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Καρουζέλ Προϋπολογισμού Νέας Σμύρνης:
λίγοι ανεβαίνουν, πολλοί κοιτάνε
Γράφει ο Πέτρος Περιμένης, μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ
Την συζήτηση επί του προϋπολογισμού 2022
ουσιαστικά άνοιξε ο Ζαβός, αντιδήμαρχος
τεχνικών έργων. Ίσως από τις λίγες φορές που
αντιδήμαρχος κάνει την πολιτική υπέρβαση
και συμπεριλαμβάνει και προτάσεις τις
αντιπολίτευσης,
στην
συγκεκριμένη
περίπτωση του Κουτελάκη, στο τεχνικό
πρόγραμμα. Με την επισήμανση όμως ότι
αυτές οι προτάσεις θα συμπεριληφθούν στην
Ά αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος.
Αυτό μάλλον δεν το άκουσε ή δεν ήθελε να
το ακούσει ο κατά άλλα πολιτικά έμπειρος
Κουτελάκης και έκανε ολόκληρη φασαρία
για να μην γίνει η συζήτηση εκείνη την ημέρα
αλλά την επόμενη εβδομάδα, καθυστερώντας
την υλοποίηση του ίσως και 2 μήνες.
Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να τοποθετηθεί
προσωπικά επί του προϋπολογισμού, έστω
καλύπτοντας την αδυναμία της παράταξης
του να έχει θέση και να «τραβάει κουπί μόνος
του». Πλέον δεν είναι πολιτικά αποδεκτό «σας
κάνω μουτράκια τώρα, θα μιλήσω μετά». Από
την άλλη αν δεν έχεις να πεις κάτι, προτιμάς
την φανφαρώδη σιωπή. Σε κάθε περίπτωση
και σύμφωνα με τον Ζαβό η πρόταση του
Κουτελάκη που θα συμπεριληφθεί στην Ά
αναμόρφωση είναι: 1. Διαμόρφωση οδού
Κοραή ως πράσινη διαδρομή με συνολικό
κόστος 800.000 ευρώ και αναμενόμενη
χρηματοδότηση, 2. Ανακαίνιση εξωτερικής
όψης δημοτικού σταδίου (Πανιώνιος)
με συνολικό κόστος 800.000 ευρώ και
αναμενόμενη χρηματοδότηση, και 3. Ανάπλαση οδού Αγίας Φωτεινής με συνολικό
κόστος 600.000 ευρώ και αναμενόμενη χρηματοδότηση (αρ πρωτ 30835, 26/11/2021).
Επανερχόμενοι
στο
θέμα
των
προϋπολογισμών των ΟΤΑ, να επισημανθεί
ακόμα μια φορά πώς οι απολυταρχικές
προσεγγίσεις της ΝΔ ως κυβέρνησης
αφαιρούν κάθε έννοια δημοκρατίας από τους
εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους. Με τις
κλασσικές αποφάσεις «άρπα κόλλα», κυρίως
για να ενισχύσει την κυβερνησιμότητα σε
μεγάλους δήμους όπου έχει συμφέροντα,
η ΝΔ έχει αφαιρέσει το δικαίωμα στους
δημοτικούς συμβούλους και στις παρατάξεις
της αντιπολίτευσης να επιλέγουν ποιους
κωδικούς του προϋπολογισμού θεωρούν
καλούς για να ψηφήσουν όπως τους έχει
αφαιρέσει και το δικαίωμα να κάνουν
επιμέρους προτάσεις. Αντιθέτως, τους
αναγκάζει να καταθέσουν από την αρχή δική

τους πρόταση. Θεωρητικά καλό ακούγεται,
με την πρακτική δυσκολία η αντιπολίτευση
να μην έχει πρόσβαση στις οικονομικές
υπηρεσίες, ώστε να αποφευχθούν τυπικά
λάθη και σίγουρα δεν έχει τον χρόνο αφού το
προϋπολογισμός συντάσσεται τουλάχιστον
επί δύο μήνες πριν την ψήφιση του ενώ
κοινοποιείται στην αντιπολίτευση τυπικά το
πολύ δύο εβδομάδες πριν. Σε επιμονή αυτής της απολυταρχικής επιβολής, η Στροφή
της Νέας Σμύρνης, κατέθεσε ουσιαστικά μια
πρόταση αναμόρφωσης επί της πρότασης
του δημάρχου κατά την οποία, ορθώς αναδιανέμει ποσά από δράσεις του δήμου σε εκείνες που ίδιοι θεωρούν αποδοτικότερες και
σίγουρα με μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή
και αποτέλεσμα. Αυτές είναι Περισυλλογή &
Περίθαλψη αδέσποτων γατών από 16.5000
σε 30.000, Πρόγραμμα στειρώσεων για γάτες
από 0,00 σε 20.000, Φιλοξενία αδέσποτων
ζώων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID
από 0,00 σε 10.000, Πρόγραμμα στειρώσεων,
περίθαλψης & αγοράς ζωοτροφών για
αδέσποτα της πόλης μας από 37.890,02 σε
90.000, Κουτί με είδη καθημερινών αναγκών
για φοιτητές από 10.000 σε 50.000, (ΑΝΟΙΓΜΑ
ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ) Πρόγραμμα ετήσιων “κοινωνικών υποτροφιών” για επιτυχόντες μαθητές &
φοιτητές της πόλης μας (κοινωνικά κριτήρια)
- 100.000, Ιστορικές-λογοτεχνικές επετειακές
εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 100 χρόνων
από τη Μικρασιατική καταστροφή από 1,00 σε
200.000, Μουσικές- συναυλιακές επετειακές
εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 100
χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή
από 1,00 σε 100.000, Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε.
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 213.040 σε
350.000, Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης από 238.000 σε 400.000, Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης από
1.700.000 σε 1.900.000, Παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης δομών υγείας και Βοήθεια στο
Σπίτι από 1,00 σε 50.000, Παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης δομών υγείας και πρόληψης από
37.200 σε 70.000, (Νέος Κωδικός) Διενέργεια
τεστ ταχείας ανίχνευσης Κορονοϊού (Rapid
test) 15.000, Ομαδικό συμβόλαιο ατυχημάτων
για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά από 8.500 σε
15.000, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίου από
153.000 σε 250.000, Έξοδα σίτισης άπορων
μαθητών από 50.000 σε 100.000, Προμήθεια
Rapid test από 0,00 σε 20.000, Απαλλοτριώσεις
και αγορές εδαφικών εγκαταστάσεων

