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Συνομιλώντας

με μια άνεργη…
Πολλά ακούμε αναφορικά με την

«αγριότητα» της  κατ΄ευφημισμόν

«Ελεύθερης αγοράς», για την

ασυδοσία στην οποία ωθούνται οι

εργοδότες από τον άκρατο «Νεοφ-

ιλελευθερισμό», για το νέο δόγμα:

«Τα κέρδη πάνω απ΄τον άνθρω-

πο» που προωθεί το διεθνές τρα-

πεζικό σύστημα, για τους «Νεό-

πτωχους» και τους «Άθλιους» των

μεγάλων πόλεων με προεξάρχου-

σα την πρωτεύουσα της χώρας,

στην οποία η «φτώχεια» ήταν και

είναι εντελώς διαφορετική απ  ́ότι

στην επαρχία. 

Για όλους αυτούς τους λόγους

αποφασίσαμε να δώσουμε «βήμα

έκφρασης» σε μια συμπολίτισσα

μας (που επιθυμεί να κρατήσει την

ανωνυμία της) η οποία υφίσταται

αυτό που οι «ειδικοί» ονομάζουν

«κατάρρευση της Μεσαίας κοινω-

νικής τάξης».

συνέχεια σελ. 10

Η αντιπολίτευση να μένει 

«Στα του Δήμου» ή 

να «αβαντάρει» τα πολιτικά 

κόμματα που τη στηρίζουν ;  
σελ. 6

(Από αριστερά) Η Τερψιχόρη Γκιόκα με την συγγραφέα
Ευγενία Τσελέντη και την Ελένη Ζέρβα

Γνωρίζοντας τους

συγγραφείς της πόλης μας.

σελ.13

Μια «ανάσα» από την

Ευρώπη!

σελ.15

Μνήμες«κατοχής» και νίκης κατά του Φασισμού.

Οι εργατοτεχνίτες

«χαρίζουν» 

χρήματα στο Δήμο, 

αλλά το Σωματείο

τους ζητά 

«επιχορήγηση»! 

σελ.4

10 Χρόνια Μαθητικών 

Συναντήσεων, Δημιουργικό τητας

και Πολιτισμού.

«Ισχυρή» κοινωνική πολιτική

και μια αδύναμη κοινωνία. 

σελ.8 σελ.7

σελ.3
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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 υπομονή, επιμονή και θάρρος για όλους και όλες που συμμε-

τέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. 

--- Οι Άγιες ημέρες του Πάσχα πέρασαν αλλά οι πιέσεις των δανειστών έφεραν

τον ελληνικό λαό ή τουλάχιστον το μεγαλύτερό του μέρος σε “Γολγοθά”.

--- Σκληρά μέτρα που δε θίγουν αυτούς που πραγματικά έχουν, τα οποία δεν

είναι τα “τελευταία” αφού η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε μ’ ένα απλό προ-

εδρικό διάταγμα να μπορεί τα επόμενα χρόνια να περικόπτει για να “κλείνει”

τους στόχους των δανειστών. 

--- Η κοινωνία δυστυχώς εκτός από το ότι παρακολουθεί άφωνη τα δρώμενα,

νοιώθει ανήμπορη να στηριχθεί σε κάποιο πολιτικό φορέα αφού είναι πια

πασιφανές ότι όλοι όσοι αναλαμβάνουν τις τύχες της χώρας το μόνο που μπο-

ρούν να κάνουν είναι να υπακούσουν πρόθυμα στις έξωθεν εντολές. 

--- Στο Δήμο μας τώρα αντί να υπάρχει σύμπνοια και προσπάθεια απ’ όλους για

να ανακουφιστούν όσοι πλήττονται, γιατί δεν πλήττονται όλοι στον ίδιο βαθμό,

ο ανθρώπινος πόνος και η “ανάγκη” παραμερίζονται προς χάριν των κομμα-

τικών σκοπιμοτήτων δείχνοντας για μια ακόμη φορά ότι αυτό που ενδιαφέρει

τους “παλαιάς κοπής” πολιτικούς είναι μόνο το πως θα βολευτούν αν το πολι-

τικό κόμμα που τους στηρίζει έρθει στην εξουσία. 

--- Γαία, πυρί  μειχθήτω.

--- Είναι προφανές ότι η Μεγάλη Εβδομάδα δεν ενδείκνυται για Δημοτικά

Συμβούλια και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν μπορούσε τα προς ψήφιση

θέματα να είχαν προγραμματιστεί λίγο νωρίτερα. 

--- Το φαινόμενο να ψηφίζονται θέματα παραμονές Χριστουγέννων ή Πρω-

τοχρονιάς ή την Εβδομάδα των Παθών είναι παλιό και δυστυχώς εξακολουθεί

να ισχύει παρ’ όλες τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις. 

--- Το να καταγγέλλεται η διοίκηση επειδή δεν προσήλθαν εγκαίρως ορισμένοι

Δημοτικοί Σύμβουλοι στη συνεδρίαση του συμβουλίου δεν είναι “Το πρόβλημα”. 

--- Το πρόβλημα είναι γιατί δεν έγινε το συμβούλιο νωρίτερα. Η στείρα αντι-

πολίτευση που προσπαθεί με τερτίπια και “Λιανοντούφεκα” να γκρεμίσει τη

σημερινή ηγεσία και το “κάστρο” της είναι και απαρχαιωμένη μέθοδος των πάλαι

ποτέ κοινοταρχών αλλά και εντελώς ατελέσφορη. 

--- Δεν πέφτουν έτσι οι διοικήσεις. 

--- Αλλά βέβαια, όταν είσαι εντελώς ανίκανος να διοικήσεις και σου κλέβουν

τα αλεξικέραυνα κάτω από τη μύτη σου, τι αντιπολίτευση είσαι σε θέση να

κάνεις ; 

---Όταν ξέρεις ότι ποτέ δε θα διοικήσεις, πόσο δύσκολο είναι να ζητάς “τον ου -

ρανό με τ’ άστρα”, αφού ποτέ δε θα τα προσφέρεις ; 

--- Όταν πέφτεις στα κοινά του Δήμου με νωπά τα ίχνη του αλεξίπτωτου τι μπο-

ρεί να προτείνεις για προβλήματα που ούτε καν έχεις ξανακούσει ; 

--- Κακά τα ψέματα, το παραμύθι, ότι αλλάζοντας η κεντρική πολιτική σκηνή θα

αλλάξουν και οι Δήμοι είναι μια “καραμέλα” που έλιωσε σε ψεύτικα στόματα. 

--- Η “αλήθεια” όπως βγαίνει από τους απλούς ανθρώπους αυτές τις δύσκολες

ώρες είναι ότι το πρωτογενές δημοκρατικό κύτταρο που λέγεται Δήμος, οφείλει

να υπερβεί τα συνήθη, να προτείνει, να παλέψει με τις δικές του δυνάμεις για να

ανακουφίσει, να δώσει ελπίδα και λύση. 

--- Αν αυτό συμβεί και στους 350 περίπου Δήμους αυτόματα υποχρεώνεται η

όποια κεντρική εξουσία να ανασκουμπωθεί και να σταματήσει να ψευδολογεί

ασύστολα. 

--- Αυτό όμως χρειάζεται ανθρώπους ανιδιοτελείς που να “νοιάζονται” κι όχι

απλούς μισθοφόρους και κομματικούς πραιτοριανούς που περιμένουν να ανέ-

λθει στο “θρόνο” ο αυτοκράτορας της επιλογής τους για να “πλιατσικολογήσουν”

κι αυτοί σε κάποιο “Βιλαέτι”. 

--- Απάντησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην επιστολή των κατοίκων που

ενοχλούνται από την “καμπάνα - τρόμος” που βροντοχτυπά νυχθημερόν στα

αυτιά τους στην περιοχή του Κοντοπεύκου. 

--- “Πόντιος Πιλάτος” το Υπουργείο. Σιγά μη τα βάλει με την Εκκλησία. Ούτε λίγο,

ούτε πολύ, κατά το Υπουργείο ο κάθε θρησκευτικός φορέας μπορεί να κάνει ό,τι

θέλει αρκεί να είναι “Ορθόδοξος”

--- Τα ΜΑΤ αποστέλλονται σε περίπτωση ηχορύπανσης από καθολικούς, προ-

τεστάντες, ισλαμιστές και άθεους.

--- Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι της οδού Πάρου για την πεζοδρόμηση της οδού

αφού εκτός από τις θέσεις στάθμευσης έχουν “εξαφανιστεί” και οι κάδοι. 

--- Όταν κάνεις ανάπλαση και μιλάμε τώρα για το επίμαχο οικόπεδο απέναντι

από το παλιό Spreeder, σκέφτεσαι πολύ, σκέφτεσαι πάρα πολύ στο να εκδό-

σεις άδεια λειτουργίας πάρκινγκ με είσοδο δύο ευρώ, στις μέρες που ζούμε,

γιατί με το δίκιο τους όλοι προσπαθούν να αποφύγουν το “χαράτσι”, σε βάρος

φυσικά των περιοίκων. 

--- Η ανακύκλωση και η πυροπροστασία προφανώς είναι υπόθεση όλων, η δε

προστασία του Υμηττού δεν αφορά μόνο τους Τσακιώτες αλλά όλη την Αττική. 

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ – ΠΟΕΣΥ
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Μνήμες «κατοχής» και νίκης 

κατά του Φασισμού.

Έκθεση φωτογραφίας του Αγιοπαρασ-

κευϊώτη φωτορεπόρτερ  Μπερτς Τσακι -

ριάν με ντοκουμέντα από την Γερμανική

κατοχή εγκαινιάστηκε στο Πολιτιστικό &

Αθλητικό Πάρκο Στ.Κώτσης (Θεμιστο -

κλέους και Σπάρτης 1) στην αίθουσα του

«Πέτρινου» κτιρίου την Δευτέρα 9 Μαΐου

2016, ημέρα εορτασμού της αντιφασιστι-

κής νίκης των λαών με την άνευ όρων παράδοση της Ναζιστικής Γερμανίας

στις συμμαχικές δυνάμεις (9 Μαΐου 1945)  . 

Την έκθεση που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και ο Πολιτιστικός και

Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου (ΠΑΟΔΑΠ)   διήρκησε έως τις 15 Μαΐου, και

αποτέλεσε απότιση ελάχιστου φόρου τιμής και σεβασμού στη μνήμη όσων υπέ-

στησαν τη βαναυσότητα της κατοχής και όλων όσοι αγωνίστηκαν για τον  αέρα

της λευτεριάς και τη μεγάλη νίκη των λαών.

Όπως μας δήλωσε ο κ. Τσακιριάν ο ίδιος συνεχίζει το έργο των Ελλήνων φωτο-

ρεπόρτερ και οι περισσότερες φωτογραφίες που υπάρχουν στην έκθεση είναι

προϊόν του πρώην εργοδότη του καθώς και δικές του. Ο κ. Τσακιριάν επεσήμανε

ότι η έκθεση πραγματοποιήθηκε κυρίως για τα παιδιά που δεν έχουν ζήσει την

κατοχή και για τους παλαιότερους ώστε να μην ξεχνούν την Ιστορία. 

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρης Παπαμιχαήλ στην ομιλία του ανέφερε ότι ο

κ. Μπέρτς έχει καταγράψει την Ιστορία της Αγίας Παρασκευής από το 1952 και

παράλληλα έχει στην κατοχή του φωτογραφικό αρχείο από το 1896. 

«Η έκθεση γίνεται σήμερα 9 Μαΐου 2016, συνέχισε ο κ.Παπαμιχαήλ, καθώς
συμπληρώνονται 71 χρόνια από την επίσημη λήξη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου
του πιο καταστροφικού πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας» και κατέλη ξε

εξιστορώντας το «πώς» δρομολογήθηκε η παράδοση της Χιτλερικής Γερμανίας

καθώς και τις συνέπειες που είχε ο πόλεμος στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος στην ομιλία του είπε ότι

η ιδέα για την πραγματοποίηση της έκθεσης ανήκε στον κ. Τσακιριάν, ιδέα που ο

ίδιος την αποδέχτηκε αμέσως και άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει πλέον ισχυρή

πιθανότητα για την απόκτηση του φωτογραφικού αρχείου του κ. Τσακιριάν από

το Δήμο. Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι η έκθεση αποτυπώνει τη φρίκη της ναζιστικής

κατοχής, μιας φοβερής θηριωδίας, θύματα της οποίας είναι ακόμα ζωντανοί. 

Ο κ. Σταθόπουλος τόνισε ότι τα σχολεία της πόλης πρέπει να επισκεφθούν την

έκθεση και ευχήθηκε όλος ο κόσμος να μην ξαναζήσει εκείνες τις ημέρες. 

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης από την πλευρά

μίλησε για τη σημασία της γνώσης της Ιστορίας στα παιδιά καθώς όπως κι ο ίδιος

διαπίστωσε από κάποια σχολεία που είχε επισκεφθεί την ίδια ημέρα, μόνο ένα

κορίτσι γνώριζε το ιστορικό πλαίσιο της 9ης Μαΐου 1945. 

Ο κ. Γκιζιώτης επιπλέον έκανε λόγο για τη μοναδικότητα της αντίστασης που επέ-

δειξε ο ελληνικός λαός συγκριτικά με όλη την Ευρώπη κατά της ναζιστικής κυριαρ -

χίας και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ονομάτισε την 9η Μαΐου ως «Ημέρα της

Ευρώπης» προσπαθώντας να αποκρύψει την ουσία και την Ιστορία της.

