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Όσκαρ και Χρυσά Βατόμουρα 
Νέα Σμύρνη 2019

Γ ια ακόμα μία χρονιά, ο Π. θα απονείμει 
απλόχερα χρυσά αγαλματίδια, γνωστά 
και ως Όσκαρ, στους δημοτικούς συμ-

βούλους της Νέας Σμύρνης για τη χρονιά που 
πέρασε. Φέτος, βέβαια, θα απονεμηθούν και 
τα αντίστοιχα Χρυσά Βατόμουρα ώστε να 
είναι κατανοητό εάν η εκάστοτε «ερμηνεία» 
αξίζει Όσκαρ ή Βατόμουρο.
Η συντακτική ομάδα απολογείται εκ των προ-
τέρων εάν μέσα στα τουλάχιστον 15 δημοτι-
κά συμβούλια του 2019 έχει ξεχάσει κάποια 
αξιομνημόνευτη στιγμή. 
Με εξαίρεση λίγους δημοτικούς συμβούλους, 
όλοι είχαν τις δικές τους ξεχωριστές στιγμές. 
Άλλωστε, ήταν χρονιά εκλογών, ότι αυτό ση-
μαίνει για τον εκνευρισμό και τα 
όρια υπομονής των υπό κρίση αι-
ρετών. 

• Δήμαρχος Σταύρος Τζουλάκης: 
ο Δήμαρχος, πιθανόν στην τελευ-
ταία του θητεία στο Δήμο, θα λά-
βει και Όσκαρ και Βατόμουρο. 
Το Όσκαρ Ικανότητας Συμπό-
ρευσης Με Δεξιές Παρατάξεις 
(Κούπας, Στέφος, Λαρίσσης) του 
αξίζει δικαιωματικά διότι κατάφε-
ρε, είτε προεκλογικά (2014 Κού-
πας), είτε μεταξύ πρώτου και δεύ-
τερου γύρου (2014 Στέφος), είτε 
μετεκλογικά (2019 Λαρίσσης) να 
συσπειρώσει υπό τον ίδιο (εκ ΠΑΣΟΚ προερ-
χόμενο) όλες τις Δεξιές παρατάξεις. Τώρα βέ-
βαια, το ότι αρκείται η Δεξιά στη Νέα Σμύρνη 
να είναι πάντα υπό τον «πράσινο» Τζουλάκη 
είναι για Βατόμουρο από μόνο του. 
Ο Δήμαρχος λαμβάνει και ένα Χρυσό Βατό-
μουρο Για Τις Ατυχίες, όπως ο ίδιος δήλωσε 
σε δημοτικό συμβούλιο, που αντιμετωπίζει 
με την Περιφέρεια στην επιλογή εργολάβων 
μεγάλων έργων της πόλης, όπως το Αρτάκης 
και η Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 

• Στον Βαγγέλη Χατζαντουριάν είχαμε πραγ-
ματικά δυσκολία σχετικά με τον αριθμό των 
Βατόμουρων που θα του απονείμουμε. Κάτι 
τα «κουβαδάκια», κάτι η «αισθητική του δη-
μοτικού συμβουλίου», κάτι «του χρόνου μπο-
ρεί να μην είμαι εδώ», κάτι «η Εστία έχει πάρει 
λάθος δρόμο», μπερδευτήκαμε. 
Αποφασίσαμε να του δώσουμε για αρχή το 
Βατόμουρο Της Πιο Επιτυχημένης Έρευ-
νας Αγοράς μιας και ψώνισε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή με 24.000, όταν σύμφωνα με τον 
Γιώργο Κουτελάκη το συγκεκριμένο μοντέλο, 
όπως περιγράφεται στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡ-
ΒΙ0ΕΜΩ-95Μ, στοιχίζει 1.500 ευρώ. 

• Στην Κλαίρη Δεληγιάννη πρέπει να δώσου-
με ένα Βατόμουρο-Ασανσέρ διότι μας ζά-
λισε με τα ανεβοκατεβάσματα που είχε σε 
θέσεις ευθύνης έως και τις πρόσφατες δημαι-
ρεσίες. Αντιδήμαρχος, εντεταλμένη, υπεύθυ-
νη και ξανά αντιδήμαρχος. 

• Στον Διονύση Κονιδάρη θα απονείμουμε 
ένα Βατόμουρο Τελειότητας διότι, όπως ο 
ίδιος δήλωσε στο δημοτικό συμβούλιο, οι παι-
δικές χαρές της Νέας Σμύρνης είναι σε τέλεια 
κατάσταση, παρ’ όλο που κατ’ επανάληψη 
 

υπάρχουν αναφορές για παιδιά που έχουν 
χτυπήσει. 

• Στον Παναγιώτη Τσιάπη θα έπρεπε να δώ-
σουμε ολόκληρη τη βατομουριά για τη θέση 
στην οποία δέχτηκε να βρεθεί, όταν με τη δι-
πλή του ψήφο αποφασίστηκε να μη μειω-
θούν οριζόντια τα δημοτικά τέλη για όλους 
τους δημότες για το 2020. Θα του δώσουμε 
όμως Μόνο Ένα Χρυσό Βατόμουρο, για-
τί όπως είπε και ο ίδιος, το θέμα το ψήφισαν 
άλλοι 17 συνάδελφοι του από την παράταξη 
Τζουλάκη. 

• Ένα Βατόμουρο πρέπει να απονείμουμε και 
στον Νίκο Σιούτα, ο οποίος κατά-
φερε να εκλεγεί το 2014 δημοτικός 
σύμβουλος με τους καλύτερους 
οιωνούς και να αποχωρήσει (δεν 
ήταν υποψήφιος το 2019) αφήνο-
ντας τελείως διαφορετικές εντυ-
πώσεις. 

• Όσκαρ Πολιτικής Πειθαρχίας 
Σε Παράταξη μοιράζονται οι Δη-
μήτρης Πανταζής και Μανώλης 
Γρηγοράκης, καθώς τίμησαν την 
υπόσχεσή τους να συμπορευθούν 
με την παράταξη του Δημάρχου με 
εκλογικό νόμο απλής αναλογικής 
και έλαβαν το αντίστοιχο κόστος. 

Τουλάχιστον τους μένει το Όσκαρ. 

• Στον Στάθη Κούπα θα δώσουμε το Όσκαρ 
Υπομονής Σε Συνεργασία για την αγαστή 
πολιτική του συνύπαρξη με τους Γιώργο Λα-
ρίσση και Πέτρο Κουκά που τους… ενώνουν 
τόσα πολλά από το παρελθόν.

• Από ένα Όσκαρ Αξιοπρεπούς Συνύπαρ-
ξης Και Παρουσίας στα Δημοτικά απονέ-
μουμε στους Αλέξανδρο Ζαβό, Ιωάννα Κα-
ρυοφύλλη και Κώστα Κλειδόπουλο. 
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Μινέτα - Το «νέο Δημαρχείο»
Η συζήτηση για ένα νέο Δημαρχείο θα έπρε-
πε να είναι μια «χαρούμενη» συζήτηση, με 
προτάσεις, παράθεση και αντιπαράθεση από-
ψεων και επιχειρημάτων. Μία συζήτηση χρή-
σιμη σε έναν Δήμο που στερείται, με ευθύνη 
της Δημ. Αρχής, ενός πλαισίου γόνιμου δια-
λόγου. Μία συζήτηση που θα έπρεπε να 
απαντάει σε ερωτήματα όπως: Τι είδους 
Δημαρχείο θέλουμε; Με τι χαρακτηρι-
στικά; Με τι ρόλο για την πόλη; Και να 
καταλήγει στο πού; πόσο; πώς;
Η απόφαση της Σύμπραξης  Τζουλά-
κη-Λαρίση για μεταφορά του Δημαρχεί-
ου στην Μινέτα ελέγχεται ως προς:
– Το οικονομικό κόστος (κάθε άλλο 

παρά απαντήθηκε πειστικά).
– Το πόσες και ποίες υπηρεσίες θα με-

ταφερθούν και ποίες όχι (δεν παρου-
σιάστηκε κανένα σχέδιο, καμία μελέτη).

