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Λυνεται το θεμα
Parking;
ποιος φταιει;

Απέτυχε ο αντιδήμαρχος
Πολιτικής Προστασίας
Πέτρος Κουκάς;
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Λύνεται το θέμα Parking και ποιός φταίει
γράφει ο Πέτρος Περιμένης

Τ

ο θέμα της στάθμευσης στην Νέα
Σμύρνη είναι πολυδιάστατο. Από την
απόγνωση να παρκάρεις όντας κάτοικος, όταν τα καταστήματα περιμετρικά της
κεντρικής πλατείας είναι ανοιχτά μέχρι την
καθημερινή στάθμευση, όλοι βιώνουμε το
πρόβλημα που έχει ηθικούς αυτουργούς όσο
έχει και οδηγούς που ρίχνουν λάδι στην φωτιά με το να σταθμεύουν όπου θέλουν, κυρίως παράνομα. Άμεσα θύματα αυτής της
πραγματικότητας, είναι οι πεζοί όλων των κατηγοριών, από γονείς με καρότσια μωρών και
πεζούς που κινδυνεύουν βγαίνοντας το οδόστρωμα μέχρι ΑΜΕΑ των οποίων η πόλη δυσκολεύει την καθημερινότητα τους. Οι απόψεις του κόσμου για το πως μπορεί να λυθεί
το πρόβλημα πολλές, αρκετές εκ των οποίων
άσχετες με την πραγματικότητα με ένα μόνο
σίγουρο: ουδεμία μέχρι τώρα δημοτική αρχή
δεν θέλει να λύσει το θέμα, φοβούμενη το πολιτικό κόστος. Από την άλλη, η πλειονότητα
της αντιπολίτευσης εξίσου δεν αναφέρεται
στο θέμα πάλι για πολιτικούς λόγους είτε διότι είναι κατά της αστυνόμευσης όλων των
γεύσεων είτε επιλέγει την ασφαλή προσέγγιση «είναι πρόβλημα του άλλου».
Για όλα φταίει ο Γιώργος μας
Είναι κατανοητό ότι το πρόβλημα της στάθμευσης στην Νέα Σμύρνη δεν δημιουργήθηκε μέσα
σε μία μέρα. Αν όμως κάποιος θέλει να είναι
απόλυτος μπορεί να εντοπίσει την πηγή πίσω
στο 1998, όταν εκλέχτηκε για πρώτη φορά δήμαρχος ο Γιώργος Κουτελάκης. Όπως έδειχναν
τα στατιστικά εκείνη την εποχή, η παράταξη του
Κουτελάκη δεν είχε πιθανότητα να εκλεγεί στην
εξουσία. Τυχαία εκλέχτηκε, λόγω των εσωτερικών διαφωνιών στην παράταξη του Σιότροπου
και την έλλειψη ικανότητας να επικοινωνούν το
οποιοδήποτε έργο της δημοτικής τους αρχής. Ο
Κουτελάκης εκείνης της εποχής ήταν πιο «αριστερός» από ό,τι απέδειξε αργότερα -τουλάχιστον στις οικονομικές του προσεγγίσεις - και
είχε την πολυτέλεια με προεκλογικές παντιέρες
να υπόσχεται ένα νέο αύριο. Μέσα στα πολλά
του προεκλογικού του προγράμματος, ήταν και
η μείωση του συντελεστή δόμησης. Δηλαδή

αν κάποιος ήθελε να δώσει αντιπαροχή την μονοκατοικία του, θα έπαιρνε λιγότερα τετραγωνικά
αρά ίσως και ένα λιγότερο διαμέρισμα για τα παιδιά του. Βέβαια, ο Κουτελάκης εκείνης της εποχής,
ξέχασε να αναφέρει ότι
αφενός δεν ήταν αρμοδιότητα του δημάρχου να
ανεβοκατεβάζει τους συντελεστές δόμησης και
πόσο χρόνο παίρνει να υλοποιηθεί μια τέτοια
δράση, αφετέρου. Το αποτέλεσμα ήταν, με την
απίθανη εκλογή του ως δήμαρχος, να πανικοβάλλει μια ολόκληρη αγορά, τόσο τους ιδιοκτήτες ακινήτων όσο και τους κατασκευαστές. Εκείνη την εποχή εκδόθηκαν τόσες άδειες δόμησης
όσες δεν είχε δει η Νέα Σμύρνη τα τελευταία 30
χρόνια. Μαζί με τις πολυκατοικίες και την υποβάθμιση της «Ποιότητας Ζωής» της πόλης μετοίκησαν και άνθρωποι (μαζί με τα αυτοκίνητα
τους). Ο Κουτελάκης, κατά την άποψη μου,
είναι ο ηθικός αυτουργός του προβλήματος
της στάθμευσης σήμερα είναι όμως περισσότερο ο πολιτικά υπεύθυνος, αφού μέσα από τα
10+ χρόνια ως δήμαρχος δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια να ισοσκελίσει την υπέρμετρη
μετοίκηση, με κατασκευή θέσεων στάθμευσης,
πάρκων και γενικά χώρων κοινής ωφέλειας. Δεν
έκανε τον κόπο να ελέγξει τους εργολάβους
που κατασκεύαζαν είσοδο στάθμευσης σε όλη
την πρόσοψη πολυκατοικιών μειώνοντας τις
παρακείμενες θέσεις στο πεζοδρόμιο και γενικά... δεν έκανε. Αυτό που σίγουρα έκανε, ήταν
να πεζοδρομήσει σχεδόν τα πάντα στο κέντρο
χωρίς λόγο(;) που να εξυπηρετεί την πλειονότητα παρά μόνο τις καφετέριες και να «πουλήσει»
το Polis Park ως δημοτικό parking. Όλα τα οδικά
προβλήματα που βιώνουμε στην Νέα Σμύρνη
σήμερα και που θα γίνουν και άλλα στο μέλλον
είναι καθαρά το όραμα Κουτελάκη αν η πόλη
ήταν LEGO. Κάτι που πληρώνει και ο Τζουλάκης
σήμερα αφού έκανε το λάθος να προσπαθεί να
τα «περάσει» ως δικά του.
Αδιάφορη Διοίκηση
- Αδιάφοροι Πολίτες
Αρκετά με τον Γιώργος μας (έτσι συνηθίζουν