«Δυστυχώς ο νεοναζισμός σηκώνει κεφάλι παντού στην Ευρώπη» σημείωσε ο

κ. Γκιζιώτης και πρότεινε στον κ. Σταθόπουλο να γίνει εκδήλωση με τους εν ζωή

ανθρώπους και συμπολίτες μας που βίωσαν τις ημέρες της κατοχής. 

Παρών ήταν και ο πρώην βουλευτής και δήμαρχος Λεονάρδος Χατζηανδρέου

χαρακτηρίζοντας «ασθενική» τη μνήμη των νεοτέρων με την ευθύνη γι’ αυτό το

γεγονός να έχουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Ο κ. Χατζηανδρέου είπε επίσης ότι:

«Τα καθημερινά προβλήματα είναι τόσα πολλά που ένας νέος άνθρωπος κοιτάει
την καθημερινή του επιβίωση αλλά είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε την Ιστορία ώστε
να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη». 

Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Κονταξής πήρε το λόγο και κάνοντας

μια ιστορική αναδρομή στις επιπτώσεις του Βου παγκοσμίου πολέμου αναφορι-

κά με την Ελλάδα, ευχήθηκε ποτέ ξανά να μην υπάρξει ο διχασμός που υπήρξε

κάποτε και εκδηλώθηκε με τον εμφύλιο πόλεμο μετά το πέρας της κατοχής. 
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Οι εργατοτεχνίτες «χαρίζουν» χρήματα στο Δήμο, 

αλλά το Σωματείο τους ζητά «επιχορήγηση»! 

Την επιχορήγηση με 10.000 ευρώ του συλλό-

γου εργατοτεχνιτών Δήμου Αγίας Παρα -

σκευής (ΣΕΡΔΑΠ) αποφάσισε και ψήφισε

κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στη

συνεδρίαση της 6ης Απριλίου 2016 πριν τις

Άγιες ημέρες του Πάσχα. 

Η συγκεκριμένη επιχορήγηση όπως τόνισε ο

Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος δίνεται τα τελευ-

ταία 15 χρόνια απ’ όλες τις διοικήσεις, αρχής γενο-

μένης από τη διοίκηση του αείμνηστου Σταύρου

Κώτση. 

Ωστόσο σθεναρές αντιρρήσεις έθεσαν Δημοτικοί

Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης καθότι σχετική ανα-

κοίνωση που εξέδωσε εκείνες τις ημέρες ο

ΣΕΡΔΑΠ μιλούσε για το γεγονός ότι δεν έχουν

λάβει από το 2009 μέχρι και σήμερα τα είδη ατομι-

κής προστασίας που δικαιούνται, η δαπάνη των

οποίων ανέρχεται σε 50.000 ευρώ, χρήματα που

δεν έχουν διεκδικήσει. Την κίνηση αυτή, του να μην

διεκδικήσουν τα χρήματά τους ο πρόεδρος του

συλλόγου ανέφερε ότι είναι «προς όφελος του

Δήμου» και εξήγησε ότι με την χρόνια επιχορή -

γηση οι εργαζόμενοι του τμήματος πρασίνου και

καθαριότητας έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν

τα «απαραίτητα». 

Για τη μη διεκδίκηση των χρημάτων ο ανεξάρτητος

Δημοτικός Σύμβουλος, Γιάννης Λογοθέτης δήλω-

σε ότι οι συνδικαλιστές δεν πρέπει να «χαρίζον-

ται», ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να μετατρέπον-

ται σε επαίτες και ότι πρέπει να διεκδικούν κι όχι να

συμψηφίζουν. Την ίδια θέση εξέφρασε και ο

πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς που δήλωσε

«αλληλέγγυος» στους εργαζόμενους, προτρέπο -

ντάς τους να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται

δικαστικά, με τον ίδιο να δηλώνει την προθυμία του

να είναι μάρτυρας υπεράσπισης… 

Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης

έθεσε θέμα «παραστατικών» ζητώντας να δει ποια

ήταν τα περσινά παραστατικά που δόθηκαν και

που καταδεικνύουν το «που» δαπανήθηκαν τα

χρήματα της επιχορήγησης. Ο κ. Γκιζιώτης χαρα -

κτήρισε την επιχορήγηση ως «μικροπολιτική» ενώ

απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους δήλωσε

τα εξής: «Ποιος είπε ότι είναι φιλεργατικό να

πληρώνετε εσείς ως εργαζόμενοι από την τσέπη

σας; Ζητάμε χρήματα ή το δίκιο μας ;». 

Από το «Φυσάει Κόντρα» ο Σπύρος Αλεξίου τόνι-

σε ότι είναι μείζον ζήτημα το να μη διεκδικεί το

σωματείο αυτά που δικαιούται και ζήτησε από το

σύλλογο να αποσύρει το αίτημα της επιχορή -

γησης. 

Από την άλλη πλευρά ο πρώην αντιδήμαρχος

Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κώστας Κριτικίδης δήλω-

σε ότι η επιχορήγηση είναι νόμιμη, ότι ο τρόπος με

τον οποίο τοποθετήθηκαν οι προλαλήσαντες αδι-

κεί τους εργαζόμενους και δήλωσε ότι ο ίδιος στε-

ναχωρήθηκε για τη διάσταση που δόθηκε στο

θέμα. 

Ο αντιδήμαρχος Πρασίνου και Καθαριότητας κ.

Γιάννης Σιδέρης στο ίδιο πνεύμα είπε ότι η συζή -

τηση με την τροπή που είχε λάβει προσέβαλε τους

εργαζομένους ενώ ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθό-

πουλος συμπλήρωσε λέγοντας ότι ο ΣΕΡΔΑΠ

είναι το πιο διεκδικητικό σωματείο και υπενθύμισε

ότι κάθε χρόνο, από κάθε διοίκηση έχει δοθεί η ίδια

επιχορήγηση τα τελευταία 15 χρόνια. 

Από την πλευρά τους το σωματείο με την ανα-

κοίνωση που εξέδωσε επεσήμανε ότι οι αποδοχές

των εργαζομένων στους Δήμους έχουν μειωθεί

κατά 40% τα τελευταία έξι χρόνια, ότι δεν διεκ-

δίκησαν τα χρήματα για να μην επιβαρύνουν περ-

ισσότερο το Δήμο, ζήτησαν από τους συμβούλους

να τους επισκεφθούν στους χώρους εργασίας για

να τους ενημερώσουν για τα προβλήματά τους και

κατέληξε λέγοντας ότι το σωματείο παρά τα οικο-

νομικά προβλήματα δωρίζει κάθε μήνα περίπου

150 λίτρα γάλα σε ιδρύματα που το έχουν ανάγκη

(Κιβωτός, Λύρειο, Χαμόγελο του παιδιου κ.τ.λ.). 

Εν τέλει το θέμα ψηφίστηκε από την πλειοψηφία

και την παράταξη του κ. Βασίλη Γιαννακόπουλου

ενώ καταψηφίστηκε από τους υπόλοιπους

συμβούλους της αντιπολίτευσης. 
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Γιάννης Λογοθέτης: 

«Να συζητήσει το 

Δημοτικό Συμβούλιο τις 

αλλαγές στην Παιδεία». 

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός

Σύμβουλος και εκπαιδευτικός κ. Γιάννης Λογοθέτης

με την οποία αιτείται να εισαχθεί σε συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα των αλλαγών στο

ολοήμερο σχολείο και η κατάργηση του Ενιαίου Ανα-

μορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ). 

Ο κ. Λογοθέτης κατηγορεί τον Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη

για την συρρίκνωση του πρωινού ωραρίου αφού καταρ-

γείται η πρωινή ζώνη 7-8 αναφέορντας ότι : «Με το κλείσι-

μο των ολοήμερων τμημάτων και τη συρρίκνωση του

πρωινού ωραρίου, καταργούνται Διδακτικά Αντικείμενα

όπως η Φιλαναγνωσία σε όλες τις τάξεις, η Ευέλικτη Ζώνη

και η  Θεατρική Αγωγή  στις  Ε΄και ΣΤ΄τάξεις και κόβονται

χιλιάδες διδακτικές ώρες, σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες,

(Θρησκευτικά, Μουσική, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή,

Αγγλικά)  ενώ σε ότι αφορά τη δεύτερη ξένη γλώσσα  (Γαλ-

λικά-Γερμανικά) καταργείται η δυνατότητα των μαθητών να

επιλέξουν μία από τις δύο. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να

προστεθούν στις  νομοθετικές  ρυθμίσεις   που προωθεί η

κυβέρνηση για το κλείσιμο Νηπιαγωγείων, στις εγκυκλίους

και τις τροπολογίες που καταργούν τα Τμήματα Ένταξης».

Ο κ. Λογοθέτης στη συνέχεια της ανακοίνωσής του

αναλύει τα σχέδια του Υπουργείου  και καταλήγει λέγοντας

ότι πρέπει να τεθεί ως προς συζήτηση στο Δημοτικό

Συμβούλιο το θέμα της Παιδείας με επίκεντρο το «Ολοή-

μερο» με την παρουσία εκπροσώπων της εκπαιδευτικής

κοινότητας (Ένωση και Σύλλογοι Γονέων-Συνδικαλιστικοί

φορείς των εκπαιδευτικών).

Σωτήρης Ησαΐας : 

Υποβάθμιση

ολοήμερων 

σχολείων.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο πολιτευτής Β’ Αθη-

νών Νέας Δημοκρατίας και Δημοτικός

Σύμβουλος Σωτήρης Ησαΐας με την οποία

ενημερώνει ότι ο σημερινός  Υπουργός Παι-

δείας ,υποβαθμίζει το τιτάνιο έργο των ολο-

ήμερων σχολείων. 

Αναλυτικότερα ο κ. Ησαΐας θεωρεί ότι το νέο

νομοσχέδιο δημιουργεί προβλήματα καθημε -

ρινότητας στους γονείς και στερεί από τα παιδιά

τη διεύρυνση γνώσεων και σύγχρονων δεξιοτή-

των και δηλώνει ότι πρωταρχικό μέλημα της

τοπικής αυτοδιοίκησης είναι, η αποτροπή της

καταστροφικής εφαρμογής του συγκεκριμένου

προγράμματος, όπου μοναδικός σκοπός είναι

η κάλυψη 3000 κενών θέσεων διδακτικού προ-

σωπικού. 

Ο κ. Ησαΐας στη συνέχεια καλεί την Ένωση

γονέων, να επιδείξει τον ίδιο δυναμισμό και

κινη τοποιήσεις, στις επόμενες συνεδριάσεις του

Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αγίας Πα -

ρασκευής, όπως ακριβώς έπραττε, ως όφειλε

και επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για

ζητήματα της Ελληνικής παιδείας και καταλήγει

λέγοντας ότι : «Είναι επιτακτική ανάγκη, ο Δήμα-

ρχος να απεγκλωβιστεί από την πολιτική του

στήριξη, με την μνημονιακή κυβέρνηση του

ΣΥΡΙΖΑ προς  όφελος του μέλλοντος των παι-

διών, των γονέων και δημοτών της πόλης μας».

Ένωση γονέων:

Νέο όνομα και

μικρές αλλαγές . 

Ανακοίνωση εξέδωσε η ένωση συλλό-

γων γονέων αγίας παρασκευής αναφε-

ρόμενη στην πολυσηζητημένη απόφα-

ση του Υπουργείου Παιδεία για το νέο

εγχείρημα στον τομέα της Παιδείας επι-

σημαίνοντας ότι αυτό έχει θετικά και

αρνητικά στοιχεία. 

Στα θετικά η ένωση γονέων θέτει την εφαρ-

μογή ενός ενιαίου τύπου σχολείου σε όλα

τα δημοτικά της επικράτειας και την κατάργ-

ηση της πολυσπερμίας των διαφορετικών

τύπων δημοτικών σχολείων. Ωστόσο θεω-

ρεί αρνητικό την κατάργηση της πρωινής

ζώνης (7:00-8:00) και ζητά την επανεξέταση

του τρόπου διδαχής σε ότι αφορά τη δεύτε-

ρη ξένη γλώσσα.

Θετικό σημείο θεωρείται η διεύρυνση της

μελέτης σε όλες τις τάξεις ενώ αρνητικό ότι

δεν θα υπάρχει ένας υπεύθυνος ολοήμε -

ρου αλλά κάθε ημέρα διαφορετικός.

Μείζον θέμα για την «Ένωση» προκύπτει

από την προυπόθεση των δύο εργαζόμε-

νων γονέων για την εγγραφή των μαθητών

στο ολοήμερο στα 6/θέσια και άνω, διάταξη

που επί της ουσίας κάνει το Ολοήμερο σχο-

λείο να χάνει την ουσιαστικότητα του και

μετατρέπεται σε «σχολείο-πάρκινγκ».

