλεπτο, εκεί όπου η διαφορά ήταν στους 5
πόντους (13-18), όµως η συνέχεια βρήκε τους παίκτες του Κώστα
Σορώτου να είναι καταιγιστικοί και ιδιαίτερα κάτω από το καλάθι,
εκεί όπου ο Πέττας µε τον Αγγελόπουλο είχαν τον απόλυτο έλεγχο
και... σφυροκοπούσαν την αντίπαλη άµυνα. Το τέλος του γ' δεκα-
λέπτου βρήκε τους φιλοξενούµενους να είναι µπροστά µε 22 πόν-
τους, µε τον Πρωτέα να µην µπορεί να διεκδικήσει κάτι από την
αναµέτρηση. Κορυφαίος για τον Εθνικός ήταν ο Νίκος Πέττας µε 32
πόντους, ενώ άλλους 21 πέτυχε ο Αγγελόπουλος.
∆εκάλεπτα: 13-18, 32-42, 49-71, 64-89
∆ιαιτητές: Παπαθανασίου-Τσαχάκης-Γρίβα 
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Ταυρόπουλος): Παπαπέτρου 2, Μόρφης 4,
Πολιτόπουλος 3 (1), Μήτσιαλος 16, Πετς 9 (1), Ματσάγγος 3 (1),
Παναγιωτίδης, Σκουλούδης, Φιλίππου Α.3 (1), ∆ενδρινός 10 (2), Κυ-
ριλής 14 (2), Φιλίππου Χ.Πρωτέας Βούλας (Ταυρόπουλος): Παπα-
πέτρου 2, Μόρφης 4, Πολιτόπουλος 3 (1), Μήτσιαλος 16, Πετς 9
(1), Ματσάγγος 3 (1), Παναγιωτίδης, Σκουλούδης, Φιλίππου Α.3 (1),
∆ενδρινός 10 (2), Κυριλής 14 (2), Φιλίππου Χ.

ΟΦΗ – ΑΙΓΑΛΕΩ 56-63
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ∆ΟΥΚΑΣ 75-66
ΠΕΝΤΕΛΗ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑ�ΚΟΣ 75-67

ΠΑΠΑΓΟΥ – ΜΑΝ∆ΡΑ�ΚΟΣ 83-72
ΜΑΡΟΥΣΙ – ΜΕΓΑΡΙ∆Α 82-78 

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 49-70
ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ – ΈΣΠΕΡΟΣ 96-110

Η Επόµενη 3η Αγωνιστική (20/10)
ΜΑΝ∆ΡΑ�ΚΟΣ – ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

Α’ Ανδρών 
3η Αγωνιστική

ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 55-60
∆εκάλεπτα: 13-14, 25-24, 41-43, 55-60
∆ιαιτητές: ΠΟΝΤΑΣ, ΤΣΑΤΣΗΣ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Σαββάτης-Μαγουλας): Σπανός 13 (4), Περαν-
τωνάκης, Βαβούλας 2, Τσαγκαρούλης 5, Κουντούρης, Μιχαηλίδης
13 (3), ∆αµίγος 8, Κώστας, Γκιζέλης, Πουλής 12 (1), Καρακώστας,
Παναγόπουλος 7.

ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 68-59
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 85-87

ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡ 44-45
ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΕΣΚ∆ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 71-70

ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΟ ∆ΑΦΝΗΣ 81-85
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. 88-82

Α΄ Ανδρών 
2η Αγωνιστική

∆ΑΦΝΗ ΑΓ. ∆ΗΜ. – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ∆ΗΜ. 61-58
ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜ. – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 63-83 

ΤΑΤΑΥΛΑ - Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  70-57
ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΙΚΑΡΟΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 57-87
ΠΕΡΑΜΑ - ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 66-58

ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΠΟΡΦΥΡΑΣ 88-91 
∆ιαιτητές: Κονταράτος, Γεωργόπουλος, Πηλοίδης Φ
∆εκάλεπτα: 18-13, 38-33, 52-54, 63-63 (καν. αγ.), 75-75 (α΄παρ.), 
88-91 
ΤΡΑΧΩΝΕΣ (Χαριτάτος, Φαραώ) Υφαντόπουλος 21(3), �Λύτρας
5(1), Πλατής 15(2), Γκίκας 2, Παπαδηµητρακόπουλος 8, Καπέτσης
6, Μαύρος 11, Ρούσσος 2, Καραχάλιος, ∆άνα 18(1)

HΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦ. 61-56
∆ιαιτητές: Γεράνιος Ανδρεόπουλος Μπερέτσος
∆εκάλεπτα: 20-19, 36-31, 42-40, 61-56
ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ (Παπασπυριδάκος, Καρατράντος):Φειδάς 4, Κα-
ράλης 6, Λιακόπουλος 7, Τσεπαπαδάκης 4, Μούκας, Κουζίνογλου,
Κούκουρας 8, Σιµόπουλος 4, Κυριακόπουλος 2,Μπολουδάκης, Γε-
ωργούλης 26, Κώης
ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦ (Τασιόπουλος, Κακαβάς ): Τσακναρίδης 6, ∆ορ-
κοφίκης 1, Μπατής 2, Ψυχογιός 11(1), Εµµανουηλίδης 14(2), Αγγε-
λίδης, Μαλτέζος 7, Βαρθακοκοιλης 10(1), Γεωργουσόπουλος 4,
Μπούτος 1, Παπαδόπουλος, Αποστόλου 

Β΄ Ανδρών 
2η Αγωνιστική

ΠΕΙΡΑ�ΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ - ΑΚΑ∆. ΜΠ. 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 39-77

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ 74-62

ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜ. - ΕΡΜΗΣ ΑΡΓ. 65-72  
∆ιαιτητές: Τσαχάκης, Ιορδανίδης, Βαίτσης
∆εκάλεπτα: 13-19, 36-34, 52-49, 65-72  
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓ. (Καλαντζή, Βουρλιάς): ∆ελλής 11(1), Ζέρβας, ΜωW-
σίδης 19(1), Μούστα 11(1), Παπαδάκης  16, Αλεξανδράκης 10(2),
Μαρκόπουλος, Μπέλλας, Κοντίνος 3(1), Καλαντζής 2.

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 52-42
∆ιαιτητές: Καραβίτης Κιολάφας, Μαίµου
∆εκάλεπτα: 18-05, 25-16, 31-35, 52-42 
ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (Νικολαίδης, Τσιρονιάν): Καρασούλος, Μαγγω-
νάκης 4, Στεργίου 4, Τοµαρόπουλος, Καρα>σκάκης, Μουσέτης 3,
Μουζακιώτης 15(2), Παππάς, Κολοκούρης 2, Χαλκίτης 2, Λεκατσάς
12

ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΓΛΥΦΑ∆Α ΕΣ 55-65
∆ιαιτητές: ∆ελαγραµµάτικας, Σιµά Αυγουστόγλου 
∆εκάλεπτα: 10-21, 28-35, 38-46, 55-65
ΓΛΥΦΑ∆Α ΕΣ (Καψιµάλης, Τάγκαλος): Μυλωνάκης 8, Χάλαρης 8(1),
Βουρδέλης 19, Μυλωνάς 5(1), Μαραγκόπουλος 29(1), Χαριτωνίδης
4, Γεωργακίου, Μαυροειδάκος, Χαλκιάς, Λαζάρεβιτς, Στεργίου.

ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠ. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥ∆. 90-63
∆ιαιτητές: Παπαφωτίου, Αυγερινός, Αρφαρά 
∆εκάλεπτα: 20-16, 40-30, 67-50, 90-63 
AONA (Πέρρος, Παπαδηµητρίου): Pαζής 11(2), Mπριασούλης
23(4), Παρασκευόπουλος 10(2), Aγγλόπουλος  5, Λουπάσης  6(1),
Kοτζαγεωργίου 1, Bαρδαβάς 13(1), KOουτσολιάκος13(1),
Kουτσουµπός 3, Ψάλτου 5(1), Zαντιώτης, Λούγαρης.

ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ . - ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 66-53
∆ιαιτητές: Ασλανίδης, Τζιµινίδης, Μπερέτσος
∆εκάλεπτα:14-12 24-22 46-37 66-53
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ. (Παππάς Βλουτής ) Αποστολάκης 2, Συµεωνι-
δης 1, Πετρόπουλος 4, Κουτρόπουλος 6(2) Αλεξανδρόπουλος
16(4), Αγραπίδης 10(2), Τσαγγαράκης 13, Κέκκης 3, Παναγόπου-
λος, Φλέγγας 9, Παπαγιαννόπουλος.

Γ΄ Ανδρών 
2η Αγωνιστική

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ - ΑΟ ΛΕΩΝ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ 50-33

ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ 
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ  75-61

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΟ 67- 55

ΕΝ. ΑΡΜΕΝΙΩΝ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 54-59
∆ιαιτητές: Πέππας- Μιχαλοπούλου
∆εκάλεπτα: 14-12, 26-23, 35-42, 54-59 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Κολοτούρος - Σπυριδάκης): Λειβαδάς Γ. 9(1),
Σουργιάς 2, Παπαδάτος 5(1), Παπαµιχαήλ 7(1), Καλούδης 9 (2),
Κουβούσης 2, Φατούρος 10(1), Μήλιος2, Σπανάκης 4, Αναστασίου
9 Λειβαδας Α., Γεωργακής∆.

Γ’ Φάση

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΜΑΡΚΟ
ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ

ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ

Οι αγώνες της Γ΄ Φάσης θα διεξαχθούν
την Τετάρτη 13/11/2019.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΑΝΑ 

ΜΠΑΣΚΕΤ

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΕΣKΑ

ΕΣKΑΝΑ

Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ - ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 53-43
∆ιαιτητές: Πέππας Γ., Πρισιµιτζάκης
∆εκάλεπτα: 21-12, 32-24, 39-35, 53-43
ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ (Γκονουλού, Κυραντώνης): Κλάδης  9(2), Μω-
ραίτης  2, Βουρτσάνης, Ζαβιτσάνος  2, Παπανικολάου  2, Γουβιάς
6, Κάππος  10, Τζηµουράκας, Μπαλντούκας  3, Παδουβάς 2, Πα-
παχατζής  7(1).

ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ - ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 62-53
∆ιαιτητές: Τζιµινίδης, Έξαρχος 
∆εκάλεπτα: 17-11, 28-26, 42-36, 62-53 
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ (Σκουζής): Κανούρης 2, Τσαγδής 2, Παπουτσής
13(3), Καρύκας 5, Αργυρούλης, ∆ηµητρουλόπουλος 6, Γεωργιλάς,
Κορωνάκος, Αγαπητίδης 16(2), Κουτσιαύτης 14, Κρανιάς, Αυτιάς 4.
ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ (Ξαγοράρης, Οικονόµου): Παπαδάτος 1, Ποµώ-
νης 10(1), Κάκαλης 9, Πλατής 8(1), Βλάχος 5, Σκρέµπος 4, Ταν-
τής,Λευκαδίτης 3, Τσιγούρης 2, Κεφαλάς 7, Λύρας, Κασβής 4.

ΑΟ ΒΑΡΗΣ - ΑΕ ΡΕΝΤΗ 80-60
∆ιαιτητές: Πηλοίδης Φ., Μπερέτσος
∆εκάλεπτα: 18-14, 38-34, 61-43, 80-60
ΒΑΡΗ (Με>µάρογλου, Ριζούλης ): ∆ρίτσας  18, Καραµέτος, Πολί-
της  16, Ελενίτσας 2, Κατσιούλης 7(1),Φουντούλης  14, Μακρυ-
γιάννης 8, Ρουµελιώτης 1, Παπαµατθαίου 2, Ιορδανίδης 6,
Παπαθέος  6, Βαρβαρίγος

∆΄ Ανδρών 
2η Αγωνιστική

ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΦΑΡΟΣ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 43-57

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ - ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 47-40
ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΚΑ∆. ΝΟΤ. ΠΡΟΑΣΤ. 64-45 

HΡΑΚΛΗΣ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.- ΧΑΝ 
ΝΙΚΑΙΑΣ 66-60 

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΕΝ. ΑΜΦΙΑΛΗΣ 36-34
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΑΟΚ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 78-59

Α ΄ ΕΣΚΑΝΑ Γυναικών 
2η Αγωνιστική

1ος Όµιλος 

ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ 52-29 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

50-42 

ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡ. - ΑΟΝΑ 27-48 
∆ιαιτητές: Χρόνης Σίµα
∆εκάλεπτα: 06-13, 07-29, 15-38, 27-48
ΑΟΝΑ (Λαµπρόπουλος): Ζαχαροπούλου 5(1), Ξενιτοπούλου 2,
Γραικούση 8, Ναβάρρο 4, Κατσαρέα 10, Παπακωνσταντίνου 4, Χα-
τζόγλου 4, Παπακωνσταντίνου 7(1), Κασωτάκη 4, Μητσοπούλου.

ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ - ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. 
69-21

∆ιαιτητές: Ιορδανίδης, Νάκος 
∆εκάλεπτα: 19-0,38-03,53-13,69-21
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ (Βασιλάκος): Κορδαλή 4,Μπάστα,Στυλιανουδακη
11(3), Αγκάι, Λαµπράκη ∆. 21, Φλώκα 7(1), Λαµπράκη Μ. 4,Συγγρου
4,Τζέµη 16,Λάµπρου 2. 

2ος Όµιλος

Π. ΦΑΛΗΡΟ - ΓΑΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 46-39
ΦIΛOΘEH MAΓOYΛAΣ - 

ΠANEΛEYΣINIAKOΣ 61-53

BAΡΗ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ 43-47
∆ιαιτητές: Μπερέτσος Ιωάννου
∆εκάλεπτα: 06-11, 15-24, 34-38, 43-47
ΒΑΡΗ (Με>µάρογλου): Καραµέτου Σ. 3(1), Μαργαρίτη 4, Πετρή
8(2), Χειλάκου 7, Μπιλάλη 4, Ψυλλάκη 2, Καρυδάκη 3(1), Φειδά, Κα-
βαλέγκα 2, Νάκου 8(2), Κωτσή, Καραµέτου Χ.

Volleyleague Γυναικών
1η Αγωνιστική

Σάββατο 19 Οκτωβρίου

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΑΟ ΘΗΡΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑ�ΚΟΣ – ΠΑΟΚ

ΘΕΤΙ∆Α ΒΟΥΛΑΣ – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
ΠΟΡΦΥΡΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΆΡΗΣ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Α’ Φάση
Α’ Όµιλος

3η Αγωνιστική

ΕΘΝΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4-17
ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ - ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ 16-6

ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  11-11

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 15-13

Μία µεγάλη έκπληξη είχαµε στα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής του
Α' οµίλου στο πρωτάθληµα της Α1 πόλο των γυναικών. Ο ΑΝΟ Γλυ-
φάδας επικράτησε κόντρα στον ΝΟ Βουλιαγµένης µε 15-13 και πέ-
ρασε στη δεύτερη θέση.
Τα κορίτσια του Ορέστη Σαλάχα πήραν αέρα δύο τερµάτων στο
πρώτο οκτάλεπτο (5-3), το οποίο διατήρησαν έως το ηµίχρονο (8-
6). Το σύνολο της Αλεξίας Καµµένου κατάφερε να µειώσει στο ένα
γκολ, στο ξεκίνηµα της τελευταίας περιόδου (12-11), όµως η οµάδα
της Γλυφάδας έφτασε στη νίκη µε 15-13.
Τα οκτάλεπτα: 5-3, 3-3, 4-4, 3-3
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ (Ορέστης Σαλάχας): Αρχοντάκη, Νίνου, Χριστίνα
Κ., Γιαµπασάκου, Μαµόγλου 4, Κόλλια 3, Αντωνιάδη 1, Γρηγορο-
πούλου 3, Κοκκινάκη, Μαστρόκαλου, Γαλιατσάτου, Κοντογιάννη 4,
Θωµοπούλου, Γροζοπούλου, Καρύτσα.
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Αλεξία Καµµένου): Λαβί, Κα>άφα, Τσιµάρα,
Ελληνιάδη 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 2, Κοντονή
2, Καλα>ντζή, Μουστακαρία, Πρωτόπαπα 1, Γκίλλα, Ρακιντζή, Κο-
τσιώνη.

