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“Ενεργειακή αναβάθμιση
με τη συμμετοχή 

των πολιτών 
στο Δήμο ΒΒΒ”

σελίδα 6

Δημοπρατείται 
η κατασκευή δικτύων
ακαθάρτων στο Δήμο
Σπάτων-Αρτέμιδος & 
Ραφήνας-Πικερμίου  

σελίδα 6

Ανασκόπηση του
χρόνου που φεύγει

σελίδες 14 - 15

Ο Αθ. Αυγερινός σε δομές

με ειδικές ανάγκες

1o τουρνουά πινγκ-πονγκ
κωφών στο Δήμο ΒΒΒ

σελίδα 22

Ως πραγματιστής δεν θα μπορούσα να εκ-
φράσω ευχή – ως επιθυμία, κατ’ αντίθεση προς
την πραγματικότητα – είτε ως παράκληση -
προσευχή αναπεμπόμενη προς το θείον – είτε
πολύ περισσότερο, ως τάξιμο, όπως ήταν η αρ-
χική έννοια της λέξης1, που δεν θα μπορούσα
να εκπληρώσω.

Όμως, υπάρχει και η παράδοση, το έθιμο. Και
σαν τέτοιο το σέβομαι, γιατ’ είναι του λαού
μας συνήθεια!

Εύχομαι λοιπόν, όλες οι
αγαθές ευχές όλων 
να εκπληρωθούν!

Aν οι ευχές μπορούν να φέ-
ρουν κάποιο καλό, αυτό ίσως
είναι η ψυχολογική επίδραση
που ασκούν στην ψυχοπνευ-

ματική μας κατάσταση. Μια υπόθεση καθαρά
εγκεφαλική κι όχι βέβαια μεταφυσική.

Τώρα, σαν πραγματιστής να επαναλάβω πα-
λιότερες προτροπές, θυμίζοντας την αρχαία
ρήση: «Συν Αθηνά και χείρα κίνει»! Συν Θεώ,
λοιπόν, που είναι «άγνωστες οι βουλές του...»
να κουνήσουμε το χέρι μας – που «είναι στο
χέρι μας» - να ενεργήσουμε, να προσπαθή-
σουμε ΕΜΕΙΣ κυρίως για την εκπλήρωση λίγο
– πολύ των ευχών μας.

Ο ορθολογισμός μάς λέει ότι αρκετές από τις
επιθυμίες μας, που τις ευχόμαστε, ΔΕΝ εκπλη-
ρώνονται με τις ευχές και τις προσευχές, αλλά

Συνέχεια στη σελ. 2

Κώστας Βενετσάνος

Σελίδα 13

Μείωση, 3 εκατομμύρια ευρώ
πέτυχε ο Φιλίππου για τα Led

Ε υ χ έ ς
2020 σελ. 7
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

με γνώση και επίγνωση των πραγματικών δεδο-
μένων και τη μεθοδικότερη, ορθολογικότερη αν-
τιμετώπισή τους.

Υγιαίνετε λοιπόν πριν απ’ όλα. 

Αλλά η υγεία «χτίζεται» δια βίου (όμως ποτέ δεν
είναι πολύ αργά). Και το «χτίσιμο» της υγείας γί-
νεται με συνεχή άσκηση (π.χ. δεν πάμε στο περί-
πτερο με το αυτοκίνητό μας), υγιεινή ζωή –
τακτικός, νυκτερινός ύπνος κλπ. – υγιεινή δια-

τροφή και αφροδισιακή απόλαυση!

Ηδονές εν μέτρω, που έλεγε κι ο Επίκουρος. Μη
στερείσθε τις ηδονές – τις ευχαριστήσεις, απε-
ναντίας να τις επιδιώκετε, αλλά εν μέτρω.

Στιγμές, στιγμές είν’ η ζωή... όποιος πολλές θα
ζήσει, αργότερα τραβάει προς τη δύση (Σαίξπηρ)

Ειρήνη! Είναι μια διαχρονική επιθυμία κι ευχή,
ιδιαίτερα αναγκαία στις παρούσες περιστάσεις.
Αλλά κι αυτή «χτίζεται», κι αυτή κατακτάται ή
κι επιβάλλεται. Αλλά χρειάζεται μαέστρους ικα-
νούς, ευέλικτους, δυνατούς, μεθοδικούς και ψύ-
χραιμους. Σε καμμία περίπτωση ενδοτικούς στην
αδικία και τον εκβιασμό. Αλλά όχι βέβαια και
ενθουσιώδεις, θερμόαιμους παλικαράδες.

Κι εδώ χρειάζεται μέτρο και ατσαλένια νεύρα.

Σε τούτου την «ευχή» θα επανέλθω σύντομα και
αναλυτικά.

Ειρήνη, λοιπόν, κι ευημερία και ευμάρεια! (ευ-
μάρεια = ευ+μάρη «χέρι»1β).

Μα και τούτες οι ευχές απαιτούν «να βάλουμε το
χέρι μας». 

Καμμιά φορά και λίγη «τύχη» βοηθάει. Εκείνο
που λέμε συγκυρία (σύμπτωση)· αρκεί να την αρ-
πάξουμε»! Πάλι εμείς επομένως πρέπει να ενερ-
γήσουμε. Η ευημερία κτάται με εργασία κι
αγώνες (μεθοδευμένους – όχι άστοχους κι αστό-

χαστους). Τ’ αγαθά κόποις κτώνται και διαφυ-
λάσσονται με διαρκή επαγρύπνηση!

Ας σκεφθούμε καλά και βασανιστικά. Μη βαριό-
μαστε να διαβάζουμε, να συζητήσουμε διαλε-
κτικά και παραγωγικά, να σκεφθούμε! Κι ας
ξεκολλήσουμε. Συλλογάται καλά όποιος συλλο-
γάται ελεύθερα· χωρίς φόβο και προκαταλήψεις.

Ας σκεφθούμε σωστά και ας πράξουμε σωστά
και θαρρετά!

Ας κάνουμε με τις ορθές αποφάσεις μας και τους
άοκνους, κι επίμονους αγώνες μας, ατομικούς
και συλλογικούς το νέο έτος ν’ αποτελέσει αφε-
τηρία για καλύτερες ημέρες για το λαό μας, για
την Ελλάδα, για μας προσωπικά μα και την αν-
θρωπότητα ολάκερη! Μπορούμε να κάνουμε το
θαύμα! 

Αν καταστραφεί η ανθρωπότητα θα φταίω εγώ!
Θα φταις εσύ. Ας δώσουμε λοιπόν τη μάχη!

Ας δώσουμε το «παρών» σε τούτο το προσκλητή-
ριο. Εφόσον μάχομαι ζω! (dum pugno, vivo)

Με πανανθρώπινη αγάπη

Κώστας Βενετσάνος

―――――――

1. Ευχή: βλ. λεξ. α) LIDDELL & SCOTT: Μέγα Λεξ. της

Ελλην. Γλώσσης. β) ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ: Ετυμολογικό Λεξικό.

Πολεμικά γεγονόταν του Εθνους, που

πρέπει να ξαναθυμηθούμε
Παναγιώτης Μουντανέας Σελ. 8

Πάει ο παλιός ο χρόνος
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

“Βιομηχανία 4.0. Η ευκαιρία που δεν

πρέπει να χαθεί” Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Δέντρο της Αγάπης στο Κορωπί Σελ. 12

Συναυλία της ΚΟΑ στο Καβούρι Σελ.12

Η σημασία της ένταξης για τους
πρόσφυγες στην Ελλάδα Σελ. 16

Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ
Ι. Δόγκα Σελ. 17

Για μια νέα και σύγχρονη Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση Νεκτάριος Καλαντζής Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Ευχές 2020

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

στο Κέντρο του Κορωπίου 

λόγω των έργων

Λεπτομέρειες Σελίδα 18

Με αμείωτο το ενδιαφέρον των

συμμετεχόντων, ολοκληρώθηκε

την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου η πρώτη

φάση των εργαστηρίων β' κύκλου

του Προγράμματος Υποστήριξης

Επιχειρηματικότητας του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.  

Στην περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου

και Δεκεμβρίου 2019, πραγματο-

ποιήθηκαν επιχειρηματικά εργα-

στήρια που απευθύνονταν σε start

up επιχειρήσεις και σε υφιστάμε-

νους επιχειρηματίες της περιοχής

του Δήμου. Οι συμμετέχοντες

είχαν την ευκαιρία να παρακολου-

θήσουν εργαστήρια για:

- Θέματα νομικού πλαισίου: διαδι-

κασίες σύστασης εταιρειών, τα θέ-

ματα καταχώρησης βιομηχανικής

ιδιοκτησίας και πνευματικών δι-

καιωμάτων, συμβάσεις εμπιστευτι-

κότητας

- Θέματα λογιστικού και φορολο-

γικού πλαισίου.

- Βασικά χαρακτηριστικά του επιχει-

ρηματικού πλάνου, (Ανάλυση αγο-

ράς, αξία επιχειρηματικής ιδέας,

τιμολογιακή πολιτική, έσοδα – τρό-

ποι είσπραξης, Business, χρηματο-

δότησης).

- Θέματα Μάρκετινγκ, τεχνικές

πωλήσεων και σύγχρονους τρό-

πους προώθησης μέσω διαδικτύου.

- Ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους

τρόπους με τους οποίους γίνεται η

προετοιμασία αναζήτησης χρηματο-

δότησης από funds, χρηματοπιστω-

τικά ιδρύματα ή άλλους φορείς.

Οι παλαιότεροι επιχειρηματίες που

παρακολούθησαν τα εργαστήρια

είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν

για τις νέες τάσεις της αγοράς και

να μοιραστούν τις εμπειρίες τους

μαζί τους. 

Οι start up επιχειρήσεις έχοντας

λάβει σημαντικές γνώσεις έχουν

ήδη εξελίξει τις ιδέες τους, θα συ-

νεχίσουν με τα εργαστήρια συμ-

βουλευτικής με στόχο να τις

παρουσιάσουν ολοκληρωμένα και

να διαγωνιστούν για τα βραβεία

του τέλους του Προγράμματος,

την άνοιξη του 2020. 

Πληροφορίες:  Γραφείο Απασχό-

λησης Δήμου BBB

grafergasias@vvv.gov.gr 

Prisma Consulting: info@prisma-

consulting.gr. 

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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Η Εθελοντική Ομάδα 

του Δήμου Κρωπίας 

στο Σύλλογο “Ελπίδα”*

Η Εθελοντική Ομάδα του Δήμου Κρωπίας με επικε-

φαλής τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και

Περιβάλλοντος Θεόδωρο Γρίβα και αντιπροσωπεία

των εθελοντών που απαρτίζονταν από τους Δημήτριο

Γκίκα, Δημήτριο Ντούνη και Δημήτριο Σιδέρη, την

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 επισκέφθηκε τις εγκα-

ταστάσεις του Συλλόγου φίλων παιδιών με καρκίνο

«ΕΛΠΙΔΑ», προκειμένου να διανείμει τα παιχνίδια

που συγκέντρωσε στα φιλοξενούμενα παιδιά. 

Την αντιπροσωπεία υποδέχτηκαν η   Άννα Παναγο-

πούλου, Διευθύντρια του Ξενώνα και ο Δημήτριος

Νάνης, υπεύθυνος Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας, οι

οποίοι και τους ξενάγησαν στους χώρους της δομής. 

Μετά την ολοκλήρωση της διανομής των παιχνιδιών

η αντιπροσωπεία συνεχάρη τους εργαζόμενους στη

δομή και τους ευχήθηκε δύναμη για το δύσκολο έργο

που επιτελούν.

H Εθελοντική Ομάδα του Δήμου Κρωπίας έχει απο-

δείξει πολλές φορές την ευαισθησία της στον συνάν-

θρωπο, κάτι που το αποδεικνύει - βέβαια - καθημερινά

με τον εθελόντισμό της.

* Ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα αποτελεί δίκτυο

Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην

Αθήνα. Η ιστορία της "ΕΛΠΙΔΑΣ" ξεκινά το 1990. Η  διαπίστωση

πως έλειπαν από την Ελλάδα τα μέσα για τη θεραπεία των παι-

διών που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών ήταν οι

δύο βασικοί παράγοντες της ίδρυσης του Συλλόγου. 
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Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Εορταστικό γκαλά 

30 Δεκεμβρίου 2019

«Το πρόγραμμα του πρωτοχρονιάτικου γκαλά της Κρα-

τικής Ορχήστρας Αθηνών, έχει όλα όσα μπορεί να ζη-

τήσει κάποιος από μια βραδιά γιορτής και μουσικής.

Aποτελεί τον καθιερωμένο μουσικό επίλογο για τον

χρόνο που φεύγει κι ένα μελωδικό καλωσόρισμα για

τη χρονιά που έρχεται. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών,

με αυτή την εντυπωσιακή βραδιά μουσικής και λυρικού

τραγουδιού, αποχαιρετά με τον πιο κεφάτο τρόπο το

2019, ερμηνεύοντας ένα άκρως γοητευτικό πρό-

γραμμα που θα μας ταξιδέψει πέρα από το χώρο και

τον χρόνο. Και βέβαια, τίποτε από αυτά δεν θα μπο-

ρούσε να συμβεί, χωρίς την πολύτιμη σύμπραξη, τεσ-

σάρων διεθνώς αναγνωρισμένων ερμηνευτών. Είναι

οι: Βασιλική Καραγιάννη (υψίφωνος), Ειρήνη Καρά-

γιαννη (μεσόφωνος), Δημήτρης Πακσόγλου (τενόρος)

και Αλέξανδρος Σταυρακάκης (βαθύφωνος). Στο πόν-

τιουμ, ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Αναστάσιος Συ-

μεωνίδης.

Θα ακουστούν ορχηστρικά, άριες και ντουέτα από

όπερες και οπερέτες, όπως, μεταξύ άλλων, η Κάρμεν
του Μπιζέ, Ο Κουρέας της Σεβίλλης και Η κλέφτρα
κίσσα του Ροσσίνι, η Τραβιάτα και ο Ντον Κάρλο του

Βέρντι, η Λουκρητία Βοργία και ο Ντον Πασκουάλε

του Ντονιτσέττι, η Ντινόρα του Μέγιερμπεερ, η Καβα-
λερία Ρουστικάνα του Μασκάνι, Η Ωραία Ελένη του

Όφενμπαχ, αλλά και αποσπάσματα από το κωμικό λυ-

ρικό έργο του Σπύρου Σαμάρα Η Κρητικοπούλα. Και

φυσικά, από μια τόσο γιορτινή βραδιά δεν θα μπορού-

σαν να λείπουν οι χορευτικές μελωδίες του βασιλιά

του βαλς Γιόχαν Στράους.»

Tιμές: 60€, 52€, 42€, 34€, 26€, 16€ και 11€ (εκπτω-

τικό)

«Χριστούγεννα στο Πάρκο μας»
Εκδηλώσεις στο Πεδίο του Αρεως

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, το Πολιτιστικό

Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το Μουσείο Μπενάκη εγ-

καινίασαν  την αρχαιολογική έκθεση «Από τον κόσμο
του Ομήρου. Τήνος και Κυκλάδες στη Μυκηναϊκή
εποχή», στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138.

Εκατόν πενήντα ένα επιλεγμένα αντικείμενα, αντιπρο-

σωπευτικά έργα κεραμικής, μεταλλοτεχνίας, μικροτε-

χνίας, ειδωλοπλαστικής, κοσμηματοποιίας, για πρώτη

φορά αποκαλύπτουν  μια ολοκληρωμένη εικόνα του Μυ-

κηναϊκού πολιτισμού. 

Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138

Διάρκεια: έως 08 Μαρτίου 2020

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΗ-

ΡΟΥ ΣΤΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ

Συνεχίζεται με πλούσιες εκδηλώ-

σεις το Πρόγραμμα των Χριστου-

γεννιάτικων εκδηλώσεων της

Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο

του Αρεως.

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου

11:00 Χριστουγεννιάτικα Λάχανα

και Χάχανα με τον κύριο Τάσο

Μουσικοθεατρική παράσταση για

παιδιά

13:00 Θεατρική Ομάδα Τόπι: Κα-

ρυοθραύστης (Ε.Τ.Α Χόφμαν)

Θεατρική παράσταση για παιδιά

14:30 Συναυλία με τους Vintage

Band. Swing και τραγούδια του πα-

λιού Ελληνικού κινηματογράφου

17:00 Συναυλία με τους Swingin’

Cats. Ρετρό swing και rock ‘n roll

μελωδίες

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου

11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί

Μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά

12:30 Μορφές Έκφρασης: Η Μα-

γική Χριστουγεννιάτικη Σοφίτα

Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για

παιδιά

14:00 Συναυλία με την Μικρή Ορ-

χήστρα της Κρατικής Ορχήστρας

Αθηνών. 17 μουσικοί υπό τη μου-

σική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα

17:00 Συναυλία με τον Μπάμπη

Τσέρτο και τη Νάντια Καραγιάννη

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου

11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί
Μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά

12:30 Οι Χριστουγεννιάτικες περι-

πέτειες του Καραγκιόζη

Θέατρο Σκιών (όχι bold)

14:00 Συναυλία με τους Κωνσταν-

τίνα and the Boys

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και

χορευτικές επιτυχίες από τα ‘80s

16:00 Συναυλία με τους Vintage

Band. Swing και τραγούδια του πα-

λιού Ελληνικού κινηματογράφου

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου
11:00 Καλλιτεχνικό Εργαστήρι

Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για

παιδιά

12:30 Μορφές Έκφρασης: Η Μα-

γική Χριστουγεννιάτικη Σοφίτα

Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για

παιδιά

14:00 Συναυλία με την Στέλλα Κα-

ρύδα σε φιλική συμμετοχή
Παραδοσιακά, λαϊκά και ρεμπέτικα

από Μ. Ασία και τη  νησιωτική Ελλάδα

Τετάρτη 1 Ιανουαρίου

11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί
Μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά

12:30 Καλλιτεχνικό Εργαστήρι

Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για

παιδιά

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου

11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί
Μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά

12:30 Μορφές Έκφρασης: Η Μα-

γική Χριστουγεννιάτικη Σοφίτα

Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για

παιδιά

14:00 Συναυλία με τους Κωνσταν-

τίνα and the Boys. Χριστουγεννιά-

τικα τραγούδια και χορευτικές

επιτυχίες από τα ‘80s

16:00 Συναυλία με τους George
Zervos Band. Rock ‘n roll performance

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου
11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί
Μουσικοχορευτική παράσταση για παιδιά

12:30 Θεατρικός Οργανισμός Φοί-

νικας: Μπορώ

Θεατρική παράσταση για παιδιά

14:00 Μουσικοχορευτικός Όμιλος

Ερωτόκριτος
Παραδοσιακοί χοροί από την Κρήτη

16:00 Συναυλία με τους Vintage

Band

Swing και τραγούδια του παλιού

Ελληνικού κινηματογράφου

Σάββατο 4 Ιανουαρίου
11:00 Xanazoo: 11 χρόνια μαζί

Μουσικοχορευτική παράσταση για

παιδιά

13:00 Θεατρική Ομάδα Τόπι: Παί-

ζοντας με τους μύθους (Ελληνική

μυθολογία)

Θεατρική παράσταση για παιδιά

14:30 Καλλιτεχνικό Εργαστήρι

Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για

παιδιά

16:00 Συναυλία με τους Vintage

Band

Swing και τραγούδια του παλιού

Ελληνικού κινηματογράφου

Κυριακή 5 Ιανουαρίου

11:00 Μορφές Έκφρασης: Η Μα-

γική Χριστουγεννιάτικη Σοφίτα

Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για

παιδιά

12:30 Athens Art Network: Ομόκεν-

τρα Καρουζέλ

Χριστουγεννιάτικο βαριετέ: Ακρο-

βατικός χορός, παντομίμα, street

dance

14:00 Συναυλία με τους Κωνσταν-

τίνα and the Boys

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και

χορευτικές επιτυχίες από τα ‘80s

16:00 Συναυλία με τους Vintage

Band

Swing και τραγούδια του παλιού

Ελληνικού κινηματογράφου

Κυριακή 6 Ιανουαρίου

11:00 Μορφές Έκφρασης: Η Μα-

γική Χριστουγεννιάτικη Σοφίτα

Μουσικό & θεατρικό εργαστήρι για

παιδιά

12:30 Χριστουγεννιάτικα Λάχανα

και Χάχανα με τον κύριο Τάσο

Μουσικοθεατρική παράσταση για

παιδιά

14:00 Συναυλία με τους Κωνσταν-

τίνα and the Boys Χριστουγεννιά-

τικα τραγούδια και χορευτικές

επιτυχίες από τα ‘80s
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«ΝΤΟΝ ΚΑΡΛΟ» 
ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ ΒΕΡΝΤΙ 

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (ΚΠΙΣΝ)  

Την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19.00 η «ΧΡΥΣΗ

ΤΟΜΗ» προσκαλεί να παρακολουθήσετε την όπερα του

Τζουζέππε Βέρντι «Ντον Κάρλο» σε μουσική διεύθυνση

του Φιλίπ Ωγκέν και σκηνοθεσία του Νίκολας Χάιτνερ στη

Μεγάλη Αίθουσα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο «Κέντρο

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Ο «Ντον Κάρλο», η σημαντικότερη μεγαλόπρεπη όπερα

του Βέρντι, παρουσιάζεται - στην ιταλική πεντάπρακτη εκ-

δοχή (Μόντενα) - για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια εν-

τυπωσιακή παραγωγή.  Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Κόβεντ

Γκάρντεν το 2008 και αποτελεί μια συμπαραγωγή της Βα-

σιλικής Όπερας του Λονδίνου, της Μετροπόλιταν Όπερας

της Νέας Υόρκης και της Εθνικής Όπερας της Νορβηγίας.

