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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Και ΠΟΥ να το ΒΑΛΩ
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕ μου ΤΡΟΧΟΝΟΜΕ

Ισολογισμός 2019- ξανά υγιής
και «άγευστος», όπως πάντα
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Και ΠΟΥ να το ΒΑΛΩ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕ μου ΤΡΟΧΟΝΟΜΕ
γράφει ο Πέτρος Περιμένης

Ε

ίναι πλέον κοινό μυστικό ανάμεσα στους
περισσότερους
Νεοσμυρνιούς
ότι
ο
καινούργιος Διοικητής και το δυναμικό του
Α/Τ Νέας Σμύρνης έχουν σκοπό, μεταξύ άλλων,
και το ξεκαθάρισμα της παράνομης στάθμευσης
στην πόλη, εδικά όσον αφορά στις θέσεις ΑΜΕΑ
και στην προσβασιμότητα των πεζοδρομιών.
Από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους
έχουν καταγραφεί δεκάδες κλήσεις καθώς και
αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορία. Παρακάτω
μπορείς να διαβάσεις μερικά αποσπάσματα από
τις ασυνείδητους που αφήνουν το αυτοκίνητα
τους δυσχεραίνοντας την κίνηση των συμπολιτών
μας, όπως δημοσιεύτηκαν στο www.nstv.gr, την
διαδικτυακή τηλεόραση της Νέας Σμύρνης

Παρκαρισμένα στην κεντρική πλατεία Νέας
Σμύρνης: το τέλος;
Το Σάββατο βράδυ 12-12-2020. λίγο πριν τα
Χριστούγεννα και εν μέσω lock down o «πεζόδρομος»
της πλατείας γέμισε με σειρήνες και κόρνες. ‹Ώρα
11:00 το βράδυ. ο ΛΟΓΟΣ: η πλατεία έχει γίνει ΜΟΝΙΜΟ παρκινγκ με την ανοχή (ίσως) του φύλακα
της μπάρας που ήταν και παρών. Το πλήρωμα του
περιπολικού έκανε σύσταση στους κατόχους των
αυτοκινήτων να τα απομακρύνουν και προέκυψε
ότι οι ιδιοκτήτες είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι της
πλατείας αφού ο φύλακας γνώριζε ποιά κουδούνια να
χτυπήσει. Το περιπολικό έφυγε με την προειδοποίηση
ότι την επόμενη φορά θα γίνει αφαίρεση πινακίδων
και θα δοθούν πρόστιμα

Νέα Σμύρνη: Αν τιδήμαρχος άφησε το ΙΧ
του σ τη μέση του δρόμου και του πήραν
τις πινακίδες

Νέα Σμύρνη δεν είναι μόνο η πλατεία πρόσ τιμα και σ την Άνω Νέα Σμύρνη σ τα
παρκαρισμένα σ το πεζοδρόμιο

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής άνδρες του
Αστυνομικού Τμήματος Σμύρνης αφαίρεσαν
τις πινακίδες από το αυτοκίνητο γνωστού
Αντιδημάρχου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με το Nea
Smyrni News.
Ο Αντιδήμαρχος είχε αφήσει προκλητικά το
αυτοκίνητο του στη μέση του δρόμου (Παλαιολόγου)
την ώρα που δίπλα υπήρχαν ελεύθερες νόμιμες
θέσεις Στάθμευσης.
Αποτελεί συνήθεια για τον συγκεκριμένο
Αντιδήμαρχο, γράφει το Nea Smyrni News , η
απαξίωση στην τήρηση κανόνων συμπεριφοράς που
ισχύουν για τους πολίτες, είναι γνωστό άλλωστε ότι
το παράνομο παρκάρισμα του αυτοκινήτου του στον
Πεζόδρομο της Πλατείας απέναντι από το S/M ΑΒ
αποτελεί γι›αυτόν ακαταδίωκτη καθημερινότητα.

Μετά τις επιτυχημένες επιχειρήσεις του Α/Τ Νέας
Σμύρνης με συχνές επιδρομές για κλήσεις και
αφαίρεση πινακίδων σε παράνομα παρκαρισμένα
αυτοκίνητα στο κέντρο της Νέας Σμύρνης, ήρθε και
η σειρά της Άνω Νέας Σμύρνης. Μόνιμο παράπονο
των κατοίκων της περιοχής, πέρα από την Αγία
Φωτεινή, είναι ότι είναι ξεχασμένοι τόσο από
ανάπτυξη όσο και από ασφάλεια. Ακόμα και σήμερα
χρησιμοποιείται, από μερικούς, ο όρος Άνω Νέα
Σμύρνη, υποδηλώνοντας το κομμάτι της πόλης ενός
«κατώτερου θεού», ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι η Νέα
Σμύρνη είναι μία και αξίζουν σε όλους τους κατοίκους
τα ίδια πλεονεκτήματα της ποιοτικής ζωής μιας
τέτοιας πόλης. Τουλάχιστον στο θέμα της ασφάλειας
και βελτίωσης της διαβίωσης των πολιτών τους
τελευταίους μήνες άρχισε να συνεισφέρει το Α/Τ Νέας
Σμύρνης. Από νωρίς το πρωί της Τρίτης 15/12/2020
περιπολικό σκάναρε την περιοχή με κέντρο τα
σχολεία επί της Νικομηδείας και καλύπτοντας μία
ευρεία περιοχή (ακολουθώντας τα ροζ χαρτάκια
των κλήσεων κάποιος μπορούσε να συμπεράνει από
που πέρασε) από Προσκόπων Αϊδινίου - Αρτάκης Νικομηδείας - Ελευθερίου Βενιζέλου, αφαιρέθηκαν
πινακίδες κυρίως από αυτοκίνητα που είχαν
καταλάβει πεζοδρόμια, δυσχεραίνοντας την κίνηση
των πεζών.

Και 2η κλήση για παράνομη στάθμευση στον ίδιο
αντιδήμαρχο Νέας Σμύρνης
Είναι η δεύτερη φορά που ο ίδιος αντιδήμαρχος λαμβάνει κλήση για παράνομη στάθμευση σε διάρκεια
μικρότερης του ενός μηνός. Η πρώτη ήταν για παράνομη στάθμευση πάνω στον πεζόδρομο της κεντρικής πλατείας Νέας Σμύρνης. Φαίνεται ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος δεν συνετίστηκε με την πρώτη.
Αυτήν την φορά του κόπηκε κλήση για παράνομη
στάθμευση έξω από τα ΚΕΠ Νέας Σμύρνης. Ακριβώς
δίπλα είναι η είσοδος του Polis Park

