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Από το… ραχάτι της διοίκησης
Καπλάνη, είναι κλειστή η Στ. Σαράφη
από το 2014!
Σ. 17
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Να αναλάβει δράση…
ζητάει ο Λάμπρος Μίχος!
Σ.12

Συνεχίζει να προκαλεί πριν τους τίτλους
τέλους ο Γιώργος Καπλάνης
Περίεργες αναθέσεις στο μεταίχμιο της παράδοσης του δήμου
Αδιάθετοι ακόμα οι πόροι για την αντιπυρική προστασία της πόλης
Τα σκουπίδια έχουν κάνει κατάληψη στην πόλη
Κοροϊδεύει τον λαό της Αγίας Βαρβάρας για το γήπεδο στα Ριμινίτικα

Να γιατί δεν έχουμε
υποδομές για
την διαχείριση
των σκουπιδιών Σ. 15

Στο 79% η αποδοκιμασία
του Γιώργου Καπλάνη
στις εκλογές
Σ. 10

Γράφει ο Ζβίγγλιος: Το μπουρδολογείν ουκ εστί φιλοσοφείν

Γιάννης Πουλάκης:
Ο Γ. Καπλάνης ποτέ
δεν έμενε εδώ.
Ήταν πάντα εκτός
τόπου και χρόνου

Σ. 2

Σ. 4

Δημήτρης Καλογερόπουλος:
Η καταδίκη της Αυτοδιοίκησης

σε ακυβερνησία, μέσω της
απλής αναλογικής Σ. 3
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Γιάννης Πουλάκης: Πρώτα φεύγει η
ψυχή και μετά το χούι!

Όταν οι παλαιότεροι έλεγαν εγώ ως μικρότερος απλά τους
άκουγα.
Σήμερα κάποιες από τις σοφές τους ρήσεις έρχονται μπροστά μου κάθε φορά που «μεταφράζω» καλύτερα κάτι που
μου συμβαίνει.
Η φράση του τίτλου μου είναι αυτή που κατά τη γνώμη μου
αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη συμπεριφοράς της απερχόμενης διοίκησης.
Μα, πλέον αγανακτήσαμε!
Η πόλη είναι πιο βρώμικη από ποτέ. Οι λέξεις δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα όσο σκληρές και αν είναι. Οι φωτογραφίες δεν αναδίδουν τη μυρωδιά που όλοι οι δημότες
εισπνέουμε με τη θερμοκρασία να βαράει κόκκινο.
Μπήκαμε στον Ιούλιο και ήδη βγήκαμε στα κανάλια για το
γκαράζ του δήμου που έχει μετατραπεί σε πρότυπη χωματερή και στις πανελλήνιας εμβέλειας ιστοσελίδες για τα ποντίκια του Λοιμωδών.
Μέχρι αλεπούδες έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν στην πόλη
για τη λατρευτή τους λεία. Σε λίγο θα κατέβουν και αρκούδες!
Η διοίκηση -όπως πάντα- εκτός εποχής μετά την ήττα της
έχει πέσει σε χειμερία νάρκη.

Φωτό του μήνα

Οι, σε καθημερινή βάση, κομματικές συναντήσεις λόγω των
επικείμενων εθνικών εκλογών και το άρον άρον συμμάζεμα σε ότι σώζεται τελευταία στιγμή, έχουν αφήσει την πόλη
μας στο έλεός του Θεού. Θυμήθηκε τη Στέφανου Σαράφη, το
γήπεδο στα Ριμινίτικα και με δουλειές του ποδαριού όποιος
πρόλαβε τον Κύριο είδε.
Οι μήνες μετρούν αντίστροφα και η δουλειά για τον επόμενο
δήμαρχο πολλαπλασιάζεται όσο αυξάνονται τα ερείπια που
αφήνει η απερχόμενη διοίκηση.
Τη νύφη κάποιος θα πρέπει να την πληρώσει, γιατί όπως
φαίνεται η «προίκα» των 13 εκατομμύριων που κάποιοι διεμήνυαν είναι άνθρακας και όχι χρυσός.
Όσα εμπόδια όμως και να μπούνε εμείς είμαστε έτοιμοι να
τα ξεπεράσουμε και να γίνουμε πάλι Πρώτοι Ξανά.
Φιλότιμο: αυτή είναι μια λέξη που δεν μεταφράζετε σε καμία
άλλη χώρα του κόσμου. Και όπως φαίνεται ο Γιώργος Καπλάνης ποτέ δεν έμενε εδώ.
Ήταν πάντα εκτός τόπου και χρόνου.
Εμείς αποφασίσαμε να μην αλλάξουμε ποτέ πόλη. Δεσμευτήκαμε να την ξαναφτιάξουμε.
Και θα το κάνουμε.

Οι επιστολές Μίχου
τους βάζουν σε σειρά
Μπορεί η διοίκηση Καπλάνη να μην συμμορφώνεται
επειδή μετράει αντίστροφα
τις ημέρες της αλλά κάποια
πράγματα προσπαθεί να τα
φέρει σε μια ισορροπία να
μην βγάζουνε και μάτι. Με το
που έγραψε ο Λάμπρος Μίχος
πως ο δήμος έλαβε το ποσό
των 27.000 ευρώ για εργασίες
και έργα πυρασφάλειας αλλά
μπαίνουμε στα μέσα του καλοκαιριού και δεν έχει γίνει

Μια φωτογραφία
, χίλιες Λέξεις!

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€

τίποτα ξαφνικά γέμισαν τα βουνά
με κόσμο. Πρώτα οι εργαζόμενοι
του ΑΣΔΑ και ακολούθησαν και οι
δικοί μας με επικεφαλής τον Σάββα
Σαββίδη. Για την ώρα μαζεύονται
τα ξερόκλαδα , δεν ξέρουμε ακόμα
αν θα προχωρήσει κανείς και στην
δημιουργία κάποιων υποδομών. Δεν
είναι και λίγα τα 27 χιλιάρικά!
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Δημήτρης Καλογερόπουλος:

Η καταδίκη της Αυτοδιοίκησης
σε ακυβερνησία, μέσω της
απλής αναλογικής
Το τέλος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αγκαλιάζεται με αισιοδοξία και
ελπίδα από τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας μας, καθώς
αφήνει πίσω μια γκρίζα και σκοτεινή περίοδο, την οποία η πατρίδα μας πλήρωσε ακριβά.
Οι Έλληνες ακουμπούν τις
προσδοκίες τους για ένα καλύτερο
μέλλον στον Κυριάκο Μητσοτάκη
και τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να διορθωθεί η μεγάλη ζημιά και οι στρεβλώσεις που προκάλεσε η διακυβέρνηση Τσίπρα στον δημόσιο βίο.
Ο λογαριασμός ωστόσο είναι ακριβός. Και θα τον πληρώνουμε ακριβά για πολλά χρόνια ακόμη. Η Αυτοδιοίκηση είναι ένα τέτοιο, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με τον
εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο στον
πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό, καταδικάζονται ουσιαστικά σε ακυβερνησία.
Είχα την τύχη και την τιμή εμπιστοσύνης και ευθύνης από την πλευρά των συμπολιτών μου, να υπηρετήσω για αρκετά χρόνια την Αυτοδιοίκηση. Μια σχέση διοίκησης μοναδική και ιδιαίτερη, καθώς σε φέρνει αδιαμεσολάβητα σε επικοινωνία με τους πολίτες
που επηρεάζονται από τα αποτελέσματα των πολιτικών σου.
Γι’ αυτό και είναι περισσότερο εύκολο να αφήσεις αποτύπωμα δουλειάς στον χώρο
της Αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στο να βελτιωθεί η καθημερινότητα των
πολιτών, σε μικρές και κρίσιμες πτυχές της.
Με την καινούρια νομοθεσία, προέκυψαν «ορφανοί» δήμαρχοι, που δεν διαθέτουν δηλαδή την πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιό τους. Το ίδιο, αν και σε μικρότερη έκταση
και ένταση συμβαίνει και στις Περιφέρειες.
Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση διοίκησης στον χώρο της Αυτοδιοίκησης έγινε περισσότερο δύσκολη και αδιέξοδη. Απαιτώντας συμπράξεις εκεί όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη
διάθεση, και υποκαθιστώντας την αναγκαία σύνθεση και συνεννόηση, με «εκβιασμούς»
και επίδειξη δύναμης των ακραίων μειοψηφιών.
Έτσι όμως δεν πάμε πουθενά. Γι’ αυτό και την επομένη της εκλογικής νίκης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου, η αυριανή κυβέρνηση της Νέας

Δημοκρατίας θα δρομολογήσει συγκεκριμένες λύσεις, προκειμένου να υπερβούμε το αδιέξοδο που μας κληρονόμησαν οι ιδεοληψίες και οι δογματισμοί της κυβέρνησης Τσίπρα.
Με σεβασμό στη βούληση της πλειοψηφίας, αλλά και την ανάγκη να ασκήσει ένας
δήμαρχος και ένας Περιφερειάρχης την πολιτική για την οποία τον πίστεψαν και τον επέλεξαν οι πολίτες, θα πρέπει να αποσυνδεθούν συγκεκριμένες δράσεις και αρμοδιότητες,
ώστε να μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματική διοίκηση στον αυτοδιοικητικό φορέα, και να
δρομολογούνται λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Για τις μεγάλες αυτές αλλαγές απαιτείται πολιτική συνεννόηση. Πάνω από όλα όμως
απαιτείται βούληση και αποφασιστικότητα. Δεν θα αφήσουμε την Αυτοδιοίκηση σε διαρκή ομηρία, για την επόμενη τετραετία.
Θα διορθώσουμε τις στρεβλώσεις που μας κληρονομεί η εποχή Τσίπρα, και θα επιτρέψουμε στις τοπικές κοινωνίες να ανασάνουν.

Εμείς που μεγαλώσαμε στα δυτικά, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και γνωριζόμαστε καλά.
Δώσαμε κοινές μάχες, για ένα κοινό και περισσότερο αισιόδοξο μέλλον.
Δεν χάσαμε ποτέ την ψυχή μας.
Παραμείναμε «μαζί», στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα.
Η γειτονιά μας είναι η πιο ανθρώπινη περιοχή της
πατρίδας μας.
Δεν μας χαρίστηκε ποτέ τίποτα.
Μαζί θα σπάσουμε τη τζαμαρία της αδιαφορίας.
Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τη ζωή μας

4

Αγία Βαρβάρα

Ιούνιος 2019

Το μπουρδολογείν ουκ εστί
φιλοσοφείν

Γεια χαραντάν guys και
έτσι θα μπω αυτή τη φορά
γιατί όλον αυτό τον καιρό
νομίζω ότι «πάρα είχα» τρό-

πους.
Δεν φταίω εγώ.
Ανασφάλειες βλέπεις.
Έναν κομπλεξισμό θα τον έχω και εγώ
ένα πράμα.
Το έχω παραδεχτεί άλλωστε και δημόσια. Με ανάγκασαν οι συνθήκες θυμάμαι τότε. Γέμισα για άλλη μια φορά
με σχόλια το διαδίκτυο. Έδειξα όμως
παράλληλα στους αναγνώστες μου πως
να μπορούν να διακρίνουν καλύτερα
αυτό το ηχόχρωμα του κόμπλεξ, γύρω
τους.
Και αναφέρω παραδείγματα.
Αναρτά ο άλλος στην προσωπική του σελίδα στο
facebook: «Η γνώση είναι δύναμη».
Και τον βλέπεις εσύ σε μια φωτογραφία μαζί με κάποιους συνεργάτες του
με πουκάμισα και λες από μέσα σου ή
απέξω σου. Πω, πώ, αυτός ο υποψήφιος
έχει γνώση, κάτι θα ξέρει παραπάνω.
Ας τον ψηφίσω.
Και τον ψηφίζεις στον πρώτο γύρο γιατί διαβάζεις αναρτήσεις του που φαντάζουν αληθινές .και πιστεύεις πώς
έχει γνώση.
Έρχεται ο δεύτερος γύρος των εκλογών
και ο υποψήφιος αντιλαμβάνεται από
μόνος του πως στην πράξη γνώση δεν
έχει , και πάει με τον Γιώργαρο. Για να
χάσει διπλά. Και ηθικά και εκλογικά.
(βάση αποτελεσμάτων). Αυτή την κίνηση δεν την κάνεις βρε Μιχάλη μου…
και να ξέρεις: Η γνώση είναι «εν δυνάμει δύναμη» μέχρι να αποδειχθεί στην
πράξη . Πολλά λέω πάλι εγώ,έ; Ήθελα
να του το πω όμως αυτό…
Αχ και να ήταν μόνο ο Μιχάλης… Είναι και αυτός
ο Φαφλατάς, ντόμπρος
άντρας που πραγματικά θα
πρέπει να πάρει μετάλλιο σε διαγωνισμό ανώτερης βαθμίδας από αυτόν που
καθιέρωσε την Κομανέντσι.
Ο ψευτοθόδωρος που αναβιώνει το
ρόλο της ταινίας στην πραγματική ζωή

και κρατά και το όνομα του χαρακτήρα
από βαφτησιμιού του. Σαν να το ήξερε
όλο το σόι, κουμπάρος και ο παππάς, τι
θα βγει το παιδί.
Και αυτός όλα τα έκανε αντίθετα από
ότι έδειχνε. Αλλά τα κάλυπτε κιόλας.
Όταν αποφάσισε να πάει μαζί με τον
πρώην «κύριο τίποτα» στον δεύτερο
γύρο των εκλογών έλεγε στον κόσμο
του: «Μην με παρεξηγείται ρε παιδιά.
Έτσι είμαστε περισσότεροι. Θα στηρίξουμε τον δήμαρχο (πρώην ψεύτη και
κλέφτη κατά τα λεγόμενα/γραφόμενα
του δημόσια) για να ξαναβγεί και όλο
και κάπου θα σας βολέψω».
Για αυτόν τώρα τι άλλο να γράψω;
Έμειναν στην ιστορία οι ατάκες του
και οι φωτογραφίες του δίπλα στον
Γιώργαρο. Το ιστορικό βίντεο που κυκλοφόρησε παντού για την στήριξη
του…
Τι παραπάνω να πω εγώ; Μιλούν τα
ντοκουμέντα.
Θα μίλαγα και με τον Γιώργαρο αλλά μάλλον είναι
καλύτερα να αποταθώ
στον έμπειρο αυτοδιοίκητικο συντάκτη που νομίζω πώς τον έχει
αναλάβει εργολαβικά. Κάτι σαν γραφείο τύπου του ένα πράμα.
Βρε Πάρι μου εκεί στα Ριμινίτικα που
ολοκληρώνονται όλες οι απαραίτητες
διαδικασίες για να δοθεί το γήπεδο
στους δημότες, ο εργολάβος που είναι;
Τον έχουν βρει και θα επιστρέψει, να
συνεχίσει τα έργα; Ανέλαβε κάποιος
άλλος τα έργα;
Με αυτά τα 40 και βάλε
χρόνια εμπειρίας δεν
ήξερες βρε Πάρι μου πως
γράφεις πράγματα -που πραγματικά ξέρεις μόνο εσύ- και ο νομοθέτης μάλλον τα αγνοεί. Που αναφέρετε
πώς μπορεί ο νέος δήμαρχος να ορίσει ως αντιδήμαρχο έναν μη εκλεγμένο Δημοτικό Σύμβουλο; Εσύ έγραψες
πώς ο Λάμπρος θα πάρει κοντά του τον
Παναγιώτη που το 2020 θα βγει στην
σύνταξη. Πώς το κάνει κανείς αυτό;
Αναφέρεται κάπου αυτό στο νέο νομοσχέδιο; Ότι όταν βγαίνεις Δήμαρχος
παίρνεις κάποιον από κάπου και τον