• Συμμετοχή:  Ζώνη  Ε΄: 38€ μέλη & νέοι / 40€ μη μέλη

Ζώνη Δ΄: 48€ μέλη & νέοι / 50€ μη μέλη (περιλαμβάνεται

εισιτήριο όπερας και πούλμαν).  

• Αναχώρηση πούλμαν ώρα  17:30  από την Κεντρική Πλα-

τεία Κερατέας.

• Προθεσμία κρατήσεων μέχρι 20/12 (περιορισμένος αριθ-

μός εισιτηρίων). • Πληροφορίες-κρατήσεις  στα τηλέφωνα:

6972351959, 6984912459.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Δήμου 

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020 στις 19:00

«Ο χριστουγεννιάτικος εφιάλτης 
του Σκρουτζ»

Θα ακολουθήσει Πρωτοχρονιάτικο γκαλά με τίτλο: «Ο
χριστουγεννιάτικος εφιάλτης του Σκρουτζ». Ένα παρα-

μύθι με πολλές μουσικές και τραγούδια για μικρούς και

μεγάλους.

Σε κείμενα από το διήγημα του Αντώνη Τουμανίδη σε

προσαρμογή Γιάννη Φίλια.

Τραγουδούν: Ναταλία Γκάντζια (Υψίφωνος) - Γιάννης

Φίλιας (Τενόρος)

Ηθοποιός – Αφηγήτρια: Δανάη Σκιάδη

Συ μμετέχει η Ανδρική χορωδία Λαυρίου

Συνοδεύει ορχήστρα Δωματίου

Διευθύνει ο Θεόδωρος Γ. Λεμπέσης

Στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου στα Καλύβια.

H Εκδήλωση Αστρονομίας από το Planetarium on the

Go είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας Ν.Α. Φικιώρης

& ΣΙΑ ΕΠΕ.

Η παιδική δραστηριότητα «Η μικρή γοργόνα»

του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και το Εργαστήριο πηλού

είναι ευγενική χορηγία του Φαρμακείου

του Βαγγέλη Ράπτη.

Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΚΩΜΩΔΙΑ του Νικολάι Γκόγκολ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Το Θέατρο Άλφα, υποδέχεται για μια ακόμα φορά στην

κεντρική του σκηνή, τον σκηνοθέτη Κώστα Φιλίππογλου,

που αναλαμβάνει να μεταφέρει στη σκηνή το κλασικό αρι-

στούργημα του Νικολάι Γκόγκολ, «Ο επιθεωρητής», με

τον Κωνσταντίνο Μπιμπή στον ομώνυμο ρόλο.

Μια σπαρταριστή και επίκαιρη κωμωδία, πού κάνει πρε-

μιέρα στη σκηνή του θεάτρου “Aλφα”, 7 Φεβρουαρίου.

Λίγα Λόγια για το έργο

Σε μια επαρχιακή πόλη της Τσαρικής Ρωσίας, όλοι οι δημό-

σιοι διορισμένοι άρχοντες, χωρίς καμιά εξαίρεση, καταδυ-

ναστεύουν το λαό με απάτες, λαμογιές, και εκβιασμούς. Η

ξαφνική εμφάνιση ενός κρατικού επιθεωρητή θα δημιουργή-

σει διάφορες ευτράπελες καταστάσεις, που θα διαταράξουν

τις ισορροπίες μεταξύ εξουσιαστών και εξουσιαζόμενων και

όλα αυτά σε μια σπαρταριστή κωμωδία - σάτιρα.

Αυτό που καθιστά αυτό το έργο μια από τις σπουδαιότερες

κωμωδίες που γράφτηκαν ποτέ, είναι το μεγαλείο των χα-

ρακτήρων καθώς και η ευθύτητα με την οποία ο Γκόγκολ

επιλέγει στο συγκεκριμένο έργο να καυτηριάσει την αυ-

ταρχικότητα και τη δουλοπρέπεια των δημοσίων αρχόντων

στην κεντρική διοίκηση, στο Τσαρικό  απολυταρχικό κρά-

τος.

Ο ίδιος γράφει για τον επιθεωρητή: “Στον Επιθεωρητή μου
επιδίωξα να συγκεντρώσω και να σατιρίσω μια για πάντα
ό,τι σάπιο υπάρχει στη Ρωσία, όλες τις αδικίες που δια-
πράττονται, εκεί ακριβώς όπου θα είχαμε την αξίωση να
βασιλεύει η απόλυτη δικαιοσύνη”.

Παίζουν: (με αλφαβητική σειρά)

Θανάσης Βλαβιανός, Μυρτώ Γκόνη, Βασίλης Κουλακιώ-

της, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Χριστίνα Μπρέκου, Γιάννης

Στεφόπουλος, Δημήτρης Φραγκιόγλου, 

Διάρκεια: 100 λεπτά με διάλειμμα

Σκηνοθεσία: Κώστας Φιλίππογλου

Στο ρόλο του επιθεωρητή ο Κωνσταντίνος Μπιμπής

Κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00 & ΚΥΡΙΑΚΗ 19:00

Τιμή εισιτηρίου: 12€ (προπώληση) / Ταμείο: 17€, 13€

(ΑΜΕΑ, φοιτητικό, ανέργων)

Προπώληση εισιτηρίων: Από το ταμείο του θεάτρου (Τηλ

210 5221444 & 210 5238742) και viva.gr

Χριστούγεννα στο Κ.Π.Ι.Σ.Νιάρχος

Στον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ, όλος ο

Δεκέμβριος είναι  μήνας γιορτής, που επιφυλάσσει

κάθε μέρα κι από μια καινούργια έκπληξη για τον κα-

θένα.

Κάντε τη βόλτα σας στις φωτεινές εγκαταστάσεις

και τη μαγική ατμόσφαιρα του Πάρκου Σταύρος

Νιάρχος και θαυμάστε τα Χορογραφημένα Σιντριβά-

νια στην Αγορά και πολλά άλλα εντυπωσιακά και

γευστικά...

Εκδηλώσεις στην “Υπατία”

ΩΝΑΣΗΣ - ΤΑ ΘΕΛΩ ΟΛΑ
στο Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ

H “Yπατία” πάει θέατρο, στο έργο “Ωνάσης - τα θέλω
όλα” στο θέατρο “Παλλάς”. Ώρα αναχώρησης 17.30

από Ζεφύρου 2, πίσω από την Πνευματική Εστία.  

Συμμετοχή έως την Κυριακή 15/12/2019 κατόπιν συ-

νεννοήσης στο τηλ 6832400636 και 6944583333.

“Δείπνο Ηλιθίων”
Το Δ.Σ του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας Υπατία σας

προσκαλεί στις 8 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη στις 5.30

το απόγευμα, για να παρακολουθήσετε την θεατρική

παράσταση  “Δείπνο Ηλιθίων” με τον Σπύρο Παπαδό-

πουλο. Αναχώρηση από την οδό Ζεφύρου 2 πίσω από

την Πνευματική Εστία Βούλας. 

Τηλ 6998958059   Ιφιγένεια Αμοργιανού-Χαντζή

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις στο Δήμο ΣαρωνικούΒράβευσης 

των επιτυχόντων 

στη Λαυρεωτική

O Δήμος Λαυρεωτικής προσκαλεί στην Τελετή

Βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών στην Τρι-

τοβάθμια Εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019 στις 19:00

στο Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου.
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Mέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2019, θα

υλοποιηθεί από το Δήμο Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγμένης και τον

Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματε-

ρού η δράση «Ενεργειακή αναβάθ-

μιση για το σήμερα και το αύριο»,

στο πλαίσιο του έργου PRODESA

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

ΗΟRIZON 2020. 

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο της

ηλεκτρονικής συμμετοχικής χρη-

ματοδότησης, γνωστής διεθνώς

ως Crowdfunding, η δράση έχει ως

στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση

δημοτικών κτιρίων, και ειδικότερα:

• Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-

μένης: Ενεργειακές παρεμβάσεις

στη «Στέγη Υπερηλίκων Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγμένης» 

• Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καμα-

τερού: Προμήθεια και τοποθέτηση

κουφωμάτων για την ενεργειακή

αναβάθμιση του 3ου Νηπιαγω-

γείου Αγίων Αναργύρων

Μέσω της πλατφόρμας μικροχρη-

ματοδότησης (crowdfunding) Ve-

magnet, ο ενδιαφερόμενος

(φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) μπο-

ρεί να συνεισφέρει, μέσω ασφα-

λούς σύνδεσης, από 10 ευρώ και

πάνω. Ανάλογα με το ύψος χρημά-

των που προσφέρει, θα λάβει αν-

ταμοιβές όπως εισιτήρια

δημοτικού κινηματογράφου, εί-

σοδο σε οργανωμένη παραλία, μα-

θήματα τένις και αναγνώρισή του

ως επίσημου χορηγού.

Η δράση θα θεωρηθεί επιτυχημένη

εφόσον συγκεντρωθεί μέσω της

πλατφόρμας τουλάχιστον το ποσό

των 20.000,00 ευρώ. Σε διαφορε-

τική περίπτωση, το ποσό που έχει

καταβάλει ο συμμετέχων θα επι-

στρέφεται στον λογαριασμό του.

Μέσα από τη δράση αυτή, οι Δήμοι

αξιοποιούν μια νέα προσέγγιση για

τη συμμετοχή των πολιτών. Η ενη-

μέρωση, ευαισθητοποίηση και

ενεργοποίηση των πολιτών προς

την κατεύθυνση της συμμετοχής

και συνεισφοράς, δημιουργεί

κουλτούρα ότι η συνεισφορά, όσο

μικρή κι αν είναι, είναι πολύτιμη,

όταν υπάρχει ένας σημαντικός

στόχος και, παράλληλα, όταν με

την κατάλληλη τεχνολογία, εξα-

σφαλίζεται η αξιοπιστία των συ-

ναλλαγών και η διαφάνεια. 

Μπορεί ο καθένας να συμβάλει

στην επιτυχία της δράσης, κάνο-

ντας κλικ στο 
https://vemagnet.com/crowdfunding/i

nvestments/81/energeiakh-an-

abaomish-gia-to-shmera-kai-to-ayrio

και δωρίζοντας το επιθυμητό ποσό.

«Η Ψυχική Υγεία του Παιδιού

και η Επίδραση της Αγωγής»

Το Ελεύθερο Δημοτικό Πανεπιστήμιο Γλυφάδας, ξε-

κινά πάλι τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020, ώρα

19.00 με θέμα: «Η Ψυχική Υγεία του Παιδιού και η
Επίδραση  της Αγωγής».
Ομιλητής: Γεώργιος Αραβανής, Ομότιμος Καθηγη-

τής Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δημοτικό Κινηματοθέατρο Γλυφάδας  «Μελίνα Μερ-

κούρη» (Ανατολικής Ρωμυλίας 123, Γλυφάδα, τηλέ-

φωνο επικοινωνίας: 2109620117)

Επιταχύνεται η υλοποίηση του έργου κατασκευής δι-

κτύου αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική. Η

ΕΥΔΑΠ, προχωρά στη δημοπράτηση δύο μεγάλων ερ-

γολαβιών συνολικού ύψους 134 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.  

Πρόκειται για την εργολαβία Α456 με τίτλο «Κατα-

σκευή Δικτύων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων

σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και

Σπάτων-Αρτέμιδος» προϋπολογισμού δημοπράτησης

63,7 εκ. ευρώ, και την εργολαβία Α457 με τίτλο «Κα-

τασκευή Δικτύων Ακαθάρτων και Αγωγών Μεταφο-

ράς Ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου

Σπάτων-Αρτέμιδος» προϋπολογισμού δημοπράτησης

70 εκ. ευρώ. Η δημοπράτηση των δύο εργολαβιών

εγκρίθηκε από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέ-

ρειας Αττικής και στη συνέχεια, από το Διοικητικό

Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ στις 16-12-2019. 

Οι δύο εργολαβίες αποτελούν μέρος του συνολικού

έργου «Συλλογή, επεξεργασία λυμάτων Δήμων Ρα-

φήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος και επα-

ναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων

εκροών», συνολικού προϋπολογισμού 240 εκ. ευρώ

περίπου, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του

Ταμείου Συνοχής.

Σκοπός του έργου είναι η επίλυση του χρόνιου προ-

βλήματος αποχέτευσης και ολοκληρωμένης διαχείρι-

σης λυμάτων στην Ανατολική Αττική,  με την

υιοθέτηση στην πράξη των αρχών της κυκλικής οικο-

νομίας, καθώς προβλέπεται και η επαναχρησιμοποί-

ηση του ανακτημένου νερού από την επεξεργασία

στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, για αστική και

περιαστική χρήση, καθώς και για αρδευτικούς σκο-

πούς. 

Παρεμβάσεις του βουλευτή

Γιώργου Βλάχου

Για τις ενστάσεις του Κτηματολογίου

Στην τροπολογία που αναστέλλει έως τις 30/4/2019

την εκδίκαση των ενστάσεων του Κτηματολογίου για

ακίνητα στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού,

αναφέρθηκε  στην ομιλία του στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις θε-

μάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» ο Βουλευ-

τής Ανατολικής Αττικής Γ. Βλάχος. 

Ο Γ. Βλάχος ευχαρί-

στησε την πολιτική

ηγεσία του Υπουρ-

γείου Οικονομικών

για την πρωτοβουλία

και σημείωσε χαρα-

κτηριστικά ότι: «Με
την τροπολογία αυτή
αναστέλλεται η τα-
λαιπωρία των συμπο-
λιτών μας, ενώ η
πολιτική ηγεσία του

Υπουργείου, δεσμεύτηκε ότι στο διάστημα των 4
μηνών, θα φέρει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα
δίνεται οριστική λύση στο πρόβλημα». 

Παραχώρηση στο Δήμο Ωρωπού, το

χώρο των πρώην φυλακών

Ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γ. Βλάχος συναν-

τήθηκε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα, στον

οποίο έθεσε το θέμα της παραχώρησης στο Δήμο

Ωρωπού, του χώρου των πρώην φυλακών, προκειμέ-

νου να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινω-

νίας.

Ο Υπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον

Ωρωπό, εξέφρασε τη πολιτική βούληση της Κυβέρ-

νησης να παραχωρηθεί ο χώρος των παλαιών φυλα-

κών στους πολίτες.

Έτσι, ξεκινά η διερεύνηση της διαδικασίας και του

τρόπου υλοποίησης ενός διαχρονικού αιτήματος,

της Δημοτικής αρχής και των συμπολιτών μας στον

Ωρωπό,  που θα συμβάλλει σημαντικά στην ανά-

πτυξη της περιοχής.

«Ενεργειακή αναβάθμιση 
για το σήμερα και το αύριο» 

με τη συμμετοχή των πολιτών

στους Δήμους ΒΒΒ και Αγίων Αναργύρων

«Κατασκευή Δικτύων και Αγωγών Μεταφοράς

Ακαθάρτων σε περιοχές Δήμων

Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδος»

Προχωράει η δημοπράτηση από την ΕΥΔΑΠ
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Τα LED στο Σαρωνικό ήταν το Βατερλώ του προγού-

μενου Δημάρχου Γιώργου Σωφρόνη, όπως αποδεί-

χτηκε από το αποτέλεσμα των εκλογών. 

Κι αυτό είχε διαφανεί από τη στιγμή που έφερε το

θέμα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου

στην ουσία βρέθηκε να είναι μειοψηφία, από τις αντι-

δράσεις των συμβούλων μειοψηφίας και πλειοψη-

φίας.

Εξ’ αυτού του λόγου βρέθηκε στη δύσκολη θέση να

μη μπορεί να προκύψει απαρτία στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο προκειμένου να παρθεί απόφαση, τον τελευ-

ταίο μήνα του Δεκεμβρίου, γιατί η συνεδρίαση

αφορούσε τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για προ-

μήθεια φωτιστικών νέας τεχνολογίας LED που θα

αντικαθιστούσε τον κοινόχρηστο φωτισμό σε όλο το

Δήμο. Μετά από δύο άγονες προσκλήσεις, στην τρίτη

πρόσκληση του Δ.Σ. (27.12.18) προέκυψε απαρτία και

η συνεδρίαση έγινε, όπου συζητήθηκε και το θέμα, το

οποίο όμως καταψηφίστηκε από το σώμα του Δ.Σ.

Οι λόγοι που είχαν ακουστεί αφορούσαν, 

― την πολύ μικρή η έκπτωση από την εταιρεία σε

σχέση με άλλους Δήμους, 

― υπερβολικά τα ποσά που θα παίρνει η εταιρεία 

Από τα έδρανα της μειοψηφίας ζητούσαν: 

4 Να ανακληθούν οι μέχρι σήμερα αποφάσεις που

έχουν ψηφιστεί.

4 Να επανασχεδιαστεί ο προγραμματισμός του συγ-

κεκριμένου έργου με νέους όρους ανοιχτού διαγωνι-

σμού,

4 Να επαναδημοπρατηθεί το έργο και να ληφθούν

υπόψη προϋποθέσεις για την συνεργασία με το Τα-

μείο Παρακαταθηκών, όπως έκαναν και οι άλλοι

Δήμοι.

Ο τότε Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής και σημε-

ρινός δήμαρχος του Δήμου Σαρωνικού Πέτρος Φιλίπ-

που είχε αντιδράσει και είχε δηλώσει ότι: «Σαφώς και
όλοι επιθυμούμε το έργο που πραγματικά θα αναβαθ-
μίσει την περιοχή μας, αλλά με διαφανείς και ξεκά-
θαρους όρους προς το πραγματικό συμφέρον του
Δήμου».

Στη συνέχεια ο Π. Φιλίππου είχε στείλει εξώδικο στον

απερχόμενο -τότε- δήμαρχο Σαρωνικού Γιώργο Σω-

φρόνη, το οποίο παράλληλα κοινοποίησε στην ανά-

δοχο εταιρεία και τον Τύπο, «προκειμένου να
σταματήσει κάθε πράξη εκτέλεσης της σύμβασης,
ώστε να μη δημιουργηθούν τετελεσμένα που θα είναι
δύσκολο να ανατραπούν», όπως τόνιζε στο σχετικό

δελτίο τύπου και επεσήμαινε: «Η νέα δημοτική αρχή
θα επαναδιαπραγματευτεί  την τιμή με τον ανάδοχο,
με στόχο να προσεγγίσει η τιμή τις πραγματικές τιμές
της αγοράς. Κριτήρια μας πάντα η διασφάλιση του
δημοσίου χρήματος, η εξοικονόμηση πόρων και η
στήριξη του έργου, με τρόπο που να υπηρετεί τα δύο
παραπάνω κριτήρια».

Ενώ ο Γ. Σωφρόνης τόνιζε ότι: «Κανένας δεν μπορεί
να σταματήσει το μεγαλύτερο έργο ηλεκτροφωτι-
σμού που έγινε ποτέ στην πόλη μας»

Ο σημερινός και επί σειρά τετραετιών, με ένα μικρό

κενό, δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου πιστός στις προεκλο-

γικές του δεσμεύσεις, επαναδιαπραγματεύθηκε τη

σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και πέτυχε έκπτωση

- όπως μας ενημερώνει - 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Γράφει συγκεκριμένα στο δελτίο τύπου: «Απολύτως

συνεπής με τη μείζονα προεκλογική δέσμευση, η νέα

δημοτική σρχή μετά από σκληρή επαναδιαπραγμά-

τευση με την ανάδοχο εταιρεία, πέτυχε 3 εκατομμύ-

ρια ευρώ έκπτωση για το έργο ηλεκτροφωτισμού με

LED του Δήμου Σαρωνικού.  

Ήταν ακριβώς εκείνη η περίοδος που ο κ. Σωφρόνης,

με αλαζονεία λοιδορούσε τη δέσμευση αυτή, είτε από

άγνοια, είτε από σκοπιμότητα.

Σήμερα η δέσμευση αυτή, μετά από πολύμηνο έλεγχο

και δύσκολες διαπραγματεύσεις με τον ανάδοχο,

έγινε πράξη. Έγινε πράξη προς όφελος του Δήμου

και των δημοτών και είναι εξόχως περίεργο που

ακόμη και τώρα μετά  από αυτήν την απολύτως επι-

τυχή για το δημόσιο συμφέρον έκβαση, ο κ. Σωφρό-

νης δε βρήκε τη δύναμη να κάνει την αυτοκριτική του

και τη γενναιότητα να συγχαρεί τη δημοτική αρχή για

την εξέλιξη αυτή.

