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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 σας μήνα καθώς αρχίζουμε και μπαίνουμε για τα καλά στον χειμώνα...
--- Με κρύο που έρχεται η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να “ζεστάνει” τις ευαίσθητες κοι-
νωνικές ομάδες απαλλάσσοντας τες από την καταβολή Δημοτικών Τελών.
--- Δηλαδή δημοτικά τέλη δεν θα πληρώνουν στο Δήμο μας οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι,
οι Συνάνθρωποι μας με αναπηρίες, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι μακροχρόνια άνερ -
γοι και οι άποροι...
--- Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα γίνουν γνωστά τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό των
ανωτέρω ομάδων ούτως ώστε όσοι εμπίπτουν σ’ αυτά, να προχωρήσουν στις ανάλο-
γες ενέργειες. 
--- Αλλάζει ο κυκλοφοριακός χάρτης στην Αγία Παρασκευή σε ότι αφορά τις Δημόσιες
συγκοινωνίες..
--- Μην περιμένετε βέβαια κοσμογονικές αλλαγές. 
--- Δε ξέρω πόσοι από εσάς είχατε δει να προσπαθεί να “κυκλοφορήσει” μέσα στους
αποδεδειγμένα στενούς δρόμους της πόλης μας σαν ωρυόμενη σαρανταποδαρούσα
εκείνο το φρικαλέο κατασκεύασμα με τη φυσούνα προκειμένου να εξυπηρετήσει τους
συμπολίτες μας. 
--- Αυτό το “μακρυνάρι” θα κάνει πια τη δουλειά για την οποία είναι κατασκευασμένο,
δηλαδή θα ανεβοκατεβαίνει στη λεωφόρο Μεσογείων χωρίς να μπαίνει σε οικιστικό
ιστό..
--- Η εξυπηρέτηση των κατοίκων προς την αφετηρία του Β5 (που θα είναι πια στην
πλατεία της Αγίας Παρασκευής), προς τους σταθμούς του Μετρό αλλά και από γειτο-
νιά σε γειτονιά θα γίνεται με μικρά λεωφορεία της νέας γραμμής 417.
--- Θα υπάρχει βέβαια μια μετεπιβίβαση η οποία θα ξεβολέψει ορισμένους αλλά μετά
τα μνημόνια που έχουμε υποστεί μια μετεπιβίβαση αποτελεί το μικρότερο κακό μπρο-
στά στην κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλούσαν τα αυτοκινούμενα τερατουρ -
γήματα. 
--- Η παράταξη  του Γιάννη Σταθόπουλου επανέφερε το θεσμό που θέλει τη δημοτική
αρχή να συγκαλεί σε κάθε γειτονιά συνελεύσεις φορέων, συλλόγων και κατοίκων
στους οποίους αναλύει τον προγραμματισμό των έργων για την επόμενη χρονιά και
ταυτόχρονα να λαμβάνει υπόψη της τα προβλήματα που προτείνουν προς λύση οι
κάτοικοι.
--- Αυτός ο θεσμός που είχε ξεκινήσει επί Βασίλη Γιαννακόπουλου αλλά είχε
λειτουργήσει σαν “φίλτρο εκτόνωσης” των αγανακτισμένων συμπολιτών μας… καταρ -
γήθηκε από τον Βασίλη Ζορμπά του οποίου η παράταξη αποτελείτο από “παντο -
γνώστες” που δεν χρειάζονταν διάλογο γι’ αυτά που ήδη ήξεραν... 
--- Το ότι ήξεραν τα “ξεράδια” φάνηκε από το αποτέλεσμα των εκλογών του 2014...
--- Διάφορα ψηφίσματα ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
--- Προσωπικά απεχθάνομαι τα ψηφίσματα που φέρνουν τα κόμματα ή οι δημοτικές
παρατάξεις γιατί η άποψή μου τόσο για την κεντρική πολιτική σκηνή όσο για την τοπι-
κή αυτοδιοίκηση είναι εστιασμένη σε “δράσεις” κι όχι σε ψηφίσματα και αποφάσεις
του στυλ “Δήμος Ανωκατωπεταλιάς - αποπυρηνικοποιημένη περιοχή”… 
--- Αρκετά πληρώσαμε το Τσερνομπίλ!
--- Ένα ψήφισμα το οποίο απ’ όλους τους υπευθύνους θα αντιμετωπιστεί αφενός με
κροκοδείλια δάκρυα αφετέρου με πλήρη απραξία, είναι αυτών των συμβασιούχων -
υπαλλήλων πεντάμηνης θητείας. 
--- Κανονικά θα έπρεπε να λεγόταν πεντάμηνης “φυτείας” γιατί μόνο σε φυτείες που
ξεφόρτωναν τα σκλαβοκάραβα υπήρχαν οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι νέες και
οι νέοι σήμερα. 
--- Πέντε μήνες εργασία. Συγκεκριμένο ποσό δηλαδή μια χούφτα ευρώ. Καμία ασφά-
λιση. Καμία περίθαλψη. Χωρίς ένσημα για την όταν εάν και πότε συνταξιοδότησή τους. 
--- Καλούνται οι νέοι και οι νέες, τα παιδιά και τα εγγόνια μας να δουλέψουν και να ειδι-
κευτούν σ’ ένα συγκεκριμένο τμήμα του Δήμου και μετά να αφεθούν στην τύχη τους. 
--- Στον κάθε μπάρμπα δηλαδή στην Κορώνη, στον κάθε ψευτάκο πολιτικάντη, στον
κάθε καραγκιόζη εργατοπατέρα. 
--- Το άλλο ψήφισμα αφορούσε τη διαμαρτυρία των υπαλλήλων της καθαριότητας του
Δήμου οι οποίοι κινδυνεύουν και οσονούπω θα χάσουν το επίδομα ανθυγιεινής
εργασίας. 
--- Τουλάχιστον κρατούν τις υπόλοιπες αποδοχές τους σταθερές και δεν αντικαταστά-
θηκαν ακόμα από συνεργεία καθαριότητας “ιδιωτικής εταιρείας”. 
--- Αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα των θεμάτων που έθεσαν οι εργαζόμενοι. 
--- Το τραγικό στην υπόθεση είναι ότι οι δήμαρχοι, οι χρισμένοι από ΠΑΣΟΚ και Νέα
Δημοκρατία, οι κυβερνήσεις των οποίων μας έφεραν σ’ αυτήν την πολιτική και οικο-
νομική κατάντια, αντί να έχουν κρυφθεί από προσώπου γης, έχουν το θράσος να προ-
τρέπουν τους εργαζόμενους αυτούς να προχωρήσουν σε “δραστικές κινητοποιήσεις”
για να βρουν το δίκιο τους!!! 
--- Γραμματείς και φαρισαίοι διαχρονικά ίδιοι κι απαράλλακτοι.
--- Τι έκαναν  για τους εργαζόμενους όταν διοικούσαν; Φρόντιζαν απλά να βολέψουν
τους κομματικούς λοχαγούς και να κρατούν σε πολιτική ομηρία τους εργαζόμενους.
Αυτό έκαναν και τίποτα άλλο. 
--- Καλοβολεμένοι και χορτασμένοι προέτρεπαν τους φτωχούς και αδύναμους να διεκ-
δικήσουν τα δίκια τους από τα έδρανα της αντιπολίτευσης και χρησιμοποιούσαν τις
ίδιες μεθόδους απέναντι τους μόλις «αρπάζανε» την εξουσία. 
--- Εγκρίθηκε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων... θα δούμε τι σημαίνει αυτό.
--- Λύνεται ίσως και μέσα στον προσεχή χρόνο αν προβλέψουμε τις δεσμεύσεις της
Δημοτικής Αρχής το θέμα της μόνιμης στέγασης των απορριμματοφόρων του Δήμου.
--- Καιρός ήταν...

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής
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Τελειώνουν τα έργα ανάπλασης
του Κοντοπεύκου.

Στο στάδιο της αποπερατώ σεως βρίσκονται οι εργασίες  για την βιοκλιματι-
κή ανάπλαση δρόμων και πεζοδρομίων στην περιοχή του Κοντοπεύκου
καθώς και τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου που ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο
του 2014 .
Όπως είναι γνωστό, η συγκεκριμένη εργολαβία που είχε «παγώσει» το 2007, ξεκίνησε
προεκλογικά τον Απρίλιο του 2014 από τον πρώην Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό.
Το συγκεκριμένο έργο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, χρηματοδοτείται και εκτελείται
από την Περιφέρεια Αττικής με περίπου εννέα εκατομμύρια ευρώ και μετά από πολ-
λούς μήνες εργασιών έχουν εκτελεσθεί και ολοκληρωθεί οι εργασίες κατά μήκος και
πλάτος σ’  όλη την περιοχή του Κοντοπεύκου και συγκεκριμένα στις οδούς Σουλίου,
Κύπρου, Δερβενακίων, Παπαρρηγοπούλου και Αργυροκάστρου. 
Πρόσφατα δόθηκαν στην κυκλοφορία οι οδοί Χίου και Αποδήμων Ελλήνων όπως
ενημέρωσε το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ.
Γιάννης Σταθόπουλος στη συνεδρίαση του σώματος που πραγματοποιήθηκε στις 27
Οκτωβρίου 2015. 
Ο κ. Σταθόπουλος στο ίδιο συμβούλιο ενημερώνοντας το Σώμα, είπε ότι οι επόμενες
οδοί που θα πραγματοποιηθούν εργασίες είναι αυτές των οδών Πεντέλης και
Ολυμπίας, στην οποία Ολυμπίας θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων και εργασίες
υδάτινων ομβρίων. 

Ωστόσο ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς τον κατηγόρησε ότι λίγες μέρες προτού
ολοκληρωθούν οι εργασίες στην οδό Χίου είχε βρέξει και θεώρησε λάθος να ασφαλ -
τοστρωθεί προτού στεγνώσει πλήρως το χώμα. Ο κ. Ζορμπάς δήλωσε ότι οποιοδήποτε
πρόβλημα προκύψει στη συγκεκριμένη οδό, μόνος υπεύθυνος θα είναι ο Δήμαρχος. 
Σε απάντηση στις καταγγελίες του κ. Ζορμπά, ο Δήμαρχος δήλωσε ότι  ο εργολάβος
είναι γνώστης του χρονικού διαστήματος που πρέπει να τοποθετηθεί η άσφαλτος κι
ότι αν προκύψει μελλοντικά το οτιδήποτε πρόβλημα θα υπάρξει κι ανάλογη αντι-
μετώπιση.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η συνοικιακή συνέλευση του Δήμου Αγίας Παρα -
σκευής στις 9 Νοεμβρίου 2015 στο 3ο Γυμνάσιο Κοντοπεύκου και το κυρίαρχο θέμα
που απασχόλησε τους παρευρισκόμενους ήταν οι εργασίες που εκτελούνται.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι η εργολαβία ολοκληρώνεται με τις εναπομείναντες οδούς
να είναι η οδός Παπάγου και Πίνδου ενώ η αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ελι-
σάβετ Πετσατώδη είπε ότι στο μέρος της οδού Σουλίου που δεν περιελάμβανε η εργο-
λαβία της Περιφέρειας αντίστοιχες εργασίες, αυτές  θα πραγματοποιηθούν με χρημα-
τοδότηση κι εκτέλεση αυτή τη φορά του Δήμου.
Απαντώντας σε ερώτηση του «Σχολιαστή» στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου της 10ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το «πότε» θα τελειώσουν οι εργασίες,  η κ.
Πετσατώδη απάντησε ότι κάτι τέτοιο υπολογίζεται να γίνει περίπου στις 10 Δεκεμ-
βρίου 2015.  

Σημ. Σχολιαστή
Η οδός Χίου είναι μία από τις βασικές εμπορικές αρτηρίες του Κοντοπεύκου, αρτηρία
που το τελευταίο διάστημα πλήττεται ιδιαίτερα με  τα καταστήματα που λειτουργούν
σ’ αυτήν, είτε να μην λειτουργούν με πλήρες ωράριο είτε κάποιες μέρες να μην
ανοίγουν καθόλου! Με αποτέλεσμα  το καλοκαίρι που μας πέρασε ν΄αποτελεί ένα από
τα χειρότερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη συγκε-
κριμένη οδό.
Εκτός των πανελλαδικών εξελίξεων (διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, επιβολή
capitalcontrol, εκλογές Σεπτεμβρίου 2015), οι έμποροι και οι κάτοικοι της γύρω περιο -
χής έπρεπε ένα ολόκληρο καλοκαίρι να ζουν με τη αγωνία για το αν θα συνεχιστούν οι
εργασίες ή αν θα μείνουν με τα χώματα  και τις λακκούβες «εφ’ όρου ζωής». 
Μπορεί να μην αναλογεί στη Δημοτική Αρχή η ευθύνη για την κρίση που μαστίζει την
Ελλάδα, ούτε και η καθυστέρηση που σημειώθηκε στην πρόοδο των εργασιών, ωστό-
σο έχει ευθύνη μετά το πέρας τους και με γνώμονα την έλευση των Χριστουγέννων να
προσπαθήσει με καμπάνιες, εκδηλώσεις και ό,τι άλλο επικοινωνιακό μέσο διαθέτει, να
προσπαθήσει ν’  αναζωογονήσει τη συγκεκριμένη εμπορική περιοχή. 
Πρέπει να γίνει κατανοητό το γεγονός ότι όταν εκτελούνται έργα για μεγάλο διάστημα
και το καταναλωτικό κοινό δεν έχει πρόσβαση στην περιοχή της αγοράς, αυτό το κοινό
χάνεται, γιατί χάνεται η συνήθεια να ψωνίζει από τη συγκεκριμένη περιοχή κι αποτε-
λεί χρέος του Δημάρχου και της Δημοτικής αρχής να συμβάλουν με όλες τους τις δυνά-
μεις για την τόνωση της συγκεκριμένης αγοράς.

