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Οικονομικός Απολογισμός 2020 - Τα πιάσαμε πάλι τα λεφτά μας!
Γράφει ο Δημήτρης Πετρόπουλος, μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Σ
Ο

το Δημοτικό Συμβούλιο του τέλους
Απριλίου συζητήθηκε και μάλιστα
ήρθε σχετικά σύντομα o Οικονομικός
Απολογισμός 2020.
Αντιδήμαρχος
Οικονομικών
Κούπας εισηγήθηκε την οικονομική
κατάσταση σχολιάζοντας πως το
αποτέλεσμα του Απολογισμού 2020 είναι
θετικό κατά 518.434 ευρώ.
Ευλογώντας και λίγο τα γένια του, όπως ο ίδιος
είπε, η οικονομική διαχείριση της χρονιάς
είχε μεγάλο άγχος, ενώ αναγκάστηκε να γίνει
κακός και με συναδέλφους, δεσμευόμενος
πως και ο Iσολογισμός θα είναι θετικός.
Βρήκε χρονιά να έχει άγχος ο Αντιδήμαρχος.
Ίσως οι δύο χρονιές της πανδημίας να ήταν
και οι μοναδικές που δεν έπρεπε να έχει άγχος
και αυτό λόγω του «ανελαστικού» χαρακτήρα
τόσο της μείωσης των εσόδων λόγω των
οικονομικών επιπτώσεων COVID, όσο και τον
«ανελαστικό» χαρακτήρα της αύξησης των
εξόδων για τον ίδιο λόγο.
Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως θα έπρεπε να
εγκρίνει και ακριβώς ότι του ζητάνε διότι το
επιτρέπει το σύστημα, αλλά και το σύστημα
από ανθρώπους έχει δημιουργηθεί έχοντας
και αδυναμίες και χρόνιες παθογένειες.
Άλλωστε και το θετικό αποτέλεσμα των
518.000 ευρώ στους πολίτες επιστρέφει απλά
λογιστικά … και όχι πραγματικά.
Βεβαίως, ήταν μια δύσκολη χρονιά αλλά
εν πάση περιπτώσει, κατ’ αρχήν το business as usual είναι λίγο βαρετό, ενώ ουδείς
μπορεί να αμφισβητήσει πως τόσο οι
έκτακτες επιχορηγήσεις από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, όσο και το υψηλό ακόμη
ταμειακό διαθέσιμο του Δήμου έπρεπε
να δράσουν κατασταλτικά στο άγχος του
Αντιδημάρχου. Άλλωστε, με «κοινωνικό
μάτι» δεν είναι και η μέγιστη επιτυχία να
συσσωρεύει ο διαχειριστής για τους πολίτες,
μέγιστη επιτυχία είναι να επιστρέφει στους
πολίτες… όσο και αν το «μαξιλαράκι» έχει τη
χρησιμότητά του.
Έχουμε σχολιάσει αρκετές φορές στον «Π»
πως ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος –και ειδικά
ο συγκεκριμένος που υπηρέτησε και ως
Επικεφαλής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης –
πέφτει στην πολιτική παγίδα που και ο ίδιος
«έστησε». Έλλειμμα ο Δήμος, θα μας «κράξει»
η Αντιπολίτευση, πλεόνασμα ο Δήμος, «άντε
να δούμε τώρα τι θα βρουν να λένε». Με αυτή
τη λογική έφτασε το ταμείο του Δήμου πριν

μερικά χρόνια να ξεπεράσει τα 10εκ ευρώ.
Όπως και να το κάνουμε άλλο να κράζεις τα
«πλεονάσματα» και άλλο τα «ελλείμματα».
Άλλωστε τα πλεονάσματα επικοινωνούνται
καλύτερα και «διορθώνονται» ευκολότερα…
Τον Απολογισμό ψήφισε η Παράταξη
Κουτελάκη με τον ίδιο να διαφωνεί μόνο
με τη γενικότερη οικονομική πολιτική της
Δημοτικής Αρχής, η οποία, όπως είπε, έριξε
τα ταμειακά διαθέσιμα των τελευταίων από
τα περίπου 12εκ. ευρώ στα περίπου 7εκ.
Για ακόμη μια φορά ο επικεφαλής της
Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης
γίνεται
«τραπεζίτης» και ενοχλείται με τη μείωση
των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου για το
2019, χωρίς όμως να παραθέτει ποιές ήταν οι
σπατάλες εκατομμυρίων στις οποίες οφείλεται

αυτή η μείωση. «Χωρίς προστιθέμενη αξία
για την πόλη και χωρίς μεγάλα έργα» λοιπόν
η οικονομική πολιτική της Δημοτικής Αρχής
κατά το Γιώργο Κουτελάκη, όταν είναι ξεκάθαρο σε όλους πως ζούμε το τέλος της 4ης
βιομηχανικής επανάστασης και τις αρχές της
5ης, δύο δεκαετίες που χαρακτηρίζονται κυρίως από την προστιθεμένη αξία της ψηφιοποίησης και των νέων τεχνολογιών.
Είναι πολύ λογικό να διαφωνεί με το μείγμα
οικονομικής πολιτικής της Δημοτικής Αρχής
και για πολιτικούς λόγους αντιπολίτευσης
αλλά και για λόγους που σχετίζονται με
τις πολιτικές του καταβολές. Επιμένοντας στο υψηλό έλλειμμα του 2019 (χρονιά δημοτικών εκλογών) το αποκάλεσε
«έλλειμμα εξυπηρέτησης εκλογικών έργων
και εκλογικών εξόδων», τονίζοντας πως «θα
καθυστερήσει ο Δήμος να επανακάμψει στα
πρότερα νούμερα των διαθεσίμων του»,
επιχείρημα που αντέκρουσε ο Δήμαρχος
κάνοντας αναφορά σε συγκεκριμένα
έργα υποδομής υψηλού κόστους και
προστιθέμενης αξίας.