2η Αγωνιστική

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΟ ΧΙΟΥ Astra Airlines 23-4
ΠΑΟΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑ�ΚΟΣ 18-10
Υ∆ΡΑ�ΚΟΣ – ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ 13-9

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 10-9

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 11-3
Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-0, 3-2, 3-0.
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Χρβόγιε Κόλιανιν): Τζωρτζάτος, Μπάσιτις 2,
Καλογερόπουλος 2, Γκιουβέτσης 1, Τσαταλιός, Γούβης 2, Σταµέ-
λος, Παπανικολάου Γ., Ποντικέας, Κουρούβανης Ν. 3, ∆ήµου Π.,
Βούξεβιτς, Ανδρεάδης, Ηλιόπουλος 1, Βλάσσης.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 10-9
Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-2, 2-2, 3-3.
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ (∆ηµήτρης Μάζης): Γαβαλάς Θ., Τζελάτης 1, Πα-
πούκας 2, Μαυρωτάς Λ. 3, Νιαρχάκος, Περόπουλος, Μπρα�µης,
Τρας Μ. 1, Χατζηγούλας 1, Φωτόπουλος 1, Μανιουδάκης, Αλβέρ-
της, Κουρούβανης ∆., Γαλάνης, Λεµπέσης.

∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Αλίµου
Ανοιχτό και τις Κυριακές για το κοινό

Ο ∆ήµος Αλίµου εγκαινιάζει ένα νέο πιλοτικό πρόγραµµα λειτουρ-
γίας του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αλίµου. Για τους επόµενους
δύο µήνες το Κολυµβητήριο θα είναι ανοιχτό για το κοινό και τις
Κυριακές! Από την Κυριακή 13 Οκτωβρίου µέχρι και την Κυριακή
15 ∆εκεµβρίου 2019, το Κολυµβητήριο θα λειτουργεί και κάθε Κυ-
ριακή από τις 10:00 το πρωί µέχρι τις 15:00 το µεσηµέρι. Στο διά-
στηµα 11:00 – 12:00 θα υπάρχει τµήµα Aqua Aerobic.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να κα-
λούν στο τηλέφωνο του Κολυµβητηρίου 2109813192.

Χάλκινο µετάλλιο ο Σπύρος Εξάρχου από τους
Παίδες της ιστιοπλο�ας στα “Παστρικάκεια” 

Η πρώτη  αγωνιστική εµφάνιση της οµάδας µας Οptimist πραγµα-
τοποιήθηκε στον Πειραιά και συγκεκριµένα στον καθιερωµένο
αγώνα “Παστρικάκεια” της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων, µεταξύ 5-6
Οκτωβρίου.
Παρά το γεγονός ότι είχε µεσολαβήσει ένα σηµαντικό διάστηµα
χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις, η οµάδα του Ναυτικού Οµίλου
Βουλιαγµένης κατέκτησε την 3η θέση στους Παίδες µε τον Σπύρο
Εξάρχου να λαµβάνει το Χάλκινο µετάλλιο. Η συνολική αγωνιστική
οµάδα του Ν.Ο.Β. είχε 10 αθλητές, σε ένα σύνολο 140 αθλητών από
όλη την Αθήνα. Η 1η αγωνιστική περίοδος συνεχίζεται τους µήνες
Οκτώβριο και Νοέµβριο.

11 µετάλλια για την οµάδα wakeboard 
του Ν.Ο.Β. στο 10ο Κύπελλο Τριχωνίδας 

Χαρούµενες στιγµές, πολλές εµπειρίες και 11 µετάλλια κατέκτησε
η οµάδα wakeboard του Ναυτικού οµίλου Βουλιαγµένης στο δέ-
κατο Κύπελλο Τριχωνίδας που έλαβε χώρα µεταξύ 10-11 Οκτω-
βρίου 2019. Με άριστες καιρικές συνθήκες, oι αθλητές του
wakeboard εκτέλεσαν το πρόγραµµά τους, δίνοντας εξαιρετικό
θέαµα στους γονείς, τους συνοδούς, αλλά και στο κοινό της Λίµνης
Τριχωνίδας, αφού το αθλητικό σωµατείο του Τρίτωνα Αγρινίου
γιόρταζε τα 10 χρόνια του wakeboard.
Iδιαίτερη απονοµή έκανε ο περιφεριάρχης ∆υτικής Ελλάδας στον
Ναυτικό Όµιλο Βουλιαγµένης για την προσφορά του στο άθληµα
του wakeboard.

Αθλητές:

12 µετάλλια στον Ν.Ο.Β. από το Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα Wakeboard

Η αγωνιστική οµάδα wakeboard του Ναυτικού Οµίλου Βουλιαγµέ-
νης συµµετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Wakeboard στη Λίµνη
Τριχωνίδα που διοργανώθηκε στις 12-13 Οκτωβρίου 2019. Τα απο-
τελέσµατα ήταν εξαιρετικά, αφού η οµάδα του Ν.Ο.Β. κατέκτησε
12 µετάλλια συνολικά στις κατηγορίες.
Αξίζει να σηµειωθεί οτι, την κατηγορία open men “άνοιξε” ο αθλη-
τής του Ναυτικού Οµίλου Βουλιαγµένης Γιώργος Καντζίκης, δίνον-
τας ένα µάθηµα δύναµης, προσήλωσης και πάθους για µια ακόµη
φορά.

Αθλητές:

ΒΟΛΕ� 

Α1 ΑΝ∆ΡΩΝ

Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Καντζίκης Γεώργιος
Ευκαρπίδης Νικόλαος
Τζόκας Θωµάς
Τροβάς Παναγιώτης
Πρελορέντζου Ιρις
Zησοπούλου Σοφία
Νίτσος Ιωάννης
Φαφλιάς Στεφανος

Φαφλιας Ελευθέριος
Φαφλιάς Χρήστος
Ζησοπούλου Στυλιανή
Κωνσταντόπουλος Άγγελος
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος
Μιχαηλιδης Νικόλαος
Μιχαηλιδης Φίλιππος
Αλευράς Εµµανουήλ

Ευκαρπίδης Νικόλαος
Τροβάς Παναγιώτης
Zησοπούλου Σοφία
Πρελορέντζου Ιρις
Νίτσος Ιωάννης
Φαφλιάς Στέφανος
Φαφλιάς Ελευθέριος

Φαφλιάς Χρήστος
Ζησοπούλου Στυλιανή
Κωνσταντόπουλος Άγγελος
Κωνσταντόπουλος -
Νικόλαος
Σαπουντζόγλου Αναστασία
Αλευράς Εµµανουήλ



 20 Οκτωβρίου και ώρα
10:00 Η Ένωση Μικρασια-
τών Γλυφάδας «Το Άργε-
νον» σας καλεί στην
επιµνηµόσυνη δέηση για τα
θύµατα της Μικρασιατικής
Καταστροφής στον Ιερό
Ναό Αγίας Τριάδας Γλυφά-
δας και κατάθεση στεφάνου
(από φορείς) στον Αν-
δριάντα Χρυσοστόµου
Σµύρνης. Θα ακολουθήσει
κέρασµα στο Πνευµατικό
Κέντρο του Ιερού Ναού.

