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ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ: 
«ΟΠΟΙΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ  ΤΟΝ Λ ΑΟ 
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ, 

Γ ΙΝΕΤΑΙ  ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ»
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Στην αποδρομή του ο Μάρτιος επιφύλασσε μία ακόμη κακή 
στιγμή για την πόλη μας. Την Τρίτη 30 Μαρτίου έφυγε από 
την ζωή ένας έντιμος, δημιουργικός άνθρωπος. Μία προ-
σωπικότητα που αφήνει ανεξίτηλο ίχνος στην ιστορία της 
πόλης μας. 

Ο Σάκης Παπανδρέου 
υπήρξε ένας δημιουρ-
γικός επιχειρηματίας, 
Πολίτης με υψηλή συ-
νείδηση των ευθυνών 
και υποχρεώσεών του 
απέναντι στην πόλη 
και στους ανθρώπους 
της. Ένας άνθρωπος 
που με κίνητρο την 
προσφορά και την 
αγάπη για τους αν-
θρώπους έπαιξε ενερ-
γό και σημαντικό 
ρόλο στα κοινά.
Ενδεικτική, επ’ αυ-
τού, ήταν η ανάρτηση 

του Δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου, με τον οποίο είχαν βρε-
θεί ως αντίπαλοι στον πολιτικό στίβο: [ΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΝ-
ΔΡΕΟΥ: Ένα όνομα, μια ιστορία! Ένας ευπατρίδης της 
πολιτικής.  Άνθρωπος δημιουργικός, έντιμος, γενναιό-
δωρος. 
Θλίβομαι βαθύτατα για την απώλειά του. Ήταν ειλικρι-
νής φίλος. Παρότι υπήρξε «αντίπαλός»  μου στις δημο-
τικές εκλογές δεν έπαψε να με αποκαλεί αδελφό του, 
όπως κι εγώ. Το εννοούσαμε και το κάναμε πράξη αφού 
οι σημαντικές αποφάσεις για την πρόοδο της πόλης 
ήταν κοινές.  Σε μια εποχή που τα ασήμαντα γίνονταν 
σημαντικά και τα αλαλάζοντα κύμβαλα ενοχοποιούσαν 
τις κάθε είδους συνεργασίες πολιτών με διαφορετικές 
ιδεολογικές αναφορές, η απουσία τέτοιων ανθρώπων, 

όπως ο Σάκης Παπανδρέου, είναι ιδιαίτερα οδυνηρή!].
Ο εκλιπών, γεννήθηκε στον Ελαιώνα του Πύργου Ηλείας. 
Σπούδασε λογιστική και διοίκηση επιχειρήσεων. Στην Αγία 
Βαρβάρα ήρθε την δεκαετία του 1960 και δραστηριοποιή-
θηκε επαγγελματικά, ανοίγοντας ένα από τα πρώτα μεγά-
λα πολυκαταστήματα, το «ΑΤΗΕΝΕΕ».
Στην συνέχεια ίδρυσε την εταιρεία «ANGLIA» η οποία ειδι-
κευόταν στην κατασκευή ηλεκτρικών ειδών.
Δραστήριος και πολυπράγμων, διετέλεσε σε θέσεις διοίκη-
σης σε συνδικαλιστικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς 
συλλόγους.
Σίγουρα, ήταν μία σημαντική προσωπικότητα και όχι μόνο 
για την πόλη μας. Ας είναι καλό το τελευταίο του ταξίδι …
Η εξόδιος ακολουθία και η τελετή της ταφής πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 3 Απριλίου, στον Πύργο Ηλείας. 

Ετήσιες συνδρομές για νομικά πρόσωπα: 100€         ιδιώτες: 10€ 

Επιστ. συνεργάτης: Γ. Παπαπαναγιώτου 
Φωτογραφίες: Ι. Παπαλιώδης 
Δημιουργικό: Γιούλη Σουσούρη
Κωδικός: 216420
Νομικός Σύμβουλος: Α. Καραμπασιάδης

Εκδότης: Γ. Πουλάκης
Επικοινωνιακός Σύμβουλος: Ι. Πουλάκης
Σύμβουλος έκδοσης-Αρχισυνταξία:
 Λ. Χατζάκος
Υπεύθυνος ροής: Ν. Πουλάκης

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Η πόλη που αγάπησες και υπηρέτησες, κλίνει το γόνυ και σε αποχαιρετά

Έχεις άποψη;

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Με την Ελληνική Σημαία να προβάλλεται στο κτήριο 
του δημοτικού καταστήματος, ένας ακόμη κρίκος προ-
στέθηκε στην παγκόσμια αλυσίδα των κτηρίων που θα 
βαφτούν στο λευκό και γαλάζιο, τιμώντας την δισεκα-
τονταετηρίδα από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστα-
σης.
Έτσι μετά από την Όπερα στου Σίδνεϋ, το Δημαρχείο του 
San Francisco, τους καταρράκτες του Νιαγάρα και σω-
ρεία εμβληματικών κτηρίων σε παγκόσμια κλίμακα, τα 
οποία τιμώντας την 200η επέτειο της Ελληνικής Εθνε-
γερσίας «ντύθηκαν» με λευκό και γαλάζιο και στην πόλη 

μας, η γαλανόλευκη έντυσε το δημοτικό κατάστημα, γε-
μίζοντάς με τον κυματισμό της, συναισθήματα υπερηφά-
νειας, αλλά και ευθύνης τους κατοίκους και τους επισκέ-
πτες της πόλης. Επίσης ηρωϊκά και κλέφτικα τραγούδια 
ακούγονταν σε όλες τις γειτονιές της πόλης.
Αυτή η πράξη σε συνδυασμό με μία σεμνή και λιτή τελε-
τή -λόγω των περιορισμών της πανδημίας- ήταν η συνει-
σφορά της Αγίας Βαρβάρας, προκειμένου, να τιμηθεί η 
μνήμη εκείνων που θυσιάστηκαν στον βωμό της ελευθε-
ρίας και της αναγέννησης της πατρίδας μας.

Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ ΚΥΜΜΑΤΙΖΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ
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Open Mall - Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και πάρκο τσέπης συνθέτουν 
την Αγία Βαρβάρα της επόμενης 20ετίας

Δήμος εν «ΔΡΑΣΗ»
Συγκροτήθηκε και εξοπλίσθηκε η ομάδα εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Τα πρώτα στοιχεία πασχαλιάτικου διάκοσμου έκαναν την εμφάνισή τους στην πόλη!

Εγκρίθηκε η σύσταση δύο TOMY στην πόλη μας
Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, εγκρίθηκε η σύστα-
ση δύο Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην πόλη μας. 
Οι ΤΟΜΥ είναι η δομή που αντικαθιστά τα ιατρεία του 
ΙΚΑ και θεωρείται δομή πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ου-
σιαστικά, πρόκειται για τακτικά ιατρεία στα οποία πραγ-
ματοποιούνται εξετάσεις, συνταγογραφήσεις και βέβαια, 
όταν κρίνεται αναγκαίο, παραπομπές ασθενών σε μονά-
δες υγείας 2ου και 3ου βαθμού,  προκειμένου, να αντιμε-
τωπισθούν προβλήματα υγείας των προσερχομένων που 
χρίζουν περεταίρω αντιμετώπισης.
Ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας και στελεχώνονται από 
παθολόγους, γενικούς ιατρούς και παιδιάτρους. Συγκρο-
τούνται μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου Δήμου προς 
την ΔΥΠΕ και απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
Κατά τα έτη 2015-2016, την περίοδο που ξεκινούσε η εφαρ-
μογή του νέου μοντέλου για την υγειονομική μεταρρύθ-
μιση και τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, η τότε 
Διοίκηση του Δήμου δεν είχε φροντίσει να υποδείξει κατάλ-
ληλους χώρους, με συνέπεια να μείνει η πόλη δίχως την νέα 
δομή πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Αμέσως, μετά την ανάληψη καθηκόντων της σημερινής 
Δημοτικής Αρχής, ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος έθεσε την 
δημιουργία ΤΟΜΥ ως προτεραιότητα για την πολιτική του. 
Προχώρησε στις κατάλληλες ενέργειες και υπέδειξε τους 
κατάλληλους χώρους, με αποτέλεσμα σήμερα να ανακοι-
νωθεί από το Υπουργείο Υγείας η απόφαση για την σύ-
σταση και λειτουργία δύο Τοπικών Μονάδων Υγείας στην 

πόλη μας.
Ακόμη μία κατάκτηση της σημερινής Διοίκησης, με την 
οποία διευκολύνεται η καθημερινότητα, ενισχύεται το 
αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και συνιστά έμπρακτη 
απόδειξη του ενδιαφέροντος και της φροντίδας της Διοί-
κησης. 

Προχωρούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την διαμόρφω-
ση των χώρων και των υποδομών, ώστε το εμπορικό κέ-
ντρο να είναι υπόδειγμα «έξυπνης πόλης». Με την ολοκλή-
ρωση του έργου  οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν παροχές 
και υπηρεσίες, αντίστοιχες με εκείνες άλλων, σημαντικών, 
Ευρωπαϊκών πόλεων (υπηρεσίες διαδικτύου, συγκοινωνί-
ες κ.λπ.).
Με την διασφαλισμένη συνεργασία των σχετικών φορέ-
ων (Επιμελητήρια κ.ά.) είναι πρόδηλο ότι πρόκειται για 
έργο το οποίο επιδρά στην πόλη αισθητικά, αλλά παραλ-
λήλως, επιδρά τονωτικά στην εμπορική δραστηριότητα 
και δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές.

Στην κατέυθυνση αυτή, εντάσσεται και η ανάπτυξη δέ-
σμης ψηφιακών εφαρμογών (βλ. προηγούμενα τεύχη ή 
στην ιστοσελίδα μας), η οποία καθιστά την Αγία Βαρβά-
ρα ως έναν ισχυρό κρίκο στην αλυσίδα έξυπνων πόλεων.
Καθόσον αφορά στο «Πάρκο Τσέπης» (Pocket Park) να 
αναφέρουμε ότι πρόκειται για χώρους πρασίνου μικρής 
κλίμακας και απευθύνονται στο ευρύ κοινό είτε βρίσκο-
νται σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό χώρο. Συνήθως δημι-
ουργούνται σε ακανόνιστα κομμάτια κενής ή «ξεχασμέ-
νης» αστικής γης. 
Δεν στοχεύουν στην εξυπηρέτηση μιας ολόκληρης πό-
λης, αλλά συνδέονται άμεσα με την γειτονιά που τα φιλο-

ξενεί. Ενδέχεται να έχουν θεματικό χαρακτήρα εξυπηρε-
τώντας καλύτερα συγκεκριμένες χρήσεις και τμήμα του 
κοινωνικού συνόλου (π.χ. ως μέρος ξεκούρασης, παιχνι-
διού, αθλητισμού, πολιτιστικών δρώμενων).
Η δράση τους για την επίτευξη της συνολικής ευημερίας 
του τόπου είναι πολυποίκιλη καθώς συνεισφέρει στην 
πολεοδομική, περιβαλλοντική, εικαστική, οικονομική 
και κοινωνική αναβάθμιση των αστικών κέντρων.
Είναι προφανές ότι η σημερινή δημοτική αρχή έχει θέσει 
ισχυρές βάσεις ώστε η πόλη μας να μπει σε τροχιά μέλ-
λοντος με αναπτυξιακή προοπτική, αισθητική αρτιότητα 
και σεβασμό στο περιβάλλον.

Συγκροτήθηκε η ομάδα ΕΘελοντών Δήμου Αγί-
ας Βαρβάρας με μέλη από εγγεγραμμένους εθε-
λοντές στο ειδικό μητρώο που τηρείται, πλέον, 
στον Δήμο και από μέλη εθελοντικών οργανώσε-
ων (π.χ. ΕΔΟΚ), τα οποία έχουν την κατάλληλη, 
επαρκή εκπαίδευση. Η ομάδα της οποίας το όνο-
μα, κατά πληροφορίες, θα είναι «ΔΡΑΣΗ» θα έχει 
ως επικεφαλής τον κ. Νίκο Κατιφεδένιο. 

Ο Δήμος μερίμνησε και προέβη στην αγορά του 
απαραίτητου εξοπλισμού ώστε να μπορούν οι 
εθελοντές να παρέχουν, απρόσκοπτα, τις καλές 
και χρήσιμες υπηρεσίες τους. Συγκεκριμένα 
στην διάθεση της ομάδας βρίσκονται: 
Υγειονομικό υλικό, φορεία (4), φαρμακεία (4), εκ-
παιδευτικός απινιδωτής, αυτόματος απινιδωτής, 
φιάλες οξυγόνου (2), εκπαιδευτικα προπλάσματα 

(ενήλικα - παιδιού - βρέφους). 
Εξοπλισμός απεγκλωβισμου και διάσωσης (κρά-
νη, σχοινιά, κρίκοι).
Αντλία νερού, αντλία ακαθάρτων, γεννήτρια, 
αλυσοπρίονο, προβολείς led, τσάπες, φτυάρια, 
φανοί σήμανσης, κώνοι κ.λ.π.
Μπλουζάκια, καπέλα, ανακλαστικά γιλέκα, μά-
σκες γάντια, προστατευτικά γυαλιά.

Σε πείσμα της πανδημίας, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, 
δεν το βάζει κάτω. Η σημερινή Δημοτική Αρχή και 
ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος, καταβάλλουν, όπως 
συνέβη και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 
και αυτή τη φορά  κάθε δυνατή προσπάθεια, προ-
κειμένου, εν όψει του Πάσχα να αποκτήσει η πόλη 
την γιορτινή ατμόσφαιρα που αρμόζει στην μεγάλη 
Γιορτή, αλλά και να ενισχυθεί το ηθικό των κατοί-
κων.

Στοιχεία του εορταστικού διάκοσμου έκαναν την 
εμφάνισή τους στην πλ. Παναγίας Ελεούσας και 
στον Κόμβο και από την υποδοχή που τους επεφύ-

λαξαν, ιδιαίτερα τα παιδιά, δείχνουν ότι η Δημοτική 
Αρχή βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Η σχετική ανάρτηση του Δημάρχου κ. Λάμπρου Μί-
χου δίνει το στίγμα:
[Καλό Πάσχα!
Για τους μικρούς μας δημότες ένα φορτηγό, που 
το οδηγεί ένα χαρούμενο κουνελάκι, ξεφορτώ-
νει πασχαλινά αυγουλάκια στον «κόμβο» και 
ένα άλλο χαρούμενο κουνελάκι ξεπηδάει μέσα 
από ένα κουτί πασχαλινού δώρου και προσφέ-
ρει πασχαλινά αυγουλάκια μέσα από ένα όμορ-
φο καλαθάκι, στην κεντρική μας πλατεία.]
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Ο κ. Μίχος ευσύ-
νοπτα, περιγρά-
φει επ’ ακριβώς 
την πορεία, τα 
εμπόδια, τους 
συμμάχους στην 
διεκδίκηση για 
την υπογειοποί-
ηση των γραμ-
μών μεταφοράς 
ηλεκτρικού ρεύ-
ματος μέσης και 
υψηλής τάσης. 

Σημειώνει, επίσης τις στιγμές που κάποιοι έπαιξαν 
με την αγωνία των κατοίκων, τάζοντας «λαγούς με 
πετραχήλια».
Ακόμη, ο Δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας, δηλώνει 
ότι η εμπειρία τόσων χρόνων, δεν επιτρέπει εφη-
συχασμούς και ότι από την εξαγγελία μέχρι την 
υλοποίηση μεσολαβεί μεγάλη απόσταση. Ως εκ 
τούτου, δηλώνει ότι η Δημοτική Αρχή και οι πολί-
τες της Αγίας Βαρβάρας παραμένουν σε εγρήγορ-
ση.
Ας δούμε, όμως ποια ήταν τα βήματα από το 1995 
(όταν ανέλαβε ο κ. Μίχος πρώτη φορά τα καθήκο-
ντα Δημάρχου) μέχρι σήμερα, που βρίσκεται και 
πάλι στο τιμόνι του Δήμου και το πρόβλημα βαίνει 
προς την οριστική λύση του.
• Ιανουάριος 1995. Στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 1994, έχει κερδίσει η παράταξη στην 
οποία ηγείται ο Λάμπρος Μίχος. Την 1η Ιανουαρί-
ου -έτσι συνέβαινε τότε, Οκτώβριο οι εκλογές και 
ανάληψη καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής από 
την 1η Ιανουαρίου-, ο Λάμπρος Μίχος αναλαμβά-
νει πρώτη φορά καθήκοντα Δημάρχου.
  Έχει, ήδη, εντοπίσει το πρόβλημα και τους κιν-
δύνους για την δημόσια υγεία που συνεπάγεται η ύπαρ-
ξη καλωδίων μέσης και υψηλής τάσης, και ξεκινά, δίχως 
υπερβολή από την πρώτη ημέρα τον αγώνα για την υπο-
γειοποίησή τους.
• Συλλέγει μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, έγγρα-
φα σχετικά με το καθεστώς των πυλώνων και ό,τι άλλο 
υλικό μπορεί να υπάρχει, στην Ελληνική και ξένη βιβλιο-
γραφία. ενεργοποιεί και τον ΑΣΔΑ, και με τον καθηγητή 
κ. Τσιτομενέα, την περίοδο 1998—2000 καταρτίζονται οι 
πρώτες μελέτες για την περίπτωση της Αγίας Βαρβάρας, 
ενώ, διοργανώνει σειρά ενημερωτικών ημερίδων με την 
συμμετοχή μεγάλου αριθμού πολιτών. Στην προσπάθεια 
αυτή, συμμετέχει και 
ο τότε, Δήμαρχος Αι-
γάλεω κ. Δημήτρης 
Καλογερόπουλος.
• Το 2006, οι αγώνες 
δείχνουν να έχουν 
αποτέλεσμα και ανα-
κοινώνεται από την 
Κυβέρνηση πρόγραμ-
μα για την υπογειο-
ποίηση. Ο αρμό-
διος Υφυπουργός 
κ. Αναστάσιος 
Νεράτζης ανα-
κοινώνει ενώπι-
ον των πολιτών, 
των Δημοτικών 
Συμβουλίων των 

δύο πόλεων και των Δημάρχων Αγίας Βαρβάρας (κ. Λά-
μπρου Μίχου) και Αιγάλεω (κ. Δημήτρη Καλογερόπου-
λου), ότι το έργο βαίνει προς υλοποίηση.
• Η έναρξη του έργου, όμως, καθυστέρησε γιατί παρου-
σιάστηκε πρόβλημα με την διευθέτηση του χώρου στον 
οποίο θα κατασκευαζόταν το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 
(ΚΥΤ).
• Το 2009, ως βουλευτής ο Λάμπρος Μίχος, προχώρησε σε 
σειρά παραστάσεων και επερωτήσεων προς τον αρμόδιο 
Υπουργό (κ. Μανιάτη) γιατί το έργο καθυστερούσε. Στην 
πορεία οι εμπλεκόμενοι φορείς (Δ. Αγίας Βαρβάρας, Δή-
μος Αιγάλεω, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ).

• Ο Υπουργός και η Κυβέρνηση φαινόταν να έχουν 
την βούληση για να ολοκληρωθεί το έργο της υπο-
γειοποίησης. Το 2011, ο Υπουργός απαντά γραπτώς, 
λέγοντας ότι το έργο προχωράει και την περίοδο 
αυτή, μάλιστα, σχεδιάζεται και η όδευση των γραμ-
μών. Ατυχώς, καθυστερήσεις και ολιγωρίες λόγω των 
τότε συνθηκών, δεν επέτρεψαν να προχωρήσει το 
έργο μέχρι το 2012, στιγμή κατά την οποία έπεσε η 
Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου.
• Το 2015 με απόφαση της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας) το έργο μεταφέρεται αδικαιολόγητα για 

το 2025!
• Το 2016, ο επισκεπτόμενος την πόλη της Αγίας 
Βαρβάρας αρμόδιος Υπουργός κ. Σκουρλέτης, 
παρά τις αποφάσεις της ΡΑΕ και όλων των αρ-
μόδιων φορέων, ανακοινώνει και υπόσχεται την 
υλοποίηση του έργου, εμπαίζοντας κατά κάποιον 
τρόπο τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες.

• Με την ανάληψη καθηκόντων και πάλι τον Σεπτέμ-

βριο του 2019, ο κ. Μίχος ξεκινά νέα σειρά 
παραστάσεων προς τους αρμόδιους. «Υπόσχε-
ται» κατάθεση μηνύσεων προς όσους αδιαφο-
ρούν για την πρόληψη και την προστασία της 
υγείας των πολιτών, έρχεται σε επαφή με τους 
βουλευτές της περιφέρειας και στο πρόσω-
πο του Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. 
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος δείχνει από 
την πρώτη στιγμή ενδιαφέρον, βρίσκει έναν 
αξιόπιστο και ικανό σύμμαχο. 
•Η όλη προσπάθεια αποδίδει καρπούς. Με τις 
συνεχείς παραστάσεις της Δημοτικής Αρχής, 
τους αγώνες των πολιτών και την ενεργό και 
ουσιαστική υποστήριξη των βουλευτών της 
περιφέρειας -με ιδιαίτερα αποτελεσματική 
και συνεπή του ΑΝΥΠΕΞ κ. Βαρβιτσιώτη-, ο 
Πρωθυπουργός εξαγγέλει την υλοποίηση του 
έργου, δικαιώνοντας εν τοις πράγμασι την 
προσπάθεια των πολιτών της Αγίας Βαρβά-
ρας, αλλά και ευρύτερα της Δυτικής Αθήνας.
Η διαφορά των τότε υποσχέσεων με την σημε-
ρινή δέσμευση, έγκειται στο γεγονός ότι όλοι 
πριν έλεγαν «ναι», αλλά τελευταία στιγμή το 
έργο «κόλλαγε» στο θέμα του ΚΥΤ και κανείς 
δεν έλεγε ας το λύσουμε!.

