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Υπόθεση “Μπαρμπίκα” :

Ένα σχολείο “Φάντασμα”!

Ανδρέας Γκιζιώτης:

«Ο χώρος του Μπαρ μπίκα θα

προσφέρει στα παιδιά 

σύγχρονες εγκαταστάσεις και θ΄

ανακουφίσει το «Δημόσιο» από

υπέρογκα ενοίκια!».

σελ.14

Ένωση Γονέων:

Οι εργασίες έπρεπε να είχαν

ξεκινήσει «Χθες»! 

σελ.8

Παναγιώτης Γκόνης:

“Πιέζουμε για να αποτελέσει πρώτη 

προτεραιότητα για 

τις Κτηριακές Υποδομές”

Αύρα Μπασακίδου:

“Να γίνει στοίχημα όλης της πόλης”

Βασίλης Τραυλός:

“Θα αποτελέσει “κόσμημα” για όλα

τα Βαλκάνια”

σελ.10

Τηλεοπτική μονομαχία του

Σωτήρη Ησαΐα με τον Υπουργό

Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη

για το «προσφυγικό».
σελ.9

Σωτήρης Παπαμιχαήλ

Πρόεδρος  Πολιτιστικού και Αθλητικού

Οργανισμού  Αγίας Παρασκευής

Την ίδρυση

Ωδείου και

Θεατρικού

εργαστηρίου

εξήγγειλε ο

Σωτήρης

Παπαμιχαήλ. 

σελ.5

Κεραίες: Η αναστολή της

επίλυσης του ζητήματος 

προβληματίζει τους πολίτες.

σελ.6

Προσωπική επιτυχία του Γιάννη

Σταθόπουλου η πρόσληψη 39

νέων εργαζόμενων!

σελ.13

Κτήμα Σιστοβάρη: Για έναν ελεύθερο 

κοινωνικό χώρο στα χέρια των κατοίκων

της Αγίας Παρασκευής.

σελ.7

«Παράθυρο» για την 

επιστροφή της Τροχαίας 

στο Δήμο μας! 

σελ.4
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Σημεία διανομής του Σχολιαστή
Άη Γιάννης: Δήμαρχείο Αγ. Παρασκευής, Φούρνος “Απολ-

λώνιο” Αγ. Ιωάννου 4, Φούρνος “Βενέτη” Αγ. Ιωάννου 26,

Καφε νείο “Βέτα” Αγίου Ιωάννου 79, Φωτοτυπικό Κέντρο Αγ.

Ιωάννου και Δαιδάλου 1, Εστιατόριο Πάππας Ευερ γέτη Γιαβά-

ση 5, Καφενείο “Δασκάλων” Πελοποννήσου, Φούρνος Μπάρ-

κας Ειρήνης 77, Παντοπωλείο “Κοντόπουλος” Σκύρου 21 Πλα-

τεία Ύδρας, Καφετέρεια Μιραντόρ Αγίου Ιωάννου 71, Καφετέ -

ρεια Λίμπρε Αγίου Ιωάννου 69, Εστιατόριο Διόνυσος Ηρώων Πολυ -

τεχνείου 1 & Ευεργέτη Γιαβάση 11, Καφετέρια “Κάφεϊν” Αγίου Ιωάν-

νου 102 και Γραβιάς

Κοντόπευκο - Παράδεισος - Πευκάκια: Φούρνος “Δήμου”

Πεντέλης 1, Φούρνος “Ρίζος” Χίου 58, Κεντρ. Καφενείο Χίου 51,

Φούρνος Αγγελίδης Αγ. Τριάδος 18, Ok Market Αγ. Τριάδος 4,

Διεύθυνση Αστυνομίας Πεντέλης 10,  Φούρνος “Λιχούδης' Δερ-

βενακίων 77, Billiard club “Κοράλλι” Δερβενακίων 56, Φούρνος

“Το Φουρνόσπιτο” Ολυμπίας 40, Α’ ΚΑΠΗ Γούναρη 30, Παντο-

πωλείο περιοχής Πευκακίων Αγάθωνος 25  

Τσακός: Ταβέρνα Κολοβός Πελοποννήσου 75, Καφενείο

Κεντρ. Πλατείας Ε. Βενιζέλου, Ταβέρνα Κορομηλάς Ε. Βενιζέ-

λου 72, Φούρνος “Χρυσό Στάχυ” Μπουμπουλίνας 25 , Φούρ-

νος “Μεταξά” Ηπείρου 5 - 7 , Μεζεδοπωλείο “Μαρμίτα”

Πατριάρ χου Γρηγορίου , Καφετέρια “Πριμέρα” Πατριάρχου Γρη-

γορίου 29, Καφενείο “Ναι μεν αλλά” Πατριάρχου Γρηγορίου 30,

Φούρνος “Απωλλόνιο” Μεσογείων 346 και Ρόδων 1, Β’ ΚΑΠΗ

Μπουμπουλίνας 15

--- Καλή Ανάσταση κι όσοι από εσάς επισκεφτείτε τις ιδιαίτερες πατρίδες σας, προ-
σοχή στο δρόμο.
---  Άλλαξε η διοίκηση στον πρώην ΟΣΚ και υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι θα ολοκ-
ληρωθεί το κτίσμα που θα στεγάσει τα ΕΠΑΛ και τα ΣΕΚ και δε θα συνεχίσει να είναι
ένα ακόμα “Κολυμβητήριο” για την πόλη... 
--- Προσπάθειες καταβάλλονται για να επιστρέψει η τροχαία Αγίας Παρασκευής από
τα Γλυκά Νερά στην πόλη μας.
--- Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη που λέει, ότι μία πόλη όσες λιγότερες δημόσιες
υπηρεσίες έχει, τόσο λιγότερη όχληση απολαμβάνουν οι κάτοικοί της.
--- Τώρα αν οι ιδιοκτήτες μεγάλων ανοίκιαστων χώρων “πιέζουν” για ενοικίαση για
“σίγουρο” ενοικιαστή, όπως είναι το ελληνικό δημόσιο, αυτό δεν αφορά τους “πολ-
λούς” 
--- Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προσέφυγε ο Βασίλης Ζορμπάς προκειμένου
να μην πραγματοποιηθεί η συνεργασία του Δήμου με το Εθνικό Μετσόβιο Πολ-
υτεχνείο σε τεχνικά θέματα. 
--- Σωστή η παρέμβαση του Φώτη Αλεξόπουλου που ζητά από το ΤΕΕ να ερευνήσει
αν οι αναθέσεις προηγουμένων ετών με τον τρόπο που έγιναν ωφέλησαν το δημόσιο
συμφέρον ή “Τρίτους”... 
--- Θετική η κίνηση του Σωτήρη Παπαμιχαήλ να ανοίξει παράρτημα του Ωδείου στο
Κοντόπευκο και να δημιουργήσει θεατρικό εργαστήρι . 
--- Καιρός ήταν το Ωδείο να πάψει να εξυπηρετεί κατοίκους κυρίως του Τσακού και
Χολαργιώτες. 
--- Αυτού του είδους οι δημοτικές υποδομές είναι που θα πρέπει να στεγάζονται στο
κέντρο της πόλης και όχι στις παρυφές της... 
--- Μια αναπτυξιακή εταιρεία φτιάχτηκε το πάλαι ποτέ στα Μελίσσια στο πρότυπο
του “παντρέματος” του εκσυγχρονισμού του ΠΑΣΟΚ με τις “νέες ιδέες” της Ν.Δ.
--- Πολλά εκατομμύρια το έλλειμμα της “Ανάπτυξης”... 
--- Θα μου πείτε και τι ενδιαφέρει εμάς ; μας ενδιαφέρει απόλυτα γιατί συμμετέχουμε
στα υποτιθέμενα κέρδη και στις σίγουρες χασούρες με σεβαστό ποσοστό.
--- Ευτυχώς ο Γιάννης Σταθόπουλος δήλωσε ότι δεν είναι διατεθειμένος να “πληρώσει
τα σπασμένα”. Ελπίζουμε να μην ενδώσει σε πιέσεις και μας βάλει να πληρώνουμε...
--- Όπως κατήγγειλε ο Ανδρέας Γκιζιώτης υπάρχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι
είτε επί μονίμου βάσεως απουσιάζουν, είτε δίνουν το «παρών» και σε μισή ώρα την
“κάνουν κατσίκα πηδηχτή”. 
--- Θα πρέπει κάποιοι κάποτε να καταλάβουν ότι μεγάλωσαν πια και δεν είναι στο
σχολείο για να κάνουν “σκασιαρχείο”... 
--- Η πόλη της Αγίας Παρασκευής, όπως και κάθε πόλη αποτελείται από διάφορες
συνοικίες, κι όταν θέλεις να λύσεις το συγκοινωνιακό πρόβλημά της κάνεις μία συνο-
λική μελέτη, όλων των περιοχών. 
--- Περασμένες διοικήσεις είχαν το συνήθειο να προχωρούν σε κατάτμηση της
ενιαίας μελέτης, κατά παράβαση του Νόμου, και μας ανάγκαζαν να πληρώνουμε για
μελέτες “ανά περιοχή” προκειμένου να εξυπηρετήσουν την κομματική τους πελατεία.
Η σημερινή διοίκηση προχωρεί στη σύνταξη μιας συνολικής μελέτης του προβλήμα-
τος και το αστείο είναι ότι για τη νομιμότητά της αυτή δέχεται τα πυρά των προη-
γούμενων... 
--- “Άλαλα τα χείλη των ασεβών” όπως θα έλεγε και ο Μητροπολίτης. 
--- Συνεχίζεται ο κλεφτοπόλεμος με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. 
--- Φωνάζουν και με το δίκιο τους οι κάτοικοι στο Δήμαρχο, τα χέρια του οποίου όπως
και του κάθε Δημάρχου, φρόντισε να “δέσει” νομικά ο αξιότιμος κ. Βορίδης, λίγο πριν
μας αποχαιρετήσει από το Υπουργείο του, υπογράφοντας νομολογία που είναι σαν να
υπαγορεύτηκε απ’ ευθείας από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. 
---  Ψάχνει εναγωνίως ο Δήμαρχος να βρει χορηγό και δωρεάν τυπογραφείο για να
γράψει την Ιστορία της πόλης ο Γιώργος Παναγόπουλος. 
--- Ξεχνά ίσως ότι η σύζυγος του συμπαθούς τέως δημοτικού συμβούλου, επί σειρά
ετών εξέδιδε την “Ανατολική Αττική Club” με μεγάλη επιτυχία και επί πολλά χρόνια,
γεγονός που μας οδηγεί με ασφάλεια στο συμπέρασμα, ότι και πολλά τυπογραφεία
γνωρίζει και πολλοί διαφημιζόμενοι - πελάτες του εντύπου θα μπορούσαν να γίνουν
χορηγοί... 
--- Επιτέλους δημοσιοποιήθηκαν οι οδοί στις οποίες θα πραγματοποιηθούν αντιπ-
λημμυρικά έργα σε διάφορες περιοχές της πόλης. 
--- Είχαμε κουραστεί από εργολαβίες σε ανώνυμες οδούς και σε διανοίξεις ανύπαρ -
κτων δρόμων... 
--- Προσωπική επιτυχία του Γιάννη Σταθόπουλου η πρόσληψη 39 νέων υπαλλήλων
και μάλιστα με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
--- Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεις 39 υπαλλήλους επί συνόλου 365 προσληφθέντων
οι οποίοι θα έπρεπε να διανεμηθούν σε 300 και πλέον Δήμους της χώρας.
--- 10.000 ευρώ έδωσε η διοίκηση στους εργαζόμενους της καθαριότητας για να αγο-
ράσουν τον κατάλληλο εξοπλισμό που χρειάζεται η εργασία τους.
--- Αντέδρασε η αντιπολίτευση η οποία λέγοντας ότι δε θα έπρεπε να δώσει τα χρή-
ματα αυτά η διοίκηση αλλά θα έπρεπε οι εργαζόμενοι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη
για να ζητήσουν τα “νόμιμα” και προσφέρθηκαν οι ίδιοι να πάνε μάρτυρες υπεράσπι-
σης. 
--- Κάποιοι ξέχασαν τα δερμάτινα μπουφάν που μοιράζανε και τις παροχέςπου έδι-
ναν προκειμένου να εξασφαλίσουν εργασιακή ειρήνη και αποτροπή απεργιακών κιν-
ητοποιήσεων. Εκτενές ρεπορτάζ στο φύλλο Μαΐου 2016.

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής
Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ
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Το Τεχνικό Επιμελητήριο
«παγώνει» τη συνεργασία Δήμου –
ΕΜΠ και οι «Ασκοί του Αιόλου»…