Νέα Σμύρνη: Φώνα ζαν διότι ήθελαν να
παρκάρουν πάνω σ τα κολωνάκια

Το Α/Τ Νέας Σμύρνης τον τελευταίο καιρό έχει λάβει
δράση να περιορίσει την «γαϊδουριά» ορισμένων να
παρκάρουν όπου νομίζουν. Για πρώτη φορά η πόλη
αρχίζει να βλέπει μια άσπρη μέρα και οι πεζοί, τα
παιδικά καρότσια και τα αναπηρικά αμαξίδια
ανακαταλαμβάνουν τον προφανή χώρο κίνησης
τους: τα πεζοδρόμια. Με σύνθημα «Νέα Σμύρνη δεν είναι μόνο η πλατεία» κλιμάκιο με αρκετούς
αστυνομικούς χτενίζει την Νέα Σμύρνη και καταγράφει τα παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα δίνοντας κλήσεις και αφαιρώντας πινακίδες κυκλοφορίας. Να σημειωθεί ότι οι πινακίδες κρατούνται για
20 ημέρες το πρόστιμο είναι 20 ευρώ και σε καμία
περίπτωση δεν είναι φοροεισπρακτικό.
Σε πρόσφατη εξόρμηση στην Εφέσου (απέναντι από
το Άλσος Νέας Σμύρνης), η γειτονιά ξεσηκώθηκε
τις πρώτες πρωινές ώρες όταν κάτοχοι αυτοκινήτων
συνειδητοποίησαν ότι η παράνομη στάθμευση τους
έγινε αντιληπτή από αστυνομικούς. Οι συγκεκριμένοι
οδηγοί είχαν παρκάρει πάνω σε κολωνάκια που
έχει τοποθετήσει ο δήμος Νέας Σμύρνης σπάζοντας
τα και ουσιαστικά καταργώντας την διέλευση των
οχημάτων επείγουσας μεταφοράς. Σε μερικές
περιπτώσεις αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα
ακριβώς δίπλα σε πινακίδα με την ένδειξη «Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση»! Στην περίπτωση της Εφέσου δεν υπήρξε η δικαιολογία των «5
λεπτών» αφού από αναφορές τα παρανόμως σταθμευμένα αυτοκίνητα ήταν των περίοικων οι οποίοι
έχουν μετατρέψει την άσφαλτο και τα πεζοδρόμια
και προσωπικά τους παρκινγκ από το πρωί μέχρι το
βράδυ.
Οι διαμαρτυρίες έντονες και πολλές, χωρίς όμως
να πτοούν το έργο των αστυνομικών οι οποίοι την
συγκεκριμένη μέρα με μία απλή καταμέτρηση του
καθένα ενδέχεται να ξήλωσαν πάνω από 70 πινακίδες
κυκλοφορίας.
Απορίας άξιο είναι πως μερικά από τα παρανόμως
σταθμευμένα αυτοκίνητα μπορούν να αξίζουν μερικές δεκάδες ευρώ και οι ιδιοκτήτες να μην κάνουν
τον κόπο να δαπανήσουν ένα μέρος αυτού του ποσού για την αγορά στάθμευσης
Στην Νέα Σμύρνη ακόμα να μά θουν
να παρκάρουν νόμιμα και μέσα σ τα
Χρισ τούγεν να
Τελευταίο Σάββατο πριν τα Χριστούγεννα 2020 και
από ό,τι φαίνεται αρκετοί κάτοικοι και επισκέπτες
δεν έχουν λάβει το μήνυμα που στέλνει το Α/Τ

3

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Σ 2021

Νέας Σμύρνης: δεν θα υπάρξουν άλλα παρανόμως
παρκαρισμένα στην πόλη. Το πρόβλημα της
στάθμευσης είναι ομολογουμένως σοβαρό, από
την άλλη μια πόλη δεν δημιουργήθηκε μόνο για τα
αυτοκίνητα. Το ίδιο δικαίωμα στην κίνηση έχουν και
οι πεζοί στα πεζοδρόμια.
Από ότι φάνηκε περιπολικό του Α/Τ Νέας Σμύρνης
έδινε συστάσεις χωρίς να δίνει κλήσεις στην Ομήρου
το πρωί, κίνηση που μάλλον παρερμηνεύτηκε ως
ελαστικότητα. Μετά αυτού, φαίνεται ότι «όπου
δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος» και σε αρκετά
αυτοκίνητα αφαιρέθηκαν οι πινακίδες και δόθηκαν
κλήσεις.
Να σημειωθεί ότι η συνήθης παράβαση είναι
η παράνομη στάθμευση πάνω στις διαβάσεις
πεζών μπλοκάροντας την ελεύθερη διέλευση και
στους χώρους φορτοεκφόρτωσης, οι οποίοι όταν
μπλοκάρονται και με τα αυτοκίνητα τροφοδοσίας
που δεν έχουν χώρο να σταθμεύσουν προκαλούν
κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η αντίδραση των
πολιτών για τις κλήσεις μάλλον θετική είναι με

αρκετούς να ζητούν κάποια επιείκεια, λόγω της έλλειψης χώρων στάθμευσης
Νέα
Σμύρνη:
Σαν
διαφήμισ η
αδυνατίσματος
εξαφανί ζον ται
τα
παράνομα παρκαρισμένα
Κατόπιν καταγγελιών και τριών βεβαιώσεων παραβάσεων, αυτοκίνητο έξω από την Μητρόπολη της
Αγίας Φωτεινής παρκαρισμένο πάνω σε ράμπα πεζών σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από γερανό μετά
την οριστική κλήση του Α/Τ Νέας Σμύρνης και αποτυπώθηκε σε ζωντανή μετάδοση από συνεργάτη του
nstv.gr ο οποίος πέρναγε από την περιοχή
Το ιδιαίτερο της υπόθεσης ήταν, ότι στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο περαστικοί είχαν ήδη σηκώσει τους
υαλοκαθαριστήρες.

Συνέβη μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα. Φαίνεται
το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν επηρεάζει
όλους στην Νέα Σμύρνη και κάποιοι ενδιαφέρονται
μόνο για την προσωπική τους βόλεψη και όχι για
τον συνάνθρωπό τους, πόσο μάλλον όταν εκείνος
είναι ανάπηρος. Μετά από καταγγελίες πολιτών
για την κατάληψη θέσεων αναπήρων και ραμπών
από αυτοκίνητα χωρίς άδεια, το Α/Τ Νέας Σμύρνης
κινήθηκε και αφαίρεσε τις πινακίδες των παρανόμων
σταθμευμένων αυτοκινήτων. Περισσότερο σημαντικό από την όποια ποινή όμως είναι ο σεβασμός προς
τον συμπολίτη που έχει μια μεγαλύτερη δυσκολία
από τους άλλους και δυστυχώς μόνο μέσω ποινών
μπορεί να διασφαλιστεί δυστυχώς. Τα αυτοκίνητα
που καταλάμβαναν θέσεις αναπήρων εντοπίστηκαν
στην οδό Κορδελιού και περιμετρικά του Άλσους
Νέας Σμύρνης

Ανα πηρικό αυτοκίνητο έψαχνε για σ τά θ μευσ η 45 λε π τά , έ πρε πε να συνεχίσει ;

Ισολογισμός 2019- ξανά υγιής και «άγευστος», όπως πάντα
Γράφει ο Δημήτρης Πετρόπουλος, μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Το 2020 έκλεισε με τη δημοτική αρχή να δημοσιοποιεί και να φέρνει για ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο
τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του
Δήμου για το 2019.
Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα πως οι Δήμοι λαμβάνουν
ετησίως ως έσοδα,μεταξύ άλλων, και μεγάλα
ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΠ).
Προφανώς, οι Δήμοι, ως προέκταση του κράτους
στην αυτοδιοίκηση λοιπόν, έχουν στα αποτελέσματα
χρήσης τους –στο τμήμα των εσόδων –«έκθεση»
στην κρατική επιχορήγηση. Αυτό σημαίνει πως
αύξηση της κρατικής επιχορήγησης –σε σύγκριση με
την προηγούμενη χρονιά –ή αντίστοιχα μείωση – θα
επηρεάσει άμεσα (ως προς το ύψος της ) το ύψος και
τα προς διάθεση έξοδα και έσοδα.
Τη χρονιά 2019 είδαμε μια μεγάλη μείωση εσόδων
ύψους 3,7εκ ευρώ από τη διακοπή λήψης κρατικής
επιχορήγησης κάλυψης προνοιακών επιδομάτων.
Αντίστοιχα, παρατηρούμε αυτονόητα και μια
περίπου ισόποση μείωση εξόδων 3,7 εκ ευρώ. Άρα–
και για να μην κουράζεται ο αναγνώστης – ο Δήμος
περιόρισε φέτος το μέγεθος των αποτελεσμάτων
χρήσης κατά 3,7 εκ ευρώ χωρίς να μπορεί να βγει
κάποιο συμπέρασμα επ’ αυτού.
Γενικότερα, ο ισολογισμός του 2019 ποσοτικά είναι
σε φυσιολογική κατάσταση σε απόλυτους αριθμούς
αλλά και σε επίπεδο δεικτών έχει αντίστοιχη εικόνα,
με τους περισσότερους δείκτες να είναι ποσοστιαία
σε υψηλότερο επίπεδο από τα «βαρόμετρα» της
βιβλιογραφίας.
Πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να συγκρίνει δείκτες
Δήμων μεταξύ τους. Κατ’ αρχήν δεν είναι ο κλάδος
υγιής, καθώς υπάρχουν εξαιρετικά σοβαρά
οικονομικά προβλήματα σε πολλούς δήμους,
με αποτέλεσμα το όποιο «βαρόμετρο» να ήταν
«διαστρεβλωμένο», αν υπήρχε.
Δεύτερον, ο κάθε Δήμος εφαρμόζει πολιτικά και

