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Στη φωλιά των «Κου-Κου», Κούπα-Κουτελάκη

M ε αφορμή την ατάκα της Κλαίρης 
Δεληγιάννη στο Συμβούλιο 
Αυγούστου, απευθυνόμενη στο 

Γιώργο Κουτελάκη: «ψαρεύεις σε θολά 
νερά κάποιον άλλο κατακαημένο εντός της 
παράταξής μας ή εκτός για να ενώσετε τα 
αδιέξοδά σας», ρωτήσαμε το μέντιουμ του 
«Π» ποιόν άλλον μπορεί να εννοούσε ως 
«κατακαημένο», διότι προφανώς ο ένας που 
ξεκάθαρα εννοούσε ήταν αυτός στον οποίο 
απεύθυνε το λόγο εκείνη τη στιγμή.
Το μέντιουμ μας μάλωσε, 
σχολιάζοντας πως «υπάρχουν 
αρκετοί κατακαημένοι στο Δημοτικό 
Συμβούλιο» αλλά ως άλλη Πυθία, μας 
θύμισε ένα απόσπασμα του «Π» στο 
τεύχος Οκτωβρίου 2020*, όπου τότε 
είχε κάνει εκτενή αναφορά στην πιθα-
νότητα συνεργασίας Κούπα-Κουτελά-
κη εν’ όψει των εκλογών του 2023.
«Με τα μειωμένα ποσοστά Κουτελάκη, 
τη διείσδυση του Κούπα στην κοινωνία  
και τους μερικούς δεξιούς που φέρνει, 
δεν είναι απίθανο αυτοί οι δύο να 
συνεργαστούν[…] προσθέτοντας μά-
λιστα μεταξύ αρκετών άλλων πως «το 
αποτέλεσμα δεν θα είναι απαραίτητα κακό, 
αφού το δίδυμο συνδυάζει την ορθολογιστική 
του Κούπα και τις διαδικαστικές γνώσεις 
Κουτελάκη».
Πριν όμως δούμε που βρισκόμαστε ένα 
χρόνο μετά, ας δούμε ποιοί μπορεί να είναι οι 
πολιτικοί παράγοντες σε επίπεδο προσώπων, 
που σίγουρα θα επηρεάσουν αρκετά τα όποια 
μελλοντικά σχήματα. 
Πρώτος και καλύτερος, ο παράγοντας 
Σταύρος Τζουλάκης υπήρξε η συγκολλητική 
ουσία όλων των Δημοτικών συμβούλων 
της συμπολίτευσης, τόσο κατά τη διάσπαση 
της παλαιάς «Ποιότητας Ζωής» όσο και 
της προσχώρησης της τότε «Παράταξης 
Κούπα» αλλά και αρκετών άλλων υποψηφίων 
δημοτικών συμβούλων τόσο το 2013 όσο και 
στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. 
Μάλιστα είναι και ο νικητής των 2 τελευταίων 
αναμετρήσεων απέναντιστον πρώην 
συνεργάτη του Κουτελάκη. Ο Δήμαρχος δεν 
έχει μιλήσει επίσημα ακόμη για το αν θα είναι 
παρών ως υποψήφιος Δήμαρχος το 2023. 
Οπότε το να κανονίζει ή να γράφει κανείς 
«χωρίς τον ξενοδόχο» εμπεριέχει ένα πολιτικό 
ρίσκο.

Θα είναι πολύ δύσκολη η εκδήλωση 
δημαρχιακών φιλοδοξιών από δημοτικούς 
συμβούλους εντός της παράταξης «Πόλης 
Πρότυπο», εάν ο Δήμαρχος είναι ξανά 
υποψήφιος και θα  μοιάζει με τη διάσπαση 
που έγινε και στην ενιαία Παράταξη «Ποιότητα 
Ζωής» πριν τις εκλογές του 2013. 
Φυσικά οι φιλοδοξία είναι ατομικό δικαίωμα 
και πάντα ήταν, αλλά στην πολιτική 
χαρακτηρίζεται ποικιλοτρόπως, όταν αυτό 
δημιουργεί διασπάσεις και ρήγματα.

Δεύτερη παράμετρο που πρέπει να εξετάσει 
κανείς είναι αν η πολιτική φιλοδοξία του 
Γιώργου Κουτελάκη είναι ακόμη η θέση 
του Δημάρχου και αν είναι διατεθειμένος 
να ξαναχάσει (τίποτε δεν είναι βέβαιο στις 
εκλογές άλλωστε) και μάλιστα να ηττηθεί για 
3η φορά, μαζί με την Παράταξή του. 
Αν ο Κουτελάκης απλά επιθυμεί να «ξαναμπεί 
στο παιχνίδι στα σίγουρα», τότε η συμπό-
ρευση με – ή ίσως υπό – κάποιον άλλο 
επικεφαλής, θα του διασφάλιζε με βεβαιότητα 
την αποφυγή του ρίσκου της 3ης συνεχόμενης 
εκλογικής ήττας, μαζί και με μια σημαντική 
θέση ευθύνης, αν ο συνδυασμός με τον οποίο 
θα συμπλεύσει πάρει τις εκλογές.
Τρίτη παράμετρο που πρέπει κανείς να 
εξετάσει είναι το που θα βρίσκεται –
σε ποιόσυνδυασμό – ο Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Οργανισμού Βαγγέλης 
Χατζαντουριάν. 
Άλλωστε με 1700 περίπου ψήφους – το λες 
και μικρή παράταξη ως προς το σύνολο των 
ψηφοφόρων του – σίγουρα είναι μια πολύ 
σημαντική προστιθέμενη αξία –η μεγαλύτε-
ρη μοναδιαία – σε όποιο συνδυασμό και αν 

βρεθεί.
Ο ίδιος δηλώνει κατ’ επανάληψη πως έχει 
πολλές επιλογές και εκτός πολιτικής της Νέας 
Σμύρνης.Βέβαια το πρόβλημα δεν είναι οι 
πολιτικές επιλογές Χατζαντουριάν, αλλά η 
πολιτική παρουσία του, τουλάχιστον όσον 
αφορά τον Κουτελάκη.
Δύσκολα αυτοί οι δύο –μετά τα όσα πολιτικά 
και πολύ-επίπεδα έχουν διαδραματιστεί 
μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια –να βρεθούν 
στον ίδιο συνδυασμό.