– Την αναβάθμιση  ή όχι της ποιότητας εξυ-
πηρέτησης (οδικό-συγκοινωνιακό δίκτυο, 
στα όρια της πόλης).

– Τον τρόπο λήψης της (διορισμένη πλειο-
ψηφία στην Οικ. Επιτροπή – διπλή ψήφος 
του προέδρου στην συνεδρίαση του Δημ. 
Συμβουλίου).

Η απόφαση αυτή εύκολα αποδεικνύεται προ-
ειλημμένη, πρόχειρη, ανεπαρκής, αυταρχική 
ως προς τον τρόπο λήψης της αλλά κυρίως 
χωρίς καμία προοπτική για την πόλη.

Παρά την προσπάθεια της Στροφής, η όλη 
συζήτηση περιορίστηκε στην παράθεση οι-
κονομικών, αντιφατικών – ασαφών – ανεπαρ-
κών στοιχείων, χωρίς καμία σύνδεση τους με 
άλλες αναγκαίες παραμέτρους, όπως :
– Η σχέση οικοπέδου-κτηρίου με το σύνολο 

του πολεοδομικού συγκροτήματος.

– Η σύγχρονη έννοια του Δημαρχείου, πο-
λυλειτουργικού Δημόσιου Κτηρίου.

– Η δημιουργία νέων σχέσεων του Δημόσι-
ου Κτηρίου με το κοινό και τους εργαζόμε-
νους.

Σκέψεις όπως οι παραπάνω φαίνεται ότι είναι 
ξένες για την Συνδιοίκηση Τζουλάκη-Λαρίση. 
Εκπρόσωποι και προασπιστές ενός Δημαρ-
χοκεντρικού μοντέλου, μιας «στεγνής» διοι-
κητικής αντίληψης, οδηγήθηκαν στη επιλογή 
ενός Ακριβού, Δημοτικού Διοικητηρίου, αντί 
Δημαρχείου

Τι Δημαρχείο θέλουμε;
Η επιλογή της «Μινέτα» είναι αποτέλεσμα 
μιας πολιτικής που δεν μπορεί να οραματι-
σθεί το μέλλον της πόλης και να επενδύσει σε 
βασικές της ανάγκες. Μιας πολιτικής που δι-
αχρονικά και από διάφορες θέσεις υπηρέτη-

σε  (μέσα από πρόσωπα ή παρατάξεις που 
εκπροσωπούσε ) και η σημερινή Συνδιοί-
κηση του Δήμου. Μιας πολιτικής που αδυ-
νατεί:
– Να αντιληφθεί την ανάγκη ενός Δη-
μαρχείου, ικανού να συμβάλει και να εν-
σωματώσει στις λειτουργίες του την έντα-
ση και την σημασία  Δημοκρατικών,  
Συμμετοχικών διαδικασιών
– Να συλλάβει την έννοια ενός Δημαρ-
χείου, ορόσημου μιας νέας εποχής, που 
θα συνδιαλέγεται με το ιστορικό παρελ-
θόν της πόλης, το παρόν και το μέλλον 
της 

– Να προχωρήσει σε ένα  πολυλειτουργικό 
Δημαρχείο, που θα αποκαθιστούσε μια 
φιλική σχέση του δημότη με το Δημόσιο 
Κτίριο, και θα συνέβαλλε στην ανάπτυξη 
ερεθισμάτων και πολιτισμού.

Ένα σύγχρονο Δημαρχείο, ως έδρα, σύμβολο 
και εργαλείο μιας δημοκρατικά εκλεγμένης 
Δημ. Αρχής, με ξεχωριστή και διακεκριμένη 
Αρχιτεκτονική, με δυναμισμό και πλαστικό-
τητα, που να υιοθετεί και να ενσωματώνει 

Το  «νέο δημαρχείο» στο κτήριο Μινέτα 
στη Συγγρού, μια ακόμα χαμένη ευκαιρία
Γράφει ο Μάριος Μουζάλας, Αρχιτέκτονας μηχανικός, Δημ. Σύμβουλος Στροφής Νέας Σμύρνης

• Στον Πολύδωρο Συρίγο θα δώσουμε τη δυ-
νατότητα να επιλέξει ποιό βατόμουρο θα δώ-
σει στον εαυτό του. Όλο και κάτι θα βρει, είχε 
άλλωστε τόσες στιγμές που προσφέρονται…
Στον Γιώργο Κουτελάκη θα δώσουμε το Βα-
τόμουρο Της Ικανότητας Να Διαβάζει Μελ-
λοντικές Οικονομικές Καταστάσεις «ψι-
λοχρεοκοπώντας» τον Δήμο Νέας Σμύρνης. 
Αξίζει όμως να λάβει ένα Όσκαρ Μαχητικό-
τητας για το πρώτο εξάμηνο του 2019, ειδικά 
στα θέματα που αφορούν τον Πολιτικό Οργα-
νισμό και τον «άσπονδο» πρώην συνεργάτη 
του Βαγγέλη Χατζαντουριάν. 

• Στη Νόρα Γαλανοπούλου θα δώσουμε επί-
σης Βατόμουρο γιατί και αυτή μας «ζάλισε» 
με τα πέρα-δώθε από Κουτελάκη σε Τζουλά-
κη και πίσω σε Κουτελάκη. 

• Ένα Βατόμουρο Κομματικής Πειθαρχί-
ας δικαιούται ο Γιάννης Κιουλάνης του ΚΚΕ 
καθώς, σεβόμενος όπως είπε την κομματική 

εντολή που έλαβε, ακύρωσε τη συμμετοχή 
του στο προεκλογικό debate των πολιτικών 
αρχηγών μερικές ώρες πριν αυτό πραγματο-
ποιηθεί. 
• Ο Θέμης Παυλόπουλος θα λάβει το Όσκαρ 
Ικανότητας Εκνευρισμού Ακόμα Και Του 
Δαλάι Λάμα όποτε αναπτύσσει εκτενώς τις 
διαδικασίες του συμβουλίου τις οποίες και 
γνωρίζει άριστα. 

• Τα Όσκαρ Μαχητικότητας Και Καλύτερης 
Ατάκας θα δοθούν αντίστοιχα στον Γιάννη 
Φραγκούλη της Πόλης Ανάποδα και στον Άγ-
γελο Βρεττό του ΚΚΕ. 

• Βατόμουρο Παραταξιακής Πειθαρχίας θα 
λάβει η Ελένη Κασίμη, της παράταξης του 
Κουτελάκη, για το γεγονός πως συχνά μπερ-
δεύει την παραταξιακή γραμμή με την κομ-
ματική γραμμή ή όλοι οι υπόλοιποι συνάδελ-
φοί της στην παράταξη απλά κάνουν λάθος. 

