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Ακατάλληλα για Μεγάλους…
Η διεύθυνση ενός super market της Αθήνας απαιτούσε από τους χαμηλόμισθους και εξουθενωμένους
υπαλλήλους να χαμογελάνε στους πελάτες. Μετά από
αντιδράσεις των εργαζομένων η Διευθύντρια απολύθηκε. Στο δήμο μας η διοίκηση απαιτούσε
από τους απλήρωτους συμβασιούχους να
παρευρεθούν στο «Γιάννης Ρίτσος» και να
χειροκροτούν τον κ. Καπλάνη. Τις απολύσεις τις περιμένουμε.

Εγκαίνια beach Volley…
Άλλος πίνει, άλλος μεθάει

Όσοι απλήρωτοι συμβασιούχοι πήγαν,
με ή χωρίς τη θέλησή τους, στο «Γιάννης
Ρίτσος», απόλαυσαν την πρόεδρο του Σωματείου τους να χειροκροτεί επίσης και να
φωτογραφίζεται με το δήμαρχο, που τους έχει αφήσει
απλήρωτους. Πως θα το λέγαμε πιο σωστά; Ο χαμένος
τα παίρνει όλα!
«Η πόλη μας είναι η ζωή μας» έβαλε σύνθημα ο κ. Καπλάνης. Από το πόσο λογαριάζει την πόλη μας καταλάβαμε πόσο λογαριάζει και τη ζωή μας.

Ο Χρήστος αποδείχθηκε ότι δεν είναι για τα δόντια τους, εκτός αν αποφασίσουν να τον καταπιούν αμάσητο. Κάπου θα τους κάτσει όμως!

Καλό το beach volley, καλή η «παράσταση» για τα εγκαίνιά του, αλλά ακόμα δεν
μπορούμε να καταλάβουμε γιατί χαιρόμαστε τόσο την ώρα που όλο το νέο δημιούργημα, είναι προσωρινό, ανήκει σε έναν αθλητικό σύλλογο του Κορυδαλλού
και είναι το τελευταίο που μας έλειπε.
Πιο συγκεκριμένα, ανήκει στον αθλητικό Σύλλογο «Άρτεμις» και ήρθε εδώ από
τον γειτονικό δήμο διότι έπρεπε να απομακρυνθεί από τις εκεί εγκαταστάσεις
του. Αρχικά είχε ακουστεί ότι θα χρησιμοποιούνταν ακόμα και ο χώρος του παλιού
αναψυκτηρίου Πάνθεον, αλλά τελικά όπως φάνηκε το «εγκαταλελειμμένο», από
τη δική μας δημοτική αρχή, γήπεδο μπάσκετ βρήκαν πιο εύκολο να το γεμίσουν
με άμμο. Ακόμα δεν έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο συνεργασίας του δήμου μας και του Φορέα, ούτε για κάποια οικονομικά οφέλη που θα
μπορούσαμε να έχουμε, αφού καμία εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης
δεν έχει δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες, παρότι η παραχώρηση δημοτικού
χώρου, χωρίς αντάλλαγμα σε ιδιώτες είναι παράνομη και σε κάθε περίπτωση δεν
μπορεί να γίνει χωρίς άδεια του δημοτικού συμβουλίου. Αυτά, τα γνωρίζουν οι
υπουργοί που έλαβαν μέρος στην προχθεσινή φιέστα ή επειδή είναι Κυβέρνηση
και στηρίζουν τον κ. Καπλάνη μπορούν να αγνοούν την νομοθεσία; Μένει βέβαια
να απαντηθούν και άλλα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν και τις δραστηριότητες
δικών μας παιδιών στον χώρο πέρα από την προσέλκυση του κόσμου από άλλους
δήμους που θα έχει η Αγία Βαρβάρα.

Να θυμίσουμε, χωρίς να παρεξηγηθούμε, ότι οφειλέτες του δήμου δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι, εκτός
εάν επειδή δεν πλήρωσαν και ως εκ τούτου εξακολουθούν να είναι οφειλέτες θέλουν να ξεπληρώσουν
την εξυπηρέτηση.

Για τις επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές

Έχουν καταλάβει ότι αριστεροί και προοδευτικοί συνηθίζεται να αποκαλούνται αυτοί που θέλουν να
αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο, αλλιώς αποκαλούνται παπατζήδες;

Ως Έλληνες πολίτες, σε τακτές ημερομηνίες, έχουν καθήκον και αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα με την
ψήφο μας να αναδεικνύουμε εκείνους που θέλουμε να
μας αντιπροσωπεύουν στο Δήμο μας και να εργάζονται για την ποιότητα και τη βελτίωση της ζωής μας σε
όλους τους τομείς.
Είμαι ο Λόντος Αντώνης του Δημητρίου, συνταξιούχος
δάσκαλος. Και σε πολλούς από εσάς, τους εκλεκτούς
συμπολίτες μου και στα παιδιά σας μετέδωσα γνώσεις,
ήθος και μαθήματα χρήσιμα για τη ζωή.
Πριν από λίγες ημέρες, ο πρώην και νυν υποψήφιος
δήμαρχος της πόλης μας, κύριος Λάμπρος Μίχος, μου
πρότεινε να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο του και
δέχτηκα.
Λόντος Αντώνης
Δέχτηκα, επειδή έχω την διάθεση, το χρόνο και τις
υπ. Δημοτικός Σύμβουλος
ικανότητες να προσφέρω το καλύτερο που μπορώ «Αγία Βαρβάρα Πρώτη Ξανά»
στο Δήμο που έχω επιλέξει ως τόπο μόνιμης κατοικίας
μου.
Αγαπητοί συμπολίτες, φίλοι, συγγενείς, γείτονες, συνάδελφοι, γονείς και μαθητές
μου, εάν πιστεύετε στις ικανότητές μου και στο ήθος μου και με εμπιστεύεστε, θα
είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα, εάν μου δείξετε έμπρακτα την εμπιστοσύνη
σας με την ψήφο σας στις προσεχείς δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Οι επικοινωνιολόγοι του κ. Καπλάνη τον έβαλαν να πηγαινοέρχεται και να εκφωνεί το λόγο του. Αυτό
το ξεσήκωσαν από ρήτορες που πηγαινοέρχονται καθώς μιλάνε από στήθους. Να πηγαινοέρχεσαι και να
διαβάζεις δεν είναι και τόσο σίκ, πολύ περισσότερο διότι περπατώντας και κοιτάζοντας τα χαρτιά σου
υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψεις.
Τελικά, αληθεύει ότι θέλει να κλείσει παιδικό σταθμό για να κάνει το κτήριο γηροκομείο;
Η Περιφέρεια και η κ. Δούρου, που θα πληρώσει 100.000 ευρώ για την πυρασφάλεια της Βιοχρώμ ξέρει
ότι αυτή είναι υποχρέωση του ιδιώτη; Της το είπε ή της το έκρυψε ο κ. Καπλάνης; ή μήπως είναι και οι δύο
με τον ιδιώτη. Με το κράτος, που είναι δικά του τα λεφτά, κανένας;
Επιτροπή παραλαβής υπάρχει για τα όργανα των παιδικών χαρών, που τώρα τοποθετούνται; Διότι
κάποιοι πρέπει να υπογράψουν για την παραλαβή τους.
Στην αποκατάσταση της πλατείας Αγίας Ελεούσας υπάρχει επιβλέπων από τη μεριά του δήμου; Για να
ξέρουμε πού θα απευθυνθούμε δηλαδή.
Τον παραδέχομαι πάντως. Χρειάζεται πολύ θράσος για να απαιτείς να ξαναεκλεγείς. Είναι αυτό που
λέμε «εδοξάσθη κρυπτόμενος».
Η περίπτωση Πατσαντζόγλου είναι σαν της γιαγιούλας που συνελήφθη γιατί πούλαγε χόρτα στη λαϊκή.
Αυτοί που βιάστηκαν να πανηγυρίσουν, καρφώθηκαν. Κάτι μας θυμίζει από τη ομάδα που βάφτισε ο κ.
Μίχος «συμμορία λάσπης».

Α. Λεωτσάκος; Αυτοδιοικητικό αποκούμπι του
ΣΥΡΙΖΑ η παράταξη Καπλάνη
Κόκκινο πανί η ανακοίνωση του Α. Λεωτσάκου για την διοίκηση Καπλάνη με αφορμή την αποχώρηση του από την παράταξη
«Η δική μας πόλη» και την συμμετοχή του στις Περιφερειακές
εκλογές με τον συνδυασμό του Γ. Πατούλη «Νέα Αρχή για την
Αττική»
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η διοικούσα παράταξη ‘έχει
εξελιχθεί σε ενεργούμενο του ΣΥΡΙΖΑ , κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην ομιλία του δημάρχου της πόλης Γιώργου Καπλάνη
στο Γ. Ρίτσος , παρουσία πλειάδας Υπουργών του κυβερνώντος
κόμματος.
Τονίζοντας πως αυτό και μόνο αποτελεί για τον πολιτικό χώρο
όπου ανήκει (ΝΔ) κόκκινή πολιτική γραμμή, προσθέτει πως υπήρχαν και άλλες διαφωνίες σε
θέματα διοίκησης του δήμου, και δηλώνει συνεπής στο ήθος και στις αρχές του για να συνεχίζει την αυτοδιοικητική του δράση ως υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος στον Δυτικό τομέα
Αθηνών.

Φωτογραφίες: Ι. Παπαλιώδης
Δημιουργικό: Γ. Σουσούρη
Σύμβουλος Έκδοσης: Π. Νιζάμης
Κωδικός: 216420
Επικοινιακός Σύμβουλος: Ι. Πουλάκης Νομικός Σύμβουλος: Α. Καραμπασιάδης
Εκδότης: Γ. Πουλάκης

Ετήσιες συνδρομές για νομικά πρόσωπα: 100€

ιδιώτες: 10€
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Η πόλη μου είναι η σημαία
μου και θέλω να την δω

“Πρώτη Ξανά”
συγκρούσεις, όμως ποτέ μου δεν αμφισβήτησα τις ικανότητες του, την εντιμότητά του και το έργο του στην δική μας
πόλη, όπως έλεγε.
Η διαδοχή του από τον Γ. Καπλάνη, πλήγωσε και εμένα στην πράξη, γιατί στάθηκα υποστηρικτής της.
Μέσα από την έκδοση της εφημερίδας

υμπολίτισσες και Συμπολίτες
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αγία Βαρβάρα. Ποτέ δεν
έφυγα από αυτήν και ποτέ δεν την πρόδωσα. Η πόλη μου
ήταν πάντα η σημαία μου.
Εδώ ξεκίνησα να βγάζω το πρώτο μου χαρτζιλίκι, εδώ έκανα τα πρώτα μου μεροκάματα.
Εδώ έφτιαξα το σπιτικό μου όταν άρχισα να πατάω γερά
στα πόδια μου.
Ασχολήθηκα με τα κοινά, όταν ένιωσα την ανάγκη της προσφοράς στον τόπο μου, θέλοντας και τα παιδιά μου να αγαπήσουν την πόλη τους, όπως εγώ.
Αγάπησα την Αγία Βαρβάρα ακόμη πιο πολύ, μέσα από εικόνες έγνοιας και αλληλεγγύης προς του συμπολίτες μας.
Ο παππούς μου ο κυρ Γιάννης ήταν από τους πρώτους κατοίκους αυτού του δήμου.
Δημοτικός Σύμβουλος επί θητείας Μήτρου Σουλιμιώτη, σε
εποχές δύσκολες.
Θυμάμαι σαν χθες που είχε μετατρέψει τότε το μισό του
σπίτι σε παιδικό σταθμό για να φυλάει τα παιδιά και να
μπορούν οι μαμάδες να πηγαίνουν στις δουλειές τους.
Φύτευε δέντρα , έφτιαχνε με τα ίδια του τα χέρια στάσεις
λεωφορείων για την πόλη μας.
Θυμάμαι τον αγώνα του για να μη γίνει εργοστάσιο και τσιμεντοποιηθεί το μεγάλο οικόπεδο επί της Ηρακλείου εκεί
που σήμερα είναι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
Για μένα αυτό σήμαινε πάντα, υπηρέτης των δημοτών.
Το 1993 στάθηκα κοντά σε έναν άνθρωπο που αυτό το πρέσβευε. Τον Λάμπρο Μίχο…
Έκανε τα πάντα για την πόλη του γιατί πίστευε και αυτός
σε αυτή.
Η σχέση μας πέρασε από φουρτούνες, από διαφωνίες και

Ρεπορτάζ, και αργότερα της Δικαιοσύνης Σήμερα, με συνεργάτες έμπειρους,
συντάκτες της αυτοδιοίκησης άρχισα να
ανακαλύπτω και να αποκαλύπτω στον
κόσμο την αρνητική πραγματικότητα
που βιώνουμε ως δημότες αυτής της πόλης, με επίσημα
έγγραφα
και
πραγματικά γεγονότα.
Η πόλη μας είχε αρχίσει να παίρνει
τον κατήφορο και ήθελα αυτό να
σταματήσει.
Το έδειξα άλλωστε όταν άρχισα
να φτιάχνω τον δικό μας πυρήνα,
αυτόν της Τοπικής της Νέας Δημοκρατίας.
Προσθέσαμε με τον έμπειρο συνοδοιπόρο μου τον πρόεδρο της Μ.
Ζερβάκη ένα νέο στοιχείο για την
πόλη μας, ρίξαμε πάνω του όλο το
μεράκι μας. Και πετύχαμε, ο κόσμος αγκάλιασε την προσπάθεια
μας.
Βρεθήκαμε και πάλι όλοι μαζί,
ενώσαμε τις δυνάμεις μας για το
καλύτερο.
Στηρίξαμε τον Λάμπρο Μίχο, ως
τον πιο άξιο, όταν αποφάσισε να
διεκδικήσει και πάλι την διοίκηση
της πόλης μας. Της Αγίας Βαρβάρας.
Μέσα από αυτή την στήριξη, αποφάσισα και εγώ να κάνω ένα βήμα
μπροστά.
Για να ξαναδώ και πάλι κόσμο
στους δρόμους της πόλης μου να
χαμογελάει και όχι να ντρέπεται
που κατοικεί στην Αγία βαρβάρα
Εγώ και πριν αλλά και μετά τις

εκλογές θέλω να κοιτάω τον κόσμο στα μάτια γιατί με ψήφισε και η πράξη του ανταμείφθηκε με το παραπάνω.
Γιατί όλοι οι πολίτες αυτής της εγκαταλειμμένης πλέον γωνιάς το μόνο που ζητούν είναι μια επιβράβευση των κόπων
τους.
Γιατί με το Λάμπρο Μίχο η Αγία Βαρβάρα θα γίνει Πρώτη
Ξανά και θέλω να είμαι από τους πρώτους που θα αγωνιστώ μαζί του για να το πετύχουμε.

Με εκτίμηση στον καθένα σας ξεχωριστά
Γιάννης Πουλάκης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη «Αγία
Βαρβάρα Πρώτη Ξανά»
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Η μελωδία της παρακμής…
χάρισμά σας!

Δεν μπορώ να καταλάβω πολλές φορές πώς
κάποιοι άνθρωποι κοιτιούνται στον καθρέφτη
καθημερινά και το μοναδικό που
αντικρίζουν είναι το υλικό τους είδωλο. Δεν λέω και αυτό έχει πάρει
αρκετά επίκτητα από το πνεύμα,
άλλα δεν φτάνει να κρίνεις απλά
το δεδομένο φαίνεσθε σου και να
βγαίνεις έξω και να το παίζεις μάγκας.
Δεν μπορείς έτσι να είσαι πραγματικά μάγκας. Τζάμπα μπορεί…
Πολλοί λοιπόν σφίχτηκαν τόσο πολύ από μαγκιά, που δεν άφηναν
ούτε τα φυσικά τους αέρια
να βρουν διέξοδο. Και όταν αυτά
δεν εξωτερικεύονται γρήγορα,
όταν πάρουν εξιτήριο… μυρίζουν
άσχημα…
Σας πήραμε μυρωδιά
λοιπόν και πάμε παρακάτω. Η δημοσιογραφία άλλωστε αυτήν την
αίσθηση πρέπει να αφήνει πάντα.
Της αποκάλυψης. Πέσανε οι μάσκες για όλους .
Εγώ αυτήν που φοράω στην προσωπική μου φωτογραφία να με
συγχωρέσετε δεν θα την βγάλω
γιατί πέρα από τα αέρια , είναι και
αυτά τα σκουπίδια βρε παιδί μου
και από ότι βλέπω στο πρόγραμμα
ο Λάμπρος δεν θα περάσει αυτές
τις ημέρες από εδώ οπότε… δεν θα
τα μαζέψουν
Έχετε ακούσει για την
έννοια του trash; Ναι
πάλι για σκουπίδια μιλάμε αλλά όταν το κολλάμε
μπροστά από μία κατάσταση (π.χ
trash ομιλία) της δίνουμε την έννοια του παλιακού, που όχι απλά
έχει περάσει η μόδα του και ο καιρός του αλλά δεν πρόκειται και δεν
μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε
περαιτέρω με αυτό.
Κάπως έτσι έκρινα την
κατάσταση που έζησα
από όσους επιτέθηκαν

σε όλο τον περίγυρο μου, επειδή
αποτύπωνα την πραγματικότητα
από εδώ μέσα . Οπότε δεν θα ασχοληθώ περαιτέρω με αυτό. Η έννοια
του trash όμως μου δίνει την αφορμή να κολλήσω και άλλη ταμπέλα.
Ποια ήταν η ποιο trash
ομιλία στο Γ. Ρίτσος;
Αυτή του Μιχάλη ή
αυτή του Γιώργαρου;
Κάντε εικόνα και τις δύο φωτογραφίες των ομιλίων τους (όπως
έκανε στο φύλλο του ο Άκης) και
βάλτε μέσα και τα πιο κάτω ενδεχόμενα.
Ο Μιχάλης έβγαζε λόγο για το Επιμελητήριο και κάποιους γνωστούς
του και ο Γιώργαρος για το ΣΥΡΙΖΑ
και τους ημέτερους.
Και οι δύο είχαν στημένο ακροατήριο αλλά ο ένας το μάζεψε από
τρεις ομιλητές και ο άλλος από τον
εαυτό του .
Και οι δύο από όσους βρίσκονταν
μέσα στην αίθουσα θα πάρουν
τους μισούς ψήφους και βάση στατιστικής και βάση πραγματικότητας, αφού πολλοί από τους προσκεκλημένους τους δεν διαμένουν
στον δήμο.
Ο ένας είχε το ύφος του Θέλω επιτέλους να γίνω δήμαρχος και ο άλλος το ύφος του Είμαι ο Δήμαρχος.
Δύσκολα τα πράγματα έ;
Εγώ να σας πω. Το αποφάσισα και
θα πω την γνώμη μου. Γιώργο μου
παίρνεις το πρώτο βραβείο. Και θα
εξηγήσω.
Εγώ στην αρχή με τον
Γιώργαρο
σάστισα
.
Όταν τον είδα να βγαίνει στην σκηνή σαν star και
να αρχίσει να πηγαίνει γύρω, γύρω
νόμιζα ότι θα αρχίσει να ραπάρει.
Είπα από μέσα μου ότι θέλει να
πάρει ψήφους από τον NIVO (Νίκο
Βουρλιώτη).Τι θα έλεγε όμως για
να ξυπνήσει τα αίματα. «Το θέλω
να γυρίσω στα παλιά» ας πούμε;
Άλλαξα σενάριο στο μυαλό μου και
είπα να βγάλω τέτοιου είδους φαντασιώσεις από τις σκέψεις μου.
Όταν τελείωσε η ομιλία του όμως
το είπα . Ρε Γιώργο , δεν ράπαρες

