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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Μαθήματα Δημοκρατίας
στους τρεις από τον κ. Μίχο

Συνέντευξη Τύπου Λάμπρου Μίχου

Την Δευτέρα παίρνουμε τις
ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΟΥ ζωές μας στα χέρια μας !
Σ. 8

Αγαπητή συνδημότισσα και συνδημότη

Ελάχιστες μέρες μείνανε για να ζήσουμε το όνειρο:
Να ξαναγίνει η πόλη μας καθαρή, με καλοφωτισμένες γειτονιές,
με ανοιχτές παιδικές χαρές, με όμορφους και προστατευμένους
κοινόχρηστους χώρους, ζωντανές πλατείες, φιλικές υπηρεσίες,
με καλή συγκοινωνία, φροντισμένα σχολεία, με υποδειγματικές
κοινωνικές υπηρεσίες.
Με την υπογειοποίηση των καλωδίων υψηλής τάσης, την επαναλειτουργία του ΠΑΝΘΕΟΝ, την αξιοποίηση της ΒΙΟΧΡΩΜ σε
Ακαδημία Τεχνών, την κατασκευή Κολυμβητηρίου, την πλήρη
λειτουργία των αθλητικών χώρων και όλα όσα αναφέρονται
στο Πρόγραμμα του Συνδυασμού μας «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΡΩΤΗ
ΞΑΝΑ», το οποίο σας παρακαλώ να κρατήσετε για να παρακολουθείτε την πρόοδο της πόλης μας.
Να ξαναγίνει ο ξεχαρβαλωμένος δήμος μας μια καλοκουρδισμένη μηχανή.
Να γίνουν όλα όπως παλιά κι ακόμα καλύτερα.
Όλα αυτά, δεν είναι μια μακρινή προσδοκία. Είναι πολύ κοντά.
Είναι η απόφασή σας. Είναι η ψήφος σας της ερχόμενης Κυριακής.
Δεν σας ζητώ τίποτα περισσότερο από την εμπιστοσύνη σας, την
οποία μου δίνατε απλόχερα παλιά, την οποία μου δείξατε με το
παραπάνω την προηγούμενη Κυριακή και σας ευχαριστώ θερμά
γι αυτό.
Με πίστη στις δυνατότητες της πόλης μας και στη διαρκή στήριξή σας είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε.
Από την πλευρά μου σας διαβεβαιώνω ότι θα τηρήσω στο ακέραιο, όλες τις δεσμεύσεις μου απέναντί σας, όπως έκανα πάντα.
Λάμπρος Μίχος
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Γιάννης
Πουλάκης: Ο
Λάμπρος
Μίχος είναι
ό,τι καλύτερο
θα μπορούσε
να συμβεί για
την πόλη μας

Ποιο
είναι το
τίμημα
της
συναλλαγής;
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Αποτελέσματα πρώτης Κυριακής

Καταποντίστηκε ο Γιώργος Καπλάνης
Με 20 και πλέον μονάδες διαφορά έχασε στον πρώτο γύρο των εκλογών η διοίκηση του
Γιώργου Καπλάνη.
Είναι ενδεικτικό πως με την είσοδο της παράταξης «Αγία Βαρβάρα Πρώτη Ξανά» όλες οι
παρατάξεις πήραν λιγότερες ψήφους σε σχέση με τα αποτελέσματα που κατάφεραν να
εισπράξουν στις εκλογές του 2014.

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€

Όπως θα δείτε και στον πίνακα η σύμπλευσή Νικητάκη, Γεωργιαννάκη και Καπλάνη κέρδισε μόλις 2875 ψήφους . 4.000 ψήφους λιγότερες από ότι θα είχαν όλοι μαζί το 2014. Το
ίδιο συνέβη και με τις παρατάξεις του κ. Γιάγκα και του κ. Βασιλάκου που έχασαν μαζί 300
περίπου ψήφους σε σχέση με το 2014!
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Γιάννης Πουλάκης:
Ο Λάμπρος Μίχος είναι ό,τι
καλύτερο θα μπορούσε να
συμβεί για την πόλης μας
Αφού ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συμπολίτες μου, που με τίμησαν με την ψήφο τους
δίνοντας μου φωνή μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης πρέπει να ευχαριστήσω δημόσια τον
Λάμπρο Μίχο για την εμπιστοσύνη που έδειξε προς το πρόσωπο μου .
Μέσα από αυτές τις λίγες γραμμές θέλω να τονίσω ότι το ταξίδι που ξεκινήσαμε για την ενημέρωση των
δημοτών μας δεν σταματάει εδώ.
Η «δικαιοσύνη σήμερα» φτιάχτηκε για το καλό αυτής της πόλης. Της πόλης που μεγαλώσαμε και θέλουμε
να μεγαλώσουν και τα παιδιά μας.
Ο Λάμπρος Μίχος στάθηκε το όραμα μου για μια πόλη πρότυπο που η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν φάνηκε από την αρχή αυτής της πενταετίας έτοιμη να κάνει πράξη .
Μαζί του αποκαλύψαμε όσα είχαν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στον δήμο πίσω από κλειστές πόρτες , κάτω
από γραφεία , μέσα από πλειοψηφικές πολλές φορές αποφάσεις.
Μαύρες σελίδες που καλό θα ήταν να μην ξαναγραφούν.
Σε λίγες ημέρες η εφημερίδα μας, πρέπει να αλλάξει σελίδα στην ενημέρωση.
Θα πρέπει να καταγράφει εικόνες επανάκτησης του χώρου που κάποτε έπαιζαν τα παιδιά μας, ζούσαμε
εμείς, εργαζόμασταν.
Εικόνες που μπορούμε να φέρνουμε μπροστά μας , γιατί τις έχουμε ξαναδεί.
Για να γίνει η Αγιά Βαρβάρα και πάλι Πρώτη με την δύναμη όλων μας. Την δύναμη της ψήφου μας.
Το πώς θα την αξιοποιήσετε είναι το πιο σημαντικό.
Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία.
Γιατί ο Λάμπρος Μίχος είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να μας συμβεί.

