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ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ;
ΜΑΣ ΑΥΞΗΣΑΝ  
ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΣΤΟ ΚΑΠΗ...

ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΜΕ ΝΑ 
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ

ΛΕΕΙ!!!

ΜΠΑ, ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΑΝ 
ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΟΤΙ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ 

ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ!!!

ΚΑΠΗ και ψύχραιμοι
Αύξηση της συνδρομής  
του ΚΑΠΗ από Τζουλάκη-Λαρίσση
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Σ το δημοτικό συμβούλιο του Ιανου-
αρίου ανακοινώθηκε η αύξηση της 
συνδρομής των ΚΑΠΗ μετά από 

ερώτηση του επικεφαλής του ΚΚΕ Γιάννη 
Κιουλάνη.
Η αύξηση ήταν της τάξης των τριών ευρώ 
ετησίως με τη συνδρομή να φτάνει από τα 
δύο στα πέντε πλέον ευρώ…
Είναι η δεύτερη φορά που η Δημοτική Αρχή 
Τζουλάκη-Λαρίσση «πυροβολεί το 
πόδι της» με αντιλαϊκή απόφαση μετά 
τη μη μείωση των δημοτικών τελών 
οριζόντια για όλους.
Ο Δήμαρχος σχολίασε πως «ούτε ο 
Δήμος θα γίνει πλουσιότερος, ούτε οι 
χρήστες των ΚΑΠΗ φτωχότεροι. Εμείς 
το κάναμε για να το σέβεται κανείς 
αυτό το πράγμα. Έρχονται με 2 ευρώ 
και εμφανίζονται μόνο στις εκδρομές. 
Το κάναμε μπας και εκτιμήσουν και κά-
νουν χρήση των ΚΑΠΗ όπως πρέπει.» 
Επικοινωνιακά τουλάχιστον για τον 
Τζουλάκη ουδέν σχόλιο, μια χαρά τα 
λέει αφού εξελέγη Δήμαρχος, δημιουργώ-
ντας έστω και μειοψηφία των 20 με τη στή-
ριξη της παράταξης Λαρίσση, καλά κάνει 
και είναι ειλικρινής.  Τώρα βέβαια, το να 
βάλεις τα μέλη και τα επόμενα μέλη των 
ΚΑΠΗ να πληρώσουν τρία ευρώ παραπά-
νω το χρόνο για να… σέβονται, το λες και 
αντιλαϊκή αφέλεια! Άλλωστε, ως Δήμαρχος, 
μπορεί να κάνει και μαθήματα σεβασμού 
στους ανθρώπους της ηλικίας του. Κάπου 
θα πρέπει να το λέει η περιγραφή των κα-
θηκόντων της θέσης του.  Κρίμα, διότι μπο-
ρεί να υπήρχαν άλλοι τρόποι και όχι η εύκο-
λη λύση…
Από την άλλη βέβαια, ούτε ο Πρόεδρος του 
νομικού προσώπου των ΚΑΠΗ και πολιτι-
κός «συνεταίρος» του Δημάρχου Γιώργος 
Λαρίσσης δεν κινήθηκε σε διαφορετικό μή-
κος κύματος, κάλυψε δε απόλυτα την από-
φαση της Δημοτικής Αρχής, λέγοντας μάλι-

στα πως η συζήτηση είναι «σπέκουλα». 
Στην τοποθέτησή του μάλιστα χαρακτήρισε 
δύο φορές τη συζήτηση της αύξησης «σπέ-
κουλα», περιγράφοντας καταστάσεις εντός 
των ΚΑΠΗ που μάλλον και αυτός θεώρησε 
ότι με την αύξηση της ετήσιας συμμετοχής 
θα εκλείψουν  και οι συμμετέχοντες θα … 
σέβονται, όπως είπε και ο Δήμαρχος, απο-
καλώντας μάλιστα την αύξηση της συνδρο-

μής «ζήτημα αυτοδέσμευσης». 
Αυτός βέβαια υποσχέθηκε την αύξηση να 
την επιστρέψει στα ΚΑΠΗ μέσω βελτίωσης 
τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Πολιτικά και μόνο, θα έπρεπε να προσέχει 
ο Γιώργος Λαρίσσης  τί ακριβώς υιοθετεί δι-
ότι –πολύ εύκολα και πολύ κακώς– μπορεί 
τόσο η απόλυτη ταύτιση του με αντιλαϊκά 
μέτρα τύπου μη μείωσης των Δημοτικών 
τελών σε έναν πολύ εύπορο Δήμο, όσο και 
η απόλυτη σύνταξή του στην αύξηση της 
συνδρομής των ΚΑΠΗ κατά 3 ευρώ, να ταυ-
τιστεί –αδίκως– με τη Νέα Δημοκρατία από 
την αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα να δη-
μιουργηθεί τοπικά λάθος εικόνα για μια κυ-
βέρνηση που προσπαθεί ποικιλοτρόπως να 
ελαφρύνει τη χαμηλή και μεσαία τάξη (ΕΝ-
ΦΙΑ, φορολογία εισοδήματος, κρατήσεων 
ταμείων, συντάξεις κ.ά.).
Δεν θα το θέλει αλλά ίσως και να «εκθέτει» 

τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ας μην ξεχνάει 
ότι φοράει το «μπλουζάκι της»…
Οι ΟΤΑ έχουν διοικητική αυτοτέλεια αλλά, 
σίγουρα, ο Γραμματέας της Β1 νομαρχιακής 
της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Λαρίσσης 
και παράλληλα  Πρόεδρος των ΚΑΠΗ παίρ-
νει πολιτικό ρίσκο συμφωνώντας σε αντι-
λαϊκά μέτρα, είτε γιατί τα υιοθετεί, είτε διότι 
έχει αποφασίσει για κάποιο χρονικό διά-

στημα να μην κοντράρει καμία από τις 
μέχρι σήμερα εισηγήσεις του Δημάρ-
χου Τζουλάκη για λόγους που ο ίδιος 
γνωρίζει.
Η κοινή γνώμη στα social media δεν 
εξέλαβε καθόλου καλά την αύξηση, ει-
δικά όσον αφορά το Γιώργο Λαρίσση, 
με ποικιλία σχολίων του τύπου «Άλλα 
ήταν τα πιστεύω του και οι ιδέες του 
προεκλογικά! Κρίμα γιατί είναι πολύ 
νέος» όπως σχολίασε η Χρίστίνα Κου-
τσούκη.

