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εναντίον ΣΥ.ΡΙΖ.Α!

Μειώσεις 

δημοτικών τελών

από 6% έως 50%!

Συνέντευξη του

Σωτήρη Παπαμιχαήλ

προέδρου ΠΑΟΔΑΠ

σελ. 11

“Στόχος της νέας

διοίκησης είναι να

καταστήσουμε την

Αγία Παρασκευή 

πρότυπη πόλη 

πολιτισμού και 

αθλητισμού!”
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σελ. 9
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Σημεία διανομής του Σχολιαστή
Άη Γιάννης: Δήμος Αγ. Παρασκευής, Φούρνος “Απολλώνιο”

Αγ. Ιωάννου 4, Φούρνος “Βενέτη” Αγ. Ιωάννου 26, Καφενείο

“Βέτα” Αγίου Ιωάννου 79, Φωτοτυπικό Κέντρο Αγ. Ιωάννου και

Δαιδάλου 1, Εστιατόριο Πάππας Ευερ γέτη Γιαβάση 5, Καφε-

νείο “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 Πολυτεχνείου

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 και καλό χειμώνα…
--- Έντονες βροχοπτώσεις και για πρώτη φορά ύστερα από πολλές δεκαετίες η
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου φρόντισε να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες καθα-
ρίζοντας ρέματα και ξεβουλώνοντας αποχετεύσεις… 
--- Στο ΣΥΡΙΖΑ προσχώρησε μαζί με ομάδα πολιτευτών που συγκροτήθηκε περί
τον Αλέξη Μητρόπουλο ο τ. Δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος…
--- Όπως όλες οι πολιτικές κινήσεις έτσι και αυτή έχει προκαλέσει διάφορες
συζητήσεις και αντιδράσεις στην πόλη αλλά το πολιτικό μέλλον του καθενός που
ασχολείται με τα κοινά είναι αυστηρά προσωπική του επιλογή και είναι σεβαστή… 
--- Από 6% μέχρι 50% οι μειώσεις στα Δημοτικά Τέλη όπως αποφάσισε η νέα
διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου…
--- Όπως ο ίδιος ο Δήμαρχος είπε πρόκειται για μια συμβολική κίνηση που κατα-
δεικνύει τις προθέσεις και τον τρόπο που θα ασκήσει την πολιτική της η νέα
διοίκηση στην πενταετή θητεία της…
--- Φυσικά η αντιπολίτευση όπως συνηθίζει να γίνεται, δεν βρήκε τίποτα θετικό
στην συγκεκριμένη απόφαση και έθεσε αντιπροτάσεις, το πνεύμα στο οποίο
κυμαίνονταν ήταν από μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης μέχρι και την παντελή
έλλειψη Δημοτικών Τελών, ενώ ακούστηκαν και μερικές φωνές που έλεγαν ότι οι
κάτοικοι θα πρέπει να επιδοτούνται από το Δήμο επειδή κατοικούν στην πόλη
αυτή…
--- Αντιλαμβάνεστε βέβαια το χιούμορ που πρέπει να επιστρατευτεί όταν η «υπε-
ρβολή» υπερβαίνει το «Μέτρο»… 
--- Στο μόνο πράγμα στο οποίο η αντιπολίτευση είχε δίκιο αν και ούσα διοίκηση
ουδέποτε το έπραξε… είναι το γεγονός ότι τα σούπερ μάρκετς και άλλες μεγάλες
ρυπογόνες επιχειρήσεις για τις οποίες ο Δήμος αφιερώνει πολύ χρόνο για την απο-
κομιδή και την καθαριότητα των εξωτερικών τους χώρων θα έπρεπε να
πληρώνουν και τα ανάλογα τέλη κι όχι τα ίδια με άλλες επιχειρήσεις των οποίων
το αντικείμενο των εργασιών δεν δημιουργεί σκουπίδια…
--- Επανέφερε ο Γιάννης Σταθόπουλος το θεσμό των συζητήσεων με τους κατοί -
κους ανά περιοχή πριν από τη σύνταξη του νέου προϋπολογισμού… 
--- Αυτός ο θεσμός είχε πρωτοξεκινήσει επί Βασίλη Γιαννακόπουλου κι είχε βαφ-
τιστεί τότε ως «Συμμετοχικός Προϋπολογισμός» αλλά είχε αδρανήσει τελείως
στην τετραετία του Βασίλη Ζορμπά… 
--- Για τον κ. Ζορμπά τα προβλήματα ήταν γνωστά, δεν χρειαζόταν να τα ξανα-
κούσει.. εξάλλου όπως λέει και ο ίδιος τα περισσότερα από αυτά τα είχε λύσει… 
--- Κάποια πεισματάρικα (προβλήματα), που επιμένουν παρά τις δηλώσεις του να
υπάρχουν, τέθηκαν από τους κατοίκους του Αη Γιάννη, του Τσακού, του Κοντό-
πευκου, του Παραδείσου και των Πευκακίων… 
--- Σίγουρα τα προβλήματα που τέθηκαν και είναι ακριβώς τα ίδια που εμείς ως
Σχολιαστής καταγράφουμε 14 χρόνια και τα οποία πράγματι είναι δυσεπίλυτα,
ίσως κάποια στιγμή μερικά από αυτά να βρουν τη λύση τους… μπορεί και όχι
--- Αυτό που έχει σημασία είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί κάτοικοι έδειξαν να
ξαναεμπιστεύονται τους αιρετούς και αυτό το απέδειξαν με τη μεγάλη προσέλευ-
ση που προφανώς δημιουργήθηκε από την ελπίδα ότι επιτέλους, ίσως κάτι αλλάξει…
--- Βεβαίως ο Γιάννης Σταθόπουλος και οι «συν αυτώ» δεν διαθέτουν κανένα
μαγικό ραβδί το οποίο μπορεί να μετατρέψει τη σταχτοπούτα σε πριγκίπισσα..
--- Διαθέτουν όμως όρεξη, διάθεση και πείρα για να βάλουν ένα λιθαράκι στη μετε-
ξέλιξη της πόλης σε σύγχρονο ευρωπαϊκό Δήμο…
--- Ο Δήμαρχος κατ’ αρχήν δεσμεύτηκε στο να δημιουργηθούν μόνιμες επιτροπές
κατοίκων ανά περιοχή με ρόλο όχι απλά να γκρινιάξουν στη συνέλευση που θα
γίνει, αλλά μέσα στο χρόνο αυτό να λειτουργήσουν με τρόπο που θα «πιέζει» τις
υπηρεσίες προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων και όπως αυτές
(τις λύσεις) προτείνουν οι κάτοικοι των περιοχών… 
--- Από την άλλη πλευρά η αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών για ακόμη μια
φορά έδειξε ότι διαθέτει και την τεχνογνωσία και πολιτική βούληση και επιμονή
αλλά και το απαιτούμενο θάρρος για να υλοποιήσει μια πολιτική που θα βασίζεται
στο καλό των δημοτών, αδιαφορώντας για τις πιθανές απώλειες υπερκέρδους των
εργολαβικών εταιρειών…     
--- Αναπάντητες από πλευράς Βασίλη Ζορμπά οι καταγγελίες του Δημο-
τικού Συμβούλου - Πολιτικού Μηχανικού Δημήτρη Κονταξή αναφορικά
με τους χειρισμούς που έγιναν στην υπόθεση της απευθείας ανάθεσης
230.000 ευρώ για τη στήριξη του Γιαβάσειου Κληροδοτήματος...
--- Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Βασίλης Ζορμπάς στις αρχές Αυγούστου
2013 όπου στην Ελλάδα τίποτα δεν λειτουργεί προχώρησε σε απευ -
θείας ανάθαση με την δικαιολογία του κατεπείγοντος...
--- Ο κ. Κονταξής κατήγγειλλε ότι υπήρξε από μέρους εργολάβου το
ενδιαφέρον για συμμετοχή σε μειοδοτικό διαγωνισμό, γεγονός που θα
κατέβαζε το κόστος των εργασιών, ένα ενδιαφέρον που προσέκρουσε
σε “τοίχο αδιαφορίας” και ζήτησε εξηγήσεις για τους λόγους που υπάλ-
ληλοι έκλειναν το τηλέφωνο στον ενδιαφερόμενο εκείνη την περίοδο...
--- Σε όλα αυτά ο Βασίλης Ζορμπάς είπε ότι ο νέος Δήμαρχος θα πρέπει
να εξετάσει τη σοβαρή αυτή καταγγελία...
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Η συζήτηση των ισολογισμών του Δήμου, γίνε-
ται πάντοτε σε κλίμα έντασης εκνευρισμού και
διαξιφισμών παρά το γεγονός ότι πάντοτε οι
«εμπόλεμες» πλευρές αφού εκτονωθούν και
ανταλλάξουν «πυρά» μεταξύ τους, τους νομιμο-
ποιούν ψηφίζοντας την έγκριση τους και η
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
21ης  Οκτωβρίου 2014 στην οποία συζητήθηκε
ο ισολογισμός για το έτος 2013 δεν αποτέλεσε
την εξαίρεση του κανόνα. 
Εισηγητής του θέματος ήταν ο αντιδήμαρχος οικονο-
μικών κ. Παπαγεωργίου, που παραχώρησε το λόγο
στον πρώην αντιδήμαρχο κ. Τιμολέοντα Κωστόπου-
λο, επειδή ο ισολογισμός που θα ψηφιζόταν αφο -
ρούσε την απελθούσα διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά. 
Ο κ. Κωστόπουλος δήλωσε υπερήφανος για τον τρίτο
πλεονασματικό ισολογισμό που ο ίδιος και η διοίκηση
του κ. Ζορμπά κατάφεραν και εξήγησε ότι σε τρία
χρόνια πραγματοποιήθηκε μείωση χρέους κατά
4.000.000 ευρώ, μείωση των ΠΟΕ του Δήμου κατά
3.000.000 και μείωση του ελλείμματος του Δήμου
κατά 2.800.000 ευρώ. 
«Κι όλα αυτά έχοντας υπόψη τη μείωση κατά 60%
της κρατικής επιχορήγησης» τόνισε ο πρώην αντιδή-
μαρχος Οικονομικών, ο οποίος στη συνέχεια δίνοντας
το λόγο στον ορκωτό λογι-
στή που ήλεγξε τις ενέργει-
ες για τη σύνταξη του ισο-
λογισμού συμπλέοντας σε
απόψεις με τον κ. Κωστό-
πουλο. 
Ο ορκωτός λογιστής,
ΑΠΕΦΥΓΕ επιμελώς ν΄
αναφερθεί στις «επι-
σημάνσεις»  και στις
«εισηγήσεις» που είχε
κάνει γραπτώς (για να
είναι καλυμμένος σε περίπτωση ελέγχου) προς την
τότε διοίκηση… κι όλοι βεβαίως γνωρίζουμε ότι
συνήθως «Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέ -
ρειες», αυτές τις «λεπτομέρειες» για τις οποίες η
σημερινή διοίκηση και τότε «αντιπολίτευση» είχε
αναγκαστεί να μην ψηφίσει τον αντίστοιχο προϋπο-
λογισμό.
Ο κ. Ζορμπάς,  αντί να ευχαριστήσει τη διοίκηση η
οποία μπορεί να μην είχε ψηφίσει, όπως προαναφέ -
ραμε τον προϋπολογισμό, αλλά στην ουσία τον
«νομιμοποίησε» ψηφίζοντας θετικά την έγκριση του
ισολογισμού που προέκυψε απ  ́αυτόν…  «ενοχλήθη-
κε» από την κριτική που του είχε ασκηθεί στο θέμα
του ταμειακού απολογισμού που είχε προηγηθεί,
λέγοντας ότι: «Ακόμα κι αν κάποιος θέλει να αμφι-
σβητήσει τον κ. Κωστόπουλο ή τον ίδιο, δεν μπορεί να
πράξει το ίδιο για τα λεγόμενα του ορκωτού λογιστή»,
παραλείποντας κι αυτός το σκέλος των «Υποδείξεων
και Επισημάνσεων» που υπήρχαν στην έκθεση και
τις οποίες είχε «γράψει» στα «παλαιότερα των υπο -
δημάτων του», αφού αυτές (οι επισημάνσεις και υπο-
δείξεις) παραμένουν  οι ίδιες επί σειρά ετών…
Ο κ. Ζορμπάς στη συνέχεια είπε ότι τα μη εισπρα -
χθέντα ποσά που είχαν βεβαιωθεί ήταν 3.200.000
ευρώ από 6.500.000 ευρώ και περιμένει να δει πως
θα τα εισπράξει η καινούργια διοίκηση, προτείνοντας
της να: «Πάρει το  ντουφέκι και να πάει να τα
πάρει!», προσθέτοντας ότι η δική του διοίκηση είχε
επενδύσει 175.000 ευρώ στον τομέα της Κοινωνικής
Πολιτικής κι ότι  αν η νεοεκλεγείσα διοίκηση κατα -
φέρει στο μέλλον να διπλασιάσει το ποσό αυτό ο ίδιος
θα της δώσει συγχαρητήρια. 
Ο κ. Ζορμπάς στη συνέχεια κατάγγειλε την «απευ -
θείας ανάθεση» του ΠΑΟΔΑΠ για πρόσληψη καθα-
ριστριών από εταιρείες και  προέτρεψε τη διοίκηση

«Να πάει στην Κούνεβα να της το πει»…  και
υπενθύμισε δήλωση της αντιδημάρχου Ελισάβετ
Πετσατώδη σύμφωνα με την οποία η διοίκηση δεν θα
έδινε «ούτε ένα ευρώ από απευθείας ανάθεση». 
Στο τέλος της τοποθέτησης του ο π. δήμαρχος, ανα -
φέρθηκε και πάλι στα κατά τη γνώμη του «αίτια» για
τα οποία ηττήθηκε στις πρόσφατες δημοτικές εκλο-
γές, κατηγορώντας την παράταξη του κ. Σταθόπου-
λου για «οικογενειοκρατία» και για συνεργασία με
την « Χρυσή Αυγή»! προκαλώντας  την άμεση
αντίδραση του αντιδημάρχου διοίκησης Κώστα
Χατζηανδρέου,  ο οποίος χτυπώντας το χέρι του στο
τραπέζι σηκώθηκε από την καρέκλα του και κάλεσε
τον πρώην δήμαρχο να ανακαλέσει και λέγοντας του:
«Εσύ θα πεις σ’ εμένα ότι με εξέλεξε η Χρυσή
Αυγή ; Εσύ ;!». 
Στο ίδιο ύφος, αλλά πιο ήπια, αντέδρασε κι ο αντιδή-
μαρχος καθαριότητας Γιάννης Σιδέρης λέγοντας
προς τον κ. Ζορμπά: «Τι θα γίνει μ’ αυτή την «κα -
ραμέλα» ; θα την αναμασάμε μέχρι το 2019;». 
Όπως ήταν φυσικό η ατμόσφαιρα «βάρυνε» με τον
Βασίλη Ζορμπά να δηλώνει ότι δεν τον τρομάζουν τα
χτυπήματα στο τραπέζι και τον πρόεδρο του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Γεράσιμο Βλάχο να δηλώνει ειρωνι-
κά ότι: «αφού το θέλετε εσείς κ. Ζορμπά θα

διαλύσουμε τις οικο-
γένειές μας». 
«Αναρωτιέται κανείς αν
πρέπει να απαντήσει στο
βορβορώδη λόγο σας
κ. Ζορμπά», είπε ο δήμα-
ρχος Γιάννης Σταθόπου-
λοςκαι συνέχισε λέγον-
τας ότι : «Εσείς δεν μας
λέγατε ότι θα ήσασταν 15
μονάδες μπροστά ;
ακόμη δεν έχετε αντι -

ληφθεί το «γιατί» ηττηθήκατε; εκτός τν άλλων ηττηθ-
ήκατε ακριβώς για το ύφος που έχετε τώρα κ. Ζορμ-
πά! και μην ανοίγετε θέμα «Χρυσής Αυγής» γιατί
μπορεί να βγουν στην επιφάνειαάμεσες διασυνδέ-
σεις σας μαζί της!!». 
Την αντίδραση του κ. Χατζηανδρέου δικαιολόγησε
και ο Σπύρος Αλεξίου (Φυσάει Κόντρα) λέγοντας ότι
τον κατανοεί που αντιδρά έτσι, ενώ παράλληλα είπε
ότι θα περίμενε να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο ΚΑΙ
για το σκεπτικό του ΠΑΟΔΑΠ, αναφορικά με την
πρόσληψη των καθαριστριών.
Ο κ. Αλεξίου απευθυνόμενος στη συνέχεια προς τον κ.
Ζορμπά είπε ότι η Νέα Δημοκρατία στην οποία ανή-
κει είχε στην κυβέρνηση τον κ. Μπαλτάκο…  για να
λάβει την απάντηση από τον π. δήμαρχο ότι: «Η Νέα
Δημοκρατία έβαλε φυλακή τον Μιχαλολιάκο».
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Πανα-
γιώτης Γκόνης υποστήριξε ότι η κ. Κούνεβα θα ήταν
υπερήφανη που ο Δήμος θα προσλάμβανε μία καθα-
ρίστρια «ατομικά» και συνέχισε λέγοντας: «Είμαστε
υπερήφανοι που ως αριστεροί συνεργαζόμαστε με
άτομα εκτός της δικής μας πολιτικής και σας προσ-
καλούμε κι εσάς κ. Ζορμπά (να συνεργαστείτε μαζί
μας), αλλά μάλλον δεν θέλετε». 
Ο πρόεδρος του συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος,
αμφισβήτησε τα λεγόμενα του Βασίλη Ζορμπά για τα
ποσά που είχαν δοθεί στην κοινωνική πολιτική,
λέγοντας ότι στο Κοινωνικό Μαγειρείο και στο Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο δεν είχαν διατεθεί περισσό-
τερα από 6.500 ευρώ, ενώ αποκάλυψε ότι το κτί -
ριο που στεγάζεται  το Μαγειρείο,  χρωστά στη ΔΕΗ
από ανεξόφλητους λογαριασμούς 850 ευρώ,  τη
στιγμή κατά την οποία ο Βασίλης Ζορμπάς προεκλο-
γικά διοργάνωσε με το ίδιο χρηματικό ποσό «εκδή-
λωση» για τη βράβευση εθελοντών.