Τα προεκλογικά προγράμματα του
κ. Καπλάνη έγιναν ένα ωραίο ανέκδοτο!
Ο κ. Καπλάνης μπορεί να έφτιαξε για την οικογένειά του πρόγραμμα που δεν είχε
ονειρευτεί στη ζωή του αλλά την πόλη που εμείς ονειρευόμαστε δεν την έφτιαξε
ΠΟΤΕ..
Απολύτως τίποτα δεν υλοποιείται από τα προεκλογικά προγράμματα του κ. Καπλάνη και
μάλιστα έργα και υπηρεσίες που εμφανίζει ότι προγραμματίζει κάθε φορά σέρνονται από
θητεία σε θητεία επί μια δεκαετία.
Και τώρα ο κ. Καπλάνης μας ζητά να τον εμπιστευτούμε για άλλη μια φορά, λέγοντας μάλιστα σε πρόσφατη δήλωσή του: «Η πόλη μας πρέπει να μείνει φωτισμένη. Να μη γυρίσουμε
στο σκοτάδι!»
Ποιος Αγιοβαρβαριώτης θα το ακούσει αυτό και δεν θα τον πάρει στο κυνήγι! Δηλαδή επί Μίχου η πόλη ζούσε στο σκοτάδι και επί Καπλάνη στο φως!!!!
Ας δούμε λίγο τι έφτιαξε ο κ. Καπλάνης από όσα δεσμευόταν.
Από το 2010, ακόμη προγραμματίζει έργα που είχε εξαγγείλει ο Λάμπρος Μίχος, πριν την
αποχώρησή του από τον Δήμο, και δεν έχει καταφέρει ως σήμερα να υλοποιήσει :
1. Κολυμβητήριο
2. Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλλης
3. Πολύκεντρο Κοινωνικής Πολιτικής
4. Αξιοποίηση της ΒΙΟΧΡΩΜ και δημιουργία Ακαδημίας Τεχνών
5. Δημιουργία γηπέδου τέννις στην οδό Κυκλάδων
6. Δημιουργία 2 γηπέδων τέννις στο άλσος Δόξης
7. Δημιουργία 2 γηπέδων 5x5
8. Υπογειοποίηση εναέριων καλωδίων
Όσο για τις υπηρεσίες, μερικά παραδείγματα από όσα υποσχόταν :
• Συνεργεία άμεσης επέμβασης,

• Δημιουργία ηλεκτρονικού παρατηρητηρίου για τα παράπονα των δημοτών και Συνεργεία άμεσης επέμβασης στη γειτονιά!
• Κάρτα δημότη για την άμεση εξυπηρέτησή του
• e- KEΠ
Όχι μόνο δεν έφτιαξε συνεργεία άμεσης επέμβασης αλλά πνιγήκαμε στο σκουπίδι!
Όχι μόνο δεν έκανε ηλεκτρονικό παρατηρητήριο αλλά οι κάτοικοι δεν ξέρουν σε ποιον να
πουν τα παράπονά τους
Όχι μόνον δεν έκανε e-KEΠ αλλά έκλεισε και το υπάρχον αφού δεν εξυπηρετούνται οι
κάτοικοι ούτε τα απογεύματα ούτε τα Σάββατα και αναγκάζονται να μετακινούνται σε
άλλους δήμους!
Όσο για την κάρτα δημοτών ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Σήμερα έχει άλλα ωραία λόγια και παχιά στο πρόγραμμά του!
Αλλά την υπογειοποίηση καλωδίων την αφαίρεσε... Πετάει και μια ασαφή κουβέντα για το
ΠΑΝΘΕΟΝ που κατέστρεψε.. Γιατί σήμερα αναγκάζεται να ενσωματώσει στο πρόγραμμά
του και όσα κταστράφηκαν επί θητείας του!
Τα έργα δε (κολυμβητήριο κλπ), χρειάζονται, προφανώς, κι άλλη ωρίμανση καμιά δεκαετία ακόμη! Να ωριμάσουν μέχρι να........ σαπίσουν!
Υπάρχει κανείς που νομίζει ότι αξίζει να διαβάσει έστω στα σοβαρά το Προεκλογικό του
Πρόγραμμα;
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Σφύριξε… και έληξες!

To βράδυ της Κυριακής
που πέρασε, χάζευα τηλεόραση για τα αποτελέσματα των εκλογών γιατί
είχα κρυολόγημα με πυρετό.
Πήρα μυρωδιά μέσα από δύο , τρεις
γύρες στα εκλογικά κέντρα και γύρισα σπίτι για ανάπαυση ανεξάρτητος και αδέσμευτος.
Κάθισα στην πολυθρόνα μου αναπαυτικά και έβλεπα όλους τους δήμους δίπλα σε νούμερα.
Γαλάζιοι οι δήμοι , γαλάζιες και
οι περιφέρειες. Ο Γιώργαρος εδώ
καταποντίστηκε. Τα είχε κάνει χάλια ο ίδιος ήθελε και κολλημένο
πάνω του τον ΣΥΡΙΖΑ. Το λούστηκε το αποτέλεσμα. Κάηκε. Αντί για
21 έβγαλε 21,29%. Παραπάνω δεν
πήγε.
Τους άσσους από την
άλλη που είχε στο μανίκι του , εγώ θα τους
έλεγα μανίκια από μόνους

τους.
Αφού εκεί που έλεγες θα τραβήξει
κανένα καλό χαρτί ο Γιώργαρος
πήγαν κοντά του οι ήδη χαμένοι
μπας και σχηματίσουν έδρες όλοι
μαζί να πάρουν ίσως και τον δήμο
χωρίς εκλογές. Έτσι μπορεί να νόμιζαν Μιχάλης και Θόδωρας. Αλλιώς αυτή η συμφωνία ποτέ δεν θα
έβγαινε.

Ο Γιώργαρος παίρνοντας μαζί του άλλους
δύο από το ξεκίνημα
σε σχέση με το 2014, έχασαν
όλοι μαζί 4.000 σταυρούς!
Ο ένας πήρε στον πάτο τους άλλους
δύο κ.ο.κ.
Το ίδιο θα γίνει και με τους άλλους
δύο και αυτοί είναι και βαρίδια .
Βρε Μιχάλη, βρε Θόδωρα ,αυτό δεν
το σκέφτηκατε τρομάρα σας, που
βγήκατε σαν τον Θίασο όλοι μαζί
να χορέψετε πεντοζάλη. Τι είναι
οι δημότες; Πρόβατα; Όποιον τους
πείτε να τον ψηφίσουν;
Μα βγήκε τώρα ο κωλοτούμπας αλλά Κομανέτσι, που γύρισε όλες τις
παρατάξεις και ακούει στο όνομα Θόδωρας και είπε εμείς είμαστε