«Θες Κουτελάκη? Δεν θα έχεις το Βαγ-
γέλη» είναι καιρό τώρα η ατάκα που 
ακούγεται στα πολιτικά πηγαδάκια της 
πόλης. Είναι βέβαια και μερικοί που λένε 
«να πάνε μαζί να έχουμε να λέμε…». Παρ 
όλα αυτά είναι ένα πολιτικό ζευγάρι που 
κανείς δεν μπορεί να υπολογίζει ότι θα 
ξανασυνυπάρξει. 
Στην πολιτική βέβαια ποτέ δε λέμε ποτέ.
Τέταρτη παράμετρος η φιλοδοξία Στάθη 
Κούπα για τη Δημαρχεία και η ικανότητά 
του να δημιουργήσει και να ηγηθεί 
συνδυασμού νίκης.
Ο Στάθης Κούπας –μπετόν αρμέ 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών λογικά 
μέχρι το τέλος και της δεύτερης θητείας 
Τζουλάκη –δεν φαίνεται να έχει παρά 

μόνο μια ακόμη φιλοδοξία, αυτή του 
Δημάρχου.Υγιής και κανείς δεν λέει όχι, αν 
και τα χρόνια πέρασαν και οι Κάρναβος, 
Κονδύλης, Φωστειρόπουλος δίνουν από τις 
προηγούμενες τουλάχιστον εκλογές άλλη 
τάση στα ηλικιακά γκρούπ των εν ενεργεία 
Δημάρχων.
Βέβαια ούτε ο Κούπας ούτε ο Κουτελάκης, 
αλλά από ότι φαίνεται δημόσια τουλάχιστον, 
ούτε και ο Δήμαρχος Τζουλάκης έκαναν 
πολιτικές ακαδημίες για να εξασφαλιστεί 
μια αντίστοιχη με τους ίδιους παραταξιακή 
συνέχεια.
Το σενάριο Κούπα – Κουτελάκη πάντως είναι 
εδώ και καιρό ένα «ομιχλώδες reality» που 
κάποιους βολεύει να πλανάται, κάποιους 
βολεύει να διερευνάται και κάποιους 
βολεύει να αποδομείται πριν τη καν –αν –
επισημοποίηση.
Αξίζει να προσέξει κανείς αυτούς που 
προσπαθούν να το αποδημήσουν –διότι είναι 
ελάχιστοι μέχρι στιγμής – και να επιχειρήσει 
να ερμηνεύσει τους λόγους που γίνεται αυτό.
Σχετικά με τους Στάθη Κούπα και Γιώργο 
Κουτελάκη, η επικαιρότητα πάει πολλά χρό-
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Δημοτικό Συμβούλιο Αυγούστου: 
σαν να μην  πέρασε μια μέρα
Γράφει ο Δημήτρης Πετρόπουλος,  μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ

νια πίσω, τόσο σε επίπεδο πολιτικών αντι-
παραθέσεων όσο και σε επίπεδο κριτι-
κής. Τώρα μάλιστα ο ένας «έμαθε»πως 
λειτουργούσε ο άλλος όταν ήταν Δημοτική 
Αρχή, αλλά αντίστοιχα ίδια γνώση πήρε και ο 
δεύτερος, «μαθαίνοντας» με τη σειρά του πως 
λειτουργούσε ο πρώτος όντας Αξιωματική 
Αντιπολίτευση. Το σίγουρο είναι πως οι δύο 
πολιτικές προσωπικότητες έχουν και είχαν 
περισσότερη αμοιβαία εκτίμηση από ότι 
αρνητική εικόνα.
Άλλωστε η παλαιότητα και η επετηρίδα έχουν 
εξέχουσα θέση στο σκεπτικό τους. 
Ίσως λοιπόν, κανείς δεν είναι από τους δύο 
«κατακαημένος», χωρίς βέβαια να βάζουμε 
λόγια στο στόμα της υπεύθυνης του 
Δημοτικού Έργου, αλλά το γεγονός ότι βρί-
σκονται σε πολιτικό μονόδρομο, ο κάθε ένας 
για τους δικούς του πολιτικούς λόγους, είναι 
σαφώς ένα γεγονός. Τώρα αν στο τέλος του 
μονόδρομου τους φαίνεται η οικία τους ή η 
επόμενη συμπολίτευση, εξαρτάται και από τις 
αποφάσεις τους στην έναρξη της διαδρομής.
Φυσικά το δίδυμο δεν «σφύζει» από πολιτική 
υγεία, άλλωστε 30 τουλάχιστον χρόνια στα 
κοινά κουράζουν, θολώνουν τη σκέψη και 
ίσως χάνεται και η επαφή με τη σύγχρονη 
πραγματικότητα, ούτε φέρνουν αέρα 
ανανέωσης σε επίπεδο επικεφαλής. Στα 
35 εργάσιμα χρόνια παίρνουμε σύνταξη 

γενικότερα στην Ελλάδα…
Βέβαια είναι δύο στιβαρές και εμπειρότατες 
προσωπικότητες, και με τα λάθη τους 
καταγεγραμμένα αλλά και με τα σωστά τους, 
που μάλλον ο ένας θα τράβαγε και τα πολιτικά 
γκέμια του άλλου, όπου αυτό θα χρειαζόταν.
Όσο για τα υπόλοιπα πρόσωπα που μπορεί να 
συμπορευθούν, ο Αντιδήμαρχος προφανώς 
δεν έχει κανένα απολύτως συνδυασμό, με τον 
Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να 
έρχεται – αν έρχεται – σε ρόλο Κούπα το 2013 
με όλο (;) το συνδυασμό του σε ένα τέτοιο 
πιθανό σχήμα.
Θα είχε λοιπόν τεράστιο πολιτικό και 
δημοσιογραφικό ενδιαφέρον να ανακοινωθεί 
–αν και εφόσον αυτό συμβεί –πρώτο ένα 
τέτοιο σχήμα, έτσι ώστε οι λοιποί επίδοξοι 
μνηστήρες να ξέρουν ποιόν –και μάλιστα στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, ποιους –πρέπει να 
κερδίσουν αν προχωρήσουν σε νέα σχήματα.
Άλλωστε, το Δημοτικό Συμβούλιο, ειδικά 
μεταξύ των 2 παρατάξεων αλλά και της 
παράταξης Λαρίση, είναι ένας χώρος που, 
πέραν των αποφάσεων διοίκησης, παίζεται 
και ένα παιχνίδι εντυπώσεων αλλά και 
συμπερασμάτων για το πώς θέλουν να 
κινηθούν οι πολιτικοί παράγοντες στις 
επόμενες εκλογές.
Οι επίδοξοι μνηστήρες πάντως ακόμη και 
να ξέρουν – πίσω από κλειστές πόρτες – με 

ποιούς μάλλον θα συμπορευθούν, σίγουρα  
δεν ξέρουν, κοντά στο τέλος του 2021, ποιόν 
πρέπει να κερδίσουν.
Η πόλη από την άλλη αντιμέτωπη με 
προβλήματα, όπως και σε άλλους Δήμους, δεν 
γνωρίζει απολύτως κανένα νέο σχήμα πέραν 
της «Πολης Πρότυπο» με τη σημερινή του 
μορφή και την «Ποιότητα Ζωής» αντίστοιχα 
με τη σημερινή του μορφή, μιλώντας πά-
ντα για τους 2 μεγάλους πολιτικούς συνδυα-
σμούς της πόλης.
Οι υπόλοιποι συνδυασμοί του Δημοτικού 
Συμβουλίου απλά θα συμπληρώσουν το 
πάζλ των εκλογών, που αυτή τη φορά δεν 
θα διεξαχθούν με την απλή αναλογική αλλά 
με το νέο νόμο, που δίνει πολύ μεγαλύτερα 
πλεονεκτήματα εδρών –την πλειοψηφία 
– στην Παράταξη που θα κερδίσει, χωρίς 
να χρειάζεται κάποια σύμπραξη ή κάποια 
συνεργασία την επομένη των εκλογών.
Ανάλυση άλλων νέων συνδυασμών 
σε επόμενα τεύχη του «Π» και αφού 
ανακοινωθούν ή «ανακοινωθούν» ή όταν το 
μέντιουμ «δει» κάτι που αξίζει ανάλυσης επί 
του θέματος.

