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Σημεία διανομής του Σχολιαστή
Άη Γιάννης: Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής, Φούρνος “Απολ-

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

ενείο “Βέτα” Αγίου Ιωάννου 79, Φωτοτυπικό Κέντρο Αγ. Ιωάν-

νου και Δαιδάλου 1, Εστιατόριο Πάππας Ευερ γέτη Γιαβάση 5,

Καφενείο “Δασκάλων” Πελοποννήσου, Φούρνος Μπάρκας

Ειρήνης 77, Παντοπωλείο “Κοντόπουλος” Σκύρου 21 Πλατεία

Ύδρας, Καφετέρεια Μιραντόρ Αγίου Ιωάννου 71, Καφετέρεια

Λίμπρε Αγίου Ιωάννου 69, Εστιατόριο Διόνυσος Ηρώων Πολ-

υτεχνείου 1 & Ευεργέτη Γιαβάση 11

Κοντόπευκο - Παράδεισος: 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' Δερβενακίων

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

Φουρνόσπιτο” Ολυμπίας 40  

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

--- Καλό μήνα, καλές γιορτές και καλή χρονιά αφού θα τα ξαναπούμε πια το 2016…
--- Περιττό να πούμε ευχές για τελείωμα των Μνημονίων όπως λέμε μια πενταετία τώρα
γιατί δεν βλέπω  να τελειώνουν γρήγορα… άμα χρωστάς έμπλεξες!
--- Μπράβο στο Δήμαρχο και τη διοίκηση που φρόντισαν η πόλη να στολιστεί έγκαιρα
και να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα για τους πολίτες, τους καταστηματάρχες και τους
επισκέπτες των εμπορικών μας δρόμων. 
---  Βεβαίως αν τα συγκεκριμένα λαμπάκια στις κολώνες είχαν τοποθετηθεί επί Δημαρ -
χίας Βασίλη Ζορμπά, δεν θα λέγαμε τίποτα...
--- Όμως Δήμαρχε από εσένα περιμέναμε μία άλλη αισθητική πιο φιλική με τα χρώμα-
τα της Αγ. Παρασκευής. Δεν τιμούν την αισθητική της  διοίκησης αυτά τα “λαμπιόνια”
περιπλανώμενου τσίρκου με λικνιζόμενη στην κολώνα ημίγυμνη στριπτιτζού!
--- Δεύτερο Μπράβο και πολύ μεγαλύτερο από το πρώτο σε όσους εργάστηκαν και
αγκάλιασαν το όραμα που παρουσίασε η διοίκηση στον Δημόκριτο για την “Αγία Πα -
ρασκευή του «αύριο». 
--- Μακάρι να πραγματοποιηθούν τα μισά απ’ όσα έχουν σχεδιαστεί… και μακάρι όλοι
οι σύμβουλοι της παράταξης να τα ενστερνίζονται στην πράξη… γιατί από λόγια…
--- Για παράδειγμα η πλατεία κι όχι μόνο η κεντρική αλλά και η πλατεία Κοραή θυμίζουν
φυτώριο... δεν είναι λογική αυτή που λέει: «Μα αφού πληρώνουν..» Τι πληρώνουν; Σιγά
τα έσοδα που θα σωθεί ο Δήμος! Άσε το ηλεκτρικό  που τους παρέχουμε…
--- Δέντρα απλωμένα παντού… και στην πλατεία Κοραή εκτός από τα δέντρα ένα
τροχόσπιτο έχει παρκάρει πίσω από την “Παγόδα” που κατ’ ευφημισμόν ονομάζεται
«περίπτερο» και ακτινοβολεί σαν UFO ! 
--- Όσο για το τρενάκι με το «δράκο»,  τον «Κάπτεν Αμέρικα» και τους άλλους χάρτι-
νους ήρωες της «Μarvel» που μεγαλώσαμε εμείς, πιστεύει κάποιος ότι μπορούν να προ-
σφέρουν  σήμερα  διασκέδαση στα μικρά παιδιά;
--- Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για το 2016
που δεν θα μπορούσε να μην είναι μέσα στo πλαίσιο του Μνημονίου… Άψογη η πα -
ρουσίασή του,  συγχαρητήρια στον κ. Παπαγεωργίου και στον Αποστόλη που χρόνια
τώρα πιστός στο καθήκον παρακολουθεί  τους Δημάρχους να έρχονται και να
παρέρχονται…
--- «Τύφλα να ‘χει»  ο αλήστου μνήμης κ. Τέντης με το «laptop»…
--- Ο Δήμος, κι αυτό το περιμένουμε χρόνια τώρα, θα έπρεπε να προσπαθεί να αξιοποι-
ήσει την ακίνητή του περιουσία ώστε μια ημέρα με δημοτικές επιχειρήσεις σωστά οργα-
νωμένες να μπορεί να αυτοσυντηρηθεί. 
---Για παράδειγμα, όλα ωραία και καλά για τη διαμόρφωση του κοιμητηρίου και την
ανέγερση του ναΐσκου…μήπως όμως «χωρά» κι ένα  μικρό δημοτικό κυλικείο αντίστοιχο
του Χαλανδρίου, το οποίο θα απέφερε σημαντικά έσοδα στα ταμεία του Δήμου;
--- Δήμαρχε, η ιστορία μιας πόλης γράφεται από Ιστορικούς και σε συνεργασία με κοινά
αποδεκτό κείμενο και φωτογραφίες.
--- Η επιχορήγηση με 5.000, βετεράνου δημοτικού συμβούλου και υποψήφιου για το
χρίσμα της Νέας Δημοκρατίας για την «συγγραφή» είναι πολιτικό λάθος.
--- Για εξόφληση πολιτικού προεκλογικού γραμματίου θα κάνουν «κάποιοι» λόγο και
δεν θα έχουν άδικο.
--- Δήμαρχε μετά την απόφαση αυτή, δεν θα μπορείς ν΄αρνηθείς την επιχορήγηση για
την έκδοση από τον “Φόρεστ Γκαμπ” ενός εγχειριδίου του “Καλού Δημάρχου”... δεν θα
μπορείς να αρνηθείς την επιχορήγηση  στον Ραν - Ταν - Πλαν ενός βιβλίου για “Χίλιους
κι ένα τρόπους σύλληψης των Ντάλτον”... ούτε τέλος μπορείς  να αρνηθείς στον Γκούφη
να εκδώσει εγχειρίδιο για όσους θέλουν να κάνουν “επενδύσεις με υψηλές αποδόσεις”.
---  Μια και μιλάμε για «επενδύσεις» πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι τα λεφτά του Δήμου
ο “φιλολαϊκός” Βασίλης Ζορμπάς τα είχε καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό με επιτό-
κιο 0,15% και ο “Μνημονιακός” Γιάννης Σταθόπουλος δια του αντιδημάρχου οικονο-
μικών Σπύρου Παπαγεωργίου τα μετέφερε σε λογαριασμό με επιτόκιο 2,1%. 
--- Βέβαια ο κ. Ζορμπάς αρνείται ότι αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν αρνιόταν κι ότι το
2007 λάμβανε μισθό από τα Δημοτικά Ιατρεία ; και δεν το «θυμήθηκε» παρά μόνον
όταν ο κ. Μιχάλης Γαβράς του “έτριψε στη μούρη” τις αποδείξεις που υπέγραφε για την
είσπραξη του μισθού του ;  
--- «Συκοφαντίες» χαρακτήρισε η πρώην πρόεδρος συγκεκριμένα περιστατικά που
καταγγέλθηκαν από την νυν πρόεδρο στο Δημοτικό συμβούλιο ότι συνέβησαν  κατά τη
διάρκεια της θητείας κι εμείς δημοσιεύσαμε...
--- Όταν το λογιστικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται το Νομικό πρόσωπο των παι-
δικών σταθμών, ενώ έχει πληρωθεί κανονικά δεν καταρτίζει τους ετήσιους ισολογι-
σμούς χωρίς ουσιαστική δικαιολογία και η πρόεδρος το Αποδέχεται τι να πεις;
--- Όταν εύπορη οικογένεια για τα δύο της παιδιά που φιλοξενούνταν σε παιδικό
σταθμό δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ! Και η πρόεδρος δεν τα ζητούσε επειδή «Δεν
το γνώριζε» τι να πεις;
--- Όταν η πρόεδρος των παιδικών σταθμών περίμενε, όπως η ίδια είπε,  την επιχορή -
γηση του Δήμου για να καλύψει τα οικονομικά ανοίγματα από ανείσπρακτα «τροφεία»
τι να πεις;
--- Όταν η πρόεδρος των παιδικών σταθμών συνεχίζει και διατηρεί επί μήνες  στο
μηνιαίο μισθολόγιο των υπαλλήλων, υπάλληλο για την οποία υπάρχει τελεσίδικη δικα-
στική απόφαση με την οποία δεν μπορούσε να επεκταθεί η σύμβαση της… κι όταν  το
Νομικό τμήμα του Δήμου της έχει κοινοποιήσει τη σχετική δικαστική απόφαση… τι να πεις;
--- Κι όταν όλα τα παραπάνω η εν λόγω πρόεδρος επιμένει ότι έγιναν  για το «καλό» των
συμπολιτών της… τι να πεις;
---Ότι και να πεις θα είναι για την κ. Καψοκεφάλου Έφη «συκοφαντίες» και βεβαίως
θα «φταίει» ο «Σχολιαστής» που παρακολουθεί τα δημοτικά συμβούλια και κάνει
ρεπορ τάζ...
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Προς Ανεξαρτητοποίηση 

ο Σωτήρης  Ησαΐας! 
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25
Νοεμβρίου 2015 και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια συζήτησης του προϋπο-
λογισμού για το έτος 2016 του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού
Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ) ο κ. Σωτήρης Ησαΐας δήλωσε ρητά
και κατηγορηματικά ότι ο ίδιος δεν ήταν ποτέ, ούτε είναι, ούτε θα είναι μέλος
της «παρέας» του πρώην Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά. 
Η  δήλωση αυτή,  με την οποία ο κ. Ησαίας όχι απλά κρατά αποστάσεις από τον  Βασίλη
Ζορμπά και τη διοίκηση του, στην οποία ουδέποτε συμμετείχε, αλλά καταδεικνύει την
πολιτική «άβυσσο»  που χωρίζει τους δύο πολιτικούς άνδρες  ειπώθηκε από τον κ. Ησαΐα
ως απάντηση στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γεράσιμο Βλάχο ο οποίος έκανε
λόγο για τον  «Ζορμπά και την παρέα του» οι οποίοι άφησαν  οικονομική οφειλή προς
συγκεκριμένο εργολάβο για έργα που πραγματοποιήθηκαν χωρίς ν’ ακολουθηθεί η
νόμιμη διαδικασία  στον ΠΑΟΔΑΠ.
Για το επίμαχο θέμα της οικονομικής οφειλής , ο κ. Βλάχος ρώτησε τον κ. Παπαμιχαήλ
τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να πληρωθεί ο εργολάβος για τις
εργασίες που είχε κάνει σε χώρο του ΠΑΟΔΑΠ ενώ τόνισε ότι αν αυτοί δεν υπάρχουν
(οι τρόποι) τότε θα πρέπει η Διοίκηση του Οργανισμού να κινήσει τις διαδικασίες για
καταλογισμό του συγκεκριμένου ποσού στους υπευθύνους! 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ δήλωσε ότι ο
εργολάβος είχε κινηθεί βάση προφορικής συμφωνίας αλλά δεν γνώριζε αν αυτή την είχε
κάνει ο πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς ή ο
πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς. 
Απαντώντας ο κ. Τσιαμπάς δήλωσε ότι οι Τεχνικές υπηρεσίες δουλεύουν με τους μηχα-
νικούς από τους οποίους συντάσσονται οι μελέτες κι ότι ο ίδιος δεν είχε καμία αρμοδιό -
τητα στο Νομικό Πρόσωπο, και κατέληξε λέγοντας ότι δεν έχει δει πολλούς μηχανικούς
να δουλεύουν με προφορικές συμφωνίες.
Από αυτό το «θολό τοπίο» των ενεργειών του πρώην δημάρχου και των μελών της
διοίκησης του,που  σιγά σιγά βλέπουν το φως της δημοσιότητας , ο κ. Ησαίας δείχνει ότι
θέλει να διαχωρίσει τη θέση του μη δεχόμενος αναλάβει ευθύνες που δεν του ανήκουν
αλλά και να μην απολογείται για πράξεις άλλων…

Εκ νέου διενέργεια  
εσωκομματικών εκλογών ΝΔ

Νεοδημοκράτισσες ,Νεοδημοκράτες
Φίλες και Φίλοι,

Αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί η τεχνική
αστοχία της εταιρείας που ανέλαβε την διε-
νέργεια των εσωκομματικών εκλογών της
Νέας Δημοκρατίας.  
Δυστυχώς, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν ανταπο-
κρίθηκε, όπως όφειλε, στις συμβατικές της υποχρ-
εώσεις, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την πικρία και
την απογοήτευση των εθελοντών και των μελών της
μεγαλύτερης πολιτικής παράταξης στην Ελλάδα.
Η μεταβατική προεδρία του κ. Γιάννη Πλακιωτάκη,
οι παραιτήσεις με την ταυτόχρονη δημόσια
συγνώμη και οι διορθωτικές διαδικαστικές κινήσεις
με σκοπό την ταχύτερη δυνατή διενέργεια των

εκλογών, θα διασφαλίσουν τον κατευνασμό της εσωστρέφειας και της δυναμικής της
Νέας Δημοκρατίας εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Καλώ όλους τους εθελοντές, όλα τα μέλη, όλους τους αγωνιστές, τις αγωνίστριες, τις
φίλες και τους φίλους να επιδείξουμε για μια ακόμη φορά συναισθηματική υπομονή και
να σταθούμε με πολιτισμένη δυναμική απέναντι στα δυσμενή μέτρα και τις αποφάσεις
της αριστερής μνημονιακής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι ανακόλουθα με τις
προεκλογικές τους υποσχέσεις, προασπιζόμενοι για μια ακόμη φορά το κύρος και την
αξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας.
Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, θα έχω την χαρά να σας συναντήσω και πάλι από κοντά
, στην εκ νέου διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών, σε ένα απο τα δύο εκλογικά
κέντρα στην Αγία Παρασκευή και όλοι μαζί να αναδείξουμε το νέο πρόεδρο της Νέας
Δημοκρατίας και  αυριανό Πρωθυπουργό της πατρίδας μας.

Με αγωνιστικούς  χαιρετισμούς 
Ησαίας Σωτήρης
Πολιτικός Επιστήμων – Διεθνολόγος
Πολιτευτής Β’ Αθήνας Νέα Δημοκρατία
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
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Η «αποκατάσταση της  αλήθειας»…

η τυμβωρυχία… και η 
συστηματική απαξίωση του 

Βασίλη Ζορμπά προς τα στελέχη
της παράταξής του.

Πρόσφατα ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς προέβη σε μια ανακοίνω-
ση μέσω της οποίας κατηγορεί τη διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου ότι
μετά το πέρας των 18 μηνών διοίκησης κι επειδή δεν έχει υλοποιήσει «δι κό
της» έργο για να καλύψει τη «γύμνια» της κατέφυγε στη λύσητης «εκμετάλ-
λευσης» δύο προγραμμάτων των προηγουμένων Δημοτικών Αρχών τα
οποία παρουσίασε ως δήθεν δικά της, «αναβαπτίζοντάς» τα με νέες ονο-
μασίες». 
Ο πρώην Δήμαρχος συγκεκριμένα κατηγορεί τη διοίκηση Σταθόπουλου για τη μετο-
νομασία  των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
από «Δεκαήμερο Αλέκου Κοντόπουλου» σε «Πολιτιστικές συναντήσεις» και την κοι-
νωνική δομή «Γυναίκα και Δημιουργία» σε «Κέντρο Γυναίκας». 
Ο κ. Ζορμπάς στην ανακοίνωσή του κάνει λόγοκαι για «αποκατάσταση της ιστορικής
αλήθειας», αναφέροντας την δική του εκδοχή αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο
δημιουργήθηκεη συγκεκριμένηδομήισχυριζόμενος ότι αυτή υπήρξε «όραμα» του
αείμνηστου πρώην προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννη Βουτσινά. 
Ο κ. Ζορμπάς ουσιαστικά μ’ αυτόν τον τρόπο διαψεύδειτα όσα αναφέρει σε συνέ ντευξη
της στον «Σχολιαστή» η πρώην αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής της διοίκησής του,
κ. Μίνα Μουχτούρη, ότι δηλαδή η ίδια είχε εμπνευστεί τη δημιουργία της συγκεκρι-
μένης δομής και ότι αφού τα επιχειρήματα τηςδεν έπειθαν τον κ. Ζορ μπά να προχωρή-
σει στηνυλοποίηση της, αναγκάστηκε να καταφύγει στη βοήθειατης εθελόντριας και
υπεύθυνης του κοινωνικού Μαγειρείου κ. Μανωλοπούλου η παρέμβαση της οποίας
υπήρξε καταλυτική.
Στην ανακοίνωση λοιπόν του κ. Ζορμπά περί «αποκατάστασης της ιστορικής αλήθει-
ας» η κ. Μουχτούρη ανταπάντησε με σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα
εξής:    

«Η  απόκρυψη της αλήθειας περιλαμβάνει πολλές διαβαθμίσεις από την συνειδητή
σιωπή, τη διαστρέβλωση των γεγονότων, τη παραποίηση καταστάσεων, την ξεστόμι-
ση κοινοτοπιών απίστευτης ασημαντότητας, τον υβριστικό και επιθετικό λόγο.

Όλες αυτές οι πρακτικές αποβλέπουν να σκεπάσουν έντεχνα  τις  αληθινές  προθέ-
σεις, τον πανικό της γύμνιας αλλά και της ψυχικής ένδειας. Το πολιτικό ψεύδος μετα-
τρέπεται σε απάτη όταν καταφεύγει στη τυμβωρυχία.. Και είναι τυμβωρυχία όταν επι-
καλείσαι έναν νεκρό. Πολύ περισσότερο, όταν  εν  ζωή, τον έχεις ως συνεργάτη συνειδ-
ητά απαξιώσει και απενεργοποιήσει.

Η όλη τοποθέτηση (γραπτή  και προφορική στο δημοτικό συμβούλιο) του πρ.
Δημάρχου και αρχηγού της φυλλοροημένης παράταξης « Αγία Παρασκευή η  πόλη
μας»  κ. Ζορμπά  για το κέντρο «Γυναίκα και Δημιουργία», αποδεικνύει τη μνησικακία
του και την έλλειψη αστικού πολιτικού αυτοσεβασμού και ευγένειας.

Δε σέβεται τους πρώην συνεργάτες του (νεκρούς και ζωντανούς), δε τιμά το έργο
τους, τη προσφορά τους αλλά και τη προσωπικότητά τους και τη παρουσία τους στο
κοινωνικό γίγνεσθαι  έχοντας μάθει  να  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ  τους γύρω του.

Η εκλογική αποτυχία αντί να οδηγεί σε αμετροέπεια και σε αποδόμηση προσώπων,
οφείλει  να οδηγεί  στον αυτοέλεγχο και στην  γόνιμη αυτοκριτική».

Γερασιμία Μουχτούρη
Φιλόλογος, πρώην αντιδήμαρχος

Δωρεάν θεατρική αγωγή στα 
σχολεία της Αγ. Παρασκευής.

