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“Στοχεύουμε στην

ολο  κλη ρωμένη παι-

δεία και πνευματική αναβάθμιση

των παιδιών σε μία εντελώς

«αντιπνευ ματική» εποχή”!

“Ευχαριστώ τους δύο

φίλους μου, που από

αγάπη  για τα παιδιά

προσφέρθηκαν να με βοηθήσουν

αμέσως”. 

Πανάξια άνοδος 

στην Α2 Εθνική  της 

γυναικείας ομάδας βόλεϊ Με ευθύνη Ζορμπά Με ευθύνη Ζορμπά 

“Μπάτε σκύλοι  αλέστε” “Μπάτε σκύλοι  αλέστε” 

στον ΠΑΟΔΑΠ!στον ΠΑΟΔΑΠ!
σελ. 11

σελ. 15

Ο εμπρησμός στου 

«Σπυρούδη»… Η καμένη μηχανή

προβολής... και η  αλήθεια για τη 

Μη λειτουργία του Δημοτικού 

κινηματογράφου!

σελ. 9

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

«Η συνέχεια επί της Οθόνης» 

σελ. 10

Ανδρέας Γκιζιώτης Γιάννης 

Σταθόπουλος
Σοβαρές 

ελλείψεις στην 

πυρασφάλεια 

του Υμηττού.

Τι κάνουμε για

τον Υμηττό.

σελ. 7
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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

--- Καλό καλοκαίρι να έχουμε...
--- Προσπάθειες καταβάλει η διοίκηση για να λειτουργήσει ο θερινός κινηματογρά φος,
ο οποίος μεταφέρεται στο “σπίτι” του, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο “Σταύ ρος
Κώτσης”, (πρώην στρατόπεδο “Σπυρούδη”). 
--- η αντιπολίτευση επιμένει ότι ο φυσικός χώρος του θερινού κινηματογράφου είναι η
αυλή του 2ου Γυμνασίου στην οδό Νεαπόλεως. 
--- Γι’ αυτό βρίσκεται και στην αντιπολίτευση... 
--- Οι αυλές των σχολείων από το Νόμο απαγορεύεται να παραχωρούνται για εμπορι-
κή χρήση, δηλαδή ουδείς ακόμα κι αν είναι Δημοτική επιχείρηση μπορεί να χρησιμο-
ποιεί αυλές σχολείων για να προσπορίζεται οικονομικό όφελος. 
--- Το εάν αυτό δεν το καταλαβαίνουν ή το θεωρούν “ψιλά γράμματα” οι δύο πρώην
δήμαρχοι, έχουν ολόκληρο το υπόλοιπο της ζωής τους μπροστά τους για να κατανοή-
σουν ότι αν θα κάνεις του “κεφαλιού” σου είσαι ακατάλληλος για να διοικείς μια πόλη..
--- Αυτό που κάποτε θα πρέπει αντρίκια να παραδεχθεί ο Βασίλης Ζορμπάς είναι ότι
πέρυσι ο θερινός κινηματογράφος δε λειτούργησε επειδή τάχα είχε “μουλαρώσει”
όπως ενδεικτικά είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων κ. Αύρα Καράμπελα και ούτε επειδή είχε στυλώσει τα πόδια της..
--- Ο κινηματογράφος δεν λειτούργησε επειδή η καινούργια μηχανή κάηκε στον
εμπρησμό του τολ στο Σπυρούδη και η παλιά του Δημήτρη Χατζή “χάθηκε”.
--- κ. Ζορμπά αντικείμενα βάρους πολλών τόνων στην πολιτική γλώσσα μπορεί να
χάνονται, στην απλή καθομιλουμένη το ρήμα που αντιπροσωπεύει την εξαφάνιση της
μηχανής είναι το ρήμα “κλέβω” διότι τρεις περιπτώσεις υπάρχουν... 
--- 1) υπήρξε το παραφυσικό φαινόμενο της εξαλλοίωσης, 2) στη μηχανή φύτρωσαν
ποδάρια και πήρε των ομματιών της, 3) κάποιος την έκλεψε. Αν έχετε εσείς και τέταρ -
τη εκδοχή να μας την πείτε. 
--- κ. Ζορμπά η μηχανή εκλάπη, όπως κάποιοι έκλεψαν το σκληρό δίσκο της ΔΗΠΕΑΠ
και στη συνέχεια και τον υπολογιστή, όπως έκλεψαν μέσα από το Δημαρχείο τους
σκληρούς δίσκους με τα προσωπικά δεδομένα των συμπολιτών σας που υπήρχαν στο
ΚΕΠ της οδού Πελοποννήσου και στη συνέχεια έκλεψαν και τους υπολογιστές..
--- Επί θητεία σας κ. Ζορμπά έγινε η πυροπροστασία στο λόφο Τσακού με δίμηνες προ-
σλήψεις όπου οι υπάλληλοι περιφρουρούσαν το δάσος σε μια δεξαμενή που αντί για
νερό είχε πέτρες χώματα και σκουπίδια, τη δε αντλία και μάνικα την είχαν κλέψει...
--- κ. Ζορμπά επί δική σας θητεία όπως κατήγγειλε και η Ελένη Δάβαρη πριν παραι -
τηθεί έκλεψαν την υδροφόρα του Δήμου, ενώ “κάτω από τη μύτη σας” κλέψανε από
την ταράτσα του Δημαρχείου ακόμα και το αλεξικέραυνο...
--- κ. Ζορμπά εσείς σ’ αυτόν τον “τυφώνα” θα δίνατε κάποιο άλλο όνομα εκτός του
“τυφώνας Ζορμπά - Παπαδοπούλου” ; 
--- Μέχρι τέλος Ιουνίου αναμένεται να παραδοθούν προς χρήση οι παιδικές χαρές της
κεντρικής πλατείας, της πλατείας του Αη Γιάννη, της οδού Σολωμού και της πλατείας
“Λεουτσάκου”... 
--- Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία λειτουργούν στην πόλη μας 87 κεραίες κι -
νητής τηλεφωνίας. Να τις εκατοστίσουμε ; 
--- Απέσυρε τον εκπρόσωπό της από το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ η δημοτική παράταξη
Φυσάει Κόντρα... 
--- Ξεκινά 15 Ιουνίου το καλοκαιρινό camp του αθλητικού οργανισμού για τα παιδιά
των συμπολιτών μας. Όπως κάθε χρόνο υπάρχουν τέσσερις περίοδοι και γίνονται διά-
φορες εκπτώσεις ανάλογα με την επιλογή και την οικογενειακή κατάσταση..
--- Παρακαλείται όποιος συμπολίτης μας γνωρίζει κάτι για τα τρία μικρά σκυλάκια που
“εκτελέστηκαν”, να δώσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία στον κ. Βασίλη Ζορ μπά
με κοινοποίηση στην κ. Ελευθερία Παπαδοπούλου...
--- Τα αποθεματικά του Δήμου δεν έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος δια-
βεβαίωσε το σώμα ο Δήμαρχος.
--- Από 0,2% στο 2% μηνιαίως αναπροσαρμόστηκε το επιτόκιο της τράπεζας που ο
Δήμος καταθέτει τα χρήματά του. 
--- Ψήφισμα για συμβολική εγκατάσταση προσφύγων πολέμου εισήγαγε στο Δημο-
τικό Συμβούλιο η παράταξη “Φυσάει Κόντρα”
--- Συμφώνησε ο κ. Γκιζιώτης, ο κ. Ησαΐας αντιπρότεινε όποιος θέλει να φιλοξενήσει
πρόσφυγες στο σπίτι του ας το κάνει, αλλά ο Δήμος δεν μπορεί , ενώ ο Δήμαρχος είπε
ότι δεν μπορεί να ψηφιστεί ως έχει το αίτημα της παράταξης και σε ότι αφορά τη
συλλογή και αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης και διαβίωσης, ο Δήμος και η παράτα-
ξή του το κάνουν χρόνια. 
---  Δεν φτάνει που στην διαδικασία του κατεπείγοντος ανέθεσε ο Βασίλης Ζορμπάς
230.000 ευρώ για την στήριξη του “Γιαβάσειου”, αλλά και σε πρόσφατο συμβούλιο “ζή -
τησε και τα ρέστα” ζητώντας  να γίνει έλεγχος για το κατά πόσο το έργο είχε γίνει σωστά...
--- Δεν μίλησε κ. Ζορμπά κανένας για το κατασκευαστικό μέρος της απευθείας ανά -
θεσης.. για την έλλειψη της έκπτωσης που θα πετυχαίναμε από μειοδοτικό διαγωνισμό
μιλάμε, καθώς και για το ότι το “κατεπείγον” στο οποίο βασιστήκατε για να δώσετε τα
χρήματα στον εργολάβο της εμπιστοσύνης σας, εκτελέστηκε ένα χρόνο αργότερα..
--- Μιλάμε για τόσο επείγον...  
--- Στις 27 Ιουνίου 2015 θα πραγματοποιηθεί στον Δημόκριτο και ώρα 19:30 στην πόλη
μας εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων “Σίδνεϋ Αυστραλίας” σε συνεργασία με το
αντίστοιχο Αθηνών και Αγίας Παρασκευής για να τιμηθούν οι νεκροί με αφορμή τα
100 χρόνια από τη μάχη της Καλλίπολης..
--- Έχουν κληθεί να παραστούν πολιτειακοί και πολιτικοί παράγοντες , καθηγητές
ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, μέλη διπλωματικών αποστολών και Ελληνοαυ-
στραλοί μέλη του συλλόγου. Ευχή των ελληνοαυστραλών το Δημοτικό μας Συμβούλιο
να παραστεί και να τιμήσει τη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. 
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«Μπούμεραγκ» για τον 
Βασίλη Ζορμπά οι καταγγελίες

του περί «νεποτισμού»!
Τη διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου κατήγγειλε για νεποτισμό ο πρώην
δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
3ης Ιουνίου 2015, καταγγελία που αφορούσε τον αντιδήμαρχο Κώστα Χα -
τζηανδρέου και την νεοσύστατη κτηνιατρική υπηρεσία του Δήμου. 
Συγκεκριμένα, στη διαδικασία των ερωτήσεων – δηλώσεων προ ημερησίας διάταξης,
ο Βασίλης Ζορμπάς κατήγγειλε δύο φαινόμενα «νεποτισμού» στα οποία είχε προχωρή-
σει η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου, με το πρώτο να αφορά την πρόσληψη
κτηνιάτρου για τη σύσταση της κτηνιατρικής υπηρεσίας και το δεύτερο για την «ανα-
βάθμιση» μέσω μεταφοράς  μιας υπαλλήλου από το διεύθυνση περιβάλλοντος σε Π.Ε.
διοικητικού προσωπικού. 
Ο κ. Ζορμπάς σχετικά με την πρόσληψη κτηνιάτρου είπε ότι ενώ υπήρχε υποψήφια
δημότισσα της Αγίας Παρασκευής η διοίκηση προσέλαβε αντίστοιχη από την περιοχή
του Αμαρουσίου!  ενώ για την «αναβάθμιση» της υπαλλήλου από τη διεύθυνση περι-
βάλλοντος κατηγόρησε τον κ. Χατζηανδρέου ότι έπραξε αναλόγως επειδή κατάγεται
από τον ίδιο τόπο (Νάξο)!!. 
«Θα σας μάθω πρώτα τι είναι νεποτισμός κ. Ζορμπά» είπε ο Γιάννης Σταθό-
πουλος υπενθυμίζοντάς του ότι ο «νεποτισμός» αφορά διορισμό συγγενών προσώπων
όπως είχε πράξει επί διοίκησής του ο πρώην δήμαρχος καθώς είχε προσλάβει ως
σύμβουλο την ξαδέλφη του και στο Γραφείο Τύπου είχε τοποθετήσει τη ξαδέρφη της
αντιδημάρχου κ. Ελευθερίας Παπαδοπούλου, (αποφεύγοντας να του υπενθυμίσει ότι
ως στέλεχος της διοίκησης επί δημαρχίας Αντώνη Σιδέρη, η πρώτη του ενέργεια ήταν
να διοριστεί ο αδερφός του στην υπηρεσία καθαριότητος του Δήμου). 

Σ’ ότι αφορά τις καταγγελίες για τη μετακίνηση – «αναβάθμιση» της «εκ Νάξου
καταγόμενης» υπαλλήλου,  ο Δήμαρχος είπε ότι: «Εάν θα βάλουμε υπάλληλο σε
άλλη υπηρεσία δεν θα σας ρωτήσουμε.. διοικούμε τώρα κι εσείς θα κάτσετε
αντιπολίτευση γιατί ο λαός σας έθεσε εκεί λόγω και του νεποτισμούσας» είπε ο κ.
Σταθόπουλος και επεσήμανε ότι μόνο αν υπάρξει καταγγελία για δυσμενή μετάθεση
υπαλλήλου θα μπει στη διαδικασία να το συζητήσει κι όχι στον τρόπο με τον οποίο θεω-
ρεί ότι ο Δήμος λειτουργεί καλύτερα. 
Η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για την κτηνιατρική υπηρεσία κ. Στέλλα Ψύλλα
αφού τόνισε ότι η υπηρεσία δέχεται πόλεμο από συγκεκριμένη κτηνίατρο της πόλης,
υπογράμμισε ότι η θέση της κτηνιάτρου αποτελεί «συνεργάτη του Δημάρχου» και η
επιλογή είναι στη βούληση του τελευταίου. 
Σε ότι αφορά τον κ. Κώστα Χατζηανδρέου, ο αντιδήμαρχος φανερά έκπληκτος
και ενοχλημένος από την καταγγελία και το ύφος του πρώην Δημάρχου, εξήγησε ότι ο
ίδιος δεν ασχολείται με τις μετακινήσεις σε διοικητικές θέσεις των υπαλλήλων. Επι -
πλέον ενημέρωσε το σώμα ότι επί διοικήσεως Ζορμπά οι μετακινήσεις πράγματι συνέ-
βαιναν από τον ίδιο τον πρώην δήμαρχο και τους τότε αντιδημάρχους τη στιγμή κατά
την οποία σύμφωνα με το νόμο ΜΟΝΟΝ οι διευθυντές των υπηρεσιών έχουν τέτοια
αρμοδιότητα και υπογράμμισε ότι όταν ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου διαπίστωσε
μια« χρόνια παθογένεια» στο συγκεκριμένο θέμα. 
Ο αντιδήμαρχος διοίκησης στη συνέχεια διέψευσε τον κ. Ζορμπά και στο δεύτερο σκέ-
λος της καταγγελίας του, διευκρινίζοντας  ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος ΔΕΝ κατά-
γεται από τη Νάξο…  κι ότι ήρθε στο Δήμο Αγίας Παρασκευής μέσω της «διαδημο-
τικής μετακίνησης» από τον Δήμο Καλλιθέας, όπου εργαζόταν σε θέση γραμματειακής
υποστήριξης ενώ μετά τη μετάθεσή της στο δικό μας Δήμο τοποθετήθηκε στην υπη -
ρεσία πρασίνου. 
Ο κ. Χατζηανδρέου συνέχισε εξηγώντας στον Βασίλη Ζορμπά ότι το τηλεφωνικό κέν-
τρο του Δήμου είχε «ορφανέψει» από υπαλλήλους και ο ίδιος εισηγήθηκε στον γενικό
γραμματέα να βρει «λύση»… η οποία βρέθηκε  στο πρόσωπο της συγκεκριμένης υπαλ-
λήλου, η οποία είχε φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Πειραιά κι είχε αντίστοιχη προϋπηρ-
εσία στον Δήμο Καλλιθέας.  Μετά τις εξηγήσεις, ο κ. Χατζηανδρέου είπε τα εξής στον
κ. Ζορμπά: «Γνωριζόμαστε δεκαετίες… και θα έπρεπε να γνωρίζετε καλά ότι στην
ηλικία που είμαι «ψιλορουσφετάκια» δεν κάνω… Δεν θα έπρεπε να τα είχατε πει όλα
αυτά για το πρόσωπο μου…». 

