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Για τα αδέσποτα ζώα
Αρ. Φ. 31

στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης
σελ. 12

Επιτυχίες του Δήμου Κορυδαλλού

σελ. 15

Κλειστό κολυμβητήριο Πάρκο 10 στρεμμάτων

Αποτυχίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Φιλέτα της πόλης
παραχωρούνται
στο ΤΑΙΠΕΔ.
σελ. 5

Κλειστό γυμναστήριο «Νίκη»

Βρεφονηπιακός Παντελιάδης

ΚΗΦΗ
(Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων)

Καμία αντίσταση απο τον δήμαρχο Γ. Καπλάνη!
Γ. Πουλάκης: Ξεπουλάμε για μια νέα αρχή, ή για το τέλος; σελ. 3
Γράφει ο Σβίγγλιος:

Κορυδαλλός

Σε πλήρη εξόφληση των οφειλών των
σχολικών επιτροπών προχώρησε
ο δήμος Κορυδαλλού
σελ. 14

Ένας, ένας....όλοι θα πάρετε!
Το
ητικό
Συμβ

Διοικ

Πρόσωπα: Γιώργος Πατούλης
Δυναμική αρχή
από την Αγία Βαρβάρα

ούλιο

σελ. 4

ΠΕΣΥΔΑΠ
σελ. 8

Συνεργασία ΠΕΣΥΔΑΠ – Re-Battery με στόχο
την ανακύκλωση μπαταριών
σελ. 12
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 13η Εθελοντική
Αιμοδοσία του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού
παρά την έντονη βροχόπτωση
Σε πείσμα της καταρακτώδους βροχής η οποία έπεφτε το πρωινό της Κυριακής 18
Νοεμβρίου με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 13η Εθελοντική Αιμοδοσία του Ι. Ν Προφήτου Ηλίου.
Γύρω στους 60 συνανθρώπους μας προσήλθαν για να δώσουν αίμα το οποίο καλύπτει
τις ανάγκες των αδελφών μας που το έχουν ανάγκη.
Την αιμοδοσία ευλόγησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Νίκαιας και Αγίας Βαρβάρας κ. κ. Αλέξιος ο οποίος το πρωί ιερούργησε στον Ιερό Ναό πλαισιούμενος από τον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτη Μελέτιο Καλονάκη και τους πατέρες Αθανάσιο
Αβραμόπουλο και Ιωάννη Πηδηχτάκη.

Φώτο του μήνα

Ζητείται αυτόπτης μάρτυρας
Ζητείται αυτόπτης μάρτυρας, που να παρευρέθηκε στο τροχαίο
ατύχημα που συνέβη στις 30-5-2018 , ώρα 21:30 στον Κορυδαλλό
Αττικής, στην διασταύρωση των οδών Ταξιαρχών και Ψαρρών,
όπου μοτοσυκλετιστής, αγνώστων στοιχείων, παρέσυρε ηλικιωμένο πεζό.
Κιν.: 6936116661
Κιν.: 6979626026

Ετήσιες συνδρομές για νομικά πρόσωπα: 100€

ιδιώτες: 10€

Μας πήρε τ
ο ποτάμι,
μας πήρε ο
ποταμός
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Ξεπουλάμε για μια νέα αρχή, ή για το τέλος;
Έντρομος συνάντησα την πραγματικότητα χωρίς να θέλω να την αποδεχτώ.
Κοινωνικές δομές της πόλης μας παραχωρούνται στο ΤΑΙΠΕΔ για να τις εκμεταλλευτεί κάποιος ιδιώτης και να αποφέρει
χρήματα για το κράτος μας.
Αυτό με την σειρά του μέσω της κυβέρνησης, θα τα αποδώσει στους δανειστές.
Έχω ακούσει και έχω ακούσει παράλογες
απαιτήσεις από την πρώτη στιγμή που
μπήκαμε στο Μνημόνιο, αλλά όταν άκουσα και αυτό εξοργίστηκα.
Όλα τα συναισθήματα έδρασαν μονομιάς
μέσα μου. Το μίσος, η νοσταλγία η αναπόληση ο άκρατος τοπικισμός, μα πάνω από
όλα η αγάπη προς τον τόπο μου.
Πώς αλλιώς θα μπορούσα να νιώσω όταν με μια σκέψη φέρω στο μυαλό μου τις
μανάδες αυτού του τόπου να προσπαθούν να βρουν τρόπο να εργαστούν και να
είναι τα παιδιά τους σε ασφαλές μέρος.
Τους ηλικιωμένους να την βγάζουν στα καφενεία για να κοινωνικοποιούνται και
τα παιδιά μου να ψάχνουν μέρος να αθληθούν μέσα στο καταχείμωνο.
ΚΗΦΗ, ένας βρεφονηπιακός σταθμός και ένα κλειστό γυμναστήριο πλέον δεν ανήκουν σε εμάς.

Στα χαρτιά ανήκουν από σήμερα σε έναν μηχανισμό που δίνει χρήματα στους Δανειστές μας.
Και τι έκανε ο Δήμαρχος για να προστατεύσει τις κοινωνικές δομές του;
Θα ρωτήσει ο κάθε δημότης.
Mετά από τόσες συναντήσεις που είχε με αξιότιμα μέλη της σημερινής κυβέρνησης δήλωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης το δεδομένο.
Χωρίς αντίδραση, χωρίς δείγμα αντίστασης στον λόγο του. Με την σιωπή του όμως
έδωσε τον τίτλο:
«Η Αγία Βαρβάρα βάζει πλάτη στην κυβέρνηση με τις κοινωνικές της δομές»
Προφανώς όταν συμφωνήσεις κάτι δεν μπορείς και να αντιδράσεις. Αλλά ούτε ένα
non paper προς την κυβέρνηση;
Ούτε μια ανακοίνωση να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται στην πόλη του;
To συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα. Προφανώς ο Δήμαρχος Ξεπουλάει.
Ας είναι αυτή μια νέα Αρχή για τον τόπο μετά την αποδοχή μιας νέας συμφωνίας
ντροπής.
Τώρα ο κόσμος δεν θέλει κάτι άλλο για να συνειδητοποιήσει που έφτασε αυτή η
διοίκηση τον τόπο που μεγάλωσε αυτός και τα παιδιά του.
Ποτέ όμως δεν είναι αργά για να ξαναγεννηθούμε.
Υπάρχουν επιλογές γιατί υπάρχει το γόνιμο στοιχείο.
Εμείς.
Εμείς που δεν θέλουμε άλλη απαξίωση.
Εμείς, Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Γιατί εμείς δεν είμαστε υποθήκη κανενός.

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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Ένας, ένας όλοι θα πάρετε…

Μετά από αλλεπάλληλους χαρακτηρισμούς,
αποθεώσεις είς το όνομα του φανταστικού (σε
εμένα δηλαδή) ξοδεύοντας μελάνι οχτροί και φίλοι ήρθε η ώρα
να τυπώσω την μουτσούνα μου
σε αυτήν την φυλλάδα. Είμαι και
εγώ νάρκισσος. Αρέσκομαι να φαίνομαι… η καλύτερα να ακούγομαι
μετά από σχολαστική ανάγνωση.
Θα μου πείτε εγώ δεν
έχω συμφέρον να εκλεγώ και για όσους δεν
το έχετε καταλάβει, ούτε
εργαλείο είμαι για να εκλεγούν
άλλοι.
Δεν με κόφτει κάτι τέτοιο. Εγώ
γράφω για να τα βγάλω από την
ψυχούλα μου, και να μένει το όνομα μου χαραγμένο εις τους αιώνες.
Όχι πείτε μου, πώς θα αλλιώς θα
ψάχνατε στην μηχανή αναζήτησης του κινητού σας το όνομα μου.
Ούτε που θα ξέρατε ποιος είμαι.
Ξέρατε; Ξέρετε;
Θα μου πείτε, ξέρατε
κανέναν από αυτούς
που ψηφίζετε κατά καιρούς. Κάποιοι κουμανταδόροι
«εκδότες» έγραφαν για αυτούς,
τους διαβάζατε στα καφενεία, σας
ακούμπαγαν λίγο στον ώμο και οι
ίδιοι… και αυτό ήταν! Παραβάν,
ψηφοδέλτιο και φύγαμε.
«Γυναίκα ο Γιώργος θα
βάλει το παιδί μας στο
δήμο. Μου είπε να ετοιμάσουμε τα χαρτιά του»
Ποιος Γιώργος αγάπη μου; (σύζυγος)
Ο Δήμαρχος. (παραπλανημένος)
Και που τον ξέρεις εσύ τον Δήμαρχο; (σύζυγος)
«Έρχεται εκεί στο καφενείο. Του
είπα τον πόνο μου και μου είπε ότι
θα τα βολέψει.»
Όχι πείτε μου αν αυτός ο διάλογος
ηχεί στα αυτιά σας. Αν ναι πάτε
καλά.
Αν το παιδί σας έχει βολευτεί στον
δήμο πάτε ακόμα καλύτερα. Αν όχι,
ήρθε η στιγμή της εκδίκησης.
Έτσι