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου μετά την ανακοίνωση

της επαναδιαπραγμάτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο,

έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Aυτή ακριβώς είναι η
δική μας οπτική για την ανάπτυξη και τα έργα στο
Δήμο μας. Έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα
ζωής των δημοτών μας και ταυτόχρονα σέβονται το
δημόσιο χρήμα. Ανάπτυξη με διαφάνεια και δημοκρα-
τικές διαδικασίες. Αυτή ήταν πάντα η οπτική μας.
Πολύ δε περισσότερο σήμερα που η κοινωνία μας
βγαίνει τραυματισμένη μετά από τη μακροχρόνια οι-
κονομική κρίση, η διασφάλιση του δημοσίου χρήμα-
τος πρέπει να είναι η πρώτη και απαρέγκλιτη
υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

3 εκατομμύρια ευρώ έκπτωση 

για τον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου Σαρωνικού

πέτυχε ο δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου

Από το Δήμαρχο Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου ζητήσαμε μία

δήλωση για το θέμα που καίει τους ιδιοκτήτες που βρέθη-

καν ξεκρέμαστοι, από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημο-

σίου, που διεκδικεί τις ιδιοκτησίες τους. 

Να τί μας απάντησε: 

Ενα θέμα που έχει απασχολήσει τους πολίτες της Σαρωνί-
δας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής Λαυρεωτικής και
Σαρωνικού με το ιδιοκτησιακό των εκτάσεων των Δήμων
μας. Υπάρχει κάποια απόφαση, του έτους 1872, η 1141,
που ήταν μία ιδιοκτησιακή διαμάχη μεταξύ Δημοσίου και
μεταλλείων εταιρείας Σερπιέρη. 
Βεβαίως η δικαστική απόφαση ήταν προς όφελος του δη-
μοσίου. Δηλαδή ότι το δημόσιο έπρεπε να μισθώνει τους
χώρους για τα μεγαλλεία. Αυτή λοιπόν η απόφαση έχει πα-
ρερμηνευθεί και το ελληνικό δημόσιο σήμερα βάσει της
απόφασης αυτής, θεωρεί ότι όλες οι εκτάσεις του δήμου
Σαρωνικού αλλά και της Λαυρεωτικής ότι ανήκουν στο ελ-
ληνικό δημόσιο και όχι στους ιδιοκτήτες που σήμερα έχουν
τις περιουσίες τους.
Τώρα με το Κτηματολόγιο, επανέρχεται η Κτηματική Υπη-

ρεσία του Δημοσίου (ΚΥΔ) και στέλνει ειδοποιήσεις στους
ιδιοκτήτες, λέγοντάς τους ότι τα σπίτια τους, τα οικόπεδά
τους, όλα αυτά που είναι αγορασμένα με συμβόλαια δεν
τους ανήκουν, αλλά ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. 

Αυτό είναι αστείο, γιατί ήδη οι πρώτες ενστάσεις που εκ-
δικάστηκαν απορρίφθηκαν εις βάρος του ελληνικού δημο-
σίου. Δικαίωσαν τους ιδιοκτήτες. οι οποίοι έχουν τίτλους
150 και 200 χρόνων. Από την εποχή της απελευθέρωσης.
Ο Δήμος μας απασχολήθηκε ιδιαίτερα και με απόφαση του
Δ.Σ. ζητήσαμε παράσταση στον αρμόδιο Υφυπουργό ζη-
τώντας να αναστείλει αυτή την απόφαση, όπως και έγινε.
Και κυρίως να φέρει νομοθετική ρύθμιση, και δεσμεύθηκε
να το κάνει αυτό στους επόμενους 4 μήνες, που θα καταρ-
γεί την ισχύ της 1141/1872, γιατί ο κόσμος θα συνεχίσει
να ταλαιπωρείται χωρίς κανένα νόημα, γιατί είναι βέβαιον
ότι θα δικαιωθεί.

Αυτή τη στιγμή έγινε αναστολή της εκδίκασης των ενστά-
σεων και περιμένουμε από πλευράς την κυβέρνησης να κα-
ταργήσουν την ισχύ της 1141/1872.

8000 ιδιοκτήτες στη Σαρωνίδα και 12.000 στη Λαυρεωτική

περιμένουν νομοθετική ρύθμιση για τις ιδιοκτησίες τους!
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Αναμφισβήτητο είναι, ότι η γνώση της Ιστορίας της

ζωής και τις δράσεις των ανθρώπων, των λαών και

των Εθνών, δεν χρησιμεύει απλά και μόνον ως ανά-

μνηση γεγονότων που καθόρισαν την ύπαρξή τους.

Σημαντικά γεγονότα της Ιστορίας και ιδιαίτερα της

πολεμικής Ιστορίας, που συνετέλεσαν σ’ αυτήν την

ύπαρξή τους, αποτελούν τους καθοδηγητικούς φά-

ρους που σηματοδοτούν το Εθνικό χρέος των ανθρώ-

πων, των Λαών και των Εθνών.

Προσωπικά, ξεχωρίζω τα πολεμικά γεγονότα, γιατί μ’

αυτά διασφαλίστηκε η Ελευθερία, η Κυριαρχία και η

Ανεξαρτησία μας, από όποιες εξωτερικές επιβολές.

Έτσι αποφάσισα κατά τρόπο κατανοητό, συνοπτικό

και επιλεκτικό να καταγράψω τα πιο σημαντικά, κατά

τη γνώμη μου, πολεμικά γεγονότα – χωρίς να υπο-

τιμώ τα ενδιάμεσα –αποτελούν παγκοσμίως τους δεί-

κτες μιας Παγκόσμιας «αποδεκτής πορείας».

Το σύνολο των γεγονότων κατά την αναφερόμενη

περίοδο είναι 87. Επέλεξα τα 26. Γράφω δυο λόγια

για γεγονότα που έχω υπογραμμίσει και κατά την

κρίση μου πρέπει να ξαναθυμηθούμε.

Ξεκινάω ως ορόσημο από τη Μάχη του Μαραθώνα

και φτάνω μέχρι την Άλωση της Πόλης, άλλη μία ημε-

ρομηνία ορόσημο για τον ελληνισμό.

Μάχες προ Χριστού

13/8/490 π.Χ. Μάχη του Μαραθώνα

Το 490 π.Χ. έγινε η δεύτερη περσική εκστρατεία

εναντίον της Ελλάδας, με σκοπό να τιμωρηθούν οι

Αθηναίοι και οι Ερετριείς, επειδή είχαν βοηθήσει τους

Ίωνες να ξεσηκωθούν κατά των Περσών. Παράλληλα,

όμως, ήταν και η αρχή για την πραγματοποίηση του

σχεδίου υποταγής ολόκληρης της Ελλάδας από τον

Δαρείο. Μαζί τους, οι Πέρσες είχαν ως οδηγό και

σύμβουλο τον πρώην τύραννο της Αθήνας Ιππία, γιο

του Πεισίστρατου.

Η νίκη των Αθηναίων στο Μαραθώνα:

• Διέλυσε τον μύθο του αήττητου των Περσών και

αναπτέρωσε το ηθικό των Ελλήνων.

• Έδειξε την ανωτερότητα της ελληνικής πολεμικής

τακτικής και ανέδειξε τη στρατιωτική μεγαλοφυΐα του

Μιλτιάδη.

• Ανέδειξε την πόλη τους σε δεύτερη δύναμη στην

Ελλάδα, μετά τη Σπάρτη.

• Ανέκοψε την προσπάθεια παλινόρθωσης της τυ-

ραννίας στην Αθήνα.

• Εξασφάλισε τον αναγκαίο χρόνο, ώστε οι Έλλη-

νες να προετοιμαστούν για τη συνέχιση του αγώνα

τους κατά των Περσών.

• Διέσωσε τον πολιτισμό τους κι έσωσε την Ευρώπη

από το βάρβαρο ασιατισμό της εποχής εκείνης. 

«Η μάχη του Μαραθώνα υπήρξε, ακόμα και για τη
βρετανική ιστορία, σημαντικότερη κι από τη μάχη του
Χέιστινγκς». είπε ο Βρετανός φιλόσοφος και οικονο-

μολόγος Τζον Στιούαρτ Μιλ. 

20/8/480 π.Χ. Μάχη των Θερμοπυλών

25/9/480 π.Χ. Ναυμαχία της Σαλαμίνας

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας είναι ίσως η πιο καθορι-

στική μάχη των περσικών πολέμων γιατί οι Έλληνες

απέτρεψαν την κατάληψη του ελλαδικού χώρου από

τις στρατιές του Ξέρξη, που είχαν περάσει από τις

Θερμοπύλες και είχαν κάνει στάχτη την Αθήνα. Oι

ιστορικοί εκτιμούν ότι σε περίπτωση ήττας, ο δρόμος

για την υπόλοιπη Ευρώπη θα άνοιγε διάπλατα στους

Πέρσες....

04/9/480 π.Χ. Μάχη της Ιμέρας

Οι Ελληνικές Δυνάμεις, υπό τον Γέλωνα, προκαλούν

τρομερή καταστροφή στους Καρχηδόνιους στην

Ιμέρα της Σικελίας. Με τη νίκη εξαλείφεται η απειλή

των Καρχηδονίων κατά των ελληνικών πόλεων της

Σικελίας και παρέχει τη δυνατότητα στον Ελληνισμό

της Δύσης να δημιουργήσει τη Μεγάλη Ελλάδα.

27/8/479    π.Χ. Μάχη Πλαταιών

Μάιος 431 π.Χ. Έναρξη Πελοποννησιακού πολέμου

02/3/338 π.Χ. Η δύναμη του Φιλίππου

31/5/334 π.Χ. Μάχη του Γρανικού

Νοέμβριος 323 π.Χ. Άλωση της Τύρου

Μετά από επτάμηνη πολιορκία, ο Μέγας Αλέξανδρος

κυριεύει την Τύρο. Η άλωση της υπερήφανης και

απόρθητης ως τότε Τύρο της Φοινίκης, κτισμένης σε

νησί που απείχε 700 μέτρα από τη στεριά, με άριστη

οχύρωση, ήταν σπουδαιότατος άθλος γιατί ο Μ. Αλέ-

ξανδρος χρειάστηκε να καταφύγει στα τελειότερα

τεχνικά μέσα της εποχής του, ήτοι στην κατασκευή

μώλου και σε τελειοποιημένες Πολιορκητικές μηχα-

νές. Το γεγονός αυτό, μετά το θρίαμβο της Ισσού

στερέωση ακόμη περισσότερο τη φήμη του Μ. Αλε-

ξάνδρου ως ακατανίκητου στρατηλάτη.

01/10/331 π.Χ. Μάχη Γαυγαμήλων

Ιούλιος 326 π.Χ. Μάχη Υδάσπη

13/5/323 π.Χ. Θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου

Ιούνιος 197 π.Χ. Η Μάχη «Κυνός Κεφαλές» (Θεσσα-

λία).  Κατά την οποία μετά από σκληρό και αμφίρροπο

αγώνα ο Ρωμαϊκός στρατός, με την ενίσχυση των

συμμαχικών Ελληνικών Δυνάμεων, υπό τον Ύπατο

Κοΐντο Φλαμίνιο, νικά την μέχρι τότε αήττητη «Μα-

κεδονική Φάλαγγα», υπό τον Φίλιππο τον Ε΄. Και

δίνει τέλος στον Β. Μακεδονικό πόλεμο.

131/132 π.Χ. Ιδρυση «Αττική Πανελλήνιου»

Αποτελεί την τελευταία προσπάθεια των Ελλήνων

της Κύριας Ελλάδας και της Ασίας να ενωθούν και να

οργανωθούν σε ενιαίο Ομοσπονδιακό Σώμα. 

Η Ενωση αυτή, που ξεκίνησε από τον φιλέλληνα Ρω-

μαίο Αυτοκράτορα Αδριανό, θα ατονίσει τις επόμενες

δεκαετίες, χωρίς να επιφέρει το επιδιωκόμενο απο-

τέλεσμα.

Μάχες Μετά Χριστόν

11/1/532 Η στάση του Νίκα

07/8/628 Ο Ακάθιστος Ύμνος

14/09/629 Ο Τίμιος Σταυρός στην πόλη.

15/08/718 Η χρήση του Υγρού πυρός

29/07/1014 Η Μάχη του Κλειδιού

Ο Βυζαντινός στρατός, υπό τον Αυτοκράτορα Βασί-

λειο Β΄, το Βουλγαροκτόνο και τον στρατηγό Νικη-

φόρο Ξιφία συντρίβει στη μάχη του Κλειδιού, κοντά

στο Σιδηρόκαστρο τα βουλγαρικά στρατεύματα υπό

τον τσάρο Σαμουήλ. Οι απώλειες των Βουλγάρων τε-

ράστιες με 15.000 αιχμαλώτους.

15/7/1099 Σταυροφορίες και Ιεροσόλυμα

13/4/1204 Αλωση της Πόλης από Σταυροφόρους

15/8/1261 Η πόλη στους Βυζαντινούς

06/1/1449: Το γεγονός του Μυστρά. Στέφεται στο Μυ-

στρά, ως αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Κων/νος ΙΑ

Παλαιολόγος, που ήταν και ο τελευταίος Αυτοκράτο-

ρας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

23/5/1453: Ο Μωάμεθ ο πορθητής, το τελεσίγραφο

και η απάντηση του Αυτοκράτορα.

29/5/1453  Αλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς

τελικά, έχω την πεποίθηση ότι αυτό το άρθρο θα ενι-

σχύσει την εθνική μας αυτοσυνειδησία. Η ιστορική

αυτογνωσία είναι ο καλύτερος οδηγός για σωστές

εθνιές αποφάσεις και επιλογές.

Αντιναύαρχος ε.α.

Παναγιώτης Μουντανέας

Υ.Γ.: Θεωρώ ευκαιρία, για τους προβληματισμένους

ανθρώπους να ξαναθυμηθούν τα γεγονότα που ΔΕΝ

έχω υπογραμμίσει. Τα άπειρα ηλεκτρονικά μέσα και

τα πολλά έντυπα συγγράμματα, θα τους διευκολύνει

ώστε να θυμηθούν τα υπόλοιπα...

Πολεμικά γεγονότα του Έθνους από το 490 π.Χ.

έως το 1453 μ.Χ. που πρέπει να ξαναθυμηθούμε...



Σε κάθε ανάσα της ζωής μας, σε κάθε κτύπο της καρδιάς

μας, αλλά και σε κάθε αλλαγή, ανανέωση, ωρίμανση, πα-

ρακμή και φθορά του εαυτού μας,  συνυπάρχουμε με μια

πραγματικότητα, που διέπεται από μια αόριστη και αό-

ρατη υπόσταση, που δίνει το δικό της ασαφές παρόν

χωρίς να αγγίζει την πεμπτουσία των αισθήσεών μας και

όμως τα σημάδια που αφήνει απάνω μας είναι οφθαλμο-

φανή και αδιάψευστα, όπως είναι και ο καθοριστικός

ρόλος που παίζει σε κάθε τι που έγινε, γίνεται ή θα γίνει!!

Αυτό το μυστήριο, όπως και πολλά άλλα, είχαν βρει τη

λύση τους, πριν πληγεί  ο τότε ευρύτατος ελλαδικός

χώρος, από τα ακραία κατακλυσμιαία γεωλογικά φαινό-

μενα, κατά την εποχή των Ελλήνων-Πελασγών, μέσα από

τις κωδικοποιημένες γνώσεις της ελληνικής μυθολογίας,

οι οποίες αποτέλεσαν τις βάσεις για τις περισσότερες

σύγχρονες επιστήμες και ας θεωρείται από κάποιους η

μυθολογία μας, «παραμύθι», γιατί έτσι καλύπτονται σκο-

τεινά συμφέροντα, άγνοιες και ημιμάθειες!!  

Σ’ αυτή την ασώματη και αρχέγονη οντότητα, η ελληνική

μυθολογία, είχε δώσει κατ’ αρχάς μια ανθρωπομορφική

τριαδική θεϊκή υπόσταση, που είχε ένα κεφάλι με τη

μορφή  άνδρα, ταύρου και λιονταριού και πολύ αργότερα

διαμορφώθηκε η έννοια  του «ΧΡΟΝΟΥ» που προσδιορί-

στηκε από τη ροή του, με το όνομα του Τιτάνα ΚΡΟΝΟΥ!!  

Η ροή του ΚΡΟΝΟΥ-ΧΡΟΝΟΥ, ονομάστηκε «Ρέα» (= αυτή

που ρέει)  και της αποδόθηκαν ιδιότητες της συζύγου και

της αδελφής του,  ενώ τα μικρά χρονικά διαστήματα που

περνούσαν, η μυθολογία τα παρομοίωσε με  παιδιά του,

που τα κατάπινε μόλις τα γεννούσε η Ρέα και μόνο ο γιος

του ο Ζευς (= ζωή),  διασώθηκε από την Ρέα, μεγάλωσε

στην Κρήτη, και άλλαξε τα μέχρι τότε δεδομένα, σύμ-

φωνα με το μύθο!! 

Κάποιοι λαοί αντέγραψαν πολιτιστικά στοιχεία των Ελλή-

νων, αλλά λόγω έλλειψης γνώσης και παιδείας, μετάλλα-

ξαν τα σοφά ελληνικά νοήματα και δίνοντας  στον Κρόνο

το όνομα «Σαββαώθ»,  θυσίαζαν τα πρωτότοκα αγόρια

τους για να κερδίσουν την ευμένειά του, καθ’ όσον νόμι-

ζαν ότι ήταν άνθρωπος με υπερφυσικές ιδιότητες!!

Μερικοί ιστορικοί ισχυρίζονται ότι ο Κρόνος  ήταν θεός

της Λιβύης και από εκεί τον οικειοποιήθηκαν οι Έλληνες,

ενώ άλλοι  τον ταυτίζουν με το Θεό Βήλο ή Βάαλ της Αι-

γύπτου και όλα αυτά μέσα στις προσπάθειες της παραχά-

ραξης της ελληνικής ιστορίας!!

Αρχαία  ελληνικά κείμενα αναφέρουν ότι εκτός από την

Αίγυπτο, που στην αρχή ήταν ελληνική αποικία και η λέξη

σήμαινε «υπτίως του Αιγαίου», όλη η υπόλοιπη Βόρεια

Αφρική ήταν ελληνική αποικία, ιδρυθείσα από τον γιο της

αδελφής τού βασιλιά του Άργους Φορωνέα, της Ιούς, η

οποία γονιμοποιήθηκε με την επαφή του Δία και γι’ αυτό

το αγόρι που γέννησε στην Αίγυπτο, καταδιωκόμενη από

την οργή της Ήρας, το ονόμασε «Έπαφο» και αυτός

έδωσε στη χώρα του,  το όνομα της γυναίκας του της Λι-

βύης!!

Όσο για την ταύτιση του Κρόνου με το Θεό Βήλο ή Βάαλ,

αυτός ήταν γιος του Έπαφου και της Λιβύης, έγινε βασι-

λιάς της Αιγύπτου, απέκτησε δύο δίδυμους γιούς τον Αί-

γυπτο που βασίλεψε στην Αίγυπτο και τον Δαναό  που

παλινόστησε (= ξαναγύρισε) στην πατρίδα της προγιαγιάς

του Ιούς, όπου βασίλεψε και βοήθησε να μορφωθούν οι

διασωθέντες από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα συμ-

πατριώτες του, μεταφέροντας το ελληνικό αλφάβητο,

που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες πριν τον κατακλυσμό

σε όλες τις αποικίες τους (Αίγυπτο, Φοινίκη κ.α.),  έκανε

αρδευτικά έργα και κατασκεύασε καινούργια πλοία με 50

κουπιά, τις πεντηκοντόρους  και έδωσε το όνομά του

στους  Έλληνες που ονομάστηκαν και Δαναοί!!

Ο δίδυμος αδελφός του Βήλου ήταν ο Αγήνορας, βασι-

λιάς και ιδρυτής της ελληνικής Φοινίκης, που βρισκόταν

στη θέση της σημερινής Συρίας, ήταν πατέρας  του Φοί-

νικα, που βασίλεψε στη Φοινίκη, του Θάσου που βασί-

λεψε στη Θάσο, του Κίλικα που ίδρυσε την Κιλικία, του

Κάδμου που ίδρυσε την Θήβα και η κόρη του Σεμέλη

ήταν μητέρα του Θεού Διονύσου, αλλά υπήρξε και  πα-

τέρας της  Ευρώπης, της μάνας του Μίνωα!!

Ο ελληνισμός αποτελείτο από ενιαίο γένος, με Θεούς,

βασιλείς και λαό, που ήταν όλοι συγγενείς μεταξύ τους,

κυριαρχούσαν σε όλη τη Μεσόγειο και τη Μ. Ασία, χιλιε-

τίες πριν έλθουν άξεστοι και αιμοσταγείς ασιατικοί λαοί,

αρπάζοντας μέσα από απόλυτο όλεθρο και πλήρη κατα-

στροφή, τις ελληνικές πατρίδες, οι οποίες  περιμένουν

ακόμα δικαίωση!!