 20 Οκτωβρίου και ώρα
13:15 Η ∆ΗΜ.Τ.Ο. Ν∆ Αλί-
µου σας προσκαλεί στο µε-
ζεδοπωλείο «Αλιµανάκι»
(Γρ. Αυξεντίου 13, Άλιµος),
µε σκοπό να περάσουµε ένα

όµορφο µεσηµέρι µε τη συ-
νοδεία καλή µουσικής και
εκλεκτών µεζέδων.

 20 Οκτωβρίου και ώρα
14:00 Εκδήλωση της Απονο-
µής Επάθλων του Αγώνα µε
την επωνυµία «ΓΟΥΡΟΥΝΟ-
ΠΟΥΛΟ 2019» του ΝΑΟΒ
στις εγκαταστάσεις του
Οµίλου.

 23 Οκτωβρίου και ώρα
19:00 Ο Όµιλος για την UN-
ESCO Πειραιώς και Νήσων
σας προσκαλεί στην Συναυ-
λία – Αφιέρωµα στο έπος
του 1940 που θα γίνει στο
Πολεµικό Μουσείο Αθηνών
(Ριζάρη 2 & Λ. Βας. Σοφίας).
Η έναρξη της εκδήλωσης

θα πραγµατοποιηθεί µε
µουσικό πρόγραµµα από
την Ιστορική Μπάντα του
Πολεµικού Ναυτικού την
οποία διευθύνει ο Πλω-
τάρχη (Ε) Α. Καραγκουδά-
κης ΠΝ. Συµµετέχουν τα
πολυφωνικά σύνολα Χορω-
δία Πολιτιστικού Συλλόγου
«Προφήτης Ηλίας» Γλυφά-
δας, Χορωδία Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου, Χορωδία
Καλλιτεχνήµατα και η Ιστο-
ρική Χορωδία Νίκαιας. Στο
φουαγιέ θα λειτουργήσει
Έκθεση του Οµίλου για την
UNESCO Πειραιώς και
Νήσων µε θέµα το Έπος
του 1940. Είσοδος Ελεύ-
θερη.

 29 Οκτωβρίου και ώρα
07:30 Στο πλαίσιο του Προ-
γράµµατος «Η Ζωή είναι
Ωραία» του ∆ήµου Αλίµου
έχει προγραµµατιστεί
Πρωινό Brunch µε θέα 360
µοιρών στο Μοναστηράκι
στο 360 Cocktail bar Restau-
rant.  
Ο αριθµός των συµµετεχόν-
των είναι αυστηρά περιορι-
σµένος (20 άτοµα), γι’ αυτό
και θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας. Η µεταφορά θα
γίνει ∆ΩΡΕΑΝ µε το πούλ-
µαν του ∆ήµου Αλίµου, που
θα αναχωρήσει στις 07:30
π.µ. ακριβώς, στη συµβολή
των οδών Υψηλάντου &
Λευκωσίας (µπροστά από
το 5ο Γυµνάσιο). Κόστος
Συµµετοχής (για τον
µπουφέ): 13€. ∆ηλώσεις
Συµµετοχής έως την Πέµ-
πτη 24 Οκτωβρίου.

 16 Νοεµβρίου και ώρα

19:00 Πανελλήνιος διαγωνι-
σµός σωµατικής διάπλασης
διοργανώνεται στη Βούλα.
Η σκηνή στην αίθουσα
«Ιωνία» δίπλα από το ∆η-
µαρχείο Βάρης Βούλας
Βουλιαγµένης θα γεµίσει
για πρώτη φορά µε ιδιαί-

τερα µυώδεις άνδρες και
γυναίκες οι οποίοι θα δια-
γωνιστούν µε συµβολικό
έπαθλο ένα κύπελλο στα
αποτελέσµατα που έχει η
γυµναστική και τα διάφορα
σκευάσµατα πάνω στα σώ-
µατά τους. ∆ιοργανωτής

της εκδήλωσης είναι η
«WABBA World Hellas», που
φέρεται ως εθνικό παράρ-
τηµα της WABBA (World
Amateur Body Building As-
sociation – ∆ιεθνής Ερασι-
τεχνική Ένωση Σωµατικής
∆ιάπλασης).
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ΤΙ Γίνεται... ΠΟΥ Γίνεται... ΠΟΤΕ Γίνεται...
 Παρακαλούµε όπως µας ενηµερώνετε εγκαίρως για τις εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν, ούτως ώστε να δηµοσιεύονται στο εκάστοτε φύλλο.
Προς ενηµέρωση κάθε ενδιαφεροµένου, το υλικό (κείµενο ή φωτογραφία) πρέπει να αποστέλλεται έως την Τετάρτη στις 17.00.

Ο «ΠΑΛΜΟΣ»

βρίσκεται σε

εβδοµαδιαία

βάση στα

σηµεία...

i
Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε την εφηµερίδα

επικοινωνήστε µαζί µας στο 2108946394 και
2109828663 ή µέσω email: palmosgl@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους
υπευθύνους

των γραφείων
Προµηθειών

Ο «Παλµός» της Γλυφάδας» περι-
λαµβάνεται στις εβδοµαδιαίες
εφηµερίδες που πληρούν τις προ-
Wποθέσεις να δηµοσιεύουν κατα-
χωρήσεις των φορέων του
δηµοσίου βάσει της υπ’ αριθµ.
2879/2.3.2018 αποφάσεως του
Υπουργού Επικρατείας όπως

αυτή δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 879/13.3.2018.

Village Cinemas Athens
Metro Mall
(Λ. Βουλιαγµένης 276, 
Αγ. ∆ηµήτριος (ΜΕΤΡΟ)
Τηλ.: 210-8108080)
Το Μαγικό Χαλί 
Animation 2018 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 81'
Αίθουσα 1 Πέµ.-Τετ.: 16.30
µεταγλ.
Αίθουσα 2 Σάβ.-Κυρ.: 13.10
µεταγλ.
Joker
Περιπέτεια 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 122'
Αίθουσα 1 Πέµ.-Τετ.: 18.40/
21.15/ 23.50
Αίθουσα 2 Πέµ.-Τετ.: 20.00/
22.40 (Doldy Atmos)
Αίθουσα 3 Πέµ.-Τετ.: 21.50
Αίθουσα 4 Πέµ.-Τετ.: 20.40/
23.15
Gemini Man 
Περιπέτεια 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 117'
Αίθουσα 3 Πέµ.-Τετ.: 19.15
Maleficent: Η ∆ύναµη του
Σκότους 
Φαντασίας 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 118'
Αίθουσα 1 Σάβ.-Κυρ.: 13.50
µεταγλ.
Αίθουσα 2 Πέµ.-Τετ.: 15.00
µεταγλ./ 17.30 µε υπότιτ-
λους
Αίθουσα 3 Πέµ.-Τετ.: 16.45
µεταγλ.

Αίθουσα 4 Πέµ.-Τετ.: 15.40/
18.10 µεταγλ.
Αίθουσα 5 Πέµ., Παρ.,
∆ευτ., Τρ., Τετ.: 17.10,
Σάβ.-Κυρ. 12.00/ 14.30/
17.10 µεταγλ., Πέµ.-Τετ.
19.40/ 22.15 µε υπότιτλους
Μπάτε Σκύλοι Αλέστε 2
Animation 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 86'
Αίθουσα 4 Σάβ.-Κυρ.: 13.30
µεταγλ.
Σον το Πρόβατο: Φαρµα-
γεδών 
Animation 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 86'
Αίθουσα 3 Σάβ.-Κυρ.:
12.30/ 14.45 µεταγλ.