Στο τεύχος Μαρτίου 2016 του «Σχολιαστή» είχαμε αναφέρει  ότι η
διοίκηση προχώρησε σε προγραμματική σύμβαση με απευθείας ανάθε-
ση ύψους 64.000 ευρώ για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος
με αντικείμενο τη «Διερεύνηση Χωρικής Στρατηγικής Παρεμβάσεων
και Προτεραιοτήτων για τον Δήμο Αγίας Παρασκευής με το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο – ΕΜΠ. 
Ωστόσο ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς είχε εξ’ αρχής θέσει τις ενστάσεις
του σχετικά με την κίνηση της διοίκησης κατηγορώντας τον Γιάννη Σταθόπουλο
ότι «σκορπά χρήματα σε μελέτες» και ειδικότερα είχε δηλώσει ότι αντί του ΕΜΠ
θα μπορούσε να αναθέσει την ίδια εργασία σε ιδιώτες. 
Το πρόγραμμα θα επικεντρωνόταν σε τρία αλληλένδετα μεταξύ τους πεδία, αυτό
του Δημόσιου χώρου, το πεδίο της κινητικότητας και τέλος το πεδίο του αστικού
πρασίνου. 
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Μαρτίου 2016 ο Βασίλης
Ζορμπάς ήρθε «διαβασμένος» και οργανωμένος με στόχο να θίξει μία σειρά από
σημεία που δεν ευσταθούσαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αρχή της
συνεργασίας. Συγκεκριμένα η τοποθέτηση του πρώην Δημάρχου θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως η πρώτη στους 18 μήνες διοίκησης του που ήταν συγκροτημένη
και μελετημένη (πιθανόν από νομικό σύμβουλο)και η τοποθέτηση του αυτή,  κατα-
τέθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης και στάλθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος που είχε ως αποτέλεσμα την άμεση αντίδραση του προέδρου αυτού, κ.
Γιώργου Στασινού. 
Όπως αναφέρει σχετικό  δελτίο Τύπου που εξέδωσε η παράταξη του κ. Ζορμπά ,
«το έγγραφο του προέδρου το ΤΕΕ, χωρίς να αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες,
αποφαίνεται ότι το έργο που αναφέρεται στην επίμαχη σύμβαση δεν είναι, σύμ -
φωνα με την κείμενη νομοθεσία,  «ερευνητικό» αλλά «μελετητικό» και σαν τέτοιο,
όφειλε η διοίκηση του Δήμου να το αναθέσει ακολουθώντας τις διατάξεις του
νόμου 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπό -
νησης μελετών», δηλαδή με διαγωνιστική διαδικασία. 
Σ΄αυτήν, βάσει συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν  οι διαγωνιζό-
μενοι με τα νόμιμα προσόντα να καταθέσουν τις προσφορές τους,  προκειμένου να
επιλεγεί από αυτές η πλέον συμφέρουσα για τους δημότες της Αγίας Παρασκευ -
ής».
Ο κ. Ζορμπάς στην ανακοίνωσή του καλεί το Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο να
«επανέλθει στη νομιμότητα»,  ενώ εξηγεί ότι αυθαίρετα το πρόγραμμα  είχε χαρ-
ακτηριστεί ως «ερευνητικό», «αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τη διαγωνιστική
διαδικασία, για να καταφέρει να το αναθέσει απευθείας σε συγκεκριμένο Εργα-
στήριο του ΕΜΠ».
Μέχρι τα μέσα Απριλίου 2016 δεν έχει υπάρξει αντίδραση της διοίκησης, ωστόσο
ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης του Βασίλη Ζορμπά κ. Φώτης
Αλεξόπουλος μας απέστειλε την άποψή του λέγοντας τα εξής: 
«Δεν θα σχολιάσω την επιστημονική άποψη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
για το Συμβουλευτικό Πόρισμα της « Μελέτης» του Δήμου Αγίας Παρασκευής
αξίας 64.500 Ευρώ. 
Δεν είναι αυτός ο Ρόλος μου . Άλλωστε τα επιμελητήρια έχουν τον επίσημο θεσμικό
ρόλο του Γνωμοδοτικού& Συμβουλευτικού Οργάνου και ο καθένας από όλους εμάς
μπορεί να προσφύγει και να ζητήσει τις επιστημονικές του συμβουλές . 
Ο Λόγος αυτής της παρέμβασης μου είναι να απαιτήσω από το ΤΕΕ και την επι-
στημονική του άποψη για τις μελέτες διοικήσεων Ζορμπά & Γιαννακόπουλου ,
κ.λ.π . (π.χ Μελέτη Γιαβάσειου αξίας 245.000 ευρώ) . 
Άλλωστε θεωρώ ότι οφείλουν από μόνοι τους , οι Προηγούμενοι Δήμαρχοι να
δώσουν στο ΤΕΕ τις Μελέτες που αυτοί υπόγραψαν για να τις μελετήσει το ΤΕΕ
και να δώσει επιστολή γνησιότητας όπως έκανε και με την Υπόθεση μελέτης 'Στα -
θόπουλου" .
Ελπίζω οι Προηγούμενοι Δήμαρχοι να μην έχουν Πρόβλημα, αφού θεωρούν ότι
όλα είναι Νόμιμα και Ηθικά . Έτσι για να έχουμε και μια συνολική άποψη για τις
Μελέτες του Δήμου Αγίας Παρασκευής κι εμείς οι Πολίτες .
Τέλος , θα γνωρίσουμε και πόσα χρήματα έχουν σπαταληθεί τα Προηγούμενα
Χρόνια από τα ταμεία του Δήμου για μελέτες και για ποια δημοτικά έργα . Ετσι ρε
παιδί μου σαν 15έτη διοικητικό απολογισμό διαφάνειας .Θα πρότεινα δε, ότι οποία
μελέτη δεν είναι Νόμιμη, ηθική και εφαρμοστέα, να πληρώνεται ως Οφειλή μέσω
ΔΟΥ από τους « παρελθόντες» Δημάρχους . Αυτό κύριοι του ΤΕΕ μπορεί να εφα-
ρμοστεί σε όλους τους Δήμους και τα έσοδα από τις μη Νόμιμες Μελέτες να
κατατίθενται στο Ταμείο κατά της Φτώχειας .
Με το παραπάνω έλεγχο άλλωστε θα αντιμετωπίστε και τον αθέμιτο ανταγωνισμό
προστατεύοντας το επάγγελμα σας .  Άντε λοιπόν κύριοι του ΤΕΕ να σας δούμε .
Ζητήστε τα "συρτάρια", από τους Δήμους , κύριοι του ΤΕΕ και μελετήστε τα .  Και
Φυσικά μην ξεχάσετε τα συρτάρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Ανοίξατε τους «ασκούς του Αιόλου» και θα πρέπει να τους κλείσετε».
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Παραδόθηκε η πεζογέ φυρα

«ΓΕΛΑΔΑΚΗ» στο «Σταυρό Αγίας
Παρασκευής».

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4- 4-
2016 η Διοικητική Παραλαβή του έργου
«Κατασκευή πεζογέφυρας “Γελαδάκη”
επί της Λ. Μεσογείων στο Σταυρό Αττι-
κής» από το Δήμο Αγίας Παρασκευής.
Το έργο της πεζογέφυρας κατασκευάστηκε
από το Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων και
περιλαμβάνει εκτός από τη Γέφυρα, δύο κλίμα-
κες , δύο ανελκυστήρες  ΑμεΑ,  Στέγαστρο για

την ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων και τις υποδομές ηλεκτροφωτισμού (για
τον οποίο σύντομα υπογράφεται το σχετικό συμβόλαιο μεταξύ Δήμου και ΔΕΗ). 
Η κατασκευή της πεζογέφυρας, που υπήρξε χρόνιο αίτημα των κατοίκων και ξεκίνησε
το 2014, καθιστά κατά πολύ ευκολότερη και ασφαλέστερη τη διάσχιση της Λ. Μεσο-
γείων από τους πεζούς.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου
2016 ο Δήμαρχος ανήγγειλε τη δημοπράτηση μιας νέας πεζογέφυρας στην πόλη μας
που θα κατασκευαστεί στο ύψος της οδού Ευαγγελιστρίας. 

«Παράθυρο» για την επιστροφή
της Τροχαίας στο Δήμο μας! 

Για πρώτη φορά τέθηκε στην ατζέντα των συζητήσεων η πιθανή μεταστέ-
γαση της διεύθυνσης Τροχαίας Αγίας Παρασκευής από τα Γλυκά Νερά στο
Δήμο μας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποι-
ήθηκε στις 29 Μαρτίου 2016. 
Συγκεκριμένα ο πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Συμμαχία
Ευθύνης» κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι ήταν πληροφορημένος σχετικά με
τη μεταφορά του τμήματος της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής από τα Γλυκά Νερά στο
Δήμο μας. 
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, ελαφρά ενοχλημένος από το γεγονός ότι ο πρώην
Δήμαρχος του «έκλεψε» την πρωτιά της είδησης… ενημέρωσε το σώμα ότι πρόσφα-
τα ορίστηκε καινούργιος διοικητής Τροχαίας με τον οποίο είχε ήδη πραγματοποιήσει
συνάντηση. Το βασικό θέμα της συνάντησης όπως ανέφερε ο Δήμαρχος η ανεύρεση
τρόπων να μετεγκατασταθεί το τμήμα της Τροχαίας από τα Γλυκά Νερά στην Αγία
Παρασκευή, όπως εξάλλου είναι το πλέον λογικό να γίνει.
«Χρειάζεται περίπου δύο μήνες ακόμα για να λήξει το συμβόλαιο» συνέχισε  ο κ. Στα -
θόπουλος αναφερόμενος στο συμβόλαιο ενοικίασης μεταξύ του ιδιοκτήτη του κτηρίου
και της διοίκησης του τμήματος Τροχαίας κι εξήγησε ότι η διοίκηση ψηλαφίζει λύσεις
σχετικά με την ανεύρεση κατάλληλου κτιρίου με χώρο στάθμευσης ώστε να λήξει η επί
δεκαετίες ταλαιπωρία των κατοίκων που επισκέπτονται την Τροχαία Αγίας
Παρασκευ ής στο Δήμο των Γλυκών Νερών.   

1.200.000 ευρώ οι
υποχρεώσεις της «Αναπτυξιακής 
Μελισσίων – Νέας Πεντέλης»  !

Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην ΑΜΝΕΠ Α.Ε.
ΟΤΑ (Αναπτυξιακή εταιρεία Μελισσίων – Νέας Πεντέλης) ζήτησε στη  διαδι-
κασία των ερωτήσεων – δηλώσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  ο επικεφα-
λής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκζιώτης στη συνεδρίαση που
πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2016. 
Σχετικά με την αναπτυξιακή εταιρεία που συστάθηκε στο Δήμο Μελισσίων – Νέας
Πεντέλης, ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής από το 2009 και για  άγνωστους μέχρις στιγ-
μής λόγους… συμμετέχει μ’ ένα ποσοστό της τάξεως του 24,5% έχοντας επενδύσει ως
αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 65.000 ευρώ όπως  και ο  Δήμος Κηφισιάς, αλλά από τότε
και μέχρι σήμερα στα χρήματα που έχουν επενδύσει οι πολίτες δεν έχουν δει κανένα
απολύτως αντίκρισμα! Αντίθετα η εν λόγω «Εταιρεία» είναι καταχρεωμένη και Μόνον
χρωστά!!
Σήμερα η συγκεκριμένη «εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία της εκκαθάρισης με το
Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο να δηλώνει ότι η διοίκηση του ΔΕΝ προτίθεται να
πληρώσει «τα σπασμένα» που φθάνουν το 1.200.000 ευρώ χωρίς να είναι ξεκάθαρο το
πώς δημιουργήθηκε το χρέος, άποψη με την οποία συμφωνούν και οι υπόλοιποι μέτοχοι
– Δήμοι μετά από τη συνάντηση των Δημάρχων που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. 
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Την ίδρυση Ωδείου και Θεατρικού
εργαστηρίου εξήγγειλε ο Σωτήρης

Παπαμιχαήλ. 
Την ίδρυση νέου παραρτήματος του Ωδείου στην
περιοχή του Κοντοπεύκου ανακοίνωσε στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Μαρτίου
2016 ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Οργανισμού (ΠΑΟΔΑΠ) κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ. 
Συγκεκριμένα στη διαδικασία των ερωτήσεων –
δηλώσεων της συνεδρίασης ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ
προέβη σ’ ένα «μίνι απολογισμό» σχετικά με το τι έχει
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από τη διοίκηση και τι
μέλλει γενέσθαι. 
Η ίδρυση παραρτήματος του Δημοτικού Ωδείου στην πε -
ριοχή Κοντοπεύκου, Παραδείσου, Πευκακίων έχει ήδη
αποφασιστεί από το διοικητικό συμβούλιο με στόχο τη λει-

τουργία του Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Επιπλέον  ο κ. Παπαμιχαήλ εξήγγειλε την
ίδρυση θεατρικού εργαστηρίου που θα ξεκινήσει από τον προσεχή Σεπτέμβριο δίνο -
ντας την ευκαιρία σε όσους συμπολίτες μας έχουν θεατρική κλίση να συμμετάσχουν.
Το εργαστήρι θα «αιμοδοτεί» και την Θεατρική Ομάδα του Δήμου και ο κ. Παπα-
μιχαήλ εξήγησε ότι απώτερος σκοπός είναι η ίδρυση μιας Δημοτικής Θεατρικής Σχο-
λής.  
Ο πρόεδρος μίλησε περαιτέρω για τις αλλαγές στον τομέα του Πολιτισμού υπογραμ-
μίζοντας ότι έχουν διευρυνθεί και ενισχυθεί με υπερδιπλασιασμό οι θέσεις και τα τμή-
ματα στα Εργαστήρια Τέχνης του Δήμου ενώ στα «σκαριά» βρίσκεται η δημιουργία
αυτοτελούς τμήματος Χορού, Παραδοσιακών και Μοντέρνων καθώς ήδη  η Αποκεν-
τρωμένη Διοίκηση ενέκρινε τις σχετικές θέσεις και απέστειλε τον φάκελο στο ΑΣΕΠ.
Σε ότι αφορά την Άθληση όπως επεσήμανε ο κ. Παπαμιχαήλ,  « μετά από χρόνια α -
πραξίας»  ενεργοποιήθηκαν τα προγράμματα «Άθληση για Όλους»,  που εκτελούνται
σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.  Αναλυτικότερα, επελέγησαν
από τον Οργανισμό με αξιοκρατικές διαδικασίες πτυχιούχοι φυσικής αγωγής που
καλύπτουνπληθώρα προγραμμάτων μεταξύ των οποίων τα εξής: «Αθλητισμός και
Γυναίκα», «άσκησης Ενηλίκων», «άσκησης τρίτης ηλικίας». Επιπλέον οι γυμναστές
παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε ανοιχτούς αθλοχώρους όπως στο πρώην Στρατό-
πεδο Σπυρούδη και στην Πλατεία Μελίνα Μερκούρη.  

Αποτελέσματα  εσωκομματικών
εκλογών Ν.Δ. στην Αγ. Παρασκευή
Ανακοίνωση εξέδωσε ο νέος πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημο-
κρατίας κ. Εμμανουήλ Κωνσταντακόπουλος αναφορικά με τα αποτελέσμα-
τα των εσωκομματικών εκλογών :
«Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των συνέδρων του 10ου Συνεδρίου της Νέας
Δημοκρατίας θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της Δημ. Τ.Ο. Αγίας Παρασκευής
που με εξέλεξαν στην τιμητική θέση του Προέδρου.
Θέλω να καλέσω τους συνυποψήφιους μου κ. Χρήστο Σούλη, κ. Σταύρο Χαραλάμπο-
υς, τους υποψήφιους του Διοικητικού Συμβουλίου Τ.Ο και τους υποψήφιους  Συνέ -
δρους, στον κοινό μας αγώνα για την ενότητα της Ν.Δ.  στο Δήμο μας και για τη στήρ-
ιξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη ώστε να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας.
Τα τελικα αποτελεσματα : Κωνσταντακόπουλος 267, Σούλης 195, Χαραλάμπους 157. 
Δ.Σ.: Κωστοπούλου 218, Ξενάκης 194, Παύλου 176, Λογοθέτη 118, Γεωργίου 102,
Παλληγιάννης 100, Παπασπύρος 92, Νικολακοπούλου 85, Λαγοδήμος 84.

Σωτήρης Παπαμιχαήλ
Πρόεδρος του Πολιτιστικού
και Αθλητικού Οργανισμού 

ΕΕ ξξ εε λλ ίί ξξ εε ιι ςς .. .. .. 55
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Κεραίες: Η αναστολή της
επίλυσης του ζητήματος 

προβληματίζει τους πολίτες.
Το θέμα της παράτασης του χρο-
νικού διαστήματος σχετικά με
την αναστολή χορήγησης εγκρί -
σε ων εγκατάστασης νέων κε -
ραιών κινητής τηλεφωνίας συζη -
τή θηκε με την παρουσία κα τοί    κ ων
στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου την Τρίτη 15
Μαρτίου 2016. 