Παρακάτω μερικά ακόμη επώνυμα 
σχόλια για το νέο τιμολόγιο Τζουλάκη-Λα-
ρίσση για τα ΚΑΠΗ:

«Ανοιχτή επιστολή Προς Δήμαρχο Νέας 
Σμύρνης & Πρόεδρο ΚΑΠΗ
Με αφορμή την τελευταία δήλωση του Δη-
μάρχου μας κ. Σταύρου Τζουλάκη στο Δημο-
τικό Συμβούλιο για αύξηση της συνδρομής 
μελών των ΚΑΠΗ από 2 ευρώ σε 5 ευρώ… 
ετησίως (εξέπληξε πολλούς).
Δράττομαι της ευκαιρίας να κάνω έκκλη-
ση προς υμάς, και τον Πρόεδρο των ΚΑΠΗ κ. 
Γιώργο Λαρίσση να ξανασκεφθούν την Από-
φαση του Δημάρχου, και να αναρωτηθούν.Εί-
ναι καιρός για αυξήσεις σε Ανθρώπους χαμη-
λοσυνταξιούχους, Άπορους, και αδύναμους 
οικονομικά, που και το (1 ) ευρώ είναι σημα-
ντικό στην καθημερινότητα τους, τουλάχι-
στον αυτη την εποχή που το σκεφτήκατε;

ΚΑΠΗ και ψύχραιμοι. Αύξηση της συνδρομής  
του ΚΑΠΗ από Τζουλάκη-Λαρίσση
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Τουλάχιστον αν είναι αναγκαίο, παρά το Πλε-
όνασμα που εχει ο Δήμος (ανακοίνωση της 
υπηρεσίας σας) αυξήστε το σε (1) ευρώ συνο-
λικά 3 ΕΥΡΩ, και ρωτήστε τους θαμώνες των 
ΚΑΠΗ, ή δεν σας ενδιαφέρει κ. Δήμαρχε & κ. 
Πρόεδρε.
Εγώ πάντως με αυτά που άκουσα και 
συγκρινόμενα μετά από συζητήσεις, 
και τακτικό Μέλος στα συμβούλια 
των Ν.Π.Δ.Δ. των ΚΑΠΗ να ήμουν θα 
καταψήφιζα την απόφαση σας, διό-
τι η αιτιολογία σας για περισσότερη 
συμμετοχή στις εκδηλώσεις, με συγ-
χωρείται, δεν έχουν να κάνουν με την 
αύξηση.
Άποψή μου είναι άλλωστε, να επανα-
ξιολογηθεί το Θέμα, και υποσχέθηκα 
να την υποβάλω Δημόσια.
Κώστας Κουβαράς 
τ. Δ.Σ & Υποψ. Δημ. Συμβουλος»
Ενώ άλλος συμπολίτης μας, o 
Manos Ntoulis  σχολιάζει:
«Είναι απαράδεκτη η αύξηση της 
συνδρομής της κάρτας μέλους του 
ΚΑΠΗ απο 2 ευρώ σε 5. Φαίνεται 
ο δήμος έπεσε έξω στα οικονομι-
κά του και προσπαθεί να τα πάρει 
από τους γέροντες συνταξιούχους. 
Το γιατί θα μας το πει το παιδί που 
ήλθε να διαχειρισθεί τα ΚΑΠΗ, έχο-
ντας αυτός εξασφαλίσει δυο και 
τρεις μισθούς πρέπει να ξέρει ότι με αυτό το 
πεντάευρο το μέλος έπαιρνε για δέκα μέρες 
το ψωμί του. Εξάλλου πήρε και ένα μάθημα 
από τον σύμβουλό του αρνητικό. Κανονικά  

δεν έπρεπε να δίδωμε καμμία συμμετοχή δι-
ότι μας τα παίρνει δια μέσου των δημοτικών 
φόρων ο κύριος Λαρίσας αποφάσισε έτσι 
ρώτησε κανένα για να δούμε... Τι λέτε εσείς  
κύριε δήμαρχε.»

Άλλος συμπολίτης μας, o Aposto Laras 
Savvides, σχολίασε:

«Είστε πολύ large φαίνεται, αλλά ίσως για κ 

άποιους άλλους να είναι σημαντικό το ποσό, 
ειδικά με όλες αυτές τις μειώσεις που υποστεί 
οι σ νταξιούχοι τα τελευταία χρόνια!»

Εντύπωση για πολλοστή φορά 
προκαλεί το γεγονός της σιωπής 
ολόκληρης της παράταξης Τζουλά-
κη-Λαρίσση στην αύξηση της συμ-
μετοχής των ΚΑΠΗ κατά έστω 3 
ευρώ. Κανείς δεν πήρε θέση με τη 
σιωπή να μοιάζει ως «ναι στην ει-
σήγηση», που δεν ήταν και εισήγη-
ση…
Ο μόνος που μάλλον χάρηκε που 
δεν ήρθε το θέμα προς ψήφιση 
πρέπει να ήταν ο Πρόεδρος Τσιά-
πης ο οποίος γλύτωσε την ψηφο-
φορία και την πιθανή ισοψηφία… 
(ο καθένας με το «πρόβλημά» του).
Η κοινωνία ξέρει αν πράγματι αυτά 
τα 3 ευρώ έχουν αξία και πόση για 
τους ανθρώπους των ΚΑΠΗ. Αλλά 
ο αντιλαϊκός χαρακτήρας τέτοιων 
αποφάσεων είναι αναμφισβήτητος 
και μάλιστα με στόχο  να επιτευχθεί 
«σεβασμός».
«Πλήρωνε παραπάνω για να σέβε-
σαι» δηλαδή, είπε η Δημοτική Αρχή 
στους πολίτες των ΚΑΠΗ δια στό-
ματος Τζουλάκη-Λαρίσση;

Τόσο οι δηλώσεις Τουλάκη-Λαρίσση, όσο 
και τα σχόλια συμπολιτών μας είναι δημό-
σια καταγεγραμμένα.

