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Προσωπικός γυμναστής 

παραδίδει μαθήματα TRX
• Σύμβουλος διατροφής και άθλησης 

• Μέλος της Εθνικής ομάδας στίβου 

Αναλαμβάνει άτομα από 10 έως 70+ ετών,

κυρίες κατά και μετά την εγκυμοσύνη.

Σύσφιξη, λιποδιάλυση, αδυνάτισμα για

όλους.  Σωστή διατροφή και γυμναστική.

Προτεινόμενα δυο ωριαία μαθήματα την

εβδομάδα  Τιμή: 15 ευρώ ανά μάθημα. 

Τηλ:  6971898970  (Γιάννης) 

Στα ουράνια της Α2 μας έστειλαν

τα κορίτσια του μπάσκετ! 

Το «Σινέ – Σχολείο» μετακομίζει.

σελ. 15

σελ. 3

Χαμόγελα σε 

ΝΔ - ΠΑΣΟΚ από τον

εμφύλιο στην Αριστερά 
σελ. 6 - 7

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: 

Η προκλητικότητα εξαγριώνει. 
Τις καταδίκασαν για το υπόλοιπο 

της ζωής τους σε μειωμένη σύνταξη.

σελ. 4 - 5 σελ. 11

“Κήρυξη πολέμου” από 

τον  ιδιωτικοποιημένο ΟΤΕ

προς τον Δήμο μας! 

σελ. 8
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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 μήνα, όμορφη άνοιξη να χουμε και δροσερό καλοκαίρι.
--- Πληρώνουμε κανονικά τους τόκους μας προς τους διεθνείς τοκογλύφους αλλά οι
απειλές παραμένουν απειλές και οι εκβιασμοί, εκβιασμοί...
--- Το χουν στη φύση τους οι τραπεζίτες να εκφοβίζουν αφού ο φόβος φυλά τα έρμα...
--- Η Κεντρική Ένωση Δήμων αποφάσισε να μην καταθέσουν τα αποθεματικά τους
στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πολλοί Δήμοι δεν υπακούουν και τα καταθέτουν. 
--- Συμφωνώ με αυτούς που τα καταθέτουν γιατί γέρασα και για πολλά χρόνια παρα-
κολουθούσα και κατέγραφα “αποθεματικά” που μετατρέπονταν σε βίλες, εξοχικά,
αγροτεμάχια, σαλέ, ακριβά αυτοκίνητα, ταξιδάκια, εισιτήρια εισόδου σε καζίνο και
άλλες τέτοιες φιλολαϊκές δράσεις...
--- Το ότι η χώρα δέχεται πιέσεις με στόχο την ανατροπή μιας κυβέρνησης, όχι του βου-
νού αλλά της αριστερής μετριοπάθειας, καταδεικνύει ότι η εμπορική και τραπεζική
ένωση στην οποία έχουμε συρθεί ουδεμία σχέση έχει με την Ευρώπη των λαών, των
πολιτισμών και της Δημοκρατίας. 
--- Άρα όπως και το ‘40 το νέο ‘Όχι, θα πρέπει εκτός από τη φωνή μας να περιλαμβά-
νει τη θέλησή μας κι όσα αποθέματα έχουμε αν θέλουμε να κρατήσουμε την Ιστορία,
την Αξιοπρέπεια και τη Διακυβέρνησή μας από αυτούς που εμείς θα εκλέγουμε κι όχι
από διορισμένους σφουγγοκωλάριους υπαλλήλους...
--- Σε σχετική συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα αποθεματικά όπως
ήταν αναμενόμενο δεν έχει ληφθεί ξεκάθαρη απόφαση και όλα είναι ανοιχτά... 
--- Το πως τοποθετήθηκαν ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων
στο θέμα αυτό θα το βρείτε στο σχετικό ρεπορτάζ...
--- Σε ότι αφορά τώρα τα άλλα μεγάλα θύματα της “ελεύθερης οικονομίας” και των
“αγορών”, δηλαδή οι καραβιές των δυστυχισμένων που θαλασοπνίγονται στη Μεσό-
γειο, δεν πρέπει να σας απασχολεί. Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι η πόλη μας δεν διαθέτει
τις υποδομές ούτε έχει συμπεριληφθεί σ’ εκείνες που θα υποδεχθούν πρόσφυγες...
--- Ξεκίνησαν οι εργασίες στην παιδική χαρά της κεντρικής πλατείας καθώς επίσης και
στην πλατεία του Αη Γιάννη. 
--- Μετακομίζει το “Σινέ - Σχολείο” και από “φιλοξενούμενο” στην αυλή του 2ου
Γυμνασίου θα αποκτήσει επιτέλους δικό του “σπίτι” στο χώρο του πολιτιστικού πάρ-
κου “Σταύρος Κώτσης” (πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη). 
--- Η μεταφορά αυτή είναι επιβεβλημένη όχι μόνο για πρακτικούς αλλά και για ηθικούς
λόγους. Δεν είναι δυνατόν να διαθέτουμε ως πόλη στρέμματα γης αναξιοποίητα για
σκυλιά, γατιά, πιθήκους και άλλα κατοικίδια και να μην διαθέτουμε τις απαραίτητες
εκείνες υποδομές που θα προσφέρουν στον κάτοικο της πόλης την ελάχιστη πολιτιστι-
κή αλλά και ψυχαγωγική πρόταση. 
--- Βεβαίως θα υπάρξουν όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση και “περίοικοι” που θα
ενοχληθούν. Όπως θα υπάρξουν και υπηρεσίες που αιφνιδίως θα θυμηθούν ότι
υφίστανται νομοθετικές διατάξεις τις οποίες έχουν χρόνια να χρησιμοποιήσουν. 
--- Όλα αυτά όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με θάρρος και πυγμή και θα πρέπει
αν θέλει να διατηρήσει η αντιπολίτευση την ελάχιστη πολιτική αξιοπρέπεια να συνει-
σφέρει θετικά και να μην αρπαχτεί από μία πιθανή αποτυχία του Δημάρχου. 
--- Αν κάτι “στραβώσει” ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και αρκετοί από τους
κατοίκους του προαστίου έχουν και τον τρόπο και το μέσο για να περάσουν ένα όμορ-
φο καλοκαίρι. Αυτοί που πραγματικά θα τιμωρηθούν είναι οι μη προνομιούχοι, αυτοί
που δεν έχουν και δεν κατέχουν, που υποχρεώνονται μόνο να πληρώνουν χωρίς να
δικαιούνται ουδεμίας “απολαβής”. 
--- Κι αν ο κινηματογράφος αποτελεί για κάποιους ηχητική όχληση, ας τον λειτουργή-
σει ο Δήμαρχος με μία μόνο παράσταση, 9:30 έως 11:30, εντός των ορίων που ο Νόμος
προβλέπει για όλους εκτός από τις καφετέριες που ευνοήθηκαν να λειτουργούν έως τις
τρεις το πρωί από τον κ. Ζορμπά. 
--- Μιας και μιλάμε για τον τέως Δήμαρχο, τον γνωστό προστάτη των φτωχών και
αδυνάτων, τον άτεγκτο διώκτη της διαφθοράς και της εξαπάτησης, τον αμείλικτο
εχθρό του νεποτισμού και της αδιαφάνειας, καταλάβαμε πια γιατί “σκίζει τα ρούχα
του” για τους μισθούς των προέδρων του ΠΑΟΔΑΠ και των Παιδικών σταθμών.
--- Στο μεν ΠΑΟΔΑΠ μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ότι δεν διεκδικήθηκαν ποτέ χρή-
ματα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ούτε ψηφίσθηκαν οι ισολογισμοί των δύο
τελευταίων ετών της θητείας του. Βεβαίως γι’ αυτό δεν ευθύνεται ο ίδιος. Ως συνήθως
ευθύνεται ο κ. Παπαμιχαήλ που το αποκάλυψε. 
--- Όπως ευθύνεται και η κ. Δημητρίου για το υπέρογκο ποσό των 800 ευρώ που λαμ-
βάνει ως πρόεδρος αλλά και για το γεγονός ότι προσπαθεί να αποκαταστήσει σε δώδε-
κα εργαζόμενους την πραγματική σύνταξη που δικαιούνται, μια σύνταξη την οποία ο
κ. Ζορμπάς και συν αυτώ όπως θα διαβάσετε σε σχετικό ρεπορτάζ, αρνήθηκαν με τη
στάση τους να πράξουν! 
--- Κι ενώ από τη μια μεριά είχαμε πλήρη αδιαφορία για τις λάθος καταθέσεις προς το
ΙΚΑ που έβλαπταν τους εργαζόμενους, θα ήθελα να ρωτήσω το Δήμαρχο, επειδή μία
βλάβη στο σύστημα μετάδοσης του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 13 Μαΐου
2015 δεν μου επέτρεψε να καταλάβω με σαφήνεια, να τοποθετηθεί προς το λαό της
Αγίας Παρασκευής και να εξηγήσει σε όλους εμάς αν υπάρχει πιθανότητα να χρεωθ-
ούμε τα 9.000.000 ευρώ της βιοκλιματικής ανάπλασης του Κοντοπεύκου όλοι εμείς
επειδή δεν έγινε ΈΝΑΣ μειοδοτικός διαγωνισμός αλλά το έργο “έσπασε” σε δύο μι -
κρότερους, ή αν κατάλαβα λάθος...
--- Εκ παραδρομής σε προηγούμενο τεύχος του “Σ” και στο ρεπορτάζ για την ψηφο -
φορία της αποκαθήλωσης του χουντικού Δημάρχου δεν είχε αναφερθεί ότι ο κ. Δημή -
τρης Κονταξής καταψήφισε την ανάκληση της σχετικής απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου μαζί με μερικούς συμβούλους της διοίκησης

Ανδρέας Μπαλωτής      
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Το «Σινέ – Σχολείο» μετακομίζει! 
Φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης το «Σινέ – Σχολείο» δεν θα
φιλοξενηθεί στον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου αλλά θα μεταφερθεί στο
πολιτιστικό πάρκο «Σταύρος – Κώτσης» (πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη,
δήλωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στις 13 Μαΐου 2015 «Απαντώντας» με τον τρόπο αυτό σε ανα-
κοίνωση που εξέδωσε το γραφείου Τύπου της παράταξης «Αγία Παρασκευή
η πόλη μας» του  Βασίλη αναφορικά με τη λειτουργία του «Σινέ – Σχολείο». 
Συγκεκριμένα ο κ. Ζορμπάς μέσω της ανακοινώσεως του, κατηγορούσε τον δήμαρχο
ότι δεν έχει ενημερώσει το Σώμα για το τι πρόκειται να κάνει σχετικά με τη λειτουργία
του θερινού δημοτικού κινηματογράφου ενώ  ήδη βρισκόμαστε στα μέσα του Μαΐου
2015, δηλαδή ένα μήνα πριν από την ημερομηνία ενάρξεώς του. 
Ο κ. Ζορμπάς στην ανακοίνωση του  υπενθύμιζε  ότι ο κ. Σταθόπουλος  στο παρελθόν
δήλωνε κατηγορηματικά ότι έχει «σχέδιο και πρόγραμμα» για την λειτουργία του Κι -
νηματογράφου και ότι έφθασε η ώρα να το εφαρμόσει, ενώ ξεκαθάριζε ότι η παράταξη
του  θα στηρίξει τις όποιες  ενέργειές της διοίκησης με την προϋπόθεση ότι θα είναι
νόμιμες και εφαρμόσιμες κι ότι δεν θα υπάρξει έκπτωση στην ποιότητα των παρεχο-
μένων υπηρεσιών. 
Αιτιολογώντας την απόφαση του αυτή, ο κ. Σταθόπουλος είπε ότι στη συγκεκριμένη
έκταση  υπάρχει χώρος στάθμευσης σε αντίθεση με την οδό Νεαπόλεως κι ότι ο χώρος
υπό μερική διαμόρφωση είναι σχεδόν έτοιμος να υποδεχθεί τον θερινό κινηματογρά-
φο λόγω του ότι από την προηγούμενη διοίκηση είχε μεταφερθεί η εξέδρα του μικρού
αμφιθεάτρου. 
Από την πλευρά του ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος εξέφρασε τη δυσα-
ρέσκειά του για την μεταφορά του θερινού κινηματογράφου, λέγοντας ότι θεωρεί ότι
με αυτή την κίνηση θα «κλειστεί» ο κινηματογράφος, χωρίς να έχει πολλούς θεατές με
αποτέλεσμα να μην υπάρξουν και ποιοτικές ταινίες. 

Οι κάτοικοι στο δρόμο για τις κερ-
αίες, να πάρει θέση ο Δήμος τώρα!

Ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη «Φυσάει Κόντρα» σχετικά με το πρό -
βλημα των κεραιών μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου στις 13 Μαΐου 2015. 