Το θέμα της εγκατάστασης των κεραιών απασχολεί συχνά το Δημοτικό
Συμβούλιο της πόλης καθότι ακόμα κι όταν η διοίκηση  του Δήμου κατορθώνει την
απεγκατάσταση ορισμένων παράνομων κεραιών,  συμπολίτες μας τοποθετούν
καινούργιες. 
Για να λύσει το πρόβλημα της συνεχούς εγκατάστασης νέων κεραιών η διοίκηση
του Γιάννη Σταθόπουλου πριν από τέσσερις μήνες αποφάσισε την τρίμηνη ανα-
στολή όλων των νέων σχετικών αδειών, απόφαση που μέχρι σήμερα  δεν έχει
εγκριθεί από την Περιφέρεια, αλλά εξετάζεται... 
Ωστόσο στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την απόφαση της Περιφέ -
ρειας, αυτή είναι σε ισχύ, γεγονός θετικό για τη διοίκηση καθότι κερδίζει χρόνο,
αρχικά μέχρι να τεθεί το ζήτημα στο ελληνικό κοινοβούλιο για την αλλαγή της
σχετικής νομοθεσίας και δευτερευόντως γιατί η απόφαση καθησυχάζει τους κιν-
ητοποιημένους κατοίκους που πιέζουν ποικιλοτρόπως με πρώτιστο στόχο τη δια-
σφάλιση της υγείας τους από τις ακτινοβολίες. 
Πρόσφατα κι ενώ η απόφαση βρίσκεται σε ισχύ, εγκαταστάθηκε μία κεραία κιν-
ητής τηλεφωνίας στην περιοχή των Πευκακίων στην οδό Λαγκαδά δίπλα στο 9ο
δημοτικό σχολείο, γεγονός που εξαγρίωσε τους κατοίκους και τους ώθησε να προ-
σέλθουν στη συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2016 και να κάνει παρέμβαση στο
θέμα που αφορούσε την παράταση του χρονικού διαστήματος για την αναστολή
εγκατάστασης νέων κεραιών. 
Στη συνεδρίαση η αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ελισάβετ Πετσατώδη
εξήγησε στους παρευρισκόμενους ότι η αίτηση για την εγκατάσταση της κεραίας
είχε γίνει πολύ πριν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γεγονός  που είχε
ως συνέπεια την κανονική εγκατάστασή της αφού δεν θεωρήθηκε «καινούργια»
αίτηση. Η κ. Πετσατώδη  συνέχισε λέγοντας ότι η διοίκηση έχει αρχίσει να κινεί
τις διαδικασίες για την αφαίρεση της άδειας, διαδικασίες που σχετίζονται κυρίως
με πολεοδομικές παραβάσεις, καθώς βάση της κείμενης νομοθεσίας αποτελεί το
μόνο της «όπλο» της απέναντι στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. 
Στις τοποθετήσεις η αντιπολίτευση εστίασε κυρίως στο ότι το ζήτημα δεν αφορά
μόνο την διοίκηση, αλλά κυρίως την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και εκμε-
ταλλευόμενη το γεγονός κατέκρινε τον Γιάννη Σταθόπουλο για τις κυβερνητικές
παραλείψεις! Χωρίς βεβαίως οι έχοντες διατελέσει στη διοίκηση της πόλης ν  ́ανα-
φέρουν τη «δική» τους στάση στο συγκεκριμένο θέμα…
Συγκεκριμένα ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς αφού τόνισε ότι γύρω κοντά
στο κτήριο που φιλοξενείται το ΠΕΔΥ Αγίας Παρασκευής είναι εγκατεστημένες
παράνομες κεραίες ρώτησε πότε θα θέσει το θέμα στο κοινοβούλιο ο συμπολίτης
μας κι εκλεγμένος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς. Ο εξίσου πρώην
Δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος και υποψήφιος βουλευτής με τη Δημοκρατι-
κή Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ) αναφέρθηκε στην αναβλητικότητα της κυβέρνησης
κι επεσήμανε την ανάγκη προστασίας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης υπογράμμισε ότι ακόμα και

στην Ευρώπη η πολιτική που ακολουθείται είναι στην προοπτική της μείωσης
εκπομπής ακτινοβολιών, και πρόσθεσε ότι οι σχετικοί νόμοι με τον καιρό κατά -
ντησαν κουρελόχαρτα προς όφελος των μεγάλων εταιρειών.
Ο κ. Γκιζιώτης κατέθεσε δύο προτάσεις, όπου η πρώτη αφορούσε τη δημοσιο-
ποίηση των 83 κεραιών που έχουν παράνομα  εγκατασταθεί με στόχο να δημιουρ -
γηθούν κι άλλες ομάδες κατοίκων, οπότε και να κορυφωθεί η πίεση και η δεύτερη
πρόταση αναφερόταν στην πρωτοβουλία έξι Δήμων που αντιμετωπίζουν το ίδιο
πρόβλημα και προσπαθούν να κινητοποιήσουν τους δημότες για να διαμαρ -
τυρηθούν έξω από το κτίριο του αρμόδιου Υπουργείου. 
Ο κ. Κουτσούκος από το «Φυσάει Κόντρα» μίλησε για την ανάγκη συνέχισης των
κινητοποιήσεων από πλευράς των κατοίκων… δήλωσε ότι το νέο νομοσχέδιο των
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που θα αφορά τις κεραίες θα είναι «μια από τα ίδια» και κάλε-
σε τον Δήμαρχο να «μπει μπροστά» μαζί με τους κατοίκους. 
Από την πλευρά του ο Γιάννης Σταθόπουλος δήλωσε ότι είναι αλληλέγγυος με
τους κατοίκους… υπενθύμισε τις ενέργειες της διοίκησης για τις απεγκαταστάσεις
κεραιών που έχει πετύχει μέχρι σήμερα… υπογράμμισε  ότι ο νόμος που δένει τα
«χέρια» των Δήμων ψηφίστηκε με πρόταση Νόμου του τότε Υπουργού Μάκη
Βορίδη…  και τέλος δεν απέκλεισε την πρόταση του κ. Γκιζιώτη σχετικά με την
κινη τοποίηση των έξι Δήμων. 
Από τις ομιλίες των κατοίκων εκφράστηκε η αγωνία για την υγεία των παιδιών στο
γειτονικό σχολείο των Πευκακίων… απαιτήθηκε από το Δήμο «Να στυλώσει τα
πόδια του» μην επιτρέποντας την εγκατάσταση άλλων κεραιών σε περιοχές που
ζουν ευπαθείς ομάδες… τονίσθηκε η παραδοχή της ασυδοσίας των εταιρειών και
ζητήθηκε το νέο νομοσχέδιο να εκφράζει την πλειοψηφία των πολιτών κι όχι τις
«λίγες» εταιρείες. 

Η «Βιώσιμη ανάπτυξη των
πόλεων» και οι κεραίες κινητής

τηλεφωνίας.
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύνδεσμος για τη βιώσιμη ανάπτυξη των
πόλεων μετά από συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που
μεταξύ άλλων συμμετείχε ο  Υπουργός Χρ. Σπίρτζης και ο Δήμαρχος
Γιάννης Σταθόπουλος. 
Αναλυτικότερα ο ΣΒΑΠ προτείνει την αλλαγή των υφιστάμενων ορίων ασφα-
λούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στα κατώτερα,
διεθνώς, ισχύοντα όρια,  την καθιέρωση μηχανισμών ελέγχου (τακτικών και
έκτακτων) για το σύνολο των αδειοδοτούμενων ή και αυθαίρετων εγκαταστά-
σεων κινητής τηλεφωνίας, την καθιέρωση αυστηρών ποινών για αυθαίρετες
εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας και εξοντωτικά πρόστιμα που θα
αποδίδονται στους δήμους, ως τέλη περιβαντολλογικής προστασίας και την
Ειδική μέριμνα για τους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας, με την τοποθέτηση
τους εκτός αστικού ιστού και απομάκρυνση των υφιστάμενων εντός τακτής
προθεσμίας.
Επιπλέον ο ΣΒΑΠ προτείνει να κατατεθεί πρόταση για σύνταξη μέτρησης επι-
πτώσεων στην υγεία των πολιτών, από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, με καταγραφή και
συνεκτίμηση όλων των αναλόγων υφισταμένων μελετών στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, δια μέσου σύμπραξης επιτροπής ειδικών επιστημόνων, του
Υπουρ γείου ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΕΧΩΔΕ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ,
με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και της
ΚΕΔΕ και ο ίδιος ο σύνδεσμος (ΣΒΑΠ) να αναλάβει πρωτοβουλία για
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ των ΝΕΩΝ για τις βλαβερές επιπτώσεις στην
υγεία τους που επιφέρει η αλόγιστη χρήση των κινητών τηλεφώνων.
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Κτήμα Σιστοβάρη: Για έναν ελεύθερο 

κοινωνικό χώρο στα χέρια των κατοίκων
της Αγίας Παρασκευής.

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά
με τη γνωμοδότηση του νομικού Κώστα Μπάκα
για το «τι» μπορεί να πράξει ο Δήμος σχετικά με
την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του υγειο-
νομικού καταστήματος που «φιλοξενείται» στο
εθνικό κληροδότημα «κτήμα Σιστοβάρη» η
ανοιχτή συνέλευση κατοίκων εξέδωσε ανα-
κοίνωση αναφέροντας τα εξής:  
«Tο κτήμα Σιστοβάρη με τη βίλα που βρισκόταν εκεί
πρόκειται να περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου το
2025, σύμφωνα με τη διαθήκη του ιδιοκτήτη του. Έως
τότε οριζόταν ότι θα παραχωρούνταν στους ανιψιούς
του για να το χρησιμοποιήσουν ως κατοικία. Εκείνοι
όμως αρχικά το νοίκιασαν σε ένα νηπιαγωγείο και αργότερα σε έναν εργολάβο ο οποίος και το μετέτρεψε στο σημε-
ρινό DA VINCI, κατεδαφίζοντας όμως χωρίς άδεια τη βίλα, κάτι για το οποίο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα. Λόγω
αυτών των παραβάσεων ο εντεταλμένος από τον Δήμο δικηγόρος γνωμοδότησε πρόσφατα ότι το δημοτικό
συμβούλιο έχει την δυνατότητα να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας. Το ζήτημα εκκρεμεί.
Ως Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Αγίας Παρασκευής έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα από το 2009. Οργανώσαμε
πορείες και δράσεις αντιπληροφόρησης, συμπαρασταθήκαμε στα δικαστήρια σε περίοικους που αντιδρούσαν στη
λειτουργία του DA VINCI, παρεμβήκαμε στο δημοτικό συμβούλιο. Σε μια πόλη όπου οι ελεύθεροι χώροι σπανίζουν
και η δημοτική αρχή σχεδιάζει να δαπανήσει ένα σεβαστό ποσό για να αγοράσει από ιδιώτη κτίριο για πολιτιστικές
δραστηριότητες, το 2025 φαντάζει πολύ μακρινό. Σταθερός μας στόχος είναι το κτήμα Σιστοβάρη να περάσει στα
χέρια των κατοίκων, να γίνει ένας ελεύθερος κοινωνικός χώρος, διαμορφωμένος από τους κατοίκους για τους
κατοίκους, όπου θα μπορούν να συνδιαλέγονται ελεύθερα και ανεμπόδιστα. Γι’ αυτό το λόγο θεωρούμε ότι το πρώτο
βήμα είναι η ανάκληση της άδειας λειτουργίας του DA VINCI.
Το DA VINCI είναι κατάλοιπο μιας άλλης εποχής. Παράγωγο ενός σχεδιασμού που ήθελε τα προάστια να

μετατρέπονται σε καταναλωτικούς παραδείσους με την εμπορευματοποίηση κάθε χώρου και κάθε κοινωνικής
δραστηριό τητας. Σύμβολο του life style μιας χρεοκοπημένης πλέον χλιδήςπου μεταλλάσσει τους ανθρώ πους
από πολίτες σε καταναλωτές αγαθών, ελεύθερου χρόνου και σχέσεων. Κι' αν κάποιοι λανθασμένα θεωρούσαν κάπο-
τε αυτό το life style προσιτό ή ακίνδυνο, ας αναρωτηθούμε σήμερα πόσο συμβατό είναι με τις τωρινές μας ανάγκες
και πόσοι κάτοικοι της πόλης συχνάζουν  στο DA VINCI.
Για εμάς εκείνο που λείπει από την πόλη δεν είναι περισσότερες καφετέριες, μπαρ ή ψευδοπολυτελή εστιατόρια.
Εκείνο που λείπει είναι χώροι αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας,χώροι σύναψης συλλογικών σχέσεων, χώροι
δη μιουργικότητας και κάλυψης ουσιαστικών αναγκών. Δεν αποτελεί πρόοδο για ένα Δήμο η κυριαρχία του εμπο -
ρεύματος. Πρόοδο αποτελεί η απελευθέρωση των δημιουργικών δραστηριοτήτων των κατοίκων του. Επειδή εμείς
έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους, που είναι και δικές μας, γνωρίζουμε ότι το Σιστοβάρη θα γίνει πραγμα-
τικά ζω ντανό κύτταρο της πόλης μόνο όταν εκείνοι κινητοποιηθούν και  αναλάβουν την τύχη του. Θέλουμε λοιπόν
στη θέση του DA VINCI να υπάρξει ένα πολύμορφο κέντρο το οποίο θα μπορούσε να φιλοξενεί ποικίλες δραστηρι-
ότητες και να καλύπτει πολλαπλές ανάγκες. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
•  φιλοξενία διαφόρων συζητήσεων, ομιλιών και εκδηλώσεων
•  στέγαση λαϊκών συνελεύσεων γύρω από τοπικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα
•  χώρος συναυλιών και παραστάσεων
•  λειτουργία studio όπου τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα της πόλης θα μπορούν να κάνουν πρόβες και να ηχογραφούν
•  στέγαση δομών αλληλοβοήθειας, ανταλλακτικών παζαριών, συλλογικής κουζίνας
•  δημοτικός κήπος, σημείο πράσινου και αναψυχής
•  παιδική χαρά που θα διασφαλίζει και θα φιλοξενεί παιδικές γιορτές πέρα από την εμπορευματική λογική των
παιδότοπων

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ DA VINCI
ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Το εθνικό κληροδότημα όπως ήταν πριν την κατεδάφιση της βίλας

Συζήτηση για το
«Σιστοβάρη».  

