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για 3η χρονιά
του Πέτρου Κουκά

Στάθης Κούπας : Oι πολίτες – στο μεγαλύτερο ποσοστό – 
είναι ικανοποιημένοι από τη Δημαρχία Τζουλάκη
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Πέτρος Κουκάς: «Σκυλίσια» αντιδημαρχία, για 3η χρονιά
Γράφει ο Πέτρος Περιμένης, μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Ο Πέτρος Κουκάς είναι από τους αφανής 
αντιδημάρχους της Νέας Σμύρνης. Όχι 
διότι το αντικείμενο της αντιδημαρχίας του 
δεν είναι εμφανές στην πόλη -μάλλον είναι 
εμφανές πρόβλημα στην πόλη όπως θα 
διαβάσεις παρακάτω- αλλά διότι είναι από 
τους αντιδημάρχους που επιλέγει να μην 
αιτιολογεί τις μοναδικές παρεμβάσεις του, 
που αρκετές φορές όχι μόνο δυσχεραίνουν 
την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά 
σε αρκετές περιπτώσεις υποβαθμίζουν την 
ποιότητα ζωής στην Νέα Σμύρνη. Αυτή του 
την εμμονή να μην αιτιολογεί - τουλάχιστον 
στους πολίτες- τις επιλογές του, κάποιος 
μπορεί να την αποδώσει στην πολιτική 
έπαρση που έχουν επαγγελματίες πολιτικοί 
ή απλά να επιθυμεί να έχει «λευκό»  πολιτικό 
βιογραφικό αφού φήμες τον θέλουν να γίνεται 
μέλος της ομάδας του Σταυριανουδάκη- 
ΓΓ Εσωτερικών της ΝΔ. Να σημειωθεί ότι ο 
Κουκάς είναι καριερίστας της ΝΔ, με θέσεις 
ως πρόεδρος της  Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας 
Νέας Σμύρνης για πολλά χρόνια καθώς και 
μέλος της Β1 Νομαρχιακής Επιτροπής. Πρό-
σφατα η «ομάδα Κουκά» υπέστη μεγάλη ήττα 
στις τοπικές εκλογές για ανάδειξη προέδρου 
ΤΟ ΝΔ, ενώ κατά μία πολιτική προσέγγιση, η 
θέση του ως αντιδήμαρχος Αστικού Πρασίνου 
και Πολιτικής Προστασίας δεν έγινε βάσει 
προσόντων αλλά ως πολιτικό αντάλλαγμα 
στην πολιτική κωλοτούμπα του Λαρίσση να 
συγχωνευτεί με την παράταξη του δημάρχου.

Σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει

Αναστάτωση έχει δημιουργήσει στην κοινή 
γνώμη το θέμα του πάρκου σκύλων στην 
πλατεία Δεξαμενής – δίπλα στο κλειστό 
δημοτικό γυμναστήριο της Αρτάκης (που θα 
κτιστεί κάποια στιγμή). Την υπόθεση δυστυ-
χώς (για εκείνη) την ανέλαβε η Κλαίρη Δελη-
γιάννη, γνωστή για την ευαισθησία της για 
τα ευγενή τετράποδα και την διάθεσή της 
να προσπαθεί να ενώσει απόψεις προς εύρε-
ση μίας κοινής λύσης. Η αλήθεια είναι όμως 
ότι το συγκεκριμένο πάρκο όπως και όλα τα 
πάρκα στην πόλη είναι στην υπευθυνότητα 
του Κουκά. Όμως, όπως ειπώθηκε, γενικά είναι 
εξαφανισμένος όταν πρόκειται για κοινωνικά 
θέματα και χρειάζεται να αντιμετωπίσει 

πολίτες. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα 
διαβάσεις έναν συγκερασμό όλων των 
πλευρών όλων των απόψεων – των ιδιοκτητών 
σκύλων, του δήμου Νέας Σμύρνης και των 
κατοίκων της περιοχής. Ήταν το Σωτήριο έτος 
1993, όταν η πλατεία  Δεξαμενής ήταν κυρίως 
στέκι χρηστών ουσιών. Κάποιοι περίοικοι 
άρχισαν να βγάζουν βόλτα τον σκύλο τους 
και ουσιαστικά συνείσφεραν ώστε ο χώρος 
να καθαριστεί. Για κάποιο άγνωστο λόγο τον 
Φεβρουάριο του 2019, αποφασίζει (αριθμ 
αποφ 7/2019) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
του δήμου Νέας Σμύρνης, να πάρει απόφαση 
για την δημιουργία δύο πάρκων σκύλων στην 
πόλη. Ένα στην πλατεία Ολυμπίου, δίπλα στα 

νεκροταφεία, και ένα στην πλατεία Δεξαμενής. 
Με μια καθόλα ελλιπή μελέτη και λόγους 
του τύπου «οι πολίτες μας παραπονούνται 
ότι δεν έχουν χώρο να βγάλουν βόλτα το 
σκυλάκι τους», αποφασίζουν ομόφωνα την 
δημιουργία πάρκων σκύλων. Το χειρότερο 
όμως, ειδικά για τα μέλη της επιτροπής πλην 
του Βρεττού της Λαϊκής Συσπείρωσης που 
απουσίαζε, είναι ότι η απόφαση βασίστηκε 
σε έναν νόμο Ν.4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012) 
και την τροποποίησή του από το Ν.4235/14 
(ΦΕΚ – 32 Α/11-2-2014), που δεν προβλέπει 
την δημιουργία πάρκου σκύλων ΑΛΛΑ 
αναφέρεται σε δημοτικά κτηνιατρεία και 
καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
Ο κλαυσίγελος του πολιτικού συστήματος 
συνεχίζεται όταν η εισήγηση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής με αιτιολογία τον ίδιο άσχετο 
νόμο έρχεται προς συζήτηση στο δημοτικό 
συμβούλιο του Οκτωβρίου 2019 (αριθμ 
αποφ 233/2019) και οι δημοτικοί σύμβουλοι 
όλων των παρατάξεων εκτός από την Πόλη 
Ανάποδα (και πλην Δημάκη, Ζέρβα και 

