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Όλα όσα “ονειρευτήκαμε”, από καναπέ σε
καναπέ, ένα ζόρικο βράδυ καραντίνας...

σελ. 16

σελ. 12-14

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τ. Μαυρόπουλου

επικεφαλής της παράταξης «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Βύρωνα»

«Χρειαζόμαστε μια δημοτική αρχή
που θα διεκδικεί και δεν θα αυτοπεριορίζεται
σε ένα διεκπεραιωτικό ρόλο!»
σελ. 4-5

Άλλα θέματα:
Ρένα Δούρου: Παράπλευρες απώλειες...
Σωτ. Παπαμιχαήλ: Είναι τα δημοτικά τέλη ανταποδοτικά;
Δημ. Μεσόγειος: Το Μετέωρο Βήμα των Κυρώσεων
Θαν. Ν. Παπαθανασίου: Χριστούγεννα. Ανάσα από το μέλλον
Κοσμάς Τσιάκαλος: COVID-19: Μέτρα ή Ημίμετρα?
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editorial

H εφημερίδα
Δήμος & Πολιτεία
στην πόρτα σας,
με την παραγγελία
σας!

Του Γιάννη Αγιάννη

Το τέλος αυτής της εξαιρετικά δύσκολης χρονιάς για όλους
μας, έρχεται να σηματοδοτήσει για εμάς την ολοκλήρωση
ενός πρώτου κύκλου μιας προσπάθειας, η οποία ξεκίνησε μόλις έναν ημερολογιακό χρόνο πριν!
Η εφημερίδα «ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» συμπληρώνει αισίως τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας της! Κι αυτό χάρη στη συγκινητική εμπιστοσύνη και στήριξή όλων σας, αναγνωστών,
επαγγελματιών, συνεργατών και φίλων.

Ζητήστε, με την παραγγελία σας, την εφημερίδα
Δήμος & Πολιτεία, από τους ακόλουθους συνεργάτες:
Pizza Top Chef
Χειμάρρας 14, Βύρωνας
216 93 96 034, 216 93 96 035
Ψητοπωλείο “Τα Κατσικάκια”
Λεωφ. Καρέα 96, Καρέας
210 76 69 222, 210 76 51 414
Αρτοποιείο- Ζαχαροπλαστική “SoMi Bread”
Τμώλου 35, 210 76 56 136
Ιθώμης 7, Βύρωνας, 213 04 48 148

Προσπαθήσαμε -και νομίζουμε ότι τα καταφέραμε- να μείνουμε πιστοί στους στόχους και στις υποσχέσεις που θέσαμε,
ξεκινώντας αυτή την όμορφη «περιπέτεια» με την έκδοση
της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
Τι δηλαδή; Να αποτελέσουμε τη φωνή των δημοτών του
Βύρωνα, να δώσουμε ένα νέο δημόσιο βήμα σε όλους του
πολίτες που κατοικούν ή εργάζονται στο Δήμο του Βύρωνα.
Εστιάσαμε στα προβλήματα και τις ανάγκες όλων των δημοτών, ανεξαρτήτως παρατάξεων και πολιτικών-κομματικών
προτιμήσεων.
Αναδείξαμε τα ζητήματα της υγείας, της εκπαίδευσης, της
εργασίας, του πολιτισμού, της ποιότητας ζωής που ενδιαφέρουν και απασχολούν όλους τους δημότες της πόλης μας.
Δώσαμε βήμα σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις και συλλογικότητες του Δήμου.
Στηρίξαμε την τοπική αγορά σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.

All day coffee bar “Boomerang”
Καραολή & Δημητρίου 59, Βύρωνας
211 11 56 907

Προσπαθήσαμε να αναλύσουμε και να δώσουμε τις πραγματικές διαστάσεις της οικονομικής, αλλά και υγειονομικής
κρίσης, των γεωπολιτικών προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής μας.

Το Μαγειρείο της Αγοράς
Ιθώμης 16, Βύρωνας
210 76 23 246

Επικοινωνήστε μαζί μας, κάνετε την εφημερίδα μας δική
σας φωνή για ότι σας απασχολεί, πονάει και χαροποιεί. Περιμένουμε με χαρά τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας.

Ψητοπωλείο “Γρήγορο Κοτόπουλο” Τσώνης
Ν. Ελβετίας 32, Βύρωνας
210 76 63 602, 210 76 65 269
Κοτόπουλα “Κοντοχρήστος”
Αγ. Σοφίας 9 & Χρ. Σμύρνης, Βύρωνας
210 76 01 661
Coffee bar “Σαμιαμίδι”
Καραολή & Δημητρίου 61, Βύρωνας
211 40 86 939

Μπορείτε να την βρείτε, επίσης, σε όλους τους
διαφημιζόμενους επαγγελματίες, στο Δημαρχείο,
καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες (ΚΕΠ, ΟΑΕΔ, κλπ).
dimoskaipoliteia.byron
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Υγραέριο

Αίτηση - Μελέτη - Εγκατάσταση
Έκδοση Αδείας- Πιστοποιητηκά

Υδραυλικά

Θέρμανση

Κύπρου 3, Βύρωνας - Πλ.Δεληολάνη

technigroup1@gmail.com

www.technigroup.gr

Κι επειδή αυτές τις ώρες, το βλέμμα και οι προσδοκίες όλων
είναι στραμμένες προς τη νέα χρονιά που έρχεται, σας ευχόμαστε – και θα βάλουμε κι εμείς, στο βαθμό που μας αναλογεί, το λιθαράκι μας για την υλοποίησή τους - μια χρονιά με
υγεία, εργασία, ασφάλεια, ειρήνη, χαρά, αγάπη, ευτυχία!
Καλή χρονιά φίλες και φίλοι!
Ειρηνικό κι’ ευτυχισμένο το νέο, 2021, έτος!

Στιγμιότυπα από το Δημοτικό Συμβούλιο της 17/12 και τη συζήτηση για την ψήφιση
του προϋπολογισμού του Δήμου

ο πρόεδρος αρνούνταν σθεναρά. Χρειάστηκε την εντολή του δημάρχου για
να το κάνει, χωρίς καν δεύτερη κουβέντα. Δυστυχώς δεν υπηρετεί, όπως
φαίνεται τον ρόλο του προέδρου του
δημοτικού συμβουλίου αλλά του γιεσμαν του Δημάρχου.

Έκαστος στο είδος του...
Απ’ όλα είχε το δημοτικό συμβούλιο.
Μέχρι και θεολογική συζήτηση, όταν
από άγνοια ο κος Τριγάζης αλλοίωσε
το νόημα θεολογικής έκφρασης κατά
πως τον βόλευε. Όμως ο κος Γώγος
τον διόρθωσε, και λύθηκε το ζήτημα. Τι τα θες τα θεολογικά ρε Πάνο.
Δεν δοκίμαζες καμιά ατάκα του Λόρδου
Μπάιρον, όπου τα πας καλά;

Δημιουργική Λογιστική
Το καλύτερο βέβαια σημείο της διαδικασίας ήταν η δικαιολογία της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας, η οποία για να αποδείξει, πως η
πρόταση των Γώγου - Μπαντή δεν ήταν
ισοσκελισμένη – πράγμα που δεν ίσχυε
όπως τελικά φάνηκε – ουσιαστικά απάντησε ότι «Αφού δεν είχαμε το χρόνο να διερευνήσουμε αυτό που μας
ζητήσατε, προσδιορίσαμε την έκπτωση σε άλλο ποσό». Μια χαρά δηλαδή. Ζητάς το 15% στις 500.000, για
παράδειγμα κι αυτοί σου δίνουν το 15%
στο ποσό της αρεσκείας τους. Έλεος !!!

Πρόεδρος εν αγνοία
Εντυπωσιακή η άγνοια του νομικού
πλαισίου του «Κλεισθένη» από τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την υποχρέωσή του να
βάλει σε ψηφοφορία τις δύο προτάσεις,
της δημοτικής αρχής και αυτή των Γώγου – Μπαντή, για τα δημοτικά τέλη. Αν
και η κυρία Μπαστέα του διάβασε τον
σχετικό νόμο στο δημοτικό συμβούλιο,

Οι κουμπάρες
Και μια ακόμη υπέροχη στιγμή στο
δημοτικό συμβούλιο - πιστέψτε με αξίζει να τα παρακολουθείτε, ειδικά αυτό
τον καιρό της γενικής κατάπτωσης λόγω
εγκλεισμού. Θα φτιάξετε νέο συκώτι
απ’ τα γέλια – ήταν όταν άρχισαν να
παίζουν εκείνο το παλιό παιχνιδάκι, που
παίζαμε παιδιά. Τις κουμπάρες!!!
Συζητώντας για τον αντικαταστάτη
σε μια θέση κάποιας επιτροπής ξεκίνησαν ένα υπέροχο διάλογο «Να βάλουμε τον τάδε. Και γιατί να βάλουμε
αυτόν και δεν βάζουμε τον δείνα. Γιατί
τον δείνα, ας βάλουμε τον ταδόπουλο
και ούτω καθ’ εξής με αποτέλεσμα να
χαθούν σχεδόν 20 λεπτά χωρίς καμιά
ουσία, για ένα καθαρά τυπικό ζήτημα.
Δεν έχει σημασία ποιόν έβαλαν. Νομίζω
τον τάδε!!!

ένας χρόνος

κυκλοφορίας!

Έκδοση:

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΒΙΤΣ

MV COMMUNICATIONS
EΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 73, ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Επικοινωνία:

dimoskaipoliteia.byron@gmail.com
τ. 6936 717421, 6934 717873

2021... åõ÷Ýò
ãéá Õãåßá, ÁãÜðç
êáé ×áñÜ!

πτικά
Δ. Δημάκας - Α. Στάθης
Αγ. Σοφίας 29-33
Βύρωνας, 210 7665381
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Δήμος
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Δήμος
αφού κινούμαστε σε εκ διαμέτρου αντίθετες κατευθύνσεις. Τις ελάχιστες προτάσεις σε θετική κατεύθυνση που έχει καταθέσει τις έχουμε ψηφίσει,
όπως θα ψηφίσουμε οτιδήποτε κρίνουμε ότι λύνει
προβλήματα στην πόλη μας. Για την επίλυση των
προβλημάτων στον δήμο, απαιτούνται συμμαχίες,
αλλά με τις ριζοσπαστικές δημοτικές παρατάξεις
και φορείς που αντιπαρατίθενται στο νεοφιλελεύθερο πλαίσιο λειτουργίας.

«Χρειαζόμαστε μια

δημοτική αρχή
που θα διεκδικεί
και δεν θα
αυτοπεριορίζεται
σε ένα διεκπεραιωτικό
ρόλο!»

Δ&Π. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα μας ο Δήμαρχος κ. Κατωπόδης, επισημαίνει ότι ένα από τα πιο σημαντικά
επιτεύγματα της παράταξής του ήταν η
οικονομική ανασυγκρότηση του Δήμου.
Συμμερίζεστε αυτή την άποψη;
Οικονομική ανασυγκρότηση σημαίνει αλλαγή
όλου του μοντέλου διαχείρισης και αξιοποίηση
των πόρων με προτεραιότητα τις ανάγκες των πολιτών, την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων και
την άσκηση φιλολαϊκής πολιτικής. Δεν πρόκειται
όμως για κάτι τέτοιο. Αξιοποιώντας κυβερνητικές
κατευθύνσεις για όλους τους δήμους, δρομολογήθηκε η αποπληρωμή χρεών, είτε με αναχρηματοδότηση δανείων και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, είτε με επιχορηγήσεις στους δήμους
για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Και
τα μνημόνια που μας επέβαλαν και θα εφαρμόζονται μέχρι το 2060, έχουν στόχο όπως λένε την
οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας. Οι πολίτες
δεν είναι ευχαριστημένοι ούτε από τα μνημόνια,
ούτε από την οικονομική πολιτική της δημοτικής
αρχής . Αν η δημοτική αρχή έχει κουμπαρά όπως
λέει, γιατί δεν φτιάχνει τις δομές που έχει ανάγκη η
πόλη, γιατί δεν μειώνει τα δημοτικά τέλη, γιατί δεν
ασκεί πιο φιλολαϊκή πολιτική, πέραν του πλαισίου
που της επιβάλλουν;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
κ. Τάσου Μαυρόπουλου

επικεφαλής της παράταξης
«Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Βύρωνα»
Δ&Π. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντι-

κότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
Δήμος αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι
αντίστοιχες προτάσεις σας;

Η φτώχεια των ανθρώπων που ζουν δίπλα μας
σε μια παράλληλη πόλη, που μετά από μια δεκαετία μνημονίων υφίστανται επιπλέον τώρα τα οικονομικά αποτελέσματα της πανδημίας. Στις 13/4/20
καταθέσαμε πρόταση να απαλλαγούν από δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο για όσο καιρό διαρκούν
τα περιοριστικά μέτρα, τα νοικοκυριά που έχουν
ένα μέλος που έχει τεθεί σε κατάσταση αναστολής
ή εκ περιτροπής εργασίας ή άνεργο που έχει δηλωθεί η ανεργία του έστω και τώρα, οι επιχειρήσεις/
ελ. επαγγελματίες της πόλης μας, που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. Πρόταση που δεν έγινε
αποδεκτή. Προτείναμε μέτρα για την υγειονομική
κάλυψη των εργαζομένων στον δήμο και των πολιτών, την ένταξη του «Βοήθεια στο σπίτι» στη
διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών (έγινε) και την
αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών του, την στήριξη
των πληττόμενων νοικοκυριών για να μην διακοπεί καμία παροχή σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, την
εξασφάλιση όλων των αναγκαίων μέσων για τους
μαθητές όλων των βαθμίδων, ώστε να αρθούν οι
ταξικές ανισότητες στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Πιέσαμε για την επανέναρξη της δημοτικής
συγκοινωνίας και πιέζουμε για την σύνδεσή με την
πανεπιστημιούπολη και τους σταθμούς μετρό στη
Δάφνη και στον Ευαγγελισμό.
Με την άσκηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών από την δημοτική αρχή, που στρέφονται σε
βάρος της ποιότητας ζωής των πολιτών, τα προβλήματα στην καθαριότητα, στην εκπαίδευση,

στους παιδικούς σταθμούς, στον πολιτισμό, στον
αθλητισμό, στην κοινωνική πρόνοια, στα τεχνικά
έργα, εντείνονται. Σταδιακά βασικές λειτουργίες
του δήμου όπως η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός, το πράσινο, εκχωρούνται σε ιδιώτες, υποβαθμίζονται και τα αρνητικά αποτελέσματα είναι
εμφανή στην πόλη. Με καθυστέρηση αρκετών
χρόνων ανακαλύπτει την αξία της ανακύκλωσης
που σχεδιάζει να παραχωρήσει συνολικά σε εργολάβους. Ο δασικός χαρακτήρας του Υμηττού, αντί
να προστατευτεί, υπονομεύεται και ετοιμάζεται
να παραδοθεί στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η
δημοτική αρχή συναινεί στα κυβερνητικά σχέδια
μείωσης προστασίας στον Υμηττό και δεν παρενέβη καθόλου στη διαδικασία διαβούλευσης του
Π.Δ.. Με ευθύνη της νομιμοποιήθηκε ο παράνομος
Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο βουνό, ενώ η αντίδρασή της στην συνέχιση των οικοδομικών εργασιών στο στρατόπεδο Σακέτα, ήταν
αναιμική και καθυστερημένη και αυτό μετά την διαρκή και επίμονη παρέμβαση της παράταξής μας.
Η δρομολόγηση επίλυσης των προβλημάτων
εξαρτάται άμεσα από την στήριξη του δημόσιου
χαρακτήρα του δήμου, την κάλυψη όλων των
θέσεων με μόνιμο προσωπικό, την ανυπακοή και
σύγκρουση με τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Σε
αυτή την κατεύθυνση είναι και οι διαρκείς παρεμβάσεις μας σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου και
κοινωνίας.
Δ&Π. Θα ήταν πιθανή μια συνεργασία σας
με τον κ. Κατωπόδη για την επίλυση κάποιων εκ των προβλημάτων του Δήμου;
Η πολιτική που ασκεί η δημοτική αρχή δεν είναι
με βάση τις ανάγκες της πόλης και των πολιτών.