λοιπόν

ξεκινάνε

όλοι οι στρατιώτες να πηδήξουν
από το οχυρό της ανασφάλειας
στην « ασφάλεια» της ψήφου που
θα ρυθμίσει την ζωή τους.
Όλα αυτά πίσω από ένα μεγάλο
παραβάν που δεν φαίνεται τίποτα.
Καθολική η εξομολόγηση αλλά χωρίς σιδεριές μπροστά από το πρόσωπο του ιερέα. Σταυρώνουν το
ψηφοδέλτιο κάνουν και το σταυρό
τους. Με τις υγείες σας παιδιά. Και
του χρόνου να είμαστε καλά!
Την παραπάνω ευχή
έκαναν και στον Θόδωρο όταν ασπάστηκε
την Νέα Δημοκρατία. Δεξιός ο Θοδωρής; Τι να σας πω, δεν
έχω καταλάβει ακόμα. Σε αυτήν
την πόλη όλοι είναι όλα. Τα νταραβέρια πέφτουν βροχή. Ο Βασιλάκος άλλωστε είναι ελεύθερος και
ωραίος που λέει και ο ΛεΠα. Τώρα
αν η Ομάδα τραγουδάει τους στίχους «με Πούλησες με τσάκισες»
δεν ξέρω. Η κεφαλή πάντως δεν
δείχνει να παίρνει χαμπάρι από
τέτοια.
ΚΙΝΑΛ και ΝΔ στα ίδια
μονοπάτια, γίνεται;
To Κίνημα πάντως έχω
ακούσει ότι ψάχνει κενά
στα κενά που έχει δημιουργήσει
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι γραμμή και σημείο
αδιαπραγμάτευτο. Αν ακούσετε
τον Λάμπρο να συνοδοιπορήσει
από τα δεξιά μην σας φανεί περίεργο. Άλλωστε και ο σημερινός
δήμαρχος κάπως έτσι εκλέχθηκε.
Μετά τι έγινε… αυτό το κεφάλαιο
ας μην το ανοίξουμε καλύτερα . Για
την ώρα κεφαλαιοποιεί τα γραμμάτια του ο Γιώργαρος. Το πήγε
καλά το γράμμα.
Καλά βρε Μιχάλη μου
,ολόκληρο πάρτι έκανες για την κλειστή γέφυρα . Τώρα που κλείνουν βρεφονηπιακός , κέντρο
φροντίδας ηλικιωμένων και κλειστό γυμναστήριο, τούρτα δεν θα
κόψεις; Κανένα ευφάνταστο προσκλητήριο για επανάσταση; Από
αυτά τα ωραία που φτιάχνεις μόνος σου και βάζεις στο διαδίκτυο;

Πήρα και εγώ την σημαία μου, φόρεσα τα
καλά μου και κατέβηκα
να βροντοφωνάξω για το
ξεπούλημα της πόλης μου κάτω
στην κεντρική πλατεία.
Νόμιζα πώς όλοι θα ήταν ταγμένοι προς αυτόν τον σκοπό. Τζίφος.
Όλα κινούνταν στο ρελαντί. Με
είδα ένας γεράκος που κρατούσε
κομπολόι και με ρώτησε.
Που πάς παλληκάρι με τέτοιο καιρό; Άνεμοι σφυρίζουν και πέφτει
νερό (παρεμπίπτοντος έβρεχε)
«Πάω να ακολουθήσω τον ηγέτη
της επανάστασης του λέω. Μας
παίρνουν την πόλη.»
Γέλασε και μου απάντησε:
Αχ παλληκάρι μου, είσαι μικρός
ακόμα. Άκου εμένα που άσπρισαν
τα μαλλιά μου. Και να το βάλεις
καλά στο μυαλό σου. «H επανάσταση μονάχα έχει ουσία, όσο κρατάει μέχρι να γίνει εξουσία.» και
μου έδειξε το δημαρχείο. Σάστισα.
Σαν να είχε δίκιο. Γνέφω προς την
πλευρά που τον κοιτούσα πριν
ένα λεπτό. Είχε χαθεί. Άχ, οράματα βλέπω είπα από μέσα μου και
έτρεξα να χωθώ κάτω από κανένα υπόστεγο. Έβρεχε πολύ. Τα πόδια μου είχαν ποτίσει παρότι φορούσα μπότες. Πάλι βούλωσαν τα
φρεάτια. Περιμένοντας να σταματήσει η βροχόπτωση άνοιξα το κινητό μου και άρχισα να χαζεύω το
facebook. Στο προφίλ του Δημάρχου μας δέσποζε μια φωτογραφία
του με έναν άλλο πρώην επαναστάτη . Τον δήμαρχο του Αιγάλεω.
Σκέφτηκα τα λόγια του γέροντα
και έκανα υπολογισμούς με τους
μισθούς τους.
Γνωρίζετε πόσα χρήματα παίρνουν αυτοί που
ψηφίσατε για να διαχειρίζονται τα χρήματα
που προορίζονται για να συμμαζεύουν την πόλη σας; Μιας και το
έφερε η κουβέντα αν δεν ξέρετε να
σας πω εγώ.
Οι μισθοί των Δημάρχων, αντιδημάρχων, και γενικών γραμματέων
των Δήμων συνδέονται με τον μισθό του Γενικού Γραμματέα ενός
Υπουργείου ο οποίος ανέρχεται
στο ποσό των 4.631 ευρώ, μηνιαί-

ως, τα οποία αναλύονται σε 3.231
ευρώ ως βασικός μισθός και άλλα
1400 ευρώ ως επίδομα θέσης.
Τα παραπάνω βέβαια ρυθμίζονται
πληθυσμιακά. Ανάλογα δηλαδή
τον κόσμο που διαχειρίζονται. Με
έναν πρόχειρο υπολογισμό ο Δήμαρχος της πόλης μας αμείβετε
με το 72% της θέσης του Γενικού
Γραμματέα ενός Υπουργείου. Περίπου δηλαδή με 3.300 ευρώ. Οι
αντιδήμαρχοι της πόλης μας παίρνουν περίπου 1600 ευρώ ενώ ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου παίρνει περίπου 700 ευρώ
για να προεδρεύει όποτε έχει συνεδρίαση.
Τι λέγαμε λοιπόν για εκείνη την
επανάσταση; Σοφός ο γέροντας…
Εσύ βρε Άκη μου γέρασες
μέσα σε εκείνο το γραφείο και ακόμα μυαλό
δεν έβαλες. Σε αγαπάω
μπαγάσα αλλά αυτούς τους
συνειρμούς που κάνεις δεν τους
μπορώ. Αφού με ξέρεις καλά γιατί συνδέεις ότι γράφω με άλλους
χαρακτήρες. Ξέρω γιατί το κάνεις
αλλά θέλω να γνωρίζεις πως αυτά
πέθαναν Ο κόσμος προχωράει σε
άλλα μονοπάτια…
Τώρα για τον Θοδωράκη δίπλα στον δήμαρχο
δεν θα σχολιάσω. Παιδί της πόλης μας είναι
ο Σταύρος, έχει και μια αξία
μια φωτογραφία μαζί του. Απλά
μπήκε και αυτός στο κάδρο των
επαναστατών που πήρε εξουσία
και ξέχασε ποιοι είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές σε αυτόν τον
τόπο.
Εδώ θα μου πείτε ξέχασε
ο δάσκαλος του, αυτός
δεν θα ξέχναγε. Ο Πάρις πλέον τραβάει φωτογραφίες όταν λείπουν οι πρωταγωνιστές στα έργα που ανεβάζει
καθημερινά στην ιστοσελίδα που
θυμίζει πλέον blog προσωπικών
αξιώσεων. Μείνετε στον κόσμο
σας. Εμένα προσωπικά δεν με χαλάει καθόλου.
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Το Υπερταμείο αποφάσισε,
χωρίς αντίλογο

Φιλέτα της πόλης μας,
παραχωρούνται στο ΤΑΙΠΕΔ

Κλειστό γυμναστήριο «Νίκη»

Βρεφονηπιακός Παντελιάδης

Δεν γνωρίζουμε πόσα ακόμα θα έπρεπε να γραφούν για να ξυπνήσει ο γίγαντας της εξουσίας που πλέον προσωποποιείτε μέσα από έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο μιας ολόκληρής
περιοχής.
Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας ακόμη δείχνει να κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, παρότι η περιοχή που διοικεί αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα παραχώρησης
δημόσιας περιουσίας της χώρας.
Είναι ίσως η πρώτη φορά που ακούμε και διαβάζουμε, ότι δίνονται κρατικές δομές που
έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα απλών πολιτών .
Παραδώσαμε για εκμετάλλευση σε ιδιώτες ένα ΚΗΦΗ, έναν βρεφονηπιακό σταθμό και το
κλειστό μας γυμναστήριο .
Το Δημοτικό γυμναστήριο Νίκης του 2ου Λυκείου, το κέντρο Ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων και ο βρεφονηπιακός σταθμός Δημήτρης Παντελιάδης μεταβιβάστηκαν στην
εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου προκειμένου τα έσοδα τους από την ιδιωτικοποίηση που
ίσως ακολουθήσει να πηγαίνουν στο Υπερταμείο για να ξεχρεώσει η χώρα!
Σημειωτέον ότι όλοι οι παραπάνω χώροι καλύπτουν πάγιες ανάγκες βρεφών, νηπίων,
νέων αθλητών και ηλικιωμένων .
Οι δημότες σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να τους επισκέπτονται είτε γιατί θα έχουν
άλλη χρήση είτε γιατί μπορεί να μην χρίζουν, δημοσίας .
Αυτό ανακοινώθηκε από τον δήμαρχο της πόλης σε ένα ανοικτό Δημοτικό Συμβούλιο και
από τότε από τον ίδιο σιγή.
Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης παρότι για άλλα θέματα έβγαιναν στους δρόμους αυτή
την φορά έμειναν στις ανακοινώσεις.
Μπορεί κάποιες φορές η σιγή να είναι χρυσός, σε αυτές τις στιγμές όμως που βιώνει η
χώρα , φαντάζει ύποπτη.

Οι δήμοι προσφεύγουν στην δικαιοσύνη για το ΤΑΙΠΕΔ
και ο δήμος μας το καλωσορίζει(;)
Ο δήμος μας σίγουρα δεν είναι ο μόνος που ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπος με το θηρίο
που ακούει στο όνομα ΤΑΙΠΕΔ. Πάνω από 160 ακίνητα του Δημοσίου έχουν παραχωρηθεί
στο Υπερταμείο αλλά μέχρι στιγμής μιλούσαμε για πραγματικά πλουτοπαραγωγικές πηγές
του Δημοσίου.
Από παραλίες… μέχρι ιαματικά λουτρά παραμένουν για αξιοποίηση με τους δήμους όμως
να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη.
Οι προσφυγές στρέφονται κυρίως κατά των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, με τις οποίες αποφασίστηκε δημόσια περιουσία
να μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ, για αξιοποίηση.
Πρώτος τον χορό των αντιδρώντων είναι ο δήμος της Αθήνας που παρότι ο εκλεγμένος
εκπρόσωπος του ο Γ. Καμίνης έχει κριθεί στο παρελθόν ότι στηρίχτηκε προεκλογικά από
την παρούσα κυβέρνηση ,δεν δείχνει να κάνει πίσω στις διεκδικήσεις του.
Στην δικαιοσύνη έχουν προσφύγει δήμοι της Θεσσαλονίκης για χρήση παραλιών , ο δήμος

ΚΗΦΗ
(Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων)