Ο ισολογισμός του Δήμου, η πικρία του Βασίλη
Ζορμπά και οι… «ευθύνες» της Χρυσής Αυγής!

Ύστερα από 
30 χρόνια

καθαρίστηκαν 
τα ρέματα. 

Στην τελευταία «Συνέλευση γειτονιάς»  που
πραγματοποίησε η Δημοτική Αρχή στην πε -
ριοχή του Κοντοπεύκου και συγκεκριμένα
στο 3ο Γυμνάσιο στις 2 Νοεμβρίου 2014 , η
αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ελισά-
βετ Πετσατώδη αναφέρθηκε στα αντι -
πλημμυρικά έργα που χρειάζεται η περιοχή.
Η κ. Πετσατώδη μίλησε για τον προγραμματισμό
υλοποίησης έργου που αφορά αγωγούς ομβρίων
υδάτων στις οδούς Χίου – Πεντέλης και Ολυμπίας
το οποίο προβλέπεται  να ξεκινήσει στα τέλη του
Δεκεμβρίου – αρχές του νέου έτους καθώς και για
τα αντίστοιχα έργα που πραγματοποιήθηκαν σ’
άλλες περιοχές.

Συγκεκριμένα η κ. Πετσατώδη, είπε ότι Δημοτική
αρχή, φρόντισε φέτος και ολοκλήρωσε έγκαιρα πριν
τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα, τον καθα-
ρισμό και την απόφραξη των ρεμάτων στο Δήμο
Αγίας Παρασκευής, έργο που έγινε πρώτη φορά
μετά από πολλά χρόνια.
«Συνεργείο 10 ατόμων εργάστηκε για χρονικό διά-
στημα περίπου 20 ημερών υπό την καθοδήγηση και
στενή παρακολούθηση των μηχανικών της Διεύθυν -
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, είπε η
αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών,  κι όλες οι
εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων και αγωγών
ομβρίων που βρίσκονται μέσα σε αυτά έγιναν με τον
πιο πρόσφορο κάθε φορά τρόπο και χωρίς να προκ-
ληθεί καμία βλάβη ή καταστροφή. Χρησιμοποιήθη-
καν ειδικά μηχανικά μέσα και εξειδικευμένο προ-
σωπικό, καθώς και χειρονακτική εργασία. Απομα-
κρύνθηκαν όλα τα υλικά καθαρισμού, κλαδεύτηκαν
ή και αποψιλώθηκαν δέντρα και υλοποιήθηκαν
μικρής κλίμακας εργασίες διαμόρφωσης σε επιμέ -
ρους σημεία των ρεμάτων».
Την προτεραιότητα καθόρισε με μελέτη και δημο-
πράτηση τον Ιούνιο 2014  η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής κι έτσι με
σύμβαση που υπογράφηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου
2014,  το ρέμα Ανθέων από την οδό Τασσοπούλου
έως την οδό Αχιλλέως, το ρέμα Παπαφλέσσα από
την οδό Αιτωλίας έως τη Λεωφ. Μεσογείων, το ρέμα
της οδού Σουλίου από τη Λεωφ. Μεσογείων έως την
οδό Σουλίου και το ρέμα της οδού Ύδρας από την
οδό Τεμπών έως την οδό Δήμητρος καθαρίστηκαν
και απαλλάχτηκαν από δέντρα, κλαδιά και μπάζα
από φερτά υλικά. 
Η εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού των ρεμά-
των είχε στοχεύσει στο ν’  αποτρέψει το ενδεχόμενο
πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων λόγω των
φερτών υλικών που προκαλούν σημαντική μείωση
της δυνατότητας απορροής των όμβριων υδάτων
στα ρέματα.
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Κώστας Τσιαμπάς: 

«Στα μεγάλα θέματα της Πόλης,  
οι επικεφαλής πρέπει να βρίσκουν

τη χρυσή τομή».
Με αφορμή την άρνηση της παράταξης του κ. Βασίλη
Ζορμπά να παραστεί σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο
δήμαρ χος Γιάννης Σταθόπουλος και λόγο της απουσίας
του π. δημάρχου από το επόμενο δημοτικό συμβούλιο,
γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα, να «σηκώσει» το πολι-
τικό βάρος της παράταξης ο κ. Κώστας Τσιαμπάς, συνα -
ντηθήκαμε μαζί του και του ζητήσαμε να μας αναπτύξει
λεπτομερέστερα τις θέσεις της παράταξης του.
«Σ» Θέσατε ένα πολιτικό ζήτημα στη  συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα για να δικαιολο-
γήσετε την απουσία της παράταξης σας από μια σύσκεψη
που συγκάλεσε ο  δήμαρχος με τη συμμετοχή των επικε-
φαλής  των παρατάξεων και  τους συμβούλους του,

δηλώσατε ότι αυτά τα θέματα πρέπει να συζητιούνται  στο τραπέζι του Δημο-
τικού Συμβουλίου κι επειδή ο χρόνος των τοποθετήσεων την ώρα των συνε-
δριάσεων είναι περιορισμένος, θα θέλατε να μας εξηγήστε εκτενέστερα  την
θέση αυτή; 
«Οι συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων είναι προς όφελος των δημοτών και
σε όποια έκταση κι αν το πάρουμε, είτε στην κυβέρνηση είτε στο Δήμο, είτε στην Πε -
ριφέρεια είναι απαραίτητες. 
Για ποια θέματα όμως ; Για να έχει κάποια αξία η  συζήτηση θα πρέπει να γίνεται  σε
θεσμικά ζητήματα, παρότι οι Δήμοι δεν έχουν γιατί δεν νομοθετούν, ή σε έργα μακράς
πνοής που δεν ολοκληρώνονται σε μια δημοτική αρχή ή σε βάθος χρόνου με μεγάλο οικο-
νομικό κόστος. Σ’ αυτό το επίπεδο ηθικά όλες οι παρατάξεις είναι υποχρεωμένες να
συνεννοούνται για  να βρίσκεται η χρυσή τομή και να προχωρούν τα έργα κοινής ωφέ-
λειας,  ειδικά στις περιπτώσεις που ο κώδικας επιβάλλει τη λήψη απόφασης με αυξημένη
πλειοψηφία όπως για παράδειγμα η λήψη δανείου για τη χρηματοδότηση τους. 
Θέματα όμως που η ισχύς τους είναι βραχυπρόθεσμη,  όπως για παράδειγμα τα δημοτι-
κά τέλη, αυτό αποτελεί καθαρά  θέμα της διοίκησης  και σ  ́αυτό στο οποίο  διαφέρουν
οι  διοικήσεις, είναι  στην πολιτική που ασκούν. Επίσης γι αυτού του είδους  τα ζητή-
ματα  υπάρχουν τα θεσμικά όργανα όπως η οικονομική επιτροπή και το Δημο-
τικό Συμβούλιο όπου  η Δημοτική Αρχή φέρνει την πρότασή της, η αντι-
πολίτευση αν έχει την αντιπρόταση της και βρίσκουν την χρυσή τομή. 
Δεύτερον είναι θέμα αρχής. Δηλαδή  η διοίκηση ούτε «μοιράζεται» ούτε «μεταβι-
βάζεται» σε κανέναν. Την έδωσε ο λαός στον κ. Σταθόπουλο, αυτός την έχει, αυτός θα
την ασκήσει. Η διοίκηση δεν είναι μόνο δικαιώματα, είναι κι ευθύνες. Γι’ αυτά τα θέμα-
τα πρέπει να αναλάβει η διοίκηση τις ευθύνες της και δεν δικαιούται  να τις «μοιράζει». 
Η τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν για την πρόσκληση που έκανε ο κ.
Σταθόπουλος για να συζητήσουμε για  τα δημοτικά τέλη. Αυτό το θέμα είναι  καθαρά
διοικητικό και ο δήμαρχος θα πρέπει να το συζητήσει με τη διοίκησή του, να ετοιμάσουν
με τις υπηρεσίες τις προτάσεις τους,  να τις φέρουν στην αρμόδια οικονομική επιτροπή,
όπου κι εμείς θα κάνουμε τις  αντιπροτάσεις  μας και μετά να εισαχθεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο και να ψηφιστεί με την αρχή της πλειοψηφίας που διοικεί.
Από εκεί και πέρα κρινόμαστε όλοι μας. Δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική ταύτιση σ’ αυτά
τα απλά πράγματα. Γι’ αυτό και υπάρχουν  διαφορετικές παρατάξεις, γι’ αυτό υπάρχει
και Δημοκρατία. Στην οικονομική πολιτική που θα εφαρμόσει η σημερινή διοίκηση
πιστεύουμε ότι θα φανεί και η διαφορά της από τη δική μας».
«Σ» Πάνω στο θέμα της αρχής που θέσατε;
«Επειδή οι ημερήσιες διατάξεις των Δημοτικών συμβουλίων,  έχουν πάρα πολλά θέμα-
τα και τα σοβαρότερα   συνήθως έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια, με πολλούς διαλόγους,
αντιθέσεις, αντιπαλότητα, συγκρούσεις  κ.λ.π  καλό θα είναι να υπάρχει μια προεργασία.
Αλλά για θέματα «μεγάλα», μακράς πνοής που σημαδεύουν μια πόλη. 
Για τα απλά βραχυπρόθεσμα ζητήματα δεν πιστεύω ότι συνάδει λόγος. Διαφορετικά δεν
θα υπήρχε διάλογος και συνεπώς Δημοκρατία. Ο κ. Σταθόπουλος έχει το δικαίωμα να
συζητά με τον κόσμο όπως κάνει στις συνελεύσεις. Το τι αποτέλεσμα θα έχει και πως θα
κριθεί είναι άλλο θέμα». 
«Σ» Για τα μεγάλα ζητήματα πρέπει να γίνεται εκτενής συζήτηση και στο
Δημοτικό Συμβούλιο, ασχέτως συνάντησης των επικεφαλής ; 
«Βασική αρχή της Δημοκρατίας είναι να λαμβάνουν όλοι μέρος στις συζητήσεις, όπως οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δεν σταματάνε όλοι στον αρχηγό, ούτε ταυτίζονται όλες οι από-
ψεις με αυτές του επικεφαλής. Καλό θα είναι αφού τα συζητάνε οι αρχηγοί των παρατά-
ξεων , μετά να γίνεται συζήτηση σε κάθε παράταξη και  τελικά να τοποθετούνται όλοι στο
Δημοτικό Συμβούλιο πριν από την ψήφιση . Για μεγάλα θέματα, που δεν έχουν προκύψει
ακόμα, οι επικεφαλής πρέπει να βρίσκουν τη χρυσή τομή. Ωστόσο στο Δημοτικό
Συμβούλιο η συζήτηση παράγει Δημοκρατία, δίνει καλύτερες λύσεις, ηρεμεί τον κόσμο,
δεν τον προβληματίζει και διαλύει την καχυποψία. Βέβαια αυτή η συζήτηση θα πρέπει
να γίνεται σε ήπιους τόνους  χωρίς αιχμές και κορώνες».    

Κωνσταντίνος

Τσιαμπάς

π. Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών
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Κάθε φορά που αλλάζει μια διοίκηση, ιδίως
μετά από εκλογές εύλογα δημιουργείται στους
Δήμους ένα «νεκρό διάστημα», επειδή ναι μεν
η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρ-
εσιών παραμένει στην διοίκηση που απέρχε-
ται… αλλά είτε επειδή  οι ασκούντες μέχρι της
παραδόσεως τη διοίκηση δεν θέλουν να
δεσμεύσουν την επόμενη διοίκηση με αποφά-
σεις και ενέργειες  οι οποίες ενδεχομένως ν΄
ανήκουν σ’ ένα διαφορετικό μοντέλο
διοίκησης, είτε επειδή ενδόμυχα θα ήθελαν να
«αποτύχουν» οι  αντικαταστάτες τους στα νέα
τους καθήκοντα… το «νεκρό διάστημα» που
προαναφέραμε  δεν αποτελεί σχήμα λόγου
αλλά μια πραγματικότητα.
Μέχρι και τις αυτοδιοικητικές εκλογές 2010 οι εκλο-
γές διενεργούνταν το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμ-
βρίου του τετάρτου έτους της θητείας και η νέα
διοίκηση αναλάμβανε την 1η Ιανουαρίου του επόμε-
νου έτους με αποτέλεσμα το «νεκρό διάστημα» να
έχει μικρή διάρκεια. 
Με τον «Καλλικράτη» όμως, οι εκλογές πραγματο-
ποιήθηκαν στα τέλη του Μαΐου, μαζί με τις ευρωεκ-
λογές και ο μέν Δήμαρχος ορκίστηκε τέλος
Αυγούστου 2014, ενώ η νέα διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ
ανέλαβε τα καθήκοντα της την 23η Σεπτεμβρίου
2014, μια περίοδο δηλαδή, στην οποία οι σκληρά
εργαζόμενοι Έλληνες επιστρέφοντας από τις διακο-
πές τους, το λιγότερο που θα δικαιούντο θα ήταν η
εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, των νηπιαγω-
γείων, των παιδικών σταθμών και των προγραμμά-
των άθλησης και πολιτισμού.
Η αλήθεια είναι ότι η νέα διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ
κατάφερε το «κενό» αυτό να μην έχει επιπτώσεις
στην καθημερινότητα των κατοίκων…  γεγονός  που
μόνον θετικά δεν αποδέχτηκε η αντιπολίτευση, η
οποία μάλιστα έσπευσε να εξαπολύσει «μύδρους»
και «κατηγορίες» κάνοντας λόγο για «ανεπάρκειες»
και θέτοντας «πολιτικά» δήθεν ζητήματα που αφορ-
ούσαν τη λειτουργία των υπηρεσιών.
Αφορμή για όλα αυτά που γράφονται στις παραπάνω
γραμμές, αποτέλεσε η επίθεση που δέχτηκε ο δήμα-
ρχος Γιάννης Σταθόπουλος  κι ο νέος πρόεδρος του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού (ΠΑΟΔΑΠ)
Σωτήρης Παπαμιχαήλ, με τον οποίον συναντηθήκα-
με και του θέσαμε ερωτήματα…
«Σ» κ. Παπαμιχαήλ πότε αναλάβατε ως πρόεδρος; 
«Η νέα διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ (πλειοψηφία – μει-
οψηφία) ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό
Συμβούλιο στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ανέλαβε επι-
σήμως καθήκοντα μόλις στις 23 Σεπτεμβρίου. 
«Σ» Επειδή έχετε διατελέσει και στο παρελθόν
πρόεδρος νομικού προσώπου, σε ποια «κατά-
σταση» παραλάβατε τον ΠΑΟΔΑΠ;
«Κατ’ αρχήν πρέπει να πω ότι παραλάβαμε έναν
Οργανισμό ο οποίος είχε σωρεία προβλημάτων,
θεμάτων και εκκρεμοτήτων, τα οποία αντιμετωπίζο-
υμε. Στόχος της νέας διοίκησης, δηλαδή εμού, του
αντιπροέδρου Δημήτρη Βαλασιάδη, των μελών της
πλειοψηφίας χωρίς να εξαιρώ και τους εκπροσώπους
της αντιπολίτευσης, είναι  να θέσουμε σε «άριστη
λειτουργία» τον Οργανισμό. 
Και σιγά – σιγά τα καταφέρνουμε, με κόπο. Όπως
γνωρίζετε η απελθούσα διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ αιφ-
νιδιαστικά και χωρίς να της ζητηθεί,  παραιτήθηκε
από τα καθήκοντά της στις αρχές Σεπτεμβρίου 2014,
εμείς αναλάβαμε τα καθήκοντα μας στις 17 Σεπτεμ-
βρίου 2014 και η συγκρότηση σε Σώμα του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου
2014. Συνεπώς υπήρξε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα

από τις εκλογές του Μάιου 2014 μέχρι την ώρα που
αναλάβαμε τα καθήκοντά μας κατά το οποίο ουσια-
στικά δεν ασκήθηκε διοίκηση. 
Το χρονικό αυτό διάστημα ήταν  ιδιαίτερα
κρίσιμο διότι μέσα σ’ αυτό, γίνεται η προετοιμασία
ενόψει της λειτουργίας του Οργανισμού από τον
Σεπτέμβριο. Οταν αναλάβαμε διαπιστώσαμε ότι δεν
είχε εγκριθεί το πολιτιστικό και αθλητικό πρόγραμμα
του Οργανισμού για την περίοδο 2014 – 2015, δεδο-
μένου ότι  η προηγούμενη διοίκηση είχε αρνηθεί να
λάβει  έστω και την τυπική απόφαση ενάρξεως
των προγραμμάτων.!!
Ο Δήμαρχος μπροστά στον κίνδυνο να βρεθούν
οι συμπολίτες  μας και τα αθλητικά σωματεία χωρίς
αθλητικές δραστηριότητες…  προχώρησε, στην
απόφαση για την παραχώρηση των αθλητικών
χώρων κι αυτό γιατί χωρίς αυτήν την απόφαση,  δεν
θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι ομάδες τα πρωταθ-
λήματα, δεν θα μπορούσαν να δηλώσουν στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού «έδρες» και δεν ήξεραν
ποιες θα είναι οι παραχωρούμενες ώρες για να τις
ανακοινώσουν στις ομοσπονδίες τους!!!».
«Σ» Η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα η παράταξη
του κ. Βασίλη Ζορμπά σας ακεί κριτική  εκτός
των αθλητικών προγραμμάτων για  το Ωδείο
και τα Εργαστήρια Τέχνης. 
«Οι περισσότεροι από τους διδάσκοντες στα Εργα-
στήρια Τέχνης και στο Ωδείο εργάζονται στο πλαίσιο
συμβάσεων – μισθώσεων έργου έως 12 μηνών κάθε
χρόνο και ελάχιστοι από αυτούς είναι αορίστου χρό-
νου – μερικής απασχόλησης. 
Η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας  αναμένεται
σύντομα, αφού στις 15 Οκτωβρίου 2014 δόθηκε το
πράσινο φως από τα συναρμόδια Υπουργεία για να
προχωρήσουμε στην τελική φάση της πρόσληψης.
Σύμβουλοι λοιπόν οι οποίοι γνωρίζουν τα σχετικά
θέματα είναι απαράδεκτο να προβαίνουν σε κριτική
που αποβαίνει σε βάρος των ίδιων των ανθρώπων
που εργάζονται αναμένοντας την ολοκλήρωση της
σχετικής διαδικασίας και τους οποίους περιβάλλουμε
με την εμπιστοσύνη μας». 
«Σ» Η προηγούμενη διοίκηση του κ. Ζορμπά
δεν θεωρεί δικαιολογία το μικρό διάστημα που
έχετε αναλάβει εξηγώντας ότι σας είχε ενημε-
ρώσει  από τον Ιούνιο του 2014.
« Καμία ουσιαστική ενημέρωση δεν υπήρξε. Τυπική
ενημέρωση του επιπέδου «υπάρχουν πέντε – έξι
εκκρεμότητες»  πράγματι έγινε. Ουσιαστική  όμως
«παράδοση» της απελθούσας διοίκησης στη νέα, με
την έννοια της σε βάθος ενημέρωσης ουδέποτε έγινε.
Επισημαίνω ότι η ενημέρωση δεν είναι δικαίωμα,
αλλά υποχρέωση. Καμία λοιπόν ουσιαστική
ενημέρωση δεν έλαβε χώρα αλλά αυτό βεβαίως
δεν αποτελεί ελαφρυντικό για εμάς. Εμείς ασκήσαμε
τα καθήκοντά μας και το αποτέλεσμα ήδη φαίνεται. 
«Σ» Ποια είναι τα αποτελέσματα που αναφέρετε; 
1ον ) Παρά το γεγονός ότι αναμένεται η ολοκλήρωση
της διαδικασίας των συμβάσεων των καθηγητών, τα
προγράμματα αθλητισμού και πολιτισμού έχουν ξεκι-
νήσει κανονικά και επιτυχώς. 
2ον) Αναμένεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο
επίσης η ολοκλήρωση της σύναψης των συμβάσεων
με τους γυμναστές. 
3ον) Ζητήσαμε και νέους γυμναστές από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού,, αξιοποιώντας μία έκτακτη
προθεσμία που χορηγήθηκε από τη ΓΓΑ. Υπενθυμίζω
ότι τα τελευταία δύο χρόνια η προηγούμενη διοίκηση
δεν ζητούσε να συμμετάσχει ο Δήμος Αγίας Παρασ-
κευής δια του ΠΑΟΔΑΠ στα προγράμματα «Αθλητι-
σμός για όλους» της Γ. Γραμματείας.  Η Γενική Γραμ-

ματεία Αθλητι-
σμού για την
προηγούμενη
διοίκηση ήταν
«ξένο σώμα».
«Σ» Γνωρίζετε
το λόγο ; 
«Η δικαιολογία
ήταν ότι ενώ  ο
Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς
κατέβαλλε τα
χρήματα για την
εκτέλεση των
προγραμμάτων
αυτών,  στη συνέχεια δεν τα εισέπραττε από τη Γενι-
κή Γραμματεία». 
«Σ» Αληθεύει κάτι τέτοιο; 
«Θεωρώ ότι αυτή δεν είναι όλη η αλήθεια και το
συμπεραίνω : 1ον) Από το γεγονός ότι πάρα πολλοί
άλλοι Δήμοι συμμετέχουν, ώστε αν συνέβαινε το ίδιο
και σ  ́αυτούς θα είχαν σταματήσει προ πολλού τη
συμμετοχή τους στα προγράμματα. Δεν είναι λογικό ;
πως δηλαδή  εκατοντάδες Δήμοι συμμετέχουν;  2ον)
Η δική μας διοίκηση ξεκίνησε τη διαδικασία εξόφλ-
ησης των οφειλομένων και  σας ενημερώνω ότι από
τα οφειλόμενα της Γενικής Γραμματείας άρχισε η επι-
στροφή χρημάτων και τα πρώτα 35.000 ευρώ σε λίγο
θα βρίσκονται στα ταμεία μας. Θεωρώ λοιπόν  ότι
τελικά  επρόκειτο περί αδιαφορίας». 
«Σ» Σχετικά με τους γυμναστές η παράταξη του
κ. Ζορμπά μιλάει για ανασφάλιστους και
απλήρωτους γυμναστές και σας κατηγορεί  γι’
ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία προσλήψεως. 
«Όπως ήδη είπα, η απελθούσα διοίκηση δεν υπέβαλ-
λε αίτηση στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τα
τελευταία δύο χρόνια ώστε να προληφθούν γυμνα-
στές μέσω αυτής. 
Επίσης δεν υπέβαλλε στο Υπουργείο Εσωτερ-
ικών αίτηση για να εγκριθούν συμβάσεις μίσθ-
ωσης έργου,  όπως έγινε με τους καθηγητές Εργα-
στηρίων Τέχνης και του Ωδείου. Κι αυτό, επειδή
ήθελε να επαναληφθεί η σύμβαση με μία Κοιν.Σ.Επ.
με την οποία είχε συνεργαστεί και  πέρυσι και σκόπε-
υε να κάνει το ίδιο και φέτος. 
Εμείς ακολουθούμε την μόνη οδό που διασφαλίζει το
«δημόσιο συμφέρον», δηλαδή  όχι την  απευθείας
ανάθεση σε εταιρεία. αλλά την  προκήρυξη νόμιμου
ανοικτού διαγωνισμού για ανάθεση σε οποιοδήποτε
Νομικό Πρόσωπο, όχι μόνο εταιρεία, του έργου της
εκτέλεσης των προγραμμάτων. 
Εμείς προχωρούμε σε διαγωνισμό, οι υποψήφιοι
έχουν το δικαίωμα μέχρι την Τρίτη 18 Νοεμβρίου
2014 να υποβάλλουν τις προσφορές τους ,  οι φάκελοι
θ  ́ανοιχθούν ενώπιών τους με  πλήρη διαφάνεια... κι
ελπίζουμε  την επόμενη χρονιά να ευοδωθεί η προ-
σπάθειά μας να συσταθεί Κοιν.Σ.Επ. από τους ιδίους
τους γυμναστές, μια προσπάθεια που για φέτος δεν
καρποφόρησε με απόφαση των ιδίων των γυμνα-
στών».
«Σ» Πολλά μέλη του κ. Ζορμπά όμως σας κατ-
ηγορούν ότι η φιλοσοφία της παράταξης του
Γιάννη Σταθόπουλου δεν ήταν υπέρ των
Κοιν.Σ.Επ. επί ετών αντιπολίτευσης..
«Κοιτάξτε, η παράταξη του κ. Σταθόπουλου δεν είναι
αντίθετη στην Κοινωνική Οικονομία. 
Η παράταξη του κ. Σταθόπουλου, ο ίδιος ο Δήμαρχος
και όλοι εμείς, είμαστε αντίθετοι σε τυχόν προσπάθει-
ες εκμετάλλευσης των μορφών επιχειρηματικής κοι-
νωνικής οικονομίας και εκμετάλλευσης των εργαζο-
μένων. 

Σωτήρης Παπαμιχαήλ: «Στόχος της νέας διοίκησης
είναι να καταστήσουμε την Αγία Παρασκευή 
πρότυπη πόλη πολιτισμού και αθλητισμού!».

Σωτήρης Παπαμιχαήλ

Πρόεδρος Πολιτιστικού 

και Αθλητικού Οργανισμού 

Αγίας Παρασκευής
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Παράδειγμα: Πώς εξηγείται ότι η Κοιν.Σ.Επ.
που πέρυσι είχε προσλάβει τους διδάσκοντες -
καθηγητές στο Ωδείο εισέπραξε περίπου
220.000 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη  δαπάνη για το
2015 προβλέπεται το ποσό των 140.000 ευρώ ! Μιλά-
με για προσδοκώμενο όφελος 80.000 ευρώ ! ». 
«Σ» Που οφείλεται αυτή η διαφορά ; 
«Οφείλεται στο κόστος που έχει μία Κοιν.Σ.Επ.
όταν χρεώνει έναν Οργανισμό που ελέγχει
πλημμελώς τα σχετικά τιμολόγια !  Και θα ήθελα
να ενημερώσω ότι δυστυχώς η απελθούσα
διοίκηση μας άφησε μεταξύ των άλλων εκκρε-
μοτήτων και τη μη έγκριση ταμειακών απο-
λογισμών αλλά και ισολογισμών των ετών
2012 και 2013. Ήδη εγκρίθηκε από εμάς ο
ταμειακός απολογισμός του 2012, κι αναμένεται
σύντομα να εγκριθεί  και ο αντίστοιχος του 2013,
ενώ επίκειται η σύμβαση με ορκωτούς, τη
δαπάνη των οποίων θα ελέγξω.
«Σ» Υπήρξε κριτική από τον ίδιο τον κ.
Ζορμπά σχετικά με απευθείας ανάθεση σε
ιδιωτική εταιρεία αναφορικά με την πρό-
σληψη καθαριστριών. Μάλιστα ο κ. Ζορμ-
πάς αναφέρθηκε και στην κ. Κούνεβα. 
«Το θέμα της έλλειψης καθαριστριών είναι
ακόμα ένα πρόβλημα που μας κληροδότησε η
απελθούσα διοίκηση. Δηλαδή δεν υπέβαλλε
αιτήσεις για την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης
έργου καθαριστριών… δεν ζήτησε έστω δίμηνες
συμβάσεις…  δεν συμμετείχε στα προγράμματα
του ΟΑΕΔ για τις πεντάμηνες συμβάσεις … κι
έρχεται τώρα και αναρωτιέται τι γίνεται με τον
καθαρισμό!. Πρόκειται γι’ αυτό που λέμε στο
Ποινικό Δίκαιο agent provocateur.  Δηλαδή
δημιουργώ μια κατάσταση εναντίον σου και
καλώ τον υπεύθυνο να σε συλλάβει.
Τι κάναμε εμείς ; όπως έχω ήδη ενημερώσει
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ζητήσαμε
την κατεπείγουσα έγκριση δίμηνων συμβάσεων
από την αποκεντρωμένη διοίκηση και είμαι
στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι στις 30
Οκτωβρίου 2014 εγκρίθηκαν έξι συμβάσεις.
Επίσης σε συνεννόηση με το Δήμαρχο και τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο αποσπάστηκε μία καθα-
ρίστρια από το Δήμο στον ΠΑΟΔΑΠ και αναμέ-
νονται κι άλλες ενώ φιλοδοξούμε στην προσπά-
θεια καθαρισμού των χώρων να έχουμε ενεργό-
τερη συμβολή και συμμετοχή αυτών που χρησι-
μοποιούν τους χώρους.
Ωστόσο επειδή τίποτα δεν ήταν δεδομένο,
όταν αναλάβαμε τη διοίκηση  προνοώντας και
μην γνωρίζοντας αν θα εγκρίνονταν οι δίμηνες
συμβάσεις ή οι πεντάμηνες από τον ΟΑΕΔ ή εάν
ο Δήμος θα μας διέθετε προσωπικό, προχωρή-
σαμε σε προκήρυξη για ανάθεση σε Νομικό ή
Φυσικό πρόσωπο των εργασιών των υπηρεσιών
καθαρισμού των χώρων μας.
Θα δούμε εφέτος τα αποτελέσματα, θα κάνουμε
τις  νόμιμες ενέργειες και του χρόνου θα δούμε
αν θα χρειαστεί να εφαρμοστεί αυτή μας η
απόφαση ή αν θα αντικατασταθεί από κάποια
άλλη συμφερότερη για τους συμπολίτες μας». 
«Σ» Τι σκοπεύετε ως νέα διοίκηση ?
1. Την συντήρηση, αναβάθμιση και διεύρυνση
των υποδομών. 2. Την στενότερη συνεργασία
με την σχολική κοινότητα και τους τοπικούς
φορείς. 3. Την διεύρυνση των υπηρεσιών αθλ-
ητισμού και πολιτισμού. 4. Και κυρίως την παρ-
οχή ποιοτικών υπηρεσιών δημόσιου χαρακ-
τήρα, με έμφαση στην όσο το δυνατόν μικρότε-
ρη οικονομική συνδρομή των συμπολιτών μας.
Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, σε
συνεργασία με το προσωπικό, για να κάνουμε
την πόλη μας πρότυπο κέντρο αθλητισμού και
πολιτισμού.   Είμαι βέβαιος, ότι και με την βοήθ-
εια σας, με την αξιόπιστη και κριτική ενημέρω-
ση θα τα καταφέρουμε.         

Καταγγελίες του Σπύρου Παπασπύρου για τη
λειτουργία του ΠΑΟΔΑΠ.

