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Πολιτικά τερτίπια σε βάρος

της θερινής ψυχαγωγίας ;  

Δημοτικός Κινηματογράφος:

σελ. 7

Οι όροι φιλοξενίας των παιδικών

σταθμών του Δήμου και 

ο διεκδικητικός σύλλογος γονέων.

σελ.11

Ούτε στο ωράριο δεν 

συμφωνούν.. πόσο μάλλον 

στα θέματα της πόλης. 

σελ.14

Υπόθεση Μπαρμπίκα: 

Εγκρίθηκαν οι εργασίες αποπεράτω-

σης του σχολικού συγκροτήματος!

Τοποθετήθηκαν

οι πρώτοι 

υπόγειοι κάδοι! 

σελ.9σελ.9
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Σημεία διανομής του Σχολιαστή
Άη Γιάννης: Δήμαρχείο Αγ. Παρασκευής, Φούρνος “Απολ-

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

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

Ιωάννου και Δαιδάλου 1, Εστιατόριο Πάππας Ευερ γέτη Γιαβά-

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

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

τεία Ύδρας, Καφετέρεια Μιραντόρ Αγίου Ιωάννου 71, Καφετέ -

ρεια Λίμπρε Αγίου Ιωάννου 69, Εστιατόριο Διόνυσος Ηρώων Πολυ -

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

νου 102 και Γραβιάς

Κοντόπευκο - Παράδεισος - Πευκάκια: Φούρνος “Δήμου”

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

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

Διεύθυνση Αστυνομίας Πεντέλης 10,  Φούρνος “Λιχούδης' Δερ-

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

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

πωλείο περιοχής Πευκακίων Αγάθωνος 25  

Τσακός: Ταβέρνα Κολοβός Πελοποννήσου 75, Καφενείο

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

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

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

Πατριάρ χου Γρηγορίου , Καφετέρια “Πριμέρα” Πατριάρχου Γρη-

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

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

Μπουμπουλίνας 15

--- Καλό μήνα και καλά αποτελέσματα σε όσους συμμετείχαν στις εξετάσεις.

--- Ξεκινούν τα μπάνια του λαού, με φοροκαταιγίδες, αυξήσεις, περικοπές και κόφτες 

--- Ξεκινούν όμως οι εργασίες για την αποπεράτωση της στέγασης των τεχνικών

λυκείων στο πρώην σχολείο Μπαρμπίκα.

--- Ξεκίνησε επίσης και η λειτουργία της πεζογέφυρας «Γελαδάκη» κοντά στο Σταυρό 

--- Στα σχέδια και η κατασκευή μιας δεύτερης, εντελώς απαραίτητης πεζογέφυρας στο

ύψος του κτιρίου του ΙΚΑ σ’ ένα σημείο με πάρα πολλά ατυχήματα

--- Σε όλα τα ευχάριστα ξεκινήματα έχουμε και το για πρώτη φορά «γενικό πλύσιμο»

και σε βάθος ξεβρόμισμα του δημοτικού κοιμητηρίου 

--- Καιρός να αποκτήσουμε σύγχρονο και ευρωπαϊκού τύπου κοιμητήριο κι αν δεν το

καταφέρουμε, τουλάχιστον το υπάρχον ας είναι καθαρό και ευπρεπές. 

--- Ανακύκλωση σε κάθε πλατεία είχε υποσχεθεί ο Γιάννης Σταθόπουλος και για το

λόγο αυτό ήδη ξεκινά τις καθημερινές του διαδρομές ένα λευκό βαν με το λογότυπο

της πόλης και την ένδειξη «Ανακυκλώνουμε». 

--- Μπορείτε λοιπόν να αφήνετε στις πλατείες όπου θα το συναντήσετε το μικρό αυτό

βαν χαρτιά, γυαλιά, πλαστικά, μέταλλα, ξύλινα μικροαντικείμενα, μπαταρίες, μικρές

συσκευές, παιχνίδια, βιβλία, σιντί και δίσκους. 

--- Κατηγορεί η αντιπολίτευση τη διοίκηση για πολλές αναμορφώσεις του προϋπολο-

γισμού και πολλά έξοδα για εκδηλώσεις. 

---Χα! Καλά δε μιλάμε για την εποχή Γιαννακόπουλου, αλλά την περίοδο Ζορμπά απο-

κάλυψε ο γραμματέας του Δήμου με στοιχεία  που οποιοσδήποτε άλλος θα χε κατα-

πιεί τη γλώσσα του. 

--- Όχι βέβαια ο Βασίλης Ζορμπάς. 

--- Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ η ανέγερση του 14ου

νηπιαγωγείου στα Πευκάκια

--- Καιρός ήταν! Και μπράβο στη δημοτική αρχή για τα γρήγορα αντανακλαστικά της

και τις καλές σχέσεις με συναρμόδιες υπηρεσίες. 

--- Τώρα αν ο Βασίλης Γιαννακόπουλος λέει ότι ο αντιπεριφερειάρχης είναι κάτι σα δια-

κοσμητικό στοιχείο που παρακαλάν να τον καλούν στα Δημοτικά Συμβούλια, δεν το

γνωρίζω, αλλά διατηρώ τις αμφιβολίες μου γιατί από το στόμα του πρώην Δημάρχου

δεν έχω ακούσει ποτέ καλό λόγο για κάποιον που δεν ήταν «δικός του». 

--- Βεβαίως ο κ. Γιαννακόπουλος μπορεί να υπερηφανεύεται για τα καλά λόγια που

του χει γράψει η εφημερίδα του κ. Αλαφούζου 

--- Θα τα σεβόμουν αυτά εάν είχαν γραφτεί επί ιδιοκτησίας της Ελένης Βλάχου…

--- Και για να μην το ξεχάσω, έχουν περάσει αρκετά χρόνια και ακόμη ο κ. Γιαννακό-

πουλος κατηγορεί τις άλλες διοικήσεις που ήρθαν μετά απ’ αυτόν για το γεγονός ότι

δεν έχουν φροντίσει να βάλουν στο στρατόπεδο Σπυρούδη το ταρτάν στον αγωνιστικό

χώρο που θα ‘πρεπε να είχε βάλει εκείνος όταν το κατασκεύασε. 

--- Γλυκούλης αλλά και απίστευτος…

--- Ακόμα να συμφωνήσουν όλοι αυτοί που σας ζητούσαν την ψήφο σας για να σας

«υπηρετήσουν» για το ποιο ωράριο τους διευκολύνει για τη διεξαγωγή των Δημοτικών

Συμβουλίων.

--- Καλό θα ήταν να τους υπενθυμίσετε τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις όταν θα

σας ξαναζητήσουν την ψήφο σας… 

--- Τον Βασίλη Ζορμπά κατηγορεί ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, ότι απειλεί τους

υπαλλήλους του Δήμου και ότι προσπαθεί να μπλοκάρει το έργο της διοίκησης 

--- Έχει γίνει καμιά καταγγελία ότι έχω απειλήσει κάποιον.. του απάντησε ο πρώην

Δήμαρχος

--- Γιατί χρειάζεται να γίνει κάποια καταγγελία ; και μόνο να τον δεις να «εισβάλλει»

πρωί πρωί στο γραφείο σου με το γνωστό του στυλ, δεν αρκεί ; 

--- Έχουμε πει.. απαγορεύεται το μπούλινγκ. 

--- Που να καταλάβει όμως.. εδώ απειλεί να στερήσει τη δωρεάν απόλαυση από τους

σκληρά δοκιμαζόμενους συμπολίτες του, ταινιών στο δημοτικό κινηματογράφο, υπο-

στηρίζοντας ότι δε διαθέτει άδεια πυρόσβεσης. 

--- Γιατί όταν είχε δώσει στον ιδιώτη το δημοτικό κινηματογράφο να το λειτουργεί στη

Νεαπόλεως, είχε εξασφαλίσει άδεια πυρόσβεσης ; είχε παραλάβει ως «ασφαλή» τα

σχολεία της πόλης όπως ο Νόμος προβλέπει ; Διέθεταν όλοι οι βρεφονηπιακοί σταθ-

μοί επι της θητείας του άδεια πυρόσβεσης ή θα πέταγαν τα μωρά από τα μπαλκόνια,

όπως επανειλημμένα έχουμε γράψει σε περίπτωση πυρκαγιάς ; 

--- Εδώ δεν ήξερε να διοικεί, θα μάθαινε να κάνει αντιπολίτευση ;

--- Στα αζήτητα του υπογείου είχε αφήσει συσκευασμένα στα κουτιά τους τα χειρ-

οκίνητα αμαξάκια καθαριότητας. 

--- Τι περίμενε ; να τα κλέψουν κι αυτά σαν το αλεξικέραυνο, τους υπολογιστές του ΚΕΠ

και την υδροφόρα του Δήμου ; 

--- Τεράστιο συκώτι πρέπει να διαθέτει ο Γιάννης Σταθόπουλος για να τους υπομένει. 

--- Ξεκίνησαν οι εργασίες για τους βυθιζόμενους κάδους στην κεντρική μας πλατεία..

περισσότερα στο τεύχος Ιουλίου. 

--- Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος αλλά κακά τα ψέματα δεν είναι μόνο υπόθεση των

Αγιοπαρασκευιωτών η προστασία του Υμηττού, του τελευταίου πνεύμονα πρασίνου.

Είναι υπόθεση όλων των κατοίκων του λεκανοπεδίου και κάποια στιγμή πρέπει να το

καταλάβουν .

--- Μας έδωσε ο Σύνδεσμος προστασίας Υμηττού (ΣΠΑΥ) ένα μικρό πυροσβεστικό

όχημα, ενώ με τα λεφτά που του έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια θα μπορούσαμε

να χαμε αγοράσει δύο ελικόπτερα. 

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ
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Οι απειλές κατά υπαλλήλων… 

το «μπλοκάρισμα» 

στη λειτουργία του Δήμου… 

και το «σύνδρομο καταδίωξης».

Ανεξίτηλη στο χρόνο παραμένει η φράση του Ντίνου Ηλιόπουλου από την

ταινία «Ο Ατσίδας» του Γιάννη Δαλιανίδη: «Δεν ξέρω αν το προσέξατε

αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα» και ταιριάζει απόλυτα με τα  ειρω -

νικά σχόλια, τους λεκτικούς διαξιφισμούς και αντιδικίες που «δίνουν και

παίρνουν» σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταξύ του

Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου και του πρώην Δημάρχου Βασίλη Ζορ -

μπά. 

Αυτή τη φορά οι διαξιφισμοί που σημειώθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2016 είχαν ως αφορμή τις ανακοινώσεις που είχαν

εκδοθεί ένθεν κακείθεν κατά το διάστημα της εορτής του Πάσχα, όταν ο Γιάννης

Σταθόπουλος μέσω ανακοίνωσής του έγραφε  ότι ο προκάτοχός του απειλεί

υπαλλήλους και προσπαθεί να μην παραχθεί έργο στην Αγία Παρασκευή. 

Σ’ αυτή την ανακοίνωση απάντησε ο Βασίλης Ζορμπάς στη συνεδρίαση του

συμβουλίου της 17ηε Μαΐου 2016, λέγοντας στον Δήμαρχο ότι αυτός και η δημο-

τική του ομάδα διακατέχονται από σύνδρομο καταδίωξης και συμπλήρωσε υπο-

γραμμίζοντας τα εξής: «Αν ένας άνθρωπος σας εμποδίζει λυπάμαι αλλά είστε

πολιτικά ανίκανος… όλοι είστε!». 

Άμεση ήταν η αντίδραση του Δημάρχου που ανταπάντησε στον κ. Ζορμπά ότι

δεν μπλοκάρει το έργο αλλά προσπαθεί να το κάνει. 

Ωστόσο ο κ. Ζορμπάς υποστήριξε ότι τα μέλη της διοίκησης τον βλέπουν «και

στα όνειρά τους!», ισχυριζόμενος ότι «κάποιος» του είχε μεταφέρει «λόγια» της

προέδρου των ΠΑΙΣΔΑΠ κ. Μαργαρίτας Δημητρίου, η οποία (κατά τον άγνωστο

«κάποιο») σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου

είχε καταγγείλει ότι ο κ. Ζορμπάς  είχε κάνει καταγγελίες στο ΕΣΠΑ αναφορικά με

κάποιες αιτήσεις κι ότι διέδιδε πως η νέα διεύθυνση των ΠΑΙΣΔΑΠ ήταν παρά-

νομη. 

Ο κ. Ζορμπάς στη συνέχεια προέτρεψε τους συμβούλους της διοίκησης να

«επισκεφτούν ψυχίατρο»! και άφησε υπαινιγμούς για τη κ. Δημητρίου λέγοντας

ότι «κάποιος πρέπει να δει πως δημιουργήθηκε το πρόβλημα που είχε εντοπίσει

ο ΑΣΕΠ στους προσωρινούς πίνακες των υπαλλήλων αναφορικά με λανθα-

σμένη μοριοδότηση, συνέπεια που σήμερα θα έχει την αντικατάσταση κάποιων

εξ’ αυτών». 

Οργισμένη υπήρξε η απάντηση της κ. Μαργαρίτας Δημητρίου η οποία είπε ότι

είτε ο «άγνωστος κάποιος» είχε διαστρεβλώσει αυτά που είχε πει  ή του τα είχε

μεταφέρει λάθος. Η κ. Δημητρίου συνέχισε λέγοντας ότι η ίδια είχε αναφερθεί σε

καταγγελίες γονέων που ανέφεραν τον κ. Ζορμπά και σ’  ότι αφορούσε τη μορ-

ιοδότηση, δήλωσε περήφανη που ήταν πρόεδρος της επιτροπής το 2009 επι-

σημαίνοντας ότι τότε η επιτροπή είχε κληθεί εντός ενός δεκαημέρου να διαχειρι-

στεί 2.500 αιτήσεις και να μοριοθετήσει  1.200 αιτήσεις και το στατιστικό λάθος του

10% ήταν απόλυτα φυσιολογικό. 