Αναλυτικότερα θα διαβάσετε όλη την ανα-

κοίνωση στο www.osxoliastis.gr (ανα-

κοινώσεις συλλόγων)
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Η αντιπολίτευση να μένει «Στα του Δήμου» ή  να «αβαντάρει» τα πολι-

τικά κόμματα που τη στηρίζουν ;  
Η αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2016 λόγω της

απουσίας συμβούλων της διοίκησης…η

αποχώρηση μελών της αντιπολίτευσης με

σκοπό να μην υπάρξει απαρτία και να μείνει

εκτεθειμένη η διοίκηση… και η ψήφιση του

ασφαλιστικού και των πρόσθετων οικονο-

μικών μέτρων, σε συνδυασμό με τη μη πραγ-

ματοποίηση Δημοτικού Συμβουλίου για ένα

μήνα είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει ένας

ανηλεής «(χαρτο)πόλεμος» ανακοινώσεων

μεταξύ της αντιπολίτευσης και της διοίκησης. 

Η αναβολή του Δημοτικού Συμβουλίου

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και με

τη χρονολογική τους σειρά, θα  πρέπει πάμε

«πίσω» και συγκεκριμένα στις 25 Απριλίου 2016,

Μεγάλη Δευτέρα, όταν και  είχε προγραμματιστεί

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ημερή-

σια διάταξη 29 θεμάτων.

Ως συνήθως,δημοτικοί σύμβουλοι απ’ όλες τις

παρατάξεις καθυστέρησαν να προσέλθουν,

μεταξύ των οποίων και σύμβουλοι της διοίκησης,

με συνέπεια να μην μπορεί να συγκληθεί το

συμβούλιο λόγω έλλειψης  απαρτίας αφού για να

συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός χρειαζόταν

ένας επιπλέον σύμβουλος.  Με την ώρα αναμο-

νής να ξεπερνάει τα 25 λεπτά δύο σύμβουλοι

της αντιπολίτευσης που ήταν παρόντες, αποφάσι-

σαν ν’ αποχωρήσουν «τιμωρώντας» τη διοίκηση

για το γεγονός ότι τα στελέχη της δεν ήταν στην

«ώρα τους» ώστε να υπάρξει απαρτία.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Δημοτικού

Συμβουλίου, δίνεται ημίωρη παράταση από την

προκαθορισμένη ώρα έναρξης του και στην

συγκεκριμένη περίπτωση είχε υπάρξει «καθυ-

στέρηση» 25 λεπτών και οι δύο σύμβουλοι της

συντηρητικής παράταξης αποχώρησαν. Σε διά-

στημα λίγων λεπτών κατέφθασε ο επικεφαλής της

«Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης ο

οποίος θα συμπλήρωνε τον απαιτούμενο για την

απαρτία αριθμό καθώς το παρών έδωσαν  και ο

εκπρόσωπος της παράταξης «Φυσάει Κόντρα»

Θάνος Ανδρίτσος και ο π. αντιδήμαρχος Κώστας

Κρητικίδης από την παράταξη του Βασίλης Γιαν-

νακόπουλου.

Ακολούθησε συζήτηση «εκτός μικροφώνων»

που ως θέμα είχε το αν θα ξεκινούσε ή όχι το

συμβούλιο, αλλά ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπου-

λος επισημαίνοντας τον κίνδυνο «προσφυγής»

της μείζονος αντιπολίτευσης και ακύρωσης των

όποιων αποφάσεων θα είχαν ληφθεί, ζήτησε την

αναβολή του συμβουλίου και τη μετάθεσή του μετά

το Πάσχα.

Με αφορμή λοιπόν αυτά ο αποχωρήσας δημο-

τικός σύμβουλοςΚωνσταντίνος Τσιαμπάς, εξέδω-

σε την επόμενη ημέρα ανακοίνωση με την οποία-

εξηγούσε τους λόγους της αποχώρησής του ανα-

φέροντας μεταξύ άλλων ότι :

«Κύριε Δήμαρχε συγκαλέσατε τις άγιες ημέρες της
Μεγάλης Εβδομάδας το Δημοτικό Συμβούλιο με
ημερησία διάταξη29 θεμάτων, κάτι που θα μπορ-
ούσατε να αποφύγετε λόγω των ημερών. Η προκ-
λητική συμπεριφορά σας ως διοίκηση, συνεχίσθη-
κε με την μη παρουσία των δημοτικών συμβούλων
σας στη συνεδρίαση,ώστε να υπάρξει απαρτία για
να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του ΔΣ. Καθυ-
στερούσατε μάλιστα την έναρξη της συνεδρίασης

υπερβολικά και πέραν του προβλεπομένου,
μήπως και προσέλθουν οι σύμβουλοί σας για να
συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός. Επιβάλατε
έτσι για πολλοστή φορά έμμεσα και ετσιθελικά στην
αντιπολίτευση, και εν προκειμένω θα αναφερθώ
στον εαυτό μου, να καλύψει τη δική σας έλλειψη
οργάνωσης και τη διάλυση της παράταξής σας». 

Η απάντηση του Δημάρχου στην παραπάνω

ανακοίνωση ήρθε δύο ημέρες αργότερα δηλα-

δή στις 27 Απριλίου 2016, με τον Γιάννη Σταθό-

πουλου να κατηγορεί τον π. Δήμαρχο Βασίλη

Ζορμπά για «αγωνιώδη προσπάθεια ώστε να μην

παραχθεί έργο». Συγκεκριμένα ο κ. Σταθόπουλος

κατηγόρησε τον ομότιμό του για την προσφυγή

στην αποκεντρωμένη διοίκηση που είχε κάνει κατά

της σύμβασης του Δήμου με το ΕΜΠ, για αναληθή

στοιχεία που αυτή περιείχε, για «απειλές» του ίδιου

προς τους Δημοτικούς υπαλλήλους και τα διοικητι-

κά συμβούλια ώστε ν’ αναστέλλονται ή να καθυ-

στερούν οι εργασίες του Δήμου, καθώς και για

αποχή από τη συνεδρίαση του συμβουλίου της

25ηςΑπριλίου 2016  ώστε να προκληθεί έλλειψη

απαρτίας. Ο κ. Σταθόπουλος κατέληγε στην ανα-

κοίνωση λέγοντας μεταξύ άλλων  ότι «ποτέ στην

ιστορία του Δήμου δεν υπήρξαν τέτοιες ενέργειες

από την παράταξη της Αντιπολίτευσης». 

Ο Βασίλης Ζορμπάς, «σεβόμενος την ιερότητα

των ημερών της Μ. Εβδομάδας» όπως χαρα -

κτηριστικά είπε, απάντησε μετά το Πάσχα με δική

του ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε μια σειρά

ερωτημάτων αναφορικά με μια σειρά ενεργειών

του Γιάννη Σταθόπουλου. 

Αναλυτικότερα ο Βασίλης Ζορμπάς στην ανα-

κοίνωσή του ρωτούσε ρητορικά αν ευθύνονταν ο

ίδιος για την ανάθεση που έγινε με μη σύννομο

τρόπο αναφορικά με τη συνεργασία του Δήμου και

του ΕΜΠ… για τη μη λειτουργία της πεζογέφυρας

«Γελαδάκη»…για τη συνεχόμενη αναβολή στην

κατασκευή κλειστού προπονητηρίου… για τη μη

κατασκευή πεζο δρομίων με «δική του πρωτοβου-

λία»… για την «παρακμή» του ΠΑΟΔΑΠ!  και για

τη μη εκτέλεση έργων από την Περιφέρεια. 

Το «ασφαλιστικό» και ο αντίκτυπος στην

πολιτική ζωή της πόλης

Με το κλίμα ήδη τεταμένο, η ξαφνική απόφαση της

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για την ψήφιση του

νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου πυροδότησε

ακόμα περισσότερο την ένταση μεταξύ των δημο-

τικών παρατάξεων στην πόλη καθώς ο επικεφα-

λής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Ανδρέας Γκι-

ζιώτης, με ανακοίνωσή του την Πέμπτη 5 Μαΐου

2016 - ημέρα που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις σε

όλο το Δημόσιο - ζήτησε έκτακτη κατεπείγουσα

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να

συζητηθεί το ψήφισμα που θα δήλωνε '' τη συμπα-

ράσταση  και αλληλεγγύη στους εργαζόμενους του

Δήμου και σε όλους τους συμπολίτες μας και θα

απαιτούσε την απόσυρση του αντιασφαλιστικού

νομοσχεδίου''. 

Ο Ανδρέας Γκιζιώτης είχε αιτηθεί να εισαχθεί το

ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού

Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2016, που όπως

προαναφέραμε αναβλήθηκε και ζήτησε εκ νέου,

λόγω των εξελίξεων της εισαγωγής του

νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής αλλά και

των αντιδράσεων της ΠΟΕ ΟΤΑ, να συγκληθεί

Δημοτικό Συμβούλιο μόνο για αυτό το θέμα. 

Στο σημείο αυτό, ο Βασίλης Ζορμπάς βλέποντας

τον «εμφύλιο στην Αριστερά» και θέλοντας να πιέ-

σει τον Γιάννη Σταθόπουλο να πάρει θέση για την

ψήφιση του ασφαλιστικού, εξέδωσε (την ίδια

ημέρα μετά την ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρ-

ωσης»),  δελτίο Τύπου ζητώντας κι αυτός την κατε-

πείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου με

τον ίδιο να χαρακτηρίζει το ασφαλιστικό νομοσχέ-

διο ως  «το πλέον άδικο και αντεργατικό που προ-

τάθηκε ποτέ στην Βουλή των Ελλήνων». 

Η σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν

πραγματοποιήθηκε αλλά ο Γιάννης Σταθόπου-

λος εξέδωσε ανακοίνωση «παίρνοντας θέση» και

δηλώνοντας τα εξής: «Το Νομοσχέδιο για το
Ασφα λιστικό που εισήχθη προς ψήφιση στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι αποτέλεσμα του 3ου
Μνημονίου που ψήφισε η πλειοψηφία του, και
προϋπόθεση της αναμενόμενης αξιολόγησης. Στο
πλαίσιο αυτό και έχοντας πλήρη γνώση ότι το
συγκεκριμένο Νομοσχέδιο πλήττει τους εργαζόμε-
νους του Δήμου και τους συμπολίτες μας (ιδιαίτερα
τις μελλοντικές γενιές), στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε
όλους όσοι θίγονται και απαιτούμε μεταρρυθμίσεις
που ως στόχο θα έχουν την ισονομία και την κοι-
νωνική Δικαιοσύνη. Διευκρινίζω παράλληλα, ότι η
έλλειψη απαρτίας με την απουσία και της Αντι-
πολίτευσης οδήγησε στην αναβολή της συνεδρία-
σης του Δ.Σ. της 25ης Απριλίου 2016 και συνε-
πακόλουθα στη μη λήψη απόφασης ψηφίσματος
συμπαράστασης στους εργαζόμενους».   

Η απάντηση του  δημάρχου αλλά και η μη

σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου έριξε κι άλλο

«λάδι στη φωτιά» μεταξύ της αντιπολίτευσης και

της διοίκησης με την παράταξη «Φυσάει Κόντρα»,

μέσω ανακοίνωσης, να δηλώνει μεταξύ άλλων ότι:

“Το νομοσχέδιο είναι αποτέλεσμα του μνημονίου”,
λέει ο κ. Δήμαρχος. Εκείνο που δεν λέει είναι πως
στις 17 Ιούλη του 2015 ΣΤΗΡΙΞΕ το μνημόνιο στην
συζήτηση που προκάλεσε το ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ.
Ακόμα και τώρα που κορυφώνεται η αντιλαϊκή
λαίλαπα παίζει με τις λέξεις και αρνείται να απαντή-
σει: ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΝΑΙ ή
ΟΧΙ; Και βέβαια, αποφεύγει να απαντήσει γιατί
αρνήθηκε να συγκαλέσει εκτάκτως το δημοτικό
συμβούλιο. Μπορεί κάποιος να κοροϊδεύει πολ-
λούς για λίγο ή λίγους για πολύ. Σίγουρα δεν μπο-
ρεί να τους κοροϊδεύει όλους για πάντα. Ο κ. Στα -
θόπουλος νομίζει ότι θα το καταφέρει. Νομίζει πως
μπορεί ενώ αυτός και η παράταξή του είναι θλιβε -
ροί απολογητές της αντιλαϊκής κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, την ίδια στιγμή να διεκδικεί και τον
τίτλο του “συμπαραστάτη των αγωνιζόμενων”.

συνέχεια σελ. 14

Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2016 που αναβλήθηκε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση:  Λ. Μεσογείων 415-417

153 43 Αγία Παρασκευή

Τηλ. Κέντρο:       213 2004500

Πληροφορίες:     κ. Κελεσίδη Μαρία

Τηλέφωνο:          213 2004601 - 568

Fax:                    213 2004579

E-mail:               dep@agiaparaskevi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου

του 9ου Δημοτικού Αγίας Παρασκευής)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας

Παρασκευής, διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειο-

δοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη  μί -

σθωση του Σχολικού κυλικείου του 9ου Δημοτικού Αγίας Πα -

ρασκευής, έως 30 Ιουνίου 2022.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 9ου Δημοτικού Αγίας

Παρασκευής στις 16/06/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

απευθύνονται στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Αγίας Παρα -

σκευής (τηλ 2132004568 και  2132004601) κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες.

Η Πρόεδρος

Μπασακίδου Σταυρούλα

Hμ/νια: 16/05/2016

Αρ.Πρωτ. 32

Πρόγραμμα καταπολέμησης

κουνουπιών.