βάζεις αντιδήμαρχο;
Έχει και άλλα μεμπτά το άρθρο αλλά άσε να το κάνουμε
σαν γρίφο. Θα βοηθήσουν
άραγε τα χρόνια εμπειρίας;
Οι γνωριμίες;
Έχω και άλλο κουίζ ,αλλά
αυτό δεν θα το φωτογραφήσω εγώ.
Ποια είναι λοιπόν η κυρία της
φωτογραφίας; Εγώ δεν θα πω όνομα

απλά ότι έμαθα ότι πήγε στο τραπέζι
του Μιχάλη για να γλεντήσει έχοντας
στο τσεπάκι της αναρρωτική άδεια
από την Κατασκήνωση του Δήμου που
χρειάζονταν υπεύθυνο κόσμο για να
δουλέψει αρμονικά. Υπάρχει επιστολή
διαμαρτυρίας.
Χαντακώθηκε και ο Μιχάλης. Τι τον είχε θολώσει δεν
ξέρω; Εν πάσει περιπτώση ,
πάμε παρακάτω. Παιδιά τελείωσε το
πάρτι. Εδώ πρέπει τώρα να δουλέψουμε. Εντάξει;
Καλά ο Γιώργαρος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έχει
αφήσει την πόλη μέσα στην
βρώμα και θυμήθηκε να φτιάξει λέει
την Στέφανου Σαράφη. Και δώστου τα
κείμενα δεξιά και αριστερά που αναφέρουν πως έχει διαβρωθεί η γέφυρα με

φωτογραφίες δεκάδες μέτρα κάτω από
την γη!!!
Kαι να σου η αποκάλυψη μέσα από το
Δημοτικό Συμβούλιο ότι η γέφυρα δεν
είχε ποτέ πρόβλημα στατικότητας!
Και γιατί την είχαμε κλειστή ρε παιδιά
τόσα χρόνιά; Και εκεί που ο Μιχάλης
έκοβε τούρτες πάνω στην γέφυρα (και
είμασταν οι μόνοι που το είχαμε κατακρίνει) ξαφνικά έκανε τουμπεκί ψιλοκομμένο! Έγραψε στην προσωπική του
σελίδα στο facebook πως ξεκίνησαν οι
εργασίες σαν να ενημέρωνε τον κόσμο
ότι «Να κάτι γίνεται…». Και τελικά τι
γίνεται; Θα τσιμενταρίσουν το πέδιλο κάτω από την γέφυρα και πάπαλα.
Επειδή όμως το έδαφος διαβρώθηκε
μέχρι να αποφασίσουν να ξεκινήσουν
τα έργα , θα βγουν νέες μελέτες και
μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Και
αυτό μάλλον μετά, πάει. Θα έχει αναλάβει την διοίκηση του δήμου ο Λάμπρος και όπως το είπε . Η Στέφανου
Σαράφη θα ανοίξει.

Καλά άλλα τρανταχτά δεν
έχουμε. Ποντίκια έχουν
ξεφυτρώσει πολλά στην
πόλη από το σκουπιδαριό γιαυτό
όταν οδηγείτε το βράδυ προσέξτε μην
πέσετε πάνω σε κανένα ζωντανό και
καταστρέψετε τον ιστό της πόλης. Όχι
δεν μιλάω για τα ποντίκια , αυτά δεν είναι ακόμη τόσο μεγάλα για να σας προκαλέσουν ζημιά . Μιλώ όμως για τις
αλεπούδες. Μυρίστηκαν φαγητό και
κατεβαίνουν από τα δασώδη μέρη μας
για να γευτούν την λεία τους. Οδηγοί
Προσοχή λοιπόν.
Υ.Γ: Καλό καλοκαίρι σε όσους φύγουν
για διακοπές μέσα στον Ιούλιο. Εύχομαι όταν γυρίσετε τα αποτελέσματα
των Εθνικών εκλογών να σας ικανοποιήσουν ευχάριστα.
Υ.Γ2: Quiz: Ποιος συμπολίτης μας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος έχει ανακαλύψει το πότισμα των φυτών με «βιοκαύσιμα» δικής του παραγωγής και
αντί να πάει στην τουαλέτα πήγε στην
παιδική χαρά;
Το φωτογραφικό ντοκουμέντο υπάρχει
στο αρχείο μας..
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Τελευταίο αντίο στον πατέρα Χρήστο
Μέσα σε κλίμα θλίψης η Αγία Βαρβάρα αποχαιρέτησε τον πατέρα Χρήστο. Ο Παπαχρήστος δεν είναι πια κοντά της. Εκοιμήθη την Τρίτη 25 Ιουνίου. Η εξόδιος ακολουθία του
εψάλη την Παρασκευή 28 Ιουνίου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελεούσας, όπου υπηρέτησε ως εφημέριος πρωθιερέας για 21 χρόνια. Όλοι οι ενορίτες είχαν κάτι να θυμηθούν από
το θεάρεστο κοινωνικό έργο του δικού τους ιερέα, που επιτέλεσε ως απλός στρατιώτης
του Χριστού. Ο Παπαχρήστος στέκονταν πάντα δίπλα στο πλευρό των αδυνάτων και σε
κάθε ανθρώπινο πόνο.

Λάμπρος Μίχος: «Με βοήθησε να γίνω καλύτερος»

Στην εξόδιο ακολουθία του παραβρέθηκε ο εκλεγμένος δήμαρχος Λάμπρος Μίχος, μαζί
με μέλη της παράταξης του. Στον επικήδειο που εκφώνησε φανερά συγκινημένος, ο κ.
Μίχος θυμήθηκε τη σχέση που αναπτύχθηκε με τον αείμνηστο ιερέα στα 15 χρόνια της
προηγούμενης δημαρχιακής του θητείας. Μέσα από αυτή τη συναναστροφή, βοήθησε τον
τότε δήμαρχο να γίνει καλύτερος. Ο σεμνός ιερέας ήξερε πάντα τί γινόταν στην πόλη και
πήγαιναν μαζί στα καινούργια έργα. Συνήθιζε μάλιστα να του κάνει χρήσιμες υποδείξεις.
Όλα αυτά έχουν καταγραφεί στην ιστορία της πόλης και των κατοίκων της. Γι αυτό κατά
τον κ. Μίχο, το κενό που αφήνει ο θάνατός του είναι δυσαναπλήρωτο.

Ο όγκος των προσωπικών σου συναισθημάτων αποτέλεσε αναμφίβολα μία ολόλευκη
λαμπάδα που πυρπολήθηκε από τον κεραυνό
της αγάπης του Χριστού
και καιόμενη έλιωσε
εξολοκλήρου σκορπίζοντας το φως της ελπίδας
σε άπειρους κατατρεγμένους συνανθρώπους
μας. Το τεράστιο ανθρωπιστικό έργο σου, η
πληθωρική σου προσωπικότητα, το μελίρρυτο
στόμα σου, η πάναγνη εκρηκτικότητα του χαρακτήρα σου, θα παραμείνει αιώνια ένα
ουράνιο τόξο στο βαρύ συννεφιασμένο ορίζοντα των καιρών μας.
Όλα αυτά έχουν καταγραφεί στην ιστορία του τόπου μας και στις μνήμες των συμπατριωτών μας. Γι αυτό, το κενό που αφήνει ό θάνατός σου είναι δυσαναπλήρωτο.
Σίγουρα από σήμερα, η Κοινωνία της πόλης μας γίνεται φτωχότερη στο ζωτικό τομέα της εφαρμοσμένης αγάπης. Υπήρξες σ’ όλη σου τη ζωή ένας αληθινός βράχος βιωματικής ομολογίας. Ένα συνειδητό μέλος του Μυστικού Σώματος του Χριστού που
είναι η στρατευόμενη Εκκλησία στη γη. Γήινος ταυτόχρονα, φίλος και σύντροφος,
πατέρας όλων μας, γέμιζες το μικρό μας τόπο με την επιβλητική παρουσία σου, τα
πύρινα βιβλικά λόγια σου, τη φλόγα και τον ενθουσιασμό σου, την ευλάβεια και την
πίστη σου και πάν’ απ’ όλα την ανυποχώρητη χαλύβδινη επιμονή σου.
Ζούσες έντονη Μυστηριακή ζωή γι’ αυτό και ολόκληρη η ζωή σου υπήρξε μια
αλυσίδα από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του Θεού.
Ζήσαμε, ο ένας δίπλα στον άλλο, για πάνω από δεκαπέντε χρόνια. Μια πόρτα που
λένε. Ήσουν συνεργάτης και δάσκαλός μου. Ένας ταπεινός ιερέας, σοφός και κατευναστικός ποιμένας δίπλα σε ένα εκρηκτικό και συγκρουσιακό δήμαρχο που μέσα
από αυτή τη σχέση και συναναστροφή με βοήθησες να γίνω καλύτερος. Ήξερες πάντα τί γινόταν στην πόλη και πηγαίναμε μαζί στα καινούργια έργα διότι μου έκανες
πάντοτε χρήσιμες υποδείξεις.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικαίας κ. κ. Αλέξιος, με βαθιά συγκίνηση είπε πως από
την πρώτη στιγμή τον έβαλε στην αγκαλιά του. Αναφέρθηκε στις τελευταίες ημέρες του
ιερωμένου, τότε που του τηλεφωνούσε καθημερινά. Το έργο που προσέφερε ήταν σημαντικό για το ποίμνιο του και το κενό που αφήνει ο θάνατός του είναι δυσαναπλήρωτο. Η
ταφή του έγινε στο 3ο Νεκροταφείο. Αιωνία του η μνήμη…

Πριν μερικές μέρες μιλήσαμε για τελευταία φορά. Με είχες καλέσει να μου ευχηθείς.
Σε προσκάλεσα, όταν με το καλό θα τελειώναμε, να παραβρεθείς, τέλος Αυγούστου,
στην ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής. Μου απάντησες πως αν το ήθελε ο Θεός
και ήσουν καλά θα ερχόσουν, αλλά και μόνη η πρόσκληση, που σου απηύθυνα σου
είχε δώσει μεγάλη χαρά. Έκανες μια μικρή παύση. Το κατάλαβα, είχες συγκινηθεί.

Ο επικήδειος του δημάρχου Λάμπρου Μίχου:

Τώρα που εγκατέλειψες οριστικά το συμβατικό αυτό κόσμο, θα πορεύεσαι προς τον
Ιησού Χριστό, που σε περιμένει στον θεσπέσιο ποιοτικό κόσμο του πνεύματος και
της αγάπης, για να σου απονείμει επάξια το άυλο στεφάνι της αγιότητας, γιατί μόχθησες και κουράστηκες, εργαζόμενος σκληρά στον Αμπελώνα Του όσο κανένας άλλος.

Απρόσμενη και αναπάντεχη η είδηση του
θανάτου σου σύρθηκε
ξαφνικά προχτές το πρωί
από στόμα σε στόμα στην
Αγία Βαρβάρα.
Μία Αγία Βαρβάρα που
ήρθε σύσσωμη να αποχαιρετήσει τον επί δυόμιση δεκαετίες ποιμένα
της, το Δάσκαλο, το φίλο.
Τον άνθρωπο που πίστεψε βαθιά στον τόπο μας
και τους ανθρώπου και
τους υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση, αφήνοντας σημαντικό έργο ως παρακαταθήκη για τον τόπο που δεν
έμενε αλλά που τόσο αγάπησε.
Αείμνηστε παπαΧρήστο.
Αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες διακόνησες επάξια τον ανθρώπινο πόνο
στην πιο οδυνηρή του ένταση. Στάθηκες δίπλα σε πολυάριθμους συντοπίτες μας και
μοιράσθηκες μαζί τους τον πόνο, τη δυστυχία και το προσωπικό δράμα τους.
Σταματούσες πάντα μπροστά σε κάθε δοκιμαζόμενο συνάνθρωπό σου και τον
οδηγούσες στο «πανδοχείο» της Εκκλησίας μας για να φορτίσεις την ψυχή του με ελπίδα και εσωτερική δύναμη, ικανή να τον βοηθήσει να σηκώσει το βαρύ προσωπικό
σταυρό του. Πάνω σ’ αυτή την ιερή έπαλξη, που αποτελεί την πεμπτουσία του Ευαγγελίου στάθηκες αληθινός χαλκέντερος, ακούραστος, ακαταπόνητος, μοναδικός και
ανεπανάληπτος.

Αείμνηστε παπαΧρήστο.
Φεύγεις τώρα για πάντα από κοντά μας γιατί έτσι θέλει ΕΚΕΙΝΟΣ που ορίζει τη ζωή
και το θάνατο. Άγνωστες και ανεξιχνίαστες είναι οι βουλές του Υψίστου. «Τις έγνω
νουν Κυρίου;». Κανένας θνητός δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα σχέδια και τις σκοπιμότητες του Θεού.
Ελέω Θεού ζούμε όλοι.
Τα λίγα αυτά λόγια
μου, τα αποθέτω ως
μυρίπνοα άνθη στην
ιερή σου μνήμη αλησμόνητε παπαΧρήστο
και
ικετεύω ΕΚΕΙΝΟΝ, που αγάπησες
με πάθος στη ζωή
σου, να αναπαύει αιώνια την ψυχή σου στα
ουράνια δώματα της
αγάπης Του.
Αιωνία σου η μνήμη
αξέχαστε παπαΧρήστο.
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ΑΡΜΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υπ. Βουλευτής Β΄Αθηνών Δυτικός Τομέας

Φίλες και φίλοι,
Ζω στην Αγία Βαρβάρα τα τελευταία 25 χρόνια. Έκανα οικογένεια, μεγάλωσα τα παιδιά μου κι ανδρώθηκα μ’ επιτυχία επαγγελματικά σ’ αυτό το όμορφο προάστιο δυτικά του Κηφισού. Αγάπησα την Αγ. Βαρβάρα και ποτέ δεν
την εγκατέλειψα.
Ζω τα καθημερινά προβλήματα της. Ζω τα καθημερινά προβλήματα του Δυτικού Τομέα.
Ως ο δικός σας άνθρωπος επιθυμώ να παλέψω για όλα τα μεγάλα προβλήματα που ταλαιπωρούν την κοινωνία, περισσότερο στα Δυτικά.
Έχω ισχυρό προσωπικό κίνητρο και είμαι αποφασισμένος να δώσω τιτάνιο
αγώνα για να ανταποκριθώ με ήθος κι αξιοπιστία ώστε να αναδειχθούν τα
προβλήματα για να επιδιώξω τη λύση τους
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια από τις πιο κρίσιμες εκλογές της μεταπολίτευσης.
Σε τούτες τις εκλογές δεν μπορούμε να αλλάξουμε μόνο το χρώμα, δεν μπορούμε να βάλουμε μπλε αντί κόκκινο πουκάμισο. Σε τούτες τις εκλογές πρέπει να φορέσουμε όλοι τη φανέλα με το εθνόσημο και να μπούμε όλοι μαζί
στο στίβο της εκλογικής διαδικασίας για να διασφαλίσουμε το μέλλον μας
και το μέλλον των επόμενων γενεών.
Μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους που απειλούν τη χώρα μας και την κρατούν καθηλωμένη
και ανήμπορη να αντιδράσει.
Δεν πρέπει να λείψει κανείς και δεν περισσεύει κανείς στην εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου.

