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Λάμπρος Μίχος: Ξεκινάμε! Στις 16/2
Αρ. Φ. 33 στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
«Ελένη Φωκά»
σελ. 24

Συγκλονιστική
συγκέντρωση Μίχου
Όλη η πόλη στο πλευρό του

σελ. 8

Η Αγία Βαρβάρα ζει ξανά το όνειρό της

Γράφει ο Ζβίγγλιος: Είναι που είμαι ρεαλιστής και οι ουτοπίες με πνίγουν…σελ. 4

Πλήθος κόσμου στην κοπή πίτας
της ΔΗΜΤΟ Ν.Δ. Αγίας Βαρβάρας
σελ. 21

Η μεζονέτα Καπλάνη στη Ν. Πεντέλη
και η λεηλασία του Πάνθεον
σελ. 20

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΑΠΕ Αγία Ελεούσα

σελ. 10
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Ακατάλληλα για Μεγάλους…
Δύο υποψήφιοι Δήμαρχοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Καθόλα άξιοι δημόσιοι υπάλληλοι δε λέω αλλά αν πραγματικά πληρώνονται, πρέπει κάπου-κάπου να πηγαίνουν και
στη δουλειά τους. Αν μάλιστα γίνουνε και δήμαρχοι τι παράδειγμα θα έχουνε δώσει
στους υφισταμένους τους;
Ο κ. Καπλάνης είναι κι αυτός Δημόσιος Υπάλληλος και επί πολλά χρόνια πληρωνόταν
χωρίς να δουλεύει.
Τώρα όμως, μετά τις εκλογές όταν χάσει, θα αναγκασθεί να πάει στη δουλειά του, στο
Δήμο Χαϊδαρίου, όπου είναι δημοτικός υπάλληλος. Ο ίδιος βέβαια δεν κινδυνεύει να
πάει στο υπόγειο διότι δεν πρόκειται να γίνει διευθυντής, λόγω χαμηλής μόρφωσης.
Μπράβο στο Γεράσιμο Γιακουμάτο που διευκρίνισε ότι δεν έχει καμία σχέση με την
Πέπη Γιακουμάτου, υποψήφια δημοτική σύμβουλο του κ. Μίχου, , διότι είχε αρχίσει να
δημιουργείται πρόβλημα στην κοπέλα.
Απ’ όσα ξέραμε μέχρι τώρα οι υποψήφιοι δήμαρχοι στα βιογραφικά τους έγραφαν τα
προσόντα τα δικά τους. Το είδαμε κι αυτό. Αντί για τα δικά τους, γράφουν των παιδιών
τους.
Και κάποιοι θέλουν να διαγράψουμε το παρελθόν. Έτσι κι αλλιώς ήλθαν σώγαμπροι,
δεν κουράστηκαν για να το φτιάξουν. Άλλοι μόχθησαν!
Πήγαν από το δήμο να φτιάξουν μια παιδική χαρά και οι γείτονες τους κυνήγησαν,
θεώρησαν κοροϊδία να ανοίγουν δύο μήνες πριν τις εκλογές την παιδική χαρά που ήταν
κλειστή επί δέκα χρόνια.
Τελικά έγινε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στο πρόεδρο της Αντικαρκινικής
που υποστήριξε γραπτά με σφραγίδα και υπογραφή ότι η αντικαρκινική έπεσε θύμα
εξαπάτησης για μοναδική φορά στα 60 χρόνια της ύπαρξης της από ένα υποψήφιο δήμαρχο της πόλης μας;
Σοβαρή κατηγορία για να μείνει αναπάντητη και ατιμώρητη.
Θα μας λυθεί κάποτε η απορία? Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι, πρώην αντιδήμαρχοι του

Αγία Βαρβάρα

Μίχου, είχαν διαφωνήσει
στο παρελθόν έστω και μία
φορά μαζί του;
Με την οικογενειακή
ιστορία των Πουλάκηδων,
όσον αφορά την προσφορά
τους στην Αγία Βαρβάρα,
γράφεις βιβλίο. Η ιστορία
όλων των επικριτών τους,
αμφιβάλλω αν φτάνει να
γράψεις τηλεγράφημα!
Ο κ. Καπλάνης, απ΄ ότι φαίνεται,
με ένα μισθό, προσέλαβε ανδρόγυνο.
Αυτή κόβει και εκείνος ράβει. Καμία
δουλειά όμως δεν είναι ντροπή. Άλλους τους πληρώνουνε για να παριστάνουν τους
θλιμμένους συγγενείς και κάποιους τους πληρώνουν για να κλαίνε κιόλας. Οσονούπω
κάποιοι θα κλαίνε χωρίς να πληρώνονται.
Τελικά το μεταχειρισμένο γκρέιντερ που αγοράσθηκε ήταν ξαναβαμμένο το κλεμμένο?
Καλά δεν λογάριασαν την απόσταση;
Νέα Πεντέλη -Αγία Βαρβάρα, Αγία Βαρβάρα- Νέα Πεντέλη είναι κομμάτι μακρινή η διαδρομή. Μετά ξεκουράζεσαι στο πολυτελές τζάκι σου δεν λέω. Και δεν έχει και φασαρία
η περιοχή!!!
Όπως είναι επίσης φανερό οι χθεσινοί αντίπαλοι του Καπλάνη και τα τσιράκια
τους, έχουν γίνει υμνητές του. Τι αλήθεια τους ενώνει;

Ψωμί τυρί δεν έχουμε,
το beach volley μας έλειπε
Φωτογραφίες:
Ιωάννης Παπαλιώδης

Ετήσιες συνδρομές για νομικά πρόσωπα: 100€

ιδιώτες: 10€
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Κύριε δήμαρχε η εξουσία μεθάει…
κρατήστε όμως και λίγο τα προσχήματα!
Δεν είναι λίγες οι φορές που έχω καταγγείλει
μέσα από την αρθρογραφία μου την στασιμότητα της παρούσας διοίκησης σε σημαντικά θέματα που ζητούν λύσεις.
Και επειδή δεν είδα ποτέ να τις δίνει, αποφάσισα να συμμετέχω στις ερχόμενες εκλογές σε
ένα αξιόπιστο ψηφοδέλτιο όπως αυτό της παράταξης του Λάμπρου Μίχου γιατί ξέρω πως οι
προτάσεις μου θα εισακουστούν και οι αγωνίες
μου επιτέλους θα σταματήσουν να υπάρχουν.
Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω είναι το πώς μπορεί ένας Δήμαρχος να μην προχωρά αυτά που πρέπει γιατί έχουν αποφασιστεί μέσα από ομόφωνες αποφάσεις
εντός του Δημοτικού Συμβουλίου , αλλά να φέρνει τετελεσμένα δεδομένα σε πράγματα που αποφάσισε μόνος του ξεπερνώντας κάθε δημοκρατική διαδικασία.
Πριν από λίγες ημέρες ένας αντιδήμαρχος αποφάσισε μόνος του να στείλει μηχανήματα για να γκρεμίσουν τα παρτέρια του πεζόδρομου Αιμίλιου Βεάκη και να ξεριζώσει τα δέντρα που βρίσκονταν μέσα σε αυτά.
Μετά την καταγγελία μου φρόντισε να ανακοινώσει τα πλάνα του μέσα από άλλο
τοπικό μέσο , χωρίς όμως να τα έχει ακούσει το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου
για να τα εγκρίνει.
Πλάκες με σιδεριές γκρεμίστηκαν χωρίς να έχει την σύμφωνη γνώμη κανενός , ενώ
αναρωτιέμαι αν το Δασαρχείο έχει εγκρίνει την κίνηση του
Ένας αποφάσισε , ένας διέταξε.
Το ίδιο παρατηρώ να συμβαίνει και με τον Δήμαρχο της πόλης.
Τελευταία μέσα από φωτογραφίες που ανάρτησε στην προσωπική του σελίδα στο
facebook καυχιέται μπροστά από αμμόλοφους ότι δημιουργεί γήπεδο beach volley

στην πόλη μας.
Αυτό πάλι, ποιος το ενέκρινε;
Παραχώρησε ένα από τα γήπεδα του άλσους Ειρήνη σε αθλητικό σωματείο του
γειτονικού μας δήμου, του Κορυδαλλού και έβγαλε φωτογραφίες μπροστά από τα
συνεργεία, γράφοντας χαρακτηριστικά στις αναρτήσεις του ότι μπορεί να μην υποσχέθηκε ποτέ ότι θα φέρει την θάλασσα στον δήμο μας αλλά το γήπεδο του beach
volley ετοιμάζεται.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου , δεν γνωρίζουν τίποτα.
Ούτε πως παραχωρήθηκε το γήπεδο, ούτε με ποιους όρους , ούτε καν το ποιος καλύπτει το κόστος κατασκευής του.
Προφανώς και ο Δήμαρχος αποφάσισε και διέταξε.
Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβαίνει στις δημοκρατίες.
Εκτός και αν κάτι άλλαξε στον τρόπο διοίκησης του Δήμου και εμείς δεν το καταλάβαμε γιατί έγινε νύχτα.
Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
Προφανώς και δεν θα με ενοχλούσε να φτιαχτεί κάτι όμορφο στον δήμο μας που θα
το χαίρονται τα παιδιά μας , αλλά νομίζω πως όλοι μας οφείλουμε να γνωρίζουμε
για αυτό. Αλλιώς γιατί ψηφίζουμε αυτούς που απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο
της πόλης.;
Αν όχι για να προστατεύουν και να γνωρίζουν τα όσα συμβαίνουν στην πόλη μας ;
Κύριε Δήμαρχε. Είστε εκλεγμένος για να διοικείτε δημοκρατικά αυτή την πόλη οπότε οι αποφάσεις που σκέφτεστε ή παίρνετε πρέπει να ακούγονται και να εγκρίνονται από όλους πριν εκτελεστούν.
Οφείλετε άμεσα μια απάντηση σε όλους έστω και μετά εορτής.
Αντιλαμβάνομαι πώς καμιά φορά η εξουσία μεθάει , ειδικά όταν φτάνει στο τέλος
της, αλλά καλό είναι να κρατάτε και λίγο τα προσχήματα.

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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Είναι που είμαι ρεαλιστής
και οι ουτοπίες
με πνίγουν…

Μπήκαμε στον κουτσοΦλέβαρο και εγώ καλέστηκα
και πάλι να μαζέψω το
μυαλό μου και να γράψω,
Κάνοντας μια ανασκόπηση στην χρονιά που πέρασε , έβαλα σε σειρά τα
στραβά, τα ανάποδα , και τα ίσια και
είπα πως ήρθε ο καιρός να τα αντιμετωπίσω όλα Παλικαρίσια,
Κοιτώντας λοιπόν
στα μάτια την
πραγματικότητα αντιλήφθηκα πως
πριν γράψω για εχθρούς για αλήθεια
και για ψέμα θα πρέπει πρώτα να αντικρύσω εμένα.
Το έκανα.
Στάθηκα μπροστά σε εκείνον τον
άντρα μπροστά στον καθρέπτη και του
ζήτησα να αλλάξει την στάση του.
Αντιλήφθηκα όμως ότι έτσι θα χάσω
κάτι που όλα αυτά τα χρόνια φέρνω
στα γραπτά που διαβάζουν χιλιάδες
αναγνώστες.
Την ιδιαιτερότητα!
Γιατί η κάθε ημέρα σε αυτό το μέρος
που επέλεξα να ζω είναι ένα ολόκληρο
βιβλίο και η κάθε ατάκα μου ένας νέος
στίχος σε ένα σύγχρονο τρελοκομείο
που ακροβατεί στην φθορά και την
αφθαρσία.
Και αφού λοιπόν με μαθηματική ακρίβεια πάντα σε κάποιους θα φαντάζω
επιρρεπής, διάλεξα να συνεχίσω να
υπηρετώ αυτή την τέχνη σαν εραστής
ή καλύτερα για τους ανέραστους σαν
δακτυλοδεικτούμενος αντί-ποιητής.
Και επειδή ξέρω πως μια μέρα θα πεθάνω δεν μου μένει παρά ένα και μόνο
σύνθημα : « Φωτιά» και «ξύλο στον
ρουφιάνο!
Όταν αντιλήφθηκα λοιπόν
τι παίζει σε αυτήν την μικρή πλέον πόλη εμπνεύστηκα αυτόν τον χαρακτήρα .
Τον Ούρλιχ Ζβίγγλιο. Έναν πολίτη με
ονοματεπώνυμο που θα μπορούσε να
γράφει αληθινά χωρίς να εκβιάζεται
αφού για να τον βρει κανείς θα έπρεπε
να ανατρέξει γύρω στο 1400-1500 μ.Χ. ¨
Πάνω κάτω όμως πάντα όλοι με ήξεραν και με ξέρουν, με την μόνη διαφορά ότι πλέον εγώ τους ξέρω καλύτερα
από ότι αυτοί.
Έτσι λοιπόν κατάλαβα ποιος
είναι ο Θανάσης, ποιος εί-