Όταν η Αίγυπτος  λόγω του σχηματισμού της Μεσογείου

Θάλασσας, από τον κατακλυσμό, δεν είχε επικοινωνία με

την μητέρα Ελλάδα, έγινε αυτόνομο κράτος με λαό που

προέκυψε από  Έλληνες και μαύρες γυναίκες της Αφρι-

κής και κράτησε άσβεστη την μνήμη του Βάαλ, που τον

θεοποίησε σαν ισάξιο του Δία!!  

Ο Κρόνος με τη Ρέα (την ροή του), δρούσε σε ένα

«χώρο», τον χώρο-χρόνο, ο οποίος αποτελούσε την τέ-

ταρτη διάσταση, γνωστή από τότε στους Έλληνες, εκτός

των τριών διαστάσεων που είναι το μήκος,  το πλάτος και

το ύψος, ενώ σύγχρονες επιστημονικές μελέτες ανεβά-

ζουν σε 11 ή και περισσότερες τις διαστάσεις, οι οποίες

βρίσκονται φυλαγμένες  για να χρησιμοποιηθούν όποτε

θελήσει η φύση!!  

Την ατέρμονα ροή του χρόνου ο άνθρωπος τη χώρισε σε

μέρη, για να μπορεί να καθορίσει και να προγραμματίσει

καλύτερα τη ζωή του, οπότε δημιούργησε τα πρώτα μέσα

μέτρησης του χρόνου, με κάποια όργανα, όπως ήταν η

κλεψύδρα, το αμμόμετρο, το ηλιακό ρολόι,  ο αστρολάβος

κ.α., τα οποία βρίσκουμε σε ελληνικές ανασκαφές και

επομένως η χρήση τους ήταν γνωστή από τους Έλληνες,

όπως και ο χωρισμός του χρόνου σε έτη, μήνες, εβδομά-

δες, ώρες, πρώτα λεπτά και δεύτερα, απ όπου προέκυψαν

τα ημερολόγια!!

Το έτος σήμερα αποτελεί μονάδα μέτρησης του χρόνου,

έχει 365 περίπου γήινες ημέρες και  είναι το χρονικό διά-

στημα μιας περιστροφής της Γης γύρω από τον Ήλιο!!

Δημιουργήθηκαν πολλών ειδών έτη, σεληνιακά και

ηλιακά, αλλά επικράτησαν τα ηλιακά, γιατί τα σεληνιακά

έτη, μετατόπιζαν 11 ή 12 ημέρες από το κάθε έτος, για

να συμβαδίζουν με τα ηλιακά, επειδή δεν συνδέονταν με

τις εποχές, αλλά βασίζονταν στους κύκλους των φάσεων

της Σελήνης, όπως είναι το Ισλαμικό ημερολόγιο, που σή-

μερα περιορίζεται συνήθως για θρησκευτικούς σκοπούς!!!

Μετά από πολλές ζυμώσεις, μελέτες και προσπάθειες, το

έτος πήρε την τελική του μορφή και αποτελείται σήμερα

από 365 ημέρες, 5 ώρες, 48 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα,

ενώ κάθε τέσσερα χρόνια πρόσθεσαν στον Φεβρουάριο,

που είναι ο μήνας με τις λιγότερες ημέρες,  μια ημέρα και

αυτό το έτος το ονόμασαν «δίσεκτο»!!

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται από το 1923  το Γρηγοριανό

ημερολόγιο, το οποίο αντικατέστησε το προηγούμενο

που λεγόταν Ιουλιανό, ενώ πολλοί λαοί για παραδοσια-

κούς λόγους κάνουν χρήση και των δικών τους ημερολο-

γίων, όπως οι Κινέζοι, οι Άραβες κ.α.!!

Οι Έλληνες στους  μήνες και στις ημέρες είχαν δώσει

ονόματα από την ιστορία τους, την μυθολογία και τα

έθιμά τους, αλλά από την Ρωμαϊκή κατοχή και μέχρι σή-

μερα δέχονται ξένες επεμβάσεις και επιβολές, οπότε με

την υποχρεωτική επικράτηση της νέας θρησκείας τα ονό-

ματα άλλαξαν, όπως η ημέρα που λεγόταν Κρονία,  με-

ταλλάχθηκε σε Σάββατο από την λέξη Σαββαώθ που έτσι

λεγόταν ο Κρόνος σε άλλη γλώσσα!!

Τα πανέμορφα ελληνικά έθιμα έχουν τις ρίζες τους στην

αρχαιότητα, αλλά έχουν προσαρμοστεί σε νέα θρησκευ-

τικά δεδομένα, διαφέρουν από τόπο σε τόπο και αποτε-

λούν πόλο έλξης πολλών ντόπιων και ξένων τουριστών!!

Όλοι οι λαοί της Γης αποχαιρετάνε νοσταλγικά τον παλιό

χρόνο και δέχονται τον καινούργιο με λαμπρές εορταστι-

κές εκδηλώσεις και  ευχές γεμάτες ελπίδα και αισιοδο-

ξία!

Η αρχέγονη ελληνική ευχή για την καινούργια χρονιά

ήταν «ευετηρία» (=ευ+έτος+ροή), που σημαίνει καλή ροή

του έτους, δηλαδή «καλή χρονιά»!!! 

«Ε Υ Ε Τ Η Ρ Ι Α»   
λοιπόν  σε όλους τους Έλληνες  και στους φίλους τους,
με ειρήνη, υγεία, χαρά, δημιουργικότητα και πρόοδο!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Πρωτοχρονιάτικος μποναμάς 

Κάθε τόσο διαβάζουμε για απαλλαγές, χαριστικές

αποφάσεις από ανθρώπους που είναι υπόδικοι η κα-

ταδικασμένοι, για κάποιο λόγο ο καθένας, στην τε-

λική βρίσκονται αθώοι.

Φρέσκο παράδειγμα ο Πρύτανης του Παντείου Πανε-

πιστημίου Δημήτρης Κώνστας, που είχε καταδιακστεί

σε 14 χρόνια κάθειρξη για το “σκάνδαλο στο Πάντειο

Πανεπιστήμιο”, όπως κυκλοφορούσε το 2012 περίπου

στα ΜΜΕ, και για ζημία του Πανεπιστημίου ύψους 8

εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Ο Δ. Κώνστας είχε καταδικαστεί, μαζί με άλλα οκτώ

άτομα του Πανεπιστημίου (πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις,

διοικητικοί υπάλληλοι), τον Ιούνιο του 2012 από το

Πενταμελές Εφετείο με την υπ' αριθ. 2006/25/6/2012. 

Πρόσφατα, μετά από πρόταση του υπουργού δικαιο-

σύνης Κων/νου Τσιάρα, στις 25 Νοεμβρίου 2019, πήρε

χάρη στο υπόλοιπο της ποινής του.

Οπως σημειώνεται στο ΦΕΚ: «Με προεδρικό διά-

ταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 13.11.2019

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 1 του

Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δι-

καιοσύνης και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρί-

των, χαρίζεται το υπόλοιπο της ποινής του ΚΩΝΣΤΑ

Δημητρίου του Κων/νου, που του επεβλήθη με την υπ’

αριθ.: 2006/25.6.2012 απόφαση του Α΄ Πενταμελούς

Εφετείου Αθηνών με την οποία είχε καταδικασθεί σε

συνολική ποινή καθείρξεως δεκατεσσάρων (14) ετών

για τις πράξεις της υπεξαίρεσης, της ψευδούς βεβαί-

ωσης και της απάτης».  

Και το ερώτημα, που για άλλη μια φορά μένει ανα-

πάντητο, τα 8 εκατομμύρια τι έγιναν;

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Πάει ο παλιός ο χρόνος
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

«Βιομηχανία 4.0: Η ευκαιρία
που δεν πρέπει να χαθεί»

Αυτό ήταν το φετινό σύνθημα του Βιομηχανικού Συνε-

δρίου που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων

(ΣΕΒ) στις 19/12/19. 

Η “Βιομηχανία 4.0 αναφέρεται στις θεμελιώδεις αλλαγές

που φέρνει η  εποχή μας που μοιάζει να είναι η 4η Βιομη-

χανική Επανάσταση. (Η 3η χάθηκε μέσα στην κρίση. Χά-

θηκαν μεγάλες ευκαιρίες για πρωτοπορία σε  υψηλή

τεχνολογία από την Ελλάδα). Η Ευρώπη ήδη υιοθετεί νέες

τεχνολογίες, μοντέλα λειτουργίας, μηχανικούς ...ανθρώ-

πους που αντικαθιστούν τα εργατικά χέρια!

Στο πλαίσιο αυτό, ένα μικρό δείγμα υπήρχε στην είσοδο 

της αίθουσας (της ημερίδας) που δεν γινόταν να το προ-

σπεράσεις.

Ένα μικρό ρομπότ “χέρια” και “πόδια”, με έναν δικό του

ρυθμό, έπιανε με τα τεχνητά χέρια του ένα κομμένο κα-

τάλληλα χαρτόνι και το μετέτρεπε σε κουτάκι μέσα στο

οποίο τοποθετούσε με ακρίβεια το αντικείμενο που έχει

παραγγείλει ο πελάτης!

Ο υπεύθυνος εξηγούσε τις δυνατότητες και τις κινήσεις

του ρομπότ και το σταματούσε μ’ ένα χτύπημα σε κάποιο

σημείο του “σώματός του”, και με τον ίδιο τρόπο ξαναξε-

κινούσε. Αφού το ρομπότ τελείωνε την εργασία του τοπο-

θετούσε το κουτί ή τα κουτιά  σε μέρος έτοιμα για

παραλαβή. Οι ...εργασίες του περιελάμβαναν διάφορες εκ-

δοχές από την συσκευασία μέχρι την  προσφορά καφέ.

Χωράει παντού, είναι υψηλής πιστότητας και ακρίβειας, και

μπορεί να συναρμολογεί. και ηλεκτρονικές πλακέτες.

Σημείωση: Βέβαια, καλή η τεχνολογία, αλλά τελικά αυξά-
νει την ανεργία στα ανθρώπινα χέρια. Τουλάχιστον σ’ αυτή
τη φάση της μετάβασης...

O σύζυγος ρωτάει τη σύζυγο:
― Τί έχουµε για φαγητό;
― Τίποτα.
― Μα αυτό είχε και χθες.
― Ναι, µαγείρεψα για δύο ηµέρες!

Αποστάγματα σοφίας...

Παράξενες, ριψοκίνδυνες, απίστευτες και γλυκιές

εικόνες για μία ευχάριστη “είσοδο” στο 2020

Οσο κι αν φαίνεται αδιανόητο, ότι θα σταθείς εκεί, χιλιάδες
κόσμος από όλο τον πλανήτη, επισκέπτεται το τοπίο στη
Νορβηγία και κάποιοι στέκονται για φωτογράφιση!

Εγινε ένα με τον τοίχο, η γατούλα, βλέποντας τα ...θηρία
να περνάνε.

Προσέξτε καλά την εικόνα. Δεν είναι όλα σκυλάκια! Ανά-
μεσά τους είναι και ένας περίεργος, μπόμπιρας.

Kι όμως, είναι σε ξενοδοχείο στη Μύκονο. Μέσα σε δια-
μορφωμένη σπηλιά!
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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 . . .

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

100 χρόνια από την τραγωδία

του Ποντιακού Ελληνισμού

Επιστολή του αναγνώστη μας 

Νίκου Τζαβέλα 

προς την ΕΒΔΟΜΗ

Είμαι ένας από τους πολλούς αναγνώστες της εφη-

μερίδας σας, και επιτρέψτε μου - ειλικρινά  - να Σας

Συγχαρώ για τα ποικίλα και άκρως ενδιαφέροντα θέ-

ματα που δημοσιεύετε συνεχώς τόσα χρόνια - και μά-

λιστα Δωρεάν - στην ευρύτερη περιοχή μας.

Εφέτος ως γνωστόν συμπληρώθηκαν εκατό χρόνια

από τη Μεγάλη Τραγωδία του Ποντιακού Ελληνισμού,

και όπως ήταν αναμενόμενο σε όλο σχεδόν τον Ελ-

λαδικό χώρο, αλλά και στο εξωτερικό όπου υπάρχει

Ελληνικό – Ποντιακό στοιχείο, οι εκδηλώσεις Μνήμης

κλιμακώθηκαν. Κατά καιρούς, αλλά κι εφέτος η

ΕΒΔΟΜΗ, ασχολήθηκε όπως «βλέπω» με αυτό το τε-

ράστιας σημασίας θέμα, το οποίο επιτέλους χρήζει να

αναγνωριστεί Διεθνώς, όπως έγινε με το Ισραηλινό

ολοκαύτωμα, και πιο πρόσφατα με το Αρμενικό.

Πεποίθησή μου είναι ότι ανά τον κόσμο, δεν υπάρχει

ούτε ένας Έλληνας, που να μη συγκινείται από αυτό

το τραγικό συμβάν στον Πόντο, κατά τα έτη 1908-

1923.

Το ίδιο συμβαίνει και σ’ εμένα, που παρεπιπτόντως τυ-

χαίνει να είμαι απόγονος Αγωνιστών του 1821. Με τις

όποιες πνευματικές μου δυνάμεις προσπαθώ κι εγώ

να βάλω ένα μικρό «λιθαράκι», ούτως ώστε Η

ΜΝΗΜΗ του Ολοκαυτώματος των Ομόαιμων Αδερ-

φών μας του Πόντου, να παραμείνει ΖΩΝΤΑΝΗ και να

ΕΠΕΛΘΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ. Προς «τούτο» διαθέτω στην

ΕΒΔΟΜΗ, ποιητικές ενότητες από την «ΩΔΗ ΕΙΣ ΤΗΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ». Είναι μακροσκελές θα έλεγα έργο,

γιατί πλην τις παρούσες ενότητες υπάρχουν κι άλλες,

όπως «Ο Επιτάφιος Θρήνος της Πόντιας Μάνας»,

«Αίνος – Ωδή των Παρτιζάνων», «Ο Πυρρίχιος

χορός», «τα Ελληνάκια», «Ο καβαλάρης της φωτιάς»,

«Εξεγερμένη Ρωμανία» κ.ά.

Είναι εκ των πραγμάτων αυτονόητο, ότι και τα πα-

ρόντα (ποιήματα) που έχετε στα χέρια σας, είναι

υπερβολικό να κοινοποιηθούν σε μία εφημερίδα, λαμ-

βάνοντας υπ’ όψιν τον χώρο, το χρόνο, τον προγραμ-

ματισμό της, και γενικά τη λειτουργικότητά της...

Φυσικά το πρώτιστο θέμα εν προκειμένω, είναι κά-

ποιος ή κάποιοι αρμόδιοι, να δώσουν «το πράσινο»

φως. Να εξετάσουν – κρίνουν, αν όντως τα γραφό-

μενά μου είναι Άξια προσοχής. Αν λοιπόν πληρούν τις

προϋποθέσεις (αξιολογώντας τα επικοδομητικά για

το αναγνωστικό κοινό σας) και θέλετε, «προχωρή-

στε»...

Εγώ διάλεξα μερικά από τα γραπτά μου, κι εσείς δια-

λέξτε κάποιο απ’ αυτά. Ή ίσως «κάποια», μιας και

κάθε χρόνο υπάρχει η Επέτειος της 19ης Μαΐου,

οπότε είναι εφικτή κατά την κρίση σας πάντα – δημο-

σίευσή μιας μικρής ενότητας.

Κίτσι Κορωπίου, Οκτώβριος 2019 

Νίκος Τζαβέλας

Υ.Γ. Συγνώμη για τις όποιες ελλείψεις μου, ή ορθο-

γραφικά λάθη.

Δεν είμαι δάσκαλος, ούτε καθηγητής φιλόλογος,

παρά τελειόφοιτος Επταταξίου Εσπερινού Γυμνασίου

Αγαπητέ φίλε, η «ορθή γραφή», για μας, πρώτιστα
είναι στην καρδιά, στο νου το εργαστήρι... και τα ποι-
ήματά σου αυτό δείχνουν.

Σ’ ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και για τους
στίχους που αφυπνίζουν.

Κατ’ εξαίρεση, γι’ αυτό, δημοσιεύουμε μικρό απόσπα-
σμα του έργου σου που αναβλύζει ποιητικό παλμό και
γνήσιο πατριωτισμό τον οποίο, ιδιαίτερα τούτον τον
καιρό, τον έχουμε τόσο ανάγκη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Τ.Ο. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ &

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ 4 ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΑΠΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟ ΜΑΓΚΑΛΙ

Μέσα στη χριστουγεννιάτικη “κανονικότητα”, τέσσερις με-

τανάστες εργάτες έχασαν την ζωή τους από αυτοσχέδιο

μαγκάλι, που είχαν φτιάξει για να ζεσταίνονται. Οι μετα-

νάστες εργάζονταν σε κτηνοτροφική μονάδα της περιο-

χής των Καλυβίων και διέμεναν σε δώμα μέσα στο χώρο

δουλειάς.

Αυτή είναι η “κανονικότητα” στην Ελλάδα της καπιταλιστι-

κής ανάπτυξης, εν έτει 2019 να πεθαίνουν εργαζόμενοι

στο σπίτι τους, που «τυγχάνει» να είναι στο χώρο δου-

λειάς τους, από αναθυμιάσεις αυτοσχέδιων τρόπων για να

προστατευτούν από το κρύο.

Στην Ελλάδα των πλουσίων κοιτασμάτων, των κολοσσι-

αίων ενεργειακών επενδύσεων και της πράσινης ανάπτυ-

ξης, αν δεν έχεις λεφτά για θέρμανση πεθαίνεις ή από το

κρύο ή από αναθυμιάσεις.

Αυτοί οι αδικοχαμένοι μετανάστες πέρασαν και διέσχισαν

χιλιάδες χιλιόμετρα ελπίζοντας για ένα καλύτερο αύριο

και μια καλύτερη ζωή. Αφού γλίτωσαν από χίλιες κακου-

χίες κι από κέντρα τύπου Μόριας, βρέθηκαν να πεθαίνουν

από αυτοσχέδια μαγκάλια μέσα στο χώρο δουλειάς, όπου

και διέμεναν σαν σύγχρονοι σκλάβοι.

Οι ανθρώπινες κι ασφαλείς συνθήκες ζωής και εργασίας δεν

είναι δεδομένες, ούτε για τους Έλληνες ούτε για τους μετα-

νάστες εργάτες. Όλα θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους.

Η καπιταλιστική βαρβαρότητα είναι ο κοινός μας αντίπα-

λος, γι’ αυτό και είναι αναγκαία η κοινή πάλη Ελλήνων και

μεταναστών εργατών, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας,

για μια ζωή με πραγματικά δικαιώματα.

Με ευθύνη του ελληνικού κράτους να γίνουν οι απαραίτη-

τες ενέργειες, χωρίς να επιβαρυνθούν οι οικογένειες των

νεκρών εργατών, ώστε να μεταβούν οι σωροί τους στην

πατρίδα τους.

Ηλιόστραπτη φανταχτερή!
εθρόνιασε και πάλι
“εξωτικιά πριγκήπισσα”
μ’ ολανθισμένα κάλλη!

Θάμπους νυφούλα η Άνοιξη!
στεφανωμένη Χάρη!
π’ αντάμα θέλγει στο χορό
κάθε θνητό να πάρει!!
.....................................
Σε στράτα αργοθάνατη
“Ανθρώπινα κοπάδια”
λάφυρα για του Πλούτωνα
τ’ ανήθωρα σκοτάδια...

Ποντίων αίμα αδερφικό
την Ανατόλια βάφει,
θάνατο “σπέρνει” ο Χάροντας!
και ξεφυτρώνουν τάφοι...

...Της Ρωμανίας θρηνοδεί
τα Μάλα η Μούσα πάθη!
για το Αρχαίο κάλλος της
σαν Όνειρο που εχάθη...

Για τον Ανθό της Νειότης της
με τ’ Όραμα που χάθη,

σ’ Έρημο αφιλόξενη
στ’ αλαργινά της Βάθη...

Ατελεύτητο κομβόι
εις την Έρημο ανοιχτά
Δήμιους π’ οπού ...σαρκάζει,
μαστιγώνει! κι αλυχτά...

“Νέφη” άμοιρους βαραίνουν
μαυροσύννεφα πυκνά
απορκάλυπτη φοβέρα!
Εφιάλτη που ξυπνά

Αντρονιοί κόρες γυναίκες
γέροι έφηβοι μωρά,
εκατάχαμα “σπαρμένοι”
για τα όρνεα βορά...

