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σελ. 11
Δ. Καλογερόπουλος: Η Δυτική Αττική
Αρ. Φ. 32 ταλαιπωρήθηκε από καλές προθέσεις
και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις

Κορυδαλλός:

Στην τελική ευθεία το Μετρό
Αρχίζουν τα έργα
διαμόρφωσης
στην πλατεία Ελευθερίας
σελ. 15

Όλη η αλήθεια για το “Πάνθεον”

Το σπίτι του Γ. Καπλάνη
στην Πεντέλη, η αγορά του
από τον οφειλέτη
του Αναψυκτηρίου και
η απόκρυψη από το Πόθεν Έσχες του
σελ. 8 - 9

Γράφει ο Ζβίγγλιος: Θα σας τα πω, θέλετε, δεν θέλετε...

σελ. 4

Λ. Μίχος: έτοιμοι να κάνουμε
την Αγία Βαρβάρα Πρώτη Ξανά.
Εκλεγμένοι Δημοτικοί σύμβουλοι,
παραιτούνται και προσχωρούν στην παράταξή του!

σελ. 12 - 13

ΔΗ.Κ.ΕΠΙ.

Κορυδαλλός

Με κενά Γυμνάσια - Λύκεια
σελ. 21

Λαμπερή Χριστουγεννιάτικη γιορτή
του Δημοτικού Κέντρου Επιμόρφωσης
Κορυδαλού
σελ. 5
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Ακατάλληλα για Μεγάλους…
Ο Απλανής, ο Πλάνητας και ο Ξαπλάνης είχαν από παλιά πολλά κοινά στοιχεία αλλά
δεν το ήξεραν. Τώρα όμως που το ανακάλυψαν..τρέμε κόσμε!
Από τον κ.Γιάγκα (αυτοπροσώπως και ιδιοχείρως) μάθαμε ότι θέλει να μας προστατεύσει από τον Υιό του Νείλου, βοήθειά μας.
Καλέ μου γέροντα, πόσες αιμοδοσίες μπορώ να αντέξω σε μια προεκλογική περίοδο;
-Εξαρτάται από το πόσες ψήφοι σου λείπουνε. Αν είναι πολλοί δεν εγγυώμαι για τίποτα. Δεν ξέρω αν φτάνει το αίμα σου. Αλλά πες μου τέκνο μου, που ήσουνα όταν έκλεινε
η δημοτική τράπεζα αίματος «Χρήστος Παπαδόπουλος»;
Ευγενής καθόλα συμπολίτης μας, που ξοδεύει συνήθως τον καιρό του να μαζεύει
χόρτα, κατηγορεί άλλους φιλάνθρωπους συμπολίτες μας (κάπου κάπου, όταν το βρίσκει αναγκαίο παρεμβαίνει με το σοφό λόγο του, πάντοτε προεκλογικά) διότι μοίραζαν
στους φτωχούς μαρούλια και άλλα ζαρζαβατικά. Δεν θα έπρεπε όμως να του διαφεύγει
του κυρίου αυτού ότι κανείς που μοίραζε μαρούλια δεν κατέγραφε προσωπικά δεδομένα, κάτι που παρανόμως έκαναν όσοι κατέγραφαν ενδιαφερόμενες για μαστογραφίες.
Επίσης, τα μαρούλια για να τα αγοράσεις χρειάζονται λεφτά, οι μαστογραφίες όμως,
έτσι κι αλλιώς ήταν δωρεάν.
Βουνό τα προβλήματα. Πώς να τα βγάλεις πέρα επιτιθέμενος με δυό-τρείς όλους κι
όλους ανορθόγραφους λιβελλογράφους. Αναγκάζεσαι καμιά φορά και βγαίνεις από την
κρυψώνα. Όχι ότι δεν φαίνεσαι κι από εκεί. Αν κάποιος βλέπει τα πατήματα της αρκούδας δεν του χρειάζεται να τη δει και στο πρόσωπο για να πειστεί.
Και καλά η κρυμμένη αρκούδα, ο άλλος που βγαίνει το λυκόφως με όλους τους βρυκόλακες, γειτονικών και άλλων προαστίων;
Το φοβερό; Πρώτη φορά στα 60 χρόνια ύπαρξης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, γράφει σε δελτίο τύπου ο Πρόεδρός της, η Εταιρεία παραπλανήθηκε από έναν
υποψήφιο δήμαρχο… ο οποίος το έκανε για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη. Μισό λεπτό, δεν είναι μικρό πράγμα. Εδώ έχουμε τον Μεγάλο …παραπλανητή; Πως αλλιώς να
το πούμε; Μήπως πρέπει να το μάθει ο εισαγγελέας, προφανώς για να ασκήσει δίωξη…
στον Πρόεδρο της Αντικαρκινικής για συκοφαντική δυσφήμηση;

Λ.Μίχος στις λαικές αγορές

Σαν να μην πέρασε μια μέρα...

Ετήσιες συνδρομές για νομικά πρόσωπα: 100€

ιδιώτες: 10€

Πλάκα έχει κι ο άλλος
που ανέβασε χάρτη, που
δείχνει ότι στην Αγία Βαρβάρα υπάρχει φυσικό αέριο, για να αποδείξει ότι δεν
υπάρχει. Τόμπολα.
Για το WiFi; Υπάρχει ή δεν
υπάρχει, μπήκε ή δεν μπήκε; Και αν μπήκε και τώρα
δεν υπάρχει; Ποιές νέες εξυπνάδες θα γραφτούν. Όχι τίποτε άλλο
αλλά το ψάχνει και μία κυρία καλλονή
και δεν το βρίσκει.
Ρε παιδιά κάποιοι υποψήφιοι αρχηγοί, δουλεύουνε ή δεν δουλεύουνε, έχουνε πάρει
άδειες άνευ αποδοχών ή είναι αργόμισθοι; Μήπως είναι χρήσιμο να δώσουν κάποιες
εξηγήσεις μήπως τους ψάχνουν στις υπηρεσίες τους, διότι στα βιογραφικά τους φαίνονται υπάλληλοι και μάλιστα σε καίριες θέσεις.
Ακούσαμε ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μέχρι σήμερα από μισθώματα της Βιοχρώμ, είναι περισσότερα από όσα διατέθηκαν για την αγορά της. Υπάρχει διάψευση; Αν
όχι, μήπως κάποιοι πρέπει να αρχίσουν να ντρέπονται;
Κατηγορήθηκε ο κ.Άκης Δίπλας ότι κρυβεται πίσω από το φουστάνι της γυναίκας
του. Βαριά κατηγορία, στην οποία όμως ο πολύς κ. Δίπλας δεν απάντησε. Απάντησε ο
παραπάνω κύριος με τα χόρτα και τον υπερασπίστηκε, ομοιοπαθός ίσως.
Αληθεύει πράγματι, ότι από το 2013 έχει αποφασιστεί από το δήμο ρύθμιση για την
περιοχή της Αγίας Μαρίνας αλλά μέχρι σήμερα είναι κρυμμένη. Τότε προς τι οι δήθεν
συσκέψεις για ρύθμιση του θέματος; Κι άλλη κοροϊδία;
Αυτό με τον «κουρέα» πολύ μου άρεσε. Κούρεμα-Ξύρισμα «ο Δημήτρης».
Υ.Γ.Μη μου ζητάτε ονόματα, αυτοί ξέρουν.
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Ο επόμενος δήμαρχος δεν θα έχει χρώμα
Η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί
που αρχίζει η ελευθερία του άλλου.
Αυτό ορίζει η Δημοκρατία και ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του
μέσα σε αυτά τα πλαίσια.
Ο πλουραλισμός των απόψεων για
εμάς
αποτελεί αδιαπραγμάτευτη
αρχή όπως και η ελεύθερη γραφή και
άποψη, από όλους για όλους.
Ποτέ δεν κρίναμε κακόβουλα, ποτέ
δεν βάλαμε φίλτρα.
Τα λόγια μας ήταν πάντα σταράτα
όταν κινήσεις της εξουσίας έθιγαν
την πόλη μας και τους ανθρώπους
της.
Ποτέ δεν κάναμε πίσω.
Και πάντα ενοχλούσαμε, γιατί η αλήθεια ενοχλεί.

Πολλούς μάλιστα τους πονάει.
Τελευταία φαίνεται πώς χτυπήσαμε φλέβα.
Οι επιλογές μας δυσαρέστησαν γιατί συνδέθηκαν με την δύναμη μας.
Για αυτές βρεθήκαμε στο στόχαστρο χυδαίων σχολίων και πρωτοσέλιδων .
Οι επιλογές μας όμως δεν έχουν χρώμα.
Για τον δήμο δε που μεγαλώνουν τα παιδιά μας ούτε είχαν, ούτε θα έχουν.
Για αυτές ούτε λογοδοτούμε, ούτε εξουσιαζόμαστε.
Προχωράμε σε ότι είναι καλό για όλους μας, όχι σε ότι είναι καλό μόνο για
εμάς.
Αυτό θα αποδείξουμε με την στήριξή μας στον επόμενο Δήμαρχο της
Πόλης.
Δεν θα κοιτάξουμε χρώμα, θα κοιτάξουμε πορεία, γιατί η αυτοδιοίκηση
στην πόλη μας χτίστηκε μέσα από συγκεκριμένη διαδρομή και αυτή την
ξέρουμε όλοι.
Με χαμόγελο, ειλικρίνεια και συγκροτημένο σχέδιο η Τοπική μας οργάνωση θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για την μεγάλη αλλαγή που θα έρθει
Ξανά στον δήμο μας με συμπαραστάτη όλη την κοινωνία.
Άλλωστε και ποιος δεν θέλει η Αγία Βαρβάρα να γίνει και πάλι Πρώτη

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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Καλήν εσπέρα άρχοντες …

Γιορτάρες μέρες έρχονται
και σκέφτηκα να κάνω κάτι
που έκανα μικρός.
Να ξεσκονίσω το παλιό
μου τρίγωνο και να πάρω τους
δρόμους σβάρνα να πω τα κάλαντα
να μαζέψω και το χαρτζιλίκι μου.
Το μόνο που έπρεπε να σκεφτώ
ήταν ποιο σπίτι να παινέψω που
να έχει και χρήματα ο νοικοκύρης
του, για να μην χάνω άδικα τον
χρόνο μου.
Που να πάω, που να πάω λοιπόν
ξεκίνησα να σκέφτομαι τις μεγάλες τσέπες. Πρωτίστως του Δημάρχου της πόλης.
Κατεβαίνω λοιπόν στο καφενείο
για να ρωτήσω που μένει ο Γιώργος να του κάνω ποδαρικό στο κατώφλι, να μου κάνει στην τσέπη.
Συναντάω έναν παππού που διάβαζε την εφημερίδα που μου δίνει
χώρο μια φορά τον μήνα να βγάζω
τα απωθημένα μου.
Καλησπέρα του λέω κρατώντας το
τρίγωνο μου…
Μας τα είπαν μου απαντάει…
Συγνώμη δεν καταλάβατε… Να σας
ρωτήσω κάτι ήθελα.
Κατεβάζει νωχελικά τα γυαλιά
πρεσβυωπίας του με κοιτάει από
πάνω προς τα κάτω και μιλάει με
τόνο εγρήγορσης. Πέσμου…
Ε, να ήθελα να σας ρωτήσω που μένει ο δήμαρχος, για να του πω τα
κάλαντα…
Πρώτη φορά είδα κάποιον να βάζει έτσι τα γέλια, κάνοντας του μια
τέτοια ερώτηση…
Αφού ηρέμησε με κοίταξε πιο γλυκά και μου είπε χαρακτηριστικά…
Εσένα κάποιος σε έστειλε μου φαίνεται για να μου φτιάξεις το κέφι.
Τι θα πιείς; Με ρώτησε και πριν
προλάβω να ανταποκριθώ ξαφνιασμένος φωνάζει… Κώστα φέρε εδώ
στον νεαρό να πιεί ότι θέλει.
Τι θα πάρεις φίλε μου; Με ρωτάει
ένας τύπος με μουστάκι και λερωμένη ποδιά.
Μια πορτοκαλάδα απαντάω, και
κάθομαι ντροπαλά, αμίλητος.
«Δες εδώ που μένει ο δήμαρχος»