καλύτερα.
Έφταιγε η κρίση είπε
το παλληκάρι, αλλά
με το που θα τον ξαναψηφίσετε θα δώσει δουλειές.
Έχει και πρόγραμμα άλλα δεν το
έχει εύκαιρο, θα το ανακοινώσει
τις επόμενες ημέρες(;).Και δώστου
τα χειροκροτήματα από κάτω και
δώστου τα χαμόγελα. Τίγκα στον
ΣΥΡΙΖΑ οι ακροατές να σου και ο
γραμματέας της ΠΟΕ –ΟΤΑ, να σου
και η πρόεδρος του συλλόγου των
εργαζομένων στις πρώτες γραμμές. Αυτοί γιατί δεν κρατούσαν
ένα πανό από κάτω από την εξέδρα
που θα έπρεπε να γράφει «Αφήνετε απλήρωτους τους εργαζόμενους
και υπόσχεστε δουλειές; Ντροπή
σας!» ε;
Ήταν και η Original
από κάτω (όχι η 21) να
μην ξεχάσω και κάνει
τον κατήφορο όπως έγραψε
τελευταία. Αλήθεια πως κάνεις τον
κατήφορο;
Τον κατήφορο βλέπω να
παίρνουν εκείνες οι λάμπες για παράδειγμα
στην πλατεία γύρω από το
ΜΕΤΡΟ. Όλες οι κακοτεχνίες εκεί
πέρα.
Τον κατήφορο έχει πάρει η πόλη
μας .
Δεχόμαστε πλιάτσικα στα μαγαζιά
μας σαν να είμαστε γκετοποιημένη
πόλη.
Τον κατήφορο νιώθω ότι θα πάρει η πόλη μας , αν συνεχίζετε να
τρώγεστε μεταξύ σας για δικά σας
συμφέροντα. Και άλλα τέτοια έχω
για τον κατήφορο αλλά νομίζω πως
για τα προεκλογικά τσιτάτα με συμπληρώνει ο κ. Φράγκου και χαίρομαι για αυτό. Δεν ξέρω αν είναι
από αδυναμία υπεράσπισης γιατί
κάποια στιγμή το πράγμα χωλαίνει
από την μία ζυγαριά και βγαίνουν
στοιχεία και συμπεράσματα. Από
την άλλη αν αυτή τη γραμμή πρέπει να ακολουθήσει κάποιος πολιτικός είναι «χαρτί» του.

Και για να λέμε και του
στραβού το δίκιο πολιτικά καλύτερα στήριξε
την παράταξη του ο Μιχάλης
που κάποια στιγμή την αποποιήθηκε κιόλας παρά ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Καταληκτικά λοιπόν, αν
μου έλεγε κάποιος να
διαλέξω εκ νέου αρχηγό για την διοικούσα θα
ψήφιζα Μιχάλη. Όχι τον Νικητάκη
για όνομα του Θεού! Δεν θα μπερδέψω εγώ και άλλο τα μπούτια
τους. Τον Φράγκου εννοώ.
Α, για να κλείσω τα σχόλια για την συναυλία
του Δημάρχου (συγνώμη ομιλία). Μου άρεσε που
βγήκαν τα παιδάκια με την αφίσα
που είχαν ζωγραφίσει την εικόνα
ενός ωραιοποιημένου δήμου. Μου
άρεσε και το σύνθημα τους γιατί
ήταν πραγματικό: «Η πόλη μας είναι η ζωή μας»
Αυτό βέβαια ο Δήμαρχος έπρεπε
να το έβλεπε αυθόρμητα από τα
παιδιά απέναντι του την ώρα που
διάβαζε τον λόγο του και γυρνούσε
την σκηνή γύρω, γύρω.
Μπας και εκτιμούσε το μήνυμα
τους,. Πιστεύω πώς αν δεν του το
είχε δώσει η Κουμουνδούρου θα
κόμπιαζε…
Τι κάνει όμως η παράταξη του Θόδωρα; Και
αυτός έχει μπει στο τρυπάκι να κατηγορεί τον μεγαλύτερο αντίπαλο του σημερινού
δημάρχου χωρίς να μας δείχνει τον
δικό του δρόμο. Δεν ξέρω βέβαια
αν τον έχει βρει γιατί τελευταία
αλλάζει συνέχεια ημερομηνίες. Θα
του έλεγα να δανειστεί ένα GPS
από την διοίκηση αλλά και αυτοί
εκεί τα έχουνε χαμένα.
Υ.Γ: Ούτε ένας μήνας δεν έμεινε.
Πάρτε τις αποφάσεις σας. Το υστερόγραφο το αφιερώνω σε εσάς . Σε
όλους τους ανώνυμους οπαδούς
μου που με στηρίζετε παντού. Στα
social media, στα καφενεία. Σας ευχαριστώ!
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Κύριε Καπλάνη επιλέξατε
για κατοικία των παιδιών
σας την Νέα Πεντέλη!
Τι ακριβώς ζητάτε τώρα
από την Αγία Βαρβάρα;
Ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει να
ζήσει ή να επενδύσει όπου θέλει.
Όταν όμως αυτός ο καθένας είναι ο ίδιος ο
Δήμαρχος τότε μπαίνει σοβαρό ηθικό ζήτημα!
Διότι αυτός, ο ίδιος ο ηγέτης της πόλης,
δείχνει την περιφρόνησή του όταν δεν
την επιλέγει για το μέλλον της οικογενείας του και των παιδιών του. Ο Δήμαρχος
είναι αυτός που ως ο πρώτος πολίτης της
πόλης, αυτός πρώτος, πρέπει να την στηρίζει, να την υποστηρίζει και να είναι παράδειγμα προς μίμηση!
Ο κ. Καπλάνης, όχι μόνο επί 10 χρόνια
δεν πρόσθεσε ένα λιθαράκι στην πόλη,
όχι μόνο επί 10 χρόνια η πόλη πισωγυρνά αλλά μας δείχνει και τον δρόμο της
εγκατάλειψής της!
Αυτό είναι το παράδειγμα προς τους πολίτες;
Αφού την έχει ήδη απαξιώσει στη συνείδησή του, επιζητώντας καλύτερη ποιότητα
ζωής για τα παιδιά του στα βόρεια προά-

στια γιατί θέλει να είναι Δήμαρχός
της;
Ας μην σταθούμε στο γεγονός ότι
εκμεταλλεύτηκε τη θέση του, ως
Αντιδήμαρχος, και συναλλάχθηκε
με μεγαλοοφειλέτη του Δήμου, αγοράζοντας αυτή τη μεζονέτα, τον
οποίο στη συνέχεια, ως Δήμαρχος,
του καλοσυμπεριφέρθηκε και δεν
διεκδίκησε, στα σοβαρά, ούτε ένα
ευρώ για τον Δήμο!
Ας μην σταθούμε στην απόκρυψη
της μεζονέτας από το Πόθεν Έσχες
του κι ας δεχτούμε ότι την ……ξέχασε!
Να σταθούμε μόνο σε αυτά που (δεν) προσέφερε στην Αγία Βαρβάρα όσα χρόνια
είναι δήμαρχος; Να σταθούμε στο γεγονός
ότι, προφανώς, με την επιλογή κατοικίας
στη Νέα Πεντέλη θεωρεί, ο ίδιος, την Αγία
Βαρβάρα καμένο χαρτί και υποβαθμισμένη;
Και ας μην κρυβόμαστε! Είναι πράγματι

υποβαθμισμένη. Αλλά και καμένο χαρτί;;!!
Και τι έκανε, ο ίδιος, ως Δήμαρχος, για να
την αναβαθμίσει; Και γιατί να μοχθήσει γι’
αυτήν αφού έχει δρομολογήσει και εξασφαλίσει τη ζωή τη δική του και των παιδιών
του σε ένα από τα καλύτερα προάστια της
Αττικής;
Αυτό δεν είναι ανοίκεια επίθεση προς τον
Δήμαρχο αλλά απλές λογικές σκέψεις σχε-

τικά με την ηθική στάση και τη δέσμευση
ενός Δημάρχου προς την πόλη του.
Και όταν δεν παίρνουμε απαντήσεις, αυτό
δεν συνιστά σεμνότητα αλλά παραδοχή και
αδυναμία.
«Η σιωπή είναι χρυσός» αλλά η Δημοκρατία επιβάλλει τον διάλογο, την καθαρότητα,
τη διαφάνεια, την πληροφόρηση, τη λογοδοσία.

Κίνδυνος θάνατος τα καλώδια υψηλής τάσης
Ο αντίκτυπος από το δημοσίευμά μας, στο προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας , για τους πυλώνες ήταν συγκλονιστικός. Λάβαμε
άπειρα αγωνιώδη ερωτήματα για το αν είναι αλήθεια ότι το ξήλωμα των πυλώνων μετατέθηκε για το έτος 2025.

Η ανακίνηση του θέματος από το Λάμπρο Μίχο και η δημόσια δέσμευσή του ότι το θέτει στην προμετωπίδα των διεκδικήσεών του
δημιούργησε προσδοκίες που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
διαψευστούν. Επειδή στο μεταξύ υπήρξαν αμφισβητίες για το αν
υπήρξαν πράγματι δημόσιες δεσμεύσεις από την Κυβέρνηση μετά
από πίεση της δημοτικής αρχής του Λάμπρου Μίχου, δημοσιεύουμε σχετική φωτογραφία από την εξαγγελία-δέσμευση του τότε
Υφυπουργού Ανάπτυξης Τάσου Νεράντζη, η οποία έγινε στο δη-

μαρχείο της πόλης μας στις 28 Απριλίου 2006, παρόντος του τότε
δημάρχου Αιγάλεω Δημήτρη Καλογερόπουλου και την ανοιχτή
επιστολή, που απηύθυνε στους συνδημότες μας ο δήμαρχος Λάμπρος Μίχος.
Για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα τόσο η δημοτική αρχή και ο κ.
Καπλάνης όσο και η Κυβέρνηση τηρούν σιγήν ιχθύος, παρά τις
σοβαρές καταγγελίες εις βάρος τους.
Είναι γνωστό ότι η υπογειοποίηση, όπως αποκαλύψαμε στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας, το έτος 2015 αποφασίστηκε
να μετατεθεί για το έτος 2025. Το 2016 όμως ο τότε αρμόδιος Υπουργός κ. Σκουρλέτης, παρόντος του δημάρχου κ. Καπλάνη διαβεβαίωσε ότι τα καλώδια υψηλής τάσης επρόκειτο σύντομα να ξηλωθούν
από την πόλη μας, ενώ ήδη και οι δύο γνώριζαν ότι ο χρόνος έναρ-

ξης
της υπογειοποίησης είχε
μετατεθεί για το έτος 2025. Δηλαδή, όχι μόνο δεν
φρόντισαν το έργο αυτό, το σωτήριο για την υγεία μας, να επισπευσθεί, αλλά μας κορόϊδευαν κι από πάνω Αν αυτό δεν λέγεται
κοροϊδία ή ότι οι αρμόδιοι παίζουν με τον πόνο μας, τότε πώς λέγεται;
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Tο Γηροκομείο
σταθερή επιδίωξη
του Λάμπρου Μίχου!

Μία διακαής επιδίωξη του Λάμπρου Μίχου κατά τη διάρκεια της θητείας του
έφτασε μέχρι την κατάρτιση των σχεδίων και την εξασφάλιση των δεσμεύσεων
χωρίς όμως να γίνει κατορθωτή η υλοποίησή του λόγω της πασίγνωστης αδράνειας της διάδοχης δημοτικής αρχής. Ο ίδιος όμως δεσμεύεται δημοσίως ότι
αυτή την αρχική υπόσχεσή του θα την υλοποιήσει στην προσεχή θητεία του. Την
δέσμευσή του αυτή, θα περιλάβει και στο προεκλογικό πρόγραμμα του συνδυασμού του, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο έργο. Η
φωτογραφία που δημοσιεύουμε είναι από την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στο
δημαρχείο του δήμου μας , αμέσως μετά την ενθρόνιση του Μακαριώτατου στον
Αρχιεπισκοπικό θρόνο, αναταποκρινόμενος στην πρόσκληση του τότε δημάρχου
Λάμπρου Μίχου. Κατά την επίσκεψη αυτή συζητήθηκε μεταξύ του Μακαριωτάτου και του δημάρχου Λάμπρου Μίχου το θέμα του γηροκομείου και ο Αρχιεπίσκοπος ενώπιον των υπαλλήλων και στελεχών της δημοτικής αρχής διαβεβαίωσε
ότι η Εκκλησία θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την ανέγερση γηροκομείου, μία δέσμευση που θα επιδιωχθεί να ανανεωθεί ώστε αυτό το σπουδαίο έργο
να γίνει κατορθωτό να εκτελεσθεί και να λειτουργήσει η υπηρεσία αυτή το συντομότερο δυνατό. Ως χώρος, είχε τότε υποδειχθεί κτιριακό συγκρότημα των ξενώνων του πρώην Λοιμωδών, χωρίς να αποκλείεται τυχόν προσφορότερη λύση.
Από την ενημέρωση, όμως, που είχαμε από τον Λάμπρο Μίχο συμπεράναμε ότι
θα πρόκειται για μια πολυδύναμη υπηρεσία όχι κατά κύριο λόγο κλειστού τύπου
που θα παρέχει απόλυτη φροντίδα, υποστήριξη και φιλοξενία σε ανθρώπους της
τρίτης ηλικίας που θα έχουν την ανάγκη της.

Παιδικές βιβλιοθήκες –
Πυλώνας της «Φιλαναγνωσίας»
και της Πνευματικής καλλιέργειας
Αγία Βαρβάρα,
Ιστορική αναδρομή

Στις 02/12/1995 και στις 18/02/1996 η Δημοτική Βιβλιοθήκη
του Πνευματικού Κέντρου Αγίας Βαρβάρας, διοργάνωσε
ημερίδες με θέμα Φιλαναγνωσία και Βιβλιοθήκες. Τη σημασία του βιβλίου και της γνώσης προλόγισε ο Δήμαρχος
Λάμπρος Μίχος, δίνοντας μέσα από λίγες λέξεις κάθε αξία
που κομίζει το βιβλίο και κάθε πνευματική δύναμη που
εσωκλείει στο χάρτινο σώμα του.
«Η γνώση που αποκτάται από τα βιβλία ανατέμνει κριτικά τους κοινωνικούς ορίζοντες με τη διαδικασία της διαρκούς αναζήτησης ενός γενέθλιου έρωτα που εναγώνια
αποζητά την πλήρωση. Φιλοδοξεί να απελευθερώσει το
ανθρώπινο πνεύμα από τη δουλεία της λογικής, στηριγμένη στην παντοδυναμία του ονείρου και το ανυστερόβουλο
παιχνίδι της σκέψης»
« Ένας τρόπος αποκάλυψης μιας βαθύτερης πραγματικότητας»
Στο σημείο αυτό παρατηρείται ότι ο Δήμαρχος Λάμπρος
Μίχος αναγνωρίζει την ευθύνη να διαγνώσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, την ηθική βαθύτερη πραγματικότητα
που εξωθεί, προς την κοσμική μας φύση, η γνώση.
«Διότι ο άνθρωπος, πάντα είχε την ανάγκη να αφομοιώσει
τον κόσμο του μέσα από ιστορίες, από μύθους…»
Με λέξεις όπως, ομορφιά, γοητεία, φαντασία, πραγματικότητα, αίσθηση, εμπειρία, δύναμη, χρόνος, χώρος, ψυχή,
πνεύμα, ο κ. Λάμπρος Μίχος δήλωνε την ανάγκη ανάπτυξης μιας προσωπικής σχέσης με την ανάγνωση και το βιβλίο, ως μέσο για τη δημιουργία ενός ηθικού κοινωνικού
κεφαλαίου.

Φιλαναγνωσία – Κοινωνικές
δομές – Αυτοδιοίκηση και παιδικές βιβλιοθήκες
«Ο πολιτισμός είναι το οξυγόνο του νου και η γνώση το
δάσος του»
Ο όρος «φιλαναγνωσία» ορίζεται ως “η θετικά προσδιορισμένη στάση του αναγνώστη με τα βιβλία ως το κατεξοχήν είδος και έκφραση της γραπτής ύλης που εμπεριέχει
ταυτόχρονα τις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στη διαμόρφωση αυτής της
σχέσης, μέσα από την ανάπτυξη αναγκαίων γνωστικών
δεξιοτήτων και αισθητικών κριτηρίων”.
Πώς όμως επιτυγχάνεται η φιλαναγνωσίας μέσα από τις
κοινωνικές δομές; «Η παιδική βιβλιοθήκη συμβάλλει
στην εξοικείωση των παιδιών με το διάβασμα και τη μάθηση και μεριμνά για την κάλυψη των πληροφοριακών
αναγκών τους. Ειδικότερα, παρέχει το δικαίωμα της ίσης
πρόσβασης των παιδιών στην πληροφορία και στη γνώση
στοχεύοντας στην πολιτιστική τους ανάπτυξη και τη συμμετοχή τους σε δημιουργικά προγράμματα» (IFLA, 2003).
Εξετάζοντας το θέμα από τη σκοπιά της ευαισθησίας της
Αυτοδιοίκησης, ο ρόλος των κοινωνικών δομών που αναπτύσσονται στις τοπικές κοινωνίες, είναι επιφορτισμένος
με την ισοκατανομή και την ισότητα μεταξύ των διαφορετικών συστατικών στοιχείων της κοινωνικής δομής. Η
δημιουργία παιδικής βιβλιοθήκης ως μέσω «ίσης ευκαιρίας» δίνει πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία σε
κάθε κοινωνική ομάδα, όπως παιδιά προσχολικής ηλικίας,
νέους με προβλήματα αναλφαβητισμού και γονείς. Έτσι
λοιπόν, παιδική βιβλιοθήκη (children’s library), νοείται ως
το «μέρος στο οποίο υπάρχουν βιβλία και αφοσιωμένο και
ενθουσιώδες προσωπικό για να βοηθήσει να αναπτύξουν
τα παιδιά τις αναγνωστικές ικανότητές τους».
Σε αντίθεση με το εξωτερικό όπου η Φιλαναγνωσία παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη και αποδοχή, στην ελληνική κοινωνία το αντίστοιχο εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί
να παραμένει υπό διαμόρφωση και οι εκπαιδευτικές δομές
τέτοιου τύπου να φαντάζουν σχεδόν ανύπαρκτες, ιδίως
στην εποχή μας, όπου οι γονείς έχουν πρωταγωνιστικό και

