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Εργαζόμενοι Δήμος Νέα Σμύρνης: 
θέλουν να δουλεύουν λιγότερο 
και να αμείβονται τα ίδια;

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ 
για την ΔΗΜΑΡΧΙΑ 
της  ΝEΑΣ ΣΜYΡΝΗΣ
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Μουσικές καρέκλες 
για την δημαρχία της Νέας Σμύρνης
γράφει ο Πέτρος Περιμένης

Έ νας περίπου χρόνος έχει περάσει 
από τις προηγούμενες δημοτικές 
εκλογές και ήδη διαφαίνεται ότι οι 

πολιτικές παρατάξεις σύγχρονες και πιθανές 
μελλοντικές ονειρεύονται τον δημαρχιακό 
θώκο κάθε μια για πάρτη της. Θέλεις να είναι 
η εκλογική νομοθεσία που αλλάζει σχεδόν 
σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, θέλεις να 
είναι το όνειρο να γίνει κάποιος δήμαρχος, 
ή η -επιτέλους- έλλειψη εγωισμών, οι 
περισσότεροι υποψήφιοι μάλλον φλερτάρουν 
πολιτικά με διαφορετικά προεκλογικά 
μοντέλα  σε σχέση με τις προηγούμενες 
εκλογές. Να αναφερθεί ότι ασχέτως με την 
κεντρική πολιτική των υπερρεαλιστικών 
προεκλογικών υποσχέσεων (βλ σκισίματα 
κτλ) και πολιτικών  κυβιστήσεων της 
προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο 
σίγουρο είναι ότι ο προεκλογικός νόμος 
«Κλεισθένης» ήταν ο δημοκρατικότερος 
φαινομενικά νόμος της μεταπολίτευσης. 
Είναι σχεδόν σίγουρο ότι σε μεσοπρόθεσμο  
διάστημα θα ανάγκαζε τις πολιτικές δυνάμεις 
σε σύμπλευση πέραν κομματικών διαφορών 
για -επιτέλους- το καλό της Νέας Σμύρνης.  
Φυσικά η ΝΔ ως κυβέρνηση, με μόνη 
πρόθεση την διατήρηση  της εξουσίας στους 
μεγάλους δήμους Αθήνας - Θεσσαλονίκης, 
πρόχειρα και αναποτελεσματικά  ακύρωσε 
τον δημοκρατικό νόμο με απολυταρχικές 
εγκυκλίους, που θυμίζουν άλλα καθεστώτα. 
Αυτά των «αρίστων». Από την άλλη βέβαια, 
δεν μπορεί να αρνηθεί κάποιος και το σενάριο 
ότι ο κατά τα άλλα δημοκρατικός νόμος του 
ΣΥΡΙΖΑ, αυτός της απλής αναλογικής, είχε 
σκοπό την ακυβερνησία με αποτέλεσμα ΑΝ 
κέρδιζε τις εθνικές εκλογές όλα τα θέματα 
της πόλης να μην εγκρίνονταν από το τοπικό 
δημοτικό συμβούλιο αλλά να «πέρναγαν» 
υπό την επίβλεψη του τοπικού επιτηρητή 
διορισμένο  από το κόμμα ή μη.
Θέτοντας ως βάση τα αποτελέσματα 
των δημοτικών εκλογών του 2019 και 
συγκρίνοντας με το παρελθόν είναι προφανές 
ακόμα και στις παρατάξεις που δεν ξέρουν 

βασικές αρχές αριθμητικής ότι δήμαρχος 
στην Νέα Σμύρνη ΔΕΝ εκλέγεται από την Ά 
Κυριακή! Σε δεύτερη φάση επίσης, κάποιος 
αντιλαμβάνεται ότι ο επικεφαλής και δεν 
εκλέγει την παράταξη του μόνος του και 
στην τελική είναι και αδιάφορος σε επίπεδο 
ψηφοθηρίας αφού όλο το κουπί το τραβάνε 
οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Τα 
αποτελέσματα του 2019 ήταν τα εξής (σε 
κατά προσέγγιση αριθμούς):
 
Τζουλάκης (ΠΑΣΟΚ ό,τι έχει μείνει με ΝΔ 
λιμά)37% και 15 έδρες (12.146 ψηφοδέλτια), 

Κουτελάκης (δικό του brandname) 25% και 
10 έδρες (8.176 ψηφοδέλτια) 

Λαρίσσης (ΝΔ σύμφωνα με τα λεγόμενα του)  
16% και 6 έδρες (4.569 ψηφοδέλτια)

Παυλόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) 12% και 5  έδρες 
(3987 ψηφοδέλτια)

Κιουλάνης (ΚΚΕ) 6% και 2 έδρες (1951 
ψηφοδέλτια)

Φραγκούλης (Πόλη Ανάποδα) 4% και 2 έδρες 
(1355 ψηφοδέλτια)

Οικονόμου (ΛΑΕ) 2% και 1 έδρα (630 
ψηφοδέλτια) 

Από ότι φαίνεται η κυβέρνηση της ΝΔ 
σκοπεύει να επαναφέρει παλαιότερες 
αντιδημοκρατικές μεθόδουςεκλογής 
δημάρχων. Οι διάφορες δημοσιεύσεις 
αναφέρουν εκτός των άλλων εκλογή με 40% 
από την Ά Κυριακή με την προϋπόθεση να 
έχει 5% διαφορά από τον προηγούμενο. Σε 
κάθε περίπτωση δεν υπάρχει παράταξη με 
τα σημερινά δεδομένα που να πληροί αυτό 
το ελάχιστο. Η μόνη λύση - με βαριά καρδιά 
μάλλον θα είναι αυτή των συνεργασιών όχι σε 
μόνο σε επίπεδο εξαγγελιών αλλά ουσιαστική 
συγχώνευση προεκλογικά. Για το καλό του 

τόπου φυσικά.

