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ΔΗ.Κ.ΕΠΙ.

Για ενήλικες με μεράκι

Αρ. Φ. 30

σελ. 16

από το Δήμο Κορυδαλλού!!

Κορυδαλλός

Δήμαρχος: Καλό ξεκίνημα
για τα σχολεία
Γρ. Γουρδομιχάλης: Στηρίζουμε
τη δημόσια παιδεία
σελ. 5

Αγία Βαρβάρα

Ο Δήμαρχος ταυτισμένος
με τον ΣΥΡΙΖΑ...
Η Ν. Δ. της Αγίας Βαρβάρας
στα κάγκελα

Η ανεπίσημη στήριξη του δημάρχου από τη Νέα Δημοκρατία μέσω της συμμετοχής
αντιδημάρχων στη διοίκηση του δήμου έλαβε τέλος. Αφορμή στάθηκε η παρουσία του στην
ΕΡΤ1 όπου κυριολεκτικά στήθηκε από τους επικοινωνιολόγους του Μαξίμου προκειμένου να
απαξιώση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και του προέδρου της Κυριάκου Μητσοτάκη
σε ότι αφορά την μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στους δήμους. Μάλιστα στην προσπάθειά τους αυτή
δεν έκαναν καμία αναφορά στην πρόταση του προέδρου για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%.
Μετά και από αυτές τις εξελίξεις η ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. επιταχύνει τις ενέργειές της για την
αυτόνομη κάθοδό της στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές και εξέδωσε σχετική ανακοίνωση
για τη δημιουργία της παράταξής της “Σύγχρονη Πόλη”.

σελ. 6-7

Η Ν. Δ. Αγίας Βαρβάρας συγκρότησε δημοτική παράταξη και
κατεβαίνει στις εκλογές... Το όνομα αυτής “Σύγχρονη Πόλη” σελ. 12
Γράφει ο Σβίγγλιος:

Αλλάξ(ε) ο κολιές...και έγινε δαχτυλίδι
Το
ητικό
Συμβ

Διοικ

σελ. 22

ούλιο

Φωτιά από νωρίς παίρνει το εκλογικό σκηνικό

σελ. 12-13

Ριζική ανατροπή
στα δημοτικά δρώμενα
της πόλης μας
Με ανοικτή του Επιστολή
ο Λ. Μίχος ανακοίνωσε
οριστικά την κάθοδό του
στις εκλογές

Η Ν.Δ. με την παράταξη
”Σύγχρονη Πόλη”
κατεβαίνει και αυτή στις
δημοτικές εκλογές
Ρυθμιστής των εξελίξεων
ο πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο.
Μανώλης Ζερβάκης

Ο Μ. Γιάγκας
επίσης
ανακοίνωσε
την κάθοδο του
ως υποψήφιος
δήμαρχος
στις εκλογές
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Κυκλοφόρησε το πρώτο οκτασέλιδο
έντυπο του Συλλόγου “ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ”
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Ηπειρωτών Αγ. Βαρβάρας
“ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ” σας καλωσορίζει στο πρώτο ηπειρώτικο παραδοσιακό γλέντι,
που θα πραγματοποιηθεί
στον προαύλιο χώρο του
Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας, το
Σάββατο 6 Οκτωβρίου στις
20:30 , προσφέροντας γλέντι με παραδοσιακή μουσική!
Ο Σύλλογος θέλει να ευχαριστήσει θερμά όλους
όσους συνέβαλαν με τις
χορηγίες τους στην ενίσχυση του Συλλόγου, βοηθώντας ώστε να εκδοθεί
το πρώτο ενημερωτικό
έντυπο του Συλλόγου και
να υλοποιηθεί το 1ο Ηπειρώτικο παραδοσιακό μας
αντάμωμα!!!!

Α. Σαμαράκης: «Όσο υπάρχουν
άνθρωποι ανήσυχοι στον κόσμο
μας, όσο υπάρχει ανησυχία στον
κόσμο μας υπάρχει ελπίδα»
Mια πολύ δυνατή φράση του μεγάλου λογοτέχνη μας,
Αντώνη Σαμαράκη.
1η Οκτωβρίου αποκαλύφθηκε η προτομή του έξω από το
4ο Δημοτικό Σχολείο, στον πεζόδρομο που περνάει ακριβώς από έξω και πλέον φέρει το ονομά του.
Πλήθος κόσμου προσήλθε να τιμήσει τον παγκόσμιο Έλληνα ανάμεσα σε αυτούς πολιτειακοί άρχοντες, ο Πρόεδρος
της Βουλής κ. Ν. Βούτσης, ο πρώην Υπουργός Ν.Δ. κ. Γ.
Γιακουμάτος ο Δήμαρχος κ. Γ. Καπλάνης και οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ. Σαββίδης, κ. Κοσμίδου, κ. Σωτηρόπουλος,κ.
Σιαραμπή, κ. Παγουρτζής, κ. Βασιλάκος, κ. Γιάγκας και κ.
Ντάβιος.
Για τον Αντώνη Σαμαράκη μίλησαν ο πρόεδρος της βουλής κ. Νίκος Βούτσης, ο δήμαρχος της πόλης κ. Γ. Καπλάνης και η σύζυγος του Αντώνη Σαμαράκη, κυρία Ελένη Σαμαράκη.
Με ένα μεταλλικό στεφάνι ελιάς βραβεύτηκαν η κ. Ελένη Σαμαράκη και ο καλλιτέχνης
κ. Άγγελος Βλάσσης που δημιούργησε την
προτομή.
Όσο υπάρχουν στον κόσμο άνθρωποι
όπως ο σπουδαίος λογοτέχνης μας, η ελπίδα δεν θα εκλείψει ποτέ!
Κακή εικόνα ήταν η αμέλεια της διοίκησης
του δήμου να μην δώσει τον λόγο για ένα
σύντομο χαιρετισμό στον πρώην υπουργό κύριο Γεράσιμο Γιακουμάτο, ο οποίος
προσήλθε ως εκπρόσωπος του προέδρου
της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Κυριάκου
Μητσοτάκη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΜΑΣ!!!

Έντονη ποντιακή παρουσία
στην 197η Επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς

Με σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση ο Σύλλογος Ποντίων Αγ.Βαρβάρας
“Ο ΦΑΡΟΣ”, συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 197η Επέτειο της Άλωσης
της Τριπολιτσάς, στην καρδιά της Αρκαδίας, στην Τρίπολη.Ένα τριήμερο αφιερωμένο
στην ηγετική μορφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Πολυπληθής ομάδα, αντιπροσωπεία του ΦΑΡΟΥ με ποντιακές φορεσιές,
με σημαίες και λάβαρα, την Κυριακή 23
Σεπτεμβρίου, παρακολούθησε με ευλάβεια την Δοξολογία στον Ι.Ν.Αγ.Βασιλείου, την Επιμνημόσυνη Δέηση μπροστά
στο μνημείο του Κολοκοτρώνη και στη
συνέχεια παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ.Πρ.Παυλόπουλου, Πολιτικών προσώπων, Τοπικών Αρχών και
χιλιάδων καλεσμένων, Παρέλασε δυναμικά με καμάρι, μεταξύ πολλών Αντιπροσωπειών από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
Μεγαλειώδης παρέλαση, με αναπαραστάσεις, γιαταγάνια, όπλα, άλογα, με
Αγήματα Τμημάτων Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας, Φιλαρμονικών,

Ετήσιες συνδρομές για νομικά πρόσωπα: 100€

ιδιώτες: 10€

Σχολείων, Πολιτιστικών Συλλόγων κ.ά. Στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνεια. Ο ΦΑΡΟΣ
Αγ.Βαρβάρας, εκπροσώπησε επάξια τον Ποντιακό Ελληνισμό, σ’αυτό το κορυφαίο ιστορικό γεγονός. Παρατέθηκε σε όλους γεύμα με χορό και τραγούδι.
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Ξεκινάμε… Έλα μαζί μας!
Μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα -όσο
και αν κράτησε για τον καθένα ξεχωριστά- πάντα ένα πρόβλημα υπάρχει.
Να ξεκινήσεις και πάλι…
Είτε αυτό που άφησες στην μέση στο
παρελθόν , είτε αυτό που είχες προσδιορίσει σε μέλλοντα χρόνο.
Εμείς που συμμετέχουμε στην τοπική
Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας
ανακοινώσαμε γρήγορα τις βλέψεις
μας, πριν καλά -καλά λήξει η καλοκαιρινή περίοδος.
Γιατί πρέπει να πάρουμε τα χρόνια
μας πίσω… Αυτά που μας έκλεψαν!
Δεσμευτήκαμε για την νέα εποχή που έρχεται, ζητώντας να συστρατευτείτε μαζί μας . . και να ξεκινήσουμε Όλοι μαζί!
Ετοιμάζουμε την δική μας παράταξη έχοντας κοντά μας αξιόλογα στελέχη
, που γνωρίζουν καλά την περιοχή μας και είναι έτοιμα να την υπηρετήσουν από οποιοδήποτε πόστο τους ζητηθεί.
Γιατί η αυτοδιοίκηση τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται.

Υπηρέτες του πολίτη.
Είτε βρίσκονται σε θέση ισχύος, είτε απλά στην θέση ενός υπαλλήλου.
Χρειάζεται όμως κοινή πολιτική και κοινή στάση σε ότι έχει εγκαθιδρυθεί
πάνω σε γερές βάσεις που μέρα με την μέρα καταστρέφονται.
Η σημερινή διοίκηση του δήμου όχι μόνο δεν κατάφερε να αναβαθμίσει
τα όσα παρέλαβε, κατάφερε πολλά από αυτά να τα αχρηστέψει ,
Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας.
Θέλουμε χέρια και μυαλά που θα κάνουν δύο βήματα πίσω για να πάμε
τέσσερα βήματα μπροστά.
Δεν είμαστε πυροτεχνήματα… είμαστε πολίτες που γεννηθήκαμε στην Αγία
Βαρβάρα και θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτή.
Αν σκέφτεσαι και εσύ το ίδιο, έλα μαζί μας. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να
αλλάξουμε τα πράγματα.
Στον αγώνα μας αυτό είμαστε ανοιχτοί προς όλους, χωρίς αποκλεισμούς
αρκεί όλοι μαζί να συνυπηρετούμε την κοινή προσπάθεια της διάδοσης
των ιδεών του πολιτικού φορέα που πιστεύουμε και ταυτόχρονα να προσφέρουμε με την συμμετοχή μας στην πρόοδο της πόλης μας.
Είμαστε περισσότεροι.
Μπορούμε!

ΜΈΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΉΣ ΠΥΚΝΌΤΗΤΑΣ
Τι μπορεί να κάνει μια μέτρηση οστικής
πυκνότητας
Μια μέτρηση οστικής πυκνότητας δείχνει αν κάποιος έχει φυσιολογική οστική πυκνότητα, χαμηλή οστική πυκνότητα ή οστεοπόρωση. Είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να διαγνώσει την οστεοπόρωση. Όσο χαμηλότερη οστική
πυκνότητα έχετε τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος. Μια τέτοια εξέταση
θα βοηθήσει εσάς και τον ιατρό σας να :
• μάθετε αν έχετε αδύναμα και εύθραυστα οστά, προτού υποστείτε κάταγμα,
• εκτιμήσετε τον κίνδυνο κατάγματος οστού στο μέλλον,
• εκτιμήσετε αν η οστική σας μάζα βελτιώνεται, μένει στα ίδια επίπεδα ή χειροτερεύει,
• εκτιμήσετε την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνετε και να πάρετε αποφάσεις για την συνέχιση, διακοπή ή τροποποίησή της,

Στο ιατρείο μας επίσης
εκτελούνται
ψηφιακές πανοραμικές
ακτινογραφίες οδόντων

Ποιός πρέπει να υποβληθεί
σε μια τέτοια εξέταση;
Συστήνεται η διενέργεια μέτρησης οστικής πυκνότητας
σε:
• γυναίκες σε εμμηνόπαυση
με παράγοντες κινδύνου,
• γυναίκες άνω των 65 ετών,
• άνδρες άνω των 70 ετών,
• άτομα με απώλεια ύψους
άνω των 1,3 εκατοστών
μέσα σε χρονικό διάστημα
ενός έτους ή συνολική απώλεια ύψους άνω των 4 εκατοστών (από το αρχικό ανάστημα του ατόμου).

Σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.
Προσιτό ιδιωτικό τιμολόγιο.
Ωράριο Λειτουργίας:
9 π.μ. - 1 μ.μ. & 5 μ.μ. - 9 μ.μ.

Τηλ.: 210 5698634 - Κιν.: 6972552144 - e-mail: txanthop.rad@gmail.com
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Συναγερμός στο Δήμο Κορυδαλλού

Για τον ιό του Δυτικού Νείλου!
Ευρεία σύσκεψη στο Δημο Κορυδαλλού με πρωτοβουλία του τμήματος Περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των κουνουπιών που έχουν προκαλέσει κρούσματα του ιού του και στην περιοχή του δήμου.
Συμμετείχαν οι αντιδημάρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι Γρηγόρης Γουρδομιχαλης, Μιχαλης Ευθυμιαδης, Ελευθερία Κωτσίδου, Κώστας Καλούδης, Δημήτρης Χριστοφορίδης, καθώς και οι προϊστάμενοι των Τεχνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Πρασινου και Περιβάλλοντος.
Συμμετείχε ακομα αντιπροσωπεία της Ένωσης Γονέων από την πρόεδρο Άννα Π. Τζαβαλή. Για το ίδιο
θέμα έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον και φορείς της εκπαίδευσης, όπως ο Συλλόγος Γονέων και
Κηδεμόνων του 4ου Λυκείου με επιστολή του προέδρου του Θοδωρή Μυλωνά.
Με δήλωση του στην εφημερίδα μας ο υπεύθυνος Περιβάλλοντος και Παιδείας Γρ. Γουρδομιχάλης
δήλωσε «ο Δήμαρχος Στ. Κασιμάτης και η Δημοτική Αρχή, παρακολουθούμε στενά το πρόβλημα. Στη
σύσκεψη συζητήθηκαν αναλυτικά οι παραμέτροι του προβλήματος, αξιολογήθηκαν οι μεχρι τωρα
δράσεις (ψεκασμοί, αντιμετώπιση διαρροών νερού, κλαδέματα κ.λ.π.) και αποφασίστηκε να ενταθεί η
προσπάθεια ακομα πιο συστηματικά.
Επιπλέον συμφωνήθηκε να ενισχυθεί το σχετικό κονδύλι στο προϋπολογισμό του 2019, να συγκροτηθεί ανεξάρτητο δημοτικο συνεργείο ψεκασμών καθώς και να αναπτυχθούν άμεσες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τους φορείς της εκπαίδευσης αλλα και τοπικούς συλλόγους. Επίσης με
επιστολή του τμήματος Παιδείας προς τους διευθυντές και προϊσταμένους όλων των σχολικών μονάδων της πόλης, εφιστά την προσοχή για λιμνάζοντα νερά και διαρροές στους χώρους που βρίσκονται
εντός των περιμέτρων των σχολείων. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν κάτι τέτοιο θα πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τον Δήμο. Το ίδιο προτρέπουμε να κάνουν και οι πολίτες σε περίπτωση που πέσει
στην αντίληψη τους παρόμοια φαίνομενα.

Αλεπουδάκι στο 8ο νηπιαγωγείο Κορυδαλλού!!
(Όταν οι υποδομές είναι δίπλα στο φυσικό περιβαλλον).
Την Τετάρτη το πρωι ενα επείγον τηλεφώνημα της προϊσταμένης του 8ο Νηπιαγωγείου
Κορυδαλλού προς το Τμήμα Περιβάλλοντος του δήμου Κορυδαλλού, ενημέρωσε ότι στη
στέγη του, σε ώρα λειτουργίας, υπάρχει ένα «παράξενο» ζώο.
Επιτόπου έφτασε κλιμάκιο του τμήματος Περιβάλλοντος και με τη συμμετοχή νηπιαγωγού
άρχισε η έρευνα στην σκεπή του σχολικού συγκροτήματος. Μετά από λίγο διαπιστώθηκε
ότι ένα κεφαλάκι παρακολουθούσε διακρικιτά την ομάδα που έψαχνε. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε ένα παιχνίδι «κρυφτού» μέχρι να
διαπιστωθεί ότι πρόκειται για μια μικρή ταλαιπωρημενη και αφυδατωμένη αλεπού. Προκειμένουν να ηρεμήσει το ζώο, η ομάδα τοποθέτησε νερό και απομακρύνθηκε προσωρινά
από την οροφή. Μετά από μία ώρα περίπου,
τα μέλη της ομάδας ανέβηκαν ξανά στη σκεπή
και οδήγησαν το ζώο σε ένα σημείο όπου πιεσμένο μπορούσε ν φύγει.
Πραγματικά η μικρή αλεπού με ένα εντυπωσιακό πήδημα κατέβηκε από την οροφή και έφυγε τρέχοντας στην πλαγιά του όρους Αιγάλεω.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το 8ο νηπιαγωγείο
βρίσκεται στην άκρη της αστικής περιοχής σε
επαφη με το ορος Αιγάλεω στην οδό Κοζάνης.
Ο Γρ. Γουρδομιχάλης που συμμετείχε στην
προσπάθεια, δήλωσε «ενεργήσαμε με προσοχή, τόσο για την ασφάλεια των παιδιών όσο

Μια Ελλάδα τραγούδια
«Μια Ελλάδα τραγούδια» πλημμύρισε χθες το βράδυ η
Πλατεία Μερκάτη ,απο την εκφραστικότατη φωνή της
σπουδαίας τραγουδίστριας Στέλλας Καρύδα και της υπεροχής μουσικής παρέας που τη συνόδευσε, υπό την μουσική καθοδήγηση του «βετεράνου» κιθαρίστα και συνθέτη Στέλιου Καρύδα.
O δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Μακρυνός υπεύθυνος
του Δήμου Κορυδαλλού για τον πολιτισμό που παρευρέθηκε στην εκδήλωση, δήλωσε: «Μια ακόμη ενδιαφέρουσα Σαββατοβραδινή πρόσκληση για όμορφο τραγούδι και
χορό,απο τον Οργανισμό Αθλησης και Πολιτισμού του Δήμου Κορυδαλλού!»

και του ζώου. Θέλω να συγχαρώ τις νηπιαγωγούς και τους υπαλλήλους του τμήματος Περιβάλλοντος για την άριστη επαγγελματική αντίδρασή τους. Τέλος καλό».
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Δήμος Κορυδαλλού

Δήμαρχος: Καλό ξεκίνημα για τα σχολεία

Γρ. Γουρδομιχάλης: Στηρίζουμε την δημόσια παιδεία
Με τις καλύτερες προϋποθέσεις αρχίζει η σχολική χρονιά στο δήμο Κορυδαλλού όσο αφορά στις υποδομές και τις εγκαταστάσεις. Στο μήνυμά του ο δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης
τονίζει έντονα την προσπάθεια που καταβλήθηκε το καλοκαίρι που πέρασε ώστε οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς να έχουν στην διάθεσή τους σύγχρονα και ασφαλή
σχολεία όπου αυτό είναι δυνατό.
Ταυτόχρονα ο δήμαρχος δεσμεύεται ότι
η παιδεία θα αποτελέσει και φέτος προτεραιότητα για το Δήμο.
Η φροντίδα και η υποστήριξη των δημόσιων σχολείων είναι σημαντικό καθήκον
για τον Δήμο Κορυδαλλού, αυτό τονίστικε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε
με συμμετοχή του υπεύθυνου Παιδείας
Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, του προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Βάιου Μανώλη, της προέδρου της
πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής Μαρίας Γιαννακάκη και της προέδρου της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής Σταυρούλας
Αλεξάκη και της προϊσταμένης του τμήματος Παιδείας Μιμήνας Πατεράκη.
Μετά την σύσκεψη ο υπεύθυνος Παιδείας δήλωσε: «έγινε ότι ήταν δυνατόν από την τεχνική
υπηρεσία, την καθαριότητα, το πράσινο, το περιβάλλον και την αυτεπιστασία, προκειμένου
να υπάρξει η ασφαλής και καλή λειτουργία των υποδομών των σχολικών μονάδων.
Πέρα από τις τυπικές υποχρεώσεις του Δήμου που αφορούν τη συντήρηση και επισκευή
προγραμματίζουμε δράσεις που αφορούν στην ουσία της εκπαίδευσης, όπως αντιμετώπιση του bullying (εσωσχολικός εκφοβισμός), πρόληψη κατά των ναρκωτικών, ενημέρωση
γονέων, θέματα εφηβείας, ζητήματα διαμεσολάβησης, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση,
ασφάλεια μαθητών κ.α.
Όσο αφορά στην αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανων, η κρατική επιχορήγηση θα
αποδίδεται στα σχολεία, άμεσα στο 100%, αυστηρά στα πλαισια των αρχών της ισοτιμίας, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.

Επιπλεον θα υπάρχουν και φέτος
έκτακτες επιχορηγήσεις από τον
δημοτικό προϋπολογισμό όπου
υπάρξει ανάγκη».
Στο μεταξύ έγιναν και προγραμματίζονται συναντήσεις της Δημοτικής Αρχής και των φορέων της εκπαίδευσης
(Συλλόγων Γονέων, Ένωσης Γονέων,
σωματεία δασκάλων και καθηγητών),
προκειμένου να εξεταστούν και να
αντιμετωπιστούν από κοινού τα προβλήματα. Στόχος η στήριξη του δημόσιου σχολείου και η αύξηση της κρατικής επιχορήγησης.

Αλλαγές στη διοίκηση της παιδείας στο Δήμο!

