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Στο αέναο κύλημα του χρόνου, η συμπλήρωση μιας

περιφοράς περί τον ήλιο – πατέρα κι αδελφό – το

κλείσιμο μιας περιόδου είναι μια στιγμή, μια στάση

στιγμιαία, ένα ορόσημο. Προτού κοιτάξουμε μπρο-

στά, ας ρίξουμε μια φευγαλέα ματιά πίσω.

«Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν, 
μια θλιβερή σειρά κεριά σβησμένα· 
τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμα,
κατάμαυρα κεριά, κυρτά λιωμένα».

Οπως λέει κι ο ποιητής*... Μα τούτα

τα κεριά, του παρελθόντος μέρες,

έχουν αποτυπώσει στη μνήμη μας τη

μορφή τους, τη φλόγα τους, τον

καπνό τους.

Ας σταθούμε λοιπόν, τούτη τη

στιγμή κι ας αναλογιστούμε. Ας κά-

νουμε όλοι μας τον απολογισμό μας

«κατ’ ιδίαν», για να ’ναι ειλικρινής. 

Η πιο ειλικρινής “συζήτηση” είναι η

μονοατομική.

Όλοι, μικροί και μεγάλοι, άσημοι και διάσημοι, απλά,

ας αναλογιστούμε με παρρησία: 

– Τί δεν έπρεπε να κάνουμε, και το κάναμε.

– Τί οφείλαμε να πράξουμε και το αμελήσαμε ή το

αποφύγαμε, ή πράξαμε τ’ αντίθετα προκλητικά.

– Τί βλάψαμε, πώς, ποιόν και τους άλλους ή τον

εαυτό μας.

– Πού δεν οφελήσαμε τους άλλους ή εμάς, ενώ το

μπορούσαμε, ενώ το οφείλαμε!...

Κι αφού κάνουμε τούτον τον απολογισμό και τη λο-

γοδοσία, στον αυστηρό κριτή, τον εαυτό μας, δεν

χρειάζεται να τον τιμωρήσουμε.

Αλλά τα κρίματα και τα ευεργετήματά μας, ας μας

οπλίσουν με τη δύναμη του νου και της καρδιάς για

ένα νέο ξεκίνημα για μας και τους άλλους, πιο

αγαθό, πιο σωστό, πιο ωφέλιμο, πιο δίκαιο και πιο

γενναίο, έτσι που τα «κεριά που στέκονται μπροστά
μας σαν μια σειρά κεράκια αναμμένα» να είναι πιο

λαμπρά, πιο ζεστά.

Σε μια νέα «στάση αναλογισμού, να είμαστε υπερή-

φανοι!

Λογισμός
εμπρόθετος

Αναλογισμός, Συλ-λογισμός, δια-λογισμός
Απολογισμός, και αποφυγή υπο-λογισμών και ενδεχόμενων

κατα-λογισμών και βέβαια παραλογισμών!

του Κώστα 
Βενετσάνου

Τιμητική διάκριση 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΜΕ

H μεγαλύτερη ήττα

του Δήμου  ΒΒΒ
σελίδα 7

Δωρεάν τεστ 
κορωνοϊού

στο Κέντρο Υγείας Βάρης

και στη Σχολή Ευελπίδων
σελίδα 12

Δήμος Παλλήνης
Χρηματικά βραβεία στους

αριστούχους μαθητές
σελίδα 18

Αρον-αρον άλλαξαν την 
κατασκευαστική ταμπέλα!

σελίδα 6Aπόπειρα φίμωσης 

βουλευτών η άρση ασυλίας
για “συκοφαντική δυσφήμιση”

του Κώστα Βενετσάνου
σελίδα 2

Ο λόγος για τα 71 στρέμματα στην περιοχή “Καλύμνικα” ή “Εφοπλιστικά” στη Βούλα,

που είχαν περιέλθει από κληροδότημα στο Μουσείο Μπενάκη, τα οποία πούλησε σε

εταιρεία, που σχεδιάζει να κατασκευάσει “κλειστή” πόλη μέσα στη Βούλα!    σελίδα 3

Πλατεία Βουλιαγμένης
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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.

Παραβίαση του Συντάγματος και

αρχών της Δημοκρατίας

«...Μετά την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας τους
(των βουλευτών) από αστυνομικά όργανα, τώρα
παρεμποδίζεται και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος...»
δήλωσε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής του κόμματος

«ΜΕΡΑ 25», Γιάνης Βαρουφάκης, αναφερόμενος

στην απόφαση της Βουλής για την άρση ασυλίας, της

βουλευτού του Αγγελικής Αδαμοπούλου, κατόπιν μη-

νύσεως συνδικαλιστών αστυνομικών, για «συκοφαν-

τική δυσφήμιση» της Ελληνικής Αστυνομίας.

Προβληθείσα αιτία, «όσα υποστήριξε από το βήμα της
Βουλής στη διάρκεια της ψήφισης (...) νομοσχεδίου
της κυβέρνησης για τις διαδηλώσεις, σχετικά με τη
δράση κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών κατα-
στολής του διεκδικητικού κινήματος...».

Δεν θα σταθώ σε όσα βάσιμα υποστήριξε η βουλευτής

για τους τρόπους δράσης της αστυνομίας, γιατί απο-

τελεί ένα ξεχωριστό ογκώδες και λυπηρό κορυφαίο

κεφάλαιο, για τις αντιλήψεις και τις πρακτικές της

«τήρησης της δημόσιας τάξεως», της «προστασίας

του πολίτη» και του δημοκρατικού πολιτεύματος. 

Οι μέθοδοι είναι γνωστές από τον καιρό του... Μπαϊ-

ρακτάρη!

Για να μη φανταστούν κάποιοι προκατειλημμένοι ή

ακραιφνείς ...επαναστάτες του καναπέ, ότι το απο-

φεύγω φοβούμενος τις συνέπειες, μιας κι εγώ δεν δι-

καιούμαι διακριτικής ασυλίας, πλην της συνταγματικής

προστασίας του άρθρου 14 και ειδικότερα της παρ. 1

και 2, δηλώνω ξεκάθαρα ότι συμφωνώ σχεδόν καθ’ ολο-

κληρίαν με όσα καταμαρτύρησε, η βουλευτής, στην

ΕΛ.ΑΣ. για τους τρόπους δράσης ορισμένων αστυνομι-

κών με ευθύνη και της υπηρεσιακής και της πολιτικής

τους ηγεσίας, διαχρονικά, και για τον τρόπο εκπαίδευ-

σής τους.

Θα πω μόνον ότι η ιστορία και η προσωπική εμπειρία

ενός εκάστου, είτε αρνητική είτε θετική, δεν διαγρά-

φεται.

Οι δε αστυνομικοί, εάν θέλουν ν’ αντλήσουν θετικά

παραδείγματα, μπορούν να τα αντλήσουν και από

προσωπικές τους εμπειρίες, αλλά κυρίως από τη συμ-

περιφορά της αστυνομίας κατά τη διάρκεια των ολυμ-

πιακών αγώνων του 2004! 

Τότε που ήταν άψογη, για να δείξουμε το πολιτισμικό

μας επίπεδο. Και ορθώς, αλλά το «ορθώς» έπρεπε να

το διατηρούμε.

Το ΣΥΝΤΑΓΜΑ και η 

συστηματική ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ του

Το τί είπε η βουλευτής είναι δευτερεύον. Θα το πούμε

επιγραμματικά παρακάτω. Εκείνο που είναι πρωτεύον

και έχει βαρύνουσα σημασία για την απρόσκοπτη λει-

τουργία του βουλευτή ως «αντιπροσώπου του Έθνους»

είναι αυτό που ορίζεται ρητά, από το Σύνταγμα στο οι-

κείο Κεφάλαιο: πως «οι βουλευτές έχουν απεριόριστο
το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου, κατά συνείδηση»
(Σ. αρθρ. 60 § 1) και πως «ο βουλευτής δεν καταδιώκε-
ται ούτε εξετάζεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για
γνώμη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των βου-
λευτικών καθηκόντων του» (Σ. αρθ. 61 § 1).

Επιμένουμε στις παραπάνω ουσιαστικές συνταγματι-

κές διατάξεις – χωρίς ν’ αναφερθούμε στη θεμελιώδη

συνταγματική αρχή της «διάκρισης των εξουσιών»,

και στην κατάφωρη και συστηματική εξασθένιση του

«βουλευτικού» - του κοινο-βουλίου – του νομοθετικού

και δικαστικού σώματος, με τη δυσανάλογη ενδυνά-

μωση της εκτελεστικής εξουσίας καθώς και στη ρητή

συνταγματική διάταξη: «οι βουλευτές αντιπροσω-
πεύουν το Έθνος», (Σ. αρθ. 51 § 2) – μένουμε σ’ αυτά

«που στηρίζεται η ανεξαρτησία του βουλευτή για την
εκτέλεση της λειτουργικής του αποστολής»1.

Ο υποβιβασμός και στην ουσία μετάλλαξη των βου-

λευτών και, κατ’ επέκταση, της Βουλής από μιας εκ

των τριών εξουσιών, - και μάλιστα της πρώτης, ως εκ-

προσωπούσα τον κυρίαρχο λαό – σε sui generis (ιδιό-

τυπο) παράπλευρο όργανο της εκτελεστικής και

μάλιστα της ηγεσίας των κομμάτων, συνετελέσθη με

την εισαγωγή του άρθρου 29, που αφορά την ίδρυση

και λειτουργία των κομμάτων.

Τα ξαναμαζεύω για να επιμείνουμε στο «απεριόριστο

δικαίωμα» των βουλευτών να εκφέρουν ελεύθερα τη

γνώμη τους και στο «ακαταδίωκτο με οποιοδήποτε
τρόπο» των βουλευτών για την έκφραση της γνώμης

τους και της ψήφου τους στη Βουλή.

Αλλά, επειδή δεν αρκεί να λέμε μόνο την αλήθεια,

αλλά και ΟΛΗ την αλήθεια, οφείλουμε να συμπληρώ-

σουμε ότι «για πρώτη φορά στη συνταγματική μας
ιστορία εισάγεται (με το ισχύον Σ. του 1975) σημαν-

τική εξαίρεση από τον κανόνα: «ο βουλευτής διώκεται
μόνο για συκοφαντική δυσφήμιση...»2 (γι’ αυτό εγκα-

λείται η βουλευτής της μειοψηφίας Αγγελ. Αδαμο-

πούλου) «... ύστερα από άδεια της Βουλής...»3 (Η

οποία δόθηκε με ψήφους της Ν.Δ. και της «Ελληνικής

Λύσης») μετά από 54 ημέρες, «αφότου η έγκλιση πε-
ριήλθε στον πρόεδρο της Βουλής», ενώ σύμφωνα με

το Σύνταγμα «θεωρείται ότι οριστικά δεν δόθηκε (η

άδεια) αν η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε 45 ημέ-
ρες...»3 (σ.σ. απλός... αναριθμητισμός, το 45., 54;)

Αυτό το τελευταίο είναι το τυπικό , αν και ουσιώδες,

μέρος της υπόθεσης.

Η ουσία είναι το δικαίωμα της απεριόριστης έκφρα-

σης γνώμης μιας βουλευτή για την άσκηση του δι-

καιώματος ελέγχου της κυβέρνησης και του αρμόδιου

Υπουργού, μιας εκπροσώπου του ελληνικού Κοινο-

βουλίου – την οποία δεν γνωρίζουμε – και που συμ-

πτωματικά είναι γυναίκα, δικηγόρος, κι όπως την

ακούσαμε, άξια του αξιώματός της, ευγενική, δυνα-

μική (αυτό το τελευταίο, ίσως ενοχλεί ιδιαιτέρως κά-

ποιους,  ενσυνειδήτως  ή  μη,  συντηρητικούς φαλλο-

κράτες).

Ποιά όμως είναι η συκοφαντική δυσφήμιση που της

καταμαρτυρούν – πιστεύουμε αυτοβούλως – οι εύθι-

κτοι συνδικαλιστές αξιωματικοί της αστυνομίας της...

κεντρικής Μακεδονίας;

Ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουρ-

γείου Προστασίας του Πολίτη, για τις «δημόσιες Υπαί-

θριες Συναθροίσεις» η εν λόγω βουλευτής ανέφερε

κατά την ομιλία της ότι                  Συνέχεια στη σελ. 4

Διαβάστε ακόμη
Εκδηλώσεις στο ΚΠΙΣΤ Σελ. 4-5

Η Χερσόνησος του Αστέρα απο-

ψιλώνεται! Σελ. 6

Στη ΜΕΕΚΒ με δικαστική απόφαση,

η παραλία της Βούλας Σελ. 7

Το “Χρονικό του Ιωάννου Σκυλίτζη

γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Η μοναξιά στη ζωή του ανθρώπου

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Η Περιφέρεια Αττικής απέκτησε αί-

θουσα πολλαπλών χρήσεωνΣελ. 13

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου

ΒΒΒ, Ι. Δόγκα Σελ. 17

Aπόπειρα φίμωσης βουλευτών 
η άρση ασυλίας

για “συκοφαντική δυσφήμιση”
του Κώστα Βενετσάνου
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“Πάμε μπροστά”

O Τ. Θεοδωρικάκος αποχώρησε από το Υπουργείο
Εσωτερικών, αφήνοντας θετικό πρόσημο. Τη θέση
του έλαβε ο μέχρι ...χθες, υπουργός Αγρ. Ανάπτυ-
ξης, Μάκης Βορίδης.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη σας!

Ιδιαίτερα στα εκατοντάδες στελέχη της Αυτοδιοίκησης

από όλη την Ελλάδα. Νιώθω υπερήφανος για το δημιουρ-

γικό, μεταρρυθμιστικό έργο στο Υπουργείο Εσωτερικών.

15 μεγάλες μεταρρυθμίσεις και θετικές αλλαγές για τους

πολίτες, έγιναν πράξη μέσα σε 18 μήνες, ενισχύοντας την

εμπιστοσύνη ανάμεσα στον πολίτη και στο Κράτος.

[...] Νιώθω βαθιά ικανοποίηση για τη συμβολή μου στην εν-

δυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής

πολιτικής της. Για τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου και

την αξιοκρατία, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Εκφράζω τις θερμές ευχές μου, στους συναδέλφους που

αναλαμβάνουν το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα έχουν την

αμέριστη στήριξη μου, στην υλοποίηση των υπολοίπων με-

ταρρυθμίσεων που έχουμε δρομολογήσει.

Και ασφαλώς ένα μεγάλο ευχαριστώ στον υπέροχο, απλό

κόσμο, της Νέας Δημοκρατίας για τις μάχες που δώσαμε

ως τώρα, ιδίως στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης.

Ως πολίτης και ως βουλευτής αυτής της μεγάλης λαϊκής

μεταρρυθμιστικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, θα

συνεχίσω να μάχομαι για τις ιδέες της ελευθερίας, της αλ-

ληλεγγύης και του υπεύθυνου πατριωτισμού!

Πάμε μπροστά!».
Τάκης Θεοδωρικάκος

Επιβεβαιωθήκαμε για τη γνωστή

έκταση των 71 στρεμμάτων που είχε

αποκτήσει από κληροδότημα το

Μουσείο Μπενάκη και για την “κλει-

στή πόλη” που ετοιμάζει η εταιρεία

που το αγόρασε. Και λέμε ότι επιβε-

βαιωθήκαμε γιατί αυτά περίπου που

έχουμε κατά καιρούς γράψει αναλυ-

τικότατα για το θέμα στην ΕΒΔΟΜΗ,

δημοσίευσε η εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕ-

ΡΙΝΗ” στις 30.12.20.

Επιβεβαιωθήκαμε λοιπόν με το ρε-

πορτάζ της  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗς, με

τίτλο «Στα διακαστήρια η επέν-

δυση των 200 εκατ. ευρώ στη

Βούλα» και υπότιτλο «Τμήμα της

έκτασης που απέκτησε η Hines

φέρεται να ανήκει στον κ. Ιω. Αλε-

ξάνδρου». Tο ρεπορτάζ της Καθη-

μερινής αναδημοσιεύει το ΣΚΑΙ, 
https://www.skai.gr/news/greece/sta-

dikastiria-i-ependysi-ton-200-ekat-eyro-

sti-voula

Εχουμε αναλωθεί με μακρά αρθρο-

γραφία για το θέμα με ντοκου-

μέντα (αρ. φ. 1142/ 25.7.20,

1145/29.8.20, 1147/ 12.9.20, 1148/

17/9/20, 1154/ 31.10.20), και με εμ-

περιστατωμένη έρευνα, όπου ανα-

δείξαμε ότι τα 71 στρέμματα που

κατείχε το Μουσείο Μπενάκη, τα

οποία πούλησε ήδη, έχουν κώ-

λυμμα, όπως είχαν και το 2008 που

επιχείρησε να τα πουλήσει και τε-

λικά δεν έγινε η αγοραπωλησία και

ο αγοραστής πήρε την προκατα-

βολή πίσω, με δικαστικούς αγώνες!

Υπήρχαν μεριδιούχοι οι οποίοι δι-

καιώθηκαν, όπως αναγνωρίστηκαν

σε προδικαστική Εφετειακή από-

φαση, που προσέφυγε το Μουσείο

Μπενάκη, καθώς και το εκχωρηθέν

δικαίωμα του μεριδιούχου Ι. Αλε-

ξάνδρου (Εφετείο Αθηνών αρ. απ.

528/2015) και στο Τριμελές Εφε-

τείο Αθηνών που είχε καταθέσει

αναίρεση το Μ. Μπενάκη  (υπ. αρ.

3254/2016). Στη συνέχεια το Μπε-

νάκειο προσέφυγε στον Αρειο

Πάγο, όπου απορρίφθηκε η αναί-

ρεσή του, αλλά και όλες οι προτά-

σεις του ως απαράδεκτες και ως

άκυρες (Α.Π. αρ. 825/2019).

Με την αγορά, προφανώς, η  αγο-

ράστρια εταιρεία, πήρε και το

“βάρος” της αξίωσης του μεριδι-

ούχου Ι. Αλεξάνδρου, ο οποίος

έχει αρκετά χαρτιά στα χέρια του.

Θυμίζουμε, ότι η εταιρεία, έχει

ανακοινώσει ότι προτίθεται να χτί-

σει περίκλειστη πόλη, με “τείχη”

και είσοδο μέσα στην Βούλα!

Τι γράφει  η “Κ”

Σημειώνει μεταξύ άλλων η “Καθημε-

ρινή”: «Σύμφωνα με τους νομικούς εκ-
προσώπους του κ. Αλεξάνδρου,
υφίστανται δικαστικές αποφάσεις
ακόμα και σε επίπεδο Αρείου Πάγου, οι
οποίες δικαιώνουν τους ισχυρισμούς
του περί κατοχής τμήματος της έκτα-
σης. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος δεν έγινε
αποδέκτης κάποιας πρότασης εξαγο-
ράς του μεριδίου του επί του ακινήτου
στην περιοχή της Βούλας.
Εμπλοκή έχει προκύψει αναφορικά με
την αξιοποίηση της έκτασης των 71
στρεμμάτων στην περιοχή της Βούλας,
την οποία απέκτησε στο τέλος του κα-
λοκαιριού το επενδυτικό σχήμα Hines
– Henderson Park από το Μπενάκειο
Ιδρυμα. Πρόκειται για ένα «φιλέτο»
στα νότια προάστια, όπου δρομολογεί-
ται επένδυση της τάξεως των 200
εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες της «Κ», έχει ήδη κατα-
τεθεί αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδι-
κείο Αθηνών εναντίον του Μπενακείου
Ιδρύματος από τον κ. Ιωάννη Αλεξάν-
δρου, ο οποίος εμφανίζεται ως κάτο-
χος – μεριδιούχος τμήματος της
έκτασης που υπολογίζεται σε 12
στρέμματα».
[...] Μέχρι σήμερα, πάντως, δεν φαίνε-

ται να υπάρχει διάθεση συμβιβασμού

των δύο πλευρών. Το κατά πόσον η εκ-

κρεμοδικία αυτή θα εκτροχιάσει και

την επένδυση για την ανάπτυξη ενός

συγκροτήματος 400 πολυτελών κατοι-

κιών στην περιοχή θα φανεί στην πο-

ρεία». 

[...] Υπενθυμίζεται ότι οι ξένοι επενδυ-

τές σχεδιάζουν να αναπτύξουν μια νέα

“κοινότητα”, οι κάτοικοι της οποίας θα

έχουν πρόσβαση σε κοινές υπηρεσίες

και παροχές, πισίνες, ασφάλεια και

ιδιωτικούς κήπους. Εφόσον εξασφαλι-

στούν οι σχετικές οικοδομικές άδειες,

το συγκρότημα πρόκειται να παραδίδε-

ται σταδιακά προς χρήση κατά τη διάρ-

κεια των επόμενων τεσσάρων ετών».

Τα σημειώνουμε αυτά γιατί οι περί

τον δήμαρχο μας είπαν λίγο - πολύ

“ψεκασμένους”, όταν τα γράφαμε.

Επίσης τα γράφουμε γιατί ο δή-

μαρχος γνώριζε για την πώληση

όταν έκανε δηλώσεις στην “Καθη-

μερινή” (23.8.20) ότι: “Δεν είμα-
στε ενάντια στις επενδύσεις,
αλλά επιθυμούμε να προκύψουν
και κάποια οφέλη για την τοπική
κοινωνία, με όρους βιώσιμης
ανάπτυξης”»! Και ενώ γνώριζε

γιατί τα συμβόλαια αγοραπωλη-

σίας έγιναν 17.8.20, έπαιρνε νέα

απόφαση στο Δ.Σ. (13.8.20), αφού

προηγήθηκε σύσκεψη με τους επι-

κεφαλής της αντιπολίτευσης και

ενημέρωσή τους(!!!) τροποποίησης

ρυμοτομικού για  δημιουργία πρα-

σίνου και αθλητικών εγκαταστά-

σεων. Μάλιστα την απόφαση του

Δ.Σ. τροποποιηση του ρυμοτομικού

ενέκρινε και η Περιφέρεια, χωρίς

καμμία ενημέρωση στην τοπική

κοινωνία και δημοσίευση στον το-

πικό τύπο (ως όφειλε). Δημοσιεύ-

θηκε στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”

(1.12.20). 

Μία τροποποίηση με μιά γενική

ασάφεια για ...κήπους κρεμαστούς

και αθλητικές εγκαταστάσεις, κα-

τόπιν εορτής ή για “καθρεφτάκια”

σε ιθαγενείς.

Αννα Μπουζιάνη

Επιβεβαιωθήκαμε για τα 71 στρέμματα

του Μουσείου Μπενάκη στη Βούλα

Τιμή για την ΕΒΔΟΜΗ
όσα έγραψε ο αείμνηστος διευθυντής της

Καθημερινής, Αντώνης Καρκαγιάννης
20/4/2003 για τον Κώστα Βενετσάνο
και την εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ.
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Αρχείο Ιστορίας και Τέχνης

Αρχείο Πολέμου

«Διαλέγω να σας διαβάσω κάτι…»

Για τον πρώτο μήνα της νέας χρονιάς το Αρχείο ιστορίας

και Τέχνης σας καλεί,  να παρευρεθείτε και να συμμετά-

σχετε στις «μικρή» μηνιαία παρουσίαση  με θέμα:  «Δια-

λέγω να σας διαβάσω κάτι…»

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021 στις 19:00 ώρα Ελλάδος,

στοιχεία ΖΟΟΜ

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84690614576?pwd=ay9ZR2ZI

Q1F3UWJrazF3UEJHVXlxUT09

Το Αρχείο προσκαλεί τους φίλους του αυτή τη φορά να

διαβάσουν ένα απόσπασμα από ένα λογοτεχνικό έργο

(ποίημα ή πεζό) δικής τους επιλογής, που υπήρξε για τους

ίδιους μια ιδιαίτερη αναγνωστική εμπειρία.  Φυσικά, εκτός

από το  συγκεκριμένο απόσπασμα, θα θέλαμε να ακού-

σουμε και γιατί το επέλεξαν, με άλλα λόγια τι είναι εκείνο

που θεωρούν σημαντικό σε αυτό το απόσπασμα ή συνο-

λικά στο έργο από το οποίο αντλείται. 

