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ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗ ΔΕΗ. 
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΩ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΘΩ ΣΕ 
ΕΠΑΦΗ ΝΑ ΔΩ ΤΙ ΕΓΙΝΕ, ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ.»  

(ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ)

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ: «ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟ!!! (ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ) 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ»

«Η αληθινή διδασκαλία γίνεται με το προσωπικό παράδειγμα. 
Και είναι ολωσδιόλου λάθος, προκειμένου να δικαιολογηθούν  κάποιοι , να αλ-
λάζουν την σημασία των λέξεων. Ιδίως αυτοί που υποδεικνύουν τα ιδεώδη και 
λύσεις προβλημάτων που οι ίδιοι δεν έλυσαν όσο είχαν την εξουσία και την 
δυνατότητα να το κάνουν. Ίσως γιατί δεν έβλεπαν την εξουσία ως μέσον αλλά 
ως σκοπό. Ίσως γιατί δεν μπορούσαν ή δεν πρόλαβαν. Ίσως γιατί έφταιγαν κά-
ποιοι άλλοι. Ίσως, ίσως, ίσως. Όπως και νάχει, η ζωή κυλάει, δίχως να ρωτά-
ει...και η Πόλη προχωράει και τους  χρειάζεται όλους να δείξουν το ενδιαφέρον 
τους, επί του πεδίου, όμως! Ιδού η Ρόδος, λοιπόν...!»

Λάμπρος Μίχος

Β. ΒΟΣΣΟΣ: «Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΟΥ

Σ.Β.Α.Κ.
Σχεδιάζουμε την πόλη 
της επόμενης 20ετίας

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ  ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ - ΡΙΜΙΝΙΤΙΚΑ
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ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΝΤΩΝΗ
Η Αγία Βαρβάρα αποχαιρέτησε 

ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας της

Έχεις άποψη;

Ένα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός προκάλεσε θλίψη 
σε μεγάλο αριθμό κατοίκων. Η είδηση της απώλειας του 
Αντώνη Κουντούρη έγινε το “talk of the town” για τους 
ανθρώπους κάθε ηλικίας, κάθε πολιτικής ιδεολογικής 
τοποθέτησης. Ακόμη και εκείνοι οι οποίοι είχαν υπάρξει 
πολιτικοί αντίπαλοι με τον «Αντώνη», αισθάνθηκαν ότι 
έχασαν κάποιον δικό τους άνθρωπο.
Γιατί, αυτό ήταν ο Αντώνης Κουντούρης, ο «άνθρωπός» 
μας! Για όλους, αλλά και για τον καθένα μας ξεχωριστά.
Ένας άνθρωπος που είχε αφιερώσει την ζωή του στην 
υπηρεσία των συμπολιτών του. Συμπαραστάτης σε κάθε 
δημιουργική προσπάθεια στην πόλη, στήριζε έμπρακτα 
τις δράσεις των συλλογικών φορέων της. Η ΑΠΕ-Αγία 
Ελεούσα, ο Φυσιολατρικός Όμιλος, η Επιτροπή Αποκατά-
στασης της Δημοκρατίας και του Συντάγματος, ο Αντιβα-
σιλικός Αγώνας, ο Φοιτητικός Σύλλογος , έχουν υπάρξει 
πεδία της άοκνης δράσης του.
Άνθρωπος προοδευτικός, δημοκράτης στην καθημερι-
νότητά του, ανιδιοτελής και έντιμος, είχε κάνει την συ-
νειδητή επιλογή να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην 
πόλη και τους ανθρώπους της. Αυτά, είναι τα ελάχιστα 
τα οποία μπορεί να πει ή να γράψει κάποιος για τον 
Αντώνη Κουντούρη.
Σε όλη την διαδρομή του υπερασπίστηκε αρχές και αξί-
ες.  Στρατευμένος κατ’ επιλογή στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ 
και σταθερά υποστηρικτής του Ανδρέα Παπανδρέου, 

ήταν πάντοτε «παρών» στις μεγάλες στιγμές. 
Στις επιτυχίες γενναιόδωρος και στις αποτυ-
χίες ανελάμβανε μόνος το βάρος της ευθύνης, 
δίχως μεμψιμοιρίες, δίχως να «κρατάει» κακία 
για κανέναν.
Ακόμη και όταν, δύο χρόνια μετά την απο-
χώρηση του κ. Μίχου, στο μέσον περίπου 
της θητείας της, η επόμενη Δημοτική Αρχή  
προχώρησε στην εκλογή άλλου Προέδρου, 
ο Αντώνης δεν αντέδρασε μικροπρεπώς, σε 
αυτή την -κατ’ ελάχιστο- απρέπεια. 
Ο εξαιρετικός χαρακτήρας, η αγωνιστικότητα 

και η συνέπειά του ήταν οι λόγοι για τους οποί-
ους οι πολίτες της Αγίας Βαρβάρας τον εξέλεγαν 
επί 41 χρόνια δημοτικό σύμβουλο, από τα οποία 
τα 16 ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην διαδρομή του συναντήθηκε με τον κ. Λά-
μπρο Μίχο, με τον οποίο συμπορεύθηκαν στην μεγάλη 
προσπάθεια της πρώτης του θητείας ως Δημάρχου και η 
συμβολή του στην αλλαγή της πόλης σημαντική και ανε-
κτίμητη. Ήξερε να παντρεύει το πάθος με την λογική και 
μοιραζόταν μαζί με τον Λάμπρο μία κοινή ικανότητα, 
η οποία ξεκινούσε από το ήθος και τις αρχές τους: «Να 
κάνουν τον  κάθε άνθρωπο να λέει «δεν ήξερα πριν ότι 
ήμουν υπολογίσιμος» και έτσι να κινητοποιείται συμμε-
τέχοντας στην κοινή προσπάθεια.
O Δήμαρχος, κ. Λάμπρος Μίχος, αμέσως μόλις πληροφο-
ρήθηκε το θλιβερό γεγονός και ως πρώτο, ελάχιστο δείγ-
μα τιμής, κατέγραψε σε ανάρτησή του: 
«ΠΟΛΥ ΒΑΡΥ ΝΑ ΧΑΝΕΙΣ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΘΙΟ ΦΙΛΟ. 
Για αρκετές δεκαετίες ήταν το άλλο μου μισό. Μαζί 
περπατήσαμε χιλιάδες φορές την πόλη πάνω ως κάτω 
και ξανά…Ήταν πάντα για μένα η δεύτερη γνώμη και 
η τελική. Σχεδιάζαμε και χαιρόμασταν μαζί την πόλη 
να πρασινίζει και να ομορφαίνει. Αυτή ήταν όλη η 
ζωή του: Η Αγία Βαρβάρα…………………………
Ο Αντώνης δεν είναι κομμάτι της ιστορίας 
της πόλης. Ο Αντώνης είναι η ιστορία της!!!».
Καλό σου ταξίδι Αντώνη! 
Ατυχώς, παρά την αντίθετη βούληση του συνό-
λου της Δημοτικής Αρχής, αλλά και προσωπικά 
του Δημάρχου, δεν ήταν δυνατόν να πραγματο-
ποιηθεί η κηδεία του εκλιποντος δημοσία δα-
πάνη, διότι ο Νόμος προβλέπει κάτι αντίστοιχο 
μόνον για εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους. 
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, θα τιμήσει την μνήμη 
του σε ειδική τελετή, κατά την οποία θα ανακοι-
νωθεί η ονομασία της αιθούσης του Δημοτικού 
Συμβουλίου σε αίθουσα «Αντώνης Κουντού-
ρης».



3Φεβρουάριος  2021Αγία Βαρβάρα

Δύο διαγνωστικά, Drive through test 
για τον κορωνοϊό στην ΒΙΟΧΡΩΜ 
Με επιτυχία και απόλυτη τήρηση των προβλεπομένων δι-
αδικασιών πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα ενός μηνός 
δύο drive through test για τον covid-19.
Οι 140 ενδιαφερόμενοι του πρώτου και οι περίπου 400 στο 
δεύτερο –σε ανάλογες διαδικασίες προσέρχονται άτομα, τα 
οποία έχουν υπόνοια ότι έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό-, 
προσήλθαν εποχούμενοι στον κατάλληλα προετοιμασμένο 
χώρο στην ΒΙΟΧΡΩΜ και υποβλήθηκαν σε rapid-test για 
τον κορωνοϊό.
Ο δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος 
-από τους πρώτους που υϊοθέτη-
σαν την πρωτότυπη ιδέα για την 
πραγματοποίηση του test με την 
διαδικασία αυτή-, εξέφρασε τις 
ευχαριστίες του προς το κλιμάκιο 
του ΕΟΔΥ υπογραμμίζοντας τη 
θετική συμβολή των εργαζομέ-
νων (επιστημόνων, τεχνικών και 
βοηθητικού προσωπικού) του Ορ-
γανισμού στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας και την προστασία της 
δημόσιας υγείας.
Κατά την διάρκεια της διαδικασί-
ας, παρόντες ήταν, επίσης, η Επό-
πτης Δημόσιας Υγείας του Δήμου 
κ. Κωνσταντίνα Φιτσούλα, ο Πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Βασίλης Βόσσος, ο Αντιδήμαρ-
χος κ. Χρήστος Βασιλείου και ο 
Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Πουλά-
κης.

Να σημειωθεί ότι καθημερινά σε συνεργασία με το Ν.Ν. 
«Αγία Βαρβάρα» οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 
υποβληθούν σε διαγνωστικό τεστ για τον Covid-19.
Τέλος, ενόψει του ανοίγματος των σχολείων ο Δήμος 
σε συνεργασία με το Νοσοκομέιο «Αγία Βαρβάρα», δι-
ασφάλισε την διενέργεια διαγνωστικών τεστ για όλους 
τους εργαζόμενους στο Δήμο, τους παιδικούς σταθμούς 
και τους εκπαιδευτικούς.
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ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟ ΜΙΧΟ Η ΠΟΛΗ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

Είναι γεγονός ότι στα δύο χρόνια από την ανάληψη καθη-
κόντων της νέας Δημοτικής Αρχής και του Λάμπρου Μί-
χου, η πόλη εμφανίζει τελείως διαφορετική εικόνα από 
εκείνη την οποία είχε κατά τα προηγούμενα χρόνια.
Παρά την υποχρέωση που αισθάνονται μερικοί να μεμψι-
μοιρούν και να προσπαθούν «να διυλίζουν τον κώνωπα» 
ενώ τα προηγούμενα χρόνια κατάπιναν «αμάσητη» την 
κάμηλο, οι πολίτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
αισθάνονται δικαιωμένοι από την επιλογή τους να υπερ-
ψηφίσουν τον Λάμπρο Μίχο και την παράταξή του «Αγία 
Βαρβάρα-Πρώτη Ξανά» και να τους αναθέσουν την ευθύ-
νη της πόλης.
Πράγματι, η νέα δημοτική αρχή έχει δώσει δείγμα γρα-
φής. Παρεμβάσεις από την πρώτη μέρα ανάληψης καθη-
κόντων, άλλαξαν το πρόσωπο της πόλης.
Οι Αρχές στην χώρα, αιφνιδιάστηκαν από την έκρηξη 
της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας covid-19, η 
οποία σημειωτέον επήλθε κατά την στιγμή εκείνη που η 
χώρα προσπαθούσε να βρει τον βηματισμό της μετά την 
οικονομική, την δημοσιονομική κρίση η οποία είχε ως 
συνεπακόλουθο την επιβολή μνημονίων.
Στον Δήμο της Αγίας Βαρβάρας η παρουσία του Λά-
μπρου Μίχου στο τιμόνι της Διοίκησης, ήταν συ-
γκριτικό πλεονέκτημα. Η αντίδραση ήταν άμεση και 
αποτελεσματική. Ακόμη και πριν η κεντρική κυβέρνη-
ση κινηθεί, η εμπειρία του δημάρχου ήταν που οδήγη-
σε στην λήψη μέτρων πριν από οποιονδήποτε. Αγορά 
ειδικού εξοπλισμού για ψεκασμούς και απολυμάνσεις, 
καθημερινές επεμβάσεις απολύμανσης και ψεκασμών 
στους κοινόχρηστους χώρους, με έμφαση στα σχολεία, 
έγκαιρες προσλήψεις πρόσθετου προσωπικού και κλεί-
σιμο στις παιδικές χαρές, προμήθεια και διανομή αντιση-
πτικών, μασκών και γαντιών μιας χρήσης σε σχολεία και 
εργαζόμενους ήταν τα πρώτα, άμεσα μέτρα που έλαβε 
ο Δήμος. Σε συνδυασμό με την κατ’ οίκον διανομή των 
αγαθών ΤΕΒΑ και της διαδικτυακής εξυπηρέτησης των 
πολιτών στις συναλλαγές τους με την Διοίκηση, ενώ και 
η λειτουργία του πενταψήφιου 15969 έδωσε την δυνα-
τότητα να υποστηρίζονται οι ανάγκες -συναλλαγών, κα-
θημερινών αναγκών όπως τα ψώνια κ.λπ.- των ευπαθών 
συνδημοτών μας και ιδίως των ηλικιωμένων, δίνοντας 
την δυνατότητα να μην εκτίθενται αυτοί στους κινδύ-
νους μετακινήσεων.
Με βεβαιότητα μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι ο Δήμος 
Αγίας Βαρβάρας κατάφερε πράγματα, τα οποία ακόμη 
και μεγάλοι δήμοι δεν μπόρεσαν να πετύχουν.
Όμως, αυτό είναι ένα κομμάτι. Παρά την σημαντική ενα-
σχόληση του μηχανισμού και των υπηρεσιών του Δήμου 
με την πρόληψη εξάπλωσης της πανδημίας, οι αλλαγές 
δεν περιορίστηκαν σε αυτό. Καθημερινά, οι εργαζό-
μενοι στις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου 
δίνουν τον καλλίτερο εαυτό τους για την κατάκτηση 
μίας ευπρεπούς, υγειονομικά άριστης και αισθητικά 
άρτιας εικόνας για την πόλη μας.
Οι Τεχνικές υπηρεσίες, παρά την οικονομική δυσπρα-

γία την οποία 
άφησε ως 
κληρονομιά η 
προηγούμενη 
διοίκηση, εξο-
πλίζονται και 
αξιοποιούνται 
κατ’ απόλυτο 
τρόπο στην 
δ ι ε υ θ έ τ η σ η 
και πραγματο-
ποίηση έργων, 
ε π ι σ κ ε υ ώ ν 

στις υποδομές και το περιβάλλον της πόλης, συντήρηση 
και επισκευές σε οχήματα και εξοπλισμό. Είναι πραγμα-
τικό γεγονός η επισκευή δύο οχημάτων -ενός φορτηγού 
και ενός απορριμματοφόρου- από τους τεχνικούς της 
υπηρεσίας, όταν αυτά τα δύο οχήματα, είχαν αφεθεί από 
την διοίκηση Καπλάνη να σαπίζουν στο αμαξοστάσιο και 
τον χώρο της ΒΙΟΧΡΩΜ.
Είναι πραγματικό γεγονός ότι οι σιδηρουργοί μας κατα-
σκευάζουν καλύμματα για τα φρεάτια ομβρίων τα οποία 
τοποθετούνται όταν κάποιοι ασυνείδητοι «κλέβουν» τα 
υπάρχοντα, εξοικονομώντας έτσι σημαντικά ποσά για 

τον Δήμο.
Είναι πραγματικό γε-
γονός ότι η Τεχνική 
Υπηρεσία με αυτεπι-
στασία ολοκλήρωσε 
τεχνικά έργα -π.χ. 
στην οδό Πυθαγόρα-, 
εξοικονομώντας έτσι 
χρήματα από τον δη-
μοτικό προϋπολογι-
σμό.
Ειδικά στον τομέα κα-
θαριότητας, η σημε-
ρινή δημοτική αρχή 
έχει κερδίσει το στοί-
χημα. Η αποκομιδή 
απορριμμάτων γίνε-

ται καθημερινά ακόμη και κατά τις ημέρες αργιών. 
Τα ογκώδη απορρίμματα συλλέγονται επίσης καθημε-
ρινά. Οι εργαζόμενοι, πλέον, λαμβάνουν τις υπερωρίες 
τους και όλες τις προβλεπόμενες από τον Νόμο παροχές, 
έγκαιρα και στον τακτό χρόνο. Η εικόνα της πόλης είναι 
αντικείμενο φθόνου από δημότες γειτονικών δήμων και 
πανθομολογούμενη 
αλήθεια ότι η Αγία 
Βαρβάρα σήμερα, 
δεν έχει καμία σχέση 
με το χθες.
Επίσης, η υπηρεσία 
Πρασίνου έχει πραγ-
ματοποιήσει σειρά 
παρεμβάσεων και 
σχεδόν όλα τα δέ-
ντρα του δημοτικού 
πρασίνου έχουν κλα-
δευτεί -κάτι που από 
τις μαρτυρίες κατοί-
κων είχε πολλά, χρό-
νια να γίνει.
Παραλλήλως, τα 
παρτέρια των οδών 

έχουν επιμελώς 
καθαρισθεί, έχει 
αποκατασταθεί η 
ποσότητα χώματος 
και φυτεύθηκαν 
άνθη τα οποία δί-
νουν μία πινελιά 
χρώματος, καλαι-
σθησίας και αισιο-
δοξίας στο αστικό 
περιβάλλον. Μία 
βόλτα στην πόλη 
είναι η καλλίτερη 
μαρτυρία για να 
διαπιστώσει κα-
νείς την αλλαγή.
Συντριβάνια-εμ-
βληματικά τοπό-
σημα, όπως αυτό 
του Προφήτη Ηλία και του κόμβου, καθαρίστηκαν με 
επιμέλεια και αποκαταστάθηκαν οι βλάβες στους μηχα-
νισμούς και τον φωτισμό τους. Σήμερα και τα δύο αυτά 

σημεία αποτελούν ένα καταπληκτικό θέαμα το οποίο δη-
μιουργεί αίσθηση ευφορίας στους κατοίκους που κάνουν 
τον περίπατό τους στις πλατείες αυτές και συμπληρώ-
νουν καλαίσθητα την εικόνα της πόλης μας.

Ένα ακόμη δείγμα γραφής είναι και η παρέμβαση στους 
κάδους απορριμμάτων. Ομάδες νέων δημοτών μας, ζω-
γράφισαν … κάδους οι οποίοι πλέον είναι τοποθετημέ-
νοι στην πόλη, δίνοντας ένα τόνο χρώματος στην γκρίζα 
επιφάνεια της καθημερινότητας. Αυτό, εκτός από την 
διαφορετική νότα που δίνει σε ένα αντικείμενο καθημε-
ρινής -και όχι τόσο «συμπαθούς»- χρήσης, αποτρέπει σε 
κάποιο βαθμό και την καταστροφή τους.
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Ο δημοτικός φωτισμός είναι αδιαμφισβήτητα πολύ 
καλλίτερος και η φροντίδα των υπηρεσιών περισ-
σότερο από εμφανής. Ας συγκρατήσουμε εδώ ότι, 
ο Δήμος μας προμηθεύτηκε νέους, led λαμπτήρες 
Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όταν η προηγούμενη 
διοίκηση επιχειρούσε να λάβει 
δάνειο, περίπου, 3 εκατ. ευρώ, 
προκειμένου να συνεχίσει να 
προμηθεύεται λαμπτήρες προ-
διαγραφών … Κίνας. Τα σκοτεινά 
σημεία τα οποία με την προηγούμε-
νη Διοίκηση ήταν συνήθεια σήμερα 
εκλείπουν (σ.σ.: επομένως, λογικά, 
όταν κάποια λάμπα καίγεται να 
αναλώνονται σε δημοσιεύματα κά-
ποιοι άσπονδοι φίλοι).
Αυτό, η άλλη και φωτεινή Αγία 
Βαρβάρα, αναδείχθηκε πλήρως την 
περίοδο των εορτών. Ο φωτεινός 
διάκοσμος και η λάμψη που έδωσε 
στην πόλη ήταν κάτι που δεν είχε 
προηγούμενο, όχι μόνο για την 

πόλη μας, αλλά και για άλλους Δήμους. Όλη η πόλη φω-
τίστηκε δημιουργώντας ένα κλίμα αισιοδοξίας και συ-
νέβαλε στην ενίσχυση του εορταστικού κλίματος των 
Χριστουγέννων. 
Οπωσδήποτε, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην 
φροντίδα με την οποία έχει περιβάλλει η σημερινή Δη-
μοτική Αρχή τα σχολικά κτήρια, όλων των βαθμίδων της 
εκπαίδευσης. (Επ’ αυτού, βλ. τον απολογισμό για το έργο 
της Δημοτικής Αρχής στην Παιδεία).
Και βέβαια, πρέπει να επισημανθεί η ολοκλήρωση έρ-
γων που χρόνιζαν γιατί η αμέλεια και η ανικανότητα 
προηγουμένων διοικήσεων δεν μπορούσε να φέρει εις 
πέρας. Χρειάστηκε η παρουσία του Λάμπρου Μίχου 
στην Δημοτική Αρχή προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες στο αποχετευτικό έργο της οδού Σαράφη και 
να ολοκληρωθούν τα έργα στο γήπεδο στα Ριμινίτικα 
ώστε να αδειοδοτηθεί η έδρα της ομάδας μας ΑΠΕ-Αγία 
Ελεούσα.

Τέλος, δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί σε αυτό το άρ-
θρο η έλευση του metro στην πόλη μας και η δημιουργία 
του σταθμού στην πλ. Παναγίας Ελεούσας. Μία πλατεία 
που αποτελεί δείγμα υψηλής αισθητικής και λειτουργι-
κότητας, μία πλατεία που κατασκεύασε η Αττικό metro 
μετά από πολύωρες συσκέψεις, διορθώσεις και υποδεί-
ξεις του Δημάρχου κ. Μίχου, ο οποίος, πέρα από τις διορ-
θωτικές, αισθητικές παρεμβάσεις στο τμήμα της πλατεί-
ας,  είναι και ο … ηθικός αυτουργός της περιστολής του 
ύψους των τοιχίων στις εξόδους του σταθμού επί της Ελ. 
Βενιζέλου.
Στην επισκόπηση αυτή της διετίας της Δημοτικής Αρχής 
και του Δημάρχου, είναι γεγονός ότι στα σημαντικά προ-
βλήματα τα οποία αντιμετώπιζε η πόλη με κύρια εκεί-
να της καθαριότητας και της ολοκλήρωσης των έργων, 
έχουν δοθεί άμεσες και αποτελεσματικές απαντήσεις. 
Τελικά, έχουν δίκιο εκείνοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο 
Μίχος, μόνο με  τον εαυτό του μπορεί να συγκριθεί.
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Με την συνέπεια που διακρίνει την σημερινή Δημοτι-
κή Αρχή και προσωπικά τον Δήμαρχο κ. Λάμπρο Μίχο, 
διοργανώθηκε την 30η Οκτωβρίου 2020, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Συλλόγου Ποντίων «ΦΑΡΟΣ», η διαβού-
λευση για την παρουσίαση της μελέτης για τη διαμόρφω-
ση της πλατείας Παναγίας Ελεούσας. Προσκεκλημένοι οι 
καταστηματάρχες οι οποίοι ασκούν την επιχειρηματική 
τους δραστηρι-
ότητα επί της 
πλατείας.
Σύμφωνα με τη 
μελέτη, θεσπί-
ζεται ενιαίος 
τύπος εξωτε-
ρικής εμφάνι-
σης των κατα-
στημάτων και 
απαγορεύονται 
κάθε είδους διαφημίσεις –κινητού ή σταθερού τύπου- επί 
της πλατείας.
Επίσης, θα απαγορεύεται η είσοδος και διέλευση παντός 
είδους οχημάτων, με μόνες εξαιρέσεις τα οχήματα έκτα-
κτης ανάγκης (περιπολικά της ΕΛΑΣ, ασθενοφόρα, πυρο-
σβεστικά οχήματα κ.λπ.), ενώ η παράδοση και παραλαβή 

εμπορευμάτων θα είναι δυνα-
τόν να πραγματοποιούνται μό-
νον κατά τις ώρες 07:00 – 09:00 
εκτός από Κυριακές και εορτές.
Για την εξυπηρέτηση των πε-
ριοίκων και των επισκεπτών, 
θα δημιουργηθούν στην περί-
μετρο της πλατείας νέοι χώροι 
στάθμευσης δικύκλων και πο-
δηλάτων. 
Οι κατασκευές που απαιτού-
νται στα καταστήματα (διαμόρ-
φωση του προστέγου και του 
εξωτερικού χώρου κατασκευ-
ή-τοποθέτηση πέργολας, φραγ-
μάτων πάνελς κ.λπ.) πρόκειται 
να χρηματοδοτηθούν, εν μέρει, 
από το ειδικό πρόγραμμα στο 
οποίο θα ενταχθεί το όλο έργο. 
Οι παρευρισκόμενοι εξέφρα-

σαν την ικανοποίησή τους για την υψηλή αισθητική και 
την τάξη -ως επακόλουθα της υλοποίησης του σχεδίου-, 
ενώ ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος, στην εισαγωγική του 
τοποθέτηση, κάλεσε τους συμμετέχοντες στην σύναψη 
μιας «συμφωνίας κυρίων», με στόχο την αισθητική, την 
ομοιομορφία στην εμφάνιση των καταστημάτων και 

στην διατήρηση της τάξης.
«Εσεις είστε οι συνεργάτες μας, ο πυρήνας της επιτυχί-
ας» ανέφερε χαρακτηριστικά σε μία αποστροφή της ομι-
λίας του ο Δήμαρχος και συνέχισε λέγοντας ότι με την 
συμμετοχή των πολιτών η Αγία Βαρβάρα κερδίζει το 
στοίχημα και αναδεικνύεται «πρώτη ξανά».