Ανακοίνωση μας έστειλε ο π. Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του ΠΑΟΔΑΠ κ.
Σπύρου Παπασπύρου ασκώντας μεταξύ άλλων έντονη κριτική στον πρόεδρο
του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού κ. Σωτήρη Παπαμιχαήλ καταγ-
γέλλοντάς τον για : 
1ον) καθυστέρηση στη  λειτουργία των προγραμμάτων, την καθαριότητα, τη φύλαξη των
χώρων και την πρόσληψη γυμναστών.
2ον) τη η διενέργεια απευθείας ανάθεσης ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της καθαριότητος των
χώρων δηλώνοντας παράλληλα για την παράταξη του κ. Σταθόπουλου ότι όταν ήταν αντι-
πολίτευση εξόρκιζαν την διαδικασία αυτή.
3ον) την τροποποίηση  ενός όρου του διαγωνισμού, αναφορικά με τους γυμναστές, που
εξασφάλιζε  τον Οργανισμό που όπως αναφέρει ο κ. Παπασπύρου απέσυρε ο πρόεδρος όταν και μέλη της πλειο -
ψηφίας αρνήθηκαν να ψηφίσουν. 
Ο κ. Παπασπύρου επίσης αναφέρει ότι απέστειλε ηλεκτρονική επιστολή τόσο στον Πρόεδρο κ. Παπαμιχαήλ όσο
και στον Δήμαρχο κ. Σταθόπουλο των οποίων οι απαντήσεις όπως χαρακτηριστικά αναφέρει κυμαίνονται σε
πλαίσια ««τι κάνεις Γιάννη; Κουκιά σπέρνω…».
Για το θέμα της όλης καθυστέρησης που αναφέρει ο κ. Παπασπύρου διερωτάται κατά πόσο οφείλεται σε ανι-
κανότητα ή κάτι άλλο κρύβεται πίσω από «αυτήν». Αυτό που γνωρίζει όπως γράφει ο κ. Παπασπύρου είναι ότι το
προσωπικό  που δουλεύει δεν πληρώνεται και είναι ανασφάλιστο και καλεί τη διοίκηση άμεσα  να «εφαρμόσει αμέ-
σως και χωρίς καμία αναβολή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου».

(ολόκληρη την ανακοίνωση θα διαβάσετε στο www.osxoliastis.gr)

Καταγγελίες του Δημήτρη Κονταξή 
για «τρωτά σημεία» και η «ομερτά»

στο Δήμο  για την ανάθεση «Γιαβασείου».
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Οκτωβρίου 2014 ενώ
συζητιόταν το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε αναμόρφωση
προϋπολογισμού του ΠΑΟΔΑΠ ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ.
Δημήτρης Κονταξής ανέφερε ότι για την απευθείας ανάθεση 230.000 ευρώ
που είχαν δοθεί επί δημαρχίας Βασίλη Ζορμπά με σκοπό την αναστήλωση
τοιχωμάτων του κληροδοτήματος Γιαβασείου γνωστός του (και ειδήμων) που
ήθελε να δώσει προσφορά έβρισκε «τοίχο» στο Δήμο. 
O κ. Κονταξής , έκανε τη συγκεκριμένη καταγγελία, με αφορμή τη  συζήτηση που αφο-
ρούσε τις «απευθείας αναθέσεις»,  δηλώνοντας παράλληλα, ότι προσωπικά  τάσσεται
υπέρ αυτής της διαδικασίας εφόσον προηγηθεί ο μειοδοτικός διαγωνισμός και αποβεί
άγονος.
Στη συνέχεια ο κ. Κονταξής δήλωσε ότι η απευθείας ανάθεση που είχε γίνει με εντολή
του Βασίλη Ζορμπά το καλοκαίρι του 2013, μήνα Αύγουστο, είχε «τρωτά σημεία» γνωστοποιώντας  στο Σώμα, ότι
γνωστός του που είχε αναλάβει αντίστοιχες εργασίες αναστήλωσης και σ’ άλλα κτίρια του κέντρου της Αθήνας
όπου βρίσκεται το «Γιαβάσειο», όταν τηλεφωνούσε στις υπηρεσίες του Δήμου για να μάθει πληροφορίες με
σκοπό να δώσει προσφορά - και πριν ανακοινωθεί επίσημα ο ανάδοχος - του απαντούσαν ότι «δεν χρειάζεται να
στείλει» και του έκλειναν το τηλέφωνο!!!Από την πλευρά του ο π. δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς είπε χαρακτηρι-
στικά : «Είναι σοβαρό το ζήτημα που θέτει ο κ. Κονταξής… και θα πρέπει  ο νέος δήμαρχος να το διερευνήσει και
να ενημερώσει το Σώμα (sic)!».  Με απορία τον κοίταξε ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος που προφανώς όπως
όλοι στην αίθουσα περίμενε κάποια εξήγηση από τον π. δήμαρχο ενώ απάντησε ότι ναι μεν θα το διερευνήσει αλλά
εκτός του παραδείγματος του κ. Κονταξή υπήρχαν κι άλλες αναφορές παρόμοιων περιστατικών ! 
Το όνομα του «γνωστού» του κ. Κονταξή δεν ειπώθηκε , παρότι ο τελευταίος δήλωσε ότι δεν είχε πρόβλημα να το
αναφέρει,  ωστόσο ο κ. Σταθόπουλος συμβούλεψε να μην αναφερθούν ακόμα ονόματα.  Οψόμεθα…

Πρωτοστάτησε ο Γεράσιμος Βλάχος 
στο εθελοντικό μάζεμα ελιάς.

Με το σύνθημα «Πάρτε εργαλεία, δίχτυα κι ελάτε» η
Δημοτική Αρχή του Γιάννη Σταθόπουλου υλοποίησε τα
δύο τελευταία σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου 2014
εθελοντικό μάζεμα ελιάς για την ενίσχυση του Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
και εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικών Υποδομών
κ. Γεράσιμος Βλάχος πρωτοστάτησε στις συγκεντρώσεις και στο
μάζεμα ελιάς, στο οποίο παρόντες ήταν ο Δήμαρχος καθώς και
Δημοτικοί Σύμβουλοι.  Η σκέψη και η υλοποίησή της ήταν επι -
τυχημένη καθώς οι εθελοντές κάτοικοι που συμμετείχαν στο
πρώτο «μάζεμα ελιάς» ζήτησαν την επανάληψη του γεγονότος,
κάτι που η Δημοτική Αρχή δεν αγνόησε και πιθανόν να το καθιε-
ρώσει σε τακτά χρονικά διαστήματα.     
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Συμμετοχή του 

Βασίλη Γιαννακόπουλου στη
διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ρεπορτάζ του Βασίλη Σκουρή για το
real.gr δημοσιεύθηκε στις 6 Νοεμ-
βρίου 2014 σχετικά με προγραμματι-
σμένη εκδήλωση της Σοσιαλιστικής
Τάσης του ΣΥΡΙΖΑ που η ηγετική της
ομάδα (Αλέξης Μητρόπουλος, Πανα-
γιώτης Κουρουμπλής, Νάσος Αθα-
νασίου, Δημήτρης Τσουκαλά)
στοχεύει στη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ
με «όρους κοινωνίας».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ  το βράδυ της 6ης Νοεμβρίου 2014 στο μπαρ DABBUS
στο Γκάζι πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με στελέχη από το Λεκανοπέδιο Αττικής,
ενώ στις 19 του μηνός θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στη μεγάλη αίθουσα του
Κεραμεικού με θέμα τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για
τα κοινωνικά ζητήματα ενώ στην εκδήλωση αναμένεται να παραστεί και ο Πρόε-
δρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.
Ο Αλέξης Μητρόπουλος δήλωσε στο real.gr ότι :  «Η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ
θα πρέπει να λάβει υπόψη της δύο παραμέτρους. Τη διατήρηση των ιδεολογικών
προτεραιοτήτων και τη διατήρηση της αριστερής πολιτικής φυσιογνωμίας του
κόμματος, με δύο κεντρικούς στόχους: την αυτοδυναμία και τη διασφάλιση
ισχυρής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, παράλληλα με την ενεργοποίηση του κοι-
νωνικού μετώπου σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην επαρχία. Οι συμμαχίες πρέ-
πει να γίνουν με βάση τις αρχές και τη συνέπεια στα καθημερινά ζητήματα. 
Η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει με όρους κοινωνίας. Η Σοσιαλιστική Τάση
θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό».
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από χθες ήδη στη Σοσιαλιστική Τάση προσχώρη-
σαν ως μέλη της ο πρώην πρύτανης του ΑΠΘ Γιάννης Μυλόπουλος, ο Οδυσσέας
Δριβαλάς ,πρώην Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, ο Βασίλης Γιαννακόπουλος, πρώην
δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής και ο Παναγιώτης Κόνσουλας, υποψήφιο
δήμαρχο Βύρωνα.
Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Βασίλη Γιαννακόπουλο μας επιβεβαίωσε το
γεγονός της προσχώρησης στη Σοσιαλιστική Τάση αλλά μας διευκρίνισε ότι προς
το παρόν δεν έχει ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως δεν έχει συναίνεση σε πιθανή
συμμετοχή του σε ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Έμφαση στην ανακύκλωση 
από τον Γιάννη Σιδέρη με 

125 καινούργιους “μπλε κάδους” ! 

Με στόχο τη μείωση του όγκου των σύμμεικτων
απορριμμάτων και την παράλληλη αύξηση του
ποσοστού της ανακύκλωσης, η Διεύθυνση Περιβάλ-
λοντος του Δήμου Αγίας Παρασκευής, μετά από
συνάντηση που είχε με την Ελληνική Εταιρεία Αξιο-
ποίησης Ανακύκλωσης, αποκτά άμεσα 125 και-
νούριους μπλε κάδους.Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου παρελή-
φθησαν οι πρώτοι 50 κάδοι, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν
για την πύκνωση του δικτύου ανακύκλωσης.
Οφείλουμε όλοι μας να γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε
σωστά τους μπλε κάδους. Στους συγκεκριμένους κάδους
μπαίνουν όλες οι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ από ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (π.χ.

αναψυκτικά), από ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ (π.χ. γάλα εβαπορέ), από ΠΛΑΣΤΙΚΟ (π.χ.
μπουκάλια νερό), από ΓΥΑΛΙ (π.χ. μπουκάλια και βαζάκια) και από ΧΑΡΤΙ (π.χ.
χαρτοκιβώτια).
Οι συσκευασίες πρέπει να είναι εντελώς άδειες από υπολείμματα και όσες μπο-
ρούμε τις τσακίζουμε ή τις διπλώνουμε, ενώ πρέπει να βγάζουμε τα καπάκια
από τα μπουκάλια μας, αλλά να τα πετάμε και αυτά στην ανακύκλωση. Δεν
πετάμε τις συσκευασίες μας μέσα σε δεμένες σακούλες, αλλά τις ρίχνουμε χύμα,
όπως, επίσης, δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους ανακύκλω-
σης.
Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε όλοι μας σωστά και τακτικά τους μπλε
κάδους, όπως, επίσης, είναι εξίσου σημαντικό να μεταδίδουμε το μήνυμα της
ανακύκλωσης στους φίλους και γνωστούς μας. Ευχαριστούμε θερμά για τη
συνεργασία.

Ιωάννης Α. Σιδέρης

Αντιδήμαρχος Διεύθυ-

νσης Περιβάλλοντος
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος 

Αγ. Παρασκευής 
Σωτήρης Ησαΐας 
εναντίον ΣΥΡΙΖΑ!

Σφοδρή σύγκρουση με τον Αντιπεριφερει-
άρχη και δημοσιογράφο Γιώργο Καρα-
μέρο και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ
Στάθη Λεωτσάκο είχε ο πολιτικός επιστή-
μων – διεθνολόγος και δημοτικός σύμβου-
λος της Αγ. Παρασκευής Σωτήρης Ησαΐας
στο «Αποκαλυπτικό δελτίο» του “EXTRA
CHANNEL” της 27ης Οκτωβρίου 2014. 
Το συγκεκριμένο δελτίο είχε ως κύριο θέμα τις
αντιδράσεις και τις διαμαρτυρίες των γονιών για
την «καγκελόφραχτη παρέλαση» στη Θεσσα-
λονίκη, με τον κ. Ησαΐα να δηλώνει ότι τέσσερα
σημεία από την τοποθέτηση που έχει κάνει ο 
κ. Καραμέρος τον είχαν προσβάλει ως Έλληνα.
Ο κ. Καραμέρος έσπευσε να του απαντήσει ότι αισθανόταν το «ίδιο ‘Ελληνας»
μ΄εκείνον και τον ρώτησε το «γιατί» την «Ελληνικότητα» του δεν την προσέ-
βαλαν «άλλα θέματα».
Επειδή ο κ. Καραμέρος στο πάνελ της συζήτησης εμφανιζόταν με την ιδιότητα
του δημοσιογράφου, ο κ. Ησαΐας του ζήτησε να ξεκαθαρίσει προς τον ίδιο αλλά
και προς τους τηλεθεατές με ποια από τις δύο ιδιότητες του  θα λάμβανε μέρος
στην όλη συζήτηση, για να λάβει την απάντηση : «Εσείς τι είστε; Σας βλέπω να
φοράτε χρυσό ρολόι και γραβάτα αλλά δεν ξέρω ποιος είστε!».
Στο σημείο αυτό, παρενέβη η κ. Ανδριάνα Ζαρακελη, η οποία είχε και την
ευθύνη της εκπομπής και προσπάθησε να λειτουργήσει «πυροσβεστικά»
εξηγώντας στον κ. Καραμέρο ότι ο κ. Ησαΐας εκπροσωπούσε στη συγκεκριμένη
συζήτηση το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κι ότι είχε εκλεγεί δημοτικός
σύμβουλος στο δήμο της Αγ.Παρασκευής.
Ο κ. Ησαΐας απευθυνόμενος προς τον κ. Καραμέρο του τόνισε με έμφαση ότι
δεν θα παρασυρόταν από τον άκρατο λαϊκισμό και τις προσωπικές επιθέσεις
που του είχε εξαπολύσει κι ότι θα εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους ένιω-
σε προσβεβλημένος ως Έλληνας από αυτά που είχε πει.
Ο πρώτος λόγος για την προσβολή για τον κ. Ησαΐα, είχε να κάνει με τα «ελικο-
πτεράκια» που πετούσαν στη διάρκεια της παρέλασης, λέγοντας ότι οποιοδή-
ποτε «εργαλείο» και «μέσο» θα διασφάλιζε επιπρόσθετη ασφάλεια προς τους
παρελαύνοντας και τους θεατές εκείνον τον εύρισκε απόλυτα σύμφωνο.  
Αναφερόμενος στον δεύτερο λόγο, ο κ. Ησαΐας απευθυνόμενος προς τον κ. Καρ-
αμέρο, του είπε ότι την επόμενη ημέρα στην οποία θα συμμετείχε ως Αντιπερι -
φερειάρχης στις εορταστικές εκδηλώσεις της Αθήνας, θα μπορούσε αν ήθελε να
επιλέξει αντί της εξέδρας των επισήμων το «πεζοδρόμιο» για να εισπράξει
άμεσα την απάντηση από τον κ. Καραμέρο: «Ναι με το λαό θα είμαι στο πεζο-
δρόμιο και δεν θα πάω με τα «χρυσά ρολόγια» και τα «μανικετόκουμπα» στις
εξέδρες…».   
Όπως ήταν φυσικό οι τόνοι της αντιπαράθεσης «ανέβηκαν» και οι ιδεολογικές
αντιπαραθέσεις έδωσαν τη θέση τους σε προσωπικές επιθέσεις.
Ο κ. Ησαΐας του είπε: «Εγώ αντίθετα από σας δεν εισπράττω χρήματα
από το «Δημόσιο» αλλά εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα και συνέχισε
λέγοντας ότι τις όποιες «αποδοχές» από την ιδιότητα του δημοτικού
συμβούλου τις διαθέτει στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες προτρέπο -
ντας τον κ. Καραμέρο να πράξει το ίδιο με το μισθό που «Αντιπεριφε-
ρειάρχη» που λαμβάνει μηνιαίως…
Η κ. Ζαρακελη, κατάφερε να επαναφέρει την ηρεμία και στις δύο πλευρές, με
αποτέλεσμα ο κ. Ησαΐας ν΄αναφέρει τους άλλους δύο λόγους οι οποίοι ήταν α)
το γεγονός ότι οι μαθητές που συμμετέχουν στις παρελάσεις το κάνουν αυτό
εθελοντικά και β) ότι η περίφραξη ήταν κατά τη γνώμη του επιβεβλημένο μέτρο,
επειδή η Θεσσαλονίκη είχε βιώσει την διακοπή της παρελάσεως και την «επίθ-
εση» προς τους επισήμους και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Στη συνέχεια υπήρξε αντιπαράθεση (καθαρά πολιτική) μεταξύ του κ. Ησαΐα και
του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Λεωτσάκου με θέμα τα σχολικά βιβλία και το
«Πως» θέλουν τη διαπαιδαγώγηση των νέων τα δύο κόμματα για να αναζωπυ -
ρωθεί και πάλι η αντιπαράθεση «Ησαΐα – Καραμέρου» με αφορμή την αναφο-
ρά του πρώτου σε προσλήψεις καθαριστριών από τη Νομαρχία από ιδιωτικές
εταιρίες.
Στον ισχυρισμό αυτό αντέδρασε ο κ. Καραμέρος λέγοντας ότι: « Λέτε αηδίες κ.
Ησαΐα … αυτά είναι ψέματα… είστε χειρότερος κι από τον Άδωνι!»… και να
κλείσει η εκπομπή με τον κ. Ησαΐα να λέει: «Κάποια στιγμή οι καθαρίστριες θα
πρέπει να μάθουν την αλήθεια…».  
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Σε μειώσεις  των δημοτικών τελών  προχώρησε
η Δημοτική αρχή του κ. Γιάννη Σταθόπουλου
κατά τη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου της 21ης Οκτωβρίου 2014. 
Η νέα διοίκηση αποφάσισε, σε μια προσπάθεια ανα-
κούφισης των πολιτών από τις δύσκολες οικονομικές
συγκυρίες που έχουν επιβληθεί από τα κάθε λογής
«Μνημόνια»,  να προχωρήσει σε μειώσεις της τάξεως
του 6% στα  τέλη καθαριότητας και φωτισμού,
σε μείωση έως και 50% των τελών του κοιμη -
τηρίουκαι  σε μείωση έως και 30%στα τέλη κατάλη -
ψης των πλατειών από τραπεζοκαθίσματα των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Ο δήμαρχος στην εισήγηση του, είπε ότι σε καταστή-
ματα μέχρι  60 τ.μ. η μείωση είναι μεγαλύτερη της
τάξεως του 15%, κι αυτό αποφασίστηκε από την
παράταξη του σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται ιδιαίτε-
ρα την εποχή αυτή.
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος καθαριότητας κ.
Γιάννης Σιδέρης μίλησε για προγραμματισμένο
πλέον κύκλο καθαρισμού των κάδων, ευαισθη-
τοποίηση του κόσμου σχετικά με την καθαριότητα,
καταγραφή των θέσεων και της κατάστασης που
βρίσκονται, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αναπρο-
σαρμογής  του κανονισμού καθαριότητας που είχε
συνταχθεί το 2004 κι ενημέρωσε το σώμα ότι στους
σχεδιασμούς της διοίκησης υπάρχει η πρόθεση
συνερ γασίας της διοίκησης με αρμόδιους φορείς του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με σκοπό την
«κομποστοποίηση» των απορριμμάτων.     
Από την πλευρά του  ο π. Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς
δήλωσε ότι η «Καθαριότητα» είναι θέμα παι-
δείας, παιδεία που ακόμα το σύνολο των πολιτών δεν
έχει αποκτήσει και θεώρησε ότι όσα φυλλάδια και να
τυπωθούν για την ενημέρωσή τους πιθανόν να μην
αλλάξει η συμπεριφορά τους. Όσον αφορά τις
μειώσεις ο κ. Ζορμπάς χαρακτήρισε τη μείωση του
6% ως επικοινωνιακό τρικ και επεσήμανε ότι σύμφω-
να με τις δικές του εκτιμήσεις το νούμερο της μείωσης
θα έπρεπε είναι διψήφιο. Συγκεκριμένα ο κ. Ζορμπάς
έθεσε ζήτημα μείωσης των τελών κατά 11%. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης
δήλωσε ότι περίμενε μια πιο τολμηρή πρόταση ενώ
συμπλήρωσε ότι έπρεπε να υπάρχει αύξηση σε πολυ -
καταστήματα και στα κολλέγια αλλά αντ’ αυτού
διαπίστωσε το ακριβώς αντίθετο… μείωση των τελών. 
Το ίδιο γεγονός τόνισε και ο Σπύρος Αλεξίου επικε -
φαλής του «Φυσάει Κόντρα» λέγοντας ότι η κίνηση
της μείωσης θα είχε ουσιαστικό νόημα εφόσον
υπήρχαν αντίστοιχες και σε τράπεζες, ιδρύματα και
μεγαλοκαταστήματα. Επιπλέον ο κ. Αλεξίου υπο-
γράμμισε ότι η μείωση θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτε-
ρη διότι ο όγκος των σκουπιδιών έχει μειωθεί
συμπληρώνοντας παράλληλα: «Ή παιδεία αποκτή-
σαμε ή φτωχύναμε». 