να τον αποκαλούν αρκετά μέλη της παράταξής
του). Είναι ο πιθανός (όχι κατά τύχη την επόμενη φορά) μεθαυριανός δήμαρχος και ελπίζω να
μετανοήσει για τα λάθη του. Το πρόβλημα της
στάθμευσης εκτός της υπέρμετρης δόμησης
έχει να κάνει εκτός των άλλων και με την κίνηση των αυτοκινήτων. Ακούμε πολλές φορές σε
συζητήσεις την ελληνική ατάκα «στο εξωτερικό
τα κάνουν καλύτερα». Είναι ο πόθος του κακόμοιρου Έλληνα να θέλει να νομίζει ότι υπάρχει
ο Παράδεισος ΜΟΝΟ εκτός της χώρας. Έχοντας
ζήσει για 10 χρόνια στο εξωτερικό (ΗΠΑ /Αυστραλία), σου τονίζω ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Μια απλή επίσκεψη δεν σου δίνει εμπειρία
στο πως ζουν οι άλλοι λαοί. Τα αποτελέσματα
από τέτοιες νοοτροπίες τα βιώσαμε στην Νέα
Σμύρνη με τα ενοικιαζόμενα ποδήλατα, ιδέα
της Νόρας Γαλανοπούλου, τον ποδηλατόδρομο των 500 μέτρων και τους βυθιζόμενους κάδους. Όλα αποτυχημένα όπως εφαρμόστηκαν στην Νέα Σμύρνη από ανθρώπους που δεν
έχουν σχέση ούτε με την ελληνική ούτε με την
αλλοδαπή πραγματικότητα. Και όχι, στο εξωτερικό που βίωσα οι πολίτες δεν σέβονται τους
νόμους. Μόνο φοβούνται το κράτος και τον
συμπολίτη τους, που είναι έτοιμος να τους καταδώσει. Αυτό σίγουρα δεν είναι παράδειγμα
προς μίμηση. Είναι όμως το ακόλουθο. Και στις
δύο προαναφερθείσες χώρες έχουν εφαρμόσει
χρήσεις γης. Αυτό σημαίνει ότι, άλλες περιοχές
είναι καθαρά οικιστικές και άλλες καθαρά εμπορικές. Κατά αυτό τον τρόπο η κίνηση των οχημάτων περιορίζεται στον σκοπό μετακίνησης.
Βέβαια ποιός δήμαρχος και πολιτική παράταξη
θα τολμήσει να ακουμπήσει αυτό το θέμα όταν
μπορεί να σημαίνει το κλείσιμο των καφετεριών
πάνω στην πλατεία ή των καταστημάτων στην
Ομήρου. Από την άλλη, παρατηρούμε διαρκώς
τον συμπολίτη μας που επιμένει να παίρνει το
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αυτοκίνητό του για να ψωνίσει ή να πιει καφέ,
να ξοδέψει χρήματα αλλά επ’ ουδενί δεν θέλει
να πληρώσει το αντίτιμο των 2 ευρώ στο Polis
Park. Ξέρεις γιατί; Διότι στην συνείδηση του η
στάθμευση πρέπει να είναι δωρεάν! Μία αντίληψη που δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Η στάθμευση είναι δωρεάν ΜΟΝΟ στο προσωπικό σου
parking και αν δεν έχεις απλά... πληρώνεις. Δεν
χρειάζεται να έχεις τον αστυφύλακα από πάνω
σου για να καταλάβεις ότι ναι! το «5 λεπτά θα
κάνω», ενοχλεί όσο και να παρκάρεις το αυτοκίνητο σου πάνω στις διαβάσεις πεζών και πάνω
στα πεζοδρόμια. Δεν έχει χώρο στάθμευσης;
μην παίρνεις το αυτοκίνητο σου. Έχει σουπερμάρκετ και πιο κοντά σε εσένα και αν βρέχει δεν θα πιείς καφέ εκείνη την ημέρα η θα
φορέσεις αδιάβροχο και θα πας με τα ΜΜΜ.
Και όλα αυτά διότι σέβεσαι τον εαυτό σου και
δεν τον θεωρείς εξαίρεση.
Για γερούς λύτες
Ο δήμος της Νέας Σμύρνης άμεσα μπορεί να
προχωρήσει σε ενέργειες ελάφρυνσης του προβλήματος στάθμευσης αρκεί να είναι μεθοδικός, συνεπής και σταθερός. Υπάρχουν λύσεις
που καλύπτονται από τον δημοτικό προϋπολογισμό και δεν ενέχουν ιδιαίτερη γραφειοκρατία
και έγκριση από το κεντρικό κράτος. Σε κάθε
περίπτωση, μια ενέργεια από μόνη της δεν μπορεί να αποδώσει υπερβολικά ή αισθητά αποτελέσματα, αλλά ένα σύνολο σε βάθος χρόνου
μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Σε πρώτη φάση, μπορεί να καθιερώσει την
ελεγχόμενη στάθμευση για κατοίκους και επισκέπτες. Αυτό θα γίνει με απογραφή των πραγματικών κατοίκων και των οχημάτων που σχετίζονται με αυτούς. Έτσι αποφεύγεται και το
ενδεχόμενο κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου που
εκμισθώνει άλλο ακίνητο να έχει στην κατοχή
του παραπάνω δικαιώματα. Δικαιώματα ελαφρώς τιμολογημένης ελεγχόμενης στάθμευσης, θα δίνονται σε μόνιμους κάτοικους για
μόνιμη στάθμευση εντός περιμέτρου της κατοικίας τους και πλήρους τιμολογημένου περιορισμένου χρόνου στάθμευσης στις υπόλοιπες
περιοχές της πόλης με οριοθέτηση ζωνών. Έτσι
κάτοικος της Βρυούλων (κάθετος στην Ομήρου)
δεν θα ζει το δράμα του καθημερινά επειδή ο
κάτοικος της Εφέσου αποφάσισε να περάσει το
πρωινό του για ψώνια στην πλατεία και θα περιορίζεται στα 30 λεπτά ενδεικτικά.
Κατά την ίδια φάση και αφού έχει γίνει η απογραφή των οχημάτων για το δικαίωμα ελεγχόμενης στάθμευσης θα δίνεται ένα δικαίωμα ανά
ιδιοκτησία. Δεν τιμωρείται η επιλογή κάποιας
οικογένειας να έχει παραπάνω από ένα αυτοκίνητα όσο και δεν δημιουργείται και από την
πόλη και από τους κατοίκους της η υποχρέωση να επιβαρύνονται την επιλογή αυτή. Το δεύτερο αυτοκίνητο θα χρειαστεί να παρκάρει σε
θέση μη ελεγχομένης στάθμευσης και για περιορισμένο αριθμό ημερών.
Στο τρίτο σημείο της ίδιας φάσης, ο δήμος θα
αναπτύξει εφαρμογή κατά την οποία ο χρήστης
θα μπορεί να εντοπίσει τις ελεύθερες θέσεις
στάθμευσης και να κάνει την πληρωμή μέσω
αυτών. Αναγνωρίζω ότι οι 50+ είναι αρνητές
της τεχνολογίας, όπως βιώσαμε με τις ατελείω-