δύσκολο ρόλο στη βασική εκπαίδευση των παιδιών. Ωστόσο, διαφαίνονται κάποιες καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης
της φιλαναγνωσίας των μαθητών, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και θρησκευμάτων «Εκπαίδευση και δια βίου
μάθηση». Παρατηρούνται αξιόλογες δράσεις που αναπτύσσονται μέσω αυτού του προγράμματος όπως, η οργάνωση ημερίδων/ ειδικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς
και στελέχη της εκπαίδευσης, προγράμματα γνωριμίας με
τους συγγραφείς, δημιουργούς των βιβλίων, ακολουθώντας την ψηφιακή εποχή βλέπουμε δημιουργία ψηφιακών
ηχογραφημένων ιστοριών (παραμύθια, βιβλία), ψηφιακών
φακέλων για τα παιδιά, βρίσκουν τόπο ανάπτυξης λέσχες
ανάγνωσης σε δημοτικά σχολεία, αναπτύσσεται δανεισμός
μεταφερόμενων εκθέσεων σε σχολεία και άλλους φορείς.
Η ανάπτυξης των φιλαναγνωστικών προγραμμάτων έχει
σημαντική στήριξη από το Future Library, του οποίου κύριος στόχος είναι η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των
παραδοσιακών βιβλιοθηκών με την τοποθέτηση καινούριων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τη δημιουργία χώρων
διαδραστικής συνεργασίας όπου οι χρήστες, με κάθε τρόπο που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, θα μπορούν να
εκφράσουν την δημιουργικότητά τους.
Η συνεργασία μεταξύ σχολείων και παιδικών βιβλιοθηκών, προσβλέπει και στην δημιουργία ίσων ευκαιριών
πρόσβασης στα βιβλία των παιδιών από κατώτερα κοινωνικά περιβάλλοντα, διασφαλίζοντας ότι δε θα υπάρξει
ζήτημα οικονομικών και μορφωτικών περιορισμών. Η
παιδική βιβλιοθήκη δεν περιορίζεται στην προσφορά πληροφοριών και γνώσεων σχετικών μόνο με τα μαθήματα,
προς τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αλλά διαθέτουν και προσφιλή για τα παιδιά λογοτεχνικά έντυπα αναγνώσματα καθώς και ψηφιακά επιμορφωτικά και εγκυκλοπαιδικά εγχειρίδια. Στόχος των σχολικών βιβλιοθηκών
δεν είναι μόνον να αποτελέσουν σημείο μάθησης, αλλά να
συμβάλουν και στην προώθηση της ανάγνωσης ως μέσο
που μπορεί να προφέρει διασκέδαση.
Οι κοινωνίες αναπτύσσονται σωστά από τη βάση τους. Τα
παιδιά αποτελούν τη βάση της μελλοντικής κοινωνίας και
ως ενήλικες πολίτες, μέσα από « το ταξίδι» που κάνουν μ’
ένα καλό βιβλίο, θα ωριμάσουν ψυχολογικά, νοητικά και
κυρίως κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά. Αν αναζητούμε μια ιδανικά θεμελιωμένη και ηθική κοινωνία, δεν
μπορούμε παρά να προσβλέπουμε σε πολιτισμικά παιδευμένους πολίτες.
Κωνσταντίνος Π. Χάλαρης
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Η Παναγία Οδηγήτρια του Τιχβίν
για πάντα στην πόλη μας!

Με κάθε θρησκευτική μεγαλοπρέπεια, κλήρος και λαός
υποδέχτηκαν την Κυριακή 31 Μαρτίου ένα θρησκευτικό
γεγονός το οποίο ανέμεναν χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Αττικής.
Την έλευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας Οδηγήτριας
του Τιχβίν της Ρωσίας.
Στην είσοδο του προσκυνήματος της Αγίας Βαρβάρας στην
ομώνυμη πόλη, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φαναρίου κ.
Αγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος, μετά την τελεσθείσα Ιερά Δέηση, ευχαρίστησε όλο τον ιερό κλήρο, τον εκπρόσωπο του ΑΓΕΑ
Σμήναρχο κ. Δημοσθένη Πικρίδα και το ποίμνιο, για την
«μεγάλη ευλογία» της μεταφοράς της Ιεράς Εικόνος.
Δίπλα του -χοροστατούντος του Μητροπολίτου Βρεσθένης κ. κ. Θεόκλητου-. συλλειτούργησαν ο Μητροπολίτης
Πτολεμαΐδος κ. κ. Εμμανουήλ, ο προϊστάμενος του Ιερού
Προσκυνήματος Αρχιμανδρίτης π. Δαμασκηνός και οι ιερείς του ναού.
Το θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος κ. κ. Εμμανουήλ, ο οποίος αναφέρθηκε στο βίο του Οσίου Ιωάννου
Κλίμακος.
Στη συνέχεια ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φαναρίου κ. κ.
Αγαθάγγελος όρισε πρωτοπρεσβύτερο του ναού τον πατήρ Νικολάο Γκάτσεβιτς, στον οποίο έδωσε πατρικές συμβουλές. Κατά τη Θεία Λειτουργία, το ψαλτήρι πλαισίωνε
Βυζαντινή Χορωδία υπό την Διεύθυνση του Πρωτοψάλτου
Ηλία Ρεδιάδη -Τούμπα.

Η Ιερά Πομπή πλαισιωμένη από εθνικοτοπικούς συλλόγους των ηπειρωτών, των κρητικών και των ποντίων- με
όλα τα μέλη τους ντυμένα με παραδοσιακές στολές από
τις πατρίδες τους-κατευθύνθηκε στο εσωτερικό του ναού,
όπου εψάλη ο κατανυκτικός εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Πλήθος κόσμου και επισήμων
Άνθρωποι κάθε ηλικίας έσπευσαν να προσκυνήσουν την
εικόνα, να καταθέσουν την ευγνωμοσύνη αλλά και τα αιτήματά τους.
Μεταξύ άλλων το παρών έδωσαν ο πρόεδρος της Ένωσης
Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, ο βουλευτής της ΝΔ Γεράσιμος Γιακουμάτος, το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της
Ν.Δ Γιώργος Κώττης και ο σύμβουλος της Πρεσβείας της
Ρωσίας κ. Όλεγκ Μπρεντίχιν.
Από πλευράς ΔΗΜ.Τ.Ο Νέας Δημοκρατίας παρέστησαν ο
γραμματέας Γιάννης Πουλάκης και ο αντιπρόεδρος Γιώργος Πουλάκης.
Επίσης ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καλογερόπουλος και η πολιτεύτρια Βαρβάρα Ψυχούλα-Κοντογιάννη, και η υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Περιστερίου Μαρία Λαμπροπούλου και η Λόλα Νταϊφά.
Ο αντιδήμαρχος και υπ. περιφερειακός σύμβουλος με τον
συνδυασμό του Γ. Πατούλη «Νέα Αρχή για την Αττική» Ανδρέας Λεωτσάκος και οι δημοτικές σύμβουλοι Νίκη Σιαραμπή και Αλεξάνδρα Φέγγη.

Εργασίες ΜΕΤΡΟ
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«Ο Θεός να ευλογεί κάθε καλό για την
πόλη σας»

Στην Κυριακάτικη Λειτουργία παραβρέθηκαν ο δημοτικός
σύμβουλος Δημήτρης Σωτηρόπουλος και οι υποψήφιοι με
την παράταξη του Λάμπρου Μίχου, Γιάννης Πουλάκης
και Ευδοκία Μπεκιάρη. Και οι τρείς τους είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος
κ. κ. Εμμανουήλ, που τους έδωσε την ευλογία του. Με την
ευκαιρία της ανάμιξης τους στα δημοτικά δρώμενα, ευχήθηκε να κάνουν κάθε καλό για την πόλη τους. Αξίζει να
αναφερθεί πως ο νυν Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος, είναι
γέννημα-θρέμμα της γειτονικής πόλης του Αιγάλεω. Πριν
χειροτονηθεί επίσκοπος, ήταν προϊστάμενος στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου Χαϊδαρίου.

Αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της
Παναγίας Οδηγήτριας του Τιχβίν για
πάντα στην πόλη μας!
Αξίζει να προσθέσουμε
πως μετά από αίτημα εκατοντάδων ενοριτών και με
συντονισμένες ενέργειες
του προϊστάμενου του
ναού κ. κ. Αγαθάγγελου,
το αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Οδηγητρίας του Τιχβίν,θα παραμείνει για πάντα στον
ομώνυμο ναό της πόλης
των δυτικών προαστίων.
Αξίζει να σημειωθεί πως
από την Δευτέρα 1 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή 12 Απριλίου, τελέσθηκαν με πρόγραμμα
Όρθρος – Θεία Λειτουργία, Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (πρωινή και εσπερινή), Ιερά Παράκληση, Ευχέλαιο και
η Ακολουθία των Χαιρετισμών.

Αγωγός νερού που υδροδοτούσε
την Αρχαία Αθήνα στην πόλη μας

Ε

κδήλωση με σκοπό να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το Δήμο στον οποίο οι περισσότεροι έχουμε γεννηθεί και μεγαλώσει
διοργάνωσε την Κυριακή 7 Απριλίου στο χώρο
του 2ου Δημοτικού Σχολείου της Πόλης μας ο
Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων
Καλεσμένη ήταν η κ. Ειρήνη Σβανά που είναι αρχαιολόγος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής
Αττικής και έχει στην επίβλεψή της τις ανασκαφές που έγιναν για τον σταθμό του ΜΕΤΡΟ.
Με απλότητα και σαφήνεια, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τα ευρήματα των ανασκα-

φικών εργασιών, που έφεραν στο φως ένα πολύ
καλά διατηρημένο και εν ενεργεία αγωγό νερού.
Με οπτικοακουστικά μέσα, έδειξε που βρέθηκε ο
αγωγός, τις διαδικασίες συντήρησής του, και της
ανάδειξής του.
Εξήγησε ότι πιθανότατα ήταν αγωγός που τροφοδοτούσε την αρχαία πόλη των Αθηνών.
Ο αγωγός αυτός θα εκτεθεί στον νέο σταθμό του
ΜΕΤΡΟ στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας.
Τέλος, μίλησε για τις αύλακες αρχαίων καλλιεργειών που βρέθηκαν, στην άλλη ανασκαφή, που
έγινε στο χώρο πλησίον του Ι. Ναού της Αγίας
Βαρβάρας.
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Η Χρύσα Αστρινάκη στην εκπομπή του
Γ. Λοβέρδου «Ραντεβού με την Επικαιρότητα»
Η κα Χρύσα Αστρινάκη, Οικονομολόγος, Υπ. Περιφερειακή
Σύμβουλος με τον Γιώργο Πατούλη, μία από τις καλύτερες
γυναικείες υποψηφιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση τα
τελευταία χρόνια, ήταν μοναδική καλεσμένη του Γιάννη
Λοβέρδου στην εκπομπή «Ραντεβού με την Επικαιρότητα»,
για μία τηλεοπτική συζήτηση και συνέντευξη, όπου απάντησε μεταξύ άλλων, στις παρακάτω ερωτήσεις:

ος αυτοδιοικητικός που ασχολείται ενεργά με την επίλυση
των καθημερινών προβλημάτων των Δήμων, των πολιτών,
τον ιατρικό σύλλογο και αποτελεί μία εγγυημένη επιλογή
για το μέλλον της Αττικής, που σίγουρα θα την μετατρέψει
σε πόλη πρότυπο.
Που θα επικεντρώσετε τις προσπάθειές σας για να βοηθήσετε
τη Δυτική Αθήνα;

καθαριότητας και ασφάλειας στις γειτονιές, ο ανύπαρκτος
φωτισμός σε δημόσιους ανοικτούς χώρους, η μη αξιοποίηση του «πνεύμονα» πρασίνου του ποικίλου όρους, αλλά
και η εικόνα εγκατάλειψης του πάρκου Τρίτση. Ακόμα, επιτακτική είναι η ανάγκη δημιουργίας νέων σταθμών μετρό
στο Ίλιον, στο Χαϊδάρι και στην Πετρούπολη, αλλά και η
ενίσχυση της τοπικής αγοράς στους Αγίους Αναργύρους.

Για ποιό λόγο θα συμμετέχετε στις επερχόμενες
εκλογές;

Τι περιμένετε την επόμενη μέρα των εκλογών;

Γνωρίζοντας τα χρόνια και άλυτα προβλήματα
της Δυτικής Αθήνας, μέσα από την καθημερινή
και συνεχόμενη ενασχόλησή μου με τα δημοτικά, τοπικά αυτοδιοικητικά δρώμενα, θέλησα
να συνδράμω στην οικοδόμηση μιας νέας αμφίδρομης σχέσης μεταξύ της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών και των πολιτών της. Με ένα μοντέλο λειτουργίας που θα
αξιοποιεί τις δυνατότητες και θα απαντά στις
ανάγκες όλων μας, σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία για την χώρα, είναι σημαντικό να παραχθούν νέες ιδέες και να
«σχεδιαστεί» το αύριο που αξίζει η Αττική. Με
προτεραιότητα τους Δήμους και τους πολίτες,
θα ήθελα να συμβάλλω ενεργά στην επίλυση
των προβλημάτων που απασχολούν του κατοίκους της Δυτικής Αθήνας.

Η επόμενη μέρα θα ξεκινήσει με αναπτυξιακό πρόσημο, θα είναι η αρχή της εξάλειψης των προβλημάτων της Δυτικής Αθήνας
αλλά και ολόκληρης της Αττικής. Τα προβλήματα των αστικών περιοχών μπορούν
να ελαχιστοποιηθούν με το σχεδιασμό των
υποδομών με γνώμονα τη Βιώσιμη Αστική
Κινητικότητα, όπου επιδιώκεται η αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις
πόλεις. Τα πλεονεκτήματα είναι οικονομικά, εξοικονομώντας πόρους στον τομέα
της υγείας, με το περπάτημα, την ποδηλασία που έχει θετικά αποτελέσματα στην
υγεία, κοινωνικά συνδυάζοντας τη τεχνογνωσία πολλών ειδικοτήτων, περιβαλλοντικά με τη βελτίωση του αέρα, τη μείωση
κατανάλωσης ενέργειας και την άμβλυνση της κλιματικής
αλλαγής. Ακόμα, η διαμόρφωση δικτύου ποδηλάτων, οι πεζοδρομήσεις, η αναβάθμιση των δημοσίων χώρων αναμονής, οι παρεμβάσεις για τις σηματοδοτήσεις, συμβάλλουν
στη μείωση των ετήσιων θανάτων και στη μείωση των ετήσιων ρύπων της ατμόσφαιρας. Επίσης, δεν ξεχνάμε τη νέα
τάση για τις πόλεις σε όλο τον κόσμο, τις «έξυπνες πόλεις»,
ένα σημαντικό «εργαλείο» αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των αστικών πόλεων.

Γιατί θα είστε υποψήφια με τον Πατούλη;

Ο Γιώργος Πατούλης είναι η καλύτερη λύση, ώστε να λυθούν τα προβλήματα της Αττικής και να κοιτάξουμε το
συμφέρον του πολίτη, ώστε να δώσουμε τον καλύτερό μας
εαυτό. Με το μυαλό, την ενεργεία και τη δυναμική του κ.
Πατούλη, αλλά και με την προσπάθεια που κάνουμε όλοι
μαζί, θα δώσουμε μία αναπτυξιακή ανάσα στην Αττική. Ο
κ. Πατούλης συνδυάζει όραμα και πράξη. Είναι ένας γνήσι-

Θα επικεντρώσω τις προσπάθειές μου μεταξύ άλλων, στην
κοινωνική πολιτική, συγκεκριμένα στη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την προσβασιμότητα. Ακόμα και με οικονομικούς όρους να το προσεγγίσουμε, 50.000.000 ΑμεΑ και οι συνοδοί τους δεν προσεγγίζουν
την χώρα, άρα και την Αττική, επειδή δεν είναι προσβάσιμη. Επίσης, θα επικεντρωθώ στα καθημερινά προβλήματα
που αντιμετωπίζουμε στη Δυτική Αθήνα, όπως η έλλειψη
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ΑΝ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ
Ο κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΣΕΒΕΤΑΙ;
Απολογητική - Υποσχετική, η ομιλία Καπλάνη!
Με σχέδιο που όπως είπε ο Δήμαρχος της πόλης θα είναι
έτοιμος να παρουσιάσει σύντομα (παρότι οι εκλογές κοντοζυγώνουν) και απολογητικό λόγο για την θέση που
βρίσκεται η Αγία Βαρβάρα τα τελευταία 9 χρόνια διοίκησης του , παρουσιάστηκε η «Πρώτη» κεντρική ομιλία του
Γιώργου Καπλάνη το Σάββατο 30 Μαρτίου.
Με κύριους ακροατές διοικητικούς παράγοντες του δήμου,
κομματικά στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και φίλους
τριών συνολικά παρατάξεων το Δημοτικό κινηματοθέατρο Γιάννης Ρίτσος φάνταζε σχεδόν γεμάτο, ενώ ο παλμός
της αίθουσάς είχε επιμελώς φροντιστεί να παράγεται από
επικοινωνιακά «τρυκ», καθότι ο Δήμαρχος επέλεξε να παρουσιάσει τον συνδυασμό του τρίτος κατά σειρά στον ίδιο
χώρο που πριν από αυτόν πέρασαν ο Λάμπρος Μίχος και ο
Μιχάλης Γιάγκας.
Ο Γιώργος Καπλάνης φρόντισε να εκτελέσει το αμερικάνικό μοντέλο παρουσίασης χωρίς σταθερό μικρόφωνο αλλά

με γραμμένο λόγο και να γεμίσει την σκηνή κινούμενος
ολόγυρα της .
Απολογήθηκε για την στασιμότητα του Δήμου ρίχνοντας
το βάρος στην οικονομική κρίση που έπληξε την χώρα και
υποσχέθηκε να δώσει θέσεις εργασίας στους άνεργους χωρίς να προσδιορίσει μέσα από ποιες δομές.
Ως έργα του παρουσίασε ανολοκλήρωτα έργα μαζί με αυτά
που παρέλαβε από την προηγούμενη διοίκηση και έπρεπε
ήδη να έχουν τελειώσει καθώς και έργα που έχει ξεκινήσει
η Περιφέρεια στους περισσότερους δήμους.
Στα μελλούμενα , στοιχειοθέτησε μελλοντικές καθολικές
αναπλάσεις περιοχών , εφαρμογή σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας , τοπική συγκοινωνία , κέντρο επιχειρηματικότητας καθώς και την δημιουργία γηροκομείου.
Ως ισχυρές συλλογικότητες παρουσίασε τους επικεφαλείς
των 2 μειοψηφικών παρατάξεων που στηρίζουν την διοίκηση, αυτή του πρόσφατα παραιτηθέντα Δημοτικού Συμ-

βούλου κ. Μ.Νικητάκη και του μέχρι πρότινος στηριχθέντα από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Γεωργιαννάκη .
Και οι 2 τους είχαν τον λόγο πίσω όμως από το αναλόγιο
τους. Ο κ. Γεωργιαννάκης υποστήριξε την στήριξη του στο
πρόσωπο του Δημάρχου μέσω της κοινής τους αντίληψης
για την Αυτοδιοίκηση ενώ ο κ. Νικητάκης υποστήριξε ότι
συνεργάστηκε με τον Δήμαρχο λόγω της σωστής του επεξήγησης όταν είχε απορίες για θέματα που αφορούσαν τον
δήμο.
Η ατμόσφαιρά φορτίστηκε συγκινησιακά με την απόφαση
της κυρίας Ανδρουλάκη να μην συμμετέχει στις προσεχείς
εκλογές μετά από 25 χρόνια παρουσίας της στο Δημοτικό
Συμβούλιο ενώ το κλείσιμο της εκδήλωσης μετά την παρουσίαση των υποψηφίων έκαναν μικρά παιδιά κρατώντας στα χέρια τους ένα ζωγραφισμένο πανό μιας επιθυμητής πόλης υπό τον τίτλο « Η πόλη μας είναι η ζωή μας»
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Λάμπρος Μίχος:
Θα ξανα-ανάψουμε
τα φώτα της πόλης
«Πολλά χρόνιa είχαμε να δούμε
την Αγία Βαρβάρα με τόσο κόσμο
στον δρόμο. Λες και κάτι είχε συμβεί που
ξεπερνούσε κατά πολύ την στασιμότητα
της καθημερινότητας τους . Η Ελευθερίου Βενιζέλου στις 2 του Απρίλη ξαφνικά
ξανάκλεισε. Αυτή την φορά όχι γιατί ο
Δήμαρχος έπεσε έξω στους υπολογισμούς του, αλλά γιατί οι δημότες αποφάσισαν να αλλάξουν σελίδα στην ζωή
τους»

Του Π. Νιζάμη
Ήταν περίπου 7.30 το απόγευμα όταν κόσμος
από όλες τις πλευρές της πόλης άρχισε να συγκεντρώνεται στο μέσο της κεντρικής λεωφόρου
Ελευθερίου Βενιζέλου , αψηφώντας τους προσωπικούς του προγραμματισμούς και τα διερχόμενα οχήματα. Κόσμος , φώτα, φωνές. Η πόλη γέμισε λαχτάρα για ζωή και ακόμη και οι περαστικοί
ακολουθούσαν το πλήθος.
Τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του Λάμπρου Μίχου έδωσαν πνοή σε ένα νέο όραμα.
Η πόλη να γίνει ξανά Πρώτη μετά από 9 χρόνια
στασιμότητας.
Η ημέρα, μόλις Τρίτη με τα καταστήματα ανοικτά
, επιβεβαίωνε τον επί σειρά ετών Δήμαρχο της
πόλης πώς το ρίσκο του έπιασε τόπο. Άλλωστε
και ο ίδιος δεν δίστασε να το πει.: «Ήτανε επιλογή μου να κάνω τη συγκέντρωση στη λεωφόρο
για να ξαναζωντανέψει το κέντρο της πόλης» τόνισε ξεκινώντας την ομιλία του.