μου λέει ο γέροντας και μου δείχνει την εφημερίδα.
Γούρλωσα τα μάτια…
Νέα Πεντέλη! Αναφώνησα…
Αν έχεις διάθεση μου απαντάει
τράβα προς τα εκεί. Αν δεν σου
ανοίξει δε το σπίτι του για να του
τα πεις μην ανησυχείς υπάρχει
χρήμα. Εκεί γύρω ζουν οι πλούσιοι. Θα βγάλεις τα έξοδα του πήγαινε έλα και με το παραπάνω. Πιες
την πορτοκαλάδα σου και σκέψου
το…
Ήπια δυο γουλιές, αντάλλαξα δυο
κουβέντες και έφυγα σκεπτόμενος.
Καλά αν είσαι δήμαρχος
στην περιοχή σου, γιατί
πρέπει να φύγεις και να
πας να μείνεις κάπου άλλου; Δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου για να ανεβάσεις τον δήμο
που διαχειρίζεσαι;
Πήρα μια εφημερίδα στα
χέρια μου και διαβάζοντας
μου ήρθαν και άλλες σκέψεις. Κάποιες γράφονται,
κάποιες θα με οδηγήσουν στο απόσπασμα. Η αλήθεια πονάει βλέπεις. Χρονιάρες μέρες δεν κάνει. Ο
Χριστός γεννάτε σήμερα δεν σταυρώνεται είπα από μέσα μου και
επανήλθα στο αρχικό μου σχέδιο:
Τα κάλαντα!
Χμμ… Ποιος άλλος θα μπορούσε να μου δώσει συμβουλή μετά το Plan A μου
που απέτυχε; Ανοίγω το
tablet μου και διαβάζω ένα κείμενο για την πόλη που έφτανε
μέχρι το Plan D. Το έγραφε ο ποιο
γνωστός καλαντιστής κάνοντας
την καλύτερη διαφήμιση στους
νοικοκύρηδες που αναφερόταν
(χωρίς να το παίρνει πρέφα). Ο κυρ
Πάρις λοιπόν θα μπορούσε να μου
δώσει την λύση… 40 χρόνια φούρναρης ο κυρ. Πάρις… έχει ψήσει
και έχει ψήσει. Φτάνω στο κατώφλι του αλλά σαν τον γεροσκρούτζ

μου φώναξε… Μας τα είπαν άλλοι!
Δεν επέμεινα. Ντράπηκα και έφυγα. Βλέπεις εγώ έχω και από αυτό,
αυτός ντροπή δεν έχει.
Έτσι προσπάθησα να μάθω από τον
φερόμενο μαθητή του τον Σταύρο
πως τίθενται τα Πλάνα, τον οποίο
συνάντησα πάνω από ένα ποταμάκι κοντά στην Σαράφη να ψαρεύει
με απόχη. Στάθηκα δίπλα του και
αφού παρέμεινε αμίλητος κανένα
10 λέπτο μου λέει. Γειά! Του απαντάω το ίδιο, και τον ρωτάω. Γιατί
με απόχη και όχι με καλάμι; Κοντοστέκεται κανένα 3λέπτο και μου
απαντάει.
Το Plan A απέτυχε και πήγα στο
Plan D. Αυτός λέω από μέσα μου
ξέρει από τέτοια οπότε μπήκα στο
ψητό.
Σταύρος: Άκου και εγώ αυτά
τα κόλπα από τον Πάρι τα
έμαθα. Πρώτα βάζεις δόλωμα στο καλάμι και παίζεις με όλα τα ψάρια. Αφήνεις
να τσιμπήσουν όλα χωρίς να τα
πιάσεις. Έτσι όλα ξέρουν ότι εκεί
παίζει τροφούλα. Στο plan B λοιπόν αφήνεις να τσιμπήσει ένα μεγάλο και μετά προσπαθείς να το
πιάσεις βάζοντας νέα τροφή.
Αν δεν το τσιμπήσει; Ρωτάω με
απορία.
Τότε αυτό το αφήνεις εκτός πετώντας του πέτρες απαντά ο Σταύρος.
Αυτό είναι το Plan C.
Και μετά στο Plan D παίρνεις την
απόχη; Τον προλαβαίνω.
Ναι, μου απαντάει. Πετάς τυράκι
και ψωμάκι μέσα στο νερό και με
την απόχη σου κυνηγάς μόνο όσα
δεν πέτυχαν οι πέτρες σου.
Εγώ αυτά τα ψάρια τα λέω «Πρωταγωνιστές» ολοκληρώνει και
στρέφεται με την απόχη του σε
κάτι που θύμιζε μπάκακα (μτφ-βάτραχος) αλλά αυτός μάλλον το πέρασε για πέστροφα. «Κατάλαβα»
του λέω. και έφυγα πριν γυρίσει
το βλέμμα του και πάλι πάνω μου.
Πέρασε και η ώρα μεσημέριασε και
εγώ ακόμα πως θα θέσω το πλάνο

μου δεν έμαθα. Δεν βλέπω κάλαντα φέτος… είπα φωναχτά και με
έπιασαν τα γέλια. Μέρα και αυτή…
Έφτασα μέχρι τον Λίθο περπατώντας. Εκεί συνάντησα
τον Μιχάλη και τον Θόδωρα. Πίνανε τσίπουρα
με απογοητευμένο ύφος.
Κάθισα δίπλα τους κρύβοντας το
τρίγωνο μου, έχασα άλλωστε πάσα
διάθεση. Ο ένας μου έλεγε για τον
Γιάννη και ο άλλος για τον Γιώργο.
Φίλοι μου βλέπεις… και δικοί τους
αλλά μπήκαν στην μέση οι καρέκλες.
Πολύ χώσιμο χρονιάρες ημέρες.
Ξαφνικά ένας πιτσιρικάς με γαλανόλευκη μπλούζα φωνάζει: «Να
τα πω;».
Δεν γυρνάει κανείς να τον κοιτάξει.
Παίρνει θάρρος και φωνάζει πιο
δυνατά: «Εγώ θα σας τα πώ, θέλετε
δεν θέλετε»… Τράβηξε τα βλέμματα όλων μας… Και ξεκίνησε το ποίημα…
Καλην εσπέραν άρχοντες,
Και αν ήταν ο ορισμός σας
Την στήριξη θα είχατε
Μέσα στο αρχοντικό σας
Άλλος σας πρόλαβε θαρρώ
Θα χάσετε την πόλη
Και η ζήλια σας πλημμύρισε
Γιατί, τον πρώην χαίρονται όλοι…
Που πίσω ξαναγύρισε
Με δύναμη και τόλμη…
Έλα και του χρόνου του είπε ο
Θόδωρας αλλά δεν έβρισκε ψιλά,
έκανε πως κάνει κίνηση ο Μιχάλης
και αυτός τίποτα.
Έβγαλα ένα 2ευρω από την τσέπη
και γελώντας λέω στον πιτσιρικά.
Πώς σε λένε; Λάμπρο μου απαντάει.
Λαμπρά του λέω.

Υ.Γ: Καλά Χριστούγεννα. Πρώτα

Υγεία και μετά έρχονται όλα. Εμείς
τα λέμε του χρόνου

Κορυδαλλός
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Λαμπερή Χριστουγεννιάτικη γιορτή
του Δημοτικού Κέντρου Επιμόρφωσης

Σε φιλική και χαλαρή ατμόσφαιρα οι ενήλικοι σπουδαστές και οι καθηγητές του ΔΗ.Κ.ΕΠΙ
γιόρτασαν τα Χριστούγεννα στην «AGORA» στην πλατεία Ελευθερίας. Οι σπουδαστές των
Ισπανικών, Ιταλικών, Αγγλικών, Γαλλικών, και της Πληροφορικής, είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν με τον δήμαρχο Σταύρο Κασιμάτη και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γρηγόρη
Γουρδομιχάλη και τον εντεταλμένο σύμβουλο επικοινωνίας Παύλο Γερακάρη, για όλα
τα θέματα.
Η δημοτική αντιπροσωπεία εντυπωσιάστηκε απ’ τις θετικές κρίσεις των σπουδαστών
αλλά και την ευρεία αναγνώριση
αυτής της κοινωνικής δράσης
του Δήμου, με τα
ιδιαίτερα χαμηλά δίδακτρα που
δίνει την δυνατότητα σε ενήλικες
να αποκτήσουν
δεξιότητες
και
γνώσεις. Ανάμεσα
στους σπουδα-

στές διακρίναμε την
διευθύντρια του 9ου
Δημοτικού σχολείου
Δήμητρα Κωτσιανούλη, όπως και τον
συγγραφέα Δημήτρη
Γεωργά που παρακολουθούν Αγγλικά.
Η
συντονίστρια
του ΔΗ.Κ.ΕΠΙ Βάσω
Μπελιά με ιδιαίτερη
άνεση και χαμόγελο
ξενάγησε τον δήμαρχο και τα μέλη της
αντιπροσωπείας σε
όλους τους χώρους
της εκδήλωσης.
Όπως τους ενημέρωσε παρουσιάζεται σημαντική αύξηση του αριθμού των σπουδαστών
του ΔΗ.Κ.ΕΠΙ. από πέρυσι, κάτι που δείχνει ότι περισσότεροι συνδημότες μας αξιοποιούν
την ευκαιρία.