NOVACINEMA ODEON
ΓΛΥΦΑ∆Α
(Ζέππου 14 Πλατεία Ξενο-
φώντος, 210 - 9650318
Joker
Περιπέτεια 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 122'
Αίθουσα 1 Πέµ.-Τετ.: 22.20
Ενήλικοι στην Αίθουσα 
Πολιτικό Θρίλερ 2019 |
Έγχρ. | ∆ιάρκεια: 124'
Αίθουσα 2 Πέµ.-Τετ.: 19.00/
21.40
Επικίνδυνες Κυρίες 
∆ραµατική 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 110'
Αίθουσα 1 Πέµ.-Τετ.: 20.00,
Σάβ., Κυρ. & 17.30
Το Μαγικό Χαλί 
Animation 2018 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 81'
Αίθουσα 2 Σάβ., Κυρ.:
17.00 µεταγλ.

TOWN CINEMAS
(ΠΡΩΗΝ CINEPOLIS)
(Ζησιµοπούλου 7 & Α. Με-
ταξά, Γλυφάδα. Τηλ.: 211-
211-2222, 210-8983238)
Joker 
Περιπέτεια 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 122'
Αίθουσα 1 Πέµ.-Τετ.: 20.00/
22.25
Αίθουσα 2 Πέµ.-Τετ.: 22.50
Αίθουσα 4 Πέµ.-Τετ.: 19.00/
21.25
Το Πορτρέτο µιας Γυναί-
κας που Φλέγεται
∆ραµατική 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 119'
Αίθουσα 3 Πέµ.-Τετ.: 17.50
Επικίνδυνες Κυρίες
∆ραµατική 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 110'
Αίθουσα 3 Πέµ.-Τετ.: 20.15/
22.30

Maleficent: Η ∆ύναµη του
Σκότους 
Φαντασίας 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 118'
Αίθουσα 1 Πέµ.-Τετ.: 17.35
µεταγλ.
Αίθουσα 2 Πέµ.-Τετ.: 18.00/
20.25 µε υπότιτλους
Αίθουσα 4 Σάβ., Κυρ.:
16.30 µεταγλ.
Το Μαγικό Χαλί 
Animation 2018 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 81'
Αίθουσα 2 Σάβ., Κυρ.:
16.10 µεταγλ.
Σον το Πρόβατο: Φαρµα-
γεδών 
Animation 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 86'
Αίθουσα 3 Σάβ., Κυρ.:
16.00 µεταγλ.

ΒΑΡΚΙΖΑ
(Θάσου 22, Βάρκιζα
Τηλ.: 2108973926)
Joker 
Περιπέτεια 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 122'
Αίθουσα 1 Πέµ.-Τετ.: 19.30/
22.00
Το Πορτρέτο µιας Γυναί-
κας που Φλέγεται 
∆ραµατική 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 119'
Αίθουσα 2 Πέµ.-Τετ.: 19.00/
21.30
Μπάτε Σκύλοι Αλέστε 2 
Animation 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 86'
Αίθουσα 2 Σάβ., Κυρ.:
17.00 µεταγλ.
Το Μαγικό Χαλί 
Animation 2018 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 81'
Αίθουσα 1 Σάβ., Κυρ.:
17.00 µεταγλ.

ΡΙΑ (ΘΕΡΙΝΟΣ)
(Αφροδίτης 8, Βάρκιζα,
Τηλ.: 210-8970844, 210-
8971654)
Joker
Περιπέτεια 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 122'
Πέµ.-Κυρ.: 20.15/ 22.15
DOLBY DIG. 

ΜΑΡΙΛΕΝΑ (ΘΕΡΙΝΟΣ)
(Αιγύπτου 123, Άνω Γλυ-
φάδα, Τηλ. 2109632260)
Joker
Περιπέτεια 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 122'
Πέµ., Παρ.: 21.10, Σάβ.,
Κυρ. 20.00/ 22.10 DOLBY
DIG. 

Αυτή την εβδοµάδα
γιορτάζουν οι...

19 Οκτ. Κλεοπάτρα 
20 Οκτ. Αρτέµιος,  

Γεράσιµος
21 Οκτ. Ευκράτης
22 Οκτ. Αβέρκιος
23 Οκτ. Ιάκωβος
24 Οκτ. Σεβαστιανή
25 Οκτ. Χρυσάνθη

Μην τους ξεχάσετε...

Γλυφάδα:
 Σόβολος, Σοφίας Βέµπο 29
 MediOne Polyclinic- Αρχάγγελοι,

Σοφίας Βέµπο 35 & Α. Παπανδρέου 115
 Απολλώνιον, Άλσους 1 & Λαζαράκη
 ΑΒ Βασιλόπουλος, Λαζαράκη 59
 Dora's Bookstore, Γούναρη 208
 ΚΡΗΤΙΚΟΣ Super Market, Γεννηµατά 47
 OK, Γούναρη 93
 JACK’S LOUNGE, Γούναρη 85
 OK, Αγ. Νικολάου και Θεµιστοκλέους
 ΤΣΙΡΟΥ Ζαχαροπλαστεία, Γρ. Λαµπράκη 75
 Εκπαιδευτήρια ΓΡΑΨΑ, Πλ. Β. Κατράκη 2
 ΚΑΠΗ Άνω Γλυφάδας, Επιδαύρου
 ΚΑΠΗ Τερψιθέας, Βορείου Ηπείρου 107
 ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας, Αγ. Τριάδας 20
 ΚΑΠΗ Αγ. Νικολάου, Ήρας 27
Βούλα – Βάρη – Βουλιαγµένη:
 Μαριγώνης, ∆ηµοκρατίας 4, Βούλα
 Αφοί Στεργίου, Σωκράτους, Βούλα
 Μίνι Μάρκετ, Παπάγου 28, Βούλα
 La fontanina, Βασ. Παύλου 61, Βούλα
 ΚΑΠΗ Βούλας, Βασ. Παύλου 99,Βούλα
 ∆ηµαρχείο Βούλας, Καραµανλή 18, Βούλα
 ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ, Λ. Βάρης 32, Βούλα
 Π. ∆ρόσος, αρτοποιείο, Νυµφολήπτου 2, Βάρη
 ΚΑΠΗ Βάρης, Τερψιχόρης 7, Βάρη
 Αρτόπολις, Απόλλωνος & Άρεως, Βάρκιζα
 Market-in, supermarket, Άρεως, Βουλιαγµένη
Ελληνικό – Αργυρούπολη:
 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ φούρνος Ιασωνίδου 53, Ελληνικό
 ΟΚ, Πλ.Ηρ.Πολυτεχνείου, Αργυρούπολη
 Απολλώνιον, Πλ. Ηρ. Πολυτεχνείου, Αργυρούπολη
 ∆ηµαρχείο Αργυρούπολης, Κύπρου 68
 Αρτοποιείο Αριστον, Γραβιάς 85, Αργυρούπολη
 Α’ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης, Αλεξιουπόλεως 27
 Β’ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης, ∆ηµοκρίτου 66
 Γ’ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης, Λ. Αλίµου 98
 Α’ ΚΑΠΗ Ελληνικού, Χρ. Τραπεζούντος 8
 Β’ ΚΑΠΗ Ελληνικού, Πραξιτέλους 50
Άλιµος:
 ∆ηµαρχείο Αλίµου, Αριστοτέλους 11
 ΚΕΠ, ∆ωδεκανήσου
 ΞΥΛΙΝΟ, Θουκυδίδου
 ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ “ΓΙΑΝΝΗΣ”, Εθελοντών 2
 Α’ ΚΑΠΗ, Λ. Καλαµακίου 72
 Β’ ΚΑΠΗ, Βενιζέλου 37
 Γ’ ΚΑΠΗ, ∆αβάκη 10
Ηλιούπολη:
 ∆ηµαρχείο Ηλιούπολης
 ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, Σπ. Μήλιου και Περικλέους
 Σκλαβενίτης, Κ. Ηρώων 77
 ΕΞΗ, Bakery & coffee, Σοφ. Βενιζέλου 88
 ΒEKERY, Πλ. 28ης Οκτωβρίου