Εφαρμόζει την αντιλαϊκή πολιτική που επιβάλλεται από τους εξωθεσμικούς οργανισμούς της ΕΕ
και την κυβέρνηση. Οι δήμοι με τους μνημονιακούς νόμους της τελευταίας δεκαετίας έχουν χάσει
κάθε στοιχείο αυτοδιοίκησης, έχουν μετατραπεί σε
υποτομέα της κεντρικής κυβέρνησης, όπως αναφέρεται στο νόμο, και πρώτη τους προτεραιότητα
είναι η συμβολή τους στην αποπληρωμή του χρέους. Αντί να αντιπαρατεθεί σε αυτή τη λογική, την
υλοποιεί αδιαμαρτύρητα, έχοντας μετατραπεί σε
διεκπεραιωτή της πιο σκληρής νεοφιλελεύθερης
πολιτικής, που υπονομεύει το δημόσιο κοινωνικό
χαρακτήρα που πρέπει να έχουν οι δήμοι, μετατρέποντάς τους σε επιχειρήσεις και τους πολίτες
σε πελάτες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση των
προβλημάτων του δήμου και την κάλυψη των
σύγχρονων αναγκών των πολιτών, είναι η άσκηση μιας άλλης πολιτικής, σε αντίθετη κατεύθυνση
από αυτή που ασκείται μέχρι σήμερα. Μιας πολιτικής που δεν θα περιορίζεται στον διεκπεραιωτικό
ρόλο, θα ενημερώσει και θα ενεργοποιήσει τους
πολίτες και τους φορείς του Βύρωνα, θα διεκδικήσει, θα συγκρουστεί και δεν θα διστάσει να υπερβεί το υπάρχον πλαίσιο με οποιοδήποτε κόστος.
Η δημοτική αρχή Κατωπόδη, παρά τις εξαγγελίες
της, τα έξι χρόνια που διοικεί το δήμο έχει ακολουθήσει κατά γράμμα τις εντολές και τις κεντρικές
αντιλαϊκές κατευθύνσεις, αξιοποιώντας μάλιστα
τις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης της
Ν.Δ. που απαξιώνει και υποβαθμίζει τα δημοτικά
συμβούλια. Ακόμα και σε αυτό το στενό διαχειριστικό πλαίσιο, δεν έχει αξιοποιήσει τις μικρές δυνατότητες που έχει για μια πιο φιλολαϊκή πολιτική.
Συνεπώς δυνατότητα συνεργασίας δεν υπάρχει,

Δ&Π. Στην πόλη έχουμε 3 σημαντικές δομές. Τον Οργανισμό Πολιτισμού, το Κολυμβητήριο και τη Δημοτική Επιχείρηση.
Πως αξιολογείτε τη μέχρι τώρα λειτουργία
τους;
Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι δικαίωμα των πολιτών και θα πρέπει να έχουν δημόσιο
κοινωνικό χαρακτήρα με δυνατότητα πρόσβασης
όλων των πολιτών, χωρίς την πληρωμή αντιτίμου.
Η λειτουργία τους με ευθύνη όλων των δημοτικών
αρχών μέχρι σήμερα, γίνεται δυστυχώς με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αντιμετωπίζοντας τους πολίτες ως πελάτες. Στον πολιτισμό, η μικρή δυνατότητα ενασχόλησης που δίνεται είναι με πληρωμή,
ενώ η στήριξη της δημοτικής αρχής στην τοπική
πολιτιστική-καλλιτεχνική έκφραση και ανάπτυξη
είναι ανύπαρκτη. Είναι γνωστός ο τρόπος λειτουργίας του θεάτρου βράχων και της εμπορευματοποίησής του.
Αντί να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες για μαζικό λαϊκό αθλητισμό, οι φορολογούμενοι πολίτες είναι αποκλεισμένοι από τις αθλητικές
εγκαταστάσεις που οι ίδιοι πλήρωσαν και συντηρούν. Το δε κολυμβητήριο του Βύρωνα, λειτουργώντας ως επιχείρηση, αποκλείει την χρήση στην
πλειοψηφία των πολιτών.
Η δημοτική επιχείρηση αποτελεί μια διαχρονική
πληγή για τον δήμο. Πρόκειται για μια ακριβή για
τους πολίτες επιχείρηση, που λειτουργεί ξεκομμένη από τον δήμο και εμπορευματοποιεί ένα κοινωνικό σκοπό που επιτελεί ο χώρος του κοιμητηρίου.
Πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί ως Α.Ε. και
οι υπηρεσίες και το προσωπικό της να περάσουν
στον δήμο.
Δ&Π. Θεωρείτε πως έχουν αξιοποιηθεί
στον καλύτερο δυνατό βαθμό οικονομικοί

«Η νεοφιλελεύθερη πολιτική
της δημοτικής αρχής στρέφεται σε βάρος της ποιότητας
ζωής των πολιτών και τα
προβλήματα στην καθαριότητα, στην εκπαίδευση,
στους παιδικούς σταθμούς, στον πολιτισμό, στον
αθλητισμό, στην κοινωνική
πρόνοια, στα τεχνικά έργα,
εντείνονται»
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Δ&Π. Πιστεύετε ότι οι δημότες είναι ευχαριστημένοι συνολικά από τις παρεμβάσεις
και τα έργα των μέχρι τώρα δημοτικών
αρχόντων; Έχει τελικά απαξιωθεί ο ρόλος
της Δημοτικής αρχής στα μάτια των πολιτών;
Ο ρόλος της πολιτικής σε κεντρικό και δημοτικό επίπεδο, σταδιακά απαξιώνεται. Αυτό έγινε
εντονότερο μετά την συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ
το 2015. Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτικών παρατάξεων, προκειμένου να κερδίσουν τη
διοίκηση των δήμων, άλλα λένε προεκλογικά, μετεκλογικά όμως όλες εφαρμόζουν αδιαμαρτύρητα
ακριβώς τις ίδιες αντιλαϊκές μνημονιακές πολιτικές
σε βάρος των πολιτών, αφήνοντας στην άκρη τα
προβλήματά τους. Η αντίληψη του «όλοι ίδιοι είναι», οδηγεί στην σταδιακή απαξίωση του θεσμού
της τοπικής αυτοδιοίκησης και την παραίτηση των
πολιτών. Αυτό όμως είναι λάθος και αποβαίνει σε
βάρος των πολιτών.

«Καλούμε σε συμμαχία τις
ριζοσπαστικές δημοτικές
παρατάξεις και φορείς
που αντιπαρατίθενται στο
νεοφιλελεύθερο πλαίσιο
λειτουργίας, για την επίλυση των προβλημάτων
στον δήμο»

Σε τοπικό τουλάχιστον επίπεδο, οι πολίτες θα
μπορούσαν ξανά να ενεργοποιηθούν και να ασχοληθούν με την βελτίωση της ποιότητας της ζωής
τους, αν δινόταν η ελπίδα ότι αξίζει να το κάνουν.
Αυτή η ελπίδα θα μπορούσε να δοθεί, με την κοινή
δράση και συνεργασία δημοτικών παρατάξεων και
φορέων, που αποδεδειγμένα έχουν αντιπαρατεθεί
με την νεοφιλελεύθερη πολιτική της τελευταίας
δεκαετίας και δεν είναι διατεθειμένοι να παίξουν
το ρόλο του διεκπεραιωτή τους. Στον Βύρωνα
πιστεύουμε ότι υπάρχουν αυτές οι ριζοσπαστικές
μαχητικές δυνάμεις, που η συνεργασία τους δεν
θα ήταν ένα απλά ένα άθροισμα, αλλά θα είχε τη
δυναμική που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τον
κόσμο για να αγωνιστεί και να διεκδικήσει μια ζωή
που του αξίζει σε μια πόλη που του ανήκει.

«Αν η δημοτική αρχή έχει
κουμπαρά όπως λέει, γιατί
δεν φτιάχνει τις δομές που
έχει ανάγκη η πόλη, γιατί
δεν μειώνει τα δημοτικά
τέλη, γιατί δεν ασκεί πιο
φιλολαϊκή πολιτική, πέραν
του πλαισίου που της επιβάλλουν;»

Δ&Π. Πως αξιολογείτε τη συμβολή της πα-

πόροι και κονδύλια από προγράμματα,
όπως π.χ. τα ΕΣΠΑ στο Δήμο μας, προκειμένου να γίνουν έργα τα οποία θα βελτίωναν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των
Βυρωνιωτών;
Τα χρήματα αυτών των προγραμμάτων τα
έχουν προπληρώσει πολλαπλάσια οι πολίτες στην
ΕΕ και επιστρέφεται πίσω ένα μικρό μέρος τους.
Όχι όμως ως χρηματοδότηση που οι δήμοι θα αξιοποιήσουν με προτεραιότητα την κάλυψη βασικών
αναγκών τους. Είναι στοχευμένη χρηματοδότηση
για συγκεκριμένα έργα, με αποδέκτες συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους για την ενίσχυση
της κερδοφορίας τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι
το ΕΣΠΑ 2014-2020 που λήγει φέτος, έχει τίτλο
«ανταγωνιστικότητα-επιχειρηματικότητα-καινοτομία». Ακόμα όμως και σε αυτά τα έργα η άποψή
μας είναι ότι η δημοτική αρχή καθυστέρησε στην
υλοποίησή τους και άσκησε πλημμελή επίβλεψη.

ράταξή σας, εντός κι εκτός των θεσμικών
οργάνων, όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας σας στην πολιτική και κοινωνική ζωή
του Βύρωνα;

Προσπαθούμε με τις παρεμβάσεις μας στην
πόλη να αναδείξουμε τα σοβαρά προβλήματα,
να ενημερώσουμε και να ενεργοποιήσουμε τους
πολίτες και τους φορείς και να διεκδικήσουμε τις
λύσεις μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο.
Οι θέσεις μας όμως και οι προτάσεις μας για να
υλοποιηθούν χρειάζονται ένα μεγαλύτερο μέτωπο πολιτών, φορέων και δημοτικών παρατάξεων,
που θα αγωνίζεται και θα διεκδικεί. Καταβάλλουμε
κάθε προσπάθεια γι αυτή την κοινή δράση, που
ήταν άλλωστε και ο πρώτος στόχος στην διακήρυξή μας.
Δ&Π. Πως θα θέλατε να δείτε το Βύρωνα σε
10 χρόνια;
Τους πολίτες να έχουν πάρει τη ζωή στα χέρια
τους, να αποφασίζουν οι ίδιοι για τα ζητήματα της
πόλης και της ζωής τους. Μια πόλη που η υγεία, η
παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός θα είναι δημόσια αγαθά και θα έχουν πρόσβαση όλοι και θα
παρέχεται κοινωνική μέριμνα με προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Με το βουνό απαλλαγμένο
από τις παράνομες χρήσεις και εγκαταστάσεις, με
ελεύθερους χώρους και πλατείες που θα τις χαίρονται οι πολίτες. Μια πόλη που να μπορείς να ζεις,
να κυκλοφορείς και να υπηρετεί τις καθημερινές
ανάγκες των πολλών. Μια πόλη που το ενδιαφέρον των πολιτών της θα υπερβαίνει τα όρια της
πόλης τους και θα αγωνίζονται για ειρήνη, ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη σε όλο τον
κόσμο.

Δήμος
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Μίλτο μου… Χρήστο μου

Είναι τα δημοτικά τέλη ανταποδοτικά;
Π

ριν προχωρήσουμε καλό θα είναι
να ξέρουμε τι είναι τα ανταποδοτικά τέλη, μια και τα «δημοτικά
τέλη» είναι ανταποδοτικά.
Σύμφωνα με τον νόμο οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (οι δήμοι δηλαδή, όπως συνηθίζουμε να το λέμε)
μπορούν να επιβάλουν ανταποδοτικά
τέλη ή εισφορές για την αντιμετώπιση
δαπανών για υπηρεσίες ή έργα στην
περιοχή τους, που συμβάλλουν στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην
ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα
τέλη αυτά έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και το
ύψος τους, οι υπόχρεοι καταβολής τους καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ορίζοντα με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου.
Για να είναι ανταποδοτικά τα τέλη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Να αποτελούν αντάλλαγμα μιας ειδικής
παροχής που προσφέρεται αποκλειστικά στους
βαρυνομένους με αυτά
- Το ύψος τους να είναι ανάλογο προς το
ύψος της αντιπαροχής της οποίας μπορεί να
κάνει χρήση ο πολίτης.
- Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι
ανταποδοτικά, με την έννοια ότι αποτελούν αντιπαροχή για τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού που παρέχουν οι δήμοι.
Κι εδώ αρχίζει το πανηγύρι, μια και σε πάρα
πολλές περιπτώσεις τα χρήματα αυτά δεν καταλήγουν εκεί που πρέπει, αλλά καλύπτουν – παράνομα – άλλες ανάγκες, με αποτέλεσμα, ούτε την
καθαριότητα που δικαιούμαστε να έχουμε, ούτε
τον φωτισμό στην πόλη.
Για να γίνω πιο σαφής θα προσπαθήσω να
δώσω 2 παραδείγματα, από το βασίλειο της
Δανιμαρκίας, εκεί όπου ο Άμλετ δήλωνε πως «κάτι
σάπιο υπάρχει».
Ας πούμε λοιπόν ότι ο δήμος πληρώνει εργαζόμενους για την υπηρεσία καθαριότητας, που φυσικά αυτοί πληρώνονται, μέσω των ανταποδοτικών
τελών αλλά τους χρησιμοποιεί σε άλλες εργασίες,
είτε υπηρεσίες γραφείου είτε στην καθαριότητα

Του Σωτήρη Παπαμιχαήλ

γραφείων, είτε οπουδήποτε αλλού. Εδώ λοιπόν
έχουμε έξοδα, τα οποία δεν είναι ανταποδοτικά, μια και τα γραφεία ή και η καθαριότητα
τους πληρώνονται από άλλα κονδύλια, (για
τα οποία πληρώνουμε άλλους φόρους βέβαια) και
δεν υπάρχει το ανταποδοτικό στοιχείο.
Μια άλλη περίπτωση είναι αυτοκίνητα του δήμου, τα οποία δεν ανήκουν στην υπηρεσία καθαριότητας, να βάζουν βενζίνη με χρήματα απ’ τα
ανταποδοτικά τέλη.
Με αυτά τα παραδείγματα, υπάρχουν πολλά
ακόμη, πιστεύω να γίνεται σαφές, γιατί ενώ πληρώνουμε ένα σωρό χρήματα στα ανταποδοτικά
τέλη, καταλήγουμε να έχουμε μια σκοτεινή και
βρώμικη πόλη. Προς Θεού, δεν μιλώ για τον Βύρωνα αλλά για τη Δανιμαρκία.
Κι αφού αυτό έγινε, πιστεύω, κατανοητό, πάμε
σε ένα άλλο κομμάτι των ανταποδοτικών, που έχει
ενδιαφέρον. Πόσο δίκαιο είναι το σύστημα
υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών;
Θεωρητικά πληρώνουμε για να καθαρίσει ο δήμος, τη ρύπανση που κάνουμε. Αφού είπαμε στην
αρχή πως, «Το ύψος τους να είναι ανάλογο προς
το ύψος της αντιπαροχής της οποίας μπορεί να
κάνει χρήση ο πολίτης» θα έπρεπε αυτός που
ρυπαίνει περισσότερο να πληρώνει και περισσότερο. Σε κάποιο βαθμό αυτό γίνεται μια και
επιχειρήσεις, όπως τα super market, πληρώνουν
με μεγαλύτερο συντελεστή και συνεπώς έχουν μεγαλύτερα τέλη.
Όμως ο υπολογισμός των τελών των νοικοκυριών (και επιχειρήσεων) γίνεται με

