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Κυριακή 10 Απριλίου,
στις 6μ.μ. στο δημοτικό
κινηματοθέατρο
«Γιάννης Ρίτσος»

Αρ. Φ. 45

ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος
παρουσιάζει τον απολογισμό
των 2,5 ετών δημοτικού έργου

ΜΕ ΠΡΆΞΕΙΣ ΚΑΙ ΈΡΓΑ ΑΠΑΝΤΆ
Ο ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΛΆΜΠΡΟΣ ΜΊΧΟΣ

ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΠΑΙΔΙΚΈΣ ΧΑΡΈΣ ΚΑΙ ΧΏΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΊΑΣ ΜΕ ΚΆΘΕ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ 10 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΒΙΟΧΡΩΜ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
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Δημαιρεσίες 2022 – Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει τα
θεσμικά όργανα της επόμενης διετίας
Δίχως εκπλήξεις, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, με μοναδικό θέμα τις δημαιρεσίες.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, εξέλεξαν για την επόμενη διετία,
το Προεδρείο του Σώματος και τα μέλη των επιτροπών Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής.
Η συνεδρίαση δεν έκρυβε εκπλήξεις καθώς –όπως είχαμε αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά
μας Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Βασίλης Βόσσος (έλαβε 19 ψήφους και 4 λευκά), αντιπρόεδρος
ο κ. Μιχάλης Φράγκου (έλαβε 13 ψήφους), από την παράταξη του κ. Καπλάνη και από την
παράταξη Γιάγκα η κ. Σταυρούλα Μπαντούνα (έλαβε 09 ψήφους) ως Γραμματέας.

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν οι κ.κ. Μαρσώνη, Ξανθόπουλος, Σαββίδης,
Μπαντούνα ως τακτικά μέλη και οι Φέγγη, Βόσσος, Ντάβιος και Πιερακέας ως αναπληρωματικά.
Στην Οικονομική Επιτροπή θα μετέχουν ως τακτικά μέλη οι κ.κ. Κλειτσής, Φέγγη, Πετράκου, Δεδεγκίκας, με αναπληρωματικούς τους Περάκη, Βόσσο, Φράγκου και Πιερακέα.
Σε όλες τις ψηφοφορίες η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» απείχε.
Βέβαια και πάλι, η αντιπολίτευση δεν απέστη του πειρασμού να δημιουργήσει αταξία και
να αναδείξει για μία ακόμη φορά το λαϊκιστικό προφίλ της και τα αδιέξοδα στα οποία έχει
περιέλθει εξ αιτίας της αδυναμίας της να απαντήσει ουσιαστικά στην επιτυχημένη θητεία
της παρούσης Διοίκησης.
Ανορθογραφία ή κατ’ άλλους «μουντζούρα» -σε μία συνεδρίαση που θα έπρεπε να ολοκληρωθεί σε πολύ μικρό χρόνο και δίχως εντάσεις-, απετέλεσε για μία ακόμη φορά ο επικεφα-

λής της «Δυνατής Πόλης», κ. Μιχάλης Γιάγκας, του οποίου η συμπεριφορά θύμιζε κακομαθημένο έφηβο μαθητή, ο οποίος προσπαθεί με κάθε μέσο να προκαλέσει πρόβλημα και να
γλυτώσει το μάθημα.
Τελικά δεν μπορεί να ξεφύγει από την παλαιοκομματική –μέχρι ναφθαλίνης- συμπεριφοράς και παρά την σοβαρή, ουσιαστική και ενωτική ομιλία του Προέδρου του Συμβουλίου,
ο κ. Γιάγκας συνέχισε στο ίδιο προκλητικό μοτίβο.
Οι υπόνοιες για προσχεδιασμένη προβοκατόρικη συμπεριφορά από μερίδα συμβούλων
της αντιπολίτευσης, ενισχύονται από το γεγονός το οποίο έλαβε χώρα με πρωταγωνίστρια
την δημοτική σύμβουλο του κ. Γιάγκα και, πλέον, γραμματέα του Συμβουλίου κ. Μπαντούνα.
Συγκεκριμένα, τα δύο άκυρα ψηφοδέλτια τα οποία υπήρξαν κατά την εκλογή της προκάλεσαν την από μικροφώνου έκρηξή της κ. Μπαντούνα. Κάτι το οποίο σε κανονικές συνθήκες
θα πέρναγε απαρατήρητο, εργαλειοποιήθηκε από την παράταξη Γιάγκα με στόχο την πρόκληση αναστάτωσης και προσβολής των μελών του Συμβουλίου. Αυτό δείχνει, άλλωστε
και η σπουδή με την οποία η εν λόγω Σύμβουλος, έσπευσε να ζητήσει να δει τα ψηφοδέλτια,
αφού είχε, ήδη, ανακηρυχθεί η εκλογή της. Η έγερση ερωτηματικών, συνεπώς, εύλογη.
Βεβαίως, η ψύχραιμη αντίδραση του Συμβουλίου, του Προέδρου και του Δημάρχου δεν
επέτρεψαν την εκτροπή της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε και το συγκροτημένο σε Σώμα, πλέον Δημοτικό Συμβούλιο,
με τις Επιτροπές που αποτελούν όργανα Διοίκησης και πολιτικής, είναι σε θέση μάχης προκειμένου να παραχθεί έργο για την πόλη.

Σχολή χορού δήμου Αγίας Βαρβάρας
- Μουσικοκινητική, Μπαλέτο, Σύγχρονο, Latin,
Hip Hop, Barre à terre, Cheerleading

- Σύγχρονο από 7 ετών
- Cheerleading από 10 ετών

- Ολιγομελή τμήματα, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά του Covid, για όλες τις
ηλικίες και επίπεδα!

• Ειδικά προγράμματα για μαμάδες και μπαμπάδες ενώ τα παιδιά κάνουν μάθημα, στον
ίδιο χώρο, στην ίδια ώρα
• Εγγραφές όλον τον χρόνο.
• Παραστάσεις και εκδηλώσεις σε συνεργασία
με όλες τις καλλιτεχνικές δομές του δήμου.

- Μουσικοκινητική 4-6 ετών
- Μπαλέτο παιδικό, εφηβικό, ενηλίκων
- Hip Hop από 7 ετών

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

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

Ετήσιες συνδρομές για νομικά πρόσωπα: 100€

ιδιώτες: 10€

Έχεις άποψη;
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Δράσεις του δήμου για την Προάσπιση της Υγείας των πολιτών
Ο Δήμος Αγ. Βαρβάρας, στο πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών έχει δώσει
μεγάλη βαρύτητα στην προάσπιση της υγείας των πολιτών μέσα από τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής της υγείας. Αποδέκτες των υπηρεσιών είναι
άνθρωποι όλων των ηλικιών, με έμφαση στους μαθητές, στις ευάλωτες ομάδες και στους
ηλικιωμένους. Η αναγκαιότητα είναι μεγάλη αφού η πρόσβαση στις κρατικές δομές υγείας
δεν είναι εύκολη και παρατηρείται συνεχής συρρίκνωση των παροχών προς τους πολίτες,
ιδιαίτερα μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί πιλοτικά και το ΚΕΠ Υγείας του δήμου μας, σε συνεργασία με
το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.

Στον ετήσιο προγραμματισμό λαμβάνουν χώρα δράσεις όπως:
• Πρόληψη γυναικολογικού καρκίνου με την πραγματοποίηση δωρεάν τεστ Παπανικολάου
• Πρόληψη της οστεοπόρωσης, του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής και του καρκίνου
του παχέος εντέρου
• Δωρεάν Μαστογραφία
• Έλεγχος ζωτικών σημείων
• Αιμοδοσία στο πλαίσιο λειτουργίας της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος «Χρήστος Παπαδόπουλος»
• Δράσεις Ενημέρωσης και Πρόληψης της Κατάθλιψης και των καρδιαγγειακών νοσημάτων
• Δράσεις Αγωγής Υγείας για τα παιδιά με ενδιαφέρουσες θεματικές, όπως για την Παχυσαρκία και τις Εξαρτήσεις, ενημερωτικές δράσεις για την πανδημία και τα εμβόλια, για
τη χρήση των αντιβιοτικών, για την πρόληψη της άνοιας.
Επίσης έχει διασφαλιστεί σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ,κάθε Πέμπτη, πραγματοποίηση
δωρεάν rapid test στο Α’ ΚΑΠΗ (Καλατζάκου 7) για όλους τους πολίτες και τη σχολική κοινότητα.
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας ότι, τα όσα αναφέρονται ανωτέρω, είναι ένα μόνο δείγμα των ιατρικών παροχών και των δραστηριοτήτων του Δήμου μας για
την Υγεία. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Αγ. Βαρβάρας :
Διεύθυνση: Ηρακλείου 20, Πλατεία Μακρυγιάννη, τηλέφωνο: 210 5690436.

Οι δράσεις του δήμου πραγματοποιούνται πάντα με μεγάλη συμμετοχή των πολιτών, κάτι
που είναι εμφανές ακόμη και κατά το χρονικό διάστημα των δύο τελευταίων χρόνων που
μπήκε στη ζωή μας η πανδημία. Πολύτιμοι αρωγοί στην προσπάθεια που καταβάλει ο δήμος είναι το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», (έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας), το Κέντρο Υγείας Νίκαιας, εθελοντές ιατροί της πόλης μας, τα τοπικά
φαρμακεία, Φορείς Υγείας γειτονικών δήμων καθώς και υπερτοπικοί φορείς, στη λογική
συνένωσης δυνάμεων προς όφελος των ανθρώπων.
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Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διευρύνει το δίκτυο των κοινωνικών
υπηρεσιών του μέσω ΕΣΠΑ
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διευρύνει το δίκτυο των κοινωνικών υπηρεσιών του με
σκοπό να αγκαλιάσει όλους τους πολίτες, να καλύψει περισσότερες ανάγκες και να
ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντα κάθε ηλικίας.
Οι δράσεις που προβλέπονται έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών.
Ειδικότερα προβλέπονται:
Για τα παιδιά και τους νέους:
• Ανίχνευση - εκτίμηση της υγείας,
της κινητικής, γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών
• Συμβουλευτική κατ’ οίκον από
επισκέπτη υγείας για τη σωστή
φροντίδα των ανηλίκων
• Λογοθεραπεία και εργοθεραπεία
με έμφαση στα παιδιά ΑΜΕΑ
• Κοινωνική υπηρεσία στο σχολείο
• Παρεμβάσεις που προάγουν την
ψυχική υγεία των εφήβων και προλαμβάνουν τη σχολική διαρροή

Λειτουργία Κοινωνικού
Φροντιστηρίου στον δήμο μας
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας υλοποιεί το πρόγραμμα «Κοινωνικό Φροντιστήριο» που αφορά στην παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που
χρειάζονται υποστήριξη στη σχολική τους μελέτη. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της σχολικής διαρροής και η παροχή ίσων ευκαιριών στη μάθηση.
Οι δράσεις που παρέχονται είναι:
Εργαστήρι Σχολικής Μελέτης για μαθητές Δημοτικού Σχολείου από την Παιδαγωγό του Κέντρου Κοινότητας. Παρέχεται υποστήριξη στη μελέτη των μαθημάτων,
κατόπιν αξιολόγησης του γνωστικού επιπέδου των παιδιών, σε συνεργασία με τη
σχολική μονάδα και το δάσκαλο της τάξης. Το εργαστήρι λειτουργεί σε 2 ολιγομελή τμήματα, μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος.
Ενισχυτική Διδασκαλία για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου σε συνεργασία με εθελοντές εκπαιδευτικούς. Παρέχεται υποστήριξη στη σχολική μελέτη των παιδιών
με βάση τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών στην συγκεκριμένη ειδικότητα που ζητείται. Τα μαθήματα παρέχονται μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος και
οργανώνονται σε ομαδικά ή ατομικά μαθήματα, ανάλογα με τα αιτήματα και τη
διαθεσιμότητα των εθελοντών.
Για την υλοποίηση των δύο παραπάνω δράσεων θα υπάρξει ενίσχυση σε εκπαιδευτικό προσωπικό, μέσα από το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» στις δράσεις που αφορούν παιδιά και εφήβους.
Το “Κοινωνικό Φροντιστήριο” παραμένει ανοιχτό στη συνεργασία με εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στην υποστήριξη των μαθητών.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο κτίριο του Δημαρχείου, Αριστομένους 8 και
τηρούνται τα πρωτόκολλα για την Covid-19.
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στην
Κοινωνική Υπηρεσία-Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας: 2132019377, 304 ή με
e-mail στο kkxrysi@agiavarvara.gr

• Διαχείριση κρίσεων στο περιβάλλον του σχολείου
• Δράσεις ενδυνάμωσης γονέων και εκπαιδευτικών στον ρόλο τους.
• Δημιουργική απασχόληση παιδιών
• Υποστήριξη νέων που έχουν αναλάβει τον ρόλο του φροντιστή στην οικογένεια
• Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική
Για τους ηλικιωμένους:
• Φυσικοθεραπεία κατ’ οίκον και
σε πλήρως εξοπλισμένο χώρο
• Εργοθεραπεία κατ’οίκον, με
στόχο την αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση των ηλικιωμένων
και τη συμβουλευτική για την κατάλληλη διαμόρφωση της οικίας
τους
• Νοσηλευτική φροντίδα και επέκταση των υπηρεσιών κατ’ οίκον
βοήθειας
• Ψηφιακός συνοδός, βοήθεια
στην εξοικείωση των ηλικιωμένων με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ανθρωπιστική βοήθεια από τον
Δήμο μας στον λαό της Ουκρανίας
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας εκφράζει τη βαθιά λύπη του και προσπαθεί να συμβάλει στην
άμβλυνση των συνεπειών από την τραγωδία του πολέμου που βιώνει ο Ουκρανικός
λαός, μετά τη ρωσική εισβολή, της οποίας συνακόλουθο αποτέλεσμα είναι η έκρηξη μίας
εξαιρετικά μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης, με θύματα άμαχο πληθυσμό και ανθρώπους
που ζουν πλέον εκτοπισμένοι, έχοντας αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
Όπως και σε πολλές, άλλες, περιπτώσεις είτε πληθυσμών που κακοποιούνται είτε σε συνανθρώπους οι οποίοι πάσχουν ή είναι αδύναμοι, έτσι και σε αυτή την περίπτωση το
πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς είναι εκείνο που επικυριαρχεί στην πολιτική δράση του Λάμπρου Μίχου και της Δημοτικής Αρχής στην οποία ηγείται.
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου, όλοι οι πολίτες στην Αγία Βαρβάρα, εκφράζουν την
αλληλεγγύη τους προς τους εκατοντάδες χιλιάδες πληγέντες και προβαίνουν στη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας. Ειδικότερα τα είδη που είναι αναγκαία είναι τα εξής:
• Ιατροφαρμακευτικό υλικό (παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη, γάζες, επιδέσμους, αυτοκόλλητα επιθέματα περιποίησης τραυμάτων, κουτιά πρώτων βοηθειών, οινόπνευμα, φυσιολογικούς ορούς, κ.ά.)
• Είδη βρεφικής φροντίδας (πάνες, κ.ά.)
• Είδη ατομικής υγιεινής
• Τρόφιμα μακράς διάρκειας (όσπρια, ζυμαρικά, μπισκότα, ξηρούς καρπούς, και άλλες
συσκευασμένες τροφές μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά και χυμούς, γάλατα)
• Βρεφικές τροφές και παιδικά γάλατα
• Κονσέρβες
• Δημητριακά, παξιμάδια
Χώροι συγκέντρωσης των ειδών:
• 1ο Κ.Α.Π.Η, Καλαντζάκου 7, τηλέφωνο: 2105690075
• Κέντρο Φιλίας & Αλληλεγγύης, Ηρακλείου 20, Πλατεία Μακρυγιάννη, τηλέφωνο,
2105691161
Ημέρες και ώρες συγκέντρωσης των ειδών: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 14:00

Συγκέντρωση βιβλίων για την Κοινωνική Βιβλιοθήκη του Δήμου
«Ξαναδώστε ζωή στα βιβλία που διαβάσατε και αγαπήσατε. Χαρίστε τα!»

Ο Δήμος μας και το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» διοργάνωσαν μία δράση αλληλεγγύης με πολλαπλή στόχευση. Στόχευση η οποία έχει αναφορά στον πολιτισμό με την προστασία και προώθηση του βιβλίου, στην αλληλεγγύη με την
καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και προσφοράς κ.ό.κ.
Ο λόγος για την δράση συγκέντρωσης λογοτεχνικών βιβλίων προκειμένου να
ενισχυθεί η Κοινωνική Βιβλιοθήκη, που λειτουργεί από το 2002, στο Κέντρο
Φιλίας και Αλληλεγγύης (Ηρακλείου 20, Πλατεία Μακρυγιάννη) και στοχεύει
στην καλλιέργεια της αναγνωστικής συνήθειας, ενώ, παράλληλα, διαθέτει κατ’
οίκον βιβλία σε μοναχικούς ηλικιωμένους και άτομα με δυσκολία στη μετακίνηση.
Η δράση πραγματοποιήθηκε, με ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία συμμετοχών,
το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, στον
χώρο του Δημοτικού Καταστήματος της Αγίας Βαρβάρας.
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ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST & ΜΑΣΚΕΣ για τα σχολεία της Αγίας Βαρβάρας
Η προσπάθεια του Δήμου για τη στήριξη των σχολείων και των μαθητών στα
μέτρα προστασίας κατά του Covid συνεχίζεται.
Μετά τη δωρεάν διάθεση των rapid test από τον Δήμο στο Νοσοκομείο «Αγία
Βαρβάρα» για τη διενέργεια του επιβαλλόμενου διαγνωστικού ελέγχου στους
μαθητές των σχολείων, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τη μόνιμη, σε
εβδομαδιαία βάση, δυνατότητα rapid test όλου του πληθυσμού συμπεριλαμβανομένου και του μαθητικού δυναμικού των σχολικών μονάδων, κάθε Πέμπτη,
από 9.00 πμ έως 3μ.μ, στο 1ο ΚΑΠΗ, Καλαντζάκου 7, καθώς και τη δωρεάν διάθεση self test στα σχολεία, προμηθεύουμε τα σχολεία με 4.000 μάσκες υψηλής
προστασίας για να καλυφθούν οι ανάγκες τους.
Θα συνεχίσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε να στηρίζουμε τα σχολεία, τους μαθητές και τις οικογένειές τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολυέξοδες
υποχρεώσεις τους κατά του κορωνοϊού.

Συνάντηση εργασίας του Λάμπρου Μίχου με την αν. Υπουργό Υγείας
Σημαντική συνάντηση είχε, την Δευτέρα 28/2, ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας κ.
Λάμπρος Μίχος με την αν. Υπουργό Υγείας κ. Μίνα Γκάγκα.
Ο κ. Δήμαρχος έθεσε στην κυρία Υπουργό ζητήματα τα οποία αφορούν στην
λειτουργία του Νοσοκομείου μας «Αγία Βαρβάρα» καθώς και την παροχή υπηρεσιών υγείας στην πόλη.
Η κυρία Γκάγκα, όπως λένε οι πληροφορίες μας, ήταν επιδεκτική στις προτάσεις του Δημάρχου και η ίδια ήταν καλά προετοιμασμένη και με συγκεκριμένες
προτάσεις.
Από την πλευρά της, η Κυβερνητική αξιωματούχος έδωσε διαβεβαιώσεις για
την αναβάθμιση του Νοσοκομείου και των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας
στους κατοίκους της πόλης μας.
Για μία ακόμη φορά, αποδεικνύεται έμπρακτα το γεγονός ότι, ο Λάμπρος Μίχος
δεν είναι ο Δήμαρχος της φανφάρας και των χαριτωμένων φωτογραφήσεων,
αλλά, ο Δήμαρχος που άοκνα και αγόγγυστα καταβάλει εργώδη και ουσιαστική
προσπάθεια για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των συμπολιτών του,
τιμώντας στον μέγιστο βαθμό την εμπιστοσύνη τους.
Με ενδιαφέρον, αναμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις του Δήμου και βέβαια,
θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ.
Η δήλωση του Δημάρχου στην προσωπική του σελίδα:
[Πολύ αποδοτική η συνάντηση με την αναπλ. Υπουργό Υγείας, την εξαίρετη κ.
Μίνα Γκάγκα, η οποία ήταν προετοιμασμένη και έτοιμη, με συγκεκριμένες προτάσεις, να με διαβεβαιώσει για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου μας και των
υπηρεσιών υγείας στην πόλη μας.]