ναι ο Σάββας ποια είναι η Σταυρούλα
ποιος είναι ο Μιχάλης, ποιος είναι ο
Λάμπρος ποιος είναι ο άρχοντας Γιώργος ο φίλος του ο Πάρις, η Άννα, ο Θέμις και ούτω καθεξής.
Έτσι και αυτή την χρονιά διάλεξα να
είμαι αυτό που ήμουν και τις προηγούμενες.
Ρεαλιστής και όχι φερέφωνο της εξουσίας και της υποκρισίας.
Πάμε λοιπόν στην ουσία.
Εν έτη 2019 δεν μπορώ να
βλέπω τον κάθε εκδότη
της συμφοράς να προσπαθεί να παραπλάνα με τον καθεστωτικό τρόπο του τον κάθε πολίτη που για
να προλάβει να βγάλει το ψωμί του,
ίσα που βρίσκει χρόνο να ενημερωθεί
για την πόλη του με ότι βλέπει μπροστά του.
Πρόσφατα απόρησα λοιπόν που συγκεκριμένη διαδικτυακή σελίδα της
Αγίας Βαρβάρας ανέφερε πώς θέμα
των ημερών είναι που δεν απάντησε
όσο γρήγορα έκρινε, η ηλεκτρονική
έκδοση της Δικαιοσύνης Σήμερα που
ασχολείται με 4 δήμους σε κάτι που
της έστειλε ο Δήμαρχος αυτής της πόλης για να υποστηρίξει με τα γραφόμενα του αυτά που δεν στηρίζονται ούτε
με την βοήθεια δικηγόρου.
Τα τοπικά μέσα όμως που υποστηρίζουν τον πολίτη και όχι την εκάστοτε
εξουσία συνήθως αλληλό υποστηρίζονται δεν χρησιμοποιούν την γραφίδα
τους ως γραφείο τύπου του κάθε εξουσιαστή.
Αφού λοιπόν ο Δήμαρχος της πόλης
έχει αφήσει αναπάντητα τόσα ερωτήματα που έχουν κάνει την πόλη μας
μικρότερη από ότι ήταν γιατί αυτά
τα Προοδευτικά μέσα δεν βοηθούν την
έρευνα διανθίζοντας την ή κάνοντας
και αυτά ερωτήματα προς όφελος των
δημοτών της πόλης;
Και ας υποστηρίξουν όποιον θεωρούν
άξιο να διοικήσει , όχι όποιον θεωρούν
ότι θα τα κάνει απλά να επιβιώσουν ή
να μεσουρανήσουν. Γιατί η δημοσιογραφία είναι ιδεολογία όχι αποκούμπι
της εξουσίας.
Και ναι ο Ζβίγγλιος έχει
πολλές φορές στηρίξει τις
αντιπολιτευόμενες
πα-

ρατάξεις σε ότι καλό έλεγαν , από την
άλλη όμως πλέον μετά από ένα καλό
ξεκαθάρισμα πρέπει να μεταφέρει
στον κόσμο την πραγματικότητα. Αυτή
που θα αλλάξει τα άσχημα σε αυτή την
πόλη γιατί η έρευνα του απέδειξε ότι
τα όνειρα σταματούν όταν ο κάθε πολίτης ανοίγει τα μάτια του.
Θανάση για εκλογές μιλάμε όχι για γύρο σουβλάκι,
που κάθεσαι παντού όταν
στο κερνάνε και μετά ρίχνεις
το ρέψιμο σου στην άλλη γωνία που
σου υπόσχονται ολόκληρο αρνί . Από
Ανεξάρτητος χαϊδεύεσαι τώρα στην
μεγάλη δεξιά Παράταξη σαν τον χορτάτο γάτο . Τι κωλοτούμπα αλλά Κομανέτσι ήταν αυτή. Μα με τόσα κιλά πάνω
σου, πως έδωσες τέτοια ώθηση. Και
Απειρωτάν ; Μήπως να κάνεις καμιά
συνεδρία με την κυρα Σταρούλα εκεί
στον Σύλλογο να σου αναλύσει τα περί
διχασμένης προσωπικότητας ; Και εσύ
βρε Νίκη μου, θέλεις τον Σύλλογο να
πάει ψηλά ή να πάρει την κατιούσα;
Με αυτή την παρέα η λύση θα είναι
μία. Τα ψυχοφάρμακα.
Ο Σάββας δείχνει πάντως
να τα χρειάζεται. Όχι ο
σουβλατζής ο άλλος που
μία το παίζει Μαδούρο μία
Μπομπ Μάστορας. Έστειλε να γκρεμίσουν κάτι παρτέρια και επειδή του
έγραψε ο Γιάνναρος ότι το έκανε χωρίς την άδεια του Συμβουλίου άρχισε
να του βρίζει την Μάνα , κατεβάζοντας
καντήλια. Μετά πήγε σπίτι άναψε το
καντηλάκι κάτω από την εικόνα της
Παναγίας και σταυροκοπιόταν. Προτεινόμενη συνταγή. Αλπραζολάμη
(κοινώς Ζάναξ) . Για οδηγίες χρήσης.
Μίλα με Σταυρούλα.
Και μιας και πιάσαμε τα
Θεία…Δημήτρη μου άσε και
καμιά κηδεία στην άκρη.
Ότι κολώνα βλέπεις με σταυρό
κρατάς σημειώσεις και παρευρίσκεσαι. Όλοι οι Παπάδες νομίζουν πώς
θα το γυρίσεις στα Θεία. Άστο για λίγο
στην άκρη και ξεκίνα πάλι τους κοιλιακούς. Τα κόλλυβα έχουν πολλές Θερμίδες.

Ο Λάμπρος πάντως δείχνει
να τα πάει καλά και όσοι
επιμένουν ότι τον υποστηρίζω θα πω το εξής.
Ο κόσμος χρειάζεται χειροπιαστούς
στόχους που θα τον κάνουν ευτυχή
και μπροστάρηδες που να μην είναι
τοξικοί , αλλά να μπορούν να πάνε την
πόλη τους ένα βήμα παραπέρα..Άλλωστε αν δεν κουνήσουμε όλοι το χέρι
μας τίποτα δεν θα συμβεί από μόνο
του.
Γιαυτό πλημμύρισε το Ρίτσος , όχι γιατί ο κόσμος
ημέρα
συλλαλητηρίου
δεν είχε τι άλλο να κάνει. Πήγε
να εναποθέσει τις δυνάμεις του για να
αλλάξουν επιτέλους τα πράγματα με
την ψήφο του. Οι της διοίκησης δεν
ξέρω τι έκαναν την ίδια ημέρα. Ίσως
απλά γιόρταζαν τα προεόρτια της ψήφου για την Μακεδονία. Άλλωστε δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι στην πόλη μας
βαφτίστηκε πρώτη η Βόρεια Μακεδονία υπέρ των Σκοπίων. Κάποιοι είχαν
την χαρά του νονού…
Από νυχτερινούς τέτοιους
πάντως γεμίσαμε . Ξεκίνησαν τα τηλέφωνα και
τις απειλές . Κάποιοι έκαναν και τις πρώτες τους βόλτες κοντά
στα γραφεία μας αφού πέρασαν πρώτα από το γραφείο του Μεγάλου.
Το μόνο που με χαροποιεί
είναι ότι στον ελεύθερο
χρόνο μας θα πηγαίνουμε
για beach volley δίπλα στην
παραλία του Βουνού. Αν δεν θέλουμε
να ιδρώσουμε τα κορμιά μας θα έχουμε και μίνι γκολφ! Ωραία πράγματα.
Υ.Γ: Σάββα να μην ξεχάσω… τελικά
ακόμα δεν απάντησες . Που είναι η
μελέτη σου για να τα γκρεμίσεις ; Η
άδεια που έκοψες τα δέντρα; Οι Δημοτικοί σύμβουλοι που δεν στήριξαν την
κίνηση σου με καμία απόφαση γιατί
δεν μιλάνε;
Τι έγινε; Έχασαν την οικολογική τους
συνείδηση;
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Eleonorawins: Βοηθάμε όλοι τη μικρή
Ελεωνόρα που πάσχει από νευροβλάστωμα 4ου
σταδίου
Η μόλις δυο ετών Ελεωνόρα διαγνώστηκε τον Νοέμβριο του 2018 με νευροβλάστωμα
4ου σταδίου και οι γονείς της απευθύνουν έκκληση μέσω σελίδας στο Facebook, ώστε
να εξασφαλίσουν τη ζωή που πραγματικά αξίζει το κοριτσάκι τους.
Η μικρή Ελεωνόρα είναι δύο ετών και διαγνώσθηκε με νευροβλάστωμα 4ου σταδίου
με μεταστάσεις σε όλα της τα οστά τον Νοέμβριο του 2018. Από τότε νοσηλεύεται
στο ογκολογικό νοσοκομείο «Ελπίδα» Μαριάννα Βαρδινογιάννη με τις πιθανότητες
επιβίωσής της να κυμαίνονται μεταξύ 30 με 50%, αλλά μέχρι στιγμής η Ελεωνόρα έχει
αποδειχθεί μαχητής.
Οι γονείς της, ο Πέτρος Συμεωνίδης και η σύζυγός του, Μυρτώ, θέλοντας να της προσφέρουν τη ζωή που της αξίζει, απευθύνουν έκκληση μέσω Facebook για τη συγκέντρωση χρημάτων, ώστε να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε θεραπείες στο εξωτερικό,
αλλά και για να στηρίξουν οικονομικά τη μονάδα στην οποία νοσηλεύεται το μικρό
τους κοριτσάκι.
FACEBOOK: ELEONORAWINS
Έχουν δημιουργήσει μία σελίδα στο Facebook με το όνομα EleonoraWins, και ένα
e-shop https://eleonorawins.eu/ μέσω των οποίων προωθούν συγκεκριμένα προϊόντα για
να μπορέσουν να πετύχουν τον στόχο τους. Βέβαια, όποιος επιθυμεί μπορεί να βοηθήσει
οικονομικά την οικογένεια μέσω δωρεάς σε λογαριασμό συγκεκριμένης τράπεζας, ο οποίος
αναγράφεται στο κείμενο της έκκλησής τους.
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Πλήθος κόσμου στην κοπή πίτας
της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Αγίας Βαρβάρας
Μ. Βαρβιτσιώτης: «Όταν έχεις δίπλα σου το λαό, μπορείς

να λες όχι στις διεκδικήσεις των άλλων»
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο
βουλευτής και πρώην υπουρ-

Η δυναμική της Νέας Δημοκρατίας στα δυτικά προάστια καθρεφτίστηκε στην άκρως επιτυχημένη εκδήλωση με την ευλογία της βασιλόπιτας για το 2019 που έκανε η ΔΗΜ.Τ.Ο Νέας
Δημοκρατίας Αγίας Βαρβάρας στο 1ο ΚΑΠΗ της πόλης, το οποίο έδειχνε πολύ μικρό για
να χωρέσει τα περίπου 280 άτομα που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, μεγάλο μέρος των
οποίων έμεινε εκτός του χώρου.
Ήδη από νωρίς η προσέλευση του κόσμου ήταν πάνω από τις προσδοκίες των διοργανωτών.
Την εκδήλωση άνοιξε ο κ.
Γιώργος Πετρίδης μέλος
της Τοπικής Οργάνωσης
ο οποίος αφού χαιρέτησε και ευχαρίστησε τους
παρευρισκόμενους
με
ένα σύντομο λόγο αναφέρθηκε στις δράσεις
της τοπικής οργάνωσης
και στη βοήθεια που έχει
προσφέρει κατά καιρούς
στους πολίτες της Αγίας
Βαρβάρας που έχουν
ανάγκη.

γός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ο
οποίος αναφέρθηκε στις οικονομικές πληγές που έχει αφήσει
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα
αλλά και στις νέες που δημιουργεί με την απόφαση του να προχωρήσει σε μία καταστροφική
συμφωνία με τα Σκόπια, αφού
παρέδωσε εθνότητα και γλώσσα και χάλασε ότι είχαν χτίσει
οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Δεν παρέλειψε να εκδηλώσει
τους φόβους του για την επικείμενη συνάντηση Τσίπρα – Ερντογάν και τον τρόπο με τον οποίο ο πρώτος θα διαχειριστεί
την επέκταση 12 μιλίων μόνο στο Ιόνιο, αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο δικαιώματα
στους Τούρκους στο Αιγαίο.

Δ. Μαυροειδάκος: «Στόχος μας η δυτική Αθήνα να βαφτεί

μπλε μετά από πολλά χρόνια»

Τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Μανώλης Ζερβάκης ο οποίος ευχαρίστησε τον κόσμο που παρευρέθηκε
ενώ αναφέρθηκε στον κύριο στόχο που δεν είναι άλλος από την «απομάκρυνση της κακής
κυβέρνησης» και την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση και του Κυριάκου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού. Τέλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το πρόεδρο της ΝΟΔΕ
Β5 Δημήτρη Μαυροειδάκο αλλά και τον πρώην πρόεδρο ΝΟΔΕ και μέλος ΠΕ της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Κώττη για την βοήθεια και συμπαράστασή τους.
Ο αρχιμανδίτης πατέρας Μελέτιος ευλόγησε την βασιλόπιτα και ξεκίνησε η καθιερωμένη
κοπή από τους βουλευτές και τους υποψήφιους βουλευτές και περιφερειακούς συμβούλους.

