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Κ λείνοντας τη χρονιά 2019, κλείνει μαζί 
και τα πρώτο τετράμηνο της δημοτι-
κής θητείας Τζουλάκη-Λαρίσση στη 

Νέα Σμύρνη. Πολιτικά δεν έχουμε ξαναζήσει 
τόσα δημοτικά συμβούλια που ολοκληρώθη-
καν, δεν ολοκληρώθηκαν, δεν ξεκίνησαν, δι-
ακόπηκαν ή σταμάτησαν αναγκαστικά. Η αι-
τία έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Γιάννης 
Καρυτινός.
Φυσικά ο κάθε «Καρυτινός» θα μπορούσε 
να ανεξαρτητοποιηθεί από τη σύμπραξη με-
τατρέποντας έτσι την πλειοψηφία Τζουλά-
κη-Λαρίσση σε μειοψηφία Τζουλάκη-Λαρίσ-
ση και τα δημοτικά συμβούλια συχνά σε 
πολιτικό «ροντέο» . 
Σε αυτούς τους τέσσερις μήνες ζήσαμε την 
απλή αναλογική –εξ αριστερών– να χτυπάει 
στους νέους νόμους διακυβέρνησης των ΟΤΑ 

–εκ δεξιών– μάθαμε δυστυχώς τί συμβαίνει 
με το κατεδαφισμένο «Αρτάκης», τί συμβαί-
νει με την ταλαίπωρη «Παλαιολόγου», είδαμε 
με πρόχειρες και ερασιτεχνικές πρακτικές να 
πηγαίνουν σύντομα οι δημόσιες υπηρεσίες 
στο «Μινέττα», είδαμε την παράταξη Τζουλά-
κη-Λαρίσση να μη μειώνει οριζόντια τα δημο-
τικά τέλη των πολιτών, ενώ παράλληλα ζήσα-
με το «πολιτικό δράμα Τσιάπη», όπως ο ίδιος 
το «περιέγραψε», στις μεταδόσεις των Δημο-
τικών Συμβουλίων.
Εν τω μεταξύ, όπως έγραψε δημόσια ένας συ-
μπολίτης μας: «Μήπως πρέπει μετά από τόσες 
αρνητικές αναρτήσεις τους περασμένους μήνες 
και όλη αυτή την κατακραυγή που καθημερινά 
διαβάζουμε να σκεφτούν σοβαρά ο δήμαρχος 
και ο πρόεδρος να παραιτηθούν; Η πλειοψηφία 
των δημοτών είναι αντίθετοι με αυτά που κά-

νουν (γιατί να υπάρχει τόσο μεγάλη αποχή στις 
εκλογές;). Μη μείωση δημοτικών τελών, μετα-
φορά δημαρχείου μακριά από όλους αλλά με 
εύκολη πρόσβαση από Π. Φάληρο, απίστευτα 
υψηλός προϋπολογισμός για Χριστούγεννα με 
τη Νέα Σμύρνη μέσα στα σκοτάδια, βρόμα πα-
ντού (ευτυχώς που βρέχει), μη πληρωμή υπο-
χρεώσεων προς την Εστία Νέας Σμύρνης, συ-
ζήτηση για μεταφορά σχολείων, η ζωοφιλία του 
δήμου ανύπαρκτη, παιδικές χαρές με αστοχίες 
στην κατασκευή τους. Έργα που δεν τελειώνουν 
ποτέ και επισκευές που κάνουν μήνες να διορ-
θωθούν. Το πράσινο της Νέας Σμύρνης, είμαστε 
υπερήφανοι για αυτό, είναι προς εξαφάνιση, και 
πολλά άλλα. Αυτό δεν είναι διοίκηση αλλά ΑΠΟ-
ΤΥΧΙΑ.»
Καλή χρονιά με υγεία σε όλους  
και ευτυχισμένο το 2020!

Editorial
Γράφει η Εριέλλα Χρυσού, Πρόεδρος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Ο Νοέμβριος στα Δημοτικά Συμβούλια 
είχε τα πάντα. Διακοπές συνεδριάσε-
ων, αναβολές, τα «κουβαδάκια» του 

Χατζαντουριάν, μαθήματα Οικονομίας από 
άλλο πλανήτη από τον Κουτελάκη, παραδο-
χές μεγάλων καθυστερήσεων από τον Τζου-
λάκη για τα «έργα πνοής» της Περιφέρειας 
– που όμως αυτόν συνοδεύουν πολιτικά – 
«πολιτικό δράμα» Τσιάπη, «ατάκες» Βρεττού 
και άλλα πολλά…
Είχαμε «Αρτάκης», «Παλαιολόγου» και άλλα 
«γεφύρια της Άρτας». 
Σε φλέγοντα και μεγάλα έργα όπως αυτό 
του νέου κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρί-
ου στην Αρτάκης έγινε σύντομη αναφορά 
σε συμβούλιο του μήνα. Έτσι, δύο χρόνια 
μετά τη δημοπράτηση του έργου (Σεπτέμ-
βριος 2017),  έναν χρόνο μετά την κήρυ-
ξη αναδόχου του έργου της ανέγερσης, δύο 
χρόνια μετά την ανάδειξη αναδόχου της 
κατεδάφισης του παλαιού Γυμναστηρί-
ου και έναν χρόνο μετά την έναρξη της κα-
τεδάφισής του... βρισκόμαστε πάλι στο ση-
μείο μηδέν, αλλά χωρίς το παλαιό κλειστό, με 
όλα τα σωματεία να αγωνίζονται και να προ-
πονούνται σε ενοικιασμένες έδρες και με την 

ταλαιπωρία, την όποια απώλεια εσόδων αλλά 
και την αύξηση εξόδων  να  δημιουργούν τε-
ράστια προβλήματα σχεδόν 2 χρόνια τώρα. 
Τα ενοίκια των προπονήσεων βέβαια τα πλη-
ρώνει ο Δήμος Νέας Σμύρνης.
Ανησυχητική για τους πολίτες και τα σωμα-
τεία ήταν η απάντηση Τζουλάκη: «Έχουμε συ-
νάντηση για να δούμε πώς και ΑΝ θα προ-
χωρήσει το συγκεκριμένο έργο» δήλωσε ο 
Δήμαρχος!
Επίσης, δυστυχώς για τους πολίτες, έγινε και 
αναφορά στο έργο της Παλαιολόγου που 
προκαλεί μήνες τώρα κυκλοφοριακή συμ-
φόρηση μεγάλων διαστάσεων στην κεντρική 
αρτηρία του Δήμου.
Σε ερώτηση για τα έργα στην Κων/νου Παλαι-
ολόγου, απάντησε πάλι ο Δήμαρχος, δικαι-
ολογώντας τις καθυστερήσεις  και μάλιστα 
προεξοφλώντας και επόμενες.
Στην τοποθέτησή του στο ένα λεπτό «ξέχα-
σε» να κάνει αναφορά στην ταλαιπωρία των 
πολιτών της πόλης στην οποία είναι Δήμαρ-
χος και έστω να ζητήσει μία συγγνώμη από 
αυτούς. Άλλωστε, το έργο είναι της Περιφέ-
ρειας, όπως και το Αρτάκης. Ούτε εκεί καμμία 
συγγνώμη. Βέβαια, πότε έφταιγε ο Τζουλάκης 