Στην συνέχεια εξέφρασε την 
θλίψη του από την σημερινή 
εικόνα της άδειας πλατείας, 
κάτι που η σημερινή Δημοτι-
κή Αρχή εργάζεται σκληρά 
προκειμένου να ανατρέψει. 
«Φιλοδοξία και στόχος μας, 
είπε, είναι με την δική σας 
υποστήριξη και συνεργα-
σία, η κεντρική πλατεία 
να γίνει το τοπόσημο της 
πόλης, μιας και σε αυτήν 
βρίσκονται η εκκλησία, 
ο σταθμός metro και το 
Δημαρχείο. Θέλουμε να 
χρησιμοποιείται ο χώρος 
και η πλατεία μας να γί-
νει πόλος έλξης για όλη 
την Αθήνα. Από σήμερα, 
ξεκινάμε τον αγώνα για 
μία πλατεία Ανθρώπινη, 
φιλική, προσβάσιμη και 

λειτουργική», ενώ διαβεβαίωσε τους καταστηματάρχες 
ότι δεν πρόκειται να προβεί ο Δήμος σε καμία αύξηση 
τελών για την χρήση του δημόσιου χώρου στην πλατεία.

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο συντάκτης της μελέτης, 
Αρχιτέκτονας κ. Γεωργακόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε 
με λεπτομέρειες την μέθοδο, το σχέδιο και τα υλικά των 
απαιτούμενων κατασκευών και παρουσίασε με λεπτομέ-
ρειες τα σχέδια του χώρου, όπως αυτός θα διαμορφωθεί 
μετά το πέρας των έργων και έδωσε διευκρινήσεις σε 
ερωτήματα των παρευρισκομένων.
Οι επαγγελματίες οι οποίοι παρέστησαν στην συνάντηση 
και πήραν μέρος στην διαδικασία, εξέφρασαν προς τον 
Δήμαρχο την υποστήριξή τους για την επιτυχία και σύ-
ντομη εφαρμογή αυτού του σχεδιασμού εφ’ όσον, όπως 
σχολίαζαν, θα δημιουργήσει σχεδόν ιδανικούς όρους για 
την ανάπτυξη και των δικών τους επιχειρήσεων.

Έτοιμη η μελέτη για την διαμόρφωση της πλατείας Παναγίας Ελεούσας

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ: «Ξεκινάμε τον αγώνα για μία πλατεία 
ανθρώπινη, φιλική, προσβάσιμη και λειτουργική.» 

«Θέλουμε να χρησιμοποιείται ο 
χώρος και η πλατεία μας να γίνει 
πόλος έλξης για όλη την Αθήνα»
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

Γράφει η Θεοδώρα Μαρσώνη*

Η σημερινή Δημοτική αρχή πι-
στεύει ότι η προστασία των 
αδέσποτων ζώων, αλλά και η δι-
ασφάλιση της δημόσιας υγείας 
αποτελεί υποχρέωση που απο-
τυπώνει την ποιότητα του πολι-
τισμού μας.
Στο αυτό πλαίσιο και στην προ-

σπάθεια να συμβάλει στην αντιμετώπιση του σοβαρού 
προβλήματος της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς συνυπολογίζοντας και το δεδομένο, του συνε-
χώς, αυξανόμενου πληθυσμού των αδέσποτων γατών, 
ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας προχώρησε στη σύναψη σύμ-
βασης με ιδιώτη κτηνίατρο για τον περιορισμό αυτών, 
μέσω της στείρωσης, καθώς και τη συνεχή φροντίδα 
ευζωίας τους. Τα αιτήματα των πολιτών για περίθαλψη 
-και ιδίως στείρωση- των αδέσποτων γατών, που υπο-
βλήθηκαν στον Δήμο μας κατά τα έτη 2019-2020, ήταν 
αρκετά και αναδείκνυαν την ανάγκη να προβεί ο Δήμος 
σε άμεση αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Μιας κα-
τάστασης, την οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρά 
την υποχρέωση του Δήμου, οι αρμόδιοι αμελούσαν να 
διορθώσουν. 
Όπως είναι γνωστό, η διαχείριση των αδέσποτων σκύ-
λων, γίνεται σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Κέντρο 
Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.), υπηρεσία 
του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πει-
ραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), του οποίου ο Δήμος μας είναι μέλος. 
Το ανωτέρω πρόγραμμα αφορά στην καταγραφή, την 

ηλεκτρονική σήμανση, τον εμβολιασμό, την αποπαρασί-
τωση, την περίθαλψη και την μετέπειτα επανατοποθέτη-
ση στο σημείο περισυλλογής του ζώου. Λόγω αδυναμίας 
του εν λόγω φορέα να περιθάλψει τις αδέσποτες γάτες, 
η συνεργασία με ιδιώτη κτηνίατρο ήταν επιβεβλημένη, 
προκειμένου οι αδέσποτες γάτες που φιλοξενεί ο Δήμος 
μας να είναι υγιείς, να προστατεύεται η δημόσια υγεία 
και να περιοριστεί η αύξηση τους.
Ειδικότερα, την 26.01.2021 υπεγράφη μεταξύ του Δή-
μου μας και του κτηνιάτρου, κ. Δημητρίου Στάικου, 
σύμβαση με την οποία ο τελευταίος ανέλαβε την ευ-
θύνη παροχής υπηρεσιών για την φροντίδα των αδέ-
σποτων γατών του Δήμου μας. 
Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η σταθερο-
ποίηση, καταγραφή και σταδιακή μείωση του αριθ-
μού των αδέσποτων γατών, μέσω της στειρώσεως, 
της ηλεκτρονικής σήμανσης, καταγραφής και προ-
ώθησης της υιοθεσίας τους, και αφετέρου η ευζωία 
τους, με την εξασφάλιση της, κατά περίπτωση, κτηνι-

ατρικής φροντίδας.  
Οι ενδιαφερόμενοι φιλόζωοι θα μπορούν να κατα-
θέτουν αίτηση είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε με 
φυσική παρουσία στο πρωτόκολλο του Δήμου  με τα 
στοιχεία τους, καθώς και με πληροφορίες για την 
αδέσποτη γάτα. Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία 
θα διαβιβάζει το αίτημα στον συνεργαζόμενο κτηνί-
ατρο. 
Περαιτέρω, κρίνεται δέον να επισημάνουμε ότι ο Δή-
μος έχει ήδη προχωρήσει στη κατάρτιση μητρώου εθε-
λοντών-φροντιστών αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οι 
οποίοι θα φέρουν ταυτότητα εθελοντή του Δήμου και οι 
οποίοι θα προμηθεύονται με τροφές.
Με συνέπεια, ευαισθησία και στενή συνεργασία με τις 
φιλοζωικές οργανώσεις, αποδεικνύουμε ότι η τοπική 
μας κοινωνία αντιμετωπίζει με σεβασμό και  πραγματι-
κό ενδιαφέρον τους τετράποδους φίλους μας. 

* Η κα Μαρσώνη είναι Δικηγόρος και αντιδήμαρχος Αγίας Βαρβάρας 
αρμόδια για τον εθελοντισμό, τη νέα γενιά, την ισότητα των φύλων 
και την διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΙΧΟΥ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ
Μ ε γ ά λ η 
έ κ τ α σ η 
έχει πάρει 
η πρωτο-
β ο υ λ ί α 
του Δη-
μ ά ρ χ ο υ 
της πόλης 
μας κ. Λά-
μπρου Μί-
χου σχετι-
κά με την 
ανάλγητη 
ε π ί δ ε ι ξ η 
δ ύ ν α μ η ς 
που πραγ-
ματοποί-
ησε η ΔΕ-
ΔΗΕ. 

Υπενθυμίζουμε ότι κλιμάκια της ΔΕΔΗΕ με την συνοδεία 
αστυνομικών, πραγματοποίησαν, μία περίπου εβδομάδα 
πριν τα Χριστούγεννα, εκτεταμένη επιχείρηση προκει-
μένου να διακόψουν την ηλεκτροδότηση σε οικογένειες 
οι οποίες έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Ο κ. Μίχος αντέδρασε άμεσα και προέβη σε επικοινωνία 
με τους αρμόδιους από την πολιτική ηγεσία, ενώ, απέ-
στειλε και επιστολή σε έντονο ύφος αναφέροντας ότι: 
«…πραγματοποιήθηκαν διακοπές ρεύματος από κλιμά-
κια της ΔΕΔΔΗΕ, συνοδεία  ΜΑΤ, σε νοικοκυριά που αδυ-
νατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, που περιμέ-
νουν αγωνιωδώς να καταβληθεί το  Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα, να πάρουν  τρόφιμα από το  Ταμείο Επισιτιστι-
κής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ), το   Συσσίτιο του Δήμου 
και φάρμακα από  Κοινωνικό Φαρμακείο για την καθη-
μερινή τους επιβίωση, με παιδιά που υποχρεώνονται σε 
τηλεκπαίδευση από την ίδια την Πολιτεία και αδυνατούν 
να ανταποκριθούν…»
Αποδέκτες της επιστολής του κ. Μίχου ήταν το Γραφείο 
Πρωθυπουργού, οι βουλευτές όλων των κομμάτων στον 
Β2 τομέα Δυτικής Αθήνας καθώς και τα συλλογικά όργα-
να της Αυτοδιοίκησης ΚΕΔΕ και ΠΕΔΑ.
Ο κ. Μίχος καλεί τους υπευθύνους να λάβουν άμεσα 
μέτρα προκειμένου να υπάρξει λύση του σοβαρού κοι-

νωνικού προβλήματος και ζητά χωρίς καθυστέρηση να 
εκδοθεί νέα ΚΥΑ για να καλύπτει και το διάστημα της 
2ης φάσης της πανδημίας.
Το γεγονός, όσο και η δέσμη ενεργειών του Κ. Λάμπρου 
Μίχου κίνησαν το ενδιαφέρον μεγάλων ηλεκτρονικών 
μέσων ενημέρωσης (π.χ., in.gr κ.ά.), τα οποία αφιέρωσαν 
σημαντικό χώρο προκειμένου να καταγράψουν το γεγο-
νός. 
Ένα, όμως, δημοσίευμα στην εφημερίδα «Αυγή», προε-
κάλεσε την έκδοση δελτίου τύπου της ΔΕΗ, στο οποίο 
υπήρχαν εμφανή ρατσιστικά σχόλια, απαξιωτικά για με-
ρίδα συμπολιτών μας.
Συγκεκριμένα οι συντάκτες του επίμαχου δελτίου τύπου 
της ΔΕΗ αναφέρονται στο θέμα ισχυριζόμενοι ότι:
 «Υπόθεση υποκλοπών στην Αγ. Βαρβάρα…Η οργα-
νωμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εντός των 
οικισμών Ρομά όπου διακόπηκαν…». Είναι τόσο προ-
κλητική και ανόητη η αναφορά αυτή διότι στην Αγία 
Βαρβάρα ούτε «συνοικισμοί Ρομά» υφίστανται ούτε και 
τα συνεργεία της ΔΕΔΗΕ έκοψαν το ρεύμα σε κατοικίες 
τσιγγάνων. Οι διακοπές ρεύματος έγιναν σε ενοίκους 
διαμερισμάτων των προσφυγικών πολυκατοικιών αλλά 
και σε άλλα μεμονωμένα σημεία, όπου κατοικούν γη-
γενείς, πρόσφυγες και παλιννοστήσαντες δημότες.  Δι-
καιολογημένα, επομένως και εύλογη η άμεση και οξεία 
αντίδραση του Δημάρχου, κ. Λάμπρου Μίχου, ο οποίος 
δημοσίευσε την ακόλουθη επιστολή:

Η ΔΕΗ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΑΥΓΗ»,  ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟ-
ΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, 
ΜΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑ-

ΛΕΙ ΑΠΟΤΡΟΠΙΑΣΜΟ.
Ο ΔΕΔΔΗΕ την 9η Δεκεμβρίου 2020 έκοψε το ρεύμα σε 
πάμφτωχα, απεγνωσμένα νοικοκυριά, λίγο πριν τις 
γιορτές, μέσα στο καταχείμωνο, στην πρωτοφανή παν-
δημία και σε συνθήκες ακραίας οικονομικής κρίσης και 
ανέχειας και αντί η ΔΕΗ να  σπεύσει να επανορθώσει, 
με κυνικό τρόπο και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, που 
αγγίζουν τα όρια του ποινικού νόμου, προσπαθεί να δι-
καιολογήσει την ανάλγητη και απάνθρωπη συμπεριφο-
ρά του ΔΕΔΔΗΕ.
Σε πρωτοσέλιδο αντικειμενικό και διαφωτιστικό άρ-

θρο της εφημερίδας ΑΥΓΗ (φύλλο 18ης Δεκεμβρίου 
2020) απαντά η ΔΕΗ με δελτίο τύπου, στο οποίο εισα-
γωγικά ισχυρίζεται, με τη γλυκανάλατη γαλαντομία 
του φιλάνθρωπου γίγαντα ότι «Μεμονωμένες πε-
ριπτώσεις, κατά τις οποίες μπορεί να υπάρξουν 
προβλήματα με πελάτες σε πραγματική δυσπρα-
γία εξετάζονται και επιλύονται άμεσα» και πα-
ρακάτω με το θράσος του ηθικά ηττημένου ισχυ-
ρίζεται ότι «Ωστόσο,  η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη 
να προστατεύει τόσο την ίδια την επιχείρηση όσο 
και τους συνεπείς πελάτες της, λαμβάνοντας μέ-
τρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές». Ούτε 
όμως το ένα αληθεύει, ούτε το άλλο αντέχει σε σο-
βαρή αξιολόγηση  διότι τα νοικοκυριά στα οποία επέ-
πεσε το «προστατευτικό» των συμφερόντων της ΔΕΗ 
μένος βρίσκονται           
όχι απλώς σε πραγματική οικονομική δυσπραγία αλλά 
σε συνθήκες ακραίας ένδειας και διακινδύνευσης της 
επιβίωσής τους.
Ποιο όμως είναι το εντελώς εξοργιστικό και πολλα-
πλώς κολάσιμο απόσπασμα του δελτίου: «Υπόθεση 
υποκλοπών στην Αγ. Βαρβάρα…Η οργανωμένη επι-
χείρηση πραγματοποιήθηκε εντός των οικισμών 
Ρομά όπου διακόπηκαν…».
Κατ’ αρχάς, στην Αγία Βαρβάρα δεν υπάρχουν οικισμοί 
Ρομά. Οι αποκοπές ρεύματος έγιναν σε ενοίκους διαμε-
ρισμάτων των προσφυγικών πολυκατοικιών αλλά και 

σε άλλα μεμονωμένα σημεία, όπου κατοικούν φιλόνομοι 
ιθαγενείς και πρόσφυγες και παλιννοστήσαντες δημότες 
μας.
Κανείς δημότης μας  από όσο ξέρω δεν έχει ταμπέλα στο 
κούτελο που να γράφει Ρομά ή κάτι άλλο και οπωσδήπο-
τε ο χαρακτηρισμός των θυμάτων της ΔΕΗκής αναλγησί-
ας ως Ρομά, δεν μειώνει τη βαρύτητα της απανθρωπιάς.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, αδυνατούμε και αρνού-
μαστε να αποδεχθούμε ότι η φυλετική ή εθνική καταγω-
γή κάποιου είναι λόγος αμφισβήτησης του δικαιώματός 
του για ισότιμη συμμετοχή στα κοινωνικά αγαθά και ιδί-
ως δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι η ΔΕΗ έφθασε να 
χαρακτηρίζει συλλήβδην τα θύματα της διακοπής ρεύ-
ματος Ρομά για να τους αρνηθεί το δικαίωμα στη φτώ-
χεια.
Βρείτε όμως τρόπο, χωρίς άλλα ψεύτικα λόγια και άστο-
χους χαρακτηρισμούς να επανασυνδέσετε το ρεύμα 
στους ανθρώπους που δεν πρόκειται να το πληρώσουν 
γιατί πραγματικά δεν έχουν για να το πληρώσουν.
Το ρεύμα όμως, ακούστε το καλά, σχετίζεται με την επι-
βίωσή τους.

Στα όσα, μετέπειτα προσπάθησε η εταιρεία, να συμ-
μαζέψει, ψελλίζοντας δικαιολογίες, εμμένοντας όμως 
στην ίδια, ανάλγητη συμπεριφορά και απειλώντας με 
νέο κύμα διακοπών ο κ. Μίχος απάντησε με δυναμικές 
ενέργειες και παραστάσεις προς κάθε υπεύθυνο και την 
κυβέρνηση και απέσπασε την δέσμευση του αρμόδιου 
Υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη, ώστε να βρεθεί συμβι-
βαστική λύση που θα καλύπτει, την αδυναμία των κατοί-
κων της πόλης μας που βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση 
να ζουν με τον βραχνά της επαπειλούμενης διακοπής 
του ρεύματος. 
Για τις λεπτομέρειες των εξελίξεων και την κατάσταση, 
όπως αυτή έχει διαμορφωθεί είναι απολύτως διαφωτι-
στική η ανακοίνωση την οποία εξέδωσε ο Δήμαρχος και 
την παραθέτουμε ακολούθως:

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ: ΔΕΗ – ΕΧΟΥΜΕ 
ΔΙΚΑΙΟ !!! (ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ) – 

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ!!!
Δώσαμε δυναμικά και μυαλωμένα την μάχη μας, με όπλα 
το δίκαιο και την αλήθεια και αποσπάσαμε δημόσιες δε-
σμεύσεις ενεργοποίησης  του μηχανισμού υποστήριξης 
των συγκεκριμένων αναξιοπαθούντων δημοτών προ-
κειμένου να επανασυνδεθεί το ρεύμα που κόπηκε, μέσα 
στις γιορτές, μέσα στο χειμώνα, μέσα στην πανδημία, σε 
περίοδο τηλεκπαίδευσης των μαθητών και σε συνθήκες 
πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και ανέχειας των συ-
γκεκριμένων οικογενειών.
Ο δήμαρχος επισημαίνει ότι η δημοτική αρχή είναι σε 
συνεχή διεκδίκηση και παρά την αλλάγή πολιτικής ηγε-
σίας στο Υπουργείο στηρίζει τις οικογένειες. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρει:
[Οι διακοπές ρεύματος έγιναν στις 9 Δεκεμβρί-
ου. Αντιδράσαμε αμέσως, στέλνοντας αυθημερόν 
επιστολές στον πρωθυπουργό, στους αρμόδιους 
υπουργούς, στους βουλευτές και τον τύπο. Την επο-
μένη, 10η Δεκεμβρίου έθεσα το θέμα στον υπουργό 
Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη εις επήκοον του 
Περιφερειάρχη και των δημάρχων της Αττικής και 
ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι το θέμα θα αντιμετωπι-
σθεί! Την ίδια ημέρα συναντήθηκα με τον υπουργό 
αναπληρωτή Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο 
οποίος ζήτησε λεπτομερή ενημέρωση και στις 11 Δε-
κεμβρίου με επισκέφθηκε για να πάρει περισσότερες 
πληροφορίες η βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Νάντια Γιαννα-
κοπούλου. Στο μεταξύ, εντός της 10ης Δεκεμβρίου η 
κοινωνική υπηρεσία είχε συντάξει εκθέσεις κοινω-
νικής έρευνας για να τεκμηριώσει την ορθότητα της 
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Διαβεβαιώσεις ότι θα εξετάσει προσωπικά τι έχει 
συμβεί με την καθυστέρηση επανασύνδεσης του 
ηλεκτρικού ρεύματος σε οικονομικά ασθενή νοι-
κοκυριά της Αγίας Βαρβάρας και θα δοθεί άμεσα 
λύση αλλά και ότι προωθείται επέκταση του μέτρου 
για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις 
οποίες έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύμα-
τος λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τη 
ΔΕΗ, έδωσε από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας, 
απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της βου-
λευτού του ΚΙΝ.ΑΛ. κ. Νάντιας Γιαννακοπούλου.

αντίδρασής μας.
Από την πρώτη κιόλας ημέρα που κυκλοφόρησε το 
δελτίο τύπου του δήμου, όλα σχεδόν τα μέσα ενημέ-
ρωσης πρόβαλαν το θέμα και στήριξαν την προσπά-
θεια του Δήμου, δίνοντάς μου την ευκαιρία σε ανα-
ρίθμητες συνεντεύξεις να αναπτύξω τις θέσεις μας.
Εκτός από την ενημέρωση που μου παρείχαν φίλοι 
δημοσιογράφοι ότι το θέμα έβαινε προς επίλυση, την 
Τετάρτη στις 16 Δεκεμβρίου  υπήρξαν δύο επιπλέον 
πιο επίσημες σχετικές  ενημερώσεις, η μία από τον 
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και η άλλη από την Νάντια 
Γιαννακοπούλου, η οποία με είχε ήδη ενημερώσει και 
για την κατάθεση επίκαιρης επερώτησής, της οποίας 
η συζήτηση είχε αρχικά προγραμματισθεί να συζητη-
θεί την Παρασκευή 18/12 και τελικά μετατέθηκε για 
σήμερα Τρίτη 22/12. Ανάλογη επίκαιρη επερώτηση 
είχε καταθέσει την επομένη κιόλας της αποκοπής 
ρεύματος και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφα-
ντάρη, μνημονεύοντας τις οργισμένες επιστολές του 
Δήμου, τις οποίες αμφότερες επερωτήσεις αναρτήσα-
με αμέσως στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Στο μεταξύ είχε υπάρξει απάντηση της ΔΕΗ σε πρω-
τοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας ΑΥΓΗ (φύλλο 18ης 
Δεκεμβρίου 2020) με την οποία απάντηση η ΔΕΗ με 
κυνικό τρόπο και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, που 
άγγιζαν τα όρια του ποινικού νόμου, προσπαθούσε 
να δικαιολογήσει την ανάλγητη και απάνθρωπη συ-
μπεριφορά του ΔΕΔΔΗΕ. Υπήρξε νέα σκληρή και ορ-
γισμένη αντίδραση του δήμου, την οποία συμμερί-

στηκαν πολιτικοί και δημοσιογράφοι από όλους τους 
πολιτικούς χώρους και προς τιμήν του, πρώτος και 
καλύτερος ο υπουργός της Κυβέρνησης Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης.

Σήμερα Τρίτη 22/12 κατά τη συζήτηση της επερώτησης 
της βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Νάντιας Γιαννακοπούλου, 
τοποθετήθηκε ο παριστάμενος Υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Δημήτρης Οικονόμου, ο οποί-
ος αναγνώρισε την αστοχία και την δικαιολογημένη 
αντίδραση και διαβεβαίωσε την ερωτώσα βουλευτή 
ότι σύντομα θα υπογραφεί νέα ΚΥΑ προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν όλες οι περιπτώσεις των ευάλωτων 
οικογενειών. Τα ίδια επανέλαβε ο υπουργός και στον 
βουλευτή του ΜΕΡΑ 25 Κρίτωνα  Αρσένη, του οποίου 
ανάλογη επερώτηση συζητήθηκε αμέσως μετά.

Πρέπει να ευχαριστήσουμε όσους στήριξαν, με κάθε 

τρόπο,  έως εδώ, το δίκαιο αίτημά μας.
Ευελπιστούμε ότι ο αγώνας που κάναμε θα είναι 
επωφελής για όλες τις απεγνωσμένες οικογένειες σε 
όλη την Ελλάδα, ότι θα υπάρξει μία λυσιτελής ρύθμι-
ση με έκδοση μίας αντίστοιχης με την προηγούμενη 
ΚΥΑ, ότι τα κοινωνικά κριτήρια θα καλύπτουν τους 
πραγματικά μη έχοντες και ότι η λύση θα είναι άμε-
ση ώστε να μην κάνουν  τα συγκεκριμένα νοικοκυριά  
Χριστούγεννα χωρίς ρεύμα.
Έως ότου τα παραπάνω συμβούν εμείς παραμένουμε 
με το όπλο παρά πόδα!!!]
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΣΣΟΣ: «Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ 
ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΟΥ

Ε: Κύριε Βόσσο αναλά-
βατε την προεδρία του 
Δ.Σ. Αν και  έχετε πολυε-
τή παρουσία στη διοίκη-
ση, πως αισθάνεσθε στη 
θέση αυτή;
Α: Καταρχάς θεωρώ με-
γάλη μου τιμή και ευθύ-
νη την εμπιστοσύνη που 
έδειξαν στο πρόσωπό 
μου ο Δήμαρχος και οι 
συνάδελφοί μου στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο, εκλέ-
γοντάς με ως πρόεδρο 
του Σώματος.

Βέβαια, πρέπει να ομολογήσω ότι η θέση του προέδρου 

έχει άλλες απαιτήσεις και είναι τελείως διαφορετική από 
τις θέσεις διοίκησης στις οποίες μέχρι τώρα υπηρέτησα.
Αντιλαμβάνομαι το βάρος αυτής της ευθύνης διαδεχόμε-
νος προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι 
τους στην ιστορία της πόλης, όπως ο προσφάτως μετα-
στάς Αντώνης Κουντούρης. Είναι συνεχής η αγωνία και 
η προσπάθειά μου να τους δικαιώσω και να φανώ αντά-
ξιος.