Ο τέταρτος κύκλος εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης

κου νουπιών για το έτος 2016 ξεκίνησε τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

Αθηνών σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Υγειονομικού

Ελέγ χου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας

Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Στην Αγία Παρασκευή οι επαναληπτικοί υπολειμματικοί ψεκασμοί με

σκοπό την προνυμφοκτονία, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή

20/5/2016 στα ανοιχτά ρέματα Αιτωλίας έως Θράκης και Πύλου έως

Αχιλλέως καθώς και στο χώρο του ∆ηµοτικού Κολυμβητήριου (οικ. Τετρά-

γωνο 111).

Για κάθε πληροφορία, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας με τη Δ/νση

Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής του Βόρειου Τομέα

είναι 213 2100611.

Στα έξι χρόνια μνημονίων οι πολύτιμοι αριθμοί πάνω (και μόνο) στους

οποίους βασίζονται οι «Θεσμοί της επιτήρησης» καταδεικνύουν εκτός

όλων των άλλων και μια συνεχόμενη αύξηση της φτωχοποίησης που η

κοινωνία μας διανύει, δυστυχώς χωρίς να διακρίνεται ακόμα το φως στην

άκρη του τούνελ. 

Σ’ αυτά τα χρόνια οι Δήμοι καλούνται να φροντίσουν τους αναξιοπαθούντες

συμπολίτες μας μέσα από τα τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής και το κατά πόσο οι

εκάστοτε διοικήσεις επενδύουν στον τομέα αυτό εξαρτάται από την πολιτική που

θέλουν να εφαρμόσουν. 

Στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου  με σύνθημα

«Υπερασπιζόμαστε την κοινωνία» είχε κάνει σαφές ότι ένας από τους βασικούς

πυλώ νες της πολιτικής που θα εφαρ μόσει θα ήταν η ενί σχυση της κοινωνικής

πολιτικής. Έτσι ο προϋπολογισμός για το 2016 προέβλεπε την επένδυση

2.000.000 ευρώ στον τομέα αυτόν. Παρά τις προσπάθειες, ωστόσο, τα στοιχεία

δείχνουν ότι και στον δικό μας Δήμο σημειώνεται αυξητική τάση των φτωχοποι-

ημένων κοινωνικών στρωμάτων.  

Η ημερίδα είχε ως θέμα την «Κοινωνική Πολιτική & Γυναίκα» και τη διοργάνωση

ανέλαβε  το Κέντρο Γυναίκας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου

σε συνεργασία με την “ΔΙΩΝΗ” Κοιν. Σ. Επ. που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη

10 Μαΐου  2016 στο θέατρο του Αμερικανικού Κολλεγίου με συντονίστρια την

ποιή τρια Ζέτα Μπελαούρη.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι δομές, οι δράσεις και οι παρεμβάσεων

πολύπλευρης υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών της πόλης του

τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου (άνεργων, εργαζόμενων, μητέρων,

απειλούμενων με κοινωνικό αποκλεισμό, ηλικιωμένων, κακοποιημένων, εχου-

σών ανάγκη) 

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος στο χαιρετισμό του ανα-

φέρθηκε επιγραμματικά στις προτεραιότητες και το έργο  της Δημοτικής Αρχής

στον τομέα της Κοινωνικής της πολιτικής, ομιλία που καταδεικνύει την αύξηση

του δείκτη της φτώχειας στο Δήμο. Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος ανέφερε τα εξής:  

- Την εξυπηρέτηση 330 οικογενειών έναντι 160 το 2014 του Κοινωνικού Μαγει -

ρείου. Αντίστοιχη αυξητική τάση σημειώνεται και με τους ωφελούμενους  του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Ανταλλακτηρίου και του Κοινωνικού

Φαρμακείου.

-  Τη δημιουργία νέων δομών  (Γραφείο Συμβουλευτικής για Ασφαλιστικά και

Συνταξιοδοτικά θέματα  και το Κοινωνικό Φροντιστήριο). 

- Την αναβάθμιση σε επίπεδο δράσεων και προγραμμάτων της δομή στήριξης των

γυναικών «Κέντρο Γυναίκας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Εντεταλμένος Σύμβουλος Κοινωνι-

κής Πολιτικής Γεράσιμος Βλάχος παρουσίασε με αριθμούς έργο των Κοινω-

νικών Δομών και τη διαρκή αναβάθμιση τους από τη Δημοτική αρχή ώστε να

καλύπτουν τις μεγάλες ανάγκες. Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολι-

τικής του Δήμου Αντωνία  Γκίνη, παρουσίασε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα τις

σημερινές ανάγκες στο Δήμο, τον χάρτη με τους θύλακες φτώχιας στην πόλη και

στη συνέχεια τους στόχους, τη διάρθρωση και την οργάνωση των υπηρεσιών

της  Διεύθυνσης και την ικανότητα προσαρμογής τους στις ανάγκες.  

Η Διευθύντρια των Παιδικών Σταθμών του Δήμου-ΠΑΙΣΔΑΠ Αναστασία Γιαν-

νάκη αναφέρθηκε στην κατάργηση από τη Δημοτική αρχή των τροφείων για

εισοδήματα κάτω των 18.000€ (ήταν 10.000€ το 2014) και την  καθιέρωση  κοι-

νωνικών κριτηρίων εγγραφής των παιδιών, την σημαντική αύξηση των εντάξεων

οικογενειών στο ΕΣΠΑ (280 παιδιά το 2015-2016 από 162 το 2014-2015, με

στόχο να προσεγγίσουν τα 400 το 2016-2017).

Το πρώτο μέρος της ημερίδας έκλεισε ο Ψυχολόγος-Υπεύθυνος του Συμβου-

λευτικού Σταθμού Νέων της Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας

Θανάσης Ραφτόπουλος ενώ στο δεύτερο μέρος η ημερίδα περιελάμβανε μου-

σικοχορευτικό δρώμενο, παρουσίαση Δράσεων εκπαιδευτών του «Κέντρου

Γυναίκας»  με οπτικοακουστικό υλικό και  απόσπασμα από το Θεατρικό Έργο

του «Κέντρου Γυναίκας» με θέμα: «Μεσογείων  &  Γυναικών  Α Γωνία» που

εντυπωσίασαν. 

«Ισχυρή» κοινωνική πολιτική 

και μια αδύναμη κοινωνία. 

Η Κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, ήταν η προτελευταία στάση της 36ης

Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση

και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), που έγινε την Κυριακή 17 Μαΐου  στη μνήμη του αγωνιστή

της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη και κατέληξε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,

όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με ομιλίες και συναυλία από τον Γιώργο

Σαρρή και το συγκρότημά του.
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10 Χρόνια Μαθητικών Συναντή-

σεων, Δημιουργικότητας και

Πολιτισμού.

Ολοκληρώθηκε η 10η  Συνάντηση Μαθητικής Δημιουργίας με την αυλαία

να «πέφτει» την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 στην κεντρική πλατεία της

Αγίας Παρασκευής με τη συνοδεία μοντέρνων και παραδοσιακών χορών

από τα σχολεία της πόλης μας. 

Η διοργάνωση της «μαθητικής δημιουργίας» ξεκίνησε πριν 10 χρόνια με προ -

τροπή και πίεση από την Ένωση γονέων στην τότε Δημοτική αρχή του Βασίλη

Γιαννακόπουλου το 2006. Από τότε και μέχρι σήμερα, κάθε χρόνο πραγματοποιείται

και φέτος ήταν αφιερωμένη στην Ειρήνη, την Αλληλεγγύη και στην Προσφυγιά. 

Η 10η  Συνάντηση

Μαθητικής Δημιουργίας

εντυπωσίασε με το

πλήθος και την ποιότη -

τα των εκδηλώσεων

στα θέατρα του 2ου  ,

3ου και 5ου  Γυμνασίου

καταχειροκροτώντας τα

παιδιά της πόλης

καθώς παρακολουθή-

σαμε 21 θεατρικές παραστάσεις, 14 παρουσιάσεις παραδοσιακών χορών, 8

παρουσιάσεις μοντέρνου χορού, παρουσιάσεις εργασιών – projects, εκθέσεις

εικαστικών, εκθέσεις τεχνολογίας, χορωδίες και συναυλίες με  νεανικά συγκροτή-

ματα.  

Στην τελετή έναρξης τιμήθηκαν η κα Αλέκα Κιμουλάκη, που ως αντιδήμαρχος Παι-

δείας το 2007 στήριξε την ιδέα της Ένωσης Γονέων και την έκανε πραγματικό -

τητα, η κα Σούλα Θεοδώρου-Χλύκα, τέως πρόεδρος της Ένωσης, που συνέλα-

βε και προώθησε την ιδέα των μαθητικών πολιτιστικών συναντήσεων και η κ.

Αλέκα Κοσκολού- Ζιώγα, τέως αντιπρόεδρος της Ένωσης, για την αδιάλειπτη

παρουσία της στις Μαθητικές Συναντήσεις ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ένωση Γονέων Συλλόγων Αγίας Παρασκευής

αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: 

« Μετά τη φετινή παρουσίαση, τολμάμε να ισχυριστούμε ότι στην πόλη μας ο πολι-
τισμός και τα καλλιτεχνικά δρώμενα αποτελούν παράδοση, με τα σχολεία μας να
αποτελούν φυτώρια Τέχνης και Πολιτισμού . Η ενασχόληση όλο και περισσότε ρων
μαθητών με την τέχνη, μας γεμίζει ικανοποίηση αλλά και αισιοδοξία για ένα πιο
φωτεινό αύριο!
Συγχαρητήρια και θερμές ευχαριστίες σε όλα τα παιδιά-πάνω και πίσω από τη
σκηνή-που έλαβαν μέρος και μας χάρισαν αξέχαστες στιγμές αλλά και στους δα -
σκάλους τους.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη 11η Συνάντηση Μαθητικής Δημιουργίας το
2017, επισημαίνοντας ότι το Μαθητικό Φεστιβάλ πρέπει να είναι το αποκορύφω-
μα μιας δημιουργικής διαδικασίας που πραγματοποιείται καθ’ όλη τη σχολική χρο-
νιά, έχοντας πλέον τη βεβαιότητα ότι ο Δήμος θα προβεί έγκαιρα σε όλες τις απα-
ραίτητες διαδικασίες ώστε τον Οκτώβριο, με την έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς, οι θεατρολόγοι να είναι έτοιμοι να αναλάβουν τις θεατρικές ομάδες όλων των
δημόσιων σχολείων που το επιθυμούν».

Οργάνωση (για νέο Σιστοβάρη)

Ανυπακοή (στον όρκο του Δημοτικού Συμβουλίου)

Νέες ιδέες που πάλιωσαν 
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Παράταση εκδήλωση

ενδια φέροντος για το

«Γιαβάσειο».

Ο Δήμος Αγίας Πα -

ρασκευής ανα-

κοίνωσε ότι παρα-

τείνεται μέχρι τις 30

Μαΐου 2016 (από 30

Απριλίου) η προθε-

σμία που μπορούν

οι ενδιαφερόμενοι

για την αγορά ή αξιο-

ποίηση του ακινή-

του το οποίο βρίσκε-

ται επί της οδού

Ερμού 76 & Αγίας

Ειρήνης στο Εμπορ-

ικό Τρίγωνο της

Αθήνας, αποκαλούμενο «Γιαβάσειο» διότι είναι

κληροδότημα του Γεωργίου Γιαβάση στο Δήμο

μας, να προβούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος,

καταθέτοντας τεκμηριωμένες  προτάσεις.

Το ακίνητο που αποτελείται από οικόπεδο εμβαδού

376,71 τ.μ., στο οποίο  διατηρείται το κέλυφος διω -

ρόφου κτίσματος που έχει κριθεί διατηρητέο από το

Υπουργείο Πολιτισμού, παραμένει χρόνια ανεκμε-

τάλλευτο  και η Δημοτική Αρχή Αγίας Παρασκευής

επιδιώκει την πιο συμφέρουσα λύση στο μακροχρό-

νιο ζήτημα αξιοποίησης του.

Η πρόσκληση με όλες τις πληροφορίες για την απο-

στολή προτάσεων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα

του Δήμου

Πιστοποιημένη και ανοιχτή η παιδική χαρά

στην πλατεία του Κοντοπεύκου.

Στις 13 Μαΐου 2016 μια ακόμη παιδική αρά πιστοποιήθηκε στην οδό Τέλου Άγρα εντός της

πλατείας στο Κοντόπευκο. 

Από τα τέλη του 2014 είχε  ξεκινήσει η εργολαβία του Δήμου Αγίας Παρασκευής αναφορικά με τις

πιστοποιήσεις όλων των παιδικών χαρών, όπως ορίζει σχετικά ευρωπαϊκή διάταξη σύμφωνα με την

οποία  οι  παιδικές  χαρές μπορούν να πιστοποιηθούν μόνο εφόσον ανακαινισθούν με τα κατάλληλα

υλικά υπό τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Οι παιδικές χαρές που απομένει να πιστοποιηθούν είναι στις οδού Γενναδίου, Νότου ( χώρος γηπέ-

δου ποδοσφαίρου) και Αγ. Αναργύρων που θα παραμείνουν κλειστές.

Αυλαία για την ανάδειξη πρωταθλητή

τρίσποντου γαλλικού μπιλιάρδου. 