Μετά την παραίτηση της Μ. Γιαννακάκη, αναλαμβάνει πρόεδρος της Α/θμιας Σχ. Επιτροπής ο Βάιος Μανώλης και πρόεδρος της ΔΕΠ η Ελένη Γαλανοπούλου

Αγία Βαρβάρα

Οκτώβριος 2018

6

Προπύργιο του ΣΥΡΙΖΑ ο Δήμος
Μπορεί η συνήθεια του ακούσματος και μόνο να το έχει κάνει κλισέ λαϊκισμού.
Μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να το πιστέψουν.
Κάποιοι άλλοι μπορεί να θεωρούν πώς οι συναντήσεις ενός δημάρχου με πολιτικά
πρόσωπα της κυβέρνησης δεν σηματοδοτούν και κατ ανάγκη πολιτική συμμαχία..
Τίποτα δεν μπορεί όμως να συγκριθεί με την ωμή πραγματικότητα.
Ο Δήμος μας έχει προβλεφθεί να είναι ο μεσαίος κρίκος της δημιουργίας ενός ενιαίου
χώρου της αριστεράς που θα σταθμίζει την διαφοροποίηση 3 ξεχωριστών κόσμων.
Μαζί με αυτών του Αιγάλεω και του Κορυδαλλού.
Σιγά, σιγά γεμίζει το πάζλ αφού το statego αποδίδει.

Του Π. Νιζάμη

Ο Γιώργος Καπλάνης αποτελεί για πολλούς το νέο «μόρφωμα» εξελισσόμενου πολιτικού, για την πολιτική και όχι κατ ανάγκη για τον πολίτη.

Το συνταίριασμα των δύο κόσμων στην επέκταση μιας κοινής πολιτικής καλό είναι να
τον κρίνουν οι κομματικές οργανώσεις του δήμου και ως επέκταση το κοινό τους.
Από ότι δείχνουν βέβαια τα πράγματα στον δήμο μας σχηματίζεται ένα σώμα που ξεκινάει από μία τοπική οργάνωση και τείνει να γίνει Κύμα αλλαγής κατεύθυνσης της
λειτουργίας του δήμου.

Δεν θέλουμε για δήμαρχο, ένα κομματικό φερέφωνο
Οι πρώτοι που τόλμησαν να εναντιωθούν στην κομματική
γραμμή του Γ. Καπλάνη ήταν τα στελέχη της Τοπικής Οργάνωσης της ΝΔ.
Οι πρώτοι που έβαλαν τα στήθη τους μπροστά από ένα
οργανωμένο σχέδιο που σκοπό έχει να αλλοιώσει τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου τους χωρίς να κρύβονται
πίσω από το δάχτυλο τους ή να φτάνουν μόνο μέχρι το
πρόσωπο του Δημάρχου.
Αιτία ανοικτής επιστολής που θέτει την Τοπική Οργάνωση
μία και καλή απέναντι στον σημερινό δήμαρχο ήταν η τελευταία συνέντευξη του, στην κρατική τηλεόραση με μοναδικό στόχο να πει την αντίθετη γνώμη του για το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που αφορά τον ΕΝΦΙΑ και την
συλλογή των χρημάτων του από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο χαρακτηρισμός των λεγομένων του Δημάρχου σύμφωνα με την Τοπική Οργάνωση της
Νέας Δημοκρατίας είναι ότι θύμιζε την εποχή του «Τσοβόλα δώστα Όλα» αφού όπως
αναφέρουν στην ανακοίνωση τους ο Γ.Καπλάνης προσπάθησε να στείλει μήνυμα
κομματικής νομιμοφροσύνης στην σημερινή κυβέρνηση και ταυτόχρονα να μετάσχει
στην ενορχηστρωμένη προσπάθεια αποδόμησης της πρωτοποριακής πρότασης του αρχηγού του κόμματος τους.
Με λίγα λόγια, τονίζουν πως ο Γιώργος Καπλάνης λειτουργεί πλέον απροκάλυπτα ως
«κομματάρχης» του Σ.Υ.Ρ.Ι.Ζ.Α. και αυτό οφείλουν να το συνειδητοποιήσουν ΟΛΟΙ και
να συστρατευτούν στην δύσκολη αλλά αναγκαία προσπάθεια τους για μια «ανοιχτή»
και βιώσιμη πόλη.»
δίνοντας το σάλπισμα της εκκίνησης της νέας παράταξης που σύντομα πρόκειται να
ανακοινωθεί στην δημοσιότητα.

Υπάρχει και ο τελευταίος μέσα από προγράμματα που του έρχονται ήδη πακέτο εκ των
άνωθεν …
Καλύπτει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην κυβέρνηση και αυτή φροντίζει να καλύπτει τις δικές της, δίνοντας του συνέχεια με κάτι να ασχολείται.
Να φτιάξεi τους δρόμους, να, φτιάξε πλατείες, να, δώσει δουλειά στον κόσμο του.
Αν όλα τα παραπάνω γίνονταν σωστά, θα μου πείτε κάπου εδώ δεν θα τα βλέπαμε;
Στην ίδια πόλη ζούμε.
Στις πλατείες μας, στους δρόμους μας, στην λειτουργία της πόλης.
Έχετε δεi εσείς κάτι να αλλάζει;
Όποιος επισκέπτεται τον δήμο μας , τον υποδέχεται ένα απέραντο εργοτάξιο.

Όταν έχεις την διοίκηση;
Πρέπει να την βάλεις και σε σειρά…
Ότι και αν ξεκινάει από την διοίκηση του Γιώργου Καπλάνη, προβληματίζει κάπου στην
μέση.
Η κυβέρνηση γνωρίζει βέβαια πώς τέτοιες συνεργασίες δεν είναι και εύκολες.
Με τόση λειψανδρία στον χώρο της αυτοδιοίκησης ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει να έχει και
πολλές επιλογές.
Άλλωστε αυτή την φορά παίρνει το κάστρο από μέσα. Χωρίς μάχη.
Το ΠΑΣΟΚογενές παρελθόν του Δημάρχου ευνοεί για την δημιουργία του προπυργίου.
Αν μια τέτοια συνέργεια ήταν καλή για τον δήμο μας κανείς δεν θα είχε αντίρρηση.
Για τον δήμο του Κορυδαλλού για παράδειγμα ή για τον δήμο του Αιγάλεω νομίζω πως
έχουν πεισθεί ακόμα και οι δημότες πως θα τους ξαναψηφίσουν, αν δεν εμφανιστεί κάτι
πολύ δυνατό που να ξεκινάει από άλλη βάση.
Ο Δημήτρης Μπίρμπας για παράδειγμα έχει καταφέρει να έχει απέναντι του μια διασπασμένη από υποψηφίους Νέα Δημοκρατία.
Ο Σταύρος Κασιμάτης ευνοήθηκε από συγγενικό του πρόσωπο σε κυβερνητική θέση
και κατάφερε να επιφέρει μέχρι σήμερα σημαντικό έργο για τον Κορυδαλλό.
Μπορεί για πολλούς με τσιτάτα, μπορεί με αντιδράσεις, το σίγουρο πάντως είναι πώς
έχει μπροστά του έργο που μπορεί να αποδοθεί μεγάλο μέρος του σε αυτόν.
Για την Αγία Βαρβάρα τα πράγματα δεν είναι έτσι.
Μία δυνατή κίνηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να ενεργοποιήσει στο Υπουργείο Δημόσιας τάξης την απογοητεύουσα από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα
Παπακώστα, θέλει να ανεβάσει το προφίλ του δημάρχου πιο ψηλά.
Η αρχικά υποψήφια βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία μπορεί να μιλήσει με τον σημερινό Δήμαρχο στα ίσα για αυτά που βλέπει να συμβαίνουν στην πόλη.
Θα καταφέρουν μαζί να αλλάξουν τα πράγματα προς όφελος του Δημότη;
Αν κοιτάξει κάποιος καλύτερα στο μακρινό αλλά και στο πιο κοντινό παρελθόν του
σημερινού Δημάρχου θα συνειδητοποιήσει πως δεν είναι και ο καλύτερος συνέταιρος
ανεξαρτήτως κομματικών γραμμών.

Ο πρόεδρος
Μανώλης Ζερβάκης

Το
Διοικητικό Συμβούλιο
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Προσχώρηση της διοίκησης του δήμου,στον ΣΥΡΙΖΑ
Γεγονός 1ο

ς βιβλίου
δήλωση προώθηση
Με καλεσμένο σε εκ
νο για την
Σκουρλέτη υπεύθυ
τον ίδιο τον Πάνο
εις προμιση της χώρας, βγάζ
διοικητική μεταρρύθ
ν νέα
τη
ς
τώ
απ
γρ
ριλαμβάνει
σκλητήριο που πε
ισμού, πριν
λο σε θέματα πολιτ
ειδική σου σύμβου
ση της.
προκηρύξεις την θέ
εκτρονισε παντού και σε ηλ
ευ
ρρ
Η πρόσκληση διέ
ση το παμαζί δημότες, διοίκη
κή μορφή και όλοι
.
καταχειροκρότησαν
ρακολούθησαν και
της ειδιση
θέ
ν
τη
έρες είδαμε
Μετά από λίγες ημ
ι να την καπροκηρύσσεται κα
κής συμβούλου να
λός γιατί
«χρισμένη» σύμβου
ταλαμβάνει η ήδη
στο δικό
ση βρίσκονταν μόνο
τα όσα ζητούσε η θέ
της βιογραφικό.
, μέσα από
, παρά μόνο εμείς
Κανείς δεν μίλησε
έντυπη μας
et αλλά και στην
κείμενα στο intern
Εκεί μποας στα αρχεία μας.
έκδοση ανατρέχοντ
τιδράσεων
τους λόγους των αν
ρείτε να βρείτε και
λά και στα
στο ηθικό μέρος αλ
μας που βασίζονταν
αν τομέα
μορφώνονται για έν
κόστη που ήδη δια
ς εργαζόμενους .
που ήδη έχει πολλού

Γεγονός 2ο

Όταν ξαφνικά παρουσιάζονται ως Μακεδόνες, Σκοπιανοί ομιλητές και μιλούν σε εθιμοτυπικό σου Σύλλογο και
το μαθαίνει όλη η Ελλάδα πρώτα και
μετά εσύ. Ο Δήμαρχος της πόλης . Και
ι
εδώ κάτι θα μπορούσε να μην είνα
σε
ε
έφυγ
ση
είδη
Η
ίο.
και τόσο τυχα
όλα τα μέσα ενημέρωσης με την σφρα
ς
δικό
μονα
ο
και
μας
ν
γίδα των πηγώ
που αντέδρασε από την διοικούσα παράταξη ήταν ο Ανδρέας Λεωτσάκος.