κοινωνικά κριτήρια που διαφέρουν μεταξύ τους, και
τέλος, γνωρίζουμε πως είναι πολύ λίγοι οι Δήμοι με
υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και αντίστοιχη καθαρή
θέση, όπως ο δήμος Νέας Σμύρνης πολλά χρόνια
τώρα και με διαφορετικές διοικήσεις.
Ο μοναδικός δείκτης που θα μπορούσαμε
επιπρόσθετα να ελέγξουμε, εκτός των όσων
αναφέρουν οι ορκωτοί λογιστές, είναι αυτός του
Συνόλου Βραχυπρόθεσμου Ενεργητικού / Σύνολο
Υποχρεώσεων (Βραχ+μακρο), δείκτης ο οποίος
βρίσκεται γύρω στο 2. Ακόμη και αν περιορίσουμε
το δείκτη αυτόν στο Ταμείο / Σύνολο Υποχρεώσεων
(Βραχ+μακρο) βλέπουμε πως βρίσκεται γύρω στο
1,5.
Ο Δήμος δηλαδή την 31/12/2019 μπορούσε
ΜΟΝΟ με το ταμείο του να αποπληρώσει ΟΛΕΣ τις
υποχρεώσεις του (βραχ+μακρο) 1,5 φορά, ενώ αν
υπολογίσουμε το σύνολο των βραχυπρόθεσμων
απαιτήσεων, ο Δήμος μπορούσε την ίδια ημερομηνία να αποπληρώσει 2 φορές τις συνολικές του υποχρεώσεις.
Ίσως ένα συμπέρασμα είναι πως ο Δήμος θα
μπορούσε να αυξήσει το δανεισμό του για επενδύσεις
ή ακόμη και να μειώσει περισσότερο το ταμείο του
για επενδύσεις, επιχορηγήσεις(μείωση τελών) ή
πραγματικές επιχορηγήσεις δηλαδή πραγματικές
πιστώσεις προς δημότες.
Φάνηκε πως η χρήση 2019 έχει έλλειμμα 1,5εκ ευρώ
περίπου (με τις αποσβέσεις να υπολογίζονται μέσα
χωρίςνα είναι ταμειακό έξοδο φυσικά, όπως κάθε
χρόνο), με την πραγματική ταμειακή διαχείριση να
είναι και το 2018 και το 2019 πλεονασματική.
Αν η κοινή γνώμη χρησιμοποιεί μόνο το ταμειακό
υπόλοιπο για να βγάλει ένα συμπέρασμα, το ταμείο
του Δήμου 31/12/2019 μειώθηκε από τα 8,5εκ ευρώ
στα 7 εκ ευρώ.
Δύσκολα θα κρίνουμε το έλλειμμα του ταμείου

χαρακτηρίζοντάς το, και μάλιστα με τη λέξη ζημιά,
καθώς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν
έχουν στόχο το επιχειρηματικό αποτέλεσμα (αλλά το
οικονομικό) και οι λέξεις κέρδος ή ζημία έχουν μόνο
«φθηνό» πολιτικό περιεχόμενο. Αυτό σε τίποτε δεν
αναιρεί τη μείωση του ταμείου την 31/12/2019.
Τη χρονιά 2019 –έτος κρίσης φυσικά και αυτό,όχι
όμως έτος covid – βλέποντας πιο προσεκτικά
τους κωδικούς εξόδων, στέκεται κάποιος
στην πολύ μεγάλη αύξηση προβλέψεων (μη
ταμειακό) αλλά και τη μεγάλη και σε ποσοστό
και σε απόλυτο μέγεθος αύξηση του εξόδου για
δημόσιες σχέσεις(158% αύξηση στο πραγματικό
έξοδο – χρονιά Εκλογών).
Στο μέρος των εσόδων –και λόγω κρατικών
επιχορηγήσεων (όπου ο δήμος απλά λειτουργεί
ως μεσάζων) παρατηρούμε σημαντικές αυξήσεις.
Κατά τα λοιπά, η μεταβλητότητα τόσο σε
ποσοστό, όσο και σε απόλυτες αξίες των εσόδων
και εξόδων, είναι σε πολύ αποδεκτά επίπεδα, με
το Δήμο να μην κάνει ανοίγματα στη χρήση του
2019.
Τα «ανοίγματα» δεν είναι απαραίτητα αρνητικά,
αλλά ούτε και απαραίτητα θετικά. Ο ισολογισμός
δείχνει μια παραδοσιακή χρηστή διαχείριση χωρίς
τίποτα το ενδιαφέρον. Αλλά και χωρίς τίποτα
τοεπιστημονικά μεμπτό.
Τα συμπεράσματα είναι κυρίως πως ο Δήμος,
για μια ακόμη χρονιά, δεν επενδύει –αν μπορεί
και όπου μπορεί – ενώ «χρησιμοποιεί» τελικά
το ταμείο για να χρηματοδοτήσει τις όποιες
στοχευόμενες αυξήσεις εξόδων,και μάλιστα για
δεύτερη χρονιά.
Με τους δείκτες της άμεσης και συνολικής
ρευστότητας να είναι πολύ ικανοποιητικοί έως και
σε αχρείαστα υψηλό επίπεδο κάποιος μπορεί να
πει πως ή ο Δήμος έχει «λανθασμένα» χαμηλό
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δανεισμό (δεν είναι κακό να δανείζεται κάποιος,
ακόμη και δήμος) ή τα ταμειακά διαθέσιμα
είναι «λανθασμένα» υψηλά σε σχέση τόσο με
το βραχυπρόθεσμο, όσο και με το συνολικό
παθητικό.
Κλείνοντας εδώ τη, διαγώνια κυρίως, ανάγνωση
του ισολογισμού του 2019,αξίζει πάλι να
υπενθυμίσουμε πως οι αποσβέσεις ΔΕΝ
αποτελούν ταμειακή αλλά λογιστική εκροή
(ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ) αν και μειώνουν το «εις
νέο ταμειακό αποτέλεσμα» πάντα και αισθητά,
ενώ σαφώς η πιθανή διένεξη με την Εστία
Νέας Σμύρνης (όταν ολοκληρωθεί και αν δεν
διευθετηθεί σε ετήσιες δόσεις «αγοράζοντας έτσι
διαχειριστικό χρόνο») είναι η μόνη παράμετρος
κάποιας ταμειακής ανησυχίας του Δήμου.
Ένας αναγνώστης περιορισμένης οικονομικής
γνώσης μπορεί να σχολιάσει πως σε 4 ή λιγότερα
χρόνια το «ταμείο» με αυτή τη διαχειριστική
συμπεριφορά θα μηδενιστεί και ένας ακόμη πιο
περιορισμένης θα μπορούσε να πει πως με
αυτό τον τρόπο σε 4 ή λιγότερα χρόνια δεν θα
υπάρχουν λεφτά ούτε για τους μισθούς των
υπαλλήλων… Χρονιάρες μέρες είναι ακόμη, ας
ακούμε τέτοια μια και ο κατ’ οίκον περιορισμός
του 2020-21 χρειάζεται στιγμές διασκέδασης…
Οπότε, φίλοι μας, ας μην «πάρουμε ακόμη τα
βουνά» επειδή η καθαρή θέση του δήμου έπεσε
κατά 40%.
Αλλά και φωνές από την Αντιπολίτευση με
«κοντή» μνήμη που έχουν κατ’ εξακολούθηση