Διεξήχθη ο μεγάλος τελικός στο τρίσποντο

Γαλλικό Μπιλιάρδο στο  Koralli Billiard

Club στην Αγία Παρασκευή  την Κυριακή 8

Μαΐου 2016 με πρωταθλητή Ελλάδος να

αναδεικνύεται ο Νίκος Πολυχρονόπουλος. 

Δεύτερος στην κατάταξη ήταν ο Κώστας

Κοκόρης, τρίτος ο Φίλιππος Κασιδόκωστας

και τέταρτος ο Θωμάς  Κουκής ενώ στην κα -

τηγορία των ανηλίκων νικητής «στέφθηκε» ο

Στέφανος Αλεξανδρόπουλος και ακολούθη-

σαν οι Αλέξανδρος Τρεμούλης, Δημήτρης

Λεβεντάς και Κωνσταντίνος Πρασσάς. 

Τη απονομή στον πρωταθλητή Ελλάδος

έκανε ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος ενώ

ο ιδιοκτήτης του Koralli Γιάννης Πρασσάς

ευχαρίστησε τη διοίκηση του Δήμου για την

βοήθεια και την φιλαρμονική για τη «μουσική»

παρουσία της.
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συνέντευξη στον Χρήστο Μπαλωτή

Πολλά ακούμε αναφορικά με την «αγριότητα»

της  κατ΄ευφημισμόν  «Ελεύθερης αγοράς»,

για την ασυδοσία στην οποία ωθούνται οι

εργοδότες από τον άκρατο «Νεοφιλελευθερι-

σμό», για το νέο δόγμα: «Τα κέρδη πάνω

απ΄τον άνθρωπο» που προωθεί το διεθ-

νές τραπεζικό σύστημα, για τους

«Νεόπτωχους» και τους

«Άθλιους» των μεγάλων

πόλεων με προεξάρχου-

σα την πρωτεύουσα

της χώρας, στην οποία

η «φτώχεια» ήταν και

είναι εντελώς διαφορ-

ετική απ  ́ότι στην επα-

ρχία. Για όλους αυτούς

τους λόγους αποφασίσα-

με να δώσουμε «βήμα έκφ-

ρασης» σε μια συμπολίτισσα

μας (που επιθυμεί να κρατήσει

την ανωνυμία της) η οποία υφίσταται

αυτό που οι «ειδικοί» ονομάζουν «κατάρρευ-

ση της Μεσαίας κοινωνικής τάξης».

«Σ». Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για σας.
«Έχω τελειώσει το Πάντειο πανεπιστήμιο και

συγκεκριμένα το τμήμα κοινωνιολογικών σπου-

δών, είμαι μητέρα δύο παιδιών, έχω εργαστεί 20

χρόνια στον ιδιωτικό τομέα σε μεγάλες εταιρίες

και τα τελευταία πέντε χρόνια είμαι άνεργη αφού

«έκλεισε» το κομμάτι της εταιρίας στο οποίο

εργαζόμουν και παρά την προσπάθεια της εται-

ρίας να με κρατήσει για ένα διάστημα, επειδή δεν

υπήρχαν άλλα έργα αναγκαστικά με απέλυσε».

«Σ» Ποιο ήταν το αντικείμενο εργασιών της
συγκεκριμένης εταιρίας;
«Η εταιρία που εργαζόμουν τα τελευταία 10

χρόνια εξειδικευόταν στη συντήρηση

μεγάλων τεχνικών εγκαταστά-

σεων εργολαβικού χαρα -

κτήρα».

«Σ» Αυτά τα πέντε χρόνια
ανεργίας, πως καταφέρ-
νετε και  επιβιώνετε;
«Κατ’ αρχάς πήρα μια

αποζημίωση φεύγοντας η

οποία ήταν μια μεγάλη

βοήθεια, όπως και το επίδο-

μα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ,

όσο μπορεί να βοηθήσει ένα

επίδομα των 360 ευρώ, τα οποία

είναι καλύτερα από το τίποτα. Προσπά-

θησα να βρω κάποιες δουλειές, του ποδαριού

που λέμε, που βοήθησαν κάπως. Μετά ενημε-

ρώθηκα για το έργο που γίνεται στην Αγία Παρα -

σκευή και αφορά τους ανέργους. Μπήκα ενεργά

σ  ́αυτό το κομμάτι και μέσω ΟΑΕΔ και μέσω του

Δήμου. Πήγα και συνάντησα τους ανάλογους αν -

θρώπους π.χ. στο γραφείο κοινωνικής πολιτικής

και στο γραφείο διαμεσολάβησης. Άνθρωποι πολύ

δεκτικοί στο να ακούσουν και πάρα πολύ φιλότιμοι

στο να βοηθήσουν». 

«Σ»  Πρακτικά τι σημαίνει αυτό; 
«Με βοήθησαν να πάρω ένα πτυχίο που χρειαζό-

μουν σαν πιστοποίηση για τις γνώσεις μου πάνω

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αφού δεν τις

είχα πιστοποιήσει. Με βοήθησαν επίσης να μπω

στο διαδίκτυο να βρω κάποιες ιστοσελίδες που

αναφερόντουσαν σε εργασίες. Μ’ ενημέρωναν για

την ύπαρξη προγραμμάτων (εξάμηνων, οκτά -

μηνων). Η βοήθεια τους ήταν πολύτιμη γιατί απέ -

κτησα τα απαραίτητα προσόντα για να μπω σε

αυτά τα προγράμματα».

«Σ» Γνωρίσατε τις κοινωνικές δομές του
δήμου; Το κοινωνικό παντοπωλείο, το ανταλ-
λακτήριο ρούχων, το κοινωνικό μαγειρείο;

«Γνώρισα το κοινωνικό παντοπωλείο από το

οποίο προμηθεύτηκα για κάποιο διά-

στημα κάποια τρόφιμα και τους

ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί

για έναν άνθρωπο με μηδε-

νικό εισόδημα το να παίρ-

νει 50 ευρώ τρόφιμα είναι

πολύ σημαντικό αφού

εξασφαλίζει την τροφο-

δοσία του σπιτιού του για

μερικές  μέρες.

Αυτό που αντιμετώπισα

στα τέσσερα χρόνια της

ανεργίας, είναι ότι είμαι ένας

«αριθμός» που δε λέει τίποτα σε

κανέναν. Εάν δεν υπήρχαν οι άνθρω-

ποι με την κοινωνική ευαισθησία στον Δήμο

της Αγίας Παρασκευής που ασχολούνται επί της

ουσίας με τους ανθρώπους σαν εμένα, το πιθανό-

τερο είναι ότι θα είχα πάθει κατάθλιψη».

Ξέρετε κάποτε η Αγία Παρασκευή θεωρείτο

πλούσιο προάστιο. Τώρα, μπορώ να σας πω ότι

έχει πολλούς φτωχούς ανθρώπους. Θα σας πω

ένα περιστατικό που με συγκλόνισε. Συνέβη

στο κοινωνικό παντοπωλείο. Βλέπω μια γιαγιά με

ένα μικρό παιδάκι που παίρνει ένα πακέτο μπισ-

κότα «Μιράντα». Πάει το παιδάκι να πάρει τρία

μπισκότα μέσα από το πακέτο κι ακούω τη γιαγιά

να λέει: όχι, ένα για να μας φτάσουν για ένα μήνα.

Καταλαβαίνετε τρελάθηκα. Γιατί σημαίνει ότι αυτό

το παιδί βιώνει την κρίση από τα δύο

του χρόνια. Έχω γνωρίσει επίσης

στο κοινωνικό παντοπωλείο

γυναίκα η οποία κακοποι-

είται σωματικά και ψυχικά

από τον άνδρα της αλλά

δεν φεύγει γιατί δεν έχει

που να πάει με τα δυο

της παιδιά. Καταλα-

βαίνετε λοιπόν ότι

υπάρχουν πολλοί άν -

θρωποι που ζουν πάρα

πολύ άσχημα στην Αγία

Παρασκευή. Το κακό είναι ότι

πέρα από τα κοινωνικές δομές

που εκτιμώ πως γίνεται πάρα πολύ

καλή δουλειά, οι υπόλοιποι άνθρωποι ζουν σε

μια κατάσταση «μη μου τους κύκλους τάραττε».

Μπορεί να βλέπουν συνανθρώπους τους να υπο-

φέρουν, αλλά δεν υπάρχει η έννοια της αλληλεγ-

γύης που υπήρχε κάποτε . Δεν βοηθούν πια.

«Σ» Σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια δεν είχατε τη
συμπαράσταση του συζύγου σας; Κάποιων
συγγενών; Φίλων;
«Εγώ ήμουν στη δυσμενή συγκυρία που χώρισα

μόλις άρχισε η κρίση και λίγο πριν απολυθώ. Ένας

ψυχολόγος μου είπε ότι υπάρχουν τρία είδη θανά-

του. Ο θάνατος ενός προσφιλούς σου

προσώπου, αυτός της απόλυσης και αυτός του

διαζυγίου. Εγώ λοιπόν βίωσα τους δυο από

τους τρεις. Μοιάζει με μετωπική σύγκρουση με

300χλμ πάνω σε τοίχο. Δεν υπάρχει χειρότερο

συναίσθημα από τηναβεβαιότητα που σου δημιουρ-

γεί αυτή η κατάσταση, αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι

στο χείλος ενός γκρεμού και πρέπει να πέσεις γιατί

δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι μπρος γκρ-

εμός και πίσω ρέμα κι εκεί χρειάζεται πολύ ψυχική

δύναμη γιατί το άγνωστο είναι κάτι που φοβίζει. 

Έξι χρόνια τώρα εμείς σαν λαός κι εγώ σε προ-

σωπικό επίπεδο ζούμε με την έννοια του φόβου

και το έχω βιώσει πάρα πολύ έντονα. Πιστεύω

πως μόνο από μέσα σου μπορείς να βρεις τη

δύναμη. Προσωπικά βοηθήθηκα σαν άνθρωπος

κι από την πίστη μου στον Θεό. Όχι από την

εκκλησία. Η εκκλησία, στην Αγία Παρασκευή,

και συγκεκριμένα μπορώ να αναφέρω

εκκλησία που πήγα να ζητήσω βοήθεια και με

αντιμετώπισαν πάρα πολύ άσχημα. Οι συγγε-

νείς δεν με βοήθησαν λόγω συγκυρίας όπως προ-

είπα. Οι γονείς μου με βοήθησαν πάρα πολύ πα -

ρόλο που είναι και οι δυο μεγάλοι σε ηλικία άν -

θρωποι και άρρωστοι. Πιστεύω πως χωρίς αυτούς

δεν θα υπήρχα. Τα παιδιά μου με βοήθησαν πάρα

πολύ, και μου έδωσαν πολύ κουράγιο».

«Σ» Στην προσπάθεια να βρείτε δουλειά μέσα
σ αυτό το διάστημα εκτός από τα προγράμμα-
τα, απευθυνθήκατε κι αλλού; Χτυπήσατε κι
άλλες πόρτες;
«Κυρίως από sites όπως το «καριέρα» όπου για

ένα διάστημα βρήκα δουλειά τρεισήμισι μηνών. Αν

και αρχικά μου είπαν ότι είναι  δουλειά με αόριστη

σύμβαση ιδιωτικού τομέα αλλά στην ουσία με χρη-

σιμοποίησαν για τους τρεισήμισι μήνες του καλο-

καιριού προκειμένου να καλύψω τις άδειες. Μια

δουλειά εξόντωση, από το πρωί στις 8 μέχρι το

βράδυ στις 9 (γνώριζαν ότι όντας χωρισμένη και με

μεγάλα παιδιά δεν είχα υποχρεώσεις) και που

απολύθηκα με τη δικαιολογία ότι «δεν ταιριάζουν οι

ρυθμοί μας!».

Συνομιλώντας με μια άνεργη…

“...Ως προς το εργα-

σιακό επειδή ξέρουν ότι

έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη, θα

σε πατήσουν στο κεφάλι. Όταν με

απέλυσαν, ο οικονομικός διευθυ-

ντής που μου έδωσε την απο -

ζημίωση μου είπε «ουδείς αναντι-

κατάστατος» και ότι τα νεκροτα-

φεία είναι γεμάτα αναντικα-

τάστατους...”

“... Μένω σε μια 

περιοχή της Αγίας Παρα -

σκευής όπου κάθε βράδυ αργά

περνάει ένα κάρο κι ένας άνθρωπος

ψάχνει τα σκουπίδια. 

Δε νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος

ενδιαφέρεται αν θα υπάρχει ευρώ ή

δραχμή, αυτό που μπορώ να πω με

σιγουριά είναι ότι πρέπει να

γίνουν ριζοσπαστικές αλλα-

γές...”
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«Σ» Το γεγονός ότι γνωρίζουν πως είστε χρόνια άνε-
ργη παίζει κάποιο ρόλο στις συμπεριφορές που
συναντάτε; Είτε σε αντίστοιχες δουλειές, είτε σε περι-
βάλλον που γνωρίζει ότι είστε άνεργη, Εργασιακό,
φιλικό, οικογενειακό;
«Ως προς το εργασιακό επειδή ξέρουν ότι έχεις πολύ

μεγάλη ανάγκη, θα σε πατήσουν στο κεφάλι. Όταν με

απέλυσαν, ο οικονομικός διευθυντής που μου έδωσε την

αποζημίωση μου είπε «ουδείς αναντικατάστατος» και ότι τα

νεκροταφεία είναι γεμάτα αναντικατάστατους. Εκεί λοιπόν

καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι παρά ένας αριθμός γι

αυτούς, δεν είσαι άνθρωπος. Δεν υπάρχει κοινωνική

ευαισθησία. Τώρα ως προς το κοινωνικό περιβάλλον

ακόμα και στο εγγύς, λυπάμαι που θα το πω, αισθάνομαι

ότι γίνομαι κουραστική κάποια στιγμή. Όταν οι υπόλοιποι

έχουν δουλειά, κι εσύ τους μιλάς για κάτι που τους είναι

«ξένο» δεν μπορούν να το νοιώσουν. Πιθανότατα κι εγώ

στη θέση τους έτσι να αισθανόμουν. Δεν τους κατηγορώ.

Είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Αισθάνεσαι πως είσαι

άχρηστη γιατί σου δημιουργείται η ενοχή ότι κάτι δεν έκανες

καλά και γιαυτό είσαι άνεργη. Στην αρχή δεν το συνειδητο-

ποιείς. Μετά σου λένε κι οι υπόλοιποι ότι είναι πολλοί σαν κι

εσένα. Σωστά, αλλά υπάρχει και το θέμα της επιβίωσης.

Και πρέπει να επιβιώσω. Κάθε άνεργος το λέει αυτό.

Παλεύεις με νύχια και με δόντια. Μου έχει τύχει να είναι παρ-

αμονές Χριστουγέννων, να μην έχω να φάω και να συζητώ

με γυναίκα στέλεχος σε επιχείρηση η οποία με ρωτάει αν

πρέπει να πάρουν αρνί ή γουρούνι για το πάρτι της εταιρίας.

Αν θα πρέπει να βάλει το κόκκινο το φόρεμα ή το μαύρο. 

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν έχουν

συναίσθηση. Εγώ αυτό που επί τη ουσίας έχω βιώσει, είναι

ότι με αυτή την κατάσταση επικρατεί το δόγμα «ο θάνα-

τος σου η ζωή μου». Ο κοινωνικός περίγυρος σε στιγ-

ματίζει, μπαίνεις στην άκρη. Όταν είσαι συνέχεια μέσα στο

σπίτι και αισθάνεσαι άχρηστη, όταν έχεις δουλέψει 20 χρό-

νια και βλέπεις τη ζωή πίσω από το παράθυρο, δεν

μπο ρείς να αντιδράσεις σε τίποτα, δεν αισθάνεσαι ενεργή

σε τίποτα κι νιώθεις παραγκωνισμένη.

Όταν σε απολύουν, στην αρχή  δημιουργούνται διάφορες

ψευδαισθήσεις. Η μια ψευδαίσθηση είναι ότι αυτό είναι κάτι

πολύ παροδικό, σύντομο και θα τελειώσει γρήγορα. Σαν να

σου συνέβη μια ατυχία που θα περάσει. Επίσης στην αρχή

κρατάς επαφή με τους συναδέλφους οι οποίοι σου τηλεφ-

ωνούν για να δουν τι κάνεις δείχνοντας μια αλληλεγγύη.

Καθώς περνάει ο καιρός όμως, κάθε μέρα μένεις και πιο

μόνος.  Μέχρι που έρχεται η μέρα που μένεις εντελώς

μόνος. Το τηλέφωνο δεν χτυπά, έχεις ήδη χάσει την κα -

θημερινή «ρουτίνα» σου των 9-5 ή 10-6, νοιώθεις ανενε-

ργός μέσα στο σπίτι με μοναδική συντροφιά την τηλεόρα-

ση κι έρχεται μια μετωπική σύγκρουση με τον ίδιο σου τον

εαυτό. Κι εκεί ναι πέφτεις σε κατάθλιψη. Όταν μένεις άνερ-

γος εκεί γύρω στα 50, σε θεωρούν «αποτυχημένο» και

«μεγάλο» σε ηλικία. Κατόρθωσα μέσα από την προσωπι-

κή πίστη στον δικό μου Θεό να βρω τη δύναμη να παλέψω

για την επιβίωση μου. Πήγα κι έκανα ένα σεμινάριο μαγει -

ρικής επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ, άσχετο με το αντι-

κείμενο των σπουδών μου».

«Σ» Πολιτικά πως βιώνετε την κρίση και την έλλειψη
εργασίας;
«Θεωρώ πως ζούμε ένα πόλεμο. Ψυχολογικό και οικονο-

μικό. Έναν  πόλεμο που δεν έχει χυθεί ακόμα αίμα. Μια νέα

τάξη πραγμάτων. Εμείς ήμασταν ένα πολύ μεγάλο πειρα-

ματόζωο και συνεχίζουμε να είμαστε. Για να ανατραπεί αυτή

η κατάσταση θεωρώ πως πρέπει να περάσουμε όλη την

διαδικασία. Δεν ξέρω πως θα είναι αν βγούμε από το ευρώ.

Οι οικονομολόγοι λένε πως τα πράγματα θα είναι πολύ

άσχημα. Εγώ βιώνω μια πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν

ξέρω που είναι ο πάτος του βαρελιού.Μένω σε μια περ-

ιοχή της Αγίας Παρασκευής όπου κάθε βράδυ αργά περνά-

ει ένα κάρο κι ένας άνθρωπος ψάχνει τα σκουπίδια. Δε

νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος ενδιαφέρεται αν θα υπάρχει

ευρώ ή δραχμή, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι

ότι πρέπει να γίνουν ριζοσπαστικές αλλαγές. 

Πρόγραμμα Δωρεάν Δημιουργικής

Απασχόλησης με κοινωνικά κριτήρια για

«χαμηλά εισοδήματα» και ΑΜΕΑ.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υλοποιεί και φέτος το θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής

Απασχόλησης με στόχο να προσφέρει στα παιδιά μια ποιοτική διέξοδο απασχόλησης,

δίνοντάς τους την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να εκφραστούν δημιουργικά,

βοηθώντας παράλληλα τους γονείς-κατοίκους της πόλης μας και κυρίως τις οικονομι-

κά και κοινωνικά ασθενέστερες οικογένειες.

Για πρώτη χρονιά φέτος, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υλοποιεί ειδικά διαμορφωμένο πρόγρ-

αμμα για παιδιά με αναπηρίες με σκοπό να δώσει στα παιδιά την δυνατότητα έκφρασης και

δημιουργικής απασχόλησης κατά την παραμονή τους στο σχολικό συγκρότημα, με την καθο-

δήγηση εμψυχωτών-εκπαιδευτών με ειδικές σπουδές και εμπειρία στην ειδική αγωγή.  

Στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν δύο ομάδες: 

Η πρώτη αφορά 800 παιδιά ηλικίας 5 – 12 ετών σε δύο φάσεις λειτουργίας, τριών βδομάδων

η κάθε μία. Οι ώρες λειτουργίας του προγράμματος είναι 07.00 – 16.00 και η υποχρεωτική πα -

ρουσία των παιδιών 09.00 – 14.00. Τα παιδιά θα παραδίδονται και θα παραλαμβάνονται από

το σχολείο από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους. Οι οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να αιτη -

θούν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε μία μόνο περίοδο. Στις αιτήσεις θα δηλωθεί η

προτίμηση του σχολείου (εκπαιδευτικό κέντρο) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Η δεύτερη ομάδα αφορά  25 παιδιά με αναπηρίες (παιδιά με διάφορες διαταραχές πχ διάχυτη

αναπτυξιακή διαταραχή, αυτισμός, νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down) ηλικιακού φάσματος 6

έως 14 ετών και διαφορετικής λειτουργικότητας, η συμμετοχή των οποίων θα είναι δωρεάν και

χωρίς οικονομικά κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δήμο Αγίας Παρασκευής

ενώ οι αιτήσεις για όλες τις ομάδες, φάσεις και κατηγορίες θα απευθύνονται στο Τμήμα Παιδείας

και θα υποβάλλονται από 16 έως και 27 Μαΐου 2016 αποκλειστικά στο Δημαρχείο Αγίας Πα -

ρασκευής, καθημερινά από 07:30 έως 12:00.

Γιορτή Ανακύκλωσης. 

Ο Δήμος σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα «Ανταποδοτική Ανακύκλω-

ση διοργα νώ νει μεγάλη γιορτή ανα κύ κλω σης υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιε-

πισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος π. Ιερώνυμου. 

Η γιορτή αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων του Δήμου μας που ως τις 31

Μαΐου 2016 μπορούν να επιστρέφουν για ανακύκλωση μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες

συσκευασίες στο Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που λειτουργεί στην

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, όπου και θα εκτυπώνεται αυτόματα το κουπόνι συμμετοχής.

Τα σχολικά τμήματα που θα επιστρέψουν τις περισσότερες συσκευασίες θα κερδίσουν ΔΩΡΑ

όπως tablet, MP4 music player και MP3 music player. το 1ο Σχολικό τμήμα πανελλαδικά θα

κερδίσει ένα ταξίδι πέντε ημερών στη Ρόδο (διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, πλήρη δια -

τροφή, ξενάγηση και περιβαλλοντική δράση). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επι-

κοινωνήσετε και με τα τηλέφωνα του Δήμου. 

Σε σχετικό δελτίο Τύπου ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Γιάννης Σιδέρης και ο αντιδήμαρχος Παιδείας Παναγιώτης Γκόνης επισημαίνουν ότι : «Σας πε -
ριμένουμε στo Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στην Κεντρική Πλατεία του
Δήμου μας για να ανακυκλώσουμε όλοι μαζί, γιατί το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας».

Σημείωση «Σχολιαστή».

Πάλι καλά που η διοίκηση του Δήμου «έσωσε» τα προσχήματα διευκρινίζοντας ότι το περι-

βάλλον αποτελεί «υπόθεση όλων» κι όχι «επ  ́ανταμοιβή» απασχόληση των μαθητών και των

μαθητριών που συνήθως επωμίζονται όλες τις «αγγαρείες» των «μεγάλων», είτε αυτοί διαθέ-

τουν «αιγίδα» είτε όχι…

Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού 

στην κεντρική πλατεία της πόλης μας για την παγκόσμια ημέρα χορού.
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Σε αγώνα κατά των

κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας καλεί 

τους πολίτες η 

Επιτροπή κατοίκων

Κοντοπεύκου.

Επιστολή λάβαμε από την επιτροπή  κατοίκων

Κοντοπεύκου Αγίας Παρασκευής μέσω της

οποίας επιθυμεί να γνωστοποιήσει το πρόβ-

λημα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που

έχει ακμάσει τον τελευταίο χρόνο καθώς και να

καλέσει τους πολίτες σε κοινό συντονισμό για

την αποτροπή εγκατάστασης καινούργιων. 

Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει ότι στην Αγία

Παρασκευή οι εγκατεστημένες κεραίες κινητής τηλε-

φωνίας απειλούν τη δημόσια υγεία καθώς η επι -

βλαβής δράση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

είναι δεδομένη και επιστημονικά αποδεδειγμένη, ότι

ξεπερνούν σε αριθμό τις 80 κ εκκρεμεί η εγκατά-

σταση πολλών ακόμα και καταλήγει στα αιτήματα

των μελών της επιτροπής. 

Αναλυτικότερα η επιτροπή απαιτεί αλλαγή του

νομοθετικού πλαισίου και συγκεκριμένα μείωση των

ορίων ακτινοβολίας, απομάκρυνση και απαγόρευ-

ση τοποθέτησης κεραιών σε απόσταση μικρότερη

των 300 μέτρων από σχολεία, παιδ. σταθμούς,

πλήρη έλεγχο των φακέλων όλων των κεραιών για

την νόμιμη και ασφαλή λειτουργία τους και πλήρη

επανασχεδιασμό της εγκατάστασης των κεραιών.

Σχετικά με το τελευταίο σκέλος χαρακτηριστικά η

ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρει ότι : «Η εγκα-
τάστασή τους να μην γίνεται αυθαίρετα και άναρχα,
αλλά κατόπιν χωροταξικής - περιβαλλοντολογικής
μελέτης και έγκρισης από αρμόδια επιστημονική επι-
τροπή του δήμου,  που πρέπει να συσταθεί και
θα περιλαμβάνει και επιστήμονες υγείας».

Επιτροπή  Κατοίκων Κοντοπεύκου Αγίας Παρασκευής

http://ourkontopefko.blogspot.com/

ekkontop@outlook.com.gr
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Προετοιμασίες 

για την 

πυροπροστασία

του Δήμου από τον

«Στρατηγό Άνεμο»…

Η περίοδος της πυροπροστασίας του

Υμηττού, στου οποίου τους πρόποδες

βρίσκεται η πόλη μας, ξεκινά κάθε

χρόνο από την 1η Μαΐου και διαρκεί

μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου καθότι οι

θερμο κρασίες ανεβαίνουν όπως και τα

μπο φόρ των ανέμων. 

Η περσινή περίοδος για όσους θυμούνται

είχε απολογισμό μεγάλες εκτάσεις του βου-

νού προς τα νότια τμήματά του να μετατρέ-

πονται κυριολεκτικά σε «καμένη γη». 