Η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ως γνήσιο κόμμα του δημοκρατικού τόξου, πρέπει να
χει φωνή και ψήφο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Δίνω τη μάχη των βουλευτικών εκλογών τη με πίστη και αισιοδοξία από την
τρίτη θέση στο ψηφοδέλτιο της Β΄Αθηνών, στο Δυτικό Τομέα.
Είμαι ένας απο Εσάς και μπορώ να τα καταφέρω να δουλέψω για Εσάς. Όχι,
όμως, χωρίς Εσάς.

Ψηφίζουμε ΑΡΜΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ γιατί :
- είναι πετυχημένος επιχειρηματίας και δε θα βιοποριστεί από το μισθό του βουλευτή
- ζει στα Δυτικά, στην Αγ. Βαρβάρα και γνωρίζει τα καθημερινά προβλήματα του Δυτικού
Τομέα
- είναι δημοκράτης, με ήθος και πολιτική γνώμη και θα δουλέψει για όλους και όλα όσα
ταλαιπωρούν την κοινωνία
- είναι σταθερά παρών στην κεντρώα δημοκρατική πολιτική σκηνή
- διαθέτει εμπεριστατωμένες προτάσεις για λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας
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Άκρως Δυναμικό το 9ο Επετειακό Ποντιακό Πανηγύρι
του Συλλόγου Ποντίων Αγ. Βαρβάρας «Ο ΦΑΡΟΣ»,για
τα 40 χρόνια ζωής του
Σάραντα χρόνια ζωής συμπλήρωσε φέτος ο Σύλλογος Ποντίων Αγ.Βαρβάρας «Ο ΦΑΡΟΣ».
Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019, άναψε και πάλι και μας οδήγησε στα μονοπάτια του Πόντου,
της χαράς και της ομορφιάς. Διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία και μεγάλη κοσμοσυρροή
το 9ο Ποντιακό Πανηγύρι.
Περισσότεροι από 3000 καλεσμένοι κατέκλυσαν την πλατεία «19 Μάη» και με αμείωτο
κέφι, παρέμειναν μέχρι το πρωί της Κυριακής, αναβιώνοντας το παραδοσιακό πανηγύρι
του χωριού στον Πόντο. Αυτή η πολυπληθής παρουσία του κόσμου απέδειξε για άλλη μια
φορά την αναγνώριση της προσφοράς του Συλλόγου στα πολιτιστικά δρώμενα.
Την Επιμέλεια και Παρουσίαση της Εκδήλωσης είχε η κ.Σοφία Σαββίδου , Πρόεδρος & Χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου.
Συγκλονιστική ήταν η έναρξη, όταν τα πολυάριθμα χορευτικά του Συλλόγου, 100 χορευτές και πλέον μπήκαν στο χώρο της πλατείας και χόρεψαν περήφανα, τους λεβέντικους
χορούς των προγόνων τους.
Τη σκυτάλη πήραν οι
Ζουπουνοφόρες και
στην ποντιακή διάλεκτο ανέφεραν για
την πορεία και την
ίδρυση του Συλλόγου <… Σεράντα και
πλέον χρόνα εδέβανε
απ’ ατότε που έρθαν
κι ερίζωσαν αδά σην
Αγίαν Βαρβάραν, τα
κυρουκά μουν. Κι
ασσού αΐκον βουλήν
εποίκανε, σύλλογον
να ευτάγ’νε, ΦΑΡΟΣ
είπαν θα έν’ το όνεμαν τη Συλλόγου. ΦΑΡΟΣ για να φωτάζ’ όλεν το κέσ’. ΦΑΡΟΣ για να μην
ανασπάλκεται ο Πόντος> και ο ουρανός γέμισε με άσπρα μπαλόνια.
Και όταν άρχισαν οι ρυθμοί της Σέρρας, Πυροτεχνήματα και Χειροκροτήματα δόνησαν
την ατμόσφαιρα. Οι νέοι 4ης γενιάς και τα παιδιά 5ης γενιας Ποντίων έστειλαν μήνυμα ότι
ο Πόντος ζει και θα ζει για πάντα.
Στην Χοροδιδάσκαλό τους με ένα «Μεγάλο Ευχαριστώ», προσέφεραν ανθοδέσμη με την
ευχή «…το άρωμα των λουλουδιών να ακολουθεί την πορεία σου. Να είσαι Υγιής και να
φωτίζεις το Φάρο μας.»
Ακολούθησε δυνατό ποντιακό γλέντι με Θεόφιλο Πουταχίδη, Σταύρο Σαββίδη και τους
μουσικούς του Συλλόγου μας, Γ.Κυριακίδη, Κ.Αθανασίου, και φιλική συμμετοχή Γιώργος

Δημητριάδης, όπου όλοι απογείωσαν τους καλεσμένους. Κανείς δεν ήθελα να φύγει. Ο καιρός, η παρέα, το φαγοπότι, όλα συνέβαλαν για να συνεχιστεί το γλέντι και ο χορός στον
κύκλο της ζωής, της χαράς και της αισιοδοξίας.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί από καρδιάς τους ΧΟΡΗΓΟΥΣ που στήριξαν την εκδήλωση, τους
Χορηγούς Επικοινωνίας Radio Kemetzetzis, Pontos-News.Gr, Ε-Pontos , Επικοινωνία
94Fm και Icon Radio , τον κ. Νίκο .Α. Ποικιλίδη με την ομάδα του (Εργολαβίες-Οικοδομικές Εργασίες) για το στήσιμο της εξέδρας, τον κ.Γ.Ζαρπάπη (Τοποθετήσεις Πλακιδίων),
τον Αντιδήμαρχο κ.Σ.Σαββίδη, την Ε.Δ.Ο.Κ Αγ.Βαρβάρας καθώς και όλα τα Μέλη- Εθελοντές του Συλλόγου που με «δύναμη ψυχής», βοήθησαν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
χιλιάδων καλεσμένων.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Υπουργοί, Βουλευτές, Υποψήφιοι Βουλευτές από όλα
τα κόμματα, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί & Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο Σ.Πο.Σ
Ν.Ελλάδας & Νήσων, η Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων, η Πανελλήνια Ένωση Κρητικών
Σωματείων, ο Δημοσιογράφος Κ.Χαρδαβέλλας, η Ένωση Κρητών και η Ένωση Ηπειρωτών Αγ.Βαρβάρας, οι Ηθοποιοί Τάκης Βαμβακίδης , Μάξιμος Μουμούρης, η Συγγραφέας
Ευρ.Σιγαλού, εκπρόσωποι ποντιακών σωματείων Καματερού, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου,
Ένωσης Ποντίων Αιγάλεω, Λιοσίων-Φυλής, Κορυδαλλού, Ν.Ιωνίας, Αιγάλεω «Αξέχαστες
Πατρίδες» και «Καύκασος», Ποντίων Επιστημόνων, Ελευσίνας, Ωρωπού, Μάνδρας, Πυρρίχειου Ακαδημίας, Μελισσίων, ποδοσφαιρικής ομάδας «Ελλάς Ποντίων», «Άπόλλων Ασπροπύργου», ΠΕριστερίου, Βατολάκων Γρεβενών, Φρέχεν Γερμανίας καθώς και εκπρόσωποι
από την Ελασσόνα, και από την πρεσβεία της Γαλλίας.
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Γεράσιμος Γιακουμάτος:

Οι γειτονιές της Δυτικής
Αθήνας πρέπει να πάψουν
να είναι οι επαίτες της
υπόλοιπης Αθήνας
Γέννημα θρέμμα των Δυτικών Προαστίων , γνώστης του κοινοβουλίου και της πολιτικής
που το διέπει ο Γεράσιμος Γιακουμάτος διεκδικεί επάξια μία έδρα για το κόμμα του, την
Νέα δημοκρατία, μέσα από τον Δυτικό Τομέα. Μέσα από μεστές απαντήσεις σε κρίσιμα
ερωτήματα αποδεικνύει πώς μπορούν οι γειτονιές της Δυτικής Αθήνας να πάψουν να είναι οι επαίτες της υπόλοιπής Αθήνας.
Η Τουρκία παραβιάζει κατά σύστημα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και
της Κύπρου. Ποια πρέπει να είναι η απάντηση της χώρας μας; Και θεωρείτε ότι η
κυβέρνηση έχει χειριστεί την κατάσταση, μέχρι στιγμής, με τον προσήκοντα τρόπο;
Εδώ και μήνες η Τουρκία, δείχνει απόλυτη περιφρόνηση στο Διεθνές Δίκαιο.
Παραβιάζει συστηματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα τόσο της Ελλάδας όσο
και της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντός
της Αποκλειστικής Οικονομικής της
Ζώνης. Eφόσον υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση τέτοιων ενεργειών, είναι απολύτως επιβεβλημένο, Ελλάδα και Κύπρος, να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση την
επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Eίναι αναγκαίο, σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία,
να υπάρχει εθνική ενότητα και αποφασιστικότητα. Όμως, σε καμία περίπτωση, η κρισιμότητα της κατάστασης δεν δικαιολογεί την ανεύθυνη δραματοποίησή της με σύγκληση
κυβερνητικών οργάνων όπως του ΚΥΣΕΑ σε περίοδο αργίας. Γι αυτό ο κ. Τσίπρας καλά θα
κάνει να αφήσει στην επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της διαπραγμάτευσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

-Σας ανησυχεί το ότι
η κυβέρνηση δείχνει να σας αφήνει «νάρκες» όπως αποχωρεί, από τα δημοσιονομικά ως τη ΔΕΗ; Θα
μπορέσετε να εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας υπό αυτές τις συνθήκες;
Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε στην εξουσία υποσχόμενος πράγματα ανέφικτα και άρχισε μια
ατέρμονη διαπραγμάτευση, η οποία στοίχισε ακριβά στον τόπο. Τώρα που η διαδρομή
έφτασε στο τέρμα της, αποκαλύπτεται πόσο δείλιασε ναρκοθετώντας το μέλλον της Ελλάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχοντας
εδώ και πολύ καιρό επισημάνει τους
κινδύνους από τις αλχημείες των μαθητευόμενων μάγων της Κυβέρνησης
Τσίπρα προβάλει ένα ρεαλιστικό, κοστολογημένο και άμεσα εφαρμόσιμο
οικονομικό πρόγραμμα με στόχο να
ξαναμπεί η χώρα στις ράγες της δημοσιονομικής εξυγίανσης
-Θα καταφέρει η ΝΔ να ανακόψει
τις διαρροές προς τα δεξιά της και
κυρίως προς το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου; Γιατί, το πόσα κόμματα θα είναι
εντός Βουλής, είναι μείζον για την αυτοδυναμία…
Οι διαρροές προς το Κυριάκο Βελόπουλο δεν προέρχονται από τη ΝΔ. ΝΔ εμφανίζει πολύ
μεγάλη συσπείρωση που μέρα με τη μέρα γίνεται και μεγαλύτερη. Η ΝΔ είναι ενωμένη κα
ισχυρή. Οι διαρροές προς το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου προέρχονται από τη Χρυσή
Αυγή. Ας βγάλουν τα μάτια τους.

Ο κ. Τσίπρας και η παρέα του
θα σταλεί στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας

-Βλέπουμε ότι η ΝΔ είναι κοντά στην αυτοδυναμία, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Θεωρείτε ότι είναι ένας στόχος εφικτός;
Όλα δείχνουν πως είναι στόχος εφικτός. Όμως –και εδώ είναι η ουσία- η αυτοδυναμία
για μας σημαίνει πως προχωράμε σε μια πλατιά συμμαχία, για μια ισχυρή Ελλάδα, για μια
αυτοδύναμη Ελλάδα

-Για εσάς τα Δυτικά Προάστια δεν είναι άγνωστα, από εκεί ξεκινήσατε. Τι σας ζητάνε
οι πολίτες; Ποια είναι η βασική ανησυχία που καταγράφετε;
Λένε ότι όσα κλαδιά και να βγάλει ένα δέντρο, αυτό που μετράει είναι η ρίζα του. Και η
δική μου ρίζα είναι στη δυτική Αθήνα. Εκεί γεννήθηκα στην Αγία Βαρβάρα Εκεί μεγάλωσα στο Αιγάλεω. Εκεί τελείωσα σχολείο στο Χαϊδάρι. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα
στη πολιτική επέλεξα να αγωνίζομαι και να υπηρετώ τους αδύναμους και τους μη προνομιούχους Άλλωστε είναι η περιοχή της Αθήνας που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό
αυτών των ανθρώπων, των ανθρώπων του μόχθου της αξιοπρέπειας και της δημιουργίας.
Για αυτούς αγωνίστηκα μια ζωή και για αυτούς θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Για αυτό και
δεν ήταν μια επιλογή λογικής, αλλά μια επιλογή καρδιάς. Οι γειτονιές της Δυτικής Αθήνας
πρέπει να πάψουν να είναι οι επαίτες της υπόλοιπης Αθήνας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 2-3 απλά και ξεκάθαρα πράγματα:
το δικαίωμα στην εργασία.
το φόβο του κόσμου για την δήμευση» της περιουσίας του μέσα από την υπερφορολόγηση
και το δικαίωμα στην ασφάλεια των πολιτών
-Θα μπορέσει η Ν.Δ. σε μια περιοχή που δεν είχε διαχρονικά ισχυρά ερείσματα να
κερδίσει στις εθνικές εκλογές; Διότι, στις ευρωεκλογές, ακόμα και με τη μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, έμεινε δεύτερη…
Νομίζω πως και οι τελευταίοι έχουν πειστεί πως η πλάστιγγα γέρνει υπέρ της ΝΔ. Το 2015
ο ΣΥΡΙΖΑ πηρέ 42% στη Δυτική Αθήνα και η ΝΔ 19%. Στις 26 Μαΐου η ΝΔ πήρε 26% και ο
ΣΥΡΙΖΑ 27% Νομίζω ότι αυτή τη βουβή οργή που σιγόβραζε όλα αυτά τα χρόνια, και που
μέρος της εκφράστηκε στις πρόσφατες εκλογές της 26ης Μαΐου, θα ολοκληρωθεί στις 7
Ιουλίου στέλνοντας οριστικά και αμετάκλητα στο χρονοντούλαπο της ιστορίας το κ. Τσίπρα και τη παρέα του.
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Κρίνοντας τα αποτελέσματα…
Έτσι ψήφισαν οι δημότες της Αγίας Βαρβάρας…
Του Π. Νιζάμη
Μετά από την «απρόσμενη» συνεργασία, αντιπολιτευόμενων μέχρι πρότινος δυνάμεων
της πόλης, με την διοικούσα παράταξη λίγο πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου
του 2ου γύρου, διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών για την δεύτερη Κυριακή
στον δήμο Αγίας Βαρβάρας με τον Λάμπρο Μίχο να εκλέγεται δήμαρχος με σημαντική διαφορά από τον κύριο αντίπαλο του Γιώργο Καπλάνη που διατήρησε τη θέση του δημάρχου
για 9 ολόκληρα χρόνια.
Τη δεύτερη Κυριακή η παράταξη «Αγία Βαρβάρα Πρώτη Ξανά» κατάφερε να συγκεντρώσει 5.840 ψήφους με ποσοστό 58,17% αφήνοντας πίσω της, την παράταξη του Γιώργου
Καπλάνη «Η δική μας πόλη» η οποία συγκέντρωσε 4.199 ψήφους , ποσοστό 41,83% .
Την πρώτη Κυριακή ο δεύτερος Γ. Καπλάνης συγκέντρωσε ποσοστό 21,29% με 2.875 ψήφους, τρίτος στην σειρά εκλέχθηκε ο Μιχάλης Γιάγκας (Δυνατή Πόλη) με ποσοστό 15,74%
και 2125 ψήφους. Στην τέταρτη και πέμπτη θέση ακολουθεί ο Θεόδωρος Βασιλάκος με
την παράταξη «Η δική μας πόλη» (1,777 ψήφους-13,16%) και η Ελένη Καρανάσιου με την
«Λαϊκή Συσπείρωση» ( 1.106 ψήφοι -8,19%)