βάση τα τετραγωνικά της κάθε
κατοικίας κι αυτό δυστυχώς είναι
ένας «βολικός» αλλά άδικος τρόπος. Για παράδειγμα σε ένα διαμέρισμα
80 τμ ζει μια οικογένεια 4 ατόμων και
σε ένα άλλο με τα ίδια τμ μια 75χρονη. Πιστεύει κανείς πως δημιουργούν
το ίδιο σκουπίδι; Όμως πληρώνουν το
ίδιο τέλος. Δυστυχώς αυτός ο τρόπος
υπολογισμού, ο πάντα άδικος, έγινε
ακόμη πιο άδικος τα χρόνια αυτά της
κρίσης και επιβάλλεται να αλλάξει.
Άλλο ένα παράδειγμα είναι ο χαρακτήρας της επιχείρησης. Κάποιες
επιχειρήσεις παράγουν, από τη φύση τους μεγάλο
όγκο απορριμμάτων και κάποιες ελάχιστο. Με τον
σημερινό τρόπο υπολογισμού αυτό μοιάζει μάλλον
με διαστροφή παρά με ανταποδοτικό τέλος.
Υπάρχουν κι άλλα στοιχεία που θα έπρεπε
να εξετάσουμε και να συνυπολογίσουμε, για
να φτιάξουμε ένα δίκαιο σύστημα καθορισμού των ανταποδοτικών τελών, όπως η πυκνότητα των κατοικιών του δήμου, το μέσο εισόδημα των κατοίκων του και άλλα που δεν χωράνε
σε ένα άρθρο. Τα μέσα, για ένα δίκαιο υπολογισμό
των τελών υπάρχουν. Απαιτείται η πολιτική βούληση και η θέληση, ώστε να γίνει πραγματικότητα.
Στο Δήμο μας, με την κοινή πρόταση των παρατάξεων Γώγου και Μπαντή, έγινε ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, που
βοηθά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από
την πανδημία. Παράλληλα, κάποιες προτάσεις
ελάφρυνσης, που κατατέθηκαν στην Οικονομική
Επιτροπή από την παράταξη Νέα Εποχή, για πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με
αναπηρία, θεωρήθηκαν σωστές, όμως δεν έγιναν
δεκτές από τη δημοτική αρχή, παρά μόνο από τις
άλλες παρατάξεις που εκπροσωπούνται σ’ αυτή.
Πολλές ακόμη προτάσεις από τις άλλες παρατάξεις
ήταν στη σωστή κατεύθυνση ή ακόμη και ανατρεπτικές, αλλά δεν ευδοκίμησαν. Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας. Το επόμενο
διάστημα θα σας προσφέρουμε ρεπορτάζ των θέσεων των παρατάξεων, με συνεντεύξεις τους στο
youtube κανάλι της εφημερίδας μας.
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Π

ολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για τον νεοφιλελεύθερο χώρο αλλά και για τα δημοτικά θέματα
της πόλης, παρουσιάζει η νέα κατάσταση
που φαίνεται διαμορφώνεται στις σχέσεις μεταξύ
των επικεφαλής των δύο παρατάξεων του χώρου,
κυρίων Γώγου και Μπαντή.
Ας δούμε λοιπόν τα νέα δεδομένα.
Άριστη και πολύωρη συνεργασία, ανταλλαγή προτάσεων και
γνώσεων, που οδήγησε στη διαμόρφωση κοινής πρότασης για τα
δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων,
η οποία μάλιστα υπερψηφίστηκε στο
δημοτικό συμβούλιο της 17/12/2020,
κόντρα στην πρόταση της δημοτικής
αρχής. Απόφαση που υπήρξε «ιστορική» μια και πρώτη φορά υπερψηφίζεται ουσιαστικά προϋπολογισμός που
κατατίθεται από την αντιπολίτευση.
Πέρα όμως από το σημαντικό στοιχείο της προαναφερθείσης συνεργασίας τους, δυο
ακόμη στοιχεία μας δείχνουν πως, κατά πάσα πιθανότητα, δεν πρόκειται για μια ευκαιριακή
κατάσταση αλλά μάλλον για αλλαγή πλεύσης
και προσπάθεια γενικότερης συνεργασίας
των δύο παρατάξεων. Η αβροφροσύνη στους
μεταξύ τους διαλόγους και η πρόταση του κυρίου
Γώγου να προτείνει για μέλος της επιτροπής δημοπρασιών τον κύριο Βαλμά, μέλος της παράταξης
του κυρίου Μπαντή και αναπληρωματικό τον «δικό
του» κύριο Αδαμόπουλο, ενώ ο νόμος του έδινε το

Τις πιο θερμές ευχές μου
για καλά Χριστούγεννα
και το 2021 να φέρει υγεία
και αγάπη σε κάθε σπίτι!

ΒΩΒΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ

Νίκος Ραμαντάνης
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ

Μέλος Δ.Σ. Δημοτικής Επιχείρησης Βύρωνα
Μέλος Αθλητικής Επιτρoπής Δήμου Βύρωνα

δικαίωμα να τοποθετήσει στη θέση αυτή, κάποιο
μέλος της παράταξής του.
Φυσικό είναι, μετά απ’ όλα αυτά να αναρωτηθεί ο καθένας τι άλλαξε και μετά από τόσα χρόνια
«εμφυλίου» πολέμου φτάσαμε σε αυτή τη συνεργασία.

Μια πρώτη λογική ανάλυση νομίζω πως μπορεί
να καταθέσει τα παρακάτω στοιχεία.
1. Η μέχρι τώρα διαμάχη τους, τους στέρησε
δυο φορές την ευκαιρία να κερδίσουν το δήμο.
Μια Τρίτη αποτυχία λογικά θα αποτελούσε το πολιτικό τους τέλος.
2. Η είσοδος στα δημοτικά του κυρίου Δεμπόνου και η αρχηγική του εμφάνιση, μέσω του Smart
Byron, που προδιέγραφε στον δημοτικό στίβο, μια
τρίτη παράταξη, με την ίδια ιδεολογική αναφορά,
σαφώς και μειώνει τις πιθανότητές τους για εκλο-

γική νίκη ακόμη περισσότερο.
3. Ο χρόνος πιθανά αμβλύνει τις προσωπικές
αντιθέσεις και δίνει την ευκαιρία για πιο καθαρές
σκέψεις.
Ο πολιτικός χρόνος είναι λίγος. Σύντομα θα
δούμε αν όντως αυτή η προσπάθεια έχει συνέχεια,
κάτι που φαίνεται ότι αποτελεί προσδοκία
για τους ψηφοφόρους του ιδεολογικού
τους χώρου.
Σημαντικό είναι να συνυπολογίσουμε
στα παραπάνω και την «διαγραφή»
του κυρίου Δεμπόνου από τη Νέα
Εποχή, λόγω της διαφοροποίησής του
στην ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό,
αλλά και τη στάση των μελών του Smart
Byron. Τα τέσσερα μέλη του, Δεμπόνος,
Ντόβολος, Αδαμόπουλος, Μουντοκαλάκης,
το προηγούμενο διάστημα κινήθηκαν στην
κοινωνία και στο δημοτικό συμβούλιο συντεταγμένα, με κοινή ομαδική δράση σε
ψηφοφορίες και ερωτήσεις. Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο όμως, το σημαντικότερο της χρονιάς. καθώς ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός του Δήμου, οι κατευθύνσεις τους ήταν τα τέσσερα σημεία
του ορίζοντα μιας και ο κος Δεμπόνος καταψήφισε, ο κος Ντόβολος απείχε και ο κος Αδαμόπουλος
υπερψήφισε. Ο κος Μουντοκαλάκης έλειπε λόγω
εργασίας.
Αναμένονται ανακοινώσεις και εξελίξεις με
ιδιαίτερο ενδιαφερον. Είδομεν…

Πολιτική
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Το μετέωρο βήμα
των κυρώσεων

Παράπλευρες απώλειες…

Του Δημήτρη Μεσογείου

Μ

ε την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής
της Ε.Ε. του Δεκεμβρίου 2020, άρχισαν
πάλι οι «σοβαρές» και «βαθυστόχαστες»
συζητήσεις και αναλύσεις εκπροσώπων κομμάτων,
καθηγητών και δημοσιογράφων σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας – Ευρώπης – Τουρκίας και επίκεντρο
την επιβολή ή όχι κυρώσεων στην Τουρκία.

Της Ρένας Δούρου, Επικεφαλής της
Περιφερειακής Παράταξης «Δύναμη Ζωής»,
Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και
της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ –
Προοδευτική Συμμαχία

Μ

ερικές σκέψεις με αφορμή την πρόσφατη
(7/12) συνεδρίαση του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Για να μην γίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
παράπλευρη απώλεια της πανδημίας, οφείλουμε
όλοι, και ειδικότερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση να
βρούμε νέους τρόπους άσκησης της πολιτικής προς όφελος των πολλών, των αδύναμων, εκείνων που δεν έχουν φωνή και που
υφίστανται τις ταξικές πολιτικές του 1%.
Αυτά παρατήρησα, μεταξύ άλλων στην παρέμβασή μου τη Δευτέρα στη συνεδρίαση του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο νέο περιβάλλον που σφραγίζεται από τις πολυεπίπεδες
επιπτώσεις του Covid-19, μπορεί να έχει
κομβικό ρόλο. Επειδή βρίσκεται πιο κοντά, από
ό,τι η κεντρική εξουσία, στις αγωνίες και τους
αγώνες των πολιτών, έχει χρέος να ανταποκριθεί
στη συγκυρία και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών. Να ανταποκριθεί στην ανάγκη «οικοδόμησης εκείνου του νέου περιβάλλοντος που μπορεί
να προστατεύσει, να προωθήσει και να αναβαθμίσει τα αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα των πολιτών
στην υγεία, την εργασία, την παιδεία, τη στέγη,
την κοινωνική ασφάλιση». Δικαιώματα που σήμερα αναδεικνύονται σε αναχώματα κατά της πανδημίας και παράλληλα στα κρίσιμα εργαλεία για
την υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης με όρους

κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, όπως
παρατήρησα αναφερόμενη στη Συλλογή των καλών πρακτικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που
υιοθετήθηκε από το Κογκρέσο.
Σε αυτή τη νέα περίοδο βαρβαρότητας, που περιγράφει η Ναόμι Κλάιν, οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται σε δήμους και περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν
σοβαρό ρόλο κόντρα στα συμφέροντα που
επιχειρούν να μετατρέψουν την κρίση του
covid-19 σε πηγές κέρδους και ευκαιρία για
περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών, εμβάθυνση και δημιουργία νέων ανισοτήτων καθώς
διαιώνιση ρατσιστικών και σεξιστικών πολιτικών.
Πολιτικών που για παράδειγμα σήμερα, στη σκιά
της πανδημίας, σηματοδοτούν την επιστροφή
οπισθοδρομικών στερεοτύπων σε βάρος των γυναικών. Πλέον ο σεξισμός, η «μαζικότερη και παλιότερη μορφή ρατσισμού», όπως εύστοχα παρατηρούσε η αλησμόνητη Σούλα Παναρέτου, παίρνει
διαστάσεις, «μολύνοντας» την καθημερινότητα,
μέσα από πολλές και επικίνδυνες μορφές, όπως
την αυξανόμενη ενδοοικογενειακή βία, τις πολλαπλασιαζόμενες γυναικοκτονίες (και όχι «εγκλήματα
πάθους») – όλα ενδείξεις της ανάγκης για εγρήγορση και ανάληψη πρωτοβουλιών κατά τέτοιων
φαινομένων.
Η υιοθέτηση από το Κογκρέσο Συμβουλίου της Ευρώπης της έκθεσης για τον Αγώνα κατά του Σεξισμού σε βάρος γυναικών

στην πολιτική, σε τοπικό επίπεδο, όπως και
η έγκριση του δεύτερου τόμου της Συλλογής
των καλών πρακτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ένα βήμα. Ένα λιθαράκι στην
κατεύθυνση της διασφάλισης των «αδιαπραγμάτευτων δικαιωμάτων των πολιτών στην υγεία, την
εργασία, την παιδεία, τη στέγη, την κοινωνική
ασφάλιση». Δηλαδή τις «προϋποθέσεις για την
υπέρβαση της κρίσης με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής και όχι εμβάθυνσης των ανισοτήτων».
Για αυτό και η περίοδος που ζούμε οφείλει να
είναι ώρα εγρήγορσης και δράσης. Γιατί οι δυνάμεις του status quo, αυτές που εκπροσωπεί η
κυβέρνηση Μητσοτάκη, μετά από το πρώτο σοκ,
αναδιοργανώνονται και ετοιμάζουν την «επόμενη
μέρα» του ιού. Μια «επόμενη ημέρα» κομμένη
και ραμμένη στα ταξικά τους συμφέροντα και στα
πρότυπα της αγοράς και του περιορισμού των δικαιωμάτων. Της δημοκρατίας της επιτήρησης, του
ελέγχου των πολιτών, της καταστροφής του περιβάλλοντος. Για αυτό και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε χρόνο.
Ας δράσουμε από τώρα λοιπόν για να μην
μείνει αύριο καμία και κανείς πίσω. Να διασφαλίσουμε σήμερα την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, για το αύριο των παιδιών μας.
Αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας, η πιο
σημαντική πρόκληση για τις κοινωνίες και τους λαούς σε τοπικό, ευρωπαϊκό, διεθνές επίπεδο.

Οι προ συνόδου βεβαιότητες ότι η Ε.Ε. στηρίζει
την Ελλάδα (και την Κύπρο) και θα επιβάλλει σκληρές κυρώσεις στην Τουρκία, καθώς και οι παλληκαρισμοί ότι δεν γυρίζουμε πίσω χωρίς να έχουν επιβληθεί κυρώσεις, μετατράπηκαν σε ανακοινώσεις,
κρεμασμένες στην ουρά που είχαν κάτω απ’ τα
σκέλια τους στον γυρισμό, τύπου «…η απειλή των
κυρώσεων…είναι το καλύτερο όπλο…», όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός ή «…δεν ήταν αυτοσκοπός
μας οι κυρώσεις…αλλά να πάμε ένα βήμα παραπέρα…», όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ωστόσο, για γέλια ήταν και οι δηλώσεις κομμάτων
που προηγήθηκαν στην διακυβέρνηση της χώρας,
λες κι αυτοί έδιναν μάχες στις ευρωπαϊκές συνόδους!
Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το θέμα των
κυρώσεων, στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις ουσιαστικές, αληθινές που να φωτίζουν τον
πυρήνα του προβλήματος.
Ερώτημα πρώτον: Αποτελεί αποκλειστικά
εθνική επιλογή της Τουρκίας η πολιτική και
στρατιωτική της «συμπεριφορά» στην ευρύτερη περιοχή μας;
Θεωρούμε πως όχι. Οι κινήσεις της Τουρκίας
στην ευρύτερη περιοχή, όσο κι αν υπηρετούν τα
μακροχρόνια μεγαλοϊδεατικά – νεοοθωμανικά της
σχέδια και βλέψεις, αλλά και μια πολιτική αποπροσανατολισμού του τουρκικού λαού από τα σοβαρά
εσωτερικά, κυρίως οικονομικά, προβλήματα της
χώρας, γίνονται υπό την μπαγκέτα των Η.Π.Α.,

ΝΑΤΟ και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, όπως
π.χ. της Γερμανίας, για την εξυπηρέτηση των δικών τους γεωπολιτικών σχεδιασμών και την προώθηση των δικών τους συμφερόντων στον αδυσώπητο πόλεμό τους με την Ρωσσία και την Κίνα,
με τελικό διακύβευμα την επικράτηση εκείνων των
πολυεθνικών οικονομικών κολοσσών, τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπούν, προωθούν και
υπερασπίζονται. Συνεπώς, το να περιμένουμε στα
σοβαρά, ότι αυτές οι χώρες θα επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία κόντρα στα δικά τους συμφέροντα για χάρη της όποιας Ελλάδας ή Κύπρου,
αποτελεί τουλάχιστον πολιτική αφέλεια και στρουθοκαμηλισμό, αν όχι εθελοδουλεία και πολιτικό
αμοραλισμό.
Ερώτημα δεύτερον: Επιθυμεί η Ε.Ε. την
επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία;
Είναι γεγονός ότι οι Βρυξέλλες διαθέτουν όχι
μόνο στρατηγική κυρώσεων, αλλά και τα εργαλεία
επιβολής τους - ένα ευρύ φάσμα πιθανών περιοριστικών μέτρων. Το ζήτημα, εν προκειμένω, είναι
με ποια κριτήρια αποφασίζεται η επιβολή αυτών
των κυρώσεων και σε ποιες χώρες. Το κύριο κριτήριο, κατά τη άποψή μας, είναι αυτό που αναφέραμε και παραπάνω: η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολυεθνικών οικονομικών κολοσσών
τους στον παγκόσμιο οικονομικό – εμπορικό πόλεμο με Ρωσσία, Κίνα, Η.Π.Α. Προς επίρρωσιν αυτού
οι συνεχώς ανανεούμενες κυρώσεις στην Ρωσσία,
κυρώσεις στην Λευκορωσσία, στο Ιράν, στην Βενεζουέλα.
Ποιες όμως κυρώσεις να επιβάλλει η Ε.Ε. στην
Τουρκία, την στιγμή που:
• Η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εμπορικές και οικονομικές
σχέσεις τρισεκατομμυρίων ευρώ με την Τουρκία
και τις τουρκικές τράπεζες.

• Πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν
επενδύσει τεράστια ποσά στην τουρκική οικονομία.
• Η Γερμανία κυρίως, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες πωλούν μεγάλες ποσότητες όπλων
στην Τουρκία (κι ο πρωθυπουργός ζητά εμπάργκο
όπλων για την Τουρκία!).
• Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γαλλία) παρά
την εκφρασμένη αντιπαλότητά τους προς το τουρκικό καθεστώς, σιωπούν ή αυτολογοκρίνονται για
χάρη των καλών τους σχέσεων με την Γερμανία ή
τις Η.Π.Α.
• Η Τουρκία αποτελεί έναν πολιορκητικό κριό στο
μαλακό υπογάστριο της Ρωσσίας, βασικό εργαλείο
στον πόλεμο των Ε.Ε. - Η.Π.Α. κατά της Ρωσσίας.
Συνεπώς, θεωρούμε, ότι η Ε.Ε. όχι μόνο δεν
επιθυμεί, αλλά και δεν θα αποφασίσει ποτέ ουσιαστικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Αυτό είναι
φανερό, πέραν των παραπάνω, και από την συνεχή
αναβολή της συζήτησής τους στα ανώτατα ευρωπαϊκά όργανα.
Ερώτημα τρίτον: Και οι κυρώσεις που επέβαλαν οι Η.Π.Α. στην Τουρκία;
Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, δεν πρέπει να
καταπιαστούμε με αυτό το θέμα. Κατ’ αρχάς οι
κυρώσεις αφορούν την αγορά από την Τουρκία
ρωσσικών όπλων και δεν έχουν καμία ουσιαστική
οικονομική επίδραση.
Και ποιες κυρώσεις; Εναντίον τεσσάρων στελεχών της αμυντικής βιομηχανίας; Και με τα F16 τι
θα γίνει; Μοιάζουν χαζοχαρούμενοι οι πανηγυρισμοί και η αναμονή των ευρωπαϊκών κυρώσεων.
Η συνεχής υποχωρητικότητα, ο ενδοτισμός και
ο χατζιαβατισμός βλάπτουν τα συμφέροντα του
λαού και της χώρας μας. Πρέπει να βρούμε εκείνα
τα αντίδοτα ώστε να είναι δυνατόν να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας.

Άποψη
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οι φετινές
γιορτές…
Του Βασίλη Παπαστεργιόπουλου

Π

οιές γιορτές... Είναι αλλιώτικες από τις
άλλες χρονιές. Πρωτόγνωρες, με ένα
αίσθημα αβεβαιότητας, απορίας, απελπισίας. Μετά το καθολικό κλείσιμο για ένα και
πλέον μήνα, σταδιακά άνοιξαν τα καταστήματα
λιανικής, με συγκεκριμένα μέτρα και αυστηρές
προϋποθέσεις. Η αγορά, παραμένει παγωμένη. Μέχρι και σήμερα, είναι ελάχιστη η κίνηση, στα καταστήματα της γειτονιάς μας. Μπορώ να πω, ότι είναι
περισσότεροι αυτοί που κυκλοφορούν για βόλτα
ή πηγαίνουν σε καταστήματα τροφοδοσίας, παρά
ψωνίζουν στα εμπορικά.
Πρώτα, ξεκίνησαν τα κομμωτήρια. Αν και ανακοινώθηκε ότι τα καταστήματα αισθητικής και περιποίησης νυχιών δεν θα ανοίξουν, την επόμενη
ημέρα, άνοιξαν τελικά και αυτά. Κάποια έξυπνη...
τρίπλα έγινε και για τα μεγάλα εμπορικά κέντρα,
με διαδικτυακή παραγγελία και δυνατότητα παραλαβής μόνο εφόσον διαθέτουν εξωτερική πόρτα.

Οι επαγγελματίες και έμποροι, είναι προβληματισμένοι, από την ελάχιστη κίνηση.
Πολλά μικρά καταστήματα, είτε δεν έχουν αναπτύξει διαδικτυακά το σύστημα του click away, είτε
δεν διαθέτουν διαδικτυακό τόπο, με δυνατότητα
παραγγελίας και πληρωμής. Κάποιοι προσπαθούν,
με....πρωτόγονα μέσα, να εξυπηρετήσουν τους λιγοστούς πελάτες τους. Είδα μέχρι και βιντεοκλήση,
για να διαλέξει ο πελάτης ,από απόσταση, αφού
δει διάφορα προϊόντα, αυτό που επιθυμεί να αγοράσει. Ορισμένοι καταστηματάρχες, προσπαθούν

να εξυπηρετήσουν στην... πόρτα, με τον πελάτη
να πληρώνει, κυριολεκτικά, στο πεζοδρόμιο. Άλλοι,
έχουν αναρτήσει επιγραφές στη βιτρίνα, ότι εξυπηρετούν παραγγελίες στο σπίτι. Βοηθάνε και οι σχετικά μικρές αποστάσεις στη συνοικία μας. Επίσης,
λειτουργούν περιορισμένα και οι τηλεφωνικές παραγγελίες. Η παράδοση στο σπίτι, γίνεται συνήθως
με καθυστέρηση και είναι προβληματική. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών, αδυνατούν να καλύψουν
τέτοια τεράστια αύξηση στο διαδικτυακό εμπόριο.
Ειδικά στις ημέρες του καθολικού αποκλεισμού,
ορισμένες μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν τις διαδικτυακές παραγγελίες, για αρκετές ημέρες.
Κάποιοι, μεταφέρουν τον προβληματισμό
τους, πώς θα επιλέξουν ρούχα ή παπούτσια,
που δεν μπορούν να δοκιμάσουν. Παρά την
παράταση, κατά μια ώρα, της απαγόρευσης κυκλοφορίας, λιγοστή είναι η κίνηση, μετά τις 7 το
απόγευμα. Όμορφες και χαρούμενες νότες δίνει η
καλή ιδέα της γιορτινής μουσικής, σε κεντρικούς
δρόμους και πλατείες του Βύρωνα. Ο στολισμός
στα σπίτια, με φώτα και πολύχρωμα λαμπάκια, είναι προς το παρόν, περιορισμένος. Πού κέφια για
τέτοια, με όσα μας συμβαίνουν.

το ερώτημα, αν είναι κάπως παράτυπο ή και επικίνδυνο αυτό το φαινόμενο, εν μέσω πανδημίας. Ο
καλός υπάλληλος, μου ανέφερε τις ελλείψεις προσωπικού και το κοπιαστικό ωράριο λειτουργίας.
Επανέλαβα την ερώτηση, ευγενικά, άλλες 2 φορές,
αλλά η απάντηση ήταν σταθερά η ίδια. Δεν θέλησα
να επιμείνω, από ευγένεια και κατανόηση, καθώς
οι εργαζόμενοι εκεί έχουν την δική τους δύσκολη
δουλειά.
Ζούμε, είναι βέβαιο, καταστάσεις που δεν
έχουμε ξαναζήσει τα προηγούμενα χρόνια.
Μπορούν να συγκριθούν, ελάχιστα, μόνο με ημέρες έντονης χιονόπτωσης, πριν από 5 ή 10 χρόνια,
που η συνοικία μας, έκλεισε, ουσιαστικά, για μερικές ημέρες. Αλλά αυτό το φετινό, νομίζω, μόνο με
πόλεμο, μπορεί να συγκριθεί. Έχουμε ένα δύσκολο
δρόμο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Ας ελπίσουμε,
με τον Νέο Χρόνο, πρώτα να ανοίξουν τα
σχολεία, και με προσοχή, με αυστηρή προσήλωση στις εντολές των επιστημόνων και
ειδικών, να βρούμε τον δρόμο μας.

Ανάσα από το μέλλον
Του Θανάση Ν. Παπαθανασίου,

Δρ. Θεολογίας, Αν. Καθηγητή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας Αθήνας, Διευθυντή του περιοδικού «Σύναξη»

Η

καρδιά μας λαχταρά την ελπίδα. Φαίνεται κοινότοπο, μα πρόκειται
για τη μεγαλύτερη παραδοξότητα. Γιατί; Διότι η ελπίδα είναι το
μόνο που όταν το έχουμε δεν το κατέχουμε! Η ελπίδα είναι από
τη φύση της ου-τοπική. Είναι η λαχτάρα για το μη πραγματοποιημένο, για κάτι που δεν βρίσκεται ούτε εδώ, ούτε τώρα. Παρούσα
εδώ και τώρα είναι η λαχτάρα μου. Όχι η πραγματοποίησή της. Αυτή
ανήκει στο μέλλον. «Η ελπίδα», είχε πει ο Έρνστ Μπλοχ, «είναι το αντίθετο της ασφάλειας. Είναι το αντίθετο της αφελούς αισιοδοξίας. Η έννοια της διακινδύνευσης ενυπάρχει πάντα μέσα της». Άρα, πώς βιώνω
αυτό που μοιάζει αβέβαιο και φευγαλέο; Με την πίστη!

Στη Βηθλεέμ ο Θεός αυτοπροσώπως έκανε τον άνθρωπο εαυτό
του και πρόσφερε στον άνθρωπο τον εαυτό του. Χριστούγεννα
είναι η άφιξη του κορυφαίου αλληλέγγυου, ο οποίος δεν κάνει απλώς μια περαντζάδα από τις ζωές των κακουχουμένων,
αλλά γίνεται αυτοπροσώπως συγ-κακουχούμενος. Ανατρεπτικό! Όσοι σήμερα στολίζουν τη φάτνη σαν ονειρεμένο μπαγκαλόου,
αλλά και όσοι αρνούνται ιδεολογικά να τη στολίσουν, αμφότεροι
προσπερνούν ότι η φάτνη σημαίνει ρυπαρό στάβλο και ότι όσοι την
πλησίασαν ήταν… outsiders: τρεις αλλοδαποί (οι μάγοι) και κάμποσοι
παρακατιανοί (οι τσοπάνηδες).

Πώς να το κάνουμε; Η πίστη δεν είναι μόνο των θρησκευόμενων. Πίστη, ελπίδα και όραμα είναι όψεις μιας θεμελιώδους
δυνατότητας, η οποία κάνει άνθρωπο τον άνθρωπο. Είναι η συγκλονιστική δυνατότητα να μην υπάρχεις σαν αντικείμενο ριγμένο στον
κόσμο όπως λάχει, αλλά ως ανήσυχη ύπαρξη, διψασμένη για κάτι που
ξεπερνά το παρόν και την τωρινή μορφή του κόσμου. Είναι η δυνατότητα να μην καταπιείς τη ζωή αμάσητη, αλλά να της βάλεις ερωτηματικά και να λαχταρήσεις κάτι πέρα κι από σένα τον ίδιο. Έτσι, και
η αφοσίωση ενός άθεου ανθρωπιστή στο όραμά του είναι περίπτωση
πίστης. Να το πω αλλιώς: Παρόλο που το όραμά σου, το περιεχόμενο
της ελπίδας σου είναι ολοζώντανο και σπαρταριστό για σένα, αποκλείεται να αναλυθεί χημικά ώστε να γίνει αναμφισβήτητο από όλους και
–συνεπώς– υποχρεωτικό για όλους! Ελπίδα, πίστη, όραμα, όλα είναι
συντεταγμένες του τανύσματος προς την ελευθερία, προς κάτι
που θα συναρπάσει την ύπαρξή μου, κι όχι κάτι που μου έχει φορτωθεί
θέλω-δεν-θέλω, όπως τα στοιχεία του DNA μου.

Η γέννηση του Χριστού δεν ολοκληρώθηκε με το κόψιμο
του ομφάλιου λώρου του. Ολοκληρώθηκε… το Πάσχα. Παλαβό; Πείτε το κι έτσι. Είπαμε! Ποια πίστη θα πάρει χημική πιστοποίηση;
Στον Γολγοθά λοιπόν ο Χριστός προσέλαβε και τα έσχατα σημεία της
ανθρώπινης συνθήκης: την αδικία, τον παραλογισμό, την εγκατάλειψη. Αν θα είχε ζήσει χρόνια πολλά κι ανέφελα, το πολύ-πολύ να είχε
προσλάβει τη ζωή μιας φαντασιακής ελίτ. Όχι της πραγματικής ανθρωπότητας.

Το κάνω πιο προσωπικό. Τι σημαίνει για μένα, ως Χριστιανό, η ελπίδα, και πώς σχετίζεται με τα Χριστούγεννα;

Έχει γίνει του συρμού η φράση «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία».
Μα, δεν την βρίσκω ελπιδοφόρα φράση! Αντιθέτως, τη βρίσκω φριχτή! Τι να την κάνω μια ελπίδα που τελικά θα πεθάνει κι αυτή; Θα
προτιμήσω λοιπόν την ελπίδα την οποία δεν ματαιώνει ούτε ο θάνατος. Θα εμπιστευτώ την χριστουγεννιάτικη ελπίδα της Ανάστασης, την ελπίδα για έναν ριζικά διαφορετικό κόσμο, την
ελπίδα που θα συνεχίσει να φωτίζει, ακόμα κι όταν κλείσει η
παρένθεση των εορταστικών φωτισμών.

Πρώτα απ’ όλα, τα Χριστούγεννα δεν είναι επετειακός εορτασμός. Δεν είναι δηλαδή απλώς ανάμνηση ενός γεγονότος περίκλειστου στο παρελθόν, από το οποίο όλο και απομακρυνόμαστε μοιραία.
Στη χριστιανική οπτική ο εορτασμός των Χριστουγέννων είναι
το πανηγύρι χαράς για ένα ανατρεπτικό ξεκίνημα, το οποίο θα
ολοκληρωθεί στο μέλλον. Τι εννοώ;

Μόνο στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων
η κίνηση είναι... σταθερά αυξημένη. Τα φαινόμενα συγχρωτισμού και... ουράς στα ταμεία,
είναι συχνά. Παρατηρώντας αναμονές 10 έως 15
ατόμων, ανά ταμείο, σε γνωστή αλυσίδα, έθεσα
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Αυτή η παράδοξη διαδρομή της θυσιαστικής αγάπης (φάτνη – Γολγοθάς) καταλήγει στην Ανάσταση. Χάριν της Ανάστασης έγινε η Χριστού-Γέννα, και χάριν του φτασίματος του ανθρώπου
στην Ανάσταση, ώστε τελικά να κατορθωθεί το αδιανόητο: η συντριβή κάθε θανάτου, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δεν είναι μήπως
η μισαλλοδοξία και η περιθωριοποίηση μορφές θανάτωσης; Το φως
των Χριστουγέννων λοιπόν δεν μεταφέρεται με τους γλόμπους, μεταφέρεται με τη στάση ζωής και με την πράξη.