Στην επιτυχία του προγράμματος της Δωρεάν θεατρικής αγωγής που παρέχει ο Δήμος
στους μαθητές της πόλης μας αναφέρεται η σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από το
διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης συλλόγων γονέων Αγίας Παρασκευής.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται  η επιτυχία του προγράμματος, όπως αυτή προκύπτει
1) από την αύξηση των συμμετεχόντων σχολείων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, 2)
στην για «πρώτη φορά» έγκαιρη ετοιμασία του διαγωνισμού και 3) στον έγκαιρο προ-
γραμματισμό και στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν.
Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρονται οι πέντε κύριοι άξονες επιτυχίας του προγράμ-
ματος οι οποίοι είναι οι εξής: α) η ουσία του προγράμματος, ότι δηλαδή προσφέρει στα
παιδιά την ενασχόληση με το θέατρο, β) η ποιότητα των ηθοποιών – θεατρολόγων που
απασχολεί το πρόγραμμα, γ) το γεγονός ότι παρέχεται δωρεάν για όλα τα παιδιά, δ) η
αποσαφήνιση  του θεσμικού πλαισίου   για την πραγματοποίηση του προγράμματος
που βασάνιζε τους συντελεστές  τα προηγούμενα χρόνια ε), η έγκαιρη προετοιμασία
και η άμεση αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν και τέλος η ανάγκη
που προκύπτει για επέκταση των αντίστοιχων προγραμμάτων.
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Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
15ης Οκτωβρίου 2015 συζητήθηκε ένα από τα
πιο σημαντικά θέματα που αφορούν το παρόν
και το μέλλον της Αγίας Παρασκευής, με την
εισαγωγή προς ψήφιση του «Τοπικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων». 
Όπως αντιλαμβάνεστε το θέμα αφορά τα σκουπίδια
μας και τους τρόπους με τους οποίους η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα μας επιβάλλει να τα διαχειριστούμε εφεξής.
Δηλαδή εμείς ως Ελλάδα καλούμαστε μέσα σε
πέντε χρόνια, από σήμερα και μέχρι το 2020 να
αυξήσουμε το ποσοστό των ανακυκλούμενων
απορριμ μάτων από το 10% στο 40% όταν για τις
ευρωπαϊκές χώρες που έχει εφαρμοστεί το πρόγραμ-
μα έχει αποδειχθεί ότι για να φτάσει από το 40% στο
50% η ανακύκλωση, 10 δηλαδή εκατοστιαίες μονάδες,
χρειάζονται 10 έως 15 χρόνια. 
Θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί εμείς καλούμαστε
να υλοποιήσουμε ένα «σύγχρονο θαύμα» το
οποίο καμιά άλλη χώρα δεν έχει καταφέρει
σήμερα. 
Μια απάντηση θα ήταν ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν
πολλά θαύματα, μερικά από τα οποία Ελληνικά κι ότι
εμείς ως απόγονοί τους είμαστε στη θέση να πραγμα-
τοποιήσουμε το όγδοο. 
Μια άλλα απάντηση θα μπορούσε να είναι αυτή που
λέει ότι: «Αρκετά τεμπελιάσατε, σφίξτε το ζωνάρι..
κάντε αυτά που τόσα χρόνια δεν έχετε κάνει… αλλάξτε
νοοτροπία γιατί δεν είναι όλα σκουπίδια… κι ότι πολλά
από τα σκουπίδια σας στην ουσία είναι «χρυσάφι». 
Αν ισχύει η δεύτερη απάντηση τότε θα πρέπει προ-
σεχτικά να δούμε τις προθέσεις και διαθέσεις της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το «ποιος» θα
εισπράξει το «χρυσάφι». 
Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι όλα αυτά τα χρόνια
στα οποία μας επιδοτούσε για να διασφαλίσουμε τις
απαραίτητες υποδομές ενός σύγχρονου κράτους,
εμείς αντί να αρπάξουμε την ευκαιρία και να δημιο-
υργήσουμε υποδομές στους Δήμους, ικανές να διαχει-
ριστούν τον όγκο των απορριμμάτων, δε θα πρέπει
σήμερα να μιλάμε για «θαύμα» το οποίο καλούμαστε
να υλοποιήσουμε. Αντίθετα θα πρέπει να μιλήσουμε
για «ολιγωρίες», για «ξεκοκάλισμα των κονδυλίων»
από επιτήδειους, θα πρέπει να μιλήσουμε για
«ευθύνες» που αγγίζουν τα όρια της εθνικής προ-
δοσίας από διοικήσεις που όχι απλά δεν έκαναν τίπο-
τα αλλά φρόντισαν τα χρήματα αυτά να διοχετευθούν
σε «τσέπες τρίτων». 
Στην τοπική αυτοδιοίκηση θα ακούσετε πάρα πολλές
φορές από τους «υπηρέτες» της – αιρετούς ότι οι
«διοικήσεις έχουν μια συνέχεια».. «ότι τα προβλήματα
δεν λύνονται σε δικαστικές αίθουσες αλλά «πολιτικά»
- εξ ου και το περίφημο ανέκδοτο που λέει «αναλαμ-
βάνω τις πολιτικές ευθύνες μου-… 
Σήμερα ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Στην Αττική
υπάρχει μόνο μια τεράστια χωματερή στο Δήμο Φυλής
για τη οποία επιστήμονες και ειδικοί της Ε.Ε. έχουν
επανειλημμένα καταγγείλει ότι αυτή η «πυρηνική
βόμβα» που έχει σκάσει στο λεκανοπέδιο αποτελεί
ουσιαστικά ένα έγκλημα το οποίο θα επιβαρύνει τους
κατοίκους για τουλάχιστον τρεις γενεές. 
Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες,
είχε προεκλογικά δεσμευτεί στις δεσμεύσεις της ότι
αυτή η «ντροπή» θα έπρεπε να κλείσει και να
προχωρήσει ο σχεδιασμός των ΧΥΤΑ. Σήμερα που
έγινε κυβέρνηση, όλους τους προγραμματικούς
σχεδιασμούς της τους φτιάχνει με βάση τη
χωματερή της Φυλής. 
Αυτή είναι η πραγματικότητα και η πρώτη φροντίδα
των ασκούντων διοίκηση είναι η μετακύλιση της
ευθύνης προς τα κατώτερα επίπεδα της πυραμίδας
μέχρι του τελευταίου που είναι ο Δήμος. Ο Δήμος με τη
σειρά του επειδή δεν έχει που άλλου να το μετακυλή-
σει, πολύ απλά μεταφέρει την ευθύνη στους «κακούς»

κατοίκους που παρόλα τα φυλλάδια που τους έχει
κατά καιρούς μοιράσει, που παρά τους ακατάλληλους
κάδους που είχε αγοράσει και τους είχε αφήσει να
σαπίζουν επί δεκαετίες στο στρατόπεδο Σπυρούδη,
εκείνοι επιμένουν να λειτουργούν με τρόπο αντι –
οικολογικό και να ανακυκλώνουν σήμερα σύμφω-
να με τα στοιχεία μόνο το 7%, αντί να ευχαριστή-
σουν αυτούς τους ανθρώπους που ουσιαστικά αβο-
ήθητοι και βυθισμένοι στα Μνημόνια των κάθε λογής
πολιτικών προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στο νέο
σκηνικό που έχει στηθεί γι’ αυτούς. 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν της 15ης Οκτωβρίου
2015 ο βασικός ομιλητής ο κ. Μαυρόπουλος αφού
ανέλυσε από τη δική του σκοπιά το πρόβλημα των
«σκουπιδιών» παρουσίασε το σχέδιο που εκπονήθηκε
για την διαχείριση των αποβλήτων στην πόλη μας. Ο κ.
Μαυρόπουλος είπε ότι το όραμα μιας κοινωνίας θα
πρέπει να είναι ο μηδενισμός των αποβλήτων, από εκεί
και πέρα υπάρχει ο ρεαλισμός και ο ρεαλισμός θα πρέ-
πει να στηριχθεί στο κατά πόσο θα ανταποκριθούν οι
πολίτες στο σχεδιασμό, στο κατά πόσο θα υπάρχουν
χρήματα για τις βασικές υποδομές και στο κατά πόσο
θα υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός των εργαζομένων
που θα υλοποιήσει το σχεδιασμό αυτό. 
Ο κ. Μαυρόπουλος είπε επίσης ότι ο συγκεκριμένος
σχεδιασμός είναι επιβεβλημένος να γίνει από την
κοινότητα και μάλιστα σε μια εποχή που λόγω των
μνημονίων ουδείς γνωρίζει το πόσοι και πότε θα δοθ-
ούν οι απαραίτητοι πόροι, όπως και το πότε θα
συμπληρώσουν τις εργασιακές ανάγκες του Δήμου οι
εποχιακοί υπάλληλοι. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία η Αγία Παρασκευή παράγει
ετησίως 25.000 τόνους σκουπιδιών με κόστος 130
ευρώ/τόνο, δηλαδή πληρώνουμε κάθε χρόνο
3.250.00 ευρώ, κι αν συνεχίσει να τα θάβει όλα θα
υποχρεωθεί να πληρώσει και «χαράτσι» 35 ευρώ
επιπλέον ανά τόνο τον λεγόμενο «φόρο ταφής» που
ναι μεν έχει ψηφιστεί πριν από τρία χρόνια αλλά μέχρι
σήμερα διαρκώς αναβάλλεται η ενεργοποίησή του αλλά
αποτελεί «μνημονιακή υποχρέωση» να εφαρμοστεί. 
Επίσης από το «Μνημόνιο» είμαστε υποχρεω-
μένοι να θεσπίσουμε έναν εθνικό και περιφερ-
ειακό σχεδιασμό και μέχρι το 2020 θα πρέπει στη
χώρα μας να υπάρχει ξεχωριστή ανακύκλωση για το
γυαλί, το χαρτί, το μέταλλο και το πλαστικό. Παράλ-
ληλα θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα «Πράσινο δίκτυο»
σε όλη τη χώρα και να γίνεται ξεχωριστή συλλογή των
τροφών και αποβλήτων κουζίνας από αυτά που δεν
αποτελούν στην ουσία σκουπίδια αλλά «υλικά» τα
οποία μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθούν. 
Το σχεδιασμό για την Αγία Παρασκευή, ανέπτυξε ο
αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Γιάν-
νης Σιδέρης και δήλωσε ότι αυτός στηρίζεται στους
εξής άξονες: 1ον στη συλλογή – καθαριότητα- μεταφ-
ορά στη χωματερή της Φυλής. 2ον Δημιουργία
σταθμού μεταφόρτωσης με διαδημοτική συνερ-
γασία ο οποίος θα έφερνε μείωση 10 έως 12 ευρώ τον
τόνο, δηλαδή 250.000 ευρώ ετησίως. 3ον προώθηση
της ανακύκλωσης με όφελος πώλησης 40 ευρώ τον
τόνο. 4ον Δημιουργία μονάδας κομποστο-
ποίησης (πεπιεσμένης συμπύκνωσης των σκουπι-
διών) με διαδημοτική συνεργασία. 5ον Ενίσχυση του
προσωπικού. 6ον Τοποθέτηση κάδων για το
«γυαλί» στις πλατείες της πόλης. 7ον Παρεμβάσεις
στις θέσεις που εξυπηρετούν φαστ – φουντ, εστιατόρ-
ια και κ.λ.π καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρον-
τος. 8ον Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου. 9ον
Δημιουργία «Πράσινου Σημείου» δηλαδή ενός
χώρου όπου ο δημότης θα μπορεί να αφήνει
υλικά που δεν πρέπει να πάνε στον κάδο, π.χ. ένα
στρώμα, έναν παλιό υπολογιστή, μια παλιά πόρτα
κ.λ.π. δηλαδή υλικά που δεν είναι σκουπίδια και μπορ-
ούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και να εισπράττει ένα
«μπόνους» το οποίο θα καθοριστεί από τη διοίκηση.

10ο Δημιουργία σημείων συλλογής όπου οι κάτοικοι
θα μπορούν σε διαφορετικούς κάδους ανά γειτονιά να
αφήνουν ρούχα, μπαταρίες, λάμπες κ.τ.λ. και τέλος
δημιουργία βυθιζόμενων κάδων στην κεντρική πλα-
τεία. 
Στις τοποθετήσεις τους οι σύμβουλοι ανέφεραν τα εξής: 
«Χαίρομαι που είμαστε πια όλοι μνημονιακοί δήμαρ -
χοι… πρώην εγώ, νυν ο κ. Σταθόπουλος και χαίρομαι
ιδιαίτερα γιατί όπως ακούστηκε προτίθεται να υλοποι-
ήσει κατά γράμμα τις μνημονιακές υποχρεώσεις της
χώρας», είπε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης κ. Βασίλης Ζορμπάςκαι συνέχισε λέγον-
τας ότι έχει μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών γιατί έπρ-
επε να «πέσει πείνα» για να σταματήσουν οι Έλληνες
να πετούν αυτά που αγόραζαν με καταναλωτικά
δάνεια, κάρτες και πλαστικό χρήμα. Στη συνέχεια ο κ.
Ζορμπάς ρώτησε ρητορικά για τα που θα βρεθούν οι
700.000 ευρώ για τα «Πράσινα σημεία», αμφισβήτ-
ησε τη διάθεση συνεργασίας των Δήμων Παπάγου –
Χολαργού – Ζωγράφου με τον δικό μας και επεσήμα-
νε τέλος την αναγκαιότητα συνεργασίας των πολιτών
με τις υπηρεσίες του Δήμου. 
Από την πλευρά του ο Γιάννης Μυλωνάκηςείπε ότι
κατά τη γνώμη του ο σχεδιασμός της Περιφέρειας δεν
κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ότι ο σχε-
διασμός του Δήμου αποτελεί μια πρόκληση την οποία
ως αντιπολίτευση θα βοηθήσει τη Δημοτική Αρχή να
την πετύχει. 
Ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης υποστήριξε ότι με το σχε-
διασμό δεν θα υπάρξει μείωση κόστους αλλά θα ωφελ-
ηθούν μεγάλες επιχειρήσεις όπως τα κολλέγια κ.τ.λ….
ότι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγεί στην
είσοδο ιδιωτών στη διαχείριση των σκουπιδιών αφού
αυτά αποτελούν μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση. Ο κ.
Γκιζιώτης επεσήμανε τη μη πρόβλεψη σχεδιασμού για
τα βιομηχανικά και επικίνδυνα ραδιενεργά απόβλητα
(Δημόκριτος) και χαρακτήρισε ως θετική την απόπει-
ρα της διοίκησης για εξασφάλιση ιδιόκτητου χώρου. 
Ο κ. Σπύρος Αλεξίου, χαρακτήρισε το σχεδιασμό ως
«ωραίο ευχολόγιο»… επεσήμανε ότι περιέχει πολλά
«ίσως», «μπορεί» και «εάν» πράγμα που δείχνει ότι
δεν είναι εφαρμόσιμος και μάλιστα σε περίοδο
μνημονίων. Ο κ. Αλεξίου έθεσε το θέμα της χωματερής
της Φυλής, το οποίο χαρακτήρισε ως περιβαλλοντικό
έγκλημα… συμφώνησε με την άποψη ότι τα σκουπίδια
είναι «χρυσάφι» που προορίζεται για τον ιδιωτικό
τομέα αλλά δεν ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του
λόγω υπέρβασης του χρόνου ομιλίας που του είχε
δοθεί από το προεδρείο. 
Ο κ. Ησαΐας χαρακτήρισε το σχεδιασμό ως «αορι-
στία» που δεν υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθεί κι
αντίθετα με τους προηγούμενους ομιλητές, δήλωσε ότι
θα το καταψηφίσει επειδή δεν είναι σχεδιασμός αλλά
ένα εικονικό σχέδιο που μεταξύ άλλων προβλέπει και
αγορά οικοπέδων με περίπου 3.000.000 ευρώ. 
Ο κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς στην τοποθέτησή
του είπε ότι η διαχείριση των σκουπιδιών και τα προβ-
λήματά της δημιουργήθηκαν από «πολιτικά αδιέξο-
δα» κι ότι από τεχνικής πλευράς το συγκεκριμένο σχέ-
διο περιέχει γενικολογίες που δεν μπορούν να υλοποι-
ηθούν χωρίς χρήματα και προσωπικό και πρότεινε την
εκπαίδευση του προσωπικού, τον έλεγχο και την
ενημέρωση των πολιτών και την λύση των προβλημά-
των ανά περιοχή. 
Τέλος ο κ. Παναγιώτης Γκόνης χαρακτήρισε τη
μελέτη ως την πιο σοβαρή και τεκμηριωμένη προσπά-
θεια της Δημοτικής Αρχής, επεσήμανε ότι ο συγκεκρι-
μένος σχεδιασμός πολιτικά διαφέρει ριζικά από τον
αντίστοιχο του κ. Σγουρού, ότι είναι επιβεβλημένη η
ενημέρωση των πολιτών για την οποία ο ίδιος θα
φροντίσει στο χώρο ευθύνης που είναι η εκπαίδευση
να προωθηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο γιατί όπως
υποστήριξε «η συμμετοχή των συμπολιτών μας απο-
τελεί τον κυριότερο παράγοντα επιτυχίας του όποιου
σχεδιασμού». 

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Ανακυκλώστε… για να ξεχρεώσουμε ! 
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Η Διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου και οι
άνθρωποι που την πλαισιώνουν, έχουν όλα
εκείνα τα εχέγγυα για να οδηγήσουν την
Αγ.Παρασκευή με σχέδιο και προγραμματι-
σμό σε μια καινούργια «Αρχή» που θα στηρίζε-
ται στον άνθρωπο – κάτοικο ώστε να περισω -
θεί ότι ακόμα περισώζεται από το αδηφάγο
«τέρας» της μπετοποίησης και του εργολαβι-
κού κέρδους που μετέτρεψε με ευθύνη των Αι -
ρετών το πάλαι ποτέ «παραθεριστικό θέρετρο»
σε άναρχη, βάναυση και απάνθρωπη τσιμεν-
τούπολη.
Όλα αυτά τα γράφουμε από τις σελίδες της εφημε-
ρίδας χρόνια τώρα κι ευτυχήσαμε να παρακολουθή-
σουμε για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης, στις
29 Νοεμβρίου 2015 στο αμφιθέατρο του κατάμεστου
Δημόκριτου, την παρουσίαση ενός «Επιχειρησιακού
προγράμματος – Στρατηγικού σχεδιασμού» για την
πόλη σε βάθος πενταετίας για αρχή  με στόχους 1) Την
Ανάσχεση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού
προβλήματος 2) Τη δημιουργία και υλοποίηση ενός
«Ανθρωποκεντρικού» μοντέλου ανάπτυξης και 3)
όλα αυτά με την ενεργοποίηση, συμπαράσταση και
βοήθεια του κοινωνικού συνόλου.
Με την παρουσίαση του προγράμματος ουσιαστικά
ενεργοποιείται η Α’ φάση αυτού, δηλαδή η διαδικασία
διαβούλευσης, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα από τις
προτάσεις των κατοίκων, των φορέων και των παρα-
τάξεων θα υπάρξει αξιολόγηση και εντοπισμός των
σημαντικότερων ζητημάτων απ’ αυτά που εξαρχής
θέτει η διοίκηση. Η Β’ Φάση του προγράμματος
αφορά την κατάρτιση των σχεδίων, τον προγραμμα-
τισμό των δράσεων και αντιστοίχως τον οικονομικό
προγραμματισμό. 
Όλα αυτά εξηγήθηκαν στην εκδήλωση η οποία
ξεκίνησε με μια σύντομη τοποθέτηση του Δημάρχου
Γιάννη Σταθόπουλου, συνεχίστηκε με μία εκτενή
αναφορά της αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
Ελισάβετ Πετσατώδη, τις ομιλίες των  Νίκο Μπε-
λαβίλα (Αρχιτέκτων Μηχανικός αναπληρωτής καθη-
γητής ΕΜΠ) και  Κώστα Μωραϊτη ( Αρχιτέκτων
Μηχανικός  καθηγητής ΕΜΠ) ενώ έκλεισε με τις
τοποθετήσεις και ερωτήσεις του κόσμου. Στο παρόν
τεύχος θα παρουσιάσουμε την ομιλία της κ.
Πετσατώδη που ανέλυσε σχολαστικά τους άξονες
πάνω στους οποίους θα στηριχθεί το πρόγραμμα ενώ
με τον καινούργιο χρόνο θα υπάρξει γενικότερο ρεπο-
ρτάζ για το ζήτημα. Πριν αναλύσουμε τους άξονες,
άξιο αναφοράς είναι η δήλωση της κ. Πετσατώδη ότι
δηλαδή το 2019 (χρονιά δημοτικών εκλογών) μπορεί
η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου να μην είναι στο
«τιμόνι» του Δήμου, ωστόσο το συγκεκριμένο πρό -
γραμμα δεν πρέπει να σταματήσει αλλά να αποκτή-
σει μία ανάλογη κοινωνική δυναμική ώστε να πετύχει
αυτό που λέει και ο τίτλος του (Αγία Παρασκευή
2020+), δηλαδή να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια
ανεξαρτήτως εκλεγμένου Δημάρχου.   