Ο ένας – ο Κούπας – χαίρεται που έχει θετικό
αποτέλεσμα Απολογισμού κατά 518.000 ευρώ
και ο άλλος – ο Κουτελάκης – κάνει κριτική
σχετικά με το πότε ο Δήμος θα επιστρέψει
στα ταμειακά διαθέσιμα των 12εκ ευρώ. Άλλωστε, τί Δήμο θα είχαμε με μόνο 7εκ ευρώ
διαθέσιμα; Πως θα κυκλοφορούσαν οι πολίτες
έξω; Ούτε η ξεκάθαρη ελλειμματική πολιτική
της Κυβέρνησης τα χρόνια της πανδημίας
– και όχι τα προηγούμενα – και μάλιστα με
εθνικό χρέος ρυθμισμένο σε βάθος 50 ετών
δεν μπόρεσε να είναι ένα καλό παράδειγμα
διαχείρισης της 2ετίας της πανδημίας.
Στη δευτερολογία του ο Κούπας διόρθωσε
το κατά Κουτελάκη έλλειμμα από τα 3εκ
ευρώ στα περίπου 1.5εκ ευρώ, σχολιάζοντας
παράλληλα την ανησυχία της Δημοτικής
Αρχής για πιθανό συμψηφισμό των
εκταμιευμένων κρατικών επιχορηγήσεων με
επερχόμενους άλλους τακτικούς κρατικούς
πόρους.
Πρόσθεσε δε πως «δεν στερήσαμε τίποτε
από τους Δημότες» και πως «ήμασταν κοντά
σε όλες τις ανάγκες κοινωνικής πολιτικής,
παιδείας αλλά και ενίσχυσης του κοινωνικού
ιστού».
Πολιτικοί ρόλοι ξεπερασμένοι από την ίδια
την κοινωνία και οι δύο. Ίσως κανένας πολίτης
εκτός Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και μερικοί
εντός δεν θα είναι ευχαριστημένοι ούτε με
τη «στοχοθεσία» Κουτελάκη για επιστροφή
των διαθεσίμων στα παλαιότερα επίπεδα,
ούτε με την ικανοποίηση Κούπα για θετικό
απολογισμό. Αυτό διότι η μη επιχειρηματική
λογική ενός Δήμου έπρεπε να θεωρεί τη
μεγαλύτερη προσφορά και τις περισσότερες
παροχές ως στόχο και ως επιτυχία, ειδικά
όταν το «μαξιλαράκι» είναι ακόμη εκεί και
μάλιστα σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Ένα
«μαξιλαράκι» για το οποίο εργάστηκαν και οι
δύο διοικήσεις των τελευταίων τουλάχιστον
25ετών.
Και η ζωή συνεχίζεται… μεταξύ του «πολλά
και του περισσότερα» και του «παλαιού και
του παλαιότερου»
Τον απολογισμό καταψήφισε η «Πόλη
Ανάποδα» ενώ το ΚΚΕ μέσω της Λαϊκής
Συσπείρωσης αρκέστηκε σε 2 λευκές ψήφους.
Κάπου εδώ να ξανά θυμίσουμε πως σύμφωνα
με τον τελευταίο κανονισμό του Δημοτικού
Συμβουλίου, στο άρθρο 7, παράγραφο 9,
«λευκή ψήφος ή άρνηση ψήφου από μέλος
του Δημοτικού Συμβουλίου μετράται ως
αρνητική, με το μέλος να λογίζεται ως παρόν».
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Δημοτικό Συμβούλιο Μαϊου: Φιλοφρονήσεις και «φιλοφρονήσεις»

Σ

τις ερωτήσεις-τοποθετήσεις
του
μήνα η Δεληγιάννη ενημέρωσε πως
το χαρτί-έκθεση της πολεοδομίας,
για το πάρκο σκύλων του Δήμου, βρέθηκε
στην υπηρεσία καθαριότητας με αποτέλεσμα
να μην είναι σε γνώση της την ημέρα του
Συμβουλίου Μαρτίου, ενώ παράλληλα σε
αιχμηρό σχόλιο της Γαλανοπούλου και
λόγω Πάσχα τότε, την έστειλε «να παίξει
με τα αβγουλάκια της», ενημερώνοντας
παράλληλα για τις μέχρι τότε ενέργειες της
Δημοτικής Αρχής. «Δεν υπάρχει νομοθετικό
πλαίσιο για τα πάρκα σκύλων η λειτουργία
τους είναι αίολη» δήλωσε, προσθέτοντας πως
περιμένουν την εκδίκαση της ένστασης της
Τεχνικής Υπηρεσίας κατά της έκθεσης της
Πολεοδομίας. Μέχρι τότε το πάρκο λειτουργεί
κανονικά.
Κουτελάκης: Καμία διαφωνία επί της ουσίας για το πάρκο σκύλων
Στο ίδιο θέμα ο Κουτελάκης έθεσε θέμα
δημοσιοποίησης του εγγράφου, χωρίς να έχει
επί της ουσίας διαφωνία, με τη Δεληγιάννη να
θυμίζει πως με ένα αίτημα ο επικεφαλής της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μπορούσε να το
παραλάβει ήδη.
Αντιρρήσεις για το Συμβούλιο που έγινε
την Μεγάλη Τετάρτη είχε η Ε.Κασίμη , ενώ
η συζήτηση για το πάρκο των σκύλων
συνεχίστηκε με «μουσικό χαλί» προσωπικών
αντεγκλήσεων άλλου επιπέδου μεταξύ
Δεληγιάννη-Γαλανοπούλου, με τη δεύτερη να μας αναγκάζει ξανά να χαμηλώσουμε την ένταση. Αξίζει να
σημειωθεί βέβαια πως η Δεληγιάννη της απευθύνεται στον πληθυντικό
με τη Γαλανοπούλου σε μόνιμο ενικό
να σχολιάζει «δεν θέλω να σε βλέπω
μπροστά μου».
Το πρώτο Θέμα που καταψηφίστηκε
Στη δεύτερη αναμόρφωση του
Δημοτικού Προϋπολογισμού κατά περίπου
1%, το μέλος της οικονομικής επιτροπής
Αγγελίδου ανάγνωσε αρκετούς κωδικούς και
το ύψος τους χαρακτηρίζοντας τα ως μεγάλα
ποσά, προσθέτοντας και άλλα υπέρογκα κατά
τη γνώμη της ποσά. Ο κάθε δημότης βέβαια
κάπου εδώ θα περίμενε από την έμπειρη
δικαστικό μετά τις «καταγγελίες» να καταθέσει
στο Συμβούλιο και κάποια πρότασηπροσφορά ίδιων υπηρεσιών χαμηλότερου
κόστους. Είναι βέβαιο πως γνωρίζει καλά ότι
κάθε «κατηγορία» χρειάζεται και «αποδείξεις»
ή έστω «ενδείξεις» για να στηριχτεί. «Συνήθης
αντιπολιτευτική τακτική επί οικονομικών
θεμάτων» το χαρακτήρισε ο αρμόδιος
Αντιδήμαρχος.
Το θέμα καταψηφίστηκε από ολόκληρη την
Αντιπολίτευση με αποτέλεσμα -όπως και ειπώθηκε-να μην περάσει η εισήγηση με
ψήφους 21 κατά και 20 υπέρ. Βέβαια επειδή
αφορά τον προϋπολογισμό και λόγω του
ιδιαίτερου της νομοθεσίας, πέρασε.
Για το δεύτερο θέμα-απολογισμό γίνεται
ιδιαίτερη αναφορά σε άλλο άρθρο του ίδιου
τεύχους του «Π»

Φιλοφρονήσεις και «φιλοφρονήσεις»
Με ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι
πολίτες την προσπάθεια δημιουργίας
οργανογράμματος-οργανισμού
στον
Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό όπως
αυτή έγινε στο 9ο Θέμα. Πριν όμως από το
θέμα αυτό ήρθε το θέμα της Αναμόρφωσης
στοχοθεσίας του ίδιου Νομικού Προσώπου,
θέμα το οποίο καταψήφισε και ο Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος Γ.Καρυτινός μαζί με
όλη την Αντιπολίτευση. Επί της ουσίας δεν
έγινε γνωστό αν το θέμα πέρασε.
Στο θέμα του οργανογράμματος του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού η
Α.Κωσταντινίδου ζήτησε και τον κανονισμό
λειτουργίας για να μπορέσει το Συμβούλιο
να τοποθετηθεί, προσθέτοντας πως θα
καταψηφίσει η «Στροφή» το θέμα.
Κριτική άσκησε και η Μ.Αγγελίδου στο
οργανόγραμμα-οργανισμό αναφερόμενη και
στο κόστος της μελέτης ύψους 12 χιλιάδων
ευρώ σχολιάζοντας πως το πρόβλημα του
προεδρο-κεντρικού Νομικού Προσώπου
διαιωνίζεται. Κάπου εδώ να θυμίσουμε πως
το Νομικό Πρόσωπο όπως όλα τα νομικά
πρόσωπα λειτουργεί προεδρο-κεντρικά,
απλά εύηχη λέξη, όλα τα χρόνια ύπαρξής
του και επί δημαρχίας Κουτελάκη και βάση
διαδικασιών και τότε και τώρα.
Θέση υπέρ του Οργανισμού πήρε και η
Δεληγιάννη χαρακτηρίζοντας τον αναγκαίο
προσθέτοντας πως απουσιάζουν χρόνια οι