Τζουλάκης

Η παράταξη του 
Τζουλάκη μετά 
την αποχώρηση 
του Κουτελάκη 
είναι η ισχυρότερη 
π α ρ ά τ α ξ η 
ψηφοθηρικά σε 
σχέση με τις άλλες 
συμφώνα με 
τους αριθμούς. Η 
προσθήκη Κούπα και 
άλλων μοναχικών 

Δεξιών δημιούργησε ένα ποτ πουρί που οι 
άλλες παρατάξεις δεν μπορούν να φτάσουν. 
Σε αυτό το μοντέλο δεν  προστίθεται η 
παράταξη του Λαρίσση, η οποία εκτός 
από την παρανομία που επέδειξε κατά 
την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου 
- φορώντας μπλουζάκια με την ένδειξη ότι 
η ΝΔ στηρίζει κατά κάποιο τρόπο τον ίδιο, 
την προηγούμενη και ανήμερα των εκλογών 
- είναι απίθανο να εκλέξει τους δημοτικούς 
συμβούλους που ήδη έχει στο σύνολο τους σε 
πιθανή πραγματική ένωσης με την παράταξη 
Τζουλάκη. Άπλα θα προσθέσουν ψηφοδέλτια. 
Από την άλλη είναι μάλλον σίγουρο ότι ο 
Τζουλάκης δεν θα ξανακατέβει για δήμαρχος. 
Ίσως λόγω ηλικίας και ίσως διότι ένα από 
τα πολιτικά λάθη του ήταν να οικειοποιηθεί 
το μπάχαλο με τα έργα που συμβαίνει τα 
τελευταία χρόνια στην Νέα Σμύρνη και ήταν 
καθολικά ιδέα και υλοποίηση του Κουτελάκη. 
Ίσως -αδίκως- ο Τζουλάκης να μείνει στην 
πολιτική Ιστορία της Νέας Σμύρνης ως ο 
χειρότερος δήμαρχος μετά τον Σιότροπο και 
τον Κουτελάκη. Ποιός όμως θα αναλάβει την 
θέση του σε μία παράταξη που συγκεντρώνει 
συγκριτικά το μεγαλύτερο ποσοστό; Σε μία 
παράταξη χωρίς ιδιαίτερη συνοχή πέραν 
του συγκολλητικού συνδέσμου της εξουσίας  
μάλλον είναι αδιάφορο. Οι εγωισμοί μάλλον 
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όμως δεν θα τους αφήσουν να το δουν και 
οι δελφίνοι πολλοί. Δύσκολο να είσαι όμως 
πρώτος μεταξύ ίσων.

Κούπας- Κουτελάκης

Ο Κούπας, μετά την διάλυση της παράταξης 
του, αποκλειστικά λόγω των δικών του 
λαθών, βρήκε καταφύγιο στην παράταξη 
Τζουλάκη. Δεν είναι μυστικό ότι θεωρεί 
τον εαυτό του συνεχιστή της παράταξης. 
Το δυστυχές για αυτόν είναι ότι απέτυχε τα 
τελευταία χρόνια να πείσει τους υπόλοιπους 
δεξιοαριστεροπασόκους της παράταξης να 
τον αποδεχτούν πλήρως ως επικεφαλής. 
Επιπλέον η θέση που είχε ως αντιπολίτευση 
- κυρίως εναντίον του Κουτελάκη όταν 
δήμαρχος- έκανε στροφή 180 μοιρών μαζί με 
κυβίστηση πολλαπλών κύκλων όταν τελικά 
ανέλαβε αντιδήμαρχος Οικονομικών και όσοι 
παρακολουθούσαν το δημοτικό συμβούλιο 
ήταν σαν να ακούνε τις οικονομικές 
ασυναρτησίες του Κουτελάκη δια στόματος 
Κούπα. Από την άλλη ο Κουτελάκης 
μετά από την αποχώρηση του από την 
παράταξη που ο ίδιος ουσιαστικά ίδρυσε 
με πολιτική υπεροψία, προσπάθησε να 
καταπιέσει πολιτικά του πρώην συντρόφους  
του, αποτυγχάνοντας παταγωδώς να 
τους προσεταιριστεί και να επιστρέψει 
επικεφαλής. Είναι πλέον προφανές ότι ο 
Κουτελάκης έχει μάθει μερικώς από τα λάθη 
του. Όπως συνειδητοποιεί κάποιος, οι κοινή 
βλέψη που χώριζε τον Κούπα - Κουτελάκη 
(να κληρονομήσει ο καθένας την παράταξη 
Τζουλάκη) και η αποτυχία τους εκατέρωθεν, 
είναι και ο σημερινός συνδετικός κρίκος αυτοί 
οι δύο να συνεργαστούν σε μία ενοποιημένη 
παράταξη. Με τα μειωμένα ποσοστά του 
Κουτελάκη και την διείσδυση του Κούπα 
στην κοινωνία και τους μερικούς δεξιούς που 
φέρει δεν είναι απίθανο αυτοί οι δύο 
να συνεργαστούν 
και να κερδίσουν τις 

εκλογές πιθανώς και από την Ά Κυριακή. Το 
αποτέλεσμα δεν θα είναι απαραίτητα κακό 
αφού το δίδυμο συνδυάζει την ορθολογιστική 
του Κούπα και τις διαδικαστικές γνώσεις 
του Κουτελάκη. Σε μια τέτοια περίπτωση οι 
πασόκοι του Τζουλάκη κατά πάσα πιθανότητα 
θα προσχωρήσουν ένας ένας με πρώτο τον 
Συρίγο, αφού οποιοδήποτε άλλο σενάριο για 
αυτούς έχει μεγαλύτερο ρίσκο ως προς την 
εκλογή τους. Το μόνο πολιτικό θύμα αυτής 
της ένωσης μάλλον θα είναι ο Χατζαντουριάν 
λόγω της κόντρας του με τον Κουτελάκη, που 
θα τον οδηγήσει στο σπίτι του και ίσως είναι 
κάτι που δεν τον απασχολεί αφού από ό,τι 
φαίνεται ο ίδιος έχει και άλλες διεξόδους.