Ο κάθε δημότης
ξεχωριστά, επίσημα αγαπημένος

Στον κάθε παρατηρητή, εκείνη την βραδιά
«όλα» μόνο ξεκινούσαν… δεν
έδειχναν πως κάποια στιγμή
θα τελειώσουν . Άνθρωποι
όλων των ηλικιών βρέθηκαν
δίπλα στον Λάμπρο Μίχο τον
αγκάλιαζαν και το φιλούσαν με λαχτάρα.
Παλιοί κάτοικοι , υπερήλικες πλέον αψήφησαν
το πλήθος και έφτασαν στο πιο κοντινό σημείο
για να έχουν ορατότητα του πρώην Δημάρχου
κρατώντας τα μπαστούνια τους στα χέρια, και
δεν το κουνούσαν από τη θέση τους κοιτώντας
τον στα μάτια. Ρουφούσαν κάθε λέξη που έβγαινε από το στόμα του. Άλλωστε ο ίδιος τόνισε πώς
όλοι τους ήταν επίσημα αγαπημένοι.
Ανακοίνωσε μάλιστα πως δεν κάνει προσφωνήσεις εκ πεποιθήσεως διότι δεν ξεχωρίζει επίσημους και ανεπίσημους και απευθυνόμενος προς
τους πολιτευτές διαφόρων κομμάτων δήλωσε
πως όσοι υποστηρίζουν την παράταξή του θα
λάβουν την ανταμοιβή τους ενώ οι πολέμιοι
του, τη δική τους.
Λέγοντας ότι «δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε
πόλη και γι αυτό είμαστε εδώ για να ξαναφτιάξουμε την πόλη» αποθεώθηκε από χειροκροτήματα , σημειώνοντας πως
«Αν ήταν θέμα γεωγραφικής απόστασης θα ξεκινούσαμε τώρα για να φτάσουμε στο χώρο να πάρουμε τα εργαλεία για να αρχίσουμε τη δουλειά.»
«Δεν πειράζει όμως», συμπλήρωσε «Μια ανάσα
χρόνου είναι οι 54 μέρες μέχρι τις εκλογές, θα
δουλέψουμε μαζί και θα μείνουμε μαζί και μετά,
ώσπου η δουλειά μας να τελειώσει.»

Πρέπει να φύγει το τιμόνι
του δήμου από τα χέρια
του Γ. Καπλάνη πριν μας
πάει στο γκρεμό!

λεηλασία του ΠΑΝΘΕΟΝ, τις υπερτιμολογήσεις
εργασιών -αλλά και την πληρωμή εργασιών που
δεν έγιναν,- τις ανείσπρακτες οφειλές ποσού που
υπερβαίνει το εκατομμύριο, τις εξυπηρετήσεις
διαφόρων, προς βλάβη των συμφερόντων του
δήμου, ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα
και στοιχεία.

Εξηγώντας τον λόγο που πήρε την απόφαση να
διεκδικήσει τον Δήμο και πάλι, ο Λάμπρος Μίχος
αναφέρθηκε στα έργα και τις ημέρες της διοίκησης του σημερινού Δημάρχου κ. Γιώργου Καπλάνη.
«Δεν πρέπει κάποιοι να μας περνάνε για αμνήμονες ή ηλίθιους» σημείωσε εμφατικά αναφέροντας
πως αν ένας δίκαιος κριτής ζητούσε κι από τους
δύο να του πάνε τα έργα που έκαναν στην πόλη
ο ίδιος θα πήγαινε με τρία τριαξονικά φορτηγά
και ο Καπλάνης με ένα μισοάδειο σακουλάκι
έργα και τρία τριαξονικά ερείπια, σχολιάζοντας
πως με το ίδιο μικροσκοπικό σακουλάκι βρέθηκε ο σημερινός δήμαρχος στο Γιάννης Ρίτσος
πριν από λίγες ημέρες κάνοντας μια γενικόλογη
ομιλία είκοσι λεπτών, που του την είχαν γράψει
και τη διάβαζε.
Στιγματίζοντας την αποφυγή του Γ. Καπλάνη
να δώσει εξηγήσεις για τις αλλεπάλληλες κλοπές εξοπλισμού, μηχανημάτων, χρημάτων, τη

Μεταξύ άλλων σημείωσε: Tην καθυστέρηση πολλών ετών του γηπέδου, την καθυστέρηση του
Μετρό, την καθυστέρηση απελευθέρωσης της
Ελ. Βενιζέλου, τη κλειστή γέφυρα της Στ. Σαράφη, την καθυστέρηση της ΒΙΟΧΡΩΜ, tις κλειστές
παιδικές χαρές, καθώς και πληθώρα θεμάτων τα
οποία διογκώνουν την παρακμή της πόλης μας.
Όσο για το προσωπείο του καλού παιδιού που
όπως είπε λανσάρει ο κ. Καπλάνης επεσήμανε:
«Εγώ δεν είμαι καλός με όλους και ούτε μ΄ ενδιαφέρει να τα έχω καλά με όλους. Είμαι καλός με
τους καλούς αλλά κακός με τους κακούς, με όλους
αυτούς που θέλουν να κρατάνε σβηστά τα φώτα
της πόλης. Γι’ αυτό άλλωστε έχουν ενωθεί όλοι
εναντίον μας, γιατί θα τους χαλάσουμε το πάρτυ».
Για το «ήθος» του κ. Καπλάνη, ήθος που ο ίδιος
ο δήμαρχος επικαλείται ότι διαθέτει, ο Λάμπρος
Μίχος του πέταξε για άλλη μια φορά το γάντι,
δίνοντάς του μαθήματα δημοκρατίας λέγοντας:
«Ήθος δεν είναι η σιωπή. Στη δημοκρατική δια-

Αγία Βαρβάρα
κυβέρνηση επιβάλλεται η λογοδοσία στον κόσμο.
Επιβάλλεται η διαφάνεια και οι απαντήσεις. Το
ήθος έχει να κάνει με τον τρόπο που απαντάει κα-
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νείς. Δεν μου κάνει χάρη που δεν απαντά. Απλά,
αδυνατεί να μου απαντήσει κι έτσι βαφτίζει την
αδυναμία, ήθος ! Δικαιολογίες ότι το κάνει για να

Η αλήθεια των αριθμών

μην οξυνθεί το κλίμα…»
Τέλος έκανε αναφορά σε κάποιες πτυχές του
προεκλογικού του προγράμματος.
Μίλησε για την καθαριότητα, τομέα για
τον οποίο δεσμεύτηκε ότι θα επιμεληθεί ο
ίδιος προσωπικά, για την επανασύσταση
του τμήματος ενημέρωσης δημοτών και
την άμεση εξυπηρέτηση και επέμβαση
της υπηρεσίας σε 24ωρη βάση, την αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας για
παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών προς
τους κατοίκους, τη σύσταση υπηρεσίας
με παροχή συμβουλευτικής, ψυχολογικής
και νομικής υποστήριξης για υπερχρεωμένους, συνταξιούχους, κακοποιημένους
κ.α.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αποκατάσταση της ασφάλειας της πόλης, τον περιορισμό της εγκληματικότητας, τη δημιουργία Ακαδημίας Τεχνών στη ΒΙΟΧΡΩΜ,
την επαναλειτουργία του ΠΑΝΘΕΟΝ, την
κάλυψη της πόλης μας στον τομέα της
υγείας- θέμα για το οποίο ήδη έχει επιμεληθεί και απευθυνθεί στη ΔΥΠΕ- τις Μονάδες Υγείας, τα γνωστά ΤΟΜΥ, την υπο-
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γειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ, ζήτημα για
το οποίο –όπως είπε- ο κ. Καπλάνης εμπαίζει, για
ακόμη μια φορά τον κόσμο.
Δεσμεύτηκε για τη σύσταση Αντιδημαρχίας Παιδιού που θα ασχολείται με ό,τι αφορά το παιδί,
τον νέο και την εκπαίδευση, όλη του την καθημερινότητα ακόμη και την ψυχαγωγία του. Υποσχέθηκε την άμεση λειτουργία του σχολικού εστιατορίου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την
ίδρυση νέου Παιδικού Σταθμού ώστε να καλύπτονται όλα τα παιδιά της Αγίας Βαρβάρας είτε
εργάζονται είτε δεν εργάζονται οι γονείς τους,
ανεξαρτήτως κριτηρίων.
Κλείνοντας την ομιλία του απάντησε στο ερώτημα γιατί κατεβαίνει ο ίδιος στις εκλογές λέγοντας: «Αν όταν πρωτοκατέβηκα στον Δήμο είχα
έναν λόγο, τώρα έχω δέκα! Γιατί τώρα πρέπει να
ξαναφτιαχτούν όσα με κόπο και θυσίες είχαμε
φτιάξει και καταστράφηκαν. Όσο για τα πρόσωπα του συνδυασμού μας που κατηγορούνται για
απειρία, σας λέω ότι έμπειρους και ειδικούς μπορεί να αγοράσει κανείς, αγνούς όμως και καθαρούς ανθρώπους δεν βρίσκεις στην αγορά!»

Λάμπρος Μίχος- Μήτρος Σουλιμιώτης

Τα ποσοστά και οι εν-τυπώσεις… Τα στερνά τιμούν τα πρώτα!
Τα εκλογικά ποσοστά δεν αυξομειώνονται μηχανικά. Τα προγνωστικά πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη όλες τις συνθήκες και τις συγκυρίες για
να μην αλλοιωθεί η πραγματικότητα και να μην
οδηγηθεί κανείς σε ανυπόστατα συμπεράσματα.
Τοπική εφημερίδα θέλοντας να δημιουργήσει
πλαστές εντυπώσεις προσθέτει τα εκλογικά ποσοστά του 2014 με μικρές αυξομειώσεις, βλέπει
μια μικρή φθορά του κ. Καπλάνη που συμπληρώ-

νεται όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη σύμπραξη
που έκανε ο νυν δήμαρχος μαζί του, και βγάζει
αποτέλεσμα αγνοώντας, σκοπίμως, τη δυναμική
Μίχου στην πόλη, καταλήγοντας ότι δεν υπάρχει
χώρος για τον Μίχο και ο Καπλάνης θα είναι και
πάλι Δήμαρχος!
Δεν λαμβάνει υπόψη του τη βαρύτητα της παρουσίας του Λάμπρου Μίχου σε αυτές τις εκλογές θέλοντας να πείσει ότι απλά προστίθεται
ένας…… μάλλον αδιάφορος υποψήφιος δήμαρχος ακόμη!
Τον διαψεύδει όμως η ακλόνητη και αδιαμφισβήτητη αλήθεια των αριθμών για τον Μίχο,
ο οποίος, μετά τα πρώτα δείγματα γραφής που
έδωσε στους δημότες από τη πρώτη θητεία του,
ήταν ο Δήμαρχος που:
1. στις εκλογές του 1998 πήρε 63,70 %
2. το 2002 πήρε 67,90%

3. το 2006 πήρε 61,91%.
Η υποψηφιότητα ενός τέτοιου Δημάρχου στις
εκλογές ανατρέπει κάθε προηγούμενο ποσοστό
των υπολοίπων υποψηφίων και τα εκλογικά ποσοστά του 2014 μπορούν πράγματι να υπολογιστούν αλλά μόνο ως βάση με εκκωφαντικές,
κατακόρυφες μειώσεις.
Οι συμπολίτες μας θα υποστηρίξουν για Δήμαρχο πρόσωπο αποδεδειγμένα ικανό και

έντιμο που θα υπηρετεί την πόλη και τις ανάγκες τους και όχι Δήμαρχο που αποδεδειγμένα υπηρετεί το ατομικό του συμφέρον και
αδιαφορεί για την πόλη και τις ανάγκες της.
Όσο κι αν κάποιοι, ιδιοτελώς και με αριθμητικές
αλχημείες πολεμούν τον Μίχο, δεν μπορούν να
πολεμήσουν ούτε την ικανότητά του ούτε τα
έργα του ούτε την εμπιστοσύνη του κόσμου στο
πρόσωπό του!
Σε αντίθεση με τον Λάμπρο Μίχο, ο κ. Καπλάνης,
10 χρόνια Δήμαρχος, έδωσε αρκετά αλλά οικτρά
δείγματα γραφής. Μέσα σε 10 χρόνια δεν αφήνει πίσω του κανένα έργο, τίποτα για το οποίο
ο ίδιος μπορεί να επαίρεται! Το μόνο που αφήνει
είναι γκρίνια, απογοήτευση των κατοίκων και
μια καταρρέουσα πόλη……
Τα ποσοστά κινούνται με την ψυχολογία και την
κριτική σκέψη. Γι’ αυτό …… αλλάζουν!

Η πόλη δεν κόβεται, δεν χωρίζεται, δεν διαιρείται. Ούτε
η ιστορία της, το παρόν και
το μέλλον της.
Η ανάπτυξή της, η ακμή της,
η κοινωνική συνοχή προϋποθέτουν την ενότητα και
την πάταξη κάθε αντίληψης
διάσπασης και κάθε μορφής
διάκρισης. Αυτή τη θέση
οφείλουν όλες οι πολιτικές
δυνάμεις όχι μόνον να τη σέβονται αλλά να γίνονται και
θεματοφύλακες.
Οι νέες αρχές, αν και σηματοδοτούν κάτι καινούριο,
ένα νέο ξεκίνημα, πρέπει να
έρχονται ως κομιστές δημιουργίας και όχι ως δήμιοι ή
ρεβανσιστές.
Αυτήν ακριβώς την αντίληψη εμπράκτως απέδειξε ο Λάμπρος Μίχος κατά τη διάρκεια της
θητείας του.
Ως Δήμαρχος απέτισε την απαιτούμενη τιμή και
απέδωσε απόλυτο σεβασμό στον προκάτοχό του
Μήτρο Σουλιμιώτη. Σε κάθε εκδήλωση όχι μόνο
τον είχε δίπλα του αλλά έστελνε το δημαρχιακό
αυτοκίνητο για να μετακινηθεί. Ανέπτυξε σχέση
αληθινής εκτίμησης, αν και ιδεολογικά αντίθετοι οι δύο άνδρες, άσβηστη έως τον θάνατο του
αείμνηστου Μήτρου.
Στη δημαρχιακή του θητεία Μίχου όλοι οι δημοτικοί υπάλληλοι εργάζονταν με το βλέμμα
στραμμένο στο δημότη, ενωμένοι, χωρίς κλίκες
και φατρίες. Διότι ένας καλοδουλεμένος δήμος,
όπως τον άφησε ο Μίχος, δεν μπορεί να καταναλώνεται σε εσωτερικά μαχαιρώματα. Η εξυπηρέτηση των δημοτών απαιτεί την εγρήγορση και
συνεργασία των υπηρεσιών. Γι΄αυτό και η αρραγής σχέση τους ήταν απαραίτητη. Κάτι βέβαια
που δεν υπάρχει σήμερα και που αφήνει δυσαρεστημένους πολλούς υπαλλήλους.
Δεν ήταν όμως μόνον οι υπάλληλοι. Όλοι οι κάτοικοι έτυχαν ίδιας αντιμετώπισης και σεβασμού. Δεν εξυπηρετούνταν μόνον οι φίλοι και
ο περίγυρος αλλά όλοι ανεξαιρέτως, γνωστοί ή
άγνωστοι.

