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«Θέλω τα λεφτά μου πίσω» 6ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης
Γράφει ο Πέτρος Περιμένης, μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μόνο ως θυμό και απόγνωση μπορεί να 
χαρακτηρίσει αυτό που αισθάνονται αρκετοί 
αν όχι όλοι γονείς των μαθητών του 6ου 
Γυμνασίου Νέας Σμύρνης για αυτό που τους 
συνέβη. Η τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  
στον διεθνή οργανισμό Cooperation through 
Education in Science and Astronomy Research, 
Educational Excursion (CESAR/ESA), με έδρα 
την Μαδρίτη που είχε προγραμματιστεί 
δεν πραγματοποιήθηκε, τελικά λόγω του 
COVID-19. Αυτό που θα περίμενε κάποιος 
είναι το μόνο λογικό επακόλουθο: να 
επιστραφούν τα χρήματα στις οικογένειες 
των μαθητών, ειδικά σε μία περίοδο που το 
ατομικό εισόδημα του καθενός δοκιμάζεται. 
Φαινομενικά, τρία μέτωπα δημιουργήθηκαν 
σε αυτήν την διεκδίκηση. Ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων (Αλέκος Παρέλλης- 
πρώην πρόεδρος και Κατερίνα Στραβαρίδη 
– νυν πρόεδρος), η Διεύθυνση του Σχολεί-
ου (Στέφανος Κουμαρόπουλος – διευθυ-
ντής) και το ταξιδιωτικό πρακτορείο (Ηλίας 
Παπαδόπουλος - Olympic Worldwide Trav-
el Concierge). Να σημειωθεί ότι, το ίδιο πρό-
βλημα επιστροφής χρημάτων, αντιμετωπί-
ζουν οι γονείς των μαθητών πανελλαδικά, 
όμως οι προσπάθειες του πρώην πρόεδρου 
του Συλλ Γον. και Κηδ. Αλέκου Παρέλλη, 
μέσω των κοινωνικών δικτύων, μου κίνησε το 
δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Παρακάτω, θα 
παρατεθούν οι απόψεις όλων των πλευρών, οι 
οποίες αρκετές φορές είναι αντικρουόμενες 
και το ιστορικό αυτού του Γολγοθά, που από 
ό,τι φαίνεται έχει ως σπόνσορα το ελληνικό 
κράτος στο σύνολό της ενώ μεγάλο βαθμό έχει 
και η κυβέρνηση της ΝΔ που επιλέγει τελικά 
ποιους θα ενισχύσει σε καιρό πανδημίας και 
ποιους όχι. Να αναφέρω ότι επικοινώνησα 
με όλους τους προαναφερόμενους φορείς 
και άλλοι ήταν περισσότερο συνεργάσιμοι 
και άλλοι λιγότερο. Αυτό θα φανεί μέσα στο 
κείμενο που ακολουθεί.
Ιστορικό 
Αρχές Οκτωβρίου 2019 – η διεύθυνση του 
6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης στέλνει αίτημα 
στον Οργανισμό στην Μαδρίτη για την 
εκδρομή. Ζητά από τον κάθε μαθητή δήλωση 
συμμετοχής και €100 προκαταβολή. 
Τέλος Νοεμβρίου 2019 – η διεύθυνση του 
σχολείου ανεβάζει την προκήρυξη για 
δήλωση ενδιαφέροντος στο σύστημα. Η 
εκδρομή αφορούσε 95 άτομα (μαθητές 
και συνοδοί) και θα πραγματοποιούταν -7 

Μαρτίου 2020
5 Δεκεμβρίου 2019 – εκπρόσωποι του 
Γυμνασίου και του Συλλ Γον και Κηδ. Ανοί-
γουν τις προσφορές. Η ένσταση των γονέων 
είναι ότι δεν έχουν οι ίδιοι πρόσβαση στο 
σύστημα και αφού δεν προβλέπεται αν είχαν 
θα υπήρχε μεγαλύτερη διαφάνεια  σε αυτό 
το κομμάτι της διαδικασίας.  Οι προσφορές 
που έγιναν ήταν OLYMPIC TRAVEL  €580, 
MANESIS TRAVEL  €640, ΚΥΚΛΟΣ TRAVEL  
€590. Η ανάθεση της εκδρομής κατοχυρώ-
νεται στον Ηλία Παπαδόπουλο του Olym-
pic Worldwide Travel Concierge. Προκύπτει 
όμως το άκρως ενδιαφέρον. Μετά από επι-
κοινωνία μέσω email μεταξύ του Παρέλλη και 
του CESAR στην Μαδρίτη, και κατόπιν της 
απάντησης του δευτέρου, η αποδοχή από τον 
CESAR για την επίσκεψη έγινε 20 Οκτωβρίου 
2019 με εκπρόσωπο για το σχολείο τον 
Ηλία Παπαδόπουλο και η επιβεβαίωση  της 

κράτησης έγινε  31 Οκτωβρίου 2019. Άρα 
διερωτάται κάποιος, πώς είναι δυνατόν να 
γνώριζε ότι θα γίνει εκδρομή στην Μαδρίτη ο 
Παπαδόπουλος του Olympic Travel, έναν μήνα 
πριν την δημοσιοποίηση της προκήρυξης στο 
σύστημα. Από την άλλη, και σύμφωνα με τα λε-
γόμενα του Παπαδόπουλου, τα ταξιδιωτικά 
πρακτορεία, προαγοράζουν θέσεις διότι έτσι 
λειτουργεί η αγορά και αυτό το δικαιολογεί. 
6 Δεκεμβρίου 2019 – υπογράφεται η σύμβα-
ση μεταξύ του Γυμνασίου και του πρακτορείου. 
Το ύψος του ποσού ήταν €50.460. 
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σύμβασης 
είναι η αναφορά (όρος 8) «Σε περίπτωση 
αντικειμενικής ανωτέρας βίας όπως απεργίες, 
πόλεμοι, ακραία καιρικά φαινόμενα, ταραχές 
καταποντισμοί, ή απαγόρευση εκδρομών 
από το Αρμόδιο Υπουργείο τότε η εταιρεία 
μας αναλαμβάνει να επιστρέψει το χρηματικό 
ποσό, που θα έχει εισπράξει, μέχρι εκείνη 
την στιγμή ή να μεταθέσει την ημερομηνία 
διεξαγωγής της εκδρομής σε συνεννόηση με 