το μέλλον κρατώντας από το χέρι
τον Γιώργαρο!
Μα είναι εικόνες αυτές που είδαμε
αυτή την εβδομάδα;
Το ότι τον έλεγε κύριο Τίποτα κύριο Ξαπλάνη και του έριχνε μηνύσεις ο κόσμος νομίζει πως το έχει
ξεχάσει. Η μήπως που τριβότανε
στη Νέα Δημοκρατία και τώρα πάει
με τον ΣΥΡΙΖΑ αγκαλιά;
Για τον άλλο που έκανε υπολογισμούς και γραφήματα στο
facebook ότι χρεοκόπησε τον δήμο
η τωρινή διοίκηση τι να πω; Αυτός
δηλαδή πως επιλέγει τον Γιώργαρο
για παρτενέρ; Μήπως του χάλασε το κομπιουτεράκι και νομίζει
ότι έκανε τότε σκάρτους υπολογισμούς; Γιατί και κάτι νούμερα που
έβγαλε ότι άφησε χρέη ο Λάμπρος
ποτέ δεν τα δικαιολόγησε. Ούτε ο
Γιώργαρος βέβαια είπε ποτέ πως
υπήρχαν. Να σκιάχτηκε την μήνυση και απλά μαζεύτηκε;
Από ότι έμαθα πάντως
ο Λάμπρος ούτε στον
Γιώργαρο έκανε ποτέ
μήνυση άσχετα τι λένε
γύρω, γύρω τα παπαγαλάκια.
Εγώ τον άκουσα να λέει επίσημα
μέσα από την Συνέντευξη Τύπου
του, ότι δίωξη στον Δήμαρχο έχει
κάνει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας. Και μάλιστα για παράβαση καθήκοντος… Μιχάλη θες αλήθεια
μια δυνατή πόλη ή μια αδύναμη
και καταχρεωμένη;

λάξουμε» έλεγε τότε. Τι άλλαξε από
τότε μέχρι σήμερα για τον Λάμπρο
και τον κατηγορεί; Ο Λάμπρος δεν
ήταν στον δήμο όλα αυτά τα χρόνια. Για τι καινούριο τον κατηγορεί δεν έχω καταλάβει;
O Λάμπρος από την άλλη
είχε και έχει κάθε δικαίωμα να κατηγορεί
τον Γιώργαρο. Τον άφησε
στο πόστο του προτρέποντας τον
κόσμο να τον ψηφίσει και αυτός
έκανε του κεφαλιού του χωρίς να
σέβεται το δημόσιο χρήμα. Βγήκε
και του τα είπε , προσπάθησε να
τον μαζέψει αλλά αυτός τίποτα.
Έτσι πως κατάντησε την πόλη μόνο
ο Λάμπρος μπορεί να την βγάλει
από το τέλμα. Και ο κόσμος το έχει
καταλάβει.
Τι αγκαλιές , τι φιλιά.
Όπου περπάτησε ο Λάμπρος αυτή τη εβδομάδα
καταχειροκροτήθηκε.
Βέβαιος νικητής για όλους και η
ελπίδα τους δεν δείχνει να χάνεται. Αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος.
Κάποιον που θα θυσιαστεί για τον
τόπο του όχι που θα θυσιάσει τον
τόπο του για προσωπικά του οφέλη.

Καλά τώρα ότι και να
λέμε για αυτούς , κάνανε τις επιλογές τους και
θα κριθούν από τον κόσμο,
απλά το ψέμα ρε παιδιά έχει κοντά
ποδάρια. Ήμαρτον.

Τα τοπικά μέσα έδειξαν
το πρόσωπο τους τις τελευταίες ημέρες. Φίμωσαν κινήσεις του Λάμπρου ,
κατηγόρησαν , έριξαν λάσπη, προώθησαν τα δικά τους συμφέροντα.
Υπάρχει και η επόμενη ημέρα των
εκλογών θα πω εγώ. Τότε θα αποτυπωθεί η ρήση σε κάθε χαρτί που θα
λέει «Της νύχτας τα καμώματα , τα
βλέπει η μέρα και γελάει»

Όπως τώρα για παράδειγμα. Έχω μπροστά
μου συνέντευξη του
Γιώργαρου
όταν εκλέχθηκε
Δήμαρχος διαδεχόμενος τον Λάμπρο. Εφημερίδα Ρεπορτάζ. Γράφω
αυτολεξή: «Διαδέχομαι ένα Δήμαρχο ο οποίος αφήνει πίσω του μεγάλη παρακαταθήκη και τεράστιο
έργο. Αυτή την ανοδική πορεία της
πόλης μας οφείλουμε να τη διαφυ-

Αυτό με το φως και με
το σκοτάδι του Γιώργου δεν το έχω καταλάβει. Έγραψε εκεί σε μια επιστολή πώς αυτός είναι το φως και ο
Λάμπρος το σκοτάδι. Δεν ξέρω αν
εννοούσε το σημείο που κατοικοεδρεύει ο Λάμπρος εκεί πάνω στο
Κακοσούλι. Η αλήθεια είναι πως
εκεί δεν υπάρχει καθόλου φως τα
βράδια. Πρόσφατα που ήθελα να

χαλαρώσω λίγο στην φύση είπα σε
ταξιτζή να με ανεβάσει και μου αρνήθηκε. Για τρελούς ψάχνεις; Μου
είπε χαρακτηριστικά και μάρσαρε
το αυτοκίνητο του. Ρε που ζούμε;
Απαντώ στο ερώτημα
μου. Στη Santa Barbara
ζούμε που έγινε γνωστή
και πάλι στο πανελλήνιο
με την εκλογή πρώτου Δημοτικού
Συμβούλου που είναι έτοιμος να
δουλέψει για να φθάσει την πόλη
Πρώτη Ξανά.
Η είδηση για την εκλογή του Nivo
έκανε τον γύρο του κόσμου σε όλες
τις διάσημες ιστοσελίδες. Είναι η
πρώτη φορά που οι πολίτες θα έχει
την ευκαιρία να δουν τον γνωστό
ράπερ να εκτελεί όσα είχε τραγουδήσει στις ρίμες του. Αυτό και
μόνο θα ήθελε όλη η hip hop σκηνή
να το δει. Respect.
Σεβασμό θέλω να αποδώσω και σε όλους τους
ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ που πήγαν κόντρα στο κόμμα τους
και δεν ψήφισαν τον Γιώργαρο.
Έκαναν μεγάλη κίνηση. Είπαν στο
κόμμα ΝΑΙ αλλά έπραξαν με ΟΧΙ.
Το έχουν ξαναδει βέβαια αυτοί το
έργο με το γνωστό σε όλους δημοψήφισμα. Και αυτό παγκόσμιας εμβέλειας. Το έχουμε να τραβάμε τα
φώτα ένα πράγμα.
Δημοψηφίσματα πάντως
θα ξαναδούμε στον δήμο
και μάλιστα με πραγματική υπόσταση με την
εκλογή του Λάμπρου στον Θώκο.
Με τους υπόλοιπούς δεν θα δούμε τίποτα μάλλον με υπόσταση.
Σκεφτείτε μόνο πέντε παρατάξεις
να προσπαθούν να βγάλουν μια
απόφαση. Πόσο μάλλον αυτές οι
πέντε παρατάξεις που ποτέ δεν τα
έβρισκαν μεταξύ τους πλην εξαιρέσεων. Τραγικό. Ούτε να το σκέφτομαι.
Υ.Γ: Κάπου εδώ πρέπει να κλείσω
το ξέρω, απλά η συγκίνηση μου που
ο εκδότης έβγαλε και έξτρα φύλλο
παρότι κάτι παπαγάλοι έλεγαν πως
φαλίρισε με έχει συνεπάρει. Καλό
βόλι λοιπόν. Εις το επανιδείν.
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Εκλογές 26ης Μαΐου