Απαντού κορμιά πεσμένα
ελιπόσαρκα, λιγνά...
“φυρομάζωμα” του Χάρου
που στα πέρατα “λιχνά”...
........................................
........................................
...Εχύθη απ’ τη στάμνα το κρασί
το λάδι απ’ το πυθάρι,
κι εκεί απείθωσε η Ζωή

“Σισύφειο Λιθάρι”...
“Εκεί” πουλιά... δεν φτερουγούν
δέντρα μηδέ σαλεύουν,
μ’ απτά Ζωή και Θάνατος
Χειροπιαστά παλεύουν!
.......................................
.......................................
Κι εβρίθει κόκκαλα η Γης
ως τ’ αχανή της βάθη...
από Δυνάστη βδελυρό
με θεριεμένα πάθη.
.......................................

Εγκλωβισμένων αγωνία
στα παράθυρα ...οχροί
π’ απροσμέτρητοι εδράμουν
Μισαλλόδοξοι οχθροί.

Πολεμόχαρο Μπουλουκι
βλέφαρα στυγνά σφαλεί
στράτεμα φανατισμένο
διψασμένο για σφαγή!...

Επιδρομέα Μέγγενη
την κώμη αγκαλιάζει
πύρηνη λάβα π’ αβγατά,
φωτιά που λαμπαδιάζει...
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O Σύλλογος Καταστηματαρχών
Βουλιαγμένης

Eύχεται στα μέλη του 

και σε όλους τους συνδημότες του

Χρόνια Πολλά και ο Καινούργιος Χρόνος 

να τους χαρίζει υγεία 

και οικογενειακή ευτυχία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Πανοράματος Αγίας Μαρίνας,
εύχεται στους οικιστές του, 

Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο το νέος έτος 2020

To Δέντρο της Αγάπης στο Κορωπί

Στην αίθουσα «Αριστοτέλης» του Divani Apollon Palace στο Καβούρι πραγματοποιήθηκε

η Χριστουγεννιάτικη συναυλία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την Κρατική

Ορχήστρα Αθηνών, την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου. Η ορχήστρα υπό του διεύθυνση του Μα-

έστρου Νίκου Χαλιάσα ερμήνευσε μοναδικές μελωδίες απ’ όλο τον κόσμο, ενώ ενθου-

σίασε το κοινό κλείνοντας τη συναυλία με τη μοναδική ερμηνεία γνωστών

Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά στο πλαίσιο της συνεργασίας του

Δήμου με την ΚΟΑ, που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των δημόσιων σχολείων

τoυ Δήμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές συναυλίες, μέσω των οποίων οι

μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας, αλληλεπιδρώντας με τα παιδιά, τους δίνουν τη δυνα-

τότητα γνωριμίας με τα μουσικά όργανα και την ιστορία τους.

Το σύνολο των εσόδων της συναυλία από το συμβολικό τίμημα των 5€, θα διατεθεί για

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποι-

ήθηκε η  επίσημη έναρξη των Χριστουγεν-

νιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου

Κρωπίας, των Νομικών του Προσώπων και

των συνεργαζόμενων κοινωνικών και

επαγγελματικών συλλογικών φορέων

(ΕΕΒΕΚ). 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης

κήρυξε την έναρξη της κεντρικής εκδήλω-

σης με το φωτισμό του δέντρου, ενώ η

Δημοτική Φιλαρμονική διάνθιζε μουσικά

την εκδήλωση. 

Tην πρωτοβουλία για το δέντρο Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης από γάλατα στήριξε  η

τραγουδίστρια Shaya Hansen με την πα-

ρουσία της και την ερμηνεία Χριστουγεν-

νιάτικων τραγουδιών, συνοδεία της

Δημοτικής Φιλαρμονικής και του dj Δημή-

τρη Τζανέτου που ενθουσίασε τα εκατον-

τάδες παιδιά και τις οικογένειές τους που

κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία. Στη συ-

νέχεια πορεύτηκαν όλοι οι συγκεντρωμέ-

νοι, με κορυφαία την Shaya, τον Δήμαρχο

Κρωπίας Δημήτρη Κιούση και όλοι οι εκ-

πρόσωποι του Δήμου, Συλλόγων και Φο-

ρέων, προς την πλατεία Αγάλματος, όπου

σχημάτισαν το Δέντρο της Αγάπης, από

τα γάλατα καθώς και όμορφα μικρά λαμ-

πιόνια –κεριά,  για την ενίσχυση του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου. Ομάδα animateur

συνόδευσε την κοινωνική δράση. Συνο-

λικά, συγκεντρώθηκαν 760 γάλατα και με-

ταφέρθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυναν ο

Δήμαρχος, Δημήτριος Κιούσης και ο

πρόεδρος του ΝΠΔΔ Σφηττός, Αντώνης

Κορωνιάς, Ο Α. Κορωνιάς εξήρε όλους

τους εθελοντές που συνέδραμαν για τις

εκδηλώσεις συνεχίζονται έως τις 3 του

Ιανουαρίου του νέου έτους. Ευχήθηκε

υγεία και αγάπη σε όλες τις οικογένειες. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας στον χαιρετισμό

του  εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι

μετά από τα 10 χρόνια των Μνημονίων

της Κρίσης μπορεί η χώρα και ο Δήμος

μας να δουν καλύτερες μέρες. Ο Δ. Κιού-

σης εξήρε επίσης, τις κοινωνικές πρωτο-

βουλίες των συλλογικών και δημοτικών

φορέων της πόλης, για την ενίσχυση του

Κοινωνικού Παντοπωλείου, των δικαιωμά-

των των ΑμΕΑ ενώ απένειμε  τα εύσημα

στην  Εθελοντική Ομάδα του Δήμου για

την πρωτοβουλία της συλλογής παιχνι-

διών που στοχεύει στην ανύψωση του

ηθικού των παιδιών που νοσηλεύονται

στην «Ογκολογική Μονάδα Παίδων –ΕΛ-

ΠΙΔΑ».

Μάγεψε η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της

Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Καβούρι
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Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης

Αυγερινός εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη

Γιώργο Πατούλη και την Περιφέρεια Αττικής, επισκέ-

φθηκε  τρεις χώρους φιλοξενίας ατόμων ΑμεΑ, πα-

ραδίδοντας είδη ρουχισμού και είδη προσωπικής

φροντίδας στα άτομα που φιλοξενούνται:

1). Την ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ

ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.) που μεριμνά για την προστα-

σία, την περίθαλψη, την διαπαιδαγώγηση, την ανά-

πτυξη δεξιοτήτων, την σωματική αγωγή και την

επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και την αποκατά-

σταση, την κοινωνική προσαρμογή και την ενασχό-

ληση με τα αθλητικά εφ’ όρου ζωής νοητικώς

υστερούντων ατόμων, ηλικίας άνω των δεκαοκτώ

ετών, αμφοτέρων των φύλων. Σήμερα, υπηρεσίες

προσφέρονται σε πάνω από πενήντα άτομα με δείκτη

νοημοσύνης μεγαλύτερο του 30.

2). Το Πρότυπο Ειδικό Οικοτροφείο «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ-

ΡΟΙ» - Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Νοητικά Υστε-

ρούντων Ατόμων όπου φιλοξενούνται 52 ΑμεΑ με

βαριά νοητική υστέρηση (IQ <30%).

3). Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

με εκπαιδευτική και ενταξιακή προσέγγιση για παιδιά

και νέους με αυτισμό και νοητική αναπηρία. 

Στο ίδρυμα λειτουργούν τρία μικτά τμήματα ημερή-

σιας διαβίωσης, στα οποία εντάσσονται νέοι και νέες

με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός), νοη-

τική υστέρηση και σοβαρές επικοινωνιακές δυσκο-

λίες.

Επίσης, λειτουργεί οικοτροφείο όπου σήμερα φιλο-

ξενούνται 25 ωφελούμενοι 3 έως 30 ετών οι οποίοι

αδυνατούν να φοιτούν ως εξωτερικοί.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Θ. Αυγερινός

σε χώρους φιλοξενίας ατόμων με ειδικές ανάγκες
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Ανασκόπηση του χρόνου που φεύγει μέσα από την ΕΒΔΟΜΗ

Η κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου ΒΒΒ,
έφερε μεγάλες ομάδες κατοίκων, απέναντι
από τη Δημοτική Αρχή. 

Οι Δήμοι Ελληνικού, Γλυφάδας και 3Β αν-
τιδρούν στην επιλογή της εκκλησίας για το
νέο Μητροπολίτη και προτείνουν άλλο
πρόσωπο.

Η επέκταση του Κοιμητηρίου της Βούλας,
με 400 τάφους, εκ των οποίων, η πλειοψη-
φία έγιναν οικογενειακοί και πωλούνται σε
κατοίκους Βάρης και Βουλιαγμένης.

Ο Δήμος Παλλήνης άνοιξε την αγκαλιά
του στους πρόσφυγες.

Η είσοδος στο χώρο θα έχει  εισιτήριο, με
ελεύθερη είσοδο μόνο στους δημότες της
περιοχής, αλλά όχι σε όλες τις ζώνες.
Θα δημιουργήσουν κοινόχρηστες ζώνες,
όπου μόνο σ’ αυτές θα είναι ελεύθερη η εί-
σοδος.

Ποιοι οδήγησαν πάνω από 3 εκατομμύρια
Έλληνες στη φτωχοποίηση;
― Ποιοι έστειλαν στην ανεργία 1,5 εκατομ-
μύριο Έλληνες;
Οι γνωστοί υπεύθυνοι.

Ένα πραγματικό πανηγύρι της Επιστήμης
στη Βούλα, με επίτιμο Δημότη του Δήμου
ΒΒΒ τον Δρ Σταμάτη Κριμιζή.

Ο τέως Αντιπεριφερειάρχης και επί σειρά
ετών δήμαρχος Καλυβίων, ξανά υποψή-
φιος στον καλλικρατικό Δήμο Σαρωνικού.
Σήμερα είναι δήμαρχος Σαρωνικού.

Οι ακτές της Βούλας, δημοπρατήθηκαν
μέσα στην προεκλογική περίοδο. Φαραω-
νικές επενδύσεις προβλέπονται, που θα
επιβαρύνουν κατάφωρα τη Βούλα.

Νέα κυβέρνηση, νέος πρωθυπουργός, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, με αυτοδυναμία
στη νέα Βουλή.

Σε ντοκ για σκάφη, μετατρέπεται ο όρμος
Ζώσκα, με αποβιβάσεις και επιβιβάσεις πε-
λατών του εκεί ρεστωράν... καταστρέφον-
τας ουσιαστικά, ένα πανέμορφο κόλπο
κολύμβησης.

Εν όψει της φαραωνικής επένδυσης στο
παραλιακό μέτωπο, ο κόσμος παρασύρ-
θηκε από τη “Ριβιέρα” και έδωσε πρωτο-
φανή ποσοστά στους δημάρχους του
παραλιακού μετώπου.
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Κραυγή αγωνίας από το Σύλλογο Γονέων
και Κηδεμόνων παιδιών με συγγενείς καρ-
διοπάθειες “Η Αγία Σοφία”, για το κλείσιμο
της Καρδιολογικής κλινικής του Νοσοκο-
μείου.

Σήμερα τα τύμπανα πολέμου ηχούν, οι ερ-
πύστριες έχουν βγει στο δρόμο και τα κα-
ταδρομικά ουρλιάζουν πάνω από τα
κεφάλια μας. Ο Τούρκος αρχηγός έχει ήδη
πραγματοποιήσει τη δεύτερη εισβολή στην
Κύπρο και διεκδικεί...

Στο ίδιο έργο θεατές! Ο Περιφερειάρχης,
αποφάσισε το άνοιγμα του χώρου εναπό-
θεσης υλικών στο Γραμματικό. Η αντιπολί-
τευση μιλάει για πραξικόπημα.

Mια ...ξεχασμένη απόφαση του 1872,
έφερε άγριο ξύπνημα στους κατοίκους της
Σαρωνίδας, που τους ζητάνε τις ιδιοκτη-
σίες τους ως περιουσιακό στοιχείο του
Κράτους!

Ανασκόπηση του χρόνου που φεύγει μέσα από την ΕΒΔΟΜΗ

Όλα τα φύλλα της ΕΒΔΟΜΗΣ, μπορείτε να διαβάσετε 

ηλεκτρονικά στο www.ebdomi.com, αρχείο φύλλων.
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Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019 – Στον απόηχο του Παγ-

κόσμιου Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, πραγματοποι-

ήθηκε στην Αθήνα την περασμένη βδομάδα διημερίδα

με αντικείμενο την κοινωνική ένταξη των δικαιούχων

διεθνούς προστασίας. Στόχος της εκδήλωσης, η

οποία συνδιοργανώθηκε από την Εθνική Επιτροπή για

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.) και την

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

(Υ.Α.), ήταν να συνεκτιμηθούν τα επιτεύγματα, οι

προκλήσεις και οι προοπτικές στον τομέα της έντα-

ξης, ως βιώσιμης λύσης για τους πρόσφυγες και τους

δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Εκπρόσωποι

βασικών υπουργείων και δήμων, εμπειρογνώμονες

από τη διοίκηση και μη κυβερνητικές οργανώσεις πα-

ρουσίασαν την εμπειρία τους και τις απόψεις τους, δί-

νοντας έναυσμα για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και

ανταλλαγή ιδεών. 

«Παρά τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αφίξεων στις
ακτές μας, έχουμε σίγουρα κινηθεί στο στάδιο της

ολοκλήρωσης της ένταξης για τις πολλές χιλιάδες δι-
καιούχους διεθνούς προστασίας που υπάρχουν σή-
μερα στην Ελλάδα. Αντιμετωπίζουμε την πρόκληση
να εντάξουμε αυτούς που εισέρχονται στην κοινωνία
μας, διασφαλίζοντας ότι έχουν πλήρη πρόσβαση
στην εκπαίδευση, την υγεία και την απασχόληση,
ώστε να ξεπεράσουν σύντομα την τρέχουσα ευαλω-
τότητά τους και να συνεισφέρουν πλήρως στις κοινό-
τητες μας», δήλωσε η καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη,

Πρόεδρος της ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για τα

Δικαιώματα του Ανθρώπου.

«Η ένταξη είναι μια πολυεπίπεδη αμφίδρομη διαδικα-
σία για την οποία χρειάζεται να καταβληθούν αξιοση-
μείωτες προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και της
κοινωνίας υποδοχής», σημείωσε ο Αντιπρόσωπος του

Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην

Ελλάδα, Philippe Leclerc, στο πλαίσιο της διημερίδας.

«Οι πρόσφυγες, προκειμένου να παίξουν έναν ολο-

κληρωμένο ρόλο στην κοινωνική, οικονομική και πο-
λιτισμική ζωή της χώρας υποδοχής, πρέπει να έχουν
ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες μέσω της πρόσβασης
στην εκπαίδευση, την υγεία και την εργασία. Το ελ-
ληνικό κράτος έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει
στη διαδικασία αυτή, διασφαλίζοντας την άρση των
υφιστάμενων εμποδίων στην απόλαυση των δικαιω-
μάτων αυτών», πρόσθεσε.

Καθώς σε περισσότερους από 47.000 ανθρώπους

έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας από

τον Ιανουάριο του 2015, ένα από τα βασικά συμπερά-

σματα του συνεδρίου είναι ότι υπάρχει επείγουσα

ανάγκη οι ελληνικές αρχές να δεσμευθούν σε μια

ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη

των Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας. Όλοι οι συμ-

μετέχοντες συμφώνησαν ότι χρειάζεται να περά-

σουμε από μια κατακερματισμένη προσέγγιση και ad

hoc λύσεις σε μια συνεκτική και ολοκληρωμένη

εθνική στρατηγική για την ένταξη, που θα αναπτύ-

ξουν οι κεντρικές αρχές και θα υλοποιήσουν οι φο-

ρείς εκείνοι, κρατικοί και μη, που είναι οι πλέον

κατάλληλοι να ανταπεξέλθουν στο εγχείρημα αυτό. 

Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα πα-

ραδείγματα που δείχνουν ότι τα οφέλη (κοινωνικά, πο-

λιτικά, οικονομικά) της ένταξης υπερτερούν

οποιουδήποτε ενδεχόμενου κόστους. Είναι εξαιρετικά

κρίσιμης σημασίας οι αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα

που θα διασφαλίσουν ότι οι δικαιούχοι διεθνούς προ-

στασίας έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρε-

σίες υγείας και σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών,

μαθήματα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες, ειδικά

προσαρμοσμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρ-

τισης, προγράμματα απασχόλησης και πρόσβαση σε

κοινωνική στέγαση. Οι τοπικές αρχές και η κοινωνία

των πολιτών μπορούν να συμβάλουν με καλές πρακτι-

κές βάσει της σημαντικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας

που κατέχουν ήδη. 

Και ένα τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό σημείο,

είναι ότι ο νέος προγραμματικός κύκλος των Ευρω-

παϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων

(2021-2027), καθώς και ο κρατικός προϋπολογισμός

και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, παρέχουν μια ευκαιρία ώστε να διασφα-

λιστεί χρηματοδότηση για πιο μακροπρόθεσμες πα-

ρεμβάσεις. 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες:

www.unhcr.gr | estia.unhcr.gr/home

H σημασία της ένταξης  για

τους πρόσφυγες στην Ελλάδα

Στην τρέχουσα περίοδο η Περιφέρεια Αττικής πραγματο-

ποιεί έργα ασφαλτόστρωσης, οριζόντιας και κατακόρυφης

σήμανσης συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ. 

Οι εργασίες, διακόπηκαν για να διευκολυνθούν οι πολίτες

την περίοδο των Χριστουγέννων και  προγραμματίζεται να

επανεκκινήσουν στις 7.1.2020, μετά από συνεννόηση με τις

αρμόδιες αρχές. 

Ειδικότερα η Περιφέρεια δημοπράτησε και εκτελεί το έργο

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» προϋπολογισμού δημοπράτησης

4.940.000,00€ και συμβατικής δαπάνης 2.865.200,00€. Στα

πλαίσια της εργολαβίας, προβλέπεται η ασφαλτόστρωση

146.800 τ.μ. οδών, η άρση και επανατοποθέτηση κρασπέ-

δων καθώς και η τοποθέτηση καινούργιων μαρμάρινων ή

πρόχυτων κρασπέδων, η κατασκευή ρείθρων, η υψομετρική

προσαρμογή στην τελική στάθμη του καταστρώματος των

οδών 730 φρεατίων, ο καθαρισμός 80 φρεατίων υδροσυλ-

λογής, καθώς και η αποκατάσταση 5.700 τ.μ. οριζόντιας σή-

μανσης οδών.

Το έργο αφορά τις οδούς του κέντρου της Αθήνας.

Παράλληλα εκτελείται το έργο «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟ-

ΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟ-

ΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ» προϋπολογισμού δημοπράτησης

5.000.000,00€ και συμβατικής δαπάνης 2.135.961,38€, με

αντικείμενο τη συντήρηση και βελτίωση της οριζόντιας (δια-

γράμμιση) και κατακόρυφης (πινακίδες) σήμανσης σε οδι-

κούς άξονες στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.)

της Περιφερείας Αττικής. Στα πλαίσια του έργου έχει εκτε-

λεστεί ήδη διαγράμμιση στις σημαντικότερες οδικές αρτη-

ρίες της περιφέρειας. Οι εργασίες θα επανεκκινήσουν μετά

τις γιορτές προκειμένου να αποφευχθεί η όχληση των πο-

λιτών.

Με αφορμή εκτελούμενες εργασίες και την προσωρινή δια-

κοπή τους ο κ. Πατούλης επισήμανε τα εξής: «Για την Πε-
ριφέρεια Αττικής η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και
η προστασία της ζωής των πολιτών, αποτελούν ζητήματα
ύψιστης προτεραιότητας≥. 

Ασφαλές και λειτουργικό οδικό δίκτυο, για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο της Αθηνας
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ

Καθώς και αυτό το σωτήριο έτος βαίνει προς το

τέλος του, δεν θα μπορούσα, αγαπητοί αναγνώ-

στες, ν' αφήσω αναπάντητα εχθρικά δημοσιεύματα

στρεφόμενα εναντίον μου προσωπικά καθώς και

κατά του αρχηγού μου, Δημήτρη Δαβάκη, γιατί κά-

ποιοι δεν διακατέχονται, δυστυχώς, από το πνεύμα

των Χριστουγέννων. 

Για εσάς δε, που "δεν αντέχετε", να σας θυμίσω

πως κανείς δεν σας υποχρεώνει να διαβάζετε αυτή

τη στήλη! Ελα όμως που την διαβάζετε...

Σε ό,τι αφορά τον αρχηγό της παράταξής μας, ο

οποίος δέχθηκε επίθεση στα όρια συκοφαντίας, η

αποστομωτική απάντηση ήρθε από πρόσωπο της

υπόλοιπης αντιπολίτευσης και έβαλε τα πράγματα

στη θέση τους. Ποιά μεγαλύτερη ικανοποίηση για

εμάς από αυτή, της αποκατάστασης δια στόματος

άλλης παράταξης.

Σε ό,τι με αφορά, απορώ γιατί συνεχίζετε ν' ασχο-

λείστε μαζί μου· δεν είμαι δα και τόσο σημαντική!

