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ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ
Βουλευτής
Νέας Δημοκρατίας

Η φωνή μας
στη Βουλή
σελ. 3

Π Α Υ Σ Ι Λ Υ Π Ο Ν
Χριστουγεννιάτικο bazaar για
ενίσχυση της
«Φλόγας»
σελ. 11

Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Ι Σ ΤΑ Θ Μ Ο Ι

σελ. 8

Σε λειτουργία
η νέα αίθουσα
στον Παιδικό
Σταθμό του ΙΒΣΑ
– Σύντομα σε
λειτουργία άλλες 6

ΒΟΜΒΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Εκρηκτικός μηχανισμός γεμάτος καρφιά έξω από το ΑΤ Ζωγράφου εντός της
Πολυτεχνειούπολης • Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενες εκρήξεις
Στην τοποθέτηση βόμβας προχώρησαν
άγνωστοι, στην πολυτεχνειούπολη
απέναντι από το Αστυνομικό Τμήμα
Ζωγράφου. Ο εκρηκτικός μηχανισμός,
ευτυχώς, δεν εξερράγη, ενώ στο σημείο
έσπευσαν πυροτεχνουργοί και δυνάμεις της
αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Τελικά λίγο
μετά τις 10:30 εξουδετερώθηκε ο μηχανισμός
σελ. 12 με δύο ελεγχόμενες εκρήξεις.

1ο Zografou City Run
Με μεγάλη επιτυχία
το 1ο Zografou City Run
με νικητές τους Πιτσώλη και Δημάκη
Ένας νέος θεσμός γεννήθηκε
σελ. 6-7

Τα YAVA Fitness Center Ζωγράφου σας εύχονται Χρόνια Πολλά!

[Editorial]

Editorial
ριστούγεννα και πάλι. Η πόλη βάζει τα γιορτινά της και δίνει μια εορταστική επικάλυψη
στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Δυστυχώς όμως
η επικάλυψη αυτή είναι λεπτή και αδυνατεί να
καλύψει το πέπλο της κρίσης, της οικονομικής
ανέχειας και της μιζέριας που έχει επικαθίσει
για τα καλά και έχει καλύψει τα πάντα.
Το μυαλό τείνει να ταξιδεύει σε άλλες εποχές
της δεκαετίας του ‘90 και του 2000. Τότε που οι
δρόμοι και τα μαγαζιά του Ζωγράφου γέμιζαν
με κόσμο, που έκανε αφειδώς τα ψώνια του για
τα χριστουγεννιάτικα δώρα και το εορταστικό
τραπέζι. Στα παιχνιδάδικα της περιοχής όπως η
ιστορική «Κατερίνα» σχηματίζονταν ουρές από
γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και συγγενείς για
να αγοράσουν παιχνίδια για τους μικρούς μας
φίλους.
Τα παιδιά ξυπνούσαν παραμονή Χριστουγέννων ή Πρωτοχρονιάς και ανυπόμονα έτρεχαν
κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο για να
βρουν και να ανοίξουν τα δώρα του Αη Βασίλη,
σίγουρα ότι αυτό που είχαν ζητήσει θα ήταν εκεί.
Αυτό που ονομάζουμε «πνεύμα των εορτών»
ήταν εκεί και η αύρα του κάλυπτε τα πάντα.
Άραγε τα δικά μας παιδιά, που γεννήθηκαν
μέσα στην κρίση θα καταφέρουν να ζήσουν και
αυτά τέτοιες εποχές;
Θα μου πείτε ότι την εορταστική ατμόσφαιρα
την φτιάχνουμε και μόνοι μας με θετική σκέψη
και φροντίζοντας να αφήνουμε εκτός τα προβλήματα και τη μιζέρια της δύσκολης καθημερινότητας. Θα συμφωνήσω εν μέρει καθότι αυτό
είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε εντός του
σπιτιού μας.
Τι γίνεται όμως με την υπόλοιπη κοινωνία;
Το ζητούμενο είναι το πνεύμα των εορτών να
αγκαλιάζει όλη την κοινωνία και όχι να ενυπάρχει σε μικρές εστίες διάσπαρτες στην πόλη.
Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι η επικρατούσα κατάσταση να γίνει βίωμα, συνήθεια.
Γιατί η κρίση ανεξαρτήτως της σφοδρότητας και
των συνεπειών της εν τέλει θα περάσει, η οικονομία σε κάποιο σημείο θα ισορροπήσει. Όμως
αν η μιζέρια, το άγχος και η απαισιοδοξία γίνουν
βίωμά μας, αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας τότε φοβάμαι ότι πολύ δύσκολα θα
τα αποβάλλουμε.
Εύχομαι από καρδιάς το φως των φετινών
Χριστουγέννων να διαλύσει τις σκιές που έχουν
τυλίξει τις ψυχές μας και το νέο έτος να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής, χαράς,
προόδου και δημιουργίας.

Η Ζωγραφιώτικη επικαιρότητα
σε ένα σκίτσο

X

Ανδρέας Αρβανιτάκης
Αρχισυντάκτης
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Βασίλης Σπανάκης: Η φωνή μας στη Βουλή
εμπιστοσύνη σας με έστειλε πριν από πέντε μήνες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και μου χάρισε την τιμητική
θέση του Εκπροσώπου των πολιτών της Β3΄ Περιφέρειας του Νοτίου Τομέα της Αθήνας στον ναό της Δημοκρατίας. Από την ημέρα εκείνη, προσφέρω καθημερινά τις γνώσεις και την εμπειρία μου, για να ακούγεται η δική
σας φωνή στη Βουλή των Ελλήνων.