Γ. Γιακουμάτος: «Δύο είναι οι στόχοι του Νεοδημοκράτη,

ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και ο Γιώργος
Πατούλης στην περιφέρεια»

Πρώτος στο βήμα ανέβηκε ο βουλευτής και πρώην
υπουργός Γεράσιμος Γιακουμάτος ο οποίος σε ένα
σύντομο χαιρετισμό μετά
τις ευχές για το καινούργιο
έτος, ανέφερε πως οι στόχοι για τους Νεοδημοκράτες είναι δύο, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης πρωθυπουργός και ο Γιώργος Πατούλης στην περιφέρεια.

Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Β5 Δημήτρης Μαυροειδάκος με ένα σύντομο λόγο του παρακίνησε
τους Νεοδημοκράτες πέρα από τις συγκεντρώσεις, να βγουν στους δρόμους, στις γειτονιές,
ενωμένοι και συντεταγμένα με στόχο να βαφτεί η δυτική Αθήνα μπλε ξανά μετά από πολλά
χρόνια. Ενώ το δικό του κομμάτι της βασιλόπιτας το αφιέρωσε στα στελέχη της ΔΗΜΤΟ.

Δ. Καλογερόπουλος: «Δεν θα αφήσουμε κανένα να διαλύ-

σει τις γειτονιές μας»
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Με τη σειρά του ο υποψήφιος βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος, προτίμησε να αναφερθεί πρώτα στα προβλήματα που μαστίζουν την Αγία Βαρβάρα αλλά και πως μπορούν
να γίνουν πυλώνες ανάπτυξης για την πόλη μας.
Στη συνέχεια σχολίασε την αναταραχή που προσπαθεί να δημιουργήσει ο κ. Τσίπρας στις
αυτοδιοικητικές εκλογές με το κομμουνιστικό πρότυπο, ενώ θεωρεί πως οι βουλευτικές
εκλογές θα γίνουν το Μάιο, προκειμένου με τις τετραπλές εκλογές να δημουργηθεί σύγχυση στον κόσμο.

Τάκης Νικολακέας.

Α. Λεωτσάκος: «Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Μανώλη Ζερβάκη και στα στελέχη της ΔΗΜΤΟ Ν.Δ. Αγίας Βαρβάρας»

Το παρόν έδωσε επίσης ο αντιδήμαρχος
Αγίας Βαρβάρας και στέλεχος της Νέας
Δημοκρατίας Ανδρέας Λεωτσάκος ο οποίος χαρακτήρισε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ψευτοαριστερά που προσπαθεί με κάθε
τρόπο να φτιάξει καθεστώς, γι αυτό και η
μάχη που πρέπει να δοθεί είναι ιδεολογική.
Δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον πρόεδρο
Μανώλη Ζερβάκη και τα στελέχη της ΔΗΜΤΟ Αγίας Βαρβάρας η οποία σε αυτούς
τους δύσκολους καιρούς παράγει κοινωνικό έργο και έχει επανέλθει δυναμικά
στην επιφάνεια μετά από καιρό.

Μεταξύ άλλων σύντομο χαιρετισμό απεύθυναν και οι υποψήφιοι βουλευτές Δημήτρης Μαραβέλιας, Μπάμπης Καούκης,
Αντώνης Πανούτσος και Γιάννης Λοβέρδος, οι πολιτεύτριες Βαρβαρα Ψυχούλα
Κοντογιαννη και Δήμητρα Κορμπά.

Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Β5 Δημήτρης Μαυροειδάκος, ο αντιπρόεδρος ΝΟΔΕ Β5 Σταύρος
Θεοφίλης, ο ταμίας της ΝΟΔΕ Β5 Τάκης Σπίνουλας, η αν. υπεύθυνη γυναικών ΝΟΔΕ Β5 Μαρία Λαμπροπούλου, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας και μέλος ΔΗΜ.Τ.Ο.
Περιστερίου Γιώργος Αυγερόπουλος, η πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Αγίων Αναργύρων Καματερού Μαρία Σαπέλα, ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Πετρούπολης Κωνσταντίνος Χριστοπουλος,
ο δημοτικός σύμβουλος
Αγίας Βαρβάρας Δημήτρης Σωτηρόπουλος και
ο γιατρός Πνευμονολόγος Χρήστος Βασιλείου.
Οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι με τον
συνδυασμό του Γιώργου
Πατούλη «Νέα Αρχή για
την Αττική» Πέτρος Καραβίτης,
Χαράλαμπος
Αλεξανδράτος,
Μαίρη
Βασιλάκου – Αγγελοπουλου και Αντώνης Δουγένης. Ο αν. γραμματέας
παραγωγικών
τομέων

Η ΔΗΜΤΟ Νέας Δημοκρατίας Αγίας Βαρβάρας ευχαριστεί την επιχείρηση του Γιώργου
Κουφόπουλου Λιχουδιές, για την άψογη εξυπηρέτηση που παρείχε.
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Μεγαλειώδης η πρώτη συγκέντρωση

του Λάμπρου Μίχου

Η Αγία Βαρβάρα ανυπομονεί για την επάνοδο Μίχου
Σε εποχές αυτοδιοικητικής κρίσης, η ελπίδα δεν έχει χαθεί για την πόλη της Αγίας Βαρβάρας.
Το γεγονός απέδειξε στην πρώτη του συγκέντρωση ο επί σειρά ετών δήμαρχος, πρώην
βουλευτής Λ. Μίχος .

Το απόγευμα της Κυριακής
στο κινηματοθέατρο Γιάννης
Ρίτσος δεν έπεφτε καρφίτσα , την ώρα που όλοι οι γύρω του δρόμοι ασφυκτιούσαν από
κίνηση αυτοκινήτων και αθρόα προσέλευση κόσμου.
Άνθρωποι με ενεργό ρόλο στα τοπικά πράγματα , γνωστά πρόσωπα της showbiz, φίλοι της
παράταξης και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν από νωρίς για να αντικρύσουν από κοντά
έναν «Star» για την αυτοδιοίκηση έτοιμο να βάλει την περιοχή του και πάλι στις ράγες της
χρυσής της εποχής . Να κάνει και πάλι την Αγία Βαρβάρα πρώτη Ξανά.

Οι προσπάθειες που έγιναν για την πόλη στις κοινωνικές τις υπηρεσίες , στην πάταξη της
εγκληματικότητας και στην αναμόρφωση της πόλης με τα μεγάλα έργα που συνέδεσαν το
όνομα του Λάμπρου Μίχου με την ακμή της πόλης συγκίνησαν όσους παραβρέθηκαν σε
αυτή την μεγάλη γιορτή για την αυτοδιοίκηση.

Μέσα από μία ομιλία που κράτησε πάνω από μία ώρα,κρατώντας ζεστό το κοινό του από το πρώτο λεπτό κατέθεσε
τους σχεδιασμούς του για την πόλη που ο ίδιος αναγέννησε, επιμερίζοντας τις ευθύνες του για την διαδοχή του από τον Γ. Κάπλανη καταλογίζοντας
στον τελευταίο το μέρος των ενεργειών που δεν έκανε παρότι είχε στην φαρέτρα του δουλεμένο έργο για εφαρμογή από έτοιμες μελέτες και χρήμα για να τις εκτελέσει.
Ο ίδιος έδειξε το απαιτούμενο σθένος για να επαναφέρει σε λειτουργία το δημοτικό ανα-

Αγία Βαρβάρα

Ιανουάριος 2019

9

ψυκτήριο Πάνθεον, να μετατρέψει τον χώρο της ΒΙΟΧΡΩΜ σε κέντρο Πολιτισμού και Τέχνης κάνοντας και πάλι την Αγία Βαρβάρα σημείο αναφοράς για όλη την χώρα.
Άλλωστε κατά την περίοδο δημαρχίας του ο δήμος ήταν ο πρώτος σε απορροφητικότητα
κονδυλίων από την Ευρώπη και όπως τόνισε την ίδια πρωτιά θα ξανακερδίσει.
Στόχος του όπως έχει σημειώσει και σε άλλες αναφορές του η πρώτη Κυριακή με ποσοστό
όπως αυτό της ιστορικής του νίκης του 68% με τον δεύτερο συνδυασμό να ακολουθεί με
μόλις 14% έτσι ώστε να μην διακινδυνέψουν τα συμφέροντα της πόλης και των δημοτών.
Ο Λάμπρος Μίχος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας για την στήριξη της στον αγώνα του -με γνώμονα την προτροπή του Κυριάκου

Μητσοτάκη να στηριχτούν οι καλύτερο-ι τονίζοντας το αίσθημα της ευθύνης του,
προαναγγέλλοντας παράλληλα και κάτι εξαιρετικά καινοτόμο. Την από κοινού με
όλους τους δημότες συμμετοχή στις αποφάσεις του δήμου μέσω ψηφοφοριών.
Δηλώνοντας πλήρη υποταγή και αφοσίωση στους πολίτες που υπηρέτησε από
την θέση του δημάρχου για 15 ολόκληρα χρόνια έκλεισε την ομιλία του καταχειροκροτούμενος με το ονομαστικό κάλεσμα όλων των υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων του συνδυασμού του πάνω στην σκηνή.

Άλλωστε κατά την περίοδο δημαρχίας
του ο δήμος ήταν ο πρώτος σε απορροφητικότητα κονδυλίων από την Ευρώπη και όπως τόνισε την ίδια πρωτιά θα
ξανακερδίσει.
Στόχος του όπως έχει σημειώσει και σε
άλλες αναφορές του η πρώτη Κυριακή
με ποσοστό όπως αυτό της ιστορικής
του νίκης του 68% με τον δεύτερο
συνδυασμό να ακολουθεί με μόλις
14% έτσι ώστε να μην διακινδυνέψουν τα συμφέροντα της πόλης
και των δημοτών.

Ο Λάμπρος Μίχος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας για την στήριξη της στον αγώνα του -με
γνώμονα την προτροπή του Κυριάκου Μητσοτάκη να στηριχτούν οι καλύτεροι τονίζοντας το
αίσθημα της ευθύνης του, προαναγγέλλοντας
παράλληλα και κάτι εξαιρετικά καινοτόμο. Την
από κοινού με όλους τους δημότες συμμετοχή
στις αποφάσεις του δήμου μέσω ψηφοφοριών.
Δηλώνοντας πλήρη υποταγή και αφοσίωση
στους πολίτες που υπηρέτησε από την θέση
του δημάρχου για 15 ολόκληρα χρόνια έκλεισε την ομιλία του καταχειροκροτούμενος με
το ονομαστικό κάλεσμα όλων των υποψηφίων
Δημοτικών Συμβούλων του συνδυασμού του
πάνω στην σκηνή.
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΠΕ Αγία Ελεούσα
Ταμίας: Καρατζάς Πάνος
Εκπρόσωπος ΕΠΟ – ΕΠΣΑ: Καρατζάς Πάνος
Έφορος: Γιαννακαρώνης Χρήστος
Γενικός Αρχηγός: Τσουκαλάς Χρήστος
Μέλη: Σπυρόπουλος Δημήτριος, Δαλαταριώφ Μιχαήλ, Κουφόπουλος Γεώργιος, Κακαβάς Σάκης, Καρύδης Κωνσταντίνος, Κλειτσής Δημήτριος, Κακαβούλης Χαράλαμπος,
Στεργίου Χρήστος, Μυρωδιάς Ιωάννης
Υπ.Αγωνιστικού Α΄ομάδας: Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Υπ.Υποδομών ( Ακαδημίας ): Μουσούρης Μιχαήλ
Υπ.Ενημέρωσης: Δαλαταριώφ Παναγιώτης
Υπ.Εμπορικού Τμήματος: Καρατζάς Πάνος
Υπ.Επαφών με ΠΑΕ και μικτές ΕΠΣΑ: Δαλαταριώφ Μιχαήλ
Υπ.Λογιστικών: Στεργίου Χρήστος
Τα μέλη της ΑΠΕ ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ συνήλθαν σε τακτική εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου στα γραφεία του σωματείου.

Υπ.Νομικών Θεμάτων: Ξηράκη Αικατερίνη

Aφού έγινε διετής διοικητικός, οικονομικός και αγωνιστικός απολογισμός, το απερχόμενο Δ.Σ. απαλλάχθηκε και προχώρησε η εκλογή νέου
Δ.Σ. Στην πρώτη δε συνεδρίασή του συγκροτήθηκε και σε σώμα.

Δ.Σ. και ευρύτερο οργανόγραμμα.
Πρόεδρος: Μαγαλιός Γρηγόρης
Αντιπρόεδρος Α΄: Μπίκος Γεώργιος
Αντιπρόεδροι: Ρούσσος Μάρκος, Κουγιεντάκης Ευστράτιος
Γενικός Γραμματέας: Γουρνάς Θεόδωρος
Ειδικός Γραμματέας: Κυριμάκης-Λαδιανός Στυλιανός
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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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Ιωάννης Σπυρακόπουλος: Η αδιαφορία για
τα πολιτικά ζητήματα, διαιωνίζει τα προβλήματα

κάθε τρόπο να μην έχουμε επιπλέον καθυστερήσεις για να αποκτήσουν οι κάτοικοι και των
άλλων περιοχών της Δυτικής Αθήνας πρόσβαση σε αυτό το φιλικό για το περιβάλλον συγκοινωνιακό μέσο. Η επέκταση του μετρό οδηγεί, όχι μόνο σε σημαντική εξυπηρέτηση του
πολίτη με μείωση του χρόνου των μετακινήσεων και της ταλαιπωρίας, αλλά και σε μείωση
των ρύπων σε όλο το λεκανοπέδιο.

Ε: Για τα προβλήματα στην υγεία τι έχεις να πεις;

Ε: Πως και πήρες την απόφαση να συμμετέχεις στις επόμενες περιφερειακές εκλογές;

A: Πάντοτε πίστευα στην αξία της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά. Η αδιαφορία για τα
πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, διαιωνίζει τα προβλήματα και δυσχεραίνει στην εξεύρεση εποικοδομητικών λύσεων. Όλοι μας πρέπει να συμμετέχουμε στα κοινά σε μια σύγχρονη δημοκρατία, να επιζητούμε την ενημέρωση και να προσφέρουμε τον εαυτό μας στη
διάθεση του κοινωνικού συνόλου σε όποιες δράσεις έχουμε τη δυνατότητα να συνεισφέρουμε.

Α: Δυστυχώς καθημερινά γίνομαι μάρτυρας ασθενών μου που ταλαιπωρούνται αφάνταστα
με τις τεράστιες ώρες αναμονής στα επείγοντα των μεγάλων νοσοκομείων της περιοχής
μας, παρά τις τεράστιες προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που πολλές
φορές φτάνει στα όρια της εξάντλησης. Πιστεύω ότι πρέπει να αναπτυχθεί ορθά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με μετατροπή των υποκαταστημάτων του πρώην ΙΚΑ σε κέντρα
υγείας αστικού τύπου με 24ωρη λειτουργία για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών.
Με αυτόν τον τρόπο, δε θα χρειαστεί όλα τα περιστατικά να παραπέμπονται στα επείγοντα
των νοσοκομείων, όπου επικρατεί χάος. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βάση
από την πολιτεία σε δράσεις για την πρόληψη νοσημάτων και την αλλαγή σε πιο υγειινό
τρόπο ζωής κάτι που μακροπρόθεσμα, εκτός των άλλων, θα μειώσει σημαντικά τα έξοδα
του συστήματος υγείας. Για παράδειγμα η μάχη κατά του καπνίσματος, που θα πρέπει να
είναι κύρια προτεραιότητα για την πολιτεία, θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας από κακοήθειες, καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα.

Ε: Για να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε ένα από τα αγαπημένα σου
χόμπι, το σκάκι, πες μας δυο λόγια.

Ε: Η Δυτική Αθήνα είναι μια περιοχή ιδιαίτερα υποβαθμισμένη. Ποια
πιστεύεις ότι είναι τα προβλήματα που κυριαρχούν;

Α: Κατ’ αρχήν η Δυτική Αθήνα αποτελεί μια από τις πιο φτωχές περιοχές της Αττικής, διότι αποτελείται κυρίως από λαϊκά στρώματα. Η ανεργία και η υποαπασχόληση χτυπάνε
κόκκινο. Αλλά και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι πασιφανής, παρόλη την ύπαρξη
τεραστίων περιθωρίων ανάπτυξης.

Α: Σκάκι παίζω από μικρό παιδί και μάλιστα είμαι μέλος στον ίδιο σύλλογο το Σκακιστικό
Όμιλο Αιγάλεω. Μου έχει δώσει πολλές χαρές, έχω παίξει πολλούς αγώνες, κατέκτησα τον
τίτλο του μετρ και τον τίτλο προπονητικής FIDE Instructor. Πριν πολλά χρόνια είχα κατακτήσει και το Πρωτάθλημα Αττικής Εφήβων. Όμως η ενασχόληση με την ιατρική δε μου
επέτρεψε να ανέβω περισσότερο, διότι μου δέσμευε πολύ χρόνο. Παρόλα αυτά, με όποιον
τρόπο μπορώ βοηθάω την αγαπημένη μου ομάδα, στην οποία έχω διατελέσει και πρόεδρος για πολλά χρόνια, είτε διοικητικά είτε αγωνιστικά. Μάλιστα την προηγούμενη Κυριακή αγωνίστηκα με την ομάδα του Σ.Ο. Αιγάλεω στο πρωτάθλημα εναντίον του Σκακιστικού
Ομίλου Κορυδαλλού! Επιπλέον, είμαι για περισσότερα από δέκα χρόνια μέλος του Δ.Σ. της
Ένωσης Σωματείων Αττικής στην οποία έχω διατελέσει και Έφορος Αγώνων.

Ε: Όταν λες περιθώρια ανάπτυξης τι εννοείς;

Γιάννη σε ευχαριστούμε πολύ! Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Α: Στη Δυτική Αθήνα υπάρχουν περιοχές που θα μπορούσαν να γίνουν θαυμάσιοι χώροι
πρασίνου και αναψυχής. Χρακτηριστικά αναφέρω το Όρος Αιγάλεω- Ποικίλο όρος και το
πάρκο Τρίτση τα οποία είναι αναξιοποίητα σε μεγάλο βαθμό, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες φορέων που ασχολούνται με την ανάπτυξή τους. Η Περιφέρεια θα πρέπει να
θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής και όλους
τους φορείς που εμπλέκονται για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Ένα θαυμάσιο
παράδειγμα τέτοιας ανάπτυξης είναι ο Βοτανικός Κήπος Διομήδους που λειτουργεί υπό
την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελεί ένα όμορφο χώρο αναψυχής για τους
πολίτες του Χαϊδαρίου και όχι μόνο. Επιπλέον, θα πρέπει να διεκδικήσουμε και χώρους
πρασίνου στην περιοχή του Ελαιώνα, που αποτελεέ ένα διαχρονικό πρόβλημα για τους
κατοίκους του Αιγάλεω κυρίως.

Ε: Πιστεύεις ότι η Δυτική Αθήνα είναι αδικημένη τελικά;

Α: Ναι φυσικά το πιστεύω. Δείτε το παράδειγμα του μετρό που περνάει μόνο από το Αιγάλεω και το Περιστέρι και το αναμένουμε στην Αγία Βαρβάρα. Πολυπληθείς δήμοι έχουν
μείνει χωρίς μετρό και ο σχεδιασμός πάει πολύ καιρό μετά. Πρέπει να αγωνιστούμε με

Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να εκφράσω κάποιες από
τις απόψεις μου.
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Όσο πιο πολλοί,
πολύ πιο δυνατοί…
Νίκη από την πρώτη Κυριακή
Σε μια εποχή που οι πολιτικοί συρρικνώνονται στα μάτια του κόσμου, ο Λ. Μίχος απέδειξε
πως υπάρχουν ακόμη ηγέτες.
Ο επικεφαλής της παράταξης «Αγία Βαρβάρα Πρώτη Ξανά» στην πρώτη του μεγάλη συγκέντρωση έδωσε στον κόσμο να καταλάβει πώς ότι θέλει κανείς μπορεί να το πετύχει με
θέληση και πολλή δουλειά.
Η σύντομη αναδρομή στο μεγαλόπνοο έργο του είχε έναν και μόνο σκοπό.
Να θυμίσει στον κόσμο πως η Αγία Βαρβάρα κάποτε ήταν Πρώτη και μπορεί να την ξαναφέρει και πάλι στην ίδια Θέση.

Πώς η μία ιστορία είναι συνέχεια της άλλης
Μπορεί η οικονομική κρίση να φαίνεται πως έχει περιορίσει τις επιλογές των Δημάρχων
των τελευταίων ετών, αλλά μέσα από αυτά που ειπώθηκαν στο κατάμεστο «Γιάννης Ρίτσος» αποδείχθηκε περίτρανα πώς η κάθε εποχή θέλει τις διεκδικήσεις της.
Κατά την διάρκεια της δημαρχιακής Θητείας του Λ. Μίχου ανεγέρθηκαν 14 σχολικά κτίρια,
12 πλατείες, 22 παιδικές χαρές, 3 παιδικοί σταθμοί, 7 πνευματικά κέντρα και 2 σταθμοί
ΜΕΤΡΟ.
Βέβαια για να φτιαχτούν όλα αυτά, θα έπρεπε πρώτα να βρεθούν οι χώροι να απαλλοτριωθούν και φυσικά να φτιαχτούν οι μελέτες.
Επί εποχής του, αποκτήθηκαν 120 στρέμματα σε αστικά ακίνητα με αντικειμενική αξία 70
εκατομμύρια!
Η σημερινή διοίκηση παρότι πάτησε πάνω σε έτοιμες δομές, μία μελέτη δεν παρουσίασε
που να δουλεύτηκε με το υπάρχον προσωπικό της.
Είναι χαρακτηριστικό πώς 2 ακίνητα δεσμεύτηκαν και δεν αγοράστηκαν από την διοίκηση
του Λ. Μίχου και η διοίκηση Καπλάνη τα αποδέσμευσε.
Με την αποχώρηση της διοίκησης Μίχου (15 Σεπτεμβρίου του 2009) υπήρχε εξασφαλισμένη πίστωση 9 εκατομμυρίων για να ξεκινήσει το έργο της πρ. ΒΙΟΧΡΩΜ, όπως και εξασφαλισμένα χρήματα για να φτιαχτεί από την Περιφέρεια το Κολυμβητήριο που ακούγεται στις
εξαγγελίες μέχρι σήμερα του Γ. Καπλάνη αλλά τα έργα για την δημιουργία του δεν ξεκινούν
ποτέ. Όπως ποτέ δεν ξεκίνησαν δρομολογημένα έργα, 30 εκατομμυρίων με γεμάτο ταμείο
από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του.
Και επειδή κάποιος θα μπορούσε να πει πώς η σημερινή εποχή είναι πιο δύσκολη οικονομικά, αξίζει να αναφέρουμε πώς η Αγία Βαρβάρα επί Εποχής Λ. Μίχου κατάφερε να εξασφαλίσει από το 4ο ΕΣΠΑ 6 φορές περισσότερα χρήματα από τον Δήμο Περιστερίου που σε
έκταση ξεπερνά 10 φορές τον Δήμο μας.
Το ΕΣΠΑ τότε έτρεχε με 20 δις.
Σήμερα που τρέχει με 26,6 δις η διοίκηση Καπλάνη τι έχει διεκδικήσει;

Και όμως η Αγία Βαρβάρα ήταν κάποτε
Πρωτοπόρα στο Πανελλήνιο σε ότι Πιλοτικό.

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που αντέγραψαν 150 δήμοι, μετά την δημιουργία του
στην πόλη μας, σήμερα ατενίζει ρημαγμένο τους περαστικούς χωρίς λειτουργία.
Οι δομές αλληλεγγύης του δήμου έδωσαν το υπόδειγμα για την πανελλαδική εφαρμογή του
βοήθεια στο σπίτι, όπως και τα πρώτα συσσίτια για να βοηθούν τους άπορους συνδημότες
μας.

Μαζί με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούσαν πρωί –απόγευμα, λειτούργησαν στην πόλη μας τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Δημοτών για θέματα που άπτονταν καθαρά
στην κυριότητα των δήμων όπως ο ηλεκτροφωτισμός και η καθαριότητα. Η ανταπόκριση
των υπηρεσιών ήταν άμεση.
Οι σχολικοί Τροχονόμοι βρίσκονταν πάντα στα πόστα τους κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι με το σχόλασμα των μικρών μαθητών, ενώ η Δημοτική Αστυνομία στελεχωμένη με 12
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άτομα φρόντιζε να μην υπάρχει αυτή η ασυδοσία που βλέπουμε σήμερα σε δρόμους και
πεζοδρόμια.