• Ο Γιώργος Λαρίσσης λαμβάνει το Βατόμου-
ρο Χαμένου Πολιτικού Χρόνου καθώς θα 
μπορούσε αντί για σύμπραξη να έχει εξαρχής 
συμμετάσχει στο συνδυασμό του Δημάρχου. 

• Όσκαρ Πρώτου Αντρικού Και «Παντελο-
νάτης» Άνευ Πρόσφατου Προηγουμένου 
Πολιτικής Συμπεριφοράς θα πάρει ο Γιάν-
νης Καρυτινός ο οποίος ανεξαρτητοποιήθη-
κε από το πρώτο δημοτικό συμβούλιο όταν 
διαφώνησε σε θεμελιώδη ζητήματα, όπως 
αυτό της σύμπραξης, με τον επικεφαλής της 
παράταξής του Γιώργο Λαρίσση. 
• Τέλος, ένα Όσκαρ Πολιτικής Συμπόρευ-
σης Και Ενότητας Σε Βασικά Δημοτικά Θέ-
ματα θα δώσουμε σε όλες τις παρατάξεις 
της Αντιπολίτευσης για την ικανότητα τους, 
πατώντας σε αυτά που τις ενώνουν και παρα-
μερίζοντας αυτά που τις χωρίζουν, να παρου-
σιάσουν ένα ενιαίο πρόσωπο απέναντι στη 
Δημοτική Αρχή. 
Και του χρόνου!
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Γ ια μερικές πολιτικές οικογένειες, όπως 
των Παπανδρέου, Καραμανλή, Ζαΐμη, 
Ράλλη, Βενιζέλου, Μητσοτάκη, Κεφα-

λογιάννη, Βαρβιτσιώτη και άλλες, η πολιτι-
κή τρέχει στο «αίμα τους» και κάθεται στους 
σβέρκους μας. Αλλά όπως δείχνει η ιστορία, 
όποιος προέρχεται από μια ισχυρή πολιτική 
οικογένεια δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχει 
απευθείας εισιτήριο για την «κορυφή».
«Το όνομα Βοηθά και πονάει, είναι ένα δίκοπο 
σπαθί». Βοηθά αρχικά τον υποψήφιο με την 
αναγνώριση ονόματος και το πιο σημαντικό 
με τη συγκέντρωση κεφαλαίων… αλλά πολ-
λοί ψηφίζουν και εναντίον του παιδιού λόγω 
του ονόματος που φέρει.
Τα παιδιά των πολιτικών οικογενειών κληρο-
νομούν ένα θησαυροφυλάκιο επαφών, εκ-

στρατείες και συχνά εγκρίσεις, αλλά τα οφέλη 
έχουν τα όριά τους. Συμπεραίνουμε ότι ένα 
εμπορικό σήμα –ένα διάσημο οικογενειακό 
όνομα– αποκτά ένα βήμα πάνω στην πολιτι-
κή σκάλα χωρίς να το αξίζει απαραίτητα. Για 
εκείνους τους «διαδόχους» που καταφέρνουν 
να ανέβουν στην εξουσία, η και να πραγμα-
τοποιήσουν νίκη σε εκλογές μπορεί να μετα-
τραπεί πιο πολύ σε βάρος περισσότερο από 
όφελος, διότι με ένα αναγνωρίσιμο όνομα 
έρχεται μια κληρονομιά - και η πίεση για την 
υπεράσπισή της.
Στην Ελλάδα μέχρι τώρα επιβεβαιώνεται η πα-
ταγώδης αποτυχία στη πλειοψηφία των «δια-
δόχων» και μάλιστα με καταστροφικές συ-
νέπειες και καταδικαστική κληρονομιά στον 
Ελληνικό Λαό για δεκαετίες, από τρεις τουλά-

χιστον «διαδόχους» και από τις δύο 
πολιτικές πλευρές. Η πλειοψηφία 
των γόνων πολιτικών τζακιών είναι 
παιδιά που μεγάλωσαν μέσα στις 
ανέσεις και την ασφάλεια, είναι παι-
διά που πιθανώς να μη χρειάστη-
κε ποτέ να εργαστούν, είναι παιδιά 
που ποτέ δε γνώρισαν τα προβλή-
ματα, τις δυσκολίες και την καθημε-
ρινότητα των πολιτών, αλλά για ένα 
περίεργο λόγο δικαιωματικά(για 
τους ίδιους) και με την πραγματικά 
αδικαιολόγητη και ανυπόστατη επι-
κύρωση του Λαού, καλούνται να τα 
αντιμετωπίσουν και να τα λύσουν.

Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες σε θέσεις 
Χώρα σε νεποτισμό και οικογενειοκρατία. Ο 
νεποτισμός είναι μια μορφή διαφθοράς. Η 
μαζικότητα, όμως, που τον χαρακτηρίζει στη 
χώρα μας προδίδει έναν κυνισμό που προέρ-
χεται από ανασφάλεια του ατόμου λόγω έλ-
λειψης της αναμενόμενης προστασίας από 
την οργανωμένη κοινωνία. Ο κυνισμός αυ-
τός είναι «ορθολογικός»: σε ένα μη κράτος δι-
καίου ο πολίτης καταφεύγει, για την επιβίω-
σή του, στην προστασία του πολιτικού και ο 
πολιτικός την προσφέρει αγοράζοντας την 
ψήφο του. Οι πολιτικοί είχαν την προσωπική 
τους πελατεία που την κληροδοτούσαν στα 
παιδιά τους, ακόμα και όταν άλλαζαν κόμμα.
Οι πολιτικές οικογένειες φροντίζουν να ‹›με-
γαλώνουν›› προς πάσα κατεύθυνση όχι μόνο 
αρχηγοί κομμάτων, πρωθυπουργοί , υπουρ-
γοί και βουλευτές, είναι και όλοι οι διορισμέ-
νοι σε δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία, δή-
μους και άλλα πολλά οφίτσια.
Δυστυχώς αυτές οι τακτικές αντί να είναι πα-
ράδειγμα προς αποφυγή και καθολικά κατα-
δικαστέες είναι κάτι που προσπαθεί να μιμη-
θεί ακόμα και απλός κόσμος που μπορεί να 
έχει μπαμπά ή μαμά που να έχουν διατελέ-
σει από βουλευτής ,δήμαρχος, αντιδήμαρχος, 
δημοτικός σύμβουλος ως και υπάλληλος δή-
μου ή υπουργείου και φαντασιώνονται τις κα-
ρέκλες και τα αξιώματα χωρίς κόπο, αβίαστα.
Ο νεποτισμός και η οικογενειοκρατία, από κά-
που συντηρούνται…

Το όνομα βοηθά και πονάει
Του Πολυχρόνη Ντάγιου, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ
 

