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Σ ε παλαιότερο τεύχος του «Π» είχαμε 
κάνει εκτενή αναφορά στη μηδενική 
μείωση του συνολικού προϋπολογι-

σμού του Πολιτιστικού Οργανισμού λόγω της 
πανδημίας  COVID-19,  όπως αυτό φάνηκε ξε-
κάθαρα στην αναμόρφωση της 18.5.2020.
Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Βαγγέλης Χα-
τζαντουριάν και το Διοικητικό του Σύμ-
βούλιο (όσοι ψήφισαν υπέρ) αποφά-
σισαν  τότε σχεδόν όλα τα ποσά που 
προέρχονται από ακυρώσεις-μειώσεις 
δράσεων, διοργανώσεων και αγώνων να 
πάνε αλλού ΕΝΤΟΣ του Πολιτιστικού 
Οργανισμού! 
Έτσι, και ενώ  μπορούσαν να αποταμι-
ευθούν 356.000 ευρώ  προσωρινά, οι 
333.000  προϋπολογίσθηκαν τότε πως 
θα ξοδευτούν σε άλλες υπηρεσίες, βελ-
τιώσεις και γενικότερες προμήθειες, με 
μόνο τα υπόλοιπα 25.000 ευρώ να κα-
ταλήγουν στο αποθεματικό του νομι-
κού προσώπου. Έκτοτε, σε καμία από 
τις επόμενες αναμορφώσεις δεν είδαμε 
κάποια μείωση του συνολικού προϋπο-
λογισμού, με αποτέλεσμα να χαρακτη-
ρίσουμε σκωπτικά «το βιολί του ο Χατζα-
ντουριάν» .
Με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό να 
έχουν χτυπηθεί βάναυσα ως προς τους όρους 
που πραγματοποιούνται –σε σχέση με τα αυ-
ξημένα μέτρα COVID-19– τί συνέχισε και συ-
νεχίζει να λέει ο Βαγγέλης Χατζαντουριάν 
στους πολίτες μέσω του νέου προϋπολογι-
σμού; Λέει πως, ό,τι και να συμβεί, κορονοΐός 
ή όχι, ύφεση ή όχι, ανεργία ή όχι, ακυρώσεις 
δράσεων ή  όχι, θέλουν-δεν θέλουν οι πολί-
τες, ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΞΟΔΕΨΕΙ ΠΑΛΙ για πολιτισμό 
έως 2.600.000 ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ! Αξίζει να σημει-
ωθεί πως τελικά ο θεσμός των Αθλοδιακο-
πών, αφού «ζαλίστηκε» από τις ακυρώσεις, 
τελικά πραγματοποιήθηκε με μέτρα που  
–όπως γράφτηκε– ήταν τα προβλεπόμε-
να. Έτσι, πριν φτάσουμε στις Ιωνικές Γιορτές, 
ακυρώθηκαν Δημιουργική Απασχόληση και 
εκδηλώσεις στο Ψηφιακό Μουσείο.
Με την πανδημία να παρουσιάζει, δυστυ-

χώς, μόνο προσωρινή ύφεση, ο Πολιτιστι-
κός Οργανισμός προγραμμάτισε, αποφάσι-
σε και κατά ένα μεγάλο μέρος πλήρωσε τα 
έξοδα των Ιωνικών Γιορτών – «έπρεπε να εί-
ναι έτοιμος» είπε η Κλαίρη Δεληγιάννη, λες 
και επρόκειτο για… υπηρεσία πρώτης ανά-
γκης! 

Οι Ιωνικές Γιορτές είναι ένας θεσμός που εν 
γένει είναι επιτυχημένος. Φέτος όμως, λόγω 
μέτρων COVID-19, αλλά φυσικά και λόγω των 
ατομικών μέτρων, απευθυνόταν σίγουρα σε 
πολύ μικρότερο κοινό. Μάλιστα, βάσει μέ-
τρων ΕΟΔΥ, η χωρητικότητα του σχετικά μι-
κρού χώρου διεξαγωγής ήταν περιορισμέ-
νη και πρόσφατα μειώθηκε επιπλέον από 
65% σε 50%. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού, 
λειτουργώντας με φαντασία –εκτός εποχής– 
επεκτείνει τον θεσμό φέτος και στον υπαίθριο 
χώρο του Ιωσηφόγλειου, δικαιολογώντας 
έτσι περισσότερες παρεχόμενες υπηρεσίες 
και, λογικά, υψηλότερο κόστος.
Έτσι, φέτος, οι αποφάσεις ανάθεσης που αφο-
ρούν τις Ιωνικές Γιορτές, όσες δεν είναι σε 
ανάθεση «πακέτο» με άλλες υπηρεσίες άλ-
λων δράσεων, φτάνουν τις 300.000 ευρώ.

Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να γίνει δημόσια 
γνωστό αν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του 
Δήμου γνωρίζουν ακριβώς πόσο θα στοιχί-
σουν συνολικά φέτος με όλα τα περιφερειακά 
έξοδα οι Ιωνικές Γιορτές και οι σχετικές τους 
δράσεις. 
Οι δύο τελευταίες εβδομάδες του Αυγού-

στου, αλλά και ο Σεπτέμβριος, δεν ξε-
κίνησαν δυστυχώς καλά καθώς, λόγω 
COVID-19, αρκετοί Δήμοι ακύρωσαν τις 
δράσεις τους ενώ και η Περιφέρεια Ατ-
τικής ακύρωσε δράσεις της διάρκειας 
2 εβδομάδων. Στη Νέα Σμύρνη, οι Ιω-
νικές γιορτές –με τα προβλεπόμενα 
μέτρα φυσικά– ξεκίνησαν, ενώ κάθε 
εβδομάδα κάποιοι ζουν το δράμα 
«νέων μέτρων», τα οποία –μέχρι σήμε-
ρα– «κουρεύουν» κάθε φορά τη χωρη-
τικότητα. Παρόλα αυτά, και με μεγάλη 
μερίδα της καταγεγραμμένης κοινής 
γνώμης να δηλώνει πως είναι λάθος να 
γίνουν φέτος οι Γιορτές, ο θεσμός συ-
νεχίζεται όπως έχει προϋπολογισθεί, 
αν και απευθύνεται πλέον σε πολύ λι-
γότερους πολίτες. Αξίζει να σημειωθεί 
πως από τις παρατάξεις που συμμετέ-
χουν στο ΔΣ του Πολιτιστικού Οργα-
νισμού ουδείς ζήτησε –όπως φαίνεται 

από τη Διαύγεια – να κυρωθούν οι Ιωνικές 
Γιορτές, παρόλο που ήταν και είναι ξεκάθα-
ρο πως το κοινό θα συρρικνωθεί πολύ λόγω 
μέτρων και «φόβου».
Δυστυχώς, η πορεία της πανδημίας είναι δυ-
ναμική και πιθανόν, λόγω περαιτέρω μέτρων, 
να μην πραγματοποιηθούν μικρό ή μεγαλύ-
τερο μέρος από τις δράσεις των Ιωνικών Γιορ-
τών που έχουν προγραμματιστεί από τις 19 
Σεπτεμβρίου μέχρι τη λήξη τους, οπότε προ-
ϋπολογισμένα ποσά που αναγράφονται στο 
παρόν άρθρο, να μην πληρωθούν.  Οπότε και 
θα επανέλθουμε υπολογίζοντας το τελικό κό-
στος των πραγματικών ενταλμάτων πληρω-
μής, όπως αυτά θα συνδέονται και με τις αντί-
στοιχες δημόσιες συμβάσεις που αναρτώνται 
δημόσια στο ΚΗΜΔΣ.
Και ενώ ο κόσμος ζούσε και ανέπνεε για 

Τον χαβά του ο Χατζαντουριάν!



3ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

το θεσμό του HistoricRun, αλλά και του 
NightRun, που είχε ακυρωθεί κοντά στην 
καραντίνα, «σκάει» ακόμη μια «βόμβα»! Με 
τα κρούσματα να ξεπερνάνε τα 250 ημερη-
σίως και τις ΜΕΘ να γεμίζουν, ο Πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Οργανισμού ακυρώνει τα 
δύο events διότι «ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΘΑ ΧΑΝΟΤΑΝ 
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ». Εί-
δαμε λοιπόν τον λόγο που ο πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Οργανισμού αποφάσισε την 
αναβολή των αγώνων. 
Βέβαια, πιθανόν κανείς να μην κατάλαβε για-
τί αν γίνονταν οι δύο αγώνες «θα χανόταν το 
μήνυμα της γιορτής του αθλητισμού και του πο-
λιτισμού». Πώς, δηλαδή, 5.000-6.000 δρομείς 
δίπλα-δίπλα στην εκκίνηση, στις απονομές, 
στις φωτογραφίες και οπουδήποτε αλλού, θα 
«χαλούσαν» το πνεύμα; Πώς γίνεται δύο μα-
ζικότατα γεγονότα –που, όντως, κάθε χρό-
νο το ένα έχει τόση επιτυχία– θα «χάλαγε το 
πνεύμα του αθλητισμού και του πολιτισμού»; 
Πώς οι κοσμοσυρροές χιλιάδων ανθρώπων 
στην πλατεία Νέας Σμύρνης θα ήταν η αιτία 
να «χαθεί το πνεύμα»; Ακριβώς το αντίθε-
το:  Έτσι  καλλιεργείται, προστατεύεται, τιμά-
ται και μεταλαμπαδεύεται τόσο το αθλητικό, 
όσο και το πολιτιστικό μήνυμα, με τη μαζικό-
τητα!
Ίσως, βέβαια, πιο σκεπτόμενα μυαλά να είδαν 
πως πολλοί συμμετέχοντες σως δεν θα ήθε-
λαν να συμμετέχουν μαζικά λόγω συνθηκών 
COVID-19. Κάτι, ίσως, δεν μοιράστηκε πλή-
ρως στο δημόσιο μήνυμα ακύρωσης ο πρό-
εδρος Χατζαντουριάν με τους πολίτες...; Δεν 
έχει φανεί άλλωστε οποιαδήποτε διάθεση να 
ακυρώνει προληπτικά πολιτιστικά γεγονό-
τα –όπως  όταν, μεταξύ άλλων, ακυρώθηκαν 
οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της Περιφέρει-
ας μέχρι 31 Αυγούστου, δεν ακυρώθηκαν για 
το ίδιο διάστημα οι Ιωνικές Γιορτές. Δεν είχε 
φυσικά τέτοια υποχρέωση. Μάλιστα, σε πρό-
σφατη συνέντευξή του, προκάλεσε παραγω-

γικά άλλους οργανωτές  να μην ακυρώνουν 
πολιτιστικά γεγονότα  αλλά να δέχονται τις 
προκλήσεις και να λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα...! Άρα, μάλλον δεν είναι φαν των ακυ-
ρώσεων, ειδικά μάλιστα όταν, όπως ο ίδιος 
λέει: «ήμασταν σε ετοιμότητα να εφαρμόσουμε 
τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα».
Στην υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋ-
πολογισμού –λόγω ακυρώσεων– είδαμε κατ’ 
αρχάς τα υπόλοιπα των δύο κωδικών των 
αγώνων να μη μηδενίζονται πλήρως έχοντας 
σύμφωνα με το Πρακτικό της 9.9.2020, υπό-
λοιπα 5.000 και 10.000 ευρώ, ενώ τα ποσά 
που είχαν προϋπολογιστεί –πλην υπολοί-
πων φυσικά– πάνε αντίστοιχα, μεταξύ άλ-
λων, σε κλιματιστικά χώρων του ΝΠΔΔ, 
σε έξτρα συντήρηση  κολυμβητηρίου, συ-
ντήρηση γηπέδων κ.ά. Ο τελικός συνολι-
κός προϋπολογισμός παραμένει ακριβώς ο 
ίδιος, ύψους 2.600.000  ευρώ περίπου. «Το 
χαβά του ο Πρόεδρος»... Ό,τι και να γίνει πά-
ντα θα προϋπολογίζει να ξοδέψει το ίδιο 
ποσό.
Υπάρχουν όμως και απορίες...
Αφού υπήρχαν τόσες άλλες ανάγκες που σχε-
δόν όλα τα ποσά των ακυρώσεων Δημιουρ-

γικής Απασχόλησης, εκδηλώσεων Ψηφιακού 
Μουσείου και των δύο αγώνων πήγαν σε επί-
πεδο προϋπολογισμού σε αυτές, πώς έτυχε 
αυτές οι ανάγκες να μην είναι προϋπολογι-
σμένες καθόλου ή να είναι υπο-εκτιμημένες 
στην αρχή της χρονιάς;
Γιατί δεν είχαν αυτές οι ανάγκες προτεραιό-
τητα και, αν περίσσευαν ποσά, να κατευθύνο-
νταν σε δράσεις σαν αυτές που φέτος δυστυ-
χώς ακυρώθηκαν;
Ποιος ο λόγος που έχουν μείνει υπόλοιπα σε 
δράσεις που ακυρώθηκαν;
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και το ΔΣ του 
Νομικού Προσώπου πιστεύουν ή όχι στον 
COVID-19; Ρητορική φυσικά η ερώτηση… 
Αλλά, πόσο εύκολα θα μπορούσαν απλώς να 
αναφέρουν πως λόγω COVID-19 αναβάλλο-
νται οι δύο αγώνες; Αντιθέτως, σε καμία ανα-
κοίνωση δεν αναφέρεται πως λόγω παν-
δημίας –έστω δηλαδή για την προληπτική 
προστασία των συμμετεχόντων– αναβάλ-
λονται οι αγώνες. Διαβάσαμε, βέβαια, αρκε-
τό μελό περί «προστασίας του πνεύματος των 
αγώνων» αλλά και για την ετοιμότητα για την 
τήρηση των μέτρων.
Τέλος, δεν θα χαρακτηρίζαμε «δαιδαλώδη» 
τον προϋπολογισμό του Πολιτιστικού Οργα-
νισμού. Μια χαρά συντάσσεται, αναπροσαρ-
μόζεται και είναι κατανοητός όταν ξέρεις να 
διαβάζεις τους οικονομικούς πίνακες. Θα λέ-
γαμε όμως –επιτέλους– επιτυχημένη την 
προσπάθεια του προέδρου να «πακετάρει», 
με έναν άλλο νόμιμο τρόπο, υπηρεσίες του 
ίδιου προμηθευτή –είτε μέσω διαγωνισμού, 
είτε μέσω απευθείας ανάθεσης– σε μία από-
φαση και όχι σε περισσότερες μικρότερες, 
απλωμένες μέσα στη διάρκεια της χρο-
νιάς. Έστω, μετά από τόσα χρόνια, εφάρ-
μοσε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης αποφά-
σεων. Ο οποίος μάλιστα, νόμιμα, περιορίζει 
αισθητά τις απευθείας αναθέσεις, αλλά και 
δημιουργεί χώρο για άλλες. Βοηθάει και 
τους υπαλλήλους να μην αναρτούν πολλές 
ΑΔΑ. Όχι τίποτε άλλο, μην φορτώνεται και 
η ΔΙΑΥΓΕΙΑ!
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Ε κτός Αντιδημαρχιών οι Γιατζίδης, Δε-
ληγιάννη, Δημάκης και Ζαβός ένα χρό-
νο μετά τις εκλογές στον Δήμο Νέας 