Ε: Η προεκλογική περίοδος διεξήχθη σε υψηλούς τόνους 
και γεμάτη εντάσεις οι οποίες λίγο-πολύ μεταφέρονται 
και στην μετεκλογιή περίοδο. Είναι αυτό εμπόδιο στην 
άσκηση των καθηκόντων σας; 
Α: Είναι αλήθεια ότι αρκετές φορές δημιουργούνται 
εντάσεις. Μέριμνα όμως δική μου είναι η άμβλυνση των 
συγκρούσεων, προκειμένου, οι διαδικασίες του συμβου-

λίου να είναι παραγωγικές και να προκύπτει θετικό απο-
τέλεσμα προς όφελος των πολιτών. Άλλωστε αυτό απο-
τελεί κοινή πεποίθηση και στόχο της παράταξής μας και 
αυτές είναι οι σαφείς κατευθύνσεις που δίνει ο Δήμαρχος.

Ε: Κύριε Βόσσο σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. 
Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να συμπληρώσετε κλείνο-
ντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία μας;
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες της Αγί-
ας Βαρβάρας για την ουσιαστική συμπαράστασή τους 
στο έργο της δημοτικής αρχής. Έχω την αίσθηση ότι όλοι 
αναγνωρίζουν ότι έχουμε δικαιώσει την εμπιστοσύνη 
τους.
Τέλος, θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι η παράταξή μας θα 
συνεχίσει να προσφέρει στην πόλη και τους ανθρώπους 
της ό,τι καλλίτερο διαθέτει. 

Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΥΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

«Ο προϋπολογισμός 2021  που 
εισηγήθηκε η Διοίκηση και ψηφί-
στηκε από το Δημοτικό Συμβού-
λιο δεν είναι, απλά, ένας ακόμα 
τυπικός προϋπολογισμός εσόδων 
-εξόδων.     
Με πολύ δουλειά από το Δήμαρχο, 
όλους τους Αντιδημάρχους, αλλά 
και τα υπηρεσιακά στελέχη του 
Δήμου φροντίσαμε ο προϋπολογι-

σμός να καλύπτει κοινωνικές ανάγκες, να λύνει πραγμα-
τικά προβλήματα, να προβλέπει ουσιαστικά έργα. 

Οι οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν δεν θα μας 
εμποδίσουν να πραγματοποιήσουμε το όραμα μας, να κά-
νουμε την πόλη μας «Πρωτη Ξανά». 
Εύχομαι το 2021 να είναι μια χρόνια γεμάτη υγειά και δη-
μιουργία για όλους!»
Την παραπάνω δήλωση, μας έστειλε, εν όψει της έντυπης 
έκδοσης, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου μας, κ. 
Μαριάννα Τουμαζάτου, μετά την ψήφιση του προϋπολο-
γισμού του Δήμου μας.
Πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι το αντικείμενο 
που της έχει ανατεθεί δεν είναι από αυτά που ο πολίτης 
μπορεί να δει άμεσα και δεν δίνει πρόκριμα επικοινωνί-

ας. Η κ. Τουμαζάτου, όμως, είναι το πρόσωπο-κλειδί στην 
υλοποίηση της δημοτικής πολιτικής και τούτο διότι, κα-
μία πολιτική δεν μπορεί να εφαρμοσθεί αν δεν υπάρχει 
και η απαιτούμενη οικονομική δυνατότητα.
Μέχρι στιγμής, η κ. Τουμαζάτου, παρά το νεαρό της ηλι-
κίας της, δικαιώνει στον απόλυτο βαθμό την επιλογή του 
Δημάρχου, κ. Λάμπρου Μίχου, ο οποίος της ανέθεσε το 
δύσκολο -και για κάποιους, άχαρο-, αντικείμενο. Βέβαια, 
είναι το αντικείμενο των σπουδών της, γεγονός που την 
καθιστά ως την επιλογή του κατάλληλου ανθρώπου, 
στην κατάλληλη θέση.

Μαριάννα Τουμαζάτου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών
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[«…Μαζί με τη διοίκηση του νομαρχιακού νοσοκο-
μείου βοηθάμε να ετοιμαστούν οι χώροι για τα εργα-
στήρια και τα εξωτερικά ιατρεία. 
Ταυτόχρονα ξεκινάμε ανένδοτο αγώνα για το νοσο-
κομείο μας, με σύνθημα: «θέλουμε πίσω το νοσοκο-
μείο μας»].

Το ανωτέρω απόσπασμα από ανάρτηση σε μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης του Δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου είναι 
απολύτως ενδεικτικό του οράματος που έχει για την λει-
τουργία του νοσοκομείου μας. Και πράγματι, στο πρόσω-
πο του Δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου, η διοίκηση του Νο-
σοκομείου «Αγία Βαρβάρα», 
έχει βρει έναν πραγματικό 
υποστηρικτή της προσπά-
θειας για την αναβάθμιση 
και την αποκατάσταση των 
εγκαταστάσεών του. 
Κατ’ επανάληψη, ο Δήμαρ-
χος έχει τονίσει την ανάγκη 
να λειτουργήσει το νοσο-
κομείο σε πλήρεις ρυθμούς. 
Και πράγματι, έχει -και συ-
νεχίζει- προβεί σε σειρά πα-
ραστάσεων προς τους αρμό-
διους. Όμως, δεν στέκεται 
παθητικός θεατής. Προχωράει σε ουσιαστικές δράσεις 
και συμβάλλει στην όλη προσπάθεια για την βελτίωση 
των κτηριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων.
Με εντολή του και επιστασία του αρμόδιου αντιδη-
μάρχου, συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
ανταποκρίνονται άμεσα, οποτεδήποτε η Διοικητής του 
Νοσοκομείου υποβάλει κάποιο σχετικό αίτημα. 
Εργαζόμενοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με δι-
άφορες ειδικότητες και με τον εξοπλισμό τους (χωμα-
τουργικά μηχανήματα, εργαλεία κ.λπ.), σηκώνουν τα 
μανίκια και επιλαμβάνονται των προβλημάτων και ανα-
γκών, διεκπεραιώνοντας τις απαιτούμενες εργασίες και 
μάλιστα με τον καλλίτερο τρόπο.

Έτσι αφ’ ενός, εξοικονομούνται πολύτιμα χρήματα 
από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος και αφ’ ετέ-
ρου, οι εγκαταστάσεις συντηρούνται και επισκευάζο-
νται ταχέως, δίχως να σπαταλάται πολύτιμος χρόνος 
με τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Ταυτοχρόνως, 
εκπέμπεται ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κεντρική 

κυβέρνηση: Ο Δήμος μπορεί να υποστηρίξει και 
να διαχειριστεί την υπόθεση της λειτουργίας ενός 
νοσηλευτικού ιδρύματος αυτού του μεγέθους.
Ίσως, έχει έρθει η στιγμή να τεθεί επί της τραπέ-
ζης το ζήτημα υπαγωγής των νοσοκομείων στους 
ΟΤΑ. Θα ήταν ευχής έργο να αναλάμβαναν οι Δη-
μοτικές ή Περιφερειακές αρχές την ευθύνη λει-
τουργίας τους. Με τους αναγκαίους πόρους, βέ-
βαια ή την θεσμική κατοχύρωση της δυνατότητας 
εξεύρεσής των.
Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί και να υπογραμμι-
σθεί ότι η βεβαιότητα στης πολύπλευρης στήριξης 
από πλευράς Δήμου ήταν το σημείο, το οποίο έπει-
σε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και 
όρισε το «Αγία Βαρβάρα» ως εμβολιαστικό κέντρο 
έναντι του covid-19, με δυναμικό 10 θαλάμων για 
την πραγματοποίηση εμβολιασμών. Σύμφωνα με τον 

σχεδιασμό θα εμβολιάζονται περί τους 500 προσερχόμε-
νους ανά ημέρα.
Αν όχι για το μεγαλύτερο, σίγουρα, πρόκειται για ένα εκ 
των τριών μεγαλύτερων εμβολιαστικών κέντρων στην 
χώρα. 

Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι η απομάκρυνση της 
παιδιατρικής κλινικής και η δημιουργία ψυχιατρικού το-
μέα, προκαλεί την δυσαρέσκεια παραγόντων της πόλης 
και στελεχών της δημοτικής αρχής. Να υπενθυμίσουμε 
ότι το 2007 είχε επιχειρηθεί η σύσταση ψυχιατρικής κλι-
νικής στο νοσοκομείο και απετράπη από ενέργειες του 
Δημάρχου.

Έχοντας δείγματα της μεθοδικότητας και της επιμονής 
του Λάμπρου Μίχου, θεωρούμε σίγουρη την λειτουργία 
του νοσοκομείου στα προηγούμενα επίπεδα, πλήρους 
λειτουργίας, εις τρόπον ώστε να προσφέρονται υψη-
λού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της Αγίας 

Βαρβάρας, αλλά και της Δυτικής Αθή-
νας γενικώτερα.

Το «Αγία Βαρβάρα» ένα από τα μεγαλύτερα εμβολιαστικά κέντρα
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Οι πόλεις είναι οι άνθρωποι και η μνήμη. Στην πόλη μας σήμερα, η  Δημοτική Αρχή και 
ο Λάμπρος Μίχος φαίνεται ότι το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Και για αυτό, εκτός από 
την καθημερινή ρουτίνα της διαχείρισης, προσπαθούν και δημιουργούν τον καμβά 
πάνω στον οποίο ο κάθε πολίτης, ειδικά τα παιδιά και οι νέοι, θα κτίσουν, θα αποθη-
κεύσουν στο μυαλό τους το υλικό για την δημιουργία των ευχάριστων αναμνήσεων.
Έτσι τα συνεργεία και οι εργαζόμενοι στις τεχνικές υπηρεσίες, την καθαριότητα και 

την υπηρεσία πρασίνου, οι αιρετοί υπεύθυνοι και ο ίδιος ο Δήμαρχος, έδωσαν τον καλ-
λίτερο εαυτό τους και η εικόνα της πόλη μας ήταν ό,τι πιο όμορφο κατά την περίοδο 
των εορτών. Μια εικόνα που είχε λείψει για πολλά χρόνια...
 

Ο εορταστικός φωτισμός και εν γένει ο εορταστικός διάκοσμος, για τον οποίο εργά-
στηκαν οι τεχνικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας, έδωσαν μία αξιοζήλευτη, χαρούμενη και 
αισιόδοξη νότα, ενώ, η μουσική που ακουγόταν από τα ηχεία -διακριτική, δίχως να 
ενοχλεί-, σε όλο το κέντρο, προκαλούσε το αυθόρμητο χαμόγελο και δημιουργούσε 
ένα κλίμα ευφορίας.

 Παρά την δυσκολία της περιόδου, λόγω πανδημίας, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της 
Αγίας Βαρβάρας τα Χριστούγεννα, θα κρατήσουν στην μνήμη τους μία καλή ανάμνη-
ση και θα μπορούν να χαμογελάνε. Ακόμη και στις δυσκολίες, θα ξέρουν ότι η ζωή έχει 
Φως, Χρώμα, Μουσική. Αρκεί να ξέρεις να τα συνδυάσεις και να τα ανακαλύψεις…

Φως, Χρώμα και Μουσική, δημιούργησαν, μετά από πολλά 
χρόνια, εορταστική και αισιόδοξη εικόνα στην πόλη μας
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Από αυτή την έκδοση καθιερώνουμε «το βήμα του πο-
λίτη». Θα δημοσιεύουμε γνώμες, απόψεις, προτάσεις 
και την κριτική των πολιτών σχετικά με το έργο δη-
μοτικής αρχής. 
Στο πλαίσιο αυτό, ρωτήσαμε κατοίκους και επαγγελμα-
τίες να μας πουν, πώς κρίνουν την σημερινή Δημοτική 
Αρχή, συγκρίνοντάς την με την προηγούμενη και πως 
βλέπουν την γενική εικόνα της πόλης, των υπηρεσιών 
και πως κρίνουν τη στάση των στελεχών της διοίκησης. 
Ιδού μερικές από τις απαντήσεις.

Γιώργος Κουφόπουλος 
(ιδιοκτήτης αρτοζαχα-
ροπλαστείου, Ελ. Βενι-
ζέλου 85): Τα πράγματα 
έχουν κατά πολύ αλλάξει 
προς το καλλίτερο. Βέ-
βαια, περιθώρια βελτίω-
σης υπάρχουν πάντοτε, 
αλλά, σήμερα είναι φα-
νερό ότι γίνεται δουλειά 
στην σωστή βάση. Για πα-
ράδειγμα, στο σημείο που 

βρίσκεται το Super Market και ο όγκος των σκουπιδιών 
είναι μεγάλος, ίσως θα πρέπει να τοποθετηθούν υπόγειοι 
κάδοι γιατί, ειδικά το καλοκαίρι, υπάρχει δυσοσμία, μέ-
χρι να περάσει το όχημα αποκομιδής. Βέβαια, θα πρέπει 
και οι πολίτες να είμαστε πιο προσεκτικοί και να μην το-
ποθετούμε σκουπίδια εκτός κάδων.
Γεγονός είναι, πάντως, ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή 
έχει εκπλήξει ευχάριστα τους πολίτες με το ενδιαφέρον 
που επιδεικνύει για την πόλη. Λες και δεν υπάρχει ωρά-
ριο. Οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θα δει κανείς εργα-
ζόμενους να δουλεύουν και να φροντίζουν για την ευ-
πρέπεια και λειτουργικότητα της πόλης. Οι δε σύμβουλοι 
και οι αντιδήμαρχοι, αλλά και ο ίδιος ο Δήμαρχος βρίσκο-
νται συνεχώς σε κίνηση και σε επαφή με τους πολίτες. 
Κινούνται σε όλη την πόλη και τους βλέπεις συνεχώς να 
επικοινωνούν με τους κατοίκους.
Για παράδειγμα στο πρώτο lockdown έκανα περίπα-
το στο βουνό. Παρατήρησα ότι δεν υπήρχαν κάδοι για 
απορρίμματα. Το ανέφερα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο 
και την επόμενη, κιόλας, ημέρα είδα ότι είχαν τοποθετη-
θεί κάδοι και επίσης, υπήρχε πλήρης φωτισμός.

Θοδωρής Ξανθόπουλος 
(Ιατρός, ακτινοδιαγνω-
στικό εργαστήριο Κα-
νάρη 6): Δραστηριοποι-
ούμαι επαγγελματικά επί 
8 χρόνια στην Αγία Βαρ-
βάρα. Με την νέα Δημο-
τική Αρχή η αλλαγή είναι 
προφανής. Κατ’ αρχάς, 
υπάρχει τεράστια διαφο-
ρά στην αποκομιδή των 
απορριμμάτων. Η παρου-

σία του αρμόδιου αντιδημάρχου στην πόλη είναι συνε-
χής και κατά την κρίση μου, υλοποιεί με τον καλλίτερο 
τρόπο τις κατευθύνσεις και τις εντολές του Δημάρχου. 
Ο Δήμαρχος, ως έμπειρος αυτοδιοικητικός, γνωρίζει πώς 
να πετυχαίνει με λίγα μέσα την μέγιστη απόδοση. Προ-
φανώς πρέπει να βελτιωθεί ο εξοπλισμός και να ενισχυ-
θεί το προσωπικό, νομίζω ότι ο Δήμαρχος θα πετύχει να 
το πράξει. Πάντως, τόσο από προσωπική εμπειρία όσο 
και από τις συζητήσεις μου με κόσμο στην πόλη, η γενική 
αίσθηση είναι ότι τα πράγματα στην πόλη είναι σαφώς 
και κατά πολύ βελτιωμένα. 
Τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής βρίσκονται συνεχώς 
στον δρόμο και εργάζονται δίπλα στους πολίτες. Δεδο-

μένων των συνθηκών και των δυνατοτήτων, γίνεται ό,τι 
καλλίτερο είναι δυνατόν να γίνει.
Κάποιος ο οποίος επέλεξε με την ψήφο του τον Λάμπρο 
Μίχο και την σημερινή Δημοτική Αρχή, αισθάνεται δι-
καιωμένος. Αλλά, το σημαντικό είναι ότι τα στελέχη της 
Δημοτικής Αρχής θέλουν και οι ίδιοι να δικαιώσουν τους 
ανθρώπους που τους επέλεξαν και τους εμπιστεύθηκαν. 
Παρά τα λίγα μέσα, καλύπτουν τις ελλείψεις με την αφο-
σίωση στο έργο και την προσήλωση στους στόχους που 
τίθενται. Ο Δήμαρχος είναι βέβαιο ότι θα πετύχει όλους 
τους στόχους του. Ο Μίχος είναι πεισματάρης και θέλει 
να δικαιώσει τους πολίτες της Αγίας Βαρβάρας.

Ελένη Αποστολάκη (Υπεύθυνη καταστήματος μα-
ζικής εστίασης «Τζά-
ντε»):  Στα επτά χρόνια 
που δραστηριοποιούμαι 
επαγγελματικά στην 
Αγία Βαρβάρα, πρέπει 
να πω ότι η διαφορά που 
παρατηρείται με την νέα 
Δημοτική Αρχή είναι 
πολύ μεγάλη. Κατ’ αρχάς, 
πλένονται οι δρόμοι και 
οι κάδοι, κάτι που δεν 
γινόταν πριν. Με τον κ. 

Μίχο δήμαρχο η ποιότητα ζωής στην πόλη έχει βελτιωθεί 
κατά πολύ. Έχουν φυτευτεί και καθαριστεί τα παρτέρια, 
καθαρίζονται καθημερινά οι δρόμοι, ενώ, οι αρμόδιοι 
και τα στελέχη της δημοτικής αρχής βρίσκονται συνεχώς 
δίπλα μας και ακούνε τα προβλήματα. Αυτό είναι και μία 
ακόμη μεγάλη διαφορά με την προηγού7μενη κατάστα-
ση. Σήμερα, στην Δημοτική Αρχή βρίσκονται άνθρωποι 

που ακούνε και προσπαθούν να λύσουν προβλήματα. 
Και βέβαια, αυτό σημαίνει ότι αυτές είναι οι κατευθύν-
σεις που δίνει ο Δήμαρχος.
Θέλω, πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου να πώ ένα 
μεγάλο «Μπράβο» στον Δήμαρχο και την Δημοτική Αρχή. 
Πραγματικά, προσέχει τους πολίτες και έχει δώσει και 
πάλι, ζωή στην πόλη. Ελπίζουμε να συνεχίσουν με τον 
ίδιο τρόπο και όρεξη.

Ιωάννης Σαββίδης (συνταξιούχος Π.Ν., κάτοικος Αγί-
ας Βαρβάρας): Η διαφο-
ρά στην πόλη, από προ-
ηγούμενα χρόνια, είναι 
αισθητή και το αναγνω-
ρίζουν όλοι. Μπαίνοντας 
διακρίνεις την πόλη πολύ 
πιο καθαρή, το πράσινο 
φροντισμένο. Γενικά θα 
έλεγα ότι η πόλη εμφα-
νίζει μια εικόνα ευπρέ-
πειας και καλαισθησίας. 
Η δημοτική αρχή σήμερα 

είναι δίπλα στον πολίτη και αυτό το βλέπουμε παντού. Οι 
υπηρεσίες λειτουργούν και η προσωπική μου εμπειρία, 
από την επαφή μου με αυτές, είναι απόλυτα ικανοποιη-
τική θα έλεγα. Πρόσφατα, π.χ., χρειάστηκα κάτι από το 
ΚΕΠ και η εξυπηρέτηση ήταν άριστη. Συνεπώς, θα έλεγα 
ότι η κατάσταση στις υπηρεσίες του Δήμου ειναι σαφώς 
βελτιωμένη και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται πλήρως 
στις ανάγκες των δημοτών. Ομοίως και τα στελέχη της 
δημοτικής αρχής βρίσκονται δίπλα στους πολίτες καθη-
μερινά και ακούν τα προβλήματά τους, δίνοντας λύσεις.

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
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 Την εύλογη αντίδραση του Δημάρχου κ. Λάμπρου Μί-
χου προκάλεσαν αναφορές δημοτικών συμβούλων, 
περί της … παρακαταθήκης έργων του τέως δημάρχου. 
Με αφορμή τοποθετήσεις συμβούλων, αλλά και δημόσιες 
ανακοινώσεις άλλων παρατάξεων σχετικά με το θέμα ο κ. 
Μίχος έδωσε απαντήσεις εφ’ όλης της ύλης σχετικά με τα 
έργα, τα οποία εξελίσσονται στην πόλη μας. Όπως πληρο-
φόρησε ο κ. Δήμαρχος το Σώμα, οι περισσότερες μελέτες 
των έργων ήταν παλιές (από το 2009), κάτι το οποίο -όπως 
ανέφερε, δίχως να διαψευσθεί από κανέναν παρόντα της 
αντιπολίτευσης, ούτε καν από τον σύμβουλο της παρατά-
ξεως «η Δική μας Πόλη», ο οποίος άνοιξε και το θέμα-, ισχύ-
ει για όλα τα έργα τα οποία υποτίθεται άφησε παρακατα-
θήκη ο τέως δήμαρχος. Θα έπρεπε να επικαιροποιηθούν. 

 
Για τα άλλα υπάρχουν απλές προτάσεις και για τα περισ-
σότερα, απλές σκέψεις. Ένα από αυτά, είναι εκείνο το 
οποίο παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μιας και 
σχετίζεται με το ευαίσθητο θέμα των παιδιών και των 
χώρων ψυχαγωγίας τους. Ο λόγος για τις παιδικές χαρές 
της πόλης. Είναι γεγονός ότι οι χώροι αυτοί είχαν, επί 
μακρόν, εγκαταλειφθεί στην μοίρα τους. Και όταν η προ-
ηγούμενη διοίκηση αποφάσισε -λίγο πριν τις εκλογές-, 
να ασχοληθεί, τα αποτελέσματα ήταν χειρότερα. 
Ο κ. Μίχος είπε, χαρακτηριστικά: «Όπου έγιναν παρεμ-
βάσεις από την προηγούμενη διοίκηση, η ποιότητα των 
υλικών και της κατασκευής καθιστούσαν τα παιχνίδια 
άκρως επικίνδυνα για χρήση από παιδιά. Έτσι, σήμε-

ρα, εκτός από τις απαράδεκτες χρεώσεις, οι οποίες δεν 
ανταποκρίνονταν σε καμία περίπτωση στην πραγμα-
τικότητα, έχουμε πρόχειρες, ημιτελείς μελέτες με ψεύ-
τικα και κακόγουστα όργανα, χειρότερα από τα υπάρ-
χοντα. Επίσης, και για να φανεί ότι γίνονταν παντού 
έργα πρόβλεπαν σε μία ολόκληρη παιδική χαρά μόνο 
μία κούνια. Πρέπει να ξηλώσουμε τρείς κούνιες για να 
βάλουμε μία καινούργια. Αυτές είναι οι παιδικές χαρές 
του Καπλάνη. Αφήστε που στις παιδικές χαρές που εί-
χαν κατασκευασθεί, οι εργολάβοι δεν είχαν τηρήσει τις 
βασικές συμβατικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα 
η παραλαβή τους και η πληρωμή τους να βρίσκονται 
σε εκκρεμότητα». Ούτε και επ’ αυτών υπήρξε αντί-
κρουση των λεγομένων του Δημάρχου από κανέναν. 

 
Είναι σίγουρο, ότι μετά από αυτά, θα αρχίσει πάλι ο … 
χαρτοπόλεμος των «ανοικτών» επιστολών και ανακοι-
νώσεων. Όμως, απορούμε ειλικρινά, γιατί ο τέως δή-
μαρχος δεν αποτολμά να ανταποκριθεί στην ανοικτή 
πρόσκληση του Δημάρχου για διεξαγωγή δημόσιου δια-
λόγου. ΑΝ τα όσα κατά καιρούς αναφέρει στις επιστολές 
του, έχουν βάση αληθείας, τότε θα του είναι πολύ εύκο-
λο να προσέλθει και να αντιπαρατεθεί. Το γιατί δεν το 
πράττει…

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
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Συνεχίζουμε αγαπητοί αναγνώστες με την παράθεση 
των έργων που άφησε παρακαταθήκη ο τέως Δήμαρχος.