Οι πιο γλυκές γιορτές με ολόφρεσκα γλυκά

Χρόνια πολλά και γλυκά!
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Στολίστηκε η φάτνη του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού
Με την χάρη του Θεού και με την πρωτοβουλία του Αρχιμανδρίτη πατέρα Μελέτιου Καλονάκι
ολοκληρώθηκε ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος του χώρου εξωτερικά του ναού μας. Με πολύ
κόπο αλλά με χαρά και μεράκι εθελοντές ενορίτες επιμελήθηκαν τον στολισμο της φάτνης με
σκοπό να μεταφέρουν το μήνυμα της Γεννήσεως του Κυρίου μας.
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΈΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
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Το σπίτι του Γ. Καπλάνη
στην Πεντέλη, η αγορά του
από τον οφειλέτη του Πάνθεον,
η απόκρυψη
από το Πόθεν Έσχες του
και οι ανείσπρακτες οφειλές προς το δήμο

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Μετά από 8 ολοκλήρους μήνες, αποφάσισε να απαντήσει η διοίκηση του δήμου σε ερωτήματα που της έθεσαν δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης για το δημοτικό Αναψυκτήριο Πάνθεον.
Με κύρια ερωτήματα το πρόστιμο που οφείλει ο δήμος στην Πολεοδομία, αλλά και τα χρωστούμενα του πρώην μισθωτή του αναψυκτηρίου προς τον δήμο, ο δήμαρχος της πόλης
υπέγραψε μία μακροσκελή ανακοίνωση απαντώντας με νούμερα και πρωτοκολλημένες
αποφάσεις.
Μία ανακοίνωση όμως για έναν χώρο που παραμένει κλειστός για πάνω από 10 χρόνια
χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για κινήσεις του δήμου προφανώς και δεν φτάνει.
Ο Δήμαρχος της πόλης άλλωστε δεν έφερε το θέμα του Πάνθεον προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης όπως του ζητήθηκε από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης έχοντας παρόντες τον νομικό σύμβουλο του δήμου και τους εμπλεκομένους της συγκεκριμένης υπόθεσης.
Παρότι το αίτημα της αντιπολίτευσης όμως εκπληρώθηκε λιγότερο από το ήμισυ ο μοναδικός που αντέδρασε για την απάντηση του Γ. Καπλάνη ήταν ο πρώην δήμαρχος της πόλης
Λ. Μίχος που με επιστολή του τονίζει μεταξύ άλλων πως ο σημερινός Δήμαρχος λέει την
μισή αλήθεια συμβουλεύοντας τον την ύστατη ώρα να προβεί στην μόνη ενδεδειγμένη
πράξη προς την πόλη και όσους κάποτε τον εμπιστευτήκαν. Ίσως εννοεί την παραίτησή
του, ίσως μόνο την αποκάλυψη όλης της αλήθειας.

Απάντηση Γ. Καπλάνη για το ΠΑΝΘΕΟΝ

Αγία Βαρβάρα
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σήμερα ο δήμος από το αναψυκτήριο του Πάνθεον.
Μία έρευνα μας σε προηγούμενα Πόθεν Έσχες του Δημάρχου όμως μας έκανε να αναρωτηθούμε.
Παρότι σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούμε στο αρχείο μας το συγκεκριμένο σπίτι
αγοράστηκε το 2007 στις δηλώσεις της περιουσιακής του κατάστασης έως το έτος 2016
φαίνεται να μην το δηλώνει. Στην δήλωση δε του 2017 το εμφανίζει απλώς ως διαμέρισμα
Β’ ορόφου ενώ εμείς βλέπουμε μία μονοκατοικία, μεζονέτα τριών επιπέδων.
Τι ήταν όμως αυτό που τον οδήγησε παρότι πλέον εκλεγμένος δήμαρχος της πόλης να αποκρύψει την κατοχή του εν λόγω ακινήτου;
Τα στοιχεία μας οδήγησαν στον πωλητή του συγκεκριμένου σπιτιού που μπορείτε να δείτε
και στις φωτογραφίες που παραθέτουμε
Αυτός δεν είναι άλλος από τον σημερινό οφειλέτη του αναψυκτηρίου «Πάνθεον».
Ο αντιδήμαρχος τότε Γιώργος Καπλάνης αγοράζει το σπίτι του αξίας τριακοσίων τριάντα
πέντε χιλιάδων ευρώ από τον κ. Δρούτσα που παρουσιάζεται ως αντιπρόσωπος, αντίκλητος για λογαριασμό της συζύγου του, 2 χρόνια μετά τη δικαστική λήξη της σύμβασης μίσθωσης του «ΠΑΝΘΕΟΝ» (13 Οκτωβρίου 2005).
Όντας πλέον δήμαρχος ο Γιώργος Καπλάνης με την τωρινή του ανακοίνωση (μπορείτε να
διαβάσετε παραπάνω) αναφέρει ότι ο Δήμος έχει κάνει τις νόμιμες ενέργειες για τον έλεγχο
της περιουσιακής κατάστασης του πρώην μισθωτή.

Ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό;
Επιστολή Λ. Μίχου
Κύριε Καπλάνη ψέμα είναι και η μισή Αλήθεια.

Η αλήθεια χτίζοντας το παζλ των γεγονότων
Η επιστολή του Λ. Μίχου μέχρι σήμερα παρέμενε αμετάφραστη αφού ακολούθησαν τοποθετήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανθρώπους που στελεχώνουν την διοίκηση
Καπλάνη όπως και μια επιστολή προς τον Τύπο από τον Παντελή Πρεντάκη ο οποίος προσυπόγραψε την ανακοίνωση του Δημάρχου ως αντιδήμαρχος του δήμου την εποχή που
διαδραματίζονταν όσα αναφέρει ο Γ. Καπλάνης στην ανακοίνωση του.
Ο Λ. Μίχος στην δική του επιστολή αναφέρει πως στην άλλη μισή αλήθεια αποκαλύπτονται τα πονηρά και ύπουλα παιχνίδια που παίχτηκαν και παίζονται πίσω από την πλάτη
όλων μας αναφερόμενος στην λεηλασία του Πάνθεον αλλά και στις ανείσπρακτές οφειλές
προς τον δήμο.
Δύο στοιχεία που συσχετίζονται με την προσωπική στάση του Δημάρχου όλα αυτά τα χρόνια ανεξάρτητα από τις τυπικές διαδικασίες που όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του με
ημερομηνίες, τηρήθηκαν.
Η «Δικαιοσύνη Σήμερα» φέρνει στο φώς της δημοσιότητας κάτι που μέχρι στιγμής
ήταν ανείπωτο αλλά προσδίδει μια άλλη πραγματικότητα που αποκαλύπτει μια
πιο προσωπική σχέση μεταξύ του εναπομείναντα οφειλέτη του Πάνθεον και του
σημερινού Δημάρχου.

Ένα σπίτι, μια αγοροπωλησία και στην μέση τα χρέη προς τον
δήμο!
Όταν στον Πόθεν Έσχες του σημερινού δημάρχου εντοπίσαμε την δήλωση του σπιτιού του
στην Νέα Πεντέλη αξίας 400.000 (όσο το στεγαστικό του δάνειο) σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ ότι θα μπορούσε να συνδεθεί με τα χρέη που διατηρεί μέχρι

Ο καθένας μπορεί να αγοράσει ένα σπίτι, πόσο μάλλον όταν πάρει ένα στεγαστικό δάνειο
που αποπληρώνει τίμια με τα χρήματα του.
Ο σημερινός Δήμαρχος στο τελευταίο του Πόθεν Έσχες το σπίτι το δηλώνει , και το δάνειο
του φαίνεται σχεδόν αποπληρωμένο.
Μπορεί να φαίνεται θεωρητικά αδύνατο με τα χρήματα που δηλώνει, αλλά ούτε σε αυτό
μπορούμε να μπούμε αδιακρίτως από την στιγμή που οποιοσδήποτε από την οικογένεια
του θα μπορούσε να συνεισφέρει για την αποπληρωμή του.
Αυτό που μας κάνει να αναρωτηθούμε όμως είναι το πως αφού ο ίδιος έδωσε μέσω δανείου στον κ. Δρούτσα 335 χιλιάδες ευρώ και τα διεκδικούμενα χρέη από την θεωρητική
απώλεια μισθωμάτων που διεκδικεί ο δήμος αγγίζουν τα 419 χιλιάδες ευρώ, δεν μπόρεσε
να διεκδικήσει κάποια χρήματα για τον δήμο με την πάροδο του χρόνου;
Το χρέος προς τον δήμο μέχρι σήμερα, ίσως θα μπορούσε να έχει καλυφθεί η τουλάχιστον
να έχει εξοφληθεί στο μεγαλύτερο του μέρος. Αν ήθελε ο κ. Καπλάνης θα μπορούσε αντί να
δώσει τα χρήματα για να αποκτήσει το σπίτι του στον ίδιο τον κ. Δρουτσα να τα καταθέσει
στον δήμο. Έτσι θα κάλυπτε το χρέος του κ. Δρουτσα και θα εξοφλουσε τις οφειλές του
τελευταίου προς τον δήμο.
Στο συμβόλαιο που διατηρούμε στο αρχείο μας φαίνεται πως το σπίτι αγοράστηκε με την
τιμή της αντικειμενικής του αξίας. Τι οδήγησε σε μια τόσο καλή συμφωνία αλλά και ποια
είναι η αιτία που μέχρι σήμερα δεν έχει εισπραχθεί από τον κ. Δρούτσα ούτε ένα ευρώ, για
το μεγάλο χρέος που ο ίδιος έχει προς το δήμο;
Γιατί η αγωγή του δήμου κατατέθηκε το 2013 και όχι νωρίτερα;
Γιατί δεν δίνεται στην δημοσιότητα η απόφαση του δικαστηρίου επί της οποίας έκανε έφεση ο κ Δρούτσας;
Γιατί όλα αυτά τα χρόνια ο δήμος δεν προσπάθησε να διαφυλάξει την περιουσία του ή να
την εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο έτσι ώστε να καλύψει μέρος του χρέους του. Γιατί
επέτρεψε να λεηλατηθεί;
Παρακαλούμε για την αξιοποίηση των στοιχείων μας από την ίδια την διοίκηση του δήμου
με σκοπό να λυθούν οι απορίες των δημοτών και να μην επικρατεί καμία περιρρέουσα
ατμόσφαιρα.

Κορυδαλλός
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Μπαράζ συναντήσεων στην εκπαίδευση
Διαδοχικές συναντήσεις της δημοτικής Αρχής
με φορείς της δημόσιας εκπαίδευσης στον Κορυδαλλό

Σε πολύ καλό κλίμα διαλόγου πραγματοποιούνται διαδοχικές συναντήσεις τους Τμήματος Παιδείας - Δια βίου μάθησης του Δήμου
Κορυδαλλού, με εκπροσώπους Συλλόγων
Γονέων και μαθητικών κοινοτήτων. Πρόσφατα έγιναν συναντήσεις με το Σύλλογο
Γονέων και το 15μελές του 1ου Λυκείου, με
το Σύλλογο Γονέων του 3ου Γυμνασίου, με
το Σύλλογο Γονέων, το 15μελές του ΕΠΑΛ, το
Σύλλογο Γονέων του 6ου Δημοτικού και τον διευθυντή του ΣΔΕ (Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας).
Η Μαρία Μανωλοπούλου, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 3ου Γυμνασίου τόνισε μετά τη συνάντηση ότι «ως γονείς του 3ου Γυμνασίου μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός
ότι τα παιδιά μας που θα αποφοιτήσουν από το Γυμνάσιο θα είναι υποχρεωμένα προκειμένου

να πάνε στα Λύκεια των 88 στρεμμάτων να
διασχίζουν την Γρ. Λαμπράκη. Τα ατυχήματα που έχουν γίνει κατά καιρούς μας τρομάζουν. Για το λόγο αυτό θεωρούμε εξεραιτικά
σημαντικό για την ασφάλεια των παιδιών μας
την κατασκευή πεζογέφυρας μπροστά από
το Δημαρχείο. Χαιρετίζουμε τις εργασίες που
άρχισαν.»
Η Μαρία Κουσιαφέ πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 1ου Λυκείου δήλωσε μετά
τη συνάντηση ότι «συζητήσαμε σε πολύ
καλή ατμόσφαιρα, θέσαμε τα προβλήματα
μας, μας εξηγήθηκαν οι ενέργειες για τη λύση
τους. Συμπαραστεκόμαστε στην πρσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για καλύτερη
δημόσια εκπαίδευση».
Ο άρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας
Γρηγόρης Γουρδομιχάλης δήλωσε
«Χαιρόμαστε για τον ουσιαστικό διάλογο
που έχουμε με τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συζητάμε όλα τα θέματα
που τους ενδιαφέρουν χωρίς αποκλεισμούς, αρκεί να το θελήσουν. Απ’ την
άλλη πλευρά είναι πολύ σημαντικό για
την Δημοτική Αρχή η δυνατότητα που
μας δίνεται να ενημερώσουμε άμεσα
τους φορείς τόσο για την ισότιμη, αναλογική και διάφανη κατανομή των χρημάτων
για τις λειτουργικές δαπάνες, όσο και για
τις δράσεις που σχεδιάζουμε. Στόχος μας
να συναντηθούμε με όλους τους φορείς της
εκπαίδευσης και να δράσουμε από κοινού.»

Γεμίστε το γιορτινό σας τραπέζι με αρίστης ποιότητας φρεσκοκομμένα
αλλαντικά και τυροκομικά από το Special Market Κρητικός
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Special Market

Ο Κρητικός
Γνήσια κρητικά προϊόντα

ΜΕ
ΠΡ ΓΑΛ
ΟΣ
ΦΟ ΕΣ
ΡΕ
Σ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 98, Αγία Βαρβάρα - Τηλ.: 210 5611907
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Δ. Καλογερόπουλος: Η Δυτική Αττική ταλαιπωρήθηκε
από καλές προθέσεις και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις
Ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ (Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης) πρώην πρόεδρος
της ΤΕΔΚΝΑ, Δημήτρης Καλογερόπουλος δηλώνει το δικό του παρών
στον Δυτικό Τομέα με την Νέα Δημοκρατία.
Έχοντας διατελέσει δήμαρχός Αιγάλεω επι δύο τετραετίες είναι πλέον
έτοιμος, όπως τονίζει σε συνέντευξη του στη Δικαιοσύνη Σήμερα, να
μπει στην μάχη των βουλευτικών
εκλογών για να διορθώσει την εικόνα συνολικά της Δυτικής Αττικής .
Ο Δ. Καλογερόπουλος εντυπωσιάζει σε μια εποχή γρήγορων ταχυτήτων με τον μεστό του λόγο και την
λαϊκή του βάση. Αξίζει να μελετήσετε τις απαντήσεις του , σε ερωτήματα που άπτονται των ημερών μας..

Ε: Θα είστε παρών στη μάχη των επόμενων εκλογών, μέσα από τις λίστες
της Νέας Δημοκρατίας;
Α: «Όπως γνωρίζετε, τις σχετικές επιλογές τις κάνει ο πρόεδρος της παράταξης. Εγώ είμαι
παρών στις μάχες για τη βελτίωση του μέλλοντος της χώρας μας, σε επίπεδο αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικής πολιτικής, εδώ και πολλά χρόνια. Ακριβώς επειδή πιστεύω ότι, από
τις μάχες για την κοινωνία δεν έχει το δικαίωμα να απουσιάζει κανείς. Στο Αιγάλεω κάναμε
πολλά πράγματα, και τώρα ήρθε η ώρα να διορθώσουμε την εικόνα συνολικά της Δυτικής
Αττικής. Εμείς που ζούμε τους συμπολίτες μας στην περιοχή μας, επειδή μαζί μεγαλώσαμε,
μαζί αντιμετωπίσαμε κοινές δυσκολίες, μαζί αναζητήσαμε λύσεις σε κοινά προβλήματα, και
μαζί ονειρευτήκαμε, σε εποχές περισσότερο ξέγνοιαστες, πριν από την εθνική τραγωδία
των Μνημονίων, έχουμε έναν λόγο παραπάνω να συμβάλλουμε στην αλλαγή σελίδας που
έχει ανάγκη ο τόπος μας».

Ε: Μιλάτε για «εθνική τραγωδία» των Μνημονίων. Η Νέα Δημοκρατία όμως
είχε μερίδιο στην άσκηση της διακυβέρνησης του τόπου, αυτά τα τελευταία
οκτώ χρόνια.
Α:«Στην εποχή της επανάστασης των social media, και της δυνατότητας που έχει ο καθένας
σε πρωτογενή πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου, είναι τουλάχιστον κωμικό να προσπαθούμε να ωραιοποιήσουμε καταστάσεις. Και η δική μας παράταξη έκανε λάθη στα χρόνια
των Μνημονίων. Γι’ αυτό και αρκετοί συμπολίτες, μας γύρισαν την πλάτη. Μόνο που, εμείς
παραλάβαμε το 2012 μια χώρα διαλυμένη, και μια κοινωνία που είχε αρχίσει να κακοποιείται. Πρωταρχικό ζητούμενο λοιπόν ήταν να σταθούμε όρθιοι. Και τα καταφέραμε. Στο…
δεύτερο ημίχρονο, υπήρχε η στοχευμένη και συγκροτημένη διόρθωση των αδικιών. Δεν…
προκάναμε όμως, καθώς η βουλιμία του κ. Τσίπρα και της παρέας του για την εξουσία, μας
οδήγησε στο δράμα του 2015, με τις πρόωρες εκλογές του Ιανουαρίου, και στη συνέχεια
με το καταστροφικό δημοψήφισμα του καλοκαιριού του ίδιου έτους, που λίγο έλειψε να
σπρώξει τη χώρα στον γκρεμό».

Ε: Κάνετε λοιπόν την αυτοκριτική σας, ως παράταξη.
Α: «Και δεν την κάνουμε μονάχα σε επίπεδο ηγεσίας ή κεντρικής πολιτικής επιχειρηματολογίας. Την κάνουμε πρωτίστως στις παρέες, στα καφενεία, στους δρόμους όπου συναντιόμαστε με τους συμπολίτες μας. Ζητάμε από τους Έλληνες πολίτες να μας δώσουν ψήφο
εμπιστοσύνης, όχι απλά και μόνο καταδίκης του κ. Τσίπρα και της εθνικά επικίνδυνης κυβέρνησής του. Έχουμε σχέδιο αλλά και την αποφασιστικότητα να το εφαρμόσουμε. Και
φυσικά, έχουμε μάθει και από τα δικά μας λάθη. Ώστε να μην τα επαναλάβουμε».

Ε: Η Δυτική Αττική ωστόσο έχει μεγάλες απαιτήσεις. Η περιοχή μας ταλαιπωρήθηκε από καλές προθέσεις και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις.
Α: «Γι’ αυτό και έχει μεγάλη σημασία, οι άνθρωποι στους οποίους θα εμπιστευτούμε την
ψήφο μας, και θα τους εκχωρήσουμε το δικαίωμα να μας εκπροσωπούν και να αποφασίζουν για τη ζωή μας, να έχουν ζήσει μέσα στην κοινωνία μας. Να είναι ένας από εμάς. Δεν
χρειαζόμαστε περαστικούς, επαγγελματίες σωτήρες ή οσους ενδιαφέρονται για την προσωπική ανέλιξή τους, και μόνο. Η περιοχή μας έχει υποστεί μεγάλα πλήγματα στα χρόνια
των Μνημονίων. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε να κατανοήσει αυτή την πραγματικότητα, κάποιος ο οποίος… είδε φως και μπήκε. Πολύ περισσότερο, δεν μπορούμε να

περιμένουμε ότι θα τιμήσει την εμπιστοσύνη που θα του δείξουμε».

Ε: Συχνά κατηγορούν την παράταξή σας για ψυχική απόσταση από την κοινωνία και τα πιο αδύναμα στρώματα.
Α: «Από μια κυβέρνηση και πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι έχουν εθιστεί στο ψέμα
και τον καιροσκοπισμό, δεν θα περίμενε
κανείς κάτι διαφορετικό. Η παράταξή μας
υπήρξε διαχρονικά η παράταξη του μέτρου
και της μετριοπάθειας. Της προσφοράς και
της εθνικής ευθύνης. Η παράταξη που έβαλε
πάντοτε το εθνικό συμφέρον πάνω από το
συγκυριακά κομματικό. Είμαστε η παράταξη
του κοινωνικού φιλελευθερισμού, όπως τον
περιέγραψε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μια παράταξη λαϊκή, που ακούει, αντιλαμβάνεται και ανταποκρίνεται στις
αγωνίες και τις ανάγκες των πολλών. Όχι
μια παράταξη λαϊκιστική. Και φυσικά, παραμένουμε και υπό την ηγεσία του Κυριάκου
Μητσοτάκη, μια παράταξη η οποία επενδύει στον θετικό λόγο. Τη θετική πρόταση.
Δεν υπήρξαμε ποτέ, και δεν θα γίνουμε στο
μέλλον κόμμα άρνησης και διαμαρτυρίας.
Γι’ αυτό και δεν μας αρκεί η ηχηρή αποδοκιμασία του κ. Τσίπρα και της παρέας του.
Διεκδικούμε ψήφο θετικής εμπιστοσύνης».

