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Παράνομες οι μπάρες στην πλατεία Νέας Σμύρνης –
πάρκαρε όπου βρεις
Γράφει ο Πέτρος Περιμένης, μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ
Τι Οίκος είναι η Νέα Σμύρνη

Ε

άν είσαι οδηγός και κατευθύνεσαι προς
το εμπορικό και οικονομικό κέντρο
της Νέας Σμύρνης αναρωτιέσαι ποιος
έξυπνος ευθύνεται για την κατάσταση «οίκου
ανοχής» που επικρατεί με την στάθμευση,
παράνομη και νόμιμη. Αναμφισβήτητα φταίνε
οι ασυνείδητοι οδηγοί, που παρκάρουν όπου
βρουν, συμπεριλαμβανομένων διαβάσεων
πεζών και αναπήρων, πάνω στο πεζοδρόμιο
και γενικά όπου χωράει η κλασσική ελληνική
δικαιολογία: «2 λεπτά ρε φίλε και θέλεις να
το βάλω». Αν είσαι περιπατητής, με καρότσι,
με παιδί, άνθρωπος με αναπηρία, γηραιός
εκτός από την γαϊδουριά των οδηγών,
έχεις να αντιμετωπίσεις αρκετές φορές
και την αναίδεια των σεκουριτάδων που
ανοιγοκλείνουν την μπάρα στην κεντρική
πλατεία της Νέας Σμύρνης. Φυσικά δεν είναι
όλοι ανάγωγοι και χωρίς τρόπους αλλά το
δείγμα φαίνεται να τους έχει ή του ύψους ή του
βάθους. Ή θα είναι εξυπηρετικοί προς όλους
ρυθμίζοντας την κυκλοφορία όσο μπορούν
ή κάποιοι από αυτούς θα επικεντρωθούν
στην προσρόφηση του καφέ τους και θα
αναλωθούν να κάνουν προσωπικές «χάρες».
Συγκεκριμένα, ένας από τους «φύλακες» της
μπάρας, επειδή ήταν νωρίς το πρωί και δεν
είχε κίνηση προέτρεψε ή και ανέχτηκε οδηγό
που πάρκαρε πάνω στην διάβαση ανθρώπων
με τύφλωση για «2 λεπτά», και όταν του έγινε
παρατήρηση όχι μόνο τσαντίστηκε αλλά
επικαλέστηκε και το όνομα του αντιδημάρχου
Κονιδάρη, ότι παίρνει τέτοιες εντολές από
εκείνον, πράγμα που είναι και αναληθές.
Εξάλλου είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι με
τύφλωση περπατάνε στην κεντρική πλατεία
της Νέας Σμύρνης μετά από την ώρα που έχει
ορίσει ο συγκεκριμένος σεκιουριτάς.
Την μεγαλύτερη ευθύνη την έχει όμως
ο πολιτικός προϊστάμενος. Αυτός που
οραματίστηκε μεγαλεπήβολα σχέδια, χωρίς
να σκεφτεί τι θα απογίνει η καθημερινότητα
των κατοίκων την επομένη μέρα της
ολοκλήρωσης των έργων. Εξάλλου η

προσέγγιση «άστους να σφαχτούν – τους
πολίτες- μεταξύ τους», είναι γνωστή. Η πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας Νέας Σμύρνης, χωρίς την αντίστοιχη υποδομή σε αναπλήρωση θέσεων στάθμευσης ή ουσιαστικές
λύσεις ανεφοδιασμού των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιτήρηση των διάφορων δραστηριοτήτων, είναι
ένα από τα μεγαλύτερα οικιστικά εγκλήματα
που έχουν γίνει στην πόλη. Ιδέα του Κουτελάκη, που δυστυχώς για τον ίδιο την ενστερνίστηκε ο Τζουλάκης, λες και ο πιτσιρικάς
που πίνει τον καφέ στην πλατεία και ζει το
όνειρο της καλύτερης πλατείας του κόσμου
ενδιαφέρεται ποιος το κατασκεύασε και κατά
συνέπεια θα γίνει ένθερμος ψηφοφόρος
τους. Το μεγαλύτερο όμως, μη καταγεγραμμένο δράμα, το ζουν οι κάτοικοι που τα
διαμερίσματα τους είναι πάνω στην κεντρική
πλατεία. Εκείνοι που σε μια στιγμή είδαν τις
θέσεις στάθμευσης να εξαφανίζονται και να
χρειάζεται πολλές φορές να αναγκάζονται
να παρακαλούν τον εκάστοτε αντιδήμαρχο,
υπεύθυνο για τις περιβόητες κάρτες, για
να τους εκδοθεί μία. Βέβαια ουδείς μέχρι
σήμερα δεν γνωρίζει με ποια κριτήρια
εκδίδονται αυτές οι κάρτες ολιγόλεπτης
στάθμευσης στην κεντρική πλατεία. Είναι για
μόνιμους κατοίκους; είναι για ΑΜΕΑ; Είναι
για τους «φίλους μας»; Γρήγορο κουίζ: Ποιου
γνωστού Νεοσμυρνιού, πολύγλωσσου, δεξιών φρονημάτων, η κόρη ενώ ΔΕΝ διαμένει στην Νέα Σμύρνη έχει κάρτα στάθμευσης
για την κεντρική πλατεία;
Μπορείς να παρκάρεις πάνω στην πλατείαψέματα σου λένε
Στην κεντρική πλατεία διαμένει και ο
Γιώργος Καραθάνος. Είδε και εκείνος τις
θέσεις στάθμευσης να εξαφανίζονται, όπως
είδε και κλήσεις για παράνομη στάθμευση
στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του. Όλες
αυτές οι κλήσεις για παράνομη στάθμευση,
κατόπιν ένστασής του, έχουν διαγραφεί.
Διάβασε παρακάτω για να δεις πως μπορείς
να το και εσύ να παρκάρεις ανενόχλητος
ακόμα και από τους σεκουρητάδες πάνω
στην κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης.
Ένας δήμος για να μπορεί να πεζοδρομεί
χρειάζεται να έχει την έγκριση του Κράτους.