Σήμερα με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
(Δήμων Αιγάλεω & Αγίας Βαρβάρας, ΑΔΜΗΕ κ.λπ.), την 
επισταμένη παρακολούθηση και παρέμβαση του κ. Βαρ-
βιτσιώτη, το ζήτημα του ΚΥΤ διευθετήθηκε, και το έργο 
ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό. 
Βέβαια, όπως λέει και ο Δήμαρχος, κ. Λάμπρος Μίχος, κα-
νείς δεν εφησυχάζει μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. 

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Το χρονικό επίλυσης ενός χρόνιου προβλήματος
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Μ. Βαρβιτσιώτης: Ένα αίτημα 
δεκαετιών βρίσκει τον δρόμο 
της οριστικής του επίλυσης

Δρομολογείται άμεσα η υπογειοποίηση των γραμμών μετα-
φοράς ηλεκτρικού ρεύματος (καλώδια υψηλής τάσης), σύμ-
φωνα με την σημερινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στο 
Υπουργικό Συμβούλιο.
Οι στοχευμένες παρεμβάσεις του Δημάρχου κ. Λάμπρου Μί-
χου και οι αγώνες των πολιτών και των φορέων της πόλης, 
βρίσκουν την δικαίωσή τους και μία πηγή κινδύνων για την 
δημόσια υγεία καθώς και μία αισθητική ασχήμια, σύντομα θα 
αποτελεί παρελθόν.
Να σημειωθεί ότι πρόκειται για δέσμη παρεμβάσεων στη Δυ-
τική Αθήνα, της οποίας οι γειτονιές πρόκειται να αλλάξουν 
ριζικά. Εκτός από την υπογειοποίηση των καλωδίων υψη-
λής τάσης, στο έργο περιλαμβάνεται και η αναδάσωση 
του Ποικίλου Όρους. 
Σχετικές με το θέμα αναρτήσεις έκαναν ο Δήμαρχος κ. 
Λάμπρος Μίχος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερι-
κών κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ – Β’ ΦΑΣΗ

H υλοποίηση του έργου «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γει-
τονιά» που ξεκίνησε το 2009 ως ένα όραμα, με το πέρας 
της δεύτερης φάσης του φτάνει στην ολοκλήρωσή του.
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας και το Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) υπέγρα-
ψαν την 24η Μαρτίου 2021 την σύμβαση της εργολαβί-
ας με την Ανάδοχο εταιρεία και ξεκινούν οι κατασκευα-
στικές εργασίες, ενώ, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
εντός του 2022. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό  Πρό-
γραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) συνολικού προϋ-
πολογισμού  5.327.419,37€. και επικεντρώνεται στην 
ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση ενός συ-
γκροτήματος τεσσάρων προσφυγικών πολυκατοικιών 
και 72 διαμερισμάτων της τυπολογίας «κοινωνικής κα-
τοικίας» της χρονικής περιόδου 1960-’70 που περιβάλ-

λουν ακάλυπτο χώρο, ο οποίος αξιοποιείται 
ως χώρος αναψυχής στο οικοδομικό τετρά-
γωνο 513 του Δήμου μας. 
Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται κάτι 
τέτοιο σε επίπεδο γειτονιάς γεγονός που 
αναδεικνύει την «Πράσινη Πιλοτική Αστι-
κή Γειτονιά» σε έργο καινοτόμο, πρωτο-
ποριακό και κατά συνέπεια την καθιστά 
πλοηγό για περαιτέρω δράσεις παρόμοιου 
χαρακτήρα βιοκλιματικού σχεδιασμού
Στο έργο περιλαμβάνονται οι παρακάτω 
κύριες παρεμβάσεις/ εργασίες: 
• Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης 
στα κτήρια
• Αντικατάσταση  κου-
φωμάτων επιφάνειας 
~640m2
• Τοποθέτηση εξωτερι-

κών σκιάστρων
• Εγκατάσταση τεσσάρων (4) γεω-
θερμικών αντλιών θερμότητας για 
θέρμανση-ψύξη ισχύος 45kW/ΓΑ 
• Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών 
συνολικής επιφάνειας ~144m2. 
• Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών 
ισχύος 4 x 10kW. 
• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώ-
ρου, με κατασκευή υδάτινου στοι-
χείου, καθιστικών, πέργκολας, 
κ.λπ.
Με την ολοκλήρωση των εργασι-
ών, τα σημερινά κτήρια με την χρή-
ση συστημάτων Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας, θα μετατραπούν  σε κτήρια «σχεδόν μηδε-
νικής ενεργειακής κατανάλωσης» με αποτέλεσμα  την  
άμεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοί-
κων αλλά και την  αναβάθμιση του περιβάλλοντος  και 
κυρίως  των συνθηκών ποιότητας ζωής στη γειτονιά.
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Η ΔΗΚΕΑΒ έχει μία ιστορική παρουσία, από την ίδρυσή 
της μέχρι και σήμερα αποτέλεσε ένα σημαντικό εργαλείο 
για να ασκηθούν δραστηριότητες, τις οποίες αποκλειστι-
κά τότε μπορούσε να ασκήσει μία Αναπτυξιακή Δημοτι-
κή Επιχείρηση, όπως αρχικά η ΔΕΑΔΑΒ (ο πρόδρομος της 
ΔΗΚΕΑΒ), καθότι οι δήμοι δεν μπορούσαν να τις ασκή-
σουν.
Η πρώτη, αυτή, περίοδος λειτουργίας του φορέα υπήρ-
ξε απολύτως αποδοτική. Η παραγωγή έργου στον τομέα 
του Πολιτισμού και του Αθλητισμού  συνοδεύτηκε από 
μία δημιουργική έκρηξη, με την οποία οι δημιουργικές 
δυνάμεις της πόλης βρήκαν διέξοδο και το μέσο να εκ-
φρασθούν.
Αξίζει να σημειώσουμε τις κυριώτερες στιγμές της πε-
ριόδου εκείνης και να υπενθυμίσουμε τα επιτεύγματά 
της, τα οποία δημιούργησαν παρακαταθήκη ευθύνης και 
προοπτικής (σημεία τα οποία, δυστυχώς η προηγούμενη 
διοίκηση δεν αξιοποίησε) και έδωσαν στην πόλη μας την 
δυνατότητα να παρουσιάσει το άλλο της πρόσωπο. Το 
πρόσωπο της πολιτιστικής δημιουργίας και της αθλητι-
κής επιτυχίας. Έτσι σταχυολογούμε τα ακόλουθα:
α) στον Πολιτισμό και την Καλλιτεχνική εκπαίδευση: 
το Ωδείο με τη Φιλαρμονική, τις ορχήστρες και χορω-
δίες παιδιών και ενηλίκων, τη Βυζαντινή χορωδία, το 
στούντιο ηχογραφήσεων, τη Σχολή χορού με τα τμήματα 
κλασσικού, σύγχρονων και παραδοσιακών χορών, το Ει-
καστικό Κέντρο με τα εργαστήρια, το τμήμα φωτογραφί-
ας και τους μικρούς Ονειροπλάστες, την Ανώτερη Σχολή 
Δραματικής Τέχνης με το θεατρικό εργαστήρι, τη “Μέ-
λισσα”, το «Σχολείον Παράδοσης και Λαογραφίας».
β) στον τομέα άσκησης Κοινωνικής πολιτικής : με την 
Κοινωνική Μέριμνα, το Βοήθεια στο Σπίτι, το ΚΗΦΗ, 
τους παιδικούς σταθμούς της Σβούρας και του Παντελιά-
δη, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και 
τα προγράμματα απασχόλησης και απόκτησης επαγγελ-
ματικής εμπειρίας.
γ) στον τομέα του αθλητισμού: τα προγράμ-
ματα μαζικού αθλητισμού, την καθιέρωση 
αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων, την 
προετοιμασία υποψήφιων σπουδαστών και 
φοιτητών και άλλα πολλά. Ήταν η ναυαρχίδα 
μας στην αξιοποίηση προγραμμάτων κοινωνι-
κής ένταξης, ψυχαγωγίας, δημιουργικής απα-
σχόλησης, εξωσχολικών δραστηριοτήτων και 
πρόσφατα στην ανάπτυξη του “ανοιχτού σχολείου”.
Δυστυχώς, όμως, οι σπατάλες και η κακοδιαχείριση 
της προηγούμενης δεκαετίας υπό την προηγούμενη 
δημοτική αρχή, είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουρ-
γία ασφυκτικών οικονομικών όρων και αδιεξόδων 
για την επιχείρηση, με αποτέλεσμα η απόφαση για 
λήξη της λειτουργίας της να είναι μονόδρομος για 
την σημερινή Δημοτική Αρχή. Οι λόγοι που σήμερα 
επιβάλλουν τη λύση και εκκαθάριση της Επιχείρησης 
σχετίζονται με πραγματικά γεγονότα, αντικειμενικές 
συνθήκες και ανυπέρβλητες δυσκολίες.
Το 2018-19 πραγματοποιήθηκε στη ΔΗΚΕΑΒ Τακτικός 
Διαχειριστικός Έλεγχος για το οικονομικό  έτος 2017. 
Το έλεγχο πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημο-
σιονομικής Πολιτικής, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 
Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων, Δημοσιονομική 
Υπηρεσία Εποπτείας &Ελέγχου, οι ελεγκτές της οποίας 
κατέγραψαν σειρά από ευρήματα και προχώρησαν σε 
συστάσεις προς συμμόρφωση της Επιχείρησης. Όμως, τα 
οικονομικά ανοίγματα είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν 
καμία σκέψη βιωσιμότητας. Ενδεικτικά να σημειωθεί ότι 
το άνοιγμα, οι συσσωρευμένες οφειλές προηγουμένων 

ετών ανέρχονται στο ύψος 
των 400.000 ευρώ.
Ειδικότερα, με την ανάλη-
ψη καθηκόντων της σημε-
ρινής Δημοτικής Αρχής, 
από την 1η Σεπτεμβρίου 
2019, διαπιστώθηκε ότι:
i. η Επιχείρηση ήταν χρε-
ωμένη με το δυσθεώρητο 
ποσόν των 600.000 ευρώ 
για  οφειλές προς εργαζό-
μενους, προμηθευτές και 
λοιπούς συνεργάτες από 
το 2016 και χωρίς ισολογι-
σμούς από το 2017.
ii. η Επιχείρηση, την τελευ-
ταία δεκαετία, αποψιλώ-
θηκε από το μόνιμο διοι-
κητικό προσωπικό της και 
όταν το 2018 διενεργήθη-
κε έλεγχος από υπηρεσία 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το οικονομικό 
έτος 2017, της υποδείχτηκε, εντός συγκεκριμένων προ-
θεσμιών συμμόρφωσης, η πρόσληψη προσωπικού οικο-
νομικών υπηρεσιών, υποχρέωση που είναι αδύνατον να 
αναλάβει αφού αγκομαχεί από τα υπέρογκα συσσωρευ-
μένα χρέη.
Αν τώρα, στους δύο  παραπάνω, πολύ σοβαρούς λόγους 
συνυπολογισθούν τα εξής σημεία, δηλαδή το γεγονός 
ότι:
α. η δράση της Δημοτικής  Επιχείρησης έχει συρρικνωθεί 
στη λειτουργία των Σχολών
β. δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση της Δημοτικής Επι-
χείρησης από τον Δήμο για την εξόφληση των οφειλών 
των παρελθόντων ετών

γ. η αδυναμία εξόφλησης όλων αυτών των χρεών, αν δεν 
αντιμετωπισθεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει τους πιστω-
τές σε λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης με ολέθρια 
αποτελέσματα ακόμη και για την ύπαρξη των Πολιτιστι-
κών και Αθλητικών τμημάτων της
δ. οι Δήμοι μπορούν, πλέον, να αναλάβουν αυτές τις δρα-
στηριότητες, καθίσταται κατανοητό, πλήρως, το γιατί η 
σημερινή Διοίκηση του Δήμου οδηγήθηκε στην εισήγηση 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο ―την οποία, το Σώμα έκα-
νε ομόφωνα αποδεκτή―, σχετικά με τη λύση της Δημοτι-
κής Επιχείρησης και την ανάληψη των δραστηριοτήτων 
της από τον ίδιο το Δήμο, του οποίου ο διοικητικός και 
οικονομικός μηχανισμός του, αναλαμβάνει όλη την υπο-
στηρικτική γραφειοκρατική λειτουργία των δραστηριο-
τήτων της.
Προδήλως, η σημερινή διοίκηση δεν μπορούσε να επι-
τρέψει το σημαντικό και πολυεπίπεδο έργο της επιχείρη-
σης στον πολιτισμό, τον αθλητισμό να τεθεί εντός μιας 
δίνης αβεβαιότητας και, βεβαίως, να θέσει σε επισφάλεια 
την απρόσκοπτη συνέχεια των προγραμμάτων κοινωνι-
κής πολιτικής (λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών, υποστήριξη μοναχικών και αδύναμων συμπο-

λιτών μας κ.ά)
Είναι μία ιστορική απόφαση, όμοια με εκείνη της ίδρυ-
σης της Δημοτικής Επιχείρησης.
Η Δημοτική Αρχή, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους 
πολίτες της Αγίας Βαρβάρας, απέδειξε για μία ακόμη 
φορά ότι, τολμά και λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις, σε 
αντίθεση με άλλους που κρύβονται και «λάμπουν δια της 
απουσίας τους».
Σύμφωνα με την δημόσια τοποθέτηση των στελεχών της 
Δημοτικής Αρχής (αντιδημάρχου κ. Νίκου Βουρλιώτη, 
της Προέδρου της ΔΗΚΕΑΒ και δημοτικής συμβούλου 
κ. Αλεξάνδρας Φέγγη), η Δημοτική Αρχή δεσμεύεται και 
διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι όχι μόνο δεν θα αλλάξει 
τίποτε, αλλά, αντίθετα, θα αναβαθμιστούν όλα τα προ-

γράμματα πολιτισμού και 
αθλητισμού και με νέες εγκα-
ταστάσεις και δραστηριότη-
τες. Επιπροσθέτως, πρέπει να 
επισημάνουμε ότι εκ μέρους 
της Δημοτικής Αρχής, έχει 
ληφθεί κάθε πρόνοια για την 
διαφύλαξη των θέσεων εργα-
σίας και κανείς εργαζόμενος 

δεν θα κινδυνεύσει να χάσει την δουλειά του.
Με την ανάληψη των δραστηριοτήτων της ΔΗΚΕΑΒ από 
τον Δήμο:
α. Εξασφαλίζεται η λειτουργία όλων των προγραμμάτων 
και εν γένει των υπηρεσιών που προσφέρει η Επιχείρηση 
στους δημότες μας με την ανάληψή τους από τον Δήμο.
β. Εξασφαλίζεται η συνέχιση της εργασίας των εργαζο-
μένων, όλων των κατηγοριών, της ΔΗΚΕΑΒ οι οποίοι με-
ταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας στον Δήμο και οι 
ΙΔΑΧ με δημιουργία προσωποπαγών θέσεων.
γ. Επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμη-
ση δημοτικών πόρων.
δ. Οι δημότες μας, μικροί και μεγάλοι, θα συνεχίσουν 
να απολαμβάνουν την εκπαίδευσή τους, την ψυχαγω-
γία τους και την άθλησή τους και σε ακόμη περισσότερα 
τμήματα, όταν όλα επανέλθουν στην κανονικότητα και 
ξεπεραστούν οι δυσκολίες της πανδημίας.
Με την λύση της λειτουργίας της ΔΗΚΕΑΒ ένας κύκλος 
έκλεισε. Πλέον, είναι εμπρός η πρόκληση για  την παρα-
γωγή και προσφορά πολιτιστικού-αθλητικού και κοινω-
νικού έργου από τον Δήμο. Ένας νέος κύκλος δημιουργί-
ας για την Αγία Βαρβάρα ανοίγει…

Η ΔΗΚΕΑΒ ΚΛΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ 
Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βήμα στην κατεύθυνση της αναβάθμισης 
και του εμπλουτισμού των υπηρεσιών 
που προσφέρονται στους πολίτες της 
Αγίας Βαρβάρας

ΟΥΤΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΛΥΤΩΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΙΟ ΚΑΠΛΑΝΗ
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Επίσκεψη του Λάμπρου Μίχου στο Νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα
Στον χώρο του Γ. Ν. Δ. Α «Αγία Βαρβάρα» βρέθηκε χθες 
το πρωί ο Δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας, κ. Λάμπρος Μί-
χος, προκειμένου να πραγματοποιήσει την προγραμμα-
τισμένη δόση του εμβολίου για τον covid-19.

Οι πολίτες που ανέμεναν την σειρά του εμβολιασμού 
τους, υποδέχθηκαν τον αγαπημένο τους Δήμαρχο με εμ-
φανή χαρά και ικανοποίηση. Οι πολίτες βρήκαν την ευ-
καιρία να συνομιλήσουν με τον Δήμαρχό τους και πλησί-
αζαν τον κ. Μίχο συγχαίροντας τον για την προσπάθεια 
που καταβάλλει για την αλλαγή της εικόνας της πόλης 
-σημάδια της οποίας ήδη είναι εμφανή-, αλλά και για τον 
αγών που δίνει για την αποκατάσταση της πλήρους λει-
τουργίας του νοσοκομείου.
Ευκαιρίας δοθείσης, περιηγήθηκε στον χώρο του νοσο-
κομείου, προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται ο περιβάλων χώρος καθ’ όσον εί-
ναι γνωστό ότι τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
Καθαριότητας του Δήμου έχουν πραγματοποιήσει σειρά 
εργασιών.
Ο κ. Μίχος, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο κ. Γιάν-
νη Πουλάκη (αρμόδιο για τις προαναφερόμενες υπηρε-
σίες) και την Διοικήτρια του νοσοκομείου κ. Φωτεινή 

Βρύνα, επισκέφθηκε και τον -ομολογουμένως, πολύ γρα-
φικό-, χώρο του ναού των Αγίων Αναργύρων, ο οποίος 
βρίσκεται εντός του νοσοκομείου και πλησίον του οποί-
ου έχει ανεγερθεί μετά από δωρεά επιχειρηματία ένας 
κομψός ναΐσκος αφιερωμένος στον Άγιο Νικηφόρο τον 
Λεπρό και του οποίου η ολοκλήρωση των ερ-
γασιών προκειμένου να γίνουν τα θυρανοί-
ξια, επίκειται σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Είναι γεγονός ότι, όποιος επισκέπτεται τον 
χώρο εκτός από την γαλήνη την οποία εμπνέ-
ει, αισθάνεται στα βάθη της ψυχής του την 
ιερότητα και την κατάνυξη που προκαλεί το 
αποτύπωμα της παρουσίας του Αγίου.
Ο Άγιος Νικηφόρος, ιερέας εκ Κρήτης, χτυπή-
θηκε από την νόσο του Χάνσεν, αλλά, παρά 
την ασθένειά του δεν σταμάτησε ποτέ να πε-
ριθάλπει ασθενείς με την ίδια νόσο και να κη-
ρύττει τον λόγο του Θεού, δίχως να βγει από 
τα χείλη του ούτε ένα παράπονο.
Φιλοξενούμενος από τον μοναχό Ευμένιο, κα-
τέληξε στον χώρο του ναού των Αγίων Αναρ-
γύρων, εντός του νοσοκομείου (τότε «Λοιμω-
δών»), πέρασε τον βίο του αφιερώνοντας την 
ζωή του στην ανακούφιση των ασθενών και 
στην Δόξα του Κυρίου.
Τα οστά του φυλάσσονται σε οίκημα στον περιβάλλο-
ντα χώρο, το οποίο ήταν το μοναστικό κελί του. Δε-
δομένου ότι ο Άγιος Νικηφόρος θεωρείται προστάτης 
Άγιος για τις πανδημίες, το θέμα αποκτά ιδιαίτερη αξία 
κατά την περίοδο την οποία διανύουμε, με τον κορωνο-
ϊό να απειλεί την υγεία και την ζωή των πολιτών.
Ο κ. Μίχος, αντιλαμβανόμενος την σημασία του ζητή-
ματος και με την γνωστή ευλάβεια που τον διακρίνει, 
προέβη -σύμφωνα με πληροφορίες μας-, σε ενέργειες 
ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα ο περιβάλλον χώρος 
γύρω από τον νεόδμητο ναϊσκο-αφιέρωμα στον Άγιο 
Νικηφόρο και των Αγίων Αναργύρων, ώστε να αποδί-
δεται και κατ’ αυτόν τον τρόπο η προσήκουσα τιμή.

Προφανώς, ο κ. Μίχος, αντιλαμβάνεται ότι ο χώρος και η 
ιστορία του, είναι δυνατόν να καταστούν ένα ακόμη ση-
μείο στο οποίο οι πιστοί από όλη την χώρα θα έχουν την 
δυνατότητα να προσκυνήσουν και να αποτίσουν φόρο 
τιμής στον Άγιο Προστάτη της υγείας του κόσμου.
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ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 668-669
Όπως είχαμε γράψει σε παλαιότερο άρθρο μας η μελέτη 
για τις εργασίες στα οικόπεδα 668 και 669, απέναντι από 
την πλ. Ελευθερίας (ΛΙΘΟ), είχε σοβαρές ελλείψεις και 
λάθη.
Κυριότερα προβλήματα ήταν αφ’ ενός, η ανάθεση σε 
ανάδοχο του έργου με μεγάλη έκπτωση (πλέον του 60%), 
πράγμα που έκανε το έργο ανεκτέλεστο ενώ, δεν είχε 
προβλεφθεί και το κόστος αποκομιδής των γεωαποβλή-
των (μπάζα), τα οποία σύμφωνα με την νέα νομοθετική 
πρόβλεψη γίνεται με συγκεκριμένους όρους.
Αυτό και μόνο δημιουργούσε μία πρόσθετη δαπάνη, πε-
ρίπου 30.000 ευρώ. και ο εργολάβος απεσύρθη, με συνέ-
πεια να «παγώσουν» οι εργασίες.
Με εντολή του Δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου, έγιναν οι 
κατάλληλες προσαρμογές στην μελέτη και ξεπεράστη-
καν οι εκκρεμότητες και έτσι από την Δευτέρα 29 Μαρ-
τίου, τα συνεργεία του αναδόχου έπιασαν και πάλι δου-
λειά.

