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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, Καφετέρ-

εια Λίμπρε Αγίου Ιωάννου 69, Εστιατόριο Διόνυσος Ηρώων Πολυ -

τεχνείου 1 & Ευεργέτη Γιαβάση 11, Μπιστρόνομι Αγίου Ιωάννου 8

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

--- Επιτέλους ηλιοφάνεια στη χώρα μας γιατί τόσο “νερό” είχαμε χρόνια να δούμε και
καλό είναι ότι γεμίζουν οι “ταμιευτήρες” που υδροδοτούν την Αθήνα αλλά εμείς κοντέ-
ψαμε να βγάλουμε ρίζες από την υγρασία...
--- Εποχή της Ελλάδας μπορεί να χαρακτηριστεί η άνοιξη όχι μόνο επειδή ο Θεός -
Ήλιος από τη μία και η ανάδυση της ζωής από τη γη κατά δεύτερο λόγο αλλά και για
το γεγονός ότι το νέο ελληνικό κράτος άνοιξη ξεκίνησε τη νέα του πορεία...
--- Τα λέμε αυτά επειδή σε αντίθεση με το γλυκύ έαρ της Μεσογείου τα “σκοτάδια του
Βορρά” κάθε άλλο παρά λαμπερό οικονομικό μέλλον μας προετοιμάζουν...
--- Ας έρθουμε στα του Δήμου μας όπου παραδόθηκε επιτέλους ο ιδιόκτητος βρεφον-
ηπιακός σταθμός στα Πευκάκια.
--- Παραδόθηκε “όπως πρέπει” και όχι “άρπα κόλλα” για τα ψηφιά όπως έκανε ο κ.
Ζορμπάς... 
--- Το ότι δεν θρηνούμε “κομμένα δάκτυλα” και ζωές έγκειται και μόνο στην καλή τύχη
που ελλείψει φιλότιμου των δημοτικών αρχών είχε φροντίσει για την ασφάλεια των
παιδιών και των εγγονών μας για την ασφάλειά τους στις παιδικές χαρές...
--- Έχει και τα θετικά της η συμπόρευσή μας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς ένα
απ’ αυτά είναι και η υποχρέωση λειτουργίας των παιδικών χαρών σύμφωνα με τα ευρ-
ωπαϊκά και με τα όχι “άρπα κόλλα” κριτήρια με τα οποία λειτουργούσαν...
--- Ήδη παραδόθηκαν τέσσερις “πιστοποιημένα” ασφαλείς παιδικές χαρές και όπως
δήλωσε ο Δήμαρχος μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν παραδοθεί και οι υπό-
λοιπες έντεκα... Μακάρι...
--- Το γιατί χρησιμοποιήθηκε ως τίτλος σε σχετικό ρεπορτάζ για τη λειτουργία της
δημοτικής βιβλιοθήκης μια παράφραση από τον ‘Αμλετ του Σαίξπηρ θα το αντιληφ-
τείτε αν το διαβάσετε στη σελίδα 4. 
--- Αυτά επί του παρόντος και αναμένουμε...
--- Υπάρχει ένα “τρισέλιδο” στο παρόν τεύχος αφιερωμένο στον πρώτο απολογισμό της νέας
δημοτικής αρχής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που ίσως σας κουράσει αλλά αξίζει τον κόπο... 
--- “Δεν είναι νέα η διοίκηση αλλά παλιά” δήλωσε με έμφαση ο πρώην αρχάγγελος της
κάθαρσης. εγγυητής της διαφάνειας και υπέρμαχος της αξιοκρατίας Βασίλης Ζορμπάς...
--- Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε μετά από πολύ σκέψη σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι τόσο ο νυν Δήμαρχος όσο και πολλοί από τους στενούς συνεργάτες του ασχο-
λούνται με τα κοινά εδώ και δύο περίπου δεκαετίες...
--- Έχει δίκιο ο κ. Ζορμπάς ως προς το σκέλος ότι υπάρχουν συμπολίτες του που επί
δύο δεκαετίες προσέφεραν από το χρόνο και πολλές φορές από τν τσέπη τους για την
πόλη ενώ μπορούσαν θαυμάσια να “ξύνουν το ξυστό” σε πρακτορείο του Τσακού... 
--- Σε λίγο θα μας μιλήσει και για την επικινδυνότητα των σκεπτόμενων πολιτών...
--- Τα ανώτερα θηλαστικά χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να καταφέρουν να
κάνουν σύνθετες σκέψεις.. Ας μην διαγράψουμε με μια μονοκοντυλιά αυτή την
επίπονη προσπάθεια τους. 
--- Επίθεση κατά της προέδρου των παιδικών σταθμών για το θέμα της μηνιαίας αντι-
μισθίας της εξαπέλυσε ο κ. Γιάννης Μυλωνάκης 
--- Την απάντηση για το αν ευσταθούν οι κατηγορίες αυτές θα τη βρείτε σε σχετικό
ρεπορτάζ στη σελίδα 4. 
--- Η συγκεκριμένη επίθεση κατά την ταπεινή μας άποψη δεν αποτελεί συνέχεια της
μάταιης προσπάθειας που είχε κάνει πριν από χρόνια στο εκλογοδικείο ο κ. Μυλω-
νάκης προκειμένου να καταλάβει αντί της κ. Δημητρίου τη θέσης της στα έδρανα της
τότε αντιπολίτευσης της παράταξης του Βασίλη Γιαννακόπουλου. 
--- Οι συνεχείς απουσίες από τα Δημοτικού Συμβούλιου του επικεφαλής της παράτα-
ξής του σε συνδυασμό με το “φλερτ” που υπήρξε με το ΣΥΡΙΖΑ και την εμφανή κούρ-
αση και αδιαφορία προς τα τοπικά κοινά αφήνει ανοικτό το θέμα της διαδοχής του και
βεβαίως ποια καλύτερη ευκαιρία για έναν νέο άνθρωπο με φιλοδοξίες από τη συγκε-
κριμένη χρονική περίοδο να εμφανιστεί με αρχηγικό προφίλ...
--- Στην Αττική όπως όλοι γνωρίζουμε υπάρχουν πολλοί Δήμοι, κάποιοι απ’ αυτούς από
έλλειψη πρασίνου το καλοκαίρι “λιώνουν” από τη ζέστη και το τσιμέντο ενώ κάποιοι
άλλοι δροσίζονται από το άφθονο πράσινο που διαθέτει το περιβάλλον τους...
--- Οι ίδιοι Δήμοι που “ψήνονται” χωρίς ανάσες δροσιάς είναι λογικό να μην διαθέτουν
και τους απαραίτητους για τα παιδιά και τη νεολαία αθλητικούς χώρους αφού κατά τις
περασμένες δεκαετίες όλοι οι χώροι τσιμεντοποιήθηκαν για να στεγάσουν την εσωτε-
ρική μετανάστευση στην πρωτεύουσα...
--- Σε αντίθεση με αυτούς ο Δήμος μας διαθέτει την πλαγιά του Υμηττού ως δροσιά για
τα καλοκαίρια ενώ ταυτόχρονα είχε την ευτυχία παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες
προηγούμενων Δημάρχων για το “αντίθετο” να έχει ακόμα στη διάθεσή του 23 στρέμ-
ματα ελεύθερου χώρου για αθλοπαιδιές στα Πευκάκια και 40 στρέμματα στην καρδιά
της πόλης και δίπλα στο βουνό... 
--- Κάποιος που δεν κατοικεί στην Αγία Παρασκευή θα ζήλευε τους “τυχερούς” που
ζουν σε μια πόλη που διαθέτει τις απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις για να προσφέρ-
ει στους κατοίκους της μια καλύτερη ποιότητα ζωής απ’ αυτή που έχουν πολλά εκα-
τομμύρια που επιβιώνουν στους υπόλοιπους Δήμους του λεκανοπεδίου... 
--- Αν σε κάποιον απ’ αυτούς που ζηλεύουν τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής του
εξηγούσε κάποιος ότι στα 23 στρέμματα για αθλητικές εγκαταστάσεις το μόνο που
(υπο) λειτουργεί είναι ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ και ο υπόλοιπος χώρος είναι για να...
αφοδεύουν τα σκυλιά αυτών που τα βγάζουν βόλτα προφανώς κάτι θα έλεγε είτε δυνα-
τά είτε από μέσα του...   
--- Δεν ξέρουμε τι ακριβώς αλλά σίγουρα δεν θα ήταν κολακευτικό για όσους διοίκησαν
και διοικούν 

Ανδρέας Μπαλωτής
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Ο εκπρόσωπος κατοίκων της περιοχής Πευ-
κακίων κ. Φώτης Τασούλης, εισήγαγε (για μια
ακόμη φορά) στην ημερήσια διάταξη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2015 θέμα
αναφορικά με την απαγόρευση εισόδου δεσπο -
ζόμενων σκύλων στο χώρο του Αθλητικού Κέντρ-
ου Πευκακίων. 
Για όσους δεν γνωρίζουν την υπόθεση, στα Πευκάκια ο
Δήμος κατέχει μία έκταση 23 στρεμμάτων που έχει χαρ-
ακτηριστεί ως «Αθλητικό κέντρο Πευκακίων» και προο-
ρίζεται για τη δημιουργία όλων αυτών που ο τίτλος περι -
λαμβάνει. 
Από την ονομασία του χώρου θα περίμενε κανείς όταν
επισκεφτεί τον χώρο να συναντήσει μερικές αθλητικές
εγκαταστάσεις κι ένα ευπρεπή και καθαρό περιβάλλον-
τα χώρο. Αντ’ αυτού για πολλά χρόνια ο χώρος δεν
θυμίζει τίποτα σε αθλητικό κέντρο αλλά σε «αλά -
να»αφού στη μια γωνία λειτουργεί  ένα γήπεδο μπάσκετ
με την υπόλοιπη έκταση να παραμένει ανα ξιοποίητη κι
εγκαταλελειμμένη . 
Στο χώρο αυτό, πολλοί ιδιο κτήτες ζώων συντροφιάς
(σκύλων) ενθαρρυ μένοι
από την προσωπική
«πολιτική» που
ασκούσε προς τους
πελάτες της, στέ λεχος
της προηγού με νης
διοίκησης,τον επισκέ-
πτονται καθημερινά και
πολλοί κάτοικοι, μεταξύ
των οποίων και ο κ. Τα -
σού λης έχουν διαπ-
ληκτιστεί μαζί τους γιατί
δεν φροντίζουν για τη
συλλογή των απορριμ-
μάτων των ακαθαρσιών
των ζώων που συνοδεύουν δημιουργώντας μείζον θέμα
στους περιοίκους. 
Κατά τη θητεία της προηγούμενης διοίκησης του Βασίλη
Ζορμπά ο κ. Τασούλης είχε εισαγάγει το θέμα στο Δημο-
τικό Συμβούλιο, χωρίς να βρει θετική ανταπόκριση στην
αντιμετώπιση του προβλήματος της περιοχής, με αποτέ-
λεσμα ν  ́αναγκασθούν οι κάτοικοι να απευθυνθούν στο
«Συνήγορο του πολίτη» με μια σειρά εγγράφων και να
επιτύχουν την διενέργεια αυτοψίας το αποτέλεσμα της
οποίας τους δικαίωσε απόλυτα και  κοινοποιήθηκε και
στις υπηρεσίες του Δήμου μας.. 
Αυτά σε ότι αφορά ένα σύντομο ιστορικό του ζητήματος.
Όσον αφορά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στις 26 Μαρτίου 2015 ο κ. Τασούλης επανέ-
λαβε τα «ίδια» που καταθέτει κάθε φορά για το θέμα
αυτό και κατέθεσε τις εξής προτάσεις:
1) Απαγόρευση της εισόδου ατόμων με δεσποζό-
μενα σκυλιά τοποθετώντας πινακίδες που θα γίνε-
ται γνωστό ότι οι παραβάτες θα τιμωρούνται με
επιβολή προστίμου για έκαστο σκύλο. 2) Τακ-
τικός καθαρισμός του χώρου. 3) Ηλεκτροφωτι-
σμός. 4) Να τοποθετηθούν παγκάκια.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συλλόγου κατοίκων
Πευκακίων κ. Μπακογιάννης, ταυτίστηκε με τις από-
ψεις του κ. Τασούλη ενημερώνοντας παράλληλα ότι και
ο ίδιος έχει δεχθεί πολλάκις έντονες διαμαρτυρίες και
μίλησε για αξιοποίηση και διαμόρφωση του χώρου σε
πραγματικό αθλητικό κέντρο. 
Στην πρωτολογία του ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος
συμφώνησε με την άποψη της διαμόρφωσης χώρου
αλλά πήρε αποστάσεις από την απαγόρευση στους
ιδιοκτήτες και τα σκυλιά. «Να υπάρχουν ταμπέλες που
να συστήνουν...  είπε ο δήμαρχος, ο οποίος ισχυρίστηκε
ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε «απαγόρευση», ενώ
τόνισε ότι μια σύγχρονη πόλη που έχει 23 στρέμματα δεν
μπορεί να τα διαθέτει στα σκυλιά και υποστήριξε ότι

πρέπει να περιοριστεί με κάποιο τρόπο το πεδίο δράσης
των ιδιοκτητών με τα ζώα συντροφιάς. 
Η καθ’ ύλην αρμόδια Δημοτική Σύμβουλος κ. Στέλλα
Ψύλλα, υπογράμμισε ότι σε καμία περίπτωση δεν γίνε-
ται να τεθεί απαγορευτική ταμπέλα σε αθλητικό χώρο,
και διευκρίνισε ότι ναι μεν ο χώρος είναι χαρακτηρι-
σμένος ως «αθλητικό κέντρο» αλλά στην πραγμα-
τικότητα πρόκειται  απλά για μια αλάνα. 
Από τη «Συμμαχία ευθύνης» ο κ. Γιάννης Μυλωνάκης
υποστήριξε την αξιοποίηση του χώρου ως μόνη λύση
ώστε να αποτελέσει έναν περιποιημένο χώρο που όλοι οι
περίοικοι και επισκέπτες θα σέβονται, και υπενθύμισε
ότι ακόμη κι αν υπάρξει απαγόρευση ο Δήμος  δεν διαθ-
έτει  ελεγκτικούς μηχανισμούς» και πρότεινε ένα κομ-
μάτι του χώρου να διαμορφωθεί με πλέγμα για τη φιλο-
ξενία των ζώων. 
Από το «Φυσάει Κόντρα»,  ο Σπύρος Αλεξίου μίλησε για
τον χώρο λέγοντας ότι αυτός προσεγγίζει την έννοια του
σκουπιδότοπου και μόνο η σωστή διαμόρφωσή του θα
αποτελέσει σίγουρη λύση. Μεταξύ άλλων ο κ. Αλεξίου
κατήγγειλε ότι σε μη διαμορφωμένους χώρους,  όπως το

ανοικτό κομμάτι που
ανήκει στο Υπουρ γείο
Γεωργίας είχε καταγγε-
λθεί ότι στο παρελθόν
κάποιοι πέταξαν εντό-
σθια από «τρελές αγε-
λάδες» με σκοπό τη
θανάτωση αδέσποτων
σκύλων και εξέφρασε
τους φόβους του για
πιθανές μελλοντικές
αντίστοιχες ενέργειες
και στα Πευκάκια.
Ο κ. Σωτήρης Ησαΐ-
ας δήλωσε ότι ο

«άνθρωπος» ευθύνεται για την ύπαρξη περιττω-
μάτων και αδέσποτων ζώων… διαφώνησε με τη
λύση του περιφραγμένου χώρου και έκανε λόγο για επο-
πτεία του χώρου από τους ίδιους τους περίοικους αφού
θα έχουν τοποθετηθεί πρώτα οι απαγορευτικές ταμπέ-
λες. 
Τον λόγο στη συνέχεια πήρε η πρώην αντιδήμαρχος και
πρώην  αναπληρώτρια δημάρχου, κτηνίατρος κ. Ελευθε -
ρία Παπαδοπούλου, η οποία υπερασπίστηκε τις ενέργει-
ες της προηγούμενης διοίκησης, δηλώνοντας ότι δεν
αρνήθηκε τις τότε προτάσεις του κ. Τασούλη, ότι ταμπέ-
λες τοποθετήθηκαν αλλά καταστράφηκαν! κι ότι όταν
επισκέφτηκαν τον χώρο με τη συνήγορο του πολίτη, η
τελευταία «έψαχνε να βρει περιττώματα»!! όπως χαρ-
ακτηριστικά δήλωσε η κ. Παπαδοπούλου, διαψεύδον-
τας με τον τρόπο αυτό το πόρισμα του «Συνηγόρου» που
έχει αποσταλεί στις υπηρεσίες του Δήμου!!!.
Η πρώην αντιδήμαρχος είπε επίσης ότι στην αυτοψία
που είχε διεξαχθεί μαζί με τη συνήγορο του πολίτη, ο
χώρος ήταν «πεντακάθαρος» αλλά κατά τα άλλα
συμφώνησε  ότι χρειάζεται τακτικό καθαρισμό! 
Ο κ. Τασούλης από την πλευρά του, αντέδρασε έντονα
στους ισχυρισμούς της κ. Παπαδοπούλου αναφορικά με
το περιεχόμενο  του πορίσματος του Συνήγορου του
πολίτη και  κατέθεσε την αλληλογραφία που είχε ανταλ-
λάξει με τη το στέλεχος του «Συνήγορου του πολίτη» κ.
Θεοδώρα Πετούση, που αποδείκνυε  ότι μετά από μία
σειρά επιστολών της προς τον Δήμο και περιορισμένης
ανταπόκρισης εκ μέρους του… είχε συστήσει την
απαγόρευση εισόδου των δεσποζόμενων σκύλων!.
Εν τέλει το θέμα έκλεισε με την πρόταση του Δημάρχου
να υπερψηφίζεται και η οποία προβλέπει έναν  περιφρ-
αγμένο χώρο εντός των 23 στρεμμάτων για τα δεσποζό-
μενα ζώα καθώς και την τοποθέτηση πινακίδων  που να
ενημερώνουν των ιδιοκτητών ζώων για τις υποχρεώσεις
αλλά  και για τις συνέπειες σε περίπτωση αγνόησης των.