διαμαρτυρηθεί έντονα στο παρελθόν για τα υψηλά
ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου και την καθαρή
του θέση αντίστοιχα – που το 2017 έφτασε τα
8εκ ευρώ –δύσκολα πείθουν ξανά σήμερα, όταν
χαρακτηρίζουν «ζημιά» τη μείωσή τους, τόσο
κατά τη χρήση του 2019 όσο και του 2018.
Σαφώς – όπως κατ’ επανάληψη ακουγόταν τα
2-3 τελευταία χρόνια στο δημοτικό συμβούλιο – ο
δήμος δεν είναι εταιρεία να αποσκοπεί στη μόνιμη
συσσώρευση ταμειακών διαθεσίμων και καθαρής
θέσης, άρα σαφώς δεν είναι και εταιρεία όταν
αυτά έχουν μείωση.
Ο «Π» σε παλαιότερα τεύχη έχει σχολιάσει
πολλάκις αρνητικά τα τόσο υψηλά ταμειακά
διαθέσιμα και την καθαρή θέση του δήμου, οπότε
δεν θα θέλαμε να ταυτιστούμε με την ασυνέπεια
όσων σήμερα βλέπουν ειρωνικά «ζημιές» και
«κατορθώματα», τώρα που αυτά μειώνονται.
Σημασία έχει η μείωση-εις να είναι προς αύξηση
εξόδων και κυρίως επενδύσεων που άμεσα ή
ετήσια θα επιστραφούν με κάποιο τρόπο στους
πολίτες. Εδώ θα χρειαστεί βέβαια ο για 7η χρονιά
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Σ.Κούπας «πολύ
δουλίτσα» καθώς και το 2020 –χρονιά πανδημίας
– δεν αναμένεται να βοηθήσει τους απόλυτους
αριθμούς εσόδων-εξόδων…
Άλλωστε, η διεθνής βιβλιογραφία θυμίζει πως,
όταν δεν υπάρχουν πολλές επενδυτικές επιλογές
εντάσεων κεφαλαίου, υπάρχουν επενδύσεις
εντάσεων εργασίας (capitalintensivevslabourin-

tensiveinvestments)
Είναι προφανές πως ουσιαστικά ο Δήμος κάνει
χρόνια τώρα μια υγιή, χρηστή αλλά «άγευστη»
διαχείριση εσόδων-εξόδων και βραχυπρόθεσμων
απαιτήσεων-υποχρεώσεων, χωρίς να αξιοποιεί
παρά «φτωχά» το συνολικό του ενεργητικό και
παθητικό αντίστοιχα. Ίσως είναι αυτό αποτελεί
πολιτική«κληρονομιά» προηγούμενων δημοτικών
αρχών.Δεν είναι τυχαίο πως τα περισσότερα μεγάλα έργα της πόλης είναι κυρίως με χρηματοδότηση της Περιφέρειας.
Για το λόγο αυτό, η εκάστοτε δημοτική αρχή –και
η σημερινή – πέφτει στο «λάκκο» της εκάστοτε
αντιπολιτευτικής κριτικής που η ίδια «σκάβει» ως
προς το ύψος του ταμείου και επακολούθως της
καθαρής της θέσης. Οι πολίτες βέβαια βλέπουν
μερική ανάπτυξη υπηρεσιών και όχι αξιοσημείωτη
πολεοδομική ανάπτυξη.
Κλείνοντας, όσο ο Δήμος κρατάει τους
μεμονωμένους προϋπολογισμούς των Νομικών
προσώπων σε προ κρίσης επίπεδα, και μάλιστα
και εντός του 2020, θα αναγκάζεται να συνεχίσει
και το 2020 –χρονιά COVIDνα χρηματοδοτεί
στοχευόμενα έξοδα κυρίως από τα ταμειακά
του διαθέσιμα και την καθαρή του θέση, εάν το
διαχειριστικό του μείγμα παραμένει το ίδιο…

Συνέχεια του επιτελικού κράτους οι Δήμοι
Γράφει ο Γρηγόρης Μαρινάκης Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

«

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 κάνει απ την μεριά τους κάθε
ενέργεια στα πλαίσια του εφικτού για
εύρυθμη
λειτουργία
των
σχολείων.
Συνέχεια του επιτελικού κράτους είναι οι Δή-

μοι ,οι οποίοι πρέπει να συμβάλουν και εκείνοι απ την μεριά τους για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των σχολείων και όχι μόνο να
εισπράττουν εύσημα απ τις ενέργειες της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας.
Ο δήμος έχει χρέος απέναντί στο κοινωνικό
σύνολό και τον χώρο της εκπαίδευσης να
συμβάλει με προσλήψεις και επεκτάσεις
εργασίας σε όσους τομείς υπάρχουν
ελλείψεις έτσι ώστε να καλυφθούν ανάγκες
και να υπάρχει αυξημένη προστασία των
εκπαιδευτικών και των μαθητών.
Ο δήμος θα πρέπει να προχωρήσει στις εξής
ενέργειες:
Πρόσληψη νοσηλευτών ανά σχολείο
για έγκαιρη υγειονομική παρέμβαση
και καθημερινή θερμομέτρηση κάθε
εισερχόμενου
στον
σχολικό
χώρο.
Εξασφάλιση αναγκαίου χώρου για την
αναμονή των μαθητών που αδιαθετούν
και την παραλαβή από τους γονείς τους.
•Κάλυψη όλων των σχολείων με αντισηπτικά μέσα, μάσκες. Εξασφάλιση κονδυλίων στις Σχολικές Επιτροπές για την διαρκή προμήθεια 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 λει-

τουργών για την αναγκαία επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον.
Κάλυψη με επαρκές προσωπικό καθαριότητας για όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων δηλαδή οπωσδήποτε στο διάστημα 8
πμ με 4 μμ. Τουλάχιστον δυο καθαρίστριες/ες
πλήρους ωραρίου σε κάθε σχολείο.
Να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος
στη μετατροπή των συμβάσεων των
καθαριστριών/των μειωμένου ωραρίου σε
πλήρους.
Σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες
υγείας να απαιτήσει την παραμονή ενός
κινητού συνεργείου του ΕΟΔΥ στην περιοχή
το οποίο να κάνει ιχνηλάτηση και δωρεάν
τεστ κορονοϊού σε όλους τους καθηγητές
του σχολείου, τους μαθητές και το λοιπό
προσωπικό του συγκεκριμένου σχολείου.
Να αξιοποιήσει τη δομή του Δημοτικού Ιατρείου 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 ειναι ιδιαίτερα
αναγκαίες την δεδομένη χρονική στιγμή.
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Σχολιάζει ο Νεκτάριος Σαρδιανός
Γράφει ο Νεκτάριος Σαρδιανός, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νέας Σμύρνης, Ιατρός

Είναι σε όλους γνωστό ότι τα σχολεία στις
11.3.20 στα πλαίσια λήψης μέτρων για τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
και τον έλεγχο της πανδημίας, έκλεισαν και
μαζί με τα σχολεία όπως ήταν αναμενόμενο
έκλεισαν φυσικά και τα σχολικά κυλικεία.
Κι› αν και τα σχολεία κάποια στιγμή
άνοιξαν, έστω και γι› αυτό το μικρό
χρονικό διάστημα, δεν συνέβη το ίδιο
και με τα κυλικεία, ώστε να μετριάσουν
κάπως την ζημία που έχουν υποστεί. Να
φανταστείτε αναγκάστηκαν να πετάξουν
μεγάλο απόθεμα προϊόντων που μόλις
είχαν παραλάβει. Είναι πλέον γεγονός
λοιπόν ότι το σχολικό έτος έκλεισε με τα
πιο δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα
για τον συγκεκριμένο κλάδο, αφού
εκτός της πανδημίας του covid είχε
προηγηθεί και η έξαρση του Η1Ν1, που
είχε ως αποτέλεσμα τα σχολεία να έχουν
στην κυριολεξία αποδεκατιστεί, και να
εμφανίσουν μια πληρότητα της τάξεως του
50-60%. Κοντολογίς οι άνθρωποι αυτοί
δραστηριοποιήθηκαν μόνο 70-80 ημέρες