Σύντομα ο χώρος στα δύο οικόπεδα 
θα πάρει την τελική του μορφή και 
θα διαμορφωθεί όπως ο Δήμαρχος 
και οι κάτοικοι έχουν συμφωνήσει 
στην δημόσια, ανοικτή συνάντηση 
που είχε πραγματοποιηθεί και ο 
χώρος θα παραδοθεί στα παιδιά και 
τους νέους της περιοχής για άθληση 
και ψυχαγωγικό παιχνίδι.
Ξεχωριστή προβολή στα ελληνικά 
και διεθνή μέσα είχαν οι δημόσιες 
τοιχογραφίες που φιλοτέχνησε ο 
παγκοσμίου φήμης SAME84, ο μό-
νος που έχει άδεια να τοιχογραφεί 
τον Αντετοκούμπο.
Το σημείο αυτό θα αποτελέσει ένα 
ακόμη τοπόσημο της πόλης μας με 
την εικαστική «Τριλογία».

ΚΕΠ  ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Ιδιαίτερα σημαντικές και απολύτως χρήσιμες δραστη-
ριότητες έχει αναπτύξει το ΚΕΠ-Υγείας του Δήμου μας. 
Συνεχώς, διευρύνει το πλαίσιο των παρεχομένων υπη-
ρεσιών του, οι οποίες στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση 
των πολιτών στην κατεύθυνση της πρόληψης και της συ-
στηματικής παρακολούθησης της κατάστασης της υγεί-
ας τους, ενώ, παραλλήλως, διευκολύνει και στην διεκπε-
ραίωση των συναλλαγών με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες 
(ενημέρωση ή/και προσυνεννόηση με νοσοκομεία, κέ-
ντρα εμβολιασμού & ελέγχου κ.λπ.). 

Προσφάτως, ξε-
κίνησε και υλο-
ποιείται πρό-
γραμμα με το 
οποίο συντάσ-
σεται η υγειονο-
μική ταυτότητα 
του πολίτη. Δη-
λαδή, με την εγ-
γραφή του κά-
ποιος θα μπορεί 
ανά πάσα στιγ-
μή χρειασθεί, 
να έχει στην δι-

άθεσή του ενημερωμένο τον πλήρη υγειονομικό του 
φάκελο, ενώ θα λαμβάνει στο τηλέφωνό του μήνυμα 
sms το οποίο θα υπενθυμίζει πράξεις που θα πρέπει 
να εκτελέσει (π.χ., υπενθύμιση εξέτασης, περιοδικού 
ελέγχου κ.ά.).
Η εγγραφή των δημοτών στο λογισμικό του Κέντρου 
Υγείας, συνεπάγεται μία σειρά ευεργετημάτων. Κατ’ 

αρχάς να σημειώσουμε ότι η εγγραφή είναι δωρεάν και 
δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τους 
εγγεγραμμένους καθώς, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας σε συ-
νεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής 
και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων έχει 
εξασφαλίσει για όλους τους Δημότες τη δωρεάν χρήση 
του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας, το οποίο θα χρησιμο-
ποιηθεί από τον Δήμο ως βασικό εργαλείο ευαισθητο-
ποίησης των δημοτών στην πρόληψη και στον προ-συ-
μπτωματικό έλεγχο καθώς και ενημέρωσης για την 
προφύλαξη τους από το νέο κορωνοϊό Covid-19.

Όλοι κατανοούμε ότι η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση 
και ανίχνευση συμπτωμάτων μπορεί να σώσει ζωές. Με 
αυτή την αρχή, ως ένας εκ των βασικών στόχων των ΚΕΠ 
Υγείας, στον οποίο εστιάζει η πολιτική της σημερινής Δη-
μοτικής Αρχής, έχει τεθεί η ενημέρωση όλων των πολι-
τών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για 11 

κύρια νοσήμα-
τα, προτεινό-
μενα από τον 
Π α γ κ ό σ μ ι ο 
Ο ρ γ α ν ι σ μ ό 
Υγείας Π.Ο.Υ. 
Οι ενδιαφε-
ρόμενοι, μπο-
ρούν να εγ-
γραφούν είτε 
ηλεκτρονικά, 
στα site www.kepygeias.org , kepygeias@agiavarvara.
gr  είτε να επικοινωνήσουν με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου 
στο τηλέφωνο 2105690436 για να λάβουν διευκρινίσεις 
και οδηγίες.
ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας: Ηρακλείου 20 Πλα-
τεία Μακρυγιάννη (ΚΕΦΑ)
τηλ. 2105690436, kepygeias@agiavarvara.gr
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Υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο και ξεκι-
νούν τα έργα για την κατασκευή, επισκευή και συντήρη-
ση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας.
Πρόκειται για παρεμβάσεις στους αθλητικούς χώρους 
του Δήμου με κυριότερες εργασίες να πραγματοποιού-
νται στα δύο κλειστά γυμναστήρια και στο γήπεδο στα 
Ριμινίτικα.
Είναι περιττό να επισημάνουμε την αναγκαιότητα που 
υπήρχε για τις παρεμβάσεις αυτές καθώς οι χώροι είχαν 
παραμείνει ασυντήρητοι επί μία δεκαετία.

Οι αθλητικοί χώ-
ροι που θα γίνουν 
παρεμβάσεις και ο 
κατάλογος εργασι-
ών έχουν ως ακο-
λούθως:
Αθλητικοί χώροι:
1. Κλειστό Γυμνα-
στήριο οδού Σιπύ-
λου - Νίκης 2ου Λυ-
κείου 
2. Κλειστό Γυμνα-
στήριο οδού Ραιδε-
στού - Ολυμπιονίκη 
Μαρίας - Ελένης 
Κορδαλή 

3. Γήπεδο Ριμινίτικα 
Εργασίες που προβλέπονται 
να γίνουν είναι: 
1. Κλειστό Γυμναστήριο οδού 
Σιπύλου - Νίκης 2ου Λυκείου. 
• Αποκατάσταση τοπικών βλα-
βών από οπλισμένο σκυρόδε-
μα, οφειλομένων στη διάβρω-

ση του οπλισμού, με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων 
και αναστολέων διάβρωσης, στα εξωτερικά υποστυλώ-
ματα του κτιρίου, σε δοκάρι του Α ορόφου των γραφείων 
και της πλάκας. Αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου όλου 
του γηπέδου, μονώσεις, 
και στεγανοποίηση στέ-
γης, υδροχρωματισμοί, 
επισκευή αποδυτηρίων, 
αντικατάσταση ρολών 
ασφαλείας, θυρών, επι-
σκευή εξαερισμού, αντι-
κατάσταση λυχνιών με 
led, προμήθεια και τοπο-
θέτηση κατεστραμμένων  
καθισμάτων γηπέδου, ηλι-
ακών θερμοσιφώνων και 
δημιουργία ράμπας για 
ΑΜΕΑ και για ασθενοφό-
ρα.
2. Κλειστό Γυμναστήριο 
οδού Ραιδεστού-Ολυμπι-
ονίκη Μαρίας-Ελένης 
Κορδαλή. Αντικατάσταση 
δαπέδου, με νέο συνθετι-
κό δάπεδο τύπου taraflex, 
επισκευή θυρών και ψευ-

δοροφής, τοποθέτηση ρολών ασφαλείας,  προμήθεια και 
τοποθέτηση λυχνιών led και ενός ηλιακού θερμοσίφωνα 
τριπλής ενέργειας. 
3. Γήπεδο Ριμινίτικα. Επίστρωση της επιφάνειας στίβου 
με συνθετικό τάπητα, τύπου ταρτάν, πάχους 20 mm
O συνολικός προϋπολογισμός του έργου (προ έκπτωσης) 
ανέρχεται μαζί με το Φ.Π.Α. στο ποσό των 368.500 ευρώ.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
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Γιάννης Πουλάκης: Η καθημερινή μάχη των 
συνεργείων του Δήμου για τον εξωραϊσμό της πόλης

Συντήρηση στις ξύλινες πέργολες του «Άλσους Μητέρα»

Καθαρίζονται τακτικά τα σιντριβάνια

Οι πέργολες στο Άλσος Μητέρας κατασκευάσθηκαν επί Δημαρχίας 
(την πρώτη περίοδο) Λάμπρου Μίχου. Από το 2009 μέχρι σήμερα, κα-
νείς δεν ενδιαφέρθηκε για την συντήρηση των ξύλινων αυτών κατα-
σκευών. Ούτε καν ένα ξεσκόνισμα ρε φίλε! Σήμερα, τα συνεργεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, ξεκίνησαν τις εργασίες συντήρησης.

Αγαπητοί συν-
δημότες τον 
Σεπτέμβριο του 
2019 αναλάβα-
με την ευθύνη 
διαχείρισης των 
υποθέσεων της 
πόλης μας. Δεν 
περιμέναμε ότι 
θα αντιμετωπί-
ζαμε μία πραγ-
ματικότητα της 
οποίας το μέγε-
θος της εγκατά-

λειψης και της παρακμής θα ήταν αυτό. 
Η προηγούμενη Διοίκηση από έναν συνδυασμό ανικα-
νότητας και αδιαφορίας είχε οδηγήσει τα πράγματα στο 

ναδίρ. Η καθαριότητα, η κατάσταση των κτηρίων, του 
εξοπλισμού και εν γένει των υποδομών, βρισκόταν σε 
άθλια κατάσταση, ενώ, ο μηχανισμός και οι υπηρεσίες 
του Δήμου λίγο απείχαν από την πλήρη διάλυση. 
Αμέσως, ο δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος έδωσε τις εντολές 
και σηκώσαμε τα μανίκια πιάνοντας δουλειά. 
Πρώτη μέριμνα ήταν η αποκατάσταση των υποδομών 
και η επιστροφή των υπηρεσιών σε λειτουργική κατά-
σταση. Δηλαδή, να επαναφέρουμε την «χρυσή κληρονο-
μιά» που οι προηγούμενοι παρέλαβαν το 2009, την οποία 
κατασπατάλησαν και απαξίωσαν σε μία μόλις, δεκαετία, 
στην πραγματική της αξία.
Εγχείρημα δύσκολο! Απαιτεί εργώδη προσπάθεια, αφο-
σίωση στην υπηρεσία των πολιτών και πίστη στο πρό-
γραμμα και το σχέδιο που η παράταξη «Αγία Βαρβά-
ρα-Πρώτη Ξανά» παρουσίασε προεκλογικά και υλοποιεί 
με συνέπεια μετά τις εκλογές. Απαιτεί να κλείνεις τα αυ-

τιά στις σειρήνες και τους καλοθελητές που καραδοκούν 
προκειμένου μέσα από ψεύδη και λασπολογία να καλύ-
ψουν τις δικές τους ανεπάρκειες και αθέμιτες, αβάσιμες 
φιλοδοξίες.
Στο διάστημα των πρώτων δύο ετών χάρη στην εμπνευ-
σμένη και στιβαρή καθοδήγηση του Λάμπρου Μίχου 
πετύχαμε αρκετά. Η εικόνα της πόλης δεν είναι ίδια. Οι 
υπηρεσίες -με αιχμή αυτές της καθαριότητας και Τεχνι-
κής υπηρεσίας-, έχουν μπει σε λειτουργική κατάσταση.
Καθημερινά, χάρη στις προσπάθειες και την αυταπάρ-
νηση των εργαζομένων κερδίζουμε το χαμένο έδαφος. 
Όμως δεν εφησυχάζουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μο-
ναδικό μας προνόμιο είναι η ευθύνη. Η ευθύνη απέναντι 
στην πόλη μας και τους υπέροχους ανθρώπους της.

Γιάννης Πουλάκης 
αντιδήμαρχος πόλης

Με ευλαβική συνέπεια και απόλυτη αποτελεσματικότη-
τα εξελίσσεται η υλοποίηση του προγραμματισμού ερ-
γασιών από τις Υπηρεσίες Καθαριότητος και Πρασίνου 
& Περιβάλλοντος του Δήμου μας.

Ο προγραμματισμός της υπηρεσίας περιλαμβάνει την 
ανά 20μερο συντήρηση και καθαρισμό των δεξαμενών 
στα σιντριβάνια της πόλης. Επιπροσθέτως, όλα τα παρ-
τέρια που βρίσκονται στα σημεία αυτά, δέχονται την 
φροντίδα των εξειδικευμένων υπαλλήλων και φυτεύ-
ονται νέα άνθη όπου αυτό χρειάζεται, συμβάλλοντας 
έτσι στην όμορφη εικόνα της πόλης, η οποία πέραν της 
καλαισθησίας, αναδεικνύει και το γεγονός ότι κάποιος, 
επιτέλους, ενδιαφέρεται και φροντίζει την πόλη μας.
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Άμεση αποκατάσταση στην καθίζηση του καταστρώματος της οδού 
στην Μ. Αντύπα & Σίφνου

Αντικατάσταση και συμπλήρωση κατεστραμμένων αντιολισθητικών 
πλακιδίων

Στην συμβολή των οδών Μαρίνου Αντύπα και Σίφνου, 
αγωγός είχε υποστεί αβαρία, με συνέπεια την διαρροή 
υδάτων. Παρά το γεγονός ότι η βλάβη αποκαταστάθη-
κε το ταχύτερο δυνατόν, τα νερά τα οποία είχαν προλά-
βει να διαρρεύσουν, μετά από κάποιο διάστημα προε-
κάλεσαν καθίζηση του οδοστρώματος, με συνέπεια να 
δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο σημείο για τους διερχό-
μενους οδηγούς.

Αμέσως, μόλις η πληροφορία περιήλθε εις γνώση της τε-
χνικής υπηρεσίας του Δήμου μας, συνεργείο έσπευσε επί 
τόπου και αποκατέστησε αυθημερόν την ζημιά. 

Για το θέμα ο αντιδήμαρχος πό-
λης, κ. Πουλάκης μας είπε:
[...Τα συνεργεία πρόκειται να 
αντικαταστήσουν το σύνολο των 
πλακών εκεί που χρειάζεται κα-
θώς η μεγάλη κλίση στην κατω-
φέρεια της οδού κάνει την πρό-
σβαση επικίνδυνη για πεζούς και 
οχήματα.

Μετά την ολοκλήρωση των εργα-
σιών στην οδό Υψηλάντου, σειρά 
θα πάρουν τα άλλα σημεία που 
χρίζουν παρόμοιων παρεμβάσε-
ων, όχι, μόνον, για τις αντιολισθητικές πλάκες, αλλά και την αποκατάσταση των πε-
ζοδρομίων -κάτι που, ήδη, γίνεται βάσει του προγραμματισμού εργασιών- καθώς και 
όποια άλλη παρέμβαση απαιτείται για να γίνει η πόλη μας και πάλι η Αγία Βαρβάρα 
που  όλοι γνωρίσαμε πριν την δεκαετία εγκατάλειψης και παρακμής].
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Για μία ακόμη φορά η υδροφόρα απέδειξε ότι άξιζε 
και με το παραπάνω την δαπάνη και τον κόπο των 
τεχνικών για την επισκευή και αναβάθμισή της.
Στην οδό Χανίων & Γεννηματά μετά από εργασίες 
της ΕΥΔΑΠ για την απόφραξη αγωγού λυμάτων, είχε 
ως συνέπεια την διαρροή επί της οδού αρκετά με-
γάλου όγκου από ακάθαρτα και εξαιρετικά δυσώδη 
λύματα, των οποίων η παρουσία στο περιβάλλον, 
δημιουργούσε κινδύνους για την δημόσια υγεία. 
Επιπροσθέτως, η δυσοσμία, όπως εύκολα γίνεται 
αντιληπτό, ήταν όχι απλώς ενοχλητική, αλλά … «θα-
νατηφόρα».
Συνεργείο του Δήμου με την χρήση πιεστικού μη-
χανήματος έκπλυσης και της υδροφόρας «καθάρισε 
την υπόθεση» γρήγορα και αποτελεσματικά. 
Να συγκρατηθεί, στο σημείο αυτό ότι το περιστατικό 
έλαβε χώρα Κυριακή, αλλά, η Υπηρεσία του Δήμου 

βρέθηκε παρούσα και επιτέλεσε το έργο της.

Με εντολή Δημάρχου έγινε προμήθεια πινακίδων STOP 
με led box (παλλόμενο φωτισμό led στο περίγραμμα και 
το κέντρο της πινακίδας), οι οποίες συνδυάζονται με τα 
γνωστά «μάτια γάτας», δηλαδή στοιχεία με, επίσης, παλ-
λόμενο φωτισμό led, τα οποία τοποθετούνται εγκάρσια 
επί του οδοστρώματος, στα σημεία της διασταύρωσης.
Ο συνδυασμός αυτός, πινακίδας και φωτεινών στοιχείων 
στο οδόστρωμα, συνιστά ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
προειδοποίησης.
Να υπενθυμίσουμε ότι στο σημείο αυτό είχε προβλεφθεί 
η τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη της τροχαίας και 
κατά την προηγούμενη θητεία του κ. Μίχου το θέμα έβαι-

νε προς την λύση του. Με την αποχώρηση, όμως, του 
κ. Μίχου και την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής από 
τον επόμενο δήμαρχο, το θέμα «κόλλησε» και παρέ-
πεσε.
Η διαδικασία για την τοποθέτηση του σηματοδότη 
έχει ξεκινήσει και πάλι με την σημερινή διοίκηση 
του Δήμου, αλλά μέχρις ότου ολοκληρωθεί, με εντο-
λή του Δημάρχου, τοποθετούνται αυτά τα «έξυπνα» 
σήματα, το κόστος των οποίων ανέλαβε να καλύψει, 
υπό τύπον δωρεάς προς τον Δήμο, ο Ροταριανός 
Όμιλος.

Εδώ και αρκετό καιρό, περίπου δύο μήνες, έχει 
ξεκινήσει πρόγραμμα καταμέτρησης και απο-
τύπωσης των κατεστραμμένων φωτιστικών και 
λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού. Στο προ-
σεχές χρονικό διάστημα, οι λαμπτήρες του δη-
μοτικού φωτισμού πρόκειται να αντικαταστα-
θούν με led, εις τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται 
οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, αλλά και 
καλλίτερης ποιότητας φωτισμός.

Η επισκευή και αναβάθμιση της υδροφόρας
άξιζε τα λεφτά της

Πινακίδες STOP με LED box και «μάτια γάτας» στην διασταύρωση 
Ηρακλείου & Χανίων

Μέριμνα για καλλίτερη ποιότητα στον φωτισμό της πόλης και οικονομία 
στην κατανάλωση
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση των κατασκευών στο Δη-
μοτικό Στάδιο στα Ριμινίτικα, εκεί όπου έχει την έδρα της η ομάδας της ΑΠΕ Αγία 
Ελεούσα.
Την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές ολοκληρώνεται η κατασκευή της 
πλατφόρμας επί της οποίας θα τοποθετηθούν οι κερκίδες, ενώ έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία του διαγωνισμού και υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του 
ταρτάν του γηπέδου.
Σύντομα, πρόκειται να ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός για την προμήθεια και το-
ποθέτηση των μεταλλικών κερκίδων του γηπέδου, ενώ στο τελικό στάδιο βρίσκο-
νται οι εργασίες για τις κατασκευαστικές βελτιώσεις των υποδομών που απαιτού-
νται για τον χώρο του γηπέδου.
Σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή, εντός του θέρους θα έχουν ολοκληρωθεί το σύ-
νολο των εργασιών, έτσι ώστε η νέα σεζόν να βρει το γήπεδο καθ’ όλα έτοιμο να 
υποδεχθεί την αγωνιστική περίοδο και, βεβαίως, τους δημότες οι οποίοι θέλουν 
-και πρέπει όλοι να θέλουν-, να ασκηθούν.

ΓΗΠΕΔΟ ΡΙΜΙΝΙΤΙΚΑ: ΚΑΘ’ ΟΛΑ 
ΕΤΟΙΜΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ 
ΘΕΡΟΥΣ

Αποκαθίστανται οι φθορές στο 
μνημείο Εθνικής Αντίστασης 
στον Προφήτη Ηλία
Ο γλύπτης κ. Λαλές -ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το μνημείο-, σήκωσε τα μανίκια 
και ξεκίνησε, πάλι, τις εργασίες για την αποκατάστασή του.

Σημειώνεται ότι είχε διαπιστωθεί μετακίνηση των πλακών γρανίτη του μνημείου κατά 
μερικά εκατοστά από την αρχική τους θέση, με συνεπαγόμενους κινδύνους τραυματι-
σμού.
Ο Δήμαρχος κ. Μίχος, μετά από αυτή τη διαπίστωση, προέβη στην ανάθεση του έργου 
αποκατάστασης στον γλύπτη κ. Χάρη Λαλέ.
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Καμία σύγκριση της κατάστασης «πριν» με το «μετά» στο 
ΠΑΝΘΕΟΝ. Μεμονωμένη και τυχαία ενέργεια ή …. ;
Συνεργεία του Δήμου, καθάρισαν τον χώρο, απομάκρυ-
ναν σπασμένα γυαλιά και ό,τι σαβούρα είχε συγκεντρω-
θεί επί μία δεκαετία, με αποτέλεσμα η εικόνα του εμβλη-
ματικού για την πόλη χώρου να αλλάξει άρδην.
Τόσο εντός του κτηρίου όσο και στον περιβάλλοντα 
χώρο μπάζα, σπασμένα τζάμια, λαμαρίνες, σκουπίδια και 

ό,τι συνέθετε την εικόνα εγκατάλειψης και αθλιότητας, 
εξαφανίστηκε.
Τα συνεργεία του Δήμου  έκαναν, πραγματικά, πολύ 
καλή και επιμελημένη δουλειά και ο χώρος εμφανίζει μία 
τελείως διαφορετική εικόνα. Αυτό, άλλωστε, καθίσταται 
προφανές από τις φωτογραφίες οι οποίες εμφανίζουν 
την κατάσταση του χώρου «πριν» και «μετά» την παρέμ-
βαση του Δήμου.