Έμφαση θα δοθεί μέσω του προγράμματος κυρίως α)
στην «Ηπιότερη κυκλοφορία», β) στη Μείωση των
απορριμμάτων και την ανακύκλωση, γ) στην Ισόρ -
ροπη ανάπτυξη και δ) στην Επανασύνδεση της πόλης
με τη φύση κυρίως μέσω του «μεγάλου ορίζοντα» που
μας προσφέρει ο Υμηττός.
Οι προϋποθέσεις για την επιτυχία του επιχειρησιακού
αυτού προγράμματος, είναι η πολεοδομική ανα-
συγκρότηση η οποία θα συμβάλει στην επανεκκίνηση
της οικονομίας και η συμμετοχή όλων μας για να δια-
σφαλιστεί η κατεύθυνση του συγκεκριμένου σχεδια-
σμού.
Ξεκινώντας από το γεγονός ότι η Αγ. Παρασκευή
διαθέτει έναν  «μεγάλο πράσινο ορίζοντα» τον
Υμηττό, είναι φυσικό το επιχειρησιακό πρόγραμμα να
τον θεωρεί ως «Σημείο αναφοράς» κι ως έναν σημαν-
τικότατο παράγοντα για  την ενίσχυση της συνεκ-
τικότητας της πόλης, την ισόρροπη κατανομή των
υποδομών, τις διαδημοτικές συνεργασίες και την
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης. Στην
συνέχεια έχουν τεθεί τέσσερις Άξονες πάνω στους
οποίους θα στηριχθεί ο σχεδιασμός και οι οποίοι είναι
οι εξής:Άξονας 1. 

Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής 
Σε ότι αφορά το Περιβάλλον, κύριο ρόλο διαδρα-
ματίζει ο Υμηττός και οι τρόποι πρόσβασης σ’ αυτόν
με διαδρομές περιπάτου και περιηγήσεων. Επιπλέον
ειπώθηκε η ανάπλαση και δημιουργία περιμετρικού
δακτυλίου, η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου πεζο-
δρόμων και ποδηλατοδρόμων, η επανεξέταση του
ρόλου της Λεωφόρου Μεσογείων, η αξιοποίηση πε -
ριμετρικών σταθμών Μετρό, η δημιουργία δικτύου
δημοτικής συγκοινωνίας σε συνεργασία με το Δήμο
Χαλανδρίου και η αντιπλημμυρική θωράκιση της
πόλης μέσα από διανοίξεις οδών και επέκταση δικ-
τύου αγωγών ομβρίων.
Δημιουργία υποδομών για τη βιώσιμη αστική
κινητικότητα
Η διοίκηση θέτει ως στόχο την Ανάπλαση και παρέμ-
βαση σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους της
πόλης για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των πολιτών
με κυκλοφοριακές αναπλάσεις και παρεμβάσεις
γύρω από τα σχολεία για την προστασία των μαθη-
τών.
Διασφάλιση και νομική κατοχύρωση του
δημόσιου κοινωφελούς ή κοινόχρηστου χα -
ρακτήρα ελεύθερων χώρων και κτιρίων
Ζητήματα όπως η τροποποίηση του ρυμοτομικού
σχεδίου, η συνεννόηση με όμορους Δήμους για τον
καθορισμό των ορίων, η αναθεώρηση χρήσεων γης, η
διατήρηση των ζωνών προστασίας και η αξιοποίηση
κληροδοτημάτων και ελεύθερων χώρων ιδιοκτησία
του Δήμου είναι τα πρώτα βήματα για τη διασφάλιση
του δημόσιου χαρακτήρα.  
Η κ. Πετσατώδη εξήγησε ότι αυτό που ο Δήμος ζητά-
ει από τους διεκδικούμενους χώρους είναι η πα -
ραχωρήσεις χρήσης γης όπως το Υπουργείο Γεωργίας

του ελεύθερου χώρου στην οδό Παπάγου, το πάρκο
Γραβιάς, το χώρο ΕΘΥΑΓΕ, το στρατόπεδο Κυρίτση
για δασική αναψυχή. Επιπλέον τίθενται ως στόχοι η
νομική κατοχύρωση οικοπέδων σχολείων, η αξιο-
ποίηση της Δημοτικής περιουσίας με στόχο την εξοι-
κονόμηση πόρων για την απόκτηση ελεύθερων
χώρων και η απόκτηση της βίλλας «Ιόλα» και δημιο-
υργία κέντρου πολιτισμού. 
Αναβάθμιση υποδομών για τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό και την παιδεία
Αυτό που τόσα χρόνια έχει ανάγκη ο Δήμος είναι ένας
χώρος πολιτισμού στο κέντρο της πόλης, κάτι που η
διοίκηση θέτει ως προτεραιότητα καθώς επίσης και
την ανάπλαση του πολυχώρου «Σταύρος Κώτσης, τη
δημιουργία Αθλητικού Πάρκου  στα Πευκάκια και
την ολοκλήρωση του κλειστού κολυμβητηρίου με
υπόγειο γκαράζ και εφαρμογή μηχανισμών εξοι-
κονόμησης ενέργειας. 
Βελτίωση – Αναβάθμιση και Δημιουργία κοι-
νωφελών υποδομών
Λόγω του προβλήματος από τις απελθούσες διοική-
σεις στα ενοίκια που δίνονται τόσα χρόνια αναγκαία
καθίσταται η κατασκευή νέων παιδικών και
βρεφονη πιακών σταθμών.  
Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών - βελτίωση
της παροχής υπηρεσιών 
Μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη αρκετές υπηρ-
εσίες εντάχθηκαν στον έλεγχο του Δήμου, υπηρεσίες
που δεν στεγάζονται μαζί με τις υπόλοιπες. Γι’ αυτό το
λόγο η διοίκηση έθεσε ζήτημα συγκέντρωσης όλων σε
ενιαίο κτίριο. Επιπλέον σε ότι αφορά το κοιμητήριο
απαιτείται η ολοκλήρωση γεωλογικών μελετών και
ανάπλαση αυτού. 
Εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών
πόρων
Ανάμεσα στους στόχους της διοίκησης είναι και η
προώθηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας
μέσω ανανεώσιμων πηγών και προώθηση μιας ενερ-
γειακής θωράκισης των δημοτικών κτιρίων για ενερ-
γειακή αναβάθμιση πρωτίστως των σχολικών συγκρ-
οτημάτων και στη συνέχεια αναβάθμιση του ηλεκτρ-
οφωτισμού της πόλης. 
Διαχείριση των απορριμμάτων 
Σε ότι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων θα
βρείτε στη σελίδα 9 το σχέδιο της διοίκησης για
καλύτερη αξιοποίηση αυτών. 
Ενίσχυση και οργάνωση Ομάδας Εθελοντών Περι-
βάλλοντος και στήριξή της από τον Δήμο.
Καθώς το επιχειρησιακό πρόγραμμα στοχεύει στη
συμμετοχή του κόσμου, η διοίκηση θέτει ως μεγάλο
στόχο την οργάνωση εθελοντών σε ότι αφορά το πε -
ριβάλλον με απαίτηση ανταποδοτικών ενεργειών
από τον ΣΠΑΥ, ενίσχυση των θυλάκων πρασίνου
εντός των ορίων της πόλης και διαδημοτική συνερ-
γασία για τη στελέχωση πυροσβεστικού σταθμού με
εικοσιτετράωρη βάρδια από εθελοντές, κατά τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού. 

Στρατηγικός Σχεδιασμός «Αγία Παρασκευή 2020+»
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Άξονας 2    

Κοινωνική πολιτική, Υγεία, Τοπική
Οικονομία και απασχόληση

Καθότι η κρίση που διανύουμε έχει ήδη ξεπεράσει τα
πέντε χρόνια και κανείς δεν γνωρίζει πόσο ακόμα θα
κρατήσει η διοίκηση θα προσπαθήσει να θωρακίσει
αυτόν τον τομέα κάνοντας διαρκή καταγραφή και
ενημέρωση του χάρτη φτώχειας, παρακολουθώντας
τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα και επε -
κτείνοντας τις δράσεις του Τοπικού Δικτύου κοινωνι-
κής αλληλεγγύης. Επιπλέον ο προσδιορισμός πλέον
των δημοτικών τελών θα γίνεται με κοινωνικά κρι-
τήρια και μειωμένη οικονομική συμμετοχή των
ευπαθών κοινωνικά ομάδων στις δημοτικές δραστη -
ριότητες καθώς επίσης θα ενισχυθούν  το Κοινωνικό
Παντοπωλείο, του Κοινωνικό Φαρμακείο και το
Ανταλλακτήριο ενώ καθημερινά θα λειτουργεί το
Κοινωνικό Μαγειρείο. 
Πρωινό και γεύμα για όλους τους μαθητές και τις
μαθήτριες  που οι οικογένειές τους αδυνατούν να ικα-
νοποιήσουν θα παρέχεται  όπως και θα εκτελούνται
καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, για
την καταπολέμηση των προκαταλήψεων του ρατσι-
σμού, της ξενοφοβίας και του κοινωνικού αποκλει-
σμού.
Κοινωνική προστασία –μέριμνα -αλληλεγγύη 
Η ουσιαστική λειτουργία του Κέντρου Γυναίκας και  η
λειτουργία  δράσεων και προγραμμάτων για την ισό-
τιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική
και επαγγελματική ζωή και εφαρμογή ειδικών προ-
γραμμάτων άθλησης είναι κάποιες από τις ενέργειες
που αφορούν τον τομέα της αλληλεγγύης. 
Κοινωνική πολιτική – Υγεία –Πρόληψη- Εξαρ -
τήσεις 
Για τον τομέα της πρόληψης βασικά συστατικά απο-
τελούν η ενίσχυση της λειτουργίας των δημοτικών
ιατρείων, η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας, η θεσμοθέτηση
μόνιμης κάρτας πρόληψης υγείας μαθητή/ μαθή -
τριας, η δημιουργία γραφείου ψυχολογικής υποστή -
ριξης και συμβουλευτικής , οι δωρεάν εξετάσεις για
διάφορες κοινωνικές ομάδες και η ενίσχυση στελέχω-
σης και προγραμμάτων του «ΑΡΓΩ».
Τοπική οικονομία και απασχόληση
Σε οικονομικό – αναπτυξιακό επίπεδο ο Δήμος μπο -
ρεί να λειτουργήσει γραφείο ενημέρωσης και Τε -
κμηρίωσης για ανέργους, νέους επιχειρηματίες και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υποστήριξη για  έντα-
ξή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης. Επιπλέον
στις σκέψεις είναι να ενισχυθούν  τα γραφεία πληρο-
φόρησης ανασφάλιστων ανέργων και διαμεσολά-
βησης καθώς να δημιουργηθεί τράπεζα χρόνου –
δίκτυο αχρήματης και αλληλέγγυας οικονομίας,
ανταλλαγής υπηρεσιών και γνώσεων.
Στήριξη των νέων
Η κατάλληλη διαμόρφωση του διαδικτυακού χώρου
του Δήμου θα συντελέσει στην επικοινωνία και
αλληλεπίδραση μαζί τους ενώ τίθεται στόχος να διορ-
γανώνονται σεμινάρια και ημερίδες με ευρύτερη
θεματολογία και δυνατότητα πιστοποίησης παρακο-
λούθησης. Επιπλέον θα «θεσπιστεί» δημοτικός
θεσμός επιβράβευσης και ενίσχυσης οικονομικά ασθ-
ενών μαθητών/τριών – φοιτητών/τριών που δια-
κρίνονται, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των
εσόδων από την εκμίσθωση κληροδοτημάτων του
Δήμου. 

Άξονας 3  
Αθλητισμός - Παιδεία - Πολιτισμός

Θα συνεχίσουν να υλοποιούνται  δωρεάν αθλητικά
και πολιτιστικά προγράμματα στα σχολεία, θα ανα-
βαθμιστεί  η καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση
παιδιών,θα προστεθούν προγράμματα γνωριμίας και
εκμάθησης αθλημάτων, θα διευρυνθούν οι συνε ρ -
γασίες με Ερευνητικά Κέντρα και Ανώτατα Επι-
στημονικά Ιδρύματα (Δημόκριτος, Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών, ΕΜΠ) για την διενέργεια εκπαιδευ-

τικών σεμιναρίων, εργαστηρίων,κλπ.  Ενώ θα υπά ρ -
ξει παράλληλα στήριξη των αθλητικών σωματείων
και προώθηση της μη οργανωμένης άθλησης (βάδιση
εντός πόλης/στη φύση, ποδήλατο, ανώμαλος δρόμος,
ήπια σωματική δραστηριότητα κλπ), 
Παιδεία
1)Άνοιγμα των σχολείων πέραν του ωραρίου λειτουρ -
γίας στη γειτονιά, 2) Ενίσχυση του  Κοινωνικού Φρον-
τιστηρίου και για όσο διάστημα κρίνεται απα ραίτητο,
3) Υποστήριξη υπαρχουσών δομών της Δια Βίου
Μάθησης, 4) Αναβάθμιση Λαϊκού Πανεπιστημίου, 5)
Δημιουργία Ανοικτού Πανεπιστημίου, 6) Δημιουργία
Δημοτικού Συμβουλίου Μαθητών, 7) Πρόγραμμα
ψυχολογικής υποστήριξης μαθητών/τριών και
γονέων σε συνεργασία με φορείς (διευθύνσεις σπου-
δών, ένωση συλλόγων γονέων, «Αργώ», κλπ). Προ-
σπάθεια δημιουργίας και καθιέρωσης συγκεκριμέ-
νων δομών.
Πολιτισμός
1)Δημιουργία Δημοτικής Επιτροπής Πολιτισμού και
Ενιαίου Φορέα Πολιτισμού υπό την εποπτεία της,
2)Ενίσχυση και διεύρυνση των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων της Βιβλιοθήκης, του Δημοτικού Ωδείου
και των Εργαστηρίων Τέχνης και των δράσεων
δημιουργικής απασχόλησης όλων των ηλικιών, 3)
Δημιουργία νέων εξωστρεφών πολιτιστικών θεσμών
και γεγονότων – πόλη πυρήνας πολιτιστικής δημιο-
υργίας, 4) Δημιουργία Δημοτικού Κινηματογράφου
και καθιέρωση κινηματογραφικής λέσχης, 5)
Δημιουρ γία παραρτημάτων του ενιαίου φορέα πολι-
τισμού στις γειτονιές με σκοπό την ισόρροπη κατανο-

μή των πολιτιστικών δράσεων στην πόλη.

Άξονας 4  
Βελτίωση της Διοικητικής ικανότη -

τας του Δήμου –Συμμετοχή του
Πολίτη.

1)Εφαρμογή Διαδικασιών Ολικής Ποιότητας για τη
λειτουργία των υπηρεσιών, 2) Επικαιροποίηση της
διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου, 3) Εφαρμογή

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 4) υλοποίηση της
Ψηφιακής Υπογραφής και πλήρης ψηφιοποίηση των
αρχείων των υπηρεσιών του Δήμου, 5) Ολοκληρωμέ-
νο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης έργων
– ηλεκτρονικές προμήθειες, 6) Συστήματα βελτίωσης
αποδοτικότητας (διαχείρισης στόλου οχημάτων,
αποθήκης  κλπ), 7) ανάπτυξη πλατφόρμας GIS, 8)
Επιμόρφωση των δημοτικών υπαλλήλων, 9) Καθιέρ-
ωση αξιολόγησης από τους πολίτες των παραγόμε-
νων δημοτικών υπηρεσιών, 10 ) Λειτουργική αναβά-
θμιση της δημοτικής ιστοσελίδας καθιστώντας τη
βασικό εργαλείο επικοινωνίας με τους πολίτες, 11)
Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης με τους πολίτες - Δημιουργία εφαρ-
μογής για «έξυπνα» τηλέφωνα, 7) Ψηφιακή ομπρέλα
(ανοιχτό δημοτικό WiFi) με σωστή κατανομή εύρους
διασύνδεσης, 8) Δίκτυο σημείων πληροφόρησης, 9)
Περιφερειακά Γραφεία Εξυπηρέτησης Πολιτών, 10)
Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου
και των κτιριακών εγκαταστάσεων, 11) Υιοθέτηση
αντικειμενικού συστήματος προσλήψεων εποχικού
προσωπικού, 12) Αξιολόγηση δομών και προσωπικού
και διεκδίκηση στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό
των υπηρεσιών που υπολείπονται, 13) Διεύρυνση του
δικτύου αδελφοποιημένων πόλεων για την ανταλλα-
γή γνώσης και καλών πρακτικών.
Συμμετοχή και ενεργοποίηση του πολίτη –
ενίσχυση της διαφάνειας
1)Εφαρμογή συμμετοχικού  προϋπολογισμού, 2)
Θεσμοθέτηση Δημοτικών Ενοτήτων – Γειτονιών με
αντίστοιχα Συμβούλια Πολιτών και με αποφασιστι-
κές αρμοδιότητες. Ενίσχυση της συνείδησης των
κατοίκων για τη λειτουργία τους ως ενιαίος φορέας,
3) Ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο για
τα οικονομικά του Δήμου μέσω της ιστοσελίδας του,
4) Θεσμοθέτηση τακτικών συναντήσεων Δημάρχου
και αρχηγών παρατάξεων για ζητήματα της πόλης, 5)
Καθιέρωση θεσμού «ο πολίτης στον Δήμαρχο», 6)
Ανάρτηση όλων των αποφάσεων εκτός από τη
«Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπως και
των δράσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι. Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιο).

Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής  ανακοινώνει ότι για τα

Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού της περιόδου 2015-2016 που υλοποιεί σε συνεργασία με τη

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, θα προσλάβει τριάντα εννέα (39) πτυχιούχους  Φυσικής Αγω-

γής  με ειδίκευση: πετοσφαίριση (4), ποδόσφαιρο(4), καλαθοσφαίριση(4), Ειδική αγωγή(2),

Judo(1),Σκάκι (1),Μαζικό Λαϊκό Αθλητισμό (7),Αντισφαίριση(4), Ενόργανη γυμναστική(2), Ρυθ-

μική γυμναστική(2), Παραδοσιακούς χορούς(2), Κλασσικό Αθλητισμό(2), Κολύμβηση(2), Χειρο-

σφαίριση(2). 

Οι ενδιαφερόμενοι, που  θα πρέπει να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδι-

κα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική απαγόρευση),  καλούνται να καταθέσουν από την Παρασ -

κευή 08/12/2015 έως και την Πέμπτη 17/12/2015 και ώρα 15:00 από ώρα 09:30 έως 14:30, είτε

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση

φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστο-

λή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολιτιστικός και Αθλη τικός Οργα-

νισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής, Τέρμα Νότου, Τ.Κ. 153 42 Αγία Παρασκευή, απευ -

θύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κ. Παρασκευόπουλου Παρασκευά (τηλ. επικοι-

νωνίας: 210 600 22 23).

Στα ίδια τηλέφωνα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία αναφορι-

κά με τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, τα τυπικά προσόντα, και  τα λοιπά βαθμολο-

γούμενα κριτήρια

Ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ

Σωτήριος Αν.  Παπαμιχαήλ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

ΔΙΑΔIΚΤYΟ

Αγία Παρασκευή

04/12/2015

Αρ. Πρωτ.:-1336-
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Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγίας Παρασκε-
υής για το έτος 2016 ψηφίστηκε μόνο από τα
μέλη της συμπολίτευσης στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθη-
κε στις 2 Δεκεμβρίου 2015, ενώ η αντιπολίτευ-
ση για λόγους που ανέπτυξε η κάθε παράταξη
τον καταψήφισε. 

