
22ο €

Καλός αναγνώστης βρήκε το χρόνο, τούτες τις εορ-

ταστικές ημέρες, ν’ ασχοληθεί μαζί μου (τιμή μου),

διαβάζοντας και σχολιάζοντας το ευτελές άρθρο

μου, «Τρίλειροι και μακροπουπουλάτοι»!
Επιφυλάχθηκα να του απαντήσω γραπτώς και κρατώ

την υπόσχεσή μου, κυρίως γιατί γνωρίζω πως

«Ένας αναγνώστης που μιλάει, εκφράζει χίλιους
σιωπηλούς».

Ο αναγνώστης λοιπόν που μου εξέ-

φρασε τις παρατηρήσεις του και

τους προβληματισμούς του – και που

μου ζήτησε να μη δημοσιοποιήσω τ’

όνομά του, πράγμα που σέβομαι, με

ρώτησε: 

― Ο Πάνος Καμμένος είναι ή δεν
είναι «κόττα», όπως τον χαρακτή-
ρισε η Ντόρα, και

― ...«γιατί χρησιμοποιείτε πληθυν-
τικό αριθμό στον τίτλο του άρθρου σας, “τρίλειροι
και μακροπουπουλάτοι”, ενώ η κα Μπακογιάννη ανα-
φέρθηκε μόνον και συγκεκριμένα σε έναν, «...ο Καμ-
μένος είναι κότα τρίλειρη και μακροπουπουλάτη».
Κι ακόμα

― «Ποιο “σεμινάριο” οργανώσατε, που προσκαλέ-
σατε και τους 300 βουλευτές και ανταποκρίθηκε το
1,5%,  δηλαδή 4 και μισός(!)»

Απαντώ:

Στο πρώτο ερώτημα, για το αν ο Πάνος Καμμένος

είναι ή δεν είναι «κόττα»,      Συνέχεια στη σελ. 2

22ο €

του Κώστα 
Βενετσάνου

Πέτρος Δούκας: Δεν θα είμαι

υποψήφιος Δήμαρχος στα 3Β

Σελίδα 6

――――――

Στα σκαριά νέα Δημοτική 

Κίνηση στα 3Β 
Σελίδα 9

100.000 €, αν αντέξεις
ένα χρόνο χωρίς 

“έξυπνη συσκευή”!
Σελίδα 10

Σήμα κινδύνου από 
διαρροή αερίου στην 
πλατεία της Βούλας

Σελίδα 16

Οι “κόττες” και 
οι ...κωλυόμενοι

Ευχές στην ανατολή

του νέου έτους
για καλύτερες ημέρες
πιο ανθρώπινες
με υγεία και ειρήνη 
σε όλο τον πλανήτη

Καταψηφίστηκε η εγκατάσταση
LED στο Δήμο Σαρωνικού Σελίδα 16

2019
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Συνέχεια από τη σελ. 1

έχω ήδη απαντήσει στο εν λόγω άρθρο μου: θεώρησα

αδιανόητο να χαρακτήρισε Ελληνίδα βουλευτής τον

Υπουργό Άμυνας, «κόττα», δηλαδή δειλό και μάλιστα

θρασύδειλο και διερωτήθηκα, υπό ποία έννοια το

είπε. Διότι σε μένα φαίνεται αδιανόητο να χαρακτη-

ρίζεται έτσι ένας Υπουργός Άμυνας.  

Oι “κόττες” με ή χωρίς φτερά

Όσον αφορά τον πληθυντικό που χρησιμοποίησα,

είναι γιατί ο κρητικός χαρακτηρισμός «κότα τρίλειρη
και μακροπουπουλάτη» αφορά δυστυχώς πολλούς

....φουσκωτούς, βουλευτές και εξωκοινοβουλευτι-

κούς αξιωματούχους.

Κι εδώ θα σταθώ, να το αναλύσω λίγο: «κότα» είναι

και ο ευθυνόφοβος. «κόττα» και μάλιστα «τρίλειρη

και μακροπουπουλάτη» είναι και κυρίως εκείνος που

«φουσκώνει» μπροστά στα αδύναμα «σκουλήκια»,

καλαμπόκια κ.λπ., και γίνεται «κοτούλα» μπροστά

στους ισχυρούς ή... στους πετεινούς του κοτετσιού!

Και ο νοών, νοείτω.

«Κόττες» είναι, αν και δεν μ’ αρέσει αυτή η έκφραση,

και οι βουλευτές που αποδέχονται τη διαγραφή των

ιδίων και των συναδέλφων τους κατά παράβαση των

άρθρων 60 του Συντάγματος, παρ. 1 και 61 παρ.1 από

τους αρχηγούς των κομμάτων, αφού οι βουλευτές όχι

μόνον «έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης
και ψήφου κατά συνείδηση», αλλά δεν καταδιώκονται

(π.χ. διαγραφή), ούτε εξετάζονται με οποιονδήποτε
τρόπο για γνώμη ή ψήφο που έδωσαν κατά την
άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων».
Κατ’ εμέ μόνον ηθική ευθύνη έχει ο βουλευτής όταν

ψηφίζει στη Βουλή καταφανώς αντίθετα προς το

πρόγραμμα, την ιδεολογία και τις αρχές του κόμμα-

τος, για τα οποία προϋποτίθεται ότι εξελέγη! Ή

μήπως δεν έχουν διαβάσει ούτε το Σύνταγμα; (112

σελίδες).

«Κόττες» ήσαν όταν ψήφιζαν «παραίτηση από

εθνική κυριαρχία» στις απαιτήσεις των δανειστών,

«κότες» και όταν πρόδιδαν την επαυξημένη επιβεβαί-

ωση της λαϊκής εντολής με το δημοψήφισμα της 5ης

Ιουλίου 2015. Επ’ αυτού δεν χωρεί αμφισβήτηση,

αλλά μόνο και κατά παραχώρηση, δημοκρατική συζή-

τηση, απολογία, δοσιλογία.

Και είναι «...τρίλειροι και μακροπουπουλάτοι» γιατί αντί

να ζουν στο σκιόφως προσδοκώντας τη λήθη του χρό-

νου, έχουν το θράσος να διεκδικούν και πάλι και  συ-

νεχώς τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, που έχουν

αποδεδειγμένα καταστρέψει, για να την ...σώσουν!

Κι εμείς ο λαός, σαν κότες ξεπουπουλιασμένες πια,

αφιονισμένοι από το οπιούχο θυμίαμα των τηλεοπτι-

κών αντιδημοκρατικών διαύλων, ετοιμαζόμαστε και

πάλι να εμπιστευθούμε στους ίδιους, τής ιδίας νοο-

τροπίας, τη ...«σωτηρία» του λαού και της πατρίδας!

Αλίμονο ...αλί και τρισαλί, αδιόρθωτοι οπαδοί!...

Το «Σεμινάριο»

Κι έρχομαι στην τρίτη παρατήρηση του αναγνώστη

μας: «ποιο «σεμινάριο» οργανώσατε...».

Η απορία του είναι απολύτως δικαιολογημένη και

υποχρεούμαι να διευκρινίσω:

Στο άρθρο της περασμένης εβδομάδας, για το οποίο

γίνεται λόγος, τη λέξη «σεμινάριο» την είχα σε εισα-

γωγικά, γιατί τυπικά δεν ήταν σεμινάριο, αλλά η πα-

ρουσίαση ενός σημαντικότατου βιβλίου – κατά τη

γνώμη των ειδικών, αλλά γενικά και των βιβλιοκριτι-

κών, καθώς και των ανθρώπων του πνεύματος: του

γνωστού βιβλίου «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ» του Φλωρεντινού

πολιτικοφιλόσοφου Νικολό Μακιαβέλλι, σχολιασμένο

σελίδα – σελίδα από τον μεγάλο στρατηλάτη Ναπο-

λέοντα Βοναπάρτη, το οποίο παρουσίασαν τρεις επι-

φανείς πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ο αναπληρωτής

Πρύτανης του Παν/μίου Αθηνών, Ναπολέων Μαραβέ-

γιας, ο καθηγητής Γεωπολιτικής Ιωάννης Μάζης και

ο ακαδημαϊκός της Ευρωπαϊκής Διεπιστημονικής

Ακαδημίας των Παρισίων, Αναστ. – Ιωάν. Μεταξάς.

Ήταν ή δεν ήταν λοιπόν «σεμινάριο» με τέτοιους ομι-

λητές και με το ίδιο το βιβλίο, με προλόγους εκτός

από τον υπογράφοντα εκδότη, τον Μαραβέγια, τον

καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας Θεόδωρο Γεωργίου

και μια θαυμάσια αναλυτική και διαφωτιστική εισα-

γωγή του πρ. Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων,

υπουργού και κυρίως διανοούμενου Βύρωνα Πολύ-

δωρα. Κι όλα αυτά σε μια αίθουσα επιβλητική πλησίον

της Βουλής.

Προσεκλήθησαν άπαντες ένας – ένας προσωπικά,

χωρίς εξαίρεση, αλλά ...«έλαμψαν δια της απουσίας

των» και της αδιαφορίας των, πλην των ...τεσσερισή-

μισι!

Παρευρέθηκαν και προσήλθαν εγκαίρως οι βουλευτές

Γιώργος Βλάχος, Νίκος Μανιός, Χρ. Παππάς, ο τέως

Υπουργός Παν. Κουρουμπλής και ο πρώην Υπουργός

Πέτρος Δούκας, που δεν είναι βουλευτής - γι’ αυτό

είπα 4,5.

Για να είμαι δίκαιος, όπως τους δικαιολόγησα και

στην παρουσίαση, είχαν τη συζήτηση του προϋπολο-

γισμού στη Βουλή, οι Περιφερειάρχες κ.λπ. ήσαν σε

έκτακτο συνέδριο στα Γιάννενα, κάποιοι Δήμαρχοι

είχαν δημοτικά συμβούλια και βραβεύσεις, και κάποιοι

όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχαν ανειλημμέ-

νες υποχρεώσεις. Μου ‘καναν έτσι την τιμή να επικοι-

νωνήσουν τηλεφωνικά κι αφού μας ευχαρίστησαν

μας είπαν ότι αδυνατούν να παρευρεθούν. Ενδει-

κτικά, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικ. Βούτσης, ο Πρό-

εδρος της Ν.Δ. Κυρ. Μητσοτάκης, ο πρώην

Πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς, ο Γεώργιος. Κουμου-

τσάκος, ο Υφ. Εξωτ. Τέρενς Κουΐκ κ. άλλοι.

Θα πρόδιδα τον εαυτό μου, εάν απέκρυπτα την ενδό-

μυχη κριτική μου σκέψη (Όχι “πικρία”· αποκρούω αυτό

τον όρο). Όταν κωλυόμεθα, για να αποδείξουμε έμ-

πρακτα τη λύπη μας και το ενδιαφέρον μας, παριστά-

μεθα με αντιπρόσωπο και αναζητούμε ένα βιβλίο που

μας είναι πολύ χρήσιμο γιατί δεν τα ξέρουμε όλα. Και

τούτο το βιβλίο είναι σχολείο! Αλλά όπως λέει κι ο

Ναπολέων σχολιάζοντας, «οι ηγεμόνες ΔΕΝ διαβά-
ζουν!». «Δεν διαβάζουν, να προσθέσω, γιατί τα ξέ-
ρουν όλα!».

Οι “κόττες” και οι 

...κωλυόμενοι

“Υμηττός, ένα οικοσύστημα που
συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα

της ζωής μας” Σελ. 6

Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο γή-
πεδο Καλυβίων Σελ. 6

Oλοκληρώνεται η αποχέτευση ακαθάρ-
των στο Δήμο Μαρκοπούλου Σελ. 7

“Εφυγε”  από τη ζωή ο αρχιμουσικός
Θεόδωρος Αντωνίου Σελ. 8

Ανοιχτή Επιστολή,  προς Δημότες,
της Μαρίας Σίνα Σελ. 8

Ιούλιος Καίσαρας και πρωτοχρονιά!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Eπιστολές - Σχόλια Σελ. 11

“Διαβολείν μίσει” Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Συνεχίζεται ο εφιάλτης των πλειστηρια-
σμών για τα ελληνικά νοικοκυριά Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη
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O Σύλλογος Καταστηματαρχών

Βουλιαγμένης

εύχεται στα μέλη του 

και σε όλους τους συνδημότες του

Χρόνια Πολλά και ο Καινούργιος Χρόνος 

να τους χαρίζει υγεία και οικογενειακή ευτυχία.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Divani

Apollon Palace, στο Καβούρι πραγματο-

ποιήθηκε την Παρασκευή 21 Δεκεμ-

βρίου η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Η ορχήστρα υπό του διεύθυνση του

Μαέστρου Παντελή Κογιάμη ερμή-

νευσε την ειδυλλιακή, βαγκνερικής

επιρροής, εισαγωγή από το έργο «Χέν-

σελ και Γκρέτελ» του Χούμπερντινκ και

την -ταυτισμένη με τα Χριστούγεννα-

Σουίτα από το μπαλέτο «Καρυοθραύ-

στης» του Τσαϊκόφσκυ. Μεταξύ των

έργων αυτών, δύο δραστήρια μέλη της

Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ο Νίκος

Μάνδυλας (βιολί) και ο Μάνος Γουβέ-

λης (βιόλα), αναμετρήθηκαν με τη με-

λωδική και ανάλαφρη «Συμφωνία

κοντσερτάντε για βιολί, βιόλα και ορχή-

στρα» του Μότσαρτ, προκαλώντας τον

ενθουσιασμό του κοινού.

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο συνερ-

γασίας της Κρατικής Ορχήστρας Αθη-

νών, με σχολεία του Λεκανοπεδίου

Αττικής. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης είναι ανάμεσα στους Δή-

μους με ευχαρίστως αποδέχθηκαν

αυτή την σημαντική συνεργασία. 

Το επεσήμανε και στο χαιρετισμό του ο

δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Το πρόγραμμα που θα εξελιχθεί σε όλα

τα σχολεία του Δήμου περιλαμβάνει

περισσότερες από  50  συναυλίες.

Εχουμε αναφερθεί λεπτομερώς σε

προηγούμενο φύλλο μας.

Η μουσική είναι μαθηματικά και τα μα-

θηματικά είναι μουσική! Τα παιδιά είναι

πολύ καλοί δέκτες και είναι πολύ ση-

μαντικό να έχουν τέτοια σημαντικά

ακούσματα σε μικρές ηλικίες.

Τα έσοδα από το συμβολικό εισιτήριο

που είχε βάλει ο Δήμος (5 €), θα διατε-

θούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Τη συναυλία παρακολούθησαν εκπρό-

σωποι του Δήμου, της κυβέρνησης, του

Κοινοβουλίου, της εκκλησίας και του

επιχειρηματικού κόσμου.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της βραδιάς,

ο Δήμαρχος εκδήλωση την πρόθεση

του να καθιερωθεί η συναυλία σε ετή-

σια βάση.

Χριστουγεννιάτικη 

συναυλία, από την 

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών,

στα 3Β



4 ΣΕΛΙΔΑ - 29  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                               ΕΒΔΟΜΗ

«Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει τη νέα εκδοχή «Η Μαίρη Πόπινς επι-
στρέφει», έως και την Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2018. Γε-

νική είσοδος: 7 Ευρώ.

Ώρες προβολών: 7 μ.μ.  
Στη νέα Mary Poppins της Disney, η Emily Blunt (The Girl
on the Train, Into the Woods) είναι η τέλεια νταντά με τις
μοναδικές μαγικές ικανότητες, η οποία μπορεί να μεταμορ-
φώσει μια βαρετή δουλειά σε μια αξέχαστη, φανταστική
περιπέτεια. 
Σε αυτό το ολοκαίνουριο σενάριο, γεμάτο φρεσκάδα αλλά
και πιστό στο πνεύμα της πρώτης ταινίας, η Mary Poppins
επιστρέφει για να βοηθήσει τη νέα γενιά της οικογένειας
Banks, να ξαναβρεί τη χαρά και την αδιαμφισβήτητη μαγεία
της ζωής, μετά από μια απώλεια. Η αινιγματική νταντά κα-
ταφτάνει παρέα με το φίλο της τον Jack (ο Lin-Manuel Mi-
randa της Vaiana), έναν αισιόδοξο φανοκόρο, που φέρνει

φως -και ζωή- στους δρόμους του Λονδίνου.  

Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Χριστούγεννα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Εκδρομή με την “Ευρυάλη” 

Μονοήμερη εκδρομή οργανώνει ο Σύλλογος “Ευ-

ρυάλη Βούλας” για να υποδεχθούν το νέο χρόνο με

το κόψιμο της βασιλόπιτας, το Σάββατο 12 Ιανουα-

ρίου στη Στενή Ευβοίας.

Αναχώριση απο την γωνία των οδών Παπάγου και

Ίριδος, στη Βούλα, στις 8 πμ. Στάση για καφέ στην

Χαλκίδα και γεύμα-γλέντι -κοπή βασιλόπιτας στην

ταβέρνα δίπλα στον καταρράκτη. 

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018

Συνέχεια του προγράμματος εκδηλώσεων του Εθνι-

κού Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο προσκαλεί μι-

κρούς και μεγάλους να απολαύσουν την ομορφιά της

αρχαίας τέχνης μέσα από δημιουργικές δραστηριό-

τητες, αφηγήσεις και  κλασικές μελωδίες.

Eορταστική συναυλία Χριστουγέννων 

«Ένας πολύχρωμος υπερβατικός κόσμος»                        
Η υψηλή ποιότητα του σχεδίου που συναντούμε στην πλού-

σια συλλογή λευκών ληκύθων του Εθνικού Αρχαιολογικού

Μουσείου και η υπέροχη και συνάμα λιτή πολυχρωμία τους,

μας αποκαλύπτει έναν κόσμο στον οποίο η τέχνη έδωσε

μια αέναη πνοή αθανασίας στις αέρινες ανθρώπινες παρου-

σίες που απεικονίζονται. 

«Δέκα Λευκαί Λήκυθοι του Μουσείου Αθηνών» 

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου, ώρα 12:00 για ενήλικες (Συλλογή

Αγγείων)

Aπαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου και δήλωση συμμετοχής

κατά την προσέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

«Μυθική ομορφιά»
Στην κεντρική αίθουσα του Βωμού η αφηγήτρια Νίκη Κά-

παρη και ο μουσικός Γιάννης Ψειμάδας θα παρουσιάσουν

μύθους για τη θεά Αφροδίτη, τον έρωτα και την ομορφιά,

θυμίζοντάς μας πόσο σημαντική ήταν η αναζήτηση του

Ωραίου στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων.

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου, ώρα 12:00, για ενήλικες και παι-

διά από 8 ετών και άνω. Απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου

για την είσοδο στο μουσείο.

Η είσοδος για παιδιά κάτω των 18 ετών είναι ελεύθερη.

Και στο πωλητήριο του ΤΑΠ  

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44,

Αθήνα,  Τηλ: 213214 4800

Μουσική Χριστουγεννιά-

τικη Παράσταση για παι-

διά «ΕΝ ΔΥΟ ΕΠΤΑ ΤΟ

ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΧΡΙ-

ΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ». Πρόκει-

ται για μια μουσική

θεατρική παράσταση που

ψυχαγωγικού και εκπαι-

δευτικού χαρακτήρα,

που θα παρουσιάσει ο

Δήμος Παιανίας, στο Θέ-

ατρο της Συνιδιοκτησίας

Παιανίας,  το Σάββατο

29/12 στις 6:30μμ.

Εορταστικές Δράσεις

στην πλατεία Γλυκών

Νερών τη Δευτέρα 31/12

το πρωί 11:00 - 14:00.

Οι εκδηλώσεις προσφέ-

ρονται δωρεάν.

Μικροί και μεγάλοι θα

απολαύσουν ένα υπέ-

ροχο θέατρο δρόμου και

πολλές άλλες εκπλήξεις,

με εμψυχωτές, νεράιδες

και ξωτικά διάρκειας 3

ωρών.

«ΕΝ ΔΥΟ ΕΠΤΑ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 

ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»

Το Φτερωτό Άλογο 
του Νίκου Καζαντζάκη

4, 5,12,19, 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019/15:00

13, 20, 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019/11:30

Στο Μέγαρο Μουσικής

Μια ιστορία από την πένα και τη φαντασία του κρητικού

συγγραφέα, ένα ταξίδι στη μαγεία της μακρινής Ανατο-

λής, για μικρούς και μεγάλους.

Στην παιδική σκηνή του Μεγάρου ένα ανέκδοτο παραμύθι

του Νίκου Καζαντζάκη παρουσιάζεται για πρώτη φορά,

σε μια εντυπωσιακή θεατρική διασκευή από τον Βασίλη

Μαυρογεωργίου. Οι ηθοποιοί ξετυλίγουν το νήμα της

ιστορίας, φωτίζοντας με τραγούδια και μουσικά όργανα

έναν κόσμο γεμάτο βασιλιάδες, πριγκίπισσες, μάγους,

δερβίσηδες, πραματευτάδες και καραβάνια.

Τα παιδιά μπαίνουν σε μια ονειρική πύλη, σε ένα πολύ-
χρωμο ανατολίτικο σαράι, και συμμετέχουν στα όσα συμ-
βαίνουν επί σκηνής, βοηθώντας στην εξέλιξη της
ιστορίας: Ένας παράξενος Ινδός πουλάει στον βασιλιά
ένα ιπτάμενο άλογο. Το βασιλόπουλο καβαλάει το άλογο
που τον πηγαίνει όπου θέλει η τύχη και η μοίρα! Βράδυ,
φτάνει σε ένα παλάτι, γνωρίζεται κρυφά με την πριγκί-
πισσα, και τότε αρχίζει η περιπέτειά τους...
Με ζωντανή μουσική και θίασο 12 ηθοποιών και μουσι-

κών: Μιχάλης Βρεττός, Θανάσης Δόβρης, Ορφέας Ζαφει-

ρόπουλος, Μιχάλης Κοιλάκος, Ειρήνη Κωσταντίνου,

Σωτήρης Μεντζέλος, Γιάννης Μπισμπικόπουλος,  Γρηγό-

ρης Ποιμενίδης, Γιώργος Τσούρμας, Γιώργος Φουντού-

κος,Θανάσης Χαλκιάς, Στέλιος Χατζηγεωργίου.