Κάτι μας λέει ότι αυτό δεν είναι μία μεμονωμένη ενέρ-
γεια. Έχουμε την υποψία ότι ο Λάμπρος Μίχος, μετά τις 
διευθετήσεις και παρεμβάσεις σε άλλα σημεία της πόλης, 
ετοιμάζει μία ακόμη θετική έκπληξη, αυτή τη φορά συνα-
φώς με την προοπτική του αναψυκτήριου, το οποίο για 
σειρά ετών αποτελούσε πόλο έλξης και αναψυχής, εκατο-
ντάδων ανθρώπων από όλη την Αθήνα και αναδείκνυε 
την «άλλη» πλευρά της πόλης μας.

Συνεργεία του Δήμου καθάρισαν τον εσωτερικό 
και εξωτερικό χώρο στο ΠΑΝΘΕΟΝ

Πως ήταν το Πάνθεον

Πως κατάντησε επί Καπλάνη

Το μεγάλο στοίχημα της επαναλειτουργίας του, που θα κερδιθεί!
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Πολύ σύντομα, θα ανατεθεί σε ανάδοχο κατασκευαστή 
το πάρκο για τους τετράποδους φίλους μας οι κάτοικοι 
της Αγίας Βαρβάρας θα μπορούν να χαίρονται την βόλ-
τα τους με τα αγαπημένα τους κατοικίδια (σκυλάκια) σε 
έναν, νέο χώρο, επίσης, εντός του Άλσους Μητέρας, δια-
μορφωμένο κατάλληλα με τις πλέον σύγχρονες προδια-
γραφές.
Η σχετική εικόνα ενός άδειου και «εγκαταλελειμμένου»   
οικοπέδου η οποία απεικόνιζε τη θλιβερή πραγματικό-
τητα που η διοίκηση Καπλάνη επεφύλασσε για τους τε-
τράποδους συντρόφους και η οποία στερείτο κάθε ευαι-
σθησίας προς τις ανάγκες τόσο των ζώων όσο και των 

συνοδών τους θα αποτελεί παρελθόν.
Στη φωτογραφία απεικονίζεται η κατάσταση του χώρου 
έτσι όπως αυτός παρελήφθη από τη σημερινή διοίκηση.  

Επίσκεψη του δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου στο πάρκο 
σκύλων  με τονεργολάβο της εταιρείας

Το Πάνθεον μετά την επέμβαση των συνεργείων του Δήμου

Πολύ σύντομα σε νέο χώρο οι τετράποδοι φίλοι μας
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Σε αυτό το τεύχος με 
ιδιαίτερη χαρά φιλοξε-
νούμε συνέντευξη του 
Δημάρχου Αγίας Βαρβά-
ρας, κ. Λάμπρου Μίχου. 
Ο κ. Μίχος, μιλά για όλα, 
όσα παρέλαβε από την 
προηγούμενη Διοίκηση 
και τους στόχους της ση-
μερινής Δημοτικής Αρ-
χής, αναπτύσσει το όρα-
μά του για την πόλη της 
επόμενης 20ετίας.

Δ: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την αποδοχή 
της πρόσκλησης και την ευκαιρία που μας δίνετε, 
προκειμένου, να ενημερώσουμε τους αναγνώστες 
μας. Έχουν περάσει δέκα χρόνια, στην διάρκεια των 
οποίων κάποιοι άλλοι ασκούσαν την Διοίκηση στον 
Δήμο. Σεις και συνεργάτες σας χαρακτηρίζετε τα 
δέκα αυτά χρόνια «χαμένα». Πώς εξηγείτε αυτόν τον 
χαρακτηρισμό; 
Λ. Μίχος: Δέκα ολόκληρα χαμένα χρόνια! Οι λόγοι προ-
φανείς: Δεν αγοράστηκε κανένας νέος χώρος, δεν χτίστη-
κε τίποτε καινούργιο, δεν συντηρήθηκαν καν τα παλιά 
κτήρια, δεν αγοράστηκε κανένα καινούργιο μηχάνημα, 
δεν ολοκληρώθηκε κανένα απολύτως έργο. 
Τα 15,5 χρόνια πριν την χαμένη δεκαετία απέδωσαν…
δυο σταθμούς ΜΕΤΡΟ, όλα τα σχολεία πρωινά, με κα-
τασκευές και επεκτάσεις σε 14 σχολικές μονάδες, με 
σύγχρονα δίκτυα αποχέτευσης και ομβρίων, με 8 πολι-
τιστικά κέντρα, με 3 υπερσύγχρονους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, με 3 ΚΑΠΗ, με 2 κλειστά γυμναστήρια και αί-
θουσα γυμναστικής, με 22 παιδικές χαρές και το Άλσος 

Μητέρας, με 11 πάρκα – πλατείες, με σύγχρονο Δημαρ-
χείο, πεζοδρόμια, φωτισμούς, οδοφωτισμούς, πεζοδρο-
μήσεις, ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, φυτεύσεις, 
αναψυκτήρια, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες 
πρωτότυπες και υποδειγματικές, με το Φάρο Ποντίων, 

την Ανώτερη Σχολή Δρα-
ματικής Τέχνης «Ιάκω-
βος Καμπανέλλης» κ.ά.
Στον τομέα υποδομών 
και αύξησης της δημοτι-
κής περιουσίας, αποκτή-
θηκαν όλοι οι παρακάτω 
χώροι: Ριμινίτικα (γήπε-
δο), Δημαρχείο, Παιδικός 
Σταθμός Κρήτης, Παι-
δικός Σταθμός Σίφνου, 
Πάρκο Ελένης Φωκά, πλατεία Νέας Γενιάς, πλατεία Ελευ-
θερίας, οικόπεδο Εικαστικού Κέντρου, οικόπεδο Φάρου 
Ποντίων & Σχολής Χορού, Κέντρο Λόγου & Τέχνης, θερι-
νό ΠΑΝΘΕΟΝ, οικόπεδο νέου ΚΑΠΗ (Ματσούκα), παιδι-
κή χαρά Καραολή & Κανάρη, παιδική χαρά Λέσβου & Αθ. 
Διάκου, παιδική χαρά Ερεχθείου, παιδική χαρά Παπαδια-
μάντη & Καραϊσκάκη, παιδική χαρά Δεληγιάννη, παιδική 
χαρά Ανδρ. Δημητρίου, παιδική χαρά Αθηνάς, παιδική 
χαρά Κρήτης -όπου αγοράσθηκε τριώροφο, πρώην Κανα-

κίδη και κατεδαφίσθηκε, παιδική χαρά Κα-
ραϊσκάκη & Κατσώνη, οικόπεδο Καραμιχά-
λη (Δούσμανη & Σωκράτους), χώρος για το 
1ο, το 4ο, 5ο,6ο, 9ο, 11ο, 12ο Νηπιαγωγείο, 
χώροι για το 1ο Γυμνάσιο (στο βουνό) και 
το 2ο Λύκειο.
Μπορεί να γίνει σύγκριση;

Δ: Όμως, η δημο-
σιονομική κρίση 
δημιούργησε ένα 
αρνητικό περι-
βάλλον. Υπήρξαν 
ευκαιρίες και δυ-

νατότητες χρηματοδοτήσεων, 
όπως παλιά; 
Λ. Μίχος: Πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν δυ-
νατότητες, αρκεί να στρωθείς στη δουλειά. Να προνοή-
σεις, να σχεδιάσεις, να διεκδικήσεις. Να έχεις αυτό που 
λέμε ετοιμότητα και ωριμότητα. Από πρώτος δήμος σε 
απορρόφηση κονδυλίων στη δυτική Αθήνα και δεύτερος 
πανελλαδικά καταντήσαμε ουραγός. Βρήκαμε κονδύλια 
που είχαν διατεθεί για την πολιτική προστασία και για 
αγορά οχημάτων, και 
δεν απορροφήθηκαν. 
Αμφιβάλλω αν γνώριζαν 
ότι υπήρχαν. Κι αν όμως 
ήξεραν,  δεν χάλασαν τη 
ζαχαρένια τους να στρω-
θούν στη δουλειά για 
να τα αξιοποιήσουν, δεν 
τους ένοιαζε να κυκλο-
φορούν τα σαράβαλα και 
τα τρύπια απορριμματο-
φόρα.

Ας πούμε, όμως, ότι δεν βρή-
καν καινούργια λεφτά. Αφή-
σαμε εξασφαλισμένες πιστώ-
σεις: εννιά (9) εκατομμύρια 
για τη Βιοχρώμ, πέντε (5) 
εκατομμύρια για το κολυμ-
βητήριο, πέντε (5) εκατομ-
μύρια για το κέντρο κοινω-
νικής πολιτικής (στο κτήριο 
Τσιλιβάκου κλπ. Όλα έμει-
ναν στα χαρτιά και χάθηκαν 
και τα λεφτά. Στην πρώτη 
δυσκολία το παράταγαν. Τα 
βρήκα όλα στο σημείο που 
τα άφησα το 2009. Μερικά 
σε χειρότερη θέση από αυτή 
που τα άφησα. Σε καλύτερη, 
κανένα!
Τα οικόπεδα πίσω από το  
δημαρχείο (για parking) , η 
Βιοχρώμ, το κολυμβητήριο, 
οι πράσινες διαδρομές, το 
ανοιχτό θέατρο Καμπανέλ-
λης, το κέντρο κοινωνικής 
πολιτικής (Τσιλιβάκου), η το-

ποθέτηση σηματοδοτών, η ένταξη στο σχέδιο πόλης, το 
«εξοικονομώ», η λεηλασία του «Πάνθεον», η κατάσταση 
των παιδικών χαρών και τόσα άλλα. Προκύπτουν ερωτή-
ματα που ζητούν απαντήσεις.
Δ: Ποια κατάσταση αντιμετωπίσατε με την ανάληψη 
των καθηκόντων της σημερινής Δημοτικής Αρχής, 
ποιες είναι οι προτεραιότητες που τέθηκαν και σε 
ποιες ενέργειες έχετε προβεί, δεδομένων των συνθη-
κών που διαμόρφωσε η πανδημία; 
Λ. Μίχος: Ενάμιση χρόνο τώρα, τρέχουμε σαν τρελοί, 
παρά τις αυτονόητες δυσχέρειες που προκαλεί η πανδη-
μία, να προλάβουμε τις υποδομές πριν καταρρεύσουν.
Βλέπω άπειρες ανοιχτές πληγές και ματώνει η καρδιά 
μου. Ο κόσμος δικαιολογημένα έχει πέσει πάνω μας και 
τα θέλει όλα. Δεν μας πτοεί αυτό. Γι’ αυτό είμαστε εδώ! 
Για να λύσουμε όλα τα μικρά και να σχεδιάσουμε λύσεις 
για όλα τα μεγάλα.

Έχει πλάκα 
όμως! Ο φι-
λικός τους 
τύπος και 
τα γνωστά 
εξαπτέρυγά 
τους (συμπα-
θή κατά τα 

άλλα), καθημερινά οργιάζουν, γράφοντας για χαλασμέ-
νους κάδους, για χαλασμένα πεζοδρόμια, για φθαρμένα 
οδοστρώματα, για έλλειψη σημάνσεων, για ασυντήρητη 
αποχέτευση, για κτήρια που όταν βρέχει πλημμυρίζουν, 
για χαλασμένα προαύλια σχολείων και πολλά άλλα, θεω-
ρώντας ότι, γράφοντάς τα όλα αυτά θα εκθέσουν εμένα. 
Αυτό όμως είναι μπούμερανγκ και τους σημαδεύει κα-

τακέφαλα, διότι περιγράφουν ακριβώς 
τα άπειρα προβλήματα που μας κληρο-
δότησε ο καλός τους. Κάθε μέρα είναι 
γνωστό ότι λύνουμε άπειρα, αλλά, δεν 
είμαστε ποτέ ήσυχοι ότι κάναμε αρκετά. 
Ούτε μας πειράζει που ρωτάει και ζητάει 
ο κόσμος μας. Θέλουμε τους συνδημότες 
μας απαιτητικούς, ενεργούς, διεκδικητι-
κούς.

Δ: Είναι γεγονός ότι, από μόνη της η 
παρουσία σας στο τιμόνι του Δήμου 

«Πάντα υπήρχαν και πάντα θα 
υπάρχουν δυνατότητες, αρκεί 
να στρωθείς στη δουλειά»

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ: «ΟΠΟΙΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ 
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ»
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καλλιεργεί υψηλές προσδοκίες στους πολίτες. Εσείς 
είστε ικανοποιημένος από αυτά τα πρώτα δύο, σχε-
δόν, χρόνια  της νέας Δημοτικής Αρχής; Έχετε πετύ-
χει τους στόχους σας;
Λ. Μίχος: Στο μικρό διάστημα, το λειψό χρόνο που μας 
άφησε ο κορωνοϊός  να δουλέψουμε, ετοιμάσαμε τις με-
λέτες και τις προτάσεις μας για τη διεκδίκηση όλων των 
μεγάλων στόχων μας. Έχουμε ήδη ένα πρώτο σημαντικό 
βήμα για την απομάκρυνση των πυλώνων ψηλής τάσης 

καθώς αναγγέλ-
θηκε η ένταξη 
του έργου της 
υ π ο γ ε ι ο π ο ί η -
σης στο Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμ-
ψης· δουλεύου-
με συστηματικά 
για την ανα-
βάθμιση των 
υγειονομικών 

υπηρεσιών που μπο-
ρεί να προσφέρει το 
Νοσοκομείο μας και 
έχουμε ήδη τα πρώ-
τα δείγματα με την 
ετοιμασία των εξω-
τερικών ιατρείων, τη 
λειτουργία μονάδας 
covid-19 και εμβο-
λιαστικού κέντρου. 
Προκηρύχθηκαν οι 
θέσεις του προσωπικού που θα στελεχώσει δύο (2) Μο-
νάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)· εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση 
για την κατασκευή κολυμβητηρίου και την χρηματοδό-
τηση για αντικα-
τάσταση όλων των 
λαμπτήρων δημο-
τικού φωτισμού 
με νέους λαμπτή-
ρες που θα φωτί-
ζουν καλύτερα και 
θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια· ξεκολλήσαμε τα 
έργα της πράσινης πιλοτικής γειτονιάς (προσφυγικές 
πολυκατοικίες) και του κέντρου κοινωνικής πολιτικής 
(Τσιλιβάκου), εντάσσουμε κτηριακές κατασκευές στη 
Βιοχρώμ· ετοιμάσαμε έργα αναβάθμισης κοινόχρηστων, 
αθλητικών και σχολικών χώρων, ανανέωση του στόλου 
οχημάτων και μηχανημάτων, την επαναλειτουργία του 
«Πάνθεον», τη λειτουργία Γυμνασίου στην Κάτω Αγία 
Βαρβάρα, την αναβάθμιση του Εμπορικού κέντρου, την 
εγκατάσταση σε μεγάλο εύρος ψηφιακών εφαρμογών, 
την ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής Πάνθεον. 
Δεν υποστέλλουμε το ενδιαφέρον μας για τους νέους, με 
προγράμματα που εξασφαλίσαμε για την πολλαπλή υπο-

στήριξή τους, τη δημιουργική απασχόληση και τις εξω-
σχολικές τους δραστηριότητες καθώς και την φροντίδα 
για την ασφαλή διαβίωση και προστασία της τρίτης ηλι-
κίας. Πρόκειται για προγράμματα που θα ξεκινήσουν 
μέχρι το Φθινόπωρο  με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. 

Δ: Λάβατε μέρος στις εκλογές με ένα πλήρως ανανεω-
μένο ψηφοδέλτιο και παρατηρείται το φαινόμενο ότι 
όλοι σας οι αντίπαλοι είναι πρώην συνεργάτες σας.
Λ. Μίχος: Έχετε δίκιο. Και θέλω ειλικρινά να τους ευχα-
ριστήσω για όλη τη βοήθεια που εισέφεραν στην χρυσή 
εκείνη δημιουργική θητεία, που έγιναν μπορώ να πω-
θαύματα! Να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη 
που έδειξαν σε εμένα και για την προσήλωση τους στους 

κοινούς μας στό-
χους για την επιτυ-
χία των οποίων εί-
ναι υπερήφανοι. Να 
τους ευχαριστήσω 
από καρδιάς διότι 
ποτέ δεν διαφώνη-

σαν με τις προτάσεις μου, δεν αντιμίλησαν δεν αρνήθη-
καν οποιαδήποτε αποστολή τους ανέθεσα και για αυτό 
τους είμαι ευγνώμων και εγώ και η πόλη μας και χαίρο-
μαι διότι εκείνη η θητεία τους, ως αντιδημάρχων μου, 
τους έδωσε τα εφόδια και το σθένος να διεκδικήσουν το 
δήμο. Στην ουσία το δημοτικό συμβούλιο, αν εξαιρέσου-
με την παράταξη της Λαϊκής Ενότητας, είναι η παλιά με-
γάλη παράταξη της «δικής μας πόλης»

Δ: Γιατί όμως όλοι αυτοί, οι παλιοί σας συνεργάτες 
δεν εντάχθηκαν στο ψηφοδέλτιό σας;
Λ. Μίχος: Διότι δεν τους το ζήτησα! Ήταν μία συνειδητή 
μου επιλογή, με επίγνωση, που συνδεόταν με την απόφα-

Η συνέχεια στην επόμενη σελίδα

«Έχουμε ήδη ένα πρώτο σημα-
ντικό βήμα για την απομάκρυνση 
των πυλώνων ψηλής τάσης»
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σή μου να επανέλθω. Η χαμένη δεκαετία δεν έπρεπε να 
επεκταθεί και  με νέους δημιουργικούς όρους η πολιτική 
της φαιδρής κενολογίας και απραξίας, να αναστραφεί.

Δ: Σε αυτό αποδίδετε και το αντιπολιτευτικό τους μέ-
νος; Εύκολα θα έλεγε κάποιος ότι παρουσιάζουν μία 
μεγάλη έχθρα προς το πρόσωπό σας!
Λ. Μίχος: Αυτό άρχισε να εκδηλώνεται από τη στιγμή 
που αποφάσισα να επανέλθω. Αν έχουν κάτι εις βάρος 
μου, ας το πουν. Αλήθειες όμως. Όχι συκοφαντίες και ψέ-
ματα στα οποία είναι εθισμένοι.  Πραγματικά, λυπάμαι 
διότι στα συμβούλια δεν έρχονται, προτάσεις δεν κά-
νουν, σε λίγο θα αναρωτιούνται οι συνδημότες μας ποια 
είναι η χρησιμότητά τους.

Δ: Κύριε Δήμαρχε, σε όλο αυτό το διάστημα, κυριάρ-
χησε η απειλή του covid-19. Κατά κοινή ομολογία, ο 
Δήμος Αγίας Βαρβάρας συγκαταλέγεται μεταξύ των 
Δήμων που είχαν απολύτως θετική συνεισφορά στον 
περιορισμό της διάδοσης. Ποια μέτρα και ποιες πρό-
νοιες κάνατε λάβατε ώστε να συμβάλλετε στην πα-
νελλαδική προσπάθεια αποτροπής της διάδοσης της 
πανδημίας; 
Λ. Μίχος: Είναι αλήθεια ότι ο Δυτικός Τομέας της Αθήνας 
εμφανίζεται επιβαρυμμένος. Στην Αγία Βαρβάρα πετύ-
χαμε, ομολογουμένως με μεγάλη προσπάθεια και φυσι-

κά την συμμετο-
χή και στήριξη 
των κατοίκων, 
να κρατήσουμε 
τα ποσοστά σε 
πολύ χαμηλό 
επίπεδο, σύμ-
φωνα με τα 
επίσημα στοι-
χεία του ΕΟΔΥ 
βρισκόμαστε σε 

ποσοστό χαμηλότερο του μέσου όρου της περιφέρειας. 
Είναι σημαντικό να τηρούνται τα μέτρα με πειθαρχία 
και συνέπεια.
Ως Δήμος κάναμε πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης, 
συνεχώς τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι αντιδήμαρχοι 
και τα στελέχη μας, βρισκόμαστε πάντοτε στην πρώτη 
γραμμή και ενημερώνουμε τους πολίτες για την υψηλή 
σημασία της τήρησης των μέτρων και της προσοχής με 
την οποία πρέπει να αντιμετωπίζει κάποιος το ζήτημα.
Παραλλήλως, από την πρώτη στιγμή, λάβαμε σειρά μέ-
τρων προστασίας, όπως, π.χ., η τοποθέτηση υαλοφρα-

κτών στις θέ-
σεις εργασίας 
ώστε να μην 
υπάρχει επα-
φή άμεση των 
υπαλλήλων με 
το κοινό, εφαρ-
μόσαμε την τη-
λεργασία και 
την εκ περιτρο-
πής εργασία 

στις υπηρεσίες, φροντίζουμε και απολυμαίνουμε τους 
χώρους των σχολείων και τους κοινόχρηστους χώρους,

Και βέβαια, σε 
συνεργασία με 
τον ΕΟΔΥ πραγ-
ματοποιήσαμε 
rapid test σε πο-
σοστό μεγαλύτε-
ρο του 20% του 
συνολικού πλη-
θυσμού, ακόμη 
και σπίτια ατό-

μων με αναπηρία, των οποίων η μετακίνηση ήταν δύ-
σκολη ή αδύνατη, επισκεφθήκαμε με το συνεργείο του 
ΕΟΔΥ και προσφέραμε και σε αυτούς τους συμπολίτες 
μας την δυνατότητα να υποβληθούν σε προληπτικό δι-
αγνωστικό test. Πρέπει, δε να σημειώσω ότι η συνεργα-
σία μας με τον ΕΟΔΥ ήταν και είναι άψογη. Ποτέ δεν μας 
αρνήθηκαν κάποια δραστηριότητα, σε κάθε αίτημά μας 
ανταποκρίθηκαν πρόθυμα, άμεσα και με επάρκεια.
Επίσης, πρέπει να επισημάνω και το γεγονός ότι στο ίδιο 
άριστο επίπεδο κινείται και η συνεργασία μας με το Γ.Ν. 
Δυτικής Αθήνας «η Αγία Βαρβάρα», το πρώην «Λοιμω-
δών». Εκτός από την θετική ανταπόκριση της Διοίκησης 
του νοσοκομείου στην διενέργεια διαγνωστικών δο-
κιμασιών σε ομάδες όπως οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζό-
μενοι στον Δήμο κ.ό.κ., το γεγονός ότι λειτουργούν 18 
εμβολιαστικά τμήματα στο νοσοκομείο που δίνουν την 
δυνατότητα εμβολιασμού 500-600 συμπολιτών μας ανά 
ημέρα, αναδεικνύει την ανάγκη για πλήρη αναβάθμιση 
της θέσης του νοσηλευτικού αυτού ιδρύματος, κάτι που 
αποτελεί αίτημα και στόχο για την σημερινή δημοτική 
αρχή της Αγίας Βαρβάρας.
Τέλος, να σας πληροφορήσω ότι ο Δήμος μας παρέχει την 
δυνατότητα σε πολίτες με προβλήματα στην μετακίνη-
σή τους την δυνατότητα μεταφοράς τους στο εμβολια-
στικό κέντρο. Αυτό ακόμη και αν το ραντεβού κάποιου 
είναι ΣαββατοΚύριακο. Και εδώ βρίσκεται ένα θέμα που 
με κάνει να αισθάνομαι υπερήφανος.  Είναι το σημείο 
που κάνει την διαφορά σε σχέση με άλλους Δήμους, των 
οποίων η Διοίκηση έχει επίσης την αγωνία και την πρό-
θεση να προσφέρει ουσιαστικές και καλές υπηρεσίες 
στους δημότες της. Το σημείο, όμως, της υπεροχής του 
Δήμου της Αγίας Βαρβάρας, είναι οι άνθρωποι. Οι ερ-
γαζόμενοι στον Δήμο, δίχως να αποσκοπούν σε κάποια 
πρόσθετη ανταμοιβή -άλλωστε, αυτό δεν μπορεί να γίνει 
εκ των πραγμάτων-, βρίσκονται δίπλα στους συμπολί-
τες μας, στηρίζοντας τις προσπάθειες της Διοίκησης και 
αυτό είναι, πράγματι, κάτι για το οποίο επαίρομαι. Αυτό 
συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα κοινωνικής πολιτικής, της 
κοινωνικής υποστήριξης, πράγμα που οι εργαζόμενοι, οι 
συνεργάτες μας δηλαδή, αντιμετωπίζουν με ώριμο και 
ζεστό συναίσθημα και αγάπη. Καμαρώνω για τους συ-
νεργάτες μας.