Άνοιξε το εμβολιαστικό κέντρο για παιδιά από 5 – 11 ετών
στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα»
Μετά από έντονες και αποτελεσματικές παραστάσεις του Δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου,
προς το υπουργείο Υγείας, έχει ξεκινήσει η λειτουργία ειδικού εμβολιαστικού κέντρου
για παιδιά από 5 – 11 ετών στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα».
Ιδιαίτερη σημασία και συμβολισμό για την διασύνδεση Δήμου και νοσοκομείου αποτελεί το γεγονός ότι τους τοίχους του τμήματος διακοσμούν εργασίες των μαθητών του
Εικαστικού Κέντρου του Δήμου.
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ΣΤΗΝ ΑΡΧΉ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΩΡΑΊΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΩΝ ΠΡΑΓΜΆΤΩΝ,
ΠΆΝΤΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΊΚΑ
Η Αγία Βαρβάρα είναι ο μόνος, ίσως, Δήμος στον οποίο η ισότητα των φύλων είναι
κατάκτηση.
Απόδειξη αυτού του ισχυρισμού αποτελεί το γεγονός ότι, στον Δήμο μετά τις πρόσφατες κρίσεις, πέντε διευθυντές αντιστοίχων υπηρεσιών είναι γυναίκες. Αυτό
οδήγησε και τον Δήμαρχο της πόλης κ. Λάμπρο Μίχο να προβεί στην ακόλουθη
ανάρτηση στην προσωπική τους σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
[Άλλες τρείς σπουδαίες κυρίες κατέλαβαν διευθυντικές θέσεις στο δήμο μας, ανεβά-

Ματίνα Λαζαράκη διευθύντρια
Αθλητισμού & Πολιτισμού
& γραφείου Δημάρχου

Φωτεινή Σμυρνή διευθύντρια
Κοινωνικής Πολιτικής

ζοντας τον αριθμό των διευθυντριών μας σε πέντε. Όλες αξιόλογες και πολύ δραστήριες στον τομέα ευθύνης τους.
Η Κωνσταντίνα Σέργη στη διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η Βάσω Τρικοπούλου
στη διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας και η Φωτεινή Σμυρνή στη διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής.
Οι άλλες δύο διευθύντριες είναι η Ματίνα Λαζαράκη στη διεύθυνση Αθλητισμού, Πολιτισμού και η Βιργινία Ζαχαρία στη διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Την στελεχιακή ομάδα των διευθυντών συμπληρώνει ο Δημήτρης Τσατσαμπάς, ο οποίος διευθύνει τις Οικονομικές Υπηρεσίες. Όλες και όλοι στην υπηρεσία των δημοτών μας!!!]

Βάσω Τρικοπούλου διευθύντρια Κωνσταντίνα Σέργη διευθύντρια
Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας
Τεχνικής Υπηρεσίας

Βιργινία Ζαχαρία διευθύντρια
Διοικητικών Υπηρεσιών

Αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή
το Ημερολόγιο του Δήμου
Τιμώντας τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αφιέρωσε φέτος στην μνήμη της μαύρης αυτής επετείου, το ημερολόγιο το οποίο
εξέδωσε.
Το ιδιαίτερο, αλλά και πρωτότυπο
χαρακτηριστικό της έκδοσης είναι
ότι χωρίς να παραβλέπει, δεν μένει στον ανθρώπινο πόνο και στην
«συμφορά», αλλά, δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα στην εποποιΐα, στην προσπάθεια των προσφύγων να ανασυνταχθούν και να φτιάξουν από
την αρχή την ζωή τους, πράγμα που
αναδεικνύει με τον πλέον περίτρανο
τρόπο την δημιουργική τους δύναμη
και το ασίγαστο πάθος τους για ζωή!
Τα εξαιρετικά κείμενα (παραθέτουμε εδώ το εισαγωγικό κείμενο του
Δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου ο οποίος είχε και την ιδέα για αυτή την
έκδοση) και κυρίως, οι συνεντεύξεις
των συνδημοτών μας, απογόνων
προσφύγων, συγκινούν ιδιαίτερα,
παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.
[Μεγαλωμένος στις κάτω γειτονιές
άκουγα στην κοινή μας αυλή διηγήσεις ανθρώπων που έζησαν τον
κατατρεγμό για το πως ήταν η ζωή τους εκεί. Μια φράση της νονάς Στάσας, περιγράφοντας ένα έθιμό τους, μου καρφώθηκε από τότε στο μυαλό: «την παραμονή του
νέου χρόνου βάζαμε στο τζάκι ένα ξύλο που καίγεται ως να ξημερώσει. Δεν πρέπει να
σβήσει η φωτιά του τζακιού, γι’ αυτό βάζαμε χοντρό ξύλο να κρατήσει»
Η απόφασή μας να εκδώσουμε ένα ημερολόγιο αφιερωμένο στην συμπλήρωση εκατονταετίας από τον ξεριζωμό του μικρασιατικού ελληνισμού μας κέντρισε το
ενδιαφέρον να ψάξουμε αναμνήσεις, μπαούλα και παλιά λευκώματα προκειμένου να
συνεισφέρουμε, έστω κατ’ ελάχιστο, στην αποθησαύριση και στη διάσωση της προσφυγικής μνήμης.

Η δουλειά μας ήταν βιαστική (με πολύ σεβασμό όμως) και γι’ αυτό και η συγκομιδή
μικρή: πιστοποιητικά, επιστολικά δελτάρια, φωτογραφίες, κειμήλια, αφηγήσεις… Μας
έδωσε όμως το κίνητρο να συνεχίσουμε το μικρό αυτό οδοιπορικό στα μονοπάτια της
μνήμης για να αναδείξουμε μία σημαντική πλευρά της τοπικής ιστορίας, που είναι
μάλλον άγνωστη.
Αυτό στο οποίο ιδιαιτέρως πρέπει να σταθούμε είναι οι 36 πολυκατοικίες, που υποδέχτηκαν, στα 720 διαμερίσματά τους, την δεκαετία
του ’60, περίπου 4.000
πρόσφυγες, που μέχρι
τότε πολλοί από αυτούς
ζούσαν σε παραπήγματα. Στα ανατολικά της
πόλης, στις κάτω γειτονιές, δίπλα στον ήδη τότε
διαμορφωμένο ρωμαλέο
οικισμό των προσφύγων
από τον Πόντο, δημιουργήθηκε ένας νέος δυναμικός οικισμός, προσφύγων από την Μικρασία,
που οι δημιουργικοί του
κάτοικοι με το ήθος, την
ευφυΐα και την εργατικότητά τους προσδιόρισαν
τον ιστορικό βηματισμό
της πόλης μας.
Εκφραστής και εκπρόσωπος των προσφύγων για πολλά χρόνια ο «σύλλογος προσφύγων οικιστών πολυκατοικιών», με τον εμβληματικό του πρόεδρο τον αείμνηστο Μανώλη Χριστοφόρου, που η
αποδημία του σήμανε και τη διακοπή της λειτουργίας του συλλόγου.
Τώρα, οι πολυκατοικίες που ανέθρεψαν τρείς γενιές δημοτών, απόγονων των προσφύγων οικιστών, είναι ώρα να αναζωογονηθούν και να αποτελέσουν κύτταρα μιας νέας
δημιουργικής αφετηρίας.
Ο Δήμαρχος
Λάμπρος Σπ. Μίχος]
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Απάντηση της διοίκησης του δήμου Αγίας
Βαρβάρας στην ανακοίνωση της παράταξης
του κ. Καπλάνη
Με δελτίο τύπου ο Δήμος απαντά βήμα προς βήμα και αποδομεί τα όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η παράταξη του τέως δημάρχου.
Και στα 22 σημεία που επισημαίνει ο τέως δήμαρχος η απάντηση από τον κ. Μίχο δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρανοήσεις. Το συμπέρασμα ξεκάθαρο. Περιμένουμε
από τον τέως να εμφανιστεί σε κάποιο συμβούλιο και να υπερασπιστεί τα όσα υποστηρίζει.

1. «Λάμπετε δια της απουσίας σας» από κάθε σοβαρή προσπάθεια αντιμετώπισης της
πανδημίας! «Σκορπίσατε» ένα σωρό χρήματα, που δόθηκαν για την ασφάλεια και
την προστασία των δημοτών, σε ό,τι εσείς «βαπτίσατε» μέτρα πρόληψης!

1. Λάμπουμε διότι λάμπει η πόλη μας από καθαριότητα. Λάμπουν οι κάδοι, τους οποίους αδειάζατε δύο φορές την εβδομάδα ενώ τώρα τους αδειάζουμε κάθε μέρα και
τους πλένουμε μία φορά την εβδομάδα ενώ εσείς τους είχατε άπλυτους δέκα χρόνια. Λάμπουν τα σχολεία μας διότι προσθέσαμε σχολικές καθαρίστριες, λάμπουν τα
δημοτικά μας κτήρια διότι αρχίσαμε να τα βάφουμε (ωδείο, δημαρχείο, πολιτιστικό κέντρο λόγου και τέχνης, σινε Πάνθεον, 2ο δημοτικό κλπ) ενώ εσείς τα είχατε
εγκαταλείψει για δέκα χρόνια. Λάμπουν οι κοινόχρηστοι χώροι, τα συντριβάνια, οι
παιδικοί σταθμοί. Λάμπει η πόλη στις γιορτές από τα στολίδια, που είχατε πεταμένα
στις αποθήκες.
«Σκορπίσαμε» -κατά την άποψή σας- χρήματα για να αγοράσουμε Μέσα Ατομικής
Προστασίας για τους εργαζόμενους του δήμου (παπούτσια, γάντια, σκουφιά, γυαλιά,
γιλέκα, μπουφάν, αδιάβροχα, καπέλα, φόρμες, μάσκες κλπ), που επί θητείας σας τα
έβλεπαν στις φωτογραφίες.
«Σκορπίσαμε» -κατά την άποψή σας- χρήματα για να αγοράσουμε δεκάδες χιλιάδες
μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, καθαριστικά κλπ..
«Σκορπίσαμε» -κατά την άποψή σας- χρήματα για να αγοράσουμε μηχάνημα απολύμανσης, για να επισκευάσουμε την υδροφόρα ώστε να κάνει ψεκασμούς, για να
τοποθετήσουμε διαχωριστικά υαλοπετάσματα σε όλα τα γραφεία των υπαλλήλων
που έρχονταν σε επαφή με το κοινό.
«Σκορπίσαμε» -κατά την άποψή σας- χρήματα για να προσλάβουμε πρόσθετο προσωπικό για την καθαριότητα των σχολείων, την πολιτική προστασία, την αποκομιδή
και τις απολυμάνσεις.
«Σκορπίσαμε» -κατά την άποψή σας- χρήματα για να προσλάβουμε γιατρό εργασίας,
παιδίατρο για τους παιδικούς σταθμούς και δύο επόπτες υγείας για την φροντίδα
του προσωπικού και για την κοινωνική υγιεινή…

2. Αμέτρητα ατυχήματα, θύματα, ζημιές, καταστροφές αυτοκινήτων από την άθλια
κατάσταση των δρόμων της πόλης κι εσείς παρακολουθείτε αμέριμνοι τις νταλίκες
να σουλατσάρουν στους δρόμους μας! Μπαλώνετε μόνο τρύπες, που σε δυο μέρες
ξανανοίγουν!
2. Έχετε δίκιο. Δέκα χρόνια τώρα αφήσατε εντελώς ασυντήρητους τους δρόμους,
αφήνοντας τους εργολάβους των διάφορων οργανισμών να ανασκάπτουν ανεξέλεγκτοι τους δρόμους.
Κλείνουμε τρύπες πράγματι από το υπέροχο μοναδικό έργο αποχέτευσης που κατασκευάσατε με δαπάνες της περιφέρειας και το οποίο πριν ακόμη τελειώσει χρειάζεται επειγόντως επισκευή.
Κλείνουμε τρύπες, που έχασκαν ανοικτές επί χρόνια και εσείς και τα στελέχη σας
ήσασταν εξαφανισμένοι.
Οι νταλίκες πηγαινοέρχονταν-επί θητείας σας- στο κέντρο της πόλης, με συχνότητα
μία κάθε δύο λεπτά επειδή κατά την διάρκεια εκτέλεσης του ΜΕΤΡΟ για να εξυπηρετήσετε άγνωστο ποια συμφέροντα συμφωνήσατε ώστε τα μπάζα από την εκσκαφή
του ΜΕΤΡΟ της Νίκαιας να βγαίνουν από την Αγία Βαρβάρα.
Οι νταλίκες κυκλοφορούν για την εξυπηρέτηση αναγκών της πόλης και οι απαγορευτικές πινακίδες που βάλαμε κάποτε-όπως ξέρετε- δεν έχουν ακόμη τύχει της
έγκρισης της τροχαίας.

3. Είπατε ψέματα ότι σας παραδώσαμε ένα κατεστραμμένο δήμο, ζητήσαμε έλεγχο
20 ετών, κάνατε έλεγχο -μόνο σε εμάς- από ανεξάρτητη αρχή και ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΕ!!!

3. Θέλετε πολύ τη δικαίωση αλλά θα σας την δώσουν οι αρμόδιες αρχές που έχουν
αναλάβει τον έλεγχο των πεπραγμένων σας. Τα περί δικαίωσής σας, είναι λόγια που
θέλετε πολύ να τα ακούτε και να τα βλέπετε εσείς-γι’ αυτό τα γράψατε με κεφαλαίααλλά η πραγματικότητα δεν αλλάζει με ψέματα. Παραδώσατε το δήμο με χρέη… και
ανείσπρακτες οφειλές….χώρια η κατάσταση στην πόλη.

4. Είπατε ψέματα ότι δεν βρήκατε μαντήλι να κλάψετε και έχετε κατασπαταλήσει
χρήματα σε γκράφιτι, σε κιτς άμαξες και τρίκυκλα, σε πανό, σε εκτυπώσεις, σε συναυλίες, «σε φρουφρού κι αρώματα»...
4. Φυσικά και δεν βρήκαμε μαντήλι να κλάψουμε. Αν έχετε αντίρρηση δείξτε μας τα
ποσά που μας παραδώσατε. ΜΟΝΟ ΧΡΕΗ! Γι΄αυτό εξαφανιστήκατε και δεν ήρθατε
σε παράδοση-παραλαβή.
Φυσικά και με πολύ λιγότερα έσοδα καταφέραμε και γκράφιτι να κάνουμε και κάδους να βάψουμε και άμαξες και τρίκυκλα να πάρουμε. Καμία όμως συναυλία δεν
πλήρωσε ο δήμος μας, παρά το τεράστιο πολιτιστικό έργο που πρόλαβε να κάνει
πριν ενσκήψει ο κορωνοϊός. Είστε εθισμένος στα ψέματα, το ξέρουμε όλοι.
5. Είπατε ψέματα ότι ήμασταν μια παρεούλα που λυμαινόταν το δήμο, όταν δεν είχαμε ούτε μία πρόσληψη, ούτε μία σύμβαση συμβούλου, ούτε καν μία δημοσίευση υπέρ
μας! Κι εσείς, 3 σχεδόν χρόνια, μοιράζετε τις απευθείας αναθέσεις, τις προσλήψεις
και τις αμοιβές στους «ημέτερους» σαν τα στραγάλια!
5. Εσείς είχατε σύμβουλο απόφοιτο Λυκείου για να σας συμβουλεύει, προσλήψεις και
εξυπηρετήσεις αδιαφανείς! Τώρα είναι όλα φανερά! Πείτε μας για την ανάθεση για
τα προσωπικά δεδομένα, πείτε μας για την ανάθεση της μελέτης για τον οδοφωτισμό. Πείτε μας για τις δικαστικές ενέργειες να εισπράξετε χρήματα από τον οφειλέτη
που σας πούλησε το σπίτι στην Νέα Πεντέλη.
Πριν κατηγορήσετε αόριστα αρχίστε να απαντάτε συγκεκριμένα!
6. Δουλέψαμε 10 χρόνια με 4 αντιδημάρχους (οι δύο πάντα δημόσιοι υπάλληλοι, για
να μην επιβαρύνεται το ταμείο του δήμου) κι εσείς έχετε 7 και πάλι δεν σας φτάνουν! Έχετε προσλάβει αμέτρητους «ημέτερους» αμειβόμενους συμβούλους χιλιάδων ευρώ!!!
6. Έχουμε πράγματι 7 αντιδημάρχους, εκ των οποίων οι 2 ΑΜΙΣΘΟΙ αλλά με πολύ
ουσιαστικό έργο και καθημερινή μάχη με τα προβλήματα. Σύγκριση με την δική σας
εποχή πραγματικά δεν μπορεί να γίνει. Μας λέτε πόσοι πληρωνόσασταν χωρίς να
μας λέτε αν τους αξίζατε τους μισθούς που παίρνατε.
7. Μας παραδώσατε ακατάλληλες παιδικές χαρές, χωρίς κατάλληλα όργανα, χωρίς
πιστοποίηση, χωρίς τις περισσότερες φορές να έχουν παραληφθεί! Σας παραδώσαμε
έτοιμο το πρόγραμμα αποκατάστασης με νέα όργανα και πιστοποίηση ορθής λειτουργίας, ετοιμάσαμε τις πρώτες κι ακόμα οι παιδικές χαρές είναι κλειστές ή ανέτοιμες!!!
7. Όσοι πρόλαβαν τις παιδικές χαρές του 2009 είναι αρκετά μεγάλοι τώρα για να μην
τρώνε το σανό που πάτε να τους σερβίρετε.
Οι παιδικές χαρές που βρήκαμε ήταν όλες ακατάλληλες και κλειστές εκτός από κάποιες που τρέξατε βιαστικά να τις φτιάξετε αλλά δεν τις έχουμε ακόμη παραλάβει
διότι περιμένουμε να έρθετε να μας εξηγήσετε τον τρόπο και τις διαδικασίες παραλαβής, που συμφωνήσατε με τους εργολάβους. Σας περιμένουμε!