από 1,00 σε 200.000, Απαλλοτριώσεις και
αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων από
0,00 σε 300.000, Έργο ανάπλασης πλατείας
Φάρου από 0,00 σε 321.918,02. Σύνολο
αναδιανομών 2.127.784,64. Μπορεί να
έκανε λάθος η Στροφή και να μην γνώριζε
ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κατατίθεται
εναλλακτικός προϋπολογισμός, είναι όμως
μια αξιόλογη προσπάθεια και σίγουρα
πολιτική επιλογή να συμμετέχει κάποιος με
οικονομικά επιχειρήματα στην συζήτηση επί
του προϋπολογισμού. Μικρή, πολύ μικρή
παραφωνία ήταν εκείνη του Νασιμπιάν, που
ακόμα δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει αναδιανομή και πόσο διαφορετική είναι από την
ισοσκέλιση του, αν και θα έπρεπε να γνωρίζει
από την πρόσφατη εμπειρία του από τον
στρατό. Άλλο μοιράζομαι το κρουασάν με τον
συμπολεμιστή μου άλλο παραγγέλνω από
έξω. Άρα προς το παρόν καλύτερα να τρώει
πολιτικά παρά να μιλάει.
Χρησιμοποιώντας την ατάκα του προέδρου
του δημοτικού συμβουλίου Τσιάπη «δεν
γίνεται να σερβίρουμε χωρίς τον εστιάτορα»,
αναμφισβήτητα ο σταρ του προϋπολογισμού
2022 ήταν ο Κούπας.
Ένας από τους τέσσερις του δημοτικού
συμβουλίου που γνωρίζουν τι συμβαίνει
στα οικονομικά του δήμου Νέας Σμύρνης
είναι ευχάριστο και αποδοτικό να γίνεται
παρουσίαση των οικονομικών της πόλης
με τρόπο αναλυτικό και συνάμα κατανοητό
για να το καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι
δημοτικοί σύμβουλοι και οι πολίτες που
παρακολουθούν. Από τον Κούπα μάθαμε
ότι ο προϋπολογισμός για το 2022 φτάνει
τα 51,2 εκατ. ευρώ έναντι 45,6 εκατ. ευρώ το
2021 με αύξηση 5,5 σε σχέση με πέρσι, ενώ
το χρηματικό υπόλοιπο είναι 7,7 εκατ. ευρώ.
Τα τακτικά έσοδα προέκυψαν 800.000 ευρώ
λιγότερα ενώ τα έκτακτα έφτασαν τα 6,6 εκατ.
ευρώ και σημείωσαν αύξηση 1,3 εκατ. Ευρώ.
Αύξηση είχαν και οι λειτουργικές δαπάνες
κατά 5,3 εκατ. ευρώ. Το σημαντικότερο
όμως είναι η αύξηση των επιχορηγήσεων
για επενδύσεις (κοινοτικά προγράμματα και
το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων) και
αυτό είναι το αποτέλεσμα της εργασίας από
ειδική ομάδα που αιτείται και μελετά τέτοια
προγράμματα. Η αύξηση των επενδύσεων
σε 3,2 εκατ. ευρώ αναλύεται σε 2,2 εκατ.
ευρώ σε έργα στην πόλη και 1 εκατ. ευρώ σε
προμήθειες παγίων. Στην ανακεφαλαίωση
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των εξόδων παρατηρήθηκε αύξηση 20% ή
870.000 ευρώ στις υπηρεσίες κοινωνικής
πολιτικής αθλητισμού παιδείας κτλ. Στο
ελάχιστο κόστος λειτουργίας δήμου δηλαδή,
το σύνολο τακτικών εσοδών 26,5 εκατ. ευρώ
προς τα συνολικά έσοδα 51,2 εκατ. ευρώ,
ο δείκτης αυτονομίας είναι 51,77% έναντι
58,14% με πέρσι. Ο δείκτης λειτουργικών
δαπανών δηλαδή το σύνολο των εξόδων
λειτουργικών δαπανών προς συνολικά έξοδα
είναι 53% έναντι 56% πέρσι. Στον αθλητισμό,
παιδεία και κοινωνική πολιτική δαπανώνται
4,7 εκατ. ευρώ ή 17% συνολικών εξόδων, και
στην υπηρεσία καθαριότητας 9 εκατ. ευρώ
ή 33,5%. Ο δείκτης επενδύσεων δηλαδή
το σύνολο επενδύσεων προς τα συνολικά
έξοδα είναι 16% έναντι 11%. Ο δείκτης
υποχρεώσεων οφειλών ΠΟΕ προς συνολικά
έξοδα είναι 3,24% έναντι 3,34%. Βέβαια, σε
αυτό το σημείο ο Κούπας ξέχασε να αναφέρει
την αποζημίωση από την δικαστική διαμάχη
που είχε με την Εστίας και έχει ύψος μερικά
εκατομμύρια. Από την άλλη όπως φαίνεται
η Εστία δεν θα εισπράξει το εκδικασμένο
ποσό τελικά και θα προτιμήσει για το δικό της
καλό μια άλλη προσφορά του δήμου Νέας
Σμύρνης. Ο δείκτης κάλυψης μισθοδοσίας