Ένας χρόνος πέρασε απ’ όταν ανέλαβε τη διοίκηση ο
Γιάννης Σταθόπουλος και στην εισήγησή του εξήγησε
ότι ο προϋπολογισμός του περασμένου έτους δεν
ήταν «καθαρά» της διοίκησης καθώς επί της
ουσίας ήταν «δεσμευμένος» σε κάποιους τομείς από
την απελθούσα διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά. Έτσι
για αρχή ο Δήμαρχος χαρακτήρισε τον προϋπολογι-
σμό του νέου έτους ως «ουσιαστικά πρώτο προϋ-
πολογισμό» της διοίκησης.  
Συνοπτικά ο Δήμαρχος είπε ότι η διοίκηση για το νέο
έτος επιδιώκει τη δημιουργία υποδομών, την αρχή για

την ενοποίηση της πόλης, τη δημιουργία ενός συνολι-
κού δικτύου κοινωνικής προστασίας, την προοδευτι-
κή αντίληψη στη διαχείριση των απορριμμάτων και
την ανάδειξη της πόλης σε πυρήνα πολιτιστικής
Δημιουργίας με αντίστοιχα γεγονότα που θα ανα-
δεικνύουν τις δυνατότητες των πολιτών. 

Στους τρόπους υλοποίησης του προϋπολογισμού ο
Δήμαρχος δήλωσε ότι θα συνεχιστεί η ορθολογικο-
ποίηση των οικονομικών του Δήμου με σκοπό την
εξασφάλιση πόρων κι ότι θα υπάρξει μελετημένη
προσπάθεια ένταξης έργων στο νέο ΕΣΠΑ κι άλλα θα
προταθούν προς υλοποίηση από την Περιφέρεια,       
Ο Δήμαρχος μίλησε για αύξηση των κατανεμημένων

πόρων στα σχολεία, τους υπαίθριους χώρους και την
κοινωνική πολιτική, τόνισε την χρηματοδότηση
έργων της Περιφέρειας ύψους 9,2 εκατομμυρίων ενώ
υπενθύμισε τις μειώσεις στα δημοτικά τέλη.
«Με όλα όσα προανέφερα σχεδιάζουμε έργα και
δράσεις που απλώνονται σε όλες τις γειτονιές του
Δήμου μας σε μία ενιαία αντίληψη της πόλης» είπε ο
Γιάννης Σταθόπουλος και επεσήμανε ότι η αντίληψη
της Δημοτικής Αρχής είναι εστιασμένη στο τετρά-
πτυχο : «Κοινωνική Προστασία των Ευάλωτων Κοι-
νωνικά Ομάδων- Υψηλό Επίπεδο Παιδείας και Πολι-

τισμού στην πόλη- Σύγχρονες και φιλικές Διοικητικές
Δομές». 
Η αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ελισάβετ
Πετσατώδη είπε με τη σειρά της ότι το τεχνικό πρό-
γραμμα για το 2016 είναι ουσιαστικά το πρώτο που
σχεδιάζεται εξολοκλήρου από τη σημερινή διοίκηση,

ότι εφάπτεται πάνω σε άξονες όπως για παράδειγμα
την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης και την ενε-
ργειακή αναβάθμιση των δημοτικών χώρων. 
«Προετοιμαζόμαστε για το νέο ΕΣΠΑ» δήλωσε
η κ. Πετσατώδη ενώ ανέφερε ότι αυξημένοι κωδικοί
στον προϋπολογισμό διαμορφώνουν το τεχνικό πρό-
γραμμα με εστίαση στην αύξηση των κονδυλίων για
τη συντήρηση των σχολείων, τους αύλειους χώρους,
τις παιδικές χαρές (και τη δημιουργία μιας καινούρ-
γιας) και την αναδιαμόρφωση της πλατείας του Αη
Γιάννη ως πτυχή μιας συνολικής ανάπλασης της
«πάνω γειτονιάς». Η κ. Πετσατώδη δήλωσε ότι
για έργα οδοποιίας και άλλες εργολαβίες όμοι-
ου τύπου θα δαπανηθούν περί τις 225.000
ευρώ, ενώ  638.000  θα διατεθούν για εργο-
λαβίες σε δρόμους, 475.000 ευρώ για τους υπαίθ-
ριους χώρους και 500.000 ευρώ για αντιπλημμυρικά
έργα,  ενώ υπογράμμισε ότι θα εκτελεστούν μελέτες
αναφορικά με το κολυμβητήριο, τα 40 στρέμματα
στο πάρκο «Σταύρος Κώτσης», το χώρο του κοιμ-
ητηρίου και την ανέγερσης ναΐσκου εντός του χώρου
καθώς θα υλοποιηθεί και το πρόγραμμα του
«Μετοχικού Σχεδιασμού στα σχολεία». 
Σε μία εξαιρετική παρουσίαση της οικονομικής κατά-
στασης του Δήμου αλλά και της κατανομής των κον-
δυλίων ανά κωδικό,  προέβη ο αντιδήμαρχος οικονο-
μικών Σπύρος Παπαγεωργίου με τη συμμετοχή του
διευθυντή της υπηρεσίας κ. Αποστόλη Σκουλουδάκη.
Συγκεκριμένα αντιδήμαρχος και διευθυντής παρου-
σίασαν μέσω power – point σε προτζέκτορα τους
πίνακες που αναλύουν τα προαναφερόμενα, πίνακες
τους οποίους βλέπετε και στις φωτογραφίες που
συνοδεύουν το κείμενο αλλά θα τους βρείτε και στην
ιστοσελίδα της εφημερίδας. 
Αναλυτικότερα, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών χαρακ-
τήρισε τον προϋπολογισμό ως ρεαλιστικό, υλοποιήσι-
μο και φιλόδοξο σε ότι αφορά την υλοποίηση των
έργων ενώ ανέφερε ότι από τα 70.000.000ευρώ
περίπου που ανέρχεται ο προϋπολογισμός τα
2.000.000 ευρώ θα κατανεμηθούν στην Κοι-
νωνική Πολιτική και 700.000 για τον Πολιτισμό
και την Παιδεία. Ο κ. Παπαγεωργίου είπε επίσης ότι
σ’ ότι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα, όταν ανέλαβε η
παράταξη του Γιάννη Σταθόπουλου το ποσό ήταν στα
4.700.000 ευρώ και σήμερα ανέρχεται στα
6.500.000 ευρώ, αποτέλεσμα που επετεύχθη από
εξορθολογισμό των δαπανών και απόλυτη διαφάνεια.
Επιπλέον ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε ότι για πρώτη
φορά αναλυτικά τα οικονομικά του Δήμου ανα-
ρτώνται στην διαδικτυακή του πύλη όπως οι τριμ-
ηνιαίες εκθέσεις εσόδων και εξόδων και τέλος επεσή-
μανε ότι ο ισολογισμός για το έτος του 2014 είναι
πλεονασματικός, κατά  800.000 ευρώ!  
Ο αντιδήμαρχος οικονομικών επιπλέον πρόσθεσε ότι
τα ταμειακά διαθέσιμα ενώ επί διοίκησης Βασίλη
Ζορμπά βρίσκονταν σε λογαριασμό με επιτόκιο
0,15%!  με διευθέτηση της αντιδημαρχίας οικονο-
μικών και μελέτη για το δημόσιο συμφέρον έχει εξα-
σφαλιστεί αντίστοιχο της τάξεως του 2,1%. 
Ο κ. Παπαγεωργίου είπε επίσης ότι ο Δήμος είναι
σχεδόν έτοιμος για τις «βόμβες του παρελθόντος»
που επρόκειτο να «σκάσουν», εξηγώντας ότι έχει
υπολογισθεί πως πάνω από 1.000.000 ευρώ θα
πρέπει να πληρώσει ο Δήμος για εφετειακές
αποφάσεις είτε υπαλλήλων του Δήμου είτε ιδιωτών
που προσέφυγαν στα δικαστήρια για να δικαιωθούν.
Επιπροσθέτως ο κ. Παπαγεωργίου ενημέρωσε ότι για
τις ρυθμίσεις που θα κάνουν οι πολίτες στο Δήμο
πλέον θα ενημερώνονται και οι αντίστοιχες εφορίες,
πληροφόρηση που δεν υπήρχε παλαιότερα. 

Ο φιλόδοξος προϋπολογισμός… 
και το 1.000.000 ευρώ που καλείται να πληρώσει ο Δήμος 

από τελεσίδικες αποφάσεις περασμένων ετών…
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Από τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμ-
πάς αφού έκανε μια επικριτική σύγκριση του προεκλογικού προγράμματος
της παράταξης του Δημάρχου σε σχέση με το τι έχει υλοποιηθεί σήμερα  κατ-
ηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για τη λειτουργία της κοινωνικής δομής
«Γυναίκα και Δημιουργία» με Κοιν.Σ.επ. επειδή ως αντιπολίτευση ο
Γιάννης Σταθόπουλος τις κατέκρινε. Στη συνέχεια ο πρώην Δήμαρχος-
κατέκρινε τη διοίκηση για τη μη ολοκλήρωση της Γέφυρας Γελαδάκη, για το
ότι ο Δήμαρχος δεν είναι διεκδικητικός, για το γεγονός ότι η διοίκηση απώλε-
σε πρόγραμμα αναφορικά με τα αδέσποτα ενώ δήλωσε ότι η διοίκηση δε
μιλάει συγκεκριμένα για πράξεις ένταξης της Περιφέρειας σε ότι αφορά τα
έργα που θα υλοποιηθούν.  
«Πρόκειται για τον πιο μνημονιακό προϋπολογισμό»,δήλωσε χαρακ-
τηριστικά με τη σειρά του ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος και
επέκρινε τη Δημοτική Αρχή για σημαντική χρονική καθυστέρηση σ’ ότι
αφορά το ξεκίνημα του Δημοτικού Συμβουλίου. «Στα κρυφά και πονηρά
συνεχίζετε μια χειρότερη πολιτική» δήλωσε ο κ. Γιαννακόπουλος ενώ
αναρωτήθηκε αν γνωρίζει κανείς το «όραμα» του Γιάννη Σταθόπουλου για
την πόλη, ενώ κατηγόρησε τη διοίκηση για αντιδημοκρατικές διαδικασίες σε
ότι αφορά του επιχειρησιακό προγραμματισμό του Δήμου 2015- 2019 καθώς
δε συμμετείχαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Επιπλέον ο κ. Γιαννακό-
πουλος κατέκρινε τη διοίκηση ότι στα Νομικά Πρόσωπα «απλά αλλάζει τα
ονόματα των εκδηλώσεων»και δήλωσε ότι ο ίδιος και η παράταξή του θα
καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης τόνισε ότι η υλοποίηση
του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2014 άγγιξε μόνο το 12% ενώ ανέφ-
ερε ότι για άλλη μια φορά τα έσοδα του Δήμου στηρίζονται στην φορολογία
των πολιτών με την ταυτόχρονα αποδόμηση των υπηρεσιών που οδεύουν
προς τα χέρια ιδιωτών. 
«Το θέμα είναι ο ρεαλισμός» είπε ο κ. Γκιζιώτης σχολιάζοντας μ’ αυτό τον
τρόπο το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου ενώ χρησιμοποίησε τη λαϊκή
ρήση: «Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι» για να καταδείξει τη μη ρεαλι-
στική προσέγγιση του επιχειρησιακού προγράμματος.  Ο κ. Γκιζιώτης εξέ -
φρασε την απουσία της διεκδίκησης ελεύθερων χώρων ενώ σε ότι αφορά την
κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται δήλωσε ρητά : «Σας τοποθετώ μαζί
με τον ΣΚΑΙ και την Εκκλησία». 
Από τις υπόλοιπες τοποθετήσεις ο κ. Τσιαμπάς δήλωσε ότι το περσινό τεχνικό
πρόγραμμα ήταν καθαρά της διοίκησης Σταθόπουλου και δεν πρέπει τα στε-
λέχη της να κρύβονται πίσω από δικαιολογίες για τη μη υλοποίησή του, η κ.
Καψοκεφάλου παρατήρησε ότι η αίθουσα δεν είχε τιμηθεί με την παρουσία
των πολιτών, ο κ. Κρητικίδης είπε ότι ο κόσμος αρχίζει και κάνει συγκρίσεις
μεταξύ των διοικήσεων με το βαρόμετρο να είναι ενάντια της διοίκησης
Σταθό πουλου, ενώ τέλος ο κ. Μυλωνάκης αναρωτήθηκε αν ο προηγούμενος
χρόνος χάθηκε καθώς δεν ήταν ο «πρώτος» προϋπολογισμός της διοίκησης
και κατηγόρησε τη διοίκηση ότι δεν δέχεται την κριτική. 
Από τη διοίκηση ο κ. Γκόνης τόνισε ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα του
Δήμου βρίσκεται στη διαδικασία της διαβούλευσης  και προκάλεσε τις παρα-
τάξεις της αντιπολίτευσης να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ενώ ο αντιδή-
μαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου ο κ. Σιδέρης δήλωσε ότι η πολιτική της
συγκεκριμένης υπηρεσίας εξελίσσεται μέσα από το ΤΟΠΣΑ (σχετικό  ρεπορ -
τάζ θα βρείτε στη σελίδα 9). 
Ο αντιδήμαρχος διοίκησης κ. Κώστας Χατζηανδρέουτόνισε ότι για να δει
κανείς «πώς» κινείται ο προϋπολογισμός του Δήμου αρκεί να κοιτάξει τα
ανεξόφλητα ποσά του τελευταίου έτους. Συγκεκριμένα ο κ. Χατζηαν-
δρέου είπε ότι τα ανεξόφλητα ποσά του Δήμου για το 2015 είναι
μικροποσά, γεγονός που σημαίνει ότι δεν δημιουργούνται νέα χρέη
με αποτέλεσμα ο Δήμος να μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα στην
εξόφληση των παλαιότερων ετών αλλά και να μπορεί να έχει καλύτε-
ρη οικονομική κατάσταση και εικόνα. 
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμος Βλάχος διαχώρισε την
αντιπολίτευση σε δύο ομάδες, αυτούς που αντιπολιτεύονται με βάση την
«Άρνηση» κι αντιστοίχως αυτούς που έχουν ως βάση τη «Θέση» εξηγώντας
ότι κάποιοι χρησιμοποιούν ως αντιπολιτευτικό ατού την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ ή τη λέξη «Μνημονιακός» ενώ γνωρίζουν ότι ορισμένες κινήσεις της
διοίκησης ουδεμία ταύτιση έχουν με τη κυβέρνηση ή με τη στήριξη της
μνημονιακής πολιτικής. 
Σε ότι αφορά τις απαντήσεις του Δημάρχου προς την αντιπολίτευση σχετικά
με τον κ. Ζορμπά απάντησε ότι η ΚΟΙΝΣΕΠ που συστάθηκε δεν είναι εμπο-
ρικού τύπου κι ότι επί διοίκησης Βασίλη Ζορμπά στην κοινωνική δομή
«Γυναίκα και Δημιουργία» κυκλοφορούσε «μαύρο χρήμα». Σε ότι αφορά τον
κ. Γιαννακόπουλο, τον ρώτησε πότε η δική του η διοίκηση είχε ρωτήσει την
αντιπολίτευση για το δικό της επιχειρησιακό σχέδιο και συμπλήρωσε ότι στις
εκδηλώσεις της τότε διοίκησης παρήλαυναν βουλευτές της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ εν αντιθέσει με τη σημερινή διοίκηση που δεν επαναλαμβάνει το ίδιο
δίνοντας σαφές το μήνυμα της ανεξάρτητης παράταξης. Σχετικά με τις
δηλώσεις του κ. Γκιζιώτη, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το επιχειρησιακό πρόγ -
ραμμα είναι σε διαβούλευση και περιμένει σχετικές προτάσεις.

ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ: άλλος ένας 
μνημονιακός  προυπολογισμός…

H κατάθεση του πρου-
πολογισμού του 2016 θα
έπρεπε ν’ αποτελεί κορ-
υφαίο γεγονός για την
πόλη μας. Στην πραγμα-
τικότητα ήταν μια αδιά-
φορη διαδικασία καθώς αποτέλεσε ουσιαστικά επανάληψη του περσινού
που ήταν επανάληψη του προπέρσινου κ.ο.κ. Και αυτός ο προυπολογισμός
είχε ένα χαρακτηριστικό: Την πλήρη υποταγή στην κυβερνητική πολιτική
των μνημονίων και του οικονομικού στραγγαλισμού της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. 
Η εισαγωγική εισήγηση του κ. Σταθόπουλου είναι αποκαλυπτική: « Η συνεχιζόμενη
εποχή των μνημονίων και της ύφεσης δεν επιτρέπουν σχεδιασμούς με βάση τα δικά
μας οικονομικά μεγέθη»! Αποκαλυπτικός και ειλικρινής, χωρίς βέβαια να τολμά να
μιλήσει για το ποιος και γιατί συνεχίζει την «εποχή των μνημονίων και της ύφεσης»,
χωρίς στην ουσία να τολμά να αναφέρει καν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ούτε
βέβαια να αρθρώνει την παραμικρή λέξη διεκδίκησης από αυτήν. Αντίθετα, δηλώνει
ικανοποίηση για «τις δεσμεύσεις του υπουργού εσωτερικών για απόδοση μεγάλου
μέρους των οφειλών του 2015(!)». Είναι γνωστή η αξία των δεσμεύσεων της συγκε-
κριμένης κυβέρνησης, το γνωρίζουν όλοι οι έλληνες…
Απαντήσεις στα πραγματικά ερωτήματα, όπως γιατί είναι καθηλωμένο το τεχνικό
πρόγραμμα, δεν δόθηκαν. Εντυπωσιασμοί περί «2.000.000 ευρώ για κοινωνική
πολιτική» κατέρρευσαν γρήγορα. Άλλωστε, δεν χρειάστηκε τίποτα περισσότερο από
την τοποθέτηση του αντιδημάρχου οικονομικών, που χαρακτήρισε τον προϋπολογι-
σμό «ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο». Η αντίστοιχη τοποθέτηση για τον περσινό προϋ-
πολογισμό ήταν «οραματικός και κοινωνικά δίκαιος». Εφέτος έλειψαν τέτοια
«αστεία», παρέμεινε όμως η καταστροφική υποταγή στην αντιλαϊκή πολιτική της
κυβέρνησης. Τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα…