κολούθησης για θέματα αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Πολιτικής.
Έχει γράψει μελέτες και άρθρα,
για κοινωνικά, αυτοδιοικητικά και
πολιτικά θέματα και όλα αυτά τα
χρόνια δεν έχει λείψει ποτέ από την
πόλη του.
Ο επικεφαλής της παράταξης «Αγία
Βαρβάρα Πρώτη Ξανά» δεν χρειάστηκε πολλές συστάσεις για τους
δημότες της πόλης μας.
Με το άκουσμα και μόνο της απόφασης του να κατέβει στον στίβο της αυτοδιοίκησης μάζεψε όλο τον κόσμο γύρω του.
Η πολιτική του Γιώργου Καπλάνη είχε φέρει την πόλη σε έναν ατελείωτο κατήφορο.
Γνωρίζοντας πολύ καλά τους λόγους, ο Λάμπρος Μίχος τον κατήγγειλε από την πρώτη
στιγμή, δίνοντας μέσα από όλες τις ανοικτές συγκεντρώσεις του στοιχεία που αποδείκνυαν ότι ο Γιώργος Καπλάνης δεν σεβάστηκε τη δημοτική περιουσία και την εμπιστοσύνη
των συνδημοτών του.
Ανακοινώνοντας το πρόγραμμα του, πρώτος του στόχος ήταν να κάνει το όνομα της παράταξης του πράξη.
Να κάνει την «Αγία Βαρβάρα Πρώτη Ξανά»
Φέρνοντας στη δημοσιότητα αναλύσεις και στατιστικά που φανέρωναν πως η πόλη της
Αγίας Βαρβάρας επί θητείας του ήταν πρώτη στην απορρόφηση κονδυλίων σε αντίθεση
με τον επί 9 ετών διάδοχο του -που έφτασε την πόλη σε άθλια κατάσταση- κατάφερε από
την πρώτη Κυριακή να δείξει πως μπορεί να πάρει τον δήμο και πάλι στα χέρια του παρότι
ο κύριος αντίπαλός του συνεργάστηκε από τον πρώτο γύρο με άλλες 2 παρατάξεις, αυτές
των κυρίων Γεωργιανάκη και Νικητάκη.
Στον δεύτερο γύρο ο Γιώργος Καπλάνης συνεργάστηκε με άλλες 2 ακόμη παρατάξεις αυτές των κυρίων Γιάγκα και Βασιλάκου (στο σύνολο πέντε).
Αυτό όπως φάνηκε , δεν σταμάτησε την ανοδική πορεία του Λάμπρου Μίχου.
Βγήκε νικητής και μάλιστα με διαφορά.

Παταγώδης η αποτυχία των υπολοίπων παρατάξεων έναντι του Λάμπρου Μίχου

«Αγία Βαρβάρα Πρώτη Ξανά»
Λάμπρος Μίχος… ένας άλλα Λέων!

Με 4 πετυχημένες δημαρχιακές θητείες στο ενεργητικό του ο Λάμπρος Μίχος έχει δημιουργήσει τις περισσότερες δομές που διατηρεί η Αγία Βαρβάρα μέχρι σήμερα.
Έχει διατελέσει βουλευτής, πρόεδρος και μέλος επιτροπών, ΟΔΕ και επιτροπών παρα-

Αναλύοντας τα αποτελέσματα του 1ου αλλά και του 2ου γύρου των εκλογών βάσει των
ποσοστών που κατάφεραν να συγκεντρώσουν οι υπόλοιπες παρατάξεις αλλά και η παράταξη του Γιώργου Καπλάνη, παρατηρείται πως ο απελθόντας δήμαρχος 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%
στον πρώτο γύρο.
Αν γυρίσει κανείς πίσω στις εκλογές του 2014 μπορεί να παρατηρήσει πως παρότι 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 στον 1ο
γύρο των εκλογών συγκέντρωσαν όλοι μαζί μόλις 2875 ψήφους!
Αν κάνει κανείς τον υπολογισμό παρατηρεί πώς σχεδόν 4000 δημότες αποδοκίμασαν και
τις τρεις παρατάξεις μαζί!
Πηγαίνοντας τώρα και στα ποσοστά που πήραν μαζί η παράταξη του Μ. Γιάγκα και του
Θεόδωρου Βασιλάκου στον πρώτο γύρο των εκλογών του 2014 , στις εκλογές του 2019
παρατηρείται μία πτώση της τάξης των 300 ψήφων και στους δύο μαζί .
Με την είσοδο της παράταξής του Λάμπρου Μίχου , ο κόσμος αποδοκίμασε όλες τις υπόλοιπές παρατάξεις.
Όσον αφορά δε τη σημερινή διοίκηση, αυτή αποδοκιμάστηκε σε ένα ποσοστό της τάξης
του 79% από τον πρώτο γύρο κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής πανελλαδικά!
Μπαίνοντας και στο κομμάτι των κομματικών στηρίξεων αποδείχθηκε 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.
Περίπου ένα 10% από αυτούς φαίνεται πως άκουσε τις εντολές του κόμματος του ενώ το
υπόλοιπό 20% αρνήθηκε να ψηφίσει τη σημερινή διοίκηση.
Το ίδιο συνέβη όμως και με τη Νέα δημοκρατία. Παρότι η παράταξη του κ. Καπλάνη «Η
δική μας πόλη» είχε στις τάξεις της 5 μέλη της Ν.Δ. τους Κοσμίδου Σοφία (ν. αντιδήμαρχος),
Παγουρτζή Δημήτριο (ν. αντιδήμαρχος), Αβούρη Παναγιώτη (π. δημοτικός σύμβουλος)
και Φράγκου Μιχάλη (π. αντιδήμαρχος), Σαββίδης Σάββας (ν. αντιδήμαρχος) δεν φάνηκε
να χαίρει της εμπιστοσύνης των νεοδημοκρατών της πόλης μας, οι οποίοι επέλεξαν στη
συντριπτική τους πλειοψηφία να στηρίξουν τον Λάμπρο Μίχο και τα δύο μέλη της Νέας
Δημοκρατίας και μέλη επίσης της ΔΗΜ.Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, τους κ. Γεωργιλάκη
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Στυλιανό και κ. Πουλάκη Ιωάννη. Τέλος αν ο Λάμπρος Μίχος δεν λάμβανε καθόλου μέρος
στις δημοτικές εκλογές , τα αποτελέσματα για τον δήμο μας σήμερα δεν θα παρουσίαζαν
καμία διαφοροποίηση από τα αποτελέσματα των εκλογών του 2014.

«Δυνατή πόλη»
Η υπερεκτίμηση των
δεδομένων αποκάλυψε
την πραγματική πρόθεση
Ο Μιχάλης Γιάγκας παρότι ήταν ο πρώτος
επικεφαλής παράταξης που από την αρχή
της θητείας του Γιώργου Καπλάνη τον
αντιπολιτεύτηκε σκληρά και μάλιστα με αδιάσειστα στοιχεία, τους τελευταίους μήνες
άλλαζε εμφανώς τη στάση του,παρόλη την έντονη αρνητική κριτική που του είχε ασκήσει,
όπως και εμείς έχουμε κάνει σε σχετική αρθρογραφία μας .
Χαμηλώνοντας τους τόνους του, με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου άρχισε να συναντιέται με στελέχη της διοίκησης δείχνοντας ενοχλημένος στο άκουσμα της καθόδου
του Λάμπρου Μίχου στις εκλογές.
Αφού δοκίμασε τη δυναμική της παράταξης του στον πρώτο γύρο, βλέποντας τα αποτελέσματα που έφερε, προφανώς συνειδητοποίησε ότι επειδή ο Λάμπρος Μίχος τον γνώριζε
πολύ καλύτερα από τον καθένα , δεν θα μπορούσε να ταχθεί με την παράταξη του.
Η προσέγγιση της εξουσίας όμως με έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να τον «κρατήσει»
με έγγραφα του παρελθόντος φάνταζε πιο εύκολη με τον Γιώργο Καπλάνη και έτσι με
ανοιχτή του δήλωση προσχώρησε μαζί του για τον δεύτερο γύρο.
Ο Μιχάλης Γιάγκας υπερεκτίμησε τα μαθηματικά αφού οι παρατάξεις ήταν περισσότερες
με το μέρος της παράταξης του νυν δημάρχου και δεν εκτίμησε την άποψη του κόσμου. Οι
ψηφοφόροι του, τον τιμώρησαν για αυτή του την στάση και δεν ακολούθησαν την γνώμη
του για τον δεύτερο γύρο.

«Όλοι μια γειτονιά»
Φάνηκε «Ψευτοθόδωρος» για την
καρέκλα!
Σαν την κλασσική ταινία του Ελληνικού κινηματογράφου,
όταν ο Θεόδωρος Βασιλάκος βγήκε ανοικτά να στηρίξει
τον Γιώργο Καπλάνη πριν τον δεύτερο γύρο , μάζεψε
πολλές «μούτζες» από όσους τον είχαν πιστέψει. Παρότι
στο παρελθόν προσέγγισε την ομάδα του Λάμπρου Μίχου
για να αντιπολιτεύεται με στοιχεία τον Γιώργο Καπλάνη ,
αργότερα με μία τεράστια πολιτική κυβίστηση έκανε ότι τόσα χρόνια κατήγγειλε.
Συνεργάστηκε με τον «ψεύτη, κλέφτη, κύριο τίποτα» (όπως ο ίδιος χαρακτήριζε σε κείμενα του αλλά και ανοικτά στον λόγο του) και ο κόσμος του γύρισε την πλάτη.
Το αυτοδιοικητικό του μέλλον κρίνεται αβέβαιο παρότι διατηρούσε την δεύτερη θέση σε
ψήφους στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

«Λαϊκή Συσπείρωση»
Περίπου ίδια η εκτίμηση του
Κ.Κ.Ε στην πόλη μας
Σταθερή στις απόψεις του κόμματος της η Ελένη Καρανάσιου δεν αναμίχθηκε καθόλου στο κομμάτι των
συνεργασιών και πάλι όμως έχασε ψήφους μπροστά
στο ρεύμα Μίχου. Η «Λαϊκή συσπείρωση» παραμένει
στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης εκπροσωπούμενη
από την επικεφαλής της.

Σε όλο το Πανελλήνιο η πρόταση Μίχου
για τον Κλεισθένη
Μπορεί στο διάβα των προεκλογικών ομιλιών των περισσοτέρων παρατάξεων να ακούστηκαν θετικά ή αρνητικά σχόλια για την εφαρμογή της απλής αναλογικής με το νέο νομοσχέδιο του «Κλεισθένη» στην αυτοδιοίκηση, μόνο ο Λάμπρος Μίχος
όμως εκπόνησε πρόταση για να μην
επικρατήσει πλήρης ακυβερνησία
στους δήμους.
Φιλοξενούμενος στην εφημερίδα
το Βήμα της Κυριακής δήλωσε πώς
θα θέσει όλες του τις προτάσεις στο
τραπέζι και όποιος δεν συμφωνεί
μαζί του θα πρέπει να εξηγήσει
τους λόγους.

Δική του πρόταση είναι ορισμένες
εκτελεστικές αρμοδιότητες (που δεν
περιλαμβάνουν την ψήφιση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
καθώς και κάθε μορφής προγραμματική απόφαση) να μεταφερθούν σε μια
εκτελεστική επιτροπή.
Όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας
του δήμου που θα διοικήσει σημείωσε
στην εφημερίδα «Παρασκήνιο» πως
επιδίωξη του είναι να προκύψει συμφωνία σε προγραμματική βάση με συνεννοήσεις σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης ενώπιον

του λαού της Αγίας Βαρβάρας.
Σε άλλη συνέντευξη του , αυτή τη φορά ραδιοφωνική, στον 94fm στην εκπομπή «Δημοτικές διαπλοκές» προχώρησε ένα βήμα παραπάνω. Υποστήριξε μεν ότι είναι δήμαρχος της
απλής αναλογικής αλλά με τον τρόπο που εισάγεται στην αυτοδιοίκηση δημιουργεί ακυβερνησία. Δήλωσε πως για να έχουν ισχύ οι αποφάσεις για την υλοποίηση του προγράμματος του, όσα θέματα βρίσκουν αντίσταση λόγω συμφερόντων να τίθενται ενώπιον του
λαού της πόλης και να λαμβάνονται αποφάσεις μέσω δημοψηφισμάτων.
Ο ίδιος σημείωσε στις περισσότερες απαντήσεις του πως δεν πρόκειται να κάνει καμία
συμφωνία με κανέναν κάτω από το τραπέζι ενώ είναι ο πρώτος που σε παλαιότερη συνέντευξη του έχει δηλώσει πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν πρόκειται να σταθεί για
πολύ καιρό. Άλλωστε η πρόταση του ήδη έχει γίνει σεβαστή από τα όργανα της ΚΕΔΕ που
προχωρούν προς αυτή.
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διέκρινα μια ανησυχία από την πλευρά του Γιώργου
Καπλάνη να σας επιτρέψει να δείτε κάποια πράγματα
από «μέσα» πριν αναλάβετε και επίσημα την διοίκηση του. Πιστεύετε ότι κάτι κρύβεται πίσω από όλο
αυτό;
Όταν, το Σεπτέμβρη του 2009, αποχαιρετούσα τους συνεργάτες μου ήξερα πως ο δήμος μπορούσε να πορευτεί
ασφαλώς και μόνο με τον αυτόματο πιλότο. Όλα λειτουργούσαν ρολόι. Τώρα, αν ζητήσεις κάτι, σε κοιτάνε καχύποπτα.
Η άρνησή του κ.Καπλάνη να συνεργασθεί μαζί μου και
η εμφανής ταραχή του στην πρόθεσή μου να πάω αμέσως στις υπηρεσίες για να ενημερωθώ, θα προτιμούσα
να λέω ότι είναι απλώς μικροψυχία.

Λάμπρος Μίχος: Όσα βουνά
και θάλασσες αν χρειαστεί
να περάσουμε θα το κάνουμε.
Με τη δύναμη του λαού θα τα
καταφέρουμε!
Μεστός , συγκεκριμένος και ειλικρινής στις απαντήσεις
του είναι ο νέος Δήμαρχος της πόλης Λάμπρος Μίχος , ο
οποίος επέστρεψε και πάλι μετά από 9 ολόκληρα χρόνια
στον φυσικό του χώρο. Το Δημαρχείο της Αγίας Βαρβάρας.

Δημάρχου της Αγίας Βαρβάρας;
Aν δεν συναντούσα όλη αυτή την εγκατάλειψη και την
ακαταστασία, κρίνοντας μόνο από τη σχέση μου με τους
ανθρώπους και τα κοινά συναισθήματα, θα έλεγα πως
δεν πέρασε ούτε μια μέρα.

Έχοντας δημιουργήσει τις περισσότερες δομές στην
πόλη μας κατά την διάρκεια των θητειών του, δηλώνει
έτοιμος να τις επαναφέρει στην κατάσταση που τις άφησε, αλλάζοντας τα όλα: Την αντίληψη περί εξουσίας, τη
νοοτροπία διοίκησης, το σύστημα οργάνωσης, διαχείρισης, διαφάνειας, λογοδοσίας και δημοσιότητας.