από τακτικά έσοδα, δηλαδή οι αμοιβές
προσωπικού προς τακτικά έσοδα είναι 45%
έναντι 42% πέρσι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα
ο δήμος δαπανά τα μισά του έξοδα για να
λειτουργεί σε υπαλληλικό επίπεδο κάτι
που δεν είναι απαραίτητα καλό ακόμα και
για απλό διαχειριστή όπως είναι ο δήμος.
Ο δείκτης επιβάρυνσης ανταποδοτικών
εσοδών ανά κάτοικο, ήταν ουσιαστικά το
σημείο που επικεντρώθηκε ο Κούπας. Στην
απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της πόλης
ήταν 76.000 (άλλο πολίτης, άλλο κάτοικος). Οι
προβλέψεις όμως κατατάσσουν τον δήμο σε
περίπου 110.000 κατοίκους. Έτσι, ο πραγματικός δείκτης φτάνει τα 66,23 ευρώ ανά κάτοικο
τον χρόνο η 5,5 ευρώ τον μήνα. Βέβαια ο
Κούπας τσουβάλιασε αυτόν τον δείκτη διότι
τα δημοτικά τέλη δεν χρεώνονται ανά κάτοικο
αλλά ανά τετραγωνικό και στηριζόμενος σε
αυτήν την ανυπόστατη υπόθεση συνέχισε να
υποστηρίζει ότι κάθε κάτοικος με αυτό μικρό
ποσό κατά την άποψη του απολαμβάνει
καλή καθαριότητα στέλνει τα παιδιά του σε
καλούς παιδικούς σταθμούς, σε φροντισμένα
νηπιαγωγεία και σχολεία και σε
εκπαιδευτικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις. Βέβαια ουδεμιά σχέση

2021

έχουν τα τελευταία με τα δημοτικά τέλη και
καλό θα ήταν ένας αντιδήμαρχος οικονομικών
τόσο καλός στις γνώσεις το αντικείμενο να
μην πέφτει σε τέτοιες δημαγωγικές λούμπες.
Η αλήθεια για τα δημοτικά τέλη είναι ότι είναι πολύ υψηλά για τα νοικοκυριά αφού έχει
φτάσει η γιαγιά που μένει μόνη της σε 100
τετραγωνικά πεπαλαιωμένο διαμέρισμα με
μόνο έσοδο την σύνταξη και δεν έχει ουσιαστικά σκουπίδια να πληρώνει διπλάσια από
ένα ζευγάρι που μένει στα μισά τετραγωνικά. Αυτό όμως που ουσιαστικά δεν αναφέρθηκε ο Κούπας όσον αφορά στα δημοτικά
τέλη ήταν τι θα γίνει με την εκμηδένιση των
δημοτικών τελών και το τέλος κατάληψης
πεζοδρομίου στις καφετέριες στις καφετέριες
της κεντρικής πλατείας Νέας Σμύρνης που
ενώ έχουν τελειώσει τα μέτρα εναντίον της
πανδημίας στο μόνο μέρος που δεν έχουν
τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα είναι πάνω
στα δέντρα.

Í. ÐËÁÓÔÇÑÁ 49-53 Í. ÓÌÕÑÍÇ - 2109323188
www.piperidis.com - info@piperidis.com
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«Εκλεκτός» του Κουτελάκη ο Αντιπρόεδρος της
ΔΗΜΤΟ ΝΔ Ν.Σαρδιανός
Γράφει ο Δημήτρης Πετρόπουλος, μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Σ

ύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, στις
εκλογές στην Τοπική Οργάνωση της
Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Σμύρνη ανέδειξαν Πρόεδρο το Μανώλη Γρηγοράκη (271) και μέλη ΔΣ μεταξύ άλλων τους κ.κ
Καραγιάννη (173) , Χρυσικοπούλου (164) και
Σαρδιανό (140). Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο
Νεκτάριος Σαρδιανός.
Η κ.Καραγιάννη και ο κ.Σαρδιανός είναι δημοτικοί σύμβουλοι της ίδιας παράταξης Λαρίσση, η οποία συνέπραξε με την παράταξη του
Δημάρχου και μάλιστα οι Λαρίσσης,Σαρδιανός,Καραγιάννη προέρχονται από το χώρο
της Νέας Δημοκρατίας, όπως βέβαια και ολόκληρη η παράταξη Λαρίσση. Στην παράταξη Λαρίσση υπάρχει επίσης και ο δημοτικός
σύμβουλος Κουκάς (Αντιδήμαρχος), ο οποίος
υπήρξε για πολλά χρόνια ενεργότατο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και παραμένει και
ως σήμερα.
Σαφώς, και ο Λαρίσσης και ο Κουκάς είχαν
ανάμειξη στις εκλογές της Τοπικής μέσω δημόσιας στήριξης σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
Έστειλε και email μάλιστα ο ένας εκ των δύο,
αν και δεν ήταν υποψήφιος. Μέχρι εδώ όλα
καλά και μάλιστα άνω των 500 νεοσμυρνιωτών ψήφισαν δια ζώσης και ηλεκτρονικά.
Στο συμβούλιο όμως της 23-11-2021,ένα
μήνα περίπου μετά, όλοι οι παραπάνω κύριοι και κυρίες ΞΕΧΑΣΑΝ από πού προέρχονται
πολιτικά και τί τους ενώνει.
Ο Σαρδιανός αποδέχθηκε τηλεφωνικά,
καθώς δεν ήταν παρόν, να εκπροσωπήσει
την Αξιωματική Αντιπολίτευση – παράταξη
κυρίως από το χώρο της Αριστεράς – και να
είναι υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας. Η Καραγιάννη καταψήφισε την υποψηφιότητα Σαρδιανού, ψηφίζοντας υπέρ της πρότασης του Δημάρχου, που
είχε προτείνει άλλο άτομο. Ο Κουκάς έπραξε ακριβώς το ίδιο με την Καραγιάννη, με το
Γιώργο Λαρίσση που μπορεί – κατά τη γνώμη
του γράφοντα – να έχει κάνει πολλά πολιτικά
λάθη, αλλά παραμένει κομματικός, να αναγκαστεί να ψηφίσει «απέχω»(εκεί ήταν) και να
μην καταψηφίσει το δημοτικό του σύμβουλο.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Βολίκας, δημοτικός σύμβουλος στην ίδια παράταξη Λαρίσση, «απείχε» και αυτός (εκεί ήταν).
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 16-11 υπέρ της
πρότασης του Δημάρχου, καθώς ούτε ένας
Νεοδημοκράτης της Παράταξης Λαρίσση,
στην οποία ανήκει ο Σαρδιανός, δεν ψήφισε τον Νεοδημοκράτη Αντιπρόεδρο της ΔΗΜΤΟ, με την οποία συμπορεύεται μάλιστα η
Καραγιάννη… Όχι ότι τον ψήφισαν βέβαιαοι
άλλοι Νεοδημοκράτες της παράταξης Τζουλάκη.Την πρόταση του Δημάρχου, όπως ήταναναμενόμενο, ψήφισαν σχεδόν όλοι.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σαρδιανός, που ο
ίδιος ζήτησε να μην ψηφίσει χάνοντας έτσι μια
αδιάφορη για το τελικό αποτέλεσμα ψήφο,