«Φιλόδοξο και θετικό σχεδιασμό»
χαρακτηρίζει τον προϋπολογισμό

του 2016 η Ένωση γονέων. 
Ανακοίνωση εξέδωσε το διοικητικό
συμβούλιο της ένωσης συλλόγων
γονέων της Αγίας Παρασκευής σχετικά
με την ψήφιση του προϋπολογισμού
και του τεχνικού προγράμματος για το
2016. 
Συγκεκριμένα η ένωση θεωρεί ότι και τα δύο αποτελούν ένα φιλόδοξο και θετικό
σχεδιασμό για το μέλλον της πόλης κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στους ενισχυμένους
κωδικούς που αφορούν στην Παιδεία και τα Δημόσια σχολεία ιδιαίτερα σε μια
εποχή που την τελευταία πενταετία τα δημόσια κοινωνικά αγαθά έχουν οδηγηθεί
στο μαρασμό.
Η ένωση μέσα από τη μελέτη του προϋπολογισμού συμπεραίνει ότι η διοίκηση θέτει
ως προτεραιότητα την Παιδεία αλλά επισημαίνει ότι επιθυμεί να δει την ολοκλήρω-
ση όλων όσων αναφέρονται σχετικά μ’ αυτόν τον τομέα λέγοντας ότι «οι προθέσεις
και η βούληση δεν αποτελούν πάντα τις μόνες προϋποθέσεις για αποτελεσματικότ-
ητα και ταύτιση διακηρύξεων». 
Στη συνέχεια μέσω της ανακοίνωσης επισημαίνονται από την ένωση τα εξής: 
1) ότι η εργολαβία σχετικά με τα σχολεία για το 2016 είναι αυξημένη σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια,
2)  ότι ο κωδικός για τους αύλειους χώρους είναι επίσης αυξημένος θα καλύψει
κάποια χρόνια αιτήματα όπωςτην αντικατάσταση χλοοτάπητα στα γήπεδα 7ου και
9ου δημοτικών σχολείων, 
3) ότι ο κωδικός που αφορά την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών από το ΦΗΧ
, σε συνδυασμό με τον κωδικό που αφορά την απόδοση των χρημάτων από το Υπο-
υργείο, θα συντελέσει ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία αξιοπρεπώς, 
4) ότι ο κωδικός για τη δωρεάν θεατρική ενασχόληση καλύπτει τα αιτήματα των
συλλόγων γονέων για δωρεάν και προσιτές σε όλους πολιτιστικές δράσεις, 
5) ότι επιθυμεί τη διατήρηση και διεύρυνση των δωρεάν συμμετοχών στη θερινή
δημιουργική απασχόληση 
6) ότι αναμένεται η διασφάλιση των χαρακτηρισμένων για σχολικά κτήρια οικοπέ-
δων, η αποπεράτωση των υπό ανέγερση σχολικών κτηρίων, η συγκεκριμένη στόχευ-
ση και ο ολοκληρωμένος προγραμματισμός για την ανέγερση και των υπολοίπων
απαραίτητων σχολείων, σημαντικότατα θέματα που απαιτούν χρήμα, χρόνο, επιμο-
νή και αυστηρό προγραμματισμό.
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Η συζήτηση για την έγκριση του προϋπολογι-
σμού του έτους 2016 της δημοτικής βιβλιοθή -
κης «Αλέκος Κοντόπουλος» που πραγματοποι-
ήθηκε στη συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου
2015 αποτέλεσε την αφορμή για μια συζήτηση
εφ’ όλης της ύλης αναφορικά με την μέχρι
σήμερα λειτουργία του Νομικού αυτού
Προσώπου του Δήμου. 
Όπως προβλέπει η διαδικασία στην αρχή της συζή -
τησης έγιναν ερωτήσεις προς την πρόεδρο της βιβλι-
οθήκης Τερψιχόρη Γκιόκα από τους Δημοτικού
Συμβούλους και συγκεκριμένα ο πρώην Δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς ρώτησε από πού θα εισπραχθούν
τα έσοδα που προϋπολογίζονται ενώ επεσήμανε το
γεγονός ότι σύμφωνα με καταγγελίες της πρώην
προέδρου η παρούσα διοίκηση «σκορπά λεφτά»
αναφέροντας ενδεικτικά μια προβλεπόμενη δαπάνη
ύψους 3.000 ευρώ που αφορά τον διαδικτυακό τόπο
της βιβλιοθήκης. 
Ο κ. Γκιζιώτης από την πλευρά του επικέντρω-
σε τις ερωτήσεις στα εξής σημεία: 
α) εάν οι εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η βιβλιο -
θήκη γίνονται σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα
του Πολιτισμού δηλαδή τον ΠΑΟΔΑΠ. β) Ζήτησε να
μάθει τι ακριβώς εννοούσε, με συγκεκριμένα παρα-
δείγματα, η πρόεδρος όταν μιλούσε για «αναδιοργά-
νωση» της βιβλιοθήκης. γ) Πόσες επισκέψεις σχο-
λείων  έχουν πραγματοποιηθεί στο Μουσείο. δ) Για
ποιο λόγο ο Δήμος έχει υπογεγραμμένη σύμβαση με
τη βιβλιοθήκη σύμφωνα με την οποία υποχρεούται
να της καταβάλλει ετησίως 550.000 ευρώ και τέλος ε)
Τι «πιστοποιήσεις» θα δίνει η βιβλιοθήκη στους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμά της για «εκμάθηση
μεταφράσεων» τη στιγμή που υπάρχει η σχολή μετα-
φραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
Ο κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς ζήτησε να μάθει σε ποιο
πλαίσιο κινήθηκε ο προϋπολογισμός του 2015 και στο
«Τι» και «Γιατί» δεν υλοποιήθηκε κάτι, αν δεν υλο-
ποιήθηκε. 
Απαντώντας η πρόεδροςείπε: «Εμείς υπηρετούμε
τον «Λόγο»… δεν ξεφεύγουμε από το να δίνουμε
έμφαση (εικαστικά) στον Αλέκο Κοντόπουλο, που
σημαίνει ότι οι εκδηλώσεις μας «περιστρέφονται»
γύρω από αυτόν τον άξονα σε αντίθεση με τον Δήμο
ο οποίος μπορεί να πραγματοποιεί πολιτιστικές
εκδηλώσεις χωρίς δεσμεύσεις. Ο ΠΑΟΔΑΠ συνέχισε
η κ. Γκιόκα έχει ευθύνη κυρίως στην «εκπαίδευση»…
υπάρχει συνεργασία μαζί του και οι εκδηλώσεις των
δύο Νομικών Προσώπων δεν αλληλοκαλύπτονται». 
Στη συνέχεια η κ. Γκιόκα επεσήμανε ότι η βιβλιοθήκη
«υπηρετεί τον γραπτό Λόγο», ότι προχώρησε σε ανα-
διοργάνωση διοικητικού χαρακτήρα για να λειτουρ-
γεί καλύτερα το Νομικό Πρόσωπο και για το λόγο
αυτό αξιοποίησε καλύτερα το υπάρχον προσωπικό,
επεσήμανε  ότι οι επισκέψεις σχολείων στο Μουσείο
«Κοντόπουλου» είναι ελάχιστες,  γεγονός που κατά
τη γνώμη της  οφείλεται στο «πρωινό» ωράριο λει -
τουρ γίας του και υπενθύμισε ότι το Δ.Σ της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης έχει προχωρήσει σε τροποποίηση του
ωραρίου λειτουργίας του Νομικού Προσώπου κι ότι
μόλις είναι έτοιμο το «ΦΕΚ» το Μουσείο θα λειτουρ-
γεί μία φορά την εβδομάδα απογευματινές ώρες. 
«Υπάρχει προγραμματισμός συνέχισε η κ. Γκιόκα για
συνεργασία με τα σχολεία αλλά δεν μπορούν να μετα-
κινούνται οι μαθητές… επιλέγονται πιο «μα κρι -
νές»επισκέψεις και για το λόγο αυτό ένας αρχαιολό-
γος μας θα ξεκινήσει να προετοιμάζει τους μαθητές
στα σχολεία για το «αντικείμενο» της επι σκέψεώς του
στο Μουσείο». 
Για το θέμα της πιστοποίησης όσον παρακολουθή-

σουν μαθήματα μεταφράσεων η κ. Γκιόκα είπε ότι η
βιβλιοθήκη δεν θα παρέχει πιστοποιήσεις για να
βρίσκουν οι απόφοιτοι σχολής εργασίας γιατί ο
στόχος που δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο τμήμα
δεν είναι να υποκαταστήσει το Πανεπιστήμιο ή τα
ΙΕΚ αλλά απευθύνεται σε όσους ερασιτεχνικά θέλουν
να ασχοληθούν με τη «Μετάφραση». 
Για το θέμα του διαδικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης
και του κόστους στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Ζορμπάς,
η κ. Γκιόκα είπε ότι το 2008 κι ενώ είχε ζητηθεί από
το Δήμο η πρόσληψη ενός  προγραμματιστή
Η/Υ προσλήφθηκε με ΑΣΕΠ  ένας τεχνικός Η/Υ, ο
οποίος δεν γνώριζε από προγραμματισμό… κι ο
οποίος αφού τελικά κατάφερε να δημιουργήσει μια
υποτυπώδη ιστοσελίδα, παρέμεινε ως υπάλληλος
της βιβλιοθήκης χωρίς να έχει κανένα αντι-
κείμενο εργασίας μέχρι και το 2014  όταν και μετα-
τάχθηκε στο Δήμο για να καλύψει ανάγκες που εκεί
υπήρχαν. 

Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, κάποια
στιγμή  παρουσιάστηκε τεχνική  βλάβη, ζητήθηκε
από την τεχνική υπηρεσία να την αποκαταστήσει
αλλά η έλλειψη υπαλλήλου με γνώσεις προγραμματι-
σμού, ανάγκασε την προκήρυξη διαγωνισμού για την
κατασκευή της, εξ ου και ο προϋπολογισμός του
ποσού των 3.000 κατ΄ανώτατο ύψος δαπάνης για
την πληρωμή του όποιου μειοδότη προκύψει.
Στη συνέχεια επακολούθησαν οι τοποθετήσεις των
αρχηγών παρατάξεων και των Δημοτικών
Συμβούλων. 
Στην τοποθέτησή του ο κ. Ζορμπάς κατήγγειλε τη
διοίκηση ότι δεν παράγει κανένα έργο και για το λόγο
αυτό δολίως αλλάζει την ονοματολογίαπρογραμμά-
των της δικής του διοίκησης εμφανίζοντάς τα ως
«Νέα», χαρακτήρισε το Δήμαρχο και τη διοίκηση ως
«φελλούς που επιπλέουν στη θάλασσα» χωρίς να
παράγουν κανένα έργο . Ο Βασίλης Ζορμπάς
κατήγγειλε επίσης τη διοίκηση της Δημοτικής βιβλι-
οθήκης ότι έχει προβλέψει 15.000 ευρώ για τη
συντήρηση του κήπου(!), λέγοντας επίσης ότι με
τόσα χρήματα μπορεί να χτιστεί «Ολόκληρο κτήριο»
και ζήτησε τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου της
πλειοψηφίας και πολιτικού μηχανικού κ. Δημήτρη
Κονταξή για το συγκεκριμένο θέμα. 
Ο κ. Κονταξής απάντησε στον κ. Ζορμπά λέγοντας ότι
θα πρέπει κάποιος να δει πρώτα τις ακριβείς εργασίες
για τις οποίες έχουν προϋπολογισθεί τα συγκεκριμένα
χρήματα, γιατί υπάρχουν «εργασίες» για τις οποίες
τα χρήματα αυτά είναι υπερβολικά και «εργασίες»
για τα οποία είναι λίγα.  
Ο κ. Βασίλης Γιαννακόπουλοςαπό την πλευρά του
είπε απευθυνόμενος προς την πρόεδρο της Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης ότι : «έχετε ένα εξαιρετικό σάϊτ. Αν
θέλετε να δώσετε 3.000 ευρώ σε «κάποιον»
βρείτε άλλον τρόπο!! Εμείς κρατήσαμε τη βιβλιο -
θήκη και δεν ενσωματώθηκε σε άλλο Νομικό Πρό-
σωπο με μεγάλο αγώνα… ξεκαθαρίστε επιτέλους
«ποιος» θα κάνει «Τι» στον τομέα του Πολιτισμού…
είστε επι τυχημένη γιατί κάνατε ό,τι κάναμε κι εμείς,

μόνο αυτά και τίποτα καινούργιο ή παραπάνω και
απαξιώνεται την πρώην πρόεδρο η οποία είχε αποχωρή-
σει από την παράταξή μου κι είχε στηρίξει εσάς». 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθό-
πουλος άσκησε έντονη κριτική στο Βασίλη
Ζορμπά για το θέμα της δήθεν αλλαγής ονοματο-
λογίας λέγοντάς του ότι ως Δήμαρχος επέτρεπε
την «Μαύρη εργασία»δηλαδή το να καταβάλλουν
σε συγκεκριμένο πρόγραμ μα τα χρήματά τους οι
κυρίες που συμμετείχαν χωρίς να λαμβάνουν απο-
δείξεις όπως επίσης και οι καθηγητές τους εισέπρατ-
ταν τις αμοιβές τους (ως «Μαύρο χρήμα») χωρίς να
εκδίδουν σχετικές αποδείξεις. 
Ο Ανδρέας Γκιζιώτης από την πλευρά του υποστήρι-
ξε ότι η πρόεδρος ουσιαστικά δεν απάντησε στα ερω-
τήματα που της έθεσε… ότι τα σχολεία πάντα λει -
τουργούσαν πρωί και ότι οι δάσκαλοι τα πηγαίνουν
παντού και για το γεγονός ότι δεν έχουν επισκεφθεί το
Μουσείο Κοντόπουλου, ευθύνη φέρει η πρόεδρος. 
«Στείλατε επιστολές στα σχολεία;» ρώτησε την κ.
Γκιόκα ο Ανδρέας Γκιζιώτης, «καλέσατε τα σχολεία
να σας επισκεφθούν» συνέχισε ο επικεφαλής της Λαϊ-
κής Συσπείρωσης και δήλωσε ότι κατά την άποψή του
η διοίκηση δεν έχει κανένα πρόγραμμα για τον Πολι-
τισμό κι ότι οι μέχρι στιγμής δράσεις και δραστηριό -
τητες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι «ελιτίστικες»,
«επιλεκτικές» και «για λίγους». 
«Εμείς κάναμε πρόταση» είπε καταλήγοντας ο κ. Γκι-
ζιώτης, να δοθεί έμφαση στην αντιστασιακή
πλευρά του Αλέκου Κοντόπουλου και να πραγ-
ματοποιηθεί μια εκδήλωση για το σκοπό αυτό στην
οποία να συμμετέχουν και να τιμηθούν οι δύο εναπο-
μείναντες εν ζωή αντιστασιακοί συμπολίτες μας και
θα πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει το Νομικό Πρό-
σωπο προς τον κόσμο. 
Από το «Φυσάει Κόντρα» ο Σπύρος Αλεξίου αφού
χαρακτήρισε ως «απίστευτο» το γεγονός ότι σε τέτοι-
ες εποχές το Νομικό Πρόσωπο έχει καταφέρει κι έχει
πλεόνασμα ρώτησε το γιατί αφού «λεφτά υπάρχουν»
δεν προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Ο κ. Αλεξίου
προχώρησε και σε μια πολιτική επισήμανση αναφέ -
ροντας ότι υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός μέσα
από τον οποίο αναδύεται ένας «Ρουβάς» ο οποίος
φέρεται ότι εκπροσωπεί σήμερα τον «Σύγχρονο
Ελληνικό Πολιτισμό». Καταλήγοντας ο κ. Αλεξίου
ζήτησε να ανοίξει υπό την ευρεία έννοια το θέμα του
βιβλίου και τόνισε το σημαντικό ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει η δημοτική βιβλιοθήκη. 
ΟΣωτήρης Ησαΐας στην τοποθέτησή του κινήθηκε
στα οικονομικά μεγέθη που διαχειρίστηκε το Νομικό
αυτό Πρόσωπο, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι σε
μια εποχή που οι επικοινωνίες γίνονται με e-mails έχει
πραγματοποιηθεί δαπάνη ύψους 11.000 ευρώ για
τηλεφωνήματα!!!  Ο κ. Ησαΐας είπε επίσης ότι κατά
την άποψή του τόσο οι 3.000 που προϋπολογίστηκαν
για την ιστοσελίδα, όσο και τα 10.000 που προϋπο-
λογίζονται για «ανταλλακτικά» αποτελούν ένα ποσό
που δεν αντιστοιχεί σε πραγματικές ανάγκες. 
Ο κ. Ησαΐας προχώρησε επίσης την κριτική του και
στον τρόπο που ο Δήμος αντιμετωπίζει τους υπαλλή-
λους λέγοντας ότι τα «σκάνδαλα» δεν είναι μόνο
οικονομικά, αλλά κατά τη γνώμη του σκάνδαλο
αποτελεί το γεγονός ότι επί επτά χρόνια ένας διπ-
λωματούχος οικονομολόγος εργαζόταν στο
Δήμο ως κη πουρός. Όπως σκάνδαλο αποτελεί και
το γεγονός ότι δεν εκπαιδεύονται ή μετεκπαιδεύονται
οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου αλλά το μόνο που
στην πραγματικότητα είναι να «μοιράζονται λεφτά
σε φίλους και σε φίλους αριστερούς». 
Απαντώντας στα προαναφερόμενα, ο Δήμαρχος
Γιάννης Σταθόπουλος είπε ότι η κ. Γκιόκα είναι η
τρίτη πρόεδρος Νομικού Προσώπου η οποία μπήκε
στο «στόχαστρο» και καταγγέλλεται με υπονοούμενα
και χωρίς στοιχεία για συγκεκριμένα θέματα, για τα
οποία η αντιπολίτευση έχει ψηφίσει θετικά στο Δημο-
τικό Συμβούλιο. 

Ο προϋπολογισμός της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης και κόντρες 

για το κόστος μιας ιστοσελίδας.

Η πρόεδρος της βιβλιοθήκης κ. Τερψιχόρη Γκιόκα
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«Προσγειωμένος»  αλλά και 
οραματικός ο προϋπολογισμός 

του ΠΑΟΔΑΠ.
Ο προϋπολογισμός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας
Παρασκευής ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015. 
Την εισήγηση πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου κ. Σωτήρης Παπα-
μιχαήλ ο οποίος έκανε ένα σύντομο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, αναφέρθηκε στις
παραλήψεις της προηγούμενης διοίκησης που κληρονόμησε, στις δυσλειτουργίες που
προέκυψαν από αυτές καθώς και στο «Πως» ο ίδιος και η νέα διοίκηση προσπάθησε να τις
αντιμετωπίσει για την καλύτερη λειτουργία του Νομικού αυτού προσώπου.
Περιληπτικά ο κ. Παπαμιχαήλ μίλησε για τη μη ψήφιση ισολογισμών (το ίδιο λογιστικό γρα-
φείο που δημιούργησε τα ίδια προβλήματα και στους Παιδικούς σταθμούς εισπράττοντας
τις αμοιβές χωρίς να συντάσσει ισολογισμούς…), τη μη έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της
προηγούμενης διοίκησης όταν έγινε η ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα, τις μειώσεις
που επετεύχθησαν σχεδόν σε όλους τους κωδικούς από 5% έως 29%, την επαναφορά της
συνεργασίας ΠΑΟΔΑΠ  με τη  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε ότι αφορά τα αντίστοιχα
προγράμματα και τους γυμναστές ( σχέση που είχε διακοπεί επί διοίκησης Βασίλη Ζορμπά)
και την για πρώτη φορά με ελεύθερη για τους πολίτες είσοδο λειτουργία του Δημοτικού Κι -
νηματογράφου. 
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς σχολίασε το
γεγονός ότι στο νέο προϋπολογισμό δεν αναγραφόταν η διεκδίκηση των 300.000
ευρώπου μας οφείλει η Γενική Γραμματεία, γεγονός για το οποίο ο κ. Παπαμιχαήλ είχε κατα-
κρίνει τη διοίκηση Ζορμπά. 

