
         

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Ο Δήμαουξπ Σαοχμικξύ, δσρςσυώπ, αομήθηκε μα καςαλάβει όςι ξι καιοξί έυξσμ αλλάνει. 
Έυει μείμει κξλλημέμξπ, όπχπ και ςξ κόμμα ςξσ, ρςημ επξυή πξσ ξ οόλξπ ςξσ Δημάουξσ ήςαμ μα 
κλείμει δοόμξσπ και μα σφώμει μαύοεπ ρημαίεπ. Πξλλέπ τξοέπ μάλιρςα ασςέπ ξι θξοσβώδειπ 
εκδηλώρειπ ρςόυξ είυαμ ςημ ενσπηοέςηρη μικοξκξμμαςικώμ ή και μικοξπξλιςικώμ ρκξπιμξςήςχμ. 

Ο ρσμδσαρμόπ μαπ «Ζξύμε μαζί ρςξ Δήμξ Σαοχμικξύ» ποιμ καμ κεοδίρει ςημ εμπιρςξρύμη 
ςχμ πξλιςώμ ςξσ Δήμξσ μαπ, ποξυώοηρε ρςη μελέςη και ρςημ επιρςημξμική ςεκμηοίχρη για μέεπ 
ποξςάρειπ ρςα ποξβλήμαςα πξσ μαπ ςαλαιπχοξύμ υοόμια. Τασςόυοξμα ποαγμαςξπξίηρε αμξιυςέπ 
εκδηλώρειπ και ρσζηςήρειπ, ώρςε όυι μόμξ μα εμημεοώρει για ςημ θέρη ςξσ, αλλά και για μα 
ακξύρει παοαςηοήρειπ και ιδέεπ απ’ όλξσπ. 

Έμα από ςα θέμαςα για ςα ξπξία εναουήπ δείναμε ςξ ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ μαπ ήςαμ η 
καλύςεοη ρςελέυχρη ςξσ Κέμςοξσ Υγείαπ Καλσβίχμ και, τσρικά η λειςξσογία ςχμ 
πεοιτεοειακώμ ιαςοείχμ ςξσ δήμξσ Σαοχμικξύ. Η επικεταλήπ ςξσ ρσμδσαρμξύ μαπ 
ποαγμαςξπξίηρε, ςόρξ ποξεκλξγικά όρξ και μεςεκλξγικά, ρημαμςικέπ ρσμαμςήρειπ, ςόρξ με ςξμ 
Διξικηςή ςξσ Νξρξκξμείξσ «Η Σχςηοία» -ρςξ ξπξίξ σπάγεςαι ςξ Κέμςοξ Υγείαπ Καλσβίχμ-          
κ. Γιάμμη Σςετάμξσ, όρξ και με ςημ ηγερία ςξσ Υπξσογείξσ Υγείαπ και ρσγκεκοιμέμα με ςξμ 
Υτσπξσογό Υγείαπ κ. Μιυάλη Τιμξρίδη και με ςξμ Γεμικό Γοαμμαςέα Υπξσογείξσ Υγείαπ κ. Νίκξ 
Πξλύζξ. Σ’ ασςέπ ςιπ ρσμαμςήρειπ καςέθερε ρσγκεκοιμέμεπ, σλξπξιήριμεπ, ποξςάρειπ και πέςσυε 
ςημ έγκοιρη μόμιμηπ θέρηπ γιαςοξύ γεμικήπ ιαςοικήπ, καθώπ και ςημ απόρπαρη γιαςοξύ γεμικήπ 
ιαςοικήπ από ςημ Κέα ρςξ Κέμςοξ Υγείαπ Καλσβίχμ. Τώοα παοά ςιπ ςοξμεοέπ ξικξμξμικέπ 
δσρκξλίεπ πξσ πεομά η υώοα μαπ, αμαμέμξμςαι και 4 μέξι διξοιρμξί μόμιμχμ γιαςοώμ ρςξ Κέμςοξ 
Υγείαπ Καλσβίχμ. 

Όλα ασςά έγιμαμ με πλήοη δημξριόςηςα και διατάμεια ρε αμςίθερη με ςιπ ποακςικέπ ςξσ 
Δημάουξσ. 

Σςημ εκδήλχρη ςηπ Έμχρηπ Σσλλόγχμ Λαγξμηρίξσ ρςξ θεαςοάκι Λαγξμηρίξσ ρςιπ 24 
Ιξσμίξσ 2011 αμακξιμώθηκε δια μικοξτώμξσ –ρε όρξσπ βέβαια έςσυαμ μα είμαι εκεί- όςι ςημ 
Πέμπςη 30 Ιξσμίξσ 2011 ρςη 1:00 ςξ μερημέοι θα επιρκετθεί ςξ Κέμςοξ Υγείαπ Καλσβίχμ ξ 
Διξικηςήπ ςξσ μξρξκξμείξσ «Η Σχςηοία» κ. Γιάμμηπ Σςετάμξσ. 

Η ρσμάμςηρη με ςξμ κ. Σςετάμξσ, ρύμτχμα με όρα πληοξτξοηθήκαμε από ρσμπξλίςεπ 
μαπ, έγιμε «αιτμιδίχπ» ρήμεοα ςξ μερημέοι με ςημ παοξσρία μξμάυα ςξσ Δημάουξσ, δύξ 
αμςιδημάουχμ ςξσ και ςξσ πεοιτεοειακξύ ρσμβξύλξσ κ. Γιώογξσ Σμέοξσ. 

Γιαςί με ςέςξια επιμξμή, ξ Δήμαουξπ επιδιώκει μα ρσζηςά ςα ποξβλήμαςα ςξσ Δήμξσ πίρχ 
από κλειρςέπ πόοςεπ απξκλείξμςαπ όυι μόμξ ςημ αμςιπξλίςεσρη αλλά ακόμα και εκείμξσπ πξσ 
είμαι μαζί ςξσ και ςξμ ρςηοίζξσμ; Τι είδξσπ δερμεύρειπ αμαλαμβάμει, ςι ρσμτχμίεπ ποξςείμει, πξσ 
δεμ θέλει μα ςιπ ακξύρξσμ ξύςε ξι δικξί ςξσ άμθοχπξι; Μήπχπ ςελικά ςξμ εμδιατέοει μόμξ η 
ποξρχπική ςξσ ποξβξλή;  

Εμείπ ό,ςι και μα κάμει ξ Δήμαουξπ πίρχ από ςημ πλάςη ςχμ ρσμπξλιςώμ μαπ θα 
ρσμευίρξσμε ςξσπ αγώμεπ μαπ με ρςόυξ ςημ καλύςεοη λειςξσογία ςξσ Κέμςοξσ Υγείαπ Καλσβίχμ, 
αλλά και ςημ ενσπηοέςηρη και ςξ ρσμτέοξμ όλχμ ςχμ δημξςώμ. Θα ρσμευίρξσμε ςξσπ αγώμεπ 
μαπ για ςημ αμάπςσνη ςξσ Δήμξσ μαπ. 
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