τους υπεύθυνους της εκδρομής.» Σε αυτό το 
σημείο αρχίζει και η έλλειψη επικοινωνίας όσο 
και η κακή επικοινωνία. Σε τριμερή τηλεφωνική 
επικοινωνία πριν την υπογραφή της συμβάσης, 
ο Παρέλλης είχε ζητήσει να υπάρξει ποινική 
ρήτρα 25% της τελικής αξίας και είναι σίγουρος 
ότι όλοι συμφώνησαν. Παρόλα αυτά στο 
υπογεγραμμένο συμφωνητικό, η ποινική ρήτρα 
είναι 8%. Στην επικοινωνία με τον Παπαδόπουλο, 
επιβεβαίωσε ότι δεν θα μπορούσε να ήταν 
πάνω από 8% διότι «έτσι λέει ο νόμος». Σε 
κάθε περίπτωση, επικοινωνία μεταξύ του 
Κουμαρόπουλου και του Παρέλλη, για αυτό το 
θέμα δεν υπήρξε. Επιπλέον, ο Παρέλλης ζήτησε 
να μην κατατεθούν τα χρήματα κατευθείαν 
στον τραπεζικό λογαριασμό του ταξιδιωτικού 
πρακτορείου, αλλά να δοθούν στον διευθυντή, 
κάτι που ο δεύτερος αρνήθηκε διότι δεν 
προβλέπεται θεσμικά, αφήνοντας με την απορία 
τον Παρέλλη, πως μπορούν να αναλαμβάνουν 
οι καθηγητές την ευθύνη της ακεραιότητας των 
μαθητών στην εκδρομή αλλά δεν μπορούν να 
αναλάβουν την ευθύνη της προστασίας των 
χρημάτων τους.
27 Φεβρουαρίου 2020 – Ο Κουμαρόπουλος 
ακυρώνει την εκδρομή χωρίς να ενημερώσει 
για την πρόθεση του τον Παρέλλη. Σύμφωνα 
με τα λεγόμενα του πρώτου, «30 γονείς είπαν 
ότι λόγω των κρουσμάτων στην Μαδρίτη δεν 
θα στείλουν τα παιδιά τους, ακόμα και αν έχα-
ναν τα χρήματά τους». Ο ίδιος, ενημερώνει τον 
Παπαδόπουλο μέσω email, για την ειλημμένη 
απόφαση και λαμβάνει ως απάντηση ότι 
«πρόλαβε την μη έκδοση των αεροπορικών 
εισιτηρίων και την μη καταβολή των φόρων των 
αεροδρομίων». Το πρόβλημα ήταν, ότι μέχρι 
εκείνη την ημέρα, το ελληνικό κράτος δεν είχε 
βγάλει οδηγία απαγόρευσης ταξιδιών, ώστε να 
είναι κατοχυρωμένο το σχολείο και η πράξη του 
διευθυντή ήταν ουσιαστικά μονόπλευρη και 
σύμφωνα με τα λεγόμενα του για την προστασία 
των παιδιών. Την ίδια ημέρα, ακύρωσε και την 
επίσκεψη και ο Οργανισμός στην Μαδρίτη. 
Περαιτέρω, ο Κουμαρόπουλος με επιστολή 
του στην Δ΄ Διεύθυνση Δ/μιας Εκπ/σης και 
την Περιφέρεια Αττικής ζήτησε να ακυρωθεί η 
Εκδρομή από Κεντρικό Φορέα. Αφού είχε πρά-
ξει το προαναφερθέντα, τότε κοινοποίησε στο 
Facebook γκρουπ που χρησιμοποιεί ο Σύλλ 
Γον και Κηδ του 6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης, 
την απόφαση του σχολείου να ακυρώσει την 
εκδρομή. 
28 Φεβρουαρίου 2020 – Το Υπουργείο Παι-
δείας και Υγείας ανέστειλε τις εκδρομές εκτός 
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Ελλάδας. Ο Παπαδόπουλος διαβεβαίωσε την 
επιστροφή των χρημάτων
13 Απριλίου 2020 – Δημοσιεύεται Πρά-
ξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α84 
άρθρο 70, με την οποία ακυρώνονται οι εκ-
δρομές και αφήνει έκπτωτους τους γονείς 
των μαθητών, αφού δίνει την επιλογή στα 
ταξιδιωτικά πρακτορεία να επιλέγουν πως να 
αποζημιώσουν τους πελάτες τους και αντί για 
της επιστροφής χρημάτων να προσφέρουν 
πιστωτικό σημείωμα (voucher)ισχύος 18 
μηνών. Η πατέντα αυτή της ΝΔ έρχεται σε 
ευθεία σύγκρουση με την οδηγία της ΕΕ και 
της αντίστοιχης Επιτροπής όπου στις 13 
Μαΐου 2020 αναφέρει ρητά στο άρθρο 8 για 
τα αεροπορικά εισιτήρια ότι «η επιστροφή  
μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  σε χρήμα ή υπό 
τη μορφή κουπονιού (δελτίου). Ωστόσο, η 
επιστροφή με κουπόνια είναι δυνατή μόνον 
εφόσον συναινεί ο επιβάτης» και στο άρθρο 
9  «ο  διοργανωτής μπορεί να προσφέρει 
στον ταξιδιώτη επιστροφή με τη μορφή 
κουπονιού. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή 
δεν στερεί από τους ταξιδιώτες το δικαίωμα 
επιστροφής χρημάτων». Για άλλη μια φορά 
αυτή η κυβέρνηση έδειξε το αντιλαϊκό της 
πρόσωπο. 
12 Μαΐου 2020 - Στην έκδοση voucher, 
ο Διευθυντής του 6ου Γυμνασίου δηλώνει 
αντίθετος, με email στον Παπαδόπουλο και 
ταυτόχρονα ενημερώνει και τους γονείς μέσω 
ανάρτησης στο Facebook group του Συλλ Γον 
και Κηδ.
16 Μαρτίου 2021 - γίνεται τηλεδιάσκεψη με 
τον αντιδήμαρχο Παιδείας δήμου Νέας Σμύρ-
νη, Συρίγο, γονείς, τον διευθυντή και το τα-
ξιδιωτικό πρακτορείο και συμφωνείται από 
τους παρευρισκόμενους κατόπιν πρότα-
σης του Παπαδόπουλου να δοθούν ατομικά 
voucher ως απόδειξη της συναλλαγής, αντί 
ενός ομαδικού όπως ορίζει η ΠΝΠ, τα vouch-
er να είναι μεταβιβάσιμα σε τρίτους και να 
πληρωθούν σε χρήμα στην λήξη τους στο 
18μηνο, δηλ τον Νοέμβριο του 2021 και ΑΝ 
και εφόσον ΑΝ  ανοίξει η αγορά ΚΑΙ αρθούν 
οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, ο Παπαδόπουλος 
θα επιστρέφει τα χρήματα σε δόσεις αρχικά 
μέχρι τέλος Αυγούστου 2021 και μέχρι τον 
Οκτώβριο 2021 τα υπόλοιπα. Αυτά για να 

γίνουν, θα πρέπει να αποστείλουν οι ίδιοι 
γονείς ατομικά email στον Παπαδόπουλο 
με τα στοιχεία του ονοματεπωνύμου του 
μαθητή, τον αριθμό voucher και το IBAN 
του τραπεζικού λογαριασμού. Επειδή είναι 
προφανές ότι δεν υπάρχει παραγωγική 
και επαρκής επικοινωνία μεταξύ των 
εμπλεκομένων, ο Παρέλλης ζήτησε τα email 
των γονέων για να βοηθήσει, κάτι το οποίο 
ο Κουμαρόπουλος αρνήθηκε να το κάνει, 
επικαλούμενος προστασία προσωπικών 
δεδομένων. Παρόλα αυτά η Στραβαρίδη 
ενημέρωσε τον διευθυντή ότι ερμηνεύει τον 
νόμο κατά το δοκούν και τον παρέπεμψε 
σε έγγραφο τη Γενικής Γραμματείας  Π/
βαθμιας Εκπαίδευσης (αρ Πρωτ Φ1/159813/
Δ2) – Παροχή στοιχείων στους Συλλόγους 
Φον και Κηδ, στο οποίο αναφέρεται ρητά 
ότι το email και άλλα στοιχεία επικοινωνίας 
δύναται να χορηγούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για 
την σύγκληση γενικής συνέλευσης. Κατόπιν 
πιέσεων της Στραβαρίδη, ο Κουμαρόπουλος 
έστειλε ο ίδιος ενημερωτικό email με την 
έκβαση της τηλεδιάσκεψης με τον Συρίγο σε 
κάθε γονέα. Σε ερώτηση μου, αν είναι σίγου-
ρος ότι κάθε γονέας έχει ενημερωθεί με αυ-
τόν τον τρόπο, μου επισήμανε ότι έχει επι-
πλέον τηλεφωνήσει προσωπικά σε κάθε 
έναν. Σε ερώτημα που έκανε η Στραβαρί-
δη στο Facebook group του Συλλ Γον και 
Κηδ στις 15 Απριλίου, για να επιβεβαιωθεί ο 
ισχυρισμός του Κουμαρόπουλου ένας μόνο 
απάντησε θετικά και δεκατρείς είπαν ότι δεν 
καλέστηκαν. 
Μέχρι σήμερα που γράφεται το άρθρο, 24 
γονείς έχουν λάβει voucher από τους 89 
μαθητές, και οι 9 έχουν ήδη εξαργυρώσει οι 
ίδιοι ή έχουν μεταβιβάσει. Δύο ειδικές πε-
ριπτώσεις έχουν λάβει τα χρήματα σε ρευ-
στό. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 6ου 
Γυμνασίου Νέας Σμύρνης έχει στείλει εξώδικο 
προς την Olympic Worldwide Travel Concierge 
του Παπαδόπουλου ζητώντας τα χρήματα 
που δόθηκαν αφού αρκετοί μαθητές έχουν 
ήδη αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο. Επιπλέον 
και κατά δήλωση του Παπαδόπουλου σε 
συνομιλία με τον Κουμαρόπουλο ότι δεν έχουν 
δοθεί χρήματα στις αεροπορικές εταιρείες 