Η κ. Δημητρίου στη συνέχεια διερωτήθηκε τι είχε κάνει ο κ. Ζορμπάς στη διοίκηση

της περιόδου 2002 – 2006 για να αποκτήσει ο Δήμος μόνιμο προσωπικό … κι

επειδή δεν έλαβε απάντηση είπε: «Τίποτα δεν είχατε κάνει. Εσείς μας βλέπετε

στον ύπνο σας κ. Ζορμπά και σας έχουμε κάτσει στο στομάχι γιατί κά νουμε δου-

λειά» με το πρώην δήμαρχο να ρίχνει τα «βάρη» στον  Αντώνη Σιδέρη που ήταν

δήμαρχος την περίοδο εκείνη.    

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο  κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο

του Δημόκριτου το Σάββατο 4 και την  Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 το 17ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΧΟΡΩΔΙΩΝ που διοργάνωσαν ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και ο Πολιτιστικός και

Αθλη τικός Οργανισμός –ΠΑΟΔΑΠ. 
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Προσφυγικό: 

Οι κινήσεις των συμβούλων ως

παράδειγμα για την κοινωνία! 

Στις τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματο-

ποιήθηκαν στις 17 και 31 Μαΐου 2016, συζητήθηκε μεταξύ άλλων η συμμε-

τοχή και συμβολή του Δήμου στη  προσφυγική κρίση. 

Αναλυτικότερα ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης στη

συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2016 είχε προτείνει να συμπεριληφθούν 10 προ-

σφυγόπουλα στη θερινή δημιουργική απασχόληση που εκτελεί ο Δήμος μέσω

αναδόχου. 

Ο αντιδήμαρχος παιδείας και πολιτισμού κ. Παναγιώτης Γκόνης δήλωσε τη

δυσκολία της εκτέλεσης αυτού του εγχειρήματος αφού θα χρειαζόταν μεταφρα-

στική, ψυχολογική αλλά και κοινωνική βοήθεια, «εργαλεία» που η ανάδοχος εται-

ρεία δε τα διαθέτει. 

Ωστόσο το θέμα της φιλοξενία προσφύγων επανέφερε στο επόμενο συμβούλιο

ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς δηλώνοντας ότι ο ίδιος είχε μιλήσει πρό-

σφατα με μια εργαζόμενη στον ΟΗΕ που τον πληροφόρησε για τη δράση του

οργανισμού και την πρόθεση να δημιουργηθούν κοινωνικές δομές για πρόσφυ-

γες σε Δήμους. Ο κ. Ζορμπάς πληροφόρησε το Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο ότι

έδωσε το τηλέφωνό του στην υπεύθυνη για να έρθει σε επαφή και να φιλοξεν-

ηθούν προσφυγόπουλα στις δομές, που θα τις λειτουργεί ο ΟΗΕ. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος απάντησε ότι το θέμα δεν είναι τόσο απλό επει-

δή υπάρχει ολόκληρη διαδικασία επιχορήγησης από την μεριά της Ύπατης

Αρμοστείας. 

Ο κ. Σταθόπουλος εξήγησε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση η υλοποίηση μιας τέτοι-

ας σκέψης και ο ίδιος μαζί με τον κ. Γκόνη «δουλεύουν» το ζήτημα και ότι  είναι

σε επικοινωνία και με την «Παμπειραϊκή πρωτοβουλία» αλλά και με την Ύπατη

Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. 

Ο κ. Γκόνης με τη σειρά του δήλωσε ότι προς το παρόν δεν έχει δημιουργηθεί η

δομή από τον ΟΗΕ που είχε αναφερθεί ο Βασίλης Ζορμπάς και  πληροφόρησε

τους παρευρισκόμενους ότι όποιος θέλει μπορεί να φιλοξενήσει σπίτι του

«ασυνόδευτο προσφυγόπουλο», όπως εξάλλου ζήτησε να πράξει πρόσφατα

μέσω mail προς τον ίδιο, ο Σωτήρης Ησαΐας ! 

Σε λειτουργία η πρώτη πεζογέφυρα

στην Αγία Παρασκευή.

Σε λειτουργία τέθηκε επιτέλους

η πεζογέφυρα «Γελαδάκη» στη

Λεωφόρο Μεσογείων στο Στα-

υρό Αττικής που ενώνει τις πε -

ριοχές του «Αη Γιάννη» με την

περιοχή του «Παραδείσου»

στην Αγία Παρασκευή,

εκπληρώνοντας με αυτόν

τρόπο ένα αίτημα 20 ετών. 

Η ολοκλήρωση της πεζογέφυρας

είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων η επιμονή των

συλλόγων Πευκακίων και «Αη Γιάννη Κυνηγού» καθώς και όλων των προη-

γούμενων δημοτικών αρχών με πρωταγωνιστικό ρόλο αυτή του Βασίλη Ζορμπά,

κατά τη θητεία του οποίου μπήκαν τα «πρώτα μπετά» και ολοκληρώθηκε η

κατασκευή. 

Σήμερα 1,5 χρόνο περίπου μετά την ανάληψη του Δήμου από τον Γιάννη Σταθ-

όπουλο, το τελευταίο λιθαράκι για την επίσημη λειτουργία της πεζογέφυρας που

έπρεπε να τεθεί ήταν η επίλυση γραφειοκρατικών διαδικασιών μεταξύ του Δήμου

και του αρμόδιου Υπουργείου για το θέμα της συντήρησης καθώς επίσης και η

επίλυση του ζητήματος της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ.

Το αποτέλεσμα της επίλυσης και των τελευταίων προβλημάτων είναι η λειτουργία

και των δύο ανελκυστήρων ΑμεΑ στην πεζογέφυρα αφού υπογράφηκε το απαρ-

αίτητο συμβόλαιο μεταξύ Δήμου και ΔΕΗ και η πεζογέφυρα, που κατασκευάστηκε

από το Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων, λειτουργεί πλέον πλήρως, καθι-

στώντας ακόμα ευκολότερη και ασφαλέστερη τη διάσχιση της Λ. Μεσογείων για

όλους. Πρόταση για την ονοματοδοσία της γέφυρας έθεσε ο γραμματέας του

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Μυλωνάκης στη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου στις 17 Μαΐου 2016, με το Δήμαρχο να ανταποκρίνεται θετικά στην

ιδέα και να δεσμεύεται για την υλοποίηση της πρότασης. 
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Η αβάσταχτη

δυσκολία της

τοποθέτησης

ταρτάν.

Ως «κακή» χαρακτήρισε την κατάσταση

που επικρατεί στο πολιτιστικό και αθλ-

ητικό πάρκο «Σταύρος Κώτσης» (πρώην

Στρατόπεδο Σπυρούδη) ο πρώην

Δήμαρ χος και επικεφαλής της παράτα -

ξης «Συμμαχία Ευθύνης» κ. Βασίλης

Γιαννακόπουλος στη συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματο-

ποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2016. 

Ο κ. Γιαννακόπουλος σε σχετική του αναφο-

ρά για τον αθλητισμό και τις εγκαταστάσεις

στην πόλη μας, δήλωσε προς τον Δήμαρχο

Γιάννη Σταθόπουλο ότι πρέπει να συντάξει

σχέδιο η διοίκηση ώστε να τοποθετηθεί

ταρτάν στο κυκλικό κομμάτι που συνορεύει

με το γήπεδο ποδοσφαίρου. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος μίλησε για

μια σειρά από ενέργειες που έχουν γίνει

όπως το κλείσιμο μιας λακκούβας που είχε

ανοίξει εκεί που τρέχουν οι πολίτες (και που

λείπει το ταρτάν…), για την αλλαγή των

καμένων λαμπτήρων με αποτέλεσμα τον

κάκιστο φωτισμό, για την επιδιόρθωση των

οργάνων άθλησης, για τη στήριξη της περί -

φραξης, για την αντικατάσταση των υδραυ-

λικών, για την τοποθέτηση σκάλας στα

αποδυτήρια και την επιπλέον φύλαξη του

χώρου  τα πρωινά του Σαββάτου και της

Κυριακής. 

Σημ. Σχολιαστή 

Ο τελευταίος που θα περιμέναμε να κάνει

πρόταση για τοποθέτηση του ταρτάν στο

γήπεδο του αθλητικού και πολιτιστικού πάρ-

κου «Σταύρος Κώτσης» είναι ο κ. Γιαννακό-

πουλος, στου οποίου τη θητεία, άρχισε να

διαμορφώνεται ο χώρος με πρώτο βήμα τη

δημιουργία του γηπέδου και δεύτερο την

τοποθέτηση των οργάνων.

Όμως στον εν λόγω χώρο δύο «τομείς»

χρησιμοποιούνται  ως επί το πλείστον από

τότε που διαμορφώθηκε, το γήπεδο και ο

περιμετρικός στίβος, του οποίου λείπει το

ταρτάν. Την εποχή των παχέων αγελάδων

που η Ευρώπη ήταν ακόμα φίλη μας και οι

τράπεζες έκαναν το κορόιδο στους δανειο-

λήπτες που έπαιρναν διακοποδάνεια, ο

Δήμος είχε προϋπολογισμό 100.000.000

ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπο -

ρούσε να το είχε ολοκληρώσει ο ίδιος στη

θητεία του. Η τιμή προς τον Σταύρο Κώτση

και κάθε ευεργέτη αυτής της πόλης δεν είναι

οι εκδηλώσεις μνήμης αλλά ο χώρος που

φέρει το όνομα να είναι προσεγμένος, φρον-

τισμένος, καθαρός, λειτουργικός και κυρίως

ολοκληρωμένος. Πάνε επτά χρόνια που οι

πολίτες τρέχουν πάνω σε πέτρες και όσο κι

αν ο κ. Σταθόπουλος αλλάζει τα υδραυλικά ή

βάφει τα κάγκελα, πρωτεύον ζήτημα είναι να

τοποθετηθεί το ταρτάν που θα εξυπηρετεί

κάθε χρόνο το λιγότερο 7.000 με 8.000

κατοίκους και το οποίο θα έπρεπε να είχε

τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή… 

Κατασκευή νέας πεζογέφυρας στην Λεωφόρο

Μεσογείων από το Δήμο Αγ. Παρασκευής.

Την κατασκευή νέας πεζογέφυρας  επί της Λ. Μεσογείων στο ύψος της Πλατείας Πέτρουλα (οδός

Χίου) και της οδού Ευαγγελιστρίας  αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρα -

σκευής στις 17/5/16.

Την αναγκαιότητα κατασκευής ανισόπεδης διάβασης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής στο συγκεκριμένο

σημείο ανέδειξε η « Μελέτη Σκοπιμότητας επιλογής θέσεων ανισόπεδων διαβάσεων πεζών στους οδικούς

άξονες αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε στο Λεκανοπέδιο Αττικής».

Η παραπάνω μελέτη ανέδειξε θέσεις κατασκευής ανισόπεδων διαβάσεων σε οδικούς άξονες στους οποί -

ους η διέλευση πεζών κρίθηκε επισφαλής με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της κίνησης

των πεζών και το εν λόγω σημείο 2ο σε επικινδυνότητα από τα 20 που υπήρχαν στην μελέτη.

Η χωροθέτηση προέκυψε μετά από επεξεργασία αιτημάτων, φορέων, τροχαίας, στοιχείων ατυχημάτων με

πεζούς σε συνδυασμό με επεξεργασία στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ και οι θέσεις επιλέχθηκαν και ιεραρχήθηκαν

ανάλογα με τα ατυχήματα, τη συχνότητα διέλευσης πεζών, τους φόρτους των οδικών αξόνων, τις δρα-

στηριότητες εκατέρωθεν των αξόνων και την αδυναμία εξυπηρέτησης με άλλες εναλλακτικές και ασφαλείς

λύσεις, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης της κατασκευής σε χώρο με ικανά γεωμετρικά στοιχεία χωρίς

την απαίτηση απαλλοτριώσεων, εξετάζοντας παράλληλα την υφιστάμενη δόμηση και τη δυνατότητα ανά-

πτυξης με τη λιγότερη δυνατή οπτική και αισθητική όχληση.

Η Δημοτική αρχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής έχοντας κατατάξει την κατασκευή της πεζογέφυρας στις

σημαντικές προτεραιότητες της πραγματοποίησε επισκέψεις και συναντήσεις με τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ

Χρ. Σπίρτζη όπως και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γ. Δέδε.
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Πέρασαν δύο χρόνια από τις Δημοτικές

εκλογές στις οποίες οι Αγιοπαρασκευϊώτες

εμπιστεύτηκαν τις τύχες της πόλης στον

Γιάννη Σταθόπουλο και την παράταξη του,

γυρίζο ντας την πλάτη στις «χρισματικές

υποδείξεις» των δύο «μεγάλων» το πάλαι

ποτέ κομμάτων, με αποτέλεσμα οι πρώην

δήμαρχοι Βασίλης Γιαννακόπουλος

(ΠΑΣΟΚ) και Βασίλης Ζορ μπάς (Ν.Δ) να

επιστρέψουν στα έδρανα της αντιπολίτευ-

σης.