Αγία Βαρβάρα
8. Αγοράσαμε τα οικόπεδα στην Π. Π. Γερμανού, σχεδιάσαμε δύο πλατείες αθλητικών δράσεων, τα εντάξαμε σε πρόγραμμα με ορίζοντα ολοκλήρωσης 6 μήνες τις
ξεκινήσαμε το Μάιο του 2019 και σήμερα, 3 σχεδόν χρόνια μετά, δεν έχουν τελειώσει!!! Κι εσείς είχατε την αναίδεια και το Θράσος να μας λοιδορήσετε για τα 5 χρόνια που χρειάστηκε το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο που έγινε ποτέ στην πόλη,
τη γέφυρα Σαράφη, για το οποίο σκάφτηκε η μισή πόλη;;;
8. Η υπόθεση με τη γέφυρα της οδού Σαράφη θα έπρεπε να σας κάνει να κρύβεστε-αν είχατε τσίπα. Ξεκίνησε το 2014 και την τελειώσαμε εμείς σε έναν μήνα.
Ήταν κομμένη η πόλη και χωρίς συγκοινωνία επί ΠΕΝΤΕ χρόνια. Τα οικόπεδα στην
Π.Π.Γερμανού τα αγόρασε ο δήμος με δάνειο 950.000. Για το έργο τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο κόσμος τα ξέρει. Στο δημοτικό συμβούλιο καταπίνετε τη γλώσσα σας.
Από μακριά γινόσαστε λαλίστατος. Δημοπρατήσατε βιαστικά μία μαϊμού μελέτη και
με 68% έκπτωση το αναθέσατε! Ξέρατε ότι το έργο δεν επρόκειτο να προχωρήσει
χωρίς συμπληρωματικές συμβάσεις. Αλλά παρ’ όλα αυτά το αναθέσατε. Θα πείτε και
σε εμάς τι ξέρατε εσείς που εμείς δεν ξέρουμε; Θα πείτε γιατί το ίδιο έγινε με όλα
τα έργα που βιαστικά δημοπρατήσατε με μαϊμού μελέτες και τεράστιες εκπτώσεις;
Ελάτε να το ανοίξουμε το θέμα και να το συζητήσουμε στο δημοτικό συμβούλιο για
να μάθουν και οι οπαδοί σας όλη την αλήθεια.
Γιατί όμως αντί να μας λέτε για τα έργα που αφήσατε να φτιάξουμε εμείς δεν μας
λέτε τα έργα που στη δεκαετή θητεία σας φτιάξατε εσείς;

9. Μας αφήσατε το «γήπεδο» στα Ριμινίτικα το 2009 «κρανίου τόπο»!!! Σας παραδώσαμε το 2019 ένα έτοιμο ΓΗΠΕΔΟ σε λειτουργία και έτοιμη η τοποθέτηση της
εξέδρας!!! Ούτε αυτό δεν κάνατε...
9. Το 2009 σας αφήσαμε πράγματι το γήπεδο στα Ριμινίτικα «κρανίου τόπο» αλλά
με έτοιμη μελέτη και εγκεκριμένη χρηματοδότηση 1.200.000 για την ανακατασκευή
του, την οποία χρειαστήκατε δέκα χρόνια για να την υλοποιήσετε κακότεχνα και εν
μέρει. Η εξέδρα αποτελούσε πρόταση χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά η μελέτη ήταν ανεπαρκής και έπρεπε να την ξαναδούμε από την αρχή. Η
έγκριση της χρηματοδότησης έγινε τον Δεκέμβριο του 2019 από τον τότε υπουργό
Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο. Που ήταν το «έτοιμο» το δικό σας; Μήπως στο ότι
είχατε ζητήσει εξέδρα αλλά δεν είχατε προβλέψει που θα την βάλετε; Ή μήπως στο
ότι είχατε λάβει 84.000 για να φτιάξετε 2 αποδυτήρια και τουαλέτες για το κοινό,
αλλά φτιάξατε μόνο ένα αποδυτήριο και εξαφανίστηκαν τα λεφτά; Μήπως είχε ταρτάν, σωστούς προβολείς, πάγκους, τουαλέτες, τοιχία αντιστήριξης, πλατφόρμα για
τις εξέδρες, εσωτερική περίφραξη κλπ;

10. Διχάσατε την πόλη, τον κόσμο, τους εργαζόμενους, τα σωματεία με τις εμμονές
σας!!! «Ή μαζί μου ή με τους άλλους», είναι μια λογική βγαλμένη από τις παθογένειες του εθνικού διχασμού!!!
10. Εμείς είμαστε με αυτούς που δουλεύουν και όχι με αυτούς που κοροϊδεύουν.
Αυτό πόνεσε τους εκλεκτούς σας. Το ξέρει ο κόσμος ότι οι άδειες δεν καταγράφονταν πουθενά ώστε να παίρνουν οι ευνοούμενοι άδειες όσες ήθελαν και όποτε
ήθελαν;
Ξέρει ο κόσμος ότι δεν δινόταν ούτε γάλα, ούτε υπερωρίες αλλά βρήκαμε να μας
ζητούν μέχρι 600 ημέρες άγραφα ρεπό. Θέλετε κι άλλα;

11. Ποινικοποιήσατε την αντίθετη άποψη με μηνύσεις, με εξώδικα, με αγωγές!

11. Οι δημοσιεύσεις όλων σας είναι γεμάτες ύβρεις και συκοφαντίες. Παρ’ όλα αυτά
δεν αντιδρούμε διότι αυτοτιμωρείσθε και αυτοεκτίθεστε χωρίς την δική μας βοήθεια. Για τα θέματα όμως που σχετίζονται με την διαχείριση των δημοτικών υποθέσεων και των συμφερόντων του δήμου θα είμαστε αμείλικτοι. Προς απόδειξη σας
καλούμε να δώσετε στη δημοσιότητα όλα αυτά που λέτε για να μάθει ο κόσμος τους
λόγους για τους οποίους σας μεμφόμαστε. Το ίδιο πρέπει να πράξετε κι εσείς αν
δείτε τα ανάλογα και σε εμάς.
12. «Εκδιώξατε» ρεβανσιστικά δεκάδες εργαζόμενούς μας σε άλλους δήμους και
υπηρεσίες! Τώρα, μας λέτε, δεν φτάνουν οι εργαζόμενοι! Καταστρατηγείτε κάθε
έννοια δημοκρατίας και πολιτικού ευπρεπισμού, απαξιώνοντας επιδεικτικά το δημοτικό συμβούλιο μέχρι και υβρίζοντας πολλές φορές!
12. Για τα δημοτικά συμβούλια θα γελάσουμε! Έχετε έρθει 3 φορές, 4,5; Στους προθαλάμους τοπικής εφημερίδας ξημεροβραδιαζόσαστε για να εντοπίζετε λακκούβες,
χόρτα, καμένες λάμπες, δρόμους χαλασμένους, χαλασμένες μπασκέτες, σπασμένα
πεζοδρόμια, κλειστές παιδικές χαρές, σπασμένες πλάκες… είναι προφανές ότι όλα
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αυτά τα χάλια μας παραδώσατε. Μην κουράζεστε άλλο. Όλα χάλια ήταν. Τώρα τα
φτιάχνουμε ένα ένα.
Μη λέτε άλλες ανοησίες. Κανέναν υπάλληλο δεν μπορεί να διώξει κανένας δήμαρχος αν ο ίδιος ο υπάλληλος δεν το ζητήσει.
13. Αδιαφορείτε για τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, για τις καταγγελίες της, για
την ενημέρωσή της! Και πάντα σε όλα αυτά οι «προφάσεις εν αμαρτίαις» ίδια καραμέλα... η πανδημία και τα μέτρα προστασίας!!!
13. Είμαστε έτοιμοι να δούμε στην δημοσιότητα αλλά και να τυπώσουμε με έξοδα
του δήμου και να μοιράσουμε στους δημότες τα αιτήματα και τις προτάσεις της
αντιπολίτευσης για θέματα του δήμου, που δήθεν υποβλήθηκαν στην διοίκηση και
στο δημοτικό συμβούλιο.
14. Παρεμβαίνετε με άθλιο τρόπο στις δημοκρατικές διαδικασίες που επιβάλουν
οι νόμοι για τη λειτουργία του σωματείου των εργαζομένων! Δεν αναγνωρίζετε
δικαιώματα στους εργαζόμενους, τους θέλετε όλους υποχείρια της διοίκησής σας,
υποτελείς στη «μεγαλειότητά» σας!!!
14. Κακώς παρεμβαίνετε στα θέματα του σωματείου. Κάτι πρέπει να σας πονάει
εδώ. Μιλήστε καθαρά!
15. «Διατάζετε, αποφασίζετε και επιβάλετε στους εργαζόμενους να εκτελούν χωρίς
αντίρρηση», αφήνοντάς τους χωρίς ουσιαστική νομική προστασία, μιας και απολύσατε μέχρι και τον -από εποχής Μήτρου Σουλιμιώτη- νομικό σύμβουλο του δήμου!!!
15. Η εργασιακή σχέση του, από εποχής Μήτρου, νομικού συμβούλου του δήμου
έληξε λόγω ορίου ηλικίας του, με βάση τον νόμο.
16. Κατασπαταλάτε το δημόσιο χρήμα σε ανούσιες και ευκαιριακές επιλογές για το
θεαθήναι και μόνο!!!
16. Το ότι κατασπαταλάμε το δημόσιο χρήμα, το απαντήσαμε! Απλώς επαναλαμβάνεται αορίστως η ύβρις και η συκοφαντία.
17. Αφήνετε απροστάτευτες τις ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες στη
λαίλαπα των αυξήσεων, χωρίς ρεύμα, χωρίς καν -σε πολλές περιπτώσεις- τα είδη
πρώτης ανάγκης!!!
17. Σας θυμίζουμε απλώς ότι είμαστε η μόνη δημοτική αρχή πανελληνίως, που με
παραστάσεις, άρθρα και συναντήσεις απαιτήσαμε ρύθμιση για τα ευάλωτα νοικοκυριά.
https://agiavarvara.gr/dei-echoyme-dikaio-etsi-apla-paramenoyme-se-egrigorsi/
Το ενδιαφέρον για τα κοινωνικά θέματα αφήστε το. Το ξέρουν όσοι τους αφορά. Δεν
πρόκειται εμείς να πέσουμε στην κατάντια να φωτογραφηθούμε με τους δυστυχείς
κατά τη στιγμή που τους δίνουμε ένα σακουλάκι με λίγο ρύζι κι ένα πακέτο μακαρόνια, όπως συνηθίζατε να κάνετε εσείς τις στιγμές του μεγαλείου σας.
18. Παρακολουθείτε άπραγοι τους δυστυχισμένους χρήστες ναρκωτικών να σέρνονται έξω από τα σχολεία και τις πλατείες!!!
18. Για το θέμα αυτό θα θέλαμε πραγματικά την πρότασή σας για να ακολουθήσουμε την πρακτική που εφαρμόζατε κατά την θητεία σας. Εκτός αν όλοι αυτοί οι
ταλαίπωροι εμφανίστηκαν στη ζωή μας και στο δήμο μας, μετά την αποχώρησή σας.
19. Παραμυθιάζετε τους συμπολίτες μας ότι υπογειοποιείτε τους πυλώνες υψηλής
τάσης!!!
19. Για το θέμα αυτό όχι μόνο αδρανήσατε αλλά συνεργήσατε σε εξαπάτηση των
δημοτών μας. Τους λέγατε ότι σε λίγο θα γίνουν ενώ είχατε συμφωνήσει να πάνε
10 χρόνια μετά.
Σίγουρη λύση θα προκύψει από τον αγώνα μας και να δούμε τότε τί θα βρείτε να
πείτε.
20. Παραμυθιάζετε τους συμπολίτες μας ότι ανοίγετε ξανά το παράνομο Πάνθεον!!!
Δεν σας έφτασε η ζημιά που έχετε κάνει και πληρώνει ο δήμος για τους λεονταρισμούς σας και τη μεγαλομανία σας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ;;;
20. Γυρνάτε συνέχεια στον τόπο του εγκλήματος, όπως οι κανονικοί εγκληματίες.
Σας εμπιστεύθηκε ο δήμος ένα στολίδι και παραδώσατε ένα ερείπιο. Το έκλεβαν, το
λεηλατούσαν, μέρα μεσημέρι, μπροστά στα μάτια σας. Μιλάμε για βαριά παράβαση καθήκοντος. Το Πάνθεον μας άφησε πάνω από ένα εκατομμύριο καθαρά έσοδα,
αλλά κι εσείς νομίζω δεν πρέπει να νοιώθετε… αδικημένος. Όσο απολαμβάνατε την
χάρη του, το υμνούσατε. Τώρα που το καταστρέψατε το ξορκίζετε, νομίζοντας ότι
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έτσι θα ξορκίσετε και τις ευθύνες σας. Πολεμήστε όσο θέλετε την επαναλειτουργία
του, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, εννοούμε στις «υπέροχες» μέρες της διακυβέρνησής
σας.
21. Χρησιμοποιείτε την παραπληροφόρηση, τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» και τους
ασπονδύλωτους πρώιμους και όψιμους καιροσκόπους σας, για να κάνετε το μαύρο,
άσπρο(!!!) και τον κιτρινισμό των μισθωμένων φυλλάδων των συνεργατών σας για
την εξόντωση κάθε υγιούς σκέψης και έντιμης φωνής σε αυτή την πόλη!!!

Αγία Βαρβάρα
22. Τέλος, βάζετε ξανά «ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ» στη συνέχεια της επιβίωσης του δήμου με το
ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ που πάτε να πάρετε!!! Υποθηκεύετε για ακόμα 15
χρόνια το μέλλον των παιδιών μας και οδηγείτε την πόλη στην καταστροφή!!! Γιατί
άραγε;;;
22. Για το κραυγαλέο ψέμα και την διαστρέβλωση έχει δοθεί αναλυτική απάντηση-κόλαφος. Τελικά είστε ο μεγαλύτερος προβοκάτορας του εαυτού σας.
https://agiavarvara.gr/o-dimos-mas-tha-lavei-apo-to-programma-tritsis-3-043-080gia-na-kanei-ola-ta-scholeia-kainoyrgia-kai-sygchrona/

21. Ακαταλαβίστικο, γενικόλογο, προϊόν λογοκλοπής.

Με πράξεις και έργα απαντά ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος
Ο καθείς και τα όπλα του…
Με πράξεις και έργα απαντά ο Δήμαρχος κ.
Λάμπρος Μίχος στις ύβρεις και την λασπολογία της αντιπολίτευσης. Δεν έχει περάσει
πολύς χρόνος από την δημοσιοποίηση ενός
άθλιου κειμένου από την πλευρά του τέως
δημάρχου και ο Δήμος εξέδωσε δελτίο τύπου
με το οποίο ενημερώνει τους πολίτες και τα
Μέσα Επικοινωνίας για την έγκριση χρηματοδότησης ποσού πλέον των 3 εκμ. ευρώ, τα
οποία θα διατεθούν για τον εκσυγχρονισμό
των σχολικών κτηρίων της πόλης.
Να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο θέμα ο
τέως διέσπειρε ψευδώς ότι πρόκειται για δάνειο. Φανταζόμαστε την «λύσσα» του όταν διαπίστωσε ότι πρόκειται για χρηματοδοτήσεις
από το πρόγραμμα «Τρίτσης». Όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου, τελικά, είναι ο μόνος
που δεν χάρηκε από αυτή την εξέλιξη.
Αλλά, όταν δεν έχεις επί δέκα χρόνια καταφέρει να συντάξεις μία σωστή μελέτη, δεν
έχεις καταφέρει να υλοποιήσεις σωστά ένα έργο, τότε δεν μπορείς να φανταστείς ότι
κάποιοι άλλοι μπορούν και καταφεύγεις στην τακτική της ψευδολογίας, της οξείδωσης και της εξαπάτησης.
Τελικά, και πάλι ο τέως μας φέρνει εμπρός στο δίλλημα: Είναι χειρότερο να είσαι
ψεύτης και απατεώνας ή απλώς ανίκανος και άσχετος. Βέβαια, ο κάθε ένας πορεύεται
στην ζωή με τα δικά του εφόδια, τα δικά του όπλα.
Υ.Γ.: Πάντως, όταν εκουσίως και δίχως πίεση παραδέχεσαι δημόσια ότι είσαι αργόμισθος δημόσιος υπάλληλος, δεν διεκδικείς και δάφνες για το IQ σου ….

Ακολουθεί το δελτίο τύπου:
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΡΙΤΣΗΣ» 3.043.080 ΓΙΑ ΝΑ
ΚΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ.
Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΑΡΗΚΕ ΕIΝΑΙ Ο κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ.
Όχι μόνο δεν χάρηκε αλλά και δημοσίευσε ψευδώς ότι δήθεν ο δήμος θα πληρώσει
τα χρήματα από δάνειο, «υποθηκεύοντας το μέλλον των παιδιών μας και οδηγεί την
πόλη στην καταστροφή …», απαξιώνοντας την επιτυχία και δημιουργώντας και δυσμενείς εντυπώσεις για την δημοτική αρχή.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι ΟΛΑ τα έργα που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα «Τρίτσης» [στο
δήμο μας θα υπάρξουν πολλά ακόμη] και θα αφορούν 332 δήμους και 13 περιφέρειες
της χώρας, συνολικού ποσού 2,5 δις ευρώ, θα αποπληρωθούν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών [ΚΥΑ Αριθμ.
22766/09-04-2020 (ΦΕΚ Β 1386/14-4-2020)].
Αυτά βέβαια λίγο ενδιαφέρουν τον κ. Καπλάνη και τα φερέφωνά του, καθώς επιχειρούν μόνο να διαστρεβλώσουν και να εξαπατήσουν ΕΚΤΟΣ βέβαια αν πρόκειται περί
ασχετοσύνης ή ανοησίας, οπότε αδίκως τον παρεξηγούμε τον άνθρωπο!
Παραθέτουμε αποσπάσματα από την σχετική ΚΥΑ : «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης… Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη την προγραμματική
περίοδο, ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων
(2.500.000.000,00) ευρώ, χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

(Ε.Τ.Ε.Π.)… Η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών της παραγράφου 2α του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 όπως ισχύει, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εφεξής «ΤΠΔ»), συνομολογούνται με δανειακές
συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του ΤΠΔ και αποπληρώνονται από πόρους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τον σκοπό
αυτό… Η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων σύμφωνα με
τις συνομολογηθείσες δανειακές συμβάσεις γίνεται από το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, με μεταφορά ποσών στον
λογαριασμό της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας. Η πληρωμή των ποσών που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων προς το ΤΠΔ πραγματοποιείται ανά εξάμηνο από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών, με βάση αναλυτικά στοιχεία των οφειλόμενων δόσεων που
αποστέλλονται από το ΤΠΔ. Η πληρωμή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) κοινής υπουργικής απόφασης από την ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων με βάση την συνομολογηθείσα δανειακή σύμβαση δικαιούχου
και ΤΠΔ για τις εγκεκριμένες πράξεις του Προγράμματος δεν βαρύνει τον δικαιούχο
με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 11.»
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Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση κερκίδας και όχι
μόνο στο Δημοτικό Στάδιο στα Ριμινίτικα
Στο καθ’ όλα έτοιμο το Δημοτικό Στάδιο στα Ριμινίτικα υποδέχθηκε η ΑΠΕ Αγία Ελεούσα την Α.Ε. Ηρακλείου στην προτελευταία αγωνιστική του Πρωταθλήματος και
τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της.
Οι εργασίες για την
τοποθέτηση της κερκίδας του γηπέδου
ολοκληρώθηκαν και οι
φίλαθλοι της ομάδας
μας παρακολούθησαν
με ασφάλεια και άνεση
τον κρίσιμο αγώνα στα
ολοκαίνουργια
καθίσματα.
Πραγματικά, το γήπεδο
είναι ένα κόσμημα για
την πόλη, με σύγχρονο
κολουάρ, φροντισμένο
χλοοτάπητα, με ολοκαίνουργια σύγχρονα αποδυτήρια, τουαλέτες και
φυσικά, κερκίδα! Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ασφάλεια των αθλουμένων
και θεατών, με την τοποθέτηση στηθαίων και με την κάλυψη των ακαλύπτων επιφανειών τσιμέντου στο περίγραμμα του γηπέδου με ειδικό ελαστομερές υλικό.
Να σημειώσουμε ότι ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος από την αρχή της παρούσης θητείας, εργάσθηκε επισταμένως και συστηματικά προκειμένου να ολοκληρωθούν τα
έργα στο γήπεδο, ώστε να πληροί όλους τους όρους αδειοδότησης, ώστε να δηλωθεί
στην αρμόδια αρχή ως έδρα της «ΑΠΕ-Αγία Ελεούσα».
Τελικά, με τις συντονισμένες και μεθοδικές ενέργειες του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής έγινε δυνατή η ολοκλήρωση του έργου και το γήπεδο παραδόθηκε στους
πολίτες και την ομάδα μας έτοιμο, να υποδεχθεί τις αθλητικές δραστηριότητες.
Θεωρούμε περιττό να επισημάνουμε ότι εναπόκειται στο χέρι όλων μας να το διατηρήσουμε στην άριστη κατάσταση που βρίσκεται σήμερα.
Τέλος, να σημειωθεί ότι στον ελεύθερο χώρο πίσω από την
κερκίδα, πρόκειται να κατασκευασθούν σκάμματα και άλλες υποδομές για διάφορα αθλήματα, ενώ ο περιβάλλων χώρος θα διευθετηθεί και θα ευπρεπισθεί κατάλληλα.
Η ΑΠΕ-Αγία Ελεούσα στον τελευταίο αγώνα της, εντός
έδρας απέδειξε ότι δικαίως διατηρείται στην Α΄ κατηγορία του Πρωταθλήματος της ΕΠΣ Αθηνών καθώς με το
ισόπαλο αποτέλεσμα 2-2 σφράγισε και μαθηματικά -ενώ
υπολείπεται μία αγωνιστική για να λήξει το πρωτάθλημα-,
την παραμονή της στην κατηγορία.
Με το αποτέλεσμα αυτό δικαιώθηκαν οι προσπάθειες που
κατέβαλαν όλο τον χρόνο η Διοίκηση, τα στελέχη του αγωνιστικού τμήματος και κυρίως οι παίκτες της ομάδας.

Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο απόλαυσαν ένα πολύ καλό παιχνίδι και αποχώρησαν ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα και την παραμονή στην κατηγορία και
την απόδοση της ΑΠΕ, αλλά και εξαιρετικά εντυπωσιασμένοι από την ολοκαίνουργια
κερκίδα, η οποία έχει πλέον τοποθετηθεί. Όλοι οι φίλαθλοι συζητούσαν, αναγνωρίζοντας και επισημαίνοντας την ουσιαστική και αποτελεσματική Διοίκηση του Λάμπρου
Μίχου, η οποία πέτυχε και σε αυτή την περίπτωση να παραδώσει και να προσθέσει
στις αθλητικές υποδομές της πόλης ένα σημαντικό, σύγχρονο έργο.
Ιδιαίτερα εκφραστική της χαράς και της ικανοποίησης του Δημάρχου κ. Λάμπρου
Μίχου, είναι η ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο facebook:
[Στο γήπεδό μας τοποθετήθηκαν και οι κερκίδες για 500 καθήμενους μετά τις αντιστηρίξεις, τα αποδυτήρια, τα WC, τα ελάσματα ασφαλείας, το ταρτάν, τους πάγκους
παικτών και διαιτητών, τη συντήρηση του χλοοτάπητα, τα containers για γραφεία και
αποθήκες της ιστορικής μας ομάδας, την εσωτερική περίφραξη, την διάθεση γυμναστή και δύο φροντιστών για την εύρυθμη λειτουργία του, τους απινιδωτές, τα δίχτυα
και όσα άλλα είναι αναγκαία για να λειτουργήσει το γήπεδό μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τελειώσαμε εδώ. Η πρόοδος δεν έχει τέλος!]
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Σύγχρονες, ασφαλείς παιδικές χαρές και χώροι παιχνιδιού
και ψυχαγωγίας με κάθε αναγκαία πιστοποίηση
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την προμήθεια εξοπλισμού των παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού σε οχτώ επιμέρους χώρους του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Στον εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται όργανα της παιδικής χαράς, των δαπέδων
ασφαλείας και λοιπού αστικού εξοπλισμού, με επιπλέον την τοποθέτησή τους στους
χώρους του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας, οι οποίες έχουν καθορισθεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176, ΕΝ1177
και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, όλες οι παιδικές χαρές θα λάβουν την πιστοποίηση ασφαλείας και καταλληλότητας η οποία προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς
και Ελληνικούς κανονισμούς.
Να σημειωθεί ότι τα νέα, σύγχρονα όργανα τα οποία περιλαμβάνουν ευρεία γκάμα
λειτουργιών (όπως π.χ. αιώρηση, ολίσθηση, ισορροπία, γυμναστικές ασκήσεις, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία
και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία) και είναι
σύμφωνα με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές, ενώ παραλλήλως, έχει ληφθεί πρόνοια για την τοποθέτηση οργάνων κατάλληλων για χρήση και από άτομα με ειδικές
ανάγκες και δεξιότητες.
Σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η αναβάθμιση των χώρων του Δήμου,
ώστε να προσφέρονται για την ψυχαγωγία και την αναψυχή όλων των ηλικιακών
ομάδων.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο προβλέπει την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη
των αναγκών στους παρακάτω χώρους:
1. Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Τερψιθέας
Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της παιδικής χαράς είναι σε κακή κατάσταση καθώς σε
κάποια από τα όργανα υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης, οι επιφάνειες του εξοπλισμού
είναι σε κακή κατάσταση και δεν υπάρχει κατάλληλο δάπεδο ασφαλείας. Στην παιδική χαρά έπειτα από τις απαραίτητες αποξηλώσεις των παλαιών ακατάλληλων εξοπλισμών, πρόκειται να προχωρήσει η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού,
με όργανα για τις ηλικιακές ομάδες νηπίων, παίδων και όργανα κατάλληλα για χρήση από όλους. Επίσης, χυτά δάπεδα ασφαλείας και αστικός εξοπλισμός για το συνολικό χώρο της παιδικής χαράς.

2. Παιδική χαρά επί των οδών Περικλέους και Βαλαωρίτου
Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της παιδικής χαράς είναι σε κακή κατάσταση όπως και οι
επιφάνειες εξοπλισμού του και δεν υπάρχουν δάπεδα ασφαλείας στο χώρο πτώσης
των οργάνων όπου απαιτείται. Στην παιδική χαρά θα γίνουν οι απαραίτητες αποξηλώσεις του παλαιού ακατάλληλου εξοπλισμού και προτείνεται η προμήθεια και η
εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, χυτών δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού
για το συνολικό χώρο της παιδικής χαράς και με όργανα για τις ηλικιακές ομάδες
νηπίων, παίδων κατάλληλα για χρήση από όλους.

3. Παιδική χαρά επί των οδών Κομνηνού και Δωδεκανήσου
Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της παιδικής χαράς είναι σε κακή κατάσταση καθώς ο
χώρος πτώσης είναι ανεπαρκής, παρουσιάζεται αλληλοεπικάλυψη των χώρων ασφαλείας των εξοπλισμών και δεν υπάρχει κατάλληλο δάπεδο ασφαλείας. Στην παιδική
χαρά θα γίνουν οι απαραίτητες αποξηλώσεις των παλαιών ακατάλληλων εξοπλισμών.
Στο χώρο της παιδικής χαράς προτείνεται η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου εξο-

πλισμού, δαπέδων ασφαλείας με βότσαλο ποτάμιο και αστικού εξοπλισμού για το
συνολικό χώρο της παιδικής χαράς και με όργανα για τις ηλικιακές ομάδες νηπίων,
παίδων και όργανα κατάλληλα για χρήση από όλους.
4. Παιδική χαρά επί των οδών Μ. Αντύπα, Συγγρού και Λήμνου
Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της παιδικής χαράς είναι σε κακή κατάσταση, ο χώρος
πτώσης του οργάνου είναι ανεπαρκής και δεν υπάρχει κατάλληλο δάπεδο ασφαλείας.
Στην παιδική χαρά θα γίνουν οι απαραίτητες αποξηλώσεις των παλαιών ακατάλληλων εξοπλισμών και προτείνεται η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού
τα οποία θα τοποθετηθούν στο φυσικό έδαφος και αστικού εξοπλισμού για το συνολικό χώρο της παιδικής χαράς. Τα όργανα αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες νηπίων,
παίδων και είναι κατάλληλα για χρήση από όλους.
5. Παιδική χαρά επί των οδών Α. Δημητρίου, Καλαβρύτων και Μιχαλάτου
Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της παιδικής χαράς είναι σε κακή κατάσταση καθώς και
οι επιφάνειες του εξοπλισμού. Στην παιδική χαρά θα γίνουν οι απαραίτητες αποξηλώσεις του παλαιού ακατάλληλου εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας. Στο χώρο της
παιδικής χαράς προτείνεται η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, χυτών
δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού για το συνολικό χώρο της παιδικής χαράς και με όργανα για τις ηλικιακές ομάδες νηπίων, παίδων και όργανα κατάλληλα
για χρήση από όλους.
6. Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Κανάρη και Καραολή
Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της παιδικής χαράς είναι σε κακή κατάσταση καθώς σε
κάποια από τα όργανα έγκειται κίνδυνος παγίδευσης δαχτύλων, λαιμού και κεφαλής,
οι επιφάνειες του εξοπλισμού είναι σε κακή κατάσταση, κάποια από τα όργανα είναι
σπασμένα και κατεστραμμένα όπως και το δάπεδο ασφαλείας στους χώρους πτώσης
των οργάνων είναι ακατάλληλο. Στην παιδική χαρά θα γίνουν οι απαραίτητες αποξηλώσεις των παλαιών ακατάλληλων εξοπλισμών και προτείνεται η προμήθεια και η
εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, χυτών δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού
για το συνολικό χώρο της παιδικής χαράς και με όργανα για τις ηλικιακές ομάδες
νηπίων, παίδων και όργανα κατάλληλα για χρήση από όλους.
7. Παιδική χαρά επί των οδών Αθηνάς και Προβελεγγίου
Η Παιδική Χαρά βρίσκεται στο Ο.Τ. 343, επί των οδών Αθηνάς και Προβελεγγίου του
Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της παιδικής χαράς είναι σε κακή
κατάσταση καθώς σε κάποια από τα όργανα έγκειται κίνδυνος παγίδευσης, οι επιφάνειες του εξοπλισμού είναι σε κακή κατάσταση και δεν υπάρχει δάπεδο ασφαλείας
στους χώρους πτώσης των οργάνων. Στην
παιδική χαρά θα γίνουν οι απαραίτητες
αποξηλώσεις των παλαιών ακατάλληλων
εξοπλισμών. Στο χώρο της παιδικής χαράς
προτείνεται η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, χυτών δαπέδων
ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού για το
συνολικό χώρο της παιδικής χαράς και με
όργανα για τις ηλικιακές ομάδες νηπίων,
παίδων και όργανα κατάλληλα για χρήση
από όλους.
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8. Παιδική χαρά επί των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Στ. Σαράφη και Καβάλας
Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της παιδικής χαράς είναι σε κακή κατάσταση καθώς σε
κάποια από τα όργανα έγκειται κίνδυνος παγίδευσης, οι επιφάνειες του εξοπλισμού
είναι σε κακή κατάσταση, ο χώρος πτώσης του οργάνου είναι ανεπαρκής και δεν
υπάρχει κατάλληλο δάπεδο ασφαλείας στους χώρους πτώσης των οργάνων. Στην παιδική χαρά θα γίνουν οι απαραίτητες
αποξηλώσεις των παλαιών ακατάλληλων εξοπλισμών. Στο χώρο της παιδικής χαράς προτείνεται η προμήθεια
και η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού,
χυτών δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού για το συνολικό χώρο
της παιδικής χαράς και με όργανα για
τις ηλικιακές ομάδες νηπίων, παίδων
και όργανα κατάλληλα για χρήση από
όλους.
Κριτήρια επιλογής των προτεινομένων παρεμβάσεων και εξοπλισμών
Η προσπάθεια αναβάθμισης και ανάπλασης των χώρων αποσκοπεί στην ενίσχυση
της επισκεψιμότητας και λειτουργικότητάς τους. Ανάγκη για ψυχαγωγία, εκτός των
νήπιων και των μικρών παιδιών, έχουν και τα παιδιά στην ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα της προεφηβείας και εφηβείας, γεγονός που δεν ελήφθη υπόψη κατά τα παρελθόντα έτη. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, παιδική χαρά νοείται ο οριοθετημένος
υπαίθριος χώρος των ΟΤΑ που προορίζεται για ψυχαγωγία ανηλίκων, χωρίς την επίβλεψη προσωπικού.
Στόχος είναι η αναβάθμιση, ο εμπλουτισμός και η ανάπλαση των χώρων με κατάλληλο εξοπλισμό με παιχνίδια ασφαλή και κατάλληλα ώστε να αναπτυχθούν ασφαλείς
χώροι για παιχνίδι και ξεκούραση. Επίσης σχεδιάζεται η τοποθέτηση κατάλληλης
υπόβασης δαπέδων ασφαλείας, αντίστοιχα, για τους ίδιους λόγους.
Οι προαναφερόμενοι χώροι έχουν σχεδιαστεί και θα κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176, ΕΝ1177 και τις προδιαγραφές που
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έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα έχει σχεδιασθεί η διεύρυνση της ηλικιακής ομάδας των χρηστών
της παιδικής χαράς και λαμβάνεται μέριμνα, όπου είναι εφικτό, για τη δημιουργία
κατάλληλων χώρων που απευθύνονται και σε εφήβους.
Όσον αφορά, στο θέμα της καταλληλότητας του χώρου που περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη, πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας, όπως:
• δεν βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως για παράδειγμα κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.)
• δεν γειτνιάζουν με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και
με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά
• δεν γειτνιάζουν με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων
• δεν είναι οπτικά απομονωμένοι χώροι
• δεν υπάρχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική
υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.)
• υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας,
πεζοδρόμιο κ.λπ.).
Η αναβάθμιση τους θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την αναβάθμιση της περιοχής ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης και συνάθροισης όχι μόνο για τους μόνιμους
κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες. Επιπλέον, βασικό κριτήριο των προτεινόμενων
παρεμβάσεων είναι η παροχή ευκαιριών αναψυχής και παιχνιδιού σε άτομα με ειδικές ανάγκες, δραστηριότητες που απουσιάζουν ολοκληρωτικά στην παρούσα κατάσταση.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται από τον σχεδιασμό και την μελέτη στην ασφάλεια
Τα παιχνίδια που θα τοποθετηθούν, έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του «EquipmentSafety Law EN 1176» και έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές.
Σε τρία περίπου χρόνια ανάληψης της ευθύνης της πόλης από
τον Λάμπρο Μίχο και
τα στελέχη της σημερινής Δημοτικής Αρχής, έχουν γίνει όσα
χρειάζονται
προκειμένου η πόλη να γίνει
και πάλι ασφαλής, λειτουργική με σύγχρονες υποδομές ώστε να
δίνει στους κατοίκους
και τους επισκέπτες
της την δυνατότητα
να απολαμβάνουν τις
καθημερινές στιγμές
τους σε χώρους ευπρεπισμένους, καθαρούς
δίχως κινδύνους.
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Ολοκληρωμενο πρόγραμμα διαχείρισης
βιοαποβλήτων στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας
Ανακοινώθηκε η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» την Πράξη «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Αγίας Βαρβάρας», προϋπολογισμού 909.292,00 Ευρώ.
Με την υλοποίηση της πράξης θα καταστεί εφικτή η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, ο οποίος σε συνδυασμό με τη χρήση εκείνου, που ήδη έχει παρασχεθεί από
τον ΕΔΣΝΑ, θα επιτρέψει στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων.
Για την κατάρτιση της προτάσεως και τον σχεδιασμό του προγράμματος, ο Δήμος
συνεργάστηκε με την Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης Περιβάλλοντος της ΜΟΔ ΑΕ,
ενώ, συμβολή είχε παρέχοντας την εμπειρία του ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος,
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ψηφιακών Εφαρμογών του Δήμου Βριλησσίων κ. Αλέξης
Μαυραγάνης.
Σημειώνεται ότι με το πρόγραμμα αυτό ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας θα αναπτύξει ένα
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων. Από τη λειτουργία του συστήματος θα προκύπτουν οφέλη, καθώς τα χωριστά συλλεγέντα βιοαπόβλητα δεν θα οδηγούνται σε ταφή αλλά θα μετατρέπονται σε αξιοποιήσιμα υλικά.
Ας δούμε καλλίτερα, όμως, την πρόταση του προγράμματος έτσι όπως αυτή εκπονήθηκε από την υπηρεσία καθαριότητας & ανακύκλωσης:
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Αναφορικά με την έναρξη του προγράμματος συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, η πρόταση του τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης περιλαμβάνει την πιλοτική ζώνη τοποθέτησης καφέ κάδων σε μια συγκεκριμένη αστική περιοχή, καθώς επίσης και σε βασικά σημεία κλειδιά στην υπόλοιπη έκταση του δήμου.
Η αστική αυτή περιοχή εκτείνεται μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου- Ιεράς
οδού-Αγίας Μαρίνας-Διομήδη Κομνηνού και περιλαμβάνει τις οδούς Σιπύλου – Ψηλορείτου –Ερυμάνθου – 28ης Οκτωβρίου καθώς επίσης και τα μεταξύ τους στενά (βλ.
σχετ. συνημμένο χάρτη).

Οι κατοικίες της περιοχής ανέρχονται στον αριθμό των 719 κατοικιών με 50 πολυκατοικίες (άνω των 4 διαμερισμάτων). Σε κάθε ιδιοκτήτη που επιθυμεί να συμμετάσχει
στο πρόγραμμα θα δοθούν ατομικοί κάδοι χωρητικότητας 10 λίτρων οι οποίοι θα
αδειάζονται στους κάδους, χωρητικότητας 660ή 770 λίτρων κατά περίπτωση, που θα
βρίσκονται τοποθετημένοι ανά οδό, σύμφωνα με τους συνημμένους σχετικούς χάρτες. Προτείνουμε τους κάδους των 660 λίτρων, επειδή έχουν ειδικό μικρό καπάκι στο
επάνω μέρος του κάδου για απευθείας άδειασμα των βιοαποβλήτων από τους πολίτες, χωρίς τη χρήση του πεντάλ.Σε πυκνοκατοικημένες οδούς με πολλά διαμερίσματα
προτείνεται η τοποθέτηση κάδων 770 λίτρων.
Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν κάδοι μεγάλης χωρητικότητας 1100 λίτρων, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων
κλπ), αλλά και στο νοσοκομείο Λοιμωδών Νοσημάτων «Η Αγία Βαρβάρα». Τα σημεία
στα οποία προτείνουμε είναι δομές του Δήμου που έχουν μαγειρεία και η συσσώρευση βιοαποβλήτων είναι μεγάλη όπως στους άλλους δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς
(4ος Σίφνου και Σβούρα), καθώς επίσης και στο ΚΕΦΑ (λόγω της καθημερινής διεξαγωγής του συσσιτίου). Επί της Ελευθερίου Βενιζέλου στο σημείο μετά τον κόμβο
που έχουμε πλειάδα καταστήματων υγειονομικού ενδιαφέροντος (σούπερ μάρκετ,
ψητοπωλεία, φούρνος, καφετέριες κλπ) συστήνεται η τοποθέτηση τουλάχιστον 3 κάδων 1100 λίτρων και ατομικοί 240 λίτρων κατά περίπτωση και ανά κατάστημα με τη
σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών.
Στις σχολικές μονάδες που βρίσκονται επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου-Ραιδεστού και Διομήδου Κομνηνού, προτείνεται να δοθούν κάδοι 240 λίτρων στα κυλικεία
τους.