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής
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Το προσφυγικό ζήτημα 

και οι «συμβολικές κινήσεις»…
Στη χρονίζουσα κρίση στον ευαίσθητο χώρο της Μέσης Ανατολής με την
άνοδο των ακραίων ισλαμικών δυνάμεων, προστέθηκαν οι σχετικά πρό-
σφατες «ανακατατάξεις» σε χώρες  της βόρειας και κεντρικής Αφρικής
με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να σπεύδουν να σωθούν προς τις χώρες
της Ευρώπης.. 
Στην απέλπιδα προσπάθεια για επιβίωση στη «Γη της επαγγελίας», πολλοί άν τρες
γυναίκες και παιδιά δεν τα καταφέρνουν, με αποτέλεσμα τα γνωστά «ναυάγια»
και τους «πνιγμούς»στη Μεσόγειο. 
Η χώρα μας γεωπολιτικά, αποτελούσε και αποτελεί μια φυσική είσοδο προς την
σύγχρονη «Εδέμ», δηλαδή τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης με αποτέλεσμα  πολ-
λοί πρόσφυγες να παραμένουν στην Ελλάδα κυρίως λόγω της συνθήκης του «Δου-
βλίνου2»και να μην μπορούν να προωθηθούν στις χώρες του προορισμού τους. 
Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για φιλοξενία προσφύγων σε Δήμους προκάλεσε
ποικίλες αντιδράσεις. 
Στο δικό μας Δήμο, η παράταξη «Φυσάει Κόντρα» εισήγαγε σχετικό ψήφισμα στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2015, το οποίο μεταξύ
άλλων συμπεριλάμβανε και δύο προτάσεις 1) τη συγκέντρωση υλικής βοήθειας και
2) τη φιλοξενία, με ευθύνη του Δήμου, αριθμού προσφύγων σε χώρους της πόλης. 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος διευκρίνισε ότι δεν
υπάρχει χώρος κατάλληλος στο Δήμο για «φιλοξενία» αλλά έχουν γίνει και εξακο-
λουθούν να γίνονται ενέργειες για τη συγκέντρωση υλικής βοήθειας και  πρότεινε
μια αλλαγή στη διατύπωση του κειμένου ώστε να ψηφιστεί θετικά και από τη
διοίκηση
Ο Δημοτικός Σύμβουλος και πολιτευτής Σωτήρης Ησαΐας εξέφρασε την διαφωνία
του στη διατύπωση του ψηφίσματος και είπε ότι όσοι εθελοντές – δημότες
θέλουν, έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν στα σπίτια τους πρόσφυ-
γες (κυρίως παιδιά) μέχρις ότου βρεθεί μια οριστική λύση. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε ότι συμφωνεί με το
ψήφισμα και πρότεινε τη διάθεση για το σκοπό αυτό του διαμερίσματος του
Δήμου στην οδό Αιγαίου Πελάγους ως συμβολική κίνηση, ώστε η κοινωνία ν’
αρχίσει να είναι λιγότερο φοβισμένη. 
«Επιμένουμε το ψήφισμά μας, να ψηφιστεί ως έχει χωρίς καμία αλλαγή» απά -
ντησε ο Σπύρος Αλεξίου για λογαριασμό του «Φυσάει κόντρα» και  διευκρίνισε ότι
η παράταξη του δεν προτείνει την φιλοξενία στην Αγία Παρασκευή όλων των
Σύρων προσφύγων αλλά ο Δήμος ν΄ ακολουθήσει το παράδειγμα του Δήμου
Χαλανδρίου και να φιλοξενήσει συμβολικά  10 – 20 ανθρώπους. 
Ο κ. Αλεξίου πρότεινε επίσης, παράλληλα με τη φιλοξενία των προσφύγων, να
διορ γανωθούν και ομιλίες με πρωταγωνιστές τους φιλοξενούμενους που θα μιλή-
σουν στην κοινωνία για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες τους με απώτε-
ρο σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 
Μετά τις τοποθεσίες ακολούθησε η ψηφοφορία όπου παρότι καταψηφίστηκε το
ψήφισμα κατά πλειοψηφία, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής υπήρχε «ποι-
κιλία» ψήφων, καθώς ορισμένοι σύμβουλοι ψήφισαν αρνητικά, άλλοι προτίμησαν
το «Λευκό», ενώ οι κυρίες Αϊδίνη, Ρεμπούτσικα, Γκιόκα και Κολώνια ψήφισαν
θετικά. 
Μετά το συμβούλιο,η παράταξη  «Φυσάει Κόντρα» με ανακοίνωση της σχολίασε
την διαδικασία της ψηφοφορίας αναφέροντας ότι:  «Στην ψηφοφορία που
ακολούθησε η δημοτική αρχή δεν πρέπει να ένοιωσε πολύ άνετα: Το
ψήφισμα του «Φυσάει Κόντρα» υπερψηφίστηκε από τον κ. Γκιζιώτη της ΛΑ.Σ.
αλλά και από τις δημοτικές συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Αϊδίνη, Ρεμπούτσι-
κα, Γκιόκα και Κολώνια (Τις αναφέρουμε ονομαστικά γιατί θεωρούμε πως η
πράξη τους τις τιμά). Για τους συμβούλους της "αριστερής πλειοψηφίας" που μαζί
με τη Δεξιά και το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν τη στοιχειώδη, έμπρακτη συμπαράσταση
στους πρόσφυγες... ΜΟΝΟ ΘΛΙΨΗαισθανόμαστε, ελπίζουμε να αισθάνονται το ίδιο».
Η ανακοίνωση αυτή όπως ήταν αναμενόμενο, έφερε την απάντηση από την Δημο-
τική Αρχή με τον κ. Σταθόπουλο ν’  αναφέρει τα εξής: 
«Η Δημοτική παράταξη «Φυσάει Κόντρα» στην τελευταία  συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου αρνήθηκε τροποποίηση στο ψήφισμα που κατέθεσε και όπου
προτείναμε τις ανωτέρω αναφορές. Γνωστή τακτική που καταλήγει μάλιστα
να «μονοπωλεί την ευαισθησία» απέναντι στους πρόσφυγες οι οποίοι προε-
ρχόμενοι από χώρες όπου είναι σε εξέλιξη πόλεμοι με συγκεκριμένες ιμπεριαλι-
στικές ευθύνες, αναζητούν διέξοδο διάσωσης σε όλη τη Μεσόγειο. Αποφύγαμε να
θέ σουμε αντιπαραθετικά το ψήφισμά τους με τις τροποποιήσεις μας και δεν θα
απαντήσουμε στην ανακοίνωσή τους». 
Σε ότι αφορά τις «ανωτέρω αναφορές» που αναφέρεται στην ανακοίνωση του κ.
Σταθόπουλου αυτές αποτελούσαν τη συγκέντρωση ρούχων και τροφίμων που σε
συνεννόηση με την Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής προωθήθηκαν σε
μεταναστευτικές οργανώσεις.  Σε ότι αφορά το κείμενο του ψηφίσματος,  μπο ρείτε
να το διαβάσετε στο osxoliastis.gr (ανακοινώσεις παρατάξεων). 

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής
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Όταν ο καλύτερος φίλος του 

ανθρώπου γίνεται αντικείμενο 
πολιτικής εκμετάλλευσης.

Η πρώην αντιδήμαρχος της διοίκησης του Βασίλη Ζορμπά, κ. Ελευ -
θερία Παπαδοπούλου, κτηνίατρος στο επάγγελμα, κατήγγειλε
εκδίδοντας ανακοίνωση, ότι την Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 πολίτες
ειδοποίησαν την κτηνιατρική υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρα σ -
κευής για την ανεύρεση τριών εγκαταλελειμμένων κουταβιών κι ότι
η υπεύθυνη του προγράμματος τους παρέπεμψε στο Σύλλογο ζωό -
φιλων με αποτέλεσμα την ευθανασία των τριών ζωντανών. 
Η  πρώην αντιδήμαρχος κατήγγειλε επίσης ότι τα αδέσποτα ζώα της πόλης
μας, δεν έχουν εμβολιαστεί τους τελευταίους τέσσερις μήνες  και υποστήριξε
ότι η κτηνιατρική υπηρεσία του Δήμου καθώς και ο Σύλλογος φιλόζωων θα
δικαιολογηθούν για την ευθανασία λέγοντας ότι δεν υπήρχε άλλη λύση.
Στις καταγγελίες της κ. Ελευθερίας Παπαδοπούλου, απάντησε  η υπεύθυνη
Δημοτική Σύμβουλος για την κτηνιατρική υπηρεσία του Δήμου, Στέλλα
Ψύλλα, δηλώνοντας  κατηγορηματικά ότι κανένας υπάλληλος στο Δήμο δεν
γνώριζε κάτι για το θέμα που ανέφερε η κ. Παπαδοπούλου.
Η κ. Ψύλλα υποστήριξε επίσης, ότι η καταγγέλλουσα δεν ζήτησε να ενημε -
ρωθεί προτού να προβεί σε δημοσιοποίηση του συμβάντος, και αναρωτήθη-
κε αν το ενδιαφέρον της κ. Παπαδοπούλου εστιάστηκε στην τύχη των κουτα-
βιών ή η καταγγελία της αυτή, ήταν μέρος του σχεδίου για την κατασυκο -
φάντηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην ίδρυση της οποίας
είχε αντιταχθεί με κάθε τρόπο η κ. Παπαδοπούλου.  
Τέλος, η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος,  ζήτησε από την κ. Παπαδο-
πούλου να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία συγκεκριμένα «ονόματα και
στοιχεία» ώστε ο Δήμος σε συνεννόηση με το Σύλλογο Ζωοφίλων να καταθέ-
σει μήνυση κατά αγνώστων.
Τις αμέσως επόμενες ημέρες, αντί η κ. Παπαδοπούλου να καταθέσει στις
υπηρεσίες του Δήμου τα συγκεκριμένα στοιχεία που διέθετε και τα οποία
αποδείκνυαν την αλήθεια των καταγγελιών της ώστε η όλη υπόθεση να λάβει
την οδό της δικαιοσύνης… επακολούθησε διαδικτυακός «πόλεμος» με
τον πρώην δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά  να εκφράζει τον αποτροπιασμό του για
την πράξη της ευθανασίας των κουταβιών! ζητώντας από τη διοίκηση του
Δήμου να «λάβει μέτρα» και το νυν δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο να του απαν-
τά ότι χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία ουδεμία καταγγελία ευσταθεί νομικά. 
Παρότι το θέμα «πάγωσε» για λίγες μέρες, στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2015, ο κ. Ζορμπάς επανήλθε λέγοντας  ότι ανα-
μένει τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής.
Η κ. Στέλα Ψύλλα απαντώντας του, διάβασε στο δημοτικό συμβούλιο επι-
στολή - απάντηση του συλλόγου Ζωοφίλων Αγίας Παρασκευής, στην οποία
μεταξύ άλλων αναφερόταν  ότι ο σύλλογος στα 25 χρόνια που λειτουργεί και
συνεργάζεται με την εκάστοτε δημοτική αρχή έχει ως πάγια αρχή να ΜΗΝ
αναμιγνύεται σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Επιπλέον το διοικητικό
συμβούλιο των ζωόφιλων ανέφερε στην επιστολή του, ότι ο «πόλεμος κατη -
γοριών» έγινε τρεις μόλις ημέρες ΠΡΙΝ τις εκλογές για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου…  και ότι: 
Α) Ούτε η κτηνιατρική υπηρεσία, ούτε ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος
έδωσαν ποτέ εντολή ή προέβησαν σε συστάσεις ή υπαινιγμούς προς το
σύλλογο για ευθανασία κουταβιών 
Β) ότι ο σύλλογος αρνείται να μπει σε συζήτηση «χωρίς βάση» και σε μια
αντιπαράθεση που ο φυσικός της χώρος είναι η αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου κι όχι το διαδίκτυο
Γ) ότι η καθυστέρηση του συλλόγου στο να απαντήσει οφειλόταν στην ανα-
μονή για ενδεχόμενα αποδεικτικά στοιχεία από τη κατηγορούσα πλευρά της
κ. Παπαδοπούλου, από την οποία όμως δεν παρασχέθηκαν ποτέ…καθώς και
στην ανάγκη διερεύνησης του θέματος από τη πλευρά του συλλόγου.   

Σημείωση Σχολιαστή 
Η διοίκηση του κ. Σταθόπουλου οφείλει άμεσα να δημοσιοποιήσει από τα
υπάρχοντα στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου  στοιχεία: 1) Εάν έχουν
πληρωθεί από το Δήμο τιμολόγια που έχει εκδώσει η κ. Παπαδοπούλου  ή
άλλοι κτηνίατροι για «κτηνιατρικές υπηρεσίες» από  το 2005 έως σήμερα.
2) Εάν έχουν εκδοθεί και πληρωθεί τιμολόγια και προς «ποιον» για «υποδο-

μές», «εγκαταστάσεις» και λοιπές «βοήθειες» για την κάλυψη των αναγκών
των αδέσποτων ζώων και σε ποιο χρηματικό ύψος φθάνουν αυτά,  ώστε όλοι
οι συμπολίτες μας να γνωρίζουν επακριβώς πόσα χρήματα κατέβαλαν,
«ποιοι» τα διαχειρίστηκαν και για «ποιο» λόγο την τελευταία 10ετία κι αν
δεν υπάρχουν επειδή μπορεί να έχει «πλημμυρήσει» κανένα «υπόγειο» και ν’
άχουν χαθεί όπως είχε συμβεί με την Πολεοδομία … ας δοθούν στη δημοσι-
ότητα όσα έχουν απομείνει…

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής
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Εκεί που μας 

χρωστούσανε μας
πήραν και το… βόδι!

Το θέμα της απευθείας ανάθεσης των 230.000 ευρώ
για τις εργασίες στήριξης του «Γιαβάσειου» κληροδο-
τήματος  συζητήθηκε για άλλη μια φορά στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου
2015. 
Για την ιστορία, το καλοκαίρι του 2013 με τη δικαιο-
λογία του κατεπείγοντος και με απόφαση Δημάρχου
η διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά είχε προχωρήσει σε
ανάθεση 230.000 ευρώ για την εκτέλε-
ση μέτρων προστασίας στο «Γιαβάσειο»
κληροδότημα στην οδό Ερμού. Η εκτέ-
λεση του έργου (παρόλο το κατεπείγον
που προσπάθησαν να του προσδώσουν)
έγινε μετά από περίπου 12 μήνεςκαι
σε συνδυασμό με το πρωτοφανές ποσό
που δόθηκε, δεδομένου της οικονομικής
κρίσης, έχει γεννήσει εύλογα ερωτήματα
και απορίες.
Όταν ανέλαβε η διοίκηση Σταθόπουλου
τα ηνία του Δήμου, σε συνεδρίαση του
Δημοτικού συμβουλίου  ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Κονταξής είχε δηλώσει ότι
η απευθείας ανάθεση που είχε γίνει με
εντολή του Βασίλη Ζορμπά, είχε «τρωτά
σημεία» και ότι γνωστός του συνάδελ -
φος που είχε αναλάβει αντίστοιχες
εργασίες αναστήλωσης και σ’ άλλα κτί -
ρια του κέντρου της Αθήνας όπου
βρίσκεται το «Γιαβάσειο», στην ουσία
είχε αποκλειστεί από τη συμμετοχή στον μειοδοτικό
διαγωνισμό, αφού  όταν τηλεφωνούσε στις υπηρεσίες
του Δήμου για να μάθει πληροφορίες με σκοπό να
δώσει προσφορά - και πριν ανακοινωθεί επίσημα ο
ανάδοχος – του απαντούσαν ότι «δεν χρειάζεται να
στείλει» και του έκλειναν το τηλέφωνο!
Στη συνεδρίαση της 3ης Ιουνίου 2015  η παράταξη
του Βασίλη Ζορμπά προχώρησε σε «αντεπίθεση» με
τον πρώην αντιδήμαρχος Κωνσταντίνο Τσιαμπά να
εισάγει θέμα προς ψήφιση που αφορούσε τον
έλεγχο των εργασιών στο «Γιαβάσειο» από το
Σώμα Επι θεωρητών Δημοσίων Έργων. 
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμος
Βλάχος ρώτησε «τι» ακριβώς εξετάζει το συγκεκριμέ-
νο σώμα με τον κ. Τσιαμπά να απαντά λακωνικά
ότι είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ όργανο που μπορεί να
φωτίσει όλες τις πτυχές του ζητήματος! Ενώ ο πρώην
δήμαρ χος Βασίλης Ζορμπάς συμπλήρωσε ότι το
σώμα αυτό ελέγχει κάθε δημόσιο έργο στο κατά πόσο
έχουν εκτελεστεί όλα σωστά γιατί όπως ισχυρίστηκε
υπήρξε σπέκουλα στο παρελθόν και οι ίδιοι ζητούσαν
να ελεγχθεί. 

Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης
είπε ότι δεν έχει αντίρρηση να ψηφίσει θετικά αλλά
συμπλήρωσε ότι «όπως το άκουσε» το σώμα θα ελέγ-
ξει αν πραγματοποιήθηκαν σωστά οι εργασίες και
δεν είχε καμιά αρμοδιότητα να ερευνήσει το
«τι» είχε συμβεί με τις διαδικασίες που ακολο-
υθήθηκαν μέχρι την έναρξη των εργασιών. 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κονταξής ανέγνωσε στο
σώμα τις αρμοδιότητες που έχει το σώμα που πρότει-
νε η παράταξη του κ. Ζορμπά, αποδεικνύοντας ότι
αυτές περιορίζονται μόνο στις τεχνικές προδιαγραφ-
ές του έργου όπως τον τόπο που εκτελέστηκαν οι
εργασίες, το αν βασίστηκαν στη μελέτη και στα υλικά
που τοποθετήθηκαν. «Κανείς δεν αμφισβήτησε τα

υλικά» συμπλήρωσε ο κ. Κονταξής τονίζοντας ότι η
ουσία της απευθείας ανάθεσης βρίσκεται στη διαδι-
κασία, που προηγήθηκε των εργασιών. 
Από την παράταξη «Συμμαχία Ευθύνης» ο πρώην
αντιδήμαρχος κ. Κώστας Κρητικίδης δήλωσε ότι η εκ
των υστέρων αίτηση για παραπομπή του θέματος στο
Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, το μόνο που
θα κατόρθωνε θα ήταν να δυσκολέψει τη λειτουργία
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κι εξέφρασε τη
σιγουριά του ότι μία θετική απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου για έγκριση του ελέγχου δεν θα προσέ -
φερε  απολύτως τίποτα στη συγκεκριμένη υπόθεση. 
«Αντί να τους κατηγορείτε μέχρι το 2019, πείτε μας
πώς μπορούμε να ελέγξουμε την «αμαρτωλή» όπως
λέτε ανάθεση» είπε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πολι-
τευτής κ. Σωτήρης Ησαΐας και αιτιολόγησε τη θετική
του ψήφο του στην απευθείας ανάθεση του 2013
λέγοντας ότι η εισήγηση του κατεπείγοντος προερχό-
ταν από τις υπηρεσίες του Δήμου. 
Ο κ. Βλάχος στην τοποθέτησή του ανέλυσε τους

λόγους για τους οποίους η παράταξη του Βασίλη
Ζορμπά αποφάσισε αυτή τη χρονική περίοδο να
θέσει θέμα ελέγχου,  λέγοντας ότι το συγκεκριμένο

σώμα θα δικαιώσει τον πρώην δήμαρχο ως προς την
καλή εκτέλεση του, αλλά το ζήτημα δεν τέθηκε ποτέ
για την εκτέλεση του έργου, αλλά για τις διαδικασίες
που προηγήθηκαν. Ο δεύτερος και πιο επικίνδυνος
λόγος, κατά τον κ. Βλάχο, ήταν η ρήξη των σχέσεων
μεταξύ της διοίκησης και της Τεχνικής Υπηρεσίας που
θα προκαλούσε  η είσοδος του σώματος των ελεγκτών
στο Δήμο,  αφού η διαδικασία του ελέγχου θα καθυ-
στερούσε το έργο της διοίκησης και θα δημιουργούσε
εντάσεις μεταξύ της διοίκησης και των υπαλλήλων.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατέληξε
λέγοντας ότι ο τρόπος που μέλη της παράταξης του
Βασίλη Ζορμπά αντιπολιτεύονται ξεπερνούν τα όρια
υπενθυμίζοντας το παράδειγμα της δήθεν ευθα-

νασίας τριών κουταβιών και τον «πόλεμο»
προς το Σωτήρη Παπαμιχαήλ και τη Μαρ-
γαρίτα Δημητρίου. 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος ρώτησε τον
κ. Ζορμπά πόσα έργα «έστειλε» σε ελεγκτές
την εποχή που δήλωνε αναφερόμενος στη
διοίκηση Γιαννακόπουλου «ότι σε κάθε
συρτάρι που ανοίγει έβρισκε κι ένα σκάνδα-
λο».
Η αλήθεια κ. Ζορμπά είναι, ότι «Με
απευ θείας ανάθεση κι ένα τηλε-
φώνημα δαπανήσατε 220.000 ευρώ»
είπε ο κ. Σταθόπουλος και συνέχισε λέγοντας
ότι προ φανώς ο νόμος καλύπτει τις κινήσεις
του Βασίλη Ζορμπά αλλά η ευθύνη για κακή
διαχείριση των χρημάτων ήταν  δεδομένη. 
«Δεν μπορεί η ενέργειά σας αυτή να αφε θεί
εκτός κριτικής» συμπλήρωσε ο Δήμαρ χος
και κατέληξε παροτρύνοντας την αξιωματι-
κή αντιπολίτευση ν  ́ απευθυνθεί μόνη της
στο Σώμα Επιθεωρητών . 

Στη δευτερολογία του ο κ. Τσιαμπάς είπε ότι ο κ. Κον-
ταξής στο παρελθόν είχε μιλήσει για «φούσκωμα»
της μελέτης και για «θέματα» που αφορούσαν τη
«φύση του έργου» και τόνισε ξανά ότι ο λαός της
Αγίας Παρασκευής οφείλει  να μάθει την αλήθεια. 
Ο κ. Κονταξής από την πλευρά του υπογράμμισε ότι η
Τεχνική Υπηρεσία είχε παραδώσει τη μελέτη στην
τότε διοίκηση, δίνοντας την ευθύνη σ’ αυτή για το τι
μέλλει γενέσθαι ενώ υπενθύμισε ότι το «κατεπείγον»
των εργασιών δεν μπορεί να σταθεί ως επιχείρημα
καθώς οι εργασίες  πραγματοποιήθηκαν 12 μήνες
μετά και κατέληξε ρωτώντας: «Δηλαδή εσείς επί 12
μήνες δεν ανησυχούσατε για την ευθύνη… δεν
πράττατε κάτι»; 
«Από την στιγμή που αναθέσαμε το έργο την ευθύνη
την έχει ο εργολάβος που ασφάλισε την περιοχή»
ανταπάντησε ο κ. Ζορμπάς και σχολίασε την τοπο -
θέτηση του κ. Βλάχου λέγοντας ότι ο πρόεδρος του
Δημοτικού συμβουλίου έχει «μυαλό προπαγάνδας». 
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε η πρόταση της
αντιπολίτευσης καταψηφίσθηκε.  

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής

Tο λογοτεχνικό έργο του Γερμανού συγγραφέα
B. Γκ. Ζέμπαλντ παρουσίασε ο μεταφραστής
Γιάννης Καλιφατίδης, την Τέταρτη 13 Μαΐου
2015, στη «Λέσχη των Μεταφραστών» της
Δημοτικής  Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής.
Ο Βίνφριντ Γκέοργκ ή Μάξ Ζέμπαλντ (Winfried
Georg Max Sebald), όπως ο ίδιος προτιμούσε να τον
φωνάζουν, γεννήθηκε τό 1944 στο Ολλγκώυ της
Βαυαρίας. Σπούδασε γερμανική φιλολογία στο Φράϊ-
μπουργκ, στο Φριμπούρ της Ελβετίας και στο Μάν-
τσεστερ της Αγγλίας.
Διατέλεσε επιμελητής στο Πανεπιστήμιο του Μάν-
τσεστερ και από το 1970 μετακόμισε στο Νόριτς της
Ανατολικής Αγγλίας όπου δίδαξε στο πανεπιστήμιο
της πόλης αυτής. Το 1986 αναγορεύτηκε καθηγητής

του Πανεπιστημίου του Αμβούργου και το 1988 ανέ-
λαβε την έδρα της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας στο
Πανεπιστήμιο «Ιστ Άνγκλια». Τό 1989 Ίδρυσε το
Βρετανικό Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης,
τιμήθηκε με πολλά λογοτεχνικά βραβεία, μεταφρά-
στηκε σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες και πέθανε σέ
αυτοκινητικό δυστύχημα τό 2001.
Τα βιβλία πού τον έκαναν ευρέως γνωστό τη δεκαετία
του ’90, ήταν το «Αίσθημα ιλίγγου» (Schwindel
Gefühle 1990), «Οι ξεριζωμένοι» (Die
Ausgewanderten, 1992) και «Οι δακτύλιοι του Κρό-
νου (Die Ringe des Saturn, 1995). Ο Ζέμπαλντ είχε
γράψει και δημοσιεύσει στίχους πολύ πριν στραφεί
στον «πεζό λόγο» και δεν έπαψε ν’ ασχολείται με την
ποίηση μέχρι το τέλος της ζωής του.

Όπως ανέφερε ο μεταφραστής Γιάννης Καλιφατίδης,
το έργο του Ζέμπαλντ δεν μπορεί να ενταχθεί εύκολα
σε συγκεκριμένη κατηγορία. Τα κείμενά του χαρακ-
τηρίζονται από συνεχείς συνειρμικές παρεκβάσεις και
μοιάζουν ψηφιδωτά διάστικτα με υπαινιγμούς και
αναφορές, που επιτρέπουν στον συγγραφέα να προ-
σεγγίσει, μέσα από διαδοχικές σπειροειδείς πορείες,
όπως αυτές που περιγράφονται στους «Δακτυλίους
του Κρόνου», το κεντρικό και σκοτεινό θέμα του, που
είναι πάντα η «καταστροφή» και κατ’ επέκταση, το
«πέρασμα» του χρόνου. 
Για να μεταφράσει κανείς έναν τέτοιο συγγραφέα,
είπε ο κ. Καλιφατίδης, πρέπει να έχει ενστερνιστεί
απόλυτα τον τρόπο σκέψης του και να έχει αφεθεί να
οδηγηθεί από τους συνειρμούς της.

Μαξ Ζέμπαλντ : «Το πνευματικό οδοιπορικό ενός «ξεριζωμένου».
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Σοβαρές ελλείψεις στην 
πυρασφάλεια του Υμηττού.

Μεγάλες ευθύνες του κράτους και του Δήμου.

Ο ορεινός όγκος του Υμηττού είναι ένας από τους τελευ-
ταίους πολύτιμους πνεύμονες για όλο το λεκανοπέδιο.
Μπρο στά στην περίοδο του καλοκαιριού δεν επιτρέπεται κανένας
εφησυχασμός. Τα προβλήματα ζητούν λύση ΤΩΡΑ. 
Α. Πόσο έτοιμος είναι ο κρατικός μηχανισμός;   Γερασμένος στόλος
σε αεροπλάνα και πυροσβεστικά οχήματα, μειωμένος προϋπολο-
γισμός, κενές οργανικές θέσεις, υπερεργασία με εξαντλητικά
ωράρια και ελλείψεις σε ατομικό εξοπλισμό των πυροσβεστών,
ανεπαρκείς πιστώσεις για υπερωρίες, υποτυπώδης πρόληψη.                                                                               
Το Πυροσβεστικό Σώμα με τις αλλεπάλληλες μειώσεις στους προϋ-
πολογισμούς του, που από το 2009 μέχρι φέτος ανέρχονται σε 132

εκατομμύρια ευρώ, καλείται μετά και την προηγούμενη κατάργηση των 4.000 κενών οργα-
νικών θέσεων μόνιμου προσωπικού (σ.σ. περίπου το 1/3 της συνολικής οργανικής του δύνα μης)
να σταθεί απέναντι στα πύρινα μέτωπα.        
Η Δασική Υπηρεσία παραμένει αποδεκατισμένη, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν μειω θεί
δυο φορές οι οργανικές της θέσεις, το κονδύλι που διατίθεται για την προληπτική δασο -
προστασία καλύπτει μόλις το 15% των πραγματικών αναγκών. Δεν υπάρχουν σύγχρονες
και επικαιροποιημένες μελέτες αντιπυρικής προστασίας για τα δάση. Το ελάχιστο εποχικό
προσωπικό θα φτάσει όπως πάντα με καθυστέρηση, για δύο μόνο μήνες και προφανώς
ανειδίκευτο…
Β. Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις χρήσεις στον ορεινό όγκο του Υμηττού  οδηγεί στην
εμπορευματοποίηση της γης, στην εξυπηρέτηση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Επι-
τρέπει εγκαταστάσεις αθλητικές, πολιτιστικές και αναψυχής,  δημοτικά αναψυκτήρια, υπο-
δομές ενέργειας (αιολικών πάρκων),  εκπαιδευτήρια. Νομιμοποιεί τις υπάρχουσες αυθαι -
ρεσίες.
Απαιτείται ο χαρακτηρισμός του συνόλου του Υμηττού σαν περιοχή απόλυτης περιβαλ-
λοντικής προστασίας. Καμιά παρέμβαση οποιουδήποτε χαρακτήρα είτε από το κράτος την
Τοπική Διοίκηση και τους οργανισμούς, είτε από ιδιώτες
Γ. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής βρίσκεται πολύ πίσω από τις ανάγκες, στην προετοιμασία
και οργάνωση της πυροπροστασίας στο δικό μας χώρο ευθύνης.         

- Στην αργοπορημένη σύσκεψη που έγινε με τους αρμόδιους φορείς απουσίαζαν οι πε -
ρισσότεροι από τους οργανισμούς που κατέχουν εκτάσεις στον Υμηττό και έχουν πάρει
ελάχιστα έως κανένα μέτρο πυροπροστασίας.                                                     
- Η πρόταση για την αξιοποίηση (καθαρισμό, κλάδεμα, οριοθέτηση, μονοπάτια βάδισης)

του πάρκου Γραβιάς που εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του ΣΠΑΥ με πρόταση μου,
δεν προωθήθηκε από την Δημοτική Αρχή. Αντίθετα και παρά τις αναφορές μου, ο ευρύτε-
ρος χώρος του πάρκου χρησιμοποιείται σαν πάρκιν για τις ανάγκες επιχείρησης εστίασης,
δημιουργώντας επιπλέον εμπόδια σε περίπτωση επιχείρησης κατάσβεσης.                                                                                            

- Παρά τις συνεχείς καταγγελίες μου για την μετατροπή τμήματος του πρώην λατο-
μείου στον λόφο Τσακού, και μάλιστα σε μέρος που ανήκει στα όρια του Δήμου μας, σε
χωματερή (χώρος μεταφόρτωσης) από τον Δήμο Χολαργού – Παπάγου, ο Δήμαρχος
συστήνει επιτροπές που ουδέποτε συνεδριάζουν. Δύο φορές στη διάρκεια ενός έτους προ -
κλήθηκε πυρκαιά στο συγκεκριμένο μέρος…                               
- Η διεκδίκηση του χώρου του Υπουργείου Γεωργίας, ο καθαρισμός, η προστασία και η

ανάδειξή του, η οικειοποίησή του από το Δήμο για τις ανάγκες των κατοίκων, ένα διαχρο-
νικό αίτημα παραπέμπεται σε μία ακόμη συνάντηση με τον νέο αρμόδιο Υπουργό, χωρίς
ανάδειξη του θέματος, χωρίς κατάρτιση σοβαρής πρότασης, χωρίς κινητοποίηση των
φορέων και των κατοίκων.                                                                    
- Η δημιουργία εθελοντικής ομάδας πυροπροστασίας σε συνεργασία με το ΣΕΠΒΑΤΥ
εξαντλήθηκε την προεκλογική περίοδο…                                                    
- Απαιτείται επιπλέον απόφαση για τον καθαρισμό των οικοπέδων ιδιωτών με αντίστοιχη
χρέωσή τους
Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αιτείται την άμεση εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό
Συμβούλιο για την λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων στην κατεύθυνση της θωράκισης της
πόλης μας, και του Υμηττού.

Ανδρέας Γκιζιώτης

Επικεφαλής Λαϊκής

Συσπείρωσης

Γιάννης Σταθόπουλος: 
Τι κάνουμε για τον Υμηττό

Βασική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής
είναι η προστασία του Υμηττού και
ιδιαίτερα ενόψει της ανάγκης φύλαξής
του την καλοκαιρινή περίοδο. Ενημε-
ρώνουμε για τις μέχρι σήμερα δράσεις μας:
1. Σε συνεννόηση-διεκδίκηση από το Σύνδε-
σμο για την Προστασία και Ανάπτυξη του
Υμηττού-ΣΠΑΥ:
α. Προχωρά η εργολαβία (διαγωνισμός 3/6)
για αποψίλωση χόρτων στο βουνό με συγκε-
κριμένη υποχρέωση για την Αγία Παρασκευή.

β. Εγκρίθηκε η μελέτη αξιοποίησης του πάρκου Γραβιάς (εκκρεμεί η
χρηματοδότηση του έργου).
γ. Τοποθετείται Δεξαμενή νερού 200 τόνων στα σύνορα με τα Γλυκά
Νερά που θα καλύπτει και την Αγ. Παρασκευή, οι υπάρχουσες δε
δεξαμενές μας έχουν ελεγχθεί και έχουν νερό.
δ. Προχωρά νέα εργολαβία για παρατηρητήρια-πυροφυλάκια στα
οποία περιλαμβάνεται η θέση «Τρίστρατο» όπου υπάρχει και η πι -
θανότητα να μεταφερθεί το υπάρχον δικό μας.
ε. Αναμένουμε άμεσα ρουχισμό και υπόδηση για πυροφύλακες όπως
και εργαλεία. 
στ. Τοποθετήθηκε ήδη σύγχρονο πυροφυλάκιο στο Λόφο Τσακού για
το οποίο ζητήσαμε έλεγχο στατικότητας. 
2. Συναντηθήκαμε επί μακρόν με τον Αναπλ. Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης Βαγγ. Αποστόλου και συμβούλους του και συμφωνήσαμε
συγκεκριμένες επόμενες συναντήσεις εργασίας με Νομικούς εκατέρ-
ωθεν για παραχωρήσεις χρήσεων (πρώτη φορά) του Υπουργείου στο
Δήμο μας.
3. Συμμετείχαμε σε δύο συσκέψεις-ενημερώσεις στο χώρο του Σωμα-
τείου Εθελοντών Προστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού-
ΣΕΠΒΑΤΥ με την ομάδα εθελοντών του Δήμου (οι οποίοι θα εκπαι-
δευτούν και πιστοποιηθούν από την Πυροσβεστική για Πυροπρο-
στασία) και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το σχεδιασμό προ-
στασίας του βουνού (Γραμματέας Υπ. Εσωτερικών, ΣΠΑΥ, Κολέγια,
Δημόκριτος, Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ανώτατο επίπεδο, ΔΑΠΑΧΟ
και πάρα πολλοί άλλοι).
4. Οργανώσαμε με αρκετή επιτυχία την ετήσια καθιερωμένη σύσκεψη
στο Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής για την Πυροπροστασία.
5. Ο Δήμος Χολαργού-Παπάγου κατηγορηματικά μας διευκρίνισε και
το έχω δηλώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι στο πρώην Λατομείο γίνε-
ται εναπόθεση μόνο κλαδιών. 
Δηλώνουμε παράλληλα ότι η διεκδίκηση μας όσον αφορά τα όρια με
το Χολαργό είναι σταθερή. 
6. Σύντομα θα προσληφθούν εργαζόμενοι με τρίμηνες συμβάσεις για
την φύλαξη του βουνού.
7. Το θέμα του Υμηττού θα εισαχθεί σε επόμενη ημερήσια διάταξη του
Δημοτικού Συμβουλίου (πρόταση Α. Γκιζιώτη)
8. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η Ομάδα Εθελοντών Περιβάλλοντος-Καθα-
ριότητας θα καθαρίσει το δρόμο από το Μοναστήρι μέχρι το «Τρί -
στρατο»
9. Για τον καθαρισμό οικοπέδων ιδιωτών προχωράμε με εργολαβία
του Δήμου και θα υπάρξει βεβαίως χρέωσή τους.
10. Τα Πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου μας, επισκευάσθηκαν και
είναι έτοιμα για χρήση, έχουμε όμως παράλληλα ζητήσει το έλεγχο
συμβατότητάς τους από την Πυροσβεστική με τα αντίστοιχα δικά της.
Διευκρινίζουμε τέλος ότι ο 12ος Πυροσβεστικός σταθμός έχει επάρκεια
προσωπικού. 

Γιάννης 

Σταθόπουλος

Δήμαρχος

Σφοδρή (λεκτική) επίθεση κατά της κεντρικής εξουσίας αλλά και κατά
της διοίκησης του Δήμου, εξαπέλυσε η Δημοτική παράταξη που υπο-
στηρίζεται από το Κ.Κ.Ε με αφορμή το καλοκαιράκι που καταφθάνει
μαζί με τους κινδύνους που ελλοχεύουν για μια πιθανή πυρκαγιά στον
Υμηττό την οποία δημοσιεύουμε αυτούσια, όπως αυτούσια δημοσιεύου -
με και την απάντηση της Δημοτικής αρχής.
Η αλήθεια είναι ότι η παράταξη της «Λαϊκής συσπείρωσης», έχει δώσει πολλούς
και σημαντικούς για την πόλη αγώνες στις προσπάθειες της να περισωθεί ότι είναι
πια εφικτό από αυτό που ορίζεται ως «περιβάλλον».
Αλήθεια όμως είναι και το γεγονός, ότι μέχρι σήμερα το δάσος που ανήκει στα

διοικητικά όρια του Δήμου μας, υπάρχει και λειτουργεί ως «πνεύμονας» του
Λεκανοπεδίου και δεν έχει ακολουθήσει τη μοίρα της Πεντέλης ή του Υμηττού των
«Νότιων προστασιών» για τους εξής λόγους. 1) Στην ύπαρξη και λειτουργία του
Στρατηγείου Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ) με τις υπόγειες εγκαταστάσεις του.
2) Στη λειτουργία των στρατοπέδων «Σπυρούδη και «Κυρίτση» 3) Στη λειτουργία
του Δημοκρίτου στα όρια με το Δήμο Χολαργού,  4) στο Αμερικανικό και Γαλλικό
Κολέγιο.Αν αυτοί οι παράγοντες δεν υπήρχαν,  όσοι αγώνες κι αν είχαν δοθεί, όσες
ανακοινώσεις και κινητοποιήσεις κι αν είχαν γίνει, η περιφερειακή λεωφόρος
Υμηττού θα διχοτομούσε την πόλη της Αγ. Παρασκευής και «Ο νοών νοείτω»…

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Πολιτικοί διαξιφισμοί με φόντο τον Υμηττό!
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Επειδή η αγάπη για τις τέχνες είναι κάτι που το μαθαίνουμε,  τα  «Εκπαιδευτήρια Σπαντίδος»
στηρίζουν την τέχνη του θεάτρου ως μια δημιουργική δύναμη που μπορεί να βοηθήσει όλους να
εκφράζονται, να ονειρεύονται  και να μπορούμε να τρέφουν ελπίδες για έναν καλύτερο κόσμο.
Μέσα από το μάθημα της Θεατρικής Παιδείας, οι μαθητές των «Εκπαιδευτηρίων Σπαντίδος» μαθαίνουν για
τη ζωή, για τις πράξεις και τις συνέπειές τους, για τις πεποιθήσεις και τις συνήθειές τους. Καλλιεργούνται, ολοκ-
ληρώνονται σαν άνθρωποι,  αναπτύσσουν δεξιότητες όπως η κρίση, η ευρηματικότητα, η έμπνευση αλλά και
η φαντασία.
Για όλους αυτούς του λόγους, σας μεταφέρουμε αποσπάσματα από συνέντευξη τύπου, στην οποία ο ιδιοκ-
τήτης των εκπαιδευτηρίων κ.Γιώργος Σπαντίδος παρουσίασε τους: κ. Γιάννη Μποσταντζόγλου απόφοιτο της
σχολής θεάτρου Καρόλου Κουν (σύμβουλος θεατρικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στα «Εκπαιδευ-
τήρια Σπαντίδος» και τον κ. Ξενοφώντα Τζανίνη, μουσικό, αρχιμουσικό στη Δημοτική φιλαρμονική Ορχή-
στρα του Δήμου Αγίας Παρασκευής από το 1996 κι έναν από τους βασικούς συνεργάτες της Ευανθίας Ρεμ-
πούτσικα και του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, (Υπεύθυνος καθηγητής του καλλιτεχνικού εργαστηρίου που
λειτουργεί στα «Εκπαιδευτήρια Σπαντίδος»). 

Γιώργος Σπαντίδος: «Με τον Γιάννη και τον Ξενοφώντα είμαστε πολλά χρόνια
φίλοι και συνεργάτες στο θέατρο. Με τον κ. Μποστατζόγλου έχουμε κάνει δύο θεα-
τρικές παραγωγές μαζί ενώ με τον κ. Τζανίνη έχουμε κάνει περίπου 10 μουσικές παρ-
αγωγές.
Εξεπλάγην από τους δύο μου φίλους, οι οποίοι όταν τους είπα ότι θα ανοίξω «Εκπαι-
δευτήρια», προσφέρθηκαν αμέσως επειδή ξέρω την αγάπη τους για τα παιδιά να έρθ-
ουν να βοηθήσουν. Ο μεν Γιάννης επειδή έχει ζήσει το θέατρο και στην παλιά αλλά και

στη σύγχρονη εποχή είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος να μάθει στα παιδιά τη μαγεία του θεάτρου. Σύμφ-
ωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει στο σχολείο ο Γιάννης είναι τρεις φορές την εβδομάδα γιατί το πρόγραμ-
μα του σχολείου επιτρέπει μόνο μία ώρα κι όλα τα άλλα είναι εξωσχολικά και ο κ. Τζανίνης είναι δύο ώρες ανά
τμήμα. Η βασική τους δουλειά όμως ξεκινά μετά το πέρας των μαθημάτων. 
Στο νέο κτίριο που θα πάμε, είπε ο κ. Σπαντίδος, στο υπόγειο θα διαμορφωθεί μια θεατρική αίθουσα, την επι-
μέλειά της οποίας  θ  ́αναλάβει ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Οι νέες μας κτηριακές εγκαταστάσεις βρίσκον-
ται στα όρια μεταξύ Ραφήνας και Πικερμίου, αλλά φιλοδοξούμε όχι μόνο να φιλοξενήσουμε στα εκπαιδευ-
τήρια μας  την εκπαίδευση και πραγματοποίηση θεατρικών δραστηριοτήτων, αλλά ο Γιάννης και το καλλι-
τεχνικό επιτελείο που τον πλαισιώνει κι απαρτίζεται από σημαντικούς καλλιτέχνες, να μεταλαμπαδεύσουν τη
γνώση και την αγάπη για το θέατρο σ  ́όλη την ευρύτερη περιοχή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα επίσης να επι-
σημάνω ότι είμαστε ανοιχτοί σε προσκλήσεις  από συλλόγους, φορείς και συλλογικότητες για παράσχουμε
αφιλοκερδώς κάθε δυνατή βοήθεια».
«Τι θέση θα έπρεπε να είχε η θεατρική παιδεία στα σχολεία;».
Γιάννης Μποσταντζόγλου: «Δεν θ’  αναφερθώ συγκεκριμένα στο θέατρο επειδή
δίνω μεγαλύτερη βαρύτητα στην πολιτιστική ενημέρωση. Θεωρώ ότι παρότι είμαι 45
χρόνια στο επάγγελμα δεν είμαι ειδικός … κι αυτό επειδή πιστεύω ότι συνεχώς  «μαθ-
αίνουμε», συνεχώς «εκπαιδευόμαστε. Ωστόσο θεωρώ ότι κι εμείς μπορούμε να
συμβάλουμε στο να «ανοίξουν» τα μάτια των παιδιών, να διευρυνθεί η φαντασία τους
και να τα βοηθήσουμε ν  ́ αναγνωρίζουν οτιδήποτε αποτελεί «πολιτιστική δημιο-
υργία». Η δική μου εξειδίκευση είναι στο θέατρο, αλλά μπορώ να μιλήσω με τα παι-
διά και για ποίηση αλλά και για κάθε μορφής «πολιτιστικής έκφρασης»  και να τα ενθαρρύνω να αντιληφθ-
ούν τα οφέλη που προσφέρει  η πολιτιστική εκπαίδευση. Ο στόχος μας με λίγα λόγια,  δεν είναι να τα κάνουμε
καλούς ηθοποιούς αλλά να διεγείρουμε την «πολιτιστική πτυχή» του εαυτού τους και να μάθουν να σέβονται
τον χώρο και τη διαδικασία μιας θεατρικής παράστασης». 
«Ποιος είναι ο τρόπος διδασκαλίας ;». 
«Υπάρχει σίγουρα ένας εγκυκλοπαιδικός προσανατολισμός καθώς τα παιδιά μαθαίνουν κάθε μέρα όλο και
κάτι διαφορετικό. Ένας δεύτερος τρόπος είναι μέσω παιχνιδιού ή μιλώντας και συζητώντας που βοηθάει στην
ανάπτυξη της φαντασίας τους, με επισκέψεις σε εκθέσεις και τέλος  παρακολουθώντας  θεατρικές παραστά-
σεις τις οποίες στη συνέχεια τις αναλύουμε. Δεν θ  ́αφήσω το «σανίδι» για να γίνω δάσκαλος… αλλά όταν είσαι
μισό αιώνα στη δουλειά θεωρείς ότι κι εσύ μπορείς να συμβάλλεις στην μεταλαμπάδευση κάποιων γνώσεων. 
Τέλος θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο Γιώργος μέσα από τα εκπαιδευτήριά του σκέφτεται, ενδια-
φέρεται και στοχεύει σε μια πνευματική αναβάθμιση των παιδιών γιατί ναι μεν μαθηματικά και γραμματική
είναι απαραίτητα εφόδια αλλά είναι πολύ θετικό σε μία εντελώς «αντιπνευματική» εποχή να υπάρχει και
κάποιος που να προσφέρει ολοκληρωμένη παιδεία».       
«Πως έχετε σχεδιάσει να λειτουργήσει  το «Μουσικό εργαστήρι;».

Ξενοφών Τζανίνης: «Στόχος μας είναι εκτός της βασικής παιδείας, να δοθεί η
δυνατότητα στους μαθητές εκμάθησης ενός μουσικού οργάνου.
Για παράδειγμα, κάθε γονιός έχει τη δυνατότητα να αγοράσει στο παιδί του μια φλο-
γέρα που δεν έχει μεγάλο κόστος και ταυτόχρονα δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να
μάθει το παιδί μουσική. Στη σχολή μας υπάρχουν μουσικά όργανα, πιάνο, αρμόνιο,
κιθάρες, σαξόφωνο και βεβαίως αν σε κάποιο παιδί υπάρχει ιδιαίτερο ταλέντο το καθ-
οδηγούμε και το βοηθούμε να προχωρήσει πέρα από το ερασιτεχνικό επίπεδο. 

Παράλληλα με την εκμάθηση οργάνων, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα μελλοντικό «κοινό» που θα
μπορεί ν  ́ακούει μουσική, να παρακολουθήσει μια παράσταση. 
Εφαρμόζουμε μια εκπαιδευτική μέθοδο που βασίζεται στην εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι και τα παιδιά
μαθαίνουν παίζοντας να τραγουδούν αντί όπως κάνουν συνήθως να φωνάζουν…».

Ξένες γλώσσες
Στα «Εκπαιδευτήρια Σπαντίδος»  διδάσκον-
ται τα Αγγλικά ως πρώτη ξένη γλώσσα και τα
Γαλλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα.
Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών γίνεται
από δίγλωσσους (native speakers) εκπαιδευ-
τικούς κι εστιάζει στη γλωσσική εκμάθηση,
στην επικοινωνία και στη μελέτη των
αντίστοιχων πολιτισμών. 
Δυνατότητα παροχής εξατομικευμένης
μάθησης που αφορά μαθητές με συγκεκριμέ-
να ενδιαφέροντα, υπόβαθρο και ανάγκες,
όπως  «δίγλωσσοι»,  μαθητές με δυσκολίες
αφομοίωσης, κλπ. με σκοπό την εκτίμηση και
ενίσχυση των δυνατοτήτων τους.

Επαγγελματικός προσανατολι-
σμός και αγορά εργασίας

Ο κάθε μαθητής αξιολογείται συνεχώς ως
προς τις δυνατότητες και τις προοπτικές του
και εφοδιάζεται με τα κατάλληλα γνωσιακά
εργαλεία (δεξιότητες Πληροφορικής - ξένες
γλώσσες) ώστε εισερχόμενος στη φάση του
Επαγγελματικού Λυκείου να μπορέσει να
προσλάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στον
τομέα της Διοίκησης - Οικονομίας.
Ο Απόφοιτος του ΕΠΑΛ  των «Εκπαιδευ-
τηρίων Σπαντίδος»,  εφοδιάζεται πέραν του
Απολυτηρίου και με Πτυχίο “Διοίκησης -
Οικονομίας”, γεγονός που του εξασφαλίζει
την άμεση ένταξή του σε στοχευμένες θέσεις
εργασίας .
Τα «Εκπαιδευτήριά  Σπαντίδος» με το σύνο-
λο των επιχειρηματικών συνεργασιών και
δραστηριοτήτων, συμβάλλουν θετικά και
συγκεκριμένα στην επαγγελματική αποκατά-
σταση των Αποφοίτων τους.