για να ζητήσει συγγνώμη – έστω για τα μάτια 
του κόσμου;   Ίσως βέβαια το «τι να πω» που 
σχολίασε είναι συνώνυμο συγνώμης.
Ο «άτυχος» Δήμαρχος Τζουλάκης πέφτει σε 
κακές εταιρείες και κακούς εργολάβους για 
τα δύο έργα που γίνονται στην πόλη μας από 
την Περιφέρεια...
Άγγελος Βρεττός: «O  βαθμός φτωχοποίη-
σης ποιός ήταν αυτή την επταετία, το με-
τρήσατε;» 
«Την «παράσταση» της συνεδρίασης του προ-
ϋπολογισμού έκλεψε ο Άγγελος Βρεττός, Δη-
μοτικός Σύμβουλος με το ΚΚΕ.  Με τον Κού-
πα να δηλώνει –μέσα σε διαξιφισμούς με τον 
Κουτελάκη– στο Δημοτικό Συμβούλιο πως 
«Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Νέας Σμύρ-
νης αυξανόταν συνεχώς όλα τα προηγούμενα 
χρόνια και συγκεκριμένα: από 4.429 εκατομμύ-
ρια ευρώ την 1/1/2011 ανήλθε σε 11.614 εκα-
τομμύρια την 1/1/2018. Δηλαδή στην οκταετία 
2011-2018  αυξήθηκε κατά 162,21%. Ιδιαίτε-
ρα στην τετραετία 1/1/2014-1/1/2018 αυξήθη-
κε κατά 68,9%.» (Απόσπασμα γραπτής ανα-
κοίνωσης) τονίζοντας μάλιστα ιδιαίτερα  την 
επιτυχία της αύξησης των ταμειακών δια-
θεσίμων και κατά την τετραετία της κρίσης 
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και των μνημονίων 2014-2018... Ο Άγγελος 
Βρεττός (ΚΚΕ) του έδωσε πληρωμένη απά-
ντηση: «O βαθμός φτωχοποίησης ποιός ήταν 
αυτή την επταετία, το μετρήσατε;»
Κουτελάκης: «Κλείνει» ο Δήμος;
Ακούσαμε τον Κουτελάκη, τόσο στον προϋ-
πολογισμό όσο και σε προηγούμενο δημοτι-
κό συμβούλιο του Ισολογισμού –ναι έγινε– να 
μας ενημερώνει πως ο Δήμος, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, «πάει για κλείσιμο»… διότι είχε έλλειμ-
μα τη χρονιά που έκλεισε το οικονομικό έτος. 
Ο πρώην Δήμαρχος «έριξε τα ταρώ», είδε 
το μέλλον και «έκλεισε» τον Δήμο… καθώς 
«το συσσωρευμένο πλεόνασμα του  Δήμου 
μέσα σε μια χρονιά (2018) μειώθηκε από τα 
7.915.849,30 ευρώ στα 6.266.452,66 ευρώ.» 
Ε, και;  Μάλιστα έγραψε ο «αθεόφοβος» σε 
άρθρο στις 18 Νοεμβρίου πως «αυτό είναι 
το αποτέλεσμα της ακατάσχετης οικονομι-
κής διαχείρισης». Σκούριασαν οι οικονομι-
κές γνώσεις του ή νομίζει ότι μιλάει σε παντε-
λώς άσχετο με τα οικονομικά ακροατήριο; 
Κατ’ αρχάς, από πότε είναι πρόβλημα αν μια 
οικονομική χρήση είναι ελλειμματική σε έναν 
Δήμο με 8 εκατομμύρια «καθαρή θέση»; Δη-
λαδή, αν τα έσοδα και τα έξοδα μεταξύ των 
χρήσεων 2017-2018 ήταν ίδια, δεν μπορού-
σε ο Δήμος να ξοδέψει σε έργα ή υπηρεσίες 
μέρους του καθαρού του συνολικού του συσ-
σωρευμένου πλεονάσματος ύψους 1.700.000 
ευρώ;  To χειρότερο είναι πως το 2018 ο Δή-
μος ξόδεψε λιγότερα από το 2017 –έστω πε-
ρίπου 400.000 ευρώ– ενώ εισέπραξε λιγό-
τερα –περίπου 2.000.000 ευρώ– από ότι το 
2018. Αυτά περί «ακατάσχετης» οικονομικής 
διαχείρισης.
Κερασάκι στην τούρτα ήταν η προειδοποί-
ηση πως αν συνεχιστεί αυτό, κινδυνεύουν 
οι μισθοί των υπαλλήλων μεσοπρόθεσμα… 
Εδώ να θυμίσουμε στον Γιώργο Κουτελάκη  
–αν και δεν χρειάζεται– πως ο Δήμος ετησίως 
λαμβάνει ένα πολύ μεγάλο ποσό σε κρατική 
επιχορήγηση ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πό-
ροι) – 8.900.000 ευρώ για το 2018. Ε, και «τυ-
φλός» να είναι ο διαχειριστής, θα πληρωθούν 
οι μισθοδοσίες των υπαλλήλων. Άλλωστε το 
έξοδο εγκρίνεται αυτόματα. 
Πολιτικά, επειδή σε παλαιότερα τεύχη έχου-
με κρίνει αρνητικά την ετήσια εξαψήφια ή και 
επταψήφια αύξηση του ταμειακού πλεονά-
σματος του Δήμου, έχουμε μια δυσκολία να 
κρίνουμε αρνητικά και τη μείωσή του, υπό 
την προϋπόθεση φυσικά η διαφορά να επεν-
δύεται στην κοινωνία αναπτυξιακά, αλλά και 

σε αύξηση και βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.  Καλός στα τεχνοκρατικά ο Κού-
πας και γενικά έγινε σωστός τελευταία στις 
παρουσιάσεις των Οικονομικών Καταστάσε-
ων. Πολιτικά βέβαια θα «φύγει» από την πολι-
τική, όποτε «φύγει», έχοντας υπηρετήσει την 
πόλη υπό τον εκ ΠΑΣΟΚ Τζουλάκη ως υφι-
στάμενός του… Είναι και αυτό ένα συστατικό 
υστεροφημίας μαζί με το καλώς έπραξε στις 
θητείες του ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών…
Είχαμε και «κουβαδάκια» είχαμε και «προει-

δοποιήσεις» Τσιάπη
Με το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου 
να πέφτει πιο γρήγορα και από τη θερμοκρα-
σία των τελευταίων ημερών, ο Βαγγέλης Χα-
τζαντουριάν δήλωσε ότι «δεν του αρέσει η αι-
σθητική των συμβουλίων» ενώ στην ατάκα 
Κουτελάκη «τα κουβαδάκια σου και σε άλλη 
παραλία», απάντησε με παραλήρημα από 
κουβαδάκια. Πρέπει να είπε τη λέξη «κουβα-
δάκια» τόσες φορές σε 1,5 λεπτό που θα μπο-
ρούσε να κάνει σποτ για τα Jumbo. Ίσως ψά-
χνει ο Βαγγέλης τρόπο να μην έρχεται στα 
συμβούλια, ίσως η φράση «τα κουβαδάκια 