Κι αυτό γιατί ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του υπηρέτη όλων, ιδιότητα που προκύπτει από το αξίωμα του Δημάρχου, έτσι όπως εκείνος το αντιλαμβάνεται.
Κάποιοι διασπείρουν φήμες ότι ερχόμενος στην
εξουσία θα εκδικηθεί και θα ξεκινήσει διώξεις..
Όμως η ζωή τούς έχει διαψεύσει. Ο κόσμος δεν
ήταν ποτέ τόσο ευχαριστημένος όσο τότε και οι
υπάλληλοι ποτέ πιο διχασμένοι απ’ όσο σήμερα.
Ίσως όσοι τα διαδίδουν με τόσο πάθος, αυτά να
έκαναν αν αποκτούσαν οι ίδιοι εξουσία αλλά ο
Μίχος έχει δώσει και δείγματα γραφής και διαπιστευτήρια.
Είναι εκείνος ο οποίος έχει και την τόλμη αλλά
και τη δυνατότητα να αξιοποιήσει όλες τις
υγιείς δυνάμεις της πόλης, όλους εκείνους που
μπορούν να συμβάλλουν στο μεγάλο ψηφιδωτό.
Η μεγάλη εικόνα άλλωστε είναι αυτή που τον
ενδιαφέρει. Η Αγία Βαρβάρα και η άνοδός της.
Η μικροψυχία δεν του ταίριαξε ποτέ διότι αυτή
χαρακτηρίζει τους φοβικούς και άτολμους. Και
ποτέ κανένας πολιτικός του αντίπαλος δεν τον
κατηγόρησε ούτε για μικροψυχία ούτε για ατολμία ούτε για φοβικότητα.
Οι μόνοι που μπορεί και έχουν λόγους να φοβούνται είναι όσοι λυμαίνονται την πόλη. ‘Όπως και
ο ίδιος έχει πει: « Θα είμαστε καλοί με τους καλούς και κακοί με τους κακούς»
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Απορρόφηση κονδυλίων

Η αδιαμφισβήτητη υπεροχή του Λάμπρου Μίχου
βμέσα από στοιχεία
Η Αγία Βαρβάρα βρίσκει, επιτέλους
ξανά, ένα όραμα και την ελπίδα ότι
τα καλύτερα έρχονται ενώ οι μέρες που την πλήγωσαν θα περάσουν ανεπιστρεπτί.
Αυτό φανέρωσε μέσα από την
8η κατά σειρά ανοικτή εκδήλωση του ο Λάμπρος Μίχος,
με το πολυπληθές ακροατήριο του στα εγκαίνια του
εκλογικού κέντρου της παράταξης του να φανερώνει
πώς αυτός
και μόνο αυτός θα μπορούσε
να είναι ο εγγυητής για το αποτέλεσμα που θα ήθελαν όλοι για την
πόλη καθότι είναι αποδεδειγμένο ότι
κάνει πράξη όσα υπόσχεται, ξεπερνώντας
ακόμα και τα υπεσχημένα. Αυτό δεν το λέμε εμείς,
αλλά τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ
Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών αποκαλύπτουν την αδράνεια Καπλάνη
Η Αγία Βαρβάρα επί Καπλάνη έπεσε κατά -72% στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και -90% σε οικονομικές ενισχύσεις ιδιωτών, σε σχέση με την περίοδο Μίχου.
Τα Ευρωπαϊκά κονδύλια τα καρπώνονται άλλοι Δήμοι με τη διοικητική, οργανωτική επάρκεια και διεκδικητική ικανότητα των Δημάρχων τους.
Η δικαιολογία του κ. Καπλάνη για την έλλειψη χρημάτων και την ανυπαρξία έργων λόγω
κρίσης φαίνεται να μην ευσταθεί.
Έρευνα βασισμένη σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης αποδεικνύει
ότι η Αγία Βαρβάρα επί Μίχου ήταν ΠΡΩΤΗ με διαφορά στην απορρόφηση Ευρωπαϊκών
κονδυλίων σε αντίθεση με τη θητεία Καπλάνη κατά την οποία η μεταβολή του δείκτη
απορρόφησης έφτασε το -72% και όλοι οι δήμοι του Δυτικού Τομέα Αθηνών μάς έχουν
ξεπεράσει!
Η έρευνα εκπονήθηκε από τον κ. Δημήτρη Μπουρίκο και αφορά στη χρηματοδότηση των
Δήμων της Δυτικής Αθήνας και την απορρόφηση κονδυλίων όχι από κρατικούς πόρους
αλλά από Ευρωπαϊκά προγράμματα και μας αφορά γιατί δείχνει την πορεία του Δήμου μας
από το 2000 έως σήμερα.

να ακολουθούν οι υπόλοιποι Δήμοι.

Η Αγία Βαρβάρα εμφάνιζε την υψηλότερη επίδοση στην Δυτική Αθήνα, συγκεντρώνοντας
το 30% δηλαδή 15,4 εκατομμύρια ευρώ, από το σύνολο των πόρων που απορροφούσε ο
Δυτικός Τομέας Αθηνών με δείκτη επίδοσης 472!
Δηλαδή απέσπασε το 472% από τους πόρους Προγραμμάτων που θα αντιστοιχούσε στην
πληθυσμιακή της βαρύτητα, ανάλογα δηλαδή με τον πληθυσμό της. Για να γίνει βέβαια
αυτό, ο Δήμος ήταν σε κατάσταση ετοιμότητας για την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων με αποτέλεσμα την εξασφάλιση πόρων σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δήμους οι
οποίοι, τότε, ακολουθούσαν μακράν.

(2007-2013)
2007-2009 Δημαρχία Λ. Μίχου, 2010-2013 Δημαρχία Γ.
Καπλάνη)
Όπως μπορείτε να δείτε στα διαγράμματα που ακολουθούν με την ανάληψη της δημαρχίας
από τον κ. Καπλάνη πέφτουμε αμέσως κατηγορία.

2000-2006 (Δημαρχία Λάμπρου Μίχου)
Πρώτη στην απορρόφηση Κονδυλίων η Αγία Βαρβάρα

Στο διάγραμμα 1 φαίνονται οι επιδόσεις των δήμων με την Αγία Βαρβάρα να συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό πόρων, 493 ευρώ ανά κάτοικο και μάλιστα σε μεγάλη απόσταση

Σ’ αυτό το διάστημα είναι φανερή η πτώση. Βρισκόμαστε στη μέση της κατάταξης κι αυτό
γιατί οι υψηλοί ρυθμοί των δύο ετών (2007-2009) επί Μίχου συμψηφίζονται με τους χαμηλούς ρυθμούς της περιόδου Καπλάνη και βγαίνει ένας μέσος όρος που μας τοποθετεί στην
τέταρτη θέση ανάμεσα στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας. Είναι γνωστό ότι επί δημαρχίας
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του κ. Καπλάνη δεν υπεβλήθη καμιά, δική του, πρόταση για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα. Και όχι μόνο δεν υπέβαλε τίποτα αλλά αντιθέτως χάσαμε, εξ αιτίας
καθυστερήσεων, εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις που είχε αφήσει ο Λάμπρος Μίχος.

Σύμφωνα με τον ερευνητή «Όλοι οι Δήμοι της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, εκτός του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, βελτίωσαν τη θέση τους με την υψηλότερη τιμή να κατέχει ο Δήμος
Πετρούπολης (μεταβολή +226%), ακολουθούμενους από τους Δήμους Ιλίου και Αιγάλεω.
Περιορισμένες βελτιώσεις κατέγραψαν οι Δήμοι Χαϊδαρίου, Περιστερίου και Αγίων Αναργύρων- Καματερού. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ήταν ο μοναδικός της περιοχής μελέτης
με αρνητική μεταβολή (βλ. Διάγραμμα 5)
Η μεταβολή του δείκτη έφτασε το -72%
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Από το 2014 έως 5/11/2018,
Επί δημαρχίας Καπλάνη από το κακό στο χειρότερο!
Εκτός από τα έργα που κάνει ένας δήμος , πολύ σημαντικές για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη είναι και οι συγχρηματοδοτούμενες ενισχύσεις δηλαδή οι οικονομικές
στηρίξεις ιδιωτών ανά Δήμο. Ο δήμος μας συγκέντρωσε μόνο το 21% των πόρων που
αντιστοιχεί στον πληθυσμό του και μάλιστα η σύγκριση του δείκτη επίδοσης ανάμεσα στις περιόδους 2007-2013 και 2014-2020 (έρευνα υπό εξέλιξη) καταγράφει μεταβολή κατά -90%, που είναι «η πιο αρνητική τιμή μεταξύ των Δήμων του Δυτικού τομέα»
σύμφωνα με τον ερευνητή.

Πηγή: Μπουρίκος Δ., Συγχρηματοδοτούμενες ενισχύσεις στον Δυτικό τομέα Αθηνών
και χωρικές ανισότητες

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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“Πρώτοι ξανά” οι άνθρωποι της πόλης και οι ανάγκες τους
Δέκατη κατά σειρά ανοιχτή προεκλογική συγκέντρωση του Λάμπρου
Μίχου

την πλατεία Μακρυγιάννη (ΚΕΦΑ,),

Ο Λάμπρος Μίχος πραγματοποίησε ήδη τη δέκατη κατά σειρά ανοιχτή προεκλογική του συγκέντρωση, πηγαίνοντας
στις γειτονιές, μιλώντας με τον κόσμο, βάζοντας τα χέρια
του στις ανοιχτές πληγές της πόλης, προτείνοντας λύσεις
και αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα.
Μετά τηνΑγία Μαρίνα,
την περιοχή «Πάνθεον»

τη Σιπύλου,
το άλσος «Δόξης»,

το «Γιάννης Ρίτσος»
την πλατεία Ελευθερίας (Λίθος)

τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της παράταξης
το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής,

Την Τετάρτη 17 Απριλίου, βρέθηκε για τρίτη φορά στην πολύπαθη Κάτω Αγία Βαρβάρα.

Μνήμες της δημιουργικής εποχής

Όλοι όσοι παραβρέθηκαν στην πλατεία Βάρναλη θυμήθηκαν τα όσα έγιναν στην περιοχή τους την περίοδο Μίχου,
στα μέχρι τότε αγνοημένα «Ρώσικα». Την ανακατασκευή
των αγωγών λυμάτων, τα αντιπλημμυρικά, το Ωδείο, τη
Σχολή χορού, το Εικαστικό Κέντρο, το Κέντρο Φιλίας και
Αλληλεγγύης, τα πρωινά σχολεία, τα δύο νηπιαγωγεία, τον
βρεφονηπιακό σταθμό, την επισκευή όλων των προσφυγικών πολυκατοικιών, τον Φάρο Ποντίων, την πλατεία 19ης
Μάη, το μνημείο Ποντιακής Γενοκτονίας, την πλατεία Πολυτεχνείου, Νέας Γενιάς, Βάρναλη, Αγίου Γεωργίου, Μακρυγιάννη, το άλσος Ποντίων, το Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής, τις παιδικές χαρές, που έσφυζαν από ζωή, φωνές
και παιδικά χαμόγελα.
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Εικόνες του σήμερα
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Το μέλλον όμως δεν είναι προδιαγεγραμμένο, το διαμορφώνουμε εμείς με τις πράξεις μας.
Ο Λάμπρος Μίχος δήλωσε, μπροστά στους κατοίκους που
ανησυχούν για την κατάσταση που βιώνουν τα τελευταία
χρόνια:
Είμαστε εδώ για να αλλάξουμε το σήμερα, και να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο αύριο.
Είμαστε εδώ για να δώσουμε ξανά ζωή στην περιοχή, ασφάλεια στους κατοίκους και ελπίδα στους νέους μας.
Θα συγκρουστούμε με όλα τα κακώς κείμενα.
Όμως, το μέλλον δεν περιμένει. Αν χάσουμε το σήμερα, αύριο μπορεί να βρεθούμε σε χειρότερη θέση. Σαράντα μέρες
μείνανε και σας θέλουμε όλους κοντά.
Αν μείνουμε τώρα αδρανείς, δεν θα αλλάξει τίποτα για τα
επόμενα τέσσερα και πλέον χρόνια.
Γι αυτό όλοι μαζί ξεκινάμε. Πάμε, να κάνουμε την πόλη μας
πρώτη ξανά, όπως παλιά.
Πρώτοι ξανά οι άνθρωποι της πόλης και οι ανάγκες τους.

Ολοκληρώθηκε το ψηφοδέλτιο
του Λάμπρου Μίχου
Στους 34 που είχαμε παρουσίασει σε προηγούμενο φύλλο μας, προστέθηκαν άλλοι 7.
Συνολικά ο συνδυασμός «Αγία Βαρβάρα Πρώτη Ξανά» μετράει 18 γυναίκες και 23 άνδρες.
Παρουσιάζουμε τους 7 νέους.

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΓΙΑΒΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΤΑΛΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ( ΑΡΗΣ)

ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΗ - ΡΟΥΚΟΥ
ΑΛΙΚΗ

Στ. Γεωργιλάκης: Θα είμαι
περήφανος αν αποτελέσω
ουσιαστικό στοιχείο της
επιτυχίας του Λάμπρου Μίχου
Αγαπητοί συμπολίτες μου,
ζω και επιχειρώ πολλά χρόνια στο κέντρο της Αγίας
Βαρβάρας,
αισθανόμενος
και αντιλαμβανόμενος άμεσα και σε έκταση τα προβλήματα της.
Θεωρώ ως απαραίτητη την
υποψηφιότητα του Λάμπρου
Μίχου και ως την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή του ως
δήμαρχος.
Ο ουσιαστικός λόγος για τον
οποίο καθίσταται αναγκαία
η ενασχόληση του και η άμεση ανάληψη της διοίκησης
και διαχείρισης του δήμου
από τον ίδιο, είναι ακριβώς
ο ίδιος λόγος για τον οποίο
είχε χαρακτηριστεί στο παρελθόν η εποχή επί δημαρχίας του, ως η χρυσή εποχή της Αγίας Βαρβάρας. Τότε ήταν που είχε χαρίσει αίγλη στην
πόλη μας.
Έχω την ευκαιρία μέσα απ’το ψηφοδέλτιο του Λάμπρου Μίχου, καταθέτοντας πρώτα το ποιόν μου, την εμπειρία και την γνώση των προβλημάτων της πόλης μου, την
θέληση και το ενδιαφέρον μου για την Αγία Βαρβάρα, να συνεισφέρω στον αγώνα
που θα δώσουμε για να αποκαταστήσουμε την χαμένη της αίγλη. Προσδοκώντας μια
ΑΣΦΑΛΗ, ΚΑΘΑΡΗ και με ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ποιοτική πόλη.
Η στήριξη σας θα μου έδινε μια ισχυρή, υπεύθυνη και αποτελεσματική εκπροσώπηση.
Θα ήμουν περήφανος αν αποτελούσα ουσιαστικό και καταλυτικό στοιχείο της επιτυχίας αυτής.
Με εκτίμηση και ειλικρίνεια.
Στυλιανός Γεωργιλάκης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ
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Στο κόκκινο η εγκληματικότητα

Στην Αγία Βαρβάρα ούτε
πρωταπριλιά δεν μπορείς
να ζήσεις το ψέμα σου
Τι και αν έκανε ο δήμαρχος της πόλης πώς συναντήθηκε και τα είπανε πραγματικά με την
Κατερίνα Παπακώστα τι και αν η τελευταία
ήθελε να δείξει στον κόσμο πως έχει κάποιον
άλλο ενεργό ρόλο μετά την Υπουργοποίηση
της, μέσα στην πόλη μας, η εγκληματικότητα
και η παραβατικότητα ανθεί όσο ποτέ, μετά
από μια σειρά ενεργειών που έγιναν και που
δεν έγιναν από την παρούσα δημοτική Αρχή.
Όπως δείχνουν σήμερα τα πράγματα η ανοχή

Σκλαβενίτης και πρακτορείο
ΟΠΑΠ
στόχος των ίδιων δραστών(;)

Ο μοναδικός υποψήφιος που δεν σταματάει να καταγγέλλει την σημερινή ασυδοσία του δήμου είναι ο Λάμπρος Μίχος ζητώντας από τους ανθρώπους της δημοτικής αρχής να εξηγήσουν δημόσια και να απολογηθούν γιατί επέτρεψαν και
ανέχθηκαν να βρίσκεται η πόλη σήμερα σε αυτό το χάλι.
Αρκεί να θυμηθούμε ακόμη και αποσπάσματα ομιλιών του που σημειώνει πως η
περιοχή της Αγίας Βαρβάρας πλέον θυμίζει Σικελία (ΚΕΦΑ 27 Φεβρουαρίου).
Τονίζοντας από το Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης πώς όλα μπορεί να τα φτιάξει
ξανά με την βοήθεια του κόσμου αρκεί να λάβει, η νέα διοίκηση του δήμου, μια
ισχυρή πλειοψηφία διότι όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, όλα αυτά τα χρόνια η
Αγία Βαρβάρα έχει γίνει έρμαιο παραβατικών συμπεριφορών και χώρος παράνομων δραστηριοτήτων και θα χρειαστεί πολλή δουλειά, μεγάλη στήριξη, ισχυρή
πλειοψηφία και ισχυρή εντολή ώστε οι πλατείες και οι δρόμοι ιδίως της Αγίας
Βαρβάρας θα ξαναγυρίσουν στους πολίτες.
Λίγες ημέρες μετά, στον χώρο του Πάνθεον (Τετάρτη 6 Mαρτίου) περιέγραψε
μπροστά σε υποστηρικτές της παράταξης του, ένα φαινόμενο που επανήλθε: Την
άρνηση των οδηγών ΤΑΧΙ να μεταφέρουν επιβάτες πάνω από τον Προφήτη Ηλία,
γιατί φοβούνται πώς δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω.

του κόσμου έφτασε στα όρια της.

Ξεκίνησαν τα πλιάτσικα!

Πρωταπριλιά και ένα κατάστημα απειλήθηκε με πέτρες
για να κάνουν έφοδο μετέπειτα οι ληστές του, λες και είμαστε σε εποχές που γίνεται εξόρμηση σε κάστρα.
Ο ιδιοκτήτης είχε την οικονομική δύναμη να προστατεύσει την περιουσία του και την επόμενη ημέρα άλλαξε
τις τζαμαρίες του καταστήματος του για να μην δεχτεί
δεύτερο πλιάτσικό. Ο λόγος για το κατάστημα ONE που
βρίσκεται επι της Ελευθερίου Βενιζέλου που πλέον είναι
προσπελάσιμη.

Λ. Μίχος: O μόνος που μιλάει
κατά της εγκληματικότητας

Με σύνθημα «Δεν θα αλλάξουμε πόλη αλλά θα αλλάξουμε την πόλη» μίλησε για
τα σχέδια του έτσι ώστε να αποκτήσουν και πάλι οι κοινόχρηστοι χώροι (πάρκα,
παιδικές χαρές, πλατείες) ζωή.
Στις 30 Μαρτίου , όλη η πόλη ανάστατη και πάλι, ακόμα
και η περιοχή που φυλάσσεται η Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη.
Η αρχή του πλιάτσικου ξεκίνησε με μεγάλους στόχους όσο
θα μπορούσαν να είναι το κατάστημα Σκλαβενίτης ένα
πρακτορείο του ΟΠΑΠ και κάμποσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρέθηκαν στο έλεος των δραστών. Αυτούς
μάλιστα δεν τους φοβίζουν ούτε οι κάμερες ασφαλείας
ούτε η ίδια η ελληνική αστυνομία. Στην συμβολή Κερκύρας και Μικράς Ασίας , στην οδό Ηπείρου , στον προφήτη
Ηλία , σε απόσταση αναπνοής από το πατρικό σπίτι της
Κατερίνας Παπακώστα όλα η περιοχή σηκώθηκε στο πόδι
από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα των δραστών.

Όσο για την περιοχή Πάνθεον, που είναι εντελώς εγκαταλειμμένη και επί πολλά
χρόνια αφώτιστη και γι αυτό έχει καταντήσει τόπος παράνομων συναλλαγών δήλωσε ότι με κοινή προσπάθεια και συλλογική δουλειά θα ξαναγεννηθεί και για το
αναψυκτήριο που με τη λειτουργία του εξασφάλιζε ασφάλεια στην περιοχή δήλωσε χαρακτηριστικά «Εμείς το φτιάξαμε, εμείς θα το ξαναφτιάξουμε..
*Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Λάμπρου Μίχου στην
περιοχή Πάνθεον, όταν έπεσε το φως του ηλίου, όλοι οι παρευρισκόμενοι έμειναν
στο σκοτάδι καθώς τα φώτα έχουν να ανάψουν εδώ και μερικά χρόνια.