Βαμβουρέλη που δεν ήταν παρόντες και του 
Καστόρη που εντωμεταξύ είχε αποχωρήσει) 
αποδεικνύουν πόσο άσχετοι είναι και 
ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ την δημιουργία 
πάρκων στα συγκεκριμένα σημεία. Τον Αύ-
γουστο 2020, αρχίζει η κατασκευή μόνο 
στην πλατεία Δεξαμενής. Να σημειωθεί ότι ο 
συγκεκριμένος χώρος είναι χαρακτηρισμένος 
ως χώρος συγκέντρωσης έκτακτης ανάγκης 
σε πιθανότητα φυσικών καταστροφών και δεν 
μπορεί να περιφραχθεί, όπως και παλιότερα 
ενημέρωνε ο πολιτικός μηχανικός και πρώην 
δημοτικός σύμβουλος με την Πόλη Ανάποδα, 
Γιώργος Αφεντουλίδης, παρόλα αυτά η 
πραγματικότητα αυτή δεν απέτρεψε τις 
υπηρεσίες του δήμου να υψώσουν κάγκελα 
1,6 μ στον χώρο. Το πάρκο συνολικά κόστισε 
26.000 ευρώ. Προσωπικά και μέσα από την 
δημοσιογραφική έρευνα που έκανα πιστεύω 
ότι το πάρκο επιλέχθηκε να γίνει εκεί, χωρίς 
κάποιον σχεδιασμό, απλά επειδή πηγαίναν 
κάποιοι κάτοικοι βόλτα τους σκύλους τους. Η 
απόφαση αυτή όμως, όπως και τόσες άλλες, 
πάρθηκε χωρίς επίγνωση της κοινωνικής 
πραγματικότητας. Λες και ο δήμος δεν έχει 
επαφή με την καθημερινότητα των πολιτών. 
Μετά την παράνομη περίφραξη, περισσότε-
ροι ιδιοκτήτες σκύλων και από άλλες περι-
οχές και δήμους προσέρχονταν στον χώρο 
και αφού δεν είχε γίνει μελέτη για περισσό-
τερες θέσεις στάθμευσης, είχε δημιουργηθεί 
ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Λόγω της πε-
ρίφραξης, η παραμονή των ιδιοκτητών σκύ-
λων παρέμενε και μετά τις ώρες κοινής ησυ-
χίας το βράδυ, ενώ ο θόρυβος και η σκόνη 
είχαν αρχίσει να επιβαρύνουν τους κατοίκους 
της περιοχής, με αρκετούς ιδιοκτήτες και 
ενοικιαστές να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. 
Τον Δεκέμβριο 2020, ομάδα κατοίκων επιδίδει 
πρώτο εξώδικο στον δήμο Νέας Σμύρνης που 
ο δεύτερος αγνοεί, και τον Φεβρουάριο του 
2021  επιδίδει δεύτερο εξώδικο βασισμένο 
σε περιβαλλοντολογική μελέτη ήχου που 
αποδεικνύει ότι ενώ το όριο του ήχου θα 
πρέπει να είναι τα 50 db, έχει φτάσει από 
την χρήση της πλατείας να είναι 115 db. Τον 
Μάρτιο 2021, η Πολεοδομία κρίνει το πάρκο 
κατεδαφιστέο και το σφραγίζει και ενώ είναι 
να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο της 
ίδιας ημέρας, το έγγραφο της Πολεοδομίας 
μυστηριωδώς «χάνεται»  ή τέλος πάντων 
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«κάπου είναι». Μέχρι το δημοτικό συμβούλιο 
του Απριλίου του ιδίου έτους, ο δήμος Νέας 
Σμύρνης έχει κάνει ένσταση στην απόφαση 
της Πολεοδομίας, παρόλα αυτά ο δήμος 
αδιαφορεί και δεν σφραγίζει το πάρκο όπως 
όφειλε μέχρι την τελεσίδικη απόφαση της 
ένστασης. Από εκεί και πέρα οι κάτοικοι της 
περιοχής προσφεύγουν στο ΣτΕ και ως δια 
μαγείας το κράτος τον Σεπτέμβριο του 2021 
νομοθετεί με τον 4830/21, ο οποίος χωροθετεί 
τα πάρκα σκύλων και εν ολίγης θέτει και 
εκείνος, πέραν της Πολεοδομίας, το αυθαίρετο 
πάρκο σκύλων στην πλατεία δεξαμενής, ως 
παράνομο με μια από τις παραμέτρους να 
«μην επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία 
περιφραγμένων πάρκων σκύλων σε ακτίνα 
πενήντα (50) μέτρων από κατοικίες, σχολεία 
και νοσοκομεία». Στο δημοτικό συμβούλιο 
του Οκτωβρίου 2021, με εισήγηση πλέον του 
«υπεύθυνου αντιδημάρχου» Πέτρου Κουκά, 
με μόνο μερικά μέλη της συμπολίτευσης 
και της αντιπολίτευσης του Κουτελάκη (με 
σχεδόν όλη την αντιπολίτευση να απουσιάζει 
ορθά για άλλους πολιτικούς λόγους), λαμ-
βάνεται απόφαση να ανακληθεί η λειτουρ-
γεία και των ΔΥΟ πάρκων. Αυτό της πλατεί-
ας Δεξαμενής και του άλλου που δεν έχει 
χτιστεί έτσι και αλλιώς. Βέβαια, η απόφα-
ση μέχρι σήμερα δεν έχει εκτελεστεί, αντι-
θέτως πρόσφατα προστεθήκαν και βρύσες, 
που μάλλον είναι ευθύνη της αντιδημαρχί-
ας τεχνικών έργων του Αλέξανδρου Ζαβού. 
Οι κάτοικοι της περιοχές έχουν ζητήσει ανα-
βολή της υπόθεσης στο ΣτΕ διότι πιστεύουν 
ότι ο δήμος θα εφαρμόσει τον νόμο και την 
απόφαση που έχει λάβει. Αυτό που δεν συ-
νειδητοποιούν όμως είναι ότι το πολιτικό 
σκεπτικό του δήμου είναι να αφαιρέσει τα 
κάγκελα ΜΟΝΟ όταν βρει εναλλακτική λύση 

σε πάρκο σκύλων. Φυσικά αυτό θα έπρεπε 
να είναι δράση του αντιδημάρχου Κουκά 
που μάλλον όμως δεν ασχολείται. Ας ελπίσει 
ότι μέχρι να πάρει απόφαση να δράσει, 
δεν θα γίνει κάποιος σεισμός ή πυρκαγιά ή 
άλλη καταστροφή τέτοιου βεληνεκούς στη 
περιοχή και οι κάτοικοι δεν θα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση  στον κοινόχρηστο χώρο 
έκτακτης ανάγκης και δεν θα θρηνήσουμε 
θύματα από την πολιτική αδιαφορία 
κάποιου. Σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε 
ότι στους μεγάλους χαμένους είναι και οι 
περίοικοι ιδιοκτήτες σκύλων που τώρα με το 
σφραγισμένο πάρκο δεν μπορούν να κάνουν 
βόλτα τα σκυλιά έστω με λουρί, ενώ δεν υπάρ-
χει αντίρρηση ότι μια σύγχρονη πόλη, χρειά-
ζεται να έχει και πάρκο σκύλων, που όμως να 
πληροί τα νομικά όσο και τα πρακτικά δεδο-
μένα της εποχής.