Η πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή ανα-
βαθμίζει τις ταχύτητες internet στα 
δημοτικά σχολεία στα 50mbps, και 

το πάγιο αντίτιμο όχι μόνο δεν αυξάνεται, 
αντιθέτως μειώνεται και κλειδώνει ώστε να 
μην υπάρχει υπέρβαση.

Όφελος; Περί τα 6.000€ - 10.000€ ετησί-
ως!!!

Προηγούμενος πάροχος 60€ πάγιο για: 
- απεριόριστα αστικά/ υπεραστικά 
- 60 λεπτά προς κινητά 
- 24 mbps int 
- 10.00015.000€ τον χρόνο περίπου αφού 
οι σε όλους τους λογαριασμούς υπήρχαν 
υπερβάσεις, οι οποίες στο μεγαλύτερο μέ-

ρος των περιπτώσεων, έφταναν στο 100%.

Νέος πάροχος 31,50€ πάγιο 

• για τα δημοτικά: 
– απεριόριστα αστικά/υπεραστικά 
– 1.500 λεπτά προς κιν. wind 
– 6600min τράπεζα για vodaphone, 
cosmote (δηλαδή 300min×22 για 10 δη-
μοτικά και 12 νηπιαγωγεία, όπου ο χρόνος 
που περισσεύει από ένα σχολείο που μιλά-
ει λιγότερο, δεν θα πηγαίνει χαμένος και θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα άλλο 
που μιλάει περισσότερο. 
– 50mbps int.

• για τα νηπιαγωγεία: 

– 20,70 πάγιο για τις ίδιες παροχές, η τα-
χύτητα internet παραμένει η ίδια στα 
24mbps

Συνολικά: 
– 2 πάγια δώρο ( περίπου 2000€) 
–5.300€ τον χρόνο περίπου (από 10.000-
15.000 που πληρώναμε έως τώρα!)

Η επόμενη δράση μας έχει κιόλας κλείσει:

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, η Πρωτοβάθμια 
Σχολική Επιτροπή και ο Σύλλογος Γονέων 
του 12ου δημοτικού σχολείου Ν. Σμύρνης 
μας καλούν να χρωματίσουμε τις διαβά-
σεις του σχολείου στις 15 Μαρτίου!

Η πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή αναβαθμίζει 
τις ταχύτητες internet στα δημοτικά σχολεία
Σχολιάζει ο Νεκτάριος Σαρδιανός, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νέας Σμύρνης
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Γ ια να κερδίσετε στην αγορά, πρέπει 
πρώτα να κερδίσετε στο χώρο ερ-
γασίας.  Δεν πρόκειται λοιπόν για τη 

δημιουργία απλών στρατηγικών για τη δι-
ατήρηση των εργαζομένων. Αυτές οι στρα-
τηγικές σπανίως λειτουργούν. Πρόκειται 
για επενδύσεις σε ένα εργασιακό περιβάλ-
λον επικεντρωμένο στον άνθρωπο που 
υποστηρίζει και δίνει στους υπαλλήλους τη 
δυνατότητα να υπερέχουν. 

Η διαδικασία της πρόσληψης και εκπαίδευ-
σης κάποιου απαιτεί χρόνο. Στην επιχείρη-
ση, ο χρόνος είναι χρήμα. Επομένως, με-
ρικές φορές μπορεί να είναι δαπανηρή η 
συνεχής πρόσληψη νέων υπαλλήλων.

Ο μέσος υπάλληλος κάνει καλή δουλειά. 
Αρκετά καλά για να δικαιολογήσει μια συ-
στατική επιστολή κατά την αποχώρηση…   
Αν ήταν κάτι λιγότερο από καλός, μπορού-
με να υποθέσουμε ότι θα έπρεπε να αποχω-
ρήσει ή να μην προσληφθεί καν.  Έτσι, όταν 
ο μέσος υπάλληλός αποχωρήσει, κάποιος 
πρέπει να τα αντικαταστήσει και όταν ο κα-
λός υπάλληλος αποχωρήσει πιθανά να τον 

αντικαταστήσουν δύο.

Αυτό μπορεί να είναι πολύ δαπανηρό.

Φανταστείτε την αποχώρηση ενός εξαιρε-
τικά πολύτιμου μέλους της ομάδας και την 
ακούσια βλάβη που έχει συμβεί στην επι-
χείρηση. Η αντικατάστασή τους μπορεί να 
είναι ένας αγώνας. Αυτό το πρόβλημα μας 
οδηγεί στο να ρωτήσουμε και να απαντή-
σουμε στην ερώτηση: «Ποιοι είναι οι λόγοι 
για τους οποίους οι εργαζόμενοι εγκαταλεί-
πουν;»
Έλλειψη προκλήσεων;
Υπερβολικός φόρτος εργασίας;
Έλλειψη Αναγνώρισης;
Έλλειψη ανεξαρτησίας;
Κουλτούρα εταιρίας;
Η ισορροπία οικογενειακής και επαγγελμα-
τικής ζωής;
Κακή διοίκηση και διαχείριση γραφείου;

Πρόσληψη και προώθηση των λάθος αν-
θρώπων;

Λίγες ευκαιρίες ανάπτυξης;

Έλλειψη επικοινωνίας και αξιολόγησης;

Αυτά κατά κάποιο τρόπο έχουν αντίστοι-
χη εφαρμογή σε όλους τους τύπους ομά-
δων…επαγγελματικές, πολιτικές, αθλη-
τικές… Εάν ο Ηγέτης και Αρχηγός είναι 
ανθρωποκεντρικός ξέρει ότι η επένδυση 
στους υπαλλήλους  σχεδόν πάντα αξίζει 
τον κόπο. 