Θα σας παρακαλούσαμε και θα προτείναμε το απόσπασμα

να είναι όχι μεγαλύτερο από μια σελίδα Α4, ώστε η πα-

ρουσίασή του να είναι σχετικά σύντομη, πράγμα που θα

βοηθήσει τους ακροατές να μείνουν προσηλωμένοι στη

δική σας ανάγνωση και να μοιραστούν την εμπειρία σας. 

Όπως πάντα ο παρουσιαστής, Ανδρέας Φρέρης, θα δώσει

το «καλό παράδειγμα» με μία παράγραφο, ούτε καν μία

σελίδα, από το «Τρίτο στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή, σελ.

197, εκδ. Ερμής, 1974. 

Ο Δήμος ΒBB βραβεύει

τους επιτυχόντες  μαθητές

φοιτητές

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο Δήμος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης βράβευσε τους επιτυχόντες

μαθητές του Δήμου, που πέτυχαν την εισαγωγή

τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Παρόλο που τα έκτακτα μέτρα της πανδημίας δεν

επέτρεψαν την οργάνωση της καθιερωμένης τιμητι-

κής εκδήλωσης προς τους μαθητές, ο Δήμος σε συ-

νεργασία με την Επιτροπή Παιδείας, προχώρησε σε

αποστολή -στις οικίες-των επιτυχόντων μαθητών, τι-

μητικού επαίνου και συμβολικού δώρου, που συνο-

δεύονται από την επιστολή του Δημάρχου, με την

οποία συγχαίρει τους επιτυχόντες μαθητές για την

προσπάθειά τους κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συν-

θήκες και τους μεταφέρει τις ευχές του για καλή

σταδιοδρομία και πρόοδο στο μέλλον.

Ευχή όλων είναι οι μαθητές να επιστρέψουν σύν-

τομα σε κανονικές συνθήκες στις σχολές τους. 

Συνέχεια από τη σελ. 2

«”μπαχαλάκηδες” συχνά είναι τα
ίδια τα αστυνομικά όργανα, τα
οποία ως κουκουλοφόροι θα ρί-
ξουν μια μολότωφ, για να διαλύ-
σουν τη διαδήλωση».
Για τη φράση αυτή την οποία έχω

διαβάσει σε εφημερίδες και έχω

ακούσει, όχι από άσχετους, ουκ

ολίγες φορές, αποπειράται ο εκ-

φοβισμός και η φίμωση των βου-

λευτών! Και ψήφισαν την άρση

της ασυλίας της, εκπροθέσμως

μάλιστα, βουλευτές!!!

Η βουλευτής διευκρίνισε από το

βήμα της Βουλής λέγοντας ότι

«στην ελληνική Αστυνομία υπάρ-

χουν αστυνομικά όργανα, που φο-
ρούν κουκούλες... κλπ.».

Δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια όρ-

γανα αστυνομικά... «ΌΡΓΑΝΑ»

δεν είναι μόνο αστυνομικοί. Αλλά

κι αν είναι; Τί είναι η ΕΛ.ΑΣ., σώμα

αγίων; Ή μήπως δεν έχουν συλλη-

φθεί και καταδικαστεί αστυνομικοί

ως συνεργοί κακοποιών του κοι-

νού ποινικού δικαίου; Δυστυχώς!

Μήπως δεν υπάρχουν και δικηγό-

ροι και δημόσιοι λειτουργοί κακοί;

Εξαιρώ τους δημοσιογράφους

που.. είναι αρσακειάδες!

Κι αν δεν υπάρχουν «κακοί» τότε

τί δουλειά κάνουν όλες εκείνες οι

«ανεξάρτητες αρχές» στις οποίες

έχω αναφερθεί σε πρόσφατο

άρθρο μου. (7η, φ. 1156/14.11.20).

Τι λόγο ύπαρξης έχει η «Υπηρεσία

Εσωτερικών Υποθέσεων» της

ΕΛ.ΑΣ.;

Και για να τελειώνουμε, από τα

πολλά στοιχεία που ανέφερε η

βουλευτής, μόνο ένα αρκεί: 

Η επανειλημμένη δήλωση του τ.

Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Ν. Τόσκα (Υποστράτηγος τεθωρα-

κισμένων ε.ά.) ΑΝΤ1, πρωινή εκ-

πομπή 21/12/19: «Κατήργησα την
ομάδα Δέλτα, και θα την ξανακα-
ταργούσα, γιατί ήταν μια ομάδα
μπαχαλάκηδων...»!

―――――――

1. Δημ. Θ. Τσάτσος: «Συνταγματικό Δί-

καιο», εκδ. 3η Σάκουλα, μέρος 6ο, σελ. 322

κ.ε.

2. Ως άνω, σελ. 323.

3.  ΣΥΝΤΑΓΜΑ, αρθ. 61 § 2.

Ο κόσμος της παράδοσης που εκπροσωπεί τη σταθε-

ρότητα και την εξωστρέφεια και ο κόσμος της σύγ-

χρονης κίνησης που αντιπροσωπεύει την αναζήτηση

και τον εσώτερο κόσμο των ανθρώπων

Προσθήκη στην ατζέντα μου

Η χορευτική παράσταση ”The Thread”, έρχεται σε on-

line streaming το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Ια-

νουαρίου 2021.

Η παράσταση βασίζεται στον διάλογο του παρελθόν-
τος με το παρόν. Από τη μία οι παραδοσιακοί ελληνι-
κοί χοροί και από την άλλη ο σύγχρονος χορός. Δύο
κόσμοι φαινομενικά αντίθετοι και ξένοι. Ο κόσμος της
παράδοσης που εκπροσωπεί τη σταθερότητα και την
εξωστρέφεια και ο κόσμος της σύγχρονης κίνησης
που αντιπροσωπεύει την αναζήτηση και τον εσώτερο
κόσμο των ανθρώπων. Οι δύο «αταίριαστοι» δρόμοι
εμφανίζονται επί σκηνής και πότε αντιδικούν, πότε
συμπλέουν, πότε εκθέτουν τη διαφορετικότητα τους
και πότε επιδιώκουν τη συνεννόηση.

Η πρώτη σκηνοθετική δουλειά της Έφης Μπίρμπα με

πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη επιστρέφει online

Μια σπουδή στο ομώνυμο έργο του Φιόντορ Ντοστο-

γιέφσκι που εξέπληξε τους συγχρόνους του, καθώς

καταδύεται με τρόπο θαυμαστό στα μύχια της ψυχής

του ήρωά του.

Μετά από τη συγκινητική ανταπόκριση του κοινού

στην παράσταση, το έργο θα προβάλλεται για 2

hμέρες, 9, 10 Ιανουαρίου 2021 στην πλατφόρμα της

Ticketservices.gr. 

Με τον «Σωσία» εγκαινιάζεται μια αναδρομική online

παρουσίαση όλων των θεατρικών παραστάσεων της

Έφης Μπίρμπα: «Ο Σωσίας», «Τα Ωραία Χέρια μας»,

«Ριχάρδος ο Β’», «Δον Κιχώτης» βιβλ. 2ο, κεφ. 23ο.

Μαζί της πάντα μια εξαιρετική ομάδα συνεργατών και

ερμηνευτών με επικεφαλής τον Άρη Σερβετάλη.

«Γινόμαστε αυτόπτες της εσώτερης ζωής του Γκο-

λιάτκιν, ενός αθόρυβου, ασήμαντου προσώπου που

ζει κάπου στην σκοτεινή Αγ. Πετρούπολη. Τον παρα-

τηρούμε στην προσπάθεια του να σταθεί εντός μιας

κοινωνικά αποδεκτής φυσιολογικότητας σε μια σειρά

επεισοδίων της ζωής του. Μπροστά μας εμφανίζεται

το υποκειμενικό πλάνο του ήρωα και ό,τι συμβαίνει

κάτω από το κέλυφος των φαινομένων μιας φυσιολο-

γικής ζωής. 

Τιμή εισιτηρίου: 10€

Online: https://www.ticketservices.gr/event/o-sosias-on-

line-streaming/

“The Thread” «Ο Σωσίας»

Aπόπειρα φίμωσης βουλευτών 

η άρση ασυλίας
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Μήδεια Ευριπίδη
Ζωντανές διαδικτυακές μεταδόσεις απευθείας 

από τις Σκηνές του Εθνικού Θεάτρου

«Το έργο ξεκινά και όλα είναι τελειωμένα. Η τιμή της εν-

τροπίας που προκάλεσε η απιστία του Ιάσονα έχει αυξηθεί

σε τέτοιο βαθμό που η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη.

Θα θρηνήσουμε θύματα».

Πλασμένη από έρωτα και εκδίκηση, η Μήδεια, μία από τις

πιο τραγικές ηρωίδες του Ευριπίδη, αποτρέπει κάθε απλή

ανάγνωση, καθώς υλοποιεί το αδιανόητο: την παιδοκτονία.

Πρόσωπο πολυδιάστατο, αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στα

μητρικά της αισθήματα και την επιθυμία της για εκδίκηση.

Σε ξένο τόπο, προδομένη και αντιμέτωπη με απροσδόκη-

τες διαψεύσεις, η πριγκίπισσα – μάγισσα,  σκοτώνει ό,τι

πολυτιμότερο έχει, και γίνεται η ίδια η κυριότερη  μέτοχος

του πόνου που επιφέρει η φρικιαστική πράξη της.

Δείτε την παράσταση σε Live Streaming

Ημερομηνία: 10/01/2021 19:00

livestream.n-t.gr  με αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου

(κωδικού πρόσβασης).

Συντονιστείτε εγκαίρως καθώς η παράσταση παρουσιά-

ζεται ζωντανά στη σκηνή και μεταδίδεται σε πραγμα-

τικό χρόνο.

Παραβάσεις: Πρόσωπα του Ήρωα |

Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Yπόγειο

Στους ήρωες των μεγάλων μύθων και αφηγήσεων θα

εστιάσει η φετινή σειρά δραματοποιημένων αναλο-

γίων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-

χος, υπό την σκηνοθετική επιμέλεια του Έκτορα

Λυγίζου, εξερευνώντας την εξέλιξη του ηρωικού προ-

τύπου από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Με όχημα αρχετυπικά κείμενα επτά μεγάλων ποιητών

και συγγραφέων (Όμηρος, Αισχύλος, Μιγκέλ ντε

Θερβάντες, Στρατηγός Μακρυγιάννης, Φιόντορ Ντο-

στογιέφσκι, Τόμας Μπέρνχαρντ κ.ά.) θα παρακολου-

θήσουμε τη σταδιακή απεξάρτηση των ηρώων από

τους θεούς και τις μεγάλες αφηγήσεις και την επώ-

δυνη προσγείωσή τους στο σύγχρονο κόσμο. Εδώ

όπου οι αντιήρωες παλεύουν με τη ματαιότητα και την

απελπισία βρίσκοντας διαφυγή είτε στην ειρωνεία και

τον κυνισμό είτε στην τρέλα και την απόσυρση. Ορ-

φανοί πια από τιμωρούς και προστάτες, ψάχνουν με

αγωνία να χαθούν μέσα σ’ ένα μύθο που θα τους πει

ποιο είναι το επόμενο βήμα και η επόμενη φράση

τους.

Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Yπόγειο
Λίγα μόνο χρόνια πριν από τα μεγάλα του μυθιστορήματα,

ο Ντοστογιέφσκι δημοσιεύει ένα από τα πιο ρηξικέλευθα

και παράδοξα κείμενά του υπό τον τίτλο «Σημειώσεις από
το Υπόγειο». 

Ερμηνεύoυν: Άρης Σερβετάλης, Φλομαρία Παπαδάκη

Κυριακή 17/01, 17.00 | ΦΑΡΟΣ 

Mουσικές διαδρομές

Με μία νέα σειρά μουσικών συναντήσεων ξεκινά η νέα

χρονιά στο Κ.Π.Ί.Σ.Ν έχοντας ως αφετηρία την τζαζ.

Ο ντράμερ και συνθέτης Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης

υποδέχεται κάθε μήνα έναν διακεκριμένο καλεσμένο, με

τον οποίο συνομιλεί για τη πορεία του και τις μουσικές του

αναζητήσεις.

Στη συνέχεια τον προσκαλεί σε έναν μουσικό διάλογο, με

την συνοδεία ενός τζαζ τρίο και ενός κουαρτέτου εγχόρδων.

Στην πρώτη συνάντηση, προσκεκλημένος είναι ο τρομπε-

τίστας Ανδρέας Πολυζωγόπουλος. 
Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 21:00 | Live Streaming

Θοδωρής Βουτσικάκης

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης έρχεται στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ ερ-

μηνεύοντας τραγούδια από την προσωπική του διαδρομή

στο ελληνικό τραγούδι και στο μουσικό θέατρο, αλλά και

αγαπημένες μελωδίες από το παγκόσμιο μουσικό στερέ-

ωμα.

Μαζί του οι: Αντώνης Σουσάμογλου, βιολί

Γρηγόρης Σημαδόπουλος, πιάνο

Κυριακή 31/01, 21.00 - ΦΑΡΟΣ

Πρόσωπα του ήρωα: Αναγνώσεις 

Ο Δημήτρης Καταλειφός διαβάζει

τον Ουίλλιαμ Ουίλσον του 

Έντγκαρ Άλαν Πόε

Ο δεύτερος κύκλος των Αναγνώσεων, της διαδικτυακής

ηχητικής σειράς, είναι αφιερωμένος σε εμβληματικά κεί-

μενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας των τελευταίων δύο αι-

ώνων που αφηγούνται ιστορίες από τις ζωές «καθημερινών

ηρώων» από εποχές που έχουν παρέλθει. 

Έντγκαρ Άλαν Πόε, Ουίλιαμ Ουίλσον 
Εμπνευσμένο από λαϊκές ιστορίες για σωσίες αλλά και
άρθρα σε έντυπα εκείνης της εποχής, το συγκλονιστικό διή-
γημα του Έντγκαρ Άλλαν Πόε (1839) παρουσιάζει τον βίο
ενός αριστοκράτη, ο οποίος κρύβει την πραγματική του ταυ-
τότητα και παρουσιάζεται στον περίγυρό του με το όνομα
Ουίλλιαμ Ουίλσον. Η ζωή του, όμως, αλλάζει δραστικά, όταν
ξαφνικά γνωρίζει το alter ego του που έχει το ίδιο ονοματε-
πώνυμο, τον ακολουθεί παντού και τον συμβουλεύει διαρκώς
ψιθυρίζοντάς του νουθεσίες. Η σχέση τους είναι εξαρχής
συγκρουσιακή, και ο αληθινός Ουίλλιαμ θα θελήσει να απαλ-
λαγεί από τον σωσία του καλώντας τον σε μονομαχία. 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Ιώ Βουλγαράκη

Διαβάζει ο Δημήτρης Καταλειφός
Ηχοληψία - Μίξη - Mastering: Γιώργος Μαντάς

Τετάρτη 13/01, 19.00

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Tηλ. (+30) 216 8091000 - info@snfcc.org

Εναλλακτικη Σκηνη

Τεσσερις εποχες
Μουσικό θέατρο για παιδιά και νέους

Βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Αντόνιο Βιβάλντι

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Kυριακή 10 Ιανουαρίου, Ώρα έναρξης: 11.00 |   

Ένα διαχρονικό αριστούργημα που υμνεί τις εναλλαγές της

φύσης και την κυκλικότητα του χρόνου, οι Τέσσερις εποχές

του Αντόνιο Βιβάλντι έρχονται για δεύτερη χρονιά μέσα

από μια πρωτότυπη παράσταση με «πράσινο» χαρακτήρα

στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ. Μετά τη μεγάλη περσινή

επιτυχία, οι Τέσσερις εποχές, ένα από τα πιο δημοφιλή

έργα της μπαρόκ μουσικής, ξαναζωντανεύουν επί σκηνής. 

Θέματα όπως η μείωση της χρήσης πλαστικών, η σπατάλη

τροφίμων και η κυκλική οικονομία παρουσιάζονται στα παι-

διά με τρόπο παιγνιώδη και ψυχαγωγικό, αναπτύσσοντας

παράλληλα την οικολογική τους συνείδηση, αλλά και την

καλλιτεχνική τους παιδεία.

Η ιδέα της ανακύκλωσης βρίσκεται στον πυρήνα της δρα-

ματουργίας της παράστασης, η οποία απευθύνεται σε παι-

διά από 6 έως 96 ετών.

Στο έργο θα γνωρίσουμε τις τέσσερις εποχές: τον χειμώνα,
την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Οι εποχές απο-
λαμβάνουν τη ζωή που τους δόθηκε στο έπακρο, σε τέτοιο
βαθμό που σταδιακά αδιαφορούν για οτιδήποτε άλλο υπάρ-
χει γύρω τους. Ένα παιχνίδι ανταγωνισμού χτίζεται επί σκη-
νής. Ποιος θα αποδειχτεί καλύτερος και πιο ισχυρός
απέναντι στον άλλον;

Εκδηλώσεις στο Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μιούζικαλ
Into the woods

Σε μουσική και στίχους του Στήβεν Σόντχαϊμ και κείμενο

του Τζέιμς Λαπάιν

Πρώτη σκηνοθεσία στο Μπρόντγουεϊ από τον Τζέιμς Λαπάιν

Ενορχήστρωση από τον Τζόναθαν Τιούνικ

Ώρα έναρξης: 20.00 (Κυριακές στις 19.00 & 31/12 στις

18.30) |   

Hμέρες 09, 10, 12, 13 Ιαν 2021

Μετά τη μεγάλη επιτυχία και την ενθουσιώδη υποδοχή από

κοινό και κριτικούς, το αριστουργηματικό και πολυβραβευ-

μένο μιούζικαλ Into the Woods του κορυφαίου συνθέτη και

στιχουργού Στήβεν Σόντχαϊμ και του σπουδαίου συγγρα-

φέα Τζέιμς Λαπάιν επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή,

στην εγκεκριμένη εκδοχή για πιάνο και κρουστά. Πρόκειται

για ένα σκοτεινό παραμύθι ενηλικίωσης γεμάτο συναρπα-

στικές μελωδίες, συνεχείς ανατροπές, αφοπλιστικό χιού-

μορ και υποβλητική ατμόσφαιρα.
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Ανατρέχοντας στο χρόνο και στα έργα του Δήμου ΒΒΒ
Μια περίεργη αναταραχή στη Δημοτική Αρχή

Κλείνοντας το 2020 κάνουμε μία αναδρομή στα

έργα και ημέρες του Δήμου ΒΒΒ όσον αφορά τις

«επενδύσεις» που έγιναν ή γίνονται στο Δήμο

για να «αναβαθμίσουν» την περιοχή.

Ας δούμε τι γίνεται με τη Χερσόνησο του Αστέρα

που συνδέεται άρρηκτα με την πλατεία Βουλιαγ-

μένης και τη μαρίνα . 

Αναδύουμε τα στοιχεία από το αρχείο της εφη-

μερίδας μας (ΕΒΔΟΜΗ).

Η χερσόνησος του Καβουρίου, όπου βρίσκεται και το

συγκρότημα του Αστέρα, όπως γνωρίζουμε έχει που-

ληθεί σε διάφορα ξένα και ημεδαπά συμφέροντα.

Όταν συζητιόταν η αγοραπωλησία, ο δήμαρχος των

ΒΒΒ είχε οργανώσει Ενημερωτική παρουσίαση στο

Δημοτικό Συμβούλιο (Τετάρτη 3/2/2016 στο Δημαρ-

χείο, στη Βούλα). Tην ενημέρωση παρουσίασαν εκ-

πρόσωποι  του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

O Aπόλλων Ζωστήρ παραμένει εγκλωβισμένος

To πράσινο εξαφανίζεται

Η μελέτη, όπως την παρουσίασαν είχε τρεις άξονες:

1. Βασική αρχή το μνημείο. Ο ναός θα βγεί έξω από

την περίφραξη, δεν μεταβιβάζεται· θα είναι ελεύθε-

ρος και ανοιχτός!!

σ.σ. Μέχρι σήμερα, ο ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα
βρίσκεται αποκλεισμένος!

2. Η προστασία του πρασίνου, είναι 61 στρ. 

σ.σ. κόπηκαν αιωνόβια πεύκα και συνεχίζονται να
κόβονται. 

3. Προστασία χρήσης τουρισμού, αφού η περιοχή

είναι χαρακτηρισμένη “τουριστική ζώνη”

Το σύνολο της επιτρεπόμενης δόμησης είναι 56.500

τ.μ. εκ των οποίων τα 41.500 είναι τα ξενοδοχεία

(West, Αρίων, Μπαγκαλόους) και 15.000 τ.μ. θα γίνουν

αυτόνομες κατοικίες διόροφες (1000τ.μ. εκάστη). Η

συνολική κάλυψη των κατοικιών θα είναι το 10%.
https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/11996-neo-sxedio-gia-

thn-pvlhsh-thw-xersonhsou-toy-kaboyriou-asteraw.html

σ.σ. Τα οικόπεδα για κατοικίες που πουλήθηκαν κα-

ταλαμβάνουν άλλα τετραγωνικά απ’ αυτά που είχαν

ανακοινωθεί. Το πρώτο ακίνητο έχει κατοικήσιμο

χώρο - δόμηση 2.227,36 τ.μ. σε οικόπεδο 5.747,51

τ.μ., (ΕΒΔΟΜΗ 16.10.20) https://www.ebdomi.com/eidis-

eis-nea/15300-h-ypovathmisi-tou-perivallontos-ston-asteras-

vouliagmenis.html

Την ενημέρωση -τότε- είχε κλείσει ο δήμαρχος Γρ.

Κωνσταντέλλος, ο οποίος είχε τονίσει:  “η  παρούσα
μελέτη είναι ευθυγραμμισμένη με τη δική μου λογική
για τα περιβαλλοντικά. Καλύπτει τις βασικές αρχές
της αειφορίας. […] Θέλω να ξαναπώ ότι η συγκεκρι-
μένη πρόταση είναι συμβατή με τη φυσιογνωμία της
πόλης, είναι συμβατή με αυτό που θέλει η πόλη”.

https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/11996-neo-sxedio-gia-

thn-pvlhsh-thw-xersonhsou-toy-kaboyriou-asteraw.html

σ.σ. και προφανώς, είχε δίκηο, όταν έλεγε ότι «αυτό

θέλει η πόλη», γιατί ψηφίστηκε ιδιαίτερα από τη Βου-

λιαγμένη. Και μετά την “απομάκρυνση εκ του ταμείου

ουδέν λάθος αναγνωρίζεται”. Το λέμε αυτό γιατί σή-

μερα πλέον, που βλέπουν την εξέλιξη της πόλης, αφυ-

πνίζονται και καταγγέλουν την υποβάθμισή της, αλλά...

Η “Αστήρ Παλλάς ΑΞΕ” ανακατα-

σκευάζει την πλατεία Βουλιαγμένης

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία της κεντρικής πλα-

τείας Βουλιαγμένης, που έχει περιμαντρωθεί και δου-

λεύουν συνεργεία για την ανακατασκευή της. 

Ανατρέχοντας στην ΕΒΔΟΜΗ, 26.1.18 διαβάζουμε:

«Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψε ο Δήμαρχος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλ-

λος, εκπροσωπώντας το Δήμο, με τον Στυλιανό Κου-

τσιβίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «Αστήρ

Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ».

Το θέμα είχε συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου του Δήμου 3Β, τη Δευτέρα 15/1/18.

Mέσω του συμφώνου η εταιρεία δεσμεύεται να υλο-

ποιήσει εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή του,

τεχνικό έργο ή έργα ή προμήθεια τελικού ύψους

650.000,00 €. Το έργο θα το υποδείξει ο Δήμος και θα

έχει στόχο την αναβάθμιση της περιοχής.
https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/13699-dimos-3b-

shmantiko-ergo-mas-dinei-o-asteras.html

Διγλωσσία για το κόστος 
Στη συγκέντρωση της 7 Νοεμβρίου 2017, στο «Aqua

Marina» ο δήμαρχος προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις

στους κατοίκους που αντιδρούσαν στο σχέδιο και γι’

αυτό οργάνωσαν και την εκδήλωση: 

…«το κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι
περίπου 1.100.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα προέλ-
θουν από έργα που θα επενδύσει στην περιοχή ο
Αστέρας της Βουλιαγμένης. Δεν θα χρειαστούν δη-
μοπρατικές διαδικασίες, γιατί το έργο θα αναλάβει και
θα πληρώσει ο Αστέρας», είπε ο δήμαρχος.
https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/15344-ksekinaei-i-

anaplasi-tis-plateias-nymfwn-sth-vouliagmeni.html

Στη δημοτική συνεδρίαση 7/5/18 διαβάζουμε από την

εισήγηση του δημάρχου: Το κόστος της συγκεκριμέ-

νης παρέμβασης είναι περίπου 1.100.000 ευρώ. Τα

χρήματα αυτά θα προέλθουν από έργα που θα επεν-

δύσει στην περιοχή ο Αστέρας της Βουλιαγμένης.