Γιάννης Σταθόπουλος : «Μελε-
τούμε όλες τις παραμέτρους
για την ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας του DaVinci». 
Το καλοκαίρι που μας πέρασε η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου
ανέθεσε σε δικηγορικό γραφείο την υπόθεση του Εθνικού κληρο-
δοτήματος «Αθ. Σιστοβάρη» στο οποίο προσωρινά «φιλοξενείται»
το μπαρ – ρέστοραντ  «DaVinci» μετά την κατεδάφιση της ιστορι-
κής Βίλας από τον ενοικιαστή του χώρου.  
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της  27ης  Οκτωβρίου 2015 ο
επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης ρώτησε τον
Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο σχετικά με την εξέλιξη αυτής της πορείας, με
τον Δήμαρχο να απαντάει τότε ότι μετά τις 18 Νοεμβρίου 2015 θα εισαχθεί
το συγκεκριμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου
ενημερώνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τον δι -
κηγόρο που έχει αναλάβει την υπόθεση. 
Σε αντίστοιχη συνεδρίαση στις 10 Νοεμβρίου 2015 ο κ. Γκιζιώτης επανήλθε
λέγοντας ότι υπάρχει πόρισμα του δικηγόρου, εν γνώσει του εργολάβου –
ενοικιαστή του κτήματος κ. Λάμπρου Σαμουρέλη, ο οποίος είχε επισκεφθεί
το Δημαρχείο λίγες μέρες νωρίτερα!  Και ζήτησε από το δήμαρχο να ενημε-
ρωθεί το Σώμα αναφορικά με τη συζήτηση που έγινε.  . 
Απαντώντας ο δήμαρχος είπε ότι ο δικηγόρος του  είχε δώσει ένα προσχέδιο
στη βάση των συζητήσεων που έχει κάνει μαζί του και τόνισε ότι μέχρι να
καταλήξει σε τελικό πόρισμα και να παραληφθεί από τη διοίκηση του Δήμου
δεν μπορεί να ανακοινώσει τίποτα. «Βεβαίως είναι προς την κατεύθυνση της
ανάκλησης της αδείας στη βάση της τότε απόφασης της δημαρχιακής επι-
τροπής!» συμπλήρωσε ο κ. Σταθόπουλος σχετικά με την πολιτική που  θα
ακολουθηθεί.  Επιπλέον ο κ. Σταθόπουλος δήλωσε ότι «οι κύριοι του
DaVinci» ζήτησαν κι έγινε μία συνάντηση και τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμος Βλάχος και η αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών Ελισάβετ Πετσατώδη, και κατέληξε λέγοντας ότι
υπήρχε αίτημα από πλευράς του DaVinci και προ δύο μηνών, για συνάντηση
μαζί του η οποία δεν πραγματοποιήθηκε κι  ότι η όποια συνάντηση γίνει θα
πραγματοποιηθεί στο χώρο του Δημαρχείου όπως γίνεται για κάθε πολίτη ή
επιχειρηματία που ζητά συνάντηση με τον δήμαρχο.  
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για τους Κεφαλογιάννηδες!
Στον πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Αγίας Παρασκευής Τιμολέοντα (Τίμο)
Κωστόπουλο, ανέθεσε τη διεύθυνση του
πολιτικού του γραφείου, ο βουλευτής
Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Η απόφαση αυτή του κ. Κεφαλογιάννη να εμπι-
στευτεί και ν΄αναθέσει στον κ. Κωστόπουλο τη
διεύθυνση του πολιτικού του γραφείου, δεν εξέπ-
ληξε όσους γνώριζαν ότι οι δύο άνδρες συνδέον-
ται με μακρόχρονη προσωπική και οικογενειακή
φιλία από τα φοιτητικά τους χρόνια.
Ο συνδημότης μας Τίμος Κωστόπουλος, έχοντας
σημειώσει μια πετυχημένη πορεία ως στέλεχος
πολυεθνικών εταιρειών, ως στέλεχος της Νέας
Δημοκρατίας και πολιτικό τέκνο του προέδρου
της Ελληνοαμερικάνικης ένωσης κ. Κρις Σπύρου,
αποφάσισε το 2010 ν’ ασχοληθεί με τα κοινά της
πόλης, θέτοντας υποψηφιότητα για Δημοτικός
Σύμβουλος με την παράταξη «Αγία Παρασκευή η
πόλη μας».

Μετά την εκλογή του στα έδρανα της διοίκησης και συγκεκριμένα το 2012, ο τότε
Δήμαρχος του ανέθεσε την Αντιδημαρχία Οικονομικών του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 
Ο κ. Κωστόπουλος κατά τη διάρκεια της θητείας του συνέδραμε στη μείωση του χρέο-
υς και του ελλείμματος που είχε ο Δήμος από προηγούμενες χρήσεις σε ποσοστό πάνω
από 50% και  αύξησε τα έσοδα του Δήμου κατά 30%, ένα επίτευγμα που επεσήμανε η
εφημερίδα «Καθημερινή» σε σχετική έρευνα της αναφορικά με τους πιο υγιείς οικονο-
μικά Δήμους της Αττικής.
Ιδιαίτερης μνείας χρήζει  η δημιουργία και λειτουργία από τον Τίμο Κωστόπουλο του
«Κοινωνικού Παντοπωλείου Αγίας Παρασκευής».
Η οικογενειακή φιλία που δένει τις δύο οικογένειες χαρακτηρίζεται κι από την άριστη
σχέση του Γιάννη Κεφαλογιάννη με τον Αλέξανδρο Κωστόπουλο, πατέρα του Τίμου
Κωστόπουλου, οικονομολόγου στο επάγγελμα, Προέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων
Οικονομικών Διευθυντών Ελλάδας (ΣΕΟΔΙ), Αντιπροέδρου της πολυεθνικής ενεργεια-
κής εταιρείας «Acciona Hellas» και Οικονομικού Συμβούλου πολλών γνωστών Ελλή-
νων εφοπλιστών με ισχυρές γνωριμίες και διασυνδέσεις στην εγχώρια και διεθνή
αγορά.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης μαζι 

με τον Τίμο Κωστόπουλο και 

τον Κρις Σπύρου(πρόεδρο της

Ελληνοαμερικανικής ένωσης και

σημαντικό Έλληνα της διασποράς)

στα ηρωικά Ανώγεια!

Κίνδυνος σφράγισης 
της Βίλας Ιόλα!

Στην συνέλευση γειτονιάς που
πραγματοποιήθηκε στο Κοντό-
πευκο στις 9 Νοεμβρίου 2015, ο
Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπου-
λος και η αντιδήμαρχος Τεχνι -
κών υπηρεσιών κ. Ελισάβετ
Πετσατώδη αναφέρθηκαν στις
μελλοντικές εξελίξεις αναφορι-
κά με το κτήμα Ιόλα. 
Όπως είναι γνωστό, η αίτηση του
ιδιοκτήτη της Βίλας «Ιόλα» Σπύρου
Γεωργίου για άρση της τροπο-
ποίησης χαρακτηρισμού του χώρου
ως «χώρου πολιτιστικών εκδηλώ -

σεων» πρόσφατα απορρίφθηκε αμετάκλητα από το Εφετείο Αθηνών.
Ωστόσο όπως ανέφερε ο Δήμαρχος στη συνέλευση του Κοντοπεύκου, το κτήμα Ιόλα
παραμένει στην ιδιοκτησία του κ. Γεωργίου και ο μόνος τρόπος απόκτησής του είναι η
αγορά του. Ο κ. Σταθόπουλος δήλωσε ότι θα προβεί σε συνάντηση με τον Υπουργό
Πολιτισμού σε μια προσπάθεια να το αγοράσει η Πολιτεία αλλά τα χρήματα που
ζητούσε ο ιδιοκτήτης του ήταν πάρα πολλά και δεν μπορούν να καλυφθούν εύκολα
παρά μόνο από μια πιθανή χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος θα μπο-
ρούσε να δώσει μια τελική λύση και το ακίνητο να περιέλθει στο Δήμο μας.
Από την πλευρά της η αντιδήμαρχος κ. Πετσατώδη δήλωσε ότι ναι μεν ο εργολάβος
είναι «στριμωγμένος» από την απόφαση του δικαστηρίου (καθώς δεν έχει πλέον τη
δυνατότητα ανέγερσης πολυκατοικιών), αλλά η ίδια απόφαση μιλάει για «σφράγι-
σμα» του κτήματος ακόμα και με ογκόλιθους! Γεγονός που δεν συνάδει με την περι-
βαλλοντική κατεύθυνση που η διοίκηση του Δήμου θέλει να κινηθεί. 
Το μόνο σίγουρο μέχρι στιγμής είναι ότι η διαδικασία αγοράς της Βίλας έναντι ευλόγου
αντιτίμου από τον κ. Γεωργίου θα είναι χρονοβόρα διαδικασία.

Ο Σχολιαστής της Αγίας Παρασκευής
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«Σ» : «κ. Βλάχο κάνοντας
έναν απολογισμό της χρο-
νιάς που πέρασε ως Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμ -
βουλίου πως την αξιολο-
γείτε ; 

«Ξεκινώντας από το γραφείο
των Δημοτικών οργάνων στο
οποίο προΐσταμαι στο Δήμο
θα έλεγα ότι λειτουργεί
σωστά, γρήγορα και με
απόλυ τη αξιοπιστία αν και
είναι στελεχωμένο από τρεις
υπαλλήλους. 

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου υπογράφονται και
αναρτώνται σε δύο – τρεις ημέρες από το εκάστοτε
δημοτικό συμβούλιο, τα πρακτικά είναι πλήρη όσον
αφορά το τέλος του 2014 και του 2015 κάτι που δεν
συνέβαινε στο παρελθόν… Έχουμε κάνει μια πλήρη
αρχειοθέτηση από το 1980 μέχρι σήμερα – κάτι που
δεν είχε γίνει ποτέ – και δεν σας κρύβω ότι λείπουν
από προηγούμενα χρόνια αρκετές συνεδριάσεις! Ενώ
υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις της προηγούμε -
νης διοίκησης που δεν είναι καν υπογεγραμμένες!!
Βέβαια είναι νόμιμες και αναρτημένες τόσο στο
διαδίκτυο όσο και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όμως προσωπι-
κά προσπαθώ να είμαι τυπικός γιατί οι συμπολίτες
μας πρέπει να έχουν άμεσα απάντηση για ζητήματα
που τους αφορούν ιδιαίτερα όταν πρόκειται για απο-
φάσεις του Δημοτικού μας συμβουλίου».
«Σ» Μια και αναφερθήκατε στις συνεδριάσεις
του Δημοτικού συμβουλίου, πως τις αξιολογείτε;
«Αναφορικά με τη λειτουργία του Δημοτικού
συμβουλίου, θεωρώ ότι θα πρέπει να ψηφιστεί ένας
νέος εσωτερικός κανονισμός με προϋπόθεση και να
μη στερείται η δυνατότητα  από τους συναδέλφους
δημοτικούς συμβούλους να εκφράζονται ελεύθερα,
αλλά και για να μην γίνεται κατάχρηση αυτής της
δυνατότητας. 
Πολλές φορές που συμβαίνει αυτό, αναγκάζομαι να
γίνω αυστηρός αλλά δίκαιος με σκοπό την εξοικονό -
μηση του  χρόνου γιατί δεν είναι δυνατόν μια συνε-
δρίαση να διαρκεί πέντε και έξι ώρες».
«Σ» : «Τον εσωτερικό κανονισμό θα τον
συζητήσετε και με τις άλλες παρατάξεις»;
«Βεβαίως. Θα το συζητήσουμε αρχικά με τα μέλη του
προεδρείου, τον κ. Μυλωνάκη και τον κ. Μπαρτό-
πουλο, και στη συνέχεια με όλες τις δημοτικές παρα-
τάξεις, ούτως ώστε να οδηγηθούμε στην καλύτερη
λειτουργία του οργάνου.
Όπως γνωρίζετε από την αρχή που ανέλαβα το προ-
εδρείο, δικαίωμα δευτερολογίας  έχουν όλοι οι δημο-
τικοί σύμβουλοι σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρό-
νια και τον κανονισμό τουΥπουργείουΕσωτερικών
που προέβλεπε του δικαιώματος αυτού να έχουν
μόνο οι επικεφαλής των παρατάξεων. 
Επίσης διατηρώ τη δυνατότητα που εγώ είχα προ-
τείνει όταν ήμασταν αντιπολίτευση, δηλαδή το να
μπορεί κάποιος δημοτικός σύμβουλος να εισάγει στο
Δημοτικό συμβούλιο ένα θέμα της πόλης χωρίς να
χρειάζεται η ενυπόγραφη συναίνεση εννέα
συμβούλων. 
Προσπαθώ δηλαδή η διαδικασία να μην αναλώνεται
με την κατασπατάληση του χρόνου, μέσα από την
κατ’ επίφαση που συχνά χρησιμοποιούν μέλη της

αντιπολίτευσης λέγοντας «θέλω να κάνω μια δήλω-
ση» ή «θέλω να δηλώσω επί της διαδικασίας» γιατί
όπως φαίνεται κι από τα πρακτικά πάνω από το 70%
του χρόνου το εξαντλεί η αντιπολίτευση στο δημοτικό
συμβούλιο με τις τοποθετήσεις και με τις ερωτήσεις.
«Σ» Δεν θεωρείτε ότι είναι φυσικό αυτό;
«Είναι λογικό γιατί έτσι πραγματοποιείται ο έλεγχος
της διοίκησης. Όμως, ενώ είναι στη διακριτική μου
ευχέρεια να περιορίσω αυτή τη διαδικασία, δεν το
κάνω γιατί πιστεύω στον δημοκρατικό διάλογο μέσα
στα πλαίσια της δημοκρατίας βέβαια, αλλά είμαι
αντίθετος στο να συζητούμε για θέματα που δεν αφο-
ρούν την πόλη. 
Πάρα πολλές φορές είμαι αναγκασμένος να επανα -
φέρω τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευ-
σης και της αντιπολίτευσης ακόμα και τους αντιδ-
ημάρχους, στο να περιορίζουν την ώρα της τοποθέτ-
ησής τους αποκλειστικάστο θέμα το οποίο συζητάμε.
Το άγχος του προεδρείου είναι να τίθενται τα θέματα
που απασχολούν την πόλη, να παίρνονται οι συγκε-
κριμένες αποφάσεις είτε ομόφωνα είτε κατά πλειο -
ψηφία και να προωθείται δημοτικό έργο. Δυστυχώς
πολλές φορές διακόπτω ακόμα και τον δήμαρχο,κι
αυτό το κάνω όχι για να στερήσω τη δυνατότητα του
να μιλάει ο δήμαρχος ή ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης ή οι άλλοι αρχηγοί ή και οι δημοτικοί
σύμβουλοι, αλλά για να παραμένουν μέσα στη λογική
της παραγωγής έργου κι όχι των αντεγκλήσεων. 
Νομίζω ότι μοιράζω το «καρπούζι» όχι ακριβώς στη
μέση, αλλά υπέρ της αντιπολίτευσης κάτι που φαίνε-
ται και από τα πρακτικά». 
«Σ»: Θεωρείτε ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι όταν
μιλούν στο δημοτικό συμβούλιο κι έχουν ένα
θέμα προς ψήφιση πρέπει να είναι εντός
πλαισίου και να τοποθετούνται καθαρά και μόνο
στο θέμα αυτό χωρίς πολιτικές προεκτάσεις;
«Είναι προσωπική μου άποψη αλλά νομίζω ότι ισχύει
ευρύτερα ότι η τοποθέτηση σ’ ένα ζήτημα αφορά το
συγκεκριμένο θέμα.
Τώρα, για τις όποιες πολιτικές προεκτάσεις θέλει να
κάνει ένας από τους αξιότιμους συναδέλφους από την
οποιαδήποτε παράταξη δεν έχω ποτέ στερήσει αυτή
τη δυνατότητα αρκεί να είναι εντός του χρονικού δια-
στήματος που του αναλογεί. Δεν είναι ο πρόεδρος
αυτός που θα καθορίζει το «τι» θα λέει ο ομιλητής,
όμως είναι εκείνος που έχει την υποχρέωση να επα-
ναφέρει τη συζήτηση στο συγκεκριμένο θέμα χωρίς
καμία διάθεση «διακοπής» ή «φιμώματος». 
«Σ» Θα συνεχίσετε να δίνετε τη δυνατότητα
ερωτήσεων στους δημοσιογράφους; Τι αλλα-
γές κάνατε στη διαμόρφωση της αίθουσας του
Δημοτικού Συμβουλίου ; 
«Είναι βασική αρχή της δημοκρατίας να μπορεί ο
οποιοσδήποτε συνδημότης να εκφράζεται στην αί -
 θου σα του Δημοτικού συμβουλίου. Όπως έχετε δει
κατ’ επανάληψη, όχι μόνο δίνω το δικαίωμα ερώ τη σης
σε δημοσιογράφους, αλλά και σ όποιους συμ πο λίτες μας
παρευρίσκονται στην αίθουσα και θέλουν να ρωτήσουν
ή να τοποθετηθούν για θέμα που τους αφορά.
Η πρόθεση μου ως προέδρου, είναι να «ανοίξει» η
ίδια διαδικασία και για τη νεολαία και το λέω
αυτό,επειδή τα συμβούλια των νέων έχουν ουσιαστι-
κά ατονήσει παρόλο που εμείς τους καλούμε πάντα,
γιατί στόχος μας είναι να μετέχει με δικαίωμα λόγου
στα Δημοτικά Συμβούλια ένας νέος άνθρωπος από τα
15μελή ούτως ώστε να υπάρξει μια σύζευξη μεταξύ