Η

Αγωνίζομαι με Κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των νοικοκυριών, την
ανακούφιση τους από τα φορολογικά βάρη και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα τους. Υπερασπίζομαι το
δικαίωμα όλων των οικογενειών να οραματιστούν το μέλλον των παιδιών τους και να τους προσφέρουν το
καλύτερο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη καθημερινά υλοποιεί τις προεκλογικές
δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η προσπάθεια για να επιστρέψει το χαμόγελο στα
Νότια, έχει ήδη ξεκινήσει.
Σας περιμένω τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 στις 20:00 στο Ξενοδοχείο Grand
Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) για να κάνουμε μαζί τον Απολογισμό του
πρώτου εξαμήνου της Κοινοβουλευτικής μου θητείας, να ανταλλάξουμε απόψεις
και ευχές και να κόψουμε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του πολιτικού μου γραφείου.
Εύχομαι Καλές Γιορτές και όλα τα καλά για εσάς και τους αγαπημένους σας,
με τη σιγουριά πως έρχονται καλύτερες μέρες για την Ελλάδα μας, καλύτερες μέρες για όλους.

Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Β3΄Νοτίου Τομέα Αθηνών

Αν ψάχνετε ένα φοιτητικό στέκι με
διακόσμηση που φέρνει σε καφενείο –
παντοπωλείο τότε τα Ιλίσια Παιδεία
είναι το ιδανικό μέρος για εσάς.
Ταβάνι από λυγαριά, τραπέζια
ζωγραφισμένα στο χέρι, αντίκες,
χρωματιστά παραθυρόφυλλα και ένα
πικ-απ του ’54 συνθέτουν ένα μαγευτικό
σκηνικό και ταξιδεύει τους επισκέπτες
σε άλλες εποχές.

Εδώ θα βρείτε πολλά και διάφορα
αποστάγματα και κρασιά που
προμηθευόμαστε απευθείας από
παραγωγούς και τα οποία συνοδεύονται
από μερακλίδικους μεζέδες για μία
πλούσια γαστρονομική εμπειρία
που θα ικανοποιήσουν και τους πιο
απαιτητικούς.
Είμαστε ανοιχτά από τις 20:00 μέχρι
αργά τη νύχτα!

Σας περιμένουμε!!!
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[Χρονογράφημα]

Ζωγραφιώτικο καφενείο
Φ

ουριόζος μπαίνει μέσα στο καφενείο ο Παντελής, παρόλο που συνήθως είναι ο ευδιάθετος του ντουέτου.
Ο Περικλής καθόταν ήδη στο τραπέζι
τους είχε πάρει τον καφέ του και έπαιζε
με το κομπολόι του.

χος.
ΠΕΡ: Κοίτα τον Παντελή που το έχει
γυρίσει στην σκληρή αντιπολίτευση. Να
σε ρωτήσω φιλαράκο εσείς τι κάνετε; Τα
γραφεία θα τα λειτουργείτε σταθερά ή
κάνατε ένα μπραφ και θα μείνουν κλειστά μέχρι το ’23;

ΠΕΡ: Τι έπαθες ωρέ Παντελή και έχεις
τέτοια μούτρα;

ΠΑΝ: Φίλε μου ο κόσμος έχει μάτια και
βλέπει και πολύ σύντομα θα δει το λάθος του και η Τίνα θα δικαιωθεί. Τώρα
στην ερώτησή σου ασφαλώς και θα λειτουργούμε τα γραφεία μας και θα μιλάμε με τον κόσμο, θα αφουγκραζόμαστε
τα προβλήματά του.

ΠΑΝ: Άσε μας μωρέ κι εσύ με τους παλαβούς που μπλέξαμε στο Δήμο.
ΠΕΡ: Άντε πάλι τι σου κάνανε πάλι.
ΠΑΝ: Έτσι όπως έχουν κάνει τις υπηρεσίες με τις μετακινήσεις των «ημετέρων» και των «αντιφρονούντων» επικρατεί ένα μπάχαλο εκεί μέσα.
ΠΕΡ: Ημέτεροι, αντιφρονούντες… τι
λες; Ξέρεις ότι είμαστε στο 2021 έτσι;
ΠΑΝ: Αυτό που σου λέω, άιντε. Πέντε
χρόνια μας έφαγες τα αυτιά με τις κριτικές σου στη διοίκηση της Τίνας, τώρα
θα δέχεσαι την κριτική στη διοίκηση
του Βασίλη, έτσι πάει.
ΠΕΡ: Σύμφωνοι αλλά να έχει κάποιο
νόημα και όχι τα ακαταλαβίστικα που

Ε

λες.
ΠΑΝ: Εγώ ξέρω ότι είχα μια δουλειά
στις οικονομικές υπηρεσίες και τρόμαξα
να βγάλω άκρη.

/

O FFS E T

ΠΕΡ: Τέλος πάντων, εγώ ήδη βλέπω τα
πρώτα αποτελέσματα.

ΠΑΝ: Κλασική δικαιολογία…

ΠΕΡ: Πρώτα πρώτα η καθαριότητα,
ήδη η μία γειτονιά μετά την άλλη καθαρίζονται και θα μείνουν καθαρές. Ήδη
παραδόθηκε μία επιπλέον αίθουσα για
παιδικό σταθμό, μιας που έχεις και την
εγγόνα σου.

/

Σ

ΕΙ Δ Ι Κ Ε Σ

Κάρτες q Επιστολόχαρτα q Φάκελοι
Διαφημιστικά φυλλάδια q Αφίσες
Σελιδοδείκτες q Menu q Κατάλογοι
Αυτοκόλλητα q Μπλοκ σημειώσεων
Συνταγολόγια q Κουπόνια q Εισιτήρια
Προσκλητήρια q Σουπλά q Λογιστικά Έντυπα

Και ό,τι άλλο φανταστείτε!

