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επικαιρΟτητα

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Η τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
στο Δήμο Νέας Ιωνίας Παναγιώτη Μανούρη για τον προϋπολογισμό του 2019

«EΝΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΙΖΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»
Με μία αιχμηρή πολιτική ομιλία, που περιείχε έντονη κριτική για το έργο της Δημοτικής αρχής ο
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Παναγιώτης Μανούρης και η παράταξη «Δημιουργία
Αλληλεγγύη» καταψήφισαν στο σύνολό του τον προϋπολογισμό του 2019, θεωρώντας τον άνευ
οράματος και στρατηγικής, που θα δώσουν λύσεις στη Νέα Ιωνία και ώθηση για ανάπτυξη.

M

ιλώντας στη συνεδρίαση με θέμα τον
προϋπολογισμό
έργων της Δημοτικής
Αρχής για το 2019, ο
Παναγιώτης Μανούρης τον χαρακτήρισε «ένα πρόχειρο πρόγραμμα
μιζέριας και στασιμότητας» ενώ για
τον Ηρακλή Γκότση είπε πως ως Δήμαρχος θα καταγραφεί στην ιστορία
της πόλης ως «μετριοπαθής διαχειριστής».

“Εικόνα εγκατάλειψης”
Ο επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» αναφέρθηκε
στη συνέχεια στην εικόνα εγκατάλειψης που εμφανίζει η Νέα Ιωνία,
λέγοντας: «Ζητήματα που αφορούν
την καθημερινότητα του πολίτη,
την άμεση και ουσιαστική του εξυπηρέτηση, δηλαδή ο «Δήμος-ΚΕΠ»,
δεν υπάρχουν ούτε στη λογική του
προϋπολογισμού ούτε στον πολιτικό σχεδιασμό που γίνεται. Και
εννοώ τον Δήμο που θα λειτουργεί
ολόκληρος ως σύγχρονο Κ.Ε.Π.».
Εξειδικεύοντας, μίλησε επιγραμματικά για τις παιδικές χαρές και τις χαρακτήρισε «ένα τεράστιο ναυάγιο».
Αναφερόμενος στην εικόνα του Εμπορικού Ιστού της Νέας Ιωνίας ο

Παναγιώτης Μανούρης επισήμανε
ότι «στο Εμπορικό κέντρο δεν έγινε
καμία ουσιαστική παρέμβαση. Όσο
για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό,
οι γνωρίζοντες ξέρουν ότι τα έργα
αυτά ξεκινούν με διαγωνισμούς που
γίνονται πολύ νωρίς, για να επιτευχθεί ο στολισμός μια πόλης, έτσι
ώστε να προσελκύει κατοίκους και
επισκέπτες. Συνοψίζοντας την κριτική του στη Δημοτική Αρχή του
Ηρακλή Γκότση, ο Υποψήφιος Δήμαρχος της παράταξης «Δημιουργία
Αλληλεγγύη» είπε: «Φέρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα Πρόγραμμα
Τεχνικών Έργων, περίπου 5,7 εκ.
Ευρώ για το 2019. Πάλι δεν υπάρχει

όραμα και σχεδιασμός. Εργολαβίες
που επιβάλλει η καθημερινότητα,
συνεχιζόμενα ενιαία έργα. Σχεδιασμός τεχνικών έργων με συγκεκριμένο μπούσουλα για το πού πάμε
δεν υπάρχει. Πέραν των δύο έργων,
των αντιπλημμυρικών της Περιφέρειας, που είναι σε εξέλιξη (και είναι
ένα θετικό βήμα το ότι η Περιφέρεια
ενέκρινε τέτοια έργα) και το γκαράζ, το οποίο φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσει (πάλι ως
έργο της Περιφέρειας) εμείς ως
Δήμος κάνουμε μόνο μπαλώματα.
Έχω εξηγήσει και στο παρελθόν ότι
λύσεις για τις συντηρήσεις υπάρχουν και πάντως όχι με έργα όπου

οι εκπτώσεις αγγίζουν το 50%, και
στο τέλος δεν ολοκληρώνονται.
Υπάρχουν προγράμματα. Θεωρώ ότι
επιδεικτικά γυρνάτε την πλάτη σας,
ακριβώς γιατί δεν διαθέτετε -και δεν
φροντίσατε από την αρχή της τετραετίας να έχετε- τους τεχνοκράτες αυτούς, που θα σας δείχνουν
τον δρόμο. Δεν μοχλεύετε κεφάλαια, δεν μπορείτε να φέρετε χρήματα στην πόλη».