Νικητής με 41,62% ο Λάμπρος Μίχος!
Μεγάλη κρίθηκε η νίκη του Λάμπρου Μίχου, με την παράταξη του Γιώργου
Καπλάνη να ακολουθεί δεύτερη και να υφίσταται συντριβή.
Η διαφορά τους ξεπέρασε τις 20 μονάδες αφού ο πρώτος άγγιξε το 41,62% και
ο δεύτερος μόλις το 21,29 %.
Το βράδυ της Κυριακής πλήθος κόσμου συνέρρευσε στο εκλογικό κέντρο της
παράταξης «Αγία Βαρβάρα ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ» βέβαιο μάλιστα για την επικράτησή
της.
«Δώσαμε μια δύσκολη μάχη. Η σημερινή ημέρα έδειξε ότι το 80% του λαού της
Αγίας Βαρβάρας αποδοκίμασε τον κ. Καπλάνη. Την επόμενη Κυριακή θα έχουμε
να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο δρόμους. Ή την Αγία Βαρβάρα των σκουπιδιών, της εγκληματικότητας, των κλειδωμένων παιδικών χαρών ή την Αγία
Βαρβάρα της προόδου. Αυτό είναι το διακύβευμα της 2ης Κυριακής και σας
καλώ όλους να αγωνιστείτε για την πόλη μας. Θα δώσουμε την τελική μάχη
και θα νικήσουμε» δήλωσε από το εκλογικό του κέντρο ο κ. Μίχος όταν κατάφε-

ρε να έχει μια ενδεικτική εικόνα από τα πρώτα αποτελέσματα.
Ο ίδιος ευχαρίστησε όλο τον κόσμο της Αγίας Βαρβάρας που
τον στήριξε, όσους ανθρώπους βοήθησαν την παράταξή του
στη διαδικασία των εκλογών, αλλά ακόμη περισσότερο ένοιωσε, όπως είπε, υπερήφανος και ευχαρίστησε τους υποψηφίους
του, που έδωσαν μια δύσκολη μάχη.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ όλους εσάς που
μας στηρίξατε και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους 41 υποψήφιους
δημοτικούς συμβούλους μας για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα
υπερήφανος! Είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους άπειροι από
εκλογές αλλά δούλεψαν σκληρά και έντιμα, δίνοντας έναν δίκαιο αγώνα. Ο κόσμος τους επιδοκίμασε και τους εμπιστεύτηκε.»
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Θριαμβευτική υποδοχή Μίχου
στη λαϊκή αγορά της πόλης
Σαν να μην είχαν γίνει εκλογές το προηγούμενο βράδυ και το πρωινό της Δευτέρας το
επιτελείο του Λάμπρου Μίχου , έκανε την καθιερωμένη του βόλτα στην λαϊκή αγορά.
Άλλωστε αυτή η βόλτα του Λάμπρου Μίχου στη λαϊκή έχει ουσία και αυθεντικότητα.... όπως τότε που ζωντάνευε η πόλη στο πέρασμά του.
Έτσι και τώρα .Ξανά στον δρόμο, οι κάτοικοι τον βλέπουν, τον αγκαλιάζουν, του μιλάνε, του λένε τα παράπονά τους, γνωρίζοντας ότι μιλάνε στον δικό τους άνθρωπο.
Και ξέρουν ότι τους ακούει.
Γιατί η βόλτα του Λάμπρου Μίχου στη λαϊκή ποτέ δεν ήταν μια αγγαρεία από υποχρέωση αλλά κυρίως μια ανάγκη δική του που πηγάζει από τη σχέση αγάπης ανάμεσα σ’
αυτόν και τον κόσμο.
Έτσι και στη βόλτα της Δευτέρας μετά το άκουσμα του αποτελέσματος των εκλογών
στην πόλη μας . Ο απλός κόσμος , αλλά και οι πωλητές και οι παραγωγοί υποδέχτηκαν με αγκαλιές και φιλιά τον επικεφαλής της παράταξης «Αγία Βαρβάρα Πρώτη
Ξανά».
Όλοι δήλωσαν ικανοποιημένοι με το νικηφόρο αποτέλεσμα και πολλοί τον διαβεβαίωσαν ότι τώρα που δεν υπάρχουν οι υποχρεώσεις σε φίλους ή συγγενείς που ήταν
υποψήφιοι σε άλλους συνδυασμούς η επιλογή για τη δεύτερη Κυριακή είναι αυτονόητη.
Με χαμογελαστά πρόσωπα, νοιώθοντας την αμεσότητα της επαφής του, τον αγκάλιασαν, τον συνεχάρηκαν, και του ευχήθηκαν, με βεβαιότητα, επιτυχία για την προσεχή Κυριακή.

Αγία Βαρβάρα
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Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια
Για να δείτε την διαφορά μεταξύ λόγων και έργων δημοσιεύουμε συνέντευξη του Γιώργου
Καπλάνη μετά την πρώτη εκλογή του ως δήμαρχος στην εφημερίδα ρεπορτάζ και δίπλα
της την επιστολή που εξέδωσε με φόντο τις εκλογές της Κυριακής 2 Ιουνίου. Στην συνέντευξη του πριν 9 χρόνια δηλώνει πώς διαδέχεται ένα Δήμαρχο ο οποίος αφήνει πίσω του

2010

μεγάλη παρακαταθήκη και τεράστιο έργο (εννοεί τον Λάμπρο Μίχο) ενώ στην νεότερη
επιστολή του αναφέρει πως ανέλαβε τον δήμο με χρέη. Τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα;

2019
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Συνέντευξη Τύπου Λάμπρου Μίχου

Την Δευτέρα παίρνουμε τις ζωές μας
στα χέρια μας!