Παυλόπουλος ΣΥΡΙΖΑ

Η Στροφή Νέας Σμύρνης πήρε τα πάνω 
της από τις προηγούμενες εκλογές. Ο 
Παυλόπουλος είναι πρόσωπο λιγότερο 
σκληροπυρηνικό για αυτό που εκφράζει 
ο ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική κοινωνία και ίσως 
αξίζει να διοικήσει τον δήμο της Νέας 
Σμύρνης. Επίσης είναι η μόνη παράταξη που 
αποδεικνύει ότι έχει την μεγαλύτερη ομάδα 
που πραγματικά ασχολείται με τα θέματα 
της πόλης, είτε τα μέλη της είναι εκλεγμένα 
είτε όχι. Αυτή η πολιτική έπαρση ίσως όμως 
να είναι και η καταδίκη της παράταξης, 
αφού τα ιστορικά αυξημένα ποσοστά των 
προηγούμενων εκλογών είναι και λόγω 
της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της 
σεζόν. Η πιθανή τους νίκη στις επόμενες 
εκλογές θα μπορούσε να γίνει 
με σύμπραξη με τον Κουτελάκη 
που ούτως  ή άλλως προέρχεται 
από αριστερούς κόλπους. Το 
μόνο πρόβλημα τους θα είναι η 
προεκλογική συνεννόηση.

Δεληγιάννη 

Μέσα στους πρώτους 100 που ονειρεύονται 
να γίνουν δήμαρχοι στην θέση του δημάρχου 
είναι και η Δεληγιάννη. Με την διαφορά 
ότι η ίδια δεν θέλει την παράταξη του 
Τζουλάκη αλλά την δική της! Μέχρι τώρα, για 
όσους παρακολουθούν, διαφαίνεται ότι  ο  
Χατζαντουριάν είναι κοντά στην Δεληγιάννη, 
αφού η δεύτερη χρησιμοποιεί το Γραφείο 
Τύπου του δήμου Νέας Σμύρνης προσωπικά 
και ερασιτεχνικά για να εξάρει το έργο του 
πρώτου. Σύμφωνα με την πολιτική ιστορία 
της Δεληγιάννη και άλλη φορά είχε δηλώσει 
την επιθυμία της να κατεβεί για δήμαρχος 
και μάλιστα με πολιτικούς αφορισμούς 
προς τους πρώην συνεργάτες της, κάτι που 
ανακάλεσε σχεδόν μια εβδομάδα μετά. 
Πολιτικά το να εμπιστευτείς την Δεληγιάννη 
είναι σαν εμπιστεύεσαι τον Λαρίσση με ό,τι 
αυτό σημαίνει. 
Άλλωστε είναι γνωστό πως και οι δύο, πρώτα 
θα εξασφαλίσουν πολιτικά τον εαυτό τους 
και ύστερα την όποια παράταξη. Κατά πάσα 
πιθανότητα η Δεληγιάννη να είναι από τους 
πρώτους  που θα προσχωρήσουν σε μία 
πιθανή παράταξη Κούπα - Κουτελάκη

Τα ίδια πάντα μένουνε 
τα ίδια πάντα αλλάζουν   

Αυτά τα σενάρια δεν είναι άγνωστα στις 
παρατάξεις και πιθανότητα έχουν αναλυθεί. Οι 

πασόκοι που είναι και οι γρηγορότεροι στις 
αντιδράσεις είμαι σχεδόν σίγουρος ότι 

για να αποτρέψουν πιθανές διασπάσεις 
και ενώσεις που θα δράσουν εναντίον 

τους, θα βρουν εξωπαραταξιακές 
συνεργασίες με 

κοινωνικές δυνάμεις 
που θα ενισχύσουν την 

υπάρχουσα υπόσταση 
τους και θα οδηγήσουν 

άλλες παρατάξεις 
στην μειονότητα 
ή και στην έξοδο 
από το δημοτικό 

συμβούλιο.
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Εργαζόμενοι Δήμος Νέα Σμύρνης: 
θέλουν να δουλεύουν λιγότερο 
και να αμείβονται τα ίδια;;

Μ ε προειδοποιήσεις ο Σύλλογος 
Εργαζομένων Νέας Σμύρνης πριν 
μερικές μέρες απευθύνθηκε στον 

δήμαρχο Τζουλάκη, αν δεν αφαιρεθεί από 
τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Στάθη Κούπα 
η αρμοδιότητα του να μειώνει τις υπερωρίες 
της καθαριότητας. 
Σε   επικοινωνία με τον αντιδήμαρχο, εξήγησε ότι 
«  ενώ υπήρχε συγκεκριμένος προϋπολογισμός 
για όλες τις κατηγορίες(μόνιμοι, αορίστου, 
Συμβασιούχοι) κάπου έχασαν (σ.σ οι υπάλληλοι 
καθαριότητας) τον λογαριασμό στη κατηγορία 
των μονίμων! διότι με την 3Κ προκήρυξη ήλθαν 
στο δήμο 22 περίπου μόνιμοι ακόμη. Και 
ενώ  θα έπρεπε να έχει ελαττωθεί  ο αριθμός 
των υπερωριών (διότι ουσιαστικά το ίδιο έργο 
μοιράστηκε σε περισσοτέρους 
ανθρώπους) άρχισαν να βάζουν 
υπερωρίες και στους νέους, χωρίς 
όμως να περικοπεί ο αριθμός των 
παλιών. Ήταν λοιπόν φανερό ότι θα 
έβγαιναν έκτος προϋπολογισμού. 
Αυτό σημαίνει ότι είτε έπρεπε να 
εξορθολογισθούν οι αριθμοί, είτε 
με αυτόν το ρυθμό τον ΝΟΕ και ΔΕΚ 
πολλοί δεν θα έπαιρναν καθόλου!»
Με άλλα λόγια, το έργο της 
καθαριότητας αντί να γίνεται 
καλύτερο και αποδοτικότερο 
με την πρόσληψη επιπλέον 
προσωπικού κοστίζει ακόμα 
παραπάνω, αφού στην πόλη δεν βιώνεται 
έμπρακτα η βελτίωση της αποκομιδής των 
σκουπιδιών. Πέραν αυτού από τα λεγόμενα 
του Κούπα προκύπτει ότι οι υπερωρίες 
«μοιράζονται» (από ποιούς;) χωρίς σεβασμό 
στον προϋπολογισμό και στα χρήματα των 
δημοτών.
Ο αντιδήμαρχος Κούπας, συνέχισε με 
στοιχεία αναφέροντας τους κωδικούς 