μόνιμοι υπάλληλοι κάτι που μπορεί να λυθεί
σε μεταγενέστερο στάδιο μετά τη δημιουργία
του Οργανισμού.
Σχετικά με το σκέλος του Αθλητισμού ο
Διονύσης Κονυδάρης σχολίασε πως ο Δήμος
έχει στον Οργανισμό του -που πήρε ΦΕΚαθλητικές διευθύνσεις.
Επί του θέματος μίλησε ο Γ.Γραμματέας
του Δήμου διευκρίνισε πως ο κανονισμός
λειτουργίας έπεται του οργανογράμματος,
προσθέτοντας πως η απόκτηση και ταμείου
είναι αναγκαία. Στο θέμα αθλητισμού
διευκρίνισε πως υπάρχουν τέσσερα τμήματα
στο Οργανόγραμμα του Δήμου. Στη συνέχεια
ακολούθησαν αρκετές «φιλοφρονήσεις»
μεταξύ Αγγελίδου, Κουτελάκη, Δεληγιάννη,
Χατζαντουριάν, Ιακωβάκη θυμίζοντάς μας
παλαιότερες εποχές, με τον Πρόεδρο μάλλον
να κλείνει τα μικρόφωνα…
Στις παραγωγικές προτάσεις από όπου και
αν ήρθαν ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού ήταν
θετικός, ενώ αναγνώρισε την επιμέλεια επί
των θεμάτων του Οργανισμού από το Γιώργο
Κουτελάκη. Παράλληλα αναγνώρισε και την
καθυστέρηση της δημιουργίας του Οργανι-

σμού λόγω και αύξησης μεγέθους.
«Θα ήθελα να επανεξετάσουμε τον
Οργανισμό-Οργανόγραμμα, το οποίο μάλιστα
θα μπει και σε πολλές τροποποιήσεις» είπε
απευθυνόμενος και στο Δήμαρχο και στο
Γ.Γραμματέα.
Πριν την ολοκλήρωση του θέματος,
τοποθετήθηκε και ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος
επί του θέματος με ιδιαίτερα θετικά σχόλια
υπέρ του προέδρου το Πολιτιστικού
Οργανισμού αλλά και με μια μομφή, σχόλια για
τα οποία τον ευχαρίστησε ο Β.Χατζαντουριάν,
«κρατώντας και τη μομφή» όπως ο ίδιος σχολίασε. Η τοποθέτηση Καρυτινού ήταν όπως
πάντα σε υψηλό επίπεδο με επιχειρήματα
χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς και
κυρίως εντός χρόνου.
Το θέμα έκλεισε με πολύ χαμηλού επιπέδου
από τη φιλόλογο Ν.Γαλανοπούλου προς
την Κλ.Δεληγιάννη αποκαλώντας την
γλειφτρ@ν@» , με τον Πρόεδρο Τσιάπη να
δηλώνει πως «αν μας παρακολουθεί κάποιος
ειλικρινά θα θλίβεται». Επί της ουσίας
παρενέβη και ο Δήμαρχος εξηγώντας πως το
όλο βήμα είναι σε πρώτο στάδιο και θα δεχθεί
και περαιτέρω βελτιώσεις στο μέλλον.
Το οργανόγραμμα- θέμα 9ο- πέρασε με τη
θετική ψήφο και του Γ.Καρυτινού. Η τοποθέτηση Καρυτινού όπως και να το κάνουμε
«τελειώνει» και τις όποιες τελευταίες εικασίες
περί μη συμφωνίας μεταξύ του Ανεξάρτητου
Δημοτικού Συμβούλου και της Δημοτικής
Αρχής στα τέλη του 2019 όσων αφορά
την προεδρεία του Νομικού Προσώπου,
πράγμα που φερόταν ότι οδήγησε
στην ανεξαρτητοποίηση του, παρά τις
κατ επανάληψιν δημόσιες δηλώσειςδιαψεύσεις του.
Άλλωστε σε δημόσια συνέντευξη
του στο www.nstv.gr ο Καρυτινός
δήλωσε «καλός μαθητής που μαθαίνει
γρήγορα», κάτι που δεν συνάδει με την
υποτιθέμενη, τότε, φιλοδοξία του να
κάτσει άμεσα στη θέση «δασκάλου».
Από τις ωραίες στιγμές του Δημοτικού
Συμβουλίου ήταν ακόμη μια τοποθέτηση
Καρυτινού, όπου χαιρέτησε θετικά τόσο το
Δήμο όσο και το Νότη Γιατζίδη για υιοθέτηση
πρότασης της Αντιπολίτευσης, ενώ δεν
παρέλειψε να επαινέσει και τον «αντίπαλο»
Δημοτικό Σύμβουλο Νεκτάριο Σαρδιανό, για
τον τρόπο που διαχειρίστηκε τόσο την έρευνα αγοράς όσο και τις προσφορές που έλαβε
από προμηθευτές για την αγορά μουσικών
οργάνων και την τοποθέτησή τους σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Για το θέμα παραχώρησης ωρών χρήσης
του Δημοτικού κολυμβητηρίου, ο Δήμαρχος
δεσμεύθηκε για νέα διαπαραταξιακή
συζήτηση μετά το Πάσχα. Τα υπόλοιπα θέματα
έτρεξαν γρήγορα και λόγω περασμένης ώρας.
Κάπου εδώ να ξανά θυμίσουμε πως σύμφωνα
με τον τελευταίο κανονισμό του Δημοτικού
Συμβουλίου, στο άρθρο 7, παράγραφο 9,
«λευκή ψήφος ή άρνηση ψήφου από μέλος
του Δημοτικού Συμβουλίου μετράται ως
αρνητική, με το μέλος να λογίζεται ως παρόν».
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Όταν σε είχα πρωτοδεί: Δημοτικό Συμβούλιο
Γράφει ο Γιώργος Βαλασκατζής, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Μ

ετά το πέρας των δημοτικών
εκλογών και το καλοκαιρινό
διάλειμμα παρακολούθησα για
πρώτη φορά από κοντά (προ covid-19 εποχή) το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας.
Στην αρχή, ως άπειρος εντελώς με τα δημοτικά θυμάμαι πως ήμουν ενθουσιασμένος
που βρισκόμουν στην αίθουσα, έστω και ως
απλός παρατηρητής, καθώς μπορούσα να
δω ο ίδιος από πρώτο χέρι πως λαμβάνονται
οι αποφάσεις για το μέλλον της πόλης που
γεννήθηκα και μεγάλωσα. Διαβάζοντας όλα τα
θέματα της ημερησίας διάταξης σε βάθος, για
να έχω άποψη πάνω σε αυτά που επρόκειτο
να συζητηθούν ήμουν πάντα έτοιμος να
«χαραμίσω» ώρες από την ζωή μου – όπως οι
πιο έμπειροι μου έλεγαν και ακόμα μου λένεκαι να παρακολουθήσω τους εκλεγμένους να
συζητάνε και να αποφασίζουν για τα τοπικά
ζητήματα.
Οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν
φτάσει, η πόρτα κλείνει και σιγά σιγά, οι
προσδοκίες που είχα, κάνουν φτερά. Η συνεδρίαση αρχίζει και παρακολουθώ έναν έναν