Η παροχή της ελευθερίας, της κατάρτισης 
και ενός θετικού εργασιακού περιβάλλο-
ντος τους καθιστά πιο ευτυχισμένους και 
τους βοηθά να εργαστούν καλύτερα. Δυ-
στυχώς, το να πείσεις τους μη-προσανατο-
λισμένους στον άνθρωπο ηγέτες να επεν-
δύσουν σε εργαζόμενους δεν είναι πάντα 
εύκολο. Το επίκεντρό τους είναι τα χρήμα-
τα και το φαινομενικά σίγουρο και ασφαλές 
μονοπάτι, και δεν βλέπουν πάντα την κα-
λύτερη και αποδοτικότερη σχέση μεταξύ 
εμπλοκής των εργαζομένων και κερδοφο-
ρίας, όπου στο τέλος πάλι οι λάθος άνθρω-
ποι θα επωμιστούν το φταίξιμο μιας αποτυ-
χίας, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Συνοψίζοντας, οι λόγοι για τους οποίους οι 
εργαζόμενοι εγκατέλειψαν μπορεί να δια-
φέρουν… Αλλά με το ταλέντο, έρχονται επι-
λογές για τους καλούς υπαλλήλους!   Εσείς 
οι εργοδότες, δώστε στους καλούς εργαζό-
μενους σας ένα κτύπημα στην πλάτη, πεί-
τε τους ότι κάνουν μεγάλη προσπάθεια και 
καλή δουλειά και βεβαιωθείτε πως ξέρουν 
ότι είναι ευπρόσδεκτοι, για να κάνετε τους 
υπαλλήλους σας να θέλουν να εργάζονται 
για σας και όχι μόνο να τους χρησιμοποιείτε 
ως μέσον για τον σκοπό σας. Έτσι σίγουρα 
θα αποδίδουν καλύτερα, αποτελεσματικό-
τερα και θα είναι όλες οι πλευρές ευχαρι-
στημένες.

Γιατί οι καλοί φεύγουν
Του Πολυχρόνη Ντάγιου, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ
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Η ψήφιση του προϋπολογισμού 
αποτελεί, κάθε χρόνο, την κορυ-
φαία στιγμή του Δημοτικού Συμ-

βουλίου και, χωρίς αμφιβολία, η συζήτηση 
επ’ αυτού αναδεικνύει την πολιτική βούλη-
ση τόσο της Δημοτικής Αρχής όσο και των 
δυνάμεων της Αντιπολίτευσης.

Με λίγα λόγια, ο προϋπολογισμός είναι μια 
εκτίμηση του ύψους των εσόδων που θα ει-
σπραχθούν και των δαπανών που θα εκτε-
λεστούν από τον Δήμο στη διάρκεια ενός 
ημερολογιακού έτους. Ωστόσο, πέρα και 
πάνω απ’ όλα,απεικονίζει σχεδόν το σύνο-
λο των πολιτικών επιλογών της διοίκησης. 
Αποτυπώνει τους τομείς προτεραιότητας 
και το εύρος των παρεμβάσεων στην πόλη 
και την κοινωνία, που προτίθεται να υλο-
ποιήσει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή.

Στην πόλη μας, η ψήφιση του Προϋπολο-
γισμού τον περασμένο Δεκέμβρη, για την 
τρέχουσα οικονομική χρήση, κατέδειξε την 
αδυναμία της διοίκησης να καταθέσει ένα 
ολοκληρωμένο και σοβαρό πολιτικό σχέ-
διο. 

Με την έναρξη της δημοτικής θητείας, και 
λίγους μήνες μετά τη σύμπραξη Τζουλά-
κη-Λαρίσση,θα ήταν αναμενόμενο να τεθεί 
το περίγραμμα ενός ευδιάκριτου πλαισί-
ου, με αναπτυξιακό, εμπροσθοβαρή χαρα-
κτήρα και φόντο την επόμενη τετραετία 
συν-διοίκησής τους. 

Αντ’ αυτού, για ακόμη μια φορά γίναμε μάρ-
τυρες μιας κοντόφθαλμης, χωρίς έμπνευ-
ση πολιτικοοικονομικής πρότασης, η οποία 
εκτός από παρωχημένη είναι και αντιανα-
πτυξιακή. Χαρακτηριστικότερο παράδειγ-
μα είναι ο δείκτης λειτουργικών δαπανών,ο 
οποίος δείχνει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα 
και την εν γένει επενδυτική διάθεση. Στον 
εν λόγω δείκτη, η Δημοτική Αρχή δεν κα-
ταφέρνει να μειώσει τις ανελαστικές δαπά-
νες έναντι των επενδύσεων και επαληθεύει 
πως η σύμπραξη Τζουλάκη-Λαρίσση έγινε 
άρον άρον, εν κενώ σε όρους προγράμμα-
τος και με μοναδικό κριτήριο τη νομή της 
εξουσίας.

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός που ήρθε 
προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
στερείται κοινωνικού χαρακτήρα. Τα δημο-
τικά τέλη δεν μειώθηκαν, παρότι η“Στρο-
φή Νέας Σμύρνης” κατέθεσε μια καλά επε-
ξεργασμένη πρόταση για οριζόντια μείωσή 
τους κατά 10% στη Γενική Κατοικία καθώς 
και 15% στις επιχειρήσεις που δραστηρι-

οποιούνται εκτός του εμπορικού κέντρου 
της πόλης. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, η Δη-
μοτική αρχή επαίρεται ότι έχει 10 εκατομ-
μύρια ευρώ ταμειακά διαθέσιμα, ενώ δεν 
προχωρά σε καμιά ενέργεια για εξορθο-
λογισμό των δαπανών στα ανταποδοτικά 
τέλη, εξοικονόμηση που θα μπορούσε να 
προέλθει από την καλύτερη διαχείριση των 
απορριμμάτων της πόλης.