Ιστίας Αιδηψού για τα θεραπευτικά του λουτρά, ο δήμος Θάσου για το λιμάνι του και πολλοί άλλοι για μεγάλες εκτάσεις.
Ο Γιώργος Καπλάνης δεν έδειξε δείγμα αντίστασης ενώ δεν ήταν λίγες οι φωνές που αναρωτήθηκαν γιατί ο πρώην δήμαρχος της πόλης ο Λάμπρος Μίχος δεν εξέφρασε ανοικτά
την γνώμη του.
Όσον αφορά την στάση του πρώτου, πολλοί την χαρακτήρισαν ως στάση αποδοχής του
στα πλάνα της κυβέρνησης . Άλλωστε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί τον δήμαρχο της πόλης
φαβορί του για τις προσεχείς εκλογές .
Η στάση του πρώην δημάρχου όμως φανερώνει κάτι τελείως διαφορετικό. Ίσως έτσι όπως
έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις , δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλιώς από νομικής απόψεως ο Λ. Μίχος θα είχε δώσει την πρόταση του προς τον Τύπο.
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Μόνο δύο παρατάξεις αντέδρασαν ανοικτά για το
Ξεπούλημα της περιουσίας μας
Η είδηση για την παραχώρηση της περιουσίας μας προέκυψε μετά από ερώτηση του επικεφαλής της Δυνατής πόλης Μιχάλη Γιάγκα και ο ίδιος φρόντισε να ανακοινώσει άμεσα
την στάση που πρέπει να κρατήσει ο δήμος προτείνοντας στην διοίκηση να εκφράσει την
αντίρρηση της και να ξεσηκώσει γονείς , ηλικιωμένους και αθλητικούς φορείς.
Ο ίδιος πάντως μέσα από κινήσεις του δεν έδειξε να προχωρά σε οποιαδήποτε μορφή κινητοποίησης παρότι πριν από λίγες ημέρες είχε οργανώσει «πάρτι γενεθλίων» για την Στέφανου Σαράφη που παραμείνει κλειστή μετά από 4 και πλέον χρόνια.
Η δυναμική βέβαια της παράταξης του δεν φάνηκε ούτε εκεί αφού ο αριθμός των παρευρισκομένων του είχε διψήφιο αριθμό
με πρώτο βασικό… την Μονάδα.
Ιδιαίτερα καυστική ήταν η ανακοίνωση της παράταξης της τοπικής
Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας.
Από το πρώτο άκουσμα της παραχώρησης προκάλεσε τον δήμαρχο
να αποκαλύψει όλα τα ακίνητα που
προσχωρήθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο
Γιώργος Καπλάνης «Ήδη ξεχρεώνει
τα γραμμάτια συμπόρευσης του με τον

ΣΥΡΙΖΑ με την γη μας.
Με κατακτήσεις δικού μας ιδρώτα και δικής μας υπερηφάνειας προπληρώνει την αυριανή του
κυβερνητική θέση.»
Λίγες ημέρες μετά η Κουμουνδούρου επιβεβαίωσε την Πειραιώς..

Στους 9 εκλεκτούς του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καπλάνης
Τι άλλο θα μπορούσε να επιβεβαιώσει τα ρεπορτάζ μας στην
έντυπη και την ηλεκτρονική
μας έκδοση πέραν από την
εφημερίδα που αποτελεί πλέον ένα από τα επίσημα όργανα στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ…. την
εφημερίδα των Συντακτών.
Πρόσφατα στην ηλεκτρονική
της έκδοση φιλοξένησε άρθρο
υπό τον τίτλο: Οι 9 εκλεκτοί
του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο της Δημοτικές εκλογές του 19΄
Ο Δήμαρχος της πόλης μας ο
κ. Γιώργος Καπλάνης δεν έλειπε από το συγκεκριμένο κάδρο.
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Δυναμική Αρχή για τον Γ. Πατούλη
με αφετηρία την Αγία Βαρβάρα
Από το δυτικό άκρο της Περιφέρειας, τον δήμο της Αγίας Βαρβάρας, ξεκίνησε την περιοδεία του την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου ο υποψήφιος περιφερειάρχης κ.Γιώργος Πατούλης
προκειμένου να διαπιστώσει με τα μάτια του τα πάμπολλα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η περιοχή, καθώς επίσης και τις προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της.
Σε ένα οδοιπορικό που κράτησε περίπου 4 ώρες ο κ. Πατούλης έδειξε από την πρώτη στιγμή πως έχει όρεξη να δουλέψει , να αναλάβει τις ευθύνες του και να δημιουργήσει μια
Περιφέρεια ορόσημο τόσο για τα ελληνικά δεδομένα, όσο και για όλον τον κόσμο.
Ο κ. Γιώργος Πατούλης, έχοντας πολυετή εμπειρία ως γιατρός, αλλά και ως πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου, θέλησε να κάνει μια ουσιαστική αυτοψία των προβλημάτων στον τομέα της περίθαλψης, ξεκινώντας από το νοσοκομείο Δυτικής Αθήνας, (πρώην λοιμωδών).
Εκεί τον υποδέχτηκαν ο πρόεδρος της Β5 ΝΟΔΕ κ. Δημήτρης Μαυροειδάκος, στελέχη της
ΔΗΜ.Τ.Ο Αγίας Βαρβάρας με τον πρόεδρο κ. Μανώλη Ζερβάκη, αλλά και ο υποψήφιος δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας και δημοτικός σύμβουλος κ. Θεόδωρος Βασιλάκος.

Επιτακτική ανάγκη η νομιμοποίηση των κτηρίων του
Νοσοκομείου Δυτικής Αθήνας
Ο υποψήφιος περιφερειάρχης κατά την συνάντησή
του με τον διοικητή κ. Δημήτριο Γούτο και την υποδιοικήτρια κ. Αργυρώ Χρυσάγη,
μίλησαν για την ανάγκη να
λειτουργήσει σαν ενιαίο
νοσοκομείο καθώς από το
2013 άρχισε να υπολειτουργεί. Όλοι μαζί τόνισαν
ως επιτακτική ανάγκη την
δημιουργία μονάδας έκτακτης νοσηλείας, με στελέχωση γιατρών και ταυτόχρονη
νομιμοποίηση των κτηρίων.
Με πρόταση του κ. Πατούλη
συμφώνησαν μάλιστα πως
θα πρέπει να λειτουργήσει
σαν παθολογική - χειρουργική κλινική που θα ασκεί
κοινωνική ιατρική προκειμένου να αποσυμφορήσει το Γενικό Κρατικό και το Αττικό Νοσοκομείο, έχοντας μια διευρυμένη πρωτοβάθμια δομή. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης πρότεινε την λειτουργία του Λοιμωδών ως μονάδα νοσηλείας χρόνιων ασθενειών καθώς και
καρκινοπαθών.

λυφθούν τα λειτουργικά έξοδα και να ενισχυθεί το προσωπικό
Τέλος επισκέφτηκε τα εξωτερικά ιατρεία όπου ενημερώθηκε για τα προβλήματα και τις
ελλείψεις τους.
Κατά την έξοδο του, συνάντησε μια γυναίκα που κρατούσε ένα παιδάκι με σύνδρομο
Down. Η ίδια πλησίασε τον κ. Πατούλη αναφέροντας του τα προβλήματα που βιώνει με
την απουσία της πολιτείας. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης την άκουσε προσεκτικά και
στην συνέχεια αγκάλιασε και φίλησε το παιδί.

Επίσκεψη στα γραφεία της Δικαιοσύνης Σήμερα
Τα γραφεία της εφημερίδας
μας όπου συστεγάζεται και η
ηλεκτρονική μας έκδοση,
www.dikaiosinisimera.gr επισκέφτηκε κατά την διάρκεια
της περιοδείας του ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής,
κ. Γιώργος Πατούλης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο
της Β5 Ν.Ο.Δ.Ε κ. Δημήτρη
Μαυροειδάκο, τον πρόεδρο
της ΔΗΜ. Τ.Ο. Αγ.Βαρβάρας,
κ. Μανώλη Ζερβάκη και τον
στενό συνεργάτη του, κ. Αλέκο Κόκκαλη.
Εκεί τον υποδέχτηκαν, οι ιδιοκτήτες των ομώνυμων εκδόσεων, κ. Γιώργος και Γιάννης Πουλάκης , όπου και είχαν
την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση της πόλης.
Του χάρισαν μάλιστα και μια εικόνα της Αγ. Βαρβάρας, η οποία μεταξύ άλλων είναι
προστάτιδα του Πυροβολικού σώματος και αιτιολόγησαν την χειρονομία τους αυτή
με έναν έξυπνο συμβολισμό λέγοντας του χαρακτηριστικά : «Το «πυροβολικό Πατούλης με τις 44 συνεχόμενες νίκες του, αυτό που χρειάζεται είναι την προστασία της
Αγ. Βαρβάρας»
Ο Γιώργος Πατούλης εξεπλάγην θετικά με το δώρο των αδελφών Πουλάκη και προέτρεψε τους στενούς συνεργάτες του να το τοποθετήσουν σε περίοπτη θέση στο γραφείο του.

Η Αγία Βαρβάρα έδωσε τον παλμό της νίκης

«Προέχει να λειτουργήσουν αυτές οι δομές, όχι μόνο όπως λειτουργούσαν, αλλά να παρέχουν ποιοτικά βελτιωμένες υπηρεσίες προς τον πολίτη», τόνισε ο κ. Πατούλης, ενώ συνέχισε λέγοντας πως «πρέπει να στοχεύσουμε να γίνει ξανά το νοσοκομείο φροντίζοντας
να ανακαινιστούν τα κτήρια, ώστε να συμβάλει σε επίπεδο νεφροπαθών και παθολογικής
κλινικής ειδικότητες στις οποίες ήδη εξειδικεύεται»
Στην συνέχεια συνοδευόμενος από τον επικεφαλή της ΔΑΚΕ εργαζομένων του νοσοκομείου και τον εκπρόσωπο της ΠΟΕΔΗΝ βρέθηκαν στο κτήριο που στεγάζει τους θαλάμους
νοσηλείας, όπου είναι διαθέσιμες μόνο οι 19 κλίνες του ισογείου, την ίδια ώρα που στον 1ο
όροφο υπάρχουν άλλες 29 και δεν λειτουργούν λόγω ακαταλληλότητας.