Δ

ΗΔΜ
Ι ΙΟΟ Υ ΡΡΓ ΙΓ Κ Ι Ο Κ
Η Μ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
έντυπο υλικό q βιβλίο
λογότυπο q διαφήμιση
εταιρική ταυτότητα
εταιρικές εφαρμογές

Υμηττού 35, Καισαριανή

210 7235759
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ΠΑΝ: Χαίρομαι που σε κάνω να γελάς.

ΠΕΡ: Πάντα όταν αλλάζει Διοίκηση
υπάρχει μια αναταραχή, σύντομα θα
έχουν μπει όλα στο φυσιολογικό ρυθμό
τους.

Κ
Ε ΚΤ Τ ΥΥ Π
Π Ω
Ω ΣΣ Ε ΕΙ ΣΙ
ΨΗΦΙ Α Κ Ε Σ

ΠΕΡ: Χαχαχα… τι να σου πω στις δικαιολογίες είχα τον καλύτερο δάσκαλο…
εσένα φίλτατε.

graphdot@otenet.gr

ΠΑΝ: Για διαφώτισέ με γιατί εγώ δεν
βλέπω κάτι.

ΠΑΝ: Εγώ άκουσα τον δήμαρχο να λέει
ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουν μπει
σε δομές όσα παιδιά έμειναν εκτός τον
Σεπτέμβριο και μέχρι τώρα τζίφος.
ΠΕΡ: Αυτό που είπε ο δήμαρχος είναι
ότι όλα τα παιδιά θα μπουν στους παιδικούς σταθμούς την επόμενη σχολική
χρονιά δηλαδή το 2020 – 21.
ΠΑΝ: Ναι το είδα και το άκουσα. Βαριά
δήλωση να ξέρεις ότι θα περιμένουμε
στη γωνία αν δεν το πράξει και κοροϊδέψει τον κόσμο. Πρέπει να προσέχουμε
τα λόγια μας όλα, ιδιαίτερα ένας δήμαρ-

Ο

ΠΕΡ: «Αφουγκραζόμαστε» ωραία λέξη
Παντελή, αν μη τι άλλο η ενασχόλησή
σου με τα κοινό σε βοηθάει και πνευματικά.
ΠΑΝ: Καλά κορόιδευε εσύ και θα δεις.
Κατά τα άλλα πώς τα βλέπεις τα πράματα γενικά;
ΠΕΡ: Ε εντάξει προσπαθεί η κυβέρνηση
για το καλύτερο αυτό είναι σαφές.
ΠΑΝ: ΝΑ σου πω ο φίλος σου ο Χρυσοχοΐδης θα ασχοληθεί καθόλου και
με την πραγματική εγκληματικότητα
εκτός από τα παιδιά των Εξαρχείων;
ΠΕΡ: Τα φρίκουλα των Εξαρχείων εννοείς. Μια χαρά τα πάει, επιτέλους θα
μπει και λίγη τάξη και στα πανεπιστήμια.
ΠΑΝ: Μια χαρά ε; Το ότι μπήκε μια
βόμβα στα καλά καθούμενα απέναντι
από το ΑΤ και αν δεν ήταν χαλασμένη
μπορεί να θρηνούσαμε ακόμα και θύματα δεν το πήρες χαμπάρι;
ΠΕΡ: Οι εγκληματίες δεν σταματούν
ποτέ και αδιαφορούν αν στην κυβέρνηση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η ΝΔ.
ΠΑΝ: Χμ, δίκιο έχεις στις δικαιολογίες
είχες καλό δάσκαλο… πάω να φέρω το
τάβλι.

[Ζωγράφου]

Χριστουγεννιάτικο Παρακάθ από την Ένωση Ποντίων
Ζωγράφου με την συμμετοχή των Θρακιωτών Ζωγράφου
Ο

ι δύο σύλλογοι στο κέντρο ΡΥΘΜΟΣ σε ένα πολύ όμορφο παρακάθ γλέντησαν
με παραδοσιακή μουσική από Πόντο και Θράκη με γκάιντα, ποντιακή λύρα και
νταούλι. Στο πολύ ωραίο γλέντι παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ Μετικαρίδης και Βούρτσης, ο Πρόεδρος της ΜΑΞΙΑΔΗΖ
Λεωνίδας Κουφός και ο Πρόεδρος των Κρητών Ζωγράφου Φώτης Νταουντάκης.

ΚΩΣΤΑΣ
ΠΙΤΣΙΟΣ

Architects

Τακτοποίηση αυθαίρετων
Ενεργειακά πιστοποιητικά
Μελέτες
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

Καλές Γιορτές

Γρίβα 38, Χαλάνδρι
Τ: 210 6830 155
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[Αθλητισμός]

Έλαμψε το 1ο Zografou City Run

Ένας νέος θεσμός γεννήθηκε
Σ

ε μία μεγάλη γιορτή, όχι
μόνο για την πόλη του Ζωγράφου, αλλά για όλη την Αθήνα,
εξελίχθηκε το Zografou City Run
που έγινε για πρώτη φορά και
κέρδισε τις εντυπώσεις.
Με πολλούς σπουδαίους πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, με
περισσότερους από 1000 δρομείς κάθε ηλικίας, με σημείο
εκκίνησης και τερματισμού την
υπέροχη Βίλα του Ζωγράφου, το
Zografou City Run ήταν εντυπωσιακό και αναμένεται κάθε χρόνο
να γίνεται καλύτερο και μεγαλύτερο.
Νικητής στους άνδρες στα 5
χλμ. ήταν ο Χαράλαμπος Πιτσώλης και στις γυναίκες η Ντενίζ
Δημάκη, δύο πρωταθλητές του
ΓΑΣ Ιλισός, που μαζί με τον ΠΑΣ
Ζωγράφου και τον ΣΑΠΠΑΖ ήταν
συνδιοργανωτές του αγώνες
μαζί με το ΝΠΔΔ Αθλητισμού και