Δεν θα χρειαστούν δημοπρατικές διαδικασίες, γιατί

το έργο θα αναλάβει και θα πληρώσει ο Αστέρας. Θα

κατασκευαστεί ως ιδιωτικό έργο και αν ολοκληρω-

θούν οι διαδικασίες θα ξεκινήσει το έργο μέσα στο

Νοέμβριο μήνα.

«Δεν νομίζω ότι σήμερα περιποιεί τιμή η εικόνα μιας
γηραιάς πλατείας, που ό,τι και να τις κάνεις δεν θα

μπορέσεις να την κάνεις νέα...», κατέληξε ο δήμαρ-

χος. (ΕΒΔΟΜΗ 13.5.18)
https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/13876-nea-meleth-

anaplasis-sthn-plateia-nymfvn-boyliagmeniw.html

Από τα παραπάνω δεν αντιλαμβάνεται κανείς ποιο τε-

λικά είναι το αντίτιμο που θα πληρώσουν οι αγορα-

στές του Αστέρα για την πλατεία; 650.000 ή

1.100.100 ευρώ; Επίσης η δέσμευση ήταν ότι το έργο

θα το κάνει ο Αστέρας, ιδιωτικά, χωρις δημοπρασία.

Γιατί άλλαξε η ταμπέλα;

Η ταμπέλα που έχουν αναρτήσει στην περίφραξη

γράφει 1.100.000 ευρώ. Eχει αναλάβει το έργο η εται-

ρεία “ario” με κατασκευαστή τον Δημήτριο Α. Πρω-

τονοτάριο,  ο οποίος αναλαμβάνει και τα έργα του

Δήμου, σχεδόν στο σύνολό τους, και ήταν υποψήφιος

στο συνδυασμό του δημάρχου το 2014.

Την πρώτη εργάσιμη ημέρα του νέου έτους 4.01.21,

-περιέργως- επικάλυψαν την ταμπέλα, αφαιρώντας

μόνο το όνομα του κατασκευαστή Δ. Πρωτονοτά-

ριου, αλλά η εταιρεία παραμένει η ίδια!

Εύλογα τα ερωτηματικά των κατοίκων. Γιατί αφαίρε-

σαν το όνομα του κατασκευαστή, άρον - άρον; Ποιό

τελικά είναι το κόστος Γιατί δεν πέρασε η δωρεά στο

Δήμο, από τον Αστέρα, για διαφανείς λόγους;

Οσο για την επέκταση της μαρίνας στη Βουλιαγμένη

φέρνει πολλά δεινά στην πόλη, έτσι που ο κόλπος

της θα γίνει λιμάνι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτή

είναι η “ανάπτυξη” για τη σημερινή δημοτική.

Αννα Μπουζιάνη
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Στάσιμο το ρέμα του Κόρμπι

Το ρέμα του Κόρμπι αφού ξεκοίλιασαν όλη την παρα-

λία της Βάρκιζας, τη γέμισαν μπάζα και φερτά υλικά,

καρκινοβατεί. Να θυμίσουμε ότι εγκαινιάστηκε μετά

βαϊων και κλάδων από την τέως περιφερειάρχη Ρένα

Δούρου μετά του δημάρχου ΒΒΒ Γρ. Κωνσταντέλλου.

Έχουν περάσει περίπου έξη χρόνια, η συμβατική προ-

θεσμία του έργου έληξε και δεν υπάρχει κανένα φως

στο ...τούνελ.

Xαβούζα η ανατολική παραλία

της Βάρκιζας

Εξαιτίας των έργων του ρέματος, που έκαναν το ερ-

γοτάξιο μέσα στην ακτή, η παραλία της Βάρκιζας έχει

καταντήσει χαβούζα. Πέρα από τα μόνιμα στάσιμα λα-

σπόνερα, κάθε φορά που βρέχει ξεχύνεται χείμαρρος

που κατεβάζει ογκώδη υλικά και ό,τι άλλο μπορεί κα-

νείς να φανταστεί.

Γκρέμισαν κτήριο 

στη Β’ πλαζ Βούλας

Οπως μάθαμε, παραμονές Χριστουγέννων, ο Δήμος

ΒΒΒ σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,

γκρέμισε κτήριο αρκετών τ. μέτρων μέσα στη Β΄πλαζ

της Βούλας, κρίνοντάς το επικίνδυνο.

Οπως γνωρίζουμε η Β’ πλαζ Βούλας έχει δοθεί με

σύμβαση στην εταιρεία «Athens Beach Club Ανώνυμη

Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων» (4.2019) για την

ανάπλαση και  λειτουργία της. 

Στη σύμβαση αναφέρεται ότι διατηρούνται τα υφιστά-

μενα κτήρια και στην Α ζώνη και στη Β.

Το συγκεκριμένο κτίριο δεν ανήκει στα διατηρητέα;

Γιατί λοιπόν μπήκε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά

από επίκληση του Δήμου, να γκρέμισει; 

Η απάντηση ότι ήταν επικίνδυνο δεν πείθει, διότι δεν

έγινε ξαφνικά επικίνδυνο. Όταν μάλιστα χρειάστηκαν

μόνο 15 ημέρες για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες

σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη, παραμονές

Χριστουγέννων (20.12.20), ενώ η κοινή πρακτική παίρ-

νει χρόνια. Και αν έπρεπε να γκρεμιστεί, δεν είναι

στις υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας που έχει

αναλάβει την ανάπλαση;

Γιατί γκρεμίστηκε  με χρήματα του δημοσίου, δηλαδή

των πολιτών. 

Ειρήσθω εν παρόδω, η “ανάπλαση” της Β πλαζ έπρεπε

να έχει ολοκληρωθεί τέλος του 2020 και ακόμα δεν

έχει αρχίσει!!!

Στην “ανάπλαση” και 

τα 124 στρέμματα;
Μονοπάτια, δρομάκια, φωτάκια μαθαίνουμε ότι θα

βάλει ο δήμαρχος στα 124 στρέμματα που βρίσκονται

στο Πανόραμα Βούλας. Ενας φυσικός πνεύμονας

πρασίνου!!! Στο πλαίσιο της “ανάπτυξης” κι αυτό;

Είδομεν!

H μεγαλύτερη ήττα

του Δήμου  ΒΒΒ

η μεγαλύτερη απώλεια 

για τη Βούλα

Χάθηκε για το Δήμο ΒΒΒ το καλύτερο παραλιακό μέ-

τωπο του Δήμου, στην παραλία της Βούλας. Μια

υπόθεση που σέρνεται χρόνια στα δικαστήρια (από το

2001) από τη “Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης

Κτήματος Βούλας” (ΜΕΕΚΒ). Το είχε αναδείξει ο πρώ-

τος δήμαρχος των ΒΒΒ, Γρηγόρης Κασιδόκωστας,

γιατί ο δήμαρχος Βούλας Γ Μάντεσης το είχε απο-

κρύψει και από το δημοτικό συμβούλιο και από το λαό. 

Η έκταση αυτή, περίπου 10 στρέμματα, που βρίσκεται

και το καφέ Νότος, όλοι οι παλιοί κάτοικοι γνωρίζαμε

ότι ανήκει στο δημόσιο. Την είχε παραχωρήσει ο ΕΟΤ

στο Δήμο από το 1993, επί δημαρχείας Αποστολάτου

και τα μισθώματα του “Νότος” τα έπαιρνε ο Δήμος.

Για τραγικά λάθη, παραλείψεις, “παιχνίδια” που παί-

χτηκαν μπορεί ο αναγνώστης να μελετήσει στο:
https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/9310-2014-07-11-13-

15-55.html

...”Είναι σε καλή έκβαση”

Στη δημοτική συνεδρίαση (2.10.17) ο δήμαρχος ενη-

μέρωσε το σώμα, ότι η νέα απόφαση που βγήκε στη

δικαστική διαμάχη της ΜΕΕΚΒ έναντι του Δήμου,

είναι υπέρ του Δήμου, αφού το δικαστήριο δίνει την

κυριότητα του χώρου στην ΕΤΑΔ.

«Δίνει επίσης τη δυνατότητα στην ΕΤΑΔ και επικου-
ρικά σε εμάς, να διεκδικήσουμε ό,τι πλήρωνε ο μισθω-
τής στο επίδικο διάστημα» σημείωσε ο δήμαρχος.

Ακόμη ανακοίνωσε, ο δήμαρχος, απόφαση του Πολυ-

μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (3170/2017) που από

τα 12 εκατομμύρια που διεκδικούσε η ΜΕΕΚΒ, επιδι-

κάστηκαν μόνο 240.000 €
https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/13493-anatroph-yper-

tou-dhmou-h-dikastikh-dieneksi-3b-kai-meekb.html

Χάθηκε “λόγω ιδιοχρησίας”

“Χάθηκε” -απάντησε ο δήμαρχος ΒΒΒ- σε ερώτηση

συμβούλου προ ημερησίας, το παραλιακό μέτωπο

που βρίσκεται και το καφέ Νότος, “λόγω ιδιοχρη-

σίας”(;) υπέρ της εταιρείας ΜΕΕΚΒ. Η Αντιπολίτευση

δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το θέμα(!)

Το θέμα δεν το έφερε στο δημοτικό συμβούλιο ο

δήμος, αν και όφειλε να ενημερωθεί το σώμα και ο κό-

σμος της Βούλας, που το κομμάτι αυτό το επισκέπτε-

ται καθημερινά και είναι ο σημαντικότερος πνεύμονας

της πόλης. Η ΜΕΕΚΒ ωστόσο, με απόφαση του Εφε-

τείου (υπ. αρ. 4099/2020) ζητάει και το χρηματικό

ποσό 2.033,360 ευρώ.

Και είναι ευχαριστημένος ο δήμαρχος γιατί η ΜΕΕΚΒ

ζητούσε 12 εκατομ. ευρώ σαν “αποζημίωση χρήσης

της έκτασης”, τα οποία το δικαστήριο μείωσε στα

2.033,360 ευρώ!!!

https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/14129-se-kalo-dromo-

h-ypo8esh-ths-meekb.html.

Τι άλλαξε και χάσαμε τελικά την έκταση;

Τι άλλαξε και τα 240.000 έγιναν 2.033,360 εκα-

τομμύρια; Είναι ερωτήματα που καίνε και πρέπει

η Δημοτική Αρχή να ενημερώσει το λαό της

Βούλας.

Η ακριβοπληρωμένη ρύπανση!

Όλη η Ελλάδα (σχεδόν), αλλά και ευρωπαϊκές χώρες,

θεώρησαν σκόπιμο να διασκεδάσουν τους λαούς την

παραμονή της Πρωτοχρονιάς με έναν αμέτρητο

αριθμό πυροτεχνημάτων που έσκαγαν στον ουρανό

με διάφορα σχέδια και σχήματα.

Ο θόρυβος εκκωφαντικός, (πολεμικός ηχητικά). Η ρύ-

πανση τεράστια, η απόλαυση του θεάματος στιγμιαία.

Το κόστος ιδιαίτερα υψηλό.

Παράδειγμα στο Δήμο ΒΒΒ τα πυροτεχνήματα στοί-

χισαν 24.655,29 ευρώ!!!

Για τους αμφισβητίες, παραθέτουμε, φωτογραφικά,

το χρηματικό ένταλμα πληρωμής!                    Α.Μπ.
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Ένα απ’ τα σημαντικότερα διασωθέντα εικονογραφη-

μένα χειρόγραφα  που αναφέρονται  στο  Βυζάντιο

είναι «η Σύνοψις  Ιστοριών», του Ιωάννου Σκυλίτζη

που φυλάσσεται  στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Μαδρί-

της με τρέχον το όνομα «Σκυλίτζης της Μαδρίτης». 

Η «Σύνοψις Ιστοριών» γνωστή και ως «Χρονικό του  Ιωάν-

νου  Σκυλίτζη» είναι  γραμμένη με το χέρι επάνω σε λυτά

φύλλα περγαμηνής  και μάλιστα σε ελληνική γλώσσα. 

Χρονικά   η γραφή  του ανάγεται κάπου   μετά το 1070 και

καλύπτει μια περίοδο από το  811 μέχρι και το 1057  με

βίους  πολέμους βυζαντινών ηγεμόνων και με κοσμικά

κύρια και δευτερεύοντα γεγονότα, αλλά περιγράφει  και

με θλίψη, θρησκευτικές έριδες με προεξάρχουσες τις

απληστίες και τους ακραίους φανατισμούς  και όλα αυτά

χρονολογημένα κατά  “βασιλείες αυτοκρατόρων”.  

Ο συγγραφέας  Σκυλίτζης, ελάχιστα  άλλοτε γνωστός,

φαίνεται να ζεί  στα τέλη  του 11ου αιώνα, και να κατακτά

σαν άνθρωπος της  βυζαντινής Αυλής υπέρτατα αξιώματα,

όπως  το κορυφαίο του “κουροπαλάτη” αλλά  και του με-

γάλου ‘’δρουγγάριου της βίγλας”, που ισοδυναμεί με πρό-

εδρο του αυτοκρατορικού δικαστηρίου.

Το  πότε πέθανε δεν είναι γνωστό, αλλά και γι’ αυτό πιθα-

νολογείται το 1143.  

Ο συγγραφέας  του “Χρονικού” πολλές φορές δείχνεται

να γίνεται δέσμιος των διαφόρων πηγών που καταφεύγει

καθώς αρέσκεται να  αναπαράγει μαζεμένες από όπου

μπόρεσε ανεξακρίβωτες σε λεπτομέρειες πληροφορίες,

με αποτέλεσμα το “άλεσμα’’ αυτών  να  φέρνει  ενίοτε αλ-

ληλοσυγκρουόμενα συμπεράσματα.  Βασανισμοί αιχμαλώ-

των από τον εκάστοτε νικητή, τυφλώσεις και δολοφονίες

αυτοκρατόρων και διαδόχων του θρόνου, παρεκτροπές

και  θρησκευτικού μονοπωλίου απληστίας κληρικών, αφει-

δώς  εκτίθενται,  και καταφέρνουν να αποσπούν  το ενδια-

φέρον του αναγνώστη καθώς τις βλέπει και μάλιστα

εικονογραφημένες, όπως θα αναλύσομε πιο κάτω.  

Το «Χρονικό από τον Σκυλίτζη» σύμφωνα με αφιερωματική

επιγραφή  στο φύλλο περγαμηνής με αριθμό “9r” βεβαι-

ώνεται ότι  αρχικά ανήκε στη  βιβλιοθήκη  της Μονής του

Σωτήρος, στη Μεσήνη της Σικελίας,  σε συνέχεια  δε και

όταν αργότερα  το μοναστήρι  λαφυραγωγήθηκε από  Νορ-

μανδούς, Βίκινγκς, αυτό “υφαρπάχτηκε” για να φτάσει τε-

λικά,  μετά από μια περιπετειώδη  ταλαιπωρία,  στη

Μαδρίτη στα χέρια των Ισπανών.  

Το  χειρόγραφο  με  τη μελέτη των φύλλων περγαμηνής

τον 15ο αιώνα από  τον συντηρητή Antonio di Messina  μα-

θαίνομε  ότι ήδη από τον 13ο  αιώνα και όταν αυτό ακόμα

ήταν στη Μονή, είχε  υποστεί κάποια διαδικασία συντήρη-

σης.  Ακόμη ότι η ηλικία  συγγραφής του εικάζεται πως

ήταν πιο παλιά   από τον 12ο - 13ο  αιώνα, και ότι είχε αξιο-

λογηθεί από τους Ισπανούς  σαν σπάνιο και μοναδικό εύ-

ρημα. Εξ ού και κωδικοποιήθηκε, καταχωρήθηκε   και

φυλάχθηκε σαν  ιστορικό κειμήλιο με την επωνυμία, «χει-

ρόγραφο του Σκυλίτζη της Μαδρίτης».

Εδώ νομίζω πως θα πρέπει  να υπενθυμίσομε  ότι το  μο-

ναστήρι  αυτό της ‘’Μονής του Σωτήρος” του Φάρου της

Μεσσήνης  στη Βόρεια Σικελία,    αποτελούσε εκείνα τα

χρόνια  ονομαστό πνευματικό προπύργιο  της Ορθοδοξίας

σε ολόκληρη τη Νότιο Ιταλία. Είχε δε στην δικαιοδοσία του

μεγάλη και πλήρως  οργανωμένη βιβλιοθήκη για φύλαξη,

αρχειοθέτηση, βιβλιοκρισία και συντήρηση παλαιών χειρο-

γράφων.  Πράγματα που γεννούν ίσως  και  πολλά  ερω-

τηματικά για το θρησκευτικό υπόβαθρο όλης αυτής ή

μάλλον “και”  αυτής της λεηλασίας. 

Το κείμενο των περγαμηνών, όπου και  η ιστόρηση της

ζωής των βυζαντινών αυτοκρατόρων,  διανθίζεται  με  καλ-

λιτεχνικά εικονίδια σε  παράταξη  διαδοχικής αφήγησης

που οπτικά  ζωντανεύουν την ανάγνωση. Αυτά τα εικονί-

δια, άλλα τετράγωνα με πλαίσιο και με εντός τους  σκηνή

ενός και μόνο συμβάντος και άλλα  ορθογώνια με  μακρό-

στενο πλαίσιο και  με πολλές εντός τους συνέχειες στην

οπτική αφήγηση  του ίδιου γεγονότος. ¨Όλα τα εικονίδια

τοποθετημένα  σε στρατιωτική σειρά παράταξης, έχουν

επεξηγηματική λεζάντα από κάτω  και  παρεμβάλλονται

εντός κειμένου για να δώσουν μια ανάσα   στη  μονότονη

ροή του.  

Φιλότεχνα    σε  μοτίβο και μανιέρα φλωρεντιανής διδα-

χής,  έχουν άνιση  επιλογή στην μητρότητα  μιας   τεχνο-

τροπίας   που δεν δείχνει πάντοτε τον ίδιο καλλιτέχνη. 

Ετσι  η προσεκτικότερη  ανάλυση  μπορεί και αναδεικνύει

σε μερικά εικονίδια  μικρές  ιδιαιτερότητες όπως,  άλλα

πρόσωπα να είναι τοποθετημένα  σε κατά μέτωπο προ-

βολή (en face) που ανάγει  σε βυζαντινές  σχολές, ενώ

άλλα σε τοποθέτηση πλαγία (profil) η απεικόνιση να γίνεται

ως εν τη Δύσει. 

Αλλά και η σειρά της ιστόρησης  στα εικονίδια να επιβάλ-

λει την ανάγνωση από δεξιά προς αριστερά, που θυμίζει

τακτική  στην αραβική  γραφή και προσήλωση του καλλι-

τέχνη.   

Και τελικά σε συμπέρασμα σε όλα αυτά, έρχεται η καλλι-

τεχνική  ζωή της Σικελίας να κυριαρχεί σαν ομφάλιος

λώρος  όπου  δια αυτού Βυζαντινοί, Δυτικοί και Αραβες

διασταυρώνουν τις πινελιές τους. 

Τώρα  και για να προχωρήσομε και στις λεζάντες παρατη-

ρούμε ότι αυτές  δείχνουν ταύτιση με τις όποιες πληρο-

φοριακές πηγές του κειμένου  ή και απλά τις επιλογές των

γεγονότων που ο συγγραφέας από αυτές εντυπωσιάστηκε

και  ενίοτε  σκόπιμα θέλησε να  μας επιβάλλει.

Ενδεικτικά παραθέτω μερικές από αυτές. 

Στη λεζάντα: «Η θριαμβευτική είσοδος του νικητή των
Αράβων  Νικηφόρου Φωκά (963-969) στην Κωνσταντινού-
πολη»,  όταν μετά το θάνατο του Ρωμανού  Β΄, ο στρατός

στην Καισάρεια της Καππαδοκίας  τον ανακήρυξε αυτο-

κράτορα. 

Αλλά τότε μερικοί αντιφρονούντες ή και επίδοξοι του θρό-

νου διάδοχοι  εξεγέρθηκαν. Και  τότε ο Φωκάς άρχισε τις

διώξεις. 

Στη λεζάντα λοιπόν:  «Ο κουβικουλάριος  Βρίγγας με την
άνοδο του  Νικηφόρου Φωκά στο θρόνο διωκόμενος ανα-
ζητεί άσυλο.» 
Σε άλλη  πάλι και με σχετικό θέμα: «Καταστρέφονται σπί-
τια αντιφρονούντων πολιτών» με σφυριά αξίνες και σκά-

λες αναρριχητικές, εγκάθετοι  μπράβοι επί το έργον.  

Με διαφορετικό θέμα σε άλλο εικονίδιο  διαβάζομε ότι «ο
αυτοκράτορας Λέων ο σοφός  (886 -912) ανακαλύπτει
μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας (!!)   ένα υβριστικό εναν-
τίον του γράμμα που είχε γράψει ο πατρίκιος Σαμωνάς». 
Σε άλλη μικροεικόνα:  «Η δολοφονία του αυτοκράτορα

Ρωμανού  Δ΄ στο λουτρό του».
Μετά τη μάχη του Μάντζικερτ  (1071)  με τη ήττα των Βυ-

ζαντινών ακολούθησε  στο Βυζάντιο εμφύλιος πόλεμος,

και  ο ηττημένος αυτοκράτορας Ρωμανός Δ΄ (1068- 1071)

αποκηρύχτηκε  για την  εξευτελιστική  συνθήκη που είχε

υπογράψει, συνελήφθη και τυφλώθηκε.  

Η τύφλωση ήταν συνηθισμένη πράξη τιμωρίας αλλά και

ενίοτε σκόπιμη εγκληματική κίνηση από τον σφετεριστή

της διαδοχής του  θρόνου, δεδομένου ότι  ο ‘’τυφλός’’ σύμ-

φωνα με τον βυζαντινό  νόμο απεκλείετο  από το να ανα-

κηρυχθεί  βασιλιάς. 

Σε παρακάτω  απεικόνιση η λεζάντα ερμηνεύει  «την επι-
βολή της τύφλωσης επί Βασιλείου Α΄ (867-886)».
Και σε άλλη σελίδα στη λεζάντα: «μαθητές και φιλόσοφοι
που διδάσκουν» κατά την εποχή του Κωνσταντίνου του

Πορφυρογέννητου (913 -959 ).

Η μικρογραφία δείχνει την πρόοδο  των γραμμάτων που

είχε ιδιαίτερη ανάπτυξη κατά την εποχή  της βασιλείας του

εν λόγω Πορφυρογέννητου. Στη λεζάντα με αναφορά στο

έτος 1037:  η «λιτανεία για να σταματήσει η ανομβρία»
κατά την οποία  οι αδελφοί του αυτοκράτορα Μχαήλ Γ΄

κρατούν εν πομπή λείψανα ιερά.

Το καθεστώς του Βυζαντίου αναμφισβήτητα υπήρξε  θεο-

κρατικό. Οι πολίτες του πίστευαν ότι ο Θεός κατευθύνει,

και τα πάντα καλά και κακά έρχονταν  με απόφαση  του

Θεού, αλλά ήταν και μοιρολάτρες.

Στο εικονίδιο «κατά την εκσκαφή για τα θεμέλια θερινού
παλατιού  του Ρωμανού Α΄ ( 920-944) βρέθηκε  μια μαρ-
μάρινη κεφαλή βοδιού». Σε αυτή αργότερα αποδόθηκε η

θανατηφόρος επιδημία που ακολούθησε για πολλά χρόνια

στα βοοειδή.  

Αναφέρθηκε ότι το καθεστώς ήταν θεοκρατικό. Σ’ αυτό

όμως θρησκευτικές έριδες  με αιτία το δόγμα και την πίστη

γέννησαν  φιλοδοξίες και συμφέροντα με κληρικούς και

“ψευτοκληρικούς” να προβαίνουν σε ακραίες πράξεις που

μόλυναν το γενικό κλίμα.