την ποικιλία και την ευελιξία των δυνατών 
χρήσεων, με ενεργειακό σχεδιασμό κ.λπ.
Ένα Δημαρχείο που θα αποκτούσε άλλο ρόλο 
και διάσταση, σε μια πυκνοδομημένη πόλη 
με κτήρια που δεν «ανοίγονται» στον Δημό-
σιο Χώρο.
Η έλλειψη χώρων είναι διαχρονική; 
Είναι αντικειμενική;
Όταν η πλειοψηφία των δήμων, ξεκινώντας 
ασφαλώς από πιο δύσκολες αφετηρίες, απο-
λαμβάνει σήμερα το δημαρχείο τους, η Νέα 
Σμύρνη παραμένει στις ελάχιστες  πόλεις-δή-
μους που όχι μόνο στερούνται δημαρχείου, 
αλλά εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιεί εντε-
λώς ακατάλληλα κτήρια (για εργαζόμενους 
και κοινό).
Η σημερινή δυσκολία έλλειψης χώρων δεν 
αφορά μόνο το Δημαρχείο, αλλά και γενικό-
τερες ανάγκες της πόλης,στην Παιδεία,τον 
Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, την Ανακύκλω-
ση κ.λπ. Είναι πρόσφατη η αναστάτωση που 
προκλήθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα 
από την άτσαλη προσπάθεια της  Συνδιοική-
σης  Τζουλάκη-Λαρίση, να κλείσουν τα Σχο-
λεία της Εστίας Πρόσφατη είναι επίσης η επι-
λογή της Δημ. Αρχής, αντί να διευκολύνει και 
να διασφαλίσει την επαναλειτουργία του εμ-
βληματικού κινηματογράφου «Άταλλος», να 
τον αφήσει να κλείσει και να μετατραπεί σε 
μια υπόγεια αίθουσα αποθήκη (αφού απογυ-
μνώθηκε από τη χρήση της ) που τώρα φιλο-

δοξεί να μετατρέψει σε Υπόγειο Πολιτιστικό 
Κέντρο της πόλης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα κατασπατάλη-
σης χώρου αποτελεί και η «αξιοποίηση» της 
πλατείας Καρύλου, ενός εξαιρετικά πολύτι-
μου χώρου για την πόλη ένα γιγαντιαίο, μισο-
άδειο, μισογεμάτο γκαράζ, που ελάχιστα συ-
νέβαλλε στην μείωση των προβλημάτων και 
που έτσι ή αλλιώς ο σχεδιασμός του θα μπο-
ρούσε να συνδυαστεί με την κάλυψη και άλ-
λων αναγκών μια πλατεία μηδενικής λει-
τουργικότητας και αμφίβολης τουλάχιστον 
αισθητικής, σχεδιασμένη «εκ των ενόντων 
(δίπλα στην βραβευμένη Κεντρική Πλατεία) 
που αναφέρεται σαν παράδειγμα κακού σχε-
διασμού και διαχωρίζει αντί να ενώνει την Κε-
ντρική Πλατεία και το Άλσος.
Στάση αναμονής και έλλειψη επιθετικής προ-
σέγγισης όσον αφορά τους ελάχιστους ελεύ-
θερους χώρους και οικόπεδα της πόλης.
Η έλλειψη χώρων, που επικαλείται η Δημ. 
Αρχή, δεν αποτελεί διαχρονική, αντικειμενι-
κή πραγματικότητα, αλλά προέκυψε ως απο-
τέλεσμα πολιτικών που ακολουθήθηκαν εδώ 
και χρόνια. Κοντόφθαλμων πολιτικών που 
αδυνατούσαν να οραματισθούν την πόλη, να 
αφουγκραστούν τις ανάγκες της και να σχεδι-
άσουν μαζί της το μέλλον.
Και τώρα τι;
Οι αντικειμενικές ανάγκες της πόλης συνεχώς 
θα αυξάνονται ενώ οι δυνατότητες της σε χώ-

ρους θα περιορίζονται. Ο χρόνος «σφίγγει». 
Ας τολμήσουμε, έστω τώρα, να οραματισθού-
με, να φτιάξουμε την πόλη μας προχωρώντας 
με λύσεις που ίσως από πρώτη ματιά φαντά-
ζουν δύσκολες.
Ας υιοθετήσουμε μια νέα, τολμηρή, επιστημο-
νικά τεκμηριωμένη και κοινωνικά στοιχειοθε-
τημένη προσέγγιση, επανεξετάζοντας βασικά 
ζητήματα λειτουργίας της πόλης: ελεύθεροι 
χώροι - αναξιοποίητες πλατείες - οδικοί άξο-
νες - αναπτυξιακά μέτρα - ενίσχυση της περι-
φέρειας και των γειτονιών - σχεδιασμός πε-
ζοδρομίων κ.λπ. Ας επανασχεδιάσουμε την 
πόλη, κρατώντας και βελτιώνοντας τα θετικά 
της και επιλύοντας, στον βαθμό του δυνατού, 
τα προβλήματα της. Να γίνουμε τώρα απαι-
τητικοί, ανυπόμονοι, διεκδικητικοί. Αφορά τη 
ζωή και την πόλη μας.
Θα μπορούσαμε, δύσκολα και ίσως επώδυνα, 
να προικίσουμε  την πόλη και τις επερχόμενες 
Δημ. Αρχές με έναν ευέλικτο, αποτελεσματι-
κό, αναπτυξιακό Σχεδιασμό. Αυτή είναι η κα-
τεύθυνση που η Δημ. Αρχή οφείλει να κινηθεί 
και να αναπτύξει πρωτοβουλίες συνεννόησης 
και σύνθεσης, σε μια ανοιχτή δημιουργική 
συζήτηση με τις Δημ. Παρατάξεις, την πόλη 
και τους Φορείς της.
Η Στροφή Νέας Σμύρνης είναι έτοιμη να συμ-
βάλει σε μια τέτοια προσπάθεια.
Η άλλη επιλογή είναι η «Μινέτα», ο «Άταλλος», 
και η συνέχεια και η όξυνση των αδιέξοδων.                           
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Δ υο Ελλάδες, δυο ομάδες, δυο κόμμα-
τα, δυο πράσινοι και βένετοι. Ναι, η 
Ελλάδα είναι στα δυο. Μόνιμα διαι-

ρεμένη, αδελφοφάδες σκοτωμένες, σαν να 
μην πέρασε μία μέρα, από τότε που οι αρχαί-
οι ημών πρόγονοι εξοστράκιζαν τους μεν και 
τους δε, ευλογία και κατάρα της φυλής μας. 
Και λίγες είναι οι φωνές αυτές, 
που λένε τα σύκα-σύκα και τη 
σκάφ-σκάφη. Που λένε πως το 
ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη 
δεν ήταν από τα πετυχημένα. Αυ-
τές, που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα 
κατάφερε στο Μάτι αλλά βρέθη-
κε με την πλάτη στον τοίχο. 
Δημοσιογραφία στρατευμένη 
και παμπόνηρη. Δημοσιογραφία 
πυροβολημένη από εκατό πλευ-
ρές, αρθρογραφία υπογεγραμ-
μένη, μέσα από κομματικούς 
σωλήνες. Και άνθρωποι να εξευ-
τελίζονται δημόσια προσπαθώ-
ντας να παρουσιάσουν εικόνες 
Χαβάης, για τη χωματερή Λιοσί-
ων. Υπερφίαλες προσωπικότητες 
να τις παρουσιάζουν ως «απα-
ραίτητες».  
Δημοσιογραφία, χωρίς αιδώ να 
εξαρτά την είδηση από το χρώμα του κόμμα-
τος, που ανεβοκατεβαίνει. Δημοσιογραφία, 
που δεν σέβεται τον πεινασμένο, αυτόν, που 
δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Δημοσιογραφία λα-
ϊκίστικη να μην βρίσκει κι ο δυνατός το δίκιό 
του, όταν έχει, αλλά να είναι ζηλεμένος, απα-
ξιωμένος. 
Ελιτίστικη αλλά και δημοσιογραφία της κα-
κομοιριάς και της κουτοπονηριάς δεν ταιριά-
ζει σε τούτο το λαό. Νισάφι πια. Δεν ταιριάζει 
να βγαίνει ο Άδωνις να μιλάει για τα 200 ευρώ 
και να μην τον κράζουν κι οι πέτρες` να μιλά 
για μετανάστες νεκρούς από τα νερά του Ιονί-

ου με το 112 και να μην βγαίνουν και τα τσι-
μέντα να τον κράξουν. Κι είναι δίπλα εκείνοι 
που δε βάζουν στη θέση της, την άλλοτε κρα-
ταιά κυρία, που μιλούσε για τους «λαθρομε-
τανάστες που λιάζονται». Σκωπτικά μεν αλλά 
χωρίς δόση αντίληψης ότι για κάποιους είναι 
αλάτι στην πληγή.  