Σμύρνης.
Έτσι η  Κ. Δεληγιάννη  τίθεται εκτός Αντιδη-
μάρχων, όπως εκτός είναι και οι κύριοι Γ. Δη-
μάκης, Ν. Γιατζίδης και Α. Ζαβός.
Τώρα τι πρόλαβαν να κάνουν από τον Σε-
πτέμβριο του 2019 μέχρι τον Σεπτέμβριο 
του 2020 –θετικό ή όχι– μάλλον η κοινωνία 
της Νέας Σμύρνης δεν πρόλαβε να καταλά-
βει. Παρ’ όλα αυτά, μετά ένα έτος ο Δήμαρ-
χος –εντός των αρμοδιοτήτων του και εντός 
του νόμιμου χρονικού διαστήματος– τους 
αλλάζει. 
Απέτυχαν, πέτυχαν μερικώς ή απλά ο Δήμαρ-
χος μοιράζει τις θέσεις αντιμισθίας αφήνο-
ντας μάλιστα έξω παλαιά και πιστά στελέ-
χη του;
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Δεληγιάννη, Δημά-
κης, Γιατζίδης και Ζαβός υπηρετούν για 2η 
τουλάχιστον τετραετία τον Δήμο, με τη Δελη-
γιάννη και τον  Γιατζίδη να είναι παλαιά στε-
λέχη της παράταξης Τζουλάκη. Ο Δημάκης 
από την άλλη είναι και αυτός παλαιό στέλε-
χος της  ενσωματωμένης παράταξης  του 
Στάθη Κούπα. 
Μιας και μιλάμε για ενσωματώσεις παρατάξε-
ων, από την άλλη ενσωματωμένη παράτα-
ξη, αυτή του Λαρίσση, o Π. Κουκάς παραμένει 
στην Αντιδημαρχία του ενώ ο Γ. Βολίκας, από 
την ίδια παράταξη, αναλαμβάνει Αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών Έργων και ο  Κωνσταντινίδης 
από την παράταξη του Δημάρχου αναλαμβά-
νει Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Επιχειρηματικό-
τητας & Δημοτικής Περιουσίας.
Εδώ παρατηρεί βέβαια κάποιος μια  επανα-
λαμβανόμενη  διαχρονικά ενσωμάτωση  ΔΕ-
ΞΙΩΝ παρατάξεων ΥΠΟ τον εκ ΠΑΣΟΚ προ-
ερχόμενο δήμαρχο Τζουλάκη. 
Αν η παραμονή εντός Αντιδημάρχου στην 
θέση του για μία ακόμη χρονιά δεν είναι προ-
ϊόν πολιτικής συνεννόησης, η παραμονή του 
Πέτρου Κουκά στην Αντιδημαρχία Πρασίνου 
σίγουρα στέλνει μήνυμα στην κοινωνία της 
Νέας Σμύρνης πως –κατά τον Δήμαρχο του-
λάχιστον– ο συγκεκριμένος αιρετός πραγ-
ματοποίησε  μια επιτυχημένη πρώτη χρο-
νιά  στον τομέα του Αστικού Πρασίνου και 
της Πολιτικής Προστασίας. 
Μάλιστα πρέπει να ήταν τόσο επιτυχημένη 
που παλαιότεροι αιρετοί –πρώτη θητεία εί-
ναι ο Π. Κουκάς– με πολιτικό βιογραφικό αρ-
κετών θητειών έμειναν αυτή τη φορά εκτός 
Αντιδημαρχιών (Γιατζίδης, Δεληγιάννη, Ζα-
βός, Δημάκης), ενώ ίσως μπορούσαν να ανα-
λάβουν τη θέση ευθύνης του, ενώ μάλλον δεν 
βρέθηκε κάποιος νεότερος που θα μπορού-
σε να εξασφαλίσει τον ίδιο βαθμό επιτυχίας.
Αξίζει να σημειωθεί και η παραμονή  του 
70άχρονου πλέον Στάθη Κούπα –πάλαι ποτέ 
επικεφαλής παράταξης «δεξιών προδιαγρα-
φών» στην Αντιδημαρχία Οικονομικών για 7η 

χρονιά υπό τον Τζουλάκη. 
Αυτός και αν είναι επιτυχημένος σύμφωνα 
με τον Δήμαρχο.
Φωτογραφία μαζί των δύο Αντιδημάρχων 
Κουκά-Κούπα, που παρέμειναν στις θέσεις 
τους δεν βρέθηκε δημόσια...
Xωρίς να μειώνει κανείς  τον όποιο εργασι-
ακό και εκπαιδευτικό βίο των νεαρών Βολί-
κα και  Κωνσταντινίδη, ίσως μόνο ένας χρό-
νος θητείας στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην 
είναι ιδανικός  για να αναλάβουν αρμοδιότη-
τες Αντιδημάρχου. Αλλά αυτές είναι οι επιλο-
γές Τζουλάκη...

Ειδικά η περίπτωση του  Διονύσιου Κονιδά-
ρη  που αναβαθμίζεται σε Αντιδήμαρχο και 
Αθλητισμού, κρατώντας μάλιστα το αντικεί-
μενο του αθλητισμού που ήδη είχε ως εντε-
ταλμένος, δεν δημιουργεί καμία απολύτως 
εντύπωση. Άλλωστε το έργο του τη χρονιά 
2019-20  στον αθλητισμό  μιλάει από μόνο 
του...
Οι δημότες βέβαια είναι πάντα ο μεγαλύ-
τερος κριτής για το αν και πόσο επιτυχημέ-
νη ήταν η θητεία ενός αντιδημάρχου, ειδικά 
όταν ο τομέας ευθύνης του είναι τόσο δημό-
σιος και ορατός.
Έτσι ο Δήμαρχος όρισε τους:
1.  κ. Ευστάθιο Κούπα, Αντιδήμαρχο Οικο-
νομικών.  Μεταβιβάζονται, μεταξύ άλλων, οι 
αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα των θε-
μάτων του προϋπολογισμού, των προμηθει-
ών, των προσόδων, των δημοπρασιών και 
του ταμείου. 
2.  κ. Πέτρο Κουκά, Αντιδήμαρχο Αστικού 
Πρασίνου και Πολιτικής Προστασί-
ας. 
Μεταβιβάζονται, μεταξύ άλλων, οι 
αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύ-
νης των υπηρεσιών που αφορούν 
στα θέματα της οργάνωσης και δι-
οίκησης της υπηρεσίας που μεριμνά 
για το αστικό πράσινο της πόλης και 
τη φροντίδα αυτού, όπως και για τα 
θέματα που αφορούν στην πολιτική 
προστασία, τη μέριμνα για τις μελέ-
τες αυτής και τη συμμετοχή στα αρ-
μόδια όργανα. 

