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Για την Παγκόσµια Ηµέρα
κατά του Καρκίνου
Φωτίστηκε πορτοκαλί
το ∆ηµαρχείο
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ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Τίµησε του πεσόντες ήρωες
των Ιµίων ο ∆ήµος
Σελίδα 7

Β3 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Πρόσθετη χρηµατοδότηση
έργων ανάπλασης
στους ∆ήµους του Νότιου
τοµέα της Αθήνας, ζητάει
ο Β. Σπανάκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ενωµένη Πόλη
Εγγραφή Μελών ενόψει
4ου Συνεδρίου
Σελίδα 11

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Αθλητική Κίνηση
της εβδοµάδας
Σελίδες 18 - 20

∆ΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ
Η ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
Με δέσµευση της νέας ∆ιοίκησης του Ασκληπιείου Βούλας…
Μπαίνει σε µεταβατική περίοδο

• Επίσκεψη του Βουλευτή Β3 Νότιου Τοµέα Γιάννη Μπαλάφα
στη ∆ιοίκηση και στις δοµές του Νοσοκοµείου

Σ

ε ρόλο «δηµοσιογράφου» µε την
ιδιότητα του Βουλευτή Β3 Νότιου
Τοµέα µε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Μπαλάφας
είχε το πρωινό της Πέµπτης 6
Φεβρουαρίου 2020, συνάντηση µε τον ∆ιοικητή του
Ασκληπιείου Βούλας κ. Ανδρέα Πλεµµένο και τον Αναπληρωτή ∆ιοικητή κ. Αιµίλιο
Βουγιουκλάκη. Σκοπός της
συνάντησης ήταν η γνωριµία
µε τη νέα ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου, η καταγραφή των
αναγκών του Ασκληπιείου σε
κάθε τοµέα και η ενηµέρωση
για την υφιστάµενη κατάσταση των δοµών, την κάλυψη

των αναγκών σε ιατρικό και
νοσηλευτικό
προσωπικό
καθώς και των υλικοτεχνικών
ελλείψεων. Η Παιδική Στέγη
που λειτουργεί εντός του Νοσοκοµείου δε θα µπορούσε να
λείπει από τη συζήτηση αφού
τις τελευταίες ηµέρες το θέµα
έχει απασχολήσει εργαζόµενους και διοίκηση και έχει
πάρει διαστάσεις. Τόσο ο ∆ιοικητής όσο και ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής ανέπτυξαν στον
Βουλευτή κ. Γιάννη Μπαλάφα
τα σχέδια της νέας ∆ιοίκησης
για τη ∆οµή και ποια είναι η
προσωρινή λύση που εκείνοι
προτείνουν και ετοιµάζονται
να υλοποιήσουν το προσεχές
διάστηµα.
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Στο ψαχνό
Τα Νότια ποστάρουν στο διαδίκτυο

571 Like

«∆εν υπάρχει µεγαλύτερη χαρά για έναν ∆ήµαρχο να τον
επισκέπτονται εργαζόµενοι στους παιδικούς σταθµούς
και να του ανακοινώνουν πως κέρδισαν την δικαστική
µάχη και µονιµοποιήθηκαν. Ένα δύσκολο δικαστήριο που
τις στήριξα ως βασικός µάρτυρας και είµαι υπερήφανος
γι’ αυτό. Το άξιζαν......σιδεροκέφαλες», έγραψε ο ∆ήµαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος ανακοινώνοντας τα ευχάριστα νέα για ∆ήµο και
Εργαζόµενους.

199 Like

 Έχει έρθει ένας στο
γραφείο µε µάσκα κι
είναι σαν τον Sin Boy
στις δόξες του…
 Ο άλλος δεν έβρισκε
µάσκα στο φαρµακείο
κι έβαλε µια του
Ζορό…
 Αλκίνοος Ιωαννίδης µε
τάσεις αυτοκτονίας...
Θέλω να πιω όλο το
φώσφορο…
 Ο πρωθυπουργός µας
πιστεύει ότι το Άουσβιτς απελευθέρωσε η
θύρα 7 µε τα παπιά…
 2 εκατ. τον χρόνο η
Μενεγάκη για να κάνει
µµµµ πάνω από κατσαρόλες ρε φίλε..
 ∆εν είχα καταλάβει ότι
ο τατουατζής στην γειτονιά είναι δυσλεκτικός, µέχρι που άρχισα
να κυκλοφορώ µε τατουάζ στο µπράτσο
Γρύλος 7…
 -Και δεν µου λες κοπελιά, Κινέζος είναι ο πατέρας σου;
-Όχι... γιατί;
-Γιατί µας έχεις αρρωστήσει…
 - Να σκάσω είµαι.
- Έρωτας;
- Όχι. Στιφάδο…
 Οφθαλµίατρος: -Έχω τις εξετάσεις
σου
Ασθενής: -Μπορώ να τις δω;
Οφθαλµίατρος: -Λογικά όχι…
 Άκρως ερωτική αναµένεται να είναι

φέτος η µέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
Μόλις ήρθε η ∆ΕΗ µε λήξη 14/2…
 Τον καινούργιο ιό οι γιατροί τον λένε
αλλιώς, οι µικροβιολόγοι αλλιώς, οι
φιλόλογοι αλλιώς, οι χαζοί αλλιώς
και η µάνα µου «θα σου ρίξω βεντούζες και θα φτιάξεις»…
 Να πάω στο µάστερ σεφ να τους
φτιάξω κουκιά να µε ρωτάνε «πιστεύεις ότι αυτό το πιάτο θα σε στεί-

 Του Ροζ Πάνθηρα
λει στον επόµενο γύρο»
και να τους απαντάω «αν
δεν σας στείλει στον άλλο
κόσµο
πιστεύω
πως
ναι»…
 Με απόφαση Κούγια
η ΑΕΛ αποσύρει τη φανέλα µε το 103 στη µνήµη
του Κερκ Ντάγκλας…
φωτογρα Σπάνιο
φικό ντοκουµέντο µε τον
νεογέννητο Κερκ Ντάγκλας στην αγκαλιά της
δηµοσίευσε η Ζωζώ Σαπουντζάκη…
 Ουρές λέει για το
Σεφερλή, ενώ µπορούν
κάλλιστα να πεθάνουν
στο γέλιο διαβάζοντας
την κατάθεση του Αλαφούζου για τα στηµένα…
 Αν ο Αλαφούζος
έπαιρνε ένα ευρώ από
κάθε βρισίδι που τρώει θα
είχε φέρει το Μέσι…
 Έτοιµος ο κρατικός
µηχανισµός σε περίπτωση που υπάρξουν
κρούσµατα κορονοFού.
Θα µοιράσουν αποκριάτικες µάσκες…
 Είναι η άλλη στο λεωφορείο του ΟΑΣΘ µε τη χειρουργική µάσκα και έχει τη µύτη έξω. Ας
λυπηθεί κάποιος αυτή τη χώρα κι ας
ρίξει µια πυρηνική βόµβα να τελειώνουµε….
 Θα φώναζαν και τον Τσιάρτα στο
Μαξίµου, αλλά φοβήθηκαν ότι όταν
φτάσει θα ‘χει αλλάξει η κυβέρνηση….

Το Πρόβλημα της Δυσάρεστης Αναπνοής
και η Σχέση του με Στοματικές και Άλλες Παθήσεις

T

Ανήµερα της επετείου των γενεθλίων του Ανδρέα Παπανδρέου, στις 5 Φεβρουαρίου, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Αλίµου, Νίκος Παπανικολάου ανέβασε µια φωτογραφία
από τα παλιά χρόνια της νιότης του όπως αποκάλυψε
όπου απεικονίζεται ο ίδιος µε τον Ανδρέα Παπανδρέου.
«Σαν σήµερα γεννήθηκε ο µεγάλος ηγέτης και οραµατιστής Ανδρέας Παπανδρέου», έγραψε και οι διαδικτυακοί
του φίλοι συµφώνησαν γράφοντας και τα αντίστοιχα σχόλια, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που εστίασαν στα νιάτα
του Νίκου Παπανικολάου και τη λεβεντιά του.

173Like

Συνέντευξη από τον ∆ήµαρχο Αλίµου Ανδρέα Κονδύλη
πήραν οι µαθητές της Στ1 και Στ2 τάξης του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αλίµου µε θέµα το Ασφαλές ∆ιαδίκτυο.
«Ευχαριστούµε από καρδιάς τον κ. ∆ήµαρχο, την κ. Σλάβου υπεύθυνη του Web radio του ∆ήµου Αλίµου, τον ηχολήπτη του ραδιοφωνικού σταθµού, τις εκπαιδευτικούς
µας κ. Καζή και κ. Γκαρίπη. Η εµπειρία ήταν υπέροχη για
µικρούς και µεγάλους!!», δήλωσαν µε το πέρας της συνέντευξης.

ο 75% περίπου των περιπτώσεων
δυσάρεστης
αναπνοής, γνωστής και
ως "κακοσµία στόµατος",
οφείλεται σε προβλήµατα
της στοµατικής κοιλότητας. Άλλες αιτίες είναι γαστρικά προβλήµατα, ιγµορίτιδες ή σοβαρές παθήσεις των ούλων.
Κλειδί για την επιτυχή αντιµετώπιση
της δυσάρεστης αναπνοής είναι ο
προσδιορισµός της αιτίας από τον
οδοντίατρο. Στη συνέχεια, µπορεί να ξεκινήσει η εφαρµογή της κατάλληλης θεραπείας.
Η δυσάρεστη αναπνοή µπορεί να
οφείλεται στα ακόλουθα:
• Εξωγενείς παράγοντες – τροφές
όπως σκόρδο και κρεµµύδι, ποτά -> ροφήµατα όπως καφές και αλκοόλ, αλλά
και κάπνισµα
• Ανεπαρκής στοµατική υγιεινή –
συσσώρευση πλάκας και υπολειµµάτων
τροφών στα δόντια
• Στοµατικές παθήσεις – ουλίτιδα
και περιοδοντίτιδα
• Οδοντοστοιχίες – στις οδοντοστοιχίες συσσωρεύονται πλάκα και υπολείµµατα τροφών, γι’ αυτό και
απαιτείται καθηµερινός καθαρισµός
• Αµυγδαλές – στις κρύπτες (κολπώµατα) των αµυγδαλών είναι πιθανό να
συσσωρεύονται υπολείµµατα τροφών
• Λοιµώξεις του αναπνευστικού –
ιγµορίτιδες, φαρυγγίτιδες και λοιµώξεις
των πνευµόνων
• Ξηροστοµία – προκαλείται από
προβλήµατα του σιελογόνου αδένα,
λήψη φαρµάκων, αναπνοή από το
στόµα, ακτινοθεραπείες και χηµειοθεραπείες
• Οργανικές παθήσεις – διαβήτης,
ηπατοπάθειες, νεφροπάθειες, πνευµονοπάθειες, ιγµορίτιδες και γαστρεντερικές διαταραχές

Στοματική Υγεία και
Άλλες Παθήσεις
Πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν
µια σχέση µεταξύ στοµατικών και συστηµικών νοσηµάτων (διαβήτη, καρδιαγγειακών παθήσεων, αγγειακών
εγκεφαλικών επεισοδίων, αναπνευστι-

κών λοιµώξεων και νόσου Alzheimer) και
άλλων ιατρικών παθήσεων. Όταν η
φλεγµονή του ιστού των ούλων προκαλεί ουλίτιδα, οι φλεγµονώδεις διαµεσολαβητές, γνωστοί ως κυτοκίνες, που
εντοπίζονται στον ιστό των ούλων εισέρχονται στο σάλιο καταλήγοντας ορισµένες φορές στους πνεύµονες. Τα
βακτήρια που είναι υπεύθυνα για την περιοδοντίτιδα ενδέχεται επίσης να διεισδύσουν στο κυκλοφορικό σύστηµα των
περιοχών γύρω από τα δόντια και να µεταφερθούν σε άλλα µέρη του σώµατος.
Τα βακτήρια της στοµατικής κοιλότητας
προκαλούν δευτερογενείς λοιµώξεις ή
φλεγµονές άλλων ιστών ή οργάνων του
σώµατος (2).

Πού Πρέπει
να Απευθυνθείτε
αν Έχετε Δυσάρεστη
Αναπνοή;
Αν πιστεύετε ότι για τη δυσάρεστη
αναπνοή σας ευθύνεται η διατροφή
σας, συµβουλευτείτε έναν διατροφολόγο. Αν δεν ακολουθείτε τους κανόνες
στοµατικής υγιεινής ή εάν πάσχετε από
ουλίτιδα (φλεγµονή του ιστού των
ούλων στη στοµατική κοιλότητα) ή περιοδοντίτιδα (απώλεια οστού γύρω από
τα δόντια, αποκαλούµενη και «πυόρροια»), συµβουλευτείτε τον οδοντίατρο
και τον περιοδοντολόγο σας για την

ορθή αντιµετώπιση του προβλήµατος
και καθοδήγηση για την επιµελή τήρηση
της στοµατικής υγιεινής στο σπίτι. Εάν
πάσχετε από αµυγδαλίτιδα ή λοιµώξεις
του αναπνευστικού, απευθυνθείτε σε
έναν παθολόγο, ωτορινολαρυγγολόγο ή
πνευµονολόγο. Ένα µεγάλο τµήµα του
πληθυσµού των Ηνωµένων Πολιτειών
παρουσιάζει ξηροστοµία οφειλόµενη σε
λήψη φαρµάκων, σε δυσλειτουργίες
στους σιελογόνους αδένες και σε ακτινοθεραπείες ή χηµειοθεραπείες για την
αντιµετώπιση του καρκίνου. Συµβουλευτείτε έναν γναθοχειρουργό, τον παθολόγο ή τον ογκολόγο σας για
συνταγογραφούµενα και µη προFόντα
που µπορούν να σας ανακουφίσουν από
τα συµπτώµατα της ξηροστοµίας. Οι
ασθενείς µε διαβήτη, ηπατοπάθειες, νεφροπάθειες ή γαστρεντερικές διαταραχές πρέπει να συµβουλεύονται τον
παθολόγο, τον ουρολόγο ή τον γαστρεντερολόγο τους για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δυσάρεστης
αναπνοής. Επικοινωνήστε µε τον οδοντίατρό σας, ο οποίος θα σας παραπέµψει στον κατάλληλο ιατρό ειδικότητας
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
της δυσάρεστης αναπνοής.
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Χειρουργός Οδοντίατρος
Αισθητική – Εµφυτεύµατα –
Ορθοδοντική
http://www.dental-pap.gr/
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Σελίδα 3

Αλιεύοντας Μνήμες...
Καταλήψεων
Συνέχεια

Ο

Φεβρουάριος 1993

ι καταλήψεις των σχολείων είναι ένα
φαινόµενο που παρατηρείται πλέον,
κάθε χρόνο στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στα 140 υπό κατάληψη σχολεία
του Ν. Αττικής τα µαθήµατα σταµάτησαν πρίν 10 µέρες περίπου. Εκτός αυτού, οι µαθητές
δείχνουν ανυποχώρητοι, αλλά και ο αριθµός των υπό
κατάληψη σχολείων, µεγαλώνει µέρα µε τη µέρα.
Στο 1ο Λύκειο Γλυφάδας οι πόρτες είναι κλειστές και οι µαθητές µιλούν µόνο πίσω από τις καγκελόπορτες. Τα αιτήµατα τους είναι η αύξηση των
δαπανών για τη δηµόσια εκπαίδευση, η κατάργηση
των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής κατάρτισης, οι
νέες διατάξεις περί πανελληνίων εξετάσεων και περί
αναβολών στρατιωτικής θητείας.
Στο 4ο Λύκειο Γλυφάδας, οι µαθητές δείχνουν
πιο οργανωµένοι. Ο πρόεδρος του 15µελούς συµβουλίου του Λυκείου, Σαγρεδάκης Γιώργος, πέρα
από τα κοινά για όλα τα σχολεία, αιτήµατα, µίλησε
για πρόβληµα συστέγασης ενός Γυµνασίου και ενός
Λυκείου σ’ ένα κτίριο.
Οι καθηγητές ουσιαστικά κρατούν ουδέτερη
στάση, υπενθυµίζοντας στους µαθητές ότι η κατάληψη είναι παράνοµη.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τους µαθητές της 3ης
Λυκείου δεν ισχύουν οι νέες διατάξεις περί πανελληνίων εξετάσεων και αναβολών στρατιωτικής θητείας.

Οι νέοι μαθαίνουν, οι παλιοί θυμούνται!
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»
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Αδικαιολόγητος Θαυµασµός
ΚΙ ενώ ο κορονοFός σαρώνει ας σταθούµε λίγο στα
ελληνικά µίντια κάνοντας µία µικρή παρατήρηση.

ΠΟΛΛΟΙ ήταν αυτοί που εξήραν την Κίνα που χτίζει
ολόκληρα νοσοκοµεία µέσα σε λίγες µέρες.

ΜΠΡΑΒΟ τους! Όµως οφείλουµε να την ψέξουµε
για ένα ολέθριο ατόπηµα.

ΟΠΩΣ αποδείχθηκε, ο ιός έχει τις ρίζες του στις
ιδιότυπες διατροφικές συνήθειες των Κινέζων,
στην αγάπη τους προς τις νυχτερίδες και στις αγορές της χώρας που µπορεί κανείς να βρει τα πάντα



οι συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου Ηλιούπολης είναι µαραθώνιες;

Στην
Ηλιούπολη
στρέφεται το ενδιαφέρον των βουλευτών
όλων των κοµµάτων του
νότιου τοµέα Αθηνών.



Ο λόγος είναι η συζήτηση για τη δηµόσια περιουσία του ∆ήµου
Ηλιούπολης ύστερα από
πρόσκληση της δηµοτικής
αρχής παρουσία όλων των
παρατάξεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Ο ιός του SARS ξέσπασε το 2002 σπέρνοντας τον
πανικό παγκοσµίως.

18 ολόκληρα χρόνια µετά η Κίνα αποδεικνύεται
ανεπαρκής και ανίκανη να ελέγξει τις αγορές της
αλλά και τις διατροφικές συνήθειες των πολιτών
της οι οποίες έχουν αποδειχτεί βλαβερές για την
παγκόσµια υγεία.



Η συζήτηση επρόκειτο σύµφωνα µε το
αρχικό πλάνο να γίνει πριν
τις γιορτές των Χριστουγέννων όµως η πολιτική
επικαιρότητα µε τις αυξηµένες υποχρεώσεις των
βουλευτών και η ραστώνη
των ηµερών µετέφεραν την
συνάντηση γι' αυτό το
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου.

να σταθούµε στην ανικανότητα των κινεζικών κυβερνήσεων να βάλουν µπλόκο σε κάθε τι επιβλαβές και εν δυνάµει θανατηφόρο.

Η Σύνταξη

Ελπίζουµε ότι θα τηρηθεί ένα πρόγραµµα στις τοποθετήσεις
και από οργάνωση και από
θέµα χρόνου προκειµένου
η συζήτηση να είναι ουσιαστική, σύντοµη στα µέτρα
του δυνατού και χωρίς
επαναλαµβανόµενες τοποθετήσεις και εντυπωσιασµούς.


ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 13 16675 - ΓΛΥΦΑ∆Α
ΤΗΛ. 2108946394, ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 2108945538
email: palmosgl@otenet.gr
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΛΙΜΟΥ:
ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 52 &
ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ - 17455 - ΑΛΙΜΟΣ
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 φωτογραφίας ή κειµένο, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Θα έχουν προετοιµαστεί ψυχολογικά
και σωµατικά έχοντας µαζί
και ταπεράκι για µεσηµεριανό και βραδινό;











Οι υπόλοιπες παρατάξεις πάντως είναι
πιο προχωρηµένες στις αντιλήψεις τους.

Ποιος αντέχει από
τις πέντε το απόγευµα µέχρι τις τρείς τα
ξηµερώµατα;







Σε σχετική συζήτηση που έγινε προ
ηµερών είπε ένας κύριος
δικαιολογώντας τη διοίκηση και κυρίως τον πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Σταύρο Γεωργάκη ...

Έτσι δεν πέρασε
εβδοµάδα από την
ανακοίνωση του ως εντεταλµένου δηµοτικού συµβούλου και µε µια λιτή και
ολιγόλογη ανακοίνωση τον
διέγραψε από την παράταξη.





Ονειρο-κρίτης

Κάποιοι περίµεναν
να ακολουθήσει και
τρίτη πίτα για την διοικούσα το ∆ήµο παράταξη
ως ΗλιούπΟΛΟΙ µαζί
(Χωρίς ΕΝΑΚ).

Χιούµορ

«Με απόφαση του
Προέδρου της Παράταξης Βασίλη Βαλασόπουλου, διαγράφεται ο
Γιώργος Γιαννόπουλος
από τη ∆ηµοτική Οµάδα
και από την παράταξη
"Πρώτα η Ηλιούπολη"».
Αυτό!

Μακάρι να'χε
η αστροφεγγιά
αναπνοή και στόµα,
να µου'λεγε αν µε ζητάς
κι αν µ'αγαπάς ακόµα.

Η σέξι κυρία καλεί τον
µπάτλερ στην κρεβατοκάµαρα της ένα
βράδυ που λείπει ο άντρας της.
- Τζέηµς κλείδωσε την
πόρτα και ξεκούµπωσε
το φόρεµά µου.
Ο Τζέηµς υπακούει....
- Τζέηµς ξεκούµπωσε
το σουτιέν µου και
βγάλτο.
Ο Τζέηµς υπακούει. Η
ατµόσφαιρα φορτίζεται...
- Το κιλοτάκι µου τώρα
Τζέεεεηηηηηµς
Πειθήνιο όργανο ο
Τζέηµς. Χιλιάδες τα
βολτ...
- Λοιπόν κοπάνα τη
τώρα και να µη σε ξαναδώ να φορέσεις τα
ρούχα µου, χάθηκες
κακοµοίρη µου!

είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί
εµείς, κοιτάµε άλλα πράγµατα.
Ασφαλώς ένα θέµα υγείας επηρεάζει τη χώρα όπου βρίσκεται
το κρούσµα αλλά και τον τουρισµό γενικότερα, θα έλεγα. Στις
ηµέρες µας που οι µετακινήσεις
είναι πολύ πιο εύκολες και άµεσες δε θέλει πολύ κάτι που βρίσκεται στην Κίνα να έρθει και
στην Ελλάδα. Ειδικά όταν είµαστε άκρως τουριστική χώρα και
έχουµε πολλές επισκέψεις από
την Κίνα αλλά και επενδυτές. Η
έκπληξη µου προκλήθηκε όταν
µίλησα µε έναν κύριο που δουλεύει σε ξενοδοχείο. Έχουµε
πολλές ακυρώσεις κρατήσεων,
µου είπε στεναχωρηµένος που η

δουλειά έχει κάτσει τις τελευταίες ηµέρες. Εγώ σκέφτηκα
τότε, µα δε θα έπρεπε από µόνοι
µας να αποκλείουµε κάποιες
προσελεύσεις ανθρώπων στη
χώρα µας προκειµένου να θωρακιστούµε; ∆υστυχώς αυτό
είναι δύσκολο στο να εφαρµοστεί και ιδιαίτερα στην Ελλάδα
µας που υστερούµε σε πολύ πιο
βασικές υποδοµές από αυτό που
ανέφερα. Όταν την ίδια στιγµή
στα δηµόσια νοσοκοµεία για να
κλείσεις ραντεβού χρειάζεσαι
έως και δύο χρόνια στη χειρότερη περίπτωση και έως δίµηνο
στην καλύτερη, τι άραγε ζητάω
και τι περιµένω να βελτιωθεί;
Η ΓΙΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ



Πληροφορίες µας
αναφέρουν πως η
παράταξη του πρώην ∆η-

Η µαντινάδα
της εβδοµάδας

Πως θα ήταν τα όνειρα
αν έβγαιναν αληθινά;
Η απάντηση δύσκολη
κι όµως το όνειρο επειδή
είναι στην φαντασία µας
γι’ αυτό έχει και
την οµορφιά του.

Η συµβουλή
της γιαγιάς

Το κλίµα πάντως σε
γενικές γραµµές δεν
είναι ιδιαίτερα ήρεµο.

Παράδειγµα; Κόβει
πίτα η παράταξη του
δηµάρχου ΗλιούπΟΛΟΙ
µαζί- ΕΝΑΚ. Μετά κόβει
πίτα µόνη της η παράταξη
ΕΝΑΚ.

"Μα γίνεται ένα
συµβούλιο το µήνα
και από τους 41 συµβούλους ρωτάνε οι 30. Για να
απαντήσει σε όλους ο ∆ήµαρχος θέλει ώρα. Για να
µην πω ότι τα περισσότερα
θέµατα είναι καθηµερινότητας υπηρεσιακά που λύνονται µε ένα τηλεφώνηµα

Άραγε γνωρίζουν οι
προσκεκληµένοι ότι



∆εν είδε θετικά την
αξιοποίηση του ηθοποιού Γιώργου Γιαννόπουλου από το δήµαρχο
Γιώργο Χατζηδάκη η παράταξη "Πρώτα η Ηλιούπολη".





ΚΑΙ σε µία ώρα να χτίσουν νοσοκοµείο, οφείλουµε



Πάντως ο δήµος
Ηλιούπολης κάνει
ένα συµβούλιο το µήνα. Αν
απαιτούν οι περιστάσεις
ίσως θα έπρεπε να κάνει
και παραπάνω για να
εκτονώνεται η κατάσταση.

µάρχου, αν και αξιωµατική
αντιπολίτευση ψάχνει να
βρει τα πατήµατα της και
θέλει προ της εκδήλωσης
για την κοπή της πίτας να
δείξει συνοχή και ετοιµότητα στον πρόεδρο της που
παραµένει για την ώρα ο
Βασίλης Βαλασόπουλος.

Πέρα από τα όποια
αστεία, αν δεν αλλάξει ο τρόπος που γίνονται
τα δηµοτικά συµβούλια
κανένας δηµότης δε θα τα
παρακολουθεί.

και όπου τίποτα δεν απαγορεύεται.

στην αρµόδια υπηρεσία".

Ε

ίναι καθηµερινή η είδηση για τον κορονοCο
στα δελτία ειδήσεων
είτε ραδιοφώνου, είτε
τηλεόρασης, αλλά και στις εφηµερίδες. Μας λένε να προσέχουµε, να τηρούµε βασικούς
κανόνες υγιεινής και πρόληψης.
Να είµαστε προσεκτικοί. Μας
αναφέρουν πράγµατα και βασική συµπεριφορά είτε υπάρχει
κίνδυνος από ιό είτε όχι. Από τη
µια σκεπτόµαστε ότι όλο αυτό γίνεται σε µια άλλη χώρα και δε
µας αφορά. Ακούµε τα κρούσµατα σε χώρες της ΕυρωπαCκής
Ένωσης, σαν αριθµούς και σαν
ανακάλυψη. Α! Βρέθηκε κι εκεί
µολυσµένος κ.ο.κ. Κι ενώ όλοι

Ο «Παλµός της Γλυφάδας» είναι µέλος της Ε∆ΙΠΤ
(ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)
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∆εν έγινε όµως αυτό
αφού ο Γιώργος Χατζηδάκης γνωρίζει καλά
πως η προεκλογική συµπόρευση µε το ΕΝΑΚ δεν
απαγορεύει στο δεύτερο
να έχει τη δική του υπόσταση.

ΠΑΛΜΙΚΕΣ
∆ΟΝΗΣΕΙΣ

Π

ρωτοποριακό
πρόγραµµα οµαδικής ασφάλισης
των µαθητών σε βρεφικούς – παιδικούς σταθµούς, νηπιαγωγεία και
δηµοτικά σχολεία εφαρµόζει ο ∆ήµος Βάρης
Βούλας
Βουλιαγµένης
ύστερα από πρωτοβουλία
του ∆ήµου και σε συνεργασία µε την Εθνική
Ασφαλιστική,



Συµπέρασµα; Στη
∆ιοίκηση µαζί αλλά
στην πίτα χώρια.



Πάµε Ελληνικό Αργυρούπολη όπου ο
Γιάννης Κωνσταντάτος
έχει πάρει στα πολύ σοβαρά τη διοίκηση στον
ΣΠΑΥ.

Α

υτό
το
πρόγραµµα καλύπτει
όλους τους συµµετέχοντες καθ’ όλη τη
διάρκεια των µαθηµάτων
και του ολοήµερου σχολείου, των διαλειµµάτων,
σχολικών εκδηλώσεων,
εκδροµών και µία ώρα
πριν (κατά την µετάβαση)
και µία ώρα µετά (κατά
την επιστροφή).



Ξαµόλησε το επιτελείο του και κάνει
καταγραφή των αναγκών
των δήµων µελών.



∆εν περιµένει τι θα
του στείλουν. Εξετάζει και ιεραρχεί τις ανάγκες για να κάνει το
πρόγραµµα της διετίας.

Λ

επτοµερέστερα,
οι παροχές του
Προγράµµατος
Οµαδικής Ασφάλισης, παρέχονται εντελώς δωρεάν
και αφορούν την ασφάλιση δαπανών ευρείας νοσοκοµειακής
και
εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης από ενδεχόµενο
ατύχηµα και άλλες καλύψεις.



Κάποιος θα έλεγε
πως έχει ρίξει το
βάρος στον ΣΠΑΥ και
έχει αφήσει πίσω τα του
∆ήµου του.



Ταυτόχρονα τρέχει
και την ανανέωση
της παράταξης του.



Η «Ενωµένη Πόλη»
ετοιµάζει το 4ο συνέδριο της και µαζί µε
αυτό και όλη τη µάχιµη
στρατιά της, τους ανθρώπους που θα ρίξει στις
εκλογές του 2023.



Μεγάλο στοίχηµα
για τον Γιάννη Κωνσταντάτο η προσέλευση
και η ανανέωση του κόσµου, κάτι που θα του
δώσει τα εχέγγυα για τα
επόµενα βήµατα.



Πάµε
Γλυφάδα
όπου ο ∆ήµος τρέχει
για άλλη µια φορά το πρόγραµµα εκµάθησης υπολογιστών
σε
άτοµα
ηλικιωµένα.



Είναι θετικό και ευχάριστο οι άνθρωποι να προσαρµόζονται
στη νέα ψηφιακή εποχή
και να µην αποστασιοποιούνται µεγαλώνοντας το
χάσµα γενεών.



Το ωραίο όµως ήταν
άλλο και γι’ αυτό
σας το µεταφέρουµε.



Στα µαθήµατα αυτά
πήγε για να δει τους
συµµετέχοντες ο δήµαρχος
Γλυφάδας.



Μεταξύ άλλων για
να τους ενθαρρύνει
και να τους εµψυχώσει που
είναι µαθητές, τους είπε
ότι τώρα που θα ξέρουν
από υπολογιστές θα µπορούν να επικοινωνούν µαζί

Το «55» το καλό κι έτοιµος για εδαφοσφαίριση
του και µέσω email.



Τότε είπε ο ένας
«συµµαθητής» στον
«άλλο». «Α! Το email
ήθελε για να µας φτιάξει
τη γειτονιά µας και γι’
αυτό δεν µπορούµε να τον
βρούµε σε κανένα τηλέφωνο ούτε και δια ζώσης».



Πολλά είναι τα παράπονα των κατοίκων δηµοτών που φθάνουν
στην εφηµερίδα µας ότι η
επικοινωνία µε το δή-

µαρχο Γλυφάδας µετεκλογικά είναι αδύνατη.



«Περίεργο, είναι ο
ίδιος άνθρωπος που
προεκλογικά στη λαCκή µε
κυνηγούσε για να µε ταHσει
σουβλάκι και τώρα δεν
µπορούµε να τον βρούµε
στο τηλέφωνο, στο δηµαρχείο πουθενά» είπε χαρακτηριστικά µια κυρία
απηυδισµένη.



Την πρώτη συνάντηση µε τον πρωθυ-

πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει η νέα διοίκηση της ΚΕ∆Ε τη
∆ευτέρα, 10 Φεβρουαρίου,
στις 11 το πρωί.