Στην πιο κάτω λεζάντα διαβάζομε: «Το γύναιον το κατά
πατριάρχου Μεθοδίου τα πονηρά εξειπών εταζόμενον
(εξεταζομενον)». 
Το εικονίδιο δείχνει μια γυναίκα και τέσσερεις άνδρες με

σπαθιά να τη βασανίζουν να ομολογήσει. Να ομολογήσει

τι;

Από το κείμενο μαθαίνομε  ότι αυτή ήταν αμφιβόλου ηθι-

κής και “βαλτή” από τον διεκδικητή του θρόνου του Πα-

τριαρχείου “εικονομάχο”  Ιωάννη Γραμματικό να

συκοφαντήσει  τον “εικονολάτρη”, σεμνό και   ήδη Πα-

τριάρχη Μεθόδιο για σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση,

πράξη  και όχι μόνο. Ο Βασίλιεφ  στην ‘’Ιστορία’’ του συγ-

κεκαλυμένα  θίγει το συμβάν αποκρύπτοντας τις  δευτε-

ρεύουσες λεπτομέρειες. Ο Σκυλίτζης δεν ξέρω για ποιούς

λόγους ξεσπαθώνει σε αυτές.

Μας λέγει μάλιστα ότι ο Μεθόδιος οδηγήθηκε σε δίκη. Το

‘’γύναιο’’ προσεκλήθη και ψευδομαρτύρησε, αλλά γρήγορα

κάτω από πιεστική ανάκριση αποκαλύφτηκε  η συκοφαν-

τία. Ο Μεθόδιος  όμως σε μια κρίσιμη καμπή της δίκης για

να αποδείξει  το αβάσιμο των κατηγοριών, «εξανέστη και
‘’επ” όψει των πάντων των θεωμένων, απογυμνοί τα αιδοία,
ο πάσης αιδούς και τιμής όντως άξιος και εφάνη  τοις πάσι
ταύτα μαραμένα από τίνος νόσου και τοις φυσικής ενέρ-
γειας παντάπασι άμοιρα». Και  αθωώθηκε. 

Και άλλες λεπτομέρειες υπάρχουν στο κείμενο αλλά δεν

πρέπει να προχωρήσω σε αυτές.

Είναι όμως δυνατόν να συνέβαιναν τέτοια πράγματα.  Να

υπάρχει τόσο μίσος και μάλιστα “χριστιανικό”; Δεν ξέρω.

Αλλά όταν το μυαλό θολώνεται από τον φανατισμό, θα

μου πείτε πως τα πάντα  μπορούν να ειπωθούν και να γί-

νουν. 

Αυτά για σήμερα και καλή χρονιά με υγεία.

Βοηθήματα   
1) T. Magdalino  (καθηγ Βυζ Ιστ. Παν   S Andrews): ’’Το Βυζάντιο
στα χρόνια του Σκυλίτζη”.
2) Α. Μαρκόπουλου (καθ Βυζ Φιλ Παν Αθ.): ‘’Ο χρονογράφος Ιωάν-
νης Σκυλίτζης’’.
3) Αγ. Τσέλικα  (Φιλολ Παλαιογράφου ΜΙΕΤ): ‘’Σύνοψις Ιστοριών, ο
Κώδικας της Μαδρίτης’’.  
4) Β. Τσαμακδά (Ιστορικ. Βυζ .Τέχνης, Παν Χαϊδελβέργης): “Οι μι-
κρογραφίες του Σκυλίτζη της Μαδρίτης’’   
5) Ταξ. Κόλια (καθ.  Παν. Αθην. ): ‘’Πηγή μελέτης του βυζαντινού
πολιτισμού’’ 

γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

Το χρονικό του 
Ιωάννου Σκυλίτζη
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Για την “καρέκλα”

Γης μαδιάμ έγινε προχθες (7.1.21)το Καπιτώλιο της

Αμερικής, όταν εισέβαλαν “μπαχαλάκηδες” τραμπι-

στές δημιουργώντας επεισόδια, εν όψει της ανάλη-

ψης των καθηκόντων του νικητή των εκλογών

Μπάιντεν.

Δεν μπορεί να το “καταπιεί” ο Τραμπ, ότι έχασε την

καρέκλα! Ότι έχασε την ηγεμονία, την αρχηγία του

πλανήτη γη! Δεν είναι και λίγο! Απο ηγεμόνας να βρε-

θεί κατηγορούμενος; 

Ολοι κάνουν δηλώσεις για την δημοκρατία των ΗΠΑ,

όλοι σκίζουν τα ιμάτιά τους για τη δημοκρατία που κυ-

ριαρχεί στις περισσότερες χώρες και για “το επί αι-
ώνων παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας και
δημοκρατίας, το Κογκρέσο”. 
Ελάτε τώρα, ας αφήσουμε τα κροκοδείλια δάκρυα

των ηγετών του πλανήτη. Δημοκρατία πλέον δεν

υπάρχει. Μόνο κατ’ επίφαση δημοκρατία· στην πραγ-

ματικότητα λειτουργεί ένα σύστημα καθυπόταξης σε

όλα τα επίπεδα: “ή με μένα ή με το λιοντάρι”. Από την

κορυφή έως τη βάση της πολιτικής ζωής, οι διάφοροι

“δημοκράτες” αιρετοί, λειτουργούν με στυγνά -πολ-

λές φορές- μέτρα απέναντι στους λαούς τρομοκρα-

τώντας και στερώντας τα βασικά στοιχεία που

χρειάζεται ο άνθρωπος για να επιβιώσει.

Μόλις πρόσφατα η Βουλή των Ελλήνων αφαίρεσε

την ασυλία βουλευτίνας, γιατί τόλμησε να πεί από το

βήμα της Βουλής, αλήθειες που έχουν πει κι άλλοι και

που έχουν ακουστεί πολλές φορές, ακόμη έχουν πα-

χτεί και σε βίντεο. Ότι ανάμεσα στα σώματα ασφα-

λείας (ΕΛ.ΑΣ.) κυκλοφορούν “όργανα με κουκούλες”.

Ελάτε καλέ τώρα! Και εθίγησαν συνδικαλιστές αξιω-

ματικοί της ΕΛ.ΑΣ. της Κεντρικής Μακεδονίας!

Για να μην πάμε στον Τζούλιαν Ασσάνζ (Julian As-

sange), ιδρυτή του ιστότοπου WikiLeaks, που διώκεται

και βρίσκεται έγκλειστος, γιατί τόλμησε να δημοσι-

εύσει  (ως εκδότης) διαβαθμισμένα εγγράφα που

είχαν διαρρεύσει και τον “βάφτισε”, η δημοκρατική

Αμερική “κατάσκοπο”, ζητώντας από το Ηνωμένο Βα-

σίλειο που κρατείται, να της τον παραδώσουν!

Δημοκρατία με μπούργκα και μάσκες (όχι του κορο-

νοϊού) ζούμε και τη συναντάμε καθημερινά.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο άνθρωπος είναι από την φύση του κοινωνικό oν και η

κοινωνικότητά του αποτελεί ψυχικό δεσμό και ουσιαστική

επικοινωνία!

Από την εποχή που ζούσε στα σπήλαια, είχε οργανώσει

κοινωνική ζωή, γιατί μέσα σ’ αυτή ένιωθε ασφάλεια, προ-

στασία, αλληλοβοήθεια και σιγουριά, ενώ συγχρόνως

ανέπτυσσε τις δραστηριότητές του, παρουσιάζοντας και-

νούργιες δημιουργίες, οι οποίες τον οδήγησαν σταδιακά

και με πολλές επίπονες προσπάθειες, μέσα σε εκατοντά-

δες χιλιάδες χρόνια, σε αναπτυσσόμενα πολιτιστικά επί-

πεδα.

Ο άνθρωπος επινόησε σύμβολα επικοινωνίας, συγκρό-

τησε ομάδες για τη δημιουργία κοινωνιών και με την

ίδρυση των πόλεων και κρατών, απέδειξε την αδυναμία

του να ζει μόνος.

Στη σύγχρονη εποχή με την ύπαρξη των μεγαλουπόλεων,

θα έπρεπε να έχει εκλείψει από τους ανθρώπους το φαι-

νόμενο της μοναξιάς, αφού ένας τεράστιος πληθυσμός

ανθρώπων κατοικούν πολύ κοντά, συνεργάζονται και

έχουν καθημερινή επαφή.

Στην προκειμένη περίπτωση όμως ένα από τα σοβαρότερα

προβλήματα, που έχει άμεση επίδραση στον ανθρώπινο

ψυχισμό, είναι η μοναξιά που γεννιέται, αναπτύσσεται και

προσπαθεί να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότε-

ρους ανθρώπους στην τεράστια και ασφυκτική αγκαλιά της!   

Τα μεγάλα οικοδομήματα των πόλεων, αποτελούν  τόπους

εργασίας ή κατοίκηση και παρέχουν πολλές  τεχνολογι-

κές διευκολύνσεις, αλλά ταυτόχρονα εξαφανίζουν τα αι-

σθήματα συντροφικότητας, φιλίας, αλληλεγγύης και

αδελφικότητας και αναπτύσσουν ένα μεγάλο κενό στις

ψυχές των ανθρώπων, όπου εγκαθίσταται η μοναξιά!

Ο τρόπος ζωής στις μεγαλουπόλεις, έχει αποτελέσει κυ-

ριολεκτικά, μια μάστιγα για τους ανθρώπους των σύγχρο-

νων πολιτισμένων κοινωνιών, αφού παρά τα μέσα

επικοινωνίας, δεν  αναπτύσσουν ψυχικό δεσμό μεταξύ

τους και στερούνται την πραγματική επικοινωνία, με απο-

τέλεσμα να νιώθουν ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα

στον ίδιο τους τον εαυτό!

Η μοναξιά επιδρά στην ψυχική υγεία του ανθρώπου και

γεννά πολλά προβλήματα στην προσωπικότητα και στην

συμπεριφορά του, με δυσμενείς επιπτώσεις, τόσο στον

ίδιο, όσο και στις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του!

Τα αίτια του προβλήματος εντοπίζονται στις αξίες τού

σύγχρονου ανθρώπου, στις συνήθειές του, στον τρόπο

εργασίας και ψυχαγωγίας του, στο περιβάλλον μέσα στο

οποίο ζει και στις επικρατούσες αντιλήψεις, μια από τις

οποίες είναι η απόκτηση περισσότερου χρήματος, από

αυτό που είναι απαραίτητο για τη ζωή του.

Το χρήμα πράγματι του εξασφαλίζει μια καλύτερη θέση

στην καταναλωτική κοινωνία που ζει και αποτελεί τον

μέσο για να γίνεται περισσότερο καταναλωτικός στα συ-

νεχώς αυξανόμενα υλικά αγαθά, που κατακλύζουν την

αγορά, τα οποία αντί να κάνουν ευκολότερη τη ζωή του,

τον καταδικάζουν σε έναν κυκεώνα αγαθών ανίκανων να

του προσφέρουν την ευτυχία των ονείρων του!!

Τα αποτελέσματα  παρατηρούνται σε μια συνεχιζόμενη

αιχμαλωσία του ανθρώπου, η οποία αγωνίζεται για την

απόκτηση χρημάτων και για την εξάρτηση των συναισθη-

ματικών αναγκών του ανθρώπου, όπως είναι η φιλία και η

συνεργασία, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση απορ-

ρέουν αποκλειστικά και μόνο από το συμφέρον, που δη-

λητηριάζει όλους τους ευγενείς συναισθηματισμούς, γιατί

όταν εκλείψει τα συμφέρον, τότε μοιραία θα πάψει να

υπάρχει κάθε είδος φιλίας και συνεργασίας και τότε θα

απομένει στον άνθρωπο  μόνο η μοναξιά! 

Ένα ακόμα φαινόμενο, που συνδέεται  με την προώθηση

συμφερόντων, την υπεροχή και την διάκριση, είναι και ο

ανταγωνισμός, ο οποίος λειτουργεί καταλυτικά στις αν-

θρώπινες σχέσεις.

Ο άνθρωπος πολλές φορές αναζητά την αυτό - επιβεβαί-

ωσή του από την επιθυμία του να υπερέχει και να επιβάλ-

λεται στους άλλους, χωρίς να συνεργάζεται με αυτούς,

επειδή την κάθε επιτυχία του την θεωρεί μόνο δική του

υπόθεση, οπότε κρατάει αποστάσεις από τους άλλους και

τους βλέπει ως αντιπάλους του, με αποτέλεσμα να παρα-

μένει στην απόλυτη μοναξιά του!

Αυτή η μοναξιά ανήκει σε εγωκεντρικά άτομα που συχνά ο

ανταγωνισμός τους μπορεί να οδηγήσει σε καταπάτηση

των δικαιωμάτων και σε προσβολή της αξιοπρέπειας άλλων

ατόμων και κατ’ επέκταση στην μεταξύ τους έχθρα.

Οι κοινότητες των ανθρώπων, οι οποίες ενώνονται με

κοινά ενδιαφέροντα, κοινές πεποιθήσεις, κοινούς στό-

χους και κοινούς αγώνες, γίνονται συνεχώς πιο σπάνιες

και σε αυτό συντελεί η επικρατούσα ανομοιογένεια του

πληθυσμού των μεγαλουπόλεων, οι διαφορετικές ασχο-

λίες των ατόμων, το διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, ο

έντονος ρυθμός ζωή και η δυσκολία μετακίνησης, που όλα

αυτά συμβάλλουν στη δυσκολία  των ανθρώπινων συναν-

τήσεων, οι οποίες όταν γίνονται καλύπτουν μόνο κάποιες

τυπικές κοσμικές εκδηλώσεις.

Αντίθετα στις μικρές κοινότητες των ανθρώπων, υπάρ-

χουν κοινές ασχολίες, κοινά ενδιαφέροντα και αξίες, που

συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μορφών κοινωνικότητας,

η οποία όμως σημαδεύεται από την αδιακρισία και τον

έλεγχο της προσωπικής ζωής των άλλων, το οποίο χαρα-

κτηρίζει τις μικρές και κλειστές κοινωνίες.

Η μοναξιά λοιπόν δημιουργεί παθολογικές καταστάσεις,

ψυχικές διαταραχές, ανάρμοστες συμπεριφορές, γιατί  οι

μοναχικοί άνθρωποι προσπαθούν να απαγκιστρωθούν από

την μοναξιά τους, η οποία μπορεί να τους οδηγήσει σε κα-

ταθλιπτικά φαινόμενα ή σε μορφές ψυχασθένειας.

Αποτέλεσμα της μοναξιάς είναι και η αλλοίωση των δια-

προσωπικών σχέσεων, της αλληλοκατανόησης, της αγά-

πης, του αμοιβαίου σεβασμού και της αλληλεγγύης, που

οδηγούν το μοναχικό άτομο σε αδιέξοδες καταστάσεις,

όπως στις έντονες αισθησιακές απολαύσεις ή το αντίθετο,

στην υποκριτική εξωστρέφεια, στη χρήση φαρμακευτικών

ουσιών, για να επουλώσουν την βασανιστική μοναξιά

τους, που είναι ισάξια της δυστυχίας.

Η μείωση των ανθρώπινων αισθημάτων, μέσα στις κοινω-

νίες του καταναλωτισμού, είναι η κυριότερη αιτία της αν-

θρώπινης μοναξιάς, γιατί ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τον

εαυτό του σαν καταφύγιο, στο οποίο κλείνεται για να αι-

σθανθεί ασφαλής, αφού αυτή την ασφάλεια δεν την βρί-

σκει στην κοινωνία που ζει.

Το πρόβλημα της μοναξιάς μεγαλώνει κι από τη φύση της

σύγχρονης  εργασίας, που είναι συνήθως τυποποιημένη

και όχι δημιουργική, άκρως κουραστική και με πενιχρές

αποδοχές, και δεν αφήνει στους εργαζόμενους ελεύθε-

ρες ώρες, οι οποίοι προτιμούν  να τις χρησιμοποιήσουν

για την ξεκούρασή τους, παρά να τις καταναλώσουν σε

κοινωνικές εκδηλώσεις, από τις οποίες θα μπορούσαν να

δημιουργήσουν φιλίες, ώστε να ζήσουν μια φυσιολογική

ζωή απαλλαγμένη από τη μοναξιά! 

Μπροστά στο τόσο σοβαρό πρόβλημα της ανθρώπινης μο-

ναξιάς, σοφή είναι η άποψη του Γ. Σεφέρη που αναφέρει:

«Σ αυτόν τον κόσμο, που ολοένα στενεύει, ο καθένας
μας χρειάζεται όλους του άλλους. Πρέπει να αναζητή-
σουμε τον άνθρωπο, όπου και να βρίσκεται»!!!
Επειδή όμως ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξουμε τα

«κακώς κείμενα» της ζωής μας, μια προσπάθεια αλλαγής

θα μπορούσε να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αρκεί

να το θέλουμε πραγματικά!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η μοναξιά στη ζωή του ανθρώπου!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Τηλεφωνική απάτη για 

«βλάβη» υπολογιστή

Η Ελληνική Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ενημερώνει  για μια

νέα τυπολογία απάτης που έχει εμφανιστεί και γίνεται

με τη μέθοδο της επισκευής υποτιθέμενης βλάβης υπο-

λογιστή ή παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης

(“technical support scams”). Οι δράστες τηλεφωνούν, συ-

νήθως από το εξωτερικό, υποδύονται τεχνικούς από με-

γάλη εταιρεία πληροφορικής. Η τηλεφωνική συνομιλία

γίνεται μάλιστα αρκετές φορές στα αγγλικά. Με πρό-

φαση ότι ο υπολογιστής σας  είναι «μολυσμένος» από

κακόβουλο λογισμικό ζητούν να εγκαταστήσουν λογι-

σμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, για τη δήθεν επι-

διόρθωση – αποκατάσταση του προβλήματος.

Οι εφαρμογές αυτές, αφότου εγκατασταθούν, επιτρέ-

πουν στους δράστες να έχουν πλήρη έλεγχο των στοι-

χείων σας (προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο

e-banking (user name, password, κ.λπ.). Οι δράστες προ-

βαίνουν στη συνέχεια σε μεταφορές χρημάτων από τους

λογαριασμούς (e-banking) των θυμάτων τους σε τραπε-

ζικούς λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.

Οι δράστες χρησιμοποιούν τα πραγματικά σας στοιχεία,

και οι τράπεζες δεν μπορούν να γνωρίζουν ότι ο πελάτης

τους στο e-banking έχει πέσει θύμα εξαπάτησης και δεν

μπορούν οι ίδιες να προβούν σε μέτρα πρόληψης και

αποτροπής κακόβουλων ενεργειών. 

Τι μπορώ να κάνω;

― Εάν κάποιος σας καλεί από άγνωστο αριθμό, ειδικά

από το εξωτερικό και ισχυρίζεται ότι είναι από οποιαδή-

ποτε εταιρεία πληροφορικής, χωρίς να έχετε δηλώσει

βλάβη του υπολογιστή σας, να διακόπτετε την κλήση.

― Mην προχωρήσετε ποτέ στην εγκατάσταση λογισμι-

κού από αγνώστους απομακρυσμένης διαχείρισης.

― Μην αποκαλύπτετε για κανέναν λόγο σε τρίτους τους

κωδικούς πρόσβασής σας στο e-banking, SMS, καθώς

και τα προσωπικά και οικονομικά σας στοιχεία.

― Εάν έχετε πέσει θύμα απάτης  και έχετε διαπιστώσει

συναλλαγές, ενημερώστε άμεσα την Τράπεζά σας.

3 Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία. Με έναν κορονωϊκό
στα πήραν και τα τρία!

3 H TAMΠΕΛΑ ΕΓΡΑΦΕ: 
Το κατάστημα θα μείνει κλειστό γιατί δώσαμε σε
ηλικιωμένο κύριο, μία λάμπα με μετρητά!
3 Το εμβόλιο - λένε- αυξάνει την ερωτική διάθεση..

Σε λίγο θα τάζουν και γκόμενο/α σ’ όποιον το
κάνει.

Αποστάγματα σοφίας...

Στις μέρες μας, οι άνθρωποι ενθουσιάζονται που

έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται την προσωπική

τους ζωή με τον υπόλοιπο κόσμο. Στις περισσότερες

περιπτώσεις, όταν δημιουργείτε ένα προφίλ σε δημο-

φιλή δίκτυα κοινωνικών μέσων όπως το Instagram και

το Facebook, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι οι πλη-

ροφορίες σας να είναι δημόσιες. Αυτό επιτρέπει σε

οποιονδήποτε στον κόσμο να δει το περιεχόμενο που

μοιράζεστε, να βλέπει μέρος των δραστηριοτήτων

σας στα social media και να έχει πρόσβαση σε πολύ-

τιμες πληροφορίες, όπως το πλήρες όνομά σας, τη δι-

εύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ..

Τι μπορεί να πάει στραβά όταν το προφίλ είναι δημόσιο;

Stalkers

Πλέον, το να βλέπουμε ανθρώπους να συλλαμβάνον-

ται για καταδίωξη εφήβων, πρώην συναδέλφων και

συντρόφων, δεν είναι ασυνήθιστο. Όταν προσωπικές

σας πληροφορίες είναι δημόσιες, οποιοσδήποτε μπορεί

να χρησιμοποιήσει τεχνικές όπως το Google Earth για να

βρει την ακριβή τοποθεσία σας και τελικά να αρχίσει να

σας παρακολουθεί.

Κλοπή ταυτότητας

Όταν καλείτε το γιατρό σας ή την τράπεζά σας ή πη-

γαίνετε στο τοπικό σας κατάστημα κινητών τηλεφώ-

νων, σας ζητούνται ερωτήσεις επαλήθευσης όπως το

πλήρες όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η τρέχουσα

διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Πολύ

συχνά, χρειάζονται επίσης έναν αριθμό κοινωνικής

ασφάλισης ή τουλάχιστον τα τέσσερα τελευταία

ψηφία του. Έχοντας αυτό κατά νου, τώρα μπορείτε

να καταλάβετε ότι εκατοντάδες εκατομμύρια προφίλ

κοινωνικών μέσων σε όλο τον κόσμο έχουν αυτές τις

πληροφορίες άμεσα διαθέσιμες σε ιστότοπους όπως

το Facebook.

Εκβιασμός

Η αποκάλυψη πάρα πολλών πληροφοριών, μπορεί επί-

σης να επιτρέψει σε έναν -κυριολεκτικά οποιονδή-

ποτε- να αναζητήσει ενδείξεις για τον εκβιασμό σας.

Εάν καταλήξετε να διαφωνείτε με έναν ξένο, το ίδιο

άτομο μπορεί να είναι σε θέση να ανακαλύψει σχόλια

που είπατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να τα

χρησιμοποιήσει για εκβιασμό ή να καταστρέψει τη

ζωή σας κοινοποιώντας τις αναζητήσεις σας.

Κοινωνικό προφίλμ

Το γεγονός ότι μοιράζεστε πολλές πληροφορίες στα

κοινωνικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να

δημιουργηθεί το κοινωνικό σας προφίλ από πιθανούς

εργοδότες, επιχειρηματικούς συνεργάτες ή οποιον-

δήποτε πρόκειται να ξεκινήσει μια σχέση μαζί σας.

Μερικές φορές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης προς όφελός σας, αλλά μπορεί

επίσης να είναι ενοχλητικό.

Ποια είναι λοιπόν η λύση;

Εκτός από τη χρήση κατάλληλου VPN για τη διατή-

ρηση του απορρήτου σας κατά την περιήγηση, ο κα-

θένας πρέπει να ελέγχει τα προσωπικά στοιχεία που

μοιράζεται στο διαδίκτυο. 

Απλώς μεταβείτε στις ρυθμίσεις απορρήτου και κάντε

τα προφίλ κοινωνικών μέσων σας όσο το δυνατόν πιο

ιδιωτικά. 

Αποφύγετε μάχες στα σχόλια με αγνώστους. Κάποιος

μπορεί να υποστηρίξει ότι μόνο η εγγραφή σε ένα κοι-

νωνικό μέσο θέτει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε

κίνδυνο. Είναι προτιμότερο να διατηρείτε τον έλεγχο και

να γνωρίζετε ποιος έχει πρόσβαση σε αυτό.

Πηγή: Bitdefender Greece

Γιατί πρέπει το προφίλ μας στα social media

να είναι ιδιωτικό;
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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 . . .

Έναν απολογισμό του 2020 όσον αφορά τη λειτουργία

και την ποιότητα της Δημοκρατίας κάνει το νέο κόμμα

των “Πράσινων” και δηλώνει την έντονη ανησυχία του.