Το νοσοκομείο χρειάζεται ενίσχυση και εμψύχωση
Παρότι το Λοιμωδών διαθέτει τα
καλύτερα μικροβιολογικά εργαστήρια στην Αττική, λόγω έλλειψης οργανικών θέσεων λειτουργούν με προσωπικό που τους
στέλνει το Τζάνειο για να καλύπτονται τα κενά.
Αυτό διαπίστωσε ο κ. Πατούλης
κατά την επίσκεψη του στα καρδιολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια και έφυγε με την δέσμευση
του προς τους εργαζόμενους ότι
θα διεκδικήσει πόρους για να κα-

Τον παλμό της νίκης έδωσαν οι δημότες της πόλης
μας, καθώς φτάνοντας στο
κέντρο της πόλης ο υποψήφιος περιφερειάρχης ο
κόσμος τον χαιρετούσε και
τον επευφημούσε.
Περπατώντας
στην κεντρική αγορά της πόλης,
μπήκε σε καταστήματα και
μίλησε με τους ιδιοκτήτες,
ακούγοντας με προσοχή
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Αγία Βαρβάρα
Όλιγόλεπτη συνάντηση είχε
με τον δήμαρχο της πόλης
ενώ στην συνέχεια επισκέφτηκε και τον εφημέριο του
ναού του προφήτη Ηλία, πατέρα Αρχιμανδρίτη Μελέτιο.
Η συνέχεια δόθηκε στην
κλειστή επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια γέφυρα Στέφανου Σαράφη.
Εκεί αγανακτισμένοι κάτοικοι τον περίμεναν για να του
περιγράψουν την πολυετή
ταλαιπωρία τους.
Η περιοδεία συνεχίστηκε
στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί τον περίμενε ευλαβικά ο πατέρας Δαμασκηνός
για να τον ξεναγήσει τόσο εντός της εκκλησίας, όσο και στο θεολογικό οικοτροφείο της
Αποστολικής Διακονίας που από το 2004 στεγάζεται σε μία έκταση 3.000 τ.μ και έχει χαρακτηριστεί ως το καλύτερο της Ευρώπης.
O κ. Πατούλης τον συνεχάρη για το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί, επισημαίνοντας του ότι είναι απαραίτητο να δρομολογηθεί η επιδότηση των Δήμων προκειμένου με
τη συνδρομή της Εκκλησίας να προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχομένου.
Το οδοιπορικό τελείωσε στο
γήπεδο της ΑΠΕ Αγία Ελεούσα, όπου ο υποψήφιος περιφερειάρχης ξεναγήθηκε από
τον προπονητή Τάκη Γιαννόπουλο ο οποίος του επισήμανε πως ενώ το γήπεδο έπρεπε
να έχει ήδη παραδοθεί, η δημοτική αρχή και η Περιφέρεια
κωλυσιεργεί, με αποτέλεσμα
να χρησιμοποιείται μόνο για
προπονήσεις και η ομάδα να
παίζει εκτός πόλης.

Επίσκεψη Γ. Πατούλη στα γραφεία της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ.
Αγ. Βαρβάρας
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υποψήφιο περιφερειάρχη ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Αγίας Βαρβάρας και επικεφαλής
της παράταξης «Σύγχρονη Πόλη» Μ. Ζερβάκης .
Ο Μ. Ζερβάκης ήταν και αυτός που ξεναγούσε στην πόλη μας τον σημερινό πρόεδρο
της Νέας Δημοκρατίας κατά την προεκλογική του περιοδεία στην β΄Αθηνών.

Δημήτρης Μαυροειδάκος: Ο Γιώργος Πατούλης βάζει στόχο
την βελτίωση ζωής των κάτοικων στα δυτικά
«Η Δυτική Αθήνα έχει πολλές
προοπτικές ανάπτυξης, ο υποψήφιος περιφερειάρχης αρχίζοντας την περιοδεία του από την
Αγία Βαρβάρα καταγράφοντας
ένα – ένα τα προβλήματα, βάζει
σε επίκεντρο τον άνθρωπο στοχεύοντας στην βελτίωση ζωής
των κατοίκων. Είναι η αρχή μιας
δύσκολης και απαιτητικής περιόδου και ο Γιώργος Πατούλης
ρίχνεται στην μάχη έχοντας ως
πρόσημο την «ευθύνη προς τον
πολίτη»
Το παραπάνω δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Β5 ΝΟΔΕ
Δ. Μαυροειδάκος μετά τον γόνιμο διάλογο που είχε με τον κ. Γ. Πατούλη. Αμέσως μετά ο κ. Ζερβάκης βράβευσε τον
υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής και πρόεδρο της ΚΕΔΕ με μια αναμνηστική πλακέτα, τιμώντας τον έτσι για την απόφαση του να ξεκινήσει και επίσημα τον προεκλογικό
του αγώνα από την Αγ. Βαρβάρα.

Όραμα του Γιώργου Πατούλη μια «Περιφέρεια- Πρότυπο
αποτελεσματικής και οραματικής διοίκησης, προς
όφελος των πολιτών»

Έπειτα από 4 και πλέον ώρες στη πόλη της Αγίας Βαρβάρας και εστιάζοντας σε διάφορα
προβλήματα της πόλης μας, ο Γιώργος Πατούλης τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης της
περιοχής δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη καθώς μόνο έτσι όπως είπε οι κοινωνίες θα
μπορέσουν να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο και να λειτουργούν δίκαια.
Το όραμα του όπως το ανέπτυξε είναι μια Περιφέρεια Αττικής με παγκόσμιο πρόσημο.
Να γίνει ο παγκόσμιος προορισμός πολιτών , να φέρει θέσεις εργασίας και εκπαιδευτικές
πρωτοβουλίες.
Όσον αφορά την πόλη της Αγίας Βαρβάρας είπε χαρακτηριστικά ότι η Περιφέρεια είναι
απούσα από τα προβλήματα της.

Η Αγία Βαρβάρα κλέβει τα φώτα της προεκλογικής
εκκίνησης

Μετά την περιήγηση του στην κεντρική αγορά , ο υποψήφιος περιφερειάρχης κ. Πατούλης επισκέφτηκε τα γραφεία της ΔΗΜ.Τ.Ο Ν.Δ. Αγ. Βαρβάρας συνοδευόμενος από
τον πρόεδρο της Β5 ΝΟΔΕ κ. Δημήτρη Μαυροειδάκο όπου και τους περίμενε ο πρόεδρος κ. Μανώλης Ζερβάκης.
Ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής και νυν δήμαρχος Αμαρουσίου συναντήθηκε
με κομματικά στελέχη και απλά μέλη μέσα σε κλίμα απόλυτης πίστης για την προσπάθεια του κόμματος να κερδίσει για πρώτη φορά μετά την σύσταση του θεσμού, την
Περιφέρεια.
Εντός του χώρου που στεγάζεται η δημοτική τοπική οργάνωση οι παρευρισκόμενοι
επεκτάθηκαν στα προβλήματα που ταλανίζουν την πόλη ενώ ειδική αναφορά έγινε
στους κοινόχρηστους χώρους της ΒΙΟΧΡΩΜ και του Πάνθεον.

Μανώλης Ζερβάκης: Από την Αγία Βαρβάρα ξεκίνησε και
ο Κυριάκος

«Όπως είχε αρχίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περιοδεία του από την Αγία Βαρβάρα, έτσι σήμερα και ο Γιώργος Πατούλης δίνει το έναυσμα της νίκης από το δυτικό
άκρο της Δυτικής Αθήνας» δήλωσε χαρακτηριστικά κατά την συνάντηση του με τον

«Ξεκινήσαμε τις επισκέψεις μας
στους Δήμους της Αττικής από την
Αγία Βαρβάρα, ένα δήμο που συναντούμε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
πληθυσμού, οι οποίες χρειάζονται
την ενίσχυση και την υποστήριξη
μας. Επισκεφθήκαμε το Δήμαρχο της
πόλης και συζητήσαμε για τα τοπικά
προβλήματα με έμφαση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ένα θέμα
που αποτελεί μία βραδυφλεγή «βόμβα», την έλλειψη χώρων στάθμευσης
και αθλητικών υποδομών.
Κατόπιν είδαμε από κοντά τα σοβαρά
λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, με
κυριότερα την υποστελέχωση και την έλλειψη δομών.
Παράλληλα συναντήσαμε επιχειρηματίες και εμπόρους της πόλης και συζητήσαμε για την
ανεργία που μαστίζει την περιοχή ενώ είδαμε και από κοντά έργα που έχουν «παγώσει»
όπως μία γέφυρα στο κέντρο της πόλης καθώς και το γήπεδο της περιοχής που παραμένει
αναξιοποίητο εξαιτίας κακοτεχνιών, με ευθύνη της Περιφέρειας.
Είναι δυνατόν η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας να διαχειρίζεται δεκάδες δισ. και να
μην έχει εστιάσει στη λειτουργία προληπτικών προγραμμάτων υγείας, στην αξιοποίηση
των κοινόχρηστων χώρων και στη δημιουργία αθλητικών υποδομών;
Για εμάς προτεραιότητα είναι η επανεκκίνηση της Αττικής προκειμένου να γίνει μοχλός
ανάπτυξης της χώρας και Περιφέρεια- Πρότυπο αποτελεσματικής και οραματικής διοίκησης, προς όφελος των πολιτών».
Γιώργος Πατούλης πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής
(12.11.2018)
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Οδηγός του Γ. Πατούλη οι παρατηρήσεις των στελεχών
της Νέας Δημοκρατίας
Με μια επιστολή φρόντισε
να ευχαριστήσει και επίσημα
ο Γ. Πατούλης την Νομαρχιακή και την Τοπική Οργάνωση
της Νέας Δημοκρατίας για την
βοήθεια τους στην περιοδεία
του αλλά και την ανάλυση των
στοιχείων που αφορούν την
Αγία Βαρβάρα.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά οι παρατηρήσεις και οι
προτάσεις των στελεχών της
Νέας Δημοκρατίας θα είναι
οδηγός του για μια Νέα Αρχή
στον αγώνα του για την Περιφέρεια.

Στην φωτογραφία βλέπετε τον
Ανδρέα Λεωτσάκο να υποδέχεται τον Γ. Πατούλη. Οι τελευταίες πληροφορίες τον θέτουν
και αυτόν στρατιώτη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας
στην Περιφέρεια. Εμείς να του
ευχηθούμε τα καλύτερα.