Σίγουρα ο δήμος δεν είναι όπως τον αφήσατε και

Έτοιμος να επιφέρει αλλαγές ακόμη και στο νομοσχέδιο
του Κλεισθένη , δεν κρύβεται πίσω από την Απλή Αναλογική για να αναβάλει την οποιαδήποτε υποχρέωση του
απέναντι στους δημότες που τον επανεξέλεξαν πρώτο .
Τονίζει όμως , πώς «για να γίνουν πολλά από όσα πρέπει
για την πόλη χρειάζονται μάχες και σε αυτές κάποιοι θα
μάχονται μαζί του και κάποιοι απλά θα κοιτάνε… Όπως
και να έχει η πόλη θα γίνει και πάλι Πρώτη και όσες δυνάμεις δεν υπηρετούν το κοινό καλό θα μείνουν απλώς
ως μια δυναμική… ψευδαίσθηση!»
«Η άρνησή του κ.Καπλάνη να συνεργασθεί μαζί μου, θα
προτιμούσα να λέω ότι είναι απλώς μικροψυχία»
Συνέντευξη στον Παναγιώτη Νιζάμη
Πώς νιώθετε που επιστρέψατε και πάλι στην θέση του

Οι στόχοι του προγράμματος σας πιστεύετε πως είναι
εφικτό να επιτευχθούν με την νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και την δυναμική που δίνει στην
κάθε έδρα η απλή αναλογική;
Οι στόχοι του προγράμματός μας είναι πολύ φιλόδοξοι.
Είναι όμως αυτοί που αξίζουν στην πόλη μας και στους
ανθρώπους της. Όσα βουνά και θάλασσες αν χρειαστεί
να περάσουμε θα το κάνουμε και με τη δύναμη του λαού
θα τα καταφέρουμε. Η δυναμική της κάθε έδρας, αν δεν
υπηρετεί το κοινό καλό, θα μείνει απλώς μια δυναμική…
ψευδαίσθηση. Έχουμε δεσμευτεί να ανάψουμε όλα τα
φώτα της πόλης και να την ξεκολλήσουμε από την αδράνεια και τις μικροϊδιοτέλειες. Όποιος επιθυμεί κάτι διαφορετικό και θελήσει να μας εμποδίσει, ας το τολμήσει.
Η επαναλειτουργία του Πάνθεον η υπογειοποίηση
των καλωδίων της Δ.Ε.Η με την χορήγηση ενός νέου
δανείου θα χαίρουν ομόφωνων αποφάσεων με βάση
τις μέχρι στιγμής προεκλογικές τοποθετήσεις της αυριανής αντιπολίτευσης σας;
(Αν όχι πως θα πράξετε με δεδομένο ότι και τα δύο
παραπάνω θέματα είναι εξίσου σημαντικά για την
πόλη)
Μη προεξοφλείτε τη λήψη δανείου. Στην προηγούμενη
θητεία μου εξασφαλίσαμε περιουσία αξίας 100 εκατομμυρίων και πήραμε δάνειο μόνο 8 εκατομ., που κι από
αυτό, το μεγαλύτερο ποσό μας επιστράφηκε, μέσω των
μισθωμάτων της Βιοχρώμ.
Οι στόχοι όμως της επαναλειτουργίας του ΠΑΝΘΕΟΝ
και της υπογειοποίησης των καλωδίων της ΔΕΗ (υψηλής
τάσης), είναι μέρος της πολιτικής εντολής που μας έδωσε ο λαός της πόλης και εμείς είμαστε δέσμιοι αυτής της
εντολής. Η αντιπολίτευση ας μείνει αντιπολίτευση, δικό
της πρόβλημα. Εμείς τους θέλουμε όλους να τρέχουν,
να διεκδικούν και να ματώνουν μαζί μας για την πόλη.
Για να γίνουν πολλά από όσα πρέπει, χρειάζονται μάχες.

Αγία Βαρβάρα
Κάποιοι θα μάχονται, κάποιοι θα κοιτάνε. Ο καθένας να
ψάξει το ρόλο του.
Τι θα αλλάξετε άμεσα από την πρώτη του Σεπτέμβρη;
Όλα! Την αντίληψη περί εξουσίας, τη νοοτροπία διοίκησης, το σύστημα οργάνωσης, διαχείρισης, διαφάνειας,
λογοδοσίας, δημοσιότητας. Θα εφαρμόσουμε τις παλιές
καλές αρχές που διέκριναν τη λειτουργία του δήμου μας.
Ταχύτητα, ποιότητα, αποτελεσματικότητα. Να τάζεις
τέσσερα και να κάνεις πέντε, να λες αύριο και να το κάνεις σήμερα και πάνω από όλα ο δημότης στις δημοτικές
υπηρεσίες να αισθάνεται νοικοκύρης, αφεντικό, όχι ικέτης και επαίτης μιας εξυπηρέτησης.
Μετά από δική σας αποκάλυψη μάθαμε πως ο δήμος
της Αγίας Βαρβάρας ήταν από τους μοναδικούς δήμους που δεν αιτήθηκε επιχορήγηση για την διαχείριση των σκουπιδιών.
Η δημοτική αρχή, λυπάμαι που το λέω, ήτανε φρού φρού
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μους. Και θα μείνει
καθαρή γιατί πρέπει
να είναι καθαρή. Δεν
νοείται να κάνεις εκδηλώσεις, φιέστες,
παρελάσεις ή οτιδήποτε άλλο αν δεν
έχεις λύσει το θέμα
της καθαριότητας.
Δεν πας παρακάτω,
αν πρώτα δεν λύσεις
αυτό.

Ποια είναι τα πλάνα σας για το γκαράζ του δήμου
στην οδό Σιπύλου;
Πως κρίνετε την
ου (στον όρχο οχημάτων) δεξιώσεις των
μελών του ΚΑΠΗ. Πάντα όμως αισθανόμουν την ηχητική και αισθητική επιβάρυνση των περιοίκων και φρόντιζα τη
λήψη μέτρων για τον περιορισμό τους,
όπως μετατόπιση προς τα μέσα του αμαξοστασίου, δημιουργία ελεύθερου χώρου
και εκτεταμένη φύτευση.
Το αμαξοστάσιο όμως το κατάντησαν, τα
τελευταία τρία χρόνια (όπως οι ίδιοι οι
κάτοικοι λένε), χωματερή.
Συναισθανόμενος τη βαρύτητα της κατάστασης, στην
πρώτη προεκλογική μου έξοδο, επισκέφθηκα τη γειτονιά
αυτή και δήλωσα στους περίοικους ότι θα διορθώσουμε
την κατάσταση, θα καθαριστεί και θα προστατευθεί ο
χώρος και θα γίνουν οι πρέπουσες υποδομές αν δεν βρε-

Η άρνησή του κ. Καπλάνη να συνεργασθεί
μαζί μου, θα προτιμούσα να λέω ότι είναι
απλώς μικροψυχία
κι αρώματα και πίσω έχασκαν οι πληγές ανοιχτές, από τα
σκουπίδια, τις αφώτιστες γειτονιές, τις κλειστές παιδικές
χαρές κ.ά, που δεν έχει πια νόημα να τα επαναφέρουμε.
Τώρα το στοίχημα είναι , όσοι πονάμε την πόλη, να πάμε
μαζί να τα λύσουμε, να αποκαταστήσουμε, να κλείσουμε
τις πληγές.
Υπάρχει περίπτωση η Δημοτική Αρχή να κληθεί να
πληρώσει πρόστιμο επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του για την εναλλακτική διαχείριση και τη
χωριστή διαλογή των δημοτικών αποβλήτων σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ;
Το θέμα δεν είναι το πρόστιμο που θα κληθούμε, με βάση
το νόμο, να πληρώσουμε. Το θέμα είναι ότι χάσαμε το
τραίνο της χρηματοδότησης για μηχανήματα, κάδους
εξοπλισμό, υποδομές για να βελτιώσουμε την καθαριότητα.
H πόλη δύναται να καθαριστεί σύντομα και να διατηρηθεί καθαρή μόνιμα;
Η πόλη θα καθαριστεί γιατί πρέπει κάθε πόλη πρώτα από
όλα να είναι καθαρή. Αυτό θα γίνει ακόμη κι αν χρειαστεί να πάρουμε όλοι σκούπες και να βγούμε στους δρό-

μέχρι στιγμής στάση της διοίκησης αλλά και των υπολοίπων παρατάξεων που πρόσκεινται σε αυτή.
Στη οδό Σιπύλου, σε ένα χώρο που μας είχε παραχωρήσει
το Υπουργείο Γεωργίας, επί δημαρχίας του αείμνηστου
Σουλιμιώτη, είναι, εδώ και περίπου τριάντα χρόνια, το
αμαξοστάσιο του δήμου.
Προηγουμένως
το
αμαξοστάσιο βρισκόταν στο χώρο που είναι τώρα το Ωδείο.
Η δική μου φιλοδοξία ήταν να γίνει ένας
πολυχώρος ποικίλων
δραστηριοτήτων. Για
το λόγο αυτό εγκαινίασα στο χώρο το
κλειστό γυμναστήριο,
τον παιδικό σταθμό
Παντελιάδη, παιδική
χαρά, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, έκανα φυτώριο και οργάνωσα

τις υπηρεσίες του
αμαξοστασίου και
των συνεργείων
όσο μπορούσα καλύτερα και πάντως
ό χώρος ήταν πεντακάθαρος.
Θυμούνται οι παλιότεροι ότι οργανώναμε
στον
υπαίθριο
χώρο
του αμαξοστασί-

θεί άλλος κατάλληλος χώρος για να μεταφερθεί το αμαξοστάσιο, με όλες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Αυτά
βέβαια για να γίνουν προϋποθέτουν μελέτη, χώρο, χρήματα, χρόνο και πολιτική βούληση που είναι εξασφαλισμένη. Τη συνέχεια με τις επιλογές του κ. Καπλάνη, την
ξέρετε. Έβγαλε τα απορριμματοφόρα στο πουθενά. Εγώ
φεύγω μας είπε, εσείς τώρα κόψτε το λαιμό σας. Όσο για
τη στάση των υπόλοιπων παρατάξεων που στήριξαν Καπλάνη δεν έχω να πω τίποτα. Ας πουν εκείνες.
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Θα καθαριστούν τα σιντριβάνια
του προφήτη Ηλία…
για τη γιορτή του!
Θα παραμείνουν ως έλη τα σιντριβάνια στην πλατεία του Προφήτη Ηλία μέχρι να
έρθει η γιορτή του!
Αυτό ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις από τον έντυπο
αλλά και τον ηλεκτρονικό μας τύπο.
Όπως γράφτηκε ο καθαρισμός αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου με σκοπό στην εορτή του προφήτη Ηλία (19/20) ο χώρος να είναι καθαρός για τους
επισκέπτες.
Μέχρι τότε κάντε το σταυρό σας να γίνει κάτι και αν επισκεφτείτε την περιοχή να
έχετε μαζί σας μάσκα και εντομοαπωθητικό.

Επιβεβαιώθηκε ο Λάμπρος
Γιώργος Μπενέας:
Μίχος για το ΜΕΤΡΟ.
Ο γνωστός Χαϊδαριώτης
Τέλος του 2019 και βλέπουμε blogger σατιρίζει τον χρόνο
παράδοσης του σταθμού
ΜΕΤΡΟ στην Αγία Βαρβάρα
Άλλη μια πικρή επιβεβαίωση αλλά πλήρως διαφωτιστική έρχεται να συμπληρώσει το
παζλ των όσων αναφέραμε όλα αυτά τα χρόνια για τον ρόλο του Γιώργου Καπλάνη απέναντι στα προβλήματα της πόλης μας αλλά και του τρόπου διοίκησης της.
Ο Γιώργος Καπλάνης ήταν ο πρώτος που ανακοίνωνε σε όλο τον κόσμο ότι τον Σεπτέμβρη του 2019 θα είναι δήμαρχος με ανοικτό τον σταθμό του ΜΕΤΡΟ στην πόλη μας.
Κάτι που σε συνέντευξη του ο Λάμπρος Μίχος είχε διαψεύσει .
«Αυτό είναι μια μεγάλη κοροϊδία.» είχε πει χαρακτηριστικά. «Από την ημέρα που θα
ακούσουμε το βαγόνι να λειτουργεί χρειάζονται 3 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας.
Η δική μου πρόβλεψη δείχνει τον Φλεβάρη του 2020.»
Όπως αποδείχτηκε από την ομιλία του Διευθύνοντα Συμβούλου της Αττικό Μετρό Θεόδωρου Παπαδόπουλου την πρώτη ημέρα του 3ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών , η παράδοση του σταθμού ΜΕΤΡΟ στην πόλη μας θα γίνει στο τέλος του 2019!
Και εδώ αναρωτιόμαστε: 1η Ιουνίου δημοσιεύσαμε φωτογραφία με τον διευθύνων Σύμβουλο της Αττικό Μετρό Θεόδωρο Παπαδόπουλο , τον Μιχάλη Γιάγκα ,τον Θεόδωρο
Βασιλάκο και τον Γιώργο Καπλάνη, υπό τον τίτλο: «Συμφώνησαν για την καθυστέρηση
του Μετρό.

Μήπως έγινε όντως έτσι;
Τα συμπεράσματα δικά σας..
Όπως και να έχει το ψέμα , μάλλον έχει κοντά ποδάρια ενώ η αλήθεια είναι με το μέρος
της νέας διοίκησης του Δήμου.
Ο Λάμπρος Μίχος είναι έτοιμος να αναλάβει τα κλειδιά της πόλης γνωρίζοντας ακριβώς
και τι πρέπει να κάνει.