σου και σε άλλη παραλία» δεν είναι του δικού 
του καλλιτεχνικού επιπέδου και σαφώς είναι 
μειωτική προς τον «ισόβια βιδωμένο» Πρόε-
δρο του Πολιτιστικού Οργανισμού. 
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Τσιάπης στο 
ίδιο «συγκλονιστικό» συμβούλιο δηλώνει πως 
δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός (λαμβάνει 
αμοιβή βέβαια για τη θέση) και πως πολύ σύ-
ντομα θα το αποδείξει, ενώ ενημερώνει και 
στο αντίστοιχο βίντεο πως θα μπορούσε να 
«σηκωθεί να φύγει τώρα». Σαφές το μήνυ-
μα Τσιάπη, όπως σαφές και το βάρος που φέ-
ρει στα μάτια της κοινωνίας, όντας ο «κύριος» 
υπεύθυνος (λόγω ισοψηφίας) για αποφάσεις 
που μόνο θετικές δεν ήταν, όπως τα δημοτι-
κά τέλη. 
Είχαμε και «μπαχαλάκηδες», όπως αποκά-
λεσε ο Δήμαρχος 21 Δημοτικούς Συμβού-
λους
«Μπαχαλάκηδες» αποκάλεσε η Δημοτική 
Αρχή Τζουλάκη τους εκπροσώπους 20.000 
συμπολιτών μας, δηλαδή σύσσωμη την Αντι-
πολίτευση, επειδή 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι 
διεκδίκησαν με όλους τους νόμιμους τρό-
πους το δικαίωμα στην ενημέρωση, αλλά και 
το δικαίωμα στην ψήφιση του θέματος της 
μεταφοράς των Δημοτικών Υπηρεσιών στο 
κτήριο «Μινέττα». Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε 
έτσι τους 21 συναδέλφους του, οι οποίοι νό-
μιμα αντέδρασαν με αποχή στη νόμιμη από-
φασή του να μη φέρει σε ψηφοφορία, αλλά 
μόνο σε ενημερωτική συζήτηση, το θέμα, 
ακυρώνοντας λόγω μη απαρτίας δημοτικά 
συμβούλια. Περισσότερα για το θέμα «Μινέτ-
τα» σε άλλο άρθρο του «Π».
Τίποτε απολύτως δεν προμηνύει την ομαλή 
διεξαγωγή των επόμενων δημοτικών συμ-
βουλίων, καθώς η νομιμότητα Τζουλάκη χτυ-
πάει πάνω στη νομιμότητα της Αντιπολίτευ-
σης, με αποτέλεσμα και η Δημοτική Αρχή να 
μην έχει πλειοψηφία –Γιάννης Καρυτινός η 
αιτία– και η Αντιπολίτευση να μπορεί, όπο-
τε βρίσκει κοινά πολιτικά πατήματα, να κάνει 
πολιτικά το βίο αβίωτο στη Δημοτική Αρχή. 
Τουλάχιστον δεν είναι πλέον βαρετά τα δη-
μοτικά συμβούλια, ενώ φήμες λένε ότι η επο-
χική γρίπη είναι κίνδυνος-θάνατος πολιτικά, 
διότι, αν αρρωστήσει κανείς υπάρχει μεγά-
λος κίνδυνος η Δημοτική Αρχή να μην μπο-
ρεί να περάσει θέματα «ημερησίας διάταξης» 
ή φυσικά το αντίθετο, δηλαδή η αντιπολίτευ-
ση να είναι μειοψηφία και η δημοτική αρχή να 
έχει στιγμιαία πλειοψηφία. Panadol, λοιπόν, 
depon και καλή χρονιά!  
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Α κόμη μια φορά με τη διπλή ψήφο 
του  Προέδρου Παναγιώτη Τσιά-
πη «κλείνει» προς τη Δημοτική Αρχή 

ένα θέμα που ταλαιπώρησε ιδιαίτερα το 
μήνα Νοέμβριο τόσο τους Δημοτικούς 
Συμβούλους όσο και την κοινωνία, αυτό 
του νέου Δημαρχείου στο «Μινέττα».
Έτσι, και ενώ ο Δήμαρχος αποφάσισε να 
ενοικιάσει  3 ορόφους του κτηρίου «Μι-
νέττα» –επί της λεωφόρου Συγγρού– και 
όχι όλο το κτήριο όπως είχε παλαιότε-
ρα προτείνει (η αναλογία ενοικίου είναι 
ίδια φυσικά στο ενοίκιο ανά όροφο), η 
Αντιπολίτευση, όλη μαζί πάλι, έκανε δι-
αδικαστικά τα αδύνατα δυνατά ώστε το 
θέμα να μην «κλείσει» στην Οικονομική 
Επιτροπή, όπως προβλέπει ο νόμος και 
επιθυμούσε ο Δήμαρχος, αλλά να έρθει 
για συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο.
Ακυρώθηκαν 2-3 συνεδριάσεις καθώς, σω-
στά, η Αντιπολίτευση σκλήρυνε τη στάση της 
τελικά και με καθολική και νόμιμη αποχή, με 
το Δήμαρχο τελικά να φέρνει το θέμα προς 
συζήτηση ΜΟΝΟ στο τελευταίο Συμβούλιο. 
Άλλωστε, σύμφωνα με το νόμο, δεν είχε κα-

μία υποχρέωση να φέρει το θέμα σε ψηφο-
φορία. Έγινε ξεκάθαρο κατ’ επανάληψη πως 
η Δημοτική Αρχή δεν γνωρίζει επακριβώς πό-

σοι όροφοι του παρόντος Δημαρχείου θα με-
ταφερθούν στους αντίστοιχους 3 ορόφους 
«Μινέττα» – καμία  μελέτη μετεγκατάστασης 
δεν έγινε με το θέμα να έχει κλείσει πριν 3-4 
εβδομάδες στην Οικονομική Επιτροπή – με 
αποτέλεσμα κανείς να μην μπορεί να υπο-
λογίσει το όποιο όφελος της μεταφοράς από 

πλευράς ενοικίων που θα σταματήσουν να 
πληρώνονται, έτσι ώστε να μπορεί να μιλή-
σει με ασφάλεια για το τελικό κόστος ενοικί-

ου του «Μινέττα», του οποίου το μίσθω-
μα ανά όροφο φτάνει το έτος τα 100.000 
ευρώ κατά μέσον όρο.
Η Δημοτική Αρχή Τζουλάκη-Λαρίσση, 
γνωρίζοντας προφανώς πως έχει απο-
λέσει την πλειοψηφία, επ’ ουδενί δεν θα 
έφερνε το θέμα προς ψήφιση καθώς θα 
το «έχανε». Όμως, στο τελευταίο δημοτι-
κό συμβούλιο, ο Τζουλάκης δέχτηκε να 
γίνει η ψηφοφορία μετά τις δύο αποχω-
ρήσεις συμβούλων της Αντιπολίτευσης 
που ίσως δεν σκέφθηκαν πως ο Δήμαρ-
χος, απουσία αυτών, θα έχει 19 συμβού-
λους, όσους δηλαδή και η Αντιπολίτευ-
ση, καθώς ο Αλέξανδρος Ζαβός από τη 
Συμπολίτευση απουσίαζε ήδη.