Η ανακοίνωση συνοδευόμενη από τη φωτο-
γραφία που βλέπετε αναφέρει ότι τη Δευτέρα
11 Μαΐου 2015 στην οδό Ιπποκράτους στο
κέντρο της Αθήνας μια εταιρεία κινητής τηλε-
φωνίας μάζεψε τα «απομεινάρια» μιας κε -
ραίας μετά την αντίδραση των κατοίκων που
απέτρεψαν την εγκατάστασή της και χαρα -
κτηριστικά αναφέρεται η εξής φράση:
«ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ, οι εταιρείες δεν είναι

ανίκητες, ο αγώνας των κατοίκων για τη ζωή μπορεί να νικήσει…».
Στη συνέχεια της ανακοίνωσης τα μέλη του «Φυσάει Κόντρα» αναφέρουν ότι στην
Αγία Παρασκευή υπάρχουν 14 «νόμιμες», 13 «παράνομες» κι άλλες τρεις κεραίες έτοι-
μες να τοποθετηθούν, χωρίς σχέδιο, δίπλα σε σπίτια, παιδικές χαρές και σχολεία. 
«Κάτω από την πίεση των κατοίκων, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα
συμπαράστασης στον αγώνα τους. Στο ψήφισμα δηλώνεται πως «ΕΜΠΡΑΚΤΑ» θα
εκδηλωθεί αυτή η συμπαράσταση, αυτό δεν έγινε ποτέ» δηλώνουν τα μέλη του «Φυσά-
ει Κόντρα» και προβαίνουν σε μια σειρά από προτάσεις με στόχο η διοίκηση του Δήμου
να κινηθεί ανάλογα. 
Συγκεκριμένα τα μέλη του «Φυσάει Κόντρα» αναφέρουν ότι δεν θέλουν ξανά ένα ψή -
φισμα – ευχολόγιο ενώ παράλληλα προτείνουν τα εξής:
Α. Σαφή δέσμευση πως η Πολεοδομία, της οποίας προΐσταται η δημοτική αρχή, δεν
εγκρίνει ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ μέχρι την αλλαγή του υπάρχοντος νομικού πλαισίου που
έχουν επιβάλει οι εταιρείες (Νόμος Βορίδη 2012)
Β. Δημοσιοποίηση των σημείων που είναι εγκατεστημένες ΟΛΕΣ οι κεραίες, άμεση δια-
κοπή λειτουργίας όσων είναι «παράνομες» με ενέργειες του Δήμου και των κατοίκων. 
Γ. Ο Δήμος να αναλάβει την τεχνική, νομική και πολιτική κάλυψη των αγωνιστικών
πρωτοβουλιών που θ αποφασίσουν οι κάτοικοι με δημοκρατικές διαδικασίες. Τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου να δεσμευτούν για την παρουσία τους στις κινητοποιήσεις
αυτές.
Δ. ο Δήμος Αγίας Παρασκευής να αναλάβει πρωτοβουλία για την αλλαγή του νόμου
Βορίδη, που έχει ήδη καθυστερήσει.
Στο τέλος της ανακοίνωσης αναφέρονται τα εξής: «Δεν έχουμε αυταπάτες για τις
«νομικές» οδούς. Συμφωνούμε να εξαντληθεί κάθε μέσο όμως όλοι ξέρουμε πως αν
υπάρξει λύση, αυτή θα επιβληθεί από τον αγώνα των κατοίκων. Αυτός θα συνεχιστεί
και θα ενταθεί. ότι κι αν αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Απλά και καθαρά όμως,
αύριο όλοι θα τοποθετούν: Με τους αγώνες των κατοίκων για την ζωή και την υγεία
τους ή με τα συμφέροντα των εταιρειών και τη «νομιμότητά» τους. Αύριο η απάντηση,
στους δρόμους η συνέχεια…». 
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Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: 
Η προκλητικότητα εξαγριώνει 

Το θέμα των «παράνομων» και «νόμιμων» κεραιών εταιρειών κινητής τηλε -
φωνίας και ο κίνδυνος τοποθέτησης καινούργιων απασχόλησε το Δημοτικό
Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της 23ης Απριλίου 2015 και 13ης Μαΐου 2015. 
Για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, τους τελευταίους μήνες και με αφορμή την τοποθέ τηση
καινούργιας κεραίας στην οδό Καραϊσκάκη της περιοχής του Τσακού και στην οδό
Ολυμπίας της περιοχής του Κοντοπεύκου, πολλοί κάτοικοι συμμετέχουν στις κινητοποιή -
σεις της «επιτροπής κατοίκων Κοντοπεύκου» που έχει δραστηριοποιηθεί ώστε να απο-
τρέψει την εγκατάσταση των καινούργιων αυτών κεραιών. 
Εκτός από τις κινητοποιήσεις, η επιτροπή παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2015 όπου ο κ. Νίκος Καραγιαννάκης ως εκπρόσωπός της,
μίλησε για την έκταση του προβλήματος στην περιοχή του Κοντοπεύκου. 

Δημοτικό Συμβούλιο 23ης Απριλίου 2015
Συγκεκριμένα ο κ. Καραγιαννάκης μίλησε για την σχεδόν ολοκλήρωση της εγκατάστα-
σης κεραίας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στην οδό Ολυμπίας και προειδοποίησε για την
εγκατάσταση άλλων δύο κεραιών στην ίδια πολυκατοικία! εκφράζοντας φόβους των
κατοίκων για πιθανή λειτουργία «σχετικής επιχείρησης»!
Ο κ. Καραγιαννάκης στη συνέχεια εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του σ’ ότι αφορά την υπο-
στήριξη από πλευράς της δημοτικής αρχής και ζήτησε πιο δραστικά μέτρα που θα δια-
σφαλίσουν την υγεία των περιοίκων επισημαίνοντας  ότι οι ίδιοι είναι αποφασισμένοι να
κινηθούν ακόμα πιο δυναμικά!
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος υπενθύμισε ότι είχε παραστεί
στην εκδήλωση διαμαρτυρίας των κατοίκων…  ότι ως διοίκηση διοργάνωσαν εκδήλωση
με αποκλειστικό θέμα τις κεραίες εταιρειών κινητής τηλεφωνίας με το πάνελ να αποτε-
λείται από επιστήμονες που επέλεξε η επιτροπή κατοίκων… ότι είχε συζητήσεις με την
εταιρεία… κι ότι προσπάθησαν  ν’  αποτρέψουν την εγκατάσταση της κεραίας μέσα από
νόμιμες διαδικασίες. 

Από την πλευρά του ο πρώην Δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς δήλωσε ότι «μόνο βιαίως»
μπορεί να «κατεβούν» οι κεραίες, ενώ ο
Βασίλης Γιαννακόπουλος υποστήριξε ότι
μόνο αν βρεθεί κάποια «παρανομία» στη
διαδικασία μπορεί να βρεθεί λύση για τους
κατοίκους. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκι-
ζιώτης δήλωσε ότι το θέμα δεν είναι τωρινό
και κατηγόρησε τη δημοτική αρχή για «ολι-
γωρία»… κι  απευθυνόμενος προς τον Δήμα-
ρχο είπε ότι: «Σε προηγούμενη συνεδρίαση
είχαμε αποφασίσει ότι «Έμπρακτα» θα
δείχναμε την αντίθεσή μας… Δεν αρκεί να
πάρουμε μόνο τηλέφωνο έναν δικηγόρο». 
Ο κ. Γκιζιώτης στη συνέχεια έκανε μία σειρά
προτάσεων ώστε να «αμυνθεί» ο Δήμος
λέγοντας στον Δήμαρχο είτε να
εκδώσει«εντέλλεσθε» προς τους υπαλλήλο-
υς της πολεοδομίας ώστε να μην υπογρά -
φουν για νέες άδειες εγκατάστασης είτε να
κηρυχθεί η οδός Ολυμπίας ως «ήπια οδός»

ώστε να μην πραγματοποιηθούν έργα είτε να χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία τις υπό εξέ-
λιξη εργασίες ανάπλασης του Κοντοπεύκου ανακηρύσσοντας στην περιοχή αναστολή
περαιτέρω εργασιών (όπως την εγκατάσταση της κεραίας). 
Ο κ. Γκιζιώτης προέβη σ’ αυτές τις προτάσεις μιλώντας για «κλεφτοπόλεμο» που πρέπει
να κάνει ο Δήμος προς τις εταιρείες ώστε να περιορίσει τις «ορέξεις» τους. 
Από το «Φυσάει Κόντρα» ο Σπύρος Αλεξίου μίλησε για νομική θωράκιση που έχουν οι
εταιρείες υπογραμμίζοντας ότι στην πραγματικότητα μόνο με δυναμικό και άμεσο τρόπο
λύνονται ζητήματα όπως αυτά που αφορούν εγκατάσταση κεραίας. «Πρέπει εμείς να
οδηγήσουμε τον κόσμο κι όχι το αντίθετο» είπε ο κ. Αλεξίου στον Δήμαρχο και μίλησε για
ανάγκη δημιουργίας «κλίματος κατακραυγής» για τον ιδιοκτήτη που επιθυμεί να τοπο -
θετήσει τρεις κεραίες. 

Αφίσα με την οποία η ανοιχτή συνέλευση

κατοίκων, η επιτροπή κατοίκων 

Κοντοπεύκου και το δίκτυο ανταλλαγής και

αλληλεγγύης Αγίας Παρασκευής

καλούσαν τον κόσμο να συμμετάσχει στις

κινητοποιήσεις 
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Ο πρώην αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Τσιαμπάς με τη σειρά του τόνισε ότι η νομική
οδός δεν θα βοηθήσει στην αποτροπή εγκατάστασηςτης κεραίας ενώ ο αντιδήμαρχος
Οικονομικών κ. Σπύρος Παπαγεωργίου εξήγησε στο σώμα μερικές από τις αποφάσεις
του ελεγκτικού συνεδρίου που εν ολίγοις δεν αφήνουν περιθώριο στους Δήμους να κι -
νηθούν μέσω της νομικής οδού ώστε να προστατέψουν τους κατοίκους.
Ωστόσο ο κ. Παπαγεωργίου πρότεινε η Αγία Παρασκευή να γίνει πιλοτικός αστικός
χώρος όπου Δήμος και φορείς της πόλης να συντάξουν από κοινού μελέτη για σχέδιο
και υποβολή Νόμου με απώτερο σκοπό την αλλαγή του νομοσχεδίου που αποτελεί
τροχοπέδη για τους Δήμους και βοήθημα για τις εταιρείες. 

Δημοτικό Συμβούλιο 13ης Μαΐου 2015

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Μαΐου 2015 πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στο
χώρο του Δημοτικού συμβουλίου,  καθώς πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η
έγκριση ψηφίσματος αναφορικά με την εγκατάσταση κεραιών με σκοπό να αποστα-
λεί σε όλα τα θεσμικά όργανα αποτελώντας την αρχή για μία αλλαγή της ισχύουσας
νομοθεσίας. 
Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος είπε ότι το ψήφισμα στοχεύει στο να αποτελέσει αλλαγή της
ισχύουσας νομοθεσίας με το να περιορίσει τα υψηλά επίπεδα έκθεσης στην ακτινο-
βολία, να θέσει αλλαγές στον επανασχεδιασμό της εγκατάστασης των κεραιών, να
υπάρξουν μηχανισμοί ελέγχου που θα μεριμνούν για την νομιμότητα τους, να θέσει
ταχείες διαδικασίες απεγκατάστασης παράνομων κεραιών και να θεσπίσει αυστηρές
κυρώσεις σε  βάρος των εταιρειών. 
Ο κ. Σταθόπουλος μίλησε για ένωση του Δήμου μας με άλλους που αντιμετωπίζουν
παρόμοιο πρόβλημα που μέσω διεκδίκησης στην ΚΕΔΕ, την αποκεντρωμένη διοίκηση
αλλά και στους αρμόδιους Υπουργούς θα θέσουν ένα πλαίσιο ριζικής αλλαγής στο νόμο
που πλαισιώνει τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας των κεραιών. 
Το λόγο στη συνέχεια έλαβαν τρεις εκπρόσωποι της επιτροπής κατοίκων που επέμει-
ναν ότι η αλλαγή της νομοθεσίας είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και στην προκειμένη
περίπτωση οι ίδιοι χρειάζονται έμπρακτες κινήσεις και συγκεκριμένα άμεση απεγκα-
τάσταση των κεραιών στην περιοχή του Κοντοπεύκου και του Τσακού. 
Επιπλέον οι κάτοικοι ζήτησαν και τη διεξαγωγή ανοικτού δημοτικού συμβουλίου στην
οδό Ολυμπίας, ζήτημα που βρήκε αντίθετο τον πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε ότι καμία
διαδικασία δεν προβλέπει τέτοια ενέργεια. 
Μετά από συζητήσεις ο Δήμαρχος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθ-
εί σε κάποιο κλειστό χώρο κοντά στην τοποθεσία της κεραίας, ενώ Ιδιαίτερα συγκιν-
ητική ήταν η τοποθέτηση μιας δασκάλας και μητέρας ενός παιδιού που ανήκει σε
ευπαθή ομάδα και ζει  δίπλα από την πολυκατοικία που έχει εγκατασταθεί η κεραία. 
Από τις τοποθετήσεις των επικεφαλής, ο Βασίλης Ζορμπάς παρότρυνε τον Δήμαρχο να
μπει «μπροστάρης» και θα έχει τη υποστήριξή του, ενώ ο Βασίλης Γιαννακόπουλος
θεώρησε ότι δεν είναι παραγωγικό μία συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου στο
«δρόμο» και  πρότεινε να υπάρξει συνεργασία με την ΚΕΔΕ και τον αρμόδιο Υπουργό. 
Ο Ανδρέας Γκιζιώτης αντιθέτως τάχθηκε υπέρ του ανοικτού συμβουλίου επισημαίνον-
τας ότι αυτό θα αποτελέσει αφορμή δημοσιότητας του θέματος. Επιπλέον ο κ. Γκι-
ζιώτης είπε ότι είναι ναι μεν σοβαρή η πρόταση για αλλαγή του Νόμου αλλά η διοίκηση
πρέπει να κινηθεί δραστικά στο «σήμερα» και με παρανομαστή τις ανάγκες των
κατοίκων. 
Ο Σπύρος Αλεξίου υπενθύμισε ότι ψήφισμα είχε υπάρξει και στο πρόσφατο παρελθόν
χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα και επέμεινε στο ότι η πολεοδομία δεν πρέπει να δέχεται
εγκατάσταση καινούργιας κεραίας ενώ ζήτησε να υπάρξει δημοσιοποίηση των νόμιμα
και παράνομα εγκαταστημένων κεραιών κινητής τηλεφωνίας με ταυτόχρονη απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου για απενεργοποίηση των παράνομων όποτε εντοπίζον-
ται. 
Ο κ. Αλεξίου επιπλέον ζήτησε να υπάρξει τεχνική, πολιτική και νομική κάλυψη από το
Δήμο προς τους κατοίκους και τόνισε ξανά ότι οι μόνοι τρόποι για να αντιμετωπιστούν
αυτές οι περιπτώσεις είναι οι αγωνιστικές παρεμβάσεις. 
Από τους υπόλοιπους ομιλητές ο Σωτήρης Ησαΐας μίλησε για το θεσμό της ελληνικής
επιτροπής τηλεπικοινωνιών που μπορεί να θέσει πρόστιμα στις παρανομίες των εται-
ρειών και πρότεινε για τον εντοπισμό των κεραιών να χρησιμοποιηθεί η διαδικτυακή
μηχανή αναζήτησης Google που δίνει τη δυνατότητα μέσω του δορυφόρου να ελέγξει
κάποιος τις ταράτσες και κατά πόσο «φιλοξενούν» κεραίες. 
Ο πρώην αντιδήμαρχος Κώστας Κρητικίδης προέβη σε μία δήλωση – λύση του ζητή-
ματος αναφέροντας  την εκμετάλλευση της υπάρχουσας δικαστικής απόφασης που
αφορά αντίστοιχη υπόθεση κατοίκων του Δήμου Χολαργού – Παπάγου, οι οποίοι
κατάφεραν να απενεργοποιήσουν παράνομη κεραία με ασφαλιστικά μέτρα που
επικύρωσε απόφαση δικαστηρίου.
Το ψήφισμα της Δημοτικής Αρχής υπερψηφίστηκε απ’ όλες τις παρατάξεις εκτός του
«Φυσάει Κόντρα» που ψήφισε «Λευκό».

Αγγελία
Ε ν ο ι κ ι ά ζ ε τ α ι  μ ο ν ο κ α τ ο ι κ ί α  3 7 0  τ . μ .  