συγκέντρωσε 11 ψήφους – 10από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, παράταξη που σαφώς
θα την χαρακτήριζε και ο ίδιος οεπικεφαλής
της Αριστερόστροφη, συν μια ψήφο από
τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο και Νεοδημοκράτη Ι.Καρυτινό.
Δεν είχαν, όσοι δεν το έπραξαν, ειδικά οι Καραγιάννη και Κουκάς, την στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια να «απέχουν» όπως τουλάχιστον έκανε ο Λαρίσσης και ο Βολίκας. Όχι ότι
η «αποχή» από την ψηφοφορία ενός θέματος
που αφορά απόφαση εκλογής προσώπου και
όχι άλλο είδος θέματος είναι η ιδανική λύση,
υπεκφυγή είναι, αλλά θα αφήνει λιγότερη πικρία στις τάξεις των τοπικών φίλων της Νέας
Δημοκρατίας.
Για να μαθαίνουν κιόλας όλοι αυτοί οι νέοι
σύμβουλοι, αν δεν ξέρουν και κάνουν τα
στραβά μάτια, λύσεις υπήρχαν πολλές πέραν
της «αποχής» ή της -άκουσον-άκουσον- αποδοχής της προσωπικής πρότασης της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης από το Σαρδιανό.
Κατ αρχήν ο ανώριμος πολιτικά –όχι όμως
και στο δημόσιο έργο του – Σαρδιανός μπορούσε να απορρίψει την πρόταση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ευγενικά. Ακόμη και
αν τον έπιασε εξ απήνης η πρόταση.ΔΕΝ ΤΟ
ΕΚΑΝΕ.
Ο ίδιος ο Σαρδιανός μπορούσε να θέσει ΚΑΙ
αυτός υποψηφιότητα αμέσως μετά την απόρριψη της πρότασης της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης –δημοκρατία έχουμε – παράλληλα
με την εισήγηση Δημάρχου και να μην φέρει
τους Νεοδημοκράτες συναδέλφους του σε
αυτή τη δύσκολη θέση.ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ.
Ο ίδιος ο Σαρδιανός μπορούσε απλά να καταψηφίσει την εισήγηση του Δημάρχου αν είχε
αντίρρηση ως προς το πρόσωπο, το έχει ξανακάνει κατ’ επανάληψη και παράλληλα να
μην δεχθεί την πρόταση της Αντιπολίτευσης.
Ή μπορούσε να «απέχει» της ψηφοφορίας.
ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ.
Ο ίδιος ο Σαρδιανός ας ψήφιζε την εισήγηση
του Δημάρχου. ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ.
Ο επικεφαλής Λαρίσσσης μπορούσε άμεσα
να διαγράψει το Σαρδιανό μετά την αποδοχή
της πρότασης της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ώστε να μην έρθουν σε δύσκολη θέση οι
δικοί του σύμβουλοι και να τιμωρήσει πολιτικά την αποδοχή Σαρδιανού. ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ.
Η Καραγιάννη και ο Κουκάς μπορούσαν,
όπως έχει αναφερθεί παραπάνω να «απέχουν», πάλι θα εκλεγόταν ο «εκλεκτός» του
Δημάρχου με 14-11. ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ.
Προτίμησαν να διχαστούν και,κατά τη γνώμη μου, να γελάνε οι δημοτικοί σύμβουλοι
της δημοτικής κίνησης «Στροφής Νέας Σμύρνης» που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ , σύμβουλοι
που φυσικά δεν είχαν κανένα λόγο να συμμετέχουν και «απείχαν». Μέχρι και οι Συριζαίοι
«απείχαν». Η Καραγιάννη και ο Κουκάς όμως
ΟΧΙ. Καταψήφισαν το Σαρδιανό ή πιο κομψά

υπερψήφισαν την εισήγηση του Δημάρχου.
Καταψήφισανλοιπόν τον συνάδελφό τους και
αντιπρόεδρο της ΔΗΜΤΟ, ο οποίος έκανε δεκτή της πρόταση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να την εκπροσωπήσει στην ψηφοφορία, όντας μέχρι την ημέρα του συμβουλίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ της πρωτοβάθμιας σχολικής Επιτροπής και παραμένει μέχρι και την ώρα που
γράφεται το κείμενο Δημοτικός Σύμβουλος
Λαρίσση και μέλος της Παράταξης της Δημοτικής Αρχής. Όλοι φυσικά είχαν όλο το δικαίωμα να ψηφίσουν και γενικότερα να πράξουν
όπως ήθελαν. Αλλά κρίνονται κιόλας.
Μια μικρή παρέα ανώριμων πολιτικά παιδιών
κάθε ηλικίας λοιπόν οι συγκεκριμένοι «δεξιοί»
της Παράταξης Λαρίσση, που δεν αντιλαμβάνονται παρά μόνο alacartποιός είναι κυβέρνηση της χώρας,πού ξεκινάει η δεξιά συσπείρωση και ποιόν «λένε» ότι εκπροσωπούν. Ο
Σαρδιανός έχασε, ο Συρίγος, ως πρόταση του
Δημάρχου εκλέχθηκε και το μόνο που έμεινε
είναι μια απαράδεκτη ασυμφωνία, σε σημείο
αστειότητας, μεταξύ «Δεξιών» και το τραγικά
ανώριμο πολιτικό φάουλ του Σαρδιανού και
μετά των όποιων υπολοίπων.
Άλλωστε ξεκάθαρα η Αξιωματική Αντιπολίτευση δεν είχε να χάσει τίποτε με την πρότασή της.. «Είδε φως και μπήκε»… και «μπήκε»
καλά καλά, ακόμη και αν έχασε ο… «εκλεκτός
της»ο Νεκτάριος Σαρδιανός,όπως τελικά φάνηκε.Γερό μάθημα στους «παρτάκηδες»
Την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί την
πόλη Υπουργός ή Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ας ξαναφορέσουν όλοι αυτοί το
μανδύα της ΔΗΜΤΟ για να τον υποδεχθούν,
ας χαιρετηθούν – αν χαιρετηθούν –μεταξύ
τους μπροστά του/της, και καμία φωτογραφία δεν κάνει κακό για τα social, και στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο ας ξαναδιχαστούν.
Και ο Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Μ.Γρηγοράκης τι
κάνει; Toσκέφτεται, από τις 23 Νοεμβρίου…
Άλλωστε «τα παιδία παίζει» που λέει και ο σοφός λαός.Αλλά δυστυχώς σας βλέπουν* και
κάποιοι ακόμη νοιάζονται…
*350 προβολές τουλάχιστον έχει το συγκεκριμένο Δ. Συμβούλιο στο youtube κανάλι
του Δήμου.
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Covid not Free; Δημοτικό Συμβούλιο
Γράφει ο Πολυχρόνης Ντάγιος , Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Σ