Η κ. Έφη Καψοκεφάλου σχολίασε τη γενική συμπεριφορά του προέδρου ζητώντας την
παρέμβαση του Δημάρχου για να επιληφθεί του προβλήματος!!!  τόνισε την ανάγκη διευθ-
έτησης του θέματος της μη πληρωμής ορισμένων γυμναστών, δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο
για το πώς θα εισπραχθούν τα οφειλόμενα ποσά του ΠΑΟΔΑΠ από το περασμένο έτος κι
αν θα κατακτηθούν οι στόχοι που θέτει για το επόμενο και επεσήμανε το ογκώδες ποσό των
55.000 ευρώ για τη συντήρηση και ύδρευση του χλοοτάπητα στο γήπεδο της οδού Νότου
λέγοντας ότι αυτό δεν ωφελεί τους πολίτες καθώς δεν το χρησιμοποιούν οι ίδιοι αλλά η ποδο-
σφαιρική ομάδα. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε ότι δεν υπάρχει συνά φεια
του στρατηγικού σχεδιασμού τετραετίας που έχει δημιουργήσει ο Δήμος με τον προϋπολο-
γισμό γενικά των Νομικών Προσώπων και ιδιαίτερα με τον ΠΑΟΔΑΠ. Ο κ. Γκζιώτης παρό -
τρυνε τον πρόεδρο να «κάνει μια γύρα» στους ωφελούμενους των προγραμμάτων του
ΠΑΟΔΑΠ και να ακούσει τις απόψεις τους,  ισχυρίστηκε ότι το συγκεκριμένο Νομικό Πρό-
σωπο αποτελεί «καθρέπτη» της διοίκησης και τέλος υποστήριξε ότι το Ωδείο και τα Εργα-
στήρια Τέχνης (που διοικητικά ανήκουν στον ΠΑΟΔΑΠ) «πάνε μόνα τους» λόγω των
υπαλλήλων που με «κέφι και τρέλα» δουλεύουν για τον «Πολιτισμό». 
Ο Σωτήρης Ησαΐας θεώρησε μεγάλα τα αναφερόμενα χρηματικά ποσά ορισμένων
κωδικών όπως αυτά που αφορούσαν στη συνολική λειτουργία του κινηματογράφου
(60.000 ευρώ), της διαφημιστικής προβολής (20.000 ευρώ), των ιστοσελίδων του κάθε
προγράμματος του Νομικού Προσώπου (10.000 ευρώ), την πιθανή αγορά μηχανής
(30.000 ευρώ), την προμήθεια μελανιών και τη συντήρηση των κλιματιστικών. 
Ο κ. Παπαμιχαήλ στη συνέχεια ενημέρωσε ότι στον ΠΑΟΔΑΠ τον τελευταίο χρόνο λύνον-
ται προβλήματα διαφάνειας όπως η μη είσπραξη 35.000 ευρώ οφειλής τη Γενική Γραμμα-
τεία και ανάλογη υπόθεση που θα βρείτε στο ρεπορτάζ με  τίτλο: «Προς ανεξαρτητοποίηση
ο Σωτήρης Ησαΐας». Σχετικά με το θέμα που αφορά τη μη πληρωμή των γυμναστών ο κ.
Παπαμιχαήλ είπε ότι θα είχε ήδη λυθεί αν δεν υπήρχε «unfair» αντιμετώπιση από μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του ΠΑΟΔΑΠ και σχετικά με την μη απογραφή των 300.000 ευρώ
δήλωσε ότι το λογιστικό γραφείο έδωσε εντολή να μην γραφτεί προς το παρόν. Επιπλέον ο
κ. Παπαμιχαήλ δεσμεύτηκε για το 2017 ότι θα τεθεί στόχος να υπάρξει κανονική και τυπι-
κή σύσταση της Φιλαρμονικής. 
Τέλος ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος είπε ότι κάποιοι ερμηνεύουν την παραπανήσια
αυστηρότητα λόγου που χρησιμοποιεί ο Σωτήρης Παπαμιχαήλ ως προσβλητικό στοιχείο
για αυτούς… ότι λύθηκαν προβλήματα στους χώρους του ΠΑΟΔΑΠ όπως η οροφή της αίθ-
ουσας γυμναστικής που «έσταζε νερά»… ότι τα προγράμματα του ΠΑΟΔΑΠ θα στε-
λεχώσουν άλλοι 56 νέοι γυμναστές… κι ότι η χορωδία του Ωδείου για πρώτη φορά μετά από
πολλά χρόνια θα πραγματοποιήσει εμφάνιση στο χώρο του Δημοκρίτου (προφανώς με μου-
σικούς που θα αμείβονται με νόμιμο τρόπο κι όχι με τα τερτίπια των προηγουμένων ετών)…. 

Παιδικοί Σταθμοί:
Ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός για το 2016.
Ο προϋπολογισμός των παιδικών σταθμών του Δήμου Αγίας
Παρασκευής για το έτος 2016 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Νοεμβρίου
2015. 
Η πρόεδρος του Νομικού Προσώπου κ. Μαργαρίτα Δημητρίου –
Καβρουδάκη δήλωσε ότι το 2015 οι παιδικοί σταθμοί φιλοξένησαν 117
παιδιά παραπάνω απ’ ότι το προηγούμενο έτος, γεγονός που σημαίνει
αύξηση των εσόδων κατά 350.000 ευρώ. 
Επίσης κατά το τρέχον έτος 128 παιδιά φιλοξενήθηκαν ατελώς και 78
εντάχθηκαν στις πιο χαμηλές κλίμακες, ως αποτελέσμα του νέου συστή-
ματος μοριοδότησης που εισήγαγε η διοίκηση Σταθόπουλου για την
ένταξη των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, πτυχή του οποίου είναι
και μη πληρωμή τροφείων για γονείς με ετήσιο εισόδημα από 18.000
ευρώ και κάτω. 
Το σύνολο των εργαζομένων αριθμείται σε 182 ενώ για το νέο έτος
προβλέπεται ενίσχυση του προσωπικού κατά 22 άτομα. Ο προϋπολογι-
σμός, όπως εξήγησε η κ. Δημητρίου συντάχθηκε με βάση τις οδηγίες της
Κοινής Υπουργικής  Απόφασης, ενώ συμπλήρωσε ότι οι κωδικοί που
αναγράφονται θα υποστούν αναμορφώσεις ανάλογα με τις ανάγκες
που θα προκύπτουν. 
Από τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν ο  Ανδρέας Γκιζιώτης ρώτησε σχε-
τικά με τη διαδικασία που βρίσκεται η αγορά νέου λεωφορείου, τα
έξοδα του οποίου θα γίνουν μέσω δωρεάς συμπολίτη μας, η πρώην
πρόεδρος των παιδικών σταθμών κ. Καψοκεφάλου ρώτησε πόσα είναι
τα εισπραχθέντα έσοδα σε σχέση μ’ αυτά που είχαν προϋπολογισθεί
καθώς επίσης αναρωτήθηκε από πού θα προκύψει μείωση των μισθω-
μάτων και έκλεισε με σχετική ερώτηση για τη χαμηλότερη αμοιβή του
ψυχολόγου των παιδικών σταθμών. 
Στις απαντήσεις της η κ. Δημητρίου είπε ότι δεν είχε όλα τα οικονομικά
στοιχεία για να απαντήσει στην κ. Καψοκεφάλου ενώ δήλωσε ότι από
τη διαχείριση που έγινε στους χώρους που διαθέτει το Νομικό Πρόσω-
πο καθώς και  από τη λειτουργία του νέου κτιρίου που θα νοικιαστεί με
χαμηλότερο μίσθωμα θα υπάρξει ένα κέρδος 53.000 ευρώ το χρόνο.
Για την αγορά του λεωφορείου, η κ. Δημητρίου είπε ότι  βρίσκεται πολύ
κοντά στην τελική φάση καθώς ο φάκελος θα σταλεί στην Περιφέρεια
,  ενώ επεσήμανε ότι το νομικό πρόσωπο ξόδευε άσκοπα λεφτά για την
ψυχολόγο που είχε. 
Συγκεκριμένα η πρόεδρος είπε ότι η ψυχολόγος των παιδικών σταθμών
δεν έπρεπε να πληρώνεται από τον Απρίλιο του 2014 καθώς είχε εκδο -
θεί δικαστική απόφαση με την οποία έπρεπε να σταματήσει η απασχό -
ληση της. Όμως  η ψυχολόγος, συνέχισε η Καβρουδάκη, αντί  να παύσει
τη συνεργασία της με το Νομικό Πρόσωπο συνέχισε να εργάζεται και
να πληρώνεται επί διοίκησης Βασίλη Ζορμπά και προεδρίας Έφης
Καψοκεφάλου !!! κι όλα αυτά  παρά το γεγονός ότι η νομική υπηρεσία
του Δήμου υποστηρίζει πως είχε ενημερώσει γραπτώς την κ. Καψοκε-
φάλου για τη δικαστική από φαση!!
Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι η προηγούμενη διοίκηση όφειλε να την είχε
ενημερώσει για το συγκεκριμένο θέμα όταν ανέλαβε τα καθήκοντα της,
για να εφαρμοστεί ο νόμος κι όχι να το μάθει όπως χαρακτηριστικά είπε
από «ράδιο αρβύλα».
Από τη δική της μεριά η κ. Καψοκεφάλου δήλωσε κατηγορηματικά ότι
ποτέ δεν είχε ενημερωθεί (!)…  ότι ο κάθε πρόεδρος θέλει το «καλύτε-
ρο» για το νομικό πρόσωπο που διοικεί (ακόμη και μη εφαρμόζοντας το
νόμο)…   ότι ο φετινός προϋπολογισμός είναι στην ίδια φιλοσοφία με
τους αντίστοιχους της εποχής «Ζορμπά»… και επέπληξε την κ.
Δημητρίου επειδή  δεν γνώριζε τα ακριβή οικονομικά στοιχεία καθώς
και το πι θανό ποσοστό κινδύνου στο οποίο ήταν η εισροή των εσόδων.
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης θεώρησε ως θετικό
βήμα το γεγονός ότι φιλοξενούνται περισσότερα παιδιά από προγράμ-
ματα ΕΣΠΑ και ατελώς, τόνισε ότι το 75% των εργαζομένων είναι
«έκτακτοι», γεγονός που έχει πολλαπλές επιπτώσεις στα παιδιά, δήλω-
σε ότι η «Οικονομία» που υπάρχει γενικότερα οφείλεται στις μειώσεις
των μισθών, ενώ υπογράμμισε ότι η παράταξή του διεκδικεί δωρεάν
παιδεία και παιδικούς σταθμούς καθώς και μόνιμη θέση με πλήρη
δικαιώματα για τους εργαζομένους.  
Από την πλευρά του ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς
στάθηκε στο θέμα της αγοράς νέου λεωφορείου σχετικά με το αν θα
είναι καινούργιο ή ελαφρά μεταχειρισμένο και ζήτησε να λάβει το έγ -
γραφο της Νομικής Υπηρεσίας αναφορικά με την ψυχολόγο…

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος και δεξιά ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρης Παπαμιχαήλ
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«Σκλάβοι»
του 21ου αιώνα! 

Είναι ξεκάθαρο ότι από την εποχή που
ξεκίνησαν τα «stage» της κυβέρνησης Καρα-
μανλή και του τότε Υπουργού και σημερινού
ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλου οι εργασιακές
συνθήκες για όλους τους εργαζόμενους αλλά
κυρίως για τη νέα γενιά θα κατευθυνόντουσαν
με τα χρόνια στις αντίστοιχες των σκλάβων που
τραβούσαν κουπί στις ρωμαϊκές γαλέρες. 
Επισημαίνουμε τη νέα γενιά γιατί αυτή θα μπορούσε
πιο εύκολα να δεχθεί τη νέα τάξη πραγμάτων καθώς
δε θα είχε βιωματικό μέτρο σύγκρισης όπως οι
παλαιό τερες με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ότι «έτσι
είναι τα πράγματα». Απόδειξη ότι η πλειοψηφία
αυτής της γενιάς  ακόμα στέκεται, οκτώ χρονιά μετά
τα «stage», αμήχανα λέγοντας «έτσι είναι τα πράγμα-
τα», είναι η ύπαρξη συνθηκών εργασίας όπως τα
«voucher» οι «πεντάμηνες συμβάσεις», η απώλεια
δικαιωμάτων όπως οι ατομικές συμβάσεις σε αντικα-
τάσταση των συλλογικών και πολλά ακόμα. 

Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου υπήρξε μια
πανελλαδική κίνηση ανάδειξης των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι δημοτικοί υπάλληλοι και
συμβασιούχοι, που στόχο είχαν να συλλέξουν απ’ όλα
τα Δημοτικά Συμβούλια ψηφίσματα συμπαράστασης
και καταδίκης των εργασιακών συνθηκών με σκοπό
να τα προωθήσουν στο ελληνικό κοινοβούλιο για να
καταφέρουν επιτέλους να «Ζουν» κι όχι να «Επι-
βιώνουν». 
Έτσι λοιπόν τρία ψηφίσματα σχετικά με τις
εργασιακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι
δημοτικοί υπάλληλοι και συμβασιούχοι εισήγαγε στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Νοεμ-
βρίου 2015 το σωματείο εργαζομένων του Δήμου
Αγίας Παρασκευής. 
Η πρόεδρος του σωματείου κ. Τζανίνη εξήγησε στην
εισήγησή της τα τρία ψηφίσματα λέγοντας ότι αυτά
αφορούν τους υπαλλήλους με σύμβαση πέντε μηνών,
τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και τους
αντίστοιχους στους παιδικούς σταθμούς. 
Η κ. Τζανίνη στην ομιλία της εξήγησε ότι οι πεντά -
μηνες συμβάσεις έχουν στόχο απλά να καλυφθεί το
«Τέρας» της ανεργίας καθώς ο μισθός είναι κάτω από
500 ευρώ το μήνα, χωρίς προοπτική και δικαιώματα
που δεν αναγνωρίζει τον άνθρωπο που δουλεύει
ως «εργαζόμενο» αλλά ως «ωφελούμενο». 
Σε ότι αφορά τους υπαλλήλους της καθαριότητας η κ.
Τζανίνη δήλωσε ότι με τα νέα μέτρα προστίθενται 9
χρόνια επιπλέον εργασίας καθώς καταργείται η κα -
τηγορία των «Βαρέων και ανθυγιεινών» με αποτέλε-
σμα οι υπάλληλοι να πρέπει να «πεθαίνουν στο σκα-

λοπάτι του απορριμματοφόρου». Τέλος σχετικά με
τους υπαλλήλους των παιδικών σταθμών, η κ. Τζανίνη
διατύπωσε το αίτημα της επαναφοράς του 6ωρου
για τους παιδαγωγούς καθώς και αντίστοιχα την επα-
ναφορά των 7,5 ωρών για το βοηθητικό προσωπικό
ενώ επεσήμανε ότι το σωματείο διεκδικεί σύγχρονους
παιδικούς σταθμούς, κατάργηση των τροφείων για
τους εργαζομένους στους παιδικούς σταθμούς και
χώρους για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών.  
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Κολοβά, εκπρόσωπος
των εργαζομένων με πεντάμηνες συμβάσεις, τονίζον-
τας ότι οι εργαζόμενοι ζητούν τη δέσμευση του
Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου για να πα -
ραμείνουν στις θέσεις τους μετά το πέρας των πέντε
μηνών ενώ επεσήμανε ότι μία απόφαση  του Δ.Σ.
έχει αντίκτυπο στην κοινωνία και στα παιδιά
της επόμενης γενιάς. 
Όπως είναι κατανοητό σε τέτοιες συζητήσεις που
αφορούν πανελλαδικά ζητήματα ο λόγος των επικε -
φαλής των παρατάξεων αντικατοπτρίζει λίγο – πολύ
τα κόμματα που εκπροσωπούν, με αποτέλεσμα στα
«μάτια» της αντιπολίτευσης ο Δήμαρχος Γιάννης
Σταθόπουλος και η διοίκηση να εκπροσωπούν εξο-
λοκλήρου την κυβέρνηση «ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ».

Οι εκπρόσωποι των μνημονιακών πολιτικών και
πρώην Δήμαρχοι Βασίλης Ζορμπάς (Ν.Δ.) και
Βασίλης Γιαννακόπουλος (ΠΑΣΟΚ) στις ομιλίες τους
συνήθως θεωρούν ότι μιλούν σε λωτοφάγους κι ότι
έχει λησμονηθεί το «Ποιοι» κατάντησαν τη χώρα σε
«επαίτη της Ευρώπης» και το λαό της να ξεχρεώνει
την κρίση των τραπεζών. Από την πλευρά τους οι
εκπρόσωποι των αριστερών κομμάτων Ανδρέας Γκι-
ζιώτης (ΚΚΕ) και Σπύρος Αλεξίου (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) δε
χάνουν ευκαιρία να τονίσουν και να (ξανά)υπενθ-
υμίσουν σημαντικά εργασιακά ζητήματα, που όμως
τοποθετούνται σε λάθος χώρο καθώς νομοθετικά το
Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα να αλλά-
ξει ριζικά τις συνθήκες που ζούμε, αλλά το ελληνικό
κοινοβούλιο. Τέλος ο Δήμαρχος δεχόμενος την επίθε-
ση των παρατάξεων αλλά και την πίεση των εργαζο-
μένων στρέφεται συνήθως σε μια προσπάθεια με -
τριασμού και «αποσυμπίεσης» της κατάστασης,
καθώς ούτε τους εργαζόμενους θέλει «απέναντί» του
ούτε όμως την κυβέρνηση που μέσω της Περιφέρειας
χρηματοδοτούνται σημαντικά έργα υποδομών που
έχει ανάγκη η πόλης μας. 
Περιληπτικά, ο Δήμαρχος στη συνεδρίαση πρότεινε
την ψήφιση ενός ψηφίσματος που συμπεριλάμβανε
στοιχεία από τα τρία ψηφίσματα των εργαζομένων, ο
Βασίλης Ζορμπάς στην ομιλία του υπενθύμισε τον
κοινό παρανομαστή που έχει πλέον με τον κ. Σταθό-
πουλο, ότι δηλαδή είναι και οι δύο μνημονιακοί και
κατήγγειλε την εφαρμογή των Μνημονίων και ο
Βασίλης Γιαννακόπουλος «πέταξε την γραβά-
τα» του στελέχους του ΠΑΣΟΚ και «φόρεσε

τον μπερέ» του Τσε Γκεβάρα χαρακτηρίζοντας τη
σημερινή κυβέρνηση ως τη χειρότερη όλων καθώς
εφαρμόζει «απάνθρωπα» μέτρα και κάλεσε τον
κόσμο να αντισταθεί και να «βγει» στους δρόμους. 
Ο Ανδρέας Γκιζιώτης υπενθύμισε ότι οι Δήμοι είναι
«λαγοί» των μνημονιακών πολιτικών και συμπλήρω-
σε λέγοντας ότι δε θα ανατραπούν τα μνημόνια από
τις ψήφους στα Δημοτικά Συμβούλια αλλά από τη
μαζικότητα του εργατικού κινήματος , ενώ ο Σπύρος
Αλεξίου αφού αναρωτήθηκε πως οι Ζορμπάς – Γιαν-
νακόπουλος καταδικάζουν τα Μνημόνια ενώ τα κόμ-
ματά τους τα έχουν εφαρμόσει, άσκησε δριμύτατη
κριτική στη διοίκηση χαρακτηρίζοντας τα στελέχη της
συμπολίτευσης ως «χειροκροτητές» της αντιλαϊκής
καταστροφής. 
Από τους υπόλοιπους συμβούλους ο Παναγιώτης
Γκόνης είπε ότι κάποιοι ξεχνάνε ποιοι εφάρμοσαν τις
πολιτικές των τελευταίων πέντε ετών, ο αντιδήμαρχος
διοίκησης Κώστας Χατζηανδρέου δήλωσε την
έκπληξή του από τη στάση που κράτησε ο κ. Γιαν-
νακόπουλος δηλώνοντας ότι δε θυμάται να είχε τέτοιο
ζήλο για «αγώνα» όταν ήταν διοίκηση, ο Σωτήρης
Ησαΐας διαχώρισε τα αιτήματα των υπαλλήλων
λέγοντας ότι με κάποια συμφωνεί ενώ με άλλα όχι και
ζήτησε να μάθει αν έχουν οι υπάλληλοι κατά νου
«τρόπους» για καλύτερες λύσεις.  
Λίγο πριν την ψηφοφορία ο Δήμαρχος υπενθύμισε
στην αντιπολίτευση ότι η παράταξή του όπως είχε
αντισταθεί στο να δοθούν οι φάκελοι των εργαζομέ-
νων στο Υπουργείο Εσωτερικών αναλόγως θα πράτ-
τει κάθε φορά που είναι αναγκαίο, τόνισε ότι το ψή -
φισμα που φέρνει η διοίκηση είναι «αντικυβερν-
ητικό» κι έχει στοιχεία από τα τρία ψηφίσματα των
εργαζομένων ενώ δήλωσε τα εξής: «έχουμε μια
πολιτική πορεία στην πόλη και καμία κυβέρ -
νηση δε θα την αλλάξει». 
Στο τέλος της διαδικασίας η διοίκηση εισήγαγε δικό
της ψήφισμα που υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία
και αναφέρει τα εξής: 
Με εισήγηση του Δημάρχου Ι. Σταθόπουλου το Δημο-
τικό Συμβούλιο ενέκρινε στη συνεδρίαση της 10ης
Νοεμβρίου 2015 το παρακάτω ψήφισμα:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκε-
υής εκφράζει τη συμπαράσταση του στον αγώνα των
Εργαζομένων:
1)  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ τους εργαζομένους με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου στον αγώνα τους για τη διατήρηση
της δουλειάς τους και παράλληλα διεκδικούμε παρά-
ταση των συμβάσεων των εργαζομένων με πρόγραμ-
μα πεντάμηνης σύμβασης μέσω ΟΑΕΔ, όπως και
εφαρμογή για όλες τις συμβάσεις των ενιαίων μισθο-
λογικών και εργασιακών δικαιωμάτων που ισχύουν
για τους υπόλοιπους εργαζομένους των ΟΤΑ.
2)  ΖΗΤΑΜΕ την επαναφορά του 6ωρου για τους παι-
δαγωγούς και 7.30ωρου για το βοηθητικό προσωπικό
στους Παιδικούς Σταθμούς και απαιτούμε την άμεση
εφαρμογή του μέτρου. 
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για τη μονιμοποίηση των συμβα-
σιούχων και την πρόσληψη επιπλέον μόνιμου παιδα-
γωγικού και βοηθητικού προσωπικού προκειμένου
να καλυφθούν οι ελλείψεις στους Δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς. 
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ τη χρηματοδότηση από το κράτος
και με σχεδιασμό από τον ∆ήμο σύγχρονων παιδικών
σταθμών που να καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης
μας και για τη δωρεάν φιλοξενία όλων των παιδιών.
3) ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ την κατηγορηματική μας αντίθε-
ση στην πιθανότητα κατάργησης του επιδόματος
Βαρέων και Ανθυγιεινών  στους Δήμους  και παράλ-
ληλα ζητάμε να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες
εργαζομένων.
4)  ΖΗΤΑΜΕ την άρση απαγόρευσης των προσλή-
ψεων για όλες τις υπηρεσίες και ιδιαίτερα εκείνες των
ανταποδοτικών τελών».