Και σημειώνει ότι υπό το κράτος της ανησυχίας ή και του

φόβου εξαιτίας της πανδημίας, που κυριαρχεί σε μεγάλο

μέρος της κοινωνικής συνείδησης, και μπροστά στο δί-

λημμα «ελευθερίες ή υγεία», η ούτως ή άλλως ελλειμ-

ματική ελληνική δημοκρατία φαίνεται να οδεύει προς μια

μορφή «περιορισμένης» δημοκρατίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με το  Ινστιτούτο V-Dem  του  Πανε-

πιστημίου του Γκέτεμποργκ, η Δημοκρατία στην Ελλάδα

κατά τη διάρκεια της πανδημίας βρίσκεται πίσω από

χώρες όπως το Ιράν, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν,

αποτελώντας την τρίτη πιο αυταρχική χώρα της Ευρώ-

πης, μετά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Σερβία. Η Ελ-

λάδα αποτελεί ουραγό στον σεβασμό των

δημοκρατικών αρχών και βρίσκεται σε μια από τις χει-

ρότερες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά τις δημοκρα-

τικές παραβιάσεις με επίκληση την προστασία από τον

κορονοϊό.

Η προσπάθεια για έλεγχο των ΜΜΕ οδήγησε σε καθε-

στώς λογοκρισίας, αυτολογοκρισίας, παραιτήσεις και

απολύσεις δημοσιογράφων και εν τέλει σε ένα ασφυ-

κτικό καθεστώς όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου. 

[..] Αν δείκτης της Δημοκρατίας είναι η συμπεριφορά των

αστυνομικών, τότε η αυθαιρεσία της αστυνομίας που εν-

τείνεται και φτάνει σε κακοποιήσεις ακτιβιστών, σε εκ-

φοβιστικές κρατήσεις ατόμων, σε παραβίαση του

οικογενειακού ασύλου, μέχρι και στην επιβολή προστί-

μων σε άστεγους κατά τη διάρκεια του lockdown, οφείλει

να μας προβληματίζει.

Οι παρεμβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας στη Δικαιο-

σύνη σαφέστατα παραβαίνουν τη βασική αρχή της διά-

κρισης των εξουσιών (υπόθεση Novartis, απειλές

κυβερνητικών στελεχών προς δικαστικούς λειτουργούς,

επισκέψεις κυβερνητικών παραγόντων στο ΣτΕ πριν την

εκδίκαση «ευαίσθητων» υποθέσεων κλπ.

Στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα δημοτικά και

περιφερειακά συμβούλια παραμερίζονται και αποψιλώ-

νονται από τις εξουσίες τους προς χάριν παράλληλων

δομών που δεν θα διοικούνται από αιρετούς ενώ αρμο-

διότητες και αποφάσεις λαμβάνονται από τις Οικονομι-

κές Επιτροπές, αντί των Δημοτικών Συμβουλίων.

Η «ελλειμματική» λειτουργία της Βουλής, όπου, επειδή

η πλειοψηφία του κόσμου έχει στραμμένη την προσοχή

του στην υγειονομική κρίση, μπορούν να ψηφίζονται νο-

μοσχέδια με τα οποία διαφωνούν ΟΛΟΙ οι σχετικοί φο-

ρείς, οργανώσεις κλπ, εισάγονται τροπολογίες στην

κυριολεξία «νύχτα» και χωρίς διαβούλευση, ενώ τελευ-

ταία ποινικοποιείται από την ίδια τη Βουλή ο κοινοβου-

λευτικός έλεγχος.

[...] Τέλος, μια ενοχλητική διάσταση αποτελεί το ταξικό

στοιχείο της επιβολής των νόμων. Οι πολιτικά ή/και οι-

κονομικά ισχυροί μπορούν να παρακάμπτουν τις νόμιμες

διαδικασίες ενώ στους αδύναμους εξαντλείται όλη η αυ-

στηρότητα των κανονισμών. Είναι όνειδος για τη δημο-

κρατία να κόβεται το ρεύμα άπορων οικογενειών με την

παρουσία ΜΑΤ ενώ την ίδια στιγμή παραγράφονται χρέη

προς την εφορία ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Για να

μη μιλήσουμε για τη διαβόητη υπόθεση του Noor 1…

Η εξουσία διαφθείρει έγραφε ο Μακιαβέλλι, γι’ αυτό

εμείς ως “Πράσινοι”, αναλογιζόμαστε και τη δική μας ευ-

θύνη και είμαστε αποφασισμένοι και αποφασισμένες να

ελέγχουμε κάθε αντιδημοκρατική εκτροπή της κυβέρνη-

σης, αναδεικνύοντας το σημερινό έλλειμμα αντιπολίτευ-

σης και δημοκρατίας.

“Πράσινοι”
https://prasinoi.eu/2021/01/04/i-dimokratia-stis-meres-mas/)

«Η δημοτική αρχή μετέτρεψε

τον Δήμο σε παραμάγαζο 

που βολεύει ημετέρους»

Ελάβαμε από την παράταξη του Γιώργου Σωφρόνη,
"Σαρωνικός αύριο" καταγγελία, για προσλήψεις με
σκοτεινές μεθόδους. Θα είναι πράγματι αντιδημο-
τικό αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, από έναν παλιό και έμ-
πειρο δήμαρχο, όπως ο Πέτρος Φιλίππου

«Όπως ακριβώς τον περασμένο Απρίλιο που με πρόφαση

τον κορονοϊό, η δημοτική αρχή βόλεψε τους δικούς της αν-

θρώπους

Όπως ακριβώς πριν δύο μήνες που με τρόπο παράνομο,

εξωθεσμικό και αντιδημοκρατικό μέσα σε ένα απόγευμα η

δημοτική αρχή διέλυσε το ΚΑΠΗ Παλαιάς Φώκαιας προκει-

μένου να μεταστεγαστεί σε χώρο που ανήκει σε πρώην

υποψήφιο του κ. Φιλίππου.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ο κ. Φιλίππου, χρησιμοποιώντας

την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά την αν-

τιμετώπιση των συνεπειών του Covid 19, επιχειρεί  ξανά να

«βολέψει» τους δικούς του ανθρώπους.

Με περίσσιο θράσος ανακοινώνει προσλήψεις στο Δήμο Σα-

ρωνικού σε ανάρτηση μόνον στην ιστοσελίδα του Δήμου,

χωρίς να δώσει περαιταίρω δημοσιότητα, δίνοντας προθε-

σμία μόνον 3 ημερών (από 06/1 έως 08/1) εκ των οποίων η

6η Ιανουαρίου δεν είναι εργάσιμη, προκειμένου οι ενδιαφε-

ρόμενοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και δι-

καιολογητικά.

Η πρακτική αυτή είναι ανήθικη: Tην ώρα που οι συνδημότες

μας ζουν τις οδυνηρές οικονομικές επιπτώσεις της πανδη-

μίας, η δημοτική αρχή βολεύει απροκάλυπτα πρώην υποψη-

φίους, συγγενείς και πλήθος ημετέρων.

Η πρακτική αυτή είναι αναξιοκρατική: Oι συνδημότες μας δεν

έχουν κανένα χρονικό περιθώριο ώστε να ανταπεξέλθουν

στην προθεσμία, να συλλέξουν και να καταθέσουν τα απαραί-

τητα δικαιολογητικά για την αξιοκρατική πρόσληψή τους.

Η πρακτική αυτή είναι ρουσφετολογική: Η ανάρτηση μόνον

στην ιστοσελίδα του Δήμου και η fast track προθεσμία εξυ-

πηρετεί μόνον όλους αυτούς τους ημέτερους που γνώριζαν

νωρίτερα την προκήρυξη και είχαν προετοιμαστεί ανάλογα.

Η πρακτική αυτή είναι απολύτως ενδεικτική της νοοτροπίας

που έχει η δημοτική αρχή: Μετέτρεψε τον Δήμο και την

ανάγκη για εργασία σε λάφυρο των εκλεκτών, ενώ έθεσε

τους  δημότες σε πλήρη αποκλεισμό.

Καλούμε τον κ. Φιλίππου, έστω τώρα την ύστατη στιγμή να

σταθεί στο ύψος των εξαιρετικά δύσκολων περιστάσεων

που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και οι συμπολίτες μας και

να πράξει τα εξής δύο απολύτως αυτονόητα:

1. Nα διευρύνει την προθεσμία τουλάχιστον σε μία εβδομάδα

ώστε να δώσει στους συνδημότες μας τη δυνατότητα να συμ-

μετέχουν αξιοκρατικά στη διαδικασία των προσλήψεων

2. Να δημοσιεύσει την ανακοίνωση (πέραν της ιστοσελίδας)

σε όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει ο

Δήμος προκειμένου να ανοίξει η διαδικασία και  να ενημε-

ρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι

Οι δύο αυτές κινήσεις κρίνονται απολύτως αυτονόητες για την

ισονομία των πολιτών του Δήμου Σαρωνικού. Η δε υλοποίησή

τους - την οποία αναμένουμε τόσο  η τοπική μας κοινωνία όσο

και η παράταξή μας - δεν άρει σε καμία περίπτωση τη βαθιά

ριζωμένη αντίληψη της δημοτικής αρχής περί  πολιτών δύο

ταχυτήτων: τους δικούς μας και τους άλλους!»

Από το Γραφείο Τύπου

Αγροτικό και Κτηνοτροφικό 

Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ)

Να αποδοθεί ελληνική ιθαγένεια

στον Julian Assange

Το ΑΚΚΕΛ ζήτησε -με επιστολή- από τον νέο Υπουργό

Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, την τιμητική πολιτογράφηση

του Julian Assange, ιδρυτή του ιστότοπου WikiLeaks, ως

Έλληνα, με την απόδοση σε αυτόν της ελληνικής ιθαγέ-

νειας.

Το ΑΚΚΕΛ ζήτησε ειδικότερη ενημέρωση επί της διαδικα-

σίας ώστε να υπάρξει διεθνής συμμετοχή και συντονισμός

στην τεκμηρίωση.

«Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας ΑΚΚΕΛ
επιθυμεί να εκφράσει τις ειλικρινείς ευχές του για εποι-
κοδομητικό έργο με την ανάληψη των καθηκόντων σας
στο Υπουργείο. Το ΑΚΚΕΛ επιθυμώντας να συμβάλλει σε
τέλεση εποικοδομητικού έργου από το ΥΠΕΣ, αποστέλλει
την επιστολή, για να σάς δοθεί η ευκαιρία στην περίοδο
της θητείας σας να ολοκληρώσετε ένα εθνικής σημασίας
έργο ευγνωμοσύνης απέναντι σε ένα πρόσωπο που προ-
σέφερε εξαίρετες υπηρεσίες στις αξίες και ιδανικά του
Ελληνισμού, αλλά και άμεσα και πρακτικά οφέλη στην ση-
μερινή ελληνική κοινωνία. 

Αναφερόμαστε στον Julian Assange, ιδρυτή του ιστότοπου
WikiLeaks, για τιμητική πολιτογράφησή του ως Έλληνα.
Το γεγονός της ευνοϊκής γι’ αυτόν δικαστικής απόφασης
στην Βρετανία που αρνήθηκε αίτημα για έκδοσή του στις
ΗΠΑ (λόγω των εγγράφων που δημοσίευσε στο Wik-
iLeaks), αφαιρεί το σημαντικότερο δυνητικό εμπόδιο για
την τιμητική πολιτογράφησή του ως Έλληνα, αν και για τις
αξίες και ιδανικά του Ελληνισμού δεν επιτρέπεται οποι-
αδήποτε φοβία από την καταδίωξή του από παρακρατι-
κούς κύκλους άλλων κρατών».

«Υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας στην Ελλάδα»
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Η συμμετοχή του κάθε πολίτη στην

προσπάθεια αυτή θα βοηθήσει τους ει-

δικούς να διαμορφώσουν καλύτερη ει-

κόνα για τη μετάδοση του κορωνοϊού

σε όλη τη χώρα με στόχο τον έγκαιρο

εντοπισμό της διασποράς. Μπορεί να

βοηθήσει, όμως και στη δική μας προ-

στασία με έγκαιρη διάγνωση, αλλά και

προστασία ευάλωτων ατόμων του στε-

νού μας περιβάλλοντος, σε περίπτωση

ασυμπτωματικού φορέα.

Πώς να συμμετάσχω

Ο τρόπος συμμετοχής είναι απλός. 

Συμπληρώνετε τη 

«φόρμα δωρεάν ελέγχου 

για COVID19»

στο testing.gov.gr

Δημοσιεύουμε από το

testing.gov.gr σημαντικές

πληροφορίες:

Γίνετε υποψήφιος/υποψήφια για

τον δειγματοληπτικό έλεγχο για

COVID19

3 Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται

με προϊόντα ταχείας ανίχνευσης

αντιγόνου του νέου κορωνοϊού

SARS-CoV-2. 

3 Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη.

Για εσάς, για τον διπλανό σας, για

τους δικούς σας ανθρώπους, για

όλους μας.

Όσα χρειάζεται να ξέρετε για

τη διαδικασία των τεστ

1. Πως προστατεύονται τα προσω-
πικά μου δεδομένα;
Τα στοιχεία των συμμετεχόντων

που επιλέγονται για δειγματολη-

πτικό έλεγχο διαγράφονται άμεσα

από τη βάση δεδομένων τη στιγμή

της επιλογής. Το αποτέλεσμα του

ελέγχου κάθε επιλεγμένου πολίτη

είναι διαθέσιμο μόνο στο εξουσιο-

δοτημένο υγειονομικό προσωπικό

και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας

Υγείας. Οι στατιστικές αναλύσεις

που θα ενημερώνουν τους ειδικούς

γίνονται μόνο με βάση συγκεντρω-

τικά, πλήρως ανωνυμοποιημένα

στοιχεία. Η βάση δεδομένων θα δια-

γραφεί οριστικά και αμετάκλητα. Η

ημερομηνία διαγραφής θα εξετα-

στεί την 1η Μαΐου 2021 με βάση τα

επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και

την ανοσία του πληθυσμού που θα

έχει επιτευχθεί έως τότε.

2. Συμπληρώνοντας τη φόρμα θα
κάνω σίγουρα τέστ για COVID19;

Η συμπλήρωση της φόρμας δεν

εξασφαλίζει εξέταση, καθώς η επι-

λογή των εξεταζόμενων είναι απο-

τέλεσμα τυχαίας επιλογής μεταξύ

των εθελοντών που θα δηλώσουν

συμμετοχή. Σε περίπτωση που

έχετε εμφανίσει συμπτώματα επι-

κοινωνήστε άμεσα με τον θερά-

ποντα ιατρό σας.

3. Πως θα υποβληθώ σε τέστ
COVID 19, αν επιλεγώ;
Εφόσον επιλεγείτε «για δωρεάν

έλεγχο για COVID19» θα λάβετε

στο τηλέφωνο που έχετε δηλώσει

στην φόρμα σχετικό μήνυμα (SMS)

με την ημέρα, ώρα και διεύθυνση

του κέντρου ελέγχου στο οποίο θα

πρέπει να μεταβείτε. Την ημέρα της

εξέτασης παρουσιάστε το SMS στο

υγειονομικό προσωπικό, ώστε να

εξεταστείτε κατά προτεραιότητα.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου και

οι απαραίτητες οδηγίες θα δίνονται

από το υγειονομικό προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια του γενικού απα-

γορευτικού (lockdown), και κατά την

επίσκεψη στο σημείο εξέτασης το

SMS υπέχει θέση δικαιολογητικού

μετακίνησης την ημέρα του ραντε-

βού. Επίσης η εξέταση αποτελεί δι-

καιολογημένη απουσία από την

εργασία σας για 3 ώρες.

4. Πόσα σημεία εξέτασης συμμετέ-
χουν σε αυτή την προσπάθεια;

Στο δίκτυο δειγματοληψιών ανή-

κουν 278 Σημεία Εξέτασης σε Κέν-

τρα Υγείας, 98 Σημεία Εξέτασης

στελεχωμένα από τις Υγειονομικές

Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων

και 10 υγειονομικές μονάδες του

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας

Υγείας (ΚΟΜΥ). Συνολικά τα κέντρα

ελέγχου ανέρχονται στα 386.

5. Υπάρχουν σημεία εξέτασης στο
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης;

Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης έχουν δημιουργηθεί δύο κέν-

τρα για τη διεξαγωγή των τεστ. 

Το πρώτο βρίσκεται στο Κέντρο

Υγείας Βάρης, (Φαιάκων 1 και Τρι-

πτολέμου, Βάρη) και το δεύτερο

στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,

Λεφ. Βάρης (Λεωφόρο Ευελπίδων),

Βάρη.

Δωρεάν τεστ κορωνοϊού 
στο Κέντρο Υγείας Βάρης και στη Σχολή Ευελπίδων

Μια πτυχή της κοινής προσπάθειας όλων για την αντιμετώπιση της

πανδημίας είναι η παρακολούθηση της διασποράς του κορωνοϊού

στην κοινότητα και η εκτίμηση του λεγόμενου «δείκτη θετικότητας».

Ο δείκτης θετικότητας προκύπτει από τα τεστ κορωνοϊού που γίνον-

ται καθημερινά στη χώρα στα οποία κάθε πολίτης μπορεί να συμβάλ-

λει καθοριστικά στην κοινή προσπάθεια.

Σήμερα πραγματοποιούνται περίπου 20 χιλιάδες τεστ καθημερινά από

το δημόσιο σύστημα υγείας σε άτομα, που κατά κανόνα έχουν ιστο-

ρικό που αυξάνει την πιθανότητά τους να έχουν εκτεθεί στον ιό.

Στόχος είναι ο αριθμός να αυξηθεί σημαντικά και στην εθνική στρα-

τηγική να συμπεριληφθεί η παρακολούθηση ασυμπτωματικών εθε-

λοντών, μέσω της τυχαίας επιλογής 12.000 πολιτών καθημερινά.
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Ετέθη σε λειτουργία σύγχρονη αίθουσα πολλαπλών

χρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Στην αίθουσα αυτή, με τη χρήση της ψηφιακής τεχνο-

λογίας, ειδικών συστημάτων επικοινωνίας, προβολής

και παρουσίασης μπορούν να πραγματοποιούνται δια-

σκέψεις, τηλεδιασκέψεις, παρουσιάσεις και ενημερώ-

σεις. Η επιλογή των μηχανημάτων έγινε με κεντρικό

στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και

τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.  

Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία των συστημάτων

στην αίθουσα παρόντες ήταν η αρμόδια Αντιπεριφε-

ρειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Μ. Κουρή, ο

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Ν. Πέππας, ο Πρό-

εδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χ. Θεοδωρό-

πουλος, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Γ. Σελίμης και

τεχνικοί. 

O εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε περιλαμβάνει ολο-

κληρωμένο σύστημα Τηλεδιάσκεψης με διαδραστικό

βιντεοπροβολέα  που σε συνδυασμό με τον ειδικό Πί-

νακα Σμάλτου μετατρέπει την επιφάνεια προβολής σε

διαδραστική επιφάνεια αφής ή/και γραφής με ηλε-

κτρονικούς ή κλασικούς μαρκαδόρους. Επίσης συνο-

δεύεται από σύστημα κάμερας και ήχου με αυτόματη

εστίαση στους συμμετέχοντες και αρθρωτό ήχο. Στην

οθόνη υπάρχει η δυνατότητα προβολής τεσσάρων

διαφορετικών στοιχείων και πληροφοριών. Το υλικό

που προβάλλεται μπορεί να εκτυπωθεί άμεσα, ενώ ει-

δική οθόνη μπορεί να σκανάρει έγγραφα και φωτο-

γραφικό υλικό και να τα παρουσιάσει σε πραγματικό

χρόνο στην κεντρική οθόνη. 

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης εξέφρασε την ικανο-

ποίηση του καθώς η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει

πλέον μια σύγχρονη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων η

οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ως πολυχώρος και επι-

σήμανε:  

«Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός συνεχίζεται. Η Περι-
φέρεια Αττικής διαθέτει ένα meeting Room το οποίο
με τη χρήση της τεχνολογίας και των ψηφιακών
μέσων μπορεί να αξιοποιηθεί ως χώρος πολλαπλών
χρήσεων. Ο συνδυασμός των σύγχρονων τεχνολογι-
κών μέσων και των δυνατοτήτων διασύνδεσης κάνει
το συγκεκριμένο χώρο μοναδικό για τα δεδομένα της
Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης».  

Aίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, 

ΜΕΤΟΧΙ, ΚΟΝΤΡΑ ΚΟΥΚΕ

«Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας 
εύχεται ολόψυχα σε όλα τα μέλη 

και τους φίλους του Συλλόγου μας
Ευτυχισμένο το 2021

Ευχή μας, να ξεπεράσουμε με επιτυχία
τη δοκιμασία του Κορωναϊού

ο Πρόεδρος

Ξεκίνησαν 8/1 στο Γυμνάσιο Πέτα του Δήμου Σα-

ρωνικού, εργασίες προκειμένου να καλύψουν τις

ανάγκες θέρμανσης σε όλο το συγκρότημα, με

επάρκεια. Ένα αίτημα χρόνων του σχολείου, αλλά

και του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Το έργο γίνεται με χρηματοδότηση της Δευτερο-

βάθμιας Σχολικής Επιτροπής και του Αντώνη Αντω-

νίου, και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να

έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, που αφορούν αν-

τικατάσταση της κεντρικής στήλης θέρμανσης του

Γυμνασίου, και αλλαγή όλων των εξαρτημάτων με

τοποθέτηση fancoil σε δύο αίθουσες που μέχρι πρό-

τινος δεν είχαν θέρμανση.  

Στην έναρξη των εργασιών βρέθηκαν ο Δήμαρχος

Πέτρος Φιλίππου, ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος

της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δημή-

τρης Παπαχρήστου, ο Αντιδήμαρχος Κώστας Γκί-

κας, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κουβαρά Κώστας

Στεργίου και μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-

μόνων του σχολείου.   

Εργασίες παροχής θέρμανσης

στο Γυμνάσιο Πέτας
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Το Φως και οι 
συμβολισμοί του

του Γιώργου Μαρινάκη*

Πριν λίγες ημέρες εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια, τα

οποία ονομάζονται και εορτή των Αγίων Φώτων, διότι

σύμφωνα με την εκκλησία συμβολίζουν και τη νίκη

του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, δηλαδή του καλού

ενάντια στο κακό. Στις παγανιστικές θρησκείες την

εποχή αυτή υπήρχε μια γιορτή με αντίστοιχο συμβο-

λισμό, λόγω του χειμερινού ηλιοστασίου, δηλαδή της

αύξησης της ημέρας έναντι της νύχτας. Με την ευκαι-

ρία αυτή λοιπόν, μπορούμε να αναλογιστούμε γενικό-

τερα τους ποικίλους συμβολισμούς που έχει το φως

στη ζωή μας.

Το φως, είναι το αρχέγονο στοιχείο της φύσης το

οποίο έχει την μαγική ιδιότητα να μας φανερώνει τον

κόσμο των επιστητών πραγμάτων. Οι φωτεινές αχτί-

δες μετατρέπονται από τα μάτια μας σε ηλεκτρικά σή-

ματα τα οποία διεγείρουν τους νευρώνες του

εγκεφάλου, ενεργοποιώντας τη διαδικασία της όρα-

σης, της ιέρειας του φωτός. Έτσι, το φως με τις χιλιά-

δες αποχρώσεις και τις μορφές του, ασκεί μια μαγική

γοητεία στον εγκέφαλό μας.

Η επιστήμη μας λέει ότι πριν από τη γέννηση του σύμ-

παντος, επικρατούσε το απόλυτο κενό και το σκοτάδι.

Και μετά, μια Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang) άναψε ένα

εκτυφλωτικό φως από το οποίο ξεκίνησαν όλα, ο

χώρος, ο χρόνος, η ύλη, η ενέργεια, τα άστρα, οι γα-

λαξίες, οι πλανήτες. Το αρχέγονο αυτό φως εκπέμπε-

ται από τα άστρα των γαλαξιών ως αποτέλεσμα των

γιγαντιαίων θερμοπυρηνικών αντιδράσεων που συμ-

βαίνουν στο εσωτερικό τους. Το φως φθάνει στη γη

έπειτα από οκτώ περίπου λεπτά από τη στιγμή που εκ-

πέμπεται από τον ήλιο και αποτελεί ένα από τα βασι-

κότερα στοιχεία για την γέννηση και διατήρηση όλων

των ζωντανών υπάρξεων.