Στις λαϊκές αγορές θα δοθούν κάδοι 240 λίτρων ανά πάγκο σχετιζόμενο με τρόφιμα
και ανάμεσα στα στενά θα τοποθετηθούν μεγάλης χωρητικότητας κυρίως 1100 λίτρων.
Αυτή τη στιγμή έχουμε παραλάβει 1 απορριμματοφόρο και αναμένεται η παράδοση
ενός ακόμη εντός τους έτους 2022. Η συλλογή θα γίνεται τουλάχιστον 2 φορές την
εβδομάδα Δευτέρα και Πέμπτη, ώστε να καλυφθεί η συλλογή των βιοαποβλήτων από
τη διεξαγωγή των λαϊκών αγορών. Με την παραλαβή του επιπλέον οχήματος πιθανόν να χρειάζεται να προστεθεί και η μέρα της Παρασκευής για συλλογή βιοαποβλήτων τουλάχιστον από τα κεντρικά σημεία-κλειδιά.
Ακολουθούν πίνακες με τις τοποθετήσεις των κάδων και τα συνολικά στοιχεία παραδόσεων, τοποθετήσεων και αναμονής νέων κάδων/οχημάτων.
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Κατασκευή νέων και συντήρηση των υπαρχόντων πεζοδρόμων
Σειρά παρεμβάσεων έχει προγραμματισθεί και το έργο βρίσκεται στην τελική φάση
δημοπράτησης για την ανάδειξη του αναδόχου εργολάβου, προκειμένου να υπάρξει
μία σοβαρή συντήρηση του καταστρώματος και των τμημάτων του δικτύου πεζοδρόμων της πόλης καθώς και η κατασκευή των νέων που θα προστεθούν σε αυτούς,
ολοκληρώνοντας ένα δίκτυο διαδρομών και χώρων που θα χρησιμοποιούνται με
ασφάλεια, ως χώροι περιπάτου και αναψυχής από τους κατοίκους και επισκέπτες της
πόλης.
Ο σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη της χωρικής ενότητάς του, δίνοντας προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών και στην ποιοτική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος µε την ενεργοποίηση των κατάλληλων πολεοδομικών και κλιµατικών
εργαλείων.
Με το έργο ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας επιδιώκει την αναβάθμιση του αστικού ιστού
με κατασκευή πεζοδρόμων, χώρων πρασίνου, διαδρομές όδευσης τυφλών, ράμπες
Α.Μ.Ε.Α. και τοποθέτηση αστικού εξοπλισµού στις οδούς: Προβελεγγίου (από οδό
Αθηνάς έως οδό Αιόλου), Πλατή (από οδό Κ. Παλαμά έως οδό Αριστομένους) και Αριστοτέλους (από οδό Αφροδίτης έως οδό Κουντουριώτου), στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.ψ
Επίσης, θα γίνει συντήρηση υπαρχόντων πεζόδρομων, συγκεκριμένα στους πεζόδρομους Κολοκυθά, Τερψιθέας, Θησέως, Πλούτωνος, Προβελεγγίου, Αγ. Γεωργίου, Κουντουριώτου, με τμηματική αποκατάσταση πλακοστρώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η
ασφαλής κυκλοφορία των πεζών.
Στόχος του έργου είναι ο ευπρεπισµός των υπ’ όψιν οδών του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας, µε διατήρηση του χαρακτηριστικού ύφους της κάθε περιοχής όπως επίσης και
η εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διέλευσης των πεζών σε όλο το μήκος
των πεζόδρομων.

Συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά, πρόκειται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
Θα γίνουν οι απαραίτητες καθαιρέσεις, εκσκαφές & επιχώσεις σύμφωνα με την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη, οι υποβάσεις με διαβαθμισμένο υλικό και σκυρόδεμα,
οι επιστρώσεις με κυβόλιθους, τσιμεντόπλακες, πλάκες όδευσης τυφλών και φιλέτα
μαρμάρου, η κατασκευή οδεύσεων τυφλού και ραμπών ΑΜΕΑ, ο αστικός εξοπλισμός,
ο ηλεκτροφωτισμός, η άρδευση και η φύτευση.
Είναι ευνόητο ότι το έργο αυτό, θα συμβάλλει στην ανάδειξη της φυσιογνωμίας της
περιοχής και στην αισθητική και ποιοτική αναβάθμισή της καθώς καθ’ όλη την προηγούμενη περίοδο μιας 10ετίας, τα πάντα είχαν αφεθεί στο έλεος του χρόνου και της
φθοράς.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και ο τρόπος κατασκευής πρέπει να πληρούν τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
Ακόμη, θα ληφθεί μέριμνα για την ακώλυτη και ασφαλή μετακίνηση των πεζών, των
ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ηλικιωμένων και των παιδιών.
Επίσης πρέπει να επιτυγχάνεται ευχερής προσπέλαση των οχημάτων των περιοίκων
σε υπάρχοντες στεγασμένους χώρους στάθμευσης αυτών. Τα παραπάνω θα επιτυγχάνονται με τα κατάλληλα μέσα (κάθετη σήμανση, ράμπες κ.λπ.).
Σε όλους τους υπό διαμόρφωση πεζόδρομους προβλέπονται θέσεις φύτευσης πρασίνου από δέντρα, ενώ θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις και προκειμένου να
αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση, κολωνάκια κυκλικής διατομής, από χυτοσίδηρο, παγκάκια για την ανάπαυση των περιπατητών και Υπόγειο σύστημα 2 κάδων
απορριμμάτων
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 581.000,00€,

Καθαρές πινακίδες – πιο ασφαλείς δρόμοι
Με αποκρυσταλλωμένη την πεποίθηση ότι η ευκρίνεια και η απρόσκοπτη ορατότητα
των πινακίδων της τροχαίας οδοσήμανσης, έχει υψηλή συμμετοχή στην αποτροπή
και την πρόληψη ατυχημάτων με συνακόλουθη την κίνηση σε ασφαλέστερους δρόμους, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας εξόρμησαν και καθάρισαν βανδαλισμένες πινακίδες στην πόλη μας.
Αυτοκόλλητα, μπογιές κ.λπ. στοιχεία που εμπόδιζαν την ανάγνωση των σημάτων και
των πληροφοριών που περιέχουν οι πινακίδες αυτές, απομακρύνθηκαν και πλέον
παραδόθηκαν στους οδηγούς και τους πολίτες που κινούνται στους δρόμους της πόλης μας.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Παραλλήλως, σημαντικός αριθμός από φθαρμένες ή κατεστραμμένες πινακίδες αντικατεστάθησαν με καινούργιες, ενώ, πολύ σύντομα πρόκειται να αντικατασταθούν
όλες, όσες είτε έχουν υποστεί καταστροφές είτε έχουν ξεθωριάσει από τον χρόνο.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ
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Παραγωγική η συνάντηση του Δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου
με τον Αν. Υπ. Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα
Μία σημαντική και παραγωγική συνάντηση είχε την 14η Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος
Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρος Μίχος με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στ.
Πέτσα.
Κατά την συζήτηση, ο κ. Δήμαρχος έθεσε προς τον κ. υπουργό σημαντικά θέματα τα
οποία αφορούν στην πόλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η ανταπόκριση του κ.
Πέτσα υπήρξε απολύτως θετική καθώς, ο σχεδιασμός των έργων τα οποία η Δημοτική
Αρχή υπό τον Λάμπρο Μίχο προγραμματίζει για την πόλη, αξιολογείται ως απολύτως
ορθός και αναπτυξιακός.
Συγκρατούμε –πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ-, τις δεσμεύσεις
του Υπουργού για την διασφάλιση χρηματοδοτήσεων προκειμένου να υλοποιηθεί ο
προγραμματισμός της Δημοτικής Αρχής.
Πέρα από κάθε αμφισβήτηση, είναι γεγονός ότι στην επόμενη διετία η Αγία Βαρβάρα
δεν θα θυμίζει σε τίποτε την απαξιωμένη πόλη της 10ετίας Καπλάνη.

Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης & ψηφιακού εγγραμματισμού
ριφέρειας Αττικής θα μας βοηθήσουν να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με κριτική
ικανότητα – να κατανοούμε δηλαδή τους κινδύνους και να λαμβάνουμε τις ψηφιακές
υπηρεσίες που έχουμε ανάγκη με ασφάλεια για τα προσωπικά μας δεδομένα και τις
συναλλαγές μας.
Εγκαινιάζουμε λοιπόν σήμερα ένα νέο κύκλο συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής πάνω σε θέματα ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού και φιλοδοξούμε οι πολίτες της Αγίας Βαρβάρας να ωφεληθούν από αυτή τη σειρά δράσεων,
ώστε το διαδίκτυο να είναι ένας ασφαλής τόπος κοινωνικής συνάντησης, εκπαίδευσης και καθημερινής λειτουργίας».
Για τη δράση, σχετική δήλωση έκανε και ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης: «Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του ψηφιακού αναλφαβητισμού στην
μετά Covid 19 εποχή, η Περιφέρεια Αττικής δημιουργεί ένα συντονιστικό κέντρο
δράσης οριζόντιας παρέμβασης με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων του διαδικτύου, και την εκπαίδευση των χρηστών προκειμένου να αναπτύξουν κριτική ικανότητα και να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους και την οικογένεια τους.»
Αναλυτικά τα σεμινάρια έχουν ως ακολούθως:
H Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο του
έργου «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020») διοργανώνουν κύκλο δωρεάν διαδικτυακών
σεμιναρίων (webinars) για την ενημέρωση ενηλίκων (18+), γονέων και κηδεμόνων,
στελεχών της δημόσιας και τοπικής διοίκησης αλλά και του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματιών, μελών οργανώσεων του ευρύτερου τομέα και όλων των δημοτών , σχετικά
με υπηρεσίες, εργαλεία και μεθόδους για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του
διαδικτύου.
Στόχος των μαθημάτων είναι η ασφαλής χρήση του διαδικτύου από τους ανθρώπους
όλων των ηλικιών, ακόμα και αυτών που δεν είναι εξοικειωμένοι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η συμμετοχή τους θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τους κινδύνους του διαδικτύου και να λαμβάνουν τις ψηφιακές υπηρεσίες που χρειάζονται,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Τα μαθήματα διεξάγονται διαδικτυακά και αφορούν στις εξής θεματικές ενότητες:
• Διαδικτυακές Απάτες: Προστασία Ψηφιακών Συσκευών, Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων
• Αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπηρεσιών
• Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών (e-banking)
• Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Αγορών και Συναλλαγών
• Ψυχική Υγεία, Εθισμός στο Διαδίκτυο
• Ικανότητα Αναζήτησης, Διαχείρισης, Οργάνωσης και Αρχειοθέτησης Πληροφοριών
• Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και Κίνδυνοι
Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρος Μίχος, κατά την παρουσίαση της δράσης,
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η πανδημία Covid-19 ανέδειξε περισσότερο από ποτέ
πόσο σημαντική είναι η γνώση νέων τεχνολογιών στη ζωή μας. Μέσω του διαδικτύου
καταφέρνουμε, σε δύσκολες εποχές που επιβάλουν την σωματική απόσταση, να διατηρούμε την κοινωνική επαφή και να καλύπτουμε ανάγκες εκπαίδευσης, επικοινωνίας και πληροφόρησης.
Όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, μόρφωσης, καλούμαστε να γνωρίζουμε πως θα
χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο στην καθημερινότητά μας. Τα προγράμματα της Πε-

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην σελίδα:
psifiakospta@gmail.com και μπορούν να κάνουν της εγγραφή τους ακολουθώντας
τον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/digitalattiki
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Έχεις αίτημα; Στείλ’ το στον Δήμο με ένα click
Μία νέα, σύγχρονη εφαρμογή σηματοδοτεί η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
«myAgiaVarvara»
Με την εφαρμογή αυτή οι κάτοικοι της πόλης αποκτούν την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ή υποδείξεων προς τη δημοτική αρχή σε άμεσο χρόνο και
δίχως να παρίσταται ανάγκη μετακινήσεως των.
Αντιστοίχως, η δημοτική αρχή θα δύναται να απαντήσει στους πολίτες σε επίσης,
άμεσο χρονικό διάστημα. Ευνοήτως, πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της σχέσης διοίκησης και πολιτών. Μία ακόμη εξαγγελία του δημάρχου μας, κ. Λάμπρου Μίχου, υλοποιείται.
Τώρα μπορείς να στείλεις το αίτημά σου από το Android κινητό σου άμεσα και χωρίς
εγγραφή!
1ο βήμα Κατέβασε την εφαρμογή myAgiaVarvara από το Google Play store
2ο βήμα Επίλεξε το εικονίδιο ΑΙΤΗΜΑΤΑ.

1ο ΒΗΜΑ

3ο βήμα Επίλεξε «κατηγορία Αιτήματος». Έχεις τη δυνατότητα να ανεβάσεις σχετική φωτογραφία ενεργοποιώντας τη λειτουργία «Τοποθεσία». Ακολούθως στο πεδίο
«Σχόλια» γράφεις το αίτημά σου.
Τέλος, συμπληρώνεις το email σου, εάν επιθυμείς να ενημερωθείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πατάς υποβολή.
Το αίτημά σου έχει σταλεί!!
Εναλλακτικά μπορείς να στείλεις το αίτημά σου από υπολογιστή στη διεύθυνση:
https://grafeiodimoti.citymobile-publicota.gr/agiavarvara/gdimoti/
Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εγγραφή με λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορείς να επικοινωνήσεις με τη Γραμμή του Δημότη στο 15969.

2ο ΒΗΜΑ

3ο ΒΗΜΑ

Ένα απαραίτητο όχημα-εργαλείο τύπου Bobcat, στην
υπηρεσία της πόλης
Παρελήφθη και μπαίνει άμεσα σε εργασία ο φορτωτής τύπου BOBCAT του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
Το μηχάνημα αυτό πρόκειται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο αξιοποιούμενο στα χέρια των ακούραστων και έμπειρων εργαζομένων του Δήμου μας, θα
συμβάλλει στην ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της εικόνας της πόλης.
Πρόκειται για ένα όχημα το οποίο λόγω όγκου μπορεί να κινηθεί σε σημεία τα οποία
δεν είναι προσβάσιμα σε μεγάλους φορτωτές τύπου JCB και παραλλήλως, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως φορτωτής clark.
Το όχημα υποδέχθηκαν στην πλατεία, εμπρός από το Δημαρχείο, εργαζόμενοι, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πόλης κ. Γιάννης Πουλάκης και βέβαια ο κ. Δήμαρχος κ. Λάμπρος
Μίχος. Μετά τον αγιασμό τον οποίο πραγματοποίησε ο πατήρ Παναγιώτης, το όχημα
μετακινήθηκε στο γκαράζ προκειμένου να ενταχθεί ενεργά στον στόλο οχημάτων του
Δήμου.
Καλορίζικο και καλή δουλειά!
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Έτοιμο το Γυμναστήριο στο συγκρότημα γυμνασίων-λυκείων
Με ιδιαίτερη φροντίδα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, το νέο Δημοτικό Γυμναστήριο
είναι έτοιμο να υποδεθεί τους αθλούμενους μαθητές.
Ένας χώρος που ήταν η επιτομή της επικινδυνότητας και της εγκατάλειψης αφού ακόμη και
σοβάδες έπεφταν από τους τοίχους και την οροφή, ανακαινίσθηκε πλήρως.
Στην αίθουσα έγιναν οι αναγκαίες εργασίες στο επίχρισμα της τοιχοποιΐας καθώς και στην
όλη την κατασκευή (οροφή, κολώνες κ.λπ.), βάφτηκαν οι επιφάνειες με νέα φωτεινά χρώματα,
ώστε να δημιουργηθεί ένα ευχάριστο, ένα ελκυστικό περιβάλλον, συμβατό, αντάξιο με τα ολοκαίνουργια υπερσύγχρονα όργανα γυμναστικής τα οποία τοποθετούνται και θα προσφέρουν
σημαντικό έργο στην άσκηση των μαθητών του σχολείου.
Πράγματι, όταν κάποιος επισκεφθεί τον χώρο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψει ότι πρόκειται για τον ίδιο χώρο με εκείνον που υπήρχε προηγουμένως. Ομολογουμένως, πρόκειται
για μία υποδομή για την οποία οι κάτοικοι της πόλης θα αισθάνονται υπερήφανοι, ενώ επιβεβαιώνεται το υψηλό ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου, κ. Λάμπρου Μίχου,
για την ασφάλεια και αισθητική αρτιότητα των εκπαιδευτικών μονάδων της πόλης καθώς η
επιμελής και συνεχής φροντίδα για την σωστή συντήρηση και αναβάθμιση των χώρων τους.

Ας αφήσουμε τα παιδιά στην ησυχία τους, γιατί αυτά κι αν έχουν
δικαίωμα στην άθληση, στην άσκηση, στην ευεξία και την υγεία,
στο παιχνίδι
Με αφορμή την απόφαση του Δήμου για την πλήρη ανακατασκευή του Γυμναστηρίου του 1ου Λυκείου και την εγκατάσταση του Δημοτικού Γυμναστηρίου της πόλης,
αναπτύσσεται κατά το τελευταίο διάστημα από κύκλους μία φημολογία ότι, θα στερηθούν, δήθεν, οι μαθητές τον χώρο άσκησής τους κατά το μάθημα γυμναστικής και
διάφορες, παρόμοιες ανοησίες περί ασφάλειας κ.λπ.
Επειδή, θεωρούμε το θέμα –όπως και κάθε θέμα το οποίο άπτεται της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων- πολύ σοβαρό, διερευνήσαμε τις πτυχές του ζητήματος και
ατυχώς, για τους κατασκευαστές ψεύδους και τους υπηρέτες μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι, όπως τα παρουσιάζουν με την γνωστή
πρακτική διαστρέβλωσης και παρουσίασης της μισής αλήθειας.
Προς ενημέρωση, λοιπόν, των δημοτών επειδή δεν ανεχόμαστε να παίζονται παιχνίδια στην πλάτη των παιδιών μας, όσον αφορά στη συνάντηση με την ένωση γονέων
και κηδεμόνων που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν τα εξής:
Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι Αθλητισμού και Παιδείας κ. Βουρλιώτης και κ. Φέγγη καθώς και ο ειδικός συνεργάτης του δημάρχου σε θέματα αθλητισμού, καθηγητής φυσικής αγωγής κ. Ντέμης
Ματάκης. Την συνάντηση απασχόλησε το ζήτημα του γυμναστηρίου και έγιναν οι
σχετικές ερωτήσεις, για τις οποίες δόθηκαν οι διευκρινήσεις σχετικά με τον χώρο
που υπάρχει στο 1ο Λύκειο και ο οποίος χρησιμοποιούνταν για γυμναστική το πρωί
από τους μαθητές και το απόγευμα από σωματεία.
Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να χρησιμοποιηθεί αυτός ο
χώρος σαν χώρος άθλησης των δημοτών σε προγράμματα αεροβικής και ενδυνάμωσης, με τα πλέον σύγχρονα όργανα γυμναστικής που υπάρχουν. Ασφαλώς αυτό θα
συμβαίνει μετά τις 15:00, μετά το πέρας των μαθημάτων και της λειτουργίας του
σχολείου. Κατά τις πρωινές ώρες, το γυμναστήριο θα χρησιμοποιείται, αποκλειστικά
και μόνο, από τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου.
Δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις ότι, τα σύγχρονα όργανα που αποκτήθηκαν
για τον σκοπό αυτό θα εξυπηρετούσαν τη δια βίου άσκηση, την καλύτερη φυσική κατάσταση καθώς και τη σωστή στάση του σώματος των παιδιών. Άλλωστε, αυτό παραδέχτηκε και ο καθηγητής φυσικής αγωγής του σχολείου δηλώνοντας ότι τα όργανα
θα ήταν ωφέλιμα για τα παιδιά. Ίσως στην Ευρώπη τέτοιο γυμναστήριο για μαθητές

σχολείου δεν θα υπάρχει! Παράλληλα μαζί με την αναβάθμιση του χώρου αυτού θα
γίνει και χώρος αποδυτηρίων καινούριος και θα εγκατασταθούν και όργανα φυσικοθεραπείας, προκειμένου να καλύπτονται, πρωτίστως, οι ανάγκες των μαθητών και
μετά όλων των δημοτών!
Να σημειωθεί ότι, ο συγκεκριμένος χώρος μέχρι σήμερα, ήταν, απλώς, ένας χώρος με
δύο μπασκέτες, χωρίς καν να καλύπτει τις προϋποθέσεις ―ακόμα και λόγω ύψους
του κτιρίου―, να διεξαχθεί ένας αγώνας έστω και σε σχολικό επίπεδο.
Ωστόσο, μέσα στο ίδιο σχολικό συγκρότημα λειτουργεί το Δημοτικό Κλειστό Γυμνα-
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στήριο «Ολυμπιονίκου Μαρίας Ελένης Κορδαλή» στο οποίο μπορούν οι μαθητές του
1ου Λυκείου, 2ου Γυμνασίου και του 3ου Γυμνασίου να πραγματοποιήσουν αθλοπαιδιές, μιας και διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις για αγώνες μπάσκετ βόλεϊ εξοπλισμό γυμναστικής και, φυσικά κάθε υποδομή και ευκολία που παρέχει ένα κλειστό
γυμναστήριο.
Εύκολα, επίσης, καταλαβαίνει κάποιος αν περάσει από το σχολικό συγκρότημα πώς
τα παιδιά μπορούν να πάνε στο συγκεκριμένο κλειστό γυμναστήριο με τα πόδια σε
ένα λεπτό ακριβώς και το σημαντικότερο, χωρίς να χρειασθεί να βγουν έξω από την
αυλή του σχολείου -όπως ψευδώς ισχυρίζονται οι κύριοι του συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων.
Τι προσφορότερο, λοιπόν, για τα παιδιά αφ’ ενός να έχουν ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο όπου δωρεάν θα μπορούν να γυμνάζονται ώστε να ανταπεξέλθουν και στις
απαιτήσεις των αγωνισμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων σε Στρατιωτικές σχολές
και σε ΣΕΦΑΑ εντελώς δωρεάν και αφ’ ετέρου, να μην χρειάζεται το νοικοκυριό να
πληρώνει συνδρομές σε ιδιωτικά γυμναστήρια για να γυμναστεί το παιδί του, μιας
και στο χώρο αυτόν ο δήμος θα διαθέτει και καθηγητή φυσικής αγωγής ο οποίος, μαζί
με τον καθηγητή φυσικής αγωγής του σχολείου θα προπονούν τα παιδιά, εντελώς
δωρεάν, δίνοντάς τους έτσι πολλαπλές επιλογές.
Ακόμη, τα παιδιά -όπως είναι ευκρινώς ορατό και στις φωτογραφίες- θα έχουν ένα
σύγχρονο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο που ανακαινίστηκε πρόσφατα για τις αθλοπαιδιές τους.
Είναι πραγματικά κρίμα να χρησιμοποιούνται παιδικές ψυχές για να εξυπηρετούνται
μικροπολιτικές και αντιπολιτευτικές στοχεύσεις, από τη στιγμή που μιλάμε για παιδιά λυκείου που έχουν μπροστά τους το δύσκολο στάδιο των πανελληνίων εξετάσεων. Ας αφήσουμε τα παιδιά στην ησυχία τους, γιατί αυτά κι αν έχουν δικαίωμα στην
άθληση ,στην άσκηση, στην ευεξία και την υγεία, στο παιχνίδι, όπως μας δήλωσε ο ο
ειδικός συνεργάτης του δημάρχου σε θέματα αθλητισμού, καθηγητής φυσικής αγωγής κ. Ντέμης Ματάκης.