τουλάχιστον να επιστραφούν αυτά. Επίσης, 
ζητούν «τα παραστατικά που αφορούν τις 
συμφωνίες με τις αεροπορικές εταιρείες και 
τα ξενοδοχεία, τον χρόνο που έγιναν και τις 
αποδείξεις καταβολής των ποσών προς αυτές, 
καθώς και τα παραστατικά που αφορούν 
επιστροφές ποσών μετά την ακύρωση της 
εκδρομής», όπως και «επίσημο έγγραφο του 
γραφείου (δηλώσεις σε ΔΟΥ), ότι υπάρχουν 
τα διαθέσιμα κεφάλαια για την κάλυψη των 
δαπανών που τυχόν θα υποχρεωθείτε να 
καταβάλετε στο μέλλον». Ο Παπαδόπουλος 
αντί των παραστατικών απάντησε με δικό του 
εξώδικο αρνείται τις κατηγορίες και εγγυάται 
ότι τα χρήματα θα επιστραφούν εν τέλει. 
Ειδικά στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων 
επικαλείται απόρρητο. 
Το ζήτημα που προκύπτει, πέραν όλων 
των υπολοίπων είναι ότι το κράτος και δεν 
προβλέπει για την ασφάλεια των «μικρών»  
αυτής της χώρας ούτε δίνει την αίσθηση ότι 
προσπαθεί εκ των υστέρων. Από έρευνα, 
προκύπτει ότι τα δήθεν ασφαλισμένα ποσά 
των εκδρομών αναφέρονται στο σύνολο μια 
πανδημίας όπως αυτής. Έτσι ένα ταξιδιωτικό 
πρακτορείο ασφαλίζεται σε μια ασφαλιστική 
εταιρεία για ποσό €100.000 για ΟΛΑ τα 
ενεργά συμβόλαια που θα ακυρωθούν για 
ΕΝΑΝ λόγο. Η πανδημία λογίζεται ως ΕΝΑΣ 
λόγος και από αυτό το ποσό θα πρέπει να 
αποζημιωθούν ΟΛΟΙ οι πελάτες και δεν 
ισχύει για τον καθένα ξεχωριστά. Επιπλέον, 
το κράτος που προσπαθεί να ρυθμίσει με 
το ζόρι κάθε πτυχή της οικονομικής ζωής 
των πολιτών  κάνει εξαιρέσεις όπου μπορεί, 
αφού φάνηκε ότι όταν αγοράζει κάποιος από 
ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο δεν γνωρίζει για 
τους μεσάζοντες με τις ευλογίες του κράτους 
που παρεμβαίνουν στην αγορά. Αυτό που 
καταλάβαμε όλοι είναι ότι την επόμενη φορά 
θα κάνουμε εκπαιδευτικές εκδρομές μέσω 
του booking.com και θα πληρώσουμε με Pay-
Pal ή crypto. 

  
  

Μ ε ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε 
το θέμα του επαναπροσδιορισμού 
των προϋποθέσεων ένταξης των 

Nεοσμυρνιωτών στις κοινωνικές υπηρεσίες 
και δομές του Δήμου, στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της 31ης Μαρτίου. Ένα πολύ 
ευαίσθητο θέμα, που προφανώς αγγίζει 
αρκετούς συνδημότες μας ειδικά την περίοδο 
της πανδημίας, συζητήθηκε μία ώρα και 
τριάντα λεπτά.
Εκ των προτέρων να πούμε πως δεν πάρθηκε 

καμία απόφαση επί του θέματος –όπως 
επιβεβαιώνει το απόσπασμα του πρακτικού 
που μας έχει αποσταλεί από το Προεδρείο .
Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής 
Σύμφωνα με την εισήγηση, η επέκταση 
αλλά και η δημιουργία νέων κοινωνικών 
δομών και υπηρεσιών υπό την Αντιδημαρχία 
Κοινωνικής Πολιτικής Γιατζίδη απαιτεί 
επαναπροσδιορισμό δικαιολογητικών αλλά 
και κριτηρίων ένταξης.
Οι κοινωνικές υπηρεσίες που μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν φαρμακείο, παντοπωλείο, 
ιατρείο, φαίνεται πως, και λόγω της κρίσης 

της πανδημίας, επεκτείνονται αλλά και 
απλοποιούνται και μέσω ψηφιοποίησης, 
όπως ανέφερε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος πα-
ρουσία του Διευθυντή της αντίστοιχης διεύ-
θυνσης του Δήμου.
Στις ερωτήσεις επί του θέματος ερώτηση 
κατέθεσε και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Κούπας ζητώντας διευκρινήσεις και τελικά 
αντιστροφή ορίων για τα διαφορετικά 
εισοδήματα μεταξύ συγκεκριμένων δομών, 
ενώ και η Μαρία Βαμβουρέλη ζήτησε αρκετές 
διευκρινήσεις επί του θέματος.
Τις διευκρινήσεις έδωσε ο Διευθυντής  της 
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διεύθυνσης του Δήμου.
Η πρόταση της «Στροφής»
Στην κάλυψη του συνόλου των αναγκών 
αναφέρθηκε η Μαρία Βαμβουρέλη 
βρίσκοντας την εισήγηση στη σωστή 
κατεύθυνση, προτείνοντας περαιτέρω 
καταγραφή των δημοτών, ενοποίηση των 
οικονομικών κριτηρίων στις 6.000 ευρώ ετη-
σίως χωρίς διαχωρισμό ανά δομή-υπηρεσία 
αλλά και επανεξέταση του θέματος το Σεπτέμ-
βριο. Επί του ουσιαστικού δηλαδή πρότεινε 
κάτι διαφορετικό τόσο στο οικονομικό κομ-
μάτι όσο και στο μέρος των δικαιούχων –που 
λόγω καταγραφής σίγουρα θα είναι διαφορε-
τικό – μιλώντας ταυτόχρονα για «διαλυμένη 
πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη 
που θα συνεχίσει να είναι διαλυμένη» 
αλλά και για «μη αντιμετώπιση της κοινής 
νοσηρότητας στις δημόσιες δομές», δύο 
σχόλια αμιγώς πολιτικά-αντιπολιτευτικά κατά 
της κυβέρνησης. 
Ο κάθε δημοτικός σύμβουλος βέβαια έχει όλο 
το δικαίωμα να λέει την άποψή του και επί του 
κυβερνητικού έργου, να προβλέπει το μέλλον, 
αλλά και να κρίνεται για αυτά που λέει, ειδικά 
όταν δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος που… 
βάλλεται πολιτικά για να απαντήσει.
Ας επιστρέψουμε όμως στα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης μετά την ευχάριστη νοητή 
«επίσκεψη» στη Βουλή των Ελλήνων.
Η τοποθέτηση της Πόλης Ανάποδα ήταν πως 
θα καταθέσει τις προτάσεις της όπως είπε η 
δημοτική σύμβουλος που την εκπροσωπεί, 
κάνοντας κάποιες αναφορές βέβαια, με τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο να είναι θετικός ως 
προς μια επίσκεψη και συζήτηση.
Η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής στην 
πρόταση της «Στροφής»
Στην πρόταση της Γραμματέας Βαμβουρέλη 
«συντάχθηκε» και η Ποιότητα Ζωής, 
με το Θέμη Παυλόπουλο να ζητάει το 
εισοδηματικό κριτήριο να ομογενοποιηθεί 
στις 6 χιλιάδες ευρώ και τον Αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Πολιτικής Γιατζίδη  να περιγράφει 
τις πραγματικές τεχνικές δυσκολίες – 
πιθανή αναμόρφωση προϋπολογισμού και 
αντίστοιχων κωδικών – ζητώντας να μετατεθεί 
η συγκεκριμένη ιδέα –που τη χαρακτήρισε 
σωστή –για συζήτηση μετά το καλοκαίρι, με 
την παράταξη της «Στροφής» να εμμένει στον 
άμεσο χαρακτήρα της πρότασής της.
Ο δήμαρχος προσπάθησε να γεφυρώσει 
τη χρονική διαφορά, εμμένοντας και 
αυτός στο τεχνικό κομμάτι και τις πιθανές 
αναπροσαρμογές που μπορεί να απαιτεί.
Άλλη πρόταση ο Κούπας 
Αντίρρηση τελικά επί της ουσίας, είχε ο 
Αντιδήμαρχος Κούπας με αποτέλεσμα να 
εισηγείται δική του διαφορετική πρόταση.
Οι τελικές προτάσεις.
Η εισήγηση Γιατζίδη με τα εισοδηματικά 
κριτήρια να παραμένουν ως έχουν, με την 
δέσμευση για μια νέα συζήτηση σύντομα 
για τις όποιες αναπροσαρμογές ήταν η μια 
πρόταση που εκπροσώπησε τη Δημοτική 
Αρχή, με την πρόταση Κούπα πάλι από 
τη Δημοτική Αρχή να κατατίθεται και αυτή 
σε ψηφοφορία και κάπου εκεί να γίνεται 
αντιληπτό που πραγματικά υπήρχε η 
διαφωνία των 3 προτάσεων Δημοτικής 