*Το θέμα «Κούπας – Κουτελάκης» έχει 
αναλυθεί εδώ και ένα περίπου χρόνο από 
τον Πέτρο Περιμένη στο τεύχος του «Π» τον 
Οκτωβρίου 2020.

Μ πορεί το καλοκαίρι να τελείωσε, 
μπορεί να γύρισαν ξεκούραστοι οι 
περισσότεροι, αλλά…το Δημοτικό 

Συμβούλιο έμεινε εκεί ακριβώς που ήταν: 
χαμηλά!
Την τελευταία ημέρα λοιπόν του Αυγούστου 
και έχοντας ένα θέμα μόνο προ ημερησίας 
και –ένα γρήγορο έκτακτο – η συνεδρίαση 
έφτασε τις 2 ώρες έχοντας ένα μικρό μονόωρο 
καβγά.
Πρωταγωνιστές ο Γιώργος Κουτελάκης, ο Βαγ-
γέλης Χατζαντουριάν και βέβαια η συνήθης 
ύποπτη –από το πουθενά ως συνήθως –
Νόρα Γαλανοπούλου. Ο Δήμαρχος δεν ήταν 
παρών πράγμα πολύ ασυνήθιστο αλλά και 
πολύ φυσιολογικό. Άλλωστε πάντα, πολλές 
από τις ερωτήσεις που τίθενται, τις απαντούν 
οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και  Εντεταλμένοι, 
που άλλωστε έχουν και τις λειτουργικές 
ευθύνες, με το Δήμαρχο, ως γνωστόν, να έχει 
τη συνολική πολιτική ευθύνη.
Λεπτομέρειες του «θεατρικού» παρακάτω.
Όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος Τσιάπης, το 
συμβούλιο Σεπτεμβρίου θα πραγματοποι-
ηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου με όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και 
διευκρινήσεις επ’ αυτών. Σαφώς υπάρχει 
πολιτικό ρίσκο και μάλιστα ρίσκο πλειοψηφίας 
για εμβολιασμένουςσυμβούλους που για 

προσωπικούς λόγους δεν επιθυμούν να 
συμμετέχουν δια ζώσης, εάν δεν προβλέπεται 
από την εγκύκλιο και τις διευκρινήσεις.  
Ερωτήσεις που, μεταξύ άλλων, αφορούσαν  επί 
της διαδικασίας λειτουργίας της Οικονομική 
Επιτροπής έκανε η Μ.Αγγελίδου, σπεύδοντας 
βέβαια να διευκρινίσει την «άψογη διεύθυνσή 
της από το Πρόεδρο Κούπα» (δεν άντεξε… 
να μην το πει)κατηγορώντας τις υπηρεσίες 
του Δήμου πως υπολειτουργούν, χωρίς βέ-
βαια ούτε το λόγο να πει, ούτε κάποια παρα-
γωγική λύση να προτείνει για να σταματήσει 
η όποια υπολειτουργία, εφόσον υπάρχει.
Σε αντίθετο ακριβώς  πολιτικό τρόπο 
σκέψης, αμέσως μετά την Μ.Αγγελίδου, 
στο θέμα της έμφυλης βίας που πρόσφατα 
έχει παρουσιαστεί με αυξητικούς ρυθμούς 
και στη Νέα Σμύρνη, η Μ.Αυγέα –Δημοτική 
Σύμβουλος της Πόλης Ανάποδα – πρότεινε τη 
δημιουργία, αρχικά πιλοτικά, συμβουλευτικού 
δικτύου/ξενώνα όπου τα θύματα να μπορούν 
να αποταθούν για να λάβουν μια πρώτη 
αναγκαία ψυχοκοινωνική υποστήριξη και 
βοήθεια.

Στις επιτροπές και στον τρόπο διεξαγωγής 
τους αναφέρθηκε ο Γιώργος Κουτελάκης, 
κάνοντας στη συνέχεια και ερώτηση και για 
οικονομική ενίσχυση των πληγέντων των 
πυρκαγιών. Δεν ακούσαμε και τη δικιά του 