Δεν είναι κακό ο δημοσιογράφος να έχει πο-
λιτική άποψη. Δεν είναι κακό να έχει πολιτικές 
θέσεις. Είναι κακό αυτές οι θέσεις να γίνονται 
ασανσέρ, ανάλογα με το αν είναι πολιτικός 
της αρεσκείας του, στα πάνω του ή στα κάτω 
του. Είναι κακό αν σταματήσει την αργία των 
Τριών Ιεραρχών ο Φίλης, αλλά τέλειο άμα το 
πει η Κεραμέως. Είναι κακό να λέει η άλλη ενώ 
είναι εν ενεργεία βουλευτής για τους «μπά-
τσους, γουρούνια, δολοφόνους» κι οι άλλοι 
να σωπαίνουν. 
Ένα χάος και μία άβυσσος ανάμεσα στην αλή-
θεια και στη φτιαχτή πραγματικότητα, αυτή, 

που βαφτίζει το κρέας, ψάρι και το ψάρι λά-
χανο. Και βέβαια αυτή είναι η δημοσιογραφία 
που ταιριάζει σε μία χώρα, μη κανονική, που 
όποιος πει κανονικά τη γνώμη του, χρεώνεται 
το κόστος της αλήθειας. 
Από τα σκονάκια για ερωτήσεις μέχρι τα 
πραγματικά περιστατικά ένας κόσμος κομμέ-

νος και ραμμένος ανάλο-
γα με την κομματική λο-
γική, που μας έφτασε, να 
μαζεύουμε φαγώσιμα από 
τα σκουπίδια. Να βλέπου-
με  τις ουρές στα νοσοκο-
μεία και να σωπαίνουμε 
ανάλογα με την κομματι-
κή ταυτότητα του επικε-
φαλής. 
Σώνει πια, με τη δημοσιο-
γραφία της μαύρης συμ-
φοράς, που αντί να δι-
δαχτεί μέσα στην κρίση, 
κλείνει τα μάτια, στη μπό-
χα. Πάει να βάλει όλα σπυ-
ριά, χαλασμένα και μη, 
στο ίδιο τσουβάλι. 
Η ιστορία με το μνημό-
νιο έδειξε τις πλευρές της 
ιστορίας. Ποιοι δημοσιο-

γράφοι κράτησαν ό, τι μπορούσαν μέσα σε 
συνθήκες πενίας, τον εαυτό τους και ποιοι 
έμειναν στην πλευρά των εχθρών της ιστορί-
ας. Αυτών, που έμειναν άνθρωποι σοβαροί κι 
αυτών, που έγιναν δουλοπρεπείς και μοιραίοι 
για θέσεις-κλειδιά. 
Η δημοσιογραφία δεν μπορεί να κάνει άλλο 
τη στρουθοκάμηλο. Κι οι δημοσιογράφοι όσο 
δεν τηρούν έστω μικρές αποστάσεις ασφα-
λείας από τα κέντρα εξουσίας κινδυνεύουν να 
είναι πιο φερέφωνα από τους εργοδότες και 
κυρίως να είναι σε πόλεμο με την κοινωνία…

Αγάπη μόνο… αντί για αδελφοφάδες  
της δημοσιογραφίας
Της Άννας Στεργίου (annastergiou11@yahoo.com), Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ
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Ελληνική νοoτροπία - Ελληνική παιδεία
Γράφει ο Χρήστος Κορφοξυλιώτης, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Η ελληνική παιδεία είναι ένα ενδιαφέ-
ρον θέμα για μελέτη, συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων. Είναι αυτή  που 

γεννά, πιστεύω, την ελληνική νοοτροπία. Θα 
μου πείτε ότι πρώτα η οικογένεια είναι αυτή 
που σου μαθαίνει τα πάντα, όπως τη κοινωνι-
κή συμπεριφορά που μας διέπει, τι είναι σω-
στό και τι όχι να πράττουμε πρώτα προς τον 
εαυτό μας και μετά προς τους άλλους, αλλά 
και ότι έχει να κάνει με τις κοινωνικές και άλ-
λες υποχρεώσεις που μας αναλογούν από τη 
στιγμή που γεννιόμαστε. Είναι  ο μικρόκο-
σμος  που  εντασσόμαστε όλοι μας από την 
αρχή. Όμως το σχολείο/ελληνική παιδεία έχει 
ως αποστολή να μας  μεταδώσει  τη φλόγα 
της παιδείας, της μόρφωσης και να μας είσα-
γει μέσω του παραθύρου της στην πραγματι-
κότητα της ζωής, που μερικές φόρες είναι ου-
τοπική κι άλλες σκληρή, ωμή. Τα καταφέρνει 
όμως; Μερικές φορές ναι, άλλες όχι.
Το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινω-
νίας, είναι ουσιαστικά η πρώτη μετά την εργα-
σία μας, τον κοινωνικό περίγυρο όπου εμείς 
αποφασίζουμε ποιος θα είναι φίλος/η μας και 
ποιος όχι, σύντροφός μας, οικογένεια που θα 
δημιουργήσουμε μαζί του, τον στρατός, και 

τέλος τη ζούγκλα που επικρατεί εκεί έξω που 
ονομάζεται ελληνική πραγματικότητα. Στο 
σχολείο γνωρίζουμε την αδικία, την επιβρά-
βευση για την προσπάθεια μας ή την αποδο-
κιμασία για κάποια λάθος πράξη, μαθαίνουμε 
ότι τα αγαθά αποκτώνται με αγώνα. Μέσα σε 
αυτό  πρώτα συναντάμε κάθε γκάμα και πά-
στες ανθρώπων, όπως τον όμορφο του σχο-
λείου, τον δίκαιο, την «ντίβα», τον πραγματι-
κό φίλο, τον κακό που μας κάνει bullying κ.ά.
Η ελληνική παιδεία είναι μια ιδιαίτερη παι-
δεία,  με χαρακτηριστικά τη  μεγάλη ποικιλο-
μορφία ως προς την γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα 
και  την  ιστορία  της.  Έχουμε ευθύνη απένα-
ντι στην παιδεία μας, αν και δεν είναι πάντα 
εύκολο να γνωρίζουμε ολόκληρο αυτόν τον 
ωκεανό. Μπορούμε όμως να την μεταδώσου-
με σε άλλους ανθρώπους που δεν είναι Έλλη-
νες. Δεν θα είναι εύκολο, όμως, αυτλο να γί-
νει όταν εμείς οι ίδιοι δεν την αποδεχόμαστε 
ή την φοβόμαστε για διάφορους λόγους.
Η (ελληνική) νοοτροπία που έχουμε λάβει συ-
χνά μας έχει τροφοδοτήσει με λάθος τρόπο 
σκεψης και επίλυσης ή αντιμετώπισης των 
διάφορων κοινωνικών, οικονομικών και πολι-
τιστικών  καταστάσεων. 