Αρχής , Κούπα και …Αντιπολίτευσης.
 Άλλωστε, όλοι γνωρίζουν πως αλλαγές 
εισοδηματικών κριτηρίων θα οδηγήσουν 
σε αναμόρφωση και ανάγκη μελέτης αλλά 
και έγκρισης από την οικονομική επιτροπή.
Η πρόταση Κούπα βρήκε πολιτική 
υποστήριξη στο Γ.Δημάκη μόνο αλλά 
στέρησε 2 ψήφους από την εισήγηση του 
Δημάρχου.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος 
Κουτελάκης –που είναι σίγουρο πως 
γνωρίζει καλά τις τεχνικές παρεμβάσεις που 
χρειάζονται πριν την αποδοχή της πρόταση 
της «Στροφής», χρησιμοποιώντας την 
λέξη «προσθήκη», που ίσως ακούστηκε 
για πρώτη φορά μετά από μια ώρα και 
είκοσι λεπτά, ψήφισε την εισήγηση του 
Δημάρχου «ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ» της 
«Στροφής». Η λέξη «προσθήκη» συνέχισε 
να ακούγεται από κάθε έναν δημοτικό 
σύμβουλο της «Ποιότητας Ζωής», με 
εξαίρεση την Ελένη Κασίμη που ψήφισε 
μόνο την εισήγηση –ξανά εκτός γραμμής 
Κουτελάκη.
Ο Ν.Σαρδιανός από τη Δημοτική Αρχή 
και ο ανεξάρτητος  Γ.Καρυτινός ψήφισαν 
την πρόταση και την προσθήκη της 
«Στροφής» επί της πρότασης αντίστοιχα, 
η οποία ξεκάθαρα είναι άλλη πρόταση και 
όχι προσθήκη, μια και χρονικά διαφορετική 
είναι και κυρίως διαφορετική κοστολόγηση 
θα έχει και απόφαση οικονομικής 
επιτροπής θα χρειαζόταν. 
Ακόμη και ο επικεφαλής της «Στροφής» 
Παυλόπουλος ψήφισε την εισήγηση με την 
προσθήκη της κ.Βαμβουρέλη.
Σε άλλο μήκος κύματος η «Πόλη Ανάποδα» 
με δύο συμβούλους ψήφισε λευκό* στην 
εισήγηση και θετικά στην προσθήκη της…
Στην καταμέτρηση υπό την έντονη 
επιμονή Κουτελάκη-Ι.Βρεττού, την αντί-
θεση του Α.Ζαβού και το προσωπικό -και 
κατά πολλούς αγενές σχόλιο της Ι.Βρεττού 
προς τον τελευταίο-, ακούσαμε πως η 
προσθήκη πήρε 20 και πως πέρασε η 
προσθήκη!
Η προσθήκη λοιπόν που είναι ουσιαστικά 
και αυτή άλλη πρόταση αλλά μπήκε ως 
προσθήκη της εισήγησης «πλειοψήφησε» 
όπως είπε ο Γ.Κουτελάκης  απλά δεν μας 
είπε επί ποιάς εισήγησης προστίθεται….
Φυσικά, ο Γ.Κουτελάκης γνωρίζει 
πως προσθήκη επί εισήγησης που 
δεν πλειοψήφησε δεν νοείται, με τον 
Αλέξανδρο Ζαβό κυρίως να προσπαθεί 
να το εξηγήσει, με τον Γ.Κουτελάκη μαζί 
με την Ι.Βρεττού  να ζητάει επίμονα να 
συζητηθεί το επόμενο θέμα λέγοντας ότι 
«ψηφίστηκε, ψηφίστηκε». 
Βέβαια, μνεία ιδιαίτερη θα πρέπει να γίνει 
στην πρόταση Κούπα που αφαίρεσε τις 
ψήφους 2 δημοτικών συμβούλων από την 
εισήγηση. Δημοκρατικά, βέβαια, πάντα και 
η συγκεκριμένη διαδικασία αλλά μαζί με 
το Ν.Σαρδιανό 3 σύμβουλοι της δημοτικής 
αρχής –και δικαίωμά τους φυσικά – 
ψήφισαν διαφορετικά.
Άναψαν τα αίματα, δεν έγινε δεκτή η 
επανάληψη της ψηφοφορίας ο Ζαβός 
επέμεινε, δέχθηκε μάλιστα και προσωπικό 

σχόλιο ανάρμοστο για Δημοτικό Συμβούλιο 
από την κ.Βρεττού της «Πόλης Ανάποδα» 
η οποία ζήτησε από τον Α.Ζαβό «να 
περπατήσει(;) λίγο για να το χωνέψει» με 
το δημοτικό σύμβουλο να την απαντάει 
πως «έχω χωνέψει δεν έχω πρόβλημα και 
ειδικά όταν σας βλέπω έχω το ομορφότερο 
θέαμα, μια υπέροχη κοπέλα» απάντηση 
που σχολιάστηκε ως σεξιστική από τη 
Δημοτική Σύμβουλο με αρκετή δόση θυμού 
μάλιστα.
Όπως αργότερα σχολίασε δημόσια 
ο Α.Ζαβός η απάντησή του στην επί 
προσωπικού επίθεση της κ.Βρεττού ήταν 
απλά για να εκτονώσει την ένταση της 
κατάστασης.
Φυσικά εκ της συνομιλίας καμία πρόθεση 
δεν φαίνεται να είχε ο Α.Ζαβός να κάνει 
σεξιστικό σχόλιο– όπως το αποκάλεσε 
η Βρεττού – αλλά κοινωνικά ο κάθε ένας 
μεταφράζει όπως επιθυμεί και μάλιστα 
υπάρχουν και επίσημες κοινωνικές 
ερμηνείες του θέματος που «περιορίζουν» 
τέτοιου είδους φιλοφρονήσεις. 
Νομικά είναι ξεκάθαρο πως καμία 
πρόθεση μείωσης δεν υπήρξε και πως το 
συγκεκριμένο σχόλιο δεν είναι μεμπτό. 
Ας αντιληφθεί λοιπόν και ο κ.Ζαβός πως 
καμία γυναίκα δεν επιδιώκει να μην δεχθεί 
απαντήσεις επί προσωπικού απλά επειδή 
είναι γυναίκα, πως δεν είναι έλλειψη σε-
βασμού σε μια κυρία να της απαντήσει 
στο «χωνέψτε το» με αντίστοιχο τρόπο 
και πως η προσπάθεια εκτόνωσης με το 
συγκεκριμένο τρόπο δεν ήταν η καλύτερη 
πολιτική επιλογή, διότι βγήκε «και δαρμένος 
και βρεμένος», τουλάχιστον όπως φαίνεται 
στο συγκεκριμένο βίντεο, αν και είχε καλή 
πρόθεση. Δεν χρειάζεται λοιπόν τέτοιου 
είδους ευγένεια την επόμενη φορά. «Δώσε 
πίσω το ίδιο σεβασμό που έλαβες» 
σχολίασε κάποιος δημόσια.
Την άλλη φορά ίσως να επιλέξει επί 
προσωπικού λοιπόν, όπως συχνά 
κάνει στο Γ.Κουτελάκη μεταξύ άλλων 
συναδέλφων.
Τελικά να πούμε ξανά πως δεν πάρθηκε 
καμία απόφαση επί του θέματος –
όπως επιβεβαιώνει το απόσπασμα του 
πρακτικού που έχει λάβει το έντυπό μας 
από το Προεδρείο-, κλείνοντας έτσι με την 
απορία «Τελικά, τι ακριβώς έπρεπε να 
χωνέψει ο Α.Ζαβός;»
Και μια παρατήρηση. Ακόμη και 
όταν υπάρχει κοινή πλεύση όλης της 
Αντιπολίτευσης σε ένα συγκεκριμένο θέμα, 
ας οργανωθούν λίγο καλύτερα, διότι όπως 
φάνηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση 
όλα έγιναν για τις όποιες εντυπώσεις και 
μόνο.
Φυσικά όποιος έχει αντίρρηση ως προς το 
πρακτικό και την εγκυρότητά του γνωρίζει 
τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται 
για να αλλάξει.
*Σύμφωνα με τον τελευταίο κανονισμό 
του Δημοτικού Συμβουλίου, στο άρθρο 
7,παράγραφο 9, «λευκή ψήφος  ή 
άρνηση ψήφου από μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου μετράται ως αρνητική, με το 
μέλος να λογίζεται ως παρόν»
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Καραντίνα και εξ’ αποστάσεως εργασία