Ομέρ Πριόνης

Αυτό όμως που έχει χαρακτηρίσει τον αντιδή-
μαρχο Κουκά στην Νέα Σμύρνη, είναι η πολιτι-
κή του ανικανότητα και υπεροψία να αιτιολο-
γήσει για ποιο λόγο όταν κλαδεύει τα δέντρα 

Οι αχάριστοι ευεργετημένοι είναι πολλοί και 
είναι παντού ειδικά στη πόλη μας...
Αυτό που θα έπρεπε να παίρνουν ως 
αντάλλαγμα για την αχαριστία τους είναι να 
βρίσκουν μόνιμα ‹›κλειστές πόρτες››.
Μερικά σημάδια αχάριστων ανθρώπων είναι 
ότι   δεν είναι πολύ ενσυναισθητικοί με τους 
άλλους, νομίζουν ότι είναι το κέντρο του 
κόσμου, πιστεύουν ότι οι άλλοι πρέπει να τους 
«υπηρετήσουν» για κάτι με μια ωφελιμιστική 
έννοια ανθρώπων.
Η αχαριστία είναι μια πολύ πιο συχνή 
συμπεριφορά από όσο νομίζουμε. Βασίζεται 
σε μια απόχρωση κοινωνικής απόρριψης 
έναντι του άλλου, όταν κάποιος δεν είναι σε 
θέση να αντιστοιχεί κατάλληλα στη βοήθεια 
ή τα οφέλη που λαμβάνει από άλλους.
Το «Δώσε χωρίς να περιμένεις τίποτα ως 
αντάλλαγμα»   είναι μια σπουδαία στάση 
ζωής , που λίγοι την υποστηρίζουν και 
ακόμα πιο λίγοι την εφαρμόζουν. Δυστυχώς 
σπάνια επιβραβεύονται όσοι δίνουν χωρίς 
αντάλλαγμα και επιπλέουν όσοι συντηρούν 

τα πάρε δώσε....οι οποίοι βέβαια κάποτε 
βοηθήθηκαν χωρίς αντάλλαγμα....
Ωστόσο, είναι ένα πράγμα να μην ζεις 
περιμένοντας τίποτα από τους άλλους, 
αφήνοντας τις προσδοκίες και άλλο είναι οι 
αχάριστοι άνθρωποι, αυτοί που, ακόμα κι 
αν τους έχετε κάνει κάθε είδους χάρη, δεν 
θα εκφράσουν ποτέ την ευγνωμοσύνη τους. 
Ακόμα κι αν γνωρίζουν οτι χωρίς τη βοήθεια 
σας ...δεν θα καταφέρναν τίποτα απολύτως.....
θα έμεναν απλά ένα όμορφο περιτύλιγμα 
χωρίς ουσία και ποιότητα.
Η αχαριστία σφυρηλατείται ως μία από τις 
εκδηλώσεις του <Εγώ>!
Υπάρχει ένα ρητό που λέει: «Είναι έμφυτο 
να είσαι ευγνώμων» και ως άνθρωποι, 
πρέπει να ενθαρρύνουμε την υποστήριξη, 
τη συνεργασία, την ακρόαση και τη 
συνοδεία μεταξύ μας, ειδικά με εκείνους 
που βρίσκονται σε περιόδους δυσκολίας και 
θέλουν υποστήριξη.  
Αλλά η αλήθεια είναι ότι η αχαριστία είναι 
μια πολύ πιο συχνή συμπεριφορά από ό, 

τι νομίζουμε. Βασίζεται σε μια απόχρωση 
κοινωνικής απόρριψης έναντι του άλλου, 
όταν κάποιος δεν είναι σε θέση να αντιστοιχεί 
κατάλληλα στη βοήθεια ή τα οφέλη που 
λαμβάνει από άλλους.
Γιατί όμως φτάσαμε σε αυτό? Είναι τόσο 
μεγαλύτερο το κακό που σου έχει κάνει 
κάποιος για να τον προδώσεις και να φανείς 
αχάριστος? Ή ήταν έμφυτη η αχαριστία που 
τελικά απλά περίμενες κάποιο κορόιδο να σε 
γεμίσει , να σε ‹›κάνει άνθρωπο›› , να πάρεις 
από την ουσία του , τη ποιότητα του , την 
ακεραιότητα , την ευρηματικότητα του, για 
να τη καπηλευτείς και να υποστηρίξεις μόνο 
τη φρέσκια εικόνα που έχεις και μετά να τον 
προδώσεις?!
Τα τοπικά παραδείγματα πολλά! Και στη 
πολιτική και στη κοινωνική ζωή αυτής εδώ 
της πόλης.
Και κάτι μου λέει ότι έχουμε να δούμε κι 
άλλους αχάριστους που θα προτιμήσουν την 
εξουσία από την ηθική και την ακεραιότητα!

Ουδείς Αχαριστότερος 
του Καβαλημένου Ευεργετηθέντος 
Γράφει ο Πολυχρόνης Ντάγιος , Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

η υπηρεσία του, φαίνονται έτσι πετσοκομμέ-
να. Μέσα του κάθε κάτοικος βλέποντας τα θύ-
ματα, τα κουφάρια των δέντρων γυμνά από 
φύλλα θέλει να πιστεύει ότι δεν ήταν μια καλ-
λιτεχνική απόδοση του Κουκά με θέμα «νε-
κρή φύση», αλλά ένας τουλάχιστον γεωπό-
νος τον συμβουλεύει ανάλογα. Και να πεις ότι 
ο ίδιος δεν έχει γνώση της κοινωνικής κατα-
κραυγής… Ο Κουκάς είναι μέλος σε κοινω-
νικά δίκτυα όπου δεκάδες κατοίκων ζητούν 
εξηγήσεις για το πετσόκομμα των δέντρων 
και εκείνος… απλά κοιτάει και κόβει αδιάφο-
ρος. Ούτε καν δεν χρειάζεται να αναφερθεί 
αν οι υπάλληλοι του δήμου έχουν την σχετι-
κή εκπαίδευση για να κόβουν κατά αυτόν τον 
τρόπο τα δέντρα. 

Κίνδυνος – μελλοντικής; - πλημμύρας

Πέραν του άναρχου και χωρίς εξήγησης κλα-
δέματος, το επόμενο πρόβλημα είναι ότι τα 
κλαδιά μένουν στον δρόμο και στο πεζοδρό-
μιο για μέρες αν όχι εβδομάδες.  Έτσι πεζοί, 
άνθρωποι με αναπηρίες και γονείς με καρό-
τσια αναγκάζονται με κίνδυνο ατυχήματος 
από διερχόμενο αυτοκίνητο, να περπατούν 
πάνω στο πεζοδρόμιο. Από την άλλη τα κλα-
διά φράζουν και τα φρεάτια των ομβρίων 
υδάτων με κίνδυνο να βιώσουμε παρόμοια 
νεροποντή όπως την πρόσφατη και να με-
τράμε ακόμα μεγαλύτερες υλικές ζημίες και ο 
δήμος απλά να ψάχνει τον «υπεύθυνο» εργο-
λάβο.   
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Στάθης Κούπας : Oι πολίτες – στο μεγαλύτερο ποσοστό 
– είναι ικανοποιημένοι από τη Δημαρχία Τζουλάκη
Γράφει ο Δημήτρης Πετρόπουλος,  μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Σ υνέντευξη στο NStvlive έδωσε ο 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών του 
Δήμου Νέας Σμύρνης Στάθης Κούπας.