ε μια περίοδο που τα κρούσματα
αυξάνονται, που όλο και περισσότερες
μεταλλάξεις εμφανίζονται , που
οι
εμβολιασμένοι
εξακολουθούν
να
κινδυνεύουν σε μικρότερο βαθμό ευτυχώς
,που οι καμπάνιες για να πειστεί ο κόσμος
να εμβολιαστεί εντείνονται και που το
σύστημα υγείας της χώρας δεν διανύει και
την καλύτερη του περίοδο...(υπάρχουν πολλά
‹›που....›› ακόμα..) , αυτή την ώρα λοιπόν
που συμβαίνουν όλα αυτά οι εκλεγμένοι
της δημοτικής αρχής πραγματοποιούν
εκδηλώσεις και συγκεντρώνουν κόσμο
ακόμα και σε κλειστούς χώρους για
να παρουσιάσουν, να μιλήσουν, να
στρατολογήσουν
,να
προπαγανδίσουν
πολλές φορές προκειμένου να ενισχύσουν το
όποιο status τους έχει απομείνει....ιδιαίτερα
όσοι και όσες κόπτονται να διαδεχτούν το
Δήμαρχο....προφανώς οι συγκεντρώσεις που
πραγματοποιούν με οποιαδήποτε αφορμή
είναι προεκλογικού χαρακτήρα ήδη και
ψηφοθηρικών σκοπών ξεκάθαρα.
Την ίδια αυτή στιγμή και ενώ ευθαρσώς

πραγματοποιούν
τα
παραπάνω,
με
δραματικό τόνο και δακρύβρεχτα λογύδρια
για τον κίνδυνο του κορονοϊού που ακόμα
δεν έχουμε ξεπεράσει, είναι απόλυτα και
κατηγορηματικά αντίθετοι στα δια ζώσης
δημοτικά συμβούλια ή έστω μεικτού τύπου
όπως άλλωστε προβλέπεται. Τι να συμβαίνει
άραγε στο μυαλό αυτών των ‹›πολιτικών››
?! Είναι μήπως κάποια διπολική διαταραχή?
Είναι Υποκρισία? Είναι ο φόβος της πολιτικής
αντιπαράθεσης που δεν μπορείς να κρυφτείς
πίσω απο την οθόνη του υπολογιστή ? Ή
μήπως ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας
εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει οτι
έρευνες απέδειξαν πως στα δημοτικά
συμβούλια που θα έχεις αντίλογο και
ξεμπρόστιασμα πολλές φορές κολλάει
κορονοϊός ακόμα και τους εμβολιασμένους
, ενώ στις καμουφλαρισμένες ψηφοθηρικές
εκδηλώσεις (με τα λεφτά και τις υποδομές
του Δήμου..) όπου θα μαζευτούν 20 φίλοι
να τους χειροκροτήσουν Δεν κολλάει?!
Ίσως μια ερώτηση στα αρμόδια υπουργεία
Εσωτερικών και Υγείας θα μας έλυνε τις
απορίες...
Δυστυχώς για αυτούς τους πολιτικάντηδες
έχει περάσει η εποχή που ο κόσμος τα έτρωγε

αυτά αμάσητα. Πλέον το ξεμπρόστιασμα
τους είναι δεδομένο....είτε γιατί ‹›μας κόβει›› ,
είτε γιατί δεν φιμώνονται όλοι.
Δεν είναι δυνατόν να καταλάβεις τον
άνθρωπο από την πρώτη ματιά. Τις αρετές
συνήθως σκεπάζει το πέπλο της σεμνότητας,
ενώ τα ελαττώματα φοράνε τη μάσκα
της υποκρισίας. Μπορείς άλλωστε να
προσποιηθείς ότι είσαι σοβαρός, αλλά δεν
μπορείς να προσποιηθείς ότι είσαι αστείος...
Υποκρισία λοιπόν είναι όταν λέω ένα πράγμα
αλλά κατά βάθος πιστεύω κάτι άλλο, όταν
φανερώνω ένα πρόσωπο αλλά κατά βάθος
είμαι κάποιος άλλος. Η υποκρισία, με άλλα
λόγια, είναι το αντίθετο της γνησιότητας και
της ειλικρίνειας. Ένας άνθρωπος πέφτει στην
κατάσταση της υποκρισίας όταν προσπαθεί
να διατηρήσει μια εξωτερικά καλή εικόνα
του εαυτού του προς τους άλλους, χωρίς
ταυτόχρονα να φροντίζει ώστε και εσωτερικά
να είναι αυτός ο καλός άνθρωπος που θέλει
να φαίνεται ότι είναι ..και δυστυχώς έχουμε
μαζέψει πολλούς τέτοιους στη Νέα Σμύρνη
και τους συντηρούμε 20 χρόνια τώρα...
Μάλλον έρχεται η ώρα οι υποκριτές να
απομακρυνθούν όπως τους αξίζει..