Πολιτισμού του Δήμου Ζωγράφου.
Ενδεικτικό του κλίματος που
επικρατούσε στον αγώνα, ήταν
το γεγονός ότι ο Πιτσώλης μετά
τη νίκη του, έμεινε στον τερματισμό και χαιρετούσε όλους τους
δρομείς. «Είναι πολύ ωραία να
τρέχεις στην περιοχή σου. Μπορεί
να έχει ανηφόρες, αλλά για μένα
ήταν μία καλή προπόνηση ενόψει
της συνέχειας. Συγχαρητήρια σε
όλους τους δρομείς για τη συμμετοχή τους, αλλά και στους διοργανωτές που έκαναν έναν πολύ
όμορφο αγώνα», είπε ο νικητής
των 5 χλμ. που είχε ισχυρή πίεση
από τον 2ο Γρηγόρη Σκουλαρίκη
και τον 3ο Στέλιο Μπαλίδη.
Η Ντενίζ Δημάκη είπε μετά τον
τερματισμό: «Εδώ είναι η πόλη
μου! Γεννήθηκα, μεγάλωσα, έγινα αθλήτρια στο σωματείο μου
τον ΓΑΣ Ιλισός. Εδώ καθημερι-

Καλές Γιορτές
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Οι νικητές των 5 χλμ Χ. Πιτσώλης (μέσον),
Γ. Σκουλαρίκης (δεξιά), Σ. Μπαλίδης (αριστερά)

Η Ντενίζ Δημάκη στον τερματισμό

[Αθλητισμός]

με νικητές τους Πιτσώλη και Δημάκη
νά τρέχω και φυσικά, δεν θα μπορούσα
να λείψω από έναν αγώνα που διοργανώνεται στην πόλη μου! Οι δρόμοι του
Ζωγράφου πλημμύρισαν με μικρούς και
μεγάλους και πρέπει να πω ότι έγινε μία
εξαιρετική διοργάνωση από τον Δήμο και
τα σωματεία της πόλης», είπε η Δημάκη
που άφησε την Ραφαηντίνα Πατρικέλη
στην 2η θέση και την Αγγελική Τζώτζου
στην 3η.
Τα αποτελέσματα στα 5 χλμ.
Ανδρες
Χαράλαμπος Πιτσώλης 16:30
Γρηγόρης Σκουλαρίκης 17:32
Στέλιος Μπαλίδης 17:42
Γυναίκες
Ντενίζ Δημάκη 20:08
Ραφαηντίνα Πατρικέλη 21:31
Αγγελική Τζώτζου 21:50
Mετά τα 5 χλμ. ακολούθησαν τα 2,5 χλμ.
και τα 1.000 μέτρα για μαθητές Δημοτικού, με τον Δήμαρχο Ζωγράφου Βασίλη Θώδα να δίνει την εκκίνηση. «Είναι
μία πολύ όμορφη μέρα για την πόλη του
Ζωγράφου, με μικρούς και μεγάλους

να έχουν κατακλύσει τους δρόμους της
πόλης και να προσφέρουν υπέροχες εικόνες. Είναι ένας πολύ όμορφος αγώνας και θέλω να δώσω συγχαρητήρια
στο ΝΠΠΔ του Δήμου για την εξαιρετική
δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε επιτυχημένες και
όμορφες αθλητικές εκδηλώσεις στο
Δήμο Ζωγράφου», είπε ο Δήμαρχος
Ζωγράφου.
Στο πλαίσιο του αγώνα, ο Αντιδήμαρχος Ζωγράφου Θοδωρής Μετικαρίδης
και ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου
Γιώργος Γιαννακόπουλος βράβευσαν
τα σωματεία ΓΑΣ Ιλισός, ΠΑΣ Ζωγράφου και ΣΑΠΠΑΖ για την προσφορά
τους στον κλασικό αθλητισμό της περιοχής
Το Zografou City Run ήταν αφιερωμένο στο Οραμα Ελπίδας και ήταν δεκάδες οι δρομείς που έγιναν εθελοντές
δότες μυελού των οστών, θέλοντας έτσι
να συμπαρασταθούν στους ανθρώπους
που έχουν ανάγκη.
Ενεργή συμμετοχή στο Zografou City
Run είχαν και άλλα σωματεία της περιοχής όπως ο Ποσειδώνας Ιλισίων και η
ΑΕΖΙΓ Αθηνά.

Διακρίνονται από δεξιά Γ. Γιαννακόπουλος, Β. Θώδας, Γ. Ζώρζος,
Δ. Μπουλούκος με αθλητές και εθελοντές της εκδήλωσης
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[Δημοτικά]

Λειτούργησε η νέα αίθουσα στον Παιδικό Σταθμό του ΙΒΣΑ
Άλλες 6 αναμένεται να λειτουργήσουν σύντομα

Διακρίνονται από αριστερά η αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παιδικών Σταθμών
Ρ. Χαλκιαδάκη, η υπεύθυνη του ΙΒΣΑ Χ. Ξενάκη,ο δήμαρχος Β. Θώδας
και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Δήμας
την υλοποίηση της υπόσχεσης για κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών
προχωράει σταδιακά η Διοίκηση του Βασίλη
Θώδα.
Ήδη από το τέλος Νοεμβρίου δόθηκε προς
χρήση μία επιπλέον αίθουσα στον Παιδικό
Σταθμό ΙΒΣΑ, όπως είχε προαναγγείλει τόσο
ο δήμαρχος κ. Θώδας όσο και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δήμας στο δημοτικό συμβουλίο. Η αίθουσα αυτή στο ισόγειο
του κτιρίου, αφού εκκενώθηκε από όργανα
και συσκευές του Δήμου, που μεταφέρθηκαν σε αποθήκη, καθαρίστηκε και μετά από

Σ
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ορισμένες, περιορισμένης έκτασης, παρεμβάσεις παραδόθηκε προς χρήση. Μάλιστα,
σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Θώδα υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα εντός του Ιανουαρίου του
2020 άλλες 6 αίθουσες να είναι έτοιμες προς
χρήση.
Το ζήτημα των παιδικών σταθμών αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα για εκατοντάδες οικογένειες που από χρόνο σε χρόνο βλέπουν
τα παιδιά τους να μένουν εκτός και να στερούνται αυτό που αποτελεί ή τουλάχιστον θα
έπρεπε να αποτελεί δικαίωμα ήτοι μία άρτια,
δημόσια προσχολική αγωγή.