Δ: Εκτός από αυτά, τα οποία είναι σημαντικά, βεβαί-
ως, ποιες άλλες πρωτοβουλίες αναλάβατε ώστε να 
θωρακισθεί η πόλη;
Λ. Μίχος: Το πρώτο που κάναμε ήταν να οργανωθούμε. 
Προμηθευτήκαμε ειδικό εξοπλισμό για εσωτερικές απο-
λυμάνσεις, προσλάβαμε γιατρό εργασίας και έναν ακόμη 
γιατρό, προσλάβαμε και επόπτη υγείας προκειμένου να 
ενημερώνεται και να προστατεύεται το προσωπικό και ο 
Δήμος να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία. 
Εκτός από το 
μεγάλο ειδι-
κό όχημα που 
απολυμαίνει 
τους κοινό-
χρηστους, δη-
μόσιους χώ-
ρους, με τον 
ειδικό εξοπλι-
σμό κάνουμε 
απολυμάνσεις 
σε χώρους 

όπως, σχολεία, παιδικούς σταθμούς κ.λπ. Νομίζω ότι πε-
τύχαμε και συμβάλλαμε αποφασιστικά στον περιορισμό 
της διάδοσης του φονικού ιού. Βέβαια, δεν σταματάμε 
και δεν εφησυχάζουμε, συνεχώς, σε συνεργασία με τον 
ΕΟΔΥ πραγματοποιούμε διαγνωστικά τεστ σε κάθε γει-
τονιά και προωθούμε δράσεις ευαισθητοποίησης προ-
κειμένου να πειστούν οι δημότες μας και να τηρούν τα 
μέτρα, δίνοντας πρώτοι εμείς το παράδειγμα. Σε αυτό 
μεγάλη συμβολή έχει και το αναβαθμισμένο ΚΕΠ-Υγεί-
ας του Δήμου, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι 
δημότες μας. Να μου επιτραπεί, εδώ, η επισήμανση ότι 
στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας, πλέον, με μία ανέξοδη, 
απλή εγγραφή, ο δημότης μπορεί να έχει πλήρη φάκελο 
υγείας και να ενημερώνεται για την πορεία της υγείας 
του (υπενθύμιση ιατρικών ραντεβού, εξετάσεων κ.λπ.).

Δ: Ένας ακόμη, τομέας στον οποίο δίνετε βάρος, όπως 
έχει διαφανεί και από την προηγούμενη, αλλά και 
από αυτή την θητεία σας είναι το περιβάλλον. Ποιες 
δράσεις έχετε υλοποιήσει και τι έχετε δρομολογήσει 
στην κατεύθυνση αυτή;

Λ. Μίχος: Νομίζω ότι κάθε πολίτης, όχι μόνον όσοι 
ασκούν διοίκηση, 
αλλά κάθε ένας 
από εμάς οφεί-
λει να λαμβάνει 
πρόνοιες και 
π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς 
για την προστα-
σία του περιβάλ-
λοντος. Μην πα-
ραβλέπουμε τις 
επιπτώσεις τις 
οποίες βιώνουμε 
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από την κλιματική αλλαγή. Εμείς, ως Δήμος, με το παρόν 
θεσμικό πλαίσιο δεν έχουμε δυνατότητα για μεγάλες πα-
ρεμβάσεις. Όμως, στο μέτρο των δυνατοτήτων και αρ-
μοδιοτήτων μας προσπαθούμε και νομίζω έχουμε θετικά 
αποτελέσματα.
Αρχικά δώσαμε μεγάλη έμφαση στην διευθέτηση του 

αστικού περιβάλλοντος. Η καθαριότητα σήμερα δεν έχει 
καμία σχέση με ό,τι παραλάβαμε. Σήμερα, μπορώ να το 
πω με βεβαιότητα, βρισκόμαστε σε εξαιρετικά καλό επί-
πεδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φθάσαμε στο επίπεδο 
που θέλουμε. Όμως, για σκεφθείτε ότι με λιγότερο προ-
σωπικό και μέσα, έχουμε επιτύχει να γίνεται αποκομι-
δή και τα Σαββατοκύριακα! Οι συνεργάτες μου και οι 
εργαζόμενοι, έχουν επιτύχει ένα εξαιρετικά ικανοποι-
ητικό επίπεδο στην καθαριότητα της πόλης. Επίσης, να 
πώ ότι ιδιαίτερο βάρος δώσαμε και στην προστασία και 
καθαριότητα του βουνού μας. Το περιαστικό δάσος που 
βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας 
αποτελεί μόνιμη μέριμνα και φροντίδα μας. Κατά την θε-
ρινή περίοδο σε πάνω από 6-7 περιπτώσεις πυρκαγιάς 
οι υπηρεσίες μας έδειξαν άψογα αντανακλαστικά και το 

Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε έγκαιρα, ενώ, εργαζόμε-
νοι, εθελοντές και η υδροφόρα μας βρέθηκαν επιτόπου 
βοηθώντας όπου χρειαζόταν στην κατάσβεση.
Ακόμη, με την συμμετοχή σχολείων, συλλόγων γονέων, 

εργαζομένων, εθελοντών και κατοίκων, πραγματοποιή-
σαμε εξορμήσεις καθαρισμού στο όρος Αιγάλεω και στον 
χώρο γύρω από το ΠΑΝΘΕΟΝ και το δάσος.
Ακόμη, η πληθώρα επισκευών σε πεζοδρόμια, πλατείες, 
στο Άλσος Μητέρας και σε όλους τους πνεύμονες πρασί-
νου της πόλης, συμβάλλουν σημαντικά στην δημιουργία 
περιβάλλοντος με αισθητική αρτιότητα και μιας πόλης 
υγειονομικά ασφαλούς, λειτουργικής και φιλικής στους 

ανθρώπους. Αυτό θεω-
ρούμε ότι αναδεικνύει 
και το επίπεδο πολιτι-
σμού μιας κοινωνίας. Λέ-
γεται ότι το περιβάλλον 
που διαβιείς είναι ο κα-
θρέφτης του ποιος είσαι. 
Συνεπώς, ένα φροντισμέ-
νο και προστατευμένο 
περιβάλλον εκτός από τα 
άλλα, έχει και εκπαιδευ-
τικό χαρακτήρα για τα 
παιδιά και τους νέους.
Άφησα τελευταίο, αλλά, 
ίσως ένα από τα πιο ση-
μαντικά ζητήματα την 
εκκίνηση του προγράμματος «πράσινη γειτονιά». Ένα 
πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2009 και η προηγούμενη δι-
οίκηση είχε εγκαταλείψει με συνέπεια να κινδυνεύει χα-
θεί. Εμείς, σήμερα, ξεκινήσαμε και πάλι τις διαδικασίες 
και την 24η Μαρτίου υπογράψαμε την σύμβαση με την 
ανάδοχο εταιρεία.

Δ: Πείτε μας τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα
Λάμπρος Μίχος: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από 
το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και 
αφορά στην ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμι-
ση ενός συγκροτήματος τεσσάρων προσφυγικών πολυ-
κατοικιών και 72 διαμερισμάτων της τυπολογίας «κοι-
νωνικής κατοικίας» της χρονικής περιόδου 1960-’70 που 
περιβάλλουν ακάλυπτο χώρο, ο οποίος αξιοποιείται ως 
χώρος αναψυχής στο οικοδομικό τετράγωνο 513 του Δή-
μου μας.
Συγκεκριμένα στα επιλεχθέντα κτήρια πρόκειται 
να γίνουν: Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης 
στα κτήρια, Αντικατάσταση  κουφωμάτων επιφά-
νειας ~640m2, τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων 
και η εγκατάσταση τεσσάρων (4) γεωθερμικών 
αντλιών θερμότητας για θέρμανση-ψύξη ισχύος 
45kW/ΓΑ. Βεβαίως, περιλαμβάνεται και η διαμόρ-
φωση του περιβάλλοντος χώρου, με κατασκευή 
υδάτινου στοιχείου, καθιστικών, πέργκολας, κ.λπ. 
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, τα σημερινά 
κτήρια με την χρήση συστημάτων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, 
θα μετατραπούν  σε κτήρια «σχεδόν μηδενικής 
ενεργειακής κατανάλωσης» με αποτέλεσμα  την  άμεση 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων αλλά 
και την  αναβάθμιση του περιβάλλοντος  και κυρίως  των 
συνθηκών ποιότητας ζωής στη γειτονιά. Συγκρατείστε 
ότι, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο πρώτη φορά 
εφαρμόζεται και καθιστά την πόλη μας πρωτοπόρο στο 
πεδίο αυτό.

Δ.: Κύριε Δήμαρχε, άφησα για το τέλος το θέμα των 
γραμμών μέσης και υψηλής τάσης. Ανακοινώθηκε 
από τον Πρωθυπουργό η υπογειοποίησή τους. Τι νο-
μίζετε, ήρθε ο χρόνος της δικαίωσης; 
Λάμπρος Μίχος: Στο Υπουργικό συμβούλιο, ο πρωθυ-
πουργός ανακοίνωσε την έναρξη του έργου υπογειο-

ποίησης των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος 
που διέρχονται από τους δήμους Αγίας Βαρβάρας και 
Αιγάλεω. Χρόνιο και ζωτικής σημασίας αίτημα, όχι μόνο 
των κατοίκων της Αγίας Βαρβάρας, αλλά και άλλων Δή-
μων.
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι πρώτη φορά εξαγ-
γέλθηκε το έργο υπογειοποίησης το 2006, αλλά, έκτοτε 
συνεχώς οι κυβερνήσεις μετέθεταν την υλοποίησή του. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πρώην Υπουργός 
του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήρθε στην πόλη και εξήγγειλε την 
εκκίνηση του έργου, εμπαίζοντας τους πολίτες. 
Από τις πρώτες ώρες ανάληψης των καθηκόντων μας, 
καταβάλλαμε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να πεί-
σουμε τους υπεύθυνους ότι πρόκειται για ένα ζήτημα 
ζωής και θανάτου. Δεν πρέπει να παραβλέπεται  ότι η 
παρουσία αυτού του είδους εναερίων γραμμών, ενο-
χοποιείται για την πρόκληση της παιδικής λευχαιμίας. 
Ήμασταν αποφασισμένοι να προχωρήσουμε και σε αγω-
γές και μηνύσεις κατά της ΔΕΗ και παντός υπευθύνου. 
Ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι 
συμπαραστάτης μας σε αυτή την προσπάθεια ήταν και ο 
βουλευτής και Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Με συντονισμένες παρεμβά-
σεις, επιμονή και υπομονή, ήρθε η ανακοίνωση από τον 
Πρωθυπουργό, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύ-
τητα και αξιοπιστία, θα έλεγα.
Να τονίσω, λοιπόν, ότι χαιρόμαστε για την επιτυχία και 
την εξαγγελία αυτή, επειδή, όμως έχουμε αρκετές φορές 
στο παρελθόν γελαστεί, δεν επαναπαυόμαστε. Παραμέ-
νουμε σε εγρήγορση μέχρι να δούμε και το τελευταίο 
καλώδιο να θάβεται στο χώμα.

Δ.: Κύριε Δήμαρχε, ήταν μεγάλη η χαρά για την συ-
ζήτησή μας και πολύ κατατοπιστική. Βέβαια ο χώρος 
της εφημερίδας δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων 
των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες, αλλά, 
κρατάμε την δέσμευσή σας για την επανάληψη αυτής 
της συζήτησης. Μιά τελευταία φράση;
Λάμπρος Μίχος: Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε την 
πόλη και τους ανθρώπους της, με συνέπεια, με αυταπάρ-
νηση και με ευθύνη. Οι δημότες μας, μας εμπιστεύθηκαν 
με γεναιοδωρία και θα τους το ανταποδώσουμε πολλα-
πλάσια. Είμαστε εδώ για να τους υπηρετήσουμε και να 
τους οδηγήσουμε με ασφάλεια σε ένα αντάξιο των κα-
λύτερων προσδοκιών τους μέλλον. Κρατάμε την παρό-
τρυνση του Μενέλαου Λουντέμη: «όποιος αγαπάει το 
λαό δεν γίνεται αρχηγός του, γίνεται υπηρέτης του».
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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Άνοιξαν οι δεκαέξι πρώτες παιδικές χαρές. Πολύ σύντομα παραδίδεται 
προς χρήση το σύνολό τους

Μνημείο των Αγώνων και Θυσιών του ποντιακού ελληνισμου «Μέγαρο Μήτρος Σουλιμιώτης»

Μέρα με την ημέρα η πόλη αρχίζει να κλείνει τις πληγές 
της. Καθημερινά, συνεργεία όλων των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με την εικόνα (καθαριότητας, Πρασίνου& 
Περιβάλλοντος)ή τις υποδομές, τα τεχνικά ζητήματα και 
τα έργα (Τεχνική Υπηρεσία), βρίσκονται επί ποδός πολέ-
μου και ο αγώνας που δίνουν πολιτικοί υπεύθυνοι και 
εργαζόμενοι, είναι τιτάνιος.

Σε λιγότερο από δύο χρόνια θητείας της σημερινής Δημο-
τικής Αρχής, η πόλη έχει αρχίσει να θυμίζει κάτι από τον 
παλιό, καλό εαυτό της. Καθημερινά, κάτι διορθώνεται, 
κάτι επισκευάζεται, κάτι επανέρχεται σε λειτουργική κα-
τάσταση.
Η Τεχνική Υπηρεσία, στην μάχη να κερδηθεί αυτό το 
στοίχημα, έχει πραγματοποιήσει πολύ σημαντικά έργα. 
Ειδικά στον τομέα των οικοδομικών κατασκευών. Πολύ 

μεγάλο τμήμα των πεζοδρομίων στην πόλη βρίσκεται 
σε, πραγματικά, κακό χάλι. Πλάκες έχουν ανασηκωθεί ή 
ξηλωθεί λόγω της πίεσης που ασκεί το ριζικό σύστημα 
των δένδρων που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο, τμήματα 
του καταστρώματός τους έχουν φθαρεί, ρείθρα έχουν 
σπάσει και γενικώς, παρατηρούνται σημεία με αυξημένη 
επικινδυνότητα για πεζούς, παιδιά που παίζουν κ.ο.κ. Η 
Τεχνική Υπηρεσία, όμως, βρίσκεται πλέον σε κατάσταση 
ετοιμότητας και καθημερινά προβαίνει σε αποκατάστα-
ση των σημείων στα οποία η παρέμβαση είναι επιβεβλη-
μένη. Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες πρόσφατες πα-
ρεμβάσεις της, οι οποίες αφορούν στην αποκατάσταση 
του καταστρώματος των πεζοδρομίων στις οδούς:
Σαράφη & Κύπρου, Παπαφλέσσα, Σμύρνης & Ηρακλείου
Δεληγιάννη, στο cine-ΠΑΝΘΕΟΝ, Σίφνου & Ερεχθείου
Πλατεία Βάρναλη,  Ραιδεστού, Δόξης, Π.Π. Γερμανού, Πα-
παδιαμάντη, Πραξιτέλους, Αιόλου, Διστόμου (εδώ, εκτός 
από το πεζοδρόμιο, αποκαταστάθηκε και η φθορά του 
τσιμέντου στην βάση του στύλου της ΔΕΗ, στον οποίο 
είχε αποδομηθεί το τσιμεντένιο τμήμα με συνέπεια να 
αποκαλυφθούν τα σίδερα του οπλισμού).
Να σημειώσουμε, επίσης, ότι η Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου έχει πραγματοποιήσει σειρά έργων, τα οποία πα-
λαιότερα ανατίθεντο σε εργολάβους, με αποτέλεσμα αφ’ 
ενός, την περιέλευση της υπηρεσίας σε … χειμερία νάρκη 
και αφ’ ετέρου την σπατάλη σημαντικών ποσών του προ-

ϋπολογισμού μιας 
και το κόστος των 
έργων δεν συγκρί-
νονταν με αυτό το 
οποίο προκύπτει 
από την εκτέλεση 
των έργων με αυτε-
πιστασία.
Είναι πρόδηλο ότι 
με την σημερινή 
Δημοτική Αρχή και 
η Υπηρεσία έχει αρ-
χίσει να αξιοποιεί-
ται και οι εργαζόμε-
νοι να αισθάνονται 
χρήσιμοι και ότι 
προσφέρουν στην 
πόλη τους, κάτι που 
ενισχύει το ηθικό και την ικανοποίηση που λαμβάνουν 
από την εργασία τους, αλλά και στο δημόσιο χρήμα γίνε-
ται σημαντική οικονομία.
Βήμα-βήμα, ημέρα με την ημέρα, με σωστή οργάνωση 
των υπηρεσιών, μεθοδικότητα και μελετημένο σχεδι-
ασμό, η πόλη ανασυγκροτείται και το έργο της σημερι-
νής δημοτικής αρχής και του δημάρχου Λάμπρου Μίχου, 
αποδίδει καρπούς.

Οι πρώτες δεκαέξι παιδικές χαρές από τον συ-
νολικό αριθμό παραδόθηκαν στους μικρούς μας 
δημότες, προκειμένου να χαρούν κάποιες ώρες 
ξενοιασιάς και παιχνιδιού.
Πρόκειται για παιδικές χαρές οι οποίες έχουν 
ανακαινισθεί πλήρως και έχουν αντικατασταθεί 
όσα παιχνίδια ήταν σε κατάσταση που εμπεριεί-
χε κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα των 
παιδιών.
Σύντομα πρόκειται να ολοκληρωθούν οι εργασίες 
και οι απαραίτητες διαδικασίες πιστοποίησης για 
όλες τις παιδικές χαρές του Δήμου μας.

Βέβαια, θα λείπει η παιδική χαρά στην πλατεία 
Βάρναλη η οποία «χάθηκε» λόγω των άστοχων 
ενεργειών και αδιαφορίας της διοίκησης Καπλά-
νη.
Οι παιδικές χαρές που άνοιξαν:
19 Μάη, πλατεία Μακρυγιάννη, Νέας γενιάς, 
Ελευθερίας (Λίθος), ΖΑΝΑΕ, Εθνικής αντίστασης 
(πρ. Ηλίας), Πάρκο Μητέρας, Άλσος Ειρήνης, 
Αγίας Σοφίας, Παπαφλέσσα, Ερεχθείου, Ελένης 
Φωκά, Δεληγιάννη (5ο δημοτικό), Αθ. Διάκου και 
Λέσβου, Κρήτης, Άλσος Δόξης.

Την προηγούμενη δεκαετία αφέθηκε να κυριαρχεί η εγκατάλειψη και η ασέβεια. Σήμερα, με 
πρωτοβουλία του δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου, έχει ανατεθεί ήδη η ανακασκευή του ώστε 
με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να ξαναβρεί την αρχική του αίγλη και να υπογραμμίζεται η 
απόδοση τιμής στον Ποντιακό Ελληνισμό.