Δεν μπορεί ανεξέλεγκτα να κλείνει δρόμους
και γενικά να δρα όπως θέλει. Αυτό βέβαια
όταν ακολουθεί τον νόμο. Όταν αδιαφορεί και
δεν ελέγχεται - και από το κράτος και από τους
πολίτες - κάνει αυτό που βιώνουμε σήμερα
στην πόλη σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με
το ΦΕΚ 312/ 27 Απρίλιου 1988, «οι οδοί 2ας
Μαΐου από Ελ. Βενιζέλου έως Ειρήνης και
η οδός 25ης Μαρτίου από Ελ. Βενιζέλου έως
Ειρήνης χαρακτηρίζονται πεζόδρομοι». Αυτό
συνεχίζει να υφίσταται και στην αναθεώρηση
ΦΕΚ 337/ 6 Μαΐου 1988, όπου εκτός των άλλων
διαβάζει κάποιος ότι και το «τμήμα της οδού
Αγ. Ανδρέου μεταξύ Παλαιολόγου και Κοραή
χαρακτηρίζονται πεζόδρομοι», αλλά αυτό
με αυτό το δράμα θα ασχοληθούμε σε άλλο
φύλλο το «Π». Με λίγα λόγια, όπως φαίνεται
και στο σχεδιάγραμμα 1, ο πεζόδρομος της
κεντρικής πλατείας της Νέας Σμύρνης αρχίζει
ΜΕΤΑ το Σουπερμάρκετ Βασιλόπουλος και
ΜΕΤΑ τα Σουβλάκια ο Γιώργος από την άλλη
μεριά. Μέχρι εκεί είναι δρόμος, δημιουργείται
ένα «Π στο οικοδομικό τετράγωνο στο
οποίο το κάθε αυτοκίνητο έχει πρόσβαση.
Αυτό, κατά συνέπεια καθιστά τις δύο μπάρες
στην αρχή της 2ας Μαΐου και 25 Μαρτίου
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ και όσους παρεμποδίζουν
την διέλευση οχημάτων συμμέτοχους στην
ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ. ΟΛΟ αυτό ενισχύεται από τις
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ κατασκευές με τα παρτέρια, τα
μεταλλικά κολωνάκια που είναι παράνομα
ούτως ή άλλως πάνω στο οδόστρωμα και
οτιδήποτε άλλο εμποδίζει την κίνηση των
οχημάτων. Εδώ αποκαλύπτεται και ένα άλλο
θέμα. Όσοι έχουν λάβει κλήση για παράνομη
στάθμευση στο «Πι» 2ας Μαΐου – Ειρήνης 25ης Μαρτίου ΚΑΙ το έχουν πληρώσει, αφού
οι κλήσεις αυτές βεβαιώνονται στον δήμο,
κρατούν τον δήμο Νέας Σμύρνης υπόλογο
για έσοδα από ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ δραστηριότητες.
Το χειρότερο και επικινδυνότερο όμως σε
αυτήν την προφανή ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ στην πόλη
είναι η ασφάλεια των πολιτών. Σε περίπτωση
δυστυχήματος σε αυτό το «Πι» της ντροπής,
νομικά ο οδηγός μπορεί να επικαλεστεί ότι ο
πεζός περπατούσε πάνω στο οδόστρωμα και
όχι στο πεζοδρόμιο. Εξάλλου δεν είναι λίγες
ο φορές που έχουν κινδυνεύσει παιδάκια
και ηλικιωμένοι από οδηγούς οχημάτων
τροφοδοσίας που είτε βιάζονται είτε απλά
δεν προσέχουν.
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Ιστορικό -όταν ψάχνεις βρίσκεις λύση
Το θέμα είναι μακρύ αρχίζοντας σχετικά
πρόσφατα έχον συμβεί τα εξής: στις
13/10/2015 ομάδα 16 κατοίκων της πλατείας
στέλνουν αίτημα προς τον Διοικητή του
Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας, Γιώργο
Χαλκιαδάκη, Αστυνόμο Ά με θέμα «Οι οδοί
25ης Μαρτίου και 2ας Μαΐου σε τμήμα που
δεν έχει νόμιμα καθοριστεί ως πεζόδρομος».
Συμπεριλαμβάνουν συνημμένα διαμαρτυρία
προς τον δήμο από 6/4/2015, έγγραφο του
Συνηγόρου του Πολίτη προς τον δήμο, έγγραφο υπενθύμισης του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον δήμο Νέας Σμύρνης για αναπάντητο έγγραφο, την απάντηση του δήμου
και το σχετικό ΦΕΚ και ουσιαστικά ζητούν τις
ενέργειες της Τροχαίας για την αδιαφορία του
δήμου Νέα Σμύρνης. Στις 4/3/2016 Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφο του στον δήμαρχο Νέας Σμύρνης, τον ενημερώνει ότι η
πεζοδρόμηση του επίμαχου κομματιού δεν
συνάδει με το ρυμοτομικό σχέδιο ( και επομένως είναι παράνομη). Επιπλέον η επικοινωνία του Συνηγόρου τους Πολίτης με την
Υπηρεσία προσόδων του δήμου Νέας Σμύρνης αδύνατη ενώ το ζήτημα είναι ήδη γνωστό και οι ενέργειες πεζοδρόμησης του
δήμου καθώς και οι μπάρες και οποιαδήποτε
άλλη σχετική σήμανση είναι ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ.
Επιπλέον οποιαδήποτε διοικητικά πρόστιμα
θα πρέπει να αρθούν και ο δήμος να προβεί
σε διορθώσεις ως προς του πολίτες αλλά και
ως προς καταλόγους δημοτικών εισφορών
λόγω πολλαπλής εγγραφής. Στις 28/11/2016,
ο Συνήγορος του Πολίτη στέλνει έγγραφο
προς την Αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής
και στον Δήμο Νέας Σμύρνης ζητώντας
να διορθωθεί η απαγορευτική σήμανση,
να απομακρυνθούν οι μπάρες από τα
σημεία που εμποδίζουν την πρόσβαση σε
μη πεζοδρομημένα τμήματα των οδών
καθώς και την διαγραφή των διοικητικών