Έτσι λοιπόν, με ισοψηφία 19-19 και ΞΑΝΑ με 
τη διπλή ψήφο του Προέδρου Τσιάπη, το θέμα 
Μινέττα, με την ελλιπέστατη ενημέρωση και 
με πολλές καταγγελίες (Δημοτικό Συμβούλιο 
30 Οκτωβρίου 2019, Κουτελάκης) έκλεισε θε-
τικά για τη Δημοτική Αρχή. Τί την ήθελε ο Δή-
μαρχος την ψηφοφορία; Μπορεί με 19-19 να 

Στο «Μινέττα» στέλνει ο Τζουλάκης 
το Δημαρχείο
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πέρναγε, αλλά τον Πρόεδρο δεν τον σκέφτη-
κε που θα τον ανάγκαζε να «διπλοψηφίσει»; Ο 
Δήμαρχος δεν έπεισε κανέναν από την Αντι-
πολίτευση απλά διότι δεν είχε τίποτε χειρο-
πιαστό αλλά και τίποτε προφορι-
κά δεσμευτικό, ενώ λογικά είχε το 
χρόνο από την ημέρα απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι 
το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου να 
παρουσιαστεί μια πλήρη μελέτη ή 
έστω στοιχεία αυτής...
Έπεισε όμως τον… Τσιάπη και 
μάλιστα 2 φορές (!!!) αλλά φυ-
σικά έπεισε και τους υπόλοιπους 
17 Δημοτικούς Συμβούλους του 
(συμπεριλαμβανομένων και των 
Σαρδιανού, Κουκά, Λαρίσση, Κα-
ραγιάννη, Βολίκα) για το «κα-
λώς έχει» της μετακόμισης αλλά 
και για το οικονομικό της κόστος. 
Επίσης –αν αυτό ανακουφίζει τον 
Πρόεδρο Τσιάπη που ξανά πήρε επάνω του 
ένα τόσο σοβαρό θέμα– ο Δήμαρχος έπεισε 
την Ιωάννα Καρυοφύλλη να επιστρέψει για να 
ψηφίσει καθώς είχε αποχωρήσει, διότι μόνο 

έτσι θα ήταν εφικτό το 19-19.
Με ενδιαφέρον είδαμε τον Αντιδήμαρχο Τε-
χνικών Έργων Αλέξανδρο Ζαβό να «ιντρι-
γκάρει» πολιτικά την «αριστερή» πτέρυγα 

της Αντιπολίτευσης παρατηρώντας πως εί-
ναι ασυνήθιστο συγκεκριμένες αριστερές πα-
ρατάξεις να ασχολούνται περισσότερο με το 
αριθμητικό σκέλος της επιλογής «Μινέττα» 

παρά με την ασφάλεια των υπαλλήλων. Βέ-
βαια, καμία παράταξη ποτέ δεν αμφισβήτησε 
την ανάγκη της άμεσης μεταστέγασης. Στην 
συγκεκριμένη όμως συζήτηση «ξέχασαν» για 

αρκετή ώρα την ανάγκη αλλαγής 
Δημαρχείου εδώ και χρόνια, εστι-
άζοντας περισσότερο στην άρνη-
ση της επιλογής «Μινέττα»…
Αξίζει να ΞΑΝΑ ακούσει η κοι-
νωνία της Νέας Σμύρνης τις δη-
λώσεις του Προέδρου Τσιάπη σε 
προηγούμενη  συνεδρίαση (πριν 
την ψηφοφορία του «Μινέττα») 
για να επιβεβαιωθούν –παρά τις 
αντίθετες δηλώσεις του– τόσο οι 
πολιτικές αντοχές του, όσο και η 
ακούραστη αποδοχή  του να έχει 
στους ώμους του το πολιτικό βά-
ρος της κατάληξης σοβαρότατων 
επιλογών όπως του «Μινέττα» 
αλλά και της μη μείωσης οριζο-

ντίως των δημοτικών τελών στη Νέα Σμύρνη. 
Άλλωστε είπαμε τα «φαρδομάνικα είναι για 
τους παπάδες» και ο Πρόεδρος αντέχει τα δύ-
σκολα…

Ελλάδα-Τουρκία, λυκοσυμμαχία…
Γράφει η Άννα Στεργίου - Μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Τ ο σήριαλ Ελλάδα -Τουρκία είναι μία κο-
λόνια που κρατά χρόνια. Η Ελλάδα εί-
ναι το απωθημένο της Τουρκίας γιατί 

της διέλυσε μία Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Εξαιτίας της Ελλάδας άρχισαν να διεκδικούν 
και οι υπόλοιποι λαοί των Βαλκανίων την ανε-
ξαρτησία τους. Η Ελλάδα κατάφερε όχι να πά-
ρει όλα τα εδάφη που της αναλογούσαν, αλλά 
να κερδίσει ένα μέρος τους. 
Κατά τ’ άλλα έχει η χώρα μας  να θυμάται αλ-
λεπάλληλες διώξεις των Ελλήνων της Πόλης 
του Πόντου, της Σμύρνης, της Κύπρου. Μέ-
χρι σήμερα η Διεθνής Κοινότητα κωφεύει. Το 
μοναδικό σημαντικό βήμα  που έγινε ήταν να 
μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παρά ταύτα το νησί εξακολουθεί να είναι δι-
χοτομημένο. Εξακολουθεί δηλαδή μία χώρα 
να παραμένει με οδοφράγματα, ενώ η Τουρ-
κία παραμένει σημαντικός εταίρος.  Η Τουρ-

κία είναι μία μεγάλη αγορά και σε αυτήν πο-
ντάρουν οι Ευρωπαίοι για τα προϊόντα τους. 
Εμείς συρρικνωνόμαστε πληθυσμιακά ενώ 
εκείνη πληθυσμιακά μεγαλώνει.  Συν τοις άλ-
λοις, είναι και μία φτηνή χώρα, για τους ερ-
γοδότες. Η αστική τάξη της Τουρκίας δεν 
ενδιαφέρεται γενικά για πολέμους και συρ-
ράξεις. Είναι άνθρωποι που θέλουν η Τουρ-
κία να προχωρήσει σελίδα.  Οι γυναίκες της 
Τουρκίας δεν έχουν κανένα όφελος αν γυρίζει 
πίσω όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, που βρέθη-
καν στην απέναντι όχθη ως αντιφρονούντες, 
δεν έχουν ωφεληθούν τίποτα από τον Ερντο-
γάν της μαντήλας, τον δήθεν κουμπάρο, που 
θέλει  να πάμε σε συνεκμετάλλευση των κοι-
τασμάτων υδρογονανθράκων. Κάθε φορά 
που κάνουμε διαπραγμάτευση με την Τουρ-
κία, ψάχνουμε να βρούμε αν μας λείπει, χέρι, 

πόδι, ψάχνουμε το κε-
φάλι μας. Το καλό 
στοιχείο της συμφω-
νίας των Πρεσπών 
ήταν πως η Ελλάδα εί-
ναι ελεγκτής των βο-
ρείων συνόρων της κι 
όχι η Τουρκία. 
Κάθε φορά ψάχνου-
με να βρούμε συμ-
μάχους που θα μας 
στηρίξουν, ενώ είναι 
γνωστό πως σε όλη 
τη διάρκεια της ιστο-
ρίας μας οι «σύμμαχοί 
μας» στο τέλος μας 
κρέμασαν. Λίγο αν 
διαβάσει ιστορία κά-