τους συμβούλους που
μιλάνε,
προσπαθώντας
να αντλήσω γνώσεις και
εμπειρίες,
προκειμένου
να μπω στο κλίμα και
να μάθω πράγματα για
την πόλη μου. Οι ώρες
περνούν χωρίς να έχει
συζητηθεί κάτι ιδιαίτερα
σημαντικό. Το συμβούλιο
τελειώνει και εγώ γυρνάω
σπίτι και περιμένω να
ανέβει το βίντεο του
συμβουλίου στο youtube για να δω αν έχω
χάσει κάποιο σημείο. Μέχρι εδώ, όλα καλά.
Η ίδια κατάσταση συνεχίζεται στην επόμενη
συνεδρίαση, μέχρις ότου σε κάποιο σημείο,
ανάβουν τα αίματα. Γεμάτος απορία, για
πράγματα που λέγονται από όλες τις μεριές,
παρακολουθώ τους διαπληκτισμούς μεταξύ
συμβούλων για θέματα του παρελθόντος.
Άτυχη στιγμή, σκέφτομαι. Το πρόβλημα
διευθετείται, η διαδικασία προχωράει και
το συμβούλιο τελειώνει μετά από λίγες
ώρες. Τελικά, όπως αποδείχτηκε αργότερα,
το γεγονός δεν ήταν τυχαίο. Τα δημοτικά

συμβούλια της πόλης μας διέπονται από μια
ατέρμονη σειρά προσωπικών και όχι μόνο
διαπληκτισμών που καθιστούν το κλίμα έως
και «τοξικό». Το μόνο σίγουρο είναι πως η
όλη κατάσταση δεν ωφελεί τους δημότες,
ενώ οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί τους δεν
παράγουν έργο.
Ποιος είναι, όμως, ο σκοπός του άρθρου;
Αφύπνιση. Η κατάσταση είναι λίγο πολύ
γνωστή. Παρόλα αυτά, μιλώντας χωρίς να
γνωρίζουμε απλώς ανακυκλώνουμε απόψεις
και διαιωνίζουμε καταστάσεις. Έχεις δει
άραγε εσύ ποτέ το δημοτικό μας συμβούλιο
ή αναπαράγεις ότι ακούς και διαβάζεις;

Ναι στην Εισήγηση
Γράφει ο Πολυχρόνης Ντάγιος , Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Π

όσα άβουλα ναι στην εισήγηση κόντρα στη λογική και την ηθική μπορούν να ακουστούν?!
Δυστυχώς θα είναι πολλά γιατί δυστυχώς το
2023 είναι ακόμα μακριά...
Ίσως ευθύνεται η απλή αναλογική (που τα
ΔΣ έγιναν πιο δημοκρατικά) για την επιτακτική ανάγκη τους να λένε ναι σε όλα, οι της συμπολίτευσης ασχέτως προσωπικής άποψης
(αν υπάρχει), είτε λόγω αδιαφορίας είτε επειδή τους επιβάλλεται .. όπως και να έχει όμως
είναι «προδοτικό» να λες Ναι στην εισήγηση
του Δημάρχου μόνο και μόνο για να υπηρετήσεις το δικό του συμφέρον αλλά και της παρέας που κάνει το πραγματικό κουμάντο, κόντρα πολλές φορές στο συμφέρον της πόλης.
Το ίδιο ισχύει και στο όχι για το όχι απλά ή και
το ναι επειδή το είπε η προηγούμενη ή η τωρινή κυβέρνηση. Σίγουρα αυτά τα όχι και τα
ναι δεν επηρεάζουν σχεδόν καθόλου αλλά είναι αντίστοιχης φιλοσοφίας.
Πολλοί βέβαια όσο πλησιάζουμε στην ώρα
των εκλογών θα αλλάξουν τροπάριο , είτε
γιατί θα αλλάξουν στρατόπεδα είτε από
αντίδραση που δεν τους παίζει το πολιτικό
παρεάκι που διοικεί το δήμο, είναι όμως

συνηθισμένες οι προδοσίες και
τα πισώπλατα μαχαιρώματα
στον δήμο Νέας Σμύρνης μη
ξεχνάμε ότι σχεδόν όλοι ήταν
ένα για πολλά χρόνια. Ακόμα
και αυτό όμως δεν θα χαλάσει
τα σχέδια του δημάρχου ή
του/της διαδόχου του χάρη
στο υπουργείο εσωτερικών
που με πρόσχημα την
κυβερνησιμοτητα ,που πολλοί
όχι ιδιαίτερα δημοκράτες
το έχουν κάνει πιπίλα,
μετέτρεψαν τα Δημοτικά
συμβούλια σε διακοσμητικά
στοιχεία.
Ας γυρίσουμε όμως στο θέμα
μας που προφανώς και δεν είναι κάτι που
συμβαίνει μόνο στη Νέα Σμύρνη και που
πιθανώς και σε άλλες γειτονιές να τους έχουν
πάρει χαμπάρι κάτι που εδώ άργησε να γίνει...
άγνωστο γιατί και λίγο παράταιρο για τους
Νεοσμυρνιους.., αυτοί όλοι λοιπόν οι άβουλοι υπηρέτες του -ναι στην εισήγηση του Δημάρχου- ανεξαρτήτως τι λέει τι κρύβει και
πόσο κοστίζει και που πολλές φορές ούτε

καν έχουν ιδέα τι συζητάνε απλά υπάρχουν
εκεί για να βγαίνει το μέτρημα σαν κάποιους
υπουργούς που ψηφίζουν «καταδίκες» κράτους χωρίς να διαβάζουν τι ψηφίζουν, αυτοί λοιπόν που εσείς (ένας Θεός ξέρει γιατί..)
τους ψηφίσατε, θα έρθουν να ξαναζητησουν
τη ψήφο σας.. αξίζει κι άλλη «καταδίκη» για
τη Νέα Σμύρνη? Εσύ αποφασίζεις! Ή μήπως
όχι τελικά?
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Τι συμβαίνει στην Κολομβία και γιατί μας ενδιαφέρει
Γράφει η Ελπίδα Ρεβογέδο, μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Χ

ιλιάδες Κολομβιανοί διαδήλωσαν εκ
νέου την Τετάρτη (12 Μαΐου) σε ολόκληρη τη χώρα στην 15η ημέρα των
κινητοποιήσεων κατά της κυβέρνησης, που
πιστεύουν ότι έχει από καιρό αγνοήσει τις
ανάγκες τους, έχει επιτρέψει την ανεξέλεγκτη διαφθορά και έχει τόσο απομακρυνθεί
από τις ανάγκες των πολιτών της, που πρότεινε αυξήσεις φόρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού.
Παρά τις εντολές για λοκντάουν, οι
διαδηλωτές εμφανίστηκαν σε περισσότερους
από τους μισούς δήμους της Κολομβίας
από την περασμένη εβδομάδα, για κυρίως
ειρηνική διαμαρτυρία κατά της διοίκησης
του Προέδρου Ιβάν Ντούκε. Ωστόσο, η βία
κατά τη διάρκεια ορισμένων διαδηλώσεων,
είχε
ως
αποτέλεσμα
26
νεκρούς
-συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικούκαι περισσότερους από 800 τραυματίες, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.
Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στις 28 Απριλίου
σχετικά με τις προτεινόμενες φορολογικές
αυξήσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, τα
καύσιμα, τους μισθούς και τις συντάξεις, αλλά
έχει πλέον μετατραπεί σε μια γενική απαίτηση
για την κυβέρνηση να πληρώσει μακροχρόνια
χρέη στους πιο ευάλωτους της κοινωνίας,
όπως των αυτόχθονων και των Αφρο-Λατίνων
πολιτών. Παρόλο που η διοίκηση απέσυρε τη
φορολογική μεταρρύθμιση στις 2 Μαΐου, οι

διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν και αυξήθηκαν
καθώς αναφέρθηκαν αναφορές για βία,
θανάτους και εξαφανίσεις που προκλήθηκαν
από την αστυνομία.
Ο δεξιός πρόεδρος της Κολομβίας Ιβάν
Ντούκε, αρνείται να παραδεχθεί ότι οι
δυνάμεις ασφαλείας έκαναν υπερβολική
χρήση βίας και υποστηρίζει ότι έδρασαν
“σεβόμενες απολύτως το Σύνταγμα” και ότι
όσα μεμονωμένα στελέχη τους υπερέβησαν
τα καθήκοντά τους “θα λογοδοτήσουν στη
δικαιοσύνη». Επιμένοντας ότι υπήρξαν
“επιθέσεις εναντίον των μελών των δυνάμεων
της τάξης”, έκανε λόγο για τη λήψη 65
πειθαρχικών δράσεων εναντίον αστυνομικών,
ανάμεσά τους οκτώ για ανθρωποκτονία,
έντεκα για σωματικές επιθέσεις, εικοσεπτά
για κατάχρηση εξουσίας. Τη Δευτέρα η
αστυνομία της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι
θέτει σε διαθεσιμότητα 5 μέλη της.
Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας,
στο οποίο ανήκει η αστυνομία έχει αναφέρει,
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 849 τραυματίες στις
τάξεις του, εκ των οποίων 12 από πυροβόλα
όπλα, και 716 μεταξύ των πολιτών, χωρίς να
διευκρινίσει πόσοι είναι από σφαίρες.
Ο στρατός εντάχθηκε μερικές φορές με την
αστυνομία από την 1η Μαΐου και έπειτα,
όταν ο πρόεδρος της χώρας υπέγραψε την
εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων μέχρι να
σταματήσουν οι πράξεις σοβαρής αλλαγής
της δημόσιας τάξης. Αυτό επιτρέπει στους

δημάρχους να ζητήσουν την παρουσία του
στρατού σε αστικές περιοχές - μια κίνηση
που αμφισβητείται από τους παρατηρητές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Τα διεθνή
πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
απαιτούν τον περιορισμό όσο το δυνατόν
περισσότερο της χρήσης του στρατού
για τον έλεγχο εσωτερικών διαταραχών.
Οι στρατιώτες εκπαιδεύονται για ένοπλες
συγκρούσεις και όχι για την ασφάλεια των
πολιτών», δήλωσε ο Jose Miguel Vivanco,
διευθυντής του Human Rights Watch.
Ο πρόεδρος της Κολομβίας Ιβάν Ντούκε, κάλεσε την Πέμπτη ηγέτες των συνδικάτων
σε συνομιλίες. Ωστόσο, πόσο μακριά μπορεί να προχωρήσει ο διάλογος είναι ασαφής, καθώς η απογοήτευση του κοινού με
την κυβέρνησή του προηγείται της τώρα
αποσυρθείσας φορολογικής μεταρρύθμισης. Ενώ την Τετάρτη,συναντήθηκε με
εκπροσώπους των νέωνοι οποίοι βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων,
αφού δεσμεύθηκε να είναι δωρεάν το κόστος
εγγραφής στα δημόσια πανεπιστήμια για
τους λιγότερο προνομιούχους.
«Ελπίζουμε αρχικά να ζητήσουν συγγνώμη
για όλους τους φίλους μας που έπεσαν, για
εμάς που είμαστε στον δρόμο, για όλες
αυτές τις οικογένειες των οποίων έκλεψαν
το δικαίωμα να διαδηλώνουν, να ζουν», υπογράμμισε ο Μιγκέλ Κινιόνες, ένας 22χρονος
φοιτητής.

Το μαύρο πρόβατο που γίνεται λύκος
Γράφει ο Αλέξανδρος Βεβόπουλος, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Η

Ελλάδα έως και τα τελευταία χρόνια
θεωρούνταν το μαύρο πρόβατο της
Ευρώπης.
Είχε μείνει αρκετά πίσω σε πολλούς τομείς.
Ότι βήματα έκανε προς τα εμπρός τα έκανε με
το ζόρι και χωρίς την δική της ουσιαστικά θέληση. Αυτά όμως είναι γνωστά σε όλους μας.
Ας δούμε το από εδώ και πέρα και ας δούμε
τι μας επιφυλάσσει το λαμπρό όπως όλα δείχνουν μέλλον για την πατρίδα μας.
Αρχικά η Ελλάδα βάση των αναλυτών και των
εκτιμήσεων τους θεωρείται η πιο ευνοημένη χώρα σε επίπεδο στήριξης από το Ταμείο
ανάκαμψης.
Από την ημέρα που έγινε γνωστό ότι μέσω
του Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να διοχετευτούν έως και 70 δις ευρώ στην Ελληνική
οικονομία, όλοι πλέον γράφουνε για τη μεγάλη ευκαιρία που έχει μπροστά της η Ελλάδα και την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε να
πάει χαμένη.
Ήδη μιλάνε για έκρηξη των επενδύσεων και
με τους επενδυτές να περιμένουν στην ουρά
για να επενδύσουν τα κεφάλαια τους στην Ελ-

λάδα στηρίζοντας έτσι την Ελληνική οικονομία. Αυτές οι επενδύσεις αφορούν τον τουρισμό, την ψηφιακή οικονομία, τον ενεργειακό
τομέα και το real estate.
Tα καλά νέα για την χώρα μας δεν σταματούν εδώ. Οι ειδικοί κάνουν λόγω ότι τα 50 δις
ευρώ που όπως δήλωναν οι εκθέσεις έλειπαν,
μπορούν πλέον να καλυφθούν σε βάθος χρόνου που δεν θα ξεπερνά την 5ετία!
Επιπλέον, η χώρα μας σύμφωνα με αξιωματούχους της κομισιόν θα είναι η πρώτη χώρα
στην Ευρώπη που θα έχει έκρηξη από επενδύσεις, άνω του 28% τη διετία 2021-2022.
Αυτά τα νούμερα που ακούγονται τις τελευταίες ημέρες μπορούν την Ελλάδα από ουραγό της Ε.Ε να την κάνουν πρωταγωνίστρια
και ρυθμιστή των εξελίξεων αρκεί όλοι οι αρμόδιοι και εμπλεκόμενοι να διαχειριστούν
σωστά αυτές τις επενδύσεις ξεχνώντας τα
εσκεμμένα και μη λάθη και παραλείψεις του
παρελθόντος.
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα μετά από μία
δεκαετία πλήρους απαξίωσης και φτωχών
οικονομικών επενδύσεων, μετά από αρκετά

σκληρό αγώνα ώστε να μην βγει από την Ε.Ε
και έρθει αντιμέτωπη με το χάος, να γίνει το
αληθινό success story με τεράστιες ευκαιρίες
και προοπτικές.
Από πλευρά μας ας ευχηθούμε τώρα που
πλησιάζουμε στο κρίσιμο τουριστικά καλοκαίρι να επιτευχθούν οι στόχοι της κυβέρνησης έτσι ώστε να επιτευχθεί η λεγόμενη
΄΄ανοσία της αγέλης΄΄ του πληθυσμού μας με
σκοπό να ανοίξει πλήρως και να μην κλείσει
ξανά η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική
δραστηριότητα στην χώρα μας ώστε να διασφαλίσουμε ακόμα πιο ταχύτερους ρυθμούς
ανάπτυξης προς όφελος όλων μας.
Καλό καλοκαίρι!
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Ταχύτητα εναντίον ποιότητας:
η σχέση τους στο στίβο της δημοσιογραφίας
Γράφει η Ιωάννα Τρίγκα, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Η