Το εμβληματικό, για την πόλη μας, κτήριο «Μέγαρο Μήτρος Σουλιμιώτης» 
η προηγούμενη διοίκηση επί μία δεκαετία απλά... το «ξεσκόνιζε» (και αν). 
Σήμερα πραγματοποιείται σειρά εργασιών οι οποίες στοχεύουν στην ολική 
ανακαίνιση του κτηρίου ώστε αυτό να είναι λειτουργικό και ασφαλές.
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Για μία, ακόμη, φορά δημοσιεύματα στα οποία είναι πρό-
δηλη  η κακόβουλη κουτοπονηριά των συντακτών και 
των «καθοδηγητών» τους, ερμηνεύουν κατά το πώς εξυ-
πηρετεί την ιδιοτελή σκοπιμότητά τους και  επιχειρούν 
να πλήξουν συκοφαντικά, τις προσπάθειες της δημοτι-
κής αρχής για την συντήρηση και την διατήρηση υψηλού 
επιπέδου ασφαλείας και λειτουργικότητας στα σχολικά 
κτήρια.
Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της ερμηνείας της πα-
ρουσίας συνεργείων του Δήμου στο Α΄ Λύκειο. Αλλά και 
πάλι βιάστηκαν. Η διάψευσή τους ήρθε από την σκληρή –
για αυτούς- πραγματικότητα. Ιδού τι πραγματικά συνέβη 
και χρειάστηκε να επιληφθεί η Τεχνική Υπηρεσία, όπως 
μας ενημερώνει ο αντιδήμαρχος Παιδιού κ. Σωτηρόπου-
λος:
Περί λασπολογίας το ανάγνωσμα
Σε αυτοψία, την οποία πραγματοποίησαν οι αντιδήμαρ-
χοι Δημήτρης Σωτηρόπουλος και Γιάννης Πουλάκης, προ 
της επανέναρξης των μαθημάτων στα λύκεια, ενημερώ-
θηκαν από τον διευθυντή του Α΄ Λυκείου ότι, αίθουσα 
του σχολείου –υποτίθεται επισκευασμένη με εργολαβία, 
πλήρως, προ 3ετίας-, παρουσίασε εκ νέου, προβλήματα 
στην οροφή. Η κινητοποίηση των αντιδημάρχων ήταν 
άμεση και από τις αμέσως επόμενες ημέρες τα συνεργεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ανέλαβαν δράση.

Η δήλωση του αντιδημάρχου Παιδιού κ. Δημήτρη Σωτη-
ρόπουλου:
[Η παρούσα δημοτική αρχή έχει πρώτο μέλημα τα σχο-
λεία, τη σχολική και εξωσχολική ζωή των μαθητών, τη δη-
μιουργική τους απασχόληση, την πρόοδό τους. Αυτό φαί-
νεται από τις καθημερινές 
παρεμβάσεις του δήμου 
και την αξιοποίηση δο-
μών, προγραμμάτων και 
υποδομών για τώρα και 
για το μέλλον. Οι εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες 
πήγαν πίσω με την παν-
δημία, στην οποία φρο-
ντίσαμε να κάνουμε το 
καθήκον μας και σταδιακά 
ξαναρχίζουν τα μαθήματα, 
με αρχή από τα λύκεια. Ο 
δήμος το δέχτηκε με εν-
θουσιασμό και φρόντισε 
όλα να είναι έτοιμα και 
τα σχολεία φροντισμένα. 
Βρέθηκαν όμως, δυστυ-
χώς κάποιοι (ευτυχώς οι 
ίδιοι συνεχώς) να απαξιώ-
σουν την όλη προσπάθεια, 
όπως πάντα, με παχείς 
παραπλανητικούς τίτ-
λους και τη φτηνή κίτρινη 
προπαγάνδα ότι δηλαδή 
ο δήμος αδρανούσε πέντε 
μήνες και έτρεξε να κάνει 
εργασίες τώρα που άνοι-
ξαν τα σχολεία. Μα, δεν 
σταματήσαμε ούτε μέρα 
να δουλεύουμε στα σχο-
λεία για να διορθώσουμε 
τις χρόνιες εκκρεμότητες 
και θα είμαστε κάθε μέρα 
μέσα για τις έκτακτες ανά-
γκες επισκευών και συ-
ντήρησης. Θα προτιμού-
σαν να εγκαταλείψουμε 
τα σχολεία για να χαρούν. 

Για να μπορούν να εξισώσουν το ενδιαφέρον μας για τα 
σχολεία με αυτό που επέδειξαν οι κολλητοί τους. Η παρά-
γκα πρέπει να αφήσει ήσυχα τα σχολεία].

Ουσιαστική και αποτελεσματική η παρουσία του 
Βασίλη Βόσσου στην προεδρία 
του Δημοτικού Συμβουλίου

Οφείλουμε να επισημάνουμε την θετική και αποτελεσματική παρουσία του κ. Βασί-
λη Βόσσου στην θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται η διεξαγωγή των Συμβουλίων με την μέθοδο 
της τηλεδιάσκεψης (η φυσική παρουσία των μελών αποφεύγεται λόγω της πανδη-
μίας), ο κ. Βόσσος καταφέρνει να διαχειρίζεται τις συνεδριάσεις με ουσιαστικό και 
αποτελεσματικό τρόπο, συμβάλλοντας έτσι, καθοριστικά,  στην παραγωγικότητα 
και την αποτελεσματικότητα των συνεδριάσεων, ενώ, αποτελεί έναν ισχυρό πυλώ-
να στην άσκηση πολιτικής από την σημερινή Δημοτική Αρχή και έναν αξιόπιστο, 
σεμνό και ικανό συνεργάτη του Δημάρχου και υποστηρικτή της προσπάθειας που 
καταβάλλει για την ανασυγκρότηση της πόλης.
Βέβαια, κανείς δεν περίμενε κάτι λιγότερο καθώς, ο κ. Βόσσος έχει και την πολιτική 
και την διοικητική εμπειρία, αφού είναι παρών στην αυτοδιοίκηση για περισσότε-
ρα από 20 χρόνια και έχει περάσει με επιτυχία από όλες σχεδόν τις θέσεις διοίκησης. 

Δ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ 
…ΒΙΑΣΤΙΚΟΥΣ… ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ
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Με την Χριστίνα Φλαμπούρη, 
από την Δυτική Αθήνα στις κορυφές του κόσμου

του Λυκούργου Χατζάκου

«Το βουνό το ανεβαίνεις με την ψυχή 
πρώτα και βοηθάει το σώμα»

Η δημοσιογραφία είναι ένα ένας άκρως ανταγωνιστικός, 
σκληρός και τραχύς στίβος. Δεν επιτρέπει λάθη, απαιτεί 
συνεχή εγρήγορση, ανεξάρτητα από την διάθεση του 
γράφοντος.
Βέβαια, έχει και τις καλές στιγμές της. Οι οποίες -κλισέ, 
αλλά, πραγματικότητα-, εξισορροπούν τις δυσκολίες και 
τις απογοητεύσεις. Μία από αυτές τις στιγμές είναι η ευ-
καιρία που σου δίνεται να συναντήσεις και να γνωρίσεις 
πρόσωπα ενδιαφέροντα, πρόσωπα που εκπέμπουν δέ-
σμες θετικής ενέργειας και σε γεμίζουν αισιοδοξία πρό-
σωπα που σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι κάτι καλό υπάρ-
χει στον κόσμο μας· πρόσωπα που είναι πραγματικά, 
τιμή να τα συναντάς. Μία από αυτές τις προσωπικότητες, 
την οποία είχα την τύχη και την τιμή να συναντήσω πρό-
σφατα και να συνομιλήσω μαζί της είναι η κ. Χριστίνα 
Φλαμπούρη.

Η Χριστίνα είναι ορειβάτης, μέλος του Ορειβατικού Ομί-
λου Αχαρνών και πρόκειται για την μοναδική Ελληνίδα, 
η οποία έχει επιτύχει κάτι, το οποίο έχουν πετύχει μόλις 
400 άνθρωποι στον κόσμο και μόνο 70 γυναίκες. Έχει 
ολοκληρώσει το 7 Summit’s Project. Δηλαδή, έχει κατα-
κτήσει την υψηλότερη κορυφή της κάθε ηπείρου.
Η αρχή έγινε το 2015, στην Ευρώπη (Καύκασο), με το 
Elbrus (5.642 m). Τον Φεβρουά-
ριο του 2017, ακολούθησε η Αφρι-
κή και το Kilimanjaro (5.895m). 
Ο Ιούλιος του 2017, την βρίσκει 
στην Αλάσκα να καρφώνει την Ελ-
ληνική σημαία στην κορυφή του 
όρους Denali (6.194 m) και τον 
Αύγουστο 2018 φθάνει στην Ωκεανία (Παπούα-Νέα Γου-
ινέα)  και αναμετράται με το όρος Carstensz (4.884m). 
Στην Νότιο Αμερική η κορυφή του Aconcagua στην Αρ-
γεντινή «πατιέται» τον Δεκέμβριο του 2018. Τον Μάϊο 

του 2019 σειρά έχει η Ασία και η κορυφή του κόσμου. Η 
Χριστίνα ανεβαίνει στα 8.848m και γίνεται η πρώτη Ελ-
ληνίδα που κατακτά το Everest. Τον Δεκέμβριο του ίδιου 
έτους (2019) και υπό της αιγίδα της Ελληνική Ομοσπον-
δίας Ορειβασίας ξεκινά η αποστολή για την τελευταία 
κορυφή από τις επτά, η κορυφή του όρους Vinson Massif 
στην Ανταρκτική. Ας μου επιτραπεί η υπενθύμιση ΄ότι 
στον Νότιο Πόλο, η Ανταρκτική, είναι κανονική ήπειρος, 
δηλαδή κάτω από τους πάγους υπάρχει έδαφος, κάτι που 
δεν συμβαίνει στον βόρειο Πόλο, στην Αρκτική.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ προσωπικά, αγνοούσα την 
πολύ σημαντική αυτή επιτυχία και την Χριστίνα. 
Την ανακάλυψα τυχαία, ψάχνοντας κάτι σχετικά με 
την Ανταρκτική στο διαδίκτυο. Η εντύπωση (και η 
ζήλεια) που μου προκάλεσε η εικόνα που την έδει-
χνε με απλωμένη την Ελληνική σημαία στον Νότιο 

Γεωγραφικό πόλο με παρακίνησε και -δίχως 
καμία υπερβολή- αναζήτησα ό,τι σχετικό 
υπήρχε στο διαδίκτυο σχετικά με την ίδια και 
το επίτευγμά της.
Αισθάνθηκα ντροπή γιατί αγνοούσα ένα τόσο 
σημαντικό γεγονός. Αγνοούσα έναν άνθρω-
πο που κατάφερε να τιμήσει την χώρα μου 
και να διακριθεί, αλλά, πάνω απ’ όλα, αγνο-
ούσα έναν άνθρωπο που είναι παράδειγμα 
θέλησης, αυτοπειθαρχίας και «ψυχής».
Θέλησα να την συναντήσω και της έστειλα μήνυ-
μα στο Instagram, μεταξύ μας, δίχως να τρέφω 
και πολλές ελπίδες ότι θα απαντήσει, μιας και 
σκέφτηκα ότι θα δέχεται εκατοντάδες μηνύματα 
θαυμαστών. Και, όμως, διαψεύστηκα πανηγυρικά. 
Δύο μέρες μετά μιλούσαμε στο τηλέφωνο και κα-

νονίσαμε την συνάντησή μας για μία συνέντευξη για την 
εφημερίδα και για το YouTube Chanel «η γειτονιά μας» 
το οποίο έχουν δημιουργήσει δύο φίλοι, ο Ταξιάρχης Δε-
λής και ο Γιάννης Γιαννόπουλος.
Δώσαμε ραντεβού σε ένα rock club, το level-69 στο Μο-
σχάτο, γιατί ροκ το μαγαζί, ροκ (βράχος) και η Χριστίνα 
και βέβαια, γιατί που τη χάνεις που την βρίσκεις; Μα φυ-

σικά On the rock’s!
Η Χριστίνα σε εντυπωσιάζει από την πρώτη ματιά. Περι-
μένει κανείς μία φιγούρα υπεραθλητή. Με όγκο, και όλα 
τα συναφή στερεότυπα για την κατηγορία αυτή ανθρώ-

πων.
Αντιθέτως! Ένα όμορφο, χαριτωμένο, κομψό 
πλάσμα και τόσο «ντελικάτο» που δυσκολεύ-
εσαι να πιστέψεις ότι πρόκειται για τον ίδιο 
άνθρωπο που πραγματοποίησε το επίτευγμα 
αυτό, για τον ίδιο άνθρωπο που πέρασε με 
επιτυχία τις δοκιμασίες που απαιτεί η κορυ-
φή του Everest (μην ξεχνάμε ότι εκεί έχουν 
αφήσει την τελευταία τους πνοή έμπειροι, 
επαγγελματίες ορειβάτες) ή η κατάκτηση της 
Ανταρκτικής. 
Την απάντηση δίνει η ίδια: «Το βουνό το ανε-
βαίνεις με την ψυχή πρώτα και βοηθάει το 
σώμα».
Μιλήσαμε για τις δυσκολίες που συνάντησε 
στην εύρεση χορηγών γιατί στο επίπεδο αυτό 
το κόστος είναι πολύ υψηλό. Επί παραδείγ-
ματι, η αποστολή στην Ανταρκτική κόστισε 

περίπου 90.000ευρώ. Όπως μας ανέφερε, εκτός από την 
κανονική άδειά της στην δουλειά δαπάνησε για την προ-
σπάθεια του 7Summit δαπάνησε και μεγάλο μέρος του 
μισθού της, ενώ, εκφράζει συνεχώς την ευγνωμοσύνη 
για τους φίλους της που της στήριξαν και οικονομικά και 
την ενθάρρυναν συνεχώς. 
Οπωσδήποτε, το γεγονός, αυτό καθ’ αυτό, της επιτυχίας 
στο Project των επτά κορυφών είναι από μόνο του ένα 
πολύ σημαντικό επίτευγμα, το οποίο καθιστά την Χριστί-
να, αν όχι την κορυφαία, σίγουρα, όμως, μία εκ των 2-3 
σημαντικών προσωπικοτήτων της Ελληνικής Ορειβασί-

ας, στο διηνεκές.
Και το θέμα αποκτά ιδιαίτερα σημαντικές διαστάσεις, αν 
σκεφθεί κάποιος ότι η Χριστίνα δεν ήταν επαγγελματί-
ας αθλητής. Ασχολείτο ερασιτεχνικά με την ιστιοπλοΐα, 
αλλά, δεν ήταν ο επαγγελματίας αθλητής που επί σειρά 
ετών ασκείται και προετοιμάζεται για τους αγώνες του. 
Στα 24 χρόνια της, τυχαία, ανακάλυψε την αναρρίχηση, 
αλλά, στην πρώτη της αυτή επαφή, όπως λέει, απέτυχε 
παταγωδώς. Η υψοφοβία που είχε την έκανε να μην ολο-
κληρώσει καμία διαδρομή. 
Σε αμέσως επόμενο χρόνο σκέφθηκε ότι ο φόβος αυτός 
ήταν παράλογος. Και αποφασίζει να τον πολεμήσει. Ξε-
κινά την ορειβασία και σε κάτι λιγότερο από 6 χρόνια 

ολοκληρώνει τον 
κύκλο του 7Summit 
Project. Όπως λέει 
χαρακτηριστικά, το 
βουνό την έκανε να 
είναι καλλίτερος άν-
θρωπος. Την έμαθε 

να αποδέχεται και να διαχειρίζεται τους φόβους της, την 
δίδαξε να παραμένει συγκεντρωμένη, ψύχραιμη και να 
κατακτά τους στόχους της βήμα-βήμα, ανάσα την ανάσα. 
Να μην τα παρατάει, να μην εγκαταλείπει την προσπά-
θεια. 
Εκείνο, όμως, το οποίο με εντυπωσίασε περισσότερο από 
όλα, είναι το γεγονός ότι πρόκειται για ένα κορίτσι της 
καθημερινής πόρτας (άλλο, ένα κλισέ που δεν αποφεύ-
γω). Η απλότητά της είναι ανεπιτήδευτη και η θετική 
προσέγγισή της, ακόμη και σε ανθρώπους που συναντά 
πρώτη φορά, είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που 
συναντάς σήμερα. Είναι μοναδική η διάθεσή της να προ-
σφέρει, να ανταποδώσει την θετική ενέργεια που λαμβά-
νει από τους ανθρώπους και να κάνει πράγματα για τους 
άλλους. Και κάπου εδώ, μελαγχολείς.
Γιατί σκέφτεσαι τα ψώνια που τριγυρίζουν στα διάφορα 
ριάλιτι ή χαζογκομενίτσες που ανεβάζουν τα στήθη και 
τους γλουτούς τους στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης και αναγνωρίζονται ως -σχεδόν-, εθνικά σύμβολα· 
και δαπανώνται δεκάδες ώρες στα Μέσα ενημέρωσης 
για τα κατορθώματά τους. Και μελαγχολείς γιατί, σε κά-
ποιο βαθμό τα καταφέρνουν…
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Και δεν ισχυρίζομαι ότι πρέπει να μεταφερθούμε στην 
Λακεδαιμονία Πολιτεία. Και αυτά είναι ανεκτά στο πλαί-
σιο της πραγματικής ζωής. Αρκεί, όμως, να παραμένουν 
στο μέτρο και τον βαθμό που τους αναλογεί. Θυμώνεις, 
όμως, γιατί το αξιακό σύστημα της κοινωνίας, της οποίας 
και εσύ είσαι μέλος, έχει κηρύξει εκπτώσεις διαρκείας. 
Θυμώνεις, γιατί οι πραγματικές αξίες παραμένουν στο 
περιθώριο και γίνονται γνωστοί σε έναν μικρό κύκλο. 

Και βέβαια, η σεμνότητα είναι προσωπική επιλογή τους, 
αλλά, εμείς, οι υπόλοιποι τι επιλέγουμε, τι αξιολογούμε 
ως αξία;
Ας μείνουμε, όμως στην Χριστίνα Φλαμπούρη. Κατά την 
διάρκεια της προετοιμασίας κάθε αποστολής, ακολουθεί 
«μοναστικό» πρόγραμμα. Και σε αυτή την προσπάθειά οι 
φίλοι της ήταν δίπλα της. Γιατί για την Χριστίνα η επαφή 
με τους φίλους της ήταν και είναι πολύ σημαντική. Και 
αυτό είναι φανερό από τον τρόπο που μιλάει για αυτούς. 
Και προφανώς οι φίλοι της, την θεωρούν εξ’ ίσου σημα-

ντική. Την ακολουθούν στα βουνά, στην γυμναστική, 
παντού. Και αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουν στο πρό-
σωπό της έναν πραγματικό φίλο. Και της επιστρέφουν 
την αγάπη και υποστήριξη.
Δεν είναι υπερβολή να πω ότι πρόκειται για τον πιο θε-
τικό άνθρωπο που έχω συναντήσει. Έχει τόσο θετική 
αύρα που θες-δεν θες, από τα πρώτα δέκα λεπτά μαζί της, 
βλέπεις τον κόσμο με αισιοδοξία. Ο λόγος της αβίαστος, 

θετικός, σε καθηλώνει, σε μαγεύει· σε παρασύρει 
και σε μεταφέρει στις κορφές. Αισθάνεσαι την ψύ-
χρα του ανέμου στο πρόσωπο και είσαι έτοιμος να 
κάνεις το βήμα... Το πρόσωπό της φωτίζεται 
όταν μιλάει για το βουνό και τις προκλήσεις 
που καλείται κάθε φορά να αντιμετωπίσει, 
προκλήσεις και δυσκολίες που δεν θεωρεί 
εμπόδια, αλλά, ευκαιρία και οδό για απόκτη-
ση Γνώσης.
Σίγουρα «το βουνό» της έδωσε πολλά. Σί-
γουρα, πολλά της έδωσαν και οι άνθρω-
ποι· είτε αυτοί ανήκουν στο οικογενειακό 
ή φιλικό περιβάλλον της είτε στον κύκλο 
των θαυμαστών της. Αυτό που την κάνει 
να ξεχωρίζει είναι ότι έχει απεριόριστη δι-
άθεση να επιστρέψει αυτή την αγάπη και 
την θετική ενέργεια που έχει δεχθεί. Όπως 
αναφέρει, η ορειβασία θεωρείται μοναχικό 
άθλημα. Όμως, εκείνη την στιγμή της κορυ-

φής, βλέπει μαζί της, αισθάνεται δίπλα της, όλους όσους 
συνέβαλλαν στην προσπάθεια. Φίλους, οικογένεια, υπο-
στηρικτές.
Την τρέχουσα περίοδο -και βοηθούντος του covid-19, ο 
οποίος έχει περιορίσει κατά πολύ μεγάλο βαθμό τις δρα-
στηριότητές μας- έχει ολοκληρώσει  από κοινού με την 
φίλη της κ. Μαρία Ρουσάκη, την συγγραφή ενός παρα-
μυθιού με τίτλο «στις 7 κορυφές», το οποίο κυκλοφορεί  
από τις εκδόσεις «Πατάκη» και στο οποίο περιγράφει 
την ιστορία της μέσα από τον χαρακτήρα και τις περι-

πέτειες της «μικρής Χριστίνας» και φιλοδοξεί, μέσα από 
αυτό να δώσει ώθηση στα παιδιά να ονειρευτούν, να βά-
λουν στόχους.
Η φράση που έχει ως οδηγό στην πορεία της, είναι η 
φράση του Edmund Hillary, του ανθρώπου ο οποίος κα-
τέκτησε πρώτος την κορυφή του Έβερεστ και διέσχισε 
την Ανταρκτική: «δεν χρειάζεται να έχεις γεννηθεί µε 
κάποιο εξωπραγματικό ταλέντο για να ξεχωρίσεις, αρ-
κεί να είσαι ένας καθημερινός άνθρωπος µε πάθος, να 
βάζεις υψηλούς στόχους και δουλεύεις σκληρά για να τα 
καταφέρεις».

Η Χριστίνα, με δύο λόγια, είναι ένας αυθεντικά θετικός 
άνθρωπος που δίνει πρόθυμα ό,τι καλλίτερο διαθέτει 
προκειμένου να παρακινήσει τους νέους ανθρώπους και 
να συμβάλλει ώστε να διαχειριστούν τους φόβους τους, 
να βάλουν στόχους και να κατακτήσουν και εκείνοι τις 
δικές τους κορυφές.
Και ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον που μπο-
ρεί να το κάνει καλλίτερα!