Προβληματισμένος από την πανδημία, 
μαζί φυσικά με την υπόλοιπη κοινωνία, ο 
Αντιδήμαρχος πρότεινε – και 
κρίνεται πολύ θετικό – να 
πάνε πόρτα – πόρτα στους 
πολίτες της Νέας Σμύρνης 
όλοι οι αυτοδιοικητικοί, για να 
προσπαθήσουν να πείσουν 
όσους φοβούνται ή/και δεν 
έχουν ενημέρωση για τον 
εμβολιασμό. «Βεβαίως θα 
πήγαινα πόρτα – πόρτα με 
οποιονδήποτε άλλον μαζί 
μου».
Σχετικά με τα οικονομικά 
μεγέθη που ο Δήμος Νέας 
Σμύρνης λαμβάνει από 
την Κεντρική Κυβέρνηση, 
χρήματα και αυτά από 
τη φορολογία των πολιτών, από τα 19 
εκατομμύρια που ήταν στα υψηλοτέρα 
επίπεδα έφτασε στα 9,5 εκατομμύρια τα 
τελευταία χρόνια, ενώ δεν θεώρησε αρνητική 
την αύξηση των υπολοίπων του Δήμου σε 
αρκετά εκατομμύρια ευρώ καθώς, όπως είπε, 
το μέλλον είναι αβέβαιο.
Σχετικά με τις… επερχόμενες εκλογές του 
2023 και για το αν έχει Δημαρχιακές φιλοδοξίες 
– εάν ο Δήμαρχος Τζουλάκης δεν είναι ξανά 
υποψήφιος – σχολίασε «Τι με ρωτάς τώρα. 
Ρωτάς έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν 25 χρόνια 
δημοτικός σύμβουλος, αρχηγός Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης 8 χρόνια και 8 χρόνια 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών. Χρειάζεται 
απάντηση; Μπορείς να μου εξασφαλίσεις 
ότι σε 2-3-5 χρόνια θα έχω την ίδια καλή 
υγεία, σώας τας φρένας που έχω σήμερα 
και τη διάθεση που έχω σήμερα να διαβάζω 
πολύ και να καταλαβαίνω;» Απάντηση η 
οποία από το γράφοντα λαμβάνεται ως ναι 
υπό προϋποθέσεις, τις οποίες μάλιστα και 
ανέφερε. Πρόσθεσε δε πως ο Δήμαρχος είναι 
καταλύτης των εξελίξεων θυμίζοντας πως 
το 2019 «ο Δήμαρχος δήλωσε πως η θητεία 
του αυτή θα είναι η τελευταία» και πως «το 
είπε μπροστά σε 15 ανθρώπους. Ο ίδιος θα 
επιλέξει πότε και πως θα αποχωρήσει. Είναι 
έντιμος και ακέραιος. »
Σε ερώτηση για τη συγχώνευση της 
παράταξης Λαρίσση με τη Δημοτική Αρχή και 
την εξαφάνισή της προσπάθησε να αποφύγει 
το τυπικό σκέλος που ο προηγούμενος 
εκλογικός νόμος ξεκάθαρα περιγράφει, 
λέγοντας πως «σε μία συνεργασία είναι 
γεγονός ότι υποστηρίζεις και κάποιες θέσεις 
αλλιώς αποχωρείς». Βέβαια ο νόμος με 
τον οποίο έγιναν οι εκλογές του 2019 είναι 
ξεκάθαρος πως η σύμπραξη αυτού του 
είδους είναι μη αναστρέψιμη. Τώρα βέβαια 

τί νιώθει ο Λαρίσσης ή οι δημοτικοί του 
σύμβουλοι, όπως προσπάθησε να εξηγήσει ο 
Αντιδήμαρχος, ξεφεύγει από το τυπικό σκέλος 
της σύμπραξης και μπορεί να χρειάζεται 
ολόκληρη ανάλυση διότι όλοι λίγο πολύ κάτι 
νιώθουν…

Σε συνέχεια της συζήτησης σχετικά με το 
τί μέλλει γενέσθαι εν όψει των εκλογών 
του 2023, στην ερώτηση αν θα έβλεπε τον 
εαυτό του σε ένα άλλο σχήμα απάντησε 
πως «η πολιτική ιστορία έχει δείξει πως όταν 
αποχωρεί ο ισχυρός επικεφαλής, βγαίνει 
κάποιος μπροστά» και πως «όταν η παράταξη 
αυτή έμεινε ενωμένη νίκησε και επιβλήθηκε». 
«Την ενότητα δε» συμπλήρωσε ότι «την 
εγγυάται και ο ίδιος ο επικεφαλής».
Σε σχόλιο σχετικά με την αποδεδειγμένη 
ικανότητα του Δημάρχου να συνενώνει 
«δεξιούς» αιρετούς και «δεξιούς» υποψήφιους 
αιρετούς στην Πόλη – Πρότυπο, όπως 
έδειξε η ιστορία, πρόσθεσε πως «νομίζω 
πως οι πολίτες είναι ευχαριστημένοι στο 
μεγαλύτερο ποσοστό από τη Δημαρχία 
Τζουλάκη» και ενώ ξανά έκανε αναφορά στο 
«αύριο» της Παράταξης «Πόλης Πρότυπο» – 
εάν ο Δήμαρχος δεν ξανά είναι υποψήφιος – 
λέγοντας πως «οι Παρατάξεις δεν χάνονται 
και συνεχίζουν», προσθέτοντας πως «αν 
επικεφαλής θα είναι από το φιλελεύθερο 
χώρο αυτό το κρίνουν οι πολίτες και η 
πολιτική συγκυρία».
«Σφίγγα» ο Αντιδήμαρχος για το πολιτικό 
του μέλλον, σε ένα βέβαια ιδιαίτερα 
δύσκολο πολιτικό περιβάλλον, όπου, όπως 
έχουμε ξαναγράψει, την πρώτη κίνηση θα 
πρέπει να κάνει ο ισχυρός επικεφαλής της 
Δημοτικής Αρχής, δηλαδή ο Δήμαρχος. Ο 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών λίγο πριν το 
τέλος της ενδιαφέρουσας συνέντευξης δεν 
αρνήθηκε την ύπαρξη πολιτικών σεναρίων 
που κυκλοφορούν σχετικά με την πιθανή 
συμπόρευσή του με τον Γιώργο Κουτελάκη, 
σενάρια που μόνο ο «Π» έχει και συνεχίζει να 
σχολιάζει εδώ και ένα έτος, προσθέτοντας 
μάλιστα ο Αντιδήμαρχος πως τα σενάρια 
αυτά «συζητιούνται και μάλιστα πολύ.»