Ε: Ποια είναι η ιεράρχηση των κοινωνικών προτεραιοτήτων, και επομένως
προς επίλυση προβλημάτων, που εσείς κάνετε;
Α: «Εδώ υπάρχει και μια βασική διαφορά με όσους διεκδικούν την ψήφο των πολιτών στη
βάση μοντέλων… δημοσίων σχέσεων και ξύλινου πολιτικού λόγου, γεμάτου γενικολογίες.
Οι ανάγκες των συμπολιτών μας, μετά από 8 χρόνια κρίσης, έχουν εξατομικευτεί. Πέρα φυσικά από γενικά, κοινά προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν να περπατάει κανείς στις γειτονιές
της Δυτικής Αθήνας, να έχει τα μάτια του ανοιχτά για να βλέπει, και τα αυτιά του για να
ακούει. Μονάχα αν βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση κάθε συμπολίτη μας, ο οποίος δοκιμάστηκε από την κρίση, φτωχοποιήθηκε, και στερήθηκε το δικαίωμα στο όνειρο μιας καλύτερης ζωής, μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι. Για την κοινωνία και το μέλλον του τόπου. Να
μην ξεχνάμε ότι το μέλλον του τόπου είναι οι νέοι μας, οι οποίοι περιμένουν άμεσες λύσεις
και όχι υποσχέσεις, κανείς πλέον δεν μπορεί να τους κοροϊδέψει. Στη Δυτική Αθήνα εμείς
που ζούμε εδώ γνωρίζουμε τι πρέπει άμεσα να γίνει.».
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Ήταν να μην βάλει μπροστά τις μηχανές ο Λάμπρος Μίχος. Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του για να επανέλθει στον δημαρχιακό θώκο της πόλης, παρότι τα παγιωμένα
συμφέροντα του επιτέθηκαν ή τον αγνόησαν, αυτός με δύναμη και τόλμη βγήκε στους
δρόμους και μπήκε στην πρώτη γραμμή των εντυπώσεων πριν καλά - καλά προλάβει να
στεγνώσει το μελάνι των πρώτων επιθέσεων από τους πολιτικούς του αντιπάλους μέσα
από ιστοσελίδες και έντυπα.
Με ένα μικρόφωνο και τους πιστούς του συνεργάτες ξεκίνησε περιοδεία στις γειτονιές της
Αγίας Βαρβάρας, και έβαλε το πρώτο του λιθαράκι σε μια εκστρατεία ενημέρωσης για τις
εκλογές αλλά και τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσει και πάλι ο δήμος.
Η πρώτη επίσημη συνάντηση μελών και φίλων στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία ενώ ο στόχος που τέθηκε μπορεί να φαντάζει τολμηρός αλλά όπως τόνισε από την πρώτη του ομιλία,
αυτός και οι συνεργάτες του δεν θα δυσκολευτούν πολύ για να τον πετύχουν.
Η Αγία Βαρβάρα θα γίνει Πρώτη Ξανά όπως ήταν κατά την διάρκεια της θητείας του όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Για να το πετύχει αυτό όπως τόνισε στην εκστρατεία ενημέρωσης του, χρειάζεται ένα 68%
από την πρώτη Κυριακή έτσι ώστε όλες οι αποφάσεις να παίρνονται από τον ίδιο και τους
συνεργάτες του και όχι από αυτούς που θέλουν να εκμεταλλευτούν δημόσιες αποφάσεις
για προσωπικούς λόγους… και όπως φάνηκε από νωρίς, στελέχη που ξεκίνησαν μαζί του
τον αγώνα για έναν καλύτερο δήμο, σε όποια παράταξη και αν βρίσκονταν μέχρι σήμερα
τον ακολούθησαν για να ταχθούν στον αγώνα παρότι ήταν ήδη εκλεγμένοι…

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Αγία Βαρβάρα

Αγία Βαρβάρα
Δυναμική εκστρατεία ενημέρωσης σε κάθε γειτονιά της
πόλης από τον πρώην Δήμαρχο

Αλήθειες, πριν το ψέμα μπει στην
μέση, επανέφερε ο πρώην δήμαρχος της πόλης Λ. Μίχος μέσα από το
ξεκίνημα των περιοδειών του στις
γειτονιές της πόλης.
Την Κυριακή 2 Δεκέμβρη βρέθηκε σε
2 περιοχές.
Αυτή της Αγίας Μαρίνας (μπροστά
από τον Ιερό Ναό) και αυτή μπροστά από το γκαράζ του Δήμου (οδός
Σιπύλου).
Ο κόσμος τον υποδέχτηκε με θέρμη
και νοσταλγία, έτοιμος να διαμαρτυρηθεί για την σημερινή κατάσταση στην πόλη, αλλά και να τοποθετηθεί ουσιαστικά για τα
προβλήματα που τον απασχολούν.
Ο λόγος δόθηκε σε όσους τον ζήτησαν και τέθηκαν προτάσεις για κάθε γειτονιά, σύμφωνα
με την οπτική γωνία των δημοτών.
Ο Λ. Μίχος άκουσε τους πάντες προσεκτικά χωρίς να υποσχεθεί μεγαλόπνοα έργα.
Αφήνοντας στην άκρη τον καταγγελτικό λόγο, απέδειξε με απλούς τρόπους, πώς μπορεί
να κάνει την Αγία Βαρβάρα Πρώτη Ξανά.
Απορρίπτοντας τον αυτοδιοικητικό λαϊκισμό (όπως χαρακτήρισε) της γνωστής φράσης
«Δεν έχουμε λεφτά» σημείωσε πως τα περισσότερα χρήματα που δόθηκαν για έργα της
Αγίας Βαρβάρας και εκτελέσθηκαν από τον ίδιο, δεν ήταν με χρήματα του δήμου αλλά με
κονδύλια που πάντα δίνονταν και δίνονται για επενδύσεις ( Ταμείο Επενδύσεων, Ευρώπη)
Δίνοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα των 2 σταθμών ΜΕΤΡΟ, καθώς και των 14 σχολικών κτιρίων που ξεκίνησαν και υλοποιήθηκαν από τον ίδιο, τόνισε:
«Και αυτή την στιγμή δίνει χρήματα το Υπουργείο Εσωτερικών (320εκατ. ευρώ). Σημασία
έχει να σπεύσει ο κάθε δήμος για να τα διεκδικήσει».
«Εμείς πάντα διεκδικούσαμε πρώτοι και αποκτούσαμε πρώτοι. Για αυτό και η Αγία Βαρβάρα ήταν πάντα πρώτη»
Ο ίδιος αναφέρθηκε όμως και στην μεγάλη αγορά του δήμου, αυτή των οικοπέδων στην
περιοχή της ΒΙΟΧΡΩΜ, αποδεικνύοντας πως ήταν μια καλή κίνηση, αφού μέχρι σήμερα
έχουν φέρει περισσότερα χρήματα στον δήμο με την ενοικίαση τους, από τα χρήματα που
δόθηκαν για την αγορά τους.
Συνομιλώντας με τους δημότες έγινε αναφορά και στην «Βοήθεια στο Σπίτι», έναν θεσμό
που καθιερώθηκε από την Αγία Βαρβάρα - την περίοδο που ήταν δήμαρχος - σε όλη την
Ελληνική Επικράτεια.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα και ο θεσμός των Σχολικών Τροχονόμων.

Επιμορφωτικά σεμινάρια Αυτοδιοίκησης για όλους τους
δημότες!

Σε μια κατάμεστη αίθουσα με ομιλητές τον πρώην Δήμαρχο Αυλώνος Δημήτρη Κατσούλη
και τον Διευθυντή της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ιωάννη
Γούπιο το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στο καφέ «Άγγελος» πραγματοποιήθηκε το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο με κεντρικό θέμα τις αλλαγές που επέρχονται στο εκλογικό σύστημα
με τον «Κλεισθένη» την οικονομική λειτουργία και την διοίκηση των δήμων.
Την εκδήλωση προλόγισε ο επικεφαλής της παράταξης «Αγία Βαρβάρα πρώτη Ξανά» Λ.
Μίχος.
Έθεσε την ημέρα εκκίνησης των σεμιναρίων ως συμβολική (ονομαστική εορτή του Αγ.
Ελευθερίου) όπως και την ονομασία του χώρου (Άγγελος) και σημείωσε στο ένθερμο κοινό
που αποτελούνταν από μέλη της παράταξης και δημότες της πόλης πως στόχος της παράταξης του είναι η νίκη από την πρώτη Κυριακή.
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «Θα επαναλάβουμε την ιστορική νίκη του 68% με τον δεύτερο συνδυασμό να ακολουθεί με 14%. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνέψει
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τα συμφέροντα της πόλης και των δημοτών για τα δικά του συμφέροντα. Αυτό είναι το σχέδιο μας μέχρι την ημέρα των εκλογών. Η μεγάλη μας αγάπη είναι η πόλη μας και η αγάπη
θέλει θυσίες».
Ακολούθησαν εξαιρετικές αναλύσεις από τους ομιλητές της εκδήλωσης για το σύστημα
διακυβέρνησης του δήμου και τις αρμοδιότητες των οργάνων του ενώ οι παρευρισκόμενοι
είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν και να λάβουν απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα
που αφορούν την λειτουργία του δήμου και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με το
νέο εκλογικό σύστημα και την καθιέρωση του «Κλεισθένη».

Συναντήση με το Δ. Σ. της ΑΠΕ Αγίας Ελεούσας
Μέσα σε κλίμα ζεστό, παλιών συνεργατών και φίλων,
με έγγραφα - ντοκουμέντα στα χέρια του την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου ο Λάμπρος Μίχος συναντήθηκε με το Δ. Σ. της Α.Π.Ε Αγίας Ελεούσας κάνοντας τους
μια συνοπτική ενημέρωση για την ιστορία του γηπέδου και το αρχικό του σχέδιο από την αγορά της έκτασης του.
Μίλησε για το στάδιο που θα είχε σήμερα η πόλη μας,
αν κάποιοι κάτοικοι δεν ξεκινούσαν λυσσαλέο πόλεμο
εναντίον του καθώς και για την αποτροπή της κατασκευής του.
Ο ίδιος τόνισε πως την περίοδο που ήταν δήμαρχος
έγιναν όλες οι απαραίτητες μελέτες και εξασφαλίσεις
χρηματοδοτήσεων σε ρυθμούς ρεκόρ για τα ελληνικά
δεδομένα (μέσα σε δυο χρόνια) για την δημιουργία
μιας προσεγμένης κατασκευής που δεν επιβαρύνει την περιοχή ούτε εμποδίζει τη θέα
των σπιτιών της.
«Αυτοί που με κατηγορούν ότι φταίω εγώ γιατί είχα υψηλά και μεγαλεπήβολα σχέδια για
την πόλη μας, αυτοί φιλοξενούν στα ψηφοδέλτια τους, τους πολέμιους της πόλης και θέλουν να μας πείσουν τώρα ότι το κάνουν για το καλό της Αγίας Βαρβάρας» σημείωσε χαρακτηριστικά ενώ δεν παρέλειψε την συμπαράσταση σε όλο αυτόν τον αγώνα, του Γιώργου
Νικολαϊδη του Δημήτρη Τραγκουμανίδη, του αείμνηστου Σπύρου Ματάκη αλλά και του
Τάκη Γιαννόπουλου, Κώστα Βόσσου και Γιώργου Καλαντζή.
Σύντομη αναφορά έκανε και στις υπόλοιπες αθλητικές υποδομές, που ο ίδιος είχε σχεδιάσει και εξασφαλίσει τις χρηματοδοτήσεις, που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί όπως για παράδειγμα το Κολυμβητήριο.
Στη συνέχεια πήραν όλοι το λόγο περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ιστορική ομάδα της πόλης μας και τις αιματηρές τους προσπάθειες για τη στήριξή της δίνοντας
όχι μόνο προσωπικό χρόνο αλλά πολλές φορές και δικά τους χρήματα αφού όλοι βρίσκονται δίπλα της, ανιδιοτελώς, με μόνο κίνητρό τους την αγάπη τους για την ομάδα και το
ποδόσφαιρο.
Εξέφρασαν μάλιστα έντονη δυσαρέσκεια που ακόμη, παρά τις εγγυήσεις και διαβεβαιώσεις
της σημερινής Δημοτικής Αρχής, το γήπεδο δεν λειτουργεί.
Ο Λάμπρος Μίχος κλείνοντας και βλέποντας την ανησυχία όλων για την κατάσταση και το
μέλλον του αθλητισμού στην πόλη μας, αναγνωρίζοντας μάλιστα και το μεράκι τους και
την προσφορά τους στην ομάδα, προέτρεψε τα μέλη της διοίκησης της ΑΠΕ λέγοντας: «Ελάτε όλοι μαζί να αναπτύξουμε τον Αθλητισμό, να φτιάξουμε Ακαδημίες σε όλα τα Αθλήματα,
να φτιάξουμε και το Κολυμβητήριο και όλες τις υποδομές που έχουν μείνει στα συρτάρια».
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Επίσκεψη στο 3ο ΚΑΠΗ της πόλης

Την 3η Ηλικία επισκέφτηκε ο πρώην δήμαρχος της πόλης μας Λάμπρος Μίχος συναντώντας
μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που βλέπουμε στις φωτογραφίες που αναρτώνται
συχνά πυκνά από τη διοίκηση του δήμου κατά τις επισκέψεις του δημάρχου σε επίσημες

εορτές και εκδηλώσεις.