τες ουρές μέσα στην καραντίνα
έξω από τις τράπεζες και τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας. Δεν έχει σημασία όμως αυτές οι κατηγορίες μπορούν να
παίρνουν τα ΜΜΜ. Οι αρνητές
της τεχνολογίας εννοώ. Σε κάθε
περίπτωση υπάρχουν και αναλογικοί τρόποι χρέωσης θέσης
στάθμευσης , όπως αποστολή με SMS που εφαρμόζεται σε
«τριτοκοσμική» χώρα όπως η
Σερβία και λειτουργεί.
ΟΛΟΙ οι επισκέπτες της Νέας
Σμύρνης ΔΕΝ θα έχουν πρόσβαση σε θέσεις παρακείμενες των πεζοδρομίων και θα
χρειαστεί να κινηθούν με τα
ΜΜΜ ή να παρκάρουν στο Polis Park, εκτός και αν προκύψει
ότι από το μέτρο προκύπτουν
ελεύθερες θέσεις.
Η μετάβαση στον πεζόδρομο
της πλατείας θα απαγορευτεί
καθολικά και για τα οχήματα
τροφοδοσίας και για οποιονδήποτε άλλον λαμβάνει άδεια για
άγνωστους λόγους να εισέρχεται. Ο δήμος θα μεριμνήσει
για την μεταφορά με ηλεκτρικά οχήματα των
ανθρώπων δωρεάν και των εμπορευμάτων με
χρέωση των καταστημάτων και θα σταματήσει
η γελοία κατά πολλούς μπάρα που ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με την όρεξη.
Σε δεύτερη φάση, ο δήμος θα καταγράψει τις
πολυκατοικίες που έχουν παρανόμως κλείσει
την πυλωτή και την έχουν κάνει όλη είσοδο για
στάθμευση όσο και εκείνους που θεωρούν ότι
η πρασιά έχει την χρήση στάθμευσης και μάλιστα των δικών τους αυτοκινήτων. Αφού δώσει
προθεσμία στους ενοίκους των πολυκατοικιών να προσαρμόσουν την είσοδο στο 50% της
πρόσοψης, και δεν συμμορφωθούν θα προβεί
σε καταγγελία στην Πολεοδομία. Από ότι φαίνεται πολύ αργά αλλά σταθερά οι αρμοδιότητες
των Πολεοδομιών μεταβιβάζονται στους δήμους και αυτή η διαδικασία θα είναι πιο εύκολη.
Στους κατοίκους των πολυκατοικιών που έχουν
ήδη χώρους στάθμευσης εντός της πολυκατοικίας ΔΕΝ θα δίνονται δικαιώματα μόνιμης στάθμευσης εντός περιμέτρου κατοικίας.
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Σε κάθε περίπτωση για την εφαρμογή αυτών
των μέτρων θα χρησιμοποιηθούν γερανοί οι
οποίοι και αφαιρούν τα σταθμευμένα αυτοκίνητα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
στάθμευσης.
Οι επαγγελματίες της πόλης θα παρκάρουν
αποκλειστικά στο Polis Park. Ο Εμπορικός
Σύλλογος Νέας Σμύρνης μπορεί να κάνει κάτι
αποδοτικό για τα μέλη του και να κάνει συμφωνία για χαμηλότερο κόμιστρο. Εξάλλου για κάθε
θέση που δεν παρκάρει επαγγελματίας της πόλης δίνεται η δυνατότητα σε πελάτη του να
σταθμεύσει.
Σε τρίτη φάση, θα κατασκευαστούν περιορισμένοι χώροι στάθμευσης κάτω από τις πλατείες και τους ανισόπεδους κόμβους της πόλης. Η
Νέα Σμύρνη μορφολογικά είναι ανηφορική σε
πολλά σημεία. Εφαρμόζοντας είτε τεχνολογία
modular parking είτε σκάβοντας κάτω από τις
ανισόπεδες πλατείες μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης με αποπληρωμή από
την χρήση των μόνιμων κατοίκων και παρακα-
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ταθήκη για τις επόμενες γενιές, με το σκεπτικό
ότι οι δεύτεροι αναγνωρίζουν ότι η στάθμευση
δεν είναι δωρεάν και λύνεται το πρόβλημα. Ειδικά στο τελευταίο, παρακολουθώντας τα κοινωνικά δίκτυα διαβάζω συνεχώς για την υποχρέωση του δήμου να παρέχει δωρεάν χώρους
στάθμευσης επειδή κάποιος πληρώνει δημοτικά τέλη (ΔΤ). Πέραν της διαφωνίας μου για τον
άδικο τρόπο υπολογισμού και είσπραξης των
ΔΤ, αναφέρω ότι τα δημοτικά τέλη χρηματοδοτούν τον ηλεκτροφωτισμό και την καθαριότητα
της πόλης και ΜΟΝΟ και ουδεμία σχέση έχουν
με άλλου τύπου δαπάνες. Επίσης τα τέλη κυκλοφορίας δεν συνδέονται με την στάθμευση παρά
μόνο με το δικαίωμα της κυκλοφορίας.
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Σημειώνω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που
έχω, ελεγχόμενη στάθμευση θα υπάρξει στην
Νέα Σμύρνη με τον χειρότερο πιθανό τρόπο και
ως ημίμετρο.
Σε τέταρτη φάση, ο δήμος θα δημοπρατήσει
μεγάλους χώρους ιδιοκτησίας του όπως είναι
το άλσος, η κεντρική πλατεία, το γήπεδο ποδοσφαίρου που παίζει ο Πανιώνιος, το οικόπεδο
που βρίσκεται η ΓΕΧΑ, η ο προαύλιος χώρος της
Εστίας (δεν ανήκει στην Εστία), το πάρκο του
Παπά, το γήπεδο και κολυμβητήριο στην Αρτάκης κ.α. ώστε να δημιουργηθούν υπόγεια parking με παράλληλη ανάπτυξη εμπορικών και κοινωνικών χρήσεων.
Κλείνοντας, παραθέτω ένα σχέδιο του εκλιπό-

ντα πατερά μου, Μιλτιάδη Περιμένη, όταν ήταν
αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο οποίος είχε
οραματιστεί και προχώρησε μέχρι εκεί που
μπορούσε την ουσιαστική ενοποίηση των χώρων της κεντρικής πλατείας με υπογειοποίηση
της Ελευθερίου Βενιζέλου και υπογειοποίηση
στο επίπεδο του δρόμου της Αγίας Φωτεινής,
με παράλληλη υπόγεια κατασκευή parking
με εμπορικές χρήσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι
αυτή η δύσμοιρη πλατεία Καρύλλου και Βασ.
Κωνσταντίνου πριν αναγερθει το εκτρωμα του
Polis Park προοριζόταν για ανέγερση δημαρχείου και πολιτιστικού κέντρου επί της πρώτης θητείας της δημαρχίας Μπεχλιβανίδη. Εις μνήμην.

ΑΝΑΛΑΒΑΝΟΥΜΕ:
✓ Επαγγελματικές κάρτες
✓ Διαφημιστικά Έντυπα ✓Μακέτες
✓ Αυτοκόλλητα παντός τύπου
✓ Φάκελα ✓ Μπλόκ ✓ Αφίσες ✓ Σουπλά
✓ Μουσαμάδες ✓ Προσκλήσεις
✓ Folder ✓Προσκλητήρια
✓ Ημερολόγια(Ημερίσια-Εβδομαδιαία)
100 ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ
✓ Βιβλία ✓ Εφημερίδες ✓ Περιοδικά
ΤΥΠΩΜΑ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
✓ Κουτιά Συσκευασίας
1,80€/τμχ
✓Ειδικές Κατασκευές
✓Σακουλάκια
ΜΑΣΚΕΣ ΧΩΡΙΣ
✓Χαρτιά Περιτυλίγματος
ΤΥΠΩΜΑ
1,50€/τμχ
Και άλλου Τυπογραφικές Εργασίες

Περιορισμοί ΑΜΕΑ (ετεροδημότες) στο κολυμβητήριο
- Τι συνέβη

Α

ρκετή κοινωνική αναστάτωση έχει
δημιουργηθεί με την απόφαση του
δημάρχου Νέας Σμύρνης να περιορίσει
την συμμετοχή των ετεροδημοτών στο δημοτικό
κολυμβητήριο εν μέσω πανδημίας COVID-19.
Δυστυχώς ανάμεσα στους ετεροδημότες
ανήκουν και ΑΜΕΑ, όμως όπως φαίνεται η απόφαση δεν αφορά αποκλειστικά εκείνους αλλά
το ΣΥΝΟΛΟ των ετεροδημοτών χωρίς
αποκλεισμούς αλλά με περιορισμούς.
Συγκεκριμένα, το δημοτικό συμβούλιο της
Νέας Σμύρνης έχει πάρει απόφαση για τις ώρες
συμμετοχής των ΑΜΕΑ οι οποίες είναι καθημερινά
14:00 - 15:00 και το Σάββατο 12:00 - 14:00. Δηλαδή
για 1 ώρα τις καθημερινές και για 2 ώρες το
Σάββατο
Σύμφωνα με πληροφορίες από τον κύκλο του
δημαρχείου, αυτήν την στιγμή το κολυμβητήριο
λειτουργεί σε 110% πληρότητα και βάσει
συγκεκριμένης λογικής θα πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στους δημότες και κατόπιν
διαθεσιμότητας στους ετεροδημότες. Σε κάθε
άλλη περίπτωση θα χρειαστεί να αποκλειστούν
οι δημότες της Νέας Σμύρνης αν η προσέλευση
γινόταν «first come first served», λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας, ενώ άλλοι δήμοι που επιτρέπουν ετεροδημότες έχουν αυτή την δυνατότητα και την προσφέρουν
Είναι προφανές ότι οι ώρες λειτουργίας
ειδικά για τους ΑΜΕΑ είναι λίγες και αυτό
θα μπορούσε να διορθωθεί με διεύρυνση
ωραρίου, καταλαμβάνοντας χρόνο όμως από τα