Μετά από ερώτηση του επικεφαλής της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέα Γκι-
ζιώτη για το πότε θα συζητηθεί το
επίμαχο θέμα της αφαίρεσης της άδει-
ας λειτουργίας του DaVinci, ο Δήμαρ -
χος Γιάννης Σταθόπουλος εξήγησε ότι
αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη
της αποχής εργασίας του δικηγορικού
συλλόγου. 
Ο Δήμαρχος εξήγησε επιπλέον ότι δεν είναι
«στο χέρι του» καθώς ο ίδιος ο Κώστας
Μπάκας, ο νομικός που έχει συνέταξε το
υπόμνημα σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι
με την υπόθεση έχει ενημερώσει τον ίδιο ότι
θα προσέλθει σε σχετική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου για να δώσει περαι-
τέρω εξηγήσεις εφόσον λήξει η αποχή των
νομικών. 

Ένας 
Απουσιολόγος για
τους Δημοτικούς

Συμβούλους… 
Το ζήτημα των συνεχών απουσιών  Δημο-
τικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του
σώματος, έθεσε ο επικεφαλής της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης στο
Συμβούλιο της 29ης  Μαρτίου 2016. 
Συγκεκριμένα ο κ. Γκιζιώτης δήλωσε ότι απ’
όλες τις παρατάξεις υπάρχουν στον αριθμό
πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι
σημειώνουν αποχή της τάξεως του 60% –
70% στο σύνολο των συνεδριάσεων. 
Ο κ. Γκιζιώτης υποστήριξε ότι ο ίδιος παρατη -
ρεί επιπλέον και το φαινόμενο της απλής
καταγραφής των Δημοτικών Συμβούλων στις
παρουσίες των συνεδριάσεων που προ-
σέρχονται, καθώς δηλώνουν παρουσία και
στη συνέχεια αποχωρούν εντός της ώρας. 
«Θεωρώ το θέμα Μείζον εφόσον μιλάμε για
την ποιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου»
κατέληξε ο κ. Γκιζιώτης, συμπληρώνοντας ότι
οι παρατάξεις που αντιμετωπίζουν το συγκε-
κριμένο θέμα οφείλουν να το λύσουν γιατί οι
συνεδριάσεις αφορούν την παραγωγή έργου
μέσα από το διάλογο. 
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Το θέμα «Μπαρμπίκα» ανοίγει ξανά μετά τις
τελευταίες εξελίξεις της αλλαγής της διοίκησης
των ΚΤ.ΥΠ Α.Ε. (Κτηριακές Υποδομές) και
των συζητήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο
μεταξύ του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρω-
σης» Ανδρέα Γκιζιώτη και του αντιδημάρχου
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Παναγιώτη Γκόνη. 
Με αφορμή τα γεγονότα αυτά ζητήσαμε την άποψη
του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης συλλόγων
γονέων και συγκεκριμένα της προέδρου Εύη Ματιά-
του – Χατζοπούλου και λάβαμε τις εξής απαντήσεις : 
«Σ» : Κατά την άποψή σας ποιες είναι οι αιτίες
που ο χώρος «Μπαρμπίκα» δεν έχει ολοκληρ-
ωθεί μέχρι σήμερα για τη στέγαση του 1ου
ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής αλλά και ΕΠΑΛ
όμορων Δήμων; Ποιοι θεσμοί κατά τη γνώμη
σας ευθύνονται ;
«Είναι  πλέον γνωστό σε όλους ότι η  Ένωση Συλλό-
γων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής εδώ και 20
χρόνια διεκδίκησε το χώρο του πρώην Μπαρμπίκα
και κατάφερε με επιμονή και αγώνα  να γίνουν όλες
οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να  απαλλοτριωθεί το
οικόπεδο και να  αρχίσει η ανέγερση του νέου κτιρίου,
η αποπεράτωση του οποίου όμως, δεν ολοκληρώθη-
κε έως σήμερα. 
Η Πολιτεία ασφαλώς φέρει την κύρια ευθύνη που
τόσα χρόνια άφησε το έργο ημιτελές , όμως υπάρχουν
κι αλλού ευθύνες,  πολλές και διαφορετικές:
Αρχικά οι ενστάσεις  που κατέθεσαν οι περίοικοι, βλέ-
ποντας να αναγείρεται στην περιοχή τους  ένα σχο-
λείο μεγάλο και με υπερτοπικό χαρακτήρα και
φοβούμενοι ότι αυτό το κτιριακό συγκρότημα θα επι-
βάρυνε την περιοχή με αυξημένη κυκλοφοριακή
κίνηση, ηχορρύπανση, πρόβλημα παρκινγκ και λοιπά
τέτοιους είδους χωροταξικά προβλήματα. Έφτασαν
μάλιστα στο σημείο να μιλάνε για δημιουργία
«γκέτο», λόγω των μαθητών που θα φοιτούν, καθώς
πρόκειται για επαγγελματικό λύκειο. Απόψεις  θλιβε-
ρές βεβαίως,  που πλήττουν τη νοημοσύνη μας και τον
πολιτισμό μας,  καθυστέρησαν  αρκετά την εργο-
λαβία και προκάλεσαν πολλαπλές διακοπές του
έργου. 
Στη συνέχεια ο εργολάβος κήρυξε πτώχευση και το
έργο σταμάτησε οριστικά χωρίς να έχει ολοκληρωθεί
και έχοντας φτάσει ήδη στο 78%. Η οριστική διακοπή
των εργασιών επέφερε την απαξίωση και την κατα-

στροφή του υφιστάμενου έργου και εξοπλισμού.
Πρόκειται, πλέον,  για ένα κτίριο  “φάντασμα”, που
κάθε μέρα που περνάει «μετράει πληγές», ένα
αφύλακτο «κουφάρι» που λεηλατείται συνεχώς. Οι
ζημιές είναι ανυπολόγιστες - γίνεται προσπάθεια από
τις Κτιριακές Υποδομές, να καταγραφούν επακρ-
ιβώς– προκειμένου να συνταχθεί εκ νέου προϋπολο-
γισμός αποπεράτωσης του έργου.  
Χωρίς καμία διάθεση υπερβολής και προβολής, ο πιο
συνεπής, διαχρονικός,  πιεστικός  και επίμονος
φορέας διεκδίκησης της αποπεράτωσης του Έργου
ήταν η Ένωση Συλλόγων Γονέων. Δυστυχώς όμως,
μόνη της. Υπήρξαν βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια,
κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και κάποιες διοι-
κήσεις που στήριζαν αυτό το αίτημά μας και συμμε-
τείχαν στις συναντήσεις που κάναμε με τον ΟΣΚ.
Όμως ποτέ οργανωμένα και με ιδιαίτερη πίεση  και
νομίζω ότι αν οι πιέσεις είχαν ασκηθεί όταν η οικονο-
μική κατάσταση της πατρίδος μας ήταν ανθηρή τα
αποτελέσματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Οφείλο-
υμε να αναγνωρίσουμε ότι σήμερα, μετά από ένα
μεγάλο διάστημα απραξίας, αν και σε συνθήκες οικο-
νομικής ασφυξίας, ασκούνται ομόθυμα πιέσεις τόσο
από το Δήμο, όσο και από άλλες παρατάξεις. Θέλουμε
να πιστεύουμε ότι δεν χάσαμε το τρένο και τα παιδιά
του ΕΠΑΛ, που ζουν σε απαράδεχτες για την εποχή
συνθήκες, θα μεταστεγαστούν άμεσα στο νέο κτίριο.
Για ένα τόσο σπουδαίο  ζήτημα έπρεπε να είναι δια
παραταξιακή και διαχρονική η προσέγγιση. Εμείς ως
Ένωση Συλλόγων Γονέων θα συνεχίσουμε και θα
εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες μας προς αυτή
την κατεύθυνση».      
«Σ» Ποιες είναι οι θέσεις και οι προτάσεις της
Ένωσης για τη λύση του προβλήματος αναφο-
ρικά με τον χώρο «Μπαρμπίκα» ;
«Σήμερα το ΕΠΑΛ ουσιαστικά στεγάζεται σε δύο
χώρους: Στην Αιτωλίας, όπου γίνονται τα θεωρητικά
μαθήματα και στη Μεσογείων (απέναντι από την
ΕΡΤ , στο παλαιό Δημαρχείο) όπου βρίσκονται τα
εργαστήρια. (σε απόσταση περίπου 5km)
Ο χώρος «σχολείου» της Αιτωλίας δεν είναι απλά ανε-
παρκής, είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ. Είναι όνειδος για την
πόλη μας, να υπάρχουν μαθητές, που φοιτούν σε
αυτές τις εγκαταστάσεις. Και είναι ντροπή στις μέρες
μας, ένα Επαγγελματικό Λύκειο να βρίσκεται χωρι-
σμένο στα δύο  και δίπλα να ρημάζει ένα σύγχρονο

κτίριο που μπορεί να στεγάσει ολοκληρωμένα το
Επαγγελματικό Λύκειο,  εργαστήρια και τάξεις,  με
όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.
Για την Ένωση Συλλόγων Γονέων η αποπεράτωση
των εργασιών του κτιρίου (πρώην Μπαρμπίκα) και η
μεταστέγαση του ΕΠΑΛ/ΕΚ είναι μονόδρομος.
Γι’αυτό και φροντίζουμε, πέραν των ενεργειών μας,
με κάθε τρόπο να  «σηκώνουμε» το θέμα στην τοπι-
κή κοινωνία. 
• Επιλέξαμε το χώρο του ΕΠΑΛ για την κοπή της
πίτας μας, ώστε να γνωρίσουν όσοι δεν ξέρουν και να
θυμηθούν όσοι γνωρίζουν, τα υπαρκτά προβλήματα
της καθημερινότητας των παιδιών που φοιτούν.
• Συναντηθήκαμε με τις ΚΤΥΠ μαζί με το Διευθυντή
του Σχολείου κ. Ν. Καλαντζόπουλου. Εκεί συναντηθ-
ήκαμε με τον κ. Φιλιππάκο διευθυντή μελετών  στην
εν λόγω υπηρεσία και την κ. Ι. Κοντούλη νέα πρόεδρο
του Οργανισμού. 
• Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις προς πάσα
κατεύθυνση για καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».
«Σ» Ποια είναι η πληροφόρησή σας για τις
τελευταίες εξελίξεις πάνω στο θέμα ; πώς τις
αξιολογείτε ; Πότε θεωρείτε ότι μπορεί να ξεκι-
νήσουν και πάλι οι εργασίες ;
«Πρόσφατα, όπως αναφέρουμε και παραπάνω επισ-
κεφθήκαμε τις ΚΤΥΠ. Ο κ. Φιλιππάκος μας ενημέρω-
σε ότι είναι στο στάδιο της καταγραφής  των ζημιών
και θα ακολουθήσει  η ολοκλήρωση των τευχών για
τη δημοπράτηση της εργολαβίας.  Η πρόεδρος των
ΚΤΥΠ μας διαβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο θέμα
αποτελεί προτεραιότητα της Υπηρεσίας και
δεσμεύτηκε να κάνει ό,τι μπορεί, ώστε να έχουμε
αποτελέσματα μέσα στην τρέχουσα χρονιά Το
ζητούμενο είναι αν θα υπάρξει κονδύλι για να μπορέ-
σει να αποπερατωθεί το έργο. Επειδή είμαστε ρεαλι-
στές , γνωρίζουμε ότι ζούμε στην περίοδο των
«ισχνών αγελάδων». Ειδικά όμως σήμερα, στην
εποχή της βαθιάς κρίσης, η πιο ελπιδοφόρα, συνετή
και απαραίτητη «επένδυση» πρέπει και οφείλει να
είναι στη μόρφωση των παιδιών μας, στην Παιδεία.
Εμείς ως Ένωση δεν επαναπαυόμαστε φυσικά σε
υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Παρακολουθούμε το
θέμα από κοντά. Θα είμαστε εδώ διεκδικώντας και
υποσχόμενοι ότι δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να δούμε
τα παιδιά μας, μαθητές στο υπερσύγχρονο κτίριο.
Έχουμε δείξει ότι μπορούμε και απευθύνουμε ανοικ-
τή πρόσκληση σε όλους τους φορείς και παρατάξεις
της πόλης μας να διεκδικήσουμε μαζί το   σχολείο που
αξίζουν τα παιδιά μας.
Όσο για τις εργασίες για το αν και πότε θα έπρ-
επε να ξεκινήσουν απαντάμε ΧΘΕΣ».    

Ένωση Γονέων: Οι εργασίες για του «Μπαρ -
μπίκα» έπρεπε να είχαν ξεκινήσει «Χθες»! 
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Σφοδρή αντιπαράθεση για το «προσφυγικό»
είχε με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων Χρήστο Σπίρτζη, ο υποψήφιος βου-
λευτής στη Β’ Αθηνών με τη Ν.Δ και Δημοτικός
σύμβουλος Αγ. Παρασκευής Σωτήρης Ησαΐας
στην εκπομπή του Αιμίλιου Λιάτσου στο
«ΚontraChanel» στις 17 Μαρτίου 2016.
Η αντιπαράθεση των δύο πολιτικών ανδρών είχε
επίκεντρο το «προσφυγικό» και τους χειρισμούς της
κυβέρνησης σ΄αυτό, με τον κ. Ησαΐα να δηλώνει ότι
από τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνόδου
προκύπτει το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση είναι πολι-
τικά ανίκανη να διαχειριστεί την υπάρχουσα κρίση.
Ο κ. Ησαΐας επέρριψε ευθύνες στον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα επειδή  όπως είπε, η κυβέρνηση του απο-
φεύγει να διαχωρίσει του οικονομικούς μετανάστες
από τους πρόσφυγες λόγω πολεμικών συγκρούσεων,
κι ότι η αριστερή πολιτική των «ανοιχτών συνόρων»
που ακολουθεί, είχε ως αποτέλεσμα μόνο το 2015 να
εισέλθουν στην Ελλάδα, τουλάχιστον 851.000 άνθρω-
ποι όλων των ηλικιών.
Από την πλευρά του ο κ. Σπρίτζης υπεραμύνθηκε της
κυβερνητικής πολιτικής που ασκείται στο σημαντικό
για όλη την Ευρώπη όπως είπε πρόβλημα.
Απαντώντας ο κ. Ησαΐας επεσήμανε ότι τη στιγμή
κατά την οποία στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες ο
πρόεδρος της Ν.Δ Κυριάκος Μητσοτάκης «έβαζε στη
θέση του» τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας ο οποίος
θριαμβολογούσε για το «κλείσιμο» των συνόρων από
τα Σκόπια, λέγοντας του:  «Πως τολμάς να λες κάτι
τέτοιο όταν αυτή η απόφαση έχει οδηγήσει τη χώρα

μου σε ανθρωπιστική
κρίση και σε «Ντροπή»
την Ευρώπη», ένας
Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ
αποκαλούσε τα Σκόπια
ως «Μακεδονία» κι
ένας άλλος δήλωνε ότι
δεν υπήρξε «Γενο -
κτονία των Ποντίων».
Στη συνέχεια ο Υπουρ -
γός Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων αναφέρθηκε στην πρό σφατη Ευρ-
ωπαϊκή σύνοδο για την αντιμετώπιση του προσφυγι-
κού και στις επιτυχίες που σημείωσε η Ελληνική
κυβέρνηση.
Απαντώντας στον Υπουργό ο κ. Ησαΐας τόνισε με έμφ-
αση ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κατάφερε απολύτως
τίποτα, αλλά έχασε και τη διαπραγματευτική της ισχύ.
« Η βαλκανική οδός είναι κλειστή είπε ο κ. Ησαίας,
ποια ήταν η «νίκη» του πρωθυπουργού; Γιατί δεν
κατάφερε να την αποτρέψει; Τι έκανε γι αυτό;Συμφω-
νήθηκε «Τεχνική βοήθεια» προς τη χώρα μας κι αυτή
η «βοήθεια» ήταν να έρθουν Τούρκοι επιτηρητές στα
Ελληνικά νησιά! Συμφωνήθηκε παροχή «Οικονομικής
βοήθειας». «Τι» μας έδωσαν και «Τι»έδωσαν στην
Τουρκία;
Ο Πρωθυπουργός δήλωνε ότι θα διώξει από την Ελλά-
δα την «Φρόντεξ» και το ΝΑΤΟ και σήμερα ζητά
«Ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας του
…ΝΑΤΟ»! Εάν εσάς κ. Υπουργέ, κατέληξε ο κ. Ησαΐας,
σας τιμά ο τρόπος που ο πρωθυπουργός χειρίζεται το
προσφυγικό, εμένα με ντροπιάζει. 