αυτών που αποφασίζουν και αυτών που υφίστανται
τις αποφάσεις. 
Βεβαίως πρώτα θα ήθελα να το συζητήσω με τους
εκπαιδευτικούς και με την Ένωση γονέων, ώστε η
νεολαία ν  ́αρχίσει να μπαίνει σε μια λογική «του τι
κάνουμε στο Δημοτικό συμβούλιο» πώς συζητάμε,
πως προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα  και
κυρίως να έχουμε και τη δική τους άποψη γιατί πιθα -
νόν να έχουν μια άλλη ματιά σε διάφορα ζητήματα. 
Σχετικά τώρα με τη διαμόρφωση της αίθουσας του
δημοτικού συμβουλίου, στο παρελθόν εάν κάποιος
συμπολίτης ήθελε να μας παρακολουθήσει δεν είχε τη
δυνατότητα να καθίσει ούτε για πέντε λεπτά σε μια
καρέκλα… Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να «μαζέψο-
υμε» τα έδρανα των δημοτικών συμβούλων και εκμε-
ταλλευόμενοι το κενό που υπήρχε μεταξύ των εδρά-
νων και του τοίχου ν΄αναπτύξουμε 40 καρέκλες όπου
μπορεί ο κάθε συμπολίτης μας να κάθεται και να παρ-
ακολουθεί τις  συνεδριάσεις του δημοτικού συμβου-
λίου οι οποίες ως γνωστόν είναι δημόσιες.
Επίσης είμαστε σε επικοινωνία με τα Εργαστήρια
Τέχνης όπου θα υπάρξει ένας διαγωνισμός για τους
μαθητές των εργαστηρίων του Δήμου μας με θέματα
από αρχεία της παλιάς  Αγίας Παρασκευής. 
Τα δύο καλύτερα έργα που θα βραβευτούν, θα
στολίσουν τους τοίχους πίσω από εκεί που κάθονται
οι δημοσιογράφοι και οι συμπολίτες μας , ενώ οι
δημιουργοί -μαθητές δεν θα καταβάλουν δίδακτρα
για ένα χρόνο. 
Η τελευταία πινελιά θα είναι η εγκατάσταση υλικο-
τεχνικής υποστήριξης για την παρουσίαση θεμάτων
της πόλης μέσω διαφανειών. 

Στόχος μας είναι ν΄ανοίξει το Δημοτικό
συμβούλιο στη Νεολαία της Πόλης.

Καμία αναβάθμιση
της λειτουργίας του

προεδρείου.
Η αλλαγή στην Διοίκηση
του Δήμου συνοδεύτηκε
με υποσχέσεις για μια
«νέα αρχή» αναβάθμι-
σης της λειτουργίας του
προεδρείου και του
Δημοτικού Συμβουλίου
που όμως δεν ήρθε…
Παρ’ ότι ζητήθηκε πολλές
φορές να έρθουν σημαντικά
θέματα που αφορούν σε
σοβαρούς τομείς δράσεις
(αθλητισμός, πολιτισμός, κοινωνικές πολιτικές κλπ)
το προεδρείο και η διοίκηση τίποτα δεν εισήγαγαν
για συζήτηση. 
Το νομικό πλαίσιο του Καλλικράτη περιορίζει τη λει-
τουργία του προεδρείου σαν συλλογικό όργανο, σε
προεδροκεντρικό και λειτουργεί σαν τέτοιο με επιλο-
γή του προέδρου. Δεν υπήρξε καμιά πρόταση ούτε
προσπάθεια λειτουργίας επιτροπών του δημοτικού
συμβουλίου. Γενικά απουσιάζει η διάθεση για συλλο-
γικές διαδικασίες. 
Η διαδικασία συζήτησης των θεμάτων του δημοτι-
κού συμβουλίου πολλές φορές χαρακτηρίστηκε από
στείρες αντιπαραθέσεις μεταξύ διοίκησης και αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης.
Κατά τη γνώμη μου πρέπει να αναζητηθούν και να
επιδιωχθούν τρόποι για τη μεγαλύτερη δυνατή λαϊκή
συμμετοχή, συμβολή των συλλόγων και των σωμα-
τείων στη θεματολογία και τον διάλογο.

Γεράσιμος Βλάχος

πρόεδρος Δημοτικού

Συμβουλίου

Ανδρέας Γκιζιώτης

Επικεφαλής Λαϊκής

Συσπείρωσης

Ετήσιος απολογισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου . 
Στα τεύχη Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2015 παρουσιάσαμε τις απόψεις της διοίκησης και της αντιπολίτευσης σχετικά με τη λειτουργία του Δήμου
και των Νομικών προσώπων για το έτος που μας πέρασε. Στο παρόν τεύχος “κλείνουμε” με μία συνέντευξη του προέδρου του Δημοτικού Συμβου-
λίου κ. Γεράσιμου Βλάχου καθώς και με τις απόψεις της αντιπολίτευσης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Οι παραταξιακού 

χα ρακτήρα παρεμβά-
σεις υποβιβάζουν τον
ρόλο του προεδρείου!

Βρίσκομαι ήδη ένα χρόνο
στα έδρανα του Δημοτικού
Συμβουλίου της Αγίας Πα -
ρασκευής, και για μένα
είναι μια ιδιαίτερη εμπει-
ρία. Όπως είναι γνωστό,
εκλέχτηκα για πρώτη φορά
Δημοτικός Σύμβουλος, με την
Παράταξη «Αγία Παρασκευή
η πόλη μας». 
Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχαρι-
στήσω ιδιαίτερα τον επικεφα-
λής της Παράταξής μας και
πρώην Δήμαρχο κ. Βασίλη
Ζορμπά, για την ιδιαίτερα τιμ-
ητική εισήγησή του για τη θέση

του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς
και τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους, για
την αποδοχή της εισήγησης.
Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, είχα την ευκαιρία
να παρακολουθήσω τον τρόπο λειτουργίας του Συλλο-
γικού αυτού οργάνου, που ρυθμίζει τη ζωή στην πόλη
μας. Η συνεργασία και η επικοινωνία μου με τα μέλη
του Προεδρείου – τον Πρόεδρο κ. Γεράσιμο Βλάχο και
τον κ. Μυλωνάκη – είναι αρκετά εποικοδομητική και
παραγωγική. Όπως είναι γνωστό, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Γεράσιμος Βλάχος, είναι
ένας παλιός και έμπειρος αυτοδιοικητικός. Η αλήθεια
είναι ότι αν και το Δημοτικό Συμβούλιο – ως επί το
πλείστον -  λειτουργεί σεβόμενο τους κανόνες, σε κάποι-
ες περιπτώσεις παρατηρούνται φαινόμενα που δεν
συνάδουν με το θεσμό και  δίνουν την αίσθηση ότι δεν
αντιπροσωπεύουν επάξια τα μέλη που το απαρτίζουν.
Τα μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. -ως πρωταγωνιστικοί
ρόλοι στο πλαίσιο λειτουργίας του Δ.Σ.- , θεωρώ ότι
πρέπει να είμαστε ουδέτεροι και αμερόληπτοι στη
διάρκεια λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Ο ρόλος μας θα πρέπει να εκπροσωπείται σωστά και να
γίνεται σαφές ότι δεν υποκαθιστούμε κανένα άλλο πρό-
σωπο ή εξουσία από τη θέση που μας έχει τιμητικά δοθεί. 
Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να
διατηρεί το κύρος του, να συνεχίσει να ενεργεί ορθά για
τη διατήρηση των κανονισμών και της ομαλής λειτο-
υργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην
αναλώνεται σε μη απαραίτητες παρεμβάσεις με παρα-
ταξιακό χαρακτήρα, οι οποίες υποβιβάζουν τον ρόλο
του. Δεν είναι βέβαια απαγορευτικό για τα μέλη του
Προεδρείου να έχουν άποψη παραταξιακή, αλλά
θεωρώ ότι αυτός πρέπει να εκφράζεται σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.
Επιπλέον, έχει επανειλημμένα παρατηρηθεί το φαινό-
μενο οι συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου να
παρατείνονται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, παραβ-
λέποντας το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Δημοτικών
Συμβούλων είναι εργαζόμενοι. Δυστυχώς αυτό δε
συμβαίνει πάντα λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων
που συζητούνται, αλλά και λόγω των έντονων και πολ-
λές φορές άνευ λόγου αντιπαραθέσεων που
προκύπτουν για τις οποίες θα πρέπει να γίνεται
μεγαλύτερη προσπάθεια εξομάλυνσης από το Προεδρ-
είο, ως επιβάλλεται.
Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια και μέχρι το τέλος της
θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο το Προεδρείο
όσο και τα μέλη του, θα έχουμε αποκτήσει την εμπειρία
και την ωριμότητα για τη σωστότερη διαχείριση του
θεσμικού μας ρόλου, ώστε να διατηρηθεί η εύρυθμη
λειτουργία και το κύρος του Συλλογικού οργάνου.

Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο θεσμικό όργανο της πόλης, ο
βασικός πυλώνας της δημοκρατίας και του διαλόγου. Εκεί γίνεται παραγω-
γή πολιτικής και διακίνηση ιδεών, διεκδικούνται ζητήματα που αφορούν την πόλη
και αναδεικνύονται θέματα  με σκοπό  τη βελτίωση των συνθηκών προς όφελος των
δημοτών,  Όλα τα παραπάνω θα συνέβαιναν εάν το δημοτικό συμβούλιο λειτουρ-
γούσε. Δυστυχώς, για ακόμα μία δημοτική θητεία βιώνουμε την υποβάθμιση και την
απαξίωση του.
Οι πολίτες, μας έχουν γυρίσει την πλάτη και με το δίκιο τους. Βρισκόμαστε σε ένα
τέλμα.  Η ευθύνη γι’αυτό καταρχήν ανήκει σε όλους εμάς που συμμετέχουμε. Πάντα
όμως υπάρχει και η κύρια ευθύνη που στη συγκεκριμένη περίπτωση ανήκει στον
Δήμαρχο και τον Πρόεδρο. 
Στις συνεδριάσεις ο πολιτικός λόγος είναι ανύπαρκτος , η δημοτική αρχή δείχνει
φοβική να δεχθεί κριτική, τις περισσότερες φορές καλοπροαίρετη.  Δεν τολμά να
εισάγει θέματα που αφορούν το μέλλον της πόλης και απαιτούν συζήτηση και
συναίνεση. Αντίθετα,  η συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων που συζητούνται αφορούν ειλημμένες αποφ-
άσεις της διοίκησης Σταθόπουλου που χρήζουν την τυπική έγκριση του Συμβουλίου. 
Έχουμε την ατυχία να υπομένουμε σε κάθε συμβούλιο τις κοκορομαχίες Δημάρχου και Αρχηγού αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, ένα αποκρουστικό θέαμα που βυθίζει ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία του θεσμού.  
Από την πλευρά μας, ως παράταξη, αποδεχτήκαμε να συμμετέχουμε στο προεδρείο παρόλο που ο Δημο-
τικός κώδικας υποβαθμίζει το ρόλο της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα εκείνον του γραμματέα. 
Όμως,  έπειτα από τις προγραμματικές δηλώσεις του δημάρχου για την αναβάθμιση του δημοτικού
συμβουλίου αλλά και του ρόλου της αντιπολίτευσης σε αυτό θεωρήσαμε πως πρέπει να συμβάλλουμε.
Πιστέψαμε στη λήψη συλλογικών αποφάσεων σε επίπεδο προεδρείου και τη θωράκισή του θεσμού από
έναν πιο σύγχρονο κανονισμό λειτουργίας, αφού ήδη κλείνουμε 7 χρόνια από την τελευταία τροποποίηση
που έγινε επί προεδρίας Δ.Σκουλά. 
Στον έναν χρόνο που βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου η διοίκηση Σταθόπουλου  δώσαμε απλόχερα τη στήρ-
ιξή μας, όμως διαψευστήκαμε στα περισσότερα. Θέλουμε και ελπίζουμε να αλλάξει ρότα.  Για το καλό της
πόλης! 

Απουσιάζουν τα μεγάλα προβλήματα 
της κοινωνίας!

Πραγματικά είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για τη λειτουργία του Δημο-
τικού Συμβουλίου. Εκτιμούμε πως καλύτεροι μάρτυρες είναι οι εκπρόσωποι του
Τοπικού Τύπου που με ιώβεια υπομονή τις παρακολουθούν. Εμείς ως ΦΥΣΑΕΙ
ΚΟΝΤΡΑ είχαμε από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίσει τόσο τη σύνθεσή του όσο και
τη λειτουργία του αντιδημοκρατικές, προιόντα αντιδημοκρατικού και καλπονοθευ-
τικού νόμου.
Ακόμα και με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε πως η λειτουργία του θα μπορούσε να
είναι καλύτερη. Και με τη λέξη αυτή εννοούμε να συζητά τα μεγάλα, ουσιαστικά
προβλήματα των δημοτών, να δίνει όλο και περισσότερο το λόγο στους ίδιους και τις
συλλογικότητές τους, να κινείται στην κατεύθυνση αποδυνάμωσης των «εξουσιών»
του προς όφελος λαϊκών, δημοκρατικών συνελεύσεων στις γειτονιές. Αυτές όμως οι
κατευθύνσεις προϋποθέτουν πολιτική βούληση ανάδειξης τόσο των κοινωνικών
προβλημάτων όσο και των υποκειμένων που αγωνίζονται για τη λύση τους. Κάτι
τέτοιο, από μνημονιακές δημοτικές αρχές, απολογητές μνημονιακών κυβερνήσεων
είναι μάλλον ουτοπικό να το ελπίζει κανείς.
Λογικό απότοκο η εικόνα που βιώνουμε σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κανονισμός κομ-
μένος και ραμμένος στα μέτρα της, εκάστοτε, πλειοψηφίας, ανούσιοι μονόλογοι, τυπολατρεία, προειλημμέ-
νες αποφάσεις που απλά επικυρώνονται. Μεγάλος απών τα πραγματικά προβλήματα μια κοινωνίας που χει-
μάζεται. Η μόνη, στοιχειωδώς, «ζωντανή» στιγμή είναι η, περιορισμένη χρονικά, διαδικασία του ελέγχου της
δημοτικής αρχής. Όταν τελειώνουν οι προσωπικές κοκορομαχίες των μνημονιακών συνεταίρων, οι παρα-
τάξεις της Αριστεράς, το ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ και η Λαϊκή Συσπείρωση, προσπαθούν με τις παρεμβάσεις τους
να θυμίσουν πως ζούμε σε μια πόλη και σε μια χώρα που καθημερινά βιώνει τον μνημονιακό εφιάλτη,
γεγονός που εκφράζεται και στην πιο μικρή πτυχή της ζωής της πόλης και, κυρίως, των δημοτών. Απαντή-
σεις δεν δίνονται φυσικά. Όταν τα πράγματα παραζορίσουν, η κατάχρηση εξουσίας από τη μεριά του προ-
εδρείου είναι μια επιλογή που, δυστυχώς, είδαμε αρκετές φορές.
Εμείς, από τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου,  κρατάμε αυτές στις οποίες παρενέβησαν σωματεία
εργαζομένων, επιτροπές κατοίκων φέρνοντας την πραγματική αγωνία των κατοίκων της πόλης, διεκ-
δικώντας και πιέζοντας. Αυτή είναι για μας η ελπίδα, σ αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε…

Γιάννης 

Μπαλτόπουλος

«Αγία Παρασκευή 

η πόλη μας»

Αντιπρόεδρος

Δημοτικού 

Συμβουλίου 

Γιάννης Μυλωνάκης

«Συμμαχία Ευθύνης»

Γραμματέας Δημοτι-

κού Συμβουλίου

Σπύρος Αλεξίου

Επικεφαλής

«Φυσάει Κόντρα στην

Αγία Παρασκευή»
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Απαλλαγή δημοτικών τελών 
για έξι κοινωνικές ομάδες! 