Δεν ήθελε και πολύ ο γνωστός Χαϊδαριώτης blogger Γιώργος Μπενέας για να αφήσει ασχολίαστο τον χρόνο παράδοσης του σταθμού ΜΕΤΡΟ της πόλη μας. Με το που
άκουσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Αττικό ΜΕΤΡΟ να ανακοινώνει δημόσιο πως
μέλει να παραδοθεί περί τα τέλη του 2019 ανάρτησε άμεσα το σχόλιο του.
«Έλεγαν Ιούνιο του 2019 παραδίδονται οι σταθμοί ΜΕΤΡΟ Αγίας Βαρβάρας , Κρυδαλλού και Νίκαιας. Αρχίστε να μετράτε πότε θα γίνει» έγραψε χαρακτηριστικά στην
σελίδα του στο facebook και οι υπόλοιποι επώνυμοι και ανώνυμοι σχολιαστές έλαβαν
το εναρκτήριο σάλπισμα για τις δικές τους γνώμες.
Το ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης τους έδειξε τον δρόμο , οπότε και κανείς τους δεν έδωσε
ούτε μία υποθετική ημερομηνία.
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Να γιατί δεν έχουμε υποδομές για τα σκουπίδια!
Και εκεί που όλοι οι δημότες προσπαθούσαν να εξηγήσουν τι φταίει που δεν μαζεύονται τα
σκουπίδια - αφού κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου συνειδητοποίησαν οι περισσότεροι πως το προσωπικό επαρκεί - ήρθε άλλη μια αποκάλυψη από τον Λάμπρο Μίχο, που
όπως φαίνεται είχε καλά κρύψει η διοίκηση Καπλάνη.
Μάθαμε λοιπόν μέσα από επιστολή του νέου Δημάρχου πως όταν «έβρεχε χρήματα» για την
διαχείριση των σκουπιδιών μας, η διοίκηση του δήμου ,κρατούσε ομπρέλες!
Από αμέλεια χάθηκαν κονδύλια ύψους 1.137.500 εύρω όπως είχε προϋπολογιστεί, για να προχωρήσει σε υποδομές , μηχανολογικό εξοπλισμό , κάδους και απορριμματοφόρα, αφού ποτέ
δεν υπέβαλλε σχετικό αίτημα για χρηματοδότηση που έτρεχε για όλους τους δήμους του λεκανοπεδίου. Αυτό από το 2015-2016…
Ο τίτλος της νεότερης επιστολής του Λάμπρου Μίχου που ανάρτησε στην προσωπική του σελίδα στο facebook έφερε τον τίτλο: Ο Γυμνός Βασιλιάς

Επιστολή Λάμπρου Μίχου
Tις τελευταίες ημέρες υπάρχει μεγάλος αναβρασμός για το θέμα της καθαριότητας
στην πόλη, δικαιολογημένα. Όσα και να πούμε δεν φθάνουν να διεκτραγωδήσουμε την κατάσταση. Άλλωστε όλοι την βιώνουμε, οπότε περισσεύουν τα λόγια. Επιβάλλονται λύσεις, οι οποίες οσονούπω θα δοθούν. Η κατάσταση βέβαια δεν οξύνθηκε σήμερα αλλά κάποιοι μέχρι την ημέρα των εκλογών εθελοτυφλούσαν. Θέλω
όμως να σας δώσω στοιχεία για δύο περιστατικά τα οποία και το πιο καχύποπτο
μυαλό δεν θα μπορούσε να υποθέσει ότι θα συνέβαιναν:
1-Ο δήμος μας, όπως και όλοι οι δήμοι της χώρας κλήθηκαν να υποβάλουν «τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων» προκειμένου να λάβουν και την ανάλογη
χρηματοδότηση για την υλοποίησή του. Τα κονδύλια που διαθέτονταν ήταν ύψους
818.167.355,00 για όλη την Ελλάδα. Ο δήμος μας πράγματι υπέβαλε σχέδιο τον Σεπτέμβριο του 2015 με προϋπολογισμό δαπάνης 1.137.500, για να υλοποιήσει το
σχέδιο, το οποίο προέβλεπε υποδομές, μηχανολογικό εξοπλισμό, κάδους, απορριμματοφόρα κ.α. Έπρεπε όμως ταυτόχρονα να υποβάλει και το σχετικό αίτημα για
χρηματοδότηση. Η προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης
έληγε την 31 Δεκεμβρίου 2016. ΚΑΘΕΣΤΕ; Ο δήμος Αγίας Βαρβάρας είναι ο μόνος
δήμος της Αττικής που δεν υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης και τα χρήματα χάθηκαν!!!
2 - Οι κάδοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουν να πλυθούν μερικά χρόνια και όλοι,
όπως κι εγώ, νομίζαμε ότι έχει χαλάσει το πλυντήριο. ΚΡΑΤΙΕΣΤΕ; Προχθές που
πήγα στο γκαράζ του δήμου διαπίστωσα ότι το πλυντήριο κάδων του δήμου δεν
έχει τίποτα.!!! Λειτουργεί κανονικά!!! Απλώς κανείς δεν έδωσε τη σχετική εντολή
να πλυθούν οι κάδοι!!!

Η διοίκηση κοιμότανε και εμείς θα πληρώσουμε
τη νύφη…
Μετά την αποκάλυψη του Λάμπρου Μίχου , ότι η διοίκηση Καπλάνη δεν υπέβαλε ποτέ
αίτημα για να χρηματοδοτηθεί από το κράτος για να έχουμε σήμερα τον κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση των σκουπιδιών της πόλης, ήρθε και
ένα δεύτερο κερασάκι για να δέσει η τούρτα…
Μια νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών
και του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος έρχεται να τιμωρήσει τους αδιάφορους.
Όσοι δήμοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για την εναλλακτική διαχείριση και
τη χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων από εδώ και στο εξής… θα πληρώνουν.
Ευτυχώς που δεν λειτουργεί αναδρομικά η ΚΥΑ και φεύγει ο σημερινός δήμαρχος θα
πουν πολλοί γιατί οι δημότες θα πλήρωναν την νύφη. Από την άλλη τι εργαλεία αφήνει
στον επόμενο αυτή η διοίκηση για να διαχειριστεί ολόκληρο χάος, χωρίς να πληρώσει
πρόστιμα;
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Η πόλις εάλω… Το πάρτι δεν φαίνεται να
σταματά από την διοίκηση Καπλάνη
Με συντονισμένη δράση κινείται προς το τέλος της θητείας της η διοίκηση Καπλάνη προσπαθώντας να φύγει από
τον Τιτανικό που μόνη της έριξε στα βράχια «πολιτισμένα», ακούγοντας ήχους βιολιού στο κατάστρωμα.
Οι αποκαλύψεις και τον μήνα που μας πέρασε έπεσαν βροχή, άλλα όλοι όσοι επέλεξαν να είναι με την πλευρά του
απελθόντος δημάρχου ήταν … στο πέρα βρέχει.
Όλα ξεκίνησαν όταν αγανακτισμένοι πολίτες βγήκαν σε
τηλεοπτικό κανάλι με αφορμή την απελπιστική κατάσταση που βιώνουν όσοι διαμένουν γύρω από το γκαράζ του
Δήμου.

χής ξεπέρασε κάθε όριο.» ανέφερε χαρακτηριστικά «Αφού
έκανε το γκαράζ του δήμου χωματερή και δικαιολογημένα
αντέδρασαν οι κάτοικοι, έβγαλε και τα απορριμματοφόρα
από το σημείο και τα πήγε «προσωρινά» στη Βιοχρώμ, χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόταση για την επόμενη μέρα. Λέει «εγώ
φεύγω, ας γίνουν όλα στάχτη. Εσείς που έρχεστε κόψτε το
λαιμό σας». Ας ξεκουμπιστεί λοιπόν μια ώρα αρχύτερα γιατί όσο μένει καταστρέφει περισσότερο την πόλη.»

Ο Λάμπρος Μίχος αιτήθηκε να βοηθήσει τον Γιώργο Καπλάνη αλλά αυτός
αρνήθηκε!

Γύρω του βρίσκεται επίσης μία μονάδα Φροντίδας ηλικιωμένων, ένας παιδικός σταθμός και ένα κλειστό γυμναστήριο.
Στο γκαράζ του δήμου για όσους γνωρίζουν εναπόθεταν
σκουπίδια.

Ο Λάμπρος Μίχος όπως έχουν δείξει και οι προηγούμενες
θητείες του δεν θέλει να διοικήσει τον δήμο επειδή του
έτυχε η ψήφος των δημοτών . Θέλει να διοικήσει τον δήμο
γιατί θέλει και μπορεί. Και όταν θέλεις κάτι το αναλαμβάνεις με το που σου έρχεται στα χέρια. Δεν χάνεις χρόνο. Στα
πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού λοιπόν όπως έγινε και
σε άλλους δήμους της χώρας ο Λάμπρος Μίχος αιτήθηκε με
ανοικτή ανακοίνωση του να του δοθεί ένας μικρός χώρος
στο δημαρχείου έτσι ώστε να είναι ενημερωμένος για το
τι συμβαίνει στον δήμο μέχρι να τον αναλάβει και όπου
μπορεί να βοηθάει να γίνονται κάποια πράγματα πιο λειτουργικά έχοντας παρατηρήσει τα κενά της απελθούσας
διοίκησης. Ο Γιώργος Καπλάνης με Δελτίο Τύπου του δεν
δέχτηκε την πρόταση του Λάμπρου Μίχου χαρακτηρίζοντας την παράνομη!

Αυτή είναι η επιστολή του Λάμπρου
Μίχου προς τον Γιώργο Καπλάνη

Είτε γιατί δεν τους βόλευαν οι ώρες με την χωματερή , είτε
επειδή εντόπιζαν κάποια δυσκολία οι εργαζόμενοι. Δεν
μπορούμε να γνωρίζουμε τους λόγους γιατί ποτέ δεν μας
εξήγησε η διοίκηση του δήμου. Το σίγουρο είναι πως ο χώρος εκεί έχει γίνει μια μίνι χωματερή.
Άνθρωποι της διοίκησης φέρεται πως εκμεταλλεύτηκαν
το γεγονός και ώθησαν μαζί με τον κόσμο, τα οχήματα να
μην μπαίνουν στο γκαράζ σαν μια μορφή αντίδρασης. Έτσι
όμως δημιούργησαν και άλλο πρόβλημα . Άλλη μία μίνι χωματερή. Μέσα στο οικόπεδο της ΒΙΟΧΡΩΜ δίπλα από την
δραματική σχολή.
Μετά από λίγες ημέρες γέμισε και το παρκάκι απέναντι.
Το σκουπίδι κινήθηκε σαν επιδημία χωρίς ευτυχώς να
προκληθεί ακόμα κάποια άλλη επιδημία.
Το γεγονός άμεσα καταγγέλθηκε δια στόματος του νεοεκλεγέντος Δημάρχου όπως και γραπτώς μέσω ανακοίνωσης του προς τον τύπο.
«Η τυχοδιωκτική πολιτική της απερχόμενης δημοτικής αρ-

κε δήμαρχε
Προκειμένου να έχω πλήρη
και ακριβή την ενημέρωση
για τις υποθέσεις του δήμου,
ενόψει της ανάληψης των
καθηκόντων μου την 1η Σεπτεμβρίου, θα σας παρακαλέσω για τα παρακάτω:
Να μου διαθέσετε γραφείο
στο Δημαρχείο για να πραγματοποιώ συναντήσεις με
υπηρεσιακούς παράγοντες
και πολίτες.
Να μου διαθέσετε, για τη
γραμματειακή υποστήριξη
και διεύθυνση του γραφείου μου τη διευθύντρια Πολιτισμού, σε παράλληλα καθήκοντα.
Να ενημερώσετε τους διευθυντές, προϊσταμένους και το
σύνολο του προσωπικού του δήμου να θέτει στη διάθεσή
μου κάθε στοιχείο και ενημέρωση που θα του ζητηθεί εκ
μέρους μου, δίδοντάς τους τη σχετική εντολή.

Να θέτετε καθημερινώς στη διάθεσή μου, από τούδε και
στο εξής, όσα έγγραφα, αποφάσεις και ενημερώσεις σχετίζονται με το δήμο και προβάλλονται στο μέλλον.
Να δώσετε εντολή στις διευθύνσεις του δήμου, της ΔΗΚΕΑΒ, των τμημάτων της, στο νομικό σύμβουλο και τον
ορκωτό λογιστή να προετοιμάσουν πλήρεις φακέλους
της κατάστασης του δήμου και όλων των τμημάτων και
υπηρεσιών και όλων των εκκρεμοτήτων, πάσης φύσεως.
Ενδεικτικά αναφέρω: Αρχείο των ακινήτων του δήμου,
απογραφή και αποτίμηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δήμου, οικονομική κατάσταση και περιουσία
του δήμου, οικονομική κατάσταση της ΔΗΚΕΑΒ, δικαστικές εκκρεμότητες, ληξιπρόθεσμες οφειλές, δανειακές
υποχρεώσεις, αποτίμηση των απογραφέντων αποθεμάτων, απαιτήσεις, επιχορηγήσεις, δεσμεύσεις, πιστωτές,
Ο.Ε.Υ. και διάρθρωση και κατάταξη του ανθρώπινου
δυναμικού, κατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών προγραμμάτων, πορίσματα ελέγχων αρμοδίων
αρχών, κατάσταση και έλεγχος πορείας τεχνικών έργων
και προγραμμάτων, λειτουργικές και οικονομικές εκκρεμότητες όλων των τμημάτων (χορού, ωδείου, δραματικής, εικαστικών κ.λ.π.).
Εν όψει της παράδοσης-παραλαβής θα παρακαλούσα να
δώσετε εντολή για τη σύνταξη πρόχειρου ισολογισμού
τέλους Αυγούστου 2019.
Την ημέρα και ώρα παράδοσης και παραλαβής παρακαλώ να την ορίσετε εσείς και να με ενημερώσετε εγκαίρως.
Την ημέρα, ώρα, και τον χώρο, που θα γίνει η ορκωμοσία
θα τον ορίσω προσεχώς και θα ενημερώσει η γραμματέας
μου το γραφείο σας για να συνταχθούν και να αποσταλούν οι προσκλήσεις.
Σας γνωρίζω επίσης πως θα επισκέπτομαι τις υπηρεσίες
και τα τμήματα του δήμου καθ’ όλο το διάστημα, μέχρι
την ανάληψη των καθηκόντων μου
Παρακαλώ να ενημερώσετε τους συμβούλους, επιτελείς
σας, αντιδημάρχους και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι δεν θα αναγνωρίσω καμία απόφαση και
πράξη, που υπερβαίνει την τρέχουσα διαχείριση και τα
επείγοντα θέματα.
Με εκτίμηση

Γ. Καπλάνης: Μέχρι της 31 Αυγούστου κουμάντο
κάνω εγώ!

Mε αμεσότητα απάντησε ο Γιώργος Καπλάνης
στα γραφόμενα του Λάμπρου Μίχου (παρότι
δεν το συνήθιζε) τονίζοντας χαρακτηριστικά σε
δελτίο τύπου του πως : «
Ως την 31η Αυγούστου
υπεύθυνος για την
εύρυθμη
λειτουργία
είμαι εγώ» γράφοντας
πώς η πρόθεση του νέου
δημάρχου είναι ενάντια
στον νόμο.
Μετέπειτα συνέβη η αντίδραση των κατοίκων στο γκαράζ του δήμου , η μεταφορά των σκουπιδιών σε άλλους
χώρους στην ΒΙΟΧΡΩΜ και ύστερα… ήρθε η Στέφανου
Σαράφη.
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Και άλλα λεφτά για να
φτιαχτεί μια γέφυρα
που δεν έχει πρόβλημα
στατικότητας
Δεν πέρασαν λίγες ημέρες και ξαφνικά άνοιξαν και πάλι οι
«δουλειές» στην Στέφανου Σαράφη. Ένα έργο που μετράει πάνω από 5 χρόνια στασιμότητας παρότι δεν έπρεπε να
ανοίξει ξεκίνησε για να παραταθεί και πάλι. Ο Λάπρρός
Μίχος επανήλθε με νέα ερωτήματα.

Λάμπρος Μίχος: Δεν θα αναγνωρίσω
τέτοιου χαρακτήρα απευθείας αναθέσεις
κε δήμαρχε
Επειδή αρνηθήκατε να συνεργασθούμε και ακόμη δεν
μου απαντήσατε για το πότε
θέλετε να συναντηθούμε για
να με ενημερώσετε προσωπικά (όπως ο ίδιος μου υποδείξατε) για τα θέματα του δήμου, οδηγούμαι στην ανάγκη
να σας απευθύνω επιστολές.