Τηλεοπτική μονομαχία του Σωτήρη Ησαΐα με
τον Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη

για το «προσφυγικό».

Συγκινητική
ανταπόκριση 
των μαθητών

στην καμπάνια
«Πιάσε το χέρι

μου».
Συγκλονιστική υπήρξε η ανταπόκριση των
μαθητών της Αγίας Παρασκευής στην καμ-
πάνια «Πιάσε το Χέρι μου», που διοργάνω-
σαν οι Δήμοι Αγίας Παρασκευής και Χαλαν-
δρίου σε συνεργασία με την «Εφημερίδα
των Συντακτών», την «Αλληλεγγύη για
Όλους» και το Δίκτυο μεταναστριών στην
Ελλάδα «Μέλισσα». 
Tα είδη πρώτης ανάγκης, η γραφική ύλη, τα
παιχνίδια κ.λπ. που συγκεντρώθηκαν για τα μικρά
προσφυγόπουλα γέμισαν εκατοντάδες σακίδια
και επιπλέον 100 κούτες και 60 μεγάλες σακούλες
για ότι δεν μπορούσε να μπει στα σακίδια.
Την  Τρίτη 12 Απριλίου 2016, τελευταία μέρα της
καμπάνιας στα σχολεία, πραγματοποιήθηκαν
εκδηλώσεις όπως:  
«Η αλυσίδα της Αλληλεγγύης» , «Τα παιδιά τρα-
γουδούν για τους πρόσφυγες», «Τραγουδάμε για
την Αλληλεγγύη», «Από τα παιδιά για τα παιδιά»,
«Η Μεσόγειος τραγουδά για τα παιδιά».
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος και ο Αντιδή-
μαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Παναγιώτης
Γκόνης  εκφράζουν θερμές ευχαριστίες σε όλους
όσοι συνέδραμαν ακούραστα αυτήν την προσπά-
θεια από όλα τα Σχολεία της Αγίας Παρασκευής.
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Το τελευταίο διάστημα το ζήτημα της αποπε-
ράτωσης του σχολικού συγκροτήματος «Μπα-
ρμπίκα» που βρίσκεται επί των οδών Παπα -
φλέσσα  και Λυκείου στον Τσακό έχει επανέλ -
θει στην επικαιρότητα από τις ερωτήσεις και
συζητήσεις που έχουν γίνει σε συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου. 
Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρω-
σης Ανδρέας Γκιζιώτης επανειλημμένως έχει προβεί
σε ερωτήσεις αλλά και τοποθετήσεις για το συγκεκρ-
ιμένο θέμα που έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται διαξιφισμοί με τον αντιδήμαρχο Παιδείας και
Πολιτισμού Παναγιώτη Γκόνη. 
Ζητήσαμε από τον αντιδήμαρχο, να μας ενημερώσει
σχετικά με το ζήτημα και ο κ. Γκόνης ανταποκρίθηκε
θετικά στο αίτημά μας προτείνοντας στη συζήτηση
που θα κάναμε, παρόντες να είναι και οι πρόεδροι
των δύο σχολικών επιτροπών, η κ. Αύρα Καράμπελα
– Μπασακίδου από την πρωτοβάθμια και ο κ.
Βασίλης Τραυλός από τη δευτεροβάθμια, πρόταση
που βεβαίως αποδεχτήκαμε και σας μεταφέρουμε τα
λεχθέντα σ’ αυτήν. 
«Σ» Ξεκινώντας από εσάς κ. Τραυλέ, θέλω να
μας πείτε την εξέλιξη των γεγονότων που αφο-
ρούν στον  χώρο του «Μπαρμπίκα» όταν μαζί
με άλλους συνδημότες πιέζατε για άμεση λύση
ως μέλη της Ένωσης συλλόγων γονέων. 
Βασίλης Τραυλός: «Ο χώρος του «Μπαρμπίκα»
για την πόλη μας έχει μεγάλη σημασία και η ιστορία
του ξεκινάει το 1998 όταν ο τότε ΟΣΚ (Οργανισμός
Σχολικών Κτιρίων) που σήμερα έχουν μετεξελιχθεί
στις λεγόμενες ΚΤ.ΥΠ. (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.)
εξέδωσε το πρακτικό καταλληλότητας προορίζοντας
το Λύκειο Μπαρμπίκα, που λειτουργούσε μέχρι το
1997, για Τεχνικό Λύκειο. Μετά την έκδοση του πρα -
κτικού, πληροφορηθήκαμε ότι κατεδαφίστηκε το κτί -
ριο και το τότε συμβούλιο της Ένωσης συλλόγων
γονέων με πρόεδρο τον Λεωνίδα Ριτζάκη και Γραμ-
ματέα την Κατερίνα Γιαγή παρευρέθηκε επί τόπου
στον χώρο μαζί με τον Γιάννη Σταθόπουλο και τον
Νότη Μαριά, που ήταν κάτοικοι της περιοχής. Υπή -
ρξε μεγάλη κινητοποίηση όπου όλοι μαζί, με όλους
τους συλλόγους γονέων σταματήσαμε τις εργασίες
του τότε ιδιοκτήτη σχετικά με την ανέγερση δύο
πολυ κατοικιών. 
Στη συνέχεια, έγινε θέμα όλης της πόλης καθώς το
Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε πολλές φορές με
βάση το χαρακτηρισμό του χώρου ως σχολείο και
είχαν σημειωθεί αποχωρήσεις από μέλη της αντι-
πολίτευσης. Το Νοέμβριο του 1999 τελικά το Δημο-
τικό Συμβούλιο  με απόφασή του, ζήτησε την ανα-
στολή των εργασιών ανέγερσης πολυκατοικίας από
την Νομαρχία όπως και από την πολεοδομία. Η στέ-
γαση του ΕΠΑΛ στον χώρο του «Μπαρμπίκα» απο-
τελεί χρόνιο αίτημα κυρίως της ένωσης συλλόγων

γονέων αλλά και της παράταξης του Γιάννη Σταθό-
πουλου που σήμερα διοικεί το Δήμο. Μετά το χαρα -
κτηρισμό του χώρου ξεκίνησαν κάποιες εργασίες που
δυστυχώς διακόπηκαν.
Αύρα Καράμπελα:Το 2001 έγινε ο χαρακτηρισμός
του χώρου ως σχολείου και ξεκίνησε η διαδικασία
απαλλοτρίωσης από τον τότε ΟΣΚ και μέχρι το 2007
προχώρησε η απαλλοτρίωση, έγινε η δημοπράτηση,
επιλέχθηκε ο εργολάβος και ξεκίνησε το έργο, με
συνεχείς ενστάσεις και δικαστικές ενέργειες των
ιδιοκτητών με τελευταία το 2007. Το 2008 κι ενώ το
έργο είναι σε εξέλιξη, περίοικοι επικαλούμενοι τον
μεγάλο αριθμό των μαθητών και την υποτίμηση της
περιουσίας τους και της ποιότητας ζωής τους προ-
σέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο προκειμένου να
σταματήσουν το έργο. 
Το έργο σταμάτησε μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση,
που τελικά έγινε το 2009 χωρίς να δικαιώνει τους
περίοικους.Ο εργολάβος επανήλθε και ξεκίνησε να
δουλεύει αλλά η σημαντική καθυστέρηση των δύο
χρόνων σε συνδυασμό με το ότι η χώρα έμπαινε στην
κρίση στάθηκαν ως μερικές από τις αιτίες πουο εργο-
λάβος κήρυξε πτώχευση και το 2010 ο ΟΣΚ αναγκά-
στηκε να τον κηρύξει έκπτωτο.
Η διαδικασία της έκπτωσής του ολοκληρώθηκε
περίπου το 2012 όταν και ξεκίνησε η διαδικασία
αποτύπωσης του εκτελεσθέντος έργου ώστε το υπό-
λοιπο, συμπεριλαμβανομένων και των φθορών που
κατά καιρούς υπάρχουν, να δημοπρατηθεί και ο νέος
εργολάβος να το αποπερατώσει. 
«Σ» Επειδή πολλοί συμπολίτες μας δεν
γνωρίζουν την υπόθεση όπως εσείς, τι ακριβώς
αφορά ο χώρος του «Μπαρμπίκα» ; τι θα φιλο-
ξενήσει ; για τι προορίζεται ; 
Βασίλης Τραυλός: «Ο χώρος του «Μπαρμπίκα»
αποτελείται από 11 στρέμματα στα οποία τα δύο
κτήρια που θα ανεγερθούν θα στεγάσουν τις ειδικό -
τητες, κατ’ αρχάς του 1ου ΕΠΑΛ Αγ.Παρασκευής και
ενδεχομένως του 2ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου καθώς και
τα αντίστοιχα εργαστήρια του Εργαστηριακού Κέν-
τρου όπου φοιτούν και τώρα τα παιδιά.
Ο μέγιστος αριθμός των μαθητών υπολογίζεται στους
700 ανάλογα με τις ειδικότητες που και τώρα
καλύπτονται τα 2 ΕΠΑΛ και το ΕΚ. Το σημερινό
ΕΠΑΛ στην οδό Αιτωλίας θυμίζει αποθήκη κι όχι σχο-
λείο καθώς παλιά ήταν ξυλουργείο και φιλοξενεί
περίπου350 παιδιά.
Η κτιριακή κατάσταση του ΕΠΑΛ σημαίνει ότι τα
παιδιά αντιμετωπίζονται σαν πολίτες β’ κατηγορίας
συν του ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές αντιμετωπίζο -
νται δυστυχώς ρατσιστικά, ίσως γιατί υπάρχει η

αντίληψη ότι δεν έχουν τις επιδόσεις των
μαθητών στα Γενικά Λύκεια. Αντίστοιχα και
το ΕΚ που βρίσκεται στο ισόγειο του παλιού
Δημαρχείου της Αγίας Παρασκευής είναι
ένα κτήριο που πάλι δε θυμίζει σχολείο και
φοιτούν δικά μας παιδιά». 
«Σ» Ποιες είναι οι σημερινές εξελίξεις ; 

Παναγιώτης Γκόνης: «Πριν μιλήσω για το «σήμε-
ρα» θέλω να επισημάνω ότι το έργο έφτασε με τον
συγκεκριμένο εργολάβο που κηρύχτηκε έκπτωτος,
στο 78% της ολοκλήρωσής του. Ουσιαστικά απομένει
ένα 22% που πρέπει να ολοκληρωθεί και να αποκα-
τασταθούν οι όποιες ζημιές έχουν σημειωθεί αυτά τα
χρόνια που είναι ανενεργό το έργο. 
Για εμάς όταν αναλάβαμε τα ηνία του Δήμου αποτε-
λούσε ένα στοίχημα. Έχουμε και οι τρεις επισκεφθεί
επανειλημμένα τις ΚΤ.ΥΠ. και με θλίψη έχω να
δηλώσω ότι τα τελευταία χρόνια έως και τον Ιανουά -
ριο του 2016 το έργο ήταν βαλτωμένο. 
«Σ» Που οφείλεται αυτό; 
Παναγιώτης Γκόνης: «Δεν μπορώ να γνωρίζω
επακριβώς τους παράγοντες που έχουν συντηρήσει
αυτήν την κατάσταση. Σίγουρα οφείλεται στην πολι-
τική βούληση των κατά καιρούς διοικήσεων των
ΚΤ.ΥΠ. και την κωλυσιεργία στο επίπεδο ολοκλήρω-
σης των μελετών, όπου ακριβώς τα ίδια που ίσχυαν
τότε τον Ιούνιο του 2014, τα ίδια ακριβώς ίσχυαν
μέχρι και το τέλος του 2015. Είχα δηλώσει σε μία
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι αναμένο-
υμε από  τη διεύθυνση των ΚΤ.ΥΠ. να μεριμνήσουν
ώστε να ολοκληρωθούν οι μελέτες, γιατί ακριβώς τα
ίδια μας λένε δύο χρόνια τώρα περίπου. Το θέμα δεν
είναι μόνο να βρούμε τους πόρους αλλά να έχουν
ολοκληρωθεί πρώτα κι όλα τα προηγούμενα στάδια. 
Προσωπική μου άποψη είναι ότι, αν και εφόσον
υπήρχε η ολοκλήρωση των μελετών, αυτή τη στιγμή
και με την αλλαγή της διοίκησης των ΚΤ.ΥΠ. που έχει
γίνει από τον Φλεβάρη του 2016, πιθανά θα είχαμε
λύση την οποία ελπίζω σύντομα να έχουμε. 
Σε ότι αφορά το κτήριο, αυτό είναι ένα κουφάρι, όπως
πολλά στην Ελλάδα, αποτέλεσμα λάθος πολιτικών
επιλογών και λάθος επιλογών που κάνουν κάποιες
φορές οι περίοικοι μιας περιοχής. Δυστυχώς, πάντα οι
άνθρωποι έχουν την τάση να φοβούνται το «Νέο»
που μπορεί να δημιουργηθεί δίπλα τους με το
πρόσχημα την υποβάθμιση της περιουσίας τους.
Στην περίπτωση του «Μπαρμπίκα» τελικά αποδει -
κνύεται  ότι, εν τοις πράγμασι, αυτό δεν ισχύει γιατί.
Αυτό το διάστημα που είμαι εγώ στην αντιδημαρχία
Παιδείας, περίοικοι που πιθανόν να ναι αυτοί που
είχαν κάνει τις καταγγελίες, τηλεφωνούν ανα -
ρωτώμενοι πότε θα τελειώσει το έργο. Ο χώρος είναι
ακατάλληλος, δεν είναι εύκολα φυλασσόμενος οπότε
και κάποιοι τον βανδαλίζουν. Αποτελεί εστία μόλ-
υνσης, εφόσον δεν καθαρίζεται και δε λειτουργεί και
οι περίοικοι έχουν αντιληφθεί ότι η μόνη λύση είναι η
ολοκλήρωση του κτιρίου που συνάμα θα δώσει και τη
δυνατότητα για μια καλύτερη εκπαίδευση. 