Γράφει η Ελπίδα Ρεβογέδο, μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Π ως άρχισαν όλα; Έχοντας μία σακούλα γεμάτη καπάκια! Που 
θα την πάμε; Μετά από αρκετή έρευνα, φτάσαμε σε αδιέξο-
δο… Κανείς δεν συγκέντρωνε υπεύθυνα καπάκια με γνωστό 

προορισμό, στη Νέα Σμύρνη και στις γειτονικές περιοχές… 
Από το 0 και με 2 μόνο άτομα να κάνουμε όλη την οργάνωση, τα 
δρομολόγια και την ενημέρωση κατορθώσαμε κάτι αρκετά σημαντικό! 
Έχοντας αφιερώσει πολλές ώρες σε αυτό το εγχείρημα, καταφέραμε 
μέσα σε λίγους μήνες, εντός καραντίνας, να γεμίσουμε 2 φορτηγά με 
πλαστικά καπάκια. Σλόγκαν μας το «Κάντο Αμαξίδιο» καθώς τη δράση 
την οργανώνουν οι συντελεστές της εκπομπής «Κάντο Πράξη» και 

Κάντο Αμαξίδιο
Γράφει ο Γιώργος Βαλασκατζής, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Κάντο Πράξη, Βαλασκατζής Γεώργιος και 
Ντάγιος Πολυχρόνης. 
Σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών και τον 
υπεύθυνο της δράσης με τα καπάκια, Θανάση Δήγλα, οι ποσότητες που 
συγκεντρώνουμε πηγαίνουν άμεσα για την επίτευξη του σκοπού μας, που 
δεν είναι άλλος από την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων! Σιγά σιγά θα γίνει 
προσπάθεια για τοποθέτηση δικών μας κάδων αποκλειστικά για καπάκια 
στα σχολεία και σε άλλες κοινόχρηστες περιοχές της πόλης μας! Το μόνο 
σίγουρο; Όλοι μαζί μπορούμε! 
Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους συντοπίτες μας που συμμετείχαν 
με τη συνεισφορά τους και όσους πρόκειται να συμμετέχουν στη συνέχιση 
αυτής της προσπάθειας αλλά και όλων των φιλανθρωπικών και κοινωνικών 
δράσεων που θα πραγματοποιεί ο σύλλογός μας.

Τ ι είναι αυτό που μας οδηγεί τελικά, προς σ› αυτό που εν τέλει 
στο μέλλον θα καταπιαστούμε και θα αγαπήσουμε;
Σχεδόν ποτέ δεν βοηθούν πιεστικές προτροπές και επίμονες 

συμβουλές.
Αντίθετα, είναι ευτυχής συγκυρία όταν αυτό το πλησίασμα προκαλείται 
από μόνο του, ως ενστικτώδης αντίδραση που γεννά η περιέργεια, 
το ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, όταν τυχαίνει να 
παρουσιάζεται μπροστά μας.
Τότε όλα αυτά μαζί, πετυχαίνουν να μας μεταδώσουν τον παλμό 
τους, ώστε να συγκινηθούμε και να νιώσουμε την πρώτη αυτόβουλη 
επιθυμία να ακολουθήσουμε τον συγκεκριμένο δρόμο. 

Παροτρύνουμε τα παιδιά να ασχοληθούν με τη μουσική
Γράφει ο Νεκτάριος Σαρδιανός, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νέας Σμύρνης, Ιατρός

Η σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ν Σμύρνης, 
θέλοντας να πετύχει αυτό ακριβώς, την γνωριμία δηλαδή των παιδιών με τα 
μουσικά όργανα της ορχήστρας, ώστε να προκαλέσει τον ενθουσιασμό, το 
ερέθισμα εκείνο που θα ενθαρρύνει το παιδί να ασχοληθεί με την μουσική, 
σχεδιάζει να εξοπλίσει πιλοτικά ένα δημοτικό σχολείο με έγχορδα μουσικά 
όργανα, το βιολί, το τσέλο, την βιόλα, το κοντραμπάσο. 
Παροτρύνουμε τα παιδιά να ασχοληθούν με τη μουσική, καθώς τα οφέλη 
από την ενασχόληση με την εκμάθηση μουσικών οργάνων είναι πολλαπλά. 
Και δεν είναι μόνο η βελτίωση των μαθητικών ικανοτήτων ή η αδιαμφισβή-
τητη παιδεία που θα λάβει, αλλά παράλληλα είναι επικοινωνία, ένας τρό-
πος να εκφράζει και να εξωτερικεύει τα συναισθήματα του!!!

Β ρισκόμενοι στην προσπάθεια 
επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου 
και μερικών από των εργασιών πολλών 

συμπολιτών μας, που μέχρι τώρα βρίσκονταν 
σε αναστολή, οι μέχρι τώρα συνθήκες έφεραν 
στο προσκήνιο του εργασιακού δυναμικού της 
χώρας μας μια άγνωστη για την πλειοψηφία 
των εργαζομένων και εργοδοτών συνθήκη της 
εξ’ αποστάσεως εργασίας. Στην αρχή του 2020, 
η τηλεργασία αποτελούσε μια μορφή εργασίας 
που αποκτούσε σταδιακά και δειλά έδαφος, 
με μακροχρόνια προοπτικήαλλά μόνο το 12% 
του εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ εργαζόταν 
από το σπίτι με πλήρη απασχόληση. Ενώ στη 
Βρετανία μόνο το 6%. Αρκετές χώρες άρχισαν 
ακόμη και να εκδίδουν βίζες για εργασία εξ’ 
αποστάσεως, προκειμένου να προσελκύσουν 
εργαζόμενους ώστε να περάσουν το εργασιακό 
τους lockdown, εργαζόμενοι στην επικράτειά 
τους.
Σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι τυπικές 
διαπροσωπικές επαφές και οι καθημερινές 
μετακινήσεις σε περίοδο πανδημίας, η 
τηλεργασία έκανε εμφανές πως προσφέρεται για 

μεγάλο αριθμό εργαζομένων και εργασιακών 
αντικειμένων ακολουθώντας τα υγειονομικά 
μέτρα. Όμως οι  κανόνες στο χώρο εργασίας 
απειλήθηκαν, με πιο σημαντικά το τυπικό 
ωράριο εργασίας (9:00-17:00), οι διακοπές 
και ο προσωπικός χρόνος του εργαζομένου. 
Στοιχεία τα οποία είχαν ήδη ανατραπεί στη 
χώρα μας από το 2019, όπως αποδεικνύουν 
τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική 
Αρχή). «Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώ-
μενους (54%) δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία 
δυνατότητα να καθορίζουν την έναρξη ή την 
λήξη της εργασίας τους. Το φαινόμενο είναι πε-
ρισσότερο έντονο στους μισθωτούς, τις γυναί-
κες, στα άτομα κάτω των 34 ετών, στα άτομα 
αλλοδαπής υπηκοότητας και στους απασχο-
λούμενους σε επιχειρήσεις με πάνω από 10 
εργαζομένους». Αναφέρει Ειδική Έρευνα για 
την Οργάνωση της Εργασίας και τη Ρύθμιση 
του Χρόνου Εργασίας της Στατιστικής Αρχής.
Ενώ ειδική έρευνα του 2007 σχετικά με τα 
Εργατικά Ατυχήματα και τα Προβλήματα 
Υγείας που Συνδέονται με την Εργασία 
της ΕΛΣΤΑΤ, αναφέρει ότι  «περισσότεροι 
από 1 στους 10 εργαζομένους (13%) 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο φόρτο εργασίας ή 
πίεση χρόνου. Η κατάσταση είναι ελαφρώς 
χειρότερη για τους άντρες.Οι μισοί σχεδόν 