Χρήστος Μπαλωτής
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Χριστούγεννα με την ΕΝΕΒΑΠ! 
Φέτος τα Χριστούγεννα η ΕΝΕΒΑΠ θα συμμετέχει σε διάφορες εορταστι-
κές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των Χριστουγέννων οι οποίες αναφέρον-
ται παρακάτω.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
Στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής θα διοργανωθεί ένα μικρό χριστου-
γεννιάτικο χωριό που θα αποτελείται από παιχνίδια για τα παιδάκια και κάποια ξύλι-
να σπιτάκια στα οποία θα μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί παιχνίδια, γλυκά και
προϊόντα υγιεινής διατροφής από επιχειρήσεις της Αγίας Παρασκευής, να ενημε -
ρωθεί από επιχειρήσεις του εμπορικού κέντρου Venus για τα προϊόντα τους, καθώς
και για τις δομές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινω-
νικό Φαρμακείο κτλ.) και  για τις Δράσεις του Δήμου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
2015-2019 – Κανονισμός Καθαριότητας κτλ.).
Τα σπιτάκια αυτά θα πλαισιώνονται από πλήθος ενεργειών και δρώμενων όπως θρό-
νοι του Άγιου Βασίλη, Κατασκευαστικά Εργαστήρια, Ξυλοπόδαρους, Ξωτικά και
Νεράιδες με μπαλονοκατασκευές, Χριστουγεννιάτικο Ταχυδρομείο, Μασκότ που θα
περιφέρονται στο χωριό, καλλιτέχνες με καρικατούρες, face painting Χριστουγέννων.
Θα υπάρχει χάρτης του χωριού με πλήρες πρόγραμμα των δρώμενων που θα μοιρα-
στεί στα Σχολεία της Αγίας Παρασκευής. 
Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου θα γίνει μια μεγάλη γιορτή στις 20:00 στην κεντρική
πλατεία της Αγίας Παρασκευής με πολλές εκπλήξεις.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ
Επανέρχεται ο θεσμός της βράβευσης της χριστουγεννιάτικης βιτρίνας με

βραβεία χρηματικά για τις 3 καλύτερες στολισμένες βιτρίνες τις πόλεις μας. Θεω -
ρούμε ότι είναι μια δράση η οποία βοηθάει στη δημιουργία καλύτερου εορταστικού
κλίματος στις γειτονιές μας.

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Στις 20 Δεκεμβρίου η ΕΝΕΒΑΠ μαζί με την Δημοτική Βιβλιοθήκη «Αλέκος

Κοντόπουλος» θα κάνουν ένα μαγικό ταξίδι στο εμπορικό κέντρο “VENUS” στον
κόσμο των Χριστουγέννων με διαδραστικές δραστηριότητες, μουσική δημιουργία και
κεράσματα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
Σε συνεργασία με το εμπορικό κέντρο Venus και τα καταστήματα της π -

εριοχής Χίου – Πεντέλης – Κορυτσάς θα διοργανωθούν χριστουγεννιάτικα δρώμενα
με αποκορύφωμα το κυνήγι των δώρων του Αη Βασίλη που θα είναι ένα διαδραστικό
κυνήγι θησαυρού και θα διεξαχθεί στις 30 και 31 Δεκεμβρίου.

«Το πιο πετυχημένο ελληνικό 
τουρνουά Μπιλιάρδου έγινε 

στο «Κοράλλι»! 
Ολοκληρώθηκε το
ελληνικό τουρνουά μπι-
λιάρδου στην περιοχή
του Κοντοπεύκου στο
κατάστημα «Κοράλλι»
με τη συμμετοχή να
φτάνει τους 132 παίκτες
απ’ όλη την Ελλάδα. 
Ο Παγκόσμιος πρωταθλ-
ητής του 2009 Φίλιππος
Κατσιδώκοστας νίκησε

στον τελικό τον Απόστολο Μπαλογιάννης και κατέκτησε την πρώτη θέση. 
Την απονομή έκανε ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος. 
Ο κ. Κασιδόκωστας μετά τη λήξη του τουρνουά δήλωσε ότι ήταν το καλύτερο open
tournament που έχει γίνει στην Ελλάδα και ότι ο κόσμος και οι οργανωτές ήταν τόσο
καλοί που τον έκαναν να νιώσει ότι παίζει σε τουρνουά παγκόσμιου επιπέδου. 
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Σε γιορταστική ατμόσφαιρα τα εγκαίνια των αρτοποιείων
«Αγγελίδης» στα Βριλήσσια!  

Σε γιορταστική ατμόσφαιρα πραγματο-
ποιήθηκαν τα εγκαίνια των αρτοποιείων
«Αγγελίδης» στην περιοχή των Βριλησ -
σίων!  
Με κέφι, τραγούδι, φαγητό, χορό κι ένα
πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα που
διήρκησε από το απόγευμα της ίδιας
μέρας μέχρι αργά το βράδυ, εγκαινιά-
στηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

το τρίτο κατάστημα των αρτοποιείων
«Αγγελίδης  στην οδό Αγίου Αντωνίου
33 στα Βριλήσσια.
Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 6:30 το από-
γευμα του Σαββάτου με τη μουσική να
προσκαλεί τον κόσμο να συμμετάσχει
στη γιορτή των εγκαινίων που πραγμα-
τοποιήθηκε στον άνετο  χώρο στάθμευ-
σης του νέου αρτοποιείου στην οδό

Αγίου Αντωνίου 33 στα Βριλήσσια και
πολλοί είχαν την ευκαιρία να συμμε-
τάσχουν στον εορτασμό και ταυτόχρονα
να ψωνίσουν τα απαραίτητα για το σπίτι
ενώ οι πιο «μικροί» φίλοι  διασκέδαζαν
με τον «Μάγο» που προσέφερε μπαλό-
νια διαμορφωμένα στο σχήμα που
επιθυ μούσε το κάθε παιδί! 

Άρχισε η προσέλευση του κόσμου...

Ο κόσμος σιγά σιγά άρχισε να μαζεύεται στα εγκαίνια του 

αρτοποιείου “Αγγελίδης” στα Βριλήσια 

Ο “Μάγος”, Γιώργος Καζέπης, με τις τεχνικές του διαμορφώνει τα

μπαλόνια ανάλογα με τις επιθυμίες των παιδιών. 

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους αγόρασαν και τα “απαραίτητα”

για το σπίτι.. άλλοι απόλαυσαν κάτι ζεστό όπως ο μικρός μας φίλος

που κοιτάει κλεφτά προς τον φωτογραφικό φακό... 

Ο πατήρ Αντώνιος ξεκίνησε να ψέλνει και ο κόσμος συγκεντρώθηκε 

σε ημικύκλιο γύρω του.
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Καθώς η ώρα περνούσε ο χώρος γέμιζε
από χαρούμενα πρόσωπα όλων των ηλι-
κιών κι από μπαλόνια να προσπαθούν
μάταια να αιωρηθούν καθώς οι μικροί
ιδιοκτήτες τους είτε τα χάζευαν είτε τα
χρησιμοποιούσαν ως μαγικά όπλα στις
φανταστικές πολεμικές αρένες που
είχαν στηθεί εδώ κι εκεί , ενώ οι πάγκοι
που είχαν στηθεί για το παραδοσιακό
κέρασμα άρχιζαν να γεμίζουν με μεγά-
λες πιατέλες γεμάτες ορεκτικά, σαλάτες,
κρέατα, τάρτες, πίτες και πλούσια φαγ-
ητά.Ο ιερέας που τέλεσε τον αγιασμό,

ευχήθηκε στον ιδιοκτήτη των κατα-
στημάτων «Αγγελίδης» να συνεχίσουν
να προσφέρουν με τον ίδιο πετυχημένο
τρόπο και συνεχή κόπο τα θεσπέσια
προϊόντα τους στους συνανθρώπους μας
κι  ευλόγησε τους παρευρισκομένους,
τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους. 
Τα πιάτα με εξαίσια εδέσματα και τα
γλυκά  παραχώρησαν τη θέση τους στο
χορό, ενώ ο νυχτερινός ουρανός γέμισε
με χρώματα διαφορετικών αποχρώσεων
από τα πυροτεχνήματα που έσκαγαν με
κρότο το ένα μετά το άλλο σκεπάζοντας

τη μουσική που από τα ηχεία δημιουρ-
γούσε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, σαν τα
Χριστούγεννα να είχαν έρθει  πιο νωρίς
εκείνο το βράδυ. 
Με σεβασμό προς τους γείτονες το γλέν-
τι κράτησε μέχρι τις 11:30 το βράδυ
όπου και ολοκληρώθηκε η εορτή των
εγκαινίων που στάθηκαν η αφορμή για
τα καταστήματα «Αγγελίδης» να ευχαρ-
ιστήσουν και να τιμήσουν τον κόσμο
που μία δεκαετία τώρα έχει  αγκαλιάσει
, εμπιστευτεί και αγαπήσει τα  προϊόντα
τους.    

Σε γιορταστική ατμόσφαιρα τα εγκαίνια των αρτοποιείων
«Αγγελίδης» στα Βριλήσσια!  

Ενώ η τελετή φτάνει στο τέλος από τον παπά, τα βλέμματα έχουν

αρχίσει να στρέφονται “αλλού”... 

Το φαγητό σερβιρίστηκε και τα πιάτα άρχισαν να 

γεμίζουν λαχταριστές λιχουδιές. 

Ο κόσμος τριγυρνά γύρω από τους πάγκους με σκοπό να δοκιμάσει

“λίγο απ’ όλα”... Τα πυροτεχνήματα απέσπασαν την προσοχή μικρών και μεγάλων.

Κιθάρα, βιολί και γυναικεία φωνή με την Μαρίνα Βλαχάκη 

συνθέτουν την ατμόσφαιρα της διασκέδασης.

Η βραδιά κράτησε μέχρι αργά με τραγούδι και χορό

από τη Νάσια Κονιτοπούλου! 
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Για τον Μάρτιο του
2016 το κλειστό 
προπονητήριο. 

Σε αναζήτηση κατάλληλου χώρου για τη
δημιουργία προπονητηρίου μπάσκετ
βρίσκεται ο Δήμαρχος και η Δημοτική
αρχή  προκειμένου ν΄ ανακουφιστούν οι
δημοτικοί  χώροι από το συνωστισμό
των ομάδων και των κατοίκων που τους
χρησιμοποιούν. 
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος δήλωσε
ότι κάθε χώρος παρουσιάζει τις δικές του
ιδιαι τερότητες και τα δικά του προβλήματα
και προέβη σε μια σύντομη ανάλυση σχετικά
με τα προβλήματα που συναντά η διοίκηση
στους διαθέσιμους χώρους που πιθανόν να
δημιουργηθεί το κλειστό προπονητήριο, όπως
αυτός του πολιτιστικού και αθλητικού πάρκου
«Σταύρος – Κώτσης» (πρ. στρατόπεδο Σπυρ-
ούδη) για τον οποίο ακόμα αναμένεται η
δημοσίευση του ΦΕΚ ή ο αντίστοιχος χώρος
στην περιοχή των Πευκακίων .
Σε κάθε περίπτωση ο στόχος  για τη λειτουρ -
γία του προπονητηρίου έχει τεθεί για το τέλος
Μαρτίου 2016. 
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Το «Β5»  στο Δημοτικό συμβούλιο.
Στο τεύχος Νοεμβρίου 2015 του «Σχολιαστή» είχαν σημειωθεί σε ρεπορτάζ οι
συγκοινωνιακές αλλαγές που ετοιμάζει ο ΟΑΣΑ στην Αγία Παρασκευή με  την
κατάργηση της διαδρομής που εκτελεί το Β5 και την αντικατάστασή του από
μια νέα λεωφορειακή γραμμή το 417 από τις αρχές του νέου χρόνου. (το
ρεπορ τάζ μπορείτε να βρείτε στο www.osxoliastis.gr). 
Το θέμα αυτό απασχόλησε σχεδόν όλες (συνολικά τέσσερις) τις «συνελεύσεις γειτονιάς»
που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Νοέμβριο του 2015,  ενώ  έχει προκαλέσει και την
αντίδραση των συλλόγων κατοίκων της περιοχής του Αη Γιάννη και του Τσακού. 
Όπως ήταν φυσικό, το ζήτημα τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στις 11 Νοεμβρίου 2015 με πλήθος κόσμου να παρευρίσκεταιστην
αίθουσα ζητώντας να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το ψήφισμα του συλλόγου
Τσακού που μεταξύ άλλων ζητούσε την μη κατάργηση του Β5, την αντικατάσταση των
παλαιών λεωφορείων με σύγχρονα 12μετρα και δωρεάν μετακίνηση για ΑμΕΑ, φοιτη -
τές, συνταξιούχους και μαθητές με το Δήμαρχο να θέτει δικό του ψήφισμα με στοιχεία
και από το εισαγόμενο του συλλόγου Τσακού. 
Όπως και σε κάθε άλλο θέμα που δεν είναι αμιγώς αυτοδιοικητικό αλλά έχει εξάρτηση
από εξωγενείς παράγοντες όπως τα μέτρα του Μνημονίου και οι πολιτικές που εφαρ -
μόζει η εκάστοτε κυβέρνηση, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θυμίζει
αντίστοιχες του ελληνικού κοινοβουλίου καθώς οι παρατάξεις εκπροσωπούν κόμματα
και θέσεις που προωθούν σε κάθε δημόσιο βήμα που τους δίνεται η ευκαιρία και μία
τέτοια ευκαιρία ήταν και το θέμα του Β5. 
Έτσι ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς και ένας από τους εκπροσώπους της Νέας
Δημοκρατίας στο Δημοτικό Συμβούλιο παρομοίωσε την απώλεια της γραμμής του Β5 με
την μετεγκατάσταση της εφορίας της Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Χολαργού, λέγο ντας
ότι αυτός είχε αντιδράσει, εν αντιθέσει με τον σημερινό Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλου
που όπως χαρακτηριστικά είπε «κουράστηκε» μετά από ένα χρόνο διοίκησης. 
Ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος και υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ
άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δήλωσε ότι ουσιαστικά το νέο
λεωφορείο 417 πρέπει να είναι η αντικατάσταση της γραμμής 408 που κόπηκε το 2010
κι όχι η αντικατάσταση του Β5, τονίζοντας την ανάγκη για παραμονή «ως έχει» της
γραμμής του Β5 χωρίς καμία αλλαγή. 
Ο Ανδρέας Γκιζιώτης από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» κατηγόρησε τη δημοτική αρχή
ότι είχε αποδεχτεί εξαρχής την αλλαγή που προωθεί ο ΟΑΣΑ, ότι οι οδικές
συγκοινωνίες ερμηνεύονται από την κυβέρνηση ως εμπόρευμα κι όχι ως αγαθό με την
πιθανότητα της ιδιωτικοποίησης αυτών να αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο, ότι η Δημο-
τική Αρχή προσπαθεί να μην προωθεί ψηφίσματα που «κατακρίνουν την κυβέρνηση»
και δήλωσε ότι εφόσον εφαρμοστεί η αλλαγή η επόμενη κίνηση είναι η εξ’ ολοκλήρου
κατάργηση του Β5. 
Από το Φυσάει Κόντρα ο εκπρόσωπός του κ. Σπύρος Αλεξίου τόνισε ότι η κυβέρνηση
περικόπτει χρήματα για τις συγκοινωνίες και ταυτόχρονα προσπαθεί να πείσει τους
πολίτες ότι οι αυτές θα λειτουργούν καλύτερα. Ο κ. Αλεξίου αναρωτήθηκε επίσης  γιατί
ο Δήμαρχος στο ψήφισμα που έθεσε η διοίκηση δεν είχε συμπεριλάβει τη δωρεάν
μετακίνηση και δήλωσε ότι το κυρίως ζήτημα είναι η οργάνωση του λαού. 
Ο πρώην αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Τσιαμπάς δήλωσε ότι η διοίκηση άλλαξε την
αρχική της θετική στάση σε ότι αφορά τη συγκοινωνιακή αλλαγή λόγω της πίεσης που
άσκησε ο κόσμος ενώ ο Σωτήρης Ησαΐας είπε ότι εμπαίζονται οι πολίτες επειδή τα
ψηφίσματα μπαίνουν στα «συρτάρια» προσθέτοντας ότι η πόλη γίνεται μάρτυρας
άλλης μιας «ήττας» της Δημοτικής Αρχής. 
Ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Κώστας Κρητικίδης δήλωσε ότι το Β5 εξυπηρετεί 60.000 αν -
θρώπους που τους πάει στην Αθήνα και υπενθύμισε ότι όταν το 408 καταργήθηκε υπήρ-
ξε πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών. 
Από τη μεριά της διοίκησης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος
έκανε μια αναφορά στο ιστορικό του θέματος αλλά και στις συναντήσεις που είχε η
διοίκηση του Δήμου με την αντίστοιχη του ΟΑΣΑ. Ο κ. Βλάχος υποστήριξε ότι η ουσία
του θέματος είναι ότι ο Δήμος με τη νέα γραμμή 417 αποκτά δημοτική συγκοι-
νωνία χωρίς να πληρώνει ο ίδιος τα έξοδα καθώς το νέο λεωφορείο κάνει ακριβώς την
ίδια διαδρομή με το Β5 ξεκινώντας από το σταθμό μετρό «Νομισματοκοπείο»,
διασχίζοντας την περιοχή του Τσακού και του Αη Γιάννη, περνώντας από το σταθμό
μετρό «Αγία Παρασκευή» καταλήγοντας στην πλατεία Κένεντυ του Δήμου Χαλανδρίου
και ξανά πάλι πίσω στο σταθμό μετρό «Νομισματοκοπείο». 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος θεώρησε ότι ο κ. Αλεξίου «λαΐκισε» όταν
ανέφερε να προστεθεί η δωρεάν μετακίνηση λέγοντάς του ότι θα «λαϊκίσει μαζί του»
εντάσσοντάς τη στο ψήφισμα της διοίκησης, συνέχισε λέγοντας ότι όταν καταργήθηκε
το 408 δεν είχε γίνει ο ίδιος χαμός που γινόταν σήμερα με την αντικατάσταση, κι όχι
κατάργηση, μιας λεωφορειακής γραμμής και δήλωσε ότι είναι προφανές ότι η διοίκηση
«άκουσε» την κοινωνία, υπερασπίζεται μεν το Β5 αλλά θέλει και το 417. 
Τελικά ομόφωνα ψηφίστηκε το εξής ψήφισμα:    
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής απεφάσισε ομόφωνα :
Να εκφράσει την αντίθεσή του στο μέτρο κατάργησης της διαδρομής εντός της
συνοικίας της Λεωφορειακής γραμμής Β5.
Να αντικατασταθούν τα παλαιά Λεωφορεία με σύγχρονα 12μετρα αντιρυπογόνα.
Να διεκδικήσουμε (Δήμος-Μαζικοί φορείς-κάτοικοι) ασφαλείς και φθηνές συγκοι-
νωνίες με δωρεάν μετακίνηση τις πρωινές ώρες όπως και ολοήμερη δωρεάν μετακίνηση
για ΑμΕΑ, φοιτητές, συνταξιούχους και μαθητές.
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Η έγκριση του ισολογισμού και αποτελεσμά-
των χρήσης του Νομικού προσώπου των παι-
δικών σταθμών για το έτος 2013 εισήχθη με
καθυστέρηση δύο ετών και με υπαιτιότητα της
πρώην προέδρου  Έφης Καψοκεφάλου και του
πρώην Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά στο Δημο-
τικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2015. 
Πριν αναφερθούμε αναλυτικότερα στη συζήτηση του
θέματος οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι ο ισολογι-
σμός για το 2012 είχε ψηφισθεί ενάμιση μήνα πριν,
δηλαδή στις 7 Οκτωβρίου 2015 καθώς και πάλι  η
διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά με πρόεδρο την κ. Έφη
Καψοκεφάλου δεν είχαν φροντίσει να συντάξουν ισο-
λογισμούς, ως όφειλαν, τον καιρό που διοικούσαν,
λόγω του ότι ο συνεργάτης – υπεύθυνος για τα λογι-
στικά θέματα παρά το γεγονός ότι είχε εισπράξει την
αμοιβή του δεν περαίωσε την εργασία του
χωρίς εκ των υπευθύνων να τον «ενοχλήσει»
για λόγους οι οποίοι ουδέποτε εξηγήθηκαν
από τους υπεύθυνους… 
Επίσης  στη συνεδρίαση της 7ηΟκτωβρίου
2015 είχε αποκαλυφθεί το «Μπάχαλο» που
υπήρχε ως προς την οικονομική διαχείριση
εκ μέρους της διοίκησης, αφού «βρέθηκε»
ότι ποσό 100.000 ευρώ περίπου (οικονο-
μικών ετών 2012 και 2013) δεν είχε λογιστι-
κοποιηθεί ! επειδή το αδρά αμειβόμενο λογι-
στικό γραφείο δεν είχε συντάξει τους ισολο-
γισμούς, με αποτέλεσμα τα 100.000
ευρώ να μην έχουν εισπραχθεί τότε!!. 
Επιπλέον η κ. Καψοκεφάλου σ’ εκείνη τη
συνεδρίαση δεν είχε αντιληφθεί ποιες είναι
οι πολιτικές ευθύνες που τη βαραίνουν, πόσο
μάλλον οι ενδεχόμενες ποινικές, τις οποίες δε
θα επαναλάβουμε καθότι θεωρούμε ότι στη
συγκεκριμένη περίπτωση η επανάληψη δεν
αποτελεί μητέρα της μαθήσεως. Οφείλουμε
όμως να αναφέρουμε ότι η κ. Καψοκεφάλου
χαρακτήρισε  «συκοφαντικά» τα όσα είχαν
λεχθεί στο Δημοτικό συμβούλιο και είχαν
γραφτεί στο τεύχος Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τα
λογιστικά ποσά που είχαν αναφερθεί (εικάζουμε ότι
τα υπόλοιπα που αναφέρθηκαν τα αποδέχεται)...
Επίσης οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η νέα πρόε δρος
Μαργαρίτα Δημητρίου έκανε τη δουλειά που όφειλε
να είχε κάνει η κ. Καψοκεφάλου όταν διοικούσε,
δηλαδή τη σύνταξη των ισολογισμών και
κυρίως τη δημοσιοποίηση του προβλήματος.
Αυτά ως ένα σύντομο ιστορικό.
Σε ότι αφορά τη συζήτηση για την ψήφιση του ισολο-
γισμού του Νομικού προσώπου για το  2013 η πρώην
πρόεδρος κ. Καψοκεφάλου ρώτησε, επειδή δεν είχε
καταλάβει, αν τα 100.000 ευρώ αφορούσαν τροφεία
που δεν είχαν γίνει εντάλματα ή οφειλές ανείσπρακ-
τες! αν το 2012 ως οικονομικό έτος θεωρείται ζημιογό-
νο!! και ρώτησε αν θα ήταν ζημιογόνο ακόμα κι αν ο
Δήμος επιχορηγούσε το Νομικό Πρόσωπο!!!. 
Σε όλα αυτά απαντήσεις έδωσε ο ορκωτός λογιστής κ.
Πετεινός και ο υπεύθυνος του λογιστικού γραφείου κ.
Καραγιλάνης. 
Συγκεκριμένα ο κ. Πετεινός δήλωσε ότι ΔΕΝ έχουν
λογιστικοποιηθεί έσοδα από τροφεία της χρήσεως
του οικονομικού έτους 2012 (95.000 ευρώ) και της
αντίστοιχης του 2013 (9.000 ευρώ), τα οποία
προκύπτουν ανά χρεώστη και ΔΕΝ είχαν βεβαι-
ωθεί μέχρι την ημερομηνία ελέγχου… με αποτέ-
λεσμα η μη λογιστικοποίηση των εσόδων αυτών να
έχει ως συνέπεια οι κωδικοί των«απαιτήσεων» και