- Για παιδιά 5 ετών και άνω

- Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες
Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία

Ειδικές κρατήσεις εισιτηρίων για σχολεία

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 

210 8668572 & 210 8665144  (τηλ. & φαξ)

Ο Βαφτιστικός
του Θεόφραστου Σακελλαρίδη

5, 7, 9,11, 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019/20:00

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019/16:00

Οπερέτα σε τρεις πράξεις

Η πιο αγαπημένη ελληνική οπερέτα

ανεβαίνει σε νέα παραγωγή από

τους Μουσικούς της Καμεράτας και

τον Γιώργο Πέτρου, στην αυθεντική

της μορφή, όπως παρουσιάστηκε

στην ιστορική πρεμιέρα του 1918.

Μετά τους δύο νικηφόρους Βαλκα-

νικούς Πολέμους, ο ελληνικός

στρατός μάχεται στον Πρώτο Παγ-

κόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων, στα χώματα

της Μακεδονίας.

Μουσική διδασκαλία και προετοιμασία φωνητικού συνό-

λου: Αθανασία Κυριακίδου. Μουσικοί της Καμεράτας-Ορ-

χήστρας των Φίλων της Μουσικής. Μουσική διεύθυνση:

Γιώργος Πέτρου, Νίκος Λαάρης.

“Μικρός Ονειροπόλος”

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχεί-

ρηση Μαρκοπούλου, σας προσκαλούν το Σάββατο, 29 Δε-

κεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό

Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις», σε μια ξεχωρι-

στή Παιδική, διαδραστική Kουκλοπαράσταση, τον «Μικρό

Ονειροπόλο»!

Ο «Μικρός Ονειροπόλος» είναι ένα παραμύθι για τη δύναμη

της θέλησης, την πίστη σε μια ιδέα, για τη σημασία των

στόχων στη ζωή μας, για τα όνειρα που με αφοσίωση, μπο-

ρούν να γίνουν πραγματικότητα! Όσο μεγάλα κι αν είναι…

Επιστρατεύοντας κούκλες, παντομίμα, αφήγηση, τραγούδι

και θεατρικό παιχνίδι, οι συντελεστές συστήνουν στους μι-

κρούς θεατές, τον Μικρό Ονειροπόλο. Ένα αδύνατο αγόρι

με κατάξανθα μαλλιά, που του άρεσε να βοηθά την οικογέ-

νειά του, να παίζει με τους φίλους του, να υπερασπίζεται

το καλό, να χαμογελά και να ονειρεύεται διαρκώς, πως μια

μέρα θα γίνει Πρίγκιπας. Οι φίλοι του τον κορόιδευαν...
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Πρωτοχρονιάτικο 
Ρεβεγιόν 

H “Πολιτιστική Συντροφιά Βούλας” ορ-

γανώνει πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν τη

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου στις 9.30, στο

εστιατόρειο “Ωκεανίς” στη Βουλιαγμένη

(Απόλλωνος 1).

Πλήρες εορταστικό μενού με συνοδεία 

των 3 1/3 εγχόρδων

Πληροφορίες:

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος 6946129100 

Μαρία Φετοκάκη 6946183357

ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2019

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:00 Θα

πραγματοποιηθεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης

Πίτας από την Αδελφότητα “Μέγα Ρεύμα Ταξιάρχης”

με αφορμή και τη συμπλήρωση των 90 χρόνων από

την  ίδρυσή της.

♫ Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019  19:00♫

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης σας προσκαλεί  σε μια

ξεχωριστή βραδιά με εορταστικές μελωδίες για να

υποδεχθούν το 2019 όπως του αξίζει,

επ’ ευκαιρία της Κοπής της Πρωτοχρονιάτικης

Πίτας της.

Την βραδιά θα ντύσουν με τις μοναδικές φωνές τους,

η Σοπράνο Λητώ Μεσσήνη,

ο Τενόρος Χρήστος Δεληζώνας και

ο Βαρύτονος Νικόλαος Καραγκιαούρης.

-Στο πιάνο συνοδεύει  ο Πάνος Λουμάκης και στο

τσέλο

ο Νηρέας Μαρκάκης.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 00:04, την

Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019, αμέσως

μετά την αλλαγή του χρόνου, στο

Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Προσθήκη στην ατζέντα μου

31 Δεκεμβρίου 2018

01 Ιανουαρίου 2019

Αυτήν την Παραμονή της Πρωτοχρο-

νιάς λάβετε μέρος στον αγώνα δρό-

μου  SNF RUN: 2019 FIRST RU N, που

διοργανώνει το Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος (ΙΣΝ), υπό τη διοργανωτική

επίβλεψη της ΑMKE «Αναγέννηση &

Πρόοδος»,  και υποδεχθείτε το νέο

έτος μαζί με την οικογένεια ή την

παρέα σας στον Χριστουγεννιάτικο

Κόσμο του Κέντρου Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Ο αγώνας δρόμου SNF RUN διορ-

γανώνεται για 3η χρονιά στο πλαί-

σιο των πρωτοχρονιάτικων

εκδηλώσεων που πραγματοποιούν-

ται από το ΚΠΙΣΝ, με την αποκλει-

στική δωρεά του Ιδρύματος

Σταύρος Νιάρχος. 

Ο αγώνας καλύπτει μια διαδρομή 4

χιλιομέτρων που διαπερνά το φωτι-

σμένο Κανάλι και την Εσπλανάδα,

φθάνει μέχρι το παραλιακό μέτωπο

και επιστρέφει από τον Στίβο και το

Πάρκο  Σταύρος Νιάρχος, στο ση-

μείο τερματισμού που θα βρίσκεται

στο Κανάλι, κοντά στο Κέντρο Επι-

σκεπτών.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 00:04,

την Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019, αμέ-

σως μετά την αλλαγή του χρόνου!

Πλούσιο πρόγραμμα 

εκδηλώσεων

Έχοντας ήδη καθιερωθεί ως ένας

βασικός γιορτινός προορισμός για

τους κατοίκους και τους επισκέπτες

της Αττικής, η Παραμονή Πρωτο-

χρονιάς στο ΚΠΙΣΝ προσφέρει πλή-

θος παράλληλων εκδηλώσεων, σε

ένα πλούσιο πρόγραμμα που έχει,

όπως πάντοτε, κάτι για τον καθένα. 

H βραδιά ξεκινά με την live μετά-

δοση της παραδοσιακής συναυλίας

της Φιλαρμονικής του Βερολίνου,

συνεχίζει με μια μοναδική εμφάνιση

του Mario Biondi στην Αίθουσα

Σταύρος Νιάρχος, ενώ αμέσως μετά

η δράση μεταφέρεται στην Αγορά

με πολλή μουσική, πατινάζ και ένα

φαντασμαγορικό show πυροτεχνη-

μάτων για να καλωσορίσουμε το

2019. Επιπλέον, παράλληλα με τον

αγώνα SNF RUN: 2019 FIRST RUN,

ένα μεγάλο πάρτι ξεκινά, με τον

Huey Morgan των Fun Lovin’ Crimi-

nals σε ένα ειδικό DJ set.

Η συμμετοχή σου – Ένα συμβο-

λικό δώρο προς τα παιδιά που το

έχουν ανάγκη:
Κάθε δρομέας που θα λάβει μέρος

στον αγώνα μπορεί να προσφέρει ένα

συμβολικό ποσό συμμετοχής (ελάχι-

στο προτεινόμενο ποσό: €5), το οποίο

θα διατεθεί εξ ολοκλήρου σε έναν μη

κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλο-

γής του. Με την συνεισφορά του Ιδρύ-

ματος Σταύρος Νιάρχος, το ποσό που

θα συγκεντρωθεί θα τριπλασιαστεί,

και θα διατεθεί σε μη κερδοσκοπικούς

οργανισμούς, μεγαλώνοντας το δώρο

που οι ίδιοι οι δρομείς έχουν προσφέ-

ρει.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στη

φετινή διοργάνωση έχουν αφιερώσει

το έργο τους στην προστασία και προ-

άσπιση των παιδιών. Έχουν επιλεγεί

βάσει του αποδεδειγμένου έργου

τους, ο καθένας στον τομέα ειδίκευ-

σής του, και αποτελούν μακροχρόνι-

ους συνεργάτες του Ιδρύματος

Σταύρος Νιάρχος.

Οι οργανισμοί που θα ενισχυθούν

στον φετινό αγώνα είναι: η Αμυμώνη,

ηΕΛΕΠΑΠ, και η Φλόγα.

Ο SNF RUN: 2019 FIRST RUN δεν

έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Ωστόσο

θα υπάρξει επίσημη χρονομέτρηση

ώστε όλοι οι δρομείς να γνωρίζουν τις

επιδόσεις τους στην κατάκτηση του

πρώτου στόχου του 2019. 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364,

Καλλιθέα, +30-216-8091001 / 002 /

003, 

http://www.snf.org/,

visitorscenter@snfcc.org

Οι κύκλοι κρουστών 

ντύνονται 

Χριστουγεννιάτικα  
30 Δεκεμβρίου 2018 - 6 Ιανουαρίου 2019

Μία μουσική συνάντηση με στόχο να ενώσει και να

απελευθερώσει τη δημιουργική ενέργεια μιας δυνα-

μικής ομάδας, οργανώνεται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-

χος (ΙΣΝ). Λειτουργώντας σε πλαίσιο παιχνιδιού η

ομάδα έρχεται σε επαφή με χριστουγεννιάτικους

ρυθμούς και τραγούδια, ενώ δημιουργεί μία γιορτινή

ατμόσφαιρα συνδυάζοντας τη δύναμη των κρουστών

με χριστουγεννιάτικες παραδοσιακές μελωδίες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: QUILOMBO LAB

Κυριακή 30/12 | 12.30-14.30

Κυριακή 06/01 | 12.30-14.30

Για ενήλικες: Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα με

ή χωρίς κινητικές αναπηρίες και στους συνοδούς

τους (έως 30 συμμετοχές με σειρά προτεραιότητας)

Snf Run – 2019 First Run: 

Ένα ρεβεγιόν για όλους – Μια διαδρομή προσφοράς

LEONARDO DA VINCI
500 YEARS OF GENIOUS

Eως 30 Μαρτίου 2019

Τρεις μεγάλες εκθέσεις για τη ζωή και το έργο του Λεο-

νάρντο Nτα Βίντσι ενώνονται στην Αθήνα για πρώτη

φορά, δημιουργώντας μία έκθεση – σταθμό.

H εταιρεία παραγωγής Λάβρυς παρουσιάζει, σε συνεργα-

σία με τη Grande Exhibitions, το Leonardo Da Vinci – 500
Years of Genius.

Ένα εμβληματικό κτίριο του κέντρου της Αθήνας, το Παλιό

Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, μεταμορφώνεται για να

φιλοξενήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία. Με τη συνδρομή του

Μουσείου Leonardo da Vinci στη Ρώμη, του Ινστιτούτου Lu-

miere Technology στο Παρίσι, αλλά και ειδικών από Ιταλία

και Γαλλία, το Leonardo Da Vinci – 500 Years of Genius
επιδεικνύει το πλήρες φάσμα των επιτευγμάτων του Λεο-

νάρντο, τιμώντας έτσι τη μεγαλύτερη διάνοια όλων των επο-

χών, 500 χρόνια μετά το θάνατό του.

Τρείς εκθέσεις ενώνονται στην πιο ολοκληρωμένη έκθεση

για τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι που έγινε ποτέ στον κόσμο,

δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να θαυμάσουν:

Τις μηχανικές εφευρέσεις του Λεονάρντο 

75 μοντέλα των εφευρέσεών του, αναπαραγωγές σε φυσικό μέ-

γεθος, διαδραστικές μηχανές, αντίγραφα των περίφημων κω-

δίκων του και συνολικά πάνω από 200 εκθέματα σχεδιασμένα

σε συνεργασία με το Μουσείο Leonardo da Vinci της Ρώμης.

Da Vinci Alive – The Experience

Μία καθηλωτική οπτικοακουστική, βιωματική εμπειρία που

παρουσιάζει τη ζωή και το έργο αυτού του μεγάλου καλλιτέ-

χνη και εφευρέτη. 

Τα Μυστικά της Μόνα Λίζα

Τα μυστικά του πιο διάσημου έργου τέχνης στον κόσμο, απο-

καλύπτονται για πρώτη φορά από τον Pascal Cotte και το Lu-

miere Technology Institute. Μία λεπτομερής επιστημονική

ανάλυση και παρουσίαση του αινιγματικού αυτού πίνακα. 

Ανακαλύψτε κι εσείς την εκπληκτική ζωή και το έργο του Λε-

ονάρντο ντα Βίντσι μέσα από ένα μοναδικό ταξίδι στο χώρο

και το χρόνο, και διεισδύστε στο μυαλό του απόλυτου Homo

Universalis, του ανθρώπου που έθεσε τα θεμέλια για κά-

ποιες από τις σημαντικότερες εφευρέσεις της ανθρωπότη-

τας, όπως το αεροπλάνο, το αυτοκίνητο, το υποβρύχιο, το

αλεξίπτωτο και το ποδήλατο.



6 ΣΕΛΙΔΑ - 29  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                               ΕΒΔΟΜΗ

Υποψηφιότητες στα 3Β
Ο Kώστας Πασακυριάκος

με τη “Λαϊκή Συσπείρωση”

Η Δημοτική παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση” στο Δήμο

3Β, παραμένει σταθερή και διεκδικεί εκ νέου το Δήμο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, με

υποψήφιο δήμαρχο στις προσεχείς

δημοτικές εκλογές, τον Κώστα Πα-

σακυριάκο, που είναι νυν δημοτικός

σύμβουλος και στέλεχος του ΚΚΕ.

Ο Κώστας Πασακυριάκος εκλέγεται

σύμβουλος στο Δήμο από το 2011.

O Θάνος Ματόπουλος

με τη ΡΙ.ΚΙ.Π

Από τις παρατάξεις που είχαν διεκδικήσει το Δήμο 3Β

στις προηγούμενες εκλογές, έχουν εκφράσει την πρό-

θεσή τους να διεκδικήσουν ξανά το Δήμο, η παράταξη

του δημάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου,

η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρω-

σης και η παράταξη της “Ριζοσπα-

στικής Κίνησης Πολιτών” με

υποψήφιο δήμαρχο τον Θάνο Ματό-

πουλο, νυν δημοτικό σύμβουλο.

“ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ”

“Υμηττός, 
ένα οικοσύστημα που 

συμβάλλει καθοριστικά
στην ποιότητα της ζωής μας”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ

προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα: “Υμηττός, ένα οι-
κοσύστημα που συμβάλλει καθοριστικά στην ποι-
ότητα της ζωής μας”.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Δρ. Αλεξάνδρα Μαρή, Αρχαιολόγος της Εφορείας

Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας: “Σπήλαια αρ-
χαιολογικού ενδιαφέροντος στο Νότιο Υμηττό”,
Απόστολος Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής,

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α.:

“Μια συνοπτική Γεωπεριβαλλοντική προσέγγιση του
Υμηττού”
Νάσος Αναγνωστόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Πε-

ριβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής: «Η συμμετοχή

του ορεινού όγκου του Υμηττού στην κλιματική αλ-

λαγή».

Τετάρτη 09 Ιανουαρίου 2019, ώρα 7μ.μ.

Θέατρο Δημοτικού Σχολείου Βάρης

(οδός Αττιδος 7 Bάρη)

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Επικοινωνία: syllogos.archedemus@gmail.com

6944826717 - 6973 699783

Επιβεβαιώνονται οι αποκλειστικές

και έγκυρες, όπως πάντα, πληρο-

φορίες της ΕΒΔΟΜΗΣ, ότι έγινε

πρόταση στον πρώην Υπουργό

Πέτρο Δούκα, από επιφανείς δη-

μότες, να ηγηθεί ψηφοδελτίου για

τη διεκδίκηση του δημαρχιακού

αξιώματος στο Δήμο Βάρης, Βού-

λας, Βουλιαγμένης.

Η επιβεβαίωση ήρθε την παραμονή

των Χριστουγέννων από τα πλέον

επίσημα χείλη - τον ίδιο τον Πέτρο

Δούκα, με δήλωσή του προς την

εφημερίδα μας.

Ο Πέτρος Δούκας, όπως είχε δε-

σμευθεί προς τους παράγοντες

της τρίπολης 3Β, που του είχαν

κάνει τη σχετική πρόταση, ότι θ’

ανακοινώσει σύντομα την από-

φασή του, μας απέστειλε προς δη-

μοσίευση την κατωτέρω δήλωση,

με την οποία αφού ευχαριστεί

όσους τον περιέβαλαν με την εμ-

πιστοσύνη τους, ξεκαθαρίζει ότι

δυστυχώς λόγω επαγγελματικών

υποχρεώσεων και την εν τω με-

ταξύ, (την 15η τ. μηνός), ομόφωνη

εκλογή του ως Πρόεδρος της

Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του

Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητη-

ρίου Ελλάδος, ICC (International

Chamber of Commerce) δεν δύνα-

ται ν’ ανταποκριθεί στην τιμητική

αυτή πρόσκληση του υποψηφίου

δημάρχου.

Η δήλωση μεταξύ άλλων αναφέ-

ρει: «Συγκινήθηκα ιδιαίτερα από το
μέγεθος και το εύρος της παραίνε-
σής σας να διεκδικήσω τη Δημαρ-
χία των 3Β και να προχωρήσουμε
μαζί στη μεγάλη αναμόρφωση της
Ελληνικής “Ριβιέρας” και από 3Β
να κάναμε τις πόλεις μας 3Α!
Πραγματικά με συνεπήρε!»

Ακολούθως αφού αναφέρεται στις

πολιτικές - δημοτικές και παραγω-

γικές δυνάμεις, που συντάχθηκαν

με την πρωτοβουλία αυτή, συμ-

πληρώνει καταλήγοντας: «Σας ευ-
χαριστώ όλους για τη μεγάλη τιμή
που μου κάνατε! Δυστυχώς, μεγά-
λες ανειλημμένες επαγγελματικές
μου υποχρεώσεις στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, δεν μου επιτρέ-
πουν να ανταποκριθώ σε αυτό το
κάλεσμά σας!

Είναι τόσα που μπορούν να γί-
νουν, και θα είμαι δίπλα σας, και
δίπλα στην επόμενη δημοτική
αρχή, στη μεγάλη αυτή προσπά-
θεια!
Γιατί αξίζουμε το καλύτερο! Πιο
όμορφο, πιο ευχάριστο, πιο φι-
λικό, πιο ασφαλές, πιο εξυπηρε-
τικό, πιο αποδοτικό και πιο
ανταποδοτικό για εμάς και τα παι-
διά μας.

Καλά Χριστούγεννα,
Καλές Γιορτές

Πέτρος Γ. Δούκας

Πέτρος Δούκας: Δεν θα είμαι

υποψήφιος Δήμαρχος στα 3Β
Σας ευχαριστώ όλους για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε! 

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου υπογράφηκε η σύμβαση με-

ταξύ του Δήμου Σαρωνικού και της αναδόχου εταιρίας

ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου «Αν-

τικατάσταση Χλοοτάπητα Ποδοσφαιρικού Γηπέδου Καλυ-

βίων». Πρόκειται για έργο ύψους 506.354 ευρώ, το οποίο

χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. Οι εργασίες

υλοποίησης αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές Ιανουαρίου

2019.

Aκολουθεί του Κουβαρά

Εντός των προσεχών ημερών θα υπογραφεί επίσης η σύμ-

βαση για το έργο «Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα

Γηπέδου Κουβαρά», μετά τη σχετική έγκριση του Ελεγκτι-

κού Συνεδρίου.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, δήλωσε σχε-

τικά: «Είναι δύο σημαντικά έργα, που θα συμβάλουν στην

αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Δήμου μας.

Διεκδικήσαμε με επιμονή και πετύχαμε τη χρηματοδότησή

τους, ενώ τώρα στόχος μας είναι ολοκληρωθούν στο συν-

τομότερο δυνατό χρόνο και να παραδοθούν στην τοπική

κοινωνία. Συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις

μας, να στηρίζουμε τις ανάγκες των αθλητικών συλλόγων».  

Ξεκινά το έργο της αντικατάστασης χλοοτάπητα  

στο Ποδοσφαιρικό Γήπεδο Καλυβίων
Υπογράφηκε η σύμβαση του Δήμου Σαρωνικού με την ανάδοχο εταιρία

Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΟ Καλυβίων, Νίκος Χάιδος και ο Αντιπρόεδρος, Νίκος Κώνστας.     
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Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημο-

σίων Επενδύσεων 2018 του Υπουρ-

γείου Οικονομίας και

εξασφαλίστηκε η Χρηματοδότηση

του έργου: «Αποχέτευση Ακαθάρ-

των πόλεως Μαρκοπούλου – Γ

Φάση»  ολικού προϋπολογισμού 7,8

εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο θα

κατασκευαστεί Αποχετευτικό Δί-

κτυο, σε όλο το εναπομείναν

τμήμα, της εντός Σχεδίου περιοχής,

πόλεως Μαρκοπούλου!

Από την ανάληψη των καθηκόντων

της σημερινής Δημοτικής Αρχής, το

έργο της Αποχέτευσης μπήκε βα-

σική προτεραιότητα και έγινε ση-

μαντικό έργο.

Αλλά ας μας τα πει καλύτερα ο δή-

μαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης

Μεθενίτης: «Καταφέραμε να προ-
χωρήσουμε το Δίκτυο Αποχέτευ-
σης Ακαθάρτων στην πόλη του
Μαρκοπούλου, μήκους συνολικά
17,77 χιλιομέτρων (6,1 χλμ Α’ φάση
κατά τα έτη 2003-2005  + 11,65 χλμ
Β’ Φάση 2015-2016) ενώ  στις 11
Νοεμβρίου 2015, με την υπ’ αριθ.
5501/11-11-2015 Απόφαση της Πε-
ριφέρειας Αττικής, κατορθώσαμε
να εξασφαλίσουμε την μεγαλύτερη
χρηματοδότηση στην ιστορία του

Δήμου, ύψους  29  εκατομμυρίων
ευρώ, για το μεγαλύτερο και ση-
μαντικότερο  Έργο Υποδομής του
Δήμου μας: Το Δίκτυο Αποχέτευ-
σης, στην πόλη του Πόρτο Ράφτη!!