Να περατωθεί το κτίριο «Μπαρμπίκα», όχι για να
δικαιωθεί το παρελθόν, ούτε για «θριαμβολογίες»

στο παρόν, αλλά για το μέλλον των παιδιών.

Το σχολικό συγκρότημα “Μπαρμπίκα” βρίσκεται στην περιοχή του Τσακού και διαθέτει δύο κύριες εισόδους, μία

από την οδό Παπαφλέσσα και αντιστοίχως από την οδό Λυκείου. 
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Αυτό που υπάρχει σήμερα στον χώρο του «Μπαρμπίκα», μπορώ να πω λυρικά, ότι μας δημιο-
υργεί «θλίψη και σπαραγμό». Αυτό που εν τέλει κατάλαβα είναι ότι, ενώ υπήρχε η δυνατότητα
του να αντιληφθούν στις ΚΤ.ΥΠ. και στα διάφορα Υπουργεία το πρόβλημα αλλά και η διάθεση
να επιλυθεί, αυτό δεν έγινε γιατί, δυστυχώς, όλες αυτές οι ζημιές που έχουν γίνει πρέπει να κατα-
γραφούν μέχρι την τελευταία πρίζα ώστε να αποκατασταθούν. Στη νέα δημοπράτηση πρέπει
να αποκατασταθούν όλα μέχρι κεραίας. Οπότε, το να το αφήνουμε ακόμα και για ένα μήνα,
μπορεί να κλαπεί κάτι, γεγονός που κωλυσιεργεί τη διαδικασία. 
Θεωρώ σίγουρο ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο των ΚΤ.ΥΠ, η πρόεδρος κ. Κοντούλη και ο διε-
υθύνων σύμβουλος κ. Παπαδάκης, έχουν το θέμα του «Μπαρμπίκα» ως πρώτη προτεραιότητα
σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένως μαζί τους, έχουμε πιθανολογήσει
τους τρόπους διασφάλισης πόρων και ουσιαστικά μένουμε στο να ολοκληρωθούν τα τεύχη
δημοπράτησης, στα οποία υπολείπονται ελάχιστα, (στα ηλεκτρομηχανικά και στην έγκριση της
πυροσβεστικής μελέτης) και θα πάρει το δρόμο του. 
Βασίλης Τραυλός: «Θα είναι κόσμημα για όλα τα Βαλκάνια όταν ολοκληρωθεί. Το θέμα για
μας ως παράταξη αποτελεί και «προσωπικό στοίχημα». 

«Σ» «Τονίσατε το θέμα της αλλαγής της ηγεσίας στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Γιατί
; Είναι θέμα πολιτικής ή θέμα τοποθέτησης ανθρώπων» ;
Παναγιώτης Γκόνης: «Νομίζω είναι και τα δύο. Δε θα θελα να μείνω μόνο στο κομμάτι της
πολιτικής γιατί θα ήταν υποκειμενικό από τη μεριά μου, αλλά θα ήθελα να πω ότι πραγματικά,
από ένα σημείο και μετά, όταν και ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τις ίδιες ευαισθησίες μ’ εμάς,
φυσικά κι έχει σημασία η τοποθέτηση ανθρώπων σε κρίσιμες θέσεις. Σαφέστατα σημαντικός
παράγοντας είναι η πολιτική  βούληση και επιλογή αλλά φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει με το νέο
διοικητικό συμβούλιο.
Προσωπικά, έχω πολύ καλύτερη επικοινωνία και είναι η πρώτη φορά που έχω συνεχείς διαβε-
βαιώσεις ότι του «Μπαρμπίκα» αποτελεί πανελλαδικά πρώτη προτεραιότητα. Είχα και πριν
διαβεβαιώσεις από τον απελθόντα διευθύνοντα  σύμβουλο, αλλά δεν «το έτρεξε». Πώς είναι
δυνατόν από τον Ιούνιο του 2014 ο κ. Δρούλιας που ισχυριζόταν ότι ήθελε να ολοκληρωθεί του
«Μπαρμπίκα», μέχρι το τέλος του 2015 που απήλθε, να μην έχει φροντίσει να ολοκληρωθούν
οι μελέτες; Προφανώς οι προτεραιότητές του ήταν άλλες και επένδυσε σε άλλα έργα και δεν
είναι τυχαίο ότι η Δυτική Αττική, απ’ όπου προέρχεται, είχε ωφεληθεί τα μέγιστα». 
«Σ» «Έχει επισημάνει ο κ. Γκιζιώτης το θέμα της πολιτικής βούλησης και κρίνει το
κατά πόσο έχετε εξαντλήσει τις προσπάθειες. Εσείς θεωρείτε ότι έχετε φτάσει μέχρι
το σημείο που μπορεί να φτάσει μια διοίκηση» ; 
Παναγιώτης Γκόνης: «Εφόσον δεν υπογραφεί η δημοπράτηση, Όχι! Προσωπικά θα συνεχίσω
να πιέζω και αφού γίνει η δημοπράτηση για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη εκτέλεση του
έργου. Δεν ξέρω αν είναι αντιληπτό το συναισθηματικό φορτίο που φέρουμε και οι τρεις τώρα
που μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα και την ολοκλήρωσή του, αλλά υπάρχει συναισθηματική
φόρτιση και προσωπικά τονίζω ότι δεν πρόκειται να σταματήσω να πιέζω μέχρι να παραδοθεί
το έργο. 
Αύρα Καράμπελα: «Είπε ο Βασίλης Τραυλός πριν ότι το θέμα αποτελεί στοίχημα της παρά-
ταξης του Γιάννη Σταθόπουλου. Αυτή η πόλη κατατρύχεται  από τα στοιχήματα των παρατά-
ξεων κι είναι καιρός κάποια στιγμή να βάλει και η πόλη το στοίχημά της…
Θεωρώ ότι κάποια θέματα της πόλης πρέπει να πάψουν να είναι ζητήματα για αντιπολίτευση
και ειδικά για μικρόνοη. Θέλει πάρα πολλή προσοχή γι’ αυτά τα θέματα που είναι λεπτά και
σοβαρά. Δηλαδή, το τι λέγεται και ποιος θα μπορούσε να επωφεληθεί, με ποιο τρόπο για να
μπλοκάρει τα έργα. Απευθύνω έκκληση να ξεπεράσουμε όλοι τις μικροπαραταξιακές μας εμμο-
νές και να σταθούμε στο στόχο. 
Στόχος είναι να γίνει του «Μπαρμπίκα», όχι το να δικαιωθεί το παρελθόν ούτε να κοκορευό-
μαστε για το παρόν, αλλά να φτιάξουμε το μέλλον. 
Παναγιώτης Γκόνης: «Αυτό είναι το στοίχημα για όλα τα μεγάλα έργα κι όταν βλέπεις ότι
υπάρχει μια αντιπολίτευση- και δεν αναφέρομαι σε κάποιον συγκεκριμένο-του στυλ να μην
παράξει έργο η όποια δημοτική αρχή, αυτό είναι λάθος. Εφόσον το όποιο έργο είναι για να ωφε-
λήσει την πόλη, θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει διαφορά απόψεων. Αυτό το έργο δεν θα το κάνει
ούτε ο Γκόνης, ούτε ο Σταθόπουλος, ούτε ο Τραυλός, ούτε η Μπασακίδου – Καράμπελα. Αυτό
θα είναι ένα έργο της Πολιτείας για τα παιδιά της ευρύτερης περιοχής που θέλουν να κάνουν
σωστά την εκπαίδευσή τους και θα είναι οι αυριανοί τεχνίτες τους οποίους θα βάζουμε στα
σπίτια μας.  

Το κυκλοφοριακό 
και οι μελέτες ανά

“πολιτική πελατεία”...
Η έγκριση της δεύτερης αναμόρφωσης του προϋπολογι-
σμού και του Τεχνικού προγράμματος εισήχθη από τη
Διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου προς ψήφιση  στην
ημε ρή  σια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου
2016. 
Η συγκεκριμένη αναμόρφωση περιέχει πολλές ανακατατάξεις
στον προϋπολογισμό με αποτέλεσμα σύσσωμη η αντιπολίτευση να
αναρωτιέται τους λόγους για τους οποίους προέβη σ’ αυτήν την
κίνηση η διοίκηση αλλά και να την κατακρίνει για έλλειψη οργά-
νωσης. Επιπλέον στην αναμόρφωση υπήρχε θέμα που αφορούσε
ολοκληρωμένες μελέτες που υπάρχουν στο Δήμο και στο κατά
πόσον είναι χρήσιμες!  καθώς και ο συνολικός σχεδιασμός στον
οποίο θέλει η διοίκηση να προχωρήσει.  
Στην τοποθέτηση του ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς  κα -
τηγόρησε μεταξύ άλλων τη διοίκηση ότι οι μελέτες σχετικά με τα
έργα της διάνοιξης οδών στην περιοχή των Πευκακίων έχουν προ-
γραμματιστεί από το 2013, ότι η αντίστοιχημελέτη για τα όμβρια
προέρχεται από απόφαση του προηγούμενου Περιφερειάρχη
Γιάννη Σγουρού κι έκλεισε λέγοντας ότι το «Τίποτα» εκφράζει το
Γιάννη Σταθόπουλο καθώς ο ίδιος δεν έχει προγραμματίσει τίπο-
τα για την πόλη. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης επεσήμανε ότι
σε κάθε αναμόρφωση του προϋπολογισμού παρατηρείται το
φαινόμενο όλο και περισσότεροι προγραμματισμοί να «μένουν
πίσω» και συνέχισε λέγοντας ότι τα έργα της διοίκησης μένουν
μόνο σε επίπεδο «προπαγάνδας» κι ότι τα σοβαρά ζητήματα της
πόλης δεν αποτελούν θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο-
και κατέληξε ζητώντας να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ένας
πλήρης κατάλογος με όλες τις μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί,
που δεν έχουν συνταχθεί  αλλά κι αυτές που προγραμματίζονται να
γίνουν. 
Από τη «Συμμαχία Ευθύνης» ο Κώστας Κρητικίδης χαρακτήρισε
«σημαντική και μεγάλη» την αναμόρφωση κι ότι αφήνει κενά για
μελλοντικές δαπάνες ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς δήλωσε ότι
η συγκεκριμένη αναμόρφωση σε συνδυασμό με την πρώτη που
είχε ψηφιστεί στο πρόσφατο παρελθόν αναμοχλεύουν το 35% του
προϋπολογισμού.
Τελευταίος από την πλευρά της αντιπολίτευσης μίλησε ο γραμμα-
τέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Μυλωνάκης που
δήλωσε ότι η αναμόρφωση σημαίνει αναπροσαρμογή των στόχων
της διοίκησης, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη ουσιαστικού
σχεδιασμού. 
Από την πλευρά της διοίκησης η αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρε-
σιών Ελισάβετ Πετσατώδη, εξήγησε σχετικά με τις κυκλοφοριακές
μελέτες που είχαν συνταχθεί στο παρελθόν ότι η κάθε μία εξετάζει
διαφορετική περιοχή της πόλης και πολλές φορές στη μεταξύ τους
σύγκριση διαπιστώνονται αντιθέσεις, με συνέπεια να είναι αναγ-
καίο πλέον η κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης να χρειάζεται συνο-
λική στρατηγική λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής ότι: «Οι προη-
γούμενες μελέτες δεν αγγίζουν κάποια θέματα, όπως το αν η πόλη
θα διακατέχεται από διαμπερή κυκλοφορία ή όχι… ότι τα προβλή-
ματα της πόλης δεν μπορούν να λυθούν «γειτονιά – γειτονιά»….
αλλά πρέπει όλες οι μελέτες να μπουν σε μια ενιαία βάση ώστε να
είναι χρηστικές για την πόλη. 
Η αντιδήμαρχος κατέληξε λέγοντας ότι το σχέδιο βιώσιμης αστι-
κής κινητικότητας αποτελεί βασικό εργαλείοκαι προϋπόθεση, για
τη διεκδίκηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως κάποτε το
ΣΔΑΕ,κι είναι γεγονός ότι οι προηγούμενες κυκλοφοριακές μελέ-
τες όσο καλές κι αν ήταν τον παράγοντα «βιωσιμότητα» τον
«άφηναν εκτός». 
Πριν την ψήφιση του θέματος, ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος
υπενθύμισε στον κ. Ζορμπά ότι ε εργολαβία για τα τους βυθιζόμε-
νους κάδους, η μελέτη για το κολυμβητήριο, οι εργασίες που έχουν
πραγματοποιηθεί σχεδόν σε όλα τα σχολεία και τα έργα για τα
όμβρια αποτελούν έργα της τωρινής διοίκησης ενώ δήλωσε απε-
υθυνόμενος προς την αντιπολίτευση ότι: «βιάζεστε να κρίνετε…
και  θα δούμε στο τέλος του 2016 τι θα έχει γίνει». 
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Sweetme.gr 

Εξιδανικευμένο κατάστημα πώλησης οικολο-
γικών και προϊόντων που δεν περιέχουν ζάχαρη
λειτουργεί στην Αγ. Παρασκευή και συγκεκριμέ-
να στην πλατεία Ύδρας (Περικλέους 41).
Στο συγκεκριμένο κατάστημα διατίθενται προϊόντα
χωρίς γλουτένη σε μεγάλη ποικιλία (αρτοποιήματα,
είδη κατάψυξης και παγωτά, γλυκίσματα, άλευρα,
σνακ, σοκολάτες, έτοιμα γεύματα).