Από το 1972

Ακουστικά Βαρηκοΐας

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ

Κολοκοτρώνη 62, Βύρωνας

Μπαταρίες I Service I Αναλώσιμα

T. 211 11 82 406, 6956 300 421
panos.ch@windowslive.com

Νικηφορίδη 17, Ν. Παγκράτι Κορυτσάς 48, Βύρωνας

τ. 210 7666046 - 210 7654211
www.tentes-tzimis.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝΑ

Αγίας Σοφίας 9 & Χρυσοστόμου Σμύρνης

τηλ. 210 7601661

Δείτε στη σελίδα μας
τις προσφορές μας:
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Καζαμίας

Καζαμίας

Ζόρικη ιστορία αυτός ο εγκλεισμός!!!

παιδικών ηρώων, λουλουδάκια και ζωάκια. Μάλιστα ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, με την γνωστή
κυνική αριστερή του σκέψη, απάντησε «Σε αυτές
τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, εν μέσω
μνημονίων, η δημοτική αρχή φρόντισε οι εργαζόμενοι να έχουν διπλό όφελος, μια και μπορούν να
τις χρησιμοποιήσουν και τα παιδιά τους».

Απαγορεύονται οι μετακινήσεις και
μας έμειναν μόνο οι αυτές από καναπέ σε καναπέ. Κάπως σαν ζόμπι του
καναπέως δηλαδή.
Μέσα σ’ αυτή την κατάσταση, ανάμεσα
σε δύο ύπνους χάνεις την πραγματικότητα τελικά και μπερδεύεις το χτες με
το σήμερα και το αύριο. Μάλλον κάπως έτσι, την πάτησα κι εγώ!!!

Και βέβαια το όνειρο συνεχίζεται, όσο
ο οργανισμός δεν αντιδρά να σηκωθεί
απ τον καναπέ.

Μέχρι να ρίξω δυο κουβάδες νερό στο
πρόσωπό μου, είχα την αίσθηση πως
αναπολούσα το 2021. Όμως εντάξει,
με το νεράκι στο πρόσωπο συνήλθα
κι αποφάσισα σας μεταφέρω αυτό το
όνειρο ή την υπερβατική μου εμπειρία
στο 2021. Διαλέξτε εσείς αν ήταν τελικά μια παραίσθηση, ένα αγχωμένο
όνειρο η μια περιγραφή της ζοφερής
πραγματικότητας, που βιώνουμε.
Και ξεκινάω …
Ήταν λέει Γενάρης κι ο Χαρδαλιάς εξαγγέλλει
νέα μέτρα. Κι ενώ παρακολουθώ χαλαρά τις νέες
απαγορεύσεις, τραβά την προσοχή μου ένα ράγισμα στη φωνή και ένα δάκρυ να βρέχει τη μάσκα
του. «Με βάση τις προτάσεις των λοιμωξιολόγων και των ειδικών επιστημόνων αποφασίσαμε τα κάτωθι μέτρα. Από τις 11 Ιανουαρίου
περιορισμός στην κυκλοφορία δημοτικών συμβούλων ανά δήμο. Έτσι από μια εβδομάδα θα κυκλοφορούν, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ, οι δημοτικοί
σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με παρατάξεις, που στηρίζονται από κόμματα, τα οποία
εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο. Οι ανεξάρτητοι
και όσοι ανήκουν σε κόμματα εκτός κοινοβουλίου
κυκλοφορούν ελεύθερα» Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων απάντησε «αυτές είναι οι προτάσεις
των ειδικών και ότι οι αριστεριστές και λοιποί ανεξάρτητοι δεν αποτελούν κίνδυνο, διότι δεν μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των 9 ατόμων στις
συγκεντρώσεις τους, που είναι και το επιτρεπτό
όριο με βάση τα υπάρχοντα μέτρα».

Φαντάζομαι όλοι ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να θυμηθείς ένα όνειρο, όμως
πιστεύω πως αξίζει να σας μεταφέρω
όσο το δυνατόν περισσότερα καταφέρω να ανασύρω απ’ τη μνήμη. Και μ’
αυτό το δεδομένο πάω στην επόμενη
θύμηση.
Ήταν, λέει, Φλεβάρης και διαβάζω ανάρτηση
της Γραμματέως του δήμου και εκπρόσωπο – όπως
φαίνεται από τη δράση της το 2020 - του δημάρχου στα κοινωνικά δίκτυα, με τίτλο «Ο Δήμαρ-
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χος αγαπά τον έρωτα». Νομίζω τρόμαξα λίγο
και ψιλοξύπνησα , αλλά η ιδέα να σηκωθώ και ν’
αλλάξω καναπέ ήταν τρομερά κουραστική κι έτσι
συνέχισα να κοιμάμαι και να διαβάζω «Με απόφαση του ο δήμαρχος Βύρωνα, αποφάσισε
στις 14 Φεβρουαρίου, την ημέρα της γιορτής
των ερωτευμένων, να σβήσουν και οι υπόλοιπες 17 λάμπες της πόλης, ώστε τα ζευγαράκια να χαρούν τον έρωτα τους χωρίς αδιάκριτα
μάτια πάνω τους». Έχω την αίσθηση πως χαμογέλασα στον ύπνο μου και σκέφτηκα πως επιτέλους
είδα μια αριστερή πολιτική κίνηση εκ μέρους της
δημοτικής αρχής.

Μοιάζει απίθανο βέβαια το επόμενο
στοιχείο που θυμάμαι, αλλά αφού ξεκίνησα θα σας τα μεταφέρω όλα.
Ήταν, λέει, Μάρτης. Διάβαζα την εφημερίδα
Δήμος και Πολιτεία και είχε κεντρικό άρθρο με
τίτλο. 37 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ. Δεν είναι

δυνατόν να συμβαίνει αυτό, ήταν η πρώτη μου σκέψη. Συνέχισα να διαβάζω. «Μετά τα νέα μέτρα
Χαρδαλιά, δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις
παρατάξεις αποχωρούν από τις παρατάξεις
με τις οποίες εκλέχτηκαν στις εκλογές και
ανεξαρτητοποιούνται». Έτσι παραμένουν στην
εκ περιτροπής κυκλοφορία μόνο οι κύριοι Κατωπόδης, Γώγος, Σωτηρόπουλος, Γείτονας. Οι Μαυρόπουλος και Αναστούλης, κυκλοφορούσαν ήδη
ελεύθεροι, ως αριστεριστές, η κα Σάρολα ως πολιτικά άστεγη και ο κος Μουντοκαλάκης ήταν ήδη
ανεξάρτητος. Πέρα όμως απ τα στενά παραταξιακά
θέματα της πόλης , έχουμε και σημαντικά εγκαίνια.
Η νέα γραμμή του μετρό θα περάσει κι απ’
τον Βύρωνα και ο δήμαρχος έχει καλέσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή,
να την εγκαινιάσει, δεδομένης της εμπειρίας του
κυρίου Τσίπρα απ’ τα εγκαίνια του μετρό της Θεσσαλονίκης!!!

Είναι γεγονός πως η ψυχολογική σου
κατάσταση περνά στα όνειρά σου στη
διάρκεια του ύπνου.

Ήταν, λέει, Απρίλης και ως γνωστόν η φύση
αρχίζει να οργιάζει. Ίσως εκεί οφείλεται μια ταραχή, που ένοιωσα στον ύπνο μου. Ίσως όμως και
στις γεμάτες δυναμισμό κι οργή κραυγές των κυρίων Αναστούλη, Μαυρόπουλου και Παναγιωτόπουλου καθώς και δεκάδων εργαζομένων στο δήμο,
που διαμαρτύρονται για τα «ΟΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ». Διαβάζοντας την κοινή
ανακοίνωση τους κατάλαβα πως… ο δήμαρχος προσέφερε μεν μάσκες στους εργαζόμενους, ως μέτρο προστασίας απ’ τον κορωνοϊό, όμως ήταν μικρού μεγέθους. Τι είχε συμβεί
πραγματικά θα σας εξηγώ παρακάτω. Η δημοτική
αρχή κάνοντας την απαραίτητη – όπως κάνει πάντα – έρευνα αγοράς, βρήκε πως τα καταστήματα JUMBO είχαν σε προσφορά και συνεπώς πολύ
χαμηλή τιμή, μάσκες για τον covid-19. Έσπευσε
φυσικά να τις αγοράσει και τις προσέφερε στους
εργαζόμενους στην καθαριότητα. Εκείνο που δεν
έψαξε, ήταν το μέγεθος των μασκών, με αποτέλεσμα να προσφέρει στους εργαζόμενους μάσκες
για νήπια, διακοσμημένες με πανέμορφες φιγούρες

Ήταν, λέει, Μάης. Αυτό το Πάσχα το γιορτάζουμε διπλά, μια και το προηγούμενο Πάσχα δεν μας
το επέτρεψε η πανδημία. Στο δημοτικό συμβούλιο ο Αλέξης Σωτηρόπουλος πιέζει τη δημοτική
αρχή να μοιράσει σε κάθε σπιτικό της πόλης από
ένα μπουκάλι ουίσκι και να προχωρήσει ο δήμος σε
μια γιορταστική εκδήλωση στο θέατρο βράχων με
καλεσμένη τη Ρίτα Σακελαρίου, λέγοντας μάλιστα
πως μετά από τόσους μήνες εγκλεισμού είναι ανάγκη του λαού να γλεντήσει. (Δύσκολο τελικά να
σου φύγει το χούι, όταν έχεις μεγαλώσει με Αντρέα
και ΠΑΣΟΚ). Η πρότασή του βρίσκει υποστηρικτές
στην υπόλοιπη αντιπολίτευση με κάποιες προϋποθέσεις. Ο κος Μπαντής συμφωνεί και ζητά η Ρίτα
να εκτελέσει το άσμα «Εγώ δεν πάω μέγαρο, θα
μείνω με τον παίδαρο». Η κα Σάρολα βάζει ως
προϋπόθεση να τραγουδήσει η Ρίτα το «Οι σαραντάρες, ίσον με δύο εικοσάρες» και ο κος Δεμπόνος ζητά το «είναι γάτα, είναι γάτα ο κοντός με τη
γραβάτα». Όμως ο κος Κατωπόδης, όντας ρεαλιστής τους δηλώνει πως ο δήμος δεν αντέχει οικονομικά να πληρώσει για τόσα μπουκάλια ουϊσκι και
τους θυμίζει πως η Ρίτα Σακελαρίου έχει συγχωρεθεί, με αποτέλεσμα να μη προχωρήσουν σε καμιά
εκδήλωση για την ώρα και να το ξανασυζητήσουν,
τον επόμενο χρόνο.

Έχω την αίσθηση πως σιγά σιγά φεύγει το άγχος και ο ύπνος μου γίνεται
πιο ήρεμος. Ίσως γι’ αυτό και το όνειρο μου αλλάζει «χρώμα»
Φτάσαμε λοιπόν στον Ιούνη και στην πόλη
γιορτάζεται με επισημότητα η Ανάληψη του Κυρίου. Τα μέτρα για την πανδημία έχουν ήδη χαλαρώσει αρκετά, μια και ο ιός έχει πλέον περιοριστεί.
Ο κος Γώγος θέλοντας να συνδέσει το μεγαλείο
της Ανάληψης του Ιησού, με την επερχόμενη νίκη
του ανθρώπου απέναντι στη λαίλαπα του κωρονοιού και παράλληλα να δώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας στο Χριστεπώνυμο πλήρωμα, προσκαλεί τον
κύριο Τσιόδρα και ψάλλουν μαζί στην εκκλησία
της Αναλήψεως τον ύμνο «τω σωτήρι Θεω». Στην
εκκλησία παρευρίσκονται άπαντες σχεδόν οι δημοτικοί σύμβουλοι. Εξαιρείται ο κος Καππάτος, που
ως Κεφαλλονίτης έχει δική του ρότα κι ένα Ευαγγέλιο περισσότερο. (Το λέει και το άσμα βέβαια
«Κεφαλλονίτικος παπάς διαβάζει με σοφία, τα 12

ευαγγέλια τα βγάζει 13).

Κι ο ύπνος συνεχίζεται χαλαρός. Βοηθά μάλλον ο νέος καναπές, που αγόρασα με take away.
Ήταν, λέει, Ιούλης και επιτέλους έφτασαν τα
πολυπόθητα εμβόλια. Στον Βύρωνα ξεκίνησαν οι
διαδικασίες να εμβολιαστούν οι δημότες. Πέρα από
τις αντιδράσεις διαφόρων αντιεμβολιαστών, υπήρξαν μεγάλες διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις από
την πλευρά της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΒΥΡΩΝΑ, η οποία με επικεφαλής τον κο Βαγγέλη Γείτονα οργάνωσε πορείες και συζητήσεις σε όλες τις
γειτονιές της πόλης απαιτώντας οι βυρωνιώτες να
εμβολιαστούν με το Ρώσικο εμβόλιο SPUTNIK
V. Στην προσπάθεια της να μειωθούν οι αντιδράσεις και να προχωρήσει ο εμβολιασμός, η δημοτική
αρχή προέβει σε δυο σημαντικές κινήσεις.
1. Δεκαπεντάλεπτη διαβούλευση
2. Να δώσει η ίδια το παράδειγμα
Με αυτό ως δεδομένο, αποφασίστηκε ο αντιδήμαρχος υγείας να εμβολιαστεί πρώτος δημόσια ,
στην πλατεία Αγίου Λαζάρου.

Κι έτσι έφτασε ο Αύγουστος, με μια
αίσθηση υπερηφάνειας. Πιστέψτε με
ακόμη και στο όνειρό σου μπορείς να
νοιώσεις τέτοια συναισθήματα.
Μάλιστα διπλή υπερηφάνεια, διότι μάθαμε πως
η Ολυμπιακή φλόγα θα περάσει κι απ την
πόλη μας, προς τιμήν του Βυρωνιώτη λαμπαδηδρόμου και φίλου Ξενοφώντα Χολέβα. Η δημοτική αρχή αποφάσισε να τον τιμήσει
με πλακέτα, που του προσέφερε ο Αντιδήμαρχος
αθλητισμού, δηλώνοντας πως «σήμερα πια φαίνεται το ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ της δημοτικής αρχής. Ο
Φώντας είναι το έργο μας, που καταθέτουμε στην
πόλη. Φωτογραφήθηκαν φυσικά με την πλακέτα ο
δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος αθλητισμού (ο κος
Χολέβας δεν ήταν απαραίτητος).

Κοντεύει να ξημερώσει. Έχω πιαστεί
ολόκληρος, κι έτσι με κλειστά μάτια
φτάνω στον άλλο καναπέ και φυσικά
αλλάζει η διάθεση. Άλλαξε κι ο μήνας
και ήταν λέει Σεπτέμβρης.
Είχα βγει στο δρόμο να περπατήσω ανάμεσα
στις όμορφες και πεντακάθαρες γειτονιές. Αρώματα από γιασεμιά και νυχτολούλουδα χαϊδεύουν τις
σκέψεις μου και μ’ οδηγούν σε μονοπάτια απόλαυσης. Ρουφάω με δύναμη τον αέρα, ώστε να γεμίσουν ευτυχία τα πνευμόνια μου, όταν ξαφνικά
ακούω φωνές. «τρέξε, εδώ, εδώ σου λέω… μέτρα
γρήγορα γρήγορα - έρχομαιιιιι περίμενε μωρέ λίγο
μετράω» Σίγουρα αυτοί που φώναζαν είχαν πολύ
άγχος. Φτάνω στη γωνία και κρυφοκοιτάζω. Ο

ΑΘΗΝΑ ΣΦΥΡΗ
Business Consultant
Λογίστρια Ι Φοροτεχνικός Ι Συνεργάτης Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, ΒΥΡΩΝΑΣ
E-MAIL. athinasfyri@gmail.com Τ. 2110120336 KIN. 6943780228
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αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών καλούσε τους δημοτικούς συμβούλους
της παράταξης του δημάρχου να μετρήσουν. Αλλά τι? Πήγα πιο κοντά και
τότε συνειδητοποίησα τι γινόταν. Μετρούσαν την άσφαλτο. Μετρούσαν το πάχος της. Λίγο πιο κει ήταν ο δήμαρχος και η αντιδήμαρχος υπεύθυνη για τους παιδικούς σταθμούς. Αυτοί μετρούσαν
καρέκλες στην αυλή του παιδικού σταθμού στη Μορκεντάου.
Τελικά οι συλλογικότητες κάνουν καλύτερη δουλειά από την αντιπολίτευση σκέφτηκα. Και είχα δίκιο. Λίγα λεπτά αργότερα εμφανίστηκαν οι κύριοι
Σουλιώτης και Βρούτσης μοιράζοντας πολυβιταμίνες στους καταπονημένους δημοτικούς άρχοντες, στο πνεύμα της αλληλεγγύης.