αθλητικά σωματεία της πόλης με αποτέλεσμα
πολλά περισσότερα παιδάκια των ακαδημιών να
μην έχουν την δυνατότητα της άθλησης. Σε κάθε
περίπτωση αυτό είναι απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου Νέας Σμύρνης για το πόσο θέλει να
περιορίσει τα αθλητικά σωματεία
Περαιτέρω, και σύμφωνα με τις ίδιες
πηγές,
αρκετά
παιδάκια
ΑΜΕΑ
έχουν
συμπεριληφθεί ως αθλητές σε αθλητικά
σωματεία, χωρίς την ανάλογη επίβλεψη που προϋποθέτει ατομική προπόνηση και όχι ομαδική
Σε κάθε περίπτωση από ότι φαίνεται ο
περιορισμός αναφέρεται στο σύνολο των
ετεροδημοτών και όχι αποκλειστικά στους ΑΜΕΑ,
οι οποίοι και συμμετέχουν δωρεάν με ποσοστό
αναπηρίας πάνω από 67%Καταγγελίες που έχουν
γίνει στον Συνήγορο του Πολίτη έχουν εκπέσει
κατόπιν έρευνας από τον φορέα
Μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε για τον
αποκλεισμό των ΑΜΕΑ ετεροδημοτών από
το δημοτικό κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης,
ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης με δημόσια ανάρτησή του στο
Facebook απολογήθηκε για την απόφαση της
δημοτική αρχής
«Με αφορμή το θέμα του αποκλεισμού των
ΑμεΑ που κατοικούν εκτός Νέας Σμύρνης από
την χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου,
αποδέχομαι ότι η προσέγγιση της Δημοτικής
Αρχής της οποίας αποτελώ μέλος, κινείται
προς τη λάθος κατεύθυνση και προσωπικά έχω
την ανάγκη να ζητήσω συγνώμη. Επιβάλλεται

άμεσα όλοι μας να αναθεωρήσουμε τον τρόπο
που ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα αιτήματα
και να αναδείξουμε το πρόσωπο της πόλης
που θέλουμε να εκπροσωπούμε. Είναι ευθύνη
όλων μας ανεξαρτήτως να υιοθετήσουμε έναν
τρόπο ζωής και λειτουργίας που θα αποβάλει τις
διακρίσεις και θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή.
Εύχομαι αυτό το γεγονός να είναι η αφορμή
για να επαναπροσδιορίσουμε συνολικά την
αντιμετώπισή μας προς στα άτομα με αναπηρία.»
Η πρώην Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του
Δήμου Ιωάννα Καρυοφύλλη, μέλος της Ε.Ε
Παραολυμπιακών Αγώνων και Πρόεδρος της «
Εθνικής Στέγης» συμφώνησε με την άποψη του
Αντιδημάρχου με το παρακάτω σχόλιο
«Συμφωνώ μαζί σου ! Χαίρομαι με την προσέγγισή
σου στο σοβαρό αυτό θέμα .Χαίρομαι που μετά
από τόσα χρόνια που ξεκίνησα να ασχολούμαι με
τους αθλητές με αναπηρίες διαπιστώνω ότι η νέα
γενιά σκέπτεται διαφορετικά στην ουσία και όχι
στα λόγια !!»
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2020: έτος αναβάθμισης για τα σχολεία
της
Νέας Σμύρνης
Γράφει ο Νεκτάριος Σαρδιανός, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νέας Σμύρνης, Ιατρός

Μ

ία
σύντομη
καταγραφή
των
πεπραγμένων της ΕΣΕΠΕ μας
απέστειλε ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Νεκτάριος
Σαρδιανός, σχολιάζοντας πως αν και έγιναν από
την επιτροπή πολλές παρεμβάσεις, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις και προσθήκες, ύψους περί
τα 500.000 ευρώ, προσθέτοντας πως ‘’τίποτε δεν είναι ποτέ αρκετό για την εκπαίδευση και ειδικά την πρωτοβάθμια, που είναι η
βάση της περαιτέρω εκπαιδευτικής εξέλιξης
των παιδιών μας’’
-2020:Ελαιοχρωματισμοί μεγάλης κλίμακας στα
δημοτικά 1ο, 5ο, 6ο, 7ο
2 καινούργια φωτοτυπικά σε κάθε δημοτικό
σχολείο μέσω νέας σύμβασης leasing 18
διαδραστικούς πίνακες 15 βιντεοπροβολείς στα
δημοτικά σχολεία
Αναβάθμιση
2
σχολικών
εργαστηρίων
πληροφορικής με 12 υπολογιστές έκαστο (1ο,
6ο)
27 λαπτοπ, (24 στα δημοτικά, 3 σε νηπιαγωγεία)
Αναβάθμιση 4 σχολικών βιβλιοθηκών με
υπολογιστή,
εκτυπωτή,
βιντεοπροβολεα
και
βιβλία
για
τις
σχολικές
βιβλιοθήκες 1ου,2ου,4ου,12ου ύψους 12.000€
Διαμόρφωση αύλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου
Αντικατάσταση όλων των μπασκετών και εστιών
ποδοσφαίρου σε όλα τα σχολικά συγκρότημα
της πρωτοβάθμιας με νέες πιστοποιημένες
Αντικατάσταση 3 πινάκων κιμωλίας, με πίνακες
μαρκαδόρου στο 7ο δημοτικό

Τοποθέτηση ξύλινων πάγκων στον αύλειο 2021:
χώρο του 2ου δημοτικού, προκειμένου τα Ελαιοχρωματισμοί μεγάλης κλίμακας στα
παιδιά να μην κάθονται καταγής στο διάλειμμα. δημοτικά 4ο-Α Ανδρέας, 3ο-13ο, 12ο
Τοποθέτηση θυροτηλεφώνου στο 2ο, 6ο, 12ο Εκτυπωτές epson eco tank στα δημοτικά 1ο,
δημ 2 ψηφιακά θερμόμετρα σε κάθε σχολείο 2ο, 3ο, 5ο, 7ο, 12ο για εξοικονόμηση χρημάτων
της πρωτοβάθμιας
Αναβάθμιση
2
σχολικών
εργαστηρίων
Τοποθέτηση 3ου σχολικού τροχονόμου στο 7ο πληροφορικής με 14 υπολογιστές έκαστο. (4οδημοτικό κατά την διάρκεια της ανάπλασης της Α Ανδρέας, 7ο) Τοποθέτηση κλιματιστικών 10
περιοχής των λουτρών, λόγω παρουσίας βαρέων νηπ, 4ο νηπ, Αγ. Ανδρέας Τοποθέτηση θερμοοχημάτων πέριξ του σχολικού συγκροτήματος. πομπού 10ο νηπ, 12ο Δημ
Τοποθέτηση 3ου σχολικού τροχονόμου στο Τοποθέτηση συστήματος συναγερμού 2ο δημ,
3ο-13ο δημοτικό στα πλαίσια της ανέγερσης του 4ο-Α Ανδρέας Πλήθος εργασιών συντήρησης
δημοτικού γυμναστηρίου Ν Σμύρνης, εξαιτίας και επισκευής καθώς και παροχή άλλου υλικοτης διακοπής της πρόσβασης στα πλαίσια του τεχνικού εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουρεργοταξίου, θεσμοθετημένης διαδρομής.
γία των σχολείων.
Αναβάθμιση σύνδεσης διαδικτύου από τα
24 mbps στα 50,
για τα δημοτικά της
MUDr.
πρωτοβάθμιας.
Τοποθέτηση 2ης τηλεφωνικής γραμμής στο
Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών / Ρέα Μαιευτική Κλινική
3ο και 13ο Δημοτικό, τα
οποία στο παρελθόν διΕλ. Βενιζέλου 34, Πλατεία Νέας Σμύρνης
έθεταν μία.
2111845610 / 6947 584484
Πλήθος
εργασιών
nsardianos@gmail.com
συντήρησης
και
επισκευής
καθώς
Sardianos Nektarios Pediatric Surgeon
και παροχή άλλου
υλικοτεχνικού
Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική
εξοπλισμού για την
Λαπαραροσκοπική χειρουργική
εύρυθμη
λειτουργία
Παιδική ουρολογία
των σχολείων 2020-