Γεγονός 3ο

δήμαρχους
Όταν είσαι από τους πρώτους αντιδρώντες
του Κυτης χώρας που στο άκουσμα του προγράμματος
κρατικής
ριάκου Μητσοτάκη, ανεβάζεις τα νούμερα της
τον ΕΝΦΙΑ,
τηλεόρασης για να σηκώσεις μπαϊράκι για
ύρου.
φαντάζεις πλέον στηριγμένος από την Κουμουνδο
κή
κρατι
στην
άνη
Καπλ
Γ.
του
υσίας
παρο
της
Ενδεικτικό
είχαν
ς
τηλεόραση ήταν ότι παρότι πριν από λίγες ημέρε
το Δηαπό
στά
μπρο
ς
τέχνη
έργο
ντικό
σημα
κλέψει ένα
τον δημαρχείο του, δεν δέχτηκε ούτε μία ερώτηση από
την Διεθνή
μοσιογράφο πριν τεθούν τα ερωτήματα για
θα τηρήσει
Έκθεση Θεσσαλονίκης και την πολιτική που
οτάκη στο
η ενδεχόμενη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσ
θέμα του ΕΝΦΙΑ.
τηλεόραη
Το πιο τραγελαφικό που δείχνει ότι η κρατική
κομματιδεν θέλει νούμερα τηλεθέασης αλλά νούμερα
«Σφαίρας
κού κοινού είναι ότι ο γλύπτης του έργου της
από την
της ιστορίας του κόσμου» -που έκλεψαν κάτω
έχνησε και
μύτη του Δημάρχου- είναι αυτός που φιλοτ
δεν έχει
το μνημείο της ΕΡΤ. Ευτυχώς που το τελευταίο
ακόμη κλαπεί.
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Δήμος Κορυδαλλού

Ξεκινάει η μεγαλύτερη παρέμβαση
Αστικού χώρου από την δεκαετία του ‘80
Από το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτείται η πρώτη μεγάλη ανάπλαση για την δημιουργία του κοινόχρηστου χώρου των 88 στρεμμάτων, του μεγαλύτερου αστικού χώρου
πρασίνου και αναψυχής του Κορυδαλλού, που υλοποιείται από τον Δήμο Κορυδαλλού
με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη παρέμβαση, από την δεκαετία του ’80, που αποκτήθηκε
η έκταση από τον Δήμο, η οποία περιβάλλεται από τις οδούς Σολωμού, Χειμμάρας και
Πλαταιών.
Στις εγκαταστάσεις, που φιλοξενούνται στον χώρο περιλαμβάνονται και τα περισσότερα σχολεία της πόλης, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, το Δημοτικό Αμφιθέατρο “Θανάσης Βέγγος”, το Κλειστό Αθλητικό Κέντρο και το Ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο
μπάσκετ, βόλεϊ και φυσικά κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και περιπάτου.
“Ως δημοτική αρχή οραματιστήκαμε την δημιουργία ενός ενιαίου χώρου αναψυχής,
πρασίνου, άθλησης, εκπαίδευσης και πολιτισμού. Η έκταση των 88 στρεμμάτων, αποτελεί εδώ και χρόνια την “καρδιά” της πόλης.
Η ανάπλαση της, σε συνδυασμό με το υπό κατασκευή Κλειστό Κολυμβητήριο, το νέο
πάρκο αναψυχής και πρασίνου στην έκταση των 10 στρεμμάτων των πρώην γυναικείων φυλακών και τον εξωτερικό χρωματισμό όλων των σχολείων της περιοχής με το
πρόγραμμα “Φιλόδημος”, θα δημιουργήσει έναν συνεχόμενο κοινόχρηστο χώρο για τη
νεολαία και όλες τις ηλικίες. Έναν χώρο άρτιο περιβαλλοντικά, αισθητικά, λειτουργικά, που θα προσφέρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες άθλησης, περιπάτου, ψυχαγωγίας” ανέφερε σε πρόσφατη δήλωση του για την ανάπλαση του χώρου ο Δήμαρχος της
πόλης Σταύρος Κασιμάτης.
Βασικός στόχος του έργου είναι να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών
και να δώσει την δυνατότητα για ανεμπόδιστο και ασφαλές περπάτημα, σε ένα φιλόξενο και πράσινο περιβάλλον για την βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας.
Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί η “Διαδρομή Καρδιάς”, δηλαδή διάδρομοι περιπάτου πάνω από ένα χιλιόμετρο, που αποτελεί το ιδανικό μήκος για καθημερινό περπάτημα για την τόνωση της καρδιακής λειτουργίας.
Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται και στην πρόσβασή του χώρου από τα άτομα με ειδικές ανάγκες, στην ενίσχυση του φωτισμού με τοποθέτηση φωτισμού led, στην σημαντική αύ-

ξηση του πρασίνου, στην αποκατάσταση πεζοδρομίων, στην κατασκευή ξύλινης πέργκολας και πέτρινων στηθαίων με ξύλινα καθιστικά για ανάπαυση, στη διαμόρφωση
διάβασης πεζών και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, στην αποκατάσταση των περιμετρικών πεζοδρομίων, ενώ θα γίνουν και παρεμβάσεις για την λειτουργικότητα των
χώρων στάθμευσης.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 870.00 ευρώ.
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Του χρόνου στην κυκλοφορία η Στέφανου Σαράφη!!
Η μηχανικός του δήμου η κυρία Σέργη απάντησε πως αν δίνονται χρήματα για τις καθυστερήσεις δίνονται από την Περιφέρεια ενώ για τα υλικά σημείωσε πως δεν μπορούν να
μεταφερθούν από εκείνο το σημείο σε αυτή τη φάση.
Είναι ενδεικτικό πάντως πως το συγκεκριμένο έργο όλοι το έχουν χρυσοπληρώσει και
όπως έχει σημειωθεί πολλές φορές από την εφημερίδα μας η γέφυρα έπρεπε να έχει παραδοθεί ήδη στην κυκλοφορία.
Στις 24 Οκτωβρίου κλείνουμε 4 χρόνια με την γέφυρα κομμένη στα δύο
Όπως θα δείτε χαρακτηριστικά στα έγγραφα που ακολουθούν το έργο θα μπορούσε να
έχει παραδοθεί έχοντας απεμπλακεί από την κατασκευή του αγωγού όμβριων υδάτων που
ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο 2 χρόνια μετά την μελέτη στατικής επάρκειας.

Θέματα που χρονίζουν επανήλθαν και πάλι στα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη μας λόγω της έναρξης της φθινοπωρινής περιόδου .
Ένα από τα βασικότερα , η γέφυρα Στέφανου Σαράφη που σύμφωνα με τις απαντήσεις των
αρμοδίων θα παραμείνει κλειστή για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα αφού στο τέλος του
έτους, φαίνεται πως θα έχουν τελειώσει οι εργασίες για τον αγωγό όμβριων υδάτων μιας
και η κατασκευάστρια εταιρεία πήρε παράταση για την παράδοση του.
Για να επανέλθει η κυκλοφορία στον δρόμο όμως είναι σίγουρο πως θα χρειαστούν αρκετοί μήνες.
Η παράταση έγινε γνωστή μετά από ερώτημα του Μ. Γιάγκα στο Δημοτικό Συμβούλιο του
Αυγούστου παρότι έλειπαν οι περισσότεροι αρμόδιοι με πρώτο βασικό τον δήμαρχο της
πόλης.
Ο επικεφαλής της «Δυνατής πόλης» επανήλθε και πάλι με ερωτήματα για την στέφανου
Σαράφη και στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στα μέσα του Σεπτέμβρη.
Εκεί αναρωτήθηκε γιατί παραμένουν εκεί έκθετα υλικά για την επισκευή της γέφυρας (δίπλα
στο 2ο Δημοτικό σχολείο) παρότι η διοίκηση είχε υποσχεθεί πώς θα τα μαζέψει πριν την
έναρξη της σχολικής περιόδου.
Ο Μιχάλης Γιάγκας βλέποντας πώς άλλο ένα έργο της διοίκησης ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώνεται ρώτησε αν με τις συνεχείς παρατάσεις που παίρνει η κατασκευάστρια εταιρεία επιβαρύνεται με επιπλέον χρήματα ο δήμος.
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Κά

Να θυμίσουμε πώς το έργο εισηγήθηκε από την διοίκηση (υπό την μορφή του κατεπείγοντος) εδώ και τρία χρόνια και μάλιστα με απευθείας ανάθεση αφού τότε δεν υπήρχε χρόνος
για να γίνει διαγωνισμός.

Special Market

Ο Κρητικός

ΜΕ
ΠΡ ΓΑΛ
ΟΣ
ΦΟ ΕΣ
ΡΕ
Σ

Γνήσια κρητικά προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 98, Αγία Βαρβάρα - Τηλ.: 210 5611907
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Προς ολοταχώς για εκλογές!
Ιδιαίτερα σημαντική για εσωτερικές διεργασίες σε κόμματα και ομάδες υποψηφίων για να
αρχίσουν να βγαίνουν γόνιμα συμπεράσματα, κρίθηκε η καλοκαιρινή περίοδος.
Τα προβλήματα της περιοχής που μένουν ανεπίλυτα εδώ και χρόνια έχουν ήδη προετοιμάσει τις ατζέντες των υποψήφιων και ο καθένας ξεχωριστά ανάλογα με τα θέλω του ετοιμάζεται να μπει στην τοπική σκακιέρα για να διεκδικήσει τον δημαρχιακό Θώκο.

Του Π. Νιζάμη
Δυστυχώς για τον κόσμο ευτυχώς ίσως για τους υποψηφίους το σύστημα των εκλογών για
τις περισσότερες περιοχές της χώρας είναι προσωποκεντρικό.
Ο επικεφαλής της κάθε παράταξης είχε πάντα τον πρώτο λόγο και ακολουθούσαν οι υπόλοιποι που κατά την διάρκεια της παραγωγικής θητείας των εκάστοτε διοικήσεων είτε
προσπαθούσαν να κερδίσουν πρώτοι τις εντυπώσεις, είτε μέσα από τις συλλογικές κινήσεις προσέφεραν και στην παράταξη τους, επιβραβευμένοι με κάποια θέση ή κάποιο τυπικό ή άτυπο αξίωμα.
Στο τέλος της κάθε θητείας λοιπόν ο καθένας ξεχωριστά μετρoύσε τα «κουκιά» του.
Η σημερινή διοίκηση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας όπως και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης ήταν πάντα εγωκεντρικές.
Ο Δήμαρχος είχε τον πρώτο λόγο στα κέρδη των επιτυχιών της παράταξης του όπως ήταν
και ο πρώτος που εισέπραττε την χασούρα των αποτυχιών της.
Το τελευταίο, ο Γιώργος Καπλάνης προσπάθησε να το αλλάξει δίνοντας αποκλειστικούς
ρόλους στους αντιδημάρχους του και μάλιστα δεικτικά.
Έτσι προσπάθησε να αποδυναμώσει πρόσωπα και καταστάσεις μέσα από νευραλγικά πόστα, αναθέτοντας ρόλους σε αντιδημάρχους που η τάση τους θα μπορούσε να φθάσει τις
κρίσιμες ώρες ακόμα και στην θέση του…

Η δεξιά θα πάρει το αίμα της πίσω εκ των έσω;
Ο Γιώργος Καπλάνης παρότι στηριγμένος
από τις πράσινες καταβολές του, έχοντας
την σκυτάλη του προκατόχου του Λάμπρου
Μίχου μαζί με την παρακαταθήκη του , δεν
περιφρόνησε τις υγιείς δεξιές δυνάμεις του
τόπου κατεβάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό
ψηφοδέλτιο.
Όταν όμως δηλώνεις ανοικτός σε συνεργασίες από το ξεκίνημα, τίποτα δεν μπορεί να
σε εμποδίσει για το καλό του τόπου σου να
βάλεις και άλλα χρώματα στην σημαία σου.
Έτσι και σήμερα στο όνομα της αγαστής συνεργασίας με το κυβερνών κόμμα ο ίδιος φημολογείται ότι μπορεί να στηριχτεί στις επικείμενες εκλογές από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σε επιλογές του, που ήδη δυσανασχέτησαν το δεξιό εκλογικό σώμα κανείς από τους εκπροσώπους του δεν αντέδρασε με δηλώσεις προς τον τύπο.
Εξαίρεση αποτέλεσε ο Α.Λεωτσάκος.
Κάποια στιγμή φημολογούταν πώς θα μπορούσε να είναι υποψήφιος βουλευτής με το
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας , ακόμα και ένας άξιος διεκδικητής του Δημαρχιακού Θώκου .
Για το τελευταίο μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν πώς ακόμα και ο νυν δήμαρχος θα μπορούσε να συναινέσει για να επισφραγίσει την επιτυχία του, διαφεύγοντας με
αυτόν τον τρόπο από τις ευθύνες του, αφού οι τελευταίες ανακοινώσεις όσων κατεβαίνουν
υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές θα του κάνουν πολύ κακό στο προφίλ μέχρι την κάλπη.
Το σενάριο λοιπόν να του δοθεί η σκυτάλη από τον ίδιο τον Γ.Καπλάνη δεν φαντάζει καθόλου μακρινό ,πόσο μάλλον αν σκεφτεί κανείς ότι ο επικεφαλής της διοικούσας παράταξης θα μπορούσε να είναι ο ίδιος υποψήφιος βουλευτής με το κυβερνών κόμμα για να
αποφύγει ακόμη και την φθορά της αμφιλεγόμενης επόμενης τετραετίας και γιατί όχι να
αποκτήσει χάσει-κερδίσει μια κυβερνητική θέση.