Επιπλέον, υπεγράφη η Σύμβαση με
την Ανάδοχο Εταιρεία, που προβλέ-
πει την κατασκευή οκτώ Αντλιοστα-
σίων για τη μεταφορά των
Ακαθάρτων Υδάτων από το Πόρτο
Ράφτη στον Βιολογικό Καθαρισμό
του Δήμου Μαρκοπούλου και το
Έργο θα ξεκινήσει, στο τέλος Ια-
νουαρίου!
Επίσης, άμεσα θα προχωρήσει και η
Δημοπράτηση και η Ανάδειξη του
Εργολάβου, του μεγαλύτερου Υπο-
έργου, του «Δικτύου Αποχέτευσης
Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη – Α’
Φάση» προϋπολογισμού
21.200.000€, με το οποίο θα κατα-

σκευαστούν περίπου 45 χιλιόμετρα
αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων
υδάτων, στο κύριο παραλιακό μέ-
τωπο του οικισμού του Πόρτο
Ράφτη, καθώς και οι Κεντρικοί Απο-
χετευτικοί Αγωγοί, αλλά θα προ-
βλεφθούν  και οι ιδιωτικές
συνδέσεις!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου επί των
ημερών της σημερινής Διοίκησης,
«γύρισε την σελίδα της ιστορίας»,
καθώς υλοποίησε το πλέον σημαν-
τικό Έργο Υποδομής, μιας σύγχρο-
νης πόλης!

Ένα όνειρο των Δημοτικών Αρχών,
των τελευταίων τουλάχιστον
τριάντα (30) χρόνων, στην χειρό-
τερη οικονομικά συγκυρία, γίνεται
χειροπιαστή πραγματικότητα, με
«κλειδωμένη» συνολική Χρηματο-
δότηση, 36 Εκατομμυρίων ευρώ!

Για την σκληρή και οργανωμένη
δουλειά που οδήγησε στις ιστορι-
κές αυτές επιτυχίες, συγχαίρουμε
και ευχαριστούμε δημόσια, τον τ.
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών,
κο Καβασακάλη Γιώργο, τον νυν
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών,
Βασίλη Μεθενίτη και την αν. Διευ-
θύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, Κατε-
ρίνα Σκοπελίτη, καθώς και τους
συνεργάτες της!»

Είναι όπως έγραψε ο δήμαρχος:

«Ένα μεγάλο “Χριστουγεννιάτικο
Δώρο” για τους Δημότες και την
επόμενη Διοίκηση του Δήμου!».
Γιατί όπως έχει αποφασίσει ο δή-

μαρχος δεν διεκδικεί ξανά τη Δημο-

τική Αρχή. Έκλεισε δύο τετραετίες

και ανεβαίνει στη δεύτερη βαθμίδα

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την Πε-

ριφέρεια διεκδικώντας μία θέση

σαν περιφερειακός σύμβουλος με

την παράταξη του Γιάννη Σγουρού,

με τον οποίο είχε συνεργαστεί

στενά ο δήμαρχος και έτσι έγινε

κατορθωτό να προχωρήσει η απο-

χέτευση στα Μεσόγεια.

Του ευχόμαστε Καλή Επιτυχία.

O Δήμος Κρωπίας συμμετέχει

στη διεθνή Εκθεση 

τροφίμων και ποτών

Απευθύνει δημόσια πρόσκληση

συμμετοχής σε επαγγελματίες

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Δη-

μοτικής Αρχής για την προώθηση της τοπικής οικο-

νομικής ανάπτυξης ο Δήμος Κρωπίας συμμετέχει

για τρίτη χρονιά στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση

τροφίμων και ποτών στην Νοτιανατολική Ευρώπη με

την επωνυμία «FOOD EXPO 2019», το Σάββατο 16,

Κυριακή 17, Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019), που γίνεται

στο Metropolitan Expo, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ.

Βενιζέλος.

Ο Δήμος Κρωπίας απευθύνει δημόσια πρόσκληση

συμμετοχής σε παραγωγούς, επιχειρήσεις τροφί-

μων και ποτών που δραστηριοποιούνται εντός των

διοικητικών ορίων του με εξαγωγική δυνατότητα τυ-

ποποιημένων ή συσκευασμένων προϊόντων. 

Δηλώσεις συμμετοχής έως 15 Ιανουαρίου 2019 στο

e-mail: koropi@hol.gr ή στην τηλεφωνική γραμμή

210- 662 22 03 (10:00-15:00)

Ολοκληρώνεται η αποχέτευση

ακαθάρτων με την Γ’ Φάση στο

Δήμο Μαρκοπούλου
Μια σημαντικότατη παρακαταθήκη για το μέλλον του τόπου μας!

Aπό τις 10 Ιανουαρίου ξεκινούν οι ανα-

νεώσεις των καρτών-μελών για το έτος

2019, στα ΚΑΠΗ του Δήμου Μαρκοπού-

λου Μεσογαίας και παρουσιάζουν το νέο

πρόγραμμα δράσης τους.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας!  

Θα πραγματοποιηθεί στο παραλιακό κέντρο

Ammos στο Πόρτο Ράφτη. Θα προσφερθούν

τσάι, καφές, γλυκίσματα, διάφορα εδέσματα.

Συμμετοχή: 5 € Ώρα προσέλευσης: 6 μ.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής: 

Πέμπτη 10  & Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019                                             

Θεατρική παράσταση «Λωξάντρα». 

Η «Λωξάντρα», βασισμένη στο μυθιστόρημα

της Μαρίας Ιορδανίδου, σε θεατρική απόδοση

του Άκη Δήμου και σκηνοθεσία Σωτήρη Χα-

τζάκη. Μια παράσταση-ταξίδι στο χρόνο.                      

Κόστος Παράστασης: 17ευρώ                                                                          

Κόστος Μεταφοράς: 6 ευρώ                                                                       

Ώρα Αναχώρησης: 6:15μ.μ. από ΚΑΠΗ Πόρτο

Ράφτη & 6:30μ.μ. από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου          

 Εγγραφές: Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019                                              

Ομιλία από τον Ενδοκρινολόγο-Διαβητολόγο-

Διατροφολόγο,  Σωτήρη Βολονάκη με θέμα

«Διαβήτης & Διατροφή στην Τρίτη ηλικία».
που θα γίνει στο ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη: 10:00

π.μ. και στο ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου: 11:00 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Επίσκεψη-ξενάγηση στο σπήλαιο Παιανίας

«Κουτούκι» και στη συνεχεία βόλτα για καφέ

στο Εκπτωτικό Χωριό στα Σπάτα.

Κόστος Μεταφοράς: 7ευρώ

Είσοδος στο Σπήλαιο: 1ευρώ 

Εγγραφές: Παρασκευή 25 Ιανουαρίου.

Στο ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ θα βρίσκεται

νοσηλεύτρια κάθε Τρίτη 8:30 π.μ. -10:30

π.μ. και στο ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ βρί-

σκεται και φυσικοθεραπεύτρια.

Λειτουργούν Ομάδες: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΧΟΡΩΔΙΑΣ, ΠΑΡΑΔΟ-

ΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ.

ΚΑΠΗ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Τηλ:  22990-22579,22990-22665 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: Τηλ/φαξ: 22990-75311

Πρόγραμμα δράσης των ΚΑΠΗ του Δήμου Μαρκοπούλου
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       Αγαπητοί Συνδημότες, Φίλες και Φίλοι, 

 Θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ευ-

χηθώ χαρούμενες γιορτές και ευτυχισμένο το νέο

έτος, γεμάτο υγεία, ειρήνη, ευτυχία, αγάπη, ευημε-

ρία και κυρίως ανθρωπιά.

Επιθυμώ για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω,

διότι με έχετε τιμήσει με την ψήφο σας τρεις συνε-

χείς τετραετίες και μάλιστα στις τελευταίες εκλογές,

μου χαρίσατε την πρώτη θέση σε ψήφους, μεταξύ

όλων των υποψηφίων στο σύνολο των συνδυασμών.

Με εμπιστευθήκατε να σας εκπροσωπώ, ως Δημοτική

Σύμβουλος, στα συλλογικά όργανα του Δήμου μας.

Αυτήν την εμπιστοσύνη προσπάθησα και προσπαθώ

να τιμώ καθημερινά με όλες μου τις δυνάμεις. 

Στέκομαι δίπλα σας, δίπλα σε κάθε δημότη, σε όποιο

πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και μέσα από τη συζή-

τηση και την καλή προαίρεση, πάντα προσπαθούμε

να βρούμε λύσεις. 

Από όλους εσάς αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί

μου φίλοι, έχω δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια μόνο

αγάπη και σας ευγνομονώ γι’ αυτό, γιατί αυτό είναι

που μου δίνει τη δύναμη να μπορώ να ασχολούμαι

και να προσφέρω όπου χρειάζεται.

Εκείνο μόνο που θέλω να τονίσων, για μια ακόμα

φορά είναι ότι είμαι υπερήφανη για τον τρόπο που

λειτούργησα στις σχολικές επιτροπές. Έστω και

άθελά μας, μπορεί να παραβλέψαμε γραφειοκρατι-

κές και ανεφάρμοστες  εγκυκλίους,  οι οποίες είναι

γραμμένες από ανθρώπους που ίσως δεν γνωρίζουν

τι σημαίνει η καθημερινή λειτουργία μιας σχολικής

μονάδας.

Την ίδια ακριβώς διαδικασία θα έκανα και σήμερα εάν

βρισκόμουν στην ίδια θέση με τις ίδιες συνθήκες.

Δώσαμε τη δυνατότητα στα Σχολεία να λειτουργή-

σουν ομαλά και απρόσκοπτα. Αν τα παιδιά μας είχαν

θέρμανση, αν τα τζάμια των σχολείων αντικαθί-

σταντο αμέσως, αν υπήρχαν είδη καθαριότητας, κλι-

ματιστικά, υπολογιστές, αν τα παιδιά μας είχαν

γραφική ύλη στα σχολεία τους και πολλά άλλα, τότε

πραγματικά “έσφαλα”. 

Θεωρώ ότι όσοι με γνωρίζουν προσωπικά έχουν δια-

μορφώσει άποψη για το ήθος μου και για τη μάχη

που δίνω καθημερινά για το καλό του κάθε δημότη,

αλλά και για το καλό του συνόλου.

Η αλήθεια αργά ή γρήγορα έρχεται στο φώς, και κα-

θαρός ουρανός δεν φοβάται τίποτα!!!

Τώρα καλούμαι να δώσω μια πολύ σημαντική μάχη,

από την οποία είμαι σίγουρη ότι θα βγω πιο δυνατή. 

Ο Δήμος μας και όλοι μας αξίζουμε να έχουμε σω-

στούς και δίκαιους διοικούντες.

Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι πάντα δίπλα σας με

ισχυρή πίστη και θέληση γιατί όλοι μαζί μπορούμε

ενωμένοι και δυνατοί να αλλάξουμε σελίδα και να

στοχεύσουμε πλέον ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕ-

ΜΟΡΦΗΣ ΠΟΛΗ ΜΑΣ !!!

Καλές ευλογημένες γιορτές 
Eυτυχισμένο το 2019 με αγάπη 

για ένα καλύτερο αύριο 
για όλο τον κόσμο

      

Πάντα δίπλα σας

       Μαρία Χόβρη-Σίνα
Aντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

«Έσβησε» ο γνωστός συνθέτης και μαέστρος Θεόδω-

ρος Αντωνίου σε ηλικία 83 χρόνων, την Τετάρτη 26

Δεκεμβρίου 2018.

Ο Θεόδωρος Αντωνίου, αρχιμουσικός και μουσικός

παιδαγωγός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935, με κα-

ταγωγή από την Κρήτη. Σπούδασε βιολί, φωνητική και

σύνθεση στο Εθνικό Ωδείο και στο Ελληνικό Ωδείο

και συνέχισε τις σπουδές του για σύνθεση και διεύ-

θυνση ορχήστρας στη Μουσική Ακαδημία του Μονά-

χου και στο Διεθνές Μουσικό Κέντρο του Ντάρμστατ.

Το 2014 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθη-

νών στον κλάδο της Μουσικής Σύνθεσης.

Από το 1989 κατείχε τη θέση του προέδρου της Ενω-

σης Ελλήνων Μουσουργών.

Ο Ακαδημαϊκός Κώστας Συνολάκης 

γράφει για τον Θεόδωρο Αντωνίου

O μεγάλος Έλληνας αρχιμουσικός και Ακαδημαϊκός

Θέοδωρος Αντωνίου έφυγε από την ζωή στις 26 Δε-

κεμβρίου. Είχε διατελέσει καθηγητής στο Πανεπιστή-

μιο της Βοστώνης και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο

του Στάνφορντ, της Ούτα, και στην Ακαδημία Μουσι-

κής της Φιλαδέλφειας. 

Στον αρχιμουσικό μας είχαν χορηγηθεί τα περισσό-

τερα μεγάλα διεθνή βραβεία σύνθεσης και στην Ευ-

ρώπη και στην Αμερική. Είχε διευθύνει πολλές

γνωστές Ευρωπαϊκές ορχήστρες, αλλά το όνομα του

θα μείνει πάντα συνδεδεμένο με το μουσικό φεστιβάλ

του Τάνγλκγουντ στο Λένοξ της Μασσαχουσέττης,

όπου διετέλεσε καλλιτεχνικός υποδιευθυντής για

πάνω από δέκα χρόνια. Η μουσική του παίζεται στους

περισσότερους σταθμούς κλασσικής μουσικής ανά

τον κόσμο, συχνά, και παραμένει περισσότερο ανα-

γνωρίσιμη εκτός Ελλάδος σε σχέση με εντός, παρά

του ότι έχει ένα καθαρά Ελληνικό στίγμα.

Στην αρχή της καριέρας του, ο Θεόδωρος Αντωνίου

συνεργάστηκε με τον Άαρον Κόπελαντ, και υπήρξε

μαθητής του Λέοναρντ Μπέρνσταην, δηλαδή δύο κο-

ρυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα. Η μουσική του

μαέστρου μας είναι τελείως πρωτότυπη, συνδυάζει

στοιχεία ατοναλισμού και φολκορισμού και είναι ιδι-

αίτερα αναγνωρίσιμη και σαν τεχνοτροπία, αλλά και

από δεκάδες κινηματογραφικές ταινίες και θεατρικά

έργα.

Ο αρχιμουσικός ήταν ένας σεμνός και καταδεκτικός

δημιουργός που ενεθάρρυνε με πηγαίο ενθουσιασμό

νέους μουσικούς και συνθέτες σοβαρής μουσικής.

Δεκάδες στην Ελλάδα του οφείλουν τις καριέρες

τους. Ποτέ δεν μιλούσε για τον εαυτό του και δεν εκ-

θείαζε την μουσική του, αλλά πάντα αναφερόταν με

θαυμασμό στις επιτυχίες των μαθητών του και των

δασκάλων του, ένας εκ των οποίων ήταν ο Μάνος Χα-

τζιδάκις. 

Δεν αναζήτησε ποτέ την προβολή που τόσο του άρ-

μοζε και έφυγε από την ζωή όσο μαζεμένα και περή-

φανα όσο είχε ζήσει. Μακάρι το ελληνικό ραδιόφωνο

να αναγνωρίσει κάποτε τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη

και να κάνει πιο γνωστή την μουσική του, που δείχνει

πού μπορεί να φτάσει η Ελλάδα της εξωστρέφειας

και όχι του ανατολίτικου μιμητισμού.

Καλό κατευόδιο μεγάλε και σεμνέ Έλληνα και συνά-

δελφε, σε ευχαριστούμε για τις χαρές που μας έδω-

σες με την μουσική σου, την ζεστασιά που μας

γέμιζες με το χαμόγελο σου, και το παράδειγμα που

μας έδωσες με την ζωή και το έργο σου.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018

Κώστας Συνολάκης

Ακαδημαϊκός

Academy of Athens

Έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας αρχιμουσικός Θεόδωρος Αντωνίου

Aνοιχτή Επιστολή 
προς τους δημότες 
του Δήμου 3Β
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Ο ελληνικός πολιτισμός, δέχτηκε ισοπέδωση από τη

βάρβαρη ρωμαϊκή λαίλαπα, αλλά συνέχισε να υπάρχει

καθ’ όσον είναι αθάνατος!!!

Οι Έλληνες δεν έδιναν μεγάλη σημασία στην αρχή του

νέου χρόνου, αλλά  στους μήνες και ιδίως στην αρχή

του κάθε μήνα την οποία ονόμαζαν «Νουμηνία»!!

Για τους Έλληνες ο χρόνος ήταν ο λεγόμενος «Κρό-

νος» ο οποίος είχε για σύζυγό του την Ρέα, η οποία

ήταν η συνεχής ροή του Κρόνου-Χρόνου!! 

Κατά την κωδικοποιημένη ελληνική Μυθολογία ο Κρό-

νος έτρωγε τα παιδιά του!!! Και φυσικά τα έτρωγε και

τα τρώει, γιατί τα παιδιά του είναι τα μικρότερα τμή-

ματα του Χρόνου τα οποία  φεύγουν ανεπιστρεπτί και

είναι σαν να τα καταπίνει ο χρόνος με την ατέρμονα

ροή του!!

Λαοί αμαθείς, όταν τα άκουγαν αυτά από τους Έλλη-

νες, νόμιζαν ότι όντως ο Κρόνος-Χρόνος ήταν ο μεγά-

λος Θεός και καθώς μόνο οι Έλληνες ήταν οι μόνοι

μονοθεϊστές και αυτό το βλέπουμε από όσα είναι

γραμμένα στους Δελφούς και όσα έχουν γράψει και

διδάξει οι μεγάλοι Έλληνες σοφοί και φιλόσοφοι, για

να αποφύγουμε τις διάφορες παρεξηγήσεις,  ενώ οι

Μεσοποτάμιοι λαοί εκτός των Σουμερίων που ήταν ελ-

ληνικής καταγωγής, ήταν όλοι ειδωλολάτρες και αρέ-

σκονταν στις ανθρωποθυσίες και συνήθως το

πρωτότοκο αγόρι τους το θυσίαζαν στον αιμοδιψή Θεό

τους,  που οι περισσότεροι τον ταύτιζαν με τον Κρόνο,

αλλά τον αποκαλούσαν με δικά τους ονόματα. Ένα

από τα ονόματα ήταν  το Σαββαώθ,  στον οποίον είχαν

αφιερώσει μία ημέρα προς τιμήν του, το λεγόμενο

Σάββατο, το οποίο οι Έλληνες αφιέρωναν στο Κρόνο-

Χρόνο με το όνομα Κρονία!! 

Οι Έλληνες είχαν χωρίσει τον χρόνο σε υποδιαιρέσεις

για να μπορούν να σηματοδοτούν τις εργασίες τους,

στις οργανωμένες κοινωνίες τους, που είχαν ιδρύσει

στις πόλεις – κράτη, και  είχαν τα δικά τους ονόματα

σε κάθε καθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο όρι-

ζαν από τις φάσεις της Σελήνης, η οποία λεγόταν και

Μήνη και γι’ αυτό το χρονικό διάστημα ονομάστηκε

«μήνας» και είχε καθορισμένες ημέρες, όσες ήταν και

οι ημέρες του γυναικείου κύκλου,  ενώ  το ιερόν γυ-

ναικείο υγρό λεγόταν «έμμηνος ρύσης», και χωρίς

αυτό  δεν θα υπήρχε γονιμότητα και επομένως ανθρώ-

πινη  ζωή στο πλανήτη!!!

Φυσικά όλα τα ιερά και θεϊκά αυτά φαινόμενα άρχισαν

να αντιμετωπίζονται σαν δεισιδαιμονίες, με άθλιες ει-

δωλολατρικές και παγανιστικές ενέργειες, από τους

μη έχοντας ελληνική καταγωγή, παιδεία, γνώση και

πολιτισμό!!!

Όταν όμως οι Έλληνες έχασαν την ανεξαρτησία τους

και υποδουλώθηκαν στους αδαείς και αιμοσταγείς κα-

τακτητές τους, κατηγορήθηκαν με αντιστροφή των

όρων σαν να ήταν οι Έλληνες ειδωλολάτρες και πα-

γανιστές και ακόμα επικρατεί εν μέρει η εσφαλμένη

αυτή αντίληψη!!!

Οι Έλληνες είχαν χωρίσει το έτος σε δώδεκα μήνες,

που είχαν εναλλάξ 29 και  30 ημέρες και οι μεν πρώτοι

ονομάζονταν  κοίλοι, ενώ οι δεύτεροι πλήρεις!!

Τα όρια των μηνών σηματοδοτούνταν από την εμφά-

νιση δύο νέων  φεγγαριών, οπότε το έτος είχε 354

ημέρες και με διάφορους τρόπους προσπαθούσαν να

το εξισορροπήσουν σε 365 ημέρες!!

Τα ονόματα των περισσοτέρων μηνών  είχαν ονομα-

σίες εορτών που τελούνταν κατά τους μήνες αυτούς,

π.χ. ο Ιανουάριος λεγόταν Γαμηλιώνας, γιατί τότε εορ-

τάζονταν οι ιεροί γάμοι  του Δία και της Ήρας, τα λε-

γόμενα Θεογάμια, όπου τότε γίνονταν και οι

περισσότεροι γάμοι για να είναι καλοστεργιωμένοι!!

Οι εορτές που γίνονταν κατά την διάρκεια των μηνών

συνήθως σχετίζονταν με τις αγροτικές δουλειές με τις

οποίες ασχολούνταν οι άνθρωποι για να εξοικονομούν

τα απαραίτητα για την διαβίωσή τους, ενώ η αρχή του

χρόνου συνέπιπτε μετά τον νεκρό μήνα του Αυγού-

στου, που η Γη παρομοιαζόταν με μια εγκυμονούσα

γυναίκα, και από τον Σεπτέμβριο θα άρχιζε η Γη  να

καλλιεργείται  για να παράγει προϊόντα!!!

Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, κατά την Βυζαν-

τινή περίοδο, είχε μιμηθεί τους Έλληνες και γιόρταζε

την πρώτη του χρόνου, πρώτη του Σεπτέμβρη και

μέχρι σήμερα στα Μοναστήρια αλλά και στις εκκλη-

σίες κάνουν αναφορά για την αρχή του χρόνου την 1η

Σεπτεμβρίου δίνοντας ευχές!! 