Δήμοι χωρίς γήπεδα και Δήμοι 
με «Αθλητικούς χώρους» - χωματερές…

Αποκαταστάσεις
φθορών στα 
πεζοδρόμια.

Κατά τη συνεδρίαση
του Δημοτικού συμ -
βουλίου της 26ης
Μαρτίου 2015, ο
εντεταλμένος Δημο-
τικός Σύμβουλος της
διοίκησης σε θέμα-
τα καθημερινότητας
Δημήτρης Κοντα-
ξής, ενημέρωσε το
σώμα ότι ξεκίνησαν
οι εργασίες «παρεμβάσεων» σε φθορές
πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία της
πόλης.
Ο κ.Κονταξής εξήγησε ότι η συγκεκριμένη
εργολαβία ύψους 45.000 ευρώ, αφορά σε
φθορές πεζοδρομίων και συγκεκριμένες
παρεμ βάσεις που βελτιώνουν την καθημε -
ρινότητα των πολιτών, κι ότι  το έργο ξεκίνησε
από τα πεζοδρόμια της Κεντρικής Πλατείας.
Σε ότι αφορά τα πεζοδρόμια απέναντι από την
κεντρική πλατεία ο κ. Κονταξής ενημέρωσε ότι
οι πλάκες ήταν ραγισμένες επειδή δεν είχε
προστεθεί σκυρόδερμα κάτω από το μπετό
όταν έγινε η πρώτη κατασκευή.
Σε ερώτηση του συμβούλου Γιάννη Μυλω-
νάκη σχετικά με τους λόγους που δεν γίνεται η
ανάπλαση των πεζοδρομίων με τους σύγχρο-
νους τρόπους όπου συνηθίζεται η τοποθέτηση
πλακών για την βαδισιμότητα των τυφλών
συμπολιτών μας, ο κ. Κονταξής απάντησε ότι
από τη στιγμή κατά την οποία δεν υπάρχουν
στα σημεία αυτά ήδη μελετημένα τοποθετημέ-
νες πλάκες για τη διάβαση των τυφλών δεν
μπορούν οι ίδιοι να τοποθετήσουν για το κομ-
μάτι και μόνο που πραγματοποιείται η αντικα-
τάσταση.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Γιάννης
Σταθόπουλος, δεσμεύτηκε ότι αντίστοιχη
εργολαβία θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο
ώστε οι πλάκες ακραίων φθαρμένων πεζο -
δρομίων να αντικαθιστώνται και τόνισε ότι ο
οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να υποδείξει
αντίστοιχα σημεία, μπορεί να τηλεφωνεί στο
αρμόδιο τμήμα των Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αγ. Παρασκευής και στο τηλέφωνο
213-2004-521.
Σημ Σχολιαστή: Βέβαια, η όποια προσπάθ-
εια από πλευράς Δήμου θα πρέπει να έχει και
την αντίστοιχη «βοήθεια» από την πλευρά
των κατοίκων γιατί όπως βλέπετε στη φωτο-
γραφία, «κάποιοι» φρόντισαν να παρκάρουν
τα αυτοκίνητα τους ακριβώς στα σημεία που
γίνονταν  τα έργα…
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«Κάτι δεν πάει καλά στο 

Βασίλειο της «Δανιμαρκίας» !
Η πρώτη αναμόρφωση του προϋ-
πολογισμού του νομικού
προσώπου της δημοτικής βιβλιοθ-
ήκης ψηφίστηκε στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26
Μαρτίου 2015.
Η πρόεδρος του νομικού προσώπου κ.
Τερψιχόρη Γκιόκα προχώρησε στην

εισήγηση του θέματος γεννώντας κάποια ερωτήματα στον δημοτικό σύμβουλος της
μείζονος αντιπολίτευσης κ. Ησαΐα Σωτήρη. 
Ο κ. Ησαΐας παραξενεύτηκε από τα ποσά που αναγράφονταν σε αγορές που θα προέ-
βαινε το νομικό πρόσωπο όπως την προμήθεια μηχανήματος προβολής κόστους 4.000
ευρώ, την προμήθεια φωτοτυπικού ύψους 5.000 ευρώ και τη συντήρηση των προγραμ-
μάτων λογισμικού ύψους 10.000 ευρώ. Ο πολιτευτής τα Νέας Δημοκρατίας προχώρησε
στη συνέχεια σε μια σειρά ερωτήσεων που αφορούσαν κι άλλα μικρότερα ποσά θέλον-
τας να αντιληφθεί γιατί γίνονται αυτές οι κινήσεις ενώ παράλληλα με τις ερωτήσεις που
υπέβαλλε πρότεινε και κάποιες εναλλακτικές λύσεις όπως αυτή του leasing. 
Η πρόεδρος εξήγησε ότι η κατανομή των αναγραφόμενων ποσών δεν συνιστά και την
ολική τους κατανάλωση αλλά μέρος του ποσού. Για παράδειγμα η κ. Γκιόκα έθεσε τη
συντήρηση του αύλειου χώρου της βιβλιοθήκης που θα κόστιζε λιγότερο απ’ ότι προβ-
λεπόταν καθώς και η συντήρηση των κτιρίων, κονδύλια για την οποία θα απορροφηθούν
από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ». 
Σε ότι αφορά γενικά τις αναμορφώσεις που σχετίζονται με αγορές και συντηρήσεις η κ.
Γκιόκα δήλωσε ότι αυτές γίνονται καθ υπόδειξη των εργαζομένων σε συνεργασία με τα
αρμόδια τμήματα του Δήμου. Επιπλέον για το θέμα του λογισμικού η πρόεδρος πληρο-
φόρησε το σώμα για την ηλεκτρονική σύνδεση του νομικού προσώπου με το Δήμο μέσω
του τμήματος πληροφορικής. 
Από το Φυσάει Κόντρα ο κ. Σπύρος Αλεξίου σε μια σύντομη δήλωσή του εξέφρασε την
ικανοποίηση για τον τρόπο λειτουργίας της βιβλιοθήκης ενώ ο κ. Ησαΐας επέμεινε στο ότι
θα ήθελε να γνωρίζει το ακριβές ποσό που θα ξοδευόταν για την οποιαδήποτε ενέργεια
της δημοτικής βιβλιοθήκης διαφορετικά θα έμενε ακάλυπτος. 
Διαφωτιστική υπήρξε η δήλωση του αντιδημάρχου διοίκησης κ. Κώστα Χατζηανδρέου ο
οποίος δήλωσε ότι ο κ. Ησαΐας έχει δίκιο σ’ αυτό που τονίζει αλλά ξεκαθάρισε ότι η ανα-
γραφή ενός ποσού και η κατανάλωση μέρους αυτού αποτελεί αδυναμία σύνταξης των
προϋπολογισμών από τον ίδιο τον «Καλλικράτη» και γι’ αυτό το λόγο όταν ξοδεύεται ένα
ποσό από κάποιον κωδικό, όσα περισσεύουν αναμορφώνονται ώστε να πάνε σ’ έναν
άλλο κωδικό στο μέλλον. 

Κρατάει χρόνια αυτή η Κολόνια!»
Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Μαρτίου
2015,ο ταμειακός απολογισμός των Παιδικών σταθμών για το έτος 2013!
Στην εισήγησή της η πρόεδρος των Παιδικών σταθμών κ. Μαργαρίτα Δημητρίου αφού
δήλωσε προς το Σώμα, ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,ο συγκεκριμένος ταμει-
ακός απολογισμός έπρεπε να είχε ψηφιστεί την προηγούμενη χρονιά από την διοίκηση
του Βασίλη Ζορμπά... προχώρησε στην ανάλυση των οικονομικών στοιχείων που της
δόθηκαν από τις υπηρεσίες του Νομικού αυτού προσώπου για το έτος 2013, και
εισηγήθηκε προς δημοτικούς συμβούλους να τα θεωρήσουν ως «Αληθή»και «καλή τη
πίστη» να εγκρίνουν με την ψήφο τους τον επίμαχο απολογισμό,  ώστε να δοθεί ένα
«τέλος» στο «κατά Βασίλη Ζορμπά» μοντέλο διοίκησης… και να μπορέσει και τυπικά
(γιατί ουσιαστικά έχει γίνει)να ξεκινήσει μια νέα συγκροτημένη, σύννομη και νοικοκυρ-
εμένη λειτουργία του συγκεκριμένου Νομικού προσώπου.
Ο κ. Γιάννης Μυλωνάκης από τη δημοτική παράταξη του Βασίλη Γιαννακόπουλου, κατ-
ηγόρησε την πρόεδρο των Παιδικών σταθμών,  ότι η μηνιαία αντιμισθία της, όπως και η
αντίστοιχη της αντιπροέδρου του συγκεκριμένου Νομικού προσώπου,ορίστηκαν στις 12
Νοεμβρίου 2014 και  βασίστηκαν σ’ έναν ταμειακό απολογισμό που δεν είχε ψηφιστεί η
έγκριση του  από το Δημοτικό Συμβούλιο,  με αποτέλεσμα  οι συγκεκριμένες  αντιμισθίες
τυπικά να μην ισχύουν. 
Η κ. Δημητρίου ανταπάντησε στον κ. Μυλωνάκη, ότι οι κατηγορίες του δεν ευσταθούσαν
για το λόγο ότι οι συγκεκριμένες αντιμισθίες είχαν οριστεί όπως ο νόμος ορίζει, δηλαδή
σύμφωνα με τον τελευταίο ψηφισμένο ταμειακό απολογισμό του 2012… κι ότι για το
γεγονός της Μη ψήφισης των ταμειακών απολογισμών του Νομικού προσώπου κατά τη
χρονική περίοδο που ασκούσε διοίκηση η απελθούσα Δημοτική αρχή,  θα έπρεπε ν’ απε-
υθυνθεί στον καθ  ́ύλην αρμόδιο, δηλαδή στον τότε δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά.
Ο κ. Μυλωνάκης ανταπάντησε, ότι το ύψος των αντιμισθιών, σύμφωνα με τα πρακτικά
του διοικητικού συμβουλίου που είχε εγκρίνει τις αντιμισθίες, «στηρίχθηκε» στον απο-
λογισμό του 2013 κι όχι στον αντίστοιχο του 2012, με την κ. Δημητρίου να τον παραπέμ-
πει εκ νέου στον κ. Ζορμπά για περαιτέρω «επεξηγήσεις», καταδεικνύοντας ότι η κόντρα
μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών που ξεκίνησε από τις εκλογές του 2010 συνεχίζεται με
αμείωτη ένταση κι ότι καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εκ νέου συνύπαρξη τους κάτω
από την ίδια πολιτική και δημοτική «Στέγη».
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Διπλάσια παιδιά με λιγότερο 

κόστος για τη φετινή 
«Δημιουργική απασχόληση». 

Βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας του θερινού προγράμματος ημερήσιας
δημιουργικής απασχόλησης εξήγγειλε ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
παιδείας κ. Παναγιώτης Γκόνης στη συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου 2015. 
Ο κ. Γκόνης εξήγησε ότι το πρόγραμμα απευθύνεται στις οικογένειες της πόλης με παι-
διά ηλικίας 5 έως 12 ετών με το συνολικό αριθμό των παιδιών να υπολογίζεται σε 800 και
σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι αυξημένες, προβλέπεται προσαύξηση των συμμε-
τοχών μέχρι 35%. Ο κ. Γκόνης διευκρίνισε επίσης ότι την προηγούμενη χρονιά
με 120.000 ευρώ είχαν συμμετάσχει 450 παιδιά ενώ φέτος με τη νέα διοίκηση
θα μπορούν να συμμετάσχουν 800 παιδιά με μειωμένο το κόστος στις
110.000 ευρώ. 
Όπως ενημέρωσε ο κ. Γκόνης το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις με την πρώτη
να διαρκεί από 15/06/2015 έως και 03/07/2015 με δυνατότητα συμμετοχής 500 παι-
διών και την δεύτερη από 06/07/2015 έως και 24/07/2015 με δυνατότητα συμμετοχής
300 παιδιών.
Επιπλέον προκειμένου να υποστηριχτούν οι οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες
ορίστηκαν δύο κατηγορίες:

Α  ́Οικογένειες με μηδενική οικονομική συμμετοχή: 
1) με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-18.000€.
2) με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-24.000€.
3) με τρία παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-30.000€.

Β  ́Όλες οι υπόλοιπες οικογένειες με συμμετοχή 50€ ανά παιδί. 
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Σπύρος Παπαγεωργίου και
εξήγησε ότι η αναδοχή θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό του οποίου η σύνταξη θα υλο-
ποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου. 
Από την αντιπολίτευση ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς δήλωσε ότι επί της δικής
του θητείας το κόστος δεν έφτανε τα 120.000 ευρώ ενώ ο Σπύρος Αλεξίου από το
«Φυσάει Κόντρα» είπε ότι η συζήτηση είναι «στο κενό» διότι θα έπρεπε πριν την ψήφι-
ση του θέματος να γνωρίζουν οι σύμβουλοι ποιος θα είναι ο ανάδοχος. 
Συγκεκριμένα ο κ. Αλεξίου δήλωσε ότι πρέπει οι σύμβουλοι να γνωρίζουν την εταιρεία
που θα αναλάβει για να ξέρουν τι εργασιακή πολιτική ακολουθεί, δίνοντας για παρά-
δειγμα τα περίφημα προγράμματα «Βάουτσερ». 
«Όποια εταιρεία προτείνει τα λιγότερα θα είναι ο ανάδοχος;» ρώτησε ο κ. Αλεξίου και
συνέχισε λέγοντας ότι αν κάτι τέτοιο ισχύσει θα σημάνει και τους πενιχρούς μισθούς των
εργαζομένων ενώ πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος ο Δήμος τη διεξαγωγή της θερινής δρα-
στηριότητας. 
Παρότι μετά τις δηλώσεις του επικεφαλείς του «Φυσάει Κόντρα» ο κ. Παπαγεωργίου
έδειξε δισταγμό, ο κ. Γκόνης καθησύχασε τους συμβούλους δηλώνοντας ότι ο Δήμος δεν
έχει την τεχνογνωσία να «τρέξει» το πρόγραμμα και θα το κάνει μόνο όταν γνωρίζουν
τα στελέχη της διοίκησης ότι θα γίνει σωστά αναφέροντας το παράδειγμα του Δήμου
Χαλανδρίου που το είχε υλοποιήσει ο ίδιος ο Δήμος και δεν τα είχε «βγάλει εις πέρας». 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σωτήρης Ησαΐας χαρακτήρισε «λάθος» την επιλογή της
διοίκησης σχετικά με την Α’ κατηγορία και τα κριτήρια των εισοδημάτων αναφέροντας
ότι υπάρχουν πολλοί επιτήδειοι που «άλλα δηλώνουν κι άλλα κατέχουν» ενώ πρότεινε
να υπάρχει προτεραιότητα για τους μακροχρόνιους άνεργους και όσους έχουν κάρτα
ανεργίας.    

Σωτήρης Παπαμιχαήλ: «Καθήκον
και υποχρέωση μας η καθαριότητα
των Αθλητικών εγκαταστάσεων». 