έχουν συναντηθεί με παράγοντες της, ζητώντας να καρπωθούν ένα μεγάλο ποσοστό από
την ισχύ της.
Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα ανακοίνωσε ως επικεφαλής της παράταξης της τον πρόεδρο
της τοπικής οργάνωσης Μανώλη Ζερβάκη ο οποίος προσωρινά ανέλαβε την θέση για να
πάει μπροστά την το «καράβι» μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εσωτερικές διεργασίες για
τον διάδοχο του.
Το όνομα αυτής… «Σύγχρονη Πόλη». Αναμένεται ανοικτό προσκλητήριο προς τις υγιείς δυνάμεις του Τόπου καθώς και το σήμα της παράταξης που αυτήν την στιγμή φιλοτεχνείται

Και το όνομα αυτής… Σύγχρονη Πόλη!
Η «πολύφερνη νύφη» σε αυτές τις εκλογές δεν είναι άλλη από την Τοπική Οργάνωση της
Νέας Δημοκρατίας.
Έχοντας κερδίσει ήδη τον σεβασμό
των πολιτών της Αγίας Βαρβάρας
δεν παύει να κρατάει στα χέρια
της το ισχυρό χαρτί της επόμενης
κυβέρνησης που σε ποσοστά δείχνει να βρίσκεται πρώτη σταθερά
τους τελευταίους μήνες .
Με το άκουσμα ότι η Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας θα
δημιουργήσει παράταξη που θα
διεκδικήσει τον δημαρχιακό θώκο
οι επικεφαλής των περισσοτέρων
παρατάξεων φέρεται πώς ήδη

Ο πρόεδρος
Μανώλης Ζερβάκης

Το
Διοικητικό Συμβούλιο

Αγία Βαρβάρα
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Η «Ομάδα» διαλύεται ή οργανώνεται για τον δεύτερο
γύρο;
Αλεξάνδρα Φέγγη, Θεόδωρος Βασιλάκος, Δημήτρής Σωτηρόπουλους. Οι
τρείς Δημοτικοί Σύμβουλοι που τους
τελευταίους μήνες σφυροκόπησαν
όσο μπορούσαν την διοίκηση του Γ.
Καπλάνη.
Μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο οι τρείς παράγοντες της περιοχής δεν σταμάτησαν να επιφέρουν πλήγματα στον Δήμαρχο της Αγίας Βαρβάρας κάνοντας
γνωστό τον δήμο μας σε ελεγκτές δημόσιας διοίκησης και Εισαγγελία Αθηνών, κρατώντας
σε συνεχή επαγρύπνηση ακόμα και το Αστυνομικό τμήμα της περιοχής μας.
Σωρηδόν καταγγελίες για μη χρηστή διοίκηση γέμισαν τα τοπικά έντυπα χωρίς όμως να
καταφέρουν να κατεβάσουν τον Γ. Καπλάνη από την θέση του, παρότι οι περισσότερες
από αυτές έχριζαν θαυμαστού ενδιαφέροντος για τον τρόπο που η διοικούσα παράταξη
διαχειρίζονταν συγκεκριμένες καταστάσεις.
Ανεπίλυτα έργα, κακοδιαχείριση γέμισαν τίτλους και έμειναν εκεί.
Πίσω από την Ομάδα , ο πρώην Δήμαρχος ο Λάμπρος Μίχος που σύμφωνα με τις περισσότερες αναφορές κινεί τα νήματα.
Πρόσφατα όμως η Ομάδα έδειξε πως δεν θα κρατήσει την αρχική της σύσταση .

Ο Θοδωρής Βασιλάκος συνεχίζει μόνος;
Ο Θ. Βασιλάκος με δήλωση του προς τον τύπο ενεργοποίησε της εσωτερικές διεργασίες της
παράταξης του για να αποφασιστεί αν θα συνεργαστεί από τώρα με άλλη παράταξη ή θα
προχωρήσει μόνος του. Το δεύτερο φαίνεται πλέον βέβαιο
Μετά από μια πρωτοφανή επίθεση του στον Τοπικό Τύπο με ανακοίνωση του, δείχνει να
χάνει την δημοφιλία του αντί να την αυξάνει
Πληροφορίες αναφέρουν ότι χτύπησε πόρτες κομματικών φορέων αλλά δεν ευδοκίμησαν
για την στήριξη του.

Ο Λάμπρος Μίχος κατεβαίνει και πάλι για Δήμαρχος…
Ο πρώην Δήμαρχος της πόλης είναι ο πρώτος που έχει δείξει την αγανάκτηση του για πράγματα και καταστάσεις που συμβαίνουν στον δήμο που ο
ίδιος οργάνωσε ,αλλά νωρίς συνειδητοποίησε πώς ο διάδοχος του δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
Μιλώντας πάντα με στοιχεία, έχει προκαλέσει πολλές φορές την σημερινή διοίκηση του δήμου να απαντήσει για
το κατάντημα κεντρικών δομών της πόλης αλλά η αντιπαράθεση δεν ήρθε ποτέ.
Κανείς δεν θέλησε να ανοίξει το παιχνίδι μαζί του αφού οι
περισσότεροι είναι συνειδητοποιημένοι ότι ο Λ. Μίχος ότι
και αν ισχυριστεί έχει όλες τις αποδείξεις για να το στηρίξει.
Ο πρώην δήμαρχός παρότι έρευνα της Opinion Poll από τον Απρίλη του 2018 έδειχνε ότι
το 33% του κόσμου της Αγίας Βαρβάρας κρίνει θετική την επαναφορά του στα τοπικά πράγματα της πόλης , μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη δεν είχει δηλώσει επίσημα ότι θα συμμετέχει στις επικείμενες εκλογές.
Πολλοί μάλιστα είχαν αρχίσει να αναρωτιο0ύνται αν ο πολιτικός χρόνος που απομένει
φθάνει για να ενεργοποιήσει όσα εργαλεία χρειάζονται
1η του Οκτώβρη με μια ανοιχτή του επιστολή που μοίρασε στους δημότες της Αγίας Βαρβάρας δηλώνει έτοιμος να αναλάβει τη διοίκηση του Δήμου και αποφασισμένος να αναμετρηθεί με τα προβλήματα, που σωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια.

Ο Μιχάλης Γιάγκας: Σταθερός στις απόψεις του
Ο επικεφαλής της «Δυνατής Πόλης» μοιάζει με μία
μηχανή που στην διάρκεια του χρόνου δεν έχει πέσει ποτέ. Σταθερός στις απόψεις του, αδέσμευτος
μέχρι στιγμής από κομματικές γραμμές παραμένει
αστείρευτός κυνηγός των αυτοδιοιηκητικών προγραμμάτων έχοντας κατακτήσει τον θεσμικό του
ρόλο.
Η κατάκτηση βέβαια του Δημαρχιακού Θώκου με
τόσο ανοικτό ανταγωνισμό φαντάζει δύσκολη αν
τα νούμερα των αντιπάλων του παραμείνουν ίδια με αυτά των προηγούμενων εκλογών ή
αυξηθούν. Ο ίδιος δείχνει να το έχει προβλέψει αναπτύσσοντας δικλείδες ασφαλείας μετά
την διαγραφή του Δ. Σωτηρόπουλου από τον συνδυασμό του. Η συνεργασία του με την
επικεφαλής της Δημοτικής Ενωτικής Κίνησης Νίκη Σιαραμπή την οποία επιδιώκει λόγω της
θετικής της απήχησης στην τοπική κοινωνία, είναι πιθανή.
Όπως και να έχει ο Μ. Γιάγκας πρώτος έθεσε τον εαυτό του στην μάχη των εκλογών .
«Η συνολική δημιουργική αντιπολιτευτική μας δράση και στάση, μας δίνει το ηθικό δικαίωμα, να διεκδικήσουμε, στις Δημοτικές Εκλογές του 2019, τη Δημοτική Αρχή με έναν ανεξάρτητο και δυνατότερο συνδυασμό» αναφέρει στην ανακοίνωση του χαρακτηρίζοντας
την θητεία του Γ. Καπλάνη ως … εποχή μετριότητας.
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Γ. Κώττης: Μπορώ, μπορείς… Μπορούμε
Του Γ. Κώττη

Το συμβόλαιο εμπιστοσύνης
μεταξύ κοινωνίας και Πολιτείας ήρθε να υπογράψει από το
Βήμα της 83ης ΔΕΘ ο πρόεδρος
της Νέας Δημοκρατίας και πιστεύω ότι το πέτυχε.
Ένα συμβόλαιο που δεν πρόκειται να διαρρηχτεί, παρά
μόνο αν και οι δύο πλευρές
δεν συνειδητοποιήσουν ότι
πρέπει να συνεργαστούν και
να λειτουργήσουν σωστά ,
για να καταφέρουν να φέρουν
στο άμεσο μέλλον τα επιθυμητά αποτελέσματα για τον τόπο
μας. Την Ελλάδα.