Οι Ρωμαίοι στην αρχή της διακυβέρνησής τους, γιόρ-

ταζαν την αρχή του χρόνου την 1η Μαρτίου!!!

Το 46 π.Χ. αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Ιούλιος

Καίσαρας, ο οποίος θέλησε να γιορτάζεται στη Ρώμη

και σε όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας του η 1η

Ιανουαρίου σαν αρχή του χρόνου· από τότε καθιερώ-

θηκε η εορτή της Πρωτοχρονιάς, την 1η Ιαουναρίου!!!

Μια μικρή εξαίρεση της εορτής της Πρωτοχρονιάς είχε

γίνει από τον Κάρολο το Μέγα το 800 μ.Χ. και εορτα-

ζόταν στη περιοχή του η Πρωτοχρονιά την ημέρα των

Χριστουγέννων δηλαδή 25 Δεκεμβρίου, επειδή τότε

είχε ενθρονιστεί!!

Οι ονομασίες των μηνών άλλαξαν από τους Ρωμαίους

αυτοκράτορες και η ονομασία του Ιανουαρίου προερ-

χόταν από το όνομα του πρώτου βασιλιά των Ρωμαίων

του Έλληνα Ιανού, που το όνομά του σήμαινε  Ίωνας

και τον παρίσταναν με δύο πρόσωπα το ένα να κοιτάει

προς τα πίσω, το παρελθόν και το άλλο μπροστά και

να ατενίζει το μέλλον!!

Ο Ιούλιος Καίσαρας ανέθεσε στον μεγάλο αστρονόμο

της εποχής του τον Σωσιγένη που ήταν από την Αλε-

ξάνδρεια, να προσαρμόσει την διάρκεια της περιστρο-

φής  της Γης γύρω από τον Ήλιο!!

Η σειρά των μηνών, όπως είναι σήμερα, με την διάρ-

κεια των ημερών τους και τις ονομασίες τους ήταν επί-

σης έργο του Ιούλιου Καίσαρα!

Κατά τον Μεσαίωνα η αρχή του χρόνου γιορταζόταν

άλλοτε τα Χριστούγεννα και άλλοτε του Ευαγγελι-

σμού, μέχρι που ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ  το 1582 όρισε

για αρχή του χρόνου την 1η Ιανουαρίου, όπως ο Ιού-

λιος Καίσαρας. Και το ημερολόγιο που δημιούργησε

ονομάστηκε Γρηγοριανό ημερολόγιο, επικράτησε δε

σε πολλές χώρες όπως και στην Ελλάδα  που καθιε-

ρώθηκε από το 1923!!

Σήμερα επίσημα σε όλα τα κράτη γιορτάζεται σαν

πρώτη του χρόνου η 1η Ιανουαρίου με εορταστικές εκ-

δηλώσεις, και διαφορετικά έθιμα από κράτος σε κρά-

τος, αλλά πολλές χώρες έχουν και την δική τους αρχή

του χρόνου και την γιορτάζουν μόνοι τους!!!

Ας  ευχηθούμε ο καινούργιος χρόνος να φέρει φώτιση

στους ανά τον κόσμο κυβερνώντες, ώστε να σταματή-

σουν οι πόλεμοι και να μειωθεί η φτώχια, η πείνα και

γενικά η δυστυχία των εκατομμυρίων ανθρώπων πάνω

στο πλανήτη μας!!!

Σας εύχομαι Ευετηρία! 
(= εὖ + ἔτος, Καλή Χρονιά)

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ιούλιος Καίσαρας και πρωτοχρονιά!!!

Βρώμικος εκλογοπόλεμος...

Με ανορθόδοξο και βρώμικο πόλεμο ξεκινάει η προ-

εκλογική περίοδος των δημοτικών εκλογών στο Δήμο

3Β. Το ανορθόδοξο και περίεργο είναι ότι, συμβαίνει

να έχει ξεκινήσει βρώμικος πόλεμος, χωρίς να υπάρ-

χει μια πλειάδα υποψηφίων. Τουναντίον, προς το

παρόν, μόνο η παράταξη του δημάρχου Γρηγόρη

Κωνσταντέλλου έχει δηλώσει επισήμως την κάθοδό

στις προσεχείς εκλογές.

Με απόρρητα στοιχεία που δεν κυκλοφορούν στην

...πιάτσα γέμισε το Δήμο 3Β, ανύπαρκτο για την πε-

ριοχή έντυπο, που εμφανίζεται σαν κομήτης, παρα-

μονές των εκλογών... 

Και τίθεται το ερώτημα: ποιος φοβάται τη Μαρία

Σίνα; Εχει τόση δύναμη για να τη βγάζουν στη ...σέν-

τρα, πριν ακόμη δηλώσει επίσημα ότι θα είναι υποψή-

φια στις προσεχείς εκλογές; Και πριν αποφανθεί η

δικαιοσύνη;;;

Νέα δημοτική κίνηση στα 3Β!

Διαφαίνεται, τις τελευταίες ημέρες, πολύ έντονη κι-

νητικότητα από ενεργούς πολίτες των 3Β, αλλά και

επιχειρηματίες, ότι ετοιμάζεται σημαντική Δημοτική

Κίνηση που θα διεκδικήσει το Δήμο.

Τα ονόματα που πλαισιώνουν τον ενδιαφερόμενο

είναι πολλά  και “βαρειά”...

Προέρχεται βέβαια από τα σπλάχνα των 3Β, και

ακούμε ότι πολύ σύντομα θα κάνει επίσημα την πα-

ρουσία του.

Αντε, γιατί ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, πιστεύουμε,

ότι δεν θα ήθελε ποτέ να κατέβει μοναδικός υποψή-

φιος στο Δήμο!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα σοφίας...

100.000 ευρώ δικά σου, 

αν αντέξεις ένα χρόνο

χωρίς “έξυπνη συσκευή”!

Η εταιρία εμφιαλωμένου νερού (ενισχυμένου με βι-

ταμίνες) Vitaminwater, ξεκίνησε πρόσφατα ένα δια-

γωνισμό που προκαλεί στους συμμετέχοντες να

εγκαταλείψουν τα smartphones και τα tablets τους

για έναν ολόκληρο χρόνο. Δίνει δε 100.000$ σε

όποιον επιλεγεί στο διαγωνισμό αν δεν χρησιμοποι-

ήσει smartphone για ένα ολόκληρο χρόνο.

Αν νομίζετε ότι ανήκετε στην κατηγορία, που δεν

είστε κολλημένοι από τα “έξυπνα” τηλέφωνα, “έξυ-

πνους υπολογιστές”, δεν έχετε παρά να δοκιμάσετε

την τύχη σας.

Για να μπείτε στο διαγωνισμό, πρέπει να μοιραστείτε

μια φωτογραφία στο Twitter ή το Instagram, δείχνον-

τας «τι θα κάνατε αντί για σκρολάρισμα» με τα hash-
tags #nophoneforayear και #contest έως τις 8
Ιανουαρίου,  λέει η Vitaminwater στην ιστοσελίδα

της. 

Μια ομάδα κριτών θα καθορίσει ποια υποβολή είναι η

πιο αστεία, πιο πρωτότυπη κ.λπ., και ο νικητής θα

κληθεί να περάσει ένα ολόκληρο έτος χωρίς smart-

phone. Αν τα καταφέρει και μπορεί να το αποδείξει –

η Vitaminwater λέει ότι θα χρησιμοποιηθεί ένας ανι-

χνευτής ψεύδους – θα πάρει 100.000$.

Στο διαγωνιζόμενο θα δοθεί ένα κινητό τηλέφωνο τε-

χνολογίας του 1996 που θα χρησιμοποιεί όλο το

χρόνο για κλήσεις και μηνύματα. 

Οι φορητοί υπολογιστές και οι έξυπνες οικιακές συ-

σκευές είναι αποδεκτές για χρήση στο διάστημα του

διαγωνισμού. Αν ο διαγωνιζόμενος εγκαταλείψει την

προσπάθεια, αφού έχουν παρέλθει έξι μήνες δικαιού-

ται να λάβει 10.000$.

https://www.vitaminwater.com

"Μωμόγεροι": Ένα έθιμο με ρίζες στην αρχαία

Ελλάδα, που εξελίσσεται στην Κοζάνη
Οι «Μαμώεροι» ή «Μομώγεροι» είναι ένα έθιμο βγαλ-

μένο μέσα από την ποντιακή παράδοση και διαδραματί-

ζεται κατά τη διάρκεια του δωδεκαημέρου, δηλαδή από

τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων έως τα Φώτα. Το

έθιμο των «Μαμώερων» ή «Μομώγερων» προέρχεται

από την περίοδο της τουρκοκρατίας όταν μεταμφιεσμέ-

νοι αντάρτες κατέβαιναν στα χωριά με σκοπό τη συλ-

λογή και διάχυση πληροφοριών. Η κορύφωση ήταν ο

τελετουργικός χορός των Μομώγερων, η αλληγορία

του οποίου ανύψωνε το ηθικό των συμπατριωτών τους

αλλά και τους προετοίμαζε για τον ξεσηκωμό χωρίς να

το αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι, που επίσης συμμετείχαν

στα δρώμενα χωρίς να καταλαβαίνουν τι γινόταν.

Τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, κάθε χρόνο η

Κοζάνη, ζωντανεύει  το έθιμο των Μωμόγερων. Ένα

από τα πιο γνωστά δρώμενα του εορταστικού δωδεκαη-

μέρου το οποίο ολοκληρώνεται αφού τα Μωμογέρια πε-

ράσουν από όλα τα σπίτια. Πραγματοποιείται σε οκτώ

δημοτικά διαμερίσματα της Κοζάνης. Συνοδεία της πον-

τιακής λύρας οι Μωμόγεροι γυρίζουν όλες τις γειτονιές

του χωριού, χορεύουν και τραγουδούν σε κάθε σπίτι με

ευχές για τη νέα χρονιά.

Σήμερα τους Μωμόγερους αποτελούν χορευτικοί θία-

σοι που πλαισιώνονται από νεαρούς ντυμένους με πα-

ραδοσιακές φορεσιές. Υπάρχει πάντα ο επικεφαλής, ο

οποίος δίνει τα παραγγέλματα και ανταποκρίνεται η

ομάδα.

Ένα από τα δρώμενα είναι “Το κλέψιμο της νύφης”,που

όπως λένε συγγραφείς ενδοσκοπώντας στα έθιμα ότι

συμβολίζει την αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλού-

τωνα.  

To έθιμο των Μωμόγερων έχει ενταχθεί (το 2016) στον

Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής

Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας (UNESCO).

Eπιχορηγούμενες 

ευρυζωνικές συνδέσεις 

σε νέους φοιτητές

Με πόρους από το αποθεματικό ταμείο της Εθνικής

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

(ΕΕΤΤ) συνολικού ύψους (προϋπολογισμός) 6,062

εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί δράση για επιχορη-

γούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους πρωτοε-

τείς φοιτητές 2018-19 σε όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ

και ΑΕΙ της χώρας.

Οι δικαιούχοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να απο-

κτήσουν ή να διατηρήσουν ευρυζωνική σύνδεση στα-

θερή ή κινητή για δώδεκα μήνες κατ’ ελάχιστον 10GB.

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη

μέθοδο Voucher (κουπόνι). Η μέγιστη επιχορήγηση

ανέρχεται στα 10 ευρώ ανά μήνα. Η συνολική αξία

του κουπονιού θα καλύπτει κατά μέγιστο το 100%

του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής ευρυ-

ζωνικής σύνδεσης των δικαιούχων.

Φορέας Πρότασης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοι-

νωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφια-

κής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και

φορέας Υλοποίησης της Δράσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευ-

νας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Έρευνας και Θρησκευμάτων.

https://www.eury-where.gr
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
ΒΡΑΒΕΥΣΑΝ ΤΗ 

ΒΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ*

Την 13η Δεκεμβρίου 2018 ο Πρόεδρος της Λέσχης Αρχιπλοι-

άρχων, κ. Μαρίνος Τσάμης και το Δ.Σ. Πειραιά βράβευσαν την

κα. Βούλα Λαμπροπούλου, Ομότιμο Καθηγήτρια Πανεπιστη-

μίου Αθηνών για όλο το πλούσιο και πολυσχιδές έργο της,

αλλά ιδιαιτέρως για τα άρθρα της στο περιοδικό μας τον

“ΕΞΑΝΤΑ”, που ανέβασε το επίπεδο των περιεχομένων του. 

Η κα. Λαμπροπούλου με το πλουσιότατο βιογραφικό της είναι

η πρώτη, και ίσως η μόνη Ελληνίδα, που έλαβε το δίπλωμα

Women Studies από τις U.S.A. Έλαβε 12 υποτροφίες απο 9

χώρες με τις σπουδαιότερες την Fulbright και Jean Monnet της

Ε.Ε. Εκπόνησε τρία διδακτορικά και έγραψε 35 βιβλία και ένα

περιοδικό την “ΥΠΑΤΙΑ”. Έχει λάβει πολλές διακρίσεις και

πολλά βραβεία. Το έτος 2014 σαράντα πέντες (45) Χορευτικά

Σωματεία την βράβευσαν στην Ανατολική Αττική για τα τρία

βιβλία της με θέμα τον χορό.

Αφιέρωσε πολλά χρόνια της ζωής της για την εκμάθηση του

GRICO και του GRECANICO, Ελληνικών ιδιωμάτων και υπερη-

φανεύεται ότι φοίτησε στο σεμινάριο του John Chatwits για τη

Γραμμική Γραφή Β' στο Λονδίνο.

Σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα έλαβε από το χέρι μου το τιμητικό

βραβείο μετά την εκφώνηση μικρού μέρους του βιογραφικού της.

Θερμά συγχαρητήρια, ακούραστη Βούλα, που γράφεις θαυμά-

σια άρθρα και σε ευχαριστούμε.

Δήμος Δημόπουλος

Αρχιπλοίαρχος 

* σημείωση: Η Βούλα Λαμπροπούλου είναι πέραν όλων των άλλων

ενεργός πολίτης και κάτοικος της Βούλας Αττικής.

Αρχές Τακτικής και 

πανωλεθρία του Αλέξη;

Αναρωτήθηκα, τι γυρεύει ο Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη, με

ομιλία για την Μακεδονία; Μια τόσο καλή και πετυχημένη

συμφωνία γιατί χρειάζεται πρόσθετη προβολή και υποστή-

ριξη;

Γιατί ο ίδιος ο Τσίπρας;

Ο μέχρι χθες, πολλά υποσχόμενος Μπουτάρης, που είναι;

Στην πολλά προσβλέποντες Ντονοπούλου, δεν έφτανε; Οι

κομματικοί βουλευτές της Μακεδονίας, δεν επαρκούσαν,

δεν τους εύρισκαν ή δεν τολμούσαν; Οι αστράτευτοι-στρα-

τευμένοι διανοούμενοι, πολιτευτές και κρατικοδίαιτοι δη-

μοσιογράφοι και αναλυτάδες δεν μπορούσαν ή δεν τα

κατάφερναν;

Και γιατί ο Τσίπρας χρειάζεται έναν αστυνομικά αποστει-

ρωμένο χώρο για να μιλήσει; (σαν τον γυάλινο κλωβό του

Πάπα).

Γιατί σε έναν χώρο 1.500 ατόμων; Για την Μακεδονία ο κό-

σμος μαζεύεται...., θέλει να ακούσει…

Γιατί ο ίδιος ο Τσίπρας;…

Τα εγχειρίδια τακτικής

Ανέτρεξα στα εγχειρίδια τακτικής. Στο κεφάλαιο: «πως

επεμβαίνει ο Διοικητής», όταν κλονίζεται σε κάποιο σημείο

το «μέτωπο» και διάβασα**:

Με διάθεση πρόσθετων πυρών (πυροβολικού και αεροπο-

ρίας).

Με διάθεση πρόσθετων μέσων (οπλικών συστημάτων).

Με διάθεση πρόσθετων δυνάμεων (ενισχύσεων).

Με μείωση του τομέως ενεργείας.

Με τις εφεδρείες. (να αναλάβουν νέες δυνάμεις)

Και τελευταίο, με την προσωπική παρουσία του Διοικητού.

Όταν ο αγώνας χάνεται, οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι,  δεν μπο-

ρούν … δεν εξαρκούν…

Το τελευταίο… έσχατο μέτρο όταν κλονίζεται το μέ-

τωπο..., χάνεται η μάχη…, χάνονται τα πάντα…

Ιστορικό παράδειγμα:

Στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο, το 1913, πάλι για την Μακεδο-

νία, για την Ελλάδα, έγινε η φονικότατη μάχη «Κιλκίς-Λα-

χανά», για κατάληψη της ομωνύμου οχυρωμένης

τοποθεσίας που κατείχαν οι Βούλγαροι και την απελευθέ-

ρωση της πόλεως του Κιλκίς.

Αγώνας αδυσώπητος. Μάχη φονικοτάτη. Οι στρατιώτες

μαχητές αποφασισμένοι. «’Η αυτοί, ή εμείς». Τα πυρά του

εχθρού θεριστικά. Πρέπει να κρατηθεί η επιθετικότητα των

Ελληνικών τμημάτων. Δεν πρέπει ο εχθρός να απορροφή-

σει, να καταβάλλει την επιθετική ορμή τους.

Σ’ αυτή την μάχη σκοτώθηκαν 9 ηρωικοί Διοικητές Συν-

ταγμάτων***, που στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν

την επιθετική ορμή των τμημάτων, έπεσαν στην πρώτη

γραμμή μαζί με τους πρώτους ακροβολιστές – μαχητές

στρατιώτες. Απτό παράδειγμα ηγεσίας.

Αυτοί με την προσωπική τους παρουσία έκριναν την έκ-

βαση του αγώνα. Έπεσαν, αλλά νίκησαν και οι ανδριάντες

τους κοσμούν τον λόφο των Ηρώων έξω από το Κιλκίς. 9

Διοικητές Συνταγμάτων.

Η προσωπική παρουσία… Συνήθως σκοτώνεσαι άσχετα από

την έκβαση της μάχης… Κάποιος ανδριάντας, πορτραίτο ή

έστω αναμνηστικό, έεεε… δεν μπορεί θα υπάρξει…

Αυτά λεν τα εγχειρίδια, αυτά λέει η Ιστορία.

Σε έναν απέλπιδα αγώνα, λέγεται: «δια παντός διαθεσίμου
μέσου».
Σε έναν αγώνα οπισθοχώρησης, ονομάζεται: «Μάχη οπι-
σθοφυλακών». Τελευταίες βολές πριν την άτακτο φυγή και

τη  πανωλεθρία…

Εγχειρίδια είναι αυτά… θεωρεία και πράξη…

Άτιμα Εγχειρίδια….

Ο Λόφος του Κιλκίς της Μακεδονίας …χωράει και άλλους

ανδριάντες…

Κάποιοι έπεσαν για τη Μακεδονία…

Κάποιοι θα «πέσουν» εξαιτίας της Μακεδονίας.

**Τα αναγραφόμενα στα τεχνικά Εγχειρίδια αποδίδονται

εκλαϊκευμένα και απλοποιητικά για ευχερέστερη κατα-

νόηση από το ευρύτερο κοινό

***Στη διάταξη μάχης στη α΄γραμμή βρίσκονται Ομαδάρ-
χες, πιο πίσω οι Διμοιρίτες, ακόμα πιο πίσω οι Διοικητές
λόχων, ακολούθως πολύ πιο πίσω, οι Διοικητές Ταγμάτων
και σε απόσταση περίπου 1500 μ. από τη α΄γραμμή οι Διοι-
κητές Συνταγμάτων. Στη συγκεκριμένη μάχη οι Διοικητές
Συνταγμάτων βρέθηκαν δίπλα στους Ομαδάρχες.

Άρθρο γνώμης του 

Ευάγγ. Αθανασιάδη  Συνταγματάρχη ε.α.

Η Δύναμη Πολιτών Μαραθώνα, δη-

μοτική παράταξη με 12χρονη πα-

ρουσία στα Δημοτικά Συμβούλια

της περιοχής μας συνεχίζει να διεκ-

δικεί την προτίμηση των συμπολι-

τών μας, σταθερά προσανατολι-

σμένη στις αρχές της  ανάπτυξης,

σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοί-

κων και σεβασμό στο περιβάλλον

και στην ιστορία της περιοχής.

Η Δύναμη Πολιτών Μαραθώνα με

την μακρόχρονη αγωνιστική εμπει-

ρία της, τους καταξιωμένους δημο-

τικούς και τοπικούς συμβούλους

της και την οργανωμένη λειτουργία

της με τακτικές ανοικτές ολομέ-

λειες και εβδομαδιαίες συνεδριά-

σεις του εκλεγμένου συντονιστικού

είναι έτοιμη για τις επερχόμενες

δημοτικές εκλογές.

Παραμένει σταθερή μας επιδίωξη η

σύγκλιση των τοπικών δημοκρατι-

κών και προοδευτικών δυνάμεων,

ώστε να υπερβούμε την κακή πολι-

τική παράδοση που μας κληροδότη-

σαν κακές δημοτικές αρχές και

έχουν καθηλώσει αναπτυξιακά και

οικονομικά το Δήμο μας.

Επιδιώκουμε σταθερά και αταλάν-

τευτα τη συμπόρευση σε έναν

κοινό αγώνα ενώνοντας τις δυνά-

μεις μας για ένα καλύτερο αύριο

για τον τόπο μας, χωρίς προσωπι-

κές φιλοδοξίες και στρατηγικές.

Είναι ηθική μας υποχρέωση προς

τους πολίτες του Δήμου μας να

προτάξουμε τη Δημοκρατία και τη

συλλογικότητα, έπειτα από τις κα-

ταστροφικές διοικήσεις Δημάρχων

που μόνο χρέη και στάχτες άφησαν

στον τόπο μας. Που, όχι μόνο δεν

έλυσαν κανένα από τα χρονίζοντα

τοπικά προβλήματα, αλλά αδιαφό-

ρησαν επιδεικτικά στις σύγχρονες

ανάγκες των κατοίκων, στα αυτο-

νόητα της καθημερινότητας και

στις ευκαιρίες για βιώσιμη ανά-

πτυξη.