Νοέμβριος 2018
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Με την αν. υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
για τα αδέσποτα ζώα ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης
Συνάντηση με την αναπληρώτρια υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου είχε ο πρόεδρος του
ΠΕΣΥΔΑΠ Γρ. Γουρδομιχάλης.
Η υπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για τη δράση του ΔΙΚΕΠΑΖ, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, για το
γεγονός ότι μέχρι τώρα έχουν νοσηλευτεί στις εγκαταστάσεις του 36.000 αδέσποτα, καθώς και για το θέμα της
ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης για την καλύτερη φροντίδα και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων.
Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη να τεθεί πλαίσιο λειτουργίας και δημόσιου ελέγχου των φιλοζωικών ομαδων,
σωματείων, ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών προκειμένου να διαχωριστούν οι πραγματικοί εθελοντές από
τους «επαγγελματίες».
Μετά την συνάντηση ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ δήλωσε: «Διαπίστωσα ότι η υπουργός έχει πολύ καλή γνώση
του θέματος των αδέσποτων ζώων. Συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ
του ΠΕΣΥΔΑΠ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα για την
φροντίδα των αδέσποτων ζώων στο Λεκανοπέδιο.

Δημος Κορυδαλλου
Τμήμα Παιδείας
Διά Βίου Μάθηση

Συνεργασία ΠΕΣΥΔΑΠ – Re-Battery
με στόχο την ανακύκλωση μπαταριών
Τη συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με την ReBattery ΑΕ προώθησε η διοίκηση του Περιβαλλοντικού
Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), με προσφατη απόφαση της Εκτελεστικης Επιτροπης.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η σύναψη μνημονίου συνεργασίας με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
σχετικα με την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
συσσωρευτών μολύβδου, τόσο των επαγγελματιών του
χώρου όσο και των δημοτών με ιδιαίτερη έμφαση στους
μαθητές κάθε βαθμίδας.
Η Re-Battery AE είναι Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
(ΣΕΔ) Συσσωρευτών μολύβδου-οξέος οχημάτων και βιομηχανίας, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, με πανελλαδική εμβέλεια που προωθεί την επιχειρηματικότητα με σεβασμό στην περιβαλλοντική μονοθεσία.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης τόνισε ότι: «Αναζητούμε και υλοποιούμε διαρκώς συνεργασίες με φορεις του δημοσιου και
του ιδιωτικου τομεα για τη προστασία του περιβαλλοντος και της δημόσιας υγείας».

α
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Κά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έλα και εσύ στο Διεπιστημονικό Εργαστήρι Διά Βίου Μάθησης.
Μοιραζόμαστε γνώσεις και εμπειρίες, υπερασπιζόμαστε τη ζωή μας.
Συζηταμε με τους γονείς αλλά και τους παππούδες, τις γιαγιάδες
και τους εκπαιδευτικούς,
για τα θέματα που θα μας απασχολήσουν αυτή την σχολική χρονιά.
•προτείνουμε την θεματολογία των επιστημονικών εισηγήσεων
•δηλώνουμε συμμετοχή στις ομάδες
Με αφορμή την σχέση μας με τα παιδιά ξεδιπλώνουμε ζητήματα
κοινωνικής δικαιοσύνης, ξενοφοβίας, διακρίσεων και αποκλεισμών.
Δηλώσεις συμμετοχής:
paideia@korydallos.gr, 2104990480 – 2104990575
1η συνάντηση: Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, στις 6.30μ.μ.
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού, Δημαρχείο.

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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Χάρης Τσιλιώτης: Δηλώνω παρών στο κάλεσμα για
τη συμφωνία αλήθειας του Κυριάκου Μητσοτάκη
Ε.: Κύριε Τσιλιώτη τον τελευταίο καιρό ακούγεται έντονα το όνομά σας
στον Κορυδαλλό και ευρύτερα στην
Β΄ εκλογική Περιφέρεια Πειραιά. Έχετε φιλοδοξίες να ασχοληθείτε με την
Περιφέρεια αυτή;
Α: Όπως σας έχω πει και σε παλαιότερη συνέντευξή μου στην εφημερίδα σας, έχω γεννηθεί στον
Κορυδαλλό και έχω μεγαλώσει στην Νίκαια, ενώ
πάντοτε κρατούσα ιδιαίτερους δεσμούς με τον Κορυδαλλό. Επίσης, έχω εξ αγχιστείας συγγενείς στην
Σαλαμίνα λόγω του συζύγου της αδελφής μου,
οπότε καταλαβαίνεται ότι η σχέση μου με την Β΄ Πειραιά είναι έντονη. Μετά την εκλογή
του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ ανταποκρίθηκα στο κάλεσμά του για ένταξη
στο Μητρώο Πολιτικών Στελεχών του κόμματος ανθρώπων που προέρχονται από τον χώρο
της επιστήμης, της έρευνας, της αγοράς, της επιχειρηματικότητας, των ελεύθερων επαγγελμάτων για να συμβάλω στην προσπάθειά του για ανόρθωση της χώρας σε μία άλλη βάση
απ’ αυτή που γνωρίζαμε μέχρι τώρα και την συμφωνία αλήθειας που ο ίδιος απηύθυνε στον
ελληνικό λαό. Μία τέτοια συμφωνία προτείνω κι εγώ με τους πολίτες της Β΄ Πειραιά.

Ε: Άρα θα σας δούμε υποψήφιο σε αυτήν την εκλογική περιφέρεια με
την ΝΔ;
Α: Αυτό θα αποφασισθεί από τα αρμόδια όργανα της ΝΔ και εν τέλει από τον αρχηγό του

κόμματος στην ώρα του. Εγώ απλά εκφράζω το ενδιαφέρον μου και δηλώνω παρών σε αυτό
το κάλεσμα και την συμφωνία αλήθειας που το κόμμα και ο αρχηγός του έχει απευθύνει σε
ολόκληρο τον ελληνικό λαό και βέβαια και στους πολίτες της Β΄ Πειραιά.

Ε: Είσαστε γνωστός Καθηγητής Πανεπιστημίου στο Συνταγματικό
Δίκαιο και Δικηγόρος. Τι γυρεύει άραγε ένας Καθηγητής Πανεπιστημίου με τις περγαμηνές τις δικές σας στην Β΄ Πειραιά;
Α: Πιστεύετε ότι οι πολίτες της Β΄ Πειραιά είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας που δεν

αξίζουν ενός ανθρώπου με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός Πανεπιστημιακού δασκάλου
και επιτυχημένου επαγγελματικά δικηγόρου, που προέρχεται μάλιστα από την περιοχή
και είναι σάρκα από την σάρκα της; Σας διαβεβαιώνω ότι το αντίθετο συμβαίνει. Κατά την
καθημερινή επαφή μου με απλούς ανθρώπους στην Νίκαια, τον Κορυδαλλό, το Πέραμα,
το Κερατσίνι ή την Σαλαμίνα διαπιστώνω ότι ο κόσμος διψάει για μια επιλογή με αυτά τα
χαρακτηριστικά, ενός νέου ανθρώπου που έχει «κολλήσει ένσημα» στην ζωή του από την
εργασία του, με γνώσεις και δυναμισμό που θέλει να φέρει κάτι διαφορετικό στην Περιφέρεια και την χώρα.

Ε: Οι ακαδημαϊκές και επαγγελματικές σας ασχολίες σάς έχουν επιτρέψει να ασχοληθείτε με τα προβλήματα της περιοχής;
Α: Τα προβλήματα της περιοχής τα γνωρίζω ως πολίτης αυτής της περιοχής. Η ακαδημαϊκή

και επαγγελματική μου εμπειρία, οι γνώσεις μου σε πολλά θέματα μού επιτρέπουν να τα
προσεγγίζω με μεγαλύτερη διεισδυτικότητα και υπευθυνότητα. Άλλωστε και οι δύο ενασχολήσεις μου με το Πανεπιστήμιο και την δικηγορία μού επιτρέπουν να προσεγγίζω τα
προβλήματα τόσο από την θεωρητική όσο και κυρίως από την πρακτική σκοπιά. Άλλωστε,

μην ξεχνάτε ότι έχω θητεύσει και στην δημόσια Διοίκηση σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο
και σε Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και έχω εμπειρία και στο διοικητικό κομμάτι.

Ε: Ποια κατά την γνώμη σας είναι τα βασικότερα προβλήματα της
περιοχής;
Α: Η περιοχή έχει μεγάλα και δομικά προβλήματα, τα οποία τα τελευταία χρόνια της κρίσης

έχουν επιδεινωθεί. Η υψηλή ανεργία, η γήρανση του πληθυσμού, η έλλειψη επενδύσεων,
όχι μόνο σε υψηλό επιχειρηματικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο μεσαίων και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, η οικιστική και περιβαλλοντική υπανάπτυξη είναι μόνο μερικά από αυτά.
Αλλά το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα είναι αντίληψη πολλών κατοίκων της περιοχής κυρίως προερχόμενων από τον χώρο της Αριστεράς ότι η περιοχή είναι καταδικασμένη στην
φτώχια και τον μαρασμό και θα πρέπει να παραμείνει άξια της μοίρας της. Αυτή την αντίληψη την αρνούμαι και θα κάνω ότι μπορώ για να αλλάξει, αν και δεν είναι εύκολο, γιατί
οι συνοικίες του Πειραιά αξίζουν ένα καλλίτερο μέλλον. Το χρωστάμε αυτό όχι μόνο στους
εαυτούς μας αλλά πολύ περισσότερο στα παιδιά μας.