3. κ. Γεώργιο Κρικρή, Αντιδήμαρχο Καθαριό-
τητας & Ανακύκλωσης. Μεταβιβάζονται, με-
ταξύ άλλων, οι αρμοδιότητες για την εποπτεία 
των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνω-
ση, διοίκηση, μελέτη και προγραμματισμό 
για τα θέματα της αποκομιδής των απορριμ-
μάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, και τη 
διαχείριση και συντήρηση των οχημάτων και 
του μηχανολογικού εξοπλισμού.
4.  κ. Πολύδωρο Συρίγο, Αντιδήμαρχο Δια 
Βίου Μάθησης & Παιδείας  Μεταβιβάζονται, 
μεταξύ άλλων, οι αρμοδιότητες για την επο-
πτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην ορ-
γάνωση, διοίκηση, μελέτη και προγραμματι-
σμό για τα θέματα και τα προγράμματα της 
Δια Βίου Μάθησης που υλοποιούνται από τον 
Δήμο, των θεμάτων της σχολικής παιδείας και 
της υποστήριξης των σχολικών επιτροπών, 
όπως και της μέριμνας για τα θέματα των σχο-
λικών υποδομών.
5. κ. Διονύσιο Κονιδάρη, Αντιδήμαρχο 
Αθλητισμού,  Παιδικών Χαρών & Καταστη-
μάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Μετα-
βιβάζονται, μεταξύ άλλων, οι αρμοδιότητες 
για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφο-
ρούν στην αθλητική πολιτική, τις αθλητικές 
υποδομές, τα προγράμματα αθλητικής ανά-
πτυξης και την υλοποίηση των συναφών δρά-
σεων του δήμου. 
6.  κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη Αντιδή-
μαρχο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & 
Δημοτικής Περιουσίας. Μεταβιβάζονται, με-
ταξύ άλλων, οι αρμοδιότητες για την εποπτεία 
των υπηρεσιών που αφορούν στην ανάπτυ-
ξη της επιχειρηματικότητας στον Δήμο μας, 
την συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και 
κάθε άλλο φορέα επιχειρηματικό, όπως και η 
παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου 
OPEN MALL στη Νέα Σμύρνη και η συνεργα-
σία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχει-
ρηματιών.
7. κ. Γεώργιο Βολίκα, Αντιδήμαρχο Τεχνικών 
Υπηρεσιών και ΄Εργων. 
Μεταβιβάζονται, μεταξύ άλλων, οι αρμοδι-
ότητες για τα θέματα ευθύνης των τεχνικών 
υπηρεσιών που αφορούν στα θέματα των τε-
χνικών έργων, του μηχανολογικού εξοπλι-
σμού, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των 
οδών και της μέριμνας του αστικού εξοπλι-
σμού των κοινόχρηστων χώρων. 

Απέτυχαν οι 4 Αντιδήμαρχοι ή ο Τζουλάκης μοιράζει  
τις αντιμισθίες; Τα νέα ονόματα
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Μ ε τον όρο «ουτοπία» ο More περιέ-
γραφε έναν ιδανικό τόπο  και τρό-
πο πολιτικής συμβίωσης, ένα απο-

μονωμένο νησί με τέλειο κοινωνικό, πολιτικό 
και νομικό σύστημα. Έκτοτε, η λέξη χρησιμο-
ποιήθηκε τόσο στην πολιτική φιλοσοφία για 
να  περιγράψει τις προσπάθειες για τη δημι-
ουργία μιας ιδανικής ανθρώπινης συμβίωσης, 
όσο και στη λογοτεχνία για να περιγράψει φα-
νταστικούς τέλειους κόσμους (ευ-τοπίες). Με 
την αρχή του δυισμού της φι-
λοσοφίας υπάρχει για κάθε  έν-
νοια, ως γνωστόν, πάντα το 
αντίθετο. Έτσι, ταυτόχρονα και 
στις κοινωνίες υπάρχουν και οι 
εντελώς αντίθετες από τις ου-
τοπικές κοινωνίες, οι κοινωνί-
ες με προβλήματα κάθε είδους, 
οι απάνθρωπες θα λέγαμε, 
που ονομάζονται δυσ-τοπίες. 
Η εποχή μας, ενώ βρισκόταν 
απασχολημένη με την  αποκω-
δικοποίηση των δομών του 
εγκεφάλου και του γενετικού 
μας κώδικα χάρις στην βιοτε-
χνολογία και την τεχνητή νοη-
μοσύνη, ενώ τα έξυπνα κινητά 
μας κόντευαν να μας μάθουν 
καλύτερα από ότι εμείς... με   
«ό,τι αυτά συνεπάγονται...» 
ήλθε ο περίφημος κορωνοϊός. 
Η πρωτοφανής και αιφνίδια 
υγειονομική κρίση της πανδημί-
ας του Covid-19, το διαπιστώνουμε όλοι, προ-
καλεί ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες σε 
πολλούς τομείς, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε 
κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο αναφοράς. 
Αναστατώθηκε η ανθρώπινη κοινωνία. Ζού-
με συνθήκες  συγκλονιστικές, που παρο-
μοιάζονται με καταστάσεις συγκλονιστικές 
του παρελθόντος, όπως αυτή της παγκόσμι-
ας οικονομικής κρίσης του 1919 (το γνωστό 
Κραχ στο  Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης), 
αλλά και συνθήκες στις οποίες επαναπροσ-

διορίζεται ο διαχωρισμός, έστω και πρόσκαι-
ρα, της δημόσιας και της ιδιωτικής σφαίρας, 
ενώ ταυτόχρονα υπό την επίκληση της προ-
στασίας του δημοσίου   συμφέροντος εφαρ-
μόζονται πρωτοφανή μέτρα, ακόμα και 
 περιορισμοί στην άσκηση θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων (όπως της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των πολιτών) εντός βέβαια, τουλάχιστον για 
την χώρα μας, του συνταγματικού πλαισίου. 
  Όμως, αν παρατηρήσουμε πιο προσεκτι-

κά, θα δούμε παραφωνίες στην ισορρο-
πία μεταξύ συνταγματικών   περιορισμών 
και ατομικών ελευθεριών να παρατηρού-
νται σε μερικές χώρες όπου εμφανίζεται 
τάση διασταλτικής ερμηνείας των περιορι-
σμών και των αυταρχικών  συμπεριφορών. 
Η έννοια της ατομικής ευθύνης από την άλλη 
πλευρά, σε μία σύγχρονη φιλελεύθερη δημο-
κρατία, προβάλλεται ως αναντίρρητη ανα-
γκαιότητα. 

Η επίδειξη εκ μέρους των πολιτών της κοινω-
νικής τους συμπεριφοράς και «συνευθύνης», 
της αναγνώρισης του δικού τους ρόλου, σε 
ένα πρωτόγνωρο καθεστώς ελέγχων και πε-
ριορισμών έγινε αναγκαία, περισσότερο από 
ποτέ άλλοτε. Η αλυσίδα των δεσμών και των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών μίας 
κοινωνίας, μίας κοινότητας, μίας αδελφότη-
τας, είναι ευάλωτη έναντι στην όποια ατο-
μική ανευθυνότητα, στην όποια αποποίηση 

ατομικού ρόλου. Η ανάγκη της 
κοινωνικής αποστασιοποίησης, 
ακόμη και της απλής χειραψί-
ας, έχει και δημιουργεί πρω-
τόγνωρες συνέπειες για κάθε 
είδους κοινωνική συναναστρο-
φή, εκδήλωση και οργάνωση. 
  Υπό αυτές τις συνθήκες, τόσο 
οι πολίτες όσο και πολύ πε-
ρισσότερο το Δημοτικό Συμ-
βούλιο θα πρέπει να αυξήσει 
τα επίπεδα υπευθυνότητας, ξε-
περνώντας και παραμερίζο-
ντας παραταξιακά συμφέροντα 
και προσωπικούς εγωισμούς, 
εμπάθειες και προκαταλήψεις. 
Αυτά ακόμη περισσότερο σε μια 
περίοδο που το κράτος εκχωρεί 
μεταβιβάζει και παραχωρεί ολο-
ένα και περισσότερες ευθύνες 
και εξουσίες στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση. Εκεί υπεισέρχεται και 
η ατομική ευθύνη τόσο αυτών 

που επιλέγουν αρχές και υπευθύνους, όσο 
και αυτών που αναλαμβάνουν υποχρεώσεις. 
Σωστές επιλογές από την άλλη μεριά πολιτών 
και Δημοτικών Αρχών καθιστούν ανέφικτο οι 
μεν να υπόσχονται και οι δε να ζητούν πράγ-
ματα που δεν γίνονται. Με σύνεση, ψυχραι-
μία, ηρεμία και σωστές επιλογές, τα δύσκολα 
θα περάσουν και θα μπορέσουμε να βγούμε 
αλώβητοι από τις κακοτοπιές της περιόδου.