Νεκτάριος Σαρδιανός
Χειρουργός παίδων

Silence.. I block You!
Γράφει ο Πολυχρόνης Ντάγιος , Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Α

ν δεν είσαι ‹φίλος› και δεν τα λες
‹ωραία›...Block και φίμωση.
Στο 2021 και στην πλήρη άνθιση των
social media η αντίθετη άποψη και η έκθεση της
αλήθειας και της πραγματικότητας ενοχλεί και με
κάθε δυνατό τρόπο φιμώνεται και αποκλείεται.
Το ανησυχητικό είναι οτι το φαινόμενο αυτό
δεν αφορά μόνο σε προσωπικές σελίδες, που
μπορεί να θεωρηθεί θεμιτό κατα μία έννοια
, αλλά και σε δημόσιες σελίδες όπου ανάλογα
με το που είναι στρατευμένος ο εκάστοτε
διαχειριστής και το τι υπηρετεί , φιμώνει και
αποκλείει αντίθετες φωνές ,απόψεις και άτομα
για να μη χαλάσουν το image αλλά στην ουσία
τη.. προπαγάνδα!
Αναζητώντας μια πιο επιστημονική απάντηση
σχετικά με την ανεκτικότητα διαφορετικών
φωνών , θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε στο
λεγόμενο «παράδοξο της ανεκτικότητας», το
οποίο παρουσίασε το 1945 ο φιλόσοφος Καρλ
Πόπερ, στηριζόμενος σε κείμενα του Πλάτωνα.
«Η άνευ όρων ανεκτικότητα» εξηγούσε ο Πόπερ

«οδηγεί αναπόδραστα στην εξαφάνιση της
ανεκτικότητας. Γιατί αν δείχνουμε άνευ όρων
ανοχή ακόμη και σε αυτούς που αρνούνται την
ανεκτικότητα, εάν δεν είμαστε διατεθειμένοι
να υπερασπιστούμε μια ανεκτική κοινωνία
απέναντι στην επίθεση της μην ανεκτικότητας,
τότε οι ανεκτικοί άνθρωποι θα συνθλιβούν μαζί
με την ανεκτικότητα».
Το φαινόμενο αυτό είναι πολυδιάστατο και
ποικιλόμορφο, ειδικά στην εποχή της πανδημίας
δείχνει να ανθίζει! Σύμφωνα με έρευνες κατά
την περίοδο της πανδημίας, σημειώθηκε
αύξηση κατανάλωσης περιεχομένου από
τα παραδοσιακά και από τα νέα Μέσα, και
ταυτόχρονα αυξήθηκαν και οι παραποιημένες/
παραποιητικές ειδήσεις (fake news) σε σχέση με τον κορονοϊό και όχι μόνο. Τα fake news
ανθούν κυρίως όπου υπάρχουν κρίσεις γιατί η
βάση των ειδήσεων αυτών είναι τα στερεότυπα
και οι προκαταλήψεις του κοινού.
Να θυμηθούμε και άλλα παραδείγματα όπως,
στη Τουρκία που υπάρχει συντονισμένη

προσπάθεια φίμωσης συνολικά των social
media, εδώ στη χώρα μας πρόσφατα λογοκρίθηκε άρθρο σε εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας μέχρι και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ
Donald Trump ‘’αποβλήθηκε’’ απο τα social
media (δικαιολογημένα ή όχι είναι μια άλλη
συζήτηση..) , λέτε να γλίτωναν οι απλοί χρήστες
στις σελίδες της Νέας Σμύρνης?!
Με πολλές σελίδες που αφορούν τη πόλη
μας να είναι στρατευμένες απο απλούς
δημοτικούς συμβούλους μέχρι δημάρχους και
αντιδημάρχους , τα φαινόμενα αποκλεισμού και
διαγραφής ατόμων και σχολίων απο αυτές είναι
ανησυχητικά πυκνά. Αυτό βέβαια είναι κάτι που
ίσως να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα απο αυτό
που θέλουν οι ‹›διαχειριστές›› , οι οποίοι έχουν
ως μέλημα να προστατέψουν τη προπαγάνδα
στους ‹φίλους› τους που τους διατηρούν ψηλά
σε ισχύ, καθώς τελικά εκθέτουν τον άσχημο
αυτό τρόπο επιβολής τους στα social media.
Μένει να δούμε εάν αυτό θα οδηγήσει και σε
έμπρακτη αποδοκιμασία.
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Είμαστε Φιλόζωοι στην Νέα Σμύρνη;
Γράφει ο Γιώργος Βαλασκατζής, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Β

γήκαν τα σκυλιά βόλτα στη γειτονιά
Όλοι ρωτάνε γι’ αυτό, μάλλον κάτι κάνουν καλά…
Φιλόζωος δεν είμαι εγώ επειδή έχω σκύλο.
Ούτε εσύ επειδή έχεις γάτα. Φιλόζωος είναι
αυτός που θα δει ένα πεινασμένο σκυλί και θα
του δώσει τροφή, αυτός που θα δει ένα τυφλό
γατί και θα το πάρει σπίτι του να το φροντίσει.
Είναι καιρός κάποια πράγματα να μπουν στη
θέση τους, καθώς τον τελευταίο καιρό στη Νέα
Σμύρνη γινόμαστε μάρτυρες τραγελαφικών
καταστάσεων που αφορούν τα κατοικίδιά μας.
Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο την οποία
τείνουμε να δυσχεραίνουμε καθημερινά.
Η «καραντίνα» του καθενός σπάει όλο και
συχνότερα με ένα απλό μήνυμα στο γνωστό
πενταψήφιο… Όχι μόνο για εσένα, αλλά και για
τον «άνθρωπο» -εντός πολλών εισαγωγικώνπου θα ρίξει φόλες, με απώτερο σκοπό τους
μαζικούς θανάτους, τόσο αδέσποτων όσο
και δεσποζόμενων ζώων. Ένα φαινόμενο το
οποίο συχνά απασχολεί την πόλη μας και
αφαιρεί τις ζωές δεκάδων ζώων κάθε χρόνο.
Ελλείψει αρμόδιας υπηρεσίας για τα αδέσποτα
και γενικότερα για τα ζώα του Δήμου μας, για