Κλείνοντας μας υπενθύμισε πως έρχεται 
η ψήφιση τόσο του ισολογισμού της 
προηγούμενης χρήσης όσο και η ψήφιση του 
προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς, δύο 
στιγμές πάντα δύσκολες για την εκάστοτε 
Δημοτική Αρχή.

Ο Στάθης Κούπας πάντα πα-
ραμένει ένας σοβαρός και 
έμπειρος αιρετός που εδώ και 
25 χρόνια εργάζεται από δια-
φορετικές θέσεις ευθύνης για 
την πόλη της Νέας Σμύρνης, 
ενώ αξίζει να σημειωθεί πως 
παραμένει Αντιδήμαρχος Οι-
κονομικών για 8η συνεχόμενη 
χρονιά. 
Απέφυγε να μιλήσει εκτενώς 
για τις επόμενες δημοτικές 
εκλογές στη Νέα Σμύρνη αλλά 
και για τον πιθανό ρόλο που 
θα επιθυμούσε ο ίδιος να δι-
αδραματίσει. Παραμένει Αντι-

δήμαρχος Οικονομικών από το 2014, όντας 
σίγουρα μια σοβαρή πολιτική προσωπικότη-
τα ικανή για να κατέχει τόσα χρόνια τη συγκε-
κριμένη θέση, ενώ η πολύχρονη παρουσία 
του στα κοινά του εξασφαλίζει και τη γνώ-
ση προσώπων και καταστάσεων αλλά και την 
ικανότητα να αντιλαμβάνεται τόσο τον πολι-
τικό χρόνο όσο και τις πολιτικές κινήσεις στο 
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νέας 
Σμύρνης.
Σε ένα πολύ δύσκολα προβλέψιμο πολιτικό 
περιβάλλον, που όμως οι φιλοδοξίες, όσων 
έχουν, είναι παρούσες, δεν σχολίασε κάτι το 
ξεκάθαρο για το προσωπικό πολιτικό του 
μέλλον, ενώ σαφώς αναγνώρισε στο Δήμαρ-
χο όλο το δικαίωμα να λάβει τις αποφάσεις 
του όταν είναι καιρός. Άλλωστε είναι γνωστό 
ότι οι πολιτικές ζυμώσεις – που γίνονται εύ-
κολα γνωστές – είναι λιγότερο δημόσιες από 
τις δηλώσεις μπροστά στην κάμερα και αυτό 
το γνωρίζει ο Αντιδήμαρχος. Όσο και αν προ-
σπάθησε να εξηγήσει πως πολιτικά ο χρόνος 
ακόμη αργεί, γνωρίζει και ο ίδιος πως υπάρ-
χουν πράγματα στα οποία ο πολιτικός χρόνος 
τρέχει και γρηγορότερα από το χρόνο, όπως 
το γνωρίζουν οι υπόλοιποι πολίτες.
Ως μέλος της συντακτικής ομάδας, θα εμείνω 
στην άποψή του «Π», πως μια πιθανή κάθο-
δός του Στάθη Κούπα στις επόμενες εκλογές 
ως υποψήφιος Δήμαρχος –εάν ο σημερινός 
Δήμαρχος δεν είναι υποψήφιος – θα είναι ένα 
πολύ δύσκολο εγχείρημα, εάν δεν είναι ο συ-
νεχιστής της Παράταξης «Πόλη Πρότυπο» η 
ενός ικανού μέρους αυτής και πως μόνο με 
δύσκολες και ιδιαίτερα διευρυμένες συνθέ-
σεις όπως αυτή που καταγράφουμε και πα-
ραπάνω θα είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει 
«στα ίσια» τη Δημαρχία. Άλλωστε στην πολιτι-
κή κι αν έχουν δει τα ματάκια μας…
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Μετατοπίσαμε λίγο παραπέρα τα όρια του εφικτού
Γράφει ο Νεκτάριος Σαρδιανός*

Δ εν  είναι και λίγα αυτά που πραγματο-
ποιήσαμε, αυτά τα 2 χρόνια της προ-
εδρίας μου στην πρωτοβάθμια σχο-

λική επιτροπή.
Μάλιστα πάνω στον ενθουσιασμό μας για 
προσφορά, πολλές φορές μετατοπίσαμε λίγο 
παραπέρα τα όρια του εφικτού, ξεπερνώντας 
κατά πολύ τις δυνατότητες μας.
Ευχαριστώ από καρδιάς όλα τα μέλη του ΔΣ 
για την άψογη συνεργασία.
Είναι πολύ σημαντικό ότι κρατήσαμε τις 
όποιες διαφωνίες μας, σε αμιγώς πολιτικά 
πλαίσια και επιλύσαμε τα εκάστοτε 
προβλήματα, πάντοτε με αμοιβαίο σεβασμό 
και διάλογο.
Παραδίδω λοιπόν την σκυτάλη στους 
επόμενους, στους οποίους εύχομαι καλή 
δύναμη και καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο 
που έχουν αναλάβει, και στο οποίο θα είμαι 
πάντοτε αρωγός και συμπαραστάτης. 
Συνοπτικά κάποια από τα έργα μας:
Ελαιοχρωματισμοί μεγάλης κλίμακας στα 
δημοτικά 1ο, 3ο-13ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 12ο. 
2 καινούργια φωτοτυπικά μηχανήματα σε 
κάθε δημοτικό σχολείο μέσω νέας σύμβασης 
leasing. 
Εκτυπωτές epson eco tank στα δημοτικά 
1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 12ο για εξοικονόμηση 
χρημάτων και 5 επιπλέον σε παραρτήματα 
νηπιαγωγείων στα πλαίσια της δίχρονης 
προσχολικής αγωγής. 
Αναβάθμιση σύνδεσης διαδικτύου από 
τα 24 mgbps στα 50, για τα δημοτικά της 
πρωτοβάθμιας και εξοικονόμηση χρημάτων 
με σύναψη συμβολαίου με νέο πάροχο. 
Τοποθετήσαμε 18 διαδραστικούς πίνακες και 
16 βιντεοπροβολείς στα δημοτικά σχολεία. 
Αντικατάσταση πινάκων κιμωλίας, με πίνακες 
μαρκαδόρου, 35 πίνακες συνολικά 
Αναβάθμιση σχολικών εργαστηρίων 
πληροφορικής:
1ο Δημοτικό :13 υπολογιστές 4ο-ΑΑ: 
15 υπολογιστές 6ο: 14 υπολογιστές 7ο: 
15 υπολογιστές 12ο: 13 υπολογιστές 4 
υπολογιστές για 2ο 4 υπολογιστές για το 5ο
3 υπολογιστές για 3ο 6 υπολογιστές, 1 για 
κάθε παράρτημα νηπιαγωγείου στα πλαίσια 
της δίχρονης προσχολικής.
87 υπολογιστές συνολικά 
40 laptop:
28 laptop στα δημοτικά (περίπου 3 σε κάθε 
δημoτικό) 12 στα νηπιαγωγεία (1 σε κάθε νη-
πιαγωγείο) 
Αναβάθμιση 4 σχολικών βιβλιοθηκών με 
υπολογιστή, εκτυπωτή, βιντεοπροβολέα 
και βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες 
1ου,2ου,4ου,12ου ύψους 12.000€ 
Μουσικά όργανα:
1 ηλεκτροκλασσική κιθάρα με ενισχυτή και 1 
αρμόνιο με αυτορυθμιζόμενο ηχείο για το 2ο, 
4ο, 7ο και 12ο δημ σχολείο.
1 αρμόνιο για το 6ο δημοτικό.