Αγία Βαρβάρα

Δεκέμβριος 2018
Μια καθημερινή, εκεί που τα φώτα της δημοσιότητας
δεν στρέφονται στα επίσημα πρόσωπα, η ομάδα της
παράταξης «Αγία Βαρβάρα Πρώτη Ξανά» επισκέφτηκε
το 3ο ΚΑΠΗ της πόλης για να δεχτεί μια ζεστή αγκαλιά
από όλους όσους παραβρίσκονταν εκεί απολαμβάνοντας απλά τις συνήθειες τους, με μόνη συντροφιά το
τάβλι τους και τις καθημερινές τους συζητήσεις.
Η υποδοχή από όλους ήταν ιδιαίτερα θερμή προς τον
Λ. Μίχο αφού οι περισσότεροι αναπόλησαν τις ημέρες
δημαρχίας του.
Η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη στο άκουσμα της επαναφοράς του επί σειρά δημάρχου της πόλης και πάλι
στα δημοτικά πράγματα και οι περισσότεροι του μετέφεραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια.
Ενδεικτική ήταν η τεράστια τρύπα στο ταβάνι που έχει
αναφερθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης αφού
για την επισκευή του ξοδεύτηκαν περίπου 20.000 ευρώ
με ανάθεση του έργου σε εργολάβο χωρίς αποτέλεσμα.
Οι εικόνες που βλέπετε σήμερα είναι από την τελευταία «επέμβαση» μπάλωμα του αντιδημάρχου μετά
από παρεμβάσεις Δημοτικών Συμβούλων χωρίς να
φέρει κάποιο αποτέλεσμα, αφού όταν βρέχει, ο χώρος
πλημυρίζει.

Η εκστρατεία μόλις ξεκίνησε…
Μέχρι τις εκλογές του
Μαΐου ο επι σειρά ετών
δήμαρχος
της Αγίας
Βαρβάρας και πρώην
βουλευτής Λ. Μίχος
πρόκειται να επισκεφτεί
τις περισσότερες περιοχές του δήμου, όχι για
να διαφημίσει τον συνδυασμό του αλλά για να
ακούσει τα προβλήματα
των δημοτών από κοντά
και να δώσει λύσεις με την ανάληψη των καθηκόντων του.
Θα ακολουθήσουν και άλλα σεμινάρια με επόμενο το management και το πρόγραμμα που
πρέπει να ακολουθεί μια ομάδα διοίκησης ενός δήμου βάζοντας ορίζοντα 20ετίας, όπως
έκανε και με την ανάληψη των καθηκόντων του ως δήμαρχος και το ολοκλήρωσε με επιτυχία σε 12 μόλις έτη.
«Αγία Βαρβάρα Πρώτη Ξανά» θα είναι και η ονομασία της παράταξης του Λάμπρου Μίχου η
οποία πρόκειται να παρουσιαστεί στις 20 Ιανουαρίου στο Δημοτικό κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος».
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Στην τελική ευθεία το Μετρό στον Κορυδαλλό

Αρχίζουν τα έργα διαμόρφωσης στην πλατεία Ελευθερίας
Οι εργασίες διαμόρφωσης της
πλατείας Ελευθερίας και η παράδοση της ταυτόχρονα με την λειτουργία του Μετρό στον Κορυδαλλό, τον Ιούνιο 2019, ήταν το
αντικείμενο ευρείας σύσκεψης,
που πραγματοποιήθηκε σήμερα
Πέμπτη, στο γραφείο του Δημάρχου Σταύρου Κασιμάτη, μετά
από πρόσκλησή του.
Συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, υψηλόβαθμα στελέχη της «Αττικό Μετρό» και
της κατασκευάστριας κοινοπραξίας JP-AVAX, αντιπροσωπείες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης. Σκοπός της σύσκεψη
ήταν να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών για το έργο
και το χρονοδιάγραμμά του. Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες συναντήσεις της Δημοτικής
Αρχής, τόσο με την «Αττικό Μετρό», όσο και με τον εμπορικό κόσμο της πόλης.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, η έλευση του Μετρό στον Κορυδαλλό, όπως και στους γειτονι-κούς Δήμους θα γίνει 2 χρόνια νωρίτερα από τον Πειραιά, ενώ η πλατεία Ελευθερίας
ό-που κατασκευάζεται ο σταθμός, θα περιλαμβάνει κατασκευή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, σύγχρονα συντριβάνια και πράσινο με νέες φυτεύσεις, νέα παιδική χαρά για παιδιά και
βρέφη, σύγχρονο φωτισμό καθώς και καθιστικά.
Παράλληλα, θα υπογειοποιηθούν οι κολώνες τη ΔΕΗ και ο
εναέριος υποσταθμός,
που βρίσκεται σήμερα στην προβολή
του πεζόδρομου Αγ.
Γεωργίου. Επίσης, θα
διαμορφωθούν οι νέες
συνθήκες κυκλοφορί-

ας πέριξ της πλατείας Ελευθερίας. Με στόχο την συντόμευση και την μικρότερη δυνατή
αναστάτωση του κέντρου της πόλης, όλες οι πλευρές συμφώνησαν ότι οι τελικές εργασίες
θα ξεκινήσουν στις 15 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 31 Μαΐου 2019. Στο διάστημα αυτό θα κλείσουν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Ελευθερίας, ενώ η κίνηση των αυτοκινήτων και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα διεξάγεται μέσω περιφερειακών οδών.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεόδωρος
Μερεντίτης και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Παύλος Γερακάρης.

Τελικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Το σχέδιο των τελικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα ισχύσουν μετά την ολοκλήρωση
των έργων επί της πλατείας Ελευθερίας και τη λειτουργία του Μετρό
τον Ιούνιο του 2019, δόθηκε στη
δημοσιότητα, στην ιστοσελίδα του
δήμου www.korydallos.gr και μοιράστηκε στην ευρεία περιοχή της πλατείας Ελευθερίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2018 να υποβάλλουν σε αυτό τις
προτάσεις και τις παρατηρήσεις
τους.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα
καινοτόμο και τολμηρό σχέδιο
κυκλοφοριακών ρυθμί-σεων που
φέρνει τα πάνω κάτω στην πλατεία
Ελευθερίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των οχημάτων
αλλά και να κατοχυρωθεί η πλατεία
Ελευθερίας ως το πολιτιστικό, οικονομικό, εμπορικό και κοινωνικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.
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Εν μέσω κομματικού κοινού του ΣΥΡΙΖΑ τα
Εγκαίνια του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Πόλης!

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου εγκαινιάσθηκε το Ανοικτό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της πόλης
μας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Μήτρου Σουλιμιώτη.
Με κεντρικούς προσκεκλημένους τον Π. Κουρουμπλή και την κα Καφαντάρη από τον
ΣΥΡΙΖΑ η όλη εκδήλωση επικεντρώθηκε σε ομιλίες προεκλογικού χαρακτήρα που συνοδεύτηκαν από ποιήματα του Μπρέχτ και μουσική επιμέλεια του Δημοτικού Ωδείου χωρίς να
ανακοινωθούν ούτε τα μαθήματα που θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι μαθητές του
ούτε το πρόγραμμα λειτουργίας του.
Στην εκδήλωση ανακοινώθηκε και ο πρόεδρος της επιτροπής λειτουργίας του που δεν ήταν
άλλος από τον επικεφαλής της παράταξης που στηρίζετε από τον ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Γ. Γεωργιαννάκη.
Με ανακοίνωση της η παράταξη της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Αγίας Βαρβάρας «Σύγχρονη Πόλη» επιδεικνύοντας τα αντανακλαστικά της σχεδόν ένα μήνα πριν τα εγκαίνια του Ανοικτού Πανεπιστήμιου εξέδωσε ανακοίνωση προς τα τοπικά μέσα ζητώντας Δωρεάν Δημόσια Παιδεία.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

χωρίς βοήθεια οποιουδήποτε συγκοινωνιακού μέσου για τη μεταφορά τους. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα πολλοί γονείς να ζητούν τρόπο διαφυγής στα σχολεία του Αιγάλεω, στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης ή σε σχολεία του Κορυδαλλού ιδιαίτερα όσοι μένουν στα όρια των
2 Δήμων κοντά στην οδό Κερκύρας.
Όσα παιδιά από αυτά φύγουν τελικά από τα σχολεία της Αγίας Βαρβάρας χάνονται οριστικά από την πόλη μας αφού δημιουργούν άλλους φίλους σε άλλα μέρη και δεν επιστρέφουν
ξανά πίσω.
Αυτό αποτελεί μάστιγα για την πόλη μας, αφού τα παιδιά αυτά δεν προσφέρουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία της.
Ρωτώντας τον κ. Πετρίδη πώς αντιμετωπίζουν οι διευθυντές των σχολείων το συγκεκριμένο θέμα μας απαντά:
«Προς τιμήν τους οι 2 Διευθύντριες του 5ου Γυμνασίου Αιγάλεω και του 3ου ΓΕΛ Αιγάλεω
αρνούνται πεισματικά να εγγράψουν παιδί από την Αγία Βαρβάρα, για να μην δημιουργήσουν πρόβλημα στη περιοχή μας. Την ίδια αυστηρή στάση κρατά και η Διεύθυνση Β/θμιας
Γ Αθήνας.»
«Είμαστε ο μοναδικός Δήμος της Δυτικής Αθήνας που δεν έχει ΕΠΑΛ. Έτσι όταν το μεγαλύτερο παιδί μιας οικογένειας φύγει από την Αγία Βαρβάρα για τα ΕΠΑΛ του Αιγάλεω, του
Χαϊδαρίου ή του Κορυδαλλού, οι γονείς άμεσα ζητούν να μετεγγραφούν και τα μικρότερα
παιδιά της οικογένειας για να συνοδεύονται από τα μεγαλύτερα. Έτσι η πόλη μας ελλείψει
ΕΠΑΛ στερείται και τα 2.
*O Γιώργος Πετρίδης είναι υπεύθυνος Εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας από το 2009 έως
το 2013, με αρμοδιότητα και το χωροταξικό - κατανομή μαθητών στα σχολεία της περιοχής μας ΕΔΩ.