Ο Δήμος μας μεταξύ ουτοπίας και δυστοπίας
Γράφει ο Γιώργος Βολίκας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Εργων Νέας Σμύρνης
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Η ανεργία των νέων είναι κατ’ εξοχήν ένα ζήτημα στο 
οποίο οι κυβερνώντες προσπαθούν να αποσπάσουν 
την εύνοια των πολιτών εκσφενδονίζοντας ευχολό-

για, όχι δρομολογώντας λύσεις. Οι λύσεις είναι δύσκολες, 
ενώ η απλή υπόσχεση πως θα εξετασθεί και θα επιλυθεί ένα 
ζήτημα το οποίο απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες οικογέ-
νειες και, εν τέλει, το μέλλον της χώρας, αποτελεί την εύκο-
λη οδό πολιτικού κέρδους για ανεύθυνες δυνάμεις. Δηλαδή, 
τις δυνάμεις που κυβερνούν την χώρα σήμερα. Το ίδιο ισχύ-
ει και για το συναφές πρόβλημα του brain drain, της φυγής 
νέων στο εξωτερικό. Kαι δη νέων με υψηλή κατάρτιση, δη-
λαδή ανθρώπων στους οποίους η χώρα έχει επενδύσει όχι 
μόνο ηθικά, αλλά και από πλευράς πόρων, χρηματοδοτώ-
ντας την εκπαίδευσή τους. Με το κεφάλαιο μιας ξένης χώ-
ρας να απολαμβάνει τα οφέλη αυτής της επένδυσης, χάρη 
στο brain drain.
Είναι αδύνατον να μη συνδέσει κάνεις το ζήτημα της ανερ-
γίας των νέων με την μνημονιακή δέσμευση της χώρας μας. 
Μια μνημονιακή δέσμευση η οποία ήδη από το 2018 ανα-
κοινώθηκε πως θα διαρκέσει μέχρι το 2060, με ένα νέο, 
εντεινόμενο γύρο να αναμένεται τώρα στα απόνερα της 
πανδημική κρίσης. Και με το πέμπτο μνημόνιο που βρίσκε-
ται στα σκαριά να πρόκειται να καθηλώσει τη χώρα ακό-
μα πιο βαθιά στην αδράνεια και στην αδυναμία ανάκαμ-
ψης, δίνοντας τη χαριστική βολή. Οποιοσδήποτε λόγος για 
την ανεργία των νέων δεν λαμβάνει υπ› όψη αυτό το πλαί-
σιο, το πλαίσιο μιας μνημονιακής δέσμευσης που καθηλώ-
νει και θα καθηλώνει τη χώρα για δεκαετίες, απλώς εξαπατά 
το ακροατήριο του.

Το ΜέΡΑ25 διατυπώνει προτάσεις και για το γενικό πλαίσιο 
και για το ειδικό πρόβλημα. Έχει διαμορφώσει κυβερνητι-
κή πρόταση για το ευρύτερο πλαίσιο της ρεαλιστικής μνη-
μονιακής αποδέσμευσης, από το οποίο εξαρτάται γραμμι-
κά το ζήτημα που πραγματευόμαστε εδώ. Πρόκειται για την 
ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την διάσωση των πολι-
τών από την οικονομική πανδημία και την επανάκτηση του 
ελέγχου του κράτους σε ζωτικούς τομείς πολιτικής, η οποία 
πρόταση νόμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση 
με πολίτες και φορείς και θα κατατεθεί σύντομα στο ελληνι-
κό κοινοβούλιο.
Ας έλθουμε τώρα στο ειδικό, στο ζήτημα της ανεργίας των 
νέων. Πέρα από τα κυβερνητικά ευχολόγια, διαπιστώνουμε 
και «λύσεις» οι οποίες βρίσκονται σε εντελώς λάθος κατεύ-
θυνση. Επί παραδείγματι, σαφώς συναρτάται με μια έμμε-
ση και «πονηρή» προσπάθεια περιστολής ενός ζητήματος 
με εκρηκτικές διαστάσεις, της ανεργίας των νέων, η εξαγ-
γελία για αύξηση της στρατιωτικής θητείας, για υποχρέω-
ση στράτευσης τα 18, για πιστοποίηση ικανοτήτων από το 
στρατό που δήθεν θα βοηθήσουν τους άρρενες νέους στην 
μετέπειτα εργασιακή τους πορεία, λες και ένα οποιοδήποτε 
προσόν το οποίο είναι κοινό για όλους τους νέους άρρενες 
πολίτες είναι ποτέ δυνατό να αποτελέσει συγκριτικό πλεο-
νέκτημα για τον οποιονδήποτε στον εργασιακό χώρο. Όλα 
αυτά αποτελούν και έμμεσους τρόπους κατευνασμού των 
διαστάσεων που έχει λάβει η ανεργία των νέων. Αυτό δεν εί-
ναι απλώς μη-λύση, δεν είναι απλώς υπεκφυγή, αλλά απο-
τελεί ένα διεστραμμένο τρόπο πλημμελούς αντιμετώπισης 
ενός πολύ πραγματικού προβλήματος. Αντ’ αυτού, βέβαια, 

το ζητούμενο είναι το να προκύψουν θέσεις εργασίας. 
Καλές θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή, το είδος παραγω-
γικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης το οποίο δεν είναι 
απλώς προτιμότερο και επιθυμητό, αλλά εν τέλει το μόνο 
εφικτό, είναι ένα συγκεκριμένο είδος πράσινης ανάπτυξης. 
Δηλαδή ο εγκαινιασμός νέων τομέων παραγωγικής δρα-
στηριότητας σε μεγάλη κλίμακα. Οι οποίοι θα συνεπιφέ-
ρουν και τις αντίστοιχες νέες θέσεις εργασίας. Εξυπακούεται 
πως μία τέτοια ζωτικότητα στην παραγωγή, στην οικονομία, 
στην ανάπτυξη και στην αγορά εργασίας λειτουργεί ως ντό-
μινο για ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας, και όχι μόνο 
για τους συγκεκριμένους τομείς στους οποίους θα μπορού-
σε να συνεισφέρει μία πράσινη παραγωγική επανάσταση. 
Εδώ δεν μιλάμε για μια ιδεολογική επιλογή ή για μια πολι-
τική εμμονή: μιλάμε για τον μόνο ρεαλιστικό τρόπο να απο-
κτήσει η Ελλάδα συγκριτικό πλεονέκτημα και παραγωγική 
ζωτικότητα, αναζωογονώντας εκ βάθρων την αγορά εργα-
σίας, κάτι το οποίο θα ωφελήσει πρωτίστως τους νέους. 
Πολύ καθορισμένα, ρεαλιστικά και τεχνοκρατικά μέτρα σε 
αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή στη διατύπωση ενός συ-
γκεκριμένου παραγωγικού οράματος για τη χώρα με ορίζο-
ντα δεκαετιών, θα παρουσιάσει ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 
Γιάνης Βαρουφάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ, την Τρίτη 15 
Ιανουαρίου. 
Ένα όραμα που αφορά κατ’ εξοχήν τους νέους αυτής της 
χώρας, το μέλλον τους και το μέλλον της. Ας ακούσουμε 
αυτή τη συνεκτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας με 
προσοχή.