Εάν ανατρέξουμε στα πρακτικά των συνεδριά-

σεων του Δημοτικού συμβουλίου αυτής της

διετίας, θα διαπιστώσουμε ότι ο «αντιπολιτευ-

τικός λόγος» των δύο πρώην δημάρχων παρα-

μένει ο ίδιος με τον «προ δεκαετίας». Δηλαδή

δεν ασχολείται με τον έλεγχο του παραγόμενου

από τη διοίκηση  έργου, αλλά εστιάζεται στη

δημιουργία έωλων κατηγοριών στους άξο-

νες: 

1) «Σκάνδαλα» («ολιγοβαρή κοτόπουλα», «λει-

ψοί κουραμπιέδες», «χλωμά μελομακάρονα»

κ.λ.π), 2) στην έλλειψη παραγωγής έργου

(ακόμη κι αν μπροστά τους παρελαύνουν

πολλά…),  3) Στις «αναμορφώσεις» του προϋ-

πολογισμού, 4) στην στοχοποίηση των στε-

λεχών της διοίκησης που προέρχονται από τις

δικές τους παρατάξεις, 5) στις κατά τη γνώμη

τους «προπαγανδιστικές» εκδηλώσεις και

τέλος στην προσπάθεια  δημιουρ γίας  «διχόνοι-

ας» μεταξύ των στελεχών της διοίκησης και του

Γραμματέα του Δήμου Στέφανου Κασσαπίδη.

Για τα «Σκάνδαλα» ο δήμαρχος και τα μέλη της

διοίκησης απλά χαμογελούν, για την «έλλειψη

παραγωγής έργου» αφήνουν τα έργα να μιλή-

σουν «μόνα» τους, για τη στοχοποιήση των

«αποστατών» όλοι γνώριζαν το πόσο «έτσο-

υξαν» οι διαγραφές και οι αποχωρήσεις (με

κατάθεση σοβαρών καταγγελιών…), για την

υιοθέτηση του δόγματος «διαίρει και βασίλευε»

η μέθοδος ούτε καινούργια είναι, ούτε εκπλήσ-

σει κανένα, το ήθος των συμβούλων και των

στελεχών μιας διοίκησης αποτελεί  την μοναδι-

κή ασπίδα και σε ότι  αφορά το θέμα των «ανα-

μορφώσεων» και των «εκδηλώσεων», ο Γραμ-

ματέας του Δήμου Στέφανος Κασσαπίδης στη

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της

17ης  Μαΐου 2016 έβαλε ένα τέλος α) στους

«μύθους» που τον θέλανε να είναι  «υπεράνω

όλων»,  β) στο ότι η διοίκηση Σταθόπουλου έχει

επενδύσει αποκλειστικά στην πολιτική του

«άρτος και θεάματα» και 3)στις καταγγελίες ότι

είναι η μόνη διοίκηση που πραγματοποιεί ανα-

μορφώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου. 

Συγκεκριμένα ο κ. Κασσαπίδης κατέθεσε ημε -

ρομηνίες και αποφάσεις αναμορφώσεων του

προϋπολογισμού για τα έτη 2013 και 2014,

αποδεικνύοντας μ ‘ αυτόν τον τρόπο ότι η

διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά και πολλές ανα-

μορφώσεις του προϋπολογισμού έκανε αλλά

και χρήματα σε αντίστοιχους κωδικούς αυτού

είχε επενδύσει. 

Ο γραμματέας του Δήμου στη συνέχεια

παρου σίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία

στις 20 Ιουνίου 2013, από την  παράταξη του

Βασίλη Ζορμπά είχε ψηφιστεί η 9η αναμόρφω-

ση του προϋπολογισμού όπου μεταξύ άλλων

περιελάμβανε και την αύξηση του κωδικού για

εκδηλώσεις του Δήμου κατά 7.000 ευρώ από

τις ήδη 18.000 ευρώ, με το συνολικό ποσό να

αγγίζει τις 25.000 ευρώ.

Ο κ. Κασσαπίδης στη συνέχεια προχώρησε σε

μια σύγκριση με την σημερινή διοίκηση επι-

σημαίνοντας ότι στις 17 Μαΐου 2016 η διοίκηση

Σταθόπουλου έχει κάνει τέσσερις αναμορ-

φώσεις ενώ στις 20 Ιουνίου 2013 η αντίστοιχη

του Βασίλη Ζορμπά είχε ήδη πραγματοποιήσει

εννέα! ενώ τα χρήματα που προϋπολόγιζε η

διοίκηση Σταθόπουλου ήταν 15.000 ευρώ, το

αντίστοιχο της διοίκησης του Βασίλη Ζορμπά

ήταν 25.000 ευρώ!

Ο Γραμματέας του Δήμου συνέχισε την κατά -

θεση στοιχείων σύμφωνα με τα οποία η

διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά είχε εισαγάγει στις

10 Σεπτεμβρίου 2013 στην ημερήσια διάταξη

ως θέμα την 14η αναμόρφωση του προϋπολο-

γισμού με αύξηση του κωδικού των

εκδηλώσεων με επιπλέον 10.000 ευρώ. 

Ο κ. Κασσαπίδης προχώρησε και στο έτος του

2014 δείχνοντας μ’ αυτό τον τρόπο ότι οι ανα-

μορφώσεις του προϋπολογισμού και η αύξηση

του κωδικού των εκδηλώσεων δεν αποτε-

λούσαν εξαίρεση αλλά τον κανόνα. 

Έτσι λοιπόν ο κ. Κασσαπίδης ανέφερε ότι στις

18 Μαρτίου 2014 (δύο μήνες πριν τις δημοτικές

εκλογές του Μαΐου 2014), στην τρίτη αναμόρφ-

ωση του προϋπολογισμού το αρχικό ποσό του

κωδικού που αφορούσε τις εκδηλώσεις ήταν

18.000 ευρώ, αυξήθηκε κατά 12.000 ευρώ με

τελική πίστωση τις 48.000 ευρώ!!!

Η τελευταία ημερομηνία που ανέφερε ο Γραμ-

ματέας του Δήμου ήταν η 27η Ιουνίου 2014

όπου με την 8η αναμόρφωση προστέθηκαν

στις ήδη 48.000 ευρώ άλλες 10.000 ευρώ!!

με τον κ. Κασσαπίδη να καταλήγει λέγοντας τα

εξής: «Απαγορευόταν να γίνει τότε δημοτικό

συμβούλιο και απορρίφθηκε από την Περιφέρ-

εια αυτή η απόφαση, αλλά για να είμαι ειλικρι-

νής και δίκαιος επειδή αυτή η αναμόρφωση

αφορούσε κι άλλα θέματα για την Αγία Παρα -

σκευή θα την είχα κάνει κι εγώ στη θέση σας κ.

Ζορμπά… αλλά όλα τ’ άλλα όχι»... 

Οι αναμορφώσεις...  ο αποστομωτικός 

γραμματέας... και η πολιτική του 

«άρτος και θεάματα». 

Ένωση Γονέων: 

Είμαστε αντίθετοι 

στη λειτουργία του 

κινηματογράφου 

σε σχολικό χώρο!

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση συλλόγων

γονέων Αγίας Παρασκευής αναφορικά με τη λει-

τουργία του Δημοτικού κινηματογράφου δηλώ -

νοντας μεταξύ άλλων τα εξής: 

“Επειδή κάποιοι επιμένουν να ζητάνε την επιστροφή

της λειτουργίας του στον αύλειο χώρο του 2ου

Γυμνασίου, αισθανόμαστε την ανάγκη να υπεν -

θυμίσουμε τις πάγιες θέσεις της Ένωσης Συλλόγων

Γονέων, οι οποίες είναι σταθερές διότι απορρέουν

από τις βασικές αρχές του γονεικού κινήματος κι ως εκ

τούτου δεν αλλάζουν με την αλλαγή προσώπων στο

ΔΣ της.

• Βασική αρχή της Ένωσης είναι η υπεράσπιση της

Δημόσιας Παιδείας και του Δημόσιου Σχολείου. 

Γι’ αυτό ουδέποτε συναίνεσε σε οποιαδήποτε επιχει -

ρηματική δραστηριότητα μέσα στα δημόσια σχολεία.

• Οι θέσεις-απόψεις της Ένωσης συζητούνται τόσο σε

Γενικές Συνελεύσεις όσο και σε συσκέψεις των Συλλό-

γων Γονέων και διαμορφώνονται-συνθέτονται σε

πλαίσιο απολύτως δημοκρατικό. Η συμμετοχή δε,

είναι ΠΑΝΤΑ υψηλότατη, τέτοια που σπανίζει σε φο -

ρείς ή/και όργανα διοίκησης. 

• Η Ένωση Γονέων προσπαθεί εκτός από τις θέσεις

και τις διεκδικήσεις της να καταθέτει και συγκεκριμένες

προτάσεις διαχείρισης των άμεσων προβλημάτων, με

γνώμονα την υπεράσπιση της Δημόσιας Παιδείας

και του Δημόσιου Σχολείου. 

• Οι σχέσεις της Ένωσης με τα μέλη της, τους 25

Συλλόγους γονέων όλων των σχολείων πρωτοβάθ-

μιας και δευτεροβάθμιας της πόλης μας, είναι άρρηκτα

δεμένες και δεν μπορούν να διαρραγούν για έναν

απλούστατο λόγο. 

Βάσει των ανωτέρω και αναφορικά με το Θερινό Σινε-

μά «Θανάσης Βέγγος», θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι

το ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ήταν, είναι και

θα είναι αντίθετο στη λειτουργία του, μέσα σε σχο-

λικό χώρο, αφενός διότι η λειτουργία του γίνεται τα

τελευταία χρόνια από ιδιώτη και αφετέρου διότι προ-

καλούνται πολλές φθορές στο σχολείο από τη λειτο-

υργία του. Η Ένωση λοιπόν παραμένει σταθερή στις

απόψεις της, εφόσον και οι δύο αυτές παράμετροι

παραμένουν σταθερές και δεν αλλάζουν ουσιωδώς.

Οι σχολικοί χώροι δεν μπορούν να είναι χώροι

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Οι σχολικοί χώροι ανήκουν στα παιδιά μας και οι φθο-

ρές που προέκυπταν τόσα χρόνια από τη λειτουργία

του Σινεμά είχαν και εξακολουθούν να έχουν άμεσο

αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους. 

Δεν ήταν τυχαίο ότι το σύνολο της σχολικής κοινότητας

ήταν αντίθετο στη λειτουργία του σινεμά μέσα στον

αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου, πρωτοστατούντος

φυσικά του Συλλόγου Γονέων του 2ου Γυμνασίου

που με ομόφωνη απόφασή του και αντίστοιχη

ανακοίνωση δήλωνε την πλήρη αντίθεσή του στη

λειτουργία του σινέ στο προαύλειο του σχολείου'.

Ο γραμματέας του Δήμου κ. Στέφανος Κασσαπίδης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.
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Το καλοκαίρι πλησιάζει, ο καιρός «ανοίγει», οι

βόλτες επιβάλλονται – καθότι ακόμα δεν φορ-

ολογούνται – και τα θερινά σινεμά σιγά σιγά

ανοίγουν τις πόρτες τους για να υποδεχθούν

τον κόσμο με ταινίες μπλοκμπαστερ ή πιο

κλασσικές. 

Στην Αγία Παρασκευή, με εξαίρεση το καλοκαίρι

του 2014 – το τελευταίο της διοίκησης του Βασίλη

Ζορμπά – ο δημοτικός θερινός κινηματογράφος

ήταν πάντα σε λειτουργία. Προτού αναλάβει ο

Γιάννης Σταθόπουλος, ο δημοτικός κινηματογράφ-

ος φιλοξενούνταν στο σχολικό προαύλιο του 2ου

γυμνασίου Αγίας Παρασκευής με τον πολιτιστικό

οργανισμό του Δήμου (τότε ΔΗΠΕΑΠ), να

«τρέχει» τη λειτουργία του. 

Ο Βασίλης Ζορμπάς την περίοδο της διοίκησης

του, άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας του κινηματο -

γρά φου διότι παρέδιδε τα «κλειδιά» αυτού σε

ιδιώτη. 

Ο Γιάννης Σταθόπουλος από το 2015 και ύστερα

αποφάσισε την αλλαγή της τοποθεσίας μεταφέ -

ροντας τον κινηματογράφο στο πολιτιστικό και

αθλητικό πάρκο «Σταύρος Κώτσης» (πρώην

στρα τόπεδο Σπυρούδη) με δωρεάν είσοδο και με

τον ΠΑΟΔΑΠ να τον λειτουργεί, αφήνοντας έτσι

ευχαριστημένους τους πολίτες και στα «κάγκελα»

τους Βασίλη Ζορμπά και Βασίλη Γιαννακόπουλο. 

Οι δύο πρώην Δήμαρχοι ακόμα και σήμερα

δείχνουν την κάθετη αντίθεσή τους στην κίνηση

του κ. Σταθόπουλου κι αυτό φάνηκε για άλλη μια

φορά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2016. 

Συγκεκριμένα ο Βασίλης Γιαννακόπουλος σχολία-

σε ότι άλλες χρονιές ο κινηματογράφος λειτουρ-

γούσε ήδη, αναρωτήθηκε γιατί η Ένωση Γονέων

με ανακοίνωσή της «απαγορεύει» να προσφερθεί

Πολιτισμός στο σχολείο και επέμεινε στη μεταφο-

ρά του δημοτικού κινηματογράφου ξανά στο 2ο

γυμνάσιο καταλήγοντας ως εξής: «βρείτε έναν

γονέα που είναι αντίθετος στο 2ο γυμνάσιο». 