Και δυστυχώς δεν είναι καιρός για χαμένα παιχνίδια.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ειλικρινής σε όλα όσα τοποθετήθηκε και στις ερωτήσεις των
δημοσιογράφων , δείχνοντας τους πώς για όσα ακριβώς λέει θα πρέπει να λογοδοτήσει με
την αυριανή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Χωρίς παρενθέσεις… χωρίς φαμφάρες.
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε να ενώσει
τους Νεοδημοκράτες σε ένα
κοινό στόχο και μαζί τους
έναν ολόκληρό λαό.
«Να φύγει η κακή και επιβλαβής κυβέρνηση αυτού του
τόπου και όλα θα τα φέρουμε
μαζί στη σωστή γραμμή.»
Αυτό ήταν το μήνυμα.
Έτσι όπως πάντα έκανε η παράταξη μας.
Η παράταξη που επανέφερε
την Δημοκρατία σε αυτό τον
τόπο και είναι και πάλι έτοιμη να το ξανακάνει.
Να αφυπνίσει το Έθνος μας,
απομακρύνοντας τον ιδεολογικό μανδύα του λαϊκισμού
που αυταρχικά επιβλήθηκε
από τους σημερινούς κυβερνώντες.
Μέσα από μία φιλελεύθερη επανάσταση μακριά από ακρότητες και ανεύθυνες παροχολογίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι μπορεί!
Να σηκώσει στους ώμους του την διακυβέρνηση της χώρας, μέσα από ένα αξιόπιστο πρόγραμμα έξι στόχων.
Για μια κοινωνία που δίνει ευκαιρίες προόδου και ευημερίας για όλους.
Που κάνει πράξη το χρέος αλληλεγγύης προς τους πιο αδύναμους .
Μέσα από ένα λειτουργικό σύστημα και ένα κράτος αποτελεσματικό που εμβαθύνει στην
δημοκρατία δίνοντας περισσότερα δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις για τους πολίτες
Με οδικό χάρτη για τις Επενδύσεις , τις συμπράξεις Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τους
μικρομεσαίους.
Με στροφή της επιχειρηματικότητας στην υγιή δράση…
Μετά από αυτό, πλέον νομίζω πώς είναι η σειρά μας.
Να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτόν που μπορεί γιατί το θέλει.
Να αποδείξουμε ότι μπορούμε και εμείς μαζί του.
Να σηκωθούμε πάνω και να επαναφέρουμε την χώρα μας εκεί που της αξίζει και ακόμα πιο
ψηλά.
Να ανακτήσουμε και πάλι την αξιοπρέπεια μας.
Αυτή που μας πήραν οι αναξιοπρεπείς και οι ανυπόληπτοι.
Γιατί, Μπορούμε..
Γιατί θέλουμε.
Το εναρκτήριο σάλπισμα δόθηκε.
Μπορούμε!
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Κορυδαλλός
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Ψήφισμα
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού συζήτησε έκτακτα προ ημερησίας
διάταξης το θέμα της δίωξης του Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ
1. θεωρεί ότι είναι ανεπίτρεπτη η δίωξη αρχηγού κόμματος για την
πολιτική του δράση.
2. εκτιμά ότι η πρόκειται για προσπάθεια εκφοβισμού και υποχρέωσης
σε συμμόρφωση της κοινής γνώμης.
3. εκφράζει την αλληλεγγύη του στον Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Tο θέμα έφερε για συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης ο Γρ, Γουρδομιχάλης, ο
οποίοςστην εισήγησή του μετάξύ άλλων “ο Π. Λαφαζάνης έχει υπάρξει για πολλά
χρόνια βουλευτής στη Β’ Πειραιά. Είναι γνωστή η μαχητικότητα και η αγωνιστική
του δράση υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Στέκεται πάντα στην πρώτη γραμμή
διεκδίκησης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η δίωξη στόχο
έχει τον εκφοβισμό των εργαζομένων και την υποχρέωσή τους σε συμμόρφωση.
Προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έκδοση ψηφίσματος
συμπαράστασης στον Π. Λαφαζάνη και ενάντια στη δίωξή του. ”
Ο δήμαρχος Στ. Κασιμάτης αλλά και οι επίκεφαλής των παρατάξεων στις
τοποθετήσεις τους καταδίκασαν την δίωξη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που όλες οι δημοτικές
παρατάξης παρά τις ιδεολογικοπολιτικές τους αντιθέσεις υποστήριξαν ομόφωνα
την έκδοση του ψηφίσματος.

Για ενήλικες με μεράκι
από το Δήμο Κορυδαλλού!!

Τι σκέφτηκε ο πονηρός πόντιος ώστε από τις
τελευταίες θέσεις που εκλέγεται στο δημοτικό
συμβούλιο να βρεθεί στις πρώτες στις επόμενες
εκλογές;

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα προγράμματα επιμόρφωσης ενήλικων
του ΔΗΚΕΠΙ.
Τα τμήματα αφορούν όλα τα επίπεδα ξένων γλωσσών
(Γαλλικά/ Ισπανικά/ Αγγλικά/ Ιταλικά) και Πληροφορικής, με
πιστοποιημένους και έμπειρους εκπαιδευτικούς.
Στην Πληροφορική θα γίνουν ταχύρρυθμα τμήματα διάρκειας
ενός μήνα (24 ώρες) στις ενότητες WORD/EXCEL/INTERNET
καθώς επίσης και τμήματα για αρχάριους.
Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά από τις 09.00 - 20:00 μεχρι 28
Σεπτεμβριου, στο ΔΗ.Κ.ΕΠΙ, Ζάππα 1- Κορυδαλλός, (έναντι Σινέ
Παράδεισος),
Τηλέφωνο: 210-4956717.

Πολύ απλά, να “δολοφονήσει” μερικούς από αυτούς που
είναι μπροστά του!
(Ποιος είναι; Ρωτήστε τον Ηρακλή)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Οι άνεργοι, οι πολύτεκνοι και οι φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα
θα έχουν ειδικές τιμές και θα επιλεχθούν με σειρά προτεραιότητας.

Νέο ποντιακό ανέκδοτο

Γιορτή του εκπολιτιστικού Συλλόγου “Ελπίδα”
Πολύ καλή εκδήλωση πραγματοποίησε ο εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ελπίδα» στο Σχιστό
Κορυδαλλού. Η εκδήλωση την 17η Σεπτεμβρίου στη γιορτή της Αγίας Σοφίας.
Η πρόεδρος του Συλλόγου Βάνα Μπούκη μιλώντας στη γιορτή ευχαρίστησε το δήμο Κορυδαλλού που παραχώρησε το χώρο και τις εγκαταστάσεις στον Εκπολιτιστικο Σύλλογο
«Ελπιδα», καθώς και τους πολίτες που εμπιστεύονται τον σύλλογο και συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις τους.
Όπως είπε, ο Σύλλογος ετοιμάζει σειρά προγραμμάτων και κάλεσε τα μέλη και τους φίλους του να τα παρακολουθήσουν. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γρ. Γουρδομιχάλης
και ο πρ. δήμαρχος Στ. Χρήστου.

Δήλωση της προέδρου Βάνας Μπούκη
Φροντίζουμε και
αξιοποιούμε τον
πολύτιμο αυτό
χώρο, με τον καλύτερο τρόπο.
Εκ μέρους του
Δ.Σ. και των
μελών και φίλων
της «ΕΛΠΙΔΑΣ»
ευχαριστούμε
θερμά το δήμαρχο
Στ. Κασιμάτη για την παραχώρηση του χώρου
και τον αντιδήμαρχο Γρ. Γουρδομιχάλη για
την υποστήριξη.
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Βούτηξαν την “σφαίρα” μπροστά από το
Δημαρχείο!
Μετά την κλοπή του πολυμηχανήματος έργων γνωστό και ως JCB από τον δήμο μας μέρα
μεσημέρι , χωρίς να το εντοπίσει κανένας -παρότι κινείται με 30 χιλιόμετρα την ώρα- ,
άλλη μία κλοπή ανάλογου «εύρους» σημειώθηκε αυτή τη φορά, μπροστά ακριβώς από το
Δημαρχείο, ξημερώματα της Δευτέρας 17 του Σεπτέμβρη .
Η γνωστή «Σφαίρα της ιστορίας του κόσμου» του Ηπειρώτη γλύπτη και καθηγητή Πανεπιστημίου Κυριάκου Ρόκου που είχε δοθεί ως δωρεά στον δήμο Αγίας Βαρβάρας επί εποχής
Λ. Μίχου έκανε και αυτή φτερά .
Η υπερμεγέθης σφαίρα ζύγιζε περίπου 50 κιλά και κοσμούσε την πλατεία μπροστά από το
κεντρικότατο Δημαρχείο της πόλης.
Από το ξεκίνημα των ερευνών εντοπίστηκε άμεσα πώς έλειπε το λουκέτο της μπάρας του
πεζοδρομίου που περιόριζε τα οχήματα να μπουν μέσα στην πλατεία, ενώ υπήρχε οπτικό
υλικό από την κάμερα του Δημαρχιακού Μεγάρου.
Μέχρι σήμερα έχει εντοπιστεί το πρόσωπο του δράστη όπως και ο τρόπος που αποκόλλησε την σφαίρα από την βάση της.
Ο ίδιος μάλιστα ως το σημείο που φαίνεται από την κάμερα ασφαλείας έφυγε πεζός κρατώντας την στην αγκαλιά του .
Ανεκτίμητη η αξία της σφαίρας
Ο γλύπτης της «Σφαίρας της ιστορίας του κόσμου» Κυριάκος Ρόκος είναι ο ομότιμος καθηγητής συντήρησης αρχαιοτήτων που απασχόλησε έντονα την δημοσιότητα όταν φιλοτέχνησε το πολυσυζητημένο μνημείο της ΕΡΤ.
Ο ίδιος έχει βραβευθεί και διακριθεί ουκ ολίγες φορές για τα έργα του, που μέχρι σήμερα
κοσμούν Μουσεία, Πινακοθήκες ιδιωτικές συλλογές και εξωτερικούς χώρους.
Το κόστος της σφαίρας επί δραχμής σύμφωνα με πληροφορίες άγγιζε περίπου το μισό
εκατομμύριο , ενώ η συμβολική αλλά και η καλλιτεχνική του αξία είναι τεράστια.
Το γεγονός κλοπής του, αποτελεί άλλο ένα δείγμα της ανευθυνότητας της διοίκησης του
Δήμου αφού αποτελεί μέρος αρκετών κλοπών που έχουν συμβεί μέχρι στιγμής μέσα και
έξω από το Δημαρχιακό μέγαρο.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πώς δεχθήκαμε αυστηρή κριτική από γνωστά troll του διαδικτύου όταν αναφέραμε πώς με αφορμή το συγκεκριμένο συμβάν καλό είναι να επιβληθούν κυρώσεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πώς τα τελευταία 2 χρόνια ουκ ολίγες φορές
έχουν αφαιρεθεί χρήματα ή ανάλογου ποσού αντικείμενα από την δημοτική περιουσία.
Να αναφερθούμε χαρακτηριστικά σε υλικοτεχνικό υλικό από το Δημοτικό αναψυκτήριο
Πάνθεον όπως και στα ταμεία του ΔΗΚΕΑΒ (δύο φορές) και του ΚΕΦΑ .

Αγία Βαρβάρα
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Ο εορτασμός της Αγίας Σοφίας στο Ιερό Παρεκκλήσιο
του Πάρκου Μητέρας
17 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία μας τιμάει την μνήμη της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων
της Αγάπης, Πίστης και Ελπίδας που μαρτύρησαν επειδή δεν απαρνήθηκαν την πίστη τους
όταν ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε πως ήταν χριστιανές.
Πρώτα αποκεφαλίστηκε η 12χρονη Πίστη, στην συνέχεια η 10χρονη Ελπίδα και στο τέλος η
9χρονη Αγάπη. Η ίδια η Αγία Σοφία έμεινε τρεις μέρες στους τάφους των παιδιών της, όπου
εξέπνευσε.