δημοσιογραφία
αποτελεί
έναν
κλάδο ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενο με
την πλειοψηφία της κοινής γνώμης
να μην δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην εν
λόγω επιστήμη. Η δημοσιογραφία απαιτεί
βαθιά αναζήτησης για να οδηγηθούμε στη
γνώση ενός ζητήματος. Δεν αρκεί μονάχα
η συλλογή πληροφοριών αλλά και η μελέτη
των δεδομένων πριν τη διοχέτευση της
πληροφορίας στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο
που ο λεγόμενος κλάδος του ‘’datajournalism’’ γνωρίζει τόσο μεγάλη ανάπτυξη με λιγοστούς όμως να μπορούν να προσαρμοστούν
στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης δημοσιογραφικής βαθμίδας και με τους λάτρεις της
ποιότητας να σκοντάφτουν μπροστά στην
ταχύτητα διάδοσης της πληροφορίας.
Παρ’ όλα αυτά, η παγίδα ενός σύγχρονου
δημοσιογράφου βρίσκεται σε τούτο το
σημείο, διότι η νέα τάση που αρκετοί
ειδήμονες είτε εν δυνάμει δημοσιογράφοι
τείνουν και θέλουν να υιοθετήσουν έρχεται
σε πολλαπλή σύγκρουση με την αγορά
της είδησης και των δημοσιογραφικών
ιστοτόπων. Οι σύγχρονες συνθήκες της αυξανόμενης σημασίας της πληροφορίας σε
συνδυασμό με τις προκλήσεις που δημιουργεί η ταχύτατη εξελικτική πορεία των
τεχνολογιών συμπαρασύρουν τη δημοσιογραφική κοινότητα, η οποία από την κατεύθυνση της ‘’ερευνητικής δημοσιογραφίας’’ κινείται προς την ‘’μιντιακή δημοσιογραφική
κάλυψη’’ με μοναδικό κίνητρό της την ολοένα
αυξανόμενη επισκεψιμότητα.Τα clicksλοιπόν
και η ταχύτητα κάλυψης ενός γεγονότος
έρχεται αντιμέτωπη με την αντικειμενικότητα
και την ποιοτική έρευνα ενός ρεπορτάζ.
Οι λόγοι είναι σίγουρα πολλαπλοί, ραγδαία εξελίξιμοι και φυσικά δεν μπορούν
να αναλυθούν μονάχα σε ένα άρθρο. Ένας
από αυτούς συγκαταλέγει το γεγονός ότι
το διαδίκτυο αναγνωρίζεται περισσότερο ως ‘’sociable’’ παρά ως ‘’searchable’’ αφού
βλέπουμε τις πλατφόρμες κοινωνικής δι-

κτύωσης να κατακτούν τα πρωτεία της ενημέρωσης του περισσότερου πληθυσμού
με τους ειδησεογραφικούς ιστοτόπους
να τρέχουν στη δημοσιογραφική αρένα
να τα προλάβουν, προσαρμόζοντας οι
ίδιοι το προσφερόμενο περιεχόμενό τους
εντός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ας μην παραληφθεί ότι στην προσπάθεια
προσαρμογής της δημοσιογραφίας στα νέα
μιντιακά περιβάλλοντα υιοθετούνται και
στοιχεία από αυτά, όπως π.χ. το κυνήγι της
προσοχής και του ‘’engagement’’ που μπορεί στα ελληνικά να μεταφράζεται με τον όρο
της ‘’σύμπλεξης’’ αλλά στον νέο τεχνολογικό κόσμο ταυτίζεται περισσότερο με εκείνον
της‘’διαδραστικότητας’’ μεταξύ των χρηστών.
Μια είδηση λοιπόν είναι σημαντική στο
σήμερα και μόνο σε αυτό με τον όρο ‘’είδηση
της ημέρας’’ (η αντικατάστασή της είναι
θέμα 24ώρου και πολλές φορές και
λιγότερο) να ορίζεται τοιουτοτρόπως
όταν η διάδραση πετύχει με τους
χρήστες να την ορίζουν εναλλακτικά
ως ‘’viral’’ με γνώμονα τα κουμπιά
‘’like’’, ‘’comment’’ και ‘’share’’.
Άλλος ένας εξίσου σημαντικός
λόγος είναι η αναπροσαρμογή της
δημοσιογραφίας και η εξέλιξή της
στη ‘’διαδικτυωμένη δημοσιογραφία’’
(ή αλλιώς ‘’networkedjournalism’’),
όρος που εισήχθη για πρώτη φορά
το 2006 από τον Jarvis προκειμένου
να περιγράψει τη συνεργασία
ερασιτεχνών

και επαγγελματιών δημοσιογράφων για τη
δημιουργία μιας αληθινής είδησης. Στον
ορισμό αντικατοπτρίζεται η έννοια της
‘’συμμετοχικής δημοσιογραφίας’’ η οποία
αναπτύχθηκε εν όψει της γέννησης του ‘’citizenjournalism’’ (=δημοσιογραφία των πολιτών) όπου καθένας χρήστης στα προσωπικά
του δίκτυα λαμβάνει το ρόλο συγχρόνως παραγωγού και χρήστη μιας είδησης. Αυτό που
υφίσταται πολλάκις είναι ότι η δημοσιογραφία των πολιτών αν και ωφέλιμη, δεν επιβάλλει συγκεκριμενοποίηση ούτε καν οδηγείται
από δημοσιογραφικές νόρμες. Η ταχύτητα
από την άλλη σε κάνει να ξεχωρίσεις,
να λάβεις την πρωτιά στον κόσμο της
πληροφορίας. Ωστόσο είναι κι αυτή που θα
σου στερήσει την ποιότητα, καθώς ο έλεγχος
των συμβάντων ελάχιστα συμβαδίζει με την
ορθή πληροφόρηση.
Καταληκτικά, η ποιότητα της πληροφορίας
λογίζεταιαρκετά
χρόνια
τώρα
ανυπόστατη,επιφέροντας με τη σειρά της
έλλειψη αξιοπιστίας και σεβασμού του ρόλου
του παραδοσιακού δημοσιογράφου, ο οποίος
από καθοδηγητής τείνει να γίνει ακόλουθος
της πληροφόρησης. Άραγε η κατάσταση
αυτή μπορεί να ανατραπεί κερδίζοντας πίσω
το χαμένο έδαφος της γνώσης και του ρόλου
του δημοσιογράφου;

ΑΝΑΛΑΒΑΝΟΥΜΕ:
✓ Επαγγελματικές κάρτες
✓ Διαφημιστικά Έντυπα ✓Μακέτες
✓ Αυτοκόλλητα παντός τύπου
✓ Φάκελα ✓ Μπλόκ ✓ Αφίσες ✓ Σουπλά
✓ Μουσαμάδες ✓ Προσκλήσεις
✓ Folder ✓Προσκλητήρια
✓ Ημερολόγια(Ημερίσια-Εβδομαδιαία)
100 ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ
✓ Βιβλία ✓ Εφημερίδες ✓ Περιοδικά
ΤΥΠΩΜΑ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
✓ Κουτιά Συσκευασίας
1,80€/τμχ
✓Ειδικές Κατασκευές
✓Σακουλάκια
ΜΑΣΚΕΣ ΧΩΡΙΣ
✓Χαρτιά Περιτυλίγματος
ΤΥΠΩΜΑ
1,50€/τμχ
Και άλλου Τυπογραφικές Εργασίες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Άνοιγμα σχολείων και ψυχολογία των μαθητών
Γράφει η Στέλλα Ατματζόγλου, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Τ