Με την παρούσα επιστολή μου ζητώ:
1.- Να με ενημερώσετε εγγράφως για την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται σήμερα το έργο της γέφυρας της
οδού Στέφανου Σαράφη. Εδώ και πέντε χρόνια είναι
κλειστή η οδός Στέφανου Σαράφη, με ανυπολόγιστη την
πολλαπλή επιβάρυνση των συνδημοτών μας. Τα έργα
υδροσυλλογής που προβλέφθηκαν, έπρεπε προ πολλού
χρόνου να έχουν υλοποιηθεί. Το έργο επέκτασης ενός
πέδιλου της γέφυρας, για λόγους προληπτικούς, έπρεπε
ήδη να έχει υλοποιηθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι νέοι άστοχοι χειρισμοί δημιουργούν νέα προβλήματα στην άμεση
ολοκλήρωση του έργου. Επειδή διακινούνται ανεύθυνες
γνώμες από αναρμόδιους, παρακαλώ να με ενημερώσετε και για τις αποφάσεις σας για την άρση των προβλημάτων και για τις ενέργειές σας για την άμεση ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση της πολύπαθης οδού
στην κυκλοφορία.
2.- Βρισκόμαστε σε περίοδο καύσωνα και δεν έχει ληφθεί
κανένα μέτρο αντιπυρικής προστασίας. Επειδή ο δήμος

μας έχει λάβει το ποσό των 27.000 ευρώ για εργασίες
και έργα πυρασφάλειας (αποψιλώσεις, καθαρισμούς
κ.λ.π), αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια εκ μέρους του δήμου, με σοβαρούς κινδύνους
για την ασφάλεια των ευαίσθητων περιοχών και το
ποσό που δόθηκε για το σκοπό αυτό δεν γνωρίζουμε
αν και πού έχει διατεθεί, ζητώ να με ενημερώσετε εγγράφως για το συγκεκριμένο θέμα.
3.- Με την πρώτη επιστολή, που σας απηύθυνα, σας
προειδοποίησα να μην αναληφθεί καμία υποχρέωση,
που δεν έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος (όπως
προβλέπει η νομοθεσία) και για την οποία δεν έχω
συμφωνήσει. Επειδή διαπιστώνω ότι με αγνοήσατε,
σας επαναλαμβάνω την προειδοποίηση, δηλώνοντάς
σας εκ νέου ότι δεν θα αναγνωρίσω τέτοιου χαρακτήρα απευθείας αναθέσεις.

Συμπεράσματα Δημοτικού Συμβουλίου Ιουνίου
Η γέφυρα της Στέφανου Σαράφη δεν έχει κανένα πρόβλημα στατικότητας, παραδέχεται η δημοτική αρχή διά στόματος της μηχανικού του δήμου, κας Σέργη!!
Στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης 26 Ιουνίου 2019
ζητήθηκε η παράταση για την ολοκλήρωση του έργου της
γέφυρας έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Εκεί εκτυλίχθηκε ένας
τραγέλαφος διότι από τη μια κανείς από τη διοίκηση δεν

θι της δημοτικής αρχής, και μετά να ανοίξει…
Ένα μικρό χρονικό, όπως ακούστηκε στο δημοτικό συμβούλιο από την κα Φέγγη:
1) Η γέφυρα έκλεισε το 2014 και η διοίκηση του Δήμου θυμήθηκε να αναθέσει τη μελέτη για τη διερεύνηση της στατικής επάρκειας στα τέλη του 2017!!!!
2) Ο μελετητής μέσα σ’ ένα μήνα τελειώνει τη μελέτη, δηλαδή αρχές του
2018 και συμπεραίνεται ότι δεν
υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας αλλά για να
είμαστε σίγουροι
για το μέλλον της
γέφυρας προτείνει την ενίσχυση
ενός πεδίλου της (
με απλά λόγια να τσιμενταρισθεί)
3) Η δημοτική αρχή, αγουροξυπνημένη, αφού τεντώθηκε
και χασμουρήθηκε, αποφάσισε να κάνει το έργο ένα χρόνο
μετά, το 2019!
4) Στο μεσοδιάστημα αυτό, το έδαφος διαβρώθηκε περισσότερο, από τα όμβρυα και τα νερά των αυλών των σπιτιών και χρειαζόταν πλέον περισσότερα υλικά από αυτά
που είχαν εγκριθεί, με βάση τη μελέτη του Ιανουαρίου του
2018!
5) Έτσι φτάνουμε στο σήμερα όπου ο εργολάβος ζητά παράταση μέχρι τις 7/9/2019, διότι χρειάζεται τροποποίηση
της μελέτης, νέες εγκρίσεις, ώστε να μπορέσει να πληρωθεί κι αυτός με τα νέα δεδομένα.

Από το… ραχάτι της διοίκησης

Καπλάνη, είναι κλειστή
η Στ. Σαράφη από το 2014!
διέψευσε την κα Σέργη, όταν η δημοτική σύμβουλος, κα
Αλεξάνδρα Φέγγη, της εκμαίευσε την απάντηση ότι η γέφυρα δεν έχει πρόβλημα στατικής επάρκειας ενώ από την
άλλη κανείς από τη διοίκηση δεν διέψευσε την κα Φέγγη
όταν τους κατηγόρησε ότι η παράταση οφείλεται και πάλι
στον λήθαργο της δημοτικής αρχής και ότι αποκρύπτουν
ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί η γέφυρα ούτε τη συγκεκριμένη ημερομηνία και θα υπάρξει κι άλλη καθυστέρηση,
την οποία και στοιχειοθέτησε.
Απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε, αφήνουν ακόμη τη γέφυρα κλειστή για να φαίνεται στον κόσμο ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα διότι πώς να την ανοίξουν τώρα πια, χωρίς να έχει
εκτελεστεί κάποιο έργο; Τι θα πουν; Αδίκως την είχαμε
κλειστή τόσα χρόνια και σας ταλαιπωρούσαμε; Πρέπει να
φανεί τουλάχιστον ότι κάποιο έργο εκτελέστηκε, ως άλλο-

Όμως όταν η παράταξη του κου Μίχου, διά στόματος της

κας Φέγγη, τους κατηγόρησε ότι και πάλι δεν θα τελειώσει
το έργο, διότι αποκρύπτουν από το δημοτικό
συμβούλιο τις διαδικασίες που χρειάζονται και
ζητούν μόνο την παράταση για τον εργολάβο,
κανείς από τη διοίκηση
δεν άνοιξε το στόμα του
να απαντήσει, πλην της
κυρίας Σέργη, η οποία,
βλέποντας προφανώς,
την αμηχανία της διοίκησης, προτίμησε να κάνει την ανήξερη και να απαντήσει ότι «αυτά τα ξέρει η επιβλέπουσα μηχανικός του δήμου» και η οποία επιβλέπουσα
ήταν, ασφαλώς, απούσα από το συμβούλιο! Να προσθέσουμε εδώ ότι η κα Σέργη είναι πολύ έμπειρο και παλιό στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και έχει εικόνα για
όλα τα τεχνικά έργα.
Όταν, τόσο ο κ. Σωτηρόπουλος όσο και η κα Φέγγη, ζήτησαν τη σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων παρουσία και του κυρίου Μίχου, ο οποίος θα κληρονομήσει
κλειστή τη γέφυρα, ο δήμαρχος κ. Καπλάνης και πάλι δεν
πήρε θέση.
Κοντολογής, όλη αυτή η ταλαιπωρία της πόλης, με μια
κλειστή γέφυρα σε κομβικό δρόμο, έγινε από το… ραχάτι
της διοίκησης, την ανευθυνότητά της και κυρίως…….χωρίς
κανένα λόγο!
Οι κάτοικοι περιμένουν αγωνιωδώς να έρθει ο Σεπτέμβρης, να αναλάβει ο κ. Μίχος για να μπει, επιτέλους, μια
τάξη στην πόλη και να δοθούν λύσεις στα προβλήματά της.
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Ο Μπάμπης Καραθάνος γνωστός σε όλους για την δράση του στον δυτικό Τομέα αλλά και την μάχη του για
τους βορειοηπειρώτες, ανοίγει τα χαρτιά του λίγες
ημέρες πριν από τις εκλογές στην «δικαιοσύνη σήμερα». Δεσμεύεται πώς αν οι πολίτες τον εμπιστευτούν
με την ψήφο τους θα συνεχίσει να κινείται με γνώμονα
το εθνικό συμφέρον και τις πραγματικές ανάγκες της
κοινωνίας ζητώντας την αυτοδυναμία για το κόμμα του
για να επανέλθει η κανονικότητα στην χώρα.

Κύριε Καραθάνο, είστε ένα νέο πρόσωπο στα ψηφοδέλτια της ΝΔ αλλά όχι και στην πολιτική. Ποιος είναι ο
λόγος που αποφασίσατε να αφήσετε την επιτυχημένη
επαγγελματική σας πορεία και να κατέβετε στην κεντρική πολιτική σκηνή;
Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Βρισκόμαστε όμως μπροστά σε
μια από τις πιο κρίσιμες εκλογές της μεταπολίτευσης. Όσοι
με γνωρίζουν καλά ξέρουν ότι πολιτικά και επαγγελματικά κινήθηκα πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και
τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Και αυτή είναι η
δέσμευσή μου απέναντι στους ανθρώπους που με γνωρίζουν. Ότι για τους ίδιους στόχους τις ίδιες αρχές και αξίες
θα συνεχίσω να αγωνίζομαι εάν με τιμήσουν με την εμπιστοσύνη τους.
Σε δύο εβδομάδες ψηφίζουμε. Επιλέγουμε πάνω από όλα
το κόμμα αλλά και τους Βουλευτές που θα μας εκπροσωπήσουν στην επόμενη Βουλή. Και αυτή η επιλογή μας
με βάση τα μεγάλα προβλήματα που κληρονομούμε και
τον αγώνα που πρέπει να δώσουμε για να πάει η Ελλάδα
μπροστά είναι πιο σημαντική από ποτέ.
-Τελικά το διακύβευμα των εκλογών της 7ης Ιουλίου
ποιο είναι; Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι έχετε κρυφή
ατζέντα και ότι η ΝΔ θα επαναφέρει την πολιτική των
μνημονίων.

Μπάμπης Καραθάνος: Με την
ΝΔ η ασφάλεια και η τάξη θα
επανέλθουν στη χώρα

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία στρατηγική για τη διακυβέρνηση της χώρας. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η νομή
της εξουσίας. Και γι΄ αυτό το λόγο καλλιεργεί το φόβο
και διαστρεβλώνει τις θέσεις της ΝΔ. Οι πολίτες έχουν
κατανοήσει το διακύβευμα των εκλογών και αυτό δεν μπορεί να το κρύψει η προπαγάνδα της κυβέρνησης.
Μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ θα επαναφέρει την
κανονικότητα στη χώρα και θα την οδηγήσει με ασφάλεια
μακριά από εθνικές, οικονομικές και κοινωνικές περιπέτειες. Το ζητούμενο είναι με σύνεση, αλήθειες και σχέδιο
να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τον λαϊκισμό και τον διχασμό που εκπροσωπεί η απερχόμενη κυβέρνηση.
-Εφόσον η ΝΔ εκλεγεί τελικά κυβέρνηση, ποια θα πρέπει να είναι η κυριότερη προτεραιότητά της;
Η πραγματική ανάκαμψη της οικονομίας. Ο κ. Τσίπρας μπορεί να διατείνεται ότι τα μνημόνια τελείωσαν αλλά η κρίση
είναι ακόμα εδώ. Οι υποχρεώσεις της χώρας με τα δυσβάσταχτα πλεονάσματα που υπέγραψε πνίγουν την πραγμα-

τική οικονομία. Η υπερφορολόγηση των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων έχει στεγνώσει την αγορά. Στην τελευταία έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδας υπογράμμισε ότι
οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα… Και πιστεύω ότι
το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
για τη μείωση των φόρων παντού και για όλους είναι ένα
πρόγραμμα που απαντά στα πραγματικά προβλήματα της
κοινωνίας και μπορεί να υλοποιηθεί στο ακέραιο.
- Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και στις ευρωεκλογές, επιχειρεί να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος των λαϊκών στρωμάτων και κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενδιαφέρεται μόνο για τις ελίτ… Εσείς που έχετε μεγαλώσει
στο Περιστέρι τι απαντάτε;
Δεν νομίζω ότι τα συμφέροντα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μπορούν να τα εξασφαλίσουν πολιτικοί
που σπεύδουν στα κότερα των πλούσιων συνεργατών
τους για δωρεάν διακοπές. Φτάνει πια αυτή η υποκρισία με τις ελίτ. Όλοι γνωρίζουν άλλωστε ότι στην
περίοδο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ οι μόνοι που δεν ζορίστηκαν
ήταν οι πλούσιοι… Τα λαϊκά στρώματα και η μεσαία
τάξη υπέφεραν από την πολιτική τους. Κατάλαβαν
πολύ καλά τι σημαίνει Αριστερά...
-Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στη ΝΔ για υπερβολική
έμφαση στα ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και
υποστηρίζει ότι τα προβλήματα στον συγκεκριμένο τομέα δεν είναι τόσο μεγάλα όσο παρουσιάζονται. Τι εκτιμάτε;
Αν θελήσουμε να απαριθμήσουμε τα στοιχεία για
την αύξηση της εγκληματικότητας και την έξαρση
της ανομίας, θα χρειαστούμε πολλές συνεντεύξεις…
Δυστυχώς η απερχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εγκλω-

βισμένη στις γνωστές ιδεοληψίες της αρνείται να αντιληφθεί ότι η ασφάλεια των πολιτών περιλαμβάνεται κι αυτή
στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και είναι πραγματικά κρίμα
που σε αυτό το θέατρο του παραλόγου συμμετείχε και η
υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη που οι πολίτες των
Δυτικών προαστίων πολλές φορές την στήριξαν με την
ψήφο τους. Δυστυχώς όμως και η κα Παπακώστα όπως και
τα υπόλοιπα στελέχη των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ,
πρόδωσε τον κόσμο που την εμπιστεύτηκε και απέδειξε με
την πολιτική της στάση ότι ο μόνος στόχος της ήταν η κατάληψη και η νομή της εξουσίας…
-Ποιο είναι το πρόγραμμα της ΝΔ για να αντιμετωπιστεί η έξαρση της εγκληματικότητας στα Δυτικά Προάστια;
Είναι αδιαπραγμάτευτη η δέσμευση της ΝΔ. Η ασφάλεια
και η τάξη την επόμενη ημέρα θα επανέλθουν στη χώρα.
Και αυτό δεν είναι ζήτημα επιχειρησιακής ικανότητας,
αλλά ζήτημα πολιτικής βούλησης.
Και σε επιχειρησιακό επίπεδο όμως θα αναληφθούν πρωτοβουλίες όπως η επανασύσταση της ομάδας Δέλτα, και η
ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων. Παράλληλα θα αναληφθούν και θεσμικές πρωτοβουλίες για την κατάργηση
του νόμου Παρασκευόπουλου, τη δημιουργία φυλακών τύπου Γ’ κ.α. Η χώρα θα επανέλθει στην κανονικότητα στις 8
Ιουλίου και οι πολίτες της θα σταματήσουν να είναι όμηροι
των τραμπούκων και των κουκουλοφόρων…
- Εξίσου σημαντικό είναι και το πρόβλημα της απασχόλησης στα Δυτικά προάστια. Ειδικά στους νέους η
ανεργία είναι στο κόκκινο. Ποιο είναι το πρόγραμμα
της ΝΔ γι΄αυτό το μείζον ζήτημα της περιοχής…
Θα σας θυμίσω την φράση που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Αιγάλεω. Ότι «Εχει
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τη δυνατότητα να φέρει πολλές επενδύσεις, που θα δημιουργήσουν πολλές νέες δουλειές». Αυτό είναι το κλειδί του
προγράμματος της ΝΔ. Οι νέες καλά αμειβόμενες θέσεις
εργασίας που θα ανακόψουν τη φυγή των νέων στο εξωτερικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ νόμιζε ότι η οικονομία θα πάρει μπροστά
με τα επιδόματα και τη μερική απασχόληση. Αποδείχθηκε
ότι αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη…
-Είναι γνωστή η καταγωγή σας από τη Βόρεια Ήπειρο
όπως επίσης και οι αγώνες που έχετε δώσει για το βορειοηπειρωτικό. Η Ελληνική Μειονότητα βρίσκεται
και πάλι αντιμέτωπη με μια νέα πολιτική διώξεων από
την κυβέρνηση Ράμα. Θέλω να μου πείτε αν μπορεί να
αντιμετωπιστεί αυτή η προκλητική πολιτική των Τιράνων και αν έχει ευθύνες η κυβέρνηση Τσίπρα για τις
εξελίξεις.
Ασφαλώς και μπορεί να αντιμετωπιστεί. Την ίδια ώρα που
η κυβέρνηση Ράμα σχεδιάζει να υφαρπάξει τις περιουσίες
των Ελλήνων ομογενών, προωθεί και την ευρωπαϊκή της
πορεία. Και η Ελληνική κυβέρνηση αντί να τους τραβήξει
το αυτί τους αφήνει σχεδόν ανενόχλητους. Ξεχάσατε την
προκλητική ουδετερότητα που κράτησε για τη δολοφονία
Κατσίφα η κυβέρνηση; Στα εθνικά θέματα τίποτα δεν χαρίζεται. Τίποτα δεν κερδίζεται με λόγια. Μόνο οι αγώνες
μετράνε. Και αυτή κυβέρνηση το μόνο που έκανε ήταν να
γυρίσει την πλάτη στους Έλληνες ομογενείς.
-Ο πραγματικός κίνδυνος για την Ελλάδα βρίσκεται εξ
ανατολών. Η ένταση στα ελληνοτουρκικά και οι προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ μπορεί να οδηγήσουν σε
απρόβλεπτες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο ή σε
ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο; Τι εκτιμάτε;
Είναι αλήθεια ότι η Τουρκία μετά το αποτυχημένο