την αντιμετώπιση του φαινομένου φαίνεται
να λογοδοτεί η προβληματική υπηρεσία
καθαριότητας.
Μία από τις πρώτες κινήσεις της νέας Δημοτικής
μας Αρχής, για όσους δεν το γνωρίζουν, ήταν
η αποχώρηση της Νέας Σμύρνης από το
πρόγραμμα ΔΙ.ΚΕ.ΠΑ.Ζ του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., χωρίς να έχει βρεθεί κάποια εναλλακτική λύση!
Δυσαρεστημένοι οι τοπικοί μας άρχοντες από
το «μεγάλο ποσό» που πληρώνουμε για την
περίθαλψη των αδέσποτων της πόλης μας,
αποφάσισαν με συνοπτικές διαδικασίες, η
συνεργασία του Δήμου με το ΔΙαδημοτικό
ΚΈντρο ΠΕρίθαλψης Ζώων να λάβει τέλος.
Μέχρι και σήμερα, για τα αδέσποτα της
πόλης μεριμνούν εθελοντές! Συζητήσεις για
μελλοντικές δράσεις δίνουν και παίρνουν…
Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό.
Τι γίνεται, τώρα, με τα πάρκα σκύλων; Στην πόλη
μας έχουμε ουσιαστικά 1 πάρκο σκύλων, το
οποίο παραδόθηκε στο κοινό τον περασμένο
μήνα και βρίσκεται στην πλατεία δεξαμενής.
Το συγκεκριμένο πάρκο τηρεί όλες τις
προδιαγραφές για τα κατοικίδιά μας, όσο έχει
φως. Διαθέτει περίφραξη, διπλή πόρτα εισόδου,

βρύση για νερό, παιχνίδια για εκπαίδευση, αλλά,
λείπει ο φωτισμός! Εδώ και έναν, κοντά δύο μήνες, τα φώτα του καινούργιου σκυλόπαρκου δεν
έχουν ανοίξει ούτε δευτερόλεπτο, σε αντίθεση
με το ξεχασμένο από τον Δήμο, «πάρκο σκύλων»
στην οδό Ραιδεστού, στο οποίο ο φωτισμός τις
περισσότερες μέρες ανάβει, προκειμένου να
φαίνεται και το βράδυ πόσο παραμελημένο
είναι… Ένα ακόμα πάρκο αναμένεται να
δημιουργηθεί, πλησίον των νεκροταφείων
για το οποίο η απόφαση έχει παρθεί την ίδια
περίοδο με αυτό στην δεξαμενή, στο Δημοτικό
Συμβούλιο στις 30/10/19.
Τι παροχές πρέπει να περιμένουμε από τον
Δήμο, τόσο για τα δεσποζόμενα, όσο και για
τα αδέσποτα ζώα; Ένα εξαιρετικά φιλόδοξο
σχέδιο δράσεων έχει κατατεθεί και αναμένουμε να δούμε πράξεις. Μέχρι τότε, να έχετε πάντα μαζί σας μία ένεση ατροπίνης στη βόλτα με
το κατοικίδιό σας καθώς τα περιστατικά με τις
φόλες ολοένα και αυξάνονται...

Εξεταζόμενο μάθημα : COVID 19
Γράφει ο Αλέξανδρος Βεβόπουλος, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Σ

τις αρχές του 2020 η Ελλάδα, μετά από
δέκα χρόνια σκληρής και αναγκαίας
ταυτόχρονα λιτότητας, έκανε τα πρώτα
της βήματα στον νέο κόσμο που είχε εισέλθει.
Όλοι είχαν ποντάρει στην επιστροφή μίας νέας
κανονικότητας, με νέα δεδομένα για την χώρα
μας. Σήμερα, έτος 2021 θα είχαμε ήδη διανύσει
αρκετά βήματα προς τα μπροστά. Νέες επενδύσεις κυρίως στην βιομηχανία αλλά και στην
τεχνολογία, μείωση της ανεργίας και κάποιες
τελευταίες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να
μπούμε στον πυρήνα εκείνων των κρατών που
για τα επόμενα χρόνια θα έβλεπαν εκτίναξη της
οικονομίας τους.
Ωστόσο, ένας επικίνδυνος και μεταδοτικός ιός,
μας έφερε στην δυσάρεστη θέση να βλέπουμε καθημερινά αύξηση κρουσμάτων και να μετράμε αρκετούς νεκρούς σε καθημερινή βάση.
Ένας χρόνος σχεδόν και αρκετούς μήνες κλειστοί στα σπίτια μας, βγαίνοντας έξω για τα αναγκαία. Βλέπουμε την αγορά να καταρρέει, οι θέσεις εργασίας να χάνονται και το καθημερινό
κόστος να είναι τεράστιο.
Παρόλο αυτά, μέσα από κάθε δύσκολη περίοδο
πρέπει να βλέπουμε και τις ευκαιρίες που προκύπτουν, τις αλλαγές και αυτά που μας δίδαξε η

κάθε κατάσταση.
Είναι αλήθεια ότι ο covid 19 μας έφερε πιο κοντά στην νέα τάξη κοινωνιών που δημιουργείται, στον νέο κόσμο που μπαίνει η ανθρωπότητα.
Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία είχε εισβάλει στην καθημερινότητά μας. Το Ελληνικό κράτος αν και αργοπορημένα ως συνήθως, έμπαινε στην εποχή του ψηφιακού κόσμου κάνοντας
τις ζωές των πολιτών πιο εύκολη, χωρίς ταλαιπωρίες και ουρές. Προετοιμάζονταν σιγά σιγά η
τηλεργασία από το σπίτι, στα επαγγέλματα και
στις θέσεις που θα ήταν εφικτό.
O covid 19 έφερε την τεχνολογική επανάσταση πιο γρήγορα. Η τηλεργασία μπήκε βίαια και
γρήγορα στις ζωές μας, οι μαθητές διδάσκονται
μέσα από τις τηλεδιασκέψεις και το κράτος αναγκάστηκε σε ένα χρόνο να γίνει πιο ευέλικτο.
Όλα αυτά όπως γίνεται αντιληπτό θα ήθελαν
ακόμα κάποια χρόνια προετοιμασίας.
Επιπλέον, τρίτη ηλικία αναγκάστηκε να μάθει να
χειρίζεται τον υπολογιστή με σκοπό να πραγματοποιεί πληρωμές και συναλλαγές.
Επιπροσθέτως, ο ιός άλλαξε τον τρόπο σκέψεις
και προς τον τουρισμό. Το lockdown και οι περιορισμοί κόστισαν και εξακολουθούν να κοστίζουν σε αυτόν. Η εστίαση κλειστή, το ίδιο και
τα ξενοδοχεία. Ήδη αυτά έχουν αποτυπωθεί και

αξιολογούνται.
Αυτό που ισχυρίζονταν αρκετοί μέχρι πριν λίγα
χρόνια, πως ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας δεν υφίσταται και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Μια οικονομία δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό και σίγουρα πρέπει
να υπάρχει μια ευρεία διασπορά.
Η δύσκολη αυτή κατάσταση θα ξεπεραστεί και
πιστεύω πως ήδη όλοι αλλά κυρίως οι πολιτικοί
έχουν αξιολογήσει την κατάσταση και βάση αυτών θα δούμε ακόμα πιο μεγάλες αλλαγές που
θα βοηθήσουν την Ελληνική οικονομία να ανταπεξέλθει και να σταθεί πιο γρήγορα ξανά όρθια
σε σχέση με άλλες χώρες. Πρέπει σε αυτήν την
παγκόσμια αλλαγή που διαδραματίζεται να είμαστε οι πρωτοπόροι. Είναι η ευκαιρία μας.