Από την πλευρά του ο Βασίλης Ζορμπάς επανέ-

λαβε αυτό που αναφέρει το τελευταίο διάστημα, ότι

δηλαδή αν εντοπίσει έστω και μία παρανομία στο

πάρκο «Σταύρος Κώτσης» θα σταματήσει ο ίδιος

τη λειτουργία του κινηματογράφου. 

Για την ιστορία, ο κ. Ζορμπάς σε προηγούμενη

συνεδρίαση του σώματος είχε δηλώσει ότι  πλέον

ο χώρος του Σπυρούδη κινδυνεύει να ενταχθεί στο

ΤΑΙΠΕΔ και σε περίπτωση που εντοπιστούν εκτε-

λεστέες παράνομες ενέργειες, η πιθανότητα αυτή

αυξάνεται, κάτι που ο ίδιος δε θα το επιτρέψει. 

Ο πρώην Δήμαρχος είχε «αποκαλύψει» ότι η

διοίκηση σχεδιάζει να βάλει κολώνες για τη

λειτουρ γία του κινηματογράφου και είχε ρητά

δηλώσει ότι : «Οφείλω ως αντιπολίτευση να

ελέγξω κι αν διαπιστώσω κάτι παράνομο να

το καταγγείλω και θα είστε υπόλογοι!». Ο Γιάννης

Σταθόπουλος υπενθύμισε στον προκάτοχό του ότι

υπόλογοι είναι κάποιοι από τη διοίκησή του για τις

«χαμένες» 50.000 της σχολικής επιτροπής ενώ

επεσήμανε ότι είναι αγνώμων της κατάστασης του

πάρκου. 

Ο Δήμαρχος είχε δηλώσει τότε ότι ο εν λόγω

χώρος πρέπει να αποτελέσει κομβικό σημείο

ανάπλασης της περιοχής με «κόστος μελέτης»

αλλά και με «κόστος κατασκευής» ενώ τόνισε ότι οι

εκτελεσθείσες εργασίες το καλοκαίρι του 2015

ελάττωσαν σημαντικά τα φερτά υλικά σε περίπτω-

ση βροχοπτώσεων. 

Γυρίζοντας ξανά στη συνεδρίαση, το λόγο έλαβε ο

αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πανα-

γιώτης Γκόνης που απάντησε στον κ. Γιαννακό-

πουλο λέγοντας ότι η Ένωση Γονέων είναι το

μόνο δευτεροβάθμιο όργανο για την Παιδεία

στην πόλη και δεν μπορεί να αποσυνδέει τους

γονείς από αυτή. Ο κ. Γκόνης κατέληξε υπενθ-

υμίζοντας ότι η Ένωση γονέων τονίζει ότι οι σχολι-

κοί χώροι δεν μπορεί να αποτελούν μέρος επιχει-

ρηματικής δραστηριότητας. 

Το λόγο έλαβε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και

Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής

κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ που εξιστόρησε την

επίσκεψη του κ. Ζορμπά σε συνεδρίαση του διοικ-

ητικού συμβουλίου του οργάνου καταλήγοντας

στο συμπέρασμα ότι ο τελευταίος δεν θέλει να λει-

τουργήσει ο δημοτικός κινηματογράφος. 

Συγκεκριμένα ο κ. Παπαμιχαήλ δήλωσε ότι ο

φυσικός χώρος του δημοτικού κινηματογράφου

είναι το πολιτιστικό πάρκο ενώ αναφερόμενος

στην «επίσκεψη» του κ. Ζορμπά ανέφερε ότι ο

πρώην Δήμαρχος δήλωσε ότι εάν υπάρξει οποια-

δήποτε παρανομία θα πράξει ό,τι προβλέπει ο

Νόμος και ότι δεν τον απασχολεί το πολιτικό του

κόστος και μέλλον! 

«Ενοχλεί κάποιους που ο κινηματογράφος θα

είναι καλύτερος από πέρυσι» είπε ο κ. Παπα-

μιχαήλ και υπογράμμισε ότι είναι διαφορετικό ένας

μη κερδοσκοπικός Οργανισμός (όπως ένα νομικό

πρόσωπο δημοσίου δικαίου) να ασκεί οικονομικές

δραστηριότητες αλλά όχι κερδοσκοπικές σ’ ένα

δημόσιο χώρο, κι άλλο το νομικό πρόσωπο να το

αναθέτει σε «ενδιάμεσο» που κατέχει κερδοσκο-

πικό οργανισμό! 

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ εξήγησε ότι από τότε

που ανέλαβε την προεδρία του νομικού

προσώπου οι «ενδιάμεσοι» χρησιμοποιούνται

όπου είναι αναγκαίο με αποτέλεσμα σήμερα το

90% των προγραμμάτων που εκτελούνται από

τον Οργανισμό να μην εμπλέκουν «τρίτους» με

απώτερο στόχο του χρόνου να αγγίξει το 100%. 

Ο κ. Παπαμιχαήλ κατέληξε λέγοντας ότι στόχος για

την έναρξη του κινηματογράφου είναι η 25η Ιου-

νίου 2016, ενώ ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος

τόνισε ότι η δική του πρόταση είναι και φέτος να

λειτουργήσει με δωρεάν είσοδο, κάτι που θα απο-

φασίσει το διοικητικό συμβούλιο, δεσμευόμενος ότι

ακόμα κι αν υπάρξει τιμή εισιτηρίου, αυτή θα είναι

καθολική και δε θα ξεπεράσει τα τρία ευρώ. 

Ο Βασίλης Ζορμπάς ωστόσο αφού διευκρίνισε ότι

ο κινηματογράφος είτε στο 2ο γυμνάσιο, είτε στο

πάρκο «Σταύρος Κώστης» δεν είχε ποτέ άδεια,

δήλωσε ότι ο ίδιος θα σταματήσει τη λειτουργία του

φέτος αν δεν εκδοθεί άδεια από την πυροσβεστι-

κή διότι όπως υποστήριξε «δε μπορεί να συνα -

θροίζεται κοινό μέσα στο δάσος χωρίς άδεια

πυρο σβεστικής». 

Σημ. Σχολιαστή: 

Ο Νόμος για τον κ. Ζορμπά χρησιμοποιείται σαν

την ευλυγισία που διακατέχει το λάστιχο. Όταν

βρίσκεται ο ίδιος στα ηνία της διοίκησης και είναι

«παράνομος» ο κινηματογράφος όπως ανέφερε,

όλα μέλι – γάλα. Όταν όμως είναι δήμαρχος ο Γιάν-

νης Σταθόπουλος, θυμάται τη ρήση : dura lex sed

lex (σκληρός Νόμος, αλλά Νόμος).  Φυσικά και ο

Νόμος είναι Νόμος αλλά θα μπορούσε να βοηθή-

σει με τη στάση του στο να εκδοθεί η άδεια κι όχι

να «παραμονεύει» για να μας οδηγήσει στους

ιδιώτες… ειδικά όταν η διοίκηση δεσμεύεται για την

έκδσοη των απαραίτητων αδειών.

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής

Πολιτικά τερτίπια σε βάρος 

της θερινής ψυχαγωγίας στον

Δημοτικό Κινηματογράφο της πόλης ;
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Καταγγελία για “καταστροφική

μανία” κατά δέντρων.

Επιστολή διαμαρτυρίας για τον τρόπο με τον οποίο οι Δημόσιοι υπάλληλοι

–προϊστάμενοι  του ιερού ναού  της Αγ.Παρασκευής αντιμετωπίζουν το

«περιβάλλον» μας απέστειλε η πρώην Διευθύντρια του Κέντρου Παιδιού

Κατερίνα Κουκουβιτάκη στην οποία μας αναφέρει τα εξής:

«Στην οδό Τερψιθέας 44  το οικόπεδο ανήκει στην εκκλησία μετά από δωρεά του

Σάββα Καλοκαιρινού  και στο δίπλα οικόπεδο ,τα παιδιά του έκτισαν πολυκατοικία .

Πριν 10 χρόνια που πήγαμε στην γειτονιά,  στείλαμε αίτημα στον προϊστάμενο

της εκκλησίας να κατεδαφίσουν την μισογκρεμισμένη οικία που είχε το οικόπεδο,

γιατί ήταν εστία μόλυνσης για την γειτονιά. 

Φάνηκαν μια μέρα εργάτες που έκοψαν τα τριάντα περίπου δέντρα που είχε το

οικοπεδο , πήραν την ξυλεία και έφυγαν. Το σπίτι δεν το ακούμπησαν.

Μετά από 5 χρόνια κι αφού κανένας από την εκκλησία δεν φάνηκε παρά τις

συνεχείς οχλήσεις μας,  στο οικόπεδο που εφάπτεται στο δικό μας, διαθέτοντας

χρήματα και προσωπική εργασία  φυτέψαμε λαχανόκηπο  .Τα έξοδα και ο κόπος

δεν μας πείραζαν γιατί η ασχολία με τη γη ήταν και είναι το αγχολυτικό μας. 

Εμφανίστηκε λοιπόν μια μέρα ένας παππάς ο οποίος μας κατηγόρησε ότι κατα-

πατήσαμε την περιουσία της εκκλησίας,και την άλλη μέρα έστειλε σε μένα προ-

σωπικά εξώδικο.

Ωραία ως εδώ. Και πολύ καλά έκανε ο προϊστάμενος  της εκκλησίας Διονύσιος

Κατερίνας που υπογράφει το εξώδικο γιατί πρέπει να διαφυλάσσει  τα συμφέ -

ροντα της εκκλησίας.

Ταυτόχρονα ,στείλανε και μια μπουλντόζα και κατεδαφίσανε επιτέλους το μισογ-

κρεμισμένο σπίτι. Μόνο που δε σταματήσανε εδώ. Καταστρέψανε με ανήκουστη

μανία τον λαχανόκηπο  και το τρομερό!!! ξερίζωσαν τα εναπομείναντα δέντρα.

Μάλιστα θέλανε να ξεριζώσουν και ένα φοίνικα που ήταν πάνω από 30 ετών, και

τελικά τον αφήσανε με παρέμβαση του τότε δημάρχου κ. Γιαννακόπουλου. 

Βλέπετε πρέπει να χρησιμοποιούμε πολιτικά μέσα για να σώσουμε το λίγο πρά-

σινο που έχει απομείνει στην πόλη μας.

Και το τελευταίο επίτευγμα της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής ήταν πριν λίγες

μέρες που  ήρθαν πάλι στο οικόπεδο και έκοψαν μια καρυδιά και μια μουσμου-

λιά. Τους είδε από το μπαλκόνι η κ. Καλοκαιρινού η οποία είναι νύφη του δωρητή

και αφού τους απείλησε με μήνυση γλύτωσε την βερικοκιά και την ροδιά του πεθε -

ρού της.

Οι προϊστάμενοι λοιπόν της εκκλησίας μας στερούν το πράσινο. Έχουν ένα οικό-

πεδο  κι αντί να το δώσουν τώρα στην εποχή της κρίσης σε φτωχές οικογένειες

να το καλλιεργούν για τα λαχανικά τους, αυτοί οι καλοί χριστιανοί το περι -

κυκλώνουν φοβούμενοι μη τους το πάρουν».

Υπάρχουν νόμοι που  εξασφαλίζουν απόλυτα την ιδιοκτησία .

Καλό θα ήταν  οι άνθρωποι της εκκλησίας να ανοίγουν το χέρι τους για να δίνουν

και όχι μόνο για να παίρνουν. 

Όπως έγινε και μ' αυτό το οικόπεδο το δώσανε στην εκκλησία ,το πήρε. Αυτή με

τη σειρά της γιατί δεν το παραχωρεί σε κάποιους φτωχούς να το καλλιεργούν;

Και για να μη θεωρηθεί ότι με ενδιαφέρει προσωπικά,  σας δηλώνω κύριοι της

εκκλησίας ότι είμαι πλούσια και στα υλικά και στα ψυχικά αγαθά. Το γνωρίζουν

πολλοί στην πόλη μας πρόσφερα και προσφέρω από το κομμάτι που μπορώ.

Σαν άνθρωπος του Θεού και με μεγάλη πίστη στην Παναγία, σας λέω λοιπόν να

βγείτε από τον ναό και νάρθετε  κοντά στον κόσμο ουσιαστικά. Γιατί ο κόσμος δεν

έρχεται στην εκκλησία ακριβώς γιατί δεν τον εμπνέετε. Τον βρίσκει τον Θεό ,ανά-

βοντας ένα κερί  περαστικός  και χωρίς την παρουσία σας.

Για όλα αυτά που μου ’δωσε αφορμή το κόψιμο πάλι των δέντρων'.

Κουκουβιτάκη Κατερίνα
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Τοποθετήθηκαν οι

πρώτοι υπόγειοι κάδοι! 
Εγκρίθηκαν οι εργασίες αποπεράτωσης του

σχολικού συγκροτήματος «Μπαρμπίκα»!

Την ολοκλήρωση του σχολικού συγκροτή-

ματος στο χώρο του πρώην Λυκείου

«Μπαρ μπίκα» αποφάσισε το διοικητικό

συμβούλιο των Κτιριακών Υποδομών

(πρώην ΟΣΚ) στις 2 Ιουνίου 2016. 

Συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο αποφά-

σισε την έγκριση των όρων του σχεδίου της

διακή ρυξης, των οικονομικών & συμβατικών

τευχών και της δημοπράτησης του έργου 1ο και

2ο ΤΕΕ & ΣΕΚ Αγίας Παρασκευής, Αναθεώρηση της υπ. Αριθμ. 383/19-06-2007 Οικοδομικής Άδει-

ας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις, προϋπολογισμού μελέτης 5.192.000,00 €» και τη

χρηματοδότησή του από τις Πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ) και από

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε). 