Η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών, αναφορικά με την καθαριό -
τητα, τον ηλεκτροφωτισμό και το Δημοτικό Κοιμητήριο για το έτος 2016
εισήχθηκαν στην ημερήσια διάταξη και ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Νοεμβρίου 2015. 
Στην πρωτολογία του ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, υπενθύμισε ότι την προη-
γούμενη χρονιά η διοίκηση είχε αποφασίσει οριζόντια μείωση των Δημοτικών
τελών της τάξεως του 6% και για το 2016  αποφασίστηκε να συνεχιστεί η ίδια πολι-
τική στην ίδια κατεύθυνση της ελάφρυνσης των πολιτών με περαιτέρω μείωση
των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας κατά 3% και του Δημοτι-
κού Κοιμητηρίου κατά 10%.
Παράλληλα ο κ. Σταθόπουλος εισηγήθηκε για πρώτη φορά στα χρονικά της πόλης
την απόλυτη απαλλαγή από Δημοτικά τέλη έξι κοινωνικών ομάδων καθώς και τη
μείωση κατά 50% για νέες επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν τις δραστηριότητες
τους από την 1η  Ιανουαρίου 2016. 
Τις κοινωνικές ομάδες που απαλλάσσονται από την καταβολή Δημοτικών
τελών αυτές ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Σπύρος Παπα-
γεωργίου και αναφέροντας τα «άτομα με αναπηρία», τους μακροχρόνια
άνεργους, τους άπορους, τις πολύτεκνες και τις μονογονεϊκές οικογένειες
καθώς και στους τρίτεκνους.  
Ο κ. Παπαγεωργίου έκανε λόγο για μέτρα στήριξης της κοινωνίας αλλά και της
τοπικής αγοράς ενώ ανέφερε ότι μέσω του αποθεματικού του Δήμου (σε ότι αφορά
τα ανταποδοτικά) θα αγοραστεί ο πολυπόθητος χώρος για το αμαξοστάσιο με
ανώτατο χρηματικό όριο το ένα εκατομμύριο ευρώ. 
Επιπλέον ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε για μια σειρά από αγορές που αφορούν τον
εκσυγχρονισμό του τομέα της καθαριότητας, περαιτέρω συγκεκριμένα οικονομικά
στοιχεία  ανέφερε ο διευθυντής της οικονομικής υπηρεσίας κ. Σκουλουδάκης.
Ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς δήλωσε ότι «Απόδειξη» της καλής διοίκησης
του τομέα των οικονομικών επί θητείας του αποτελεί το αποθεματικό των ετών
2013 και 2014 και με βάση αυτά τα στοιχεία (του μεγάλου πλεονάσματος) κάλεσε
τη σημερινή διοίκηση να προβεί σε πιο «γενναία» οριζόντια μείωση, ανάλογη της
τάξεως του 8%, πρόταση που έθεσε και στη διαδικασία της ψηφοφορίας.  
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης επέκρινε τη διοίκηση  λέγοντας
ότι οι βυθιζόμενοι κάδοι που προβλέπεται να τοποθετηθούν φέτος στην κεντρική
πλατεία έχουν ακριβό κόστος (200.000 ευρώ) και αποτελεί πολυτέλεια για μια
εποχή που άλλες συνοικίες της χώρας έχουν έλλειψη σε πιο βασικά αγαθά. 
Ο κ. Γκιζιώτης συμπλήρωσε επιπλέον ότι οι μειώσεις των δημοτικών τελών στις
οποίες έχει προχωρήσει η διοίκηση Σταθόπουλου και παλαιότερα η διοίκηση Ζορ -
μπά οφείλονται στις μεγάλες μειώσεις των μισθών των Δημοτικών υπαλλήλων
καθώς και στην απόλυση ή διαθεσιμότητα αυτών. 
«Οι βυθιζόμενοι κάδοι δεν είναι πολυτέλεια αλλά πολιτισμός» είπε με τη σειρά του
ο κ. Κρητικίδης («Συμμαχία Ευθύνης») που συνεχάρη τον αντιδήμαρχο οικονο-
μικών και τις υπηρεσίες για την «φοβερή» παρουσίαση της αναπροσαρμογής των
Δημοτικών τελών. Μόνη παρατήρηση του κ. Κρητικίδη ήταν ότι στο μέλλον πρέπει
να εξαιρεθούν από τα δημοτικά τέλη για τους υπόγειους χώρους και τις πιλοτές. 
Ο πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία κ. Σωτήρης Ησαΐας είπε ότι «λεβέντικα» η
Δημοτική Αρχή υλοποίησε προτάσεις που ο ίδιος είχε δημοσίως κάνει κατά το πα -
ρελθόν και κάλεσε τη Δημοτική Αρχή σε επόμενα έτη να αυξήσει αυτούς τους
δείκτες σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και τράπεζες. 
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Γιάννης Σιδέρης υπερα-
σπίστηκε των ενεργειών του σχετικά με την για πρώτη φορά αγορά και τοποθέ τηση
βυθιζόμενων κάδων, ενώ σε ότι αφορά την αγορά χώρου για το αμαξοστάσιο του
Δήμου δήλωσε ότι αυτός θα είναι ο ίδιος που τώρα, παράνομα, ήδη στεγάζονται τα
φορτηγά του Δήμου στην οδό Παναγούλη στην περιοχή των Πευκακίων, και κατέλ-
ηξε λέγοντας ότι είναι απαραίτητο να δοθεί  ένα τέλος στο μακροχρόνιο αυτό πρό -
βλημα με την αγορά του χώρου και την εκ νέου διαμόρφωσή του.     
Λίγο πριν την ψηφοφορία παρέμβαση έκανε ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ κ. Βασίλης
Τσαγκάρης «χαιρετίζοντας» τη νέα αναπροσαρμογή και τόνισε την ανάγκη μείω-
σης των τελών για τα καταστήματα του Κοντοπεύκου που επλήγησαν από τις
εργασίες της βιοκλιματικής ανάπλασης κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών. 
Ο κ. Ζορμπάς είχε δηλώσει ότι θα κατέθετε την δική του πρόταση για μείωση 8%,
αν όμως αυτή καταψηφιζόταν, θα ψήφιζαν θετικά στην πρόταση του Δημάρχου.
Ωστόσο παρότι καταψηφίστηκε η πρότασή του, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας
η παράταξη του κ. Ζορμπά τελούσε υπό σύγχυση καθώς τα μέλη δεν αντιλήφθηκαν
ποια πρόταση είχε τεθεί σε ψηφοφορία με αποτέλεσμα τελικά να καταψηφίσουν
την αναπροσαρμογή των τελών εκτός από τον κ. Ησαΐα που ψήφισε θετικά.

Σημ. Σχολιαστή 
Όπως ενημέρωσε και κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου ο αντιδήμαρχος
Οικονομικών κ. Σπύρος Παπαγεωργίου μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα γίνουν γνω-
στά τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό των ανωτέρω ομάδων ούτως ώστε όσοι
εμπίπτουν σ’ αυτά, να προχωρήσουν στις ανάλογες ενέργειες. Μπορείτε να ενημε-
ρωθείτε καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου (213 – 2004 500)
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Οι περιπέτειες της μικρής

Αννούλας στο δρόμο με τις λεύκες.
Ναι, ναι πολύ καλά διαβάζεις φίλε αναγνώστη..στο δρόμο με τις
λεύκες! Γιατί περί ταινίας μεγάλου μήκους πρόκειται η κατά-
σταση που επικρατεί στη Δερβενακίων. Ακόμη βέβαια δεν έχω
προσδιορίσει αν το κατατάσσω στα θρίλερ καθότι αγωνιάς μη
σε πετύχει η βροχή στο δρόμο αυτό και έχεις ξεχάσει το κουπί
σπίτι σου, ή περί φαρσοκωμωδίας καθότι μόνο τα γέλια σε πιά-
νουν όταν βλέπεις πως χρειαζόμαστε περίπου τον ίδιο χρόνο
για να ισιώσουμε έναν δρόμο όσο να στείλουν οι Ρώσσοι έναν
πύραυλο στο φεγγάρι…ή ακόμη αν πρόκειται για το γνωστό
δημοτικό τραγούδι όπου ολημερίς το χτίζανε το βράδυ γκρε-
μιζόταν.. 
Σήμερα προσπάθησα να πάω στη δουλειά, φίλε αναγνώστη, κι

αν έχεις το θεό σου έκανα 8’ να βγω από το δαίδαλο του Κοντόπευκου. Προχώραγα
ανέμελη στη Δερβανακίων *τσακ* κίτρινο πλέγμα «ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΡΓΑ».. άντε πάλι!
Μέσα στο φθινόπωρο και τις βροχές ξεκίνησαν τα έργα για να μη τελειώσουν και ποτέ
μάλλον. Άντε, λέω, Αννούλα, μη γκρινιάζεις γιατί έχεις άλλες 4 ημέρες εργασίας μη το
χαλάσεις από την Τρίτη! Στρίβω δεξιά.. *τσακ* λαϊκή! Ε έλεος, ρε παιδιά όταν γίνον-
ται έργα, πάρτε τον λαχανόκηπο και βάλτε τον σε κάποιο σημείο που να μην ενοχλεί!
Αφού λοιπόν έκανα και τρίτο detour βγήκα στο κομμάτι της Δερβενακίων που δεν έχει
κλείσει για έργα, κοντά στην εκκλησία..or so I thought..*τσακ* κοκκινη-άσπρη ταινία
που σου απαγόρευε να στρίψεις στο όποιο στενό! Δηλαδή ρε &^%* εγώ πως θα βγω
στην Αττική Όδο μου λέτε? 
Μετά από αυτό το μαραθώνιο εξερεύνησης της γειτονιάς μου κατάφερα να φτάσω
στην άκρη του δρόμου που οδηγεί στην Αττική Όδο..που φυσικά λόγω βροχής και
λόγω ύπαρξης τεράστιας γούρνας το αμάξι κολυμπούσε και κατέληξε να μου σβήνει
μέσα στο δρόμο και να εισπράττω μεγάλες ποσότητες γιουχαρίσματος μιας και οι
υπόλοιποι οδηγοί είχαν αντίστοιχα νεύρα με τα δικά μου.
Και επανέρχομαι στο θέμα της Δερβενακίων… ΓΙΑΤΙ? Τι έγινε πάλι και κλείνει ο δρό-
μος? Φτιάξατε έναν άχρηστο ποδηλατόδρομο όπου χρησιμοποιείται μόνο για καρο-
τσάκια και για πεζούς γιατί οι ποδηλάτες δεν έχουν αναπτύξει την δέουσα οδηγική
συμπεριφορά στην Ελλάδα, πάρτε το χαμπάρι! Δεν είμαστε ποδηλατικός λαός και δε
θα γίνουμε ποτέ αν δε μάθουμε για αρχή τα βασικά! Όπως το ότι δεν παρκάρουμε
πάνω στο πεζοδρόμιο είτε είναι ποδηλατόδρομος είτε όχι, γιατί πριν από τον ποδ-
ηλάτη υπάρχει ο πεζός, η μανούλα με το καροτσάκι, ο ανάπηρος.. 
Τέλοσπάντων, άντε πες, είχαμε εγκεκριμένο κονδύλι για ποδηλατόδρομο, τον κάνα-
με. Fine by me. Τώρα? Τι έγινε πάλι και πρέπει να κάνουμε «έργα ανπατυξης»? Γιατί
πρέπει να ανοιγοκλείνουμε τον συγκεκριμένο – κεντρικό να τονίσω- δρόμο κάθε
φορά που θυμόμαστε κάποια βελτίωση? 
Σε αυτό το σημείο να αναφέρω πως το σωστό project management υποτάσσει οι
εργασίες, οι όποιες, να γίνονται εντός χρόνου ΚΑΙ εντός χρήματος (ήτοι μπάτζετ) κι
άρα οτιδήποτε εκτός χρονικών και χρηματικών περιθωρίων θεωρείται το λιγότερο ως
αποτυχία. Αλλά βέβαια, στα δημόσια έργα αυτά δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει
αξιολόγηση εργολάβου, αξιολόγηση έργου, ρήτρες κτλ κτλ.
Κι άρα γι’αυτό εγώ ταλαιπωρούμαι πρωινιάτικο στη Δερβενακίων, γιατί στη χώρα
που ζούμε θεωρείται φυσιολογικό να κάνεις τα όποια έργα όποτε μπορεί ο καθένας
και όποτε τον βολεύει, με όσα λεφτά χρειαστεί κι ας ενοχλεί τον ίδιο τον δημότη που
πληρώνει τα έργα αυτά. Ευχαριστώ και καλή σας ημέρα!

Αννούλα

κάτοικος 

Αγίας Παρασκευής

Εξελίξεις  για το κολυμβητήριο.
Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι
από την Περιφέρεια Αττικής θα
χρηματοδοτηθούν έργα ύψους
9,2 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία
θα πραγματοποιηθούν σε βάθος
πενταετίας στο Δήμο μας. 