Με επιστολή τους προς τον «Σχολιαστή», ομάδα 70 συμπολιτών ζητούν από
τον πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρ-
ασκευής (ΠΑΟΔΑΠ) κ. Σωτήρη Παπαμιχαήλ, τον τακτικό καθαρισμό του
δημοτικού γυμναστηρίου στις εγκαταστάσεις της οδού Νότου.
Το σχετικό αίτημα των κατοίκων θέσαμε υπ  ́όψιν του προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ, ο οποίος
μας έστειλε σχετική απαντητική επιστολή στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Ο καθαρισμός και η απολύμανση των αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών του
Οργανισμού και του Δήμου αποτελούν θεμελιώδες καθήκον.
Για τον λόγο αυτό και με δεδομένες τις αδυναμίες δημιουργίας σταθερών σχέσεων
εργασίας / έργου διατηρούμε τις εγκαταστάσεις μας σε υψηλό επίπεδο, με πλήρη και
επαρκή φροντίδα από πάσης απόψεως.
Τούτο άλλωστε βεβαιώθηκε προσφάτως και από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία (Υγει-
ονομική Υπηρεσία) στο πλαίσιο τακτικού ελέγχου της.
Προς το σκοπό λοιπόν της διατήρησης του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών μας, κάθε
υπόδειξη συνδημότη – χρήστη των υπηρεσιών μας είναι κατανοητή και ευπρόσδεκτη».
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Πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος, καθιερωμένος
από τον «Καλλικράτη», ειδικός δημόσιος απο-
λογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής
στο γεμάτο από κόσμο θέατρο του 2ου
γυμνασίου Αγίας Παρασκευής τη Δευτέρα 23
Μαρτίου 2015. 
Μετά από πολλά χρόνια, η διαδικασία του δημόσιου
απολογισμού συνοδεύτηκε από πλήθος κόσμου που
φέτος παρακολούθησε δύο διοικήσεις να απολο-
γούνται, καθώς η απελθούσα διοίκηση του Βασίλη
Ζορμπά είχε τα ηνία του Δήμου μέχρι και την 1η
Σεπτεμβρίου 2014 ενώ, λόγω του αποτελέσματος των
εκλογών του Μαΐου 2014, ο Γιάννης Σταθόπουλος και
η «Νίκη των πολιτών» αποτελούν τη νέα διοίκηση για
τα επόμενα τέσσερα χρόνια. 
Είναι γεγονός ότι η νέα δημοτική αρχή έχει αναλάβει
εδώ και επτά μήνες με αποτέλεσμα πολλοί να αναρω-
τιούνται για «ποιο έργο» θα απολογούταν ο Γιάννης
Σταθόπουλος. Ωστόσο ο Δήμαρχος παρουσιάστηκε
αρκετά έτοιμος αναφερόμενος σε μια σειρά πραγμά-
των που έχουν υλοποιηθεί αλλά κυρίως στο τι μέλλει
γενέσθαι το επόμενο διάστημα. Δηλαδή ο κ. Σταθό-
πουλος εκτός των πεπραγμένων, έκανε μία εκτενή
αναφορά στους σχεδιασμούς της νέας διοίκησης με
την τεχνολογία να τον βοηθάει καθώς την παρουσία-
ση συνόδευσαν και σλάιντς με στόχο το ενδιαφέρον
του κοινού να είναι πιο προσηλωμένο. 
Από την μεριά της προηγούμενης διοίκησης παρόλη
την ναι μεν πολύ έντονη αλλά άστοχη και ορισμένες
φορές ανεπιτυχή αντιπολίτευση που ασκεί ο Βασίλης
Ζορμπάς στο μέχρι στιγμής διάστημα, αυτή τη φορά
επέλεξε όχι μόνο την κατά μέτωπο επίθεση, αλλά
υιοθέτησε νέα στρατηγική χαρακτηρίζοντας τις ενέρ-
γειες του Γιάννη Σταθόπουλου «Μόνο» ως συνέχεια
των προγραμματισμών της δικής του θητείας.
Ο κ. Γιαννακόπουλος φανέρωσε την πολυετή εμπει-
ρία που διαθέτει στην τοπική αυτοδιοίκηση αναλύον-
τας λακωνικά το αποτέλεσμα των τελευταίων
εκλογών και στάθηκε περισσότερο στην νοοτροπία
της «συνδιοίκησης», δηλαδή στη συμμετοχή της αντι-
πολίτευσης σε θέσης διοίκησης τονίζοντας παράλ-
ληλα την σημασία των παρατάξεων της αντιπολίτευ-
σης στην ομαλή διοίκηση μιας δημοτικής αρχής. 
Ο Ανδρέας Γκιζιώτης, παρότι έκανε αναφορές σε
τοπικά ζητήματα που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης,
παρουσιάστηκε περισσότερο ως εκπρόσωπος του
ΚΚΕ, μιλώντας για την εκ βαθέων αλλαγή του παρόν-
τος συστήματος. Πρόσφατα ο γενικός γραμματέας
του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας απηύθυνε πρόσ-
κληση στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξουν
το κομμουνιστικό κόμμα στην πιθανότητα νέων
εκλογών. Εμμέσως πλην σαφώς η ομιλία του κ. Γκι-
ζιώτη εκπληρούσε αυτό το σκοπό καθώς έθεσε ζητή-
ματα διεκδίκησης, μείωσης κονδυλίων και χρημα-
τοδότησης από την κεντρική κυβέρνηση. 
Μια εξίσου πολιτική τοποθέτηση και ανάλυση που
αφορούσε τη σχέση Δήμου – Κράτους έκανε και ο
Σπύρος Αλεξίου από το «Φυσάει Κόντρα», ασκώντας
κριτική στην προηγούμενη δημοτική αρχή και τον
πολιτικό της φορέα καθώς και στην καινούργια, για
την οποία έκανε αναφορά και στη φιλοσοφία που
πρέπει να ακολουθεί η Αριστερά, καθώς αποτελεί
έναν από τους πυλώνες της νέας δημοτικής αρχής του
Γιάννη Σταθόπουλου. 
Αναλυτικότερο ρεπορτάζ για το τι ειπώθηκε από τον
Δήμαρχο και τους επικεφαλείς των παρατάξεων της
αντιπολίτευσης καθώς και των νομικών προσώπων
θα διαβάσετε στις διπλανές στήλες. 

Όπως ο νόμος προβλέπει πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, ο ετήσιος
ειδικός Δημόσιος απολογισμός της Διοίκησης
του Δήμου στο θέατρο του 2ου γυμνασίου
Αγίας Παρασκευής.

Διοίκηση
Η  διαδικασία ξεκίνησε με τον Δήμαρχο Γιάννη
Σταθόπουλο να παρουσιάζει προς τους δημότες της
Αγ. Παρασκευής,  έναν εφ’ όλης της ύλης απολογι-
σμό αναφερόμενος σε κάθε τομέα των υπηρεσιών
του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, ενώ
παράλληλα δημοσιοποιούσε  και το «Τι» έχει προ-
γραμματιστεί  να γίνει κατά τους επόμενους 12
περίπου μήνες. 
Ο κ. Σταθόπουλος επέλεξε ουσιαστικά να επωμιστεί
όλο το βάρος του απολογισμού, γνωρίζοντας από
την πολυετή εμπειρία του στην αυτοδιοίκηση, ότι οι
πολίτες και οι δημότες ζητούν να ενημερωθούν περ-
ιληπτικά για το έργο που επιτελέστηκε και τις
«αντιθέσεις» που προβάλουν οι παρατάξεις της
αντιπολίτευσης  κι ότι δεν είναι εφικτό για πολλούς
απ  ́αυτούς να παραμείνουν και να παρακολουθή-
σουν τις επιμέρους ομιλίες των αντιδημάρχων ή των
συμβούλων που απαιτούν ένα χρονικό όριο τεσσάρ-
ων  ωρών.

Έτσι ο Δήμαρχος ξεκίνησε από τα θέματα αρμοδι-
ότητος της αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών Ελι-
σάβετ Πετσατώδη και συγκεκριμένα από τα προβ-
λήματα των υποδομών της πόλης, παρουσιάζοντας
είτε τις αναπλάσεις, συντηρήσεις και μελέτες που
έχουν γίνει, είτε αυτές που πρόκειται να υλοποιηθ-
ούν, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφασηστον νέο κανονι-
σμό που θεσπίστηκε σχετικά με τη συμμόρφωση
των Αναδόχων (Εργολάβων) που χρησιμοποιούν οι
Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, κι ο οποίος  θέτει
κανόνες και προβλέπει κυρώσεις,όπως «άρση των
αδειών τομής», «διακοπή των εργασιών» κι«επιβο-
λή προστίμων»σε περίπτωση που αυτοί (οι κανόνες)
δεν τηρούνται απαρέγκλιτα.
Στη συνέχεια ο κ. Σταθόπουλος υπογράμμισε τον
καθαρισμό των ρεμάτων που έγινε , στην κατασκε-
υή «αγωγών ομβρίων» στις οδούς Χίου, Πεντέλης
και Ολυμπίας, αναφέρθηκε στα έργα αντιπλημμυρι-
κής προστασίας που θα γίνουν στις οδούς Βορρά και
Γραβιάς σε συνεργασία με το Αμερικάνικο Κολλέγιο,
στην εργολαβία με την επωνυμία «Σημειακές παρ-
εμβάσεις» που αφορούσε μικρές αντικαταστάσεις
πλακών πεζοδρομίων και στην ολοκλήρωση της
πιστοποίησης σε τέσσερις Δημοτικές παιδικές χαρές
δεσμευόμενος για την πιστοποίηση και των υπόλοι-
πων 11 μέχρι το καλοκαίρι του 2015.
Σε ότι αφορά στις μελέτες και τον προγραμματισμό
των έργων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους, ο δήμαρχος είπε ότι η
διοίκηση έχει δώσει προτεραιότητα στην υλοποίηση
της ανάπλασης της οδού Γαρυττού, στη σύνταξη

υδραυλικής μελέτης κατασ-
κευής αγωγών ομβρίων για
την περιοχή του Αη Γιάννη,
στην τμηματική υλοποίηση
του Αθλητικού κέντρου Πευ-
κακίων (κάθε έτος υλο-
ποίηση ενός τμήματος του
αθλητικού χώρου) με κατασ-
κευή κλειστού προπονητηρίου, στον έλεγχο της στα-
τικής επάρκειας στα «Μπετά» του «στοιχειωμένου
Κολυμβητηρίου», στη σύνταξη μελέτης κυκλοφορ-
ιακών παρεμβάσεων σε διάφορα σημεία της πόλης
που θα εφαρμοστούν σε βάθος πενταετίας και τέλος
στην ενεργειακή αναβάθμιση των δύο κλειστών
γυμναστηρίων και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης μέσω
του προγράμματος«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 
Περνώντας στο χώρο ευθύνης του αντιδημάρχου
Γιάννη Σιδέρη, δηλαδή στη διεύθυνση περιβάλλον-
τος και καθαριότητας, ο κ. Σταθόπουλος έκανε λόγο
για την αναδιοργάνωση των προγραμμάτων οδο-
καθαρισμού, για τον σχεδιασμό προγράμματος
αξιοποίησης των «πράσινων αποβλήτων» (κλαδιά
κ.λ.π), την ολοκλήρωση της καταγραφής των απο-
ρριμματικών κάδων, την άμεση υλοποίηση της
εγκατάστασης βυθιζόμενων κάδων στην κεντρική

πλατεία, την διαμόρφωση του νέου κανονισμού
καθαριότητας, την «πύκνωση» του δικτύου
ανακύκλωσης με περισσότερους μπλε κάδους και τη
μελλοντική δημιουργία νέου δικτύου συλλογής γυα-
λιού.
Σε ότι αφορά τον τομέα της αντιδημάρχου Ζωής
Φωτεινού, δηλαδή την κοινωνική πολιτική και τη
στήριξη της κοινωνίας από τον Δήμο, ο κ. Σταθό-
πουλος αναφέρθηκε σε μια σειρά από ενέργειες που
υλοποιήθηκαν όπως τη μείωση των δημοτικών
τελών, την ίδρυση γραφείου ενημέρωσης ανέργων –
ανασφάλιστων και κοινωνικού φροντιστηρίου, τη
συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «στέγαση
και επανένταξη» που αφορά ανθρώπους στα όρια
της «ακραίας φτώχειας», τη δημιουργία του κέντρ-
ου γυναίκας,  τις δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε ανα-
σφάλιστους (Σακχαρώδης Διαβήτης, καρδιαγγεια-
κά νοσήματα, καρκίνους  παχέος εντέρου, μαστού
και τραχήλου της μήτρας) και τις διαθέσεις τρο-
φίμων μέσα από τις κοινωνικές δομές του Δήμου
(κοινωνικό μαγειρείο – παντοπωλείο). 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη διεκ-
δίκηση ελεύθερων χώρων, (κάτι για το οποίο πλέον
μετά από τόσα χρόνια εξαγγελιών – είδηση θα απο-
τελέσει όταν πράγματι κάποιος «διεκδικούμενος»
ελεύθερος χώρος αποκτηθεί από το Δήμο), την παι-
δεία και τα προβλήματα των σχολείων, αναφέρθηκε
στις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί ενώ άξιοι περαιτέρω αναφοράς
είναι οι τρεις τελευταίοι άξονες. 

Πρώτος Απολογισμός  Δημοτικής Αρχής
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Ο κ. Σταθόπουλος υπογράμμισε την ενίσχυση της
Δημοκρατίας, της συμμετοχής και της διαφάνειας
δεσμευόμενος για συνελεύσεις γειτονιάς ανά 6μηνο
με απολογιστικό χαρακτήρα, υπενθύμισε την ίδρυση
του θεσμού «ο πολίτης στο Δήμαρχο» που αφορά
συγκεκριμένες ώρες και μέρες της εβδομάδας που οι
πολίτες επισκέπτονται τον Δήμαρχο, μίλησε για τη
δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής του Δημότη
καθώς και τέσσερις διαπαραταξιακές επιτροπές που
αφορούν την διεκδίκηση του κτήματος «Ιόλα», την
Πολεοδομία και το Περιβάλλον, την αξιοποίηση του
Γιαβάσειου και την επιτροπή διερεύνησης και διεκ-
δίκησης ελεύθερων χώρων. 
Σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση πολιτών  και την απο-
τελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών ο κ. Σταθ-
όπουλος μίλησε για τις αλλαγές που έγιναν τόσο στην
εξωτερική όψη του Δημαρχείου όσο και στους εσωτε-
ρικούς του χώρους,(οργάνωση και λειτουργία του
αρχείου του Δήμου και διεύρυνση της αίθουσας του
Δημοτικού Συμβουλίου). 
Στον επίλογο της ομιλίας του ο κ. Σταθόπουλος στά-
θηκε στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης,με τη
δημιουργία γραφείου ενημέρωσης ανέργων και τη
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επι-
στημών «Δημόκριτος» σε ότι αφορά την αξιοποίηση,
την επικοινωνία και την υποστήριξη στο πεδίο της
έρευνας και της τεχνολογίας για τους μαθητές της
Αγίας Παρασκευής. 

Αντιπολίτευση
Από την «αντιπολίτευση»
πρώτος μίλησε ο πρώην
Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς,
ο οποίος υποστήριξε ότι επί
της ουσίας τα έργα που παρ-
ουσίασε ο κ. Γιάννης Σταθό-
πουλος,είχαν «ετοιμαστεί»επί
της δικής του θητείας (και

προφανώς δεν πρόλαβε να υλοποιήσει…), ενώ
συμπλήρωσε ότι ενώ μέχρι πρότινος όλα παρουσιά-
ζονται από τη διοίκηση του Δήμου ως «για πρώτη
φορά», στη διαδικασία του απολογισμού ο Δήμαρχος
«μαζεύτηκε». 
Ο κ. Ζορμπάς στη συνέχεια ισχυρίστηκε  ότι η
διοίκηση του κ. Σταθόπουλου δεν είναι «νέα» αλλά
«παλιά» και τον ισχυρισμό του αυτό τον στήριξε στο
γεγονός ότι ο νυν δήμαρχος και ορισμένα από τα στε-
λέχη της παράταξής του ασχολούνται με τα κοινά της
πόλης επί 18 χρόνια! και συνέχισε λέγοντας ότι ο νυν
Δήμαρχος δεν μίλησε για τα «μεγάλα θέματα» της
πόλης, κι  ότι κατ  ́αυτόν  το πρωτεύον ζήτημα είναι η
εξοικονόμηση χρημάτων καταγγέλλοντας τη σημερι-
νή δημοτική αρχή ότι οδηγεί το Δήμο σε δημοσιονο-
μικό αδιέξοδο!!
Ο πρώην δήμαρχος, ισχυρίστηκε επίσης, ότι στο
επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής η νέα διοίκηση «τα
βρήκε όλα έτοιμα» και κατηγόρησε την  παράταξη
του κ. Σταθόπουλου ότι ήταν «απούσα» τα προη-
γούμενα χρόνια από τις κοινωνικές δομές του Δήμου
με εξαίρεση προσφορές 15 κοτόπουλων και 20 τσάν-
τες τροφίμων που πρόσφεραν βγάζοντας παράλληλα
φωτογραφίες!!!. 
Ο κ. Ζορμπάς υπερασπίστηκε στη συνέχεια τις ενέρ-
γειες που είχε κάνει για την ανέγερση Δημαρχείου
σχετικά με τη σύνταξη κάποιων μελετών και ρώτησε
(ρητορικά) αν θα το συνεχίσει η νέα διοίκηση,  ενώ για
το θέμα της μη διεκδίκησης ιλιγγιώδους ποσού
οφειλών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στον
ΠΑΟΔΑΠ επί της δικής του θητείας δικαιολογήθηκε
δηλώνοντας ότι δεν μπορούσαν να εγγραφούν τα
ποσά στον προϋπολογισμό λόγω του «Παρατηρη-
τηρίου». 
Για να καλύψει ο κ. Ζορμπάς την απραγία της δικής
του διοίκησης σε ότι αφορά τις διεκδικήσεις από τη
Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού  300.000 ευρώ, κατ-
ηγόρησε τον τωρινό πρόεδρο του ΠΑΟΔΑΠ κ.
Σωτήρη Παπαμιχαήλ , λέγοντας ότι ναι μεν τα διεκ-

δίκησε  αλλά πραγματοποίησε «απευθείας ανάθεση»
στον εαυτό του ύψους 500 ευρώ! Και τελείωσε την
ομιλία του κατηγορώντας  τον κ. Σταθόπουλο για εξα-
πάτηση των ανθρώπων της «Αριστεράς» λόγω αλλα-
γής «στάσης» του στο θέμα των ΚΟΙΝΣΕΠ.
Απαντώντας ο κ. Σταθόπουλος, αφού χαρακτήρισε
τον κ. Ζορμπά ως «ξαφνικό θεωρητικό της Αριστε-
ράς» ξεκαθάρισε ότι καμία οργανική θέση μέσω
ΚοινΣεΠ δεν έχει αντικατασταθεί, οπότε καμιά εφα-
ρμογή αυτής της πολιτικής δεν έχει γίνει και εξέφρα-
σε την απόλυτη στήριξη του στις ενέργειες του κ.
Σωτήρη Παπαμιχαήλ για την υπεράσπιση του δημό-
σιου συμφέροντος.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε
στον πρώην Δήμαρχο και
επικεφαλής της παράταξης
«Συμμαχία Ευθύνης» κ.
Βασίλη Γιαννακόπουλο, ο
οποίος  εγκωμίασε το
γεγονός της συνέρευσης πολ-
λών δημοτών και πολιτών σε
μια συγκέντρωση που αφορά ένα άκρως πολιτικό
γεγονός όπως ο απολογισμός μιας δημοτικής αρχής.
Στη συνέχεια ο κ. Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι το απο-
τέλεσμα των εκλογών του Μαΐου 2014 διαμορφώθη-
κε από την επικοινωνία που επέλεξε η κάθε παράταξη
και την πολιτική κατάσταση που είχε διαμορφωθεί
στην πόλη και στη χώρα. Ο κ. Γιαννακόπουλος, σχετι-
κά ήπιος στην κριτική του, κατηγόρησε ότι η νέα
διοίκηση έχει «ξεχάσει» τις παρατάξεις της αντι-
πολίτευσης, δήλωσε ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέ-
σεις με τους φορείς της πόλης, ενώ έκρινε αναγκαία
την ύπαρξη ενός επιχειρηματικού πλάνου του Δήμου.
Ο κ. Γιαννακόπουλος στάθηκε στο θέμα της αύξησης
του μισθού της προέδρου των παιδικών σταθμών και
επιπλέον δήλωσε ότι δεν του «άρεσε» ο χειρισμός των
υποθέσεων του ΠΑΟΔΑΠ από τον πρόεδρο κ. Παπα-
μιχαήλ. 