Στη συνάντηση, που
θα γίνει στο Μέγαρο
Μαξίµου, θα παραβρεθούν
ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε ∆ηµήτρης Παπαστεργίου, το
προεδρείο της ΚΕ∆Ε καθώς
και οι επικεφαλής των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Ένωσης.



Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε ∆.
Παπαστεργίου ανακοινώνοντας τη συνάντηση, στην
ατζέντα της συζήτησης µε
τον πρωθυπουργό θα είναι
η αναπτυξιακή προοπτική
της Αυτοδιοίκησης, οι αρµοδιότητες, ο διακριτός
ρόλος της στη διαχείριση
τµήµατος του νέου ΕΣΠΑ,
το νέο πρόγραµµα του
ΥΠΕΣ που αντικαθιστά
τον «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟ» και το
προσφυγικό /µεταναστευτικό.

Από την «Καθηµερινή», 4.2.2020

Μ

είωση προστίµου από το Ευρ ω π α C κ ό
∆ικαστήριο στην Ελλάδα
κατά 400.000 ευρώ σε ετήσια βάση για τις παράνοµες χωµατερές πέτυχε το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η µείωση του προστίµου είναι
απόρροια της προόδου
µέσα στο β’ εξάµηνο του
2019 αναφορικά µε την
παύση λειτουργίας 5
Χώρων
Ανεξέλεγκτης
∆ιάθεσης Απορριµµάτων
(ΧΑ∆Α). Συγκεκριµένα,
δεν λειτουργούν πλέον οι
παράνοµες χωµατερές:
στην Κάσο, την Πάτµο, τη
Σίκινο, την Κέα και την
Κάρυστο.

Ο

πως αναφέρεται
στην Απόφαση
του ΕυρωπαCκού
∆ικαστηρίου, η Ελλάδα
καλείται να πληρώσει για
το β’ εξάµηνο του 2019, διοικητικό πρόστιµο µειωµένο κατά 200.000 ευρώ,
που σηµαίνει µείωση κατά
400.000 ευρώ σε ετήσια
βάση. Ωστόσο, αυτή η
απόφαση δεν σηµαίνει
οριστική αντιµετώπιση
του ζητήµατος µε τις ανεξέλεγκτες χωµατερές.

Σ

ηµαντικό
όµως
είναι ότι µε αυτή
την απόφαση δεν
αντιµετωπίζεται οριστικά
το ζήτηµα των ανεξέλεγκτων χωµατερών. Με
βάση τις υφιστάµενες
αποφάσεις, η Ελλάδα θα
κληθεί να πληρώσει 4,8
εκατ. ευρώ για τις εναποµείνασες παράνοµες εν
λειτουργία χωµατερές.
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Γλυφάδα
Στα θρανία ξανά παππούδες
και γιαγιάδες μαθαίνουν κομπιούτερ

Ο

νέος
κύκλος
εκπαίδευσης
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
για
ανθρώπους 65 plus άρχισε
στο ∆ιασχολικό Κέντρο, µε τη
συµµετοχή 60 µαθητευοµένων. Ο ∆ήµος Γλυφάδας σε
συνεργασία µε το «Όλοι µαζί
µπορούµε» θέτει σε εφαρµογή ένα πρόγραµµα υψηλού
ενδιαφέροντος για γονείς,
παππούδες, γιαγιάδες. Μαθαίνουν να γκουγκλάρουν
πληροφορίες, να έχουν πρόσβαση στα ενηµερωτικά sites,
να βρίσκουν τραγούδια στο
youtube, να κατεβάζουν παιχνίδια, να µπαίνουν στο facebook.
Ένας ολόκληρος
κόσµος ανοίγεται µπροστά
τους και δίνει στη ζωή τους
καινούργια χρώµατα. Γι’ αυτό
και είναι τεράστιο το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από

αυτές τις ηλικίες για το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Είναι
δε ακόµη µεγαλύτερη η χρησιµότητα των γνώσεων αυτών
σε έναν ∆ήµο ο οποίος διακρίνεται για τις ψηφιακές
υπηρεσίες του προς τους δηµότες και έχει βραβευθεί ως
«έξυπνη πόλη», καθώς κινεί-

Διαχρονική
Αφασία

∆

ιαβάσαµε στην εφηµερίδα, δήµος Λαυρεωτικής - Σαρωνικού, άρθρο του ∆ιευθυντού της,
που αφορούσε στην αδελφοποίηση του
∆ήµου Γλυφάδας και του Rockdale του ΣύδνεQ Αυστραλίας, την τοποθέτηση του αγάλµατος του πρώτου Ολυµπιονίκη µας, Σπύρου Λούη, στο
ιστορικότερο σηµείο της Ηπείρου αυτής, στον ανωτέρω
∆ήµο, στην αναγόρευση ως αντεπιστέλλον µέλος της
Ακαδηµίας Αθηνών, του τέως Πρωθυπουργου της Αυστραλίας κυρίου Gough Whitlam και στην δεξίωση που
διοργανώθηκε προς τιµήν του, στο Ξενοδοχείο Χανδρή
στην Αθήνα.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες είναι έργα της
κας. ∆έσποινας ∆άλµαρη και του συζύγου της Θεόδωρου ∆άλµαρη, γνωστών συνδηµοτών µας.
Επειδή όλο το παραπάνω έργο έχει από τη γενέσει
του παραµείνει αναξιοποίητο, µε εντελώς απαράδεκτο
τρόπο, από τον ∆ήµο Γλυφάδας, αναδηµοσιεύουµε παρακάτω το δηµοσίευµα αυτό.

ται µε ταχύτατους ρυθµούς
στον τοµέα της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
«Η γνώση δεν έχει ηλικία»
τονίζει ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος Παιδείας και Αθλητισµού Περικλής ∆ορκοφίκης
και προσθέτει: «Η σηµερινή
τρίτη ηλικία είναι αυτή που

 Για

µας έδωσε τα πάντα. Είναι οι
γονείς µας και οι παππούδες
µας και θέλουµε να κάνουµε
το καλύτερο για εκείνους. Με
τον ∆ήµαρχό µας, που είναι
πάντα κοντά στους δηµότες,
φροντίζουµε να παρέχουµε
στους ηλικιωµένους συµπολίτες µας κάθε ευκαιρία σε όλα
τα επίπεδα».
Ο παρών κύκλος εκπαίδευσης είναι ο 5ος
στη
σειρά, διαρκεί τέσσερις εβδοµάδες και θα ακολουθήσει και
6ος µέχρι τον Μάιο, οπότε και
θα διακοπούν τα σεµινάρια
για το καλοκαίρι, για να αρχίσουν και πάλι από τον Σεπτέµβριο.
Τα
σεµινάρια
διενεργούνται δύο φορές την
εβδοµάδα, ∆ευτέρα και Τετάρτη, από τις 5 έως τις 7 το
απόγευµα και µε τη λήξη τους
απονέµεται στους συµµετέχοντες έπαινος. Η συµµετοχή
είναι δωρεάν.

247 Περιφέρεια Inner
Wheel Ελλάδος
Όμιλος Γλυφάδας

Πρόσκληση

Η

Πρόεδρος και τα µέλη του Οµίλου Inner
Wheel Γλυφάδας, έχουν την τιµή να σας προσκαλέσουν να παρακολουθήσετε τη µουσικοθεατρική παράσταση «ΚΟΙΝΗ ΗΣΥΧΙΑ» του
θεάτρου ∆ιάνα (Ιπποκράτους 7) σε σκηνοθεσία Ελένης
Ράντου µε το Βασίλη Παπακωσταντίνου, τον Οδυσσέα
Ιωάννου, τη Σοφία Πανάγου και το Μ. Τιτόπουλο την Κυριακή 15 Μαρτίου και ώρα 6.30 µ.µ.
Η παρουσία σας θα είναι τιµή και χαρά µας

Η Πρόεδρος
Μαρία Γαρδούνη

Η Γραµµατέας
Ρόζα Μουλού

Τιµή εισιτηρίου: 20 ευρώ
Τηλ. Επικοινωνίας:
Μαρία Γαρδούνη, τηλ. 6976588958
Γιάννα Γραβιά Καλύβα, τηλ. 6979617442
Παρακαλούµε, απαντήστε µέχρι 5 Μαρτίου 2020

την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Φωτίστηκε πορτοκαλί το Δημαρχείο

Σ

τα πορτοκαλί φωτίστηκε η
πρόσοψη του ∆ηµαρχείου
Γλυφάδας, ανήµερα της
Παγκόσµιας Ηµέρας κατά
του Καρκίνου. Σύµφωνα µε
τα επίσηµα στοιχεία, κάθε χρόνο 9,6
εκατοµµύρια άνθρωποι ανά τον κόσµο
χάνουν τη ζωή τους από καρκίνο, καθιστώντας τη νόσο δεύτερη αιτία θανάτου µετά τα καρδιαγγειακά νοσήµατα.
Οι επιστήµονες τονίζουν ότι το
30%-50% των θανάτων θα µπορούσε
να είχε αποφευχθεί µε την έγκαιρη
πρόληψη.
Είναι µύθος ότι ο καρκίνος είναι
απλώς ένα ζήτηµα υγείας. Η αλήθεια
είναι ότι έχει ευρύτατη κοινωνική και οικονοµική επίδραση, ακόµη και στα ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Είναι µύθος ότι ο καρκίνος είναι µια

ασθένεια των πλουσίων, των ηλικιωµένων και των αναπτυγµένων χωρών. Η
αλήθεια είναι ότι αποτελεί παγκόσµια
επιδηµία και επηρεάζει όλες τις ηλικίες
και τις κοινωνικοοικονοµικές οµάδες,
µε τις αναπτυσσόµενες χώρες να φέρουν ένα δυσανάλογο βάρος.
Είναι µύθος ότι ο καρκίνος είναι θανατηφόρος. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί
καρκίνοι µπορούν πλέον να θεραπευθούν.
Είναι µύθος ότι ο καρκίνος είναι η
µοίρα του καθενός. Η αλήθεια είναι ότι
µε τις σωστές στρατηγικές, τουλάχιστον το ένα τρίτο από τις πιο κοινές
µορφές µπορεί να προληφθεί.
Όλοι µαζί µπορούµε. Με άθληση
και υγιεινή διατροφή, µε ενηµέρωση
και ευαισθητοποίηση να ενισχύσουµε
την πρόληψη, να σώσουµε ζωές.

Δωρεάν οικιακοί κομποστοποιητές
από τον Δήμο Γλυφάδας

Σ

Έχουν ήδη περάσει σχεδόν 20 χρόνια και η αδελφοποίηση της Γλυφάδας µε τον ∆ήµο Rockdale µε αποκλειστική ευθύνη του ∆ήµου Γλυφάδας, παραµένει στα
αζήτητα επί δύο δεκαετίες. Μια θαυµάσια ευκαιρία να
αποτελέσει αυτή η αδελφοποίηση τον οµφάλιο λώρο
σύνδεσης της Γλυφάδας µε τους 700.000 Έλληνες της
Αυστραλίας έχει ήδη χαθεί.
Κάθε προσπάθεια της κυρίας ∆άλµαρη προς όλους
τους δηµάρχους, από την εποχή του Θεόδωρου Σπονδυλίδη, µέχρι σήµερα, πνίγηκε στην αδιαφορία τους.
Έχουµε καθ’ όλη την διάρκεια των 20 χρόνων, παρακολουθήσει την αγωνιώδη προσπάθεια της κυρίας ∆άλµαρη, η οποία επισκέπτεται συχνά την Αυστραλία, να
προκαλέσει το ενδιαφέρον του ∆ήµου Γλυφάδας. Αλλά
επί µαταίω.
Αναµένουµε από τον σηµερινό ∆ήµαρχο, αλλά και
τους προηγούµενους να µας δώσουν ο καθένας την δική
του εκδοχή. Εµείς θα επανέλθουµε.
∆ηµήτρης Φιλιππόπουλος

ε αριθµό ρεκόρ
έφθασαν µέσα
σε λίγες ώρες τα
αιτήµατα των κατοίκων της Γλυφάδας
για
οικιακούς κοµποστοποιητές
και κάδους συλλογής οργανικών υλικών, που χορηγεί δωρεάν από τη ∆ευτέρα 3
Φεβρουαρίου ο ∆ήµος Γλυφάδας. Η κοµποστοποίηση
ήδη άρχισε στην πόλη! Πρόκειται για µια φυσική διαδικασία η οποία µετατρέπει τα
οργανικά υλικά, µέσω της
αποσύνθεσής τους, σε µια
πλούσια ουσία, το κοµπόστ,
που είναι ένα εδαφοβελτιωτικό ή, αλλιώς, φυσικό λίπασµα, πολύτιµο για κάθε κήπο.
Αυτό που κάνουµε είναι
ότι σταµατάµε να πετάµε
στους κάδους οργανικά
υλικά, όπως υπολείµµατα και
φλούδες φρούτων και λαχανικών, τσόφλια αυγών, χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας,
υπολείµµατα καφέ και φίλτρων, στάχτη, κλαδέµατα σε
µικρό µέγεθος, γκαζόν κ.ά.
και µε τη βοήθεια ειδικού εξοπλισµού δηµιουργούµε µε
αυτά τα υλικά φυσικό λίπασµα.
Το πιλοτικό πρόγραµµα
Οικιακής Κοµποστοποίησης

που θέτει σε εφαρµογή ο
∆ήµος Γλυφάδας εκτιµάται
ότι θα δώσει µεγάλη ώθηση
στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή των οικιακών
απορριµµάτων.
Ο σχετικός εξοπλισµός
παραδίδεται στα νοικοκυριά
της πόλης ∆ΩΡΕΑΝ καθώς
εξασφαλίστηκε χρηµατοδότηση για το πρόγραµµα αυτό
την προηγούµενη περίοδο
από ευρωπαFκά κονδύλια

(ΕΣΠΑ).
Σε πρώτη φάση, διανέµονται δωρεάν 200 κοµποστοποιητές κήπου και 500
οικιακοί κάδοι συλλογής οργανικών υλικών, µαζί µε αναλυτικές οδηγίες χρήσης.
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά
στο FixMyCity ή τηλεφωνικά
στο πενταψήφιο 15464. Θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, καθώς τα αιτήµατα είναι

πολλά. Σύντοµα θα ακολουθήσει και νέος κύκλος διανοµής του ειδικού εξοπλισµού.
«Η κοµποστοποίηση είναι
ένας καινοτόµος τρόπος ανακύκλωσης που εφαρµόζεται
σε πολλά προηγµένα κράτη
στον κόσµο και φιλοδοξούµε
να τον εντάξουµε στον τρόπο
ζωής στην πόλη µας, µε προφανή οφέλη για όλους», τονίζει ο ∆ήµαρχος Γλυφάδας
Γιώργος Παπανικολάου, ευχαριστεί την αρµόδια Αντιδήµαρχο Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης Άννυ Καυκά
«για την προσήλωσή της στην
ενσωµάτωση των καινοτόµων
παρεµβάσεων που χρειάζεται
η περαιτέρω ανάπτυξη της
ανακύκλωσης στην πόλη µας»
και προσθέτει: «Η σύγχρονη
βιώσιµη διαχείριση και διαλογή των απορριµµάτων στη
Γλυφάδα αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητα για όλους µας
την τρέχουσα περίοδο και την
υλοποιούµε βήµα-βήµα µε
συνέπεια».
«Ας προσπαθήσουµε να
γίνουµε περισσότερο περιβαλλοντικά υπεύθυνοι δηµότες και να συµµετέχουµε όλοι
στη διαλογή στην πηγή, στην
ανακύκλωση και στην κοµποστοποίηση», αναφέρει η κ.
Άννυ Καυκά.

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 | Ο Παλμός της Γλυφάδας
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Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη

E

Τίμησε του πεσόντες ήρωες των Ιμίων
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

κδήλωση µνήµης, ως ελάχιστο φόρο τιµής στους
τρεις αξιωµατικούς του
Πολεµικού Ναυτικού που
έδωσαν τη ζωή τους τα
ξηµερώµατα της 31ης Ιανουαρίου
1996 υπηρετώντας την Πατρίδα,
πραγµατοποίησε το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου ο ∆ήµος Βάρης Βούλας
Βουλιαγµένης στην Πλατεία Ιµίων
(Κεντρική Πλατεία Βούλας) παρουσία
πλήθους κόσµου. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε Επιµνηµόσυνη ∆έηση ενώ ο
∆ήµαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,
στη σύντοµη οµιλία του εξιστόρησε
τα γεγονότα του Ιανουαρίου του
1996 που οδήγησαν στην πτώση του
ελικοπτέρου και την κρίση που ακολούθησε. «Σήµερα είµαστε εδώ να
αποδώσουµε την ελάχιστη τιµή σε
τρία παλληκάρια, τρία παιδιά που θα
µπορούσαν να είναι τα παιδιά µας, τα
αδέρφια µας, οι φίλοι µας, τρία παιδιά που ξεκίνησαν τη νύχτα της 31ης
Ιανουαρίου να υπερασπιστούν την
πατρίδα µας και θυσιάστηκαν υπηρετώντας αυτό το ιδανικό.
Χρέος όλων µας, είναι να κρατήσουµε ζωντανή τη µνήµη τους, να
αναδεικνύουµε το µέγεθος της θυσίας τους, να δείχνουµε την ευγνωµοσύνη µας σ’ αυτούς, τις
οικογένειες τους και όλους τους
νέους που υπηρετούν την πατρίδα
µας και θέτουν σε κίνδυνο την ίδια
τους τη ζωή για να διαφυλάττουν,
αυτά που εµείς θεωρούµε δεδοµένα
και αυτονόητα, την ελευθερία και
την Εθνική Κυριαρχία µας.
Οφείλουµε να θυµόµαστε και να
τιµούµαι αυτούς τους άνδρες, να
αναφέρουµε τα ονόµατά τους, και
να διδάσκουµε τους νεότερους για
τις θυσίες τους», είπε µεταξύ άλλων
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Εκτός από τον ∆ήµαρχο, στην
εκδήλωση παρευρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισµό εκπρόσωποι πολιτικών φορέων, της ηγεσίας των
ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και συγκεκριµένα, ο
Γ.Γ. Ιθαγένειας κ. Αθανάσιος Μπαλέρµπας εκ µέρους του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο
Βουλευτής Ανατολικής Αττικής κ.
Γιώργος Βλάχος εκ µέρους του

Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων
κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, ο κ.
Νίκος Βλαχάκος, αδερφός του πεσόντα στα Ίµια Αντιναύαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου, ο κ. Γιώργος
Θανάτσης, εκπρόσωπος του ∆ηµάρχου Καλυµνίων, κ. ∆ηµήτρη ∆ιακοµιχάλη και η Πρόεδρος του ΕΟΤ, κα.
Άντζελα Γκερέκου.
Στεφάνι στη µνήµη των πεσόντων, εκτός από τους προαναφερόµενους κατέθεσαν και:
ο Εκπρόσωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας και
Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο ∆ιοικητής της Στρατιωτικής
Σχολής Ευελπίδων, Υποστράτηγος
∆ηµήτριος Χούπης. Ο Εκπρόσωπος
της 128 ΣΕΤΗ κ. Χαρίτωνας Σαλιάρας. Ο Εκπρόσωπος του Αρχηγού

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Πλοίαρχος Αθανάσιος Φώσκας
Εκπρόσωπος του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας, Αστυνοµικός
∆/ντης Βασίλειος Καλαµπόκης. Ο
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης
«Κύµα Ενωµένων Πολιτών Βάρης
Βούλας Βουλιαγµένης κ. ∆ηµήτρης
∆αβάκης. Ο ∆ιοικητής Αστυνοµικού
Τµήµατος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης κ. Σταύρος ∆ούκας. Ο Εκπρόσωπος του ∆ιοικητή Τµήµατος
Ασφαλείας Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης, Υπαστυνόµος Α’ κ. Γιώργος
Πλουσάκης. Για το Λιµεναρχείο Βουλιαγµένης ο Υποναύαρχος Κωνσταντίνος
Λαµπρόπουλος.
Ο
Αναπληρωτής ∆ιοικητής Ασκληπιείου Βούλας κ. Αιµίλιος Βουγιουκλάκης. Η Πρόεδρος Πολιτιστικού

Συλλόγου Γυναικών Βούλας «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ» κα. Μαριάννα Μαυραγάνη.
Ο Πρόεδρος του ΕξωραFστικού Συλλόγου ∆ικηγορικών Βούλας «Η
ΘΕΜΙΣ» κ. ∆ηµήτριος Ηλιού. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Βάρης
Βούλας Βουλιαγµένης κ. Μιχάλης
Φαρσάρης. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρεοπολιτών Μάνης «Αντιστράτηγος Πέτρος Μαυροµιχάλης» κ.
Ιωάννης Καλαποθαράκος. Ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
αντί στεφάνου κατέθεσε χρηµατικό
ποσό υπέρ των παιδικών χωριών
SOS. Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων
Προαστίων αντί στεφάνου, κατέθεσε
χρηµατικό ποσό υπέρ του Ταµείου
Εθνικού Στόλου.
Επίσης στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ατ-

 Σε τέσσερα σημεία του Δήμου

Σταθμοί μέτρησης
ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας

O

∆ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης, σε συνεργασία µε τον Εθνικό Παρατηρητήριο
Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση τριών σταθµών µέτρησης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας σε
επιλεγµένα σηµεία εντός των ορίων του ∆ήµου και συγκεκριµένα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βάρης, στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βούλας, στο ∆ηµοτικό Σχολείο
Βουλιαγµένης και στο ∆ηµαρχείο Βουλιαγµένης. Στόχος
του προγράµµατος είναι ο διαρκής αδιάβλητος, διαφανής, αξιόπιστος και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα διενεργούµενος έλεγχος της τήρησης των θεσµοθετηµένων
ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία.
Τα όρια της ακτινοβολίας στα συγκεκριµένα σηµεία
παρακολουθούνται συνεχώς και τα αποτελέσµατα είναι
αναρτηµένα στην ιστοσελίδα https://paratiritirioemf.eeae.gr/
index.php?option=com_emf&view=areas&Itemid=282&l
ang=el.
Η ∆ηµοτική Αρχή παρακολουθεί τα αποτελέσµατα
του προγράµµατος και εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο θα
προχωρήσει στην προµήθεια περισσότερων σταθµών να
παρακολουθήσει αποτελεσµατικότερα τα επίπεδα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, ειδικά στα σχολεία της
πόλης.

τικής κ. Νίκος Πέππας, εκπρόσωπος
του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη. Ο Σµήναρχος Ιπτάµενος Νίκος Γεωργάκης, εκπρόσωπος
του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού Αντιναύαρχου Στυλιανού
Πετράκη. Ο ∆ήµαρχος Παιανίας, κ.
Ισίδωρος Μάδης. Ο Αναπληρωτής
∆ιοικητής του 8ου Πυροσβεστικού
Σταθµού Αντιπύραρχος Ευάγγελος
Νιάγκας. Πλήθος εκπροσώπων της
∆ηµοτικής Αρχής του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και των συµβουλίων δηµοτικών κοινοτήτων του ∆ήµου
Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης.
Η τελετή ολοκληρώθηκε µε την
ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου από
την µπάντα του Πολεµικού Ναυτικού και την απόδοση τιµών από
άγηµα του Πολεµικού Ναυτικού.
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Άλιμος
 Εθελοντική διαγράμμιση θέσεων ΑμεΑ στο ΕΑΚΝ Άγιος Κοσμάς

Θάρρος και Ελπίδα στην Δράση!

E

δωσαν ραντεβού την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στον κεντρικό χώρο
στάθµευσης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου
Κοσµά κάτω από έναν λαµπερό
ήλιο οι Πρόσκοποι του Καλαµακίου, οι εργαζόµενοι και η διοίκηση του Εθνικού Αθλητικού
Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσµά, ο Γ.Σ Θάρρος 2017, φίλες και φίλοι του κέντρου, αθλητές και γονείς.
Όλοι µαζί, έγιναν µία παρέα, διαγράµµισαν
και ζωγράφισαν τις θέσεις στάθµευσης για
άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. Τραγουδή-

Δωρεάν ψηφιακές
μαστογραφίες

Η

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης ∆ήµου
Αλίµου, το Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο
Υγιών Πόλεων (Ε∆∆ΥΠΠΥ) και ο Σύλλογος
Φίλων Ογκολογικού Νοσοκοµείου «Οι Αγ.
Ανάργυροι» δίνουν τη δυνατότητα πραγµατοποίησης Ψηφιακών Μαστογραφιών σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες του ∆ήµου Αλίµου, ηλικίας 40 – 69
ετών, χωρίς τρέχον ή προηγούµενο ιστορικό καρκίνου
µαστού. Οι µαστογραφίες θα γίνονται στο Κέντρο Μαστού επί της οδού Τίρυνθος 2, στα Άνω Πατήσια.
Για τη συµµετοχή στη δράση απαιτείται Υποβολή Αίτησης και σχετική υπογεγραµµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του
Ν. 1599 (περί άπορης/ανασφάλιστης γυναίκας) µε αναγραφή του ΑΜΚΑ. Αιτήσεις και δηλώσεις διατίθενται στο
Κοινωνικό Φαρµακείο του ∆ήµου Αλίµου (Αριστοτέλους
25 ισόγειο, 210. 9886947 – 210. 9886950, υπεύθυνη κα
Κυριακή Τοψή), καθηµερινά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8:30 π.µ. – 2:30 µ.µ.
Την ηµέρα της εξέτασης η κάθε γυναίκα θα πρέπει
να έχει µαζί την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της και ΠΑΛΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (εάν υπάρχει), ενώ θα πρέπει να καταθέσει το ποσό
των 5€ για τη στήριξη του Συλλόγου και την προµήθεια
του CD για την Ψηφιακή Μαστογραφία. Το ως άνω ποσό
καταβάλλεται στο Κέντρο Μαστού και δίδεται απόδειξη.
Αιτήσεις συµµετοχής
έως 14 Φεβρουαρίου 2020.

σανε, παίξανε και συζητήσανε µε αθλητές για
τις δυσκολίες αλλά και τις χαρές του αθλητισµού. Στην παρέα βρέθηκαν ο Γιώργος Μαυρωτάς, Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου
Αθλητισµού, ο Ολυµπιονίκης του µήκους,
αθλητών µε αναπηρίες, Kωνσταντινος Βελτσης, ο Πρωταθλητής Ελλάδος στην ενόργανη
και µέλος της Εθνικής Οµάδας Νίκος Ηλιόπουλος και ο Πρωταθλητής Ελλάδος στην
άρση βαρών και µέλος της Εθνικής Οµάδας
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
Τα υλικά της δράσης ήταν ευγενική χορηγία του ∆ήµου Αλίµου.

 9ος

Βιωματικός Κύκλος

Έναρξη σεμιναρίων ευαισθητοποίησης
και προσωπικής βελτίωσης

T

ο Κέντρο Πρόληψης του ∆ήµου
Αλίµου διοργανώνει σεµινάρια
προσωπικής ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης
µε
στόχο
την
καλύτερη ενηµέρωση σε ζητήµατα που αντιµετωπίζουµε στην καθηµερινότητα,
την κατανόηση του εαυτού,
την έκφραση και διαχείριση
των συναισθηµάτων, τη βελτίωση της επικοινωνίας µε
τον άλλον.
Τα σεµινάρια δεν έχουν
θεραπευτικό χαρακτήρα,
αλλά έχουν ως στόχο την
πρόληψη και ενηµέρωση σε
θέµατα που αφορούν την
ψυχική µας υγεία.
Στον κύκλο αυτό των
πέντε (5) δίωρων συναντήσεων δίνονται θεωρητικές
πληροφορίες από τον συν-

µάς βοηθάει να κατανοήσουµε καλύτερα έννοιες,
αλλά και να εφαρµόσουµε
στην καθηµερινότητά µας
αυτά που επεξεργαστήκαµε
στην οµάδα.

τονιστή, ενώ κάθε µέλος,
εφόσον επιθυµεί, µπορεί να
µιλήσει για τις εµπειρίες και
τις σκέψεις του, να εκφράσει τα συναισθήµατά του και
αντίστοιχα να ακούσει και να
µοιραστεί τις απόψεις του
άλλου.
Ο βιωµατικός τρόπος

Οι Θεµατικές Ενότητες
είναι:
12/02/2020 - Συναισθηµατικές εξαρτήσεις και
εξαρτητικές σχέσεις «Παραδέξου το! Η ζωή σου θα
ήταν πολύ βαρετή χωρίς
εµένα…»
19/02/2020 - Πένθος και
Απώλεια: «Τις πιο σκοτεινές
νύχτες τα αστέρια είναι φωτεινότερα»
26/02/2020 - Κατάθλιψη: Ένας εγκλωβισµένος
Θυµός
04/03/2020 - Ψυχοσωµατικά Συµπτώµατα: Σώµα
και Συναίσθηµα

Τα σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν στο Κέντρο
Πρόληψης του ∆ήµου Αλίµου, Αριστοτέλους 25, στον
2ο όροφο, κάθε Τετάρτη και
ώρα 10:00 π.µ. – 12:00.
Συντονιστής του Σεµιναρίου είναι ο κος Νίκος Οικονοµόπουλος, Ψυχολόγος –
Σύµβουλος Τοξικοεξάρτησης.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Μέγιστος
αριθµός συµµετοχών: 15
άτοµα. Η παρουσία είναι
υποχρεωτική και για τις
πέντε ενότητες. Για συµµετοχές και οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείτε µε το
Κέντρο Πρόληψης ∆ήµου
Αλίµου στο τηλέφωνο: 210
9850339. Ώρες επικοινωνίας: 09:00 π.µ. – 14:00, ∆ευτέρα έως Παρασκευή.
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Εδώ... Περιφέρεια Αττικής
Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη
με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκη

Η

δροµολόγηση
συνεργασίας και
ο συντονισµός
ενεργειών προκειµένου να διευρυνθεί η εφαρµογή της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
σε κρίσιµες υπηρεσίες της
Περιφέρειας µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, βρέθηκαν στο επίκεντρο
της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη
µε τον υπουργό Ψηφιακής
∆ιακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκη.
Στη συνάντηση µετείχαν
επίσης, ο υφ. Απλούστευσης
∆ιαδικασιών του υπουργείου
Γ. Γεωργαντάς, ο υφ. Ψηφιακής Στρατηγικής Γ. Ζαριφόπουλος,
η
Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Μ.
Κουρή, ο ΠροFστάµενος της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας Η. ∆όλγυρας, ο σύµβουλος της
Περιφέρειας σε θέµατα Μεταφορών Ε. Ματσούκης, ο
σύµβουλος της Περιφέρειας
σε θέµατα οδικής ασφάλειας
Κ. Λογοθέτης και υπηρεσιακά
στελέχη της Περιφέρειας.
Κατά τη συζήτηση ο κ.
Πατούλης, µε αφορµή και την

επικείµενη παρουσίαση της
ψηφιακής στρατηγικής της
Περιφέρειας η οποία θα γίνει
σε εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 14
Φεβρουαρίου, επισήµανε ότι
προτεραιότητα της νέας διοίκησης είναι ο εκσυγχρονι-

σµός των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και να καταπολεµηθεί η γραφειοκρατία
όπως και οι παθογένειες που
ταλαιπωρούν τους πολίτες
διαχρονικά. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράµµισε ότι η Περιφέρεια Αττικής δίνει ιδιαίτερη

έµφαση στον αναπτυξιακό
σχεδιασµό µέσω της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε
στόχο την άµεση βελτίωση
της ποιότητας των υπηρεσιών
που προσφέρονται στους πολίτες, την µείωση της γραφειοκρατίας, την διαφάνεια, την

βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης.
«Έχουµε ήδη στην ψηφιακή µας πλατφόρµα στον
οδηγό του πολίτη της Περιφέρειας Αττικής 120 ψηφιακές υπηρεσίες και στις 14
Φεβρουαρίου ενεργοποιούµε

ακόµη 45, ενώ στους στόχους
µας είναι να εντάξουµε άµεσα
500 ακόµη ψηφιακές υπηρεσίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Περιφερειάρχης επικαλούµενος την άµεση αναγκαιότητα για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών
της Αττικής και την ανάγκη
αποσυµφόρησης των υπηρεσιών που υποδέχονται µεγάλο
όγκο πολιτών καθηµερινά, χαρακτήρισε τη συνεργασία µε
το υπουργείο πολύ χρήσιµη
και ουσιαστική.
Ο κ. Πιερρακάκης υπογράµµισε τη βούληση του να
διευρύνει τη συνεργασία του
µε την Περιφέρεια Αττικής και
επισήµανε πως θα δροµολογηθούν από κοινού δράσεις
προς όφελος των πολιτών.
Σε αυτή την κατεύθυνση
αποφασίστηκε η συγκρότηση
κοινής επιτροπής µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας και του υπουργείου
µε στόχο την επεξεργασία
προτάσεων και το συντονισµό
δράσεων που θα έχουν ως
αντικείµενο την απλοποίηση
των διαδικασιών εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και τη
διαλειτουργικότητα των συστηµάτων.