Για άλλη μια φορά ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας φοράει τα γιορτινά του τιμώντας την μνήμη
των τεσσάρων Αγίων.
Στο μικρό παρεκκλήσι εντός του πάρκου έγινε η λιτάνευση της εικόνας συνοδεία τιμητικού
αγήματος από τον Σύλλογο Ποντίων Αγίας Βαρβάρας «Ο ΦΑΡΟΣ» και της Ένωσης Κρητών

Αγίας Βαρβάρας «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ», χοροστατούντων των Πατηρ Γερβάσιου προϊστάμενου του Ιερού Ναού Εσταυρωμένου, πατήρ Πέτρου Χαλούλου προϊστάμενου Ιερού Ναού
Αγίας Τριάδας Αιγάλεω, πατήρ Στυλιανού προϊστάμενου του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Αιγάλεω.
Πλήθος κόσμου προσκύνησε την ιερά εικόνα με κατάνυξη.
Στον εκκλησιασμό παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Γ. Καπλάνης, οι αντιδήμαρχοι Α. Λεωτσάκος,
Θ. Ντάβιος, Σ. Σαββίδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ. Γιάγκας, Α. Φέγγη, Δημ. Σωτηρόπουλος,
Ειρ. Ανδρουλάκη, Σ. Κοσμίδου, Αντ. Σιούτη, Αυγ. Καλή, Γ. Χατζηνικολάου. Ο βουλευτής ΚΙΝΑΛ Μ. Καρχιμάκης, ο πρ. δήμαρχος Λ. Μίχος, ο πρ. αντιδήμαρχος Σπ. Μίχος. Την ΔΗΜ.Τ.Ο.
Νέας Δημοκρατίας Αγίας Βαρβάρας εκπροσώπησαν ο γραμματέας Γιάννης Πουλάκης και ο
αντιπρόεδρος Γιώργος Πουλάκης.
Ο συμβολικός χαρακτήρας
της σημερινής γιορτής έχει
ιδιαίτερη σημασία για εμάς
τους Έλληνες για αυτό ας
κλείσουμε με μια ευχή.
Σοφία – Να μην κάνουμε
πάλι τα ίδια λάθη
Πίστη – Πως σύντομα θα τελειώσει αυτή η κατάσταση
Αγάπη – Να μην υπάρχει διχασμός
Ελπίδας – Ότι σύντομα θα
επιστρέψουμε στην ευημερία.
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Μιχάλης Γιάγκας: Πρέπει να βάλουμε
τέλος στην εποχή της μετριότητας
Την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του στις επικείμενες εκλογές της αυτοδιοίκησης
έδωσε στην δημοσιότητα ο επικεφαλής της “Δυνατής Πόλης‘ Μιχάλης Γιάγκας Χρησιμοποιώντας το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας μάλιστα στην τελευταία παράγραφο,
ο Μιχάλης Γιάγκας δείχνει επηρεασμένος από την παρουσία του Κ. Μητσοτάκη στην
83 η ΔΕΘ, δεν γνωρίζουμε όμως αν αυτό έχεις χέση και με τον τρόπο που θα κινηθεί η
παράταξη του.
Αγαπητές Συνδημότισσες, Αγαπητοί Συνδημότες,
Τα πέντε τελευταία χρόνια, η παράταξη «Αγία Βαρβάρα – ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ» κι εγώ, ασκούμε
τον αντιπολιτευτικό μας ρόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
και στην Κοινωνία, με αυστηρό έλεγχο και τεκμηριωμένες προτάσεις, με συνεχή παρουσία,
σταθερότητα και συνέπεια.
Με σθένος, επιμονή και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, πιέσαμε για λύσεις, αποτρέψαμε
μοιραία λάθη, ανατρέψαμε δυσμενείς εξελίξεις. Ταυτόχρονα κρατήσαμε και κρατάμε ψηλά
το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης με υπεύθυνο λόγο και σεβασμό στο θεσμό της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η συνολική δημιουργική αντιπολιτευτική μας δράση και στάση, μας δίνει το ηθικό δικαίωμα, να διεκδικήσουμε, στις Δημοτικές Εκλογές του 2019, τη Δημοτική Αρχή με έναν ανεξάρτητο και δυνατότερο συνδυασμό.
Και θα το κάνουμε, με την ίδια αποφασιστικότητα, την ίδια συνέπεια, την ίδια μαχητικότητα, τον ίδιο πολιτισμένο πολιτικό λόγο, απέναντι στην αβουλία, την αναβλητικότητα, την
αδράνεια, την αδυναμία και στις άστοχες κινήσεις της Δημοτικής αρχής Καπλάνη.
Οι Δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2019, με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, μπορούν να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της πόλης, να αφυπνίσουν τις δημιουργικές της
δυνάμεις, να αναδείξουν ανθρώπους με διεισδυτική ματιά, γνώσεις και επίγνωση και να
οδηγήσουν στη λύση της ΔΥΝΑΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, απέναντι στην ανεπάρκεια της αντιπροσώπευσης και στην πτώση της ποιότητας, που βιώνει σήμερα η πόλη.
Φίλες και Φίλοι,
Σας καλώ να συσπειρωθείτε και να συμπορευτείτε με το συνδυασμό της «ΔΥΝΑΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», για να κάνουμε όλοι μαζί το ποιοτικό άλμα.

Αξίζει και πρέπει να βάλουμε τέλος στην εποχή της μετριότητας στα δημοτικά πράγματα.
Να αναδείξουμε μια νέα γενιά πολιτικών προσώπων στην τοπική κοινωνία με κριτήριο τις
ικανότητες και όχι τις προσωπικές εξαρτήσεις. Να έρθουμε σε ρήξη με όσους βάζουν το
ατομικό όφελος πάνω από την αξία της συλλογικής προόδου.
Αξίζει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα για να κάνουμε την Αγία Βαρβάρα
μας, την πόλη που αγαπάμε, μια όμορφη και ασφαλή πόλη, μια πόλη που θα θέλεις να ζεις.
Είμαι βέβαιος ότι έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε τα χαμένα χρόνια. Εμείς Μπορούμε. Μαζί, Μπορούμε Περισσότερα.
Μιχάλης Γιάγκας
Υποψήφιος Δήμαρχος με το συνδυασμό
«Αγία Βαρβάρα – ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ»
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Άλλαξ(ε) ο κολιές!

Το τηλέφωνο ήχησε, την
ώρα που ήμουν αραχτός
σε μια ξαπλώστρα κάπου
στην παραλιακή με το μυαλό
μου γεμάτο προβληματισμούς και τα
μάτια μου στραμμένα σε ένα οπίσθιο
που ήθελε να χωρέσει σε ένα Brazilian
που προφανώς είχε αγορασθεί λάθος
νούμερο.
Ο αριθμός που με καλούσε γνωστός
και σίγουρα εκείνη την ώρα δεν ήθελα
να το σηκώσω.
Ήρθε μήνυμα. Διαβάζω:
«Είδες την συνέντευξη του Γιώργαρου;»
Απαντώ «όχι»…
«Δέστην και πάρε με.»
Διαβάζω:
«Ο Λάμπρος του κατέβασε ήδη τα παντελόνια… Να μην σου πω τι ανταπάντησε ο Γιώργος…»
Ακολούθησαν κάτι κίτρινες φατσούλες να γελούν μετά δακρύων… Μάλλον πρέπει να δω τι γίνεται, είπα στον
εαυτό μου και άρχισα να ψάχνω στο
youtube και στο facebook .
Στάση πρώτη: Youtube. Εκπομπή δημοσκοπήσεις.
Πριν από 2 ημέρες διαβάζω, 26 προβολές.
Α εντάξει λέω από μέσα μου. Αν δεν
ήμουν ακόμα ένας από τους 26 που
μπήκαν στο διαδίκτυο για να την δουν
δεν χάλασε και ο κόσμος…
Πατώντας το play γρήγορα κατάλαβα
ότι ο Γιώργαρός όχι μόνο δεν καταλαβαίνει σε τι κόσμο ζει, δεν καταλαβαίνει ούτε τον δικό του!
«Του χρόνου τέτοιο καιρό
θα κυκλοφορούμε με ΜΕΤΡΟ…»
«Ούτε μισή ημέρα δεν βγήκαμε από το χρονοδιάγραμμα!»
«Υποψηφιότητες, υπάρχουν γιατί ο
δήμος είναι νοικοκυρεμένος…»
«Δεν κοροϊδέψαμε κανέναν…»
Αυτές ήταν μερικές από τις ατάκες
που πραγματικά με τράβηξαν τόσο να
δω όλη την συνέντευξη και με έκαναν
να κρυφογελάω στην παραλία σαν να
έβλεπα ένα καινούριο επεισόδιο της
νέας κωμικής σειράς που πρόκειται
να προβάλλεται καθημερινά από όλη
την θεατρική ομάδα της διοικούσας
παράταξης για τους επόμενους 8 μήνες.

Στάση 2η. FACEBOOK
Το Barbara show βέβαια
δεν θα μπορούσε να μην
έχει παρουσιαστή. Τον ρόλο
αυτό ανέλαβε ο μεσιέ Πάρις που όχι
μόνο ανάρτησε την συνέντευξη , έβαζε και τους παράγοντες της περιοχής
να την σχολιάσουν, γράφοντας πως
θα τους πάρει τηλέφωνο –όπως και
να έχει- για να τους ρωτήσει τι συμπεράσματα έβγαλαν ακούγοντας τον Δήμαρχο . Άκουσον, άκουσον…
Ο πρώην Δήμαρχος απάντησε άμεσα και δεικτικά
…
«Δεν σχολιάζω την συνέντευξη»
γράφοντας χαρακτηριστικά προς τον
« want to be παρουσιαστή» … «Δεν θα
μπω σε παράθυρο της ηλεκτρονικής
σας σελίδας για να σχολιάσω μία συνέντευξη αυτού που παγίως διαφημίζει το έργο μου αποφεύγοντας να αναφέρει το όνομα μου» .
Παίζει να απάντησε και χωρίς να είδε
καθόλου την συνέντευξη ο Λάμπρος.
Αφού ήξερε ότι για τα μοναδικά θέματα που θα μπορούσε να μιλήσει ο νυν
ήταν μόνο τα έργα της δικής του θητείας. Όσα τουλάχιστον δεν κατέστρεψε
ακόμα ο τελευταίος…
Η απάντηση πάντως του
πρώην δημάρχου έδωσε
μία άνοδο στην συνέντευξη .
Βρισκόμαστε περίπου στην 3 εβδομάδα από την προβολή της και έχει μαζέψει καμιά 270αριά προβολές.
Μετά από αυτό κατάλαβα και το «μία»
συνέντευξη που είπε ο πρώην δήμαρχος πώς δεν θα σχολιάσει.
Πριν ένα χρόνο είχε δώσει συνέντευξη
και πάλι στο ίδιο πρόσωπο και μέχρι
σήμερα έχει συγκεντρώσει 39 προβολές . Εκείνη την ημέρα μάλιστα έδινε
και δώρα. Διπλές προσκλήσεις για δύο
παραστάσεις, με μία από αυτές να έχει
τίτλο «Τα ραδίκια ανάποδα».
30 προβολές είχε και πάλι πριν από 8
μήνες μέχρι σήμερα όταν έδωσε και
πάλι συνέντευξη στον ίδιο δημοσιογράφο.
Στην τωρινή συνέντευξη
πάντως ο Πάρης έκανε
δουλειά Σύμφωνα βέβαια με το υλικό που είχε να
διαχειριστεί ένας γνωστός μου «αλο-

γομούρης» θα απαντούσε άμεσα. «Δεν
τραβάει το άλογο !!!!»