προστίμων. Αναφέρεται ότι αν ο δήμος Νέας
Σμύρνης δεν συμμορφωθεί επιφυλάσσονται
εκκίνηση διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου
κατά του δημάρχου. Στις 13/1/2017, ο δήμος Νέας Σμύρνης αποφασίζει να απαντήσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
αναγνωρίζοντας την παρανομία και ότι έχει
ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για τροποποίηση
του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής.
Βέβαια αυτή η τροποποίηση ακυρώθηκε
από την Περιφέρεια αργότερα διότι ο δήμος
δεν αδιαφόρησε για τα ανταποδοτικά στους
κατοίκους και την άνεση του να καταργεί
θέσεις στάθμευσης με μεγάλη ευκολία όπως
βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην πόλη.
Περαιτέρω ο δήμαρχος στο συγκεκριμένο
έγγραφο παραδέχεται ότι σε οποιοδήποτε
ατύχημα συμβεί σε πεζό, ο δήμος Νέας
Σμύρνης θα λογοδοτήσει ενώπιον της
Ελληνικής Δικαιοσύνης. Παρόλη την
διοικητική αλληλογραφία ο δήμος Νέας
Σμύρνης «γράφει στα παλιά του παπούτσια»
την κατάσταση και στις 19/5/2017, ουσιαστικά
μετά από έναν χρόνο αδιαφορίας κλήθηκε
η Αστυνομία επειδή οι σεκουριατάδες
αρνούνταν να ανοίξουν την μπάρα σε
διερχόμενο αυτοκίνητο συμμετέχοντας στην
παρανομία.
Μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει
κάτι, αλλά από ό,τι φαίνεται, η εταιρεία είτε
έχει ενημερωθεί και αδιαφορεί είτε έχει
πλήρη μεσάνυχτα. Το συμπέρασμα είναι
ότι κανένας σεκουριτάς δεν μπορεί να
σταματήσει αυτοκίνητο ούτε να κλείνει
την μπάρα σε διερχόμενο αυτοκίνητο.
Εκτελούν παράνομες ενέργειες. Γίνε και
συ λοιπόν πολίτης σαν τον Καραθάνο,
αγωνίσου και αν θέλεις η καταγγελία να
διαβαστεί περισσότερο επικοινώνησε
μαζί μας στο profitis.ns@gmail.com

στείλε την
καταγγελία
σου στον “Π”
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Δήμαρχος ξεκίνησε ευχαριστώντας
τον Αντιδήμαρχο Παιδείας καθώς
και την κ.Μερκούρη της Τεχνικής
Υπηρεσίας για την υπερπροσπάθεια στο
έργο της στέγασης των προνηπίων. Είχε τους
λόγους του.
Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Συρίγος
σχολίασε πως σε 23 χρόνια προσπάθησε
να είναι συνεπής και στα εύκολα και στα
δύσκολα. Παράλληλα έκανε μια σύντομη
αναδρομή από την ψήφιση του Νόμου
Γαβρόγλου έως το φετινό Σεπτέμβριο. «Νόμος
χωρίς να προβλέπει τον τρόπο εφαρμογής
δεν υπάρχει. Χωρίς κονδύλια, απλά ήταν στη
σωστή κατεύθυνση».
Επίσης, μίλησε για τις δυσκολίες των Δήμων
αλλά και όσους Δήμους έλαβαν εξαίρεση και
χρονική παράταση. «Θεωρήσαμε σκόπιμο
μέχρι τελευταία στιγμή!! να διεκδικήσουμε από την πολιτεία τα αυτονόητα. Να μην κάνουμε επίταξη χώρων προσθέτοντας μικρά
παιδιά. Παράλληλα διεκδικήσαμε από την
πολιτεία την αγορά χώρων στέγασης, ενώ
τέλος διερευνήσαμε όλες εκείνες τις πιθανέςλιγοστές περιοχές που θα μπορούσαμε να
χτίσουμε ή, κατόπιν εντολών του Υπουργείου,
να εγκαταστήσουμε προκατασκευασμένες
δομές συγκεκριμένων χαρακτηριστικών».
Ίσως από όλη αυτή την τοποθέτηση η φράση
«έως την τελευταία στιγμή» να λέει αρκετά.
«Οι συμβάσεις με τους αναδόχους των
προκάτ ολοκληρώθηκαν το Μάιο του 2021»
πρόσθεσε, μεταξύ αρκετών άλλων, ως ο καθ’
ύλην αρμόδιος, σημειώνοντας ταυτόχρονα
και τις ανυπέρβλητες δυσκολίες με το
οικόπεδο των ΕΛΤΑ –ενοικιάζεται ήδη από το

Casual

Δήμο – στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων,
όπου υπήρξε άρνηση για εγκατάσταση αιθουσών.
«Τα 280 παιδιά θα μπουν σε 15 αίθουσες
με περίπου 20 παιδιά ανά αίθουσα.
Στις 27 Αυγούστου ο προμηθευτής των
προκατασκευασμένων
ανακοίνωσε
καθυστέρηση για δικούς του λόγους. Έτσι
έπρεπε να βρεθεί ένα planB. O Δήμος πρότεινε
για 2 εβδομάδες τη διαμόρφωση αίθουσας
στο ΕΠΑΛ. Έγινε αποδεκτή η πρόταση ως
προσωρινή λύση, αναμένοντας την οριστική
λύση από τον ανάδοχο του έργου».
Αξίζει να σημειώσει κάποιος την ανακοίνωση
της καθυστέρησης από τον προμηθευτή,
διαδικασία που συμβαίνει συχνά σε έργα
επιφανείας και αντιμετωπίζεται διαδικαστικά
αλλά όχι εύκολα χρονικά. Πιθανή επανάληψη
του διαγωνισμού είναι αυτονόητο πόσο πολύ
θα καθυστερήσει το έργο. Τώρα βέβαια
γενικότερα, και ρήτρες πρέπει να υπάρχουν και εγγυητικές καλής εκτέλεσης πρέπει
να υπάρχουν, λεπτομέρειες όμως που δεν
μπορούν να επισπεύσουν ένα έργο, απλά να
«τιμωρήσουν» οικονομικά τη μη τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων.
Για αρκετούς μήνες ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
όπως -ειπώθηκεέταξε, υποσχέθηκε,
διαβεβαίωσε, δεσμεύθηκε και τελικά η
πραγματικότητα που παραδόθηκε σε σημεία
της πόλης, οδήγησε τόσο τους πολίτες
εξαγριωμένους στο Δημαρχείο, όσο και πολύ
μεγάλο μέρος του Δημοτικού Συμβουλίου να
βρεθεί απέναντι –και δικαιολογημένα- στο
αποτέλεσμα.
«Το πρόβλημα στέγασης της εκπαίδευσης
είναι υπαρκτό εδώ και 30 χρόνια στη