Τότε Κυψέλη των Νέων, σήμερα πρώτη στην
φυγή τους…

Βλέποντας κανείς σήμερα την πόλη μας , δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι πριν να αναλάβει τα καθήκοντα του ο Γιώργος Καπλάνης ήταν μια πόλη γεμάτη ζωή για τους νέους.
Ο Λ. Μίχος είχε καταφέρει να εξασφαλίσει κτίριο δύο ορόφων στο πιο κεντροβαρικό σημείο της πόλης, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου, στην παλιά καφετέρια carina και εκεί
εγκαταστάθηκε ένα internet café με υπαλλήλους εξειδικευμένους στη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών, με πτυχία πληροφορικής όταν το διαδίκτυο έκανε τα πρώτα του βήματα.
Δημιούργησε την «Μέλισσα» που
αποσκοπούσε στην προσφορά
αντίστοιχων υπηρεσιών στους νέους της περιοχής.
Εκεί μπορούσαν να δουλέψουν
και να ψυχαγωγηθούν. Γι αυτό είχαν αγορασθεί 14, υπερσύγχρονοι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, σκάνερς και
είχε διαμορφωθεί και ένα μοντέρνο
περιβάλλον, αντίστοιχο με τα καφε-μπάρ του Κολωνακίου, με καθιστικά και με μπάρα, όπου σερβίρονταν, όλα τα είδη που σερβίρονταν
στα καφέ της Αθήνας. Εκεί προγραμματίζονταν και εκπαιδευτικοί
κύκλοι μαθημάτων για την εκμάθηση και εξάσκηση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Προσλήφθηκαν
για την πλήρη και καλή λειτουργία της δομής καθαριστές ακόμη και σερβιτόροι.
Η λειτουργία της «Μέλισσας» αποσκοπούσε και πέτυχε να γίνει στέκι των νέων, αφού εκεί
έκαναν τα ραντεβού τους, δεν έφευγαν από την πόλη, στόλιζαν το εμπορικό κέντρο με την
παρουσία τους, συζητούσαν για τις σπουδές τους, για τις φιλίες τους, προγραμμάτιζαν τις
διασκεδάσεις και τις εκδρομές τους, εκεί έκαναν τα πάρτυ τους, εκεί έκαναν τις πολιτικές
συζητήσεις τους και εκεί στεγάσθηκε το πρώτο εκλεγμένο συμβούλιο νέων της πόλης.
Πλέον αυτή η δομή έμεινε απλά στην ιστορία.
Έκλεισε με φθηνές δικαιολογίες και ο εξοπλισμός της εξαφανίστηκε.
Μιλώντας για εκσυγχρονισμό της πόλης αξίζει να σημειωθεί ότι η Αγία Βαρβάρα είχε από
το 2008 ελεύθερη πρόσβαση στο ιντερνέτ το οποίο όμως λειτούργησε μόλις 5 χρόνια και
έκτοτε χάθηκε.
Όπως και το σχολικό εστιατόριο που δημιουργήθηκε για να μην πηγαίνουν οι μαθητές
νηστικοί στα φροντιστήρια και στις υπόλοιπές τους δραστηριότητες.
Οι Παιδικές κατασκηνώσεις έμειναν και αυτές στην ιστορία, όπως και το Κέντρο δημιουργικής Απασχόλησης που λειτουργούσε τις απογευματινές ώρες.
Η Σχολική Συγκοινωνία (835) βοηθούσε τους μαθητές να πηγαίνουν στο σχολείο τους ,
σήμερα βολεύει τους γονείς να τα γράφουν σε άλλους δήμους για να εξυπηρετούνται αφού
συγκοινωνία δεν υπάρχει , με συνέπεια να υπάρχουν σχολικές δομές που έχουν άδειες
αίθουσες.

Η Πόλη μας θα γίνει Πρώτη Ξανά!
Από τους σχεδιασμούς του Λάμπρου Μίχου δεν θα μπορούσε να λείπει ο χώρος της πρώην
ΒΙΟΧΡΩΜ.
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Με τους ίδιους σχεδιασμούς του άλλωστε έχει βγάλει ήδη τα χρήματα που αντιστοιχούσαν στο δάνειο που πάρθηκε για την αγορά του από τα ενοίκια που έχει αποδώσει όλα
αυτά τα χρόνια στον δήμο.

Η μελέτη είναι ήδη έτοιμη για την δημιουργία της Ακαδημίας Τεχνών. Αυτή θα περιλαμβάνει : Ανώτερη Σχολή Χορού, Θεάτρου, Ωδείου καθώς και Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Η υπόλοιπη έκταση θα περιλαμβάνει εμπορικά καταστήματα, ψυχαγωγικούς χώρους,
καφέ, βιβλιοπωλεία.
Ο Υπολογισμός λειτουργίας του θα δώσει τουλάχιστον 300 θέσεις εργασίας ενώ τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής του θέσης (50 μέτρα από την στάση ΜΕΤΡΟ) μπορούν να
προσελκύσουν χορηγίες .
Όσον αφορά την λειτουργία του νέου σταθμού του ΜΕΤΡΟ ήδη σχεδιάζονται λύσεις για
να αναπνεύσει το κέντρο της πόλης και για να υπάρξουν χώροι σταθμεύσεις που δεν θα
εμποδίζουν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Η υπογειοποίηση των καλωδίων υψηλής τάσης θα είναι το πρώτο μέλημα της νέας διοίκησης όπως και οι δομές Υγείας, με άμεση εγκατάσταση των ΤΟΜΥ αφού υπάρχουν ήδη οι
μελέτες για την δημιουργία τους όπως και το απαιτούμενο προσωπικό.
Ο οικογενειακός γιατρός θα επιστρέψει ενώ τα παιδιά με αναπηρία και οι άνθρωποι που
έχουν άνοια θα μπορούν να βρίσκονται σε συγκεκριμένες δομές για να απασχολούνται.
Για το πρόβλημα της μεταφοράς των παιδιών στα σχολεία ο Λ. Μίχος τόνισε ότι η συγκοινωνία θα εξασφαλιστεί άμεσα , όπως και η προσπάθεια διεκδίκησης χώρου για το 3ο
γυμνάσιο θα είναι πρώτο μέλημα όλης της νέας Δημοτικής του Ομάδας.
Ότι είχε προγραμματιστεί επί θητείας του θα ολοκληρωθεί και ότι λειτουργούσε επί θητείας του θα ξαναλειτουργήσει.
Η παραπάνω εξαγγελία του περιλαμβάνει την επαναλειτουργία του Πάνθεον του Θερινού
κινηματογράφου όπως και την λειτουργία του γηπέδου στα Ριμινίτικα.

Γιατί επιστρέφει στα Δημοτικά πράγματα
ο Λ. Μίχος;

Ο Λ. Μίχος ποτέ δεν έλειψε
από την πόλη του. Άφησε
στο πόστο του τον Γ. Καπλάνη μετά από 15ετή εκπαίδευση όπως σημείωσε και τον
στήριξε όλη η Δημοτική του
ομάδα το 2010 για να κάνει το
σωστό.
Το 2014 βλέποντας πως η
πόλη άρχισε να χάνει την αίγλη της γιατί τίποτε δεν προ-
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χωρούσε κάλεσε και πάλι την δημοτική του ομάδα για να τους προτρέψει να πάνε όλοι μαζί
για να αλλάξει διοίκηση ο δήμος, κανείς όμως δεν έβγαινε μπροστά.
Ο Γ. Καπλάνης βγήκε και πάλι δήμαρχος και η πορεία της πόλης πήρε την κατιούσα σε
απερίγραπτό βαθμό. Εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσής αλλά και απλοί
Δημότες βλέποντας πως ο Λ. Μίχος παραιτήθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά την
άρνηση του για την ψήφιση του 2ου μνημονίου τον πλησίασαν και του ασκούσαν καθημερινή πίεση να ασχοληθεί και πάλι με τα κοινά της πόλης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά
στην ομιλία του «Έπρεπε να αναλάβω τις υποχρεώσεις μου για ένα έργο που έγινε με αίμα.
Δίσταζα αλλά κατέληξα»

Αγία Βαρβάρα
Με αυτό τον τρόπο όπως εξήγησε στην ομιλία του δεν θα δεσμεύεται από κανέναν για να
προχωρήσει το έργο του αφού είναι γνωστό πώς το Δημοτικό Συμβούλιο σχηματίζεται πλέον με τα ποσοστά της πρώτης Κυριακής.

Γιατί Νίκη από την πρώτη Κυριακή;

Ο Λ. Μίχος δεν έχει κανένα πείσμα να βγει Δήμαρχος για να αποδείξει στον εαυτό του ότι
μπορεί, ούτε να πιάσει απλά μια καρέκλα για τα επόμενα 4 χρόνια. Όσοι παραβρέθηκαν
στην ομιλία του το έκαναν γιατί γνωρίζουν ότι αν έρθει και πάλι στα πράγματα θα κάνει
έργο.
Για να το πετύχει όμως αυτό αποτελεσματικά με τον νέο νόμο θα πρέπει να πάρει την νίκη
από την πρώτη Κυριακή. Ο ίδιος ζητάει ακόμα και το 68%, αυτό που του έδωσε ο κόσμος
όταν ανέλαβε τα δημαρχιακά του καθήκοντα.

Χρέη στα ταμεία του Δήμου από τη φύλαξη του Πάνθεον!

Ποδαρικό στον νέο χρόνο, αλλά όπως φαίνεται και στην νέα διοίκηση που θα αναλάβει
τον δήμο κάνουν 2 αγωγές που βρίσκονται ήδη ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών για την φύλαξη του Δημοτικού Αναψυκτηρίου του Πάνθεον επί 24ώρου βάσης
από το 2009 και έπειτα:
Όπως φαίνεται από τα επίσημα έγγραφα που διατηρούμε στο αρχείο της εφημερίδας μας
,και οι δύο αγωγές που κατατέθηκαν τον Ιανουάριο του 2019 έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.
Οι συμφωνίες που κλείνονταν δια στόματος Δημάρχου με εναλλαγή των προσφερόμενων
υπηρεσιών από τις 2 εταιρίες.
Όπως βλέπετε χαρακτηριστικά στις 2 αγωγές οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών πλανεύτηκαν από την «εγκυρότητα» του εκλεγμένου δημάρχου , προσέφεραν τις υπηρεσίες τους
αλλά στο τέλος από τις δια στόματος συμφωνίες τους χρήματα δεν πήραν.

Κάποια χρήματα λοιπόν έμεναν πίσω , αλλά αμέσως μετά έρχονταν διαγωνισμοί με απόλυτη νομιμότητα οι οποίοι καλύπτονταν με τα απαιτούμενα.
Όταν έληγαν οι συμφωνίες τους με τον δήμο μέχρι να προκηρυχτούν οι διαγωνισμοί οι
εταιρείες δεν άφηναν τον χώρο αφύλακτο αφενός για να μην χάσουν την συμμετοχή τους

Αγία Βαρβάρα
στον επόμενο διαγωνισμό , αφετέρου γιατί πείθονταν από τους παράγοντες του δήμου ότι
θα πάρουν τα χρήματα τους αρκεί να συνεχίσουν να κάνουν την δουλειά τους.
Οι υπηρεσίες τους μέχρι να κλειστούν και πάλι οι συμβάσεις τους δεν πληρώθηκαν φυσικά
ποτέ.
Κάποια στιγμή δε ,κατέληξαν στα δικαστήρια διασφαλίζοντας ομολογίες ότι οι υπηρεσίες
τους παρέχονταν και χωρίς να υπάρχουν «έγγραφες» συμβάσεις (pdf 9350 A3, τίτλος σελ4
και pdf9340 Α3 τα΄τιλος σελ5) άλλα όταν η συγκεκριμένη πραγματικότητα προσέκρουε
στις οικονομικές επιτροπές του δήμου από την στιγμή που δεν υπήρχαν έγγραφες συμφωνίες τα χρήματα δεν γίνονταν αποδεκτά ως οφειλές του δήμου.
Όπως γίνεται αντιληπτό «δούλεμα στο δούλεμα» , όχληση στην όχληση οι εταιρίες έμειναν
πίσω όπως και οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες τους απλήρωτοι. Χρόνο με τον χρόνο
τα χρήματα που μαζεύτηκαν ήταν πολλά, έτσι η φύλαξη του χώρου σταμάτησε και μόλις
πρόσφατα κατατέθηκαν οι δύο αγωγές για παράνομο πλουτισμό του δήμου από την χρεωκοπία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δύο εταιρειών
Το ποσό που διεκδικεί η μία εταιρεία ανέρχεται στα 127.344,70 ευρώ και η άλλη στα
90.756,28 ευρώ. Αν λογαριάσουμε και τους τόκους γίνονται άλλα τόσα

Ιανουάριος 2019
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Και αν κάποιος πιστεύει ότι θα βρεθεί λύση μέχρι τις εκλογές από την παρούσα διοίκηση
προφανώς κάνει λάθος .
Το χρέος θα κληθεί να αποπληρώσει η νέα διοίκηση του δήμου , όποια και αν θα είναι
αυτή , και έρχεται να προστεθεί στο χρέος του οφειλέτη του Πάνθεον που φτάνει τις 400
και πλέον χιλιάδες ευρώ!

Το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας έχει καταγράψει
τις λεηλασίες του Πάνθεον!