Από την «Λαϊκή Συσπείρω-
ση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης
στάθηκε κυρίως στο γεγονός
ότι τα κονδύλια από την κεν-
τρική κυβέρνηση προς την
τοπική αυτοδιοίκηση είναι
ήδη κατά 60% μειωμένα και
εξέφρασε το φόβο ότι με το

επερχόμενο νέο Μνημόνιο υπάρχει η πιθανότητα μη
χρηματοδότησης των Δήμων, γεγονός που μπορεί να
εκτροχιάσει τους σχεδιασμούς της νέας δημοτικής
αρχής.  Ο κ. Γκιζιώτης δήλωσε ότι οι δυνάμεις του
ΚΚΕ έχουν θέσει ζητήματα για το «τι» πρέπει να διεκ-
δικεί ένας Δήμος από την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως

σίγουρες συμβάσεις εργασίας κι όχι τριών – πέντε ή
οκτώ μηνών… χαρακτήρισε ως «ανέκδοτο» την
αντιπλημμυρική προστασία… επέκρινε τη δημοτική
αρχή ότι δεν έχει πρόγραμμα διεκδίκησης από την
Περιφέρεια και το κράτος… ενώ ρώτησε «πόσους
ακόμα Υπουργούς» θα επισκεφτούν οι διοικήσεις του
Δήμου για να αποκτηθούν οι χώροι του Υπουργείου
Γεωργίας, του «λόφου Τσακού» και του στρατοπέδου
«Κυρίτση». 
Ο κ. Γκιζιώτης μίλησε για βασικά ζητήματα συμπερ-
ιφοράς και ήθους που πρέπει να διαθέτει η «Αριστε-
ρά» κι έκανε λόγο για έλλειψη Δημοκρατίας καθώς με
τη νέα δημοτική αρχή επιβάλλεται πρόστιμο στις αφι-
σοκολλήσεις, κάτι που ο ίδιος το ερμηνεύει ως φίμω-
ση πολιτικής άποψης!. 
Από το δημοτικό σχήμα «Φυσάει Κόντρα»,ο επικεφ-
αλής Σπύρος Αλεξίου, χαρακ-
τήρισε το κλίμα που διεξάγε-
ται η συζήτηση ως «προεκλο-
γικό»…και υποστήριξε ότι οι
περισσότεροι αιρετοί
συζητούν ωσάν η Αγία Παρ-
ασκευή να είναι «γαλατικό
χωριό» δίχως να βλέπουν τι
γίνεται πέρα από αυτό. 
«Είναι άθλια υποκρισία να ξεχνάς που ζεις» δήλωσε
ο κ. Αλεξίου και συνέχισε λέγοντας  ότι στη ραγδαία
μείωση των φυσικών πόρων από τον «Καλλικράτη»,
το «Παρατηρητήριο» και τα «Μνημόνια» είτε εναν-
τιώνεσαι είτε στρέφεσαι στη διαχείρισή τους. Ο κ.
Αλεξίου επεσήμανε ότι η προηγούμενη διοίκηση
«προφανώς» εφάρμοσε όλες τις μνημονιακές πολιτι-
κές δίχως να αρνούνται το γεγονός αυτό τα στελέχη
της και ως απόδειξη έφερε το παράδειγμα της ΕΡΤ,
όπου την εποχή κατά την οποία η συγκυβέρνηση
Σαμαρά- Βενιζέλου«έριχνε μαύρο στις συχνότητες
της», η διοίκηση του κ. Ζορμπά για το μόνο λόγο που
είχε εκδώσει ανακοίνωση ήταν για την «όχληση» που
προκαλούσαν στους περιοίκους τα «μεγάφωνα των
υπαλλήλων»!!. 
Ο επικεφαλής του «Φυσάει Κόντρα» για άλλη μια
φορά εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στη διοίκηση σε
σχέση με τη «δήθεν» μείωση των δημοτικών τελών
αφού στην ουσία για μια οικία αυτή η μείωση μεταφ-
ράζεται σε 0,60 ευρώ και κατήγγειλε για άλλη μια
φορά τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για
την επιβολή απαγόρευσης κατάθεσης προτάσεως
σχετικά με την ολική εξαίρεση των ανέργων από τα
Δημοτικά τέλη. Τέλος σε ότι αφορά τον ΠΑΟΔΑΠ ο κ.
Αλεξίου κατήγγειλε την  πολιτική που εφαρμόζεται
και δήλωσε ότι δεν νομιμοποιούν τον κ. Παπαμιχαήλ. 

συνέχεια σελ. 8
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Φορείς και κάτοικοι 
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στο κοινό με τους
πολίτες και εκπροσώπους των φορέων να κάνουν
λόγο για τα προβλήματα της πόλης. 
Ο πρόεδρος του εξωραϊστικού συλλόγου
«Άγιος Ιωάννης ο Κυνηγός» κ. Παναγιώτης
Βαβουγιός στάθηκε περισσότερο στη βελτίωση της
καθημερινότητας όπως τη βαδισιμότητα των πεζοδρ-
ομίων,  ενώ ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλ-
ης Γαβράς εξήγησε την ωφέλεια που μπορεί να έχει
ο Δήμος μέσα από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και της κοινωνικής οικονομίας. 
Ο κ. Λεωνίδας Ριτζάκηςεξέφρασε αντίθετη άποψη
για τα πλεονεκτήματα των ΚοινΣεΠ και των ΜΚΟ
που επεμβαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση,
μιλώντας για την ανάγκη αντίδρασης ενώ ο κ. Πρι -
φτάκης μίλησε για τον χώρο στάθμευσης δίπλα
από το κλειστό κατάστημα «Σπρίντερ» που παρ-
ανόμως λειτουργεί ως πάρκινγκ ζητώντας να δοθεί
λύση.
Από το σύλλογο Τσακού ο κ. Τάσσος  Μίχας
δήλωσε ότι «νιώθουν δίπλα τους» τη δημοτική
αρχή, αφού τουλάχιστον ο Δήμαρχος απαντάει
στις κλήσεις τους… και παρότρυνε τη διοίκηση να
δώσει λύση στο θέμα του κολυμβητηρίου, του παρ-
αεμπορίου και της «άθλιας κατάστασης» του
λόφου Τσακού. 
Ο κ. Κωλώνιας αναρωτήθηκε για το τι ρόλο δια-
δραματίζουν οι πολίτες και κάλεσε τους πολίτες να
συμμετάσχουν στην επιτροπή κατοίκων Κοντο-
πεύκου, που πρώτο της μέλημα ήταν να ασχοληθεί
με τις παράνομες κεραίες κινητής τηλεφωνίας,
θέμα για το οποίο κατηγόρησε τη διοίκηση ότι
κράτησε ουδέτερη στάση. 
Από την ένωση συλλόγων γονέων,εκπρόσωπος
που τοποθετήθηκε, χαρακτήρισε «σωστό το κλίμα
λειτουργίας της ΔΕΠ τονίζοντας ότι η επιτροπή
παιδείας κατέκτησε το ρόλο της και πάλι δηλαδή η
εμβάθυνση των θεμάτων αναφορικά με τα σχολεία
και η ανεύρεση λύσεων. 
Παρόλη τη συγκροτημένη αντιμετώπιση των επισ-
κευαστικών αναγκών των σχολικών κτιρίων η
ένωση γονέων εξέφρασε την εκτίμησή της για
καθυστέρηση στην αξιοποίηση της ανοικτής εργο-
λαβίας 2014 σε ότι αφορά 
«Ζητάμε τη στήριξη του Δήμου στην διεκδίκησή
μας προς την Κυβέρνηση για αύξηση της
αντίστοιχης ΣΑΤΑ σε ποσό τέτοιο που να καλύπτει
ουσιαστικά τις επισκευαστικές ανάγκες, διαμορ-
φώνοντας συγκεκριμένη οικονομικά πρόταση»
δήλωσε η εκπρόσωπος της ένωσης ενώ κατήγγειλε
ότι η χρόνια καθυστέρηση στην ανέγερση σχολικών
κτηρίων έχει δημιουργήσει ασφυκτικές καταστά-
σεις στα νηπιαγωγεία όλης της πόλης, στα δημοτικά
σχολεία της άνω της Μεσογείων περιοχής, στο
ΕΠΑΛ και το ΕΚ.
Τέλος η ένωση εξέφρασε τη θετική συνεργασία που
υπάρχει με τη διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ σχετικά με
την έναρξη των δωρεάν αθλητικών προγραμμάτων
στα σχολεία όσο και την έναρξη της δωρεάν θεατρ-
ικής παιδείας. 

Νομικά Πρόσωπα και 
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Από την πλευρά του ο δικηγόρος και πρόεδρος του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού
(ΠΑΟΔΑΠ) κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλμίλησε για
την έγκριση των ταμειακών απολογισμών των ετών
2012 και 2012 τις οποίες ΔΕΝ είχε εγκρίνει η διοίκηση
Ζορμπά! καθώς και για την έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων (ισολογισμοί κ.λ.π.) των αντίστοιχων
ετών!!.

Ο κ. Παπαμιχαήλ αναφέρθηκε στη συνέχεια για την
ανάρτηση όλων των οικονομικής φύσεως αποφά-
σεων στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου, απο-
φάσεις που με τη νέα διοίκηση έχουν μειωμένο
κόστος για το Δήμο από 19% έως 38% , όπως π.χ η
πληρωμή των ορκωτών λογιστών και η συντήρηση
του χλοοτάπητα των δημοτικών γηπέδων.   
Σ’ ότι αφορά το αθλητικό κομμάτι,  ο κ. Παπαμιχαήλ
αναφέρθηκε σε μια σειρά ενεργειών που επα-
νασύνδεσαν τη σχέση του Δήμου με τη Γενική Γραμ-
ματεία Αθλητισμού όπως  την πρόσληψη γυμναστών
μέσω αυτής… τη διεκδίκηση μεγάλων οφειλών από
προηγούμενα έτη που δεν είχαν διεκδικηθεί…  καθώς
και την απορρόφηση ποσών που δεν ήταν δυνατή
εξαιτίας τη μη ύπαρξης ψηφισμένων ισολογισμών
των ετών 2012 - 2013  
Ο κ. Παπαμιχαήλ αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση

του προγράμματος «Εξοικονομώ» για την ενεργεια-
κή αναβάθμιση δύο κλειστών γυμναστηρίων καθώς
και του κτιρίου που φιλοξενεί το Ωδείο. 
Η πρόεδρος των παιδικών σταθμών κ. Μαργα-
ρίτα Δημητρίου – Καβρουδάκη πραγματοποίησε
τον απολογισμό του νομικού προσώπου (ΠΑΙΣΔΑΠ)

αναφερόμενη σε τέσσερις άξονες. 
Ο πρώτος αφορούσε κοινωνικά μέτρα που πάρθηκαν
από τη νέα διοίκηση όπως η κατάργηση τροφείων σε
οικογενειακά εισοδήματα κάτω των 18.000 ευρώ
(αντί για 10.000 ευρώ), την καθιέρωση κοινωνικών
κριτηρίων, την παροχή υλικών για τις εργασίες των
παιδιών (μαρκαδόρους, χαρτιά κ.τ.λ.) σε αντίθεση με
τα προηγούμενα χρόνια που όπως είπε η πρόεδρος τα
παρείχαν οι γονείς και την πραγματοποίηση δωρεάν
προγραμμάτων άθλησης και θεατρικού παιχνιδιού με
τη συνδρομή και του Πολιτιστικού και Αθλητικού
οργανισμού του Δήμου. 
Ο δεύτερος άξονας που αναφέρθηκε η κ. Δημητρίου
αφορούσε τη βελτίωση των υποδομών πληροφο-
ρώντας το κοινό για τις επισκευές, τους ελαιοχρωμα-
τισμούς και τις συντηρήσεις που έχουν πραγματοποι-
ηθεί το τελευταίο επτάμηνο και συνέχισε λέγοντας

στην περιοχή των Πευκακίων όπως και τον
αντίστοιχο της οδού Λάδωνος όπου η άδεια πυρα-
σφάλειας είχε λήξει πριν από δυόμισι χρόνια. Επι-
προσθέτως η πρόεδρος αναφέρθηκε και στα έργα
αντιολίσθησης που πραγματοποιήθηκαν στην οδό
Λάδωνος εξαιτίας της μεγάλης ανηφορικής κλίσης
της οδού.
Στη συνέχεια η κ. Δημητρίου μίλησε για τις καθ-
ημερινές ανάγκες των σταθμών και πως αυτές
υλοποιούνται μέσα από αγορές βιβλίων, επίπλων,
σκευών, ηλεκτρικών συσκευών και λογισμικών
και «έκλεισε» αναφερόμενη στα σεμινάρια
επιμόρφωσης – εκπαίδευσης του προσωπικού με
απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών
που προσφέρουν.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος της δημοτικής
επιτροπής παιδείας (ΔΕΠ) και εντεταλμένος
δημοτικός σύμβουλος σε θέματα παιδείας, Πανα-
γιώτης Γκόνης,  αναφορικά με την προη-
γούμενη διοίκηση μίλησε για «ικανοποιητική
παρουσία» του τμήματος σε ότι αφορά τα προ-
γράμματα του Υπουργείου Παιδείας αλλά τόνισε
ότι δεν υπήρχε ουσιαστική και οργανωμένη
παρέμβαση σε θέματα Παιδείας, λειτουργικά και
κτιριακά, με ελάχιστη επικοινωνία με τις συλλο-
γικότητες της πόλης. 
Ο κ. Γκόνης άφησε να εννοηθεί ότι σιγά σιγά θα
αποκατασταθεί αυτή η έλλειψη επικοινωνίας ενώ
έκανε λόγο για τα επί μακρόν σωρευμένα προβ-
λήματα των σχολείων του Δήμου. 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΔΕΠ αρχικά αναφ-
έρθηκε στα προγράμματα «Δια βίου Μάθησης»
και «Οδυσσέας» με το δεύτερο να αφορά τη
διδασκαλία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε
μετανάστες που υλοποιείται στο 2ο Λύκειο και
συνέχισε κάνοντας λόγο για τη θεσμοθέτηση και
λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο 3ο
Λύκειο.
Στη συνέχεια ο κ. Γκόνης μίλησε για την τροπο-
ποίηση του προγράμματος της θερινής δημιουρ-
γικής απασχόλησης με συμμετοχή φέτος τουλάχι-
στον 800 παιδιών… ενημέρωσε για την υποβολή
πρότασης για δημιουργία δύο νέων νηπιαγω-
γείων… κι έκανε λόγο για τη διεκδίκηση σε ότι
αφορά  την αποπεράτωση του ΕΠΑΛ στο πρώην
«Μπαρμπίκα», του 6ου Γυμνασίου στην οδό Αγε-
λάου και του 14ου Νηπιαγωγείου στο 328 Ο.Τ.
Ο πρόεδρος της ΔΕΠ, υπογράμμισε την επίτευξη
της απόκτησης της πλήρους κυριότητας των σχο-
λείων μετά τη μεταβίβαση που έγινε μεταξύ των
«Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.»  και του Δήμου Αγίας

Παρασκευής και τέλος ανέφερε την ολοκλήρωση της
ψήφισης των απολογισμών του τμήματος προη-
γούμενων ετών και την παραπομπή στη Δικαιοσύνη
οικονομικού ελλείμματος 50.000 ευρώ (επί διοική-
σεως Βασίλη Ζορμπά) που διαπιστώθηκε κατά τον
έλεγχο αυτών.  