ποιος, θα δει πως ακόμη και στα τελείως σύγ-
χρονα γεγονότα, στον Μικρασιατικό Πόλεμο, 
στα γεγονότα της Πόλης, στο Κυπριακό, μας 
άφησαν επί ξύλου κρεμάμενους. Η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση δεν δίστασε να βγάλει εκτός τη Ρω-
σία. Αν ήθελε να βγάλει εκτός παιχνιδιού την 
Τουρκία θα ήταν εύκολο να το κάνει. Η Τουρ-
κία θέλει να παίζει τον ρόλο χωροφύλακα 
στην περιοχή. Πάντα εκμεταλλεύεται τη γε-
ωπολιτική της θέση και το προσφυγικό και 
απειλεί ότι θα γεμίσει τον κόσμο πρόσφυγες. 
Μπορεί να το κάνει. Την ίδια στιγμή το ερώτη-
μα είναι, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα; 
Η Ελλάδα δεν έχει να περιμένει τίποτα κι από 
κανέναν. Μπορεί να περιμένει βοήθεια μόνο 
αν οι ξένοι ξέρουν πως τα δικά τους συμφέ-
ροντα θίγονται. Αν δηλαδή καταφέρει να πεί-
σει τους Ευρωπαίους ηγέτες πως εκείνοι θα 
υποστούν το πρόβλημα το προσφυγικό κι 
οι ξένες μεγάλες εταιρίες δεν θα ωφεληθούν 
από τους υδρογονάνθρακες. 
Η Ελλάδα μπορεί να ελπίζει σε βοήθεια μόνο 
αν δείξει στους Ευρωπαίους εταίρους ότι η 
συνεχής ολιγωρία της Τουρκίας μπορεί να κά-
νει κακό στους ίδιους κι ότι νίπτει τας χείρας 
της για το προσφυγικό, αν συνεχίσει η πολιτι-
κή ηγεσία το ίδιο βιολί. 
Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να εκσυγχρο-
νιστεί η Τουρκία, αλλά αν δεν βρει την αχίλ-
λειο πτέρνα της η Τουρκία θα εξακολουθήσει 
να κάνει τον χωροφύλακα παίζοντας παιχνι-
δάκια πότε με τον Τραμπ, πότε με τη Λιβύη, 
πότε με οποιονδήποτε της κάνει τα γούστα. 
Κι αν εμείς είμαστε τα «σιγουράκια» της ΕΕ, τα 
σιγουράκια του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, θα μένου-
με παρατηρητές.
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«Δ εν έχει περάσει παρά μόνο ένας 
μήνας από τότε που ανέλαβα 
την προεδρία της Πρωτοβάθμιας 

Σχολικής Επιτροπής, κινούμαστε όμως με με-
γάλους δρασκελισμούς και έχουμε διανύσει 
αρκετά μεγάλη απόσταση.
Πιστός στην υπόσχεσή μου για διαφάνεια και 
εντιμότητα, και βαδίζοντας σταθερά πάνω 
σε έναν δρόμο από τον οποίο ποτέ δεν πα-
ρεκκλίνω, για πρώτη φορά στην ιστορία της 
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής έγιναν μειοδοτι-
κοί διαγωνισμοί και συγκεκριμένα, για φω-
τοτυπικό χαρτί Α4 (18.000€ περίπου το προ-
βλεπόμενο κόστος, 14.000€ η μειοδότρια 
προσφορά του διαγωνισμού), γραφική ύλη 
(22.000€ το προηγούμενο κόστος, 11.000€ η 
προσφορά του διαγωνισμού), μελάνια εκτυ-
πωτών (5.000€ προηγούμενο κόστος, 800€ 

η προσφορά), και χρώματα (5.000€ προ-
ηγούμενο κόστος, 4.000€ η προσφορά). 
Η εξοικονόμηση 20.000 € περίπου δεν είναι 
και λίγο πράγμα και έπεται συνέχεια!!!»

«Επισκέφτηκα σήμερα το σχολικό κτίριο της 
Εστίας για να σχηματίσω ιδία άποψη όσον 
αφορά τον σχολικό χώρο, μετά τον θόρυ-
βο που έχει δημιουργηθεί. Εξαρχής διαπί-
στωσα ότι ναι μεν μπορεί να είναι μικρότε-
ρο σε έκταση από άλλα σχολικά κτίρια του 
δήμου, αλλά δεν παύει να είναι ένα ιστο-
ρικό, ιδιάζουσας αρχιτεκτονικής και πρω-
τότυπης αισθητικής κτίριο, που ελάχιστες 
μόνο παρεμβάσεις συντήρησης είναι αρ-
κετές για αναδείξουν ακόμα περισσότερο 
την ομορφιά του και την αρχική του αίγλη. 
Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε η vintage αί-

θουσα εργαστηρίου, όπου εκεί φαίνεται να 
έχει παγώσει ο χρόνος. Εκείνο που μου έκανε 
όμως την μεγαλύτερη εντύπωση είναι αφενός 
ή μη ύπαρξη βανδαλισμών/grafiti στους τοί-
χους και αφετέρου η ζεστασιά με την οποία εκ-
παιδευτικοί και μαθητές το έχουν αγκαλιάσει. 
Η επίσκεψή μου αυτή, λοιπόν, με συγκίνησε και 
με άγγιξε βαθιά, γιατί διαπίστωσα ιδίοις όμα-
σοι ότι το συγκεκριμένο σχολείο είναι ένας ζω-
ντανός οργανισμός, αφού ο μόχθος, το ήθος, 
οι φωνές και τα γέλια των μαθητών που το γε-
μίζουν έχουν ποτίσει διαχρονικά τους τοίχους. 
Ως εκ τούτου δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν πρό-
κειται να συναινέσω ποτέ σε κλείσιμο ή μετε-
γκατάσταση του συγκεκριμένου σχολείου και 
θα στηρίξω πέρα από προσωπικές αντιπαρα-
θέσεις, ελιγμούς σκοπιμότητας και μικροπο-
λιτικές την εύρυθμη λειτουργία του!»

Σύντομα σχόλια του Νεκτάριου Σαρδιανού, 
Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Χειρουργός Παίδων στο Ιατρικό Αθηνών και Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής σύμπραξης Τζουλάκη-Λαρίσση

Η Τέχνη του Πολιτικού
Γράφει ο Πολυχρόνης Ντάγιος, Μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ
 

Κ άποτε είπαν ότι όλες οι πολιτικές 
σταδιοδρομίες τελειώνουν σε απο-
τυχία. Αυτό φαίνεται τώρα αισιόδο-

ξο: οι περισσότεροι απλώς συνεχίζουν. 
Έχουμε μια υπερφόρτωση της αποτυχί-
ας στην πολιτική προς το παρόν· είναι κορε-
σμένη σε αποτυχία, υπάρχει μια αμηχανία. Η 
μόδα είναι ότι το κοινό και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης έγιναν πρόσφατα πιο ανεκτι-
κοί σε ατοπήματα επειδή τώρα επισκιάζονται 
από μεγαλύτερες πολιτικές μάχες, παιχνί-
δια εξουσίας και ίδια οικονομικά συμφέρο-
ντα.  Ακόμα και οι ίδιοι οι πολιτικοί έχουν αλ-
λάξει. Δύο εβδομάδες κακών τίτλων ήταν 
κάποτε αρκετοί για να τελειώσουν πολιτικά 
μια καριέρα. Όχι πια. Τώρα πια ένας αποτρό-
παιος υπουργός εν μέσω καταιγίδας αντιμε-