Ένα σημαντικό έργο είναι και η ανάπλαση της  οδού 
Παλαίων Πατρών Γερμανού. Ενός από τους κεντρικούς 
οδικούς άξονες της πόλης, καθώς ξεκινά από την Μεγά-
λου Αλεξάνδρου και καταλήγει στο 5ο Δημοτικό Σχολείο 
στον Προφήτη Ηλία, συνδέοντας τα δύο τμήματα της πό-
λης.
Το έργο δημοπρατήθηκε επί Καπλάνη. Σημειώστε εδώ, 
ότι και σε αυτή την περίπτωση η προεργασία και η με-
λέτη είχε γίνει το 2008 κατά την διάρκεια της πρώτης 
θητείας του Λάμπρου Μίχου. Ο διαγωνισμός κατακυρώ-
θηκε σε εργολήπτη, ο οποίος έδωσε προσφορά με 72% 
έκπτωση και χωρίς να προβλεφθεί και εδώ επί πλέον 
ποσό 15% για την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής.
Ελάτε τώρα και σκεφθείτε. Αναλογισθείτε αγαπητοί ανα-
γνώστες μου: ένα τέτοιου μεγέθους έργο είναι σύνθετο 

και έχει απαιτήσεις για την εκτέλεσή του. Όσοι δεν γνω-
ρίζουν μπορεί να το θεωρήσουν απλό, αλλά δεν είναι κα-
θόλου. Έχει πληθώρα υλικών και εργασιών, εμπλέκονται 
διάφορες εργατοτεχνικές ειδικότητες, απαιτείται η χρή-
ση χωματουργικών μηχανημάτων κ.λπ.
Ακόμη και αν κάποιος είναι παντελώς άσχετος από τεχνι-
κά έργα και κατασκευές, κατανοεί ότι κατά το διάστη-
μα της εκτέλεσης του έργου αυτού, πολλές παράμετροι 
είναι δυνατόν να μεταβληθούν. Οι τιμές των υλικών, οι 
ασφαλιστικές εισφορές, απρόβλεπτες ανάγκες (π.χ., η 
υποχρέωση μεταφοράς εγκαταστάσεων δικτύων Εται-
ρειών κοινής ωφέλειας -ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ κ.λπ.), πράγματα 
δηλαδή, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος.
Φαντασθείτε λοιπόν την φυσιολογική εξέλιξη της υπό-
θεσης. Θα σκάβονταν όλα τα πεζοδρόμια, σε όλο το μή-
κος της οδού και αμέσως μετά θα έλεγε ο εργολάβος, τέ-
λειωσαν τα χρήματα δεν βγαίνω, τώρα κόψτε το λαιμό 
σας. Τι θα έκανε ο Δήμος με 
ανοικτά ορύγματα σε όλη 
την οδό που δεν θα μπορού-
σε κανείς να μπει στο σπίτι 
του;
Προκύπτει λοιπόν, το ερώ-
τημα. Πώς κάποιος θεώρησε 
ότι ένα έργο όπως αυτό θα 
μπορούσε να υλοποιηθεί με 
το 1/4 περίπου του αρχικού 
προϋπολογισμού. Είτε πρέ-
πει να είναι παντελώς άσχε-
τος και ανόητος είτε …! 

Και δεν ξέρω ποια από τις δύο εκδοχές είναι η χειρότερη.
Το θέμα είναι ότι ο εργολήπτης άμεσα θα υπέβαλε αίτη-
μα για συμπληρωματική σύμβαση για τη διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφής και εν συνεχεία νέες για την ανα-
γκαία ολοκλήρωση του έργου.
Μία, ακόμη, μεγάλη επιτυχία του τέως Δημάρχου! Ένα 
ακόμη μεγάλο έργο που άφησε στην πόλη…
Μετά φταίμε εμείς που λέμε ότι το μόνο που προσέφερε 
ήταν ανακατωσούρα, αταξία, παρακμή και μπελάδες.
Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η σημερινή Διοίκηση και 
ο Δήμαρχος, κ. Μίχος, θα κάνουν ό,τι πρέπει, προκειμέ-
νου να προχωρήσει το έργο. Όμως, μην μας δουλεύει ο 
τέως!
Όσο για κάτι δάνεια που τολμάει και δημοσιεύει κάποιες 
επιστολές, συνιστούμε υπομονή. Σύντομα θα μιλήσουμε 
και για αυτά…

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ
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Επειδή ακούστηκαν πολλά και κάποιοι συνεχώς βομβαρ-
δίζουν και παραπλανούν την κοινή γνώμη με «ανοικτές 
επιστολές», αρνούμενοι να προσέλθουν σε έναν δημόσιο 
διάλογο προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα 
έργα, τα οποία δρομολόγησε ή εκτέλεσε η προηγούμενη 
Διοίκηση, ξεκινάμε σήμερα ένα αφιέρωμα στα «έργα και 
ημέρες» της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, προκει-
μένου να ενημερωθούν οι πολίτες και να  το ρεπορτάζ 
για τα περίφημα «έργα» Καπλάνη, στα οποία βασίζεται ο 
προϋπολογισμός του Δήμου.

Ένα σοβαρό θέμα είναι η ολοκλήρωση των έργων στα 
οικόπεδα 668-669, απέναντι από τον «Λίθο».

Πράγματι, η εκτέλεση των έργων εκεί έχει ανακοπεί. Ας 
δούμε όμως γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό.
Το έργο δημοπρατήθηκε επί δημαρχίας Καπλάνη με αρχι-
κό προϋπολογισμό κόστους τις 600.000. Στον μειοδοτικό 
διαγωνισμό, ο εργολήπτης έδωσε προσφορά με έκπτωση 
περίπου 60% και η τότε Διοίκηση ανέθεσε το έργο δίχως 
να εξετάσει, ενδελεχώς, όλες τις παραμέτρους.
Υπάρχει άραγε κάποιος ο οποίος πιστεύει ότι το έργο θα 
ήταν δυνατόν να εκτελεσθεί και να εκτελεσθεί καλώς, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούν η ασφάλεια 

και η ποιότητα της κα-
τασκευής, όταν η τελική 
τιμή του μετά βίας φθά-
νει στο ύψος του 1/3ου 
του αρχικού προϋπολογι-
σμού;
Η απάντηση στο ερώ-
τημα προφανής. Όπως, 
προφανής και αναμενό-
μενη ήταν και η επόμενη 
ενέργεια του εργολήπτη, 
ο οποίος, σχεδόν αμέσως 
μετά την ανακήρυξή ανα-
δοχής του έργου, υπέβαλ-
λε αιτήματα για συμπλη-
ρωματικές συμβάσεις. 
Γιατί όμως συνέβη αυτό; 
Είχε ουσιαστικά και τυπι-
κά το δικαίωμα;
Η απάντηση είναι κατα-
φατική. Το δικαίωμα το 
απέκτησε γιατί η προη-
γούμενη Διοίκηση υπέ-
βαλλε τις μελέτες του 
2009, οι οποίες ήταν ξεπε-
ρασμένες και επιπροσθέτως, στο διάστημα αυτό η νομο-
θεσία είχε αλλάξει (σ.σ. η αλλαγή στον νόμο έγινε κατά 
την διάρκεια της θητείας της προηγούμενης δημοτικής 
αρχής). Ένα ουσιαστικό θέμα που προέκυψε είναι το ότι, 
σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο ο εργολήπτης έχει, 
πλέον, την υποχρέωση να μεταφέρει με συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ασφαλείας τα γεώδη και μεικτά απόβλη-
τα(μπάζα, χώματα, τσιμέντα, πέτρες κ.λπ.)  από τις εκ-
σκαφές και να τα αποθέτει στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο, προκειμένου να ανακυκλωθούν. Αυτή η διαδικα-
σία, ευνοήτως, επιβαρύνει σημαντικά, τον προϋπολογι-
σμό του έργου.
Εν προκειμένω, για την συγκεκριμένη εργασία απαιτεί-
ται το ποσό των 31.000 ευρώ. Η Τεχνική Υπηρεσία, αφ’ 
ότου ανέλαβε η σημερινή Δημοτική Αρχή,  με ενέργειές 
της πήρε παράταση και συνέταξε την συμπληρωματική 
σύμβαση, την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο Δημοσίων 
Έργων.
Το θέμα βρίσκεται στην Περιφέρεια, προκειμένου να 
εγκριθεί ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και να υπάρξει 

αναχρηματοδότηση (σε διαφορετική περίπτωση θα υπο-
χρεωθεί ο Δήμος να καλύψει το ποσό από τον δικό του 
προϋπολογισμό).
Βλέπετε, αυτή είναι η αιτία που τα έργα έχουν διακοπεί. 
Γιατί, η ανικανότητα και η αδιαφορία της προηγούμενης 
Δημοτικής Αρχής, ήταν τέτοιου μεγέθους που ακόμη και 
ό,τι καλό μπορούσε να έχει γίνει, το μετέτρεπαν σε μπε-
λά!

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ  ΤΑ  ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 668-669
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Μία εκ των προτεραιοτήτων τις οποίες έθεσε ο Λάμπρος 
Μίχος, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, 
ήταν η ολοκλήρωση των έργων στο γήπεδο στα Ριμινίτι-
κα, προκειμένου αφ’ ενός η ομάδα μας ΑΠΕ-Αγία Ελεού-
σα να αποκτήσει την δική της αγωνιστική έδρα και αφ’ 
ετέρου, να δημιουργηθεί ένας λειτουργικός χώρος άθλη-
σης των κατοίκων.

Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έγινε δυνατή η αδειοδό-
τηση του γηπέδου, ώστε η ομάδα που για 18 ολόκληρα 
χρόνια, είχε περιέλθει σε καθεστώς … προσφυγιάς, επέ-
στρεψε στην έδρα της, δίνοντας εκεί, το πρώτο νικηφόρο 
αγώνα της την 26η Σεπτεμβρίου 2020.
Παρά το ξέσπασμα της πανδημίας, τα έργα τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν είναι τα εξής:  διορθώθηκαν κακο-
τεχνίες, αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν τουαλέτες για 
το κοινό, προστέθηκαν δύο μεγάλα κοντέϊνερ για την 
αποθήκη και τα γραφεία της ομάδας, αγοράστηκαν και 
τοποθετήθηκαν οι πάγκοι για τις ομάδες και τους διαι-
τητές, συνδέθηκε αποχέτευση για το κυλικείο, δημοπρα-
τήθηκε η πλατφόρμα για την τοποθέτηση κερκίδων – δη-
μοπρατήθηκε και η προμήθεια κερκίδων – ετοιμάσθηκε 
μελέτη για τον φωτισμό, τακτοποιήθηκαν και τακτοποι-
ούνται εκκρεμότητες, διατέθηκε δημοτικός υπάλληλος 
για την εποπτεία λειτουργίας και φύλαξης, διατέθηκε 
γυμναστής – προπονητής για τις ακαδημίες.
Σήμερα, υπάρχει καθ’ όλες τις ώρες λειτουργίας του γη-
πέδου γυμναστής ο οποίος κατευθύνει, συμβουλεύει και 
φροντίζει για  την σωστή και ασφαλή άσκηση των προ-
σερχομένων κατοίκων οι οποίοι θέλουν να ασκηθούν.
Σε δεύτερη φάση, ξεκίνησαν και πλέον, ολοκληρώθηκαν 
οι εργασίες οι εργασίες για την τοποθέτηση της κινητής 
εξέδρας, ώστε οι θεατές να έχουν την δυνατότητα να πα-
ρακολουθούν με άνεση και ασφάλεια τους αγώνες και να 
ενισχύουν τις προσπάθειες της ομάδας.
Επειδή, τελευταία, πολλοί έχουν ξεχάσει και θρασύτατα 
προσπαθούν να καπηλευθούν το έργο, αξίζει να θυμη-
θούμε λίγο, την ιστορία. Ανασύραμε από το αρχείο μας 
και παραθέτουμε απόσπασμα συνέντευξης του Δημάρ-
χου κ. Λάμπρου Μίχου σε τοπική ενημερωτική ιστοσελί-
δα («Προοδευτική»), η οποία δόθηκε στις  8/5/2014 προς 
αποκατάσταση των δεδομένων:

[Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ - ΡΙΜΙΝΙΤΙΚΑ
2η ΕΡΩΤΗΣΗ
Μετά από περίοδο μεγαλύτερη των δέκα χρόνων επιτέ-
λους η πόλη μας θα αποκτήσει ξανά ποδοσφαιρικό γή-
πεδο.
Κάνοντας αυτοκριτική, βλέποντας τα χρόνια που πέρα-
σαν, εκτός από τις ενστάσεις λίγων ατόμων στην περιο-
χή Ριμινίτικα, η Δημοτική Αρχή, την περίοδο που εσείς 
ήσασταν Δήμαρχος, έκανε τα πάντα σωστά ή υπήρξαν 

και άτυχες ή λανθασμένες ενέργειες και από πλευράς 
της διοίκησης του Δήμου, και ποιες ήταν αυτές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
    Έχουμε μια ωραία ευκαιρία να αναφερθούμε στα γε-
γονότα, κι εσείς όπως και οι αναγνώστες σας θα κάνετε 
την αξιολόγηση.
    Ως δημοτικός σύμβουλος από το 1982 παρακολουθού-

σα την “αποτυχημένη” προσπάθεια του 
Δημοσίου και του Δήμου να διασφαλίσουν 
το χώρο των Ριμινίτικων, ο οποίος όμως 
τελικά, αμετάκλητα (με απόφαση Αρείου 
Πάγου), αποδόθηκε σε ιδιώτες (στους κλη-
ρονόμους Μεταξά). Όταν λοιπόν εγώ ανέ-
λαβα την 01/01/1995 βρήκα γήπεδο σε ξένη 
ιδιοκτησία. Και για όσους έχουν λειψή μνή-
μη να θυμίσω ότι σε κάθε αγώνα ερχόταν 
“κλητήρας” να μας αποβάλλει και είχα συ-
νεχείς προσκλήσεις στο Αστυνομικό τμή-
μα, ασφαλιστικά μέτρα και μηνύσεις.
 Τι θα έκανε λοιπόν κάθε επιμελής και 
υπεύθυνος Δήμαρχος; Ξεκίνησα αγώνα 
δρόμου να απαλλοτριωθεί ο χώρος υπέρ 
του Δημοσίου, κάτι που καταφέρνω να 
γίνει με κοινή απόφαση Υπουργών Οικο-
νομικών και Πολιτισμού στις 05/12/1996 
(ΦΕΚ 1466/Δ/27.12.96), οπότε σταματάει η 
σύγκρουση με τους ιδιώτες ιδιοκτήτες και 

στις 28/03/2000, μετά από σκληρό αγώνα, κατατίθεται 
το ποσό των 528.166.200 δρχ. (9848/28.3.2000)  και συ-
ντελείται η αγορά του χώρου των 16.609 μ2 που μαζί με 
ακίνητο του Υπ. Γεωργίας 14.537 μ2 αποτελούν ενιαίο 
ακίνητο 31.146 μ2. Να ληφθεί υπόψη ότι το ποδοσφαιρι-
κό γήπεδο απαιτεί έκταση μόνο 16.900μ2 (196μ x 75μ).
 Ταυτόχρονα και πριν ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση 
ανατίθενται οι μελέτες (περιβαλλοντικές, κυκλοφορια-

κές, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές), 
οι οποίες ολοκληρώνονται το Μάιο του 2002 και στις 
09/12/2003 με απόφαση του Οργανισμού Ρυθμιστικού 
Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) 
καθορίζονται οι όροι δόμησης του Δημοτικού Σταδίου 
(3/66/9.12.03 Ε.Ε.ΟΡΣΑ).
    .....................................................................................................
Στο μεταξύ και ενώ εξελίσσονται όλα αυτά, γίνεται εκτε-
ταμένη κατολίσθηση του πρανούς στη βορειοδυτική 
πλευρά του λειτουργούντος γηπέδου, στο σημείο που 
βρίσκονταν οι κινητές κερκίδες με βύθιση και του υπερ-
κείμενου δρόμου.
Συστήνεται επιτροπή από τη Νομαρχία για να ελέγξει 
την επικινδυνότητα, η οποία με το από 19/07/2001 πρα-
κτικό της, επιβάλλει την άμεση διακοπή της λειτουργίας 
του γηπέδου και στις 19/10/2001 εκδίδεται ανάλογη από-

φαση από το Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας. Κατεπειγό-
ντως εκπονείται η μελέτη αντιστήριξης και σε διάστημα 
δύο (2) μηνών ολοκληρώνεται η μελέτη, εξασφαλίζονται 
κοινοτικά κονδύλια 1.760.821€ και στις 31/12/2001 δημο-
πρατείται το έργο, του οποίου η α’ μόνο φάση υλοποιή-
θηκε και παραδόθηκε στις 31/07/2002.
 Στο μεταξύ είχαν εξασφαλισθεί μέσω της τότε Νομάρ-
χου της κας Μπεσμπέα 100.000.000 δρχ. από την Ένωση 
Ελλήνων Εφοπλιστών και με την υπ’ αριθ. 391/20.3.2002 
απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών, Γεν. Γραμματέα Περιβάλλοντος & Χωρο-
ταξίας και του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού το στάδιο 
είχε ενταχθεί  στο Πρόγραμμα “Ελλάδα 2004 – Δίκτυο 
Προπονητηρίων”  άρα είχαμε εξασφαλισμένη τη χρημα-
τοδότηση και την άμεση κατασκευή ενόψει Ολυμπιακών 
Αγώνων.
  Όλα αυτά έγιναν σε χρόνο ασύλληπτο για τα ελληνι-
κά δεδομένα. Για να μετρήσετε τις ενέργειες θα χρει-
ασθείτε περισσότερο χρόνο. Όλα αυτά απαιτούσαν, 
επιστολές, επισκέψεις, απειλές, διαβουλεύσεις, ξενύ-
χτια, τρέξιμο. Και να σκεφθείτε ότι δεν ήταν η μόνη 
υπόθεση με την οποία ασχολούνταν τότε ο Δήμος. Θα 
χρειασθείτε άλλα δύο φύλλα εφημερίδας να σας απα-
ριθμήσω τις υποθέσεις που έτρεχαν ταυτοχρόνως.
   Λένε κάποιοι, αμελητέοι βέβαια, ότι φταίνε τα μεγαλε-
πήβολα σχέδια του Μίχου. Γι’ αυτό κατηγορούμαι; Αυτοί 
ποια σχέδια είχανε; Αν δεν είχα μεγαλεπήβολα σχέδια 
και δεν τα υποστήριζα με την προσωπική μου στάση και 
το πάθος και τον αγώνα όλων των στελεχών  της Δημο-
τικής μας παράταξης «η δικής μας πόλη», η Αγία Βαρβά-
ρα θα ήτανε εκεί που μας την παρέδωσαν οι επικριτές 
μας και εκεί που θέλουνε να την ξαναπάνε. Ναι!, είχαμε 
μεγαλεπήβολα σχέδια και γι’ αυτό πετύχαμε το απί-
θανο: να έχουμε πραγματοποιήσει περισσότερα απ’ όσα 
είχαμε υποσχεθεί στα προεκλογικά μας προγράμματα.

Πάμε όμως παρακάτω.
Κάποιοι κάτοικοι αντέδρασαν, διότι καθό-
σον δικαιούνταν, προσπάθησαν να απο-
τρέψουν την κατασκευή γηπέδου δίπλα 
τους και κατέθεσαν το 2003 προσφυγή 
στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δόθηκε όμως 
προσωρινή διαταγή από το Σ.Τ.Ε. στις 17 
Δεκεμβρίου 2004, την οποία υπογράφει 
ο νυν πρόεδρος του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος με 
την οποία επέτρεπε, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης επί της προσφυγής, τη χρησιμο-
ποίηση του υφιστάμενου γηπέδου για τη 
διεξαγωγή αγώνων και την εκτέλεση, των 
αναγκαίων εργασιών για τη διεξαγωγή 
τους. Από εκείνη τη στιγμή για μας είχε το 
θέμα προσανατολισθεί στην αποκατάστα-
ση του γηπέδου όπως ήταν πριν, για να μη 
χαθεί ούτε μια μέρα.
Εκπονήσαμε κατεπειγόντως μελέτη απο-

κατάστασης και εξέδωσα απόφαση για σύσταση συ-
νεργείου για την απομάκρυνση των μπαζών και απο-
κατάσταση του γηπέδου. Άρχισε αδυσώπητος πόλεμος, 
καταγγελιών, μηνύσεων, προσφυγών. Ενώ μέχρι τότε 
έλεγαν ότι δε μας πειράζει το γήπεδο, μας ενοχλεί το 
στάδιο, όταν φτάσαμε στο δια ταύτα ξεσκεπάστηκαν. 
Συλλαμβάνονταν τα συνεργεία, εκδίδονταν αποφάσεις 
από την Πολεοδομία και ανακαλούνταν  και οι  μηνύσεις 
και οι ποινικές διώξεις εναντίον μου διαδέχονταν η μία 
την άλλη. Ενώ γίνονταν καταγγελίες διότι η παραμονή 
των μπαζών υποβάθμιζε το περιβάλλον, όταν πηγαίναμε 
να πάρουμε τα μπάζα, μας ασκούνταν διώξεις διότι αλ-
λοιώναμε το, ήδη διαμορφωμένο από τα μπάζα, φυσικό 
περιβάλλον.
Το κλίμα φοβίας που είχε δημιουργηθεί στη Δ/νση Πολε-
οδομίας και η αξιοποίηση της πολιτικής συγκυρίας από 
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τους προσφεύγοντες κ. Δημ. Πάτση και κ. Δημ. Κοντο-
στάθη,  με οδήγησαν στην απόφαση να ζητήσω από το 
Νομάρχη Αθηνών κ. Σγουρό (στον οποίο υπαγόταν η Πο-
λεοδομία) να αναλάβει τη χρηματοδότηση και εκτέλεση 
του έργου με νέα μελέτη που παραδώσαμε στη Νομαρχία 
στις 19 Μαϊου 2005.
Τη συνέχεια την ξέρετε. 
Λίγο η γραφειοκρατία, λίγο ο συνεχιζόμενος αδυσώπη-
τος πόλεμος των Πάτση – Κοντοστάθη καθυστέρησαν 
το έργο το οποίο είχε αναλάβει να χρηματοδοτήσει 
και εκτελέσει η Νομαρχία από το 2008 και είχε συντά-
ξει και εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους με την 
22591/9.4.2008 απόφαση του Νομάρχη, την οποία από-
φαση προσέβαλλαν οι Πάτσης – Κοντοστάθης. Εκδόθηκε 
νέα απόφαση από το Νομάρχη, η 66250/68/26.1.2009, την 
οποία πάλι προσέβαλαν στον Περιφερειάρχη και αφού 
απορρίφθηκε η προσφυγή τους από τον Περιφερειάρ-
χη, προσέβαλαν την απορριπτική απόφαση στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας και ζήτησαν και αναστολή της 
απόφασης, η οποία απορρίφθηκε από το Σ.Τ.Ε. το 2010. 
Της προχθεσινής προσφυγής ήτανε προδιαγεγραμμένη 
η απόρριψη. Οι κ. Πάτσης και Κοντοστάθης όμως δε θα 
σταματήσουν.
Τώρα μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας  για το 
γήπεδο.
Εγώ έκανα τα πάντα για να το φτιάξω και οι άλλοι για 

να το εμποδίσουν. Όποιος συνεισέφερε έστω και λίγο σ’ 
αυτή την τιτάνια προσπάθεια και σ’ αυτή τη μάχη, να ση-
κώσει το χέρι του. 
Πραγματικοί συμπαραστάτες 
υπήρξαν ο Θόδωρος  Βόσσος, 
ο μακαρίτης ο Σπύρος  Μα-
τάκης, ο Γιώργος Νικολαϊδης 
και με τη θαρραλέα και έντι-
μη στάση του ο Δημήτρης 
Τραγκουμανίδης και όπως 
πληροφορούμαι και οι τελευ-
ταίοι πρόεδροι της ΑΠΕ Αγ. 
Ελεούσα Κ. Βόσσος, Γ. Καλα-
τζής και Τάκης Γιαννόπουλος. 
Ένας έπαινος αξίζει πραγμα-
τικά στην Τεχνική και Νομική 
Υπηρεσία του Δήμου μας.
Αυτοί όμως που μικρόψυ-
χα και τυχοδιωκτικά ψάχνουν φταίξιμο στο Δήμο και 
το Δήμαρχο, ποιον ενθάρρυναν? Τους έβαζαν και στα 
ψηφοδέλτιά τους. Τον κ. Πάτση τον είχε υποψήφιο η κ. 
Μωραϊτη στις εκλογές του 2006. Ο κ. Κοντοστάθης είναι 
ήδη δημοτικός Σύμβουλος με το ΚΚΕ. Δεν το κατακρίνω, 
απλά δείχνω σε ποια πλευρά βρίσκεται ο καθένας.
Τελευταία, φέρελπις διεκδικητής του δημαρχιακού αξι-
ώματος και αρχηγός μονομελούς Δημοτικής παράτα-

ξης ισχυρίζεται πως ο χώρος είναι δασικός. Αυτό είναι 
επιχείρημα για να γίνει ή να μη γίνει το γήπεδο;  Ό,τι 
ασυναρτησία θέλεις την ακούς. Αναρωτιέσαι αν ξέρουνε 

τί τους γίνεται. Ο χώρος αυτός 
ουδέποτε από συστάσεως Ελλη-
νικού Κράτους υπήρξε δασικός. 
Έχουνε γίνει νόμοι, εκδόθηκαν 
αποφάσεις Αρείου Πάγου, Συμ-
βουλίου Επικρατείας, στον ίδιο 
χώρο βρίσκονται κατοικίες και 
το 5ο Δημοτικό Σχολείο και κα-
νείς δεν διανοήθηκε  να διατυ-
πώσει τέτοιο ερώτημα. Αν ήταν 
ο χώρος  δασικός , θα είχαν 
χρησιμοποιήσει το επιχείρημα 
οι  Πάτσης – Κοντοστάθης και 
θα είχαν τελειώσει με το θέμα 
οριστικά.