Ο επικεφαλής του Φυσάει Κόντρα με τη σειρά του
χαρακτήρισε κι αυτός «επικοινωνιακό τρικ» τη
γενικότερη μείωση λέγοντας ότι η λέξη «άνεργος»
δεν υπήρχε ως κριτήριο ενώ τόνισε την έλλειψη
κατηγοριών και κατέληξε λέγοντας «Απαιτούνται
πιο γενναίες επεμβάσεις!». 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ησαΐας Σωτήρης απόρη-
σε που δεν είδε αύξηση των τελών στα σούπερ μάρ-
κετ υπενθυμίζοντας στο Δήμαρχο ότι τέσσερα χρόνια
πριν φώναζε για αυξήσεις των τελών σε ιδρύματα και
πολυκαταστήματα. Ο κ. Ησαΐας αναρωτήθηκε
επιπλέον πως μπορεί ο δήμαρχος να εκδίδει ανα-
κοίνωση που αναφέρει «έλλειψη ρευστότητας» και
ταυτόχρονα να προβαίνει σε μείωση των δημοτικών
τελών ενώ κατέληξε λέγοντας ότι οι κάτοικοι δεν
ζητούν μειώσεις αλλά βελτίωση των παροχών. 

Από την παράταξη «Συμμαχία Ευθύνης» ο Γιάννης
Μυλωνάκηςχαρακτήρισε «συντηρητές» μιας κατά-
στασης που βρήκαν τη διοίκηση Σταθόπουλου και
πρότεινε να υπάρξει στο μέλλον το σκεπτικό απαλ-
λαγής δημοτικών τελών από νέους επιχειρ-
ηματίες για δύο χρόνια. 
Ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος εξήγησε στην
αντιπολίτευση ότι η κίνηση αυτή είναι συμβολική και
πληροφόρησε ότι βάσει Νόμου και νομοθετημένου
ορίου απόκλισης μεταξύ μειώσεων και αυξήσεων δεν
μπορεί να προβεί σε μεγάλες αυξήσεις τελών σε πολ-
υκαταστήματα και αντίστοιχες μειώσεις στις οικίες. 
Ο κ. Σταθόπουλος εξήγησε ότι δεσμεύεται από το
Νόμο να κρατήσει αυτήν την απόκλισηκαι όταν
προβαίνει σε μειώσεις των οικιών και των μικρομε-
σαίων καταστημάτων αναγκαστικά το ίδιο πρέπει να
πράξει και για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. 
«Ο κ. Ζορμπάς τον πρώτο χρόνο της διοίκησής του
δεν είχε κάνει καμία μείωση» δήλωσε στη συνέχεια ο
κ. Σταθόπουλος και συμπλήρωσε ότι δέχεται τον όρο
«συντηρητικοί» στις μειώσεις που έκανε η διοίκηση
φέτος αλλά δεσμεύτηκε για επαναξιολόγηση των
επτά κατηγοριών που είχε θέσει η διοίκηση Ζορμπά
καθώς και για την επίλυση του ζητήματος της στάθ-

μευσης των απορριμματικών οχημάτων. 
Στη συνέχεια της συζήτησης ο κ. Ζορμπάς δήλωσε ότι
το 2012 είχε διπλασιάσει τα τέλη στα σούπερ μάρκετ
και δήλωσε ότι αναμένει να δει αν θα νοικιαστεί φέτος
η πλατεία Κοραή ενώ στο «τραπέζι» έπεσε και η
σκέψη – πρόταση της περιφερειάρχη κ. Δούρου που
αναφέρθηκε πρόσφατα στην κατά Δήμο δημιουργία
κέντρου διαλογής σκουπιδιών, πρόταση που η πλειο -
ψηφία των συμβούλων της αντιπολίτευσης χλεύασε. 
Ο κ. Γκιζιώτης αφού δήλωσε ότι θα «γίνει χαμός»
σε περίπτωση που δημιουργηθεί κέντρο διαλο-
γής σκουπιδιών σε κάθε Δήμοείπε ότι πολιτικά η
διοίκηση όφειλε ακόμα και να ξεπεράσει την απόκλι-
ση, κι αν γυρνούσε από την Περιφέρεια να δήλωνε
στον κόσμο «τι» έκανε και «ποιος» το απέρριψε.
Επίσης ο κ. Γκιζιώτης με την ιδιότητα του μαθηματι-
κού δήλωσε ότι ακόμα κι αν ακολουθούσε η Δημοτι-
κή Αρχή την αρχή της απόκλισης θα μπορούσε να
προβεί σε άλλου είδους μειώσεις και αυξήσεις. 
Ο κ. Αλεξίου δήλωσε ότι από τη στιγμή κατά την
οποία η διοίκηση Σταθόπουλου στηρίζει με ψηφίσμα-
τα το Δήμαρχο Χαλανδρίου κ. Ρούσσο που «πήγε
κόντρα στο Νόμο» θα περίμενε αντιστοίχως και
την «Αγία Παρασκευή» να κάνει το ίδιο. 
Καθώς είχε έρθει η ώρα της ψηφοφορίας πέρα από
την πρόταση της διοίκησης ο κ. Ζορμπάς έθεσε και τη
δική του πρόταση ενώ επεισόδιο σημειώθηκε όταν
και ο κ. Αλεξίου ήθελε να θέσει πρόταση αλλά ο πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμος
Βλάχος δεν την έκανε δεκτή. 
Συγκεκριμένα ο κ. Αλεξίου ήθελε να θέσει πρόταση
για χαρακτηρισμό καινούργιας κατηγορίας που θα
αφορούσε τους ανέργους. Ωστόσο ο κ. Βλάχος δήλω-
σε ότι η πρότασή του δεν μπορεί να γίνει δεκτή
γιατί και να ψηφιστεί ο νομοθέτης δεν έχει ορίσει
τέτοια κατηγορία και το αποτέλεσμα θα ήταν να
«γυρίσει πίσω» η απόφαση από την Περιφέρεια. 
Ο κ. Αλεξίου είπε ότι ακόμα κι αν είναι έτσι το ζήτημα
είναι πολιτικό και έχει το δικαίωμα να θέσει πρότα-
ση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απτόητος ο πρόεδρος
δεν δέχτηκε την πρόταση επιμαίνοντας ότι δεν μπορ-
εί να εφαρμοστεί από τη στιγμή κατά την οποία ο
νομοθέ της δεν έχει ορίσει τέτοια κατηγορία. 
Οι δύο άντρες ήρθαν σε σύγκρουση και ακολούθησε
έντονος διαξιφισμός. Ακόμα κι όταν ο δήμαρχος Γιάν-
νης Σταθόπουλος, σκεπτόμενος τις καταγγελίες που
θα ακολουθούσαν την επόμενη μέρα από το Φυσάει
Κόντρα, πρότεινε να μπει η πρόταση, ο Γεράσιμος
Βλάχος δεν άλλαξε στάση και συνέχισε να υπο-
στηρίζει ότι η πρόταση του κ. Αλεξίου είναι ανέφικτη,
κάτι το οποίο συνυπόγραψε και ο Βασίλης Ζορμπάς
και ο διευθυντής της οικονομικής υπηρεσίας κ. Σκου-
λουδάκης. 
Τελικά ο κ. Αλεξίου αποχώρησε καταγγέλλοντας τον
πρόεδρο για «αντιδημοκρατικές διαδικασίες» ενώ η
πρόταση της διοίκησης υπερψηφίστηκε.            

Μειώσεις από 6% έως 50% των δημοτικών τελών!

Για ένα καθαρό και «λειτουργικό» Δημαρχιακό Μέγαρο
Είναι γεγονός ότι για να πείσει μια Δημοτική Αρχή πως μπορεί να διοικήσει μια πόλη, το
πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει είναι να τακτοποιήσει τα «του οίκου της», ξεκινώντας δηλα-
δή από το Δημαρχείο το οποίο. Η απάνθρωπη αντιμετώπιση των εργαζομένων και η πλήρης αδια-
φορία προς όλα όσα «γεννιούνται» στον ψυχισμό των πολιτών, από τις εντολές  του αδίστακτου Νεο -
φιλελευθερισμού και των «Δανειστών», που υλοποιεί η Μνημονιακή συγκυβέρνηση , έχει ωθήσει συνδι-
κάτα, φορείς και κατοίκους σε διάφορες μορφές διαμαρτυρίας και δημοσιοποίησης των αιτημάτων τους.
Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι οι τοίχοι και οι τζαμαρίες του Δημαρχείου να «φιλοξενούν» έναν πολύ
μεγάλο αριθμό αφισών.
Έτσι, ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος αποφάσισε τη μεταφορά  αφισών και ανακοινώσεων σε « ειδι-
κά πλαίσια» που τοποθετήθηκαν στις εισόδους του Δημαρχείου.Είναι σαφές ότι αυτή η κίνηση, παρότι
απλή και «μικρή», θεωρείται σημαντική και καταδεικνύει το «πώς» είναι αποφασισμένη ν  ́αντιμε-
τωπίσει η νέα  Δημοτική Αρχή κι ο Δήμαρ χος, το τεράστιο «Έλλειμμα» των προηγούμενων διοικήσεων
στον τομέα  της «αισθητικής» ενός  Ευρωπαϊκού  Δήμου, μια «αισθητικής» το επίπεδο της οποίας αντι-
κατοπτρίζει και το επίπεδο του «πολιτισμού» της.

noemvris_2014_mais_2012.qxd  18/11/2014  2:12 μμ  Page 10



1111

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

ΕΕ νν   οο ίί κκ ωω   ττ αα   ττ οο υυ   ΔΔ ήή μμ οο υυ .. .. ..

Επιτρέπονται οι ισολογισμοί
της φτώχειας, η κοροϊδία για

τα δημοτικά τέλη αλλά…
απαγορεύονται οι άνεργοι!