Ανοχύρωτη η πόλη μας!

Ημέρα Πέμπτη 4 του Απρίλη δέχτηκε και πάλι επίθεση με
τον ίδιο τρόπο. Ξημερώματα!
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μίλησε στην εφημερίδα
μας και όχι στο αστυνομικό τμήμα αφού χαρακτηριστικά
μας είπε πως το έκρινε ανώφελο με τόση δουλειά που έχει
το τμήμα την τελευταία περίοδο να βρεθούν οι δράστες.
Είναι χαρακτηριστικό πώς την ίδια κιόλας ημέρα υπήρχε
άλλο ένα κρούσμα που συνέβη περίπου την ίδια ώρα σε
άλλη οδό, αυτή της Κύπρου στην Άνω Αγία Βαρβάρα. Εκεί
ο ήχος του συναγερμού ενός μίνι μάρκετ έκανε όλη την
περιοχή να θυμίζει εμπόλεμη ζώνη.
Και εκεί το «ντου» έγινε από πολλά άτομα πάλι με την
χρήση πετρών για να σπάσουν τις βιτρίνες και να εισβάλουν μέσα στο κατάστημα. Ο ιδιοκτήτης του κάλεσε την
αστυνομία αλλά η τελευταία δεν βρήκε τίποτα που να
έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα στην σύλληψη των δραστών.,
Βρέθηκε μόνο η ταμειακή μηχανή της επιχείρησης που
είχε φτάσει μέχρι το γήπεδο στα Ριμινίτικα άδεια από 500
ευρώ που είχε σε κέρματα και χαρτονομίσματα καθώς
και κάρτες Κοινωνικού εισοδήματος .

Παρότι η αστυνομία συνέλαβε 2 άτομα που ευθύνονταν
για παρόμοιες με τις παραπάνω πράξεις στον Κορυδαλλό
το φαινόμενο στην Αγία Βαρβάρα δεν σταματά κανέναν.
Μετά την λεία που αρπάζουν από την περιοχή μας απλά
μετοικούν για ανάλογες πράξεις στις δίπλα περιοχές.
25η Μαρτιου. Ημέρα παρελάσεων, αυστηρής αστυνόμευσης με κίνηση στις κεντρικές πλατείες όλων των δήμων
και οι επίδοξοι δράστες δεν φοβήθηκαν τίποτα για να
βγούν στους δρόμους για πλιάτσικο . Σε πρακτορείο του
ΟΠΑΠ στην οδό Ηρακλείου σε περιστατικό που καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας, δύο δράστες με τον ένα να
κρατάει τσίλιες, μπούκαραν στο κατάστημα και πήραν
ακόμη και τα λιγοστά κέρματα που υπήρχαν στο ταμείο.
Και επειδή γράφτηκαν κατά το παρελθόν κείμενα που
χαρακτήριζαν ως Φαρ Ουέστ την περιοχή μας πλέον
αγγίζουμε τα πρότυπα Βενεζουέλας με πλιάτσικα στους
δρόμους σαν να είμαστε στο κέντρο μιας νέας δίνης. Ο
δήμαρχος πρέπει να ζητήσει παρέμβαση της πολιτείας!

Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι

Αν συμβουλευτεί κανείς την παραπάνω σοφή ρήση του λαού εύκολα καταλαβαίνει τι έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 9 χρόνια σε ένα δήμο που πλέον κανείς δεν
ασκεί κανένα απολύτως έλεγχο.
Η αλυσίδα όμως όλων αυτών που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν και αυτών
που έγιναν ενώ δεν έπρεπε να γίνουν έναν εντολέα έχει. Την Αρχή της . Και αυτή
ξεκινάει πάντα από αυτόν που διοικεί την πόλη.
Όλα έχουν ακουσθεί. Θέματα για τα οποία ο κ. Καπλάνης, ενώ όφειλε δεν έχει εξηγήσεις. Τώρα δεν δικαιούται κάποιος να ισχυρισθεί ότι δεν ήξερε, δεν είδε, δεν
άκουσε και ιδίως όλοι αυτοί που ακολουθούν τον τωρινό δήμαρχο.

Αγία Βαρβάρα

Η μιντιακή«δημοκρατία»
δεν πρέπει να πλήττει
την προοπτική της πόλης
Του Π.Νιζάμη
Διάβαζα πριν από λίγες
ημέρες στην ιστοσελίδα
της εφημερίδας «η Πόλη
μας» του πάλαι ποτέ συνεργάτη μου κ. Δίπλα την
στήλη που υπογράφει ο αιρετικός που συνοδευόταν
από 2 εξώφυλλα. Ένα της
εφημερίδας «Δικαιοσύνη
Σήμερα» και ένα της δικής
του έκδοσης .
Το πρώτο εξώφυλλο έδειχνε τον κόσμο που είχε το
Γιάννης Ρίτσος κατά την
παρουσίαση του συνδυασμού του υποψήφιου δημάρχου Λάμπρου Μίχου
και το δεύτερο τον κόσμο που είχε ο ίδιος χώρος κατά την παρουσίαση του
συνδυασμού του υποψήφιου δημάρχου Μιχάλη Γιάγκα.
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Σπατάλες κατά του Δήμου και του
Δημοσίου από τον Γ. Καπλάνη
Ένα μεγάλο πάρτι στημένο από την σημερινή διοίκηση του δήμου στις πλάτες των δημοτών αποκαλύπτει βήμα , βήμα σε κάθε του δημόσια ομιλία
ο Λάμπρος Μίχος.
Για την πράσινη γειτονιά με τις βιοκλιματικές
πολυκατοικίες από τα εγκαίνια του εκλογικού
του κέντρου ο επικεφαλής της παράταξης «Αγία
Βαρβάρα Πρώτη Ξανά», έδειξε πώς πρόκειται να
ξοδευτεί υπέρογκο ποσό δημόσιου χρήματος χωρίς να το απολαύσει ανταποδοτικά ο δημότης της
πόλης. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου προέβλεπε δαπάνη 5.000.000 ευρώ για να επισκευαστούν 55 διαμερίσματα. Μετά τη δημοπρασία το
ποσό περιορίστηκε περίπου στο μισό.

Αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα για
να τεκμηριώσει τα λεγόμενά του, ανέφερε πληθώρα περιστατικών, όπως αποδεσμεύσεων απαραίτητων για τη λειτουργία του δήμου, οικοπέδων,
την παράνομη άδεια για τοποθέτηση επίγειου
μετασχηματιστή σε σούπερ μάρκετ, την κοροϊδία
με τους πυλώνες, την υπερτιμολόγηση δαπανών,
όπως για μελέτη ηλεκτροφωτισμού καθώς και
την απόπειρα λήψης δανείου 1.800.000 για την
αλλαγή φωτιστικών για την οποία ο ίδιος προειδοποίησε «Να μη τολμήσουν να κάνουν κάτι
τέτοιο» , αφού αποκάλυψε πως ετοιμάζονται να
υπερτιμολογήσουν την αγορά μιας νέας υπηρεσίας για να καλυφθούν προφανώς τα προεκλογικά τους έξοδα.

Οι πολυκατοικίες όπως τόνισε είναι έργο
με υπέρογκο κόστος για μηδαμινή ωφέλεια.
Όπως εξήγησε, πρόκειται να δαπανηθούν
περίπου 50.000 ευρώ για να επισκευαστεί το κάθε διαμέρισμα την στιγμή που
στοιχίζουν μόλις 10.000 το καθένα για
να αγορασθούν. Όσοι γνωρίζουν τις πολυκατοικίες στην υποσχόμενη Πράσινη
Γειτονιά γνωρίζουν άλλωστε καλά.
Ο ίδιος αναρωτήθηκε ότι με τόσα χρήματα θα μπορούσαν να αγοραστούν οι
πολυκατοικίες και να κατεδαφιστούν,
ώστε στην θέση τους να φτιαχτεί ένα Γυμνάσιο που δεν έχει η Κάτω Αγία Βαρβάρα και είναι αίτημα όλων των κατοίκων
της περιοχής.

Σχολιάζοντας τις δύο συγκεντρώσεις γράφει το υψηλής ανάλυσης σχόλιο
μέσα από τις 2 φωτογραφίες.
Αν ο Λάμπρος Μίχος διατείνεται πως θα βγει ξανά δήμαρχος με 50%++ πόσο
θα πάρει ο Μιχάλης Γιάγκας από την εντυπωσιακή του συγκέντρωση; Και
αυτός 50%;
Μετά από το παραπάνω προκύπτει και το ερώτημα: Oι υπόλοιποι συνδυασμοί τι ποσοστό θα πάρουν;
Αυτή η άποψη γράφτηκε από χέρια «συντάκτη» , καθούμενο στο γραφείο
του κοιτάζοντας προσεκτικά με μεγεθυντικό φακό τον κόσμο στην κάθε
εκδήλωση για να δει ποιος είναι και ποιος δεν είναι δημότης της πόλης μας !
Και αυτό το σχόλιο διαβάστηκε από πολλούς! Όπως διαβάζονται όλα τα
κείμενα που προκαλούν εντύπωση.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή φέρνουν νούμερα είναι και αξιόπιστα.
Προσωπικά δεν έχω πρόβλημα με κανέναν.
Καλύτερα να υπάρχει ανταγωνισμός για να ακούγονται και όλες οι γνώμες.
Η μιντιακή δημοκρατία όμως για να μην πλήττει την δημοκρατία της πόλης
μας πρέπει να εκφράζεται πρωτίστως σωστά και δευτερεύοντος διαπιστευμένα
Αυτό δεν έχει σχέση ούτε με τα ορθογραφικά ούτε με τα συντακτικά λάθη
που μπορεί να διαφύγουν σε ένα έντυπο ή μια ιστοσελίδα .
Έχει σχέση όμως με τον τρόπο που γράφονται κάποιες ειδήσεις από ανειδίκευτους που προσβάλουν όχι μόνο την νοημοσύνη των αναγνωστών τους
αλλά και τις αρχές ενός ιστορικού επαγγέλματος .

Τον δήμο διοικεί σήμερα μια
παρέα που κάνει φιλικές εξυπηρετήσεις
Σκληραίνοντας την επίθεσή του προς τον Γ. Καπλάνη ο Λάμπρος Μίχος υποστήριξε ότι τον κατηγορεί διότι δεν προστατεύει την περιουσία του
δήμου, ότι σπαταλάει το δημοτικό χρήμα αδικαιολόγητα και ότι τώρα το δήμο τον διοικεί μία παρέα που κάνει μόνο φιλικές εξυπηρετήσεις.

Και σχολίασε την αναφορά του κ.
Καπλάνη στα έργα που έχει κάνει
και αυτά που θεωρεί δικά του, αλλά
και εκείνα που πρόκειται να κάνει,
όπως την πράσινη γειτονιά με τις
βιοκλιματικές πολυκατοικίες, το μετρό, το γήπεδο, τις παιδικές χαρές
και την επιτυχία του να κρατήσει όρθια την πόλη στην οικονομική κρίση
αποδομώντας διεξοδικά και με στοιχεία όλα ουσιαστικά τα επιχειρήματά του, λέγοντας ότι για το Μετρό
ευθύνεται αποκλειστικά αυτός για
τις καθυστερήσεις τόσο για τη λειτουργία του επί δύο χρόνια, όσο και
για το κλείσιμο του δρόμου επί έξη
χρόνια αντί για έξη μήνες, ότι το γήπεδο έπρεπε να είχε φτιαχθεί πριν
πολλά χρόνια, αφού η μελέτη και τα
χρήματα υπήρχαν από το 2009 και ο Καπλάνης
συνεχώς επί χρόνια το εξαγγέλλει, ότι τις παιδικές
χαρές τις ξήλωσε όταν τα παιδιά πήγαιναν στο νηπιαγωγείο και αρχίζει να τις ξαναφτιάχνει τώρα
που πηγαίνουν στο Γυμνάσιο, ότι διώχνει παράνομα υπαλλήλους ενώ το ΚΕΠ υπολειτουργεί, ότι
δηλώνει παντού ότι δεν υπάρχουν χρήματα ενώ
αφήνει ανείσπρακτες ένα εκατομμύριο οφειλές
τρίτων, προκειμένου να έχει εκλογικές εξυπηρετήσεις κλπ.
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Υγεία, Παιδεία …
στην πρώτη γραμμή
Στους 2 βασικούς πυλώνες για να μπορεί να λειτουργεί μια κοινωνία αναφέρθηκε ο
Λάμπρος Μίχος, ανοίγοντας τα χαρτιά του για καινοτόμες λύσεις που πρόκειται να
εφαρμόσει και πάλι στην πόλη που ανέδειξε με κάθε τρόπο κατά την διάρκεια της
θητείας του.

Αναφερόμενος στο θέμα του παιδιού, του νέου, της εκπαίδευσης και της απασχόλησής του τόνισε πως θα συστήσει έναν νέο θεσμό. Αυτόν της αντιδημαρχίας Παιδιού.
Τονίζοντας την ενίσχυση των υπαρχόντων παιδικών σταθμών, μίλησε για την ανέγερση ενός νέου, και την επαναλειτουργία του σχολικού εστιατορίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ανοιχτών σχολείων, της διάθεσης επιστατών και την
άμεση απομάκρυνση των εξωσχολικών
Στάθηκε ιδιαιτέρως στην Κοινωνική πολιτική και την αναδιοργάνωσή της με παροχή συμβουλευτικής, ψυχολογικής και νομικής στήριξης για υπερχρεωμένους, συνταξιούχους, κακοποιημένους κ.λ.π.
Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα Υγείας και στην έλλειψη οικογενειακών γιατρών και Τοπικών Μονάδων Υγείας σημείωσε πως έχει στα χέρια του ήδη έτοιμη
δομή αλλά δεν βρίσκεται χώρος κατηγορώντας το δήμο για αδράνεια και αδιαφορία, αφού ο ίδιος, όπως είπε, έχει έτοιμες λύσεις που από την επομένη ημέρα της
ανάληψης της διοίκησης θα εφαρμοσθούν. Τις λύσεις αυτές, όπως εξήγησε, τις έχει
προτείνει ήδη ο κ. Μίχος στην Υγειονομική Περιφέρεια.

Ο Δήμαρχος κρύβεται;
Ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα προσιτός αλλά τώρα είναι πλήρως εξαφανισμένος. Αποφεύγει προφανώς την έκθεση στο κοινό για να μη διαπομπευθεί, παραμελώντας
και τις υποχρεωτικές δραστηριότητές του ως δημάρχου, διότι πέραν της υποψηφιότητάς του εξακολουθεί να είναι δήμαρχος και η τύχη της πόλης μας βρίσκεται
στα χέρια του.
Κραυγαλέα είναι η απουσία της δημοτικής αρχής από τα έργα που βιαστικά εκτελούνται χωρίς καμία επίβλεψη από το δήμο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διάστρωση της πλατείας της Παναγίας Ελεούσας
(Θεόδωρου Κολοκοτρώνη), που γίνεται από συνεργεία του εργολάβου της Αττικό
Μετρό, που έχει αναλάβει την αποκατάστασή της. Η τοποθέτηση των φιλέτων
μαρμάρου γίνεται τόσο κακότεχνα, που βγάζει μάτια. Αυτό το αισθητικό έγκλημα,
γίνεται στην κεντρική πλατεία της πόλης, μπροστά στο δημαρχείο και κανείς δεν
ενδιαφέρεται να το σταματήσει. Η φωτογραφία μιλάει από μόνη της.
Είναι προφανές ότι μία σοβαρή και υπεύθυνη δημοτική αρχή δεν θα ανεχόταν
τέτοιες αυθαιρεσίες.

H Αγία Βαρβάρα διψά
να βγει και πάλι μπροστά!
Με το άκουσμα της υποψηφιότητας Μίχου και
πάλι στην προεκλογική
σκηνή του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας στην αρχή
πολλοί από τους εκπροσώπους των παρατάξεων πάγωσαν, άλλοι
έμειναν αδιάφοροι και
άλλοι άρχισαν να επιτίθενται γνωρίζοντας ότι
αν αναπτυχθεί και μόνο
η ιδέα της επαναφοράς
του ονόματος του, τα
πράγματα θα είναι δύσκολα για κάθε υποψηφιότητα.
Τα πρώτα χτυπήματα παρότι τέθηκαν κάτω
από την μέση δεν έφεραν τους αναμενόμενους καρπούς.
Αντίθετα, έφεραν κοντά σε ένα όνομα που
άφησε ιστορία την στήριξη μιας ολόκληρης
Τοπικής Κομματικής Οργάνωσης.
Αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
Το ήδη υπάρχον σώμα μίας παράταξης που
συμμετείχε στα πράγματα αλλά δεν μπορούσε να λάβει αποφάσεις , εμπλουτίστηκε με
νέα πρόσωπα που στηρίζουν με προοπτικές
, την επαναφορά ενός μεγάλου κόμματος και
πάλι στα πράγματα.
Η διοίκηση του Δήμου που σήμερα; στηρίζεται έμπρακτα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ,
άρχισε να δέχεται πυρά με ακράδαντα στοιχεία που ποτέ δεν πήραν απάντηση από την
διοικούσα παράταξη , αλλά περιέργως από τις
υπόλοιπές δυνάμεις της αντιπολίτευσης.
Ξαφνικά ο «εχθρός» του μέχρι πρότινος
εχθρού τους , έγινε δικός τους εχθρός ελπίζοντας σε μια νέα «λυκοφιλιά» με αξιώσεις
που ίσως καρπωθούν στον δεύτερο γύρο των
εκλογών.
Το φαινόμενο Μίχος βέβαια δεν φαίνεται
πως θα αφήσει τέτοιο χώρο , αφού η δυναμική του έχει ξεπεράσει κάθε αναμενόμενο
, επαναφέροντας την αυτοδιοίκηση σε άλλα
μέτρα και σταθμά .Σε αυτά που ο κόσμος συμμετέχει, υποστηρίζει και βγαίνει μπροστά για
τις επιλογές του.
Στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της παράταξης «Αγία Βαρβάρα Πρώτη Ξανά» επιβεβαιώθηκε η πλήρης αποδοχή της στήριξης
όλων των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ο Αγίας Βαρβάρας στο πρόσωπο του επικεφαλής της.