Υπερψηφίστηκαν το ν/σ για τη διαχείριση
κρίσεων και η τροπολογία για τις ΜΚΟ

Y

 Της Νάνσυ Φαναρά

περψηφίστηκε
επί
της αρχής και στο
σύνολό το νοµοσχέδιο υπό τον τίτλο
«Εθνικός
Μηχανισµός
∆ιαχείρισης
Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας,
αναβάθµιση συστήµατος εθελοντισµού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού
Σώµατος και άλλες διατάξεις».
Υπέρ του νοµοσχεδίου επί της
αρχής ψήφισε η Νέα ∆ηµοκρατία,
ενώ σύσσωµη η αντιπολίτευση ψήφισε κατά.
Παράλληλα, υπερψηφίστηκε και

η τροπολογία της κυβέρνησης που
αφορά στο νέο καθεστώς πιστοποίησης των ΜΚΟ και τη διαχείριση του
προσφυγικού.
Υπέρ της τροπολογίας ψήφισε η
Νέα ∆ηµοκρατία, «παρών» ψήφισε ο
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ΚΙΝ.ΑΛ., ΚΚΕ, Ελληνική
Λύση και ΜέΡΑ25 ψήφισαν κατά.
Νωρίτερα, ειδική αναφορά στην
τροπολογία για τη συγκρότηση ειδικού µητρώου καταγραφής των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
έκανε στη Βουλή, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.
Όπως δήλωσε, «στόχος είναι να
υπάρξει έλεγχος στη δράση εκατοντάδων ΜΚΟ που λειτουργούν στη
χώρα µας. Στο µητρώο αυτό θα κα-

ταχωρούνται τα µέλη, οι υπάλληλοι,
αλλά και οι συνεργάτες των Οργανώσεων, ώστε να υπάρχει διαφάνεια
και λογοδοσία, καθώς πολλές ΜΚΟ
συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιµετώπιση του προβλήµατος, αλλά
άλλες λειτούργησαν µε προβληµατικό και παρασιτικό τρόπο».

Αλλάζει το πλαίσιο
λειτουργίας
των ΜΚΟ στα νησιά
«Μέλη, υπαλλήλους και συνεργάτες έχουν υποχρέωση να δηλώσουν και οι ήδη εγγεγραµµένες
ΜΚΟ σε προθεσµία τριών µηνών»,

υπογράµµισαν χαρακτηριστικά.
Σύµφωνα µε τις κυβερνητικές
πηγές, «ο έλεγχος από την Πολιτεία
σε ατοµικό επίπεδο θα είναι ενδελεχέστερος. Κανένα πρόσωπο δεν θα
µπορεί να δραστηριοποιείται σε
δοµές ή στις ακτές, χωρίς να διαθέτει σχετική πιστοποίηση/ ταυτότητα
από το υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου. Οι ΜΚΟ θα έχουν την
υποχρέωση να δηλώνουν τα άτοµα
(µέλη, υπαλλήλους, συνεργάτες)
που θα δραστηριοποιούνται και πού,
ενώ αυτά θα πρέπει να φέρουν ταυτότητα µέλους/ πιστοποίηση για να
δραστηριοποιούνται».
Όπως προβλέπεται, θα οριστεί
ειδικός γραµµατέας ΜΚΟ, ο οποίος

θα αναλάβει τη διαχείριση του Μητρώου, ενώ µε υπουργική απόφαση
θα εξειδικευτούν οι προποθέσεις
εγγραφής και διαγραφής των µελών
από το Μητρώο.
Οι κυβερνητικές πηγές έκαναν
µάλιστα αναφορά σε ό,τι ίσχυε µέχρι
σήµερα, τονίζοντας ότι «οι προηγούµενες νοµοθετικές πρωτοβουλίες (2016, 2018) που αφορούσαν
τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν
σε
δράσεις
κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα και τη λειτουργία τους, δεν
προέβλεπαν κανόνες διαπίστευσης/
πιστοποίησης για τα φυσικά πρόσωπα».

Πρόσθετη χρηματοδότηση έργων ανάπλασης στους Δήμους
του Νότιου τομέα της Αθήνας, ζητάει ο Β. Σπανάκης

Τ

ην
πρόσθετη
χρηµατοδότηση
έργων ανάπλασης
στους ∆ήµους του
Νότιου τοµέα της
Αθήνας, µε στόχο την περαιτέρω αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους,
ζήτησε ο Βουλευτής Β3΄ Νοτίου Τοµέα Αθηνών της Νέας
∆ηµοκρατίας
Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης µε Κοινοβουλευτική
Ερώτηση
που
κατέθεσε προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Κωστή Χατζηδάκη.
Ο κ. Σπανάκης ρωτάει µεταξύ άλλων εάν υπάρχει ειδικός προγραµµατισµός για
τους ∆ήµους του Νότιου
τοµέα, στο πλαίσιο των προσκλήσεων και των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων του
Πράσινου Ταµείου.

Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της Ερώτησης.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ.
Κωστή Χατζηδάκη
Θέµα: «Πρόσθετη χρηµατοδότηση έργων ανάπλασης στους ∆ήµους του
Νότιου τοµέα της Αθήνας
από το Πράσινο Ταµείο»
Στους ∆ήµους της Β3΄ Περιφέρειας του Νότιου Τοµέα
της Αθήνας (Αγίου ∆ηµητρίου, Αλίµου, Βύρωνα, Γλυφάδας, ∆άφνης - Υµηττού,
Ελληνικού - Αργυρούπολης,
Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Καλλιθέας, Μοσχά-

του-Ταύρου, Νέας Σµύρνης
και Παλαιού Φαλήρου) υπάρχουν περιθώρια για την περαιτέρω αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων, µέσα από την υλοποίηση
έργων πρασίνου και δηµιουργίας περισσότερων ελεύθερων χώρων.
Πολύτιµος αρωγός στην
προσπάθεια αυτή µπορεί και
οφείλει να σταθεί το ΝΠ∆∆ µε
την επωνυµία «Πράσινο Ταµείο», σκοπός του οποίου
είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης µέσω της προστασίας
του περιβάλλοντος.
Στις 27 Σεπτεµβρίου 2019
η αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισµών
Κοινής Ωφελείας και Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης της
Βουλής, διατύπωσε κατά

πλειοψηφία θετική γνώµη για
την τοποθέτηση νέου Προέδρου στον εν λόγω Φορέα.
Από τότε µέχρι σήµερα το
«Πράσινο Ταµείο» έχει εκδώσει πολλές προσκλήσεις µε
δυνητικούς δικαιούχους τους
∆ήµους όλης της χώρας,
προκειµένου να εκτελεστούν
απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου και έργα ανάπλασης και
αναβάθµισης σε πάρκα, πλατείες, πεζόδροµους και παιδικές
χαρές,
έργα
ποδηλατόδροµων, παρεµβάσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης ΑµεΑ κ.α.
Από τα παραπάνω γίνεται
αντιληπτό ότι ο ρόλος του
«Πράσινου Ταµείου» είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, όχι µόνο
γιατί αποτελεί το επίσηµο όργανο άσκησης της περιβαλ-

λοντικής πολιτικής αλλά και
γιατί µπορεί να εξασφαλίσει
χρηµατοδότηση στους ∆ήµους για την εκτέλεση των
αναγκαίων έργων που θα
συµβάλλουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων τους.
Να σηµειωθεί ότι η πολιτική για το περιβάλλον έχει
τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα από την Κυβέρνηση.
Επιπλέον, µε βάση πολλές
έρευνες κοινής γνώµης, οι
προκλήσεις αντιµετώπισης
των συνεπειών της κλιµατικής
αλλαγής και η εισαγωγή στη
χώρα µας πρακτικών της κυκλικής οικονοµίας που έχουν
επιτευχθεί σε διεθνές επίπεδο, αξιολογούνται ως υψηλής προτεραιότητας ανάγκες
από τους πολίτες και ιδιαίτερα από τους νέους ανθρώ-

πους.
Κατόπιν των παραπάνω,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Ποιες προσκλήσεις ή
χρηµατοδοτικά
προγράµµατα έχει αυτή τη στιγµή σε
εξέλιξη το Πράσινο Ταµείο
και ποιοι είναι οι δυνητικοί
δικαιούχοι τους;
2) Ποιες εντάξεις νέων
έργων ή πληρωµές άλλων
που είναι σε εξέλιξη έχουν
γίνει µε δικαιούχους τους
∆ήµους του Νότιου τοµέα
της Αθήνας κατά το διάστηµα της θητείας σας;
3) Υπάρχει ειδικότερος
προγραµµατισµός για τους
∆ήµους του Νότιου τοµέα
της Αθήνας στο πλαίσιο των
προσκλήσεων που εξελίσσονται ήδη;
Ο ερωτών Βουλευτής
Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης
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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

Τουρισμός: Η Σπονδυλική Στήλη της Ελληνικής Οικονομίας

Ο

ι κυβερνήσεις των
τελευταίων ετών,
όσον αφορά τον
Τουρισµό, δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Σε λίγους µήνες αρχίζει
η νέα τουριστική περίοδος,
οφείλουµε να βιαστούµε και
να κάνουµε έργα και όχι
λόγια, για το καλό του τόπου.
Ο τουρισµός στην Ελλάδα είναι ένας από τους πιο
σηµαντικούς κλάδους για την
Ελληνική οικονοµία. Η ταχεία
ανάπτυξή του τα επόµενα
χρόνια, µε την υιοθέτηση των
σωστών επιλογών, θα οδηγήσει τη χώρας µας στην οικονοµική ανάκαµψη. Αποτελεί
µια δραστηριότητα η οποία
επιδρά σε πολλούς κλάδους
της Οικονοµίας (π.χ. εστίαση,
διαµονή, διασκέδαση, µεταφορές, εµπόριο κλπ).
H χώρα µας βρίσκεται σε
πλεονεκτική
θέση
όσον
αφορά τον κλάδο του τουρισµού, λόγω του καλού κλίµατος,
της
εκτεταµένης

ακτογραµµής, των πολυάριθµων νησιών της και γενικά
λόγω της φυσικής οµορφιάς
της, αλλά κυρίως για την ιστορίας της. Αυτοί είναι οι λόγοι
για τους οποίους η Ελλάδα
µπορεί και πρέπει να γίνει ανταγωνιστική δύναµη.
∆εδοµένης της αυξητικής
τάσης των επισκέψεων τουριστών στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια, είναι σηµαντικό
να εστιάσουµε ποιες στρατηγικές κινήσεις χρειάζονται,
ώστε ο κλάδος να πετύχει
ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα στο άµεσο µέλλον:
α. Η χώρα για να πετύχει
στον τοµέα αυτό πρέπει να
φροντίσει για την αναβάθµιση
του τουριστικού προFόντος
της. Το µοναδικής οµορφιάς
φυσικό τοπίο, οι καθαρές θάλασσες, το φως δεν αρκούν.
Χρειάζεται να «δηµιουργήσουµε» υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου. Έτσι θα προσελκύσουµε τουρίστες που θα είναι
διατεθειµένοι να πληρώσουν

 Γράφει
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γι' αυτό το προFόν.
β. Πρέπει να φροντίσουµε
τα οφέλη να διαχέονται σε
όλες τις επιχειρήσεις και να
µην αφορούν µόνο τις τουριστικές µονάδες οι οποίες
πουλάνε πακέτα «µε βραχιολάκι».
γ. Στήριξη του τουρισµού
µέσω της εκπαίδευσης µε τη
δηµιουργία και την εφαρµογή
προγραµµάτων επιµόρφωσης, µε θέµα την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών,
την

επαγγελµατική προσέγγιση
και διαχείριση των προβληµάτων, αλλά και την απόκτηση
επαγγελµατικής συνείδησης,
από όλο το ανθρώπινο δυναµικό που εµπλέκεται µε αυτό
τον τοµέα.
δ. Επιβάλλεται η ποιοτική
αναβάθµιση του ελληνικού
τουριστικού προFόντος, ώστε
να προσελκύονται οι οικονοµικά ευκατάστατοι. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να
ληφθούν υπόψη ότι οι επισκέπτες, ξεκινώντας από τη µεταφορά, θέλουν µετακίνηση
µε απευθείας πτήσεις από τη
χώρα τους. Χρειάζονται σύγχρονα µέσα µαζικής µεταφοράς που θα τους παρέχουν
άνετη µετακίνηση από τα ξενοδοχεία διαµονής τους
στους διάφορους προορισµούς τους.
Οι επισκέπτες πρέπει να
µπορούν να κάνουν ξέγνοιαστοι τον περίπατό τους σε
πεζόδροµους και µε ασφάλεια. Επίσης είναι ανάγκη να

µένουν σε όµορφα καταλύµατα και καθαρό περιβάλλον
και όχι σε κτήρια απεριποίητα
ή κοντά σε χώρους µε σκουπίδια.
ε. Απαιτούνται ποιοτικά
εστιατόρια και ποιοτικά beach
bar. Επίσης να υπάρχουν µαρίνες σε όλα τα νησιά οι
οποίες να διαθέτουν όλες τις
παροχές για τα σκάφη.
στ.
Επειδή
χάνονται
πολλά κέρδη από τον τουρισµό υγείας αφού στη χώρα
µας δεν είναι οργανωµένος,
πρέπει να λειτουργήσουν κέντρα ιατρικού τουρισµού για
να µη στρέφονται οι τουρίστες σε άλλες χώρες και χάνονται
πολύτιµα
κέρδη.
Ακόµα πρέπει οι επισκέπτες
(τουρίστες) να έχουν τη δυνατότητα για θεραπείες
οµορφιάς και αναζωογόνησης.
Εάν υιοθετηθούν σωστές
στρατηγικές επιλογές θα
υπάρξει ταχεία ανάπτυξη του
τουρισµού τα προσεχή έτη,

µε αποτέλεσµα να υπάρξει
σηµαντική οικονοµική ανάκαµψη στην οικονοµία της
χώρα µας.
Επιπλέον µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν άµεσα
αποτελούν η δηµιουργία
στρατηγικών συµµαχιών µεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων, η επιµήκυνση της
τουριστικής περιόδου,
η
σωστή και έγκαιρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού (θρησκευτικός, αγροτικός, ιατρικός...), η
καταπολέµηση της γραφειοκρατίας που σε πολλές περιπτώσεις
λειτουργεί
αποτρεπτικά στις ιδιωτικές
επενδυτικές πρωτοβουλίες.
Απαιτείται να εφαρµοστεί ένα
εθνικό σχέδιο, για την ανάπτυξη του τουρισµού το
οποίο θα αποτελέσει πόλο
έλξης για εκατοµµύρια τουρίστες, που θα έχει οικονοµικά
οφέλη για τη χώρα µας σε
όλη την ελληνική επικράτεια.

 Ο Σακκάς Ιωάννης είναι Αξιωµατικός (ε.α.) ΠΝ & Πολιτευτής Β' Αθηνών Νότιο Τοµέα, Τοµεάρχης Τουρισµού "Ελληνική Λύση"

«Αλαλούμ»

T

ο να αποσιωπούµε τα προβλήµατα δεν σηµαίνει ότι συµβάλλουµε και στη λύση τους. Αντιθέτως σηµαίνει ότι φοβούµαστε την
αντιµετώπιση τους και δεν θέλουµε να δούµε
κατάµατα την πραγµατικότητα. Αυτό γίνεται
για πολλούς λόγους. Ένας εκ των οποίων είναι ότι νοιώθουµε κατώτεροι των περιστάσεων, ο εγωισµός όµως
δεν µας αφήνει να το παραδεχτούµε. Η πραγµατικότητα
όµως είναι σκληρή και πολύ αποκαλυπτική. ∆εν µας επιτρέπει την παραµικρή συσκότιση ή συγκάλυψη αυτών.
Στον κόσµο που ζούµε εάν κάποιος είναι µικρών ικανοτήτων αυτό φαίνεται σε µεγάλο βαθµό. Επίσης τα µεγάλα
συµφέροντα δεν επιτρέπουν να δείξουµε ότι είµαστε
αετοί αντί µυρµήγκια. Όλα είναι στο φως και καλό είναι
αυτοί που δεν µπορούν να σταθούν στο διεθνές στερέωµα να παραµερίζουν για να έρθουν οι άλλοι που έχουν
την δυνατότητα, αν έτσι αγαπάµε την πατρίδα µας. Ο
εγωισµός είναι ο χειρότερος σύµβουλος, ο πιο καταστροφικός. Για αυτό πρέπει να τον παραµερίσουµε. Είναι
αποδεδειγµένο, ότι στο εύθραυστο διεθνές περιβάλλον
δεν µπορούµε να χαράξουµε µια πολιτική διότι δεν γνωρίζουµε τι µας ξηµερώνει αύριο. Πώς θα ήταν δυνατό σε
ένα τραπέζι συσκέψεων να έχουµε την λογική µαζί µε το
παράλογο, τους οπαδούς της νοµιµότητας µαζί µε τους
οπαδούς της παρανοµίας. Και όµως συµβαίνει. Γι’ αυτό
και επιστρατεύουµε κάθε προσόν µας για να έχουµε την
ανάλογη αντιµετώπιση. Ας ελπίσουµε ότι όλα αυτά είναι
µια παροδική κατάσταση και θα αλλάξουν σύντοµα οι συσχετισµοί. Είναι απορίας άξιον πως θα απεικονίσει στις
ιστορικές σελίδες ο ιστορικός του µέλλοντος τη σηµερινή κατάσταση. Πιστεύω ότι η πιο κατάλληλη λέξη είναι
αλαλούµ. Όσο βαριά και αν είναι αυτή, διότι όλοι οι συµµετέχοντες έχουν µπλέξει σε ένα τραγελαφικό παιχνίδι.
Ας ελπίσουµε η ανθρωπότητα να µην το πληρώσει
ακριβά. Ίδοµεν.
[Ο ΠΑΛΜΟΣ]

Ναυτικό Μουσείο

Σ

χετικά µε το πολύ ενδιαφέρον δηµοσίευµα του κ.
∆ Καµαράδου στην “Καθηµερινή” της 31/1/20
υπογραµµίζεται πως το “Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος” δεν ανήκει αλλά ούτε ασχολείται µε το Π.
Ναυτικό µόνο! Είναι ένα πολιτιστικό σωµατείο που
σύµφωνα µε το καταστατικό του και από τη µακρόχρονη και
πολύ, ιδίως τα τελευταία χρόνια, επιτυχηµένη παρουσία του
κύριο έργο του είναι η διαφύλαξη της θαλασσινής ιστορίας
και της ναυτικής κληρονοµιάς της Χώρας στα οποία περιλαµβάνεται φυσικά και η Εµπορική µας Ναυτιλία.
Είναι αλήθεια όµως πώς το κτίριο που στεγάζεται σήµερα το Ν. Μουσείο είναι πολύ µικρό και ακατάλληλο γενικά
για την έκθεση και διαφύλαξη του µεγάλου αριθµού και ανυ-

Π

πολόγιστης αξίας εθνικών και Ναυτικών κειµηλίων που διαθέτει.
Υπάρχει σχέδιο, για το απώτερο µέλλον βέβαια, να κατασκευαστεί καινούριο Μουσείο στο Άλσος Ναυτικής Παράδοσης στο Π. Φάληρο αλλά …πότε;
∆ε θα µπορούσε άραγε να χρησιµοποιηθεί κάποιο νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο του Πειραιά ή ένα σιλό ή αποθήκη
στη περιοχή του λιµανιού και να µετασκευαστεί όπως έγινε
µε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας;
Έτσι και εφέτος θα γιορτάσουµε τα 2500 χρόνια από τη
Ναυµαχία της Σαλαµίνας αλλά και του χρόνου επίσης τα 200
έτη από την Επανάσταση του 21 στο Ν. Μουσείο “µας” στην
Ακτή Θεµιστοκλέους.
Φρίξος ∆ήµου, Πλοίαρχος Ε.Ν.

Ένα καρναβάλι η ζωή μας

ροσπαθώ
να
καταλάβω
τι
συµβαίνει γύρω
µου στις µέρες
που ζούµε αλλά
και σε µένα.
Η σηµερινή κοινωνία
κάθε µέρα που περνάει γίνεται πιο συντηρητική και στέκει αµήχανη µπροστά σ’
αυτά που συµβαίνουν σήµερα στη χώρα µας αλλά και
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∆ιεθνώς. Ότι µας συµβαίνει
το καταγράφει επιφανειακά.
Για να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι πολλές φορές τους
φτιάχνουν οµάδες και ανεβάζουν προβλέψεις τι θα
έχουµε στο µέλλον. Ενώ
πολλοί άνθρωποι δεν έχουν
καµία διάθεση µε την κρίση
και την ανεργία για τίποτα.
Πολλοί επαγγελµατίες διανύουν κατηφορική πορεία
ενώ άλλοι είναι στα τάρταρα

(κόλασις). ∆εν πληρώνονται.
Ενώ πολλοί είχαν µια
ανοδική πορεία σήµερα
όµως δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Σκεφθείτε, λοιπόν,
το σηµερινό παιδί που ξεκινάει. Και η ελπίδα.
Τα συστήµατα τελείωσαν, οι ιδεολογίες ξόφλησαν, νοµίζω ότι η ελπίδα
υπάρχει µόνο να δούµε τον
διπλανό µας, και µέσα µας.

Το Δίκτυο Μονοπατιών Νότιου Υμηττού έλαβε
ομόφωνη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Τ

ο ∆Σ του Συλλόγου ΑΡΧΕ∆ΗΜΟΣ και τα µέλη του εκφράζουν
την ικανοποίησή τους για την
οµόφωνη έγκριση και στήριξη,
από όλες τις δηµοτικές παρατάξεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, της προσπάθειας που ξεκίνησε το 2018 για την
ανάδειξη και προστασία του Νοτίου
Υµηττού µέσω της δηµιουργίας ενός άρτιου δικτύου πεζοπορικών και πολιτιστικών διαδροµών στο βουνό µας. Η
παρουσίαση των µελετητών, από την
Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας –
Paths of Greece, έπεισε άπαντες για τη
χρησιµότητα αυτού του έργου για τους
κατοίκους, τους επισκέπτες και τους επιχειρηµατίες του τόπου µας αλλά και την
ίδια τη φύση και πολιτιστική κληρονοµιά
της περιοχής µας. Η πρόκληση της υλοποίησης παραµένει το µεγάλο «στοίχηµα», που όµως τώρα φαίνεται πιο

κοντά καθώς επικράτησε το πνεύµα σύµπνοιας και συνεργασίας.
Ευχή των µελών του Συλλόγου ΑΡΧΕ∆ΗΜΟΣ είναι, αυτό το πρωτοπόρο,
πράσινο έργο, µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, τις διεθνείς προδιαγραφές
και προοπτικές, τις ήπιες παρεµβάσεις
και τη µεγάλη προστιθέµενη αξία για τη
φύση, τον πολιτισµό και το τουριστικό
προFόν του τόπου µας, να αποτελέσει
δείγµα γραφής της πορείας που θα ακολουθήσει ο Σύλλογος και οι ∆ηµοτικές
Αρχές και στο µέλλον και να συνεχίσει να
ενώνει όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως
παράταξης, µε κινητήρια δύναµη την
αγάπη για την περιοχή µας, την προστασία του πολιτισµού και του περιβάλλοντος, την αειφορία και την ποιοτική
επισκεψιµότητα.
Το δίκτυο µονοπατιών Νοτίου Υµηττού είναι ένα έργο που σε πρώτη φάση
ανάπτυξης θα έχει µήκος περίπου 25 χι-

λιόµετρα. Ενώνει σηµεία φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, συνδέει το
βουνό µε τον αστικό ιστό και παρέχει
πολλά τµήµατα µε εύκολες πεζοπορίες.
Για το µονοπάτι αυτό έχει καταρτιστεί
επίσης σχέδιο προβολής και διαχείρισης
σε βάθος πενταετίας, το οποίο περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη δηµιουργία ταυτότητας, τη δηµιουργία ιστοσελίδας και
εφαρµογής, καθώς και την πιστοποίηση
της διαδροµής µε το µοναδικό σήµα
παγκοσµίου εµβέλειας, το Green Flag
Trails. Για µια ακόµη φορά, ο Σύλλογος
ΑΡΧΕ∆ΗΜΟΣ, επιθυµεί να ευχαριστήσει
για την υποστήριξή του τον Αθ. Μαρτίνο,
ο οποίος πίστεψε στο όραµα των µελών
του Συλλόγου και το στήριξε καλύπτοντας σηµαντικό µέρος του κόστους της
µελέτης.
Βάρη 31-01-2020
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Δεν κλείνει η Παιδική Στέγη στο Ασκληπιείο Βούλας
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• Επίσκεψη του Βουλευτή Β3 Νότιου Τοµέα Γιάννη Μπαλάφα
στη ∆ιοίκηση και στις δοµές του Νοσοκοµείου

τις 10 το πρωί είχε
οριστεί η συνάντηση
στα γραφεία της ∆ιοίκησης του Ασκληπιείου µε τον Βουλευτή του Β3
Νότιου Τοµέα µε τον ΣΥΡΙΖΑ
Γιάννη Μπαλάφα. Ο Βουλευτής είχε εξοπλιστεί µε το απαραίτητο καταγραφικό υλικό,
ένα µπλοκάκι κι ένα στυλό και
σηµείωνε µε ακρίβεια τα όσα
του απαντούσαν στις ερωτήσεις του ο ∆ιοικητής του
Ασκληπιείου κ. Ανδρέας
Πλεµµένος και ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής κ. Αιµίλιος Βουγιουκλάκης. Στη συζήτηση
συµµετείχαν και η ∆ήµητρα
Ζήση (νοσηλεύτρια) µε την
Πέγκυ ΚαFνανά (τεχνολόγος –
ακτινολόγος).
Η συζήτηση οδήγησε στα
εξής συµπεράσµατα. Το
Ασκληπιείο έχει ανάγκες και
αυτές εστιάζουν στις ιατρικές
ειδικότητες και στις ενέργειες
που πρέπει να γίνουν ώστε να
έχει πληρότητα, στους επικουρικούς νοσηλευτές που
πρέπει άµεσα να ενταχθούν
στο ανθρώπινο δυναµικό του
νοσοκοµείου καλύπτοντας
πάγιες ανάγκες και µε προοπτική µονιµοποιήσεων, η έλλειψη
του
µαγνητικού
τοµογράφου που αναγκάζει
ασθενείς να πηγαίνουν σε ιατρικά κέντρα ιδιωτικά για να
κάνουν τις εξετάσεις τους,
και η µεταβατική περίοδος για
την παιδική στέγη µέχρι να
λειτουργήσει ξανά εντός του
νοσοκοµείου υπό συνθήκες
ασφάλειας και προδιαγραφές
που ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία. Παράλληλα
τονίστηκε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στα ΤΕΠ. «Η εικόνα ενός νοσοκοµείου είναι
η εφηµερία του και εξετάζουµε τρόπους να µειώσουµε
το χρόνο αναµονής», τόνισε ο
Αιµίλιος Βουγιουκλάκης. «Το
νοσοκοµείο βρίσκεται σε καθηµερινή ορθοπεδική εφηµε-

ρία και ταυτόχρονα πρέπει να
έχουµε και άλλες ειδικότητες
που απαιτούνται στις εφηµερίες και αυτό δυσκολεύει την
κατάσταση µε το υφιστάµενο
προσωπικό που δεν επαρκεί»,
τόνισε ο ∆ιοικητής Ανδρέας
Πλεµµένος για να δείξει τις
ανάγκες του νοσοκοµείου σε
ανθρώπινο δυναµικό.

Οι περιπέτειες
της Παιδικής Στέγης
Η Παιδική Στέγη λειτουργεί για πάρα πολλά χρόνια
εντός του νοσοκοµείου και ο
ρόλος της είναι η φύλαξη των
παιδιών των εργαζοµένων του
νοσοκοµείου. Παλιότερα είχε
µεγαλύτερο αριθµό παιδιών,
είχε φθάσει και τα 70 παιδιά
όπως ακούστηκε στη συνάντηση της Πέµπτης, ενώ στις
µέρες µας αριθµεί µόλις έξι.
Η ανάγκη να ανακαινιστεί το

κτίριο που στεγάζει τη δοµή
αυτή, οδήγησε την προηγούµενη διοίκηση στο να πάρει
µια απόφαση, στην οποία κατέληξαν από κοινού εργαζόµενοι και γονείς, ελλείψει
άλλης προσωρινής λύσης.
Ποια ήταν αυτή; Αφού θα
έπρεπε αναγκαστικά να αλλάξουν κτίριο προκειµένου σε
εκείνη τη θέση να δηµιουργηθεί Παιδοψυχιατρική Κλινική
(7 κλινών που εκκρεµούσε
από το 2011 και για το οποίο
πίεζε η Περιφέρεια), αποφασίστηκε να µεταφερθούν στο
κτίριο που βρίσκεται στην
πάνω πύλη του Νοσοκοµείου,
όπου στεγαζόταν παλιά η
Τράπεζα, προσωρινά µέχρι να
δηµιουργηθεί µια µόνιµη
δοµή. Η πρόταση για την Τράπεζα ήταν της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου που
στηριζόταν µε έγκριση από
την Πολεοδοµία του ∆ήµου

Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. Κανείς δεν ήθελε την
Τράπεζα όµως συµβιβάστηκαν ελλείψει άλλης προσωρινής λύσης.

Η νέα ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου όµως εξετάζει µια
άλλη εξέλιξη στη µετεγκατάσταση της δοµής όπως ενηµερώθηκε ο Βουλευτής κ.