ι επιπτώσεις έχουν στην ψυχολογία
των μαθητών το κλείσιμο του σχολείου και τα διαρκή lockdowns; Η πανδημία ανέδειξε τον σημαντικότατο ρόλο του
σχολείου στην εκπαιδευτική διαδικασία και
την κοινωνικοποίηση των μαθητών.Μια μαθήτρια μιλά για το κλείσιμο των σχολείων. Περιέγραψε την κατάσταση που βιώνει εδώ και
έναν χρόνο, τους προβληματισμούς και τα
όνειρά της. Αφουγκραζόμαστε τη νέα γενιά,
όπως θα έπρεπε;
Πώς βιώνεις τα lockdowns για την
αντιμετώπιση και τη διαχείριση της κρίσης
του COVID-19;
Θα αναφέρω το πώς νιώθω εγώ. Είμαι 14 χρόνων και πηγαίνω τρίτη γυμνασίου σε ιδιωτικό
σχολείο. Στην αρχή, η καραντίνα μου άρεσε
και με «βόλεψε» που έκλεισαν τα σχολεία. Το
σχολείο που φοιτώ είναι οργανωμένο, το μάθημα άρχισε μετά από 2-3 μέρες, ενώ σε άλλα
σχολεία, άργησε τουλάχιστον έναν μήνα.
Ιδρυματοποιείσαι, πέφτεις ψυχολογικά δεν
συναντιέστε με τους φίλους σου και δεν βγαίνεις έξω. Δεν μπορώ να δω τους παππούδες
μου και τις γιαγιάδες μου, επειδή δεν είναι
από Αθήνα, δεν μπορώ να τους δω. Ο παππούς μου έχει καρκίνο, και πού ξέρω ότι θα είναι ζωντανός μέχρι το καλοκαίρι;
Μίλησέ μου για την τηλεκπαίδευση...
Υπάρχουν μαθητές, των οποίων οι γονείς
ανήκουν σε ευπαθή ομάδα. Δεν βγαίνουν
έξω, και κουράζονται ψυχολογικά. Το σχολείο
για κάποια παιδιά είναι τρόπος διαφυγής. Ειδικά όταν πηγαίνεις σε ένα σχολείο με βαρύ
μαθησιακό σύστημα. Δεν νομίζω ότι βοηθά η καραντίνα. Πολλές φορές δεν βρίσκεις
motivation για να κάνεις πράγματα. Πιστεύω
ότι κάτω από το 10% των Ελλήνων μαθητών
δεν έχουν επηρεαστεί κατά τη διάρκεια του
lockdown.
Τι στόχους έχεις σκεφτεί να θέσεις;
Στόχος μου είναι να καταφέρω να συνδυάσω
τη γνώση με κάτι που με ευχαριστεί. Θέλω να
τελειώσω το σχολείο, να πάρω πτυχία σε ξενόγλωσσα μαθήματα. Δεν είμαι σίγουρη ακό-

μα για τι επάγγελμα θέλω να ακολουθήσω,
αλλά είμαι ανάμεσα σε ιατρική, λογοθεραπεία, οδοντιατρική ή κάτι που έχει σχέση με
παιδιά.
Τι θα άλλαζες στον κόσμο; Στον κόσμο θα άλ-

λαζα τη νομοθεσία για τις πανελλήνιες,
γιατί προκαλεί μεγάλο άγχος στους μαθητές με τόση ύλη. Δεν είμαι από τα παιδιά
που θα ήθελα να καταργηθούν τα μαθήματα ή οι εξετάσεις. Επίσης, θα διόριζα καθηγητές, χωρίς ψυχική ασθένεια.
Τι θα συμβούλευες την κυβέρνηση να κάνει,
αν σου δινόταν η ευκαιρία για μια μέρα να
εκπροσωπήσεις τους μαθητές και να έχεις
λόγο στη Βουλή;
Θα συμβούλευα τη κυβέρνηση να σκεφτεί
σοβαρά τους μαθητές, επειδή είναι η επόμενη γενιά, το μέλλον της Ελλάδας. 8 στα 10
παιδιά πάνε φροντιστήριο. Θα έβαζα και
μαθήματα επιλογής, όπως χορός, μουσική, ζωγραφική αθλήματα, προγραμματισμό, ρομποτική και πολλά άλλα, σε ώρες σχολείου. Εμείς
οι μαθητές πρέπει να ακουστούμε
κάπως.
Τι θα συμβούλευες τους γονείς των
μαθητών;
Αν δεν διαβάζει το παιδί δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, δεν κάνουμε όλοι
για φυσικοί ή γιατροί. Όλα είναι επαγγέλματα, ειδικά αν κάνει κάτι που του
αρέσει θα είναι ευτυχισμένο το παιδί σας. Το να λες σε κάποιον «θέλω
πάνω από 15» είναι γελοίο. Οι γο-

νείς δεν μπορούν να καταλάβουν, λόγω διαφορετικής γενιάς. Θεωρώ ότι όλοι, ενήλικες
και ανήλικοι, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα το όλο θέμα.
Άνοιγμα σχολείων και ψυχολογία των
μαθητών...
Τα περισσότερα παιδιά δεν ήθελαν να ανοίξουν, για να μην γράφουμε τεστ. Δεν θέλω να
πηγαίνω, γιατί έχω συνηθίσει σπίτι, κερδίζω
χρόνο, δεν αγχώνομαι. για το ντύσιμο και το
πρωινό ξύπνημα. Αγχώνομαι με τον πολύ κόσμο, νιώθω φουλ awkward. Είναι πολύ αγχωτικό μετά από 4 μήνες να σε βλέπουν οι συμμαθητές σου.
Πλησιάζει και το καλοκαίρι και η αποφοίτηση
από το Γυμνάσιο.
Προσωπικά περιμένω
το καλοκαίρι, αν και πιστεύω ότι μπορεί να μείνω Αθήνα, λόγω κορωνοϊού. Το τμήμα μου δεν είναι
δεμένο. Πολλοί είναι ανώριμοι,
χωρίς παιδεία, κάνουν διακρίσεις και κοροϊδεύουν. Με τα παιδιά που μιλάω, βγαίνουμε έτσι κι
αλλιώς.
Το όνομά της συμβολικά, «Ελπίδα». Η ελπίδα για ένα φωτεινότερο αύριο.