Ας ξεκινήσουμε από το
τέλος: στη συνεδρίαση της
21/10 του δημοτικού
συμβουλίου της Αγίας
Παρασκευής  ως ΦΥΣΑΕΙ

ΚΟΝΤΡΑ αποχωρήσαμε καταγγέλλοντας την αντιδημοκρατική
συμπεριφορά της δημοτικής αρχής η οποία μας απαγόρευσε να
καταθέσουμε πρόταση προς ψήφιση στη συζήτηση για τα δημο-
τικά τέλη. Τι έλεγε η πρόταση; Ζητούσε να συμπεριληφθούν οι άνεργοι
στις κατηγορίες των δημοτών για τους οποίους προβλέπεται μείωση των
δημοτικών τελών κατά 50%! Αυτήν την πρόταση η δημοτική αρχή όχι
μόνο δεν τη δέχτηκε αλλά ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ! 
Ας τα πάρουμε τώρα από την αρχή, στο δημοτικό συμβούλιο συζητήθηκε:
- ο ισολογισμός του 2013! Ένας ισολογισμός ισοσκελισμένος, γεγονός
που παρουσιάστηκε ως «μεγάλη επιτυχία». Επιτυχία όταν κόπηκε το
65% της κρατικής χρηματοδότησης, μειώνεται κάθε χρόνο το κόστος των
αμοιβών των εργαζομένων (μέσα σε 4 χρόνια από 11εκ ευρώ σε 6εκ.
ευρώ!), αυξήθηκαν τα δημοτικά τέλη! Φυσικά, μετά τις γνωστές κοκορο-
μαχίες μεταξύ των παρατάξεων του κ. Ζορμπά και του κ. Σταθόπουλου,
τον ψήφισαν αγκαλιά!
- Το θέμα των δημοτικών τελών (ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας).
Xαράς ευαγγέλια για τους δημότες: 
Α.Εκεί που κάθε σπίτι πλήρωνε 1,27 ευρώ το τ.μ. τώρα, που έγινε «αλλα-
γή», θα πληρώνει…1,19 ευρώ! Δηλαδή για ένα σπίτι 80 τ.μ. ο δημότης
κερδίζει το ιλιγγιώδες ποσό των …50 ΛΕΠΤΩΝ το μήνα! Εκεί που κάθε
μικρό μαγαζί πλήρωνε 3,13 ευρώ το τ.μ., τώρα θα πληρώνει…2,94 ευρώ,
κερδίζοντας και αυτό …50 ΛΕΠΤΑ το μήνα!
Β. Αλλά και οι τράπεζες, τα μεγάλα super market, οι μεγάλες εταιρείες
δεν έμειναν παραπονεμένες. Όχι μόνο δεν αυξήθηκε η φορολογία αυτών
που έχουν υπερκέρδη αλλά ΜΕΙΩΘΗΚΕ! Ισότητα πάνω από όλα…
Αποτέλεσμα: για το 2015 προβλέπεται πως οι δημότες και τα μικρά κατα-
στήματα θα πληρώσουν 4.647.000 ευρώ δημοτικά τέλη ενώ οι μεγάλες
επιχειρήσεις, οι τράπεζες, τα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία κ.λπ…1.224.000
ευρώ! Χωρίς άλλα σχόλια…
Γ. Και οι άνεργοι; Αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν; Θα μειωθούν
τα δημοτικά τέλη των απόρων (με ποια κριτήρια χαρακτηρίζεται κάποι-
ος; Δεν απαντήθηκε…) και των πολύτεκνων. Για τους άνεργους, που
φτάνουν το 30% στη χώρα και το 22% στην πόλη μας, όχι μόνο δεν
υπήρξε πρόβλεψηαλλά, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν επέτρεψαν καν
να συζητηθεί η πρόταση του ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ να έχουν, έστω, μειωμένα
δημοτικά τέλη! 
Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη αυτή στάση της δημοτικής
αρχής. Την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στη λειτουργία του
δημοτικού συμβουλίου για να κρυφτεί η συμμόρφωση στις επιταγές του
Καλλικράτη και των μνημονίων. «ο νόμος του 2003 δεν τους προέβλε-
πε», «δεν είναι κοστολογημένη η πρόταση», είναι οι φθηνές δικαιο-
λογίες! Μα το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να διεκδικεί για τους ανέρ γους
αυτά που ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΣ! Αλλιώς, το κράτος
μια χαρά φροντίζει για την εξόντωσή τους, δεν χρειάζεται βοήθεια. Όσο
για την αστειότητα της «κοστολόγησης», τα χρήματα που γλυτώνουν οι
μεγάλες επιχειρήσεις κάθε είδους έφθαναν και περίσσευαν. Ο καθένας
απλά βάζει τις προτεραιότητές του! 
Φυσικά, αν η πρότασή μας έμπαινε σε ψηφοφορία θα έρχονταν
σε δύσκολη θέση η παράταξη του κ. Σταθόπουλου: Λίγα λεπτά
πριν, 3 δημοτικοί σύμβουλοι της (οι κ.κ. Σιδέρης, Κονταξής και Σταθου-
λοπούλου) αρνήθηκαν να ψηφίσουν την πρόταση ψηφίσματος, που
κατέθεσε ο κ. Γκιζιώτης για την απόλυση του συνδικαλιστή εργαζόμενου
Γ.Βασιλάκη (γραμματέα του ΣΕΤΗΠ) από Βελγική εταιρεία
(Commsquare) που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή γιατί… «δεν γνώριζαν
τη θέση της εταιρείας»! Πού να μπλέκουν τώρα οι σύμβουλοι της
«αριστερής» δημοτικής αρχής με τέτοια θέματα… Εμείς δεν θα
σταματήσουμε να παλεύουμε, μέσα κι έξω από το δημοτικό συμβούλιο,
κόντρα  στον Καλλικράτη, τα μνημόνια, την κυβέρνηση αλλά και
ΟΠΟΙΟΝ εφαρμόζει αυτές τις πολιτικές, ότι χρώμα σημαία κι αν κου-
νούσε προεκλογικά. Οι μέρες που έρχονται θα είναι δύσκολες για το λαό
και τους εργαζόμενους, ο μόνος δρόμος είναι με τους αγώνες μας να τις
κάνουμε εφιαλτικές γι αυτούς που δολοφονούν τη ζωή μας.

“Αστροπρόβατο”.
Πρότυπο Παιδικό εργαστήρι λειτουργεί στο Κοντόπευκο (Χρ. Σμύρνης 21 και
Παπαρηγοπούλου, τηλ. 210 6014 437 και 693 8845 229), προσφέροντας στα παι-
διά μια σειρά δραστηριοτήτων  στα πρότυπα των αντίστοιχων  Ευρωπαϊκών, με αντίτιμο
προσαρμοσμένο στη σημερινή οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας .
Μαθηματικά μέσω βιωματικής εμπειρίας:  Τα παιδιά δημοτικού θα έχουν την ευκαι-
ρία να μάθουν τις μαθηματικές ιδέες και να τις αγαπήσουν σε συνθήκες χωρίς πίεση. Τα
παιδιά μέσα από το παιχνίδι θα έρθουν σε επαφή με μαθηματικές πράξεις και έννοιες. Θα
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την επίλυση τους και θα αποκτούν όχι μόνο σημαντικές
γνώσεις αλλά και αυτονομία.
Χειροτεχνίες με χαρτί, γύψο, πηλό: Ερχόμαστε σε επαφή με απλά κι ανακυκλώσιμα
υλικά, τα οποία μεταμορφώνουμε σε μικρές εικαστικές δημιουργίες. Αναπτύσσουμε τη
φαντασία μας και την κατασκευαστική μας ικανότητα, καλλιεργούμε αισθητική και συνο-
λικά διαμορφώνουμε εικαστική προσωπικότητα.
Μουσικοκινητική:Ρυθμικά παιχνίδια με μουσική, παραμύθια, παντομίμα. Θα κατασκε-
υάσουμε δικά μας μουσικά όργανα. Θα γίνουμε συνθέτες, μαέστροι, θα φτιάξουμε ορχή-
στρα! Κίνηση και ρυθμός!
Πειράματα: Πειράματα με φυσικά υλικά, χαρτί, πλαστελίνη, πηλός κ.α. θα μελετήσουμε
τα φυσικά φαινόμενα όπως την έκρηξη υφαιστείου, το στατικό ηλεκτρισμό, το μαγνητισμό,
τα ηχιτικά κύματα με μουσικά όργανα, παιχνίδια οφθαλμαπάτης, θα φτιάξουμε μπαταρίες
και λαμπίτσες.
Yoga: Τα παιδιά θα χτίσουν ένα υγιές σώμα διασκεδάζοντας. Θα γυμναστεί η σπονδυλι-
κή στήλη η οποία είναι ευάλωτη στη σκολίωση και στη λόρδωση. Βοηθά στην αντιμετώπι-
ση της παχυσαρκίας αλλά και του συνδρόμου ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότ-
ητας. Τονώνει την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση του αλλά και το σεβασμό για τον
εαυτό του.
Ζωγραφική: Μέσα από τη ζωγραφική θα γνωρίσουν τις εποχές, τις χώρες, τις ηπείρους,
τα ζώα, τη φύση. Θα χρησιμοποιηθούν νερομπογιές, ξηλομπογιές, κερομπογιές. Θα κάνουν
πορτρέτα, κολάζ και ψηφιδωτά.

Γυμναστικός Σύλλογος
Αγίας Παρασκευής

Στο πρωτάθλημα Α’ Γυναικών η
ομάδα μπάσκετ Αγίας Παρασ -
κευής βρίσκεται στην 4η θέση με
οκτώ βαθμούς σε πέντε αγώνες
σημειώνοντας τρεις νίκες και δύο
ήττες. Το αγωνιστικό πρόγραμμα
του πρωταθλήματος για την ομάδα της πόλης μας μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου 2014 έχει
ως εξής: Στις 17/11/2014 αντιμετωπίζει εντός έδρας παιχνίδι με τον ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ. Στις
24/11/14 αντιμετωπίζει εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.  01 Δεκεμβρίου 2014
αντιμετωπίζει εντός έδρας παιχνίδι με τον ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ ενώ στις 8/12/14 αντι-
μετωπίζει εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΕΥΝΙΚΟ ΓΑΣ. 
Στην κατηγορία Α’ νεανίδων η ομάδα της πόλης μας βρίσκεται στην 11η θέση με 7 βαθμούς
(1 νίκη -  5 ήττες) ενώ αντίστοιχα στην κατηγορία Α’ κορασίδων η ομάδα εντοπίζεται στην
8η θέση με τρεις νίκες και πέντε ήττες. Αναλυτικά για τα προγράμματα των αγωνιστικών
και το πώς διαμορφώνονται οι βαθμολογίες μπορείτε να επισκεφτείτε το
www.osxoliastis.gr ή το www.gsap.gr 

Αθλητική Ένωση Αγίας Παρασκευής 
Στη Β’ εθνική ανδρών (περιφερειακό πρωτάθλημα) η ομάδα βόλεϊ της Αγίας Παρασκευής
βρίσκεται στην 5η θέση με έξι βαθμούς έχοντας δύο νίκες και μία ήττα. Αναλυτικά το αγω-
νιστικό πρόγραμμα μέχρι τις αρχές του Δεκεμβρίου 2014 έχει ως εξής : Στις 20/11/14 εντός
έδρας αντιμετωπίζει τον ΟΦ Γέρακα ενώ στις 27/11/14 σε εκτός έδρας παιχνίδι θα αντιμε-
τωπίσει τον ΑΚ Ζωγράφου. Στις 4 Δεκεμβρίου 2014 η ομάδα βόλεϊ ανδρών υποδέχεται τον
ΑΟ Πολιτείας ενώ στις 11/12/14 φιλοξενείται στο γήπεδο του ΕΠΑΝ. Ν. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ. 
Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας βρίσκεται η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Β’ εθνικής κα -
τηγορίας έχοντας κάνει το «3 στα 3» στις νίκες. Αναλυτικά το αγωνιστικό πρόγραμμα για
τις «γυναίκες» : Στις 17/11/14 υποδέχονται την ΑΕΣ Γαλατσίου ενώ στις 24 του ίδιου μήνα
σε εκτός έδρας παιχνίδι αντιμετωπίζουν το ΑΣ Παπάγου. Στις 30 Νοεμβρίου 2014 σε εντός
έδρας ματς θα αντιμετωπίσουν την Ένωση Βύρωνα, στις 8 Δεκεμβρίου 2014 πάλι σε εντός
έδρας ματς υποδέχονται την ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και στις 15/12/2014 φιλοξενούνται
από τις ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες. Περισσότερα για το κύπελλο ανδρών – γυναικών και τα πρω-
ταθλήματα κορασίδων, νεανίδων, παίδων στο  www.osxoliastis.gr και στο
www.aeapvolley.gr 

Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιάδα Αγίας Παρασκευής
Στην πρώτη θέση με 17 βαθμούς και μ’ ένα βαθμό διαφορά από την «ΑΘΗΝΑ ‘90» βρίσκε-
ται η ομάδα του ποδοσφαίρου σάλας με πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και καμία ήττα. Άξιο
αναφοράς είναι το γεγονός ότι μέχρι στιγμής πρώτος σκόρερ της futsal super league είναι
ο παίκτης της «Ολυμπιάδας» Θωμάς Πάνου με 11 γκολ! Το αγωνιστικό πρόγραμμα για την
πρωτοπόρο ομάδα έχει ως εξής: 16/11/2014 εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, 23/11/14
εκτός έδρας παιχνίδι με τον Μινώταυρο ΑΟ, 30/11/14 εντός έδρας παιχνίδι με τον ΑΟΣ
ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ, 7/12/14 εκτός έδρας παιχνίδι με το ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ και 14/12/14 εντός έδρας
παιχνίδι  με το ΑΣ Υπερίων.  
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Αλήθειες

Αγαπητοί Συμπολίτες,
Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου μας, που πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 21/10/2014, αναφέρθηκαν διάφο-
ρες πολιτικές συκοφαντίες για την καθαριότ-
ητα της πόλης μας από την παρούσα Δημοτι-
κή Αρχή.
Προσωπικά, υπήρξα Υπεύθυνος Καθαριότ-
ητας του Δήμου μας κατά την περίοδο Ιανο-
υαρίου – Αυγούστου 2014.
Παρόντος του νυν Δημάρχου, κ. Ιωάννη
Σταθόπουλου, παρελέφθησαν την Πέμπτη
12 Ιουνίου 2014 από την Υπηρεσία Καθαρι-
ότητας, τρία (3) νέα απορριμματοφόρα οχή-
ματα τελευταίας τεχνολογίας.
Ακόμη εν γνώσει της παρούσας Δημοτικής
Αρχής  είναι προγραμματισμένη το αμέσως
προσεχές διάστημα, η παραλαβή ενός οχή-
ματος σκούπα, το οποίο έχει ήδη εξοφληθεί
από τον Δήμο μας.
Επιπρόσθετα, έπεται η προμήθεια ενός
καδοπλυντηρίου, μιας υδροφόρας, τριών
φορτητών pick-up καθώς δύο ακόμη απορρ-
ιμματοφόρων και δύο σαρώθρων.
Το συνολικό κόστος του ανωτέρω εξοπλι-
σμού ανέρχεται στα 1.900.000€, ποσό το
οποίο εξ’ ολοκλήρου αντλείται μέσω ιδίων
πόρων του Δήμου προερχόμενο από τα
ανταποδοτικά τέλη.
Καλούμε λοιπόν, την παρούσα Δημοτική
Αρχή να αποκαταστήσει την αλήθεια.

Μανώλης Κωνσταντακόπουλος
π. αντιδήμαρχος Καθαριότητας
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Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
της 8ης  Οκτωβρίου 2014, το Δημοτικό
Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την υποβολή
πρότασης του Δήμου Αγίας Παρασκευής για
ένταξη στο Πρόγραμμα «Στέγαση και επανέν-
ταξη» του Υπουργείου Εργασίας. 
Την όλη διαδικασία κίνησε η υπηρεσία Κοινωνικής
Πολιτικής μ’ επικεφαλής την αντιδήμαρχο Ζωή
Φωτεινού με την οποία συναντηθήκαμε για να μας
εξηγήσει αναλυτικότερα το «τι ακριβώς» αφορά το
συγκεκριμένο πρόγραμμα και η οποία  μας είπε τα
εξής:
« Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και η νέα Δημοτική
Αρχή, αποφάσισε να διεκδικήσει προγράμματα από
εθνικούς πόρους, τα οποία αφορούν εν δυνάμει αστέ-
γους κι αδύναμες κοινωνικά ομάδες συμπολιτών,
δηλαδή τους δημότες μας εκείνους οι οποίοι έχουν
καταγραφεί από την κοινωνική υπηρεσία και είναι
οικονομικά αδύναμοι και το συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα συγκεκριμένα αφορά τις εξής κατηγορίες:
• Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινω-
νικούς Ξενώνες Αστέγων ή  Ξενώνες Ύπνου  ή
κάνουν χρήση  των  υπηρεσιών Ανοιχτών  Κέντρων
Ημέρας Αστέγων, • Οικογένειες   και   άτομα   που
έχουν   καταγραφεί   ως   άστεγοι   από   τις κοινωνι-

κές υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας, • Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες
Γυναικών θυμάτων βίας, • Συμπολίτες μας   που
φιλοξενούνται   σε   Δομές   Παιδικής   Προστασίας,
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και
δεν σπουδάζουν.
Το πρόγραμμα προβλέπει 2 πυλώνες ενεργειών για
τους ωφελούμενους οι οποίοι συγκεκριμένα είναι οι
εξής:
Α) Η στέγαση που περιλαμβάνει   κάλυψη    ενοικίου,
δαπάνες   οικοσκευής,    δαπάνες καθημερινών ανα -
γκών κ.ά. και 
Β) Η  «Επανένταξη» των ανθρώπων αυτών, που  πε -
ριλαμβάνει πληροφόρηση και εργασιακή συμβου-
λευτική, ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και ικα-
νοτήτων και προώθηση στην αγορά εργασίας».
«Σ» Υπάρχει κ. Φωτεινού μεγάλος αριθμός
συμπολιτών μας που έχει καταγραφεί στις
συγκεκριμένες κατηγορίες;
«Απευθυνόμαστε σε 70 καταγεγραμμένους
συμπολίτες μας για λογαριασμό των οποίων διεκδι-
κούμε ως Δήμος μαζί με άλλους 64 Δήμους το χρημα-
τικό ποσό των 530.000 ευρώ, προσδοκώντας να τους
βοηθήσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα προκειμέ-
νου ν  ́αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της επιβίωσης

και στη συνέχεια να
τους βοηθήσουμε
στην επαγγελματική
και κοινωνική τους
επανένταξη». 
«Σ» Αυτή  η κοινω-
νική πολιτική θα
μπορούσε να χαρ-
ακτηριστεί ως
«Φιλαν θρωπία» ; 
«Όχι βέβαια! Γι’ αυτό
το λόγο παρ’ ότι ανα-
λάβαμε την 1η
Σεπτέμβρη 2014,
εμείς στις 13 του μήνα αυτού, καταθέσαμε το σχετικό
φάκελο γιατί ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε υπέρ-
μαχοι της κοινωνικής επανένταξης των συμπολιτών
μας και όχι στη φιλαν θρωπία. Είμαι αισιόδοξη ότι το
συγκεκριμένο πρό γραμμα θα βοηθήσει στην ενεργο-
ποίηση των συμπολιτών μας που είναι απομονωμένοι
και βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική και ψυχολογι-
κή κατάσταση».   
«Σ» Υπάρχουν αρκετοί εν δυνάμει άστεγοι
στην Αγία Παρασκευή ; 
«Είναι νωρίς για ν’ αναφερθούμε σε συγκεκριμένο
αριθμό αν δεν προβούμε ως Δημοτική αρχή, σε μια
εμπεριστατωμένη κι αναλυτική καταγραφή αυτών
των συμπολιτών μας για να έχουμε τα απαραίτητα
εκείνα στοιχεία με τα οποία θα μπορέσουμε να διεκ-
δικήσουμε όχι μόνο προγράμματα εθνικών αλλά και
ευρωπαϊκών κονδυλίων». 