ΑΝΑΛΑΒΑΝΟΥΜΕ:
από το σύνολο των 180
✓ Επαγγελματικές κάρτες
ημερών.
✓ Διαφημιστικά Έντυπα ✓Μακέτες
Αν συνυπολογίσουμε ότι
✓ Αυτοκόλλητα παντός τύπου
αυτοί οι άνθρωποι επάνω
στην απόγνωση τους να ✓ Φάκελα ✓ Μπλόκ ✓ Αφίσες ✓ Σουπλά
✓ Μουσαμάδες ✓ Προσκλήσεις
αποκτήσουν μια δουλειά,
✓ Folder ✓Προσκλητήρια
προχωρούν σε απίστευτα
μεγάλες
προσφορές ✓ Ημερολόγια(Ημερίσια-Εβδομαδιαία)
100 ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ
✓ Βιβλία ✓ Εφημερίδες ✓ Περιοδικά
στους
πλειοδοτικούς
ΤΥΠΩΜΑ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
✓ Κουτιά Συσκευασίας
διαγωνισμούς, και εν
1,80€/τμχ
συνεχεία
οδηγούνται
✓Ειδικές Κατασκευές
σε μισθώματα τα οποία
✓Σακουλάκια
ΜΑΣΚΕΣ ΧΩΡΙΣ
δυσκολεύονται η πολλές
✓Χαρτιά Περιτυλίγματος
ΤΥΠΩΜΑ
1,50€/τμχ
φορές
αδυνατούν
να
καταβάλλουν, καθώς και
Και άλλου Τυπογραφικές Εργασίες
το γεγονός ότι το σχολικό
κυλικείο
υπόκειται,
και ορθώς υπόκειται, σε αυστηρούς την πλήρη απαλλαγή από τη δεύτερη δόση
υγειονομικούς
κανόνες,
με
πολύ του ενοικίου των σχολικών κυλικείων για
συγκεκριμένα πρότυπα τυποποίησης και τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, γιατί στην
περιορισμό των αγαθών προς πώληση, προκειμένη περίπτωση ισχύει πραγματικά
πράγμα που δεν ισχύει για τον ανταγωνισμό, το «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος».
επιχειρήσεις δηλαδή που γειτνιάζουν με το Η συγκεκριμένη απόφαση δεν έγινε δεκτή
σχολείο, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Η
ότι το όποιο αδικία αυτή διορθώθηκε με τροπολογία
κέρδος,
εάν της κυβέρνησης, που προβλέπει μείωση
π ρ α γ μ α τ ι κ ά όλων των μισθωμάτων για την φετινή σχου φ ί σ τ α τ α ι λική χρονιά έως 40% μέσω των δημοτικών
κέρδος
είναι συμβουλίων, πράγμα που ψηφίστηκε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο της πόπολύ μικρό.
Λ α μ β ά ν ο ν τ α ς λης μας!
λοιπόν
υπ
όψιν όλα τα
παραπάνω,
η
ΕΣΕΠΕ,
κ α τ ό π ι ν
εισήγησής μου,
είχε προτείνει
ως οικονομικό
μέτρο στήριξης,

Συμπολίτες μας καλεσμένοι στο «Κάντο Μαζί μας»
Γράφουν οι Πολυχρόνης Ντάγιος και ο Γιώργος Βαλασκατζής , Μέλοι ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Η

εκπομπή «Κάντο Πράξη» με τους
Ντάγιο Πολυχρόνη και Βαλασκατζή
Γιώργο, προχώρησε σε ακόμα μια διαφορετική και πρωτοπόρο κίνηση, καλώντας
κόσμο που ζει στη Νέα Σμύρνη, δίνοντας το
βήμα να εκφραστεί ελεύθερα ανεξαρτήτως
πεποιθήσεων. Θα διαβάσετε λοιπόν τις θέσεις
και τις απόψεις των πρώτων καλεσμένων μας
και ίσως αναγνωρίσετε και εσείς τη δική σας
οπτική. Το βήμα μας είναι ανοιχτό και στη διάθεση όλων ανεξαιρέτως.
Πρώτη μας καλεσμένη, η bodybuilder και

γυμνάστρια Νένα, η οποία ζει πολλά χρόνια στην Άνω Νέα Σμύρνη.
Δυναμική και δραστήρια όχι μόνο
στην επαγγελματική της ζωή αλλά
και στην καθημερινότητά της στην
πόλη, η Νένα μας έκανε ποδαρικό
στη νέα ενότητα της εκπομπής μας.
Απάντησε στις ερωτήσεις μας και
έδωσε εξετάσεις στο τεστ γνώσεών
μας, το οποίο και πέρασε αλλά με δυσκολία! Τι αγαπάει πιο πολύ στη Νέα
Σμύρνη; Για εκείνη, η Νέα Σμύρνη είναι Ιδέα! Έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία
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στον Πανιώνιο και ως γνήσια Νεοσμυρνιώτισα αναγνωρίζει μόνο μία πλατεία! Επίσης
αναφέρει για την πόλη μας «Είμαστε κοντά
στην θάλασσα αλλά και στο κέντρο. Δεν θα
άλλαζα ποτέ τη Νέα Σμύρνη για να μείνω αλλού» Τι θα άλλαζε στην πόλη μας;
«Θα άλλαζα τις υποδομές της καθαριότητας. Με ενοχλεί που βλέπω τους περισσότερους κάδους να είναι χαλασμένοι, διαλυμένοι θα έλεγα. Με ενοχλεί που δεν υπάρχουν
τόσοι πολλοί κάδοι ανακύκλωσης στις γειτονιές. Επίσης, θα έκανα μαγικά για να τελειώσουν τα έργα που δεν θυμάμαι καν πριν
πόσα χρόνια έχουν ξεκινήσει… ευτυχώς δεν
μας έχουν κάνει ανέκδοτο από άλλες συνοικίες. Οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια πρέπει να
φτιαχτούν… υπάρχουν τραυματισμοί ηλικιωμένων ανθρώπων… Τέλος, τα παρκαρισμένα
αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια… εμποδίζουν σημαντικά τη διάβαση των πεζών». Στην
ερώτηση μας για το ποια εποχή η Νέα Σμύρνη ήταν στα καλύτερά της, η απάντηση δεν
ήταν ακριβής αλλά μας τοποθέτησε σε μια
εποχή ορόσημο για την πόλη μας η οποία άλλαξε τα δεδομένα.«Αρκετά χρόνια πριν… δεν
υπήρχαν τόσες πολυκατοικίες… όταν άλλαξε ο συντελεστής δόμησης χάσαμε κατά έναν
πολύ μεγάλο βαθμό την ομορφιά που είχε η
Νέα Σμύρνη. Δεν μπορώ να καθορίσω χρονικά. Σίγουρα τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε
αρχίσει και παίρνουμε πολύ την κατηφόρα».
Όσον αφορά την απόφαση του Δήμου να

απαγορεύσει την είσοδο των σκυλιών στο Άλσος, η φιλόζωη γυμνάστρια αναφέρει: «Αυτό
είναι θέμα για χρόνια από όσα γνωρίζω. Εννοείται ότι δεν συμφωνώ επειδή έχω σκυλιά.
Δεν συμφωνώ γιατί ο νόμος για τα κατοικίδια ορίζει πως εφόσον είναι δεμένα με λουρί,
επιτρέπονται παντού, άρα, δεν καταλαβαίνω
που στηρίχτηκε ο δήμος για να απαγορεύσει
την είσοδό τους στο Άλσος»
Για ολόκληρη τη συνέντευξη και το τεστ γνώσεων για τη Νέα Σμύρνη μπορείτε να ανατρέξετε στο you tube πληκτρολογώντας «Κάντο
μαζί μας 14-12-20»
Η δεύτερη μας καλεσμένη, η Κατερίνα ζει
πολλά χρόνια στην πόλη μας, τα περισσότερα
στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Φωτεινής.
Έχει την οικογένεια της, είναι πολεοδόμος χωροτάκτης και εργάζεται στην περιφέρεια. Την
ρωτήσαμε ποιο είναι το status της Νέας Σμύρνης και μας απάντησε ότι είναι πολύ καλό κυρίως λόγο της προνομιακής θέσης της πόλης
μας χωροταξικά αλλά και λόγω των αστικών
πληθυσμών και των ευκατάστατων οικογενειών που είχαν έρθει στη Νέα Σμύρνη, η οποία
παραμένει σχετικά όμορφη παρά τις προσπάθειες των κατοίκων της να την ασχημύνουν
εξαιτίας της «πολλής αλλά όχι και τόσο σεβαστικής αγάπης για την πόλη!» Αυτό που δε θα
άλλαζε ποτέ είναι η θέση της πόλης την οποία
θεωρεί ιδανική αλλά θα άλλαζε Επειγόντως(!)
το συντελεστή δόμησης προς τα κάτω! Στη
συζήτηση μας σχετικά με την πλατεία και πως