Ταυτόχρονα, είναι η ίδια διοίκηση 
που δεν αυξάνει τους πόρους για 
την παιδεία, δεν εισηγείται ένα ολο-
κληρωμένο σχέδιο ενεργειακής με-
τάβασης και προσβασιμότητας στις 
δημόσιες υποδομές της πόλης μας, 
και δεν μεριμνά για τον μετασχημα-
τισμό της σε όρους βιώσιμης αστι-
κής κινητικότητας, καινοτομίας και 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Επιπλέον, η μη κοστολογημένη μεταφορά 
των Δημοτικών Υπηρεσιών στο κτίριο Μι-
νέττα, η υπερκοστολόγηση του κλειστού 
γηπέδου της Αρτάκης −με αποκλειστική 
ευθύνη της τωρινής διοίκησης− κι η αυξα-
νόμενη ανάθεση έργων σε ιδιώτες, θα επι-
δεινώσει σταδιακά το επίπεδο ζωής των κα-
τοίκων της Νέας Σμύρνης.

Η  “Στροφή Νέας Σμύρνης” έχει καταθέ-
σει μια πειστική, συνεκτική και αναπτυξι-
ακή πρόταση για την πόλη. Μια πρόταση 
ανθρωποκεντρική, οικολογική, αμεσοδη-
μοκρατική -αφού με τα συμβούλια γειτο-
νιάς βάζει τους πολίτες στο κέντρο λήψης 
των αποφάσεων- και υλοποιήσιμη σε πραγ-
ματικό χώρο και χρόνο.

Προϋπολογισμός εν κενώ & φόντο τη σύμπραξη
του Θέμη Παυλόπουλου, Δημοτικού Συμβούλου - Επικεφαλής Δημοτικής Κίνησης “Στροφή Νέας Σμύρνης”
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Το Δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας
Γράφει ο Χρήστος Κορφοξυλιώτης, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Η εικόνα του σώματος και η αυτοε-
κτίμηση αρχίζουν στο μυαλό, όχι 
στον καθρέφτη. Μπορούν να αλ-

λάξουν τον τρόπο που καταλαβαίνετε την 
αξία σας και την αυτοπεποίθησή σας. Η υγι-
ής εικόνα του σώματος και η αυτοεκτίμη-
ση είναι ένα μεγάλο μέρος της ευημερί-
ας πέρα από την καθαυτή διατροφή που 
έχει να κάνει με τα συστατικά από τα οποία 
απαρτιζόμαστε.
Το σώμα μας σημαίνει πολλά περισσό-
τερα για εμάς από μια φράση στο μυαλό 
μας όπως «έτσι είναι το σκαρί μου», «μου 
αρέσω»  ή «δεν με ενοχλεί κιόλας η εικόνα 
μου». Μια καλή εικόνα σώματος σημαίνει 
ότι αποδέχεστε πραγματικά τη μορφή σας, 
σας αρέσει ο τρόπος που μοιάζετε τώρα και 
δεν προσπαθείτε να αλλάξετε το σώμα σας 
ώστε να ταιριάζει με τον τρόπο που νομίζε-
τε ότι θα πρέπει να φαίνεστε. Σημαίνει ότι 
αναγνωρίζετε τις ατομικές σας ιδιότητες 
και τα δυνατά σημεία που σας κάνουν να αι-
σθάνεστε καλά για τον εαυτό σας πέρα από 
το βάρος, το σχήμα ή την εμφάνισή του και 
ότι είστε με άνεση σε θέση να αντιστέκε-
στε στην πίεση για να προσπαθήσετε για 

τον μύθο του «τέλειου» σώματος που βλέ-
πετε στα μέσα ενημέρωσης, online κ.ο.κ.
Η εικόνα του σώματος και η αυτοεκτίμηση 
επηρεάζουν άμεσα το ένα το άλλο, και τα 
συναισθήματα, τις σκέψεις και τις συμπε-
ριφορές σας. Εάν δεν σας αρέσει το σώμα 
σας (ή μέρος του σώματός σας), είναι δύ-
σκολο να αισθάνεστε καλά για ολόκληρο 
τον εαυτό σας. Το αντίστροφο ισχύει επί-
σης: αν δεν εκτιμάτε τον εαυτό σας, είναι 
δύσκολο να παρατηρήσετε τα καλά πράγ-
ματα και να δώσετε στο σώμα σας το σε-
βασμό που του αξίζει.
Η καλή εικόνα του σώματος, η αυτοεκτίμη-
ση και η ψυχική υγεία δεν προϋποθέτουν 
ότι μπορείτε  να κάνετε τον εαυτό σας να αι-
σθάνεται ευτυχισμένος όλη την ώρα, είναι 
ουτοπικό). Πρόκειται ουσιαστικά για το σε-
βασμό στον εαυτό σας και τους άλλους, τη 
ρεαλιστική σκέψη και τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων ή δυσκο-
λιών με υγιείς τρόπους. Το πρόβλημα με 
τις αρνητικές σκέψεις και τα συναισθήμα-
τα είναι ότι από τη στιγμή που οι άνθρω-
ποι αρχίζουν να εστιάζουν σε ελλείψεις ή 
προβλήματα σε μια περιοχή ή μια κατά-

σταση, γίνεται πολύ εύκολο να βλέπεις 
μόνο προβλήματα σε πολλούς άλλους το-
μείς ή καταστάσεις. Η αρνητική σκέψη 
έχει έναν τρόπο να οδηγήσει σε πιο αρνη-
τική σκέψη.

Tips: τρώτε ισορροπημένα γεύματα και 
βάλτε την άσκηση στη ζωή σας γιατί σας 
κάνει να αισθάνεστε καλά και ισχυρά, όχι ως 
τρόπος να ελέγχετε το σώμα σας. Παρατη-
ρήστε όταν κρίνετε τον εαυτό σας ή άλλους 
με βάση το βάρος, το σχήμα ή το μέγεθος. 
Ρωτήστε τον εαυτό σας εάν υπάρχουν άλ-
λες ιδιότητες που θα μπορούσατε να ανα-
ζητήσετε όταν αυτές οι σκέψεις έρχονται. 
Φοράτε τα ρούχα που σας ταιριάζουν τώρα 
και όχι σε κάποιο μακρινό παρελθόν όπου 
ήσαστε κάποιος άλλος/η. Μιλήστε με  θετι-
κούς φίλους που αναγνωρίζουν τη μοναδι-
κότητά σας και τους αρέσετε όπως ακριβώς 
είστε! Θυμηθείτε ότι όλοι έχουν προκλήσεις 
με την εικόνα του σώματός τους κατά και-
ρούς. Όταν μιλάτε με φίλους, ίσως ανακα-
λύψετε ότι κάποιος άλλος επιθυμεί να έχει 
ένα χαρακτηριστικό σας που νομίζατε ότι 
είναι ανεπιθύμητο. 