Ναι ήταν Νοέμβρης, όταν ο κος Χαρδαλιάς φανερά συγκινημένος εξαγγέλλει σε ζωντανή μετάδοση, σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα τη ΝΙΚΗ της κυβέρνησης απέναντι στον covid-19 και την ΑΡΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ. Αμέσως μετά την συνέντευξη τύπου πηγαίνει στα γραφεία του ΟΑΕΔ
ακολουθούμενος από δεκάδες δημοσιογράφους και καταθέτει τα χαρτιά του
για την έκδοση δελτίου ανεργίας και δηλώνοντας με τεντωμένο το δάχτυλο,
να δείχνει στο κενό, «Θα επιστρέψω με τον νέο covid». (Το αναφέρω καθαρά
σημειολογικά. Αυτή τη φορά το δάχτυλο του έδειχνε τον ιό κι όχι το κοινό).
Επίσης, σχεδόν 4 μήνες μετά ο αντιδήμαρχος υγείας δεν παρουσιάζει συμπτώματα βελτίωσης της κατάστασής του.

Πόσο όμορφο όνειρο!!! Να βλέπεις δημοτικούς άρχοντες
επί τω έργω!!! Όσο πάει το όνειρο ομορφαίνει και ήταν
λέει Οκτώβρης.

Ο κόσμος γύρω συνωστίζεται γεμάτος ευτυχία. Άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ τους αγκαλιάζονται και φιλιούνται. Είναι ένα υπέροχο θέαμα να αντικρίζουμε ανοιχτά καταστήματα γύρω μας, να χαιρετιόμαστε δια χειραψίας,
να τσουγκράμε τα ποτήρια μας κι όλα αυτά που κάνουν καθημερινά οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Παντού σχεδόν – στο κέντρο της πόλης - κόκκινες σημαίες και
σφυροδρέπανα. Η πόλη σημαιοστολισμένη γιορτάζει την Οκτωβριανή επανάσταση. Μπορεί να μη το πιστεύετε αλλά τσιμπήθηκα στον
ύπνο μου. Ρε παιδιά την επέτειο του ΟΧΙ δεν γιορτάζουμε τον Οκτώβρη; Σε ποια χώρα βρίσκομαι; Ακόμη και στη Μόσχα δεν γιορτάζουν την
οκτωβριανή επανάσταση πια. Μάλλον ξύπνησα στην Κούβα σκέφτηκα. Κι
όμως ήμουν στο Βύρωνα. Ο κομμουνιστής δήμαρχος της πόλης, σε
συνεργασία με το Επαναστατικό Μαρξιστικό Λενινιστικό κόμμα
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ αποφάσισαν να ντύσουν κόκκινη την πόλη. Όμως δεν είναι όλα ρόδινα. Στις γειτονιές άρχισε ήδη να
γεννιέται η αντίσταση. Στον Άγιο Δημήτριο έχουν ταμπουρωθεί οι Γώγος,
Μπαντής και οι δημοτικοί τους σύμβουλοι με υψωμένες Ελληνικές σημαίες. Τελικά όπως φαίνεται ενώθηκαν απέναντι στον κομμουνιστικό κίνδυνο. Λείπει μόνο ο Βαλμάς ο οποίος κυκλοφορεί στην πόλη κι ανεβάζει βιντεάκια στο facebook, καταγγέλλοντας τη δημοτική αρχή για αυταρχισμό.
Στην Ανάληψη οι αναρχικοί έχουν σηκώσει μαύρες σημαίες και φωνάζουν
συνθήματα ενάντια στην κομμουνιστική συμμορία του δημάρχου. Στη λαμπηδόνα καμιά τριανταριά ΑΝΤΑΡΣΥΟΙ και ΛΑΕΤΖΗΔΕΣ προχωρούν σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπαράστασης χορεύοντας δημοτικούς χορούς
και μαγειρεύοντας την εθνική μας φασολάδα σε ένδειξη στήριξης. Το ΚΚΕ
κατέλαβε το δημαρχείο καταγγέλλοντας τον δήμαρχο για αριστερισμό.
Σωτηρόπουλος και Σάρολα μαζί με τους δημοτικούς τους συμβούλους,
οχυρώνονται στον Άγιο Λάζαρο, που τον αποκαλούν «Ναό της λογικής»
και καλούν σε διαβούλευση το δήμαρχο με στόχο να προχωρήσει ο δήμος
στο σοσιαλισμό με μικρά σίγουρα βήματα και να αφήσει κατά μέρος τα
επαναστατικά άλματα και τα ολισθηρά του επικοινωνιακά μονοπάτια.

Θεέ μου !!! Τι μας έχει κάνει αυτός ο covid – 19!!! Νομίζω κάτι τέτοιο αναφώνησα ως κραυγή απόγνωσης στον
ύπνο μου, μόλις έφτασα στον Νοέμβριο. Όμως δεν ήταν
έτσι ΤΑ ΝΕΑ ΗΤΑΝ ΥΠΕΡΟΧΑ!

Έχω όμως ξανά μια ανησυχία μέσα μου, το νοιώθω. Η
ανάσα μου είναι κάπως γρήγορη. Ναι μεν άνοιξαν ξανά τα
μαγαζιά, άνοιξαν όλα; Πόσα δεν έχουν πια τη δυνατότητα
να λειτουργήσουν ξανά; Ο κόσμος κυκλοφορεί ελεύθερα.
Μπορεί να ψωνίσει, να πιεί ένα ποτό με παρέα, Μπορούν
όμως όλοι; Όλοι βέβαια δεν μπορούσαν και πριν. Αυτό διεκδικούσαμε. Να μπορούν όλοι. Όμως δυστυχώς μετά απ’
όλα αυτά μπορούν πολύ λιγότεροι. Δυστυχώς. Ίσως βέβαια υπάρχει ακόμη ο φόβος του τι θα μας φέρει ο Δεκέμβρης.
Και επιτέλους ήρθε ο Δεκέμβρης. Έρχονται οι γιορτές Χριστούγεννα με
φίλους, Θα κάνω πάρτυ φέτος σκέφτομαι. Θα καλέσω φίλους να γιορτάσουμε παρέα, Μπαίνω στο facebook να το αναρτήσω στις εκδηλώσεις, όμως
το μάτι μου πέφτει στην ανάρτηση ενός φίλου, Είναι μια μαντινάδα του
Μουντοκαλάκη.
«Όπου επάταγα πατώ
Τη στράτα δεν αλλάζω
Έλα αδερφέ Φορμίωνος
Μια πίτσα να κεράσω»
Καλούσε, λέει, φίλους για κέρασμα σε πιτσαρία του Βύρωνα, λόγω της γιορτής του.
Ανέβηκα στη μηχανή και βουρ για την πιτσαρία. Θάχει χαβαλέ η «φάση
σκέφτηκα». Όμως η Φορμίωνος ήταν κλειστή λόγω κίνησης. Ολόκληρο κονβόϊ σαν κι αυτά που ζούσαμε παλιά τις ημέρες των εορτών στα διόδια. Στρίβω
σε κάτι στενάκια, δεξιά, αριστερά, ξανά και ξανά, όμως δεν γίνεται με τίποτα
να πλησιάσω στην πιτσαρία με τη μοτοσυκλέτα. Την παρατάω και συνεχίζω
με τα πόδια. Δυστυχώς και με τα πόδια είναι δύσκολο να πλησιάσω. Σπρώχνω, πιέζω, δείχνω την ταυτότητα ΤΥΠΟΣ παιδιά ΤΥΠΟΣ φωνάζω, αλλά ούτε
αυτό πιάνει. Δεν μπορώ να φτάσω στον προορισμό μου. Ρωτάω γύρω μου
«Ρε παιδιά τι συμβαίνει;» Που ζεις ρε φίλε μου λέει ένας στριμωγμένος. Ο
Μουντό μοιράζει τηλεοράσεις Θα πάρει κάθε νοικοκυριό από μία τηλεόραση.
Κάνε υπομονή και θα πάρεις κι εσύ»
Για πίτσα ήρθα εγώ απαντώ. Και παίρνω την απάντηση «Η πίτσα ήταν το
δόλωμα».

Εντάξει μετά απ’ αυτό ξύπνησα με ένα χαμόγελο μέχρι τα’
αυτιά!!!
Ευτυχισμένος γιατί ήταν απλά ένα όνειρο. Ή μήπως όχι?
Σας εύχομαι ευτυχισμένο το 2021, Με υγεία και ΠΑΡΕΕΣ.
Κι όσα είπαμε νερό κι αλάτι.
Χρόνια πολλά!
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COVID 19:
Μέτρα ή Ημίμετρα;
Του Κοσμά Τσιάκαλου, Λογιστή –
Φοροτεχικού, Δημοτικού Συμβούλου
με την Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα

Η

σφοδρότητα με την οποία χτυπά την χώρα
το δεύτερο κύμα του κορωνοιού έχει δραματικές συνέπειες σε υγειονομικό επίπεδο
και επηρεάζει σημαντικά την οικονομία, τους
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.
Η κοινωνία παρακολουθεί βουβή και αμήχανη τις
καθημερινές ανακοινώσεις θανάτων και διασωληνωμένων και βιώνει ταυτόχρονα τις επιπτώσεις μιας
νέας και βαθιάς οικονομικής κρίσης . Με το lockdown
να διατηρείται, το έλλειμμα να εκτοξεύεται σε διψήφιο αριθμό και την ανεργία να καλπάζει, οι ελπίδες
για οικονομική ανάκαμψη, όταν εξομαλυνθούν οι
υγειονομικές συνθήκες, απομακρύνονται…
Η κυβέρνηση σε οικονομικό επίπεδο στην αρχή
της πανδημίας, για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων εφάρμοσε ένα περιορισμένο
πλαίσιο μέτρων για την στήριξη και προστασία επιχειρήσεων και εργαζομένων. Παροχή εισοδηματικών ενισχύσεων κυρίως μέσω δανεισμού,
παροχή εγγυήσεων για νέο δανεισμό, παράταση
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς
το δημόσιο, τράπεζες και τρίτους, προσωρινή αναστολή συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση μισθού
και εργοδοτικών εισφορών, μείωση ποσοστού 40%
του καταβαλλόμενου ενοικίου για τις πληττόμενες
επιχειρήσεις και τους εργαζομένους που βρίσκονται
σε προσωρινή αναστολή.
Τα μέτρα αυτά έδωσαν την περασμένη
άνοιξη μια μικρή ανάσα σε επιχειρήσεις και
εργαζομένους, αποδείχτηκαν όμως ανεπαρκή
αναλογικά με την ζημιά που προκλήθηκε από
το οικονομικό lockdown, ιδιαίτερα στους κλάδους
του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου καθώς
επίσης στις μικρές επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Και αν η κυβέρνηση προβάλλει το επιχείρημα πως
τον Μάρτιο ευλόγως ήταν ανέτοιμη, δεν ισχύει το
ίδιο με το δεύτερο lockdown που ξαναβρίσκεται απροετοίμαστη με παντελή έλλειψη σχεδιασμού, όπως καταγγέλλουν οι συνδικαλιστικοί
φορείς της αγοράς και των εργαζομένων.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει πως σε περιόδους ανάλογων οικονομικών κρίσεων το κύριο στοιχείο διατήρησης των επιχειρήσεων και των θέσεων
εργασίας είναι η παροχή ρευστότητας μέσω
επιδοτήσεων και λιγότερο μέσω δανεισμού
ώστε να αποφευχθεί πιθανή υπερχρέωση, η
οποία θα έχει αρνητικές συνέπειες στην αναπτυξιακή προοπτική που αποτελεί ζητούμενο με το τέλος
της πανδημίας.
Αντιθέτως, οι επιστρεπτέες προκαταβολές κατά
το μέρος που αποτελούν χαμηλότοκα κρατικά δάνεια, οι μικρές χρονικά παρατάσεις των υποχρεώσεων προς το δημόσιο και τις τράπεζες για τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά προμηνύουν ένα
ασφυκτικά οικονομικό περιβάλλον για την χρονιά
που έρχεται. Χωρίς να παράγεται εισόδημα,
λόγω του lockdown, αναρωτιέται κανείς πώς
θα αποπληρωθούν όλες αυτές οι υποχρεώσεις που συγκεντρώνονται. Όλα δείχνουν πως
οδηγούμαστε σε λουκέτα μικρών επιχειρήσεων και
μικροεπαγγελματιών, αύξηση της ανεργίας, μείωση
μισθών και εισοδημάτων.
Χρειάζεται άμεσα αλλαγή της κυβερνητικής
πολιτικής με ουσιαστικά μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για να μην οδηγηθούμε
ξανά στο μαύρο τούνελ μιας νέας οικονομικής κρίσης.
Το τελευταίο κυβερνητικό πακέτο μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τον Δεκέμβριο προβλέπει:

- Επιστρεπτέα προκαταβολή 5 η οποία θα
δοθεί τον Ιανουάριο του 2021, με βάση την πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020. Το 50%
της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως τέλος Ιουνίου του 2021. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
όλες οι επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τα κριτήρια
πτώσης τζίρου.
- Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή
δημόσιας αρχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η
σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τους ενώ
προβλέπεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που
πλήττονται σύμφωνα με την λίστα ΚΑΔ Απριλίου να
θέσουν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας τους εργαζομένους τους. Οι εργαζόμενοι είναι
δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά
για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.
- Αναστολή πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών
οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Δεκέμβριο, για
επιχειρήσεις που διακόπτεται η λειτουργία τους με
κρατική εντολή καθώς και για τους εργαζόμενους
που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή.
- Αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών
δανείων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις έως το
τέλος του έτους.
- Μείωση ενοικίου κατά 40% για τα επαγγελματικά ακίνητα των επιχειρήσεων που πλήττονται
για τον Δεκέμβριο. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια
κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας και για τη φοιτητική κατοικία
των εξαρτώμενων μελών αυτών.
- Παράταση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2021

Να μην ξεχαστώ! Λήγουν 31 Δεκεμβρίου
- H υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος μέσω
taxis ή και χειρόγραφα κατά περίπτωση
για αναδρομικές αποδοχές μισθών, συντάξεων που καταβλήθηκαν το 2019.
- H υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος για τους
λήπτες αγροτικών επιδοτήσεων, που
οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι φίλοι

μας που εισπράττουν μικροεπιδοτήσεις
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ας προσέξουν καλά!
- H υποβολή μισθωτηρίων Covid
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, αρχικές ή τροποποιητικές που υποβάλλονται από τους
ιδιοκτήτες ακινήτων για να δηλώσουν τις
μειώσεις μισθωμάτων κατά 40%. Μην ξεχάσετε να δηλώσετε και iban τραπεζικού
λογαριασμού για να σας επιστραφεί το
ήμισυ της μειώσεως.

- H υποβολή από εκμισθωτές ακινήτων δήλωσης Covid μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020, προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις
δηλώσεων, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης
από την Α.Α.Δ.Ε
- H χειρόγραφη υποβολή δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος από κληρονόμους αποβιωσάντων στο έτος.

Ιστορία
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Βρετανικά τανκς στο Βύρωνα

Τ

Του Απόστολου Κ. Κοκόλια

ο Δεκέμβρη του 1944 ο
ΕΛΑΣ Βύρωνα-Καισαριανής
σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος της επίθεσης των Βρετανών
και των ντόπιων συνεργατών
τους. Αρχικά οι δύο αδούλωτοι
προσφυγοσυνοικισμοί κράτησαν μακριά τους εισβολείς,
που υπολόγιζαν ότι η άλωση της
Αθήνας ήταν μια ολιγόωρη, αστυνομικού χαρακτήρα, επιχείρηση.