Ένα από αυτά τα έργα αφορά το κολυμβητήριο και συγκεκριμένα την μελέτη εξοι-
κονόμησης ενέργειας. Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ρωτήσαμε την αντι-
δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ελισάβετ Πετσατώδη αναφορικά με το πότε θα
ξεκινήσει και  με ποιον τρόπο και μας είπε  τα εξής: 
«Θα γίνει διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης η οποία αφορά την αποπεράτω-
ση του κολυμβητηρίου και την εφαρμογή τρόπων για την εξοικονόμηση ενέργειας για
να καταστεί βιώσιμο. Στη μελέτη αυτή σίγουρα πρέπει να προβλεφθούν θέσεις στάθ-
μευσης που δεν προβλέπονταν και σίγουρα θα εξεταστεί το ενδεχόμενο το κολ-
υμβητήριο να είναι και κλειστό, όπως και η δημιουργία ή μη της βοηθητικής κολ-
υμβητικής δεξαμενής.
Από την πλευρά του Δήμου, είπε η κ. Πετσατώδη, έχουμε ήδη συναντηθεί με εκπρ-
οσώπους της κολυμβητικής ομοσπονδίας, βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους
αρμόδιους φορείς και θα ενημερωθεί εγκαίρως το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου
όπως και οι πολίτες  για να κατατεθεί οποιοδήποτε σχόλιο και πρόταση».  
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Μια νέα κυκλοφοριακή γραμμή το λεωφορείο
«417» από τα μέσα Νοεμβρίου 2015 θα ενώσει
συγκοινωνιακά την πόλη μας με το γειτονικό
Χαλάνδρι και τους σταθμούς του Μετρό όπως
ανακοίνωσε στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 27
Οκτωβρίου 2015 ο δήμαρχος Γιάννης Σταθό-
πουλος.
Συγκεκριμένα η νέα λεωφορειακή αυτή γραμ-
μή θα ακολουθεί της εξής διαδρομή: 
«Νομισματοκοπείο-Μεσογείων-Ηπείρου-Ελ.  Βενι-
ζέλου-Πατρ. Γρηγορίου-Πελοποννήσου-Ειρήνης-
Ελβετίας- Αγίου Ιωάννου – Χαλανδρίου- σταθμός
Μετρό οδού Αγίας Παρασκευής- Πλ. Κένεντυ-
σταθμός Μετρό οδού Αγίας Παρασκευής – Χαλαν-
δρίου –Κεντρική πλατεία – Αγίου Ιωάννου –Τασο-
πούλου-Ειρήνης- Πελοποννήσου-Πατρ. Γρηγορίου - Ελ.
Βενιζέλου- Ηπείρου- Μεσογείων- Νομισματοκοπείο».
Η ουσιαστική αντικατάσταση της λεωφορειακής
γραμμής Β5 - η οποία δεν θα διέρχεται πλέον μέσα
από της δρόμους της πόλης αλλά θα κινείται αποκλει-
στικά στον άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων από την
πλατεία μέχρι το κέντρο της Αθήνας - από τη νέα
γραμμή 417, βρήκε εντελώς αντίθετο τον πρώην
δήμαρχο Βασίλη Γιαννακόπουλο, ο οποίος διατύπω-
σε σχετικές ενστάσεις.
Απαντώντας στις αιτιάσεις αυτές ο δήμαρχος είπε ότι
ο νέος σχεδιασμός του καθ’ ύλην αρμόδιου φορέα
δηλαδή του ΟΑΣΑ, προβλέπει τη διακοπή της διέ-
λευσης  όλων των «γραμμών κορμού»(όπως του
Β5) μέσα από τις πόλεις κι ότι το Β5 από τα μέσα του
Νοέμβρη δεν θα εξυπηρετεί τους Αγιοπαρασκε-
υιώτες, εντός των δρόμων της πόλης αλλά θα ανε-
βαίνει τη Λεωφόρο Μεσογείων μέχρι την Κεντρική
Πλατεία της Αγίας Παρασκευής και θα επιστρέφει
πάλι στο κέντρο από τη Λεωφόρο Μεσογείων.
Ο κ. Σταθόπουλος είπε επίσης, ότι στην συνάντηση
που είχε με τον διευθυντή του ΟΑΣΑ κ. Αποστολίδη με
σκοπό να ασκήσει «βέτο»… ενημερώθηκε για το νέο
σχεδιασμό του Οργανισμού ο οποίος περιλαμβάνει τη
νέα γραμμή 417   η οποία θα ξεκινά από το Νομισμα-
τοκοπείο, θα διασχίζει τις περιοχές του Τσακού και Αη
Γιάννη, θα περνάει από το σταθμό του μετρό «Αγία
Παρασκευή», θα φτάνει στην πλατεία Κένεντυ στο
Χαλάνδρι και θα γυρίζει πάλι πίσω ακολουθώντας
την ίδια διαδρομή.  
Η συγκεκριμένη αλλαγή μεγέθους των λεωφορείων,
όπως επεσήμανε ο κ. Σταθόπουλος, θα βελτιώσει
συγκοινωνιακά την πόλη, διότι το μέγεθος των λεω -
φορείων του Β5 σε συνδυασμό με παράνομα
σταθμευ μένα αμάξια προκαλούσε πάρα πολλές
φορές συγκοινωνιακή  συμφόρηση που επηρέα-
ζε σημαντικές οδούς της πόλης, κι  ότι τα «ευέλικτα»
λεωφορεία της νέας γραμμής 417, θα μπορούν ν’
ανεβοκατεβαίνουν ευκολότερα την Αγίου Ιωάννου το
οδόστρωμα της οποίας , μετά την ολοκλήρωση της
επέκτασης των πεζοδρομίων, επί δημαρχίας Βασίλη
Ζορμπάς, έχει στενέψει σημαντικά.
Σε ότι αφορά τις λεωφορειακές γραμμές 407 και
406, ο κ. Σταθόπουλος διευκρίνισε ότι η μεν πρώτη
θα παραμείνει ως έχει με χρόνο διέλευσης ανά 20
λεπτά,  ενώ η δεύτερη θα είναι όπως σήμερα με τη
διαφορά ότι όταν φτάνει  στην πλατεία Αϊ  Γιάννη θα
στρίβει δεξιά στην οδό Τασοπούλου, δεξιά την οδό
Ελβετίας, θα κατεβαίνει την Αγίου Ιωάννου και θα
συνεχίζει όπως σήμερα στις περιοχές του Κοντο-
πεύκου και Πευκακίων με χρόνο διέλευσης ανά 30
λεπτά, ενώ ο  χρόνος αναμονής της νέας γραμμής του
417  εκτιμάταιπερίπου στα 15 λεπτά. 
Το ζήτημα αυτό αποτέλεσε θέμα συζήτησης λίγες
μέρες αργότερα, στην τρίτη Συνέλευση Γειτονιάς που
πραγματοποίησε ο Δήμος στις 2 Νοεμβρίου 2015,

στην περιοχή του Τσακού, καθώς και στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Νοεμβρίου 2015. 
Στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή
του Τσακού ο πρώην δήμαρχος κ. Γιαννακόπουλος
κατηγόρησε τον κ. Σταθόπουλο ότι δεν διεκδικεί με
γνώμονα το καλό της πόλης και δήλωσε ότι αν
καταρ γηθεί το Β5 «θα γίνει επανάσταση»!
Επιπλέον μέλη του συλλόγου κατοίκων Τσακού με τις
τοποθετήσεις τους στάθηκαν ενάντια της απόφασης
του ΟΑΣΑ θεωρώντας αρχικά ότι ο χρόνος αναμο-
νής δεν θα είναι τα 15 λεπτά όπως εκτιμά η
Δημοτική Αρχή και επιπλέον ότι συνέπεια της
αλλαγής αυτής θα είναι η αναμονή δύο λεωφορείων,
και συγκεκριμένα όσοι θα επιβιβάζονται στο Β5 θα
πρέπει να αποβιβάζονται στα όρια της λεωφόρου
Μεσογείων για να περιμένουν το 417. 

Αντιδράσεις εξέφρασε και η παράταξη του Βασίλη
Ζορμπά με τον πρώην Δήμαρχο να θεωρεί κι αυτός με
τη σειρά του ότι ο κ. Σταθόπουλος δεν διεκδικεί, ως
οφείλει, για το συμφέρον της πόλης, ενώ η  παράταξη
του «Αγία Παρασκευή η πόλη μας», εξέδωσε ανα-
κοίνωση κατηγορώντας τη δημοτική αρχή ότι απο-
δεικνύεται πολύ «λίγη» στις διεκδικήσεις»…ότι  έχει
χαθεί η «επαναστατική» διάθεση που είχε από
τότε που ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου, ότι ο Δήμα-
ρχος απλά αποδέχτηκε την αλλαγή του ΟΑΣΑ… και
τέλος τον κάλεσε σε συμπόρευση όλωντων παρατά-
ξεων με στόχο να μην καταργηθεί η λεωφορειακή
γραμμή του Β5. 

Την ίδια στάση κράτησαν οι δύο πρώην Δήμαρχοι και
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11
Νοεμβρίου 2015 όπου πλήθος κόσμου είχε καθώς και
ο σύλλογος Τσακού με σκοπό να κατατεθεί και να
ψηφιστεί σχετικό ψήφισμα μετ το θέμα. 
Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση οι αριστερές παρατά-
ξεις της αντιπολίτευσης έθεσαν και μία άλλη αιτία της
συγκοινωνιακής αλλαγής που προβαίνει ο ΟΑΣΑ
μιλώντας για το πρώτο βήμα μιας πιθανής πλήρης
κατάργησης του Β5 στο μέλλον. Επιπλέον «Λαϊκή
Συσπείρωση» και «Φυσάει Κόντρα» από κοινού έκρ-
ουσαν τον κώδωνα για τον κίνδυνο πτώχευσης του
ΟΑΣΑ και αντικατάστασης των δημόσιων συγκοινω-
νιών από ιδιωτικές εταιρείες. Ωστόσο η συζήτηση της
συνεδρίασης κατέληξε σε ομοφωνία ως προς το ψήφ-
ισμα μέσω του οποίου εκφράστηκε η αντίθεση στην
κατάργηση της διαδρομής εντός της συνοικίας της
Λεωφορειακής γραμμής Β5, εκφράστηκε η απαίτηση
για αντικατάσταση όλων των παλιών λεωφορείων με
σύγχρονα 12μετρα αντιρυπογόνα και τέθηκε το ζήτ-
ημα της διεκδίκησης για ασφαλείς και φθηνές συγκοι-

νωνίες με δωρεάν μετακίνηση τις πρωινές ώρες όπως
και ολοήμερη δωρεάν μετακίνηση για ΑμΕΑ, φοιτη -
τές, συνταξιούχους και μαθητές.
Αναλυτικό ρεπορτάζ του τι ειπώθηκε κατά τη διάρ-
κεια του συμβουλίο θα βρείτε στο www.osxoliastis.gr,
στον τομέα «Δημοτικά Συμβούλια». 

Σημείωση Σχολιαστή: 
Είναι σαφές ότι τα σχέδια του ΟΑΣΑ δεν είναι τυχαία,
ούτε ξαφνικά. Οι πολιτικές των μνημονίων και των
περικοπών που έχουν επιβληθεί την τελευταία εξα-
ετία θα αρχίσουν να φαίνονται και σε άλλα επίπεδα,
εκτός της μείωσης των μισθών και συντάξεων. Μερι-
κά από αυτά τα επίπεδα αφορούν την υγεία, την παι-
δεία, την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας και
ούτω κάθε εξής. Πλέον οι πολιτικές που εφαρμό-
στηκαν επηρεάζουν και τη δημόσια συγκοινωνία.
Από τη στιγμή κατά την οποία ο ΟΑΣΑ δεν έχει τη
δυνατότητα να αντικαταστήσει τους οδηγούς που
συνταξιοδοτούνται, γιατί πολύ απλά απαγορεύονται
νέες προσλήψεις, είναι εκ των ων ουκ άνευ ότι όχι
μόνο «αντικαταστάσεις» λεωφορειακών γραμμών
θα δούμε αλλά και οι πραγματικές καταργήσεις δεν
θα αργήσουν να έρθουν.  

Σχόλια αναγνωστών
Το παρόν θέμα δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της
εφημερίδας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με
αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να γράψουν τις από-
ψεις τους, ενστάσεις και θετικές γνώμες για την
συγκοινωνιακή αλλαγή που συμβαίνει. Όσοι ενδια -
φέρεστε στο να μαθαίνετε τις ειδήσεις που απασχο-
λούν το προάστιό μας, να τις σχολιάζετε και να συμμε-
τάσχετε σ’ έναν διάλογο για αυτές μπορείτε να μας
βρείτε στο facebook με την επωνυμία «Ο Σχολιαστής
της Αγίας Παρασκευής». Αναλυτικότερα μερικές από
τις απόψεις που ειπώθηκαν: 
Georgia T. : “Όσοι παραπονέθηκαν θα έπρεπε να
λάβουν υπόψη ότι οι κάτοικοι που τυχαίνει να διαμέ-
νουν στις οδούς που ανεβοκατεβαίνουν όλα αυτά τα
λεωφορεία βιώνουν σαφή υποβάθμιση του επιπέδου
της ποιότητας διαβίωσης τους καθώς και ότι τα μεγά-
λα και δυσκολοκίνητα λεωφορεία βάζουν σε κίνδυνο
τις ζωές των κατοίκων στις γειτονίες της πόλης (τα δε
κυκλοφοριακά προβλήματα που αναφέρονται στις
αιτιάσεις σαφώς και ευσταθούν...) Δεν είναι δυνατόν
ο ιστός της πόλης με τα δεδομένα μεγέθη των δρόμων
να έχει την ίδια κίνηση λεοφωρείων όπως μία λεωφ-
όρος χωρίς να αναφέρουμε καθόλου τα θέματα τις τρα-
γικής ηχορύπανσης των γειτονιών της πόλης μας”!
Errica V. D. : “Μας έχετε ....απαυτωσει εμάς στο
Κοντόπευκο ειδικά”.
Thanassis G.: “Στο Κοντόπευκο σε γενικές γραμμές
μπορείτε να πάτε σε κάποια στάση του μετρό περ-
πατώντας. Ο Τσάκος και η Αγ. Ιωάννου αντίθετα δεν
μπορεί να το κάνει αυτό”.
Vaiani G. : “Οι πρώην δήμαρχοι Αγ Παρασκευής αντί
να ξεσπαθώνουν με επαναστατικές κορώνες θα πρέπει
να μας εξηγήσουν γιατί δεν έχει σταθμό μετρό η Αγία
Παρασκευή (και ο ομώνυμος σταθμός μετρό βρίσκεται
στο Δήμο Χαλανδρίου), γιατί η Αγίου Ιωάννου είναι
γεμάτη διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα -για τα οποία
κανείς δεν κάνει τίποτα, παρά μόνο αφήνουν τους
οδηγούς να τα βγάλουν πέρα όπως μπορούν, γιατί δεν
διεκδίκησαν ποτέ με την επαναστατικότητα που τους
χαρακτηρίζει την χρήση της περιφερειακής Υμηττού
(από την Αγία Παρασκευή μέχρι την Κατεχάκη) χωρίς
διόδια. Ευτυχώς τουλάχιστον που θα μπει ένα λεωφο -
ρείο που θα πηγαίνει στο σταθμό Αγία Παρασκευή”.
Eirini X. : “Κάθε 40 λεπτά περνάει το 405 έλεος, σε
μια περιοχή όπως είναι η Αγία Παρασκευή, θα έπρε-
πε να περνάει κάθε 10 λεπτά κ πολύ λέω”.
Fotini D. :  “Δυστυχώς θα ζήσουμε ακόμη μια ταλαι-
πωρία !! με πρόσχημα τον εκσυγχρονισμό”.
Stavros K. : “Ωχ ωχ ωχ...406-407-417...ολα μαζί
κάθε ώρα”!

Αλλάζει ριζικά ο Συγκοινωνιακός 
«χάρτης» της Αγίας Παρασκευής!