Η λειτουργία της νέας αίθουσας αποτελεί
ένα παράδειγμα ότι η επίλυση του προβλήματος εκτός από τις μακροχρόνιες λύσεις
(δημιουργία νέου παιδικού σταθμού) αντιμετωπίζεται και με λύσεις άμεσες και εύκολες.
Επρόκειτο για μία εξαιρετική αρχή για ένα
ζήτημα για το οποίο η παρούσα δημοτική
αρχή, όπως και η προηγούμενη, θα κριθεί
για την επιτυχή ή μη αντιμετώπισή του.
Σε δηλώσεις του μετά την παράδοση της
νέας αίθουσας ο δήμαρχος κ. Θώδας δήλωσε: «Όπως είχαμε υποσχεθεί η νέα αίθουσα

Παιδικού Σταθμού ολοκληρώθηκε. Σε μόλις
δυόμισι (2,5) μήνες που βρισκόμαστε στη διοίκηση του Δήμου, οι δεσμεύσεις μας σταδιακά υλοποιούνται. Ευελπιστούμε στις αρχές
Ιανουαρίου να παραδώσουμε άλλες έξι (6)
αίθουσες, κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, ώστε να μην μείνει κανένα παιδί
εκτός παιδικών σταθμών. Στόχος μας είναι
του χρόνου να δημιουργήσουμε νέο Παιδικό
Σταθμό και νέα Νηπιαγωγεία ώστε μέσα σε
ένα (1) μόλις χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων μας να ικανοποιήσουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των συμπολιτών μας.»

Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος,
ο διευθύνων σύμβουλος,
τα μέλη του ΔΣ και εργαζομένων
της εταιρείας μας σας εύχονται
ολόψυχα Καλά Χριστούγεννα,
Ευτυχισμένο και
Φωτισμένο
το Νέο Έτος!

[Δημοτικά]

ΝΠΔ Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ ΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Η Βίλα Ζωγράφου γέμισε με παιδικά χαμόγελα
για παρουσίαση Χριστουγεννιάτικου βιβλίου

ε μία όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή εξελίχθηκε η παρουσίαση βιβλίου του Βασίλη
Τερζόπουλου «Η χριστουγεννιάτικη περιπέτεια
του Ηλία» που έγινε στη Βίλα Ζωγράφου, από το
ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου, στο πλαίσιο των «Χαρτογραφημάτων»
2019.
Δεκάδες παιδιά μαζί με τους γονείς τους, πλημμύρισαν τον πανέμορφο χώρο της Βίλας Ζωγράφου και ξεκίνησαν με δημιουργικό παιχνίδι από
την επιμορφώτρια του τμήματος Θεατρικού Παιχνιδιού του ΝΠΔΔ, ηθοποιό και σκηνοθέτη Ανατολή Αθανασιάδου.
Στη συνέχεια ο Βασίλης Τερζόπουλος παρουσίασε το βιβλίο και μετά τα παιδιά έγραψαν τα δικά
τους γράμματα στον Αγιο Βασίλη. Η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με κέρασμα από παραδοσιακούς
κουραμπιέδες και μελομακάρονα.

Σ

Τα παιδιά και τους γονείς υποδέχθηκε ο Αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δήμος Μπουλούκος που είπε: «Τα Χριστούγεννα
είναι γιορτή για τους μικρούς αλλά και για τους
μεγάλους και κυρίως είναι μία γιορτή αγάπης.
Θα ήταν όμορφο αυτές τις ημέρες, να ανοίξετε
τις καρδιές σας και να μοιράσετε αγάπη και σε
συνανθρώπους μας που τη στερούνται. Η νέα διοίκηση του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ζωγράφου θα συνεχίσει με πολλές και διαφορετικές
εκδηλώσεις να είναι κοντά στους πολίτες του Ζωγράφου, προβάλλοντας τα οφέλη του πολιτισμού
και του αθλητισμού».
Στην εκδήλωση παρέστη και ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών του Δήμου Ζωγράφου Θοδωρής
Μετικαρίδης και ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Γκρέκας.
Πηγή: dznews.gr

Bazaar στην Άνοιξη για στήριξη του Συλλόγου Γονέων «Η ΠΙΣΤΗ»
Χ

ριστουγεννιάτικο bazaar διοργάνωσε η παράταξη
«Ζωγράφου Μπροστά» σε συνεργασία με τον Σύλλογο γονέων παιδιών με καρκίνο «Η ΠΙΣΤΗ» και τον
Σύνδεσμο Παλαιών Ζωγραφιωτών, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στην πλατεία Άνοιξη.
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Οι πολίτες αγκάλιασαν την πρωτοβουλία και έσπευσαν
να τη στηρίξουν αγοράζοντας κάποια από τα πανέμορφα
εκθέματα. Από το περίπτερο της διοργάνωσης πέρασαν
και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και ο δήμαρχος
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας. Παρών ήταν και ο

επικεφαλής της παράταξης Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
Ανεξάρτητα από τα πολιτικά πιστεύω του καθενός
επρόκειτο για μία εξαιρετική πρωτοβουλία με ιερό
σκοπό, τη στήριξη ενός φορέα όπως η «ΠΙΣΤΗ», η οποία
αξίζει την αμέριστη υποστήριξη όλων μας.