Κινηµατογράφοι
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ΕΡΓΑΣΙΑ

χρήσιµα τηλέφωνα

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ 100 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 106
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 102
ΕΚΑΒ 166 ΕΠ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 108

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Ν.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 2109692904
Βορείου Ηπείρου 50, Γλυφάδα,16562
Α’ ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 2108986870
∆ούσµανη 22, Γλυφάδα, 16675
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 2108986895
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 2109601341
Α.Τ. ΒΑΡΗΣ 2108971801
Α.Τ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2108960038
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2108982596
ΤΡΟΧΑΙΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 2109608000
∆ΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 2132025253

ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΛΤΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 2108945684
Καράγιωργα Σάκη 7, Γλυφάδα, 16601
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
Άλσους 15, Γλυφάδα, 16675 2132025200
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Κύπρου 68, Αργυρούπολη, 16452 2132018700
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λ. Καραµανλή 18, Βούλα, 16673 213 2020000
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
Αριστοτέλους 11, Άλιµος, 17455 2132008000
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2109970000
Σοφ. Βενιζέλου & Πρωτόπαππα, Ηλιούπολη,16310
∆ΟΥ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 2109630204
Γούναρη 227, Γλυφάδα, 16674
∆ΕΗ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 2109625703
Ανδρ. Παπανδρέου 119Α, Γλυφάδα, 16561
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2109625150
Γούναρη 219, Γλυφάδα
ΕΥ∆ΑΠ 2109648880
Ανδρ. Παπανδρέου 147, Γλυφάδα, 16561
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 2109603432
Λ. Βουλιαγµένης 117, Γλυφάδα
ΤΕΛΩΝΕΙΟ 2108943960
ΟΤΕ 2108983399
Αγ. Κωνσταντίνου 14, Γλυφάδα, 16675
ΟΑΕ∆ 2109636458
Λ. Βουλιαγµένης 107, Γλυφάδα, 16674
ΟΑΕΕ 2109603222
Γρ. Λαµπράκη 34, Γλυφάδα, 16674
ΙΚΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 210 8949104
Mιαούλη 43 και Ροδόπης, Γλυφάδα, 16562
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 210.9945594
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (ΣΠΑΥ) www.spay.gr

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
- ΑΛΙΜΟΥ 2132024900
Θουκυδίδου 43, Άλιµος, 17455 2109859889
- ΑΛΙΜΟΥ (Παράρτηµα) 2132149100
∆ωδεκανήσου 63, Άλιµος, 17456 2109920046
- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2132019200
Λ. Βουλιαγµένης 602Α 2132019203
- ΒΑΡΗΣ 2108979140
Βάκχου 13 & ∆ήµητρας, Βάρη, 16672
- ΒΟΥΛΑΣ 2108959743
Βασ. Παύλου 107-109, Βούλα, 16673
- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2109673320
Αφροδίτης 2, Βουλιαγµένη, 16671
- ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 2109652152
Γ. Γεννηµατά 62 & Πλαπούτα 5, 16561
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 213 2025000
Ιασωνίδου 35, Ελληνικό, 16777 210 9634888
- ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2109881500
Αγ. Αλεξάνδρου 75Α, 17561
- ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Παράρτηµα) 2109888556
Θερµοπυλών 1, Αγ. Βαρβάρα, 17563
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Φλέµινγκ 2 2109943638
Παναγούλη 23 & Παπάγου 2109706466
Νικοµάχου 18 2109922630

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 2132163000
Βασ. Παύλου 2, Βούλα, 16673 2132163027
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2132064100
Λ. Συγγρού 80-88, ΑΘΗΝΑ 1539

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 2109605600
ΒΑΡΚΙΖΑΣ 2108947823

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ ∆ΗΜΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ www.glyfada.gr
∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ www.alimos.gov.gr
∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ www.ilioupoli.gr
∆ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

www.elliniko-argyroupoli.gr
∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

www.vvv.gov.gr
ΠΑΛΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ: www.palmos-glyfada.gr

Μαθήµατα

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
Έµπειρη καθηγήτρια αναλαµβάνει υπεύθυνα 

την προετοιµασία σοβαρών και αποφασισµένων 
µαθητών - µαθητριών για εξετάσεις γλωσσοµάθειας

σε όλα τα επίπεδα.
ΑΓΓΛΙΚΑ: LOWER-ADVANCE-PROFICIENCY-IELTS.

Οικονοµική και Ιατρική Ορολογία.
ΓΑΛΛΙΚΑ: Β1, Β2, C1,C2.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6949-935544

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ µε µεταπτυχιακά στη σχολική ψυ-
χολογία και στην ειδική αγωγή αναλαµβάνει τη µαθη-
σιακή ενίσχυση, κοινωνικοποίηση και σχολική ένταξη
παιδιών µε δυσκολίες. Τηλέφωνο: 6942262803.

Έµπειρος καθηγητής, εκδότης βοηθητικών βιβλίων, πα-
ραδίδει µαθήµατα ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ, σε µαθητές Γυ-
µνασίου, Λυκείου και ειδική προετοιµασία για πανελλήνιες.
Τηλ.: 697 6571470.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ έµπειρος µε µεταπτυχιακές σπουδές στο
Λονδίνο και µέλος της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας
παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Μαθηµατικών σε µαθητές
∆ηµοτικού - Γυµνασίου - Λυκείου και φοιτητές. Τιµές λογι-
κές. Γλυφάδα και γύρω περιοχές. Τηλ. 6948949542.

Απόφοιτος τµήµατος Φυσικής Αθηνών παραδίδει µαθή-
µατα Μαθηµατικών, Φυσικής σε Γυµνάσιο – Λύκειο  και για
όποιον ενδιαφέρεται για προπτυχιακό Πανεπιστηµιακού
επιπέδου. Επίσης δυνατότητα για προσηµειώσεις  και
άσκηση σε υπολογιστικά προγράµµατα (matlab & mathe-
matica).  Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 6943 976361.

Μαθήµατα ΠΙΑΝΟΥ - ΑΡΜΟΝΙΟΥ - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
παραδίδονται από καθηγητή µουσικής, αριστούχο από-
φοιτο του Εθνικού Ωδείου και µε πολυετή εµπειρία στη
µουσική εκπαίδευση. Τηλ. 6938422692.

Μικρές

Αγγελίες

Έχετε αγγελία 
για δημοσίευση;

Επικοινωνήστε στο 2108946394
ή στείλτε email στο palmosgl@otenet.gr

Ενηλίκων και Παίδων
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΗΛΙΑΣ MD

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ – ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Εξειδίκευση στο Ηνωµένο Βασίλειο

∆έχεται καθηµερινά κατόπιν ραντεβού
Γούναρη 137 Α & Όλγας 40, Γλυφάδα 16674

Τηλ. / Fax: 210 9601370 - Κιν. 6944221493
www.ilias-ortho.gr - apostolos.ilias1@gmail.com

Υγεία

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙ∆ΟΥ

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΟΠΠΥ

Στα πλαίσια της υποχρεωτικής εγγραφής 
σε Οικογενειακό Ιατρό 

δέχεται αιτήσεις ασφαλισµένων ΕΟΠΠΥ.

Γρ. Λαµπράκη 13 • Γλυφάδα  
Τηλ. 210 8948755 • Κιν. 6942646488

Αγγλικά για όλα τα επίπεδα 
από έµπειρη καθηγήτρια 

σε πολύ καλές τιµές 6979578058.