Space
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Νέα Σμύρνη» είπε μεταξύ άλλων η
κ.Ματζαβράβου,
εκπρόσωπος
των
εκπαιδευτικών -δασκάλων και νηπιαγωγών,
που έλαβε μετά το λόγο, κάνοντας αναφορά
και στο 2012, σχολιάζοντας γενικότερα «πως
κάναμε και τους καυστήρες αίθουσες».
«Τρία χρόνια ακούγαμε πως έχουμε
υπογεννητικότητα και πως πιθανόν δεν θα
εφαρμοστεί η προσχολική αγωγή από τη νέα
κυβέρνηση», συμπλήρωσε, προσθέτοντας
πως «δεχτήκαν και τα προκάτ προσωρινά μέχρι
να ολοκληρωθούν σταθερές δομές».
«Εικόνες Ντροπής σε αυτή τη φάση» είπε
ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της
χαρακτηρίζοντας έτσι τη λύση που ορατά
δόθηκε, έως ότου ολοκληρωθεί το έργο.
Η Πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Τάνια
Μπεχλιβανίδου έλαβε το λόγο λέγοντας
μεταξύ άλλων «πως στις 21 Ιουλίου έλαβαν
απλά υπόσχεση πως το έργο θα ξεκινήσει».
Τέλος,
ζήτησε «ξεκάθαρη
απόφαση
για διαπαραταξιακή επιτροπή που θα
αποφασίσει τελικά και αμετάκλητα για το
θέμα και παράλληλα να τηρηθεί η δέσμευση
της Δημοτικής Αρχής για την ολοκλήρωση
της λύσης αλλά φυσικά και την απομάκρυνση
των νοβοπάν αιθουσών»
Εκ μέρους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
μίλησε ο Γ.Γουρναρόπουλος, κάνοντας και
αυτός αίτημα για «διαπαραταξιακή επιτροπή
που θα αποφασίσει τελικά και αμετάκλητα για
το θέμα».
Από τη Στροφή Νέας Σμύρνης ο
Θ.Παυλόπουλος
σχολίασε
πως
«το
ζήτημα αφορά ολόκληρη τη Δημοτική
Αρχή»προσθέτοντας πως«υπάρχουν και
διαχρονικές ευθύνες που δεν αφορούν μόνο
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τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή». Μάλιστα
χαρακτήρισε«αφόρητη την κατάσταση της
έλλειψης των υποδομών.»
Σαφώς κατηγόρησε την Κυβέρνηση για την
έγκριση των παρουσών υποδομών, χωρίς
όμως να «απαντήσει» στον Αντιδήμαρχο
Παιδείας για το «νόμος χωρίς να προβλέπει
εφαρμογή δεν είναι νόμος» ούτε καν για τη
διετία 2017-2019, περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ και
πέρασε το νόμο και, σύμφωνα με τον Π.Συρίγο,
δεν προβλέφθηκε τρόπος εφαρμογής του.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η «Πόλη
Ανάποδα» κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για
τις πολιτικά συνεχείς διαβεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης και παράδοσης του έργου.
Εντύπωση προκάλεσε η τοποθέτηση του
Νεκτάριου Σαρδιανού, που αναγνώρισε πλήρως την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, κατηγορώντας παράλληλα τις κυβερνήσεις
ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα
σχολίασε πως «πιάσαμε πάτο» αναγκάζοντας
το Δήμαρχο Τζουλάκη να του θυμίσει πως
«μόνο η κριτική δεν είναι επιτυχία» και πως
«δεν πήγε σε κάποια συνάντηση μαζί του
για να του κάνει κάποιες προτάσεις …Μην
βγάζεις την ουρά σου απ έξω».

Σχολίασαν ακόμη, από την Αξιωματική
Αντιπολίτευση μεταξύ άλλων, η Μαρίνα
Δεκούλου, ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, και
ειδικά η Νόρα Γαλανοπούλου με φιλοσοφικό
και ποιητικό ύφος αλλά και με τρόπο που
αρμόζει σε μια δημοτική σύμβουλο και
πρώην εκπαιδευτικό.
Ο επικεφαλής της Ποιότητας Ζωής Γ.Κουτελάκης
σχολίασε πως «δεν καθυστερήσαμε διότι δεν
πήραμε χρηματοδότηση. Καθυστερήσαμε
διότι δεν δώσαμε συγκεκριμένους χώρους.
Δόθηκε χρηματοδότηση όταν αποφασίσαμε
που θέλαμε να κάνουμε το έργο. Πήραμε
όσα χρειαστήκαμε και δεν καταφέραμε να
ανταποκριθούμε» είπε μεταξύ άλλων.
Τοποθέτηση έκανε και η Κλαίρη Δεληγιάννη
σχολιάζοντας την αντίθεσή της στα νοβοπάν
και ζητώντας «συγνώμη προς τους γονείς,
μαζί με τη συγνώμη του Δημάρχου και του
αρμόδιου Αντιδημάρχου» όπως πρόσθεσε,
θυμίζοντας παράλληλα στην Αξιωματική
Αντιπολίτευση «πως και επί δημαρχίας
Κουτελάκη υπήρχαν προκάτ στο 4ο Λύκειο
και πως τα προκάτ δέσποζαν μέσα στο
συγκρότημα της Νικομηδείας.».Παράλληλα
στήριξε ξεκάθαρα και αυτή, μετά το Δήμαρχο,
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τον Αντιδήμαρχο Παιδείας.
«Συγνώμη» ζήτησε με επιστολή του και ο
Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής
Κ.Κωνσταντινίδης, ο οποίος κινήθηκε στο
ίδιο μήκος κύματος με τον Πρόεδρο της ΣΕΠΠΕ Νεκτάριο Σαρδιανό, αναγνωρίζοντας και
αυτός την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και
φυσικά τη δική του πολιτική ευθύνη μέχρι
εκεί που του αναλογεί.
Τόσο η Κλαίρη Δεληγιάννη με τη
συγνώμη της, όσο κυρίως οι ΣαρδιανόςΚωσνσταντινίδης
άδειασαν
απολύτως
τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κατηγορώντας
μάλιστα και ολόκληρη τη δημοτική αρχή για
το απαράδεκτο καθ΄όλους αποτέλεσμα.
Αρκετοί ακόμη τοποθετήθηκαν από όλες τις
παρατάξεις με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο να
απαντάει στις ερωτήσεις τους.
Συμπέρασμα, όλοι περιμένουν άμεσα τα
υπόλοιπα σχολεία για σταθερές δομές αλλά
και την ολοκλήρωση των σοβαρών ΠΡΟΚΑΤ
για τη στέγαση των μικρών μαθητών μέχρι τη
δημιουργία σταθερών δομών.
Οι νοβοπάν χώροι για τα παιδάκια δεν
αντέχουν περαιτέρω σχολιασμού…
Αρκετά
«σταύρωσαν»
πολιτικά
και
δικαιολογημένα το Συρίγο από παντού.

Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διδασκαλίας
Γράφει ο Νεκτάριος Σαρδιανός, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νέας Σμύρνης, Ιατρός

Η

σχολική επιτροπή στην οποία προΐσταμαι, αποφάσισε να προμηθεύσει
όλα τα νηπιαγωγεία με παιδαγωγικά
παιχνίδια.
Τελευταία φορά που είχε συμβεί αυτό,
εάν ποτέ είχε συμβεί, ήταν σίγουρα
προ μνημονίων και προ αμνημονεύτων
χρόνων.
Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες βοηθούν
τα παιδιά να χαλαρώσουν και να ξεδώσουν
μέσα από το παιχνίδι, ενώ ταυτόχρονα
προωθούν την εκμάθηση κοινωνικών
δεξιοτήτων, αφού μέσα από αυτές τις
δραστηριότητες μαθαίνουν να σέβονται
τους συμμαθητές τους, να συνεργάζονται
μεταξύ τους, να περιμένουν τη σειρά τους
για να μιλήσουν ή να πράξουν, να ακούν τη
γνώμη των συμμαθητών τους αλλά και τις
οδηγίες των δασκάλων τους, προκειμένου
να υλοποιήσουν ένα κοινό στόχο, την
κατασκευή ενός συγκεκριμένου σχεδίου.
Επίσης η ΣΕΠΠΕ αντικαθιστά τους
τελευταίους πίνακες κιμωλίας, αλλά και
εξοπλίζει νεοσύστατα τμήματα, με πίνακες
μαρκαδόρου ΣΜΑΛΤΟΥ (35 συνολικά).
Οι πίνακες σμάλτου αποτελούν ιδανική
λύση για τα σχολεία, μιας και έχουν
καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα
με την χρήση μαρκαδόρων πολλών
χρωμάτων,
μπορούν
επίσης
να
χρησιμοποιηθούν ως οθόνες προβολής
και καθαρίζουν πανεύκολα.
Κάτι εξίσου σημαντικό, δεν δημιουργούν

σκόνη όπως οι πίνακες κιμωλίας και
συνεπώς είναι αντιαλλεργικοί. Οι διαστάσεις τους ποικίλουν (το ύψος είναι πάντα
1,20m), από 160cm οι μικροί, εώς 240cm
οι μεγάλοι, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε αίθουσα διδασκαλίας.
Επιπροσθέτως θέλοντας να ενισχύσουμε
την εκπαιδευτική διδασκαλία στο μάθημα
της μουσικής αφενός, αλλά να πετύχουμε
και την γνωριμία των παιδιών με τα μουσικά
όργανα αφετέρου, ώστε να προκαλέσουμε
τον ενθουσιασμό, το ερέθισμα εκείνο που
θα ενθαρρύνει το παιδί να ασχοληθεί με την
μουσική, εξοπλίσαμε 4 δημοτικά σχολεία
με μουσικά όργανα (Αρμόνιο YAMAHA
PSR-E463 με αυτορυθμιζόμενο ηχείο και
ηλεκτροκλασική κιθάρα YAMAHA CX-40II
με τον ενισχυτή της).
Παροτρύνουμε τα παιδιά να ασχοληθούν
με τη μουσική, καθώς τα οφέλη από την
ενασχόληση με την εκμάθηση μουσικών
οργάνων είναι πολλαπλά. Και δεν είναι μόνο
η βελτίωση των μαθητικών ικανοτήτων ή
η αδιαμφισβήτητη παιδεία που θα λάβει,
αλλά παράλληλα είναι επικοινωνία,
ένας άλλος τρόπος να εκφράζει και να
εξωτερικεύει τα συναισθήματα του.
Τέλος προμηθεύουμε τα ολοήμερα
τμήματα νηπιαγωγείων με κρεβατάκια.
Τα
συγκεκριμένα
κρεβατάκια
είναι
στιβαρής
κατασκευής,
σχεδιασμένα
ειδικά για νηπιαγωγεία, κατασκευάζονται

από ασφαλή μη τοξικά υλικά και
αντιβακτηριδιακό ύφασμα που αναπνέει
και πλένεται.
*Ο
Νεκτάριος
Σαρδιανός
είναι
γιατρός,Δημοτικός
Σύμβουλος
του
Δήμου Νέας Σμύρνης και Πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
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Εμβολιασμός:
«Η συνωμοσιολογία δημιουργεί κοινωνικό διχασμό»

Κ

Γράφει η Μαρία Φωτάκη, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ- δημοσιογράφος

