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Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΠΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης.

Μια ζωή Νέα Σμύρνη, μια ζωή Πανιώνιος, μία ζωή μουσική, μία ζωή πλατεία. Αυτή την πόλη
αγαπώ, αυτή την ομάδα υποστηρίζω και θέλω το καλύτερο. Πάνω από δώδεκα χρόνια
δημοτικός σύμβουλος γι’αυτό προσπαθώ.

Στόχος κι όνειρο να μας ενώσει η αγάπη για την πόλη, να δώσει ο καθένας ό,τι μπορεί για
να κάνουμε τη ΔΙΚΗ μας ζωή καλύτερη, τη ΔΙΚΗ μας πόλη καλύτερη, να γίνουμε επιτέλους
ομάδα.

Με αριστερό μπακ, δεξιό χαφ αλλά και σέντερ φορ και τερματοφύλακα. Και να ’χουμε και
προπονητή οχι για αρπαχτή, αλλά για δουλειά και προσφορά. Έχει στα αλήθεια η ανεργία
χρώμα; Είναι μπλέ, κόκκινος ή πράσινος ο αγώνας του επαγγελματία για επιβίωση σε
τούτες τις δύσκολες ώρες;
Θεμιτές οι ιδεολογικές διαφορές. Δεκτές οι προσωπικές φιλοδοξίες. Μπορούμε όμως να τις
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μετατρέψουμε σε συλλογική δράση, πράξη καθημερινή για να κάνουμε την ανταπόδοση στον
συμπολίτη μας ωφέλιμη ή μια ζωή θα αναφερόμαστε στα προβλήματα όχι για να βρούμε
λύση συλλογικά, αλλά για να διανύσουμε προσωπικές διαδρομές; Ποιός στ’ αλήθεια μπορεί
να ισχυριστεί ότι μόνος του κάποιος έχει τη λύση ότι μπορεί να πάρει την μπάλα να
ντριπλάρει όλα τα προβλήματα και να κάνει γκολ; Εκτός κι αν το λέει για να πετύχει
καλύτερο συμβόλαιο. Αυτό όμως συνήθως το ισχυρίζονται μόνο τα «παλτά» κι μανατζαρέοι
τους. Κι από τέτοια χορτάσαμε, δεν τα ‘χουμε ανάγκη. Τα χρυσοπληρώνουμε και απλά δεν
μπορούν, δεν ξέρουν. Δε το ‘χουν.Να φτιάξουμε λοιπόν ΟΜΑΔΑ. Σήμερα υπάρχουν οι
προϋποθέσεις. Η υπερκομματική συσπείρωση στο ψηφοδέλτιο του Σταύρου Τζουλάκη είναι
μια πολύ καλή αρχή και δεν θα μπορούσε να μ΄αφήσει ασυγκίνητο. Θεωρώ υποχρέωσή μου
λοιπόν να συμβάλω και εγώ με όσες δυνάμεις διαθέτω. Σας καλώ όλους να προσπαθήσουμε
να πορευτούμε μαζί, στην τελευταία σειρά όταν κερδίζουμε, στην πρώτη και όρθιοι στα
δύσκολα. Να πάρουμε την ομάδα πάνω μας.
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