γ ι α  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  χ ρ ή σ η
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :  6 9 7  8 9 4  5 6 1
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Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την
οποία πρόσφατα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ αποφάσισε να υποχρεώσει τους Δήμους
να καταθέσουν τα αποθεματικά διαθέσιμα
τους στην Τράπεζα της Ελλάδος,  συζητήθηκε
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
στις 23 Απριλίου 2015.  
Η απόφαση της Ένωσης Δήμων να προτρέψει τους
δημάρχους να μην υπακούσουν στο νόμο και να μην
προχωρήσουν στην κατάθεση των διαθεσίμων τους
στην τράπεζα της Ελλάδος, όπως ήταν φυσικό προ-
κάλεσε συζητήσεις στα Δημοτικά συμβούλια αναφο-
ρικά με το ποια στάση θα έπρεπε να κρατήσουν στο
επίμαχο θέμα.
Στον δικό μας Δήμο λοιπόν, η σχετική συζήτηση ανα-
φορικά με το ποια στάση θα κρατούσε η Δημοτική
αρχή στο συγκεκριμένο θέμα, κράτησε αρκετές ώρες
αφού δεν ήταν λίγοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ήθε-
λαν να εκφράσουν την άποψή τους ή να δικαιολογή-
σουν τη στάση τους.
Η σημερινή δημοτική αρχή εκλεγ-
μένη και με τη «Στήριξη» του
ΣΥΡΙΖΑ, αποτελείται από ανθ-
ρώπους που ανήκουν σε διαφορε-
τικές πολιτικές τάσεις και προκαλεί
ενδιαφέρον οι περιπτώσεις κατά
τις οποίες εισάγονται στην ημερή-
σια διάταξη θέματα που δεν αφο -
ρούν μόνο τοπικά ζητήματα αλλά
και κεντρικά, να παρατηρεί κανείς
τις τοποθετήσεις των συμβούλων
και την πολιτική αντιπαράθεση
που αναπτύσσεται.
Κύρια στοιχεία της συγκεκριμένης
συζήτησης ήταν αρχικά το γεγονός
ότι ένθεν – κακείθεν υπήρξαν
αρκετές τοποθετήσεις που ξεκίνα-
γαν με την έκφραση : «Αυτή μου
η δήλωση αποτελεί προσωπι-
κή άποψη»… γεγονός που κατα-
δείκνυε  ότι σύμβουλοι που την
χρησιμοποίησαν είτε δεν ήθελαν
να ταυτιστούν με τα κόμματα στα οποία ανήκουν είτε
ήθελαν να παραμείνουν καθαρά «αυτοδιοικητικοί». 
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που παρατηρήθηκε,
ήταν η κόντρα των μελών της διοίκησης που ανήκουν
στον ΣΥΡΙΖΑ με μέλη της αντιπολίτευσης, είτε της
Δεξιάς είτε της Αριστεράς, σχετικά με τις προεκλογι-
κές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και  στο κατά πόσον
η διαπραγμάτευση με τους δανειστές επί κυβερνή-
σεως ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει βελτιωθεί ή όχι. 
Τέλος, το τρίτο στοιχείο που μπορούσε κανείς να δια-
κρίνει,  ήταν η προσπάθεια της «Λαϊκής Συσπείρω-
σης» και του «Φυσάει Κόντρα» να παγιωθούν ως
οι μόνες παρατάξεις με αριστερό πρόσημο και
να αφαιρέσουν (πολιτικά) την ιδιότητα αυτή από τα
μέλη της διοίκησης. 
Αρχικά ως είθισται, τοποθετήθηκε  ο δήμαρχος Γιάν-
νης Σταθόπουλος λέγοντας ότι η ενέργεια της
κυβέρνησης με την  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου αιφνιδίασε τον ίδιο αλλά και σύσσωμη την τοπι-
κή αυτοδιοίκηση… εξέφρασε τη διαφωνία του με τον
τρόπο που μεθόδευσε η κυβέρνηση να πάρει τα χρή-
ματα από τους Δήμους και τέλος  ενημέρωσε το σώμα
ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διέθετε αποθεματικά
ύψους 5,5 με 6 εκατομμύρια ευρώ.
«Όφειλε η κυβέρνηση να έχει μιλήσει πρώτα με τους
φορείς της αυτοδιοίκησης και μετά να νομοθετήσει»,
είπε ο κ. Σταθόπουλος  και συνέχισε χαρακτηρίζοντας
τη διαπραγμάτευση μεταξύ Ελλάδας και δανειστών -
Ευρώπης ως «σκληρή»  και την πολιτική που εφα-
ρμόζουν τα πολιτικά κέντρα των Βρυξελών ως «αδιέ-

ξοδη». 
Ο κ. Σταθόπουλος εξέφρασε τους φόβους του στο να
συμφωνήσει η διοίκηση αμέσως και να καταθέσει
μέρος των αποθεματικών της, δηλώνοντας ότι πρώτα
θα ήθελε να ενημερωθεί περαιτέρω από την κυβέρν-
ηση και μετά ν’  αποφασίσει. 
«Χωρίς διευκρινίσεις δεν θα πάρουμε απόφαση»
δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος ενώ επεσήμανε
ότι βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει σήμερα
η κοινωνία είναι να υπάρχει ρευστότητα και να μην
επικρατήσει πανικός. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών κ. Σπύρος Παπαγεωργίου, ο οποίος έκανε  μια
τοποθέτηση περισσότερο τεχνοκρατική και λιγότερο
πολιτικής φύσης, δηλώνοντας αρχικά ότι το ταμειακό
υπόλοιπο του Δήμου αγγίζει τα 3.492.000 ευρώ σε
λογαριασμό «όψεως», ότι υπάρχουν 1.750.000 επιπ-
λέον δεσμευμένα σε προθεσμιακό λογαριασμό ενώ το
«υπόλοιπο» των τριών νομικών προσώπων του

Δήμου ανέρχεται σε 1.063.000 ευρώ. 
Ο κ. Παπαγεωργίου άδραξε την ευκαιρία να εξηγήσει
ότι η διοίκηση του Δήμου κατάφερε να εξασφαλίσει
ευνοϊκότερους όρους για την αποταμίευση των
χρημάτων,  αφού η Eurobank η οποία μέχρι πρόσφα-
τα έδινε επιτόκιο από 0,20% έως 0,50%, ενώ όταν
αντιλήφθηκε ότι η διοίκηση του Δήμου έκανε έρευνα
αγοράς το ανέβασε στην τάξη του 2%!

Επικεφαλής αντιπολίτευσης
Από την αντιπολίτευση ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης
Ζορμπάς είπε  ότι οι διοικήσεις των όμορων Δήμων
δεν θα συναινέσουν στο να παραχωρήσουν μέρος
των αποθεματικών τους και συγκρίνοντας τον Γιάννη
Σταθόπουλου με το Δήμαρχο Χαλανδρίου είπε χαρ-
ακτηριστικά ότι : «Ο Σίμος στο Χαλάνδρι είναι
αριστερός, όχι όπως εσείς»… και συνέχισε λέγον-
τας ότι ο κ. Σταθόπουλος δεν καταγγέλλει όπως θα
έπρεπε αυτούς που ψήφισαν την Πράξη Νομοθετι-
κού Περιεχομένου, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ,  ενώ αν βρισ-
κόταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης θα «ανέβαινε
μέχρι και στο τραπέζι». 
Ο πρώην δήμαρχος αφού άσκησε κριτική στην
συγκυβέρνηση λέγοντας ότι έχει καταντήσει σαν περ-
ιφερόμενος θίασος, δήλωσε τη σιγουριά του για τη μη
επιστροφή των χρημάτων στο ενδεχόμενο που δοθ-
ούν. «Κάποτε σκίζατε τις Πράξης Νομοθετικού Περ-
ιεχομένου και σήμερα είστε μεταξύ σφύρας και άκμο-
νος» είπε ο κ. Ζορμπάς και συνέχισε λέγοντας  ότι ο
νυν Δήμαρχος ανήκει σ’ ένα κόμμα που θα χρεοκο-
πήσει τη χώρα. Στο τέλος της τοποθέτησής του κι

αφού είχε καταγγείλει πολλάκις τον Δήμαρχο ο κ.
Ζορμπάς, προέβη σε μια προσωπική άποψη – λύση
αναφορικά με τη συγκυρία προτείνοντας να δοθεί
μεν μέρος των χρημάτων αλλά μόνο εάν ο ίδιος ο
πρωθυπουργός δεσμευτεί για την επιστροφή τους
τουλάχιστον μέχρι τις 10 Ιουλίου 2015. 
Ο επίσης πρώην δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος,
εξέφρασε την ανησυχία του λέγοντας ότι κανένας δεν
ξέρει ακριβώς τι θα γίνει στο προσεχές διάστημα,  και
κάλεσε τον Δήμαρχο ν’ αντισταθεί στην
κατάργηση του «αυτοδιοίκητου» που κατά την
άποψή του ήταν και το πιο σημαντικό θέμα. 
«Δήμαρχε είχες αντισταθεί και στις λίστες» είπε ο κ.
Γιαννακόπουλος ενώ επεσήμανε κι αυτός με τη σειρά
του ότι αν μπουν τα αποθεματικά ή μέρος αυτών στην
Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα επιστραφούν. Τέλος ο κ.
Γιαννακόπουλος  θεώρησε ότι το ζήτημα που προέκ-
υψε ήταν «θέμα Δημοκρατίας» και υποστήριξε ότι η
διοίκηση θα όφειλε να το καταγγείλει άμεσα και να
προχωρήσει μαζί με την αντιπολίτευση «αγωνιστι-
κά». 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση», ο επικεφαλής Ανδρέας
Γκιζιώτης δήλωσε ευθύς εξαρχής ότι η παράταξη που

εκπροσωπεί καταδίκασε με ειλι-
κρίνεια την κίνηση της κυβέρνησης
ενώ άσκησε κριτική και στους προλα-
λήσαντες σε σχέση με τις τοποθετή-
σεις τους λέγοντας χαρακτηριστικά
ότι : “Δηλαδή αν δεν έπαιρναν τα
αποθεματικά με Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου αλλά με ψήφο θα ήταν
καλύτερα ;”. 
Ο κ. Γκιζιώτης στη συνέχεια άσκησε
κριτική στη συγκυβέρνηση λέγοντας
ότι κανένα Μνημόνιο δεν σκίστηκε
αφού όλοι οι νόμοι που το αφορούν
ακόμα βρίσκονται σε ισχύ. 
«Θα έρθουν νέες περικοπές»προ-
φήτευσε ο επικεφαλής της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» και τόνισε για άλλη
μια φορά ότι η αυτοδιοίκηση θα απο-
τελέσει «όχημα» για τις νέες πολιτικές
που θα εφαρμοστούν. Ο κ. Γκιζιώτης
στη συνέχεια δήλωσε χαρακτηριστικά
ότι οι Δήμοι θα «φουλάρουν από προ-
γράμματα φτώχειας και πάλι», εκ -
φράζοντας  τη σιγουριά για τη μη επι-

στροφή των χρημάτων, αλλά και την άποψή του, ότι
έχει τελεσιδικήσει η πολιτική απόφαση για τη μη
χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο
άμεσο μέλλον και έκλεισε λέγοντας ότι : «Πλέον οι
Δήμοι θα παίρνουν τα χρήματα από τους πολίτες».   
Από το «Φυσάει Κόντρα» ο Σπύρος Αλεξίου υπεν -
θύμισε ότι ο ίδιος και η παράταξη που εκπροσωπεί
είχαν προειδοποιήσει για την έλευση αυτής της κατά-
στασης εξαιτίας της πρόσφατης κίνησης να μεταφέρ-
ει πρώτη η Περιφέρεια τα χρήματα στην Τράπεζα της
Ελλάδος. 
Ο κ. Αλεξίου άσκησε δριμεία κριτική στη συγκυβέρ -
νηση λέγοντας ότι ο τωρινός υπουργός εσωτερικών
Νίκος Βούτσης και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
ήταν αυτοί που χαρακτήριζαν ως «χουντικής έμπνευ-
σης» τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και
«κατά του λαού». Ο κ. Αλεξίου επιχείρησε να αποδο-
μήσει τις γραμμές υπεράσπισης που έθεσε η κυβέρ -
νηση, δηλαδή τα επιχειρήματα που μίλαγαν για
«καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων», για «εξασ -
φάλιση της πληρωμής των συντάξεων» και για «όπλο
στη φαρέτρα της κυβέρνησης σε περίπτωση ρήξης»
και δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν δοθεί στους
δανειστές 4,5 δις ευρώ με «πανηγυρικό τρόπο». 
«Ποια είναι αυτή η σκληρή διαπραγμάτευση;»
ρώτησε (ρητορικά) ο κ. Αλεξίου και δήλωσε ότι δύο
δρόμοι υπάρχουν: ή αυτός που οδηγεί σε στάση
πληρωμών προς το εξωτερικό, δηλαδή τους δανει-
στές) ή η καταδίκη της χώρας. 

Χαμόγελα σε ΝΔ - ΠΑΣΟΚ από τον 
εμφύλιο στην Αριστερά
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Έχοντας ακούσει τις τοποθετήσεις των επικεφαλής
της αντιπολίτευσης το λόγο πήρε ξανά ο Δήμαρχος
Γιάννης Σταθόπουλος υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος δεν
χρησιμοποίησε κομματικό λόγο αλλά όπως κι όλα τα
προηγούμενα χρόνια έτσι και σε αυτή την περίπτωση
χρησιμοποιεί έναν «ενιαίο πολιτικό αυτοδιοικητικό
λόγο». 
«Η πατρίδα είναι σε σκληρή διαπραγμάτευ-
ση», τόνισε ο κ. Σταθόπουλος και απευθύνθηκε στον
Βασίλη Ζορμπά υπενθυμίζοντάς του ότι ο ίδιος ήταν ο
μόνος  απεργοσπάστης Δήμαρχος κατά απόφασης
της ΚΕΔΕ την εποχή που οι μνημονιακοί νόμοι άρχι-
σαν να διαλύουν τον κοινωνικό ιστό της χώρας.
«Ποιον καταγγείλατε εσείς τότε κ. Ζορμπά;» ρώτησε
ο κ. Σταθόπουλος και τόνισε ότι ο ίδιος καταγγέλλει
τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και εκφράζει τους φόβους
του για το «τι» θα απογίνουν τα χρήματα.