θήκης έδειξε ενδιαφέρον. Έτσι τα
χρόνια περνούσαν και η κατάσταση αυτή άρχισε να γίνεται μόνιμη.
Πέρασαν εννέα περίπου χρόνια
και ξαφνικά, μετά τη λήξη του
εμφυλίου πολέμου, το Γενάρη του 1953, ένα απόγευμα
γύρω στις επτά, οι κάτοικοι
της περιοχής τρομοκρατήθηκαν. Η σκέψη τους πήγε πίσω
στο φριχτό μπλόκο του Βύρωνα
το 1944. Όμως τώρα ήταν κάτι
άλλο, ανεξήγητο. Μια πολυάνθρωπη δύναμη αστυνομικών
κατέφθασε από την οδό Κολοκοτρώνη και περικύκλωσε
τα οικοδομικά τετράγωνα μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη, Προύσης, Κυδωνιών και
Αγίας Σοφίας. Δηλ. απέκλεισε
μια μεγάλη έκταση γύρω από την
επικίνδυνη αποθήκη. Αμέσως κατόπιν διακόπηκε και η ηλεκτροδότηση της περιοχής. Οι ένοικοι διατάχθηκαν να μην ξαναβγούν από
τα σπίτια τους.

Έτσι, στις 18 Δεκέμβρη αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν και
άρματα μάχης που σπάνια προηγούμενα τα χρησιμοποιούσαν
και πέρα από το κέντρο της πρωτεύουσας. Οι κεντρικοί δρόμοι
του Βύρωνα Χρ. Σμύρνης, Κύπρου και Κολοκοτρώνη γέμισαν τανκς που σκαρφάλωναν
καταστρέφοντας τα πάντα με
στόχο την καρδιά της αντίστασης, τη Νέα Ελβετία.
Αρχικά ο ΕΛΑΣ, αιφνιδιασμένος
από τη σφοδρότητα της επίθεσης, συμπτύχθηκε σε μια γραμμή
άμυνας στο ύψος της Φιλολάου.
Στη συνέχεια, με ηρωική αντεπίθεση, κατόρθωσε να αναχαιτίσει
τα Βρετανικά τανκς και να τα αναγκάσει σε υποχώρηση.
Ένα απ’ αυτά, όμως, ακινητοποιήθηκε και
κυριεύθηκε από τους Ελασίτες. Επρόκειτο για
ένα ελαφρό άρμα τύπου Μάρμον με δύο μεγάλες
ρόδες μπροστά και με ερπύστριες πίσω. Μπροστά
υπήρχε κανονάκι. Έμοιαζε με τις «Αύρες» που
χρησιμοποίησε αργότερα η ελληνική αστυνομία.
Μετά την επιτυχία αυτή, όμως, προέκυψε ένα
πρόβλημα: Τί θα γινόταν με το άρμα αυτό,
αφού ο ΕΛΑΣ δεν διέθετε εμπειρία και πυρομαχικά για ένα τέτοιο βαρύ όπλο; Η λύση ήταν
να το κρύψουν προσωρινά μέχρι να βρουν τρόπο
αξιοποίησης. Το ρυμούλκησαν μέχρι το Βύρωνα και το έκλεισαν σε μια αποθήκη στην οδό
Νεαπόλεως που είχε επιτάξει το ΕΑΜ.
Το γεγονός δεν έγινε αμέσως αντιληπτό, αφού
οι περίοικοι έντρομοι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια
τους. Ήταν επικίνδυνο να παραμείνουν στις φριχτές συνθήκες του καθημερινού πολέμου. Αλλά
και από τον ΕΛΑΣ δεν δόθηκε συνέχεια αφού η
Βρετανική αντεπίθεση επαναλήφθηκε τόσο σφοδρή ώστε ήταν πολυτέλεια η ενασχόληση με την
επισκευή και χρήση του «φυλακισμένου άρματος».
Το θέμα ξαναήρθε στην επιφάνεια μετά την τε-

λική μάχη, που δόθηκε στην Καισαριανή την 29
Δεκέμβρη, όπου ο ΕΛΑΣ, ύστερα από ηρωική και
με τεράστιο αριθμό απωλειών αντίσταση, υποχρεώθηκε στις 5 Γενάρη 1945 να συνθηκολογήσει.
Τότε επέστρεψαν και οι κάτοικοι της περιοχής, που
εκτός από τη γενική καταστροφή και τα ερείπια
τίποτα άλλο δεν αντίκρισαν που να φανέρωνε τι
είχε προηγηθεί στην αποθήκη.
Όταν αργότερα άρχισε να ψιθυρίζεται ότι κάτι
σημαντικό υπήρχε στην αποθήκη, ειδοποιήθηκε ο
στρατός. Διέρρηξε την είσοδο και βρέθηκε μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη. Εκτός από το τεθωρακισμένο υπήρχε στην αποθήκη ολόκληρο
οπλοστάσιο με μεγάλες ποσότητες πολεμικού υλικού, ιδιαίτερα Ιταλικού, καύσιμα, αλλά
και τεράστια κιβώτια με άγνωστο περιεχόμενο,
ίσως με εκρηκτικά υλικά.
Την εποχή, όμως, εκείνη οι τεχνικές δυνατότητες να επιχειρηθεί η ανάσυρση του άρματος και η
μεταφορά από μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του
όλου εκρηκτικού υλικού με ασφάλεια, ήταν περιορισμένες. Επίσης κρίθηκε ότι το πράγμα δεν ήταν
κατεπείγον αφού ούτε και ο ιδιοκτήτης της απο-

Αμέσως κατέφθασε και δύναμη του Μηχανικού με μια
νταλίκα, ένα γερανό και άλλα
μηχανήματα. Προβολείς στήθηκαν μπροστά στην αποθήκη ρίχνοντας πάνω της
άπλετο φως. Η είσοδος ξαναπαραβιάστηκε και άρχισε αμέσως η διαδικασία της εκκένωσης της αποθήκης από τα τεράστια ξύλινα κιβώτια με το πολεμικό υλικό που φορτώθηκαν στους χώρους της
νταλίκας. Κατόπιν άρχισε η διαδικασία της ανύψωσης του άρματος και της φόρτωσής του στην
νταλίκα. Όλα κράτησαν περίπου τρεισήμισι ώρες.
Κατά τις 10.30 το βράδυ το καραβάνι κατηφόρισε προς το Παγκράτι. Στο μεσοδιάστημα, στους
κατοίκους που επέστρεφαν αργοπορημένοι, δεν
επιτράπηκε να φτάσουν στα σπίτια τους. Ακινητοποιήθηκαν και παρακολουθούσαν την επιχείρηση πίσω από τη γραμμή αυτού του ασυνήθιστου
μπλόκου.
Πηγές αυτού του δημοσιεύματος, ως προς το
γεγονός της κυρίευσης του άρματος και της μεταφοράς του στο Βύρωνα, είναι η μαρτυρία του
αείμνηστου αξιωματικού του ΕΛΑΣ Μάνου
Ιωαννίδη και ως προς την επιχείρηση απόσυρσης αυτού από το χώρο αποθήκευσής του, είναι
η μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα Χρ. Χρ.
κατοίκου Βύρωνα γωνία Νεαπόλεως - Αγίας
Σοφίας.

Ένα μικρό διήγημα της Δανάης Γκόλφου

Η

ταν ψηλή και γεροδεμένη γυναίκα, με μακριά κυματιστά μαλλιά, πάντα λυτά κι ένα
μαντήλι περασμένο πάνω τους και φορούσε
πάντα ένα σκούρο μακρύ φουστάνι.
Κάποτε έμενε στο χωριό, έφυγε όμως πριν
χρόνια, κανείς δεν ήξερε που ζολυσε. Εμφανιζόταν
μόνο κάποιες φορές προς το σούρουπο να περπατάει στην άκρη του χωριού. Δε μίλαγε σε κανέναν
η Ζαφείρα, έτσι την έλεγαν. Οι χωριανοί λέγαν πως
οι μάγισσες της πήραν τη λαλιά, κάποιοι πως ήταν
η ίδια μάγισσα κι άλλοι τη λέγαν αλλοπαρμένη.
Αν τύχαινε και τη συναντούσες στο δρόμο που
ανέβαινε προς το ξωκλήσι του Αη Λια, γύρναγε το
κεφάλι μη σε κοιτάξει. Είχε πάντα μαζί ένα σκυλί,
σα γέρικο φαινόταν, απ΄αυτά που έχουν οι βοσκοί
να φυλάν τα κοπάδια, στο λαιμό του είχε δεμένο
ένα μαντήλι, κόκκινο.
Κι άρχιζαν τα σχόλια στο χωριό, για τη Ζαφείρα
τη λωλή, τη μάγισσα που δε θέλει τους ανθρώπους.
Η γιαγιά η Φιλίτσα μας διηγόταν πως η Ζαφείρα ήταν πολύ όμορφη στα νιάτα της, όμορφη
και περήφανη σαν τ΄άλογα, πως είχε αγαπήσει ένα
παληκάρι, το Σίμο. Ήταν βλάχος.
Οι βλάχοι μια φυλή νομάδων το χειμώνα κατέβαιναν απ΄τα ψηλά βουνά της Πίνδου, ξεχειμώνιαζαν και την Άνοιξη τραβούσαν πάλι απάνω.
Ένα χειμώνα οι βλάχοι δεν ήρθαν στο χωριό, η
Ζαφείρα περίμενε, κάθε πρωί ανέβαινε το μονοπάτι του Αη Λια και κοίταγε το βουνό μήπως φανούν.
Πέρασαν χειμώνες κι η Ζαφείρα ακόμα περίμενε.
*************************
Ο Απρίλης είχε μπει για τα καλά και το απόγευμα ήταν γεστό, γλυκό. Πήρα το δρομάκι κι ανέβηκα στην πηγή της Μελιάς, μέρος αγαπημένο, το
νερό έτρεχε σχηματίζοντας ένα ρυάκι που έφτανε
ως κάτω στον κάμπο κι εκεί συναντούσε το ποτάμι. Η Άνοιξη οργίαζε και τ΄αγριολούλουδα γέμιζαν
χρώματα το τοπίο. Μάζεψα μερικά να τα βάλω
στο βάζο,δεν κρατάν πολύ τ΄αγριολούλουδα αν
τα κόψεις, ήταν όμως τόσο όμορφα που δεν τους
αντιστάθηκα. Ακούστηκαν βήματα στο μονοπάτι,
κάποιος ερχόταν. Η Ζαφείρα με το σκυλί φάνηκαν
στη στροφή, κοντοστάθηκε για μια στιγμή μόλις
με είδε αλλά προχώρησε και με προσπέρασε. Την
κοίταγα ν΄απομακρίνεται και μια παρόρμηση μ΄έσπρωξε ξωπίσω της.
- Ζαφείρα, της φώναξα, αυτή συνέχισε το δρόμο της.

- Στάσου της φώναξα πάλι κι έτρεξα να την προφτάσω, γύρισε και με κοίταξε κατάματα, μ’ ένα
νεανικό καθάριο βλέμα κι ένα πρόσωπο που ο χρόνος δεν μπόρεσε να κρύψει την ομορφιά του.
- Καλησπέρα, είπα λαχανιασμένη, Ελένη με λένε,
είμαι η εγγονή της κυρα- Φιλίτσας.
- Και τι θες από μένα, μου αποκρίθηκε και προχώρησε.
Συνέχισα να περπατάω πίσω της ανεβαίνοντας
το μονοπάτι. Κάποια στιγμή σταμάτησε, γύρισε με
κοίταξε κι έκατσε στην άκρη στο πεζούλι.
- Ξέρεις Ελένη, μου είπε, όταν δεν έχεις να πεις
κάτι που θα το νιώσει ο άλλος, παύεις να μιλάς,
παύεις ν΄ασχολείσαι. Οι άνθρωποι, οχι όλοι, μα οι
πιο πολλοί, είναι περίεργα πλάσματα, έχουν τόσα
προβλήματα κι ασχολούνται με τα προβλήματα
των άλλων, οχι πως τους νοιάζονται, μα για να
γεμίσουν την άδεια ζωή τους, να ξεφύγουν απ΄τη
μιζέρια που τους τρώει την ψυχή, αυτή Ελένη είναι
μια τροφή που τους δηλητηριάζει μέρα με τη μέρα

πίτσες- μακαρόνια- σαλάτες- πεϊνιρλί
Μένουµε ασφαλείς, µένουµε σπίτι και
παραγγέλνουµε την αγαπηµένη µας
πίτσα, µε αγνά υλικά & φρέσκια ζύµη!

Δείτε τον κατάλογό μας

κι όσο την τρώνε τόσο γίνονται μικρόψυχοι κι όλο
πιο κακοί κι αυτό το δηλητήριο στο τέλος θα μολύνει όποιον είναι κοντά τους, θ΄απλωθεί σαν την
πανούκλα, λίγοι θα γλιτώσουν και θα ΄ναι αυτοί
που έχουν τα μάτια ανοιχτά και την ψυχή τους
καθαρή, αυτοί που δεν προσκυνάν κανένα θεό και
πορεύονται τον ανήφορο της ζωής σηκώνοντας τα
βαρή ολουνών.
- Γι΄αυτό δε μιλας; Τη ρώτησα.
- Μιλάω, απάντησε, σ΄αυτούς που έχουν φως,
μιλάω με το Σέρκα κι έδειξε το σκυλί που είχε κάτσει στα πόδια της και μας κοίταζε, αυτός με καταλαβαίνει και ξέρεις, δίνει αγάπη χωρίς ανταλάγματα. Μιλώ με τα βουνά, τα δέντρα, μιλώ με τα ζώα ,
τα πουλιά, τώρα μιλώ σε σένα. Σταμάτησε για λίγο
κοίταξε γύρω της και συνέχισε.
- Σχολείο πήγα μόνο πέντε τάξεις, ήμουν καλή,
έμαθα να γράφω, να διαβάζω, έμαθα αριθμητική,
ο δάσκαλος έλεγε στη μάνα μου να με στείλει στο
μεγάλο σχολείο, αλλά δεν υπήρχε τρόπος, ούτε
χρήματα για να πάω, μου είχε δώσει βιβλία να
διαβάζω, ακόμα τα έχω και τα διαβάζω ξανά και
ξανά μη τυχόν και ξεχάσω αυτά που μου ΄μαθε
ο δάσκαλος και το μυαλό μου σκαρώνει εικόνες,
εικόνες όμορφες.
Δε μίλαγα, ήθελα μόνο να την ακούω κι όπως
καθόμουν δίπλα της μου ερχόταν μια μυρωδιά από
μοσχοσάπουνο ανακατεμένο με φρεσκοκομένο
χορτάρι.
- Να μάθεις Ελένη, μου είπε να ξεχωρίζεις τους
ανθρώπους και να κρατάς όσους αξίζουν. Να ΄χεις
τα μάτια σου ανοιχτά για να βλέπεις τα σημάδια και ν΄ακολουθείς τους μεγάλους δασκάλους,
απ΄αυτούς θα μάθεις τις αξίες της ζωής.
Είχε αρχίσει να σουρουπώνει κι ο ουρανός βάφτηκε μ΄ολα τα χρώματα του κόκκινου, του
πορτοκαλί, του μωβ. Η Ζαφείρα σηκώθηκε. Πάμε
τώρα, μου είπε, σε λίγο θα νυχτώσει και πήρε το
μονοπάτι προς το βουνό. Ετρεξα κοντά της και της
έδωσα τα αγριολούλουδα που είχα μαζέψει. Δίστασε λίγο μα άπλωσε το χέρι και τα πήρε, μια σπίθα
φάνηκε στα μάτια της . Έμεινα να την κοιτάζω μέχρι που η φιγούρα της χάθηκε στη στροφή.
*************************
Δεν την ξανάδα τη Ζαφείρα, ούτε κανένας στο
χωριό. Λένε κάποιοι πως ένα σούρουπο είδαν
ψηλά στο βουνό πάνω απ’ το ξωκλήσι του Αη Λια
μια λάμψη ν΄ανεβαίνει στον ουρανό.

Αυθεντικές ιταλικές γεύσεις στο πιάτο σας!
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ο Ινδιάνος στη σκηνή του...
Στο ρόλο του Ινδιάνου,
ο Βασίλης Π.