Ε: Τι προτείνετε για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων;
Α: Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Τα προβλήματα δεν λύνονται από την μια μέρα στην

άλλη. Χρειάζεται πάνω από όλα πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και αλλαγή πολιτικής. O Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι έχει την βούληση
να συμβάλει ως Πρωθυπουργός στην βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της Β΄
Πειραιά επισκεπτόμενος 9 φορές μέχρι τώρα την περιφέρεια σε όλους τους Δήμους της.
Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις, για να αντιμετωπισθεί η μάστιγα της
ανεργίας, που ωθεί πολλούς ανθρώπους και ειδικά νέους σε αντισυστημικές δήθεν «λύσεις», που δεν προσφέρουν τίποτε, και να δοθούν χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά
προγράμματα για έργα πνοής που θα ανασάνουν τους κατοίκους της. Δεν μπορεί να κυριαρχεί η αντίληψη ότι δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα έργα γιατί η περιοχή είναι ούτως
ή άλλως υποβαθμισμένη. Εάν δεν γίνουν έργα μακρόπνοα, έργα υποδομής η περιοχή όχι
μόνο δεν θα αναβαθμισθεί αλλά θα περιπέσει ακόμη περισσότερο στο τέλμα της υποβάθμισης. Έτσι συντηρείται και διαιωνίζεται ο φαύλος κύκλος. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι σε ένα
χρόνο θα λειτουργήσει το Μετρό στις περιοχές της Β΄ Πειραιά, οπότε η περιοχή μπορεί
να ανακουφισθεί τουλάχιστον συγκοινωνιακά αλλά και περιβαλλοντικά και να αξιοποιήσει
αυτό το δεδομένο για περαιτέρω ανάπτυξη. Η αναθεώρηση του χωροταξικού και οικιστικού σχεδιασμού είναι επίσης κάτι που επιβάλλεται να γίνει. Και βέβαια πρέπει να αλλάξει η
νοοτροπία και η αντίληψη πολλών κατοίκων της περιοχής.

Ε: Είσαστε έτοιμος να συμβάλετε στην επίλυση αυτών των
προβλημάτων;
Α: Είναι πρώτιστο καθήκον καθενός που ασχολείται με τα κοινά της Περιφέρειας να συμβά-

λει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Το πρώτο βήμα που έχω κάνει είναι το άνοιγμα
πολιτικού γραφείου στο Περιβολάκι στην Νίκαια, στο οποίο συναντώμαι με πολίτες της
Β΄ Πειραιά και ακούω τα προβλήματά τους. Μάλιστα στις 26 Νοεμβρίου και ώρα 7 μ.μ. θα
κάνω τα εγκαίνια του γραφείου μου και καλώ τον κάθε πολίτη της Β΄ Πειραιά να προσέλθει
και να με γνωρίσει. Απ’ εκεί και πέρα θα επισκεφθώ όλη την περιοχή από γωνιά σε γωνιά για
να ενημερωθώ για όλες τις πτυχές του κάθε προβλήματος.
Κύριε Τσιλιώτη σας ευχόμαστε καλό κουράγιο και καλή επιτυχία στους δύσκολους στόχους
σας.
Ευχαριστώ πολύ.
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Καταγγελία της ΕΛΜΕ Πειραιά

«Δεν πρόκειται να μας τρομοκρατήσουν»
Με μιά σκληρή ανακοίνωση η ΕΛΜΕ Πειραιά καταγγέλλει ως κατευθυνόμενη την πρωτοφανή έφοδο του ΣΔΟΕ την Τρίτη 30 Οκτωβρίου στα γραφεία της και την κατάσχεση
βιβλίων και ντοκουμέντων. Η ΕΛΜΕ θεωρεί ότι πρόκειται για απόπειρα εκφοβισμού
λόγω της αντίδρασής της στα κυβερνητικά σχέδια στη παιδεία. Σε ανακοίνωση του
Δ.Σ. της ΕΛΜΕ με τίτλο «οι Μάσκες έπεσαν» την 6/11/18 αναφέρεται μεταξύ άλλων: «...
Το σχέδιο τρομοκράτησης της ΕΛΜΕ και του συνδικαλιστικού κινήματος δεν θα περάσει.
Το σχέδιο διαπόμπευσης των αγωνιστικών συνδικάτων έχει ήδη πέσει στο κενό.
Η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη δεκάδων σωματείων και φορέων τις τελευταίες μέρες
είναι συγκινητική.
Το ίδιο και της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων μας, που στηρίζουν το σωματείο.
Δηλώνουμε ξανά πως δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αντίθετα, μάς πεισμώνουν.
Ξέρουμε ότι η ΕΛΜΕ με τη δράση της έχει ενοχλήσει πολλούς. Δεν θα κάτσουμε όμως στα
αυγά μας, όπως θέλουν ορισμένοι.
Δεν θα καταφέρουν να φιμώσουν την ΕΛΜΕ, ούτε να ανακόψουν την πλούσια δράση της,
ενάντια στην κυβερνητική πολιτική.
Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, ό, τι και αν σκαρφιστούν...»

Καταγγελία κατά Μουμούρη

Σημαντικό είναι ότι είχε προηγηθεί καταγγελία από την ΕΛΜΕ Πειραιά του πρϊσταμένου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά, Μ. Μουμούρη, από την ΕΛΜΕ Πειραιά

για προσβλητική συμπεριφορά του απέναντι σε εκπαιδευτικούς και συνδικαλιστές.
Συγκεκριμένα στις 14/10/18 σε ανακοίνωσή του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά μεταξύ άλλων
αναφέρει «... Γι’ αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια εκφοβισμού συναδέλφων-μελών
της ΕΛΜΕ, ώστε να μην απευθύνονται στο σωματείο τους, στην ΕΛΜΕ τους.
Το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προσφέροντας κάλυψη στο στέλεχός
τους στον Πειραιά, αναλαμβάνουν τεράστιες ευθύνες. Αποκαλύπτουν το πραγματικό τους
πρόσωπο.
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ αποφασίζει σε πρώτη φάση:
α) να δώσει και στα ΜΜΕ τις καταγγελίες ενάντια στο Διευθυντή ΔΙΔΕ Πειραιά.
β) να ζητήσει την καταγγελία του από την ΟΛΜΕ, την ΑΔΕΔΥ, αλλά και άλλα σωματεία.
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά τονίζει ότι οι παραπάνω ενέργειες, οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες, δεν συνάδουν με την ιδιότητα του μέλους της ΕΛΜΕ Πειραιά.
Καλούμε και άλλα σωματεία να καταδικάσουν αυτές τις πρακτικές, που μας γυρνούν πολλά
χρόνια πίσω».
Εκπαιδευτικοί κύκλοι του Κορυδαλλού σχολίαζαν ως και απαράδεκτα και ασύμβατα
με το χαρακτήρα και την ουσία της δημόσιας εκπαίδευσης αυτά που συμβαίνουν και
υπενθυμίζουν το πρόσφατο πρωτοφανές αίτημα των κυβερνητικών συνδικαλιστών
της τοπικής ΕΛΜΕ των 140 μελών για διαγραφή της ΕΛΜΕ Πειραιά των 3.000 μελών
από την Ομοσπονδία.

Σε πλήρη, άμεση και οριστική εξόφληση όλων των οφειλών των σχολικών επιτροπών προς
τρίτους (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.) προχώρησε ο δήμος Κορυδαλλού με χθεσινή απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρόκειται για μια απόφαση που είναι απολύτως συνεπής με την υποστήριξη του δήμου στη
λειτουργία των δημόσιων σχολείων, δήλωσε ο Σταύρος Κασιμάτης.
Ο υπεύθυνος Παιδείας Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, μιλώντας στην συνεδρίαση τόνισε “είμαστε
απολύτως συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Χρηματοδοτήσαμε όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια τη
λειτουργία των δημόσιων σχολείων με περίπου 1,5 εκατ. ευρώ και πριν το τέλος του 2018 θα
έχουμε εξοφλήσει και το σύνολο των οφειλών. Αυτή είναι η απάντησή μας στις κραυγές και
στη συκοφαντία εκείνων που χρησιμοποιούν το χώρο της παιδείας για προσωπική προβολή”.

Κορυδαλλός

Νοέμβριος 2018
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Επιτυχίες του Δήμου Κορυδαλλού

Κλειστό κολυμβητήριο και 2 γήπεδα τένις στα 88 στρέμματα
Κλειστό κολυμβητήριο και 2 γήπεδα τένις στα 88 στρέμματα!
Άρχισε η κατασκευή τους με την κατεδάφιση παλιών υποδομών.
Θα ειναι στη διαθεση των πολιτών σε 18 μήνες. Πρόκειται για ένα έργο που θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό, αφού πολλοί Κορυδαλλιώτες που είχαν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν κολυμβητήριο είτε για αθλητικούς είτε για θεραπευτικούς σκοπούς έπρεπε να καταφύγουν σε κολυμβητήρια άλλων δήμων, σε συνθήκες συνοστισμού. Στο έργο θα χρησιμοποιηθεί η τελευταία τεχνολογία και θα είναι απολύτως συμβατό
με τις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και την απαίτηση για την αξιοποίηση ήπιων
μορφών ενέργειας για τη θέρμανση του νερού.
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και οι διαδικασίες δημοπράτησης
ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, ενώ υπολογίζεται να είναι έτοιμο σε 18 μήνες.
«Ο Κορυδαλλός αποκτά επιτέλους ένα νέο σύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο, μια αθλητική υποδομή διεθνών προδιαγραφών, που δικαιούνται τα παιδιά, η νεολαία και οι αθλούμενοι της πόλης μας» τονίζει
ανάμεσα σε αλλα με δήλωση του ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης.

Πάρκο 10 στρεμμάτων στις πρώην Γυναικείες Φυλακές
Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής νέου πάρκου έκτασης
10 στρεμμάτων, στο χώρο των
πρώην γυναικείων φυλακών
Κορυδαλλού. Πιθανόν να αρχίσουν οι εργασίες πριν το τέλος
του Νοέμβρη. Το έργο εχει προϋπολογισμό 4.590.000€, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια
Αττικης και θα παραδοθεί σε 9
μήνες μετά την υπογραφή της
σύμβασης μεταξύ του δημάρχου
και του ανάδοχου του έργου.