Για την ανεργία των νέων:  
Λύσεις αντί για ευχολόγια
Γράφει η Μαρία Απατζίδη, Βουλευτής Ανατολικής Αττικής - Μέρα25

Κ ατά τη διάρκεια της καραντίνας εκτός από τα βασικές 
ανάγκες, επιθυμίες και υλικά αγαθά μας έλειψαν και κά-
ποια που πιστεύαμε ότι είναι δεδομένα, αλλά τελικά 

τίποτα δεν μπορούμε να θεωρούμε απλό, ασήμαντο ή μι-
κρό. Τον λόγος για τον οποίο υφίσταται κάτι προφανώς δεν 
ήμαστε σε θέση να τον κατανοήσουμε. Μπορούμε όμως να 
συλλογιστούμε την αξία του κάθε αντικείμενου, συναισθή-
ματος, πράξης και ιδέας που μας περιβάλλουν. Ας αναλο-
γιστούμε τις μικρές χαρές που χάσαμε κατά τις ημέρες της 
καραντίνας: οι εργασίες μας, η ελευθερία του να πάμε μια 
βόλτα, για ψώνια, διασκέδαση, βόλτα με τον σύντροφο μας, 
τους φίλους μας. Οι παλιότερες γενεές γνώρισαν τον πόλε-
μο, τη δικτατορία, την πείνα, την εξαθλίωση, πολιτικές ανα-

ταράξεις και άλλα. Μας λέγανε τυχερούς που δεν τα ζήσα-
με. Όμως ζήσαμε οικονομική κρίση, ένα αβέβαιο μέλλον και 
ξαφνικά ήρθε ο κορωνοϊό να μας επισφραγίσει το παρόν 
με έναν τρόπο που δεν έχει κανένα περιθώριο για εφησυ-
χασμό. Ακούγονται πολλά σενάρια. Κάποτε μεταναστεύαμε 
από την Ελλάδα για να γλυτώσουμε την οικονομική ύφεση, 
αλλά με την παγκόσμια πανδημία δεν μπορεί να γλυτώσει 
κανείς μας σε όποια χώρα, ήπειρο και να ταξιδέψει. Γι’ αυτό 
πρέπει ως πολίτες του 21ου αιώνα ας αναλογιστούμε με 
ορθό και λογικό τρόπο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο. 
Ωραία τα υλικά αγαθά και η τεχνολογία, αλλά μήπως μια χει-
ραψία με έναν φίλο μας, μια αγκαλιά με τους γονείς μας, μια 
πρωινή ανάσα χωρίς τη μάσκα στο πρόσωπο μας είναι πιο 

απαραίτητα από ένα καλό κινητό τηλέφωνο και ένα ακρι-
βό αυτοκίνητο; Μας δόθηκε μια ευκαιρία για να αναθεωρή-
σουμε πολλές λάθος αντιλήψεις που μας είχε φορτώσει ο 
καπιταλισμός, η υπερκατανάλωση και τα κακώς κείμενα της 
κοινωνίας μας. Πρέπει να αναλογιστούμε ότι οι μικρές και οι 
απλές συνήθειες που κληρονομήσαμε είναι πιο σημαντικές 
από τις υλικές απολαβές που καθιερώσαμε στο υποσυνεί-
δητο μας χωρίς κανένα φιλτράρισμα, ενσωματώνοντας τις 
χωρίς ηθικό φραγμό. Μπορούμε για έναν καλύτερο μέλλον 
και όχι για κάτι πρόχειρο που θα έχει να προσφέρει κάτι στις 
νέες γενιές που θα μας ευγνωμονούν και δεν θα μας γιουχά-
ρουν για ό,τι λάθος τους κληρονομήσουμε.

Η καραντίνα και το αύριο 
Γράφει ο Χρήστος Κορφοξυλιώτης, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ
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Η καλή μας η γαλέρα
Γράφει ο Πολυχρόνης Ντάγιος, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Ο πιστός ακόλουθος
Γράφει ο Γιώργος Βαλασκατζής, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Ε ργασιακός μεσαίωνας στην Ελλάδα του 
2020 που είναι στις πρώτες θέσεις της 
ΕΕ σε ανεργία , κάτι που δίνει πάτημα σε 

καλούς και αγίους εργοδότες να ακολουθούν 
τη πολιτική του «αυτό είναι..και αν σ› αρέσει!» 
Εν έτει 2020 και με κεκτημένα εργασιακά αλλά 
και ανθρωπιστικά δικαιώματα εδώ και πολλά 
χρόνια, η Ελλάδα σε βαθμό ανησυχητικό ,για 
το τώρα, βρίσκεται σε εργασιακό μεσαίωνα. 
Εταιρείες βρίσκουν προσωπικό που έχει ανά-
γκη να εργαστεί και το εκμεταλλεύονται στο 
έπακρο..στα όρια του απάνθρωπου με δεδο-
μένα εποχής «γαλέρας». Σου δίνουν δουλειά 
(γιατί περί»δουλείας» πρόκειται και όχι εργα-
σίας) μόνο υπό τους δικούς τους εκβιαστικους 
όρους. Σε δεσμεύουν για ότι θέλουν ,δεν σου 
δίνουν αντίγραφα για αυτά που σε δεσμεύ-
ουν, σε βάζουν να δουλεύεις 10+ ώρες, σου 
ζητάνε μέχρι και να μασήσεις τη τροφή τούς 
σε προσβάλλουν σε απειλούν σου κάνουν 
bullying και σε εκβιάζουν αν δεν υποδουλω-
νεσαι..και εννοείται ότι σε έχουν απλήρωτο 

για δύο μήνες τουλάχιστον. Και είναι δυστυ-
χώς φυσικό επακόλουθο όποιος αντιστέκεται 
να θεωρείται αντιδραστικός και αντισυμβατι-
κός!  Μέχρι και κλειστό λογαριασμό σε social 
media με τίτλο «Κυνηγημένοι»,  έχουν φτιάξει 
οι άγιοι εργοδότες όπου αναφέρουν ονόματα 
εργαζομένων που τους έχουν κάνει καταγγε-
λία, προκειμένου να προειδοποιήσουν να μην 
τους προσλάβουν άλλοι! Υπάρχουν εκθέσεις 
όπου μιλάνε για έλλειψη μιας ολοκληρωμέ-
νης και αποτελεσματικής παρακολούθησης 
των συνθηκών εργασίας, συχνά λόγω έλλει-
ψης των αναγκαίων πόρων. Ως παράδειγμα 
σημειώνεται η περίπτωση της τουριστικής 
βιομηχανίας στην Ελλάδα. Επιπλέον, η Ελλά-
δα παρατίθεται ως παράδειγμα και στις περι-
πτώσεις εργασιακής εκμετάλλευσης σε εται-
ρίες που συνεργάζονται με το δημόσιο τομέα. 
Και το καλύτερο από όλα όμως είναι η επιθε-
ώρηση εργασίας.. πουθενά! Ανύπαρκτη! Επι-
βεβαιώνει τις δεκάδες(!!!) καταγγελίες... αλλά 
απαντάει: «κύριε μην ασχοληθείτε παραπά-

νω.. πάρτε ότι σας δίνουν και αφήστε το... εί-
ναι στα όρια του ψυχοπαθή ο εργοδότης και 
απειλεί τους εργαζομένους με μπράβους..» 
Και τι κάνετε εσείς?!?! που είναι η ντρο-
πή σας να λέτε τέτοια πράγματα σε ανθρώ-
πους και εργαζόμενους το 2020?!?! Που εί-
ναι το κράτος?! Που είναι οι νόμοι?! Που είναι 
οι δικαστές?! Που είναι οι ανθρωπιστικές ορ-
γανώσεις?! Που είναι οι υπερασπιστές των 
εργασιακών και ανθρωπιστικών δικαιωμά-
των?! Που είναι τα σωματεία?! Είναι μόνο στα 
λόγια... είναι μόνο στα φουμαρα και τη  πο-
λιτική  παπατζα... είναι μόνο στο εγώ «εκρα-
ξα» και έφυγε από πάνω μου..και ο κοσμακης 
να κόψει τον λαιμό του και να προσαρμοστεί 
στο να υπηρετήσει την νέα τάξη πραγμάτων.. 
Σίγουρα δεν είναι όλοι ίδιοι.. όμως ότι αυτά 
συμβαίνουν σήμερα , σε όποιο ποσοστό και 
να συμβαίνουν.. είναι επικίνδυνο, όχι απλά 
ανησυχητικό. Πού πάμε... 
Ελλάδα 2020

Έ χει στην πλάτη του μάτια, έχει στον τοί-
χο αυτιά 
θα σε δει θα σε ακούσει είναι παντού 

και πουθενά
μετράει τα λεπτά όταν αργήσεις στη δουλειά 
να δώσει στα αφεντικά λεπτομερή αναφορά! 
βρίσκεται σε κάθε πόλη, σε κάθε περιοχή 
ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος είναι εκεί!