Αντιδήμαρχοι - Δημοτικοί Σύμβουλοι
Από τους Δημοτικούς Συμβούλους το λόγο στην αρχή
πήρε ο Παναγιώτης Γκόνης που έχει διττή ιδιότητα
καθώς είναι και ο γραμματέας της οργάνωσης μελών
του ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Παρασκευής. Ο κ. Γκόνης δήλωσε
ότι ο λαός ζητούσε την εφαρμογή μιας άλλης πολιτι-
κής στην κατεύθυνση του «μαζέματος» και τάχθηκε
υπέρ της αλλαγής που φέρει η νέα
συγκυβέρνηση. «Δεν έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ
τους δανειστές στην Ελλάδα ούτε την
κρίση» είπε ο κ. Γκόνης και συνέχισε λέγον-
τας ότι είναι η πρώτη φορά που δίνεται μια
ειλικρινή μάχη υπερ της αξιοπρέπειας του
λαού. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε και
τεχνοκρατικά λέγοντας ότι το επιτόκιο της
Τράπεζας της Ελλάδος αγγίζει το 2,5 %
δίνοντας μιας μεγαλύτερη ασφάλεια απ’ ότι στις ιδιω-
τικές τράπεζες των ξένων συμφερόντων, στις οποίες
«λιμνάζουν» τα αποθεματικά των Δήμων. Ο κ. Γκόν-
ης δε δίστασε να δηλώσει ότι θα ήθελε η Αγία Παρ-
ασκευή να είναι από τους πρώτους Δήμους που θα
συναινούσε,  αλλά παρ’ όλα αυτά δεν θα διαφωνούσε
με την πρόταση του Δημάρχου. 
Ο πρώην αντιδήμαρχος Κώστας Κρητικίδης από την
παράταξη του Βασίλη Γιαννακόπουλου προέβη σε
μια προσωπική τοποθέτηση δηλώνοντας ότι αν χρεο-
κοπήσει η χώρα είναι βέβαιο ότι θα χρεοκο-
πήσουν και οι Δήμοι και τόνισε ότι ο ίδιος δεν
έχει αντίρρηση να βοηθήσει ο Δήμος τη
χώρα. 
Ωστόσο ο κ. Κριτικίδης δήλωσε ότι δεν
συμβαίνει «σκληρή διαπραγμάτευση»
αλλά «τηλεοπτική» χωρίς να υπάρχει σχέ-
διο, στρατηγική και αίσθηση του (πιεσμέ-
νου) χρόνου. 
Ο κ. Κριτικίδης συνέχισε λέγοντας ότι η πεποίθηση
πως η προηγούμενη κυβέρνηση δεν διαπραγματευό-
ταν και γι’ αυτό έφερε μνημόνιο δεν ισχύει, καθώς τα
ίδια αδιέξοδα έχει συναντήσει και η τωρινή ενώ δήλω-
σε ότι ο κ. Τσίπρας προεκλογικά μιλούσε για
νταούλια που θα χορεύουν οι δανειστές ενώ σήμερα
χορεύουν οι Δήμοι στο ρυθμό του κράτους. 
Ο επίσης πρώην αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος
Τσιαμπάς, δήλωσε ότι οι πιέσεις των δανειστών είναι
οι ίδιες καθ’ όλη την τελευταία πενταετία και τόνισε
ότι η διαπραγμάτευση θα κριθεί από το αποτέλεσμά
της και μόνο τότε θα γνωρίζουμε αν ήταν πράγματι
«υπερήφανη» ή αν θα κάνει τα πράγματα χειρότερα.  
Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανι-
σμού κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ αρχικά εξήγησε ότι ο
οργανισμός διαθέτει 400.000 ευρώ σε «συστημική
τράπεζα», όπως χαρακτηριστικά είπε και δήλωσε ότι
με την προηγούμενη διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά τα
αποθεματικά τοκίζονταν με μηνιαίο επιτόκιο 0,2%,
κατάσταση που θ’ αλλάξει σύντομα. 
Ο κ. Παπαμιχαήλ χαρακτήρισε την Πράξη Νομοθετι-
κού Περιεχομένου απολύτως «σύννομη» στην ουσία
και στην τυπικότητα εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη
πράξη διαφέρει από τις αντίστοιχες της προηγούμεν-

ης συγκυβέρνησης, κι αυτό επειδή η παρούσα
κυρώθηκε και ψηφίστηκε με νομοσχέδιο ενώ οι
παλαιότερες ξεπερνούσαν το όριο των 40 ημερών
που έπρεπε να κατατεθούν όπως και το αντίστοιχο
των τριών μηνών που έπρεπε να εγκριθούν. 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Κονταξής
εξέφρασε κι αυτός με τη σειρά του προσωπική άποψη
λέγοντας ότι δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα και δεν
δεσμεύεται από την παράταξη που ανήκει, δηλώνον-
τας ότι ο ίδιος θεωρεί πως το θέμα είναι πολιτικό και
οικονομικό. Ο κ. Κονταξής δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
μία νέα και άπειρη κυβέρνηση που προεκλογικά
«φόρτωσε» με υποσχέσεις το λαό και τάχθηκε υπέρ
του να βοηθήσει ο Δήμος το κράτος καθώς θεώρησε
αντιφατικό να ευημερεί ένας Δήμος σ’ ένα πτωχευμέ-
νο κράτος.  
Ο πολιτευτής Β’ Αθηνών και Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Σωτήρης Ησαΐας χαρακτήρισε βραχύχρονο τον
τρόπο με τον οποίο πράττει η κυβέρνηση το δανεισμό,
υπενθύμισε ότι είχε προειδοποιήσει τη διοίκηση του
Δήμου προ δύο μηνών για αυτή την κατάσταση και
επεσήμανε ότι ο ίδιος δεν είναι αντίθετος με την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αλλά με την πολι-
τική υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο πρώην πρόεδρος του αθλητικού οργανισμού κ.
Γιάννης Μυλωνάκης τόνισε ότι στη συνέλευση της
ΚΕΔΕ ο «επικεφαλής» του ΣΥΡΙΖΑ εναντιώθηκε της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και εξέφρασε
την άποψη του περί προστασίας των συμφερόντων
των πολιτών της Αγίας Παρασκευής ενώ από την
άλλη πλευρά η αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
Ελισάβετ Πετσατώδη δήλωσε ότι η μοναδική μάχη
αξιοπρέπειας δέχεται την απαξίωση της αντιπολίτευ-
σης. 

Η κ. Πετσατώδηείπε επίσης ότι είναι πλέον φανερό
πως η χώρα δεν μπορεί να «κινηθεί» χωρίς την έγ -
κριση των μεγάλων αφεντικών της Ευρώπης και υπο-
γράμμισε ότι το μόνο όπλο της κυβέρνησης είναι η
ρευστότητα, έστω και προσωρινή,  δηλώνοντας
παράλληλα ότι αν αποτύχει η κυβέρνηση θα αποτύχει
όλη η χώρα. «Είναι αδιανόητο να κοιτάμε το ταμείο
του Δήμου σα το σεντούκι, όσων το φυλάνε στο σπίτι»
υποστήριξε στο τέλος η κ. Πετσατώδη. 
Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Γιάν-
νης Σιδέρης,  χαρακτήρισε ως «θετική» την κίνηση
του Δημάρχου να καταγγείλει την Πράξη Νομοθετι-
κού Περιεχομένου χωρίς να φέρει κομματικές παρ-
ωπίδες και δήλωσε ότι οι Δήμοι πρέπει να βοηθήσουν
χωρίς όμως να χαθεί το «αυτοδιοίκητο». 
Η αντιπρόεδρος της βιβλιοθήκης κ. Μαρία Κοντο-
πούλου δήλωσε ότι δεν μπορεί να ασκήσει κριτική σ’
ένα κυβερνητικό πλάνο που δεν γνωρίζει και υπεν -
θύμισε ότι είναι υποχρέωση των συμβούλων να
στηρίζουν πρώτα απ’ όλα τους δημότες ενώ η Χρύσα
Κωλώνια παρομοίωσε τη βοήθεια προς την κυβέρ -
νηση σαν τη βοήθεια κάποιων νεώτερων μελών μιας
οικογένειας στα γηραιότερα αυτής. 
Η διαδικασία στη συνέχεια προχώρησε με τις δευτε -

ρολογίες των επικεφαλής των παρατάξεων με τον
Βασίλη Ζορμπά να τονίζει ότι αν δοθούν χρήματα από
το Δήμο αυτό να πραγματοποιηθεί με τον όρο ότι θα
επιστραφούν,  ενώ ο κ. Γιαννακόπουλος δήλωσε
αρ νητικά εντυπωσιασμένοςαπό τις δηλώσεις που
ακούστηκαν καθώς τον ξάφνιασε το γεγονός της μη
καταγγελίας από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου, για τη δέσμευση των
χρημάτων και για την μονομερή ενέργεια ενώ
συμπλήρωσε λέγοντας ότι : «Εδώ ο επικεφαλής του
ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΕΔΕ δεν βρήκε τίποτα θετικό και ο
ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Παρασκευής είναι ο μόνος που το
βρίσκει». 
Ο Ανδρέας Γκιζιώτης είπε ότι στα 45 χρόνια που
συνδικαλίζεται παρόμοιο σώμα δεν έχει ξαναδεί…
χαρακτήρισε χαμηλό το πολιτικό επίπεδο καθώς και
τις ενδείξεις αντίστασης από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ…
ενώ δήλωσε ότι ο Γιάννης Σταθόπουλος φάνηκε πιο
αριστερός από αυτά. «Φέρτε ψήφισμα που να διαμαρ -
τύρεστε γιατί δεν τα πήραν νωρίτερα» είπε σε έντονο
ύφος ο κ. Γκιζιώτης και δήλωσε ότι η «περήφανη δια-
πραγμάτευση» θα φέρει και «περήφανο μνημόνιο»
συμπληρώνοντας ότι ο ίδιος δεν θέλει να συμμετέχει
στη διαδικασία που έχει καταντήσει κωμωδία. 

«Αυτά που σας ακούγονται τρελά από εμάς τα
λέγατε πριν τις εκλογές» δήλωσε ο Σπύρος
Αλεξίου και υπογράμμισε ότι η παράταξη του
Δημάρχου και εν γένει ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μην
μιλάνε για την Αριστερά καθώς σ’ αυτή χρεώνον-
ται οι κινήσεις τους και πιθανό είναι να συμβεί ότι
και στην Κύπρο, δηλαδή να μην την αναφέρουν
καν. 
Στη συνέχεια τέθηκαν σε ψηφοφορία τρια

ψηφίσματα εκ των οποίων μόνο της διοίκησης υπε-
ρψηφίστηκε από την ίδια ενώ ο κ. Γιαννακόπουλος
έθεσε το ίδιο ψήφισμα με αυτό που είχε ψηφίσει η
ΚΕΔΕ και ο κ. Αλεξίου έθεσε διαφορετικό, με τα δύο
τελευταία να κατα ψηφίζονται
Το ψήφισμα της διοίκησης ανέφερε τα εξής:
1. H πατρίδα μας βρίσκεται σε μια σκληρή διαπραγ-
μάτευση (όχι σε νέες περικοπές μισθών και συντά-
ξεων, ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, όχι
αύξηση ΦΠΑ, όχι εκποίηση δημόσιου πλούτου), η

έκβαση της οποίας θα είναι καθοριστική για τη
μελλοντική της πορεία και οι πιέσεις εκ μέρους
των δανειστών για τη συνέχιση των αδιέξοδων
δημοσιονομικών πολιτικών έχουν γίνει ασφυκτι-
κές για τη ρευστότητα της χώρας.
2. Στο πλαίσιο αυτό, κατανοούμε και υπο-
στηρίζουμε κάθε ενέργεια που θα επιτρέπει στο
κεντρικό κράτος να ανταποκρίνεται στις οικονο-
μικές υποχρεώσεις του προς την κοινωνία που

δοκιμάζεται.
Ωστόσο, δεν ξεχνάμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα
τελευταία χρόνια έχει υποστεί, στο πλαίσιο των πολι-
τικών λιτότητας, περικοπές των πόρων της που ξεπε-
ρνούν το 65%, όπως και απολύσεις εργαζομένων και
πάρα ταύτα έχει συμβάλλει στη στήριξη του κοινωνι-
κού κράτους πολύπλευρα.
Με βάση τα ανωτέρω, δηλώνουμε την κατηγορημα-
τική μας διαφωνία με τη μεθόδευση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου του Υπουργείου Οικονο-
μικών. Η Κυβέρνηση όφειλε να ενημερώσει και να
διαβουλευτεί με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, που
είναι, με βάση τη Νομοθεσία, οικονομικά, δημοσιονο-
μικά και διοικητικά αυτοτελής και αποτελεί βασικό
συντελεστή στη συλλογική εθνική αναπτυξιακή προ-
σπάθεια. 
Τέλος, εφόσον τηρηθούν στο ακέραιο οι διαβε-
βαιώσεις του αρμόδιου Υπουργού και δεν υπάρξει
πρόβλημα στην αποπληρωμή των ταμειακών υπο -
χρεώσεων των ΟΤΑ σε εργαζομένους, κοινωνικές
δομές, έργα και προμηθευτές, και μετά το διάλογο
των θεσμικών οργάνων των ΟΤΑ με την Κυβέρνηση,
θα υπάρξει τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αγίας Παρασκευής επί του θέματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ  

Αγίας Παρασκευής κ. Παναγιώτης Γκόνης

Στα αριστερά της φωτογραφίας ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης, 

ενώ δίπλα του κάθεται ο επικεφαλής του Φυσάει Κόντρα κ. Σπύρος Αλεξίου
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Υπέρ των αυθαιρεσιών των 

εργολάβων ο Ο.Τ.Ε
(των Γερμανών), κατασυκοφαντεί 

τις υπηρεσίες του Δήμου! 
Στην αποκάλυψη ότι ο Ο.Τ.Ε (των Γερμανών) προσπα θεί
να συγκαλύψει τις αυθαιρεσίες και κακοτεχνίες των
εργολάβων στους οποίους αναθέτει την επιδιόρθωση
των βλαβών κατασυκοφαντώντας τις υπηρεσίες του
Δήμου, προχώρησε η αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρε-
σιών Ελισάβετ Πετσατώδη στη συνεδρίαση της του
Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Απριλίου 2015.
Το όλο θέμα ξεκίνησε από τον  επικεφαλής της «Λαϊκής

Συσπείρωσης» Ανδρέα Γκιζιώτη, ο οποίος ρώτησε σχετικά με την αποκατάσταση
ζημιάς στο οδόστρωμα της οδού Κυκλάδων και κατά πόσο η Δημοτική Αρχή εφαρ -
μόζει τον νέο κανονισμό που είχε ψηφιστεί πριν από μερικούς μήνες. 
Συγκεκριμένα ο κ. Γκιζιώτης μίλησε για μια λακκούβα στην οδό Κυκλάδων, κοντά στο
3ο δημοτικό σχολείο, θέτοντας την αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Ελισάβετ
Πετσατώδη και τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο προ των ευθυνών τους για το θέμα
της «τιμωρίας» που πρέπει να επιβάλλουν στην εταιρεία που πραγματοποίησε
εργασίες στην εν λόγω οδό. 
Από την πλευρά της η κ. Πετσατώδη ξεκίνησε λέγοντας ότι ο κανονισμός αποτελεί ένα
«εργαλείο πολέμου» εναντίον  των εργολάβων  που δεν συνετίζονται και αποκάλυψε
ότι μέχρι στιγμής έχει στείλει το «λογαριασμό» για αποκατάσταση ζημιών σε εται -
ρείες όπως και στον ΟΤΕ στον οποίο έχει επιβληθεί πρόστιμο 12.000 ευρώ. 
Από την πλευρά του ο Ο.Τ.Ε (των Γερμανών), όπως κατήγγειλε η αρμόδια αντιδήμα-
ρχος, έχει «κηρύξει πόλεμο» εναντίον του Δήμου» και δεν διαμηνύοντας ότι δεν
προχωρεί σε νέες εργολαβίες με το πρόσχημα ότι «Δεν του το επιτρέπει ο Δήμος»!  σε
μια προσπάθεια να στρέψει τους πολίτες εναντίον των Υπηρεσιών του Δήμου
καλύπτοντας έτσι τους συνεργαζόμενους μ  ́ αυτόν εργολάβους, οι οποίοι απο -
ζητώντας το «Μέγιστο κέρδος» ελαχιστοποιήσουν τις δαπάνες αδιαφορώντας για τις
«τρύπες» και τις «λακκούβες» που αφήνουν πίσω τους!