Ο πρόεδρος του συλλόγου κατοίκων Τσακού Βασίλης

Σαββίδης την ώρα που τοποθετείται για το επίμαχο

ζήτημα της συγκοινωνιακής αλλαγής 
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Με «ευρωπαϊκό ένταλμα» 
συνελήφθησαν πέντε φοιτητές - κάτοικοι 

της Αγίας Παρασκευής!
Πέντε φοιτητές, κάτοικοι της Αγίας Παρα -
σκευής συνελήφθηκαν χαράματα της Πέμ-
πτης, 12 Νοεμβρίου 2015 – ημέρα πανελλαδι-
κής απεργίας - καθώς διώκονταν με διεθνές
ένταλμα σύλληψης των Ιταλικών αρχών για
συμμετοχή στα επεισόδια που σημειώθηκαν
την «Πρωτομαγιά» στο Μιλάνο στη διάρκεια
κινητοποίησης κατά της διεθνούς έκθεσης
«Expo Milano 2015».
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε κατάληψη στο Δημαρχείο της πόλης και πορεία σε ένδειξη δια-
μαρτυρίας από την ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Αγίας Παρασκευής, της οποίας οι συλληφθέντες είναι μέλη.
Την επομένη, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για την εκτέλεση
του εντάλματος σύλληψης και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να
παρουσιάζονται τρεις φορές την εβδομάδα σε αστυνομικό τμήμα και τους απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα
μέχρι το συμβούλιο εφετών να αποφασίσει για την έκδοση τους ή μη στις ιταλικές αρχές κάτι που θα συμβεί εντός
των επόμενων 20 ημερών. Το πρωινό της ίδιας ημέρας και καθώς η εισαγγελία εξέταζε τους συλληφθέντες εκα-
τοντάδες κόσμου μαζεύτηκε έξω από το Εφετείο Αθηνών για να απαιτήσει, την μη προφυλάκιση των πέντε φοι -
τητών, την μη έκδοση τους στις Ιταλικές Αρχές και την άμεση παύση κάθε δίωξης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ανοιχτής συνέλευσης κατοίκων Αγίας Παρασκευής τα γεγονότα που εκτυλίχθησαν
χαρακτηρίστηκαν ως «ένα πρωτοφανές σήριαλ καταστολής για την πόλη μας αλλά και για τη χώρα» ενώ η από -
φαση της εισαγγελίας να αφεθούν προς το παρόν ελεύθεροι οι νεαροί αποτελεί «μια πρώτη νίκη με τον αγώνα να
συνεχίζεται μέχρι την τελική αθώωση των συναγωνιστών». 
Το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2015 συγκαλέστηκε από τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο έκτατο
Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό τη σύνταξη ψηφίσματος για τη μη έκδοση των πέντε συμπολιτών μας στην Ιταλία.
Στη συνεδρίαση παρατηρήθηκε και σχολιάστηκε από όλους τους παρευρισκόμενους η σύσσωμη έλλειψη των
Δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα ο επικεφαλής
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ως «πολύ σημαντική» για την ουσία
της ενώ συμπλήρωσε ότι είναι «κρίμα» που έλειπαν αρκετοί σύμβουλοι καθώς τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν απο-
τελούν πτυχή κορυφαίων ζητημάτων της  Δημοκρατίας. «Ανησυχώ για την Ευρωπαϊκή σύγκλιση» τόνισε ο κ. Γκι-
ζιώτης και πρόσθεσε ότι οι αγώνες κατά το ΚΚΕ πρέπει να είναι μαζικοί, ταξικοί κι όχι επιμέρους αλλά αγκαλιά-
ζοντας το λαό. 

Από το «Φυσάει Κόντρα» ο Σπύρος Αλεξίου δήλω-
σε τη σιγουριά του για την «ξαφνική επιδημία
ίωσης» σχολιάζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την απου-
σία των περισσοτέρων συμβούλων της αντιπολίτευ-
σης. «Δεν είναι πέντε παιδιά αλλά πέντε αγωνιστές
της ζωής» είπε ο κ. Αλεξίου και επεσήμανε ότι
αντίστοιχη διαδικασία «ευρωπαϊκού εντάλματος»
εκδόθηκε και για φοιτητές - Γερμανούς πολίτες. 
Ο κ. Αλεξίου στη συνέχεια σχολίασε ότι το νομικό
οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιεί
τις δικαστικές αρχές από χώρα σε χώρα για φοιτ-
ητές που συμμετέχουν σε πορείες, αλλά ουδέποτε
για τους «Χριστοφοράκους», ενώ αναφέρθηκε στο

κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί έναντι των συλληφθέντων χαρακτηρίζοντάς το «εφιαλτικό» καθώς όπως
χαρακτηριστικά δήλωσε οι κατηγορίες δημιουργούν την εντύπωση ότι κάποιοι ανατίναξαν όλο το Μιλάνο! Τέλος
ο κ. Αλεξίου δήλωσε την ανάγκη για διοργάνωση μιας μεγάλης συγκέντρωσης στην Αγία Παρασκευή. 
Από την πλευρά του ο Δημοτικός Σύμβουλος και γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Παρασκευής κ. Παναγιώτης
Γκόνης δήλωσε ότι ο ίδιος και πολλοί άλλοι αισθάνθηκαν άσχημα για το «τι» συνέβη, με ποιο τρόπο συνέβη και
συμπλήρωσε ότι δε θεωρεί τυχαία ούτε τη χρονική στιγμή που έγινε. 
Η ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην αίθουσα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, κάτι που ενισχύθηκε όταν το λόγο
πήραν γονείς των παιδιών που είχαν συλληφθεί αλλά κι ένας εκ των νεαρών που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της
έκδοσης στην Ιταλία. Στη συνέχεια το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για την ψήφιση του ψηφίσματος που έθετε
ως αίτημα την μη έκδοση των συλληφθέντων στην Ιταλία. 
Στις 14 Νοεμβρίου 2015 η ανοιχτή συνέλευση κατοίκων εξέδωσε δελτίο Τύπου με το οποίο αναφέρεται στο ιστο -
ρικό των συμβάντων, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ένταλμα οι νεαροί ''θεάθηκαν'' να συμμετέχουν σε επεισό-
δια ενώ καταλήγει λέγοντας τα εξής: 
«Η έμπρακτη αλληλεγγύη του κινήματος κατάφερε να αποτρέψει την προφυλάκισή μας, ενώ ακόμα εκκρεμεί
δικαστικό συμβούλιο που θα αποφασίσει αν θα μας εκδώσει στην Ιταλία, όπου δεν υπάρχει καν ανώτατο χρονικό
όριο προφυλάκισης μέχρι να διεξαχθεί η δίκη. Είναι η πρώτη φορά απ’ όταν θεσπίστηκε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα
Σύλληψης που ζητείται έκδοση πολιτών από ένα κράτος της ΕΕ σε ένα άλλο, για λόγους που ανάγονται στην πολι-
τική τους δράση.
Ως φοιτητές που συμμετέχουμε στο φοιτητικό κίνημα και τους αγώνες του , στις συνελεύσεις γειτονιών και στις
εργατικές/ταξικές διεκδικήσεις, κάνουμε κάλεσμα σε όλο το αγωνιστικό κίνημα να εναντιωθεί και να μπλοκάρει
την έκδοση μας στην Ιταλία αφού αυτός ο κίνδυνος είναι πια ορατός. Όταν τα κινήματα των “από τα κάτω” επιλέ-
γουν να συναντηθούν ενάντια στις διεθνείς πολιτικές λιτότητας και υποτίμησης τότε τα κράτη επιλέγουν να συνε-
ργαστούν εναντίον τους με σκοπό την καταστολή των αγώνων, ποινικοποιώντας την πολιτική δράση, με αποτέλε-
σμα το πρωτοφανές αυτό γεγονός που ξεπερνάει το εσωτερικό μιας χώρας και θα αφήσει παρακαταθήκη για κάθε
αγωνιζόμενο άνθρωπο».

Ημερίδα για την
αντιμετώπιση του

Ανευρύσματος 
Κοιλιακής Αορτής 

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
με θέμα: «Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, Μέτρα
πρόληψης και τρόποι αντιμετώπισης» διοργά-
νωσε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, σε συνερ-
γασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων- ΕΔΔΥΠΠΥ  την Πέμπτη 22 Οκτω-
βρίου 2015 στο 1ο ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής.

Πάνω από 800
συμμετοχές στον
αγώνα δρόμου 

παιδιών

Με την παρουσία πολλών κατοίκων της πόλης
μας κατά μήκος της Λεωφ. Μεσογείων πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή 8/11/2015 ο  Αγώνας
Δρόμου Μικρών Παιδιών  που διοργάνωσε   ο
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του
Δήμου Αγίας Παρασκευής-ΠΑΟΔΑΠ  στα
πλαίσια του 33ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθή-
νας. Στον αγώνα έλαβαν  μέρος  περισσότερα
από 800 παιδιά μέχρι 12 ετών. 

Άφθονο γέλιο στην
παράσταση «Όσοι
κάηκαν στο χυλό»! 

Μετά την πρώτη παράσταση στην Ελληνογαλλική
Σχολή στις 14 Ιουνίου 2015, κέφι και άφθονο γέλιο
πρόσφερε το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου
2015 ο «Θίασος των … ήντα» του ΚΑΠΗ Αγίας
Παρασκευής με τη  σατιρική επιθεώρηση του Γιώρ-
γου Χασάπογλου «ΟΣΟΙ ΚΑΗΚΑΝ ΣΤΟ ΧΥΛΟ»,
που πραγματεύεται με πολύ χιούμορ και κριτικό
ύφος την καθημερινότητα που όλοι βιώνουμε σήμε-
ρα, σε σκηνοθεσία   Πηνελόπης Πιτσούλη,   μουσι-
κή επιμέλεια και  σύνθεση του τραγουδιού έναρξης
του  Αντώνη Καρατζίκη και  χορογραφίες της Τέτης
Νικολοπούλου. Υπεύθυνη της καταπληκτικής ομά-
δας των ...ήντα η  Λαμπ. Οικονομίδου.
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Ωμά Τσιπς Kale!

Το Kale (κέϊλ), που τελευταία άρχισε να καλλιερ-
γείται στην Ελλάδα ήταν εν τούτοις ένα σημαν-
τικό διατροφικό στοιχείο στα αρχαία ελληνικά
και ρωμαϊκά χρόνια. Πρόκειται για ένα είδος
λαχανίδας, που ανήκει στην οικογένεια των στα-
υρανθών, στην οποία ανήκουν το μπρόκολο, τα
λαχανάκια Βρυξελλών και το κουνουπίδι. 

Τα ολόφρεσκα σγουρά φύλλα Kale αναμιγνύον-
ται με την ακαταμάχητη, χειροποίητη σως από
καρπούς, διατροφική μαγιά και μεσογειακά
λαχανικά εποχής. Με τη μέθοδο της αργής
αφύγρανσης, σε θερμοκρασία κάτω των 45C,
επιτυγχάνεται η τραγανή υφή τους ενώ συγχρό-
νως μεγιστοποιείται η διατροφική τους αξία. 
Η διατροφική μαγιά ή αλλιώς «παρμεζάνα των
vegans» είναι μια απενεργοποιημένη μορφή του
Σακχαρομύκητα Cerevisiae. Οι λαχταριστές
αυτές νιφάδες εκτός από γεύση προσφέρουν
πλήθος θρεπτικών συστατικών. Έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και είναι πλούσιες
σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Η διατροφική
μαγιά δεν έχει καμία σχέση με τη γνωστή μαγιά
καθώς είναι προϊόν χωρίς γλουτένη, πρόσθετα
σάκχαρα, αλάτι ή συντηρητικά. 
Αν θέλετε να δοκιμάσετε και να προμηθευ-
τείτε τα Kale chips που αποτελούν ένα ιδα-
νικό σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας επισ-
κεφτείτε το «Καλλίτροφον» για το οποίο
μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφ-
ορίες ρίχνοντας τώρα μια γρήγορη ματιά
στη σελίδα 8!  
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Η Πωλησιακή Τεχνική 
Χειρισμού Αντιρρήσεων  
εν μέσω Capital Control.

Του Σωτήριου Π. Ησαϊα, Επιστημονικού
εισηγητή εταιρικής εκπαίδευσης

Το περιοδικό «marketing week» για
ακόμα μία φορά φιλοξένησε απόψεις
του διεθνολόγου – πολιτευτή της Νέας
Δημοκρατίας και Δημοτικού Συμβούλου
της πόλης μας κ. Σωτήρη Ησαΐα, αυτή τη
φορά στο τεύχος Οκτωβρίου 2015. 
Συγκεκριμένα ο κ. Ησαΐας μέσα από την αρ -
θρογραφία του αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
«Είναι διακριτή η μερική αγοραστική απόγ-
νωση εταιρειών στην αντιμετώπιση του αντα-
γωνισμού, ειδικότερα κατά την περίοδο του
ελέγχου κεφαλαίων, των λεγόμενων “capital controls” και η συμβουλευτική
κατεύθυνση είναι η άμεση εταιρική εκπαίδευση των στελεχών τους στην
τεχνική χειρισμού αντιρρήσεων. 
Πρωταρχική επιδίωξη των εταιρειών σήμερα, είναι οι πωλητές τους  να έχουν
εκπαιδευτεί και να μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν τις αντιρρήσεις όλων των
δυνητικών αγοραστών, ικανοποιώντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες των
καταναλωτών ή τελικών χρηστών. 
Για τους λόγους αυτούς, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική του χειρι-
σμού των αντιρρήσεων που προβάλει ο πελάτης για να μπορεί ο εκπαιδευμένος
πωλητής να σταματήσει την αντίδραση και να ξαναρχίζει την πωλησιακή δράση. 
Σε μια δυνητική αγορά έχει διαπιστωθεί ότι οι αντιρρήσεις χωρίζονται σε τέσ-
σερις βασικές κατηγορίες που είναι: 1)«Δεν έχω ανάγκη», που σημαίνει ότι
δείχνει αφοσίωση,  2)«Δεν έχω πόρους» (προϋπολογισμό) που σημαίνει ανε-
παρκής πληροφόρηση και οικονομική στενότητα, 3)«Δεν βιάζομαι», που
σημαίνει συνήθεια και 4)«Δεν σας εμπιστεύομαι» που σημαίνει φόβος. 
Αυτές οι αντιρρήσεις, τις περισσότερες φορές οι δυνητικοί αγοραστές δεν τις
εκφράζουν με την άμεση έννοιά τους, αλλά μεταφορικά, με άλλες λέξεις, που
έχουν όμως το ίδιο νόημα. 
Εδώ λοιπόν, καλείται ο επιστημονικός εισηγητής εταιρικής εκπαίδευσης να

προετοιμάσει το στελεχιακό δυναμικό της εται-
ρείας πάνω σε τρεις άξονες. την Ακοή, την
Ταξινόμηση και τον Αφοπλισμό. 
Η εντρύφηση της τεχνικής της ακοής ειδικότε-
ρα στους πωλητές είναι πολύ σημαντική, διότι
σε μια πωλησιακή συνάντηση, ο πωλητής
οφείλει να δώσει την ευκαιρία στο δυνητικό
αγοραστή να εκφράσει τις αντιρρήσεις του
χωρίς να τον διακόπτει. Ακούγοντας τις
αντιρρήσεις, ο πωλητής έχει καλύτερη
κατανόηση και μεγαλύτερες πιθανότητες να
απαντήσει σε όλες τις απορίες ξεπερνώντας τις
αντιρρήσεις, με αποτέλεσμα να καθορίσει τα
πραγματικά αίτια των αντιρρήσεων. 