Πολιτική Προστασία
Γράφει ο Νίκος Ροδόπουλος , Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Η
μεγάλη
οικολογική
καταστροφή
συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και δυστυχώς
με στρατηγικό σχέδιο. Αντί λοιπόν να σκύψουμε επάνω σε μια πρωτόγνωρη για τη
χώρα μας κατάσταση και να βρούμε όχι μόνο
τα αίτια και τους υπεύθυνους αλλά κυρίως λύσεις για την επόμενη ημέρα, εμείς αναλωνόμαστε για άλλη μια φορά σε απείρου κάλους
διαξιφισμούς.
Οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο
μικροκλίμα της χώρας μας θα είναι τεράστιες
και η αντιμετώπιση θα είναι δύσκολη και
μακρόχρονη. Η Πολιτική Προστασία στάθηκε
και στέκεται όρθια σε μια απόλυτα χαοτική
και ανεξέλεγκτη κατάσταση, προσπαθώντας
να επιλύσει τα παρουσιαζόμενα συμβάντα,
ώρα με την ώρα, μέρα με την μέρα. Όπως και
να το κάνουμε δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό
που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Η μεγάλη
πίεση που ασκείται στον κρατικό μηχανισμό
και το βάρος που πέφτει στις πλάτες των
υπευθύνων είναι τρομακτικό.
Σήμερα είναι η στιγμή να αρχίσουμε να
σκεφτόμαστε τη επόμενης ημέρα, την ημέρα
δημιουργίας ενός Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας δομημένο
σε τρείς βασικούς άξονες:

Πρόληψη (ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων)
Επέμβαση (ετοιμότητα του μηχανισμού)
Αποκατάσταση (επεξεργασία των δεδομένων, κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης και σχεδιασμός ρεαλιστικών δράσεων)
Οι τρεις άξονες ολοκληρώνουν τον κύκλο
της Πολιτικής Προστασίας, πάνω στον οποίο
και σε κάθε δράση πρέπει να αναπτυχθεί
ένα δομημένο σύστημα ανθρώπων ειδικών
(εμπειρογνωμόνων) που συνεχώς θα
μελετούν και θα επικαιροποιούν κάθε
ενέργεια ανάλογα τις εκάστοτε συνθήκες. Οι
εμπειρογνώμονες πρέπει να προέρχονται από
διαφορετικές ειδικότητες, ξεκινώντας από
τους επιστήμονες της κλιματικής αλλαγής
(η οποία ανάλογα τις όποιες καταστροφές
αλλάζει στιγμιαία), τους δασονόμους,
γεωπόνους, μετεωρολόγους, πολιτικούς
μηχανικούς, πολεοδόμους, χωροτάκτες αλλά
και τους Logisticians (για τον σχεδιασμό
των απαιτούμενων πόρων) καθώς και τους
ανθρώπους της τεχνολογίας (την χρήση και
προσαρμογή των νέων τεχνολογιών).
Στο κέντρο της Πολιτικής Προστασίας
βρίσκεται ο Πολίτης. Αυτός που προστατεύεται
αλλά και ταυτόχρονα αποτελεί ενεργό

κρίκο στην αλυσίδα μιας βιώσιμης χώρας. Ο
Πολίτης ως Εθελοντής, χρειάζεται εκπαίδευση, δεν απαιτείται μόνο η συμμετοχή του ή η
αυτοθυσία του. Η «στάση ζωής» του σύγχρονου πολίτη δεν μπορεί να αλλάξει από την μία
μέρα στην άλλη. Η νοοτροπία αναμονής του
κράτους αντί της συμμετοχής στην πρόληψη,
την επέμβαση και την αποκατάσταση πρέπει
να ξεκινήσει από τις μικρές ηλικίες. Μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση στις τοπικές κοινωνίες που γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις ιδιομορφίες της περιοχής τους.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Α & Β Βαθμού)
οφείλει να συμμετέχει στον τοπικό αλλά και
κεντρικό σχεδιασμό, οργανωμένα και με
υπευθυνότητα και μακριά από την γνωστή
κουλτούρα της επικοινωνιακής πολιτικής. Για
αυτό το λόγο απαιτείται να κλείνει ο κύκλος
της Πολιτικής Προστασίας με την Εθνική
Διοίκηση (Πολιτεία), ως ρυθμιστή και εγγυητή
του Ολιστικού Στρατηγικού Σχεδίου.
Τελικά είναι πλέον σαφές ότι δεν φταίνε οι
ανεμογεννήτριες. Αλλού πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας και αλλού να ζητήσουμε λύσεις. Πάνω από όλα όμως πρέπει να
μάθουμε να συμμετέχουμε.
*Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος OnLine
Data AE, Executive Director YES Advisory
Μέλος
Γενικού
Συμβουλίου
ΣΕΒ
Επιστημονικός Σύμβουλος ΕΒΕΠ

ΔΕΚΕΜ Β ΡΙΟ Σ

ΑΠΟΨΗ

2021

7

Υπογεννητικότητα. Ένα μεγάλο πρόβλημα
που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα

Τ

Γράφει η Μαρία Φωτάκη, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ- δημοσιογράφος