[Δημοτικά]

Νέοι Ζωγραφιώτες
ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ: Χριστουγεννιάτικο
με άρωμα ’90 στη βίλα
bazaar για ενίσχυση της «Φλόγας» Πάρτι
Παυλίνα για φιλανθρωπικό σκοπό
Πολιτισμός είναι η δύναμη που παράγει
σπινθήρες στην ψυχή του ανθρώπου».
Αυτό η φράση αντιπροσπεύει έναν εκ των θεμελίων λίθων του νέου πολιτιστικού Συλλόγου της πόλης του «Παυσίλυπον» και δεν σταματάει διαρκώς
να το αποδεικνύει. Ωστόσο, πιστά στις αρχές και τις
αξίες τους τα μέλη του φροντίζουν να προσφέρουν
απλόχερα με όποιο τρόπο μπορούν στην κοινωνία
μας σε όλους τους τομείς.
Με τον τρόπο αυτό λοιπόν πραγματοποίησαν
Χριστουγεννιάτικο bazaar στις πλατείες της πόλης
μας ενισχύοντας την «Φλόγα». Το bazaar πραγματοποιήθηκε στις 8/12 στην πλατεία «Ελευθερίας»
και στις 15/12 στην πλατεία Τερζάκη. Το bazaar
στην πλατεία Γαρδένιας στις 14/12 ακυρώθηκε
λόγω καιρού.
Όπως μας είπαν τα μέλη του «Παυσίλυπον» η
ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική και
πραγματικά αγκάλιασε την πρωτοβουλία τους.
Να σημειώσουμε πως ήδη στο «Παυσίλυπον»
λειτουργούν τμήματα θεατρικού, παραδοσιακών
χωρών και γιόγκα, ενώ αναμένεται να προστεθούν
σειρά δραστηριοτήτων με το νέο έτος. Συμπολίτες
μας όλων των ηλικιών, έχουν την ευκαιρία να
«δραπατεύσουν» από την δύσκολη πραγματικότητα
και τους φρενήρεις ρυθμούς της και να περάσουν
ποιοτικό χρόνο. Παράλληλα με τις κοινωνικές και
πολιτιστικές τους δράσεις φροντίζουν να δημιουργούν σε αυτή την πραγματικότητα «οάσεις» χαράς,
διασκέδασης και κοινωνικής προσφοράς.

«Ο

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το χριστουγεννιάτικο
πάρτυ των Νέων Ζωγραφιωτών,
μέρος του Συνδέσμου Παλαιών
Ζωγραφιωτών. Πλήθος νέων,
γέμισε την αίθουσα εκδηλώσεων
της βίλας Παυλίνας το βράδυ της
Παρασκευής 13 Δεκεμβρίου.
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την
ευκαιρία να πιουν, να χορέψουν

Μ

και να διασκεδάσουν υπό των ήχο
κλασικών και αγαπημένων ασμάτων της δεκαετίας του ’90.
Όπως μας ενημέρωσαν σχετικά
οι διοργανωτές Κώστας Κορμάς
και Θοδωρής Κωστόπουλος, το
μεγαλύτερο μέρος των εσόδων
της εκδήλωσης θα διατεθούν
προς στήριξη στην Κιβωτό του
Κόσμου.
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[Δημοτικά]

Εκρηκτικός μηχανισμός γεμάτος καρφιά έξω
από το ΑΤ Ζωγράφου – Εξουδετερώθηκε με
ελεγχόμενες εκρήξεις

Το Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή
του ΙΕΚ Ζωγράφου χαιρέτησε
ο Δήμαρχος Βασίλης Θώδας
Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης
Θώδας χαιρέτησε την έναρξη
του Συνεδρίου: “Κλιματική αλλαγή και
προκλήσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων για την τοπική οικονομική ανάπτυξη” που πραγματοποίησε το Δ. ΙΕΚ
Ζωγράφου στις 4 και 5 Δεκεμβρίου
2019 στην Αίθουσα Τελετών της ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.
Ο κ. Θώδας στην ομιλία του επεσήμανε τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στην υγεία, στο περιβάλλον
και στην πολιτιστική κληρονομιά, τονίζοντας παράλληλα ότι η διαχείριση του

Ο

την τοποθέτηση βόμβας προχώρησαν άγνωστοι, στην πολυτεχνειούπολη απέναντι από το
Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.
Από νωρίς το πρωί, οπότε ο Διοικητής του ΑΤ
εντόπισε το ύποπτο πακέτο όταν πήγε να μετακινήσει την μηχανή του, ο δρόμος από τη συμβολή
της Ηρ. Πολυτεχνείου με την Κουσίδη, μέχρι και
μετά τη Δραχμής είχαν αποκλειστεί από δυνάμεις
της ΕΛΑΣ.
Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί και δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής. Εκεί διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για κανονική βόμβα, η οποία
μάλιστα δεν εξερράγη νωρίτερα λόγω ελαττωμα-

Σ
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τικού μηχανισμού. Τελικά περίπου στις 10:30 το
πρωί πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη της
βόμβας, με μία δεύτερη ελεγχόμενη έκρηξη να
ακολουθεί λίγα λεπτά αργότερα, χωρίς ευτυχώς,
να σημειωθεί τραυματισμός.
Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπήρξε τηλεφώνημα ή ανάληψη ευθύνης για το περιστατικό,
πρόκειται ωστόσο για μία ανησυχητική εξέλιξη
ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τον τυφλό χαρακτήρα της βόμβας και το σημείο στο οποίο τοποθετήθηκε. Λίγα μέτρα πιο κάτω υπάρχει το 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο και το 1ο και 19ο δημοτικά σχολεία
καθώς και η εκκλησία του Αγ. Θεράποντα.