Σημείωση Σχολιαστή
Εδώ φαίνεται καθαρά η διαφορά που υπάρχει στη λειτουργία ενός οργανισμού κοι-
νής  ωφέλειας που ανήκει στο κράτος και του αντίστοιχου ο οποίος λειτουργεί με ιδιω-
τικά κριτήρια. Δηλαδή ο ΟΤΕ που λειτουργούσε ως Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών
Ελλάδος δεν θα τολμούσε η διοίκησή του να αρνηθεί μια νέα εργολαβία για την απο-
κατάσταση βλάβης ή την τοποθέτηση νέας γραμμής σε έναν εργολάβο ο οποίος δεν
θα παρέδιδε το έργο όπως ο Νόμος προβλέπει. Στον ιδιωτικοποιημένο από «Γερμα-
νούς» ΟΤΕ, η διοίκηση του οποίου λειτουργεί με γνώμονα όχι την «κοινή ωφέλεια»
αλλά το «κέρδος», η διοίκηση «πιέζει» μέσω της κοινής γνώμης τις αρμόδιες δημοτι-
κές αρχές να μην ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στην ποιότητα των έργων και να μην επι-
βάλλουν πρόστιμα. Έτσι ο ΟΤΕ πετυχαίνει μεγαλύτερη έκπτωση από τον εργολάβο
ο οποίος όμως στη συνέχεια εξασφαλίζει το διαφυγόν κέρδος της μεγαλύτερης
έκπτωσης από την κακή ποιότητα των υλικών και την κακή εκτέλεση των έργων με
τελικό «χαμένο» τον πολίτη που μέσα σε τρεις ή τέσσερις μήνες θα δει να δημιουρ-
γούνται στο έργο «λακκούβες και τρύπες» για τις οποίες θα ζητήσει από το Δήμο να
φτιαχτούν, δηλαδή πληρώνοντας το κέρδος που ο ιδιωτικοποιημένος ΟΤΕ αποκόμι-
σε από τον κακοπληρωμένο εργολάβο που κατασκεύασε ένα προχειροφτιαγμένο
έργο.    

Η ζώνη ασφαλείας σώζει ζωές!
Τετρακόσιοι μαθητές του 2ου και
3ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής
εκπαιδεύτηκαν  στη χρησιμό -
τητα της ζώνης ασφαλείας σε
σεμινάριο που πραγματοποίησε
ο Δήμος μας σε συνεργασία με
τον Σύνδεσμο 21 ΟΤΑ και το
Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας
και Εκπαίδευσης για την οδική

ασφάλεια και την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων
«ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ».
Η εκπαίδευση των μαθητών, έγινε την Παρασκευή 24-04-2015 στην πλατεία
Μελίνας Μερκούρη στο Κοντόπευκο, ήταν βιωματική και περιελάμβανε α) προσο-
μοίωση πρόσκρουσης, β) οδήγηση υπό την επίδραση μέθης και γ) προσομοίωση ανα-
τροπής οχήματος και  την  παρακολούθησαν ο Δήμαρχος  Γιάννης Σταθόπουλος, ο
Πρόεδρος της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής  Β. Τραυλός, οι Δ/ντες των Λυκείων κ.
Α. Πιλισσάς και Κ. Σχισμένος  και πολλοί εκπαιδευτικοί. 
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Ανδρέας Γκιζιώτης: «Ανακάλεσε

την άδεια του DaVinci Δήμαρχε»! 
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2015 ο Ανδρέας Γκιζιώτης
στη διαδικασία των ερωτήσεων – δηλώσεων επανέφερε
το ζήτημα του εθνικού κληροδοτήματος «Σιστοβάρη», νυν
DaVinci. 
Συγκεκριμένα ο κ. Γκιζιώτης απευθύνθηκε στον Γιάννη Σταθό-
πουλο και αφού του υπενθύμισε ότι έχουν περάσει αρκετοί μήνες
από τότε που ανέλαβε διοίκηση του επεσήμανε ότι πρέπει να θέσει

θέμα ανάκλησης της άδειας του συγκεκριμένου υγειονομικού καταστήματος, καθώς
είχε δεσμευθεί προεκλογικά. 
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Σε καλώ
να φέρεις την άδεια Δήμαρχε! Αν δεν το κάνεις θα το φέρουμε εμείς ως παράταξη»!
Απαντώντας ο Δήμαρχος δήλωσε ότι το «Εθνικό κληροδότημα «Βίλα Σιστοβάρη» θα
έρθει σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο». 

Ανοιχτό Διοικητικό Συμβούλιο
Συλλόγου Κατοίκων Τσακού

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Μαΐου 2015 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής το ανοιχτό
διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου κατοίκων Τσακού με κύρια θέματα την
ενημέρωση των πολιτών για τα τρία πιο φλέγοντα ζητήματα που απασχο-
λούν την περιοχή του Τσακού αυτή τη περίοδο, δηλαδή την ασφάλεια από
φαινόμενα παραβατικότητας, το  οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ 118 και την
πυρασφάλεια του Λόφου Τσακού.
Για το ζήτημα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης της παραβατικότητας στην περ-
ιοχή, ο Γραμματέας του Συλλόγου Τάσος Μίχας, έκανε μια ιστορική αναδρομή των
περιστατικών που έχουν σημειωθεί, τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει τότε και τώρα ο
Σύλλογος καθώς και το πώς πρέπει να προχωρήσουν από εδώ και πέρα. Μετά από
συζήτηση αποφασίστηκε να ζητηθεί από το Αστυνομικό τμήμα να στείλει κάποιον
αρμόδιο ώστε να ενημερώσει και να συμβουλεύσει τον κόσμο, να αυξηθούν οι  περι-
πολίες και τέλος να ζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να μεσολαβήσει ώστε να
ενταχθεί η περιοχή στον θεσμό του αστυνομικού της γειτονιάς. 
Για την Πυρασφάλεια του λόφου μίλησαν ο πρόεδρος Βασίλης Σαββίδης και ο κ. Μπε-
θάνης οι οποίοι ενημέρωσαν ότι και φέτος ο Σύλλογος θ  ́αναλάβει με δικά του έξοδα
ν΄απασχολήσει δυο άνεργα άτομα που θα είναι αρμόδια για την ασφάλεια του Λόφου
κυρίως τις ημέρες που δεν θα υπάρχει άτομο από την πολιτική προστασία του Δήμου.
Επίσης έγινε αναφορά στο θέμα της δικαιοδοσίας του Λόφου και στο όλο πλάνο διεκ-
δίκησης της έκτασης από το Δήμο Χολαργού που όχι μόνο δεν του ανήκει αλλά  τον
γεμίζει και με σκουπίδια. 
Για το θέμα του οικοδομικού τετραγώνου  ΟΤ 118 και την τοποθέτηση κεραίας κινητής
τηλεφωνίας.
Την ενημέρωση των παρευρισκομένων ανέλαβε η σύμβουλος του Συλλόγου κα  Ε.
Μαστραποστόλη, και συμφωνήθηκε να γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό
Συμβούλιο την ημέρα που θα συζητηθεί το θέμα.
Η συνεδρίαση του Συλλόγου έκλεισε με την ολοκληρωμένη ενημέρωση από την πλε-
υρά του Δημάρχου για τα υπόλοιπα χρόνια προβλήματα της περιοχής όπως πχ τα
εκπαιδευτήρια «Μακρή», και «Μπαρμπίκα», το «στοιχειωμένο» Κολυμβητήριο, τον
χώρο του Υπ. Γεωργίας, το Κοιμητήριο και την πεζοδρόμηση της οδού Κονδυλάκη κ.α. 
Στο ανοιχτό Διοικητικό Συμβούλιο συμμετείχαν και πήραν το λόγο οι κάτοικοι της περ-
ιοχής καθώς και ο Δήμαρχος της πόλης Γιάννης Σταθόπουλος, ο επικεφαλής της
«Συμμαχίας Ευθύνης»Βασίλης Γιαννακόπουλος, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρ-
ωσης»Ανδρέας Γκιζιώτης, ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Κρητικίδης, ο πρόεδρος
της ΕΝΕΒΑΠ Βασίλης Τσαγκάρης, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Φώτης Αλεξόπου-
λος, ο εκπρόσωπος από το Σύλλογο γονέων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γιώργος Λά -
μπρου, και ο κ. Κατσαράκης από το Σύλλογο ΑμεΑ.

«Πρωτιά» για το Μουσικοκινητικό
εργαστήρι ΑΜΕΑ της πόλης μας!

Την  πρώτη και δεύτερη θέση στους 8ους Αγώνες Χαράς για ΑμεΑ, που διοργανώθη-
καν από το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η ΧΑΡΑ» την Τρίτη 5 Μαΐου 2015 στις αθλητι-
κές εγκαταστάσεις του, κατέλαβε  η αθλητική ομάδα του Μουσικοκινητικού Εργα-
στηρίου των ΑμεΑ του Δήμου Αγίας Παρασκευής  Οι αθλητές του Εργαστηρίου
γεύτηκαν την χαρά της συμμετοχής, της επιτυχίας αλλά και της αλληλεγγύης και της
συνεργασίας με μαθητές χωρίς αναπηρία. Στους αθλητές απονεμήθηκαν έπαινοι και
τιμητικές κονκάρδες και στους συμμετέχοντες φορείς τιμητικές πλακέτες.
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Η αναγνώριση του ρόλου
και η υπεύθυνη στάση

μέσα στις συλλογικότητες.
Διανύοντας τον 8ο μήνα ως
Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο
Αγ.Παρασκευής και συμμε-
τέχοντας τα τελευταία 9 χρόνια
σε αρκετες συλλογικότητες, ΔΣ
και επιτροπές, παρατηρώ το εξής
ενδιαφέρον φαινόμενο:
την καταφανή ανάγκη των ανθρώ -
πων να καταπιάνονται με θέματα και
δραστηριότητες που κάθε άλλο παρά
εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους.
Ο ουσιαστικός λόγος ύπαρξης αυτών
των συλλογικοτήτων, είτε αυτό ονο-
μάζεται επιτροπή είτε ΔΣ ή Δημοτικό
Συμβούλιο, είναι η οργάνωση και η
καλή - οριοθετημένη λειτουργία της
κοινωνίας, ώστε να αποφεύγεται η
ασυννενοησία και το χάος. 

Και βεβαίως ιδιαίτερης αξίας είναι η ευκαιρία που δίνεται, μέσα απ´
αυτές τις κοινωνικές δομές, σε όλους τους συμμετέχοντες να μοιρα-
στούν και να υλοποιήσουν τις ιδέες και τους στόχους τους, εμπλου-
τίζοντάς τους συχνά μέσω του διαλόγου και της ανταλλαγής από-
ψεων.
Πολύ συχνά όμως τα ως άνω διαστρεβλώνονται και βλέπουμε πολ-
λούς ανθρώπους να συμμετέχουν σε διάφορες συλλογικότητες
ώστε να εκφράσουν σκέψεις και ιδέες που ουδεμία σχέση έχουν με
το αντικείμενο της εκάστοτε συλλογικότητας στην οποία ανήκουν. 
Μία εξήγηση γι' αυτό το φαινόμενο είναι η μη οριοθετημένη συναι-
σθηματική εμπλοκή ενός ατόμου με τα θέματα που επιλέγει να αντι-
μετωπίσει. Νευριάζω με κάτι; Μου προκαλεί περηφάνια, πίκρα,
χαρά; Επιλέγω να ασχολούμαι με αυτό το κάτι σε κάθε ευκαιρία
που μου δίνεται. Φυσιολογική ανθρώπινη συμπεριφορά μεν, μα -
κριά από τη λογική και ψύχραιμη αντιμετώπιση, πέρα από πλεονά-
ζων συναισθηματισμό, που πρέπει, κατ' εμέ, να δείχνουν όσοι ασχο-
λούνται και καλούνται να αποφασίζουν για σημαντικά ή μη θέματα
των διαφόρων κοινωνικών δομών.
Ας πάρουμε το εξής παράδειγμα:
Το ΔΣ του οργανισμού Α έχει να ασχοληθεί με θέματα του οργανι-
σμού Α. Φανταστείτε τώρα να συμβούν τα εξής: ένα απ' τα μέλη να
προτείνει την επίσημη έκφραση συμπαράστασης στους μετανά-
στες, ένας άλλος να ζητήσει να καταγγελθεί η βία στη τάδε διαδή-
λωση, ένας τρίτος την υπογράμμιση της σοβαρότητας του θέματος
του σχολικού εκφοβισμού (θέματα κατά τα άλλα μείζονος
σημασίας), και όλα αυτά μέσω ψηφισμάτων, σύνταξης επιστολών,
κ.λπ., υπό την σκέπη ενός οργανισμού με παντελώς άσχετο αντι-
κείμενο απασχόλησης. Όταν κάποιος θέλει να ασχολείται με το
θέμα Β, επιλέγει να συμμετάσχει στους σχετικούς φορείς.
Εάν κάποιος θέλει να εκφράζει επισήμως την άποψή του και να
ασκεί πίεση για τα τρέχοντα ζητήματα γενικώς και ανεξαιρέτως,
μπορεί να συστήσει μια συλλογικότητα αποτελούμενη και από
άλλους ανθρώπους με την ίδιαν ανάγκη. Οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση, κατ' εμέ πάντα, δείχνει την έλλειψη αντίληψης του
ρόλου που σου έχει ανατεθεί και ενέχει ο κίνδυνος ασυνεννοησίας
και παραγκώνισης των θεμάτων πάνω στα οποία θα έπρεπε να
εργαζόμαστε.
Κάποιος όμως θα πει ότι μιλάμε για πράξεις συμβολικού περιεχο-
μένου. Ίσως όμως θα ήταν πιο χρήσιμο να αφήσουμε επιτέλους,
μετά από πολλές δεκαετίες, τους συμβολισμούς μιας πράξης που δε
μας αφορά άμεσα (σε όλους τους τόπους, χρόνους, χώρους) και να
ασχοληθούμε με την ουσία της πράξης που μας αφορά άμεσα και
στο δια ταύτα. Έχω την αίσθηση ότι αυτός τελικά είναι ο πλέον
σύντομος δρόμος στο να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. 
Και φυσικά, σε καμία περίπτωση αυτό δε μας καθιστά "Απολιτικό",
άλλα αντιθέτως σοβαρούς και υπεύθυνους ανθρώπους που σέβον-
ται τον ρόλο τους. Δεν καταπιάνομαι με ένα ζήτημα μέσα από μία
συλλογικότητα μη σχετική με το ζήτημα αυτό, δε σημαίνει ούτε ότι
δε με άφορα, αλλά ούτε ότι αδιαφορώ. Αντιθέτως σημαίνει ότι
σέβομαι το χαρακτήρα της συλλογικότητας στην οποία ανήκω και
ότι αναγνωρίζω τον ρόλο μου μέσα σε αυτή.