ΑΠΟΨΗ
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Απέτυχε ο αντ/χος Πολιτικής Προστασίας Πέτρος Κουκάς;

Δ

εν υπάρχει αντίρρηση ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν είναι κάτι σύνηθες για
τον καιρό της Ελλάδας, πόσο μάλλον για
την περιοχή των Νοτίων Προαστίων Αθήνας, όπως η
Νέα Σμύρνη.
Από την άλλη ποιός ο λόγος ύπαρξης αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας όταν ο σκοπός της είναι να
προβλέπει εκτός των άλλων και ακραίες καταστάσεις
που επηρεάζουν τους κατοίκους.
Είναι η δεύτερη φορά που ο Πέτρος Κουκάς υπεύθυ-

νος Πολιτικής Προστασίας δυσκολεύεται να
ανατπεξέλθει στα καθήκοντα του από άποψη σχεδιασμού. Η πρώτη ήταν στο αρχικό
lock down για τον COVID 19 και τώρα με την
σφοδρή κακοκαιρία που έχει παραλύσει την
πόλη.
Βέβαια ιστορικό ιού δεν υπήρχε αλλά έχει ξαναχιονίσει στην Νέα Σμύρνη και ο Κουκάς είναι αρκετά μεγάλος ηλικιακά για το θυμάται.
Μέσω των κοινωνικών δικτυών κάτοικοι από
όλες τις περιοχές της Νέας Σμύρνης προειδοποιούσαν για πτώση δέντρων από το βάρος του
χιονιού στα κλαδία κάτι
το οποίο οφείλεται κυριώς στο μη
έγκαιρο και σωστό κλα΄δεμα των
δέντρων. Να σημειωθεί ότι ο Πέτρος Κουκάς είναι και αντιδήμαρχος Πρασίνου και η διπλή αυτή ιδιότητα θα μπορούσε κάποιον άλλον
στην στην θέση του να τον βοηθύσε να είναι πιο ευέλικτος στο έργο
του.

Ιστορικά, το προσωπικό του τηλέφωνο του δεν το
σηκώνει όταν τον καλούν δημοσιογραφικά για θέματα της πόλης που άπτονται της ευθύνης του και το
απότελεσμα το βιώνουν όλοι οι κάτοικοι.
Ακόμα και για τα πιο βάσικα, που είναι η ελεύθερη και
ασφαλής μετάβαση προς τα σουπερμάρκετ, ο τομέας του Πέτρου Κουκά όχι μόνο δεν προέβλεψε αλλά
ούτε ενήργησε
Ελπίζουν όλοι ότι την επόμένη φορά που θα συμβεί
κάτι τέτοιο και ο ίδιος είναι ακόμα υπεύθυνος θα δράσει και υπεύθυνα.

Μίλα Τώρα!
Γράφει η Ιωάννα Τρίγκα, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Σ

οκ και αλυσιδωτές αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε όλη την Ελλάδα η συγκλονιστική
εξομολόγηση της Σοφίας Μπεκατώρου για
την κακοποίηση που υπέστη πριν από αρκετά χρόνια
από παράγοντα της ιστιοπλοΐας. Η εξομολόγηση της
αυτή πυροδότησε σωρεία καταγγελιών σεξουαλικής
,ψυχολογικής αλλά και σωματικής κακοποίησης απο
ανθρώπους του αθλητισμού ,της τηλεόρασης ,του
θεάτρου κ.α. Η ερώτηση πολλών...μα γιατί τώρα?!
Ποιός μπορεί να κρίνει όμως πότε είναι η κατάλληλη
στιγμή να σπάσει κάποιος τη σιωπή του? ειδικά όταν
έχει υποστεί κακοποίηση. Υπάρχει ημερομηνία λήξης
σε οποιονδήποτε βιασμό??
Η αλυσίδα σιωπής ξεκίνησε να σπάει και έφερε
στο φως ‹κυκλώματα› που εκμεταλλεύονται τα
όνειρα νέων αθλητών, ηθοποιών, τραγουδιστών
υποβάλλοντας τους σε κάθε είδους κακοποίηση
θέλοντας να επιδείξουν δύναμη και να ικανοποιήσουν
τις άρρωστες ορέξεις τους. Μάλιστα για να επιβάλλουν
τη σιωπή δε διστάζουν μέχρι και ζωές να απειλούν.
Οι ακατάλληλες αυτές σεξουαλικές επιθέσεις που
συναντάμε στον αθλητισμό μπορούν να συμβούν σε
διάφορες μορφές, όπως σεξουαλική παρενόχληση,
σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση φύλου,
απειλή και ομοφοβία. Η σεξουαλική παρενόχληση θεωρείται σεξουαλική λεκτική, μη λεκτική ή φυσική συμπεριφορά. Αυτή η μορφή παρενόχλησης μπορεί να είναι σκόπιμη ή ακούσια και νομιμή
ή παράνομη. Η υποκείμενη πτυχή της σεξουαλικής
παρενόχλησης είναι ότι βασίζεται σε κατάχρηση
εξουσίας και εμπιστοσύνης και αυτό θεωρείται από
το θύμα ή έναν παρευρισκόμενο ως ανεπιθύμητο
ή εξαναγκασμό και της σεξουαλικής κακοποίησης

ως καλλωπισμένη ή εξαναγκασμένη συνεργασία
σε σεξουαλικές ή /και γεννητικές πράξεις όπου το
θύμα έχει παγιδευτεί από τον δράστη. Επομένως, η
σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνει οποιαδήποτε
σεξουαλική δραστηριότητα όπου η συγκατάθεση
δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να δοθεί. Στον αθλητισμό,
η σεξουαλική κακοποίηση συχνά περιλαμβάνει
χειραγώγηση και παγίδευση του αθλητή.
Η σεξουαλική κακοποίηση των νέων στον αθλητισμό
είναι ένας αρκετά νέος τομέας έρευνας και δυστυχώς
οι μέχρι τώρα μελέτες έχουν μεθοδολογικούς
περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Οι ορισμοί της σεξουαλικής κακοποίησης
ποικίλλουν από τη μία μελέτη στην άλλη, ανάλογα
με τη χώρα ή ακόμη και την επαρχία στην οποία
πραγματοποιήθηκαν οι μελέτες.
Επιπλέον, τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται
για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών
της σεξουαλικής κακοποίησης στον αθλητισμό
παρουσιά ζον ται
διαφοροποιημένα
ουσιαστικά ως προς τη
συχνότητα εμφάνισης ,το
επίπεδο, το είδος αθλητισμού
και ούτω καθεξής. Απαιτείται
περισσότερη έρευνα για την
καλύτερη κατανόηση των
παραγόντων κινδύνου για
σεξουαλική
κακοποίηση
στον αθλητισμό αλλά και την
πρόληψη.
Ωστόσο, είναι ήδη σαφές ότι
η σεξουαλική κακοποίηση
ζει και βασιλεύει στον
αθλητισμό και ότι αξίζει
περισσότερη προσοχή. Όχι

μόνο απο παράγοντα ή προπονητή προς αθλητή
αλλά και απο συναθλητή σε συναθλητή ...και ακόμα
χειρότερα απο κακοποιημένο αθλητή σε συναθλητή...
Τα ίδια φυσικά ισχύουν αντίστοιχα και στους
καλλιτεχνικούς ή και πολιτικούς χώρους.
Αυτό μπορεί να συμβαίνει παντού γύρω μας, σε κάθε
τμήμα σε κάθε ηλικία. Μπορεί να συμβεί στον φίλο ή
τη φίλη μας, στους συναδέλφους μας , στα αδέρφια
μας, στα παιδιά μας.
Μπορεί να συμβαίνει ακόμα και στη γειτονιά μας που
είναι μια ιδιαίτερα αθλητική και καλλιτεχνική πόλη..
(ή ήταν τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα..) είναι όμως
και υγιής ή ακόμα ...σιωπά σε τέτοια κρούσματα βίας
και κακοποίησης? Μήπως ήρθε η ώρα να μιλήσουν
ανοιχτά όλα τα θύματα? Μόνο έτσι θα καταπολεμηθεί
ανοιχτά και ευθεία το πρόβλημα.
Μη Σιωπάτε.
Μη προστατεύετε κάθε είδους βιαστή!
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Ερασιτεχνικός αθλητισμός, ώρα μηδέν
Γράφει ο Ανδρέας Λεκάκης, Αθλητικός δημοσιογράφος - Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Ε