Όπως έχουμε γράψει και σε παλαιότερα τεύχη τα 11 στρέμματα του χώρου φιλοξενούν εδώ και

πολλά χρόνια ένα ανολοκλήρωτο κτιριακό συγκρότημα που προορίζεται να φιλοξενήσει τους μαθη-

τές των Επαγγελματικών Λυκείων του Χαλανδρίου και της Αγίας Παρασκευής. 

Για όποιον έχει δει το ΕΠΑΛ που φιλοξενεί σήμερα τους μαθητές αναρωτιέται γιατί τόσα χρόνια δεν

έχει δοθεί ένα αξιοπρεπές περιβάλλον στα παιδιά της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής.  

Έτσι λοιπόν, η θετική αυτή εξέλιξη για την ολοκλήρωση του έργου στο χώρο του πρώην Λυκείου

Μπαρμπίκα δρομολογεί τη λύση ενός χρόνιου προβλήματος που ταλαιπωρεί τη Σχολική Κοινότητα

της πόλης από το 2008 και υπήρξε αποτέλεσμα της αλλαγής της διοίκησης των ΚΤΥΠ όπως και της

στενής και ουσιαστικής συνεργασίας αυτής με τη Δημοτική αρχή.

Την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016, ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Πάνος

Γκόνης κάλεσαν για ενημέρωση στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου τους προέδρους των Σχο-

λικών Επιτροπών Α. Μπασακίδου-Καράμπελα και Β. Τραυλό, τον Δ/ντή  του 1ου ΕΠΑΛ Ν. Καζαν-

τζόπουλο και  τους Υποδ/ντές  Κ. Ντάβο και Α. Μπίκου,  την Δ/ντρια του ΕΚ Μ. Κριεμπάρδη την πρόε-

δρο  Ε. Ματιάτου-Χατζοπούλου, τον αντιπρόεδρο  Α. Παπάζογλου και τα μέλη του ΔΣ Μ. Καρακα-

τσάνη και Μ. Μητσάκη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων, η οποία όλα αυτά τα χρόνια αγωνίστηκε για

την επίλυση του θέματος. Οι μαθητές εκπροσωπήθηκαν από τον πρόεδρο του 15/μελούς Χρήστο

Τοτόση, από τον οποίο ζητήθηκε να μεταφέρει σε όλους τους μαθητές το μήνυμα ότι η λύση κατέστη

εφικτή κατόπιν της ισχυρής διεκδίκησης των ίδιων και ότι τους αφιερώνεται από τη Δημοτική αρχή η

επιτυχής εξέλιξη. 

Η εγκατάσταση των πρώτων υπόγειων κάδων

ξεκίνησε στις αρχές του Ιουνίου 2016 περιμετρικά

της κεντρικής πλατείας της πόλης μας

Η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου και ο αντι-

δήμαρχος Περιβάλλοντος Γιάννης Σιδέρης έχουν

σχεδιάσει την τοποθέτηση υπόγειων κάδων σε

τρία σημεία της πλατείας. Ευχόμαστε να 

πολλαπλασιαστούν με τον καιρό. 
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Βασίλης Γιαννακόπουλος: 

«Δεν έχει ρόλο ο

Aντιπεριφερειάρχης γιατί δε

μπορεί να δώσει χρήματα!». 

Τους τελευταίους μήνες ο πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής της

«αξιωματικής αντιπολίτευσης» κ. Βασίλης Ζορμπάς έχει επανει -

λημ μένως ζητήσει από τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο να καλέ-

σει την Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένα Δούρου με σκοπό η τελευ-

ταία να ενημερώσει για τα έργα που σχεδιάζονται να γίνουν στην

πόλη μας αλλά και να δεσμευτεί για την υλοποίησή τους στο Δημο-

τικό Συμβούλιο. 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις

17 Μαΐου 2016 ο κ. Σταθόπουλος ενημέρωσε τους επικεφαλής των πα -

ρατάξεων της αντιπολίτευσης ότι ζήτησε να επισκεφτούν όλοι μαζί τον

Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργο Καραμέρο για να ενημερωθούν για τα έργα

που θα εκτελεστούν τα επόμενα χρόνια, μερικά από τα οποία θα είναι η

ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στην οδό Αγίου Βασιλείου,  η ολο -

κλήρωση του κολυμβητηρίου, η δημιουργία του Πράσινου Σημείου, οι δια-

νοίξεις οδών στην περιοχή των Πευκακίων και η εκτέλεση εργασιών

όμβριων υδάτων. 

Από την πλευρά του ο

κ. Ζορμπάς παρότι

επέμεινε στη δέσμευ-

ση της κ. Δούρου,

δήλωσε ότι αναμένει

από τη συνάντηση με

τον κ. Καραμέρο, γρα-

πτή δέσμευση του

ίδιου για την υλο-

ποίηση των προαναφ-

ερθέντων. 

Από την πλευρά του ο

πρώην Δήμαρχος

Βασίλης Γιαννακόπουλος εξαρ χής φάνηκε συγκαταβατικός σχετικά με

την επίσκεψη στον αντιπεριφερειάρχη τονίζοντας ότι κατά την επίσκεψη,

η διοίκηση οφείλει να ετοιμάσει και προτάσεις, διεκδικώντας μ’ αυτόν τον

τρόπο περισσότερα έργα για την Αγία Παρασκευή. 

Ωστόσο στη συνέχεια του Δημοτικού Συμβουλίου κι όταν συζητήθηκε η

τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού μετά από δηλώσεις του

αντιδημάρχου παιδείας και πολιτισμού κ. Παναγιώτη Γκόνη που διερω-

τήθηκε για το αν η αντιπολίτευση θέλει πραγματικά να πραγματοποιηθεί

«έργο» στην πόλη, ο πρώην Δήμαρχος φανερά ενοχλημένος από τις

δηλώσεις του αντιδημάρχου, πέρασε στην «αντεπίθεση» χωρίς να διστά-

σει ακόμη και να αμφισβητήσει το ρόλο του Περιφερειάρχη!

Ο κ. Γιαννακόπουλος εμφανώς  ενοχλημένος, είπε στον κ. Γκόνη ότι η

σημερινή διοίκηση δεν έχει αντιμετωπίσει στα Δημοτικά συμβούλια «λαϊ-

κισμό», «φωνές», «απειλές», «καταγγελίες στην Περιφέρεια» ή «ενστά-

σεις σε αποφάσεις»  κι ότι η κοινωνία αναρωτιέται(;) γιατί η αντιπολίτευση

είναι συναινετική σε μια διοίκηση που δεν κάνει τίποτα»! 

Στη συνέχεια ο κ. Γιαννακόπουλος είπε ότι επί της δικής του θητείας ο τότε

Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός «καρφωνόταν στον τοίχο» όταν επι -

σκεπτόταν το Δημοτικό μας Συμβούλιο… ότι η « Δούρου» δεν έρχεται…

ότι η διοίκηση σχεδιάζει «επίσκεψη» στον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος

δεν διαχειρίζεται χρήματα κι ότι πρακτικά δεν μπορεί να προσφέρει τίπο-

τα στην Αγ. Παρασ κευή… κι ότι  οι «αντιπεριφερειάρχες», κρίνοντας από

τον κ. Μανιάτη με τον οποίο είχε συνεργαστεί ως δήμαρχος, «παρακα-

λούν» για να προσκληθούν σε Δημοτικά συμβούλια!! 

Βεβαίως ο κ. Γιαννακόπουλος, απέφυγε επιμελώς ν ΄αναφερθεί στα

«Γιατί» και στα «Διότι» οι πολίτες και οι παρατάξεις είχαν πράγματι

προχωρήσει σε οξύτατες αντιπαραθέσεις με τις προηγούμενες διοική-

σεις… αλλά αυτά είναι καταγεγραμμένα και οι πολιτικές ευθύνες έχουν

αποδοθεί.

Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» τώρα,  ο Ανδρέας Γκιζιώτης απαξίωσε την

ιδέα της επίσκεψης στον κ. Καραμέρο υποστηρίζοντας ότι δεν έχει νόημα

καθώς θα αναλυθούν απλώς κάποια στοιχεία του προϋπολογισμού και

κατέληξε λέγοντας : «Εγώ γιατί να έρθω ; βαρέθηκα να ακούω τα θα…

θα… θα...  Εάν  θέλετε να ξεκινήσουμε διεκδικήσεις εδώ είμαστε!».  

O Δήμος Αγίας Παρασκευής  

τίμησε τον αείμνηστο

Δήμαρχο Σωτήρη Κατσάρα. 

Ως ελάχιστη απότιση φόρου τιμής στον

αείμνηστο Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Σωτήρη

Κατσάρα, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης στις

31/5/2016 αποφάσισε ομόφωνα, μετά από σχετι-

κή εισήγηση του Δημάρχου Γιάννη Σταθόπου-

λου, να ονομαστεί η αίθουσα συνεδριάσεων του,

«Αίθουσα αειμνήστου Δημάρχου Σωτήρη

Κατσάρα» και να τοποθετηθεί σχετική πινακίδα. 

Ο Σωτήρης Κατσάρας, γεννήθηκε στο Καπαρέλλι

Βοιωτίας το 1909 και πέθανε το 1993 στην Αγία

Παρα σκευή .  

Διετέλεσε Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής για τρείς

θητείες.  Εξελέγη για πρώτη φορά Δήμαρχος το 1964 και παύθηκε από τη

Χούντα το Μάϊο του 1967, για να επανεκλεγεί μετά τη μεταπολίτευση για δύο

συνεχείς θητείες, από τον Απρίλιο του 1975 έως και το Δεκέμβριο του 1982. Στη

διάρκεια όλων αυτών των ετών αγωνίστηκε για το συμφέρον της πόλης και των

κατοίκων της με σθένος και αυταπάρνηση, συγκρούστηκε πολλές φορές υπέρ

του Δημοσίου συμφέροντος και η θητεία του υπήρξε καθοριστική, σε εποχές

εξαιρετικά δύσκολες. 

Για το «Γιαβάσειο» ενδιαφέρεται ο

ιδιοκτήτης της βίλας Ιόλα. 

Το τελευταίο δίμηνο η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου προέβη σε

πρόσκληση δημόσιου ενδιαφέροντος σχετικά με την αξιοποίηση του

κληροδοτήματος «Γιαβάσειο» που βρίσκεται εγκαταλελειμμένο και ανα-

ξιοποίητο πάνω από 20 χρόνια στον κεντρικότερο δρόμο της Αθήνας –

και κάποτε ακριβότερο της Ευρώπης – στην οδό Ερμού. 

Η πρόσκληση ήταν εξαρχής «ανοιχτή» έως τα τέλη Απριλίου 2016 και πήρε

παράταση μέχρι το τέλος Μαΐου του ίδιου έτους και πλέον αναμένουμε τα απο-

τελέσματα αναφορικά με τις προτάσεις που τυχόν κατατέθηκαν. 

Μία από τις προτάσεις, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος στη

συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2016, ήταν και από τον εκπρόσωπο του εργολά-

βου κ. Γιώργου Γεωργίου, ιδιοκτήτη της βίλας Ιόλα. 

Η πρόταση του κ. Γεωργίου απορρίφθηκε ευθύς αμέσως από τον Δήμαρχο

όπως ανέφερε ο ίδιος στη συνεδρίαση καθώς δεν ήταν προς το συμφέρον του

Δήμου. 

Σχετικά με την υπόθεση της βίλας Ιόλα ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε επόμενη

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 31 Μαΐου 2016

μετά από ερώτηση του κ. Κωνσταντίνου Τσιαμπά, όπου χωρίς να «ανοίξει τα

χαρτιά του» δήλωσε ότι είναι σε επαφή με την Περιφέρεια και πιθανώς να

υπάρχει μια «χαραμάδα» για την αγορά της βίλας από το Δήμο. 

Ο Δήμαρχος συμπλήρωσε στη συνέχεια ότι οι προτάσεις του κ. Γεωργίου

προς το παρόν δεν κινούνται σε λογικό οικονομικό πλαίσιο αφού το χρηματικό

ποσό που ζητά είναι πέρα από τις δυνατότητες του Δήμου και της Περιφέρειας

και κατέληξε λέγοντας  ότι θα  υπάρξει περαιτέρω συζήτηση επί του θέματος

με τους επικεφαλής των παρατάξεων. 

Στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις των Παιδικών Σταθμών του

Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη λήξη της σχολικής χρονιάς τη Δευτέρα 6 Ιου-

νίου στο κατάμεστο Γυμναστήριο Αιγαίου Πελάγους & Νότου. 

Τα παιδιά παρουσίασαν ένα υπέροχο θεατρικό παιχνίδι με θέμα την «Ελένη»

του Ευριπίδη, προσαρμοσμένη κατάλληλα από τη θεατρολόγο των ΠΑΙΣΔΑΠ

Β. Μπάντιου
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Το ζήτημα του αν πρέπει ή όχι να επανεγγράφ-

ονται τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς του

Δήμου (ΠΑΙΣΔΑΠ) κυριάρχησε στο Δημοτικό

Συμβούλιο της 17ης Μαΐου 2016, όταν

συζητήθηκε το θέμα των όρων φιλοξενίας που

θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2016-2017 στο

νομικό πρόσωπο.