Η Δύναμη Πολιτών Μαραθώνα –

όντας έτοιμη για αυτόνομη κάθοδο

στις επόμενες δημοτικές εκλογές –

επιμένουμε στην πρόσκλησή μας

για συνάντηση όλων των δυνάμεων

που συμμεριζόμαστε αυτές τις

αρχές και έχουμε κοινά οράματα

για τον τόπο. Αυτή η πρόσκληση –

πρόκληση μπορεί να δώσει στους

κατοίκους και πολίτες του Μαρα-

θώνα, για πρώτη φορά, τη δύναμη

να συνεργαστούν με αποτελεσμα-

τικότητα, προς το κοινό συμφέρον.

Όσοι επιμένουν να παραπληροφο-

ρούν, να παίζουν μικροπολιτικά παι-

χνίδια και να δίνουν συγχωρο-

χάρτια σ’ αυτούς που έχουν φέρει

τον ιστορικό Δήμο Μαραθώνα ου-

ραγό των εξελίξεων και έρμαιο

κομματικών και τοπικών συμφερόν-

των, θα μας βρίσκουν διαρκώς απέ-

ναντί τους. Και η ευθύνη, εάν ο

τόπος μας χάσει μια ακόμα ευκαι-

ρία, θα συνεχίσει να τους βαρύνει

εξ ολοκλήρου και χωρίς δικαιολο-

γίες αυτή τη φορά.

Ο επικεφαλής της

Δύναμης Πολιτών Μαραθώνα

Βασίλης Δελαγραμμάτικας

Ανοιχτή πρόσκληση της “Δύναμης Πολιτών Μαραθώνα”  

για τις επερχόμενες εκλογές
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«Διαβολήν μίσει»
(Γνώμαι των επτά σοφών. Περιάνδρου του Σοφού, του Κυψέλου, 668-

584, τυράννου της Κορίνθου και Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ., “ΑΝΘΟ-

ΛΟΓΙΟΝ”, βιβλίο Γ΄', 1, 173, 21).

«Θείῳ δή καί κοσμίῳ ὅ γε φιλόσοφος ὁμιλῶν κόσμιός τε
και θεῖος εἰς τό δυνατόν ἀνθρώπῳ γίγνεται· διαβολή
δ᾽ἐν πᾶσι πολλή».

(Πλάτων, 427-347, “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, 500d)

(= Άρα ο φιλόσοφος συναναστρεφόμενος με το θεϊκό και

το κόσμιο θα καταστεί κι αυτός κόσμιος και θεϊκός τόσο,

όσο αυτό είναι δυνατό σε άνθρωπο· η κατασυκοφάντηση

όμως είναι πολλή και παντού).

«Κακουργότερον οὐδέν διαβολῆς ἔστι πω· λάθρᾳ γάρ
ἀπατήσασα τόν πεπεισμένον μίσος ἀναπλάττει πρός τόν
οὐδέν αἴτιον».
(Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ., “ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ”, “περί διαβολής”, βιβλίο

Γ΄', 42, 2, 2 και Κλεάνθης, Fragment 10, 1)

(= Τίποτε δεν γεννήθηκε ακόμα πιο εγκληματικό από τη

διαβολή· αυτή κρυφά/μουλωχτά εξαπατά εκείνον που έχει

πεισθεί και μεταστρέφει το μίσος του προς τον αναίτιο).

ΣΧΟΛΙΟ: Το παραπάνω απόσπασμα ανήκει στον Κλεάνθη

Φανίου τον Άσσιο, από την Άσσο της Τρωάδας, 330 - 230,

στωικό φιλόσοφο, μαθητή και διάδοχο του Ζήνωνα, δεύτε-

ρον κατά σειρά δάσκαλο της Αρχαίας Στοάς.

«Εὐλαβοῦ τάς διαβολάς, κἄν ψευδεῖς ὦσιν· οἱ γάρ πολλοί
τήν μέν ἀλήθειαν ἀγνοοῦσιν, πρός δέ τήν δόξαν ἀποβλέ-
πουσιν».

(Ισοκράτης, 436-338, “Προς Δημόνικον”, § 17,2)

(= Να φοβάσαι τις συκοφαντίες/κακόβουλες κατηγορίες,

ακόμα κι αν είναι  εντελώς ψεύτικες· γιατί ο πολύς κόσμος

συνήθως δεν ξέρει την αλήθεια και κρίνει/βγάζει συμπερά-

σματα μόνο από τα φαινόμενα).

«Διαβολάς οὐ σῶφρον οὔτε λέγειν πρός ἀλλήλους οὔτε
ἀκούοντας ἀποδέχεσθαι».
(Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ., “ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ”, “περί διαβολής”, βιβλίο

Γ΄, 42, 9, 2 και Θουκυδίδης, 460-399/395, βιβλίο Στ’, § 41)

(= Ψεύτικες κατηγορίες δεν είναι φρόνιμο ούτε να λέει ο

ένας για τον άλλον, ούτε όταν τις ακούει να τις πιστεύει).

ΠΩΣ Ο ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕ ΚΑΙ ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ
Ο Λουκιανός από τα Σαμόσατα της Κομμαγηνής (Βόρεια

Συρία) 120-180, ο περιώνυμος ρήτορας, φιλόσοφος και σατι-

ρικός  συγγραφέας αφιέρωσε ένα δοκίμιό του στην Συκοφαν-

τία με τίτλο «Περί τοῦ μή ραδίως πιστεύειν τῇ διαβολῇ».

Συνθέτοντας το 1494 τον πίνακά του “De Calumnia” (περί

Διαβολής) ο Σάντρο Μποτιτσέλι, 1445-1510, Φλωρεντινός

ζωγράφος από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της Αναγέν-

νησης, ακολούθησε πιστά το κείμενο - δοκίμιο για την Συκο-

φαντία, του Λουκιανού.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΥΚΙΑΝΕΙΟ ΕΡΓΟ 

“ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΡΑΔΙΩΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ ΤΗ ΔΙΑΒΟΛΗ”

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΕΛΛΗ

Ο Απελλής ο Εφέσιος, Ζωγράφος του 4ου αιώνα π.Χ., διετέ-

λεσε επίσημος ζωγράφος στη Μακεδονική αυλή επί Φιλίππου

και Μ. Αλεξάνδρου. Συκοφαντήθηκε από τον ομότεχνό του Αν-

τίφιλο, ότι συμμετείχε στη συνωμοσία του υπάρχου Θεοδότα

στην Τύρο, αν και ο Απελλής δεν είχε επισκεφθεί ποτέ την

Τύρο. Ο Πτολεμαίος ο Λάγου, ο Σωτήρ, (367-283), χωρίς καν

να σκεφθεί ότι ο Αντίφιλος ήταν αντίτεχνος του Απελλή, ούτε

ότι ένας ζωγράφος δεν μπορεί να κάνει και πολλά για τέτοια

προδοσία και μάλιστα ένας ζωγράφος που είχε ευεργετηθεί

απ’ αυτόν, χωρίς ούτε καν να εξετάσει αν ο Απελλής πήγε

στην Τύρο, τον φυλάκισε. Ο Απελλής τελικά σώθηκε ύστερα

από παρέμβαση ισχυρών παραγόντων της εποχής του και εμ-

πνεύστηκε τη θαυμάσια σχετική σύνθεση/πίνακα του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΑΠΕΛΛΗ

ΚΕΦ.5: «ὁ δὲ ᾿Απελλῆς ὧν παρεκινδύνευσε µεµνηµένος
τοιᾷδέ τινι εἰκόνι ἠµύνατο τὴν διαβολήν. ἐν δεξιᾷ τις
ἀνὴρ κάθηται τὰ ὦτα παµµεγέθη ἔχων µικροῦ δεῖν
τοῖς τοῦ Μίδου προσεοικότα, τὴν χεῖρα προτείνων
πόῤῥωθεν ἔτι προσιούσῃ τῇ Διαβολῇ. Περὶ δὲ αὐτὸν
ἑστᾶσι δύο γυναῖκες, ῎Αγνοιά µοι δοκεῖ καὶ ῾Υπόλη-
ψις· ἑτέρωθεν δὲ προσέρχεται ἡ Διαβολή, γύναιον ἐς
ὑπερβολὴν πάγκαλον, ὑπόθερµον δὲ καὶ παρακεκινη-
µένον, οἷον δὴ τὴν λύτταν καὶ τὴν ὀργὴν δεικνύουσα,
τῇ µὲν ἀριστερᾷ δᾷδα καιοµένην ἔχουσα, τῇ ἑτέρᾳ δὲ
νεανίαν τινὰ τῶν τριχῶν σύρουσα τὰς χεῖρας ὀρέ-
γοντα εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ µαρτυρόµενον τοὺς θεούς.
ἡγεῖται δὲ ἀνὴρ ὠχρὸς καὶ ἄµορφος, ὀξὺ δεδορκὼς καὶ
ἐοικὼς τοῖς ἐκ νόσου µακρᾶς κατεσκληκόσι. Τοῦτον
οὖν εἶναι τὸν Φθόνον ἄν τις εἰκάσειε. Καὶ µὴν καὶ
ἄλλαι τινὲς δύο παροµαρτοῦσι προτρέπουσαι καὶ πε-
ριστέλλουσαι καὶ κατακοσµοῦσαι τὴν Διαβολήν. ὡς δέ
µοι καὶ ταύτας ἐµήνυσεν ὁ περιηγητὴς τῆς εἰκόνος, ἡ
µέν τις ᾿Επιβουλὴ ἦν, ἡ δὲ ᾿Απάτη. Κατόπιν δὲ ἠκο-
λούθει πάνυ πενθικῶς τις ἐσκευασµένη, µελανείµων
καὶ κατεσπαραγµένη, Μετάνοια, οἶµαι, αὕτη ἐλέγετο·
ἐπεστρέφετο γοῦν εἰς τοὐπίσω δακρύουσα καὶ µετ᾿
αἰδοῦς πάνυ τὴν ᾿Αλήθειαν προσιοῦσαν ὑπέβλεπεν.
Οὕτως µὲν ᾿Απελλῆς τὸν ἑαυτοῦ κίνδυνον ἐπὶ τῆς
γραφῆς ἐµιµήσατο».
(= Ο Απελλής τότε, σε ανάμνηση των κινδύνων τους οποίους

διέτρεξε, ζωγράφισε μία εικόνα για να εκδικηθεί τη Διαβολή.

Δεξιά κάθεται ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλα αυτιά σχεδόν

όπως του Μίδα, ο οποίος απλώνει το χέρι του προς τη Δια-

βολή, που έρχεται προς αυτόν και ευρίσκεται ακόμα σε από-

σταση. Εκατέρωθεν αυτού στέκονται δύο γυναίκες, η Άγνοια,

υποθέτω, και η Υποψία· και από το άλλο μέρος έρχεται η Δια-

βολή, γυναίκα υπερβολικά ωραία, θυμωμένη όμως και ταραγ-

μένη, σαν να κατέχεται από λύσσα και οργή, και στο

αριστερό της χέρι κρατά φλεγόμενη δάδα, ενώ με το δεξί της

σέρνει από τα μαλλιά έναν νέο, ο οποίος υψώνει προς τον

ουρανό τα χέρια του και επικαλείται μάρτυρες τους θεούς.

Του συμπλέγματος αυτού προηγείται άνθρωπος χλωμός και

άσχημος, ο οποίος έχει το βλέμμα άγριο και μοιάζει προς

εκείνους που έχει εξαντλήσει μακρά ασθένεια. Μαντεύει λοι-

πόν κανείς ότι αυτός παριστάνει τον Φθόνο. Ακόμα συμπαρί-

στανται και άλλες δύο γυναίκες, οι οποίες ενθαρρύνουν και

περιποιούνται την Διαβολή και τακτοποιούν τα ενδύματά της.

Και σύμφωνα με την ερμηνεία την οποία μου έδωσε ο κριτι-

κός έργων τέχνης, απ’ αυτές η μία ήταν η Επιβουλή και η

άλλη η Απάτη.  Κατόπιν ακολουθούσε μια άλλη, της οποίας

τα ρούχα ήταν πολύ πένθιμα, φορούσε μαύρα και είχε τα μά-

γουλά της κατασπαραγμένα, αυτή νομίζω πως λεγόταν Με-

τάνοια· στρεφόταν λοιπόν προς τα πίσω δακρύζοντας και με

μεγάλη ντροπή και συστολή έβλεπε προς την Αλήθεια, η

οποία πλησίαζε. Έτσι ο Απελλής παράστησε με τη ζωγραφική

του τον κίνδυνο τον οποίον διέτρεξε).

Η ΑΓΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΚΩΝ
Κεφ.1: «Δεινόν γε ἡ ἄγνοια καὶ πολλῶν κακῶν ἀνθρώ-
ποις αἰτία, ὥσπερ ἀχλύν τινα καταχέουσα τῶν πραγ-
µάτων καὶ τὴν ἀλήθειαν ἀµαυροῦσα καὶ τὸν ἑκάστου
βίον ἐπηλυγάζουσα. ἐν σκότῳ γοῦν πλανωµένοις πάν-
τες ἐοίκαµεν, µᾶλλον δὲ τυφλοῖς ὅµοια πεπόνθαµεν, τῷ
µὲν προσπταίοντες ἀλόγως, τὸ δὲ ὑπερβαίνοντες, οὐδὲν
δέον, καὶ τὸ µὲν πλησίον καὶ παρὰ πόδας οὐχ ὁρῶντες,
τὸ δὲ πόῤῥω καὶ πάµπολυ διεστηκὸς ὡς ἐνοχλοῦν δε-
διότες· καὶ ὅλως ἐφ᾿ ἑκάστου τῶν πραττοµένων οὐ
διαλείποµεν τὰ πολλὰ ὀλισθαίνοντες».
(= Φοβερό βέβαια πράγμα είναι η άγνοια και γίνεται πρόξενος

πολλών κακών στους ανθρώπους, γιατί καλύπτει τα πράγ-

ματα ως μια ομίχλη και την αλήθεια αμαυρώνει και τη δια-

γωγή κάθε ανθρώπου επισκοτίζει. Επομένως όλοι μοιάζουμε

προς τους πλανωμένους στο σκοτάδι ή μάλλον παθαίνουμε

όμοια με τους τυφλούς· και άλλοτε σκοντάφτουμε στα αντι-

κείμενα χωρίς να μπορούμε να προσέχουμε, και άλλοτε

χωρίς ανάγκη τα υπερβαίνουμε· και ό,τι είναι κοντά και μπρο-

στά απ’ τα πόδια μας δεν το βλέπουμε ενώ αυτό που βρίσκε-

ται μακριά και απέχει πολύ το φοβόμαστε σαν να μας

ενοχλεί· και γενικά σε κάθε μας πράξη δεν κατορθώνουμε να

αποφεύγουμε τα σφάλματα και ως επί το πλείστον ολισθαί-

νουμε).

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ  - ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ

Κεφ.32: «ἀλλὰ τούτων ἁπάντων αἴτιον, ὅπερ ἐν ἀρχῇ
ἔφηµεν, ἡ ἄγνοια καὶ τὸ ἐν σκότῳ που εἶναι τὸν ἑκά-
στου τρόπον· ὡς εἴ γε θεῶν τις ἀποκαλύψειεν ἡµῶν
τοὺς βίους, οἴχοιτο ἂν φεύγουσα ἐς τὸ βάραθρον ἡ
διαβολὴ χώραν οὐκ ἔχουσα, ὡς ἂν πεφωτισµένων τῶν
πραγµάτων ὑπὸ τῆς ἀληθείας».
(= Αλλά, όπως είπαμε στην αρχή, αιτία όλων αυτών είναι η

άγνοια και το ότι εκάστου η ψυχή και η γνώμη βρίσκεται στο

σκοτάδι· κι αν κανείς από τους θεούς αποκάλυπτε τι έχουμε

όλοι στην καρδιά και στο νου, η διαβολή θα έφευγε και θα

έπεφτε στο βάραθρο, γιατί πλέον δεν θα είχε θέση στον

κόσμο, αφού τα πράγματα θα φωτίζονταν από την αλήθεια).

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

* Ἀδιαβλησία: νεοπαγής λέξη από το επίθετο ὁ, ἡ ἀδιάβλητος, ον =

ο μη διαβληθείς, ασυκοφάντητος, ακατηγόρητος, άμωμος, άψογος,

άμεμπτος, ανέγκλητος, ανεπίληπτος, αλοιδόρητος. Παράγεται από

το στερητικό μόριο α- + το επίθετο διαβλητός < διαβάλλω = συκο-

φαντώ. Άρα η ιδιότητα του ανθρώπου να μην καταφεύγει σε συκο-

φαντία, δυσφήμιση, διασυρμό, διαπόμπευση και αμαύρωση της φήμης

κάποιου.

ΕΥΧΟΜΑΙ το 2019 να είναι για εσάς όχι μόνο έτος εκλο-

γών, αλλά και έτος πολιτικής - πολιτισμικής αυτογνω-
σίας και ανακάλυψης της πραγματικής ταυτότητας του
εαυτού σας, κάνοντας την απαραίτητη ενδοσκοπική εξέ-
ταση και αυτοβελτίωση.

Έρρωσθε, αυτοκριθείτε και κυρίως μελετάτε τις Αρχαίες
Ελληνικές Γραφές.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἀδιαβλησίας*

ἄρχεσθαι
&

Διαβολῆς
παύεσθαι

Ο πίνακας  “De Calumnia” του Σάντρο Μποτιτσέλι.
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ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ

Μέσα στην καρδιά της χριστουγεννιάτικης πανσελήνου κύλησε η καθιερωμένη

από χρόνια  συνεστίαση των μελών και φίλων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης,

στην Παιανία. 

Στη γιορταστική εσπερίδα, με τα τοπικά σπιτικά εδέσματα και το μεσογείτικο

καρασί από τα παλαιά βαρέλια του Κέντρου, η ποιήτρια Μαριάννα Βλάχου και ο

πρέσβης και ποιητής Δημήτρης Ηλιόπουλος φυλλομέτρησαν το ποιητικό ημε-

ρολόγιο του Γιάννη Κορίδη και διάβασαν επιλεγμένα έργα σύγχρονων ποιητών,

ενώ τη μουσική ατμόσφαιρα εμπλούτισαν η Ράνια Βισβάρδη, του Τρίτου Προ-

γράμματος της ΕΡΑ, που ερμήνευσε στο πιάνο επίκαιρες μελωδίες από το κλα-

σικό ρεπερτόριο και ο Ανδρέας Μπεντάι του Αθηναϊκού Ωδείου που πρόσφερε

με το μπουζούκι του όμορφες στιγμές του παραδοσιακού λαϊκού τραγουδιού.

Στο εικαστικό μέρος, λειτούργησε η έκθεση ζωγραφικών έργων της Αμαλίας

από τη σειρά των εμπνεύσεών της «Χριστουγεννιάτικες αφηγήσεις του Στρατή
Δούκα - Αρκουδοχώρι, 1924».

Αριστερά: Η ποιήτρια-στιχουργός Νίκη Παπουλάκου με τη Ράνια Βισβάρδη.
Δεξιά: Ο ποιητής Δημήτρης Καραμβάλης με τον Ευάγγελο Ανδρέου.
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Υποψήφιος με το ΚΚΕ 

στο Κορωπί 

ο Βαγγέλης Ρεμπάπης

Υποψήφιος δήμαρχος στο Κορωπί από πλευράς του ΚΚΕ,

με το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» είναι και πάλι

ο Βαγγέλης Ρεμπάπης, νυν δημοτικός σύμβουλος. 

Ο Β. Ρεμπάπης έχει μία καλή παρουσία στα Δημοτικά Συμ-

βούλια με σταθερό και μετριοπαθή λόγο.

Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκιο της Κ.Ο. Κορωπίου του ΚΚΕ με

επικεφαλής τον Βαγγέλη Ρεμπάπη,  επισκέφθηκαν το χώρο

των Λατομείων Κορωπίου, αντιτιθέ-

μενοι - όπως σημειώνουν - στις προ-

θέσεις της διοίκησης ΣΥΡΙΖΑ της

Περιφέρειας Αττικής και της κυβέρ-

νησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, για την κα-

τασκευή ΧΥΤΑ στα Λατομεία. Η

θέση του ΚΚΕ, από τους εκλεγμέ-

νους στο Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου Κρωπίας, είναι ενάντια στις

επιδιώξεις της Περιφέρειας και της

Κυβέρνησης για κατασκευή ΧΥΤΑ

στα Λατομεία. 

Είναι ενάντια και στο σχεδιασμό τους για την διαχείριση

των απορριμμάτων στην Αττική.

Σημειώνουν δε ότι «Ο χώρος των Λατομείων πρέπει να
αποκατασταθεί με ευθύνη του Δήμου και της Περιφέρειας,
να αναπλασθεί ώστε να μετατραπεί σε χώρο άθλησης και
ψυχαγωγίας και να αποδοθεί στις λαϊκές οικογένειες όχι
μόνο του Κορωπίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής των
Μεσογείων». 
Ο Ρεμπάπης Βαγγέλης, είναι 34 χρόνων, είναι γραμματέας

της Τομεακής Οργάνωσης Μεσογείων και Λαυρεωτικής του

ΚΚΕ, μέλος της Επιτροπής Περιοχής της ΚΟ Αττικής του

ΚΚΕ, δημοτικός σύμβουλος Κορωπίου από το 2010, εργά-

στηκε ως τεχνικός στα Λατομεία Κορωπίου.

Αντίθετο όλο το σώμα του Δήμου Κρωπίας

Την αντίθεσή τους για κατασκευή ΧΥΤΑ στα Λατομεία του

Κορωπίου υποστηρίζει σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο.

Ο Νεκτάριος Καλαντζής

στην Πολιτική Επιτροπή της

Νέας Δημοκρατίας

Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας

εξελέγη ο Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών

Ελλάδος (ΕΝΑ) και Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Νε-

κτάριος Καλαντζής.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

που ανακοινώθηκαν αργά την Κυ-

ριακή 16/12/18, τελευταία ημέρα του

12ου Συνεδρίου της ΝΔ, που διε-

ξήχθη στο Metropolitan Expo στα

Σπάτα (14-16/12), ανέδειξαν τον Νε-

κτάριο Καλαντζή σε υψηλή θέση,

μεταξύ των εκλεγμένων μελών της

Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

Ο Ν. Καλαντζής ευχαρίστησε του συ-

νέδρους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό

του και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ευχαριστώ πολύ όλες

και όλους τους συνέδρους της ΝΔ, που με την ψήφο τους,

με εξέλεξαν μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δη-

μοκρατίας. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα ψηλά».