Μπαλάφας. Τόσο ο ∆ιοικητής
όσο και ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής επέµειναν ότι η δοµή
δε θα κλείσει. Εξετάζουν την
αξιοποίηση µιας δωρεάς που
έχει το νοσοκοµείο από δεκαετίας. Για το µεταβατικό
διάστηµα που θα χρειαστεί ο
Αναπληρωτής ∆ιοικητής ήρθε
σε επαφή µε τον ∆ήµαρχο
Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης
και ο ∆ήµος δέχτηκε να γίνει
αρωγός και να στεγάσει τα
παιδιά αυτά, σε παιδικούς
σταθµούς του ∆ήµου που βρίσκονται στα σύνορα του
Ασκληπιείου. Η νέα ∆ιοίκηση
τόνισε ότι δεν θέλει να χρησιµοποιήσει την απόφαση της
προηγούµενης διοίκησης που
αναφέρεται σε κτίριο εντός
του νοσοκοµείου τονίζοντας
ότι είναι ακατάλληλο. Τότε οι
παριστάµενες εργαζόµενες
στη συνάντηση τόνισαν ότι
τον χώρο αυτό τον έχει προ-

τείνει µε µελέτη της η Τεχνική
Υπηρεσία και τον έχει εγκρίνει
η Πολεοδοµία. Ο Αιµίλιος
Βουγιουκλάκης επέµεινε ότι
πρέπει τα παιδιά, είτε πρόκειται για ένα είτε για περισσότερα να είναι σε δοµές µε
προδιαγραφές ασφαλείας.
Μάλιστα ανέφερε ότι το προσεχές διάστηµα θα υπογράψει Μνηµόνιο το Ασκληπιείο
µε το ∆ήµο, ώστε όλα αυτά να
µην είναι στον αέρα.
Εν τω µεταξύ το σωµατείο
των Εργαζοµένων δηλώνει ότι
δεν γνωρίζει το µέλλον της
Παιδικής Στέγης και αναφέρει
τα όσα πληροφορείται από
τους εργαζόµενους γονείς.
Έτσι, στις 30 Ιανουαρίου
έκανε αίτηµα για συνάντηση
µε τη διοίκηση του Νοσοκοµείου. «Πληροφορηθήκαµε
ότι διενεργείτε συναντήσεις
µε τους συναδέλφους γονείς
της Παιδικής Στέγης, όπου
τους ενηµερώνετε ότι η Παιδική Στέγη κλείνει από τον Σεπτέµβριο του 2020. Σας
ενηµερώνουµε ότι η Γενική
Συνέλευση Εργαζοµένων του
Νοσοκοµείου µας έχει αποφασίσει ότι θα υπερασπιστεί
µε κάθε πρόσφορο µέσο τη
συνέχισή τα, από πλέον των
50 ετών, λειτουργίας της Παιδικής Στέγης. Κρίνουµε χρήσιµη, επίσης, την µελέτη των
πρακτικών πρόσφατης συνεδρίασης του ∆Σ του Νοσοκοµείου
µας,
επί
της
λειτουργίας της προηγούµενης ∆ιοίκησης (Ρούπας – Τσαµασίρου) και των αποφάσεων
που ελήφθησαν. Επειδή κρίνουµε ως απολύτως κρίσιµη
τη µεταξύ µας επικοινωνία και
την ενηµέρωση του ∆Σ του
σωµατείου µας, ζητούµε
άµεση συνάντηση µαζί σας
την Τρίτη 4/2/2020», αναφέρει
το Σωµατείο στο αίτηµα που
κατέθεσε.
Η συνάντηση όπως πληροφορηθήκαµε δεν έγινε.

Ελληνικό - Αργυρούπολη
Ομάδες προετοιμασίας
γονεϊκότητας

O

κάθε κύκλος συναντήσεων αποτελείται από
5 εβδοµαδιαία µαθήµατα στα οποία οι έγκυες µπορούν να συµµετέχουν µόνες τους
ή µε το σύντροφο /άλλο άτοµο της επιλογής τους. Στόχος του προγράµµατος είναι
η σωστή προετοιµασία και η ενηµέρωση των εγκύων
/ζευγαριών µέσα από επιστηµονικά τεκµηριωµένες πληροφορίες και βιωµατικά µαθήµατα, ώστε να γνωρίζουν
τις επιλογές τους στην εγκυµοσύνη και τον τοκετό,
καθώς και στο νέο ρόλο που θα αναλάβουν.
Ενδεικτική Θεµατολογία:
Φυσιολογία τοκετού, Αναπνοή-εξώθηση, ∆ιαχείριση
δυσφορίας στον τοκετό, Φροντίδα νεογνού, Θηλασµός
πλάνο τοκετού
Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται και το 2020 σε συνεργασία µε την Ελένη Ασηµάκη (Μαία, Msc) ενώ οι συναντήσεις γίνονται στο χώρο Α Κ.Α.Π.Η (Αλεξιουπόλεως
27, Αργυρούπολη).
∆ηλώσεις συµµετοχής στα τηλέφωνα: 210-9961973210-9904205 (Τµήµα Πρόληψης & Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας)

Ενωμένη Πόλη:
Εγγραφή Μελών
ενόψει 4ου Συνεδρίου

T

ο Μάρτιο 2020 θα διεξαχθεί το 4ο συνέδριο
της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ σύµφωνα µε την
απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που έχει
χαρακτήρα οργανωτικό και καταστατικό
αφού θα φέρει πολλές αλλαγές στη λειτουργία της παράταξης.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο συνέδριο θα έχουν µόνο
τα πιστοποιηµένα µέλη και όσα νέα θα εγγραφούν το
επόµενο διάστηµα.
Οι εγγραφές των µελών ξεκινάνε στις 10 Φεβρουαρίου 2020 και θα διαρκέσουν µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020.
«Σας περιµένουµε καθηµερινά κατά τις εργάσιµες
ηµέρες, από τις 18:00 ως τις 20:00 στην είσοδο του δηµαρχείου (επί της Λεωφόρου Κύπρου) για να κάνετε την
εγγραφή σας.
Η δύναµη µας είναι οι άνθρωποι µας», κλείνει η ανακοίνωση.
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Ηλιούπολη
Επίσκεψη μαθητών από την Πορτογαλία στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης

T

ο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Ηλιούπολης επισκέφθηκαν µαθητές και
εκπαιδευτικοί του σχολείου Emidio Navarro, από την
πόλη Αλµάδα, που βρίσκεται στην
περιφέρεια της Λισσαβόνας.
Οι ιστορικοί του Μουσείου,
Περικλής Καπετανόπουλος και
Αλέξανδρος Σταυριανέας, ξενάγησαν τους επισκέπτες από την
Πορτογαλία στις σπάνιες συλλογές τεκµηρίων και αντικειµένων,
ενώ απάντησαν σε ερωτήσεις για
τις αιτίες που προκάλεσαν τον Β΄
Παγκόσµιο Πόλεµο, καθώς και την
αντίσταση του Ελληνικού Λαού
κατά την διάρκεια της τριπλής κατοχής 1941-1944.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν
οι δηµοσιογράφοι τοπικής εφηµερίδας και τηλεοπτικού σταθµού
της Λισσαβόνας, οι οποίοι συνόδευαν την αποστολή, για τις θυσίες της Ελλάδας σε ανθρώπινες

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 14:00
Απόγευµα: Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη,
18:00 - 20:00
Σάββατο και Κυριακή: 10:00 - 14:00
Για ξενάγηση θα προηγείται τηλεφωνική
επικοινωνία.
Κατόπιν συνεννόησης µε τον ιστορικό
του Μουσείου, πραγµατοποιούνται ξεναγήσεις σε ιστορικά σηµεία στην Ηλιούπολη και την Αθήνα.
ζωές κατά τον Β.Π.Π και τους θανάτους από πείνα στην Αθήνα τον
χειµώνα του 1941-1942.
Η επίσκεψη των Πορτογάλων
µαθητών και εκπαιδευτικών γίνεται στα πλαίσια του ΕυρωπαFκού
προγράµµατος ERASMUS+ ∆ράσης ΚΑ 201-2017-20, µε τίτλο:
«MOV.I.E.-MOVIES AND IMAGE

Έφυγε από την ζωή
η Ευφημία Ζαννιά

H

Έµη Ζαννιά θήτευσε σε σηµαντικές θέσεις
στη ∆ιοίκηση του ∆ήµου Ηλιούπολης από
το 1994 έως το 2019 και στο ∆.Σ. του Συνδέσµου Προστασίας και Ανάπτυξης Υµηττού. ∆ιετέλεσε επί πολλά χρόνια Γενική
Γραµµατέας της Παναρκαδικής Οµοσπονδίας Ελλάδος
και Μέλος του Συλλόγου Κρητών Ηλιούπολης.
Είχε διατελέσει Αντιδήµαρχος επί σειρά ετών και
ήταν η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηλιούπολης.
Ως Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισµού του ∆ήµου
εγκαινίασε το Αθλητικό Κέντρο στο Πανόραµα Ηλιούπολης, µέρος του οποίου αποτελεί σήµερα έδρα του Αθλητικού Οµίλου Αντισφαίρισης Ηλιούπολης.
Η εξόδιος ακολουθία πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 4
Φεβρουαρίου και ώρα 11:30 στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων
Ηλιούπολης, Κεφαλληνίας & Αρχιεπισκόπου ∆αµασκηνού
και ακολούθησε η ταφή στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο του
Βύρωνα.
Τα Μέλη του ∆.Σ. και το Προσωπικό της Ε.Φ.Ο.Α., εκ µέρους ολόκληρης της Οικογένειας του Ελληνικού Τένις εκφράζουν τα θερµά τους συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
Η παράταξη "Η πόλη που θέλω" και τα µέλη της εκφράζουν τα θερµά τους συλλυπητήρια στην οικογένειά
της και τους αγαπηµένους της ανθρώπους.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ηλιούπολης συνεδρίασε εκτάκτως, τη ∆ευτέρα 03.02.2020, ώρα 17:00,
µε µοναδικό θέµα: «Έκφραση συλλυπητηρίων για το θάνατο της πρώην Αντιδηµάρχου και Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Ευφηµίας Ζαννιά» και έβγαλε το
ακόλουθο ψήφισµα:

EDUCATION».
Ο σκοπός της επίσκεψης είναι
η παρουσίαση, ανταλλαγή πολιτιστικών απόψεων και καλών πρακτικών.
Συντονιστές του προγράµµατος είναι η Άννα ∆ρακωτού, και ο
Rui Baltazar.
Το 2020 το Μουσείο Εθνικής

Αντίστασης έχει προγραµµατίσει
σειρά δράσεων, σε συνεργασία µε
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, επιστηµονικούς φορείς, συλλόγους και
την εκπαιδευτική κοινότητα, µε
την ευκαιρία της συµπλήρωσης 75
χρόνων από την Αντιφασιστική
Νίκη των Λαών και 10 χρόνων από
την λειτουργίας του Μουσείου.

Η είσοδος στο Μουσείο είναι ελεύθερη.
Ε-mail:
mouseioethnikisantistasis
@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9901400
∆ιεύθυνση: Μ. Αντύπα και Σ. Βενιζέλου
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Ηλιούπολη

 Κατά της νέας κεραίας κινητής

Ο Δήμαρχος στο πλευρό των κατοίκων

Σ

τις 3 Φεβρουαρίου
ο ∆ήµαρχος Γιώργος Χατζηδάκης
δέχτηκε κατοίκους
της πόλης, που
ανησυχούν για µια νέα καµουφλαρισµένη κεραία κινητής
τηλεφωνίας,
που
τοποθετήθηκε πρόσφατα σε
οικοδοµή στην συµβολή των
οδών Μακεδονίας και ∆ωδεκανήσου.
Ενηµέρωσε τους κατοίκους για το ισχύον νοµικό καθεστώς, τις τακτικές που

ακολουθούν οι εταιρείες και
τις ενέργειες, που µπορούν
να ακολουθηθούν για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Στην συνάντηση συµµετείχαν επίσης Αντιδήµαρχοι
και οι νοµικοί του ∆ήµου. ∆ιαβεβαιώθηκαν οι κάτοικοι, ότι
ο ∆ήµος και οι υπηρεσίες του
είναι στο πλευρό τους και ότι
σε συνεργασία µε καταξιωµένους επιστήµονες θα ενισχύσουν
τις
δράσεις
για
αποµάκρυνση όλων των παράνοµων κεραιών.

Βιωματικά σεμινάρια για γονείς εφήβων

Τ

ο τµήµα Σχεδιασµού Προγραµµάτων Κοινωνικής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης
Κοινωνικής
ΠροστασίαςΥγείας-παιδείας & Εθελοντισµού του ∆ήµου Ηλιούπολης, στα
πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, διοργανώνει Βιωµατικά Σεµινάρια γονέων.
Το κάθε σεµινάριο περιλαµβάνει
οκτώ δίωρες συναντήσεις και απευθύνεται σε γονείς εφήβων, κάτοικοι
∆ήµου Ηλιούπολης.
Τα θέµατα πάνω στα οποία επικεντρώνονται τα σεµινάρια είναι οι ανάγκες των εφήβων, οι αλλαγές στην
εφηβεία, η επικοινωνία µεταξύ γονιών
και παιδιών, τα όρια, η πρόληψη της
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και το
πρόβληµα της εξάρτησης από το διαδίκτυο.
Στους γονείς που θα συµµετάσχουν στο σεµινάριο θα διανεµηθεί
ενηµερωτικό και υποστηρικτικό υλικό
για τα θέµατα που θα αναπτυχθούν.

Υπεύθυνη Σεµιναρίου:
Στρατίκη Λαµπρινή:
Ψυχολόγος-Κοινωνική Λειτουργός
Έναρξη Σεµιναρίου:
Τετάρτη 26.2.2020 και κάθε Τετάρτη
18:00 - 20:00
αίθουσα συνεδριών

(∆ηµοτικού Συµβουλίου) ∆ηµαρχείου
Αιτήσεις συµµετοχής:
Τµήµα Σχεδιασµού
Προγραµ. Κοινων. Πολιτικής
(∆ηµαρχείο-Ισόγειο)
Τηλ.: 2109970148 καθηµερινά
9:00 – 12:00.

Ψήφισµα για την Ευφηµία Ζαννιά
Το ∆.Σ. του ∆ήµου Ηλιούπολης εκφράζει τη βαθιά
του θλίψη και τη θλίψη του λαού της Ηλιούπολης για τον
θάνατο της εκλεκτής και επιφανούς συµπολίτισσας µας
Ευφηµίας Ζαννιά, που για πολλά χρόνια προσέφερε ανιδιοτελώς στο ∆ήµο µας:
1. Να παραστεί σύσσωµο το ∆.Σ στην εξόδια ακολουθία, που θα τελεστεί αύριο Τρίτη 4/2/2020, 11.30 στον
Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων.
2. Την κατάθεση στεφάνου από τον ∆ήµο.
3. Την µεταφορά µε λεωφορείο του ∆ήµου, από τον
Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο του Βύρωνα.
4. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί, µαζί µε πρόσκληση προς όλους τους συµπολίτες µας να συµµετέχουν στο βαρύ πένθος για τον θάνατο της Ευφηµίας
Ζαννιά.
Επιθυµία της ιδίας ήταν, αντί στεφάνου, να ενισχυθούν οι φορείς «Χαµόγελο του Παιδιού» και «Σύλλογος
Γονιών Παιδιών µε Νεοπλασµατική Ασθένεια ΦΛΟΓΑ».

Άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2020
• Αιτήσεις έως τις 29 Φεβρουαρίου

K

αλούνται οι ιδιοκτήτες καταστηµάτων,
υγειονοµικού ενδιαφέροντος – εµπορικών καταστηµάτων καθώς και
οι ιδιοκτήτες περιπτέρων, οι
οποίοι επιθυµούν να κάνουν
χρήση κοινόχρηστου χώρου
του ∆ήµου το έτος 2020, για
την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων - λειτουργικών στοιχείων – εµπορευµάτων τους,
να προσέλθουν στο ∆ήµο
(Τµήµα Εσόδων) και να κατα-

θέσουν αίτηση για την κατάληψη κοινόχρηστου, έως την
29η Φεβρουαρίου 2020,

όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις των άρθρων 4,7,8
και 9 της αριθ. 88/2016 κανο-

νιστικής απόφασης του ∆.Σ.
Ηλιούπολης.
Επισηµαίνεται ότι, όσοι
από τους ιδιοκτήτες δεν
προσέλθουν µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία να αιτηθούν
την
χορήγηση
άδειας και κάνουν αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων
χώρων, θα επιβληθούν εις
βάρος τους οι κυρώσεις και
τα πρόστιµα που προβλέπει
το άρθρο 21 της ανωτέρω
κανονιστικής απόφασης.
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#Συνέντευξη
 Γιώργος Χατζηδάκης, Δήμαρχος Ηλιούπολης

∆

«Ούτε μια ημέρα χαμένη για το Δήμο»

ιανύει τον 6ο µήνα ∆ιοίκησης
στη θητεία 2019 – 2023 και κάποιος θα έλεγε ότι είναι νωρίς
για να γίνει ένας µίνι απολογισµός ή µια απλή καταγραφή
πεπραγµένων και στόχων για τα όσα οι
προκλήσεις επιβάλλουν. Ο ∆ήµος Ηλιούπολης δεν ξεφεύγει από τον κανόνα των
ΟΤΑ µε τα προβλήµατα που οι δηµότες και
κάτοικοι αντιµετωπίζουν στην καθηµερινότητά τους. Έχει όµως την ιδιαιτερότητα
στη νέα ∆ιοίκηση λόγω του Κλεισθένη να
κεντρίζει το ενδιαφέρον αφού µε την απλή
αναλογική η δηµοτική αρχή έχει και µειοψηφία δηµοτικών συµβούλων. Πως διοικείται στην πραγµατικότητα ένας ∆ήµος
µε απλή αναλογική, πως κύλησαν οι πρώτοι πέντε µήνες, ποια τα πρώτα βήµατα και
οι στόχοι, ποιες οι παρεµβάσεις που θα
αναµένουν οι Ηλιουπολίτες στην τρέχουσα δηµοτική περίοδο; Τι συµβαίνει µε
τη δηµόσια περιουσία; Για όλα αυτά και
άλλα πολλά συζήτησε ο ∆ήµαρχος Ηλιούπολης Γιώργος Χατζηδάκης µε την ∆ιευθύντρια του «Παλµού» και ∆ηµοσιογράφο
Έφη Φιλιπποπούλου στη συνάντηση που
είχαν στο ∆ηµαρχείο Ηλιούπολης.

[Π]: Κύριε ∆ήµαρχε, είστε ικανοποιηµένος από τα πρώτα βήµατα; Θεωρείτε ότι πάτε στο σωστό δρόµο ή ότι
έχει χαθεί το 5µηνο που προηγήθηκε,
λόγω της µεταβατικής περιόδου;
Γιώργος Χατζηδάκης: Υπήρξε µια µεταβατική περίοδος µέχρι την ανάληψη
των νέων καθηκόντων και αναφέροµαι
στο τρίµηνο που µεσολάβησε από τις
εκλογές και µετά. ∆υστυχώς η πόλη
ήταν εντελώς παρατηµένη σε όλα τα
επίπεδα. Από την 1η Σεπτεµβρίου που
αναλάβαµε, βρήκαµε 700 εκκρεµή ζητήµατα σε καθαριότητα και πράσινο.
Οπότε σηκώσαµε αµέσως τα µανίκια
και οι δηµότες διαπίστωσαν ότι γίνονται σηµαντικά βήµατα στην καθαριότητα. Το ζήτηµα δεν είναι µόνο η
σωστή διαχείριση του προσωπικού
αλλά και ο σωστός συντονισµός και
πρέπει να γίνουν πολλά βήµατα σε επίπεδο καθαριότητας. Κοµβικό σηµείο
είναι και η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης, τη στιγµή που σήµερα φθάνει µόλις στο 5% στο ∆ήµο µας και που
ο µέσος όρος στους υπόλοιπους ∆ήµους είναι στο 15%. Γι’ αυτό ξεκινήσαµε πλέον και τρίτο πρόγραµµα
ανακύκλωσης στην πόλη, δηλαδή µαζεύονται πιο άµεσα οι µπλε κάδοι.
[Π]: Το πρόβληµα ήταν στην αποκοµιδή ή στη διαλογή από τους δηµότες;
Γ.Χ.: Και τα δυο είναι σηµαντικά. Η καθυστέρηση όµως στην αποκοµιδή είχε
ως αποτέλεσµα πολλά υλικά να τα κλέβουν. Κινούµαστε ταχύτατα πλέον και
βλέπουµε ότι αυξάνονται τα ανακυκλώσιµα υλικά στο ∆ήµο µας. Το δεύτερο σηµαντικό είναι ότι για να
αναπτυχτεί η ανακύκλωση πρέπει να
πάµε σε λογική προγραµµάτων που
έχουν να κάνουν και µε τα οργανικά
απόβλητα. Ήδη το κράτος και η περιφέρεια έχει βάλει ως προτεραιότητα το
ζήτηµα των οργανικών αποβλήτων και
ο ∆ήµος µας είναι έτοιµος να ενταχθεί
σε όλα αυτά τα προγράµµατα, αλλά
προτεραιότητά µας είναι στα σχολεία
της πόλης µας, για να µάθουν τα παιδιά από µικρά το πόσο σπουδαία και
σηµαντική είναι η ανακύκλωση. Έτσι
διαµορφώνουµε παιδεία ανακύκλωσης
στους αυριανούς πολίτες.
Για να ενισχύσουµε την καθαριότητα
στην πόλη και να αποφύγουµε τη δηµιουργία µίνι χωµατερών µε πεταµένα
κλαδιά και ογκώδη σε πεζοδρόµια της
πόλης, από τις 10 Φεβρουαρίου θα
ανακοινώσουµε το καθορισµένο πρόγραµµα αποκοµιδής κλαδιών και ογκωδών
αντικειµένων.
Έτσι
θα
γνωρίζουν οι δηµότες ποια ηµέρα και
ώρα θα περνά από τη γειτονιά τους και
θα κάνουν τον προγραµµατισµό τους.
Όσο θα αυξάνεται η ανακύκλωση θα
έχουµε και περισσότερα οφέλη, περιβαντολλογικά και οικονοµικά για το ∆ηµότη. Έχουµε µελετήσει ότι θα
µπορέσουν να µειωθούν ακόµη περισσότερο τα δηµοτικά τέλη στους δηµότες αν αυξηθεί η ανακύκλωση.

[Π]: Έχετε κάνει αντιδήµαρχος Οικονοµικών, είναι και το επάγγελµά σας
συναφές, είναι εύκολο ένας που δεν
ασκεί διοίκηση να καταθέσει πρόταση; Μήπως είναι ουτοπικό αυτό;
Γ.Χ.: Όχι καθόλου. Το να έρθεις σαν
αντιπολίτευση και να πεις ότι θεωρώ
ότι πρέπει να γίνουν α, β, γ, τεχνικά
έργα στο ∆ήµο δεν έχει σχέση µε το να
γνωρίζεις ή όχι τον προπολογισµό.
Και πράγµατι κάποιες προτάσεις ακούστηκαν, τις εντάξαµε στο τεχνικό πρόγραµµα. Μάλιστα στο ∆ήµο µας, οι
περισσότεροι έχουν περάσει από διοίκηση οπότε γνωρίζουνε. Το ζήτηµα
είναι να µας καταθέτουν προτάσεις κι
εµείς θα τους διευκολύνουµε. ∆ηλαδή
ας µας δώσουν ποιες προτάσεις θέλουν να γίνουν στην πόλη και το ζήτηµα για το πως πρέπει να
κατανεµηθούν τα κονδύλια σωστά και
πως πρέπει να ενταχθούν µπορούµε να
τους διευκολύνουµε πως να το κάνουνε.

«Είναι ευθύνη
της δημοτικής αρχής
και δική μου
να μπορέσουμε
να βρούμε
τις συναινέσεις
για να μπορέσουμε
να έχουμε και
τις απαιτούμενες
πλειοψηφίες σε ένα
δημοτικό συμβούλιο.»

Γιώργος Χατζηδάκης
Δήμαρχος Ηλιούπολης

Όπως ξέρετε από τις πρώτες µας δράσεις ήταν η µείωση των δηµοτικών
τελών στην αρχή της θητείας µας κατά
3% σε όλα τα νοικοκυριά της πόλης.
Επίσης εξετάζουµε και το ζήτηµα της
ανταποδοτικής ανακύκλωσης - έχουµε
έτοιµη µελέτη - που θα δώσει επιπλέον
κίνητρα στους δηµότες.
Από την αρχή του 2020, αρχίσαµε να
διαχειριζόµαστε τον προπολογισµό
που συντάξαµε ως νέα δηµοτική αρχή.
Θα δουν λοιπόν οι δηµότες µας άµεσα
να υλοποιούνται έργα που έχουν να
κάνουν µε τη συντήρηση των υποδοµών της πόλης µε προτεραιότητα τους
ανοιχτούς και κλειστούς αθλητικούς
χώρους, τις παιδικές χαρές (µέσα στο
2020). Έργα ασφαλτοστρώσεων σε
καίριους οδικούς άξονες που είχαν
λακκούβες και ζηµιές. Σε πεζοδρόµια
και κοινόχρηστους χώρους έχουν γίνει
αναπλάσεις. Επίσης στα σχολεία µας
µέσω του Προγράµµατος «Φιλόδηµος». Συνεχίζουµε και µε νέα προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την
Περιφέρεια Αττικής. Εµείς κάνουν τις
µελέτες και επιβλέπουµε το έργο.
Από τις πρώτες µας κινήσεις ήταν η
στήριξη των φοιτητών της πόλης µας,
µε τη δηµιουργία φοιτητικής γραµµής.
Ένα λεωφορείο που συνδέει την Ηλιούπολη µε την Πανεπιστηµιούπολη και
την Πολυτεχνειούπολη και εξυπηρετεί
περίπου 170 παιδιά.
Σε επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επεκτείνεται ήδη το Wi-Fi και εντός
του µήνα ανακοινώσαµε επίσηµα ότι
µια σειρά πιστοποιητικών θα υποβάλλεται και θα εκδίδεται ηλεκτρονικά για
να µειώσουµε τη γραφειοκρατία και
την ταλαιπωρία στο δηµότη.
Εκτίµησή µου είναι ότι οι δηµότες βλέπουν σταθερά βήµατα να γίνονται και
να αναπτύσσεται το έργο για το οποίο
µας εξέλεξαν.
Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι
επανέρχεται το ζήτηµα της δηµοκρατίας στην πόλη. Πλέον είδατε ότι γίνονται συγκεντρώσεις στις γειτονιές.
Αυτό συνέβαλε στο να καταρτίσουµε
και τον προπολογισµό µας και το τεχνικό πρόγραµµα από τις ιδέες και
απόψεις των πολιτών.
Επίσης οι συναντήσεις µε τον ∆ήµαρχο
κάθε Τρίτη και Τετάρτη, όπου δέχοµαι
το κοινό. Εκατοντάδες δηµότες έχουν
έρθει µέχρι σήµερα. Τα όσα αναφέρουν καταγράφονται και υλοποιούνται
άµεσα. Είδατε ότι πλέον η πρόσβαση
στα social media είναι ελεύθερη. Ακούγονται όλες οι απόψεις. ∆εν µπλοκάρεται κανένας και υπάρχει και από
αυτή την πλευρά πολυφωνία, αίσθηση
δηµοκρατίας. Ανακοινώσαµε επίσης
ότι πλέον όλες οι δηµοτικές παρατάξεις θα εκφράζονται µέσα από το
siteτου ∆ήµου µε ανακοινώσεις, απόψεις. Αυτό είναι δηµοκρατία, αυτό επιβάλει να ακούγονται όλες οι απόψεις
και να έχουν ελεύθερο βήµα και ο δηµότης να επιλέγει.
[Π]: Αναφερθήκατε στις συναντήσεις

µε τους δηµότες. Ήταν µόνο δύο. Καλύψανε όλο το φάσµα;
Γ.Χ.: Έχουµε κάνει δύο και µέσα στο
Φλεβάρη έχουµε προγραµµατίσει
άλλες 3. Να ξέρετε αυτές οι συναντήσεις θα είναι διαρκείς. Η λογική δεν
είναι να κάνουµε 5, 6, 8 και να το τελειώσουµε. Θα είµαστε κάθε χρόνο.
Και όπως έχουµε δεσµευτεί θα κάνουµε τον απολογισµό της χρονιάς
που πέρασε δηµόσια σε ανοιχτή εκδήλωση για να µπορεί ο δηµότης αντιλαµβάνεται τι έχουµε κάνει και τι
προγραµµατίζουµε να κάνουµε. Πρέπει να τα εξηγούµε στον κόσµο. Για
εµάς προτεραιότητα είναι και το θέµα
του οδοφωτισµού αλλά η µελέτη είναι
µια διαδικασία και η γραφειοκρατία
επιβάλλει κάποιους µήνες αναµονής
µέχρι να ξεκινήσει το έργο. Ευελπιστούµε µέχρι τα τέλη του 2020 να έχει
ολοκληρωθεί όλος ο διαγωνισµός για
να αλλάζουµε τον οδοφωτισµό και να
έχει ολοκληρωθεί µέσα στο 2021. Επίσης είναι κάποια έργα κοµβικά για την
πόλη όπως το διαδηµοτικό αντιπληµµυρικό έργο Βύρωνα Ηλιούπολης, το
οποίο έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός
κι είναι στη φάση της αξιολόγησης από
την πλευρά της περιφέρειας αττικής
και πιστεύουµε ότι µέχρι το καλοκαίρι
θα ξεκινήσουν τα έργα από το Βύρωνα
και µέσα στο καλοκαίρι στην Ηλιούπολη.
[Π]: Είχατε την ευχέρεια και το χρόνο
να αναµορφώσετε τον προQπολογισµό µε βάση το δικό σας όραµα και
τα όσα σας είπαν οι πολίτες;
Γ.Χ.: Είχαµε την εµπειρία των προηγούµενων ετών. Πήραµε και ιδέες
από τις γειτονιές αλλά και από την επιτροπή διαβούλευσης που πρώτη φορά
λειτούργησε ουσιαστικά στην πόλη
µας (µεγάλη συµµετοχή, διάρκεια και
πολλές απόψεις που κατατέθηκαν).
Όλα αυτά συνέβαλαν στο να γίνει
πραγµατικά ένας διεκδικητικός προπολογισµός που έρχεται να καλύψει
µε βάση και τα οικονοµικά του ∆ήµου
µας, τις ανάγκες των δηµοτών και να
επιλύσει τα ζητήµατα καθηµερινότητας
των.
Άρα νοµίζουµε ότι είναι ένας καλός
προπολογισµός και ένα καλό τεχνικό
πρόγραµµα το οποίο θα αρχίσει να
υλοποιείται και να βλέπει ο δηµότης το
αποτέλεσµα.
Βέβαια πρέπει να λάβουµε υπόψιν µας
πως έχουµε ένα δηµοτικό συµβούλιο
όπου η δική µας παράταξη έχει µόνο 6
στους 41 δηµοτικούς συµβούλους.
Υπήρχαν βέβαια κάποιες ανεξαρτητοποιήσεις, η συµµετοχή της παράταξης
των «Συνεργών για την Ηλιούπολη»
στη δηµοτική αρχή µε θετικό πρόσηµο
προς τη ∆ιοίκηση.
Παρόλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι
ευθύνη της δηµοτικής αρχής και δική
µου να µπορέσουµε να βρούµε τις συναινέσεις για να µπορέσουµε να
έχουµε και τις απαιτούµενες πλειοψηφίες σε ένα δηµοτικό συµβούλιο.