την προτιμά μας είπε ότι τη προτιμά με λίγο
κόσμο και λίγα τραπεζοκαθίσματα!
Ενώ τόνισε την ανάγκη που υπάρχει για περισσότερους ελεύθερους χώρους! Στο τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης μας με την Κατερίνα συζητήσαμε σχετικά με τα πολιτιστικά
δρώμενα της πόλης μας, μας είπε λοιπόν ότι
«πρέπει στην πόλη μας να γίνονται περισσότερα πολιτιστικά δρώμενα αλλά πρέπει να
υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός και συγκεκριμένη στοχοθεσία! Μπορεί κάποιος να
αποτιμήσει ποια ήταν τα οφέλη των συναυλιών τύπου Ρουβά και Βίσση στη πλατεία;
Η πλατεία δεν είναι μέρος για να τραγουδάνε
καλλιτέχνες βεληνεκούς Ρουβά ,… τα μεταξωτά εσώρουχα θέλουν….!. όποιος κάνει αυτούς τους σχεδιασμούς θα πρέπει να κρατάει
τη μπάλα χαμηλά» Συνέχισε σε ότι αφορά τα
πολιτιστικά και κυρίως τις Ιωνικές γιορτές του
Άλσους λέγοντας μας ότι «αγαπώ το θέατρο
αλλά οι χώροι που έχουμε είναι Ακατάλληλοι!
Δεν υπάρχουν οι σωστές υποδομές , διάβασα
στο πρόγραμμα του δήμου ότι υπήρχε πρόβλεψη για κατασκευή θεάτρου αλλά θα είναι
Απολύτως Παράνομο αν συμβεί». Τέλος τόνισε ότι θα πρέπει όλοι μας να πληρώνουμε εισιτήριο είτε δημότες είτε όχι γιατί αλλιώς δεν
το εκτιμούμε.
Για ολόκληρη τη συνέντευξη και το τεστ γνώσεων για τη Νέα Σμύρνη μπορείτε να ανατρέξετε στο you tube πληκτρολογώντας «Κάντο
μαζί μας επεισόδιο 2».

Μελετώντας τον αντίκτυπο της κρίσης του COVID-19
Γράφει η Στέλλα Ατματζόγλου, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Μ

ελετώντας τον αντίκτυπο της
κρίσης εξαιτίας του COVID-19
στους ανθρώπους, βλέπουμε
πως
υπάρχουν
μακροπρόθεσμες
κοινωνικοοικονομικές
και
ψυχολογικές
επιπτώσεις. Ζήτησα τυχαία από ανθρώπους
από το εξωτερικό, που ζουν στην Ελλάδα,
να μου περιγράψουν και να εκφράσουν τα
συναισθήματά τους, για το πώς βιώνουν την
πανδημία και τα συνεχή αυστηρά lockdowns

των τελευταίων μηνών. Αμέσως έλαβα τα
πρώτα μηνύματα με μεγάλη ανταπόκριση από
περίπου 40 ανθρώπους. Τα συναισθήματα
δεν έχουν ηλικία, φύλο ή εθνικότητα.
Η αύξηση του φόβου και του άγχους μεταξύ
των ανθρώπων, λόγω της αβεβαιότητας
της νόσου, συνδυάζεται με τα ανασταλτικά
μέτρα, όπως απαγορεύσεις και καραντίνες.
Οι περισσότεροι, οι οποίοι μένουν πλέον
στην Ελλάδα εξέφρασαν

πως νιώθουν απογοήτευση, θυμό, στρες
για τα οικονομικά τους, θλίψη, μελαγχολία,
καταπίεση, μοναξιά, κατάθλιψη, φόβο για
το μέλλον, ενώ κάποιοι έχουν ανάμεικτα
συναισθήματα και δεν ξέρουν τι πρέπει να
νιώσουν. Η κατάσταση έχει γιγαντώσει τα
προβλήματα που μπορεί να προϋπήρχαν.
Ο Charim είναι τηλεργαζόμενος: «Δουλεύω
στο σπίτι, τελειώνω αργά, χωρίς να βγαίνω

7

Σ ΕΠΤΕ ΜΒΡΙΟ Σ 2020

έξω. Μόνο φαγητό, ύπνος ή εργασία. Δεν είναι ζωή αυτή.»
Η ζωή της Hayley παραμένει στην αναμονή,
καθώς μια πολύ σημαντική χειρουργική
επέμβαση καθυστερεί, εξαιτίας του Covid.
Επιχειρηματίες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν
άγχος, καθώς, δεν θεωρούν ότι η ελληνική
κυβέρνηση υποστηρίζει τις επιχειρήσεις.
Αισθάνονται ότι πρέπει να χαλαρώσουν τα
μέτρα.
Άλλοι άνθρωποι επέλεξαν να επενδύουν τον
χρόνο τους σε χειροτεχνίες, στη yoga και τον
διαλογισμό, το pilates, την ανάγνωση βιβλίων
και τη μουσική.
«Είχα πάντα μια πολύ γεμάτη ζωή πριν
από τον ιό, ήθελα να σταματήσω και δεν
μπορούσα. Ο ιός σταμάτησε τα πάντα.
Επιτέλους, έχω τον χρόνο να ξεκουραστώ για
να απολαύσω την ελληνική θάλασσα. Έκανα
καταδύσεις, υπέβαλα αίτηση ως εθελόντρια
σε αποστολή διάσωσης θαλάσσιας χελώνας
για το καλοκαίρι του 2021. Απολαμβάνω
τη ζωή. Δεν ταξίδεψα στο εξωτερικό, αλλά
ανακάλυψα την ομορφιά της Ελλάδας.
Γενικώς, δεν ήμουν ποτέ πιο ευτυχισμένη.
Στο εξής, δεν θα αφήσω ποτέ τη δουλειά να
καταλάβει όλη μου τη ζωή», λέει η Nina.

«Όλος ο κόσμος επηρεάζεται από τον ιό.
Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους σαν κι εμένα
που αποδέχονται τα μέτρα. Νέες ιδέες, όπως
η χειροτεχνία, ο αθλητισμός, οι περίπατοι, η
ανάγνωση βιβλίων κ.λπ. φέρνουν στη ζωή την
ποικιλία. Απολαμβάνω τη ζωή πιο έντονα από
πριν. Εν ολίγοις, είμαι απολύτως χαρούμενη»,
επισημαίνει η Maya.
Με αφορμή το ενδιαφέρον των νέων αυτών
φίλων, σχετικώς με το πώς είμαι κι εγώ η ίδια,
θα πω πως είναι δύσκολο, καθώς υπάρχουν,
τόσο καλές και δημιουργικές μέρες με
νέους στόχους και δραστηριότητες όσο και
κακές, διότι, έχουν μπει στον «πάγο» όλες
οι πρότερες δραστηριότητες και η γεμάτη
κοινωνική ζωή. Είναι πολύ λυπηρό, επίσης,
να βλέπεις ανθρώπους με προβλήματα γύρω
σου, και να μην μπορείς να τους βοηθήσεις
όλους.
Η Λήδα Μώρου, Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, ως ειδικός, μου απαντά: «Είναι φυσιολογικό να έχουν επηρεαστεί
όλοι σε παγκόσμιο επίπεδο και να νιώθουν
έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους ταυτόχρονα. Μην ξεχνάμε, πως υπάρχει και ο φόβος της ασθένειας. Είναι σημαντικό να τηρούμε τα μέτρα και να προσέχουμε.

Μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας και την
ψυχολογία μας. Οι άνθρωποι έχουμε άπλετο
χρόνο να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας
πραγματικά, με τον νου και το σώμα μας.
Αυτό θα μας επιτρέψει να βγούμε έξω και να
αδράξουμε τη μέρα.
Με βάση, λοιπόν, το φυσιολογικό, αυτό που
συμβαίνει μας θυμίζει ότι και η φύση έτσι
λειτουργεί. Χαλαροί ρυθμοί, η φύση αναπνέει,
τα ζώα ξεκουράζονται μέσα στη μέρα,
χαλαρώνουν, απολαμβάνουν την ηρεμία.
Έχεις βγει έξω στο μπαλκόνι να ακούσεις την
ησυχία που υπάρχει τώρα τη νύχτα;
Είναι πολύ βασικό να αναλογιστούμε πως
είμαστε υγιείς. Ας φτιάξουμε το CV μας (να
μάθουμε μια ξένη γλώσσα, μια τέχνη, να
παρακολουθήσουμε σεμινάρια κ.λ.π.), ώστε,
όταν θα επανέλθει η ροή, να είμαστε πιο δυνατοί.
Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, είναι πολύ
απλή λέξη, αλλά δεν είναι εύκολο. Εκείνος
που θα ασχοληθεί σοβαρά με τον εαυτό του
σε αυτό το κενό, θα ειναι ο πιο δυνατός, όταν
επανέλθει η ροή. Όπως και στη φύση, που
επιβιώνουν οι πιο δυνατοί. Να προσέχουμε
τους εαυτούς μας.»

Στον «Καιάδα» είναι έτοιμοι να πετάξουν την Γ’
Εθνική
Γράφει ο Λάμπρος Τσακίρης, μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ
www.panioniaidea.gr

Η

Ελλάδα μαζί με όλο τον κόσμο ζει
εδώ και ένα χρόνο μια παγκόσμια
υγειονομική κρίση όπου έχει χτυπήσει και την οικονομία αυτής της χώρας. Μιας
χώρας όπου μόλις βγήκε από τα μνημόνια
των προηγούμενων χρόνων μπήκε σε ένα
άλλο μνημόνιο που δυστυχώς αυτή την φορά
είναι υγειονομικό.
Ένα άρθρο του Λάμπρου Τσακίρη για τον
«αργό» θάνατο του ερασιτεχνισμού στην
Ελλάδα όπου του δείχνουν όλοι τον δρόμο
προς τον Καιάδα προς χάριν μερικών…
Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στην Ελλάδα
πεθαίνει μέρα με την ημέρα και κανείς από
όλους αυτούς τους «υπεύθυνους» δεν τον
έχει κοιτάξει ποτέ σοβαρά το μόνο που τους
ενδιαφέρει είναι το πως θα ικανοποιηθούν οι
επιθυμίες των λίγων.
Στον αθλητισμό όμως υπάρχουν δύο
ταχύτητες αθλητών, αυτοί που αγωνίζονται
και πληρώνονται κανονικά και είναι οι
επαγγελματίες αθλητές τόσο της superleague
1 όσο και της basketleague. Υπάρχουν όμως
και οι άλλοι, αυτοί που ζουν με πιο λίγα χρήματα από τον αθλητισμό και λέγονται ερασιτέχνες. Αυτοί οι αθλητές δεν υπάρχουν για
την πολιτεία, αυτοί οι αθλητές είναι ξεχασμένοι και δεν ενδιαφέρει κανέναν το πως ζουν,
αν έχουν χρήματα να ζήσουν τις οικογένειές
τους και αν θα ξεκινήσουν ποτέ τα πρωταθλήματα που αγωνίζονται.

Αυτό που δεν έχουμε ίσως εξηγήσει καλά
στους υπευθύνους είναι, όχι ότι ο αθλητισμός
αποτελεί το οξυγόνο για την κοινωνία μας
και τα παιδιά μας και την ασπίδα από ιώσεις
και ιούς, γιατί αυτό είναι αυτονόητο και
το γνωρίζουν καλά οι υπεύθυνοι, αλλά το
κυριότερο, ότι περίπου 1.000 οικογένειες
ποδοσφαιριστών κινδυνεύουν να πεθάνουν,
όχι από κορωνοϊο, αλλά από την ασιτία.
Η ΕΠΟ έχει εγκαταλείψει την Γ’ Εθνική και το
μόνο που την ενδιαφέρει σαν ομοσπονδία
είναι να λειτουργεί η superleague 1 και να
«κυλά» το χρήμα σε αυτό το πρωτάθλημα
προς όφελος των αφεντικών των ομάδων
που συμμετέχουν σε αυτό το πρωτάθλημα.
Οι ποδοσφαιριστές της Γ’ Εθνικής έχουν
απευθυνθεί στην Ελληνική Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία και στο αρμόδιο υφυπουργείο
Αθλητισμού όπου αναφέρουν ότι έχουν
καταρτισθεί τα προβλεπόμενα υγειονομικά
πρωτόκολλα τα οποία δεσμεύονται ότι θα
τηρήσουμε, όμως από την απέναντι πλευρά
δεν υπάρχει ανταπόκριση και φαίνεται να
υπάρχει κάποια κωλυσιεργία.
Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές απέστειλαν επιστολή
και στον πρωθυπουργό της χώρας όπου του
ζητούν, να δώσει λύση στο θέμα της επανέναρξης του πρωταθλήματός τους, όχι γιατί είναι άδικο, να αγωνίζονται οι μεγάλες κατηγορίες ποδοσφαίρου και αυτοί όχι, αλλά
για να προλάβει την πλειονότητα των αθλητών από την ανέχεια και την ασιτία, καθώς εί-

ναι βέβαιο πως αν η κατάσταση της μη επανέναρξης του πρωταθλήματός της Γ’ Εθνικής
συνεχιστεί, θα θρηνήσουμε και θύματα όχι
από τον κορωνοϊό, αλλά από την ασιτία ή την
απελπισία.
Γιατί αν δεν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Γ’
Εθνικής όπου είναι ένας κρίκος της αλυσίδας
του αθλητισμού σε αυτή την χώρα τότε η
αλυσίδα θα κοπεί αυτομάτως σε δύο κομμάτια
και πλέον δεν θα υπάρχει η επόμενη ημέρα
για τον υγιή αθλητισμό.
Όλοι μιλούν για την επόμενη ημέρα στον
αθλητισμό αλλά όλοι κοιτούν ΜΟΝΟ
τον επαγγελματικό αθλητισμό και τον
ερασιτεχνικό αθλητισμό που είναι το φυτώριο
των επαγγελματικών κατηγοριών δεν του
δίνουν καμία σημασία.
Αυτή την στιγμή 1000 αθλητές και οι
οικογένειες τους περιμένουν να ακούσουν
μια καλή είδηση για να συνεχιστούν τα
ερασιτεχνικά πρωταθλήματα στην Ελλάδα.
Δυστυχώς όμως τα κρούσματα του
κορωνοϊού δεν δείχνουν να έχουν τόσο
μεγάλη πτωτική πορεία και το μέλλον δείχνει
σκοτεινό και αβέβαιο.
Πρόεδροι ομάδων δεν έχουν άλλες
οικονομικές δυνάμεις για να μπορέσουν
να κρατήσουν τα σωματεία τους ζωντανά.
Στο τέλος της χρονιάς θα ακουστούν πολλά
κανόνια στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και
υπεύθυνος, υπεύθυνοι για όλα αυτά θα
είναι αυτοί που είχαν παρωπίδες στα μάτια
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τους και το μόνο που κοιτούσαν ήταν να
εξυπηρετήσουν αυτούς που τους «διορίζουν»
στις θέσεις που βρίσκονται αυτή την στιγμή
και τίποτε άλλο.
Απλά όλα αυτά να γίνουν μάθημα σε όλους
αυτούς που ψηφίζουν από τα ερασιτεχνικά
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σωματεία στις ομοσπονδίες και όταν είναι
η ώρα να ψηφίσουν να μην ψηφίσουν μόνο
για το δικό τους συμφέρον αλλά για το
συμφέρον του συλλόγου που εκπροσωπούν
και την ώρα της κάλπης να φέρουν στο
μυαλό τους όλες αυτές τις οικογένειες των

αθλητών που τις ημέρες των εορτών δεν
είχαν να πληρώσουν το νοίκι τους, την ΔΕΗ,
την ΕΥΔΑΠ αλλά το σημαντικότερο ο Άγιος
Βασίλης δεν ήρθε ποτέ να φέρει το δώρο
στην μικρή τους κόρη και τον γιό τους.