Πληροφορική - Τεχνολογία
Στα «Εκπαιδευτήρια  Σπαντίδος», πέραν του
επιβεβλημένου προγράμματος του Υπουρ-
γείου, οι μαθητές μπορούν να παρακολουθή-
σουν εντατικά μαθήματα δεξιοτήτων Πληρο-
φορικής, αξιοποιώντας πλήρως τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του τομέα της Επιστήμης
των Υπολογιστών και της Τεχνολογίας.
Η συνεχής φροντίδα μας στα προγράμματα
αυτά, το υψηλού επιπέδου κατάρτισης εκπαι-
δευτικό προσωπικό και ο συνεχώς αναβαθ-
μιζόμενος εξοπλισμός μας, εξασφαλίζουν την
απόκτηση του υψηλότερου δυνατού γνωσια-
κού επιπέδου του μαθητή στην Πληροφορι-
κή. Η παροχή εκπαίδευσης στον τομέα αυτό
ολοκληρώνεται  με την προετοιμασία για την
πιστοποίηση δεξιοτήτων χειρισμού υπολογι-
στών ECDL. 

Ψυχολογική και 
Συμβουλευτική υποστήριξη

Στόχος των εκπαιδευτηρίων Σπαντίδος είναι
η αναπτυξιακή και πολύπλευρη υποστήριξη
των μαθητών, των γονέων και των καθη-
γητών σε μια οργανωμένη δομή, σχεδια-
σμένη από εξειδικευμένους συνεργάτες με
στόχο τα καλύτερα αποτελέσματα στη βάση
των όσο πιο ισορροπημένων  συνθηκών.
Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και
τους γονείς, παρακολουθείται  η μαθησιακή
και συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή
καθώς παρέχεται και βοήθεια προς τους
γονείς σε κάθε θέμα που αντιμετωπίζουν με
το παιδί τους – μαθητή πολυδιάστατα, ώστε
η γνώση που θα λάβουν από τον ειδικό
σύμβουλο να δώσει ουσιαστικό χαρακτήρα
στη σχέση γονέα – παιδιού.
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Αποσύρθηκε  από το Δ.Σ.  
του ΠΑΟΔΑΠ η παράταξη 

«Φυσάει κόντρα». 
Με σχετική ανακοίνωση της η
δημοτική παράταξη «Φυσάει
Κόντρα στην Αγία Παρασκε-
υή», δημοσιοποίησε  την ορι-
στική αποχώρησή της από το
ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ.

Στην ανακοίνωση ως λόγοι αποχώρησης αναφέρονται: O αυταρχικός και  αντιδημο-
κρατικός τρόπος με τον οποίον διοικείται το συγκεκριμένο συλλογικό όργανο,  και η
κατ’ εξακολούθηση πρακτική του προεδρείου του Δ.Σ  να προβαίνει σε συγκεκριμένες
μεθοδεύσεις ούτως ώστε να αποκλείσει κατ’ ουσίαν την παρέμβαση του «Φυσάει Κόν-
τρα» και τη δημόσια έκφραση και κατάθεση των θέσεών του. 
Στην ανακοίνωση παρατίθενται δύο παραδείγματα τα οποία κατά την άποψη των στε-
λεχών της συγκεκριμένης παράταξης αποδεικνύουν την αλήθεια των ισχυρισμών και
ως εκ τούτου αποφασίστηκε ότι δεν έχει πια κανένα νόημα η συμμετοχή σε ένα ΔΣ στο
οποίο συστηματικά σαμποτάρεται η συλλογική λειτουργία και ισότιμη συμμετοχή και
έκφραση θέσης όλων των μελών του. 
«Προτιμούμε να επενδύσουμε τον ούτως ή άλλως περιορισμένο χρόνο μας, συνεχίζει η
ανακοίνωση, σε ουσιωδέστερα πράγματα για τον λαό της Αγίας Παρασκευής, δηλαδή
στο κίνημα, στις μαζικές και συλλογικές διεκδικήσεις και στην πάλη για καλυτέρευση
της ζωής μας. Εξυπακούεται ότι δεν πρόκειται να πάψει η παρέμβασή μας και οι δημό-
σιες δράσεις μας και για τα θέματα που αφορούν τον ΠΑΟΔΑΠ, ακόμα πιο έντονη
τώρα, αφού θα είμαστε απαλλαγμένοι από το βαρίδι της φίμωσης και της διαστρέβ-
λωσης». Σημ. Σχολιαστή: Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει αναρτη θεί
στην ηλεκτρονική σελίδα www.osxoliastis.gr 

Ο εμπρησμός στου «Σπυρούδη»…
Η καμένη μηχανή προβολής... και
η  αλήθεια για τη Μη λειτουργία

του Δημοτικού κινηματογράφου!
Πρόσφατα, και συγκεκριμένα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
της 3ης Ιουνίου 2015, ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος αποκάλυψε ότι η
μηχανή προβολής του Δημοτικού κινηματογράφου «Σινέ – Σχολείο/ Θανά-
σης Βέγγος», κάηκε πέρυσι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στα μέσα του
Μαΐου 2014 στο χώρου του στρατοπέδου «Σπυρούδη»!
Όπως είναι γνωστό, πριν ένα χρόνο και λίγο πριν τις Δημοτικές εκλογές του Μαΐου
2014, είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σ’ ένα από τα «τολ» που υπάρχουν μέσα στο στρατόπε-
δο «Σπυρούδη». Οι πρώτες αναφορές μιλούσαν τότε  για  την καταστροφή των καθι-
σμάτων του θερινού Δημοτικού κινηματογράφου  και για «υλικό», αλλά ούτε ο δήμα-
ρχος Βασίλης Ζορμπάς, ούτε κάποιος από τη διοίκηση του, είχε ανακοινώσει επίσημα
ότι στο «υλικό» συμπεριλαμβανόταν και η νέα  μηχανή προβολής που είχε αγοράσει ο
Δήμος για τη λειτουργία του Δημοτικού κινηματογράφου!!
Αναγκαστικά λοιπόν η σημερινή Δημοτική αρχή και συγκεκριμένα ο ΠΑΟΔΑΠ  πρέ-
πει ν’ αγοράσει καινούργια μηχανή προβολής για να λειτουργήσει ο θερινός Δημοτικός
κινηματογράφος. Ωστόσο με τις νέες πληροφορίες που ήρθαν  στο φως γεννιούνται
σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις πραγματικές αιτίες που δεν λειτούργησε ο κινημα-
τογράφος το 2014.
Όπως είναι γνωστό, τον Απρίλιο του 2014, ένα μήνα πριν τις εκλογές, η Δημοτική Επι-
τροπή Παιδείας είχε απορρίψει το αίτημα του Δήμου για λειτουργία του Δημοτικού
κινηματογράφου στην αυτή του Β’ Γυμνασίου. Ο Βασίλης Ζορμπάς, μετά την εκλογική
του ήττα, έσπευσε με ανακοίνωση του να ρίξει το φταίξιμο για τη μη λειτουργία του κιν-
ηματογράφου 1)στην Ένωση Γονέων και 2) στο γεγονός ότι λόγω των εκλογών βάσει
Νόμου, δεν του επιτρεπόταν μέχρι και τις 30 Μαΐου 2015 να συγκαλέσει συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και να ανατρέψει την απόφαση της Δ.Ε.Π.
Βεβαίως, ο κ. Ζορμπάς θα μπορούσε να είχε συγκαλέσει  έκτατο συμβούλιο με
μοναδικό θέμα τη λειτουργία του κινηματογράφου την 1η  Ιουνίου 2014 για
να παρακάμψει την αρνητική απόφαση της ΔΕΠ. Εξάλλου ο χρόνος ήταν αρκετός
καθώς και το 2012 ο ΠΑΟΔΑΠ είχε πάρει απόφαση για να ξεκινήσουν οι εργασίες στις
31 Μαΐου. Ο λόγος για τον οποίο ΔΕΝ το έκανε, ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε μηχα-
νή προβολής, αφού είχε καεί πριν λίγες ημέρες… κι αντί να εξηγήσει στους συνδημό-
τες, τους πραγματικούς λόγους της Μη λειτουργίας του κινηματογράφου,  υπό το κρά-
τος της ήττας του αλλά και  της αρχαιοελληνικής ρήσης «Το γαρ πολύ της θλίψεως
γεννά παραφροσύνη», άρχισε να «βάλλει» κατά πάντων κατηγορώντας συλλήβδην
και δημιουργώντας «Υπευθύνους».  
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Έπρεπε να φτάσει το «σωτήριο» για τους φίλο-
υς του κινηματογράφου έτος 2015, κι έπρεπε τα
ηνία της πόλης ν΄αναλάβει μια διοίκηση που
στηρίχτηκε κυρίως στις αριστερές και προο-
δευτικές δυνάμεις της πόλεις για να συμβεί το
ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, δηλαδή να στεγαστεί ο Δημο-
τικός κινηματογράφος στον χώρο των 42 στρ-
εμμάτων που μας παραχωρήθηκε (πρώην στρ-
ατόπεδο Σπυρούδη) για πολιτιστικές και αθλ-
ητικές δραστηριότητες.
Και έπρεπε να φτάσουμε μέχρι το 2015 για να συμβεί
το ΑΥΤΟΝΗΤΟ, επειδή οι προηγούμενοι δήμαρχοι,
όχι μόνο δεν μερίμνησαν για «αυτό», αλλά
και σήμερα ακόμα από τα έδρανα της
αντιπολίτευσης αντιδρούν στην
υλοποίηση της προεκλογικής
δέσμευσης που είχε δώσει
προς το λαό της Αγ. Παρασ-
κευής η παράταξη του Γιάν-
νη Σταθόπουλου ισχυριζόμε-
νοι ότι θα έπρεπε να παρα-
μείνει κατά παράβαση της
κείμενης νομοθεσίας «φιλοξε-
νούμενος» στη αυλή του Β΄
Γυμνασίου.
Βεβαίως οι δήμαρχοι για τους οποίο-
υς οι πολίτες της Αγ. Παρασκευής αποφά-
σισαν να τους στείλουν στα έδρανα της αντιπολίτευ-
σης,  θα πρέπει να’χουν κάποιους  πολύ  σοβαρούς
λόγους οι οποίοι  να δικαιολογούν την  δριμύτητα  της
αντίδρασης τους, «λόγους» που για να τους
ανιχνεύσουμε θα πρέπει να «γυρίσουμε πίσω» στο
χρόνο και να δούμε το «πάζλ»  του πολιτισμού στην
πόλη μας κομμάτι κομμάτι .
Ξεκινάμε λοιπόν με την προειδοποίηση ότι το οδοιπο-
ρικό που θα κάνουμε αφ΄ενός  «βλάπτει σοβαρά την
κομματική υγεία» κι αφ΄ετέρου απευθύνεται περισ-
σότερο στις νέες γενιές και λιγότερο σ΄αυτούς που
πρωταγωνίστησαν με τον άλφα ή βήτα τρόπο.
Στην πόλη μας,  η Δημόσια Επιχείρηση Πολιτισμού
(ΔΗΠΕΑΠ), είχε την τύχη την περίοδο 1994 -1998 να
έχει πρόεδρο τον αείμνηστο Δημήτρη Χατζή, έναν
άνθρωπο με μεγάλη αγάπη για τον κινηματογράφο
αλλά και με όλες εν γένει τις μορφές τέχνης, ο οποίος
προσπάθησε να μεταλαμπαδεύσει το «πνεύμα»
της κινηματογραφικής λέσχης Αθηνών στην Αγ.
Παρασκευή, εξασφαλίζοντας μηχανή προβολής
με απώτερο  στόχο τη δημιουργία κινηματογραφικής
λέσχης που θα λειτουργούσε και ως ψυχαγωγικό μέσο
για τους κατοίκους, αλλά και ως «στέκι» για τους «Σινε-
φίλ» με προβολές αντιεμπορικών ταινιών, συζητήσεις ,
αναλύσεις της προβαλλόμενης ταινίας κ.λ.π
Ο Αείμνηστος Δημήτρης Χατζής, είχε πολλά χαρίσμα-
τα και προτερήματα, αλλά είχε και μειονεκτήματα,
όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν ανήκε στο
ΠΑΣΟΚ αλλά στην Αριστερά, ότι ήταν εργατικός κι
όχι τεμπέλης, ότι είχε ικανότητες και δεν ήταν ένα
«τίποτα» που επέπλεε λόγω κομματικής ταυτότητας,
δηλαδή  σε «σύγκριση» που πάντα ηθελημένα ή
αθέλητα γίνεται, έκανε πολλούς που στέκονταν
πλάι του να «φαίνονται αφάνταστα λίγοι…» κι
αυτό στην πολιτική δεν συγχωρείται.
Μετά τις εκλογές του 1998, η Δημοτική Επιχείρηση
Πολιτισμού, που σημειωτέον στεγαζόταν σ΄ένα άθλιο
υπόγειο της οδού Αγ. Ιωάννου με τα ταβάνια να στά-
ζουν!  Έπρεπε να περάσει  σε «κομματικά»
χέρια κι αφού ο τίτλος ανέφερε «Επιχείρηση»και
λειτουργούσε ως Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού σ’
αντίθεση με τις λοιπές Δημοτικές Επιχειρήσεις
Δημοσίου Δικαίου, επιλέχθηκε  ιδιοκτήτης πρακτορ-
είου ΠΡΟ-ΠΟ με καλλιτεχνικές ανησυχίες… και με
αντιδήμαρχο πολιτισμού  τον κ. Βασίλη Γιαννακό-
πουλο, οποίος και λάτρης της 7ης τέχνης ήταν και έτρ-
εφε ιδιαίτερη αδυναμία κι εκτίμηση στις συμμαθήτρ-

ιες του στη σχολή «Σταυράκου».
Αποτέλεσμα; Ένα χρόνο αργότερα το αρχικό κεφά-
λαιο της επιχείρησης ύψους 120.000.000 δρχ. εξα-
νεμίστηκε «Στα τραγούδια του Δάσους» μια σειρά
πανάκριβων συναυλιών που προγραμματίστηκε στη
μέση του καλοκαιριού όταν οι περισσότεροι κάτοικοι
απολάμβαναν τις ελληνικές παραλίες… όσο για την
κινηματογραφική μηχανή, αυτή όχι απλά πετάχτηκε
σε κάποια άκρη, αλλά «άγνωστοι» έκλεψαν και
τους φακούς της!
Η κατεστραμμένη  οικονομικά επιχείρηση, ξεσήκωσε
θύελλα διαμαρτυριών και ο δημοτικός σύμβουλος

Τηλέμαχος Παλαιολόγος  που είχε κατέβει
«αντάρτης» του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές

του 1998 και είχε καταφέρει να εκλε-
γεί, ζήτησε άμεση παρέμβαση για

τον έλεγχο της.
Η τότε δημοτική αρχή ανέθεσε
τον έλεγχο σε ορκωτό λογιστή,
από την έκθεση του οποίου δεν
σας μεταφέρω τίποτα άλλο
εκτός από το γεγονός ότι η