Μέσα σε έναν κατάμεστο χώρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου της πόλης,- με φόντο τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών- την Τετάρτη
29 Μαΐου δόθηκε επίσημα Συνέντευξη Τύπου από τον
επικεφαλής της παράταξης «Αγία Βαρβάρα Πρώτη Ξανά»
Λάμπρο Μίχο , με σκοπό να συζητηθούν οι μεγάλες προκλήσεις που τίθενται για την Πόλη μας, η λειτουργία των
δήμων στην πρώτη εφαρμογή του Κλεισθένη 1 αλλά και
το μέλλον του θεσμού της αυτοδιοίκησης.
Ο Λάμπρος Μίχος εστίασε ιδιαίτερα στο πρόγραμμά του,
τονίζοντας σε όλους τους παρευρισκόμενους να το παρακολουθούν γιατί θα ακολουθηθεί κατά γράμμα, ενώ
δεν παρέλειψε να σχολιάσει με καυστικό τρόπο τις συνενώσεις αιώνιων εχθρών για να φθάσουν στην εξουσία,
δείχνοντας όμως με νούμερα πως τα ποσοστά όλων τους
μαζί δεν φθάνουν για να φέρουν νικηφόρο αποτέλεσμα.
Ήταν συγκεκριμένος για όσα τον προβληματίζουν με το
σύστημα της απλής αναλογικής αλλά και ταγμένος ακόμη και να το αλλάξει για το καλό όλων των δήμων.

Προβλημάτισε τη Διοίκηση ακόμη
και η παραχώρηση της αίθουσας του
Δημαρχείου!
Στο ξεκίνημα του λόγου του ο Λάμπρος Μίχος αναφέρθηκε στον χώρο που πραγματοποιούνταν η συνέντευξη
τύπου που δεν ήταν άλλος από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου που δημιουργήθηκε
επί εποχής του, έχοντας όλα τα απαραίτητα «συστατικά»
για να αποτελεί σήμερα το λειτουργικό, κοινωνικό και
διοικητικό κέντρο όλης της πόλης. Να έχει δίπλα του
πλατεία, κεντρικό δρόμο και θρησκευτικό ναό.
Ένα κτίριο για το οποίο εξασφαλίστηκε χώρος χωρίς να
πληρώσει ο δήμος, χτίστηκε σε 9 μήνες και κόστισε λιγότερο από 500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο όταν κάθε
σπίτι την ίδια εποχή κόστιζε 1000 ευρώ το τμ.
Αυτόν τον χώρο όπως είπε, ο κ. Καπλάνης δυσκολεύτηκε
να τον παραχωρήσει στον προκάτοχό του αφού αντιμετώπιζε πρόβλημα από τα μέλη της παράταξής του.
Ο ίδιος σημείωσε την απουσία των εφημερίδων της πόλης από τη Συνέντευξη του πλην της «Δικαιοσύνης Σήμερα» όπως και την αμέλεια της Δημοτικής Αρχής να πα-

ρέχει ίντερνετ στους παρευρισκομένους φέρνοντας ως
δικαιολογία το απόρρητο του κωδικού wifi!

Αναλύοντας τα ποσοστά των εκλογών

Το 79% αποδοκίμασε τον Γιώργο
Καπλάνη
Αναλύοντας τα αποτελέσματα του 1ου γύρου των εκλογών -βάσει των ποσοστών του και αυτών του κ. Καπλάνη- ο Λάμπρος Μίχος σημείωσε πως ο δήμαρχος της πόλης παρότι συνεργάστηκε πριν από τις εκλογές με τον
συνδυασμό του κ. Γεωργιαννάκη (ΣΥΡΙΖΑ) αλλά και τον
συνδυασμό του κ. Νικητάκη κατάφερε να συγκεντρώσει
το ποσοστό της τάξης του 21,29%.
Γυρνώντας στο
2014 κρατώντας
μπροστά του ακόμα και τις ψήφους
όλων των συνδυασμών σημείωσε
πως παρότι τότε
οι
παραπάνω
τρείς συνδυασμοί
μαζί συγκέντρωναν 6585 ψήφους
με την παράταξη του Γιώργου
Καπλάνη να συγκεντρώνει από
μόνη της 4.189
ψήφους, σε αυτές τις εκλογές
συγκέντρωσαν
όλοι μαζί μόλις
2875 ψήφους!
Τονίζοντας ότι 4000 δημότες αποδοκίμασαν και τις τρεις
παρατάξεις μαζί, ο Λάμπρος Μίχος προχώρησε και στην
ανάλυση των ποσοστών που πήραν ο κ. Γιάγκας και ο κ.
Βασιλάκος.
Όπως είπε και οι δύο μαζί συγκέντρωναν το 2014 4.272
ψήφους, τώρα έχασαν 300 ψήφους .
Με τα παραπάνω παραδείγματα ο Λάμπρος Μίχος απέ-

δειξε πως με την είσοδο της παράταξής του, ο κόσμος
αποδοκίμασε όλες τις υπόλοιπές παρατάξεις. Όσον αφορά δε τη σημερινή διοίκηση, αυτή αποδοκιμάστηκε σε
ένα ποσοστό της τάξης του 79% αφού μπαίνοντας και
στο κομμάτι των κομματικών στηρίξεων απέδειξε πως
παρότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές πήρε ένα
ποσοστό της τάξης του 30% στην πόλη μας, οι ψηφοφόροι του δεν ψήφισαν για δήμαρχο τον Γιώργο Καπλάνη.
«Μόνο το 10% από αυτούς άκουσε τις εντολές του
κόμματος του» σημείωσε, όταν, το υπόλοιπο 20% αρνήθηκε να ψηφίσει τη σημερινή διοίκηση.
Τέλος, ιδιαίτερη μνεία έκανε στη Νέα Δημοκρατία για
την στήριξή της στο πρόσωπό του ευχαριστώντας όλα τα
μέλη της που αν και δέχτηκαν μεγάλο πόλεμο στάθηκαν
και στέκονται δίπλα του μέχρι το τέλος.