του προϋπολογισμού 20.6022.0001 
και 20.601.0001 που περιγράφουν 
την κατάσταση των υπερωριών των 
εργαζομένων καθαριότητας σύμφωνα με την 
τελευταία αναμόρφωση. Σε τέτοια στοιχεία 
η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων 
ήταν ελλιπής τουλάχιστον, αναλωνόμενη 
κυρίως σε προειδοποιήσεις «Την επόμενη 
φορά, το Σωματείο θα προβεί σε πιο δραστι-
κές και ριζοσπαστικές λύσεις!» (δηλαδή δεν 
θα μαζεύουν τα σκουπίδια ή θα κλείσουν τον 
δήμο κάνοντας την ζωή των δημοτών ακόμα 
πιο δύσκολή εν μέσω COVID-19?
Μένει να δει η κοινωνία αν ο δήμαρχος 
Τζουλάκης υποκύψει σε τέτοιου είδους πι-
έσεις. Ακολουθεί η ανακοίνωση του Συλλό-

γου Υπαλλήλων του Δήμου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε ότι 
οι υπερωρίες των μονίμων υπαλλήλων της 
υπηρεσίας Καθαριότητας του μήνα Ιουνίου 
υπέστησαν πάλι μείωση της τάξης του 
25%!!.Η Δημοτική αρχή μετά από παρέμβασή 
μας, δεσμεύτηκε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα 
ευρώ.

Παράλληλα, μας δημιουργείται και η εύλογη 
απορία: Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να 
πιστέψουν τα λεγόμενα της Δημοτικής 
Αρχής, όταν έχει ήδη αθετήσει το λόγο της 
σε σχέση με τις υπερωρίες και τον έλεγχό 
τους από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών; 
Θυμίζουμε ότι στην τελευταία συνάντηση με 
το Δήμαρχο όπου αναφέρθηκαν τα παράπονα 
των Προϊσταμένων και Διευθυντών για τις 
απαράδεκτες παρεμβάσεις του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών, ο Δήμαρχος δέχτηκε το 
δίκαιο αίτημά μας για την αφαίρεση της 
αρμοδιότητας αυτής από τον Αντιδήμαρχο 
Οικονομικών. Τελικά, όπως απεδείχθη, καμία 
αλλαγή δεν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 
με τις τοποθετήσεις και αρμοδιότητες 

των Αντιδημάρχων που 
ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Αυτό 
είχε σαν αποτέλεσμα τη συνέχιση 
των παράνομων παρεμβάσεων 
του Αντιδημάρχου Οικονομικών!! 
Δηλώνουμε κατηγορηματικά 
ότι τέτοιες τακτικές ΔΕΝ ΘΑ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ!!! 
Την επόμενη φορά, το Σωματείο 
θα προβεί σε πιο δραστικές και 
ριζοσπαστικές λύσεις!!
Αν η Δημοτική Αρχή έχει τη διά-
θεση να εμπαίζει τους εργαζόμε-
νους, θα πρέπει να γνωρίζει ότι 
θα βρει απέναντί της το Σωμα-

τείο που ως σκοπό έχει τη διασφάλιση των δι-
καιωμάτων όλων των εργαζομένων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Μιλτιάδης Παπουτσής 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έρη Κοντογούρη

 
  

100 ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ
ΤΥΠΩΜΑ 

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ 

 ΜΑΣΚΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΥΠΩΜΑ  
1,50€/τμχ

1,80€/τμχ

ΑΝΑΛΑΒΑΝΟΥΜΕ:
✓ Επαγγελματικές κάρτες

✓ Διαφημιστικά Έντυπα ✓Μακέτες
✓ Αυτοκόλλητα παντός τύπου

✓ Φάκελα ✓ Μπλόκ ✓ Αφίσες ✓ Σουπλά
✓ Μουσαμάδες ✓ Προσκλήσεις

✓ Folder ✓Προσκλητήρια
✓ Ημερολόγια(Ημερίσια-Εβδομαδιαία)
✓ Βιβλία ✓ Εφημερίδες ✓ Περιοδικά

✓ Κουτιά Συσκευασίας
✓Ειδικές Κατασκευές

✓Σακουλάκια
✓Χαρτιά Περιτυλίγματος

Και άλλου Τυπογραφικές Εργασίες
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Η μόστρα ...το τμήμα ενός πράγματος 
που φαίνεται και καθορίζει τη γενική 
εντύπωση που αυτό δίνει δηλαδή 

για μόστρα.. για επίδειξη, για βιτρίνα, για 
εντυπωσιασμό.
Πηγαίνουμε   για παράδειγμα σε ένα 
σικ εστιατόριο και παραγγέλνουμε τον 
ολόφρεσκο αστακό που μας μοστράρουν. 
Έχουν στη βιτρίνα δύο ζωντανούς για 
μόστρα και οι υπόλοιποι είναι στην κατάψυξη 
παραγεμισμένοι με σελάχι και μπρασκοουρά. 
Έτσι είναι και η δημοτική αρχή της Νέας 
Σμύρνης, υπέρλαμπρη στημένη και δήθεν, 
στη βιτρίνα, αλλά σάπια στα εσωτερικά. 
Τη στιγμή που η πόλη μας είναι σκοτεινή 
είναι βρώμικη και παρατημένη για καιρό 
σε γειτονιές που δεν είναι»βιτρίνα» οι τοπι-
κοί άρχοντες και τα αρχοντακια τους που τα 
ανατρέφουν με τις ίδιες αντιδεοντολογικες 
και ανήθικες «αξίες» μας μοστράρουν μας 
«πουλάνε» και μας παρουσιάζουν άλλη πόλη 
με δράσεις και ενέργειες που διαρκούν όσο 
ένα story στα social media. Μηνύματα και 
βίντεο προωθητικά του τεράστιου (ανύ-
παρκτου και φανταστικού) έργου τους, τα 
οποία βέβαια έχουν πάντα είτε «πληρω-
μένους» υποστηρικτές και ‘δικαιολογητες’ 
είτε τρολ και fake profile υποστηρικτές που 