Μαζί τους και εκατοντάδες επώνυμα και
ανώνυμα στελέχη του κόμματος της Αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας.
Μεταξύ αυτών ο Γιώργος Κώττης μέλος της
Πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας
, ο πρόεδρος της Β5 ΝΟΔΕ Δημήτρης Μαυροειδάκος , η αντιπρόεδρος της Αγγελική Φραγκοπούλου , ο ταμίας της Τάκης Σπίνουλας η
αναπληρώτρια του τομέα γυναικών και υποψήφια δημοτική σύμβουλος Περιστερίου Μαρία Λαμπροπούλου –Κώττη και ο Μπάμπης
Τζιαμουράνης. Παρόντες και οι υποψήφιοι
βουλευτές στο Δυτικό τομέα Γιάννης Λοβέρδος και Μπάμπης Καραθάνος , οι υποψήφιοι
περιφερειακοί σύμβουλοι με το συνδυασμό
του Γιώργου Πατούλη «Νέα Αρχή για την Αττική» Χαράλαμπος Αλεξανδράτος, Αθανασία
Παπασπύρου καθώς και η πολιτεύτρια Βαρβάρα Ψυχούλα Κοντογιάννη.
Από την εκδήλωση δεν θα μπορούσαν να
λείπουν ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Αγίας Βαρβάρας Μανώλης Ζερβάκης καθώς επίσης και
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Γιώργος
Πουλάκης , Κώστας Χρήστου, Λεωνίδας Παπανδρέου (εκπρόσωπος του βουλευτή Γεράσιμου Γιακουμάτου), Νένα Κοσμά και Δώρα
Φαρουτζή.
Κατά τη διάρκεια παρουσίασης του ψηφοδελτίου από τον επί δεκαπέντε χρόνια πετυχημένο δήμαρχο της Αγίας Βαρβάρας Λάμπρο
Μίχο, οι υποψηφιότητες των μελών της ΔΗΜ.
ΤΟ ως Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννη Πουλάκη
και Στέλιου Γεωργιλάκη, έγιναν δέκτες με ενθουσιασμό από τον κόσμο της Αγίας Βαρβάρας και συνοδεύτηκαν από ένα δυνατό χειροκρότημα.
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Δ. Γιαγτζόγλου: Τέλος τα σενάρια!
Θα είμαι στο πλευρό του Λάμπρου Μίχου
και όλων των μελών της παράταξής του
Με αποκλειστική του δήλωση
στην εφημερίδα
μας, ο γνωστός
δημοσιογράφος
Δημήτρης Γιαγτζόγλου ξεκαθαρίζει τους λόγους που δεν θα
μπορεί να είναι
υποψήφιος με
την παράταξη
του
Λάμπρου
Μίχου
«Αγία
Βαρβάρα Πρώτη Ξανά» και ταυτόχρονα απαντά στα
διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν σχετικά με την
απαγόρευση της άμεσης συμμετοχής του στις τοπικές εκλογές.
Η δήλωσή του έχει ως εξής:
Λυπάμαι πολύ αν θα χαλάσω την διάθεση κάποιων
που μάλλον άρχισαν τα σενάρια!
Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσα με ιδιαίτερη χαρά
ότι έκανα αποδεκτή την τιμητική πρόταση του Λάμπρου Μίχου να τον ακολουθήσω. Εξήγησα επίσης
ότι είναι κάτι που δεν το συνηθίζω αν και όλα αυτά

τα χρόνια μου έχουν γίνει πολλές προτάσεις. Ο μόνος λόγος που δέχθηκα την πρόταση είναι η πίστη
και ο θαυμασμός μου για τον ίδιο τον Λάμπρο Μίχο
αλλά και για την αξιόλογη ομάδα του. Ξεκαθάρισα
επίσης ότι δεν είχα κάποια προσωπική φιλοδοξία.
Δεν λυπάμαι περισσότερο για τα σενάρια κάποιων.
Εξάλλου τόσα χρόνια σε μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα της χώρας ξέρω πολύ καλά από τέτοιου είδους πρακτικές. Περισσότερο λυπάμαι για το ότι
οι κανόνες δημόσιων εμφανίσεων στα ΜΜΕ καθιστούν απαγορευτική την απουσία μου από τον ραδιοφωνικό σταθμό στον οποίο εργάζομαι για μεγάλο
χρονικό διάστημα ειδικά κατά την διάρκεια αυτής
της προεκλογικής περιόδου με τόσα μέτωπα ανοιχτά (Ευρωεκλογές κλπ). Δυστυχώς αυτό δεν το είχα
υπολογίσει.
Και για να απαντήσω στα σενάρια. Επειδή ακριβώς
δεν είχα καμία φιλοδοξία και στο ελάχιστο με ενδιέφερε αν θα εκλεγώ, ξεκάθαρα δηλώνω ότι θα είμαι
στο πλευρό του Λάμπρου Μίχου και όλων των
μελών της παράταξής του. Αυτό δεν αλλάζει. Τόσα
χρόνια έχω μάθει να παλεύω για την φανέλα των μέσων στα οποία έχω εργαστεί. Η μάχη της φανέλας
και σε αυτή την περίπτωση έχει για μένα ιδιαίτερη
σημασία. Είτε με έναν σταυρό δίπλα είτε χωρίς. Τρόποι υπάρχουν. Ειδικά όταν η μάχη αξίζει.

Η Ματίνα Λαζαράκη για την απλή αναλογική
Τις απόψεις της για
τον «Κλεισθένη 1»
καταθέτει η διευθύντρια Πολιτισμού και
Αθλητισμού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Ματίνα
Λαζαράκη
τονίζοντας πως ο νομοθέτης του, ξεχνάει
τους βασικούς όρους
που
διασφαλίζουν
Διευθύντρια Πολιτισμού την σταθερότητα την
και Αθλητισμού δημοκρατία και την
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας αποτελεσματικότητα.
Η ίδια φροντίζει μάλιστα να προτρέψει τους δημότες της πόλης να ενισχύσουν παρατάξεις που μπορούν να είναι συμπαγείς με καθαρή προγραμματική κατεύθυνση για να
αποφύγουν έτσι την περιπέτεια της ακυβερνησίας
και των αδιάφανων συναλλαγών.
Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 δεν είναι ασφαλώς η μεταρρύθμιση που είχε ανάγκη η Αυτοδιοίκηση προκειμένου
να ανακτήσει την χαμένη διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια και να γίνει αποδέκτης των
εξουσιών και των αντίστοιχων πόρων που πρέπει
να αποκεντρωθούν στους Δήμους και στις Περιφέρειες για να ασκούνται πλησιέστερα στους πολίτες
στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η μεταρρύθμιση αυτή που θα οδηγούσε
παράλληλα στο επιτελικό κράτος και στην κατάργηση του συγκεντρωτικού πολιτικού και διοικητικού μοντέλου δεν ήταν φαίνεται στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, παρότι αυτή είναι η απαίτηση
των καιρών για να συμβαδίσουμε με τις υπόλοιπες
χώρες της Ευρώπης.
Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 περιορίζει την μεταρρύθμιση

στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος και στην
θέσπιση της απλής αναλογικής χωρίς να λάβει υπόψη και να διασφαλίσει την σταθερή διακυβέρνηση
των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Στο όνομα
της δήθεν δημοκρατικοποίησης επέλεξε να θεσπίσει ένα εκλογικό σύστημα το οποίο – αντίθετα με
όσα διακηρύσσονται- ενθαρρύνει την ανυπαρξία
σταθερής προγραμματικής πλειοψηφίας που διοικεί το Δήμο ή την Περιφέρεια και ταυτόχρονα από
την άλλη πλευρά μη αναγνωρίζοντας ρόλο και στην
μειοψηφία, αποδυναμώνει την ελεγκτική λειτουργία της.
Η απλή αναλογική δεν είναι ασφαλώς πανάκεια
αλλά δεν είναι απειλή για την εύρυθμη συγκρότηση
και λειτουργία του τοπικού συστήματος διακυβέρνησης, εξάλλου το αναλογικό σύστημα είναι πλησιέστερο στην αυθεντική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας σε τοπικό επίπεδο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
όμως είναι θεσμός πολιτικοδιοικητικός που οφείλει
να λαμβάνει αποφάσεις και μάλιστα σε περιβάλλον ανταγωνιστικό. Απαιτεί σταθερές πλειοψηφίες ακόμη και όταν συγκροτούνται με συνεργασίες
παρατάξεων. Απαιτεί προγραμματική καθαρότητα
η οποία επιτυγχάνεται ακόμη και με το αναλογικό
σύστημα όταν υπάρχουν κανόνες συγκρότησης
των πλειοψηφιών, αν δεν τις δίνει το εκλογικό αποτέλεσμα, με όρους που διασφαλίζουν σταθερότητα,
δημοκρατία και αποτελεσματικότητα. Αυτούς τους
όρους αγνοεί ο νομοθέτης του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1 έτσι
ώστε η εφαρμογή στις περισσότερες περιπτώσεις
να οδηγήσει σε ακυβερνησία και αστάθεια τους Δήμους και τις Περιφέρειες.
Συνεπώς οι πολίτες έχουν την επιλογή να ενισχύσουν παρατάξεις που μπορούν να είναι συμπαγείς
με καθαρή προγραμματική κατεύθυνση και να αποφύγουν έτσι την περιπέτεια της ακυβερνησίας και
των αδιάφανων συναλλαγών.
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Η Δυτική Αττική μπορεί
να βγει από το τέλμα
Η Δυτική Αττική μπορεί να ξεχωρίσει. Και αυτό
το έδειξε από μόνη της. Στα χρόνια που πέρασαν
χωρίς να έχει κάποια κρατική βοήθεια και μέριμνα
οι δήμαρχοι και οι κάτοικοι της κατάφεραν μέσα από
σκληρή δουλειά και εύστοχες παρεμβάσεις να αναδείξουν την περιοχή τους και να την βγάλουν από την
αφάνεια και την υποβάθμιση που την έριξαν η κρίση
και η σημερινή κυβέρνηση.
Η Δυτική Αττική έχει πλέον την ευκαιρία και τις δυνατότητες για να μπορέσει να αναδειχθεί ως περιοχή
ανάπτυξης και δημιουργίας.
Μπορεί όλα αυτά τα χρόνια
που πέρασαν η Δυτική Αττική
να ήταν ο τόπος για τον οποίο
η σημερινή κυβέρνηση δεν ενδιαφέρθηκε προκειμένου να
την ενισχύσει με έργα υποδομής και ανάπτυξης αλλά τώρα
τα δεδομένα αλλάζουν.
Η Δυτική Αττική μπορεί να ξεχωρίσει. Και αυτό το έδειξε από μόνη
της. Στα χρόνια που πέρασαν χωρίς να έχει κάποια κρατική βοήθεια και μέριμνα οι δήμαρχοι και
οι κάτοικοι της κατάφεραν μέσα από σκληρή δουλειά και εύστοχες
παρεμβάσεις να αναδείξουν την περιοχή τους και να την βγάλουν από
την αφάνεια και την υποβάθμιση που την έριξαν η κρίση και η σημερινή κυβέρνηση.
Προσωπικά πιστεύω ότι η Δυτική Αττική μπορεί και έχει τις δυνατότητες προκειμένου να αποτελέσει την περιοχή πρότυπο στην ανάπτυξη
της χώρας. Η βούληση υπάρχει, όπως υπάρχει και η όρεξη για δουλειά
από τους φορείς και τους κατοίκους της ώστε να ξεχωρίσει. Όλοι γνωρίζουν ότι τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις έδωσαν έμφαση στην
Ανατολική Αττική λόγω του αεροδρομίου. Ωστόσο τώρα τα πράγματα
είναι διαφορετικά. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να στηρίξει την
Δυτική Αττική ώστε να μετατραπεί σε ατμομηχανή της οικονομίας όχι
μόνο του λεκανοπεδίου αλλά ολόκληρης της χώρας.
Έχουν προγραμματιστεί έργα υποδομής αλλά και η μεταφορά κρατικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να υπάρξει η
περίφημη οικονομική ανάπτυξη. Οι δύο γραμμές του μετρό που λειτουργούν βοηθούν προς σε αυτή την κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή
πολλοί γραφειοκρατικοί σκόπελοι θα φύγουν ώστε επιχειρήσεις να
μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν προσφέροντας θέσεις εργασίας και
ζωντάνια στην περιοχή. Παράλληλα έχει αποφασιστεί να δοθεί έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αύξηση του πρασίνου και
στην θωράκιση της περιοχής από φυσικές καταστροφές που τόσο πολύ
την έχουν… πληγώσει.
Επίσης η δυτική Αθήνα έχει ανάγκη από περισσότερες νοσοκομειακές
κλινικές και θα ήταν λύση η επαναλειτουργία της Παθολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα και η λειτουργία ενίσχυση των
ιατρείων Πρωτοβάθμιας φροντίδας προκειμένου να αποσυμφορηθούν
το Αττικό Νοσοκομείο και το Νοσοκομείο της Νίκαιας και να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες σε αναμονή πολύ μεγαλύτερη από ότι πρέπει.
Παράλληλα η περιοχή της δυτικής Αθήνας με τις 600.000 κατοίκους
έχει ανάγκη από μία γυναικολογική κλινική και ένα νέο Παίδων για
να μην μεταφέρονται τα παιδιά στο Αγλαΐα Κυριακού.
Όπως επίσης κύριο θέμα για την περιοχή μας είναι η ασφάλεια των
πολιτών. Και αυτό επιτυγχάνεται με την ενίσχυση σε άνδρες και υλικοτεχνική υποδομή στα υπάρχοντα αστυνομικά τμήματα.
Ως άνθρωπος που έχω μεγαλώσει και έχω υπηρετήσει και ως δήμαρχος
Αιγάλεω την Δυτική Αττική γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Γνωρίζω τον κόσμο της, βλέπω τις αδικίες που έχουν γίνει εις βάρος της, βλέπω ότι έχει δυνατότητες για το μέλλον.
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Enikos.gr: Τα σκουπίδια πνίγουν την Αγία Βαρβάρα!
Και ενώ παρακολουθούσαμε την ροή της επικαιρότητας μέσα από τις πιο γνωστές ιστοσελίδες της Ελλάδας το είδαμε και αυτό.
Ξέχειλοι κάδοι σκουπιδιών «στόλιζαν» την ιστοσελίδα Enikos του Νίκου Χατζηνικολάου
υπό τον τίτλο «Τα σκουπίδια πνίγουν την Αγία Βαρβάρα».
Όπως βλέπετε η φωτογραφία
παραπέμπει τους αναγνώστες
της ιστοσελίδας σε μια τριτοκοσμική πόλη που έχει στον πυρήνα της μια υγειονομική βόμβα.
Μόνο ο δήμος μας είχε την τιμή
στο ξεκίνημα της Άνοιξης να
αμελεί τόσο την υγεία των πολιτών , αφού όλοι γνωρίζουν
πως αυτήν την εποχή υπάρχει
έξαρση πολλών ασθενειών με
τα έντομα και τα μικρόβια να
αφθονούν.
*Το γεγονός έχουμε καταγγείλει
πολλές φορές με φωτογραφικό
μας υλικό και ευχόμαστε με την
περαιτέρω δημοσίευση του να
βρεθεί επιτέλους μία λύση, διότι
καθημερινά οι πολίτες της πόλης υποφέρουν από τις έντονες μυρωδιές , ενώ εγκυμονεί κίνδυνος για την υγεία τους.

Αυτή η εικόνα μπορεί να αλλάξει.
Την ώρα που ο Γιώργος Καπλάνης άφηνε στην τύχη της την καθαριότητα της πόλης ο Λάμπρος Μίχος επιλέγει να αναλάβει προσωπικά την επιμέλεια της.
Ενδεικτικό είναι πώς ήδη φροντίζει για αυτήν αφού όπου πρόκειται να μιλήσει, τα συνεργεία του δήμου στέλνονται επιμελώς να φροντίσουν τους χώρους για να μην δεχτούν
επίπληξη μπροστά στα μάτια του κόσμου που συγκεντρώνεται σε κάθε ομιλία του πρώην
δημάρχου.

Όπως ανακοίνωσε από τις πρώτες μέρες διοίκησης του στον
δήμο θα επανασυστήσει το τμήμα ενημέρωσης
και επέμβασης σε
24ωρη βάση, με
εφαρμογή άμεσης
ειδοποίησης για
κάθε πρόβλημα
και άμεσης επέμβασης και απάντησης σε πραγματικό χρόνο.
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«Νίκη από την πρώτη Κυριακή ή ακυβερνησία;
Η παγίδα της απλής αναλογικής του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1»
Το σύστημα της απλής αναλογικής, πρέπει να αντικατοπτρίζει την
αληθινή βούληση των ψηφοφόρων, να αποτελεί μοχλό εκδημοκρατισμού και κάθε δημοκρατικός πολίτης, πρέπει να είναι υπέρμαχος
της. Στη δημοκρατία, αποφασίζει η πλειοψηφία, την οποία, όμως,
όταν δεν την έχεις πρέπει να την εξασφαλίσεις, διότι αλλιώς δεν
πρόκειται να παραχθεί το έργο το οποίο ο λαός επιθυμεί. Με βάση
άλλωστε την επιθυμία του αυτή, ο λαός, έχει δώσει σε αυτούς που
επιλέγει, την εντολή να πραγματώσει τις επιθυμίες του.
Από τις ερχόμενες εκλογές με το νέο σύστημα που θεσπίστηκε με
τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1», στον α΄ γύρο, θα γίνεται εκλογή των δημοτικών συμβούλων, ενώ στο β΄ γύρο μεταξύ των δύο πρώτων παρατάξεων, θα εκλέγεται δήμαρχος αυτός που παίρνει ποσοστό πάνω
από 50%.Ο εκλεγμένος δήμαρχος για να μπορέσει να εφαρμόσει
το πρόγραμμά του, επειδή δεν θα έχει την πλειοψηφία σε συμβούλους, θα πρέπει υποχρεωτικά να διαμορφώσει την πλειοψηφία, αξιοποιώντας συμβούλους της αντιπολίτευσης.
Για να εφαρμοστεί όμως αυτό το σύστημα χωρίς παρεκτροπές, θα
έπρεπε να προβλέπονται από το νόμο ασφαλιστικές δικλείδες (πχ
θέσπιση πλαφόν στις μονοεδρικές παρατάξεις). Από την ώρα που
τέθηκε στο τραπέζι το ζήτημα της εφαρμογής του νέου συστήματος υπάρχουν για αυτό το θέμα αντιτιθέμενες προσεγγίσεις. Οι
μεν κυβερνητικές, υπεραμύνονται ότι δόθηκε χώρος στη συλλογικότητα ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν αντιρρήσεις από επιστήμονες, δημάρχους, την ΚΕ.Δ.Ε. και άλλους φορείς που κρούουν
«τον κώδωνα του κινδύνου» ότι το σύστημα αυτό θα προκαλέσει
σοβαρότατα προβλήματα, επειδή ο νομοθέτης δεν έχει προβλέψει
ξεκάθαρους όρους και το πεδίο είναι ελεύθερο για προσωπικές συναλλαγές, χείριστου είδους. Ακόμη και τώρα, περίπου ένα μήνα
πριν τις εκλογές έχει κιόλας οδηγήσει υποψήφιους δημάρχους σε
παρασκηνιακές πρακτικές οι οποίες από την επομένη κιόλας των
εκλογών θα επισημοποιηθούν ως δήθεν προγραμματικές συγκλίσεις. Οι συμφωνίες αυτές μπορούν να γίνουν με την επιλογή συμβούλων από πληθώρα παρατάξεων που συνεχώς αναδύονται, με
υποψήφιους δήμαρχους που μπορούν να φτιάχνουν ψηφοδέλτιο
ακόμη και με πολύ χαμηλά ποσοστά που θα λάβουν στις εκλογές
και θα μπορούν να συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο εκβιάζοντας με την ψήφο τους.
Την άποψή του σχετικά με τα παραπάνω περιγράφει αναλυτικά ο
κ. Λυκούργος Χατζάκος στο άρθρο του : «Ευκαιρίες για … «μεροκα-