Ζωή Φωτεινού

Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Πολιτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών. Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού &
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
2.Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3.Τις διατάξεις του Ν. 2738/1999
4.Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση Συστήματος
Προσλήψεων στο Δημόσιο»
5.Τις διατάξεις του Ν. 4057/2012
6.Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012
7.Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες
εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ»

8.Την υπ  ́αρίθμ 110/2014, απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Αγίας Παρασκευής
9.Την υπ’ αρίθμ πρωτ. 63841/44113/30-10-2014 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.  
10.Τις άμεσες και κατεπείγουσες ανάγκες λειτουργίας του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών
συνολικά έξι (06) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός &
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

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

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

ταυτότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαι-

τούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου

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

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 11/11/2014 έως και 13/11/2014 και ώρες 10:00 έως

14:00.                                                 

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

Ζωή Φωτεινού: Προσδοκούμε στην κοινωνι-
κή επανένταξη κι όχι στην απομόνωση των

αστέγων και των «αδύναμων».

Ανακοίνωση 
του συλλόγου 

Σαμίων - Ικαριωτών  
Φουρνιωτών.

Ο νεοσύστατος σύλλογος Σαμίων –
Ικαριωτών –Φουρνιωτών «Ο Αρίιστα-
ρχος» με έδρα την Αγία Παρασκευή
καλεί τους Αγιοπαρασκευιώτες που
έχουν καταγωγή από τα νησιά μας
αλλά και όσους φίλους τ’ αγαπούν να
γραφτούν μέλη προκειμένου να γίνει
η πρώτη γενική συνέλευση. 

Για κάθε πληροφορία και εγγραφές στα
μέλη του προσωρινού συμβουλίου : 
Πρόεδρος: Σταμάτης Φώλας: 210 –
6531127 – 6937740840
Αντιπρόεδρος 
: Ζωή Φωτεινού 210 – 6004041
6977349229
: Καίτη Μοσχονά 210 – 6392983
6977070997
Γενικός Γραμματέας: Πωλέττα Πολίτη:
6944261496
Ταμίας: Σταμάτης Πατρώνης: 210 –
6004849 6972484870
Μέλος: Δημήτρης Σερβίου 6932410255
Μέλος: Θράσσος Φωτεινός 6977282328

Διεύθυνση: Αγίου Ιωάννου 4, Αγία Παρα -
σκευή. Τηλ.: 210 6004041 1ος όροφος    

Κωδικός

θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρ-

εσίας

Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101 Πολιτιστικός & 

Αθλητικός 

Οργανισμός Δήμου 

Αγ. Παρασκευής

Αγία Παρασκευή

Αττικής

ΥΕ-ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Δύο (2) μηνών 6

Κωδικός θέσης

101

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

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/97).
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Στα 14 χρόνια κυκλοφορίας του, ο «Σχολια-
στής»  δεν σταμάτησε να γράφει « αυτά» που  ο
αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Σπύρος Παπα-
γεωργίου ανέφερε στην εισήγηση του για την
«κατάσταση» του Δήμου,  κατά τη συζήτηση
που αφορούσε τον ταμειακό απολογισμό του
τελευταίου τριμήνου της διοίκησης του πρώην
δημάρχου Βασίλη Ζορμπά, στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου της 21 ης Οκτω-
βρίου 2014 .

Ο κ. Παπαγεωργίου ενημέρωσε
το Σώμα,  ότι το συνολικό πόρισμα
είναι θετικό, ωστόσο παρατη -
ρείται υστέρηση στην απορρόφη-
ση των έργων ΕΣΠΑ επεσήμανε
ότι η υλικοτεχνική υποδομή του
Δήμου είναι αναχρονιστική και

χαρακτήρισε ως ωρολογιακή βόμβα για το
ταμείο του Δήμου το όποιο αποτέλεσμα ανακοινωθεί
από την εκκαθάριση που γίνεται στην ΚΟΙΠΕΔΑΠ
(πρώην ΔΗΠΕΑΠ) σημειώνοντας ότι αν καταλογι-
στούν οι ζημίες του οργανισμού στο Δήμο θα εκ -
τροχιαστούν τα οικονομικά. 
Ο αντιδήμαρχος οικονομικών είπε δηλαδή, αυτό που
χρόνια γράφαμε  και που  όλοι γνωρίζουν μια και απο-
τελεί πια κοινό μυστικό, ότι  δηλαδή  οι διοικήσεις του
Δήμου κατάρτιζαν  προϋπολογισμούς  στους οποίους
εμφάνιζαν  «Έσοδα» ώστε τυπικά τα οικονομικά του
Δήμου να φαίνονται ότι είναι «ίσα βάρκα, ίσα νερά»
και στο τέλος υπήρχε μια «μαύρη τρύπα» αφού τα
προβλεπόμενα  έσοδα  δεν εισπράττονταν για
«διάφορους λόγους»...
Ο κ. Παπαγεωργίου λοιπόν, ενημέρωσε το Σώμα,  ότι
επί διοίκησης Ζορμπά (2011 -2013) είχαν «βεβαιω -
θεί» προς είσπραξη από την Οικονομική υπηρεσία
7.500.000 ευρώ κι ότι εισπράχτηκαν μόνο τα
2.200.000 ενώ  έμμειναν ανείσπρακτα 5.300.000
ευρώ , κι  ότι  επί δημαρχίας Βασίλη Γιαννακόπουλου
( 2007 – 2010 ) είχαν «βεβαιωθεί» προς είσπραξη
1.730.000 ευρώ κι  είχαν εισπραχθεί μόνο 85.000!!!.
Όλα αυτά ως αντιπολίτευση τα «φώναζε» ο κ. Γκι-
ζιώτης, τα «στηλίτευε» ο κ. Βλάχος και τα «επεσήμα-
νε» ο κ. Σταθόπουλος ,  οι  οποίοι ως συνήθως
μιλούσαν σ’ «αυτιά  κουφών», αφού η έλλειψη ουσια-
στικού ελέγχου από τα αρμόδια όργανα είχε δρομο-
λογηθεί  από την κοινή πολιτική γραμμή  ΚΑΙ των δύο
πρώην «μεγάλων» και νυν μνημονιακών κομμάτων,
μια «πολιτική γραμμή» που έλεγε: «Δε βαριέσαι ας
είν  ́καλά τα πρόβατα… μια ζωή στο «πλήρω-
νε» τα έχουμε… συνήθισαν».
Με το δίκιο του λοιπόν ο αντιδήμαρχος οικονομικών,
διαπίστωσε ιδίοις όμασι  ότι ο «Σχολιαστής» δεν  είχε
κάτι «προσωπικό» με τους συγκεκριμένους δημάρ -
χους  όταν έγραφε ότι η διοίκηση Ζορμπά αποτε-
λούσε «συνέχεια» της διοίκησης Γιαννακόπουλου και
βεβαίως από την πλευρά του, έκανε το καθήκον  του
να ενημερώσει το Σώμα και κατ  ́ επέκταση τους
άγρια φορολογούμενους συμπολίτες του ότι :«Ουσια-
στικά από το πόρισμα  βλέπουμε μια συνέχεια της
πολιτικής του Βασίλη Γιαννακόπουλου από το
Βασίλη Ζορμπά»προσθέτοντας το πασιφανές, ότι
δηλαδή ο προϋπολογισμός  της πρώην δημοτικής
αρχής δεν ήταν ούτε  «οραματικός» ούτε «κοινωνικός».
Βεβαίως ποιος απ΄αυτούς που έβαλαν με τις πράξεις
και τις παραλήψεις τους το «λιθαράκι» που τους ανα-
λογούσε στο να φτάσουμε στη σημερινή κατάντια ως
έθνος, θα είχε το κουράγιο να το παραδεχτεί;
Έτσι λοιπόν, με «μια φωνή», «ομοψυχία ζηλευτή»
και περίσσιο θράσος, οι δύο πρώην δήμαρχοι
εξαπέ λυσαν επιθέσεις κατά του αντιδημάρχου, με

προφανή στόχο να του δώσουν να καταλάβει ότι δεν
θα  πρέπει να λέει «κακά λόγια» γι αυτούς, αφού
ευελπιστούν να πρωταγωνιστήσουν και πάλι στις
εκλογές του 2019, όταν θα έχουν καταφέρει ν  ́απο-
δείξουν «ότι όλοι είναι ίδιοι… και το μοντέλο ένα…».
Ο κ. Παπαγεωργίου, ενδεχομένως δεν έχει ακόμη
αντιληφθεί, ότι οι δύο πρώην δήμαρχοι, στην ουσία
είναι παρεξηγημένοι και κατασυκοφαντημένοι, ότι
έχασαν τις εκλογές για οποιονδήποτε άλλο λόγο,
εκτός από «προσωπική ευθύνη», ότι ο μεν ένας είχε
απορροφήσει από κοινοτικά  προγράμματα το
«Δούναβη» κι ό άλλος της «Κασπία θάλασσα»… ότι
το τετράκις ή πεντάκις αγορασμένο «λογισμικό» που
χρησιμοποιεί ο Δήμος είναι «δύο κλάσεις» καλύτερο
από τα αντίστοιχα που χρησιμοποιεί η ΝΑΣΑ για τις
εκτοξεύσεις στο διάστημα, κι ότι στο θέμα της
ΚΟΙΠΕΔΑΠ, οι συμπολίτες τους δεν θα πρέπει να
βαρυγκωμούν γιατί  σύμφωνα με τη «γραμμή Πά -
γκαλου» που λέει: «Όλοι μαζί τα φάγαμε»… θα
πρέπει να είναι ευχαριστημένοι αφού «και λίγα
πληρώνουν» σε σύγκριση με άλλους Δήμους…».
Το μόνο ερωτηματικό που παραμένει, είναι το «άδει-
ασμα» του αντιδημάρχου στο «κλείσιμο» που  έκανε
ο κ. Σταθόπουλος πριν την ψηφοφορία, ένα πολιτικό
άδειασμα  που μπορεί να μην σημαίνει τίποτα  περισ-
σότερο από την τάση που έχει ο δήμαρχος να «στρογ-
γυλοποιεί» τα πράγματα για «να μην χτυπήσει κανέ-
νας σε καμιά γωνία…»

Ερωτήσεις στον αντιδήμαρχο
«Μάλλον δεν έχει καταλάβει ή
δεν ξέρει ο αντιδήμαρχος» είπε ο
κ. Ζορμπάς και στη συνέχεια
ρώτησε τον κ. Παπαγεωργίου τι
ακριβώς εννοούσε όταν αναφερ-
όταν στα προγράμματα ΕΣΠΑ, τι
δεν έκανε η διοίκησή του στον
τομέα των υλικοτεχνικών δομών και ποιος του έχει πει
ότι θα κοστολογηθούν στο Δήμο τυχόν χρέη της
ΚΟΙΠΕΔΑΠ. 
Στο ίδιο πνεύμα ερωτήσεων σχετικά με το ΕΣΠΑ στά-
θηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σωτήρης Ησαΐας. 

Απαντήσεις αντιδημάρχου
Από την πλευρά του ο κ. Παπαγεωργίου δήλωσε ότι ο
Δήμος Γέρακας είχε προγράμματα ΕΣΠΑ της τάξεως
των 100.000.000 ευρώ ενώ αντίστοιχα ο Χολαργός
60.000.000 ευρώ. Στο δικό μας Δήμο για τα έργα
στις περιοχές του Τσακού, στο βρεφονηπιακό σταθμό
της περιοχής των Πευκακίων και στην ανάπλαση της
οδού Αγίου Ιωάννου η απορρόφηση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων ανά περίπτωση ξεκινούσε από 33% έως
50%, απορρόφηση που δεν ήταν ικανοποιητική. 
Ο κ. Παπαγεωργίου στη συνέχεια απαντώντας στον
κ. Ζορμπά κατήγγειλε ότι η απελθούσα παράταξη δεν
έδωσε εργαλεία και δεν εκπαίδευσε τους υπαλλήλους,
ότι το 50% της «υποτιθέμενης» ηλεκτρονικής
υποδομής είναι ανενεργό !, ότι πληρώθηκαν
εφαρ μογές που δεν χρησιμοποιήθηκαν !! ενώ παράλ-
ληλα τόνισε ότι υπάρχουν και παράνομα λογισμικά
μέσα στο Δήμο !!! «Μερική έως μηδενική η αναβάθ-
μιση του ηλεκτρονικού συστήματος» σχολίασε ο κ.
Παπαγεωργίου ενώ χαρακτήρισε «παράλογο» το
γεγονός τρία χρόνια να μην έχει ολοκληρωθεί η
εκκαθάριση στην ΚΟΙΠΕΔΑΠ. 

Τοποθετήσεις 
«Σας αντιλαμβάνομαι» ξεκίνησε την τοποθέτησή του
ο π. δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς και συνέχισε ερ -
μηνεύοντας την τοποθέτηση του  αντιδημάρχου οικο-
νομικών συμπεραίνοντας ότι η βούληση του κ. Παπα-
γεωργίου ήταν να απαξιώσει το έργο της προη-
γούμενης Δημοτικής Αρχής. 

Ο κ. Ζορμπάς χαρακτήρισε «αδιάβαστο» τον κ.
Παπαγεωργίου λέγοντας ότι το ποσό που ανέφερε
για τα προγράμματα ΕΣΠΑ σχετικά με το Δήμο του
Χολαργού είναι ψευδές καθώς ούτε το 1/15 απ’ αυτό
που ανέφερε ο αντιδήμαρχος οικονομικών δεν έχει
πάρει ο όμορος Δήμος. Ο πρώην δήμαρχος στη
συνέχεια συμβούλεψε τον κ. Παπαγεωργίου να ψάξει
να βρει τι απορρόφηση είχε γίνει την τετραετία 2003
– 2006 στα προγράμματα ΕΣΠΑ ενώ αναφορικά με
την ΚΟΙΠΕΔΑΠ είπε ότι ο Δήμος αυτά που χρω-
στούσε ήταν 480.000 ευρώ απλήρωτες εισφορές
προς το ΙΚΑ, χρέος που έχει πληρωθεί επί δικής του
θητείας. 
Ο επικεφαλής, Βασίλης Γιαν-
νακόπουλος, της «Συμμαχίας
Ευθύνης» δήλωσε ότι η
εκμηδενιστική τοποθέτηση
του κ. Παπαγεωργίου προς τις
προηγούμενες δημοτικές αρχές
είχε ως σκοπό η σημερινή
διοίκηση να δικαιολογήσει την παραλαβή «καμένης
γης» ενώ για τις 480.000 ευρώ που δεν είχαν πληρ-
ωθεί στο ΙΚΑ δήλωσε ότι ήταν ένα χρέος που παρέ-
λαβαν από τις προηγούμενες διοικήσεις. 
«Μίλησα με το δήμαρχο Χολαργού!» είπε ο κ. Γιαν-
νακόπουλος «Είναι ψέμα τα 60.000.000 ευρώ» και
συνέχισε λέγοντας ότι περιμένει να δει στο τέλος της
πενταετίας τι απολογισμό έργου θα κάνει η σημερινή
διοίκηση ενώ ζήτησε να είναι ενωτική η νέα δημοτική
αρχή κι όχι διχαστική.
Το λόγο αμέσως μετά πήρε ο δήμαρχος Γιάννης
Σταθόπουλος λέγοντας ότι δεν υπάρχει απαξιωτική
κριτική από την πλευρά του αντιδημάρχου, τόνισε ότι
τα στοιχεία για το Δήμο Γέρακα είναι αληθή ωστόσο
είπε ότι ο κ. Παπαγεωργίου έκανε λάθος για τα
στοιχεία του Χολαργού. 
«Γιατί φωνάζετε για το σκληρό δίσκο τόσα χρόνια κ.
Ζορμπά» είπε ο δήμαρχος αναφορικά με την
ΚΟΙΠΕΔΑΠ και αναφέρθηκε στα όσα δήλωσε ο αντι-
δήμαρχος οικονομικών για την κατάσταση υπο-
δομών στο Δήμο. 
Από την «Λαϊκή Συσπείρωση»
ο Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε
ότι περιμένει να δει πως θα είναι ο
«οραματικός» και «κοινωνικός»
προϋπολογισμός της διοίκησης
Σταθόπουλου ενώ από το «Φυσά-
ει Κόντρα» ο Σπύρος Αλεξίου
ρώτησε ρητορικά πώς γίνεται όποιος αποδέχεται τον
«Καλλικράτη» και το «Παρατηρητήριο» να πράξει
κοινωνικό έργο. 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ησαΐας υποστήριξε αρχι-
κά ότι δεν εμπιστεύεται τη διοίκηση σε θέματα που
αφορούν τον ΠΑΟΔΑΠ γιατί στο προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο που είχε έρθει ζήτημα για ανα-
νέωση λογισμικού 1.500 ευρώ και συντήρησή του
2.800 ευρώ δεν απαντήθηκαν οι ερωτήσεις του.
«Αφήνετε υπονοούμενα για την προηγούμενη Δημο-
τική Αρχή» τόνισε ο κ. Ησαΐας και πρόσθεσε ότι θέλει
να μάθει πότε αγοράστηκαν οι εφαρμογές που δεν
λειτούργησαν ενώ αναφορικά με τα παράνομα λει-
τουργικά υπογράμμισε ότι εάν λειτουργούν, αυτό
σημαίνει «αυτόφωρο» για τους υπευθύνους. 
Ο αντιδήμαρχος διοίκησης κ. Κώστας Χατζηανδρέου
λειτούργησε «πυροσβεστικά» δηλώνοντας ότι το
μόνο που ειπώθηκε από τον κ. Παπαγεωργίου είναι
το γεγονός της ύπαρξης παράνομων λογισμικών ενώ
η λειτουργία τους έχει πάψει. «Δεν αποδώσαμε δόλο»
είπε ο κ. Χατζηανδρέου και τόνισε ότι η υποδομή στο
Δήμο συνολικά θα μπορούσε να είναι καλύτερη. 
Τη συζήτηση έκλεισε ο δήμαρχος λέγοντας ότι δεν
υπήρξε υπονοούμενο για διαφθορά λέγοντας στον κ.
Ησαΐα ότι ζει ακόμα στην τριετία του Βασίλη Ζορμπά,
την τριετία της διαφθορολογίας! 
Ο απολογισμός ψηφίστηκε στο τέλος σχεδόν από
όλες τις παρατάξεις πλην της αριστεράς.

Tα Προγράμματα ΕΣΠΑ που δεν απορρο -
φήθηκαν… τα παράνομα λογισμικά και η

αναχρονιστική υποδομή του Δήμου. 
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Οικονομικός απολογισμός
έτους 2013.

Σε κάθε απολογισμό αποτυπώνονται οι
προτεραιότητες και οι στοχεύσεις της
εκάστοτε Δημοτικής Αρχής και παράλ-
ληλα καταγράφεται η εκτέλεση του
προϋπολογισμού του αντίστοιχου έτους.
Τα στοιχεία του οικονομικού απολογισμού
του 2013, τα οποία συζητήθηκαν στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
22/10/14, αποδεικνύουν κατ’αρχήν  ότι υλο-
ποιήθηκαν  πολιτικές μέσα σε  ασφυκτικά
πλαίσια, όπως έχουν καθοριστεί από το
μνημόνιο  και τη συνεχή μείωση των Κεν -

τρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ). 
Για το 2013 η πρώτη παρατήρηση μας είναι ότι, όσον αφορά τα έργα των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων – ΕΣΠΑ, εκταμιεύθηκαν ποσά που
κινήθηκαν από 33% έως 50% των αντίστοιχων προϋπολογισθέντων ποσών.
Συνολικά, υπήρξε χαμηλή απορρόφηση  κονδυλίων, όταν γειτονικοί
Δήμοι έχουν καταφέρει να αντλήσουν πολύ μεγαλύτερα ποσά χρημάτων
για έργα (π.χ., Γέρακας, Παιανία, Κηφισιά, Κορωπί).Όσον αφορά δε τα
χρήματα των ιδίων πόρων και της ΣΑΤΑ (πρόγραμμα χρηματοδότησης
τεχνικών έργων), δαπανήθηκαν για συντήρηση των υφιστάμενων υπο-
δομών και όχι για καινούργια έργα με επενδυτικό και αναπτυξιακό χα -
ρακτήρα για την πόλη μας.
Στην Κοινωνική Πολιτική έγιναν συγχρηματοδοτούμενες δράσεις
(Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Μαγει -
ρείο), αλλά τα χρήματα που διατέθηκαν από το Δήμο ήταν στα ίδια ποσά
με τα προηγούμενα χρόνια. Η μελέτη παράλληλα των κωδικών που αφο-
ρούν τις προμήθειες, (εκτός από την καθαριότητα στην οποία υπάρχει
αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού) δείχνει ότι στις υπόλοιπες
υπηρεσίες η επένδυση σε υλικοτεχνικές υποδομές ήταν σχεδόν μηδενική.
Έτσι φτάνουμε στην κατάσταση των υποδομών του πληροφο -

ριακού συστήματος του Δήμου, την οποία χαρακτήρισα ‘‘πρωτόγονη’’.
Ποτέ, δυστυχώς, δεν υπήρξε στρατηγικός σχεδιασμός υλοποίησης  ολοκ-
ληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που θα έδινε τη δυνατότητα
στα όργανα της  Διοίκησης να έχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για τη
λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Ακόμη και εφαρμογές λογισμικού
που αποκτήθηκαν ποτέ δεν ενεργοποιήθηκαν ή σε άλλες περιπτώσεις
υπολειτουργούν. Αναφέρομαι σε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα και σε
εφαρμογές όπου η λέξη «παράνομα» που χρησιμοποίησα, έχει συγκε-
κριμένη σημασία με ευθύνη  της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής. Είναι
μάλιστα τουλάχιστον παράλογο να εγκαλούν εμάς σήμερα στελέχη
της απελθούσας Δημοτικής Αρχής για την κατάσταση που παραλάβαμε.
Συνεπώς θεωρώ ότι υπήρξε σοβαρή υστέρηση σ’ αυτόν τον τομέα, ώστε
για να αποτελέσει ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής λειτουργικό Δήμο, και
όχι να παλεύει η Διοικητική μηχανή με «λιανοντούφεκα».
Αναγνώρισα ως θετικό τη βεβαίωση οφειλόμενων ποσών προς τον
Δήμο, για τα οποία  εξέφρασα  προβληματισμό αν είναι δυνατόν να
εισπραχθούν με δεδομένη τη σημερινή οικονομική συγκυρία και το
γεγονός ότι δεν μπορεί να έχει δική του πολιτική ο Δήμος και κινείται στα
στενά όρια που επιβάλει ο Νόμος. Ήμουν  υποχρεωμένος ταυτόχρονα
να αναφέρω ότι οι εκκρεμότητες, στις υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις του
Δήμου ΚΟΙΚΕΔΑΠ και ΚΟΙΠΕΔΑΠ, οι οποίες όφειλαν να έχουν
τελειώσει προ πολλού, αποτελούν εκκρεμότητα πού μπορεί να «εκ -
τροχιάσει» τον προϋπολογισμό του Δήμου. 
Αυτά τα συμπεράσματα προέκυψαν αποκλειστικά από την ανάγνωση
του απολογισμού του 2013, καθώς και από την πρώτη εικόνα που απο-
κομίσαμε στο Δήμο. Μιλώντας από θέση ευθύνης, τα ζητήματα που
έθεσα παραπάνω είναι ζητήματα αιχμής που πιστεύω ότι ως Δημοτική
Αρχή θα επιτύχουμε την επίλυσή τους, θέτοντάς τα σε πρώτη προτεραι-
ότητα, γιατί κάθε Δημοτική Αρχή κρίνεταικυρίως από τις προτεραι-
ότητες που θέτει και τα αποτελέσματα που τελικά επιτυγχάνει προς όφε-
λος των συμπολιτών.
Έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους συμπολίτες μας στην υλοποίηση
συγκεκριμένου προγράμματος με συγκεκριμένες αρχές και αξίες. Είμα-
στε υποχρεωμένοι να κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατό σ’ αυτή την
κατεύθυνση. Προχωρούμε ενωμένοι και αταλάντευτοι, με επικεφ-
αλής τον Δήμαρχο, με επαρκή γνώση και εμπειρία και πιστεύω πως με
διάλογο και συναίνεση θα πετύχουμε το καλύτερο,  εργαζόμενοι σκληρά
με σεβασμό και στο τελευταίο ευρώ που πρόκειται να δαπανήσουμε.

Γράμμα στον αντιδήμαρχο
Οικονομικών.

Αγαπητέ κ. Αντιδήμαρχε,
Ομολογώ ότι, χτες (21 Οκτωβρίου 2014) παρακολο-
υθώντας τη ζωντανή μετάδοση του δημοτικού συμβου-
λίου με εντυπωσιάτε. Η αλήθεια είναι ότι δε σας γνώριζα.
Μειλίχειο ύφος, τόνος συγκρατημένος, λόγος συνεκτικός,
φωνή που απέπνεε εμπιστοσύνη.
Φευ, σύντομα με απογοητεύσατε.. .και εξοργίσατε και τους
παροικούντες την πόλη της Αγίας Παρασκευής.
Το μειλίχειο ύφος ήταν παγίδα και όχι δείγμα σύνεσης. Γρήγο-
ρα επικράτησε ο άκρατος μηδενισμός.
Όλα, αγαπητέ Αντιδήμαρχε τα γκρεμίσατε. Αίφνης, παρουσιά-
στηκε μια σερνάμενη πόλη, εξουθενωμένη κι ευτυχώς που, ως

από μηχανής θεός, παρουσιάστηκε η παράταξη ΝΙΚΗ. Ως φιλόλογος, κύριε αντιδήμαρχε,
δεν τα καταφέρνω με τους αριθμούς που αναφέρατε. Τα καταφέρνω όμως καλά με τα
έργα. Μιλήσατε για ανύπαρκτη κοινωνική πολιτική που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των καιρών. Ο Δήμος, Αντιδήμαρχε, επαίρεται για την κοινωνική πολιτική γιατί όλοι, όσοι
συνάδελφοί σας πέρασαν από αυτό το μετερίζι, διακρίθηκαν για την εργατικότητά τους και
την ευαισθησία τους. Όλοι δούλεψαν ανάλογα με τα αιτήματα της εποχής. Το έργο το δικό
μας, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, είναι αναγνωρισμένο από όλους.
Αντιδήμαρχε, καταλαβαίνω ότι νιώθεις ως άλλος Ροβεσπιέρος που θα επιβάλλει την άκρα
δικαιοσύνη και την ανανέωση. Γι' αυτό και κατανοώ και την αλαζονεία του λόγου. Όμως
ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΟΛΙΓΑ.

Γερασιμία Μουχτούρη

πρ. Αντιδήμαρχος 

Κοινωνικής Πολιτικής
Σπύρος Παπαγεωργίου

πρ. Αντιδήμαρχος 

Κοινωνικής Πολιτικής

Τι κάναμε στους παιδικούς σταθμούς.
Στις 16/09/2014 αναλάβαμε τη Διοίκηση του Νομικού
Προσώπου των Παιδικών Σταθμών. Η ανάγκη επίλυσης
βασικών θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία τους όπως
πρόσ ληψη προσωπικού, επιλογή παιδιών, επισκευές-
συντηρήσεις προαύλιων χώρων, αγορές αναλώσιμων υλικών,
ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών χώρων κ.ά. ήταν άμεση.
Ενημερώνουμε ότι στη διάρκεια του πρώτου μήνα της θητείας
μας πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:
1. Πρόσληψη 3 υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου - ΙΔΟΧ  (αναπλήρωση από τους πίνακες ΕΣΠΑ - έγ -
κριση Περιφέρειας).

2. Πρόσληψη 10 υπαλλήλων ΙΔΟΧ με δίμηνες συμβάσεις (έγκριση Περιφέρειας).
3.Έναρξη υποβολής αιτήσεων προκήρυξης ΣΟΧ 1/2014 του ΑΣΕΠ για 9 θέσεις εργασίας. 
4.Ολοκληρώθηκαν με κοινωνικά κριτήρια όλες οι φάσεις επιλογής παιδιών, φτάνοντας να
φιλοξενούμε περίπου το 93% των αιτήσεων. 
5. Σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και έγκριση του αιτήματός μας, 36
προνήπια προτάθηκαν για φοίτηση στα Δημοτικά Νηπιαγωγεία της πόλης μας.
6. Αγορά αναλώσιμων υλικών (μαρκαδόρους, χαρτιά, μπογιές, διακοσμητικά κ.λπ.) σε
όλους τους σταθμούς. Για λόγους κοινωνικής πολιτικής φέτος, μετά από πολλά χρόνια, δεν
ζητήσαμε από τους γονείς να φέρουν υλικά και τα παρέχουμε από ιδίους πόρους.
7. Ελαιοχρωματισμοί 2 τάξεων στον Α  ́Νηπιακό Σταθμό της οδού Βορρά.
8. Αντικατάσταση πλέγματος στα κάγκελα και τις πόρτες του Γ  ́Νηπιακού Σταθμού (
Πάρου και Δωδεκανήσου).
9. Βάψιμο και επισκευή του πολυπαίχνιδου και όλων των παιχνιδιών στην αυλή του Γ΄
Νηπιακού Σταθμού (Πάρου και Δωδεκανήσου).
10. Βάψιμο στο πηγάδι, στα παγκάκια και στο κιβώτιο παιχνιδιών στον Α  ́ Νηπιακό
Σταθμό της οδού Βορρά.
11.Συντήρηση-τρίψιμο-βάψιμο κάδων παιχνιδιών και των πολυπαίχνιδων στον προαύλιο
χώρο του Ζ  ́Νηπιακού Σταθμού της οδού Τρωάδος.
12. Συντηρήσεις-τοποθετήσεις καινούριων φωτιστικών στις 2 κουζίνες και στο κλιμακο-
στάσιο του Α  ́Νηπιακού Σταθμού της οδού Βορρά.
13. Πυρασφάλεια στο Β  ́Παιδικό Σταθμό της οδού Λάδωνος 5 (έληξε προ διετίας). Ξεκι-
νήσαμε επαφές με την Πυροσβεστική και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, προ-
κειμένου να προβούμε σε έκδοση νέας άδειας πυρασφάλειας. Ταυτόχρονα, δρομολογούμε
την έναρξη διαδικασίας εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στο ιδιόκτητο κτήριο
του Α  ́Παιδικού Σταθμού της οδού Βορρά.
14. Συντηρήσεις και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων στους σταθμούς Ζ  ́Νηπιακός
της οδού Τρωάδος, Β  ́Νηπιακός της οδού Λάδωνος, Γ  ́Νηπιακός της οδού Πάρου και στα
γραφεία της Διοίκησης.
15. Τοποθέτηση μεταλλικών κουπαστών στις σκάλες εισόδου του Α  ́Νηπιακού Σταθμού
της οδού Βορρά 7 και του Ζ  ́Νηπιακού Σταθμού της οδού Τρωάδος 3.
Τέλος, στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους σχεδιάζουμε την επέκταση του κοινωνι-
κού προσώπου των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με στήριξη των
οικογενειών που πλήττονται ιδιαίτερα, από την κρίση και τις εφαρμοζόμενες δημοσιονο-
μικές πολιτικές.

Μαργαρίτα Δημητρίου

Πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ
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