Κοντοπούλου Μαρία

Αντιπρόεδρος 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Δημοτική Σύμβουλος

mariakontopoulou

@gmail.com

Η Λαϊκή Αγορά Κοντοπεύκου στηρίζει
το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Η Λαϊκή Αγορά του Κοντοπεύκου Αγίας Παρασκευής έκανε μια νέα μεγάλη προ-
σφορά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αγίας Παρασκευής. Tην Τρίτη 28-4-2015
προσέφερε περίπου 500 κιλά φρούτα, λαχανικά και τρόφιμα, για την ενίσχυση των
«ωφελούμενων» του. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Αγίας Παρασκευής & Εντε-
ταλμένος Σύμβουλος για τις Κοινωνικές Δομές Γεράσιμος Βλάχος, αφού ευχαρίστησε τον
πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα των Λαϊκών Αγορών, κυρίους  Καρατζά και Σαρδέλη, τους
εθελοντές του ΔΡΑΣΕ, και τον κ. Δημήτρη Γυφτέα για την προσφορά τους στο Κοινωνικό Παν-
τοπωλείο, δήλωσε : « Τέτοιες προσφορές ενισχύουν αμέριστα την προσπάθειά, για να
απαλύνουμε τη φτωχοποίηση όλων των ωφελούμενων από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου».

Αγώνας για Ζωή!
Με  μεγάλη συμμετοχή συμπολιτών μας  πραγμα-
τοποιήθηκε ο  «3ος Δρόμος Ζωής  Δήμου Αγίας
Παρασκευής ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ
ΥΜΗΤΤΟ – 2015» που πραγματοποιήθηκε  Κυρ-
ιακή 10 Μαΐου 2015  και διοργανώθηκε από τον
Πολιτιστικό, Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αγίας
Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π), σε συνεργασία με
την Ομάδα Αθλητών Μαραθωνίου Αθηνών με
την επωνυμία «Ο.R.Α.Μ.Α.» και τον Σύνδεσμο
Εφέδρων Αξιωματικών Ανατολικής Αττικής. 

Η διοργάνωση, η οποία είχε στόχους την  προώθηση του μαζικού
αθλητισμού και την προστασία και ανάδειξη της οικολογικής και
αθλητικής αξίας του  Υμηττού, αποτελεί πλέον θεσμό για τον Δήμο
της Αγίας Παρασκευής, υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένη, αφού οι
συμμετέχοντες αθλητές ξεπέρασαν τους 600!
Συγκεκριμένα  πραγματοποιήθηκαν τρείς  αγώνες δρόμου (14
χλμ., 1 χ.λ.μ  για παιδιά Δημοτικού και 2,4 χλμ. για παιδιά
Γυμνασίου και ενήλικες ανεξαρτήτου ηλικίας) με  αφετηρία και
τερματισμό την Κεντρική Πλατεία και μια «ανοιχτή διαδρομή»,
για όσους ήθελαν να έχουν τη χαρά της συμμετοχής και μόνο, με
ελεύθερο τερματισμό. Στις αγωνιστικές κατηγορίες  απονεμήθη-
καν έπαθλα στους 3 πρώτους ανά κατηγορία, ενώ αναμνηστικά

μετάλλια δόθηκαν  σε όλους τους συμμετέχοντες, ανάμεσα στους οποίους  ήταν ο δήμαρχος
Γιάννης Σταθόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. Κονταξής και Ι. Λογοθέτης. Αξιοσημείωτη
ήταν η δωρεάν  διάθεση δύο ασθενοφόρων, ένα από το ΙΑΣΩ General (πρόσφερε επίσης  και
1.300 Ευρώ) και ένα από το METROPOLITAN HOSPITAL για τις ανάγκες της διοργάνωσης.

Στις 3 Μαΐου  ο γιορτασμός 
της παγκόσμιας ημέρας Χορού! 

Με ιδιαίτερη επιτυχία, εορτάστηκε
την Κυριακή 3 Μαΐου 2015 η Παγκό-
σμια Ημέρα Χορού, στην εκδήλωση
που διοργάνωσε  στο θεατράκι  της
Κεντρικής Πλατείας  ο Πολιτιστικός
και Αθλητικός Οργανισμός του
Δήμου Αγίας Παρασκευής-
ΠΑΟΔΑΠ. 
Εκατοντάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών
γέμισαν ασφυκτικά το θέατρο και τους
γύρω χώρους και απόλαυσαν  εντυπωσια-
κές χορογραφίες κλασικών, Λατινοαμερι-
κάνικων, Ευρωπαϊκών και Ελληνικών
παραδοσιακών χορών, από χορευτικές
ομάδες Πολιτιστικών Συλλόγων, σχολών
που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας
καθώς και από τα χορευτικά τμήματα του
ΠΑΟΔΑΠ. Στην εκδήλωση παραβρέθη-
καν ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος και
ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρης
Παπαμιχαήλ , μέλη της διοίκησης, πρώην
και νυν δημοτικοί σύμβουλοι,  εκπρόσω-
ποι συλλόγων, σωματείων και φορέων,
καθώς και πλήθος κόσμου.
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Για να μη «χαθείτε
στη μετάφραση»…

Την Τέταρτη 29  Απριλίου 2015 , στο Αναγ-
νωστήριο της Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασ -
κευής, στην προγραμματισμένη σειρά
εκδηλώσεων με τίτλο «Λέσχη των Μετα -
φραστών», ο μεταφραστής κ.Νίκος Αλιφέ -
ρης, αναφέρθηκε στο έργο του Εουτζένιο
Μοντάλε, ενός από τους σημαντικότερους
Ευρωπαίους ποιητές του 20ού αιώνα, πα -
ρουσιάζοντας ένα συνοπτικό διάγραμμα του
«τοπίου» της ποίησης κατά την εποχή που
έζησε και δημιούργησε ο συγκεκριμένος
ποιητής, επισημαίνοντας τις διαφορές ανά-
μεσα στη ρητορική και λυρική ποίηση των
παλαιότερων δημιουργών και τη μεταγενέ-
στερη συμβολικήποίηση, αλλά και τη δια -
φοροποίηση στο ύφος και την έκφραση του
ίδιου του Μοντάλε. 

Στη συνέχεια, ο μεταφραστής κ. Νίκος Πρατσίνης,
μίλησε για τα προβλήματα που συνάντησε προκει-
μένου να εξηγήσει στον Joaquim Manuel
Magalhaes, τον Πορτογάλο ποιητή και συν-μετα-
φραστή του, την έννοια τόσο των λέξεων όσο και
των συνειρμών στην ποίηση του Σεφέρη, και στη
συνέχεια «οδήγησε» τους παρευρισκόμενους στα
μονοπάτια μιας βαθύτερης κατανόησης του μεγά-
λου μας ποιητή.

Από τις εισηγήσεις των δύο μεταφραστών ανα-
δείχτηκαν κυρίως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει
ο μεταφραστής κατά τη μεταφορά,  του πρωτότ-
υπου ποιητικού κειμένου σε μια άλλη γλώσσα, ενώ
στη συζήτηση με τους παρευρισκόμενους που
ακολούθησε, κυριάρχησε η διαχρονικότητα της
ελληνικής γλώσσας με τα διάφορα επίπεδά της
που διαμορφώθηκαν στο πέρασμα των αιώνων,
καθώς και η αναγκαιότητα ή μη, της  μεταφοράς
παλαιότερων κειμένωνστην γλώσσα της σημερι-
νής καθημερινότητας.

Σε 12 εργαζόμενες στον πρώην ΙΒΣΑ (Δημο-
τικός βρεφονηπιακός σταθμός) ο οποίος
συγχωνεύτηκε με τον «Καλλικράτη» στο «Κέ -
ντρο παιδιού», ο υπολογισμός παρακρατηθέ -
ντων εισφορών υπέρ του ΙΚΑ την περασμένη
δεκαετία γινόταν με λάθος τρόπο με αποτέλε-
σμα το ποσοστό κράτησης να είναι επί της
ουσίας υπέρ του ασφαλιστικού φορέα και κατά
των εργαζομένων που «βγήκαν στη σύνταξη»
με μειωμένες αποδοχές!!
Το θέμα έφερε στο φως της δημοσιότητας η πρόεδρος
των Παιδικών σταθμών κ. Μαργαρίτα Δημητρίου –
Καβρουδάκη, η οποία όταν ανέλαβε το Σεπτέμβριο
του 2014 τα καθήκοντα της στο συγκεκριμένο νομικό
πρόσωπο, έγινε κοινωνός του προβλήματος καθώς οι
εργαζόμενοι απευθύνθηκαν σε αυτή με την ελπίδα να
βρεθεί λύση καθώς η ανεξήγητη αδράνεια της προη-
γούμενης διοίκησης διαιώνισε το πρόβλημα με αποτέ-
λεσμα οι εργαζόμενοι ν’ απολέσουν ένα μεγάλο ποσο-
στό από τα δεδουλευμένα αλλά και το Νομικό πρόσω-
πο να επιβαρυνθεί περίπου 50.000 ευρώ και άλλες
25.000ευρώ  λόγω των προστίμων που είχαν επιβλη -
θεί, χρέωση που διαπιστώθηκε μετά την εκκαθάριση
και συγχώνευση των παλιών Νομικών Προσώπων!!
Το πρόβλημα ουσιαστικά ξεκίνησε το 2003, όταν
ξεκίνησε η λαθεμένη (;) κατάθεση εργοδοτικών εισφ-
ορών προς το ΙΚΑ του πρώην Κέντρου Παιδιού και
πρώην ΙΒΣΑ, μια και ο υπολογισμόςτων παρακρατηθ-
έντων εισφορών υπέρ του ΙΚΑ γινόταν για κάποιο
«άγνωστο» μέχρι στιγμής λόγο με «λάθος τρόπο»,  με
αποτέλεσμα το ποσοστό κράτησης να είναι επί της
ουσίας υπέρ του ασφαλιστικού φορέα και κατά των
εργαζομένωνμε αποτέλεσμα σήμερα έχοντας πια
συνταξιοδοτηθεί να μην εισπράττουν τα νόμιμα
δεδουλευμένα. 
Η λαθεμένη κατάθεση των εργοδοτικών εισφορών
«φέρει» μεν την «υπογραφή»κάποιου υπαλλήλου του
Δήμου, αλλά ταυτόχρονα γεννιέται το ερώτημα που
λέει: «Πως γίνεται επί οκτώ συναπτά χρόνια οι προϊ-
στάμενοι και οι διευθυντές των οποίων ο ρόλος είναι
να ασκούν  «διοικητικό έλεγχο» στους υπαλλήλους
τους, να μην είχαν αντιληφθεί ότι τα χρήματα κατατίθ-
εντο σε λάθος κωδικούς; 
Γιατί το «λάθος» έγινε αντιληπτό  το 2011 χρονιά που
έγινε η συγχώνευση των παιδικών σταθμών σ’ ένα
ενιαίο νομικό πρόσωπο και κλήθηκαν τα υπό
συγχώνευση νομικά πρόσωπα να «κλείσουν τους
λογαριασμούς» τους με αποτέλεσμα να ανακαλυφθεί
από άλλον εργαζόμενο του Δήμου το «λάθος» της
κατάθεσης.
Παρότι εντοπίστηκε και διορθώθηκε το λάθος σε ότι
αφορά τις εισφορές προς το ΙΚΑ που οδήγησε στην
σωστή κατάθεση, εντοπίστηκε επίσης ότι το Κέντρο
Παιδιού και ο ΙΒΣΑέπρεπε να πληρώσουν συνολι-
κά περίπου 50.000 ευρώ που αναλογούσαν σε
30.000 για το πρώτο και 20.000 για το δεύτερο.
Ωστόσο όταν πραγματοποιήθηκε η κατάθεση
των 30.000 ευρώ από το Κέντρο Παιδιού προς το ΙΚΑ
έφερε την υπογραφή του Δήμου Αγίας Παρασκευής!
κι όχι του νομικού προσώπου!! με αποτέλεσμα το ΙΚΑ
επί της ουσίας να μην έχει εισπράξει χρήματα από το
Κέντρο Παιδιού αλλά από το Δήμο!!! Με αποτέλεσμα
το 2011 να εμφανίζεται ο μεν Δήμος ως «πλεονασμα-
τικός» κατά 30.000 ευρώ και το Νομικό πρόσωπο
«Κέντρο Παιδιού» να χρωστά 30.000 ευρώ προς το
ΙΚΑ!!!!
Κερασάκι στην τούρτα του «Θεάτρου του Παραλό-
γου» που σκηνοθετούσε ο Βασίλης Ζορμπάς με τον
πολιτικό «θίασο» του, ήταν και το γεγονός ότι  20.000
ευρώ που χρωστούσε ο ΙΒΣΑ προς το ΙΚΑ, δεν καταβ-
λήθηκαν ποτέ και οι της Μη καταβολής λόγοι παραμέ-
νουν μέχρι σήμερα άγνωστοι!