Το φως όμως, εκτός από τη φυσική του έννοια, αντι-

προσωπεύει και πολλούς συμβολισμούς. Και ενώ στην

επιστήμη μιλάμε για το φυσικό φως, στην θρησκεία,

τη φιλοσοφία και την τέχνη μιλάμε κυρίως για το

πνευματικό φως. Η μεταφορική και η συμβολική ανα-

φορά στο φως, διαφέρουν ανάλογα με την εκάστοτε

ανθρώπινη κοσμοθεωρία. Ένα κοινό όμως στοιχείο σε

όλους τους συμβολισμούς, είναι ότι το φως εκφράζει

μόνο θετικές πτυχές του κόσμου μας, όπως είναι η

αλήθεια, η δημιουργία, η ευτυχία, η χαρά, η ζωή. Ενώ

η έλλειψη του φωτός - δηλαδή το σκοτάδι, εκφράζει

το κενό, την άβυσσο, την ερημιά, την απραξία, το

ψέμα, το φόβο, το θάνατο.

Η θρησκεία χρησιμοποιεί το φως ως μια από τις συμβο-

λικές ιδιότητες του Θεού, ο οποίος στέλνει το φως του

στους ανθρώπους για τη λύτρωση και τη σωτηρία της

ψυχής τους. Φράσεις των ευαγγελίων όπως «Εγώ ειμί

το φως του κόσμου», καθώς και διάφοροι στίχοι τροπα-

ρίων όπως «ίδωμεν το φως το αληθινόν», «φως ιλα-

ρόν» κλπ., είναι χαρακτηριστικά δείγματα των

θρησκευτικών συμβολισμών του φωτός. Και όπως το

φως αντιπροσωπεύει το Θεό, την αγάπη, την αρετή και

τον παράδεισο, το σκοτάδι αντιπροσωπεύει το διάβολο,

το μίσος, την αμαρτία και την κόλαση. Η φιλοσοφία μας

λέει συμβολικά ότι το φως ουσιαστικά εκπορεύεται από

τον ίδιο μας το νου, διότι αξιοποιώντας τις πολλαπλές

δυνατότητες του μυαλού μας, όπως είναι η λογική, η

κριτική και η έρευνα, μπορούμε να κατακτήσουμε την

ορθή γνώση και την αντικειμενική αλήθεια για τη φύση

των πραγμάτων. Οι δύο πιο χαρακτηριστικοί και σχετι-

κοί με το φως όροι, είναι ο σκοταδισμός του μεσαίωνα

και ο διαφωτισμός της Αναγέννησης. 

Στις εικαστικές τέχνες, οι αποχρώσεις και οι σκιές του

φωτός έχουν μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική σημασία. Γε-

νικότερα όμως στο χώρο της τέχνης, αλλά και σε

κάθε ανθρώπινη δημιουργία, το φως συμβολίζει την

έμπνευση και τη φαντασία, μέσω των οποίων ταξι-

δεύουμε στο κόσμο των ιδεών. Ο κόσμος των ιδεών

είναι ένας αόρατος και απέραντος ωκεανός από αρ-

χέτυπες σκέψεις και έννοιες, οι οποίες φωλιάζουν

μέσα στα απόκρυφα του νου και μέσα στο υποσυνεί-

δητό μας και περιμένουν στο σκοτάδι για να τις ανα-

καλύψουμε. Έτσι, το φως με τη μορφή της έμπνευσης

ρίχνει τις ακτίνες του μέσα στον ωκεανό των ιδεών

και τις αναδεικνύει στο επίπεδο της νοητικής επεξερ-

γασίας, ώστε οι αρχέτυπες ιδέες να μεταμορφωθούνε

σε έκτυπα φαινόμενα. Για αυτό και ο Γερμανός φιλό-

σοφος Hegel είπε ότι «Τέχνη είναι η δια τεχνικών
μέσων αποτύπωση της ιδέας». Και όπως το φως όταν

περάσει μέσα από  ένα πρίσμα διαθλάται και αναλύε-

ται στα διάφορα χρώματα της ίριδας, έτσι και η έμ-

πνευση αναλύεται στις διάφορες μορφές της

δημιουργίας. 

Δηλαδή το φως ως έμπνευση καθώς περνάει μέσα

από το νοητικό πρίσμα του ανθρώπινου εγκεφάλου,

αναλύεται στις διάφορες αποχρώσεις της καλλιτεχνι-

κής έκφρασης, που είναι η μουσική, ο χορός, το θέα-

τρο, η ποίηση, η ζωγραφική κλπ.  Και ανάλογα με τα

ιδιαίτερα ψυχικά και νοητικά προσόντα του καθενός,

δημιουργείται ένα καλλιτεχνικό φίλτρο το οποίο τον

οδηγεί να ασχοληθεί με το αντίστοιχο είδος της τέ-

χνης που του ταιριάζει. 

Το φως με μια ιλιγγιώδη ταχύτητα που είναι η μεγα-

λύτερη που υπάρχει μέσα στη φύση, τρέχει ανάμεσα

στους γαλαξίες, φωτίζοντας όλα τα τεκταινόμενα του

σύμπαντος. Όμως, υπάρχει μια αόρατη οντότητα, μια

ουσία άϋλη και μαγική, η οποία τρέχει πιο γρήγορα κι

από αυτή την ταχύτητα του φωτός. Κι αυτή η άϋλη

ουσία με την αστραπιαία ταχύτητα είναι η σκέψη. Γιατί

με την σκέψη μας, μπορούμε ακαριαία να βρεθούμε

σε οποιοδήποτε χωροχρόνο του παρελθόντος, του

παρόντος και του μέλλοντος, μπορούμε να διεισδύ-

σουμε μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, να περιπλανη-

θούμε στα μύρια δημιουργήματα της φύσης και

τελικά, με τη σκέψη μας μπορούμε να αποτυπώσουμε

με δημιουργικό τρόπο, κάθε νοητό ταξίδι μέσα στους

χωροχρόνους του εξωτερικού και εσωτερικού μας

σύμπαντος.

Το Φως λοιπόν, εκτός από ένα κυρίαρχο φυσικό στοι-

χείο, συμβολίζει και κάθε πνευματική επιφοίτηση. Η

επιστήμη για να εξηγήσει τις ιδιότητες του φυσικού

φωτός, λέει ότι έχει διττή υπόσταση, δηλαδή ενίοτε

εμφανίζεται με τη μορφή σωματιδίων και ενίοτε με τη

μορφή κυμάτων. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι και το

πνευματικό φως έχει διττή υπόσταση, διότι εμφανίζε-

ται αρχικά ως έμπνευση και κατόπιν ως σκέψη. Η αρ-

χική φωτεινή πνευματική έμπνευση, αναδεικνύει και

φωτίζει μέσα στο νου μας κάποια μικρή σταγόνα μέσα

από τον άπειρο και αρχέτυπο κόσμο των ιδεών. Και

κατόπιν το πνευματικό φως μεταμορφώνεται σε

σκέψη, η οποία με μια αστραπιαία ταχύτητα μεγαλύ-

τερη κι από αυτή του φωτός, ταξιδεύει μέσα στους

χωροχρόνους των επιστητών πραγμάτων, αναζητών-

τας σύμβολα, εικόνες και εκφραστικά μέσα, ώστε να

αποτυπώσει την ιδέα σε ένα δημιουργικό έργο. Ας

προσπαθήσουμε λοιπόν σε αυτή τη μικρή πορεία μας

μέσα στο αχανές σύμπαν που μας περιβάλλει, να εί-

μαστε ανοιχτοί και ευαίσθητοι δέκτες, ώστε να επι-

τρέπουμε στο πνευματικό φως να μας πλημμυρίζει με

την λάμψη του, να διαθλάται μέσα στην ψυχή μας και

να φωτίζει κάθε σκιά και κάθε σκοτάδι.

――――――
* Ο Γιώργος Μαρινάκης είναι Γεν.Γραμματέα Εταιρείας Ελλήνων

Λογοτεχνών

Εθελοντική Αιμοδοσία 

Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 /1/ 2021

10:00-16:00

ΜΕΤΡΟ Συντάγματος

Με την άφιξη της νέας χρονιάς και την ελπίδα για ένα

καλύτερο αύριο, το Ε.ΚΕ.Α. σε συνεργασία με την ΣΤΑΣΥ

Α.Ε., διοργανώνει διήμερη εθελοντική αιμοδοσία στην

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΜΕΤΡΟ Συντάγμα-

τος. 

Η αιμοδοσία θα γίνει στις 11 και 12 Ιανουαρίου από τις

10:00 το πρωί έως τις 4:00 το απόγευμα στην αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος. 

Μπορείς να κλείσεις το ραντεβού σου για να αιμοδοτή-

σεις με ασφάλεια στα τηλέφωνα 2132146716 και

2132146726 (ωράριο ραντεβού : 5/01, 7/01  και  8/01,

9.00-15.00).

Για τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα ληφθούν όλα τα

απαραίτητα μέτρα προστασίας των εθελοντών αιμοδο-

τών. 

• τηλεφωνικά ραντεβού, προκειμένου να αποφευχθούν

φαινόμενα συνωστισμού

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται:

• Να είσαι 18-65 ετών

• Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία

• Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες

• Να αναφέρεις τυχόν ασθένειες και φάρμακα που λαμ-

βάνεις στο γιατρό της αιμοδοσίας

• Εάν έχεις κάνει τατουάζ να έχουν παρέλθει 4 μήνες

Μην ξεχνάς ότι υπάρχει σταθερή ανάγκη για αίμα, που

θα μπορούσε να καλυφθεί αν τώρα έκανες εσύ την αρχή!
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Προβληθείτε μέσα
από τις σελίδες μας

Η ΕΒΔΟΜΗ έχει καταξιωθεί στο χώρο, είναι

αγαπητή σε μεγάλη μερίδα αναγνωστών,

όπως αποδεικνύεται κάθε εβδομάδα και έχει

δείξει ειδική έρευνα για τον τοπικό Τύπο.

Η παρουσία σας, στις σελίδες μας θα δώσει

μεγαλύτερη ώθηση στην επιχείρησή σας. 

Προβληθείτε ακόμη και με μία συνδρομή.

6937153052, 2106030655

press@ebdomi.com
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Τέτοιες ημέρες, πολλά αγαπημένα πρόσωπα, που

έχουν αποχωρήσει, από τον πλανήτη γη, έρχονται

έντονα στο νου μας.

Αναθυμούμαι

Το 1981 (27.12), ο Ύπαρχος του Αντιτορπιλικού Σα-

χτούρη, όπου υπηρετούσα ως Ανθυποπλοίαρχος, με

φώναξε και μου είπε: «Παναγιώτη, πήγαινε τώρα·
φύγε για τον Ευαγγελισμό. Κάτι έπαθε ο πατέρας
σου».
Κόπηκαν τα πόδια μου. Κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό συ-

νέβαινε. Ήθελα να τον προλάβω...  και τον πρόλαβα.

Μου είπε το στερνό “αντίο” και ξεψύχησε. Σαν να με

περίμενε...

Ήταν το πρότυπό μου. Ο άνθρωπος που είχα φίλο.

Καφεδάκι στο «Ρωσικό» κάθε Σάββατο  και μια τυρό-

πιτα στο Mum. 

Ήταν Υποστράτηγος του πεζικού. Όλοι τον λά-

τρευαν. Όλους τους βοηθούσε. Τα έδωσε όλα για την

οικογένειά του. 18 χρόνια στον Έβρο, για να μη φύ-

γουμε από το Σουφλί, που άλλοι έκαναν αμάν και

πώς να μετατεθούν!

Θυμάμαι όταν πέρασα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων,

το 1973, ένα πρωί πριν φύγει για τη δουλειά του,

στην Αθήνα τότε, σε ένα φως, από το μικρό σπιτάκι

της Αχαρνών, μου κρέμασε ένα φάκελλο.

Όταν τον άνοιξα, είχε ένα σημείωμα που έγραφε:

«Μου έδωσες μεγάλη χαρά, για την επιτυχία σου.
Είσαι μέσα στους 28 από τους 2.500, που πήρε η
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Διασκέδασέ το». Είχε

μέσα στο φάκελο 6000 δραχμές (τεράστιο ποσό για

τότε).

Όταν γύρισε, με φώναξε κοντά του και μου είπε:

«τώρα που έγινες Αξιωματικός του όπλου, που δεν
υπέστειλε ποτέ την Σημαία του, θα σου πω ένα
πράγμα. Πρόσεχε πώς θα διοικείς. Κάποτε θα γίνεις
Ύπαρχος / Κυβερνήτης κλπ. Υπάρχουν δύο τρόποι δι-
οίκησης: Ο ένομος· ό,τι θεωρούμε πως δεν γίνεται
όπως πρέπει ανατρέχουμε στα “κιτάπια” και τηρούμε
κανονικά και με το νόμο. Ο άλλος τρόπος είναι ο «δύ-
σκολος» Διοικείς με σύνεση. Οι νόμοι ενίοτε έρχον-
ται δεύτεροι. Πρέπει να ξέρεις, ο καθένας τί έχει, τα
προβλήματά του. Να γνωρίζεις τα μικρά τους ονό-
ματα. Να είσαι ευχάριστος, επιεικής και να ενεργείς
και με “άγραφους” νόμους χωρίς να εκτίθεσαι. Δύ-
σκολο και επίπονο. Διάλεξε και πάρε. Να ξέρεις όμως

όταν θα φύγεις κάποτε από τον Στρατό, στην πρώτη
περίπτωση θα συναντάς παλιούς συναδέλφους και
ναύτες και θα σου γυρίζουν την πλάτη, ενώ στη δεύ-
τερη, θα σ’ αγκαλιάζουν και θα θυμούνται τις όμορ-
φες στιγμές, που θα σε κάνουν να λες “ρε δεν το
πιστεύω. Ούτε καν θυμάμαι ποιος είναι αυτός πού με
χαιρέτισε”».

Ακολούθησα τον 2ο τρόπο Διοίκησης και ΔΕΝ το με-

τάνιωσα. Κουράστηκα πολύ, αλλά οι πιο πολλοί με

θυμούνται και με χαιρετούν με αγάπη.

ΠΟΣΟ ΔΙΚΗΟ ΕΙΧΕΣ, ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ!

Όταν αργούσα να γυρίσω σπίτι, ήταν ξύπνιος και

όταν δεν έβγαινα στενοχωριόταν. Μου έμαθε τί θα

πει ΗΘΟΣ, ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ, ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ, ΑΛΗΘΕΙΑ,

ΕΥΣΕΒΕΙΑ, ΧΙΟΥΜΟΡ. Θα του χρωστάω τα πάντα

όσο ζω.

Κάθε χρόνο τέτοια ημέρα είμαι μελαγχολικός. Τον

έχασα σε μικρή ηλικία. Δεν υπήρχε τότε η τεχνολο-

γία,, η επιστήμη, η γνώση γύρω από τις καρδιακές πα-

θήσεις. Έφυγε άδικα.

Όμως σ’ ευχαριστώ πατέρα, που με βλέπεις από κει

ψηλά, ώσπου να ’ρθω να σε συναντήσω όταν ο Θεός,

υπογράψει το συμβόλαιό μου.

Κλίνω ευλαβικά το γόνυ

Ξελαφρωμένος πλέον που το έγραψα

Παναγιώτης Μουντανέας

Αντιναύαρχος ε.α.

όπλοις

...Το χρέος μου

Eν

Ο Δήμος ΒΒΒ καλεί την Δημοτική Επιτροπή Δια-

βούλευσης την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

και ώρα 11.30 το πρωί μέχρι 12.00 το πρωί προ-

κειμένου να λάβουν απόφαση επί του επικαιρο-

ποιημένου “Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης

Στερεών Αποβλήτων”, όπως γράφουν στην πρό-

σκληση. Οι απόψεις της επιτροπής θα κατατε-

θούν ηλεκτρονικά έως τις 12.00 της 22/1/21.

Οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις του επικαιρο-

ποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απο-

βλήτων του Δήμου καθορίστηκαν με την 65/2020

μελέτη της  Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανα-

κύκλωσης.

Να θυμίσουμε ότι έχει εγκριθεί και λειτουργεί

Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο

Πανόραμα Βούλας έναντι του νεκροταφείου, ως

“προσωρινή λειτουργία”  (ν. 4685/2020).

Καλείται λοιπόν η πολυπληθής σε μέλη Επι-

τροπή να συντάξει έκθεση με τις απόψεις του

έκαστο μέλος, επί της επικαιροποιημένης μελέ-

της που αποτελείται από 177 σελίδες!

Εκείνο που δεν καταλάβαμε είναι πότε θα απο-

φασίσουν, την ημέρα που θα παραδώσουν θα

αποφασίσουν συνάμα;

Ο δήμος στο σχετικό δελτίο που μας απέστειλε

σημειώνει μεταξύ άλλων: 

Ο Δήμος έχει αναρτήσει το σχέδιο στην ιστοσε-

λίδα του  (vvv.gov.gr)) προκειμένου όσοι πολίτες

ενδιαφέρονται να ενημερωθούν να μπορέσουν

να το μελετήσουν και να καταθέσουν σχετικές

παρατηρήσεις ή προτάσεις. Η επικαιροποίηση

του ΤΣΔΣΑ, το οποίο είχε εγκριθεί από το Δημο-

τικό Συμβούλιο από το 2015 μαζί με τον κανονι-

σμό καθαριότητας.

Ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός δίνει ιδιαίτερη έμ-

φαση στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύ-

κλωση των αστικών αποβλήτων, στη Διαλογή

στην Πηγή ενώ τονίζει ιδιαίτερα το ρόλο των

δήμων για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Το επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης

περιγράφει αναλυτικά τον σχεδιασμό του Δήμου

για τα επόμενα χρόνια στους τομείς της πρόλη-

ψης, της συλλογής, της διαχείρισης των αστικών

απορριμμάτων προκειμένου να επιτευχθεί το μέ-

γιστο δυνατό ποσοστό εκτροπής από την ταφή

και η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των

υλικών.

Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις των ενδιαφε-

ρομένων μπορούν να σταλούν (μέσω e-mail) έως

και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 στο

info@vvv.gov.gr.

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων 

στο Δήμο ΒΒΒ

Κάλεσμα Επιτροπής Διαβούλευσης
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,

αφού σας ευχηθούμε και πάλι Καλή Χρονιά, ενημερώ-

νουμε για τις απανωτές οικονομικές επιτροπές της εορ-

ταστικής περιόδου.

53η οικ.επ. 22-12-2020

Η ημερήσια περιείχε 14 θέματα και ως συνήθως, οι ειση-

γήσεις "έτρεχαν να φτάσουν" την προηγουμένη της συ-

νεδρίασης.

– Εγκριση μελέτης τεχνικών προδιαγραφών και όρων δια-

κήρυξης για την προμήθεια λυόμενων χοάνων σταθμού

μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Συνολική δαπάνη 81.833€

Δημοσίευση σε μία τοπική εφημερίδα. Τοποθετηθήκαμε

με "λευκό", καθώς ο σταθμός μεταφόρτωσης έχει περιο-

ρισμένο χρόνο λειτουργίας, στον ορεινό όγκο της Βού-

λας πλησίον Κοιμητηρίου και καλό θα ήταν στην παρούσα

φάση ν'αποφευχθούν οι μεγάλες δαπάνες, μέχρι να ορι-

στικοποιηθεί ο μόνιμος χώρος (άγνωστο πότε).

Αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων

– Πρακτικό αξιολόγησης προσωρινού μειοδότη και ανά-

δειξη οριστικού για την ολοκληρωμένη υπηρεσία συστή-

ματος αυτόματης μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ 115.692€ Καταψηφίσαμε

γιατί διαφωνούμε επί της αρχής.

– Προμήθεια φυτών σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώμα-

τος, ειδών φυτοπροστασίας και  λίπανσης και λοιπών υλι-

κών πρασίνου. Πρόκειται για την αξιολόγηση των

προσφορών. Οι τιμές που δόθηκαν ανά ομάδα προμή-

θειας και συνολικά αγγίζουν τις 211.000 €. Εχουμε δια-

τυπώσει ενστάσεις για τον χλοοτάπητα, και την περιττή

κατά την γνώμη μας, προμήθεια φυτόσπορων μιας και

καλλιεργούνται στο δημοτικό φυτώριο πολλά τέτοια είδη.

– Προμήθεια και τοποθέτηση δύο συστημάτων ζύγισης

και ταυτοποίησης κάδων απορριμμάτων. Αναδείχθηκε μει-

οδότης, ο ένας και μοναδικός συμμετέχων, με προσφε-

ρόμενη τιμή 72.779,63 €.Υπερψηφίσαμε μόνο και μόνο

για την εύρυθμη λειτουργία.

– Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, αναλωσίμων

υλικών και ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου. Ορι-

στικός μειοδότης με προσφερόμενη τιμή 62.236 €.

– Παράταση προθεσμίας της σύμβασης για την μελέτη

"Γεωλογικές και Υδροτεχνικές μελέτες καταλληλότητας

για τα Κοιμητήρια Βούλας και Βουλιαγμένης". Υπερψηφί-

σαμε την παράταση, αλλά τονίσαμε και πάλι ότι ΕΚΚΡΕ-

ΜΕΙ η έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας.

– Εγκριση παράτασης του έργου "Κατασκευή πεζοδρο-

μίων 2017"... Απαραίτητο αλλά χρονίζον έργο με την αχα-

ρακτήριστη αιτιολογία εκ μέρους του αναδόχου "πρέπει
να απομένει εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να εκτελε-
στούν εργασίες που θα αφορούν σε μελλοντικά αιτήματα
δημοτών". Μήπως δεν θα υπάρχουν πάντα αιτήματα δη-

μοτών και ανάγκες του δήμου; Πότε θα κλείσει το έργο;

– Δεύτερη παράταση για το έργο "Προμήθεια κ εγκατά-

σταση ξύλινων στάσεων". Δεν καταλάβαμε γιατί  η τε-

χνική υπηρεσία ζήτησε από τον ανάδοχο παράταση...;

– Οροι διακήρυξης και διενέργειας διαγωνισμού για το

έργο "Λειτουργική αναβάθμιση, ανακαίνιση και διαμόρ-

φωση σχολικών κτιρίων του δήμου". Η χρηματοδότηση

προέρχεται από το “Πράσινο Ταμείο”  με ποσό  268.398€

και 292.573€ από τον δήμο. Περίληψη της διακήρυξης θα

δημοσιευθεί στον τοπικό και εθνικό τύπο. Αναγκαία η

αναβάθμιση που αφορά το σύνολο των σχολείων του

δήμου. Διαβάσαμε όμως  δαπάνες όπως: αποξήλωση του

υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα(2.500€) και την

προμήθεια νέου με καοτσούκ (17.500€) και μέχρι εδώ

καλά...; Προμήθεια όμως, φυτικού υλικού σε δέντρα και

θάμνους (2.880€). Φυσικά και κάθε προσθήκη πρασίνου

είναι επιθυμητή, αλλά γιατί μπαίνει αυτή η δαπάνη σ’ αυτό

το έργο;

Κλείνουμε αυτή την εκτεταμένη Οικ. Επιτροπή με το "πε-

ρίεργο" αίτημα εκ μέρους της εταιρείας που μισθώνει το

δημοτικό ακίνητο επί της λεωφ. Ποσειδώνος 6, Βουλιαγ-

μένη. Αφορούσε τροποποίηση της σύμβασης που καταρ-

τίστηκε πολύ πρόσφατα, ύστερα από την επίσης

πρόσφατη δημοπρασία.... Εκτός αυτού, καταψηφίσαμε

και γιατί η ολική μεταβίβαση σε νέα εταιρεία δεν παρου-

σίαζε πλήρη στοιχεία!

Πάντως, σε αυτή την οικ.επ. "κινήθηκαν" ποσά ύψους

1.267.162 ευρώ.

54η οικ.επ. 28-12-2020

Αλλη μία "μεγάλη" επιτροπή με 14 θέματα στην ημερησία.

Για τα τρία θέματα που ακολουθούν, θα υποβληθούν αι-

τήματα χρηματοδότησης, καθώς οι δαπάνες είναι υπέ-

ρογκες. Εκ των προτέρων σας ενημέρωνουμε ότι τα

υπερψηφίσαμε με την απαραίτητη προϋπόθεση να ενταχ-

θούν στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”,  γιατί διαφορε-

τικά δεν είναι υλοποίησιμα.