ο 2011, όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, ήταν η
χρονιά που η Ελλάδα μπήκε σε περίοδο οικονομικής κρίσης, αλλά και η χρονιά
που για πρώτη φορά, μετά τη μεταπολίτευση,
η χώρα παρουσίασε αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων - θανάτων.
Από τότε στη χώρα μας, αλλά σταδιακά και σε
ολόκληρη την Ευρώπη, οι γεννήσεις ακολουθούν μια συνεχόμενη καθοδική πορεία, με
τις μελέτες να είναι εξαιρετικά απαισιόδοξες
αναφορικά με την πληθυσμιακή εξέλιξη της
Ελλάδας τις επόμενες δεκαετίες.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, που καταγράφονται κάθε χρόνο, οι γεννήσεις μειώνονται σε τέτοιο βαθμό, που αναπόφευκτα
το 2050 οριακάοι Έλληνες θα φτάνουν τα
οκτώ εκατομμύρια, εκ των οποίων σχεδόν
τα τρία εκατομμύρια θα είναι άνω των 65
ετών.
Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο ανησυχητική
την περίοδο της πανδημίας, που ενώ οι
πολίτες «κλείστηκαν» μέσα στα σπίτια τους,
οι γεννήσεις αντί να αυξηθούν, μειώθηκαν.
Αυτό οδήγησε σε μία θλιβερή διαπίστωση ότι
η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαχρονική αλλαγή των ποσοτικών και ποιοτικών
πληθυσμιακών δεδομένωντης, με μείωση
του πληθυσμού και αύξηση της μέσης ηλικίας
του, μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και πτώση του δείκτη γονιμότητας.
Κατά την τελευταία δεκαετία μάλιστα παρατηρείται δραματική επιδείνωση των δημογραφικών της δεδομένων, η οποία αποδίδεται πρωτίστως στην οικονομική κρίση, ως
αποτέλεσμα της υψηλής ανεργίας και των
αβεβαιοτήτων που επιφέρουν οι πιο ανταγωνιστικές, απαιτητικές και λιγότερο ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ενώ παράλληλα
ένας μεγάλος αριθμός νέων, παραγωγικής
και αναπαραγωγικής ηλικίας, μετανάστευσαν
στο εξωτερικό.
Παράλληλα το πρόβλημα της υπογεννητικό-

τητας δημιουργείμία σειρά από σοβαρότατα προβλήματαόπως,μείωση των παραγωγικών ηλικιών με ταυτόχρονη αύξηση του
ποσοστού των ηλικιωμένων, σε συνδυασμό
με την αλλαγή του προσδόκιμου της ζωής, διαταράσσοντας έτσι τόσο τη βιωσιμότητα του
συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος υγείας, αλλά και δημιουργώντας ταυτόχρονα απειλή ακόμη και της συνέχειας του
ελληνικού πληθυσμού.
Με άλλα λόγια, η οικονομική κρίση, το αί-

σθημα της ανασφάλειας κοινωνικής και οικονομικής αβεβαιότητας που προκάλεσε λόγω
απώλειας θέσεων εργασίας, υποαπασχόλησης, μείωσης εισοδήματος και υποβάθμισης
των δομών κοινωνικής πρόνοιας, σε συνδυασμό με την έλλειψη σχεδιασμού και εφαρμογής μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής για
την ενίσχυση της οικογένειας, έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη δημογραφία της
χώρας.
Η αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης
δεν είναι θέμα μιας κυβέρνησης, απαιτεί μακρόπνοη στρατηγική και εθνική συνεννόηση
Για να μπορέσουμε ναέχουμε ανάσχεση της
δημογραφικής κρίσης πρέπει πρώτα απ’ όλα
να δημιουργηθεί στους πολίτες ένα κλίμα αισιοδοξίας και ασφάλειας για το μέλλον, μέσα
από τονεπαναπροσδιορισμό των βασικών
παραμέτρων της κοινωνικής πολιτικής.
Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται, η εφαρμογή
πολιτικών που θα ευνοούν την απασχόληση

και θα ισχυροποιούν τα κίνητρα των νέων για
είσοδο στην αγορά εργασίας, ανακόπτοντας
παράλληλα την αποχώρηση, ιδίως των νέων,
εγκαταλείπουν από τη χώρα αναζητώντας
καλύτερη τύχη στο εξωτερικό.
Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι
σήμερα οι νέοι δεν αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία το μέλλον, φοβούνται ότι θα ζήσουν
χειρότερα από τους γονείς τους. Δεν εμπιστεύονται το οικονομικό σύστημα, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούν για την κατάσταση του
πλανήτη και την κλιματική αλλαγή.
Να σημειωθεί επίσης πως οι προβλέψεις για
τη μείωση του πληθυσμού της Ελλάδαςπροκαλούν τεράστιες ανησυχίες και για τη μελλοντική γεωπολιτική θέση της χώρας, με δεδομένο ότι οι γειτονικές χώρες καταγράφουν
αύξηση του πληθυσμού τους.
Οι ενέργειες που θα μπορούσαν να
ενισχύσουν την γονιμότητα, στηρίζοντας
ταυτόχρονα την οικογένεια προκειμένου
να αντιστρέψουμε την προβλεπόμενες δυσοίωνες δημογραφικές εξελίξεις, πρέπει να
βασίζονται στη δημιουργία όσο γίνεται καλύτερων νομικών και οικονομικών συνθηκών για εκείνους που θέλουν να κάνουν παιδιά όπως:
Κοινωνική και οικονομική ενεργητική
προστασία των οικογενειών
Εναρμόνιση
της
οικογενειακής
και
επαγγελματικής ζωής
Υποστήριξη της μητρότητας και θετικό
περιβάλλον για την οικογενειακή ζωή.
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Συνεχίζονται οι προσπάθειες στα Ερασιτεχνικά του
Πανιωνίου
Γράφει ο Ανδρέας Λεκάκης, Αθλητικός δημοσιογράφος - Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Σ