Δημοτική Επιχείρηση λειτο-
υργούσε χωρίς να έχει θεωρή-

σει στην Εφορία τα απαραίτητα
για την «κατηγορία» της «Βιβλία» για

να καταγράφει τα περιουσιακά της στοιχεία
και τις  οικονομικές της συναλλαγές!
Μετά το θάνατο του Σταύρου Κώτση και την εκλογή
στη θέση του δημάρχου του Βασίλη Γιαννακόπουλου,
για «ξεχαστούν» όλα αυτά… αποφασίστηκε η λειτο-
υργία θερινού κινηματογράφου κι επειδή χώρος
δεν υπήρχε αλλά ούτε και χρόνος μέχρι τις εκλογές
του 2002, αποφασίστηκε να λειτουργήσει στην αυλή
του Β’ Γυμνασίου στην οδό Νεαπόλεως.
Ο νόμος προβλέπει ότι σχολικές αυλές δεν
επιτρέπεται να παραχωρούνται για
«Εμπορική χρήση» για πολλούς
και διάφορους υπαρκτούς και
προφανείς λόγους, αλλά η
αυστηρή και πιστή τήρηση του
Νόμου δεν υπήρξε ποτέ το
«Δυνατό σημείο» του κ.Γιαν-
νακόπουλου.
Επίσης το γεγονός ότι κάθε
χρόνο γίνεται μειοδοτικός δια-
γωνισμός και παραχωρείται η λει-
τουργία των  κυλικείωνστους εκάστο-
τε  μειοδότες για  την περίοδοπου λει -
τουργεί το Σχολείο, αποτέλεσε «Ψιλά γράμμα-
τα» με αποτέλεσμα ο έλεγχος της εφορίας να διαπι-
στώσει ότι λειτουργούσε με ευθύνη της δημοτικής
επιχείρησης  «κυλικείο» για τα έσοδα του οποίου δεν
υπήρχε ταμειακή μηχανή, ούτε ελεγκτικός μηχανι-
σμός για να εξασφαλίζει  ότι τα έσοδα θα κατέληγαν
στο ταμείο της επιχείρησης… 
Το 2002 ο Δήμος άλλαξε χέρια. Ο τότε δήμαρχος
Αντώνης Σιδέρης εμπιστεύτηκε την επιχείρηση στον
Σάββα Αντωνιάδη και αποδείχθηκε ότι η επιλογή
του αυτή ήταν άριστη.
Η επιχείρηση λειτούργησε άψογα, ο δημοτικός κιν-
ηματογράφος το ίδιο, οι εισπράξεις και η σωστή
διαχείριση απέφεραν στην επιχείρηση ετησίως περ-
ισσότερα από 40.000 ευρώακόμη και το καλοκαίρι
του 2004 που όλοι σχεδόν έβλεπαν από την τηλεόρα-
ση τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με αποτέλεσμα να
πραγματοποιηθεί συμπόσιο γλυπτικής στην πόλη
μας, τα δε έργα που έφτιαξαν στο χώρο του πρώην
στρατοπέδου «Σπυρούδη», καταξιωμένοιέλληνες
γλύπτες κοσμούν σήμερα τις πλατείες της πόλης.
Στα σχέδια του Αντώνη Σιδέρη στην περίπτωση επα-
νεκλογής του υπήρχε η  δημιουργία ενός ανοιχτού
Θεάτρου στο χώρο του πρώην στρατοπέδου  «Σπυρ-
ούδη», χωρίς να είναι αρνητικός στη στέγαση του

Δημοτικού κινηματογράφου στο συγκεκριμένο χώρο.
Στις εκλογές του 2006 δήμαρχος εκλέχτηκε ο κ.
Βασίλης Γιαννακόπουλος. Η «πολιτική» στον πολιτι-
σμό άλλαξε. Στο χώρο του στρατοπέδου «Σπυρούδη»
αντί θεάτρου αναβαθμίστηκε το γήπεδο που
στη συνέχεια δόθηκε για «προπονήσεις» και για ιδιω-
τικά μαθήματα σε υποψήφιους «Μαραντόνα».
Ο Δημοτικός κινηματογράφος συνέχισε να λειτουργεί
στην αυλή του σχολείου… η Δημοτική επιχείρηση
γνώρισε μεγάλη κρίση ειδικά μετά την αποπομπή του
προέδρου της Σωτήρη Παπαμιχαήλ και στη συνέχεια
μετεξελίχτηκε σε ΚΟΙΠΕΔΑΠ η οποία κατέρρευσε
οικονομικά και μπήκε σε καθεστώς «εκκαθάρισης»
χωρίς εμείς οι δημότες, στους οποίους ανήκουν αυτοί
οι πολιτιστικοί θησαυροί που υπήρχαν ως περιουσια-
κά της στοιχεία να γνωρίζουμε  πόσοι και ποιοι πίνα-
κες μεγάλων ζωγράφων (Βασιλείου, Κοντόπουλος
κ.α) υπάρχουν και «που», όπως επίσης κι ένας μεγά-
λος αριθμός «Χαρακτικών» έργων τα οποία ουδέπο-
τε παρέλαβε ο κ. Αντωνιάδης...
Το 2010 ο λαός της Αγ.Παρασκευής αποφάσισε τη

διοίκηση της πόλης ν΄αναλάβει ο Βασίλης Ζορμπάς, ο
οποίος είχε διατελέσει  μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΟΙΠΕΔΑΠ τα δύο τελευταία κρίσι-

μα χρόνια της ουσιαστικής διάλυσης της.
Με τον «Καλλικράτη», ο «πολιτισμός»

ενώθηκε με τον «αθλητισμό» προ-
φανώς επειδή οι δύο τούτοι βασι-

κοί τομείς έχουν  το κοινό χαρ-
ακτηριστικό να μην διαθέτουν
«αντικειμενικές αξίες», μια
που ούτε ένας πίνακας ζωγρ-
αφικής ή άλλο καλλιτεχνικό
έργο αλλά ούτε κι ένας ποδο-

σφαιριστής, μπορούν να
κοστολογηθούν με «αντικειμε-

νικά κριτήρια» γεγονός που διευ-
κολύνει τις «οικονομικές συναλλα-

γές»  και αποτρέπει τους «ελέγχους»…
Η ΚΟΙΠΕΔΑΠ είχε μπει σε «εκκαθάριση». Ο

Βασίλης Ζορμπάς, σε τοποθέτηση του στο Δημοτικό
συμβούλιο,είχε αποκαλύψει ότι δεν είχαν αποδοθεί
μεγάλα χρηματικά ποσά προς το ΙΚΑ και προς την
Εφορία κι ότι «σύντομα» θα έδινε στη δημοσιότητα
τα οικονομικά στοιχεία καθώς και τους υπευθύνους
της υπεξαίρεσης.
Δεν έδωσε ποτέ τίποτα!  Ο «σκληρός δίσκος» με τα
οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης κλάπηκε από
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της επιχείρησης!!  Και
στη συνέχεια κλάπηκε και ο υπολογιστής!!!  Ο δε
«Εκκαθαριστής» δεν ολοκλήρωσε ποτέ την εκκαθάρ-
ιση της επιχείρησης.
Ορίστηκε νέος εκκαθαριστής, αλλά ο προηγούμενος
εκκαθαριστής δεν του παρέδιδε τα οικονομικά
στοιχεία!!!!  Για να κάνει τη δουλειά του!!!!!
Σήμερα που γράφεται αυτό το κείμενο δεν γνωρίζο-
υμε που βρίσκεται η όλη υπόθεση κι αν έχουν περά-
σει οι «προθεσμίες» και τα όποια αδικήματα -  αν
έχουν διαπραχθεί αδικήματα –έχουν παραγραφεί ή
όχι…
Η πολιτική που άσκησε στον «Σινεμά»  - όπως
συνηθίζει να τον αποκαλεί ο πρώην δήμαρχος - ήταν
ενδεικτική της φιλοσοφίας με την οποία διοίκησε και
την πόλη.

«Η συνέχεια επί της Οθόνης» 

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

“Ένα χρόνο
αργότερα το αρχικό

κεφάλαιο της επιχείρησης
ύψους 120.000.000 δρχ. εξα-
νεμίστηκε «Στα τραγούδια του

Δάσους» μια σειρά πανάκριβων
συναυλιών που προγραμ-

ματίστηκε στη μέση του καλο-
καιριού όταν οι περισσότεροι

κάτοικοι απολάμβαναν τις
ελληνικές

παραλίες...”

“Σήμερα λοιπόν ο
μεν δήμαρχος Γιάννης

Σταθόπουλος πραγματοποι-
εί τις προεκλογικές του

δεσμεύσεις, ο δε κ. Παπαμιχαήλ
σπάει την «Ομερτά» και ρίχνει

φως σ΄αυτά που «κάποιοι»
ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να

μένουν στο σκοτάδι γιατί
υπάρχει τάχα  «συνέχεια»

στη διοίκηση…” 
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Ο Δημοτικός κινηματογράφος νοικιάστηκε σε
«ιδιώτη» ο οποίος κατέβαλε ετησίως  στον
ΠΑΟΔΑΠ, τον Πολιτιστικό και Αθλητικό
Οργανισμό που γεννήθηκε με τον «Καλλι-
κράτη», ένα πενιχρό αντάλλαγμα σε σύγκριση
με τα έσοδα που είχε η Επιχείρηση την περίο-
δο της συνετής διαχείρισης του Σάββα Αντω-
νιάδη.
Το σημαντικότερο όμως είναι, ότι με την παρ-
αχώρηση  σε «ιδιώτη» του Δημοτικού κινημα-
τογράφου, αυτόματα η Δημοτική αρχή απεμ-
πόλησε το δικαίωμα της επιλογής των ταινιών
αλλά και του αντιτίμου που θα κατέβαλαν οι
πολίτες.
Όπως ήταν φυσικό, η Ένωση Γονέων που
«έκανε τα στραβά μάτια» και συναινούσε
στην παραχώρηση της αυλής του σχολείου
στην ΔΗΠΕΑΠ και στην ΚΟΙΠΕΔΑΠ,
αντέδρασε στην έτσι κι αλλιώς παράνομη παρ-
αχώρηση σχολικής αυλής σε «ιδιώτη» για
«εμπορική εκμετάλλευση»,  με αποτέλεσμα να
κηρυχθεί ένας «πόλεμος» εναντίον της  εκ
μέρους του κ.Ζορμπά, ανάλογος εκείνου που
είχε κηρυχθεί από τον ίδιο και κατά του Δήμου
Χολαργού όταν «μας είχε πάρει» την Εφο-
ρία…
Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα. Η διοίκηση του
Γιάννη Σταθόπουλου είχε δεσμευτεί προεκλο-
γικά για τη μεταφορά και λειτουργία του θερι-
νού  (και γιατί όχι και χειμερινού)  Δημοτικού
κινηματογράφου στη φυσική του θέση, στο
«σπίτι» του, δηλαδή στον χώρο του Πολιτιστι-
κού και Αθλητικού πάρκου «Σταύρος
Κώτσης» (πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη).
Όπως προανέφερα, οι αντιδράσεις εκ μέρους
των πρώην δημάρχων για την μεταφορά και
λειτουργία του Δημοτικού κινηματογράφου
είναι δριμύτατες και έχουν εκτός του
δημάρχου κι έναν άλλο συγκεκριμένο στόχο,
τον νυν πρόεδρο του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρη
Παπαμιχαήλ.
Ο κ. Παπαμιχαήλ, για όσους δεν γνωρίζουν ή
δεν θυμούνται, από  βασικό στέλεχος της
παράταξης του Βασίλη Γιαννακόπουλου και
πρόεδρος της  ΔΗΠΕΑΠ., διαγράφηκε από
την παράταξη των «Μαζί» και αποπέμφθηκε
από την προεδρία  της ΔΗΠΕΑΠ,  επειδή απο-
κάλυψε το παρασκήνιο της αδειοδότησης  του
Davinci που λειτουργεί στο χώρο της παράνο-
μα κατεδαφισμένης «Βίλας Σιστοβάρη»  του
Εθνικού Κληροδοτήματος που δώρισε στο
Δήμο Αγ. Παρασκευής ο αείμνηστος ευεργέτ-
ης Αθανάσιος Σιστοβάρης.
Ο κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ δημοσιοποίησε
επίσης πρόσφατα, το «Μπάχαλο» που συνάν-
τησε όταν παρέλαβε τον ΠΑΟΔΑΠ με αποκο-
ρύφωμα την Μη είσπραξη από την διοίκηση
του Βασίλη Ζορμπά, των κατατιθεμένων σε
τράπεζα χρημάτων της Γεν. Γραμματείας Αθλ-
ητισμού  προς το Δήμο μας.
Ο κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ αποκάλυψε επίσης
, όπως θα διαβάσετε σε σχετικό ρεπορτάζ
άλλης στήλης, ότι συνεργάτες του Οργανισμού
που ενώ είχαν εισπράξει την αμοιβή τους δεν
φρόντισαν να φέρουν σε πέρας  τις υπηρεσίες
για τις οποίες αμείφτηκαν.
Σήμερα λοιπόν ο μεν δήμαρχος Γιάννης  Σταθ-
όπουλος πραγματοποιεί τις προεκλογικές του
δεσμεύσεις, ο δε κ. Παπαμιχαήλ σπάει την
«Ομερτά» και ρίχνει φως σ΄αυτά που «κάποι-
οι» ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να μένουν στο
σκοτάδι γιατί υπάρχει τάχα  «συνέχεια» στη
διοίκηση… 
Και οι δύο λοιπόν με την στάση τους «χαλούν
την πιάτσα» της αυτοδιοίκησης… άρα; 
(Η συνέχεια επί της Οθόνης)

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
3ης Ιουνίου 2015,  ο πρόεδρος  του ΠΑΟΔΑΠ
Σωτήρης Παπαμιχαήλ εισήγαγε προς ψήφιση
θέματα που αφορούσαν την έγκριση του ταμεια-
κού απολογισμού για το έτος 2014, την έγκριση
τριμηνιαίων εκθέσεων σχετικά με το τέλος του
έτους 2014 και την αρχή του έτους 2015 καθώς
και μία αναμόρφωση προϋπολογισμού. 
Σε ότι αφορά τα δύο πρώτα θέματα ο πρόεδρος ενημέ -
ρωσε ότι μετά την εκπρόθεσμη έγκριση των ταμειακών
απολογισμών για τα έτη 2012 – 2013 (που δεν είχε κάνει
η διοίκηση Ζορμπά), εμπρόθεσμα αυτή τη φορά
εισήχθη προς ψήφιση ο αντίστοιχος για το έτος 2014. 
Ο κ. Παπαμιχαήλ αναφέρθηκε στα έσοδα του Οργανι-
σμού από τα προγράμματα άθλησης και τις εγγραφές
μαθητών στο Δημοτικό Ωδείου, ενώ προέβη σε σύγκρι-
ση με την προηγούμενη διοίκηση σε ότι αφορά που
χρηματικά ποσά που κατέβαλε ο Οργανισμός  σε ορκω-
τούς λογιστές και στα αντίστοιχα  που θα καταβληθούν
επί της δικής του θητείας. Συγκεκριμένα ο κ. Παπαμιχα-
ήλ δήλωσε ότι για την αμοιβή ορκωτού λογιστή μόνο για
το έτος 2013 η διοίκηση Ζορμπά είχε δαπανήσει 8.000
ευρώ, ποσό που θα είναι μικρότερο για τον έλεγχοΔΥΟ
ετών με απόφαση του σημερινού προέδρου.
Επίσης για τα έτη 2012 και 2013 η διοίκηση Ζορμπά
κατέβαλε 50.000 ευρώ σε Ιδιωτική εταιρεία  για τη
σύνταξη των ετήσιων οικονομικών παραστάσεων, με
την εταιρεία να μην τις έχει παραδώσει μέχρι και σήμε-
ρα και την πρώην διοίκηση Ζορμπά να μην έχει προβεί
σε ΚΑΜΙΑ ενέργεια κατά της συγκεκριμένης εταιρείας. 
«217.000 ευρώ είχαν δοθεί μόνο για συνεταιριστική
εταιρεία στο Ωδείο» συνέχισε ο κ. Παπαμιχαήλ,
δηλώνοντας ότι απ’ αυτά οι 110.000 αφορούσαν συμβά-
σεις – μισθώσεις ενώ οι υπόλοιπες 107.000 ευρώ, εκτός
του συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δαπανήθηκαν με
τιμολόγια των 3.000 και 6.000 ευρώ σε λογιστική
επιχείρηση και γραμματειακή υποστήριξη. 
Ο κ. Παπαμιχαήλ κατέληξε λέγοντας ότι οι αδιάθετες
πιστώσεις, δηλαδή τα μη ενταλτοποιημένα τιμολόγια -
αυτά που δεν πληρώθηκαν, για το έτος 2012 έφθαναν
το ποσό των 1.051.000 ευρώ (από σύνολο εξόδων
2.920.000 ευρώ) , το έτος 2013 αντιστοίχως το ποσό
των 931.000 ευρώ (από σύνολο εξόδων 2.521.000
ευρώ) ενώ το έτος 2014, συμπεριλαμβανομένων των
ημερών της νέας διοίκησης, το ποσό των 650.000 ευρώ
(από σύνολο εξόδων 2.032.000 ευρώ.   
«Αν κάτι δεν είναι νόμιμο να πάτε στην εισαγγελία»
επανέλαβε (ως νέος «Σημίτης») ο επικεφαλής της