   Επειδή, όπως βλέπετε υπάρχουν πολλοί που ψαρεύουν 
σε θολά νερά, διοργανώστε μια δημόσια συζήτηση, να 
έρθουν όσοι έχουνε κάτι να πουν, να τους ακούσει ο κό-
σμος  και τις απαντήσεις που θα τους δοθούν.]
 Αυτά, για να μαθαίνουν οι νεώτεροι και να θυ-
μούνται οι παλαιότεροι. Ελπίζουμε να φρεσκάραμε την 
μνήμη τους.  

Διαστάσεις φαίνεται να έχει λάβει το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα το φαινόμενο κλεισίματος των τραπε-
ζικών υποκαταστημάτων, σε δήμους 
που οι διοικήσεις εκτιμούν ότι η λει-
τουργία τους είναι «ασύμφορη».
Δεδομένου ότι στην Ελλάδα και ει-
δικά στον πληθυσμό πολιτών με κά-
ποια μεγαλύτερη ηλικία, οι ψηφιακές 
δεξιότητες δεν είναι και πολύ διαδε-
δομένες, μεγάλος αριθμός πολιτών 
υποχρεώνεται σε επώδυνες μετακι-
νήσεις προς τις γειτονικές πόλεις, 
προκειμένου, αυτοί να πραγματοποι-
ήσουν τις αναγκαίες τραπεζικές συ-
ναλλαγές τους.
Πρόσφατη, άλλωστε, είναι και η από-
φαση των δύο τραπεζών -Πειραιώς & 
Εθνικής-, να κλείσουν στην Αγία Βαρ-
βάρα τα υποκαταστήματά τους. Την 
ίδια πικρία μοιράζονται και οι κάτοι-
κοι, π.χ., της Φιλιππιάδας, του Ζήρου 
και του γειτονικού μας Περάματος. 
Και καλά, οι κάτοικοι της Αγίας Βαρ-
βάρας ή των άλλων περιοχών εντός 
Αττικής, έχουν κάποια σχετική ευκο-
λία στις μετακινήσεις και με μία μι-
κρή ταλαιπωρία μπορούν να εξυπη-
ρετηθούν στους γειτονικούς δήμους 
του Κορυδαλλού ή του Κερατσινίου. 
Ο κάτοικοι της επαρχίας πώς θα εξυ-
πηρετούνται όταν το κακό δίκτυο συγκοινωνιών και 
οι χειμερινές συνθήκες καθιστούν σε πολλά μέρη, αν 
όχι αδύνατες, εξαιρετικά δύσκολες τις μετακινήσεις.
Δηλαδή, οι κάτοικοι  της πόλης μας, έχουν την δυνα-
τότητα να προσεγγίσουν ένα κατάστημα τράπεζας 
σε απόσταση 1-2 χιλιομέτρων και βέβαια, με καλή 
συγκοινωνία (λεωφορειακές γραμμές, metro κ.λπ.). 
Ποιος, όμως, σκέφτεται τους κατοίκους άλλων περι-
οχών στην επαρχία, οι οποίοι απαιτείται να διανύ-
σουν 50-70 χιλιόμετρα, δίχως συγκοινωνία η οποία 
να υποστηρίζει επαρκώς τις μετακινήσεις αυτές; 

Πέραν της αναλγησίας των υπευθύνων των τρα-
πεζών, οι οποίοι δεν συνεκτιμούν στους σχεδια-

σμούς τους, 
την ευεργε-

σία, την οποία δέχθηκαν όταν οι πολίτες επωμίσθη-
καν και δικές τους αβαρίες προ της ανάγκης ανακε-
φαλαιοποίησής τους· δεν αναλογίζονται ότι αυτοί οι 
ηλικιωμένοι που θα πρέπει να υποστούν την βάσανο 
των μετακινήσεων για τις απλές συναλλαγές τους, 
είδαν τις συντάξεις τους να συρρικνώνονται και να 
υποβαθμίζεται το βιοτικό τους επίπεδο, προκειμέ-
νου να συντηρηθούν οι τράπεζες.
Και βέβαια, οι Δήμαρχοι, όπως έκανε, άλλωστε και 
ο Δήμαρχος της πόλης μας, κ. Λάμπρος Μίχος, αντι-
δρούν και στέλνουν επιστολές προς τις διοικήσεις 

των τραπεζών και προς τους κυβερνητικούς αρμό-
διους ή και προς τον Πρωθυπουργό, ζητώντας να 
παρέμβουν.
Για το ζήτημα αυτό, ο Δήμαρχος πραγματοποίησε συ-

νάντηση με τον βουλευτή της περιφέρειάς 
μας και Αναπληρωτή Υπουργό 

Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρ-
βιτσιώτη. Ο κ. Βαρβιτσιώτης 

από την πρώτη στιγμή στάθηκε 
δίπλα στο πλευρό του Δημάρχου 

και των κατοίκων της Αγίας Βαρ-
βάρας -θυμόμαστε την καταλυτική 

παρέμβασή του στην περίπτωση 
της παραμονής του Ταχυδρομείου. 

Κατά την συνάντηση αυτή, ο κ. Μίχος 
έθεσε στον υψηλόβαθμο κυβερνητικό 

παράγοντα και αρκετά από τα ζητή-
ματα που απασχολούν την πόλη. Πρέ-

πει να καταγραφεί ότι ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εξωτερικών, παρά το γεγονός 

της υψηλής θέσεως την οποία κατέχει και 
των μεγάλων ευθυνών που απορρέουν 

από αυτήν, βρίσκεται πάντοτε, στο πλευρό 
των πολιτών της Αγίας Βαρβάρας και της 

Δυτικής Αθήνας εν γένει.
Είναι σημαντικό και συνιστά ευτυχέστατη 

συγκυρία το γεγονός ότι, στην θέση του Δη-
μάρχου και στην Βουλή υπάρχουν αυτοί οι δύο 

πολιτικοί, οι οποίοι συνεχώς έχουν στραμμένη 
την προσοχή και το ενδιαφέρον τους στα θέματα που 
απασχολούν τους ανθρώπους που βρίσκονται στην 
ευθύνη διοίκησής τους.
Βέβαια, καθ’ όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα 
και αυτών τα περιθώρια αντιδράσεως είναι περιορι-
σμένα στην διατύπωση συστάσεων και παραινέσεων 
καθώς, όπως εύστοχα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο 
Δήμαρχός μας κ. Λάμπρος Μίχος «οι τράπεζες έχουν 
τον δικό τους θεό» και αυτός δεν σχετίζεται με τον 
Πανάγαθο -θα συμπληρώναμε εμείς.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΏΡΑ, 
ΔΕΚΑΔΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
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Η άφιξη των πρώτων εμβολίων στην χώρα μας, αλλά και 
εν γένει στον κόσμο, έδωσε μια ανάσα σε όλους τους κα-
τοίκους της Γης και αδιαμφισβήτητα -παρά το γεγονός 
ότι δεν πρέπει επ’ ουδενί- να χαλαρώσουμε όσον αφορά 
στην τήρηση των μέτρων προφύλαξης-, καλλιέργησε ένα 
κλίμα αισιοδοξίας.
Και δικαιολογημένα, άλλωστε! Η παγκόσμια κοινότητα 
μπήκε σε μία περιδίνηση αγωνίας, αβεβαιότητας και 
ανασφάλειας, με άμεσους κινδύνους για την ίδια την 
ζωή των ανθρώπων, ενώ οι μαρτυρίες όσων νόσησαν και 
κατάφεραν να ξεπεράσουν την ασθένεια, συγκλονίζουν 
και σκοτεινιάζουν τα πρόσωπα με τις περιγραφές της 
(κατά κυριολεξία) επώδυνης περιπέτειάς τους.
Να σημειωθεί ότι, η πανδημία covid-19, αιφνιδίασε απο-
λύτως την ανθρωπότητα καθώς, δεν είχε εξέλθει κα-
λά-καλά, από την ύφεση και την οικονομική κρίση κατά 
την δεκαετία που προηγήθηκε. Πρέπει, ωστόσο να ση-
μειώσουμε ότι η παγκόσμια κοινότητα επέδειξε πρωτο-
φανή, άμεσα και  αποτελεσματικά αντανακλαστικά και η 
αντίδραση έδωσε την δυνατότητα να υπάρξει το εμβόλιο 
σε πολύ σύντομο διάστημα από την εμφάνιση της παν-
δημίας.
Περισσότεροι από 40.000 εθελοντές συνέτρεξαν -προ-
σφέροντας εθελοντικά ότι απαιτούσαν οι προσπάθειες 
των επιστημόνων και οι Κυβερνήσεις όλων των χωρών 
δεν φάνηκαν φειδωλές στην διάθεση πόρων για τις έρευ-
νες. Επίσης, να πιστώσουμε στα θετικά της παγκοσμιο-
ποίησης την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων των ερευ-
νών και όποιων χρησίμων πληροφοριών απαιτούσαν οι 
στιγμές, μεταξύ των ερευνητικών κέντρων -είτε φαρμα-
κευτικών εταιρειών είτε ακαδημαϊκών ιδρυμάτων είτε 
κρατικών εργαστηρίων. 
Στην παγκόσμια, την κολοσσιαία αυτή προσπάθεια του 
Ανθρώπου να αμυνθεί στην επιδρομή του φονικού ιού, 
σημαντικό ρόλο κλήθηκαν να παίξουν οι θεσμικές δομές 
σε όλα τα επίπεδα. Από τις κεντρικές κυβερνήσεις μέχρι 
και τις ιεραρχικά τελευταίες μονάδες διοίκησης, σε όλες 
τις χώρες του κόσμου δόθηκαν μάχες στην προσπάθεια 
ανάσχεσης της πανδημίας.
Στην Αγία Βαρβάρα, ο Δήμαρχος Λάμπρος Μίχος και η 
Δημοτική Αρχή στην οποία ηγείται, αντέδρασαν άμεσα 
και αποτελεσματικά. Από τις πρώτες στιγμές εκδήλωσης 
της πανδημίας -ας το πούμε, είναι αληθές γεγονός-, ακό-
μη και πριν την αντίδραση της κεντρικής κυβέρνησης, 
έλαβε πρόνοια για την θωράκιση του δημοτικού μηχα-
νισμού και προέβη, άμεσα, στην λήψη προφυλακτικών 
μέτρων για τον πληθυσμό της πόλης.
Συγκεκριμένα, άμεσα πραγματοποιήθηκαν προσλή-
ψεις υγειονομικού προσωπικού. Επόπτρια υγείας και 
ιατρός προστέθηκαν στην δύναμη εργαζομένων προκει-
μένου να φροντίσουν για την λήψη των αναγκαίων προ-
στατευτικών  μέτρων και την εφαρμογή τους καθώς και 
για την εκπαίδευση του υπόλοιπου προσωπικού στην 
τήρηση και εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Προσελήφθησαν εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Περιβάλ-
λοντος, προκειμένου να ενισχυθεί ο αριθμός των υπαρ-

χόντων εφ’ όσον ο όγκος εργασιών θα αυξανόταν σημα-
ντικά.
Παραλλήλως, έγινε εγκαίρως η προμήθεια του κατάλ-
ληλου εξοπλισμού για ψεκασμούς και απολυμάνσεις, 
εις τρόπον ώστε πέραν της συνεργασίας με εξειδικευμέ-
νη εταιρεία στο αντικείμενο των απολυμάνσεων, να πα-
ρέχεται η δυνατότητα ώστε να πραγματοποιούνται απο-
λυμάνσεις και γενικώτερα συναφείς παρεμβάσεις όταν 
απαιτούσαν οι συνθήκες, ακόμη και καθημερινά.
Με απόφαση του Δημάρχου, κ. Μίχου, έκλεισαν οι παι-
δικές χαρές και οι αθλητικοί χώροι (δημοτικά γυμνα-
στήρια και γήπεδα), ενώ, εργαζόμενοι και αιρετοί περιό-
δευαν στους χώρους συνιστώντας στους περιοίκους και 
τους κατοίκους που συναθροίζονταν να αποφεύγουν τις 
συναθροίσεις ή τουλάχιστον, να τηρούν αποστάσεις και 
να φορούν μάσκες.

Μία από τις πρώτες ενέργειες της Διοίκησης, ήταν η προ-
μήθεια αντισηπτικών υγρών, μασκών κ.λπ. μέτρων 
ατομικής προφύλαξης, τα οποία ο Δήμος διένειμε σε 
σχολεία και χώρους εργασίας των υπαλλήλων και εργα-
ζομένων στον Δήμο.

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας είναι από τους πρώτους Δή-
μους -αν όχι ο πρώτος- που τοποθετήθηκαν υαλοπίνα-
κες και προφυλακτικά πλεξιγκλάς στους σταθμούς 
εργασίας και στις θέσεις στις οποίες πραγματοποιού-
νται συναλλαγές με το κοινό. Ταυτοχρόνως, τοποθετή-
θηκαν στις εισόδους των δημοτικών καταστημάτων θερ-

μόμετρα και το ωράριο μοιράστηκε σε δύο βάρδιες, ώστε 
να μειούται στο ελάχιστο δυνατό η έκθεση του προσωπι-
κού σε δημόσιους χώρους.

Επιπροσθέτως, τοποθετήθηκαν υπάλληλοι στις εισόδους 
των δημοτικών καταστημάτων που υπήρχε προσέλευση 
κοινού, έτσι ώστε αν παρά τα αυστηρά μέτρα και την 
σφικτή επιστασία για την τήρησή τους, παρουσιαζόταν 
κάποιο κρούσμα, να ήταν εφικτή και εύκολη η ιχνηλά-
τησή του.  
Και οι απολυμάνσεις των δημοσίων, κοινόχρηστων 
χώρων εντάχθηκαν στην ρουτίνα! Εκατοντάδες ψεκα-
σμούς και απολυμάνσεις πραγματοποίησε η Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος. Σχολεία, πλατείες, στάσεις λεωφορείων, 
δημοτικά καταστήματα και χώροι εργασίας απολυμάν-
θηκαν επισταμένως και … κατά συρροή… από τα συνερ-
γεία μας, συμβάλλοντας στην συλλογική, εθνική προ-
σπάθεια αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού.
Από την δέσμη ενεργειών για την πανδημία δεν έλειπαν 
και οι επικουρικές -προς την Πολιτεία- δράσεις. Έτσι, ο 
Δήμος Αγίας Βαρβάρας προχώρησε στην συμβολική προ-
σφορά μέσων ατομικής προστασίας στο Γ. Νοσοκομείο 
«Αγία Βαρβάρα» (πρώην «Λοιμωδών»). Ο Δήμαρχος πα-
ρέδωσε προσωπικά στην Διοικητή του Νοσοκομείου ικα-
νό αριθμό από μάσκες προστασίας, γάντια μιας χρήσεως, 
υγειονομικό υλικό και  κ.ά. 
Σειρά διαγνωστικών εξετάσεων (covid--tests) στους ερ-
γαζόμενους πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΟΔΥ. Οι ερ-
γαζόμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας, περιβάλλοντος 
, πρασίνου κ.λπ., υποχρεωμένοι, από την φύση της εργα-
σίας τους, να εργάζονται στους δρόμους ήταν και εκείνοι 
που βρίσκονταν εκτεθειμένοι στην πανδημία. Βέβαια, η 
Διοίκηση είχε λάβει κάθε γνωστό μέτρο για την προστα-
σία τους, αλλά, ο έλεγχος πάντοτε είναι αναγκαίος καθ’ 
όσον η έγκαιρη διάγνωση προστατεύει και προλαμβάνει 
τα χειρότερα, όχι μόνον για τον ίδιο τον πάσχοντα, αλλά 
και τους ανθρώπους που έρχεται καθημερινά σε επαφή.
Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν και τα δύο drive through test 
στον χώρο της BIOXΡΩΜ. Συνεργείο του ΕΟΔΥ, με τον 

COVID-19: Αυξημένα μέτρα προστασίας από το Δήμο
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κατάλληλο εξοπλισμό πραγματοποίησε διαγνωστικά test 
σε κατοίκους της πόλης. Το ιδιαίτερο σημείο είναι ότι οι 
προσερχόμενοι προς εξἐταση ήταν εποχούμενοι. Δηλαδή, 
προσέρχονταν εποχούμενοι και η λήψη πραγματοποιεί-
το με αυτούς να παραμένουν εντός του οχήματος σε όλη 
την διαδικασία της λήψης του δείγματος.

Δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην προστασία και την 
προφύλαξη των κατοίκων είναι προτεραιότητα για 
την Δημοτική Αρχή.

Η επαναλειτουργία του πενταψήφιου 15969, έδωσε 
την δυνατότητα να πραγματοποιούνται συναλλαγές με 
την Διοίκηση και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πο-
λιτών δίχως να απαιτείται η φυσική παρουσία τους. Ο 
συνδυασμός της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και παρα-
λαβής εγγράφων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λπ.), 
με την τηλεφωνική υποβολή αιτημάτων ήταν -και είναι-, 
από τα απολύτως λειτουργικά και αποτελεσματικά μέσα 
προστασίας των πολιτών, ενώ, παραλλήλως, δίνει το 
στίγμα του εκσυγχρονισμού και θεμελιώνει την μετάβα-
ση της Αγίας Βαρβάρας στην ψηφιακή εποχή.

Κατά την περίοδο έξαρσης της πανδημίας, οι Υπηρεσίες 
του Δήμου μερίμνησαν και η διανομή αγαθών ΤΕΒΑ 
στους δικαιούχους έγινε κατ’ οίκον. Αυτό, ήταν πρω-
τοποριακή δράση και βρήκε μιμητές και σε άλλους ΟΤΑ. 
Ταυτοχρόνως, αποτελεί και την απτή και αδιαμφισβή-
τητη απόδειξη ότι ο Δήμος με την ορθή καθοδήγηση και 
σχεδιασμό, ακόμη και με σημαντικές ελλείψεις σε προ-
σωπικό και μέσα, μπορεί να αποδώσει σημαντικό έργο 
για τους πολίτες. Αρκεί, βεβαίως, η ηγεσία να μπορεί να 
εμπνέει και να αξιοποιεί το έμψυχο δυναμικό, βγάζοντας 
στην επιφάνεια ό,τι καλλίτερο διαθέτει ο κάθε εργαζό-
μενος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι συνάνθρωποί μας που 
είχαν απόλυτη ανάγκη τα αγαθά τα οποία διατίθενται 
μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ, από μία πλευρά δεν εκτέ-
θηκαν και απεφεύχθη ο συνωστισμός πολλών ατόμων 
και από την άλλη πλευρά, παρέλαβαν τα είδη που είχαν 
πραγματικά ανάγκη, προκειμένου να καλύψουν καθημε-
ρινές ανάγκες τους.

Το ίδιο -κατ’ οίκον διανομή- συνέβη και για την χορήγη-
ση των δωρεάν γευμάτων στους δικαιούχους του επισι-
τιστικού προγράμματος το οποίο υλοποιεί ο Δήμος μας. 
Εκατοντάδες γεύματα διανέμονταν, κατ’ οίκον, καθημε-
ρινά κατά την περίοδο έξαρσης της πανδημίας. Ακόμη, 
είναι αξιέπαινη η προσπάθεια  την οποία κατέβαλε η Κοι-
νωνική Υπηρεσία του Δήμου, εξυπηρετώντας εκείνους 
τους δημότες μας που είχαν αδυναμία ή δυσκολία στις 
μετακινήσεις τους.
Η επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», 
μία ιδέα του Δημάρχου, έκανε εφικτή την κάλυψη ανα-
γκών συνδημοτών μας, οι οποίοι έχουν δυσκολία στην 
μετακίνησή τους  με αδυναμία να μετακινηθούν. Ηλικιω-
μένοι, ανάπηροι ή οικογένειες με μέλη που έχουν αναπη-
ρία κ.λπ., μπόρεσαν να παραλάβουν σπίτι τους έγγραφα 
ή ακόμη και ψώνια τα οποία χρειάζεται ένα σπίτι, δηλαδή 
τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης κ.ά., από εργαζόμε-
νους οι οποίοι με όλη την καλή τους διάθεση και αισθή-
ματα αλληλεγγύης συνέδραμαν και υποστήριξαν τον 
σχεδιασμό αυτόν.

Σημαντικό ρόλο, στην όλη προσπάθεια είχε και το Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας, το οποίο ενισχυ-
μένο από σημαντικές χορηγίες, δωρεές αλλά και κονδύ-
λια από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό είχε την επάρκεια 
σε είδη και προϊόντα ώστε να μην λείψει τίποτε από τους 
συμπολίτες μας οι οποίοι κάνουν χρήση των υπηρεσιών 
αυτής της δομής υποστήριξης.

Με τα σχολεία κλειστά και την τηλεκπαίδευση με την 
οποία απάντησαν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδεί-
ας στην πανδημία, αρκετές οικογένειες μαθητών βρέ-
θηκαν σε αδυναμία να προμηθευτούν τις απαραίτητες 
συσκευές (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet’s ή συ-
σκευές smartphones). Ο Δήμος βρέθηκε δίπλα σε αυτές 
τις οικογένειες και δίχως να διατυμπανίζει ή να προβάλ-
λει την πράξη, προσέφερε συσκευές και ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές οι οποίοι βρίσκονταν στα αποθέματά του, 
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την κάλυψη των αναγκών 
των μικρών μαθητών και την αποφυγή επιβαρύνσεως 
του δημοτικού προϋπολογισμού.
Βέβαια, πρέπει εδώ, να σημειωθεί ότι ο Δήμος μας εφαρ-
μόζει την μέθοδο τηλεκπαίδευσης τόσο για τους μαθητές 
του Δημοτικού Ωδείου  όσο και για τους σπουδαστές της 
Δραματικής Σχολής «Ιάκωβος Καμπανέλλης».
Τέλος, στην φάση των εμβολιασμών, η υποστήριξη και 

συνεχείς παραστάσεις του Δημάρχου κ. Μίχου, συνέβα-
λαν ώστε να δημιουργηθεί το εμβολιαστικό κέντρο στο 
Νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα», το οποίο θα έχει την δυνα-
τότητα στους δέκα, κατάλληλα διαμορφωμένους θαλά-
μους να εξυπηρετεί 500 άτομα ανά ημέρα. 

Ο Δήμος στηρίζει ουσιαστικά τη λειτουργία 
του νοσοκομείου

Πρέπει ωστόσο, εις επίμετρο να καταγράψουμε την 
πραγματικά ενεργή, προσπάθεια του Δημάρχου κ. Μίχου 
στην κατεύθυνση της πλήρους λειτουργίας του Νοσο-
κομείου Αγία Βαρβάρα. Με εντολή του Δημάρχου προς 
τους υπεύθυνους της Διοίκησης και των υπηρεσιών, οι 
υπηρεσίες -κατά κύριο λόγο Τεχνική Υπηρεσία, Υπηρε-
σία Καθαριότητας και Υπηρεσία Περιβάλλοντος & Πρα-
σίνου-,  σπεύδουν σε κάθε περίπτωση που χρειασθεί να 
εκτελέσουν κάποιο έργο για την διευθέτηση των χώρων 
του νοσηλευτικού ιδρύματος της πόλης μας.
Χωματουργικές ή οικοδομικές εργασίες, επισκευές στο 
κτήριο, ελαιοχρωματισμοί, κλάδεμα και ευπρεπισμός 
του περιβάλλοντος πρασίνου και πολλά άλλα, πραγμα-
τοποιήθηκαν από τα συνεργεία του Δήμου Αγίας Βαρβά-
ρας, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον του Δημάρχου και 

εξοικονομώντας χρήματα από τον προϋπολογισμό του 
ιδρύματος, τα οποία προφανώς θα διατεθούν για την κά-
λυψη άλλων σημαντικών αναγκών. 
Η καταγραφή όλων όσων έχει υλοποιήσει ο Δήμος σχετι-
κά με την πανδημία, θα απαιτούσε ακόμη μία εφημερίδα. 
Επιλέξαμε να καταγράψουμε αυτά, τα οποία θεωρούμε 

ως πλέον σημαντικά, δίχως να 
υποβαθμίζουμε την σπουδαιό-
τητα και της παραμικρής δρά-
σης ή παρέμβασης που διευ-
κολύνει ακόμη και έναν, μόνο, 
δημότη μας. Αλλά, με βεβαιότη-
τα μπορούμε να ισχυρισθούμε 
ότι η προσπάθεια που καταβάλ-
λεται από την σημερινή Δημοτι-
κή Αρχή είναι επικεντρωμένη 
στην παραγωγή ουσιαστικού 
έργου· ότι έχει ως κίνητρο και 

αποδέκτη τον πολίτη. Γιατί ο Λάμπρος Μίχος γνωρίζει 
πολύ καλά ότι, αν οι άνθρωποι της πόλης αισθάνονται 
όμορφα και ότι η πόλη τους νοιάζεται, τότε και μόνο 
τότε -με την συμβολή όλων-, η πόλη αυτή θα γίνει «πρώ-
τη Ξανά»!