Αναδημοσίευση κατόπιν αδείας
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤ’ ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Υπάρχουν άνθρω-
ποι που δεν ανή-
κουν στους «ανα-
γνωρίσιμους», αλλά 
είναι είναι τόσο ση-
μαντικοί (ίσως και 
σημαντικότεροι), 
για μία κοινωνία 
και η απώλειά τους 
«πονάει» γιατί ήταν 
οι δικοί μας άνθρω-
ποι.
Ένας τέτοιος, σε-
μνός, εργατικός, 

συνεπής και δοτικός άνθρωπος ήταν ο αείμνηστος Αλέ-
ξανδρος Κωνσταντινίδης. Ο εκλιπών, υπηρέτησε με υπο-
δειγματική συνέπεια και αγάπη τον Δήμο ως οδηγός. 
Ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος, με τον οποίο ο εκλιπών 
ήταν παιδικός φίλος -διατηρούσαν επί χρόνια την φιλι-

κή τους σχέση-, αλλά και συνεργάσθηκαν στον Δήμο, με 
προχθεσινή (15/3) ανάρτησή του στην προσωπική απο-
χαιρέτησε τον Αλέξανδρο με τα παρακάτω λόγια:
[ΣΗΜΕΡΑ ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-
ΔΗ...τον Αλέκο τον γείτονα, συμμαθητή, φίλο και συνερ-
γάτη. Από την ΣΤ’ τάξη στο 1ο δημοτικό που πρωτοβρε-
θήκαμε κρατήσαμε αμοιβαία αγάπη κι εκτίμηση , μετά 
προσλήφθηκε στο δήμο οδηγός.
Εργατικός, έντιμος, αγωνιστής, δεν έβλεπε ωράρια, αργί-
ες, γιορτές. Είχε κάνει δική του υπόθεση το τιμόνι του, το 
όχημά του και το δήμο μας και πάντα πρόθυμος για όλες 
τις δουλειές. Αλέκο, του είπα κάποια στιγμή, μπορούμε 
να πάρουμε ένα πούλμαν για να ταξιδεύουμε τους παπ-
πούδες και τις γιαγιάδες μας δωρεάν;  Εγώ είμαι εδώ μου 
απάντησε κι από τότε δεν του ζητούσα, μου απαιτούσε 
να τους ταξιδεύει ακατάπαυστα σε όλη την Ελλάδα για 
να τους ευχαριστήσει, σαν νάτανε δική του δουλειά, σαν 
νάταν όλοι γονείς του. Εγώ έφυγα, ο Αλέκος συνταξιοδο-
τήθηκε, το πούλμαν ακινητοποιήθηκε!

Τώρα βλέπω το πούλμαν μαραζωμένο και τη θέση του 
οδηγού χωρίς τον Αλέκο. Στη γειτονιά των αναμνήσεών 
μας όμως, όπου βρεθήκαμε οι συμμαθητές, οι συνάδελφοί 
του, τα μέλη των ΚΑΠΗ, στέκει στητός, φωνακλάς, πρό-
θυμος, ακούραστος, ετοιμοπόλεμος. Στη Βαγγελιώ και 
στα παιδιά του στέλνω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια 
και εκ μέρους όλων των κοινών φίλων και συναδέλφων 
του, που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.]
Από σήμερα ο Αλέξανδρος θα κάνει δρομολόγια στ’ 
άστρα! Σίγουρα θα έχει συντροφιά, θα συναντήθηκε με 
τους ανθρώπους που έφυγαν πριν από αυτόν και είχαν 
την χαρά να μετακινηθούν με το λεωφορείο του στην 
ζωή αυτή...
Και, ίσως, κάποιες στιγμές, μελαγχολούν εκεί, ψηλά, βλέ-
ποντας το λεωφορείο που τόσες όμορφες στιγμές τους 
χάρισε να σαπίζει ακινητοποιημένο εδώ και δέκα χρόνια 
δίχως κανείς να είχε δείξει ενδιαφέρον να το λειτουργή-
σει…

Ξαφνικά έφυγε από τη 
ζωή ο αγαπητός συμπο-
λίτης μας Πέτρος Διασά-
κος, χτυπημένος από τον 
κορωνοϊό.
Ο δήμαρχος, Λάμπρος 
Μίχος, συγκλονισμένος 
τον αποχαιρέτησε με την 
παρακάτω δημοσίευση:  
[ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ 
ΔΙΑΣΑΚΟ…
Απρόσμενη και αναπά-
ντεχη η είδηση του θανά-

του του Πέτρου σύρθηκε ανάμεσά μας το μεσημέρι, από 
στόμα σε στόμα και παγώσαμε όλοι.
Είναι ακούσματα που δεν θες να πιστέψεις, που δεν θες 
να αποδεχθείς, που δεν τα χωράει ο νους σου και δεν μπο-
ρείς να τα διαχειριστείς συναισθηματικά. Χθες μιλάγαμε 
μαζί, τώρα σωπή…

Βράχος ακλόνητος, έμοιαζε ανίκητος από ασθένειες και 
από το χρόνο, μιας και ήταν ψύχραιμος και συνειδητοποι-
ημένος στις εγκόσμιες συμφορές.
..................................................................................................
. Τον γνωρίσαμε, εμείς οι νεότεροι φίλοι του ως ένα φι-
λότιμο γείτονα, ένα τίμιο βιοπαλαιστή, έναν αριστοτέχνη 
μαραγκό, έναν υποδειγματικό οικογενειάρχη, έναν ασυμ-
βίβαστο δημοκράτη, έναν αεικίνητο και ανήσυχο δημότη 
κι έναν μαχητικό σύντροφο και συναγωνιστή στις υπο-
θέσεις της πόλης. Στα γραφεία της δημοτικής μας παρά-
ταξης, της οποίας αποτέλεσε επίλεκτο μέλος, φιλοσοφού-
σαμε μαζί τη ζωή και τις αγωνίες της, τις ανάγκες και το 
μέλλον της πόλης ακούγοντάς τον να ξεδιπλώνει με αργά 
βιβλικά λόγια την πίστη του στο διαρκή καλό αγώνα των 
ανθρώπων που δεν ψάχνουν ανταμοιβή.
Ερχόταν πριν την πανδημία συχνά, πάντα πολύ διακρι-
τικά στο δημαρχείο και γέμιζε το μικρό μας χώρο με την 
σύντομη παρουσία του, τρυφερός, μειλίχιος, γενναιόδω-
ρος νόμιζες πως δεν τον άγγιζαν λύπες και χαρές, μα αυ-

τές στροβιλίζονταν παθιασμένες μέσα του. Δεν 
έδειχνε όμως τίποτα προς τα έξω γιατί ήξερε τα όρια της 
ανθρώπινης ματαιότητας και φρόντιζε να διατηρεί την 
αγάπη και την ηρεμία στο χώρο του και στον περίγυρό 
του.
Όλα αυτά έχουν καταγραφεί στην μικρή ιστορία των 
ανωνύμων του τόπου μας και στις μνήμες των συμπατρι-
ωτών μας. Γι αυτό, το κενό που αφήνει ό θάνατός του εί-
ναι δυσαναπλήρωτο.
Αείμνηστε φίλε
Εμείς όλοι που σε αγαπήσαμε, που δεν γνωρίζουμε τις 
σκοπιμότητες του θεού, σε αγαπήσαμε γιατί μόχθησες 
και κουράστηκες εργαζόμενος σκληρά στον αμπελώνα 
της ζωής αφήνοντας παρακαταθήκη στη σύζυγό σου, 
στους καλούς και άξιους απογόνους σου, σε όλους εμάς 
τους φίλους σου, την μειλίχια και γλυκιά συμπεριφορά 
σου, τη χαλύβδινη επιμονή σου, την τίμια στάση σου και 
την άμετρη γενναιοδωρία σου.
Καλό σου ταξίδι]

Έφυγε από τη ζωή ο Πέτρος Διασάκος
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ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΝΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, ΓΚΟΛ ΤΡΩΕΙ
ΠΩΣ ΤΟ ΛΕΝΕ ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ; ΓΚΟΛ ΕΜΕΙΣ ΣΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΙ

Δεν προλαβαίνουν να μετράνε τα γκόλ που τρώνε από 
τον Μίχο και τη σημερινή Δημοτική Αρχή της πόλης.
Ακόμη και αυτός ο ταλαίπωρος «φωτογράφος» που έχει 
αναλάβει εργολαβικά την υπονόμευση της Δημοτικής 
Αρχής έχει αρχίσει να παρουσιάζει σημάδια ματαίωσης 
και δείχνει να αρχίζει να καταλαβαίνει τα αδιέξοδα που 
βρίσκονται.

Και σκεφτείτε: μπακότερμα τους παίζει ο Μίχος και η 
«Αγία Βαρβάρα-Πρώτη Ξανά». Όπως λέγαμε πιτσιρικά-
δες: «όλοι σας και μόνος μου».
Τι κι αν γράφουνε στην ορκισμένη ιστοσελίδα τους ότι 
υπέδειξαν εργασίες τις οποίες μετά από υπόδειξή τους 
επιμελήθηκαν οι δημοτικές υπηρεσίες (η αυτοϊκανο-
ποίηση είναι εθιστική, τα είπαμε αυτά)· τι κι αν χύνουν 
τόνους δηλητήριο, διασπείρουν ψέματα και διαστρεβλώ-
νουν την πραγματικότητα στις σελίδες τους στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (facebook κ.ά.)· τι κι αν επιχει-
ρούν με κακέκτυπο χιουμοράκι να απαξιώσουν πρόσωπα 
και δράσεις· τι κι αν βγάζουν φωτογραφίες και στέλνουν 
εδώ κι εκεί αδέσποτες -συγνώμη, «ανοικτές»- επιστολές· 
ΤΙΠΟΤΕ δεν τους κάθεται. Στο τέλος βρίσκονται με την 
μπάλα στο «πλεκτό» της εστίας τους και ψάχνονται να 
βρουν από πού τους ήρθε. 
Ειδικά τις δύο-τρεις, τελευταίες ημέρες πρέπει να πέρα-
σαν πολύ δύσκολα καθώς υπήρξε καταιγισμός δραστη-
ριότητας και επιτυχιών από την Διοίκηση του Δήμου. 
Συγκεκριμένα: 
• Δύο ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας) εγκρίθηκαν και 
πρόκειται να λειτουργήσουν στην πόλη.
• Υπογραφή συμβάσεων και έναρξη εργασιών στα οι-
κόπεδα 668-669 στην Π.Π. Γερμανού (απέναντι από τον 
ΛΙΘΟ).
• Υπογραφή συμβάσεως και έναρξη έργων κατασκευής, 
επισκευής και συντήρησης στις αθλητικές εγκαταστά-
σεις του Δήμου
• Υπογραφή συμβάσεως και έναρξη έργων κατασκευής, 
επισκευής και συντήρησης στα σχολικά κτήρια της πό-
λης (τρίτη εργολαβία)
• Υπογραφή συμβάσεων και έναρξη υλοποίησης του έρ-
γου «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» (σε ένα ολό-
κληρο οικοδομικό τετράγωνο με 4 πολυκατοικίες και  72 
διαμερίσματα, γίνεται πλήρης, πρωτότυπη και πρωτοπο-
ριακή ενεργειακή αναβάθμιση)

• Και το κερασάκι στην τούρτα: η ένταξη στο Εθνικό Σχέ-
διο Ανάπτυξης των έργων αναδάσωσης του Ποικίλου 
Όρους και της υπογειοποίησης των καλωδίων υψηλής 
τάσης της ΔΕΗ.
• Βεβαίως, σε όλα αυτά, να προσθέσουμε και την κα-
θημερινή επαγρύπνηση των υπηρεσιών Καθαριότη-
τας και Τεχνικής, οι οποίες σύμφωνα με τα σχόλια 
των κατοίκων και των επισκεπτών έχουν αλλάξει 
ριζικά την εικόνα της πόλης. 
Δεν έχει τέλος το μαρτύριο των Iznogood (sic), της 

συμμορίας λάσπης και όλων εκείνων που δεν χωνεύουν 
ότι ο Λάμπρος Μίχος και οι συνεργάτες του στην Δημο-
τική Αρχή είναι κατηγορίας Champion’s league και δεν 
πιάνονται, τουλάχιστον, όχι από ομάδες Δ’ κατηγορίας 
τοπικών πρωταθλημάτων.
Αλλά τι να λέμε τώρα. Αν οι άνθρωποι αισθάνονται όμορ-
φα να μετράνε ήττες, εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε 

τίποτε. Σεβαστά τα βίτσια του καθενός και περί ορέξεως 
κ.λπ, κ.λπ. 
Και έπεται συνέχεια... 
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Διανύουμε ήδη το δεύτερο 
χρόνο πανδημίας, μιας και 
το Μάρτιο του 2020, ο ζόφος 
μπήκε βιαίως για τα καλά στη 
ζωή μας. 
Η ελληνική οικονομία το 2020 
έκλεισε κάτα την ΕΛΣΤΑΤ με 
ύφεση 8,2% του ΑΕΠ, ενώ η 
Κομισιόν προβλέπει για το 

2021 ανάπτυξη σε ποσοστό 3,5% του ΑΕΠ. Το σοβαρότα-
το οικονομολογικό πρόβλημα φρονώ, πως δεν πρέπει να 
περιοριστεί στο πως και πότε η ανάπτυξη, θα καλύψει τη 
ζημιά της ύφεσης, αλλά πώς θα περιοριστούν τα λουκέτα 
των επιχειρήσεων, πώς θα δημιουργηθούν προοπτικές 
νέων ανοιγμάτων, πώς θα περιοριστεί η ανεργία και πώς 
θα δοθούν κίνητρα και προϋποθέσεις νέων προσλήψεων. 
Είναι επιβεβλημένη, η αναδιανομή του «πλούτου», μέσα 
από τα χρήματα, που αναμένονται να εισρεύσουν στην 
ελληνική κοινωνία, απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και Σταθερότητας και τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 
Άλλωστε, η ΕΕ δεν ήταν ούτε σε αυτό το ραντεβού συ-
νεπής, μιας και ήδη έχουν καθυστερήσει οι εκταμιεύ-
σεις των προκείμενων χρημάτων, ενώ, δε θα πρέπει να 
ξεχνάμε πως για ακόμα μία φορά το «διευθυντήριο» της 
ΕΕ -ὀπως ευφυώς το είχε ονομάσει ο Ανδρέας Παπανδρέ-
ου το 1995 στις Κάννες, διαβλέποντας την κατάληξη της 
διοίκησης της- αρνήθηκε ακόμα και εν μέσω πανδημίας, 
τη σωτήρια δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ομολόγου, το 
οποίο δε θα εμπεριείχε επιτέλους καθόλου το δανεισμό, 
ούτε σαν έννοια, ούτε σαν πρακτική-«φαρμακευτική συ-

νταγή». Ένα ευρωομόλογο, που ζητούσαν επιτακτικά ο 
Γιώργος Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπακωνσταντί-
νου, από το 2010, για την αντιμετώπιση της έτερης τότε 
μεγάλης κρίσης, της οικονομικής. Εις ώτα μη ακουόντων 
και τότε και τώρα.

Έως σήμερα, το οικονομικό πρόβλημα, που αντιμετω-
πίζει η ελληνική κοινωνία λόγω της πανδημίας, αντιμε-
τωπίστηκε, με...ασπιρίνες. Η καθημερινή μου λογιστική 
επαφή με επαγγελματίες, δείχνει πως περίπου το 30-40% 
του συνόλου των επιχειρήσεων, έλαβαν τα «ευεργετήμα-
τα» των επιδομάτων, των ειδικών αποζημιώσεων, των 
επιστρεπτέων προκαταβολών, τα ποσά των οποίων δεν 
κάλυψαν και δεν καλύπτουν ούτε το 20% του χαμένου 
τους τζίρου. Υπάρχουν δε κλάδοι όπως εκείνοι του πολι-
τισμού, του αθλητισμού, της εστίασης, όπου αρκετές επι-
χειρήσεις, δεν έχουν λάβει καμμία ενίχυση. Αλλά ακόμα 
κι αν λάβουμε υπόψη το θετικό ενδεχόμενο ενός μέσου 
όρου ενίσχυσης μιας επιχείρησης ύψους 4000-6000€, για 
όλο το 2020: τί άραγε μπορεί να καλύψει μια επιχείρη-
ση με ένα βοήθημα αυτού του ύψους, όταν μάλιστα θα 
κληθεί αρχές του 2022 το 50% να το επιστρέψει πίσω;; 
Στραγγαλισμός, απόγνωση, φτωχοποίηση, είναι ρεαλι-
στικοί όροι, που συμβιώνουν με την ελληνική κοινω-
νία. Την ίδια δε στιγμή, οι ασφαλιστικές εισφορές, δεν 
έχουν καμμία έκπτωση και είναι απαιτηταίες μηνιαίως 
εντόκως, ενώ οι φορολογικές οφειλές, έχουν μερικώς 
μεν ανασταλεί, όταν το μέτρο που αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη να νομοθετηθεί εκ νεόυ, είναι οι οριζόντιες 120 
δόσεις, για το σύνολο των χρεών, τόσο σε εφορίες, όσο 
και ασφαλιστικά ταμεία.

Εν κατακλείδι, το σύνολο των επιχειρήσεων, πρέπει να 
τεθεί άμεσα υπό καθεστώς «βαθειάς και γενναίας» στή-
ριξης, μέσω ενός πλέγματος προστασίας, με πραγματικά 
ευνοϊκούς όρους. Ειδικότερα: Θα πρέπει να δοθούν επι-
δοτήσεις μη επιστρεπτέες βάσει του τζίρου των τελευ-
ταίων 2 ετών, να δοθούν με ευνοϊκούς όρους δάνεια με 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, να συμμετέχει στα 
παραπάνω η Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενώ θα πρέπει να 
επιτευχθεί συγχρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων της 
ΕΕ. Οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας, δε θα πρέ-
πει να επιτραπούν, το σύνολο των οφειλόμενων δανείων 
των επιχειρήσεων,θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν από τις 
τράπεζες, ενώ οριστική θα πρέπει να είναι η κατάργηση 
του φόρου επιτηδεύματος και της εισφορά αλληλεγγύης. 
Οι σκέψεις για αύξηση ή διατήρηση των εως τώρα δρι-
μύων φοροεισπρακτικών λογικών, θα πρέπει για ένα 
διάστημα να αναβληθούν, αφού η υψηλή φορολογία σε 
συνδυασμό με την μεγάλη ύφεση, σημαίνε και σημαίνει 
«θάνατος του επιχειρείν». Η έκδοση δε, ενός ευρωομο-
λόγου-κορωνοομολόγου όπως ονομάστηκε- που αναφέρ-
θηκε και παραπάνω, εξακολουθεί να αποτελεί ζωτικής 
σημασίας διακύβευμα για την Ελλάδα και όχι μόνο, τη 
στιγμή που κάθε συζήτηση για ενδεχόμενο νέο «κορω-
νομνημόνιο», θα πρέπει να αποκλειστεί ενγένει και εξο-
ρισμού, για να μη...μεταλλαχθεί η υγειονομική πανδημία 
σε οικονομική πανδημία. 

Ο Άρης Αναγνωστόπουλος είναι Οικονομολόγος
MSc Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση
Μέλος του Τομέα Οικονομικών του Κινήματος Αλλαγής

COVID-19: Θα τον αφήσουμε να...μεταλλαχτεί σε οικονομική πανδημία;;
Του Άρη Αναγνωστόπουλου*
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Μία de profundis συνέντευξη του Δημήτρη Καλογερόπουλου 
στο «politica»

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος μιλά για την Δυτική 
Αθήνα, την οποία υπηρέτησε με συνέπεια, ως δήμαρ-
χος του Αιγάλεω, καθώς και για τα έργα πνοής -όπως, 
π.χ., την υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ηλ. 
ρεύματος κ.ά.-, τα οποία εξαγγέλθηκαν από την Κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη και μέλλουν να αλλάξουν την 
εικόνα των Δυτικών συνοικιών.
Πάντοτε έχουν ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις του κ. 
Καλογερόπουλου, γιατί τόσο η εμπειρία του όσο και 
η πολιτική του θεώρηση έχουν ως αφετηρία και τελι-
κό αποδέκτη τον άνθρωπο, ενώ, κίνητρο για την συμ-
μετοχή του στα κοινά είναι η προσφορά.
Εξ όλου συνειρμού και δεδομένων, δεν είναι παράξε-
νο το γεγονός ότι οι τοποθετήσεις του, έχουν πάντοτε 
ως άξονα την παραγωγή ουσιαστικού έργου και δρά-
σεων οι οποίες ωφελούν και βελτιώνουν την ζωή των 
πολιτών.
Ως εκ τούτου, ο λόγος και οι θέσεις του Δημήτρη 
Καλογερόπουλου, τυγχάνουν ευρείας απήχησης και 
αποδοχής, γιατί, δίχως να αρνείται την πολιτική και 
ιδεολογική του αφετηρία, μιλά πάντοτε την γλώσσα 
της αλήθειας και αρνείται την προσφυγή στην ξύλινη 
κομματική γλώσσα και στερεότυπα.
Έχει τον ιδιαίτερο και ευφυή τρόπο του να διατηρεί 
ισορροπία μεταξύ της υπεράσπισης της ιδεολογικής 
του συλλογικότητας και της κοινωνικής ανάγκης.