Μάθαμε να αντιδράμε, ή να σιωπάμε, όταν 
δεν πρέπει, όμως όταν είναι η ώρα να δρά-
σουμε συλλογικά δεν το πράττουμε γιατί δεν 
το έχουμε μάθει. Όταν δεν λαμβάνουμε σω-
στή παιδεία, που συνεχώς αλλάζει στο πέρα-
σμα του χρόνου και είναι συνεχώς μεταβλη-
τή, πώς θα υπάρξει μια υγιής και λειτουργική 
ελληνική νοοτροπία;
Όσοι μεγαλώσαμε τη δεκαετία του ́ 80 και του 
΄90 γνωρίζουμε πώς ήταν να μεγαλώνεις τότε, 
με όλες τις παρωχημένες και γεμάτες ταμπού 
ιδέες της τότε ακμάζουσας Ελλάδας.  Τώρα, 
ακόμη και μέσω κρίσης και  παρακμής  πολ-
λών θεσμών, υπάρχει πρόοδος ως προς τις 
μαθησιακές  συνθήκες, αφού  οι δάσκαλοι 
και οι καθηγητές, μέσω του Υπουργείου Παι-
δείας, ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελί-
ξεις  και για άλλα μαθησιακά θέματα, όπως 
δυσλεξία, ψυχολογία, μαθησιακά, νοητικά ή 
ακόμη και σωματικά προβλήματα.  Αν αυτές 
οι δύο, νοοτροπία και παιδεία, δεν συμβαδί-
σουν σωστά, πολλά ταμπού, λάθος ιδέες και 
προκαταλήψεις θα λαμβάνουμε από τον θε-
σμό της σχολικής παιδείας και η ελληνική νο-
οτροπία θα νοσεί αιώνια.

Σύντομο σχόλιο του Νεκτάριου Σαρδιανού
Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νέας Σμύρνης 
Χειρουργός Παίδων στο Ιατρικό Αθηνών και Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής σύμπραξης Τζουλάκη-Λαρίσση

Ό ταν είχα πει ότι «δεσμεύομαι για την 
βελτίωση των συνθηκών της παρε-
χόμενης εκπαίδευσης», στο μέτρο 

πάντα που μου αναλογεί, δεν το είπα επειδή 
έπρεπε απλώς να πω κάτι κοινότυπο και τε-
τριμμένο. 
Πιστός ακόμη μία φορά στις δεσμεύσεις μου 
και για πρώτη φορά στα χρονικά της πρωτο-
βάθμιας σχολικής επιτροπής, τοποθετήσαμε 
10 διαδραστικούς πίνακες και 10 τηλεπρο-
βολείς, στο 1ο, 5ο και 7ο δημοτικό σχολείο. 
Ακολουθούν το 2ο, 3ο, 4ο/Α Ανδρέας, 6ο, 12ο 
και 13ο.

Αξιοποιούμε τα κονδύλια της σχολικής επι-
τροπής ώστε να παρέχουμε στους μαθητές 
κάθε σύγχρονο εργαλείο, όπως είναι ο δια-
δραστικός πίνακας και το ψηφιακό διαδρα-
στικό εκπαιδευτικό υλικό.
Ο διαδραστικός πίνακας φαίνεται να είναι ο 
πλέον κατάλληλος τρόπος εισαγωγής της τε-
χνολογίας στις σχολικές τάξεις, αφού παρέχει 
τη δυνατότητα να ωφεληθεί το μάθημα από 
τις πιο χρήσιμες καινοτομίες της τεχνολογί-
ας της πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα κάνει 
πιο έντονο το αίσθημα της ομάδας, και αυτό 
γιατί δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες των μα-

θητών να συνεργαστούν στα στάδια της διε-
ρεύνησης και της αναζήτησης πληροφοριών, 
με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων και 
την ανακοίνωσή τους στο σύνολο της τάξης. 
Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αναπτύσσουν 
δεξιότητες κριτικής σκέψης και ενθαρρύνο-
νται για ενεργή συμμετοχή στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, με την πολύπλευρη διέγερ-
ση των αισθήσεών τους (όρασης, ακοής και 
αφής) και ενεργοποιούνται τόσο σε ατομικό 
όσο και σε συλλογικό επίπεδο κατανοώντας 
στην πράξη την έννοια της ανακάλυψης νέων 
γνώσεων και της αλληλεπίδρασης.
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Τ α τελευταία χρόνια πάνω από 500.000 
νέοι άνθρωποι έχουν φύγει στο εξωτε-
ρικό για εύρεση εργασίας. Αποτέλεσμα 

της δραματικής κίνησης ενός τόσο μεγάλου 
μέρους του πληθυσμού μας, είναι η κατάρ-
ρευση του ασφαλιστικού συστήματος και η 
πληθυσμιακή γήρανση της χώρας μας, που 
μαζί με την γενικότερη οικονομική κρίση και 
την υπογεννητικότητα, αποτελούν θέμα μεί-
ζονος εθνικής σημασίας για την ύπαρξη μας 
τα επόμενα χρόνια.
Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να έχει ρόλο 
καθοριστικής σημασίας για την καταπολέμη-
ση της ανεργίας, κυρίως στον επιστημονικό 
τομέα. Οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να 
κάνουν πάντα την αρχή. Ο εξοπλισμός ενός 
επαγγελματία και η έδρα του αποτελούν τα 
απαραίτητα εργαλεία για τα πρώτα του βή-
ματα.
Προτείνω λοιπόν να ακολουθήσουμε Ευρω-
παϊκές συνταγές για την στήριξη των νέων 
επιστημόνων. Σε πολλές χώρες τις Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, οι δήμοι εκμεταλλεύονται την 
ακίνητη περιουσία τους, δημιουργώντας φο-

ρολογικές έδρες για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας.

Πώς λειτουργεί;
Η έναρξη επιχείρησης έχει ως απαραίτη-
τη προϋπόθεση την ύπαρξη φορολογικής 

έδρας. Η ενοικίαση ακινήτου από έναν νέο 
επιχειρηματία, αποτελεί δυσβάσταχτη υπο-
χρέωση και μεγάλο εμπόδιο για μια νέα αρχή. 
Ο δήμος έχει την δυνατότητα να χωρίσει 
αχρησιμοποίητα μεγάλα κτίρια, που μπορούν 
να έχουν επαγγελματική χρήση, σε μικρά δω-
μάτια από πέντε τετραγωνικά, για δημιουρ-
γία φορολογικών εδρών για νέους ανθρώ-
πους. Έτσι, επαγγέλματα όπως, δικηγόροι, 
λογιστές, μεσίτες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, 
μηχανικοί και πολλοί άλλοι κλάδοι, θα έχουν 
ένα μεγάλο κίνητρο για την δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων. Φυσικά, η προσφορά των φο-
ρολογικών εδρών από τους δήμους θα είναι 
χωρίς χρηματικό αντίκρισμα, αλλά και πάλι ο 
δήμος και το κράτος θα έχει όφελος από την 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, καθώς δημο-
τικά τέλη, ασφαλιστικά εισφορές και φόροι 
που δεν θα εισέπρατταν ποτέ, πλέον θα τους 
εισπράττουν.
Το μεγαλύτερο όφελος όμως, είναι ότι θα 
κρατήσουμε στα πόδια της την χώρα μας, 
τον τόπο μας, την οικογένεια μας και τα 
όνειρα μας!