και χωρίς εξοπλισμό και με εγκαταλελειμμένα
αποδυτήρια, μετά το πέρας των εργασιών, θα
λειτουργεί ως ένα σύγχρονο γυμναστήριο για
τους μαθητές/μαθήτριες με όλες τις κατάλληλες
προδιαγραφές (μονώσεις, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμοί, αποδυτήρια, όργανα γυμναστικής,
εξαερισμός, θέρμανση και ελεύθερο χώρο για
άσκηση τμήματος), μετά από σχετική απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου (84/17-12-2021).
Μέχρι την παράδοσή του, όλες οι δραστηριότητες
του μαθήματος της γυμναστικής και όλων των
αθλημάτων μπορούν να εξυπηρετούνται από το
Σχολικό Κλειστό Γυμναστήριο «Ολυμπιονίκου
Ελένης Κορδαλή», που βρίσκεται στον ευρύτερο
σχολικό χώρο και χτίστηκε από τον ΟΣΚ ακριβώς
με αυτόν τον προορισμό, δηλαδή τις ανάγκες
άθλησης των μαθητών και μαθητριών του σχολικού συγκροτήματος. Αυτός είναι ο λόγος, άλλωστε, ύπαρξης άμεσης επικοινωνίας του Κλειστού Γυμναστηρίου με το σχολικό προαύλιο ώστε να μην αναγκάζονται οι μαθητές να διασχίζουν δρόμους εκτός σχολείου.
Πρόκειται για έναν απολύτως ασφαλή χώρο, άνετο, καλαίσθητο και καθαρό
όπως αξίζει στα παιδιά, με όλες τις προδιαγραφές σύγχρονου γυμναστηρίου
αφού μετά την πρόσφατη ανακαίνισή του διαθέτει ειδικό αντικραδασμικό δάπεδο, εξαερισμό και πυρασφάλεια, με σύγχρονο εξοπλισμό για αθλοπαιδιές και
είναι ο πλέον κατάλληλος αυτή τη στιγμή χώρος για την εξασφάλιση συνθηκών
ασφαλούς άθλησης.
Με εκτίμηση
Αλεξάνδρα Φέγγη
Αντιδήμαρχος Παιδείας
& Καλλιτεχνικής Εκπ/σης]

Τέλος, παραθέτουμε την απάντηση της αρμόδιας αντιδημάρχου, κ. Αλεξάνδρας Φέγγη προς τον διευθυντή του 1ου Λυκείου, στην οποία περιγράφονται με λεπτομέρεια
οι συνθήκες κατά τις οποίες οι μαθητές θα ασκούνται κατά την ώρα του μαθήματος
γυμναστικής.
[Aξιότιμε κύριε Διευθυντά,
‘Όπως πολύ καλά γνωρίζετε από τις πρόσφατες συναντήσεις μας, το παλαιό γυμναστήριο του σχολείου σας θα ανακαινιστεί πλήρως από τα συνεργεία του δήμου και στη θέση ενός υποβαθμισμένου χώρου γυμναστικής και άθλησης, όπως
είναι τώρα, με ακατάλληλο βιομηχανικό δάπεδο, χωρίς θέρμανση, εξαερισμό
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Ποιος λοιπόν ο λόγος για την αντίδραση στην απόφαση, αυτή του Δήμου; Μήπως
απλά εντάσσεται και αυτή στην συνολική προσπάθεια συγκεκριμένων κύκλων για
την παρεμπόδιση του έργου της Δημοτικής Αρχής, έστω και αν ευτελίζουμε τα παιδιά
μας, καθιστώντας τα εργαλεία στην άσκηση μικροπολιτικής;

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

EIPHNH

Γυναικείο - Ανδρικό - Παιδικό

Πυθαγόρα 33Β, Αγ. Βαρβάρα - (Μεγ.Αλεξάνδρου, έναντι My Market)

Τηλ.: 213 0298008
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Νέες, πιστοποιημένες μπασκέτες στα σχολεία της πόλης
Από την προσπάθεια της ανασυγκρότησης των υποδομών της πόλης δεν θα μπορούσε
να απουσιάζει και ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών
στα σχολεία μας. Άλλωστε, είναι γνωστή και το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος τόσο για τους μαθητές και τους νέους, όσο και η βαρύτητα που
δίνει προκειμένου αυτοί να στρέφονται προς τον αθλητισμό.
Η Δημοτική Αρχή με εντολή του Δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου, προχώρησε στην προμήθεια του αναγκαίου αριθμού μπασκετών, ώστε να αντικατασταθούν σε όλα τα σχολεία
οι παλαιές, οι οποίες από την φθορά του χρόνου είχαν αρχίσει να εγκυμονούν κινδύνους και σε κάθε περίπτωση δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές ασφαλείας.
Ήδη, οι νέες, πιστοποιημένες μπασκέτες τοποθετήθηκαν στο 1ο Γυμνάσιο, ενώ, εντός
των προσεχών ημερών αναμένεται η τοποθέτηση των νέων και στα 1ο Λύκειο και 1ο
Δημοτικό.
Είναι όμορφο και καθησυχαστικό για τους γονείς να ξέρουν ότι τα παιδιά τους μπορούν να παίζουν στο σχολείο με ασφάλεια, γιατί κάποιος σκέφτεται και συμμερίζεται
την αγωνία τους. Γιατί κάποιος φροντίζει!

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ιδρυτικό μέλος στο Δίκτυο Περιφερειών
και Δήμων για την κλιματική αλλαγή CLIMATTICA
Μία ενδιαφέρουσα και εύστοχη πρωτοβουλία, η οποία σκοπεί στην προστασία και
αναβάθμιση του περιβάλλοντος και την θεραπεία των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που οδηγεί στην κλιματική αλλαγή, εξελίσσεται με την συμμετοχή
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας μεταξύ των ιδρυτικών φορέων.
Για την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, την αειφόρo και βιώσιμη ανάπτυξη, την Κυκλική Οικονομία και
την Διαχείριση Αποβλήτων, την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, την
διάσωση των φυσικών πόρων.
To CLIMATTICA® είναι ένα πολύ-συμμετοχικό Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων, μια
διαδραστική πλατφόρμα, ενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών, δεδομένων, γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών των δυνητικών εταίρων, που θα λειτουργεί
και θα ενεργεί ως αξιόπιστη διεπαφή τόσο μεταξύ των μελών του περιβαλλοντικά ευαίσθητου χώρου των τοπικών κοινοτήτων, όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι ένας ολοκληρωμένος «φορέας-ομπρέλα», με εγγεγραμμένα συνδρομητικά μέλη, που αναλαμβάνει ενιαίες και ολοκληρωμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες και δράσεις και υποστηρίζει τεχνικά και επιστημονικά τους ΟΤΑ, σε θέματα που άπτονται της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής
μετάβασης αλλά και σε δράσεις που υπάγονται στις ευρύτερες θεματικές της κυκλικής οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Σε συνέχεια της πρώτης συνέλευσης των ιδρυτικών μελών του Δικτύου Περιφερειών και Δήμων «CLIMATTICA», η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την
Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, όπου συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας κ.
Λάμπρος Σπ. Μίχος, υπογράφηκε πριν λίγες ημέρες το καταστατικό του Δικτύου
Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τα μέλη του. Τον δήμο μας, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου εκπροσώπησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Περάκης.
Το Δίκτυο αποτέλεσε πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη,

ενώ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Νέα Μητροπολιτική Αττική» στο πλαίσιο του πεδίου δράσης της για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη.
Σύμφωνα με το καταστατικό του, το CLIMATTICA θα λειτουργεί ως κέντρο δημόσιας
διαβούλευσης, ενισχύοντας έναν διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων
ΟΤΑ, καθώς όλοι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζουν κοινές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που απαιτούν, στοχευμένες, πολυεπίπεδες απαντήσεις, ολοκληρωμένο σχεδιασμό και συλλογικές δράσεις.
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ΝΕΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Σε προμήθεια και τοποθέτηση τριών τύπων στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων αστικής συγκοινωνίας θα προχωρήσει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, με στόχο τη βελτίωση
των εν λόγω υποδομών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Η παρέμβαση έχει συνολικό προϋπολογισμό 54.998,60€ το οποίο θα καλυφθεί – από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών με 50.000,00€ και από πόρους του Δήμου με 4.998,60€.
Τα στέγαστρα θα είναι καινούρια, θα μπορούν να συναρμολογούνται–αποσυναρμολογούνται από την βάσης τους σε περίπτωση ολικής ή μερικής αντικατάστασης.
Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν υλικά που αφ’ ενός, παρέχουν καλαίσθητη εμφάνιση, είναι ανθεκτικά στην οξείδωση και στις κλιματολογικές συνθήκες και αφ’ ετέρου,
έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν σε βανδαλισμούς χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος
στους χρήστες σε περίπτωση θρυμματισμού.
Ευνοήτως, της κατασκευής για την εγκατάσταση, προηγείται η αναγκαία μελέτη στατικής
επάρκειας και προσβασιμότητας.
Ακόμη, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στα Λειτουργικά χαρακτηριστικά των στεγάστρων
καθώς αυτά έχουν σχεδιασθεί να παρέχουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες στους
χρήστες κατά τον χρόνο αναμονής και να εξασφαλίζουν άνετο περιβάλλον αναμονής. Επίσης, διαθέτουν χώρο σταθμεύσεις και ελιγμών για αναπηρικό καρότσι και κατάλληλο σημείο ανάρτησης έντυπου πληροφοριακού υλικού.
Επιπρόσθετα τα στέγαστρα θα διαθέτουν ενεργειακή αυτονομία επαρκή για τη λειτουργία
του φωτισμού, δύο (2) θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών, καθώς και οποιασδήποτε
συσκευής που θα είναι εγκατεστημένη στη στάση. Θα έχουν δυνατότητα προσαρμογής
ηλεκτρονικής πινακίδας τεχνολογίας Led, μεταβλητών μηνυμάτων και διάχυσης της πληροφορίας καθώς και ασύρματης σύνδεσης Wi- Fi για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού.
Τέλος, η τοποθέτησή τους θα γίνει με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην παρεμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και την ορατότητα των διερχόμενων από τα σημεία οδηγών οχημάτων.
Οι στάσεις και ο τύπος των στεγάστρων (Α, Β, Γ) έχουν λάβει γνωμοδότηση από τον ΟΑΣΑ
και σύμφωνα με την μελέτη επιλέχθηκαν ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου στο
οποίο θα τοποθετηθούν. Πέραν των στεγάστρων θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση πινάκων ανακοινώσεων σε αντικατάσταση κατεστραμμένων σε υπάρχοντα και διατηρούμενα
στέγαστρα στάσεων.

Φεραίου και Γαλαξειδίου).
• Θεμιστοκλέους (2) Πλατεία Ελευθερία επί της οδού Π. Π .Γερμανού (Μεταξύ Κουντουριώτου & Ανδρέα Δημητρίου).
• Πλατεία Μακρυγιάννη Επί της οδού Ηρακλείου, ΚΕΦΑ (Μεταξύ των οδών Βουτένης &
Τερψιθέας έναντι αρ. 27).
• Πλατεία Μακρυγιάννη (2) Επί της οδού Ηρακλείου Μεταξύ των οδών Βουτένης & Τερψιθέας έναντι ΚΕΦΑ αρ. 29).
• Μαρίνου Αντύπα (Α) Επί της οδού Μαρίνου Αντύπα αρ.26-28 (Μεταξύ Μεσογείων &
Συγγρού.
• Μαρίνου Αντύπα Επί της οδού Μαρίνου Αντύπα αρ.26-28, (Μεταξύ Μεσογείων & Συγγρού).
• Αστόρια επί της οδού Π. Π .Γερμανού (Μεταξύ Π. Πολεμιστών & Καβάλας).
• Μεγάλου Αλεξάνδρου (πρώην Βενετία), επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου (Εστία Ποντίων), μεταξύ Καραολή & Ελ. Βενιζέλου.
• Βενετία επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 122, μεταξύ Καραολή & Ελ. Βενιζέλου.
• Κρήτης, επί της οδού Π. Πολεμιστών, Παιδικός Σταθμός (μεταξύ Κρήτης & Αν. Δημητρίου,
έναντι αρ. 25).
• Κουντουριώτου, επί της οδού Σαράφη (μεταξύ ΜΕΤΑΞΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου & Καβάλας).
• Δημαρχείο, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου πλ. Παναγίας Ελεούσας (μεταξύ Κωστή
παλαμά 7 Αιόλου).
ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ: 7η Κορυδαλλού (επί της Χανίων 49), 6η Κορυδαλλού (επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 119), 7η Κορυδαλλού (επί της
οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 106)

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ:
• Αφετηρία (Άνω Αγία Βαρβάρα) Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, επί της οδού Π. Π .Γερμανού (Μεταξύ Χίου & Υψηλάντου).
• Προφήτης Ηλίας Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, επί της Οδού Παπαδιαμάντη (Μεταξύ
Υψηλάντου & Χίου).
• Αφετηρία επί της οδού Σίφνου (έναντι αρ. 39).
• ΧΙΟΥ (Πλατεία Δημοκρατίας, επί της οδού Παλαιών Πολεμιστών) (Μεταξύ Υψηλάντου &
Σωκράτους).
• Θεμιστοκλέους, επί της οδού Π. Π .Γερμανού, έναντι Πλατείας Ελευθερίας (Μεταξύ Ρήγα

Green City: Ο Δήμος και οι κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας αξιοποιούν
το πρόγραμμα ανακύκλωσης
Είναι πανθομολογούμενη η ευαισθησία του Δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου και της σημερινής Δημοτικής Αρχής για το περιβάλλον και την υψηλή σημασία την οποία αποδίδουν στην προσπάθεια ανακύκλωσης.
Υπό αυτή την οπτική, δεν θα μπορούσε παρά να αποφασισθεί η αξιοποίηση της -απόλυτα ουσιαστικής και χρήσιμης- πρωτοβουλίας, την οποία ανέλαβε η Περιφέρεια
Αττικής και με την οποία εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό το
ποσοστό ανακύκλωσης στην περιοχή ευθύνης της.
Έτσι, λοιπόν, με μεγάλη ζέση ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, συμμετέχει στο πρόγραμμα
ανακύκλωσης «Green City», το οποίο ξεκίνησε και υλοποιείται και πλέον οι πολίτες