Στο στάδιο της ταξινόμησης, ο πωλητής προβαίνει στον διαχωρισμό των αβά-
σιμων αντιρρήσεων, έτσι ώστε να τις αντιμετωπίσει όλες με την εξατομικε-
υμένη παρουσίαση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της εταιρείας του, γιατί
μία αντίρρηση είτε βάσιμη είτε αβάσιμη, είναι πάντα μία αντίθεση, που πρέ-
πει να προλάβει ο πωλητής να μην εξελιχθεί σε διαφωνία. 
Το τελευταίο στάδιο της τακτικής είναι αυτό του αφοπλισμού. Εδώ ο πωλητής
διευκολύνει με απόλυτη χαλάρωση τη διαδικασία της ακρόασης κι  εφαρμό-
ζει στον σωστό χρόνο την τεχνική διατυπώσεως ερωτήσεων μέχρι του εντο-
πισμού των αιτιών του προβλήματος και υπάρχουν συγκεκριμένες επιστημο-
νικές μεθοδολογίες και δοκιμασμένοι τρόποι όπου ο πωλητής μετά από εξει-
δικευμένη εκπαίδευση μπορεί να χειριστεί διαφορετικού είδους αντιρρήσεις
σε διαφορετικούς χρόνους. 
Κλείνοντας, η ιδανική πωλησιακή παρουσίαση ενός προϊόντος ή μίας υπη -
ρεσίας πρέπει να είναι τέλεια, κατανοητή και πειστική, ώστε να μην αφήνει
κανένα περιθώριο για αντιρρήσεις. Δυστυχώς, με τη σημερινή εξέλιξη της
ελληνικής οικονομίας και της υφιστάμενης αγοραστικής επιβράδυνσης μία
τέτοια τελειότητα σπάνια επιτυγχάνεται κι εδώ καλείται η συμβολή της εται-
ρικής εκπαίδευσης, ώστε ο πωλητής να μπορεί να διαμορφώνει όλες τις μετα-
βολές που απαιτούνται για τη βελτίωση τους, εμπλουτίζοντας τις πωλησιακές
τους παρουσιάσεις και αντιμετωπίζοντας με επιτυχή τρόπο τις μελλοντικές
αντιρρήσεις προτού καν αυτές διατυπωθούν από τους δυνητικούς αγοραστές
ή υφιστάμενους πελάτες». 

«Φρένο» στις αυθαιρεσίες των 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας!

Όπως είναι γνωστό κάτοικοι από την περι -
οχή του Κοντοπεύκου και του Τσακού εδώ
και πολλούς μήνες αγωνίζονται ώστε να απο-
μακρυνθούν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας
στις οδούς Καραϊσκάκη (Τσακός) και Ολυμπί -
ας και Θύρας γωνία (Κοντόπευκο) οι οποίες δεν
τηρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Συγκεκριμένα η κινητοποίηση των κατοίκων μέσα

από επιτροπές που διεκδικούν το δικαίωμα στη ζωή χωρίς τους κινδύνους από ανε-
ξέλεγκτες «ακτινοβολίες»,  κινητοποίησε και τη Δημοτική Αρχή που προέβη στις
ενέργειες εκείνες ώστε να δικαιω θούν οι πολίτες που αγωνίστηκαν αλλά και συνολι-
κά να ωφεληθούν όλοι οι Αγιοπα ρασκευιώτες. 
Έτσι η πρώτη νίκη αφορά την ανάκληση της άδειας κεραίας κινητής τηλεφωνίας
που λειτουργούσε σε ταράτσα κτιρίου στην οδό Καραϊσκάκη, και η οποία, όπως δια-
πιστώθηκε από την υπηρεσία δόμησης του Δήμου δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋ-
ποθέσεις.
Η δεύτερη νίκη ανακοινώθηκε δια στόματος του Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου
στη συνέλευση γειτονιάς που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Κοντοπεύκου
στις 9 Νοεμβρίου 2015, ο οποίος ανακοίνωσε  την  απόρριψη  των προσφυγών των
εταιρειών κινητής τηλεφωνίας  στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια με τις οποίες
ζητούσαν να μην ανακληθούν οι δύο άδειες στις  οδούς Θήρας και Ολυμπίας, που
είχαν ανακληθεί  τον Ιούλιο του 2015  από την  Πολεοδομία της Αγίας Παρασκευής.

Αντιπυρικές εργασίες στον Υμηττό. 
Ανησυχία προκάλεσε στην Αγία Παρασκευή
αλλά και τους γειτονικούς Δήμους η εικόνα
μηχανημάτων που εκτελούσαν «εργασίες»
στον Υμηττό στις αρχές του Νοεμβρίου 2015. 
Συγκεκριμένα κάτοικοι αλλά και παρατάξεις εξέφρ-
ασαν φόβους για δραστηριότητα «ξυλοκόπων» που
παράνομα  έκοβαν δένδρα στο βουνό… με την
παράταξη του πρώην δημάρχου Βασίλη Ζορμπά να

εκδίδει ανακοίνωση η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε την «Δραστηριότητα συνεργείων
υλοτόμων που πραγματοποιούσαν καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος υπό το
πρόσχημα του καθαρισμού και με τη δικαιολογία ότι υπήρχε άδεια από το αρμόδιο
Δασαρχείο, (την οποία δεν είχαν μαζί τους).
Στην ανακοίνωση γινόταν λόγος για ξερίζωμα  και κοπή δέντρων όπως  πεύκα, βελα-
νιδιές, κουμαριές και βάτα χωρίς τη συνοδεία υπεύθυνου υπαλλήλου του Δασαρχείου
για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων αυτών  και ο συντάκτης της ζητούσε τη διε -
ρεύνηση του θέματος και την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των πολιτών
από τον δήμαρχο.  
Πράγματι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Νοεμβρίου 2015, ο
δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος ενημέρωσε το σώμα λέγοντας ότι η προϊσταμένη του
Δασαρχείου τον διαβεβαίωσε ότι οι εργασίες που εκτελούνταν ήταν απόλυτα
νόμιμες και γίνονταν στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο: «Καθαρισμός-
Αντιπυρική προστασία Υμηττού» που εγκρίθηκε και μετά από διαγωνισμό εκτε-
λέσθηκε από συγκεκριμένους εργολάβους. 
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, σε έκταση 5,5 χιλιομέτρων και σε πέντε δρό-
μους στο βουνό πλάτους 20 μέτρων πραγματοποιείται καθαρισμός «υπορόφου» από
θάμνους, κλαδεύσεις, καθαρισμοί και «αναγωγή του δάσους σε υψηλότερο».  

Στιγμιότυπα από τον φετινό εορτασμό 
της 28ης Οκτωβρίου

Φωτογραφία που μας απέστειλε η παρά-

ταξη “Αγία Παρασκευή η πόλη μας”
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Στις πρόσφατες Δημοτικές εκλογές, οι δημότες
έδωσαν στον Γιάννη Σταθόπουλο και στα μέλη
της πολυσυλλεκτικής από πολιτικής άποψης
δημοτικής του ομάδας, σαφή εντολή να
προχωρήσουν και να υλοποιήσουν τις εναλλα -
κτικές λύσεις που τόσα χρόνια πρότειναν ως
αντιπολίτευση  για τη λύση των προβλημάτων. 
Ο κ. Σταθόπουλος επανέφερε το θεσμό των Συνε-
λεύσεων Γειτονιάς, τον οποίο ο πρώην Δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς είχε απαξιώσει τόσο ώστε να μην
τον πραγματοποιεί στη διάρκεια της θητείας του. 
Ο Δήμαρχος επανέφερε πέρυσι τον συγκεκριμένο
θεσμό, που οι περισσότεροι είχαν είτε ξεχάσει είτε
απαξιώσει, ακόμα κι αν τον θυμούνταν, με στόχο την
αναβάθμιση του μέσα από έναν ειλικρινή λόγο, μέσα
από τον απολογισμό έργων και όχι των δικαιολογιών
για την απραξία και τη διατήρηση του
δημοκρατικού πνεύματος και κυρίως ώστε
η επικείμενη σύνταξη του Προϋπολογι-
σμού και του Τεχνικού Προγράμματος του
έτους 2016 να μην γίνει «ερήμην» τους. 
Η διαδικασία με την οποία πραγματοποιή -
θηκαν όλες οι συνελεύσεις ήταν πανομοιό -
τυπη, δηλαδή το λόγο στην αρχή είχε ο
Δήμαρχος ο οποίος έκανε έναν απολογι-
σμό έργου για κάθε μία από τις τέσσερις
περιοχές και ύστερα ανήγγειλε τι θα πραγ-
ματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα. 
Στη συνέχεια ο λόγος δινόταν στους
κατοίκους και στο τέλος στους επικεφα-
λής των παρατάξεων και Δημοτικούς Συμ -
βούλους. Έχοντας παρακολουθήσει κανείς
και τις τέσσερις συνελεύσεις θα μπορούσε
να πει ότι εκτός από αυτή που πραγματο-
ποιήθηκε στο 2ο Γυμνάσιο σχετικά με την περιοχή
του Αη Γιάννη όλες οι υπόλοιπες είχαν αρκετή πα -
ρουσία κόσμου. Επίσης οι παρατηρήσεις των πολιτών
ήταν επικεντρωμένες σε προβλήματα καθημερινό -
τητας, στην αλλαγή της συγκοινωνίας αναφορικά με
τη νέα γραμμή 417 καθώς και στην ανάγκη επίλυσης
των «μεγάλων ζητημάτων» που ταλαιπωρούν την
πόλη, από την αποτυχία των προηγούμενων διοική-
σεων να δώσουν λύσεις. 

Αη  Γιάννης
Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου2015 στο θεατράκι του
2ου Γυμνάσιου της οδού Νεαπόλεως, πραγματοποιή -
θηκε η πρώτη συνοικιακή συνέλευση που αφορούσε
την περιοχή του Αη Γιάννη.
ΟΔήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος  αναφέρθη-
κε συνοπτικά στα έργα και τις παρεμβάσεις που
έκαμε η Δημοτική Αρχή στον πρώτο χρόνο θητείας
της ανα φερόμενος στα έργα, τις αναπλάσεις, τις επισ-
κευές, τις σημάνσεις και τη διευθέτηση προβλημάτων
ηλε κτροφωτισμού κλπ στην οδό Αγίου Ιωάννου και
σε άλλες κεντρικές οδούς, στην ανάπλαση των  παι-
δικών χαρών,  στον καθαρισμό και την αποψίλωση
οικοπέδων, στην αναβάθμιση  του Πολιτιστικού και
Αθλητικού Πάρκου «Στ. Κώτσης» με το Δημοτικό
Κινηματογράφο και των έργων υποδομής που έγιναν
και μέτρων προστασίας που πάρθηκαν, στο κολυμ -
βητήριο, στα αντιπλημμυρικά  έργα σε οδούς πέριξ
του Αμερικανικού Κολλεγίου. Αναφορικά με το τι
μέλλει γενέσθαι το επόμενο έτος ο κ. Σταθόπουλος
μίλησε για τις μελέτες που θα πραγματοποιηθούν στο
χώρο του κοιμητηρίου καθώς και την ανέγερση του
ναΐσκου μέχρι το 2017, την επίστρωση αθλητικών
διαδρόμων, φύτευση και κατασκευή WC στο Πολιτι-
στικό και Αθλητικό Πάρκο «Στ. Κώτσης», την ασφαλ -
τόστρωση και ανάπλαση πεζοδρομίων στις οδούς
Αιγαίου Πελάγους και Ειρήνης και τη συνολική ανάπ-
λαση της πλατείας του Αη Γιάννη. 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εξωραϊστικού
Συλλόγου "ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ"  Παναγιώτης Βαβουγι-
ός, αναφέρθηκε κυρίως στην ανάγκη για αναβάθμι-

ση της καθημερινότητα μιλώντας μεταξύ άλλων για
τη συγκοινωνία, τα παράνομα παρκαρίσματα στα
πεζοδρόμια και στις εισόδους για ΑμεΑ της πλατείας
Αϊ Γιάννη, την ηχητική όχληση από μαγαζιά και
συναυλίες, τα σκουπίδια που αφήνονται έξω από τους
κά δους, τα μηχανάκια που μπαίνουν στην πλατεία
και τις λακκούβες που δεν έχουν επισκευαστεί. 
Οι ερωτήσεις και τοποθετήσεις των κατοίκων αφορ-
ούσαν θέματα ανάπλασης πεζοδρομίων, ενοχλητικής
ηχορύπανσης, παράνομης στάθμευσης και κυκλοφο-
ρίας , θέματα  δράσεων υποστήριξης της τοπικής αγο-
ράς,  φωτισμού σε ορισμένα σημεία, δημιουργίας WC
στις πλατείες και στο πάρκο Στ. Κώτσης, προβλήμα-
τα που δημιουργούν τα σχολικά της Γαλλικής Σχολής
και πιθανού αποκλεισμού της πρόσβασης
οχημάτων στο Μοναστήριτου Αϊ Γιάννη τη νύχτα.

Πευκάκια
Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε
στο 9ο  Δημοτικό σχολείο, η δεύτερη Συνοικιακή
συνέλευση όπου ο Δήμαρχος δήλωσε ότι ολο -
κληρώθηκαν οι αναπλάσεις και πιστοποιήσεις των
παιδικών χαρών, καθαρίστηκαν τα 23 στρέμματα του
προς διαμόρφωση αθλητικού κέντρου χώρου,  ότι λει-
τούργησε ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός, ότι
συνεχίζονται οι ενέργειες για την ηλεκτροδότηση της
πεζογέφυρας στον Σταυρό ώστε να τεθεί υπό λει -
τουργία και προχώρησε στις εργασίες που θα πραγ-
ματοποιηθούν το 2016. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος
μίλησε για αντιπλημμυρικά έργα στις οδούς
Θερίσου, Αμαλιάδος, Θεσσαλονίκης, Σάμου και
Υμηττού, στη σύνταξη μελέτης χωροθέτησης λειτουρ-
γιών στο χώρο του υπό διαμόρφωση αθλητικού κέν-
τρου και ανήγγειλε την κατασκευή νέου βρεφονηπια-
κού σταθμού στο Ο.Τ. 328 (οδός Αγ. Βασιλείου). 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συλλόγου
Πευκακίων  Στέφανος Μπακογιάννης αναφέρθηκε
στην ανάγκη κατασκευής μικρών εγκαταστάσεων
στο Αθλητικό Κέντρο και απομάκρυνσης των μπαζών
και των  σκυλιών από το χώρο,  στην εφαρμογή της
κυκλοφοριακής  μελέτης  και των σημάνσεων, στην
ανακατασκευή  πεζοδρόμιων, στη διάνοιξη  και
ασφαλ τόστρωση σε διάφορα σημεία, στην  απο-
μάκρυνση των διαφημιστικών πινακίδων, και τέλος
στη  διάθεση των  εσόδων από την πράξη εφαρμογής
του σχεδίου στη συνοικία για τη δημιουργία παιδική
χαρά στην οδό Ησιόδου. 