κλέψανε μπροστά από το Δημαρχείο
της πόλης παρότι ζύγιζε αρκετά κιλά.

Από τα ραπανάκια ανάποδα πήγαμε στο Γ΄Νεκροταφείο από τον Ανδρέα.
Τις θες βρε άνθρωπε μου,
νέο παιδί και βάζεις ατζέντα νεκροταφείο πριν εκφράσει πρώτος θέση ο
Δήμαρχος της πόλης;
Τι θες και διεκδικείς να μπεις στο Δ.Σ
του νεκροταφείου , εμείς την δημαρχία νομίζαμε πως διεκδικήσεις… άντε
και το βουλευτιλίκι… για την πορεία
και για το κόμμα όχι για τίποτα άλλο.

Σε μεγάλα sites έπαιξε όμως …. Κλέψανε το γλυπτό «Η μοναχική πορεία του
κόσμου» γράφανε σε τίτλους. Μπορεί
οι συνεντεύξεις των διοικούντων να
μην διαφημίστηκαν τόσο , η είδηση
για το κλέψιμο του γλυπτού μάζεψε
απεναντίας χιλιάδες αναγνώστες.

Η ζήλια πάντως δεν σου
κρύβω είναι μεγάλη σε
αυτή την παράταξη. Δεν
πρόλαβε να βγει ο Δήμαρχος σε τηλεοπτικό παράθυρο,
να σου και ο άλλος αντιδήμαρχος.
Στο ίδιο κανάλι άλλα σε άλλη εκπομπή
ο Θέμις. Ανέπτυξε τον κοινωνικό διάλογο για τον αθλητισμό και την παιδεία της πόλης μας.
Μην με ρωτήσετε τι ακριβώς είπε, δεν
κάθισα να τον ακούσω και αυτόν, απλά
το γεγονός αναφέρω. Είδα και μια εικόνα από την παρουσιάστρια . Με ξανθό μαλλί
Ξανθό μαλλί αν δεν απατώμαι έχει και η σύντροφος του Θέμη. Την είδα
μια φορά στην μηχανή
του Δήμου πίσω από τον αντιδήμαρχο να κόβουν μαζί βόλτες Κυριακάτικα στον ήλιο. Κράνος δεν φορούσε
κανείς. Του Θέμη του αρέσει ο αέρας
και δη ο τηλεοπτικός. Αυτό φάνηκε.
Εμένα μου άρεσε ο Λάμπρος
πάνω στην μηχανή δεν
σου κρύβω Θέμη μου. Πιο
κύριος. Παρέα με τον φίλο του,
βραδάκι αναρτημένη η φωτογραφία
στο διαδίκτυο και από κάτω να ανακοινώνεται εμμέσως η υποψηφιότητα
του. Φαντάζομαι εκείνη την ώρα εσένα και τους υπόλοιπους συμβούλους
της διοίκησης . Να ανοίγετε το διαδίκτυο και να βλέπετε την κάθοδο Μίχου. Όρε κάτι γουρλωμένα μάτια. Τα
τηλέφωνα θα πήραν φωτιά.
Στα κανάλια δεν βγήκε
ακόμα το θέμα για την
σφαίρα του Ρόκου που

Για τον Θόδωρα τι να πω
. Είδε και απόειδε εκεί
στην συμβολή των οδών
Κύπρου , Φλέμιγκ και Δόξης και άρχισε να τα βάζει με Θεούς
και Δαίμονες. Σε αντιδημάρχους τα
έχωσε , έπιασε και τον Τοπικό τύπο.
Γιατί λέει δεν είδαμε πρώτοι τον
χαμό που γίνεται εκεί για να τον καταγγείλουμε. Ε, καλά ρε Θόδωρα εσύ
κάθε ημέρα περνάς από το Δημαρχείο
η σφαίρα δεν είδες ότι έλειπε για να
το καταγγείλεις πρώτος; Δεν ήταν και
μικρή. Όλη την είσοδο έκρυβε. Τι θα
κάνουμε τώρα θα μετράμε πρωτιές:
Όχι τίποτα άλλο θα μείνεις πίσω, και
πάς και μόνος σου για τον Θώκο , αν
κατάλαβα καλά.
Τα σχεδόν επί του πιεστηρίου λένε τα εξής
Η παράταξη της Τοπικής
της Νέας Δημοκρατίας
βγήκε πολύ μπροστά. Συναντήθηκαν και όρισαν και επικεφαλής. Ετοιμάζουν το σήμα τους για μια Σύγχρονη
Πόλη.
Ο πρώην δήμαρχος άνοιξε ολοκληρωτικά τα χαρτιά του. Εξέδωσε ανοικτή
επιστολή που μοιράζεται στον κόσμο.
Διεκδικεί ανοικτά τον δήμο.
Και η Σοφία των Ποντίων
σοφά εποίησε… πληροφορίες αναφέρουν πως
κατεβαίνει με το ΚΙΝΑΛ.
Πολύ το Κίνημα Αλλαγής στον δήμο
μας.
Από τις καλοκαιρινές διακοπές των
συμβούλων δεν έχω εικόνα. Μόνο το
προφίλ του Δημήτρη πάντως ήταν
γεμάτο θάλασσα και φωτογραφίες με
κοιλιακούς και μαγιό. Είναι και αυτό
ένα ατού. Του ωραίου άντρα. Δεν νομίζετε:
Υ.Γ: Καλό χειμώνα να ευχηθώ και επίσημα. Μείνετε συντονισμένοι.
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X. Καρπούζος: Η κ. Παπακώστα εγκατέστησε

φρουρά στο πατρικό της αποδυναμώνοντας
την αστυνόμευση στο δήμο Αγίας Βαρβάρας!!!
Την υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη , εγκαλεί ο υποψήφιος του
ΚΙΝΑΛ στον τομέα ποιότητας ζωής και καταναλωτή (βάση πληροφοριών στον Δυτικό τομέα της Β’ Αθηνών) Χαράλαμπος Καρπούζος,
τονίζοντας πως δεν μπορεί στην περιοχή που εκλέγεται η κ. Παπακώστα να επιτρέπει στα υποστελεχωμένα αστυνομικά τμήματα να
διαθέτουν προσωπικό για την ασφάλεια του πατρικού της σπιτιού
στο οποίο δεν κατοικεί. Όπως αναφέρει σε άρθρο του η επιλεκτική
προστασία από το αρμόδιο Υπουργείο δεν μας εκφράζει!
Υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν παρθεί στο βωμό των περικοπών. Αυτές λοιπόν όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν στερούν
από τη Δυτική Αθήνα το αίσθημα της δημόσιας ασφάλειας.
Τη στιγμή που πολλά αστυνομικά τμήματα λειτουργούν οριακά, το τμήμα
της Αγίας Βαρβάρας έχει να αντιμετωπίσει μια επιπλέον κατάσταση.
Συγκεκριμένα η υφυπουργός προστασίας του Πολίτη κ.Παπακώστα επιλέγει για αποκλειστική περιπολία στο πατρικό της σπίτι, στο οποίο πλέον
δεν κατοικεί, αστυνομικές δυνάμεις από το ήδη υποστελεχωμένο τμήμα
της περιοχής!!
Η επιλεκτική προστασία από το αρμόδιο υπουργείο δεν μας εκφράζει και
σ’αυτά τα πλαίσια καλούμε την κ.Παπακώστα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ειδικά σε μια γειτονιά που την ανέδειξε ως πολιτικό πρόσωπο.

Η δυτική Αθήνα μπορεί και πρέπει να είναι ισότιμη σε όλα τα επίπεδα, διεκδικούμε ότι ακριβώς μας αξίζει, αυτός είναι ο οδικός χάρτης του αγώνα
που θα κληθούμε να δώσουμε την επόμενη μέρα...#σχέση_ειλικρίνειας

Γιατί να κάνω Νοσοκομειακό Πρόγραμμα;
Αύριο είναι αργά.

πολλά, για να σωθείτε εσείς και η οικογένεια σας.

Μιλάμε για την Υγεία μας. Τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια καλύπτουν τυχόν επιπλοκές της
Υγείας μας εφόσον δεν μας έχει συμβεί μέχρι
σήμερα. Διότι αν μας έχει συμβεί κάτι υπάρχει
περίπτωση ΟΧΙ μόνο να μη μας καλύπτει (για το
συγκεκριμένο που έχω ήδη πάθει) ΑΛΛΑ ενδεχομένως να μην μας ασφαλίζουν ΚΑΘΟΛΟΥ.

Κάλιο το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν

Οικονομικό ρίσκο
Μιλάμε για κινδύνους που μπορεί να συμβούν
σε όλους μας. Τα κόστη μίας ξαφνικής ασθένειας
ή ατυχήματος στη καλύτερη περίπτωση μπορεί
να μας βγάλουν εκτός προϋπολογισμού. Δυστυχώς όμως υπάρχει περίπτωση να
οδηγήσουν μία οικογένεια σε οικονομική κατάρρευση.

Συχνά τα συμβόλαια υγείας έχουν προληπτικούς ελέγχους υγείας έτσι λοιπόν προλαβαίνουμε ένα ιατρικό πρόβλημα στα πρώιμα στάδια του.

Εξελιγμένη ιατρική φροντίδα
Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ως συνέπεια νέες Ιατρικές μεθόδους που ενδεχομένως να μην υπάρχουν όχι μόνο στα Δημόσια Νοσοκομεία αλλά ούτε και στα ιδιωτικά της χώρας μας

Είναι για εμάς
Γιατί αυτό είναι ένα από τα λιγοστά εξαιρετικά σημαντικά δώρα που θα κάνουμε
ποτέ στον εαυτό μας ή και στην οικογένεια μας όσο κι αν δεν το πιστεύουμε.

Σήμερα αναγκαίο

Νιώσε την ελευθερία

Στη χώρα μας με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημόσια Περίθαλψη που σε
αρκετές περιπτώσεις αδυνατεί να παρέχει ασφαλή φροντίδα για τους ασθενείς η
πρόσβαση σε ιδιωτικά νοσοκομεία γίνεται συχνά αναγκαία. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, 3 στους 10 Έλληνες πληρώνουν πάντα από της τσέπη τους για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τα τελευταία 1-2 χρόνια και συνολικά πάνω από 6 στους
10 έχει χρειαστεί να επιβαρυνθούν οικονομικά για υπηρεσίες υγείας.

Με ένα Νοσοκομειακό Πρόγραμμα λύνε-

Ανεξαρτησία
Δεν θα εξαρτάστε από το δημόσιο σύστημα υγείας, τις αναμονές, τις παροχές ή από
τους συγγενείς και φίλους αν θα έχουν ή όχι να σας δανείσουν χρήματα και μάλιστα

τε τώρα μόνοι σας το πρόβλημα της Υγείας χωρίς να χρειαστεί να παρακαλέσετε
ποτέ από κανέναν, χωρίς να εξαρτάστε
από κανέναν. Νιώστε την ελευθερία που
σας δίνει η σιγουριά ότι ό,τι και αν συμβεί θα έχετε τα μέσα για να αντιμετωπίσετε μία δύσκολη στιγμή της ζωής.

24

Οκτώβριος 2018