Αντικατάσταση όλων των μπασκετών και 
εστιών ποδοσφαίρου σε όλα τα σχολικά 
συγκροτήματα της πρωτοβάθμιας με νέες 
που πληρούν όλους τους κανονισμούς 
ασφαλείας. 
Διαμόρφωση αύλειου χώρου 2ου 
νηπιαγωγείου με τρισδιάστατα χυτά 
παιχνίδια.
Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ 1ου δημοτικού.
Διαμόρφωση χώρου πέριξ του γηπέδου 
ποδοσφαίρου του 1ου δημοτικού.
Τοποθέτηση ξύλινων πάγκων στον αύλειο 
χώρο του 2ου δημοτικού
Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης στο 2ο 
δημοτικό. 
Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε 
θεσμοθετημένες μαθητικές διαδρομές
Χρωματισμός και διαγράμμιση διαβάσεων 
πεζών 
Παροχή αθλητικού εξοπλισμού στα δημοτικά 
σχολεία της πρωτοβάθμιας 
Προμήθεια με παιδαγωγικά παιχνίδια όλων 
των τμημάτων των νηπιαγωγείων, συνολικό 
κόστος 9000€ περίπου. 
Παιδαγωγικά παιχνίδια και εκπαιδευτικά 
βιβλία για τα παραρτήματα νηπιαγωγείων στα 
πλαίσια της δίχρονης προσχολικής, συνολικό 
κόστος 2500€ περίπου. 
Πλήθος εργασιών συντήρησης και επισκευής 
καθώς και παροχή άλλου υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία των 
σχολείων.
Δύο χρόνια λοιπόν, με αφοσίωση στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στις ανάγκες 
της!

*Ο Νεκτάριος Σαρδιανός είναι Γιατρός, 
Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής 
και Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής

στείλε την 
καταγγελία 

σου στον “Π”



6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   2021ΑΠΟΨΗ

 
  

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

«ΙΡΙΔΑ»: Ένα ψηφιακό «εργαλείο» στην υπηρεσία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Γράφει ο Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης Υπουργείου Εσωτερικών

Τ ο Πληροφοριακό   Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων 
«ΙΡΙΔΑ» αποτελεί ένα σημαντικό 

ψηφιακό εργαλείο που έχει υιοθετηθεί και 
εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών 
στην επικοινωνία του με τις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, με στόχο μία αποδοτικότερη 
και αποτελεσματικότερη συνεργασία, 
συντονισμένη στις απαιτήσεις της ψηφιακής 
εποχής.
Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό, ασφαλές 
και διαφανές σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε 
από στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης 
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, και 
προσαρμόστηκε,  με τη συνεργασία 
υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του 
ΥΠ.ΕΣ. και των φορέων που υπάγονται σε 
αυτό.
Η δημιουργία και η χρήση του εναρμονίζεται 
πλήρως με το όραμα της ψηφιακής 
διακυβέρνησης που είχε θέσει ως στόχο  η 
σημερινή κυβέρνηση.
Το ψηφιακό Σύστημα «ΙΡΙΔΑ» δημιουργήθηκε 
με σκοπό την ψηφιακή επικοινωνία των 
υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών με 
κάθε φορέα της Δημόσιας Διοίκησης, στον 
οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία το συγκεκριμένο 
σύστημα, δίνοντας τη δυνατότητα και στους 
πιο απομακρυσμένους ΟΤΑ να 
εκμηδενίζουν τις αποστάσεις 
και να διακινούν ψηφιακά την 
αλληλογραφία τους άμεσα και 
με ασφάλεια.
Με την χρήση των ολοκληρω-
μένων ψηφιακών υπηρεσιών 
του «ΙΡΙΔΑ», επιτυγχάνεται η 
ταχύτερη διεκπεραίωση εισερ-
χόμενης και εξερχόμενης αλ-
ληλογραφίας, καθώς οι υπηρε-
σίες των φορέων της Δημόσιας 
Διοίκησης, συντάσσουν, υπο-
γράφουν, διακινούν και αρ-

χειοθετούν ψηφιακά όλα τα έγγραφα που 
διακινούνται τόσο εσωτερικά, όσο και προς 
άλλους φορείς, ενταγμένους στο «ΙΡΙΔΑ», 
εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο χιλιάδες 
ευρώ ετησίως. 
Το Σύστημα «ΙΡΙΔΑ» παρέχει μια σειρά από 
πλεονεκτήματα όπως, εξοικονόμηση χρόνου 
αλλά και πόρων (καύσιμα, χαρτί, μελάνια 
κ.α.), τυποποίηση, οργάνωση διαδικασιών, 
και  προστασία του περιβάλλοντος, έχοντας 
μηδενικό «περιβαλλοντικό αποτύπωμα». 
Όλα τα παραπάνω, είναι προς όφελος 
των υπαλλήλων του Δημοσίου αλλά και 
των πολιτών, καθώς με τη χρήση του 
συγκεκριμένου ψηφιακού «εργαλείου»  
αυξάνεται η αποτελεσματικότητα, η 
αποδοτικότητα αλλά και η ποιότητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα η  χρήση του συστήματος  «ΙΡΙΔΑ» 
οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας, 
καλύτερη παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σε 
όλα τα επίπεδα της υπηρεσιακής ιεραρχίας, 
όπως και αποτύπωση της καταγραφής στη 
διάρθρωση βασικών διοικητικών λειτουργιών 
του υπουργείου, εξασφαλίζοντας απόλυτη 
διαφάνεια. 
Η φιλοσοφία του προγράμματος, η οποία 
αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημά 
του είναι η προσαρμοστικότητά του στις 
ανάγκες του φορέα που το χρησιμοποιεί και 
η ελαχιστοποίηση των διαδικασιών κατά 
την ηλεκτρονική έκδοση ενός εγγράφου. Το 