Τι ευκαιρίες ανοίγονται στη Δυτική Αθήνα από το Τα-
μείο Ανάκαμψης; 
«Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα ιστορικά χρήσιμο εργα-
λείο για τη συνολική ανάπτυξη της Ελλάδας. Μια μεγάλη 
ευκαιρία για την πατρίδα μας, στον απόηχο δυο επώδυ-
νων κρίσεων, της οικονομικής με τα Μνημόνια, και σή-
μερα της υγειονομικής με την πανδημία, να γυρίσει σελί-
δα. Να αναζητήσει καινούριες αφετηρίες ανάπτυξης, να 
προωθήσει θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, να αγκαλιάσει 
τον σύγχρονο βηματισμό άλλων σημαντικών οικονομι-
ών.
Οι τέσσερις πυλώνες του, πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακός 
μετασχηματισμός, επενδύσεις και νέο κοινωνικό μοντέ-
λο, διαμορφώνουν μια μεγάλη ευκαιρία και για τη Δυτι-
κή Αθήνα. Με αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, εμπλοκή 
νέων ανθρώπων με σύγχρονες ιδέες στην οικονομική 
παραγωγή, περιβαλλοντική υπέρβαση επιζήμιων πρα-
κτικών του παρελθόντος, αστικές αναπλάσεις στρατηγι-
κού χαρακτήρα (όπως τον Ελαιώνα), αναδασώσεις (όπως 
του ποικίλου όρους), ανάπτυξη του νοτίου μετώπου.
Με συνένωση δυνάμεων, διάθεση συνεργασίας και ανοι-
χτό μυαλό, μπορούμε να μεταμορφώσουμε τη γειτονιά 
μας. Η Δυτική Αθήνα υπήρξε πάντοτε γειτονιά αλληλεγ-
γύης, και οι πολίτες της περιοχής μας μπορούν να έχουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο για την πατρίδα μας»
Όσον αφορά την υπογειοποίηση των καλωδίων υψη-

λής τάσης της ΔΕΗ, πως θα συμβάλει στην ανα-
βάθμιση της ποιότητας των πολιτών; 
«Στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης ενός συστήματος 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι πυλώνες θα 
απομακρυνθούν από την Αγία Βαρβάρα και το Αι-
γάλεω.
Αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών 
και διαμορφώνοντας συνθήκες περισσότερο ασφα-
λούς διαβίωσης για τους κατοίκους.
Η επιστήμη μας προσφέρει διαρκώς καινούριες 
δυνατότητες, για να ζήσουμε σε ένα καλύτερο και 
ασφαλέστερο περιβάλλον από αυτό που κληρονο-
μήσαμε. Και κυρίως, να προσφέρουμε στις γενιές 
που ακολουθούν μια καλύτερη αφετηρία για τη 
δική τους ζωή».

Από όσο γνωρίζω από το 2006 η τότε κυβέρνηση 
είχε ξεκινήσει τον σχεδιασμό και μάλιστα είχε 

διαθέσει και κονδύλια. Τι έγινε μετά και μπλόκαρε;
«Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή θα είναι η τρίτη φορά τα 
τελευταία 15 χρόνια, με μια κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας να κάνει το επόμενο βήμα, και να επιχειρεί να 
υπερβεί τις αντιδράσεις πάσης φύσεως συμφερόντων.
Στο ενδιάμεσο, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ μετά το 
2009 και του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2015, φρέναραν το έργο, 
με αποτέλεσμα να χαθεί έδαφος και πολύτιμος χρόνος. 
Γι’ αυτό και οι εκπρόσωποι των κομμάτων της Αντιπολί-
τευσης, προτού ασκήσουν τυφλή και ανεδαφική κριτική, 
θα πρέπει να θυμούνται όσα έκαναν, ή μάλλον… δεν έκα-
ναν, όταν βρέθηκαν εκείνοι στο τιμόνι της διακυβέρνη-
σης του τόπου.
Έχουμε το ιστορικό πλεονέκτημα, Πρωθυπουργός να εί-
ναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος διετέλεσε στο πα-
ρελθόν κοινοβουλευτικός υπεύθυνος για το περιβάλλον, 
γνωρίζει πλήρως το θέμα και είναι ένθερμος υποστηρι-
κτής της περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής 
μας, αλλά και συνολικά της χώρας.
Το 2010, είχε καταθέσει και σχετική ερώτηση για τις 
υστερήσεις της κυβέρνησης Παπανδρέου, προς τους αρ-
μόδιους Υπουργούς Ρέππα και Μπιρμπίλη».

Ως Δήμαρχος του Αιγάλεω τι παρακαταθήκη αφήσα-
τε; 
«Η σημαντική κληρονομιά που άφησε η δική μας περίο-
δος, ήταν η εμπέδωση στην κοινωνία της νοοτροπίας να 
επιλέγει τον Δήμαρχο στη βάση της ικανότητας, του σχε-
δίου και της αποτελεσματικότητάς του, πέρα και πάνω 
από πολιτικές αφετηρίες και κομματικές γραμμές.
Να λύνει προβλήματα. Να ακούει τους πολίτες. Να βρί-
σκεται δίπλα τους στην καθημερινότητά τους. Οι πολίτες 
επιβράβευσαν τις προσπάθειές μας, και στη δεύτερη θη-
τεία μας χάρισαν τη νίκη από την πρώτη κιόλας Κυρια-
κή. Είμαι ευγνώμων για την τιμή που μου έκαναν να με 
εμπιστευτούν, καθώς και προς τους συνεργάτες μου, για 
την ακατάβλητη προσπάθειά τους.
Στο ίδιο μονοπάτι έχει κινηθεί και ο σημερινός δήμαρχος 
της πόλης μας, ο Γιάννης Γκίκας, δίπλα στην καθημερι-
νή αγωνία των πολιτών για επιβίωση, ειδικά στη ζοφερή 
πραγματικότητα της πανδημίας του κορονοϊού, με τις 
πολυεπίπεδες, δραματικές συνέπειες».

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερει-
ών  τι εισηγήσεις έχετε κάνει στο Ευρωκοινοβούλιο; 
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα πο-
λιτικό όργανο, κρίσιμο για τη λειτουργία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, με αναφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον 
πιο ανθρωποκεντρικό Θεσμό της Ενωμένης Ευρώπης.
Η Ελλάδα συμμετείχε στις πολιτικές ομάδες του Ευρω-
παϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλι-
στικού Κόμματος, και μαζί με την αντιπροσωπεία της 

Κύπρου, αλλά και σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπρο-
σωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, προωθήσαμε συντε-
ταγμένα, με συνέπεια και αποφασιστικότητα, τα εθνικά 
συμφέροντα του Ελληνισμού.
Είχα την τιμή να διατελέσω δυο φορές Αντιπρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και 6 φορές Αντιπρό-
εδρος της Επιτροπής των Περιφερειών. Είχα ακόμη τα 
καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Φυσικών Πό-

ρων, της Επιτροπής CONST, ενώ ήμουν και συντονιστής 
για λογαριασμό του ΕΛΚ στην Επιτροπή Καλής Γειτονίας 
CIVEX.
Εκεί, είχα την τύχη 
να συνεργαστώ 
με τον Αντόνιο 
Κόστα, πρωθυ-
πουργό της Πορ-
τογαλίας, ο οποίος 
ήταν τότε Δήμαρ-
χος Λισσαβόνας. 
Ένας εξαιρετικός 
άνθρωπος, ένας 
καλός φίλος ένας 
φανατικός φιλέλ-
ληνας.
Έχω καταθέσει ει-
σηγήσεις για κρί-
σιμη ζητήματα για 
τις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες, όπως 
για το μεταναστευτικό και την κοινή αγροτική πολιτική, 
καθώς και για μια σειρά ακόμη από θέματα αιχμής.
Επέλεξα να παραιτηθώ πριν τη λήξη της θητείας μου, 
ώστε να ανοίξω δρόμο για τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα. Έναν νέο άνθρωπο, 
με φρέσκες ιδέες και τη δυνατότητα να κρατήσει ψηλά 
την ελληνική σημαία.
Αισθάνομαι λοιπόν διπλή υπερηφάνεια, καθώς έγινε ο 
πρώτος Έλληνας Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφε-
ρειών».

Όση ώρα μιλάμε, παρατηρώ στο γραφείο σας διάφο-
ρες ιστορικές εικόνες που μου έχουν κεντρίσει το εν-
διαφέρον. Εδώ, σας βλέπω μαζί με τον Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε. Περιγράψτε μας το γεγονός. 
«Για τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε πολλά μπορεί να πει κα-
νείς. Την περίοδο των Μνημονίων αδίκησε την Ελλάδα 
και μείωσε τους Έλληνες.
Εκείνη την περίοδο της φωτογραφίας μας όμως, το 
2007, όταν ήταν Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας 
και είχαμε βρεθεί στο Βισί της Γαλλίας, σε Σύνοδο των 
Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
μεταναστευτικό, όπου εγώ είχα καταθέσει τη σχετική ει-
σήγηση για την Επιτροπή των Περιφερειών, ο κ. Σόιμπλε 
είχε άλλη συμπεριφορά και ρητορική.»

Με τον Αντόνιο Κόστα 
Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας



29Απρίλιος  2021Αγία Βαρβάρα

Η φωτογραφία που έχει στην καρδιά του. H ομάδα του ΑΘΗΝΑΪΚΟΎ. κάτω δεξιά 
γονατιστός ο πατέρας του Δημήτρη Καλογερόπουλου, Γιάννης και ακριβώς δίπλα 
του αριστερά ο Μάνος ΚατράκηςΕπίσης, παρατηρώ πολλά στιγμιότυπα με τον Μακα-

ριστό  Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Τι θυμάστε από 
εκείνον;
«Η Ελλάδα έχει βαθιές ρίζες στην Ορθοδοξία. Ο λαός μας 
έχει αποδείξει ότι παίρνει δύναμη από την πίστη, και η 
Εκκλησία βρέθηκε πάντοτε στην πρωτοπορία των αγώ-
νων και της στήριξης της κοινωνίας.
Οι γενιές μας ήταν ευλογημένες που ζήσαμε τον μακαρι-
στό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Ήταν ένας πραγματικός 
Εθνάρχης, που άγγιξε τις καρδιές των Ελλήνων, και έφε-
ρε την Εκκλησία πιο κοντά στα πραγματικά προβλήματα 
της κοινωνίας.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγωνία του για τα εθνικά θέμα-
τα, για την ευημερία των πολιτών και για την υποχρέω-
ση όλων μας να βοηθήσουμε τις νεότερες γενιές να δημι-
ουργήσουν».

Παρατηρώ, δυο ασπρόμαυρες φωτογρα-
φίες με ποδοσφαιρικές ομάδες. Τι ιστο-
ρία κρύβεται πίσω από αυτές; 
«Είναι δυο αθηναϊκές ομάδες, ο Παναθηναϊ-
κός και ο Αθηναϊκός, πολύ πριν το αλβανικό 
μέτωπο. Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκαν ο 
πατέρας μου, Γιάννης Καλογερόπουλος, και 
αργότερα, την περίοδο της Κατοχής, ο αδελ-
φός του Τάκης.
Ο Παναθηναϊκός τους είχε βάλει να εργα-
στούν στα Ταχυδρομεία, και σε συνεννόηση 
με την Εθνική Αντίσταση πετούσαν σακίδια 
με αλληλογραφία Γερμανών, από τα οποία 
και πληροφορούνταν σημαντικές ειδήσεις.
Τον θείο μου, Τάκη, τον συνέλαβαν για κα-
τασκοπεία, και τον μετέφεραν στις Φυλακές 
Αβέρωφ, εκεί όπου γνώρισε και τον Μανώλη 
Γλέζο. Δικάστηκε και μεταφέρθηκε στο Άου-
σβιτς, από όπου επέστρεψε μετά τον Πόλεμο, με ταλαι-
πωρημένη υγεία, και πέθανε μετά από μερικά χρόνια.

Στον Αθηναϊκό, ο πατέρας μου πήρε μεταγραφή μετά τον 
Παναθηναϊκό. Πρόεδρος της ομάδας ήταν ο πατέρας της 
Μελίνας Μερκούρη, ενώ ο πατέρας μου έμεινε στην πε-
ριοχή του Γκύζη, και πήρε μαζί του και τον 18χρονο τότε 
Μάνο Κατράκη, ο οποίος φαίνεται στη φωτογραφία».

Κλείνοντας την συνέντευξη μας, θα ήθελα να σας ζη-
τήσω να διαλέξετε ένα αντικείμενο ή μια φωτογρα-
φία, το πιο αγαπημένο σας, και να μας πείτε την ιστο-
ρία του.
«Διάλεξα αυτές τις στιγμές, με τους προέδρους της πα-
ράταξης και πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή 
και Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην πρόεδρο Βαγγέλη Μεϊ-
μαράκη και τον σημερινό Πρωθυπουργό και ηγέτη μας 
Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δείχνει τη συνέχεια μιας παράταξης που έρχεται από 
πολύ μακριά, και θα πάει πιο μακριά. Μια παράταξη με 
αίσθημα εθνικής ευθύνης, που δεν προέταξε ποτέ το κομ-
ματικό συμφέρον, ένωσε και δεν δίχασε τους Έλληνες, 
και ταυτίστηκε με τις μεγάλες εθνικές επιλογές. Όπως 
την ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια, με την υπογρα-
φή του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Είμαι περήφανος που υπηρετώ αυτή την παράταξη, από 
διαφορετικές θέσεις και ρόλους, σε όλη τη διάρκεια της 
διαδρομής μου στον δημόσιο βίο.
Εδώ στη Δυτική Αθήνα, ζουν άνθρωποι του καθημερινού 
αγώνα, που βάζουν πλάτη για την κοινωνία και τη χώρα. 
Και με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα κατα-
φέρουμε να σταθούμε όρθιοι, και να αφήσουμε πίσω μας 
και αυτή τη μεγάλη κρίση».

Με τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη 
Σαμαρά και τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ Βαγγέλη Μεϊμαράκη Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Από συνεδρίαση ολομέλειας στο Ευρωκοινοβούλιο 
με τον Απόστολο Τζιτζικώστα

Με τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο
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Εννέα συνολικά rapid test, εκ των οποίων τα δύο drive 
through, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, από τα 
συνεργεία του ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας 
Βαρβάρας.
Ο ΕΟΔΥ ανταποκρινόμενος άμεσα στο αίτημα του Δήμου 
για την διενέργεια της προληπτικής, διαγνωστικής, αυ-
τής εξέτασης σε κάθε γειτονιά της πόλης μας, αποστέλλει 
συνεργεία και εξοπλισμό και επικουρεί τις προσπάθειες 
του Δήμου για την αποτροπή διάδοσης της πανδημίας.
Οι πολίτες, όπως δηλώνει ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος, 
πρέπει να έχουν πρόσβαση στις δωρεάν παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας, ειδικά όταν αυτές αφορούν σε ένα 
τόσο σοβαρό θέμα όπως η διάδοση του covid-19.
Πρέπει να τονισθεί ότι η πρόληψη είναι η πρώτη γραμμή 
άμυνας και σε αυτό το επίπεδο ο Δήμος μας έχει προσφέ-
ρει σημαντικές υπηρεσίες. 
Δεν πρέπει να λησμονείται ότι, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας 

είναι ο πρώτος εξ όλων των ΟΤΑ, ο οποίος αναγνώρισε 
την κρισιμότητα της περίστασης και έλαβε μέτρα, όπως 
το κλείσιμο στις παιδικές χαρές και σημείων στα οποία 
υπήρχε συγκέντρωση πολιτών και συνακόλουθος συ-
νωστισμός, προμηθεύτηκε άμεσα και έγκαιρα σύστημα 
απολύμανσης για τα σχολεία και τους δημόσιους χώρους, 
ενώ προμηθεύτηκε και χορήγησε σε εκπαιδευτικές μο-
νάδες όλων των βαθμίδων και τις υπηρεσίες του αντι-
σηπτικά και λοιπά μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, 
γάντια κ.λπ.).
Στο πλαίσιο αυτό δε, δεν πρέπει 
να παραβλέπεται και η συστη-
ματική ενημέρωση και «ευλα-
βική» τήρηση των μέτρων και 
των οδηγιών των ειδικών επι-
στημονικών φορέων καθώς και 
η καμπάνια ευαισθητοποίησης 

και ενημέρωσης των κατοί-
κων.
Ενδεικτικό, τέλος, είναι το 
γεγονός ότι η Αγία Βαρβάρα 
είναι ο πρώτος Δήμος που η Δι-
οίκηση οργάνωσε και διεκπε-
ραίωσε τις διανομές αγαθών 
στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ 
και γευμάτων σε οικονομικά 
αδύναμους δημότες, κατ’ οί-
κον ώστε να μην συνωστίζο-

νται αυτοί και εκτίθενται σε κίνδυνο προσβολής από τον 
φονικό ιό.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των δράσεων φαίνεται ότι 
δικαιώνει την Διοίκηση και τον Δήμαρχο καθ’ όσον η 
Αγία Βαρβάρα, παρά την πανελλαδική έκρηξη εμφάνι-
σης κρουσμάτων, διατηρεί πολύ χαμηλό αριθμό προσβε-
βλημένων από τον ιό, μάλιστα πρόκειται για τον χαμηλό-
τερο στην Δυτική Αθήνα.

Με τρεις νέους, σύγχρονους τύπους, πρόκειται να αντι-
κατασταθούν τα όσα υπάρχουν, ήδη ή να τοποθετηθούν 
εξ αρχής εκεί όπου δεν υπήρχαν  τα στέγαστρα στις στά-
σεις των λεωφορείων.
Πέραν των στεγάστρων θα γίνει προμήθεια και τοποθέ-
τηση πινάκων ανακοινώσεων σε αντικατάσταση όσων 
έχουν καταστραφεί, σε υπάρχοντα και διατηρούμενα 
στέγαστρα στάσεων. 
Η προμήθεια θα γίνει μέσω του προγράμματος Υπουρ-
γείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο οποίο εντάχτηκε 
ο Δήμος.
Οι στάσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν τα στέγαστρα 
βρίσκονται εντός ορίων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και 
οι διερχόμενες λεωφορειακές γραμμές  είναι εγκεκριμέ-
νες από τον ΟΑΣΑ. 
Η επιλογή των στάσεων στις οποίες θα τοποθετηθούν τα 
στέγαστρα έγινε με τα παρακάτω κριτήρια:
- Η ημερήσια επιβατική κίνηση επιβιβαζόμενων-αποβι-
βαζόμενων επιβατών. 
- Το πλήθος των γραμμών που εξυπηρετεί η στάση. 
- Η συχνότητα των δρομολογίων. 
– Η ύπαρξη η μη εγκατεστημένων σήμερα στεγάστρων 

καθώς και η ανάγκη αντικατάστασης παλαιού τύπου στε-
γάστρων.
Οι τύποι των στεγάστρων επιλέχτηκαν ανάλογα με το 
πλάτος πεζοδρομίων στα οποία θα τοποθετηθούν και  
χωρίζονται σε : 
ΤΥΠΟΣ Α για πεζοδρόμια με πλάτος άνω των 2,70m.
ΤΥΠΟΣ Β για πεζοδρόμια με πλάτος από 1,80μ έως 2,69m.
ΤΥΠΟΣ Γ για πεζοδρόμια με πλάτος από 1,00μ έως 1,19m. 

Σημεία τοποθέτησης των νέων στεγάστρων
ΑΦΕΤΗΡΙΑ (ΑΝΩ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ), ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ, ΧΙΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΕΟΥΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ (2), ΠΛ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΠΛ. 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (2), ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ (Α), ΜΑΡΙΝΟΥ 
ΑΝΤΥΠΑ, ΑΣΤΟΡΙΑ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ(ΠΡΩΗΝ 
ΒΕΝΕΤΙΑ), ΒΕΝΕΤΙΑ, ΚΡΗΤΗΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΔΗ-
ΜΑΡΧΕΙΟ

Σημεία τοποθέτησης πινάκων ανακοινώσεων 
1  7η ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  
2  6η ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
3  7η ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Συνεργασία ΕΟΔΥ και Δήμου Αγίας Βαρβάρας συμβάλλει 
στην πρόληψη και περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ
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ΑΜΕΣΑ Η ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1,5 ΕΤΟΥΣ

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ανάθεση της 
τρίτης εργολαβίας για την επισκευή και συντήρηση των 
σχολικών κτηρίων και οσονούπω, ξεκινούν οι εργασίες 
στα σχολεία.
Το γεγονός ότι πρόκειται για την τρίτη ανάθεση εντός 
του 1,5 έτους της παρούσης θητείας δημοτικής αρχής, 
αναδεικνύει την πληθώρα αναγκών για εργασίες αποκα-
τάστασης καθώς, επί σειρά ετών –μιας δεκαετίας σχεδόν- 
δεν υπήρχε σχεδιασμός για συστηματική και προγραμ-
ματισμένη παρέμβαση.

Ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος με ανάρτησή του περιγρά-
φει επακριβώς την δέσμη εργασιών που αφορά αυτή, η 
Τρίτη όπως προανεφέρθη, ανάθεση. Σε αυτήν περιλαμ-
βάνονται:
1.Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, 
πάχους 32 mm, μετά την αποξήλωση και απομάκρυνση 
του υφιστάμενου, στο 1ο - 4ο - 12ο - 13ο Νηπιαγωγείο. 

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 αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων-μετά την αποξήλωση των 
υφιστάμενων και ελαιοχρωματισμοί αυτών. 
4. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κασσών στο 
5ο Δημοτικό -στα WC των δασκάλων - μετά την αποξή-
λωση των υφιστάμενων και ελαιοχρωματισμοί αυτών. 
5. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων πρεσσαριστών 
θυρών με επένδυση φορμάϊκας στο 1ο Λύκειο και στο 
2ο Γυμνάσιο - στα WC καθηγητών - μετά την αποξήλω-
ση των υφιστάμενων. 
6. Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών θυρών τυπο-
ποιημένων βιομηχανικής προέλευσης στο 2ο Γυμνάσιο 
- στις πόρτες των αιθουσών του 1ου ορόφου που οδη-
γούν στο μπαλκόνι μετά την αποξήλωση των υφιστά-
μενων. 
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 Ελ. Βενιζέλου και στα παράθυρα του αμφιθεά-
τρου επί της οδού Διομήδη Κομνηνού και ελαιοχρωμα-
τισμοί αυτών.   
9. Επένδυση εξωτερικών βρυσών στο 4ο Δημοτικό με 
πλακίδια πορσελάνης. 

10. Προμήθεια και τοποθέτηση επίπεδων κυψελωτών πο-
λυκαρβονικών φύλλων στο 8ο Δημοτικό. 
11. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο μπασκετών ολυμπια-
κού 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. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται (μαζί 
με το Φ.Π.Α. 24%), στο ποσό των 98.800,00 ΕΥΡΩ.
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