«Δράσεις οι οποίες στοχεύουν 
στην προστασία και την προφύλαξη 
των κατοίκων είναι προτεραιότητα

 για την Δημοτική Αρχή.» 
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ΣΒΑΚ-Αγίας Βαρβάρας: 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Αστικής 
Κινητικότητας (ELTIS, n.d.), ένα ΣΒΑΚ παρουσιάζει, ή 
συνδέεται με μια υπάρχουσα, μακροπρόθεσμη στρατηγι-
κή για τη μελλοντική ανάπτυξη μιας αστικής περιοχής 
και ειδικότερα της υποδομής και των υπηρεσιών μετα-
φορών και κινητικότητας. Περιλαμβάνει, επίσης, ένα 
σχέδιο βραχυπρόθεσμης υλοποίησης της στρατηγικής, 
προσδιορίζοντας τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, κα-
τανέμοντας σαφώς αρμοδιότητες και επισημαίνοντας 
τους απαιτούμενους χρηματοοικονομικούς πόρους.
Το Σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσεκτική αξι-
ολόγηση της τρέχουσας και της μελλοντικής απόδοσης 
του συστήματος αστικών μεταφορών, εξετάζοντας την 
υφιστάμενη κατάσταση, διαμορφώνοντας ένα επίπεδο 
αναφοράς έναντι του οποίου μπορεί να μετρηθεί η μελ-
λοντική πρόοδος και καθορίζοντας στόχους απόδοσης 

και σχετικούς «ευφυείς-SMART» στόχους για την καθο-
δήγηση της υλοποίησης του σχεδίου (ELTIS, n.d.).
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ΣΒΑΚ είναι ένα στρα-
τηγικό σχέδιο και όχι μία μελέτη πολεοδομικού, κυκλο-
φοριακού, συγκοινωνιακού ή περιβαλλοντικού χαρα-
κτήρα.
Ένα ΣΒΑΚ πρέπει να περιλαμβάνει την ανάλυση της 
υπάρχουσας κατάστασης, τη διαμόρφωση οράματος, 
στόχου και σκοπού, τη διαμόρφωση συνόλου πολιτι-
κών και μέτρων, την σαφή οριοθέτηση θέσεων ευθύ-
νης και ρόλων και τέλος την αξιολόγηση και παρακο-
λούθησή του.
Kύριος στόχος ενός ΣΒΑΚ είναι η βελτίωση της προσβα-
σιμότητας των αστικών περιοχών και η παροχή υψηλής 
ποιότητας μεταφορών με έμφαση στο περπάτημα, το πο-
δήλατο και τη δημόσια συγκοινωνία, διαμέσου και εντός 
της αστικής περιοχής. Εστιάζει περισσότερο στις ανά-
γκες της «λειτουργικής πόλης» και της ενδοχώρας της, 
αντί της δημοτικής διοικητικής περιφέρειας.
Ένα ΣΒΑΚ ευνοεί την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των 
σχετικών μορφών μεταφοράς, ενθαρρύνοντας τη μετά-
βαση προς πιο βιώσιμες μορφές. 
Το σχέδιο αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνι-
κών μέτρων, μέτρων υποδομής, μέτρων πολιτικής και 
ήπιων μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης και της 
σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ως προς τον δε-
δηλωμένο στόχο και τις επιμέρους επιδιώξεις. 
Συνήθως, αφορά στα εξής θέματα:
i. Δημόσια συγκοινωνία
ii. Βάδισμα και ποδηλασία
iii. Διαλειτουργικότητα
iv. Ασφάλεια αστικών οδών
v. Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς)
vi. Αστική εφοδιαστική
vii. Διαχείριση κινητικότητας
viii. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.
Στόχο έχει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα μετα-
κινήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω θεματικές 
κατηγορίες ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει τα παρακά-
τω:
• θα βεβαιώνει ότι το σύστημα μεταφορών είναι προσιτό 
σε όλους,
• θα βελτιώνει την οδική ασφάλεια και την προστασία 
από εγκληματικές ενέργειες,

• θα μειώνει το θό-
ρυβο και την ατμο-
σφαιρική ρύπανση, 
τις εκπομπές των 
αερίων του θερ-
μοκηπίου και την 
κατανάλωση ενέρ-
γειας,
• θα βελτιώνει την 
αποτελεσματικότη-
τα και τη σχέση κό-
στους-αποτελεσματικότητας της μεταφοράς προσώπων 
και αγαθών και θα βελτιώνει την ελκυστικότητα και την 
ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος
Σύμφωνα με το πρόγραμμα Poly-SUMP (2012), προκει-
μένου να αναγνωριστεί ως ΣΒΑΚ ένα σχέδιο πρέπει να 

λάβει υπόψη τις 
ακόλουθες προ-
ϋποθέσεις:
α. Συμμετοχική 
προσέγγιση - με 
τη συμμετοχή 
πολιτών και εν-
διαφερόμενων 
φορέων από την 
αρχή και σε όλη 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην εφαρμογή και 
την αξιολόγηση, στη δημιουργία τοπικών δράσεων για 
την αντιμετώπιση πολύπλοκων ζητημάτων σχεδιασμού 
και στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων,
β. Δέσμευση για βιωσιμότητα: εξισορροπώντας την κοι-
νωνική δικαιοσύνη, την ποιότητα του περιβάλλοντος 
και την οικονομική ανάπτυξη,
γ. Ολοκληρωμένη προσέγγιση των πρακτικών και των 
πολιτικών μεταξύ των διαφόρων το-
μέων πολιτικής, μεταξύ των επιπέ-
δων εξουσίας και μεταξύ των γειτο-
νικών αρχών,
δ. Εστίαση στην επίτευξη μετρήσι-
μων στόχων, που προέρχονται από 
βραχυπρόθεσμους στόχους, ευθυ-
γραμμισμένων με ένα όραμα για τις 
μεταφορές και ενσωματωμένων σε 
μια συνολική στρατηγική για την 
αειφόρο ανάπτυξη,
ε. Ανασκόπηση του κόστους μεταφο-
ράς και των οφελών, λαμβάνοντας 
υπόψη ευρύτερες κοινωνικές δαπά-
νες και οφέλη σε όλους τους τομείς 
της πολιτικής,
στ. Να εφαρμόζει Μέθοδο, η οποία 
να περιλαμβάνει: 1) την ανάλυση της 
κατάστασης και το βασικό σενάριο, 
2) τον καθορισμό του οράματος και 
των στόχων, 3) την επιλογή των πο-
λιτικών και των μέτρων, 4) την ανάθεση των αρμοδιο-
τήτων και των πόρων, 5) τις ρυθμίσεις παρακολούθησης 
και αξιολόγησης.

Στην Αγία Βαρβάρα, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις 
διαβουλεύσεις με την συμμετοχή πολιτών, κοινωνικών, 
μαζικών φορέων εκπροσώπων από το Νοσοκομείο Δυ-
τικής Αττικής, τον ΟΑΣΑ, την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., τον 
ΑΣΔΑ, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, στελέχη 
της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου κατά της οποίες συζη-
τήθηκαν εις βάθος τα στοιχεία και οι προτάσεις για την 
διαμόρφωση των συνθηκών κινητικότητας της πόλης 
μας.
Πρώτη Διαβούλευση: διαπιστώθηκε η ισχυρή πολιτι-
κή βούληση και δέσμευση για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ, 

σε συνδυασμό με το ευνοϊκό κοινωνικό κλίμα από τους 
εμπλεκόμενους και η κατανόηση του δυνητικού τους ρό-
λου και της θέσης τους στο πλαίσιο της παρούσας διαδι-
κασίας αποτελεί το κυριότερο συμπέρασμα της 1ης Δη-
μόσιας Διαβούλευσης για το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ 
παράλληλα θέτει και τη βάση για την συνολική επίτευξη 
του Σχεδίου και των στόχων της βιώσιμης κινητικότη-
τας. Σε αυτή την πρώτη συζήτηση συμμετείχαν και οι : 
- κ. Γιώργος Δημόπουλος, αντιδήμαρχος Κορυδαλλού
- κ. Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ
- κ. Απόστολος Αρώνης, εντεταλμένος σύμβουλος Κορυ-
δαλλού για το περιβάλλον
- κ. Μόσχος Διαμαντόπουλος, Γεν. Δ/ντής του Αναπτυξια-
κού Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
- H κα. Χρυσάγη, πρόεδρος του Γενικού Νοσοκομείου 
Δυτ. Αττικής «Αγία Βαρβάρα»
- Αντιπεριφερειάρχης Δ. Τομέα Αττικής κ. Ανδρέας Λεω-
τσάκος,
- κ. Κίμωνας Λογοθέτης, επιστημονικός συνεργάτης σε 
θέματα οδικής ασφάλειας του Περιφερειάρχη Αττικής,
- κ. Κυριάκος Καζαντζής, Πρόεδρος της Ένωσης του Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων Αγίας Βαρβάρας καθώς 
και μέλη αυτής κ.α.

Δεύτερη Διαβούλευση: Σε αυτήν, αναλύθηκε η υφιστά-
μενη κατάσταση κινητικότητας στον Δήμο Αγ. Βαρβά-
ρας, από τον ανάδοχο της μελέτης ΣΒΑΚ, κ.Ι.Μάρης, ενώ 
παράλληλα παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες παρεμβά-
σεις σε βραχυπρόθεσμο (5ετία), μεσοπρόθεσμο (10ετία) 
και μακροπρόθεσμο (20ετία) ορίζοντα. Σκοπός του ΣΒΑΚ 
είναι η επίτευξη καλύτερης προσβασιμότητας και κινη-
τικότητας (ειδικότερα για τους ευάλωτους χρήστες όπως 
πεζοί, ΑμεΑ/ΑΜΚ, παιδιά, ηλικιωμένους κ.λπ.), η βελτίω-
ση της οδικής ασφάλειας, η συχνότερη χρήση των ΜΜΜ, 
η μείωση της ρύπανσης και της ηχορύπανσης και η εν 
γένει βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, ενισχύο-
ντας την οικονομική ανάπτυξη της πόλης και την τοπική 
επιχειρηματικότητα. Στόχος είναι να καταστεί ο Δήμος 
ελκυστικός τόπος για διαμονή, εργασία και αναψυχή.

Σχεδιάζουμε την πόλη 
της επόμενης 20ετίας
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Το κοινό όραμα του Δήμου αποτυπώνεται στην εξής 
πρόταση: «Όμορφη πόλη σε αργή κίνηση, για γρήγορους 
ρυθμούς και υγιές μέλλον!»
Τρίτη Διαβούλευση: Η τρίτη (3η) και τελική Δημόσια Δι-
αβούλευση στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΒΑΚ του Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκε-
ψης την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 στις 13:30μ.μ. 
με βασικό στόχο την ενημέρωση φορέων και πολιτών 
για την Τελική Έκδοση του ΣΒΑΚ. Σε αυτή παρουσιά-
στηκαν αναλυτικά οι Στρατηγικοί Στόχοι με ιδιαίτερη 
ανάπτυξη του συνόλου δεσμών μέτρων τα οποία προτεί-
νονται προς υλοποίηση, σε μια προσπάθεια ουσιαστικής 
και ολιστικής προσέγγισης για βιώσιμες λύσεις στην 

περιοχή, με έμφαση στη πεζή μετακίνηση, στο ποδήλα-
το και στη δημόσια συγκοινωνία, όπως χαρακτηριστικά 
ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας πρεσβεύει. 
Η διαβούλευση υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής με εξαιρετικά 
σημαντική συμμετοχή φορέων (ΟΑΣΑ Α.Ε., Αττικό Με-
τρό Α.Ε., ΑΣΔΑ, Τροχαία Δυτικής Αττικής, κ.α.) και πολι-
τών αντίστοιχα.

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, κ. Λάμπρος Μίχος χαρα-
κτηριστικά ανέφερε ότι «το Όραμα του Δήμου για μια βι-
ώσιμη πόλη μπορεί να γίνει πράξη, μεθοδικά και με συνέ-
πεια στο πλαίσιο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων και φυσικά της Δημοτικής Αρχής». Τόνισε δε ότι, 

το σύνολο των μέτρων, παρεμβάσεων και δράσεων που 
προτείνονται ανά χρονικό ορίζοντα (5ετίας, 10ετίας και 
20ετίας) αφορούν στην πλειονότητά τους (αν όχι στο σύ-
νολο τους) σε ρεαλιστικά έργα που θα αλλάξουν και θα 
βελτιώσουν την εικόνα της πόλης. Ήδη, ως Δήμος, «έχου-
με ξεκινήσει τις διαδικασίες ένταξης πολλών εξ αυτών 
(που αφορούν στην πρώτη 5ετία και όχι μόνο) σε τρέχο-
ντα προγράμματα χρηματοδοτήσεων και ως εκ τούτου 
είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε το Σχέδιο αυτό 
να γίνει σύντομα πραγματικότητα». Τέλος, δήλωσε την 
πεποίθηση του ότι: «Πατάμε στα πόδια μας έχοντας το 
ΣΒΑΚ της Αγίας Βαρβάρας, καλό οδηγό ακόμα και για 
άλλους Δήμους».

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ

Για την πρωτοποριακή και πολυεπίπεδη δραστηριότητα 
του Λάμπρου Μίχου έχουμε γράψει συχνά. Όπως, επίσης, 
έχουμε καταγράψει και τις δημιουργικές και πρωτότυ-
πες δράσεις του Δήμου, με τις οποίες η καθημερινότητα 
των κατοίκων της πόλης μας γίνεται πιο εύκολη και η 
πόλη ευπρεπής και λειτουργική.  Μία από αυτές τις δρα-
στηριότητες είναι και η λειτουργία του πενταψήφιου 
αριθμού 15969, ενός αριθμού με πολλαπλή χρησιμότητα.
Κατ’ αρχάς, στον αριθμό αυτόν, οι κάτοικοι της Αγίας 
Βαρβάρας μπορούν να καλούν και να συνεννοούνται με 
την υπηρεσία καθαριότητας προκειμένου να κλείσουν 
ραντεβού για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμά-
των. Ακόμη, μπορούν να αναφέρουν κάθε πρόβλημα το 
οποίο αντιμετωπίζουν στην γειτονιά τους -σπασμένες ή 
καμένες λάμπες του δημοτικού φωτισμού, καταστροφές 
στο οδόστρωμα κ.ά.- ή ακόμη και αν σε προσωπικό επί-
πεδο χρειάζονται υποστήριξη, ώστε οι αρμόδιες υπηρε-
σίες να ενημερώνονται και να επιλαμβάνονται άμεσα.
Πρέπει, όμως, να επισημάνουμε ιδιαιτέρως ότι, η μεγάλη 
αξία της λειτουργίας αυτής της τηλεφωνικής γραμμής, 
αναδείχθηκε στις δύσκολες μέρες της πανδημίας. Πολλές 
δεκάδες συνδημότες μας με προβλήματα στην μετακίνη-
σή τους -είτε λόγω κάποιας ασθένειας είτε λόγω ηλικίας 
είτε λόγω γενικώτερης αδυναμίας-, βρήκαν συμπαρα-
στάτη στην Κοινωνική Υπηρεσία και λύση στο πρόβλημά 
τους. 
Η λειτουργία του πενταψήφιου, αυτού, αριθμού συνέβα-
λε ώστε πολλοί ηλικιωμένοι, μητέρες κ.ά. να αποφύγουν 
την μετακίνηση και τους συνακόλουθους κινδύνους από 
την έκθεση στο εξωτερικό περιβάλλον..
Ο Λάμπρος Μίχος έχει αποδείξει -από την προηγούμενη 
θητεία του- ότι, γνωρίζει πολύ καλά την αξία, την χρησι-
μότητα και την χρήση των δυνατοτήτων που παρέχονται 
από τις σύγχρονες τεχνολογικές διευκολύνσεις. Ας μην 
ξεχνάμε ότι η Αγία Βαρβάρα είναι από τους πρώτους δή-
μους που εφαρμόσθηκε η λειτουργία 4ψήφιου τηλεφωνι-
κού αριθμού (το γνωστό 1969, το οποίο σίγησε επί των 
ημερών της επόμενης διοίκησης), προκειμένου οι δημό-
τες να έχουν την δυνατότητα καθ’ όλη την διάρκεια του 

24ώρου να αναφέρουν το πρόβλημα ή το παράπονό τους. 
και να επιλαμβάνεται η υπηρεσία που είναι αρμόδια.
Πλέον, με δήμαρχο τον Λάμπρο Μίχο λειτουργεί και πάλι 
ο 5ψήφιος αριθμός 15969, στον οποίο οι δημότες μπο-
ρούν να αναφέρουν οποιαδήποτε στιγμή το θέμα που 
τους απασχολεί σχετικά με την υπηρεσία καθαριότητας 
ή τις τεχνικές υπηρεσίες -π.χ., απομάκρυνση ογκωδών 
απορριμμάτων, σβησμένες λάμπες του δημοτικού φωτι-
σμού κ.ά.- και η υπηρεσία θα ενημερώνεται άμεσα προ-
κειμένου να επιλαμβάνεται του προβλήματος.

Επιπροσθέτως, το ίδιο θα μπορεί να γίνει και με ένα 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -email- στο 
kathariotita@agiavarvara.gr.
Τελικώς, για να γίνεται η καθημερινή ζωή των δημοτών 
πιο εύκολη, δεν είναι πάντοτε τα χρήματα το ζήτημα. Εί-
ναι και η διάθεση για σοβαρή ενασχόληση και ικανότητα 
της διοίκησης και του επικεφαλής.

15969
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ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΠΛΑΝΗ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΣΗΨΗ, 
ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΗΚΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ 
ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κλειστό βαν, 
δωρεά στον Δήμο, 
προετοιμάζεται 
από τα συνεργεία 
της Τεχνικής 
Υπηρεσίας μας 
και αναλαμβάνει 
εργασία

Το συγκεκριμένο απορριμματοφόρο είχε πε-
ριέλθει, επί οκτώ χρόνια, σε ακινησία λόγω 
βλάβης στο κιβώτιο ταχυτήτων. Σήμερα έχει 
ενταχθεί και πάλι στο στόλο του Δήμου, μετά 
από την επισκευή του.

Ένα ακόμη απολύτως αναγκαίο ερ-
γαλείο είχε παραδοθεί στην αχρη-
στία. Ο θραύστης κλάδων τον οποίο 
ο Δήμος έλαβε από τον ΑΣΔΑ, είχε τε-
θεί εκτός λειτουργίας και παρέμενε 
στον χώρο της ΒΙΟΧΡΩΜ, εγκαταλε-
λειμμένος στην τύχη του. Τεχνίτες 
της υπηρεσίας τον επισκεύασαν, 
έκαναν την αναγκαία συντήρηση 
και πλέον, σήμερα, «κάνει θραύ-
ση» συμβάλλοντας στη μείωση του 
όγκου των απορριμμάτων.

Αριστερά το ερείπιο που 
άφησε ο Καπλάνης. Δεξιά 
έτσι όπως μεταμορφώθηκε 
μετά από τη φροντίδα των ερ-
γαζομένων της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας.

Οι εργαζόμενοι στην Τεχνική Υπηρεσία 
κατέβαλλαν φιλότιμες προσπάθειες και 
το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. Ένα φορτη-
γό αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, 
οκτώ χρόνια σάπιζε. Σήμερα είναι στη δι-
άθεση της υπηρεσίας και παράγει έργο.

Η υδροφόρα του 
Δήμου θα είχε την 
ίδια τύχη, να παρα-
δοθεί, δηλαδή, στη 
σήψη. 
Η νέα δημοτική 
αρχή έδωσε προ-
τεραιότητα και 
επισκευάσθηκαν 
σάπια σημεία  στο 
αμάξωμα και στους 
μηχανισμούς εκτό-
ξευσης ύδατος, ενώ 

πρόκειται να τοποθετηθεί «κανόνι» εκτόξευσης προκειμέ-
νου να χρησιμοποιείται και ως πυροσβεστικό όχημα.
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ΔΗΜΟΣ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»

Η πόλη οχυρώνεται έναντι φυσικών 
ακραίων φαινομένων

Μετά την ψή-
φιση από  το 
δημοτικό συμ-
βούλιο των 
σχεδίων «ΙΟ-
ΛΑΟΣ» για την 
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι -
ση κινδύνων 
από δασικές 
π υ ρ κ α γ ι έ ς 
και «ΕΓΚΕΛΑ-
ΔΟΣ» για την 
αντιμετώπιση 
καταστροφών 

από την εκδήλωση σεισμών, το γραφείο πολιτικής προ-
στασίας, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχει ο αντί-
δήμαρχος κ. Χρήστος Βασιλείου, συνέταξε και προώ-

θησε προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο δύο ακόμη 
σχέδια εκτάκτων αναγκών, τα οποία έγιναν αποδεκτά 
από το Σώμα την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου. 
Πρόκειται για τα σχέδια:
Α) Σχέδιο «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»: Αφορά Σχέδιο Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 
των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαι-
νομένων του Δήμου «Αγίας Βαρβάρας» και επιδιώκεται 
άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων 
φορέων σε τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντι-
μετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημ-
μυρικών φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συ-
νεπειών τους.
Είναι σχέδιο 124 σελίδων  και για λόγους διάκρισης των 
επιμέρους δράσεων που απαιτούνται σε όλες τις φάσεις 
αντιμετώπισης των προαναφερομένων εκτάκτων ανα-
γκών, έγινε διαχωρισμός-του σε εννέα (9) μέρη και δώ-
δεκα (12) παραρτήματα.
Β) Σχέδιο «ΒΟΡΕΑΣ»: Με το σχέδιο Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 

των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και 
Παγετού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας επιδιώκεται η άμε-
ση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φο-
ρέων σε τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση εκτάκτων αναγκών και προβλημάτων, τα οποία 
προκύπτουν από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Πα-
γετού καθώς και την άμεση διαχείριση των συνεπειών 
τους.
Είναι σχέδιο 120 σελίδων  που για λόγους διάκρισης των 
επιμέρους δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώ-
πιση έκτακτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρι-
κών φαινομένων. Διαχωρίζεται σε εννέα (9) μέρη και 
δέκα (10) παραρτήματα.
Όπως τόνισε στην εισήγησή του προς το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, ο κ. Βασιλείου, η πόλη μας είναι πλέον οχυρω-
μένη απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Οι υποδομές 
της καθώς και η περιουσία και η σωματική ακεραιότητα 
των κατοίκων της προστατεύονται κατά τον καλλίτερο 
δυνατό τρόπο.

Είναι αλήθεια ότι η υγιειονομική κρίση ως συνακόλουθη 
κατάσταση της πανδημίας, έχει αναστείλει σε πολύ μεγά-
λο βαθμό τις δραστηριότητες των δήμων κυρίως στο πε-
δίο του πολιτισμού και της κοινωνικής πολιτικής. Αυτό 
όμως δεν συμβαίνει στον Δήμο της Αγίας Βαρβάρας. Εδώ, 
ο Δήμαρχος Λάμπρος Μίχος και οι συνεργάτες του στον 
πολιτισμό, Νίκος Βουρλιώτης αρμόδιος αντιδήμαρχος και 
Αλεξάνδρα Φέγγη, πρόεδρος ΔΗΚΕΑΒ και Χρήστος Βασι-
λείου, αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και 
κοινωνικής πολιτικής σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις, 
αξιοποιώντας το δυναμικό του Δήμου και τη σύγχρονη τε-
χνολογία.
Οι κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας πρέπει να θεωρούν τον 
εαυτό τους προνομιούχο σε αυτό το επίπεδο, καθ’όσον η 
δημοτική αρχή κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως 
ώστε να μην στερηθούν οι πολίτες τη χαρά της ψυχαγωγί-
ας και της ανάτασης που προσφέρει μία πολιτιστική εκδή-
λωση ή τη γνώση από μία εκπαιδευτικού χαρακτήρα δρα-
στηριότητα, αλλά και να μειωθεί στο ελάχιστο η απώλεια 
κοινωνικού έργου, του οποίου αποδέκτες είναι οι πλέον 
αδύναμοι συμπολίτες μας. 

Έτσι λοιπόν σε όλο το προηγούμενο διάστημα -και κυρίως 
κατά την περίοδο των εορτών- οι συμπολίτες μας είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, μέσω διαδυκτίου, τις 
εξής εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
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Η νέα δημοτική αρχή από την πρώτη ημέρα ανάληψης 
των καθηκόντων της, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον 
τομέα της Παιδείας και του δημόσιου σχολείου. 

Στο δήμο μας, λειτουργούν 21 συνολικά σχολικές μονά-
δες (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια)  
με 138 Τμήματα, στα οποία τη φετινή σχολική χρονιά, 
φοιτούν 2.578 μαθητές.
Μετά από πολλά χρόνια αδράνειας και απραξίας της προ-
ηγούμενης αρχής, ο δήμος, προχώρησε στην ένταξη σε 
ολοκληρωμένο σχέδιο  δράσεως συντήρησης των σχολι-
κών κτηρίων, μιας σειράς προδήλων, αναγκαίων παρεμ-
βάσεων, αλλά και αρκετών, άλλων επισκευών οι οποίες 
δεν ήσαν τόσο προφανείς σε μη ειδικούς.
Εντός των προσεχών ημερών, πρόκειται να εκτελεσθεί η 
τρίτη κατά σειρά εργολαβία για τη συντήρηση σχολικών 
κτηρίων και αποκατάστασης επικινδύνων, προϋπολογι-
σμού 131.776.69€.
Εκτός των παραπάνω, οι τεχνικές υπηρεσίες, πολλές φο-
ρές, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα 
συντηρήσεων και επισκευών στα περισσότερα σχολικά 
συγκροτήματα λόγω παλαιότητας και κυρίως της έλλει-
ψης τακτικής συντήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Ενδεικτικά, μέσα στους λίγους μήνες λειτουργίας των 
σχολείων το έτος 2020, τα συνεργεία του δήμου, εκτέλε-
σαν 242 έκτακτες αποκαταστάσεις σε φθορές -οι οποίες 
οφείλονται είτε στην παλαιότητα των κτηρίων είτε προ-
κλήθηκαν από κακή χρήση- , ενώ, εκτέλεσαν και άλλες 
εργασίες με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας σχολι-
κής στέγης και περιβάλλοντος στα παιδιά της πόλης μας.
Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες, ελαιοχρω-
ματισμών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Έγιναν 
καθαρισμοί, κλαδεύσεις φυτεύσεις, κοπή χόρτων και 
αφαίρεση ανεπιθύμητης βλάστησης, μονώσεις, ξυλουρ-
γικές, οικοδομικές, ηλεκτρολογικές & υδραυλικές απο-
καταστάσεις ζημιών, αισθητικές παρεμβάσεις, εργασίες 
σύνδεσης–τοποθέτησης μηχανημάτων, εξαρτημάτων και 
υπολογιστών διαδραστικής εκπαίδευσης και πραγματο-
ποιήθηκαν γενικά έργα συντήρησης. 