από τους εργαζομένους που ερευνήθηκαν 
(40,1%)πιστεύουν ότι στο χώρο εργασίας 
τους αντιμετωπίζουν κάποιον παράγοντα 
που επηρεάζει αρνητικά τη σωματική τους 
υγεία. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στους 
άντρες (48,9%) από ότι στις γυναίκες (26,6%).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 613.145 
άτομα που εργάζονται ή είχαν εργαστεί στο 
παρελθόν αναφέρουν προβλήματα υγείας κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, τα οποία 
θεωρούν ότι προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν 
από την εργασία τους. Το σχετικό ποσοστό είναι 
ελαφρώς μεγαλύτερο για τους άντρες».
Μέχρι τον Μάιο του 2020, πολλοί 
εργαζόμενοι ήδη δήλωναν ότι βίωναν την 
«κόπωση του  Zoom». Κύρια εφαρμογή που 
χρησιμοποιείται για τηλεδιασκέψεις και 
τηλεργασία. Οι συνθήκες που δημιουργεί και 
διατηρεί η πανδημία, καθιστά το  Zoom και 
την τεχνολογία αναγκαία εργαλεία, σώζοντας 
και απειλώντας ωστόσο την ίδια ώρα την 
τηλεργασία και την ρύθμιση του προσωπικού 
και εργασιακού χρόνου των εργαζομένων.  
Το 2021 έννοιες όπως η κατανομή και η υβριδική 
εργασία θα πολλαπλασιαστούν και τα δείγματα 
και αποτελέσματά της θα επηρεάσουν και την 
χώρα μας. Μένει στο χέρι του εργαζομένου και 
των εργοδοτών να φέρουν μια ισορροπία στις 
νέες συνθήκες εργασίας που ήρθαν και όπως 
φαίνεται για να μείνουν, πριν οι συνέπειές τους 
είναι πολύ αργά για να αλλαχθούν.
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Τό άθλεĩν εστί φιλοσοφείν
Γράφει η Ιωάννα Τρίγκα, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Π ριν από λίγους μήνες η ζωή όλων 
άλλαξε με την ταχύτητα που 
χρειάζεται κάποιος για να πατήσει 

τον διακόπτη και να σβήσει το φως. Εκτός από 
τις ζωές μας, η επιβράδυνση υφίστατο και 
εξακολουθεί να υφίσταται στον αθλητισμό. 
Με την έλευση του κορωνοϊού τα φώτα από 
τα παρκέ και τα στάδια σβήσανε, οι φωνές 
διακεκριμένων αθλητών και μικρών παιδιών 
χάθηκαν. Ένα χρόνο μετά είμαστε εδώ να 
κάνουμε δειλά-δειλά το βήμα προς την 
κανονικότητα έχοντας στερηθεί σημαντικά 
πράγματα της καθημερινότητας και 
βιώνοντας στον αντίποδα τις πρωτοφανείς 
επιπτώσεις της απουσίας από την αθλο-
παιδεία.
Ο αθλητισμός προσφέρει από τα αρχικά 
στάδια της ζωής και κοινωνικοποίησης 
ενός ατόμου τα ερεθίσματα εκείνα που 
χρειάζεται στην προσπάθεια καλύτερης 
αλληλεπίδρασης εντός του κοινωνικού 
συνόλου. Ας αναλογιστούμε πόση άνο-
δο στα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας 
υπήρξε μέσαστο περασμένο διάστημα της 
καραντίνας. Γιατί συνέβη αυτό; Ένας βασικός 
παράγοντας αναφέρει την πλειονότητανα μη 
βρίσκει διέξοδο στην άθληση με συνέπεια 
τη μη ομαλή εξωτερίκευση συσσωρευμένης 
ενέργειας.Ως εκ τούτου παρατηρείται μεγάλη 
απόκλιση των -υπό φυσιολογικών συνθηκών- 
αντιδράσεων ενός ανθρώπινου οργανισμού 
σε σωματικό μα προ πάντων ψυχολογικό 
επίπεδο.
 Ο αθλητισμός αποτελεί μεγάλο και μείζον 
κομμάτι μιας πεπαιδευμένης ολοκληρωμένης 
προσωπικότητας. Τα πνευματικά εφόδια της 
σωματικής άσκησης δεν είναι τόσο παροδικά 
όσο μέχρι να πατήσεις έξω από ένα γήπεδο, 
διότι η αθλητική παιδεία ενσωματώνεται 
υποσυνείδητα μέσω της πειθαρχίας στο ρητό 
‘’νους υγιής εν σώματι υγιεί’’. Η φιλοσοφία της 
αθλητικής παιδείας καταφέρνει σε πρώτο 
στάδιο να εξισορροπήσει τις διαφορετικές 

προσωπικότητες, θέτοντας έναν κοινό κώδικα 
επικοινωνίας αναμεταξύ τουςμέσω της από 
κοινού διδασκαλίαςτης συνέπειας. Είναι πολύ 
σημαντικό πώς γίνεται ο αθλητικός κώδι-
κας να ευθυγραμμίζει καθεμία διαφορετική 
προσωπικότηταυπό έναν καθ’ όλα νόμιμο 
τρόπο στα πλαίσια της συμμόρφωση και 
ολοκλήρωσης του ευζήν.
 Μετέπειτα στάδιο αποτελεί η ψυχική 
ανάταση. Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε 
ότι πολλές φορές φαντάζει τετριμμένο 
και ευκαταφρόνητο το επιχείρηματόσο 
τηςεκπαιδευτικής προσφοράς όσο και της 
προόδου μέσω των αθλημάτων, ωστόσο 
να υπενθυμίσω σε τούτο το σημείο μια 
σημαντική λεπτομέρεια. Η φρενίτιδα της 
καθημερινότητας του σύγχρονου ανθρώπου 
σε συνδυασμό με την αστικοποίηση τον 
αποξένωσε από τη φύση του, προξενώντας 
την εκδήλωση ολοένα περισσότερων συν-
δρόμων, όπως π.χ. κρίσεις πανικού και κατά-
θλιψη. Ο βαθμός εμφάνισης συμπτωμάτων 
αυξάνεται όσο 
ένας οργανισμός 
δεν έχει διαφυγή 
να ξεσπάσει. 
Η μείωση του 
άγχους καθώς 
και η όξυνση 
και σωστή 
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α 
των νευρικών 
α π ο λ ή ξ ε ω ν 
βοηθάνε έναν 
άνθρωπο από 
τη νεαρότερη 
ηλικιακή του 

βαθμίδα μέσω αθλητικών ενασχολήσεων 
στην υγιή εξωτερίκευση ενός προσωπικού 
βιώματος με απώτερο στόχο την καλύτερη 
μεταχείριση και επίλυσή του. Από την άλλη ο 
αθλητισμός συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοι-
χεία που θα βοηθούσαν μια εσωστρεφή προ-
σωπικότητα να κοινωνικοποιηθεί πιο ομα-
λά και ένα ενεργητικό και ιδιαίτερα νευρικό 
άτομο να μπορέσει να βρει την χρυσή τομή 
διοχέτευσης ενέργειας.
Καταληκτικά, το πρόβλημα της απότομης 
διακοπής του αθλητισμού κατά την 
περίοδο της καραντίνας, εκτός των 
άλλων, δημιούργησε πολύ μεγάλο 
πρόβλημα σε επίπεδο πρωταθλητισμού 
και επαγγελματικής ενασχόλησης. Έτσι 
παίκτες επαγγελματικού επιπέδουβρέθηκαν 
ανήμποροι να λειτουργήσουν ως είθισται με 
το βιοποριστικό πρόβλημα να έρχεται και 
να συμπληρώνει το κομμάτι της απούσας 
σωματικής ευελιξίας. Έτσι λοιπών δεν ήταν 
λίγοι όσοι στην προσπάθεια αποκατάστασής 
τους επιδόθηκαν σε επιζήμιους για την καριέ-
ρα τους τραυματισμούς.
 Εν μέσω καραντίνας λοιπόν 
συνειδητοποιήσαμε όλοι λίγο-πολύ τις 
επιπτώσεις απουσίας του αθλητισμού. Η 
λακωνικότητα του περίφημου αρχαίου 
ρητού συσσωρεύτηκε στο μεγαλείο της 
απομάκρυνσης από ένα αγαθό όπου 
αποτελεί συνδετικό κρίκο της ευεξίας της 
καθημερινότητάς μας. Γιατί όταν στερηθείς 
κάτι, το εκτιμάς πραγματικά.