Η πρόεδρος του νομικού προσώπου κ. Μαργαρίτα

Δημητρίου – Καβρουδάκη εισήγαγε το θέμα αναφ-

έροντας τις τροποποιήσεις που θα εφαρμοστούν

στο νέο έτος με τις ερωτήσεις των μελών της αντι-

πολίτευσης και κυρίως του Κωνσταντίνου Τσιαμπά,

του Ανδρέα Γκιζιώτη και Γιάννη Μυλωνάκη να εστιά-

ζονται στο θέμα των επανεγγραφών των παιδιών

καθώς και σε μία επιστολή του συλλόγου γονέων

των ΠΑΙΣΔΑΠ , ενώ την ώρα που πραγματοποιείτο

η συζήτηση δημοσιεύθηκε σε μέσα κοινωνικής δικ-

τύωσης επιστολή του συλλόγου γονέων, το περ-

ιεχόμενο της οποίας είχε τα αιτήματα των γονέων

προς το νομικό πρόσωπο. 

Ο γραμματέας του Δημοτικού συμβουλίου Γιάννης

Μυλωνάκης ανέγνωσε μερικά απ’ αυτά, όπως την

κατάργηση της αυτόματης αύξησης των τροφείων

στην περίπτωση που ένας άνεργος γονέας βρει

δουλειά, την αύξηση των τροφείων για εισοδήματα

άνω των 45.000 ευρώ, την κατάργηση της εγγραφ-

ής – επανεγγραφής και την κατάργηση της προκα-

ταβολής για το μήνα Ιούλιο. 

Η κ. Δημητρίου δήλωσε εντυπωσιασμένη από τη

δημοσίευση του κειμένου την ημέρα του συμβου-

λίου δηλώνοντας ότι το θέμα που συζητιόταν είχε

ψηφιστεί από το διοικητικό συμβούλιο του νομικού

προσώπου δύο μήνες πριν ενώ είχε γίνει και δια-

βούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους άλλον

έναν μήνα πριν τη συζήτηση στο διοικητικό

συμβούλιο των ΠΑΙΣΔΑΠ. 

Η πρόεδρος ωστόσο διευκρίνισε ότι εκτός από μία

χρονιά, όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε πάντα

η εγγραφή – επανεγγραφή των παιδιών

συμπληρώνοντας ότι σε όλα τα φροντιστήρια και

παιδικούς σταθμούς υιοθετείται η ίδια πολιτική. 

Η κ. Δημητρίου τόνισε στη συνέχεια ότι ο σύλλογος

ήρθε και κατέθεσε προτάσεις την «τελευταία στιγ-

μή» ενώ η εξέτασή τους από το σύνολο του διοικ-

ητικού συμβουλίου είχε ως απόρροια την αρνητική

στάση του τελευταίου σ’ αυτές. 

«Σύμμαχος» της κ. Δημητρίου στάθηκε ο Σωτήρης

Ησαΐας που υπογράμμισε ότι η επιστολή του συλλό-

γου δεν είναι «επίσημη» καθώς δεν είχε κοινοποι-

ηθεί στους Δημοτικούς Συμβούλους αλλά είχε ανα-

ρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

«Δεν μπορεί να συγκριθεί ο σύλλογος με υπηρεσία

ενός νομικού προσώπου για να είναι τυπικά

σωστός σε όλα» είπε από την πλευρά του ο επικε-

φαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκι-

ζιώτης και συμπλήρωσε λέγοντας ότι πράγματι όλοι

κάνουν επανεγγραφές μεν , αλλά παράλληλα όλοι

βρίζουν όταν αυτό γίνεται. «Δηλαδή θα πληρώνω

15 χρόνια επανεγγραφή στο ωδείο π.χ. για να πάει

η κόρη» συνέχισε ο κ. Γκιζιώτης και έθεσε μια σειρά

από προτάσεις σε ψηφοφορία όπως την κατάργ-

ηση της επανεγγραφής, τη μείωση του τέλους για τη

χρησιμοποίηση του σχολικού και οι άνεργοι γονείς

να μην υποχρεώνονται να πάρουν το παιδί τους

μετά τη μία το μεσημέρι. 

Από την πλευρά του ο κ. Τσιαμπάς θύμισε ότι το

2014, την τελευταία χρόνια διοίκησης του Βασίλη

Ζορμπά, είχε καταργηθεί η διαδικασία των επανεγ-

γραφών ενώ ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Γιάννης Λογοθέτης  δήλωσε κι αυτός με τη σειρά του

σύμφωνος με τις προτάσεις του συλλόγου και την

κατάργηση των εγγραφών – επανεγγραφών. 

Από το «Φυσάει Κόντρα» ο Θάνος Ανδρίτσος χαρ-

ακτήρισε το θέμα πολιτικό κι όχι διαδικαστικό,

σχολίασε ότι ο σύλλογος κινείται στον άξονα της

ενίσχυσης των ταξικών – κοινωνικών κριτηρίων, ότι

η διοίκηση οφείλει να διαβάσει το «πνεύμα» της

ανακοίνωσης κι όχι το «γράμμα» και κατέληξε

δηλώνοντας ότι οι παρατηρήσεις του συλλόγου

αποτελούν τυπική ενέργεια ενός συλλογικού φορέα

που διεκδικεί «κάτι καλύτερο» για το μέλλον. 

Η κ. Δημητρίου απαντώντας στις παρατηρήσεις

εξήγησε ότι μια άνεργη μητέρα ψάχνει για δουλειά το

πρωί και μπορεί να πάρει το παιδί της στη «Μία»

καθώς οι παιδικοί σταθμοί δεν αποτελούν «πάρκιν-

γκ»… υπενθύμισε ότι 152 παιδιά φέτος φιλοξε-

νούνται ατελώς καθώς προέρχονται από οικογένει-

ες με ετήσιο εισόδημα κάτω των 18.000 ευρώ όπως

είχε αποφασίσει η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπου-

λου και συνέχισε αναλύοντας τους λόγους που δεν

μπορούν να υλοποιηθούν οι υπόλοιπες προτάσεις

του συλλόγου. 

Αναλυτικότερα η πρόεδρος έκανε λόγο για την

αύξηση του τέλους του σχολικού λεωφορείου λέγον-

τας ότι το κόστος ανέρχεται στα 50 ευρώ όταν για

κάθε παιδί που χρησιμοποιεί το λεωφορείο το

νομικό πρόσωπο επιβαρύνεται 108 ευρώ προσθέ-

τοντας ότι όλοι οι ιδιωτικοί σταθμοί για την ίδια υπηρ-

εσία χρεώνουν 100 ευρώ τις οικογένειες. 

Η κ. Δημητρίου κατέληξε λέγοντας ότι και η ίδια θα

ήθελε όλα τα παιδιά να είναι ατελώς αλλά το νομικό

πρόσωπο δε θα μπορούσε να αντέξει το οικονομικό

βάρος. 

Σε ότι αφορά την προκαταβολή για το μήνα Ιούλιο,

η αντιπρόεδρος των ΠΑΙΣΔΑΠ Σοφία Αϊδίνη εξήγ-

ησε ότι εφαρμόζεται αυτή η πολιτική καθότι τα προη-

γούμενα χρόνια αρκετοί γονείς έφευγαν τον Ιούνιο

χωρίς να πληρώνουν επί της ουσίας όλο το έτος, με

αποτέλεσμα να δημιουργείται οικονομική τρύπα.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος εξέφρασε την

άποψη ότι στο μέλλον μπορούν να γίνουν τροπο-

ποιήσεις κι  ότι είναι στη σκέψη του η κατάργηση της

επανεγγραφής καθώς και η αύξηση των τροφείων

στα μεγάλα εισοδήματα ενώ ο πρόεδρος του Δημο-

τικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμος Βλάχος δήλωσε σε

ήπιο τόνο ότι οι προτάσεις τύπου «πάρτα όλα δωρ-

εάν» αγγίζουν τα όρια του λαϊκισμού καθόσον τα

πάντα είναι μελετημένα βάση των εισοδηματικών

κριτηρίων. 

Οι προτάσεις του κ. Γκιζιώτη καταψηφίστηκαν ενώ ο

ίδιος πριν την ψηφοφορία είχε ζητήσει ως επιπλέον

εναλλακτική να αποσυρθεί το θέμα με τη μελέτη των

προτάσεων του συλλόγου. 

Οι όροι φιλοξενίας των παιδικών σταθμών του

Δήμου και ο διεκδικητικός σύλλογος γονέων.

Ο ρόλος του ΣΠΑΥ

και οι προετοιμασίες 

πυρασφάλειας του

Δήμου για τον

Υμηττό.

Όπως κάθε χρόνο η 1η Μαΐου σηματο-

δοτεί την αρχή της αντιπυρικής περιό-

δου και η έναρξη των προετοιμασιών

για την προστασία του φυσικού θη -

σαυρού της πόλης μας, του Υμηττού,

πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για

το Δήμο μας αλλά και για όλους τους

κατοίκους του Λεκανοπεδίου.

Η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για την

πολιτική προστασία, κ. Στέλλα Ψύλλα, στη

συνεδρίαση του συμβουλίου που πραγμα-

τοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2016 ενημέρω-

σε ότι θα πραγματοποιηθούν αποψιλώσεις

δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, ότι θα κα -

θαριστούν όπως πέρυσι συνολικά 433

στρέμματα, ότι θα υπάρξει ενημέρωση των

πολιτών και ανέφερε τα τρία σημεία ανα -

φοράς της περιφρούρησης. 

Το πρώτο σημείο που ανέφερε η κ. Ψύλλα

είναι το δημοτικό πυροφυλάκιο στο λόφο

Τσακού, το δεύτερο είναι η είσοδος προς το

βουνό στη συμβολή των οδών Αιγαίου

Πελάγους και Γραβιάς και το τρίτο το Μονα-

στήρι του Αη Γιάννη. 

Σε ότι αφορά τον  διαθέσιμο εξοπλισμό του

Δήμου, αυτός αποτελείται από  δύο μικρά

και ευέλικτα πυροσβεστικά οχήματα μαζί

μ΄ ένα αντίστοιχο μεγάλο. Ένα από τα

μικρά αποτελεί δωρεά από τον ΣΠΑΥ

(Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης

Υμηττού). 

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Γκιζιώτης

αφού χαρακτήρισε «λίγα» τα μέσα κατα-

στολής σε περίπτωση πυρκαγιάς κατ-

ηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας ότι το

κράτος «Απουσιάζει». 

Ο κ. Γκιζιώτης δήλωσε ότι το οικόπεδο του

Υπουργείου Γεωργίας θυμίζει πυριτιδα-

ποθήκη καθώς δεν έχει καθαριστεί και μ’

ένα γυαλί μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά,

ενώ δήλωσε απογοητευμένος καθότι το

κτήριο του Δασαρχείου που βρίσκεται

κοντά στο Γαλλικό Κολλέγιο είναι σαν εγκα-

ταλελειμμένο.

Ο κ. Γκιζιώτης προχώρησε σε μια σειρά

προτάσεων ξεκινώντας από την υποβολή

εξωδίκου στον όμορο Δήμο Χολαργού –

Παπάγου για την κατάσταση που θυμίζει

χωματερή στο λόφο Τσακού, στη δη -

μιουργία εθελοντικής ομάδας  και στο

κλείσιμο της μπάρας με λουκέτο στο βουνό

που οδηγεί στο κατάστημα OPUS. 

Από την πλευρά της διοίκησης η κ. Ψύλλα

ενημέρωσε ότι δεν είναι νόμιμο να κλείσει η

μπάρα με λουκέτο ενώ ο Δήμαρχος δυσ -

φόρησε με τον τόνο ομιλίας του κ. Γκιζιώτη,

και του υπενθύμισε ότι τον τελευταίο χρόνο

ο ΣΠΑΥ έχει δώσει ένα πυροσβεστικό και

κατασκεύασε ένα πυροφυλάκιο ενώ σε ότι

αφορά την ομάδα εθελοντισμού,

συμφώνησε μαζί του.  
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Παραδόθηκαν 

επιτέλους στους παιδι-

κούς σταθμούς οι ισολο-

γισμοί - απολογισμοί ! 

Την παράδοση των «χρωστούμενων» από το

«Λογιστικό γραφείο»  ισολογισμών – απολογι-

σμών για τα οικονομικά έτη 2012, 2013 και 2014

ανακοίνωσε η πρόεδρος των παιδικών σταθ μών

Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙΣΔΑΠ) κ. Μαργα-

ρίτα Δημητρίου – Καβρουδάκη στη συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποι-

ήθηκε στις 17 Μαΐου 2016. 

Η κ. Δημητρίου εξήγησε ότι η ίδια δεν περίμενε το

λογιστικό γραφείο να είχε τα «χρωστούμενα» (από

την περίοδο της διοίκησης του Βασίλη Ζορμπά) έτοι-

μα προς παράδοση τόσο γρήγορα κι είχε  προγραμ-

ματίσει να μην πληρωθεί το εν λόγω  γραφείο έως

ότου παραδώσει ολοκληρωμένους  τους ισολογι-

σμούς και τους απολογισμούς όλων των συγκεκριμέ-

νων ετών. 

Ευχαριστήρια Επιστολή

κοινωνικών δομών για

τη συνεχή προσφορά

του Δήμου μας.  
Ευχαριστήρια επιστολή εστάλη στα γραφεία της

εφημερίδας από πληθώρα κοινωνικών δομών

που ευχαριστούν το Δήμο Αγίας Παρασκευής και

τη Δημοτική Αρχή για τη συνεχή προσφορά που

αποτελεί βοήθεια στο έργο τους. 