Στην επικαιρότητα εκείνης της περιόδου

είχαν γραφτεί και αρκετά άρθρα – ρεπορτάζ

σχετικά με την περίπτωση οι φωτιές που

ξέσπασαν ταυτόχρονα και σε πολλά

σημεία, να ήταν αποτέλεσμα εμπρησμών,

υπόθεση που ενισχύθηκε έντονα όταν

δημοσιεύθηκαν καταγγελίες για «ροκανι-

σμένα» και «σπασμένα» πυροφυλάκια ένα

μήνα πριν το ξέσπασμα των πυρκαγιών. 

Φέτος, για άλλη μια χρονιά ο πρόεδρος του

συλλόγου κατοίκων Τσακού, Βασίλης Σαβ-

βίδης μαζί με μέλη και εθελοντές  και σε

συνεννόηση με την Υπηρεσία Πολιτικής

Προστασίας του Δήμου προέβησαν στον

καθαρισμό της δεξαμενής νερού στο Λόφο

Τσακού. 

Από την πλευρά του ο Δήμος προχώρησε

στην τοποθέτηση βρύσης για πότισμα, σε

τοποθέτηση παροχής νερού στη Δεξαμενή,

σε πλήρωση με νερό της Δεξαμενής και σε

πότισμα των δένδρων, ενέργειες που θα

εκτελούνται σε σταθερή βάση για την καλο-

καιρινή περίοδο, όπως αναφέρει και

αντίστοιχη ανακοίνωση του Δημάρχου

Γιάννη Σταθόπουλου.

Ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα του Δήμου

έναντι των πυρκαγιών θα αποτελέσει και η

πρόσληψη 18 ατόμων  με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των

οποίων η διάρκεια απασχόλησης δεν θα

υπερβαίνει τους τρεις μήνες, για την κάλυ -

ψη εποχικών αναγκών πυρασφαλείας. 

Η σχετική απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου υπόκειται στην έγκριση της

Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπου

μετά την έγκριση θα ακολουθήσει η σχετική

ανακοίνωση για τις προσλήψεις η οποία

αναμένεται να εκδοθεί σύντομα.

Στόχος είναι η πρόσληψη : 12 ΥΕ Εργατών

Πολιτικής Προστασίας, δύο ΔΕ Χειριστών

μηχανημάτων έργου για χειρισμό των

πυρο σβεστικών οχημάτων και δύο ΔΕ

Οδηγών.

Οι εν  λόγω εργαζόμενοι θα απασχοληθούν

στα πυροφυλάκια αρμοδιότητας του Δήμου

περιπολώντας το χώρο πρασίνου του

Υμηττού, καθαρίζοντας οικόπεδα του

Δήμου από χόρτα και φρεάτια και τέλος θα

επεμβαίνουν σε έκτακτα περιστατικά.

Οι Συγγραφείς της πόλης μας.

Μία νέα πολιτική φαίνεται να εφαρμόζει η διοίκηση

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης αναδεικνύοντας τους

συγγραφείς που ζουν στο Δήμο μας στο Αναγνω-

στήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Αλέκου Κοντό-

πουλου 13). 

Ο λόγος για το αφιέρωμα που πραγματοποιείται τα

απογεύματα των Δευτέρων του Μαΐου 2016 με άξονα

την γνωριμία των συγγραφέων που ζουν στην Αγία

Παρασκευή και του έργου τους με τους συμπολίτες

μας. 

Έτσι λοιπόν τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 , στο γεμάτο από

κόσμο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης, η Ευγενία Τσε-

λέντη ήταν η πρώτη συγγραφέας και μεταφράστρια

που παρουσίασε το πολύχρονο έργο της, όπως μετα-

φράσεις του Μπαλζάκ, του Σαρτρ, του Καστοριάδη, του

Λεβι- Στρος και πολλών άλλων.  

Στις 16 Μαΐου το αφιέρωμα συνεχίστηκε με την παρ-

ουσίαση του βιβλίου του Μάνθου Σκαργιώτη με τίτλο

«Στο δρόμο των αρωμάτων», ένα μυθιστόρημα υφα-

σμένο γύρω από το θρύλο των γεφυριών της Άρτας,

του Ευφράτη και του Δούναβη με ομιλητές τη διδάκτωρ φιλολογίας Δέσποινα Δούκα, τον συνθέτη και

συγγραφέα Νίκο Παπακώστας ενώ αποσπάσματα διάβασε η ηθοποιός Λουκία Πιστιόλα. 

(Από αριστερά) Η Τερψιχόρη Γκιόκα, πρόεδρος του Δ.Σ. της Βιβλιο -
θήκης, με την Ευγενία Τσελέντη και την Ελένη Ζέρβα
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Από τη μεριά του ο Ανδρέας Γκιζιώτης με ανα-

κοίνωσή του μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η παρά-

ταξη του Γιάννη Σταθόπουλου «πήρε διαζύγιο

από την κοινωνία» και «διαζύγιο από το προε -

κλογικό της σύνθημα  “υπερασπιζόμαστε την

κοινωνία’’, ότι λειτουργεί αυταρχικά και  ότι «Το
Δημοτικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να
συζητά τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν στην
κοινωνία, στους πολίτες της πόλης μας και
στους εργαζόμενους του Δήμου μας».

Παράλληλα ο π. Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς εξέ-

δωσε κι αυτός ανακοίνωση κατηγορώντας τον

Δήμαρχο ότι «κρύβεται» σε μια σειρά από θέματα,

όπως το τι μέλλει γενέσθαι με το Σιστοβάρη ή την

απαίτησή του για επίσκεψη της Περιφερειάρχη

Ρένας Δούρου στην πόλη μας και κατέληγε λέγο -

ντας ότι ο κ. Σταθόπουλος «δεν είχε το θάρρος να

συνυπογράψει καταδικαστικό Ψήφισμα που θα

αποστελλόταν στην κυβέρνηση».

Σε όλα αυτά ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος

ζήτη σε «πολιτική ειλικρίνεια» μέσω νέας ανακοίνω-

σής του λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η υποβολή

προτάσεων γίνεται δια αιτήσεως στο Δήμο κι όχι

μέσω του διαδικτύου… επεσήμανε ότι το προγραμ -

ματισμένο Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης Απριλίου

2016 «δεν διεξήχθη διότι μέλη της αντιπολίτευσης
δεν προσήλθαν ή ήρθαν εκπρόθεσμα με αποτέλε-
σμα την έλλειψη απαρτίας»…και θύμισε ότι τη

Μεγάλη Δευτέρα του 2013 (επί διοικήσεως Βασίλη

Ζορμπά) που είχε διεξαχθεί Δημοτικό Συμβούλιο

υπήρχε απαρτία λόγω της παρουσίας και της Αντι-

πολίτευσης. Σ’  ότι αφορά το ψήφισμα και τη θέση

που πήρε ο Δήμαρχος υπογράμμισε τα εξής: 

«Όταν λοιπόν, κάποιοι διαμαρτύρονται γιατί δεν
υπάρχει ψήφισμα του Συμβουλίου για το Ασφαλι-
στικό, κάτι που θα υπήρχε εάν συνεδριάζαμε, δεν
καταλαβαίνουμε τι ακριβώς επιδιώκουν. Όσον
αφορά όμως την ουσία του θέματος δια δηλώσεώς
μου τοποθετήθηκα για το Ασφαλιστικό με σαφήνεια,
που προφανώς δεν ικανοποιεί (πως θα μπο -
ρούσε άλλωστε;) άλλες παρατάξεις».

Από αυτό το σημείο και στη συνέχεια την αυλαία

του «πολέμου των ανακοινώσεων» δίνουν οι

Ανδρέας Γκιζιώτης και Γιάννης Σταθόπουλος αφού

ο πρώτος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την

«πολιτική ειλικρίνεια» κατηγορώντας τον Δήμαρχο

για μια σειρά πραγμάτων όπως για σοβαρά ζητή-

ματα της πόλης και της κοινωνίας που δεν έχουν

τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, για τις αργοπο-

ρίες και τις τακτικές απουσίες συμβούλων της

διοίκησης, για την αργοπορία επίλυσης ζητημάτων,

για την έλλειψη συμμετοχής συλλόγων, για τη διε-

ξαγωγή πολλαπλών εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα

τόνιζε ότι: «Επί διοικήσεων  Γιαννακόπουλου και
Σιδέρη, αρκετές φορές η παράταξη Σταθόπουλου
(και άλλες) στέκονταν στην πόρτα για να μην υπάρ-
ξει απαρτία για λόγους πολιτικής εκμετάλλευσης κι
όχι υπεράσπισης των συμφερόντων της πόλης.
Τακτική που απορρίψαμε και κατηγορηθήκαμε ότι
συμπλέαμε». 

Στον αντίποδα ο Δήμαρχος απάντησε λέγοντας ότι

«επιμένει στην πολιτική ειλικρίνεια» και με λακω-

νικότητα εξήγησε ότι εντός 24ωρου ο κ. Γκιζιώτης

απάντησε στον ίδιο προτού «στεγνώσει το μελάνι»

της προηγούμενης ανακοίνωσής του… τον κατη -

γόρησε για φανατισμό και ανακρίβεια και τόνισε ότι

: «Το γεγονός ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης
Απριλίου 2016 η Αντιπολίτευση, και ιδιαίτερα εκείνα

τα μέλη της που είχαν προτείνει ψήφισμα για το
Ασφαλιστικό, απουσίαζαν (μερικά δε έκαναν βόλτα
στην Κεντρική πλατεία) δεν τιμά κανέναν. Προ -
φανώς και θα υπήρχε ψήφισμα αν συνεδριάζαμε,
εκείνο που θα αποφάσιζε δημοκρατικά η πλειο -
ψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου».

Στρατηγική επικοινωνίας και υιοθέτηση 

πολιτικών στάσεων

Είναι προφανές ότι το τελευταίο διάστημα ο

Ανδρέας Γκιζιώτης με την έντονη παρουσία του

(σε σχέση με το παρελθόν) στο τραπέζι του Δημο-

τικού Συμβουλίου, αναδεικνύεται σε ηγεμονική

προσωπικότητα συγκριτικά με τους υπόλοιπους

επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Αυτό συμβαίνει για αρκετούς λόγους. Αρχικά η

απότομη απουσία του «Φυσάει Κόντρα» από τα

έδρανα του Δ.Σ. που οφείλεται μεταξύ άλλων στο

ότι ακόμα δεν έχει γίνει τυπικά η αλλαγή του επικε-

φαλής του δημοτικού σχήματος είναι ο πρώτος

παράγοντας ακμής της αντιπολιτευτικής κριτικής

του κ. Γκιζιώτη.  Ο δεύτερος παράγοντας είναι η

αντιπολιτευτική στάση του Βασίλη Ζορμπά που

ακολουθεί κατά το πλείστον την ίδια τακτική με την

περίοδο 2006 – 2010 όταν ήταν αντιπολίτευση στον

Βασίλη Γιαννακόπουλο, αλλά δεν του «βγαίνει»

διότι όντας διοίκηση την περίοδο 2011- 2014 πολ-

λές φορές τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για να

ασκήσει την κριτική του γυρνάνε «μπούμερανγκ».

Ο τρίτος παράγοντας που ωθεί τον κ. Γκιζιώτη να

ακμάσει ακόμα περισσότερο ως πολιτικό πρόσω-

πο της αντιπολίτευσης είναι το γεγονός ότι η

κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει αποτύχει σε

τεράστιο ποσοστό να υλοποιήσει αυτά για τα οποία

κατάφερε να «γεννήσει την Ελπίδα» τον Ιανουάριο

του 2015. Ο αντίκτυπος της κυβερ νητικής απο -

τυχίας στη διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου μετα-

φέρεται μόνο από τον Ανδρέα Γκιζιώτη καθότι το

ΚΚΕ δεν έχει κυβερνήσει τον τόπο σε αντίθεση με

τη Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπεί ο Βασίλης

Ζορμπάς του οποίου οι αντιπολιτευτικές δηλώσεις

π.χ. για το ασφαλιστικό εύκολα συναντούν την

απάντηση «Ναι αλλά κι εσείς τα ίδια κάνατε». 

Ο Ανδρέας Γκιζιώτης εξάλλου, όπως πολλοί θα

μαρ τυρήσουν και δημόσια, δεν «θυμίζει ΚΚΕ»

καθότι ο λόγος του είναι τεκμηριωμένος και προ-

σιτός κι όχι αυτός που θα ονομάζαμε «ξύλινος»…

και ο ίδιος γνωρίζει ότι οι πολιτικές συνθήκες στην

Ελλάδα αλλάζουν άρδην από εκλογική αναμέτρη-

ση σε εκλογική αναμέτρηση κάτι το οποίο θα μπο-

ρούσε να τον ωφελήσει πολύ θετικά στην

αποτύπωση των ψήφων στις δημοτικές εκλογές

του 2019. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος του Χαλανδρίου

το Μάιο του 2014 εξέλεξε τον Σίμο Ρούσσο. 

Από την πλευρά του ο Βασίλης Ζορμπάς έχοντας

βγει «λαβωμένος» από τον τρόπο που άσκησε

διοίκηση, έχει οδηγήσει πολλά από τα παλιά του

στελέχη να πάρουν σαφείς αποστάσεις όπως ο

π. αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τιμολέων Κωστό-

πουλος και η π. αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτι-

κής κ. Μίνα Μουχτούρη. Επιπλέον ο Βασίλης

Ζορμπάς έχει και επίσημα «ανταγωνιστή» μέσα

στην παράταξη, τον Σωτήρη Ησαΐα του οποίου οι

τοποθετήσεις και η δημόσια στάση είναι εντελώς

διαφορετικές απ’ αυτή του πρώην Δημάρχου. 