στεύω ότι στο τέλος
θα
αποδειχθούν
ανεπαρκείς. Σε κάθε
περίπτωση
όμως
η Τουρκία οφείλει
να κατανοήσει ότι
η Ελλάδα παρά την
οικονομική
κρίση
που πέρασε έχει την
απαραίτητη αποτρεπτική ισχύ. Και οι
Έλληνες είναι πάντα
ενωμένοι απέναντι
σε οποιαδήποτε εξωτερική απειλή και
πρόκληση.
-Πάντως για την
πολιτική της με
τα Σκόπια και τη
Συμφωνία των Πρεσπών η κυβέρνηση
πήρε τα εύσημα
από τη διεθνή κοινότητα. Αυτό δεν
προσμετράτε στα
θετικά για τη χώρα
μας;
Ασφαλώς και πήρε τα εύσημα… Γιατί η Συμφωνία των
Πρεσπών εξυπηρετούσε άμεσα τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ της Γερμανίας κ.ο.κ. Αυτή είναι
η αλήθεια. Το αν προσμετρηθεί στα θετικά για την χώρα

-Κλείνοντας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως ο στόχος της ΝΔ είναι
να βγει πρώτο κόμμα και στα Δυτικά προάστια. Θα το
κερδίσει το στοίχημα;

«Πρέπει να αφήσουμε οριστικά
πίσω μας τον λαϊκισμό και τον
διχασμό που εκπροσωπεί η
απερχόμενη κυβέρνηση.»

πραξικόπημα το 2016 έχει
γίνει πιο απρόβλεπτη και
απομακρύνεται με ταχείς
ρυθμούς από τα ευρωπαϊκά
στάνταρντς. Σε αυτό συνέβαλαν και μια σειρά από
γεγονότα όπως το Κουρδικό, ο πόλεμος στη Συρία,
η ρωσική εμπλοκή κ.ο.κ.
Είναι επίσης αλήθεια ότι η
εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήταν
αφελής και αλλοπρόσαλλη… Πίστευαν ότι με μια τακτική
κατευνασμού θα μπορούσαν να διαχειριστούν αυτό το
μέτωπο και απέτυχαν παταγωδώς… Θυμηθείτε ότι όλες
οι επαφές της κυβέρνησης με τον Ερντογάν στέφθηκαν
από απόλυτη αποτυχία… Και οι πρόσφατες αποφάσεις της
ΕΕ για τις τουρκικές γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ πι-
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μας αυτό αφήστε να το κρίνουμε μετά από μια δεκαετία –
δεκαπενταετία όταν θα έχουν αλλάξει οι κυβερνήσεις στα
Σκόπια. Τότε θα δούμε αν υπήρξαν θετικά στοιχεία για
την Ελλάδα σε αυτήν την συμφωνία ή αν ανοίξαμε νέες
πληγές.

Πιστεύω πως θα το κερδίσει. Και εκτός
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που μπήκε
μπροστά και εμείς που έχουμε στρατευθεί σε αυτόν τον αγώνα έχουμε χρέος
με σεμνότητα, μετριοπάθεια και χωρίς
το παραμικρό δείγμα αλαζονείας, να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους
πολίτες, να εμπιστευθούν την πρόταση
διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
-Θεωρείτε ότι ο στόχος της αυτοδυνα-

μίας για τη ΝΔ είναι εφικτός;
Επιβάλλεται να επιτευχθεί. Όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι
θα τα καταφέρουμε. Αυτό όμως δεν πρέπει να δημιουργεί
κανέναν εφησυχασμό. Πρέπει με ακόμα πιο έντονο τρόπο να αναδείξουμε τι περιπέτεια θα σημαίνει για τη χώρα
στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε (όχι μόνο
στην οικονομία αλλά και στην αμυντική – εξωτερική πολιτική) μια ενδεχόμενη περίοδος ακυβερνησίας.
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Ευστάθιος Ραγκούσης

Ο νέος Γενικός Γραμματέας
του Δήμου μας
Με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διαχείριση προγραμμάτων και έργων περιβάλλοντος (πανεπιστήμιο Μόντρεαλ)
και τεράστια επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Ευστάθιος Ραγκούσης θα είναι
ο νέος γενικός γραμματέας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δημάρχου,
Λάμπρου Μιχου.
Από το 1993 μέχρι σήμερα ο Ευστάθιος Ραγκούσης δραστηριοποιείται στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
από διάφορες θέσεις. Την τελευταία δεκαετία η εξειδίκευσή του επικεντρώνεται στους τομείς της οργάνωσης
της οικονομικής διαχείρισης και της οικονομικής ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχει
διατελέσει σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών (Χάρη Καστανίδη 2011), διευθυντής της Ελληνικής Διαδημοτική Εταιρείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών όπως και υπεύθυνος του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της εταιρείας Ελληνικές επενδύσεις. Ειδικός στη προσέλκυση επενδύσεων με την ενεργή συμμετοχή του σε
σεμινάρια και εισηγήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό έχοντας κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα στον δήμο
Αμαρουσίου, από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι σήμερα διατέλεσε γενικός γραμματέας του Δήμου Μάνδρας.
Το πλούσιο βιογραφικό καθώς και η επιλογή του από τον Λάμπρο Μίχο προοιωνίζει το έργο που θα μπορέσει
να προσφέρει στον Δήμο μας.

Συνεχίζει δυναμικά ο
Μανώλης Ζερβάκης
Ο Μανώλης Ζερβάκης που παρά τις μικρόψυχες επιθέσεις εναντίων του στήριξε
τον Λάμπρο Μίχο, έναν άξιο δήμαρχο να εκλεγεί παρά την πασοκική του προέλευση, τώρα συνεχίζει την μάχη για την εκλογή ενός άξιου πρωθυπουργού. Στόχος
του να κερδηθούν και οι κοινοβουλευτικές εκλογές στην πόλη μας. Η τοπική Οργάνωση της Νέας δημοκρατίας της Αγίας Βαρβάρας βρίσκεται παντού με σκοπό
όλος ο Δυτικός Τομέας να γίνει γαλάζιος. Ευχόμαστε -σε αυτόν και την ομάδα τουολόψυχα τα καλύτερα αποτελέσματα.

Έκρηξη μετασχηματιστή ΔΕΗ

Πιθανολογεί επικίνδυνα
η Διοίκηση Καπλάνη!

Μετά από μία ισχυρή έκρηξη του μετασχηματιστή στον υποσταθμό της ΔΕΗ στον
χώρο της πρώην ΒΙΟΧΡΩΜ και αρκετές ημέρες σιγής, η διοίκηση Καπλάνη στο προγραμματισμένο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης προχώρησε στην ενημέρωση των
Δημοτικών της Συμβούλων
Για το θέμα της έκρηξης ο Δήμαρχος αποποιήθηκε της ευθύνες του πετώντας το μπαλάκι στην ΔΕΗ -αφού συνέβη στον χώρο συντήρησης της- κάνοντας τον σχολιασμό
του ως τρίτο πρόσωπο χρησιμοποιώντας τον νόμο των πιθανοτήτων. Δεν παρέλειψε
να αναφέρει ανάλογα παραδείγματα σε άλλους
δήμους λόγω παλαιότητας
Πολλοί μέχρι σήμερα αναρωτιούνται. Αν είχαμε
θρηνήσει θύματα,
τις ίδιες τοποθετήσεις θα έκανε;
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Η συμπολίτισσά μας

Βαρβάρα Ψυχούλα - Κοντογιάννη
Με τη δύναμη της ψυχής μας μπορούμε και στα Δυτικά!
MSc Διεθνολόγος - Πολιτικός Επιστήμων - Βιβλιοθηκονόμος

Υποψήφια Βουλευτής Δυτ. Τομέα B’ Αθηνών
Γεννήθηκα στην Αγία Βαρβάρα, όπου μεγάλωσα και ζω με την κόρη μου. Οι γονείς μου κατάγονται
από την Σάμο και την Κεφαλλονιά. H γιαγιά μου, από την πλευρά του πατέρα μου, υπήρξε Μικρασιάτισσα.
Τα βιώματα και οι αφηγήσεις της γιαγιάς μου θεωρώ ότι δημιούργησαν την εξοικείωση για την μετέπειτα
σταδιοδρομία μου στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ως Υπεύθυνης Βιβλιοθήκης – Αρχείου, από τα
εικοσιδύο μου χρόνια, μόλις δηλαδή ολοκλήρωσα τις σπουδές Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών.
Η συνειδητοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς που ζούμε στη Δυτική Αθήνα
υπήρξε ο ουσιαστικός λόγος για την ενασχόλησή μου με την ενεργό πολιτική. Επιπλέον, κατά την εικοσαετή εργασιακή μου απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα έμαθα ότι δεν αρκεί να εντοπίζουμε τα προβλήματα,
αλλά να προβαίνουμε στην αντιμετώπισή τους και την επίλυσή τους. Με την αποφοίτησή μου από το
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής Αθηνών ξεκίνησε η συμμετοχή
μου στα κοινά με γνώμονα την ρήση του Πλάτωνα «όσοι αδιαφορούν για τα κοινά είναι καταδικασμένοι
να εξουσιάζονται από κατώτερούς τους». Η ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών μου Σπουδών στις Διεθνείς
Σχέσεις και Πολιτικές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την πληρέστερη κατανόηση των Διεθνών Σχέσεων και της
Διακυβέρνησης και συνέβαλε στην γενικότερη κατάρτισή μου και στην λήψη της τελικής μου απόφασης
να κατέλθω ως υποψήφια βουλευτής Β΄Αθηνών στις εθνικές εκλογές του 2015.
Σήμερα δηλώνω παρούσα στο νέο ξεκίνημα της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου μας κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη με την πεποίθηση ότι η εκλογική νίκη της παράταξής μας θα σημάνει την πορεία της πατρίδας
μας προς τον δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας, με γνώμονα τις αξίες του φιλελευθερισμού, την
αξιοκρατία, την αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή και την έννοια της προόδου.
Γιατί οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα.
Με την δύναμη της ψυχής μας μπορούμε και στα δυτικά.
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Η Ελλάδα δείχνει σήμερα να βρίσκεται εγκλωβισμένη στο διχαστικό δίπολο που δημιουργούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Το δίπολο αυτό δεν δημιουργεί πολιτικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν να ξεφύγουμε από τις παθογένειες του παρελθόντος
και να προχωρήσουμε επιτέλους μπροστά. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής, απευθυνόμαστε προς όλο τον κόσμο του προοδευτικού χώρου και ιδιαίτερα προς όσους ακόμη
διστάζουν ή διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους και ζητάμε τη στήριξή τους. Η δική
μας παράταξη εργάζεται πάντα με γνώμονα την κοινωνική συνοχή. Θέτει ως προϋπόθεση
της όποιας δημοκρατικής διακυβέρνησης ενωμένο τον ελληνισμό, απαντά με προτάσεις
και λύσεις στις προκλήσεις των καιρών, θέτει από κοινού με ενεργούς τους πολίτες νέους
εθνικούς στόχους.
Η δική μας πρόταση είναι να υπάρξει μετά τις εκλογές μια κυβέρνηση που θα εφαρμόσει
ένα προοδευτικό πρόγραμμα και σχέδιο. Έχουμε κάνει γνωστό το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, το σχέδιο «Ελλάδα». Ένα πρόγραμμα που πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσει την
χώρα σε μια δίκαιη ανάπτυξη και την κοινωνία σε καλύτερες μέρες. Ζητάμε την ψήφο στις
εκλογές ώστε το πρόγραμμα αυτό να γίνει πράξη, να υλοποιηθεί. Όμως το τι θα συμβεί
μετεκλογικά θα το αποφασίσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός με την ψήφο του, με την κοινοβουλευτική δύναμη που θα δώσει στο κάθε κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε πάντα πολιτική
δύναμη εθνικής υπευθυνότητας και σταθερότητας, το έχουμε αποδείξει αυτό στα χρόνια
της κρίσης. Πάνω απ’ όλα βάζουμε πάντα την Ελλάδα και το λαό μας.

Nάντια
Γιαννακοπούλου:

Να πιάσουμε το νήμα
από την αρχή
Για την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού το μέλλον σήμερα εξακολουθεί να είναι
αβέβαιο και δυσοίωνο. Κυριαρχεί η απογοήτευση, η ελπίδα πήγε περίπατο, οι νέοι, τα
καλύτερα μυαλά και οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τη χώρα.
Διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι πιστεύω το πως μετά από 4,5 χρόνια καταστροφικής
διακυβέρνησης από τον κ. Τσίπρα και τους ακροδεξιούς συμμάχους του, θα απαλλαγούμε
από τους τυχοδιωκτισμούς και τις συντηρητικές πολιτικές και θα έχουμε μια πραγματικά
προοδευτική κυβέρνηση που θα καταφέρει να ανατάξει τη χώρα, θα φέρει σταθερότητα,
κανονικότητα και ανάπτυξη, από την οποία θα επωφεληθούν όλοι με δίκαιο τρόπο.

Προσωπικά, δίνω τη δική μου μάχη, τη μάχη της γενιάς μου στη Δυτική Αθήνα. Εκεί όπου
υπάρχουν σήμερα πολλά προβλήματα, τα οποία όμως δεν έχουν σχέση με εκείνα των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης, της προ ΠΑΣΟΚ εποχής όπου μεγάλες κοινωνικές ομάδες ήταν στο περιθώριο. Και αυτό είναι επίτευγμα του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια που κυβέρνησε
τη χώρα. Έβγαλε από την αφάνεια τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες, άμβλυνε τις κοινωνικές
ανισότητες, συνέβαλε στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πιο αδύναμων Ελλήνων. Σήμερα μετά την κρίση και ιδιαίτερα αυτά τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, η
κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Σε όλους τους τομείς, στην εργασία, στην επιχειρηματικότητα, στην ανεργία των νέων, στην δημόσια ασφάλεια, στην κοινωνική πρόνοια, στην Υγεία
στην Παιδεία
Πρέπει με εθνική συνεννόηση και ενότητα να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Να δώσουμε λύσεις, νέα ελπίδα και προοπτική στους πολίτες.
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