συνέχεια από σελ. 7

Πρώτος Απολογισμός  Δημοτικής Αρχής

Με φόντο τις φωτογραφίες των αγωνιστών του ’21 πραγματο-
ποιήθηκε ο Απολογισμός της Δημοτικής Αρχής.Για λόγους που

εμπίπτουν στον «Νόμο Βενιζέλου» περί τύπου, αδυνατούμε
να σας μεταφέρουμε το «Πως» σχολίασε αυτά που άκουσε

από τους απογόνους του ο Γεώργιος Καραϊσκάκης…

Το νοικοκύρεμα, η αισθητική και το «αυτονόητο» δεν χρειά-
ζονται πολλές φορές χρήματα, αλλά «καλλιέργεια» και «μερά-
κι». Έτσι με μια απλή αλλά ουσιαστική κίνηση, η νέα Δημοτι-

κή αρχή, αντικατέστησε τις «χάρτινες τσαπατσουλιές» με
«αυτά» που η κάθε «υπηρεσία» δημόσια ή ιδιωτική διαθέτει

για τα στελέχη της…
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Πράξεις αγάπης και αλληλεγγύης 

σε καιρούς Μνημονίου!

Δημόσιο ευχαριστήριο μήνυμα απηύθυ-
νε μέσω του «Σχολιαστή» προς τους
χορηγούς του Κοινωνικού Μαγειρείου η
συμπολίτισσά μας και εθελόντρια κ.
Ντίνα Μανωλοπούλου στο οποίο αναφ-
έρει τα εξής: 
«Δημιούργημα της «αλληλέγγυας» Ευρώπης
με τις μνημονιακές της πολιτικές είναι η νέα
τάξη νεόπτωχων ανθρώπων στη χώρα μας.

Κάθε μέρα πιο πολλοί  πεινασμένοι, κάθε μέρα πιο πολλοί άνεργοι. Συνάνθρωποι μας
κατάντησαν ανασφαλείς χωρίς αυτοεκτίμηση, χωρίς αυτοσεβασμό κι ελπίδα για το
αύριο. Σ’ αυτές τις νέες αναγκαστικές συνθήκες της χώρας μας, οι Έλληνες απαντούν  με
αλληλεγγύη και συμπαράσταση. Και τα δυο είναι χαρακτηριστικά του ψυχισμού και του
DNA των Ελλήνων. Εκφράζονται, λειτουργούν και σώζουν συνανθρώπους μας. Εθε-
λοντές και χορηγοί κρίκοι της ίδιας αλυσίδας αναλάμβαναν ρόλο ενάντια στη φτωχο-
ποίηση των συνανθρώπων μας. Έστεκαν αποτελεσματικά δίπλα στους έχοντες  ανάγ-
κη. Αυτή η διάθεση της προσφοράς δημιούργησε το κοινωνικό μαγειρείο της Αγίας
Παρασκευής που λειτουργεί δυόμιση χρόνια και οφείλει τη διαρκή και άψογη λειτο-
υργία του στους χορηγούς και τους εθελοντές.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω δημοσίως  τους εθελοντές και χορηγούς για την προσφο-
ρά και τη στήριξη τους μέχρι η χώρα μας να ξαναβρεί την περπατησιά της . Οφείλω
επίσης πολλά ευχαριστώ για τη θετική συνεργασία του «ΔΡΑΣΕ» που εξασφάλισε το
αναγκαίο προσωπικό . Ευχαριστώ τέλος τη δημοτική αρχή που είναι δίπλα σε κάθε κοι-
νωνική δράση.
ΧΟΡΗΓΟΙ
Κολλέγιο Deree & Pierce,  Λ. Σαμουρέλλης: DaVinci,   Μάμαλης Πέτρος: κατασκευα-
στής, Οικογένεια Αραβάνη,   Σκλαβενιτης super market,  Alpha τράπεζα,  Eurobank,
Ψητοπωλείο Θράκα Αράχωβα,  «Διόνυσος»: Νταβίνος Θόδωρος,  Market in Ράμμος,
Κρεοπωλείο Κέκας Παναγιώτης, Αρτοποιεία:  Κοντόπουλος,  Euromarket  κρεοπωλείο:
Σάμιος,   κρεοπωλείο: Δημήτρης Κάντζος, κρεοπωλείο: Μιχάλης Κάντζος,  Αρτοποιείο:
Χρήστος Μπάρκας, Αρτοποιείο: Ανδρέας Λάμπρου,  κρεοπωλείο: Σάκης, κρεοπωλείο:
Δημήτρης Τζαντάς, κρεοπωλείο :Καρυστος Αντώνης, κρεοπωλείο Αλεξ Αλαφούζος, κρε-
οπωλείο  Κων/νος Μαρκούτας,  Ανδριόπουλος Θανάσης Κρεαταγορά, «4 εποχές λαχα-
νικά»,  κρεοπωλείο «ALIOS» Λιάκος Ιωάννης.  Trofinco ψαρικά.  Θόδωρος Σακάρης
ψαρικά «Σταυροδρόμι»,  «Βενέτης» Γιώργος Μυζιθράς,  λαχανικά: Μανιάτης,  Γιαννο-
πούλου,  Οικογένεια Λαμπρινού, Λαϊκή Αγίας Παρασκευής, Πίπη Ελένη & φίλες, λαχα-
νικά Λασκαράτος, Αρτοποιεία:  Κώστας Παπαδόπουλος,  παντοπωλείο Νίκος Αβαράκ-
ης,  Κωτσόβολος ηλεκτρικά είδη, Αγγελίδης φούρνος, Οπτικά Μακρυπόδης, Ταβέρνα
«Μαυρομάτης» Σερβίου, Σταυριανός, Ζεριακίδου Δώρα, Μαριάνου Ελένη, Κόντη
Ρούλα, Φωκιανού Λουκρητία, Φλεριανού, Σαμαράς, Διαμαντοπούλου, Βενιέρη Άννα .

Άνοιξε τις πόρτες του ο νέος 
ιδιόκτητος παιδικός σταθμός

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι από 20 Απρ-
ιλίου 2015 λειτουργεί ο νέος ιδιόκτητος Παιδικός Σταθμός μας στα Πευκάκια.
Με άνετους χώρους, εξαιρετικά επιλεγμένα παιδικά παιχνίδια, όμορφο χρωματισμό και
σύγχρονες υποδομές, ο χώρος του Σταθμού «γέμισε» από παιδικές φωνές. 

Ένας Παιδικός Σταθμός δημιούργημα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής του Β. Ζορμ-
πά και για τη λειτουργία του οποίου δούλε-
ψε τους τελευταίους μήνες και η νυν
διοίκηση. 
Το προσωπικό του Σταθμού περιμένει
όποιον επιθυμεί να ξεναγηθεί στις εγκατα-
στάσεις του, τα δε επίσημα εγκαίνια θα
αποφασισθούν σε εύλογο χρονικό διά-
στημα. 
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Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν εκλογές στο
διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εμπόρων
και Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής και μετά
από πολλά χρόνια ο πρώην πρόεδρος της
ΕΝΕΒΑΠ Μάκης Χάρχαρος δεν έθεσε υποψ-
ηφιότητα, με αποτέλεσμα να εκλεγεί  στη θέση
του ο 33χρονος Βασίλης Τσαγκάρης. 
Ο Βασίλης Τσαγκάρης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής
από το 1990, διατηρεί κατάστημα ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών στην οδό  Δερβενακίων 121 δίπλα στο μετρό
της Δουκίσης Πλακεντίας,  ασχολείται με το εμπόριο
ηλεκτρονικών υπολογιστών και δραστηριοποιείται
γενικά στον τομέα της πληροφορικής. 
Μετά την εκλογή του αυτή, συναντηθήκαμε και του
ζητήσαμε να μας αναλύσει  τις θέσεις και τις
προσδοκίες του για το μέλλον του
συλλόγου. 
«Σ»: «κ. Τσαγκάρη ποιοι
είναι οι λόγοι που σας
ώθησαν κατ  ́αρχήν στο
να θέσετε υποψηφιότ-
ητα ; 
«Θέλησα ν’ ασχοληθώ με
την ΕΝΕΒΑΠ γιατί
πιστεύω ότι με κάποιες και-
νούριες ιδέες μπορούμε να
κάνουμε ξανά τον κόσμο να
δραστηριοποιηθεί και να λύσο-
υμε τα προβλήματα μας. Θεωρώ ότι
μέσω των συλλογικών δράσεων κι αν
ενωθούν οι επαγγελματίες και προσπαθήσουν
μαζί με κοινές ιδέες να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα
προβλήματα της καθημερινότητας μπορούμε να
πετύχουμε σημαντικά  πράγματα».
«Σ»: «Υπάρχει συμμετοχή στην ένωση των
επαγγελματιών»;  
«Υπάρχει ενδιαφέρον και παρότι υπάρχουν πολλοί
παράγοντες που επηρεάζουν τον κάθε συνάδελφο  να
συμμετάσχει ή μη, το τελευταίο διάστημα έχουμε
μιλήσει με πολύ κόσμο και διακρίνω μια διάθεση να
θέλουν να «αλλάξει κάτι» και δηλώνουν πρόθυμοι  να
συμμετάσχουν σ’ αυτό το εγχείρημα».
«Σ»: Για να συμμετάσχει κάποιος  στην ένωση
υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ;
«Μέλος μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που
δραστηριοποιείται στην Αγία Παρασκευή.  Αυτό
σημαίνει ότι ατομικές επιχειρήσεις, είτε Ο.Ε. είτε Ε.Ε
είτε και ΕΠΕ ή ΑΕ μπορούν να συμμετέχουν.  
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει  σ’ επαφή με
την ένωση είτε μέσω του site το οποίο σύντομα θα
είναι ανοιχτό και  θα μπορεί  να κάνει μια «online»
αίτηση για να γραφτεί στο σύλλογο, είτε επικοι-
νωνώντας με κάποιο μέλος του συλλόγου. 
Όλες οι αιτήσεις οφείλουν να περάσουν από έγκριση
του Διοικητικού συμβουλίου το οποίο  συνεδριάζει μια
φορά το μήνα και συγκεκριμένα κάθε πρώτη Δευτέρα
του μήνα, οπότε σε λιγότερο διάστημα από ένα μήνα
από τη στιγμή δηλαδή που θα μας γνωστοποιήσει ότι
θέλει να γίνει μέλος θα εγκριθεί η αίτηση του».
«Σ»:  Υπάρχει κόστος ;
«Το κόστος εγγραφής είναι 10€ και η συμμετοχή του
είναι  18€ τον χρόνο».
«Σ»: Σε τι αποσκοπεί η δημιουργία του site;
«Η ύπαρξη του site πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στην
καλύτερη επικοινωνία της ένωσης με τους κατοίκους
της Αγίας Παρασκευής, οι οποίοι με ένα «κλικ» θα
μπορούν να ενημερώνονται διαβάζοντας ανα-
κοινώσεις του σωματείου, νέα,  άρθρα, ή διάφορους
νόμους που πιθανόν να ενδιαφέρουν κάποιον επαγ-
γελματία όπως νέους ανθρώπους που σκέφτονται να
ξεκινήσουν μια καινούρια δραστηριότητα αλλά
φοβούνται. 

Εμείς θέλουμε να τους βοηθήσουμε δίνοντας τους
κάποιες βασικές γενικές κατευθύνσεις. Σίγουρα θα
πρέπει να στραφούν στους ειδικούς, αλλά μπορούμε
κι εμείς να δώσουμε μια ώθηση ή  ν  ́αποτελέσουμε
ένα εφαλτήριο.  Το πρώτο σκέλος του site θα διαθέτει
κυρίως ενημερωτικό υλικό για τους επαγγελματίες,
ενώ στο άλλο σκέλος του θα υπάρχει ένας  ηλεκτρο-
νικός  κατάλογος των επιχειρήσεων στην Αγία Παρ-
ασκευή, οπότε κάποιος έχοντας πρόσβαση στο site θα
μπορεί να βλέπει τις επιχειρήσεις που βρίσκονται
στον δήμο μας».
«Σ»: Ποια είναι τα πιο κύρια προβλήματα όσον
αφορά τους εμπόρους εκτός από το θέμα της
κρίσης και σε τι θα μπορούσε να βοηθήσει η

ΕΝΕΒΑΠ για να δώσει λύσεις και
κίνητρα ;

Αν σας έλεγα ότι γνωρίζω όλα τα
προβλήματα μάλλον δεν θα

ήμουν ειλικρινής απέναντι
σας. Παρ’ όλα αυτά με την
επικοινωνία που έχω με τους
συναδέλφους,  η ΕΝΕΒΑΠ
μπορεί και πρέπει να είναι
αρωγός σε διάφορα θέματα
της καθημερινότητας

προκύπτουν. Υπάρχουν όμως
και προβλήματα που

«χρονίζουν» και στα οποία
κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθεί

μια λύση, όπως για παράδειγμα το πρόβ-
λημα  της  έλλειψης  θέσεων στάθμευσης. 

Στην πρόσφατη επικοινωνία που είχαμε με τον δήμα-
ρχο,  ζητήσαμε να δούμε μια λύση με ελεγχόμενη στά-
θμευση στους εμπορικούς δρόμους της Αγίας Παρασ-
κευής, ώστε στους κάθετους  δρόμους να  μπορούν να
παρκάρουν τα αυτοκίνητα τους οι μόνιμοι κάτοικοι. 
Υπάρχουν δυο προβλήματα όσον αφορά την ελεγχό-
μενη στάθμευση.  Το ένα  είναι ότι πρέπει να γίνει
μελέτη, να ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο και
μετά να υλοποιηθεί,  άρα όπως καταλαβαίνετε είναι
μια χρονοβόρα διαδικασία και το δεύτερο είναι ότι
«κάποιος» θα  πρέπει να επιτηρεί και ν  ́αστυνομεύει
την παράνομη στάθμευση, γιατί ακόμα κι αν δημιο-
υργήσουμε θέσεις στάθμευσης, αν δεν επιτηρ-
ούνται δεν θα λυθεί το πρόβλημα.
Αυτό λόγω της κρίσης, όπως καταλα-
βαίνετε είναι λίγο δύσκολο και
βεβαίως δεν  θέλουμε να βρεθ-
ούμε αντιμέτωποι μ’ όλο τον
κόσμο που δεν έχει τη δυνατότ-
ητα να παρκάρει το αυτοκίνητο
του με κάποιο αντίτιμο.
Η πρόταση μας  λοιπόν είναι,
όταν θα επανέλθει η δημοτική
αστυνομία, οι εργαζόμενοι σ  ́αυτήν
ν’ αναλάβουν τον έλεγχο της στάθμευσης
ώστε το αντίτιμο να είναι πολύ χαμηλό. Ενδεικ-
τικά αναφέρουμε ότι εμείς προτείναμε το πρώτο
μισάωρο να μην έχει καθόλου χρέωση (αν δηλαδή
κάποιος θέλει να πεταχτεί σε κάποιο φαρμακείο) και
μετά να είναι πολύ χαμηλό, της τάξεως του ενός - δύο
ευρώ το παρκάρισμα».
«Σ» Θα υπάρχει μέγιστο  χρονικό όριο;
«Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει  ένας μέγιστος χρό-
νος στάθμευσης , γιατί με αυτό τον τρόπο θα αποτρέ-
ψουμε τους ανθρώπους  ν  ́ αφήνουν το πρωί το
αυτοκίνητο τους και να το παίρνουν το απόγευμα,
όπως ισχύει στους περισσότερους όμορους δήμους. 
Θεωρούμε ότι οι τρεις ώρες που θα πρέπει να είναι η
ανώτατη ώρα στάθμευσης, είναι ένας επαρκής χρό-
νος για να κάνει κάποιος τη βόλτα του στα μαγαζιά να
δει αυτό που θέλει να αγοράσει, να ψωνίσει και μετά

ν’ αποχωρήσει. Με
αυτόν τον τρόπο, εφό-
σον οι θέσεις θα ανακ-
υκλώνονται θα δημιο-
υργηθούν περισσότε-
ρες θέσεις στάθμευ-
σης σε σχέση με τις
υπάρχουσες. 
Στην πρόταση μας
στο Δήμο, ζητήσαμε
το μέτρο αυτό να γίνει
σ’ όλους τους εμπορι-
κούς δρόμους κι όχι
μόνο στην Αγ. Ιωάν-
νου,  όπως π.χ  στην
Αγ. Τριάδος στην  Ελ. Βενιζέλου στη Δερβενακίων και
γενικά υπάρχουν και άλλοι δρόμοι οι οποίοι πρέπει να
προσεχθούν. 
Η απάντηση λοιπόν του δήμου είναι ότι σε πρώτη
φάση μελετάται το μέτρο για την Αγίου Ιωάννου και
τον χώρο γύρω από το Ηλιοτρόπιο και αφού εφαρμο-
στεί εκεί, στη συνέχεια θα επεκταθεί  κυρίως σε περ-
ιοχές που είναι κοντά σε σταθμούς μετρό γιατί αυτές
είναι που έχουν επιβαρυνθεί πολύ από αυτοκίνητα
που δεν έχουν να κάνουν με τα συγκεκριμένα κατα-
στήματα ή τους κατοίκους». 
«Σ»:  Πιο θεωρείτε  εξίσου σημαντικό πρόβ-
λημα;
« Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Αγία
Παρασκευή είναι η ελλιπής αστυνόμευση  κι αυτό
αποδεικνύεται  από το συμβάν στην Ελ. Βενιζέλου,
όπου  ανοίξανε μια σειρά καταστημάτων.
Εμείς ως ΕΝΕΒΑΠ ζητούμε να επανέλθει ο «αστυνο-
μικός της γειτονιάς» που αποτελεί εξαγγελία της κεν-
τρικής κυβέρνησης. Ήδη  ο θεσμός αυτός εφαρμόζε-
ται πιλοτικά στο γειτονικό Χαλάνδρι και η ενημέρωση
που έχουμε είναι από τον κ. Πανούση είναι ότι θα
εφαρμοστεί και στους υπόλοιπους Δήμους άρα και
στην Αγία Παρασκευή. 
«Σ» Κάποιο άλλο;
«Ένα άλλο θέμα είναι το  «πως»  θ’ αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα των ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να
βρίσκονται έξω από τα μαγαζιά, όπως π.χ. επαίτες.
Καταλαβαίνω την ανθρωπιστική κρίση που υπάρχει
και δεν είμαι εγώ αυτός που θα πω στον άνθρωπο να
μην βρίσκεται εκεί πέρα. Αλλά με την αιτιολογία ότι
υπάρχει αυτή η ανθρωπιστική κρίση, υπάρχουν άνθ-

ρωποι επιτήδειοι που εκμεταλλεύονται αυτή την
κατάσταση και δημιουργούν κάποιες

καταστάσεις που είναι πολύ άσχημες
και δυστυχώς δεν επιτρέπουν στο

αγοραστικό κοινό να κυκλοφορή-
σει ελεύθερα κι  αυτό έχει
αντίκτυπο στην αγορά μας».
Επίσης ένα πολύ μεγάλο  πρόβ-
λημα, είναι  το «παραεμπόριο»

το οποίο σχετίζεται  με την
αστυνόμευση και με την εν γένει

εφαρμογή των νόμων του κράτους
στο προάστιο μας. Είναι ένα ξεχωριστό

πρόβλημα το παραεμπόριο αλλά πάλι η
αστυνομία πρέπει να το αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί να
πάει η ΕΝΕΒΑΠ στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα
στη λαϊκή και πουλάει τα εμπορεύματα του παρανό-
μως και να τον διώξει. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας.
Η δουλειά μας είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε
μια διαμαρτυρία και να φέρουμε τις Αρχές να κάνουν
αυτό που πρέπει. 
Το τέταρτο μεγάλο  πρόβλημα είναι τα εμπορικά κέν-
τρα. Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα που δημιουργήθη-
καν, τύπου mall, McArthur, κ.λ.π βρίσκονται σε κον-
τινή ακτίνα σε σχέση με την Αγία Παρασκευή και θα
πρέπει να στηριχθεί από τους συμπολίτες μας η τοπι-
κή αγορά γιατί  μέσω της τοπικής αγοράς και των
χρημάτων που διατίθενται ενισχύουμε το προάστιο
μας.

Βασίλης Τσαγκάρης: «Η ΕΝΕΒΑΠ δεν είναι
ένα κλειστό κλαμπ λίγων ανθρώπων». 

Βασίλης Τσαγκάρης 

πρόεδρος ΕΝΕΒΑΠ

“Το
τέταρτο μεγάλο

πρόβλημα είναι τα εμπορι-
κά κέντρα. Τα μεγάλα εμπορικά

κέντρα που δημιουργήθηκαν, τύπου
mall, McArthur, κ.λ.π βρίσκονται σε
κοντινή ακτίνα σε σχέση με την Αγία

Παρασκευή και θα πρέπει να στηριχθεί
από τους συμπολίτες μας η τοπική

αγορά γιατί  μέσω της τοπικής αγο-
ράς και των χρημάτων που
διατίθενται ενισχύουμε το

προάστιο μας”.

Τα
μεγάλα καταστή-

ματα και οι αλυσίδες, προ-
σπαθούν να  προωθήσουν  να

είναι ανοιχτά τα καταστήματα τις
Κυριακές γιατί ευνοούνται, αφού

έχουν την δυνατότητα να
καλύψουν τις βάρδιες με πολλούς

υπαλλήλους... Ουσιαστικά
κανένα όφελος δεν έχει για

τους μικρούς επαγγελ -
ματίες...
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Αντίθετα,  στηρίζοντας τα μεγάλα πολυκαταστήματα
οδηγούμε με μαθηματική ακρίβεια  πολλές από τις
τοπικές  επιχειρήσεις σε λουκέτο με άμεσο αντίκτυπο
και στα έσοδα του Δήμου δηλαδή και στις παροχές
αυτού προς τους δημότες.
Υπάρχει μια πολύ ωραία και φιλόδοξη πρόταση από
τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ τον Γιώργο Καββαθά για
τα openmall που εφαρμόζεται πιλοτικά ήδη  σε
κάποιους δήμους. 
Τα openmall,  είναι η λογική των εμπορικών κέντρων
στα κέντρα της πόλης, όπου τα καταστήματα μεταξύ
τους θα έχουν μια «συνεννόηση» και μια «κοινή πολι-
τική»  όπως έχουν τα αντίστοιχα καταστήματα σ’  ένα
εμπορικό κέντρο.   Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν
θέσεις στάθμευσης ώστε κάποιος που θέλει ν αγορά-
σει κάτι από αυτό το μικρό εμπορικό κέντρο όπως το
ονομάζω, να μπορεί ν αφήσει το αυτοκίνητο του στην
αρχή ή στο τέλος αυτού του δρόμου. 
Στο μικρό αυτό εμπορικό κέντρο θα γίνονται κάποιες
εκδηλώσεις σε συνδυασμό με τον δήμο δηλαδή με την
ορχήστρα του δήμου τη φιλαρμονική, οπότε να
δημιουργείται  ένα κλίμα ευχάριστο για τον άνθρωπο
που περπατάει. Ακόμα κι αυτό που έχει γίνει με τα
μεγάφωνα τις γιορτές στην Αγίου Ιωάννου θεωρώ ότι
ήταν θετικό.
«Σ» Σχετικά με την αργία της Κυριακής ποια
είναι η προσωπική σας άποψη κι αυτή του
διοικητικού συμβουλίου; 
«Βάσει Νόμου τα καταστήματά μας πρέπει να είναι
ανοιχτά επτά Κυριακές του χρόνου και  το κράτος
ζητά να «ανοίξει» όλες τις Κυριακές.  Με τον τρόπο
αυτό όμως,  στερείται η αργία της Κυριακής, η
ξεκούραση, η επαφή με την οικογένεια, και θεωρώ ότι
ούτε σωστό είναι ούτε και δίκαιο. Τα μεγάλα κατα-
στήματα και οι αλυσίδες, προσπαθούν να  προωθή-
σουν  αυτό το μέτρο γιατί ευνοούνται, αφού έχουν την
δυνατότητα να καλύψουν τις βάρδιες με πολλούς
υπαλλήλους. Στον μικρό επαγγελματία, αν κάποιος
θέλει να ψωνίσει και την Κυριακή και κλειστό να τον
βρει , θα μπορεί να ψωνίσει τη Δευτέρα. Ουσιαστικά
κανένα όφελος δεν έχει για τους μικρούς επαγγε-
λματίες και η άποψή μου όπως και της ΕΝΕΒΑΠ είναι
αυτή. Εμείς ενημερώσαμε τους επαγγελματίες, ωστό-
σο είναι δικαίωμα του καθενός αν θέλει να ανοίξει το
κατάστημά του. Η ΕΝΕΒΑΠ δεν μπορεί να πάει κόν-
τρα στο Νόμο αλλά μπορούμε να «φωνάξουμε»  ότι
το μέτρο αυτό  δεν μας ταιριάζει και να πιέσουμε την
κεντρική πολιτική σκηνή να αλλάξει το Νόμο. 
«Σ» Έχοντας τέσσερις βασικές εμπορικές αγο-
ρές, Δερβενακίων – Εμπορικό κέντρο Ηλιοτρ-
όπιο, Αγίου Ιωάννου, Αγίας Τριάδος και Ελευθ-
ερίου Βενιζέλου – Πατριάρχου Γρηγορίου, τι
αλλαγές ή προσθέσεις θα κάνατε αν σας δινό-
ταν η δυνατότητα ; 
Σίγουρα θα αναφερθώ ξανά στο πάρκινγκ οπότε θα
δημιουργούσα περισσότερους χώρους στάθμευσης.
Το δεύτερο που θα έκανα είναι να βελτιώσω το φωτι-
σμό. Ακόμα και η Αγίου Ιωάννου που ολοκληρώθηκε
η ανάπλασή της, ο φωτισμός είναι κατάλληλος για να
κάνει κάποιος την απογευματινή του βόλτα παρά για
να πάει σε κάποιο κατάστημα. Οι κεντρικοί εμπορικοί
δρόμοι είναι συνήθως λουσμένοι στο φως, κάτι που η
Αγίου Ιωάννου δεν έχει. Τρίτο είναι η καθαριότητα
και θεωρώ ότι ο Γιάννης Σιδέρης ως αντιδήμαρχος
καθαριότητας είναι σε σωστή κατεύθυνση τόσο με
την δρομολογημένη υπογειοποίηση των κάδων στην
πλατεία της Αγίας Παρασκευής όσο και με την εφαρ-
μογή του νέου κανονισμού καθαριότητας.  Τέλος
θεωρώ ότι όπου δεν υπάρχουν κοντά τράπεζες θα
πρέπει  να τοποθετηθούν μικρά ΑΤΜ και επειδή
πιστεύω στην τεχνολογία,  θεωρώ ότι στην αρχή και
στο τέλος της κάθε αγοράς θα έπρεπε να υπήρχαν
διαδραστικοί χάρτες, δηλαδή χάρτες που λειτουρ-
γούν με οθόνες αφής και αποτελούν έναν μεγάλο
κατάλογο με καταστήματα  και ο εκάστοτε κατανα-
λωτής μπορεί να βρει εύκολα το προϊόν που ζητά. .   

Διαμαρτυρία για την κατάσταση που 
επικρατεί στην οδό Γαρυττού

Επιστολή διαμαρτυρίας λάβαμε ταχυδρομικώς από τον κ. Γεώργιο Μέμο σχετικά με το υπαίθ-
ριο γκαράζ του σταθμού «Μετρό Χαλάνδρι»  για την αναγκαιότητα ασφαλούς διάβασης των
πεζών στην έξοδο της οδού Γαρυττού και την αντιπλημμυρική προστασία της ίδιας οδού. 
Συγκεκριμένα ο κ. Μέμος για το θέμα της στάθμευσης αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: 
«Από την πλευρά του Χαλανδρίου υπάρχει οργανωμένο υπαίθριο παρκινγκ (επί πληρωμή), το οποίο αντι-
μετωπίζει εν μέρει το πρόβλημα παρκαρίσματος.Από την πλευρά της Αγίας Παρασκευής όμως υπάρχουν
εκατέρωθεν του πεζόδρομου εισόδου-εξόδου στην οδό Γαρυττού, δύο οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, στα οποία αρχικά υπήρχε δέσμευση να δημιουργηθούν πολυόροφα υπόγεια γκαράζ με
κατάληξη στο επίπεδο του δρόμου, όπου υπήρχαν σχέδια για δημιουργία χώρου πρασίνου και αναψυχής.
Διαβάζω στο site της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ την κατασκευή αντίστοιχων γκαράζ , τα οποία παρ-
αδόθηκαν δωρεάν για χρήση στους επιβάτες ( όπως έγινε τελευταία στη στάση Μετρό Αγία Μαρίνα) και
πολύ θα ήθελα να μάθω τους λόγους που δεν έγινε ακόμη κάτι τέτοιο στη στάση ΧΑΛΑΝΔΡΙ, αν και έχουν
δεσμευτεί τα οικόπεδα.

Η κατάσταση τώρα που επικρατεί στα 2 αυτά
αυτοσχέδια γκαράζ -αλάνες είναι απαράδεκτη
και μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες μπορεί να τη
συναντήσουμε. Συγκεκριμένα υπάρχουν τερά-
στιοι λάκκοι με βροχόνερα, λάσπες, μπάζα,
χορτάρια και σκουπίδια.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον επιβάτες ακρο-
βατούν πατώντας μέσα στις λάσπες, λερώνον-
τας άθελα τους τους εαυτούς τους αλλά και τα
αυτοκίνητα τους, προσπαθώντας να βρουν μια
θέση για να παρκάρουν. Το καλοκαίρι
αντίστοιχα ανεμοθύελλες γεμίζουν με σκόνη τα
αυτοκίνητα, τους επιβάτες, αλλά και τα παρα-
κείμενα σπίτια.
Για να μη θεωρηθώ υπερβολικός, επισυνάπτω
και σχετικές φωτογραφίες που τράβηξα πριν
10 ημέρες έξω από το Σταθμό. Παρακαλώ η
εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ δείχνοντας την
ευαισθησία της να δρομολογήσει σύντομα την
κατασκευή του γκαράζ σύμφωνα με τους αρχι-
κούς σχεδιασμούς της και να το παραδώσει
δωρεάν για χρήση στο επιβατικό κοινό.
Μέχρι να γίνει αυτό όμως εν τω μεταξύ, ας
προχωρήσει τουλάχιστον σε πρόχειρη διαμόρ-
φωση του χώρου ευθυγραμμίζοντας το έδαφος
με μπουλντόζα και ρίχνοντας από πάνω λίγα
φορτηγά με χαλίκι.
Εάν κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να πραγματο-
ποιηθεί ας έλθει σε συνεννόηση με τους παρα-
κείμενους Δήμους και αν πάλι δεν βρεθεί λύση
προτιμότερον είναι να σφραγίσει και τις πόρτες
απαγορεύοντας την είσοδο αυτοκινήτων για
παρκάρισμα υπό τέτοιες συνθήκες».
Ο κ. Μέμος στη συνέχεια της επιστολής του
αναφέρεται στο θέμα της διέλευσης των πεζών
από την οδό Γαρυττού κατευθυνόμενοι στη
στάση Μετρό ΧΑΛΑΝΔΡΙ και της ανάγκης
αντιπλημμυρικών έργων  δηλώνοντας τα εξής: 
«Ενώ για τη διέλευση των πεζών μέσω της

οδού Δουκίσης Πλακεντίας δημιουργήθηκαν 2 διαβάσεις με αυτόματη σηματοδότηση, επιπλέον κατασκε-
υάσθηκε και εναέρια γέφυρα για μεγαλύτερη εξασφάλιση αυτών. Στη προαναφερόμενη διέλευση της οδού
Γαρυττού δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση. Θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμό-
διες αρχές ούτε ώστε να δημιουργηθεί άμεσα μία διάβαση και στη οδό Γαρυττού, πριν θρηνήσουμε κάποιο
αθώο θύμα. Μη ξεχνάμε άλλωστε ότι από εκεί περνούν καθημερινά ηλικιωμένοι, παιδιά , τυφλοί αλλά και
άτομα με κινητικά προβλήματα.
Η οδός Γαρυττού κάποτε πρέπει να αποκτήσει και αποχέτευση ομβρίων υδάτων, διότι με τη πρώτη
βροχούλα πλημμυρίζει και πρέπει να μπεις μέχρι τον αστράγαλο στο νερό για να περάσεις απέναντι.
Μέχρι να δοθεί οριστική λύση , μαζί με την κατασκευή της διάβασης πρέπει να γίνει και ένα μικρό τεχνικό
έργο ούτως ώστε να μη βρέχονται οι πεζοί όταν περνούν τον δρόμο. 
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής τοποθέτησε πρόσφατα από τη πλευρά του δρόμου που είναι στη δικαιοδοσία
του κορύνες, απαγορεύοντας το παράνομο παρκάρισμα αυτοκινήτων, μια ενέργεια που διευκόλυνε πάρα
πολύ την διέλευση πεζών και αυτοκινήτων απ' αυτό το σημείο που έτσι κι αλλιώς ο δρόμος στενεύει πάρα
πολύ.
Τέλος ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, για να διευκολύνει τους επιβάτες οι οποίοι αποβιβάζονται από το
Σταθμό του Μετρό και κατευθύνονται προς Αγία Παρασκευή καλό είναι να τοποθετήσει μία ταμπέλα που
θα τους καλωσορίζει στο Δήμο του και παράλληλα να έχει ένα χάρτη με τις οδούς του Δήμου του, διότι πολ-
λοί επιβάτες χάνονται και ταλαιπωρούνται πιστεύοντας πως βρίσκονται στο Δήμο Χαλανδρίου ή στον
αντίστοιχο των Βριλλησίων.
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Aσφαλείς 