Α) Εργασίες στα σχολεία, οι οποίες ολοκληρώθηκαν 
1. Ανακατασκευή τμήματος πλακόστρωσης στο κάτω 
προαύλιο του 1ου Δημοτικού σχολείου λόγω επικινδυνό-
τητας.
2. Επίστρωση δαπέδων με πλαστικό δάπεδο μετά την 
αποξήλωση των υφιστάμενων δαπέδων και τοποθέτηση 
περιθωρίων (σοβατεπιών) περιμετρικά των χώρων, στο 
2ο Γυμνάσιο (γραφεία, βιβλιοθήκη), στο 3ο Γυμνάσιο (αί-
θουσα Αγγλικών) και σε όλο το 1ο Νηπιαγωγείο, λόγω 
έντονων φθορών.
3. Τοποθέτηση σιδερένιων θυρών στο 3ο Γυμνάσιο, μετά 
την αποξήλωση των υφιστάμενων, στην αίθουσα Συλλό-
γου Γονέων, στα WC του 1ου ορόφου και στην Αίθουσα 
Τεχνολογίας.
4. Αποκατάσταση τοπικών βλαβών από οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα οφειλόμενων στη διάβρωση του οπλισμού, με 

χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων δι-
άβρωσης στο εξωτερικό περιμετρικό στηθαίο των προ-
σόψεων προς τους αύλειους χώρους του 3ου Νηπιαγω-

γείου, του 1ου & 8ου Δημοτικού 
και του 2ου Γυμνασίου, όπου θα 
επισκευαστούν και οι οροφές των 
εξωστών.
5. Επισκευή υαλότοιχων στο 3ο 
Γυμνάσιο και στο 1ο Λύκειο.
6. Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλι-
δωμάτων απλού σχεδίου, στα πα-
ράθυρα του 1ου ορόφου του 8ου 
Δημοτικού και ελαιοχρωματισμοί 
αυτών.
7. Αντικατάσταση υαλοστα-
σίου στη βιβλιοθήκη του 4ου 
Δημοτικού με νέο αλουμινίου.
8. Δημιουργία στεγάστρου 
στην είσοδο του 11ου Νηπι-
αγωγείου, για την αναμονή 
των γονέων.
9. Μόνωση τμήματος δώματος 
του 1ου Λυκείου. 
10. Ανακαίνιση εξωτερικών 

χρωματισμών με ακρυλικό χρώμα, των προσόψεων 
των σχολικών κτιρίων που θα γίνει η αποκατάσταση 
των τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα, με χρήση ικριωμάτων, όπου απαιτείται.
11. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανει-
ών σε σχολικά κτίρια. (Νηπιαγωγεία – Δημοτικά – Γυ-
μνάσια - Λύκεια). 
12. Προμήθεια και τοποθέτηση πολυκαρβονικών 
φύλλων στις μεταλλικές θύρες των εξωστών και κα-
τακόρυφης διαφανής τέντας σε τμήμα του εξώστη 
του 1ου ορόφου του 2ου Λυκείου, για την αποφυγή 
εισροής υδάτων στις αίθουσες, σε περίπτωση έντο-
νης βροχόπτωσης.
13. Προμήθεια και τοποθέτηση κατακόρυφων διαφανών 
τεντών στο τμήμα του ισογείου του 2ου Λυκείου, μπρο-
στά από το κυλικείο, με σκοπό τη δημιουργία χώρου προ-
στατευμένου από τις καιρικές συνθήκες.
14. Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 
πάχους 32mm, στο προαύλιο του 2ου Δημοτικού, στο επί-
πεδο των WC, για τη δημιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου 
για τους μαθητές της Α’ & Β’ τάξης.
15. Επισκευή στην οροφή του 1ου ορόφου του κτιρίου 
του 1ου Λυκείου. Καθαίρεση όλων των επιχρισμάτων 
του 1ου ορόφου, με τη μεταφορά όλων των προϊόντων 
καθαιρέσεως σε χώρους που επιτρέπεται. Αποκατάστα-
ση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδε-
μα οφειλόμενων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση 
επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρω-
σης, που θα προκύψουν μετά την καθαίρεση των επιχρι-
σμάτων.

Β) Εργασίες, έργα, υπηρεσίες και προγράμματα άμε-
σης και βραχυπρόθεσμης υλοποίησης 
1. Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, 
πάχους 32 mm, μετά την αποξήλωση

             και απομάκρυνση του υφιστάμενου, στα 1ο, 4ο, 
12ο & 13ο Νηπιαγωγεία.
2. Επίστρωση του δαπέδου της αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων του 4ου Δημοτικού με πλαστικό δάπεδο και 
τοποθέτηση περιθωρίων (σοβατεπιών) περιμετρικά των 
χώρου, λόγω έντονων φθορών στο υφιστάμενο μωσαϊκό.
3. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων θυρών στο 3ο 
Γυμνάσιο - στις αποθήκες που
βρίσκονται μέσα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων-με-
τά την αποξήλωση των υφιστάμενων και ελαιοχρωματι-
σμοί αυτών.
4. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κασσών στο 5ο 
Δημοτικό -στα WC των δασκάλων -μετά την αποξήλωση 
των υφιστάμενων και ελαιοχρωματισμοί αυτών.

5. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων πρεσσαριστών 
θυρών με επένδυση φορμαϊκας στο 1ο Λύκειο και στο 
2ο Γυμνάσιο - στα WC καθηγητών - μετά την αποξήλωση 
των υφιστάμενων.
6. Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών θυρών τυπο-
ποιημένων βιομηχανικής προέλευσης στο 2ο Γυμνάσιο - 
στις πόρτες των αιθουσών του 1ου ορόφου που οδηγούν 
στο μπαλκόνι-μετά την αποξήλωση των υφιστάμενων.
7. Ανακατασκευή των τουαλετών καθηγητών στο 1ο Λύ-
κειο και στο 2ο Γυμνάσιο.
8. Ενίσχυση των υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων του ισο-
γείου του 1ου Λυκείου και συγκεκριμένα σε μία αίθουσα 
και στα έξι παράθυρα δίπλα στα κυκλικά κλιμακοστάσια 
επί της Ελευθερίου Βενιζέλου και στα παράθυρα του 
αμφιθεάτρου επί της οδού Διομήδη Κομνηνού και ελαι-
οχρωματισμοί αυτών.
9. Επένδυση εξωτερικών βρυσών στο 4ο Δημοτικό με 

πλακίδια πορσελάνης.
10. Προμήθεια και τοποθέτηση επίπεδων κυψελωτών 
πολυκαρβονικών φύλλων στο 8ο Δημοτικό & στο 3ο Γυ-
μνάσιο, στην είσοδο, για την αποφυγή εισροής υδάτων.
11. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο μπασκετών ολυμπι-
ακού τύπου στο γήπεδο του 1ου
Γυμνασίου.
12. Μόνωση τμήματος δώματος 1ου Λυκείου & 4ου Δη-
μοτικού.
13. Αποκατάσταση προβλήματος εισροής υδάτων στο 
13ο Νηπιαγωγείο.
14. Στεγανοποίηση αρμού διαστολής στο 11ο Νηπιαγω-
γείο.
15. Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών με ακρυλικό 
χρώμα στην πρόσοψη του 2ου Δημοτικού σχολείου, με 
χρήση ικριωμάτων.
16. Υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ραμπών & χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 
σε σχολικές μονάδες», που αφορά την ανακατασκευή 
των υφιστάμενων WC ΑΜΕΑ στο 1ο Δημοτικό – 5ο Δημο-
τικό – 7ο Δημοτικό – 4ο Νηπιαγωγείο -6ο Νηπιαγωγείο – 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (έως 31-12-2020)
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11ο Νηπιαγωγείο – 13ο Νηπιαγωγείο & 1ο Γυμνάσιο, την 
δημιουργία νέων WC ΑΜΕΑ στο 4ο Δημοτικό – 6ο Δημο-
τικό – 8ο Δημοτικό – 3ο Νηπιαγωγείο & 3ο Γυμνάσιο, την 
κατασκευή ραμπών πρόσβασης μέσα στα σχολικά κτίρια 
στο 3ο Νηπιαγωγείο & στο 3ο Γυμνάσιο και την διαμόρ-
φωση ράμπας πεζοδρομίων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ 
στο 7ο Δημοτικό – 3ο Νηπιαγωγείο - 4ο Νηπιαγωγείο 
-11ο Νηπιαγωγείο & 13ο Νηπιαγωγείο.  
17. Υλοποίηση της ήδη ενταγμένης πράξης «Προώθηση 
της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοι-
νωνικής Ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων». Η δράση 
περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πλέγματος υποστηρι-
κτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους και τις οι-
κογένειές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δο-
μές και υπηρεσίες, τις ανάγκες όπως αυτές καθημερινά 
απευθύνονται στο δήμο και τη σημαντικότητα των πα-
ρεμβάσεων στην ομάδα στόχο παιδί-έφηβος-νέος για την 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Η πράξη διαρθρώ-
νεται σε δύο πακέτα εργασίας. Το πρώτο «Ψυχοπαιδαγω-
γική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων, 
νέων» δίνει έμφαση στην πρόληψη και αποκατάσταση 
ατομικών δυσκολιών που δυνητικά αποτελούν τροχο-
πέδη στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη. Οι δράσεις 
περιλαμβάνουν την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
για παιδιά, εφήβους και νέους για την πρόληψη και αντι-
μετώπιση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών και δυσκο-
λιών που αποτελούν εμπόδιο στην κοινωνική συμμετοχή 
και την εργασιακή ένταξη. Προβλέπεται η παροχή εξειδι-
κευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής/ επαγγελματικού 
προσανατολισμού, ψυχολογική, λογοπεδική υποστήριξη, 
εργοθεραπεία, κα. Το δεύτερο πακέτο εργασίας «ΣυμΜΕ-
τοχή» δίνει έμφαση στην ομαδική συμμετοχή παιδιών, 
εφήβων και νέων σε δραστηριότητες προσανατολισμέ-
νες στην παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/δράσεων, 
διαμορφώνοντας ένα δυναμικό πλαίσιο-πλέγμα συμ-
μετοχικής δημιουργίας και προστασίας από φαινόμενα 
κοινωνικού αποκλεισμού. Οι δράσεις περιλαμβάνουν 
την παροχή της δυνατότητας παιδιών, εφήβων και νέων 
να συμμετέχουν χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς σε 
ομαδικές δραστηριότητες με προσανατολισμό την πα-
ραγωγή-παρουσίαση πολιτιστικών προϊόντων και δρά-
σεων. Στην ανάπτυξη των προϊόντων αναδεικνύεται η 
χρήση των ΤΠΕ.
18. Υλοποίηση της ήδη ενταγμένης πράξης «Βελτίωση – 
εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξο-
πλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαί-
δευσης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Αττική 2014-2020».
19. Υλοποίηση προγράμματος «Φιλόδημος II» για την εκ-
πόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυρο-
προστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας.
Καθαριότητα σχολείων 
Η καθαριότητα των σχολείων εκτός από ότι αποτε-
λούσε προτεραιότητά μας, το 2020, απέκτησε άλλη 
σημασία και βαρύτητα και λόγω της πανδημίας. Δεν 
είναι τυχαία άλλωστε τα αποτελέσματα συστηματι-
κών υγειονομικών ελέγχων οι οποίοι  πραγματοποι-
ήθηκαν από αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περι-
φέρειας Αττικής, τα οποία επιβεβαίωσαν την πολύ 
σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά που γίνεται στον ευαί-
σθητο τομέα της υγείας και έκριναν ότι η λειτουργία 
των σχολικών συγκροτημάτων είναι απολύτως ικα-
νοποιητική.
Τοποθετήσαμε σε όλες τις σχολικές μονάδες φιλικούς 
κάδους ανακύκλωσης, δύο ρευμάτων 
Λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα με βάση τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα: 
- Προσλήφθηκαν επιπλέον άτομα για την ενίσχυση της 
καθαριότητας και υπήρξε ο κατάλληλος προγραμματι-
σμός ώστε οι συνολικά είκοσι - έξη (26) καθαρίστριες και 
επί πλέον προσωπικό καθαριότητας να καλύπτουν κα-
θημερινά, όλες τις ανάγκες. 
- Η Επόπτρια Υγείας του δήμου βρέθηκε από την αρχή 
της πανδημίας σε άμεση επαφή με τα σχολεία ελέγχο-
ντας την εφαρμογή των πρωτοκόλλων.
- Με την έναρξη της πανδημίας και πριν καν γίνει διάθε-
ση από το κράτος, παραδόθηκαν από το δήμο αντισηπτι-
κές λοσιόν και μάσκες πολλαπλών χρήσεων, σε μαθητές 
και εκπαιδευτικούς.
Δόθηκαν από το δήμο, σε όλους τους υπεύθυνους διαχεί-

ρισης COVID 19 και στους αναπληρωτές τους, σκούφοι, 
μάσκες 3Μ, ποδιές μίας χρήσης 3Μ, γάντια, γυαλιά και 
ποδονάρια. 
Πριν την ύπαρξη κρουσμάτων, έγιναν προληπτικές απο-
λυμάνσεις σε όλα τα σχολεία και με την εμφάνιση κρου-
σμάτων έγινε καθολική απολύμανση στο σχολείο και όχι 
μόνο στο τμήμα που εμφανίστηκε το κρούσμα. Το κό-
στος των απολυμάνσεων ανήλθε στα 3.360 €.
Οργανώθηκε η πραγματοποίηση τεστ COVID-19, για 
όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούσαν και συνεχίζεται 
το σχετικό πρόγραμμα με την συνεργασία του Νομαρχι-
ακού Νοσοκομείου και του ΕΟΔΥ 
Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
Η δημοτική αρχή, στοχεύοντας στη δημιουργία προ-
γραμμάτων που να  ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
κοινωνίας και να διασφαλίζουν την  όσο το δυνατόν 
υψηλότερη  κατάρτιση και επιμόρφωση, συνέχισε στο 
ακέραιο και παρά τα περιοριστικά μέτρα, την υλοποίηση 
προγραμμάτων διά βίου μάθησης
• Διασφαλίζοντας τη λειτουργία των χώρων εκπαίδευσης 
σε απογευματινές ώρες. 
• Τοποθετώντας  εξοπλισμό  στους χώρους εκπαίδευσης. 
• Διαθέτοντας  προϋποθέσεις  λειτουργίας (τηλέφωνο – 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, θέρμανση, ύδρευση, τουαλέ-
τες) στους χώρους εκπαίδευσης. 
• Διασφαλίζοντας προσβασιμότητα στα άτομα με αναπη-
ρία, στους χώρους εκπαίδευσης. 
Τα προγράμματα τα οποία υλοποιήθηκαν, είχαν τα εξής 
αντικείμενα:
- Επεξεργασία κειμένου, Διαδίκτυο.
- Βασικά Αγγλικά. 
Συνολικά στα προγράμματα, εγγράφηκαν 40 άτομα, στα 
οποία έχει δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης – επι-
μόρφωσης, που έχει εκδοθεί από το Ίδρυμα Νεολαίας και 
Διά Βίου Μάθησης. 
Στόχος μας να συνεχίσουμε νέα προγράμματα σύμ-
φωνα με τα ενδιαφέροντα των ωφελούμενων.
Λειτουργία δημοτικής επιτροπής παιδείας (Δ.Ε.Π.)  & 
Σχολικών Επιτροπών 
Με τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, υπήρξε σχεδόν καθημερινή 
επαφή και άριστη συνεργασία για τη σωστή αξιολό-
γηση και ιεράρχηση των αναγκών. 
Με οργάνωση, σχεδιασμό, αλλά και τη συνεργασία 
της διοίκησης του δήμου με όλα τα μέλη των επιτρο-
πών, των υπαλλήλων και των διευθυντών των σχολι-
κών μονάδων, ήρθαν θετικά αποτελέσματα, γεγονός 
που αποδεικνύεται από το ότι οι διευθυντές των σχο-
λείων, με τους οποίους έχουμε συνεχή επαφή, επα-
νειλημμένα τοποθετούνται δημόσια για την άριστη 
συνεργασία μας. 

Προχωρήσαμε σε:
- Κατά προτεραιότητα, πληρωμή του μισθού των καθαρι-
στριών και των σχολικών τροχονόμων  όπως οφείλαμε, 
που  επιτέλεσαν σημαντικό έργο.  
- Αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων δι-
ασύνδεσης των σχολείων από  ADSL 24 Mbps σε υπηρε-
σία  VDSL 50 Mbps σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.
- Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους με εκπαι-
δευτικά κριτήρια για πολιτιστικές και αθλητικές δρα-
στηριότητες.
- Παροχή έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων συνολικά  
περίπου 10.500€ στα σχολεία, για τη διασφάλιση υλικού, 
απαραίτητου για τις λειτουργικές τους ανάγκες ή την 
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και για 
την ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής 
τους. 
- Έλεγχο και εποπτεία της λειτουργίας 
των σχολικών κυλικείων. Διενεργήσαμε 
διαφανείς διαγωνισμούς έτσι ώστε σή-
μερα, τα σχολικά κυλικεία να λειτουρ-
γούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 
αποφέροντας πρόσθετα έσοδα στα σχο-
λεία.
Υπάρχουν σημαντικά χρηματικά υπό-
λοιπα των σχολικών επιτροπών και των 
σχολικών μονάδων για δράσεις και ανα-
γκαίες παρεμβάσεις και αγορές με εξο-
φλημένες όλες τις υποχρεώσεις τους έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

Διοργάνωση εκδηλώσεων – δράσεων  
Δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην εφαρμογή καινοτόμων 
δραστηριοτήτων καθώς και στη εκπαίδευση των 
νέων στη χρήση των νέων τεχνολογιών, ιδιαιτέρως 
εκείνων που υποβοηθούν την εκπαιδευτική δρα-
στηριότητα, αλλά και στη διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης. Επίσης, δημιουργήθηκαν δράσεις οι οποίες 
προτρέπουν τα παιδιά στην προστασία του περιβάλ-
λοντος και τον «πράσινο» τρόπο ζωής και τιμήθηκαν 
μαθητές οι οποίοι αρίστευσαν. Δυστυχώς τα μέτρα 
για την προστασία από την πανδημία, δεν μας επέ-
τρεψαν να προχωρήσουμε σε όσες εκδηλώσεις - δρά-
σεις είχαμε προγραμματίσει. 
Εκδηλώσεις – δράσεις:
- Στις 23 Νοεμβρίου 2019: Εκδήλωση Εκπαιδευτικής Ρο-
μποτικής, σε συνεργασία με την Ακαδημία Ρομποτικής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πραγματοποιήσα-
με στο κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος».
- Στις  22 Δεκεμβρίου 2019: Διοργανώσαμε Βράβευση 
αριστούχων μαθητών γυμνασίων και λυκείων της πόλης 
μας καθώς και επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση με τη συμμετοχή αθλητικών τμημάτων της Δημο-
τικής Επιχείρησης, υπό την επίβλεψη της Ολυμπιονίκου 
Εύας Χριστοδούλου.
- Στις 11 Ιανουαρίου 2020,  σε συνεργασία με τον Αν-
θρωπιστικό οργανισμό  “Kids save lives”  τους συλλό-
γους γονέων και τις ακαδημίες της ΑΠΕ Αγία Ελεούσα 
διοργανώσαμε στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Γιάννης 
Ρίτσος», μία ιδιαίτερη εκπαιδευτική δράση στην Καρ-
διοπνευμονική Αναζωογόνηση για την υποστήριξη της 
ζωής σε όλα τα παιδιά και τους γονείς τους. Η εκδήλωση 
είχε  μεγάλη προσέλευση και συμμετοχή.
- Στις 13 Ιανουαρίου 2020 & στις 11 Νοεμβρίου 2020 σε 
συνεργασία με το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελλη-
νισμού της Διασποράς και το Μουσείο Μικρασιατικού 
Πολιτισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου», φιλοξενήσαμε στα σχο-
λεία της πόλης μας, τη μουσειοσκευή με τίτλο «Κάποτε 
στη Μικρά Ασία», προκειμένου να συστήσουμε στους 
μαθητές τη ζωή των Ελλήνων στις πόλεις και τα χωριά 
της Μικράς Ασίας, πριν την καταστροφή και τον ξερι-
ζωμό. 
- Στις 7 Φεβρουαρίου 2020, στην επιστημονική ημερίδα 
«Πρότυπο σχολικό κυλικείο», παρουσιάστηκε η δράση 
του δήμου για ενσωμάτωση στην καθημερινότητα των 
παιδιών τρόπων για να προστατεύσουν το περιβάλλον. 
Συγκεκριμένα, πρώτος ο δήμος μας, έφερε στα κυλικεία 
των σχολείων για τους μαθητές της πόλης, τα οικολογι-
κά καλαμάκια που κατασκευάζονται από σιτάρι και τα 
οποία ανταλλάσσονται με πλαστικά καπάκια τα οποία 
συλλέγουν τα παιδιά. Η προσπάθεια αυτή, αγκαλιάστη-
κε από την ΚΟΙΝΣΕΠ “staramaki” η οποία προσφέρθηκε 
να παρέχει 1.600 καλαμάκια από σιτάρι, προκειμένου να 
προωθήσει την οικολογική συνείδηση των μαθητών της 
πόλης μας.
Η πολυεπίπεδη κρίση που προκάλεσε η πανδημία, 
κάθε άλλο παρά έκαμψε τη διεκδικητικότητα και την 
ενεργητικότητα της διοίκησης του δήμου μας, στην 
βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος και των σχο-
λείων και στην υλοποίηση δράσεων για την υποστή-
ριξη της εκπαίδευσης των μαθητών της πόλης μας. 
Καταβλήθηκαν διαρκείς και εντατικές προσπάθειες 
για την ενίσχυση των σχολικών μονάδων.. Η σκληρή 
δοκιμασία των ημερών μας, σύντομα θα αποτελεί πα-
ρελθόν και ότι έχουμε προγραμματίσει για το 2021 
είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτευχθεί, με τη συνεργασία 
όλων.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Μ. ΒΙΔΑΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΑΜΠΡΟ ΜΙΧΟ

Το κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» 
και τους χώρους της ΒΙΟΧΡΩΜ επισκέ-
φθηκε σήμερα η αντιπεριφερειάρχης 
Πολιτισμού κ. Μαίρη Βιδάλη, συνο-
δευόμενη από το επιτελείο της και τον 
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας κ. 
Α. Λεωτσάκο.
Τα στελέχη της Περιφέρειας ξενάγησαν 
στους προαναφερόμενους χώρους ο 
Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος συνοδευό-
μενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη 
Πουλάκη.
Η επίσκεψη, αυτή, πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της αναγνώρισης χώρων, 
κατάλληλων για την φιλοξενία των εκ-
δηλώσεων που πρόκειται να πραγματο-
ποιηθούν στην Αγία Βαρβάρα στο πλαί-
σιο του εορτασμού των 200 ετών από 
την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Η κ. Αντιπεριφερειάρχης έμεινε εντυ-
πωσιασμένη από την υποδομή και την 
λειτουργικότητα του κινηματοθεάτρου 
και από την αίσθηση που δημιουργούν 
οι βιομηχανικοί χώροι της ΒΙΟΧΡΩΜ, 
συνεχάρη τον Δήμαρχο για τις υπο-
δομές πολιτισμού της πόλης μας και 
το έργο το οποίο έχει να επιδείξει ο κ. 
Μίχος, αρχής γενομένης, από την προη-
γούμενη θητεία του.

Η αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Μαρσώνη, μας ενημερώ-
νει σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
για την συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, 
την οποία εισηγήθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβού-
λιο. 
Υπενθυμίζουμε ότι η κ. Μαρσώνη είναι Δικηγόρος και 
αντιδήμαρχος Αγίας Βαρβάρας αρμόδια για τον εθελο-
ντισμό, τη νέα γενιά, την ισότητα των φύλων και την δι-
αχείριση των αδέσποτων ζώων.