τωπίζεται σαν άλλος celebrity. Η αλήθεια 
είναι ότι δεν είναι απογοητευμένοι καθό-
λου, γιατί έχουν ξεχάσει πώς να είναι, δε 
νιώθουν ντροπή δεν καταλαβαίνουν το μέ-
γεθος της αχρηστείας τους και σαν άλλοι 
φελλοί επιπλέουν στην επιφάνεια της θά-
λασσας με εμάς να φυτοζωούμε στον βυθό 
της. Είναι μια περίεργη εξέλιξη για τους πο-
λιτικούς, αυτή τη νέα ικανότητα να εξαπα-
τάς τον λαό, να τον ληστεύεις, να τον κατα-
κρεουργείς οικονομικά, ηθικά, πνευματικά 
και εκείνος να σου δίνει οφίτσια και εξου-
σία· θα πρέπει να τη μελετήσουν τα με-
γαλύτερα επιστημονικά μυαλά του πλανήτη. 
Παίρνουν και δίνουν, εκμεταλεύονται τυχαία 
λάθη και παίρνουν παράσημα, σε καταδικά-
ζουν με κάθε δυνατό τρόπο, χωρίς να μπαί-

νουν στον κόπο να διαβάσουν καν 
τη ποινή σου, σου υπόσχονται «θα…
θα…θα…» χωρίς να κάνουν τίποτα, 
σε κάνουν μπαλάκι, άλλα σου λένε 
για να πάρουν καρέκλες άλλα κάνουν 
μετά και σε θεωρούν χαζό λέγοντας 
σου μια –ότι να ‘ναι– δικαιολογία όσο 
–ότι να ‘ναι– είναι και οι ίδιοι, σε κατα-
δικάζουν είτε έμμεσα είτα άμεσα και 
εσύ ψηφίζεις όσους σου προκαλούν 
τα δεινά και όσους σε κοροϊδεύουν.  
Η Ελλάδα είναι κλασικό παράδειγ-
μα όλων των παραπάνω και ίσως να 
έπρεπε να εξαιρεθούμε από τις εξε-

λίξεις του πλανήτη μας με το να γίνουμε αντι-
κείμενο μελέτης. Είδαμε στη χώρα μας, αλλά 
και στη πόλη μας ακόμα, πολιτικούς να εκλέ-
γονται με τη γνωστή μέθοδο του ρουσφετιού, 
να εκλέγονται με απειλές, να εκλέγονται εκ-
μεταλλευόμενοι τα θέλω του κόσμου, –ασχέ-
τως αν δεν τα άκουσαν ποτέ–, να εκλέγονται 
εξαπατώντας τον κόσμο ως πολέμιοι κακών 
αρχόντων που μετέπειτα τους προσκύνη-
σαν για μια καρέκλα και ξάφνου έγιναν κα-
λοί και δικοί τους αφέντες. Άραγε μέχρι πότε 
οι λαοί θα επιλέγουν το δρόμο της εξαπάτη-
σης και της μεταφορικής αλλά και κυριολε-
κτικής βρομιάς… Είμαστε πολλοί και είναι λί-
γοι… παρ’ όλα αυτά είμαστε υπό, έχοντας σαν 
κοινό μυστικό οτι αυτοί οι λίγοι υπηρετούν τα 
δικά τους συμφέροντα μέσω της δικής μας 
ανοχής αλλά και νομιμοποίησης.
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Η ψυχολογία της ομάδας είναι το Α και το Ω  
για τη συνέχεια στο πρωτάθλημα
Γράφει ο Λάμπρος Τσακίρης, μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ | www.panioniaidea.gr

Σ τις μέρες μας –και όχι μόνο– είναι εύ-
κολο να πηγαίνεις χέρι-χέρι με τους 
ισχυρούς. Οι Πανιώνιοι ως φίλαθλοι 

και οπαδοί δεν προσηλυτίστηκαν ποτέ με 
καμία άλλη ομάδα εκτός της ομάδας τους. 
Υπάρχουν Πανιώνιοι από πολλά σημεία της 
Ελλάδος· δεν θα βρεις ποτέ κανέναν να εί-
ναι Πανιώνιος και άλλη ομάδα, (Ολυμπιακός, 
Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ…). Οι Πανιώνιοι ζυμώ-
θηκαν με την ιδέα του Πανιώνιου και έμει-
ναν πιστοί σε αυτή δίχως να λοξοκοιτάξουν 
ποτέ καμία άλλη ομάδα. Ο Πανιώνιος είναι «η 
Ιστορία που κυλά σαν ποταμός» και αυτή την 
ιστορία δεν μπορεί να τη γυρίσει κανείς πίσω 
ή να τη διαβάλει. Η ενότητα του Πανιώνιου εί-
ναι το Α και το Ω αυτού του συλλόγου είναι 
αυτό που ακόμα το κρατά ενωμένο στις δύ-
σκολες στιγμές. 
Ο Πανιώνιος φέτος είχε μια πολύ δύσκολη 
αρχή για το ελληνικό πρωτάθλημα της Super 
League 1 και η ψυχολογία των παικτών που 
κλήθηκαν να σηκώσουν στις πλάτες τους ένα 
-6 τους «γονάτισε» ψυχολογικά και δεν εί-
χαν ένα ξεκίνημα όπως το περίμενε ο κόσμος 
του Ιστορικού. Μετά από 6 ήττες μια νίκη και 
μία ισοπαλία στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές 
ο Πανιώνιος, από την 9η αγωνιστική έως και 
την 11η, κατάφερε και πήρε μια ισοπαλία με 
τον ΑΡΗ μέσα στη Νέα Σμύρνη, παρότι είδε 
στο παρά ένα τον Κότνικ να τίθεται νοκ άουτ, 
«έχασε» στο πρώτο ημίχρονο τον Μαξίμοβιτς 
με σοβαρό τραυματισμό και έμεινε στο 48’ 
με παίκτη λιγότερο· όχι μόνο δεν ηττήθηκε 
από τον Αρη, αλλά μέχρι το 85’ κρατούσε μία 
υπερπολύτιμη νίκη για την συνέχεια που ήταν 
πολύ δύσκολη. Με αυτή την ισοπαλία ο Πανι-
ώνιος κατάφερε μετά από οκτώ αγωνιστικές 
να φτάσει στους -1 βαθμούς και να αρχίζει να 
ελπίζει για την συνέχεια του πρωταθλήματος.
Την επόμενη αγωνιστική (10η) ο Πανιώνιος 
πήγε στην Ξάνθη όπου οι Νεοσμυρνιώτες πιο 
ψυχωμένοι πέρασαν θριαμβευτικά από τα 
Πηγάδια. Με δύο εκπληκτικά γκολ του Αρα-
μπουλί κατάφεραν και νίκησαν 2-1 την Ξάν-
θη και πλέον με θετικό πρόσημο στην βαθ-
μολογία, κοιτούσαν το φως στην άκρη του  