πρόταση επί του θέματος.
Έβαλλε βέβαια ειρωνικά εναντίον του Γενικού 
Γραμματέα αλλά πάλι χωρίς ουσιαστικό 
περιεχόμενο. Ο Γ.Γραμματέας Μ.Χρηστάκης 
απάντησε αργότερα συνιστώντας στον 
Κουτελάκη «να είναι πιο προσεκτικός».
Αργότερα ο Κ.Αναγνωστόπουλος ενημέρωσε 
πως στην Οικονομική Επιτροπή η Ποιότητα 
Ζωής έκανε πιο συγκεκριμένες προτάσεις, 
χωρίς ούτε αυτός να πει δημόσια τι ακριβώς 
προτάθηκε.
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Κρικρής 
έκανε κάποιες αναφορές για την «παρουσία» 
του Δήμου Νέας Σμύρνης στη Βαρυμπόμπη, 
προσθέτοντας πως «επίσης ένα όχημα του 
Δήμου θα βρεθεί στην Κάρυστο για αρκετές 
μέρες» όπου και εκεί υπήρχαν προβλήματα 
φωτιάς. 
Στη συνέχεια ο Γιώργος Κουτελάκης  έκανε 
αναφορά σε θέματα που αφορούν τον 
Πολιτιστικό Οργανισμό, με τον Πρόεδρο 
του Νομικού Προσώπου να ζητάει και αυτός 
το λόγο επί προσωπικού. Κάθε φορά βέβαια 
τα τελευταία χρόνια ο λόγος του πολιτικού 
«θεάτρου»είναι διαφορετικός και ίσως 
«προσχηματικός».  Με αφορμές είτε τιμές 
παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε διαδικασίες, 
είτε πρόσωπα και καταστάσεις, είτε άλλα 
θέματα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
ετών, αλλά κάνοντας αναφορά και σε θέματα 
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που ίσως δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες στο 
στάδιο που γίνονται οι αναφορές, ή συχνά 
κάνοντας μη παραγωγική κριτική –δηλαδή 
κριτική χωρίς έρευνα και χωρίς αντιπρόταση 
– απλά προβοκάρειξεκάθαρα, θα έλεγε 
κανείς, τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού. 
Συχνά βέβαια τα ελληνικά 
κακοχρησιμοποιούνται και από τις δύο 
πλευρές. Αναμφισβήτητα όμως έχουν 
καταντήσει αυτές οι προκλήσεις εδώ και 
πολύ καιρό «επιθέσεις» προσωπικές και 
όχι πολιτικές.
Δύσκολα αντιλαμβάνεται κανείς για 
ποιο λόγο ο Γιώργος Κουτελάκης 
επαναλαμβάνει συνεχώς –σε ενοχλητικό 
βαθμό μάλιστα – την υπό δικαστική 
διερεύνηση υπόθεση που αφορά τον 
Πολιτιστικό Οργανισμό και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του και κυρίως τι 
σχέση έχει με τον τρόπο που διεξάγεται έως 
το πέρας της διαδικασίας αυτής, η Διοίκηση 
του Νομικού Προσώπου από τον Πρόεδρό 
του. 
Αντίστοιχα ακατανόητη –και δεν εξήγησε 
ούτε ο ίδιος ο Κουτελάκης τους λόγους – 
ηδεικτική φράση «να μην διανοηθεί ο υπό 
δικαστικό έλεγχο Πρόεδρος του Οργανισμού 
ότι θα χειριστεί σε προσωπικό επίπεδο τον 
κορυφαίο θεσμό των εορτασμό των 100 
χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή» 
προτείνοντας παράλληλα «τη δημιουργία 
διευρυμένης επιτροπής διαχείρισης των 
δράσεων για το σχεδιασμό, με επικεφαλής 
ακόμη και τον Πρόεδρο του Νομικού 
Προσώπου του Πολιτιστικού»  όπως 
πρόσθεσε.
Άλλωστε στο μικρό και εγωιστικό κόσμο 
μια τοπικής πολιτικής κοινωνίας, όταν λείπει 
το παραγωγικό στοιχείο και η εξήγηση, 
μάλλον ο τρόποςφυσιολογικά παρεξηγείται 

και μεταφράζεται σε προσωπικό ή απλά σε 
προσπάθεια δημιουργίας ενοχλητικών, λόγω 
επανάληψης, εντυπώσεων και χωρίς καμία 
προστιθέμενη αξία για το Δημότη/τηλεθεατή 
της Συνεδρίασης.
Βέβαια και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω αρκετά 

χρόνια τώρα, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας 
κάκιστος διάλογος που μόνο πολιτικός δεν 
είναι.
Μηνύσεις και καταγγελίες παντός τύπου  
πάντως – μέχρι να αποδειχθούν αν και όποτε 
– είναι διαχρονικά «ψωμοτύρι» στην πολιτική 
ατζέντα αρκετών Δημάρχων πανελλαδικά και 
το γνωρίζουν όλοι αυτό.  
Σχετικά με το ρόλο «Νόρα Γαλανοπούλου» θα 
τον παρομοιάζαμε με τον ήχο του κινητού του 
Γιάννη Δημάκη, όποτε αυτό χτυπάει εντός της 
συνεδρίασης. Απλά γραφικός και μάλιστα δεν 
προσδίδει κανένα κύρος στην παράταξή της 
ούτε στην ίδια η παραπάνω συμπεριφορά, η 
οποία με απόλυτα ειρωνικό τρόπο αποκάλεσε 
τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού και «Ταλιμπάν» 
.
Η φιλόλογος μάλλον θα πρέπει τουλάχιστον 
να βρει συνώνυμα και να λαμβάνει το λόγο 
όταν τον δικαιούται – όπως όλοι – διότι μας 
θυμίζει φάλτσο μουσικό χαλί που συχνά  
καλύπτει ακόμη και τον επικεφαλής της, ο 

οποίος προφανώς το δέχεται ή το ανέχεται 
και μάλιστα κατ’ επανάληψη. 

Ακολούθησαν πιο πολιτισμένες διευκρινήσεις 
και πριν ολοκληρωθεί η μακρά κακή 
παρένθεση αλλά και οι πολιτισμένες αμοιβαίες 
εξηγήσεις, το λόγο έλαβε η Κ.Δεληγιάννη, 

η οποία επισήμανε τη «συνήθη αρχική 
πρόκληση Κουτελάκη» προσθέτοντας 
μεταξύ άλλων πως «βρίσκονται σε θέση 
άμυνας απέναντί του». Χαρακτήρισε δε 
τον τ.Δήμαρχο «διδάκτωρ των απ’ευθείας 
αναθέσεων», προ(σ)καλώντας τον να 
γίνει μια ιδιαίτερη συνεδρίαση για όλα τα 
διαχρονικά θέματα του Πολιτισμού που 
τον ενδιαφέρουν.
Κλείνοντας σχολίασε απευθυνόμενη 
στο Γιώργο Κουτελάκη, μεταξύ άλλων, 

πως «ψαρεύεις σε θολά νερά κάποιον άλλο 
κατακαημένο εντός της παράταξής μας ή 
εκτός για να ενώσετε τα αδιέξοδά σας.» 
Τώρα βέβαια σε ποιόν αναφέρθηκε και ποιος 
είναι ο «κατακαημένος εντός ή εκτός» μόνο 
το μέντιουμ του «Π» μπορεί να επιχειρήσει 
να ερμηνεύσει, με αυξημένες πολιτικές 
πιθανότητες, πράγμα που το κάνει σε άλλο 
άρθρο στο ίδιο τεύχος. 
Επ αυτών – στην τελευταία του επί 
προσωπικού – τοποθέτηση δεν απάντησε ο 
τέως Δήμαρχος.
Τελικά, η ημερήσια ξεκίνησε μετά από 1 ώρα 
και 25 λεπτά και τελείωσε μετά από μισή ώρα.
Αξίζει να σημειωθεί πως, κάθε μία για δικούς 
τηςπολιτικούς λόγους ή για προφανείς λόγους 
εκτεταμένου κακού και ανούσιου διαλόγου, 
δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης 
αποχώρησαν από την ψηφιακή συνεδρίαση 
πολύ πριν τη λήξη της.