Έ να από τα καυτά θέματα της επικαι-
ρότητας και το πιο σοβαρό πρόβλη-
μα που διαιωνίζεται και ταλαιπωρεί 

την σημερινή κυβέρνηση είναι το προσφυ-
γικό. 
Η Ελλάδα δέχεται πολλούς πρόσφυγες από 
χώρες που έχουν πόλεμο όπως από τη Συ-
ρία και το Ιράκ. Όμως, η Ελλάδα γίνεται απο-
δέκτης και πολλών άλλων ανθρώπων από 
άλλες χώρες που δεν έχουν πόλεμο. Έρχο-
νται άνθρωποι για μια καλύτερη ζωή όπως 
τους λένε διάφοροι περίεργοι τύποι. Έρχο-
νται άνθρωποι για κάτι καλύτερο. Ωστόσο, 
αυτοί δεν είναι πρόσφυγες, αλλά λαθρο-
μετανάστες, καθώς εισβάλλουν παράνομα 
στην χώρα χωρίς χαρτιά με τα στοιχεία τους. 
Η Ελλάδα δέχεται λαθρομετανάστες από 
χώρες όπως το Μπαγκλαντές, το Μαρόκο, 
την Τυνησία, τη Σομαλία ακόμα και από χώ-
ρες της Νοτιάς Αμερικής. 
Από τις αρχές του 2015 σχεδόν ενάμιση εκα-
τομμύριο άνθρωποι έχουν περάσει από τις 
ακτές της Τουρκίας σε κάποιο από τα ελλη-
νικά νησιά ή τον Έβρο προσπαθώντας να 
φτάσουν σε μια από τις πλούσιες χώρες της 
βόρειας Ευρώπης ή ακόμα και να μείνουν 
εδώ.
Και μόνο από τον αριθμό καταλαβαίνουμε 
ότι αυτοί όλοι δεν είναι πρόσφυγες. 

Υπάρχουν μαρτυρίες πως ο τουρκικός πα-
ράγοντας και με διάφορες παράξενες ΜΚΟ 
παίζει διάφορα παιχνίδια κερδίζοντας ταυ-
τόχρονα εκατομμύρια χρήματα από τη συ-
γκεκριμένη μπίζνα: Πρώτον, στην Τουρκία 
έχουν ανοίξει επιχειρήσεις που κατασκευ-
άζουν πλαστικές βάρκες τις οποίες φορτώ-
νουν με ανθρώπους για να τους στείλουν 
στην Ελλάδα από τα παράλια της γειτονι-
κής χώρας. Δεύτερον, υπάρχουν μαρτυρίες 
από στελέχη του στρατού ότι έχουν εντοπί-
σει στα νησιά μας περίεργα άτομα να φω-
τογραφίζουν στρατόπεδα του ελληνικού 
στρατού και μετά να εξαφανίζονται. Έχουν 
δει στο δρόμο ανθρώπους με κουκούλες να 
βρίζουν και να απειλούν κατοίκους των νη-
σιών, να καταστρέφουν εκκλησίες και να λε-
ηλατούν δημόσια περιουσία. 
Αλλά προς θεού, δεν είναι όλοι έτσι, δηλα-
δή πράκτορες. Για παράδειγμα οι Σύριοι που 
έρχονται και δεν δημιουργούν προβλήματα, 
είναι πραγματικά θύματα, καθώς εγκαταλεί-
πουν την χώρα τους και από εκεί και πέρα 
γίνονται θύματα των αρπακτικών ΜΚΟ.  
Σύμφωνα με τους ίδιους δίνουν χιλιάδες λε-
φτά στις ΜΚΟ για να έρθουν στην Ελλάδα.  
Γιατί όμως έρχονται στην Ελλάδα; Οι φιλο-
τουρκικές ΜΚΟ κατ’εμέ πληροφορούν τους 
ανθρώπους πως εδώ είναι ο παράδεισος, 

όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Οι διακινητές ζητάνε από τους Σύρους για να 
τους μεταφέρουν από την Συρία στην Τουρ-
κία 1.000 με 1.500 ευρώ. Από εκεί με προ-
ορισμό την Ελλάδα 1.500 έως 1.700 ευρώ.  
Τα λεφτά δεν σταματάνε εκεί. Ερχόμενοι 
στα νησιά οι πρόσφυγες πρέπει να καταβά-
λουν αλλά 2.000 ευρώ για να μεταφερθούν 
στον Πειραιά ή στη Θεσσαλονίκη. 
Συμφωνία με μαρτυρίες ενώ θα έπρεπε να 
δίνονται προτεραιότητες στα παιδιά και 
στις μητέρες, για «άγνωστο» λόγο στις βάρ-
κες τοποθετούν άντρες γεροδεμένους με 
τσάντες και μπροστά αλλά και στο πλάι βά-
ζουν μικρά παιδιά. Όλα αυτά δείχνουν κά-
ποιο οργανωμένο σχέδιο, σχέδιο που η Ευ-
ρώπη πλέον, αν και καθυστερημένα, το έχει 
καταλάβει. 
Ο Ερντογάν έχει βρει το κόλπο που εξυπη-
ρετεί το σχέδιό του, το δικό του και των συμ-
μάχων του από τον αραβικό κόσμο.
Ως πότε θα αφήνουμε να αλωνίζουν οι ΜΚΟ 
εξαπατώντας ανθρώπους που δεν έχουν 
στον ήλιο μοίρα; Ως πότε θα αφήσουν οι 
Μεγάλες Δυνάμεις τον Ερντογάν να προ-
καλεί και να ζητάει συνέχεια πράγματα;  
Φαίνεται όμως ότι κάτι αλλάζει, και αυτήν 
την φορά στην πράξη και όχι στα λόγια.

Τουρκία, ΜΚΟ και προσφυγικό
Του Αλέξανδρου Βεβόπουλου, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Ανάπτυξη στην τοπική αυτοδιοίκηση  
και στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας
Του Αντώνη Μάνου, Οικονομικός συντάκτης - Λογιστής
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Ο πρόεδρος του Μίλωνα, Μ. Σακελλαρίδης, στη  
Λάσπη: «Ο Μίλωνας είναι πλέον ένας πανίσχυρος 
σύλλογος και δεν έχει ανάγκη κανέναν»
Γράφει ο Ανδρέας Λεκάκης, Αθλητικός Συντάκτης - Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Κ αλεσμένος του Δημήτρη Πετρόπου-
λου στην εκπομπή Λάσπη του διαδι-
κτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του 