τούνελ να γίνεται πιο δυνατό και η ψυχολο-
γία τους να ανεβαίνει στα ουράνια…
Με αυτή τη νίκη ο Πανιώνιος πήγαινε στους 
+2 βαθμούς και μόλις έναν βαθμό πίσω από 
τον Παναιτωλικό. 
Όλοι, πλην μερικώς εξαιρουμένων, είχαν 
ξεγράψει το παιχνίδι της επόμενης αγω-
νιστικής με τον Ολυμπιακό. Στην πλατεία 
συζητούσαν για το εύκολο πέρασμα του 
Ολυμπιακού από τη Νέα Σμύρνη και να προ-
σπαθήσει η ομάδα να μην συντριβεί στο 
σκορ… Αλλά… υπολόγιζαν δίχως τον νοι-
κοκύρη, που στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση ήταν η «ψυχολογία» του Πάνθηρα, των 
παικτών και όλου του τεχνικού επιτελεί-
ου της ομάδας. Έτσι, την 11η αγωνιστική 
ο Ιστορικός υποδέχτηκε στη Νέα Σμύρνη 
τον Ολυμπιακό όπου ερχόταν για να πάρει 
τους τρεις βαθμούς και να πάει την επόμε-
νη Κυριακή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με ένα 
+ υπέρ του. Ο Πανιώνιος από το πρώτο λε-
πτό του αγώνα έπαιζε όπως η γάτα με το πο-
ντίκι, ο Ολυμπιακός την κατοχή και η άμυνα 
του Πανιώνιου να προσπαθεί να κρατήσει 
το μηδέν στην εστία της. Ο Πανιώνιος κρά-
τησε στο πρώτο ημίχρονο την πίεση που δέ-
χτηκε από τον Ολυμπιακό τόσο σε στημένα 
όσο και σε διεισδύσεις των επιθετικών του. 
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός συνέ-
χισε την πίεση και στο 54’ ο διαιτητής του 
αγώνα είδε πέναλτι που μόνο στον Ολυμπι-
ακό τα βλέπουν και με ο Βαλμπουενά έκα-
νε το 0-1.
Ο Πανιώνιος όμως δεν είχε πει την τελευ-
ταία του λέξη. Ο Νίκι Παπαβασιλείου άλλα-
ξε την διάταξη σε 4-4-2 με τον Καμαρά στο 
πλευρό του Αραμπούλι, την ώρα που οι Πει-
ραιώτες πάγωναν τον ρυθμό κάνοντας πα-
ράλληλα συντήρηση δυνάμεων για το επό-
μενο παιχνίδι που τους περίμενε. Κι ενώ όλα 
έδειχναν ότι ο Ολυμπιακός θα κρατούσε άνε-
τα το υπέρ του σκορ ήρθε η χρυσή αλλαγή 
του Παπαβασιλείου, ο Εμμανουηλίδης στο 89’ 
με ωραία ατομική προσπάθεια έκανε το 1-1, 
με τον Σα να βλέπει την μπάλα να καταλήγει 
στα δίχτυα του και να παθαίνουν «ανακοπές» 
έξω από το γήπεδο οι φίλαθλοι του Ολυμπια-

κού που έφευγαν πριν τελειώσει το παιχνίδι.
Ο Πανιώνιος με αυτή την ισοπαλία κατάφε-
ρε και έφτασε τον Παναιτωλικό στη βαθ-
μολογία στον έναν βαθμό, αλλά και να 
κρατήσει για ακόμα μια αγωνιστική την ψυ-
χολογία στα ύψη.
Το επόμενο παιχνίδι ήταν με τον Παναιτωλι-
κό μέσα στη Νέα Σμύρνη, ένα παιχνίδι ζωής 
ή θανάτου μιας και με νίκη του Ιστορικού ο 
Πανιώνιος θα κατοχύρωνε τη βαθμολογική 
υπεροχή απέναντι στους Αγρινιώτες και θα 
έφευγε βαθμολογικά από αυτούς στους δύο 
βαθμούς. Στο ντέρμπι της ουράς κέρδισε τον 
Παναιτωλικό με 3-0 και ξεκόλλησε από την 
τελευταία θέση με γκολ των 16’ Αραμπούλι, 
80’ Άρτσε, 93’ Εμμανουηλίδης.
Ο μήνας Νοέμβριος ήταν ο καλύτερος του 
Ιστορικού μιας και κατάφερε και απέβαλε την 
κακή ψυχολογία και πέρασε στην προτελευ-
ταία θέση της βαθμολογίας με θετικό πρόση-
μο.
Έτσι ήρθε και το παιχνίδι του ΟΑΚΑ τον Δε-
κέμβριο όπου ο Πανιώνιος χωρίς μυαλό, χά-
νοντας δύο κλασικές ευκαιρίες στα πρώτα 
λεπτά για να προηγηθεί, έχασε με το κεφάλι 
κάτω με 5-0.
Εδώ ερχόμαστε να αναφέρουμε ότι πλέον η 
ενότητα και όχι η διχόνοια θα καταφέρει να 
κάνει για ακόμα μια φορά το θαύμα της σε 
αυτόν τον σύλλογ. Ο Πανιώνιος μας χρειάζε-
ται όλους ενωμένους να είμαστε δίπλα στην 
ομάδα για το καλό της και για την καλή πο-
ρεία της στο πρωτάθλημα που πηγαίνει πλέ-
ον στον δεύτερο γύρο του και έπεται δύσκο-
λη συνέχεια.
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Κ αλεσμένοι του Δημήτρη Πετρόπουλου 
και του Λάμπρου Τσακίρη στην εκπο-
μπή Πανιώνια Πορεία του διαδικτυακού 

ραδιοφώνου του NStv βρέθηκαν ο Γενικός 
Γραμματέας του Ερασιτέχνη Πανιωνίου, Δη-
μήτρης Μιχαηλίδης, καθώς και ο Γενικός Αρ-
χηγός του Ερασιτέχνη, Δημήτρης Χανιωτά-
κης, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης για 
τα θέματα του Ιστορικού.
Οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν αρχικά στο με-
γαλύτερο πρόβλημα του Ερασιτέχνη όλο 
αυτό το διάστημα, το γηπεδικό: «Ο Πανιώνι-
ος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τεράστιο πρό-
βλημα όσον αφορά την έδρα, σχεδόν όλα τα 
τμήματα του Ερασιτέχνη είναι αναγκασμένα να 
παίζουν εκτός Νέας Σμύρνης. Είχαμε κάνει συμ-
φωνία με το ΣΕΦ για να κάνουν προπονήσεις οι 
ομάδες μας εκεί, όμως το Νοέμβρη η νέα διοί-
κηση του γηπέδου έδωσε εντολή τα τμήματα να 
φύγουν. Τελικά η λύση βρέθηκε, όμως όλη αυτή 
η αναστάτωση οδήγησε στην αποχώρηση της 
προπονήτριας (Κατερίνα Οικονόμου) και του 
εφόρου (Νικήτας Χιωτίνης) του ανδρικού βόλεϊ, 
όπως και στην αποχώρηση του προπονητή του 
γυναικείου βόλεϊ (Γιάννης Μακρόπουλος). Φτά-
σαμε να παίζουμε σημαντικά παιχνίδια χωρίς 
να έχουμε κάνει προπονήσεις. Αυτό είναι ανεπί-