 
  

100 ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ
ΤΥΠΩΜΑ 

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ 

 ΜΑΣΚΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΥΠΩΜΑ  
1,50€/τμχ

1,80€/τμχ

ΑΝΑΛΑΒΑΝΟΥΜΕ:
✓ Επαγγελματικές κάρτες

✓ Διαφημιστικά Έντυπα ✓Μακέτες
✓ Αυτοκόλλητα παντός τύπου

✓ Φάκελα ✓ Μπλόκ ✓ Αφίσες ✓ Σουπλά
✓ Μουσαμάδες ✓ Προσκλήσεις

✓ Folder ✓Προσκλητήρια
✓ Ημερολόγια(Ημερίσια-Εβδομαδιαία)
✓ Βιβλία ✓ Εφημερίδες ✓ Περιοδικά

✓ Κουτιά Συσκευασίας
✓Ειδικές Κατασκευές

✓Σακουλάκια
✓Χαρτιά Περιτυλίγματος

Και άλλου Τυπογραφικές Εργασίες
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Ζητείται Αντιπολίτευση 
Γράφει ο  Αλέξανδρος Βεβόπουλος, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γιατί ψηφίζεις;
Γράφει ο Πολυχρόνης Ντάγιος , Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Τ ι παρακινεί τους ανθρώπους να ψηφί-
σουν; Είναι ότι θέλουμε να κάνουμε το 
ηθικά σωστό, να κάνουμε τη διαφορά 

ή μια ήσυχη δήλωση ως αντίδραση?
 
Η αληθινή απάντηση.. θα μπορούσε να 
εξηγήσει ευαίσθητες πολιτικές και κοινωνικές 
στάσεις, αλλά και να καθορίσει προεκλογικές 
εκστρατείες.
Αλήθεια ή συνέπεια ...Μπορεί να φαίνεται 
ειρωνικό σε έναν προεκλογικό αγώνα, όπου 
οι ισχυρισμοί για ψέματα και ασκήσεις 
ελέγχου γεγονότων εμφανίζονται συχνότερα 
από τους ίδιους τους υποψηφίους, αλλά 
αποδεικνύεται ότι ένας σημαντικός λόγος που 
οι άνθρωποι ψηφίζουν είναι ότι μεταφέρουν 
την ευθύνη για ότι συμβαίνει γύρω τους και 
έχουν κάποιον να κατηγορούν για όλα ακόμα 
και αν αυτοί τον ψήφισαν.
 Χωρίς αυτό το «ψεύτικο κόστος» , οι άνθρωποι 
θα ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να ψηφίσουν. 
Μετά έρχεται και η «Ψηφοφορία για να το 
πούμε σε άλλους».»Μπορείς να πεις ότι 
ψήφισες ακόμα και όταν δεν το έκανες, αλλά 
οι άνθρωποι πλέον καταλαβαίνουν και δεν 
τους αρέσουν τα ψέματα.  
Εάν οι άνθρωποι νοιάζονται για το τι 

σκέφτονται οι άλλοι για αυτούς, μπορεί να 
αντλήσουν υπερηφάνεια από το να λένε σε 
άλλους ότι ψήφισαν ή να νιώθουν ντροπή 
από το να παραδεχτούν ότι δεν ψήφισαν. 
Υπάρχουν και έρευνες που δείχνουν ότι το 
25 έως 50 τοις εκατό των μη ψηφοφόρων 
ψεύδονται όταν ρωτήθηκαν εάν ψηφίζουν. 
Οι άνθρωποι προτιμούν να μην ερωτηθούν 
εάν ψήφισαν, ακόμη και όταν μπορούν 
να αναφέρουν ειλικρινά ότι το έκαναν. Η 
προσέλευση των ψηφοφόρων πιθανώς θα 
μειωνόταν εάν οι άνθρωποι δεν ρωτούσαν 
τους άλλους εάν ψήφισαν. 
Ίσως λοιπόν η προσέλευση των ψηφοφόρων 
αυξηθεί εάν αυξηθεί και η κοινωνική 
πίεση και ευθύνη ως προς τη 
συμμετοχή στις εκλογές. Επίσης 
μπορεί να διαφέρει η συμμετοχή 
ανάλογα με το πόσο στενές, στενές ή 
σημαντικές είναι οι εκάστοτε εκλογές.

Δυστυχώς όμως ως προς το αρχικό 
μας ερώτημα στην Ελλάδα αλλά και σε 
άλλα κράτη αντίστοιχου επιπέδου και 
βεληνεκούς υπάρχει άλλη απάντηση 
και κραταιά σχετικά...οι πελατειακές 
σχέσεις, οι εξυπηρετήσεις και τα 

ρουσφέτια. Ζεις σε μια πόλη που ρολαρει 
σχετικά... χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και 
κάποιος με θέση σε έχει εξυπηρετήσει και σε 
έχει ‹βολέψει› ? 
Ε θα τον ψηφίσεις -δυστυχώς- χωρίς να λάβεις 
υπόψη σου πόσο κακός είναι για τη πόλη, 
πόσο ακατάλληλος είναι να εξυπηρετήσει με 
ανιδιοτέλεια τη πόλη και πόσο ανήθικος είναι 
και ως προς το πώς «εξυπηρέτησε» εσένα και 
διάφορους άλλους για να έχει την αυλή του. 
Κλείνεις τα μάτια σου και τα αυτιά σε όλα 
τα κακώς κείμενα που καθημερινά έρχονται 
στο φως -τα οποία όσο κι αν οι απανταχού 
στρατευμένοι τα αποσιωπούν τελικά 
μαθαίνονται-   και το ρουσφέτι σε παρακινεί 
να ψηφίσεις... ίσως με λίγες τύψεις.. αλλά η 
ζημιά γίνεται.

Α ν η χώρα με εντολή του κ. Μητσοτά-
κη οδηγούνταν αύριο σε εκλογές θα 
δίνατε την ψήφο σας σε κάποιο κόμ-

μα από την σημερινή αντιπολίτευση ; Φυσικά 
και ναι αρκετοί θα απαντούσαν και πολύ σω-
στά. Αυτό είναι δημοκρατία. 
Ωστόσο, από τότε που ανέλαβε το τιμόνι της 
χώρας η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουμε δυστυχώς 
μία ανύπαρκτη αντιπολίτευση. 
Η Ελλάδα τα έχει καταφέρει έως τώρα αρκετά 
καλά σε σχέση με άλλες χώρες και στο κομμά-
τι της διαχείρισης της πανδημίας και στο θέμα 
των εμβολιασμών. 
Η αντιπολίτευση ωστόσο σε εκείνες τις χώ-
ρες είναι πιο σοβαρή και ώριμη σε σχέση με 
την πολιτική που επιλέγει να ακολουθήσει ο 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
Έχουμε μία αξιωματική αντιπολίτευση που 
καθημερινώς διχάζει, πολώνει και λαϊκί-
ζει. Δύο χρόνια τώρα το συγκεκριμένο κόμ-
μα  από αυτήν την θέση δεν έχει προσφέ-
ρει απολύτως τίποτα ίσα - ίσα δημιουργεί και 
πρόσθετα προβλήματα για την χώρα και την 
κοινωνία προσπαθώντας να δημιουργήσει 
κοινωνικό αναβρασμό. Σε αυτόν τον δρόμο 

πορεύεται και όλη η αντιπολίτευση αλλά όχι 
τόσο προκλητικά όπως εκείνος.
Ο κ. Τσίπρας είχε ποντάρει στην αύξηση των 
κρουσμάτων πιστεύοντας πως τα ποσοστά 
της σημερινής κυβέρνησης θα αρχίζουν να 
χάνουν έδαφος. Ωστόσο, συμβαίνει το αντί-
θετο. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α χάνει από την πολιτική που 
ακολουθεί σε όλα τα μέτωπα σε αντίθεση με 
την Ν.Δ που μένει σταθερή. 
Η αξιωματική αντιπολίτευση πραγματικά έχει 
περάσει κάθε όριο χυδαιότητας. Είναι αυ-
τοί που καλούσαν τον κόσμο στις διαδηλώ-
σεις λέγοντας πως πρέπει να δώσουμε δυ-
νατό παλμό και στην συνέχεια δήλωναν ότι 
δεν υπάρχουν Μ.Ε.Θ και είναι ευθύνη της κυ-
βέρνησης ενώ αυτές αυξήθηκαν με το που 
ανέλαβε την πρωθυπουργία ο κ. Μητσοτά-
κης καθώς επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα το 
υπουργείο υγείας δεν είχε κάνει απολύτως τί-
ποτα. 
Είναι αυτοί που την μία μέρα έλεγαν ανοίξ-
τε την αγορά και την επόμενη γιατί ανοίγε-
ται την αγορά.Είναι αυτοί που έλεγαν πως οι 
εμβολιασμοί καθυστερούν ενώ στην χώρα οι 
εμβολιασμοί προχωρούν με γρήγορο ρυθμό. 
Έχουν πει πάρα πολλά ακόμα όπως και fake 
news.