Οι προτάσεις της ΔΗΜΤΟ Ν.Δ. Αγίας Βαρβάρας

Ακούγοντας προσεκτικά την ομιλία του Δημάρχου στην συγκεκριμένη εκδήλωση πολλοί
μπορεί να φαντάστηκαν πως τα πράγματα έχουν αλλάξει στην πόλη μας αφού τόνισε ότι
το συγκεκριμένο ίδρυμα θα αλλάξει τα δεδομένα στην πόλη μας σημειώνοντας πως: «θα
δώσει λύσεις στα αδιέξοδα που δημιουργούσαν οι συνθήκες στο παρελθόν».
Μιλώντας όμως με τον Υπεύθυνο του Τομέα Παιδείας της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Αγίας Βαρβάρας
(εκπαιδευτικός 36 χρόνια) αντιληφθήκαμε πώς το πρόβλημα της παιδείας στην πόλη μας
δεν λύνεται ούτε με ποιήματα, ούτε με τραγούδια. Λύνεται μόνο με προτάσεις, πρόγραμμα
και έργα.

Η Μισή Αγία Βαρβάρα δεν έχει ούτε Γυμνάσιο ούτε Λύκειο
Η μισή πόλη μας έχει 7 Δημοτικά, 3 Γυμνάσια και 2 Λύκεια.
Η κάτω Αγία Βαρβάρα δεν προσφέρει Παιδεία. Τα παιδιά της αναγκάζονται να περπατούν
το πρωί από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη.
Συγκεκριμένα διασχίζουν μια διαδρομή από την πλατεία «19 Μάη» μέχρι το Praktiker,
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Μαζική συμμετοχή στην εκδήλωση του ΠΕΣΥΔΑΠ
και της Ένωσης Φυσικών για την κλιματική αλλαγή
Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού συναντήθηκαν πολυάριθμοι θεσμικοί παράγοντες και πολίτες για να ενημερωθούν για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής
στη ζωή τους, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων
Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ).
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια προσπάθεια της διοίκησης του ΠΕΣΥΔΑΠ να επαναφέρει στην κορυφή το ενδιαφέρον των πολιτών για ζητήματα που συνδέονται με το
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι παρά τις αντίστοιχες προσπάθειες ευαισθητοποίησης που καταβάλλονται από την κεντρική διοίκηση,
την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών, η εκδήλωση του ΠΕΣΥΔΑΠ ήταν
μόλις η 2η που έλαβε χώρα από την Αυτοδιοίκηση με αφορμή τη διάσκεψη της COP 24.
Προηγήθηκε η πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). Για τον
λόγο αυτό και αναγνωρίζοντας την προσπάθεια, η εκδήλωση άνοιξε με βίντεο μήνυμα του
προέδρου της ΠΕΔΑ Δημάρχου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη Γιώργου Ιωακειμίδη.
Ακολούθησε χαιρετισμός του αντιπροέδρου της ΕΕΦ Τάκη Φιλντίση, ο οποίος ανέδειξε
την σημασία της πρωτοβουλίας και για τον λόγο αυτό συνεχάρη τον Πρόεδρο του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρη Γουρδομιχάλη και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Κορυδαλλού Σταύρο Κασιμάτη για την αμέριστη στήριξη του στο έργο της ΕΕΦ.
Χαιρετισμό έστειλε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα
Κασιμάτη όπου ανάμεσα στα άλλα τονίζει: «Χαιρετίζω
την πρωτοβουλία του ΠΕΣΥΔΑΠ να συζητήσει μέσα στην
περιβαλλοντικά δοκιμαζόμενη Β’ Πειραιά τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση της Κλιματικής
Αλλαγής. Ήδη από τη Συμφωνία των Παρισίων, 194 χώρες
του ΟΗΕ και η ΕΕ αναγνωρίζουν την κλιματική αλλαγή ως
«υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα» και οι Κυβερνήσεις εκπονούν Εθνική Στρατηγική για το περιβάλλον. Η Αυτοδιοίκηση είναι ένας από
τους πολύτιμους εταίρους για την επίτευξη στοχευμένων και αποτελεσματικών συνεργιών
υπέρ του κλίματος».
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εισήγηση του ειδικού συμβούλου του ΠΕΣΥΔΑΠ υπ. Διδάκτορα Δημήτρη Μπανούση, με την οποία ανέλυσε την τάση των πόλεων να συμμετέχουν
σε δίκτυα πόλεων, προκειμένου να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα προκλήσεις που
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.
Ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης οριοθέτησε τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία της ζωής, της υγείας και της
ασφάλειας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε την υποχρέωση της Αυτοδιοίκησης

να παρέμβει ουσιαστικά για να αποτρέψει όσο μπορεί τη κλιματική αλλαγή, αλλά και να
προετοιμαστεί ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της.
Ακολούθησε εισήγηση του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημήτρη Παπανικολάου. Ο καθηγητής πραγματοποίησε μια ιστορική αναδρομή φωτίζοντας τις αλλαγές στο κλίμα που έχουν κατά καιρούς
συντελεστεί, αναδεικνύοντας την εργαλειακή τους χρησιμότητα.
Την εκδήλωση συντόνισε ο αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Δημήτρης Τσατσαμπάς. Σε αυτήν παραβρέθηκαν επίσης ο ομότιμος καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας Στέφανος
Τσιντομενέας, ο αντιδήμαρχος Κερατσινίου - Δραπετσώνας Στράτος Δασκαλάκης και
οι δημοτικοί σύμβουλοι Κορυδαλλού Παύλος Γερακάρης, Βάιος Μανώλης και Γιάννης
Πάχος, η διευθύντρια του εσπερινού Γυμνασίου Λευκή Μοτσοβολέα, η πρόεδρος του
Συλλόγου Γονέων του 1ου Λυκείου Μαρία Κουσιαφέ, η πρόεδρος της Πρωτοβουλίας Πολιτών Κορυδαλλού Μαρία Τριανταφύλλη, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων 7ου Γυμνασίου Θεόδωρος Μυλωνάς.
Η εκδήλωση έκλεισε με μια υπόσχεση. Την από κοινού συνεργασία όλων των παρεβρισκόμενων, αποσκοπώντας στη διατήρηση ως προτεραιότητας της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή σε υψηλά επίπεδα, παρά την δύκολη οικονομική συγκυρία. Στο πλαίσιο αυτό
ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ πρότεινε την ενεργοποίηση του δικτύου βαλκανικών πόλεων
ELAIN προς την κατεύθυνση της χάραξης πολιτικών για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή.
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Δ. Σωτηρόπουλος:
Η Αγία Βαρβάρα
θα γίνει Πρώτη Ξανά!
Με πραγματική πρόθεση να συμβάλω σε μια ομαδική προσπάθεια για τη διαμόρφωση
συνθηκών, που θα βοηθήσουν στη λύση των προβλημάτων της πόλης μας, στρατεύομαι
στην υποψηφιότητα του Λάμπρου Μίχου, που δημιουργεί εκ των προτέρων ασφάλεια και
βεβαιότητα για το μέλλον της.

Γι’ αυτό η υποψηφιότητά
του στις εκλογές το Μάη
του 2019, φέρνει πάλι την
ελπίδα.

Η συστράτευσή αυτή, αποτελεί για εμένα, όχι μόνο τιμή αλλά και μεγάλη πρόκληση, γιατί
θα ανοίξει πάλι ένας νέος δρόμος οριζόντων για την πόλη.

Οι κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας τα τελευταία χρόνια, αναγκάζονται να έρχονται ολοένα
και περισσότερο αντιμέτωποι με τον μαρασμό και την αισθητική βαρβαρότητα. Βρίσκονται
απροστάτευτοι από τη δημοτική αρχή, απέναντι στα φαινόμενα της αυξανόμενης εγκληματικότητας. Το αναψυκτήριο Πάνθεον, είναι κλειστό για μια δεκαετία σχεδόν. Τα μεγάλα
έργα που άφησε πίσω του ο Μίχος για να τα συνεχίσει ο κ.Καπλάνης, βρίσκονται ακόμη στα
χαρτιά. Το κολυμβητήριο έχει γίνει από όνειρο εφιάλτης. Τα έργα του Μετρό κοντεύουν να
κλείσουν όλη την αγορά και καταστρέφουν τους μαγαζάτορες. Ένα μικρό γεφυράκι στη Στέφανου Σαράφη που ταλαιπωρεί τόσα χρόνια τη μισή πόλη, έχει γίνει εκτός από ανέκδοτο,
υπαίθριος χώρος για διοργάνωση κακόγουστων πάρτυ γενεθλίων! Οι παιδικές χαρές, αν
δεν είναι σπασμένες, είναι κλειδωμένες ή απροσπέλαστες στα παιδιά! Η καθαριότητα, η διέλευση αυτοκινήτων στην Ελ. Βενιζέλου, γίνονται όλα μετ’ εμποδίων. Φτάσαμε στο σημείο
να πανηγυρίζουμε με ιαχές νίκης όταν … βάφονται σχολεία!

Όπως και ο Λ. Μίχος έχει πει : «Η πρόοδος δεν έχει τέλος» και για να το παραφράσω λίγο
….. «Η πρόοδος με το Λάμπρο Μίχο, έχει και συνέχεια».
Ο Λάμπρος, είναι ο μόνος που μπορεί να πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε. Αυτός που
θα φτιάξει ΞΑΝΑ, μια πόλη παραδειγματική, μια πόλη για όλους, με κέντρο τον άνθρωπο
και καθαρή όπως παλιά.
Είναι αυτός, που θα δημιουργήσει περισσότερες
υποδομές, θα συνεχίσει
να φτιάχνει πάρκα, πλατείες, δρόμους, πεζοδρόμια, σχολεία, παιδικούς
σταθμούς, θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της
Δραματικής μας Σχολής,
του Ωδείου, των Σχολών
Χορού, του Εικαστικού
Εργαστηρίου, του Θερινού Κινηματογράφου, θα
αξιοποιήσει επιτέλους το
χώρο της πρώην ΒΙΟΧΡΩΜ, θα προωθήσει και θα προβάλει την πόλη μέσα από τη λειτουργία του θεάτρου «Γιάννης Ρίτσος» και θα ανοίξει ΞΑΝΑ το Πάνθεον!
Είναι αυτός που θα κάνει την πόλη μας, την Αγία Βαρβάρα, Πρώτη Ξανά !