Τ ο Δημογραφικό πρόβλημα της Ελλά-
δας προϋπήρχε ανέκαθεν, είναι ένα 
από τα άλυτα πολιτικά και κοινωνικά 

ζητήματα που ταλάνιζαν πάντα την χώρα μας. 
Τα κύρια προβλήματα ήταν πάντα η υπο-
γεννητικότητα, η οικονομική κατάσταση, η 
ανεργία που όλο μεταβάλλεται με τα χρό-
νια, η μετανάστευση των Ελλήνων για ανα-
ζήτηση μιας καλύτερης εργασίας, η θνη-
σιμότητα που πάντα ήταν σε μεγαλύτερα 
ποσοστά από των γεννήσεων και διάφορα 
άλλα δευτερεύοντα. 
Η Ελλάδα στο πέρασμα των χρόνων δεν 
έχει καταφέρει να δημιουργήσει θεμέ-
λια σωστά και γερά για τους πολίτες της. 
Οι ξένες επενδύτες δεν μπορούν να εμπι-
στευτούν το θεσμικό της πλαίσιο, που με-
ταβάλλεται σε ρυθμούς χρηματιστηρίου. 
Κάθε κυβέρνηση αντί να κρατήσει μια κοι-
νή γραμμή με τις προηγούμενες, πειραμα-
τίζεται με νέα μέτρα που έχουν ως αποτέ-
λεσμα, οι  επιχειρήσεις να αναζητούν άλλες 

χώρες για να επενδύσουν ή να αλλάξουν 
έδρα. Όλα αυτά τα αλυσιδωτά προβλήματα 
έχουν ως αποτέλεσμα το δημογραφικό ζή-
τημα, το οποίο είναι μια αλυσίδα ή πυραμί-
δα, ένα δέντρο με πολλά παρακλάδια που 
το καθένα από μόνο του δημιουργεί νέα 
προβλήματα, τα οποία οι κρατικοί φορείς 
αδυνατούν πάντα να επιλύσουν. Αν επιλυ-
θούν το καθένα ξεχωριστά ή αν βρεθούν 
τρόποι που να τα περιορίσουν, έστω σε κά-
ποια επιθυμητά ποσοστά, μόνο τότε θα αρ-
χίσει η χώρα μας να είναι εφάμιλλη άλλων 
αναπτυγμένων και πρότυπων χωρών.
Σε μία πρόσφατη ομιλία ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος 
και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κ. Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκαν για το 
μείζον πια δημογραφικό πρόβλημα, ο κα-
θένας από μια διαφορετική πλευρά.
Ο κ. Παυλόπουλος ανέλυσε περισσότερο 
την μετανάστευση των Ελλήνων σε άλλα 
κράτη και πρωτίστως όσων έχουν διακρι-

θεί για τα επιτεύγματά τους. Τόνισε ότι πρέ-
πει να μειωθεί η μετανάστευση εργατικών 
χεριών και ειδικά αυτών που ανήκουν στην 
κατηγορία των επιστημόνων και ανθρώ-
πων με ικανότητες που μπορούν να βοη-
θήσουν στην βελτίωση και την ανάπτυξη 
του τρόπου ζωής στην χώρα μας. Δηλαδή 
να αξιοποιήσουν οι κρατικοί φορείς σε θέ-
σεις-κλειδιά τους επιστήμονές μας και όχι 
να  οδηγούνται να καταφεύγουν για βιο-
ποριστικούς λόγους εκτός της χώρας μας. 
Δεν είναι τυχαίο το ρητό «η Ελλάδα τρώει 
τα παιδιά της», όπως ανέφερε. 
Από την άλλη πλευρά ο κ. Γεωργιάδης  μί-
λησε για τη θνησιμότητα, την υπογεννη-
τικότητα και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση 
μέσω του μεταναστευτικού ζητήματος από 
την εμπόλεμη Συρία προς την Τουρκία, η 
οποία μάλιστα αντί να επιλύει αυτό το με-
ταναστευτικό ρεύμα το μεταθέτει σε εμάς, 
ώστε να  φιλοξενήσουμε όχι μόνο Σύριους, 
αλλά και άλλες εθνότητες, που δεν μπορού-

Εικόνα του σώματος και αυτοεκτίμηση
Γράφει η Γεωργία Τσιάκου, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Αυτοεκτίμησης, Eιδίκευση στις Διατροφικές Διαταραχές
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7η «Πρότυπη» Προσομοίωση  
Δημοτικού Συμβουλίου
Γράφει ο Γιώργος Βαλασκατζής, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Γ ίνε κι εσύ Δημοτικός Σύμβουλος για 
3 μέρες είπαν. Και εν τέλει έγινα. 13-
15 Δεκεμβρίου η αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου γέμισε νέους ανθρώπους με 
σκοπό να πάρουν την τοπική αυτοδιοίκηση 
στα χέρια τους. Ο Δήμος, σε συνεργασία με 
το Δίκτυο Νέων Νέας Σμύρνης, επιχείρησε 
να φέρει εις πέρας αυτό το εγχείρημα, που 
από την πρώτη στιγμή μου κέντρισε το εν-
διαφέρον.
Σχετικά με την οργάνωση της εκδήλωσης, 
οι δύο φορείς έκαναν ομολογουμένως αρ-
κετά καλή, εάν όχι εξαιρετική δουλειά. Η 
φόρμα συμμετοχής, η οποία κυκλοφόρη-
σε από τα τέλη του Οκτώβρη έδινε τη δυ-
νατότητα στους διοργανωτές να δώσουν 
στον κάθε υποψήφιο τη θέση που του αρ-
μόζει, συνδυάζοντας τόσο τις προτιμήσεις, 
όσο και τις ικανότητές του. Η εκδήλωση, 
πλουσιοπάροχη με φαγητά, νερά και ανα-
ψυκτικά καθ’όλη τη διάρκειά της, ενώ δεν 
μπορούμε να παραλείψουμε και τους (2) 
δωρεάν καφέδες, που παρείχε στον καθέ-
να, καθημερινά, τοπική καφετέρια της πό-
λης. Τέλος, σημαντική πρωτοτυπία ήταν η 
συμβολή μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
εκλογικών διαδικασιών και ψηφοφοριών 
που απλούστευσε την όλη διαδικασία.
Ας πάμε όμως στο ζουμί της υπόθεσης 
αφήνοντας απ’έξω τα της οργάνωσης και 
περνώντας στους πρωταγωνιστές της προ-