Είναι βυθισμένοι στον πολιτικό βούρκο και 
συνηθισμένοι στο 3% έχουν οδηγήσει σε άλ-
λες εποχές την πολιτική σκηνή του τόπου.
Την ίδια στιγμή που παρά τα λάθη η χώρα 
προχωράει σταθερά προς την έξοδο από την 
πανδημία προκύπτοντας νέες ευκαιρίες με 
το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 ο Αλέξης Τσίπρας 
αναφέρει πως ο κ. Μητσοτάκης έχει αποτύχει 
καθώς δεν έχει διαχειριστή με επιτυχία την 
πανδημία. 
Αλήθεια ο πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α αφού κα-
ταλήγει στο συγκεκριμένο συμπέρασμα για-
τί δεν ζητάει εκλογές ; Σε ούτε μία ομιλία που 
έχει δώσει δεν έχει αναφερθεί σε αυτές σε 
αντίθεση με το διάστημα 2012-2014 όπου ζη-
τούσε καθημερινά.
Ο κ.Τσίπρας με την στάση που έχει κρατήσει 
όλο αυτό το διάστημα είναι υπεύθυνος σε με-
γάλο βαθμό. Είναι ανεύθυνος, κολλημένος 
στην πολιτική καρέκλα, ανίκανος όχι μόνο για 
πρωθυπουργός αλλά και για πρόεδρος κόμ-
ματος βάζοντας παν απ όλα το πολιτικό συμ-
φέρον του. 
Ίσως εκεί στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α πρέπει να πάρουν κά-
ποιες αποφάσεις.
Όπως και να έχει πάντως ζητείται σοβαρή 
αντιπολίτευση και κυρίως αξιωματική αντι-
πολίτευση...
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Μ ια σεζόν που ξεκίνησε με 
ενθουσιασμό και ολοκληρώθηκε 
μετά από… 40 κύματα έφτασε στο 

τέλος για το Μίλωνα και την VolleyLeague. Η 
κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολο-
κληρώθηκε με το Μίλωνα στην 6η θέση κάτι 
που λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο με την 
εικόνα της ομάδας. Στα playout, όπου η Κηφι-
σιά ήταν ξεκάθαρα η πιο φορμαρισμένη ομά-
δα, η 5η θέση έμοιαζε απαγορευτική.
Όπως ήταν λογικό, η σωματική αλλά κυρίως 
η πνευματική κούραση ήταν εμφανής 
τόσο στον Μίλωνα όσο και στις άλλες τρεις 
ομάδες των playout. Αυτό φάνηκε έντονα 
στην ομάδα του Σάκη Ψάρρα καθώς και στα 
τρία πρώτα παιχνίδια μπορεί η ομάδα να 
προηγήθηκε (και μάλιστα στα δύο από τα τρία 
παιχνίδια προηγήθηκε με 2-0) αλλά και στα 
τρία ηττήθηκε στο τάι μπρέικ. Το παράδοξο 
είναι πως σε όλα τα παιχνίδια η ομάδα έπαιξε 
όμορφο και πολύ πειθαρχημένο βόλλεϊ μέχρι 
τα μισά των αγώνων. Έτσι, η πρώτη νίκη σε 
αυτή τη φάση του πρωταθλήματος ήρθε στο 
τέταρτο παιχνίδι, απέναντι στον ΟΦΗ, σε ένα 
παιχνίδι που κρίθηκε και πάλι στα πέντε σετ. 
Η νίκη κόντρα στο Φίλιππο Βέροιας, για την 5η 
αγωνιστική, ήρθε, επιτέλους, με ξεκούραστο 
τρόπο καθώς το 3-0 σκόρπισε ικανοποίηση 
στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας.
Τα πράγματα πολλές φορές δε χωράνε μεγάλη 
ανάλυση αφού, όπως είπε στο κανάλι της Vol-
leyLeagueκαι ο βοηθός του Σάκη Ψάρρα, 
ο Γιώργος Δενεξάς,δεν καταλάβαμε γιατί ο 
ομάδα έδειχνε από τη μία μια εντυπωσιακή 
εικόνα αλλά ξαφνικά «βυθίζονταν». Μπορεί 
αυτό να μη στοίχησε βαθμολογικά καθώς 
η 6η θέση εξασφαλίστηκε αλλά χάθηκε η 
ευκαιρία για ένα βήμα παραπάνω. Αυτό, από 
την άλλη, θα αποτελούσε υπέρβαση καθώς 
η Κηφισιά εκτός από μεγαλύτερο μπάτζετ 
και περισσότερες λύσεις από τον πάγκο δεν 
αντιμετώπισε τις δυσκολίες και τις απουσίες 
που συνάντησε ο Μίλωνας.
Ο Σάκης Ψάρρας και το επιτελείο του είχαν 
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συνηθίζει από τα μέσα της χρονιάς και έπειτα 
να παίζουν χωρίς τον Ανδρέα Ανδρεάδη ο 
οποίος τέλειωσε τη σεζόν με τη φανέλα του 
Ολυμπιακού. Ο Δορδοκίδης καθιερώθηκε 
στο βασικό σχήμα κάνοντας ένα αξιόλογο 
δίδυμο κεντρικών μαζί με τον Μάζιαρζ 
παρότι ο νεαρός δεν είχε την εμπειρία και τις 
παραστάσεις του Ανδρεάδη. Ο Δρογκάρης 
συνέχισε να δίνει ποιότητα ως πασαδόρος 
ωστόσο η απουσία του λόγω Covid τον 
έβγαλε από το ρυθμό του και του στέρησε τη 
σταθερότητα στα playout. Ο Γιώργος Κανελ-
λόπουλος, έχοντας πάρει αρκετά παιχνίδια 
στη φετινή σεζόν, ήταν μια πολύτιμη λύση 
που όποτε χρειάστηκε αντικατέστησε επάξια 
τον Γιώργο Δρογκάρη.
Οι δύο παίκτες που «τράβηξαν άγριο κουπί» 
είχαν διαφορετικό προφίλ. Από τη μία ο 
έμπειρος και πολύ ποιοτικός Τέιλορ Χαντ 
και από την άλλη η αποκάλυψη του φετινού 
πρωταθλήματος, Σπύρος Χανδρινός. Οι δύο 
αυτοί παίκτες αποτέλεσαν την… αιχμή του 
δόρατος του Μίλωνα. Πολύ ποιοτικές λύ-
σεις χάρη στην τεράστια εμπειρία τους 
ήταν τόσο ο αρχηγός, Ηλίας Λάππας, 
όσο και ο Γιάννης Μαντέκας που σε πολύ 
παιχνίδια έδωσαν λύσεις. Πάντα, βέβαια, 
χρειάζεται ένας αξιόπιστος λίμπερο και 
αυτός ήταν ο Θεολόγος Δαρίδης ο οποίος 
είχε εξαιρετική απόδοση όχι μόνο στα 
playoutαλλά σε όλη τη σεζόν. Τέλος, ο 
πάγκος της ομάδας δεν είχε παίκτες με 
μεγάλη εμπειρία αλλά είχε ταλέντο που 
αφήνει υποσχέσεις. Άρης Χανδρινός, Μίλ-
τος Τσαρκατόγλου, Γιάννης Παπαδάκης 
και Ανδρέας Κάββουρας πήραν λίγο χρόνο 
αλλά άφησαν θετικές εντυπώσεις και πολλές 
υποσχέσεις για την επόμενη μέρα.
Η τελική κατάταξη αφήνει χαμόγελα, παρά 
τις ασταθείς εμφανίσεις των playout και 
αυτός γιατί η ομάδα στην επιστροφή της 
στη μεγάλη κατηγορία κοίταξε κατάματα τις 
δυσκολίες και στάθηκε όρθια. Και αυτό δε θα 
γινόταν χωρίς τον Σάκη Ψάρρα και τον Γιώργο 
Δεναξά. Το δίδυμο αυτό, εκτός από την πολύ 
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καλή δουλειά που έκανε και θα συνεχίσει να 
κάνει στο Μίλωνα (αφού ανανεώθηκε η συ-
νεργασία των δύο πλευρών),είναι πολύ εξε-
λίξιμο, εργατικό και με πολύ καλή γνώση του 
αθλήματος. Αυτό αποτελεί εγγύηση πως η 
επόμενη μέρα στην ομάδα της Νέας Σμύρ-
νης έχει πολύ αισιοδοξία και αφήνει μια κρυ-
φή ελπίδα για ένα βήμα παραπάνω στην επό-
μενη σεζόν.