Επειδή όμως οφείλω ν' απαντώ, έχω να πω τα

εξής: Απειρη μπορεί να είμαι, αλλά αν εσείς με

αυτόν τον χαρακτηρισμό εννοείτε πως είμαι αφε-

λής και ανιδιοτελής γιατί εξακολουθώ να διατυ-

πώνω τις απόψεις μου χωρίς όφελος και χωρίς

εμπλοκή, άμεση ή έμμεση στο δούναι και λαβείν

των δημοτικών δρώμενων, ε, ναι έχετε δίκιο. Για τη

δε "επιφανειακή αντιπολίτευση", που μου προσά-

πτετε αναφερόμενοι στον αγώνα μου για τ' αδέ-

σποτα, προφανώς δεν είστε καλά πληροφορημένοι.

Αλλά μάλλον δεν με έχετε καταλάβει καλά... Εχω

ένα ξεροκέφαλο αρβανίτικο μυαλό και δεν κάνω

πίσω παρά μόνο όταν έχω λάθος. Εν προκειμένω

λοιπόν για τα πλασματάκια έχω δίκιο.

Κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν

είμαι ανακόλουθη σε εκείνους που με υποστήριξαν

γιατί είμαι ειλικρινής και δεν έχω υποσχετικές να

εξαργυρώσω, αφού δεν πλησίασα προεκλογικά

ούτε τους μισούς απ' όσους γνωρίζω. Φέρω ένα

όνομα που οφείλω να τιμώ. 

Τέλος προκαλώ όποιον επιθυμεί να πειστεί ιδίοις

όμμασι να παρακολουθεί τις επιτροπές για να δια-

πιστώσει πόσα λάθη, παραλείψεις  κ.α. διορθώνον-

ται από εμένα την "άπειρη" στις εισηγήσεις

θεμάτων και πόσο βοηθητική καθίσταμαι προκειμέ-

νου για την εξυπηρέτηση του κοινού καλού, ρωτή-

στε τους γραμματείς προς επιβεβαίωση. Υπηρετώ

το σωστό και το σύννομο προς όφελος όλων. Τί

δεν καταλαβαίνετε;

Η κυρίως διαδικαστική επιτροπή αυτής της εβδο-

μάδας, εν μέσω καλάντων, παραμονή Χριστουγέν-

νων γαρ, είχε τον ατελείωτο! 

Θεματα, εκτός ημερήσιας ξεπηδούσαν και έγινε

πράγματι υπερπροσπάθεια να κλείσουν προκειμέ-

νου να μην πραγματοποιηθεί και άλλη επιτροπή

φέτος (παραμονή Πρωτοχρονιάς). Βάλαμε όλοι

ένα χεράκι, δηλαδή εγώ και οι γραμματείς, μη φαν-

ταστείτε ότι ασχολήθηκε κάποιος άλλος από τους

αιρετούς της επιτροπής...

Επίσης, την προηγουμένη, "πάθαμε"  Δημοτικό

Συμβούλιο δια περιφοράς! Δηλαδή ερωτηθήκαμε

τηλεφωνικώς αντί φυσικής παρουσίας για δύο θέ-

ματα. Εχουμε πάντως μία πρωτοτυπία όσο να

πεις...

Με αυτά κι αυτά ελπίζω να τελείωσε αυτή η περι-

πετειώδης περίοδος για φέτος και μιας και θα τα

ξαναπούμε του χρόνου, 

σας εύχομαι Χρόνια Πολλά 
και ευτυχές το Νέο Ετος.

Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

Η σημερινή Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να αναλά-

βει πρωτοβουλίες, προκειμένου να δημιουργηθούν οι

κατάλληλες συνθήκες, ώστε να γίνουν οι πόλεις μας

περισσότερο σύγχρονες και οι δήμοι μας πιο ισχυροί.

Μετά και από την εκλογή των Κώστα Μπακογιάννη

στο δήμο Αθηναίων και Δημήτρη Παπαστεργίου (δη-

μάρχου Τρικκαίων) στην προεδρία της ΚΕΔΕ, ήρθε η

στιγμή να δημιουργήσουμε τις πόλεις μας πιο λει-

τουργικές και περισσότερο σύγχρονες.

Λέξεις όπως έξυπνη πόλη (smartcity), όπου ορίζεται

ως μια πόλη η οποία έχει υιοθετήσει τουλάχιστον μία

πρωτοβουλία στο πλαίσιο της έξυπνης διακυβέρνη-

σης, των έξυπνων πολιτών, της έξυπνης διαβίωσης,

της έξυπνης κινητικότητας, της έξυπνης οικονομίας

και του έξυπνου περιβάλλοντος, τις ακούμε όλο και

συχνότερα.

Υπάρχει απαίτηση της σημερινής κοινωνίας των πο-

λιτών για απλοποίηση των διαδικασιών που αφορά τη

σχέση τους με το κράτος και τους δήμους, όπου ανα

πάσα στιγμή θα μπορούν να έχουν πρόσβαση για ένα

πιστοποιητικό, με τη χρήση μιας ηλεκτρονικής κάρτας

του δημότη. 

Να μπορούν να στέλνουν δωρεάν από το κινητό τους

τα αιτήματα (λακκούβες, καμένες λάμπες, κλαδιά,

κάδοι κλπ), ώστε να λύνονται άμεσα, να έχουν έξυ-

πνο φωτισμό, με εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω νέων

φωτιστικών τύπου LED, με σύστημα έξυπνης διαχεί-

ρισης στάθμευσης, με χρήση αισθητήρων, όπου κά-

ποιος σε πραγματικό χρόνο να μπορεί να βρεί θέσεις

ελεύθερης στάθμευσης στην πόλη, μέσω mobile app.,

αλλά και την έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων, με τη

χρήση αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο για την πλη-

ρότητα των κάδων. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση του αύριο θα πρέπει να στρα-

φεί σε μοντέλα πόλεων του εξωτερικού και να αντι-

γράψει καλές πρακτικές, όπως για τη ψηφιοποίηση

από το Ταλίν, για τις αστικές αναπλάσεις πλατειών

και ποδηλατοδρόμων για πεζούς και ποδηλάτες, από

τη Βαρκελώνη και το Άμστερνταμ, για ενοποιήσεις

ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων από τη Ρώμη,

για ανάδειξη εμπορικού κέντρου και ενίσχυση των κα-

ταστημάτων από το Λονδίνο, για δημιουργία πάρκων

και κήπων από το Λονδίνο, για πιο λειτουργικές δη-

μόσιες συγκοινωνίες, όπως το τραμ, από τη Βουδα-

πέστη και τη Γάνδη, ενώ άλλες μικρομεσαίες πόλεις

σαν το Μπρύζ, η Βαλένθια και το Ελσίνκι, μπορούν να

γίνουν οδηγοί για να αλλάξουν οι ελληνικές πόλεις,

τόσο σε αισθητική, όσο και σε βελτίωση του αστικού

τους τοπίου.

Υπάρχει ανάγκη για αλλαγές, τόσο ως προς τη λει-

τουργία όσο και ως προς την κατεύθυνση που πρέπει

να ακολουθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση τα επόμενα

χρόνια, με πρακτικές και κατευθύνσεις που να μπο-

ρούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για τις

νέες και τους νέους της χώρας μας. Οι δήμοι και οι

περιφέρειες θα πρέπει να γίνουν αρωγοί στην ανά-

πτυξη, με την τοπική αυτοδιοίκηση να πρέπει να αλ-

λάξει και να ξεφύγει από το υφιστάμενο

αυτοδιοικητικό μοντέλο, που αφορά περισσότερο το

παρελθόν παρά το μέλλον.

――――――――――
*Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι πρόεδρος της Ένωσης Νέων

Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) και Δημοτικός Σύμβουλος

Παλλήνης 

Για μια νέα και σύγχρονη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
με ευρωπαϊκό χαρακτήρα

γράφει ο Νεκτάριος Καλαντζής*
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙ-
ΚΗΣ” 
Ημ/νια: 23/12/2019
Αρ. Πρωτ. 5436

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥ-
ΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗ-
ΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜ-
ΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΤΙΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟ-
ΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης,
Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.A.ΤΗ.Λ.) προκη-
ρύσσει την με ανοικτή διαδικασία
μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ  επιλογή  του
αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗ-
ΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙ-
ΚΗΣ» με προϋπολογισμό
3.233.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) /
4.008.920,00 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο
συντίθεται από εργασίες που ανή-
κουν στην κατηγορία:
Κατασκευαστικές εργασίες για αγω-
γούς ύδρευσης και αποχέτευσης.
CPV: 45231300-8        NUTS: EL 305
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,

άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α
συστήµατος: 87103) καθώς και στην
ιστοσελίδα www.deyalavreotikis.gr. Το
πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δη-
μοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει
κωδικό ΑΔΑΜ.
Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  22920
22109  FAX  επικοινωνίας 22920
26512, αρμόδιος υπάλληλος για επι-
κοινωνία, Ιωάννης Ν. Ανδρεάδης.
2. Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης
υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 24-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
09:00. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών ορίζεται η 10-1-2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:00 Ως ημερο-
μηνία και ώρα ηλεκτρονικής απο-
σφράγισης των προσφορών ορίζεται
η 14-1-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00.
3. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμ-
βασης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση τη τιμή, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
Δημόσια Έργα και που είναι εγκατε-
στημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
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 Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την  Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1
(ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής 2% επί του προϋπολογι-
σμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α, ύψους
64.550,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετο-
χής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του
άρθρου 13 της παρούσας, ήτοι μέχρι
10-11-2020.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πό-
ρους του προγράμματος Φιλόδημος Ι.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε δέκα οχτώ
(18) μήνες, από την ημέρα υπογρα-
φής της σύμβασης.
8. Περίληψη Διακήρυξης απεστάλη
και στον Ελληνικό Τύπο.
9. Προδικαστικές προσφυγές υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της λει-
τουργίας του υποσυστήµατος
«Επικοινωνία» της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ-
ΤΗΛ.

Λαύριο, 23-12-19
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Λουκάς Δημήτριος

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   17-12-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  με αριθμό πρωτ. 245/17-12-2019
απόφασης  του Δημοτικού Συμβου-
λίου ‘Έγκριση προσωρινών κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων στη Λ. Βασιλέως
Κωνσταντίνου με ολικό αποκλεισμό
της Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, από
τη διασταύρωση με την οδό Συντ/χου
Δαβάκη μέχρι την διασταύρωση με
την οδό Βασ. Όλγας, για την εκτέ-
λεση εργασιών του έργου: “Κατα-
σκευή συνδέσεων με το δίκτυο
ακαθάρτων”.’ 
Στο Κορωπί στις 17 Δεκεμβρίου   του
έτους  2019  κατά την 32η Συνε-
δρίαση  του,  το Δημοτικό  Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  τις  προσωρινές κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις στη Λ. Βασιλέως
Κωνσταντίνου, με ολικό αποκλεισμό
της Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, από
τη διασταύρωση με την οδό Συντ/χου
Δαβάκη μέχρι την διασταύρωση με
την οδό Βασ. Όλγας. Το εν λόγω έργο
αφορά στη κατασκευή τμήματος των
διακλαδώσεων ακαθάρτων της πό-
λεως Κορωπίου και συγκεκριμένα
όλων των ακινήτων που έχουν πρό-
σωπο επί της οδού Βασιλέως Κων-
σταντίνου, επί του πεζοδρόμου
Παπασιδέρη καθώς και της οδού Βα-
σιλίσσης Όλγας. 
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των
εργασιών στο τμήμα της Λ. Βασιλέως
Κωνσταντίνου από τη διασταύρωσή
της με την οδό Συντ/χου Δαβάκη
μέχρι την διασταύρωση με την οδό
Βασ. Όλγας, εκτιμάται στους τρείς (3)
μήνες, από την έγκριση της σχετικής
άδειας από το αρμόδιο τμήμα της τρο-
χαίας. 
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή με-
λέτη, προβλέπεται ο αποκλεισμός της
Λεωφόρου Βασ. Κων/νου από την
συμβολή της με την οδό Συντ/χου Δα-
βάκη μέχρι την διασταύρωση με την

οδό Βασ. Όλγας. Για την εκτέλεση
των εργασιών αποφασίστηκε ο απο-
κλεισμός της Λεωφόρου να είναι κα-
θολικός, σε όλο το πλάτος και μήκος
της οδού στο εν λόγω τμήμα. 
Το έργο, προκειμένου να υπάρχει όσο
το δυνατό λιγότερη όχληση των κα-
ταστημάτων και των περίοικων θα κα-
τασκευαστεί σε δύο φάσεις ως εξής:
Α' ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατάληψη της Λ. Βασ. Κων/νου από
την οδό Συντ/χου Δαβάκη μέχρι και
την οδό Νικολάου Γεωργίτση. Για τις
ανάγκες του έργου στην παρούσα
φάση απαιτείται:
1) Η διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων επί της Λ. Βασ. Κων/νου
από την οδό Αναπαύσεως μέχρι και
την οδό Βασ. Όλγας, με εξαίρεση τα
οχήματα του εργοταξίου και των πε-
ρίοικων όπου αυτό είναι εφικτό.
2) Η εκτροπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων, που έχουν κατεύθυνση
από Μαρκόπουλο-Βάρη προς κέντρο
Κορωπίου ή Παιανία θα εκτρέπονται
δεξιά προς την οδό Αναπαύσεως και
στη συνέχεια μέσω του παλιού Περι-
φερειακού και της οδού Αττικής θα
επανέρχονται στην Λ. Βασ. Κων/νου,
όπως φαίνεται όπως φαίνεται στην
εγκεκριμένη αρχική μελέτη η οποία
και είναι σε ισχύ.
3) Αν όμως κάποιο οδηγοί- κάτοικοι ει-
σέρθουν στο χώρο των εργασιών θα
εκτρέπονται υποχρεωτικά από την Λ.
Βασ. Κων/νου δεξιά στην οδό
Συντ/χου Δαβάκη και αριστερά στην
οδό Γκίκα προκειμένου να επανέλ-
θουν στο κέντρο του Κορωπίου, δη-
λαδή στην Λ. Βασ. Κων/νου όπως
φαίνεται στο συνημμένο Σχέδιο Ν°:2
της παρούσης.
4) Η εκτροπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων, που έχουν κατεύθυνση
από Παιανία και έχουν κατεύθυνση
προς Μαρκόπουλο-Βάρη θα εκτρέ-
πονται αριστερά, από την Λ. Βασ.
Κων/νου προς την οδό Αττικής - πα-
λαιά Περιφερική και ακλουθώντας τις
πληροφορικές πινακίδες θα κατευθυν-
θούν προ τους προορισμού, όπως φαί-

νεται στην εγκεκριμένη αρχική με-
λέτη η οποία και είναι σε ισχύ.
5) Αν κάποιοι οδηγοί οχημάτων, που
έχουν κατεύθυνση από κέντρο Παι-
ανία /κέντρο Κορωπίου και έχουν κα-
τεύθυνση προς Μαρκόπουλο-Βάρη,
και, εφόσον δεν ακολουθήσουν την
πρώτη παράκαμψη μέσω της οδού Ατ-
τικής - Παλαιού Περιφερειακού, τότε
θα εκτρέπονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δεξιά
στην οδό Νικολάου Γεωργίτση, αρι-
στερά στην οδό Κολοκοτρώνη, και
αριστερά θα επανέρχονται και πάλι
στην Λ. Βασ. Κων/νου, όπως φαίνεται
στο συνημμένο σχέδιο Ν°:2 της πα-
ρούσης.
Β΄ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατάληψη της Λ. Βασ. Κων/νου από
την οδό Νικολάου Γεωργίτση μέχρι
και την οδό ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ.
Για τις ανάγκες του έργου στην πα-
ρούσα φάση απαιτείται:
1) Η διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων επί της Λ. Βασ. Κων/νου
από την οδό ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ μέχρι και
την οδό Βασ. Όλγας, με εξαίρεση τα
οχήματα του εργοταξίου και των πε-
ρίοικων όπου αυτό είναι εφικτό.
2) Η εκτροπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων, που έχουν κατεύθυνση
από Μαρκόπουλο-Βάρη προς κέντρο
Κορωπίου ή Παιανία θα εκτρέπονται
δεξιά προς την οδό Αναπαύσεως και
στη συνέχεια μέσω του παλιού Περι-
φερειακού και της οδού Αττικής θα
επανέρχονται στην Λ. Βασ. Κων/νου,
όπως φαίνεται όπως φαίνεται στην
εγκεκριμένη αρχική μελέτη η οποία
και είναι σε ισχύ.
3) Αν όμως κάποιο οδηγοί- κάτοικοι ει-
σέρθουν στο χώρο των εργασιών θα
εκτρέπονται υποχρεωτικά από την Λ.
Βασ. Κων/νου δεξιά στην οδό Παπα-
νικολάου και αριστερά στην οδό Γκίκα
προκειμένου να επανέλθουν στο κέν-
τρο του Κορωπίου, δηλαδή στην Λ.
Βασ. Κων/νου όπως φαίνεται στο συ-
νημμένο Σχέδιο Ν°:3 της παρούσης.
4) Η εκτροπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων, που έχουν κατεύθυνση
από Παιανία και έχουν κατεύθυνση

προς Μαρκόπουλο-Βάρη θα εκτρέ-
πονται αριστερά, από την Λ. Βασ.
Κων/νου προς την οδό ΑΤΤΙΚΉΣ - πα-
λαιά Περιφερική και ακλουθώντας τις
πληροφορικές πινακίδες θα κατευθυν-
θούν προ τους προορισμού, όπως φαί-
νεται στην εγκεκριμένη αρχική
μελέτη η οποία και είναι σε ισχύ.
5) Αν κάποιοι οδηγοί οχημάτων, που
έχουν κατεύθυνση από κέντρο Παι-
ανία /κέντρο Κορωπίου και έχουν κα-
τεύθυνση προς Μαρκόπουλο-Βάρη,
και, εφόσον δεν ακολουθήσουν την
πρώτη παράκαμψη μέσω της οδού ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ - Παλαιού Περιφερειακού, τότε
θα εκτρέπονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δεξιά
στην οδό Γ. Κουλοχέρη, δεξιά στην
οδό Βασ. Όλγας, αριστερά στην οδό
ΜΕΡΚΟΥΡΗ, αριστερά στην οδό ΚΟ-
ΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, και αριστερά θα επα-
νέρχονται και πάλι στην Λ. Βασ.
Κων/νου, όπως φαίνεται στο συνημ-
μένο σχέδιο Ν°:3 της παρούσης.
6) Στη φάση αυτή, για τους οδηγούς
που θα κινούνται επί της Λ. Βασ.
Κων/νου και δεν θα έχουν συμμορφω-
θεί με την υπάρχουσα οδική σήμανση,
φθάνοντας στο ύψος της οδού Βασ.
Όλγας, για να μην υπάρξει αδιέξοδο
στην κίνηση των οχημάτων θα απαιτη-
θεί να αντιδρομηθεί η οδός Δημ.
Σουρλατζή, με νέα κατεύθυνση από
την Λ. Βασ. Κων/νου, προς και μέχρι
την οδό Γκίκα, ώστε να υπάρχει η δυ-
νατότητα εκτροπής των οχημάτων,
όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο
Ν°:4 της παρούσης.
Για την καλύτερη ενημέρωση των οδη-
γών, απαιτείται να τοποθετηθεί επι-
πλέον πληροφοριακές πινακίδες
σήμανσης ειδικότερα για τα φορτηγά
οχήματα και δυο πινακίδες απαγόρευ-
σης των φορτηγών οχημάτων από την
οδό Αναπαύσεως προς την οδό Κύ-
πρου. Η σήμανση αυτή θα υπάρχει
μέχρι και να ολοκληρωθούν οι εργα-
σίες επί της Λ. Βασ. Κων/νου και το ερ-
γοτάξιο εισέλθει επί της οδού Βασ.
Όλγας. Η σήμανση αυτή φαίνεται στο
συνημμένο σχέδιο Ν°:5 της παρούσης.
Η σήμανση που έχει ήδη εγκριθεί

καθώς και η τροποποίηση της φωτει-
νής σηματοδότης, που επίσης έχει εγ-
κριθεί, του οδικού κόμβου Λ. Βασ.
Κων/νου - Αναπαύσεως - Κύπρου, θα
εφαρμόζεται καθ’ όλη την διάρκεια
των έργων επί της Λ. Βασ. Κων/νου
και μέχρι το εργοτάξιο εισέλθει επί
της οδού Βασ. Όλγας.
Στις παραπάνω Α' και Β' φάσεις δεν
απαιτείται τροποποίηση καμίας υφι-
στάμενης φωτεινής σηματοδότησης
στην περιοχή των έργων οι οποίες και
θα λειτουργούν όπως και σήμερα.
Ο ανάδοχος του έργου θα φροντίσει
ώστε οι προσβάσεις επί των οικιών και
καταστημάτων, στο τμήμα αυτό των
έργων, να γίνονται όσο το δυνατό
καλλίτερα αλλά χωρίς να δυσκο-
λεύονται οι εργασίες προκειμένου
αυτές να ολοκληρωθούν όσο το συν-
τομότερο δυνατό.
Όσο αφορά για τις λεωφορειακές
γραμμές θα ενημερωθούν οι αρμόδιοι
προκειμένου να τροποποιηθούν οι
γραμμές, όπως είχαν γίνει και στο πα-
ρελθόν, για το έργο της αποχέτευσης,
επί της Λ. Βασ. Κων/νου.
Η περιοχή των έργων, η υπάρχουσα
οδική σήμανση, η εκτροπή της κυκλο-
φορίας των οχημάτων και τα προστα-
τευτικά μέσα που απαιτούνται λόγω
των έργων, αναφέρονται στα σχέδια
από το Ν°:1 μέχρι και το Ν°:5 που επι-
συνάπτονται, σε συνδυασμό με την
σήμανση που έχει ήδη εγκριθεί και
είναι σε ισχύ.
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του
έργου ο ανάδοχος του έργου θα κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε τα έργα να
τελειώσουν το γρηγορότερο δυνατό,
χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα
στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
Επίσης δεν θα γίνεται διακοπή της κυ-
κλοφορίας πέραν του απαραίτητα
απαιτούμενου χρόνου για τις ανάγκες
του έργου και μετά το τέλος των ερ-
γασιών θα παραδοθεί κανονικά στην
κυκλοφορία.
Η οδική σήμανση που απαιτείται να
γίνει για την κατασκευή του έργου θα
είναι σύμφωνα με:

• Την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση
για την σήμανση εκτελουμένων οδι-
κών έργων εντός και εκτός κατοικη-
μένων περιοχών ως ελάχιστα όρια
(ΦΕΚ Β'946/9- 7-2203).
• Τις τεχνικές οδηγίες κατακόρυφης
σήμανσης τυπικού οδικού δικτύου
1992 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
• Τα σχέδια κατασκευής για τις πινα-
κίδες σήμανσης οδών Νοέμβριος
1974.
• Το Ν. 2696/23-3-1999 περί κυρώ-
σεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙ-
ΚΤΥΟ Τέλος θα ληφθούν όλα τα ανα-
γκαία και ενδεικνυόμενα μέτρα και
προφυλάξεις ώστε να διασφαλισθεί
με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο η
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχη-
μάτων στη περιοχή του έργου.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργα-
σιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη
σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία
των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζε-
ται στα συνημμένα σχέδια.
Eπειδή οι προτεινόμενες προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν
στη Λ. Βασ. Κων/νου, απαιτείται και η
έκδοση σχετικής άδειας κατάληψης
οδοστρώματος από τις αρμόδιες Υπη-
ρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. 
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονι-
στικού χαρακτήρα και θα διέπεται από
τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα
απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφα-
σης κατά το πλήρες κείμενό της στο
δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμ-
φωνα με την διαδικασία που προβλέ-
πεται από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα.
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  με τα συνημμένα   αυτής
σχέδια βρίσκονται  αναρτημένα στο
Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Π
ρίν 15 χρόνια, FIFA και UEFA, είχαν

υποσχεθεί, στο παγκόσμιο ποδοσφαι-

ρικό κοινό, ότι θα έρθει κάποια στιγμή,

κυρίως στην Ευρώπη, που δεν θα υπάρχει,

ούτε μια μέρα χωρίς ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Σήμερα,

παρακολουθώντας τον παγκόσμιο ποδοσφαι-

ρικό Χάρτη, πράγματι  διαπιστώνουμε, ότι δεν

υπάρχει σχεδόν ημέρα, χωρίς ποδοσφαιρικό

αγώνα. Στην Ευρώπη, δε, τα πράγματα δεί-

χνουν ότι, έχουν ξεπεράσει κάθε λογική

(εθνικά πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά κύπελλα,

φιλικά) εάν σ’ αυτά, προσθέσει κανείς τις κα-

θημερινές προπονήσεις, και τις μετακινήσεις

(αεροπλάνο – Αυτοκίνητο) δεν χρειάζεται με-

γάλη εξυπνάδα, για να καταλάβει κανείς το

μέγεθος της κούρασης, των πρωτοκλασάτων

κυρίως παικτών, που σπάνια έχουν τη δυνατό-

τητα πραγματικής ξεκούρασης. Δυστυχώς, για

τους εργαζόμενους παίκτες, η συνεχής αυξα-

νόμενη ζήτηση του προϊόντος παγκοσμίως,

είναι βούτυρο στο ψωμί του Μ. Κεφαλαίου

(που έχει τον έλεγχο του ποδοσφαίρου μέσα

από το οποίο κερδίζει, από διαφημίσεις, τηλε-

οπτικά δικαιώματα, προβολή χορηγών, εισιτή-

ρια, κλπ, κλπ.) 

Όλα αυτά στηρίζονται στον ανθρώπινο παρά-

γοντα στον εργαζόμενο ποδοσφαιριστή. Από

αυτόν εξαρτώνται τα πάντα· δισεκατομμύρια

μαύρου χρήματος, αλλάζουν χέρια σε καθη-

μερινή βάση, κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τί-

ποτα. Μαθαίνουμε κατά καιρούς διάφορα

κυρίως για το στοίχημα, ότι βάλανε τον τάδε

φυλακή κλπ. κλπ. όλα αυτά είναι “σε κουβέντα

να βρισκόμαστε”. Το επαγγελματικό ποδό-

σφαιρο, είναι η μεγαλύτερη νόμιμη ανεξέλεγ-

κτη οργάνωση. Ελέγχεται μόνο σε

περιπτώσεις που κινδυνεύουν  συμφέροντα,

ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ. 

Στα πόδια του ποδοσφαιριστή, αλλά και γενικό-

τερα του αθλητή στηρίζεται ο επαγγελματικός

αθλητισμός, είναι “λογικό” λοιπόν να είναι

πάντα σε φόρμα η απόδοσή του. Πώς θα γίνει

κάτι τέτοιο όταν είναι κόντρα στη φύση; Η λύση

λοιπόν είναι μία, τα ΦΑΡΜΑΚΑ, μέσα από τα

οποία πολεμάται η κόπωση, και μπορεί ο προ-

πονητής να συνεχίσει το πρόγραμμά του. Αυτό

όμως έχει τρομακτικές συνέπειες στην υγεία

γενικά των αθλητών για τους οποίους κανένας

δεν ενδιαφέρεται, ούτε και οι ίδιοι οι αθλητές

γιατί τα συμβόλαια είναι μεγάλα, τα ΧΡΗΜΑΤΑ

είναι πολλά, τη ζημιά την πληρώνει πάντα ο

αθλητής, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία

του όχι αμέσως αλλά, στη πορεία του χρόνου,

με κερδισμένο πάντα το ΚΕΦΑΛΑΙΟ… 

Ποδόσφαιρο: η μεγαλύτερη

“νόμιμη” ανεξέλεγκτη οργάνωση
γράφει ο Νίκος Γεωργόπουλος
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. 

Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτο-

χος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για κα-

θημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας

για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτε-

ρική για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρ-

χουν κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε

μήνυμα.

ZΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνο-

δωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6974003808

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 89 τ.μ., 2 υπνοδωμάτια,

θέα στη θάλασσα, στο Πανόραμα Βούλας.

Πληροφορίες 6944574132

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 μηνιαίως.

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

Nέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΦΕΤ

Mε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων, Μάκη Βορίδη, ορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο

στον ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων).

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Καθηγητής του Γεωπονικού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Ζαμπέλας, αντιπρόεδρος ο

Γεωπόνος και υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Ζαννόπουλος και μέλη οι

Αλεξάνδρα Μουρκόγιαννη (Τεχνολόγος Τροφίμων και

υπάλληλος του Γενικού Χημείου του Κράτους), ο Ανδρέας

Γλαβάς (Δημοσιογράφος), η Ελένη Δραγατίδου (Κτηνία-

τρος και υπάλληλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-

νίας), ο Χρήστος Ιωαννίδης (Υποστράτηγος Υγειονομικού

της ΕΛΑΣ ε.α.) και ο Λεωνίδας Παλίλης (εκπρόσωπος των

εργαζομένων του ΕΦΕΤ). 

Σε δήλωσή  του ο Μ. Βορίδης επεσήμανε την αναγκαιότητα

αυστηροποίησης των ελέγχων του ΕΦΕΤ για την πάταξη

των φαινομένων του αθέμιτου ανταγωνισμού, νοθείας αλλά

και τη συμβολή του Φορέα στην καταπολέμηση των παρά-

νομων ελληνοποιήσεων και της απάτης στον τομέα των

τροφίμων. 

«Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ

Α’ βαθμού για την επικαιροποίηση

τοπικών σχεδίων 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 

Στον Αξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη

της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» με τίτλο «Τεχνική βοήθεια

υποστήριξης ΟΤΑ Α’ βαθμού για την επικαιροποίηση το-

πικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

έβγαλε πρόσκληση η Περιφέρεια Αττικής και καλεί

τους δήμους να υποβάλουν προτάσεις έργων. 

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς

έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παρα-

πάνω αναφερόμενους.

Αντικείμενο της δράσης κάθε Δήμου θα είναι:

Α. Η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης

Στερεών Αποβλήτων κάθε ΟΤΑ Α’ βαθμού σύμφωνα με

τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας, που θα περιέχει:

• Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων

• Βασικά χαρακτηριστικά κάθε Δήμου (γεωγραφικά,

πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολεοδομικά, κ.λπ.)

• Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων

στερεών αποβλήτων Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρι-

σης στερεών αποβλήτων

• Τοπικοί στόχοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

• Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις

• Οικονομικά στοιχεία (κόστη επένδυσης, λειτουργίας,

χρηματοδότηση, κ.λπ.)

Β. Τον σχεδιασμό του δικτύου χωριστής συλλογής βι-

οαποβλήτων που θα περιέχει:

• Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλή-

των τροφίμων από οικίες και χώρους εμπορικών δρα-

στηριοτήτων (εστιατόρια, ξενοδοχεία, λαϊκές, κ.λπ.)

• Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή πράσινων αποβλήτων

κήπων και πάρκων

• Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των Τοπικών Σχε-

δίων, θα υπάρχει στενή συνεργασία με τον Ειδικό Δια-

βαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής – Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ο

οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρακο-

λούθηση της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ.

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά δήμο ορίστηκε

στα 20.000 ευρώ. 

Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλε-

κτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπι-

κού τύπου του άρθρου 2 του  ν. 3548/2007

(Α’68) για τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου.

ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ αρ. απόφασης

Α.Π.Ε./310/11/12/2019
https://media.gov.gr/cms/uploads/2019/12/%CE%B7%CE%

BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE

% B D % C E % B 9 % C E % B A % C E % B F -

%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF

-1.pdf

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 38.000 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Πάνω από 57.000 πολίτες έχουν εισέλθει στην ηλεκτρονική

πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ

περισσότεροι από 38.000 έχουν εκκινήσει τη διαδικασία της

σχετικής αίτησης. Συγκεκριμένα, την 20ή Δεκεμβρίου ολο-

κληρώθηκε η 25η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής

πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και

την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, κα-

ταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υπο-

θήκη στην κύρια κατοικία και έχουν εκκινήσει τη

διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 38.073 χρήστες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Μαρκόπουλο 19-12-2019   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ. 21475
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
Ενδεικτικού προϋπολογισμού
63501,50€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: Διακηρύσσει συνοπτικό διαγω-
νισμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και  με κριτήριο κατακύρωσης την οι-
κονομικά χαμηλότερη προσφορά  για
την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης
63501,50€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με
την υπ. αριθμ. 23/2019 θεωρημένη
μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο
Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία,
Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.
4412/2016 και τις λοιπές ερμηνευτι-
κές προς αυτά εγκυκλίους.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας την 27η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020,
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30 –
11:00 (πέρας κατάθεσης προσφορών)
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που κα-
τασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύον-
ται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται
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 εργά-
σιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 14:00
στο τηλ 22990-20155. 

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Μαρκόπουλο 19-12-2019   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ. 21476
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
Ενδεικτικού προϋπολογισμού
154.898,82 €€ με ΦΠΑ 24%
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και  με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά  για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», προϋπολο-
γισμού δαπάνης 154.898,82 € με
ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
24/2019 θεωρημένη μελέτη του
Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνι-
σμός θα γίνει σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία, Ν.3463/2006,
Ν.3852/2010, Ν. 4412/2016 και τις
λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγκυ-
κλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει με την υπο-
βολή ηλεκτρονικών προσφορών
μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 28η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που κα-
τασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύον-
ται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται
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 την
ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. 

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

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

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 30 84 781
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

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

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: 14.970 (9 έως 5μ.μ.)

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

Η “Θετική Φωνή” Η Θετική Φωνή χαιρετίζει την υπο
γραφή των Προγραμματικών Συμβάσεων Συνεργα
σίας του Ε.Ο.Δ.Υ. (20.12.19) με τα Κέντρα Αναφοράς
της χώρας, που έγινε παρουσία του Υπουργού Υγείας
Βασίλη Κικίλια. 

Η σύναψη των συμβάσεων αποτελεί ένα από τα πιο
σημαντικά βήματα που θα οδηγήσουν στην αποκα
τάσταση της πρόσβασης των ατόμων με HIV λοίμωξη
στις εξετάσεις επιβεβαιωτικού ελέγχου, μέτρησης
του ιικού φορτίου και γονοτυπικής αντοχής, ως ανα
πόσπαστο μέρος της θεραπείας τους. 

Ωστόσο δεν είναι η μόνη προϋπόθεση για την ορι
στική αντιμετώπιση του προβλήματος. Για το λόγο
αυτό, απαιτείται εγρήγορση και συντονισμός, τόσο
από το Υπουργείο Υγείας και τον Ε.Ο.Δ.Υ., όσο και από
τα Κέντρα Αναφοράς. 

Υπενθυμίζεται ότι και κατά την προηγούμενη τριετία,
σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε ισχύουσα σύμβαση
ανάμεσα στις δύο πλευρές, ωστόσο η έλλειψη αντι
δραστηρίων οφειλόταν σε λόγους που δε σχετίζονται
με τη διάθεση κονδυλίων:

Καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών διαδικα
σιών
Η υλοποίηση και περάτωση ενός διαγωνισμού προ
μήθειας αντιδραστηρίων είναι εξαιρετικά χρονοβόρα
και στην πράξη φαίνεται πως υπερβαίνει τους έξι ή
και περισσότερους μήνες. Για το μεσοδιάστημα αυτό
δεν γινόταν καμία απολύτως πρόβλεψη για την εξέ
ταση των δειγμάτων που συσσωρεύονταν. 

Η ροή χρηματοδότησης δεν ανταποκρινόταν στην
κάλυψη των πραγματικών αναγκών

Το πρώην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. χρηματοδοτούσε συχνά τα ερ
γαστήρια με ποσά που δεν αρκούσαν για να καλύ
ψουν το σύνολο των απαιτούμενων εξετάσεων, με
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ομαλή ροή προμή
θειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Θετική Φωνή εκφράζει την ικα
νοποίησή της για την υπογραφή των συμβάσεων και
αναμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ώστε να
αποκατασταθεί άμεσα και μόνιμα η πρόσβαση των
ασθενών στις εξετάσεις που είναι απαραίτητες για
την παρακολούθηση της υγείας τους. 

Yπεγράφη η σύμβαση πρόσβασης ατόμων
σε εξετάσεις ελέγχου με HIV 

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398
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. . . γ ια την υγειά μας

Την περίοδο των Χριστουγέννων θέλουμε να απολαύ-

σουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους «γευστικούς

πειρασμούς» των εορτών. Μελομακάρονα, κουραμπιέ-

δες, γλυκά πάσης φύσεως, λίγο φαγητό παραπάνω, με-

γάλη ποικιλία από εδέσματα μας κάνουν να ξεφεύγουμε

αρκετά από το διατροφικό μας πρόγραμμα. Για τα άτομα

με Σακχαρώδη Διαβήτη, ο οποίος αποτελεί μια παθολο-

γική μεταβολική κατάσταση στην οποία η διατροφή παί-

ζει καθοριστικό και ρυθμιστικό ρόλο, οι περίοδοι αυτοί

είναι ασφαλώς μια δοκιμασία, ίσως μεγαλύτερη από ότι

για το γενικό πληθυσμό.

Κι αυτό γιατί ένα από τα βασικά στοιχεία που χαρακτη-

ρίζουν τις οδηγίες διατροφής για το διαβήτη είναι κυ-

ρίως η κατανάλωση υγιεινών τροφίμων και η «με μέτρο»

κατανάλωση «επιβαρυντικών» τροφίμων. Σε μια χρονική

περίοδο λοιπόν, όπως είναι οι γιορτές των Χριστουγέν-

νων και της Πρωτοχρονιάς, που χαρακτηρίζεται από πε-

ρισσότερο φαγητό και περισσότερους πειρασμούς, μαζί

με την ευκαιρία για ξεκούραση και τη χαλάρωση, τα

πράγματα σίγουρα δεν είναι εύκολα τόσο για τα άτομα

με διαβήτη. Ας δούμε λοιπόν κάποιες απαντήσεις σε

ερωτήσεις που συχνά κάνουν τα άτομα με διαβήτη.

Απολαύστε τις γιορτές διατηρώντας τη ρύθμιση

του ζαχάρου

Είναι σημαντικό να ξεκινήσει η εορταστική περίοδος με

μια βασική απόφαση του ατόμου με διαβήτη, αυτή του

να περάσει καλά, να δοκιμάσει εορταστικά φαγητά, να

αποτελέσει κομμάτι της παρέας και της οικογένειας στο

τραπέζι, αλλά ταυτόχρονα να έχει όσο γίνεται καλύτε-

ρες τιμές ζαχάρου και να μη δώσει άλλοθι στον εαυτό

του ότι όλα επιτρέπονται, αφού αυτό θα βάλει σε κίν-

δυνο τόσο τις τιμές του ζαχάρου του όσο και το βάρος

του. Ο διαβήτης υπάρχει πριν και μετά τις γιορτές, λει-

τουργώντας ιδανικά ως σύμβουλος και περιοριστικός

παράγοντας ώστε να μην χάσει το πολυπόθητο «μέτρο».

Η γαλοπούλα ή το κοτόπουλο στα βασικά πιάτα μας,

αντί για ένα πιο λιπαρό κρέας, οι σαλάτες, οι υδατάν-

θρακες με προσοχή, τα γλυκά όσο και όταν πρέπει, ο με-

τριασμός του τσιμπολογήματος και της κατάχρησης της

αλκοόλης, ακόμα και η προσωπική καταγραφή της δια-

τροφικής τους πρόσληψης (ως μέσο αυτοελέγχου) είναι

πράγματα που μπορούν εύκολα να γίνουν.

Ισχύει και στις γιορτές το «από όλα και από λίγο»;

Είναι κοινότυπο και αυτονόητο να αναφέρουμε την έκ-

φραση που χαρακτηρίζει την ιδανική διατροφή για το

διαβήτη και είναι «όλα αλλά με μέτρο». Δεν υπάρχουν

λοιπόν μαγικές συνταγές αλλά τεχνικές και πρακτικές

που αν εφαρμοστούνς, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό,

θα εξασφαλίσουν την ισορροπία ανάμεσα στην από-

λαυση και τη διατήρηση ενός καλού γλυκαιμικού ελέγ-

χου. Τόσο η μικρότερη ποσότητα από τα «επικίνδυνα»

τρόφιμα, αλλά και η επιλογή ποιοτικότερων επιλογών

δεν είναι μαγική, αλλά ικανή να το πετύχει, και ταυτό-

χρονα να εξασφαλίσει και μια καλύτερη ψυχολογία του

ατόμου.

Υπάρχει πρόβλημα με ένα μόνο «γερό» φαγοπότι;

Οι επιπτώσεις της διατροφής σε υπέρταση και χοληστε-

ρόλη είναι συνάρτηση των θερμίδων, του αλατιού και

του αλκοόλ ανά γεύμα και συνολικά το επίμαχο 24ωρο,

και των συνθηκών θερμοκρασίας - υγρασίας που επικρα-

τούν. Συνήθως η μεγάλη ποσότητα τροφής συνοδεύεται

από πολλές θερμίδες, περισσότερο αλάτι και περισσό-

τερο αλκοόλ.

Αν ένας ασθενής τρώει πολύ σε κάθε γεύμα και επί

σειρά ημερών, είναι σίγουρο ότι θα αυξήσει την πίεση

και την «κακή» (LDL) χοληστερόλη του. Υπάρχει επίσης

κίνδυνος έπειτα από ένα πολύ πλούσιο γεύμα με πολύ

αλκοόλ να προκληθεί κολπική μαρμαρυγή – μία μορφή

καρδιακής αρρυθμίας κατά την οποία η καρδιά συνήθως

κτυπά πολύ γρήγορα και μπορεί να προκαλέσει δυσφο-

ρία ή ζάλη. Αν η αρρυθμία αυτή παραμείνει πέραν του

24ώρου, δημιουργούνται μικροθρόμβοι στη καρδιά που

μπορεί να προκαλέσουν ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

– γι’ αυτό οι ασθενείς με τέτοια συμπτώματα πρέπει να

ελέγχονται αμέσως από έναν γιατρό.