Πουλ Μουρ
Γράφει ο Πολυχρόνης Ντάγιος, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

προσπαθούν με νύχια και με δόντια αλλά και 
εμμονικά πολλές φορές να δικαιολογήσουν 
τα αδικαιολόγητα. 
Το επιβλαβές αυτό και επικίνδυνο παιχνίδι 
ανάμεσα στο «είναι» και το «φαίνεσθαι» έχει 
απασχολήσει τον άνθρωπο από τα πολύ 
παλιά χρόνια. Σήμερα το ζούμε ακόμη πιο 
έντονα, μια και όλοι ασχολούνται 
με την εικόνα και όχι με το 
περιεχόμενο τους. Το είναι 
και το φαίνεσθαι είναι μια 
τεράστια και εγγυημένα 
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή 
παγίδα. Το «είναι»   
αντιπροσωπεύει την 
αλήθεια. Δηλώνει 
την πραγματική και 
βαθύτερη αξία των 
πραγμάτων, χωρίς ν α 
εφευρίσκει διάφορες ψ ε υ τ ι έ ς 
για να παρουσιάσει κάτι άλλο. Σε αντίθεση με 
το «φαίνεσθαι» που αντιπροσωπεύει το ψέμα. 
Το εικονικό, το αληθοφανές και το επιφανεια-
κό. Δηλώνει το τι εικόνα θέλουμε να βγάλου-
με προς τα έξω, ανεξάρτητα με το τι είμαστε 
στην πραγματικότητα.
Όλα λοιπόν για το φαίνεσθαι, όλα για το θεα-
θήναι. Υποκρισία και επιδειξιομανία μόνο. Με 

ουσία ΜΗΔΕΝ.  
Όλη αυτή η πάλη ανάμεσα στο φαίνεσθαι 
και το είναι σαφώς κι έχει συνέπειες που 
αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να τις 
αντιμετωπίσουμε ή τις αντιμετωπίζουμε 
ήδη...Η πραγματικότητα δεν αλλάζει με 

ουτοπίες άρα κάποια στιγμή θα 
πρέπει να απομακρυνθούν και να 
τιμωρηθούν οι υπηρέτες 

του φαίνεσθαι και των ίδιων 
συμφερόντων και να προσγειωθούν 

στην αλήθεια, κάτι το οποίο 
εξαρτάται από εμάς όλους που 

τους ανεχόμαστε είτε ηθελημένα 
είτε άθελά μας.

Οι ανθρώπινες και οι κοινωνικές 
σχέσεις δε χτίζονται με ψέματα ή ψεύτικα 

πράγματα συνεπώς η απομυθοποίηση 
όλων αυτών που μας εξαπατούν θα πρέπει 

να είναι αναπόφευκτη είτε είναι η ελληνική 
κυβέρνηση είτε η τοπική «κυβέρνηση» είτε ο 
κάθε αντίστοιχος εκμεταλλευτής γύρω μας.

Η κατάληψη των πεζοδρομίων και 
των διαβάσεων από παρκαρισμένα 
αυτοκίνητα, αποτελεί κατά τη γνώμη 

μου, μία από τις κυριότερες αιτίες για τη ραγδαία 
υποβάθμιση της ποιότητας της αστικής ζωής. 
Και αυτός είναι ένα τομέας στον οποίο 
όχι μόνο η Ν Σμύρνη, αλλά η Αθήνα γε-
νικότερα, υστερεί σημαντικά σε σχέση 
με άλλες μεγάλες πόλεις του εξωτερικού. 
Κάτι εξίσου σημαντικό, τα τροχαία ατυχήμα-
τα που αφορούν σε παράσυρση πεζού είναι 
ένα διαχρονικό φαινόμενο οδικής ασφάλειας 
που συναντάται σχεδόν καθημερινά τόσο 
στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην 
επαρχία καθ› όλη τη διάρκεια του έτους. 
Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν η αποκατά-
σταση της βατότητας των πεζοδρομίων, η 
απομάκρυνση των εμποδίων από τις διαβά-
σεις πεζών και από τις ράμπες ΑΜΕΑ ώστε 
να εμπεδωθεί επιτέλους μια νέα νοοτροπία 
οδικής συμπεριφοράς!

Σχετική πρωτοβουλία της Πρωτοβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ν Σμύρνης 
με τις Μαμάδες+ στο Δρόμο (Moms+ 
in the street), την Star Wars Hellenic 
Academy και τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων 12ου Δημοτικού Σχολείου Νέας 
Σμύρνης, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
χρωματίζοντας διαβάσεις έξω από το 12ο 
δημοτικό σχολείο.
Επίσης η πρωτοβάθμια σχολική 
επιτροπή στην οποία προΐσταμαι, 
αντικατέστησε όλες τις παλαιές, 
αγνώστου προέλευσης και 
κατασκευής, μπασκέτες και εστίες 
ποδοσφαίρου των σχολικών μας 
συγκροτημάτων, με νέες που 
πληρούν όλες τις σύγχρονες 
προδιαγραφές και πιστοποιήσεις. 
Η ασφάλεια των μαθητών και η βελ-
τίωση των συνθηκών της παρεχόμε-
νης εκπαίδευσης είναι για εμάς αδια-
πραγμάτευτη!
Αλλάζουμε τους εκτυπωτές 
των δημοτικών της 

Σχολιάζει ο Νεκτάριος Σαρδιανός
Γράφει ο Νεκτάριος Σαρδιανός, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νέας Σμύρνης, Ιατρός