Έτσι λοιπόν το 2011 που ολοκληρώθηκε η συγχώνευ-
ση όλων των παιδικών σταθμών σε «ένα»,  το ποσό
των 50.000 ευρώ, να παραμείνει ως οφειλή του νέου
ενιαίου πλέον Νομικού προσώπου των «ΠΑΙΣΔΑΠ»,
χωρίς παράλληλα να έχει γίνει ουδεμία προσπάθεια
για να  βρεθεί λύση για το λάθος των οκτώ ετών (2003
– 2011) και οι εργαζόμενοι να εισπράξουν αυτά που
δικαιούνται. 
Ο Πρώην δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, θα πρέπει να
κοιτάξει στα μάτια τους 12 αυτούς εργαζόμενους και
να εξηγήσει το «Γιατί» ενώ αφού ενημερώθηκε το
2012 με επιστολή τους προς  την τότε διοίκηση των
ΠΑΙΣΔΑΠ δεν προχώρησε στις ενέργειες στις οποίες
προχωρά σήμερα η κ. Δημητρίου και να κλείσει
τις εκκρεμότητες που υπήρχαν προς το ΙΚΑ. 
Κι επειδή η μνήμη καμιά φορά προδίδει… δημοσιο-
ποιούμε μία από τις επιστολές που οι  12 υπάλληλοι
είχαν τότε πρωτοκολλήσει και η οποία αναφέρει τα
εξής:
«Προς την Πρόεδρο του Δ.Σ του Ν. Προσώπου Δ.Δ
«Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής»
Θέμα: «Σχετικά με υπολογισμό παρακρατηθέντων
εισφορών υπέρ του ΙΚΑ»
Όπως ήδη γνωρίζετε υφίσταται ένα σοβαρό οικονο-
μικό πρόβλημα από το Σεπτέμβριο του έτους 2003 με
τους μόνιμους υπαλλήλους του «πρώην ΙΒΣΑ» σχετι-
κά με το ποσοστό κράτησης υπέρ του ΙΚΑ από λάθος
υπολογισμού της υπηρεσίας.
Το λάθος εις βάρος των εργαζομένων και υπέρ του ΙΚΑ
οφείλεται αποκλειστικά στην υπηρεσία που με υπολο-
γισμούς κρατήσεων, μεγαλύτερου ποσοστού κάθε
μήνα από το μισθό τους ζημιώθηκε ο κάθε εργαζό-
μενος από 9.500,00 € έως 11.500,00 €
Παρά τις προφορικές ενοχλήσεις μας προς την υπη -
ρεσία δεν στάθηκε δυνατό να δοθεί λύση στο σοβαρό
αυτό πρόβλημα που μας απασχολεί, ώστε να γίνει
αίτηση προς το ΙΚΑ για να επιστραφούν τα παρακρ-
ατημένα οφειλόμενα χρήματα, στους δικαιούχους
υπαλλήλους.
Για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα χρήματα μας
απευθυνθήκαμε σε ιδιώτη λογιστή, ο οποίος ζήτησε το
υπέρογκο ποσό των 500,00 € από κάθε εργαζόμενο
για τον ακριβή υπολογισμό και την επιστροφή των
παρακρατηθέντων χρημάτων μας. Θεωρούμε ότι με
το ποσό αυτό δεν πρέπει να επιβαρυνθούμε εμείς οι
υπάλληλοι, αλλά η υπηρεσία οφείλει να διορθώσει το
λάθος της.
Σας ζητάμε να λάβετε υπ' όψιν σας ότι ήδη παρ-
αγράφηκε ένα μεγάλο ποσό λόγω παρέλευσης
των χρόνων και απομένουν μόνο τρία (3) χρό-
νια επιστροφής χρημάτων.
Στους σημερινούς δύσκολους οικονομικά καιρούς το
να χάνονται ποσά ύψους 6.000,00 € έως 8.000,00 €
από κάθε υπάλληλο είναι τουλάχιστον τραγικό.
Παρακαλούμε για τις δικές σας σύντομες ενέργειες και
την κατανόηση σας, ώστε να ξεκινήσουν οι απαρ-
αίτητες διαδικασίες απ' την υπηρεσία, για να εξατομι-
κευθεί το ποσό για κάθε δικαιούχο υπάλληλο προκει-
μένου να κατατεθεί η αίτηση προς το ΙΚΑ.
Προσβλέπουμε στην ευαισθησία σας ώστε να μπορέ-
σουμε να καταθέσουμε τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά στον ασφαλιστικό μας φορέα.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Με τη δέουσα
τιμή οι υπάλληλοι.
Αντωνία Παπαντωνίου, Ελπίδα Ζήση, Κωνστάντια
Γιαννούλα, Μαρίνα Μπαβέλα, Νικολέτα Πάγκαλη,
Ευαγγελία Μπουρνού, Παρασκευή Νιαβή, Σταυρ-
ούλα Μέρκου, Αναστασία Γιαννάκη, Ζωή Παντου-
λούφου, Βασιλική Παπαζέκου, Όλγα Παπανικολά-
ου».

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής

Τις καταδίκασαν για το υπόλοιπο 
της ζωής τους σε μειωμένη σύνταξη!
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Η παιδική χορωδία

του Δήμου μας, 
στο φεστιβάλ 

χορωδιών του Δήμου 
Παπάγου – Χολαργού
Στο 9ο  Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών του
Δήμου Παπάγου – Χολαργού που πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου 2015, συμμετείχε
με ιδιαίτερη επιτυχία και η παιδική χορωδία του
Δημοτικού  Ωδείου Αγίας Παρασκευής.

Στο κατάμεστο από κόσμο Αμφιθέατρο «Μ. Η Θεο-
δωράκης», το Δήμο μας εκ προ σώπησαν ο Πρόεδρος
του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Αγίας
Πα ρα σκευής (ΠΑΟΔΑΠ)  Σωτήρης Παπαμιχαήλ, ο
οποίος και παρέλαβε  αναμνηστική πλακέτα  για την
επιτυχή συμμετοχή της χορωδίας μας στη συναυλία,
καθώς και ο Διευθυντής του Δημοτικού  Ωδείου Αθα-
νάσιος Κουμεντέρης.
Η Χορωδία του Δήμου μας λειτουργεί υπό τη Διεύθυ-
νση του Καθηγητή του Ωδείου  κ. Αντώνη Καρατζίκη ,
στεγάζεται στον χώρο του Δημοτικού Ωδείου, απα-
ρτίζεται από παιδιά 6-14 ετών και είναι ανοιχτή σε
όλους τους μαθητές.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, 

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών. 

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
2. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν. 2738/1999
4. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων στο Δημόσιο»
5. Τις διατάξεις του Ν. 4057/2012
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012
7. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ»
8. Την υπ  ́αρίθμ. 36/2015, απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής
9. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 25181/13563/20-04-2015 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Τις άμεσες και κατεπείγουσες ανάγκες λειτουργίας του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών συνολικά έξι (06) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγ-

κών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), 
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:                1.Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού

Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Αιγαίου Πελάγους & Νότου (τέρμα) Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15342.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 19/05/2015 έως και 25/05/2015 και ώρες 09:00 έως 13:00. 

Ο Πρόεδρος του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. Σωτήρης Παπαμιχαήλ

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

101 Πολιτιστικός & Αθλητικός 

Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής
Αγία Παρασκευή

Αττικής

ΥΕ-ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Δύο (2) μηνών 6

Κωδικός θέσης

101

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/97).

Οι Μαθητές Δημιουργούν!
Σε πείσμα των καιρών, οι
μαθητές των σχολείων της
πόλης μας κατέδειξαν με τον
καλύτερο τρόπο, το γεγονός
ότι η δάδα του πολιτισμού
στην Ελλάδα και συγκεκριμέ-
να στην Αγ. Παρασκευή καίει
άσβεστη  στα πρότυπα που
υμνούν τις «ελεύθερες οικο-
νομίες», την «απανθρωπιά»
και την άνευ ορίων εκμετάλ-
λευση των ανθρώπων από «συνανθρώπους» τους…
Τα γράφουμε αυτά, επειδή στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιή -
θηκαν από μαθητές στο πλαίσιο της  «9ης Συνάντησης Μαθητικής Δημιουρ -
γίας» (8-14 Μαΐου), οι τυχεροί γονείς, φίλοι και συμπολίτες μας που παρα-
βρέθηκαν σ  ́αυτές, είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν ότι το ταλέντο και το
μεράκι της νέας γενιάς περισσεύει και το γεγονός αυτό «φωτίζει» με τον πιο
αισιόδοξο τρόπο τη σκοτεινιά που προσπαθούν να μας επιβάλλουν «Μνημόνια»
και «Θεσμοί»…
Συγκεκριμένα  την Παρασκευή 8 Μάιου 2015 στο θεατράκι του 2ου Γυμνασίου
στην οδό Νεαπολέως, οι μαθητές του 1ου Λυκείου Αγ. Παρασκευής παρουσία-
σαν τις«Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη , το Σάββατο 9 Μάιου 2015 στο
χώρο του 3ου Γυμνασίου, η Χορωδία του 4ου Δημοτικού σχολείου σκόρπισε
ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους και στη συνέχεια παρέδωσε την
σκυτάλη  στους μαθητές του 4ου Γυμνασίουπου παρουσίασαν την θεατρική
παράσταση«Το πιθάρι»και στους μαθητές του 2ου Λυκείου οι οποίοι πα -
ρουσίασαν την παράσταση«Ζητείται ψεύτης».
Οι εκδηλώσεις  της «9ης Συνάντησης Μαθητικής Δημιουργίας» ολοκληρώθη-
καν την Κυριακή 10 Μάιου 2015, με τους μαθητές του 1ου Δημοτικού σχολείου
να παρουσιάζουν στο θεατράκι της οδού Νεαπόλεως το θεατρικό έργο «Η
παράσταση αναβάλλεται»,στη συνέχεια οι μαθητές του 6ου Δημοτικού σχο-
λείου παρουσίασαν θεατροποιημένες «Ιστορίες του Αισώπου»και τη βραδιά
να κλείνει με το Χοροθεατρικό και τη Χορωδία του 1ου Δημοτικού σχολείου.
Τέλος το ίδιο βράδυ στην Κεντρική Πλατεία της πόλης μας. στήθηκε τρικούβερ -
το γλέντι με Μοντέρνους και Παραδοσιακούς χορούς.

Η «ψυχή» της Βενεζουέλας 
χόρεψε στο θεατράκι 
της οδού Νεαπόλεως!

Με την παράσταση «Ο τελευ-
ταίος ρυθμός», έκλεισαν την
Παρασκευή 24 Απριλίου 2015
στην Αγία Παρασκευή, οι τριή-
μερες προγραμματισμένες εμ -
φα νίσεις   στην Αθήνα του σύγ -
χρονου χορού της Βενε ζουέ λας
που παρουσίασε  η διεθνούς
φήμης χορευτική ομάδα
“Proyecto Movimiento”. 
Όπως είναι γνωστό, η Τρίνα Φρό-
μετα, διάσημη χορεύτρια και δασ-
κάλα χορού, ίδρυσε το 1995, την
Ομάδα Σύγχρονου Χορού Proyecto
Movimiento, η οποία έχει διαδώσει
εδώ και χρόνια σε διεθνές επίπεδο

ότι καλύτερο έχει να επιδείξει η παράδοση της Βενεζουέλας με ένα εντυπωσιακό
μείγμα από τις τελευταίες τάσεις που κυριαρχούν στο σύγχρονο χορό.
Την ξεχωριστή αυτή βραδιά, που διοργάνωσαν η Πρεσβεία της Μπολιβαριανής
Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην Ελλάδα και ο Δήμος Αγίας Παρασκευής,
τίμησαν με την παρουσία τους και τον χαιρετισμό τους η Α  ́Γραμματέας της Πρε-
σβείας Ασντίρις Κιντάνα  και ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος. 
Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχε ο πρόεδρος της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Παναγιώτης Γκόνης, ο οποίος μαζί με τον πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Βασίλη Τραυλό φρόντισαν, σε συνεργασία με την Αυτεπιστασία του
Δήμου, για την πλήρη αποκατάσταση του φωτισμού της αίθουσας  θεάτρου του
2ου Γυμνασίου.
Την παράσταση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος, ο πρώην Δήμαρχος Λεονάρδος Χατζηανδρέου, η
Αντιδήμαρχος  Ελισάβετ Πετσατώδη, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και
πλήθος κόσμου.
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Ο Δήμος μας και

«Η διαχείριση
των σκουπιδιών»… 

Συνάντηση με θέμα
τη σύνταξη των το -
πικών σχεδίων απο -
κε ντρωμένης δια χεί -
ρι σης των απο βλή -
των στους Δήμους
του Βόρειου Τομέα
Αθηνών, πραγματο-

ποιήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου 2015  μεταξύ του αντιπεριφε-
ρειάρχη Γιώργου Καραμέρου  και των Αιρετών των συγκε-
κριμένων περιοχών.
Στη συνάντηση που συμμετείχαν ο  δήμαρχος  Αγ. Παρασκευής
Γιάννης Σταθόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Γιάν-
νης Σιδέρης, ο δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης,
και ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Βριλησσίων Αλέξης Μαυρα-
γάνης, ο δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος,
ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, ο αντιδήμαρχος Περι-
βάλλοντος Μελισσίων - Πεντέλης Ηλίας Τσουχνίκας και η περιφ-
ερειακή σύμβουλος και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του
ΕΔΣΝΑ Σοφία Κορωναίου, συναποφασίστηκαν τα εξής:
-- Τα Δημοτικά Συμβούλια που δεν το έχουν ήδη πράξει να συνε-
δριάσουν εντός του Μαΐου προκειμένου να πάρουν απόφαση
όπως αυτή περιγράφεται στον οδηγό του ΕΔΣΝΑ (κεφ. Α παρ. Α1)
και να ολοκληρωθούν τα ΤΣΔ έως τις 30/6/2015.
--  Θα λειτουργήσουν παράλληλα διαδημοτικές ομάδες συνερ-
γασίας, οι οποίες θα προχωρήσουν στη σύνταξη ΤΣΔ λαμβάνο -
ντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. 
--  Οι διαδημοτικές συνεργασίες θα συνεδριάζουν τακτικά σε επι-
τροπές με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και μελών της
εκτελεστικής επιτροπής του ΕΔΣΝΑ. Στα Δημοτικά Συμβούλια
που θα εισάγονται τα ΤΣΔ θα παρευρίσκονται εκπρόσωποι της
Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ.

«Σχολικός εκφοβισμός»; 
Μίλα, η σιωπή δεν είναι χρυσός!