ΙΡΙΔΑ «δοκιμάστηκε» και ανταποκρίθηκε 
με ιδιαίτερη επιτυχία την περίοδο της 
πανδημίας και υποστήριξε ουσιαστικά και 
αποτελεσματικά την τηλεργασία στο δημόσιο 
τομέα.
Το σημαντικό αυτό βήμα μετάβασης στην 
ψηφιακή διαχείριση εγγράφων έχει κάνει 
μέχρι σήμερα ένας μεγάλος αριθμός Δήμων 
και Περιφερειών που συνεχώς αυξάνεται.
Το ΥΠΕΣ, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις 
απαιτήσεις των πολιτών για μία αποδοτική, 
αποτελεσματική και ποιοτική δημόσια 
διοίκηση και αξιοποιώντας στοχευμένα 
τα ψηφιακά εργαλεία, στηρίζει έμπρακτα 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΟΤΑ, ως 
προαπαιτούμενο για την υλοποίηση του 
θεσμικού αναπτυξιακού ρόλου τους.
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Η υποψηφιότητά μου θέλω να γίνει η φωνή των 
καθημερινών ανθρώπων!
Γράφει ο Παύλος Χρηστίδης*

Η υποψηφιότητά μου αποτελεί φωνή 
για όσους νιώθουν ότι δεν ακού-
γονται ,  είναι απογοητευμένοι  από 

τις πολιτικές  ελίτ, που  έχουν ολοκληρωτική 
άγνοια της κοινωνίας και των αναγκών της.

Δεν προσδοκώ να εκφράσω μόνο τη νέα γε-
νιά, αλλά να βελτιώσω τις συνθήκες γι’ αυτήν 
μαζί με όσους θέλουν να δουλέψουν, να συ-
γκρουστούν με το σύστημα. Στη μάχη αυτή 
χρειάζομαι ανθρώπους με όραμα και εμπει-
ρία, για να κάνουμε ολικό restart  . Οι κοινω-
νίες αλλάζουν από τη βάση. Εμείς θα είμαστε 
αυτή η αλλαγή που θα μιλήσει για όσα η πα-
ραδοσιακή πολιτική επιμένει να κρατά στο 
περιθώριο.
Υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές ομάδες που 
περιθωριοποιούνται, στιγματίζονται. Οι γυ-
ναικοκτονίες, η έμφυλη βία είναι σε έξαρση. 
Σαν πατέρας ενός κοριτσιού, αλλά και σαν άν-
δρας, με θλίβει το γεγονός ότι οι πολλοί συ-
νάδερφοί μου δεν εκφράζονται δημόσια για 
να μη χάσουν το συντηρητικό ακροατήριο. 
Η ανθρώπινη ζωή δε μπορεί να συγκριθεί με 
καμία ψήφο. 
Ο κόσμος, η γενιά της κρίσης και των χαμέ-
νων ευκαιριών θέλει να δει επιτέλους πρά-
ξεις. Μιλάμε για άτομα με πτυχία και μετα-
πτυχιακά στις πλάτες τους, που  λαμβάνουν 
στην καλύτερη 1000€. Αυτό πρέπει να αλλά-
ξει.Η ανάπτυξη δεν έρχεται γιατί η δικαιοσύ-
νη χωλαίνει , η γραφειοκρατία είναι τεράστια. 
Ο επενδυτήςτα συνυπολογίζει και αποφασί-
ζει να πάει κάπου με μικρότερο κίνδυνο. Εί-
ναι απλά πράγματα και δεν έχει γίνει τίποτα 
για να αλλάξουν.
Ένα σοβαρόζήτημα είναι το δημογραφικό. Η 
κυβέρνηση αναλώνεται στο να κάνει  συνέ-
δρια υπογεννητικότητας που προσβάλλουν 
την κοινωνία. Η υπογεννητικότητα προκύπτει 
από την ανεργία, την κακή κοινωνική μέρι-
μνα. Οι σημερινοί νέοι επιλέγουν πια να μην 
κάνουν οικογένεια, γιατί δεν μπορούν να επι-
βιώσουν οικονομικά. Αν το κράτος δε στηρί-
ξει, αν δε λάβει υπόψη το νέο πρότυπο ερ-

γαζόμενης μητέρας και δεν το προστατέψει, 
πώς θα αντιμετωπίσεις το φαινόμενο;
Όλα αυτά τα γνωρίζω προσωπικά, συνανα-
στρέφομαικαθημερινά με κόσμο, αυτό το 
δρόμο  έχω επιλέξει στην πολιτική και αυτό 
θα κάνω πάντα. Ο κόσμος πρέπει να βλέπει 
πολίτικους  που έχουν βιώσει τα προβλήματά 
τους, είναι ένας από αυτούς.
Το ΠΑΣΟΚ έδωσε ίσες ευκαιρίες σε κάθε τάξη 
να βελτιώσει τις συνθήκες επιβίωσής της, σε 
κάθε οικογένεια να σπουδάσει τα παιδιά της. 
Αυτό ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της παρά-
ταξης και αυτό τώρα η ελιτίστικη δεξιά το 
αντιμάχεται καταλύοντας εργασιακά δικαιώ-
ματα, ανοίγοντας το δρόμο σε ιδιωτικά εκπαι-
δευτήρια αμφιβόλου εγγύησης, προσπαθώ-
ντας να μας πείσει ότι το ΕΣΥ είναι πολυτέλεια. 
Επίσης, πρέπει να στραφούμε στην αειφόρο 
ανάπτυξη, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Το περιβάλλον δεν είναι μια κουβεντούλα κα-
φενείου. Βλέπουμε τόσες φυσικές καταστρο-
φές στη χώρα και ο μηχανισμός αντιμετώπι-
σής δεν λειτουργεί. Ή θα αντιληφθούμε ότι η 
περιβαλλοντική κρίση συμβαίνει τώρα ή θα 
συνεχίζονται να χάνονται άνθρωποι και να 

καταστρέφονται περιουσίες. 

Όλα τα παραπάνω είναι προτάσεις συγκεκρι-
μένες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κοι-
νωνίας. Ως υποψήφιος, θα δουλέψω σκληρά 
για να κάνω τα αυτονόητα πράξη, το ΠΑΣΟΚ 
Κίνημα ξανά. Οποιαδήποτε κουβέντα περί 
συνεργασιών προσβάλει και αποπροσανατο-
λίζει από τα σημαντικά.  Όχι δε θα συνεργα-
στούμεμε τη ΝΔ της απορρύθμισης, ή με τον 
συντηρητικό ΣΥΡΙΖΑ. 
Το ζητούμενο στην πολιτική δεν είναι να γί-
νουμε κυβέρνηση με κάθε κόστος. Το ζητού-
μενο είναι να γίνουμε ξανά αυτό το ΠΑΣΟΚ 
που για την κοινωνία της προόδου αποτελεί 
μονόδρομο.