φαινομένου αποτελεί σημαντική πρόκληση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η Διευθύντρια του Δ. ΙΕΚ Ζωγράφου
κα Νάντια Καδδά ευχαρίστησε τον κ.
Θώδα και αναφέρθηκε στο ΙΕΚ ως ένα
από τα ζωντανά κύτταρα του Δήμου
που προάγουν την εκπαίδευση και τον
πολιτισμό.
Στο Συνέδριο παρευρέθησαν ακόμη
ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου
Παιδείας κ. Γεώργιος Βουτσίνος και
η Διευθύντρια του ΣΔΕ Καλλιθέας Κα
Γιάννα Βουκελάτου.

[Δημοτικά]

Γιορτή Εθελοντισμού στο Δήμο Ζωγράφου
Παρουσίαση του θεσμού: Εθελοντές στην Πόλη μας

Δήμος Ζωγράφου αγκαλιάζει τον Εθελοντισμό και χτίζει μια κοινωνία πολιτών για καλό σκοπό.
Στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που διέπει τη λειτουργία του και με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, δημιούργησε ένα νέο θεσμό: Εθελοντές στην Πόλη μας.
Για την παρουσίαση του θεσμού και την
ενημέρωση των πολιτών έλαβε χώρα η
πρώτη δράση στον Κινηματογράφο Αλέκα,
την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019.
Ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας
κάλεσε τους δημότες να γίνουν συμμέτοχοι
σ αυτήν την πρωτοβουλία και τόνισε μεταξύ

Ο

άλλων ότι:
«Χρέος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί η στήριξη του θεσμού του Εθελοντισμού,
καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με: τις
Ανάγκες, το Ήθος, τις Αξίες, τα Όνειρα & τις
Δυνατότητες του ενεργού πολίτη που αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο
μέλλον και μια καλύτερη κοινωνία μέσα στην
οποία ΣΥΝ-ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ όλοι μαζί Αρμονικά!
Η Αξία του Εθελοντισμού, αποτελεί την υγιή
αντίδραση της κοινωνίας στα φαινόμενα της
Αδράνειας. Αποτελεί Δύναμη και Ελπίδα για
το μέλλον μας και ουσιαστική βοήθεια στην
επίλυση προβλημάτων του τόπου μας.
Στόχος μας είναι, να λειτουργήσουμε με

υπευθυνότητα, για να συμβάλλουμε σε ουσιώδη θέματα και ανάγκες και η δράση αυτή
να γίνει ιδανικό παράδειγμα για τα παιδιά μας,
τους αυριανούς πολίτες του Δήμου μας!
Επιθυμία μας είναι, ο Εθελοντισμός στον
Δήμο μας να μην αποτιμάται περιστασιακά,
ούτε να αποζητά ευκαιρίες έκφρασης, αλλά
να αποτελεί μια εδραία νοοτροπία, μια στάση
ζωής, μια καθημερινή συμπεριφορά που δεν
έχει ανάγκη κάποιων εξαιρετικών κινήτρων
για να εκφραστεί, αλλά είναι μέρος της Παιδείας, της Κουλτούρας & του Πολιτισμού μας!»
Προσκεκλημένος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος ανέλυσε τα
οφέλη που διαχέονται σε όλη την κοινωνία
από το εθελοντικό κίνημα.
Στο φουαγιέ του Πολυχώρου Αλέκα, τον
κόσμο υποδέχθηκε η καλλιτεχνική ομάδα
Art Thread έχοντας δημιουργήσει ένα πρωτότυπο παιχνίδι εθελοντισμού και όλοι μαζί
άφησαν το αποτύπωμά τους κυριολεκτικά
και μεταφορικά, συμβάλλοντας έτσι στην επικοινωνία για μία πιο αλληλέγγυα κοινωνία.
Στο τέλος της ομιλίας, ακολούθησε ένα
μουσικό δρώμενο με πιάνο και φωνή, με
γνωστά τραγούδια τα οποία ερμήνευσε ο
ηθοποιός Γιάννης Χατζηγεωργίου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ KΡΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
« √ KA ZA N T ZA K H ™»

∫·Ï¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜! ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿!

C
B
D
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[Αθλητισμός]

2ος καλύτερος προπονητής της περσινής σεζόν στη Futsal Super League o Θ. Τσακανίκας
εγάλη επιτυχία για τον Ερμή και
συνολικά τον αθλητικό κόσμο του
Ζωγράφου αποτελεί η ανάδειξη του προπονητή και υπεύθυνού του, Θανάση Τσακανίκα, ως δεύτερο καλύτερο προπονητή
στη Stoiximan Futsal Super League για τη
σεζόν που μας πέρασε.
Προπονητές και αρχηγοί όλων των ομάδων της A’ Εθνικής Κατηγορίας ψήφισαν
και τον ανέδειξαν 2ο καλύτερο, εξαργυ-

Μ

ρώνοντας, έτσι, την εξαιρετική πορεία της
ομάδας μας πέρυσι, η οποία για πρώτη
φορά στην ιστορία της κατέλαβε την 4η
θέση.
Να σημειωθεί πως το ανωτέρω αποτέλεσμα απλώς επιβεβαίωσε κάτι που στην
πόλη μας γνωρίζαν όλοι όσοι ασχολούνται
με τον αθλητισμό. Ο Θανάσης Τσακανίκας
έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με το
ποδόσφαιρο και συνολικά με τον αθλητι-

σμό στην πόλη του Ζωγράφου και όχι μόνο.
Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη αυτή και
μόνο συνιστά μεγάλη επιτυχία για την μεγάλη ακαδημία του Ερμή, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς, ότι βρέθηκε πίσω σε ψήφους
μόνο από τον προπονητή της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ και της Εθνικής ομάδας, Γιάννη
Ζιάβα, τον οποίο και θα βρει αντιμέτωπο
στο φετινό All Star Game την Κυριακή στις
22/12.