των «ιδίων κεφαλαίων» να εμφανίζονται μειωμένοι
κατά 100.000 ευρώ ενώ για το 2013 κατά 9.000
ευρώ. 
«Αφορά οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί, δεν έχουν
λογιστικοποιηθεί, δεν έχουν μπει στον ισολογισμό»
δήλωσε ο κ. Πετεινός ενώ τόνισε ότι καμία σημασία
δεν έχει η είσπραξη καθώς  η βεβαίωση, ως διοικητι-
κή πράξη,αποτελεί την επισημοποίηση της οφειλής!
Δηλαδή ότι κάποιος χρωστάει αυτό το ποσό και εφό-
σον πρώτα βεβαιωθεί, στη συνέχεια μπορούν να ξεκι-
νήσουν οι διαδικασίες για την είσπραξη γιατί όπως
όλοι γνωρίζουν, στο Δημόσιο οι διαδικασίες δεν
αρχίζουν χωρίς την αντίστοιχη «επισημοποίηση». 
Από την μεριά της η κ. Καψοκεφάλου έδωσε συγχα-
ρητήρια στην πρόεδρο κ. Μαργαρίτα Δημητρίου!
δήλωσε ότι συγκριτικά το 2013 ως οικονομικό έτος σε
σχέση με το 2012 ήταν καλύτερο γιατί ως διοίκηση

τότε «νοικοκύρεψαν» (;) τους παιδικούς σταθμούς!!
και υπογράμμισε με έμφαση ότι το Νομικό Πρόσωπο
είναι εξαρτημένο από την ταμειακή υπηρεσία του
Δήμου και τον υπάλληλο που χειριζόταν τον τραπε-
ζικό λογαριασμό!!!. Επιπροσθέτως η κ. Καψοκε-
φάλου δήλωσε ότι το Νομικό Πρόσωπο δεν
εισπράττει «ρευστό»διότι οι γονείς καταθέτουν σε
τραπεζικό λογαριασμό τα ποσά που χειρίζεται η
ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και συμπλήρωσε ότι
για παν ενδεχόμενο - όπως πρόβλημα στα οικονομικά
των παιδικών σταθμών - είχε τη δέσμευση του
Δημάρχου Βασίλη Ζορμπάς ότι θα καλυπτόταν με
επιχορήγηση από το Δήμο!!!!!.
Στο άκουσμα αυτών η πρόεδρος των παιδικών
σταθμών κ. Μαργαρίτα Δημητρίου δήλωσε τα εξής:
«Δεν είναι δυνατόν να λέτε στο μικρόφωνο ότι  την
επιχορήγηση που θα παίρνατε από το Δήμο θα την
χρησιμοποιούσατε για καλύψετε τις οφειλές
Γονέων!Δε είχατε το δικαίωμα να καλύψετε με χρή-
ματα του Δήμου τα τροφεία που όφειλαν να
πληρώσουν «κάποιοι» γονείς… Δηλαδή όλοι οι
υπόλοιποι δημότες θα πληρώνανε για αυτούς
που ενώ είχαν χρήματα δεν πλήρωναν ; και με
ποια κριτήρια θα επιλέγονταν αυτοί που ΔΕΝ πλήρω-
ναν;  Τι σχέση έχει το λογιστικό με τα υπόλοιπα του
ταμείου ; Τι είναι αυτά που λέτε και σε ποιους απε-
υθύνεστε; Οι γονείς που ΧΡΩΣΤΑΝΕ από το
παρελθόν είναι σελίδες ολόκληρες και δεν πρό-

κειται ούτε για απόρους ούτε για αναξιοπαθούντες…
αλλά για εύρωστες οικονομικά οικογένειες που θα
πρέπει να μας εξηγήσετε επιτέλους το «γιατί» δεν
κινήσατε ως οφείλατε διαδικασία είσπραξης τους…
γιατί θα πρέπει να σας πληροφορήσω ότι «Έσκασε
άλλη μία βόμβα» η Πέμπτη κατά σειράν!!!». 
Η κ. Δημητρίου κατήγγειλε επίσης,  ότι  επί διοική-
σεως Καψοκεφάλου –Ζορμπά, δεν είχε ερευνηθεί
(άραγε με ποιο δικαιολογητικό;)   το ζήτημα της
«βεβαίωσης οφειλών»και αποκάλυψε ότι εύπορη
οικογένεια ,της οποίας φιλοξενούνταν δύο παιδιά για
έναν ολόκληρο χρόνο, δεν είχε πληρώσει ούτε ένα
ευρώ!!! Χωρίς να της ζητηθούν τα χρήματα και χωρίς
να αιτιολογείται το «γιατί» κι έκλεισε λέγοντας ότι και
επί της δικής της διοίκησης υπάρχουν γονείς που χρω-
στούν τροφεία αλλά αυτοί είναι μετρημένοι στα
δάχτυλα καθώς υπάρχει πλήρης οικονομική εικόνα

του «τι» συμβαίνει στο Νομικό Πρόσω-
πο.
«Δεν την ξέρω την οικογένεια και
ξαφνιάζομαι»δήλωσε η κ. Καψοκεφ-
άλου ενώ συμπλήρωσε ότι αν η συγκε-
κριμένη υπάλληλος που είναι υπεύθυνη
μέχρι και σήμερα για τα τροφεία το είχε
σημειώσει και δεν την είχε ενημερώσει
τότε είναι «πραγματικό έλλειμμα»!!!.
Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες δηλώσεις
της η πρώην πρόεδρος απάντησε ότι
παρερμηνεύτηκαν τα λόγια της και δεν
εννοούσε ότι θα χαρίζονταν τα τροφ-
εία! ενώ είπε ότι πολλές φορές που οι
γονείς καθυστερούν να πληρώνουν
άλλους μήνες μαζικά, όπως το μήνα
Σεπτέμβρη, κάτι που θα αποδειχτεί
λογιστικά και στους ισολογισμούς του
2014 όπως και του 2013. 
Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες τοποθετή-
σεις ο κ. Ησαΐας μίλησε για παρά-
βαση καθήκοντος “υπηρεσιακών
παραγόντων”…ο κ. Παπαμιχαήλ
δήλωσε ότι η σημερινή διοίκηση κλη -

ρονόμησε ένα πρόβλημα παράβασης καθήκοντος…
αλλά θα ψήφιζε θετικά για να υπάρξει λογιστική
συνέχεια στο Νομικό Πρόσωπο και ο αντιδήμαρχος
Οικονομικών δήλωσε ότι αμφισβητεί τα στοιχεία
λόγω έλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος. 
Συγκεκριμένα ο κ. Σπύρος Παπαγεωργίου είπε ότι οι
διαδικασίες δεν τέθηκαν σε εφαρμογή την περίοδο
που έπρεπε κάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ την
ανάκτηση αυτών ώστε να σταλούν ειδοποιητήρια για
τις πληρωμές όσων οφείλουν και συμπλήρωσε λέγον-
τας ότι όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν είχε κάνει
σωστά τη δουλειά της η εταιρεία.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμος
Βλάχος δήλωσε ότι αν βρισκόταν στα έδρανα της
αντιπολίτευσης δε θα ψήφιζε το θέμα. Επιπλέον ο κ.
Βλάχος τόνισε ότι αν είχε διευθυντή κάποιον που αμε-
λούσε να πράξει έργο θα τον απέλυε ενώ πρόσθεσε
ότι δεν μπορεί να πράττει κανείς «κοινωνική πολιτι-
κή» από τη μη είσπραξη των τροφείων…
Τέλος ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς «παρα-
ξενεύτηκε» γιατί κάποιοι μίλησαν για παράβαση καθ-
ήκοντος ρωτώντας ρητορικά : «Γιατί χάθηκαν χρή-
ματα;». Επιπλέον ο κ. Ζορμπάς κατηγόρησε τη
σημερινή Δημοτική Αρχή για «καθυστέρηση»
σε ότι αφορά την είσπραξη των οφειλομένων
από την εύπορη οικογένεια ενώ διευκρίνισε ότι τα
χρήματα δεν έχουν χαθεί και μπορούν να εισπραχθ-
ούν. 

Έκλεισε τυπικά το οικονομικό «Μπάχαλο» που 
είχε δημιουργηθεί στους παιδικούς σταθμούς 
από τη διοίκηση «Καψοκεφάλου – Ζορμπά».
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Ο Σκουπιδότοπος των Πευκακίων.
Μια ακόμη επιστολή διαμαρτυρίας αναφορικά με την κατάσταση που επι-
κρατεί στο χώρο που προορίζεται για αθλητικές δραστηριότητες στα Πευκά-
κια έφθασε στα γραφεία του Σχολιαστή και στην οποία αναφέρονται τα
εξής:
« Διαβάζοντας τον «Σχολιαστή» έκδοση Σεπτεμβρίου 2015 είδα ότι είχατε καταχωρή-
σει φωτογραφία στην οποία επισημαίνετε πώς ήταν το 2014 ένα μέρος του στρατοπέ-
δου Σπυρούδη και πώς είναι τώρα. Η αξιοποίηση του χώρου έγινε κατόπιν πρωτοβου-
λίας του Δημάρχου κ. Σταθόπουλου και είναι άξια συγχαρητηρίων. 
Για να δούμε όμως και την άλλη πλευρά του νομίσματος, σας αποστέλλω φωτογραφία
του Αθλητικού Κέντρου Πευκακίων που έχει ήδη μετατραπεί: 
1) Σε χώρο περιπάτου δεσποζόμενων σκύλων, με απαγορευτικό για την είσοδο των
κατοίκων λόγω επιθέσεως των σκύλων και της δυσοσμίας (διαπίστωση και από τη
Συνήγορο του Πολίτη που διενήργησε στο χώρο αυτό αυτοψία) και 
2) Με τις ευλογίες της Δημοτικής Αρχής σε χωματερή όπως μπορείτε να διαπιστώσετε
από το φωτογραφικό υλικό.  Το ερώτημά μου προς τον κ. Σταθόπουλο είναι:
Γιατί, ως αντιπολίτευση, ψήφισε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
30/10/2013 περί απομάκρυνσης των δεσποζόμενων σκύλων από τον χώρο του Αθ -
λητικού Κέντρου ενώ ως Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26/03/2015 όχι μόνο
ψήφισε υπέρ της παραμονής των σκύλων, αλλά πρότεινε την παραχώρηση σε αυτά
ενός στρέμματος, πρόταση η οποία και έγινε αποδεκτή ομόφωνα πλήν του κ. Ησαία. 
Βάσει ποιάς λογικής λοιπόν ή Νόμου προέβη αφενός στον αποχαρακτηρισμό τμήμα-
τος του χώρου και αφετέρου στη μετατροπή του χώρου σε χωματερή απαξιώνοντας για
άλλη μια φορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, εξυπηρετώντας τι; Υπήρξαν νόμιμες
διαδικασίες; Τέλος, βλέπουμε ότι ο κ. Σταθόπουλος με τις αποφάσεις του πατάει σε δύο
βάρκες. Όπως κατάλαβα από ένα δημοσίευμά σας ο κ. Γιάννης Σταθόπουλος τώρα
τελευταία το συνηθίζει, όμως πρέπει να προσέξει να μην μπατάρουν και οι δύο βάρ-
κες».   

Φώτης Τασούλης

Κωνσταντίνος Τσιαμπάς: «Δεν μπορείς  να
απαγορεύσεις στους ανθρώπους να σεκρίνουν

μπορείς όμως να τους διαψεύσεις, με την
συμπεριφορά σου και τη ζωή σου».

Με επιστολή του προς την εφημερίδα μας ο δημοτικός σύμβουλος της παρά-
ταξης του Βασίλη Ζορμπά, «Αγ.Παρασκευή η Πόλη μας» Κωνσταντίνος
Τσιαμπάς, καταγγέλλει τον δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο για «κατάχρηση
εξουσίας και παράνομες ενέργειες και συμπεριφορές» εναντίον δημοτικού
υπαλλήλου. Στην επιστολή του ο κ.Τσιαμπάς μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει ότι κατά
καιρούς έχει γίνει αποδέκτης  καταγγελιών που του έγιναν από εργαζόμενους στο
Δήμο, σύμφωνα με τις οποίες ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος παρά τις δηλώσεις του
περί «Δημοκρατίας» και «Αριστερού παραδείσου», παρανομεί καταχρώμενος της
εξουσίας του εναντίον τους,επειδή εκτός ωραρίου και υπηρεσίας τους στο
Δήμο,ασκούν νόμιμες «πολιτικές» ενέργειες και πράξεις. Τέλος ο κ.Τσιαμπάς στην επι-
στολή του ζητά από το δήμαρχο ν’ αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διοικεί, αφού οι ενέρ-
γειες του αυτές είναι παράνομες, αντισυνταγματικές και απάνθρωπες, προσβάλουν
τον «Νομικό πολιτισμό» και καταδεικνύουν διοικητική αδυναμία, πολιτική μιζέρια και
κακομοιριά».   

Διαγωνισμός Βιτρίνας – 
Χριστουγεννιάτικο χωριό.

Η ΕΝΕΒΑΠ με δελτίο Τύπου ενημερώνει ότι οι δηλώσεις συμμετοχής για τον
καθιερωμένο διαγωνισμό καλύτερης χριστουγεννιάτικης βιτρίνας με χρημα-
τικά έπαθλα για τις τρεις πρώτες βιτρίνες θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Πέμπτη
24 Δεκεμβρίου στα τηλέφωνα ή στο e-mail του Σωματείου. 
Φέτος θα διοργανωθεί στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής ένα μικρό χρι-
στουγεννιάτικο χωριό που θα αποτελείται από ένα τρενάκι, κάποια ξύλινα σπιτάκια και
πλήθος χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και δρώμενων για τα παιδιά. Θα εκδοθεί
ξεχωριστή ενημερωτική εγκύκλιος με το χάρτη και το αναλυτικό πρόγραμμα των
δρώμενων.

12 - 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 09.00 - 18.00

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 - 18.00

14 - 21 - 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 09.00 - 21.00

15 – 22 - 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 09.00 - 21.00

16 - 23 - 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 - 21.00

ΠΑΡΑΜΟΝΗ 24- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09.00 - 18.00

13 - 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΛΕΙΣΤΑ
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