σομοίωσης που δεν είναι άλλοι από τους 
δημοτικούς συμβούλους, τα πρόσωπα πί-
εσης, τους δημοσιογράφους και φυσικά το 
δήμαρχο. Είμαστε χρονικά μετά το πέρας 
της εκλογικής διαδικασίας, έχοντας εκλέξει 
δήμαρχο και η εκδήλωση αρχίζει με 2 υπο-
ψηφιότητες για τη θέση του προέδρου του 
ΔΣ. 41 δημοτικοί σύμβουλοι από 5 παρατά-
ξεις (12 κεντροδεξιά, 8 δεξιά, 8 κεντρώα, 8 
κεντροαριστερά, 5 αριστερά), θα εκλέξουν 
πρόεδρο, θα συζητήσουν σημαντικά θέμα-
τα του δήμου, θα συνεδριάσουν σε επιτρο-
πές και θα πάρουν καίριες αποφάσεις για το 
μέλλον της πόλης.
Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται και τα πρώ-
τα ψήγματα της απογοήτευσής μου αρχί-
ζουν να  βγαίνουν στην επιφάνεια. Οι κοι-
νότυπες εκφράσεις, τα λόγια του αέρα και 
φυσικά οι υποσχεσιολογίες, δίνουν και 
παίρνουν. Μερικοί εκ των αρχηγών παρα-
τάξεων, μιλώντας ως δήθεν επαγγελματί-
ες πολιτικοί, υποβαθμίζουν το επίπεδο του 
συμβουλίου, υπερασπιζόμενοι τυφλά κομ-
ματικές σκοπιμότητες ανάλογα με το πο-
λιτικό τους υπόβαθρο. Δημοτικοί σύμβου-
λοι με τετριμμένες και προσκολλημένες σε 
πολιτικές γραμμές απόψεις ανταλλάσουν 
«μπηχτές» μεταξύ τους σε ένα τραγελαφι-
κό κλίμα που θυμίζει τα κανονικά δημοτικά 
συμβούλια της πόλης μας.
Η πλειονότητα των συμμετεχόντων, όπως 

διαπίστωσα εκ των υστέρων, προέρχονται 
από όλα τα μέρη της Αθήνας και συμμετέ-
χουν τακτικά σε αντίστοιχες εκδηλώσεις 
όμορων Δήμων. Το γεγονός αυτό, παρό-
λο που είναι προς τιμήν τους, τολμώ να πω 
πως κατακρεουργεί την όλη διαδικασία και 
αλλοιώνει το νόημα και το στόχο της εκ-
δήλωσης, η οποία μετατρέπεται σε χώρος 
πολιτικού ντιμπέιτ. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα στην περίπτωσή μας ήταν ένα θέμα 
που συζητήθηκε περί ιδιωτικοποίησης των 
υπηρεσιών καθαριότητας. Όπως ήταν ανα-
μενόμενο, οι δεξιές παρατάξεις τάχθηκαν 
υπέρ της ιδιωτικοποίησης για τους ευκό-
λως εννοούμενους λόγους, ενώ οι αριστε-
ρές κατά, λόγω της εν γένει αντίθετης πολι-
τικής τους γραμμής.
Για να μην επεκταθούμε περαιτέρω και 
μπούμε σε άλλα μονοπάτια, η εντύπωση 
που μου άφησε η 7η προσομοίωση δημο-
τικού συμβουλίου, που μόνο πρότυπη δεν 
θα τη χαρακτήριζα, είναι κυρίως αρνητική. 
Είχε προοπτικές λόγω της καλής και προ-
σεγμένης οργάνωσης, η οποία, δυστυχώς, 
δεν μπόρεσε να υπερκαλύψει τις παλιακές 
απόψεις και τον ξύλινο λόγο της πλειονότη-
τας της νέας γενιάς που πήρε μέρος. Ευελ-
πιστώ στο μέλλον η 8η προσομοίωση  δη-
μοτικού συμβουλίου να πραγματοποιηθεί 
με επιτυχία και με ακόμα μεγαλύτερη συμ-
μετοχή. 

με να αφομοιώσουμε πολιτιστικά, ούτε  ερ-
γασιακά και ούτε γεωγραφικά.  Η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, οι Μ.Κ.Ο. και άλλοι θεσμοί μας 
χρηματοδοτούν για να μπορούν να βιοπο-
ριστούν οι πολιτικοί πρόσφυγες που αυξά-
νονται ολοένα και καθημερινά στην χώρα 
μας. Ουσιαστικά το ελληνικό δημογραφικό 

ζήτημα επιλύεται με τη συσσώρευση πλη-
θυσμού όχι απλά με υπερ-γεννητικότητα, ή 
με τη μείωση της θνησιμότητας, που φτά-
νει τους 120.000 θανάτους έναντι 40.000  
γεννήσεων, και υπάρχει τεράστια διαφορά 
ανάμεσα σε αυτά τα μεγέθη. 
Και πώς θα τα καλύψουμε αυτά; Η λύση εί-

ναι μέσω της υπερπληθυσμιακής συσσώ-
ρευσης πολίτικων και μη προσφύγων. Ώστε 
τελικά από εκεί που είχαμε έλλειμμα, βρε-
θήκαμε με πλεόνασμα. Κάπως έτσι το μεί-
ζον δημογραφικό πρόβλημα λύθηκε. Ή μή-
πως όχι; 
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Η κυβέρνηση στο θέμα του ποδοσφαί-
ρου κάτι θέλει να κάνει αλλά το κά-
νει με τέτοιο τρόπο που έχει καταφέ-

ρει να την βρίζουν και από τις δύο πλευρές.
Κάτι προσπαθεί να κάνει αλλά αυτό που θέ-
λει να κάνει κανείς μα κανείς δεν το καταλα-
βαίνει και το μόνο που έχει καταφέρει αυτή 
η κυβέρνηση είναι να δυσαρεστεί όλο τον 
φίλαθλο κόσμο του ποδοσφαίρου. 