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο

μας, για την άκαρπη προσπάθεια

συνεδρίασης του Δήμου Σαρωνι-

κού, επί δύο συνεχείς προσκλή-

σεις (17.12 & 18.12) λόγω

έλλειψης απαρτίας, η οποία δεν

ήταν τυχαία.

Το επίμαχο θέμα που θα συζητιό-

ταν αφορούσε την προμήθεια φω-

τιστικών νέας τεχνολογίας LED

που θα αντικαθιστούσε τον κοινό-

χρηστο φωτισμό σε όλο το Δήμο.

Στην τρίτη προσπάθεια, (27.12.18)

πρόσκλησης δημοτικής συνεδρία-

σης, προέκυψε απαρτία και η συνε-

δρίαση έγινε, όπου συζητήθηκε και

το θέμα του φωτισμού, το οποίο

όμως καταψηφίστηκε από το

σώμα του Δ.Σ.

Πολλές οι αντιδράσεις από τα

έδρανα της μειοψηφίας, αλλά και

των ανεξάρτητων δημοτικών συμ-

βούλων.

Πολύ μικρή η έκπτωση από την

εταιρεία σε σχέση με άλλους Δή-

μους, υπερβολικά τα ποσά που θα

παίρνει ετησίως η εταιρεία, έτσι

που καθίσταται ασύμφωρη η αλ-

λαγή του φωτισμού και άλλα.

Είναι αλήθεια, ότι αυτό είναι που

έχει απασχολήσει πολλούς δή-

μους με διαφωνίες μεταξύ των πα-

ρατάξεων για τον τρόπο που

γίνεται η σύμβαση. Άλλοι με δά-

νειο, άλλοι με παραχώρηση των

τελών, άλλοι με μεγάλα ποσοστά

κέρδους για την ανάδοχη εταιρεία.

Επισημάνσεις

Το κόστος που πληρώνει σήμερα στη

ΔΕΗ ο Δήμος Σαρωνικού, περίπου

1.400.000 € ετησίως με τα παλιά

φωτιστικά, ενώ με την νέα σύμβαση

μετά  την αντικατάσταση θα πληρώ-

νει περίπου 1.550.000 € ετησίως. 

Από στοιχεία της σχετικής

μελέτης του Δήμου

Α΄. Κόστος σήμερα με τα συμβατικά

φωτιστικά.

Α.1. Κατά την μελέτη (στα πλαίσια

ΣΕΑ) ο Δήμος σήμερα πληρώνει στην

ΔΕΗ για ρεύμα οδοφωτισμού

1.398.251,39 ευρώ/έτος με ΦΠΑ)

Α.2. Ο Δήμος σήμερα πληρώνει για

συντήρηση 133.920,00 ευρώ/έτος με

ΦΠΑ. Δηλαδή ο Δήμος πληρώνει συνο-

λικά (1+2) για λειτουργία οδοφωτι-

σμού (ρεύμα και συντήρηση) =

1.532.171,39 ευρώ/έτος με ΦΠΑ

Στα 12 χρόνια που προβλέπεται η σύμ-

βαση παραχώρησης ΣΕΑ θα πλήρωνε

ο Δήμος χωρίς την αντικατάσταση των

φωτιστικών συνολικά = 18.386.055

ευρώ με ΦΠΑ(Α.1.+Α.2.)

Β΄. Κόστος στα πλαίσια ΣΕΑ και την

προτεινόμενη σύμβαση παραχώρησης

Β.1. Κατά την μελέτη (στα πλαίσια

ΣΕΑ) και μετά την αντικατάσταση των

συμβατικών φωτιστικών σε LEDο

Δήμος θα πληρώνει στην ΔΕΗ για

ρεύμα στο μέλλον = 562.094,73

€/έτος με ΦΠΑ Χ 12 έτη =

6.745.136,00 € (ρεύμα και συντήρηση)

Β.2.Η αμοιβή του αναδόχου στα πλαί-

σια ΣΕΑ και την προτεινόμενη σύμ-

βαση παραχώρησης θα είναι για 12 =

χρόνια12.819.042€ (με ΦΠΑ).

Και συνεπώς στα 12 χρόνια που προ-

βλέπεται η σύμβαση παραχώρησης

ΣΕΑ θα πληρώσει Δήμος για ρεύμα και

αμοιβή αναδόχου συνολικά=

19.564.178 ευρώμε ΦΠΑ(Β.1.+Β.2.)

Συμπέρασμα: μετά την αντικατάσταση

των συμβατικών φωτιστικών σε LEDο

Δήμος θα πληρώσει 1.178.123 ευρώ

περισσότερο από ότι θα πλήρωνε

χωρίς την αντικατάσταση.

Γ. εναλλακτικό κόστος με Δάνειο

Τ.Π.Δ. Τα ίδια στοιχεία και οι ίδιες προ-

ϋποθέσεις χρησιμοποιήθηκαν και στην

περίπτωση που ο Δήμος λάβει δάνειο

από το Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο αν-

τιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής, επί

σειρά ετών δήμαρχος Καλυβίων και

νυν υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο

Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου, έκανε

παρέμβαση κατά της σύμβασης. 

Προτάσεις

Από τα έδρανα της μειοψηφίας κα-

τετέθηκαν προτάσεις όπως: 

1. Να ανακληθούν οι μέχρι σήμερα

αποφάσεις που έχουν ψηφιστεί.

2. Να επανασχεδιαστεί ο προγραμ-

ματισμός του συγκεκριμένου έργου

με νέους όρους ανοιχτού διαγωνι-

σμού,

3. Να επαναδημοπρατηθεί το έργο

και να ληφθούν υπόψη προϋποθέ-

σεις για την συνεργασία με το Τα-

μείο Παρακαταθηκών, όπως έκαναν

και οι άλλοι Δήμοι.

Ο Πέτρος Φιλίππου σε δελτίο τύπου

που μας απέστειλε σημειώνει μεταξύ

άλλων:

«Σαφώς και όλοι επιθυμούμε το έργο
που πραγματικά θα αναβαθμίσει την
περιοχή μας, αλλά με διαφανείς και
ξεκάθαρους όρους προς το πραγμα-
τικό συμφέρον του Δήμου. 
Με την χτεσινή καταψήφιση στο Δημο-
τικό Συμβούλιο, αφού καταδείχτηκε
για μία ακόμη φορά ότι ο Δήμαρχος
έχει χάσει την πλειοψηφία, δόθηκε το
μήνυμα ότι δεν είναι δυνατόν μία
απερχόμενη Δημοτική Αρχή, λίγους
μήνες πριν από τις εκλογές να προ-
σπαθεί να δεσμεύσει τις επόμενες
τρεις Δημοτικές Αρχές, μια και η σύμ-
βαση είναι δωδεκαετής, με τεράστια
και σε κάθε περίπτωση ασύμφορα για
το Δήμο ποσά. Φρόνιμο είναι το όλο
εγχείρημα, με όρους διαφάνειας να
επανεξεταστεί και να έρθει με νέους
όρους στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Καταψηφίστηκε, από το Δημοτικό Συμβούλιο, η σύμβαση

για εγκατάσταση φωτισμού LED στο Δήμο Σαρωνικού

Διαρροή αερίου από σπασμένο αγωγό 

στην πλατεία της Βούλας!

Την Πέμπτη 27/12/18, στην καρδιά της Βούλας, επί της Βασ. Παύλου στο

ύψος του Ταχυδρομείου, σημειώθηκε διαρροή αερίου, σε αγωγό της εται-

ρείας. Επί τόπου έσπευσαν Πυροσβεστική και Αστυνομία, απέκλεισαν το

δρόμο για κάποιο χρονικό διάστημα, πράγμα που δημιούργησε κυκλοφο-

ριακή συμφόρηση.

Η εταιρεία φυσικού αερίου, απέστειλε συνεργεία και αποκατέστησαν τη

διαρροή.

Γεννώνται όμως τεράστια ερωτήματα, αν οι πληροφορίες είναι έγκυρες,

ότι η διαρροή προήλθε από όχημα που ανέβηκε στο πεζοδρόμιο για να

σταθμεύσει.

Αυτό, ιδιαίτερα στο σημείο εκείνο γίνεται καθημερινά. Είναι γύρω - γύρω

τράπεζες, το Ταχυδρομείο, σούπερ μάρκετ...

Είναι τόσο επιφανειακοί οι αγωγοί, που μπορούν τόσο εύκολα να υπο-

στούν διαρροή;
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Δυσοίωνο προβλέπεται το μέλλον

για τα ελληνικά νοικοκυριά που

ζουν καθημερινά τον εφιάλτη της

υπερχρέωσης και τον κίνδυνο των

πλειστηριασμών, αφού ο Ενιαίος

Εποπτικός Μηχανισμός (SSM), επι-

μένει ότι η μόνη αποτελεσματική

στρατηγική για τη μείωση των Μη

Εξυπηρετούμενων Δανείων από τις

ελληνικές τράπεζες, είναι «η στα-
διακή́ αύξηση των πλειστηριασμών
στην Ελλάδα». Αυτό προκύπτει από

απάντηση της Ντανιέλ Νουί, Προ-

έδρου του SSM - θεσμού της Ευρω-

παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που

έχει την ευθύνη εποπτείας των συ-

στημικών τραπεζών της Ευρωζώνης

- στον ευρωβουλευτή της Λαϊκής

Ενότητας, Νίκο Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής

στην ερώτησή του ζητούσε από τον

SSM να αξιολογήσει το  σχέδιο αν-

τιμετώπισης των κόκκινων δανείων

που παρουσίασε η Τράπεζα της Ελ-

λάδας, το οποίο προβλέπει την

ίδρυση ενός Οχήματος Ειδικού Σκο-

πού, που θα ενσωματώνει λογιστικά

κεφάλαια σε μορφή Αναβαλλόμε-

νου Φόρου, παράλληλα με Μη Εξυ-

πηρετούμενα Ανοίγματα (δηλαδή,

κόκκινα δάνεια), με τελικό σκοπό

την τιτλοποίησή τους και την πώ-

λησή τους στην αγορά, καθώς επί-

σης, τον κίνδυνο που ενέχει για

νέες ανακεφαλαιοποιήσεις στις ελ-

ληνικές τράπεζες.

Στην απάντησή της η Ντανιέλ Νουί

δεν παίρνει σαφή θέση για το σχέ-

διο της ΤτΕ και σημειώνει ότι ο SSM

«διενεργεί ́ σε βάθος ανάλυση του
σχεδι ́ου μεταβι ́βασης Μη Εξυπηρε-
τούμενων Δανείων το οποι ́ο πα-
ρουσίασε η Τρα ́πεζα της Ελλα ́δος»,

υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι

θα πρέπει να διευκρινιστούν αρκε-

τές λεπτομέρειες ώστε να αξιολο-

γηθεί η «πιθανη αποτελεσματικότη-
τα και επίδραση ́ του στα διαθέσιμα
ίδια κεφα ́λαια των σημαντικω ́ν
ιδρυματ́ων», καθώς επίσης ότι οποι-

οδήποτε σχέδιο μείωσης κόκκινων

δανείων θα πρέπει να «συνάδει με
τη νομοθεσι ́α της ΕΕ».

Αναφερόμενη, ωστόσο, στις στρα-

τηγικές μείωσης των κόκκινων δα-

νείων στην Ελλάδα, η Πρόεδρος

του SSM ζητά από τα ελληνικά τρα-

πεζικά ιδρύματα, με τον πιο κατηγο-

ρηματικό τρόπο, να επιταχύνουν

τους ρυθμούς με τους οποίους διε-

νεργούν τους πλειστηριασμούς,

ώστε να μειωθούν τα κόκκινα δά-

νεια στους ισολογισμούς τους. 

Λέει συγκεκριμένα η Ντανιέλ Νουί:

«Επομένως, απο ́ τη σκοπιά της επο-
πτείας, η σταδιακή αυ ́ξηση των
πλειστηριασμών στην Ελλάδα θα
πρε ́πει να ενισχυ ́σει την ικανο ́τητα
των σημαντικω ́ν ιδρυμάτων να
μειώσουν τα ΜΕΔ τους, αυτο ́ θα
στηρίξει δε την αξιοπιστι ́α των
στρατηγικω ́ν τους για τη συνολική
μείωση των ΜΕΔ»

Παράταση της προθεσμίας 

για την δήλωση απαλλαγής 

από τα δημοτικά τέλη, των κενών 

και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν

Με τον Νόμο 4555/2018 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

που δημοσιεύθηκε στις 19.7.2018 και συγκεκριμένα

με το άρθρο 222 ρυθμίστηκε οριστικά το ζήτημα

απαλλαγής των αδήλωτων κενών και μη ηλεκτροδο-

τούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριό-

τητας και φωτισμού.

Με την εν λόγω ρύθμιση παγιώθηκε νομοθετικά η

απαλλαγή των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων

από τα προαναφερθέντα δημοτικά τέλη. Παράλληλα

η διάταξη δίνει εξάμηνη προθεσμία, έως τις 19 Ια-

νουαρίου του 2019, σε όλους τους ιδιοκτήτες κενών

και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, που δεν έχουν

δηλώσει τα ακίνητά τους στους οικείους Δήμους, να

τα δηλώσουν και να απαλλαγούν πλήρως από κάθε

χρέωση, εφόσον δεν υπήρχε χρήση και είχε διακοπεί

η ηλεκτροδότηση.

Ωστόσο μας έχει γίνει σαφές ότι αρκετοί πολίτες

ιδιοκτήτες ακινήτων δεν γνωρίζουν την ύπαρξη αλλά

και τα οφέλη της παραπάνω διάταξης και ως εκ τού-

του υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσουν την δυνατό-

τητα να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη σε τυχόν

κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που κατέ-

χουν.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Με ποιους τρόπους σκοπεύει το Υπουργείο Εσω-

τερικών να κάνει ευρύτερα γνωστή την δυνατότητα

απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη των κενών και μη

ηλεκτροδοτούμενων οικημάτων;

2) Υπάρχει στις προθέσεις του Υπ. Εσωτερικών το εν-

δεχόμενο παράτασης της προθεσμίας για την δήλωση

των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων οικημάτων; 

«ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΜΕ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΝΑ
ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ.
ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΕ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ
ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ»

Στη Βιέννη πραγματοποιήθηκε (18.12.18) συνάντηση - φό-

ρουμ με τίτλο «Ευρώπη - Αφρική», που διοργάνωσε η αυ-

στριακή Ε.Ε. προεδρία στη Βιέννη, με τη συμμετοχή 12

Προέδρων,11 Πρωθυπουργών, 23 Υπουργών & Υφυπουρ-

γών. 

Ο ΥΦ. ΥΠ. ΕΞ Τ. Κουίκ τόνισε μεταξύ άλλων:

«Δεκαετίες ολόκληρες ο Δυτικός κόσμος και η Ευρώπη
μαζί, κοιτούσαν προς την Ασία. Ούτε μια ματιά προς την
Αφρική. Και τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Το πληρώνει η

Αφρική, με τη φτώχεια και τα πολλαπλά εσωτερικά σε πολ-
λές χώρες και διασυνοριακά προβλήματα. Το πληρώνουμε
και εμείς με τις ροές των μεταναστών προς Ευρώπη, αλλά
και τα σύνορά της την Ελλάδα, που αναζητούν μια καλύ-
τερη ζωή».
Εμείς δεν συμφωνούμε με τη λογική εταίρων μας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση που απέναντι σε αυτό το πρόβλημα σηκώ-
νουν τείχη και φράχτες. Εμείς οι Έλληνες προτιμούμε να
χτίζουμε γέφυρες ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και σεβασμού.
Αλλά, παρ’ όλα αυτά πρέπει να συγχαρούμε την συγκεκρι-

μένη πρωτοβουλία της Αυστριακής προεδρίας, να συγκα-
λέσει αυτό το υψηλού επιπέδου φόρουμ, καλώντας όλους
να χτίσουν γέφυρες ανάπτυξης με την Αφρική και γέφυρες
στοχεύοντας στην ευημερία των λαών της».
Ο T. Κουίκ επεσήμανε επίσης, ότι η Ελλάδα εδώ και δυο

χρόνια έχει πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων στην

Αφρική και κυρίως στις αδύναμες υποσαχάριες, όπου υπάρ-

χουν και πολύ σημαντικές ελληνικές ομογενειακές κοινό-

τητες. Επισκέψεις οι οποίες προετοίμασαν επιχειρηματικές

αποστολές ελληνικών εταιριών, οι οποίες εκτός από την

εξωστρέφειά τους, βοηθούν και στη δημιουργία θέσεων ερ-

γασίας για τον τοπικό πληθυσμό. 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ, είχε στο περιθώ-

ριο, συνομιλίες με τον Πρόεδρο και με τον ΥΠΕΞ της Αιγύ-

πτου, τους Προέδρους Ρουμανίας, Αιθιοπίας, Κένυας,

Τσεχίας και Υπουργούς Γαλλίας, Μάλτας, Μαρόκου, Λετο-

νίας, Μοζαμβίκης και Μποτσουάνας.

Συνεχίζεται ο εφιάλτης 

των πλειστηριασμών 

για τα ελληνικά νοικοκυριά

· Αύξηση ρυθμού των πλειστηριασμών στην Ελλάδα ζητά η Προέδρος του SSM

· Δεν παίρνει ακόμα θέση για το σχέδιο Στουρνάρα για τα κόκκινα δάνεια.

· Απάντηση Ντανιέλ Νουί (SSM) στον ευρωβουλευτή της ΛΑΕ, Νίκο Χουντή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18
Τ.Κ. : 16673 Βούλα
Αρ. Πρωτοκ.: 49778
Ημερομηνία : 24.12.2018
ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ.
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ
A/A ΣΥΣ/ΤΟΣ (ΕΣΗΔΗ ):
79360
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) :  30-7322.045
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  140 / 2018
CPV: 45112700-2, 45112710-5,
45112711-2
NUTS: EL305
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ με Φ.Π.Α.:
160.000,00 € = (129.032,26 € +
30.967,74€ (24% Φ.Π.Α))

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ-
ΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΔΙΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ Κ.Χ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ
Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει την με
Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Ανα-
δόχου την κατασκευή του έργου:
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕ-
ΑΤΡΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ, εκτιμώμενης
αξίας 160.000,00€ (συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχ-
θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με
αριθμό 140/ 2018 Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματο-
δοτείται από ιδίους πόρους του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης. Έχει  ενταχθεί στο Τεχνικό
Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 30-
7322.045. Ο προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται στο ποσό των
160.000,00 € εκ των οποίων
1.000,00 € έχουν ενταχθεί στον
Προϋπολογισμό του 2018, και
159.000,00 € στον Προϋπολογισμό
του 2019. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκ-
δοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.
49185/20.12.2018 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης
πίστωσης για το οικονομικό έτος
2018 και με αρ. ΑΑΥ: A-1318 κατα-
χωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύ-
σεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
με  ΑΔΑ:7Α7ΝΩΨΖ-ΔΧΙ και στο
ΚΗΜΔΗΣ με 18REQ004253167
2018-12-21.

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016 και η οικονομική προ-
σφορά των διαγωνιζομένων, θα
υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης της παρα-
γράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.
4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται
στις κατηγορίες: 
• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (στην Α1 τάξη και
άνω για έργα της κατηγορίας
αυτής)
• ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
(στην Α1 τάξη και άνω για έργα της
κατηγορίας αυτής) 
• ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  (στην Α1 τάξη και άνω
για έργα της κατηγορίας αυτής)
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Πα-
ραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενι-
κές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.
Χρόνος παράδοσης προσφορών-
ηλεκτρονική αποσφράγιση προ-
σφορών : 
Ως ημερομηνία  και  ώρα  λήξης
της  προθεσμίας  υποβολής  των
προσφορών  ορίζεται  η 04.02.2019,
(4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019), ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 08.02.2019,  ημέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, η οποία
θα διενεργηθεί  στο Δημοτικό Κα-
τάστημα που στεγάζονται τα γρα-
φεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός
Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672
Βάρη, ισόγειο). 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι (6) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την
συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαι-
τείται η κατάθεση από τους συμμε-
τέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του

άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυη-
τικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 2.580,00
ευρώ (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟ-
ΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ), η οποία
απευθύνεται στον Δήμο Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης. Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει του-
λάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς ήτοι μέχρι 08-09-
2019 (8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019), αλ-
λιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγ-
γύησης συμμετοχής.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε οκτώ (8)
μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δω-
ρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ει-
δικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr με
Α/Α Συστήματος 79360. Επίσης,
προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβα-
σης στην ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.vvv.gov.gr. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 25.01.2019 η αναθέ-
τουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβα-
σης, το αργότερο στις 31.01.2019.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συν-
ταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυ-
ξης Ανοικτής Διαδικασίας για την
ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ, εγκρίθηκε
από την Οικονομική Επιτροπή με
την υπ. αριθμ. απόφ. 537/2018 και
αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ:
ΩΞ0ΝΩΨΖ-Τ3P.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης
και δεν υποκαθιστά την αναλυτική
Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

Με λιγότερα από 600 ευρώ καλούνται να

τα βγάλει πέρα ένας στους τρεις μισθω-

τούς.

Το στοιχείο προκύπτει από ειδική έκδοση

της Εργάνη, σύμφωνα με την οποία συ-

νολικά 422.150 εργαζόμενοι απασχο-

λούνται με μερική ή εκ περιτροπής

εργασία.

Σε αυτούς προστίθενται 216.150 εργαζό-

μενοι, οι οποίοι απασχολούνται μεν με

πλήρη απασχόληση, αλλά οι αμοιβές

τους περιορίζονται στη ζώνη των 501-600

ευρώ.

Ετσι, συνολικά 638.300 εργαζόμενοι σε

σύνολο 1,9 εκατ. βρίσκονται στην κάτω

ζώνη των απολαβών.