[Π]: Την προηγούµενη φορά που συναντηθήκαµε µιλούσαµε υποθετικά
για την απλή αναλογική. Τώρα πιστεύετε ότι είναι καλό το µέτρο;
Έχετε βρεθεί σε ένα περιβάλλον που
σας έχουν αποδεχτεί οπότε και γι'
αυτό έχετε συναινέσεις από άλλους
χώρους;
Γ.Χ.: Στο δηµοτικό συµβούλιο υπάρχουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης δύο απόψεις. Υπάρχουν πράγµατι
οι παρατάξεις που έρχονται συζητάνε,
προτείνουν, που βρίσκουµε που µπορούµε κι εµείς να υποχωρήσουµε ως
δηµοτική αρχή και βρίσκουµε συναινέσεις και µπορούµε και περνάµε τα θέµατα. ∆υστυχώς υπάρχουν και κάποιες
παρατάξεις µε στείρα αντιπολίτευση.
Αν παρακολουθήσει κάποιος το δηµοτικό συµβούλιο θα δει απόψεις που δεν
ανταποκρίνονται καν στην πραγµατικότητα και έχουν τη λογική της στείρας
αντιπολίτευσης και τίποτα άλλο. Παρόλα αυτά νοµίζω ότι αν δούµε συνολικά το δηµοτικό συµβούλιο η
πλειοψηφία
των
δηµοτικών
συµβούλων είναι στην κατεύθυνση
της συναίνεσης και της εύρυθµης
λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου και της επιλογής αν θέλετε της
συµβιβαστικής πρότασης. ∆υστυχώς
δεν είναι από όλους. Περίµενα ότι κάποιες παρατάξεις θα δείξουν µεγαλύτερη υπευθυνότητα, θα καταθέτουν
συγκεκριµένες προτάσεις και δε θα
έχουν τη λογική, αντιπολίτευση
για την αντιπολίτευση. ∆υστυχώς βιώνουµε και τέτοια περιστατικά. Ευτυχώς
φαίνεται ότι ο κόσµος τους αποµονώνει. είναι σοφός και γνωρίζει και αποµονώνει τέτοιου είδους πρακτικές. Το
θετικό είναι ότι ακόµα και στην ίδια την
παράταξή τους αποµονώνονται τέτοιες
απόψεις. Βλέπετε ότι υπάρχουν παρατάξεις που υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι αποχωρούν από αυτές τις
παρατάξεις µη εγκρίνοντας τη στάση
αυτή.
[Π]: Είστε υπέρµαχος να συνεχιστεί η
απλή αναλογική;
Γ.Χ.: Είµαι υπέρµαχος. Όµως τα δηµοτικά συµβούλια δεν είναι πολύ ώριµα
για να το κάνουν πράξη. Νοµίζω ότι
πρέπει να υπάρχει η διαρκής επαφή
και συζήτηση µέσα στο ∆.Σ. για να
µπορέσουµε να βρούµε τη χρυσή
τοµή. Και βέβαια να ξέρετε ότι κι αυτοί
που είναι υπέρµαχοι εκµεταλλεύονται
το νόµο που δίνει αυξηµένες δυνατότητες στη δηµοτική αρχή. Για παράδειγµα στον προπολογισµό ο νόµος
λέει ότι η άποψη της δηµοτικής αρχής
πλειοψηφεί αν δεν υπάρχει καµία άλλη
αντιπρόταση. Ακόµη κι αν έχει ελάχιστες ψήφους. Αυτό το εκµεταλλεύτηκαν κάποιες παρατάξεις ψηφίζοντας
λευκό ή κατά χωρίς να φέρνουν αντιπρόταση γνωρίζοντας ότι η πρόταση
της δηµοτικής αρχής ακόµη και µε µια
ψήφο θα περάσει. Αυτό αποδυνάµωσε
την υποχρέωσή τους να καταθέτουν
προτάσεις.

[Π]: ∆ηµόσια Περιουσία στο ∆ήµο
Ηλιούπολης...
Γ.Χ.: Στις 8 Φεβρουαρίου έχει προγραµµατιστεί συνάντηση µε τους βουλευτές όλων των κοµµάτων του Β3
νότιου τοµέα σχετικά µε το θέµα της
∆ηµόσιας Περιουσίας στον ∆ήµο Ηλιούπολης. Άλλαξε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΤΑ∆, ανέλαβε ο κ.
Βλαστός και έχουµε ζητήσει να κάνουµε ένα ραντεβού άµεσα ως ∆ιοίκηση όπου θα συµµετέχουν και οι
επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων. Είναι κοµβικό το ζήτηµα της δηµόσιας περιουσίας και η αξιοποίηση
για κοινωφελής σκοπούς όλων των ακινήτων που υπάρχουν στο ∆ήµο µας.
Αυτή τη στιγµή υπάρχει µια ολοκληρωµένη µελέτη για τη βιοκλιµατική ανάπλαση στο Χαλικάκι που είναι µια
µεγάλη περιοχή στην πόλη µας. Έχει
εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση από την
Περιφέρεια Αττικής, περίπου 5 εκ. και
λείπει ένα χαρτί. Ποιο; Της παραχώρησης από την πλευρά της ΕΤΑ∆ των
συγκεκριµένων στρεµµάτων στο δήµο
Ηλιούπολης για την ανάπλασή του.
Οπότε αντιλαµβάνεστε ότι πάρα πολλές για κοινωφελής σκοπούς χρήσεις
(σχολεία, παιδικοί σταθµοί, ΚΑΠΗ, πολιτιστικό κέντρο, πάρκα) περνάνε από
το ζήτηµα της αξιοποίησης των ακινήτων και της δηµόσιας περιουσίας.
Άλλωστε όλοι έχουν αναγνωρίσει ότι
τα δηµόσια ακίνητα αν δεν είχαν ασχοληθεί και δεν είχαν προσφύγει δικαστικά οι δήµοι και κυρίως ο δήµος
Ηλιούπολης αυτή τη στιγµή θα ήταν
στα χέρια των καταπατητών, των Ναστέων. Ήταν ένας αγώνας που ξεκίνησε επί του αείµνηστου Ανδρέα Κιντή
το 1984 και ολοκληρώθηκε το 2018 το
δικαστήριο, όπου πλέον πέρασαν όλα
στα χέρια του δηµοσίου και από εκεί
έχουµε να κάνουµε µε τους δανειστές.
[Π]: Αν είναι να παραχωρηθούν, θα
πρέπει να παλέψετε αυτό να γίνει
χωρίς αντίτιµο.
Γ.Χ.: Ε βέβαια, θυµάστε την κατάπτυστη επιστολή που είχε στείλει η προηγούµενη διοίκηση της ΕΤΑ∆ που
ουσιαστικά έλεγε ότι το Χαλικάκι σας
το παραχωρούµε µε ενοικίαση. ∆ηλαδή ένας χώρος δηµόσιος που µε
τους δικούς µας αγώνες καταφέραµε
να ανήκει στο δηµόσιο και όχι στους
καταπατητές, µε έξοδα και αγώνα
όλων των δηµοτών και όλων των δηµοτικών αρχών. Αυτή τη στιγµή είναι ανεπίτρεπτο να συζητάµε για ενοικίαση.
Πρέπει να δοθεί εδώ και τώρα.
[Π]: Πιστεύετε ότι η επικοινωνία σας
µε τους δηµότες είναι σε καλό επίπεδο;
Γ.Χ.: Προσπαθώ αλλά πρέπει να το
βελτιώσω ακόµη περισσότερο να είµαι
έξω στην πόλη και να µιλάω µε τους
δηµότες. Φροντίζω όσο µπορώ να είµαι
εκτός γραφείου. Είχαµε πει ξανά ότι
είναι λάθος να κλειστείς σε ένα γραφείο και να καταλήξεις να διαχειρίζεσαι µια κατάσταση. Χρειάζεται αυτή η
επικοινωνία, η άµεση επαφή µε τον
κόσµο.
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ΜIΑ ΚΡΥΦH ΖΩH /
Α HIDDEN LIFE

FANTASY ISLAND

LIKE A BOSS

Ο Φραντς Γιέγκερστετερ (Όγκαστ Ντιλ), ένας Αυστριακός
αντιρρησίας συνείδησης, αρνείται να αγωνιστεί για τους
Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και εκτελείται από
αυτούς το 1943. Μπαίνοντας στο σπίτι του Γιέγκερστετερ
στην ύπαιθρο της Αυστρίας, η ταινία ακολουθεί τον αγωνιστικό βίο του Φραντς και της συζύγου του, Φάνι (Βαλερί
Πάχνερ). Με αφετηρία τα πραγµατικά γράµµατα που αντάλλασσαν κατά τον πόλεµο, η ταινία απεικονίζει πώς το
ζευγάρι ήρθε σε σύγκρουση µε τα µέλη της κλειστής κοινωνίας τους, την εκκλησία, την κυβέρνηση, ακόµη και τους
φίλους τους - και πώς όλα αυτά τους οδήγησαν σε µια τραγική επιλογή.

Σ’ ένα πολυτελές αλλά αποµακρυσµένο θέρετρο, ο αινιγ-

Οι καλύτερες φίλες Μία και Μελ (Τίφανι Χάντις και
Ρόουζ Μπερν) ζουν την καλύτερη στιγµή της ζωής τους
έχοντας τη δική τους εταιρία καλλυντικών που έχουν χτίσει
από το µηδέν. ∆υστυχώς, τα οικονοµικά τους βρίσκονται
σε αρκετά άσχηµη θέση. Η προοπτική µιας προσφοράς
εξαγοράς από την Κλερ Λούνα (Σάλµα Χάγιεκ), περιβόητη τιτάνα της βιοµηχανίας καλλυντικών, αποδεικνύεται πολύ δελεαστική για να την απορρίψουν, γεγονός που
θέτει σε κίνδυνο τη µακρόχρονη φιλία της Μελ και της
Μία. Ο κόσµος της οµορφιάς θα γίνει άσχηµος.

Σκηνοθεσία: Τέρενς Μάλικ
Ηθοποιοί: Όγκαστ Ντιλ, Βαλερί Πάχνερ, Ματίας Σένερτς,
Μπρούνο Γκαντζ, Μαρία Σιµόν, Μάικλ Νίκβιστ, Τοµπίας
Μορέτι, Ούλριχ Μάτες, Γιούργκεν Πρόχνοφ
Είδος: ∆ράµα, Βιογραφική, Πολεµική, Αισθηµατική
Ηµεροµηνία Εξόδου: 13 Φεβρουαρίου 2020

Ηθοποιοί: Μάγκι Κιου, Μάικλ Πένια, Πόρσια Ντάµπλντε5,

µατικός κος Ρορκ κάνει τις πιο κρυφές επιθυµίες των τυχερών επισκεπτών του, πραγµατικότητα.
Αλλά όταν οι φαντασιώσεις γίνονται εφιάλτες, οι φιλοξενούµενοι θα πρέπει να λύσουν το µυστήριο του νησιού για
να µπορέσουν να δραπετεύσουν από αυτό ζωντανοί.
Σκηνοθεσία: Τζεφ Γουάντλοου
Κιµ Κόουτς, Λούσι Χέιλ
Είδος: Περιπέτεια, Τρόµου
Ηµεροµηνία Εξόδου: 13 Φεβρουαρίου 2020

Σκηνοθεσία: Μιγκέλ Αρτέτα
Ηθοποιοί: Τίφανι Χάντις, Ρόουζ Μπερν, Σάλµα Χάγιεκ,
Μπίλι Πόρτερ, Τζένιφερ Κούλιτζ, Άρι Γκρέινορ, Νατάσα
Ρόθγουελ, Τζέσικα Στ. Κλερ, Κάραν Σόνι
Είδος: Κωµωδία
Ηµεροµηνία Εξόδου: 13 Φεβρουαρίου 2020

Σαν σήµερα
στην παγκόσµια ιστορία
Dan Snow

«Φεγγάρι από χαρτί»

Μιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου
ΘΕΑΤΡΟ REX - ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

Ο

Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν στο Θέατρο Rex µε ένα
νέο έργο τους, γραµµένο
ύστερα από ανάθεση του Εθνικού Θεάτρου, σε µουσική του Νίκου Κυπουργού
και στίχους της Αφροδίτης Μάνου. Ένα
µουσικό έργο για όλα όσα βρίσκονται
πέρα από αυτά που µπορούν να περιγράψουν οι λέξεις και να κατανοήσει το
µυαλό. Για τη µυστική πατρίδα όπου αγκαλιάζονται τα αντίθετα και ο πόνος συµπληρώνει τη χαρά και την ολοκληρώνει.
Εκεί που το µαρτύριο και η ευτυχία γίνονται ένα στην ουτοπία του έρωτα. Αυτή τη
δύσβατη Νεφελοκοκκυγία, που µόνο οι
ποιητές µπορούν να την επισκέπτονται
χωρίς διόδια.
Αθήνα, οδός Αστυδάµαντος στο Παγκράτι, σε ένα νεοκλασικό, από αυτά που
κατά χιλιάδες καταβρόχθισε η Αντιπαροχή. Ένας νεαρός ήρωας αφηγείται έναν
χρόνο από τη ζωή του στην Αθήνα της δεκαετίας του ’60. Ο ίδιος, η οικογένειά του,
οι φίλοι τους, η ίδια η Ελλάδα. Μια ιστορία
ενηλικίωσης που έχει σαν µακρινό φόντο
τα συνταρακτικά ιστορικά γεγονότα της
περιόδου και θέµα την ιστορία της οικογένειας του νεαρού πρωταγωνιστή.

Συντελεστές παράστασης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ρέππας, Θανάσης Παπαθανασίου
Μουσική: Νίκος Κυπουργός
Στίχοι: Αφροδίτη Μάνου
Σκηνικά: Έλλη Παπαγεωργακοπούλου
Κοστούµια: Έβελιν Σιούπη
Φωτισµοί: Αλέκος Αναστασίου
Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου
Βοηθός σκηνοθετών: Έφη Χριστοδουλοπούλου
Βοηθός σκηνογράφου: Σωτήρης Μελανός
∆ιανοµή ρόλων: Κωνσταντίνος Γαβαλάς,
Τζόυς Ευείδη, Αναστασία Ζάχου, Σταύρος Καραγιάννης, Ελίτα Κουνάδη, Σπύρος Κυριακός,
Λάµπρος Κωνσταντέας, Εριέττα Μανούρη,
Χρύσα Μιχαλοπούλου, Μάξιµος Μουµούρης,
Γιάννης Μπουραζάνας, Τζώρτζης Παπαδόπουλος, Τζίνη Παπαδοπούλου, Άρης Πλασκασοβίτης, Μαριαλένα Ροζάκη, Εύα Σιµάτου,
Βαγγελίνα Σκλαβενίτη, Πάνος Σταθακόπουλος, Γιώργος Τσούρµας
Μουσικοί επί σκηνής
κοντραµπάσο: Αλέκος Βασιλάτος
βιολί: ∆ιονύσης Βερβιτσιώτης
τσέλο: Σοφία Ευκλείδου
κλαρινέτο, σαξόφωνο: Κώστας Ιωαννίδης
πιάνο: Θόδωρος Κοτεπάνος

Από 20.02.2020 έως 31.05.2020
Κάθε Πέµπτη η παράσταση µε υπέρτιτλους στα αγγλικά.

Εκδόσεις Μεταίχµιο
ISBN: 978-618-03-1969-9

Π

οια µέρα ξέσπασε και τελείωσε ο συντοµότερος πόλεµος της Ιστορίας (µέσα σε σαράντα
περίπου λεπτά); Πώς ένα κοπάδι κουνέλια κατατρόπωσε τον Ναπολέοντα το 1807; Γιατί το
1752 οι Βρετανοί έπεσαν για ύπνο στις 2 Σεπτεµβρίου και
ξύπνησαν στις 14; Πώς µια πορεία γυναικών το 1917 πυροδότησε τη Ρωσική Επανάσταση;
Από τη µέρα που η Ζαν ντε Κλισόν έγινε πειρατίνα
και κήρυξε µόνη της πόλεµο ενάντια στον Βασιλιά της
Γαλλίας (2 Αυγούστου 1343) ως τη µέρα που γνωρίστηκαν ο Λένον και ο ΜακάρτνεF (6 Ιουλίου 1957), η Ιστορία
είναι γεµάτη απίθανους ήρωες και συναρπαστικά σηµεία
καµπής.
Μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου ο Dan Snow
ζωντανεύει ένα καθοριστικό γεγονός που έλαβε χώρα
κάθε µέρα του έτους και µας δίνει µια διαφορετική και
απρόσµενη εικόνα για το παρελθόν. Από το ένα καθηλωτικό επεισόδιο στο άλλο, ο χρόνος µετατρέπεται σε µια
ζωηρή, βαθιά ανθρώπινη Ιστορία του κόσµου.
Ο Dan Snow (3 ∆εκεµβρίου 1978) είναι βρετανός τηλεπαρουσιαστής, γνωστός (και βραβευµένος) για διάφορα ιστορικά ντοκιµαντέρ που παρουσιάζει κυρίως για
το BBC. Παρουσιάζει, επίσης, το podcast Dan Snow’s History Hit.
Σελίδες: 560 - Μεταφραστής: Ανδρέας Μιχαηλίδης
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Πήγε να δοκιµάσει την τύχη του
πληρώνοντας µε πλαστό 50ευρω
Έκαψαν δύο φορές
το ίδιο αυτοκίνητο στη Γλυφάδα
∆ύο φορές το ίδιο αυτοκίνητο
προσπάθειες, το αυτοκίνητο σχεέβαλαν στο στόχο εµπρηστές στη
δόν καταστράφηκε.
Στις 04:12 τα ξηµερώµατα ΤεΓλυφάδα.
Η Πυροσβεστική ενηµερώθηκε
τάρτης, η πυροσβεστική ενηµερώµία ώρα µετά τα µεσάνυχτα της
θηκε πάλι για πυρκαγιά σε
περασµένης Τρίτης για φωτιά σε
αυτοκίνητο στον ίδιο δρόµο. Πέντε
ΙΧ, που βρισκόταν σταθµευµένο
πυροσβέστες και δύο οχήµατα µεΓράφει ο
τέβησαν στο σηµείο, όπου διαπίστην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 2,
Γιάννης
έξω από κλειστό χώρο στάθµευστωσαν ότι καιγόταν το ίδιο
Αρβανίτης
σης.
αυτοκίνητο που είχαν σβήσει πριν
Πέντε πυροσβέστες µε δύο
µερικές ώρες. Προανάκριση για το
οχήµατα µετέβησαν στο σηµείο και ρίχτηκαν περιστατικό διενεργεί το Ανακριτικό Τµήµα
στη µάχη της κατάσβεσης αλλά παρά τις της Πυροσβεστικής.

Ηλιούπολη: Σε talent show
ο 47χρονος που επιτέθηκε
στην αδελφή του
Στο talent show «Ελλάδα έχεις ταλέντο»
συµµετείχε ο 47χρονος, ο οποίος το προηγούµενο Σάββατο επιχείρησε να σκοτώσει
την αδελφή του µε αλυσοπρίονο στο σπίτι
της στην Ηλιούπολη.
Ο δράστης είχε πάρει µέρος στο talent
show πριν από ένα χρόνο. Είχε εµφανιστεί
ντυµένος στα µαύρα µε έντονο µακιγιάζ για
να κάνει µαγικά κόλπα, προκαλώντας αµηχανία στους κριτές µε την εµφάνισή του. Μάλιστα δεν είχε περάσει στην επόµενη φάση.
Είχε επιτεθεί στην αδελφή του και το 2013
Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο
47χρονος επιτίθεντο στην αδελφή του. Το
είχε ξανακάνει το 2013, όταν της είχε καταφέρει πάνω από 15 µαχαιριές, µε αποτέλε-

σµα εκείνη να νοσηλευτεί για ένα µήνα στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκοµείου
της Αθήνας.
Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιµετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήµατα και
να είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.
Το περασµένο Σάββατο, λίγο µετά τις
οχτώ το πρωί, πήγε στην πολυκατοικία, όπου
µένει η αδελφή του κι ένας θείος του.
Ακινητοποίησε τον θείο του που µένει
στο ισόγειο, απειλώντας τον µε ένα ψεύτικο
όπλο και µετά κρατώντας αλυσοπρίονο πήγε
στο διαµέρισµα της αδελφής του. Εκείνη ειδοποίησε τη αστυνοµία που έφτασε στο σηµείο και τον συνέλαβε.

Άνω Γλυφάδα: Σκηνές “άγριας δύσης”
σε ληστεία σε µίνι µάρκετ
Σκηνές “άγριας δύσης” εκτυλίχθηκαν µεταξύ ληστών και κατοίκων στην Άνω
Γλυφάδα, διαδραµατίστηκαν στην συµβολή
των οδών Βοσπόρου και Ελευθέρου Ανθρώπου λίγα λεπτά µετά την ένοπλη ληστεία
που σηµειώθηκε σε µίνι µάρκετ της περιοχής.
Οι ληστές στην Άνω Γλυφάδα προκειµένου να ξεφύγουν από τους θαρραλέους κατοίκους που έτρεξαν ξοπίσω τους ξεκίνησαν
να πυροβολούν στον αέρα, µε σκοπό να τους
φοβερίσουν.
Όπως αναφέρει στο newsit.gr ένας από
τους ιδιοκτήτες του µίνι µάρκετ όλα συνέβησαν γύρω στις 21:30 όταν µέσα στο κατάστηµα εκτός από την ανιψιά του βρίσκονταν
και πελάτες.
“Εκείνη την ώρα στο µαγαζί ήταν τρία
άτοµα πελάτες και η ανιψιά µου, καθώς είναι
οικογενειακή η επιχείρηση. Ήταν γύρω στις
21:30 όταν ξαφνικά µπήκαν µέσα δυο άτοµα
µε καλυµµένα τα χαρακτηριστικά τους µε full
face µάσκες. Ο ένας οπλοφορούσε µάλιστα,
ενώ µιλούσαν ελληνικά. Αυτός µε το όπλο

πλησίασε την κοπέλα της έβαλε το όπλο
στην κοιλιά και της είπε “δώσε τα λεφτά,
άνοιξε το συρτάρι του ταµείου” τότε εκείνη
τους απάντησε “Πάρτε ό,τι θέλετε µη µε πειράξετε”.
Σύµφωνα µε τον ιδιοκτήτη υπολογίζεται
πως µέσα στο ταµείο εκείνη την ώρα υπήρχαν 400ευρώ.
“Άνοιξαν το ταµείο πήραν της χρήµατα
που υπολογίζονται γύρω στα 400ευρώ,
πήραν και δυο κούτες τσιγάρα και έφυγαν.
Μόλις βγήκαν έξω, τα άτοµα που ήταν µέσα
φώναξαν ληστεία, µε αποτέλεσµα κάποια
άτοµα που ήταν έξω εκείνη την ώρα να τους
κυνηγήσουν. Έτρεχαν όλοι µαζί και για να
τους φοβερίσουν αυτός που κρατούσε το
όπλο πυροβόλησε, µετά µπήκαν µέσα σε ένα
αυτοκίνητο και έφυγαν”.
Από το συµβάν η κοπέλα βρίσκεται σε
άσχηµη ψυχολογική κατάσταση. “Η κοπέλα
είναι σοκαρισµένη µε αυτό που συνέβη. Μας
έχουν κλέψει άλλε τρεις φορές, αλλά πάντα
βράδυ που έσπαγαν την τζαµαρία και έµπαιναν µέσα. ∆εν έχουµε κάµερες”.

Να δοκιµάσει την τύχη του µε ένα πλαστό 50αρικο προσπάθησε ένας 21χρονος
στη Θεσσαλονίκη.
O νεαρός πήγε σε προποτζίδικο στην
Τούµπα και σύµφωνα µε πληροφορίες, χρησιµοποίησε πλαστό χαρτονόµισµα των 50
ευρώ για να παίξει Κίνο.

Όταν διαπιστώθηκε ότι είναι πλαστό συνελήφθη από αστυνοµικούς της οµάδας
∆Ι.ΑΣ. Όπως προέκυψε από την αστυνοµική
έρευνα, λίγο νωρίτερα προσπάθησε χωρίς να
τα καταφέρει, να αγοράσει προFόντα από κατάστηµα στην ίδια περιοχή, πάλι µε τη χρήση
του πλαστού χαρτονοµίσµατος.

Ανατριχίλα για τους “δράκους”
της Αθήνας! Βιασµοί και ξυλοδαρµοί
Οι “δράκοι” του κέντρου της Αθήνας έπεσαν στα χέρια της Αστυνοµίας, µε τη δράση
τους να προκαλεί ανατριχίλα ακόµη και στον
πιο έµπειρο αστυνοµικό.
Πρόκειται για δυο Βούλγαρους αδίστακτους κακοποιούς, οι οποίοι παγίδευαν
εκδιδόµενες αλλοδαπές, τις οποίες αφού
πρώτα βίαζαν φύσιν και παρά φύσιν, στη συνέχεια τις σακάτευαν στο ξύλο και τις λήστευαν. Μέχρι στιγµής οι αστυνοµικοί, που
κατάφεραν έπειτα από πολυήµερες έρευνες
να τους συλλάβουν, έχουν εξιχνιάσει τρεις
υποθέσεις άγριων βιασµών και ξυλοδαρµών
σε γυναίκες από την Αλβανία την Ρωσία και
την Ουκρανία.
Μάλιστα στην µια περίπτωση, αφού βίασαν κατ επανάληψη την άτυχη κοπέλα, από
το ξύλο που της έριξαν, της έσπασαν το χέρι
στο ύψος του αγκώνα και της προκάλεσαν
βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Το θράσος τους όµως είχε και συνέχεια
καθώς έπειτα από τους βιασµούς και τον ξυλοδαρµό πήραν από το κινητό της τηλέφωνο
µια φίλη της, από την οποία ζητούσαν το
ποσό των 1.000 ευρώ προκειµένου να την
απελευθερώσουν, ειδάλλως θα πέθαινε στα
χέρια τους, από τα τραύµατα που της είχαν
προκαλέσει.
Η κοπέλα έντροµη παρέδωσε τα χρήµατα στον έναν από τους “δράκους” και στην
συνέχεια παρέλαβε την φίλη της ώστε να την
µεταφέρει στο νοσοκοµείο, καθώς ήταν σε
αθλία κατάσταση.
Η γυναίκα από την Αλβανία ακόµα νοσηλεύεται στο νοσοκοµείο, καθώς τα τραύµατα
που της προκάλεσαν οι κακοποιοί είναι
βαριά, κυρίως από τα χτυπήµατα που δέχθηκε στο κεφάλι.

Πως λειτουργούσαν οι “δράκοι”
– Το άρρωστο σχέδιο τους
Οι δυο αδίστακτοι κακοποιοί, οι οποίοι
είναι και σεσηµασµένοι, εντόπιζαν κενά γραφεία που δεν χρησιµοποιούνταν, όπως ιατρεία και δικηγορικά γραφεία που ακόµα
είχαν ταµπέλες στην πόρτα εισόδου του κτηρίου και αφού πραγµατοποιούσαν διάρρηξη,
έµπαιναν στο εσωτερικό τους.
Στην συνέχεια µέσω αγγελιών έβρισκαν
την κοπέλα της αρεσκείας τους και αµέσως
έπαιρναν τηλέφωνο για να κλείσουν ραντεβού, δίνοντας βέβαια ως διεύθυνση αυτή που
αντιστοιχούσε στο κενό γραφείο που είχαν
καταλάβει. Βέβαια οι κοπέλες δεν υποψιάζονταν τον εφιάλτη που θα ζούσαν, καθώς η
διεύθυνση αντιστοιχούσε σε κάποιο επώνυµο
γραφείο και µάλιστα σε καλή γειτονιά του
κέντρου των Αθηνών. Η συνέχεια εφιαλτική,
καθώς οι κοπέλες ζούσαν την κόλαση στα
χέρια των δυο αδίστακτων Βουλγάρων “δράκων”. Μάλιστα σε µια περίπτωση έφτασαν
στο σηµείο να υποχρεώσουν την άγρια ξυλοκοπηµένη και βιασµένη γυναίκα να τους
πάει στο πλησιέστερο ΑΤΜ, να τους δώσει το
pin της κάρτας της και να σηκώσουν σταδιακά το ποσό των 4.300 ευρώ από τον λογαριασµό της. Οι αστυνοµικοί της Ασφάλειας
Αθηνών συγκλονισµένοι από το δράµα των
θυµάτων των δυο αδίστακτων ανδρών από
την Βουλγαρία, θεώρησαν θέµα τιµής την
σύλληψή τους και την παραποµπή τους στην
∆ικαιοσύνη όπως και έγινε.
Μάλιστα κατά την σύλληψη τους, οι
“δράκοι” του κέντρου των Αθηνών, αντιστάθηκαν, µε αποτέλεσµα οι αστυνοµικοί να
χρειαστεί να χρησιµοποιήσουν βια, για να
τους ακινητοποιήσουν.

Γιατρός “µα<µού” εξαπατούσε
µε το κόλπο του τραυµατισµένου συγγενή
Στα χέρια της αστυνοµίας έπεσε 56χρονοςυπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος παρουσιαζόταν ως γιατρός νοσοκοµείου και
αποσπούσε χρηµατικά ποσά από ανύποπτους πολίτες.
Πρόκειται για τον Mitko Atanasov του
Pasco και της Duda, γεννηµένο στις
29.3.1963 στη Βουλγαρία, ο οποίος εµφανιζόµενος ως γιατρός, τηλεφωνούσε σε ανυποψίαστους ∆ραµινούς και τους ζητούσε
χρηµατικά ποσά, λέγοντάς τους πως συγγενικό τους πρόσωπο χρειάζεται κατεπείγουσα
χειρουργική επέµβαση έπειτα από τραυµατισµό σε τροχαίο! Τα στοιχεία ταυτότητας και
οι φωτογραφίες του 56χρονου δόθηκαν στη
δηµοσιότητα, κατόπιν σχετικής ∆ιάταξης της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών ∆ράµας, η οποία
επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών
Θράκης.

Σε βάρος του γιατρού – “µαFµού” ασκήθηκε ποινική δίωξη για “απόπειρα απάτης,
τελεσθείσας από κοινού κατ’ εξακολούθηση,
επί σκοπώ προκλήσεως βλάβης συνολικού
ποσού άνω των 120.000 ευρώ και για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση”.
Τα χρηµατικά ποσά που ζητούσε κυµαίνονταν µεταξύ 20.000 και 35.000 ευρώ.
Ο Atanasov συνελήφθη στις 20 Ιανουαρίου 2020 στη ∆ράµα, από αστυνοµικούς της
Οµάδας ∆Ι.ΑΣ. της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας
∆ράµας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ∆ράµας, ενώ τις έρευνες
ενεργεί το Τµήµα Ασφάλειας ∆ράµας προκειµένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν
τα υπόλοιπα µέλη της σπείρας, που εκτιµάται
ότι διαφεύγουν.

Η συνδροµή σου είναι η δύναµη µας
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗΣ;
Έντυπα και ηλεκτρονικά, συµπληρώνοντας τα στοιχεία σας
Επώνυµο: ....................................................... Όνοµα: ....................... Όνοµα Πατρός: ............................
Επωνυµία Εταιρείας: ..................................................................................................................................
∆ιεύθυνση: ....................................................... Πόλη: ............................................ Ταχ. Κώδικας: ..........
Τηλέφωνο: ................................. Τηλεοµοιότυπο: .......................... Ηλεκτ/κή ∆ιεύθυνση: .......................
Συµπληρώστε το κουπόνι και στείλτε το ταχυδροµικώς Τ.Θ. 70326, Τ.Κ. 16610, Γλυφάδα, ή µε fax στο 210 8945538 ή µε e-mail στο palmosgl@otenet.gr
Ετήσια Συνδροµή 50  - Πληρωµή: 1) Στα γραφεία µας, Γρ. Λαµπράκη 13, Γλυφάδα ή 2) Μέσω τραπέζης: - Alpha: 136-002101225824 - ETE: 521/001021-94
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Ï ÈÅÌÁ
Η Πελόζι σκίζει
το λόγο του Τραµπ
Της Νάνσυ Φαναρά

Το αντίτυπο του κειµένου της οµιλίας του Ντόναλντ
Τραµπ έσκισε επιδεικτικά η πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων, θέλοντας µε αυτή την κίνηση να εκφράσει τη διαφωνία της µε τον Ρεπουµπλικάνο πρόεδρο, εν µέσω του λόγου του για την Κατάσταση της
Ένωσης στο Κογκρέσο.