παιδικές χαρές 
Δεν είναι λίγοι οι κάτοικοι που είτε ηλεκτρονικά,
είτε τηλεφωνικά μας ρωτούσαν για το τι μέλλει
γενέσθαι με τις παιδικές χαρές που είχαν τεθεί
εκτός λειτουργίας εδώ και αρκετό καιρό κι είναι
γεγονός ότι 11 από τις συνολικά περίπου 15 παι-
δικές χαρές που έχει η Αγία Παρασκευή δεν λει-
τουργούν μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι
εργασίες, ελεγχθούν και «πιστοποιηθεί» ότι
πληρούν τις προβλεπόμενες από το νόμο προ-
διαγραφές.   
Με τη  νομοθεσία του 2009 που ολοκληρώθηκε και
τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο του 2014, έχουν
τεθεί  νέοι κανόνες και προϋποθέσεις για τη λειτουργία
των παιδικών χαρών που υπάγονται πλέον στη δικαιο-
δοσία των Δήμων, ο οποίος είναι υπεύθυνος έναντι του
νόμου για τη εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία τους. 
Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι παιδικές χαρές θα πρέπει
να  λειτουργούν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδια-
γραφές ώστε  ν  ́αποτελούν έναν υπαίθριο οριοθετ-
ημένο χώρο που να προορίζεται για ψυχαγωγία
ανηλίκων χωρίς την επίβλεψη προσωπικού, εξοπλι-
σμένο με ασφαλή όργανα και ειδικές κατασκευές για
ομαδικό ή ατομικό παιχνίδι που θα είναι χωροθετημέ-
νες και σχεδιασμένες με τρόπο που να μην θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.
Ο σχετικός νόμος( «Καθορισμός των προϋποθέσεων
και των προδιαγραφών για την κατασκευή και την λει-
τουργία των Παιδικών χαρών» ) τέθηκε σε εφαρμογή
τον Αύγουστο του 2014, δηλαδή στο μεσοδιάστημα της
αλλαγής της δημοτικής αρχής από την απελθούσα
διοίκηση στην καινούργια. 
Στην Αγία Παρασκευή, παρότι η εργολαβία είχε υπο-
γραφθεί στα τέλη του Δεκεμβρίου 2014, στα μέσα του
πρώτου μήνα του 2015 σταμάτησε, εξαιτίας του εργο-
λάβου που αποσύρθηκε με τη δικαιολογία ότι δεν προ-
λάβαινε γιατί είχε αναλάβει κι άλλες εργασίες. 
Αποτέλεσμα ήταν να αναλάβει άλλος εργολάβος από
τον διαγωνισμό που είχε διεξαχθεί, ο οποίος και υπέγρ-
αψε στις 7 Απριλίου 2015 και ξεκίνησε τις εργασίες στις
εννέα του ίδιου μήνα. 
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της διοίκησης με
εξαίρεση την παιδική χαρά της κεντρικής πλατείας,
των οποίων οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου τρει-
σήμισι εβδομάδες, υπολογίζεται ότι κάθε μήνα θα
μπαίνουν σε λειτουργία τρεις με τέσσερις παιδικές
χαρές. 
Σ’ ότι αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας, τις προδιαγρα-
φές των παιχνιδιών, τη λειτουργία και συντήρηση τους,
με τη νέα νομοθεσία ορίζεται ως υπεύθυνος λειτο-
υργίας ένας δημοτικός υπάλληλος , ενώ οι διαδικασίες
ελέγχου θα γίνονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες
αρχές, και παρακαλούνται οι κάτοικοι  να δείξουν
κατανόηση μέχρις ότου ολοκληρωθούνοι εργασίες.
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Ο Ησαΐας Σωτήρης
επίσημος ομιλητής στο 

πνευματικό κέντρο 
Δήμου Χαλανδρίου

Μια εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη
σύγκριση της οικονομικής κατάστασης της χώρας προ και
μετά την άνοδο στην εξου-
σία του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσία-
σε ο πολιτευτής Β’ ΑΘηνών
και Δημοτικός σύμβουλος
της πόλης μας, Διεθνολόγος
κ. Σωτήρης Ησαΐας, σε ημε-
ρίδα που διοργανώθηκε
από την Ιστοσελίδα
«Χαλάνδρι Βήμα Αλληλεγ-
γύης» σε συνεργασία με τα
περιοδικά «Αλέκτωρ» και
«Μανιφέστο» και με την
υποστήριξη του Ινστιτούτου
«Συντηρητικής Πολιτικής».
Ο κ. Ησαΐας στο πρώτο μέρος
της ομιλίας αναφέρθηκε στο χρονικό διάστημα 2012- μέχρι τις εκλο-
γές του Μαίου 2014, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στις 70 ημέρες
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ  λέγοντας τα εξής:
«Όταν ανέλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση το 2012 απέφυγε την
απειλή χρεοκοπίας και την έξοδο από το ευρώ, και θα ήταν η πρώτη
φορά  που θα κατέρρεε οικονομικά μια Ευρωπαϊκή χώρα εν καιρώ
ειρήνης.  Όπως γνωρίζετε, έγιναν απίστευτες θυσίες από όλους μας
κι ο λαός βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση με μηδενικές αντοχές και
με φοροδοτική ικανότητα υπό το μηδέν αλλά δεν καταρρεύσαμε και
σας διαβεβαιώνω μετά λόγου γνώσεως ότι η χρεοκοπία είναι χίλιες
φορές χειρότερη..
Όχι μόνο δεν καταρρεύσαμε, αλλά από τις διαπιστώσεις Διεθνών
Οργανισμών έγινε μια θεματική δημοσιονομική προσαρμογή με
αποτέλεσμα να Μηδενιστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα και να
πραγματοποιηθεί παγκοσμίως το μεγαλύτερο κούρεμα χρέους
ύψους  105δις ευρώ!
Παράλληλα, συνέχισε ο κ. Ησαΐας, οι εταίροι μας δάνεισαν 240 δις
ευρώ όχι από ιδιωτικές τράπεζες από κρατικούς προϋπολογισμούς
οπότε έχουμε 87% κρατικό χρέος και 13% ιδιωτικό χρέος.
Από τα πρωτογενή ελλείμματα πήγαμε στα πρωτογενή πλεονάσμα-
τα και σήμερα θα ζούσαμε από τα δικά μας χρήματα αφού η ΤτΕ
ανακοίνωσε ότι στο πρώτο 10μηνο του 2014 το ταμειακό πρωτογε-
νές πλεόνασμα ήταν στα 3 δις ευρώ, ο τουρισμός είχε ξεπεράσει
κάθε προσδοκία, το λιμάνι του Πειραιά είχε διαμορφωθεί σε παγ-
κόσμιο διαμετακομιστικό κέντρο πολυεθνικών κολοσσών και για
πρώτη φορά μετά από 30 και πλέον χρόνια είδαμε ισοσκελισμένο
κρατικό προϋπολογισμό! 
Ποια είναι όμως σήμερα η σημερινή κατάσταση μετά τις πρόωρες
εκλογές;
1)Έχουμε πρόβλημα ρευστότητας, 2) Εκροές καταθέσεων, 3) παρά-
ταση του Μνημονίου μέχρι τον Ιούνιο, ανησυχία για το μέλλον της
χώρας, 4) επανήλθε ο όρος GREXIT, 4) άτοπες και ανούσιες μετο-
νομασίες και 5) σημαντικές αποπληρωμές χρεών μέχρι το τέλος του
χρόνου, 6) καμία είσπραξη σε ευρώ μέχρι σήμερα από το εξωτερικό,
7) υποβάθμιση της χώρας και των τραπεζών μας από τον οίκο
FITCH, 8) καθημερινή απώλεια καταθέσεων και τέλος 9) εσωτερ-
ικό δανεισμό από ταμεία, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και κρατικούς οργανισμούς.
Μετά απ΄όλα αυτά που σας είπα, ίσως με ρωτήσετε: «Τι πρέπει να
γίνει;». Θα σας απαντήσω. Η Ελλάδα θα πρέπει να προβεί σε: 
Α) Σε πρόγραμμα εθνικής ανασυγκρότησης, β) στην ολοκλήρωση
των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων, γ) στη συνταγματική αναθ-
εώρηση, δ) σε διαβούλευση της απομείωσης του χρέους, ε) στην
εκπλήρωση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, ζ) στην
κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού 2015 – 2016, η) στην έξοδο της
χώρας στις αγορές, ι) στην ανάπτυξη της οικονομίας με επενδύσεις,
με άντληση εθνικών πόρων, με άντληση από το ΕΣΠΑ και από κοι-
νοτικούς πόρους, με μεταρρυθμίσεις και τέλος καταπολέμηση της
ανεργίας με επενδύσεις και εξαγωγές.  

ΣΥΡΙΖΑ Αγ. Παρασκευής: 
Η επαφή με τον πολιτισμό απαιτεί

κόπο, περισσότερο από την 
κατανάλωση του σκυλάδικου!

Ακούγονται τελευταία φωνούλες και ψίθυροι από ανθρώπους ανιστόρητους,
ανάλγητους, απαίδευτους, ανεύθυνους, απάνθρωπους σε τελευταία ανάλυση, σχε-
τικά με την επικείμενη αντίδρασή τους σε περίπτωση ανθρωπιστικής ανταπόκρι-
σης προς τους πρόσφυγες, όταν αυτοί βρεθούν στα όρια του Δήμου μας, κοντά στο
«σπιτάκι» τους.

Αξίζει να ρίξουν μια ματιά αυτοί οι συμπολίτες
μας στη φωτογραφία-ντοκουμέντο (από τη
Lifo)  Χωρίς πολύ κόπο θα αναγνωρίσουν τον
παππού του γείτονά μου, τη γιαγιά του περι-
πτερά και τον θείο της κουμπάρας μου να
περιμένουν μαζί με τους υπόλοιπους 12.000
Έλληνες πρόσφυγες που εκδιώχθηκαν από
την Τουρκία και βρήκαν φιλόξενο καταφύγιο
στο Χαλέπι της Συρίας για το συσσίτιο. 

Οι πολιτισμένοι Σύριοι, έναν ολόκληρο αιώνα πριν και χωρίς να δεσμεύονται τυπικά από την
Χάρτα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, χωρίς να είναι μέλη της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, χωρίς να θεωρούνται «πολιτισμένοι» και «Ευρωπαίοι», διαθέσα-
νε το υστέρημά τους για να περιθάλψουν και να στηρίξουν τον ιερό ΞΕΝΟ που
ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ στην ανάγκη και στο έλεος του ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥ.
Εάν δεν τους αγγίξει η ασπρόμαυρη παλιά φωτογραφία, ας έρθουν στις 15 του Μάη στο 3ο
Γυμνάσιο, όπου το Τμήμα Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Παρασκευής θα προβάλει την
ταινία-ντοκιμαντέρ «The Island Bus» της Sibylle Meder. Εάν πάλι δεν έχουν το χρόνο ή το
θάρρος, ας βάλουν ν’ ακούσουν το παλιό καλό δημοτικό «Από ξένο τόπο κι απ’ αλαργινό»  
Η επαφή με τον πολιτισμό απαιτεί κόπο, περισσότερο από την κατανάλωση του σκυλάδικου,
αλλά το κέρδος είναι ο εξανθρωπισμός και η καλλιέργεια. Πάντα υπάρχει ελπίδα.

Αλληλεγγύη στους μετανάστες
Οι εκρηκτικές διαστάσεις του προβλήματος υποδοχής και στήριξης των προ-
σφύγων και μεταναστών που καταφεύγουν στην Ελλάδα, είναι αποτέλεσμα των
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, της φτώχειας και των αντιδρα-
στικών καθεστώτων.
Η  πολιτική που εφαρμόζεται απαρέγκλιτα με βάση τους  Κανονισμούς Δουβλίνο ΙΙ και ΙΙΙ και
τη Συνθήκη Σέγκεν. κρατάει εγκλωβισμένους στη Ελλάδα, κάτω από απάνθρωπες συνθήκες,
τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, που στην μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν προορι-
σμό άλλες χώρες. Η ΑΠΕΙΘΑΡΧΙΑ στον Κανονισμό του Δουβλίνου και στη Σένγκεν είναι
μονόδρομος για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος. Η
κυβέρνηση πρέπει, εδώ και τώρα, να εξασφαλίσει ανθρώπινους χώρους προσωρινής φιλο-
ξενίας για τους πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στη χώρα. Να πάρει όλα τα απαρ-
αίτητα μέτρα για τη γρήγορη και δίκαιη απονομή ασύλου στους πρόσφυγες, καθώς και για τη
χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων για να φτάσουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού
τους. Άμεση αποχώρηση όλων των ελληνικών στρατευμάτων από ιμπεριαλιστικές αποστολές.
Καμία συμμετοχή στις νέες επεμβάσεις που προετοιμάζονται με πρόσχημα τους «τζιχαντι-
στές», που θα πολλαπλασιάσουν τα κύματα των προσφύγων. Κανένας δε μπορεί να μείνει
αδιάφορος απέναντι σ' αυτά τα εγκλήματα. Ο πόνος και η οργή για τον τραγικό θάνατο χιλιά-
δων ανθρώπων, ανάμεσά τους και μικρών παιδιών, πρέπει να στραφεί ενάντια στους υπεύθυ-
νους αυτών των εγκλημάτων, που είναι η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και οι κυβερνήσεις τους, το ίδιο το
σάπιο καπιταλιστικό σύστημα.
Για την Λαική Συσπείρωση Ανδρέας Γκιζιώτης , Δημοτικός Σύμβουλος.

Το δράμα των προσφύγων 
μας αφορά όλους

Ανακοίνωση σχετικά με την ανθρωπιστική τραγωδία που εκτυλίσσεται στη Μεσό-
γειο εξέδωσε το δημοτικό σχήμα «Φυσάει Κόντρα». Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση
αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο αυτό, ως ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ καλούμε τη δημοτική αρχή να
προχωρήσει σε μια πρωτοβουλία με μεγάλη αξία: Να αναλάβει ο δήμος μας τη φιλοξενία αριθ-
μού προσφύγων, ιδιαίτερα οικογενειών και παιδιών. Να αξιοποιηθούν χώροι που υπάρχουν
στο δήμο (όπως το κλειστό κτίριο του ΙΚΑ στη Μεσογείων). 
Ο Δήμος, μαζί με ένα μεγάλο δίκτυο φορέων, πρωτοβουλιών και κατοίκων μπορεί να φιλοξε-
νήσει αυτούς τους ανθρώπους, να προχωρήσει σε μια κίνηση που, πέρα από την προφανή
ανθρωπιστική αξία, θα στείλει κι ένα σπουδαίο μήνυμα αλληλεγγύης και καταδίκης του ρατσι-
σμού, όπως έκανε πριν από λίγους μήνες και ο όμορος δήμος Χαλανδρίου. Ως ΦΥΣΑΕΙ
ΚΟΝΤΡΑ θα ενισχύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις μια τέτοια πρωτοβουλία. Tην πρόταση
αυτή θα την καταθέσουμε στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο και ευελπιστούμε πως θα γίνει
αποδεκτή». Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να διαβάσετε στο www.osxoliastis.gr
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Διαφωνούμε με την
πλήρη και μόνιμη

δέσμευση των 
ταμειακών μας 

διαθέσιμων!
Είναι γεγονός ότι η
πατρίδα μας βρίσκεται σε
μια σκληρή διαπραγμά-
τευση μετά τις εκλογές του
Ιανουαρίου, η έκβαση της
οποίας θα είναι καθοριστι-
κή για τη μελλοντική της
πορεία.
Είναι επίσης γεγονός ότι οι πιέσεις εκ μέρους των
δανειστών για τη συνέχιση των αδιέξοδων δημοσιο-
νομικών πολιτικών έχουν γίνει ασφυκτικές για τη
ρευστότητα της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, χωρίς πανικό, κατανοούμε και
υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που θα επιτρέπει στο
κράτος να ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρ-
εώσεις του και θα σταθούμε στο πλευρό της Κυβέρν-
ησης όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση.
Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τοπική Αυτο-
διοίκηση έχει υποστεί από το 2010, στο πλαίσιο των
πολιτικών λιτότητας περικοπές των πόρων  της που
ξεπερνούν το 65%.
Με βάση τα ανωτέρω, δεν συμφωνούμε με την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Υπουργείου
Οικονομικών στην περίπτωση που δεσμεύει πλήρως
και μόνιμα τα ταμειακά μας διαθέσιμα και μεταβάλ-
λει με αυτόν τον τρόπο αρνητικά τις ταμειακές ροές
των Δήμων μας, ροές οι οποίες δίνουν ανάσα στις
τοπικές μας κοινωνίες.

Χρήματα για τις λαϊκές ανάγκες, 
όχι για τους δανειστές!

