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

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

Καφε νείο “Βέτα” Αγίου Ιωάννου 79, Φωτοτυπικό Κέντρο Αγ.

Ιωάννου και Δαιδάλου 1, Εστιατόριο Πάππας Ευερ γέτη Γιαβά-

ση 5, Καφενείο “Δασκάλων” Πελοποννήσου, Φούρνος Μπάρ-

κας Ειρήνης 77, Παντοπωλείο “Κοντόπουλος” Σκύρου 21 Πλα-

τεία Ύδρας, Καφετέρεια Μιραντόρ Αγίου Ιωάννου 71, Καφετέρ-

εια Λίμπρε Αγίου Ιωάννου 69, Εστιατόριο Διόνυσος Ηρώων Πολυ -

τεχνείου 1 & Ευεργέτη Γιαβάση 11, Μπιστρόνομι Αγίου Ιωάννου 8

Κοντόπευκο - Παράδεισος - Πευκάκια: Φούρνος “Δήμου”

Πεντέλης 1, Φούρνος “Ρίζος” Χίου 58, Κεντρ. Καφενείο Χίου 51,

Φούρνος Αγγελίδης Αγ. Τριάδος 18, Ok Market Αγ. Τριάδος 4,

Διεύθυνση Αστυνομίας Πεντέλης 10,  Φούρνος “Λιχούδης' Δερ-

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

“Το Φουρνόσπιτο” Ολυμπίας 40, Α’ ΚΑΠΗ Γούναρη 30, Παντο-

πωλείο περιοχής Πευκακίων Αγάθωνος 25  

Τσακός: Ταβέρνα Κολοβός Πελοποννήσου 75, Καφενείο

Κεντρ. Πλατείας Ε. Βενιζέλου, Ταβέρνα Κορομηλάς Ε. Βενιζέ-

λου 72, Φούρνος “Χρυσό Στάχυ” Μπουμπουλίνας 25 , Φούρ-

νος “Μεταξά” Ηπείρου 5 - 7 , Μεζεδοπωλείο “Μαρμίτα”

Πατριάρ χου Γρηγορίου , Καφετέρια “Πριμέρα” Πατριάρχου Γρη-

γορίου 29, Καφενείο “Ναι μεν αλλά” Πατριάρχου Γρηγορίου 30,

Φούρνος “Απωλλόνιο” Μεσογείων 346 και Ρόδων 1, Β’ ΚΑΠΗ

Μπουμπουλίνας 15

--- Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά, ευτυχισμένο και χαρούμενο το 2016. 
--- Όλοι οι συνεργάτες του “Σχολιαστή” σας εύχονται τα καλύτερα για τη
νέα χρονιά με προεξέχουσες ευχές για υγεία και λιγότερα Μνημόνια. 
--- Στο κλίμα των ημερών κινήθηκε τις εορταστικές μέρες η πόλη κι όπως
έγινε γνωστό φέτος περισσότεροι συμπολίτες μας προτίμησαν να κάνουν
τις αγορές τους από τα καταστήματα της Αγίας Παρασκευής. 
--- Πρωταρχικό στόχο για τη χρονιά που έρχεται έχει θέσει η διοίκηση την
απόκτηση ενός χώρου στο κέντρο της πόλης ο οποίος θα λειτουργήσει ως
πολυχώρος Πολιτισμού, δηλαδή ένας χώρος για εκδηλώσεις, προβολές,
εκθέσεις, ομιλίες κ.τ.λ. 
--- Η αντιπολίτευση, όταν η διοίκηση δεν προχωρά σε καμία ενέργεια, την
κατηγορεί για απραξία, αντίθετα όταν προχωρά για την υλοποίηση την
κατηγορεί για την “προτεραιότητα” του συγκεκριμένου έργου.. αφήνει
υπόνοιες χωρίς στοιχεία... και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι το να απο-
δειχθεί ότι και η νέα διοίκηση είναι το ίδιο ανίκανη με τις προηγούμενες.
--- Ε βέβαια υπάρχει και η αντιπολίτευση η οποία έχει την πολυτέλεια να
κάνει εκ του ασφαλούς αντιπολίτευση, αφού έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται
ποτέ να διοικήσει και μπορεί να ζητά το οτιδήποτε... 
--- Σημαντικά οικονομικά στοιχεία έφερε στο φως ο αντιδήμαρχος οικονο-
μικών Σπύρος Παπαγεωργίου. 
--- Με απόλυτη ειλικρίνεια ο κ. Παπαγεωργίου παραδέχθηκε ότι πλεονα-
σματικοί ισολογισμοί ξεκίνησαν το 2011 επί δημαρχίας Βασίλη Ζορμπά και
συνεχίζονται βεβαίως με αυξανόμενους ρυθμούς μέχρι σήμερα. 
--- Ο κ. Παπαγεωργίου απέφυγε να αναφερθεί στις πριν το 2010 διοική-
σεις αλλά αυτό που δεν μπορεί να πει εκείνος θα τα πούμε εμείς όπως τα
λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι δηλαδή οι πολίτες αυτής της πόλης έχουν
πληρώσει πανάκριβα την πολιτική που ακολούθησαν οι διοικήσεις που
στήριξε το ΠΑΣΟΚ. 
--- Βεβαίως ο κ. Παπαγεωργίου έδωσε στη δημοσιότητα και μερικά
στοιχεία οικονομικά για τα οποία οι υπεύθυνοι, αντί να συνεχίζουν να
ασχολούνται με τα κοινά, θα ‘ταν καλύτερα να ‘χαν φροντίσει να είχαν
αλλάξει κατοικία...
--- