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Εύβοια: Δάσκαλος 
βρέθηκε μαχαιρωμένος 
στο σπίτι του
Δάσκαλος δημοτικού σχολείου 
στον Αλμυροπόταμο Ευβοίας βρέ-
θηκε μαχαιρωμένος εντός της οι-
κίας του, κατά τις πρωινές ώρες 
της Δευτέρας  (25/1). Στο ίδιο 
σημείο ήταν τοποθετημένη μια θη-
λιά, σύμφωνα με πληροφορίες του 
eviathema.
Πρόκειται για εν ενεργεία δάσκα-
λο στο Δημοτικό Σχολείο του Αλ-
μυροποτάμου Ευβοίας. Από τις 
πρωινές ώρες οι συνάδελφοι του 
τον αναζητούσαν, με αποτέλεσμα 
να καλέσουν την αστυνομία.
Λίγο αργότερα έσπευσαν στο σπί-
τι του, όπου δεν ανταποκρινόταν. 
Έτσι, έσπασαν την πόρτα του σπι-
τιού του προκειμένου να μπουν 
μέσα. Εκεί, τον εντόπισαν πεσμέ-
νο στο πάτωμα.
Άμεσα στο σημείο κατέφθασε 
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο 
μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο.

Δήμος Αθηναίων: Καθαρίστηκαν επιφάνειες 
19.000 τ.μ. από αντιαισθητικά γκράφιτι
Μ

ε τον καθαρισμό εκτεταμέ-
νων ακαλαίσθητων γκρά-
φιτι στην οδό Ακαδημίας ο 
δήμος Αθηναίων ολοκλή-

ρωσε τον πρώτο κύκλο 40 τέτοιων 
παρεμβάσεων που έγιναν για πρώτη 
φορά στην Αθήνα με στόχο την απο-
κατάσταση της μορφής της πόλης, η 
οποία στο πέρασμα των χρόνων έχει 
παραδοθεί στη μουτζούρα και στο 
άναρχο γκράφιτι τόσο σε κεντρικούς 
δρόμους όσο και σε πολλές γωνιές 
της.
Στο πέρασμα των χρόνων, η καλλι-
τεχνική έκφραση και η δημιουργία 
στους δημόσιους χώρους, «μπλέχτη-
κε» με κάθε μορφής σημάδι στους 
τοίχους και τις μεγάλες επιφάνειες.
Η Αθήνα μετατράπηκε σε ένα πε-
δίο άναρχου γκράφιτι, χωρίς έλεγ-
χο και χωρίς επιπτώσεις. Συνθήκες 
που αξιοποιούνταν ακόμη και από 
«επισκέπτες» άλλων χωρών, όπου 
εφαρμόζονταν αυστηροί περιορισμοί 
για εκείνους που ήθελαν να κάνουν 
γκράφιτι. Αποτέλεσμα; Χιλιόμετρα 
επιφανειών, καλυμμένα από αντιαι-
σθητικά σχέδια που δεν έκαναν τίπο-
τα περισσότερο από το να κρύβουν 
την πόλη.
Γραφικές γωνιές της Αθήνας, μνη-
μεία, αγάλματα, προσόψεις καταστη-
μάτων, πάρκα, πνίγηκαν από την 
μπογιά και τα συνθήματα και το χρώ-
μα εμβληματικών σημείων της πό-
λης, αντικαταστάθηκε από τη μιζέρια 
και το μαύρο. Στην κατάσταση αυτή 
ο δήμος έδωσε απάντηση με καθαρι-
σμό και την εφαρμογή ενός σχεδίου 

που οργανώνει τις παρεμβάσεις στις 
επιφάνειες των δημόσιων χώρων.
Έως σήμερα έχουν γίνει 40 επιχειρή-
σεις αντιγκράφιτι. Περίπου 19.000 
τ.μ. έχουν καθαριστεί. Πέτρινες, 
μαρμάρινες και γυάλινες επιφάνειες, 
μεταλλικοί φράχτες, ρολά καταστη-
μάτων και κολώνες, έχουν αποδοθεί 
στην πόλη καθαρές, έπειτα από την 
προσπάθεια της ομάδας καθαριότη-
τας αλλά και την σημαντική συμβο-
λή του προγράμματος «Υιοθέτησε την 
πόλη σου», στο οποίο συμμετείχαν 
φορείς και επιχειρήσεις.
Είναι παρεμβάσεις που έγιναν σε 
σημεία που έχουν συνδεθεί με την 
Ιστορία και τον πολιτισμό της Αθή-
νας, αλλά και με την καθημερινό-
τητά της. Καθαρίστηκαν επιφάνειες 
στα Αναφιώτικα, σε ένα πολύ μεγά-
λο μέρος της Πατησίων, στην Ερμού, 

στο Θησείο, την Σταδίου αλλά και σε 
δεκάδες σημεία στις γειτονιές. Η πιο 
πρόσφατη, που ολοκληρώθηκε πριν 
από λίγες ημέρες, πραγματοποιήθη-
κε στην Ακαδημίας. Μία επιχείρηση 
που επανέφερε τις επιφάνειές της, 
καθαρές και φωτεινές. Στην Ακαδη-
μίας, όπως και σε όλες τις περιοχές 
όπου γίνονται οι επιχειρήσεις, εφαρ-
μόζεται ειδική αντί-γκράφιτι επικάλυ-
ψη, ώστε να είναι στο μέλλον εύκολη 
η αφαίρεση της μπογιάς.
Παράλληλα, ξεκίνησε και μία οργα-
νωμένη προσπάθεια, να διατεθούν 
χώροι, ώστε ομάδες καλλιτεχνών 
να μπορούν να δημιουργήσουν 
έργα που μετέτρεψαν «αδιάφορα» 
σημεία, σε πίνακες ζωγραφικής. 
Καφάο, τοίχοι, μεγάλες επιφάνειες, 
φιλοξενούν πλέον έργα ανθρώπων 
που θέλουν να συνδυάσουν τη δη-

μιουργία με το φως της πόλης.
Στο ίδιο πλαίσιο στρατηγικής, κινεί-
ται και ο νέος κανονισμός καθαριό-
τητας που σύντομα τίθεται σε διαβού-
λευση και προβλέπει πρόστιμα για 
εκείνους που συνεχίζουν να καταπα-
τούν το δικαίωμα των Αθηναίων και 
των επισκεπτών της πόλης, να την 
απολαμβάνουν καθαρή.
Είναι πρόστιμα κατά του γκράφιτι σε 
αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, 
αγάλματα, δημόσια και δημοτικά 
κτίρια, στον αστικό εξοπλισμό αλλά 
και κατά της αφισορύπανσης και των 
διαφημιστικών αυτοκόλλητων στους 
τοίχους και τις κολώνες της Αθήνας.
Αυτοί είναι οι άξονες του σχεδί-
ου, όπως τους αναλύει ο Δήμαρχος 
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, 
με στόχο «Να αποκαλύψουμε την 
πραγματική Αθήνα κάτω από τη 
μουτζούρα».
«Καθαρισμός, χώροι δημιουργίας, 
επιπτώσεις. Με αυτό το τρίπτυχο έχει 
ξεκινήσει να απλώνεται η στρατηγική 
μας σε όλη την Αθήνα. Από τη μία 
πλευρά, να αποκαλύψουμε την πραγ-
ματική εικόνα της πόλης και από την 
άλλη, να στείλουμε ένα μήνυμα που 
λέει ότι το δικαίωμα των Αθηναίων 
να ζουν σε μία καθαρή γειτονιά είναι 
αναφαίρετο, είναι ο σεβασμός στην 
ποιότητα της ζωής τους. Αυτό που 
τώρα προέχει, είναι να επιμείνουμε 
σε αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις κα-
θαρισμού, για να σβήσουμε όλη αυτή 
τη μιζέρια από την καθημερινότητά 
μας. Και αυτό κάνουμε» συμπληρώ-
νει ο κ. Μπακογιάννης.

Αποκάλυψη : Κατηγορίες Μπεκατώρου και για πρωταθλητή της ιστιοπλοΐας
Κατηγορίες σε βάρος ενός πρωταθλη-
τή της ιστιοπλοΐας ότι άφηνε σεξουα-
λικά υπονοούμενα σε βάρος της και 
διέρρεε ότι είχε δεσμό μαζί της, ενώ 
εκείνη ετοιμαζόταν για τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα 
διατυπώνει – όπως αποκαλύπτει «Το 
Βήμα» – σε κατάθεση που έδωσε στην 
ΕΛΑΣ τον περασμένο Νοέμβριο η χρυ-
σή ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου.
Πρόκειται για μία νέα πλευρά των αναφο-
ρών της, (με εμπλοκή νέου προσώπου) 
της πρωταθλήτριας της ιστιοπλοΐας που 
πρόσφατα μίλησε –σε συνέντευξή της σε 
ΜΜΕ και σε ομιλίες της- για σεξουαλική 
κακοποίησή της από παράγοντα της Ελ-
ληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, στη 
διάρκεια του προ-ολυμπιακού τουρνουά 
για τους αγώνες του Σίδνεϊ που είχαν δι-
εξαχθεί το 1998 στη Μαγιόρκα.
Η κατάθεση της πρωταθλήτριας Σοφί-
ας Μπεκατώρου δόθηκε στο πλαίσιο 
έρευνας που πραγματοποιήθηκε από 
την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης 
Εγκλημάτων Βίας ύστερα από εισαγγε-
λική παραγγελία με αφορμή καταγγε-
λίες ιστιοπλόων σε βίντεο που αναρ-

τήθηκε στο διαδίκτυο τον περασμένο 
Σεπτέμβριο. Στο εν λόγω βίντεο οκτώ 
ιστιοπλόοι – ανάμεσά τους κι ο Ν. Κα-
κλαμανάκης, η Σ. Μπεκατώρου – κα-
τήγγειλαν μεθοδεύσεις σε βάρος τους 
από παράγοντες της ΕΙΟ.
Στη διάρκεια της έρευνας από την ΕΛΑΣ 
κατέθεσαν επτά από τους οκτώ ιστιο-
πλόους που εμφανίζονταν στο εν λόγω 
αναρτημένο οπτικό υλικό.
Η Σοφία Μπεκατώρου αναφέρθηκε στη 
συμπεριφορά γνωστού συναθλητή της το 
1996 (όταν εκείνη ήταν 19 χρονών) και 
τα ερωτικά υπονοούμενα που διατύπωνε 
σε βάρος της κάτι που είχε απασχολήσει 
τότε και την οικογένεια της, όπως έχει 
καταθέσει. Σημειώνεται ότι ο καταγγελ-
λόμενος αθλητής συμμετέχει στις τωρι-
νές δραστηριότητες της ΕΙΟ. Η ανάδειξη 
αυτής της αναφοράς της Σοφίας Μπεκα-
τώρου στην ΕΛΑΣ και για δεύτερο άτομο 
που κι είχε επιθετική συμπεριφορά ενα-
ντίον της πριν από 22-25 χρόνια – δημι-
ουργεί περαιτέρω ερωτήματα και για τη 
σφοδρότητα των εσωτερικών συγκρού-
σεων στον χώρο της ιστιοπλοΐας.
Τέλος, στην κατάθεσή της στην ΕΛΑΣ η 

Σοφία Μπεκατώρου αναφέρθηκε πέρα 
από τα θέματα της κακοποίησής της κι 
ότι «ένας πρώην συναθλητής της κι ένας 
σημαντικός παράγοντας της Ομοσπονδί-
ας τής είχαν πει το 2004 και το 2008 ότι 
ήταν τελειωμένη αθλητικά. Όμως ένας 
εξ αυτών μετά της έδωσε συγχαρητήρια».
Ακόμη αναφέρθηκε στην καταβολή πο-
σού τουλάχιστον 10.000 ευρώ από την 
ίδια για πληρωμή ενός προπονητή στη 
Νέα Ζηλανδία το οποίο δεν καταβλήθη-
κε από την Ομοσπονδία παρ’ ότι υπήρχε 
αρχική συμφωνία».
Στην ίδια κατάθεση που έδωσε στην 
ΕΛΑΣ τον περασμένο Νοέμβριο η πρω-
ταθλήτρια ιστιοπλοΐας είχε χαρακτη-
ρίσει «σεξουαλική αποπλάνηση» την 
καταγγελλόμενη πράξη στη Μαγιόρκα. 
Ακόμη σημείωσε ότι «δεν αντιστάθη-
κε διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος 
μπορούσε να επηρεάσει το όνειρο της 
που μόλις είχε πραγματοποιηθεί κερ-
δίζοντας την πρόκριση για τους Ολυ-
μπιακούς του Σίδνεϊ». Συμπλήρωσε δε 
στην ίδια κατάθεσή της στην ΕΛΑΣ ότι 
«ήλπιζα ο παράγοντας της ιστιοπλοΐας 
να σταματήσει από μόνος του».