της Αγίας Βαρβάρας, έχουν την δυνατότητα να παραδίδουν υλικά προς ανακύκλωση (πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, ρούχα κ.λπ.), στα σημεία περισυλλογής (στην πλατεία
Παναγίας Ελεούσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα σταθμεύει το όχημα του προγράμματος, στο οποίο γίνονται οι παραδόσεις). Η ποσότητα και το βάρος των υλικών που
προσκομίζονται προς ανακύκλωση μετατρέπονται σε πόντους, οι οποίοι εξαργυρώνονται μέσω των συνεργατών του «THE GREEN CITY», με εκπτωτικά κουπόνια ή δωροεπιταγές, τα οποία μπορούν να εξαργυρώσουν σε συνεργαζόμενα καταστήματα.
Προϋπόθεση είναι η εγγραφή του ενδιαφερόμενου ως μέλος. Για να εγγραφεί κάποιος ενδιαφερόμενος ως μέλος δεν έχει παρά να εντοπίσει ένα από τα κινητά πράσινα σημεία (βαν) τα οποία υπάρχουν στο δήμο μας, όπου θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά την εγγραφή και θα προμηθευτεί την προσωπική του κάρτα. Εναλλακτικά,
μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή «THE GREEN CITY» στο κινητό σας τηλέφωνο ή
να μπεί στο www.thegreencity.gr.
Μετά από την εγγραφή μπορεί να πηγαίνει και να παραδίδει τα προς ανακύκλωση
υλικά, λαμβάνοντας άμεσα πόντους που μετατρέπονται σε κουπόνια. Να σημειωθεί
ότι μεταξύ των πολλών εταιρειών που έχουν συνδεθεί με το πρόγραμμα και συμβάλλουν κατ’ αυτόν τον τρόπο στην –πράγματι, ζωτικής σημασίας-, δράση είναι αλυσίδες
super market, εταιρείες ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, gadgets’ κ.ά.), οπτικά, σαλόνια ομορφιάς και περιποίησης, εταιρείες και αλυσίδες καλλυντικών κ.λπ.
Κατηγορίες Υλικών προς ανακύκλωση
Χαρτί/Χαρτόνι, Πλαστικά, Μεταλλικά Αντικείμενα, Αλουμίνιο, Γυαλί, Ηλεκτρονικός
& Ηλεκτρικός Εξοπλισμός, Βρώσιμα Έλαια και Λίπη, Ρούχα (Ένδυση/Υπόδηση) – Υφάσματα.
ΣΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ:
Δευτέρα & Τετάρτη:
Δημαρχείο, Πλατεία Αγίας Ελεούσας 9.30-12.00
Πλατεία Προφήτη Ηλία, 12.30- 14.25
Πάρκο Αποστόλου Παύλου-Πλατεία Νέας Γενιάς, Γληνού και Νάξου, 14.45- 15.40
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Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μία υπηρεσία που είχε περιέλθει σε αδράνεια στην προηγούμενη 10ετία της Διοίκησης Καπλάνη, είναι και η Υπηρεσία Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Καθόλου πρωτότυπο θα πεις αναγνώστη μου καθώς όλες, σχεδόν, οι Υπηρεσίες του Δήμου είχαν
υποχρεωθεί -από την αδιαφορία και την ανικανότητα της τότε Διοίκησης- σε απραξία, μιας και ο τέως δήμαρχος είχε βρει «νιρβάνα» και η μόνη του απασχόληση ήταν
ο αυτοθαυμασμός και η ενατένιση του τοπίου από την καρέκλα του στο Δημαρχείο.
Όμως, η Υπηρεσία αυτή καλείται να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο όχι, μόνον,
στην εικόνα φροντίδας της πόλης, διατηρώντας το οικιστικό πράσινο σε καλή κατάσταση και δημιουργώντας εστίες ομορφιάς και χρωμάτων με τα λουλούδια που
τοποθετεί στα παρτέρια και την φροντίδα των δέντρων, αλλά, καλείται να δημιουργήσει νέους και να διατηρήσει σε λειτουργική κατάσταση τους χώρους πρασίνου που
αποτελούν τον πνεύμονα της πόλης.
Αυτό ο σημερινός Δήμαρχος της πόλης, κ. Λάμπρος Μίχος, προφανώς και το αντιλαμβάνεται και εκτός από την ευαισθησία που επιδεικνύει με κάθε ευκαιρία για τα
θέματα του περιβάλλοντος, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην αισθητική, την οποία
πετυχαίνει να συνδυάζει με την λειτουργικότητα.
Συνακόλουθο αυτών, ήταν και η ουσιαστική ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Η αλήθεια
είναι ότι δύσκολα θα μπορούσε να διαχειριστεί κάποιος την χαοτική κατάσταση που
η έλλειψη σχεδίου και ενδιαφέροντος της προηγούμενης δημοτικής αρχής είχε δημιουργήσει.
Όμως, με μεθοδικότητα και σωστό προγραμματισμό, οργανωμένη και αποδοτική αξιοποίηση εξοπλισμού και εργαζομένων η εικόνα στην πόλη έχει αλλάξει τελείως.
Δένδρα σε γειτονιές που είχαν αφεθεί στο έλεος του Θεού κλαδεύονται, παρτέρια
απολαμβάνουν την φροντίδα των κηπουρών και δημιουργούνται καινούργια, φυτεύονται άνθη και δίνουν χρώμα και ομορφιά στην εικόνα της πόλης.
Σε όλη την Αγία Βαρβάρα, από τον Προφήτη Ηλία μέχρι τις γειτονιές της Κάτω πόλης,
στις πλατείες, τα πάρκα και τους δρόμους, τα δένδρα κλαδεύονται με φροντίδα και
οι κάτοικοι τρίβουν τα μάτια τους εφ’ όσον είχαν ξεχάσει πώς μπορεί να εμφανίζεται μία πόλη με φροντισμένο πράσινο, τακτοποιημένα και καθαρά παρτέρια, ενώ, τα
πάρκα και οι πλατείες άλλαξαν όψη.
Θα ήταν σημαντική παράλειψη αν δεν επισημαίναμε και τον σημαντικό ρόλο που
αναλαμβάνει η Υπηρεσία αυτή σε περιπτώσεις πρόληψης ατυχημάτων και φθοράς
περιουσιών, ειδικά σε καταστάσεις που επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα
(ισχυροί άνεμοι, χιόνι κ.λπ.). Εργαζόμενοι της υπηρεσίας με αυταπάρνηση –καθώς το
προσωπικό δεν επαρκεί πάντα-, πολλές φορές, αποκόπτουν τα επικίνδυνα για αποκόλληση και πτώση, τμήματα των δέντρων ώστε αυτά να μην καταπέσουν σε κάποιον περαστικό διερχόμενο ή σε οχήματα και σπίτια. Για τον σκοπό, αυτόν, ο Δήμος
με εντολή του Δημάρχου νοίκιασε ειδικό ανυψωτικό προκειμένου να κλαδευτούν και
τα δέντρα, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να κλαδευτούν διαφορετικά λόγω του μεγάλου ύψους τους.
Βέβαια, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβληματα. Όμως, οι εργασίες, πλέον, εκτελούνται με βάση σωστό προγραμματισμό και μεθοδικά, ελαχιστοποιώντας τα και καθημερινά, βήμα-βήμα η πόλη κερδίζει και πάλι τον καλό εαυτό της.
Ας επιτραπεί, λοιπόν, να παραθέσουμε κάποια δημοσιεύματά μας ως ένα ενδεικτικό
ιστορικό από τις σημαντικότερες εργασίες που έχει εκτελέσει το Πράσινο:

Η Υπηρεσία Πρασίνου & Περιβάλλοντος συνεχίζει την υλοποίηση
του προγραμματισμού της

Κλάδεμα και καθαρισμός στον περιβάλλοντα χώρο των Αγίων
Αναργύρων, από την Υπηρεσία Πρασίνου & Περιβάλλοντος

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΚΛΑΔΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΤΟ ΥΨΟΣ ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

Η πρόληψη είναι το παν. Και η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου
όπως άλλωστε και όλες οι υπηρεσίες του Δήμου είναι εδώ

Αγία Βαρβάρα
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΟΚΝΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Καθημερινά «επί τω έργω» οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
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«ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» από συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου

Καλλωπισμός, ευπρεπισμός και φυτεύσεις νέων λουλουδιών στα
παρτέρια του Δήμου Αγ. Βαρβάρας

Οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Πρασίνου αλλάζουν την εικόνα της
πόλης

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ 5ΕΤΙΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, Ο ΔΗΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΑ
ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ευφορία και αισιοδοξία προκαλούν τα πολύχρωμα παρτέρια του
Δήμου μας
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Καθρέφτη-καθρεφτάκι μου
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε κατά το τελευταίο διάστημα τον τέως δήμαρχο, προσπαθώντας να βαδίσει στο μονοπάτι της αυτογνωσίας, να
δημοσιοποιεί τα μαθήματα που προφανώς, παρακολουθεί για «συνετούς δημάρχους». Ίσως, αν τα
έκανε προ 10ετίας, η Αγία Βαρβάρα να είχε αποφύγει την έκπτωση και την πορεία παρακμής, στην
οποία την υποχρέωσε.
Προδήλως, δεν έχει φθάσει ακόμη στο μάθημα στο
οποίο διδάσκεται κάποιος, πώς να διακρίνει ότι είναι προτιμότερο να κοιτάζει κανείς μέσα από το
παράθυρό του αντί να κοιτά συνεχώς, μόνο τον
καθρέφτη του και να αυτοθαυμάζεται, πράγμα το

οποίο αποτελούσε την αποκλειστική απασχόληση
του κ. Καπλάνη, καθόσον αυτός κατείχε την θέση
του Δημάρχου.
Πάντως, τα μαθήματα φωτογράφησης στα οποία
είχε επιδοθεί κατά το προηγούμενο διάστημα δείχνουν να απέδωσαν. Βέβαια, έχει πολύ δρόμο ακόμη μέχρι το επίπεδο top model, αλλά του έχουμε
εμπιστοσύνη. Μπορεί σαν δήμαρχος να μην κατάφερε τίποτε, αλλά, σε αυτό το πεδίο δείχνει ότι θα
τα καταφέρει μια χαρά.
Σε κάθε περίπτωση, θετικό είναι ότι αποφάσισε να
ξεκουνηθεί από τον γλυκό ύπνο του…

Βρε καλώς τον Γιώργο! Σαν τα χιόνια!
Σαν τα χιόνια! Το πρότυπο γραφικότητας, παραπληροφόρησης και ψεύδους (ναι, σωστά καταλάβατε, για τον τέως
δήμαρχο πρόκειται), «ξαναχτύπησε» πάλι.
Αυτή τη φορά αποκαλύπτει, αυτοϊκανοποιούμενος, την
ασυνέπεια της διοίκησης, για μη παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), στους εργαζόμενους, δημοσιεύοντας μάλιστα φωτογραφία με εργαζόμενες στην σειρά,
έξω από το γραφείο προσωπικού στο γκαράζ.
Όμως, φευ για μία ακόμη φορά άνθρακες ο θησαυρός!
Το μόνο που αναδεικνύεται από την φωτογραφία είναι
η απροκάλυπτη εμπάθεια, προχειρότητα, λαϊκισμός και
βλακεία –δική του και των συνεργατών-πληροφοριοδοτών του.
Γιατί; Μα γιατί η φωτογραφία που δημοσιεύει έχει ημερομηνία 20η Ιανουαρίου. Οι εν λόγω εργαζόμενες προσελήφθησαν την 19η Ιανουαρίου. Πήρε, λοιπόν, ο τιτάνας της αυτοδιοίκησης φωτογραφία από τις εργαζόμενες
που, σύμφωνα με πληροφορίες, έδιναν τα στοιχεία τους στην Υπηρεσία (μεγέθη για
τα μπουφάν, Νο παπουτσιών κ.λπ.), και ανέδειξε το τίποτε. Εκτός και αν εκείνος είχε
τρόπο να γνωρίζει τα μεγέθη των εργαζομένων προ της προσλήψεώς τους.
Μα δεν το ήξερε; Θα αναρωτηθεί κάποιος. Φυσικά και το ήξερε! είναι η απάντηση.
Όμως, τι να κάνει και αυτός ο τάλας; Είναι η εμπάθεια, η άγνοια και η αδυναμία του

να αντιληφθεί τα πράγματα προκειμένου να ασκήσει σοβαρή αντιπολίτευση που τον κάνουν να γίνεται έρμαιο
των ανόητων που του υποδεικνύουν τα θέματα. Και φυσικά «την πατάει» συνεχώς.
Όμως, μας έδωσε αφορμή να σκαλίσουμε λίγο την μνήμη
μας. Και επειδή δεν μπορούμε να θυμηθούμε, προσβλέπουμε στην βοήθειά του: Θυμάται πότε έδωσε τελευταία
φορά τις νόμιμες, προβλεπόμενες παροχές στους εργαζόμενους; Γιατί οι εργαζόμενοι ζητούν να λάβουν εις χρήμα
την αξία των ΜΑΠ για τα έτη 2017 και 2018; Μήπως γιατί
ο ανεκδιήγητος δεν είχε προβεί στην παροχή των ΜΑΠ
που δικαιούνται όπως λένε οι πληροφορίες μας;
Και τι άλλο είναι, αν όχι απύθμενο θράσος -θράσος που
καταντά γελοιότητα-, το γεγονός ότι όχι μόνο καθυστερούσε, αλλά ούτε καν παρείχε τα προβλεπόμενα είδη
στους εργαζόμενους. Γιατί, αυτό ακούγεται. Και μάλιστα
από πρόσωπα που δεν υποστηρίζουν την σημερινή Διοίκηση. Θα μας διαψεύσει δίνοντας σχετικά στοιχεία; Αναμένουμε.
Α! και παρεμπιπτόντως, θα θέλαμε και μία τοποθέτηση του κατά τα λοιπά, λαλίστατου προέδρου της μειοψηφίας των εργαζομένων για το όλο θέμα. Έκανε στο παρελθόν και πότε κινητοποίηση των εργαζομένων για την μη καταβολή των δικαίων και
νομίμων παροχών τους;
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Αθλητικές διοργανώσεις με πανελλήνια και
πανευρωπαϊκή εμβέλεια στην πόλη μας
Σειρά αθλητικών διοργανώσεων πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας, επιβεβαιώνοντας με τον καλλίτερο τρόπο την δυνατότητα της σημερινής Διοίκησης να δημιουργεί προϋποθέσεις κύρους και υψηλής αξιολόγησης των υποδομών και των δυνατοτήτων της πόλης να φιλοξενεί σημαντικά αθλητικά γεγονότα.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας

Η αρχή έγινε την 12η Νοεμβρίου 2021 καθώς για τις επόμενες τέσσερεις ημέρες στο
κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο «Νίκης 2ου Λυκείου», 200 και πλέον, νέοι και νέες
αγωνίσθηκαν για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας στις κατηγορίες Παίδων –
Κορασίδων/Παμπαίδων–Παγκορασίδων.
Αρκετοί ήταν οι συμπολίτες μας που στάθηκαν δίπλα στις προσπάθειες των παιδιών
και χειροκρότησαν τους αθλητές και χάρηκαν με τις διακρίσεις τους, επιβραβεύοντας με την συμμετοχή τους και την αθλητική τους προσπάθεια.
Ιδιαίτερη αξία για την πόλη μας είχε αυτό το Πρωτάθλημα καθ’ όσον οι θεατές που
βρέθηκαν στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο «Νίκης 2ου Λυκείου» είχαν την ευκαιρία να δουν δύο νέους δημότες μας να κατακτούν την ύψιστη διάκριση.
Οι αδελφοί Ζαχαριουδάκη, Ευστράτιος (στην κατηγορία 80Kg+) και Γιώργος (στην
κατηγορία 70Κg +), αθλητές του «Άρη Νικαίας», κατέκτησαν, έκαστος στην κατηγορία του, τον τίτλο του πρωταθλητή.

Δικαιολογημένη η περηφάνια του πατέρα τους, αλλά και όλων των δημοτών της πόλης μας, γιατί και τα δύο αδέλφια αποτελούν παράδειγμα αθλητών για όλους τους
νέους, ώστε να στραφούν προς την υγιή αθλητική δραστηριότητα.
Βέβαια, η διάκριση δεν εξέπληξε κανέναν καθώς και τα δύο παιδιά έχουν δώσει σειρά αποδείξεων αφοσίωσης στο άθλημα και καταβάλλουν συνεχή προσπάθεια. Ευχή
όλων η επιτυχία αυτή να είναι η αρχή σε μία διαδρομή διακρίσεων και ήθους.
Οι διοργανωτές, οι αθλητές και οι παράγοντες της ελληνικής πυγμαχίας, απολύτως
ικανοποιημένοι από την φιλοξενία και την αρτιότητα των εγκαταστάσεων, εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο κ. Λάμπρο Μίχο, ο οποίος βρέθηκε χθες στο στάδιο και παρακολούθησε για λίγο τους αγώνες.
Στην λήξη των αγώνων οι διοργανωτές, σε μία έμπρακτη αναγνώριση εκφράζοντας
την ικανοποίησή τους, απένειμαν στον Δήμαρχο τιμητική, αναμνηστική πλακέτα.
Την τιμητική αυτή πλακέτα, παρέλαβε εκ μέρους του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος κ.
Γιάννης Πουλάκης.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παγκρατίου:

Η επιτυχημένη διοργάνωση των αγώνων πυγμαχίας και η απόλυτα θετική ανταπόκριση των εγκαταστάσεων και των Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, ήταν
τα σημεία που οδήγησαν την Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος, ώστε
να επιλέξει και αυτή με την σειρά της το κλειστό, δημοτικό γυμναστήριο της οδού
Σιπύλου «Νίκης 2ου Λυκείου» στην Αγία Βαρβάρα, προκειμένου να διεξάγει τους
αγώνες για το 7ο Πανευρωπαϊκό Παγκρατίου (7th European Pangration Athlima
Championships,), το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Παγκόσμια
Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος. Το αγώνισμα ως γνωστόν, έλκει τις καταβολές
του στην αρχαία Ελλάδα. Οι αγωνιστικές συναντήσεις έλαβαν χώρα κατά το διάστη-

μα 10 Δεκεμβρίου έως και 12 Δεκεμβρίου 2021, με την συμμετοχή αθλητών από όλη
την Ελλάδα.
Επειδή το συγκεκριμένο άθλημα είναι
σχετικά άγνωστο ας επιτραπεί μία ευσύνοπτη αναφορά, προκειμένου ο αναγνώστης να γνωρίσει κάποια στοιχεία
για αυτό. Βέβαια, περισσότερα στοιχεία
για το άθλημα βρίσκει ο ενδιαφερόμενος στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου: https://
pangration.org/index.php
Να σημειώσουμε ότι οι απαρχές του Παγκρατίου αθλήματος συνδέονται με Ελληνικές Παραδόσεις: την πάλη του Hρακλή με το λέοντα της Nεμέας, του Θησέα
με το Mινώταυρο, και του Aίαντα με τον
Oδυσσέα. Οι πηγές των ιστορικών χρόνων που αναφέρονται στο παγκράτιο καλύπτουν το διάστημα από τον 8ο αιώνα
π.Χ. μέχρι τον 12ο αιώνα μ.Χ. Aπό αρχαία
μαρτυρία φαίνεται ότι το παγκράτιο συμπεριλήφθηκε στους Oλυμπιακούς αγώνες το 648 π.X.
Το παγκράτιο ήταν αναπόσπαστο τμήμα μεγάλων, αλλά και τοπικών αγώνων
κατά την κλασική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, αποτελούσε μάλιστα και μέρος της απαραίτητης στρατιωτικής εκπαίδευσης των νέων. Ήταν το πιο δημοφιλές άθλημα στη
αρχαιότητα λόγω των αυξημένων απαιτήσεών του, της ποικιλίας που παρείχε ως
θέαμα και της αγωνίας που προκαλούσε στους θεατές.
Οι παγκρατιαστές έχαιραν ιδιαίτερης εκτίμησης κατά την αρχαιότητα, λόγω της
εξαιρετικής δυσκολίας του αθλήματος. Σε καταλόγους νικητών το παγκράτιον αναφέρεται ως «ιερόν», χωρίς παράθεση ονομάτων νικητών· θεωρείται δηλαδή ότι νικητής είναι ο τιμώμενος θεός.
Οι αγώνες γίνονταν πάντα κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων όπως
τα «Ολύμπια», τα «Πύθια», τα «Ίσθμια»,
τα «Νέμεα» κ.λπ. Αμέσως μετά έρχονταν
τα Παναθήναια που διοργανώνονταν
στην Αθήνα. Στη Σπάρτη το άθλημα
ασκείτο μόνο στα πλαίσια στρατιωτικής
εκπαίδευσης νέων. Οι πηγές αναφέρουν
πληθώρα περιοχών ή πόλεων ελάμβαναν χώρα αγώνες παγκρατίου, όπως:
Αίγυπτο, Κύπρο, Συρία, Αρκαδία, Εύβοια, Ακαρνανία, Μακεδονία, Τρωάδα,
Μυσία, Φρυγία, Λυκία, Καππαδοκία και
πολλές άλλες.
Χαρακτηριστικά του ευσυνείδητου
αθλητή ήταν να μην παραιτείται από
αγώνες και να μην αποφεύγει αγώνες,
τους οποίους είχε δηλώσει ότι θα δώσει.
Τέτοιες ενέργειες δημιουργούσαν μεγάλα προβλήματα στη διεξαγωγή του όλου
αγώνα για το συγκεκριμένο άθλημα και
επέσυραν και τιμωρίες.
Οι πλέον συνήθεις τιμές για τους νικητές ήσαν: Κατάλογοι, Πρωτεία, Έπαθλα, Παροχή πολιτείας, Δωρεάν σίτιση, Πομπή
επιστροφής στην πατρίδα, Γκρέμισμα μέρους των τειχών της πόλης για να περάσουν
(αφού με τέτοιους νικητές η πόλη δεν είχε ανάγκη τειχών, όπως η Σπάρτη), Αγάλματα, Μνημεία, Επιτύμβια μνημεία κ.ά. Τα μνημεία μπορούσαν να είναι γλυπτά, ανάγλυφα και αγγεία (μεταλλικά, λίθινα και πήλινα). Τα πιο συνηθισμένα μνημεία ήσαν
ανδριάντες ή «εικόνες» (προτομές) του αθλητή.
Να σημειώσουμε ότι στις 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια διαιτησίας
και τεχνικά σεμινάρια.
Στο Πρωτάθλημα μετείχαν αθλητές και αθλήτριες των κατηγοριών ηλικίας: 15-17
Έφηβοι-Νεάνιδες, 18-20 Νέοι Άνδρες Νέες Γυναίκες και 21+ Άνδρες Γυναίκες, τα
αγωνίσματα του Παγκρατίου στα οποία αγωνίστηκαν οι αθλητές ήταν: «ΑΓΩΝ ΗΜΙ-
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ΕΠΑΦΗΣ» (από 15 ετών), «ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ» (από 15 ετών), «ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ»
(από 15 ετών), «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» (από 15 ετών), «ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ» (από 18 ετών), «ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ» (από 18 ετών).
Η Ελληνική Εθνική Ομάδα Παγκρατίου συμμετείχε με 43 αθλητές και αθλήτριες.
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Κάτοικοι της πόλης και εκατοντάδες επισκέπτες απόλαυσαν τις επιδόσεις των αθλητών και στήριξαν τις προσπάθειές τους με την παρουσία και το χειροκρότημά τους.
===================

Πανελλήνιοι αγώνες Ζίου-Ζίτσου
Την σκυτάλη των αθλητικών διοργανώσεων παρέλαβε η Ομοσπονδία Ζιου-Ζίτσου.
Στο ίδιο Δημοτικό Γυμναστήριο, «Νίκης 2ου Λυκείου» στην οδό Σιπύλου, πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 23 Ιανουαρίου, αγώνες Ζίου-Ζίτσου για την διοργάνωση του
σχετικού Νο «10».