Το αποτέλεσμα όλης αυτής της αδράνειας και αδιαφορίας είναι δυστυχώς να μετατρέπεται
η αγάπη για την πόλη σε αποστροφή, να δημιουργείται σε όλους μας απογοήτευση και σε
πολλούς τάση φυγής, ενώ με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι οι υπεύθυνοι γι’ αυτή την κατάσταση σημερινή διοίκηση του Δήμου, προσπαθεί να μας πείσει ότι αυτός ο «χυλός» είναι
ένας νοικοκυρεμένος δήμος!
Γι ‘ αυτό, αυτή την φορά, πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι για να σκαρφαλώσει η πόλη
μας ξανά στην κορυφή και να γίνει η «Αγία Βαρβάρα, Πρώτη Ξανά», δεν υπάρχουν πλέον
περιθώρια ούτε για λάθη ούτε για πειράματα και ιδιοτέλειες!
Δημήτρης Σωτηρόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
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Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ανδρέας Καπιτσίνος παρουσιάζοντας το τελικό σχέδιο, τόνισε ότι παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ο
προϋπολογισμός του 2019 έχει έντονο κοινωνικό πρόσημο, αυξάνοντας σημαντικά τις δαπάνες
των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ
υπενθύμισε ότι καταργήθηκαν τα τροφεία στους
Παιδικούς Σταθμούς και μειώθηκαν κατά 50% τα
ανταποδοτικά τέλη για τους τρίτεκνους και τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Επίσης, τη νέα χρονιά προγραμματίζονται προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων στους τομείς κα-

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

θαριότητας, πρασίνου, στην Τεχνική Υπηρεσία, καθώς και
η επαναλειτουργία και στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας, μέσω του προγράμματος κινητικότητας.
Όσον αφορά στην καθαριότητα και στον μηχανολογικό
εξοπλισμό προγραμματίζεται η αγορά ενός νέου απορριμματοφόρου και δύο μίνι λεωφορείων για την εξυπηρέτηση
των δημοτών από και προς το νέο σταθμό του Μετρό, στην
πλατεία Ελευθερίας.
Τέλος, ο νέος προϋπολογισμός υποστηρίζει πολιτικές, που
αφορούν στην παιδεία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό
και διασφαλίζει την εκτέλεση έργων και υποδομών προς
όφελος των δημοτών.

μενού, το ευγενικό προσωπικό και η άμεση εξυπηρέτηση.
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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Με κενά Γυμνάσια - Λύκεια του Κορυδαλλού
Παρέμβαση Τραγάκη
Ο βουλευτής Γιάννης Τραγάκης κατέθεσε στη βουλή ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας
ζητώντας κι αυτός την άμεση κάλυψη των κενών.
Αφωνία της τοπικής ΕΛΜΕ Κορυδαλλού
Εντύπωση προκαλεί η στάση των φιλοκυβερνητικών συνδικαλιστών της ΕΛΜΕ Κορυδαλλού που δεν άρθρωσαν ούτε λέξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ελλείψεων
των εκπαιδευτικών από τα σχολεία καθώς και για το γεγονός ότι αυτό υπονομεύει την δημόσια εκπαίδευση αλλά και το μέλλον των παιδιών.
Ελείψεις σε εκπαιδευτικούς και κενά σε ώρες διδασκαλίας παρουσιάζονται μέχρι πρόσφατα στα Γυμνάσια και τα Λύκεια του Κορυδαλλού. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα τα κενά
αφορούσαν και μαθήματα κατέυθυνσης της τρίτης λυκείου. Για το θέμα αυτό υπήρξαν
έντονες διαμαρτυρίες από γονείς και μαθητές.
Καθυστερημένη αντίδραση της Ένωσης Γονέων
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η Ένωση Γονέων Κορυδαλλού αναγκάστηκε καθυστερημένα να στείλει επιστολή διαμαρτυρίας και αγανάκτησης στους αρμόδιους.
Παραθέτουμε τμήμα της επιστολής:
«…. αν και είμαστε στο τέλος Νοεμβρίου, υπάρχουν ακόμα πολλά κενά στα σχολεία του Κορυδαλλού καθώς και πολλαπλές αναθέσεις. Η εικόνα που λάβαμε είναι αποκαρδιωτική καθώς δυσχεραίνεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων μας. Είναι από μόνο του αν μη τι άλλο θλιβερό να
στέλνουμε έγγραφο τέλος Νοέμβρη και να συζητάμε για κενά στα σχολεία…».
Παρέμβαση του Δήμου Κορυδαλλού
Για την ανάγκη άμεσης κάλυψης των κενών παρενέβη η δημοτική αρχή απευθείας στον
υπουργό Παιδείας Γαβρόγλου, παρακάμπτοντας τους υπηρεσιακούς παράγοντες Λόντο
και Μουρμούρη. Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Παιδείας του Δήμου με επιστολή του στον
υπουργό Παιδείας που κοινοποιήθηκε σε όλους τους φορείς της εκπαίδευσης αλλά και στο
σύνολο των τοπικών βουλευτών, ζητά την άμεση κάλυψη όλων των κενών είτε αφορούν σε
εκπαιδευτικούς είτε σε ώρες διδασκαλίας.
Παραθέτουμε απόσπασμα της επιστολής του Γρ. Γουρδομιχάλη προς τον υπουργό
Γαβρόγλου:
«Κύριε Υπουργέ, το Τμήμα Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης λαμβάνει επιστολές και μηνύματα εκ
μέρους των Συλλόγων Γονέων αλλά και μεμονωμένων γονέων με τα οποία εκφράζεται ανησυχία
αλλά και αγανάκτηση λόγω του ότι μέχρι τώρα υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία. Παράλληλα, έχει εκφραστεί με επιστολή του και το δευτεροβάθμιο όργανο της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων Κορυδαλλού! Η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή υποβαθμίζει τη δημόσια
εκπαίδευση και ζητά από τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
την άμεση, χωρίς καθυστέρηση κάλυψη των κενών».

Απαξίωση
Όπως σχολίαζαν παρατηρητές των πραγμάτων της δημόσιας εκπαίδευσης η ανυπαρξία
δράσης των συνδικαλιστικών φορέων έχουν οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση τους.
Είναι χαρακτηριστικό της απαξίωσης της Ένωσης Γονέων Κορυδαλλού το γεγονός ότι δεν
μπόρεσε να έχει απαρτία σε δύο διαδοχικές συνελεύσεις ενώ στην τρίτη συνεχόμενη συγκεντρώθηκαν λιγότερα από δώδεκα άτομα.
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Υλοποιείται η μελέτη
της πεζογέφυρας
Ξεκίνησε η μελέτη για την κατασκευή της πεζογέφυρας στο ύψος του Δημαρχείου
και την ασφαλή διέλευση της Γρ. Λαμπράκη από τους μαθητες του 1ου και 2ου Λυκείου και τα παιδια που προπονούνται στα γήπεδα 5Χ5 και 8Χ8. Οι φωτογραφίες, από
την γεωτεχνική έρευνα που έγινε στο χώρο του πάρκιγκ.
«Η πεζογέφυρα αποτελούσε πάγιο αίτημα των Συλλόγων Γονέων αλλά και των πολιτών που προσέρχονται καθημερινά στο Δημαρχείο. Θα πρόκειται για μία σύγχρονη κατασκευή με δυνατότητα πρόσβασης των ΑΜΕΑ» δήλωσε ο δήμαρχος Σταύρος
Κασιμάτης.

Οι φιλόζωοι του
Κορυδαλλού στο “ΕΓΚΩΜΙΟ”
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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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“Ταράζει” τα νερά η υποψηφιότητα
Νίκου Χουρσαλά
Τις τελευταίες μέρες, ολοένα και πιο έντονα ακούγεται
στην πόλη του Κορυδαλλού το
ενδεχόμενο της υποψηφιότητας ενός νέου προσώπου, με
εμπειρία στα αυτοδιοικητικά
δρώμενα του Ν.Χουρσαλά. Οι
πληροφορίες αναφέρουν ο νέος
συνδυασμός θα ναι πολυλλεκτικός από στελέχη με καταγεγραμμένη διαδρομή στην Αυτοδιοίκηση αλλά και μια σειρά
νέων ανθρώπων που κινητοποιούνται σε μια προσπάθεια
ανανέωσης. Η εφημερίδα ήρθε
σε επικοινωνία με κ.Χουρσαλά
ο οποίος επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον αναφέροντας “ τα τελευταία χρόνια η διοίκηση του
Δήμου αναλώνεται σε ένα άχαρο παιχνίδι εναλλαγής ρόλων
μεταξύ μιας ομάδας προσώπων . Είναι γεγονός ότι ολοκληρώνοντας την
3η κατά σειρά θητεία, με στελέχη που ανακυκλώνονται εδώ και 3 δεκαετίες σε θέσεις ευθύνης, η διοίκηση του Δήμου έχει κλείσει τον κύκλο της
προσφοράς της. Ειδικότερα, την τελευταία 5ετία διακρίνεται έλλειμμα
έμπνευσης και περίσσευμα αστοχίας :
• αύξηση των δημοτικών τελών, την ώρα που όλοι οι Δήμοι έχουν προβεί
σε δραστικές μειώσεις

• “λουκέτο” σε 6 δομές παιδικών σταθμών με συνέπεια να έχει μειωθεί
κατά 30% ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών
• αποσπασματικές παρεμβάσεις που επιτείνουν την ύφεση στον εμπορικό
κόσμο
• καταγγελίες περί αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης από το σύνολο της
εκπαιδευτικής κοινότητας
• έλλειψη σχεδίου για τη συγκοινωνιακή σύνδεση και την εν γένει λειτουργία του εμπορικού κέντρου μετά την παράδοση του νέου σταθμού Μετρό
Αποτελεί ανάγκη της εποχής και ζητούμενο των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών να εκφραστεί η Κοινωνία των Πολιτών, μακρυά από δεσμεύσεις, μηχανισμούς και καθεστωτικές νοοτροπίες που μας κρατούν καθηλωμένους στη μετριότητα.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες συναντιόμαστε άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους αλλά κοινές ανησυχίες για την πόλη μας, ιεραρχώντας ως προτεραιότητες :
• την αναβάθμιση της καθημερινότητας,
• την εξωστρέφεια της πόλης,
• την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων
• τη δημιουργία ενός πλέγματος υπηρεσιών για τους κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους
Στόχος μας είναι να αντικαταστήσουμε το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης, εισάγοντας καινοτομίες που αφορούν από την καθημερινότητα έως
τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας μέσα από αμεσοδημοκρατικές λειτουργίες ενισχύοντας τον δημόσιο έλεγχο, τη διαφάνεια
και λογοδοσία.. Άλλωστε το όραμά μας εδράζεται σε μια δομική Ανανέωση
που δεν περιορίζεται σε πρόσωπα αλλά κυρίως στην κουλτούρα που εκπέμπει ο Δήμος”.

Καλά Χριστούγεννα,
με τη σκέψη μας στραμμένη
σε όσους έχουν ανάγκη
την αλληλεγγύη και στήριξή μας!
Ευχές για μια Νέα Χρονιά γεμάτη υγεία,
έμπνευση και δημιουργία!
Νίκος Χουρσαλάς
Υπ.Δήμαρχος Κορυδαλλού