δώ και ένα χρόνο πια γινόμαστε διαρκώς
μάρτυρες των καταστροφικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στη
ζωή μας, αφού η πρωτοφανής υγειονομική κρίση που βιώνουμε έχει πλήξει σε τεράστιο βαθμό τα πάντα γύρω μας. Εξαίρεση δε θα μπορούσε να αποτελεί φυσικά ο αθλητισμός και δη ο
ερασιτεχνικός αθλητισμός, ο οποίος από τον
περασμένο Μάρτη μέχρι σήμερα ουσιαστικά
έχει πάψει να υφίσταται, με αποτέλεσμα χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες να βρίσκονται μήνες
ολόκληρους σε αδράνεια και να έχουν φτάσει
πλέον σε οριακό σημείο.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα μοναδικά πρωταθλήματα που συνεχίζουν κανονικά στη χώρα
μας είναι η Super League 1, η Basket League η
Super League 2 και η Volley League ανδρών και
γυναικών στο βόλεϊ, με τις τρεις τελευταίες να
παίρνουν μόλις πριν λίγες εβδομάδες το πράσινο φως για να ξεκινήσουν. Λύθηκε το πρόβλημα
του αθλητισμού με την επιστροφή στη δράση
αυτών των κατηγοριών; Ασφαλώς και όχι.
Σε ερασιτεχνικό επίπεδο η κατάσταση είναι
αποκαρδιωτική. Και όταν μιλάμε για ερασιτεχνικό αθλητισμό, μιλάμε για δεκάδες κατηγορίες
σε όλα τα αθλήματα, πλήθος ομάδων και χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες. Οι μικρότερες κατηγορίες στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, όλες οι κατηγορίες σε πόλο και χάντμπολ,
βρίσκονται εδώ και μήνες στον “πάγο” (η Football League πάντως ξεκινά προπονήσεις όπως
ανακοινώθηκε) και η σκληρή αλήθεια είναι πως
η χρονιά για πολλά από τα πρωταθλήματα αυτά
έχει πια χαθεί. Από την Πρωτοχρονιά του 2021
τουλάχιστον μπορούν να κάνουν προπονήσεις
οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας σε μπάσκετ
γυναικών, πόλο και χάντμπολ ανδρών και γυναικών, όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις οι
πιθανότητες να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα
ολοένα και λιγοστεύουν όσο περνά ο καιρός,
ιδιαίτερα μετά και την επιβολή του νέου, πιο
σκληρού lockdown.
Η πανδημία έχει προκαλέσει ένα τεράστιο πλήγμα και στον αθλητισμό της Νέας Σμύρνης. Αρ-

κεί να αναφέρουμε πως η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Μίλωνα που συμμετέχει στην πρώτη
κατηγορία, είναι αυτή τη στιγμή το μοναδικό εν
ενεργεία τμήμα σε ομαδικό άθλημα σε ολόκληρη την πόλη! Όλα τα υπόλοιπα αυτή τη στιγμή
βρίσκονται σε απραξία. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Πανιωνίου περιμένει να δει ποιές θα είναι οι αποφάσεις για τη Γ’ Εθνική με τις πιθανότητες για επανέναρξη να είναι λίγες, το ίδιο
ισχύει και για την ομάδα μπάσκετ του Ιστορικού στη Β’ Εθνική. Τα τμήματα βόλεϊ των “κυανέρυθρων” στην Pre League δίνουν το δικό
τους αγώνα για να ξεκινήσουν έστω προπονήσεις και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως
μπορεί να αρχίσει το πρωτάθλημα, τα τμήματα
στο πόλο κάνουν προπονήσεις αλλά δύσκολο
να δώσουν αγώνες με τα τωρινά δεδομένα, το
χάντμπολ επίσης σε αδράνεια. Στον Μίλωνα, η
γυναικεία ομάδα βόλεϊ που πήρε θριαμβευτικά

την άνοδο στην Α2 για πρώτη φορά δεν ξεκίνησε ποτέ την περιπέτειά της στις εθνικές κατηγορίες, ενώ η ανδρική ομάδα μπάσκετ έζησε για
λίγο την εμπειρία της επιστροφής στη Γ’ Εθνική.
Για να μην αναφέρουμε πόσο δύσκολη είναι η
κατάσταση και για σωματεία που αγωνίζονται
σε ακόμη πιο μικρές κατηγορίες, όπως η ομάδα
μπάσκετ του Ίκαρου στην Α’ ΕΣΚΑΝΑ ή η ομάδα
βόλεϊ της Ίριδας στη Β’ Εθνική ΕΣΠΕΔΑ. Κάπως
έτσι έχουν τα πράγματα στην πόλη την ώρα που
γράφονται αυτές οι γραμμές και ειδικά όταν μιλάμε για μια από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη
αθλητική παράδοση σε όλη την Ελλάδα, πρόκειται για μια κατάσταση που μας θλίβει όλους.
Και είναι αυτή ακριβώς η κατάσταση που όπως
είναι φυσικό έχει φέρει αθλητές, προπονητές και γενικότερα τους ανθρώπους του αθλητισμού σε ένα οριακό σημείο, με την υπομονή
να έχει πια εξαντληθεί. Αυτός άλλωστε
είναι και ο λόγος που

την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ένα ιστορικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, με τους αθλητές να ενώνουν τη φωνή τους
για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους προς
την κυβέρνηση και τους ειδικούς που έχουν βάλει στο περιθώριο τον αθλητισμό τη στιγμή που
η θετικότητα στα τεστ κορωνοϊού στις ομάδες
δεν ξεπερνά το 0,5 % σύμφωνα με έρευνα, αλλά
και την ώρα φυσικά που πλήθος κόσμου συνωστίζεται σε πάρκα και πλατείες, όμως οι αθλητικοί χώροι παραμένουν κλειστοί.
Πέρα όμως από την ανάγκη για άθληση, το ζήτημα για πολλούς αθλητές είναι πλέον και βιοποριστικό. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου
αθλητές αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά
προβλήματα και αυτό έχει γίνει απόλυτα κατανοητό μέσα από τις πολλές και άκρως σοβαρές
καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε επομένως πως η επιστροφή των αθλητών στα γήπεδα
δεν είναι απαραίτητη μόνο για την ενασχόλησή
τους με αυτό που αγαπάνε και για τη διατήρηση
της φυσικής τους κατάστασης. Είναι πια για πολλούς και θέμα επιβίωσης.
Και φυσικά το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε ό, τι έχει να κάνει με τις ακαδημίες, με την άθληση των παιδιών. Αναλογιστείτε
πόσα παιδιά αναγκάζονται αυτή τη στιγμή να
απέχουν από την άθληση, μένοντας στο σπίτι, αδρανή, κολλημένα σε μία οθόνη. Και ακόμη και όταν βγαίνουν και παίζουν στα πάρκα, είναι βέβαιο πως αυτό γίνεται με πολύ λιγότερα
μέσα προστασίας σε σύγκριση με το αν αθλούνταν οργανωμένα στα γήπεδα, με τους συλλόγους να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Οι αρμόδιοι λοιπόν θα πρέπει να αφουγκραστούν τα προβλήματα των αθλητών, να τα λάβουν υπόψιν τους πολύ σοβαρά και να δώσουν
γρήγορα μια λύση, γιατί άλλα περιθώρια πλέον δεν υπάρχουν. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πως ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο
τη σωματική υγεία αλλά πολύ περισσότερο την
ψυχική. Και να κατανοήσουμε επίσης πως όσο
συνεχίζεται αυτή η κατάσταση ο ερασιτεχνικός αθλητισμός-που είναι η βάση του αθλητικού γίγνεσθαι γενικότερα-οδεύει προς διάλυση
και μια κοινωνία χωρίς αθλητισμό μόνο χαμένη
μπορεί να βγει.