Η “Λαϊκή Συσπείρωση Αγίας Παρασκευής”καταδικάζει με τον πιο απερίφ-
ραστο τρόπο την μεταφορά ταμιακών διαθέσιμων δήμων, περιφερειών και
άλλων δημοσίων οργανισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου βάζει "χέρι"
σε χρήματα που αντί να διατίθενται για την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων, τα
χρησιμοποιεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων  των δανειστών. Για να πληρωθ-
εί ένα χρέος που δεν είναι του λαού, που δε δημιούργησαν οι εργαζόμενοι.
Η συγκυβέρνηση όχι μόνο δεν έφερε αμέσως στη Βουλή νόμο για την κατάργηση των

μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων και των εφαρμοστικών νόμων, όπως υπόσχονταν προεκλογικά
αλλά, ακολουθεί την ίδια αντιλαϊκή πολιτική των ΝΔ – ΠΑΣΟΚ. Θυμίζουμε πως οι ίδιες μεθοδεύεις, οδήγ-
ησαν την προηγούμενη κυβέρνηση στο κούρεμα των αποθεματικών και σε μειώσεις σε συντάξεις, επιδόμα-
τα και παροχές.
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προχωράει σε στάση πληρωμών και μάλιστα αναδρομικά από
τις 17/3. Η πρακτική αυτή θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την περαιτέρω περικοπή των εναπομείναντων κοι-
νωνικών δαπανών και την ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων.
Απαιτούμε
• Από την συγκυβέρνηση να μην προχωρήσει καμιά δέσμευση ταμειακών διαθέσιμων και αποθεματικών
των ασφαλιστικών ταμείων, του ΟΑΕΔ, των ΟΤΑ και των άλλων δημόσιων φορέων.
• Να επιστραφούν και όσα έχουν ήδη δεσμευτεί και να αποκατασταθούν οι απώλειες που υπέστησαν τα
τελευταία χρόνια, όπως στην περίπτωση του PSI.
• Από τον Δημαρχο να μην εφαρμόσει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και να συγκληθεί άμεσα το
Δημοτικό Συμβούλιο.

Θα γίνει ο Δήμος συνένοχος στην
αρπαγή των χρημάτων μας ;

24 Μάρτη 2015, συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου
της Αγίας Παρασκευής. Ο
εκπρόσωπος του ΦΥΣΑΕΙ
ΚΟΝΤΡΑ θέτει προ ημερησίας
διατάξεως ένα ερώτημα: Στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής, που συνεδρίαζε ταυτόχρο-

να, αποφάσισε, η πλειοψηφία της κ. Δούρου (ΣΥΡΙΖΑ), τα αποθεματικά της Περ-
ιφέρειας Αττικής ( που ανέρχονταν στο ποσό των 343 εκ. ευρώ) να πάρουν τον
δρόμο προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για να μπουν στον ενιαίο κουμπαρά της
κυβέρνησης και να χρηματοδοτήσουν τη μαύρη τρύπα του «δημόσιου» χρέους!
Φυσικά, η ερώτηση είχε κι άλλο σκέλος: Ποια θα ήταν η αντίδραση του δήμου μας
αν η κυβέρνηση έβαζε χέρι και στα αποθεματικά των δήμων;

Η απάντηση του δημάρχου κ. Σταθόπουλου είναι καταγεγραμμένη στα πρακ-
τικά: Υποστήριξε πως η κίνηση αυτή της περιφέρειας έγινε για να «αξιοποιηθούν
καλύτερα»(!) τα αποθεματικά και πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα
αποθεματικά των δήμων.

Δεν πέρασε ούτε ένας μήνας και η βόμβα έσκασε: Με πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου, παρακάμπτοντας ακόμα και τη δική τους Βουλή και τις διοικήσεις
των φορέων, η κυβέρνηση υποχρεώνει τους φορείς και τους ΟΤΑ…αλλά ας τα πει
η ίδια η κυβέρνηση (αντιγράφουμε από το ΦΕΚ):
«Οι φορείς της γενικής κυβέρνησης και…οι ΟΤΑ, α  ́και β  ́βαθμού υποχρεούνται
να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια
προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που
τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος…Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα
κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το
επόμενο δακαπενθήμερο…» Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου υπογράφ-
ουν ο κ. Τσίπρας και σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο (προφανώς για να μην
μπορεί κάποιος να επιδοθεί στο αγαπημένο σπορ της «διαφωνίας» εκ του ασφ-
αλούς)

Σύντομα ας σχολιάσουμε την πρακτική των ΠΝΠ, φανταζόμαστε όλοι και

όλες θυμάστε την, ορθότατη, κριτική που ασκούσαν οι νυν κυβερνώντες προς
τους πρώην: Ορθότατα χαρακτήριζαν αντιδημοκρατική μια τέτοια πρακτική,
συχνά δε χρησιμοποιούσαν και μια λέξη που δεν θα θέλαμε (ειδικά σήμερα. 21η
Απριλίου…) να χρησιμοποιήσουμε! Τώρα; Τώρα οι ΠΝΠ για ένα τέτοιο κορυφ-
αίο ζήτημα έγιναν «δημοκρατικές»; Για μας παραμένει μια απαράδεκτη, αντιδ-
ημοκρατική πρακτική που επιλέγεται από κυβερνήσεις που γνωρίζουν πως οι
ενέργειές τους είναι σε κατάφωρη αντίθεση με το κοινωνικό συμφέρον και αίσθ-
ημα!

Αλλά το πιο σοβαρό είναι το γεγονός πως απροκάλυπτα πια η κυβέρνηση
λεηλατεί το δημόσιο χρήμα, το μεταφέρει στην Τράπεζα της Ελλάδας (του κ.Στο-
υρνάρα, ο οποίος  όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά
ήταν κόκκινο πανί για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά τώρα σε αγαστή συνεργασία και
σύμπνοια υλοποιούν μαζί τις αντιλαϊκές και αντεργατικές πολιτικές των
μνημονίων, της ΕΕ και του ΔΝΤ) ώστε να καλύψει τις «υποχρεώσεις» προς τους
…«θεσμούς». Μετά τα 120 εκ ευρώ του ΟΑΕΔ, μετά τα 343 εκ ευρώ της περιφ-
έρειας, μετά τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των μονάδων υγείας, τώρα και τα
χρήματα των ΟΤΑ! Χρήματα για 15 μέρες (!) δικαιούνται να κρατήσουν οι δήμοι! 

Μόνο ως αστείο ακούγεται το επιχείρημα της «καλύτερης αξιοποίησης». Όσο
για τον «ψίθυρο» που ξεκίνησε, πως «θα πληρωθούν μ αυτά οι μισθοί και οι
συντάξεις», τι να σχολιάσουμε; Το γεγονός πως είναι κατάντια αυτοαποκα-
λούμενοι «αριστεροί» να καταφεύγουν σε τέτοιες βρώμικες πρακτικές; 

Ως ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτήν
την πρακτική! Αντί η κυβέρνηση να κηρύξει στάση πληρωμών προς τους τοκογ-
λύφους προτιμά να πληρώνει, από τις 25/1 μέχρι σήμερα, πάνω από 4 δις ευρώ
σ’αυτούς ρημάζοντας κυριολεκτικά το δημόσιο χρήμα! Το δίλημμα ΡΗΞΗ ή
ΥΠΟΤΑΓΗ στην ΕΕ και το ΔΝΤ είναι πλέον ερώτημα επιβίωσης για τον ελληνικό
λαό!

Την Πέμπτη, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου της Αγίας Παρασκε-
υής (7.30 Μ.Μ., Δημαρχείο) ως ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ θα απαιτήσουμε το κορυφαίο
αυτό θέμα να συζητηθεί και να πάρει απόφαση ξεκάθαρη ο δήμος: 
- ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
- ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
- ΑΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΛΗΣΤΡΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Στον «Διχασμό» ποντάρουν 
οι «Δανειστές» για να κάμψουν την 

αντίσταση της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Κοινό μέτωπο αποφάσισαν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η Ένωση Περιφερειών Ελλά-
δας (ΕΝΠΕ) για την κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που υποχρεώνει τους δήμους και
της περιφέρειες της χώρας να μεταφέρουν τα ταμειακά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Η ενέργεια
αυτή της συγκυβέρνησης έχει αντίκτυπο και στον δικό μας Δήμο, στον οποίο η Δημοτική Αρχή, η «Λαϊκή
Συσπείρωση» και το «Φυσάει Κόντρα» εξέδωσαν ανακοινώσεις
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Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής

Στην τελική ευθεία για την προαγωγή
της στην Α2 βρίσκεται η ομάδα
γυναικών μπάσκετ που αντιμετωπίζει
στον τελικό την ομάδα της Πεύκης. Ο
τελικός από αποτελείται από πέντε

αγώνες. Η ομάδα όμως δεν έχει πολλά περιθώρια
αλλά να πετύχει μόνο νίκες κι αυτό γιατί παρότι η
«Αγία» τερμάτισε πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα
του πρωταθλήματος, στους μεταξύ της αγώνες με
την Πεύκη είχε σημειώσει δύο ήττες. Αυτές οι δύο ήττες στην ουσία μετράνε στην τελική φάση των πέντε
αγώνων, γεγονός που σημαίνει ότι η ομάδα μας ξεκίνησε με ένα 2 – 0 κατά της κι έχει μόνο τρεις ευκαιρίες.
Ήδη πέτυχε μια νίκη και την ώρα που γράφεται το ρεπορτάζ που διαβάζεται αναμένεται ο εκτός έδρας
αγώνας της Πέμπτης 23/04/2015. Σε περίπτωση που κάνει η ομάδα την υπέρβαση και κερδίσει όλα θα κριθ-
ούν στο γήπεδο Κοντοπεύκου τη Δευτέρα 27/04/2015.  Αν η «Αγία» δεν κάνει το τρία στα τρία δεν πραγμα-
τοποιεί το πολυπόθητο όνειρο να παίξει στην Α2. 
Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα τμήματα υποδομής, οι «νεανίδες» και οι «κορασίδες» δυστυχώς υποβιβάστηκαν
καθώς και παίκτριες έφυγαν αλλά και το επίπεδο ήταν πολύ δύσκολο για να ανταποκριθεί μια ομάδα που δεν
έχει τις βλέψεις και τα κονδύλια άλλων ισχυρότερων όπως ο Παναθηναϊκός. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σ’ αυτά τα τμήματα οι παίκτριες είναι μικρά κορίτσια που όσο μεγαλώνουν, βάσει
Νόμου, πρέπει να παίζουν σε μεγαλύτερα τμήματα, παράγοντας που διαδραμάτισε από την αρχή της χρο-
νιάς σημαντικό ρόλο.  Τα «μίνι» μας, οι μικρότερες ηλικίες κοριτσιών, τερμάτισαν στην τρίτη θέση καθώς την
ίδια επίτευξη σημείωσαν και οι παγκορασίδες. Συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια για την προσπάθειά τους. 

Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιάδα Mythical - με στόχο την Ευρώπη! 
Α’ κατηγορίας ποδοσφαίρου «Σάλας»

Η ομάδα της πόλης μας «Α.Σ Ολυμπιάδα
Mythical» στο πρωτάθλημα Α’ Εθνικής
Ανδρών «Futsal super league» βρίσκεται στο
final four! Ουσιαστικά η ομάδα έχει πάρει την
πρώτη νίκη κι απέχει έναν αγώνα από την πρό-
κρισή της στον τελικό καθώς χρειάζεται άλλη

μία νίκη κατά της ομάδας του «Υπερίωνα», αγώνας που θα διε-
ξαχθεί στις 26/04/2015 στο γήπεδο της «Νότου». 
Σε περίπτωση ήττας, η ομάδα μας χάνει το πλεονέκτημα έδρας
και θα παλέψει για την πρόκριση εκτός έδρας .  
Στο άλλο ζευγάρι βρίσκουμε τον «Αθήνα 90» που αντιμετωπίζει τον «Μινώταυρο» κι αν δεν προκύψει κάτι
απρόβλεπτο όλα δείχνουν ότι ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ της «Ολυμπιάδας» και του «Αθήνα 90». 
Η «Ολυμπιάδα» δεν απέχει πολύ από το «ευρωπαϊκό όνειρο» καθώς η ανάδειξή της ως πρωταθλήτρια την
οδηγεί στα «ευρωπαϊκά σαλέ». Σε ότι αφορά το κύπελλο η ομάδα παίζει για να μπει στον ημιτελικό με την
«Ταραχή» στα μέσα «Μαΐου».  Την ομάδα εκτός της δημοτικής αρχής στηρίζουν οι Mythical products,
Εστιατόριο «Διόνυσος», Κρεπερί «Έτσι κι αλλιώς», Ταβέρνα «Μαυρομάτης» 

Στα ημιτελικά του final four του εθνικού περ-
ιφερειακού πρωταθλήματος Β’ Εθνικής
ανδρών βόλεϊ κατάφερε η ομάδα μας να φτά-
σει και αντιμετωπίζει την ομάδα της «Πολι-
τείας». Η «Αγία» χρειάζεται τρεις συνεχόμε-
νες νίκες, εκ των οποίων τη μία έχει πετύχει
ήδη και αν στις 23/04/2015 και 26/04/2015
καταφέρει να νικήσει την αντίπαλη ομάδα θα
περάσει στον τελικό. Το έργο της ομάδας δεν
είναι εύκολο αλλά όχι και αδύνατο καθώς το
πρώτο ματς που ήταν εκτός έδρας, η Αγία
Παρασκευή νίκησε κατά κράτος με 0 – ε στα
σετ την ομάδα της Πολιτείας. Την Πέμπτη
23/04/2015 η «Αγία» αντιμετωπίζει εντός

έδρας την αντίπαλη ομάδα και σε περίπτωση νίκης όλα θα βασιστούν στον τελευταίο εκτός έδρας αγώνα.  
Στο αντίστοιχο πρωτάθλημα γυναικών, η ομάδα της Αγίας Παρασκευής αναμένει απόφαση της διοργάνω-
σης μέχρις ότου ξεκινήσει η φάση του  final four ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες η ομάδα των «παίδων»
κατέκτησε το πρωτάθλημα Αθήνας και μετά από επίπονη προσπάθεια και σκληρή διαιτησία βρέθηκε ένα
βήμα πριν τους «Τέσσερις» του πανελλήνιου πρωταθλήματος. Οι «Παμπαίδες» κρατούν επίσης το ενδιαφ-
έρον καθώς δύο αγωνιστικές απομένουν για να ξέρουμε αν θα μπουν κι αυτοί στο   final four του δικού τους
πρωταθλήματος.  

Επισκευή φθαρμένων
οδοστρωμάτων 

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Αποκατάσταση
φθορών οδοστρωμάτων έτους 2013» μετά την
εξάμηνη παράταση προθεσμίας που δόθηκε
στη 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στις 28-1-2015, καθώς το έργο είχε
ανεκτέλεστο αντικείμενο της τάξης του 60%. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου έχουν ήδη πραγ-
ματοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης στην περιοχή
του Αϊ Γιάννη, στις οδούς Ευκαλύπτων και Τεμπών,
Παλαιολόγου, Βορρά, Ζεφύρων, Νότου και Αιγαίου
Πελάγους. Στην περιοχή του Κοντόπευκου έχουν αντι-
μετωπιστεί ανάλογα προβλήματα στις οδούς Ηρακ-
λείτου, Δρυόπιδος και Γούναρη και στα Πευκάκια
στην οδό Θερίσου. Το έργο θα συνεχιστεί σε άξονες
λεωφορειακών γραμμών (Αθ. Διάκου, Ασημακο-
πούλου, Πελοποννήσου και Ειρήνης, Αιγ. Πελάγους,
Καραγάτση), όπως και σε πολλούς άλλους δρόμους
που περιλαμβάνονται στην από 4-2-15 εντολή του
Τμήματος Υποδομών της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου προς την ανάδοχο εταιρεία του έργου. 

Μερικοί από τους δρόμους των οποίων οι φθορές ανα-
μένεται να αποκατασταθούν μέσα το προσεχές διά-
στημα είναι οι εξής: Αγ. Τριάδος και Σκουφά, Πατρό -
κλου, Βουλγαροκτόνου και Χίου, Ψαρών, Μάρκου
Αυγέρη, Κανάρη, Χείλωνος, Μακρυνείας, Αγαπήνο -
ρος, Κρήτης και Παναγούλη, Τυρνάβου, Χρ. Σμύρνης,
Αγγ. Σικελιανού, Κλεισθένους (από την οδό Μακαρίου
ως την Παπανδρέου), Μαντινείας, Μανδηλαρά, Τερ-
ζοπούλου, Λεωνίδου, Ναυπλίου και Αιγ. Πελάγους,
Αρτέμιδος, Επτανήσου, Νεαπόλεως και Καλαβρύτων,
Αμαρυλλίδος. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν συνολικότερα και
πιο αποτελεσματικά τα σημαντικά προβλήματα που
παρουσιάζουν οι δρόμοι του Δήμου μας και τα οποία
το έργο που εκτελείται αυτήν την περίοδο δεν μπορεί
να αντιμετωπίσει λόγω περιορισμένου αντικειμένου,
έχει ήδη αποσταλεί σχετικό αίτημα με το οποίο διεκδι-
κείται από την Περιφέρεια Αττικής πρόσθετη χρημα-
τοδότηση ύψους 500.000€ για τη δημοπράτηση νέου
έργου καθολικής συντήρησης ασφαλτοταπήτων.
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