Στο έλεος του Θεού είχε αφεθεί ο χώρος του Πάνθεον, με την αστυνομία
να δέχεται συχνά πυκνά καταγγελίες για επι τόπου έρευνες που οδηγούσαν σε συλλήψεις με τα τιμαλφή
όμως τις περισσότερες φορές να κάνουν φτερά από συνεργούς που γίνονταν άφαντοι.
Φωτιστικά , γλάστρες , καρέκλες ,μηχανήματα ήχου, σκεύη μέχρι και το
πιάνο που όσοι σύχναζαν στο εν λειτουργία αναψυκτήριο είχαν θαυμάσει
που ξεπερνούσε τα 200 κιλά σε βάρος
, εξαφανίστηκαν μέρα μεσημέρι.
Τα έγγραφα, μας αποκαλύπτουν την αδιαφορία της διοίκησης Καπλάνη , αφού οι αρμόδιοι
είχαν ειδοποιηθεί για τις περισσότερες των περιπτώσεων και ποτέ δεν μερίμνησαν για να
δοθεί ουσιαστική λύση.
Ανάλογα περιστατικά πλην των συγκεκριμένων παραδειγμάτων μπορεί κανείς να βρει
μέσα από βιβλία συμβάντων των οικείων αστυνομικών τμημάτων.
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Ο Μίχος έκτισε την εξέλιξη
και ο Καπλάνης την γκρέμισε

Και όμως η Αγία Βαρβάρα είχε
δωρεάν ίντερνετ πριν από 10 χρόνια!
Η ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ για την χώρα μας δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση .
Αρκεί να θυμηθεί κανείς τις εξαγγελίες του Α. Σαμαρά τον Νοέμβριο του 2013 που είχαν
κάνει εντύπωση σε όλο το Πανελλήνιο , και που ο ίδιος χρησιμοποίησε για προεκλογικούς
λόγους και θεωρήθηκε τακτική του για να έχει και καλύτερη αποδοχή στην νεολαία.
Άσχετα αν απέδωσε η όχι σε σχέση με τα αποτελέσματα του πρώην πρωθυπουργού , το
σίγουρο είναι ,ότι μέχρι σήμερα η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει καταστεί κάτι
παραπάνω από σύγχρονο απαιτούμενο.
Η πόλη μας, η Αγία Βαρβάρα όσο και αν φαίνεται περίεργο σε πολλούς είχε ανακοινώσει
το ελεύθερο διαδίκτυο από το 2008 και κατάφερε να το ολοκληρώσει σε όλα τα επιθυμητά
σημεία της πόλης με επιδότηση το 2009!
Όλοι οι κόμβοι του ευρυζωνικού δικτύου λειτούργησαν με επιτυχία σε 68 σημεία της πόλης με τις κεντρικές αναφορές του στον παραπάνω πίνακα.

Σε όλα τα κεντρικά σημεία της πόλης οι πολίτες είχαν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Από τα πνευματικά κέντρα της πόλης, τις κεντρικές πλατείες, το δημαρχείο, το Πάνθεον ,
τον θερινό σινεμά μέχρι και στις πιο ψηλές εκκλησίες μας.

Αυτό που οι περισσότερες παρατάξεις εντάσσουν πλέον σήμερα στα προεκλογικά τους
φυλλάδια σαν δέσμευση με την επιτυχία τους , η πόλη μας το είχε πριν από 10 ολόκληρα
χρόνια.
Το τι απέγινε;
Στις φωτογραφίες μας βλέπετε τον εξοπλισμό που είχε στηθεί σε κεντρικότατα αλλά και
απομακρυσμένα σημεία της πόλης , που σήμερα όσο και αν ψάξετε δεν θα βρείτε ποτέ.

Αγία Βαρβάρα
Ακριβοπληρωμένα μηχανήματα που αποκτήθηκαν με μάχες για να αποτελέσουν πρωτοπορία για την εποχή τους , εξαφανίστηκαν σιγά-σιγά κατά τα πρώτα χρόνια θητείας της
διοίκησης Καπλάνη, που δεν έδειξε να σεβάστηκε ποτέ αυτή την πανάκριβη κληρονομιά
για τους νεότερους δημότες μας που μέχρι σήμερα δεν βρίσκονται στην πόλη μας .
Η νεολαία στερήθηκε της επιλογές που θα μπορούσε να της δώσει η πόλη της και έψαξε
άλλους τόπους για να μπορέσει να συνοδοιπορήσει με την εξέλιξη.
5 χρόνια, κράτησε η ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ σύμφωνα με τις περισσότερες πληροφορίες. Αυτό παραδέχθηκε και ο Δήμος ότι το σύστημα λειτούργησε άψογα επί πέντε
χρόνια σύφωνα με τις προδιαγραφές.
Οι εικόνες που βλέπετε πλέον αποτελούν παρελθόν…. Η καταγραφή τους όμως έμεινε στην
ιστορία.

Ιανουάριος 2019
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Η χρονιά που πέρασε

Τα «καλύτερα» της διοίκησης Καπλάνη!
Τα καλύτερα στιγμιότυπα της χρονιάς που πέρασε είναι ένα «θέμα» που πάντα μπαίνει
στην ροή όλων των προγραμμάτων των Μέσων Ενημέρωσης στην αρχή κάθε νέας χρονιάς.
Το ίδιο συμβαίνει και στην ύλη όλων των εντύπων για ευρύτερα θέματα ανά τον κόσμο, ή
ανά την Ελλάδα.
Εμείς σαν αυτοδιοικητικό έντυπο θα ασχοληθούμε με τα της διοίκησης του τόπου μας καταγράφοντας τα ποιο «ιδιαίτερα» πράγματα που έκανε την χρονιά που πέρασε ο Γιώργος
Καπλάνης και οι σύντροφοι του, μήνα, μήνα.
Και μπορεί το ύφος της εισαγωγής μας να φαντάζει περιπαικτικό η πραγματικότητα όμως
ορίζει ότι ο Δήμαρχος της πόλης εκμεταλλεύτηκε ολόχρονα την εξουσία του , αλλά και την
εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι δημότες.

Ιανουάριος 2018

Έτοιμη να μας αλλάξει τα φώτα με 2 εκατομμύρια δάνειο
η Δημοτική Αρχή!
Με την έλευση της προηγούμενης χρονιάς η διοίκηση
είπε να μπει με φόρα.
Έχοντας κάνει το πανηγυρικό άνοιγμα της Ε. Βενιζέλου
με καθυστέρηση ενός ολόκληρου χρόνου, καλώντας
Υπουργούς της κυβέρνησης
να την διαβούν, δημοσιεύοντας παντού φωτογραφίες
τους ,ξαφνικά με δικό της
προγραμματισμό ανακοινώνει στο Δημοτικό Συμβούλιο
να μπει ο χρόνος με περισσότερο φως που θα στοιχίσει στους δημότες 1.850.000
ευρώ! Στην ουσία για να αλλάξουνε μόνο τις λάμπες!!
Για να το πετύχει ζητάει από την αντιπολίτευση να ψηφίσει ομόφωνα την καταγραφή των
στύλων της πόλης η οποία θα στοιχίσει περίπου 25.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχουν άλλες
προσφορές!
Στο άκουσμα και μόνο του αιτήματος για δάνειο ο πρώην δήμαρχός Λ. Μίχος κάνει την
εμφάνιση του στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης με επιθετικό τίτλο: «Μην τολμήσετε»

Φεβρουάριος 2018

Αποδεσμεύεται δεσμευμένος χώρος σε μια νύχτα για
συνεργάτη της διοίκησης

Ο Γ.Καπλάνης αποδεσμεύει τον εν λειτουργία χώρο της σχολης Ράδου παρότι δεσμευμένος από την προηγούμενη διοίκηση το 1993, για να τον παραχωρήσει σε συγγενη Δημοτικού Συμβούλου του μετα το πρώτο αίτημα που δέχτηκε.
Το θέμα περνάει με πλειοψηφία παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και έτσι αποδεσμεύεται ένας χώρος που ήταν απαραίτητος για το δήμο, για την ανέγερση Δημοτικού
παιδικού σταθμού.

Μάρτιος 2018

Πορίσματα φωτιά εκθέτουν Καπλάνη
Ο τρόπος διαχείρισης
βασικών θεμάτων φέρνει
την διοίκηση αντιμέτωπη για
άλλη μια φορά με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Σώμα
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αλλά και την Εισαγγελεία
Αθηνών
«κατηγορούμενη»
από την αντιπολίτευση για μη
χρηστή διοίκηση σε θέμα
τα που αφορούν το
Δημόσιο Συμφέρον της πόλης.
Όπως αναφέρουν στην προ
σφυ-γή τους (Α. Φεγγη,
Δ. Σωτηρόπουλος, Θ. Βασιλάκος) για την αποδέσμευση του χώρου όπου στεγάζεται η σχολή Ράδου η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελήφθη χωρίς να συντρέχουν ούτε οι
νομικές ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις Όσον αφορά την καταμέτρηση των στύλων για
την αλλαγή του ηλεκτροφωτισμού οι ίδιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι αναφέρουν πως η κατάθεση των προσφορών έγινε πολύ βιαστικά παρότι το έργο δεν έχρηζε άμεσης ανάγκης
, ενώ όσοι έσπευσαν με φθηνότερες προσφορές από αυτή που τελικά επιλέχθηκε, έφυγαν
από τον διαγωνισμό με τη «σημείωση» ότι δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους!
Ενδεικτικό της αναφοράς τους είναι πως η μελέτη όπως και η προσφορά για την καταγραφή των στύλων ήταν η ίδια με αυτή που κατατέθηκε και σε άλλους δήμους παρότι όπως είναι προφανές θα ήταν αδύνατο να έχουν το ίδιο υλικό ηλεκτροφωτισμού με τον Δήμο μας.

Απρίλης 2018

Μήνυση για το ράβε ξήλωνε τον δρόμων!
Η ομάδα των τριών φτάνει
μέχρι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής μας για να
μυνήσει την Διοίκηση του
Δήμου όταν αντιλαμβάνεται
ότι ξηλώνονται δρόμοι που
είχε φτιάξει την προηγούμενη χρονιά για να περαστούν
οπτικές ίνες.
Ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να
παρέλθουν τουλάχιστον 2
έτη για να πειραχθεί καινούριο οδόστρωμα και οι δημοτικοί Σύμβουλοι καταθέτουν
στο Αστυνομικό τμήμα και
φωτογραφίες από δημοσιέυση της εφημερίδας μας για
τις κακοτεχνίες των δρόμων
όπου μέσα από αυτές φαίνονται οι υψομετρικές ασυνέχειες μεταξύ των ρείθρων
των πεζοδρομίων και των
νέων οδοστρωμάτων όπως
και τα τεράστια μπαλώματα
που δημιουργήθηκαν .
Στην μηνυτήρια αναφορά τους αναφέρουν πως η ασφαλτόστρωση του 2017 κόστισε
6.000.000 ευρώ για όλους τους δήμους της Δυτικής Αττικής τονίζοντας πώς είναι καιρός οι
αρμόδιες αρχές να βρουν τους υπεύθυνους για την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος

Αγία Βαρβάρα
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αφού τα έργα κατέληξαν σε μπαλώματα
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νεαρού ζευγαριού.

Μάιος 2018

Αδιαφανείς σπατάλες στο όνομα του πολιτισμού

Ιούλιος 2018

Το όνομα της κυρίας Γούναρη ως ειδικού Συμβούλου
σε θέματα πολιτισμού γνωστοποιείται μέσω πρόσκλησης προς τον τύπο του προέδρου των Κρητών και
πρώην αντιδημάρχου Παντελή Πρεντάκη πριν ακόμη
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη της!
Ο διαγωνισμός εντωμεταξύ που προβλέπεται να είναι
ανοικτός δεν έχει ανακοινωθεί πουθενά και η ίδια προλογίζει- στην εκδήλωση που αφορούσε παρουσίαση
βιβλίου- με τον νέο της τίτλο τον ίδιο τον Υπουργό
Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη.
Παρά τις δημοσιεύσεις μας ο διαγωνισμός ανακοινώνεται στην Διαύγεια μετά από περίπου ένα μήνα
και η κυρία Γούναρη παραδόξως είναι η μοναδική που
διαθέτει τα προσόντα για την θέση και προσλαμβάνεται! Η θέση της θα στοιχίσει στους
δημότες περίπου 20.000 ευρώ τον χρόνο , όταν η διοίκηση κάθε χρόνο για θέματα που
αφορούν τον πολιτισμού για το προσωπικό που διαθέτει δίνει περίπου 100.000!

Βούιξε το Πανελλήνιο! Τα Σκόπια βαφτίζονται
Μακεδονία στον ιστορικό Ποντιακό μας
Σύλλογο
Την ώρα που στην χώρα μας και σε όλο
τον κόσμο γίνονται συζητήσεις και συλλαλητήρια από όλους τους Έλληνες για να
μην καπηλευτεί η γειτονική χώρα των Σκοπίων το όνομα της Μακεδονίας, στην Αγία
Βαρβάρα η Δημοτική Αρχή δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να βάλει φρένο σε όσους προσβάλλουν την ιστορία μας. Μη Κερδοσκοπική
Οργάνωση με την ονομασία Αμφικτυονία , αυτοπροσδιόρισε ως Μακεδόνες τους Σκοπιανούς
ομιλητές της και τα Σκόπια ως Μακεδονία σε
έναν ιστορικό Ποντιακό Σύλλογο εντός των συνόρων μας .Το γεγονός καταγγέλλεται από δημότες και γίνεται ευρύτερα γνωστό σε όλα τα μεγάλα
μέσα σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας μας.
Ο Δήμαρχος κάνει απλά μια δήλωση ότι η εκδήλωση ήταν πετυχημένη την ώρα που η Γενική Γραμμα
τέας της ALDA κ. Antonella Valmorbida ζητάει συ
γνώμη από το Πανελλήνιο για το λάθος στο πληροφοριακό υλικό που απεστάλη για την εκδήλωση

Ιούνιος 2018

Ο Γ. Καπλάνης γίνεται παραβάτης των καθηκόντων του!