Casual Space Shark Visi Ermis
ÍÉÊÏËÁÏÕ ÐËÁÓÔÇÑÁ 49-53 Í. ÓÌÕÑÍÇ - 2109323188 - www.piperidis.com - info@piperidis.com



5ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2021 ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σεπτέμβριος έχει μπει για τα 
καλά, ωστόσο η είδηση του 
μήνα παραμένει ο θάνατος του 

αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη. Αν και, βέ-
βαια, δεν αποτελεί μόνο την είδηση του 
μήνα, αλλά του αιώνα, διότι μια φορά στα 
εκατό χρόνια δημιουργείται μια σπάνια 
προσωπικότητα. Το πρόβλημα έγκειται στην 
«είδηση της εβδομάδας» καθώς είμαστε τόσο 
εθισμένοι στη ‘’fastfoodενημέρωση’’, ούτως 
ώστε το μνημονικό να μη μας επιτρέπει να 
υπερβαίνουμε αυτό το χρονικό όριο. Ήμήπως 
όχι…;
 Ο Μίκης Θεοδωράκης αποτελεί ναύσταθμο 
του πολιτισμού μεταξύ του 20ου και 21ου 
αιώνα. Σε μια χώρα όπου η αγραμματοσύνη 
καραδοκούσε στο ½ του πληθυσμού, 
ο Μίκης ήταν εκείνος που μας έμαθε 
γράμματα. Άρα δεν μιλάμε για έναν σπουδαίο 
μουσικοσυνθέτη, αλλά για έναν δάσκαλο. 
Δάσκαλο της ποίησης και της μουσικής, όπου 
στην αρένα μιας τεράστιας δημοσιότητας 
προτίμησε αντί να παίξει μόνος, να εξυμνήσει 
μεγάλους ποιητές, όπως ο Ελύτης , ο Ρίτσος, 
ο Σεφέρης. Στη σημερινή εποχή μπορεί να 
φαντάζει αδιανόητο αυτό που λέμε, σκεφτεί-
τε όμως ότι οι άνθρωποι των γραμμάτων – 
όση σοφία κι αν κουβαλούσαν – δεν κατάφε-
ραν να χτυπήσουν την πόρτα για να μπουν 
στις καρδιές και τα σπίτια των ανθρώπων 
τόσο έντονα. Ο Μίκης Θεοδωράκης όμως 
μπήκε από το παράθυρο! Γιατί καμμία πόρτα 

δε θα μπορούσε να τον σταματήσει. Ήταν 
«σίφουνας»!
Η μουσική ενώνει και ο Μίκης γεννήθηκε ως 
ενωτικός κρίκος. Της ποίησης με τη μουσική, 
των ανθρώπων χαμηλού μορφωτικού 
επιπέδου με την τέχνη και τα γράμματα, των 
ανθρώπων με τις ρίζες τους, εκείνες που είναι 
δυσδιάκριτες γιατί δεν έχουν καρποφορήσει. 
Ένωσε ανθρώπους μεταξύ τους και λαούς 
με τον πολιτισμό της Ελλάδας. Πόσο πολύ 
άραγε γόγγυξε η γαλανόλευκη σαν άφησε 
την τελευταία του πνοή; Πόσο άραγε να 
τρέμει στην ιδέα ότι αυτός ο «νέος Μίκης 
Θεοδωράκης» δεν κατάφερε να γεννηθεί τη 
στιγμή που έσβηνε ο σπουδαίος επαναστάτης 
ή -έστω- δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο να 
τη σώσει ξανά σαν ένας πάλαι ποτέ ήρωας;
Νομίζεις ότι οι ήρωες μόνο πολέμησαν με 
όπλα και σκότωσαν αρματολούς στα βουνά; 
Οι ήρωες δεν κρατούν κάθε αιώνα από ένα 
τουφέκι στον ώμο. Αρκεί μια μπαγκέτα και 
η αγάπη σου για τη μελοποίηση σπουδαίων 
ποιημάτων για να αλλάξεις έναν κόσμο. 
Άλλωστε ο Μίκης σε αυτά πίστευε. Στην 
αγάπη και την ενότητα. Πώς θα μπορούσε 

να τα απαιτήσει όλα αυτά με ένα όπλο ανά 
χείρας;
Ο θάνατός του ήρθε σαν κεραυνό εν 
αιθρία από την άλλη,προκειμένου να μας 
υπενθυμίσει πως τίποτα δεν κρατάει για 
πάντα. Ο Μίκης σίγουρα ήλπιζε στη νέα 
γενιά, όπως και κάθε «μεγάλος»καλλιτέχνης. 
Ο αντικατοπτρισμός υφίσταται στη θύμη-
ση της άγριας φύσης σου, στο ασυμβίβα-
στο, το οποίο είτε θα σε οδηγήσει στο γκρε-
μό είτε στην αποθέωση. Εκείνος τα κατάφερε. 
Πόσο εύκολο είναι όμως να περάσεις στην 
αιωνιότητα και τι σου κοστίζει; Το τίμημα 
κυμαίνεται μεταξύ μιας μελωδίας και ενός 
ποιήματος ή μιας επανάστασης και ενός 
κελιού φυλακής; Χρειάζεται να έχεις ζήσεις 
τόσα ώστε να μπορείς να μεταδώσεις μέσα 
από το βίωμά σου τον απόηχό του έτσι που 
να κατανοηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του 
κόσμου; Είναι η μουσική που σε κάνει αυτόν 
που είσαι, η έκθεση σε ένα κοινό και η δήλωση 
ότι γίνεται κάτι σπουδαίο ή η διαίσθηση που 
σε οδηγεί στο δικό της μονοπάτι να βρεις τον 
εαυτό σου;
Ο Μίκης όσες φορές κι αν έχασε τον δικό του 
εαυτό, τον ξαναβρήκε και μαζί με εκείνον 
παρέσυρε και όλους εμάς σε ένα ατέρμονο 
συρτάκι. Το συρτάκι της ζωής. Ή το συρτάκι 
της ζωής του. Σημασία έχει ότι το χόρεψε, 
το χάρηκε και δεν το κράτησε για τον εαυτό 
του. Έδωσε τα φώτα του σε έναν ολόκληρο 
κόσμο. Γι’ αυτό ο Μίκης Θεοδωράκης θα 
ακολουθείται πάντα από το «μας». Καθολικά 
μοναδικός!

Πόσους Μίκη(δες) χωράει ένας πολιτισμός;

Γράφει η Ιωάννα Τρίγκα, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Λ ένε η ελπίδα ότι πάντα 
τελευταία πεθαίνει 
Όποιος επιμένει θα 

έρθει η ώρα του να πετυχαίνει 
Ότι ανεβαίνει κάποια μέρα λήγει, κατεβαίνει
Ήρθε, όμως, τελικά αυτή η μέρα; Ήρθε η ώρα 
της περιβόητης ανανέωσης; Αν ναι, καλώς. Αν 
πάλι όχι, τότε πρέπει να επισπευτεί! Τα γεγο-
νότα του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλί-
ου της πόλης μας επιβεβαιώνουν την παρακ-
μή στην οποία μας έχουν φέρει οι μεγιστάνες 
που έχουν περάσει τις τελευταίες δεκαετίες 
από τις αμετακίνητες καρέκλες της εξουσί-
ας στην Νέα Σμύρνη μας… Έφτασε η ώρα το 
ατέρμονο φαγοπότι να λάβει τέλος. Πιο απλά, 
κουράσατε… 
Μας κούρασαν οι ατελείωτες εμμονικές 
διαμάχες πρώην κολλητών που άλλαξαν 
«στρατόπεδα» και έγιναν θανάσιμοι εχθροί. 