NSTV βρέθηκε λίγες μέρες πριν τα Χριστού-
γεννα ο πρόεδρος του Μίλωνα, Μιχάλης Σα-
κελλαρίδης, σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση 
που κινήθηκε φυσικά γύρω από τα θέματα 
του σπουδαίου αυτού σωματείου της πόλης 
μας αλλά είχε και μια πολιτική και κοινωνική 
χροιά.
Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου μίλησε αρχι-
κά για το τι άλλαξε στον Μίλωνα τα τελευταία 
χρόνια και η ομάδα έχει κάνει άλματα τόσο σε 
αγωνιστικό επίπεδο, όσο και σε οργανωτικό: 
«Όσοι αναλάβαμε πριν από χρόνια τη διοίκη-
ση του Μίλωνα είμαστε πλέον μια οικογένεια, 
με αλληλοσεβασμό, ίδια 
οράματα και με αγάπη 
για αυτό που κάνουμε. 
Κάναμε και μεις όμως τα 
λάθη μας και έτσι περά-
σαμε μια δύσκολη οικο-
νομικά περίοδο που είχε 
ως αποτέλεσμα την αγω-
νιστική συρρίκνωση του 
συλλόγου. Καταφέρα-
με όμως να ξεπεράσου-
με τα προβλήματα και 
στα τελευταία τέσσερα 
χρόνια που είμαι πρόε-
δρος, με τη βοήθεια βέ-
βαια και των συνεργα-
τών μου, έχουμε φτάσει 
τον Μίλωνα σε μία θέση 
για την οποία είμαι πε-
ρήφανος. Πρόκειται πλέον για ένα σωματείο 
που έχει ανέβει αγωνιστικά, που έχει εξυγιαν-
θεί οικονομικά και που έχει εγκαταστάσεις 
που συνεχώς βελτιώνονται. Είμαστε πλέον 
ένας πανίσχυρος σύλλογος που δεν έχει ανά-
γκη κανέναν».
Ο Μιχάλης Σακελλαρίδης αναφέρθηκε ιδι-
αίτερα στα τμήματα βόλεϊ, τα οποία πλέον 
πρωταγωνιστούν στις κατηγορίες τους, όπως 
επίσης και στην αποχώρηση δύο πολύ σημα-
ντικών προπονητών για το σύλλογο, τον Χρή-
στο Ντόζη και τον Παναγιώτη Γεωργούντζο: 
«Η ζωή δυστυχώς πολλές φορές μας αναγκά-
ζει να χωρίσουμε δρόμους με ανθρώπους 
που αγαπάμε και σεβόμαστε. Κανείς μας δεν 
ήθελε να φύγουν αυτοί οι δύο άνθρωποι από 
τον σύλλογο, έφυγαν από δική τους επιλο-
γή. Ο Μίλωνας όμως είναι πάντα ανοικτός για 
όλους. Όσο για το τμήμα βόλεϊ, πέρασε την 
παρακμή του και φτάνει πάλι στην ακμή του. 
Έχει τεράστια ιστορία, μην ξεχνάμε πως ήταν 

το μόνο σωματείο της Νέας Σμύρνης που είχε 
πάρει πανελλήνιο πρωτάθλημα σε ομαδικό 
άθλημα πριν την κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος από το γυναικείο μπάσκετ του Πανιω-
νίου. Το γυναικείο και το ανδρικό τμήμα αλλά 
και τα τμήματα Εφήβων και Νεανίδων έχουν 
μόνο νίκες. Στόχος μας είναι να επιστρέψει ο 
Μίλωνας εκεί που επιτάσσει η ιστορία του και 
στο βόλεϊ ο Μίλωνας είναι υποχρεωμένος να 
πρωταγωνιστεί».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η απάντη-
ση του προέδρου του Μίλωνα όταν ρωτήθη-
κε γιατί ο σύλλογος δεν έχει παραχωρήσει φέ-
τος τις εγκαταστάσεις του στον Πανιώνιο για 
αγώνες, σε αντίθεση με πέρσι, την ώρα που οι 
«κυανέρυθροι» αντιμετωπίζουν σοβαρό πρό-

βλημα με το γηπεδικό μετά την κατεδάφιση 
του «Αρτάκης»: «Ο Πανιώνιος όφειλε να φρο-
ντίσει για τη στέγασή του από τη στιγμή που 
ήξερε πως θα γκρεμιστεί το “Αρτάκης”. Δεν 
έκανε τίποτα για να πάρει άδεια λειτουργίας 
το “Βαρίκας”. Ήρθε σε μας πέρσι, παραχωρή-
σαμε το γήπεδό μας δωρεάν στα περισσότε-
ρα παιχνίδια και δώσαμε τη βοήθεια με την 
καρδιά μας. Δεν θέλαμε να ακούσουμε ευχα-
ριστώ, αλλά ούτε και ύβρεις. Αν δεν σέβεσαι, 
πως θες να σε σεβαστούν; Έγινε μια παρεξή-
γηση που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια 
και τη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων, 
οι οποίοι δε μας σεβάστηκαν. Πέραν αυτού 
όμως, το ότι κάποια τμήματά μας ανέβηκαν 
κατηγορία, όπως το μπάσκετ και το ανδρικό 
βόλεϊ, σημαίνει πως πλέον παίζουν Σαββα-
τοκύριακα και όχι Δευτέρες όπως πέρσι, έτσι 
δεν υπάρχουν και διαθέσιμες ώρες».
Κάτι πολύ σημαντικό επίσης είναι και η κοινω-
νική προσφορά του σωματείου, για την οποία 

μίλησε ο κος Σακελλαρίδης: «Τα κυριότερα 
έσοδα που έχουν πλέον τα σωματεία είναι 
η εισφορά που πληρώνει ο γονιός που φέρ-
νει το παιδί του. Οι μόνες επιχορηγήσεις που 
παίρνουμε πια είναι από τον Δήμο, οι οποίες 
κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστά κατανε-
μημένες, αφού μπορεί τα ποσά να μην έχουν 
μειωθεί, αλλά δεν έχουν αυξηθεί κιόλας, τη 
στιγμή που ο Μίλωνας αναπτύσσεται και έχει 
περισσότερες ανάγκες. Όταν έρχεται κάποιος 
που φαίνεται πως έχει κάποιο σοβαρό οικο-
νομικό πρόβλημα τότε προσπαθούμε να τον 
διευκολύνουμε κι ας βάζουμε λεφτά από την 
τσέπη μας. Αυτό που είναι ανεπίτρεπτο είναι 
όταν εκείνοι που έχουν την οικονομική δυ-
νατότητα εκμεταλλεύονται τη γνωριμία που 

έχουν με τον καθένα για 
να ζητήσουν μείωση. Και 
πρέπει επίσης να πω πως 
ο Μίλωνας και ο Πανιώ-
νιος κάνουν κάθε χρόνο 
μια προγραμματική συμ-
φωνία με τον Δήμο και 
στα κολυμβητικά τμήματα 
έχει ο κάθε σύλλογος 80 
παιδιά από το πρόγραμμα 
ανέργων που αθλούνται 
στις ομάδες χωρίς να πλη-
ρώνουν τίποτα».
Ο πρόεδρος του Μίλωνα 
τόνισε και τη σημασία που 
έχει η ομάδα του αλλά και 
ο Πανιώνιος για την πόλη: 
«Η Νέα Σμύρνη είναι η 
πρωτεύουσα του αθλητι-

σμού στην Ελλάδα και ο Μίλωνας με τον Πα-
νιώνιο είναι η ίδια η ιστορία της Νέας Σμύρ-
νης. Δύο ιστορικά σωματεία με πανελλήνια 
εμβέλεια. Εγώ προσωπικά σέβομαι και αγα-
πώ τον Πανιώνιο. Θα πρέπει λοιπόν η Πολι-
τεία αλλά και όποιος μπορεί να βοηθήσει για 
να συνεχίσουν αυτοί οι δύο σύλλογοι να προ-
σφέρουν στον αθλητισμό».