Αρχές του καλοκαιριού αποκαλύπτεται από την έκδοση μας πως ο Δήμαρχος της πόλης
καταπάτησε τον νόμο περί ληξιαρχείων και το νόμο που διέπει το υπηρεσιακό του καθήκον για να βρεθεί στον δήμο Σαρωνικού και να παντρέψει ένα νεαρό ζευγάρι. Ο ίδιος
υπέγραψε το ληξιαρχικό βιβλίο, βεβαιώνοντας όμως ότι ο γάμος έγινε στον δήμο Αγίας
Βαρβάρας. Το γεγονός βέβαια απαθανατίστηκε και προβλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμα και από την ιστοσελίδα του κτήματος, όπου τελέσθηκε ο γάμος! Σε κλήτευση που είχε από τον Εισαγγελέα ο Γ. Καπλάνης ισχυρίστηκε πως ο γάμος έγινε στην
Αγία Βαρβάρα αλλά πήρε απλά το βιβλίο μαζί του στην Ανάβυσσο για τις εντυπώσεις του

Τα κλειστά γυμναστήρια της πόλης μας χρησιμοποιούνται από ιδιώτες
χωρίς άδεια!

Το θέμα αναλύθηκε από την
εφημερίδα μας μετά από επιτόπιο κάλεσμα της αστυνομίας
από τον Δημοτικό Σύμβουλο
της πόλης Δ. Σωτηρόπουλο
κατά την διάρκεια αγώνα στο
κλειστό γυμναστήριο της πόλης (οδός Σιπύλου) από ιδιώτες.
Άμεσα καλέστηκε ο πρόεδρος
της ομάδας του Πολυνίκη κ.
Γράψας για να επιβεβαιώσει
ότι δεν υπάρχει άδεια ρίχνοντας το βάρος στις υπηρεσίες
του Δήμου.
Αυτό που αποκαλύπτεται είναι
ότι ενώ τα κλειστά γυμναστήρια , είναι δωρεάν παραχωρημένα, ερασιτεχνικές ομάδες
ιδιωτών, με συμμετέχοντες και εκτός δήμου, κατά τη διάρκεια των τουρνουά, κάνουν
πλήρη χρήση όλων των παροχών τους και εισπράττουν οι ιδιώτες.
Χρησιμοποιούν το ρεύμα των χώρων, το νερό, τα αποδυτήρια και τον αθλητικό εξοπλισμό
με έξοδα όπως γίνεται αντιληπτό, των ίδιων των δημοτών της Αγίας Βαρβάρας. Μετά το
πέρας των αγώνων οι καθαριστές του δήμου επαναφέρουν σε τάξη τα γήπεδα.
Όλα αυτά βέβαια την ώρα που για να διεξαχθεί το τουρνουά από τους ιδιώτες υπάρχει
οικονομική συμφωνία των διοργανωτών με τους συμμετέχοντες.

Αύγουστος 2018

Το κορυφαίο!
Η άποψη του Θ. Βασιλάκου για τον κ. Καπλάνη
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Σεπτέμβριος 2018

Βούτηξαν την «Σφαίρα της ιστορίας του κόσμου»
μπροστά από το Δημαρχείο!

Αγία Βαρβάρα
προς τους δημότες που τον εξέλεξαν για να ξέρουν πως και αν θα χρησιμοποιούνται από
τους ίδιους οι δημόσιες μέχρι πρότινος δομές.

Δεκέμβριος 2018

Το σπίτι του Γ. Καπλάνη στην Πεντέλη, η αγορά του από
τον οφειλέτη του Πάνθεον, και η απόκρυψη από το Πόθεν
Έσχες του

Η γνωστή υπερμεγέθης «Σφαίρα της ιστορίας του κόσμου» του Ηπειρώτη γλύπτη και καθηγητή Πανεπιστημίου Κυριάκου Ρόκου που είχε δοθεί ως δωρεά στον δήμο Αγίας Βαρβάρας
επί εποχής Λ. Μίχου και κοσμούσε την είσοδο του Δημαρχείου έκανε φτερά!
Η καλλιτεχνική της αξία τεράστια ενώ το γεγονός της κλοπής της , αποτελεί άλλο ένα
δείγμα της ανευθυνότητας της διοίκησης του Δήμου αφού παίρνει την δική της σειρά και
σε άλλες κλοπές που έχουν συμβεί μέσα και έξω από το Δημαρχιακό μέγαρο.

Οκτώβριος 2018

Η τοπική Οργάνωση της ΝΔ αποκηρύσσει Καπλάνη

Η τοπική οργάνωση της ΝΔ πρώτη αποκαλύπτει χωρίς περιστροφές την κομματική γραμμή
Καπλάνη. Σε ανακοίνωση της αποκαλύπτει το
οργανωμένο σχέδιο Καπλάνη που σκοπό έχει
να αλλοιώσει τα φυσικά χαρακτηριστικά του
τόπου τους.
Αιτία της ανοικτής επιστολής τους η τελευταία
συνέντευξη του Δημάρχοτυ , στην κρατική τηλεόραση με μοναδικό στόχο να πει την αντίθετη γνώμη του για το πρόγραμμα του Κυριάκου
Μητσοτάκη που αφορά τον ΕΝΦΙΑ και την συλλογή των χρημάτων του από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο χαρακτηρισμός των λεγομένων του Δημάρχου σύμφωνα με την Τοπική Οργάνωση της
Νέας Δημοκρατίας είναι ότι θύμιζε την εποχή
του «Τσοβόλα δώστα Όλα» αφού όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση τους ο Γ. Καπλάνης
προσπάθησε να στείλει μήνυμα κομματικής
νομιμοφροσύνης στην σημερινή κυβέρνηση
και ταυτόχρονα να μετάσχει στην ενορχηστρωμένη προσπάθεια αποδόμησης της πρωτοποριακής πρότασης του αρχηγού του κόμματος
τους. Τονίζουν πως ο Γιώργος Καπλάνης λειτουργεί πλέον απροκάλυπτα ως «κομματάρχης» του Σ.Υ.Ρ.Ι.Ζ.Α. και αυτό οφείλουν να το
συνειδητοποιήσουν ΟΛΟΙ και να συστρατευτούν στην δύσκολη αλλά αναγκαία προσπάθεια τους για μια «ανοιχτή» και βιώσιμη πόλη.»

Νοέμβριος 2018

Η πόλις εάλω… με πρώτο θεατή τον Δήμαρχο!

«Εθνικό όνειδος» χαρακτήρισαν την παραχώρηση του Δημοτικού Γυμναστηρίου του ΚΗΦΗ
και του βρεφονηπιακού σταθμού της πόλης μας στους δανειστές, τα πανελλήνιας εμβέλειας Μέσα Ενημέρωσης .
Δομές που αποτελούν την καρδιά της πόλης ανακοινώνεται από τον ίδιο τον δήμαρχο Γ.
Καπλάνη πως ιδιωτικοποιούνται για την εξυπηρέτηση του χρέους της χώρας μας.
Ο πρώτος δημότης της πόλης δεν έκανε από τότε μέχρι σήμερα ούτε μία ανακοίνωση

Η «Δικαιοσύνη Σήμερα» έφερε στο φώς της δημοσιότητας μια πιο προσωπική σχέση μεταξύ του εναπομείναντα οφειλέτη του Πάνθεον και του σημερινού Δημάρχου.
Αποκαλύψαμε πως το σπίτι που δήλωσε το 2017 στο πόθεν έσχες του ο Γ. Καπλάνης δεν
είναι απλά ένα διαμέρισμα αλλά μια ολόκληρη μονοκατοικία, μεζονέτα τριών επιπέδων .
Στις δηλώσεις δε της περιουσιακής του κατάστασης έως το 2016 φαίνεται να μην το δηλώνει καθόλου.
Η έρευνα μας, μας οδήγησε στον πωλητή του συγκεκριμένου σπιτιού που δεν είναι άλλος
από τον σημερινό οφειλέτη του αναψυκτηρίου «Πάνθεον».
Ο αντιδήμαρχος τότε Γιώργος Καπλάνης αγόρασε το σπίτι του αξίας τριακοσίων τριάντα
πέντε χιλιάδων ευρώ από τον κ. Δρούτσα, κατά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης του «ΠΑΝΘΕΟΝ» .
Αυτό που μας κάνει να αναρωτιόμαστε μέχρι και σήμερα 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;

Ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα μέχρι σήμερα
Στο συμβόλαιο που διατηρούμε στο αρχείο μας φαίνεται πως το σπίτι αγοράστηκε με την

Αγία Βαρβάρα
τιμή της αντικειμενικής του αξίας.
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Εδώ φαίνεται ότι δεν δηλώνεται
το σπίτι στην Πεντέλη

Eδώ φαίνεται ότι δηλώνει ένα
διαμέρισμα και μία αποθήκη όχι
όμως μία μεζονέτα!

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 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 το Πάνθεον ;
Υ.Γ: Αξίζει να σημειωθεί πώς στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης ο Γιώργος Καπλάνης ισχυρίστηκε πως έχει δηλώσει το σπίτι του στα Πόθεν Έσχες του. Εδώ λοιπόν αποκαλύπτουμε τα ψεύδη του Δημάρχου.
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Τι γίνεται με τον πεζόδρομο
Αιμιλίου Βεάκη;
Περίεργα πράγματα συμβαίνουν με την παρούσα δημοτική αρχή και κάνεις εκπρόσωπος
της δεν βγαίνει να δηλώσει για άλλη μια φορά τα αυτονόητα. Στην περίπτωση του πεζοδρομου Αιμιλίου Βεάκη παρότι υπήρξαν συνεχείς οχλησεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
του κανένα βήμα δεν έγινε. Ούτε προς τα πίσω ούτε προς τα μπρος.

Σε άρθρο που φιλοξένησε η εφημερίδα μας από τον Γ. Γραμματέα της ΔΗΜ. ΤΟ της Νέας Δημοκρατίας της περιοχής μας και
υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη του Λ. Μίχου,
Γιάννη Πουλακη αναφέρθηκε πως συνεργείο του Δήμου μετέβη στον συγκεκριμένο πεζόδρομο και γκρέμισε τα παρτέρια του
επειδή όπως δήλωσε στους γύρω κατοίκους όταν βρέχει σωρευονται νερά - λόγω ύψους των παρτεριών- σε απέναντι οίκημα
.Τα παρτέρια βέβαια βρίσκονται εκεί είκοσι (20) χρόνια χωρίς να
ενοχληθεί κανεις!
Ένας από τους καταγγελοντες μάλιστα, κάτοικος της περιοχής
έφτασε μέχρι τις υπηρεσίες του Δήμου για να μάθει ότι η όλη

διαδικασία δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπήρξε κάποια μελέτη για να σπάσουν τα παρτέρια από το συνεργείο του Δήμου και φυσικά δεν υπήρξε κάποια άδεια από το
Δασαρχειο για να κοπούν τα δέντρα που περιστοιχιζονταν από τα τοιχία.
Οι πληροφορίες για τον εντολεα της όλης κίνησης οδήγησαν στον αρμόδιο αντιδήμαρχο
χωρίς όμως να δωθουν τα απαραίτητα έγγραφα για ότι συνέβη, πάρα μόνο δικαιολογίες
για να προβούν στην παρατυπη ενέργεια
Και παρότι κάνεις από τους καταγγελοντες δεν οδηγήθηκε στην δικαιοσύνη οι εργασίες
ξαφνικά σταμάτησαν χωρίς να προχωράει κάτι αλλά και χωρίς τουλάχιστον να διορθώνεται.
Ότι γκρεμίστηκε έχε παραμείνει ετσι και κανένα συνεργείο δεν ξαναβρεθηκε στον χώρο,
τουλάχιστον για να επιδείξει στους κατοίκους στα χαρτιά τι πρόκειται να γίνει από εδώ
και πέρα. Σύμφωνα μόνο με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από τοπικη ιστοσελίδα,ο αντιδήμαρχος κ. Σάββας Σαββίδης δήλωσε ότι πρόκειται να χτίσουν νέα
παρτέρια από την διοίκηση που θα διευκολύνουν τα βροχινα νερά λόγω του χαμηλότερου
ύψους τους. Πόσο θα στοιχίσουν, ποιος θα επιβαρυνθεί, με τι ποσό, είναι στοιχεία που
κάνεις μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει κάτι που στις σύγχρονες δημοκρατίες είναι κάτι περισσότερ από αναγκαίο. Εναι επιβεβλημένο.

Αγία Βαρβάρα
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«Η κυρά της θάλασσας»: Το Ιψενικό τρίγωνο αναβιώνει
στο θέατρο Εκάτη
Ο σύζυγος, η σύζυγος,
και ένας άντρας από το
παρελθόν.
Το Ιψενικό τρίγωνο αναβιώνει στο θέατρο Εκάτη.
«Η κυρά της θάλασσας»
το κλασσικό αριστούργημα του Ερρίκου Ίμπσεν (Ίψεν) παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή,
Σάββατο και Κυριακή
στο διαχρονικό θεατρικό στέκι της Κυψέλης σε
σκηνοθεσία της Βαλεντίνης Λουρμπά.
Ο Ανδρέας Μαριανός στο ρόλο του Βάνγκελ(σύζυγος), μας μίλησε για τη θεατρική παράσταση και όχι μόνο.