Ο μεγάλος Κινέζος φιλόσοφος Κομφούκι-
ος είχε πει κάποτε ότι, «Ο ανώτερος άν-
θρωπος σκέφτεται μόνο τη δικαιοσύνη. 
Ο κατώτερος άνθρωπος σκέφτεται μόνο 
τα συμφέροντά του».

Εδώ έρχεται και η απόδειξη ότι η ανωτερό-
τητα στην αθλητική δικαιοσύνη «περισσεύ-
ει» σε αυτή την κυβέρνηση. Το μόνο που 
σκέφτονται είναι οι επόμενες εκλογές και 
το πως θα κρατήσουν τις ψήφους και του 
Βορρά και του Νότου.

Αλλά το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να 
τους βρίζουν όλοι!

Σε κανέναν άλλον τομέα της κυβερνητικής 
πολιτικής, είτε αφορά την οικονομία, είτε 
την κοινωνία, είτε οτιδήποτε τους 7-8 τε-
λευταίους μήνες, δεν τα έκανε η κυβέρνη-
ση τόσο θάλασσα. Μόνο στο ποδόσφαιρο!

Γιατί; Γιατί κανείς μα κανείς δεν ξέρει αν η 
μπάλα του ποδοσφαίρου έχει αέρα μέσα 
ή χόρτο. Κανείς από αυτούς που αποφάσι-
σαν να ψηφίσουν την βραδινή τροπολογία 
για να απαλλάξουν τον ΠΑΟΚ και την Ξάν-
θη από τον υποβιβασμό δεν γνωρίζει από 
αθλητική δικαιοσύνη. Κανείς από αυτούς 
τους συμβούλους που το πρότειναν αυτό 
δεν έχει κλωτσήσει έστω και για ένα λεπτό 
μια μπάλα σε αλάνα, να βάλει ένα γκολ να 
πανηγυρίσει για την νίκη της ομάδας του.

Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυ-

λό μας: Μητσοτάκης-Γεραπετρίτης προ-
σπαθούν απλώς να ικανοποιήσουν ΚΑΙ 
τον Ολυμπιακό ΚΑΙ τον ΠΑΟΚ που εί-
ναι εδώ και καιρό σε ανελέητη κόντρα. 
Αυτό θέλουν και τίποτε άλλο ουσιαστικά. 
Κατέθεσαν την τροπολογία νομίζοντας ότι 
ικανοποιούν τον ΠΑΟΚ και για να κατευνά-
σουν άμεσα τις αντιδράσεις και τις κινητο-
ποιήσεις. Ο ΠΑΟΚ τους βρίζει γιατί η τρο-
πολογία τους στιγματίζει, αφού δημιουργεί 
την εντύπωση μιας… «χαριστικής ρύθμι-
σης» για να μην πέσει κατηγορία. Για μια 
υπόθεση που δεν έχει διαβιβαστεί καν στα 

πειθαρχικά όργανα!

Φυσικά πάνε να κα-
λύψουν την ασχετο-
σύνη Αυγενάκη με 
πιο πολύ ασχετοσύ-
νη και καταργώντας 
νόμους 30 χρόνων 
και αδικώντας ομά-
δες όπως τον Πανιώ-
νιο, τον Ηρακλή, την 
Κασσιόπη που ένιω-
σαν στο «πετσί τους» 
τις συνέπειες αυτού 
του νόμου με υπο-
βιβασμούς και αφαι-
ρέσεις βαθμών, χρη-

ματικά πρόστιμα. Αλλά αυτές οι ομάδες δεν 
έχουν τους «στρατούς» των ψηφοφόρων 
για να ελέγχουν πολιτικά το σάπιο σύστημα 
της Ελληνικής κοινωνίας. Αυτές οι ομάδες 
δυστυχώς έσκυψαν το κεφάλι στον νόμο 
και υπέστησαν τις συνέπειες του.

Ο Γεραπετρίτης λέει ότι «ο νόμος είναι 
υπέρτερος των πειθαρχικών κανονισμών» 
και ότι «να φροντίσουν αυτοί που έχουν τα-
χθεί να υπηρετούν το ποδόσφαιρο να είναι 
συμβατοί με τους κανόνες». Δεν υπάρχει 
κανένα αυτοδιοίκητο για τον Γεραπετρίτη. 
Πράγμα λογικό, αφού σου λέει… αν τα βρω 
με τους ξένους, θα περάσω και αυτά που 
θέλω. Η αφαίρεση βαθμών όμως δεν είναι 
διοικητική κύρωση, δεν είναι… σου απαγο-
ρεύω να παίζεις γιατί δεν πληρείς τις προϋ-
ποθέσεις του νόμου. Είναι μια αθλητική, πο-
δοσφαιρική κύρωση, που επηρεάζει άμεσα 
την βαθμολογία των πρωταθλημάτων. Άρα 
θίγει ευθέως το αυτοδιοίκητο.

Πάντως ένα γνωρίζω ότι στο τέλος θα την 
πληρώσουν τα βατράχια μέσα στον βάλτο 
που τσακώνονται τα βουβάλια. Θα υπάρ-
ξουν και μερικά βατράχια που την τελευ-
ταία στιγμή θα «γαντζωθούν» πάνω σε ένα 
βουβάλι και θα γλυτώσουν το ποδοπάτημα 
που έρχεται…

Στον ποδοσφαιρικό κόσμο υπάρχει έλλειψη 
δικαιοσύνης, όχι φιλανθρωπίας
Γράφει ο Λάμπρος Τσακίρης, μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ
www.panioniaidea.gr