Ενώ ο Αµερικανός πρόεδρος όδευε να ολοκληρώσει
τον λόγο του, η Πελόζι, η οποία όπως το θέλει η παράδοση καθόταν πίσω του, πλάι στον αντιπρόεδρο Μάικ
Πενς, πήρε επιδεικτικά το έγγραφο που είχε µπροστά της
και το έσκισε.
Εξερχόµενη από την αίθουσα, ερωτηθείσα από δηµοσιογράφο για ποιον λόγο προχώρησε σε αυτή τη χειρονοµία, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
απάντησε: «∆ιότι αυτό ήταν το πιο ευγενικό πράγµα που
µπορούσα να κάνω, σε σύγκριση µε τις εναλλακτικές».
Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε µέσωTwitter κατηγορώντας την Πελόσι ότι «έσκισε» συµβολικά έναν βετεράνο
του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, ένα βρέφος που επέζησε
µετά την πρόωρη γέννησή του έπειτα από 21 εβδοµάδες,
ή ακόµη την οικογένεια της Κέιλα Μάλερ, που θρηνεί τον
θάνατό της στα χέρια των τζιχαντιστών του Ισλαµικού
Κράτους στη Συρία και ήταν προσκεκληµένη στην οµιλία.
Το ετήσιο «ραντεβού» του προέδρου και των µελών
της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας είχε
αρχίσει µε άλλη µια σκηνή που επισφράγισε τον διχασµό
των Ρεπουµπλικάνων και των ∆ηµοκρατικών: ο Τραµπ
απέφυγε να σφίξει το χέρι της Πελόζι.
Η Πελόζι κούνησε το κεφάλι αποδοκιµαστικά σε διάφορα σηµεία της οµιλίας του Τραµπ, καθώς οι Ρεπουµπλικάνοι επευφηµούσαν ζωηρά τον πρόεδρο ενώ οι
υπόλοιποι κοινοβουλευτικοί των ∆ηµοκρατικών παρέµεναν ανέκφραστοι.
∆εν έγινε αναφορά στη δίκη
Ο Αµερικανός πρόεδρος δεν έκανε την παραµικρή
αναφορά στην παραποµπή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη δίκη του στη Γερουσία. Σύµφωνα µε
ΜΜΕ των ΗΠΑ, στελέχη του κόµµατός του είχαν προτρέψει τον Τραµπ να αποφύγει να θίξει το ζήτηµα, την
παραµονή της σηµερινής ετυµηγορίας.
Ο Τραµπ αναµένεται ότι θα απαλλαχθεί από τις κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση της
καλής λειτουργίας του Κογκρέσου, όπως προέβλεπαν
πολλοί εξαρχής, αφού για να κριθεί ένοχος και να καθαιρεθεί θα απαιτείτο πλειοψηφία δύο τρίτων στην - ελεγχόµενη από τους Ρεπουµπλικάνους - Γερουσία των εκατό
εδρών.

1.2.2020
 Ένας 9χρονος αρσιβαρίστας σπάει όλα τα ρεκόρ σηκώνοντας δύο φορές το βάρος του

Αυτό το παιδί δεν έχει φτάσει
ακόµη ούτε σε διψήφια ηλικία
και έχει πετύχει απίστευτες
επιδόσεις στην άρση βαρών.
Όπως αναφέρει η New York
Post, ο Tate Fegley είναι µόλις
9 ετών, έχει ύψος 1,43 και ζυγίζει περίπου 47 κιλά, αλλά είναι ήδη πρωταθλητής στην
άρση βαρών, σπάζοντας
εθνικά ρεκόρ.
Σε έναν διαγωνισµό της πολιτείας των ΗΠΑ Λουιζιάνα, ο
µικρός Αµερικανός έσπασε το
ρεκόρ στην ηλικία του στο
dead lifting, στο squatting, στο
bench pressing και στο σύνολο της κατηγορίας του.
«Απλώς αγαπώ το άθληµα»
είπε ο Tate στο CNN, «και µου
αρέσει ο ανταγωνισµός».
Αφού έσπασε το ρεκόρ, ο
Tate το µόνο που είχε να πει
στον προπονητή του ήταν:
«Θα ήθελα να είχα ακόµη µία
προσπάθεια! Θέλω να φτάσω
ψηλά!».
Ο Tate ξεκίνησε προπονήσεις
πριν από ενάµιση χρόνο, πηγαίνοντας κάθε πρωί στις 7
στο γυµναστήριο κατά τη
διάρκεια και των καλοκαιρινών διακοπών του. Τώρα προπονείται µετά το σχολείο µέχρι και 3 ώρες.
Όσον αφορά τη διατροφή, ο
Tate δεν ανησυχεί για τη λήψη
πρωτενης και για αυστηρά
προγράµµατα δίαιτας. Τρώει
όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας του.
Ο προπονητής του ισχυρίζεται ότι ο Tate σηκώνει µεγαλύτερο βάρος από τους περισσότερους
ενήλικες
άνδρες.
2.2.2020
 Σάλος µε 70χρονο καθηγητή που έκανε σεξ µε µαθήτριά του καθηµερινά µέσα
στην τάξη για µήνες

µε όσα λέει ο εισαγγελέας.
Στη συνέχεια ο Privett άρχισε
να κάνει «αγενή και ασεβή»
σχόλια για το βάρος της κοπέλας, γεγονός που την οδήγησε να αναπτύξει µια διατροφική διαταραχή για να
«δείχνει ωραία» στον καθηγητή. Την τρίτη χρονιά της
στο σχολείο, ο Privett άρχισε
να της µιλάει για τις «σεξουαλικές του επιθυµίες» και τα
φετίχ του.
Τελικά έκανε σεξ µαζί της
µέσα στην αίθουσα τον τελευταίο χρόνο της στο σχολείο το 2016.
«Το θύµα κατέθεσε ότι εκείνη
και ο καθηγητής είχαν σεξουαλικές επαφές κάθε µέρα
µετά τις ώρες του µαθήµατος,
στην τάξη του Privett για τους
επόµενους τρεις µήνες, µέχρι
που τελείωσε η χρονιά» σύµφωνα µε τις αναφορές. Μάλιστα ο 70χρονος επέµενε να
κάνει σεξ µε την έφηβη ακόµη
και όταν εκείνη είχε τραυµατιστεί σε τροχαίο.
3.2.2020
 Συντετριµµένη η Σάνεν
Ντόχερτι, αποκάλυψε ότι
έχει πάλι καρκίνο

Ήταν και είναι µία από τις
πλέον αγαπηµένες ηθοποιούς
για όσους και όσες µεγάλωσαν στα 90s και έβλεπαν
ανελλιπώς τη σειρά «Beverly
Hills». Η τηλεοπτική Μπρέντα,
Σάνεν Ντόχερτι, εµφανώς
στεναχωρηµένη και τροµοκρατηµένη, αποκάλυψε ότι η
µάχη µε την επάρατη νόσο
επέστρεψε ο καρκίνος
Η ηθοποιός συγκλονίζει µε
την αποκάλυψή της ότι ο καρκίνος επέστρεψε και πως
µπαίνει ξανά σε περιπέτεια µε
την υγεία της. Μίλησε στην
εκποµπή «Good Mornimg
America» και µεταξύ άλλων
ανέφερε πως έχει τροµοκρατηθεί.
3.2.2020
 Μεξικό: Μακελειό σε κατάστηµα µε φλιπεράκια, ένοπλοι σκότωσαν 9 ανθρώπους, ανάµεσά τους 5 παιδιά

Τα νεότερα από τα θύµατα
ήταν ηλικίας 12 και 13 ετών.
Μεταξύ των νεκρών είναι άλλοι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 14,
17 και 18 ετών. Βίντεο που
αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους
κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πτώµατα µέσα σε µια
λίµνη αίµατος, στο πάτωµα
του καταστήµατος.
ι αρχές δεν ανακοίνωσαν ποιο
ήταν το κίνητρο της επίθεσης.
Η εισαγγελία ανέφερε µόνο
ότι οι τέσσερις δράστες χρησιµοποίησαν όπλα από αυτά
που προορίζονται µόνο για
τον στρατό. Στο κατάστηµα
βρέθηκαν 65 κάλυκες των 9
χιλιοστών.
4.2.2020
 Τουρκία: Λεωφορείο καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα, τουλάχιστον 4 νεκροί

6.2.2020
 Σκότωσε τον γιο του για
τα λεφτά της ασφάλειας,
αποκαλύφθηκε πως δολοφόνησε και τη γυναίκα του

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν χιονοστιβάδα καταπλάκωσε µικρό λεωφορείο στο οποίο
επέβαιναν, στην ανατολική
Τουρκία, σύµφωνα µε τις τοπικές αρχές.
Η χιονοστιβάδα δηµιουργήθηκε στην τοποθεσία Μπαχτσεσαράι της επαρχίας Βαν,
µια περιοχή που βρίσκεται
στο ανατολικό άκρο της
Τουρκίας όπου οι καιρικές
συνθήκες είναι σκληρές τον
χειµώνα.
Ο κυβερνήτης της επαρχίας
Βαν, Μεχµέτ Εµίν Μπιλνέζ,
τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και
αναµεταδίδει το ΑθηναFκό
Πρακτορείο Ειδήσεων, δήλωσε ότι οι διασώστες ανέσυραν από το όχηµα πέντε επιβάτες ζωντανούς και βρήκαν
τέσσερα πτώµατα.
Το Anadolu µετέδωσε ότι 10
µε 15 άνθρωποι, µεταξύ των
οποίων και παιδιά, επέβαιναν
στο όχηµα τη στιγµή του τραγικού γεγονότος.
Οι εικόνες που µετέδωσαν
τουρκικά µέσα ενηµέρωσης
έδειχναν δεκάδες διασώστες
και χωρικούς να σκάβουν µε
φτυάρια µέσα στο χιόνι αναζητώντας επιζήσαντες.
5.2.2020

Συνελήφθη πρόεδρος
γαλλικής
ποδοσφαιρικής
οµάδας µετά από καταγγελία
για σεξουαλική επίθεση

Ένας 70χρονος καθηγητής
οδηγήθηκε στη φυλακή αφού
κατηγορήθηκε ότι επανειληµµένα έκανε σεξ µε µία µαθήτρια του στην τάξη.
Ο 70χρονος Tom Miller Privett
συνελήφθη µε την κατηγορία
της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου επειδή φέρεται να έκανε σεξ µε 17χρονη
µαθήτρια στην τάξη «κάθε
µέρα» σε διάρκεια τριών µηνών σε σχολείο της Φλόριντα
των ΗΠΑ.
Ο Privett που διδάσκει Ιστορία στο συγκεκριµένο σχολείο
για 30 χρόνια, φέρεται να «πολιορκούσε» την κοπέλα για
χρόνια πριν να πάρει την
«παρθενιά» της στην αίθουσα,
αναφέρει η αστυνοµία.
Ο 70χρονος αρχικά την άγγιζε
µε ανάρµοστο τρόπο στην
τάξη του το 2012, σύµφωνα

Ένοπλοι πυροβόλησαν και
σκότωσαν εννέα ανθρώπους,
µεταξύ των οποίων έναν
12χρονο και τέσσερις εφήβους, σε καταιγισµό πυρών σε
ένα κατάστηµα µε φλιπεράκια
στην Πολιτεία Μιτσοακάν του
κεντρικού Μεξικού.
Ο γενικός εισαγγελέας του
Μιτσοακάν ανέφερε ότι οκτώ
άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών στο κατάστηµα,
στην
πόλη
Ουρουαπάν. Άλλος ένας άνθρωπος πέθανε λίγο αργότερα, παρά τις προσπάθειες
των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.
Ο αριθµός των τραυµατιών
δεν διευκρινίστηκε.

ρυφαία κατηγορία της χώρας,
τη Ligue 1.
«Θα παρουσιάσει τα απαραίτητα στοιχεία για να αποκαταστήσει την αλήθεια και την
τιµή του», συµπληρώνεται.
Σύµφωνα µε το France Football, η πρώτη καταγγελία
έγινε στις 7 Ιανουαρίου, µε τις
σχετικές αναφορές να χρονολογούνται στα τέλη του 2019.
Η καταγγέλλουσα, υπάλληλος
του συλλόγου, περιγράφει όχι
απλώς άσεµνες κινήσεις,
αλλά και αγγίγµατα σε επίµαχα σηµεία όπως το στήθος,
στο εργασιακό περιβάλλον.
Μάλιστα, το ίδιο Μέσο -επικαλούµενο την Αστυνοµία- κάνει
λόγο για ακόµη δύο παρόµοιες υποθέσεις που αφορούν τον πρόεδρο της Ανζε,
οι οποίες χρονολογούνται
από το 2011.

Στη σύλληψη του προέδρου
της Ανζέ, Σαίντ Σαµπάν, προχώρησαν οι γαλλικές Αρχές,
προκειµένου να ανακριθεί µε
την κατηγορία σεξουαλικής
επίθεση, έπειτα από σχετική
καταγγελία µιας εργαζόµενής
του.
«Είναι υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας από τον εισαγγελέα της Ανζέ ύστερα από καταγγελία
που
έκανε
εργαζόµενη της οµάδας»,
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του γαλλικού συλλόγου, που αγωνίζεται στην κο-

Ένας άνδρας στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του
γιου του, προκειµένου να καρπωθεί τα χρήµατα από την
ασφάλειά του, κρίθηκε στη
συνέχεια ένοχος και για τον
θάνατο της γυναίκας του -για
τον ίδιο λόγο.
Ο λόγος για τον Καρλ Κάρλσεν, ο οποίος είχε µπει στη
φυλακή, καθώς κρίθηκε ένοχος για το ότι δολοφόνησε το
παιδί του, στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι είχε κάνει κάτι
αντίστοιχο µε τη σύζυγό του,
σε προγενέστερο χρόνο.
Ο 60χρονος είχε δολοφονήσει στην Κριστίνα Κάρλσεν το
1991, προκειµένου να προσθέσει στον τραπεζικό του λογαριασµό 200 χιλιάδες δολάρια, µε το σχετικό συµβόλαιο
που σύναψε µε την ασφαλιστική εταιρεία να υπογράφεται 19 ηµέρες πριν αφήσει την
τελευταία της πνοή. Η άτυχη
γυναίκα είχε βρεθεί στην
τουαλέτα του σπιτιού της, εγκλωβισµένη σε ένα παράθυρο.
Ο Καρλ Κάρλσεν είχε καταδικαστεί στη Νέα Υόρκη το
2013, πως δολοφόνησε τον
γιο του σε ηλικία 23 ετών,
προκειµένου να πάρει σε αυτήν την περίπτωση 700 χιλιάδες δολάρια. Ο Λέβι Κάρλσεν
πέθανε πέντε χρόνια νωρίτερα (το 2008), όταν ένα φορτηγό έπεσε επάνω του, καθώς
δεν το κράτησε ο γρύλος που
το είχε σηκώσει.
Οι ανακριτές είχαν κρίνει πως
η ιστορία αυτή σκηνοθετήθηκε, προκειµένου να µοιάζει
µε ατύχηµα. Ωστόσο, τα στοιχεία έδειξαν πως δεν ίσχυε
κάτι τέτοιο.
Στον Καρλ Κάρλσεν επιβλήθηκαν 15 χρόνια φυλάκισης,
ποινή που ακόµη και τώρα
εκτίει.
Ωστόσο, στη συνέχεια υπήρξαν στοιχεία πως και ο θάνατος της συζύγου του δεν
οφειλόταν σε ατύχηµα. Έτσι,
ο 60χρονος οδηγείται σε
ακόµη µια δίκη, όπου έρχεται
αντιµέτωπος µε τα ισόβια.

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 | Ο Παλμός της Γλυφάδας

Σελίδα 17

Η Τέχνη είναι Επικοινωνία!
 Δημοτικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο Γλυφάδας

 Intercontor Hellas και Ένωση Εικαστικών Λάνασσα

Χαμόγελα και Δώρα στην κοινή κοπή πίτας

Πρόγραμμα Επιστημονικών
Διαλέξεων Χειμερινού
Εξαμήνου 2019 - 2020

* ∆ευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 19.00: «Πολιτισµός και Ανάπτυξη». Οµιλήτρια: Όλγα Τσακηρίδη, ∆ιδάκτωρ Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Πολιτιστικών Πόρων,
Ερευνήτρια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
* ∆ευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 19.00: «Η ∆ιαχρονική Εξέλιξη της Ελληνικής Γλώσσας». Οµιλητής:
Χριστόφορος Χαραλαµπάκης, Οµότιµος Καθηγητής
Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
ΛΗΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Επίδοση Βεβαιώσεων
Παρακολούθησης

Μ

ια κοινή εκδήλωση για την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας πραγµατοποίησαν η
εταιρεία Intercontor Hellas
και η Ένωση Εικαστικών Λάνασσα υπέρ
Παιδικού Καρκίνου.
Η εκδήλωση ανέδειξε δύο τυχερούς,
έναν από κάθε φορέα.
Μεγάλος τυχερός από τον Βύρωνα
ήταν ο µικρός Κωνσταντίνος µε τη µαµά
και τη φίλη της που και οι δύο είναι γονείς παιδιών µε καρκίνο. Μάλιστα ο µικρός Παντελής µας άφησε πριν δύο
χρόνια σε ηλικία 3 ετών από νεοπλασµατική νόσο επίσης. Ο µικρός µαχητής
Κωνσταντίνος, ηλικίας 8ετων µε νεοπλασµατική νόσο και 6 χρόνια θεραπείες στο
νοσοκοµείο πήρε ένα εκπαιδευτικό παζλ
και το χρηµατικό ποσό των 740€!!!

∆ωρεά του Συλλόγου Λάνασσα από
λαχνό έργου τέχνης της κ. Βούλας Αµπατζή που βγήκε για το σκοπό αυτό προ
διµήνου από το Σύλλογο µε απόλυτη επιτυχία για Τρίτη φορά...καθώς και µια ποδοσφαιρική στολή από τον ∆ιευθυντή
της Intercontor κ. Werner Hermann.
Τρία παιδιά βοηθήθηκαν οικονοµικά
µ’ αυτό τον τρόπο πανελλαδικά. Το έργο

εστάλη στην Ικαρία!!!!
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Λανασσα
κ. Χριστίνα Λαζαρίδου µοίρασε δώρα σε
όλους τους παρευρισκόµενους φίλους
και στο προσωπικό της Εταιρίας τα
οποία ήταν εικαστικές κατασκευές εθελοντών απ’όλη την Ελλάδα αφήνοντας
µηνύµατα ανθρωπιάς και ηθικών στόχων
που υλοποιούνται εντός του συλλόγου.

Ακροάσεις στο Δημοτικό
Ωδείο Γλυφάδας

Τ

ο ∆ηµοτικό Ωδείο Γλυφάδας προσκαλεί σε ακρόαση παιδιά από 7 έως 12
ετών που θέλουν να βελτιώσουν τις
φωνητικές τους ικανότητες και ταυτόχρονα να γνωρίσουν τη µαγεία του χορωδιακού τραγουδιού συµµετέχοντας στην Παιδική
Χορωδία του ∆ηµοτικού Ωδείου. Επίσης προσκαλούνται σε ακρόαση σπουδαστές µουσικής
όπως και άτοµα που αγαπούν το χορωδιακό
τραγούδι από 13 ετών να συµµετάσχουν στην
Μικτή Χορωδία του ∆ηµοτικού Ωδείου και να
λάβουν µέρος στις ποικίλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Η δυνατότητα ανάγνωσης παρτιτούρας και η χορωδιακή εµπειρία είναι
ευπρόσδεκτη. Οι ακροάσεις θα πραγµατοποιηθούν στο ∆ηµοτικό Ωδείο από 27 Ιαν. έως 14
Φεβρ. 2020). Περισσότερες πληροφορίες στην
γραµµατεία του Ωδείου. (Μυστρά 128 – Άνω
Γλυφάδα, Τηλ: 2109614177). Η συµµετοχή στα
µαθήµατα των Χορωδιών είναι δωρεάν.
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Αθλητικός Παλμός
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ∆ΙΑΝΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2-5

Β’ Κατηγορία
1ος Όµιλος
18η Αγωνιστική

ΠΟ∆OΣΦΑΙΡΟ

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3-2
ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΒΥΡΩΝ 0-0
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ – ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 3-2

ΕΠΣΑ

Επόµενη 19η Αγωνιστική
ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
(Γήπεδο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄-Σάββατο-08/02/20-15:00)
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
(Γήπεδο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ-Κυριακή-09/02/20-15:00)

Α΄ Κατηγορία
1ος Όµιλος
18η Αγωνιστική
ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2-0

Ασταµάτητη η Αργυρούπολη, σηµείωσε την τέταρτη συνεχόµενη
νίκη στο πρωτάθληµα απέναντι στο Ηράκλειο κερδίζοντας µε 2-0,
µε την οµάδα του Κώστα Ψυρόπουλου να χάνει έδαφος στην
κούρσα του τίτλου. Στο πρώτο µέρος οι φίλοι των δυο οµάδων αρκέστηκαν στο να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι τακτικής. Η επανάληψη ήταν διαφορετική οι γηπεδούχοι σκόραραν στο 55΄µε σουτ
του Ζανίκου για το 1-0 και είκοσι λεπτά αργότερα ο Γκρεβτσίδης
µε υπέροχο σουτ διπλασίασε τα τέρµα για την οµάδα του (2-0). Στο
88’ σε σφοδρό µαρκάρισµα του Σπυριδάκη (που αποχώρησε τραυµατίας) οι φιλοξενούµενοι ζήτησαν πέναλτι από τον ρέφερι της αναµέτρησης.
∆ιαιτητής ήταν ο Τσατσούλης µε βοηθούς τους Σαµολη και Φωτόπουλο.
ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Γιάννης Λεβέντης): Ευαγγέλου, Χιόνης (46’
Μαργαρίτης), Γοργάκης, Γεωργακάς, Ζανίκος, Ντάλταρης, Λεβέντης, Υφαντής (80’ Κωνσταντινίδης), Βλαχάς (80’ Γιαννίκος), Γκρεβτσίδης (77’ Παπαθανασίου), ∆ρακοντίδης.

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 0-2
Πέρασε από τα Βριλήσσια ο Χαραυγιακός, που επικράτησε 2-0 του
τοπικού Κένταυρου και αύξησε την διαφορά από το δεύτερο Ηράκλειο, που ηττήθηκε στην Αργυρούπολη. Το πρώτο µέρος κύλησε
χωρίς την µεγάλη φάση από τους δυο αντιπάλους, αλλά στην επανάληψη η οµάδα του Mαργαρίτη Χατζηαλέξη σκόραρε από τα αποδυτήρια, µε άπιαστο πλασέ του Σπανού ύστερα από σέντρα του
Οκσίσογλου για το 1-0, µε τον Κούντου δέκα λεπτά αργότερα να
διαµορφώνει το τελικό αποτέλεσµα (2-0), µε δυνατό σουτ µέσα από
την µεγάλη περιοχή µετά από ενέργεια του Σπανού.
∆ιαιτητής ήταν ο Αλάµπεης µε βοηθούς τους Ζήρδα και Απτόσογλου.
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ (Χατζηαλέξης Μαργαρίτης): Βακερλής, Τζέκος, Παρασκευόπουλος, Μαραγκουδάκης, Αναστασόπουλος, Γιαννόπουλος, Σπανός (83’ Τσαραούσης), Κούτρας (66’ Μουρελάτος),
Πλούµης (86’ Μπιρµπίλης), Κούντου (76’ Κάραβος), Οκσίσογλου.

Μια καταιγιστική ∆ιάνα Ηλιούπολης στο δεύτερο µέρος και έχοντας
σε µεγάλη µέρα τον Κετσετζόγλου που σηµείωσε χατ τρικ επικράτησε µε 5-2 της Θύελλα Αγίου ∆ηµητρίου, που και το πάλεψε όσο
µπορούσε και προηγήθηκε στο σκορ µε κεφαλιά του Τσιρκινίδη στο
26’.
Στο β’ µέρος η ∆ιάνα πραγµατικά µπήκε «σεληνιασµένη» είχε δοκάρι στο 53’ από γυριστό σουτ του Φάρου και ένα λεπτό αργότερα
ο δαιµόνιος Κετσετζόγλου µε κεφαλιά ισοφάρισε το παιχνίδι σε 11 δίνοντας το σύνθηµα για µια µεγάλη νίκη που ήρθε στη συνέχεια.
∆εν πέρασαν τρία λεπτά και ο «Κέτσε» κτύπησε ξανά όταν βρήκε
δίχτυα µετ από ενέργεια του Καζάκου (1-2). Στο 64’ πέτυχε το τρίτο
του τέρµα όταν συνεργάστηκε άψογα µε τον Καλλέργη και σκόραρε για το (1-3).
Η Θύελλα που σε γενικές γραµµές πάλεψε το µατς µείωσε µε υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Μινάι σε 2-3 και προς το παρόν φάνηκε
να µπορεί να πάρει κάτι παραπάνω από το παιχνίδι, αλλά ο Καλλέργης είχε διαφορετική άποψη και µε δυο προσωπικά του τέρµατα
στο στο 78’ αλλά και στο 89’ όπου πέρασε δυο αντιπάλους και πλάσαρε υποδειγµατικά διαµόρφωσε το τελικό 2-5.
∆ιαιτητής ήταν ο ∆ηµητρακόπουλος µε βοηθούς τους Μπάγια και
Νταρακλίτση.
∆ΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Γιώργος Τσαµόπουλος): Κόρρας, ∆άρρας(46’ Αναστασίου), Παντικάκος(46’Μπαλαφούτης), Μπακογιάννης,
Νίκολι,
Καλουδιώτης,
Καλλέργης,
Μπαρδάκης,
Κετσετζόγλου(85’Γιαννακοπουλος), Φάρος, Καζάκος(88’ Πανίδης).

ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1-1
Τον πολύτιµο βαθµό της ισοπαλίας πήρε ο Φωστήρας Ηλιούπολης
απέναντι στους Τράχωνες µετά και το ισόπαλο 1-1 αποτέλεσµα.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν πολύ απέναντι σε µια ανώτερη οµάδα
όπως είναι αυτή των Τραχώνων που είχε την πρωτοβουλία στο µεγαλύτερο µέρος του µατς, κατάφερε να προηγηθεί στο 73’ µε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βουρλούµη (ανατροπή του
Γιαννόπουλου από τον Τσαπικούνη) αλλά η οµάδα της Ηλιούπολης
βρήκε τον τρόπο στο 76’ µε τον Σικαλιά να ισοφαρίσει σε 1-1 µε
κοντινό πλασέ.
∆ιαιτητής ήταν ο Μαράνος µε βοηθούς τους ∆όση και Σερεβέτα.
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (∆ηµήτρης Αµπαριάν): Καυκιάς, Κάλτσης, Ασωνίτης, Τσαπικούνης, Βαµβακέρης, Λιάπας, Παπαευθυµίου
(44’ λ. τρ. Ζήσης), Καραγιάννης, Βαµβουκλής (90’ Αναγνώστου),
Τσαπούρας (67’ Παπίνγκου), Κουντουριώτης (58’ Σικαλιάς)
ΤΡΑΧΩΝΕΣ (Γιώργος Παπακωστούλης): Παπαδόπουλος, Μερετσόλιας (63’ Μετζιέι), Τρουπάκης (46’ Βακερλής), Ακριτίδης (69’
Τσακίρης), Μπουγιούκος, Προµπονάς, Παπατζίµας, Μανωλιάδης,
Γιαννόπουλος, ∆ηµογιάννης, Βουρλούµης.

ΣΟΥΡΜΕΝΑ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑsΚΟΣ 0-0

18η Αγωνιστική
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΤΕΡΨΙΘΕΑ 1-2
∆ΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 2-0
Επόµενη 19η Αγωνιστική
ΤΕΡΨΙΘΕΑ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ
(Γήπεδο: ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ-Σάββατο-08/02/20-15:00)
ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
(Γήπεδο: ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ-Σάββατο-08/02/20-15:00)

Γ’ Κατηγορία
2ος Όµιλος
18η Αγωνιστική
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ 2-2
Επόµενη 19η Αγωνιστική
ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ – ΠΑΓΚΡΑΤΙ
(Γήπεδο: ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄-Σάββατο-08/02/20-15:00)

3ος Όµιλος
18η Αγωνιστική
ΑΕ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ – ΑΦΟΒΟΣ 2-0
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ – ΑΡΙΩΝ 3-0
Επόµενη 19η Αγωνιστική
ΑΕ ΖΕΦΥΡΟΣ - ΑΕ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
(Γήπεδο: ΑΙΓΑΛΕΩ ∆.Α.Κ.-Κυριακή-09/02/20-15:00)
ΚΟΡΩΝΙ∆Α - ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
(Γήπεδο: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-Κυριακή-09/02/20-15:00)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΑ
Αποτελέσµατα
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2-0
ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-3

Επόµενη 19η Αγωνιστική
ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
(Γήπεδο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄-Κυριακή-09/02/20-15:00)
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ – ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ
(Γήπεδο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ-Σάββατο-08/02/20-15:00)

ΕΠΣΑΝΑ
Α’ Κατηγορία

2ος Όµιλος

18η Αγωνιστική

18η Αγωνιστική

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ 3-0 α.α.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 3-0

Στην δεύτερη θέση της κατάταξης βρέθηκε από το απόγευµα ο ΓΣ
Ηλιούπολης που νίκησε 3-0 την Λυκόβρυση και παράλληλα επωφελήθηκε της απώλειας των Σουρµένων.
Η οµάδα του Βαγγέλη Γαλάνη είχε πολύ καλά διαστήµατα και σκόραρε τρεις φορές µε τους Σαλαπάτα στο 13΄ (πέναλτι σε ανατροπή
του Ορφανού), Γάγγο στο 37’( σουτ έξω από την περιοχή) και
Γκούγκα στο 62΄µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Η οµάδα του Κώστα Ιωάννου στάθηκε καλά στο πρώτο µέρος,
έχοντας και δυο καλές προσπάθειες µε τους Καβαλάρη και Σταµατέλο που δεν καρποφόρησαν.
∆ιαιτητής ήταν ο Κατοίκος µε βοηθούς τους Ακριβό και Κολλιάκο.
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Βαγγέλης Γαλάνης): Τικταπανίδης, Καλαντζής
(52’ Κωτσερίδης), Μπούτιβας (83’ Αγκόλι), Θυµιανός, Αγοραστός,
Γεωργιάδης, Γάγγος (76’ Καραπάτης), Σταύρου, Γκούγκας, Σαλαπάτας, Ορφανός (83’ Φούφας).

3ος Όµιλος

Χωρίς τέρµατα τέλειωσε ο αγώνας στο Ελληνικό ανάµεσα στα
Σούρµενα και τον ΠανερυθραFκό, µε τις δυο οµάδες να έχουν κάποιες ευκαιρίες να πάρουν το µατς.
Οι φιλοξενούµενοι µπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι χωρίς να έχουν
την µεγάλη φάση µε τους γηπεδούχους αντίθετα να χάνουν µεγάλη ευκαιρία στο 40’ όταν ο Φωστέρης πρόσωπο µε το τέρµα
έπιασε κεφαλιά που δεν βρήκε στόχο.
Στο δεύτερο µέρος ο Σκυριώτης είπε όχι στο 52΄σε ενέργεια του
Μπαµπαλούκα και στην συνέχεια η πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι µέχρι το τέλος δεν απέφερε καρπούς µε το 0-0 να παραµένει ως τελικό αποτέλεσµα.
∆ιαιτητής ήταν ο Ευθυµίου µε βοηθούς τους Νιδριώτη και Μητροφάνη.
ΑΟ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ (Γιάννης Ταπραντζής): Σκυριώτης, Χριστόπουλος, Μαρινάκης, Κουµπαρούλης, Γιαννουλάκης, Τσεργάς, Φωστέρης, Μακρυγιάννης (80’ ∆ουγένης), Κότσι, Μασάντο, Παπαδάκης
(62’ Αδαµόπουλος).
Επόµενη 19η Αγωνιστική
ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ
(Γήπεδο: ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄-Σάββατο-08/02/20-15:30)
ΠΑΠΑΓΟΣ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ
(Γήπεδο: ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄-Κυριακή-09/02/20-15:00)
∆ΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Γήπεδο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄-Κυριακή-09/02/20-15:00)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΡΟΥΦ
(Γήπεδο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄-Κυριακή-09/02/20-15:00)

ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΑΓΣΑ
ΘΗΣ. ΕΘΝ. ΜΑΚΡΗΣ 0-0
Σωστά στηµένος ο Θησέας µπόρεσε και απέσπασε ισοπαλία από
τον πρωτοπόρο Αστέρα στη Βάρη. Ήταν ένα παιχνίδι µε λιγοστές
φάσεις. Με αποτέλεσµα οι δύο οµάδες να µην µπορέσουν να σκοράρουν κι έτσι µοιράστηκαν βαθµούς και εντυπώσεις.
∆ιαιτητής του αγώνα Φωστέρης, µε βοηθούς τους Τσέλιο και Σοφιά
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ (Κάτσικας) Μαρινάκης, Χαλκιάς, Λεοντίου (74΄
ΒεFόγλου), Κοφσανίδης, ∆άρρας (12΄ λ.τ Μαγγίνας), Σάµιος, Νιούµαν, ∆ηµητρόπουλος, Καλιαµπάκας, Παπάζογλου (74΄ Παπανικολάου), Ντούλιας
Επόµενη 19η Αγωνιστική
ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ
∆ΕΝ ΘΑ ∆ΙΕΞΑΧΘΕΙ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
(Γήπεδο: Κρυονερίου-Κυριακή-09/02/20-15:00)

Β’ Κατηγορία
18η Αγωνιστική
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ 2-1
Επόµενη 19η Αγωνιστική
ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
(Γήπεδο: Καλάµου-Σάββατο-08/02/20-15:00)
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Γ’ Κατηγορία
18η Αγωνιστική
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ 0-2
Επόµενη 19η Αγωνιστική
ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ
(Γήπεδο: Συκαµίνου –Κυριακή-09/02/20-15:00)

ΡΕΠΟ: ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Επόµενη 16η Αγωνιστική (9/2)
ΓΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝ∆ΡΩΝ
17η Αγωνιστική - Νότος

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΑΝΑ
Ηµιτελική φάση Κυπέλλου
(1η αγωνιστική)
ΚΡΥΟΝΕΡΙ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ
(Γήπεδο: Κρυονερίου-Τετάρτη-12/02/20-15:00)

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΜΑΡΚΟ
(Γήπεδο: ΑΚ Παλλήνης -Τετάρτη-12/02/20-15:00)

ΑΙΓΑΛΕΩ - ΟΦΗ 86-96
ΈΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. - ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 106-85
∆ΟΥΚΑΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 69-72
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑsΚΟΣ - ΠΕΝΤΕΛΗ 82-64
ΜΑΝ∆ΡΑsΚΟΣ - ΠΑΠΑΓΟΣ 69-72 (60-60 Κ.∆.)
ΜΕΓΑΡΙ∆Α - ΜΑΡΟΥΣΙ 66-75
ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. 94-77
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 69-70
Τα δεκάλεπτα: 17-17, 35-40, 54-50, 69-70
∆ιαιτητές: Σώµος-Πόντας-Τσαχάκης
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Ταυρόπουλος): ∆ενδρινός 19 (2), Κυριλής 17
(3), Ματσάγγος 1, Παπαπέτρου, Πολιτόπουλος 13 (4), Καραµαλέγκος, Πετς 12 (1), Μόρφης 2, Πετρίδης, Σκουλούδης 6.
Επόµενη 18η Αγωνιστική (9/2)
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΜΑΝ∆ΡΑsΚΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΣKΑ

Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α’ Ανδρών

15η Αγωνιστική
ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΠΑΟΚ 70-65
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 68-75
ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑsΚΟΣ 71-84
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
70-48
ΕΣΠΕΡΊ∆ΕΣ - ∆ΆΦΝΗ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΊΟΥ 69-64
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 91-65

16η Αγωνιστική
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 73-68
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ – ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 71-55
ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣ. – ΝΙΚΗ ΑΜΑΡ. 75-70
ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. – ΓΣ ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 88-72
ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 57-84
ΕΣΚ∆ Ν.ΙΩΝΙΑΣ – ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 74-76

ΕΣKΑΝΑ
Α’ Ανδρών
15η Αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ∆ΗΜ. – ∆ΑΦΝΗ ΑΓ. ∆ΗΜ. 82-55
ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΤΑΤΑΥΛΑ 59-72
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 88-50
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. - ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜ. 77- 57
∆ΑΣ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΠΕΡΑΜΑ 77-71

Παγκόσµιο ρεκόρ για τον Ολυµπιακό, ο οποίος µετά και την επικράτηση επί των Χανίων για τη 15η αγωνιστική της Α1 Γυναικών
έφτασε τις 112 σερί νίκες στο Πρωτάθληµα (και τις 130 στις εγχώριες διοργανώσεις).
Με αυτό το σερί, λοιπόν, οι ερυθρόλευκες πέρασαν και την µεγαλύτερη επίδοση συνεχόµενων αήττητων αγώνων που είχαν µέχρι
πρότινος οι Connecticut Huskies στο NCAA για να πάρουν την αποκλειστικότητα σε αυτό το παγκόσµιο ρεκόρ.
Αναφορικά µε την εξέλιξη του αγώνα, τρεις παίκτριες του Γιώργου
Παντελάκη πέτυχαν από 14 πόντους (Παυλοπούλου, Νικολοπούλου, Γιουρτσένκοβα(, ενώ από 11 είχαν οι Σταµολάµπρου και Σπυριδοπούλου. Η Γκρέιβς έκανε double-double µε 10 πόντους και 11
ριµπάουντ, ενώ η Γέµελος είχε 7 πόντους και 8 ασίστ.
∆ιαιτητές: ∆αρλαµήτσος-ΧαFνά-Καραµπιτσάκος
∆εκάλεπτα: 22-23, 44-42, 65-55, 91-65
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παντελάκης): Τόµας 2, Σταµάτη 8(2), Σπυριδοπούλου 11(1), Παυλοπούλου 14(2), Νικολοπούλου 14(1), Γκρέιβς 10,
Γέµελος 7(2), Γιουρτσένκοβα 14, Σταµολάµπρου 11(1).
Επόµενη 16η Αγωνιστική (9/2)
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
15η Αγωνιστική - Νότος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΥΝΙΚΟΣ 69-59
ΑΘΗΝΑsΚΟΣ - ∆ΑΝΑΟΙ ΆΡΓΟΥΣ 80-32
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 34-76
ΑΙΓΕΑΣ ΧΙΟΥ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 41-69
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 55-66
∆ιαιτητές: Νικολοπουλου-Γαρηνη
∆εκάλεπτα: 17-20, 30-34, 42-47, 55-66
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Τσεµπερης, Ρουµανη): Χατζηβασίλειου 5(1),
Κήτσιου 2, Θεοδώρου, Κολλάτου 16(2), Μπουντούρη 6(2), Χατζηγιακουµη 3(1), Σακελλαρίου, Παντέλη, Αναστασοπούλου Μ. 16, Καλογερία, Αναστασοπούλου Χρ. 7(1), Κουζούκα.

ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦ. - ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ 85-88 (Π.)

AONA - EPMHΣ ΑΡΓΥΡ. 79-82
∆ιαιτητές: Αναστασίου, Παπαφωτίου, Μπερέτσος
∆εκάλεπτα: 21-20, 36-35, 65-51, 79-82
AONA (Πέρρος Παπαδηµητρίου): Pαζής 3, Mπριασούλης 11(2),
Aγγλόπουλος 1, Παρασκευόπουλος 10(3), Bαρδαβάς 9,
Kουτσολιάκος 23(1), Ψάλτου 2, Φιαµπόλης, Πηλιούνης 20(1).
EPMHΣ ΑΡΓΥΡ. (Kαλαντζής,Bουρλιάς): ∆ελλής 14(2), Κοντίνος
3(1), Μωυσίδης 16(2), Μούστα 8, Παπαδάκης 28 (2), Ζώης, Μαρκόπουλος 8, Ανδρεαδάκης 2, Καλαντζής, Μενιουδάκης.

ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 72-70
∆ιαιτητές: Καραβίτης Μέλης Αρφαρά
∆εκάλεπτα: 19-29, 37-43, 50-58, 72-70
ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (Νικολαίδης, Τσιρονιάν): Μαγγωνάκης 5, Στεργίου 29(3), Τοµαρόπουλος 3, ΚαραFσκάκης, Μουζακιώτης 11(1),
Παππάς 10, Κολοκούρης 3, Λεκατσάς 9, Μουσέτης.

EΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΓΛΥΦΑ∆Α ΕΣ 91-68
∆ιαιτητές: Κονταράτος, Αυγερινός, Γεωργόπουλος
∆εκάλεπτα: 25-19, 52-33, 69-51, 91-68
ΓΛΥΦΑ∆Α ΕΣ (Καψιµάλης, Τάγκαλος): Χαριτωνίδης Α. 15 (1), Χαριτωνίδης ∆., Μαυροειδάκος, Μυλωνάς 6, Μαραγκόπουλος 20 (1),
Χαλκιάς, Σερελέας 2, Στεργίου 2, Μυλωνάκης 12, Βουρδέλης 11
(1), Πεταλάς.

ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ. 61-60
∆ιαιτητές: Κιουλάφας, Πέππας Γ., Τζιµινίδης
∆εκάλεπτα: 07-14, 29-24, 45-41, 61-60
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ. (Παππάς Βλουτής): Παπαγιαννόπουλος 3(1),
Σκουµής 8, Αποστολάκης 5(1), Κουτρόπουλος 11(3), Φλέγκας 9,
Αγραπίδης 13(1), Παναγόπουλος 2, Πετρόπουλος, Συµεωνίδης,
Τζαγκαράκης 9.

Γ’ Ανδρών
16η Αγωνιστική
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 64-71
ΕΝ. ΑΡΜΕΝΙΩΝ –ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ 74-57
ΒΑΡΗ - ΑΡΗΣ ΓΛΥΦ. 65-60
∆ιαιτητές: Τζίµης, Πρισιµιτζάκης
∆εκάλεπτα: 17-13, 36-31, 49-47, 65-60
ΒΑΡΗ (ΜεFµάρογλου, Ριζούλης): Παπατρέχας 3(1), Πολίτης 12, Κατσάκος, Αγαλιώτης, Φουντούλης 8, Μακρυγιάννης 13(3), Ρουµελιώτης, Παπαµατθαίου, Ιορδανίδης 9, ∆ρίτσας 8, Βαρβαρίγος 7(1),
Κατσιούλης 3(1).
ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ (Ξαγοράρης, Οικονόµου) Παπαδόπουλος 2, Ποµόνης 5, Σκρέµπος 8, Πλατής 2, Βλάχος 16(4), Γκίνης 6, Μπάκας 2,
Κασβής 4, Σπανουδάκης, Κεφάλας 5(1), Λυράς 9(1), Τάντης.

ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 61-70
∆ιαιτητές: Αυγερινός, Αλιµπέρτης
∆εκάλεπτα: 20-17, 33-32, 50-54, 61-70
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κολοτούρος – Σπυριδάκης): Λειβαδάς Γ. 2, Σουργιάς, Παπαδάτος 9, Παπαµιχαήλ 7, Καλούδης 14(2), Φατούρος 3(1),
Σπανάκης 15 Λειβαδάς Α. 20(4).

ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ - ΛΕΩΝ ΜΟΣΧ. 80-58
∆ιαιτητές: Γερουλάνος, Στραγαλινός
∆εκάλεπτα: 22-10, 36-26, 57-52, 80-68
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ (Σκουζής): Κανούρης, Τσαγδής 23 Παπουτσής 5(1),
Καρύκας 9(1), Αργυρούλης 9(1), ∆ηµητρουλόπουλος 10, Γεωργίλας 4, Αυτιάς 9(1) Αγαπητίδης 2, Κουτσιαύτης 9, ΠαFκόπουλος.

ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ - ΑΕ ΡΕΝΤΗ 57-50
∆ιαιτητές: Πλατέλα Αυγερινός
∆εκάλεπτα: 21-08, 35-30,41-36, 57-50
ΑΙΞΩΝΗ (Γκονουλού, Κυραντώνης): Κλάδης 8(2), Μωραίτης 7,
Βουρτσάνης, Ζαβιτσάνος, Παπανικολάου 6, Τάγκαλος 2, Κάππος
19, Λίππας 2, Παδουβάς 2, Ευθυµίου, Ροντογιάννης 3(1), Μπαλντούκας 8.

∆’ Ανδρών
15η Αγωνιστική

∆ιαιτητές: Αναστασίου, Κηπώσης, Καλαρέµας
∆εκάλεπτα: 22-23, 47-40, 61-62, 80-80 (καν. αγ.) 85-88 παρατ.
ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ (Παπασπυριδάκος, Φειδάς): Γεωργούλης 24(4),
Τσεπαπαδάκης 2, Μούκας 9(3), Κουζήνογλου 2, Καραλής 5(1), Κούκουρας 18(3), Κυριακόπουλος 14, Παπαδηµητρίου 4, Σιµόπουλος 4,
Κώης 6(2).

ΠΟΡΦΥΡΑΣ -ΤΡΑΧΩΝΕΣ ∆ΙΑΣ 69-55
∆ιαιτητές: Καραβίτης, Αυγερινός, Πέππας Γ.
∆εκάλεπτα: 19-10, 37-27, 51-41, 69-55
ΤΡΑΧΩΝΕΣ ∆ΙΑΣ (Χαριτάτος, Φαραώ): Κούτρας, Πλατής 9(1), Γκίκας 6(2), Παπαδηµητρακόπουλος 24(1), Καπέτσης 2, ∆άνα 5(1),
∆ένδιας, Ρούσσος 2, Καραχάλιος 5(1), Πανούσης, Σκαλούµπακας
2.

Β’ Ανδρών
16η Αγωνιστική
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ. 75-72
ΠΕΙΡΑsΚΟΣ – ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡ. 64-76
ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ –ΑΚ. ΕΛΕΥΣΙΣ 85-79

ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ∆ΡΑΠ. 48-65
ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ 60-43
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 70-40
ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ 52-48
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 44-59
ΑΚΑ∆. ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
87-81

Α ΄ ΕΣΚΑΝΑ Γυναικών
Β1΄ ΦΑΣΗ
1η Αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ. - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 56-51
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ - ΠΟΡΦΥΡΑΣ 49-60
ΑΟΝΑ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 45-55
∆ιαιτητές: Γεωργόπουλος, Αυγερινός
∆εκάλεπτα: 18-10, 27-20, 38-38, 45-55
ΑΟΝΑ (Λαµπρόπουλος) : Ξενιτοπούλου 8(2), Κατσαρέα 11, Γεβοντιάν ,Χατζόγλου 8 Παπακωνσταντίνου Α. 3, Παπακωνσταντίνου
∆. 2, Ζαχαροπούλου, Κασωτάκη 13(1), Κοντοέ, .Κασουρα Μ.
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Αθλητικός Παλμός
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ – ΦΙΛΟΘΕΗ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 46-34

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

∆ιαιτητές: Γαρίνη, Σίµα
∆εκάλεπτα:12-13,27-21,35-30,46-34
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ (Βασιλάκος) :Τσελεπίδου 2,Μπάστα,Στυλιανουδάκη 13(3),Αγκάι,Λαµπράκη ∆. 10,Φλωκα 2, Λαµπράκη Μ.
2,Μουστάκα,Συγγρου 9(1),Τσαµπίρα,Τζέµη 8 .

Μόνος πρώτος ο ΑΝΟΓ

ΣΤΙΒΟΣ
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
& Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΕΡΙ∆Α ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

ΒΟΛΕ
Volley League Γυναικών
14η Αγωνιστική
ΑΟ ΘΗΡΑΣ - ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ 3-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΑΘΗΝΑsΚΟΣ ΑΟ 3-1
ΑΠΣ ΑΙΑΣ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ 1-3
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΟΚ 0-3
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL 0-3
Το Μαρκόπουλο επικράτησε στην έδρα του ΓΣ Ηλιούπολης µε 3-0
σετ και πανηγύρισε την δεύτερη συνεχόµενη και πέµπτη συνολικά
νίκη του µετά από 14 αγωνιστικές στο πρωτάθληµα της Volleyleague γυναικών. Ο ΑΟΜ πάτησε γερά στην οκτάδα της βαθµολογίας µε 16 βαθµούς, 5 περισσότερους από τον Πορφύρα και την
9η θέση. Για τις νικήτριες η Μαρία Τσιτσιγιάννη είχε 14 πόντους,
όσους και η MVP της 13ης αγωνιστικής Ασηµίνα Νικολογιάννη. ∆ιψήφιο αριθµό πόντων είχε και η Γεωργιανή ακραία Άνα Καλαντάτζε
(10π.). Η Ηλιούπολη που παραµένει χωρίς πόντο και σετ στο πρωτάθληµα, η Ιωάννα Εικοσπεντίδου είχε 7.
∆ιαιτητές: Παπαστάµος, Κατερλή.
Τα σετ: 0-3 (17-25, 11-25, 19-25)
*Οι πόντοι της Ηλιούπολης προήλθαν από 4 άσσους, 14 επιθέσεις,
4 µπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Μαρκόπουλου προήλθαν
από 9 άσσους, 38 επιθέσεις, 5 µπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Φιλιππάτος): Γεωργακοπούλου 2 (2/8 επ.), Εικοσπεντίδου 7 (3/4 επ., 1 άσσος, 3 µπλοκ), Καλαφατάκη 2 (0/19 επ.,
2 άσσοι, 25% υπ.), Μαρκάκη 2 (1/6 επ., 1 µπλοκ), Πασσιά 1 (1/2 επ.),
Φωκιανού 3 (3/21 επ., 50% υπ.) / Κανέλλου (λ, 86% υπ.), Σπυριδάκη
5 (4/11 επ., 1 άσσος), Παπασταύρου.

ΑΣ ΑΡΗΣ - ΑΣΠ ΘΕΤΙΣ 2-3

Είκοσι τρείς αθλήτριες και αθλητές του συλλόγου Γ.Σ. Γλυφάδας
βραβεύτηκαν για τις επιτυχίες τους το 2019 στο ∆ηµοτικό Κινηµατοθέατρο ''Γ. Ρίτσος'' στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας Αττικής.
1. ΚΑΛΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-1ος / 800µ / Πανελλήνιο Κ23
2. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-1η- / 8κµ/ Πανελ. Ανώµαλο Γυναικών
3. ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-1η / 4χ100µ / Πανελλήνιο Κ18
4. ΚΥΝΑΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-1η / 800µ / Πανελλήνιο Κλειστού Στίβου
5. ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-1η / 200µ / Πανελλήνιο Κ18
6. ΣΥΚΟΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-1η / 4χ100µ / Πανελλήνιο Κ18
7. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ-1η / 4χ100µ / Πανελλήνιο Κ18
8. ΑΡΣΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-2η / 4χ400µ / Πανελλήνιο Γυναικών
9. ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-2ος- / 1500µ / Πανελλήνιο Κ23
10. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑ-2η- /4χ400µ / Πανελλήνιο Γυναικών
11. ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- 2η / 4χ400µ / Πανελλήνιο Γυναικών
12. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-2ος- / 800µ / Πανελλήνιο Κ20
13. ΜΑΤΘΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-2ος- / 3κµ / Πανελλήνιο Κ16
14. ΜΑΤΣΕΛΑ ΟΛΙΑ-2η- / Ακοντισµός / Πανελλήνιο Κ16
15. ∆ΕΣΠΟΥ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-3ος / 1000µ / Πανελλήνιο Κ16
16. ∆ΕΣΠΟΥ∆ΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-3ος / 4χ400µ / Πανελλήνιο Κ20
17. ∆ΕΣΠΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-3ος / 4χ400µ / Πανελλήνιο Κ20
18. ΘΕΜΕΛΗΣ ΖΗΝΩΝ-3ος- / 4χ300µ / Πανελλήνιο Κ16
19. ΚΟΚΤΣΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-3ος / 4χ300µ / Πανελλήνιο Κ16
20. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-3ος / 4χ300µ / Πανελλήνιο Κ16
21. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ-3η / 8κµ / Πανελ. Ανώµαλο Γυναικών
22.ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-3ος / 4χ400µ / Πανελλήνιο Κ20
23.ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ-3η / 4κµ / Πανελλήνιο Ανώµαλο Κ20

Ηµερίδα κλειστού στίβου
διεξήχθη στον Άγιο Κοσµά
Με νέα ατοµικά ρεκόρ από όλους τους αθλητές του ΓΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ,
της ταχύτητας και των ρίψεων που συµµετείχαν στην Ηµερίδα.

Μεγάλη νίκη µε 3-2 σετ στην έδρα του Άρη πανηγύρισε η Θέτιδα
Βούλας, σε παιχνίδι για την 14η αγωνιστική της Volleyleague γυναικών. Πριν την έναρξη της αναµέτρησης Θέτιδα και Άρης βρισκόντουσαν σε απόσταση δύο βαθµών, µε την οµάδα του Γιάννη
Νικολάκη να φθάνει τους 25, αφήνοντας στους 22 τις «κιτρινόµαυρες», στη µάχη των δύο οµάδων για την είσοδό τους στην τετράδα
του πρωταθλήµατος. Η Θέτιδα έχει νικήσει και στις δύο φετινές
αναµετρήσεις τον Άρη και θα υπερτερεί σε περίπτωση ισοβαθµίας.
Η Θέτιδα προηγήθηκε δύο φορές στα σετ, όµως ο Άρης ισοφάρισε
και οδήγησε το παιχνίδι στο τάι µπρέικ. Στο τρίτο σετ οι φιλοξενούµενες βρέθηκαν να προηγούνται µε 20-12, όµως οι γηπεδούχες
µε τα σερβίς της Βέριτσα Σίµιτς πέρασαν µπροστά µε 22-20. Η Θέτιδα µείωσε σε 22-21 και ο Γιάννης Νικολάκης πέρασε στο µατς την
Μαριεύη Ζούρου για το σερβίς, µε την νεαρή ακραία να δυσκολεύει
την αντίπαλη υποδοχή βοηθώντας την οµάδα της να προηγηθεί µε
24-22. Το σετ έληξε µε 25-23 µετά από επίθεση της Κωνσταντίνας
Βλαχάκη. Στο τέταρτο σετ ο Άρης προηγήθηκε µε 19-15, όµως µετά
το τάιµ άουτ του Γιάννη Νικολάκη η Θέτιδα αντέδρασε και προηγήθηκε µε 21-20 µετά από µπλοκ της Αναστασίας Γεωργιαδου
στην Τέιλορ Άγκοστ. Η Αµερικανίδα ακραία του Άρη έβαλε πάλι
µπροστά την οµάδα της µε 23-22, η Βλαχάκη αστόχησε σε επίθεση
και η Σίµιτς έστειλε το παιχνίδι στο τάι µπρέικ.
Στο πέµπτο σετ, το 5-4 του Άρη έγινε 9-5 για τη Θέτιδα µε τα σερβίς της Κωνσταντίνας ∆ρακουλίδου να βάζουν δύσκολα στην αντίπαλη υποδοχή. Οι αθλήτριες του Γιάννη τσαFρέλη δεν µπόρεσαν να
ισοφαρίσουν και η Ριντ τέλειωσε το παιχνίδι για το 15-12. Στο 13-08
του τάι µπρέικ, η Ειρήνη Τσοµπανίδου σε προσπάθεια για µπλοκ
προσγειώθηκε άτσαλα και αποχώρησε από την αναµέτρηση κουτσαίνοντας. Τη θέση της στο κέντρο πήρε η Τάνια Κιουτσιούκη.
∆ιαιτητές: ∆ανιηλίδου, Παπακοσµάς.
Τα σετ:2-3 (18-25, 25-22, 23-25, 25-23, 12-15)
ΑΣΠ ΘΕΤΙΣ (Νικολάκης): Κωνσταντίνου 19 (18/42 επ., 1 άσσος, 67%
υπ. - 38% άριστες), Γεωργιάδου 10 (6/12 επ., 3 άσσοι, 1 µπλοκ),
Ριντ 18 (16/34 επ., 1 άσσος, 1 µπλοκ, 67% υπ. - 47% άριστες), ∆ρακουλίδου 7 (4/7 επ., 2 άσσοι, 1 µπλοκ), Βλαχάκη 21 (18/39 επ., 1
άσσος, 3 µπλοκ), Γκουντιµένκο 9 (3/11 επ., 2 άσσοι, 4 µπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 47% υπ. - 18% άριστες), Σιρίνινα, Ζούρου, Αποστολάκη,
Λάβδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΓΟΡΙΑ - Κ16
60Μ
-ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-2ος7.58
-ΣΥΡΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-9ος-7.98
-ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ10ος-8.02
-ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ20ος-8.40
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
-∆ΕΡΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-6ος-12.10
ΚΟΡΙΤΣΙΑ - Κ16
ΥΨΟΣ
-ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-3η-

1.40
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
-ΜΑΤΣΕΛΑ ΟΛΙΑ-3η-9.77
60Μ
-ΒΟΛΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ-8.95
-ΣΙΟΥΤΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ-8.99
-ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-.9.09
ΑΓΟΡΙΑ - Κ18
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
-ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ3ος-11.43
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ5ος-10.72
ΚΟΡΙΤΣΙΑ - Κ18
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
-ΠΑΝΤΕΛΙ∆Η ΑΝΝΑ-9.78

Την µοναξιά της κορυφής του Β’ Οµίλου της Β’ Φάσης της Α’ Κατηγορίας Υδατοσφαίρισης των Γυναικών απολαµβάνει ο ΑΝΟ Γλυφάδας καθώς έκανε το 3/3 µετά το πέρας της 5ης Αγωνιστικής του
οµίλου που διεξάγεται στη Γλυφάδα αφού εκµεταλλεύτηκε την ισοπαλία του Εθνικού. Οι δύο οµάδες έχουν παιχνίδι λιγότερο, αφού
εκκρεµεί η απόφαση της ΚΟΕ για το µεταξύ τους παιχνίδι που διακόπηκε µετά από εισβολή «φιλάθλου» που έριξε το διαιτητή στην πισίνα. Το σκορ σε εκείνο το σηµείο ήταν 11-11 και απέµεναν 0:08
για τη λήξη. Στα απογευµατινά παιχνίδια της (2/2/2020) ο ΑΝΟ Γλυφάδας επικράτησε µε 13-4 του ΝΟ Ρεθύµνου χάρη στο εξαιρετικό
πρώτο ηµίχρονο όπου προηγήθηκε µε 8-0.

Α1 AΝ∆ΡΩΝ
12η Αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑsΚΟΣ 28-4
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 9-9
ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 8-9
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ ANEK LINES – ΝΟ ΧΙΟΥ ASTRA
AIRLINES 9-3
ΠΑΟΚ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 8-9
Οι γηπεδούχοι είχαν σε µεγάλη µέρα τον νεοφερµένο Ράντονιτς, ο
οποίος σηµείωσε τέσσερα γκολ. Λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου προηγήθηκαν µε 7-6, όµως ένα µικρό 2-0 του ΑΝΟΓ µε δυο
γκολ του Τζελάτη έφερε µπροστά την αθηναFκή οµάδα (7-8). Ο
ΠΑΟΚ ισοφάρισε µε τον Παπάκο, όµως ο Χρήστος Παπούκας µε
εύστοχο πέναλτι 1:07 πριν τη λήξη έδωσε τη νίκη στην οµάδα του.
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ: Τζελάτης 3, Παπούκας 3, Μαυρωτάς Λ. 1, Τρας
Τζ. 1

Υ∆ΡΑsΚΟΣ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11-11
Το παιχνίδι είχε πολλές διακυµάνσεις στο σκορ. Ο ΝΟΒ προηγήθηκε µε 4-7, όµως ένα σερί 4-0 από τον ΥδραFκό έφερε τους γηπεδούχους µπροστά. Σε εκείνο το σηµείο οι φιλοξενούµενοι έκαναν
δικό τους 4-0 (8-11), όµως και πάλι ο ΥδραFκός ισοφάρισε µε δικό
του 3-0 και τέρµα του Ίρβινγκ 1:14 πριν τη λήξη του αγώνα
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Αφρουδάκης 4, Γούβης 2, Βούξεβιτς 2, Μπάσιτς 1, Γκιουβέτσης 1, Βλάσσης 1
Επόµενη 13η Αγωνιστική (7/2)
Εθνικός Πειραιά – ΝΟ Βουλιαγµένης
ΑΝΟ Γλυφάδας – ΑΟ Παλαιού Φαλήρου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ
ΞΙΦΑΣΚΙΑ
Πρωταθλητής Ελλάδος ο «Όµιλος Ξιφασκίας
Γλυφάδας» στο Νέων Ανδρών

Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Β’ ΦΑΣΗ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8-16
Ο Ολυµπιακός διπλασίασε τις νίκες του απέναντι στη Βουλιαγµένη
στη Β' φάση της Α1 γυναικών. Σ' έργο για έναν ρόλο µετέτρεψε ο
Ολυµπιακός και το 2ο παιχνίδι της Β' φάσης της Α1 γυναικών µε τη
Βουλιαγµένη στο Λαιµό. Η οµάδα του Πειραιά επικράτησε µε 16-8
της Βουλιαγµένης και διπλασίασε τις νίκες της σ' αυτή τη φάση σ'
ένα πρωτάθληµα που όσο περνάει ο καιρός χάνει και περισσότερο
το ενδιαφέρον του. Οι δυο οµάδες θα παίξουν ξανά το Σάββατο 8/2
στον 1ο προηµιτελικό της Euroleague. To πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Χαλάνδρι µε γηπεδούχο τη Βουλιαγµένη.
Τα οχτάλεπτα: 3-3, 1-3, 3-5, 1-5
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Αλεξία Καµµένου): Κοτσιώνη, Πρωτοπαπά 2,
ΚαFάφα, Ελληνιάδη, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Νίνου Ειρ. 1, Πάτρα
2, Κώτσια, ∆ιαµαντοπούλου Β., Κοντονή, Ρακιντζή, Μαυρωτά Λ.,
Τσιµάρα, Μουστακαρία.

Την 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα του Ξίφους Ασκήσεως
Νέων Ανδρών στο Οµαδικό κατέκτησε ο Όµιλος Ξιφασκίας Γλυφάδας µε τους αθλητές του Κωνσταντίνο Σταµατόπουλο, Παναγιώτη
Μαλτεζάκη, ∆ηµήτρη Σοφρά και ∆ηµήτρη Φραγκιαδάκη, και την 1η
θέση στο Ατοµικό µε τον αθλητή του Κωνσταντίνο Σταµατόπουλο,
κατά την διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Νέων Ανδρών 2020, που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ, 1 και 2 Φεβρουαρίου 2020.
Εξαιρετικές ήταν οι επιτυχίες της Γλυφάδας τον Ιανουάριο 2020 µε
την κατάκτηση της και 1ης Πανελλήνιας θέσης στο Ατοµικό του Ξίφους Ασκήσεως Εφήβων µε τον Κωνσταντίνο Σταµατόπουλο, της
2η θέσης στο Οµαδικό των Εφήβων (Σταµατόπουλος, Μαλτεζάκης,
Σοφράς, Γεωργόπουλος) και της 3η θέσης στο Ατοµικό Νεανίδων
µε την Αριάδνη Νάσκαρη.

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 | Ο Παλμός της Γλυφάδας
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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.
 8 Φεβρουαρίου και ώρα
18:00 Ο Πρόεδρος και το ∆.Σ.
του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Αγίου ∆ηµητρίου σας
προσκαλούν στο ∆ηµαρχείο
Αγίου ∆ηµητρίου (Αγ. ∆ηµητρίου 55, 2ος όροφος) για την
κοπή της βασιλόπιτας.
 8 Φεβρουαρίου και ώρα
19:00 Η ∆ιοίκηση του
Κ.Α.Π.ΠΑ., η ∆ιεύθυνση και οι
Καθηγητές του ∆ηµοτικού
Ωδείου Γλυφάδας, σας προσκαλούν στην εκδήλωση για
την κοπή πίτας στο ∆ηµοτικό
Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»
(Αν. Ρωµυλίας 123, Γλυφάδα). Συµµετέχουν: Μαθητές, Καθηγητές, η Ορχήστρα
και οι Χορωδίες του ∆ηµοτικού Ωδείου. Είσοδος Ελεύθερη.