ματάκια» σε καιροσκόπους» ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Η λογική
που υπαγόρευσε την διάταξη αυτή, δηλαδή, την αναλογική εκλογή
δημοτικών συμβούλων με βάση το ποσοστό που συγκέντρωσαν
κατά τον πρώτο γύρο των τοπικών εκλογών, έστω και αν δεν εκκινεί από χυδαία μικροκομματικά κίνητρα, οδηγεί σε καταστρεπτικά
αποτελέσματα. Τούτο, διότι, η άσκηση διοίκησης καθίσταται παντελώς αδύνατη σε έναν Δήμο στον οποίο η Δημοτική Αρχή δεν θα
διαθέτει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεδομένου ότι
η ανάληψη ευθύνης διοίκησης απαιτεί και την ανάλογη εξουσία διαχειρίσεώς της, είναι προφανές ότι αν ο εκλεγμένος Δήμαρχος δεν
έχει την πλειοψηφία -γιατί ελάχιστοι συνδυασμοί θα συγκεντρώσουν στον πρώτο γύρο ποσοστό άνω του 50%-, θα υποχρεωθεί να
κατασκευάσει αυτή την πλειοψηφία μετεκλογικά, χρησιμοποιώντας θεμιτά και αθέμιτα μέσα, αφού και η δικλείδα απαγόρευσης
αναθέσεως έμμισθης θέσης σε αιρετό πέραν του πλειοψηφήσαντος
συνδυασμού καταργήθηκε από τον Κλεισθένη……… Συνεπώς,
αποτελεί, σχεδόν, βεβαιότητα το γεγονός ότι στις εκλογές αυτές
η αθλιότητα και η χυδαία συναλλαγή -είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά-, θα επικυριαρχήσουν της πραγματικής βουλήσεως
των πολιτών. Ακόμη και υγιώς σκεπτόμενοι και λειτουργούντες
δήμαρχοι θα υποχρεωθούν να μπουν σε αυτή την διαδικασία συναλλαγής, εφ’ όσον με κάποιον τρόπο θα πρέπει να ασκήσουν την
ευθύνη διοίκησης, την οποία τους ανέθεσαν οι πολίτες. »
Μια άλλη ενδιαφέρουσα σχετική προσέγγιση κάνει ο Νομικός και
τ. Δήμαρχος Αυλώνος Ευβοίας κ. Δημήτρης Κατσούλης, στο βιβλίο
του «Τομές Δημοκρατίας στην Αυτοδιοίκηση» το οποίο παρουσίασε πρόσφατα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου της Ακρόπολης, με τη συμμετοχή ομιλητών όπως ο υποψήφιος δήμαρχος
Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρος Μίχος καθώς και η περιφερειάρχης
Αττικής κ. Ρένα Δουρου. Μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις
της νομοθετικής επιλογής της κυβέρνησης – όπως αναφέρει ο
κ. Κατσούλης είναι η εξής: «…ενθαρρύνοντας τις ανεξαρτητοποιήσεις, τις διασπάσεις κ.ο.κ. των δημοτικών παρατάξεων καθιστά
την διαδικασία ορισμού των Αντιδημάρχων ως διαδικασία αγωνιώδους δημαρχοκεντρικής προσπάθειας που κινείται ενάντια στην
παραταξιακή ενότητα και ενθαρρύνει την συναλλαγή και την διαπλοκή.» (φωτογραφία)
Τον κ. Κατσούλη, είχαμε την τιμή, να τον ακούσουμε στην Αγία

Βαρβάρα και στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποίησε
η παράταξη του κ. Λ. Μίχου, στην οποία έγινε ανάλυση του νέου
εκλογικού συστήματος όπου εκτός των άλλων έκανε και μια αναγωγή στα πραγματικά αποτελέσματα των εκλογών του 2014 στην
πόλη μας, έτσι ώστε οι παρευρισκόμενοι να κατανοήσουν τον μηχανισμό της απλής αναλογικής. (φωτογραφία)
Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαιτεί όπως αναφέρει σε
άρθρο της η Διευθύντρια Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου
Αγίας Βαρβάρας κ. Σταματίνα Λαζαράκη «… προγραμματική καθαρότητα η οποία επιτυγχάνεται ακόμη και με το αναλογικό σύστημα όταν υπάρχουν κανόνες συγκρότησης των πλειοψηφιών, αν
δεν τις δίνει το εκλογικό αποτέλεσμα, με όρους που διασφαλίζουν
σταθερότητα, δημοκρατία και αποτελεσματικότητα. Αυτούς τους
όρους αγνοεί ο νομοθέτης του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1 έτσι ώστε η εφαρμογή στις περισσότερες περιπτώσεις να οδηγήσει σε ακυβερνησία
και αστάθεια τους Δήμους και τις Περιφέρειες. »
Κατά την άποψή μας, δεν φαίνεται να κινδυνολογούν, όσοι ισχυρίζονται ότι η απλή αναλογική του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1» θα διαλύσει
την Αυτοδιοίκηση, θα την καταστήσει υποχείριο των μειοψηφιών
και θα την εγκλωβίσει στην ακυβερνησία! Ο νόμος αυτός αντί να
λύσει, θα δημιουργήσει πολλαπλάσια προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των δήμων. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι στο
διάστημα της θητείας, κατά την οποία θα ληφθούν περίπου 2.500
αποφάσεις από το δημοτικό συμβούλιο, ο Δήμαρχος θα αναγκάζεται κάθε φορά σε αναπόφευκτες αδιαφανείς συναλλαγές με μέλη
της αντιπολίτευσης προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει το
πρόγραμμά του!
Αυτή τη φορά, λοιπόν, καλούμαστε να αποφασίσουμε αν επιθυμούμε να δώσουμε στον ικανότερο δήμαρχο, μια ισχυρή εντολή
με ΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ και να διοικηθεί ο δήμος
μας με συγκεκριμένο πρόγραμμα και σιγουριά ή διαφορετικά,
στέλνοντας τον δήμαρχο που επιθυμούμε σε β γύρο , να αφήσουμε
το πεδίο ελεύθερο για αναπόφευκτα αλισβερίσια και εκβιαστικές
συνεργασίες με τις υπόλοιπες παρατάξεις, ρισκάροντας έτσι να
υποστούμε όλοι για την επόμενη τετραετία μια κατάσταση ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑΣ με δυσάρεστες συνέπειες για την πόλη και την καθημερινότητά μας. Η επιλογή είναι στα χέρια μας.
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“Το κάπνισμα ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας”
Το κάπνισμα αποτελεί αδιαμφισβήτητα
ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της
δημόσιας υγεία και σχετίζεται με τεράστια
αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από διάφορες μορφές καρκίνου,
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και
καρδιαγγειακά συμβάματα, εξαιτίας της
βλάβης των αγγείων που προκαλεί. Επομένως χρέος κάθε οργανωμένης πολιτείας, είναι η μάχη κατά του καπνίσματος να διεξάγεται με αμείωτο ρυθμό, διότι εκτός από τα
άλλα, η πρόληψη των νοσημάτων σημαίνει
και τεράστιο όφελος για τον προϋπολογισμό της υγείας.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, θα δούμε ότι πριν το 1900 ο καρκίνος
του πνεύμονα ήταν ένας σχετικά σπάνιος
καρκίνος με πολύ περιορισμένες βιβλιογραφικές αναφορές. Κατά τη διάρκεια του
εικοστού αιώνα όμως, με την τεράστια εξάπλωση της βλαπτικής συνήθειας του καπνίσματος σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, τα
κρούσματα καρκίνου του πνεύμονα πολλαπλασιάζονταν ανά δεκαετία, για να φτάσουμε στη δεκαετία του 1960, οπότε μεγά-

λες επιδημιολογικές μελέτες απέδειξαν την
πολύ ισχυρή σχέση καπνίσματος και καρκίνου του πνεύμονα. Στον παρακάτω πίνακα
που αφορά τις ΗΠΑ (θάνατοι από καρκίνο
στους άνδρες), βλέπουμε ξεκάθαρα την τεράστια αύξηση των θανάτων από καρκίνο
του πνεύμονα στους άνδρες μέχρι την δεκαετία του 1990 και τη σημαντική απόδοση
της αντικαπνιστικής εκστρατείας με την
αναστροφή της καμπύλης . Η πτωτική τάση
συνεχίζεται ακόμη και σήμερα.
Ανάλογα στοιχεία με τον παραπάνω πίνακα υπάρχουν και στην Ευρώπη, αλλά με
μια καθυστέρηση σε σχέση με
τις ΗΠΑ. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι αν σε
μια
κοινωνία
σταματήσουν
σήμερα όλοι να
καπνίζουν
σε
μια εικοσαετία
ο καρκίνος του
πνεύμονα θα πέσει στα επίπεδα
του 1900. Φανταστείτε δηλαδή
ποιο θα είναι το
όφελος για τη
δημόσια υγεία:
ένας καρκίνος που πραγματικά θερίζει θα
είναι κάτι σχετικά σπάνιο. Εδώ θα πρέπει
να τονίσουμε ότι στον παραπάνω πίνακα
βλέπουμε πολύ ενδιαφέρο-ντα στοιχεία
και για άλλες κακοήθειες (στομάχου, παχέως εντέρου, προστάτη κτλ), αλλά αυτά δεν
αφορούν το παρόν άρθρο.
Γενικά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το κάπνισμα πολλαπλασιάζει την πιθανότητα να
πάθει κάποιος καρκίνο του πνεύμονα κατά
πολλές φορές ανάλογα με τον αριθμό των

τσιγάρων και τα χρόνια που καπνίζει.
Ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα σε κάποιον που
καπνίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα
υπολογίζεται 10πλάσιος ως 30πλάσιος
αυτού που διατρέχει ένας δια βίου μη
καπνιστής. Ένας βαρύς καπνιστής έχει
πιθανότητες που φτάνουν ως και 30%
να αναπτύξει καρκίνο του πνεύμονα
στη ζωή του σε σύγκριση με την μικρότερη του 1% πιθανότητα που έχει ένας
μη καπνιστής. Επιπλέον, μην ξεχνάμε
ότι το κάπνισμα αυξάνει σημαντικά των
κίνδυνο και άλλων καρκίνων, όπως του
στοματοφάρυγγα, του νεφρού και της
ουροδόχου κύστεως. Επίσης, μην υποτιμάμε τη χρόνια βλάβη που προξενεί το
τσιγάρο στα πνευμόνια, που ονομάζεται
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η οποία οδηγεί σε μείωση της
ικανότητας προσπάθειας στην αρχή,
σημαντικής έκπτωσης της ποιότητας ζωής και τελικά σε σοβαρή
Υπ. Περιφερειακός Σύμβουλος
αναπηρία και θάνατο. Επιπρόσθετα,
η κατανάλωση τσιγάρων αυξάνει “Νέα Αρχή για την Αττική” Γ. Πατούλης
κατά πολύ τα καρδιαγγειακά συμβάματα (πχ έμφραγμα του μυοκαρδίου
και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο), ειδικά αν ας, από τη στιγμή που και τα στελέχη της
συνδυάζεται με άλλους παράγοντες κινδύ- καπνίζουν δημόσια ακόμη και σε χώρους
του υπουργείου. Η μη εφαρμογή του νόνου π.χ. ψηλή χοληστερόλη.
μου, συν τοις άλλοις, παραβιάζει και τα
Στην Ελλάδα, αν και την τελευταία δεκαετία δικαιώματα του μη καπνιστή, ο οποίος ως
έχει επιτευχθεί μια μείωση του πληθυσμού παθητικός καπνιστής πλέον, εκτίθεται σε
που καπνίζει από το 38% στο 28% περίπου κίνδυνο σοβαρών νοσημάτων και αυτός.
και έχει επιτευχθεί μια μείωση του αριθμού Η βάση ενός επιτυχημένου και λιγότερο
των τσιγάρων που καπνίζονται στη χώρα κοστοβόρου συστήματος υγείας θα πρέπει
κατά 50% περίπου, πρέπει πολλά να γίνουν να είναι η πρόληψη των νοσημάτων και η
ακόμη διότι η χώρα μας έχει το θλιβερό μάχη κατά του καπνίσματος θα πρέπει να
προνόμιο να βρίσκεται σταθερά στις πρώβρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα των
τες θέσεις της Ευρώπης. Ο αντικαπνιστικός αρμοδίων. Αυτό που τόνιζε δηλαδή ο Ιπποκράτης χιλιάδες χρόνια πρίν ‘’Κάλλιον το
νόμος ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται, κάτι
που φυσικά δε φαίνεται να απασχολεί ιδι- προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν’’ επιτέλους
αίτερα την ηγεσία του Υπουργείου Υγεί- να γίνει πράξη.

Ι. Σπυρακόπουλος

Ιατρός Παθολόγος

24

Αγία Βαρβάρα

Μάρτιος 2019

Εγκαίνια ΜΕΤΡΟ καθ’ ομοίωσιν Θεσσαλονίκης!
Αν και το ΜΕΤΡΟ θα παραδοθεί στο κοινό τον Φεβρουάριο
του 2020, η δημοτική αρχή θα εξαγγείλει ότι θα λειτουργήσει τον Ιούνιο του 2019 και θα κάνει εγκαίνια άμεσα!
Με ψέματα και εξαπάτηση των κατοίκων στοχεύει ο κ. Καπλάνης στην ενίσχυση του προφίλ του για ψηφοθηρικούς
σκοπούς, ετοιμάζοντας πρόωρα την εγκαινίαση του ΜΕΤΡΟ ώστε να έχει να επιδείξει έργο, εν όψει των δημοτικών
εκλογών.
Ένα από τα σχέδιά του είναι μια φιέστα εγκαινίων για τη
δήθεν άμεση λειτουργία του ΜΕΤΡΟ, με πρόσκληση επισήμων και κατοίκων οι οποίοι θα επισκεφτούν τον σταθμό
παρ’ ότι γνωρίζει και ο ίδιος πολύ καλά ότι το ΜΕΤΡΟ, μετά
την εκδήλωση, θα ξανακλείσει για να παραδοθεί τελικά
στο κοινό τον Φεβρουάριο του 2020.
Στη συνέχεια για να δικαιολογήσει την καθυστέρηση
της λειτουργίας του συρμού θα υποδείξει ως υπεύθυνη
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και θα ισχυριστεί, ως συνήθως, ότι
ο ίδιος πιέζει αλλά δεν έχει την ευθύνη.
Ο κ. Καπλάνης προεκλογικά προσπαθεί να μαζέψει τα
ασυμμάζευτα και με τη βοήθεια επικοινωνιολόγων ματαιοπονούν να επινοήσουν μια εικονική πραγματικότητα με επιτυχίες προκειμένου να επιτύχει την επανεκλογή
του.
Όσους μύθους όμως κι αν επινοήσουν η αλήθεια είναι ότι:
1) Οι δύο σταθμοί ΜΕΤΡΟ της πόλης δεν είναι δικό του
έργο
2) Δικό του έργο και υποχρέωση όμως, ως Δήμαρχος που
ανέλαβε τη συνέχεια του Δήμου, ήταν η διαφύλαξη και τήρηση των όρων σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
3) Δικό του έργο ήταν η πλήρης υποχώρηση εκ μέρους του,
σε βάρος της πόλης μας, από τα συμφωνηθέντα.
4) Δικό του έργο ήταν το κλείσιμο της Ελ. Βενιζέλου για 6
χρόνια αντί για 6 μήνες και η κυκλοφοριακή επιβάρυνση
της πόλης.

5) Δικό του έργο ήταν ο αποκλεισμός της αγοράς της πόλης
και η ταλαιπωρία των καταστηματαρχών.
6) Δικό του έργο ήταν η διατήρηση του εργοταξίου έως
σήμερα στην Αγία Βαρβάρα προς όφελος του Δήμου Κορυδαλλού και μάλιστα σε ευαίσθητο σημείο μετακίνησης
μαθητών.
7) Δικό του έργο είναι η ανυπαρξία υπόγειου parking, όπως
είχε εξ αρχής συμφωνηθεί, για την προστασία του κέντρου
της πόλης από τη λειτουργία ΜΕΤΡΟ.
Το έργο του ΜΕΤΡΟ, μοιραία, κάποτε θα τελείωνε αλλά
αυτό δεν μπορεί να το πιστωθεί ο κ. Καπλάνης!

Εμείς το φτιάξαμε, εμείς θα το ξαναφτιάξουμε

Αυτή είναι η στερεότυπη απάντηση του Λάμπρου Μίχου
σε όσους με ειλικρινές ενδιαφέρον ρωτούν για την τύχη
του εμβληματικού αναψυκτήριου της πόλης μας, που
έχει υποστεί άγρια λεηλασία και είναι πλέον ένα θλιβερό κουφάρι, που σε τίποτα δεν θυμίζει τις παλιές δόξες
που ζήσαμε μαζί του.
Το «εμείς το φτιάξαμε» αναφέρεται σε όσους εξακολουθούν να υποστηρίζουν τη σκοπιμότητα της ανέγερσής
του, σε αντίθεση με όσους προηγουμένως το οικειοποιούνταν, απολάμβαναν τις χάρες του και τώρα το αποποιούνται.

Είναι κάτι σαν κι αυτό που λέγεται, ότι
η νίκη έχει πολλούς πατεράδες αλλά
η ήττα κανέναν. Όσο λειτουργούσε
και δέχονταν επαίνους οι δημιουργοί
του, όλοι αποδέχονταν μερίδιο. Τώρα
που τρομάζει ο σκελετός του και εμφανίστηκαν κατήγοροι, κάνουν πως
δεν ήξεραν, δεν είδαν, δεν κατάλαβαν,
αφήνοντας στο Λάμπρο Μίχο αποκλειστικά την ευθύνη της επιλογής για την
κατασκευή του. Ο Μίχος, όμως αποδέχεται εξ ολοκλήρου την ευθύνη και
πεισματικά αμετανόητος ορκίζεται
στην επαναλειτουργία του, την οποία
πολλοί θεωρούν αδύνατη.
Είναι οι ίδιοι που όταν αποτολμούσε
να το υποσχεθεί τον λοιδορούσαν. Το
Πάνθεον όμως έγινε.
Έγινε τοπόσημο, μάζεψε όλο το λεκανοπέδιο στα πόδια του, βρήκαν λόγο οι ξένοι να αγαπήσουν την πόλη μας και οι δημότες μας να υπερηφανεύονται γι αυτό. Είναι νομίζουμε, επαρκείς λόγοι για
να ξαναγίνει οπωσδήποτε και απ’ ότι φαίνεται μέχρι
στιγμής μόνο ο Μίχος ξέρει να το ξανακάνει.
Εκεί θα ξαναγιορτάζουμε τα κούλουμα, τις πρωτοχρονιές, τις πρωτομαγιές. Εκεί θα ξαναβρισκόμαστε
κι εμείς και οι νέοι της πόλης μας, να καμαρώνουμε
από ψηλά την όμορφη πόλη μας, όπως παλιά.