– Λειοτεμαχιστής αξίας 599.998,80€. Σε περίπτωση που

δεν εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, θα επανατοποθετη-

θούμε.

– Υποβολή πρότασης που αφορά: "Χωριστή συλλογή βι-

οαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρ-

τωσης απορριμμάτων". Σε αυτό το πλαίσιο η πρόταση του

δήμου προς ένταξη περιλαμβάνει:

1. τέσσερα σύνθετα υπογειοποιημένα συστήματα διαχεί-

ρισης στερεών αποβλήτων 4 ρευμάτων

2. το αυτόν, 6 ρευμάτων

3. ένα φορτηγό με γερανό φορτοεκφόρτωσης

4. δύο ανοικτά φορτηγά, ανατρεπόμενα

5. καφέ κάδους οργανικών αποβλήτων

6. μηχανολογικό εξοπλισμό σταθμού μεταφόρτωσης

απορριμμάτων

7. προμήθεια υλικού για την ταυτοποίηση παραγωγής

αποβλήτων

8. δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοί-

κων.

– Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για δράσεις ηλε-

κτροκίνησης στον δήμο, ομοίως η πρόταση αφορά:

1) ένα μικρό απορριμματοφόρο 4 κυβικών, πρέσσα, 2) ένα

όχημα  ανατρεπόμενου κάδου, 3) ένα απλό όχημα με

κάδο, 4) δύο μικρά επιβατικά αυτοκίνητα για την εποπτεία

καθαριότητας, 5) ένα όχημα μεταφοράς προσωπικού 5-7

ατόμων, 6) δύο μικρά λεωφορεία αστικής συγκοινωνίας

7) μεγάλο λεωφορείο υπεραστικής και δύο σταθμοί φόρ-

τισης, ο ένας στο αμαξοστάσιο του δήμου και ο άλλος

στην αφετηρία των δρομολογίων της αστικής συγκοινω-

νίας.

Για όλα αυτά τα μεγαλεπίβολα, η θέση μας είναι, ότι αν

δεν ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα τοποθετηθούμε εκ

νέου και για την ηλεκτροκίνηση θεωρούμε αναγκαία την

κατάργηση της υφισταμένης σύμβασης για την δημοτική

συγκοινωνία, η οποία ήδη βρίσκεται σε αναστολή λει-

τουργίας λόγω πανδημίας.

– Διενέργεια διαγωνισμού για την μελέτη σχεδιασμού

συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Επιφυλαχθήκαμε

μέχρι την ανάγνωση της μελέτης, όταν καταρτιστεί. Το

κόστος αυτής πάντως, είναι περίπου 57.000€.

– Διενέργεια διαγωνισμού για το έργο "εφαρμογή κυκλο-

φοριακών παρεμβασεων". Η εκτιμώμενη αξία είναι

1.209.677,07 € πλέον ΦΠΑ από ίδιους πόρους. Δεν το-

ποθετηθήκαμε· (λευκό) καθώς δεν έχουμε κάποια πληρο-

φορία για το είδος του έργου.

– Συμπληρωματική σύμβαση "Συντήρηση Παιδικών

Χαρών" και χρονική παράταση. Καταψηφίσαμε λόγω έλ-

λειψης εισηγητικού για την συμπληρωματική σύμβαση.

– Εγκριση εγγραφής του δήμου για ένα έτος στην ιστο-

σελίδα Αυτοδιοίκηση. Κόστος 3.720€ δυσανάλογο σε

σχέση με το όφελος.

– Εγκριση χρονικής παράτασης για το έργο: "Επισκευές

και Συντηρήσεις Πολιτιστικών Κέντρων" Καταψηφίσαμε

γιατί ο ανάδοχος επικαλείται συμπληρωματική σύμβαση,

την οποία δεν γνωρίζουμε!

– Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου, αφορά απομείωση

της δαπάνης για αχρησιμοποίητα απρόβλεπτα 422,59€

επί συνολικού ποσού 1.085.060,62€. Καταψηφίσαμε γιατί

ο επικαλούμενος λόγος της μη πραγματοποίησης της αρ-

χικώς προβλεπόμενης υδατοκατασκευής, δεν είναι απο-

δεκτός. Στην αρχική μελέτη υπήρχε πλήρης περιγραφή

και σαφής πρόβλεψη του υδάτινου στοιχείου, το οποίο

παραλείφθηκε αναίτια.

55η οικ.επ. 29-12-2020

Εξι θέματα στην ημερησία και οι εισηγήσεις τους να  έρ-

χονται την προηγουμένη, ενώ διηξήγετο η 54η συνε-

δρίαση!... Και τρία εκτός ημερησίας, που ήρθαν την ίδια

ημέρα! Ως είναι εύκολα αντιληπτό, σε μια τέτοια διαδικα-

σία δεν συμμετείχαμε. Οφείλουμε όμως να σας ενημε-

ρώσουμε σχετικά με τη  εισήγηση της νομικής υπηρεσίας

για την άσκηση ενδίκου μέσου, υπόθεση Μετοχικής Εται-

ρείας Εκμεταλλεύσεως Κτήματος Βούλας (ΜΕΕΚΒ).

Η απώλεια της έκτασης στη Βούλα και το 

κόστος που πρέπει να καταβάλει ο Δήμος

Πιο συγκεκριμένα αφορά ενέργειες κατά της διαταγής

πληρωμής βάσει της οποίας ο δήμος πρέπει να πληρώσει

στην ΜΕΕΚΒ ποσό 2.033.360 € νομιμοτόκως. Η διαταγή

πληρωμής εκδόθηκε από την γραμματεία του Μονομε-

λούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στις 2-12-

2020. Επιδόθηκε στον δήμο στις 16-12-2020. 

Με την ευκαιρία, χρήσιμο θα ήταν για όλους τους δημό-

τες και κατοίκους να λάβουν γνώση της αποφάσεως και

του σκεπτικού και αυτής της αποφάσεως, αλλά κυρίως

για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εκτάσεως, που το

έχασε ο Δήμος στα δικαστήρια!. Επιβεβλημένο να γίνει

γνωστό το ιστορικό της υποθέσεως.

Υπομονή και Δύναμη.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης
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Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού 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%BD%CE%B9%CE%B

A%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF-1.pdf

Μη προγραμματισμένη επίσκεψη

στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοι-

νωνιών Ανατολικής Αττικής

πραγματοποίησε ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Ανατολικής Αττικής Θα-

νάσης Αυγερινός, με σκοπό να

δει από κοντά και να ελέγξει την

πορεία των εργασιών ανακαίνι-

σης και αναβάθμισης του κτιρίου. 

Το κτίριο επί σειρά ετών βρισκό-

ταν σε κακή κατάσταση δημιουρ-

γώντας προβλήματα τόσο στην

καθημερινή εργασία των υπαλλή-

λων όσο και στην εξυπηρέτηση

των πολιτών.  Με παρέμβαση

όμως του Αντιπεριφερειάρχη Θ.

Αυγερινού ξεκίνησαν οι εργασίες

για τη βελτίωση του κτιρίου και

των συνθηκών εργασίας των ερ-

γαζομένων, οι οποίες αυτή τη

στιγμή, όπως διαπιστώθηκε, βρί-

σκονται σε πολύ καλό επίπεδο

και βάσει του προγραμματισμού,

στο τέλος του μήνα πρόκειται να

γίνουν τα εγκαίνια.

Επίβλεψη των εργασιών ανακαίνισης της Δ/νσης 

Μεταφορών & Επικοινωνιών Ανατ. Αττικής από τον  

Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Αυγερινό

Οκτώ μαθητές των δημοσίων σχολείων του Δήμου

Παλλήνης, που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα μόρια

εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά

τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2020, βράβευσε,

όπως κάθε χρόνο, με χρηματικά έπαθλα, ο Δήμος

Παλλήνης σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολι-

μένα Αθηνών (ΔΑΑ), «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η απονομή των επάθλων, πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021, με τήρηση όλων των μέ-

τρων προστασίας, από τον Δήμαρχο Παλλήνης,

Θανάση Ζούτσο, παρουσία της εκπροσώπου του

ΔΑΑ, Ευδοκίας Αναματερού και των Αντιδημάρχων

Παιδείας, Βασιλικής Μελισσά και Περιβάλλοντος,

Πόπης Ζινέλη. 

Βραβεύτηκαν οι:

Στυλιανή Κοροβέση, Εμμανουήλ Πετρουλάκης,  Ευ-

θυμία Καραγιάννη και  Σοφία-Παυλίνα Ζωγράφου, οι

οποίοι έλαβαν επιταγές 1.000 ευρώ, καθώς και οι:

Όλγα Χατζηαναστασίου-Σαμαρά, Άρης Μαρκογιαν-

νάκης, Αριάδνη Σκαρτσιάρη και Φώτιος Προύντζος,

οι οποίοι έλαβαν επιταγές 500 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος συνεχάρη

τους βραβευθέντες  αριστούχους για την επιτυχία

τους και με αφορμή την εκδήλωση, εξέφρασε τα συγ-

χαρητήρια του και στους πάνω από 400 μαθητές,

όλων των σχολείων του Δήμου, που πέτυχαν φέτος

την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, τονίζοντας ότι,

«η Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσει να στηρίζει τα όνειρα
και τις προσπάθειες των νέων και θα επιβραβεύει την
επιτυχία σε εκπαιδευτικούς στόχους, μαζί με τον
αγώνα που έδωσαν τόσο οι ίδιοι, όσο και οι γονείς και
οι καθηγητές τους».

Χρηματικά βραβεία στους αριστούχους μαθητές του Δήμου Παλλήνης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο Κέντρο

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και

απευθύνεται σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών

άνω των 21 ετών και τις οικογένειές τους, στο-

χεύοντας στην απεξάρτηση, την εκπαίδευση και την

κοινωνική επανένταξη των μελών του.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δω-

ρεάν και χωρίς λίστες αναμονής. Η προσέλευση στο

πρόγραμμα είναι εθελοντική και δεν χορηγούνται

φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες για την αν-

τιμετώπιση της εξάρτησης.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας δημιουργήθηκε

από το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το

Δήμο Ραφήνας, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση

των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τοξικοε-

ξάρτησης και διαμένουν στην Ανατολική Αττική. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας παρέχει υπηρε-

σίες σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικο-

γένειές τους. Παράλληλα υλοποιεί δράσεις πρόληψης

και ενημέρωσης. 
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι:

- ατομικά ραντεβού

- ατομική και ομαδική συμβουλευτική

- ενημερωτικές συναντήσεις με εργαζομένους στο χώρο

υγείας (φαρμακεία, κέντρα υγείας, ιατροί)

- ενημερωτικές και συμβουλευτικές συναντήσεις με δα-

σκάλους, καθηγητές, γονείς

- συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς για την ανά-

πτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας στεγάζεται στη

Λεωφ. Μαραθώνος.  Η λειτουργία του κέντρου είναι κα-

θημερινή από 09:00 – 17:00, εκτός Σαββάτου & Κυριακής. 

Επικοινωνία τηλέφωνα 22940 79900, 22940 75551 και

ssr@kethea-paremvasi.gr www. kethea-paremvasi.gr



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                               9  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

Δεν θα καταβάλουν ενοίκιο

για τον Ιανουάριο 

οι επιχειρήσεις που 

παραμένουν κλειστές έως 11/1

Δεν θα καταβάλουν ενοίκιο για τον Ιανουάριο, οι επι-

χειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εν-

τολή, έως τις 11 του μηνός. Αυτό ανακοινώθηκε από

το υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα, για το

λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητι-

σμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές,

τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπω-

λεία και τις επιχειρήσεις που κατά την ερχόμενη

εβδομάδα παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή,

αναστέλλεται πλήρως η καταβολή του ενοικίου για

τον Ιανουάριο. Παράλληλα, το 80% του μηνιαίου συμ-

φωνημένου

μισθώματος, και όχι επί της απώλειας, θα αποζημιωθεί

στους ιδιοκτήτες από τον προϋπολογισμό, έτσι ώστε

να μην έχουν περαιτέρω απώλειες από αυτές που

έχουν σήμερα.

Από 1ης Απριλίου 

τα ηλεκτρονικά βιβλία

Μετατίθεται για την 1/4/2021 η έναρξη της υποχρεω-

τικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλε-

κτρονικών Βιβλίων – myDATA για όλες τις

επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από

αυτή την ημερομηνία και έπειτα, σύμφωνα με από-

φαση της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση

(https:/ /www.minf in.gr/web/guest/-/ypourgeio-

oikonomikon-kai-aade-apo-1-4-2021-e-enarxe-tes-

ypochreotikes-diabibases-parastatikon-sten-platphorma

-mydata?inheritRedirect=true&redirect=%2F) , «κατό-

πιν αιτημάτων φορέων της αγοράς και λαμβάνοντας

υπόψη τα γενικότερα προβλήματα εξαιτίας της παν-

δημίας COVID-19, κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί το 1ο

τρίμηνο του 2021 ως επιπλέον χρόνος εκπαίδευσης

και προσαρμογής των επιχειρήσεων στη λειτουργία

του myDATA. 

Διευκρινίζεται ότι τα παραστατικά που θα εκδώσουν

οι επιχειρήσεις το 1ο τρίμηνο του 2021, θα πρέπει επί-

σης να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA,

με διαφορετική προθεσμία και συγκεκριμένα όχι αρ-

γότερα από την 31/10/2021».

E-SHOP ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΕΑ

Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν άμεσα και δωρεάν να

κάνουν ηλεκτρονικές πωλήσεις, αξιοποιώντας όλους

τους δυνατούς τρόπους. Το ΕΒΕΑ στηρίζει τις Επιχει-

ρήσεις στο lockdown με μια πολυδιάστατη πρωτοβου-

λία. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν  πλέον

σύνδεση μόνο σε ένα σημείο: Click Away, "Ηλεκτρο-

νικό Ράφι", Δικό τους e-SHOP, Αναβαθμισμένη έκ-

δοση e-SHOP. Το ΕΒΕΑ αναλαμβάνει την

πρωτοβουλία αυτή σε συνεργασία με την ηλεκτρονική

αγορά Directmarket.gr . Απευθύνεται σε όλες ανεξαι-

ρέτως τις επιχειρήσεις. Oι επιχειρήσεις μπορούν εύ-

κολα να ενεργοποιήσουν τις δικές τους ηλεκτρονικές

πωλήσεις στη διεύθυνση Directmarket.gr ακολουθών-

τας την επιλογή "Ξεκινήστε τώρα το δικό σας κατά-
στημα στο DIRECT MARKET" και "Online Εγγραφή". 

NΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ THE ATHENS STARTUP

BUSINESS INCUBATOR!
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

(ΕΒΕΑ) καλεί ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις

(startups) και επιχειρηματικές ομάδες, να υποβάλλουν

αίτηση για την ένταξή τους στη δομή της Θερμοκοιτί-

δας Νεοφυών Επιχειρήσεων  Αθήνας – Θ.Ε.Α.,  του

Κέντρου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, με δυνατό-

τητα ενσωμάτωσής τους, είτε στο Πρόγραμμα Υπο-

στήριξης, είτε στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας.

Λήξη αιτήσεων: 15/01/2021
Περισσότερα στο: http://www.theathensincube.gr/

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

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

Ζητείται κυρία να συνοδεύει στο μπάνιο άλλη κυρία (στο

Καβούρι). Τηλ. 210 8952.269, 6945411125

Zητάει άτομο ανεξαρτήτως φύλου, εσωτερικό να προ-

σφέρει βοήθεια σε κύριο Αμοιβή ικανοποιητική.

6932444320.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕ-

ΝΩΝ και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες σε ηλικιω-

μένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις.

Πληροφορίες κ. Γιώργο  6949095440, 6934555559

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι. Δια-

θέτει 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 κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ

μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυ-

φάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

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

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημε-

ρινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οι-

κιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική

για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρχουν

κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου. 

Πληροφορίες 6946019849.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

52.26 τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ  ΓΕΓΟΥ (όπως παμε για

Αγ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ), 4ος   Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙ-

ΣΤΙΚΟ— Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση,

Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7  κιλ., ΤΕΝ-

ΤΕΣ  ΒΕΡΑΝΤΑΣ,  ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING

(Περιφραγμενο / Φυλασομενο) 

κος  ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Πιστοποιημένη καθηγήτρια Γαλλικών παραδίδει μα-

θήματα σε όλες τις περιοχές των Νοτίων Προαστίων

σε μαθητές Δημοτικού στο χώρο σας. Το πρώτο μά-

θημα γνωριμίας θα είναι δωρεάν. 

Για διευκρινήσεις επικοινωνήστε μου 6979-776467.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614

Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.grΕθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε

παιδιά και ενήλικες καλέστε την

«Ευρωπαϊκή Γραμμή 

Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

στα πεταχτά
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

meil: nsg@otenet.gr

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 ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό

είναι πριν πάτε, ενημερωθείτε 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

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ

και στα περίπτερα ή διαβάστε τη 

στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Επιστολή προς την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών

απέστειλε η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

(ΕΟΟ), ζητώντας να ξεκινήσει άμεσα ο εμβολια-

σμός των Οδοντιάτρων της χώρας, κατά του κο-

ρωνοϊού.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, σύμφωνα με

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι Οδοντίατροι

που εργάζονται μεν με

«πρωτόκολλο αυξημένης

επαγρύπνησης» βρίσκονται

ψηλά στη λίστα μεταξύ των

υγειονομικών που κινδυ-

νεύουν να νοσήσουν από

κορωνοϊό κατά την άσκηση

του επαγγέλματός τους.

Λόγω της δημιουργίας αερο-

λύματος κατά τη διάρκεια

της εργασίας και της εγγύ-

τητας με το πρόσωπο των

ασθενών, οι Οδοντίατροι ανήκουν στις ομάδες

υψηλού κινδύνου και γι’ αυτό το λόγο ζητούν από

την πολιτεία να ενταχθούν κατά προτεραιότητα

στο εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Στην επιστολή της ΕΟΟ αναφέρεται ακόμη ότι

έπειτα από έγγραφη επικοινωνία με τους Οδοντια-

τρικούς Συλλόγους της Χώρας, η συντριπτική

πλειοψηφία των Οδοντιάτρων επιθυμεί να εμβο-

λιαστεί και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν.

«Έχουμε φτάσει στην πιο κρίσιμη καμπή της
μάχης κατά του κορωνοϊού με την έναρξη των εμ-
βολιασμών» σημειώνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αθανάσιος Δεβλιώ-

της και προσθέτει ότι «οι Έλληνες
Οδοντίατροι πιστεύουν ότι το εμβό-
λιο κατά του κορωνοϊού μπορεί να
σώσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές
και θέλουν να εμβολιαστούν
άμεσα». 
«Αυτή τη στάση πρέπει να κρατήσει
μεγάλο μέρος του Ελληνικού πλη-
θυσμού. Αν εμβολιαστεί τουλάχι-
στον το 60% του πληθυσμού, θα
υπάρξει ανοσία και θα περιοριστεί
ο νέος αυτός ιός που έχει υψηλή

θνητότητα, μεγάλη επιβάρυνση στο σύστημα
υγείας αλλά και δυσμενείς οικονομικές επιπτώ-
σεις σε ολόκληρη την κοινωνία» καταλήγει ο πρό-

εδρος Αθ. Δεβλιώτης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Oι Οδοντίατροι ζητούν να εμβολιαστούν άμεσα
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γράφει ο Δρ. Άλεν Σαλέριαν* 

Πέντε μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας

που είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966,

έχουν διαγνωστεί με άνοια. Ο Σερ Μπρους Τσάρλτον, στα

83 του χρόνια, είναι το πιο πρόσφατο θύμα αυτού του

αργού και μη ανατρέψιμου θανάτου του εγκεφάλου.

Στην ουσία, 5 από τα 18 μέλη της ομάδας, το 27% των παι-

χτών δηλαδή, ανέπτυξαν άνοια.  Προηγούμενες έρευνες

έχουν αποδείξει πως πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιρι-

στές έχουν τριάμισι φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πε-

θάνουν από άνοια, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Έρευνα ομάδας επιστημόνων υπό την αιγίδα του Δρ. Μάικλ

Λίπτον το 2013 απέδειξε πως οι «κεφαλιές» σχετίζονται

με απώλεια μνήμης, μειωμένη γνωστική λειτουργία, και

απώλεια λευκής ύλης εγκεφάλου που διαπιστώνεται από

μαγνητική τομογραφία.

Αυτά τα αποτελέσματα θα έπρεπε να μας ξαφνιάσουν;

Είναι οι «κεφαλιές» ασφαλές για τον εγκέφαλο; Τι συμβαί-

νει στα εγκεφαλικά κύτταρα όταν μία μπάλα που ταξιδεύει

με ταχύτητά 100 χιλιομέτρων/ώρα συγκρούεται με το κε-

φάλι; Έχει σημασία ή όχι η μη ύπαρξη άμεσων ή ορατών

σημαδιών κινδύνου; 

Κάποια βασικά στοιχεία για τον εγκέφαλο θα μας βοηθή-

σουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις πιθανές επιπτώσεις

των ποδοσφαιρικών «κεφαλιών»:

• Έχουμε 100 δισεκατομμύρια εγκεφαλικά κύτταρα, που

αντιστοιχούν στο 0,2% των συνολικών κυττάρων του σώ-

ματός μας (38 τρισεκατομμύρια συνολικά).

• Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζυγίζει 1.500 γραμμάρια, που

αντιστοιχεί περίπου στο 3% του συνολικού βάρους του σώ-

ματός μας.

• Ο ανθρώπινος εγκέφαλος καταναλώνει το 20% της συ-

νολικής σωματικής ενέργειας, ενώ έχει μία ιδιαίτερα ευαί-

σθητη εξάρτηση στον οξυγόνο και στην επαρκή παροχή

αίματος.

• Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να παραμείνει ζωντανός

για εκατοντάδες χρόνια με επαρκή παροχή ενέργειας και

άνευ εχθρικών περιβαλλοντικών επιρροών.

• Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να σκεφτεί, να αισθανθεί,

να φανταστεί, να σχεδιάσει ή να λειτουργήσει, 100 δισε-

κατομμύρια εγκεφαλικά κύτταρα πρέπει να λειτουργήσουν

με εναρμονισμένο τρόπο, υπό τον έλεγχο του προμετωπι-

αίου φλοιού, η οποία είναι μία μικρή σε έκταση περιοχή του

εγκεφάλου ακριβώς κάτω από το μέτωπο και που χρει-

άστηκε 3,6 δισεκατομμύρια χρόνια ώστε να εξελιχθεί.

Είναι λοιπόν η προώθηση ενός αθλήματος που βάζει τον

ανθρώπινο προμετωπιαίο φλοιό σε κίνδυνο, μία βάρβαρη

κοινωνική πρακτική;

Εκφυλισμός του εγκεφάλου

Η μειωμένη παροχή οξυγόνου και η αυξημένη παραγωγή

ελεύθερων ριζών είναι οι κύριες αιτίες του κυτταρικού θα-

νάτου στον εγκέφαλο. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι

σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για την άνοια ή για το Αλ-

τσχάιμερ, όπως ο διαβήτης, η καρδιαγγειακή νόσος, το εμ-

φύσημα, η παχυσαρκία, η άπνοια ύπνου, και το εγκεφαλικό

τραύμα, καθιστούν τον εγκεφαλικό ιστό ευάλωτο στον επι-

ταχυνόμενο εκφυλισμό και στον κυτταρικό θάνατο, εξαι-

τίας της μειωμένης παροχής οξυγόνου και της

αυξανόμενής παραγωγής ελεύθερων ριζών. Εκτιμάται πως

κάθε ποδοσφαιρική «κεφαλιά» προκαλεί ζημιά σε σημαν-

τικό αριθμό εγκεφαλικών κυττάρων και οδηγεί στην αυξη-

μένη παραγωγή ελεύθερων ριζών.