Τσακός
Η τρίτη κατά σειρά συνέλευση γειτονιάς πραγματο-
ποιήθηκε στην αίθουσα του 5ου Γυμνασίου στην πε -
ριοχή του Τσακού τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015.
Ο Δήμαρχος μίλησε για τις βελτιώσεις που έχουν γίνει
στα πεζοδρόμια, για την τοποθέτηση των πλαστικών
κολωνακίων ως εμπόδια στάσης και στάθμευσης, για
τον καθαρισμό του λόφου Τσακού και την τοποθέτη -
ση καινούργιου πυροφυλακίου σ’ αυτόν, για  τις
εργασίες που αναβάθμισαν την εικόνα και λειτουργία

των σχολείων της περιοχής και για την ολοκλήρωση
της πιστοποίησης των παιδικών χαρών (βάση κοινο-
τική οδηγίας) μέσα από την ανάπλασή τους.    
Ο κ. Σταθόπουλος στη συνέχεια ανέλυσε το πρό -
γραμμα του μιλώντας για τη ρύθμιση στην οποία
προέβη ο Δήμος για το πολυετές δάνειο που έχει
πάρει ο ναός του προφήτη Ηλία μέσω αυτού,  για την
διαμόρφωση της οδού Κονδυλάκη σε πεζόδρομο, για
τις εξελίξεις στο θέμα της ολοκλήρωσης του κολυμ -
βητηρίου κι  έκλεισε την ομιλία του εξηγώντας αναλυ -
τικά  στους κατοίκους το «τι» θ’ αλλάξει σχετικά με τη
συγκοινωνία στις γειτονιές της  Αγίας Παρασκευής
(λεπτομέρειες για το θέμα αυτό θα βρείτε σε
αντίστοιχο ρεπορτάζ στη σελίδα 8). 
Εκ μέρους του συλλόγου Τσακούο αντιπρόεδρος
Τάσος Μίχας διατύπωσε τις ανησυχίες που έχουν οι

πολίτες σχετικά με την τήρηση του δρομο-
λογίου της νέας γραμμής 417, ενώ άσκησε
κριτική σχετικά με την τοποθέτηση του πυ -
ροφυλακίου στο λόφο Τσακού αφού δεν λει-
τούργησε το περσινό καλοκαίρι λόγω εκ -
κρεμότητας στη έκδοση στατικής μελέτης. 
Ο λόγος δόθηκε στη συνέχεια σε κατοίκους
και ομαδοποιώντας τις τοποθετήσεις διαπι-
στώθηκε  μια αγωνία του κόσμου για την
απόσυρση του Β5 από το εσωτερικό της
πόλης, η ανάγκη για καλύτερα πεζοδρόμια
και καθαριότητα, η αναγκαιότητα για
«μάζεμα» των πρασιών καθώς οι πιθανές
ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει ο
Δήμος για να αποτρέψει τυχόν πλειστηρια-
σμούς οικιών.    
Από την πλευρά του ο Βασίλης Ζορμπάς
στην προσπάθεια του να μεταφέρει προς

τους παρευρισκόμενους τον τρόπο με τον οποίο η
παράταξη του ασκεί τον εκ του νόμου  προβλεπόμενο
έλεγχο των πράξεων ή παραλήψεων της δημοτικής
αρχής, προτίμησε να  χρησιμοποιήσει αντί του «πολι-
τικού» τον φιλολογικά  «μεταφορικό» λόγο, χρησιμο-
ποιώντας παρομοιώσεις, «υλικά μαγειρέματος» και
«πουλερικά». 
Δηλαδή ο πρώην δήμαρχος χαρακτήρισε την ομιλία
του Δημάρχου ως «πολύ λάδι και τηγανίτα καθόλου»
τον ίδιο δε τον κ. Σταθόπουλο ως «Κότα» που δεν
τολμά να «πολεμήσει» την απόφαση του Οργανι-
σμού Αστικών Συγκοινωνιών ν  ́αντικαταστήσει τη
γραμμή Β5 με την 417 στις γειτονιές της πόλης μας. 
Από την πλευρά του ο Βασίλης Γιαννακόπουλος, στην
κριτική του προς το έργο της δημοτικής αρχής, χρησι-
μοποίησε έναν «Νοσταλγικό» τόνο υπενθυμίζοντας
προς τους παρευρισκόμενους ότι πριν την έλευση του
«Αρμαγεδδώνα των Μνημονίων» είχε υπάρξει ο
«Χρυσούς Αιών» όπου την πόλη διοικούσε εκείνος
και τη χώρα το ΠΑΣΟΚ…
Έτσι ο κ. Γιαννακόπουλος θύμισε σ’ όλους ότι επί
δικής του θητείας θεσπίστηκαν οι «λαϊκές συνε-
λεύσεις»… επανέφερε  την αναγκαιότητα ανέγερσης
του κολυμβητηρίου από κοινού με τον Δήμο Χολαρ-
γού – Παπάγου… τόνισε την ανάγκη επέκτασης του
ποδηλατόδρομου και στην περιοχή του Αη Γιάννη
ώστε να συνδεθεί με το Κοντόπευκο… κι εμφορούμε-
νος από τον απόηχο της 28ης Οκτωβρίου κατέληξε
προφητεύοντας ότι σε περίπτωση «κατάργησης» του
λεωφορείου Β5 θα γίνει «επανάσταση»!!!
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης
χαρακτήρισε «πενιχρό» το έργο της διοίκησης… έκ -
ρου σε τον κώδωνα για τη διαχείριση των οικονομι -
κών του Δήμου σε σχέση με την εισροή που υπάρχει
από τον κρατικό κορβανά… άσκησε δριμεία κριτική
για την μη διεκδίκηση σωρείας θεμάτων από τη Δη -
μο τική Αρχή... και κατέληξε λέγοντας: «Μπείτε στο
χώρο του Υπουργείου Γεωργίας  καθαρίστε το, βάλτε
και ταμπέλα που να λέει «Δήμος Αγίας Παρασκευής»
και αφήστε μετά τον Υπουργό να έρθει σε εμάς»…

«Συνελεύσεις Γειτονιάς»  πριν τον προϋπολογισμό του 2016.
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Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής

Στη μέση του βαθμολογικού πίνακα
βρίσκεται η γυναικεία ομάδα μπάσκετ
στην κατηγορία Β’ Εθνική έχοντας
συγκεντρώσει 6 βαθμούς και με έναν
αγώνα λιγότερο. Είναι σημαντικό ότι

οι πέντε από τις έξι ομάδες που προηγούνται της
δικής μας έχουν παίξει όλους τους αγώνες, γεγονός
που αποτελεί ευκαιρία για την «Αγία» με καλές εμφ-
ανίσεις και με λίγη τύχη να πλησιάσει την πρώτη
τετράδα. Γενικότερα η ομάδα έχει κάνει 3 νίκες και δύο ήττες ενώ αναμένεται την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
2015 να αντιμετωπίσει την ομάδα του Παναθηναϊκού σ  ́ένα ματς «εντός» έδρας στο κλειστό του Κοντο-
πεύκου! Στις άλλες κατηγορίες οι «νεάνιδες» βρίσκονται στην κορυφή μ’ ένα σερί τριών νικών, οι «κο -
ρασίδες» στη μέση του βαθμολογικού πίνακα, γεγονός που δικαιολογείται καθώς δύο από τις πιο «δυνατές»
παίκτριες της κατηγορίας συμμετέχουν στους αγώνες της κατηγορίας των γυναικών με αποτέλεσμα να είναι
σχετικά ακατόρθωτο να είναι παρούσες και στις αγωνιστικές των «κορασίδων». Τέλος η κατηγορία των
«μίνι» εντοπίζεται στη 2η θέση με τέσσερις νίκες και μία ήττα.    

Αγωνιστικό Πρόγραμμα Γυναικών

21/11/15 17:00 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

29/11/2015 13:30 ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

6/12/2015                  19:30 ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αναλυτικά για τα προγράμματα όλων των αγωνιστικών μπορείτε να επισκεφτείτε το www.gsap.gr 

Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιάδα Mythical
Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας 

ποδοσφαίρου «Σάλας»

Συνεχίζεται το πρωτάθλημα Α’ Εθνικής με
την ομάδας μας «Α.Σ Ολυμπιάδα Mythical»
να βρίσκεται πλέον πρώτη με 15 βαθμούς.
Παρότι ισοβαθμεί με τον «Πρωτέα», η
«Ολυμπιάδα» μέσα από την εντός έδρας νίκη
που πέτυχε (10 – 4) κατάφερε να φτάσει τον

«Πρωτέα» και ουσιαστικά να τον ξεπεράσει καθώς στα μεταξύ τους παιχνίδια η «Ολυμπιάδα» έχει το πάνω
χέρι. Η πορεία της ομάδας μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται από νίκες εντός και εκτός έδρας. Συγκεκριμένα σε
εντός έδρας παιχνίδι η ομάδα μας νίκησε με 3 -2 τον «Αθήνα 90» και τον «Μινώταυρο» με 7 – 0. Η μόνη ήττα
που σημείωσε ήταν στον εκτός έδρας παιχνίδι με την αντίστοιχη ομάδα της Σαλαμίνας (3 – 2). Στη συνέχεια
της αγωνιστικής η «Ολυμπιάδα» έχει δύο εκτός έδρας αγώνες με την ομάδα του «Δούκα» (18-11-15) και της
«Ταραχής» (30-11-15) και εντός έδρας με την ομάδα του «Υπερίωνα» (22-11-15)
Σε ότι αφορά το Κύπελλο αναμένεται ο αγώνας με τον «Υπερίωνα» εντός του Δεκεμβρίου. 
Στις υπόλοιπες κατηγορίες οι έφηβοι σημειώνουν μία νίκη και τρεις ήττες ενώ η κατηγορία των τζούνιορς
μετράνε ένα σερί τριών νικών. 

Του πρωταθλήματος ηγείται η ομάδα ανδρών της Αγίας Παρασκευής στο περιφερειακό πρωτάθλημα Β’
Εθνικής έχοντας σημειώσει τέσσερις νίκες και καμία ήττα. Επιπλέον στη διοργάνωση του κυπέλλου η ομάδα
πέρασε στην επόμενη φάση αφού νίκησε κατά κράτος με 0 – 3 την ΑΕ «Γκύζη Πολυγώνου». Στις υπόλοι-
πες κατηγορίες οι «έφηβοι» βρίσκονται στην 8η θέση με οκτώ βαθμούς, δύο νίκες και τέσσερις ήττες, οι
«κορασίδες» στην 4η θέση με επτά βαθμού, δύο νίκες και τρεις ήττες, οι «νεάνιδες» στη δεύτερη θέση με 10
βαθμούς (τέσσερις νίκες και δύο ήττες) και τέλος οι «παίδες» βρίσκονται στην 5η θέση του πρωταθλήματός
τους έχοντας σημειώσει τρεις νίκες και μία ήττα.  

Πρωτάθλημα : Αγωνιστικό Πρόγραμμα Ανδρών
ΠΕΜ-19/11/15         21:45 ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ

ΠΕΜ-26/11/15 21:45 ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΠΕΜ-03/12/15 21:45 ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΑΣ Ν. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Πρωτάθλημα : Αγνωνιστικό πρόγραμμα Εφήβων
ΚΥΡ-22/10/15 18:30 ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΚΥΡ-29/10/15 21:15 ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΥΡ-06/12/15 12:00 ΑΟΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αναλυτικά για τα προγράμματα όλων των αγωνιστικών μπορείτε να επισκεφτείτε το www.aeapvolley.gr

Κοντόπευκο

Η τέταρτη και τελευταία Συνέλευση γειτο-
νιάς πραγματοποιήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο
το απόγευ μα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου
2015 με τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλος
να κάνει λόγο για τις αναπλάσεις και πιστο-
ποιήσεις των παιδικών χαρών, για την αντι-
κατάσταση των πλακών σε διάφορα πεζο-
δρόμια,  για τη θέρμανση στο κλειστό
γυμναστήριο του Κοντοπεύκου μέσω του
προγράμματος «Εξοικονομώ», για τις
συντηρήσεις και τις εργασίες που πραγμα-
τοποιήθηκαν στα σχολεία της περιοχής, για
την ανάκληση των κεραιών κινητής τηλε -
φωνίας στις οδούς Ολυμπίας και Θύρας,
για τις εξελίξεις στο θέμα της Βίλας «Ιόλα»
και τέλος αναφέρθηκε στις εργασίες που
έχουν πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη
περιοχή από την Περιφέρεια αναφορι κά
με τις αναπλάσεις  οδών, πεζοδρομίων και
με τη δημιουργία του ποδηλατόδρομου. 
Για το 2016 ο κ. Σταθόπουλος προανήγγειλε τρεις
εργολαβίες του Δήμου που θα πραγματοποιη -
θούν στην ευρύτερη περιοχή με την πρώτη ν’
αφορά «αντιπλημμυρικές εργασίες», δηλαδή
αγωγούς ομβρίων, σε αρκετές οδούς της περιο -
χής μεταξύ των οποίων και οι οδοί Δημοσθένους,
Τσιμισκή, Γούναρη και Χρυσοστόμου Σμύρ νης. 
Οι επόμενες δύο εργολαβίες, κόστους 300.000
ευρώ η κάθε μία, αφορούν αναπλάσεις οδο -
στρωμάτων και επιδιορθώσεις φθορών ή αντικα-
ταστάσεις πλακών σε επιλεγμένα  πεζοδρόμια.

Ο δήμαρχος στη συνέχεια αναφέρθηκε στις
συναντήσεις που είχε με τη διοίκηση της «Αττικό
Μετρό», από την οποία  ενημερώθηκε για την
ολοκλήρωση του χώρου στάθμευσης στην οδό
Γαρυττού, γεγονός που θα διευκόλυνε τη ζωή των
περίοικων από την άναρχη στάθμευση των επι -
σκεπτών του Μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας». 
Το λόγο στη συνέχεια πήρε η αντιδήμαρχος
τεχνικών υπηρεσιών κ. Ελισάβετ Πετσατώδη η
οποία με τη σειρά της αναφέρθηκε στο πρό -
βλημα της οδού Γαρυττού και στην έλλειψη
αγωγών ομβρίων στην περιοχή, ένα  πρόβλημα
το οποίο όπως είπε, έχει συζητηθεί με τη διοίκηση
της Περιφέρειας και στο οποίο υπολογίζεται να
δοθεί ένα «τέλος» σε «βάθος» τριετίας. 
Στη συνέχεια η πρόεδρος του περιβαλλοντικού
συλλόγου Κοντοπεύκου μίλησε για μια σειρά από
προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή
όπως την έλλειψη στεγάστρων σε στάσεις των
λεωφορείων, την ανάγκη μελέτης για μείωση
ταχύτητας των αυτοκινήτων σε δρόμους που
είναι κοντά σε σχολεία, το πρόβλημα της υπερτο-
πικής κυκλοφορίας λόγω της ύπαρξης του σταθ-
μού Μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας» και τέλος
την έλλειψη χώρων στάθμευσης.
Από την πλευρά τους οι κάτοικοι έθεσαν θέματα
όπως την ανάγκη για «ένωση» των δύο γειτονιών
της Αγίας Παρασκευής, δηλαδή Κοντοπεύκου –
Παραδείσου και Αη Γιάννη,  έκαναν ερωτήσεις
και παρατηρήσεις σχετικά με τις εργασίες που
αφορούν τη βιοκλιματική ανάπλαση πολλών
οδών της ευρύτερης περιοχής, ένας κάτοικος
δήλωσε την έντονη δυσαρέσκειά του απέναντι
στην πρόεδρο του συλλόγου κατοίκων Κοντο-
πεύκου αναφορικά με την «απουσία» της στο
ακανθώδες πρόβλημα των κεραιών κινητής τηλε-
φωνίας, καθώς μία άλλη κάτοικος κάλεσε τους
παρευρισκόμενους να μην περιμένουν να τοπο -
θετηθούν για τα προβλήματά τους στη διοίκηση
μία φορά το χρόνο, αλλά να δραστη ριοποιηθούν
με την επιτροπή κατοίκων Κοντοπεύκου και να
γίνουν «ενεργοί πολίτες».    
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