Είναι εκεί, στην κοπή πίτας κάθε Συλλόγου 
της πόλης. Είναι εκεί σε όλες τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Είναι εκεί σε κάθε γάμο, βάφτι-
ση (προ κορωνοϊού). Είναι εκεί σε κάθε γιορ-
τή και πανηγύρι. Ο δημοτικός σύμβουλος έχει 
ισόβια εγγύηση! Δεν έχει σημάδια φθοράς με 
την πάροδο του χρόνου και φυσικά, δε χάνει 
την καρέκλα του. Οι δημόσιες σχέσεις κυρι-
αρχούν και αφήνουν στην άκρη τις ικανότη-
τες και τις δυνατότητες των υποψηφίων συμ-
βούλων, ανεβάζοντας στην εξουσία αυτούς 
με το μεγαλύτερο πελατολόγιο.

Αρκετά με την εισαγωγή…
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020: Συναυλία του 
Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη 
Καρυτινού! 
Ως άνθρωπος που αναζητά συνεχώς νέους 
τρόπους διασκέδασης, παρακολούθησα για 
πρώτη φορά από κοντά με μεγάλη μου χαρά 

και έκπληξη τον συγκλονιστικό (όπως απο-
δείχτηκε) βαρύτονο ερμηνευτή και φίλο, 
Γιάννη Καρυτινό. Μία εξαιρετική πρωτοβου-
λία του Δήμου Αλίμου που έγινε πράξη παρά 
τις δύσκολες υγειονομικές συνθήκες με περι-
ορισμένο αριθμό θεατών χωρίς καμία οικο-
νομική επιβάρυνση.
Η εκδήλωση, όπως αναμενόταν, εκτός από 
φίλους της μουσικής, προσέλκυσε και γνω-
στούς ατζέντες πολιτικών αλλά και δημοτι-
κών παρατάξεων. Με τη μεταγραφική περίο-
δο να είναι ανοιχτή, ο free agent καλλιτέχνης 
βρέθηκε περικυκλωμένος από πιθανούς μνη-
στήρες οι οποίοι διαμορφώνουν το ψηφοδέλ-
τιό τους για την επόμενη εκλογική διαδικα-
σία. Φυσικά ο λόγος για τους Νεοσμυρνιώτες 
δημοτικούς συμβούλους που συχνά αναρω-
τιέμαι αν η παρουσία τους σε τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις είναι τυχαία… Άραγε πέραν των 
δημοσίων σχέσεων, έχουν κάποιον άλλον ου-
σιαστικό λόγο να παρευρίσκονται εκεί;
Με το lockdown που ακολούθησε ύστερα 
από το τέλος των Πρωτοχρονιάτικων πιτών, 
οι αιρετοί μας, δεν είχαν κάποιο σημείο ανα-
φοράς. Τώρα… όπου υπάρχει εκδήλωση… 
είναι παρόντες! Το οξύμωρο; Δημοτικά συμ-
βούλια εξ αποστάσεως… γιατί ως γνωστόν 
στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου φορώ-
ντας μάσκα έχεις στατιστικά περισσότερες πι-
θανότητες να νοσήσεις από Covid-19 απ’ ότι 

αν συγχρωτιστείς με άλλα 100-200 άτομα σε 
κάποιο event χωρίς τη χρήση της προστατευ-
τικής μάσκας από τους περισσότερους… Πι-
στοί ακόλουθοι στις εκδηλώσεις αλλά όχι στο 
καθήκον… 
Πως εξηγείται, δημοτικοί σύμβουλοι που ανή-
κουν σε ευπαθείς ομάδες από τη μία να επι-
μένουν σθεναρά για «ιντερνετικά» ΔΣ και από 
την άλλη να συνωστίζονται χωρίς χρήση μά-
σκας; Η περίοδος που διανύουμε, σε κάθε πε-
ρίπτωση, είναι επικίνδυνη, δύσκολη και πρω-
τόγνωρη για όλους. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει 
ότι πρέπει να υποβαθμίζουμε τις θεσμικές 
διαδικασίες, οι οποίες γίνονται με σκοπό τη 
βελτίωση της κατάστασης σε τοπικό επίπε-
δο. Στην πλευρά των «χαμένων» για ακόμα 
μία φορά οι πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν πλέ-
ον τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα 
δημοτικά συμβούλια και να συμμετέχουν σε 
αυτά…
Πόσο καλύτερη θα μπορούσε να γίνει η κα-
θημερινότητα όλων μας, αν οι δημοτικοί μας 
σύμβουλοι ασχολιόντουσαν πραγματικά με 
την πόλη; Καταλαβαίνω πως είναι εξωπραγ-
ματικό να τους ζητάς να κάνουν τη δουλεία 
τους, αλλά, κάποτε και με κάποιον τρόπο πι-
στεύω πως πρέπει να δικαιολογηθούν οι 
σταυροί που με τόσο κόπο συγκεντρώνουν 
κάθε τετραετία για να επανεκλεγούν… 
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Πανιώνιος-Βόλεϊ Ανδρών: Ενισχυμένος και 
έτοιμος για την πρόκληση της Pre League
Γράφει ο Ανδρέας Λεκάκης, Αθλητικός δημοσιογράφος - Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορω-
νοϊού επισκίασε τα πάντα τη σεζόν που 
μας πέρασε και κατάφερε ένα βαρύτα-

το πλήγμα στον αθλητισμό (μεταξύ άλλων) 
και ειδικότερα στο βόλεϊ, αφού η αγωνιστική 
δράση σταμάτησε σε όλα τα πρωταθλήματα 
και μόνo η Volley League ανδρών ήταν αυτή 
που ξεκίνησε ξανά. Σιγά-σιγά όμως όλες οι 
ομάδες προσπαθούν να επιστρέψουν σε κα-
νονικούς ρυθμούς και βρίσκονται στην τελι-
κή ευθεία της προετοιμασίας τους εν όψει της 
νέας χρονιάς που όλοι ελπίζουμε να κυλήσει 
όσο πιο ομαλά γίνεται. Μία από αυτές φυσικά 
είναι και η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Πανιωνί-
ου, η οποία ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της 
στη νεοσύστατη Pre League και μπαίνει στη 
σεζόν με όνειρα και φιλοδοξίες.
Το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του Ιστορικού, όπως 
και πολλά άλλα των “κυανέρυθρων”, έχει τα-
λαιπωρηθεί αφάνταστα τους τελευταίους μή-
νες, αφού αφενός οι περιορισμένοι οικονο-
μικοί πόροι και αφετέρου το “καυτό” ζήτημα 
της έδρας ύψωναν κάθε τόσο τεράστια εμπό-
δια. Ειδικά για το γηπεδικό θέμα, για το οποίο 
αναζητείται λύση τις τελευταίες δύο σεζόν, 
από τότε που κατεδαφίστηκε το κλειστό της 
οδού Αρτάκης δηλαδή, αρκεί να αναφέρουμε 
πως ο Πανιώνιος αναγκάστηκε πέρσι να παί-
ξει πολλές φορές ως γηπεδούχος στις έδρες 
των αντιπάλων! Παρ’ όλα αυτά τα προβλή-
ματα όμως, η ομάδα του Βασίλη Θεοδωρό-
πουλου (ο οποίος επέστρεψε τον περασμέ-
νο Νοέμβρη αναλαμβάνοντας μεσούσης της 
περιόδου) κατάφερε να παραμείνει ανταγω-
νιστική και να πραγματοποιήσει μία αξιοπρε-
πέστατη παρουσία στο περσινό πρωτάθλημα 
της Α2, με την διακοπή να τη βρίσκει στην πέ-
μπτη θέση, η οποία της έδωσε και ένα εισιτή-
ριο για την Pre League που θα κάνει το ντε-
μπούτο της φέτος και στους άνδρες.
Σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία για ολό-
κληρο το σύλλογο πάντως, το ανδρικό τμήμα 
βόλεϊ ξεκινά τη νέα χρονιά με αισιοδοξία. Αξι-
οσημείωτο είναι πως στη φετινή ομάδα έχει 