Από τα στοιχεία πάντως προκύπτει αύ-

ξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό

τομέα το 2018 σε σύγκριση με το 2017.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο

τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το

2018 ο αριθμός των εργαζομένων που

απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης

εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι μεγαλύ-

τερος σε σχέση με το έτος 2017, κατά

83.508 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιά-

ζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά

4,58%

Συγκεκριμένα, το 2018 οι εργαζόμενοι με

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρ-

χονται σε 1.907.945, ενώ το 2017 ήταν

1.824.437. 

Από τις 83.508 νέες θέσεις εργασίας, το

72% (60.117) είναι πλήρους απασχόλη-

σης και το 28% (23.391) μερικής ή εκ πε-

ριτροπής απασχόλησης. Στο σύνολο των

εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους

απασχόλησης για το 2018 ανέρχεται σε

68,60% ενώ το 2017 ήταν 68,44%.

Επίσης, κατά το έτος 2018 καταγράφη-

καν 10.077 περισσότερες επιχειρήσεις

που απασχολούν εργαζόμενους σε

σχέση με το έτος 2017, παρουσιάζοντας

αύξηση σε ετήσια βάση κατά 4,1%. Συγ-

κεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχο-

λούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2018 ανέρ-

χονται σε 257.313, ενώ για το 2017 ανέρ-

χονταν σε 247.236.

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των ετών 2014

και 2018, προκύπτει αύξηση της απασχό-

λησης κατά 376.766 θέσεις εργασίας ή

ποσοστό 24,60%. Από τις 376.766 επι-

πλέον θέσεις εργασίας, το 65% (244.996)

είναι πλήρους απασχόλησης και το 35%

(131.770) μερικής ή εκ περιτροπής απα-

σχόλησης.
https://thessbomb.blogspot.com

ΑΔΑ: ΩΕΣΙΩΛΝ_ΚΞ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο 28-12-2018   
Αρ. Πρωτ. 18918

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓ-
ΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Ενδεικτικού προϋπολογισμού
53312,79€ πλέον ΦΠΑ 24%
12795,07€ σύνολο 66107,86€
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας : Διακηρύσσει συνοπτικό δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και  με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την οικονομικά χαμηλότερη

προσφορά  για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προ-
ϋπολογισμού δαπάνης 66107,86€
με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ 20/2018 θεωρημένη μελέτη
του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγω-
νισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, Ν.3463/2006,
Ν.3852/2010, Ν. 4412/2016 και τις
λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγ-
κυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην αί-
θουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπού-
λου Μεσογαίας την  11η Ιανουαρίου
2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09:00 – 09:30 (πέρας κατάθεσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας

Επιτροπής.
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες που κατασκευάζουν, εισά-
γουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω
είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτεί-
ται σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.
4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης ελεύθερα από
την ιστοσελίδα του κεντρικού ηλε-
κτρονικού μητρώου  δημοσίων συμ-
βάσεων ή εναλλακτικά από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 –
14:00 στο τηλ 22990-20155. 

Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΑΔΑ: ΩΛΥΝΩΛΝ_ΗΡΛ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο  28-12-2018
Αρ. Πρωτ.  18915 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ-
ΦΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
62840,68€ (πλέον ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: Διακηρύσσει συνοπτικό διαγω-
νισμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και  με κριτήριο κατακύρωσης την οι-

κονομικά συμφερότερη προσφορά
για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού δα-
πάνης 62840,68€ πλέον ΦΠΑ 24%,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 19/2018
θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρ-
κοπούλου. 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία Ν. 4412/
2016 καθώς και τις λοιπές ερμηνευ-
τικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την  11η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
10:30πμ – 11:00πμ (πέρας κατάθε-
σης προσφορών) ενώπιον της αρ-

μόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι του Εσωτερικού που κατα-
σκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύον-
ται τα ζητούμενα είδη της υπ αριθμ
19/2018 μελέτης προμήθειας. Εγ-
γυητική συμμετοχής δεν απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το κεν-
τρικό ηλεκτρονικό μητρώο είτε από
το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και
να ζητήσουν περισσότερες πληρο-
φορίες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 09:00πμ – 14:00μμ στο τηλ
22990-20000. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                       
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου
19004 - ΣΠΑΤΑ                                            
Τηλ.: 213 2007311, 2132007312,
2132007318, Fαx:  210 6633311
Πληροφορίες:  κ. Αντωνίου, 
κ. Μαλλιαρού, κ. Ιωαννίδης   
Σπάτα, 28/12/2018    
Αρ.πρωτ. : 38196                   
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΠΡΟΥΠ.  : 69.940,87 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
επιλογής αναδόχου για την κατα-
σκευή του έργου:  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜ-
ΒΡΙΩΝ προϋπολογισμού 69.940,87
ευρώ (περιλαμβανομένου του
ποσού Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχ-
θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών», (ΦΕΚ 147 Α ́ /08-08-2016)
(σχετική η με αριθμό 09/2018 με-
λέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών  του Δήμου Σπάτων -
Αρτέμιδος).
Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας παραλαβής των προσφορών
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15-01-
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. στο Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέ-
μιδος, στα Σπάτα οδός Δημάρχ. Χρ.
Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004,
3ος όροφος.

Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι
την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επι-
τροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού
στα γραφεία του Δήμου.
Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για
την ανάθεση της σύμβασης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονο-
μική προσφορά των διαγωνιζομέ-
νων, θα υποβληθεί σύμφωνα με το
σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις
τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας
που εκφράζεται σε ακέραιες μονά-
δες επί τοις εκατό (%) του άρθρου
125 του Ν. 4412/16.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο-
σίων Έργων ή κοινοπραξίες, εγγε-
γραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο
ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, για
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και
Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγο-
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
Το έργο  θα χρηματοδοτηθεί  από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  
Για την έγκυρη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό κατατίθενται από τους δια-
γωνιζόμενους, κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των χιλίων εκατόν είκοσι
οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτών
(1128,08 €) με ισχύ τουλάχιστον 6
μήνες και 30 ημέρες, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των πρό-
σφορων είναι 6 μήνες. 
Επίσης, για την έγκυρη συμμετοχή

στο διαγωνισμό, κατατίθεται από
τους διαγωνιζόμενους, συμπληρω-
μένο έντυπο οικονομικής προσφο-
ράς που χορηγείται από την
Τεχνική Υπηρεσία, αριθμημένο &
σφραγισμένο, τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες μέχρι και την 8-01-
2019. 
Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέ-
της βρίσκονται στα γραφεία της Τε-
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπου
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμ-
βάνουν γνώση όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες μέχρι και την 8-01-
2019 ημέρα Τρίτη ώρα 14:00. Επί-
σης αντίγραφα αυτών μπορούν να
πάρουν με δαπάνες και φροντίδα
τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα
δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, η περί-
ληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα
δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφη-
μερίδες και στον περιφερειακό και
τοπικό τύπο. 
Επίσης η διακήρυξη, η περίληψη
της διακήρυξης, το ΤΕΥΔ και η με-
λέτη θα αναρτηθούν στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου
www.spata-artemis.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευ-
θύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος,
Δημ. Χρήστου Μπέκα & Β. Παύλου,
Τ.Κ. 19004, Σπάτα, τηλ. 213
2007311 κ. Αντωνίου & 213
2007312 κ. Μαλλιαρού &
2132007318 κ. Ιωαννίδη.

ΣΠΑΤΑ, 28-12-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Κυριαρχεί η μερική απασχόληση!
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Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη

από το σπίτι, καθώς και γνώση των social media.

Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTΕΙΤΑΙ κυρία με σταθερό τηλέφωνο, εργασία

στο σπίτι για τηλεφωνική ενημέρωση. Πληροφο-

ρίες 6974325334, 217 7202595.

Ζητείται δακτυλογράφος,να διαθέτει laptop και να

γνωρίζει αγγλικά,για δύο φορές την εβδομάδα,

λίγες ώρες. Τηλ.επικοινωνίας: 2108952269 -

6945411125.

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυ-

ρίες για βοήθεια, περίπατο και συντροφιά. Διαθέτει

Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Ελληνίδα έμπειρη, ZHTEI εργασία για φύλαξη παι-

διών. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 2108953.289,

6932644713.

Κάτοικος Βουλιαγμένης, Έλληνας 60 ετών, ΖΗΤΕΙ

εργασία γενικών καθηκόντων στη Βουλιαγμένη για

πρωινό (5 ώρες). Είναι κάτοχος διπλώματος οδήγη-

σης, δεν διαθέτει Ι.Χ. Ομιλεί αγγλικά. Παρέχονται

συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου,

διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ,

2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,

πόρτα ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα,

ανοικτό πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email

c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπι-

σθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμ-

πορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο

ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνι-

αίως. Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματι-

κός χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κα-

τάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,

τιμή 390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Εορταστικό Ωράριο 

καταστημάτων

Το Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα θα ανοί-

ξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 18:00, ενώ την

Κυριακή θα λειτουργήσουν 11:00 με 18:00. Την Πα-

ραμονή Πρωτοχρονιάς (Δευτέρα, 31/12) τα εμπορικά

καταστήματα θα λειτουργήσουν έως τις 17:00. 

Την Τρίτη, 1η Ιανουαρίου και την Τετάρτη, 2 Ιανουα-

ρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα μείνουν κλειστά.

Από την Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019, θα επανέλθει το

ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα που

ανήκουν στην εμβέλεια των κατά τόπους Εμπορικών

Συλλόγων.

Κονδύλια για καταφύγια

ζώων στους ΟΤΑ

107 είναι οι Δήμοι που χρηματοδοτούνται για δημι-

ουργία καταφυγίων για αδέσποτα ζώα ή για δράσεις

βελτίωσης των ήδη υφισταμένων.

Το κονδύλι είναι 600.000 ευρώ και η απόφαση εκδό-

θηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Φ.Ε.Κ. Β’

5821/24.12.2018.

Στην Ανατολική Αττική, έξι από τους 13 Δήμους λαμ-

βάνουν κονδύλια. Βέβαια όπως είδαμε είναι μικρά τα

ποσά, για μια τέτοια επένδυση.

Οι Δήμοι είναι Διόνυσος, Κορωπί, Λαυρεωτική, Μα-

ραθώνας, Σαρωνικός, Ωρωπός. Ο Ωρωπός παίρνει το

μεγαλύτερο ποσό 40.140,00 ενώ το μικρότερο παίρ-

νει ο Σαρωνικός κι από κοντά η Λαυρεωτική με 4.500

περίπου χιλιάδες ευρώ.

Τι πληρώνουμε μέχρι τέλος 2018

Τρεις φορολογικές υποχρεώσεις θα πρέπει να πλη-

ρώσουμε, οι φορολογούμενοι, έως το τέλος του χρό-

νου, δηλαδή έως τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018.

Αυτές είναι η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυ-

κλοφορίας των οχημάτων.

Αν δεν το πληρώσουμε, εγκαίρως, την επομένη

ημέρα, της 1ης του νέου χρόνου, θα γίνει διπλάσιο

το ποσό!

Τώρα για όσους έχουν δόσεις, βεβαίως, να πληρωθεί

η δόση.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Από έμπειρο Γάλλο καθηγητή με προϋπηρεσία στη

Γαλλία και στο Γαλλικό Ινστιτούτο προετοιμάζει ατο-

μικά ή ομαδικά για τις εξετάσεις όλων των επιπέ-

δων. Tηλ. 210 8996089, κιν. 6942206523,

email: francis.moureu@yahoo.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Φοιτητής επί πτυχίω παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Γερμανικών σε μαθητές δημοτικού. Τιμές προσιτές.

Τηλ.6988392939.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο 20-12-2019   
Αρ. Πρωτ. 18592

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙ-
ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Ενδεικτικού προϋπολογισμού
70133,41€ με ΦΠΑ 24%
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας : Διακηρύσσει συνοπτικό δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και  με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά  για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», προϋπο-
λογισμού δαπάνης 70133,41€ με
ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 18/2018 θεωρημένη μελέτη
του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγω-
νισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, Ν.3463/2006,
Ν. 3852/ 2010, Ν. 4412/2016 και τις
λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγ-
κυκλίους.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην αί-
θουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπού-
λου Μεσογαίας την  04η Ιανουα-
ρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 09:30 – 10:00 (πέρας κατάθε-
σης προσφορών) ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που
κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπο-
ρεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτεί-
ται σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.
4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης ελεύ-
θερα από την ιστοσελίδα του κεν-
τρικού ηλεκτρονικού μητρώου
δημοσίων συμβάσεων ή εναλλα-
κτικά από το αρμόδιο γραφείο του
Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 09:00 – 14:00 στο τηλ 22990-
20155. 

Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για την εκμίσθωση Σχολικού Κυ-
λικείου)
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Κρωπίας
Σχολική Επιτροπή Δευτ/θμιας
Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί
Τηλ. 210 6628405, 
Fax 210 6624649
Πληροφορίες κ. Μανωλάς

Η Δ/θμια Σχολική Επιτροπή του
Δήμου Κρωπίας προκηρύσσει δη-
μόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την
εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΤΣΙ
Κορωπίου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί σε αίθουσα του 2ου Λυκείου
στις 14/01/2019 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 14.00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο του Σχολείου και της
Σχολικής Επιτροπής τηλ. 210
6628.405 απ’ όπου μπορούν να πα-
ραλάβαουν τη διακήρυξη του δια-
γωνισμού, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 08.00 με 12.00.

Κορωπί 21/12/2018
Η Πρόεδρος

Δήμητρα Μιχαιρίνα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Έμπειρη  δασκάλα  παραδίδει στις περιοχές  (3Β) ΜΑ-

ΘΗΜΑΤΑ  ΓΑΛΛΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  DELF ° DALF.

Επίσης παρέχει   βοήθεια   στα ΑΓΓΛΙΚΑ  και ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΑ  μαθήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.  ΤΗΛ. 69 45 49 62 45.

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300
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Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Δρ. ΚΥΡΑ ΜΕΛΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΚΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ  | ΑΣΚΗΣΗ  |  ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μαζί θα θέσουμε στόχους και με τα σωστά εργαλεία θα απο-

κτήσεις ένα εξατομικευμένο πλάνο υγείας βασισμένο στη

σωστή διατροφή, την άσκηση και τη θετική ψυχολογία 

Συνεδρίες κατ᾽οίκον ή μέσω Skype

www.kmhealthcoaching.com   

contact@kmhealthcoaching.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 80 38 625
http://www.manolisathanasiadis.com 

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 
ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000 Αλλη μία “ένεση” στο Σύστημα Υγείας

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

Από το Υπουργείο Υγείας ελάβαμε

το παρακάτω δελτίο Τύπου, όπου

ενημερώνει για κονδύλια που χρη-

σιμοποιήθηκαν σε νοσοκομεία

προκειμένου να αντκατασταθούν

φθαρμένα υλικά.

Γράφουν μεταξύ άλλων: 

Παρά τη σπουδή μας να εξαλεί-

ψουμε τη διαφθορά και την κατα-

σπατάληση των δημόσιων πόρων

σε όλη την πυραμίδα του δημόσιου

συστήματος Υγείας, έχουμε επί-

γνωση ότι για να σταθεί το σύ-

στημα στα πόδια του χρειάζεται

μια σταθερή πολιτική χρηματοδο-

τικής επάρκειας, για να αποδώσει

ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας στους

πολίτες. Με την πεποίθηση αυτή

συνεχίζουμε με κάθε δυνατό

τρόπο να παρέχουμε σημαντικές

χρηματοδοτικές ενέσεις σε υγει-

ονομικές μονάδες της χώρας, ανα-

βαθμίζοντας καθημερινά

υποδομές και ιατροτεχνολογικό

εξοπλισμό.

Έτσι σήμερα, ανακοινώνουμε την

διάθεση επιπλέον πόρων του

Υπουργείου Υγείας ύψους

4.140.000 € συνολικά, που προ-

έκυψαν από μεταφορά, με από-

φασή μας, στον «Κωδικό (ΚΑΕ)

Επιχορήγησης για εξοπλισμό Νο-

σοκομείων» αδιάθετων και αχρησι-

μοποίητων υπολοίπων των

υπηρεσιών του, για την προμήθεια

10 ασθενοφόρων και την αντικατά-

σταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού

σε πέντε νοσοκομεία της χώρας. 

Οι μονάδες που κατανεμήθηκε το

ποσό:

2η Υγειονομική Περιφέρεια

10 ασθενοφόρα, κατάλληλα για

ψυχικά πάσχοντες

Γ.Ν. Νίκαιας – Γ.Ν. Δυτ. Αττικής

Αντικατάσταση σε 750 κρεβάτια

και λοιπός συναφής εξοπλισμός.

Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων,Αντικατάσταση

σε 300 κρεβάτια 

Γ.Ν. Χανίων, Π.Α.Γ.Ν.Η., Γ.Ν. Ηρα-

κλείου, Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, Αντι-

κατάσταση σε 300 κρεβάτια 

Ψ.Ν.Α. Δαφνί, Αντικατάσταση ξε-

νοδοχειακού και λοιπού εξοπλι-

σμού 

Γ.Ν. Ρεθύμνου, σε 120 κρεβάτια.
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. . . γ ια την υγειά μας

Παθήσεις σχετικές με την υγεία της φωνής

H φωνή παράγεται από τις δύο φωνητικές χορδές

που βρίσκονται στο λάρυγγα και είναι η μία απέναντι

από την άλλη. Kανονικά έχουν ομαλή επιφάνεια και

πάλλονται, καθώς ο αέρας της εκπνοής περνάει ανά-

μεσά τους (απομακρύνονται και κατόπιν συγκλίνουν).

Έτσι δημιουργείται ο ήχος.

Η φωνή δημιουργείται από τη δόνηση των φωνητικών

χορδών καθώς διέρχεται μέσα από αυτές ο εμπνεό-

μενος αέρας από τους πνεύμονες. Ο παραγόμενος

ήχος ταξιδεύει προς τα πάνω στο φάρυγγα, τη μύτη

και το στόμα. Το μέγεθος και το σχήμα αυτών των

κοιλοτήτων αλλά και των ίδιων των φωνητικών χορ-

δών καθορίζουν τη χροιά της φωνής.

Η φωνή χαρακτηρίζεται από το ύψος, την ένταση και

τηχροιά.

Το ύψος της φωνής καθορίζεται από τη συχνότητα

των ταλαντώσεων των φωνητικών χορδών. Η συχνό-

τητα έχει άμεση εξάρτηση από το μήκος, το πάχος

και την ένταση των χορδών.

Η ένταση της φωνής εξαρτάται από την πίεση της εκ-

πνοής κατά τη στιγμή της ομιλίας.

Η χροιά της φωνής προσδιορίζεται από τον βασικό

τόνο, που δίνεται από τη φωνητική μηχανή, σε συν-

δυασμό με την αρμονία.

Οι διακυμάνσεις της φωνής κάποιου ατόμου είναι το

αποτέλεσμα της επιμήκυνσης, ή της επιβράχυνσης

των φωνητικών χορδών, της τάσης, ή της χαλάρωσης

τους. Για παράδειγμα η χαλάρωση και η επιβράχυνση

των φωνητικών χορδών καταλήγει σε παραγωγή βα-

θιάς φωνής (χαμηλής συχνότητας), ενώ η τάση και η

επιμήκυνση τους οδηγεί σε λεπτή φωνή (υψηλής συ-

χνότητας).

Aιτίες

Τα προβλήματα στη φωνή προκύπτουν από πάρα πολ-

λές διαφορετικές αιτίες, όπως είναι η υπερβολική ή

κακή χρήση της φωνής, οι λοιμώξεις του λάρυγγα,

οι αλλοιώσεις των φωνητικών χορδών, η λαρυγγο-

φαρυγγική παλινδρόμηση, η αλλεργική ρινίτιδα με

την οπισθορινική κατάποση εκκρίσεων, τα φάρμακα

κ.τ.λ.

Υπάρχουν βέβαια και φυσιολογικές αλλαγές στο

«χρώμα» της φωνής, όπως για παράδειγμα συμβαίνει

σε μερικές γυναίκες γύρω στην 21 ημέρα του κύκλου

-λόγω ενός ήπιου οιδήματος των φωνητικών χορδών

αποτέλεσμα των ορμονικών μεταβολών -κάνοντας τη

φωνή τους εκείνες τις ημέρες πιο «βαθειά».

Αλλοιώσεις στην ποιότητα της φωνής συμβαίνουν και

με την πάροδο της ηλικίας, καθώς όσο μεγαλώνουμε,

μειώνεται η ένταση και η αντοχή της φωνής, η φωνή

«τρέμει» και γίνεται πολύ δύσκολη η ομιλία σε θορυ-

βώδεις χώρους γιατί απλά η φωνή μας δεν ακούγε-

ται.

Τι γίνεται αν ξυπνήσετε με βραχνή φωνή;

Σημαντικό είναι κατά τη διάρκεια της νύχτας να είναι

ελεύθερες οι ρινικές οδοί, ώστε να μην αναγκάζεστε

να αναπνέετε από το στόμα. Aν η μύτη σας είναι

μπουκωμένη, χρησιμοποιήστε φυσιολογικό ορό πριν

κοιμηθείτε ή συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν πρέπει

να λάβετε κάποιο αποσυμφορητικό. 

Άλλη αιτία της πρωινής βραχνάδας είναι ότι κατά τη

νύχτα δεν «καθαρίζουμε» το λαιμό μας, επειδή δεν

βήχουμε, και έτσι μαζεύονται εκκρίσεις (φλέματα),

που αργότερα απομακρύνονται με το βήχα. Συνήθως,

η πρωινή βραχνάδα στη φωνή δεν θα πρέπει να μας

ανησυχεί, αν υποχωρεί λίγες ώρες αφού ξυπνήσουμε

Χρήσιμες συμβουλές

● Aποφύγετε τις φωνές. 

● Aποφύγετε το κάπνισμα, αν είστε καπνιστές. 

● Προσπαθήστε να μην αναπνέετε από το στόμα,

γιατί έτσι προκαλείται ξηρότητα στο λάρυγγα και τις

χορδές. Για να αποφύγετε αυτό το ενδεχόμενο, μία

λύση είναι οι καραμέλες, γιατί προκαλούν έκκριση

σάλιου. 