Επίσης θα βρείτε πρωτεϊνούχα, φυτικές πρωτεΐνες,
μπάρες, ροφή ματα, ζυμαρικά και μεγάλη ποικιλία  σε
Vegan/ Vegetarian σε φυτικά ροφήματα, όπως σόγιας,
αμυγδάλου, ρυζιού, καρύδας, κάνναβης, φουντουκιού,
και σε διάφορες γεύσεις. 
Χορτοφαγικά ‘τυριά’, φυτικές κρέμες ‘γάλακτος’, τόφου
σε διάφορες γεύσεις και Seitan, μπιφτέκια χορτοφαγι-
κά σε διάφορες γεύσεις, γιαούρτι σόγιας, επιδόρπια
σόγιας και βρώμης. 
Τα περισσότερα προϊόντα είναι βιολογικής γεωρ -
γίας ( φρέσκα λαχανικά, φρέσκα, αποξηραμένα και
φρεσκοκατεψυγμέναφρούτα καθώς και superfoods. 
Ζυμαρικά από διάφορα όσπρια, όπως φάβα, φασόλια
κλπ. Επίσης, ζυμαρικά απο φαγόπυρο και χαρούπι,
σνακ φακής, κινόας και λαχανικών. Φυσικοί  χυμοί
λαχανικών και φρούτων, αναψυκτικά, τσάι σε πάρα
πολλές γεύσεις, βότανα, βιολογικό μέλι, ρυζογκοφρέτες
και καλαμπογκοφρέτες σε πολλες γεύσεις και συνδια-
σμούς. 
Υπερτροφές/ Superfoods σε σκόνη και σπόρους,
μπάρες ωμοφαγικές και μη, φυσικοί χυμοί, αναψυκτι-
κά, έλαια, βούτυρο, λάδι και βούτυρο καρύδας, λάδι
κάνναβης, κραμβέλαιο και λινέλαιο.
Παιδικές τροφές: Γάλα, κρέμες, έτοιμα βιολογικά
γεύματα φρούτων, λαχανικών και ζυμαρικών, μπισκό-
τα και σνακ ιδανικά και για τους πρώτους μήνες των
βρεφών.
Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε και το e-shop:
sweetme.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 212.1050.464
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Προσωπική επιτυχία του Γιάννη
Σταθόπουλου η πρόσληψη 39 νέων

εργαζόμενων!
Με 39 εργαζόμενους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (20 αποφοίτων ΑΕΙ και 19
αποφοίτων ΤΕΙ), ενισχύεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και τα Νομικά του
Πρόσωπα μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης για διορισμό 365 συνολικά επιτυχόντων από τις «λίστες»
(οριστικοί πίνακες 2010, 2011 και 2012) του ΑΣΕΠ σε Δήμους, Περιφέρειες
και Νομικά τους Πρόσωπα. 
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διεκδίκησε και πέτυχε την πρόσληψη του συνόλου των
επιτυχόντων ΠΕ και ΤΕ στις Υπηρεσίες του Δήμου, των Παιδικών Σταθμών-ΠΑΙΣΔΑΠ
και του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού-ΠΑΟΔΑΠ, οι οποίοι με τα επιστημο-
νικά τους προσόντα θα καλύψουν πολύ σημαντικά κενά, όπως προκύπτει από   τις
ειδικότητες τους που είναι οι παρακάτω: 
Α. Στο ΔΗΜΟ (21 άτομα):Πέντε  Π.Ε Διοικητικών , ένας  Π.Ε πολιτικός μηχανικός-
συγκοινωνιολόγος, δύο  Τ.Ε μηχανικών (δομικών έργων), ένας Π.Ε μηχανολόγος μηχα-
νικός, ένας Π.Ε αρχιτέκτων, ένας Π.Ε πληροφορικής, δύο Τ.Ε διοικητικού – λογιστικού,
ένας Τ.Ε μηχανικών (Έργων – υποδομής), 1 Π.Ε κοινωνιολόγος, ένας Π.Ε Μηχανικός
περιβάλλοντος, ένας Π.Ε ψυχολόγος, ένας Π.Ε περιβάλλοντος, ένας Τ.Ε μηχανικός (ηλεκ-
τρολόγος – μηχανικός), ένας Τ.Ε επόπτης υγείας, ένας Τ.Ε επισκεπτών/τριων υγείας
Β. Στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ-ΠΑΙΣΔΑΠ (12 άτομα): Ένας Π.Ε διαχείρι-
σης ανθρώπινων πόρων, 2 Π.Ε διοικητικού – οικονομικού, ένας Τ.Ε διοίκησης Επιχει-
ρήσεων, 1 Τ.Ε κοινωνικών λειτουργών, 7 Τ.Ε βρεφονηπιοκόμοι
Γ. Στον ΠΑΟΔΑΠ (6 άτομα): Πέντε Π.Ε φυσικής αγωγής και ένας Τ.Ε διοικητικού –
οικονομικού

Δρόμοι που θα συνδεθούν με το
κεντρικό δίκτυο συλλογής ομβρίων

υδάτων της Αγ.Παρασκευής.
Εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση υδραυλικών έργων της Περιφέρειας Αττικής και ξεκινά
εντός των προσεχών μηνών το έργο κατασκευής δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων
(αγωγοί, φρεάτια επίσκεψης – συμβολής και φρεάτια υδροσυλλογής) στιςεξής οδούς
του Δήμου  μας.
1)Στην περιοχή του Τσακού
--- Οδός Καραϊσκάκη (τμήμα από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Επτανήσου).
--- Οδός Μπουμπουλίνας (τμήμα από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Επτανήσου).
--- Οδός Μεγάλου Σπηλαίου (τμήμα από την οδό Μπουμπουλίνας έως την οδό Καραϊ-
σκάκη). Το συγκεκριμένο δίκτυο θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο απορροής ομβρίων
της οδού Ελ. Βενιζέλου.
2) Στην περιοχή των Νότιων Πευκακίων
Οδοί  Θερίσου - Αμαλιάδος - Θεσσαλονίκης - Σάμου – Υμητού (από Αλ. Παναγούλη
έως οδό Λ. Μεσογείων).
Το συγκεκριμένο δίκτυο θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο απορροής ομβρίων της
Αττικής Οδού (Παναγούλη).
3) Στην περιοχή του Παραδείσου
--- Οδός Δημοσθένους (τμήμα από οδό Δερβενακίων έως την οδό Ιουστινιανού).
Το συγκεκριμένο δίκτυο θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο απορροής ομβρίων της
οδού Δερβενακίων (Ποδονίφτης).
4) Στην περιοχή του Κοντοπεύκου
--- Οδοί  Θήρας – Χρυσοστόμου Σμύρνης – Πλαταιών (από την οδό Ολυμπίας έως την
οδό Γαρρυτού).
Το συγκεκριμένο δίκτυο θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο απορροής ομβρίωντης
οδού Δερβενακίων (Ποδονίφτης) δια μέσου της οδού Ολυμπίας.
--- Οδός Δραγατσανίου.
--- Οδός Τσιμισκή (από την οδό Χίου έως την οδό Αγρινίου ).
Το συγκεκριμένο δίκτυο θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο απορροής ομβρίωντης
οδού Δερβενακίων (Ποδονίφτης) δια μέσου της οδού Χίου.
--- Οδός Γούναρη (από την Ελπίδος έως την οδό Ψαρών).
---Οδός Πατρόκλου (από την Δερβενακίων έως την Λεφ. Μεσογείων).
Το προτεινόμενο δίκτυο θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο απορροής ομβρίων της
οδού Δερβενακίων (Ποδονίφτης).
Τέλος, στην τελευταία αναμόρφωση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους
2016 της Περιφέρειας Αττικής εντάχθηκε και το έργο κατασκευής αγωγών
ομβρίων στις οδούς Γ. Παπανδρέου και Αγίων Αναργύρων στα Βόρεια Πευ-
κάκια με ΚΑΕ 9775.02.072 προϋπολογισμού 530.000€. 
Πρόκειται για αγωγούς που συμπεριλαμβάνονται σε μελέτη της «Αττικής Οδού»,
συνδέονται στον κεντρικό αγωγό της οδού Παναγούλη και θα κατασκευαστούν από την
Περιφέρεια Αττικής για λογαριασμό του Δήμου,λόγω του μεγέθους της διατομής τους.

Aprilios_16_mais_2012.qxd  18/11/2016  1:34 μμ  Page 13



210- 6090756 - www.osxoliastis.gr - e-mail: osxoliastis@hotmail.com

ΦΦ άά κκ εε λλ οο ςς   ““ ΜΜ ππ αα ρρ μμ ππ ίί κκ αα ”” .. .. ..1414

Στις τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου, ο επικεφαλής της παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Ανδρέας Γκιζιώτης
ζήτησε ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα
της αποπεράτωσης του σχολικού συγκροτή-
ματος «Μπαρμπίκα» από τις «Κτιριακές
Υποδομές ΑΕ – ΚΤ.ΥΠ.» (πρώην Οργανι-
σμός Σχολικών Κτιρίων) για τις ανάγκες των
μαθητών των Τεχνικών Λυκείων.
Συναντηθήκαμε για το θέμα αυτό με τον κ.Γκι-
ζιώτη ο οποίος μας είπε τα εξής:
« Όπως είναι γνωστό, η «παλιά» εργολαβία έχει
τελειώσει… και  από το 2011 περίπου μέχρι σήμε-
ρα έχουν σημειωθεί στο χώρο ζημιές και κλοπές
που έχουν εκτιμηθεί στο 1.000.000 ευρώ
περίπου, στο πλαίσιοτης διαδικασίαςτης κατα-
μέτρησης των ζημιών ώστε να υπάρχουν επαρκή
στοιχεία να γίνει ξανά η δημοπράτηση για την
αποπεράτωσή του. 
Οι ζημίες αφορούν κυρίως κλοπές και φθορές
τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του
κτιρίου. Ο
κίνδυνος που
υπάρχει για
π ε  ρ α ι  τ έ ρ ω
κλο πές πρέπει
να αποφευχθ-
εί κι από ενη -
μέρωση που
είχα από τις
ΚΤ.ΥΠ. ζητή -
θηκε η αυ στη -
ρότερη προ-
φύλαξη του χώρου με την τοποθέτηση τα μπελών
καιβιντεοκαμερών στις κυριότερες εισόδους,που
θα αποτρέπουν την είσοδο σε επίδοξους ληστές-
του εναπομείναντος μηχανολογικού εξοπλισμού.
Το σημαντικότερο κατά την άποψή μου πρό -
βλημα, είναι η έλλειψη πηγής χρηματοδότησης, κι
αυτό το λέω επειδή το κτίριο είναι καταγραμμένο
και υπάρχει η διάθεση από τη διεύθυνση των
ΚΤ.ΥΠ. για την αποπεράτωσή του, αλλά η χρημα-
τοδότησή του δεν είναι εγγεγραμμένη στον προϋ-
πολογισμό, τουλάχιστον για το έτος 2016.
Έχω επίσης την έγκυρη πληροφόρηση που αναφ-
έρειότι το χρηματικό υπόλοιπο από δάνειο των
ΚΤ.ΥΠ. μπορεί να καλύψει την όποια δαπάνη,
αρκεί βέβαια να υπάρξει η αντίστοιχη πολιτική
πίεση και κινητοποίηση των ενδιαφερομένων
φορέων και να απαιτηθεί η ολοκλήρωσή τουμέσα
στο 2016, διαφορετικά θα πρέπει να υπάρξει
πίεση ώστε να προβλεφθεί το συγκεκριμένο έργο
στον επόμενο προϋπολογισμό και να υλοποιηθ-
είαπό «ίδιους πόρους» το 2017.
Είναι γνωστό ότι αν δεν υπάρχει κοινωνική πίεση,
από τους ενδιαφερόμενους, από το Δήμο, από την
Ένωση γονέων, από τους κατοίκους, από τους
μαθητές, από την ΕΛΜΕ και γενικά απ’ όλους μας,
είναι προφανές ότι η αποπεράτωση θα πάει χρο-
νικά«πίσω»αφού υπάρχουν στον συγκεκριμένο
φορέα πολλές και σημαντικές εκκρεμότητες.
Αυτά σε ότι αφορά την σημερινή
κατάσταση.Όμως θα ήθελα να επισημάνω ότι
υπήρξαν δύο προσπάθειες, μία πέρυσι και μία
φέτος,για να κινητοποιηθεί η σχολική κοινότητα
και η τοπική διοίκηση του Δήμου στην κατεύθυ-
νση της ολοκλήρωσης του έργου. 
Συγκεκριμένα η πρώτη έγινε πέρυσι από τα

σωματεία της ΕΛΜΕ, του «ΠΕΡΙΚΛΗ» και
φορέων της Ένωσης γονέων η οποία όμως όπως
φάνηκε στην πορεία, δεν υπήρχε από ορισμένους
η διάθεση να προχωρήσει αφούο Δήμαρχος επισ-
κέφθηκε τις ΚΤ.ΥΠ. κι αντί για δέσμευση περί
ολοκλήρωσης του έργου πήρε παράταση του χρό-
νου! Αφού είχαν δεσμευτεί για έναρξη των εργα-
σιών το 2015 και τελικά το πήγαν για το 2016…
Υπήρξεκαι μια δεύτερη κινητοποίηση της ΕΛΜΕ,
που την εκπροσωπώ, και με τους Δήμους Χαλαν-
δρίου και Αγίας Παρασκευής, τους Συλλόγους
γονέων, τους μαθητές, τις σχολικές επιτροπές και
τους καθηγητές κάναμε μια  ευρύτατη σύσκεψη
τον Νοέμβρη του 2015 στο Δημαρχείο, όπου ενώ
προκρίθηκε η λογική της κινητοποίησης και της
πίεσης, πάλι στο τέλος δεν επιλέχθηκε και παράλ-
ληλα δεν υπήρξε η πολιτική βούληση από το Δήμο
να το προχωρήσει. 
Είναι κατανοητό ότι όποια πίεση κι αν ασκήσουμε
εμείς, ή όποια συνομιλία κι αν έχουμε με τη
διεύθυνση των ΚΤ.ΥΠ, τον πρώτο λόγο τον έχουν

οι διοικήσεις
των Δήμων
Αγίας Παρ-
ασκευής και
Χαλανδρίου
οι οποίεςεπέ-
λεξαν να μην
υιοθετηθεί η
διαδικασία
των κινητο-
π ο ι ή σ ε ω ν
και επί της

ουσίας να «θαφτεί» η πρόταση. 
Μετά από πιέσεις μας, η διοίκηση του Δήμου επισ-
κέφθηκε για δεύτερη φορά τις ΚΤ.ΥΠ και πήρε
ξανά υποσχέσεις ότι το πρώτο τρίμηνο του 2016
θα γινόταν η προγραμματική σύμβαση. Το πρώτο
τρίμηνο όμως πέρασε χωρίς να έχει γίνει τίποτα κι
είμαστε ακόμα στην απογραφή και στην ανεύρε-
ση χρημάτων. 
«Σ» Σε μια εποχή που οι συζητήσεις πάνε κι
έρχονται σχετικά με συγχωνεύσεις σχο-
λείων στην περιοχή μας έχουμε ένα κτίριο
ανολοκλήρωτο εδώ και πάνω από 10 χρό-
νια. Που επιρρίπτετε ευθύνες ; 
«Η ευθύνη ανήκει κυρίως στους Υπουργούς, στα
Υπουργεία και γενικά στο «κράτος» της εκάστοτε
κυβέρνησης. Την πολιτική παρέμβαση και τη
λύση τη δίνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο στο
οποίο υπάγονται και οι ΚΤ.ΥΠ. Έχουν τη βούληση
τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών να κατα-
νείμουν ποσά για την εκπαίδευση ; Φοβόμαστε ότι
η απάντηση είναι «Όχι!».
Πληρώνουμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά μήνα για
ενοίκια σε απαράδεκτα κτίρια και υποδομές και
αποτρέπουμε τα παιδιά να πάνε στο δραματικό
ΕΠΑΛ της Αγίας Παρασκευής ή στο υποβαθμι-
σμένο 3ο ΕΠΑΛ του Χαλανδρίου. Το λέω αυτό
γιατί είχαν γίνει και καταργήσεις τμημάτων στην
επαγγελματική εκπαίδευση που επανήλθαν τώρα.
Ο χώρος του Μπαρμπίκα θα μπορούσε να φιλοξε-
νήσει όλα αυτά τα παιδιά σε σύγχρονες εγκατα-
στάσεις με υποδομές ώστε να καταρτιστούν
υπεύθυνα και σωστά και βέβαια να γλιτώσουμε τα
ενοίκια που τα πληρώνει το Υπουργείο Εσωτε -
ρικών, δηλαδή όλοι εμείς. 