Θέλεις να σε
προσέχουν;
καταχωρήσου
στον “Π”
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Το περαστικός να γίνει πραγματικότητα
Γράφει ο Μάριος Ματσάνκος, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Α

ν μου έλεγε κανείς πως ο Πανιώνιος
θα αγωνιστεί στη Γ› Εθνική, θα
τον κοιτούσα με μισό μάτι και
θα τον πέρναγα για τρελό. Κι όμως. Είναι
πραγματικότητα. Ο Ιστορικός αναγκάζεται
για αγωνιστικούς και οικονομικούς λόγους
να παίξει φέτος στην ουσιαστικά τέταρτη
κατηγορία της Ελλάδας με το μήνυμα να
είναι το εξής: «Από την αρχή, όλοι μαζί
πιο
ενωμένοι
από
ποτέ».
Στις 8 Οκτωβρίου του 2020 η
διοίκηση του Πανιωνίου έκανε
λόγο πως ξεκινάει μια δύσκολη
αλλά και συνάμα διαφορετική
χρόνια για τον Ιστορικό. Μια
σεζόν στην οποία όλα αρχίζουν
από το μηδέν με μοναδικό
στόχο την επαναφορά του
Πανιωνίου εκεί που ανήκει και
αρμόζει να βρίσκεται. Στη Super
League 1. Μπολιασμένος με τα
πιτσιρικία της ακαδημίας του
και τις εμπειρίες των Κοντοέ
και Γροντή, αλλά και τις ποδοσφαιρικές γνώσεις των Μανιάτη και Σπυρόπουλου, ο Ιστορικός βρίσκεται στην 1η θέση.
Σε αυτές τις 7 αγωνιστικές που έχουν γίνει,
οι κυανέρυθροι μετράνε πέντε νίκες και δύο
ισοπαλίες. Η πρεμιέρα έγινε στις 18 Οκτωβρίου
του 2020 κόντρα στον Πανναξιακό. Τελικό
σκορ 4-1 μέσα σε πανηγυρισμούς, χαμόγελα
και αισιοδοξία πως κάτι καλό ξημερώνει. Η 2η
αγωνιστική φέρνει τον Ιστορικό στον Κορυδαλλό απέναντι στην Προοδευτική. Το σπουδαίο διπλό με 1-2 δείχνει ότι αυτά τα «μικρά
διαμαντάκια» του Ιστορικού έχουν τσαγανό
και ποδοσφαιρικό θράσος. Ακολουθεί το ματς
με τον Χαραυγιακό και μια ακόμα νίκη με 2-1.
Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού βάζει
λουκέτο και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό για
παραπάνω από τρεις μήνες, με την επανέναξη
του πρωταθλήματος να φέρνει τον Πανιώνιο
αντιμέτωπο με τον Αήττητο στα Σπάτα.
Ακόμα ένα ματς, ακόμα μια νίκη με 1-0.
Πέμπτη αγωνιστική και ο Πανιώνιος
υποδέχεται τη Μαρκό, την οποία κερδίζει με
1-0. Οι δύο επόμενες αγωνιστικές (6η και 7η)
δεν φέρνουν νικηφόρα αποτελέσματα. Ο Πανιώνιος μένει στην ισοπαλία τόσο απέναντι σε
Εθνικό και Ηλιούπολη με το ίδιο σκορ (1-1). Παρόλα αυτά οι κυανέρυθροι παραμένουν μόνοι
πρώτοι και αήττητοι με 17 βαθμούς και να
κρατάνε στα χέρια τους την υπόθεση άνοδος.
Μια υπόθεση, η οποία ακόμα δεν έχει
ξεκαθαρίσει για το αν η ομάδα μπορεί ή
όχι να ανέβει γιατί υπάρχει και το θέμα της

αναδιάρθρωσης που προωθεί ο υφυπουργός
Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, θέλοντας
να ενώσει τη Super League 2 και Football
League, σε μια κατηγορία.
Επίσης μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το θέμα
των χρεών που ταλαιπωρεί τον Πανιώνιο
εφόσον συσταθεί και πάλι ως ΠΑΕ, μιας και
δεν μιλάμε για νέα Ανώνυμη Εταιρία και
αλλαγή ΑΦΜ αλλά για τα ίδια στοιχεία με τα
οποία η ομάδα αποφάσισε να ακολουθήσει

το δύσκολο δρόμο του υποβιβασμού.
Μέχρι όμως να γίνει το επόμενο βήμα θα
πρέπει ο Πανιώνιος στις τέσσερις αγωνιστικές
που απομένουν (στην ουσία για εκείνον τρεις,
μιας και την τελευταία υπάρχει ρεπό) να
πετύχει το απόλυτο των νικών.
Απέναντι του θα βρει το Μοσχάτο (εκτός
έδρας), τον Φωστήρα (εντός έδρας) και την
Άνω Μέρα Μυκόνου (εκτός έδρας). Εφόσον
τερματίσει πρώτος μαζί με άλλες τέσσερις
ομάδες θα φτιάξουν τον έναν από τους δύο
ομίλους που θα συσταθούν. Δηλαδή οι 10
πρωταθλητές βάσει γεωγραφικών κριτηρίων,
θα μπουν σε δύο κληρωτίδες. Μετά από
κλήρωση που θα διεξαχθεί, θα δώσουν δύο
παιχνίδια εντός έδρας και δύο εκτός με τις δύο
πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο να κερδίζουν
την άνοδο στην ανώτερη κατηγορία.
Αυτή τη στιγμή, οι ομάδες που προπορεύονται
στους ομίλους τους είναι οι εξής: Ορφέας
Puma Ξάνθης (1ος όμιλος), Ποσειδών
Μηχανιώνας (2ος όμιλος),
Αναγέννηση
Καρδίτσας (3ος όμιλος), Ηρακλής Ψαχνών
(4ος όμιλος), Αχέρων
Καναλακίου (5ος όμιλος), Πανιώνιος (6ος
όμιλος), Κηφισιά (7ος
όμιλος), Αίας Σαλαμίνας (8ος όμιλος),
Παναιγιάλειος
(9ος
όμιλος) και Ηρόδοτος
Π.Α.Σ.Α. (10ος όμιλος).
Φυσικά τα πάντα
μπορούν
να
διαφοροποιηθούν

μέχρι
το
τέλος
της
κανονικής
διάρκειας
του
πρωταθλήματος,
αφού
οι
διαφορές
είναι
μικρές.
Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο της
ισοβαθμίας των ομάδων στο πρωτάθλημα
της Γ› Εθνικής. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο
20 του ΚΑΠ περί «βαθμολογικής κατάταξης»,
σε περίπτωση ισοβαθμιών, έχουμε τα εξής
κατά σειρά κριτήρια: Το σύνολο των βαθμών
που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ
τους αγώνες. Τη διαφορά
τερμάτων που έχει η κάθε
ομάδα μεταξύ των εκ νέου
ισοβαθμούντων
ομάδων
στους μεταξύ τους αγώνες.
Τη διαφορά τερμάτων στο
σύνολο των αγώνων του
πρωταθλήματος που έχει
η κάθε ομάδα μεταξύ των
εκ νέου ισοβαθμούντων.
Την καλύτερη επίθεση στο
σύνολο των αγώνων του
πρωταθλήματος που έχει
η κάθε ομάδα μεταξύ των
εκ νέου ισοβαθμούντων.
Την καλύτερη άμυνα στο
σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος
που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου
ισοβαθμούντων.
Σε περίπτωση κατά την εφαρμογή των
παραπάνω κριτηρίων, προκύψει εκ νέου
ισοβαθμία δυο ομάδων, έχουμε μπαράζ σε
ουδέτερο γήπεδο, με παράταση και πέναλτι
αν χρειαστεί. Εάν προκύψει ισοβαθμία
τριών ή περισσότερων ομάδων, η οποία θα
διατηρηθεί και αφού ληφθούν υπόψιν τα
παραπάνω κριτήρια, έχουμε μονά παιχνίδια
μπαράζ, σε ουδέτερο γήπεδο, με το σύστημα
βαθμολογίας, μεταξύ όλων των ομάδων.
Αν λοιπόν ο Πανιώνιος θέλει να λέει ότι είναι
περαστικός από τη Γ› Εθνική θα πρέπει αυτό
το ταξίδι να έχει αίσιο τέλος. Δηλαδή ΑΝΟΔΟ!