*Παύλος Χρηστίδης : Υποψήφιος Πρόεδρος 
Κινήματος Αλλαγής/ Πρώην Εκπρόσωπος 
Τύπου
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Στη Μυκάλη, μια σημαντική τοποθεσία της 
Μικράς Ασίας συνεδρίαζαν από τον 7ο αιώνα 
π.Χ αντιπρόσωποι των σημαντικότερων 
Ιωνικών πόλεων, όπως η Μίλητος, η Έφεσος, 
η Χίος και η Σάμος.   Εκεί υπήρχε η έδρα του 
Κοινού των Ιώνων, που ονομάστηκε Πανιώνιο. 
Προς τιμήν του Ελικώνιου Ποσειδώνα, οι 
Ίωνες διοργάνωναν γιορτές γνωστές ως τα 
Πανιώνια.   Παρ’ όλο που οι Περσικοί νόμοι 
περιόρισαν τη διεξαγωγή των γιορτών, οι 
οποίες μεταφέρθηκαν σε διάφορες πόλεις, 
όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ανακήρυξε 
την ελευθερία των πόλεων της Ιωνίας, οι 
τελετές επαναφέρθηκαν στη Μυκάλη και το 
Πανιώνιον ανέκτησε το παλαιό του κύρος. 
Περίπου 2700 χρόνια αργότερα, το μουσικο-
γυμναστικό σωματείο Ορφεύς Σμύρνης και 
η ποδοσφαιρική ομάδα Γυμνάσιον Σμύρνης 
ενώθηκαν για να σχηματίσουν τον Πανιώνιο 
Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης.     Στη Σμύρνη 
πραγματοποιήθηκαν και οι Α’ Πανιώνιοι 
Αγώνες, το 1896. Η διεθνής αυτή διοργάνωση 
αγωνισμάτων με κορωνίδα τον στίβο αλλά 
και αθλήματα όπως γυμναστική, ποδηλασία, 
άρση βαρών, κολύμβηση και πάλη, διεξήχθη 
19 φορές ως τη Μικρασιατική καταστροφή.
Μετά το δραματικό ξεριζωμό του συλλόγου, 
ο Δημητρός Δάλλας, οραματιστής και επο-
νομαζόμενος «Αετός του Πανιωνίου» ανα-
ζήτησε στέγη για το σύλλογο αλλά και τους 
αθλητές του Πανιωνίου στους προσφυγι-
κούς καταυλισμούς. Δύο μόλις μήνες μετά 
την καταστροφή της Σμύρνης, εγκαινία-
ζε τα γραφεία του συλλόγου στην Αθήνα. Oι 
Κ’ Πανιώνιοι Αγώνες διοργανώθηκαν μόλις 
ένα χρόνο αργότερα στο Καλλιμάρμαρο, το 
1923! Αυτός ο πρωτοπόρος υποστηρικτής 

Πανιώνιον: H ιστορία, το χάρισμα
Γράφει ο Λάμπρος Τσακίρης, μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

www.panioniaidea.gr

κάθε αθλητικής προοδευτικής κίνησης που 
κοιμόταν πάνω στο ξύλινο γραφείο στο 
δωμάτιο του συλλόγου αποκρινόταν σε 
όσους αποθάρρυναν τις προσπάθειές του: 
«Ο Πανιώνιος είναι Ιδέα. Και οι Ιδέες δεν 
πεθαίνουν». 
Το χάρισμα
Από τους Ίωνες και τον Μέγα Αλέξανδρο, 
έως τον Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο 
και τον Δάλλα, το Πανιώνιον εμφανίζεται σε 
πολλές σελίδες της ελληνικής ιστορίας, άλλοτε 
με λαμπρότητα κι άλλοτε τραυματισμένο 
από τις δυσκολίες.   Αυτή η διαδρομή έχει 
χαράξει την κουλτούρα του συλλόγου και 
αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο πόρο του.   
Λόγω της διαδρομής του, βαθιά ριζωμένη 
στην κουλτούρα του Πανιωνίου βρίσκεται η 
πεποίθηση ότι ο σύλλογος έχει τη δυνατότητα 
να αναγεννάται από τις στάχτες του, να 
διαθέτει το χάρισμα «να μην πεθαίνει ποτέ». 
Επίσης, η ιστορία του αντανακλά μία 
κουλτούρα προοδευτικής και πολύπλευρης 
προσφοράς στον ελληνικό αθλητισμό 
και πολιτισμό. Ο σύλλογος διαδραμάτισε, 
για παράδειγμα, καταλυτικό ρόλο στην 
εισαγωγή του μπάσκετ και του βόλεϊ στον 
ελληνικό αθλητισμό αλλά και στη δημιουργία 
γυναικείων αθλητικών ομάδων 5 χρόνια πριν 
επιτραπεί στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου 
από το ελληνικό κράτος. Βραβεύθηκε για 
την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό 
και την αθλητική παιδεία από την Ακαδημία 
Αθηνών το 1949, η οποία μνημόνευσε 
μεταξύ άλλων τους Πανιώνιους Αγώνες που 
«εξαιρέτως συνετέλεσαν στην επίρρωση 
του εθνικού φρονήματος και της εθνικής 
φιλοτιμίας».

Casual Space Shark Visi Ermis
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Το όραμα
Πλέον ο Πανιώνιος του σήμερα πρέπει να έχει 
όραμα συνέχεια και οικονομική αυτοτέλεια. 
Ο Πανιώνιος του 2021 πρέπει να ξανά 
γεννηθεί από τις στάχτες του, πρέπει να βρει 
την δύναμη από τους φιλάθλους του, τους 
οπαδούς του και να σηκώσει το κεφάλι ψηλά.
Ο Ουρανός που τραγουδάμε δεν είναι 
ψηλά, απλά δεν σήκωσε κανείς από τους 
προηγούμενους το κεφάλι για να τον δει. 
Το όραμα του Δάλλα ας γίνει όραμα του 
Δημήτρη, του Αντρέα, του Γιώργου, του 
Νικήτα, της Μαρίας της Κατερίνας και κάθε 
φιλάθλου και οπαδού που θα στηρίξει αυτό 
τον σύλλογο των δύο ηπείρων και των δύο 
αιώνων.
Η ζωή γονατίζει τους δυνατούς για να 
αποδείξει ότι μπορούν να σηκωθούν ξανά. 
Τους αδύναμους δεν τους ενοχλεί γιατί ξέρει 
ότι αυτοί μια ζωή γονατιστοί θα είναι.
Ο Πανιώνιος είναι δυνατός και θα γίνει ακόμα 
πιο δυνατός όταν θα είσαι και ΕΣΥ μέλος του 
και θα έχεις άποψη για το τι γίνεται μέσα στην 
“Μάνα του λόχου”.
Σας καλώ να αφήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τις 
αμπελοφιλοσοφίες και να βρεθούμε όλοι 
μέλη στον ερασιτέχνη όπου και θα τον 
ενισχύσουμε οικονομικά αλλά και θα έχουμε 
την ενεργή άποψη μας σε ό,τι γίνεται μέσα 
στο σύλλογο των 131 χρόνων.
Ο Πανιώνιος είναι ιδέα και οι ιδέες δεν 
πεθαίνουν ποτέ…