άθε μέρα χάνονται χιλιάδες ανθρώπινες
ζωές. Άνθρωποι που παλεύουν για τη
ζωή τους στις εντατικές, βιώνοντας κάθε
στιγμή τον κίνδυνο να χάσουν τη δύσκολη αυτή
«μάχη» με τον κορωνοϊό, χωρίς να προλάβουν
να ακούσουν τη φωνή αγαπημένων τους
ανθρώπων, ή έστω να νιώσουν το άγγιγμά τους.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και όσοι
περιμένουν καρτερικά, από το σπίτι τους,
γιατί δεν έχουν καμία δυνατότητα ούτε να
πλησιάσουν στα νοσοκομεία που νοσηλεύονται
οι αγαπημένοι τους άνθρωποι, ούτε καν
να αγκαλιαστούν και να κλάψουν δίνοντας
κουράγιο ο ένας στον άλλο.
Είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε σε ένα
«πόλεμο» με έναν επικίνδυνο ιό, που όπως
και από όπου προήλθε, με κάνει για άλλη μία
φορά να αναρωτιέμαι εάν είναι στη φύση των
ανθρώπων, κάθε φορά που βρισκόμαστε απέναντι σε κάτι «διαφορετικό», να δημιουργούν
συνωμοσιολογίες που οδηγούν σε «εμφύλιες
διενέξεις».
Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ που θα
βρισκόταν σήμερα η χώρα μας, εάν έστω και μια
φορά, κατά τη διάρκεια των είκοσι τουλάχιστον
προηγούμενων ετών, επικρατούσε κάποια
θεωρία συνωμοσίας και όχι η κοινή λογική. Όχι
πως παλαιότερα δεν υπήρχαν, αλλά σήμερα
η εξάπλωση αυτών των θεωριών γίνεται με
εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, γιατί δυστυχώς
κάποιοι «μετατρέπουν» τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης σε εξαιρετικά επικίνδυνα εργαλεία
μεταφοράς τους.
Πολλοί είναι εκείνοι που θα θυμούνται την
χρονιά του 2010, όταν ένας μεγάλος αριθμός
συμπολιτών μας θεωρούσε «πολύ λογικό» ότι οι
«μεγάλες οικονομικές δυνάμεις» αποφάσισαν
να καταστρέψουν την Ελλάδα. Η λύση για να
μην το καταφέρουν ήταν γι’ αυτούς να τυπώσουμε δραχμούλες και με αυτό τον τρόπο να
μην τους «έχουμε κανέναν πλέον ανάγκη».
Πραγματικά αδυνατώ να σκεφτώ που θα μπορούσε να βρίσκεται σήμερα η χώρα μας εάν
είχε συμβεί τότε κάτι τέτοιο.
Σήμερα, για άλλη μια φορά βρισκόμαστε σε ένα

νέο κύμα συνωμοσιολογίας, γύρω από τον εμβολιασμό κατά της πανδημίας του κορωνοϊού,
δημιουργώντας ένα νέο κοινωνικό διχασμό.
Δεν θα ήθελα για κανένα λόγω να φανώ άδικη
με τους συμπολίτες μου, υποστηρίζοντας ότι
αυτό είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, όλοι
αυτή η διχογνωμία έχει κατακλείσει ολόκληρη
την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία,
το ποσοστό των αρνητών του εμβολιασμού
αλλά ακόμη και της πραγματικής ύπαρξης
του κορωνοϊού, στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο.
Είναι αδιανόητο στον 21ο αιώνα να υπάρχουν
άνθρωποι που δε δέχονται ένα δωρεάν
εμβόλιο που μπορεί να έχει παρενέργειες,
όπως όλα τα φάρμακα, ακόμη και στα
αντιπυρετικά που δίνουμε στα παιδιά μας
ή παίρνουμε εμείς, εάν κάποιος διαβάσει τις
αντενδείξεις θα τρομάξει. Μετά από όμως από
εκατομμύρια πλέον εμβολιασμούς ξέρουμε
ότι αυτές οι παρενέργειες είναι σπάνιες και σε
κάθε περίπτωση μικρότερες από αυτά που
θα συμβούν αν κάποιος νοσήσει, και που ναι
μεν μπορεί να το «διαπεράσει» κάποια από
τις μεταλλάξεις, αλλά μας προστατεύει από
το χάσουμε τη ζωή μας ή να βρεθούμε σε μία
εντατική.
Δέχομαι, ως ένα σημείο, τα επιχειρήματα
όσων δεν επιθυμούν για όποιους λόγους τον
εμβολιασμό τους, όπως και τα περί ατομικής
ελευθερίας και επιλογής για τη ζωή τους,
αρκεί αυτή η ελευθερία να μην κρατάει σε
ομηρία σχεδόν ένα εκατομμύριο
συνανθρώπους μας.
Κατανοώ όμως περισσότερο την
ανάγκη όλων μας να βρεθούμε ξανά με
φίλους και παρέες, να αγκαλιαστούμε
και χαιρετηθούμε, να πάρουμε μία
αγκαλιά τους ανθρώπους που ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες, να ξαναπάρουμε
τη ζωή μας στα χέρια μας.
Γι’ αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα
κατανοητό από όλους μας ότι για να
«αποκτήσουμε» και πάλι όλα όσα
έχουμε στερηθεί σχεδόν δύο χρόνια
τώρα, δημιουργώντας μας πραγματικά

πολύ δυσάρεστα συναισθήματα, όπως αυτά
της αγωνίας, του φόβου, του θυμού, της
καταπίεσης, ο δρόμος είναι συγκεκριμένος
και δεν είναι άλλος από το να εμβολιαστούμε,
να συνεχίζουμε να κρατάμε τις αποστάσεις,
να φοράμε μάσκα όπου χρειάζεται, και να
χρησιμοποιούμε αντισηπτικά.
Είναι όμως επίσης σημαντικό να αντιληφθούμε
όλοι ότι, πρέπει να λειτουργήσουμε πλέον
με τη λογική μας, και αυτό μπορούμε να το
καταφέρουμε ακούγοντας μόνο τους ειδικούς,
που μας μιλούν απλά και με επιχειρήματα
για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, να
καταλάβουμε ότι κανείς δεν είναι «άτρωτος»,
ότι ο ιός είναι εδώ, και δεν αντιμετωπίζεται με
«ευχολόγια».

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
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Η Ελλάδα δυναμώνει
*Του Γιάννη Καλλιάνου

Στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για
την ψήφιση της ιστορικής ελληνογαλλικής
συμφωνίας, δόθηκε μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του
τόπου να μετρηθούν με τις ευθύνες τους και
την ιστορία, ξεδιπλώνοντας την ευρύτερη
αντίληψή τους για την θέση της Ελλάδας
στον σύγχρονο κόσμο.
Δεν υπάρχει αμφιβολία οτι με την αμυντική
συμφωνία με την Γαλλία, τη μεγαλύτερη
δηλαδή στρατιωτικοπολιτική δύναμη της
Ευρώπης, η Ελλάδα επανατοποθετείται στην
διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα, αποτελώντας
παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης για την
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Ο εκνευρισμός και το «μούδιασμα»που
προκάλεσεστην αναθεωρητική Τουρκία
του Ερντογάν, η υπογραφή και εν συνεχεία
η ψήφισή της, επαληθεύουν οτι πρόκειται
για μια συμφωνία που εξυπηρετεί το εθνικό
συμφέρον.
Δεν είναι όμως μόνο η ρήτρα αμοιβαίας
αμυντικής συνδρομής με την Γαλλία.
Η Ελλάδα προχωράει παράλληλα στο
μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της
15ετίας, αγοράζοντας τα καλύτερα όπλα στην
καλύτερη τιμή, αλλάζοντας τις ισορροπίες σε
αέρα και θάλασσα.
Επομένως, θα περίμενε κανείς από την
Αξιωματική Αντιπολίτευση να υπερψηφίσει
μια συμφωνία που αναβαθμίζει γεωπολιτικά
την χώρα, βάζοντας στην άκρη μικροπολιτικές
λογικές για ένα θέμα τόσο μεγάλο.
Αντ΄αυτού
ο
ΣΥΡΙΖΑ
επέλεξε
τα
προσχήματα, προτάσσοντας τα μικρά
ενώπιον των μεγάλων και για πρώτη φόρα
στα κοινοβουλευτικά χρονικά, κόμμα της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης καταψήφισε
αμυντική συμφωνία και αμυντικές δαπάνες.
Η αποστροφή του κου Τσίπρα στη Βουλή,
για «μικρή Ελλάδα», συμπύκνωσε με
χαρακτηριστικό τρόπο την πολιτική του
ΣΥΡΙΖΑ και επεξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη
μίζερη και φοβική πολιτική στάση του
απέναντι σε μια τόσο μεγάλη συμφωνία.
Όταν θεωρείς οτι η χώρα σου είναι μικρή

και ως εκ τούτου αδύναμη, συμπεριφέρεσαι
ανάλογα.
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,
αντίθετα, πιστεύει βαθιά σε μια Ελλάδα
με εθνική αυτοπεποίθηση, ισχυρή στην
Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή ακριβώς η
πίστη έγινε πράξη με την υπερψήφιση της
αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας.
Η Ελλάδα δυναμώνει καθημερινά και
ενισχύεται τόσο στο εξωτερικό όσο και στο
εσωτερικό.
Μπαίνει ένα τέλος σε φοβικά σύνδρομα
δεκαετιών
που
ήθελαν
την
χώρα
«ψωροκώσταινα».
Στο εξωτερικό η πατρίδα μας αναβαθμίζεται
γεωπολιτικά
όσο
ποτέ
άλλοτε,
σφυρηλατώντας από τη μια πλευρά ένα
ισχυρό πλέγμα συμμαχιών και από την άλλη
ενισχύοντας την αποτρεπτική ικανότητα των
Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως χαρακτηριστικά
έχει πει και ο Πρωθυπουργός «άμυνα και
διπλωματία είναι οι δύο όψεις της εθνικής
ασπίδας».
Στο εσωτερικό η κυβέρνηση προχωρά
με γρήγορα αλλά και σταθερά βήματα

σε μεταρρυθμίσεις, παρά την παγκόσμια
υγειονομική κρίση. Μεταρρυθμίσεις που
καθιστούν την Ελλάδα χώρα υπόδειγμα της
Ευρώπης, εφαρμόζοντας όσα υποσχέθηκε
στους πολίτες προεκλογικά.
Εφαρμόζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα
όσα η Βουλή ψηφίζει και δεν υποχωρεί σε
συνδικαλιστικά συμφέροντα που έχουν ως
σημείο αναφοράς το παρελθόν και μόνο.
Η Ελλάδα αλλάζει λοιπόν. Η Ελλάδα δυναμώνει
και διαψεύδει όσους δεν πιστεύουν στις
δυνατότητες της και τη φαντάζονται μικρή
και αδύναμη, για να την φέρουν στα δικά
τους, μικρά, μέτρα.
*Ο Γιάννης Καλλιάνος είνει Μετεωρολόγος
και Βουλευτής Νοτίου Τομέα της Νέας
Δημοκρατίας
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Μ.Σακελλαρίδης: “Ο Μίλωνας έχει αλλάξει σε όλα
τα επίπεδα και αυτό μας γεμίζει περηφάνια”
Γράφει ο Ανδρέας Λεκάκης, Αθλητικός δημοσιογράφος - Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Ο Μιχάλης Σακελλαρίδης είναι ένας άνθρωπος άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία
του Μίλωνα. Κοντεύοντας να συμπληρώσει
σαράντα χρόνια πλέον στα κοινά του συλλόγου έχει ζήσει όλες τις μεγάλες στιγμές του,
τις σπουδαίες επιτυχίες αλλά και τις δύσκολες στιγμές, όμως συνεχίζει ακόμη με το ίδιο
πάθος μαζί με τους συνεργάτες του να προσπαθεί για το καλύτερο, θέλοντας να δει τον
Μίλωνα και πάλι πρωταγωνιστή σε όλα τα
αθλήματα. Ο πρόεδρος του συλλόγου λοιπόν μίλησε στην κάμερα του Milon Tv και είπε
πολλά και ενδιαφέροντα για τα θέματα που
απασχολούν την ομάδα, για τα πεπραγμένα
του αλλά και για το αύριο του συλλόγου.

“Όσο περνούν τα χρόνια το πάθος και η αγάπη για αυτό που κάνεις γίνονται πιο δυνατά.
Έτσι δεν κουράζεσαι, ενώ μέσα από τις επιτυχίες παίρνεις δύναμη για τη συνέχεια. Από μικρό παιδί μεγάλωσα στη Νέα Σμύρνη και έζησα από κοντά τον Μίλωνα και τον Πανιώνιο.
Έτυχε να καταλαγιάσω στον Μίλωνα και είμαι τυχερός γιατί εδώ βρήκα ανθρώπους που
μου έδωσαν πολλά, όπως ο Κροίσος Πέρσης,
στον οποίο οφείλεται η ύπαρξη του συλλόγου. Από αυτόν μάθαμε να σεβόμαστε και να
αγαπάμε αυτό που κάνουμε και εγώ και οι συνεργάτες μου έτσι βαδίζουμε. Ξεκινά μια νέα
χρονιά και ελπίζουμε να είναι μια καλή χρονιά
με υγεία γιατί δύο χρόνια με την πανδημία περάσαμε δύσκολα αλλά τα καταφέραμε και ξεκινάμε ξανά πάνω σε γερά θεμέλια”.
Αμέσως μετά η κουβέντα πήγε στο τμήμα
μπάσκετ που μπαίνει στη σεζόν με μεγάλες
φιλοδοξίες αλλά και στο 3ο τουρνουά που διεξήχθη στη μνήμη του Αχιλλέα Μέντζου, ενός
σπουδαίου κεφαλαίου της μπασκετικής ιστορίας του Μίλωνα: “Ο Αχιλλέας ήταν ένας παίκτης πρότυπο, ένα σύμβολο. Ήταν υποχρέ-