θεσπιστεί ένα μοντέλο λαϊκής βάσης, κάτι 
που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία 
των “κυανέρυθρων”. Άνθρωποι που αγαπά-
νε τον Πανιώνιο, μέλη του Ερασιτέχνη, είναι 
εκείνοι που αναλαμβάνουν πλέον να τρέξουν 
το τμήμα και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να 

δούμε πως θα πάει αυτό το εγχείρημα. Όσον 
αφορά τώρα το γηπεδικό, όλα δείχνουν πως 
και τα τελευταία εμπόδια για την εξασφάλιση 
άδειας διεξαγωγής αγώνων στο “Ανδρέας Βα-
ρίκας” θα ξεπεραστούν και η ομάδα μετά από 
μήνες περιπλάνησης θα επιστρέψει επιτέ-
λους στη Νέα Σμύρνη. Κρίμα που σε αυτή την 
επιστροφή δε θα έχει δίπλα τον κόσμο του 
Ιστορικού, εκτός κι αν η κυβέρνηση αλλάξει 
κάποια στιγμή την απόφασή της για την πα-
ρουσία φιλάθλων στα γήπεδα, κάτι που όλοι 
ευχόμαστε να γίνει σύντομα αν το επιτρέψει η 
πορεία της πανδημίας.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες που είχαν δια-

μορφωθεί αυτό το κα-
λοκαίρι, ο Πανιώνιος 
ήταν ιδιαίτερα δρα-
στήριος μεταγραφι-
κά, αποκτώντας αρ-
κετούς παίκτες που 
σε συνδυασμό με 
τους ήδη υπάρχο-
ντες δημιουργούν 
ένα ισχυρό σύνολο. 
Οι “κυανέρυθροι” ενι-
σχύθηκαν στην πάσα 
με τον Νίκο Σαλω-
νίτη από τον Κέρκη, 
ενώ ο πρώην παίκτης 
της Χαλκίδας, Τζού-
λιο Μπεζάνι θα συν-
θέσει μαζί με τον Στέ-

λιο Κουτσούρη το δίδυμο των λίμπερο. Από 
τον Κέρκη ήρθε στη Νέα Σμύρνη και ο Νίκος 
Βασιλακόπουλος, που αγωνίζεται ως κεντρι-
κός, ενώ στα άκρα αποκτήθηκαν ο  Πέτρος 
Μαγγανάς από τον Ολυμπιακό (με συμμετο-
χές και στην πρώτη ομάδα), ο Παναγιώτης Λέ-
λος από τη Δραπετσώνα (μπορεί να παίξει και 
ως διαγώνιος), ενώ η πιο εντυπωσιακή φετι-
νή προσθήκη του Ιστορικού είναι αυτή του 
Δήμου Μακράκη, ενός παίκτη με πολύ μεγά-
λη εμπειρία και από το υψηλότερο επίπεδο, 
αφού μεταξύ άλλων αγωνίστηκε για μια διε-
τία (2014-16) στον ΠΑΟΚ, κατακτώντας δύο 
πρωταθλήματα και ένα κύπελλο με τους Θεσ-
σαλονικείς. Φυσικά μεγάλο όπλο της ομάδας 
και φέτος θα είναι η ομοιογένεια και η εξαιρε-
τική επικοινωνία που έχουν πλέον αποκτήσει 
παιδιά που βρίσκονται εδώ και πολλά χρόνια 
στην ομάδα και αποτελούν τον πυρήνα της, 
συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να διατηρείται 
ο Πανιώνιος ανταγωνιστικός παρά τις αντι-
ξοότητες. Ο λόγος για παίκτες όπως ο Στέλι-
ος Κουτσούρης, ο Παναγιώτης Κωνσταντινί-
δης, ο Μάριος Βλαβιανός, ο Γιάννης Τασάκος 
και ο Νίκος Δημόπουλος, οι οποίοι ανανέω-
σαν τη συνεργασία τους με το σύλλογο, ενώ 
στα “κυανέρυθρα” ντύθηκε ξανά και ο Γιώρ-
γος Φύτρος, που αγωνίστηκε με τον Ιστορικό 
τη διετία 2016-18 και επέστρεψε μετά από τη 
θητεία του σε Παναθηναϊκό και Πανελλήνιο. 
Όπως φαίνεται λοιπόν, ο Βασίλης Θεοδωρό-
πουλος, που συνεχίζει στον πάγκο της ομά-
δας για άλλη μια χρονιά δηλώνοντας πάντα 
παρών όποτε ο Πανιώνιος τον χρειάζεται, έχει 
στα χέρια του ένα γεμάτο ρόστερ με πολλές 
λύσεις, το οποίο ελπίζει να σταθεί επάξια στην 
Pre League. Μία Pre League που θα διεξαχθεί 
σε δύο ομίλους των έξι ομάδων (βόρειο και 
νότιο), με τον Πανιώνιο να παίρνει μέρος φυ-
σικά στον νότιο, έχοντας μαζί του ΑΕΚ, Πανε-
ρυθραϊκό, Κέρκη, ΑΟ Αιγιαλέων και Καλαμά-
τα. Οι ομάδες αυτές θα παίξουν πρωτάθλημα 
δύο γύρων και εκείνες που θα πλασαριστούν 
στις πρώτες δύο θέσεις κάθε ομίλου θα πά-
ρουν το εισιτήριο για το ειδικό τουρνουά 
ανόδου, το οποίο και θα κρίνει τις δύο ομάδες 
που θα ανέβουν στη Volley League. Το ταξίδι 
του Ιστορικού στη νεοσύστατη αυτή κατηγο-
ρία θα ξεκινήσει το διήμερο 14-15 Νοεμβρί-
ου, όταν και στην πρεμιέρα του πρωταθλή-
ματος οι “κυανέρυθροι” θα αντιμετωπίσουν 
εκτός έδρας την ΑΕΚ. Με τον Πανιώνιο ως 
οργανισμό, τη χρονιά μάλιστα που γιορτάζει 
130 χρόνια ιστορίας, να αντιμετωπίζει πολλά 
προβλήματα και μεγάλη αβεβαιότητα για το 
μέλλον, η ανδρική ομάδα βόλεϊ, η ομάδα που 
κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα στη Σμύρ-
νη το 1919, ευελπιστεί να είναι αυτή που θα 
κρατήσει και πάλι ψηλά τη σημαία του Ιστο-
ρικού σε εποχές δύσκολες για τον σύλλογο. 
Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει φέτος; Οι απα-
ντήσεις θα δοθούν στο γήπεδο.