Με μετάλλια, εξαιρετικές παρουσίες τα μεγάλα δελφίνια του Ποσειδώνα στο Βόλο
ορτωμένοι με μετάλλια αλλά
και με εξαιρετικές θέσεις
και επιδόσεις, επέστρεψαν οι
Masters του Ποσειδώνα από τους
MASTERS CHRISTMAS SPRINT
MEET 2019 που διεξήχθησαν στην
πόλη του Βόλου στις 14,15/12/2019.
Για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται η εξαιρετική δουλειά που γίνεται εντός του Συλλόγου σε όλες τις
ηλικίες και τα επίπεδα.

Φ

Κωνσταντινίδης Μιχάλης
50 πεταλούδα (4ος)
100 πεταλούδα (1ος)
200 πεταλούδα (1ος)
100 πρόσθιο (1ος)
Πένυ Τσιαμούρη
50 πρόσθιο (2η)
100 πρόσθιο (1η)

50 ελεύθερο (2η)
Ιωάννα Νικολοπούλου
50 ελεύθερο (5η)
Ευαγγελόπουλος Νικόλαος
50 ελεύθερο (1ος)
100 ελεύθερο (1ος)
50 πρόσθιο (1ος)
Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος
50 ελεύθερο (9ος)
50 πρόσθιο (10ος)
50 ύπτιο (2ος)
Χρυσοφάκης Νικος
50 ελεύθερο (10ος)
100 ελεύθερο (6ος)
50 ύπτιο (5ος)

Πολυχρονάκης Ιωάννης
50 ελεύθερο (2ος)
100 ελεύθερο (2ος)
100 μικτή ατομική (3ος)
200 μικτή ατομική ( 4ος)
100 πρόσθιο (4ος)

4χ50 ελεύθερο mixed (1η θέση)
Κωνσταντινίδης
Τσιαμούρη
Χρυσοφάκης
Νικολοπούλου

4χ50 μικτή ομαδική (3η θέση)
Χρυσοφάκης
Τσιαμούρη
Κωνσταντινίδης
Νικολοπούλου

Επαγγελματίες της γειτονιάς μας

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

[Αρθρογραφία]

Πρόσκληση
«ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ»
Ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, το Δημοτικό Συμβούλιο & το
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, σας προσκαλούν να ανάψουμε το
Χριστουγεννιάτικο Δένδρο του Δήμου μας, στην Πλατεία Αλεξανδρή (Γαρδένια)

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 19.00
Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την είσοδο στο Άγιο Δωδεκαήμερο και να
ανταλλάξουμε ευχές με μουσική & πυροτεχνήματα, να κεραστούμε
χριστουγεννιάτικα γλυκά και να διασκεδάσουμε με τη συναυλία που θα ακολουθήσει.
Σας περιμένουμε για να εγκαινιάσουμε μία σειρά από καθημερινές εορταστικές
εκδηλώσεις σε όλον τον Δήμο μας, Ιλίσια – Ζωγράφου – Γουδή, και να μοιραστούμε
την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων.

Α υ τέ ς τ ι ς Ά γ ιε ς Η μ έ ρ ε ς, α ς έ ρ θ ο υ μ ε ό λ ο ι κο ν τ ά .

Ο Δήμαρ χος Ζωγράφου
Βασ ίλειος Ι. Θώδας

Χριστούγεννα είναι…
M

Ανθή Κουρεντζή
Δημοσιογράφος

πορεί η γεμάτη χρυσόσκονη εμπορική προσέγγιση των Χριστουγέννων με τα λαμπερά στολίδια, τις διαρκείς
ανταλλαγές δώρων και το concept του
γλυκύτατου και γενναιόδωρου κυρίου
με τη λευκή γενειάδα και την κόκκινη
στολή να μας θαμπώνει, αλλά τα Χριστούγεννα δεν είναι ένα παραμύθι που
πλάστηκε για να γίνει μια επικερδής
καμπάνια μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, τα Χριστούγεννα υπάρχουν για
να μας θυμίζουν ότι εκείνες τις ημέρες ο
καθένας μπορεί να παραμερίσει για λίγο
το εγώ του και να βρει χρόνο να ανοίξει
την αγκαλιά του και να προσφέρει αγάπη.
Οσο κλισέ και αν ηχεί στα αυτιά της
σύγχρονης επιφανειακής κοινωνίας, το
πιο ουσιαστικό δώρο που μπορείς να
δώσεις και να λάβεις είναι η αγάπη και
αυτή δεν μετράται σε ευρώ.
Από ένα χέρι βοηθείας σε έναν άστεγο μέχρι μια κίνηση φροντίδας σε έναν
ηλικιωμένο είναι μικρές πράξεις ανεκτίμητης αξίας, που περιγράφουν το
πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων.

Χριστούγεννα είναι να νοιάζεσαι και να
μοιράζεσαι. Να είσαι δίπλα στα αγαπημένα σου πρόσωπα και δίπλα σε όσους
σε χρειάζονται.
Γιατί δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα από τη πληρότητα που αισθάνεσαι οταν προσφέρεις για τις ανάγκες του
διπλανού σου.

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της
αγάπης και της θαλπωρής. Συμβολίζουν
την αναγέννηση της ψυχής και του πνεύματος. Δεν είναι μια εποχή του χρόνου,
αλλά ένα συναίσθημα που μας ακολουθεί όλο το χρόνο, γιατί τα Χριστούγεννα
είναι η αγάπη για το «εσύ» και όχι το
«εγώ».
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