Στο πάρκο θα περιλαμβάνονται:

• Υδάτινη κατασκευή
• Γήπεδο 5Χ5
• Δύο μεγάλες παιδικές χαρές για παιδιά και ΑΜΕΑ
• Πεζόδρομοι
• Χώροι συνάθροισης κοινού

Το πάρκο θα φωταγωγηθεί με τεχνολογία led, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο θα τοποθετηθεί γκαζόν και θα φυτευτεί πολύ μεγάλος αριθμός φυτών, θάμνων και δένδρων.
Με σχόλιο του ο υπεύθυνος Περιβάλλοντος δήμου Κορυδαλλού Γρηγόρης Γουρδομιχάλης
δήλωσε: «Η υλοποίηση του έργου σημαίνει ότι ο μακρόχρονος αγώνας όλων των παλαιότερων δημοτικών αρχών δικαιώνεται!
Ταυτόχρονα σημαίνει αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στον Κορυδαλλο!»
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Αγία Βαρβάρα

Ανεβαίνει η ΝΔ… κατρακυλά ο ΣΥΡΙΖΑ
Ίσως είναι δύσκολο να μπει κανείς στο μυαλό του σημερινού δημάρχου
για να καταλάβει πώς επιλέγει να ευνοείται από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ την
ώρα που το μόνο που του προσφέρει είναι μια ολική απογοήτευση στον
κόσμο που τον στήριξε.
Συνεχιζόμενες καθυστερήσεις σε ότι πριμοδοτήθηκε από την Περιφέρεια,
έργα που στην πράξη δεν απέδωσαν και υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν
μία ολόκληρη πενταετία, είναι πλέον σίγουρο ότι δεν πρόκειται να αποδώσουν καρπούς για μία νέα τετραετία, την ώρα που η χώρα δείχνει να
βουλιάζει ολοένα και πιο βαθιά σε μια κρίση που πλέον κοντεύει να γίνει
κακιά συνήθεια.
Για να κερδίσει την εύνοια δε των κυβερνόντων η σημερινή διοίκηση δεν
αντιδρά σε τίποτα , παρότι διακυβεύεται μια πόλη που μοιάζει ήδη με
βομβαρδισμένο τοπίο, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που ήδη πιστεύουν ότι
σε ότι συμβαίνει σήμερα, στα όρια του δήμου μας πραγματώνεται με
συναίνεση των εκλεγμένων της και όχι απλά με αποδοχή χωρίς αντανακλαστικά .
Τα παραδείγματα είναι πολλά αν ρίξει κανείς μια ματιά στα θέματα που επικρατούν στις
ατζέντες των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων , αν και εκεί να μην σταθεί κανείς , το βλέπει
στην καθημερινότητα του.
Η Διοίκηση δεν έχει αποτύχει μόνο στα μεγαλόπνοα, έχει μηδενιστεί ακόμη και από τα
βασικά.
Φωτισμός, καθαριότητα , κυκλοφοριακό, χώροι άθλησης-αναψυχής , αποτελούν ανύπαρκτα στοιχεία γιατί ποτέ κανείς δεν προσπάθησε απλά για να υπάρχουν.
Και εδώ κάπου μπαίνει και το αθώο αλλά πολύ δυνατό ερώτημα.
Αλήθεια τι άλλο μπορεί να περιμένει κανείς από αυτή τη διοίκηση;
Την έλευση του ΜΕΤΡΟ;
Μετά από τόσα χρόνια στον «γύψο» μια ολόκληρη πόλη τι μπορεί να περιμένει από το
άνοιγμα των πυλών της πιο γρήγορης συγκοινωνίας πέραν από το να μπορούν οι κάτοικοι
της να φεύγουν από μία περιοχή που θυμίζει νεκροταφείο.
Ποιος θα επενδύσει σε ένα κατεστραμμένο τοπίο και σε τι θα ωφελήσει τους κατοίκους της
η συσσώρευση παραπάνω αυτοκινήτων σε έναν χώρο που δεν χωρούν καλά- καλά τα δικά
τους οχήματα.
Και ας πιάσουμε την καλή κατά τα άλλα πλευρά . Το ότι θα περνούν παραπάνω πολίτες την
πύλη εισόδου της Αγίας Βαρβάρας.
Τι θα είναι αυτό που θα τους κρατήσει να ρίξουν τον οβολό τους στη υγιή οικονομία που
θα μας ωφελήσει στην πράξη.
Ο κινηματογράφος μας; Τα εμπορικά μας κέντρα; Οι πεζόδρομοί μας; Τα αθλητικά μας κέντρα; Ή μήπως το πιο όμορφο πάλαι ποτέ στολίδι των δυτικών προαστίων… Το Πάνθεον;
Για το τελευταίο δε ,κανένας προγραμματισμός δεν έχει ακουστεί παρότι θα μπορούσαν να
υπάρξουν οφέλη .
Όσο για τον κινηματογράφο. Όσοι προσπάθησαν να τον στηρίξουν, αγανάκτησαν. Το φετινό καλοκαίρι δεν υπήρξε καμία ανανέωση.
Η επαγγελματική στάση απέναντι στους θεατές ήταν ανύπαρκτη όπως και ο προγραμματισμός των ταινιών.
Κανένας δεν κυνήγησε επιχειρηματικά κάτι μεγαλειώδες την ώρα που όλος αυτός ο χώρος
για πολλούς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως χρυσάφι…

Ένας Πατούλης ξεσήκωσε τα πλήθη
Οι περισσότεροι ίσως έμειναν μόνο στο πολιτικό μέρος της επίσκεψης ενός ανθρώπου που
έχει καταφέρει να κρατά κάτω από τις μασχάλες του πολλά καρπούζια και τόσα χρόνια να

μην του έχει πέσει ούτε ένα.
Η έλευση του σημερινού προέδρου την ΚΕΔΕ , νυν δημάρχου του δήμου Αμαρουσίου , προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και υποψήφιου περιφερειάρχη , ξεσήκωσε τα πλήθη της Αγίας Βαρβάρας μόνο θετικά.
Ο κόσμος έβγαινε από τα καταστήματα για να τον χαιρετίσει, να του πει τον πόνο του ή
απλά για να τον δει για να πάρει έστω και λίγη από την αστερόσκονη του.
Ο Γ. Πατούλης έμοιαζε με μεσσία χωρίς να μπορεί με την μέχρι στιγμής εξουσία του να
δώσει κάτι στους πολίτες που συνάντησε σε παρόντα χρόνο . Όλοι όμως τον έβλεπαν ως
την σωτηρία τους για να υπάρξει μία εξέλιξη στην καθημερινότητα τους.
Η παρουσία του στάθηκε πέρα για πέρα θετική, αφού μοίρασε μόνο χαμόγελα στο διάβα
του και ελπίδα που πραγματικά μπορεί να έρθει αφού η μέχρι στιγμής πορεία του μόνο
θετικά έχει φέρει.

Μπορεί η Αγία Βαρβάρα να γίνει μια
Σύγχρονη Πόλη;
Η τοπική Οργάνωση της
Νέας Δημοκρατίας χωρίς
να μένει στα κλισέ έκανε
μια κίνηση ματ.
Κοιτώντας το τώρα σαν
μια συνέχιση του αύριο
δεν έχει μείνει στο χθες
γιατί είναι αποφασισμένη
να το αλλάξει κρατώντας
μόνο τα θετικά του στοιχεία.
Η έλευση του υποψήφιου Περιφερειάρχη και η
4ώρη παραμονή του στην
πόλη μας ήταν μια εικόνα
του μέλλοντος αν οι πολίτες της πόλης αλλάξουν σελίδα χωρίς δείγμα ενδοιασμού.
Έχοντας καταφέρει σε μικρό χρονικό διάστημα να δημιουργήσει έναν πυρήνα σημαντικών
στελεχών που δεν ανήκουν στην κρατικοδίαιτη λαίλαπα του τόπου , προσμετρά ένα μεγάλο
ποσοστό εύνοιας που ο καθένας μπορεί χωρίς μεγάλη ανάλυση να διακρίνει ότι προσεγγίζει χωρίς περαιτέρω προσπάθεια ένα 30% τουλάχιστον.
Αν βάλει κανείς μπροστά και το αρνητικό μίασμα του ακούσματος ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη
πλευρά που στηρίζει την σημερινή διοίκηση σίγουρα υπάρχουν φωνές που μιλούν από
τώρα για καταποντισμό του νυν δημάρχου.
Δεν θα πρέπει βέβαια κανείς να προσμετρά ως αμελητέα τα ποσοστά που διατηρεί η σημερινή διοίκηση από την δύναμη που απορρέει από την σημερινή κυβέρνηση.
Άλλωστε η τελευταία είναι ίσως η μοναδική που μπορεί να κρατήσει άσσους από την στιγμή που βρίσκεται στην εξουσία.
Αυτά τα χαρτιά μπορεί να μεταφράζονται από θέσεις εργασίας, μέχρι πλάνα που μπορεί να
ξεκλειδώσουν για την πόλη μας από το πουθενά. 6 μήνες δεν είναι και λίγοι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει αποδείξει ότι μπορεί να αλλάξει όλο το σκηνικό που βλέπει μπροστά του κανείς μέσα
σε λίγες ώρες.
Μπορεί μέχρι στιγμής, μόνο αρνητικά για τους πολλούς , πολύ θετικά όμως παρότι δεν
είναι ευφάνταστο για τους λίγους.

Αγία Βαρβάρα
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Συνεργασίες πριν ή μετά τον δεύτερο γύρο;
Η παράταξη που εκφράζεται από την Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας και ακούει στο όνομα
«Σύγχρονη Πόλη» μέχρι
στιγμής δείχνει ανοικτή σε
συνεργασίες που να έχουν
μία πληρότητα στον λόγο
τους αλλά και μία στοχεύμενη πολιτική.
Μέχρι τώρα έχει κατακρίνει κινήσεις πυροτεχνήματα υποψηφίων αλλά και
κομματικές επιλογές της
παρούσας διοίκησης.
Αμιγώς
αυτοδιοικητικά
δεν έχει όμως απορρίψει
κανένα στέλεχος που έχει
αξία και διαδρομή αν και
μέχρι στιγμής δεν έχει επιλέξει συνοδοιπόρο.
Η πρόσφατη παρουσία του Θ. Βασιλάκου στις περιηγήσεις του Γ. Πατούλη σύμφωνα με
πληροφορίες δεν εκφράζεται ως συνεργασία.
Ο επικεφαλής της παράταξης «Όλοι μια γειτονιά» ακούγεται ότι αρέσκεται στην εύνοια του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά ως γνωστόν δεν θα υπάρξουν χρίσματα εκ
των άνωθεν.
Αξιολογώντας κανείς τις δηλώσεις των στελεχών της «Σύγχρονης Πόλης» αλλά και την στάση του επικεφαλής της και προέδρου της Τοπικής Οργάνωσης Μανώλη Ζερβάκη η επιλογή
των συνεργασιών δεν είναι κάτι που θα γίνει βιαστικά αφού το εύρος του ορίζοντα δεν είναι
στενό . Έχει ως γνώμονα την αλλαγή του τόπου και όχι ως αυτοσκοπό την εξουσίας.