● Πίνετε πολλά υγρά (8-10 ποτήρια) και κάντε γαρ-

γάρες με χαμομήλι, στην περίπτωση που έχετε βρα-

χνιάσει.

● Eπειδή στις φωνητικές χορδές φθάνει μόνον

αέρας, είναι προτιμότερο, εκτός από τις γαργάρες,

να κάνετε και εισπνοές με ατμό από ευκάλυπτο ή χα-

μομήλι, που με τη μορφή υδρατμών φθάνουν ευκο-

λότερα στις χορδές. 

● Aποφύγετε να μιλάτε ψιθυριστά, γιατί, σε αντίθεση

με όσα πιστεύουν οι περισσότεροι, με τον τρόπο αυτό

καταπονείτε περισσότερο τις φωνητικές σας χορδές. 

Πρακτικά μέτρα φωνητικής υγιεινής :

• Διατήρηση καλής γενικής κατάστασης

• Αναπαύεστε αρκετά

• Σε περίπτωση κρυολογήματος η λαρυγγίτιδας συμ-

βουλευτείτε αμέσως τον ειδικό ιατρό

• Ασκηθείτε συχνά

• Διατηρείστε μια ισορροπημένη δίαιτα που να περι-

λαμβάνει λαχανικά, φρούτα και τροφές ολικής αλέ-

σεως 

• Διατηρείστε την σωστή ενυδάτωση του σώματος,

πίνοντας 7-9 ποτήρια νερό την ημέρα

• Αποφύγετε τη ξηρασία που δημιουργεί ο κλιματι-

σμός σε εσωτερικούς χώρους

• Αποφύγετε την εισπνοή μολυσμένου αέρα

Κωνσταντίνος Λούβρος, M.D., medlabnews.gr

Τι γίνεται αν ξυπνήσετε με βραχνή φωνή;

4
Tο μπρόκολο ανήκει στα κραμβοειδή λα-

χανικά όπως το κουνουπίδι και έχουν

πλούσια αντιοξειδωτική σύνθεση, παρέ-

χοντας προστασία από τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Αποτελεί πολύ καλή πηγή διαλυτών φυτικών ινών,

που συμβάλλουν στη μείωση της LDL-χοληστερό-

λης.

Χάρη στην ουσία σουλφοραμάνη που περιέχει, θε-

ωρείται ότι προστατεύει τα κύτταρα του ματιού από

την υπεριώδη ακτινοβολία.

Όσο περισσότερη σουλφοραμάνη αφομοιώσουν τα

κύτταρα του αμφιβληστροειδή πριν από την έκθεση

στον ήλιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η άμυνα τους

απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Το μπρόκολο περιέχει 91% νερό. Επιπλέον όμως

είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, φολικό οξύ, βιταμίνη

Β1, βιταμίνη Α, Β-καροτίνη, σίδηρο, μαγνήσιο,

κάλιο, ασβέστιο και σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα

ιχνοστοιχεία και βιταμίνες ενώ αποτελεί κύρια πηγή

κυτταρινών.

Τα 100γρ μπρόκολου (βρασμένου) δίνουν μόλις 30

θερμίδες και μια μεγάλη λίστα θρεπτικών συστατι-

κών. Τώρα το χειμώνα τρώγεται ευχάριστα και είναι

ασπίδα υγείας!
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Christmas Volleyball Camp  

με τη “Θέτιδα”

Η ΑΣΠΕ Θέτις διοργανώνει από 27 έως 30 Δεκεμβρίου το

Christmas Volleyball Camp (Camp Τεχνικής Βελτίωσης) για

αθλήτριες αγωνιστικών τμημάτων και Ακαδημιών. Οι ώρες

που θα πραγματοποιηθεί το Camp είναι 10:00-12:00 για το

Α΄γκρουπ και 12:00-14:00 για το Β΄γκρουπ.

Ρικ Πιτίνο, o νέος προπονητής του ΠΑΟ

Νέος προπονητής του Παναθηναϊκού έως το τέλος της

τρέχουσας σεζόν θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρο-

όπτου ο Ρικ Πιτίνο που φρόντισε μέσω του προφίλ του στο

Twitter ανήμερα των Χριστουγέννων να στείλει το μήνυμα

στους φίλους της ομάδας.

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα

«Εύχομαι σε όλους χαρούμενα Χριστούγεννα. Θέλω να ευ-
χαριστήσω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη μοναδική
ευκαιρία να προπονήσω τον Παναθηναϊκό -ομάδα με σπου-
δαία παράδοση. Είμαι ενθουσιασμένος και θέλω να βοη-
θήσω» έγραψε ο 66χρονος τεχνικός.

Ο Πιτίνο, ο οποίος είχε περάσει και από το ΝΒΑ, ως ασί-

σταντ και πρώτος προπονητής των Νικς αλλά και ως πρώ-

τος προπονητής των Σέλτικς (1997-2001), τον Σεπτέμβριο

του 2018 είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από την προπο-

νητική, μετά το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει για παραβά-

σεις του κώδικα δεοντολογίας στην προσέγγιση νέων

αθλητών, στο Πανεπιστήμιο του Louisville με το οποίο συ-

νέδεσε το όνομά του.

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

ΚΥΠΕΛΛΟ

Φινάλε μεταλλίων για την

Κωνσταντινίδη

Με ιδανικό τρόπο ολοκληρώθηκε η παρουσία της ελλη-

νικής αποστολής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αρσης Βαρών

στην Ντόχα του Κατάρ. Η Ελένη Κωνσταντινίδη ήταν η

πρωταγωνίστρια στο φινάλε της διοργάνωσης, κατα-

κτώντας τρία χάλκινα μετάλλια στην κατηγορία των 87

κιλών. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν 3η στο αρασέ,

όπου σήκωσε 86 κιλά, στο ζετέ με 110 κιλά και στο σύ-

νολο με 196 κιλά.

Με τα τρία νέα μετάλλια η ελληνική αποστολή έφτασε

τα έξι συνολικά, ενώ κατά τη διάρκεια των συμμετοχών

σημειώθηκαν και δύο πανελλήνια ρεκόρ.

Πιο δύσκολα από όσο φανερώνει το

τελικό 3-1 (27-29, 25-16, 26-24, 25-19)

η Θέτις Βούλας επικράτησε της ΑΣΠ

Κορίνθου στο κλειστό Γ. Γεννηματάς

στη Βούλα, σε ένα συναρπαστικό ματς

στο πλαίσιο της εμβόλιμης 9ης αγωνι-

στικής της Volleyleague Γυ-

ναικών. Η ομάδα με

προπονητή τον Γιάννη Νικο-

λάκη, αν και βρέθηκε να

χάνει από τις φιλοξενούμε-

νες, στη συνέχεια, παρά τα

σκαμπανεβάσματα στην από-

δοσή της, κατάφερε μετά την

ισοφάριση στο κομβικό τρίτο

σετ, με περισσότερη συγκέν-

τρωση και αποφασιστικότητα

στα κρίσιμα σημεία, να πάρει

αυτό το πολύτιμο τρίποντο.

Επιστροφή στις νίκες για την

Θέτιδα Βούλας, επιστροφή στις ήττες

για την Κόρινθο αντίστοιχα. 

Ήταν η 6η νίκη σε 9 αναμετρήσεις για

την Θέτιδα, που πλέον με 17 βαθμούς

βρίσκεται ισόβαθμη στην 4η θέση με

την Ηλιούπολη. Η Κόρινθος υποχώ-

ρησε στην 11η θέση μετά τη νίκη του

Πορφύρα επί των Μακεδόνων.  

Η Θέτιδα είχε τέσσερις παίκτριες με

διψήφιο αριθμό πόντων. Κωνσταντίνου

με 16, Αργυροπούλου με 13, Τέιλορ με

12 και Γεωργιάδου με 10 ήταν οι πρώ-

τες σκόρερ με την Δρακουλίδου να

κάνει καλό μοίρασμα. Για την Κόρινθο

η Μπίσκου είχε 18 πόντους και η

Ζιώγα 11. Η Αναστασία Σιρίνινα απου-

σίασε από τον αγώνα μετά τον τραυ-

ματισμό της στο παιχνίδι με

τη Σαντορίνη, με τις εξετά-

σεις να δείχνουν ολική ρήξη

χιαστού και η νεαρή κεν-

τρική θα χάσει όλη τη σεζόν.

FRAGKIADAKH_XINTARA

Πριν την έναρξη του αγώνα

η Εβίτα Ξηντάρα βραβεύ-

θηκε ως MVP της 6ης αγω-

νιστικής. Την βράβευση

πραγματοποίησε η Ελένη

Φραγκιαδάκη μεγάλη δόξα

του Παναθηναϊκού και της

Εθνικής ομάδας, η οποία έγραψε την

τελευταία σελίδα της ένδοξης καριέ-

ρας της στην Θέτιδα Βούλας.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Στα μέτρα των φαβορί
Νίκες χωρίς προβλήματα πήραν την 11η αγωνιστική της

Premier χάντμπολ ανδρών οι πρώτες τρεις ομάδες της

βαθμολογίας και βασικές διεκδικήτριες του τίτλου.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε για 20 λεπτά

απέναντι στον αξιόμαχο Αρη Νικαίας, εν τέλει όμως

πήρε ευρεία νίκη 26-15, διατηρώντας απόσταση ασφα-

λείας από τους διώκτες του, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι δύο «Δι-

κέφαλοι» έμειναν στο κατόπι των «ερυθρολεύκων»,

συνεχίζονται κι αυτοί νικηφόρα. Η μεν «Ενωση» επικρά-

τησε 38-22 του Φιλίππου Βέροιας εντός έδρας, ενώ οι

Θεσσαλονικείς νίκησαν 45-24 τη ΧΑΝΘ εκτός έδρας. Σε

έναν συναρπαστικό αγώνα, Δράμα και Πυλαία ήρθαν

ισόπαλες 29-29, ενώ ο Δούκας νίκησε 32-24 τον Φοίβο

Συκεών.

Στην βαθμολογία προηγείται ο Ολυμπιακός με 21 βαθ-

μούς και ακολουθούν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ με 18, Δούκας με

14, Διομήδης Αργους με 11, Πυλαία με 11 κ.ο.κ.

Επιστροφή στις νίκες για την Θέτιδα Βούλας
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΙΤΑΛΙΑ

Επεισόδια με νεκρό στο Μιλάνο

Σοκ προκάλεσαν στην Ιταλία τα επεισόδια την Τετάρτη στο

Μιλάνο μεταξύ οπαδών της Ιντερ και της Νάπολι, με απο-

τέλεσμα έναν οπαδό νεκρό, πολλούς τραυματίες και υλικές

ζημιές στους δρόμους της πόλης, πριν από τον αγώνα με-

ταξύ των δύο ομάδων για τη 18η αγωνιστική της Serie A.

Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ, 35χρονος οπαδός της Ιντερ

υπέστη σοβαρά τραύματα από χτύπημα που δέχτηκε από

φορτηγάκι το οποίο οδηγούσαν οπαδοί της Νάπολι, διακο-

μίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο «San Carlo» και κατά τη

διάρκεια του χειρουργείου έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, το εν λόγω φορτηγάκι

εγκλωβίστηκε από οπαδούς της Ιντερ, έγιναν μάχες σώμα

με σώμα με τους Ναπολιτάνους και στην προσπάθειά του

να ξεφύγει, ο οδηγός παρέσυρε τον 35χρονο Μιλανέζο.

Από τους τραυματίες, σε πιο σοβαρή κατάσταση φέρεται

να είναι ένας οπαδός της Νάπολι, που δέχτηκε χτυπήματα

με μαχαίρι.

Η ένταση πάντως δεν έλειψε και κατά τη διάρκεια του

αγώνα, που στιγματίστηκε από τη ρατσιστική συμπεριφορά

των οπαδών της Ιντερ προς τον Σενεγαλέζο παίκτη της Νά-

πολι, Καλιντού Κουλιμπαλί. Στον απόηχο των γεγονότων,

είναι έντονη η φημολογία ότι οι αθλητικές αρχές στην Ιτα-

λία και η εγχώρια ποδοσφαιρική ομοσπονδία προσανατολί-

ζονταν προς την απόφαση αναβολής των προσεχών

αγώνων για το πρωτάθλημα το διήμερο 29 - 30 Δεκέμβρη.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 

Στη Ρεάλ το τρόπαιο
Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 4-1 την Αλ Αΐν στο Αμπού

Ντάμπι, κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

για τρίτη διαδοχική σεζόν και πλέον είναι η πολυνίκης

(και) αυτού του θεσμού, με τέσσερις κατακτήσεις (2014,

2016, 2017, 2018).

Κόντρα στην ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,

που είχε κάνει την έκπληξη αφήνοντας εκτός τελικού

την πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής Ρίβερ Πλέιτ, οι

Μαδριλένοι δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες και

έφτασαν στη νίκη χάρη στα γκολ των Μόντριτς (14'),

Γιορέντε (35'), Ράμος (78') και στο αυτογκόλ του Ναντέρ

στις καθυστερήσεις. Για την Αλ Αΐν, που είχε κάποιες

καλές ευκαιρίες, μείωσε ο Σιοτάνι στο 86'.

Ρεάλ: Κουρτουά, Καρβαχάλ, Ράμος, Βαράν, Μαρσέλο,

Κρόος (71' Θεμπάγιος), Γιορέντε (82' Καζεμίρο), Μόν-

τριτς, Λούκας Βάθκεθ (84' Βινίσιους), Μπέιλ, Μπενζεμά.

Αλ Αΐν: Εϊσα, Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν (67' Αμέρ Αμ-

πντουλραχμάν), Αλ Ζαμπέρι, Αχμέντ, Αχμάντ (64' Μπαν-

τάρ), Ελ Σαχάτ, Ντουμπιά, Φαγέζ, Σιοτάνι, Κάιο, Μπεργκ

(75' Ναντέρ).

ΠΟΛΟ

Το απόλυτο ο Ολυμπιακός
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ο Ολυμπιακός πέρασε νι-

κηφόρα από το Ποσειδώνιο νικώντας τον ΠΑΟΚ με 16-

5 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στην Α1 ανδρών

διατηρώντας την πρωτιά στη βαθμολογία και το απόλυτο

10 νίκες στα 10 παιχνίδια. Μάλιστα οι «ερυθρόλευκοι»

δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε του Α' γύρου χάρη

στη διαφορά ασφαλείας από τους διώκτες τους έχουν

κλειδώσει τον τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. 

Σημαντική νίκη πέτυχε η Βουλιαγμένη στην Κρήτη αφού

αν και δυσκολεύτηκε επικράτησε των Χανίων με 7-4 και

κρατήθηκε μόνη στο δεύτερο σκαλοπάτι. Επικρατώντας

εκτός έδρας του Περιστερίου με 8-4 ο Απόλλων Σμύρ-

νης διατηρήθηκε στην 3η θέση και μάλιστα με απόσταση

ασφαλείας από τους υπόλοιπους μνηστήρες της πρώτης

τετράδας.

Αλλα αποτελέσματα: Εθνικός - ΟΦΘ 15-5, ΝΟ Χίου - ΑΟ

Παλαιού Φαλήρου 6-9, Υδραϊκός - ΑΝΟ Γλυφάδας 8-6.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ολυμπιακός 30, Βουλιαγμένη 25,

Απόλλων Σμύρνης 24, Υδραϊκός 17, Γλυφάδα 17, ΠΑΟΚ

15, Εθνικός 15, ΝΟ Χανίων 13, ΑΟ Παλαιού Φαλήρου 12,

ΓΣ Περιστερίου 4, Χίος 3, ΟΦΘ 0.

VOLLEYLEAGUE

«Πτήση» για ΠΑΟΚ, στα ψηλά ο ΠΑΟΗ νίκη του ΠΑΟΚ

επί της ΑΕΚ με 3-0 σετ στο ντέρμπι των «Δικεφάλων»

ξεχώρισε στην 11η αγωνιστική της Volleyleague, με την

οποία έπεσε η αυλαία του 1ου γύρου. Στα αξιοσημείωτα

και η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς,

που ανεβάζει τους «πράσινους» στην 3η θέση. Παρά το

ρεπό του, ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε στην 1η θέση,

κατακτώντας τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα.

Στο Μετς ο ΠΑΟΚ δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα

απέναντι στη γηπεδούχο ΑΕΚ και επιστρέφοντας στις

επιτυχίες διατηρήθηκε στη 2η θέση. Με πρωταγωνιστική

τον Τακουρίδη στα μπλοκ και τους Σαφράνοβιτς - Γκορ-

τσάνιουκ σε υποδοχή και επίθεση, οι Θεσσαλονικείς

πήραν τα τρία σετ σε 70' (20-25, 13-25, 22-25).

Μεγάλης βαθμολογικής σημασίας νίκη πέτυχε και ο Πα-

ναθηναϊκός, με 3-0 σετ επί της Κηφισιάς στο κλειστό

του Πανελληνίου (25-17, 26-24, 25-18), και στα μισά του

πρωταθλήματος, κατάφερε να πλασαριστεί στην πρώτη

τετράδα.

Με εξαιρετικά ποσοστά στην επίθεση (60%), ο Φοίνικας

Σύρου πήρε σπουδαίο «διπλό» 3-0 σε βάρος του Ηρακλή

στη Μίκρα (18-25, 23-25, 21-25) και εδραιώθηκε εντός

εξάδας. «Διπλό» με το ίδιο σκορ πήρε και ο Εθνικός

Αλεξανδρούπολης στο ντέρμπι της Θράκης με αντίπαλο

την Κομοτηνή. Ρεπό είχε ο Παμβοχαϊκός.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 24, ΠΑΟΚ 20, Παναθηναϊκός

18, Παμβοχαϊκός 17, Φοίνικας Σύρου 16, Ηρακλής 10,

ΑΕΚ 10, Εθνικός Αλεξανδρούπολης 10, Κομοτηνή 5, Κη-

φισιά 5.

BASKET LEAGUE
«Τρόμαξε» ο Ολυμπιακός, 

ανάσα για τον Κολοσσό
Η δύσκολη επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Περι-

στερίου και οι σημαντικές νίκες Κολοσσού Ρόδου και

Χολαργού ήταν τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στη

10η αγωνιστική της Basket League.

Στο ΣΕΦ o Ολυμπιακός με αντίπαλο το Περιστέρι πήρε

τη νίκη πιο δύσκολα απ' ό,τι δείχνει το τελικό 92-69. Οι

φιλοξενούμενοι, δείχνοντας γιατί βρίσκονται τόσο ψηλά

στη βαθμολογία, αιφνιδίασαν πλήρως τους «ερυθρόλευ-

κους» και προηγήθηκαν μέχρι και με 19 πόντους δια-

φορά - 38-19 στο 13'! Σ' εκείνο το σημείο ξεκίνησε η

αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Με πρωταγωνιστή τον Του-

πάν, που σημείωσε 14 πόντους, οι γηπεδούχοι «μάζε-

ψαν» τη διαφορά μέχρι το ημίχρονο (42-48) και στην

επανάληψη κυριάρχησαν απόλυτα, ειδικά στην 3η πε-

ρίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 32-10 προηγήθηκαν 74-

58 και ουσιαστικά «καθάρισαν» τον αγώνα.

Κατά τ' άλλα, σημαντική νίκη, που αλλάζει εκ νέου τις

ισορροπίες στην «ουρά», πέτυχε ο Κολοσσός στη Ρόδο

επί του Ρεθύμνου με 74-63, παίρνοντας βαθμολογική

ανάσα. Ονειρα εξάδας και συμμετοχής στα πλέι οφ

κάνει ο νεοφώτιστος Χολαργός, μετά τη μεγάλη νίκη

του στο Αλεξάνδρειο επί του Αρη με 59-58, «βυθίζον-

τας» κι άλλο τους «κιτρινόμαυρους».

Αλλα αποτελέσματα: Ηφαιστος Λήμνου - Κύμη 81-74,

Λαύριο - Προμηθέας Πάτρας 73-85, Πανιώνιος - ΠΑΟΚ

69-73, Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 111-79.

FOOTBALL LEAGUE

Βόλος ... εξπρές
Ακάθεκτος συνεχίζει στην κορυφή του πρωταθλήματος

της Football League ο ΝΠΣ Βόλος, που κάνοντας σπου-

δαία ανατροπή νίκησε στην έδρα του με 2-1 την Κέρ-

κυρα συνεχίζοντας μόνος πρώτος στο ρετιρέ της

βαθμολογίας. Μάλιστα, οι Βολιώτες, ευνοούμενοι και

από τη νίκη - έκπληξη του Κισσαμικού στη Λάρισα επί

του Απόλλωνα με 3-0, κατάφεραν να διευρύνουν τη δια-

φορά από τη δεύτερη θέση αποκτώντας ...αέρα +8 βαθ-

μών. Η ομάδα της Μαγνησίας, αν και αιφνιδιάστηκε από

τους Φαίακες οι οποίοι προηγήθηκαν με πέναλτι (Κόντος

67'), κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος του κατά-

σταση στην τελική ευθεία του αγώνα χάρη στα γκολ των

Πέντα (82'), Μάντζη (88').

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχωρίζει η νίκη του Απόλ-

λωνα Πόντου που επικράτησε εκτός του Ηρακλή με 2-0

στην κόντρα της Θεσσαλονίκης.

Αλλα αποτελέσματα: Αήττητος Σπάτων - Δόξα Δράμας

2-0, Εργοτέλης - Παναχαϊκή 2-1, Τρίκαλα - Αιγινιακός 2-

0, Καραϊσκάκης - Σπάρτη 0-0.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Βόλος 28, Απόλλων Λάρισας 20, Πλα-

τανιάς 19, Κέρκυρα 17. Εργοτέλης 17, Καραϊσκάκης 14,

Απόλλων Πόντου 14, Ηρόδοτος 12, Δόξα Δράμας 12,

Παναχαϊκή 12, Ηρακλής 10, Τρίκαλα 10, Αιγινιακός 9,

ΑΟΧ Κισσαμικός 9, Αήττητος Σπάτων 9, Σπάρτη 8.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Το πολυτιμότερο δώρο είναι το 

βιβλίο!

Αντέχει στο χρόνο,  

δεν πειράζει το στομάχι...

Ανοίγει νέους ορίζοντες!

Yπενθυμίζει τα αισθήματά σας

Μένει αθάνατη η παρουσία σας!