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των 
φύλλων
Με την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την 
Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», ο Δήμος 
Αγίας Βαρβάρας δεσμεύθηκε για την εφαρμογή πολιτι-
κής υπέρ της αρχής της ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο 
αυτό, εντάσσεται και η σύσταση της Δημοτικής Επιτρο-
πής Ισότητας.
Οι αρμοδιότητές, της εν λόγω Επιτροπής, αφορούν στη 
διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων 
και την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων, μέσα από 
δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, την υπο-
στήριξη της θέσης των γυναικών στην απασχόληση, την 
καταπολέμηση της βίας και την αναβάθμιση των δομών 
φροντίδας.
Το Δημοτικό μας Συμβούλιο,  κατά την συνεδρίασή του, 
την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021, προέβη στην λήψη 
απόφασης για την Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής 
Ισότητας καθώς, επίσης, και στην έγκριση του Κανονι-
σμού Λειτουργίας της. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο 
και τη σχετική, πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Ερ-
γασίας με την οποία παρέχονται οι σχετικές οδηγίες, η 

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας είναι συμβουλευτικό προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο με τις εξής αρμοδιότη-
τες:
1. Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, 
συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των 
φύλων στις πολιτικές του δήμου· εισηγείται και συμμετέ-
χει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των 
φύλων σε τοπικό επίπεδο.

2. Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια 
όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για 
την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε 
όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινω-
νικής ζωής.
3. Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας 
των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές 
μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων 
ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε 

τοπικό επίπεδο.
4. Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ι.Φ για 
την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυ-
ναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
        Συνεπώς, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελεί το 
σύνδεσμο της Γ.Γ.Ι.Φ. με τους Δήμους, σε επίπεδο πολι-
τικών ισότητας και μπορεί να αναλαμβάνει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

σε όλες τις πολιτικές που εμπίπτουν στο φάσμα 
των αρμοδιοτήτων των Δήμων.
Ενδεικτικά, η Επιτροπή, αυτή, σχεδιάζει και συνδι-
οργανώνει την υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώ-
σεων, όπως ημερίδες/συνέδρια, καταρτίζει επιμορ-
φωτικά προγράμματα και οργανώνει σεμινάρια, 
συναφώς με θέματα κακοποίησης/πρόληψης της 
βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτι-
κών ίσων ευκαιριών, καταπολέμησης των στερεο-
τύπων με βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής 
των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και να 
συνεργάζεται με γυναίκες από το πεδίο του πολιτι-
σμού και των τεχνών, με τις υπηρεσίες της Εκπαί-
δευσης, με τις Μονάδες Υγείας για ενημερωτικές 

εκδηλώσεις κ.λπ.
Τέλος, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, στην Επιτροπή, θα συμμετέχουν ως θεσμικοί 
φορείς οι εξής:
• Εμπορικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγγάνων
• Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Αγίας Βαρβάρας.
Επίσης, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πρόκει-
ται να παρθεί απόφαση σχετικά με τον ορισμό φυσικών 
προσώπων, ως μελών της Επιτροπής.
 

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλλων
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Με δεδομένα τα μέτρα αποτροπής διάδοσης του covid-19, 
είναι ευνόητη η δυσκολία, στην οποία περιέρχονται οι 
δημοτικές υπηρεσίες, αν συνυπολογίσει κάποιος και την 
μειωμένη δύναμη στο έμψυχο δυναμικό.
Όμως, στην Αγία Βαρβάρα, με την σημερινή Δημοτική 
Αρχή και Δήμαρχο τον Λάμπρο Μίχο, οι όποιες δυσκο-
λίες ξεπερνιούνται αφ’ ενός, λόγω της αυταπάρνησης με 

την οποία εργάζονται οι υπάλληλοι του Δήμου και αφ’ 
ετέρου, είναι ο σωστός σχεδιασμός, η οργάνωση των 
εργασιών και η ικανότητα του σημερινού Δημάρχου να 
εμπνέει το προσωπικό και τους αιρετούς συνεργάτες 
του στην κατεύθυνση προσφοράς και φροντίδας για την 
πόλη και τους ανθρώπους της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Πρασίνου επιδίδεται σε 
εργώδη προσπάθεια ευπρεπισμού των εστιών πρασίνου 

και των φυτών –δένδρων και ανθέων-, της πόλης. Έτσι, 
παρτέρια σκάβονται και φυτεύονται λουλούδια, κλαδεύ-
ονται και καθαρίζονται δένδρα που ήταν αφρόντιστα 
για μία δεκαετία –Ναι! Όσο και αν φαίνεται περίεργο, 
υπάρχουν δένδρα που είχαν μία δεκαετία να κλαδευτούν 
και κάποιος να τα φροντίσει!

Επίσης μεγάλο βάρος έχει δοθεί από την Υπηρεσία, η 
οποία πραγματοποίησε «επιδρομή φροντίδας» στις ερ-
γατικές πολυκατοικίες. Η έκπληξη και η ικανοποίηση 
των περιοίκων ήταν μεγάλη, όπως φάνηκε τόσο από την 
θερμή υποδοχή των συνεργείων όσο και από τα εγκω-
μιαστικά σχόλια κατά την διάρκεια των εργασιών.

Είναι απλός ο τρόπος να είναι οι κάτοικοι ικανοποιημέ-
νοι. Αρκεί ο Δήμαρχος να νοιάζεται, να γνωρίζει και να 
μην «βαριέται» να εργασθεί, ώστε να κινητοποιεί όλο 
τον δημοτικό μηχανισμό στην παραγωγή έργου για 
τους κατοίκους και την πόλη!
Οι παρεμβάσεις φροντίδας του δημοτικού πρασίνου 
και η φύτευση δεκάδων νέων λουλουδιών, από τους 
εργαζόμενους της Υπηρεσίας Πρασίνου, δίνουν στην 
πόλη μία πανδαισία χρωμάτων.

Κλαδεύονται δέντρα μετά από παραμέληση μίας δεκαετίας
- νέα άνθη κάνουν την εμφάνισή τους

«ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» 
από συνεργεία 

της Υπηρεσίας Πρασίνου
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Την περίοδο της καραντίνας ο κόσμος πιέζεται τόσο ψυχολο-
γικά ,όσο και σωματικά με συνέπεια τον αποσυντονισμό του 
ρυθμού μεταβολισμού και φυσικά την απότομη και άτακτη 
αύξηση του βάρους. Ασφαλώς το 70% κατά κύριο ρόλο παίζει 
η διατροφή και το 30% η άσκηση, όμως η τελευταία παίζει ση-
μαντικό ρόλο και στην ψυχική μας υγεία. 
Πιο συγκεκριμένα η άσκηση έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι 
βελτιώνει τη διάθεση, μειώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης 
και του άγχους. Η σωματική άσκηση αυξάνει τα επίπεδα των 
ενδορφινών, των ορμονών της χαράς, που παράγονται από 
τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό και προάγουν την ευτυ-
χία και την ευφορία. Ακόμη και η μέτρια άσκηση στη διάρκεια 
της εβδομάδας βελτιώνει την κατάθλιψη και το άγχος σε με-
γάλο βαθμό.
Ένα ακόμη όφελος της άσκησης είναι η μείωση των επιπέ-
δων του στρες. Η αύξηση του ρυθμού της καρδιάς μπορεί να 
αντιστρέψει την βλάβη στον εγκέφαλο που προκαλεί το στρες 
μέσω της παραγωγής ορμονών όπως η νορεπινεφρίνη, η οποία 
όχι μόνο βελτιώνει την αντίληψη και τη διάθεση αλλά βελτι-
ώνει και τη σκέψη μας όταν αντιμετωπίζουμε ψυχοπιεστικά 
γεγονότα. Η άσκηση ενισχύει την λειτουργία του κεντρικού 
και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, βελτιώνοντας 
έτσι την ικανότητα του σώματος να ανταποκρίνεται στο στρες.

Ο έλεγχος του σωματικού βάρους και η αύξηση της μυϊκής μά-
ζας είναι οφέλη της τακτικής άσκησης. Αυτές οι κατακτήσεις 
όμως ενισχύουν την αυτοεκτίμησή μας και την αυτοπεποίθη-
ση. Είναι ένα από τα πολλά οφέλη της σωματικής άσκησης που 
ενισχύουν το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα.
Τέλος από την νοημοσύνη μέχρι την ενίσχυση της μνήμης, η 
άσκηση βοηθά τον εγκέφαλο με πολλούς τρόπους. Μελέτες 
σε ποντίκια και ανθρώπους έχουν δείξει ότι η καρδιαγγειακή 
άσκηση δημιουργεί νέα κύτταρα στον εγκέφαλο, μια διαδικα-
σία που αποκαλείται νευρογένεση και βελτιώνει τη συνολική 
λειτουργία του εγκεφάλου. Επίσης προλαμβάνει την εξασθέ-
νηση των γνωστικών ικανοτήτων και την απώλεια μνήμης με 
την ενίσχυση του ιππόκαμπου, του τμήματος του εγκεφάλου 
που είναι υπεύθυνο για τη μνήμη και τη μάθηση. Οι έρευνες 

δείχνουν επίσης ότι η άσκηση ενισχύει την δημιουργικότη-
τα και την πνευματική απόδοση. Έτσι αν έχετε ανάγκη την 
έμπνευση, σπουδαίες ιδέες μπορεί να σας έρθουν στο μυαλό 
όταν περπατάτε ή τρέχετε.
Η άσκηση στην πόλη μας με τον κωδικό 6 μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί με περπάτημα και τρέξιμο στα μέρη που διαθέτει η 
Αγία Βαρβάρα όπως :
Δημοτικό Γήπεδο στην περιοχή Ριμινίτικα  Στο γήπεδό μας 
υπάρχει Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Δευτέρα έως Παρασκευή 
κατά τις ώρες 9-12 και 16-20 ( ωράριο περιορισμένο λόγω των 
πρωτοκόλλων του Covid ) και μπορεί να καθοδηγεί τον κόσμο 
για την ατομική του ασφαλή άσκηση καθώς και υπάρχουν χώ-
ροι να γυμναστεί κανείς με το βάρος του σώματός του η και με 
οποιοδήποτε άλλο φορητό όργανο διαθέτει ( ιμάντες,λάστιχα 
κτλ )
Άλσος Μητέρας Ένα πανέμορφο άλσος που μπορεί κάποιος 
να τρέξει στα δρομάκια του, έχοντας στο πλάι του δέντρα και 
πράσινο ( γίνονται προσπάθειες από την Δημοτική Αρχή για 
επισκευές και συντήρηση του χώρου ). Υπάρχει μέρος να αθλη-
θεί κανείς και με το βάρος του σώματός του, αλλά και με δικά 
του όργανα. Τα υπαίθρια όργανα γυμναστικής δεν θα τα συνι-
στούσα αυτή την εποχή μιας και η Γενική Γραμματεία Αθλητι-

σμού δεν επιτρέπει την χρήση τους για λόγους υγειονομικούς. 
Άλσος Ειρήνης ένα ακόμα όμορφο άλσος που ενημερωτικά, δι-
αθέτει γήπεδο τένις και beach volley. Σίγουρα μπορεί και εδώ 
κανείς να κάνει το τρέξιμο και το περπάτημά του συνδυάζο-
ντας και ασκήσεις ενδυνάμωσης.
Τελευταίο αφήνω το πεζοδρόμιο της Ελευθερίου Βενιζέλου 
που μπορεί κανείς άνετα να περπατήσει και να τρέξει. Στρίβο-
ντας μάλιστα προς την οδό Παπαφλέσσα μπορεί ν ανέβει προς 
το Πάνθεον ( δεξιά του θα συναντήσει και το Άλσος Δόξης , ένα 
ακόμη εξαίρετο πάρκο για γυμναστική )επιλέγοντας όμως μια 
διαδρομή δύσκολη λόγω της ανηφόρας που θα συναντήσει.
Σε όλα αυτά τα σημεία της πόλης μας μπορεί κανείς να αθληθεί 
τόσο σε αερόβιο επίπεδο (τρέξιμο,περπάτημα,ποδήλατο,κυ-
κλική προπόνηση ), όσο και σε προπόνηση με αντιστάσεις 

(βάρος σώματος,ιμάντες , λάστιχα κτλ ). Ο Δήμος εκτός των 
άλλων δραστηριοτήτων που είχαν ξεκινήσει , είχε έτοιμη την 
ομάδα του Αγία Βαρβάρα running team , όπου 2 με 3 φορές 
την εβδομάδα θα κάναμε αυτές τις διαδρομές με ομάδες περ-
πατήματος η τρεξίματος , μαζί με ασκήσεις για όλο το σώμα και 
φυσικά χωρίς οικονομική επιβάρυνση . Δυστυχώς και εδώ μας 
καθυστερεί ο covid 19 αλλά πιστεύουμε σύντομα θα είμαστε σε 
θέση να το λειτουργήσουμε.
Ακολουθώντας λοιπόν την Αερόβια άσκηση κανείς βοηθά τον 
οργανισμό του σε:
• Αύξηση σωματικής αντοχής
• Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος
• Μείωση της αρτηριακής πίεσης
• Μείωση σακχάρου στο αίμα
• Μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης διαβήτη τύπου ΙΙ
• Βελτίωση ποιότητας ύπνου
• Αύξηση της καλής χοληστερίνη (HDL)
• Καλύτερη διαχείριση βάρους
• Βελτίωση της λειτουργίας των πνευμόνων
• Μείωση του καρδιακού παλμού ηρεμίας
• Καλύτερη απόδοση των μυικών ομάδων που βρίσκονται 
στην καρδιά και στους πνεύμονες

Άρθρο του Ντέμη Ματάκη*, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, PhD

Ο Κωδικός 6 και πώς να τον αξιοποιήσουμε

1. 30’ Περπάτημα (3 – 4 φορές την εβδομάδα)
2.  5΄ τρέξιμο 3΄ περπάτημα σε 5 σετ (2 φορές την 
εβδομάδα)
3. 10΄ τρέξιμο 5΄ περπάτημα σε 3 σετ (1-2 φορές την 
εβδομάδα)

Ακολουθώντας λοιπόν την άσκηση με αντιστάσεις 
κανείς βοηθά τον οργανισμό του σε:
• Ανάπτυξη  δύναμης
• Ταχύτητα
• Βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας
• Ενίσχυση του μεταβολισμού και μείωση βάρους
• Ισχυρότεροι μύες
• Ισχυρότερα οστά
• Απώλεια λίπους

Παρακάτω προτείνω 2 προπονήσεις διαλειμματι-
κής  μορφής με σκοπό τη βελτίωση της δύναμης , της 
αντοχής και φυσικά της μείωσης του λίπους.

1 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ  

• Push Ups σε παγκάκι η πολυθρόνα 
20’’  άσκηση 10’’ διάλειμμα

• Βυθίσεις τρικεφάλων 
20’’  άσκηση 10’’ διάλειμμα

• Σανίδα
20’’  άσκηση 10’’ διάλειμμα

• Ροκανίσματα Κοιλιακών
20’’  άσκηση 10’’ διάλειμ-
μα

Κάνε Διάλειμμα για 30’’  και επανέλαβε για άλλα 2 με 
3 σετ (σε προχωρημένο επίπεδο μη κάνεις καθόλου 
διάλειμμα)

2 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ  

• Όρθια Κωπηλατική με αλτήρες (αν δεν έχεις δοκί-
μασε με δύο μεγάλα μπουκάλια με νερό)
20’’  άσκηση 10’’ διάλειμμα

• Κάμψεις Δικεφάλων  με 
αλτήρες
20’’ άσκηση 10’’ διάλειμμα

• Ρώσσικες περιστροφές με ή και χωρίς βάρος
20’’ άσκηση 10’’ διάλειμμα

• Ψαλιδάκια κοιλιακών 
20’’  άσκηση 10’’ διάλειμμα

Κάνε Διάλειμμα για 30’’ και επανέλαβε για άλλα 2 με 
3 σετ (σε προχωρημένο επίπεδο μη κάνεις καθόλου 
διάλειμμα).

Για περισσότερα προγράμματα και επικοινωνία 
μπορείτε να επισκεφτείτε :
• https://agiavarvara.gr/
• https://www.youtube.com ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
• Αγία Βαρβάρα Τομέας Αθλητισμού (σελίδα στο 
Facebook)

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ !!!
ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ !!!
 

*Ματάκης Ντέμης
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, PhD

Σύμβουλος Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας 
Σε θέματα Αθλητισμού

Για τους αρχάριους προτείνω 3 διαφορετικά προγράμματα που μπορεί να τα εντάξει στην εβδομαδιαία του ρουτίνα:
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΝΕΔ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Με πρωτοβουλία της διοικούσας επιτροπής της ΟΝΝΕΔ 
Αγίας Βαρβάρας, το βράδυ της Παρασκευής 29 Ιανου-
αρίου, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της η κοπή της 

φετινής πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας.
Τηρώντας τα μέτρα 
προστασίας κατά 
του covid-19 στη 
σεμνή αυτή γιορτή 
δεν προσκλήθηκαν 
τα μέλη της και ο 
αριθμός των παρευ-
ρισκομένων δεν ξε-
περνούσε τα εννέα 
άτομα. Στο χαιρετι-
σμό του ο πρόεδρος 
της Β5 ΝΟΔΕ Δημή-
τρης Μαυροειδάκος 
συνεχάρη την ΟΝ-
ΝΕΔ Αγίας Βαρβά-
ρας για τη δυναμική 
της επανεμφάνιση 
και την ενεργό πα-

ρουσία στα κοινά της πόλης και ευχήθηκε η συνέχεια να 
έχει την δυναμική αυτή. Με τα ίδια θερμά λόγια μίλησε 
και ο πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο Μανώλης Ζερβάκης, υπο-
στηρίζοντας πως η τοπική ΟΝΝΕΔ είναι περισσότερο 
ενισχυμένη από ποτέ. «Αυτά τα νέα παιδιά είναι οι συ-
νεχιστές στην μεγάλη παράταξη» είπε χαρακτηριστικά. 
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ολυμπία 
Τουμαζάτου τόνισε ότι, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της 
τοπικής, θα εργαστούν με ζήλο για το καλό του κόμματος 
και της Αγίας Βαρβάρας. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει 
τους προλαλήσαντες για την εμπιστοσύνη, που δείχνουν 

απέναντι στα νέους του κόμματος. Η ευχάριστη αυτή « 
παρένθεση» σε αντίθεση με τη δύσκολη καθημερινότη-
τα που βιώνουμε στις μέρες μας, έκλεισε με ανταλλαγή 
ευχών για μια χρονιά με υγεία και επιστροφή στην κανο-
νικότητα. Μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρ-
χοι του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Μαριάννα Τουμαζάτου 
και Γιάννης Πουλάκης. Επίσης, χαιρετισμό απεύθυναν η 
υπεύθυνη του τμήματος Γυναικών Θεοδώρα Φαρουτζή 
και ο αντιπρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο Γιώργος Πουλάκης.

*Η βασιλόπιτα ήταν ευγενική προσφορά του αρτοζαχα-
ροπλαστείου «Λιχουδιές» του κ. Γιώργου Κουφόπουλου.
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ΑΠΑΞΙΩΣΕ ΚΑΙ ΣΠΑΤΑΛΗΣΕ ΜΙΑ ΧΡΥΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΓΛΩΣΣΑ;

Και μιας και ο τέως Δήμαρχος και οι όψιμοι συνοδοιπόροι του -εκείνοι, οι γνωστοί συ-
νεργοί του της «συμμορί-
ας της  λάσπης»-, προκα-
λεί και κοκορεύεται για 
την μεγάλη παρακαταθή-
κη που άφησε στην πόλη, 
ας δούμε τι παρέλαβε και 
ας μας πει τι άφησε εκεί-
νος.
Ο τέως Δήμαρχος θα έπρε-
πε κανονικά να ανάβει 
κερί και να προσεύχεται 
καθημερινά γιατί του … 
«κλήρωσε» να παραλάβει 
τον Δήμο μετά από τον 
Μίχο. Θα μου πείτε, βέ-

βαια, αν δεν υπήρχε η πρώτη θητεία του Μίχου, θα υπήρχε στον πολιτικό χάρτη της 
πόλης ο τέως; Άς το αφήσουμε αυτό.
Ας δούμε την πρώτη θητεία του σημερινού Δημάρχου μας. Ας δούμε για ποια εποχή 
πρόκειται.
Μιλάμε για την εποχή, που έφερε  στην πόλη μας:
• Δυο σταθμούς ΜΕΤΡΟ
• Όλα τα σχολεία πρωινά, με κατασκευές και επεκτάσεις σε 14 σχολικές μονάδες
• Σύγχρονα δίκτυα αποχέτευσης και ομβρίων

• Οκτώ πολιτιστικά κέντρα
• Τρεις υπερσύγχρονους βρεφονηπιακούς σταθμούς
• Τρία ΚΑΠΗ
• Δύο κλειστά γυμναστήρια και αίθουσα γυμναστικής
• Το Άλσος Μητέρας
• Είκοσι δύο παιδικές χαρές 
• Ένδεκα πάρκα – πλατείες,
• Ένα σύγχρονο Δημαρχείο,
• Μία πρότυπη και υψηλότατου επιπέδου Σχολή Δραματικής Τέχνης,
και ακόμη, πεζοδρόμια, φωτισμούς, οδοφωτισμούς, πεζοδρομήσεις, ασφαλτοστρώ-

σεις, πλακοστρώσεις, φυτεύσεις, αναψυκτήρια, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες 
πρωτότυπες και υποδειγματικές, με το Φάρο Ποντίων …
Ας δούμε, όμως -εδώ η υπόθεση αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον- και ποια είναι τα όσα 
παρέλαβε και πόσο αυξήθηκε η περιουσία του Δήμου κατά την πρώτη θητεία του Λά-
μπρου Μίχου.

Τότε, εκείνη την εποχή, έγιναν οι αγορές των ακινήτων:
• Ο χώρος στα Ριμινίτικα στον οποίο σήμερα υπάρχει το γήπεδο της πόλης. 
• Το Δημαρχείο,
• Τα κτήρια στα οποία εγκαταστάθηκαν οι Παιδικοί Σταθμοί:
• Παιδικός Σταθμός Κρήτης
• Παιδικός Σταθμός Σίφνου,
• Πάρκο Ελένης Φωκά
• Πλατεία Νέας Γενιάς
• Πλατεία Ελευθερίας
• Το οικόπεδο Εικαστικού Κέντρου,
• Το οικόπεδο Φάρου Ποντίων & Σχολής Χορού,
• Το κτήριο που στεγάζεται το 

Κέντρο Λόγου & Τέχνης
• Η έκταση που κατασκευά-

σθηκε το θερινό cine-ΠΑΝ-
ΘΕΟΝ,

• Το οικόπεδο νέου ΚΑΠΗ 
(Ματσούκα),

• Οι παιδικές χαρές:  Καραολή 
& Κανάρη, Λέσβου & Αθ. Δι-
άκου, Ερεχθείου, 

• Παπαδιαμάντη & Καραϊσκά-
κη, Δεληγιάννη, Ανδρ. Δημη-
τρίου, Αθηνάς, 

• Κρήτης όπου αγοράσθηκε 
τριώροφο, πρώην Κανακίδη 
και κατεδαφίσθηκε,

• Παιδική χαρά Καραϊσκάκη & Κατσώνη,
• Το οικόπεδο Καραμιχάλη (Δούσμανη & Σωκράτους),
• Χώροι που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται από το 1ο, το 4ο, 5ο,6ο, 9ο, 11ο, 

12ο Νηπιαγωγείο
• Χώροι για το 1ο Γυμνάσιο (στο βουνό) και το 2ο Λύκειο.
• Και βέβαια, το μεγάλο επίτευγμα η αγορά της ΒΙΟΧΡΩΜ.
Επειδή και για αυτό, το τελευταίο,  ο τέως και οι συνεργοί του διαδίδουν διάφορα ψεύ-
δη, αυτή είναι
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΧΡΩΜ:
Η έκταση του πρώην εργοστασίου, αγοράσθηκε με το ποσό των 5,8 εκατ. ευρώ ενώ 
η αντικειμενική του αξία πλησίαζε τα 25 εκατ. ευρώ. Ποσό 500.000€ δόθηκε από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ, επί Υπουργίας Σουφλιά, με 
μεσολάβηση της κας Κατερίνας Πα-
πακώστα.
Στη Βιοχρώμ υπήρχαν δύο μισθώ-
σεις που απέφεραν ετήσιο μίσθωμα 
450.000€ περίπου.
Τώρα φυσικά δεν είναι τόσο το μί-
σθωμα αλλά αυτό σημαίνει ότι αφαι-
ρουμένων των 500.000€ επιχορή-
γησης και μόνο με τα μισθώματα 16 
χρόνων, χωρίς ο Δήμος να βάλει δε-
κάρα, είχε αποπληρωθεί το τίμημα. 
Τα χρήματα των μισθωμάτων πήγαι-
ναν και πηγαίνουν στο Δήμο. Ήταν λοιπόν ασύμφορη αυτή η αγορά; Ας εξηγήσουν 
γιατί λέγονται ανοησίες ότι δήθεν υπερχρεώθηκε ο Δήμος.
Και βέβαια, ας μας πληροφορήσει για τις δικές του πράξεις που συνέβαλαν στην αύξη-
ση της δημοτικής περιουσίας. Αλλά, το μόνο που αύξησε ήταν τα ελλείμματα, η κακο-
μοιριά και η ακίνητη περιουσία του. Γιατί αυτό μπορούσε, αυτό τον ενδιέφερε…