Πλήρης απογοήτευση
Γράφει ο Γιώργος Βαλασκατζής, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Μας κούρασαν οι πολύωρες λογομαχίες 
των επί 25 χρόνια διοικούντων για έργα και 
κακοτεχνίες του παρελθόντος προκειμένου 
να δικαιολογήσουν την ανικανότητα της 
τωρινής δημοτικής αρχής να παράξει έργο. 
Μας κούρασε η στείρα αντιπολίτευση. Μας 
κούρασαν οι ανούσιες τοποθετήσεις σας 
για τα μάτια του κόσμου. Μας κούρασαν οι 
μεθοδευμένες από κόμματα προτάσεις σας 
που δεν αποσκοπούν στην ευημερία της 
πόλης μας. Μακάρι να ήταν μόνο αυτά… Στο 
τέλος θα σας κουράσω και εγώ… γι’ αυτό, θα 
προχωρήσω…
Ας δούμε τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της Τρίτης 31 Αυγούστου 2021. Αφού 
τελείωσαν τα «Καλό Φθινόπωρο» και «Καλό 
αποκαλόκαιρο», περάσαμε στο στάδιο 
των ερωτήσεων προς απάντηση από τον 
Δήμαρχο (ο οποίος απουσίαζε) και τους 
Αντιδημάρχους του. Όλα βαίναν σχετικά 
καλώς, μέχρι που την σκυτάλη πήρε ο αρχηγός 

της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος 
με έντονα περιπαικτικό τόνο απηύθυνε 
ερώτηση στο σώμα με κατεύθυνση προς τον 
πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού. Πριν 
ακόμα ολοκληρώσει τις ερωτήσεις του, για τις 
οποίες μέχρι εκείνη τη στιγμή μονοπωλούσε 
το ενδιαφέρον επί 11 λεπτά(21:00-32:00), 
διεκόπη από τον πρώην συνεργάτη του. Από 
εκεί και πέρα και για 20 περίπου λεπτά… 
γηπεδική ατμόσφαιρα, σαν σε ντέρμπι 
αιωνίων… Φωνές, υβριστικά σχόλια, βαριές 
κατηγορίες εξευτελίζουν τον θεσμό.
Χωρίς ίχνος ντροπής για τους ανθρώπους που 
εκπροσωπούν και στους οποίους βασίζονται 
για να μη σταματήσουν να φυτοζωούν σε 
θέσεις εξουσίας, συνεχίζουν απτόητοι. Δεν 
έχουν ηθικούς φραγμούς και σίγουρα δεν 
ενδιαφέρονται για το καλό της πόλης μας… 
Ενθαρρυντική παρόλα αυτά ήταν η στάση 
μέρους της ελλάσονος αντιπολίτευσης, που 
αποφάσισε να αποχωρήσει από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, καθώς το επίπεδο ήταν πολύ 
χαμηλό. 
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Ο ι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), 
παρά τους οικονομικούς κλυδωνι-
σμούς που δέχτηκαν σε όλη την πε-

ρίοδο της πανδημίας, αποτελούν ένα από τα 
πιο δυνατά χαρτιά για την ανάκαμψη της οι-
κονομίας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπε-
δο. Δυστυχώς, όμως, αν και αντιπροσωπεύ-
ουν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, 
μόνο το 25% έχει εξαγωγικό προφίλ. Η Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αναγνωρίζει τον καθορι-
στικό τους ρόλο στη μετά-covid εποχή, στο-
χεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, σε 
συνδυασμό με την ταυτόχρονη ενίσχυση του 
εξαγωγικού τους προφίλ, που θα επιφέρει αύ-
ξηση του κύκλου εργασιών τους, αλλά και των 
θέσεων εργασίας. Την ίδια πεποίθηση εκφρά-
ζει έμπρακτα και η ελληνική κυβέρνηση, συ-
μπεριλαμβάνοντας στους βασικούς πυλώνες 
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας, «Ελλάδα 2.0», τη στήριξη της επι-
χειρηματικότητας. Το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο 
είναι από τα πρώτα που έλαβε έγκριση, κα-
θώς εκπονήθηκε άμεσα και με τον πιο άρτιο 
τρόπο, χάρη στην αποφασιστικότητα και τις 
ενέργειες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. Προσανατολισμένη στην ενίσχυση 

Οι ελληνικές ΜμΕ μπορούν να κερδίσουν περισσότερο έδα-
φος στις εξαγωγές, μέσω της πλατφόρμας Access2Markets
Γράφει η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, Μέλος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

των ΜμΕ, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιούργησε, πριν 
από λίγους μήνες, ένα εξαιρετικό εργαλείο, 
για όσους επιθυμούν να εξάγουν τα προϊόντα 
τους. Πρόκειται για τη διαδικτυακή πλατφόρ-
μα Access2Markets (Α2Μ). Οι Έλληνες επιχει-
ρηματίες του αγροδιατροφικού, του μεταποι-
ητικού, αλλά και άλλων κλάδων, έχουν τώρα 
τη δυνατότητα, εύκολα και άμεσα, να κάνουν 
έρευνα σε 120 αγορές ανά τον κόσμο, να ενη-
μερωθούν  για τις εμπορικές συμφωνίες που 
έχει συνάψει μαζί τους η Ε.Ε. – και να επω-
φεληθούν από αυτές – να πληροφορηθούν 
για τους ισχύοντες εμπορικούς όρους, τους 
δασμούς, τους φορολογικούς κανονισμούς 
κ.λπ., να εξετάσουν πόσο ανταγωνιστικό είναι 
το προϊόν τους σε κάποια συγκεκριμένη αγο-
ρά, ακόμη και να καταγγείλουν, αν χρειαστεί, 
πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού. Και όλα 
αυτά, απλά μέσω του υπολογιστή τους. Για τις 
ελληνικές ΜμΕ, η χρησιμότητα και η αξιοπι-
στία της πλατφόρμας επιβεβαιώθηκε με το 
ρεκόρ συμμετοχών στο σχετικό διαδικτυακό 
σεμινάριο, τον περασμένο Απρίλιο. Μάλιστα, 
η Α2Μ κατέκτησε το βραβείο «Καλής Διοίκη-
σης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 2021». 