τρεπτο για ένα τόσο μεγάλο σωματείο όπως ο 
Πανιώνιος, ένα σωματείο που πρέπει όλοι να το 
σεβαστούν», ήταν τα λόγια του Δημήτρη Χα-
νιωτάκη.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μιχαηλίδης 
είπε χαρακτηριστικά: «Ζούμε μια τεράστια αδι-
κία από την Πολιτεία. Ο Πανιώνιος δεν έχει δι-
κές του εγκαταστάσεις, εξακολουθεί να ζει σαν 
πρόσφυγας. Ακόμη και το νέο Αρτάκης να χτι-
στεί, δε θα στεγάζει μόνο τον Πανιώνιο αλλά 
πολλά σωματεία μαζί». Στη συνέχεια, έκανε τη 
δική του εκτίμηση για τον χρόνο κατασκευ-
ής του νέου γηπέδου: «Κάτι το οποίο χρημα-
τοδοτείται από την Πολιτεία μπορεί να τελειώ-
σει πολύ γρήγορα. Αν χρήματα υπάρχουν, ένα 
έργο σαν το Αρτάκης μπορεί να ολοκληρωθεί 
μέσα σε 18 με 24 μήνες, αλλά αν κολλήσουμε σε 
διάφορα διαδικαστικά φοβάμαι πολύ, και ο μό-
νος που ζημιώνεται είναι ο αθλητισμός της πό-
λης μας».
Όσο για τη διαθεσιμότητα του «Ανδρέας Βα-
ρίκας», ο Δημήτρης Χανιωτάκης τόνισε: «Θα 
πρέπει να κλωνοποιηθεί το “Βαρίκας” για να κα-
λύψει τις ανάγκες όλων των τμημάτων του Πα-
νιωνίου. Μόνο στην ακαδημία μπάσκετ υπάρ-
χουν 500 αθλητές. Υπάρχουν θέματα τα οποία 
πρέπει να ξεπεραστούν για να παίξουν τα αγω-

νιστικά τμήματα εκεί, όπως π. χ. 
η ύδρευση, η οποία ήταν ένας 
τελευταίος σκόπελος και νομί-
ζω ότι θα λυθεί. Θεωρώ πως από 
το νέο έτος το γήπεδο θα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε αγωνιστι-
κό επίπεδο».
Φυσικά ασχολίαστο δεν έμει-
νε και το γεγονός πως ο Πανιώ-
νιος δεν παρέλασε πρώτος την 
28η Οκτωβρίου: «Φέτος έγι-
νε ένα πείραμα το οποίο απέτυ-
χε, να ανοίξουν την παρέλαση τα 
σχολεία. Καταρχάς τα παιδιά του 
Πανιωνίου είναι κι αυτά μαθη-
τές, δεν είναι κάτι άλλο. Μαθητές 
που επιλέγουν να παρελάσουν 
με τον Πανιώνιο. Ο Πανιώνι-
ος εκπροσωπεί σε συντριπτικό 
βαθμό την αθλητική νεολαία της 
πόλης. Το μοντέλο αυτό απέτυ-
χε και θεωρώ πως ήταν και η τε-
λευταία φορά που εφαρμόστηκε 
γιατί όλοι κατάλαβαν πως ο Πα-
νιώνιος οφείλει να τιμά ιστορικά 
την παρέλαση της Νέας Σμύρνης 
ως το πρώτο σωματείο» ήταν τα 
λόγια του Δημήτρη Χανιωτάκη, 
ενώ ο Δημήτρης Μιχαηλίδης 
πρόσθεσε: «Θα πρέπει σε αυτή 
την πόλη επιτέλους οι αρχές να 
δουν και τους συμβολισμούς. Ο 
Πανιώνιος είναι ένα σύμβολο, εί-
ναι η ιστορία της Νέας Σμύρνης. 
Η ακαδημαϊκή κοινότητα οφεί-
λει να το κατανοήσει και να το 

σεβαστεί. Όπως θα πρέπει και ο Δήμος να το 
σεβαστεί. Στην επόμενη παρέλαση ο Πανιώνι-
ος δεν θα έχει 300 παιδιά, θα έχει 1.500. Αυτό να 
το καταλάβουν οι δημοτικές αρχές και να δούμε 
πού θα τοποθετηθεί η ομάδα. Ο Πανιώνιος θα 
είναι η ίδια η παρέλαση».
Στη συνέχεια της κουβέντας, οι δύο άνδρες 
του Ερασιτέχνη εξέφρασαν την ικανοποί-
ησή τους για την πορεία των αγωνιστικών 
τμημάτων παρά τις τόσες δυσκολίες, ενώ ει-
δική αναφορά έγινε από τον Δημήτρη Μι-
χαηλίδη για το γυναικείο μπάσκετ: «Πριν την 
έναρξη της σεζόν είχαμε την αποχώρηση των 
ανθρώπων που έτρεχαν με αξιοπρέπεια την 
ομάδα, του Παναγιώτη Λόξα και του Πάρη Ανα-
στασάκου. Εμπιστευθήκαμε κάποιους ανθρώ-
πους που έφτασαν να εφαρμόζουν στρατιωτικό 
νόμο, να απολύουν την Ιωάννα Κουτρουμάνου 
που είναι προπονήτρια στις υποδομές της εθνι-
κής ομάδας και τον Γιώργο Χατζηδάκη που είχε 
την ομάδα αήττητη. Υπήρξε παρέμβαση και 
από τη διοίκηση, η κατάσταση διορθώθηκε και 
η ομάδα έπαιξε ένα ντέρμπι με τον Αθηναϊκό το 
οποίο το μετέτρεψε σε περίπατο, με τις παίκτρι-
ες να δείχνουν ψυχή και να τιμούν τη φανέλα». 
Όσο για την οικονομική κατάσταση του Ερα-
σιτέχνη, ο Γενικός Γραμματέας τόνισε: «Τα τε-
λευταία 6 χρόνια ο Ερασιτέχνης δεν έχει γεν-
νήσει καινούρια χρέη. Προσπαθούμε ακόμη 
να καλύψουμε χρέη παρελθόντων ετών. Μας 
ήρθε ένα χρέος της τάξης των 42,5 εκατομμυρί-
ων ευρώ από τις εκκαθαρίσεις της ΠΑΕ το 2002 
και το 2003, όμως είναι κάτι που θα ξεπεραστεί, 
είναι ένα χρέος που λογικά θα φύγει από πάνω 
μας. Η ομάδα προσπαθεί να ξεχρεώσει αλλά 
συνεχώς εμφανίζονται νέα προβλήματα. Και 
φυσικά ένα μεγάλο θέμα είναι το χρέος του σκε-
πάστρου, το οποίο έγινε για να παίζει η ΠΑΕ στο 
ΟΥΕΦΑ και δεν ευνοήθηκε σε τίποτα από αυτό 
ο Ερασιτέχνης. Αν αυτό το θέμα δεν το λύσει με 
κάποιον τρόπο η Πολιτεία δε μπορώ να πω πως 
τα χρέη θα τελειώσουν».
Η κουβέντα έκλεισε και με τους δύο να εύ-
χονται τα καλύτερα για τον Πανιώνιο εν όψει 
του νέου έτους και να υπόσχονται στον κό-
σμο πως θα συνεχίσουν να παλεύουν και 
κάνουν το καλύτερο δυνατό για την ομάδα 
παρά τις τόσες δυσκολίες που συνεχώς πα-
ρουσιάζονται. 

Δ. Μιχαηλίδης και Δ.Χανιωτάκης μιλούν  
για τον Ερασιτέχνη Πανιώνιο  
στο ραδιόφωνο του NStv
Γράφει ο Ανδρέας Λεκάκης, Αθλητικός Συντάκτης-Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ


