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Παπαμιχαήλ Σωτήρης

Δικηγόρος

τ. πρόεδρος ΔΗΠΕΑΠ

υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 

Δημητρίου - 

Καβρουδάκη

Μαργαρίτα
Επιχειρηματίας

τ. πρόεδρος Παιδικών Σταθμών

υποψήφια Δημ. Σύμβουλος 

Μπροστά με την

κοινωνία για να

δημιουργήσουμε

μαζί την πόλη που

αξίζουμε να ζούμε   

Φωτεινού Ζωή

Κωστόπουλος

Τιμολέων (Τίμος) 
Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών

υποψήφιος 

Δημoτικός Σύμβουλος

σελ.5

Πανταζής 

Παναγιώτης
Οικονομολόγος

Αναπ/κό μέλος Δ.Σ. ΠΑΝΔΩΡΑ

υποψήφιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Χατζηανδρέου

Κώστας
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

«Πρέπει να επιβραβευτεί 

η πολύχρονη, συνεπής

και σταθερή παρουσία του

Γιάννη Σταθόπουλου 

στα κοινά».

υπ. Δήμαρχος 

Γιάννης 

Σταθόπουλος

Tηλ.: 6943297516, e-mail: kohatzi@yahoo.gr

Παθολόγος - Δημ. Σύμβουλος 

Γραμματέας 

Δημοτικού Συμβουλίου

υποψήφια Δημ. Σύμβουλος

Ομιλία Σωτήρη Ησαΐα

με κατάμεστη τη 

«δύσκολη αίθουσα»

του Δημοκρίτου

υποψήφιος

Δήμαρχος

Γιάννης Σταθόπουλος

υποψήφιος

Δήμαρχος

Γιάννης Σταθόπουλος

υποψήφιος

Δήμαρχος

Γιάννης Σταθόπουλος

υποψήφιος Δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος

Γεννήθηκα το 1976 στην Αγία Παρασκευή

όπου και κατοικώ και εργάζομαι έως σήμε-

ρα.  Αποφοίτησα από το 3ο Λύκειο Αγίας

Πα ρασκευής το 1994. 

Κατά τη διάρκεια των μαθητικών μου χρό-

νων υπήρξα αθλητής της ομάδας καλαθο-

σφαίρισης του Γυμναστικού Συλλόγου

Αγίας Παρασκευής. Σπούδασα Οδοντιατ -

ρική και από το 2005 είμαι μέλος του Οδο -

ντιατρικού Συλλόγου Αττικής. 

Στις προηγούμενες εκλογές εκλέχθηκα για

πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος με το

συνδυασμό του Βασίλη Ζορμπά και τα

τελευταία τρία χρόνια κατέχω τη θέση του

Προέδρου του Πολιτιστικού και Αθλητικού

Οργανισμού του Δήμου Αγίας Παρασ -

κευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.)  

Μακρυαλέας

Γεώργιος
Αποδείξαμε ότι μπορούμε!

Δώστε μας τη δύναμη να

συνεχίσουμε!

υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος 

σελ.6 - 7

Re - think 

Agia Paraskevi σελ.4

σελ.15

Στις φλόγες του “Σπυρούδη”
σελ.10
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Είναι η πρώτη φορά που  θέτω υποψηφιό -

τητα ως δημοτική σύμβουλος. 

Γι’ αυτό το πρώτο μου βήμα επέλεξα την

ανεξάρτητη δημοτική κίνηση «Νίκη των

Πολιτών Αγίας Παρασκευής» του Γιάννη

Σταθόπουλου, διότι πιστεύω σε μία νέα και

διεκδικητική Δημοτική Αρχή που στοχεύει

πρωτίστως στη βελτίωση της ποιότητας

ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών. 

Διεκδικώ τη ψήφο σας γιατί οι νέοι έχουμε τη

θέληση και τις ικανότητες να πάμε την πόλη

μας βήματα μπροστά.

Η εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό

μου στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές με

τιμά ιδιαίτερα. 

Σας ευχαριστώ θερμά, ελπίζοντας να έχω

ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. 

Αισθάνομαι δικαιωμένος για την προσωπική

πολιτική επιλογή στήριξης της Ανεξάρτητης

Δημοτικής Κίνησης «ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγίας

Παρασκευής» και του Γιάννη Σταθόπουλου. 

Με πλήρη συνείδηση και απόλυτη αυτοπε-

ποίθηση διεκδικώ για δεύτερη φορά την ψήφο

σας για Δημοτικός Σύμβουλος, ώστε να

συμβάλω στην προσπάθεια ανασύστασης

της εικόνας και του προσδιορισμού της ταυ-

τότητας της πόλης μας.

Γεννήθηκα στη Χίο με καταγωγή από

τη Μικρά Ασία και Κρήτη και εργάζομαι

ως στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας. 

Είμαι έγγαμος με δύο παιδιά. 

Ασχολούμαι ενεργά από το 1999 με το

γονεϊκό κίνημα το οποίο κι έχω υπηρετή-

σει από τη θέση του προέδρου συλλόγου

γονέων 9ου Δημοτικού σχολείου στα Πευ-

κάκια για 6 χρόνια και του προέδρου της

7ης σχολικής επιτροπής (9ο Δημοτικό –

7ο Νηπιαγωγείο, Πευκάκια) για 4 χρόνια. 

Έχω διατελέσει αντιπρόεδρος του Κέντρ-

ου Παιδιού και του Πνευματικού Κέντρου. 

Είμαι ενεργό μέλος του συλλόγου Πευ-

κακίων «Αναγέννηση» και Συνδέσμου

Εφέδρων Αξ/κων ΒΑ Αττικής και πρόεδρ-

ος του συλλόγου ανεγέρσεως ιερού ναού

Αγίων Αναργύρων Πευκακίων από το

2011 μέχρι σήμερα.

--- Σε ήρεμο έως αδιάφορο κλίμα κινείται μέχρι τώρα στην πόλη μας η προεκλογική
εκστρατεία των υποψηφίων Δημάρχων...
--- Την αυλαία των κεντρικών ομιλιών άνοιξε η παράταξη “Φυσάει Κόντρα” το Σάβ-
βατο 10 Μαΐου 2014...
--- Πρώτος ομιλητής, που υποδέχθηκε στο βήμα στη συνέχεια τον υποψήφιο Δήμα-
ρχο Σπύρο Αλεξίου, ήταν ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Καντάλης...
--- Πολύς κόσμος στην πλατεία για πρωτοεμφανιζόμενη και “εκτός κομμάτων” δημο-
τική παράταξη...
--- Λόγος μεστός, πολιτικός που έδινε λύσεις προερχόμενες από μια κεντρική πολιτική
που κατά τη γνώμη των ομιλητών θα έπρεπε να ασκείται στην Ελλάδα
--- Οι τελικές ομιλίες θα συνεχιστούν τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2014 με τη Λαϊκή Συσ πεί -
ρωση. 
--- Ακολουθεί την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 η παράταξη του Αλέξη Μουστόγιαννη “Μια
γενιά μπροστά”...
--- Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 η πλατεία της Αγίας Παρασκευής θα ανήκει στην παρά-
ταξη “Νίκη των πολιτών Αγίας Παρασκευής” με κεντρικό ομιλητή το Γιάννη Σταθό-
πουλο...
--- Την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 ο τ. δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος και η
“Συμμαχία Ευθύνης” θα επιχειρηματολογήσουν για το “Καμ μπακ” (επιστροφή) στη
διοίκηση του Δήμου...
--- Την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 ο νυν δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς αναμένεται να
κάνει έναν απολογισμό της τετραετίας που πέρασε και όσων σχεδιάζει να κάνει στην
περίπτωση επανεκλογής του...
--- Τέλος την Κυριακή 18 Μαΐου 2014 όλοι εμείς θα μιλήσουμε εν χορώ στις κάλπες...
--- Ενδέχεται ορισμένοι να χορέψουν γύρω γύρω από την κάλπη τους πολεμικούς χο -
ρούς των Σιού, κραδαίνοντας τα τομαχώκ τους και ζητώντας το “σκαλπ” των υπ -
ευθύνων του Μνημονίου...
--- Ας βάλουμε και λίγο χιούμορ στη ζωή μας...
--- Πολλοί μας ρωτούν ποιες είναι οι εκτιμήσεις μας για τις επικείμενες εκλογές... 
--- Η απάντηση είναι μία και σαφής...
--- Δεν έχουν διεξαχθεί ξανά μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο εκλογές κάτω από τη σκιά
ενός δίχως διαφαινόμενου τέλους Μνημονίου...
--- Δηλαδή δεν υπάρχει μία “σταθερά” για να μπορεί κάποιος να έχει συγκριτικά
στοιχεία...
--- Αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν το “πόσο”, σε ποιες περιοχές και σε τι ποσο-
στό ο “θυμός” θα αποτελέσει την κύρια αιτία της ψήφου...
--- Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ιστορικοί του μέλλοντος θα μπορούν ασφαλέστερα από
εμάς να προχωρήσουν σε σχετικές προβλέψεις...
--- Δεν είναι η Αγία Παρασκευή, δεν είναι η Ελλάδα, δεν είναι η Νότια Ευρώπη, είναι
ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με το κατά πόσο θα κορεστούν οι ορέ-
ξεις των αχόρταγων και μέχρι ποιου σημείου θα φτάσει η περιφρόνηση προς τον άν -
θρωπο...
--- Δεν χρειάζονται βαθυστόχαστες πολιτικές αναλύσεις γιατί το θέμα είναι ένα και
απλό: έχει αξία η ανθρώπινη ύπαρξη ή κάποιοι υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο για
τον πλουτισμό των ολίγων ; 
--- Σε κάθε περίπτωση μέχρι σήμερα το ερώτημα αυτό δεν έχει απαντηθεί παρ’ όλες
τις φιλότιμες προσπάθειες τόσο του επίσημου κράτους όσο και των διαφόρων θρη-
σκειών... 
--- Άλλο θεωρία, άλλο η πράξη...
--- Η ανθρωπιά υπάρχει και έμπρακτη απόδειξή της περιγράφεται στην συνέντευξη
της κ. Ντίνας Μανωλοπούλου που φιλοξενείται σε άλλη σελίδα...
--- Ελπίζουμε ο άνθρωπος - εθελοντής να μην είναι είδος προς εξαφάνιση ή προς εκμε-
τάλλευση...
--- Φωτιά ξέσπασε στο στρατόπεδο Σπυρούδη...
---Κάποιοι λένε ότι την έβαλαν νεαροί που λόγω «άνοιξης» μετά το σχολείο ξεσάλωσαν... 
--- Κάποιοι άλλοι μιλούν για χώρο προπόνησης αυτών που τις Κυριακές ανταλλάσ-
σουν από κερκίδα σε κερκίδα εκτοξεύσεις φωτοβολίδων και κροτίδων...
--- Ο δήμαρχος περιμένει το πόρισμα πυροσβεστικής και αστυνομίας...
--- Αυτό που δεν περιμένει είναι επαναπρόσληψη των φυλάκων...
--- Αυτό που είναι αυτονόητο είναι ότι οι αιρετοί εκλέγονται για να βρίσκουν λύσεις
εκεί που χρειάζονται γιατί αν δεν είναι ικανοί είναι προτιμότερο να ασχοληθούν με τα
του οίκου τους...
---- Η Αγία Παρασκευή χρειάζεται και πρέπει να αποκτήσει δήμαρχο που να μπορεί
να δώσει σε κάθε περίπτωση λύσεις και όχι κάποιον που να κρύβεται πίσω από φθη-
νές δικαιολογίες...

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Ζει στην Αγ. Παρασ-

κευή απ’ όπου κατάγεται η οικογένειά της.

Σπούδασε σχέδιο και διακοσμητική. 

Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά. Είναι παντρεμένη

κι έχει δύο γιούς. Από νεαρή ηλικία επέδειξε

ιδιαίτερη μέριμνα στην Γ’ Ηλικία. 

Το κοινωνικό της έργο βραβεύτηκε με μετάλ-

λιο από το Δ. Αθηνών. Από το 1993 συμμε-

τέχει στις κινητοποιήσεις διάσωσης του

Υμηττού. Μέλος Πολ. Γραμματείας της επιτρ-

οπής αγώνα για το περιβάλλον. Διετέλεσε 2

τετραετίες μέλος του Δ.Σ. ΚΑΠΗ και Αντιπρ-

όεδρος βρεφονηπιακών σταθμών 
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Γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1976. Κάτοικος Αγίας

Παρασκευής από το 1984. Απόφοιτος το 2002 του

Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών,

με μεταπτυχιακές σπουδές στα Χρηματοοικονομι-

κά σε Αγγλία και Γαλλία.

Εργάστηκε στα Βαλκάνια στην εμπορία τσιμέντου

και ήταν υπεύθυνος έργου σε κατασκευή και

διαχείριση δεξαμενών υγρών καυσίμων στην Κεφ-

αλλονιά. Τώρα εργάζεται ως μαθηματικός, ενώ

παράλληλα προετοιμάζεται για να λάβει τις πιστο-

ποιήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για

Σύμβουλος Επενδύσεων. 

Στο παρελθόν διετέλεσε μέλος της Επιτροπής

Αδελφοποίησης και μέλος της Επιτροπής Τοπικής

Δημοκρατίας του δήμου Αγίας Παρασκευής.

Πλησιάζει η καθοριστική ημερομη -

νία για την Αγία Παρασκευή. 

Η 18η Μαΐου επιβάλλεται να γίνει η

αφετηρία για μια νέα πορεία

αλληλεγγύης, συνεργασίας, συμμε-

τοχής και δημοκρατίας.

Είμαστε μια ισχυρή ομάδα με

γνώση, όρεξη και επάρκεια. 

Θα δώσουμε έμφαση στην κοινωνι-

κή πολιτική και θα δημιουργήσουμε

ένα Δήμο που θα έχει ως προτεραι-

ότητα τον πολίτη και την καθημερι -

νότητά του, ένα Δήμο που θα πάει

ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!

Η πρόταση του  πολιτικού μηχανι-
κού Γιώργου Καράμπελα για την

αποπεράτωση του κολυμβητηρίου
Κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης που διορ -
γάνωσε την Κυριακή 13 Απριλίου 2014 η παρά-
ταξη «Νίκη των πολιτών» στον χώρο του ημιτε-
λούς κολυμβητηρίου, ο συμπολίτης μας Γιώργος
Καράμπελας, πολιτικός μηχανικός, ανέπτυξε την
από δεκαετίας πρότασή του για την αποπεράτω-
ση του κολυμ βητηρίου.
Στο ρεπορτάζ της Κάτιας Βέργου με τίτλο: «Γιάννης
Σταθόπουλος: οι προτάσεις μας για το θέμα του κολυμ -
βητηρίου» που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 147 του Σχο-
λιαστή, ο «Δαίμων του τυπογραφείου» μετέτρεψε την
πρόταση του κ. Γιώργου Καράμπελα σε πρόταση του κ.
Γιάννη Σταθόπουλου προκαλώντας εύλογα θέμα ηθι-
κής τάξης. Ζητούμε λοιπόν συγνώμη από τον συμπολίτη
μας, του οποίου «αφαιρέσαμε» την πνευματική ιδιοκ-

τησία και συμπληρώνουμε το επίμαχο ρεπορτάζ  α) Δημοσιοποιώντας τα βασικά μέρη
της προτάσεως η οποία έχει ως βασικούς άξονες τα εξής: 
• Ανοικτή πισίνα διαστάσεων 25 Χ 35, δηλαδή κατά 15μ. μικρότερη από την υπάρ -
χουσα.
• Δημιουργία χώρων στάθμευσης στον υπόλοιπο χώρο της πισίνας (25 Χ 15 σε δύο υπό-
γειους ορόφους – 30 θέσεις στάθμευσης), στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και στο
οικόπεδο ιδιοκτησίας του δήμου (10 θέσεις) στο όμορο Ο.Τ.
• Αξιοποίηση της μισής κερκίδας για θέσεις υπαίθριου θεάτρου.
• Αύξηση του πράσινου σε περίπου 1500μ².
• Αξιοποίηση του χώρου κάτω από τις κερκίδες και στα υπόγεια εμβαδού περίπου
1400μ² και δημιουργία νέων χώρων εμβαδού τουλάχιστον άλλων 1000μ², εκμεταλ-
λευόμενοι όλο το ύψος καθώς και το γεγονός ότι με την μετατροπή του κολυμβητηρίου
από κλειστό σε ανοικτό υπάρχει ανεκμετάλλευτος συντελεστής δόμησης. Ο χώρος
αυτός μπορεί να στεγάσει πολλές δημοτικές υπηρεσίες, πέραν των αναγκαίων για
χρήση κολυμβητηρίου.
β) Συμπληρώνουμε επίσης, ότι πρόταση του κ. .Καράμπελα χειροκροτήθηκε από την
πλειοψηφία των παρισταμένων και υποστηρίχθηκε ένθερμα από πολλούς στη συζή -
τηση που ακολούθησε, οι επιφυλάξεις δε που εκφράστηκαν από ορισμένους,  αφο -
ρούσαν και μόνο το κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης και τις πιθανές επιπτώσεις
στο περιβάλλον. 
Τέλος, τόσο ο κ..Καράμπελας όσο και άλλοι συνδημότες, τόνισαν ότι η υλοποίηση της
πρότασης θα ωφελήσει πολλαπλά το περιβάλλον (υγρό στοιχείο, θέατρο, αξιοποίηση
χώρων προς όφελος των δημοτών, πάρκιγκ) και θα αξιοποιήσει τα μέχρι σήμερα
δαπανηθέντα ποσά (άνω των 500.000.000 δρχ αξίας 1995) προς όφελος των
δημοτών.

Νικητής και στα Πευκάκια!
ΝΙΚΗτής και στα Πευκάκια
αναδείχτηκε ο Γιάννης Σταθό-
πουλος καθώς πάνω από 350
άτομα παρακολούθησαν την
ομιλία του υποψηφίου Δημάρ -
χου στην συγκέντρωση της
“Νίκης των Πολιτών” στα Πευ-
κάκια γεμίζοντας ασφυκτικά
τον προαύλιο χώρο της εκ κλη  σί -
ας των Αγίων Αναργύρων!
Ο Γιάννης Σταθόπουλος αναφέρθη-

κε αναλυτικά στα προβλήματα που ταλανίζουν τα Πευκάκια, στην αδράνεια της
Δημοτικής Αρχής ειδικά στην συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και στο πρόγραμμα της
ΝΙΚΗΣ των Πολιτών, αυριανής Δημοτικής Αρχής.
Στη συνέχεια επανέλαβε ότι η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Νίκη των Πολιτών «απο-
τελείται από πολλά ρυάκια που σχηματίζουν έναν χείμαρρο που θα φέρει την αλλαγή
στην Αγία Παρασκευή». Αυτό είναι που φοβάται ο απερχόμενος Δήμαρχος και θα
εντείνει την επίθεση επί προσωπικού τόσο στον ίδιο τον κ. Σταθόπουλο όσο και σε
συγκεκριμένους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους το ερχόμενο διάστημα.
«Εμείς κάνουμε Πολιτική με Π κεφαλαίο» συνέχισε ο υποψήφιος Δήμαρχος, για να
καταλήξει ζητώντας τη στήριξη της περιοχής στις επερχόμενες εκλογές της 18ης
Μαΐου για μια καλύτερη Αγία Παρασκευή, για να πάμε Μπροστά με την Κοινωνία, 
να Αλλάξουμε την Αγία Παρασκευή!

Το γραφείο τύπου της  Νίκης των Πολιτών

Γιώργος Κ. Καράμπελας

Πολιτικός 

Μηχανικός ΕΜΠ
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Re - think Agia Paraskevi

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ

Η ωρα των αυτοδιοικητικών εκλογών
είναι η ωρα των καθημερινών πολιτών.
Η ωρα που ολοι μας πρέπει να «Ξανασκε -
φτούμε την Αγία Παρασκευή». 
Το ερώτημα που πρέπει καταρχήν να απαντή-
σουμε είναι, εάν η Δημαρχία Ζορμπά (2011-
2014) αντέστρεψε τη γενική πτωτική πορεία
της πόλης ή απλώς συντήρησε μία κατάσταση
με εστιασμένες παρεμβάσεις, χωρίς εμπνευση
και συνοχή.
Εάν η απάντηση είναι ότι δεν την αντέστρεψε,
το επόμενο ερώτημα είναι εάν γι΄ αυτό το
σκοπό χρειάζεται ένα γενικό σχέδιο ανασύν -
θεσης της τεμαχισμένης πόλης, συγκρότησης
της φυσιογνωμίας της και ανάκτησης της κοι-
νωνικότητας της. 

Ένα γενικό σχέδιο, που θα καταρτιστεί συναινετικά και θα εφαρμοσθεί
δεσμευτικά από ολες τις επόμενες δημοτικές Αρχές, χωρίς αλλαγές ανά τε  τ ρα -
ε τία.
Με την ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και το Γιάννη
Σταθόπουλο υπάρχουν οι πιο δυνατές και στέρεες ελπίδες, ότι μπορούμε
μέσα σε αυτές τις συνθήκες της διαβρωτικής κρίσης, να σχεδιάσουμε ολοι
μαζί μία πολυεπίπεδη και ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση, να ανασυνθέ-
σουμε την κεντρικότητα της πόλης και να την συνδέσουμε με τις γειτονιές
της.
Γιατί. 
1. Η παράταξη ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ αντιπροσωπεύει την κοινωνία των
πολιτών. Αποτυπώνει στο δημοτικό επίπεδο την πολλαπλότητα, την πολυ χ -
ρωμία και την ευρύτητα της τοπικής κοινωνίας. Γι΄ αυτό, οι συντονισμένες
προσπάθειες του δημοτικού κατεστημένου να την κρίνουν με τα μέτρα τους,
συναντούν την αδιαφορία των δημοτών.
2. Η παράταξη ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ δεν προ-
ήλθε από προεκλογικές συγκολλήσεις φιλοδοξιών και μεταγραφές χωρίς
αυτοδιοικητικό περιεχόμενο. Διαθέτει τα εφόδια της αδιάλειπτης εικοσαε-
τούς πα ρουσίας της. Εχει πρόσωπα, που διαρκώς προστίθενται και προσθέ-
τουν στην κοινή πορεία, χωρίς πισωγυρίσματα, διαπραγματεύσεις και αλλο-
πρόσαλλες συμπεριφορές. Εχουν ολοι δώσει τις εξετάσεις τους, πολλά χρόνια τώρα.
3. Η παράταξη ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ δεν στέ-
κεται απέναντι, ούτε δίπλα στις συλλογικότητες, στους φορείς και στους
πολίτες. Είναι μέσα σ΄ αυτές, γατί προέρχεται από αυτές.
4. Η παράταξη ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ δεν υιο -
θετεί αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, ούτε κλείνει το μάτι στις δημοσιονο-
μικές (μνημονιακές) πολιτικές, που στρέφονται κατά της Αυτοδιοίκησης, για
να είναι και με τους κυβερνητικούς και με τους πολίτες.
5. Και διότι τέλος, το πρόγραμμα της παράταξης στηρίζουν πολιτικά κόμμα-
τα, χωρίς η παράταξη να καθοδηγείται από κανένα. Λογοδοτεί μόνο στους
πολίτες και το γενικό συμφέρον. Και το εχει αποδείξει. 
Γιατί, ο Γιάννης Σταθόπουλος είναι σεμνός, εργατικός, μεθοδικός και
ανυποχώρητα δημοκρατικός με βαθειά κουλτούρα. Μιλάει με επιχειρήματα
και με ειλικρίνεια. Αντιπαθεί  το λαϊκισμό και σέβεται πραγματικά και όχι
εικονικά τη διαφορετικότητα και την κουλτούρα του άλλου. Δουλεύει  με σχέ-
διο, όραμα, αθόρυβα  και  αποτελεσματικά. 
Γιατί ξέρει και το έχει αποδείξει οτι στα πλαίσια του Δήμου, η δημοκρατικό -
τητα, η αξιοπρέπεια, η ανθρωπιά, ο πολιτισμός, η υγεία, η καθαριότητα, η
πρόνοια, η μόρφωση, η επιχειρηματικότητα και η καταπολέμηση της ανερ -
γίας δεν έχουν χρώμα και δεν χωρίζονται με ψευδεπίγραφες  διαχωριστικές
γραμμές.
Γιατί συνέθεσε ένα ψηφοδέλτιο με κριτήριο την σταθερότητα, την αγωνι-
στικότητα, την χρησιμότητα και τη συνεισφορά.
Γιατί με όλα αυτά είναι διαφορετικός, όχι μόνο στη θεωρία  αλλά και στη
πράξη, από τους πολιτικούς που επιδιώκουν να συντηρήσουν το παρελθόν,
στο μέλλον που είναι ηδη παρόν.
Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ τιμή μου που συμμετέχω και πάλι στο
ψηφοδέλτιο της ΝΙΚΗΣ. Και θα είναι ακόμα μεγαλύτερη αν μου δοθεί η
δυνατότητα να συνεισφέρω με τις γνώσεις και την εμπειρία μου στη δύσκολη
αλλά συναρπαστική δουλειά που έχουμε μπροστά μας

Σωτήρης Παπαμιχαήλ, δικηγόρος,
υπ. Δημοτικός Σύμβουλος,

ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Γ.Σταθόπουλος) 
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Τιμολέων (Τίμος) Κωστόπουλος 
Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος

Γεννήθηκα στις 19 Μαίου 1979.
Πατέρας μου είναι ο Αλέξαν -
δρος Κωστόπουλος, γνωστός
οικονομολόγος, πρόεδρος του
Συνδέσμου Ελλήνων Οικονο-
μικών Διευθυντών Ελλάδος
(ΣΕΟΔΙ) με καταγωγή από την
Αχαϊα και μητέρα μου η Ζωή
Κωστοπούλου με καταγωγή
από την Ηλεία.
Σπούδασα Οικονομικά και
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Βsc in

Business Studies) στο City University στο Λονδίνο και κατέχω και μεταπτυχιακό τίτλο
στα χρηματοοικονομικά (Msc in Business Economics and Finance). 
Υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία ως Έφεδρος Λοχίας του Μηχανικού και
τιμήθηκα με το βραβείο ήθους του Ελληνικού Στρατού.
Έχω εργασθεί ως στέλεχος πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας και ως προιστάμε-
νος σε πολυεθνική Ενεργειακή εταιρεία.Σήμερα εργάζομαι ως Σύμβουλος Ανάπτυξης
και Επιχειρηματικών Λύσεων.
Από τα φοιτητικά μου χρόνια μέσα από την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Λονδίνου ασχολούμαι ενεργά
με τα προβλήματα,τις ανάγκες και τα οράματα των συνανθρώπων μου,για μια Ελλά-
δα αντάξια της βαριάς κληρονομιάς που φέρει ως χώρα και ως πολιτισμός. 
Το 2010 οι συμπολίτες μου στην Αγία Παρασκευή μου κάνανε την τιμή να με εκλέξουν
ανάμεσα στην πρώτη δεκάδα των δημοτικών συμβούλων της παράταξης <Αγία Πα -
ρασκευή η Πόλη μας> με επικεφαλής τον σημερινό Δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά. Θέλον-
τας με την σειρά μου να τιμήσω την εκλογή μου από τους συμπολίτες μου,έβαλα τις
δυνάμεις μου,να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της όποιας θέσης θα μου αναθέτανε. 
Ως Δημοτικός Σύμβουλος ανέλαβα την ίδρυση και την λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου της πόλης μας και αργότερα(Ιούλιο του 2012) την θέση του Αντιδήμαρ -
χου Οικονομικών έως σήμερα.'Eχω επίσης διατελέσει και Αναπληρωτής Δημάρχου.
Ως υπεύθυνος για την ουσιαστική λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εξασφά-
λισα χορηγίες σημαντικών επιχειρηματικών οικογενειών, με τις οποίες συνδέομαι με
πολυετή φιλία από τα φοιτητικά μου χρόνια,οι οποίες μας διέθεσαν δωρεάν όλο τον
εξοπλισμό,14 τόνους τρόφιμα(δωρεάν),επίσης δωρεάν κουπόνια γευμάτων για τους
άπορους συνδημότες μας.Μία επίσης εξ' αυτών των οικογενειών εξασφάλισε με
δωρεά,τα καύσιμα των εθελοντών για την προστασία των δασών μας από τις πυρκα-
γιές. Επίσης με παρέμβασή μου,μεγάλη τράπεζα έκανε δωρεά μεγάλου ποσού για το
κοινωνικό παντοπωλείο μας.
Είμαι πολύ περήφανος που κατά την θητεία μου ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών έχου -
με καταφέρει να μειώσουμε το χρέος κατά 55%,το έλλειμμα κατά 50% και επιτέλους
να μειωθούν τα δημοτικά τέλη για πρώτη φορά στην ιστορία του δήμου κατά 20%.
Η απραξία των προηγούμενων ετών,αντικαταστάθηκε από μεγάλα έργα σε κάθε πε -
ριοχή της πόλης όλα χρηματοδοτούμενα απο το ΕΣΠΑ,δηλαδή με μηδενικό κόστος για
τους δημότες μας.
Η επιστημονική μου κατάρτιση και η εντιμότητά μου συνέβαλαν στην επιτυχία των
στόχων που θέσαμε ( Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου,νοικοκύρεμα των οικονο-
μικών κ.α.),αποτέλεσαν δε το κίνητρο για να απευθυνθώ για άλλη μια φορά σε εσάς
τους συντοπίτες μου,ζητώντας την στήριξη και την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας
στο πρόσωπό μου. Σας ζητώ λοιπόν εκ νέου να μου δώσετε την δυνατότητα με την δική
σας βοήθεια να συνεχίσω να υλοποιώ τις υποσχέσεις του συνδυασμού μας,στην πο ρεία
προς την ευημερία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του Δήμου μας.

Συνάντηση Βασίλη Γιαννακόπου-
λου με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του επικεφαλής της
Συμμαχίας Ευθύνης, Βασίλη Γιαννακόπουλου και μελών του συνδυασμού, με τον
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθη-
νών. Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Γιαννακόπουλος, μετέφε-
ρε στον Μακαριότατο, τις θερμές ευχαριστίες των πολιτών της Αγίας Παρασκευής για

τον ιδιαίτερα ενεργό ρόλο της
εκκλησίας σε δράσεις φιλανθ -
ρωπίας στην πόλη και δήλωσε
«κεντρικός προσανατολισμός μας
είναι η εφαρμογή ενός προγράμμα-
τος κοινωνικής πολιτικής. Είναι
αυτονόητη η ευθυγράμμισή μας με
τη δράση της Εκκλησίας για να
εργαστούμε από κοινού για την
ανακούφιση πολλών συμπολιτών
μας που χρήζουν βοήθειας».

mais_b_2014_mais_2012.qxd  12/5/2014  12:09 μμ  Page 5



66

210- 6009639 - www.osxoliastis.gr - e-mail: osxoliastis@hotmail.com

ΣΣ
υυ

νν
έέ

νν
ττ

εε
υυ

ξξ
ηη

.. ..
..

Γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1965.
Κατοικεί από το 1980, μόνιμα στην Αγία
Παρασκευή (Αϊ Γιάννης). 
Είναι παντρεμένος από το 1990 και έχει τρεις
κόρες,την Γεωργία,την Μαρία και την Σοφία.
Απόφοιτος ινστιτούτου τραπεζικής ανά-
πτυξης και έρευνας και έχει παρακολουθήσει
πλήθος σεμιναρίων που αφορούν τραπεζικές
και ασφαλιστικές εργασίες.
Στην 30ετή καριέρα του στον Τραπεζικό
Χώρο είχε πάντα ενεργή συμμετοχή και
δράση στους αγώνες των εργαζομένων.
Διετέλεσε Διευθυντής στα καταστήματα
Καλυ βίων και Πόρτο Ράφτη της πρώην
Εμπορικής Τραπέζης και εξακολουθεί να
εργάζεται ως Τραπεζικό στέλεχος στην Alpha
Bank.

Ο Δημήτρης Μπεθάνης ζει μόνιμα

στην Αγία Παρασκευή, στην περιοχή

Τσακός. 

Είναι συνταξιούχος της ΔΕΗ, όπου

ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση ως

Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας στο

Σύλλογό του, καθώς και εκπρόσω-

πος των συναδέλφων του στο Εργα-

τικό Κέντρο της Αθήνας.

Eίναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου

κατοίκων Τσακού, όπου έχει διατελέ-

σει υπεύθυνος πυροπροστασίας του

λόφου Τσακού. Είναι παντρεμένος με

την Μαριάνθη Μπατσούλη, με την

οποία έχουν δύο κόρες.

Κώστας Χατζηανδρέου: 
«Πρέπει να επιβραβευτεί 
η πολύχρονη, συνεπής και 

σταθερή παρουσία του 
Γιάννη Σταθόπουλου στα κοινά».

Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει τόσο
στην παράταξη του δημάρχου Βασίλη Ζορμπά, όσο
και σε αυτήν του Βασίλη Γιαννακόπουλου η κάθοδος
στις προσεχείς δημοτικές εκλογές του Κώστα Χατ-
ζηανδρέου  ως υποψηφίου δημοτικού συμβούλου με
το Συνδυασμό «Νίκη των Πολιτών Αγίας Παρασκε-
υής» του υποψήφιου  Δήμαρχου Γιάννη Σταθόπου-
λου.
Είναι η πρώτη φορά που μια υποψηφιότητα προκαλεί τόσες
αναταράξεις στους πολιτικούς χώρους της πόλης μας και το
λέμε αυτό για δύο λόγους.
1) Ο νυν δήμαρχος και έχων τις «ευλογίες της Ν.Δ» Βασίλης
Ζορμπάς ως γνήσιος εκφραστής της «Λαϊκής Δεξιάς» σε
κάθε δημόσια ομιλία του, εκφράζει «Μια βαθιά του έκπληξη»
(ξεχνώντας τον όρο «Ευρεία Δημοκρατική Συσπείρωση), για
το γεγονός ότι ο κ. Χατζηανδρέου συνυπάρχει στο ψηφοδέλ -

τιο του Γιάννη Σταθόπουλου μαζί με τον Γιάννη Σιδέρη( υιό του τ. Δημάρχου –με στήρ-
ιξη Ν.Δ- Αντώνη Σιδέρη), τον Παναγιώτη Γκόνη (γραμματέα ΣΥΡΙΖΑ  Αγ.Παρασκευής),
τον Βασίλη Τραυλό (Γραμματέα ΔΗΜΑΡ Αγ. Παρασκευής), την Φαίη Νιάρχου (Οικολό-
γοι –Πράσινοι) και τ. δημοτικούς συμβούλους  (φίλους – μέλη ΠΑΣΟΚ), όπως η Μαρ-
γαρίτα Δημητρίου –Καβρουδάκη, ο Σωτήρης Παπαμιχαήλ και ο Νίκος Φαλκώνης.
2) Ο τ. δήμαρχος με χρίσμα ΠΑΣΟΚ (2002,2006 και 2010) και νυν Ανεξάρτητος υπο-
ψήφιος Δήμαρχος (συμμαχία ευθύνης)  Βασίλης Γιαννακόπουλος στην ομιλία του κατά
τη διάρκεια των εγκαινίων του προεκλογικού του γραφείου, εξαπέλυσε σφοδρή λεκτική
επίθεση εναντίον της οικογένειας «Χατζηανδρέου», χαρακτηρίζοντας ως περίπου «προ-
δοσία» την συγκεκριμένη υποψηφιότητα.
Όλα αυτά, μας υποχρέωσαν να συναντηθούμε με τον κ. Κώστα Χατζηανδρέου και να του
θέσουμε ορισμένα ερωτήματα που εύλογα μας δημιουργήθηκαν.
«Σ» Είστε αδελφός του κ. Λεονάρδου Χατζηανδρέου, ιδρυτή της δημοκρατι-
κής δημοτικής παράταξης, η οποία διοίκησε το Δήμο μας από το 1981 μέχρι
το 2002, επί σειρά ετών δημάρχου και μετέπειτα βουλευτής Κυκλάδων. Γιατί
όλα αυτά τα χρόνια δεν ασχοληθήκατε με την πολιτική ; 
«Εάν εννοείτε ότι δεν ασχολήθηκα με την πολιτική, βάζοντας το όνομά μου στη λίστα
κάποιου αυτοδιοικητικού ψηφοδελτίου, αυτό είναι αλήθεια. Όπως όμως ξέρετε η
ενασχόληση με τα κοινά δεν προϋποθέτει εξ ορισμού αυτού του είδους τη συμμετοχή.
Προϋποθέτει κυρίως να εκφράζει κανείς ενεργά πολιτική σκέψη και άποψη συμμε-
τέχοντας στις δημοκρατικές διαδικασίες σε όλα τα πολιτικά πεδία. 
Και τέτοια είναι το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ο χώρος της δουλειάς, η πόλη που
ζεις και κινείσαι, η γειτονιά, το ίδιο το στενό φιλικό σου περιβάλλον. Άλλωστε αυτός είναι
και ο ρόλος του ενεργού πολίτη.  Έχω την εντύπωση ότι σε «όλα αυτά» από τα εφηβικά
μου χρόνια και μετέπειτα δεν έλλειπα ποτέ και ούτε σκοπεύω να λείψω».  
«Σ» Ποιοι είναι οι λόγοι που σας ώθησαν σήμερα να ασχοληθείτε ενεργά με
τοπικά δρώμενα; 
«Σήμερα δυστυχώς, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει απαξιωθεί η συμμετοχή σε εκλογι-

κές διαδικασίες είτε από τη μεριά του ψηφοφόρου, δέστε τη μεγάλη αποχή από κάθε
είδους εκλογές,  είτε από τη μεριά του υποψηφίου. Αυτό από τη μία θα μπορούσε ίσως
να δικαιολογηθεί λόγω της απαξίας που επικρατεί προς τα πολιτικά σχήματα και τους
πολιτικούς , αλλά φαντάζεστε από την άλλη πόσο ολέθριο μπορεί να εξελιχθεί.
Θεωρώ ότι η συμμετοχή μου επιδιώκει, στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, να αποτρέψει
την επικράτηση μια τέτοιας λογικής και να ωθήσει τα πράγματα στην κατεύθυνση της
ενεργής συμμετοχής».  
«Σ» Γιατί στο ψηφοδέλτιο της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης "Νίκη
πολιτών Αγίας Παρασκευής" ;  
«Για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος γιατί όπως και εσείς είπατε είναι ανεξάρτητη. Και

ανεξάρτητη όχι στην ταμπέλα, γιατί τέτοιες βλέπουμε πολλές, αλλά στην ουσία. Άλλωστε
αυτό αποδεικνύεται και από τη συμμετοχή στο συνδυασμό μας τόσων αξιόλογων υπο -
ψηφίων από πολλούς διαφορετικούς πολιτικούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς χώρους. 
Ξέρετε, αυτές οι παρατάξεις έχουν το προνόμιο να συνθέτουν ευρύτατη και σφαιρική
πολιτική και κοινωνική αντίληψη και επομένως να εκπονούν προγράμματα που να δια-
σφαλίζουν τα μέγιστο σε ότι αφορά το συμφέρον της πόλης και των πολιτών. 
Ο δεύτερος λόγος είναι ο επικεφαλής του συνδυασμού αυτού. 

Κώστας Χατζηανδρέου

υποψήφιος Δημοτικός

Σύμβουλος

συνέχεια σελίδα 7
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Έχω ζήσει όλη την εξέλιξη της πόλης

μας, τα τελευταία 60 χρόνια.

Την έχω βιώσει ως κάτοικος, ως μα -

θή τρια, ως γονέας, ως επαγγελματίας

αλλά και ως μέλος – επί πολλά χρό-

νια – της διοίκησης της πόλης. 

Η αγάπη μου και το δέσιμό μου για

την Αγία Παρασκευή είναι δεδομένο.

Δεδομένη είναι και η θέλησή μου να

προσφέρω και να μάχομαι 

για την πόλη μου!

Γεννήθηκε το 1961 στην Αγία Παρασκευή όπου

διαμένει μέχρι και σήμερα.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος εργοθεραπείας

των ΤΕΙ Αθηνών, πτυχιούχος φαρμακευτικής

σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού

στις εφαρμογές και φαρμακευτικές χρήσεις

φυσικών προϊόντων (φαρμακευτική Αθηνών). 

Εργάζεται ως φαρμακοποιός στο φαρμακείο

που βρίσκεται στην Αγίου Ιωάννου και το

οποίο άνοιξε ο πατέρας του το 1955. 

Μαζί με φίλους ίδρυσαν το 1984 τον ΟΦΚΑΠ

(σημερινό ΚΑΠ) όπου διετέλεσε πρώτος πρόε-

δρος για οκτώ χρόνια. 

Υπήρξε μέλος του Αθλητικού Οργανισμού

Δήμου Αγ. Παρασκευής από το 2003 – 2005 και

το 2007 – 2009. 

Έχει εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος το 2011 έως

σήμερα με την παράταξη του Βασίλη Ζορμπά

με την οποία είναι και πάλι υποψήφιος 

συνέχεια από σελίδα 6

Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη πολύχρονη, συνεπή και σταθερή παρουσία στα κοινά
της πόλης του Γιάννη Σταθόπουλου, με την αντίστοιχη εμπειρία και γνώση που όλα
αυτά του διασφαλίζουν, αξίζει και πρέπει ο πολίτης της Αγίας Παρασκευής να την επι-
βραβεύσει με την εκλογή του στο αξίωμα του Δημάρχου».   
«Σ» Η κάθοδός σας στις δημοτικές εκλογές έχει προκαλέσει την έντονη
πολιτική αντίδραση τόσο του Βασίλη Ζορμπά όσο και του Βασίλη Γιαν-
νακόπουλου. Θεωρείτε ότι θα ήσασταν υποχρεωμένος να επιλέξετε λόγω
"παράδοσης" κάποια άλλη δημοτική παράταξη ; 
«Σας εξήγησα και παραπάνω ότι κριτήριο μου ήταν η ανεξαρτησία, το ανθρώπινο

δυναμικό και ο επικεφαλής του συνδυασμού και όχι η πολιτική μου παράδοση. Θεωρώ
ότι οι εκλογές πρέπει να κριθούν από τα πεπραγμένα και την πορεία του καθενός και
όχι από εντυπώσεις και πρόσωπα. Σε ότι αφορά τις αντιδράσεις εάν είχαν πολιτικά
χαρακτηριστικά προφανώς και θα τις κατανοούσα. Δεν θεωρώ όμως αντιδράσεις το
να εκτοξεύονται δημόσια κακόβουλα προσωπικά υπονοούμενα εναντίον ανθρώπων
όπως ο Λεονάρδος Χατζηανδρέου με αναμφισβήτητη πολυετή προσφορά στη πόλη.
Δεν μπορώ να σταθώ σε τέτοιας μορφής αντιδράσεις.    Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ στους
επικεφαλής των άλλων συνδυασμών καλή επιτυχία στο έργο που θα τους αναθέσουν
οι πολίτες της Αγίας Παρασκευής με την ψήφο τους στις εκλογές της 18ης Μαΐου».  

Βιογραφικό.
Ο Κώστας Χατζηανδρέου έχει γεννηθεί στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 1958,
και από τότε  κατοικεί μόνιμα στην περιοχή του Αη Γιάννη.
Είvαι παντρεμένος  με τη Μαριλένα Σουβατζόγλου και πατέρας δύο παιδιών του Νίκου
και της Κωνσταντίνας, φοίτησε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Γυμνάσιο  της
Αγίας Παρασκευής, είναι απόφοιτος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου της Πάτρας, στο τμήμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολι-
τισμό»,  ενώ ολοκληρώνει  μεταπτυχιακό πρόγραμμα  στη   Διοίκηση Πολιτισμικών
Μονάδων στο ίδιο Πανεπιστήμιο.
Σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με προηγούμενη πολυετή θητεία στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασ -
φαλίσεων,  έχοντας αποκτήσει  σημαντική  εμπειρία σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, Διαχείρισης και Διοίκησης.
Υπήρξε μέλος επί σειρά ετών της Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Συλλόγων του ΙΚΑ,
καθώς επίσης και της Ομοσπονδίας Συλλόγων του Υπουργείου Εσωτερικών. 

“Φύσηξε κόντρα” στην πλατεία
Αγίας Παρασκευής

Μεγάλο σε αριθμό και νεανικό στην πλειοψηφία του ήταν στις 10 Μαΐου
2014 στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, το ακροατήριο στην κεντρική
προεκλογική συγκέντρωση της Δημοτικής Παρέμβασης «ΦΥΣΑΕΙ
ΚΟΝΤΡΑ».
Την εκδήλωση άνοιξε ο υπ. δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Κανταλής με μια εκτενή
αναφορά στις δράσεις του νεαρού, μεν,   σχήματος, με μεγάλη προϊστορία, δε,  των
μελών του στο τοπικό, γυναικείο κι εργατικό κίνημα.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Σπύρος Αλεξίου, που ήταν κεντρικός ομιλητής, αναφέρθηκε
στην έωλη και απατηλή επιχειρηματολογία κυρίως των τριών «μονομάχων» που έχουν
δώσει επί δεκαετίες αρνητικότατα δείγματα γραφής με την προϋπηρεσία τους στο
δήμο, είτε ως δήμαρχοι είτε ως δημοτικοί σύμβουλοι. Καυτηρίασε την ψευδεπίγραφη
ανεξαρτησία τους, αφού στα ψηφοδέλτιά τους συνωστίζονται ασφυκτικά παράγοντες
που υπηρετούν με ευλάβεια τα μνημόνια, τον Καλλικράτη και τις αντιλαϊκές πολιτικές
της κυβέρνησης και της Ε.Ε.  Κάλεσε, τέλος, όλους τους κατοίκους της Αγίας Παρασ-
κευής να στηρίξουν ενεργά την ανατρεπτική φωνή της πόλης μας, το ΦΥΣΑΕΙ
ΚΟΝΤΡΑ  στην Αγία Παρασκευή κάνοντας την έκπληξη σε αυτές τις εκλογές. Για να
πάρουμε πίσω τους δρόμους μας, τις γειτονιές μας, τις ζωές μας- με συγκεκριμένες προ-
τάσεις-δράσεις και συλλογικές αποφάσεις.
Στη συνέχεια οι υπ. δημοτικοί σύμβουλοι Μαίρη Καρασταμάτη και Αλέξανδρος Κου-
τσούκος παρουσίασαν το ψηφοδέλτιο και τόνισαν τη μεγάλη παρουσία γυναικών και
νέων σε αυτό.
Η εκδήλωση έκλεισε με την προβολή μικρής ταινίας του υπ. δημοτικού σύμβουλου

Νίκου Κούτσια, πλαισιωμένης από αγωνιστικά τραγούδια.
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ΜΕΧΡΙ  ΧΘΕΣ,
ΗΜΑΣΤΑΝ  ΑΚΡΟΑΤΕΣ  ΛΟΓΩΝ.

ΣΗΜΕΡΑ , ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΕΑΤΕΣ ΕΡΓΩΝ !

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΔΩ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
• Παραλάβαμε υποχρεώσεις οι οποίες ανέρχονταν στα 19.000.000 €. Σημειωτέον ότι, κατά τη δεκαετία 2001-2010 στα ταμεία

του Δήμου επί των προκατόχων μας  εισπράχτηκαν  ως έσοδα 230.000.000€ !

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
• Τα προηγούμενα χρόνιαγίνονταν αυξήσεις
δημοτικών τελών ανάλογα με τον πληθωρισμό
δηλαδή, από 3% - 5% με αποτέλεσμα τη δεκα-
ετία 2001-2010 συνολική αύξηση δημοτικών
τελών κατά 30% . 
Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη κατά 19% τα
τρία χρόνια διοίκησης μας.Τον Σεπτέμβρ-
ιο του 2014 θα τα μειώσουμε περαιτέρω
κατά 10 %
!Ας αναλογιστούμε σε πόσους άλλους Δήμους

της χώρας σημειώθηκε μείωση Δημοτικών
Τελών τέτοιας κλίμακας και με πρόβλεψη-
δυνατότητα περαιτέρω μείωσης. Με δραστι-
κά μειωμένα έσοδα έχουμε ήδη καταφέρ-
ει  πολύ περισσότερα από όσα οι σημερι-
νές συνθήκες θα επέτρεπαν. 
ΠΩΣ ΤΟ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ; ΑΠΛΑ. Διαχειρι-
στήκαμε τα χρήματα σας με διαφάνεια και σεβα-
σμό  ! Το υποσχεθήκαμε προεκλογικά και
κρατήσαμε το λόγο μας ! 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γραφείο Διαμεσολάβησης
σε συνεργασία με το γραφείο απασχόλησης ανέρ-
γων. Πληροφορίες ,υπηρεσίες ψυχολογικής υποστή -
ριξης και ενημέρωσης για θέματα απασχόλησης σε άνε-
ργους συμπολίτες μας. Έχει δεχτεί 152 αιτήσεις για προ-
γράμματα απασχόλησης και παράσχει ψυχολογική υπο-
στήριξη σε 34 συμπολίτες μας.

Κοινωνικό 
ανταλλακτήριο

ρούχων 
Εξυπηρετούνται 450 οικογένειες

Γυναίκα και Δημιουργία 
Μεσογείων 403

Πολυχώρος Δραστηριοτήτων με έμφαση στην
απασχόληση και στη συμβουλευτική, συνάντησης,
επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας και ανταλλαγής απόψεων
μεταξύ των γυναικών της Αγίας Παρασκευής.
300 περίπου συμμετοχές μέχρι σήμερα .

• Διαθέτει δωρεάν είδη πρώτης ανάγκης.
Εξυπηρετούνται 209 οικογένειες.

Κοινωνικό ΠαντοπωλείοΚοινωνικό Μαγειρείο

Παρέχει υπηρεσίες σίτισης 
σε απόρους, άστεγους και 

ηλικιωμένους συμπολίτες μας .
Διανέμονται, μέσω του προγράμματος

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», 
104 μερίδες ημερησίως.

Κοινωνικό
Φαρμακείο

Δωρεάν φάρμακα,
υγειονομικό

υλικό και παρα-
φαρμακευτικά

προϊόντα σε 
άσ τε γους και

απόρους. 
Εξυπηρετούνται
122 οικογένειες 

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Κοινωνικές δομές
αντιμετώπισης της Φτώχειας”

Επιτύχαμε την από κοινού ένταξή μας με το Δήμο Παλ-
λήνης-Γέρακα , προκειμένου να αναβαθμίσουμε δρα-
στικά τις κοινωνικές δομές:   Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Κοινωνικό Μαγειρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Γραφείο
Διαμεσολάβησης, Τράπεζα Χρόνου. Συνολική επιχο-
ρήγηση μέσω ΕΣΠΑ : 986.000 ευρώ. Πρόσληψη 16
νέων ανέργων επιστημόνων για μια διετία.

Ο Δήμος μας 
πρωτοπορεί και στον

τομέα της υγείας 

Ανάμεσα  στους 14 πρώτους Δήμους
της χώρας που  υλοποιούν το Πρόγ -
ραμμα «Κέντρα Πρόληψης  Υγείας -
ΚΕ.Π ΥΓΕΙΑΣ» 
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Βασίλης Ζορμπάς 
Υποψήφιος Δήμαρχος 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

«Αγία Παρασκευή η πόλη μας!»
Η  ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ΕΥΘΥΝΗ

και Η ΕΥΘΥΝΗ είναι ΑΛΗΘΕΙΑ
www.agpar-ipolimas.gr, e-mail : agparipolimas@hotmail.gr

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 25, ΤΗΛ.210 6086535

Βιοκλιματική ανάπλαση
οδών και κατασκευή 

υπερ σύγχρονου δικτύου 
ποδηλατοδρόμων 
στο Κοντόπευκο

Πρωτοποριακό έργο προϋπολογισμού 9
εκ. ευρώ, ποσό που θα προέλθει εξ΄ολοκ-
λήρου από το ΕΣΠΑ . 
Αξίζει να τονιστεί ότι ο Δήμος μας συγκα-
ταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους
Δήμους που έχουν εξασφαλίσει ένα
τέτοιο έργο υποδομής. 
Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων  συνολι-
κού μήκους 7,8 χιλιομέτρων ,με βιοκλι-
ματικά υλικά. Δημιουργία  πρωτοπορια-
κού  δικτύου ποδηλατοδρόμων 7,2 χιλιο-
μέτρων,  που θα συνδέει τους σταθμούς
του μετρό. 
Η συνολική επιφάνεια που αναπλάθεται
ανέρχεται σε 91.000 τ. μ. ενώ θα φυτευ-
τούν και περί τα 1.600 δέντρα. 

Ανάπλαση Οδού Αγίου Ιωάννου

Έργο το οποίο
υλοποιεί προεκλο-
γική μας δέσμευση
προς τους πολίτες. 

Επιτέλους 
ολοκληρώθηκε

μετά από 25 χρόνια
υποσχέσεων και

δεσμεύσεων χωρίς
αντίκρισμα. 

Το εντάξαμε στο
ΕΣΠΑ με 

προϋπολογισμό
910.000 ευρώ.

Βρεφονηπιακός Σταθμός στα Πευκάκια  
Υπερσύγχρονο κτήριο εκτάσεως 1600 τ. μ., με 900 τ. μ υπόγειο
που  περιβάλλεται
από  αυλή 1.000 τ. μ.
με παιδική χαρά.
Προϋπολογισμού
3.356.000 ευρώ.  
Το έργο  χρηματοδο-
τείται  εξ  ́ολοκλήρ-
ου από το ΕΣΠΑ.

Πεζογέφυρα Γελαδάκη
Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες

κατασκευής. Ένα απολύτως επιβεβ-
λημένο έργο το οποίο ξεκίνησε επιτέλο-
υς μετά από καθυστέρηση πλέον των
είκοσι ετών , σαν αποτέλεσμα συνεχών,
επίμονων και συντονισμένων προ-
σπαθειών, πιέσεων και διαβημάτων
μας Χρηματοδοτείται  εξ  ́ ολοκλήρου
από το ΕΣΠΑ. Προχωρούμε άμεσα στη
κατασκευή και δεύτερης πεζογέφυρας
επί της οδού Μεσογείων. 

Παιδικές χαρές
Κατασκευάσαμε 4 νέες παιδικές χαρές με
πιστοποίηση ISO και χρηματοδότηση από

το Πράσινο Ταμείο.

12ο Νηπιαγωγείο
(επί των οδών Ψαρρών και Δερβενακίων) 

Με παρέμβασή μας στον ΟΣΚ το 2012 κατασ-
κευάστηκε και παρα δόθηκε προς χρήση. 

Βιοκλιματική Ανάπλαση Κυκλά-
δων, Σολωμού & καθέτων οδών 
Προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ, μήκους

2,5 χ. λ .μ, επιτύχαμε την ένταξη και 
χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ .

Βιοκλιματική Ανάπλαση
Ελευθερίου Βενιζέλου και
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄
Καταφέραμε να το εντάξουμε
στο ΕΣΠΑ (με προϋπολογισμό
1.450.000 ευρώ)και σήμερα
έχει πλέον ολοκληρωθεί.
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Στις φλόγες 
του “Σπυρούδη”

Περιορισμένης έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι
της Παρασκευής 09/05/2014 στο χώρο του στρατοπέ-
δου Σπυρούδη και συγκεκριμένα στον χώρο του τολλ
που βρίσκεται ανάμεσα στο λυόμενο θεατράκι και τους
εγκαταλελειμμένους χρόνια τώρα κάδους ανακύκλω-
σης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτοπτών μαρτύρων η πυρκαγιά
προκλήθηκε από ομάδα νεαρών, πιθανόν μαθητών παρακείμε-
νου κολλεγίου οι οποίοι συνηθίζουν να συγκεντρώνονται μετά
τη λήξη των μαθημάτων σε διάφορους χώρους μέσα στον
αφύλακτο χώρο του πρώην στρατοπέδου Σπυρούδη.
Η πυρκαγιά κατέστρεψε τις καρέκλες του δημοτικού κινηματο-
γράφου και ότι άλλο είχε τοποθετηθεί στο εσωτερικό του τολλ
προς αποθήκευση και σύντομα επεκτάθηκε στους κάδους
ανακύκλωσης αλλά και στα δέντρα. 
Ευτυχώς η φωτιά δεν έλαβε μεγάλες διαστάσεις γιατί οι περίοι-
κοι ειδοποίησαν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία και τα
πυροσβεστικά οχήματα που επιτηρούν τη ΣΔΑΜ έσπευσαν και
εμπόδισαν την εξάπλωσή της. 
Ειδοποιηθήκαμε και σπεύσαμε στο χώρο όπου ήδη βρισκόταν ο
επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης, οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κώστας Τσιαμπάς, Σπύρος Παπασπύρ-
ου, Βασίλης Σάρκουλας, και η κάτοικος της περιοχής, υποψή φια
Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη «Νίκη για την Αγία Πα -
ρασκευή» Όλγα Χατζηευστρατίου. 

Το περιστατικό αυτό το οποίο έχει θορυβήσει τους περίοικους,
αν και για κάποιους δεν αποτέλεσε έκπληξη αφού όπως μας
κατήγγειλαν το φαινόμενο ανταλλαγής φωτοβολίδων με πιστό-
λια σαν αυτά που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα ποδοσφαίρου
είναι συχνό φαινόμενο, ζητήσαμε από τους υποψήφιους
δημάρχους να τοποθετηθούν φυσικά για το τι πρόκειται να
κάνουν σε περίπτωση εκλογής τους συνυπολογίζοντας τα δεδο-
μένα που έχουν επιβληθεί από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία
που περνάει η χώρα μας. 
Ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς σε τηλεφω-
νική επικοινωνία που είχαμε μαζί του μας είπε ότι γνώριζε την
ύπαρξη αυτών των περιστατικών αλλά προκειμένου να εκδώσει
ανακοίνωση είναι υποχρεωμένος να περιμένει το πόρισμα της
πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της Αστυνομίας που έχουν
επιληφθεί του συμβάντος και ότι σε κάθε περίπτωση το γεγονός
ότι η κυβέρνηση κατήργησε τους «φύλακες» έχει ουσιαστικά
«δέσει» τα χέρια του αναφορικά με την ασφαλή φύλαξη του
χώρου. 
Σε διπλανές στήλες θα βρείτε αναλυτικά τις απαντήσεις των
υποψηφίων δημάρχων που ανταποκρίθηκαν στο ερώτημά μας. 
Ευχαριστούμε την κ. Όλγα Χατζηευστρατίου που μας προσέφ-
ερε τη δυνατότητα να πάρουμε φωτογραφίες από το μπαλκόνι
της οικίας της καθώς και τον φίλο Κωστή για τη βοήθειά του στις
φωτογραφικές μας λήψεις.

Πόσο, επιτέλους, πρέπει να
πληρώσει η πόλη μας την ανικανό τητα

της δημοτικής αρχής Ζορμπά;
Σε έναν χώρο όπως το πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο
«Σταύρος Κώτσης», αφού πάγωσαν τα έργα που είχα-
με δρομολογήσει (στίβος), αφού αδιαφορούν για τη
συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και αφού άφη-
σαν τον χώρο να «ρημάζει»… τώρα, παρακολουθήσαμε την πρόσφατη πυρκαγιά στο
παλιό στρατιωτικό τολ–αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού.
Πολλές «τυχαίες» πυρκαγιές αντιμετωπίζουμε τελευταία. Να υπενθυμίσουμε τις «τυχαίες» πυρ-
καγιές στο Γιαβάσειο, οι οποίες έφεραν τις μαμούθ αναθέσεις. Τώρα, τι άραγε θα φέρει η πυρκαγιά;
Προς το παρόν, εκτός από τις υλικές ζημιές, έσπειρε τον τρόμο στους περιοίκους και τους αθλούμενους.
Ευτυχώς, στις 18 Μαΐου, η δημοτική αρχή του κ. Ζορμπά  θα αποτελεί παρελθόν, ώστε να ανασ-
κουμπωθούμε για την ανασυγκρότηση της πόλης και των εγκαταστάσεων της: 
• Για να συνεχίσουμε την κατασκευή του γηπέδου στίβου • Για να συντηρήσουμε τις υπαίθριες
εγκαταστάσεις γυμναστικής και τις κερκίδες   • Για να φωτίσουμε τον χώρο • Για να κατασκευά-
σουμε τουαλέτες και κυλικείο • Για να συντηρήσουμε το γήπεδο ποδοσφαίρου • Για να κατασκε-
υάσουμε περίφραξη και να αναπλάσουμε φυτοτεχνικά τον περιβάλλοντα χώρο
Και κυρίως, ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ! Γιατί οι κοινόχρηστες
εγκαταστάσεις του δήμου είναι περιουσία των δημοτών και δεν μπορεί να γίνονται βορά ούτε βαν-
δάλων, ούτε απρόσεκτων, ούτε σκοπιμοτήτων…

Κύριε Ζορμπά πώς φυλάσσεται το
πάρκο «Στ. Κώτσης»;

Η φωτιά που κατέστρεψε μεγάλη ποσότητα αποθηκευτι-
κού υλικού (στολισμός εορτών, ηλεκτρολογικό υλικό,
καθίσματα, κα) στο πάρκο «Στ. Κώτσης» και που ευτυχώς
δεν επεκτάθηκε, δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά για τη
Δημοτική αρχή του «νοικοκύρη» Δημάρχου Ζορμπά:
1. Τι έχει κάνει για την πυροπροστασία η σημερινή Δημοτική Αρχή; 2. Γιατί δεν υπάρχει φύλακας
στο πάρκο; 3. Γιατί δεν έχει λύσει το πρόβλημα οδηγού των δυο πυρισβεστικών οχημάτων του
Δήμου; 4. Γιατί απουσίαζαν από την εκδήλωση των εθελοντών πυροπροστασίας στον Υμηττό την
Κυριακή 4 Μαΐου 2014; 5. Τα υλικά που καταστράφηκαν ήταν ασφαλισμένα;
Την ίδια στιγμή που οι εθελοντές του Βορειανατολικού τομέα και του Βύρωνα υπερασπίζονταν τα
πεύκα και το βουνό, η Δημοτική αρχή Ζορμπά αποδεικνύεται τραγικά ανεπαρκής σ’ αυτό τον
τομέα.  Η άμεση παρουσία της Πυροσβεστικής έσωσε το Πάρκο και τα πεύκα αυτή τη φορά. Ανα-
ρωτιόμαστε τι θα γίνει την επόμενη!

Οργή για την πυρκαγιά στο  
Στρατόπεδο «Σπυρούδη»

Η Δημοτική Παράταξη « Αγία Παρασκευή-Μια Γενιά
Μπροστά»  εκφράζει τη λύπη και την οργή της για τη
πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στο Στρατό-
πεδο «Σπυρούδη».Παράλληλα εκφράζει και τον προβληματισμό της για τη πλημμελή φύλαξη
του χώρου του Στρατοπέδου που έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο και καλεί τη Δημοτική Αρχή
να αναλάβει τις ευθύνες της. 

Να ακούσουμε την προειδοποίηση
Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο δημοτικό χώρο "Στ. Κώτσης" (πρ. στρατόπεδο Σπυρ-
ούδη) υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τυχαίο γεγονός ή απλά
πράξη αμέλειας.Δυστυχώς, για όποιον και όποιαν έχει επισ-
κεφθεί τον χώρο, ήταν θέμα χρόνου. Η εικόνα εγκατάλειψης
και οι άθλιες συνθήκες που επικρατούν στους χώρους αποθή-
κευσης των υλικών (από τα οποία πολλά είναι εύφλεκτα) είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού.
Ορατή βέβαια είναι και η έλλειψη προσωπικού, εργαζομένων που θα φρόντιζαν για την απρόσ-
κοπτη λειτουργία αυτού του τόσο σημαντικού χώρου πρασίνου, πολιτισμού και αθλητισμού.
Όμως στις εποχές του Καλλικράτη οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται μάλλον.  Ξέρουμε, θα μας πουν
"δεν έχουμε λεφτά"...Λεφτά υπάρχουν ( ποιόν θυμηθήκαμε τώρα και τί ωραίες εποχές θυμήσαμε
σε κάποιους υποψηφίους) μόνο για "μεγαλεπήβολα" έργα όπως της Αγ. Ιωάννου με τη γνωστή
αποτελεσματικότητά τους. Και επιτέλους, αν δεν υπάρχουν ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ; 
Ποιος μείωσε κατά 60% τους πόρους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ποιοι στο δήμο μας το
αποδέχτηκαν αδιαμαρτύρητα, όπως άλλωστε το σύνολο των μέτρων που προβλέπει ο Καλλι-
κράτης;  Η κατάρρευση των υποδομών του δήμου είναι μια διαδικασία που πρέπει να ανατραπεί.
Αυτή η, μικρής έκτασης ευτυχώς πυρκαγιά, ήταν μια προειδοποίηση, ας την ακούσουμε.
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Γεννήθηκα το 1979 στην Αγία Παρασ-

κευή, αριστούχος απόφοιτος του

Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Μετά

από σειρά ετών σε θέσεις Μάρκετινγκ

και Διοίκησης στον ιδιωτικό τομέα,

σήμερα κατέχω τη θέση του Διοικητή

του Νοσοκομείου Καρύστου. 

Σε τοπικό επίπεδο, τα τελευταία τέσ-

σερα χρόνια, είμαι ο Γραμματέας του

Συλλόγου κατοίκων Τσακού καθώς και

εκπρόσωπος του Συλλόγου στη

Δημοτική επιτροπή Διαβούλευσης.

Επέλεξα να κατέβω ως υποψήφιος

της «Συμμαχίας Ευθύνης» γιατί αποτε-

λεί μια συμμαχία ανεξάρτητων

πολιτών που έχουμε τις ίδιες

ανησυχίες και την ίδια διάθεση προ-

σφοράς για την πόλη μας.

Στόχος μου είναι δημιουργήσουμε μια

πόλη με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα

που θα στέκεται δίπλα στους πολίτες

της.    

Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά

στο χώρο της ενέργειας 

και του φυσικού αερίου.

Ενστερνίστηκα τις οικολογικές αξίες από

τα φοιτητικά μου χρόνια, συμμετέχοντας

στο οικολογικό κίνημα και  υποστηρίζον-

τας το ρεύμα της πολιτικής οικολογίας. 

Μέλος των Οικολόγων-Πράσινων.

Μέλος ΔΣ του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

(2013). Μητέρα 2 αγοριών και σύζυγος

του αείμνηστου Σπύρου Σγούρου, που

αφιέρωσε τη ζωή του για την ανάπτυξη

της βιολογικής γεωργίας και που τόσο

ξαφνικά χάσαμε πριν από δυο χρόνια.

Το κοινωνικό μαγειρείο μέσα από
τα μάτια της Ντίνας Μανωλοπούλου
Η ίδρυση και η λειτουργία του Κοινωνικού Μαγειρείου στην πόλη μας αποτελεί
περίτρανη απόδειξη της «αξίας του Εθελοντισμού» και καταδεικνύει πόσα μπο-
ρούν να πετύχουν οι άνθρωποι όταν λειτουργούν με ανιδιοτελή κίνητρα και διά-
θεση να βοηθήσουν τον πάσχοντα συνάνθρωπό τους. 

Η κ. Ντίνα Μανωλοπούλου αποτελεί ένα
κλασσικό παράδειγμα εθελόντριας πέρα
και μακρυά από τις σύγχρονες αντιλήψεις
που θέλει τον Εθελοντισμό ως ένα ακόμα
«δικαιολογητικό» στην προσπάθεια ακύ -
ρωσης του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις. 
Συναντηθήκαμε με την κ. Μανωλοπούλου
και τη ρωτήσαμε πως κατάφερε όλα
αυτά τα οποία ο κάθε δημότης μπορεί να
δει στην οδό Ρόδων όπου και στεγάζεται το
Κοινωνικό Μαγειρείο. 

«Σ» : Θα θέλαμε να μας εξιστορήσετε  το ιστορικό του  Κοινωνικού Μαγειρείου; 
«Όταν πρωτοσυναντήθηκα με τον Βασίλη Ζορμπά μου είπε ότι δεν ήξερε αν θα ήταν
καλός ή κακός δήμαρχος,  αλλά ένα πράγμα που ήθελε ήταν να μην πεινάσει άνθρωπος
στην Αγία Παρασκευή.  Συζητώντας πάνω σ’ αυτό το σημείο μου είπε ότι ονειρεύεταινα
στηθεί ένα κοινωνικό μαγειρείο που να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων που από την
κακή πολιτική διαχείριση έχουν φτωχύνει με αποτέλεσμα να στερούνται ακόμη και των
απολύτως αναγκαίων. 
Ζήτησα  δύο μέρες κι όταν ξανασυναντηθήκαμε και του είπα τα σχέδια μου, αιφνιδιάστηκε
αλλά  με πίστεψε. Όταν με ρώτησε πώς θα το καταφέρουμε του ζήτησα να με εμπιστευ -
θεί ώστε να του το φτιάξω. Κατ’ αρχήν του ζήτησα ένα κτίριο, έναν χώρο για να μπορεί να
στεγαστεί αυτή η δράση. Ευτυχώς υπήρχε ένα κληροδότημα στην οδό Ρόδων που μετά
από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είναι ικανό να στεγάσει τον καινούργιο αυτό θεσμό. Όταν
πήγαμε να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόταν ο δήμαρχος απογοητεύτηκε από την εικόνα
που είδε και τον παρηγόρησα ζητώντας του τα κλειδιά του κτηρίου, 20 ημέρες καιρό και δύο
– τρία μαστόρια για να δουλέψουν, με την υπόσχεση να του το παραδώσω «καινούργιο». 
Πράγματι σε λιγότερο από ένα μήνα – κι ευχαριστώ όσους μας βοήθησαν δουλεύον-
τας,  ξεκινήσαμε να μαγειρέψουμε. Τρόφιμα όμως δεν υπήρχαν κι έτσι ξεκίνησε ο δεύτερ-
ος γύρος αναζήτησης. Και σ’ αυτή τη φάση όμως οι επαγγελματίες με στήριξαν και με είχαν
καθησυχάσει, λέγοντας μου συγκεκριμένα να μην ανησυχώ και ότι θα ήταν δίπλα μου,
γιατί ο Δήμος δεν μπορούσε να διαθέσει κανένα χρηματικό ποσό κι  έπρεπε να «ακου -
μπήσω» σε ανθρώπους  κι έτσι οργάνωσα ένα  κύκλωμα εθελοντών για να δουλεύουν εδώ
με ψυχή και διάθεση, στηριζόμενη σε  χορηγούς. Οργάνωσαλοιπόν τα σούπερ – μάρκετ,
τους κρεοπώληδες, τους ψαράδες και τους φούρνους,  ενώ  κάποιες οικογένειες όταν έμα -
θαν τι κάνουμε,  ερχόντουσαν μόνοι τους, μας ρώταγαν τι χρειαζόμασταν και τους λέγαμε.
Εκείνο που εντυπωσίασε τους επαγγελματίες είναι ότι δεν ζητάγαμε αφειδώς στο στυλ
«δώστε μας προϊόντα», αλλά είχε γίνει μια μελέτη η οποία είχε καταδείξει ποιο ήταν το
μίνιμουμ των αναγκών για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το καθημερινό μαγείρεμα». 
«Σ» Η μελέτη από ποιον έγινε ; 
«Από εμένα. Έκανα μία μελέτη η οποία μας βγάζει σήμερα 700 μερίδες την εβδομάδα». 
«Σ» Ο Δήμος  σε τι συνεισφέρει; 
Μας έδωσε το χώρο και τους μαστόρους οι οποίοι πειθάρχησαν απολύτως, πίστεψαν στο
έργο που θα φτιάχνανε και συμμετείχαν με πολύ κέφι».  
«Σ» Από το «τίποτα» δηλαδή διαμορφώσατε ένα χώρο και λειτουργήσατε όλα
αυτά;
«Ακριβώς, από το «τίποτα». Βέβαια για να υπάρχει κοινωνικό μαγειρείο διαπιστώνεται
και η κατάντια της χώρας μας. Δεν ήταν επιλογή των ανθρώπων να πεινάνε και γι αυτό
όλοι κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε.  Σας είπα πριν για τις 700 μερίδες την εβδομά-
δα. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Υπάρχουν κι άνθρωποι οι οποίοι ντρέπονται να έρθ-
ουν. Πρέπει να τους υπολογίσουμε κι αυτούς. Εμείς αναρωτιόμαστε αν η στήριξη που έχο-
υμε από τους επαγγελματίες αντέχει να σιτίσει και περισσότερους. Αυτό θα το δούμε μετά
τις εκλογές γιατί πρέπει άνθρωποι που είναι σε εκκρεμότητα να τους καλύψουμε». 
«Σ» Ακούω μέχρι στιγμής πολλά θετικά. Κάποια δυσκολία ή κάποιο «τείχος»
που έπρεπε να γκρεμίσετε ή κάτι αρνητικό ; 
«Προβλήματα συναντήσαμε όπως το «Τι» και «Σε τι» θα μαγειρέψουμε, γεγονός που
λύσαμε με το να τσοντάρουμε όλοι οι εθελοντές από κάτι. Αυτό με οδήγησε εξάλλου και
στη συγκρότηση ομάδας χορηγών. Γενικά έπρεπε μόνη μου να λύνω τα προβλήματα. 
Η γραφειοκρατία του Δημοσίου  για παράδειγμα σ’ αυτό το σημείο ήταν τροχοπέδη, μιας
και άμεση διαδικασία για τη λύση του προβλήματος δεν υπήρχε, οπότε έπρεπε να απευ -
θυνθώ σε ιδιώτη μόνη μου και μετά από ελάχιστους μήνες να ανταποκριθεί και ο Δήμος.
Οφειλώ στο σημείο αυτό να πω ότι χάρη στο πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ οι εθελοντές αντικατα-
στάθηκαν από εργαζόμενους ανθρώπους.  Αυτό που σκέφτομαι συνεχώς και με προβ-
ληματίζει είναι ότι δεν θα πρέπει να διαιωνιστεί  ούτε και να μονιμοποιηθεί η λειτουργία
του  μαγειρείου .  Θα ήθελα να τελειώνει αυτή η φτωχοποίηση και οι λάθος πολιτικές,
ώστε να μην χρειάζεται το μαγειρείο, ούτε οι εθελοντές, ούτε τίποτα. Οι εθελοντές δεν
φύτρωσαν για να καλύψουν τα κενά του κράτους αλλά από ιδανικό για να βοηθήσουν τον
Άνθρωπο, αλλά ως πότε θα γίνεται αυτό;  Ο εθελοντής δεν μπορεί να είναι ένα θύμα
που να τον εκμεταλλεύεται για μια ζωή  το κράτος. Συχνά τα σκέφτομαι αυτά και πονάω.
Αλλά δεν μπορεί να σταματήσει κι αυτή η δράση. Τι φταίει ο άπορος  γι αυτό που το
υφίσταται ; 
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Φωτιά στο «Σπυρούδη», 
τρέξτε και πάλι!

Από τη συμπολίτισσά μας πρώην
αντιπρόεδρο του ΚΑΠΗ και νυν
υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο με
το συνδυασμό «Νίκη των πολιτών
Αγίας Παρασκευής» κ. Όλγα Χατ-
ζηευστρατίου λάβαμε επιστολή –
καταγγελία αναφορικά με την πρό-
σφατη πυρκαγιά στο χώρο του
πρώην στρατοπέδου Σπυρούδη
στην οποία αναφέ ρει τα εξής: 
«Και πάλι οι γείτονες έτρεχαν πανικόβ-
λητοι να εμποδίσουν την εξάπλωση της
φωτιάς. Τρία πυροσβεστικά οχήματα,
τέσσερα μικρά πυροσβεστικά του

ΣΠΑΥ, η αστυνομία για καταθέσεις μαρτύρων. 
Άμεση παρέμβαση όλων, δεν μπορώ να πω… Μπορώ όμως
να πω ότι πέρυσι το καλοκαίρι ο ίδιος χώρος πήρε δύο
φορές ξανά φωτιά. Ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε
εγκατάλειψη και χρησιμοποιείται για αποθήκευση κατε-
στραμμένων κάδων… τα παλαιά κτίσματα του πρώην στρ-
ατοπέδου γίνονται άντρο ναρκομανών καθώς και τόπος
διαφυγής διαφόρων ατόμων μετά από κλοπές στη γύρω
περιοχή. 
Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν επανηλλειμένα στη
Δημοτική Αρχή αλλά δεν εισακούστηκαν. Δεν μπορ-
ούν να φυλάξουν το χώρο γιατί δεν έχουν υπαλλήλους
είπαν.  Δεν μπορούν να παρέμβουν τεχνητά στα παλαιά
κτίσματα είπαν. Κι απαντώ:
Ποιος τους εμποδίζει να διατηρούν το χώρο καθαρό; Να
υπάρχει μια συνεχής παρουσία της Δημοτικής Αρχής ώστε
να καταλάβουν όλοι οι παραβατικοί που συχνάζουν εκεί ότι
ο χώρος δεν τους ανήκει. Επειδή λοιπόν κάποιοι έχουν
ξεχάσει το συγκεκριμένο χώρο επιτρέψτε μου να θυμίσω σε
όλους κάποια πράγματα. 
Ο δημοτικός χώρος 39 στρεμμάτων παραχωρήθηκε
από το Υπουργείο Γεωργίας και τη δασική υπηρεσία
για αθ λητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς προς όφελος
των δημοτών. Επί διοικήσεως του Δήμου από τον Αντώνη
Σιδέρη υπήρχε έτοιμο σχέδιο διαμόρφωσης του πρώην
στρατοπέδου Σπυρούδη και μετ’ έπειτα «πάρκο Σταύρου
Κώτση» το οποίο περιελάμβανε γήπεδο ποδοσφαίρου και
στοίβο  που ήδη υπήρχαν, αποδυτήρια, υπόγειο πάρκινγκ,
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, ανοικτό θέατρο και απόδο-
ση του υπόλοιπου χώρου στους δημότες για αναψυχή. 
Με το σχέδιο αυτό συμφώνησαν όλες οι δημοτικές παρα-
τάξεις τότε, εγκαταστάθηκε το πολιτιστικό κέντρο, τα
ΑΜΕΑ, οι πρόσκοποι όπου με το χώρο που καταλαμβάνει
ο ναός του Αγιού Κοσμά του Αιτωλού καθώς και ο πνευμα-
τικός και πολτιστικός σύλλογος κρατούν το περιβάλλον
ευπρεπές και καθαρό. 
Επί διοικήσεως Βασίλη Γιαννακόπουλου έγιναν κάποιες
παρεμβάσεις στον αθλητικό χώρο, τοποθετήθηκαν χλωο-
τάπητες στο γήπεδο, όργανα γυμναστικής για τους δημότες
και ανακατασκευάστηκαν τα αποδυτήρια. 
Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατό-
πιν προτάσεων της επιτροπής των κατοίκων απεδέχθησαν
όλες οι παρατάξεις την χρήση, την φύλαξη και περίφραξη
κάποιων χώρων ώστε να ελέγχονται καλύτερα, την κατασ-
κευή του στίβου καθώς και δενδρονφύτευση περιμετρικά
του χώρου. 
Πριν δύο χρόνια η δημοτική παράταξη του κ. Γιάννη Σταθ-
όπουλου είχε κάνει μία δενδροφύτευση στον κενό χώρο
που συνορεύει με την οδό Παπαδιαμάντη αλλά λίγα από τα
δέντρα αυτά σώθηκαν και πάλι με τη φροντίδα των γειτόνων. 
Έκτοτε επικραττεί η κατάσταση που περιέγραψα προηγο-
υμένως. Είναι λυπηρό να μας έχει παραχωρηθεί ένας τέτοι-
ος χώρος ως «δώρο» στους δημότες και να μην τον αξιο-
ποιούμε, να μην τον εκτιμάμε ως πρέπει. 
Ας ανατρέξουμε λοιπόν στο σχέδιο του πρώην
δημάρχου Αντώνη Σιδέρη κι ας προσπαθήσουμε όλοι
να γίνει πραγματικότητα το συντομότερο, ένας πολυχώρος
αναψυχής που τόσο λείπει από την Αγία Παρασκευή.
Μέχρι τότε ελπίζω να μην φωνάξουμε ξανά «Φωτιά στου
Σπυρούδη τρέξτε… και έρχεται καλοκαίρι». 

Όλγα 

Χατζηευστρατίου

υπ. Δημοτική 

Σύμβουλος
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Ανακοίνωση για το 6ο Δημοτικό
Σχολείο Αγίας Παρασκευής

Η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση Αγίας Παρασ -
κευής «Συμμαχία Ευθύνης» καταδικάζει απερίφ-
ραστα τον παράλογο καταιγισμό καταγγελιών
και ΕΔΕ που αντιμετωπίζουν, σχεδόν από την
αρχή αυτής της σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτι-
κοί του 6ου Δημοτικού Αγίας Παρασκευής.

Δυστυχώς, ένα περιστατικό ήσσονος σημασίας, από αυτά που μπορεί να συμβούν οποια-
δήποτε στιγμή μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον και τα οποία οι εκπαιδευτικοί, με τους
κατάλληλους παιδαγωγικούς χειρισμούς, αξιοποιούν  για να μετασχηματίζουν την όποια
αποκλίνουσα συμπεριφορά των μαθητών, σε ανάπτυξη υγιών ατομικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων, στάθηκε ικανό να «πληγώσει» το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του σχο-
λείου! Μήνες τώρα οι εκπαιδευτικοί του  6ου Δημοτικού Αγίας Παρασκευής αγωνίζονται
να αποκαταστήσουν το διασαλευμένο παιδαγωγικό κλίμα του σχολείου τους απέναντι
στην αδυναμία διαχείρισης των προβλημάτων από τις εμπλεκόμενες εκπαιδευτικές διοι -
κητικές δομές.
Μήνες τώρα οι εκπαιδευτικοί του  6ου Δημοτικού Αγίας Παρασκευής αγωνίζονται να προ-
στατεύσουν τους μαθητές του σχολείου τους από τις όποιες δυσλειτουργίες συνεπάγεται η
παρέμβαση ορισμένων γονέων ή μιας απρόσωπης διοικητικής αρχής που απέχει από την
καθημερινή πραγματικότητα ενός σχολείου…
Μήνες τώρα οι εκπαιδευτικοί του  6ου Δημοτικού Αγίας Παρασκευής αγωνίζονται να δια -
τηρήσουν το παιδαγωγικό και διδακτικό τους έργο και την ομαλή λειτουργία του σχολείου
τους  στο ύψος που τους αρμόζει. Αγωνίζονται, εν τέλει, να διαχειριστούν, στις συμπερι -
φορές των μικρών μαθητών τους, τον αντικατοπτρισμό των συμπεριφορών μιας ολόκλη -
ρης κοινωνίας που, μέρα με την ημέρα, φθίνει σε αξίες, συναισθανόμενοι ότι σ’ αυτή τη
φθίνουσα πορεία των αξιών είμαστε όλοι οι ενήλικες συνυπεύθυνοι… 
Με αίσθημα ευθύνης, με τη βεβαιότητα ότι εκφράζουμε όλους τους ενεργούς πολίτες και
όλους τους σκεπτόμενους γονείς, η διαμαρτυρία των οποίων έχει ήδη επίσημα εκφραστεί
μέσα από τις ανακοινώσεις της Ένωσης Γονέων Αγίας Παρασκευής, που χρόνια τώρα
συνεπικουρεί το εκπαιδευτικό έργο με τους καθημερινούς της αγώνες, προς όφελος ολόκ-
ληρης της μαθητικής κοινότητας, ο επικεφαλής και τα μέλη της ανεξάρτητης δημοτικής
παράταξης «Συμμαχία Ευθύνης» συμμετέχουν και συμπαρίστανται στον αγώνα που
δίνουν οι εκπαιδευτικοί του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής, υπερασπιζόμε-
νοι όχι μόνο την προσωπική και επαγγελματική τους ταυτότητα και αξιοπρέπεια, αλλά και
την απρόσκοπτη λειτουργία του ελληνικού δημόσιου σχολείου! 
Τη συμπαράσταση αυτή δηλώσαμε εμπράκτως, σήμερα το πρωί, συμμετέχοντας στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε.
«ΠΕΡΙΚΛΗΣ» στο 6ο Δημοτικό.

Να φυσήξει κόντρα σε όσους
κυνηγούν και τους δασκάλους μας !

Η Δημοτική Παρέμβαση «Φυσάει Κόν-
τρα» στέκεται απερίφραστα και αγωνι-
στικά στο πλευρό των εκπαιδευτικών,
των γονιών και των παιδιών του 6ου

Δημοτικού Σχολείου στον Τσακό, που ταλαιπωρούνται  αφάνταστα εδώ και
περίπου ένα εξάμηνο . Αυτό το έδειξε και έμπρακτα την Παρασκευή στην κινητοποίηση
που κάλεσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ ‘Περικλής’. Άλλωστε δεν είμαστε απ’ έξω από
το πρόβλημα, αφού πολλά μέλη και φίλοι μας είναι γονείς στο συγκεκριμένο σχολείο..
Με αφορμή ένα καθημερινό γεγονός, μια υποτιθέμενη (γιατί δεν εξακριβώθηκε ποτέ ότι
όντως έγινε…) κλοπή 2,20€ , έχει ανοίξει μια φάμπρικα καταγγελιών και ΕΔΕ κατά πρακ-
τικά του συνόλου του διδακτικού προσωπικού… Με συνέπεια να έχει δεχθεί βάναυσο
πλήγμα η  εκπαιδευτική διαδικασία και να έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα στα
εκατοντάδες παιδιά, τα οποία θα όφειλαν να προστατεύουν πρωταρχικά η Πολιτεία και οι
θεσμοί του Υπουργείου  …  
Αναμφίβολα ο ανεκδιήγητος γονιός-δικαστής που ξεκίνησε την ιστορία και ταλαιπωρεί
την υπόλοιπη σχολική κοινότητα, εκμεταλλεύθηκε τόσο το γεγονός πως η διεύθυνση του
σχολείου  ήταν τουλάχιστον ανεπαρκής και δεν προστάτευσε όπως έπρεπε το προσωπικό
όσο κυρίως τα νέα δεδομένα που υπάρχουν εναντίον των Δημοσίων Υπαλλήλων στα
πλαίσια της ανάγκης για «πρωτογενές πλεόνασμα» που έχουν φέρει τα αλεπάλληλα
μνημόνια της τελευταίας τετραετίας …  Γιατί για να μπορέσει να βγει το περίφημο 15% των
«κακών υπαλλήλων» το σύστημα ουσιαστικά υποθάλπει και επικροτεί την βιομηχανία
καταγγελιών που στέλνει τους εργαζόμενους με το τίποτα στην διαθεσιμότητα .. 
Το περιστατικό δεν είναι "κεραυνός εν αιθρία".  Καιρό τώρα η κυβέρνηση δημιουργεί
κλίμα εκφασισμού και τρομοκρατίας με τις "επισκέψεις" της αστυνομίας στα σχολεία, τη
δήθεν αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αλλά και την εν γένει προσπάθειά της να στερήσει
από το λαό στοιχειώδη δικαιώματα στη μόρφωση, στην υγεία και στην εργασία. Δεν
χρειά ζεται λοιπόν μόνο να καταδικάσουμε τέτοιου τύπου περιστατικά, αλλά και να παλέ -
ψουμε να κόψουμε τις αιτίες που τα ευνοούν  . 
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Η πόλη μας, το ‘‘μεγάλο
μας σπίτι’’, η Αγία Πα ρα -
σκευή, τα πολλά τε λευ ταία
χρόνια βρίσκεται αντικει-
μενικά σε μια καθοδική
τροχιά. Δεν θέλω, φυσικά, να
μηδενίσω τις προσπάθειες
που οι προηγούμενες Δημοτι-
κές Αρχές έχουν κάνει. Όμως
προσωπικά και με δεδομένο
ότι γνωρίζω την εξέλιξη των
πραγμάτων πολύ καλά, από

τη δεκαετία του ’60 μέχρι
σήμερα, αυτό το γεγονός απο-
τελεί μια αδιαμφισβή τητη
πραγματικότητα. 
Σήμερα, οι συμπολίτες μας
απομονωμένοι στον προσω-
πικό τους Γολγοθά και στη

προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τις αφόρητες συνθή-
κες των μνημονιακών οικονομικών επιλογών, στη πλειοψ-
ηφία τους γυρίζουν την πλάτη τους στους πάντες και στα
πάντα. Και είναι λογικό σ’ ένα βαθμό, γιατί όλοι μας έχουμε
βαρεθεί πλέον τις μεγαλόστομες προεκλογικές δηλώσεις
εντυπωσιασμού. 
Και αυτό, γιατί πολύ απλά έχουμε διαψευστεί κατ’ επανάλ-
ηψη από αυτούς που το “σύστημα” φρόντιζε και εξακολο-
υθεί να φροντίζει και να αναδεικνύει και οι οποίοι είναι έτοι-
μοι να υποσχεθούν τα πάντα σήμερα για να τα ξεχάσουν
αύριο. 
Υπάρχει βέβαια και η κατηγορία των συμπολιτών μας, που
διαχρονικά και εργολαβικά έχουν αναλάβει να καταγγέλ-
λουν, πάντα με κομματικά κριτήρια, οτιδήποτε βρίσκεται
απέναντι τους.
Αν συμφωνούμε με τις παραπάνω διαπισ τ ώ σεις, το
κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι: 
Και στις 18 Μαΐου τι κάνουμε; Αδιαφορούμε και αφήνουμε
τα πράγματα στην τύχη τους; Ή είναι οι δημοτικές εκλογές,
η ευκαιρία για να μπει καταρχήν φρένο στον κατήφορο που
βρισκόμαστε και να ανατραπεί στη συνέχεια η ζοφερή
πραγματικότητα που μας περιβάλλει, τουλάχιστον σε ό,τι
έχει να κάνει με τα συλλογικά, δημόσια αγαθά και τις υπηρ-
εσίες εκείνες που είναι υποχρεωμένη η κάθε Δημοτική Αρχή
να παρέχει στους πολίτες της; 
Η απάντηση είναι κατηγορηματικά ΝΑΙ αλλά με
όρους και προϋποθέσεις!!!
Και ποιοι είναι αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις; 
Κατ’ αρχήν οι συμπολίτες θα πρέπει να επιλέξουν με νου και
γνώση εκείνη τη Δημοτική Αρχή αλλά και τα κατάλληλα
πρόσωπα που θα τους εκπροσωπήσουν, ανατρέποντας
παραδοσιακές λογικές. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό.
Απαιτείται και η ενεργός συμμετοχή όλων των πολιτών στη
συνέχεια, προκειμένου Δημοτική Αρχή και πολίτες να διεκ-
δικήσουν από κοινού την υπεράσπιση και αναβάθμιση
αυτών των υπηρεσιών και αγαθών που μας αφορούν.
Τελείωσαν τα ψέματα. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Κανείς δεν
γεννήθηκε από παρθενογένεση σ’ αυτή τη ζωή. Όλοι έχ ουμε
την προσωπική μας πορεία και είναι καταγεγραμμένη. Οι
συμπολίτες δεν έχουν το δικαίωμα πλέον να λένε ότι δεν ήξε-
ραν, δεν άκουσαν, δεν κατάλαβαν. Δεν έχουν το δικαίωμα
να ψηφίζουν στις εκλογές και στη συνέχεια ν’ αφήνουν σε
μια χούφτα εκλεγμένους / αιρετούς να βγάλουν τα κάρβου-
να απ’ τη φωτιά, για να φέρουν με το ‘‘μαγικό τους ραβδά-
κι’’ την άνοιξη στην πόλη. Ο καθ’ ένας πρέπει να αναλάβει
πλέον τις ευθύνες του και να βάλει το πετραδάκι που μπορ-
εί στην υπόθεση που αφορά το καλύτερο αύριο της Αγίας
Παρασκευής. Σύμφωνα με τις γενικότερες συνθήκες,
με τοπική δημοκρατία και συναινετικό διάλογο, με
ρεαλισμό και απόλυτη διαφάνεια, με αλληλεγγύη και
σκληρή δουλειά, ένα ελπιδοφόρο αύριο είναι ορατό
και εφικτό!
Κάποιοι όμως ενεργοί συμπολίτες, τώρα και 20 χρό-
νια, έχουν αποδείξει έμπρακτα με αγώνες, συνεχή
και συνεπή στάση ζωής, πέρα από προσωπικές επι-
διώξεις ή κομματικές επιταγές, το ενδιαφέρον τους
για το καλύτερο αύριο του ‘‘μεγάλου μας σπιτιού’’. 
Και συγκριμένα:

- Ήταν οι δεκάδες συμπολίτες που ξεσηκώθηκαν το 1993-4
και αποτρέψαν την καταστροφή του περαστικού δάσους
στο χώρο του Υπουργείου Γεωργίας. Γιατί τότε, κάποιοι
καρεκλοκένταυροι σκέφτηκαν να μεταφέρουν όλες τις
υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας και 3.500 υπαλλήλους στο
χώρο αυτό. Είναι αυτοί οι συμπολίτες που στη συνέχεια
διεκδίκησαν και κέρδισαν το πάρκο Νεαπόλεως. 
- Λίγο αργότερα κάποιοι ‘‘μεγαλοπαράγοντες’’ υπουργείων
κλπ, ενέκριναν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να χτιστούν
πέντε μεγαθήρια στο χώρο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, συνο-
λικής επιφάνειας 175.000 τετραγωνικών μέτρων αλλά
κάποιοι ενεργοί συμπολίτες μας τους σταμάτησαν με
αγώνες. 
- Την ίδια περίοδο ξεκίνησαν, τα παράλογα βάσει των
σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και συγχρόνως πολ-
υδάπανα έργα της επιφανειακής κατασκευής της περιφερ-
ειακής Υμηττού και της Αττικής οδού στη περιοχή Κοντο-
πεύκου, Παραδείσου, Πευκακίων από τους ‘‘εθνικούς μας
εργολάβους’’. Τότε ήταν που αρκετές εκατοντάδες συμπο-
λιτών μας δημιούργησαν την «Επιτροπή Αγώνα για την
Προστασία του Υμηττού και του Περιβάλλοντος». Μετά
από 10 χρόνια σκληρούς αγώνες, μοναδικό παράδειγμα
πανελλαδικά, κατόρθωσαν να βελτιώσουν θεαματικά όλους
τους όρους κατασκευής των έργων στην περιφερειακή
Υμηττού (cut & cover, σήραγγες) και της Αττικής οδού (υπο-
γειοποίηση και έργα προστασίας των παρόδιων περιοχών
αμιγούς κατοικίας). 
- Κάποιοι άλλοι συμπολίτες σταμάτησαν την τσιμεντο-
ποίηση του ακινήτου Ιόλα και εξακολουθούν να διεκδικούν
ο χώρος να περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου μας. 
- Κάποιοι αποτρέψαν την παράνομη οικοπεδοποίηση 48
στρεμμάτων δάσους στο 1ο  πάρκο της πόλης μας, δηλ. στο
πάρκο Γραβιάς και έστειλαν τους επίδοξους οικοπεδοφάγο-
υς στον εισαγγελέα. 
- Κάποιοι σταμάτησαν την τσιμεντοποίηση του χώρου των
πρώην «Σχολείων Μπαρμπίκα» και σύντομα ελπίζουμε να
στεγασθεί εκεί το 1ο υπερσύγχρονο ΕΠΑΛ της πόλης μας.
- Κάποιοι σταμάτησαν την πώληση των πρώην «Εκπαιδευ-
τηρίων Μακρή» και εξακολουθούν να διεκδικούν ο χώρος
να παραμείνει σχολείο και εκεί να λειτουργήσουν νέες σχο-
λικές μονάδες, για να στεγαστούν οι ασφυκτικές ανάγκες
που υπάρχουν για τις επόμενες γενιές.
- Κάποιοι άλλοι ενεργοί συμπολίτες ξήλωσαν κεραίες κιν-
ητής τηλεφωνίας που βρίσκονταν δίπλα σε σχολεία της
πόλης ή γκρέμισαν το παράνομο τσιμεντένιο κτήριο που
έκτισε η ΣΔΑΜ στην κορυφή του Υμηττού ή σταμάτησαν το
Αμερικανικό Κολλέγιο να τοποθετήσει κάγκελα σε μεγάλο
τμήμα της οδού Γραβιάς. 
- Και πολλοί άλλοι ενεργοί συμπολίτες στάθηκαν απέναντι
και τελικά δικαιώθηκαν, μετά από πολυετείς σκληρές προ-
σπάθειες και αγώνες, στις παράνομες και καταχρηστικές
ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στο κληροδότημα -
κτήμα Σηστοβάρη. 
- Άλλοι δε, ενεργοί πολίτες της Αγίας Παρασκευής, έκαναν
εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας στον Υμηττό και στα-
μάτησαν δύο φορές τις φωτιές που εμπρηστές έβαλαν στο
πάρκο Γραβιάς. Την μια φορά μάλιστα, συνέλαβαν τον
εμπρηστή και τον παρέδωσαν στην αστυνομία. 
- Άλλοι συμπολίτες μας εθελοντικά, πάμπολλες φορές όλα
αυτά τα χρόνια, καθάρισαν περιοχές της πόλης ή έκαναν
δενδροφυτεύσεις.
Αυτά είναι και πιστεύω να μην κάνω λάθος, τα σημαν-
τικότερα κινήματα των ενεργών της πόλης μας, που
με τους αγώνες τους και παρά τις λοιδορίες αλλά και τις
απειλές που δέχθηκαν πολλές φορές, προστάτευσαν το
φυσικό περιβάλλον της πόλης μας και διεκδίκησαν τον
δημόσιο χώρο που ανήκει σε όλους μας για ένα καλύτερο
αύριο για όλους μας, για την υλοποίηση των οραμάτων της
κοινωνίας των πολιτών.
Στην πλειοψηφία τους σήμερα αυτοί οι ενεργοί
πολίτες, βρίσκονται κοντά ή στηρίζουν την Ανεξάρτ-
ητη Δημοτική Κίνηση «Νίκη των Πολιτών Αγίας
Παρασκευής» και την προοπτική ενός ελπιδοφόρου
αύριο για τη  «Νίκη όλων των Πολιτών». 
Μήπως, κάποιοι αύριο δηλώσουν ότι δεν ήξεραν, δεν άκου-
σαν, δεν κατάλαβαν…;;; 
Εδώ θα είμαστε για να τους απαντήσουμε με χαρά.

Τα κρίσιμα ερωτήματα εν όψει των 
δημοτικών εκλογών.

Ένας εικοσάχρονος απολογισμός και η προοπτική ενός 
ελπιδοφόρου αύριο για τη «Νίκη όλων των Πολιτών» 

του Σπύρου 

Παπαγεωργίου

Οικονομολόγος/MBA –

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΤΕ

Υπ. Δημοτικός Συμβούλος

«Νίκη των Πολιτών 

Αγίας Παρασκευής»

Τα ζητούμενα των 
περιφερειακών και 
δημοτικών εκλογών

Το ζήτημα της κάλυψης
των άμεσων αναγκών
της κοινωνίας είναι το
μείζον: είτε πρόκειται για
την παροχή συσσιτίων σε
σχολεία, είτε για κέντρα
αστέγων, είτε για κέντρα
απεξάρτησης. 
Την ίδια στιγμή, μια αριστε-
ρή πλειοψηφία σε δήμους
και περιφέρειες δεν μπορεί
να εξαντλείται σε αυτό
Όσο κι αν η βεβαιότητα για
τις ιδέες μας είναι αταλάντευ-
τη, αυτές οι δημοτικές και

περιφερειακές εκλογές σηματοδοτούν για πρώτη φορά
ίσως τόσο εμφατικά την ανάγκη να στοχαστούμε συλλογι-
κά τι σημαίνει για τον καθένα και την καθεμία αριστερή
πλειοψηφία σε δήμους και η περιφέρειες. Γιατί, αν και δεν
είναι το ζητούμενο για εμάς η τεχνοκρατικά τεκμηριωμένη
απάντηση, και «τεχνοκράτες» καλούς και καλές έχουμε,
και σε πολλές περιπτώσεις οι δήμοι και οι περιφέρειες
βρίσκονται σε τόση μεγάλη απραξία, ώστε ακόμα και κινή-
σεις που ελάχιστα απηχούν τις ανάγκες της κοινωνίας,
φαντάζουν μεγάλες τομές.
Για μας, το ζήτημα της κάλυψης των άμεσων αναγκών της
κοινωνίας είναι το μείζον: είτε πρόκειται για την παροχή
συσσιτίων σε σχολεία, είτε για κέντρα αστέγων, είτε για
κέντρα απεξάρτησης. Την ίδια στιγμή. Θεωρούμε πως μια
αριστερή πλειοψηφία σε δήμους και περιφέρειες δεν μπο-
ρεί να εξαντλείται σε αυτό. Εξίσου κρίσιμη, λοιπόν, είναι
μια διαδικασία ανάδειξης δομών λαϊκής συμμετοχής σε
επίπεδο γειτονιάς ή δήμου, τα οποία θα μπορούν να αρθ-
ρώνονται ως ένα δίκτυο σε επίπεδο περιφέρειας. Ενδεικτι-
κά, η λαϊκή συμμετοχή μπορεί να πάρει τις μορφές δομών
αλληλεγγύης, στεκιών πολιτισμού, τοπικών δημοψηφι-
σμάτων, απόδοσης χώρου σε πολίτες κ.α.
Έτσι, η περιφέρεια θα πρέπει να δίνει μια συνολική
κατεύθυνση, ορίζοντας στόχους και ενδιάμεσους κόμβο-
υς. Αλλά και να τους ενισχύει με κάθε τρόπο και μέσο, υλικό
και μη, βοηθώντας την άρθρωση τους σε ένα συνολικό
κίνημα ολόκληρης γεωγραφικής ενότητας ή πόλης.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον πολιτισμό, η περιφέρεια με τη
συνεργασία των δήμων πρέπει να αναδείξει μια σειρά
ζητημάτων: Πρώτον, πρέπει να λύσει το ζήτημα των
πολιτιστικών στεκιών νέων, ένα ζήτημα που είναι στενό
συνδεδεμένο με την απόδοση εγκαταλειμμένων και αδρ-
ανών χώρων στους πολίτες. Δεύτερον, πρέπει να θεσπίσει
ημέρες συνάντησης των στεκιών πολιτισμού και να καθιε-
ρώσει γιορτές ποίησης, μέρες νέων δημιουργών, μουσικής
κ.ά., με άκοπο και την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και την
ουσιαστική απόδοση ενός κοινού αγαθού στους πολίτες.
Τρίτον, πρέπει να ενθαρρύνει τη δημιουργία δημοτικών
ραδιοφώνων που να λειτουργούν με όρους εργατικού και
κοινωνικού ελέγχου και να συσπειρώνουν γύρω τους νέους
ανθρώπους και ανθρώπους του πολιτισμού.
Ακόμα, η περιφέρεια χρειάζεται να ενθαρρύνει τα ήδη
υπάρχοντα δίκτυα αλληλεγγύης, καθώς και τη δημιουργία
νέων. Έτσι, θα μπορούσε να λειτουργεί μια συνάντηση των
δημοτικών εγχειρημάτων χωρίς μεσάζοντες ούτως ώστε να
οργανωθούν σε επίπεδο περιφέρειας σε διαδικασίες
παναττικού χαρακτήρα (αν πρόκειται για την περιφέρεια
Αττικής). Θα πρέπει να παρέχει οικονομική αλλά και γνω-
σιακή-νομική κάλυψη, όπως και εκείνους τους χώρους γιο
τη στέγαση τους, αλλά και να ενθαρρύνει τη συνεχή δημιο-
υργία νέων, με δικαίωμα συμμετοχής σε όλους και σε όλες
τους κατοίκους της. Θεμελιώδης στη λειτουργία των δικ-
τύων πρέπει να είναι η συμμετοχή αλλά και το δικαίωμα
της απόφασης ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος
από την κοινωνία. Ακόμα, θα μπορούσε να ενθαρρύνει ένα
εκτεταμένο κίνημα δημιουργίας αστικών αγρών αλλά και
να δημιουργήσει κίνητρα σε αγρότες εντός του χώρου ανα-
φοράς της ούτως ώστε να δημιουργούν συνεταιρισμούς
παραγωγών.

συνέχεια στην ιστοσελίδα www.osxoliastis.gr

Ο Φάνης
Ποπαγεωργίου είναι

διδάκτωρ ΕΜΠ και υπο-
ψήφιος περιφερειακός

σύμβουλος Βόρειας
Αθήνας 

με τη Δύναμη Ζωής

mais_b_2014_mais_2012.qxd  12/5/2014  12:09 μμ  Page 14



Θ Θ
έ έ

σ σ
ε ε

ι ις ς
. .. .. .

1515

210- 6009639 - www.osxoliastis.gr - e-mail: osxoliastis@hotmail.com

Σωτήρης Ησαΐας: 
«Ο δημοτικός σύμβουλος δεν είναι
τίτλος τιμής, είναι θέση Ευθύνης».

Για πρώτη φορά στα πολιτικά
δρώμενα της Αγίας Παρασκευής,
υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
τόλμησε  να κάνει προεκλογική
ομιλία στο αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» και να το γεμίσει! κι
αυτό συνέβη από τον υποψήφιο της
παράταξης «Αγ. Παρασκευή η
Πόλη μας» κ. Ησαΐα Σωτήρη.  
Στην ομιλία του ο κ. Ησαΐας εξαπέλυσε
σφοδρή επίθεση εναντίον όλων ενεξερ-
αίτως των πολιτικών αντιπάλων της
παράταξης του, κάποιους από τους
οποίους χαρακτήρισε ως «Ακραιφνείς υποστηρικτές ενός άκρατου λαϊκισμού κι ενός
«ασύδοτου κρατισμού» και κάποιους άλλους ως «Υποκριτικά αριστερόστροφους
υποσχολόγους, πολιτικά ψευδολόγους» που την μια μέρα είναι της δραχμής και την
άλλη υπέρ του ευρώ κατά το δοκούν.
Στη συνέχεια ο κ. Ησαΐας επιτέθηκε εναντίον όλων όσοι επιδιώκουν να μετα-
τρέψουν τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε «Δημοψήφισμα» προβάλλοντας μια
σειρά ρητορικών ερωτημάτων που έλεγαν: Τι σχέση έχει ένα «δημοψήφισμα» για: 1)
Τα προβλήματα της πόλης μας; 2) Το μέλλον της πόλης μας; 3) Με την προσπάθεια
αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας στα χρόνια που έρχονται; 4) Με τους άνεργο-
υς και χαμηλοσυνταξιούχους  συμπολίτες μας;
«Εκλαμβάνουν τις Δημοτικές εκλογές
ως «Δημοψήφισμα», συνέχισε ο κ. Ησα-
ΐας, επειδή δεν διαθέτουν «λύσεις» και
τεκμηριωμένες προτάσεις, γιατί δεν
διαχειρίστηκαν ποτέ Δημόσιο χρήμα,
γιατί δεν έχουν διοικήσει ποτέ στη ζωή
τους ούτε καν τον εαυτό τους, γιατί ενώ
είναι «αντιπρόσωποι» κομμάτων, στην
πόλη κρύβουν επιμελώς την κομματική
τους ταυτότητα και παρουσιάζονται ως
δήθεν πολιτικά ανεξάρτητοι τη στιγμή
κατά την οποία το «κόμμα» εγκρίνει ή
απορρίπτει τους υποψήφιους του
συνδυασμού τους. Είναι αυτοί που πάντα ψήφιζαν «λευκό» στα δημοτικά συμβούλια,
συνέχισε ο κ. Ησαΐας, είναι αυτοί που δεν κάθονταν μέχρι τη λήξη των συμβουλίων γιατί
δεν είχαν καμία αγωνία, είναι αυτοί που έδιωξαν το Μετρό από την πόλη μας, είναι
αυτοί που δεν ήταν ικανοί να ολοκληρώσουν την αποπεράτωση ενός δρόμου, είναι
αυτοί που έχουν το πολιτικό θράσος να υπόσχονται «έργα υποδομής» την επόμενη πεν-
ταετία.
Αντίθετα μ  ́αυτούς, είπε κ. Ησαΐας, εμείς εν μέσω πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης,
αναπλάσαμε την Αγ. Ιωάννου, την Ελευθ. Βενιζέλου, και διάφορες άλλες μικρότερ-
ες οδούς, που ξεκινήσαμε την πεζογέφυρα «Γελαδάκη», τον ποδηλατόδρομο στο Κον-
τόπευκο, την κατασκευή του 12 Νηπιαγωγείου και του Βρεφονηπιακού σταθμού στα
Πευκάκια. Δημιουργήσαμε κοινωνικό παντοπωλείο και φαρμακείο, κοινωνικό μαγειρ-
είο όπου σιτίζονται σχεδόν 200 οικογένειες, δημοτικό γραφείο της γυναίκας και κοινω-
νικό ανταλλακτήριο  ρούχων. 
Διαχειριστήκαμε τα χρήματα των συμπολιτών μας έντιμα και με διάφανο
τρόπο, συνέχισε κ. Ησαΐας, μειώσαμε κατά 50% το έλλειμμα, οι ισολογισμοί μας είναι πλε-
ονασματικοί και ταυτόχρονα μειώσαμε τα Δημοτικά Τέλη τα τρία τελευταία χρόνια κατά 19% !
Τα επόμενα χρόνια, είπε κ. Ησαΐας, στόχος μας είναι να μετεξελίξουμε την Αγ. Παρασ-
κευή  σε μια τεχνολογικά «έξυπνη ευρωπαϊκή πόλη» προστατεύοντας το περιβάλλον,
παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες, βοηθώντας τους ηλικιωμένους
στο ίδιο τους το σπίτι, στηρίζοντας τους απόρους, εξυπηρετώντας τις μητέρες, στηρίζον-
τας τα ΑΜΕΑ, εμπλουτίζοντας την παιδεία με περισσότερες υποδομές, προσανα-
τολίζοντας μαθητές και φοιτητές, μεριμνώντας για τους αθλητές της πόλης μας κι όλα
αυτά ζώντας σ΄ένα ασφαλές περιβάλλον.
Για μένα, κατέληξε κ. Ησαΐας, ο Δημοτικός σύμβουλος δεν είναι «τίτλος τιμής»
αλλά θέση ευθύνηςκι αφού αφουγκράστηκα σε όλες τις γειτονιές της πόλεις τα προβ-
λήματα και τις ανησυχίες σας, έφερα στο Δημοτικό συμβούλιο προτάσεις για: α) Την
αξιοποίηση των απορριμμάτων, β) τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του
Δήμου, γ) τη δημιουργία εσόδων και στήριξης των χρόνια ανέργων και δ) την αξιο-
ποίηση των ανεκμετάλλευτων δημοτικών χώρων προς όφελος των διοικητικών, κοινω-
νικών, πολιτιστικών και αθλητικών αναγκών των δημοτών και βεβαίως η πόλη πρέπει
αποκτήσει το δικό της Δημαρχείο και θα το αποκτήσει γιατί ΔΕΝ είμαστε «περαστικοί»
από το Δήμο και πολιτική μας αποστολή είναι ν  ́αφήσουμε  Έργα.
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