 9 Φεβρουαρίου και ώρα
11:00 Ο Σύλλογος Αρκάδων
και Φιλαρκάδων Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης «Το Αρκαδικό Ιδεώδες» σας προσκαλεί
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα γίνει στην
Πνευµατική Εστία Βούλας
(Αγίου Ιωάννου & Ναυσικάς,
Βούλα).
 9 Φεβρουαρίου και ώρα
13:00 Η Αδελφότητα Ηπειρωτών Αργυρούπολης σας προσκαλεί στην κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας και στον ετήσιο χορό που
θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων PANTHEON στο λόφο Τρουµπάρι
(Οσίου Λαυρεντίου 4) στην
Αργυρούπολη. Τιµή πρόσκλησης 20 € (πλήρες µενού). ∆ια-

Ο «ΠΑΛΜΟΣ»
βρίσκεται σε
εβδοµαδιαία
βάση στα
σηµεία...
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
 ΓΕΓΟΣ SUPER MARKET, Εθνάρχου Μακαρίου 54,
Αργυρούπολη
 Απολλώνιον, Πλ. Ηρ. Πολυτεχνείου, Αργυρούπολη
 Αρτοποιείο Αριστον, Γραβιάς 85, Αργυρούπολη
 ∆ηµαρχείο Αργυρούπολης, Κύπρου 68
 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

i

Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε την εφηµερίδα
επικοινωνήστε µαζί µας στο 2108946394
ή µέσω email: palmosgl@otenet.gr

σκέδαση µε την κοµπανία του
Θοδωρή Γεωργόπουλου.
 12 Φεβρουαρίου και ώρα
19:00 Το Κύµα Ενωµένων Πολιτών – ∆ηµήτρης ∆αβάκης
σας προσκαλεί στην κοπή της
βασιλόπιτας που θα γίνει στο
Εν Πλω στη Βουλιαγµένη.
 12 Φεβρουαρίου και ώρα
19:00 Το ∆.Σ. του Π.Ο.
«Arthina» σας προσκαλεί στον
Πολυχώρο «Artville» (Ιάσονος
5, Καραπάνου Γλυφάδα,
2109627204) στην παρουσίαση της έκδοσης του συλλόγου,
«Ερωτόκριτος»,
προFόν της εργασίας της
«Οµάδας Βιβλίου». Η έκδοση
τελεί υπό την αιγίδα του
∆ήµου Γλυφάδας.
 12 Φεβρουαρίου και ώρα
20:00 Η Πρόεδρος και το ∆.Σ.
του ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
έχουν την τιµή να προσκαλέσουν τους φίλους και τα µέλη
στην καθιερωµένη κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας στον
όµορφο χώρο του GOLF Γλυφάδας. ∆ιασκέδαση µε καλό
φαγητό, ποτό και ζωντανή
µουσική από τον Μαέστρο
Γιώργο Μεταλλινό και τον διακεκριµένο Dj Daniel Brady,
αφήνοντας για λίγο στην
άκρη την καθηµερινότητα.
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τα παιδιά µε ειδικές
ανάγκες του ΚΑΑΠΒ (ΠΙΚΠΑ
Βούλας).
Πληροφορίες:
6942045773.
 13 Φεβρουαρίου και ώρα
20:30 Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Αλίµου σας προσκαλεί
στην
ετήσια
συνάντηση για την κοπή της
πιτας του Συλλόγου στο «Ελλάδος Εικόνες» (Λ. Ποσειδώνος 10, Άλιµος). ∆ιασκέδαση
µε καλό φαγητό, ποτό και
ζωντανή παραδοσιακή µουσική.
 14 Φεβρουαρίου και ώρα
19:00 Η Ένωση Καλλιτεχνών
και Λογοτεχνών Ηλιούπολης
διοργανώνει τριήµερη Έκθεση Ζωγραφικής, Αγιογραφίας, Χειροποίητου και Κοπή
Βασιλόπιτας του 2020 στο
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου

Αυτή την εβδοµάδα
γιορτάζουν οι...
8 Φεβ.
10 Φεβ.
11 Φεβ.
12 Φεβ.
13 Φεβ.
14 Φεβ.

Ζαχαρίας
Χαράλαµπος,
Μπήλιω
Βλάσης,
Αυγή
Μελέτιος
Πρίσκιλλα
Βαλεντίνος

Μην τους ξεχάσετε...

& Μαρ. Αντύπα). Θα προλογίσει ο Ιστορικός Τέχνης Λεόντιος Πετµεζάς και την
εκδήλωση θα πλαισιώσει µε
χορούς το Χορευτικό Συγκρότηµα του Συλλόγου Κρητών
Ηλιούπολης.
Η Έκθεση θα λειτουργεί από
10:00 έως 14:00 και από
17:30 έως 21:00. Είσοδος
Ελεύθερη.

πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας που θα γίνει στο Σαλόνι
∆εξιώσεων ETAL CLUB (Λ.
Βουλιαγµένης 120, Ελληνικό).
Βραδιά µε ζωντανή µουσική,
πλούσιο δείπνο σε µπουφέ,
απεριόριστη
κατανάλωση
αναψυκτικών, µπύρας και
χύµα κρασιού. Τιµή Πρόσκλησης 15 ευρώ.

 14 Φεβρουαρίου και ώρα
20:00 Η ∆ηµοτική Παράταξη
«Ανατροπή στη Γλυφάδα» µε
επικεφαλής τον ∆ηµοτικό
Σύµβουλο Τάσο Ταστάνη και
τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Σταµάτη Σκαµπαρδώνη σας προσκαλεί σε συνεστίαση στην
ταβέρνα «Γιαννιώτικη Γωνιά»
(Κ. Αθανάτου 11, Γλυφάδα).

 16 Φεβρουαρίου και ώρα
11:00 Η Ακαδηµία Καλαθοσφαίρισης και Αντισφαίρισης
ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ σας προσκαλεί στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του
2020 στο Ξενοδοχείο ΟΑΣΙΣ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευθούν προσωπικότητες
που
έχουν
προσφέρει στον Αθλητισµό.

 14 Φεβρουαρίου και ώρα
20:00 Η ΟΝΝΕ∆ Γλυφάδας
σας προσκαλεί στην κοπή της

 16 Φεβρουαρίου και ώρα
11:00 Η Παράταξη «Πρώτα Η
Ηλιούπολη» σας προσκαλεί

στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα πραγµατοποιηθεί
στο
∆ηµοτικό
Αναψυκτήριο Ηλιούπολης.
 16 Φεβρουαρίου και ώρα
11:00 Ο Πρόεδρος ∆ηµήτρης
Παπαγεωργίου και το ∆.Σ. της
Τ.Ο. Ν.∆. Ελληνικού – Αργυρούπολης σας προσκαλούν
στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα γίνει στην
αίθουσα του Α ΚΑΠΗ Αργυρούπολης (Αλεξιουπόλεως
27).
 16 Φεβρουαρίου και ώρα
13:00 Ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεµόνων και Φίλων ΑµεΑ
σας προσκαλούν στο γλέντι
του συλλόγου για την κοπή
της πίτας και τον αποκριάτικο
χορό στη «Γιαννιώτικη Γωνιά»,
(Κων. Αθανάτου 11, Γλυφάδα). Πληροφορίες – Κρατήσεις: 6974042737

Κινηµατογράφοι
Village Cinemas Athens
Metro Mall
(Λ. Βουλιαγµένης 276,
Αγ. ∆ηµήτριος (ΜΕΤΡΟ)
Τηλ.: 210-8108080)
Ευτυχία
∆ραµατική 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 123'
Αίθουσα 4 Πέµ.-Τετ.: 19.20
...για Πάντα
∆ραµατική 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 111'
Αίθουσα 4 Πέµ.-Τετ.: 16.50
Ντούλιτλ
Φαντασίας 2020 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 106'
Αίθουσα 1 Πέµ., Παρ., ∆ευτ.,
Τρ., Τετ.: 15.00/ 17.20, Σάβ.Κυρ. 12.40/ 15.00/ 17.20 µεταγλ.
Αίθουσα 2 Πέµ., Παρ., ∆ευτ.,
Τρ., Τετ.: 15.40, Σάβ.-Κυρ.
13.30/ 15.40 µεταγλ.
Ενωµένες Πατούσες
Animation 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 89'
Αίθουσα 3 Πέµ., Παρ., ∆ευτ.,
Τρ., Τετ.: 16.30, Σάβ.-Κυρ.
12.15/ 14.20/ 16.30 µεταγλ.
The Gentlemen
Περιπέτεια 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 113'
Αίθουσα 3 Πέµ.-Τετ.: 18.40
Αίθουσα 4 Πέµ.-Τετ.: 21.50
Χαλβάη 5-0
Κωµωδία 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 120'
Αίθουσα 1 Πέµ.-Τετ.: 19.40/
22.15
Αίθουσα 5 Πέµ.-Τετ.: 15.20/
18.10/ 20.45/ 23.20
Αρπακτικά Πτηνά και η
Φαντασµαγορική Χειραφέτηση της Χάρλε| Κουίν
Περιπέτεια 2020 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 0'
Αίθουσα 2 Πέµ.-Τετ.: 17.50/
22.45, Πέµ.-Τετ. (20.20 Dolby
Atmos)
Αίθουσα 3 Πέµ.-Τετ.: 21.20/
23.45
Ψυχρά κι Ανάποδα ΙΙ
Animation 2019 | Έγχρ. |

∆ιάρκεια: 103'
Αίθουσα 5 Σάβ.-Κυρ.: 13.00
µεταγλ.
Πρόβατα εναντίον Λύκων 2
Volki i Ovtsy: Khod Sviney /
Sheep and Wolves: Pig Deal
Animation 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 85'
Αίθουσα 4 Σάβ.-Κυρ.: 12.30/
14.45 µεταγλ.
NOVACINEMA ODEON
ΓΛΥΦΑ∆Α
(Ζέππου 14 Πλατεία Ξενοφώντος, 210 - 9650318
1917
Πολεµική 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 119'
Αίθουσα 1 Πέµ.-Τετ.: 20.00,
Πέµ.-Σάβ., ∆ευτ.-Τετ. &
22.30, Σάβ., Κυρ. & 17.30
Τζότζο
∆ραµατική 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 108'
Αίθουσα 2 Πέµ.-Τετ.: 18.10
The Gentlemen
Περιπέτεια 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 113'
Αίθουσα 2 Πέµ.-Τετ.: 20.30,
Πέµ.-Σάβ. &, ∆ευτ.-Τετ. &
23.00
Ντούλιτλ
Φαντασίας 2020 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 106'
Αίθουσα 2 Σάβ., Κυρ.: 16.00
µεταγλ.
TOWN CINEMAS
(ΠΡΩΗΝ CINEPOLIS)
(Ζησιµοπούλου 7 & Α. Μεταξά, Γλυφάδα. Τηλ.: 211211-2222, 210-8983238)
Ευτυχία
∆ραµατική 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 123'
Αίθουσα 4 Πέµ.-Τετ.: 18.30/
21.00
Η Μπαλάντα του Ρίτσαρντ
Τζούελ
∆ραµατική 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 129'
Αίθουσα 3 Πέµ.-Τετ.: 22.25
Χαλβάη 5-0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους
υπευθύνους
των γραφείων
Προµηθειών
Ο «Παλµός» της Γλυφάδας» περιλαµβάνεται στις εβδοµαδιαίες
εφηµερίδες που πληρούν τις προποθέσεις 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.

Κωµωδία 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 120'
Αίθουσα 3 Πέµ.-Τετ.: 17.35/
20.00
Αρπακτικά Πτηνά και η
Φαντασµαγορική Χειραφέτηση της Χάρλε| Κουίν
Περιπέτεια 2020 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 0'
Αίθουσα 1 Πέµ.-Τετ.: 18.00/
20.15/ 22.30
Μικρές Κυρίες
∆ραµατική 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 135'
Αίθουσα 2 Πέµ.-Τετ.: 18.10/
20.50
Playmobil: Η Ταινία
Animation 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 99'
Αίθουσα 3 Σάβ., Κυρ.: 15.25
µεταγλ.
Ντούλιτλ
Φαντασίας 2020 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 106'
Αίθουσα 1 Σάβ., Κυρ.: 15.50
µεταγλ.
Αίθουσα 4 Σάβ., Κυρ.: 16.20
µε υπότιτλους
Ενωµένες Πατούσες
Animation 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 89'
Αίθουσα 2 Σάβ., Κυρ.: 16.15
µεταγλ.
ΒΑΡΚΙΖΑ
(Θάσου 22, Βάρκιζα, Τηλ.:
2108973926)
Η Μπαλάντα του Ρίτσαρντ
Τζούελ
∆ραµατική 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 129'
Αίθουσα 2 Πέµ.-Τετ.: 19.00/
21.30
Μικρές Κυρίες
∆ραµατική 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 135'
Αίθουσα 1 Πέµ.-Τετ.: 18.30/
21.10
Ψυχρά κι Ανάποδα ΙΙ
Animation 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 103'
Αίθουσα 1 Σάβ., Κυρ.: 16.30
µεταγλ.
Ντούλιτλ
Φαντασίας 2020 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 106'
Αίθουσα 2 Σάβ., Κυρ.: 16.30
µεταγλ.
ΣΟΦΙΑ HD DIGITAL
(Ευσταθιάδου 2, Πλ.
Άγ.Τριάδος, Αργυρούπολη,
Τηλ.: 2109927447)
Joker
Περιπέτεια 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 122'
Πέµ.-Τετ.: 22.30 DOLBY SR
Ευτυχία
∆ραµατική 2019 | Έγχρ. |
∆ιάρκεια: 123'
Πέµ.-Τετ.: 20.15, Κυρ. &
18.00 DOLBY SR
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Έχετε αγγελία
για δημοσίευση;
Επικοινωνήστε στο 2108946394
ή στείλτε email στο palmosgl@otenet.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ
Η ∆ικηγορική Εταιρεία KMD Law µε έδρα τις Αχαρνές Αττικής και υποκαταστήµατα σε Αθήνα και Γλυφάδα, αναζητά ∆ικηγόρο 5έτους εµπειρίας και άνω
για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Απαιτείται
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο career@kmdlaw.gr
µε θέµα «∆ικηγόρος Πλήρους Απασχόλησης».

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
• ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
(ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ – ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ – ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
– ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ)

• Επίσης ΩΣ Ο∆ΗΓΟΣ

Μικρές χρήσιµα τηλέφωνα
Αγγελίες
ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ 100
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199
ΕΚΑΒ
166

Πληροφορική
για ηλικιωµένους και ΑΜΕΑ
Έµπειρος συνταξιούχος καθηγητής, διδάσκει µε απλό
και κατανοητό τρόπο σε αρχάριους ηλικιωµένους ή
ΑΜΕΑ πρακτικές εφαρµογές πληροφορικής, ώστε να
αποφεύγουν άσκοπες µετακινήσεις, αναµονή σε ουρές,
κινδύνους ληστειών στα ΑΤΜ, εξάρτηση από τρίτους
και παράλληλα να βελτιώσουν την επικοινωνία και την
κοινωνικότητα τους.
Χρήση internet, e-mail, facebook και λοιπά social media,
πληρωµές λογαριασµών µε e-banking, ενηµέρωση και
πληρωµές φόρων και τελών µε Taxis. Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων, αιτήσεων συνταξιοδότησης, ηλεκτρονική ενηµέρωση, αγοροπωλησίες και
πολλές άλλες εφαρµογές.

Εξατοµικευµένο πρόγραµµα
διδασκαλίας, κατά περίπτωση.
Επικοινωνία: 6977295760

(∆ίπλωµα Γ’ Κατηγορίας)

ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ - 6986 533 779

Υγεία
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Μαθήµατα

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙ∆ΟΥ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΟΠΠΥ

Αγγλικά για όλα τα επίπεδα
από έµπειρη καθηγήτρια
σε πολύ καλές τιµές 6979578058.

Στα πλαίσια της υποχρεωτικής εγγραφής
σε Οικογενειακό Ιατρό
δέχεται αιτήσεις ασφαλισµένων ΕΟΠΠΥ.

Γρ. Λαµπράκη 13 • Γλυφάδα
Τηλ. 210 8948755 • Κιν. 6942646488
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 ψυχολογία και στην ειδική αγωγή αναλαµβάνει τη µαθησιακή ενίσχυση, κοινωνικοποίηση και σχολική ένταξη
παιδιών µε δυσκολίες. Τηλέφωνο: 6942262803.
Έµπειρος καθηγητής, εκδότης βοηθητικών βιβλίων, παραδίδει µαθήµατα ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ, σε µαθητές Γυµνασίου, 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 λογικές. Γλυφάδα και γύρω περιοχές. Τηλ. 6948949542.
Απόφοιτος τµήµατος Φυσικής Αθηνών παραδίδει µαθήµατα Μαθηµατικών, Φυσικής σε Γυµνάσιο – Λύκειο και για
όποιον ενδιαφέρεται για προπτυχιακό Πανεπιστηµιακού
επιπέδου. Επίσης δυνατότητα για προσηµειώσεις και
άσκηση σε υπολογιστικά προγράµµατα (matlab & mathematica). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6943 976361.
Μαθήµατα ΠΙΑΝΟΥ - ΑΡΜΟΝΙΟΥ - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
παραδίδονται από καθηγητή µουσικής, αριστούχο απόφοιτο του Εθνικού Ωδείου και µε πολυετή εµπειρία στη
µουσική εκπαίδευση. Τηλ. 6938422692.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΗΛΙΑΣ MD
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ενηλίκων και Παίδων
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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΕΠ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

106
102
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
Βασ. Παύλου 2, Βούλα, 16673
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

2132163000
2132163027
2107793777

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

2132064100
1539

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
ΒΑΡΚΙΖΑΣ

2109605600
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
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Η Τέχνη είναι Επικοινωνία!
 Πρόγραμμα Φεβρουάριου 2020

«Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ»

Ο

∆ήµος Αλίµου
συνεχίζει το
Πρόγραµµα
«Η ζωή είναι
ωραία», ένα πρόγραµµα
µε ποικίλες δράσεις Τέχνης, Πολιτισµού και
Ψυχαγωγίας.
Στόχος
των δράσεων είναι η
καλλιέργεια του πνεύµατος, της ψυχής και
του σώµατος, παράλληλα µε τη διασκέδαση
και την ευχαρίστηση.
Οποιοσδήποτε κάτοικος
του Αλίµου επιθυµεί να
συµµετάσχει σε κάποια
από τις δράσεις του
Προγράµµατος θα πρέπει να κλείσει θέση στο
τηλέφωνο 213 2008044,
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 π.µ. –
18:00.Οι θέσεις θα είναι
περιορισµένες και θα
κρατούνται µε τη σειρά
προτεραιότητας των τηλεφωνηµάτων.

• Κυριακή 16 Φεβρουαρίου
Θεατρική Παράσταση
«Περηφάνια και Προκατάληψη» στο
Θέατρο Αλκυονίς
Η ανεξάρτητη Ελίζαµπεθ και η
αθώα Τζέιν, οι µεγαλύτερες κόρες της
οικογένειας Μπένετ, προσπαθούν να
ανακαλύψουν την ευτυχία και τον
έρωτα µέσα στους κοσµικούς κύκλους της επαρχιακής Αγγλίας. Όταν
στη µικρή τους πόλη φτάνουν για διακοπές δύο νεαροί και πλούσιοι αριστοκράτες, ο υπερόπτης κύριος
Ντάρσυ και ο πλούσιος φίλος του, κύριος Μπίνγκλε, η µικρή κοινωνία της
περιοχής αναστατώνεται και ανάµεσα
στις οικογένειες που έχουν ανύπαντρες κόρες αναπτύσσεται έντονος ανταγωνισµός για το ποιες θα κερδίσουν
τους δυο περιζήτητους γαµπρούς.
Ο περήφανος χαρακτήρας των
ηρώων και οι κοινωνικές τους προκαταλήψεις, θα προκαλέσουν µια σειρά
από
παρεξηγήσεις,
µαταιώσεις,
αστείες και συγκινητικές στιγµές, πείσµα, µίσος, θυµό και απογοήτευση.
Μέχρι τη στιγµή που η περηφάνια της
µιας πλευράς και η προκατάληψη της
άλλης υποχωρήσουν, µπροστά στον
αληθινό, τον µεγάλο, τον ατόφιο

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
"Ο ΥΜΗΤΤΟΣ"

Μονοήμερη εκδρομή
σε χιονοδρομικό
κέντρο Μαινάλου,
Δημητσάνα, Βυτίνα.

Ο

Ορειβατικός - Φυσιολατρικός Σύλλογος
Γλυφάδας «Ο ΥΜΗΤΤΟΣ», διοργανώνει Μονοήµερη Εκδροµή, την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου
2020,
µε
προορισµό
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΙΝΑΛΟΥ,
∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ, ΒΥΤΙΝΑ. Θα απολαύσουµε καφέ στο σαλέ
του χιονοδροµικού, φαγητό στην ιστορική ∆ηµητσάνα και
απογευµατινή βόλτα στην πανέµορφη Βυτίνα.
Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.15 από το γραφείο του
συλλόγου.
Οι εγγραφές αρχίζουν την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου
2020, στο γραφείο του Συλλόγου και ώρες 10.00-12.00,
∆ευτέρα έως Παρασκευή. Πληροφορίες στα τηλέφωνα
2109640740, ∆Ε-ΠΑ ώρες 10-12 – 6973857285 κ. Βραχνό
Τάσο και στο facebook Υµηττός Γλυφάδας-Εκδροµές.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο
Πρόεδρος: Νικήτας Άγγελος
Αντιπρόεδρος: Σπυρόπουλος ∆ηµήτριος
Ταµίας: Μόσχος Κωνσταντίνος
Γραµµατέας: Βουδούρη Ειρήνη
Ειδ. Γραµµατέας: Μητσόπουλος Νικόλαος
Μέλη: Κουτσιαύτης Θεοδόσιος
Καλλιακµάνης Φώτιος
Αναπληρωµατικά Μέλη: ∆ηµόπουλος Ηρακλής
Τσούµου Μαρία

έρωτα που γεννιέται, όταν οι άνθρωποι συµφιλιωθούν µε τον εαυτό τους
και µπορούν να παραδεχτούν τα αληθινά τους συναισθήµατα.
Το «Περηφάνια και Προκατάληψη» γράφτηκε το 1797 από την
Τζέιν Όστεν σε ηλικία µόλις 22 ετών.
Αποτελεί κυρίως µια σπουδή της µοίρας της γυναίκας σε µια κοινωνία
όπως αυτή του 18ου αιώνα, οπού ήταν
αδύνατο να αντιµετωπιστεί κοινωνικά
µε ίσους όρους, δηλαδή ως άνθρωπος µε κρίση, απόψεις και επιλογές,
χαρακτηριστικά που αποδίδονταν
αποκλειστικά στους άντρες.
Χαρακτηριστικότερο όλων, το γεγονός ότι η ίδια η συγγραφέας αναγκαζόταν
να
υπογράφει
τα
περισσότερα από τα µυθιστορήµατά
της µε ανδρικό ψευδώνυµο, για να
βρίσκουν εκδοτικό αποδέκτη.
Παίζουν: Ευγενία ∆ηµητροπούλου, ∆ηµήτρης Μοθωναίος, Αγησίλαος Μικελάτος, Ελεάνα Καυκαλά και
ο Κώστας Φαλελάκης.
Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη
Η µεταφορά θα γίνει ∆ΩΡΕΑΝ µε
το πούλµαν του ∆ήµου, που θα αναχωρήσει την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, στις 17:50 ακριβώς, από τη

συµβολή των οδών Υψηλάντου & Λευκωσίας (µπροστά από το 5ο Γυµνάσιο).
Τιµή Εισιτηρίου: 12€
Κρατήσεις θέσεων έως τη ∆ευτέρα 10 Φεβρουαρίου.
• Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου
Μιούζικαλ
«Chicago» στο Θέατρο Ολύµπια –
∆ηµοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία
Κάλλας»
Ο σκοτεινός αλλά γοητευτικός κόσµος του θεάµατος και του µιούζικαλ
έρχεται από το ΜπρόντγουεF στην
καρδιά της Αθήνας!
Το παγκοσµίου φήµης έργο των
Τζον Κάντερ, Φρεντ Εµπ και Μποµπ
Φόσι ανεβαίνει στο «Θέατρο Ολύµπια»
(πρώην Λυρική Σκηνή) µε µια υπερπαραγωγή 34 συντελεστών επί σκηνής.
Μία αυθεντική «τζαζ» ιστορία που
εκτυλίσσεται την εποχή της ποτοαπαγόρευσης και συνδυάζει τον έρωτα,
την κωµωδία, τη µοιχεία, το δράµα,
σατιρίζοντας τη «δικαιοσύνη», «τον
κρατικό φαρισαFσµό» αλλά και τη
«µίζα» κάθε µορφής! Φόνοι, βία και
διαφθορά, εκρηκτικά χορευτικά και
δυνατά τραγούδια ξεσηκώνουν και

συναρπάζουν τους θεατές σε όλο τον
κόσµο. Βασίζεται σε πραγµατικά γεγονότα που συνέβησαν τη δεκαετία
του 1920.
Συνολικά έχει τιµηθεί µε 6 βραβεία
Tony, 2 βραβεία Olivier, 5 βραβεία κριτικών (Drama Desk Awards), αλλά και
το βραβείο Grammy για το καλύτερο
Musical Album το 1998. Έχει παρουσιαστεί σε µεγάλα θέατρα σε όλο τον
κόσµο, από την πόλη του Μεξικού
µέχρι τη Μόσχα και από το Σάο Πάολο
µέχρι τη Νότιο Αφρική.
Παίζουν: Νάντια Μπουλέ, Μαρία
∆ιακοπαναγιώτου, Αργύρης Πανταζάρας, Μίνως Θεοχάρης, Γιάννης Ποιµενίδης και η ∆άφνη Λαµπρόγιαννη.
Συµµετέχουν ακόµα 14 ηθοποιοί – χορευτές και δωδεκαµελής ορχήστρα.
Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας
Η µεταφορά θα γίνει ∆ΩΡΕΑΝ µε
το πούλµαν του ∆ήµου, που θα αναχωρήσει την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, στις 19:15 ακριβώς, από τη
συµβολή των οδών Υψηλάντου & Λευκωσίας (µπροστά από το 5ο Γυµνάσιο).
Τιµή Εισιτηρίου: 14€
Κρατήσεις θέσεων έως την Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου.

Δημιουργούμε με κλωστές…

Ο

«Πολιτιστικός Αθλητικός
Οργανισµός
∆ήµου ΗλιούποληςΓρηγόρης Γρηγορίου»
φιλοξενεί την Τετάρτη
12 Φεβρουαρίου, στη
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη (Νικοµάχου 18),
εργαστήριο γνωριµίας µε την τέχνη
του «Μακραµέ», για µικρούς και µεγάλους, µε εµψυχώτρια την κ. Πέγκυ
Αλεβιζάκη.
Το εργαστήριο για ενήλικες θα
πραγµατοποιηθεί από τις 11 π.µ. έως
τις 12.30 µ.µ.
Το εργαστήριο για παιδιά από 9
έως 12 ετών, θα πραγµατοποιηθεί
από τις 5.30 έως τις 7 µ.µ.
Οι συµµετέχοντες θα κατασκευάσουν ένα χειροτέχνηµα για το λαιµό,
σε σχήµα καρδιάς. Απαραίτητη προQπόθεση, να φέρουν µαζί τους τα παρακάτω υλικά:
• 1 αφρολέξ (µαξιλάρι) σε διαστάσεις

25*35*5.
• Καρφίτσες µε µεγάλο κεφάλι.
• 1 σακοράφα ή 1 χοντρή µεγάλη βελόνα.
• 1 ψαλίδι, 1 µεζούρα,1 αναπτήρας.
• Κεροκλωστές 10 m σε 2 χρώµατα
της επιλογής σας
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχε-

τικά µε τα υλικά, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την κα Πέγκυ Αλεβιζάκη,
στο τηλ. 6977 296264.
Η συµµετοχή είναι δωρεάν αλλά
λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων, απαιτείται τηλεφωνική κράτηση στο τηλ. 210 9940699.
Προηγούνται οι κάτοικοι Ηλιούπολης.
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#ΣΠΑΥ

Σ

Οδοιπορικό στον Υμηττό για επιτόπια καταγραφή
προβλημάτων και ανταλλαγή απόψεων

τα πλαίσια του τετραήµερου οδοιπορικού για επιτόπια
καταγραφή προβληµάτων και ανταλλαγή
απόψεων
που
πραγµατοποιεί ο Σ.Π.Α.Υ.
στον τοµέα ευθύνης του,
πραγµατοποίησε επίσκεψη
και στους 11 ∆ήµους – Μέλη
του τις προηγούµενες ηµέρες. Ξεκίνησε το οδοιπορικό
από το ∆ήµο Παιανίας, συνέχισε στο Κορωπί και επόµενος σταθµός ήταν ο ∆ήµος
Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης.
Πραγµατοποιήθηκαν
διαδοχικές επισκέψεις, στο
Κέντρο Πολιτικής Προστασίας και στα πυροφυλάκια
του δήµου, παρουσία της εντεταλµένης Συµβούλου Πολιτικής
Προστασίας
κας
∆ήµητρας Σουτόγλου, του
Αντιδηµάρχου κ. Παναγιώτη
Σωτηρόπουλου και εκπροσώπων Εθελοντικών οµάδων.
Στη συνέχεια το επιτελείο
του ΣΠΑΥ κατευθύνθηκε
στους ∆ήµους Καισαριανής,
Παπάγου – Χολαργού, Ζωγράφου, Βύρωνα και Αγίας
Παρασκευής.
Την τελευταία ηµέρα του
οδοιπορικού βρέθηκε στους
∆ήµους Γλυφάδας, Ελληνικού - Αργυρούπολης και Ηλιούπολης, ολοκληρώνοντας
την πρώτη καταγραφή σε
όλες τις περιοχές του Υµηττού τις ελλείψεις και τις ανάγκες ∆ήµων και εθελοντικών
οµάδων.
Στην Γλυφάδα το επιτελείο του Σ.Π.Α.Υ. συνάντησε
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους
και µέλη του ∆.Σ. του Συνδέσµου κ. ∆ηµήτρη Τσαµπίρα,
κ. Στέλιο Θεοδοσόπουλο και
τους εκπρόσωπους των οµάδων Αντιµετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών Γλυφάδας, Εθελον-

 Γλυφάδα

 Ελληνικό - Αργυρούπολη

 Γλυφάδα

 Ελληνικό - Αργυρούπολη

 Γλυφάδα

 Γλυφάδα

 Ηλιούπολη

 Βάρη - Βούλα - Βουλιαγµένη

 Βάρη - Βούλα - Βουλιαγµένη

 Ηλιούπολη

τικής ∆ασοπροστασίας - Πυρόσβεσης Γλυφάδας και της
Εθελοντικής ∆ασοπροστασίας Νοτίου Υµηττού.
Πραγµατοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων µε τους εκπροσώπους του ∆ήµου και
των εθελοντών, καταγραφή
προβληµάτων και επίσκεψη σε
σηµεία του ορεινού µετώπου.
Επόµενος σταθµός ήταν
ο ∆ήµος Ελληνικού - Αργυ-

ρούπολης όπου το επιτελείο
του Σ.Π.Α.Υ. παρουσία του
Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας και
µέλος του ∆.Σ. του Σ.Π.Α.Υ. κ.
Βασίλη Κρητικού, συνάντησε
την Εθελοντική Οµάδα ∆ασοπροστασίας - Πυρόσβεσης
Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Στην συζήτηση που ακολούθησε καταγράφηκαν οι ανάγκες και τα προβλήµατα που

αντιµετωπίζει το περιαστικό
δάσος της Αργυρούπολης.
Επίσης
πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη σε αναδασωµένες περιοχές προκειµένου
να καταγραφούν οι "Καλές
Πρακτικές Αναδάσωσης" που
εφαρµόστηκαν, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό φυτεύσεων που έγιναν έχουν
αναπτυχθεί και µεγαλώσει.
Το οδοιπορικό ολοκληρώ-

θηκε µε τον ∆ήµο Ηλιούπολης, όπου ο Αντιπρόεδρος
του Σ.Π.Α.Υ. και ∆ήµαρχος
Ηλιούπολης κ. Γιώργος Χατζηδάκης υποδέχτηκε το επιτελείο του συνδέσµου και
ενηµερώθηκε για την πορεία
του οδοιπορικού και τα µέχρι
στιγµής αποτελέσµατα.
Παρουσία του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
Κωνσταντίνου Σεφτελή, του

Αντιδηµάρχου Προστασίας
Περιβάλλοντος κ. Ιωάννη
Ατζινά, του ∆ηµοτικού Συµβούλου και µέλους του ∆.Σ.
του Σ.Π.Α.Υ. κ. Χρήστου Καλαρρύτη και του Ειδικού Συνεργάτη του ∆ηµάρχου κ.
Θάνο Κατσώνη πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στον Υµηττό
και σε πνεύµονες πρασίνου
εντός του αστικού ιστού του
∆ήµου.