Αρτάκης : Παραμένει ακόμη μια μεγάλη χωματερή
Γράφει ο Ανδρέας Λεκάκης, Αθλητικός δημοσιογράφος - Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Η

πανδημία που έχει επηρεάσει όλους
τους τομείς της ζωής μας εδώ και
ένα περίπου χρόνο δε θα μπορούσε
να μην κάνει φανερές τις καταστροφικές επιπτώσεις της και στον αθλητισμό. Και ειδικά αν
μιλάμε για τον αθλητισμό της Νέας Σμύρνης,
η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική, μιας και
η πόλη βλέπει εδώ και πάνω από δύο μήνες
πλέον όλα ανεξαιρέτως τα σωματεία της και
τα τμήματά τους σε πλήρη αγωνιστική απραξία λόγω των μέτρων της κυβέρνησης, για να
μην αναφέρουμε το δικαίωμα στην άθληση
που έχουν χάσει χιλιάδες δημότες με το κλείσιμο των αθλητικών χώρων. Όσον αφορά πάντα τον αθλητισμό, όμως, υπάρχει και ένα
ακόμη μείζον θέμα που απασχολεί τους κατοίκους. Και αυτό δεν είναι άλλο από το ζήτημα της ανέγερσης του νέου κλειστού στην
οδό Αρτάκης.
Για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, η καρδιά της
αθλητικής Νέας Σμύρνης χτυπούσε στο κλειστό γυμναστήριο που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Εθνικής Στέγης και Αρτάκης. Στο
γήπεδο όπου έζησε ένδοξες στιγμές η ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου, όπου στεγάστηκαν για χρόνια και άλλα τμήματα όχι μόνο του
Ιστορικού αλλά και πολλών άλλων συλλόγων.
Και να που έχουμε φτάσει λοιπόν στο σήμερα,
μία από τις πόλεις με τη μεγαλύτερη αθλητική παράδοση στη χώρα μας να μην έχει αυτή
τη στιγμή το δικό της κλειστό γυμναστήριο.
Η όλη ιστορία γύρω από τη δημιουργία νέου
γηπέδου κρατά ουσιαστικά πάνω από μια δεκαετία, αφού ήταν Αύγουστος του 2010 όταν
το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Σμύρνης
ενέκρινε ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση με την (τότε) Νομαρχία Αθηνών για την
κατασκευή ενός υπερσύγχρονου κλειστού.
Από τότε, χρειάστηκε να φτάσουμε μετά τα
μισά του 2019 έως ότου ολοκληρωθεί η κατεδάφιση του παλιού γηπέδου και θεωρητικά να γίνει το πρώτο ουσιαστικό βήμα για να
δρομολογηθεί η κατασκευή του νέου. Αυτός
ήταν και ο λόγος που από την αρχή της σεζόν 2018-19 όλες οι ομάδες που χρησιμοποιούσαν το Αρτάκης αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν και μόνο η ανδρική ομάδα μπάσκετ
του Πανιωνίου συνέχισε να δίνει εκεί τα εντός
έδρας παιχνίδια της, κι αυτή μέχρι τον Φλεβάρη του 2019. Εκείνη την περίοδο όλοι ήλπιζαν πως το νέο γήπεδο θα χτιστεί σύντομα

και πως η... Οδύσσεια των σωματείων, στην
οποία θα αναφερθούμε και παρακάτω, δε θα
διαρκέσει για πάρα πολύ, όμως γεγονός είναι
πως από τότε μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο χώρος
όπου βρισκόταν άλλοτε το ιστορικό Αρτάκης να παραμένει ακόμη μια μεγάλη χωματερή.

Καθυστερήσεις που είχαν να κάνουν με διάφορα ζητήματα, όπως σύμφωνα με κατά καιρούς δηλώσεις του Δημάρχου Νέας Σμύρνης, Σταύρου Τζουλάκη, η διαφωνία μεταξύ
Δήμου και αναδόχου για... μερικά εκατοστά
προκειμένου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια
αλλά και οι μελέτες εφαρμογής, ένα θέμα
που πήγε το έργο αρκετούς μήνες πίσω. Μεσολάβησε βέβαια και η αλλαγή της κυβέρνησης, που σήμαινε και αλλαγή σκυτάλης στην
Περιφέρεια Αττικής, αρμόδιου φορέα για να
δώσει την έγκριση της κατασκευής του νέου
γηπέδου. Και φυσικά η υπάρχουσα κατάσταση λόγω της πανδημίας που έβαλε στον
πάγο σχεδόν τα πάντα, έπαιξε και αυτή το
δικό της ρόλο.
Όσο οι μήνες περνούσαν και ουσιαστική
εξέλιξη δεν υπήρχε, η αθλητική Νέα Σμύρνη όπως ήταν φυσικό μετρούσε τις πληγές της. Οι ομάδες που τόσα χρόνια χρησιμοποιούσαν τις εγκαταστάσεις του Αρτάκης

(και δεν ήταν λίγες), μεταξύ αυτών οι ανδρικές και γυναικείες ομάδες μπάσκετ και βόλεϊ
του Πανιωνίου, η ομάδα μπάσκετ του Ίκαρου,
η ομάδα βόλεϊ της Ίριδας, αναγκάστηκαν να
ξεσπιτωθούν, να πραγματοποιούν προπονήσεις αλλά και να δίνουν επίσημους αγώνες
στο ΣΕΦ (χώρο που τους εξασφάλισε ο Δήμος
πληρώνοντας ένα σεβαστό ποσό), ενώ σε κάποιες περιπτώσεις βρέθηκαν να χρησιμοποιούν άλλη έδρα κάθε εβδομάδα, ακόμη και να
μην έχουν χώρο να κάνουν προπόνηση!
Tόσο τα καταταλαιπωρημένα σωματεία όσο
και οι πολίτες της Νέας Σμύρνης έχουν πια
κουραστεί πολύ να βλέπουν τους μήνες να
περνούν χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει κάτι
χειροπιαστό, ωστόσο λίγο πριν εκπνεύσει το
2020 σημειώθηκαν κάποιες εξελίξεις που επιτρέπουν στους Νεοσμυρνιώτες να είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι.
Με ανακοίνωση που εξέδωσε στα μέσα του
περασμένου Δεκέμβρη η Περιφέρεια Αττικής σε απάντηση της ανακοίνωσης της πρώην Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου, η οποία
επισκέφθηκε το χώρο του Αρτάκης μαζί με
τον Δήμαρχο και τόνισε πως δεν υπάρχουν
δικαιολογίες από την Περιφέρεια για την καθυστέρηση αφού όλα τα μεγάλα εμπόδια ξεπεράστηκαν, ο νυν Περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης δεσμεύθηκε για ακόμη μία φορά
πως η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει και
θα ολοκληρώσει το έργο. Λίγο πριν την Πρωτοχρονιά μάλιστα, στην τηλεδιάσκεψη που
υπήρξε μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων όπου συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες
λεπτομέρειες, ο κ. Πατούλης εξέφρασε την
αισιοδοξία του πως μέσα στον Γενάρη θα πέσουν οι υπογραφές της σύμβασης για την κατασκευή του νεόυ γηπέδου, προκειμένου να
ξεκινήσουν άμεσα τα έργα.
Η κατασκευή του νέου κλειστού είναι ένα ζήτημα εξαιρετικής σημασίας για τη Νέα Σμύρνη. Πρόκειται για ένα έργο που θα αναβαθμίσει την πόλη, θα περάσει στις επόμενες γενιές,
θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες στην άθληση της νεολαίας και όχι μόνο, θα βάλει τέλος
στην ταλαιπωρία των σωματείων και θα τους
δώσει πίσω τη χαμένη τους δυναμικότητα,
θα είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά για τον
αθλητισμό και τον πολιτισμό της Νέας Σμύρνης. Ας ελπίσουμε λοιπόν μέσα στο 2021 να
υπάρξουν καθοριστικές εξελίξεις για την ολοκλήρωση του έργου χωρίς άλλες χρονοτριβές.