Δεν συνεργάζομαι με κανέναν χωρίς
προγραμματικές δεσμεύσεις
Είναι γνωστό πως, ο επί σειρά ετών δήμαρχος της πόλης,
Λάμπρος Μίχος από όλες τις θέσεις που έχει περάσει
(πρόεδρος ΑΣΔΑ, πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Α.Α, ειδικός συνεργάτης στο Υπουργείο εσωτερικών, πρόεδρος της Επιτροπής

Αγία Βαρβάρα
Θεσμών ΤΕΔΚΝΑ κ.αλ.) είχε πάντα να ασχοληθεί με νόμους που αφορούσαν την τοπική αυτοδιοίκηση.
Έχοντας δουλέψει και πάνω στον Καποδίστρια και τον
Καλλικράτη ανάλυσε τον τρόπο που εφαρμόζεται η απλή
αναλογική κρίνοντας πως δεν σέβεται τους δήμους, αλλά
τον τρόπο που θα βολεύονται οι παρατάξεις
Όπως είπε η απλή αναλογική δεν περιλαμβάνει τη θεσμική κατοχύρωση των προγραμματικών συμφωνιών.
«Για να υπάρξουν, θα πρέπει να υπάρξουν στο τεχνικό
πρόγραμμα,
στον
προϋπολογισμό και
στις μεγάλες προκλήσεις του Δήμου» είπε.
Τονίζοντας πως δεν
πρόκειται να συνεργαστεί με κάποιον
χωρίς προϋποθέσεις
και να υποθηκεύσει
με αυτόν τον τρόπο
το μέλλον της πόλης σημείωσε πως
διακαής πόθος των
δημοκρατικών κοινωνιών είναι, η εξουσία να βρίσκεται όσο
γίνεται πλησιέστερα
στον πολίτη, οπότε:
«Αντί
συμφωνιών
της παραμονής του
δεύτερου
γύρου
και μυστικές διαπραγματεύσεις με
πρόσωπα και ανταλλάγματα, εμείς θα επιμείνουμε
στη συντεταγμένη δημόσια ανάπτυξη των προγραμματικών θέσεων όλων των παρατάξεων, μέσα στο
δημοτικό συμβούλιο και με βάση την τεκμηριωμένη
πρόταση που θα καταθέσουμε, θα επιδιώξουμε προγραμματική συμφωνία, μπροστά στο λαό και με τις
παρατάξεις που θα συγκλίνουν και θα συμφωνήσουμε σε κοινό πρόγραμμα, θα διαμορφώσουμε και τους
όρους της συμμετοχής τους στη διοίκηση, προκειμένου να υλοποιηθεί η πολιτική εντολή που θα δώσει ο
λαός, για την υλοποίηση του προγράμματος που θα
έχει εγκρίνει ο λαός με την εκλογή του δημάρχου.»
Ο Λάμπρος Μίχος όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Σημείωσε εμφατικά πως: «Οι υπαρκτές αδυναμίες του
συστήματος διακυβέρνησης πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές και
προς τον σκοπό αυτό θα αναλάβω πρωτοβουλία και
με άλλους αυτοδιοικητικούς και εμπειρογνώμονες,
αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών ώστε οι
νεοεκλεγμένοι τοπικοί και περιφερειακοί άρχοντες,
να διατυπώσουμε το αίτημα και την πρόταση αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου, ώστε να διασφαλίζεται και η αντιπροσωπευτικότητα αλλά και η κυβερνησιμότητα των Ο.Τ.Α.»

Λ. Μίχος: To πρόγραμμα μας, υπαγορεύτηκε από τους δημότες της πόλης. Εμείς απλώς το καθαρογράψαμε!
Αναφερόμενος στις μεγάλες προκλήσεις που αφορούν
τον δήμο μας ο Λάμπρος Μίχος σημείωσε πως όλες θα τις
αντιμετωπίσει βάσει του προγράμματός του αφού ο ίδιος
έχει πετύχει, τα χρόνια της θητείας του στον δήμο, πλήρη κάλυψη σε δομές και υποδομές των αναγκών της πόλης και των κατοίκων, οι οποίες όμως δομές και υποδομές καταργήθηκαν, εγκαταλείφθηκαν και απαξιώθηκαν.
Σημειώνοντας στους πολίτες να κρατήσουν το πολυσέλιδο πρόγραμμά του για να ελέγχουν τις κινήσεις της νέας
διοίκησης του δήμου σημείωσε πως μαζί με την παράταξή του:
«Βάλαμε στόχο να κάνουμε την Αγία Βαρβάρα πρώτη
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ξανά. Όπως πρώτη ήταν σε καινοτόμες πρωτοβουλίες
που αφορούσαν τους νέους, την κοινωνική πολιτική,
τις εκπαιδευτικές δράσεις, τον πολιτισμό, την καθαριότητα, την απορρόφηση κονδυλίων, λόγω εγκυρότητας και ετοιμότητας κ.α.
Συνταχθήκαμε γύρω από τον στόχο, όλες οι δυνάμεις
της πόλης, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, με πρωτοφανή αγάπη και ζήλο για την πρόοδο της πόλης».
Στις επιδιώξεις της ομάδας του, ως νέα διοίκηση, ση-
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επαφή με τον κόσμο και κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημότες θα το λύνει με την βοήθεια της δικής του
ομάδας. Θα συνεργαστεί όπως είπε μάλιστα και με τους
υπαλλήλους έτσι ώστε ο Γιώργος Καπλάνης να χρειάζεται να βάζει μόνο την υπογραφή του.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην Συνέντευξη Τύπου ο Λάμπρος Μίχος τόνισε πως θα επαναφέρει το μητρώο τεχνικών επαγγελμάτων που σύμφωνα με τον Ν3983/11 άρθρο 9 θα έπρεπε να διατηρείται στον δήμο, έτσι ώστε να
μπορούν να διευκολύνονται οι πολίτες του
δήμου από επαγγελματίες της περιοχής τους.

Δεν ήρθαμε για να διώξουμε
υπαλλήλους!
Κόντρα στη λασπολογία που διαρρέει στους

μείωσε πως είναι να δοθεί και πάλι στην Αγία Βαρβάρα η παλιά της αίγλη. Μαζί με αυτή ο σεβασμός η
ασφάλεια και η ελπίδα στους κατοίκους.»

Οι μεγάλες προκλήσεις
«Έχουμε δύο σταθμούς ΜΕΤΡΟ και πρέπει να τρέξουμε να διευθετήσουμε το κυκλοφοριακό και τη στάθμευση.
Έχουμε τα καλώδια υψηλής τάσης που περνούν πάνω
από τα κεφάλια μας και παράγουν αρρώστιες και θάνατο. Αυτά πρέπει τάχιστα να υπογειοποιηθούν.
Είχαμε το αναψυκτήριο ΠΑΝΘΕΟΝ, στο όρος Αιγάλεω, με την ωραιότερη θέα στο λεκανοπέδιο, το οποίο
έχει απαξιωθεί και πρέπει να το επαναφέρουμε σε
λειτουργία.
Έχουμε προετοιμασθεί να υλοποιήσουμε το μεγάλο
μας έργο, τη δημιουργία της Ακαδημίας Τεχνών, με
ψυχαγωγικές και άλλες δράσεις, στο παλιό εργοστάσιο της ΒΙΟΧΡΩΜ.
Πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα
της έλλειψης καθαριότητας, ουσιαστικής κοινωνικής
φροντίδας, υγειονομικής κάλυψης, φωτισμού στης
γειτονιές, συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης όλων των
περιοχών, εγκατάλειψης των παιδικών χαρών και
των κοινόχρηστων χώρων, καταπολέμησης της παραβατικότητας κ.α.»
Όλα τα παραπάνω όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Λάμπρος Μίχος θεωρούνται πρώτης προτεραιότητας θέματα λόγω σπουδαιότητας.