Ανδρέας Γκιζιώτης: «Ο χώρος του Μπαρ -
μπίκα θα προσφέρει στα παιδιά σύγχρο-
νες εγκαταστάσεις και θ  ́ανακουφίσει το

«Δημόσιο» από υπέρογκα ενοίκια!».

Επιμένει να 
«γράψει ιστορία»…

Το θέμα της επιχορήγησης των 5.000 ευρώ στον επί
χρόνια Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Παναγό-
πουλο αναφορικά με την καταγραφή της «Ιστορίας
της πόλης» επανήλθε στη συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 15
Μαρτίου 2016 όταν τέθηκε προς ψήφιση η έγκριση
της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και
του τεχνικού προγράμματος. 
Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
Ανδρέας Γκιζιώτης αναρωτήθηκε τι είχαν γίνει τα 5.000
ευρώ επιχορήγησης που είχαν ψηφιστεί το 2015. 
Από την πλευρά του ο Γιάννης Σταθόπουλος εξήγησε ότι
δεν έχουν δοθεί ακόμα τα χρήματα… διαβεβαίωσε ότι δε
θα δοθούν περισσότερα και μίλησε για την προσπάθεια
ανεύρεσης και κάποιου χορηγού. 
«Εμείς θέλουμε να υπάρξει μια αντικειμενική καταγραφή
της ιστορίας της πόλης» συνέχισε ο Δήμαρχος ζητώντας
από τον κ. Γκιζιώτη να δείξει εμπιστοσύνη στο ότι το απο-
τέλεσμα θα είναι «μια καλή δουλειά». Ο Δήμαρχος είπε
επιπλέον ότι υπάρχουν κι άλλες ιδέες «για άλλα πράγμα-
τα» όχι με τον ίδιο συγγραφέα και ότι μια ομάδα ανθ-
ρώπων θα δώσουν κατευθύνσεις για να είναι καλό το απο-
τέλεσμα. Τέλος ο κ. Σταθόπουλος δήλωσε ότι αναζητείται
και εκδοτικός οίκος που θα προσφερθεί να κάνει δωρεάν
την εκτύπωση. 
Μόνο εμπιστοσύνη δεν έδειξε ο κ. Γκιζιώτης καθότι δήλω-
σε χαρακτηριστικά ότι το «αυτί του Δημάρχου δείχνει να
μην ιδρώνει» και συμπλήρωσε ότι νιώθει προσβεβλημένος
από την απόφαση αυτή. 
Σημ. Σχολιαστή
Η Ιστορία μιας πόλης δεν γράφεται από έναν άνθρωπο,
πόσο μάλλον από έναν άνθρωπο συγκεκριμένων πολι-
τικών πεποιθήσεων που υπηρέτησε πιστά επί 30 χρόνια το
κόμμα, του οποίου το 2002  ήθελε να ηγηθεί τοπικά για να
εκλεγεί με το χρίσμα τουως Δήμαρχος. 
Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι και το γνωστικό
αντικείμενο του συγκεκριμένου συμπολίτη μας αλλά και η
επαγγελματική του καριέρα ουδεμία σχέση είχεμε την
συγγραφή ιστορικού «πονήματος»… 
Το αν ο συμπολίτης μας θέλει να καταθέσει τις εμπειρίες
και τα βιώματα που είχε ως δημοτικός σύμβουλος, ως
μέλος της διοίκησης του Αντώνη Σιδέρη, ως μέλος της
δημοτικής χορωδίας ή ως εκπρόσωπος της πόλης σε δεκά-
δες επισκέψεις που πραγματοποίησε ως μέλος της επιτρο-
πής αδελφοποίησης, είναι αναφαίρετο δικαιώματα του και
μπορεί να το πραγματοποιήσει όπως πολλοί άλλοι συνά-
νθρωποι μας, δηλαδή με δικά του έξοδα… 
Τώρα το «Τι» έχει προγραμματίσει ο Δήμαρχος και τι
«ομάδα» θα είναι αυτή που θα εξετάσει τη δουλειά που θα
γίνει ώστε με αντικειμενικότητα να γραφτεί η Ιστορία της
πόλης... δεν το γνωρίζουμε κι ούτε μπορούμε να μπούμε
στο «Μυαλό του Τζων Μάλκοβιτς»… 
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Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιάδα Mythical
Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας 

ποδοσφαίρου «Σάλας»

Με στόχο την «Ευρώπη»!
Στον ημιτελικό αντιμέτωπη με
την ομάδα του «Υπερίωνα» είναι
η «Ολυμπιάδα Mythical» έχον-
τας σημειώσει ήδη μία νίκη (4 – 1
εντός έδρας) με δύο γκολ του

Κάρμη, ένα του Πάνου και ένα του Μαρινάκη. Η
ομάδα χρειάζεται άλλη μία νίκη για να προκριθεί στον
τελικό που θα συναντήσει είτε την ομάδα «Αθήνα 90»
είτε την ομάδα του «Δούκα». Στόχος φυσικά της ομά-
δας είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης και το
«χρυσό εισιτήριο» για την Ευρώπη, στόχος που θα επιτευχθεί όποια ομάδα πετύχει τρεις νίκες.  
Για την Ιστορία, η «Ολυμπιάδα» κατάφερε να τερματίσει στο πρωτάθλημα, στη δεύτερη θέση λίγο πίσω από
την «Αθήνα 90» και στους προημιτελικούς «καθάρισε» με δύο απανωτές νίκες την ομάδα του «Ικονίου»με
6 – 1 (εντός έδρας) και 9 – 4 (εκτός έδρας). 
Ο πρόεδρος της ομάδας Γιάννης Πάνου ευχαριστεί τον κόσμο που παρευρίσκεται στα παιχνίδια και
εμψυχώνει τους παίκτες και τους καλεί να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο μέχρι το τέλος της σεζόν. 
Στα υπόλοιπα τμήματα οι «έφηβοι» τερμάτισαν στην 7η θέση στο κανονικό πρωτάθλημα, ενώ στην παρούσα
χρονική στιγμή συμμετέχουν στο πρωτάθλημα «ευ αγωνίζεσθαι». 
Τέλος οι μικρότεροι «juniors» βρίσκονται στο «final four», καθώς κατέκτησαν τη δεύτερη θέση του πρω-
ταθλήματος και αναμένουν τον αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στον Άλιμο.  

Ενωμένοι κατά της
ανεργίας – 

άνεργοι να μείνουν 
κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ. 
Με αφορμή την πορεία κατά της ανεργίας που
ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων
το Σάββατο 2 Απρίλη και κατέληξε στην Αθήνα
την Κυριακή 10 Απρίλη 2016 η δημοτική
παρέμβαση «Φυσάει Κόντρα» εξέδωσε την
εξής ανακοίνωση:
Μετά από 6 χρόνια μνημονίων ο εφιάλτης της ανε-
ργίας έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πάνω από
1.500.000 άνεργοι/ες, πάνω από 60% στους
νέους/ες. Θλιβερή πρωτιά της χώρας μας, διαχρο-
νικό όνειδος κι ανάθεμα για το σύνολο των κυβερνή-
σεων – υποτακτικών της ΕΕ, του ΔΝΤ και των τρα-
πεζιτών. Η πολιτική για την δήθεν «καταπολέμηση
της ανεργίας» που προωθεί η ΕΕ μέσω των χρημά-
των του ΕΣΠΑ, και «διαφημίζει» η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στην πραγματικότητα προωθεί τις
νέες στρατιές ημιαπασχολούμενων χωρίς δικαιώμα-
τα και την κατάργηση κάθε εργασιακού δικαιώμα-
τος: πεντάμηνα, δουλειά με το κομμάτι, ενοικιαζόμε-
νοι εργαζόμενοι, ΚΟΙΝΣΕΠ. Οι έχοντες ακόμα
εργασία βλέπουν το μισθό να μειώνεται, την εργοδο-
τική αυθαιρεσία να αυξάνεται και, ως κορύφωση της
φρίκης, στα εργατικά ατυχήματα υπεύθυνοι θεω -
ρούνται πλέον οι εργαζόμενοι που “ζημιώνουν” την
εταιρεία όταν σκοτώνονται ή ακρωτηριάζονται. Από
την άλλη τα κέρδη αυξάνονται, τραπεζίτες εφοπλι-
στές και βιομήχανοι ευημερούν.
Μοναδική αχτίδα φωτός οι πρωτοβουλίες οργάνω-
σης των ίδιων των ανέργων και οι αγωνιστικές κιν-
ητοποιήσεις που εξελίσσονται. Η δημοτική παρέμβα-
ση “ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”
στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες ανέργων και σωμα-
τείων που διεκδικούν μόνιμη και σταθερή εργασία,
με αξιοπρεπή μισθό και δικαιώματα για όλους και
όλες, για την ανατροπή της αντιλαϊκής επίθεσης
κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει
στηρίξει και στηρίζει τον αγώνα στων πεντάμηνων
εργαζόμενων των Δήμων, τις μικρές και μεγάλες
μάχες ενάντια στις απολύσεις. 

Διανομή τροφίμων
στους απόρους της
Αγ. Παρασκευής. 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12- 4 -2016  από την
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής,
η διανομή στους δικαιούχους (175 οικογένειες με 362
μέλη) των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής, που παρέλαβε ο Δήμος στο πλαίσιο της
πρώτης φάσης εφαρμογής του προγράμματος Επι-
σιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-
2020-ΤΕΒΑ.
Συγκεκριμένα δόθηκαν στους δικαιούχους είδη παν-
τοπωλείου (φασόλια, φακές, ζυμαρικά, λάδι), λαχα-
νικά και φρούτα, νωπά κοτόπουλα, είδη προσωπικής
υγιεινής και καθαριότητας όπως και  βρεφικά είδη
(πάνες, μωρομάντηλα, γάλα σκόνη, κρέμα βανίλια).
Υπενθυμίζεται  ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής
συμμετέχει στο πρόγραμμα του Υπουργείου
Εργασίας ως Εταίρος Κοινωνικής Σύμπραξης με
Επικεφαλής Εταίρο την Περιφέρεια Αττικής-Περι -
φερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα. 

Α.ΓΥΝΑΙΚΕΣ : 

ΓΣΑΠ-ΣΠΟΡΤΙΓΚ: :53-57

Δεκάλεπτα: 08-17, 13-12, 16-12,

16-16

Με τον αγώνα που πραγματοποιήθηκε στις 12
Απριλίου 2016 έπεσε η αυλαία του πρωταθλή-
ματος της Α2 Γυναικών (Νότιος Όμιλος), με
την ομάδα μας τελικά να κατακτάει την 7η θέση, σε ισοβαθμία με τα Μελίσσια που κατέκτησαν
την 8η. Κύριο χαρακτηριστικό του φετινού πρωταθλήματος η ισοδυναμία τεσσάρων ομάδων
(Π. Φάληρο, ‘Ικαρος, Αγία και Μελίσσια), οι οποίες κατατάχτηκαν από την 5η μέχρι και την 8η
θέση, με μόλις 1 βαθμό διαφορά! (από τους 31 μέχρι τους 30). Στον  αγώνα είδαμε την ομάδα
μας να είναι αγωνιστική και μπροστά στο σκορ για τρία δεκάλεπτα, όμως δεν μπόρεσε να ξεπε-
ράσει το κακό α΄ δεκάλεπτο, στο οποίο από τα δικά μας αβίαστα λάθη δώσαμε την ευκαιρία
στην αντίπαλη ομάδα να ξεφύγει στο σκορ. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπά-
θειά τους. Το ΔΣ πολύ σύντομα, σε συνεργασία με τους προπονητές μας, θα σχεδιάσει την
ομάδα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, η οποία αναμένεται δυσκολότερη από την φετει-
νή.  
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Αναγνωστόπουλος, Στρατάκος) : Γκάνια 5 (1),  Κοντογιάννη 3, Κούκη Ελ.,
Τσιαδή 6, Κανιαδάκη , Βελούδου 3, Σταθέλου,  Καζαντζίδου 11 , Kαράμπελα, Γιουκάκη 15(1)
Κούκη Ειρ. 2, Μερισιώτη 8 .
ΣΠΟΡΤΙΓΚ (Νανάκος): Παυλοπούλου 5 (1), Ναυροζίδου 4, Οικονομίδου 5 (1), Φουράκη Β. 1,
Βαφειάδη 3, Τζαμαρία 5 (1), Σερέπα, Κριμιτζά, Μυριούνη, Βούλγαρη 14, Λέρη, Φουράκη Στ.
20.

Β.  ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
Την Κυριακή 10/4/2016 πραγματο-
ποιήθηκε ο αγώνας μπάσκετ για τα
playoff A1 γυναικών μεταξύ του
Ολυμπιακού και του Αθηναϊκού στο
κλειστό γήπεδο μπάσκετ Γλυφάδας
‘Μάκης Λιούγκας’. Τον πολύ όμορ-
φο αγώνα είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν οι αθλήτριες των

τμημάτων υποδομών του συλλόγου μας συνοδευόμενες από τους γονείς τους, φίλους, τους προ-
πονητές Μάρθα Αργυρίου και Βαγγέλη Χριστοδούλου καθώς και μέλη του ΔΣ του ΓΣΑΠ. Μετά
τον αγώνα μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τις αθλήτριες του Συλλόγου μας καθώς έβγαλαν
αναμνηστικές φωτογραφίες και έλαβαν αυτόγραφα από τις παίκτριες του Ολυμπιακού.
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