Ενα χαρακτηριστικό
παράδειγμα
Περιγράφοντας ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα της πορείας της Δημοτικής Αρχής Γκότση, ο Παναγιώτης

O Δημήτρης Νανόπουλος
στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης

Σ

ε επίτιμο δημότη Λυκόβρυσης- Πεύκης ανακηρύσσεται ο Δημήτρης
Νανόπουλος, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης Τάσος Μαυρίδης προσκαλεί
τους πολίτες του Δήμου την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019, και ώρα 20:00
στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης (Χρυσοστόμου Σμύρνης και Ρήγα Φεραίου)
να παραβρεθούν στην ανακήρυξη και να παρακολουθήσουν την ομιλία
του Έλληνα ακαδημαϊκού. Το θέμα της ομιλίας του Δημήτρη Νανόπουλου είναι «Επιστημονική Θεώρηση της Αρχής του Σύμπαντος», ενώ θα
προλογίσει ο δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς.
Είσοδος Ελεύθερη.

Μανούρης είπε: «Μόλις χθες το
υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε
τους Δήμους που επιχορηγούνται
για τα καταφύγια αδέσποτων ζώων.
Ούτε καν εκεί είμαστε. Μεταμόρφωση, Μαρούσι, Πεντέλη, Βριλήσσια, Γαλάτσι, Παπάγου- Χολαργός
είναι. Η Νέα Ιωνία δεν είναι ούτε
εκεί. Αλλά δεν είναι το μόνο πρόγραμμα που χάσατε.
Για το WiFi την άλλη φορά, πήραμε
την απάντηση σας ότι η Υπηρεσία
θεωρεί πως ο τρόπος με τον οποίο
αυτό γίνεται δεν είναι συμφέρον για
την πόλη. Είναι δυνατόν να μας δίνουν χρηματοδοτούμενη δυνατότητα να μπούμε σε πρόγραμμα για
δωρεάν wifi στο Δήμο και η Υπηρεσία σας να έχει άλλη πρόταση; Παρακαλώ πολύ να μας καταθέσει
εγγράφως η Υπηρεσία τους λόγους
της».

«Μετριοπαθής
διαχειριστής» ο δήμαρχος
Σε μία αποστροφή της ομιλίας του
ο Παναγιώτης Μανούρης χαρακτήρισε τον Ηρακλή Γκότση «μετριοπαθή
διαχειριστή»
λέγοντας
χαρακτηριστικά: «Κατά τη γνώμη
μας, η απραξία που έχετε δείξει έχει
αποβεί χειρότερη από λάθος επιλογές, που θα μπορούσαν να ήταν κάποιες. Θεωρούμε ότι ο ίδιος είσαστε
ένας μετριοπαθής διαχειριστής. Και
αυτό θα καταγραφεί. Δεν έχετε
κάνει λάθη πολλά. Απλά δεν έχετε
κάνει έργο καθόλου.

Στη λίμνη του Άλσους τελέστηκε ο Καθαγιασμός των Υδάτων

Τα Άγια Θεοφάνια στη Νέα Φιλαδέλφεια

Μ

ε τη δέουσα λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Άγια Θεοφάνια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στον
Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Μαδύτου στη
Νέα Φιλαδέλφεια.
Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και
Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ χοροστάτησε
στην Ακολουθία του Όρθρου, τέλεσε την
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και προεξήρχε της Ακολουθίας του Μεγάλου
Αγιασμού με τη συμμετοχή κληρικών της

Ιεράς Μητροπόλεως. Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος μετέβη στη λίμνη του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου
τέλεσε τον Καθαγιασμό των Υδάτων, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ανέων κ. Μακαρίου, του Δημάρχου Ν.
Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας κ. Άρη Βασιλόπουλου και μελών του Δ.Σ., επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων, προέδρων
και εκπροσώπων Μικρασιατικών συλλόγων και πολιτιστικών σωματείων και πλήθους πιστών.