Ε: «Η κυρά της θάλασσας».Μιλήστε μας για το θέμα που
πραγματεύεται το έργο.

Α: Η Ελίντα ζει με το σύζυγο της και τις δυο κόρες του σε ένα φιορδ της Νορβηγίας, μα
νοσταλγεί τη θάλασσα. Αποκαλύπτει στο σύζυγο, που τυγχάνει και ιατρός της, ότι είχε ένα
παράξενο είδος αρραβώνα με κάποιο ναυτικό, πριν το γάμο τους. Το φάντασμα εκείνου,
που επιστρέφει παρέχοντας της την ελευθέρια να τον αρνηθεί, είναι μια παράδοξη ιατρική
επινόηση, που αποδεικνύεται σωτηρία. Η Ελίντα, θα διαλέξει ελεύθερη, χωρίς δεσμεύσεις.
Ο Δόκτωρ Βάνγκελ, που με αφορά, είναι ένας άνδρας που ξεπερνά την αποκάλυψη της γυναίκας του πως το πεθαμένο παιδί τους, είχε τα μάτια κάποιου άλλου και αφοσιώνεται στη
θεραπεία της ψυχής και του μυαλού της. Αναφέρεται, βέβαια, σε μια εποχή που η ψυχιατρική χρησιμοποιούσε λιγότερη καταστολή και περισσότερο ενδιαφέρον προς τον ασθενή.

Ε: Το έργο γράφτηκε απ το συγγραφέα το 1888. Τι είναι αυτό
που το κάνει το κάνει τόσο επίκαιρο;

Α: Ο λόγος που διαρκώς στην εποχή μας θίασοι ανεβάζουν Ibsen, είναι η διαχρονικότητα
του. Όλα τα ερωτήματα που θέτει το έργο είναι διαχρονικά.

Ε: Πιστεύετε πως ένα τρίτο πρόσωπο μπορεί λειτουργήσει ως
«καταλύτης» σε έναν προβληματικό γάμο;

Α: Ένας προβληματικός γάμος, θα παραμείνει προβληματικός ασχέτως ύπαρξης ή όχι τρίτου προσώπου. Εκείνο που, ίσως, μπορεί να προσφέρει το τρίτο πρόσωπο, είναι η τέρψη
του ενός μέρους.

Ε: Ποιοι είναι οι υπόλοιποι συντελεστές και μέχρι πότε θα παίζεται
η παράσταση;

Α: Η παράσταση, θα συνεχίζεται όσο το κοινό έρχεται και τη βλέπει.
Τη σκηνοθέτησε μια εργάτρια της Τέχνης, που αναζήτησε σε κάθε λέξη και τελεία το κρυφό
νόημα. Η Βαλεντίνη Λουρμπά, που επιφορτίσθηκε και τη μετάφραση.
Οι υπόλοιποι ηθοποιοί είναι η Δώρα Τζερουνιάν, ο Γιώργος Ανδριτσόπουλος,ο Κωνσταντίνος Καρακώστας, η Ελένη Σταυράκη, και η Ποπέτα Σούκου.
Δραματουργός: Καλλια Καράμπελα
Μουσική επιμέλεια : Ευστράτιος Κυβέλος
Σκηνογράφος-ενδυματολόγος: Μιχάλης Πανώριος
Φωτισμοί: Παναγιώτης Μανούσης
Φωτογραφίες: Αποστόλης Κόκλας
Οι παραστάσεις γίνονται κάθε Παρασκευή 21.00, Σάββατο - 21.00 και Κυριακή στις 19.00

Ε: Εκτός από ηθοποιός είστε και σκηνοθέτης. Ετοιμάζετε κάτι
νέο υπό αυτήν την ιδιότητά σας;

Α: Ενα ντοκιμαντέρ για τον Πάρι Τακόπουλο, μια εξέχουσα μορφή των γραμμάτων μας,
παραγνωρισμένη όμως γιατί δε δέχθηκε να μπει στη σκέπη κάποιου κόμματος, είναι στα
σκαριά. Εκτιμώ ότι θα είναι έτοιμο το Μάιο.
Και περιμένω τις εγκρίσεις του κέντρου κινηματογράφου. Αν εγκρίνουν τη συμμετοχή τους
στην νέα μου ταινία “ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΟΥΚΛΑ” τότε θα βρεθούν και τα υπόλοιπα ώστε να γίνει
πραγματικότητα ένα σύγχρονο όνειρο. Ξέρετε, θα μπορούσα να την κάνω ούτως ή άλλως
την ταινία, εκμεταλλευόμενος την προσφορά των αγαπημένων φίλων, που ποτέ δεν έλλειψε. Θεωρώ όμως ότι κάποτε θα πρεπε να κάνω και μια ταινία με έναν ελάχιστο προϋπολο-

γισμό, ώστε να μπορέσουν ασκώντας το επάγγελμα του κοντά μου, να ανταπεξέλθουν και
στις υποχρεώσεις που τρέχουν το αντίστοιχο διάστημα. Αυτό ουσιαστικά είναι ο προϋπολογισμός των ταινιών μου: τα μεροκάματα των συνεργατών! Και η αντιστοιχία δεν καλύπτει ούτε τα ποσά για τους καφέδες που χρεώνονται στους προϋπολογισμούς κάποιων
“φτασμένων” συναδέλφων μου, που τυγχάνουν αείποτε εγκρίσεων σε ό,τι κι αν προτείνουν.
Αν φέτος γίνει η έκπληξη και δεν πεταχθεί στα αζήτητα – για πρώτη φορά τα τελευταία 30
χρόνια αισθάνθηκα από τους αρμόδιους ότι δεν είχε απορριφθεί πριν καν κατατεθεί και
πρέπει να το σημειώσω με τις ευχαριστίες μου- πιστεύω οτι του χρόνου τέτοιο καιρό, θα
έχουμε μια ταινία που θα αξίζει να χάσει κάποιος χρόνο να τη δει.

Ε: Επίσης, είστε και συγγραφέας. Το λογοτεχνικό σας ντεμπούτο έγινε με το βιβλίο «Αγνώστου Μητρός». Πρόσφατα κυκλοφόρησε το δεύτερό σας βιβλίο με τίτλο «Ο Νέος Θεός». Τι
πραγματεύεται;

Α: “Συγγραφέας” είναι μεγάλη κουβέντα και για να είμαι ειλικρινής δεν έχω εισέτι αντιληφθεί τι δυνατόν να σημαίνει. Ας πούμε “γράφω” καλύτερα, φαίνεται λιγότερο ένα καλάμι
που αναζητά τον ιππευτή του. Πράγματι γράφω, παιδιόθεν. Τα τελευταία χρόνια, το εξωτερίκευσα εκδιδόμενος. Στο “Αγνώστου Μητρός”, παρακολουθώντας ένα παιδί να μεγαλώνει,
προσπάθησα να καταδείξω το πόσο μικραίνει ο κόσμος. Στο “νέο θεό”, ανακαλύπτοντας
σε μια μελλοντική εποχή το μεγάλο κόσμο, σημείωσα τη μικρότητα μας, ως είδος εν τω
πλανήτη. ‘Ολα αυτά με τη λογική του “παραμυθά”, σα σκηνοθέτης και σαν κονδυλοφόρος
αυτό κυρίως επιδιώκω, να πω όμορφα ένα παραμύθι, να περάσεις καλά την ώρα σου σαν
αναγνώστης ‘η θεατής. Αν ανήκεις σ εκείνους που ζητούν τροφή για σκέψη, εκτιμώ ότι συνεισφέρουν όσα έκανα ως τώρα και σ αυτό. Στο “νέο θεό”, όλο αυτό υποχρεούτο να φιλτραριστεί από ένα φορμαλισμό. Η λογική μου είναι να κρατήσω συντροφιά με καλό τρόπο
όσο διαρκεί η ανάγνωση ή η θέαση κι αν, απέ, έχεις όρεξη για κουβέντα, να ξενυχτίσεις σε
συνέχειες.
-Ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Καλή επιτυχία σε όλα σας εύχομαι!
Εμείς σας ευχαριστούμε που ασχοληθήκατε με την ταπεινότητά μας.
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Δ. Καλογερόπουλος: Η Δυτική Αθήνα είναι

και θα παραμείνει το σπίτι μου
Συνέντευξη εφ΄ολης της ύλης στα παραπολιτικά παρέθεσε ο επί σειρά ετών δήμαρχος του
Αιγάλεω και σήμερα υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα Δ. Καλογερόπουλος
Ο ίδιος δηλώνει χαρακτηριστικά ότι δεν έλειψε ποτέ από κανέναν αγώνα σαν απλός στρατιώτης του κόμματος και είναι έτοιμος να δώσει και πάλι την μάχη στο πλευρό του Κ. Μητσοτάκη , όχι μόνο στις εκλογές αλλά και στην επόμενη ημέρα διακυβέρνησης της χώρας

Ε: Η μάχη των επόμενων εκλογών πλησιάζει. Είστε έτοιμος για να
ενισχύσετε την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να απαλλάξει
τη χώρα από την παρέα του ΣΥΡΙΖΑ.
Α: «Όπως πολύ σωστά λέτε, βασικό ζητούμενο για τους Έλληνες είναι να απαλλαγούμε από
αυτή την επικίνδυνη κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε με τους Έλληνες, και θα εισπράξει τον
ακριβό λογαριασμό στις κάλπες. Δεν μπορεί άλλωστε να κρύβεται για πάντα. Θα κάνει εκλογές. Και θα συντριβεί. Ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ωστόσο, επιδιώκουν τη θετική ψήφο εμπιστοσύνης των πολίτων. Και είμαι σίγουρος ότι η κοινωνία θα ανταποκριθεί».

Ε: Για πολλά χρόνια βρεθήκατε στον χώρο της Αυτοδιοίκησης. Βλέπουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθεί να μπερδέψει το εκλογικό σώμα με πολλαπλές κάλπες, ώστε να περιορίσει τη φθορά της.
Α: «Μπερδεμένο είναι μονάχα το μυαλό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των συνεργατών
της. Είναι αναχωρητές, το καταλαβαίνουν, και δυσκολεύονται να το αποδεχτούν. Θα συνηθίσουν. Έτσι είναι οι κανόνες της Δημοκρατίας. Και στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις περί
του αντιθέτου προσπάθειές τους, έχουμε ακόμη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία θα απαντήσει
στην σημερινή κυβέρνηση. Όσες κάλπες κι αν στήσουν, θα ηττηθούν σε όλες. Ειδικά στον
χώρο της Αυτοδιοίκησης, η αδυναμία της κυβέρνησης να βρει υποψηφίους για τους μεγάλους δήμους, αποδεικνύει τη βαριά ήττα της σε επίπεδο κοινωνίας».

Ε: Η Δυτική Αθήνα υπήρξε
για πολλά χρόνια το σπίτι
σας. Θα είστε υποψήφιος;
Α: «Είναι και θα παραμείνει το σπίτι
μου. Εμείς που ζήσαμε και μεγαλώσαμε στην περιοχή, έχουμε πολλές
ιστορίες να διηγηθούμε, για τις διαρκείς μάχες να σταθούμε όρθιοι.
Δεν έλειψα ποτέ από κανέναν αγώνα. Χωρίς να διεκδικώ αξιώματα.
Έμαθα άλλωστε στην πράξη ότι, το
μεγαλύτερο αξίωμα είναι αυτό του
απλού στρατιώτη. Στρατιώτες χρειαζόμαστε. Για να δώσουμε τη μάχη
στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όχι μόνο στις εκλογές, αλλά
και την επόμενη μέρα, στη διακυβέρνηση της χώρας. Προφανώς και με ενδιαφέρει η μάχη αυτή. Τις αποφάσεις ωστόσο τις
ανακοινώνει ο πρόεδρος και αυριανός πρωθυπουργός».

Ε: Ποιά θεωρείται ότι θα πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα
του Κυριάκου Μητσοτάκη ως αυριανού πρωθυπουργού;
Α: «Να προσφέρει μια ομπρέλα ασφαλείας σε εκείνους που δοκιμάστηκαν περισσότερο
από την κρίση. Που αισθάνονται και είναι αδικημένοι. Η Νέα Δημοκρατία υπήρξε πάντοτε
λαϊκό κόμμα. Όχι λαϊκιστικό. Γι’ αυτό και το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη συναντά
τέτοια αποδοχή. Συνδυάζει την διασφάλιση της προώθησης μεταρρυθμίσεων, που έχει
ανάγκη ο τόπος, ώστε να μην ξαναγυρίσουμε στο αμαρτωλό παρελθόν, το οποίο εξαρχής
μας οδήγησε στη βαθιά κρίση, με τη δέσμευση για προστασία των αδυνάμων. Με όλους
εμάς στο πλευρό του, δυναμικά και με αυταπάρνηση».

Πρόσκληση
Το Σάββατο, 16 Φλεβάρη, στις 5:00 το απόγευμα
Η Παράταξη «Αγία Βαρβάρα Πρώτη Ξανά»
και ο Λάμπρος Μίχος θα βρίσκονται
στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής «Ελένη Φωκά»
ΕΛΑΤΕ να σας ακούσουμε και να ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