πρωτοβάθμιας με άλλους που 
χρησιμοποιούν την τεχνολογία eco tank. 
Οι εκτυπωτές EcoTank αντί για φύσιγγες, 
χρησιμοποιούν φιαλίδια μελανιού πράγμα 
που σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων έως 
και 90%!!! Συνεχίζουμε προσεκτικά βήμα 
βήμα…
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Η πόλη είναι η τελειότερη μορφή 
κοινωνίας», έγραψε ο Αριστοτέλης 
στα Πολιτικά του. Η έννοια «τέλεια» 

βέβαια για τον ίδιο αλλά και με το ευρύτερο 
σημασιολογικό της περιεχόμενο τη 
συγκεκριμένη περίοδο σήμαινε «αυτή που 
έχει φέρει εις πέρας τον σκοπόν για τον οποίο 
δημιουργήθηκε, τη λειτουργία για την οποία 
είναι φτιαγμένη». Αυτή ήταν και η τελεολογική 
αντίληψη του Αριστοτέλη, συμπληρώνοντας 
στο τέλος ο ίδιος ότι «ο σκοπός για τον οποίο 
υπάρχει η πόλις είναι η ευδαιμονία».
Ο Δημόκριτος συμπληρωματικά 
παρατήρησε «Ούτε σώμασιν ούτε χρήμασιν 
ευδαιμονούσιν άνθρωποι, αλλά     ορθοσύνη 
και πολυφροσύνη», (ούτε με σωματική ευεξία 
ούτε με οικονομική ευμάρεια ευτυχούν οι 
άνθρωποι, αλλά με πολλή και σωστή σκέψη 
και κρίση).    Μια απλή αναγωγή θα οδηγούσε 
στο συμπέρασμα ότι «σκοπός της πόλης 
είναι η ευδαιμονία και βασική προϋπόθεση 
της ευδαιμονίας είναι η αυξημένη και σωστή 
κρίση και σκέψη, προϊόντα ...παιδείας».   
Κυβέρνηση και υπουργείο παιδείας έχουν κά-
νει απ την μεριά τους κάθε ενέργεια στα πλαί-
σια του εφικτού για εύρυθμη λειτουργία των 
σχολείων.
Συνέχεια του επιτελικού κράτους είναι οι Δή-
μοι ,οι οποίοι πρέπει να συμβάλουν και εκεί-
νοι απ την μεριά τους για την καλύτερη δυνα-
τή λειτουργία των σχολείων και όχι μόνο να 
εισπράττουν εύσημα απ τις ενέργειες της Κυ-
βέρνησης και της  Περιφέρειας.
Ο δήμος έχει χρέος απέναντί στο κοινωνι-
κό σύνολό και τον χώρο της εκπαίδευσης 
να συμβάλει με προσλήψεις και επεκτάσεις  
εργασίας σε όσους τομείς υπάρχουν ελλεί-
ψεις έτσι ώστε να καλυφθούν ανάγκες και να 

Ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής στα σχολεία 
την εποχή του Κορωνοϊού
Γράφει ο Γρηγόρης Μαρινάκης Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

υπάρχει αυξημένη προστασία των εκπαιδευ-
τικών και των μαθητών.
Ο δήμος θα έπρεπε να προχωρήσει στις εξής 
ενέργειες:
• Πρόσληψη νοσηλευτών ανά σχολείο για 
έγκαιρη υγειονομική παρέμβαση και καθημε-
ρινή θερμομέτρηση κάθε εισερχόμενου στον 
σχολικό χώρο. Εξασφάλιση αναγκαίου χώρου 
για την αναμονή των μαθητών που αδιαθε-
τούν και την παραλαβή από τους γονείς τους.
•Κάλυψη όλων των σχολείων με αντισηπτικά 
μέσα, μάσκες.  Εξασφάλιση κονδυλίων στις 
Σχολικές Επιτροπές για την διαρκή προμή-
θεια με το απαραίτητο υλικό (Μέσα Ατομική 
Προστασίας, ιδιαίτερα για τους Υπεύθυνους 
covid19 των Σχολείων, είδη καθαρισμού, 
αντισηπτικά κ.λ.π.). 
Πρόσληψη τραπεζοκόμων για το ολοήμερο, 
ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για 
την αναγκαία επικοινωνία με το οικογενειακό 
περιβάλλον.
••Κάλυψη με επαρκές προσωπικό καθαριό-
τητας για όλη τη διάρκεια λειτουργίας των 
σχολείων δηλαδή οπωσδήποτε στο διάστη-
μα 8 πμ με 4 μμ. Τουλάχιστον δυο καθαρί-

στριες/ες πλήρους ωραρίου σε κάθε σχολείο.

• Να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος στη μετα-
τροπή των συμβάσεων των καθαριστριών/
των μειωμένου ωραρίου σε πλήρους. 
Σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες 
υγείας να απαιτήσει την παραμονή ενός κι-
νητού συνεργείου του ΕΟΔΥ στην περιοχή το 
οποίο να κάνει ιχνηλάτηση και δωρεάν τεστ 
κορονοϊού σε όλους τους καθηγητές του σχο-
λείου, τους μαθητές και το λοιπό προσωπικό 
του συγκεκριμένου σχολείου.
• Να αξιοποιήσει τη δομή του Δημοτικού Ια-
τρείου για διαρκή διεξαγωγή δωρεάν τεστ 
στον πληθυσμό της Νέας Σμύρνης, όπου 
υπάρχει ανάγκη. 
Πόσο λυπηρό μα πάνω απ όλα επικίνδυνο για 
την δημόσια υγεία ,πολλά απ τα παραπάνω 
να μην γίνονται ,με πρόσχημα τα οικονομικά 
δεδομένα, την ώρα που πακτωλός χρημάτων 
χρησιμοποιείτε σε διάφορες άλλες 
δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα 
αναγκαίες την δεδομένη χρονική στιγμή.
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Τουρνουά Πίνκ Πόνγκ από το ‘’Κάντο Πράξη’’
Γράφει ο Γιώργος Βαλασκατζής, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Η νεανική κοινωνικοπολιτική εκπομπή 
«Κάντο Πράξη» με τους Ντάγιο 
Πολύχρονη και Βαλασκατζή Γιώργο, 

