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Με πρωτοβουλία των Δημ. Παρατάξεων Στέφου-Νεφελούδη και των Συλλόγων "Οι
Φίλοι του Φάρου",
«Ένωση Κρητών»
και
«Σύλλογος Προσφύγων – Οικιστών»
το «κίνημα της πατάτας» ήρθε και στη Νέα Σμύρνη! Μπορεί να μην ξεκίνησε από τον Δήμο,
όπως σε άλλες περιοχές της χώρας, όμως 2 δημοτικές παρατάξεις και 3 πολιτιστικοί
σύλλογοι αποφάσισαν να συνεργαστούν και
να διανεμηθεί φτηνή και εξαιρετικής ποιότητας πατάτα από τη Φλώρινα στις 31
Μαρτίου
, στο παρκάκι της γωνίας Κράτητος και Λυσίου, στο ύψος του δημοτικού κολυμβητηρίου. Οι
διοργανωτές έκλεισαν τη συμφωνία στα 0,26 λεπτά το κιλό! Να σημειωθεί ότι στη Νέα
Σμύρνη θα διανεμηθεί μόνο ενός τύπου σακί των 30 κιλών. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι θα
αγοράζουν
το σακί πατάτας προς 7,8 ευρώ!
Παραγγείλτε
ON LINE
και διαβάστε
πού – πώς και πότε θα τις πάρετε
...

Για την αγορά της πατάτας όμως θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες
ώστε και ο κόσμος που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί σίγουρα πατάτα αλλά και να μην
δημιουργηθούν παρεξηγήσεις ή παράπονα κατά τη διανομή. Έτσι, όσοι επιθυμούν να
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προμηθευτούν τις πατάτες Φλωρίνης μπορούν να παραγγείλουν ON LINE

ΦΟΡΜΑ ON LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ή θα πρέπει να συμπληρώσουν από τις 16 μέχρι τις 28 Μαρτίου μια φόρμα που
μπορούν να τη βρουν στα γραφεία των παρακάτω τριών συλλόγων.
«Οι Φίλοι του Φάρου», οδός Αρτάκης 8
από 10.00 π.μ. – 13.30 μ.μ. και από 18.30 μ.μ. – 21.30 μ.μ.
Τηλ. επικοινωνίας 210.9763880

«Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης», οδός Δαρδανελλίων 36
καθημερινά από 19.00 – 22.00 μ.μ. και
Σάββατο από 10.30 π.μ. – 13.30 μ.μ.
Τηλ. επικοινωνίας 210.9345660

«Σύλλογος Προφύγων - Οικιστών Ν. Σμύρνης», οδός Σινώπης 17 καθημερινά από
19.00- 21.00 μ.μ.
Τηλ. επικοινωνίας 6977.188252

Σχολιάζοντας την όλη κίνηση ο Nίκος Στέφος γνωστός δημοσιογράφος και επικεφαλής
της παράταξης «Συμμαχία Πολιτών» δήλωσε:
«Η πρωτοβουλία μας αυτή δεν έχει ούτε πολιτικά ούτε μικροπαραταξιακά κίνητρα. Αν ήταν
έτσι, τότε θα έκανα αυτή την προσπάθεια μόνος μου. Το θέμα όμως δεν είναι ποιος έχει την
πρωτοβουλία αλλά το να κάνουμε κάτι, όπως μπορούμε και ό,τι μπορούμε για να
ανακουφίσουμε, λιγάκι έστω, τους συμπολίτες μας από την κρίση. Γι’ αυτό προτίμησα τη
συνεργασία με την παράταξη του φίλου μου, του Ανδρέα Νεφελούδη και την πολύτιμη
συμπαράσταση των τριών αυτών σημαντικών συλλόγων γιατί είναι βαθύ μου πιστεύω ότι
μόνο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να βγούμε από την κρίση.
Δυστυχώς για άλλη μια φορά η ηγετική ομάδα του Δήμου μας φάνηκε κατώτερη των
περιστάσεων. Ενώ στους περισσότερους Δήμους της χώρας είναι οι δήμαρχοι που βγήκαν
μπροστά στο «κίνημα της πατάτας», εδώ αδιαφόρησαν και σνομπάρισαν πλήρως όχι το
κίνημα αλλά τους συμπολίτες μας. Τους νοιάζουν μόνο πώς θα πάρουν τα λεφτά τους οι
δημοτικοί σύμβουλοι και πώς θα γεμίσουν με κακογουστιά και κολωνάκια τη Νέα Σμύρνη. Τι
να πω; Κρίμα, ελπίζω την επόμενη φορά να βάλουν μυαλό…»
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