Οι ελληνικές ΜμΕ μπορούν 
να  κερδίσουν περισσότερο 
έδαφος στις εξαγωγές, μέσω 
της Access2Markets.Οι ΜμΕ μπο-
ρούν να τα καταφέρουν και μάλι-
στα να αναδειχθούν σε στρατηγι-
κό πυλώνα, για την Ελλάδα και την 
Ευρώπη, στον τομέα της ανάπτυ-
ξης του διεθνούς εμπορίου. Από 
τη θέση της Αντιπροέδρου της 
Διεθνούς Επιτροπής Εμπορίου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
καταβάλλω κάθε προσπάθεια, 

ώστε οι επιχειρηματίες της χώρας μου 
να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που 
τους παρέχονται, για να αυξήσουν και να 
ενδυναμώσουν την παρουσία τους στις 
διεθνείς αγορές. 
Για τον σκοπό αυτό, σχεδόν από τις αρχές 
του χρόνου, σε συνεργασία με Περιφέρειες, 
Επιμελητήρια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιχει-
ρηματικούς συλλόγους και άλλους φορείς, 
συνδιοργανώνουμε σχετικές ενημερωτικές 
εκδηλώσεις, ώστε να ενημερωθούν οι επι-
χειρηματίες μας για το σημαντικό αυτό ερ-
γαλείο και τις δυνατότητές του. 
Η Ελλάδα έχει ισχυρό brand name και τα 
προϊόντα της είναι συνυφασμένα με την έν-
νοια της υψηλής ποιότητας. Αξίζει, λοιπόν, 
να κατακτήσει μία σημαντική θέση στη νέα 
– υπό διαμόρφωση – παγκόσμια αγορά και 
το Α2Μ μπορεί να συντελέσει σημαντικά σε 
αυτό.

*Η Άννα Μισέλ Άσημακοπούλου είναι οικονο-
μολόγος, νομικός και Ελληνίδα βουλευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα. Είναι Άντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Διεθνούς Εμπορίου (INTA), μέλος της Ειδικής 
Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ψηφια-
κή Εποχή (AIDA), μέλος της Επιτροπής Εσωτερι-
κής Άγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(IMCO), μέλος της Επιτροπής Άνάπτυξης (DEVE), 
μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
(AFET) και συμμετέχει στην Επιτροπή́ για το Μέλ-
λον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (STOA).

 
  

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



7ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2021 ΑΠΟΨΗ

Σαμουράι
Γράφει ο Πολυχρόνης Ντάγιος , Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Ο Bushidō (ο τρόπος του πολεμιστή) 
είναι ένας ηθικός κώδικας που 
αφορά τη συμπεριφορά και τον 

τρόπο ζωής των σαμουράι. Είναι ανάλογο 
με την ευρωπαϊκή έννοια του ιπποτισμού.   
Υπάρχουν πολλοί τύποι Bushido που 
εξελίχθηκαν σημαντικά μέσα στην ιστορία.   
Οι σύγχρονες μορφές bushido εξακολουθούν 
να χρησιμοποιούνται στην κοινωνική και 
οικονομική οργάνωση της Ιαπωνίας.   Το 
Bushido χρησιμοποιείται καλύτερα ως 
γενικός όρος για όλους τους κώδικες, τις 
πρακτικές, τις φιλοσοφίες και τις αρχές της 
κουλτούρας των σαμουράι.
O bushido του παλιού σαμουράι,  Διακρίνεται 
από την ιδέα να συντρίψει τους άλλους με την 
άσκηση ικανότητας!  Οι σαμουράι εκείνη την 
εποχή ονομάζονταν «tsuwamono» που ση-
μαίνει ένα ισχυρό και θαρραλέο άτομο, ένα 
άτομο που πολεμά με ένα όπλο (ειδικά ένας 
ισχυρός πολεμιστής).
Είχαν μεγάλη επιρροή στον κόσμο γενικότερα.  
Οι παλιοί σαμουράι δεν συζητούσαν τα 
ήθη του σύγχρονου σαμουράι.   Η εξαίρεση 
είναι τα συναισθήματα του ελέους και των 
φυσικών συναισθημάτων.  Το επίκεντρο ήταν 
να συντρίψει τους εχθρούς, να κυβερνήσει 
και να προστατεύσει τη γη τους. Οι σαμουράι 
αυτής της εποχής ήταν τρομακτικοί αλλά 
αγνοί μαχητές με ήθος , κώδικα τιμής και 
σεβασμό ακόμα και προς αντιπάλους! 
Αυτά όλα είναι όροι και φιλοσοφία που στη 
Νέα Σμύρνη (αλλά και στην πολιτική Ελλάδα 
γενικότερα..) τα τελευταία 20 χρόνια ούτε 
κατά διάνοια τα είδαμε.   Οι τοπικοί πολιτικοί 
είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι από τις έννοιες   
ικανός, θαρραλέος, αγνός, ηθικός, φιλότιμος, 
έχων κώδικα τιμής, σεβαστικός, ακόμα και 
μαχητής! Ούτε ένα χαρακτηριστικό από 
αυτά δεν έχουν όσοι διοικούν εδώ και 20 
χρόνια   και φυσικά τα αποτελέσματα αυτών,   
της παρακμής και της κατάντιας της Νέας 

Σμύρνης , τα βλέπουμε όλοι, ακόμα και οι 
στρατευμένοι ή οι εξυπηρετούμενοι που 
εθελοτυφλούν.  
Αυτό που έχουν αποδείξει όλοι αυτοί είναι 
ότι γνωρίζουν από τακτική, από ανήθικες 
και πισώπλατες πρακτικές αλλά και από 
υποκριτική!   Το αποδεικνύουν σε κάθε 
ευκαιρία που τους δίνεται.   Από τα τεχνικά 
θέματα υποδομών και εγκαταστάσεων 
της πόλης μέχρι την καθημερινότητα την 
εξυπηρέτηση και την υγιεινή.  Σε κάθε τομέα 
έχουν αποτύχει παταγωδώς!  
Ο μοναδικός «πόλεμος» που μέχρι σήμερα 
κερδίζουν είναι της αλαζονείας των δημοσίων 
σχέσεων και των πελατειακών σχέσεων...για 
προφανείς λόγους. Αλλά σύντομα και εκεί θα 
χάσουν..θα το δείτε.  Το ερώτημα είναι, αρκεί 
ότι τα βλέπουμε όλοι?   Όχι!   Κάτι πρέπει να 
κάνουμε όταν έρθει η τελευταία ευκαιρία το 
2023 να γλιτώσουμε από τους ιθύνοντες και 
πρεσβευτές της παρακμής της Νέας Σμύρνης. 
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Βόλεϊ: Η περσινή χρονιά δείχνει το δρόμο για την 
ανδρική ομάδα του Μίλωνα
Γράφει ο Ανδρέας Λεκάκης, Αθλητικός δημοσιογράφος - Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Μ ε οδηγό την περσινή απόλυτα επι-
τυχημένη χρονιά και ενισχυμένη με 
σημαντικές προσθήκες ικανές να 