που εκπέμπει κάθε Τρίτη στο τοπικό μας 
κανάλι Nstv, ανέλαβε την πρωτοβουλία να δι-
οργανώσει μια αθλητική δραστηριότητα, πιο 
συγκεκριμένα ένα τουρνουά πινγκ πονγκ. Σε 
μια «αθλητική» πόλη όπως η Νέα Σμύρνη που 
δυστυχώς οι αθλητικές πρωτοβουλίες και 
δραστηριότητες, εκτός αθλητικών σωματεί-
ων, έχουν εκλείψει παντελώς, ήταν καθήκον 
μας να ξεκινήσουμε μια σειρά αθλητικών δρά-
σεων με όπλα τη θέληση τη διάθεση και την 
υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας κόντρα 
στη φιλοσοφία και την απαξίωση του αθλη-
τισμού από τοπικούς φορείς. Η σειρά των 
δραστηριοτήτων μας, λοιπόν, ξεκίνησε με το 
τουρνουά πινγκ πονγκ που πραγματοποιήθη-
κε στις 27/9 στις πρότυπες εγκαταστάσεις του 
Πινγκ πονγκ του Πανιωνίου (γωνία Σοφούλη 
και Χρυσοστόμου Σμύρνης) τον οποίο και 
ευχαριστούμε θερμά που μας φιλοξένησε. 
Το πινγκ-πονγκ, επίσης γνωστό και ως whiff-
whaff ή επιτραπέζια αντισφαίριση, είναι ένα 
άθλημα στο οποίο δύο ή τέσσερις παίκτες 
χτυπούν μια ελαφριά μπάλα, επίσης γνωστή 
ως μπάλα πινγκ-πονγκ, μπρος-πίσω σε ένα 
τραπέζι χρησιμοποιώντας μικρές ρακέτες. Το 
παιχνίδι πραγματοποιείται σε σκληρό τραπέζι 
διαιρούμενο με δίχτυ. Εκτός από το αρχικό 
σερβίς, οι κανόνες είναι γενικά ως εξής: οι 
παίκτες πρέπει να επιτρέψουν σε μια μπά-
λα που παίζεται προς αυτούς να αναπηδή-
σει μία φορά στην πλευρά του τραπεζιού και 
πρέπει να την επιστρέψει έτσι ώστε να ανα-
πηδά στην αντίθετη πλευρά τουλάχιστον μία 
φορά. Ένας βαθμός σημειώνεται όταν ένας 
παίκτης αποτύχει να επιστρέψει την μπάλα 
σύμφωνα με τους κανόνες. Το παιχνίδι είναι 
γρήγορο και απαιτεί εξίσου γρήγορες αντι-
δράσεις. Η περιστροφή της μπάλας αλλάζει 
την τροχιά της και περιορίζει τις επιλογές του 
αντιπάλου, δίνοντας στον επιτιθέμενο μεγά-
λο πλεονέκτημα. Είναι παιχνίδι γρήγορων 
αντανακλαστικών αλλά και οξυδέρκειας!
Με αρωγούς στην προσπάθειά μας  το Nstv, 
το Parallilo και το Tyco Nea Smyrni φέραμε 
εις πέρας με μεγάλη επιτυχία την πρώτη μας 
εκδήλωση! Μία εκδήλωση ανοιχτή για όλους, 
η οποία έδωσε την ευκαιρία σε αρχάριους 
να έρθουν κοντά με ένα άθλημα που δεν 
έχουν συχνά την ευκαιρία να απολαύσουν. 
Διαρθρωμένο σε ομίλους και ύστερα σε 
παιχνίδια νοκ-άουτ, το τουρνουά παρείχε τη 
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αγω-
νιστούν σε αρκετά παιχνίδια με αποτέλεσμα 
όλοι να μείνουν ευχαριστημένοι. Ένα πρωινό 
Κυριακής διαφορετικό από τα υπόλοιπα 
το οποίο, σίγουρα θα επαναληφθεί. Νικη-
τής του 1ου Τουρνουά Πινγκ Πονγκ Κάντο 

Πράξη, αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Μπέτας 
ο οποίος κατέκτησε αήττητος το κύπελλο, 
επικρατώντας σε έναν εντυπωσιακό τελικό 
με 3-1 σετ επί του Βαγγέλη Τριμπούνα. 
Το τουρνουά που επιτέλους διεξήχθη, καθώς 
την προηγούμενη φορά μας σταμάτησε 
το lockdown σήμανε την έναρξη των 
έμπρακτων δράσεων του “Κάντο Πράξη” 
στην τοπική κοινωνία. Επιφυλασσόμαστε 
για πολλά περισσότερα! Μέχρι τότε, live 
εκπομπές κάθε Τρίτη 20:00-21:00 στο 
https://www.nstv.gr/nstvlive/
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Πανιώνιος ώρα μηδέν…
Γράφει ο Λάμπρος Τσακίρης, μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

www.panioniaidea.gr

Ο Πανιώνιος για δεύτερη φορά στην 
ιστορία του μετά από 130 χρόνια 
βρίσκεται πάλι στο σημείο «μηδέν». 