ε μία αρκετά δύσκολη περίοδο για τον
Πανιώνιο, με τα τμήματα που έχουν
χαρίσει τόσες και τόσες ένδοξες στιγμές όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να
είναι πλέον ερασιτεχνικά και να βρίσκονται
στις χαμηλές κατηγορίες, η ανάγκη για τη συσπείρωση του “κυανέρυθρου” κόσμου αλλά
και για επιτυχίες που θα ανοίξουν το δρόμο για την επιστροφή του συλλόγου σε ρόλο
πρωταγωνιστή είναι μεγαλύτερη από ποτέ.
Και αν το ποδοσφαιρικό τμήμα συνεχίζει για
δεύτερη σερί χρονιά την προσπάθειά του στο
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής θέλοντας παρά τις
δυσκολίες να βρει τον δρόμο της επαναφοράς του στα υψηλά πατώματα, τα υπόλοιπα
ομαδικά τμήματα του Ερασιτέχνη επέστρεψαν φέτος στη δράση μετά από μια σεζόν
αδράνειας λόγω κορωνοϊού και έχει ενδιαφέρον να δούμε την έως τώρα πορεία τους.
Στο ανδρικό μπάσκετ ξεκίνησε το καλοκαίρι
μια νέα προσπάθεια με τον προπονητή Γιώργο Μπιτζάνη να παραμένει και να ηγείται αυτής. Μια προσπάθεια που έχει σαν βάση πολλούς νεαρούς αθλητές που προέρχονται από
τα αναπτυξιακά τμήματα της ομάδας και όχι
μόνο, οι οποίοι βέβαια πλαισιώνονται από
έμπειρους παίκτες όπως ο Μπελίτσης, ο Σκουλούδης και φυσικά οι Κυρίτσης και Μίχαλος.
Δεδομένου λοιπόν πως πρόκειται για μια νέα
ομάδα που “χτίστηκε” από την αρχή, το ξεκίνημα δεν ήταν κακό, με τον Πανιώνιο να έχει
5 νίκες και 3 ήττες στα πρώτα 8 παιχνίδια του
στη Β’ Εθνική μέχρι τη στιγμή που γραφόταν
το κείμενο αυτό και να βρίσκεται στις πρώτες
θέσεις της βαθμολογίας. Μεγάλη ώθηση δίνει
βέβαια και η παρουσία του κόσμου του στο
“Ανδρέας Βαρίκας”, με τα τμήματα του Ιστορικού να επιστρέφουν στη Νέα Σμύρνη μετά
από την περιπλάνησή τους τα τελευταία χρόνια λόγω της κατεδάφισης του “Αρτάκης”, κάτι
που χαρίζει φυσικά άλλη δυναμική. Ειδικά η

ομάδα μπάσκετ έχει καταφέρει να μετατρέψει σε “κάστρο” της το κλειστό, έχοντας μόνο
μια ήττα εκεί. Από τις πιο ξεχωριστές στιγμές
της σεζόν βέβαια ήταν και η παρουσία του
εμβληματικού Φάνη Χριστοδούλου στις εξέδρες τον περασμένο Νοέμβρη, ο οποίος είδε
την αγαπημένη του ομάδα να παίρνει τη νίκη
κόντρα στον ΚΑΟ Μελισσίων.

Δυστυχώς ανάλογη πορεία δεν έχει η γυναικεία ομάδα μπάσκετ. Οι “κυανέρυθρες” βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας με μία μόνο νίκη. Ωστόσο δεν πρέπει
να ξεχνάμε πως το τμήμα αυτό, το μοναδικό
που έχει χαρίσει πρωτάθλημα Ελλάδος στο
σύλλογο, πέρασε δύσκολα τον τελευταίο καιρό χωρίς να μπορέσει καν να κατεβάσει ομάδα, έτσι και μόνο φέτος που επέστρεψε στη
δράση (με νεαρές αθλήτριες που χρειάζονται χρόνο και εμπειρία) είναι πολύ θετικό και
πρόκειται για μια προσπάθεια που πρέπει να
στηριχθεί από όλους.
Όσον αφορά τα τμήματα βόλεϊ, η πορεία τους
δεν είναι για την ώρα η επιθυμητή στα πρωταθλήματα της Pre League. Οι άντρες μέχρι
τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές
είχαν νικήσει μονάχα δυο φορές τον ΑΟ Αιγιαλέων, ενώ είχαμε και την αποχώρηση του
προπονητή Βασίλη Θεοδωρόπουλου μέσα
στη χρονιά. Παρ’ όλα αυτά, οι “κυανέρυθροι”
προσπαθούν για την καλύτερη δυνατή πο-

ρεία. Την ίδια ώρα το γυναικείο τμήμα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, αφού μετά από
7 αγώνες δεν είχε συγκεντρώσει ούτε νίκη,
ούτε βαθμό στον όμιλό του.
Αντίθετα, πολλούς λόγους για να χαμογελούν
οι φίλοι του Ιστορικού δίνουν τα τμήματα
υδατοσφαίρισης. Το ανδρικό πόλο διατηρείται σταθερά στο υψηλότερο επίπεδο και φέτος πραγματικά εντυπωσιάζει με την παρουσία του στην Α1, έχοντας φτιάξει ένα πολύ
ισχυρό σύνολο το οποίο υπό τις οδηγίες για
μια ακόμη χρονιά του Κώστα Δήμου βρέθηκε
στη δεύτερη θέση του ομίλου του μετά από
τις πρώτες 8 αγωνιστικές. Αν συνεχίσει έτσι,
σίγουρα έχει όλα τα φόντα να φτάσει ψηλά
στο φετινό πρωτάθλημα. Ψηλά βέβαια διατηρείται και το γυναικείο πόλο, με την ομάδα
του Τάσου Παπαναστασίου να πραγματοποιεί αξιόλογη πορεία και να βρίσκεται κοντά με
τις ομάδες των πρώτων θέσεων.
Τέλος, η φετινή πορεία της ανδρικής ομάδας
χάντμπολ δεν είναι καλή, αφού οι “κυανέρυθροι” βρίσκονται στην τελευταία θέση του
ομίλου τους στην Α2 χωρίς βαθμό στα πρώτα 6 παιχνίδια. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πρόκειται για ένα τμήμα πολύ ταλαιπωρημένο, μακριά από τη Νέα Σμύρνη τόσα
χρόνια, που οι άνθρωποι οι οποίοι το τρέχουν
προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό παρά
τις πολλές αντικειμενικές δυσκολίες που συναντά.
Σε μια πολύ κρίσημη καμπή στην ιστορία
του λοιπόν, με το βάρος όλων των τμημάτων να έχει πέσει ουσιαστικά στον Ερασιτέχνη που παράλληλα παλεύει για την οικονομική εξυγίανσή του έχοντας στο πλευρό του
και τη στήριξη από τον κόσμο και οργανωμένες προσπάθειες από φορείς, ο Πανιώνιος
έχει ανάγκη τους φιλάθλους του να σταθούν
δίπλα στις ομάδες που κάτω από δύσκολες
συνθήκες δίνουν τις δικές τους μάχες για να
κρατήσουν ψηλά τη σημαία του συλλόγου σε
όλα τα αθλήματα.

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