Τριγύρναγε σκεπτικός, μέσα στην κρύα και σκοτεινή νύχτα, ο μοναχικός Ινδιάνος της γειτονιάς μας. Έφτασαν
οι μέρες, σκέφτηκε, που κάτι γιορτάζουν εδω οι άνθρωποι. Ποτέ του δεν κατάλαβε, αν ήταν για τους Θεούς
τους, για το Νέο Χρόνο, ή για τα νέα δώρα που αγόραζαν.
Κάθε χρόνο, γέμιζαν τις γειτονιές τους με πολύχρωμα φωτάκια και λαμπάκια. Έτρεχαν να αγοράσουν, σαν να ήταν κάτι
το απαραίτητο, πράγματα που θα τελειώσουν. Και δεν θα
υπάρχουν πια τις επόμενες μέρες. Και, άγνωστο γιατί, όλοι
έτρωγαν περισσότερο αυτές τις μέρες.

Φίλες και φίλοι μου χρόνια πολλά! Το 2020 μας αποχαιρετά με μια εκρηκτική πανσέληνο στον Καρκίνο στις 30 Δεκέμβρη, η οποία συνοδεύεται από την παρόρμηση
λόγω του εγκλεισμού μας και της αβεβαιότητας που μας συνόδευε όλο το 2020.
Ευελπιστώ το 2021 να μας δώσει το έναυσμα να δούμε τη ζωή με μια πιο αισιόδοξη
ματιά και να δράσουμε δυναμικά για να καλυτερέψουμε τη ζωή μας…
Καλή χρονιά, υγεία αγάπη και υπομονή.

Ας είναι. Μα τούτη τη χρονιά, μια στενοχώρια έμοιαζε
να σηκώνεται στις κοινωνίες των λευκών. Ότι μοιάζουν
χαμένοι, απελπισμένοι, μιλάνε διαρκώς για αρρώστιες και τον
θάνατο. Έχουν και μια περίεργη συνήθεια, να κυκλοφοράνε,
μέρα νύχτα, με το πρόσωπο κρυμμένο, με τις μάσκες. Άδειες
οι αγορές και τα μαγαζιά τους, σαν να τελείωσαν όλα. Ή, σαν
να μην έχουν πια ανάγκη να αγοράσουν κάτι. Ο ένας με τον
άλλο, κρατάνε απόσταση. Και οι άνθρωποι δεν περπατούν
αγκαλιασμένοι, ούτε χαιρετιούνται στο δρόμο.

Για προσωπική ανάλυση: 6980135602

Λίγα τα γιορτινά φώτα φέτος, σκέφτηκε o μοναχικός
Ινδιάνος. Μα ο χρόνος θα κυλήσει και η ζωή θα συνεχίσει
τον δρόμο της. Θα γιορτάσουμε με σεβασμό για τη Μητέρα
Φύση, το Μεγάλο Πνεύμα, τον Ήλιο, τη βροχή, τους τιμημένους Προγόνους μας. Θα τους ευχαριστήσουμε, για όσα μας
έχουν δοθεί και για την εύνοια και ευλογία των Θεών. Ταπεινά θα ζητήσουμε την βοήθεια Τους για το μέλλον, για
μια καλύτερη ζωή, για την Οικογένειά μας, την Κοινότητα και εμάς τους ίδιους.

Του Μιχάλη Κλαδίτη, ερευνητή
ψυχολογικής αστρολογίας

ΚΡΙΟΣ: Ο θυμός, η ένταση κι η αγωνία
του 2020 στον τομέα των σχέσεων σιγά
σιγά φεύγει και τη θέση τους παίρνει ο ενθουσιασμός και η επέκταση μέσα σ’ ένα
νέο κύκλο γνωριμιών.
ΤΑΥΡΟΣ: Το 2021 είναι μια χρονιά σταθμός για καριέρα και κοινωνική προβολή.
Όμως πολλές φορές θα έρθετε στο δίλημμα να κάνετε μπροστά ή να φρενάρετε.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Το 2021 επαγγελματικές ευκαιρίες, πρόοδος και θετικές εξελίξεις αναμένονται σε επίπεδο καριέρας. Οι σχέσεις
περνάνε από αλλαγές.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Είναι μια χρονιά σταθεροποίησης και προσαρμογής σε σχέσεις, συνεργασίες και γνωριμίες που έγιναν το 2020.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το 2021 θα διευρύνετε τον
κοινωνικό σας κύκλο, ο οποίος θα σας βοηθήσει στις φιλοδοξίες σας.

ΛΕΩΝ: Η πολυαστρία στον Υδροχόο το
2021, σας φέρνει ανανέωση και αισιοδοξία, με νέους ανθρώπους να έρχονται στη
ζωή σας.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το 2021 σας φέρνει καλύτερες οικονομικές συνθήκες και ασφάλεια,
καθώς τα επαγγελματικά σας επιτέλους
φτιάχνουν.
ΖΥΓΟΣ: Υστέρα από ένα απαιτητικό 2020,
έρχεται το 2021 με ευκαιρίες στα δημιουργικά σας ταλέντα. Η αισθηματική σας ζωή
απογειώνεται.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το 2021 απαιτεί υπευθυνότητα κι οργάνωση. Άλλοι θα αποκτήσετε
απόγονο κι άλλοι θ’ αλλάξετε σπίτι.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Το 2021, για εσάς που βγήκατε από μια σχέση ετών, συνεπάγεται
επιτέλους την απελευθέρωση και τη νέα
αρχή.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το 2021 ο Δίας στο ζώδιό
σας, φέρνει δράση, επέκταση, ωριμότητα.
Νέα ξεκινήματα και κοινωνική καταξίωση.
ΙΧΘΥΣ: Το 2021 σας βρίσκει αντιμέτωπους με τη νέα ζωή που ήδη επιλέξατε από
το 2020. Υπερασπιστείτε τις επιλογές σας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

“Το Ιδιαίτερο”
Μπάμπης Κοτούλας

Δίσκοι μνημοσύνων
Τσαντάκια
Με υπευθυνότητα & εμπειρία αναλαμβάνουμε:

2 1 1 416
694 069
698 014
693 653

7885
9706
1093
3076

Κατασκευές Μνημείων

Τιμή
γνωριμίας

Κοπή & Επεξεργασία Μαρμάρων (κατόπιν παραγγελίας)

14 €

+1€

Μνημόσυνα / Υπηρεσίες κυλικείου

Κουβέρ

Τσουρέκια - Κέικ
Προγράμματα
αναγγελίας
Ανθοστολισμοί
Σέρβις

Άναμμα Κανδηλίων & περιποίηση μνημείων
Στολισμούς

Έξοδα αποστολής
& εγκατάστασης

ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ & ΚΥΡΙΑΚΕΣ
09:00 - 21:00

Σακουλάκια

Πληροφορίες στα γραφεία μας εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου ή στο τηλέφωνο
2107641774

* Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/10
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 17
(εντός Κοιμητηρίου Βύρωνα) 16233 ΒΥΡΩΝΑΣ
Τ.:2107641774 F.:2107656666 Email: deadb@otenet.gr

Ηρώς Κωνσταντοπούλου 79 & Νεοχωρίου 1, Βύρωνας
τηλ. 210 766 6986

www.to-idiatero.gr

Το ιδιαίτερο

Ομορφιά

Ψυχολογία

20

21

Μεσοθεραπεία

Δημιουργώντας
έναv κόσμο
συνάντησης

της Δήμητρας Γκεβέζου, Συμβούλου Aισθητικής της Medica 120
τηλ. επικοινωνίας: 6997091883

Tης Ηλιάννας Πεσσάρη
Ψυχολόγος, ειδικευμένη στην βιωματική ψυχοθεραπεία
μέσω ψυχοδράματος, καθοδηγήτρια yoga
www.prosopikianaptixi.gr
Πολέμωνος 8, Παγκράτι, 215 5051995 | 6938 165911
iliannapessaris@gmail.com

Ζ

ούμε σε μία εποχή γεμάτη επιθετικότητα, παραπληροφόρηση, διχασμό.

Πολλά μηνύματα επαναλαμβανόμενα,
κυρίως μονοδιάστατα, που υποστηρίζουν την
ίδια άποψη, φτάνουν στ’ αυτιά μας από την Μέσα
μαζικής ενημέρωσης καθημερινά, ξανά και ξανά.
Ο φόβος επικρατεί. Ο διχασμός και η επίκριση είναι ο εύκολος δρόμος.
Καθώς συντονιζόμαστε με τον φόβο, χάνουμε σιγά σιγά την καθαρότητα της παρατήρησης. Καθώς η πληροφορία που έχουμε είναι
συνεχόμενα η ίδια και από τις ίδιες πηγές, το να
διαμορφώσουμε ολοκληρωμένη άποψη φαντάζει
όλο και πιο μακρινό. Παρόλα αυτά το κάνουμε.
Ο καθένας από μας έχει μία άποψη, πάνω σε όλα
όσα γίνονται αυτήν την εποχή και συνήθως είναι
απόλυτη, χωρίς να αφήνει περιθώρια για συζήτηση, διάλογο, αλληλεπίδραση.
Οι περισσότεροι γινόμαστε επιρρεπείς στα
γρήγορα συμπεράσματα, στα ξεσπάσματα

θυμού, στην ταμπελοποίηση των άλλων. Λέξεις όπως αντιρρησίες, αρνητές, συνομωσιολόγοι,
φοβισμένοι, πρόβατα, κ.ο.κ. ακούγονται συνεχώς
επιβαρύνοντας κι άλλο το κλίμα. Όλα τα παραπάνω είναι χαρακτηρισμοί απόψεων και ανθρώπων,
κλειστές αξιολογήσεις που δεν αφήνουν περιθώρια
να εξερεύνησης και διαλλακτικότητας.
Περνάμε αυτές τις μέρες γεμάτοι θυμό και ανησυχία, κάνοντας εχθρούς όλους όσους λένε κάτι
διαφορετικό από το δικό μας.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, έχω έννοια να μην περιθωριοποιώ, να μην διχάζω, να μην επικρίνω.
Θέλω να αφουγκραστώ αυτό που γίνεται, να
το ακούσω, να το καταλάβω. Προσπαθώ να το
κοιτάξω από απόσταση, να το αισθανθώ.
Θέλω να πιστεύω, όσο ουτοπικό και αν ακούγεται, ότι υπάρχει χώρος για όλους. Αυτή είναι η
προσπάθεια που κάνω στη ζωή μου, στη δουλειά
μου και κινούμενη στον κόσμο. Είναι σημαντικό
να δοκιμάζουμε να χωράμε μαζί με σεβασμό και
συνεργατικότητα.

Όποια κι αν είναι η θέση μου κι όσο κι αν διαφέρει από τη δική σου, δεν με κάνει ανώτερο σου,
καλύτερο ή πιο σημαντικό. Όλοι είμαστε ισότιμοι και ο καθένας από μας κάνει τον προσωπικό
του αγώνα για να σταθεί στη ζωή. Για αυτόν τον
αγώνα δεν γνωρίζουμε τίποτα. Όλοι γνωρίζουμε
μόνο τον δικό μας αγώνα και την δική μας οπτική
στον κόσμο.
Πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν
δοκιμάζαμε έστω για λίγο να δούμε τον κόσμο από τη μάτια κάποιου άλλου; Αν αντί να
στεκόμασταν απέναντι από τον άλλον άνθρωπο
με την διαφορετική άποψη και θέση, επιλέγαμε να
σταθούμε δίπλα; Αν αντί για το ποιός από μας θα
κυριαρχήσει, σκεφτόμασταν πως θα συνυπάρξουμε; Αν αντί για το ποιός έχει δίκιο, νοιαζόμασταν
για το πως θα συναντηθούμε;
Για μένα ζωή είναι η τέχνη της συνάντησης
και θέλω να σε συναντήσω και να σε καταλάβω. Θέλω να είμαι δίπλα σου και να χωράω κι εγώ
κοντά σου. Εσύ;

Έ

να μεγάλο επίτευγμα της κοσμετολογίας είναι η Μεσοθεραπεία που, όπως και αρκετές
άλλες θεραπείες, ανακαλύφθηκε «τυχαία».
Ο Γάλλος Ιατρός Michel Pistor ήταν αυτός που
πρώτος ανακάλυψε και εφάρμοσε τη μεσοθεραπεία πριν από 50 χρόνια περίπου. Ο σκοπός
του τότε δεν ήταν να εφαρμόσει θεραπείες για αισθητικούς λόγους, αλλά για να αντιμετωπίσει άλλες παθήσεις και μάλιστα η πρώτη εφαρμογή της
μεσοθεραπείας ήταν εναντίον της οσφυαλγίας!

δίνοντάς του μια πιο νεανική όψη. Το διάλυμα
περιέχει συνήθως βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα και υαλουρονικό, υλικά τα οποία υπάρχουν ήδη στο δέρμα μας. Προσθέτοντας, όμως,
την επιπλέον αυτήν ποσότητα, το δέρμα δείχνει
πιο φρέσκο και λαμπερό από την επόμενη κιόλας
ημέρα. Συνήθως το αποτέλεσμα διαρκεί για
πολλές εβδομάδες και άνετα μπορεί κανείς να
επαναλαμβάνει τη θεραπεία ώστε να συντηρεί το
ωραίο αποτέλεσμα.

Η μεσοθεραπεία, είτε ενέσιμη είτε μη ενέσιμη, είναι μια μη επεμβατική θεραπεία η
οποία περιλαμβάνει πολλά τσιμπήματα, μέσω των
οποίων εγχέεται κάτω από το δέρμα ένα διάλυμα με συγκεκριμένες δραστικές ουσίες. Οι ουσίες
αυτές επιλέγονται από τον ειδικό προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εκάστοτε πρόβλημα. Η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί είτε στο
πρόσωπο είτε στο σώμα.

Πέραν από τις ευεργετικές ουσίες που περιέχει
το κοκτέιλ, το οποίο εκχέεται στο μεσόδερμα (χόριο), δηλαδή ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα,
τα μικρά αυτά τσιμπήματα διεγείρουν και
αυξάνουν την παραγωγή κολλαγόνου.

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Στο πρόσωπο αποτελεί ίσως την ιδανική μέθοδο
για να ενυδατωθεί και να τονωθεί το δέρμα,

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
Η μεσοθεραπεία στο σώμα αντιμετωπίζει με
επιτυχία την κυτταρίτιδα και ταυτόχρονα
μειώνει και τους πόντους στην περιφέρεια.
Το διάλυμα που εκχέεται περιλαμβάνει συνήθως
υαλουρονικό, καφεΐνη και άλλα συστατικά.
Χρειάζεται μία με δύο συνεδρίες την εβδομάδα για

τον πρώτο μήνα. Για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα, χρειάζεται συντήρηση και γι’ αυτό οι
συνεδρίες αραιώνουν σταδιακά σε μία κάθε δύο
εβδομάδες, έως ότου φθάσει κανείς να κάνει μία
το μήνα.
Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι αναίμακτη
και δεν έχει χρόνο αποθεραπείας, ενώ μπορεί
να εφαρμοστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Μάλιστα, μπορούμε να επιστρέψουμε από την ίδια
ή την επόμενη κιόλας μέρα στην καθημερινότητα
μας χωρίς κανένα πρόβλημα.
Το μόνο που θα πρέπει να έχουμε υπόψιν μας
είναι η χρήση αντιηλιακής κρέμας για κάποιες ημέρες μετά την εφαρμογή.
Η επιλογή της μεσοθεραπείας μας δίνει το
πλεονέκτημα να καθυστερήσουμε αισθητά
τον χρόνο και σε πολλές περιπτώσεις να αποφευχθεί κάποια δραστικότερη θεραπεία
(όπως το Botox) καθώς η επιδερμίδα μας παραμένει πολύ ενυδατωμένη και λαμπερή, οι ρυτίδες
αργούν πολύ να κάνουν την εμφάνισή τους, χωρίς
όμως να αδρανοποιείται η έκφρασή μας.

VANESSA
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Αγορά

Αγορά
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Paste

Γλυκά, Πίτσες, Ποικιλίες

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