Ζητείται κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική
για µια µόνη κυρία. ∆ικό της δωµάτιο. ∆εν υπάρχουν
κατοικίδια. Τηλέφωνο: 2108952269 (Αφήστε µήνυµα)

ΓΑΜΟΙ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ το γένος ΠΟΛΙΤΗ που γεννήθηκε στο
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στην ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ∆Α και η
ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
το γένος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στην ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ∆Α  πρόκειται να τε-
λέσουν γάµο στην ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ∆Α.
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• Σεµινάριο ∆ιαχείρισης της
καθηµερινότητας και Αυτο-
βελτίωσης µε την Σύµβουλο
προσωπικής ανάπτυξης κ.
Ελένη ΑWφαντή θα λάβει
χώρα στις 30 Οκτωβρίου
2019 στο Γ' ΚΑΠΗ από τις
10:00 έως τις 11:00 και στο ∆'
ΚΑΠΗ από τις 11:30 έως τις
12:30.

• Ενηµέρωση - οµιλία για τα
προβλήµατα ακοής στην
Τρίτη Ηλικία.  Έλεγχος και
Αξιολόγηση ακοής από τους
Ωτορινολαρυγγολόγους: κ.
Χριστόπουλο (Α' ΚΑΠΗ), κ.
Βάσσο (∆' ΚΑΠΗ) και κ. Φουν-
τωτό (Β' & Γ' ΚΑΠΗ), βάσει

του κάτωθι προγράµµατος:
 29 Οκτωβρίου 2019
Β  ΚΑΠΗ 10:00 – 13:00
 31 Οκτωβρίου 2019
Γ  ΚΑΠΗ 10:00 – 13:00

• Παρακολούθηση θεατρι-
κής παράστασης στο ΘΕΑ-
ΤΡΟ ΖΙΝΑ µε τίτλο «Προσοχή
ο φίλος δαγκώνει», στις 23
Οκτωβρίου και ώρα19:30 για
το Β' και ∆' ΚΑΠΗ και στις 30
Οκτωβρίου και ώρα 19:30 για
το Α' και Γ' ΚΑΠΗ.

• Τετάρτη 23 Οκτωβρίου
2019 και ώρα 10:30πµ στο
Πολιτιστικό - Συνεδριακό Κέν-
τρο «Μίκης Θεοδωράκης»:

Παράσταση από την θεα-
τρική οµάδα του Α' ΚΑΠΗ
Ελληνικού Αργυρούπολης µε
τίτλο «Υπάρχει και φιλότιµο»
στα πλαίσια του  εορτασµού
της «Παγκόσµιας Ηµέρας για
την Τρίτη Ηλικία». 
Συµµετοχή των 4 ΚΑΠΗ του
∆ήµου.

• Γλέντι για τον εορτασµό
της «Παγκόσµιας Ηµέρας για
την Τρίτη Ηλικία» στο εστια-
τόριο «Νερόµυλος» στις
13:00 και συγκεκριµένα:
 23 Οκτωβρίου 2019 για το
Α  ΚΑΠΗ
 31 Οκτωβρίου 2019 για το
∆  ΚΑΠΗ.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Οκτωβρίου

Ποδαρικό στο νέο κύκλο 
με την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

 ΚΑΠΗ Ελληνικού Αργυρούπολης

 Δημοτικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Γλυφάδας

Πρόσκληση 

Τ
ὸ ∆.Σ. τοῦ Π.Ο. “Arthina”, σᾶς προσκαλεῖ στὰ
ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως Ὀρθόδοξης
εἰκονογραφίας µὲ τὸν τίτλο «Πνοὴ Ζῶσα» ποὺ
θὰ γίνουν τὸ Σάββατο 19 Ὀκτωβρίου 2019 στὸ

Παλαιὸ ∆ηµαρχεῖο Γλυφάδας στὶς 7,00 µ.µ. 
Ἡ ἔκθεσις θὰ διαρκέσει ἕως 21.10.2019.

Ὁ πρόεδρος Μιχαὴλ Ἀγγελάκης
Ἡ Γ. Γραµµατεύς Μαρία Ματάλα 

Ξ
εκινά από τις 21 Οκτωβρίου
τις Επιστηµονικές ∆ιαλέξεις
του για το Χειµερινό Εξάµηνο
2019 – 2020 το ∆ηµοτικό
Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστή-

µιο Γλυφάδας. Η πρώτη διάλεξη έχει
προγραµµατιστεί για τις 21 Οκτωβρίου,
στο δηµοτικό κινηµατοθέατρο "Μελίνα
Μερκούρη" στις 19:00και οµιλήτρια θα
είναι η σπουδαία ιστορικός και πρώτη
γυναίκα πρύτανης στην ιστορία του Πα-
νεπιστηµίου της Σορβόνης, Ελένη Γλύ-
κατζη-Αρβελέρ.

«Είναι µεγάλη µας τιµή που µια τόσο
µεγάλη προσωπικότητα θα είναι η πρώτη
οµιλητής στο φιλόδοξο αυτό εκπαιδευ-
τικό εγχείρηµα του ∆ήµου µας, που ολο-
κλήρωσε πλέον την πιλοτική του φάση
λειτουργίας και περνάει στην κανονική»
δήλωσε ο ∆ήµαρχος Γλυφάδας. Επίσης
ευχαρίστησε τον υπεύθυνο της δηµοτι-
κής οµάδας Ορέστη Τσάγκλα και τα
µέλη της συντονιστικής επιτροπής ∆ή-
µητρα Μόσχου και Όλγα ∆οξοπούλου
για τον συντονισµό του προγράµµατος
και την µεγάλη προσπάθεια που κατα-
βάλλουν για την επιτυχία του νέου αυτού
θεσµού.

∆ηλώστε συµµετοχή στην online
φόρµα στο https://www.glyfada.gr/-
index.php/home/page/deappage για τον
κύκλο διαλέξεων του ∆ηµοτικού Ανοι-
χτού Πανεπιστηµίου Γλυφάδας.

*∆ευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019,
ώρα 19.00: «Βυζάντιο: Σταθµός της
Ελληνικής Ιστορίας». Οµιλήτρια: Ελένη
Γλύκαντζη – Αρβελέρ, Βυζαντινολόγος
– Ιστορικός, Πρύτανης Πανεπιστηµίου
Σορβόνης, ∆ιευθύντρια Κέντρου Έρευ-
νας Βυζαντινής Ιστορίας, Πρόεδρος
Ευρωπα>κού Πολιτιστικού Κέντρου ∆ελ-
φών. 

*∆ευτέρα, 4 Νοεµβρίου 2019, ώρα
19.00: «Ιχνηλατώντας την Πολιτική και
τη ∆ηµοκρατία». Οµιλητής: Χρήστος
Μασσαλάς, τ. Πρύτανης Πανεπιστη-
µίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος Συµβουλίου
Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευ-
σης, Τακτικό Μέλος Ριζαρείου Εκκλη-
σιαστικού Ιδρύµατος. 