Ο Βασίλης Ζορμπάς έχοντας κάνει αρκετά ατοπή-

ματα στον επικοινωνιακό τομέα, αναφορικά με το

τελευταίο«παιχνίδι» των ανακοινώσεων δρα με

άλλη στρατηγική. Δηλαδή εκμεταλλευόμενος τον

«εμφύλιο της Αριστεράς» επιλέγει το σωστό timing,

κινούμενος στα βήματα του Ανδρέα Γκιζιώτη, ώστε

να κατακρίνει τη διοίκηση για τη σχέση της με την

κυβέρνηση θέλοντας να δημιουργήσει μια αίσθηση

στην κοινή γνώμη ότι «όλοι είναι ενάντια του

Σταθόπουλου». Αυτή η αλλαγή «πολιτική ρότας»

ίσως του δώσει το φιλί της ζωής για να παραμείνει

ηγέτης στο συντηρητικό στρατόπεδο καθώς μέχρι

πρότινος υπήρχαν περιπτώσεις που οι ανα-

κοινώσεις του δεν τύχαιναν ούτε καν απάντησης

από τη διοίκηση…

Σ’ ότι αφορά τον Γιάννη Σταθόπουλο, οφείλουμε να

αναφέρουμε ότι κατά τη γνώμη μας τα «επεισόδια»

με το Δημοτικό Συμβούλιο και τον «πόλεμο ανα-

κοινώσεων» εκτός άλλων παραγόντων ενδεχομέ-

νως να οφείλονται στην «ενόχληση» που προκάλε-

σε στους πολιτικούς του αντιπάλους, η έκδοση

ενός δίφυλλου έντυπου που διενεμήθη με

περιε χόμενο το «έργο και τις ημέρες» της

διοίκησης.

Ο Γιάννης Σταθόπουλος καλείται ολοένα και περισ-

σότερο με τον καιρό που περνάει να αντιμετωπίζει

δύο αντιπάλους. Ο πρώτος είναι οι παρατάξεις της

αντιπολίτευσης που κάθε διοίκηση έχει να αντιμε-

τωπίσει και ιδιαίτερα την «πρακτική» του Βασίλη

Ζορμπά και την «ψηλάφηση» των θεμάτων του

Ανδρέα Γκιζιώτη. Ο δεύτερος είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ

που μετά την κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζει,

κανείς δεν ξέρει αν έχει ακόμα τη στήριξη της κοι-

νωνίας αλλά και του κινήματος που κάποτε ήταν

εκφραστής. Ο κ. Σταθόπουλος, είναι προφανές, ότι

θέλει τις καλές σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ και συγκε -

κριμένα με την Περιφέρεια καθότι τα έργα που

έχουν προγραμματιστεί και είναι πιθανόν να υλο-

ποιηθούν είναι πολλά, αλλά και σημαντικά. 

Παράλληλα όμως, ο Δήμαρχος γίνεται (για την κοι-

νωνία) καθρέπτης του ΣΥΡΙΖΑ καθότι ΚΑΙ με τη

στήριξή του εκλέχτηκε ώστε να διοικήσει το Δήμο

και κάθε φορά που η κυβέρνηση ψηφίζει επώδυνα

μέτρα, όσο κι αν ο Γιάννης Σταθόπουλος εκδίδει

ανακοινώσεις που εναντιώνεται αυτών, τόσο οι

παρατάξεις  της αντιπολίτευσης, και δη της Αριστε-

ράς, θα υπενθυμίζουν στους πολίτες «ποιος»

εκπροσωπεί «ποιον». 

Ο Γιάννης Σταθόπουλος ανέκαθεν, όπως και στην

προκειμένη περίπτωση, εξέδωσε ανακοινώσεις

απαντώντας με ευγένεια, που αγγίζει τα όρια της

«ευπρέπειας», αλλά όσο καλός κι αν είναι στην επι-

κοινωνία του με τον κόσμο, οι πολίτες περιμένουν

και έργα. Η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου μπο-

ρεί να έχει οργανώσει το Δήμο και τις κοινωνικές

δομές, μπορεί να έχει καλή συνεργασία με τις λαϊ-

κές αγορές, μπορεί να θέτει κολωνάκια και να

φτιάχνει επί μέρους πεζοδρόμια αλλά χρειάζεται και

έργα που θα βελτιώσουν σημαντικά την καθημερ-

ινότητα του κόσμου. Δεν επιζητούνται «Mεγάλα

έργα» όπως η Αγίου Ιωάννου που εκ του αποτελέ-

σματος φαίνεται ότι ο μόνος που έχει ωφεληθεί

100% είναι ο κ. Σαμουρέλης και το DaVinci με τις

περίπου 40 θέσεις στάθμευσης, αλλά έργα όπως

ένα κολυμβητήριο, ένα σχολείο, ένα περιποιημένο

κοιμητήριο, ένας ανοιχτός (οργανωμένος) χώρος

για τον κόσμο να αθληθεί (με ταρτάν), ένας χώρος

Πολιτισμού, και η αξιοποίηση του πρώην στρατο-

πέδου «Σπυρούδη». Τέλος η διοίκηση του Γιάννη

Σταθόπουλου μπορεί πράγματι να εργάζεται για

όλα αυτά, αλλά το ζήτημα είναι ότι εάν τα αποτελέ-

σματα αυτά δε φανούν στα επόμενα τρία χρόνια, οι

μελλοντικές ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης δε θα

κρίνουν αυστηρά μόνο την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ…  

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής

Η αντιπολίτευση να μένει «Στα του Δήμου» ή  να «αβαντάρει» τα 

πολιτικά κόμματα που τη στηρίζουν ;  
συνέχεια από σελ.6
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Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιάδα Mythical
Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας 

ποδοσφαίρου «Σάλας»

Μια «ανάσα» από την Ευρώπη!

Μία νίκη χωρίζει την «Ολυμπιάδα Αγίας Παρασκευής» από την κατάκτηση του πρωταθλήματος

ποδοσφαίρου σάλας καθώς κατάφερε να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρας της «Αθήνα 90’» στο

τρίτο κατά σειρά παιχνίδια που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαΐου 2016. 

Αναλυτικότερα η ομάδα της Αγίας Παρασκευής σ’ ένα επεισοδιακό ματς κατάφερε να κερδίσει στα πέναλτι,

μετά την παράταση, εκτός έδρας την αντίπαλη ομάδα της Πολιτείας, “Αθήνα 90’”, σημειώνοντας το 2 – 1

στις νίκες και πλέον χρειάζεται  μία νίκη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Α’ Εθνικής και την έξοδο της

στο Champions league του ποδοσφαίρου σάλας! 

Η «Ολυμπιάδα» δεν έχει ποτέ ξανά κατακτήσει το πρωτάθλημα και δε θα ήταν τόσο κοντά στο στόχο αν ο

τερματοφύλακας της ομάδας, Παναγιώτης Μπάρδης, δεν είχε υπερασπιστεί σωστά την εστία του δύο

φορές στη διαδικασία των πέναλτι. 

Όπως είναι γνωστό, η  ομάδα ποδοσφαίρου σάλας  της Αγίας Παρασκευής διεκδικεί την πρώτη θέση και

την  έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και για την εκπλήρωση του στόχου αυτού  χρειάζεται τρεις νίκες.

Μέχρι πρότινος ήταν ισόπαλη στα παιχνίδια 1-1 καθώς στον πρώτο γύρο έχασε εκτός έδρας από την Αθήνα

90’ με 2-1, ενώ στο εντός έδρας παιχνίδι (8-06-2016) κέρδισε με 5-3. 

Υπενθυμίζεται ότι η «Ολυμπιάδα» στο πρωτάθλημα τερμάτισε δεύτερη, γεγονός που σημαίνει ότι η πρω-

τοπόρος Αθήνα 90’ είχε το πλεονέκτημα έδρας μέχρι να σημειωθούν οι πέντε νίκες από μία εκ των δύο ομά-

δων.

Σε ότι αφορά τον τελευταίο αγώνα, το πρώτο ημίχρονο είχε λήξει ισόπαλο με 2-2 (με γκολ των Βασίλη

Ασημακόπουλο και Δημήτρη Κάρμη) στο δεύτερο η «Αθήνα 90’» πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων, σκορ

που ανετράπη τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού, κάτι που οδήγησε στην παράταση και στη

συνέχεια στα πέναλτι και στη νίκη της Ολυμπιάδας με γκολ του Βασίλη Ασημακόπουλου. 

Όλα θα κριθούν για την «Ολυμπιάδα» στο τέταρτο εντός έδρας παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί την Κυ -

ριακή 22 Μαΐου 2016 στο κλειστό γήπεδο της Νότου στις 19:00 καθώς αν νικήσει, κατακτά και το τρόπαιο,

διαφορετικά οδηγείτε στο πέμπτο παιχνίδι και εκτός έδρας ματς στην Πολιτεία. 

Tο Final-4 Κυπέλλουποδοσφαίρου Σάλας στην Αγ.Παρασκευή.
Για ακόμη μία χρονιά η Αγία Παρασκευή θα είναι το επίκεντρο του ελληνικού Ποδοσφαίρου Σάλαςαφούτο
Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουνίου 2016θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό της οδού Νότου το Final-4 Κυπέλ-
λου Ελλάδας Ανδρών για την περίοδο 2015-2016΄καθώς ο Δήμος παραχώρησε το γήπεδο στην Πανελλήνια
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας.
Για το Σάββατο 4 Ιουνίου2016  είναι προγραμματισμένοι οι δύο ημιτελικοί όπου στον πρώτο θα αναμετρ-
ηθούν η περυσινή πρωταθλήτρια «Αθήνα ’90» με την ομάδα του «Υπερίωνα», καιστον άλλο ημιτελικό, η
ομάδα του«Πρωτέα» με τον νικητή του ζευγαριού «Ερμής Ζωγράφου» – «Αίας Παλλήνης».

ΓΣΑΠ : 40 χρόνια προσφοράς

στον Αθλητισμό!

Εκδήλωση για τα 40 χρόνια του

γυμναστικού συλλόγου Αγίας Πα -

ρασκευής θα πραγματοποιηθεί την

Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 στο κλειστό

γήπεδο Κοντοπεύκου (ώρα 12:00) με

το σύλλογο να καλεί τις αθλήτριες, τους γονείς

και όλους τους Αγιοπαρασκευιώτες να δώσουν

το παρών. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση στις 22

Ιουνίου 1976 το Πρωτοδικείο Αθηνών με την 1940

απόφασή του αναγνώρισε το σύλλογο ως αθλητικό

σωματείο με την ονομασία «Φιλαθλητικός – φυσιο-

λατρικός σύνδεσμος «Κεραυνός».

Από τότε μέχρι σήμερα μέσα οι προσπάθειες των

αθλούμενων γυναικών της Αγίας Παρασκευής  και

των εκάστοτε προπονητών και διοικήσεων έφεραν

και διατηρούν μέχρι σήμερα την καλαθοσφαίριση

γυναικών της πόλης μας στα υψηλότερα σκαλοπάτια

του μπάσκετ γυναικών της χώρας. Από το 1987  η

ομάδα γυναικών έχει αγωνιστεί :

11 φορές στην Α1 Εθνική Κατηγορία, 14 φορές στην

Α2 Εθνική Κατηγορία, 3 φορές στην Α  ́Κατηγορία

Αττικής,  έχει κατακτήσει δύο κύπελλα και δύο πρω-

ταθλήματα Αττικής, ενώ την περίοδο 2015-16 η

ομάδα μας έφτασε στους «8» του Κυπέλλου Ελλά-

δας και τερμάτισε στην 7η θέση της Α2 Εθνικής Κα -

τηγορίας, στην οποία θα αγωνίζεται και την επόμενη

περίοδο.

Ακαδημία Πολεμικών Τεχνών

Ο αθλητικός σύλλογος << Martial Arts Academy >>

( Ακαδημία Πολεμικών Τεχνών ) μας απέστειλε

δελτίο Τύπου με τα αποτελέσματα διοργανώσεων

στις πολεμικές τέχνες και το σκάκι. Αναλυτικότερα:

Καράτε :   Κύπελλο Σοτοκαν - καράτε 09-04-2016                      

Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης  Άνω Λιοσίων .

1) Κατηγορία << ΚΑΤΑ >>  ( Συνδυασμός προκαθ-

ορισμένων κινήσεων )  

3 ΧΡΥΣΑ  - 1 ΑΡΓΥΡΟ - 4 ΧΑΛΚΙΝΑ

2)  Κατηγορία << KOYMITE >> ( Μάχη μεταξύ δύο

αντιπάλων )

1 ΧΡΥΣΟ -  5 ΑΡΓΥΡΑ - 6 ΧΑΛΚΙΝΑ 

Σκάκι :       Μαθητικό κύπελλο -  ΠΑΣΧΑ 2016  

Έγινε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου μας με

συμμετοχή 12 μαθητών από 6 Δημοτικά σχολεία της

Αγ. Παρασκευής .

1ος   Σταύρου Πάνος         από   6ο Δημοτικό 

2ος   Γρίβας Ιωάννης        από   4ο  Δημοτικό 

3ος   Κουκουμέλης Κων.   από   1ο Δημοτικό         
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