παράταξης «Αγία Παρασκευή η πόλη μας» κ. Βασίλης
Ζορμπάς συμπληρώνοντας ότι αυτά που καταγγέλλει ο
πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ είναι «απλοί αριθμοί» και στη
συνέχεια υπενθύμισε ότι η δική του διοίκηση άφησε
«ταμειακό υπόλοιπο» σε αντίθεση με «αυτό» που παρέ-
λαβε το 2010 όταν τότε ανέλαβε τη διοίκηση από τον
Βασίλη Γιαννακόπουλο (κάτι δηλαδή σαν να τον είχαν
πιάσει κορόιδο τη στιγμή που εκείνος ήταν  «κιμπάρης»
στα «πάρε – δώσε» του...).     
Από την πλευρά της η κ. Έφη Καψοκεφάλου αμφι-
σβήτησε τα λεγόμενα του προέδρου σε ότι αφορά το
θέμα των αδιάθετων πιστώσεων δηλώνοντας ότι κάτι
τέτοιο δεν μπορεί να έχει συμβεί καθώς σε τέτοια ποσά
κυμαινόταν ο προϋπολογισμός του ΠΑΟΔΑΠ ενώ για
τις 50.000 ευρώ στο λογιστικό γραφείοδήλωσε ότι
αυτό παρείχε συνολική λογιστική υποστήριξη.
Αυτό που δημιούργησε πολλά ερωτηματικά μετά τη

δήλωση αυτή της κ. Καψοκεφάλου, είναι το γεγονός ότι
η ίδια εταιρεία δραστηριοποιήθηκε και στους «παιδι-
κούς σταθμούς» στους οποίους διετέλεσε πρόεδρος η κ.
Καψοκεφάλου, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα
απολύτως πρόβλημα… οπότε προφανώς η κ. Καψοκε -
φάλου με τη δήλωση της αυτή, απαλλάσσει ουσιαστικά
την εταιρία και προσάπτει στον πρώην πρόεδρο του
ΠΑΟΔΑΠ κ. Βασίλη Σάρκουλα  και κατ΄επέκταση στο
Δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά την ευθύνη για την πληρωμή
υπηρεσιών που δεν αποδόθηκαν αλλά και για  την
αδιαφορία που επέδειξαν στη μη τήρηση των
συμφωνηθέ ντων, υποπίπτοντας στο παράπτωμα της
Μη χρηστής διαχείρισης δημόσιου χρήματος που
βλάπτει σοβαρά το δημόσιο συμφέρον!   
Σε ότι αφορά το τρίτο θέμα, της αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού, αυτή συμπεριελάμβανε την αγορά
κινηματογραφικής μηχανής για τη λειτουργίας του
«Σινέ – Σχολείο / Θανάσης Βέγγος».
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος αποκάλυψε ότι επί
διοίκησης Βασίλη Ζορμπά υπήρχαν δύο μηχανές προ-
βολής, εκ των οποίων η μία (δωρεά του αείμνηστου
Δημήτρη Χατζή) χάθηκε !!!! και η άλλη κάηκε στην πυρ-
καγιά που είχε ξεσπάσει λίγο πριν τις εκλογές του Μαΐου
2014 στο τολ που βρισκόταν στο στρατόπεδο «Σπυ -
ρούδη». «Δεν είναι θέμα παρανομιών αλλά διαχείρι-
σης» είπε ο κ. Σταθόπουλος λέγοντας ότι η πολιτική
ευθύνη για τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων βαρ-
αίνει την προηγούμενη διοίκηση. 

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής
Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

Με ευθύνη Ζορμπά «Μπάτε σκύλοι αλέστε»
στον ΠΑΟΔΑΠ!
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Τιμήθηκε ο Μέντης 
Μποστατζόγλου (Μποστ) 

από το Δήμο μας!
Αφιέρωμα στον σκιτσογράφο, γελοιογράφο, ζωγράφο,
θεατρικό συγγραφέα και στιχουργό Μέντη Μποσταντζόγ-
λου (Μποστ) διοργάνωσε ο δήμος Αγίας Παρασκευής στο
θεατράκι της κεντρικής μας πλατείας.
Η εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία του δημάρχου Αγίας Παρασκε-
υής κ. Γιάννη Σταθόπουλου, ο οποίος χαρακτήρισε τον Μέντη
Μποσταντζόγλου «Σπουδαία προσωπικότητα  της χώρας με
ιδιαίτερο λεπτό χιούμορ». 
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ομιλία του σκηνοθέτη – ηθοποιού
και διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Θανάση Παπαγεωργίου, ο
οποίος στην ομιλία του επεσήμανε ότι ο Μποστ υπήρξε ένας πολύ

δύσκολος συγγραφέας όσον αφορά στο λεξιλόγιο του, υπερβολικά σοβαρός θεατρικός
συγγραφέας, πολιτικότατος με τεράστιο ενδιαφέρον για τα πολιτικά πράγματα και
τον λαό τον οποίο σατιρίζει αλλά και λατρεύει ταυτόχρονα, στοιχεία τα οποία πρέπει
να συνδυάσεις στη σκηνή σαν να παίζεις Ευριπίδη.
Ο κ. Παπαγεωργίου είπε επίσης ότι  ο Μποστ έμαθε στους ηθοποιούς τη λιτότητα…
τους δίδαξε να παίζουν απλά…ότι υπήρξε μοναδικός στο είδος του…και πρότεινε να
ιδρυθεί «Μουσείο Μποστ» για να μην πάει χαμένη όλη αυτή η κληρονομιά που άφησε
πίσω του, κληρονομιά που είναι σπάνια γιατί δεν μπορεί κανείς να τη μιμηθεί.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ομιλία του Βαγγέλη Χερουβείμ σκιτσογράφου,
συγγραφέα ο οποίος τόνισε με τη σειρά του πως το έργο του Μποστ είναι αμετάφρα-
στο… ότι κανείς δεν μπορεί να μεταφέρει
σε άλλη γλώσσα το χιούμορ και τα λογο-
παίγνια του… ότι υπήρξε πολυτάλαντη
προσωπικότητα  όντας ταυτόχρονα εικο-
νογράφος, σατιρικός, στιχουργός, γελοιο-
γράφος, θεατρικός συγγραφέας, χρονο-
γράφος, σαρκαστικός αφηγητής, διαφημι-
στής, σχεδιαστής δώρων, κατεδαφιστής
της κοινωνικής υποκρισίας και άξιος
συνεχιστής των λαϊκών  παραδόσεων με
μεγάλη σκιτσογραφική προσφορά μεταξύ
των ετών 1959 – 1966.
Στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του κ. Κώστα Μποσταντζόγλου ο οποίος τόνι-
σε πως ο Μποστ γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1918 με καταγωγή από τη
Μικρά Ασία. Ο γιος του μεγάλου καλλιτέχνη ανέφερε πως ο πατέρας του ήταν εργα-
σιομανής, τρυφερός, ευαίσθητος, ρομαντικός, βαρύς κι ασήκωτος ανατολίτης και υπε-
ρβολικά χαμηλών τόνων. Γινόταν θυσία για την οικογένεια του και ήταν πάντα στο
πλευρό της. Σε μας τα παιδιά του έμαθε τους Αρχαίους Τραγικούς, τον Αίσωπο, τον

Σωκράτη, τον Ρήγα, τον Μακρυγιάννη, τον Θεόφιλο, τον
Σπαθάρη, τον Ελύτη, τον Σεφέρη, τον Ρίτσο, τον Τσα -
ρούχη, τον Γκάτσο και τον Θεοδωράκη. 
Μας δίδαξε τον λαϊκό πολιτισμό της Ελλάδας, την ιστο-
ρία της, τα μνημεία της και τους ανθρώπους της.Υπήρξε
Ιδρυτικό μέλος της νεολαίας Λαμπράκη, πάλεψε για την
Κύπρο απέναντι στην αποστασία, αντιστάθηκε στη
Χούντα και στάθηκε αταλάντευτα στην αριστερή πλευ -
ρά της πολιτικής.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλία με τρα-
γούδια σε στίχους του Μποστ, με τους μουσικούς Γιώρ-
γο Κωνσταντινίδη (πιάνο και τραγούδι) , τον Βασίλη
Δήμου (βιολί) και την Ειρήνη Σγουρίδου (τραγούδι και

φλάουτο). Ακολούθησαν θεατρικά μονόπρακτα του Μποστ με τους ηθοποιούς Βασι-
λική Πέτρου, Γιάννη Εγγλέζο και Χριστίνα Αναγνωστοπούλου. Η επιμέλεια των κει-
μένων και η σκηνοθεσία ήταν του Γιάννη Μποσταντζόγλου ενώ συντονίστρια της
εκδήλωσης και παρουσιάστρια ήταν η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Αγίας Πα -
ρασκευής κ. Μαρία Ρεμπούτσικα.

Κάτια Βέργου

Πολιτικός 

Επιστήμων
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Οι όροι φιλοξενίας και ο καθορισμός της οικο-
νομικής συμμετοχής των γονέων στους Παιδι-
κούς Σταθμούς Αγίας Παρασκευής για το σχο-
λικό έτος 2015 – 2016 συζητήθηκαν στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 3ης Ιου-
νίου 2015. 
10 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα
στελέχη του Γιάννη Σταθόπουλου που έχουν τοπο -
θετηθεί σε πόστα διοίκησης σιγά σιγά καταθέτουν
προτάσεις που γίνονται αποφάσεις του Δήμου, απο -
τυπώνοντας έτσι την πολιτική που θα ακολουθήσει η
νεοεκλεγείσα παράταξη στο στενό πλαίσιο που της
επιτρέπει ο «Καλλικράτης» και το «Παρατηρητήριο»
(τουλάχιστον μέχρι να καταργηθούν(;) από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ).
Η  πρόεδρος των παιδικών σταθμών κ. Μαργαρίτα
Δημητρίου στην εισήγηση του θέματος είπε ότι η τελι-
κή απόφαση που λήφθηκε από το διοικητικό
συμβούλιο των ΠΑΙΣΔΑΠ πριν εισαχθεί το Δημοτικό
Συμβούλιο διαμορφώθηκε μετά από εκτενή συζή -
τηση και ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της αντι-
πολίτευσης που βοήθησαν με τις ιδέες και τις προτά-
σεις τους. 
Στην συγκεκριμένο  θέμα αναγραφόταν ο νέος τρό-
πος μοριοδότησης των υποψηφίων παιδιών ο
οποίος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην οικογενειακή
κατάσταση και το εισόδημα των γονέων ή κηδεμό-
νων. Η κ. Δημητρίου σχολίασε ότι ο νέος αυτός τρό-
πος μο ριοδότησης είναι ο καταλληλότερος για το
ποιες «πραγματικά» οικογένειες δικαιούνται να στέλ-
νουν τα παιδιά τους στους Δημοτικούς παιδικούς
σταθμούς, με εξαίρεση τα παιδιά των εργαζομένων
στο Δήμο, ενώ παράλληλα  η διοίκηση στοχεύει από
τούδε και στο εξής να φιλοξενούνται παιδιά μόνο
από οικογένειες κατοίκων της Αγίας Παρασκευής. 
Η πρόεδρος επίσης υπενθύμισε ότι οικογένειες με
εισόδημα κάτω των 18.000 ευρώ δεν πληρώνουν τρο-
φεία ενώ ανέφερε και τις τιμές που αναλογούν σε
μεγαλύτερα εισοδήματα που ξεκινούν από 50 ευρώ
το μήνα (18.001 ευρώ – 20.000 ευρώ εισόδημα) και
φτάνουν μέχρι και 250 ευρώ το μήνα (για άνω των
80.000 ευρώ εισόδημα). Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι
μερικές από τις αλλαγές που υπάρχουν,  είναι η
κατάργηση της μηνιαίας καταβολής που θα αντικα-
τασταθεί από πέντε ισόποσες δόσεις και η «επανεγ-
γραφή» (30 ευρώ) για όσους είχαν τα παιδιά τους σε
προηγούμενο έτος στους παιδικούς σταθμούς. 
Η πρώην πρόεδρος του νομικού προσώπου κ. Έφη
Καψοκεφάλου αρχικά σχολίασε ότι με τη μέθοδο των
πέντε δόσεων θα υπάρξει πρόβλημα σε ότι αφορά την
περίοδο που πρέπει να εξοφλείται η τρίτη δόση,
καθώς είναι το μήνα Ιούλιο, και όπως ανέφερε, εκείνη
την περίοδο έχει διαπιστωθεί κι από παλαιότερα έτη
στο Κέντρο Παιδιού, οι γονείς δυσκολεύονται να
αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Σε ερώτηση της
πρώην προέδρου για το λόγο που επανέφερε η νέα
διοίκηση το θέμα των «επανεγγραφών»,  η κ.
Δημητρίου απάντησε ότι χωρίς την «επανεγγρα-
φή» το Νομικό Πρόσωπο «Δεν βγαίνει». 
Στην τοποθέτησή του ο πρώην αντιπρόεδρος των
παιδικών σταθμών κ. Διονύσης Λέκκας μίλησε για πι -
θανότητα προβλήματος έλευσης παιδιών εκτός
Αγίας Παρασκευής που τα προγράμματα ΕΣΠΑ
μπορεί να δημιουργήσουν και πρότεινε να αναρτάται
στο διαδίκτυο η μοριοδότηση,  για να λάβει την απάν-
τηση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Γεράσιμου Βλάχου ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν
προσωπικά δεδομένα. 
«Αν θέλατε οικονομία να μην είχατε αυξήσει το
μισθό σας» είπε ο κ. Λέκκας στην πρόεδρο, προ-
τείνοντας στη διοίκηση να αναθεωρήσει τον τρόπο
μοριοδό τησης στους τρίτεκνους και σ’ αυτούς που

έχουν αναπηρία 67% ενώ έκλεισε λέγοντας ότι όσα
«χαρίζονται» στις ατελώς οικογένειες (μέχρι 18.000
ευρώ) η διοίκηση τα εισπράττει με την επανεγγραφή
που επανέφερε. 
Από τη Λαϊκή συσπείρωση ο Ανδρέας Γκιζιώτης χαρ-
ακτήρισε την επαναφορά της επανεγγραφής ως
«χαράτσι», κατέκρινε τον τρόπο με τον οποίο η
διοίκηση έθεσε τη μοριοδότηση ενώ σχολίασε ότι με
την πολιτική που ακολουθείται στηρίζεται η ανταγω-
νιστικότητα και το κεφάλαιο σε βάρος των λαϊκών
αναγκών καθώς θα έπρεπε αυτές οι παροχές να είναι
δωρεάν για όλους. 
«Δεν πρέπει να διεκδικήσετε αιτήματα για νέες υπο-
δομές και μόνιμους εργαζόμενους από την κυβέρν-
ηση ;» ρώτησε ο κ. Γκιζιώτης θέτοντας με αυτόν τον
τρόπο στο τραπέζι της συζήτησης την απόφαση της
γενικής συνέλευσης εργαζομένων στους παιδικούς
σταθμούς. 
Παράλληλα την ίδια ημέρα και  κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου, μοιράστηκε
στους αιρετούς η απόφαση της συνέλευσης των εργα-
ζομένων των ΠΑΙΣΔΑΠ στην οποία μεταξύ άλλων
καταγράφονταν τα κυριότερα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι εργαζόμενοι όπως:  Οι ελαστικές
μορ φές εργασίας, (μόνο το 20%-25% των εργαζο-
μένων είναι μόνιμο προσωπικό), η έλλειψη προσω-
πικού, η κατάργηση του 6ωρου, το φαινόμενο
εργαζόμενων δύο ταχυτήτων (που αναπ-
ληρώνουν καθήκοντα πέραν των αρμοδιοτήτων
τους), τα τμήματα με υπεράριθμα παιδιά και το ζήτ-
ημα των ακατάλληλων κτιριακών εγκαταστά-
σεων. 

Ο κ. Γκιζιώτης σε σχέση με τα αιτήματα των εργαζο-
μένων εξέφρασε το δίκαιο αυτών και δήλωσε ότι θα
θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση για επανα -
φορά του 6ωρου συμπληρώνοντας ότι οφείλει ο
Δήμος να σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους  ακόμα κι
αν η Περιφέρεια απορρίψει τέτοια απόφαση. 
Από το «Φυσάει Κόντρα» ο κ. Σπύρος Αλεξίου τόνισε
ότι τα αιτήματα των εργαζομένων πρέπει να ληφθούν
σοβαρά υπόψη διότι ούτε συμφέρον έχουν να «σπε-
κουλάρουν» ούτε είναι τρελοί. Ο κ. Αλεξίου στάθηκε
σε μία δήλωση της προέδρου που προσπάθησε
νωρίτερα να αμβλύνει το πρόβλημα της έλλειψης
προσωπικού λέγοντας ότι πρέπει να είναι η πρώτη
διοίκηση Δήμου που το υποστηρίζει. 
Στο σημείο αυτό ο κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ διευ-
κρίνισε στον κ. Αλεξίου ότι η πρόεδρος εννοούσε
«δραματική έλλειψη, όχι καθόλου» με τον Σπύρο
Αλεξίου να ανταπαντά λέγοντας: «Δεν έχουμε
«δραματική έλλειψη γιατί δεν δουλεύουν 6ωρο
αλλά περισσότερο». Ο κ. Αλεξίου επεσήμανε ότι η
κατάσταση στους παιδικούς σταθμούς είναι πολύ
άσχημη παρά τις προσπάθειες της διοίκησης να ωραι-
οποιήσει την πραγματικότητα, τόνισε ότι ιδιαίτερα η
παράταξη του κ. Σταθόπουλου λόγω των πολιτικών
ριζών απ’ όπου προέρχεται θα ‘πρεπε να αναδεικνύει
τα προβλήματα και κατέληξε ρωτώντας : «Θέλουμε
παιδικούς σταθμούς ή πάρκινγκ παιδιών;… να πάρε-
τε απόφαση για το 6ωρο ακόμα και ως συμβολική
κίνηση».