Η σημασία της διοργάνωσης προφανής καθώς, με αφορμή το σημαντικό αυτό για τον
κόσμο του αθλήματος γεγονός, η πόλη μας κατέστη, για μία ακόμη φορά –μετά τους
πανελλήνιους αγώνες πυγμαχίας και άλλων αθλητικών διοργανώσεων-, σημείο αναφοράς, εφ’ όσον δεκάδες αθλητές, συνοδοί και παράγοντες του αθλήματος βρέθηκαν
στην Αγία Βαρβάρα και γνώρισαν τις δυνατότητες των υποδομών της.

Είναι περιττό να επισημάνουμε την βαρύτητα και την σημασία που έχει η επιλογή
της πόλης και των Γυμναστηρίων της για την πραγματοποίηση αθλητικών διοργανώσεων ευρύτερης εμβέλειας. Αυτό σημαίνει ότι η Αγία Βαρβάρα αξιολογείται και
λογίζεται, πλέον, στις πόλεις εκείνες που το κύρος και η υποδομή της είναι υψηλών
προδιαγραφών, ενώ παραλλήλως, οι διοργανώσεις αυτές επιδρούν θετικά στην εξωστρέφεια της πόλης μας και ενισχύουν το κύρος της. Αυτό, προφανώς, αντιλαμβάνεται ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος και υποστηρίζει τις αθλητικές ομοσπονδίες στις
δραστηριότητές τους, ενισχύοντας ταυτοχρόνως κατ’ αυτόν τον τρόπο αυτό και την
στροφή των νέων προς τον αθλητισμό.
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Εξαίσια λυρική βραδιά από το
Μεταπτυχιακό Τμήμα Όπερας
του Δημοτικού Ωδείου

Μουσικές διαδρομές με την βιόλα

Μπορεί η πανδημία και τα συνακόλουθα περιοριστικά μέτρα να μην επιτρέπουν ή να περιορίζουν την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, μεγάλων σε
όγκο παρισταμένων, αλλά, στην Αγία Βαρβάρα οι συνεργάτες του Λάμπρου Μίχου στον τομέα πολιτισμού, βρίσκουν τον τρόπο να δημιουργούν εκδηλώσεις
που ψυχαγωγούν και καταγράφονται ως σημαντικές τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς απήχησης.

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, παρουσίασε τον βιρτουόζο βιολίστα Αντώνη Μανιά ο οποίος με την όχημα τις μουσικές από τη Ρωσία, Γερμανία και Αργεντινή, ταξίδεψε τους θεατές σε έναν κόσμο που μόνο η Τέχνη μπορεί
να προσφέρει.
Ο κ. Μανιάς παρουσίασε συνθέσεις των Mikhail Glinka, Robert Schumann και Astor
Piazzola. Στο πιάνο η συνοδεία της εξαιρετικής Σοφίας Παπαδογιάννη ήταν το επιστέγασμα για μία ολοκληρωμένη μουσική παρουσίαση και την δημιουργία μιας εκδήλωσης που σίγουρα καταγράφηκε στην ψυχή των θεατών και στα χρονικά των εκδηλώσεων του Δήμου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου,
στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης».

Μία τέτοια εκδήλωση ήταν αυτή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης», την Δευτέρα
28 Φεβρουαρίου, από το Μεταπτυχιακό Τμήμα Όπερας του Δημοτικού Ωδείου
Αγίας Βαρβάρας, με την ευθύνη και την συμμετοχή του καθηγητή και κορυφαίου σολίστα όπερας, Αντώνη Κορωναίου.
Οι εκπληκτικές φωνές των καλλιτεχνών-σπουδαστών του τμήματος όχι, μόνον,
συγκίνησαν αλλά και ξεσήκωσαν το κοινό, το οποίο ανταποδίδοντας τους χάρισε το ενθουσιώδες χειροκρότημά του.
Στην βραδιά παρουσιάστηκαν αποσπάσματα από όπερες των Verdi, Puccini,
Donizetti, Bellini, Massenet, Mozart. Τους καλλιτέχνες συνόδευσε στο πιάνο ο
Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου, ενώ η καλλιτεχνική επιμέλεια ήταν του διευθυντή του Ωδείου κ. Σταμάτη Μπερή.

Ρεσιτάλ πιάνου από τον σολίστα Μάριο Παντελιάδη
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας παρουσίασε την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021, τη νέα δισκογραφική δουλειά του πιανίστα Μάριου Παντελιάδη πάνω σε έργα του Μπετόβεν,
δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει τις συνθέσεις του Γερμανού συνθέτη
όπως τον ερμηνεύει ο ταλαντούχος σολίστας.
Την παρουσίαση είχε αναλάβει η ανερχόμενη σολίστ πιάνου Κωνσταντίνα Βιδαλάκη,
η οποία μέσω ενός διαλόγου με τον πιανίστα παρουσίασε την πιο «άτακτη» και «χαμογελαστή» πλευρά του Μπετόβεν.

Το κοινό άκουσε τον σολίστα να περιγράφει το ιστορικό πλαίσιο και την επιλογή
του ρεπερτορίου του νέου CD, μέσα από διάφορες ιστορίες και απλές επεξηγήσεις
των κομματιών που περιέχονται ενώ παρακολούθησε την ερμηνεία, μέρους της νέας
αυτής δουλειάς του καλλιτέχνη.
Η εκδήλωση-ρεσιτάλ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού
Ωδείου στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης».
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Ώρες δημιουργίας και ψυχαγωγίας στο Κέντρο Εικαστικών
της Αγίας Βαρβάρας
Με μεγάλη συμμετοχή διοργανώθηκε, επιτυχώς, το σεμινάριο κατασκευής μάσκας
Μία ιδιαίτερα αγαπητή και δημιουργική δραστηριότητα αναπτύχθηκε σήμερα (Σάββατο 26η Φεβρουαρίου 2022),. Ο λόγος για το «εργαστήρι κατασκευής μάσκας», ένα
σεμινάριο για την κατασκευή της παραδοσιακής, αυθεντικής βενετσιάνικης μάσκας,
το οποίο επιμελήθηκε το «Κέντρο Εικαστικών Τεχνών» του Δήμου Αγίας Βαρβάρας,
υπό την εποπτεία, καλλιτεχνική επιμέλεια και καθοδήγηση της υπεύθυνης διευθύντριας του εικαστικού τμήματος κ. Κακόνη.

Στο τέλος, όλοι, φεύγοντας είχαν στο βλέμμα έκδηλη την χαρά για την δημιουργική ώρα που πέρασαν χάρη στην πρωτοβουλία αυτή του Πολιτιστικού τμήματος του
Δήμου, αλλά και υπερηφάνεια για τις δημιουργίες που κρατούσαν στο χέρι ως μία
ανάμνηση της ημέρας και μία επισήμανση για το πώς δίχως μεγάλες δαπάνες μπορεί
ένας Δήμος να προσφέρει στους πολίτες ώρες δημιουργίας, ψυχαγωγίας και χαράς.

Δεκάδες κατοίκων –και κυρίως παιδιών-, οι οποίοι είχαν δηλώσει συμμετοχή, από τις
11:00 μέχρι και τις 16:00, βρέθηκαν στον χώρο του Κέντρου Εικαστικών και βίωσαν
την χαρά της δημιουργικής ενασχόλησης.
Παρών σε αυτή την δραστηριότητα δημιουργίας και ο Δήμαρχος της πόλης κ. Λάμπρος Μίχος, ο οποίος έδειξε να διαθέτει μεγάλη φαντασία και δεξιοτεχνία στην κατασκευή των τεχνουργημάτων αυτών.

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ, ΣΤΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ»
[Οι μικροί μαθητές φτιάχνουν τους χαρταετούς, τους διακοσμούν με δική τους έμπνευση και τους παίρνουν μαζί τους για να τους πετάξουν στον ουρανό μας ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ]
Αυτή η δήλωση του Δημάρχου, κ. Λάμπρου Μίχου, δίνει το στίγμα της ημέρας κατά
την οποία οι μικροί μαθητές και οι συνοδοί τους που βρέθηκαν στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος», είχαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν τον χαρταετό
τους περνώντας μία ημέρα δημιουργίας και χαράς.

Εξαιρετική η ιδέα του Δήμου να θυμίσει εποχές που καθένας έφτιαχνε μόνος του τον
αητό του για την Καθαρά Δευτέρα. Βάζοντας τα «ζύγια», την ουρά έτσι, ώστε να πάει
ψηλότερα από κάθε άλλον στον εθιμικό ανταγωνισμό της ημέρας. Σίγουρα οι μικροί
φίλοι που πήραν μέρος σε αυτή την διαδικασία, θα κρατήσουν καλά στις αναμνήσεις
τους αυτή την ημέρα.
Και είναι βέβαιο ότι, αυτοί οι χαρταετοί θα ανέβουν ψηλότερα από όλους, στέλνοντας
σε κάθε γωνιά το μήνυμα: «Σταματήστε τον πόλεμο!»
Στην εκδήλωση, για την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων, συμμετείχε και η
εθελοντική ομάδα του Δήμου «ΔΡΑΣΗ».
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Λ. Μίχος: Πίσω από κάθε αδειανό ζευγάρι παπούτσια
υπάρχει η ιστορία μιας δολοφονημένης γυναίκας
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας εορτάζεται στις 8 Μαρτίου κάθε χρόνο ως ημέρα
μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα
δικαιώματα των γυναικών.
Ενώ η πρώτη φορά που γιορτάστηκε η Ημέρα της Γυναίκα ήταν η 28 Φεβρουαρίου 1909
στη Νέα Υόρκη, η 8η Μαρτίου προτάθηκε
από τη Διεθνή Διάσκεψη Γυναικών του 1910
ώστε να καθιερωθεί μια «Διεθνής Ημέρα της
Γυναίκας». Αφού οι γυναίκες κέρδισαν το δικαίωμα ψήφου στη Σοβιετική Ρωσία το 1917,
η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε, εκεί, ως εθνική
αργία. Την εποχή εκείνη εορταζόταν κατά
κύριο λόγο από το σοσιαλιστικό κίνημα και
τις κομμουνιστικές χώρες μέχρι την υιοθέτησή της το 1975 από τα Ηνωμένα έθνη.

κας. Κάθε αδειανό ζευγάρι είναι μια κραυγή απελπισίας και απόγνωσης. Πρέπει να
στήσουμε αυτί να ακούσουμε όλες τις σιωπηλές κραυγές των γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Πρέπει να προλάβουμε!
Είναι τώρα αδύνατη η φωνή μας, αλλά θα
την δυναμώσουμε για να πάρουν αυστηρό
μήνυμα όλοι!».
Στη συνέχεια ακολούθησε ομιλία και από την
Αντιδήμαρχο Αλεξάνδρα Φέγγη και ακολούθησε πλούσιο, ενημερωτικό και καλλιτεχνικό
πρόγραμμα στα πλαίσια του αφιερώματος για
τον εορτασμό της γυναίκας
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Δήμαρχος,
όπως προαναφέραμε καθώς και οι Αντιδήμαρχοι. Παρευρέθηκαν επίσης εργαζόμενοι
και πλήθος συνδημοτών μας. Από πλευράς
οργάνωσης και αρτιότητας της εκδήλωσης
θα αποδώσουμε τα εύσημα στους διοργανωτές και σε όλους όσους συνέβαλαν στο άριστο
αποτέλεσμα του αφιερώματος!

Ο εορτασμός της φετινής μνήμης για τους
αγώνες των γυναικών περιελάμβανε και τη
νέα μορφή βίας κατά των γυναικών τη «γυναικοκτονία», όπου ο γενικός όρος της λέξης
περιλαμβάνει:
δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών εξαιτίας του φύλου τους, τη δολοφονία γυναίκας ως αποτέλεσμα άσκησης βίας από ερωτικό σύντροφο,
τον βασανισμό και τη δολοφονία γυναίκας ως αποτέλεσμα μισογυνισμού,
τη δολοφονία γυναικών και κοριτσιών ως «εγκλήματα για λόγους τιμής»,
τη δολοφονία γυναικών λόγω προίκας,
τη δολοφονία αυτοχθόνων γυναικών και κοριτσιών εξαιτίας του φύλου τους,
περιπτώσεις γυναικοκτονίας οι οποίες συνδέονται με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων,
περιπτώσεις γυναικοκτονίας οι οποίες συνδέονται με συμμορίες, το οργανωμένο
έγκλημα, εμπόρους ναρκωτικών και την εμπορία γυναικών και κοριτσιών.
Η δολοφονία μιας γυναίκας από ερωτικό σύντροφο και ο θάνατος μιας γυναίκας ως
αποτέλεσμα πρακτικής που είναι επιβλαβής για τις γυναίκες. Ως ερωτικός σύντροφος νοείται πρώην ή νυν σύζυγος ή σύντροφος, ανεξάρτητα από το αν ο/η δράστης/
στρια έχει μοιραστεί ή μοιράζεται την ίδια κατοικία με το θύμα.
Ο Δήμος μας, πρωτοπόρος
όπως πάντα, στα πλαίσια
της Παγκόσμιας Ημέρας της
Γυναίκας διοργάνωσε με
μεγάλη επιτυχία εκδήλωση–
αφιέρωμα, προκειμένου να
τιμήσει τη γυναίκα σε όλες
τις εκφάνσεις της ζωής της
και σε όλους τους ρόλους της.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου
του Δήμου μας, «Μέγαρο Μήτρος Σουλιμιώτης» (Σίφνου
και Αγίου Γεωργίου) και ώρα
20:00 στις 8-3-2022
Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονιστεί είναι η συμμετοχή του Δήμου μας στο κίνημα «strong me». Στο ξεκίνημα της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε – έτσι όπως είχε
συμφωνηθεί μέσω του κινήματος – η φωταγώγηση του συμβολικού μνημείου λόγω
της ημέρας και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή σύνδεση με το κίνημα
strong me, όπου μίλησε ο Δήμαρχος της πόλης μας Λάμπρος Μίχος και εξέφρασε με
μια μεστή δήλωση του, τη συμμετοχή του Δήμου της Αγίας Βαρβάρας και των κατοίκων της κατά της βίας των γυναικών.
Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος αναφέρει τα ακόλουθα:
«Και ο Δήμος της Αγ. Βαρβάρας στηρίζει τον αγώνα του strong me για την αντιμετώπιση της πιο ακραίας μορφής έκφυλης βίας της γυναικοκτονίας. Πίσω από
κάθε αδειανό ζευγάρι παπούτσια υπάρχει η ιστορία μιας δολοφονημένης γυναί-

Μετά το πέρας τους αφιερώματος ακλούθησε συζήτηση όπου ο Δήμαρχος της Πόλης
μας, κ. Λάμπρος Μίχος, είχε τη χαρά να επικοινωνήσει με τους παρευρισκόμενους
συμπολίτες μας.
Η εκδήλωση έκλεισε με ένα αργεντίνικο τάνγκο από δασκάλους της Σχολής Χορού
του Δήμου μας.
Στη συνέχεια ακολούθησε πλούσιος μπουφές. Η ικανοποίηση του κόσμου που παρέστη στην εκδήλωση, ήταν έκδηλη και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ικανοποίηση των
όσων κοπίασαν για το άρτιο αποτέλεσμα του αφιερώματος!

Στην εκδήλωση συμμετείχαν:
Σοφία Γασπαρινάτου, Αλεξάνδρα Φέγγη – Αφήγηση
Σπυριδούλα Γραμμένου, Μαίρη Μακρή,
Κατερίνα Κωστούλα, Παναγιώτης Ορθοδόξου – Απαγγελία ποιημάτων
Λυδία Αγγελοπούλου, Όλγα Βεντούρη,
Δανάη Μπερή, Διονύσης Αποστολόπουλος – Τραγούδι
Βενιαμίν Κουμπάρογλου – Πιάνο
Γιώργος Κωνσταντόπουλος – Μπουζούκι
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σταμάτης
Μπερής
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Αγιοποίηση του γέροντα Ευμενίου. Η Αγία Βαρβάρα
σημαντικό προσκυνηματικό κέντρο της Ελλάδας
Για τα μέσα Μαρτίου ανακοινώθηκε η επίσημη ανακήρυξη του γέροντος Ευμενίου
Σαριδάκη σε Όσιο της Εκκλησίας μας.
Ο γέροντας Ευμένιος γεννημένος στην Εθιά
Μονοφατσίου του νομού Ηρακλείου στην
Κρήτη. Στα 17 του χρόνια δέχθηκε το κάλεσμα και ενεδύθη το μοναχικό σχήμα. Έδωσε μεγάλο αγώνα για την καλλιέργεια της
ψυχής του προσευχόμενος και μοιράζοντας
αγάπη στους γύρω του.
Υπέστη σκληρή δοκιμασία από δαιμονική
επιρροή, από την οποία απελευθερώθηκε μετά από πολλές αγρυπνίες, προσευχές και εξορκισμούς. Μία άλλη δοκιμασία
στην οποία υπεβλήθη ήταν και η νόσος του
Hansen (λέπρα). Αυτή οδήγησε τα βήματά
του στο νοσοκομείο Λοιμωδών, όπου και θεραπεύθηκε.
Η ευαισθησία του όμως στον ανθρώπινο
πόνο και η απεριόριστη αγάπη για τον συνάνθρωπο τον οδήγησαν στην απόφαση να παραμείνει στο νοσοκομείο ως ιερέας,
προκειμένου να συντρέξει τους ασθενείς συνανθρώπους του οι οποίου υφίσταντο
την βάσανο της νόσου.
Ο ασκητικός βίος του και ο αγώνας για την συνδρομή αγάπης στους ανθρώπους τον
κατέστησαν αποδέκτη της Θείας Χάριτος, πράγμα που τον έφτασε σε μεγάλο ύψος
αγιότητας, το οποίο με σεμνότητα και ταπεινότητα απέκρυπτε.
Αξιώθηκε να λάβει προορατικό χάρισμα, να βιώσει υψηλά πνευματικά επίπεδα,
οράματα και να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους, ανεξάρτητα από την κοινωνική
τάξη και το μορφωτικό τους επίπεδο, προσφέροντάς τους συμβουλές, προσευχόμενος για αυτούς.

Η όλη του πορεία έκανε τον γέροντα Πορφύριο να
λέγει για αυτόν: «Να πηγαίνετε να παίρνετε την
ευχή του γέροντα Ευμενίου, γιατί είναι ο κρυμμένος Άγιος των ημερών μας. Σαν τον γέροντα Ευμένιο βρίσκει κανείς έναν κάθε 200 χρόνια».
Στο Λοιμωδών, επίσης, είχε την ευτυχία να συναντήσει και να γνωριστεί με τον Άγιο μοναχό Νικηφόρο, ο οποίος έγινε και ο δάσκαλός του.
Πλέον, η πόλη μας, στην οποία βρίσκονται το Ιερό
Προσκύνημα της Αγίας Βαρβάρας και ο τόπος
στον οποίο έζησαν, δίδαξαν και πραγματοποίησαν την χριστιανική αποστολή τους οι δύο Άγιοι
-Νικηφόρος και τώρα Ευμένιος- καθίσταται ένα
από τα πολύ σημαντικά προσκυνηματικά σημεία
ολόκληρης της χώρας.

Να σημειωθεί ότι, στον Ναό φυλάσσονται και τα οστά των δύο Αγίων.
Κλιμάκιο εργαζομένων της εφημερίδας μας με τον εκδότη κ. Γιώργο Πουλάκη και τον
αντιδήμαρχο πόλης κ. Γιάννη Πουλάκη, είχε την μεγάλη τύχη να επισκεφθεί και να
ξεναγηθεί από τον πατέρα Ιωάννη στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, στο Λοιμωδών
και στους χώρους διαμονής του γέροντος Ευμενίου.
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