Αναλυτικότερα αναφέρονται τα εξής:

«Θέλουμε μέσω  της τοπικής εφημερίδας της Αγίας

Παρασκευής <<Ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ>> να απευθύνουμε

προς την δημοτική αρχή του Δήμου Αγ. Παρασκευής

θερμές ευχές .Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον

δήμαρχο,  στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

και στην κ. Μανωλοπούλου Ντίνα που  με την συνεχή

αποστολή προϊόντων μέσω του κοινωνικού μαγειρ-

είου, μας βοηθάνε στις τόσο μεγάλες ανάγκες για τους

αδύναμους της δομής μας. Οι δομές που αποστέλ-

λουν αυτό το ευχαριστήριο είναι:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΗΤΩΝ ΦΥΛΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΑΝΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

Τις θερμές μας ευχαριστίες για τη στήριξή σας».
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Για πρώτη φορά 

«Καθαρισμός σε βάθος» 

του Δημοτικού κοιμητηρίου!

Στη συνεδρίαση της 17ης  Μαΐου 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο

αποφάσισε την για πρώτη φορά «καθαριότητα εις βάθος» του

Δημοτικού κοιμητηρίου από την ημέρα της συστάσεως του! 

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών

και υπεύθυνος εσόδων του κοιμ-

ητηρίου κ. Σπύρος Παπαγεωρ -

γίου δήλωσε ότι η σχετική υπη -

ρεσία για το κοιμητήριο ήταν και

παραμένει υποστελεχωμένη κι

ότι ο χώρος του κοιμητηρίου δεν

έχει καθαριστεί ποτέ μέχρι σήμερα «σε βάθος»!!! και πρότεινε τη διεξα-

γωγή  μειοδοτικού διαγωνισμού με ανώτερο χρηματικό ύψος τις 20.000

ευρώ ώστε ο ανάδοχος με  ειδικό συνεργείο, εξειδικευμένο προσωπικό

και πλυστικά μηχανήματα να καθαρίσει «σε βάθος» τον εν λόγω χώρο

και να συλλέξει υλικά που χρίζουν ιδιαίτερης διαχείρισης. 

Από την παράταξη «Αγία Παρασκευή η πόλη μας» ο πρώην αντιδή-

μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς υπενθύμισε

ότι η παράταξη που ανήκει είχε προτείνει στη διοίκηση να σχεδιάσει μια

μεγάλη ανάπλαση με διαγωνισμό γιατί οι μικρές δαπάνες δεν φέρνουν

αλλαγές. «Είναι δυνατόν - αναρωτήθηκε ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης

Γιαννακόπουλος - να μην έχει καθαριστεί το κοιμητήριο ποτέ τόσο

καλά; και χρειάζεται τώρα 20.000 ευρώ ;» και συνέχισε ισχυριζόμενος

ότι θα γίνει με απευθείας ανάθεση, ενέργεια που χαρακτηρίζει τη Δημο-

τική Αρχή.  Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε

ότι «ανοίγει» η πόρτα στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας σε

συγκεκριμένους χώρους και τομείς και δήλωσε ότι είναι ανήσυχος γι’

αυτή την ενέργεια παρότι θα γίνει με μειοδοτικό διαγωνισμό κι αυτό επει-

δή όπως είπε, οι ιδιωτικές εταιρείες καθαρισμού είχαν κάποτε στη

δούλεψή τους την ευρωβουλευτή Κωνσταντίνα Κούνεβα. 

Ξεκίνησαν οι επισκευές 

οδοστρωμάτων σε 57 σημεία 

της πόλης.

Ξεκίνησαν οι επισκευές οδούς με φθορές  οδοστρωμάτων  στα ακόλουθα

57 σημεία της πόλης και εφιστάται η προσοχή των οδηγών στους εξής

δρόμους:

1) Στην οδό Αγ.Τριάδος

στις συμβολές με τις

οδούς Σκουφά και Ησιό-

δου, Παναγούλη, 2)

στην οδό Α. Σικελιανού,

3) στις συμβολές της

Αγ.Ιωάννου με τις οδούς

Αναστάσεως και Δ.

Ράλλη 4) στη συμβολή

των οδών Αλκιβιάδου

και Γαρρητού, 5) στην

Αποστόλου Παύλου, 6)

στη συμβολή Αρκαδίου

και Καραϊσκάκη, 7) στην Αρτέμιδος, Αρτέμωνος και Αταλάντης, 8) στην Πλατεία

Ιόλα, 9) στη συμβολή των οδών Βάκχου και Αρτέμιδος, 10) στις οδούς Βουλγα-

ροκτόνου και Βρετάκου, 11) στις συμβολές της οδού Δ. Ράλλη και Πευκακίων,

Σπάρτης, 12) στη συμβολή Δημοκρατίας και Χείλωνος, 13) στις οδούς Δαιδά-

λου, Ειρήνης, Ευαγγελιστρίας, Ειρήνης και Μεσογείων, Επτανήσου και Μακε-

δονίας, Ηρακλείτου, Θερίσου, Κ.Παλαιολόγου, Καραολή-Δημητρίου, Καρβελά,

Κλεισθένους και Παναγούλη, Λεωνίδου, Μιαούλη, Μυρτιάς και

Ανδρούτσου,Μακαρίου, Ν.Βρετάκου και Λακωνίας, Ναυαρίνου, Ναυπλίου,

Νεαπόλεως, Νότου, Παραδείσου, Παπανδρέου στις συμβολές με τις οδούς

Αγάθωνος και Ορχομενού, Σολωμού και τέλος  Σπάρτης και Σπετσών.

Τη μνήμη του Σταύρου Κώτση

τίμησε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.

Τη μνήμη του αείμνηστου Δημάρχου Αγ. Παρασκευής ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΤΣΗ

τίμησε ο Δήμος με τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, στην κατάμεστη από κόσμο

αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την προσωπικότητα, το χαρακτήρα, το όραμα, την αγωνιστικότητα και το

έργο του Σταύρου Κώτση, μίλησαν: 

Η Πωλέτα Πολίτη,  πρ. Αντιδήμαρχος, ο  Απ. Παπακωνσταντίνου  τ. Διευθυντής

Εκπαίδευσης, τ. Πρόεδρος ΚΥΣΔΕ, ο Νικ. Πετρόχειλος, Ομότιμος καθ. Πανεπι-

στημίου-Κοσμήτορας Λαϊκού Πανεπιστημίου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος

Ναζιανζού Θεοδώρητος και ο αδελφός του Τάκης Κώτσης. 

Στην εκδήλωση

παραβρέθηκαν,

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Σταθό-

πουλος, ο Πρόε-

δρος του Δημο-

τικού συμβου-

λίου Γεράσιμος

Βλάχος, οι

πρώην Δήμαρ -

χοι Λεονάρδος Χατζηανδρέου Αγίας Παρασκευής, Χαράλ. Σκούρτης Χολαργού,

Γιώργος Μαστοράκος, Ηρακλείου Αττικής και Ανδρέας Κεχαγιόγλου  Ραφήνας,

οι επικεφαλής παρατάξεων «Συμμαχία Ευθύνης» πρ. Δήμαρχος Βασ. Γιαν-

νακόπουλος, «Λαϊκή Συσπείρωση»  Ανδρ. Γκιζιώτης ο πρ. Δημ. Σύμβουλος

Μάκης Χάρχα ρος ,  ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Γιώργος Λαζουράς, οι Αντιδήμα-

ρχοι Κ. Χα τζηανδρέου, Πάνος Γκόνης, Ελισ. Πετσατώδη και Σπ. Παπαγεω-

ργίου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σωτ, Παπαμιχαήλ, Δημ. Κονταξής, Κ. Τσιαμπάς,

Κώστας Κρητικίδης, Γ. Μυλωνάκης και Γ. Λογοθέτης, οι πρ. Δημοτικοί Σύμβου-

λοι και Αντιδήμαρχοι Καίτη Μοσχονά, Άννα Γάκη, Μιχάλης Γαβράς, Άγγελος

Μάστορας, Ιωάννα Κουτσουρά, Δημήτρης Σκουλάς, Αρχοντούλα Καλογερά,

Ηρώ Μουλάκη, Ελένη Δάβαρη, Βασίλης Καπετανιάς, Νίκος Παγώνης και Γ.

Γουργούλης, πρόεδροι και εκπρόσωποι Συλλόγων και φορέων καθώς και

συμπολίτες μας.
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Ούτε στο ωράριο δεν 

συμφωνούν.. πόσο μάλλον 

στα θέματα της πόλης. 

Η αλλαγή των ωρών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

από τις 20:00 στις 16:00 συμφωνήθηκε μεταξύ των επικεφαλής

των παρατάξεων και του προέδρου του συμβουλίου κ. Γεράσιμου

Βλάχου. 

Μετά την ακύρωση της συνεδρίασης της 25ης Απριλίου 2016 λόγω μη

απαρτίας αλλά και τα συχνά παράπονα των Δημοτικών Συμβούλων ότι

η διαδικασία του συμβουλίου πολλές φορές τελειώνει στις 2:00 και 3:00

το πρωί, ο πρόεδρος του συμβουλίου και η διοίκηση του Γιάννη Σταθό-

πουλου μετά από συνεννόηση με τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης

προέβησαν στην αλλαγή των ωρών έναρξης αυτού. 

Συγκεκριμένα τα Δημοτικά Συμβούλια θα συνεδριάζουν πλέον Τρίτη ή

Πέμπτη στις 16:00 με τον πρόεδρο του συμβουλίου να κάνει λόγο για

διευκόλυνση της πλειοψηφίας των Δημοτικών Συμβούλων καθώς και για

την καλύτερη δυνατότητα των πολιτών να παρακολουθούν τις συνε -

δριάσεις στην αίθουσα του συμβουλίου. 

Ωστόσο στην πρώτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε μετά την

αλλαγή του ωραρίου, στις 17 Μαΐου 2016, διατυπώθηκαν τα πρώτα

«παράπονα» από ορισμένους συμβούλους, όπως έπραξε πρώτος ο

φαρμακοποιός και Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη του κ. Βασίλη

Ζορμπά, κ. Διονύσης Λέκκας. Αναλυτικότερα ο κ. Λέκκας δήλωσε ότι ο

ίδιος αδυνατεί να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις υπό το νέο αναπρο-

σαρμοσμένο ωράριο, συμπληρώνοντας ότι δεν μπορεί να έχει υπάλ-

ληλο στο φαρμακείο τις απογευματινές ώρες και πιθανόν να χρειαστεί να

παραιτηθεί σε περίπτωση που «αποκλειστεί» με αυτόν τον τρόπο από

τις συνεδριάσεις. 

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Αν -

δρέας Γκιζιώτης δήλωσε ότι ο ίδιος είχε ενημερώσει τον πρόεδρο πως

δεν είχε πρόβλημα με τις μεσημεριανές ώρες αρκεί να  μην «αποκλει-

στεί» κάποιος συνάδελφος μ’ αυτόν τον τρόπο. 

Ο κ. Βλάχος εξήγησε ότι δεν έχει σκοπό να «αποκλειστεί» κανένας

Δημοτικός Σύμβουλος κι εφόσον παρατηρήσει ότι το νέο ωράριο με τον

καιρό δημιουργεί κωλύματα θα ξανασυζητήσει με τους επικεφαλής μέχρι

να βρεθεί λύσει, τονίζοντας όμως ότι κοινή ώρα που να βολεύει όλους

τους συμβούλους δε θα βρεθεί, με το θέμα να λήγει εκεί προσωρινά. 

Σε επόμενη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε περίπου 10 ημέρες

αργότερα και συγκεκριμένα την Τρίτη 31 Μαΐου 2016, το θέμα επανέ -

φερε και πάλι ο Ανδρέας Γκιζιώτης, επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος δεν

είχε συμφωνήσει σε ωράριο που «αποκλείει» συμβούλους και πρότεινε

στον πρόεδρο να πραγματοποιούνται πιο συχνά Δημοτικά Συμβούλια

με ημερήσια διάταξη 10 έως 15 θέματα. Με λίγα λόγια ο κ. Γκιζιώτης

πρότεινε να αλλάξει η πολιτική με την οποία πραγματοποιούνται τα

Δημοτικά Συμβούλια που συνήθως γίνονται μία με δύο φορές το μήνα

με 30 θέματα το καθένα και να υιοθετηθεί μια πιο «ευέλικτη» διαδικασία

που θα περιλαμβάνει συχνά συμβούλια με λίγα θέματα. 

Την αντίθεσή της στο νέο ωράριο εξέφρασε και η φαρμακοποιός κ.

Ευπρέπεια Καψοκεφάλου δηλώνοντας τη αδυναμία της να παρευ -

ρίσκεται λόγω λειτουργίας του φαρμακείου. 

Ο πρόεδρος Γεράσιμος Βλάχος εξήγησε για άλλη μια φορά ότι είχε καλέ-

σει έναν έναν τους επικεφαλής των παρατάξεων και τους Δημοτικούς

Συμβούλους για την έγκρισή τους στο νέο ωράριο, ότι ο ίδιος επεδίωξε

να έχει όλες τις απόψεις και κατέληξε επισημαίνοντας ότι οι περισσότε -

ροι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι παρόντες στην ώρα τους πλέον σε σύγ -

κριση με το βραδινό ωράριο. 

Το θέμα παραμένει ακόμα ανοιχτό με τον πρόεδρο να δοκιμάζει πλέον

και τις Πέμπτες, καθώς η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί

Πέμπτη, με στόχο να μην υπάρξουν περαιτέρω παρατηρήσεις.  

Ένα «Βαν» στους δρόμους της

πόλης για ανακύκλωση!