*∆ευτέρα, 18 Νοεµβρίου 2019,
ώρα 19.00: Επιµορφωτική Εσπερίδα
Επιστηµονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαι-
διστών Ελαιοκοµίας (4Ε) µε θέµα «Πο-
λιτισµός, Λαογραφία και Οικονοµική
Ανάπτυξη: η περίπτωση της Μεσογει-
ακής ∆ιατροφής και της Ελιάς», µε
τους παρακάτω οµιλητές: 1. ∆ρ. Αικα-

τερίνη Καµηλάκη – Πολυµέρου, τ. ∆ιευ-
θύντρια Λοαγραφικού Κέντρου Ακαδη-
µίας Αθηνών, Πρόεδρος 4Ε, µε θέµα «Η
∆ιατροφή ως Στοιχείο Πολιτισµού και
Λαογραφίας». 2. Έφη Χριστοπούλου,
Χηµικός, Γευσιγνώστρια, Εµπειρογνώ-
µων ΕΕ και IOC, µε θέµα «Οι Ποιοτικές
Κατηγορίες του Ελαιολάδου, κανόνες
σωστής χρήσης και συντήρησης». 3.
∆ηµοσθένης Παναγιωτάκος, Αντιπρύ-
τανης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου και
Αλεξάνδρα Φωσκόλου, Επιστηµονική
Συνεργάτης Χαροκοπείου Πανεπιστη-
µίου, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ, µε θέµα «Τα
οφέλη της Μεσογειακής ∆ιατροφής
από την παιδική ηλικία έως τα βαθειά
γηρατειά». 4. Γεώργιος Μπόσκου, Κα-
θηγητής Τµήµατος ∆ιαιτολογίας και
∆ιατροφής Χαροκοπείου Πανεπιστη-
µίου, µε θέµα «Φάε 5 ελιές την ηµέρα!».
5. Νικόλαος Ανδρικόπουλος, Οµότιµος
Καθηγητής Βιοχηµείας και Χηµείας
Τροφίµων Χαροκοπείου Πανεπιστη-
µίου, µε θέµα «Πυρηνέλαιο, ο άγνω-
στος συγγενής του ελαιολάδου».
Συντονίζει ο Βασίλειος Ζαµπούνης, Γε-
ωργοοικονοµολόγος, Άξιον Εκδοτική.  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (∆ΕΑΠ) ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
Πρόγραµµα Επιστηµονικών ∆ιαλέξεων Χειµερινού Εξαµήνου 2019 – 2020
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Σ
υνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής της πεζογέ-
φυρας που βρίσκεται στη συµβολή των Λ. Καλα-
µακίου και Ποσειδώνος. Όπως ενηµέρωσε ο
∆ήµαρχος Αλίµου Ανδρέας Κονδύλης στο δηµο-

τικό συµβούλιο, µε έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών
και Υποδοµών που κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο, ανακοινώ-
θηκε ότι προχωρά η περαιτέρω εργασία αποπεράτωσης
του έργου. Μάλιστα δίδεται άδεια να καταληφθεί µια λω-
ρίδα κυκλοφορίας προκειµένου να διευκολυνθούν οι ερ-
γασίες. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις η πεζογέφυρα θα έχει
ολοκληρωθεί µέχρι τις αρχές Νοεµβρίου αφού είναι σχε-
δόν έτοιµα τα µεταλλικά της τµήµατα και µένει να τοπο-
θετηθούν στις βάσεις. «Αν τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα
θα έχει τελειώσει σε ένα µήνα περίπου», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο ∆ήµαρχος.

«Αν θα καταργηθεί η διάβαση των πεζών από την Λε-
ωφόρο» ρώτησε ο δηµοτικός σύµβουλος Αλίµου Νίκος
Τσαµπαρλής, συµπληρώνοντας ότι σε αυτή την περί-
πτωση αν καταργηθούν και οι κυλιόµενες σκάλες, θα
εξαρτάται ο κόσµος από τα δύο ασανσέρ «οπότε οι δη-
µότες θα κάνουν αναρρίχηση από τη µια πλευρά και κα-
τάβαση από την άλλη προκειµένου να πάνε στην
παραλία».

«Θεωρητικά πρέπει να καταργηθεί η διάβαση» απάν-
τησε ο ∆ήµαρχος τονίζοντας παράλληλα ότι «είναι απα-
ράδεκτο να µας στέλνουν στο δηµοτικό συµβούλιο ένα
σχέδιο µε κυλιόµενες σκάλες και να υλοποιείται ένα σχέ-
διο χωρίς. Όταν ρωτήσαµε, µας είπαν ότι δεν υπάρχει
χώρος, όµως νοµίζω ότι οι λόγοι ήταν οικονοµικοί. Εµείς
ζητούµε τις κυλιόµενες», είπε.

Σ
υνάντηση εργασίας µε τον Πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
είχε την ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου,
ο ∆ήµαρχος Ελληνικού - Αργυ-

ρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος στο
Μέγαρο Μαξίµου. Αντικείµενο της συ-
νάντησης ήταν η Επένδυση του Ελληνι-
κού, ενώ συζητήθηκαν όλα τα θέµατα
του δήµου σχετικά µε τις εγκαταστάσεις
στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού. 

«Η κυβέρνηση σύντοµα θα ανακοι-
νώσει τις πρωτοβουλίες της προκειµένου
να αποκατασταθεί ο ∆ήµος µας όσον
αφορά στις εγκαταστάσεις µας που εκ-
κενώθηκαν προκειµένου να ξεκινήσει το
έργο», είπε ο ∆ήµαρχος και τόνισε πως
«ανάµεσα στις νέες υποδοµές που πρέ-
πει να ανεγερθούν προς αντικατάσταση
αυτών που εκκενώθηκαν είναι το νέο ∆η-
µαρχείο, το Ποντιακό Μέγαρο, ο ∆ιαδη-
µοτικός Σταθµός ∆ιαχείρισης
απορριµµάτων εντός του πρώην Αερο-

δροµίου του Ελληνικού, το πολιτιστικό
µας κέντρο, το αµαξοστάσιο κ.α.»

Ο Γιάννης Κωνσταντάτος αφού ευ-
χαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη συ-

νάντηση εργασίας που είχαν και για το
χρόνο που διέθεσε, δεσµεύθηκε πως  πε-
ρισσότερα θα πει στο επόµενο δηµοτικό
συµβούλιο.

Στο Μαξίμου ο Δήμαρχος 
Γιάννης Κωνσταντάτος

Πεζογέφυρα Αλίμου
Συνεχίζονται 

οι εργασίες κατασκευής• Συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη

Ζωγραφίζουμε τα ΚΑΦΑΟ στον Δήμο Αλίμου 

Ο
∆ήµος Αλίµου
προσκαλεί εθε-
λοντές καλλιτέ-
χνες του Αλίµου,

για να ζωγραφίσουν τα
γκρίζα ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ και
να δώσουν µια ξεχωριστή
πνοή οµορφιάς στην πόλη.

Όποιος επιθυµεί να συµ-
µετέχει στη συγκεκριµένη
δράση, δεν έχει παρά να
συµπληρώσει την αίτηση
συµµετοχής επισυνάπτον-
τας δύο σχέδιά του – προ-
τάσεις για τα κουτιά των
ΚΑΦΑΟ. ∆εν υπάρχει περιο-
ρισµός στο θέµα ή στο καλ-
λιτεχνικό ρεύµα που
ακολουθεί ο κάθε καλλιτέ-
χνης. Ο στόχος είναι να

οµορφύνει η πόλη µας και
να αναδειχτούν µε αυτόν
τον πρωτότυπο τρόπο οι τα-
λαντούχοι καλλιτέχνες της!
Σηµειώνουµε ότι:

1. Ο ∆ήµος µας έχει ήδη
εξασφαλίσει άδεια από τον
ΟΤΕ για τη χρήση των
ΚΑΦΑΟ.

2. Μετά τη δηµιουργία
του έργου, θα εφαρµόζεται
ειδική επίστρωση anti–graffiti
για την προστασία του
έργου.

3. Η πρόταση – σχέδιο
µπορεί να αφορά και συγκε-
κριµένο ΚΑΦΑΟ του Αλίµου.

4. Αιτήσεις θα γίνονται

δεκτές µέχρι και 31 Οκτω-
βρίου 2019 µε e–mail στο
press@alimos.gr ή στο πρω-
τόκολλο του ∆ήµου Αλίµου
(Αριστοτέλους 53, ισόγειο).

Για περισσότερες πλη-
ροφορίες µπορείτε να απευ-
θύνεστε στο τηλ. 213
2008037 (κα. Ξένου).