ωση του συλλόγου να διοργανώσουμε αυτό
το τουρνουά στη μνήμη του γιατί πρέπει
να σεβόμαστε την ιστορία και τους ανθρώπους που συνέβαλαν για να φτάσει ο σύλλογος εδώ που έφτασε. Το τουρνουά αυτό έγινε
για να θυμίζει στους νεότερους ποιός ήταν ο
Αχιλλέας, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να
διδάσκονται και να μην ξεχνιούνται.
Η ομάδα που έχουμε δημιουργήσει στο μπάσκετ είναι για ανώτερη κατηγορία, ο στόχος
μας φέτος είναι η άνοδος, οτιδήποτε άλλο θα
είναι αποτυχία γιατί έχουμε μια πολύ καλή
ομάδα. Αυτό που θέλουμε είναι σε δύο χρόνια ο Μίλωνας να βρίσκεται στην Α2”.

Ο κ. Σακελλαρίδης αναφέρθηκε στις επίσης
δυνατές και φιλόδοξες ομάδες βόλεϊ, στην
επιτυχία και των υπολοίπων τμημάτων αλλά
και γενικότερα στην αλλαγή επιπέδου που
έχει συντελεστεί στο σύλλογο τα τελευταία
χρόνια: “Η ανδρική ομάδα βόλεϊ είναι πολύ
καλή, έχει έναν ικανότατο προπονητή και
εξαιρετικούς παίκτες και από αυτήν περιμένουμε το καλύτερο. Όσο για το γυναικείο βόλεϊ, δεν το κρύβουμε πως ο στόχος είναι να
φτάσουμε στην Α1 γιατί η δυνατότητα υπάρχει. Το κολυμβητικό τμήμα ανάμεσα σε 123
σωματεία πανελλαδικά βγήκε ένατο, μια τεράστια επιτυχία. Το πόλο έφτασε να παίζει
στην Α2, στο τένις η συμμετοχή είναι τεράστια, το τμήμα της κινητικής αγωγής για παιδιά δε μπορεί να εξυπηρετήσει άλλους όσο κι
αν θέλουμε γιατί έχει γεμίσει, το ζίου ζίτσου
πάει εντυπωσιακά ξεπερνώντας τα 30 παιδιά
ενώ όταν ξεκίνησε είχε 2-3. Ο Μίλωνας αυτή
τη στιγμή πραγματικά έχει αλλάξει και αισθάνομαι περηφάνια και ικανοποίηση. Κάθε άνθρωπος που έρχεται στον Μίλωνα μας δίνει
τα συγχαρητήριά του και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά. Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω για
όλα αυτά τους συνεργάτες μου στο ΔΣ και το

προσωπικό του Μίλωνα που με τη συνεχή
προσπάθειά του έχει βοηθήσει στην εικόνα
αυτή που παρουσιάζει το σωματείο. Το αν ο
σύλλογος βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο
της σύγχρονης ιστορίας του δε θα το κρίνω
εγώ γιατί ίσως φανεί εγωιστικό, θα το πουν
άλλοι. Ο κόσμος είναι ο κριτής όλων μας και
εμείς δίνουμε εξετάσεις κάθε μέρα”.
Ασχολίαστο βέβαια δε θα μπορούσε να αφήσει το θέμα της μείωσης της επιχορήγησης
των σωματείων από τον Δήμο, τονίζοντας: “Ο
Μίλωνας έχει μάθει να εκτιμά ακόμη και το
ένα ευρώ. Το μεγάλο παράπονο είναι πως ο
σύλλογος δεν αντιμετωπίζεται όπως του αρμόζει από τον Δήμο. Δε θα σωθεί ο Μίλωνας
με τα δέκα χιλιάρικα, αυτό που ζητάμε διακαώς όμως είναι ο σύλλογος να αντιμετωπίζεται
δικαίως και να του δίνουν αυτά που του αξίζουν και του αναλογούν, καθώς έχει βοηθήσει
επανειλημμένως και τον Δήμο αλλά και άλλα
σωματεία όπως ο Πανιώνιος”.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Μίλωνα έκανε
μια αποτίμηση των όσων πολύ σημαντικών
έχει καταφέρει ο σύλλογος αυτή τη δύσκολη
δεκαετία των μνημονίων και της πανδημίας:
“Για όλους τους συλλόγους η τελευταία δεκαετία υπήρξε πολύ δύσκολη, αλλά ο σύλλογος
όχι μόνο δε γονάτισε αλλά επιβίωσε. Ξόφλησε δάνεια, εκκαθαρίστηκε οικονομικά, βελτίωσε τις εγκαταστάσεις του. Ακόμη και την
τελευταία διετία που ήταν “νεκρή” αθλητικά
βάλαμε ηλιακούς θερμοσίφωνες, κλιματιστικά, φτιάξαμε τον εξωτερικό χώρο του γηπέδου, απλά πράγματα αλλά σημαντικά. Τώρα
εκκρεμεί ένα σημαντικό έργο, αυτό της ανακαίνισης του κλειστού “Κροίσος Πέρσης”.
Λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του χρειάζονται ειδικά συνεργεία για να το ανακαινίσουν. Η Περιφέρεια είναι δίπλα μας σε αυτό
και είναι σημαντικό να πούμε πως αν γίνει
αυτό το έργο θα δώσει ζωή στα επόμενα πενήντα χρόνια για τον Μίλωνα”.
Τι φέρνει η επόμενη μέρα για το σύλλογο;
Ο κ. Σακελλαρίδης αναφέρει χαρακτηριστικά: “Στόχοι υπάρχουν πάντα. Υπάρχουν πλάνα για δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, θέλουμε να κάνουμε πολλά έργα και πιστεύω
σε 2-3 χρόνια θα είναι πολύ διαφορετικός ο
σύλλογος προς το καλύτερο. Δίνω υπόσχεση πως θα είμαστε δυνατοί και όποιος νομίζει
πως μπορεί να προσφέρει έστω και ένα λιθαράκι είναι ευπρόσδεκτος να έρθει εδώ για να
κάνουμε κάτι καλό για την ελληνική κοινωνία
και τα παιδιά μας”.