την ανεβάσουν επίπεδο σε συνδυασμό με την 
παραμονή παικτών-κλειδιά, η ανδρική ομά-
δα βόλεϊ του Μίλωνα είναι έτοιμη να ξεκινή-
σει τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της Volley 
League (πρώτο σερβίς στις 16 Οκτωβρίου) με 
στόχο να εδραιωθεί στην κορυφαία κατηγο-
ρία.
Πέρσι, στην επιστροφή του μετά από επτά 
χρόνια στην Α1, ο Μίλωνας έκλεψε τις εντυ-
πώσεις και τράβηξε πάνω του πολλά από τα 
βλέμματα πραγματοποιώντας μια εξαιρετι-
κή πορεία που στο τέλος της διαδρομής τον 
βρήκε στην έκτη θέση της κατάταξης μετά 
και τη διεξαγωγή των πλέι άουτ. Στην πορεία 
αυτή σημείωσε και μερικά εντυπωσιακά απο-
τελέσματα, όπως για παράδειγμα η μεγάλη 
νίκη επί του εν ενεργεία πρωταθλητή Πανα-
θηναϊκού στη Νέα Σμύρνη, αδιαμφισβήτητο 
highlight της σεζόν. Φέτος, πιο έμπειρη πλέ-
ον στην πρώτη κατηγορία, η ομάδα της πό-
λης θέλει να έχει μια παρουσία ανάλογη με 
την περσινή και γιατί όχι να φτάσει σε ακόμη 
μεγαλύτερες επιτυχίες.
Ο άνθρωπος που καθοδήγησε πέρσι τον Μί-
λωνα από τον πάγκο, ο Σάκης Ψάρρας, παρα-
μένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας στην 
οποία ανδρώθηκε ως παίκτης και συνεχίζει 
το πολύ φιλόδοξο πρότζεκτ που ξεκίνησε 
ένα χρόνο πριν. Μαζί του παρέμειναν ο Ηλί-
ας Λάππας που στα 42 του θα συνεχίσει να 
προσφέρει με την τεράστια εμπειρία του, ο 
Γιώργος Δρογκάρης στην πάσα καθώς και ο 
παίκτης-αποκάλυψη της περσινής σεζόν που 
ξεχώρισε με την παρουσία του στην παρθενι-
κή του εμφάνιση στη Volley League με απο-
τέλεσμα να φτάσει ως την προετοιμασία της 
Εθνικής Ανδρών για το Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα (αναδείχθηκε και MVP του Β’ Γύρου 
των πλέι άουτ) Σπύρος Χανδρινός, μαζί με τον 
αδερφό του, Άρη. Ακόμη, στο ρόστερ θα συ-
νεχίσουν να βρίσκονται ο νεαρός κεντρικός 
Θεόδωρος Δορδοκίδης, που βρίσκεται στην 
ομάδα από τον περασμένο χειμώνα, καθώς 
και ο Μίλτος Τσαρκάτογλου, σταθερό μέλος 
του Μίλωνα τα τελευταία χρόνια, έχοντας ζή-
σει τις ανόδους από Β’ Εθνική σε Α2 και αμέ-
σως μετά στη Volley League. 

πό κει και πέρα, αρκετά θα είναι και τα νέα 
πρόσωπα που θα κάνουν την εμφάνισή τους 
στο “Κροίσος Πέρσης”. Στη διαγώνιο οι Νεο-
σμυρνιώτες μπορεί να έχασαν το μεγάλο τους 
επιθετικό όπλο πέρσι, τον Τέιλορ Χαντ, ωστό-
σο ενισχύθηκαν με δύο παίκτες, τον Φινλαν-
δό Σαμούλι Καϊσλασάλο που έχει αγωνιστεί 
και στο παρελθόν στη χώρα μας με τον Φοί-
νικα Σύρου, καθώς και το Νίκο Δημόπουλο, 

που μεταπήδησε στο Μίλωνα από τον γει-
τονικό Πανιώνιο, με τον οποίο αγωνίστηκε 
στη δεύτερη κατηγορία τα τελευταία χρόνια. 
Νέα προσθήκη και στην πάσα, με τον 20χρο-
νο Αργεντινό Πάμπλο Ούρσεβιτς, διεθνή με 
την εθνική Νέων της “αλμπισελέστε”, να σχη-
ματίζει το δίδυμο με τον Δρογκάρη σε αυτή 
τη θέση στην πρώτη του εμπειρία σε πρωτά-
θλημα της Ευρώπης. Μια ακόμη μεταγραφή 
που ξεχωρίζει είναι αυτή του ακραίου Βασί-
λη Μούχλια, ο οποίος ήρθε από τον Παναθη-
ναϊκό, ενώ στο κέντρο οι νέες παρουσίες είναι 
αυτές του Κουβανού Μπράιαν Αβίλα και του 
Πολωνού Μπόρις Μάσιεφ. Ακόμη, ο Σπύρος 
Βελούδης θα προσφέρει από τη θέση του λί-
μπερο, έχοντας αγωνιστεί σε Φοίνικα Σύρου 
και ΟΦΗ τις τελευταίες σεζόν.
Για το τέλος αφήσαμε μια σπουδαία επιστρο-
φή, αφού στο Μίλωνα υποδέχθηκαν φέ-
τος έναν παλιό γνώριμο. Ο Κυριάκος Σπυ-
ριούνης επέστρεψε εκεί απ’ όπου ξεκίνησε, 
με τον 24χρονο ακραίο να προέρχεται από 
τις ακαδημίες του συλλόγου και να έχει ζή-
σει πολύ μεγάλες στιγμές με τις ομάδες Παί-
δων και Εφήβων κατακτώντας Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα. Έχοντας αγωνιστεί τα τελευ-
ταία τρία χρόνια στην Κηφισιά και ξεχωρίζο-
ντας σταθερά με τις εμφανίσεις του, αυτό το 
καλοκαίρι γύρισε ξανά στο... σπίτι του για να 
ισχυροποιήσει τα άκρα της ομάδας της Νέας 
Σμύρνης και να ανεβάσει κι άλλο το επίπεδό 
της.  
Έτσι λοιπόν, με μεγάλα όνειρα και φιλοδοξί-
ες ξεκινά μια ακόμη σεζόν για την ομάδα βό-
λεϊ ανδρών του Μίλωνα, στην οποία μπαίνει 
με στόχο να είναι ξανά μία από τις πιο αντα-
γωνιστικές ομάδες του πρωταθλήματος και 
να καθιερωθεί στις υπολογίσιμες δυνάμεις 
του ελληνικού βόλεϊ. Αν μη τι άλλο, έχει όλα 
τα εφόδια για να το πετύχει. 

Θέλεις να σε 
προσέχουν;

καταχωρήσου 
στον “Π”