Οσον αφορά τις επιπτώσεις στο σάκχαρο, αυτό αυξάνε-

ται έπειτα από κάθε γεύμα. Συνεπώς, αν αυτό είναι πολύ

πλούσιο σε υδατάνθρακες (από ψωμιά, πατάτες, ζυμα-

ρικά, γλυκά, φρούτα κ.λπ.) μπορεί να υπάρξει κρίση

υπεργλυκαιμίας.

Πότε πρέπει να απευθυνθεί κάποιος στον γιατρό;

Η μεγάλη αύξηση της πίεσης (π.χ. στα 180 mmHg) αμέ-

σως έπειτα από ένα γεύμα, δεν σηματοδοτεί κατ’ ανάγ-

κην κάτι σοβαρό, εκτός κι αν συνοδεύεται από

συμπτώματα όπως πόνος στο στήθος, δύσπνοια, έντονη

κεφαλαλγία ή ζάλη, οπότε ο ασθενής πρέπει να μετα-

φερθεί γρήγορα στο νοσοκομείο.

Αν όμως αισθάνεται καλά, πρέπει να επιβεβαιώσει με

δύο ακόμα μετρήσεις την αυξημένη πίεση και να πάρει

εκτάκτως μία ακόμη δόση από τα αντιυπερτασικά φάρ-

μακά του, ενώ μετάπρέπει να επικοινωνήσει με τον θε-

ράποντα γιατρό του για πιθανή τροποποίηση της αγωγής

του. Εάν, εξάλλου, 2 ώρες μετά το φαγητό παρουσιάσει

κάποιος πολύ υψηλό σάκχαρο (πάνω από 250 mg/dl),

πρέπει να επικοινωνήσει με τον γιατρό του.

Φυσιολογικές τιμές

Ολική χοληστερόλη = έως 200 mg/dl

Σάκχαρο (γλυκόζη) = έως 100 mg%

Αρτηριακή πίεση = 80-120 mmHg

Χαμηλές τιμές του ζαχάρου 

ακόμα και αν φάμε λίγο παραπάνω

Όσο πιο αποτελεσματικά ακολουθηθούν οι παρακάτω

οδηγίες τόσο πιο αποτελεσματικά θα καταφέρει ένα

άτομο με διαβήτη να έχει χαμηλές σχετικά τιμές σε μια

περίοδο όπου η υπέρβαση και η υπερφαγία είναι πιθανή.

Οι οδηγίες αυτές είναι:

4 Είναι σημαντικό να προσπαθήσουν να περιορίσουν τις

διατροφικές «παρασπονδίες» κυρίως στα δύο μεγάλα

και ιδιαίτερα γεύματα όλης της εορταστικής περιόδου

(του δεκαημέρου ανάμεσα σε Χριστούγεννα και φώτα),

ακολουθώντας τις βασικές αρχές της σωστής διατροφής

που επιτάσσει ο διαβήτης, πριν και μετά. 

4 Είναι χρήσιμο και αποδοτικό να αρχίζουν κάθε γεύμα

τους με την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας σαλατικών

και λαχανικών, που λόγω των ινών προσφέρουν έντονο

αίσθημα κορεσμού (αρκεί βέβαια να μιλούμε για σαλά-

τες χαμηλές σε προσμίξεις λιπαρών από σως, τυριά και

αλλαντικά). Έτσι, αυτό θα τους χορτάσει γρηγορότερα

και θα βοηθήσει στη μικρότερη απορρόφηση του λίπους

από τρόφιμα όπως τα κρέατα και τα τυριά.

4 Πριν καθίσουν στο τραπέζι καλό είναι να πίνουν 1-2

ποτήρια νερό για να περιορίσουν την όρεξη τους.

4 Την επομένη από κάθε «μεγάλο και θερμιδικά πλού-

σιο» γεύμα είναι χρήσιμο να περιορίζεται το φαγητό σε

απλές και μάλλον αυστηρές επιλογές (άπαχο κρέας

ψητό με σαλάτα με λίγους μόνο σύνθετους υδατάνθρα-

κες, από καλής ποιότητας πηγές).

4 Ο έλεγχος του βάρους πριν και μετά τις γιορτές είναι

επίσης καθοριστικός. Ελέγχοντας το σωματικό βάρος

στην αρχή της εορταστικής περιόδου και κάθε μέρα είναι

πιθανότερο να μετριαστεί η ενδεχόμενη αυξητική πο-

ρεία.

4 Να έχουν ένα βασικό γεύμα κάθε μέρα (σε περίπτωση

βραδινού γεύματος ασφαλώς δε πρέπει να παραμένουν

νηστικοί, αλλά το μεσημέρι να καταναλώνουν κάτι ελα-

φρύ π.χ. μόνο μία σαλάτα με άπαχο κρέας, κοτόπουλο

ή ψάρι ή μια ελαφριά σούπα), ώστε να παρέχονται λίγοι

αλλά απαραίτητοι υδατάνθρακες. 

Η Διατροφή των ατόμων με διαβήτη τα Χριστούγεννα
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Το 1ο τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Κωφών

- Βαρηκόων 2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στις δη-

μοτικές εγκαταστάσεις του Δήμου ΒΒΒ με τη συνερ-

γασία του Αθλητικού Σωματείου, Άρης 2006, της

Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και την

υποστήριξη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

και του Οργανισμού τουΟ.Α.Π.Π.Α.

Το τουρνουά διεξήχθη στα πλαίσια προγράμματος εκ-

μάθησης επιτραπέζιας αντισφαίρισης με τη συμμε-

τοχή των μαθητών από τα ειδικά σχολεία Κωφών –

Βαρήκοων Αργυρούπολης, του Ειδικού Γυμνασίου -

Λυκείου Κωφών - Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής,

καθώς και αθλητών με ελεύθερη συμμετοχή.

Μετά το πέρας των αγώνων πραγματοποιήθηκαν οι

απονομές κυπέλλων, μεταλλίων και διπλωμάτων, ενώ

η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών έδωσε

αναμνηστική πλακέτα στον Δήμαρχο, Γρηγόρη Κων-

σταντέλλο, για τη στήριξη του σε όλη αυτή την προ-

σπάθεια, στον Σταύρο Πλακαντωνάκη, Πρόεδρο του

Α.Ο. Άρης 2006 για την συνεργασία και τη βοήθεια

που παρέχει στην Ομοσπονδία υποστηρίζοντας τους

μαθητές των Ειδικών Σχολείων Κωφών -Βαρήκοων

όπως επίσης και στον προπονητή των μαθητών και

υπεύθυνο όλης της διοργάνωσης Άγγελο Μακρή. 

Αποτελέσματα
Κατηγορία ανδρών

1ος Μπότσαρης Πέτρος

2ος Ράμπιας Δημήτρης

3ος Πισσαρίδης Χρήστος και Τάτσης Κων/νος

Κατηγορία μαθητών

1ος Παπαδόπουλος Αναστάσιος - Παναγιώτης

2ος Τσούτης Ορέστης

3ος Ατίγια Μαρίνο  & Μπέκος Ιωάννης

Κατηγορία μαθητριών

1η Τσακίρη Μαρίνα

2η Μπούζο Τζώρτζια

3η Ντοκολλάρι Έντζι.

Κατηγορία μαθητών Δημοτικού

1ος Αριστόπουλος Φώτης

2ος Σταμούλης Φίλιππος

3ος Κυριμόπουλος Θοδωρής

H απονομή των μεταλλείων έγινε από τον εκπρό-

σωπο της Ομοσπονδίας Μηνά Ελευθέριο και από τη

Διεθύντρια του Ειδικού Σχολείου Αργυρούπολης

Πέλη Τσαγκαρίδου.

Μετά τις απονομές, ακολούθησε ανταλλαγή ευχών

με συνοδεία παραδοσιακών εδεσμάτων.

1ο τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Κωφών/Βαρηκόων 2019

Πραγματοποιήθηκε, την περασμένη Κυριακή 22/12/19, η 8η αθλητική εκδήλωση δρόμου τριών αποστάσεων Run the
Lake, με εκκίνηση και τερματισμό στη Λίμνη της Βουλιαγμένης.  3000 δρομείς κάθε ηλικίας έλαβαν μέρος, από όλο το
λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και το εξωτερικό. Ανάμεσά τους πολλοί γνωστοί αθλητές και αθλήτριες.
Με σύνθημα “τρέχω και προσφέρω”, τα έσοδα του αγώνα, θα ενισχύσουν  μια δράση ή ένα φορέα κοινωνικής προσφο-
ράς.  Την οργάνωση είχε οι μισθωτές της Λίμνης, ο Σύλλογος Δρομέων Νοτίων Προαστίων Αττικής «ΕΥΚΛΗΣ» και ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τον Οργανισμότου,  ΟΑΠΠΑ.

8ος αγώνας Run the Lake στη Βουλιαγμένη
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΟ Κ20

Καθολική αναγνώριση 

για τη «χρυσή» Εθνική

Με το χρυσό μετάλλιο στις αποσκευές της επέστρεψε από

το Κουβέιτ η Εθνική πόλο νέων, που θριάμβευσε στο πρό-

σφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20. Η Ελλάδα, θυμίζουμε,

νίκησε 6-4 τη Σερβία στον τελικό της διοργάνωσης και δια-

τήρησε τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας που είχε

κατακτήσει το 2017 στο Βελιγράδι, πιστοποιώντας την υπε-

ροχή της. 

Κατά την επιστροφή τους τα μέλη της Εθνικής γνώρισαν

την αποθέωση από συγγενείς και φίλους που περίμεναν την

αποστολή.

Σε δηλώσεις του ο προπονητής της Εθνικής νέων Τεό Λο-

ράντος,  χαρακτήρισε σημαντικό κεφάλαιο του ελληνικού

πόλο τα παιδιά αυτής της ομάδας, που εδώ και δύο χρόνια

αποτελούν μια αήττητη φουρνιά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και

τόνισε ότι η φουρνιά αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλ-

ληλα για το μέλλον, καλώντας την πολιτεία να σκύψει πάνω

από τα προβλήματα και να δώσει λύσεις.

SUPER LEAGUE 1
Συνέχεια στο κλίμα όξυνσης και αμφισβήτησης

Η νέα όξυνση του κλίματος μεταξύ αντίπαλων συμμαχιών

στη Super League 1, με τις διαιτητικές αποφάσεις και τη

χρήση του VAR, για μία ακόμα φορά στο στόχαστρο, σημά-

δεψε το φινάλε της αγωνιστικής δράσης στην πρώτη κατη-

γορία για το 2019.

Τα όσα συνέβησαν στην 16η αγωνιστική έφεραν ξανά στο

προσκήνιο τα αποτελέσματα της αδυσώπητης και πολύ-

πλευρης (όχι μόνο ποδοσφαιρικής) κόντρας συμφερόντων

μεταξύ επιχειρηματιών του χώρου. Δηλώσεις παραγόντων

καφενειακού επιπέδου, βαριές εκφράσεις και απειλές ήταν

αυτά που διαδέχτηκαν το αγωνιστικό κομμάτι.

Το παζλ συμπληρώθηκε με ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό

επίθεσης σε διαιτητή, με θύμα αυτή τη φορά τον Αγγελο

Ευάγγελου, που δέχτηκε επίθεση με κροτίδα στο σπίτι του.

Επισπεύδουν την αποχή οι διαιτητές

«Στον αέρα» βρίσκεται η 17η και πρώτη για το 2020 αγωνι-

στική της Super League 1, προγραμματισμένη για τις 4 και

5 Γενάρη, εξαιτίας της απόφασης των διαιτητών να αρχί-

σουν μία αγωνιστική νωρίτερα την αποχή επ' αόριστον που

έχουν αναγγείλει, εξαιτίας των όσων συνέβησαν την περα-

σμένη Κυριακή στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Οι διαιτητές είχαν καταστήσει σαφές ότι δεν μπορούν να

συνεχίσουν να σφυρίζουν εφόσον υπάρχουν παράγοντες

που τους στοχοποιούν ή καταθέτουν μηνύσεις εναντίον

τους, ζητώντας να αποσυρθούν αυτές προκειμένου να συ-

νεχιστεί κανονικά το πρωτάθλημα. Με αφορμή όμως τα γε-

γονότα στο Βόλος - Ολυμπιακός (0-0), οι διαιτητικές

αποφάσεις και η χρήση του VAR βρέθηκαν εκ νέου στο στό-

χαστρο ποδοσφαιρικών παραγόντων.

Αλλαγή ισορροπιών στην κορυφή
Στο αγωνιστικό μέρος δεσπόζει το στραβοπάτημα του

Ολυμπιακού, το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ και έμεινε

μόνος στην κορυφή.

Βόλος και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0, με τους «ερυθρό-

λευκους» να αδυνατούν να παραβιάσουν την εστία του

εξαιρετικού Γκαραβέλη, χάνοντας σωρεία ευκαιριών (τρία

δοκάρια, 17 τελικές προσπάθειες σύνολο). Για τον Ολυμ-

πιακό ακυρώθηκε γκολ του Σουντανί ως οφσάιντ, γεγονός

που προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες της ομάδας του

Πειραιά, η οποία φωνάζει συνολικά για τις αποφάσεις που

πάρθηκαν με χρήση VAR.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χα-

μένη, έφτασε σε ευρεία νίκη 5-1 επί του Ατρόμητου (13'

Βιερίνια, 34', 41' Ινγκασον, 53' Σβιντέρσκι πέν., 83' Μίσιτς -

56' Ουγκράι) και έμεινε μόνος 1ος, μετρώντας μάλιστα 51

αγώνες αήττητος.

Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχωρίζουν η πρώτη νίκη

του Παναιτωλικού, 2-0 επί του ΟΦΗ, και το εντυπωσιακό 5-

0 του Αστέρα Τρίπολης επί της Ξάνθης. Ισόπαλες χωρίς

γκολ έληξαν οι αναμετρήσεις Λαμίας - ΑΕΚ και Παναθηναϊ-

κού - Αρη, ενώ η ΑΕΛ νίκησε 2-0 τον Πανιώνιο και επανήλθε

σε τροχιά πλέι οφ.

BASKET LEAGUE

«Oρθιος» ο Κολοσσός, ανάσα για τον Αρη
Η νίκη του Κολοσσού, το αγχωτικό πέρασμα του Προμηθέα

από την Πυλαία και η βαθμολογική ανάσα του Αρη συνθέ-

τουν την εικόνα στη 13η αγωνιστική της Basket League.

Στη Ρόδο ο Κολοσσός πήρε σπουδαία νίκη 101-84 επί του

Περιστερίου και μπήκε στην πρώτη οκτάδα της βαθμολο-

γίας, που δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στα πλέι οφ. Οι γη-

πεδούχοι πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, με

πρωταγωνιστή τον Τζάκσον (20 πόντοι), ενώ οι φιλοξενού-

μενοι έδειξαν σημάδια κούρασης και έπεσαν στην 3η θέση.

«Ποδαρικό» στο 2020 

με βραδινό ντέρμπι
Με βραδινό ντέρμπι μεταξύ των συγκατοίκων του ΟΑΚΑ, ΑΕΚ

και Παναθηναϊκού, ξαναρχίζει το 2020 το πρωτάθλημα της

Basket League, το διήμερο 4 και 5 Γενάρη. Ο ΕΣΑΚΕ ανακοί-

νωσε το πρόγραμμα των 4 πρώτων αγωνιστικών του νέου

έτους και συγκεκριμένα από τη 14η έως τη 18η. Στη 14η και

πρώτη του νέου έτους, που σηματοδοτεί και την έναρξη του

2ου γύρου, στο πρόγραμμα δεσπόζουν η αναμέτρηση ΑΕΚ -

Παναθηναϊκού, που τελικά θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Γενάρη

στις 21.30, αλλά και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ -

Αρης, στην Πυλαία, την ίδια μέρα στις 17.45.

Το κυρίως μέρος της αγωνιστικής θα γίνει το Σάββατο 4 Γε-

νάρη και περιλαμβάνει τους αγώνες: 15.45 Ηρακλής - Πε-

ριστέρι, Ρέθυμνο - Ηφαιστος Λήμνου, Πανιώνιος -

Κολοσσός Ρόδου. 17.45 Προμηθέας Πάτρας - Λάρισα, Λαύ-

ριο - Ιωνικός.

VOLLEYLEAGUE
Γιορτές στην κορυφή για τον Ολυμπιακό

Στην κορυφή της Volleyleague ανδρών θα κλείσει το 2019

ο Ολυμπιακός μετά το χωρίς προβλήματα πέρασμά του από

τη Θεσσαλονίκη, όπου επικράτησε της Ελπίδας Αμπελοκή-

πων με 3-0 σετ (14-26, 21-25, 18-25) για την 8η αγωνιστική.

Στο κατόπι των «ερυθρολεύκων» έμεινε ο Παναθηναϊκός

μετά την εκτός έδρας επικράτηση στο Βραχάτι επί του Παμ-

βοχαϊκού με 3-1 σετ (18-25, 20-25, 25-22, 24-26).

Στο πλέον συναρπαστικό ματς της αγωνιστικής - και κομ-

βικό για την πρώτη τετράδα - στην Πυλαία ο ΠΑΟΚ νίκησε

αρκετά δύσκολα την Κηφισιά με 3-2 σετ (25-15, 23-25, 25-

21, 20-25, 15-11), παραμένοντας στην 3η θέση. Εκεί βρί-

σκεται και ο Φοίνικας Σύρου, που πήρε εύκολη εντός έδρας

νίκη επί του Εθνικού Αλεξανδρούπολης με 3-1 σετ (25-16,

25-13, 20-25, 25-16). Εκτός έδρας επιτυχία και για τον Ηρα-

κλή, που νίκησε στο Ηράκλειο τον ΟΦΗ με 3-0 σετ (17-26,

22-25, 22-25).

FOOTBALL LEAGUE
«Εκτόξευση» για τη Νίκη Βόλου

Η σπουδαία επιτυχία της Νίκης Βόλου, που έβαλε φρένο

στην πορεία των πρωτοπόρων Τρικάλων επικρατώντας

στην έδρα της με 2-0, ξεχωρίζει στα αποτελέσματα της

13ης αγωνιστικής στη Football League. Με την επιτυχία

αυτή οι «κυανόλευκοι» μπήκαν στην πρώτη οκτάδα και

απομακρύνθηκαν περισσότερο από τα χαμηλά σκαλοπά-

τια. Τα Τρίκαλα παρέμειναν σε ρόλο οδηγού παρά την

ήττα. Σημαντική ευκαιρία να μειώσουν την απόσταση από

την κορυφή έχασαν ο 2ος Ιωνικός και η 3η Βέροια, μετά

την ισοπαλία 0-0 στον μεταξύ τους αγώνα.

SUPER LEAGUE 2
«Μισός» τίτλος για τον ΠΑΣ

Τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα στη Super

League 2 κατέκτησε ο ΠΑΣ Γιάννινα, μετά τη σπουδαία

νίκη στην έδρα του επί του Καραϊσκάκη με 2-0, στην ηπει-

ρώτικη κόντρα κορυφής για τη 10η αγωνιστική. Ετσι οι

Γιαννιώτες παρέμειναν σε ρόλο οδηγού, κρατώντας και

την απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες τους. 

Ήττα για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ 

75-87 από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε, αλλά φάνηκε η

διαφορά ποιότητας, που είχε από τη Ρεάλ

Αν αυτό ήταν… τεστ τετράδας, ο Παναθηναϊκός δεν πέ-

ρασε. Η Ρεάλ ήταν καλύτερη, ανέδειξε τις γνωστές αδυνα-

μίες και με απόλυτη υπεροχή στο «ζωγραφιστό» πέρασε

πιο εύκολα απ’ ότι περιμέναμε. Και κανείς δεν μπορεί να

ψέξει τους «πράσινους» ότι δεν προσπάθησαν, όμως η δια-

φορά στη γραμμή των σέντερ κι η παροιμιώδης πλέον αδυ-

ναμία στα επιθετικά ριμπάουντ, έφεραν αυτό το 75-87, που

δεν είναι καταστροφή, αλλά δείχνει μέχρι πού μπορεί να

φτάσει φέτος το «τριφύλλι».

...στο κύλισμα της μπάλας

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αγώνας με φιλανθρωπικό σκοπό 

στον Πρωτέα Βούλας

Ο Πρωτέας Βούλας προσκαλεί στον Φιλανθρω-

πικό αγώνα που θα διεξαχθεί μεταξύ των ομάδων

του Πρωτέα Βούλας και των Βετεράνων Καλαθο-

σφαιριστών Ελλάδος, την Κυριακή 29 Δεκεμ-

βρίου, ώρα 6 μ.μ. στο κλειστό Γυμναστήριο

Βούλας “Γ. Γεννηματάς”.