Η πρώτη φοράήταν όταν οι αλλόθρησκοι ξε-
ρίζωσαν την «καρδιά» του Πανιωνίου από 
την μάνα γη, την Σμύρνη. Τότε βρέθηκε όμως 
ένας Δημητρός Δάλλας και μάζεψε τα «προ-
σφυγικά» παιδιά του από τις αλάνες της Αττι-
κής και οργάνωσε τον Πανιώνιο στην Αθήνα 
βροντοφωνάζοντας «Ο Πανιώνιος είναι ιδέα 
και οι ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ».
Το σήμερα όμως είναι διαφορετικό δεν 
υπάρχει Δάλλας δεν υπάρχει Ανδρέας 
Βαρίκας δεν υπάρχει Μάκης Δενδρινός και 
θα αναφερθούμε στο μπάσκετ –μιας και το 
ποδόσφαιρο δείχνει μερικούς «σφυγμούς» 
ζωής- σε ένα μπάσκετ που έδειχνε από 
την αρχή που θα καταλήξουμε. Δεν θα 
μοιρολογήσω επάνω απ’ το «πτώμα» του 
Πανιωνίου δεν το αξίζει, γιατί για έμενα τον 
ρομαντικό δεν υπάρχει ακόμα «πτώμα» 
υπάρχουν «πεθαμένες» διοικήσεις.
Θα κοιτάξω το τώρα ένα τώρα που μετά τα 
τελευταία γεγονότα με αφήνουν άφωνο, 
άφωνο μπρος σε αυτή την ομάδα και σε 
αυτούς που έδωσαν ακόμα και την ζωή τους 
γι’ αυτή την ομάδα.
Στα μέσα του Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε 
μια γενική συγκέντρωση του ερασιτέχνη για 
να συζητήσει με τα μέλη του ΑΛΛΑ και τον 
απλό ανώνυμο κόσμο το τι μέλλει γενέσθαι 
για την συνέχεια του τμήματος μπάσκετ στην 
Β’ Εθνική.
Ο πρόεδρος του ερασιτέχνη καθώς και η 
ταμίας μας ανέφεραν ότι για να μπορέσει το 
τμήμα να είναι αξιοπρεπώς στην Β’ Εθνική 
πρέπει ο Πανιώνιος να βρει ένα μπάτζετ της 
τάξεως των 90.000€.
Μας είπαν καθαρά ότι δεν μπορούν να 
διαθέσουν ως ερασιτέχνης κανένα ποσό 
και θα προσπαθήσουν να «ρίξουν» άλλα 
τμήματα για να δανειστούν μερικά χρήματα 
για το μπάσκετ.
Επίσης αναφέρθηκαν για ένα ποσό της 
τάξεως των 10.000€ που έχουν να λαμβάνουν 
από τον Ολυμπιακό επειδή υπέγραψε 
συμβόλαιο επαγγελματικό ο Κολοβέρος. 
Μεταξύ μας αν καταφέρουμε και πάρου-
με από τον μπασκετικό Ολυμπιακό 10.000€ 
θα είναι θαύμα και όποιος γνωρίζει τα της 
«Ιερουσαλήμ» γνωρίζει δεν το πάω παρακάτω.
Αναφέρθηκε μια επιδότηση από τον 
Αυγενάκη της τάξεως των 10.000€ όταν και 
αν τα πάρουμε.
Ο πρόεδρος του ερασιτέχνη ανέφερε και 
για την αγορά εισιτηρίων διαρκείας των 

50 και 100€ για την οικονομική 
ενίσχυση του τμήματος. Πάντως 
από τα διαρκείας μην υπολογίζουν 
πάνω από 3000€ να πάρουν είναι 
πολύ δύσκολο σε αυτούς τους 
καιρούς που ζούμε να μπορέσει ο 
οικογενειάρχης να δώσει έστω και 
50€.
Η ταμίας του ερασιτέχνη ανέφερε 
ότι τα όποια ταξίδια και η ιατρική 
κάλυψη της ομάδας έχουν 
καλυφθεί ήδη. Το μόνο καλό 
χειροπιαστό που άκουσα εκεί 
μέσα γιατί άκουγα για χρήματα 
και ποσά που ΟΛΑ ήταν στον αέρα 
όταν και αν τα πάρουμε….
Για να συνοψίσουμε ο Πανιώνιος για να 
μπορέσει να βρει παίκτες και να συγκροτήσει 
μια ομάδα χρειάζεται αυτή την στιγμή ένα 
ποσό, ένα ποσό των 90.000€. Αν δεν βρεθούν 
τουλάχιστον τα πρώτα 40.000€ τώρα στο 
«παντελόνι» του ερασιτέχνη μην επιχειρείτε 
να πάρετε παίκτες με υποσχετικές δεν θα 
μας βγει σε καλό θα πάθουμε τα καλά του 
μπάσκετ των γυναικών θα βγει η «βρώμα» 
και μετά δεν θα έρχονται ούτε τα πιτσιρίκια 
στην ομάδα.
Πρόταση, δυναμώστε το εφηβικό και 
πλαισιώστε το με 4 παίκτες των 400-500€ που 
μπορείτε να τα βρείτε και δεν θα φεσώσουμε 
κανέναν αρχίστε τις προπονήσεις και 
να κάνουμε τον σταυρό μας να έχουμε 
τουλάχιστον έτοιμο το Βαρίκας γιατί δεν μας 
παίρνει να νοικιάσουμε και γήπεδο.
Πιστεύω στα πιτσιρίκια θα τους δοθεί ένα 
κίνητρο να μπορέσουν να αναδειχθούν και 
να φανούν με τον Πανιώνιο στα παρκέ της Β’ 
Εθνικής και συν της άλλης θα παίζουν για την 
φανέλα και το σήμα του Ιστορικού.

*Υ.Γ Αν είχατε λύσει το πρόβλημα εκ τι γε-
νέσει του της ενόργανης τώρα θα είχατε 
ακόμα 500 παιδάκια που θα 
γυμνάζονταν στο τμήμα και 
θα είχατε ακόμα ένα τμήμα με 
συνδρομές και όχι μόνο τον 
στίβο. Ήρεμα μιλάω…  
**Υ.Γ Ο ερασιτέχνης μας χρει-
άζεται όλους δεν είναι η στιγ-
μή για να ερχόμαστε σε αντι-
παραθέσεις, η στιγμή ζητά 
ομόνοια και στήριξη ο ένας 
για τον άλλον, μας βλέπουν 
από «ψηλά» άνθρωποι που τα 
έδωσαν όλα για τον Πανιώνιο 
και τρίζουν τα κόκαλά τους.

Θέλεις να σε 
προσέχουν;

καταχωρήσου 
στον “Π”
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