Ανακοίνωση με θέμα τον
«σχολικό εκ φοβισμό», εξέ-
δωσε η Ένωση Γονέων Σχο-
λείων Αγ. Παρασκευής
στην οποία αναφέρονται τα
εξής:
«Το τελευταίο διάστημα και για
όσο η επικαιρότητα «επέβαλε»,
γίναμε όλοι μάρτυρες της «ανα-
κάλυψης» του σχολικού εκφοβισμού.
Για άλλη μια φορά, η κοινωνία μας αντέδρασε με έκπληξη, με τρόμο ενίοτε και με υστερία σε
ένα φαινόμενο που υπήρχε και υπάρχει αλλά, «στρουθοκαμηλίζοντας», ισχυριζόμαστε όλοι ότι
συμβαίνει «κάπου αλλού».
Ξαφνικά, αντιληφθήκαμε ότι στα σχολεία υπάρχει ο «εκφοβισμός» (bullying…).
Ξαφνικά, μάθαμε ότι στα σχολεία υπάρχουν οι «μάγκες», οι «νταήδες» αλλά και τα «ούφο»
και τα «φυτά». Τους δώσαμε δε και όρους αστυνομικού ρεπορτάζ: τα «θύματα» και οι «θύτες».
Για άλλη μια φορά, ασχοληθήκαμε με το φαινόμενο, όσο τα φώτα της δημοσιότητας ήταν
στραμ μένα πάνω του… όσο υπήρχε «αίμα», απαραίτητο συστατικό των «πωλήσεων» διαφό -
ρων «προϊόντων».
Όμως, η καθημερινή πραγματικότητα μας ξεπερνά όλους.Και το χρωστάμε στα παιδιά μας να
την αντιμετωπίζουμε κατάματα. Με απλά λόγια και σταράτα.
ΝΑΙ ο εκφοβισμός (bullying) είναι φαινόμενο που έχει βαθιές κοινωνικές αιτίες.
Όμως, μέχρι να εκλείψουν αυτές οι κοινωνικές αιτίες, τι κάνουμε; Πώς προφυλάσσουμε τα παι-
διά που τώρα ζουν μια τέτοια κατάσταση;
ΝΑΙ ο εκφοβισμός (bullying) ενισχύεται από την βία που προβάλλεται από τα ΜΜΕ,
από τις κινηματογραφικές ταινίες, από τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά μας στον Η/Υ.
Όμως, μέχρι να εκλείψει αυτή η βία, πώς παρεμβαίνουμε στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών
μας ώστε να αντιστέκονται σε αυτά τα κελεύσματα;
ΝΑΙ ο εκφοβισμός (bullying) γιγαντώνεται σε σχολεία υποβαθμισμένα, σ’ ένα
εκπαιδευτικό σύστημα που δεν προάγει την ΠΑΙΔΕΙΑ, με εκπαιδευτικούς-ανεκπαίδευ-
τους για να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα. Όμως, μέχρι να αναβαθμιστούν τα σχολειά μας
και το εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι να «εκπαιδευτούν» οι εκπαιδευτικοί μας, θα αφήσουμε τα
παιδιά μας να «παιδεύονται» σε κλίμα εκφοβισμού; Υπάρχουν άραγε «χρυσές συνταγές» που
τις ακολουθείς και αντιμετωπίζεις τέτοια δυσεπίλυτα προβλήματα; Όχι βέβαια. 
Υπάρχουν όμως κάποια βήματα που νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε…
Το πρώτο βήμαείναι να παραδεχθούμε ότι το φαινόμενο υπάρχει και στο σχολείο μας ή μπο-
ρεί ανά πάσα στιγμή να υπάρξει. Ναι! Υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει στο σχολείο που είμαστε
δάσκαλοι ή καθηγητές, στο σχολείο που συμμετέχουμε στο Σύλλογο Γονέων. Όχι βέβαια διο -
γκώνοντας την κάθε πράξη δράσης-αντίδρασης μεταξύ παιδιών που θα βλέπουμε μπροστά
μας, ονοματίζοντας έντρομοι κάθε πείραγμα ως «εκφοβισμό», αλλά-τουλάχιστον- να μην
κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τις περιπτώσεις παιδιών που μπορεί να γίνονται εύκολα στόχοι ενός
τραβηγμένου πειράγματος ή παιδιών που εκφράζουν μια έντονη  επιθετικότητα.
Το δεύτερο βήμαείναι να πούμε ανοικτά και καθαρά ότι, όσο και να «βοηθήσουμε» οι Σύλλο-
γοι Γονέων, όσο και να στείλει ψυχολόγους το Υπουργείο Παιδείας, το κύριο βάρος πέφτει στις
πλάτες των εκπαιδευτικών. «Ανεκπαίδευτοι» ή μη, οι εκπαιδευτικοί είναι παρόντες στο σχολείο
καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας και οι συνθήκες τούς καλούν να είναι παρόντες επί της ουσίας,
με το βλέμμα, τα αυτιά και την ψυχή του ΔΑΣΚΑΛΟΥ. 
Το τρίτο βήμα είναι να συνεργαστούν οι Εκπαιδευτικοί με τους γονείς, έστω αυτούς που
συμμετέχουν στους Συλλόγους Γονέων, ξεπερνώντας πάσης φύσεως «κοινωνικούς αυτοματι-
σμούς» που μπορεί να έχουν εξελιχθεί ανά σχολείο.

Από κοινού και ο καθένας χώρια:
Μπορούμε να ανασηκώσουμε τις «κεραίες» μας για να πιάνουμε κάποιες καταστάσεις που
«παίζουν» μέσα στην αίθουσα, στο διάλλειμα, σ’ ένα πάρτυ, σε μια εκδρομή, στις συναναστρο -
φές των παιδιών μας.
Μπορούμε να απευθυνθούμε σε φορείς που έχουν την δυνατότητα να οργανώσουν κάποιες
παρεμβάσεις ανάλογα την περίπτωση (π.χ. το «ΑΡΓΩ» στην πόλη μας ή o Συμβουλευτικός
Σταθμός Νέων της Β  ́θμιας Εκπαίδευσης που στεγάζεται στο 4ο ΓΕΛ).
Μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά στο να εκφραστούν μέσα από ομάδες δημιουργικής
απασχόλησης: να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί τις συμμετοχές στα προγράμματα εξωσχολικών
δραστηριοτήτων που διοργανώνονται με ευθύνη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (πολιτιστικά,
περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας κλπ), να αναπτύξουν οι Σύλλογοι Γονέων τα προγράμματα
δημιουργικής απασχόλησης που διοργανώνουν σε συνεργασία με τον Δήμο (π.χ. αθλητικές
ομάδες, θεατρική παιδεία κ.α.), να στηρίξουμε τα παιδιά μας να εκδώσουν εφημερίδα ή περιο-
δικό ή οτιδήποτε άλλο θέλουν. Και να στοχεύουμε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότε-
ρα παιδιά.
Ας αξιοποιήσουμε τις κλειστές βιβλιοθήκες των σχολείων…Ας δημιουργήσουμε ομάδες –ει
δυνατόν ανά τμήμα με μείξη των μαθητών- που να ασχοληθούν τα παιδιά με ότι τα εμπνέει.
Ας τους δώσουμε ερεθίσματα να αποδεχθούν το «διαφορετικό» φέρνοντας σε επαφή το σχο-
λείο μας με ειδικές ομάδες παιδιών.  Και το κυριότερο…
Ας σταματήσουμε να τους μιλάμε, χωρίς να ακούμε. Ας μάθουμε να τα ακούμε, χωρίς να μιλά-
με. Ας τους περάσουμε το μήνυμα. «ΜΙΛΑ, Η ΣΙΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ»

«Όμιλος Πολιτών 
Αγ. Παρασκευής»:
Μια νέα (;) πολιτική 

παρουσία στα δημοτικά
δρώμενα της πόλης.

Την πραγματοποί η -
ση εκδήλωσης με
θέμα «"Κοινωνική
Οικονομία και νέες
μορφές αντιμετώπι-
σης της ανεργίας"»
επέλεξε ομάδα συ -
μπο λιτών μας για να

δημοσιοποιήσει  την ίδρυση του νεοσύστατου «Όμιλου
Πολιτών Αγ. Παρασκευής»  την Δευτέρα 4-5-2015  στο
τρίτο γυμνάσιο Κοντοπεύκου.
Στην εκδήλωση μίλησαν οι οικονομολόγοι Γιώργος Μιτάκης και
Σοφία Αδάμ, ο γραμματέας του Δήμου Ελληνικού –Αργυρούπολ-
ης Αντώνης Αντωνόπουλος, ο αντιδήμαρχος Χαλανδρίου Κώστας
Γερολυμάτος και ο πρώην ευρωβουλευτής Νίκος Χρυσόγελος.
Την ευθύνη της Οργάνωσης είχαν οι: Σπύρος Αρβανιτάκης,
Μιχάλης Γαβράς, Γιάννης Δήμας, Γιώργος Καράλας, Γιάννης
Κρίκος, Ελένη Λιβάνη, Βαγγέλης Λιμνιάτης, Στάθης Μπανίλας,
Τάσος Μπομπόνης, Παναγιώτης Σιαπέρας, Μαρία Τουκμακτσή
και  Δημήτρης Σκουλάς, ενώ παραβρέθηκαν ο δήμαρχος, μέλη της
Δημοτικής αρχής και δημοτικοί σύμβουλοι,  εκπρόσωποι συλλό-
γων και φορέων, στελέχη πρώην και νυν της αυτοδιοίκησης καθώς
και συμπολίτες και συνδημότες μας.
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Στα ουράνια της Α2 μας έστειλαν
τα κορίτσια του μπάσκετ! 

Πρωταθλήτρια Α’ ΕΣΚΑ 2014 – 15 και άνοδος στην Α2
Εθνική κατηγορία! 
Σ’ ένα συναρπαστικό αγώνα εξελίχθηκε ο τελικός του
πρωταθλήματος στο γήπεδο Κοντοπεύκου τη Δευτέρα 27
Απριλίου 2015 που ανέδειξε σε πρωταθλήτρια την Αγία

Παρασκευή και προήχθη στα σαλόνια της Α2 κατηγορίας γυναικείου
μπάσκετ.

Η «Αγία Παρασκευή» μετά από δύο συνεχείς νίκες ισοφάρισε σε 2 – 2
τις νίκες στους αγώνες των πλέϊ - όφς την γυναικεία ομάδα μπάσκετ της
Πεύκης κσι στέφθηκε πρωταθλήτρια στον τρίτο και τελικό αγώνα στον
οποίο και νίκησε με σκορ 63 – 56. 

Αν και το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με την ομάδα μας να προηγείται 13 –
12 στον πίνακα του σκορ, στο ημίχρονο βρέθηκε να χάνει με ένα πόντο
(30 – 31) ενώ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου η διαφορά αυτή αυξήθη-
κε αφού η ομάδα  της Πεύκης κατάφερε να πάρει διαφορά πέντε πόν-
των αντί ενός (39 – 44). 
Το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα ήταν και το πιο κρίσιμο καθώς τα
κορίτσια μας έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, ανέτρεψαν το σκορ και
τελικά νίκησαν και ανέβηκαν κατηγορία.

Προπονητής ΓΣΑΠ : Αναγνωστόπουλος, Στρατάκος . Παίκτριες: Ρεν-
τζεπερη 9, Γκάνια, Χαρίτου 11(3), Τσιαδή 8, Λαψάνα, Βελούδου 12(1),
Λωσταράκου 4, Μαστρογιαννίδου 10, Κανιαδάκη, Γιουκάκη 7, Μερι-
σιώτη 2, Πεσκατζίου.
Τις αθλήτριες υποδέχθηκε μετά από πρόσκλησή του και συνεχάρη για
την άνοδο της ομάδας στην Α2 Εθνική κατηγορία το βράδυ της 29ης
Απριλίου 2015 ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου όπου ο Γυμναστικός Σύλλογος του προσέφερε
αναμνηστική αθλητική φανέλα με τις υπογραφές των αθλητριών, του
προπονητή και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιάδα Mythical - Στόχος η “Ευρώπη”! 
Α’ κατηγορίας ποδοσφαίρου «Σάλας»

Η ομάδα της πόλης μας «Α.Σ
Ολυμπιάδα Mythical» στο
πρωτάθλημα Α’ Εθνικής
Ανδρών «Futsal super
league» έδωσε τη μάχη της

στο final four με στόχο τον τελικό αλλά η ομάδα
του «Υπερίωνα» κατάφερε να «λυγίσει» την
τοπική μας ομάδα. Συγκεκριμένα στον πρώτο
αγώνα η «Αγία» νίκησε με 8 – 4 σε αγώνα εντός
έδρας (Κάρμης τέσσερα γκολ, Πάνου δύο γκολ, Βεργίτσης δύο γκολ, Μαρινάκης ένα γκολ),
όμως στους δύο αγώνες που ακολούθησαν δεν στάθηκε τυχερή αφού στον δεύτερο αγώνα
εκτός έδρας έχασε με 2 – 1 και στον τρίτο εντός έδρας έξι δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της
παράτασης η ομάδα του «Υπερίωνα» κατάφερε να σκοράρει σε 4 – 3 και να πάρει τη νίκη.  
Η ομάδα μας αγωνίζεται πλέον για την τρίτη θέση στον «μικρό τελικό» ενάντια της ομάδας
του «Μινώταυρου».  
Ωστόσο σε ότι αφορά τη διοργάνωση του κυπέλλου η «Αγία» βρίσκεται στο final four μετά
από νίκη της κατά της «Ταραχής» με 8 – 4 και θα αγωνισθεί πάλι με την ομάδα του «Υπε-
ρίωνα» στις 6 και 7 Ιουνίου 2015 στο Λαύριο για την πρόκριση στον τελικό. 
Οι παράγοντες της ομάδας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό θα
διοργανώσουν στο γήπεδο της Νότου ένα  all star game όπου θα βραβευτούν ο Θωμάς
Πάνου ως πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (28 τέρματα) κι επειδή βρίσκεται στην
πρώτη πεντάδα με τους καλύτερους παίχτες καθώς και ο προπονητής της ομάδας Γιάννης
Ζιάβας που αναδείχθηκε στον κορυφαίο της διοργάνωσης. Η εκδήλωση θα έχει φιλανθρω-
πικό χαρακτήρα καθώς θα συλλεχθούν τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντωπολείο. 

Μέχρι τα ημιτελικά του final four του εθνικού περιφερειακού πρωταθλήματος Β’ Εθνικής
ανδρών βόλεϊ κατάφερε η ομάδα μας να φτάσει αφού έχασε με 3 – 1 στα παιχνίδια την
ομάδα της «Πολιτείας». Η
ομάδα τερμάτισε τρίτη στον
βαθμολογικό πίνακα και
παραμένει στην Β’ Εθνική . 
Τα βλέμματα όλων πλέον
στρέφονται αποκλειστικά
στο αντίστοιχο πρωτάθλ-
ημα γυναικών, όπου η
ομάδα της Αγίας Παρασ -
κευής βρίσκεται στο final
four και είναι μια ανάσα
πριν τον τελικό. Συγκεκρι-
μένα η γυναικεία ομάδα
τερμάτισε πρώτη στο πρω-
τάθλημα και τη Δευτέρα 18
Μαΐου 2015 αγωνίζεται εντός έδρας κατά της αντίστοιχης ομάδας «Νέοι Βύρωνα». 
Η «Αγία» προηγείται 2 – 0 στα παιχνίδια και την χωρίζει μία νίκη από τον τελικό που θα
αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ζευγαριού, δηλαδή ή τον ΠΑΚ Χαλανδρίου ή την
Ένωση Αμπελοκήπων. Από την πλευρά της η ομάδα ζητάει την υποστήριξη του κόσμου
της Αγίας Παρασκευής για την άνοδό της στην Α2, στόχος που θα επιτευχθεί μόνο αν στε-
φθεί νικήτρια στον τελικό γύρο.   Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες οι «Παμπαίδες»
τερμάτισαν στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.  
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