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος απάντησε λέγον-
τας ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 συνάντησε
και συζήτησε με το σωματείο των εργαζομένων για
περίπου για δυόμιση ώρες, συνάντηση κατά την
οποία τέθηκαν πολλά ζητήματα αλλά δεν ετέθη θέμα
υπεράριθμων παιδιών. Σε ότι αφορά τους ακατάλ-
ληλους χώρους διευκρίνισε ότι αυτοί υπάρχουν από
παλιά και οφείλεται στο γεγονός ότι οι ενοικιασθέντες
χώροι αποτελούν διαμερίσματα κατοικιών και δεν
προοριζόντουσαν για να στεγάσουν παιδικούς σταθ-
μούς. 
Ο κ. Σταθόπουλος στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν συμ -
φωνεί με την πολιτική εξομοίωση του «δωρεάν σε
όλους» γιατί δεν ανήκουν στην ίδια οικονομική
κατηγορία τα εισοδήματα των 20.000 ευρώ το
χρόνο με αυτά των 70.000 ευρώ, ενώ για  την
επαναφορά του 6ωρου  είπε ότι αναμένει τις ενέργει-
ες της κυβέρ νησης καθώς έχει εξαγγείλει την κατάργ-
ηση του 8ωρου. 
Στις δευτερολογίες ο κ. Λέκκας δήλωσε ότι το θέμα
της «επανεγγραφής» πρέπει να επανεξεταστεί
καθώς κάποιος που για πρώτη φορά γίνεται δεκτός
δεν πληρώνει το ποσό που αναλογεί σε κάποιον που
για τρίτη φορά εγγράφει το παιδί του, θεωρώντας το
ως αδικία. «Αυτός που ξανάρχεται πρέπει να
μοριοδοτείται» ενώ εξέφρασε τη διαφωνία του με
την αύξηση των τροφείων στα υψηλά εισοδήματα
καθώς θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο συνειδητά
αποκλείεται μία κατηγορία που θα μπορούσε να απο-
τελέσει καλή πηγή εισοδήματος. 
«Με ποιον είσαι Δήμαρχε; Με τον εργαζόμενο ; με το
γονιό;» ρώτησε με τη σειρά του ο Ανδρέας Γκιζιώτης
υπογραμμίζοντας ότι πολιτικά επιχειρήματα που χρη-
σιμοποιούσε χρόνια τώρα στη διοίκηση «εξασθε-
νούν» και συνέχισε απαντώντας στο «ψευ-
τοδίλημμα»όπως το χαρακτήρισε για την «πολιτική
εξομοίωσης» και κατέληξε λέγοντας  ότι στο Δημόσιο
σχολείο πάνε όλοι, φτωχοί και πλούσιοι. 
Από την πλευρά του ο κ. Αλεξίου επέμεινε στην υιο -
θέτηση από πλευράς διοίκησης των αιτημάτων που
έθεσαν οι εργαζόμενοι ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος
Παναγιώτης Γκόνης χαρακτήρισε τη στάση της αντι-
πολίτευσης ως «κακό συνδικαλισμό» εκφράζοντας
ερωτηματικά για το «τι» στοχεύει υιοθετώντας τέτοια
στάση. «Θα υποκαταστήσουμε το κράτος;» ρώτησε ο
κ. Γκόνης και υπογράμμισε ότι αν αυτό (το κράτος)
«ανοίξει τη στρόφιγγα» τότε η Δημοτική Αρχή θα
παρέχει όσα μπορεί δωρεάν. 
Πριν την ψηφοφορία ο κ. Σταθόπουλος απάντησε
στον κ. Γκιζιώτη ότι τα δημόσια σχολεία έχουν τέτοιο
χαρακτήρα γιατί χρηματοδοτούνται εξ’ ολοκλήρου
από το κράτος ενώ στην επιμονή του κ. Γκιζιώτη να
θέσει το ζήτημα της επαναφοράς του 6ωρου, ο πρόε-
δρος αρνήθηκε την εισαγωγή του σε διαδικασία ψη -
φοφορίας δηλώνοντας ότι : «το γνωρίζετε ότι είμαστε
υπέρ, δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε τώρα».
Σημείωση Σχολιαστή: Σε σχέση με τα αιτήματα
των εργαζομένων οφείλουμε να πούμε ότι αυτά δεν
είναι απλά σεβαστά αλλά και αναγκαία. Ωστόσο,
απορίας άξιο είναι το «γιατί» όταν ο Σχολιαστής προ
δεκαετίας κατήγγειλε τις πράγματι ακατάλληλες υπο-
δομές των παιδικών σταθμών, αυτές οι καταγγελίες
δεν είχαν τότε ένα αντίστοιχο κείμενο συνέλευσης
εργαζομένων που να συνυπογράφει τα «κακώς
κείμενα». Είναι απορίας άξιο γιατί τώρα εν μέσω
οικονομικής κρίσης κι όχι τότε που η «αγελάδα» ήταν
παχιά, όπως είναι απορίας άξιο το «γιατί» κατέληξε
στο «Αρχείο» της Εισαγγελίας Αθηνών, μηνυτήρια
αναφορά κατά παντός υπευθύνου που είχε καταθέσει
ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μπαλωτής με την επισή-
μανση ότι η δική του συνείδηση δεν άντεχε στην πιθ-
ανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στα μαγειρεία των
παιδικών σταθμών, να «πετούν» οι εργαζόμενοι τα
βρέφη «από το μπαλκόνι» επειδή οι σταθμοί ΔΕΝ
διέθεταν κι εξακολουθούν να μην διαθέτουν εξωτερι-
κή σκάλα κινδύνου…  

Παιδικοί σταθμοί αυστηρά για τις ανάγκες
των κατοίκων της πόλης. 
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Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρ-

ασκευής

Το ΔΣ του ΓΣΑΠ ανακοινώνει : 
1. Συνεχίζεται η συνεργασία του Συλλόγου
και την επόμενη αγωνιστική περίοδο με τον
προπονητή της ομάδας γυναικών Πέτρο
Αναγνωστόπουλο και τον συνεργάτη του
Γιάννη Στρατάκο. 

Η συνεργασία του ΔΣ του ΓΣΑΠ με το επιτυχημένο προπονητικό δίδυμο ήταν άψογη
την περίοδο που πέρασε και πιστεύουμε ότι θα είναι εξίσου άψογη και την νέα περίο-
δο, όπου η ομάδα μας θα δοκιμαστεί στην Α2 Εθνική Κατηγορία. 
2. Η αναμφισβήτητης αξίας προπονήτρια Μάρθα Αργυρίου, με την πολυετή επιτ-
υχημένη πορεία της στο μπάσκετ γυναικών, συμφώνησε να αναλάβει υπό την καθο-

δήγησή της όλες τις υποδομές του Συλλόγου ήτοι, τις ακαδημίες, τα ΜΙΝΙ, τις παγκορασίδες, τις
κορα σίδες και τις νεάνιδες, με βασικούς στόχους την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του
Συλλόγου προς όλες τις αθλήτριες των υποδομών, την επικέντρωση στην ανάπτυξη της ατομικής
τεχνικής κάθε μίας, την ανάδειξη του ταλέντου όλων των αθλητριών μας, την απόκτηση ενιαίας
αγωνιστικής φιλοσοφίας και την εξασφάλιση της ομαλής εξέλιξης του έμψυχου δυναμικού μας,
μέχρι και την ένταξή του στην ομάδα γυναικών. 

Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιάδα Mythical 
Α’ κατηγορίας ποδοσφαίρου «Σάλας»

Η ομάδα της πόλης μας «Α.Σ Ολυμπιάδα Mythical» στο πρωτάθλημα Α’ Εθνικής
Ανδρών «Futsal super league» τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση αφού
αγωνίστηκε στον «μικρό τελικό» με την ομάδα του Μινώταυρου του οποίου επι-
κράτησε με 7 -4. 
Σε ότι αφορά τη διοργάνωση του κυπέλλου η «Αγία» αποκλείστηκε στα ημιτελι-

κά του final four από την ομάδα του Υπερίωνα με σκορ 3 – 1.  
Η αυλαία για τη φετινή περίοδο κλείνει με τους παράγοντες της ομάδας σε συνεργασία με τον Πολι-
τιστικό και Αθλητικό Οργανισμό να διοργανώνουν στο γήπεδο της Νότου στις 14 Ιουνίου 2015 ένα
all star game όπου θα βραβευτούν ο Θωμάς Πάνου ως πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (28 τέρ-
ματα) κι επειδή βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα με τους καλύτερους παίχτες καθώς και ο προπο -
νητής της ομάδας Γιάννης Ζιάβας που αναδείχθηκε στον κορυφαίο της διοργάνωσης. Η εκδήλωση
θα διαρκέσει από τις 16:00 μέχρι τις 20:00 με αγώνα που θα περιλαμβάνει τους καλύτερους παίχτες
της σεζόν όπως και αντίστοιχο με τις μικρότερες ηλικίες να δίνουν το παρών. Τιμητική πλακέτα θα
δοθεί στη διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ για την προσφορά του ενώ ο χαρακτήρας της εκδήλωσης θα είναι
φιλανθρωπικός  καθώς θα συλλεχθούν τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντωπολείο.

Πανάξια άνοδος στην Α2 Εθνική  της γυναικείας ομάδας βόλεϊ

Το Δ.Σ. της Α.Ε. Αγίας Παρασκευής, με ανα-
κοίνωση του συγχαίρει τις παίκτριες και τον προ-
πονητή της Γυναικείας μας ομάδας για την
κατάκτηση του Πρωταθλήματος της Β  ́Εθνικής
Κατηγορίας Γυναικών και την άνοδο της ομάδας
στην Α2 Εθνική Κατηγορία.
Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι
το Διοικητικό συμβούλιο, απευθύνει ένα «μεγά-
λο ευχαριστώ» σε όλον τον κόσμο που στήριξε
την ομάδα στη δύσκολη πορεία της, στα παιδιά
και τους προπονητές των υπολοίπων τμημάτων
του συλλόγου , στο Δ.Σ. και τους φίλους του Α.Ο.
Αγίας Παρασκευής καθώς και το Δ.Σ. και τους
παίκτες της Α.Σ. Ολυμπιάδας που στη διάρκεια
των ημιτελικών και τελικών αγώνων των playoff
η παρουσία και η στήριξή τους υπήρξε συγκινη -
τική. Στην ανακοίνωση , απευθύνεται επίσης ένα
μεγάλο ευχαριστώ στη Δημοτική Αρχή της πόλης
μας, και ιδιαίτερα στο δήμαρχο Γιάννη Σταθό-
πουλο, που στήριξε την προσπάθεια όλων των
τμημάτων μας αλλά και στον πρόεδρο του
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. Σωτήρη Παπαμιχαήλ, που κι
αυτός με τη σειρά του φρόντισε να υπάρχουν οι
καλύτερες δυνατές συνθήκες προπόνησης και
άθλησης των ομάδων μας. 
«Ήταν το 2ο πρωτάθλημα για το Σύλλογό μας

τη φετινή χρονιά , (μετά από αυτό της ομάδας
των Παίδων μας), καταλήγει η ανακοίνωση, που
σε συνδυασμό με την  3η θέση της Ανδρικής μας ομάδας στο Πρωτάθλημα της Β  ́Εθνικής Κατη -
γορίας Ανδρών, την 5η θέση της ομάδας των Παμπαίδων μας καθώς και της όμορφης πορείας των
ομάδων των Κορασίδων & των Παγκορασίδων μας, μας κάνουν ιδιαίτερα υπερήφανους για τα
πεπραγμένα των αθλητριών και των αθλητών μας την αγωνιστική περίοδο 2014-2015».

Προβολή της ταίνιας 
“Οι βροχοποιοί”.

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 στις 21:00 στον αυτοδιαχειριζόμε-
νο κοινωνικό χώρο της ανοιχτής συνέλευσης κατοίκων Αγ.Παρ-
ασκευής  (Δημοκρατίας 2 και Αγ.Τριάδος - απέναντι από το 4ο
Γυμνάσιο) θα προβληθεί η ταινία «Οι Βροχοποιοί», μια αναδρ-
ομή στους αγώνες των φυλακισμένων από τα τέλη της δεκαετίας
του '70 ως το '90.
Θα παρευρεθεί η Σοφία Κυρίτση.

Πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια της έκθεσης του
παιδικού τμήματος των

εργαστηρίων τέχνης.
Τα εγκαίνια της ετήσιας
έκθεσης του Παιδικού
τμήματος διοργάνωσαν
τα Εργαστήρια Τέχνης
του Πολιτιστικού και
Αθλητικού Οργανισμού
Δήμου Αγίας Παρασκε-

υής (ΠΑΟΔΑΠ) τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Πολιτιστικό & Αθ -
λητικό Πάρκο Στ.Κώτσης (πρ. στρατόπεδο Σπυρούδη). 
Τα έργα των παιδιών είναι στ’ αλήθεια υπέροχα και μαρτυρούν
τόσο το ταλέντο τους όσο και την ποιότητα της δουλειάς που
γίνεται στα Εργαστήρια Τέχνης.
Αξίζουν τα θερμότερα συγχαρητήρια σε όλους.
Την έκθεση άνοιξε ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρης Παπα-
μιχαήλ και χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος και η
Πρόεδρος των Σπουδαστών Νικ. Μπελεχρή. Παραβρέθηκε
επίσης η Αντιδήμαρχος Ελισ. Πετσατώδη.

«Τι έχουν στο Σούλι 
τα βουνά;»

Με μεγάλη συμμετοχή
κόσμου, που γλέντησε
και διασκέδασε μέχρι
τις πρωινές ώρες με την
κομπανία-ζυγιά του
Νίκου Φιλιππίδη, πραγ-
ματοποιήθηκε  το Σάβ-
βατο 23  Μαΐου 2013

στην Κεντρική πλατεία της πόλης , Ηπειρώτικο πανηγύρι που
συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και ο Σύλλογος
Ηπειρωτών της πόλης «Ο Πύρρος». 
Η εκδήλωση άρχισε με παραδοσιακούς Ηπειρώτικους χορούς
από τα πολυμελή χορευτικά τμήματα του Συλλόγου, παιδικό και
ενηλίκων, που χειροκροτήθηκαν θερμά,  κι ακολούθησε  ομιλία
από την Πρόεδρο του Συλλόγου Βασίλω Ιωάννου, που
καλωσόρισε τον κόσμο, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και τις
δράσεις του Συλλόγου  έκλεισε ευχαριστώντας τον Δήμαρχο
Αγίας Παρασκευής Γιάννη Σταθόπουλο για την στήριξη που
παρέχει  στο έργο του Συλλόγου.
Στη συνέχεια,  το λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος ο
οποίος τόνισε την σημασία που αποδίδει ο Δήμος στο πολιτι-
στικό έργο των Συλλόγων κι  αναφερόμενος ειδικότερα στον
τοπικό Σύλλογο Ηπειρωτών χαρακτήρισε το πολιτιστικό έργο
του διαχρονικά πλούσιο που εκτιμάται από όλους και αξίζει
κάθε υποστήριξη από  τη Δημοτική Αρχή. 
Οι σύντομες ομιλίες ολοκληρώθηκαν με αυτή του Αντιπροέ δρου
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος-ΠΣΕ Κώστα
Κωνή κι ακολούθησε χορός που άνοιξαν ο Δήμαρχος, ο Αντι -
πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της ΠΣΕ και η Πρόεδρος και τα
μέλη του Δ.Σ.του Συλλόγου και κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες.
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