Λ.Μίχος: Μέχρι να αναλάβουμε, θα
ζητήσω γραφείο στο ισόγειο για να
γίνονται όσα πρέπει
Όσοι γνωρίζουν καλά τον Λάμπρο Μίχο ξέρουν πως ότι
λέει, το τηρεί πάντα.
Σε ερώτημα δημοσιογράφου για το πώς θα εφαρμοστεί
χρονικά ένα πρόγραμμα όταν η διοίκηση Καπλάνη θα
φύγει από τον δήμο τον Σεπτέμβριο, ο Λάμπρος Μίχος
απάντησε πως θα ζητήσει να του δοθεί ένα μικρό γραφείο στο ισόγειο του Δημαρχείου για να είναι σε άμεση

διαδρόμους του δημαρχείου από την διοικούσα παράταξη ο Λάμπρος Μίχος διαβεβαίωσε
μέσα από τον φυσικό τους χώρο πως δεν θα
έρθει στη διοίκηση του Δήμου για να διώξει
κόσμο. Άλλωστε οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον δήμο έχουν προσληφθεί επι θητείας
του. Αυτό που τόνισε είναι πως οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν και θα πληρώνονται.
«Θα προστατέψω τους εργαζόμενους με το
ίδιο μου το κεφάλι» τόνισε μάλιστα εμφατικά «αλλά θα εξυπηρετούν τους δημότες
της πόλης όπως τους αρμόζει».
Επι εποχής Λάμπρου Μίχου οι δημότες έπαιρναν δωρεάν τον καφέ τους από το κυλικείο
του Δημαρχείου για την αναμονή τους για το
οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να ζητούσαν.
Αυτό έρχονταν στα χέρια τους από τον αρμόδιο υπάλληλο χωρίς να ταλαιπωρούνται οι ίδιοι γυρνώντας σε όλες
τις υπηρεσίες του δήμου.
Το κυλικείο όπως είπε ο Λ. Μίχος θα ξαναλειτουργήσει,
οι υπηρεσίες του δήμου θα παρέχονται με τον ίδιο τρόπο,
ενώ τα ΚΕΠ του δήμου θα λειτουργήσουν και πάλι απογεύματα (όπως γίνεται στους περισσότερους δήμους)
όπως και το Σάββατο το πρωί.

Η πόλη θα αποκτήσει στέγη για οικογενειακούς γιατρούς και μονάδα
Υγείας ΤΟΜΥ
Μία πολύ σημαντική ανακοίνωση έγινε από τον Λάμπρο
Μίχο στη συνέντευξη τύπου της Τετάρτης.
Παρότι έχει αναφερθεί στο πρόγραμμά του αναλυτικά
για την παρεχόμενη Υγεία με νέες πρωτοβουλίες , κανείς
δεν γνώριζε πως έχει κάνει ήδη τις πρώτες κινήσεις για
την ανεύρεση χώρου για να στεγαστεί μονάδα Υγείας
ΤΟΜΥ και στον δήμο μας.
Ο γειτονικός δήμος του Αιγάλεω έχει τρεις τοπικές μονάδες υγείας την ώρα που ο δικός μας δεν έχει καμία γιατί
όπως ισχυρίζεται η διοίκηση δεν βρίσκει χώρο για να τη
στεγάσει.
Ο επικεφαλής της παράταξης «Αγία Βαρβάρα Πρώτη
Ξανα» σημείωσε πως το προσωπικό για την μονάδα υγείας έχει ήδη προσληφθεί και ο ίδιος έχει κάνει ήδη τις
απαραίτητες συζητήσεις με τους αρμόδιους, αφού έχει
ήδη βρει τον χώρο που απαιτείται.
Χώρος θα υπάρξει όπως είπε και για τους οικογενειακούς
γιατρούς για να αποτελέσει και κίνητρο για τις προκηρύξεις των θέσεών τους ενώ όσος χρόνος χρειαστεί για την
υλοποίησή του θα καλύπτεται για τις ιατρικές ανάγκες
των δημοτών από το «κοινωνικό ιατρείο» της παράταξης
που θα παρέχει τις ιατρικές του γνωματεύσεις δωρεάν.
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Μαθήματα Δημοκρατίας από τον κ. Μίχο
προς τους τρεις υποψηφίους δημάρχους!
ΝΑΙ στις συνεργασίες, ΟΧΙ στις συναλλαγές!
Η απόπειρα ανατροπής, τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών, του 42% από επικεφαλής που αποδοκιμάστηκαν από το εκλογικό σώμα σε ποσοστό 80% και 87%,
αναρωτιόμαστε πόσο σεβασμό δείχνει στη λαϊκή ετυμηγορία και κατά πόσον
μπορούμε αυτούς τους «κυρίους» να τους εμπιστευόμαστε.
Ο κ. Μίχος σεβόμενος την ψήφο των πολιτών και τιμώντας το δημοκρατικό
πνεύμα της απλής αναλογικής, ξεκαθαρίζει προς όλους ότι δεν πρόκειται να
προχωρήσει σε ύποπτες συναλλαγές και μεθοδεύσεις, προσωπικές συνεννοήσεις σε κλειστά γραφεία ή τηλεφωνικές συνδιαλέξεις για να εξασφαλίσει την
εκλογή του, όπως έκαναν οι ίδιοι.
Κατά την άποψή του όπως δηλώνει στις δύο συνεντεύξεις που έδωσε την Τετάρτη 29/5 στο κανάλι Έψιλον και στο Δημαρχείο, οι συνεργασίες των παρατάξεων
γίνονται μόνο με έντιμο και καθαρό τρόπο, με ανοικτή δημοκρατική διαδικασία
στο δημοτικό συμβούλιο, η οποία υφίσταται τον λαϊκό έλεγχο και εξασφαλίζει
τη διαφάνεια.
Πράγματι, μια συνεργασία, όπως αρμόζει σ’ ένα δημοκρατικό πολίτευμα, δεν
μπορεί να έχει ως βάση τίποτε άλλο παρά την αξιοπρεπή συμφωνία πάνω στις
Προγραμματικές θέσεις της παράταξης του εκλεγέντος Δημάρχου, την Προγραμματική σύγκλιση, και έτσι να διακυβερνηθεί ο δήμος.
Αυτή, πράγματι, είναι μια συμφωνία κυρίων! Τα υπόλοιπα είναι .. «γιούργια στα
παλιούρια»! Γίνονται με χαρακτηριστικά συνωμοσίας «κεκλεισμένων των θυρών» για την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων και αποκόμιση οφελών.
Και στην προκειμένη περίπτωση, στο δήμο μας, θεωρούμε μεγαλύτερο δυστύχημα ότι
σε αυτή τη συναλλαγή έχει προσχωρήσει και το κυβερνητικό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο
έχει υπό τη στέγη του τον κ. Καπλάνη! Οι κινήσεις των τοπικών εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ

εκθέτουν όχι μόνο το κόμμα τους αλλά και τους ψηφοφόρους του οι οποίοι πιστεύουμε
ότι αντιτίθενται σε τέτοιου είδους αντιδημοκρατικούς και ύποπτους χειρισμούς.
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Ποιο είναι το τίμημα της συναλλαγής;
Ξεχνά ότι μέχρι σήμερα αποκαλούσε τον κ. Καπλάνη «Ξαπλάνη» ή κύριο «Τίποτα»!
Ξεχνά ότι τον κατηγορούσε πως έπνιξε την Αγία Βαρβάρα στο σκουπίδι, ότι είναι
άχρηστος, ότι εξαθλίωσε την πόλη, ότι διέλυσε όλες τις υπηρεσίες…
Ξεχνά ότι τον κατηγορούσε ότι καταχράται το δημόσιο χρήμα!
Να του θυμίσουμε εμείς!

2018
Καταγγελίες των: Βασιλάκου, Φέγγη και Σωτηρόπουλου
Στον εισαγγελέα
1. Καταγγελία για στημένο έργο που αφορά στην αλλαγή του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και που θα χρέωνε τον δήμο με δανειοδότηση του 1.800.000 ευρώ. Με
παρέμβαση Μίχου ο κ. Καπλάνης σταμάτησε.
2. Καταγγελία για διασπάθιση δημοσίου χρήματος (διευθυντικό επίδομα σε υπάλληλο που ορίστηκε διευθύντρια σε ανύπαρκτο παιδικό σταθμό)
3. Καταγγελία για την κλοπή του JCB
4. Καταγγελία για στημένη αποδέσμευση οικοπέδου που προοριζόταν για παιδικό
σταθμό.
5. Καταγγελία για παραποίηση δημοσίων εγγράφων δημοτολογίου
Ο κ. Βασιλάκος μεταξύ του κ. Μίχου και του κ. Καπλάνη θεωρεί ικανότερο δήμαρχο για
την πόλη τον δεύτερο και του προσφέρει στήριξη.
Εκτός κι αν ελπίζει ότι αυτή η επιλογή θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εξαθλίωση την
πόλη και την επόμενη τετραετία ο ίδιος θα έχει μεγαλύτερες ελπίδες στη διεκδίκηση
της δημαρχίας ενώ με Μίχο Δήμαρχο αυτό απομακρύνεται οριστικά. Μπορεί επίσης
να έχει συμφωνήσει και ονειρευτεί μια πιθανή διαδοχή του κ. Καπλάνη οπότε πάλι το
όνειρο του δημαρχιακού αξιώματος πλησιάζει…
Δυστυχώς η προοπτική της εξουσίας μεθάει τους ανθρώπους και στο όνομά της
θυσιάζουν ακόμη και την αξιοπρέπειά τους!

Καταγγελίες Βασιλάκου στην Αποκεντρωμένη
1. παράνομη κατάτμηση έργων και προμηθειών μέσω απευθείας αναθέσεων προμηθειών και εργασιών
2. Παράνομη παράταση μίσθωσης της ΒΙΟΧΡΩΜ
3. Καταγγελία για έργα τα οποία υποτίθεται ότι εκτελούνται ενώ γίνεται μόνο ένα μέρος τους και πληρώνονται ολόκληρα (ΚΕΦΑ)

Τι άλλαξε ξαφνικά κ. Βασιλάκο;
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Και ο Γιάγκας στο πλευρό του « κύριου Τίποτα»
σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκο
Πώς τα φέρνουν οι καταστάσεις και οι καιροί και η αλήθεια πάντα βγαίνει μπροστά.
Ουκ ολίγες φορές είχαμε γράψει μέσα από αυτή την ιστοσελίδα πως Γιάγκας και Βασιλάκος θα ακολουθήσουν τη συνεργασία με τον Γιώργο Καπλάνη για να προσεγγίσουν
την εξουσία του δημαρχιακού θώκου αν τα αποτελέσματα έφερναν τον πρώην και τον
νυν δήμαρχο της πόλης στη δεύτερη Κυριακή.
Έτσι και έγινε . Ο Μιχάλης Γιάγκας στο άκουσμα της προσέγγισης του Θ. Βασιλάκου
με τον Γιώργο Καπλάνη εξέδωσε ανοιχτή ανακοίνωση ότι θα πάει και αυτός κοντά του.
Οι λόγοι όπως αναφέρει που επέλεξε τον Γιώργο Καπλάνη και όχι τον Λάμπρο Μίχο είναι γιατί ο τελευταίος χρησιμοποιεί διχαστικό λόγο , προσβλητικούς χαρακτηρισμούς
και δεν αφήνει περιθώρια συνεννόησης.

Κύκλοι της παράταξης Μίχου αναφέρουν πως ο κ. Γιάγκας ουδέποτε θέλησε να έρθουν
σε επαφή προς συνεννόηση, ενώ όσον αφορά τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς
σημείωσε πως «Αν ο κ. Γιάγκας θεωρεί προσβλητικό το ότι υπερασπιζόμαστε την αλήθεια τότε καλά έκανε και επέλεξε τον κ. Καπλάνη για συνοδοιπόρο του. Προσοχή μόνο
στα βράχια!»
Να σημειώσουμε πως ο Μιχάλης Γιάγκας προ της προεκλογικής περιόδου είχε καταγγείλει άπειρες φορές τη διοίκηση Καπλάνη ότι κοροϊδεύει τον κόσμο ενώ με
μαθηματικές πράξεις είχε αποδείξει πως ο Γιώργος Καπλάνης με τις κινήσεις του
έχει χρεοκοπήσει τον δήμο.
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Όλοι μαζ ί
για να ξανα - ανάψουμε
τα φώτα της πόλης!
Δεν αλλάζουμε πόλη
θα ξαναφτιάξουμε την
πόλη μας!