Λ. Μίχος – «Σύγχρονη Πόλη»… και αν πετύχει η συνταγή;
Η γεύση μπορεί να είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό για όλους, δεν παύει όμως να μπορεί να
ξεγελαστεί εύκολα από έναν καλό μάγειρα.
Έμπειροι σεφ έχουν αρχίσει να ξοδεύουν τις συνταγές τους στο διαδίκτυο αλλά και σε

19

έντυπα μέσα με σκοπό να εξαφανίσουν δοκιμασμένες πρακτικές που στο παρελθόν είχαν
κερδίσει πολλά παραπάνω από εντυπώσεις.
Άλλωστε μετά την γεύση έρχεται και η αντίδραση του στομάχου που μπορεί να εξαφανίσει
μια για πάντα την πρώτη αντίδραση.
Η κάθοδος του πρώην δημάρχου Λ. Μίχου στις επικείμενες εκλογές παρότι αρχικά για
όλους αποτελούσε είδηση που παρακινούσε τους πάντες για να αποκαλυφθεί, πλέον δείχνει να αποκρύπτεται κάθε του κίνηση επιμελώς.
Το ίδιο συμβαίνει και για την παράταξη που στηρίζεται από την Νέα Δημοκρατία της πόλης
μας.
Σαν να αυτοοργανώθηκαν όλα τα συμφέροντα μαζί για να μην βγει μπροστά το προσδοκώμενο για την πόλη και τους δημότες της.
Αν από την άλλη τα σενάρια ενώσουν αυτές τις δύο δυνάμεις το μείγμα θα ήταν ίσως ότι πιο
εκρηκτικό για την διεκδίκηση του Δημαρχιακού Θώκου.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι συναντήσεις υπήρξαν αφού ο σεβασμός και από τα δύο μέρη
υπάρχει.
Άλλωστε κανείς δεν μπορεί να αμφισβητίσει το έργο του πρώην δημάρχου , όπως κανείς δεν
μπορεί να αγνοήσει την δυναμική ανόδου της Νέας Δημοκρατίας.
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Μ. Γιάγκας: Πάνω από 9 εκατομμύρια τα χρέη του δήμου!
Οι συσσωρευμένες ζημιές των εννέα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ
περίπου, είναι το αποτέλεσμα της αλόγιστης
οικονομικής διαχείρισης των Δημοτικών Αρχών, από το έτος 2006 μέχρι της 31 Δεκεμβρίου
2017, κάτι που όπως αναφέρει σε ανακοίνωση
του ο επικεφαλής της «Δυνατής πόλης» Μιχάλης Γιάγκας, οδήγησε στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου κατά ενάμισι εκατομμύριο
ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Από αυτά, οι τετρακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες
ευρώ περίπου (491.199,29) προήλθαν από τη τελευταία χρήση του 2017.
Ζημιές για το έτος 2017: – 491.199,29
Συσσωρευμένες Ζημιές Προηγούμενων Ετών:
Σύνολο Ζημιών:

– 8.736.142,93

– 9.227.342,22

Τα παραπάνω στοιχεία είναι αυτά που αποτυπώθηκαν στον Ισολογισμό του έτους 2017,
που κατατέθηκε για συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης Οκτωβρίου
2018 και η παράταξη «Δυνατή Πόλη» καταψήφισε.
Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του επικεφαλής της «Δυνατής πόλης» Μιχάλη
Γιάγκα:
22/11/2018
ΣΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ (9.227.342,22),
ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Για να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους. Για να γνωρίζουν οι Δημότες την αλήθεια.
Συσσώρευσαν χρέη εννέα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ περίπου
(9.227.342,22) από το έτος 2006 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Από αυτά, οι τετρακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες ευρώ περίπου (491.199,29) προήλθαν από τη

Πραγματικά το ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ
Κάτι άλλο, ένα μαγαζί ορόσημο για το Χαϊδάρι και ολόκληρη
την Δυτική Αθήνα.
Ο μεγάλος χώρος άνετος, κατάλληλος για δεξιώσεις εκατοντάδων προσκεκλημένων.
Ωστόσο το δυνατό του σημείο είναι η ποικιλία και η ποιότητα
στο μενού, το ευγενικό προσωπικό και η άμεση εξυπηρέτηση.

τελευταία χρήση του 2017.
Αυτή είναι η πραγματική εικόνα για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας,
όπως αποτυπώθηκε στον Ισολογισμό του
έτους 2017, που κατατέθηκε για συζήτηση
και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο της
31ης Οκτωβρίου 2018.
Ζημιές για το έτος 2017:
491.199,29
Συσσωρευμένες Ζημιές
Ετών: – 8.736.142,93

–

Προηγούμενων

Σύνολο Ζημιών: – 9.227.342,22
Οι συσσωρευμένες ζημιές των εννέα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ περίπου, είναι το αποτέλεσμα
της αλόγιστης οικονομικής διαχείρισης
των Δημοτικών Αρχών, από το
έτος 2006 μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2017 και οδήγησε στη μείωση
των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου
κατά ενάμισι εκατομμύριο ευρώ
σε σχέση με την προηγούμενη
χρονιά.
Αυτός είναι και ο λόγος που η Παράταξη «ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ» καταψήφισε τον ισολογισμό στο Δημοτικό
Συμβούλιο.

Μιχάλης Γιάγκας, Δημοτικός σύμβουλος, Επικεφαλής του συνδυασμού
«Αγία Βαρβάρα – ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ»

Στην αρχή της Στρατάρχου Καραϊσκάκη με είσοδο από Ιερά
Οδό, και αρκετά κοντά στο μετρό της Αγίας Μαρίνας
υπόσχεται εξαιρετικές βραδιές με ζωντανή μουσική στην σωστή ένταση.
Ο αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας Τάκης Σπίνουλα από την
Αγία Βαρβάρα έκανε με αυτό το μαγαζί μια εξαιρετική προσπάθεια,
ένα μαγαζί που αξίζει να γίνει στέκι για όλη την δυτική Αθήνα.
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Η Αυτοδιοίκηση τιμά
το Πολυτεχνείο
Τιμώντας τα 45 χρόνια από την εξέγερση του Νοέμβρη του ‘73 πραγματοποιήθηκε (Παρασκευή 16.11) εκδήλωση στο σημείο δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.
Παρευρέθηκαν από την Αντιπεριφέρεια Πειραιά, ο αντιπεριφεριάρχης Γ. Γαβρίλης, από
τον δήμο Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ο δήμαρχος Γ. Ιωακειμίδης, από τον δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, ο δήμαρχος Χ. Βρεττάκος, από το δήμο Κορυδαλλού ο δήμαρχος Στ.
Κασιμάτης, από το δήμο Περάματος ο δήμαρχος Γ. Λαγουδάκης και από τον ΠΕΣΥΔΑΠ ο
πρόεδρος Γρ. Γουρδομιχάλης και το μέλος της Ε.Ε. Μ. Ευθυμιάδης.
Χαιρετισμό απήυθυνε ο Χ. Βρεττάκος, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα τόνισε ότι η εξέγερση
του 1973 παραμένει ζωντανό παράδειγμα αντίστασης στο φασισμό και τόνισε ότι παρά
τις προσπάθειες αμαύρωσης της επετείου και των αγώνων του τότε, το Πολυτεχνείο παραμένει σύμβολο κοινωνικής ανυπακοής. Κλείνοντας τόνισε ότι «είναι επιτακτική ανάγκη
να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής και να τιμωρηθούν οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας Φύσσα».

Κορυδαλλός
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Σύστημα Ολοκληρωμένης
Προστασίας Εισοδήματος
Εισόδημα
Το “Εισόδημα” είναι το μοναδικό πρόγραμμα
της αγοράς που σας εξασφαλίζει ένα σίγουρο
και σταθερό μηνιαίο εισόδημα, ανάλογα με τις
ανάγκες σας. Σας παρέχεται σε κάθε περίπτωση διακοπής του εισοδήματός σας από ασθένεια ή από ατύχημα καθώς και από γήρας, ως
ισόβια σύνταξη στην ηλικία που θέλετε..

Επτά λόγοι για να το αποκτήσετε
1. ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ. Σας εξασφαλίζει το μηνιαίο εισόδημα που επιθυμείτε κατά τη διάρκεια της τρίτης ηλικίας (ισόβια
σύνταξη) και κατά τη διάρκεια μόνιμης ή/και προσωρινής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια.

2. ΣΑΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ γιατί λειτουργεί με την μέθοδο της προγραμματισμένης αποταμίευσης που ορίζετε εσείς
ώστε να προσαρμόζεται στις οικονομικές σας δυνατότητες.

3. ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΣ. Αποτελεί τη μοναδική ολοκληρωμένη ασπίδα προστασίας ενός αγαθού- του εισοδήματος- για την
εξασφάλιση του οποίου καταβάλλετε τόσο κόπο, τόσες ώρες κάθε ημέρα για μια ολόκληρη ζωή.

4. ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ. Ό,τι και αν συμβεί θα παραμείνετε όρθιος, αξιοπρεπής και συνεπής στις
υποχρεώσεις σας. Φανταστείτε για μια στιγμή τη ζωή σας, χωρίς το εισόδημά σας και θα καταλάβετε τι εννοούμε.

5. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ να εξασφαλίσετε ένα τόσο σπουδαίο αγαθό, το εισόδημά σας, ολοκληρωμένα

και άμεσα, χωρίς προθεσμίες και μάλιστα τότε που θα βρίσκεστε σε πλήρη αδυναμία να κάνετε οτιδήποτε για αυτό.
Έχει αποδειχθεί ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που απειλεί τα αγαθά για τα οποία αγωνιζόμαστε καθημερινά είναι η άγνοια και η
αναβλητικότητα.

6. ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ με μια απλή αίτηση και έχει άμεση ισχύ.
Κάτω από το φως αυτών των σκέψεων, σας προτρέπουμε με όλη μας την δύναμη να ενεργήσετε άμεσα, τώρα, για να
ενημερωθείτε και να αποκτήσετε το “Εισόδημα”, επικοινωνώντας στο 2105690055 χωρίς καμία υποχρέωση.
Μόνο κερδισμένοι θα είστε.
Σταύρος Σαββίδης
Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Ταξιαρχών 154 & Γ. Γενημματά 81, Κορυδαλλός Τηλ. Κέντρο: 210 5690 055

www.sigroup.gr
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