Το «κινητό πράσινο σημείο» (αυτοκίνητο τύπου Βαν) ψηφίστηκε κατά

πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματο-

ποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2016, κατά τη συζήτηση που αφορούσε την

τέταρ τη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

Συγκεκριμένα μετά από σχετική ερώτηση του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπεί -

ρωσης» Ανδρέα Γκιζιώτη, ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου Γιάννης

Σιδέρης εξήγησε ότι το «κινητό πράσινο σημείο» θ’ αποτελέσει όχημα του

Δήμου , τύπου «βαν», που με δρομολόγιο στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης

οι δημότες θα μπορούν να εναποθέτουν υλικά συσκευασίας, ανακυκλώσιμα και

επαναχρησιμοποιημένα υλικά. 

Ο κ. Σιδέρης εξήγησε ότι θα δοθεί ειδικός χώρος στον διαδικτυακό ιστότοπο του

Δήμου με τα δρομολόγια του βαν και στη συνέχεια μιλώντας για την αξιοποίηση

της «κάρτας ανακυκλωτή» εξήγησε ότι με τη χρήση αυτής οι πολίτες θα μπο -

ρούν έχουν εκπτώσεις σε τοπικές επιχειρήσεις του Δήμου. 

Το βαν θα λειτουργήσει πιλοτικά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο με απώτερο σκοπό

την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών σχετικά με

την ανακύκλωση ενώ από το Σεπτέμβριο και για ένα εξάμηνο θα οριστεί κανο-

νικό πρόγραμμα, αναρτημένο στο διαδίκτυο, κορυφώνοντας με αυτόν τον

τρόπο την καμπάνια του Δήμου. 

Η πιλοτική λειτουργία ξεκινά στις 15/06/2016 με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Κάθε Τετάρτη στις οδούς Ελ. Βενιζέλου & Λ. Κατσώνη (08:00-10:00) και Κεν -

τρική Πλατεία (10:30-13:00) και κάθε Πέμπτη στις οδούς Χίου & Κορυτσάς

(08:00-10:00) και Πλατεία Αϊ Γιάννη (10:30-13:00).

Χειραμαξίδια καθαριότητας 

ξεχασμένα στις αποθήκες του

Δήμου δόθηκαν στα σχολεία!

Μια απίστευτη ιστορία είδε το φως της δημοσιότητας, όταν ο ανεξάρτητος

Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Λογοθέτης μετέφερε στην αίθουσα του

συμβουλίου, στη συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2016,  ερώτηση της πρώην

αντιδημάρχου καθαριότητας Ελένης Δάβαρη αναφορικά με το κατά πόσο

τα 17 χειραμαξίδια που είχε προμηθευτεί η υπηρεσία επί των ημερών της

ήταν σε λειτουργία ή όχι.

Ο νυν αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου Γιάννης Σιδέρης, απαντώντας

στην ερώτηση, αποκάλυψε  ότι η σημερινή διοίκηση παρέλαβε από την διοίκηση

του Βασίλη Ζορμπά τα 17 χειραμαξίδια συσκευασμένα στο «κουτί» τους στο

υπόγειο του Δήμου, έχοντας με τον τρόπο αυτό τεθεί ουσιαστικά σε «αχρηστία»

κι ότι στη συνέχεια αυτά παραχωρήθηκαν στα σχολεία της Πόλης για τον καλύτε-

ρο καθαρισμό τους.

Όπως είναι γνωστό, η κ. Δάβαρη, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου την

περίοδο 2010 – 2012, όταν είχε παραιτηθεί από τη διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά

και είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την  δημοτική του παράταξη, είχε αφήσει σοβα-

ρές αιχμές για τη διοίκηση του τελευταίου, κάποιες από τις οποίες αφορούσαν και

τη λειτουργία ή μη οχημάτων για την καλύτερη καθαριότητα της πόλης. 

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πανα-

γιώτης Γκόνης ενημερώνοντας το σώμα ότι τα χειραμαξίδια δόθηκαν κυρίως στα

σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο 1ο, 2ο και 3ο

γυμνάσιο καθώς και στο 1ο, 2ο, 3ο και 4ο ενιαίο λύκειο αλλά και στο ΕΠΑΛ Αγίας

Παρασκευής.    

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 στο 

2ο γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής με θέμα το «κινητό πράσινο σημείο».
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Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας 

ποδοσφαίρου «Σάλας»

«Δευτεραθλητές» 

οι παίκτες της Ολυμπιάδας! 

Δεύτερη στην κατάταξη της Α’ Εθνικής κατηγο-

ρίας του ποδοσφαίρου σάλας «τερμάτισε» η

«Ολυμπιάδα Αγίας Παρασκευής» μετά από

πέντε συναρπαστικούς τελικούς αγώνες με την

πρωταθλήτρια  επί 11 χρόνια «Αθήνα 90». 

Η ομάδα της πόλης μας δεν είχε το πλεονέκτημα

έδρας και παρότι κατάφερε να «σπάσει» στο τρίτο

παιχνίδι την έδρα της πρωτοπόρου «Αθήνα 90», δεν

κατάφερε να σηκώσει την κούπα αλλά διεκδίκησε

τον τίτλο μέχρι τέλους. 

Στο τέταρτο εντός έδρας για την «Ολυμπιάδα» ματς

η ομάδα μας έχασε με 1 – 4 (γκολ : Δημήτρης Κάρμ-

ης) ενώ στο τελευταίο και κρίσιμο παιχνίδι εκτός

έδρας ηττήθηκε με 3 – 0 . 

Ωστόσο η ομάδα συνεχίζει τις προπονήσεις μέχρι τα

μέσα Ιουνίου και θα συμμετέχει σε φιλικά παιχνίδια

με στόχο πάντα την κατάκτηση των καλύτερων

θέσεων του χρόνου. Επιπλέον τέσσερις παίκτες της

πόλης μας συμμετέχουν σε παιχνίδι της Εθνικής

ποδοσφαίρου σάλας στη Βουλγαρία. Συγκεκριμένα

οι Δημήτρης Κάρμης, Ηλίας Κωνσταντίνου, Πανα-

γιώτης Μπάρδης και Βασίλης Ασημακόπουλος θα

έχουν τιμή να παίξουν φορώντας τη φανέλα της εθνι-

κής.  

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες οι «Έφηβοι»

και οι «Τζούνιορ» στο πρωτάθλημα του «Ευ

αγωνίζεσθε» κατέκτησαν από κοινού την τρίτη θέση. 

Εορτάστηκαν τα 40 χρόνια του Γυμναστικού συλλόγου Αγίας Παρασκευής

Τεράστια επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση των Ακαδημιών που ήταν αφιερωμένη

στα 40 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου στο γήπεδο Κοντοπεύκου την Κυ -

ρι ακή 5 Ιουνίου 2016.

Ο Σύλλογος εξέδωσε σχετική ανακοίνωση αναφέροντας τα εξής: 

«Πάνω από 80 κορίτσια των υποδομών του ΓΣΑΠ και του ΚΑΟ Μελισσίων και πάνω

από 40 κορίτσια δημοτικών σχολείων της Αγίας Παρασκευής έδωσαν το παρόν στο

παρκέ του Κοντοπεύκου και μας έκαναν να ζήσουμε όμορφες στιγμές άμιλλας και αγωνιστικού πάθ-

ους. Με δεκάλεπτους αγώνες και διαγωνισμούς σουτ 2 πόντων και βολών τα μικρά μας κορίτσια έδει-

ξαν τις ικανότητές τους.

Στη γιορτή μας συμμετείχαν έξι δημοτικά σχολεία, το 1ο, το Χέλμειο (5ο και 11ο), το 6ο, το 7ο και το

9ο ,δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι ο ερασιτεχνικός και σχολικός αθλητισμός πρέπει να συνδεθούν

με πολλές μορφές και τρόπους, με πρόγραμμα και στόχους και όχι μόνο σε επετειακές εκδηλώσεις.

Πρέπει επίσης να τονίσουμε την, για πρώτη φορά, παρουσία επιχειρηματιών στη γιορτή μας, στο

πλαίσιο της συνεργασίας που αναπτύσσει η ΕΝΕΒΑΠ με τον ΓΣΑΠ με αμοιβαίο όφελος. Σε όλα τα

κορίτσια μοιράστηκαν αναμνηστικές φανέλες τη δαπάνη των οποίων ανέλαβαν ως χορηγοί οι επιχει-

ρήσεις: 5clean (καθαριστήρια), KORALLI (καφετέρια), ΝΑΝΟΥ (ντόνατς), ΒΟΥΡΕΚΑΣ (χρώματα),

GOLDEN DOOR (πόρτες ασφαλείας), gifts&leather (δώρα-είδη καπνού), iTk-Tech (υπολογιστές)

καθώς και τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ και ΘΕΜΕΛΙΟ. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτε-

ρα!

Την εκδήλωσή μας άνοιξε ο

πρόεδρος του ΓΣΑΠ Γιώργος

Καράμπελας, ο οποίος ανέλυσε

το πολλαπλό νόημα των 40 χρό-

νων δράσης του Συλλόγου

καλώντας όλους, αθλήτριες, προ-

πονητές, διοίκηση, δημοτική

αρχή και συλλογικότητες της

πόλης να αξιοποιήσουν τα διδάγ-

ματα της ιστορίας  του, να στηρίξουν το παρόν  και να χαράξουν το μέλλον του.

Στη συνέχεια, σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Γ. Σταθόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος

Σ. Ησαΐας και ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ Β. Τσαγκάρης.

Ο Σύλλογός μας τίμησε με ειδική πλακέτα την κορασίδα μας Βάλια Αναγνώστου, η οποία θα μας

λείψει τα επόμενα δύο χρόνια λόγω μετάθεσης του πατέρα της στην Κύπρο, καθώς και την αθλή τρια

Σόνια Γιουκάκη για την μέχρι σήμερα προσφορά της στον ΓΣΑΠ.

Στην εκδήλωσή μας, ανάμεσα στο πλήθος κόσμου που κατέκλυσε τις κερκίδες του Κοντοπεύκου,

βρέθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, ο πρώην

Δήμαρχος Β. Γιαννακόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης Ησαΐας, ο Δημοτικός Σύμβου-

λος και διευθυντής του 7ου ΔημοτικούΓιάννης Λογοθέτης, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του ΠΑΟΔΑΠ

Τέλης Σερκεδάκης, Βασίλης Κάκκος και Δημήτρης Καφατάκης, ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ Βασίλης

Τσαγκάρης, η Ταμίας και το μέλος του ΔΣ Τσαβαλά Καλλιόπη και Γιάννης Αντωνίου και η Βάνα Τριάν-

τη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων.

Από τα αθλητικά σωματεία μας τίμησαν με την παρουσία τους οι πρόεδρος, γραμματέας και

γενικός αρχηγός της ΚΑΠ Γιώργος Οικονόμου, Πάρις Καρδαράς και Χρήστος Καρακατσάνης καθώς

ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ Γιάννης Πάνου και Μαρίνος Κυριαζόπουλος.

Επίσης, παραβρέθηκαν και οι πρώην πρόεδροι του ΓΣΑΠ Β. Λιμνιάτης και Στ. Σταύρου.

Πολυπρόσωπη και η παρουσία των εκπροσώπων της Σχολικής κοινότητας. Ανάμεσά τους διακρίνα-

με την πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων κ. Εύη Ματιάτου-Χατζοπούλου, τις προέδρους των

Συλλόγων Γονέων του 1ου Δημοτικού κ. Γιάννα Τσάρα, του 5ου/11ου   Κυριακή Οικονομίδη-Τσούκα,

του 6ου Δημοτικού κ. Μαρία Ξυνογαλά και την ταμία κ. Νίκη Καλλιαρέκου, τον πρόεδρο του Συλλό-

γου Γονέων του 9ου  Δημοτικού κ. Χρήστο Βλάχο καθώς και τον ταμία κ. Γ. Κώνσταντο  και το μέλος

του ΔΣ κ. Α. Γκουντάρα. Επίσης, παρευρέθηκε η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης κ. Αύρα Μπασακίδου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ακόμα όλο το προπονητικό δυναμικό του Συλλόγου (Πέτρος

Αναγνωστόπουλος, Γιάννης Στρατάκος, Μάρθα Αργυρίου, Βαγγέλης Χριστοδούλου). Ιδιαίτερος έπαι-

νος για την όλη διοργάνωση οφείλεται στη διευθύντρια των υποδομών μας Μάρθα Αργυρίου και στην

παλαίμαχη αθλήτριά  μας Λάουρα Νιτουλέσκου-Ερμηλίου. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον ΚΑΟ Μελισσίων και την προπονήτριά του Κέλλυ Καραβέλη για την

ευγενική συμμετοχή τους στη γιορτή μας.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης ο πρόεδρος του ΓΣΑΠ κάλεσε όλα τα κορίτσια των δημοτικών σχολείων

που παρευρέθηκαν στη γιορτή να επισκεφθούν τις ακαδημίες του ΓΣΑΠ και να προπονηθούν ελεύθ-

ερα μέχρι τη λήξη της περιόδου. Σε όλα τα κορίτσια μοιράστηκαν επιπλέον αναμνηστικά μετάλλια.

Ευχαριστούμε ακόμα τον παιδίατρο Θωμά Τσελίφη και την παιδοκαρδιολόγο Σοφία Κουλούρη για τις

υπηρεσίες που προσέφεραν αφιλοκερδώς κατά τη διάρκεια της γιορτής».

Η ομάδα εφήβων

Η ομάδα Juniors
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