Το μέλλον της «κεφαλιάς»;

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως, παρά τα συντριπτικά

αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν και δείχνουν πως κάθε

μορφή εγκεφαλικού τραύματος έχει αποδειχθεί επιστημο-

νικά πως παρουσιάζει κινδύνους, η ΦΙΦΑ, η ΟΥΕΦΑ, και η

ΔΟΥ εξακολουθούν να θέτουν τους εγκεφάλους νεαρών

ανθρώπων σε κίνδυνο. Είναι επειδή κάποιοι ειδικοί για τον

εγκέφαλο έχουν ισχυριστεί πως δεν υπάρχουν αποδεικτικά

στοιχεία, που να δείχνουν ξεκάθαρα πως οι «κεφαλιές»

προκαλούν τραύματα του εγκεφάλου;

Για παράδειγμα, ομάδα επιστημόνων υπό την αιγίδα του

Δρ. Άντριου Ράθερφορντ πρόσφατα δημοσίευσε άρθρο

που έδωσε έμφαση στην έλλειψη επιστημονικών στοιχείων

που να δικαιολογούν τις ευρύτερες ανησυχίες που υπάρ-

χουν για την ενδεχόμενη σχέση των ποδοσφαιρικών «κε-

φαλιών» με την άνοια.  Παραδέχθηκαν, ωστόσο, πως η

σχέση της «κεφαλιάς» με την άνοια δεν έχει μελετηθεί

επαρκώς. Αυτό εν τέλει μπορεί να είναι το μεγάλο μας

σφάλμα: το ότι δεν έχουμε μελετήσει εκ βάθους μία πιθανή

σχέση ανάμεσά στις ποδοσφαιρικές «κεφαλιές» και στην

άνοια.

Γιατί παίζουμε ποδόσφαιρο και γιατί συμμετέχουμε σε

αθλητικές δραστηριότητες; Μόνο για ψυχαγωγία και καλο-

πέραση; Δεν θα περιμέναμε πως ο αθλητισμός επίσης θα

βελτίωνε την υγεία μας; Πώς μπορούμε λοιπόν να δικαιο-

λογήσουμε την ανοχή μας σε μία πρακτική όπου μπάλες

συγκρούονται με τον εγκέφαλο με μεγάλη ταχύτητα; Κύριο

άρθρο του New England Journal of Medicine που δημοσιεύ-

θηκε από τον Δρ. Ρόμπερτ Στερν το 2019 αναφέρει το

εξής: «Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πως η συμμετοχή

σε αθλήματα επαφής και σύγκρουσης μπορεί να οδηγούν

σε αυξημένη πιθανότητα γνωστικής και νευροψυχιατρικής

βλάβης αργότερα στη ζωή, καθώς και σε αυξημένο κίνδυνο

νευροεκφυλιστικής ασθένειας και χρόνιας τραυματικής εγ-

κεφαλοπάθειας, εξαιτίας του κατ’ επανάληψη τραύματος

του εγκεφάλου».

Η ανθρώπινη ιστορία αποτελείται από μία θλιβερή αποθήκη

ανθρωπογενών αγριοτήτων, που συμπεριλαμβάνει την

σκλαβιά, τα βασανιστήρια, και την σωματική βία ως συνη-

θισμένες κοινωνικές πρακτικές. Υπάρχει έστω και ένας επι-

στήμονας που ειδικεύεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο που

να ισχυρίζεται πως οι ποδοσφαιρικές «κεφαλιές» δεν προ-

καλούν ζημιά; Θα πρέπει να μας προκαλέσει εντύπωση

όταν οι μελλοντικές γενιές θα χαρακτηρίσουν την τωρινή

μας πρακτική της «κεφαλιάς» ως βάρβαρη;

Το δύσκολο ερώτημα για τους επιστήμονες, και για την

ΦΙΦΑ και την ΟΥΕΦΑ, δεν είναι αν είναι «καλές» ή «κακές»

οι «κεφαλιές», αλλά πότε θα έπρεπε να επιβληθεί καθολική

απαγόρευση των «κεφαλιών» σε όλες τις αθλητικές δρα-

στηριότητες. 

Και κλείνω με την εξής απορία: ταλαντούχοι ποδοσφαιρι-

στές όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Γκάρεθ Μπέιλ, που

είναι γνωστοί μεταξύ άλλων και για τις ικανότητες τους

στις «κεφαλιές», γνωρίζουν πόσα εγκεφαλικά κύτταρα

σκοτώνουν, στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τις ομά-

δες τους να κερδίσουν περισσότερα τρόπαια;

* Ο Δρ. Άλεν Τζ. Σαλέριαν, M.D., είναι Αμερικανός ιατρός, ποιητής και ζω-

γραφιστής, ο οποίος είναι πρώην αναπληρωτής καθηγητής ψυχιατρικής

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου George Washington των Η.Π.Α.,

πρώην επικεφαλής ψυχιατρικός σύμβουλος του FBI, και συγγραφέας πολ-

λών άρθρων που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά (CNS

Spectrum, The Lancet, Medical Hypothesis κ.α.), και σε εφημερίδες ευρείας

κυκλοφορίας (USA Today, Washington Post, Los Angeles Times κ.α.).

. . . γ ια την υγειά μας

Είναι οι ποδοσφαιρικές «κεφαλιές» επικίνδυνες 

για τον εγκέφαλο νέων παιδιών;
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ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Την επανέναρξη πρωταθλημάτων

ζητά η Ομοσπονδία

Την άμεση επανέναρξη των πρωταθλημάτων της Pre-

mier ανδρών και της Α1 γυναικών ζητά με ανακοί-

νωσή της η Ομοσπονδία χάντμπολ. Σημειώνεται πως

στο συγκεκριμένο άθλημα έχει επιτραπεί η έναρξη

προπονήσεων στις ομάδες των δύο κατηγοριών από

1/1 μετά από σχετική απόφαση της ειδικής επιτροπής

της ΓΓΑ.

Ωστόσο η ΟΧΕ ζητάει μετά την ολοκλήρωση της μίνι

προετομασίας των ομάδων να υπάρξει και άμεση

έναρξη της αγωνιστικής δράσης στα πρωταθλήματα.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, όπως τονίζει, κάτι τέτοιο

αποτελεί και τη μοναδική λύση για την επιβίωση τόσο

των συλλόγων όσο και του αθλήματος. 

Παράλληλα στην ανακοίνωση της ΟΧΕ γίνεται λόγος

για τον προβληματισμό που υπάρχει στα σωματεία

για το κόστος που απαιτεί η επιστροφή στη δράση,

καθώς απαιτείται πραγματοποίηση τεστ κορονοϊού.

Από την πλευρά της η Ομοσπονδία εξηγεί πως και η

ίδια υπέστη σημαντικό οικονομικό πλήγμα από την

καραντίνα στον αθλητισμό στη χώρα μας κάνοντας

αναφορά και στη για μια ακόμη φορά μείωση της

κρατικής επιχορήγησης. 

Η ΟΧΕ αν και επισημαίνει πως δεν μπορεί να συμβά-

λει οικονομικά στην ενίσχυση των συλλόγων,

ωστόσο δεσμεύεται πως «θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια, στην εξεύρεση άλλων πόρων, προκει-
μένου τα σωματεία να αντεπεξέλθουν στη δύσκολη
οικονομική κατάσταση».

Νίκος Γεωργόπουλος

Συνεχίζει την εκπληκτική του φετινή πορεία το Λαύριο,

το οποίο για τη 10η αγωνιστική της Basket League

έφτασε στη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του, 92-82

επί του Παναθηναϊκού, λίγες μέρες μετά την επίσης

σπουδαία νίκη επί της ΑΕΚ. Το Λαύριο «τρέχει» νικη-

φόρο σερί 6 αγώνων και έχει «εκτοξευθεί» στη 2η θέση

της βαθμολογίας, και μάλιστα με αγώνα λιγότερο. Θυ-

μίζουμε δε ότι στο ξεκίνημα της σεζόν δέχτηκε το βα-

ρύτερο πλήγμα από τον κορονοϊό, με πολλά κρούσματα

που πήγαν την ομάδα πίσω στις αγωνιστικές της υπο-

χρεώσεις.

Οσο για τον Παναθηναϊκό, υπέστη την πρώτη του ήττα

στο πρωτάθλημα μετά από σχεδόν ένα χρόνο, κάτι που

σε συνδυασμό με την κακή πορεία του στην

Ευρωλίγκα οδήγησε στην απομάκρυνση του Γιώργου

Βόβορα από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ετσι, οι

«πράσινοι» βρίσκονται και πάλι σε αναζήτηση

προπονητή.

Το πρώτο μέρος του αγώνα δεν προμήνυε την έκπληξη

που θα ακολουθούσε, καθώς ο Παναθηναϊκός βρισκόταν

σταθερά μπροστά στο σκορ και με ικανή διαφορά (9-19

στο 10', 31-42 ημίχρονο). Ολα άλλαξαν στην τρίτη πε-

ρίοδο, όταν το Λαύριο «έτρεξε» ένα επιμέρους 33-19

και «προσπέρασε» με 64-59, προβάδισμα που υπερασπί-

στηκε μέχρι και τη λήξη, «εκτελώντας» τον Παναθη-

ναϊκό (13/32 τρίποντα συνολικά). Κορυφαίοι των

γηπεδούχων ήταν ο Ντιαλό με 21 πόντους και ο Κόζι με

18, ενώ από τους «πράσινους» αυτός που προσπάθησε

περισσότερο ήταν ο Νέντοβιτς με 19.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής, η

ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες, 89-72 επί του Κολοσσού

Ρόδου στο ΟΑΚΑ, με καλύτερους τους Λάνγκφορντ

(21 π.) και Ρογκαβόπουλο (12 π.). Τέλος στο αρνητικό

σερί των τελευταίων αγώνων του έβαλε το Περιστέρι,

νικώντας 76-67 τον ΠΑΟΚ με κορυφαίους τους ΜακΛιν

(22 π.) και Γκρίφιν (15 π.). Σημαντική νίκη, που τον στα-

θεροποιεί στην πρώτη εξάδα, πήρε ο Ιωνικός στη Νίκαια,

68-64 επί του Αρη. Στο Ιβανώφειο ο Ηρακλής έδειξε να

ανακάμπτει μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα,

νικώντας 73-69 τη Λάρισα. Τέλος, τα πατήματά του βρί-

σκει σιγά σιγά ο Προμηθέας Πάτρας, περνώντας νικη-

φόρα από το Αγρίνιο, 88-82 επί του Μεσολογγίου.
Νίκος Γεωργόπουλος

BASKET LEAGUE

Το «μέταλλο» του Λαυρίου

Η αλήθεια για το

Αθλητικό Κέντρο

στην Πάρνηθα

Με αφορμή δημοσίευμα στην ιστοσε-

λίδα sportsfeed, σχετικά με το Αθλη-

τικό Κέντρο στην Πάρνηθα, ο ΣΕΓΑΣ

έβγαλε ανακοίνωση στην οποία κατη-

γορεί το δημοσίευμα ως αναληθές και

παρουσιάζει μια σειρά ενεργειών του

όπως:

«Η έκταση του χώρου “ΞΕΡΟΛΙ-

ΒΑΔΟ” της Πάρνηθας, ανήκε στον Ελ-

ληνικό Οργανισμό Τουρισμού και

παραχωρήθηκε στον ΣΕΓΑΣ το 1970.

Η αρχική παραχώρηση, πριν η ΑΚΑΣ

έλθει στη Διοίκηση του ΣΕΓΑΣ είχε

λήξει το 1996, χωρίς η προηγούμενη

Διοίκηση να φροντίσει να την ανανε-

ώσει.

Όταν αναλάβαμε την Διοίκηση του

ΣΕΓΑΣ ζητήσαμε την εκ νέου παρά-

ταση της παραχώρησης του χώρου

και δαπανήσαμε αρκετά χρήματα για

να ξαναλειτουργήσει.

Το αίτημα έγινε δεκτό με απόφαση

του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. και έγκριση του

Υπουργού Ανάπτυξης. Η παράταση

δόθηκε μέχρι το 2010 με σύμβαση

που υπογράψαμε στα τέλη του 1998.

Από τότε η Διοίκηση του ΣΕΓΑΣ,

φρόντισε να λειτουργήσουν επαρκώς

οι εγκαταστάσεις, αλλά φρόντιζε συ-

νεχώς και αδιαλείπτως να προσπαθεί

να επιτύχει αφ’ ενός την συντήρηση

και ανακατασκευή των εγκαταστά-

σεων, αλλά και την ανανέωση της πα-

ραχώρησης, όσο πλησιάζαμε στη

λήξη τη σύμβασης.

Παραθέτει στη συνέχεια μια σειρά

ενέργειες στις οποίες συνεχώς προ-

έβαινε εγγράφως ο ΣΕΓΑΣ εκτός από

τις προφορικές παραστάσεις προς

τους αρμόδιους Κυβερνητικούς Φο-

ρείς.

Μία απλή ανάγνωση των παρατιθέμε-

νων στοιχείων, θα πείσει και τον πιο

δύσπιστο, ότι δεν αδιαφορήσαμε για

την τύχη του προπονητηρίου της Πάρ-

νηθας, επί μια ολόκληρη δεκαετία.

Καταλήγοντας σημειώνει: 

Ο ΣΕΓΑΣ κατέθεσε στις 2.9.2009 με-

λέτη με αρ. πρ. 6088 στην Ενδιάμεση

Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας

Αττικής (Λ. Συγγρού 100). Η Διαχειρι-

στική Αρχή με έγγραφό της, την

3η.9.2009 παραπέμπει το θέμα του

ΣΕΓΑΣ, στο Υπουργείο Οικονομίας και

Οικονομικών (Εθνική Αρχή Συντονι-

σμού). Η τελική έγκριση του φακέλου,

απαιτούσε θετική εισήγηση του Δα-

σαρχείου κ.λπ.), ότι συμφωνεί να εν-

ταχθεί το έργο σε μια από τις τρεις

Σ.Α.Ε. του Π.Δ.Ε., που αφορούν πυρ-

καγιές. Η έγκριση αυτή δεν δόθηκε

ποτέ!

Η προσπάθεια όπως σημειώνει συνε-

χίστηκε: από το 2010 και για ένα

χρόνο με έγγαφα προς τις αρμόδιες

αρχές προσπαθούσε να μάθει πού

βρίσκεται το αίτημα και αν έχει προ-

χωρήσει.  

Στις 12.10.2010 με το υπ’ αρ. πρωτ.

4573 έγγραφό του ζητάει από τον

Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για

τον ΕΟΤ, την έγκριση για την παρά-

ταση της Σύμβασης παραχώρησης

μέχρι το 2022.

Τέλος, στις 10.10.2011, η ΓΓΑ με το

υπ’ αρ. πρωτ. ΤΥ-Δδ/Φ020/ΟΙΚ28790

έγγραφό της ζητάει ακόμη μια φορά

την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού.

Δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από

τους αρμόδιους σε όλες τις τελευ-

ταίες ενέργειες και εκεί σταμάτησαν

οι προσπάθειές μας», σημειώνει ο

ΣΕΓΑΣ

Αυτή η υπόθεση της Πάρνηθας, καλά

κρατεί. Μας θύμισε για πολλοστή

φορά, πόσο κακομοίρηδες είμαστε.

Αυτές πρέπει να είναι δουλειές της

Εκάστοτε Αθλητικής Ηγεσίας, γι’

αυτό υποτίθεται, ότι υπάρχει από το

1960 η Γενική Γραμματεία Αθλητι-

σμού, για να έχει την ευθύνη της κα-

τασκευής και της συντήρησης, όλων

των αθλητικών εγκαταστάσεων,

ΟΛΩΝ των Αθλημάτων.   

Απλά πράγματα…. Ας σοβαρευτούμε

όχι πολύ, λίγο… Αν αφήσει η ΠΟΛΙ-

ΤΕΙΑ τον ΙΔΙΩΤΗ να μπει στα Σωμα-

τεία και στις Ομοσπονδίες…ΚΑΛΑ

ΚΡΑΣΑ….

Νίκος Γεωργόπουλος
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Ολυμπιακός: Ο κρυφός άσος

στο μανίκι του Μπαρτζώκα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας το περασμένο καλοκαίρι τον

επέλεξε για να κάνει τη δύσκολη δουλειά. Δεν τον

θέλει για να σκοράρει, αλλά για να αφοπλίζει τα

«όπλα» των αντιπάλων. Κόντρα στη Χίμκι τα κατά-

φερε περίφημα, κάνοντας… μαρτύριο τη ζωή του

Αλεξέι Σβέντ.

Ο Ολυμπιακός την Τρίτη (29/12) πέρασε με εμφατικό

τρόπο από την Μόσχα και παρέμεινε σε τροχιά 8άδας.

Οι Ερυθρόλευκοι έβαλαν τέλος στις τρεις συνεχόμε-

νες ήττες και επικράτησαν της Χίμκι με το εντυπω-

σιακό 105-88, για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Άνετη νίκη για τον 

Ολυμπιακό στην Τρίπολη
Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός στην Τρίπολη, επικρα-

τώντας του Αστέρα με 4-0. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά

από αυτή τη νίκη διεύρυναν τη διαφορά τους από τον

Άρη και τον ΠΑΟΚ.

Στους άλλους αγώνες, η ΑΕΚ νίκησε στο ΟΑΚΑ τον

Παναιτωλικό με 1-0, ο Παναθηναϊκός επικράτησε

εκτός έδρας του Απόλλωνα Σμύρνης με 1-0, ΑΕΛ και

ΠΑΣ Γιάννινα περιορίστηκαν στο 0-0 στη Λάρισα.

Ήττα του Παναθηναϊκού

από τον Ερυθρό Αστέρα

Μία λάθος πάσα του Νεμάνια Νέντοβιτς έριξε στον...

κάδο των απορριμμάτων την υπερπροσπάθεια του Πα-

ναθηναϊκού και του αρχηγού του, Ιωάννη Παπαπέ-

τρου, με τους «πράσινους» να «αποχαιρετούν» με

ήττα και σε απόσταση τεσσάρων νικών από την

οκτάδα της Euroleague το 2020.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 74-71 από τον Ερυθρό

Αστέρα στο Βελιγράδι, για την 17η και τελευταία

αγωνιστική του πρώτου γύρου της διοργάνωσης, κλεί-

νοντας τη χρονιά με αρνητικό ρεκόρ (5-11).

Στον αντίποδα, οι Σέρβοι συνδύασαν με νίκη το ντεμ-

πούτο του Ντέγιαν Ράντονιτς στην τεχνική ηγεσία

του συλλόγου, βελτιώνοντας σε 6-11 το ρεκόρ τους.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 48-37, 57-46, 74-71

*SUPER LEAGUE 1*
Ποδαρικό για τίτλο ο Ολυμπιακός

Το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση και του φετινού

τίτλου έγινε ο Ολυμπιακός ήδη με το «καλημέρα» του

β' γύρου της Super League 1, μετά την καθοριστική

όσο και εμφατική νίκη του επί της ΑΕΚ με 3-0 στο Φά-

ληρο για τη 14η αγωνιστική, πρώτη του νέου έτους.

Με τη νίκη αυτή και σε συνδυασμό με τις βαθμολογι-

κές απώλειες Αρη και ΠΑΟΚ σε Λαμία και Λάρισα αν-

τίστοιχα, οι «ερυθρόλευκοι» αποσπάστηκαν στη

βαθμολογία από όλους τους διώκτες τους: +6 από τον

Αρη, +7 από τον ΠΑΟΚ, +11 από την ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με χαρακτηριστική ευ-

κολία, με την ατομική και ομαδική υπεροχή του να

είναι εμφανής. Αρκεί να σημειωθεί ότι η κατοχή της

μπάλας στο πρώτο μέρος έφτασε στο 70% υπέρ των

γηπεδούχων, οι οποίοι προηγήθηκαν στο 13' με τον

Ελ Αραμπί και κατά τ' άλλα δεν δημιούργησαν πολλές

φάσεις, αλλά ούτε και απειλήθηκαν. Το δεύτερο ημί-

χρονο, τουλάχιστον για 20 λεπτά, έμοιαζε να γίνεται

και στην πράξη ντέρμπι, καθώς η ΑΕΚ αλλάζοντας

διάταξη και ασκώντας πίεση από τον άξονα πλησίασε

την ισοφάριση σε δύο περιπτώσεις, αρχικά με τον Σι-

μόες και ιδίως με τον Μάνταλο, ο οποίος έχασε διπλή

ευκαιρία με δοκάρι. Μέχρι εκεί ήταν όμως η «Ενωση»:

Στο 68' ο Ολυμπιακός βγήκε στην κόντρα και έκανε

το 2-0, πάλι με τον Ελ Αραμπί, χάρη σε ένα ακόμα

αμυντικό λάθος της ΑΕΚ. Το υπόλοιπο του αγώνα

ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους «ερυθρόλευ-

κους» να πετυχαίνουν και τρίτο γκολ στις καθυστερή-

σεις, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βαλμπουενά.

Στη Λαμία η γηπεδούχος τοπική ομάδα έβαλε τέλος

στο νικηφόρο σερί του Αρη και πήρε την πρώτη της

φετινή νίκη, 2-0 με σκόρερ και των δύο γκολ τον

Αραμπούλι (8' πέναλτι, 17'). Οι Θεσσαλονικείς, που

από το 63' αγωνίστηκαν με 10 παίκτες λόγω αποβο-

λήςτου Σούντγκρεν, είχαν δοκάρι με τον Γκάμα στο

79'.

Οσο για τον ΠΑΟΚ, αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την

ΑΕΛ και έχασε κι άλλο έδαφος στο κυνήγι της κορυ-

φής, αν και τα πράγματα παραλίγο να εξελιχθούν

ακόμα χειρότερα γι' αυτόν, καθώς οι γηπεδούχοι με

γκολ του Πινάκα στο 69' και χάρη σε μια σειρά από

επεμβάσεις του τερματοφύλακά τους, Νάγκι, προ-

ηγούνταν μέχρι και το τέταρτο λεπτό των καθυστερή-

σεων. Σε εκείνο το σημείο όμως, και αφού

προηγουμένως είχε χάσει σωρεία ευκαιριών, ο ΠΑΟΚ

«έσωσε την παρτίδα» με σκόρερ τον Βιεϊρίνια, ο

οποίος εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι που κέρδισε ο Σβιν-

τέρσκι.

Νέα απώλεια και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος

έμεινε στο 0-0 με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης στο

γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, σε ένα ματς που

παραλίγο να αναβληθεί εξαιτίας των πολλών κρου-

σμάτων κορονοϊού στους «πράσινους», οι οποίοι

αγωνίστηκαν με αρκετές αλλαγές. Το αποτέλεσμα

αφήνει τον Παναθηναϊκό ακόμα πιο πίσω στη διεκδί-

κηση ενός ευρωπαϊκού «εισιτηρίου».

Από την άλλη, συνεχίζει ακάθεκτος ο Απόλλων Σμύρ-

νης. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έφτασε στην τρίτη συνε-

χόμενη εκτός έδρας νίκη της, περνώντας αυτή τη

φορά από τα Γιάννενα, όπου νίκησε 3-1 τον ΠΑΣ (Λισ-

γάρας 7' αυτογκόλ - Φατιόν 43', Ιωαννίδης 73', Τσιλού-

λης 83').

Τη νίκη της αγωνιστικής, ίσως, πέτυχε ο Παναιτωλι-

κός, που έχανε 1-0 από τον ΟΦΗ (Στάικος 55') μέχρι

και τα τελευταία λεπτά αλλά μέσα σε ένα δίλεπτο

(Μανθάτης 83', Λιάβας 85') έκανε εντυπωσιακή ανα-

τροπή και επικράτησε με 2-1, παίρνοντας πολύτιμη

ανάσα στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.

Στον Βόλο, τέλος, η τοπική ομάδα νίκησε 1-0 τον

Ατρόμητο με γκολ του Περέα στο 36' και ανέβηκε

στην πρώτη πεντάδα.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χωρίς ντέρμπι αλλά 

με «πονηρά» παιχνίδια

στην πρώτη φάση

«Πονηρά» παιχνίδια αντί για ντέρμπι, ανέδειξε η

κλήρωση της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλά-

δος που έγινε σήμερα. Σημειώνεται πως στην

κληρωτίδα συμμετείχαν μόνο ομάδες της Super

League 1.

Ειδικότερα, από τις 14 ομάδες, κληρώθηκαν να

αναμετρηθούν μεταξύ τους οι 12, με τον Παναθη-

ναϊκό και τη Λαμία να περνούν χωρίς αγώνα στα

προημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα ζευγάρια έχουν ως εξής: ΠΑΟΚ - Λάρισα,

Βόλος - ΟΦΗ, ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος, Άρης -

Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ - Απόλλων Σμύρνης και

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός.

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 19, 20 και

21 Γενάρη ενώ οι ρεβάνς στις 2, 3 και 4 Φλεβάρη.




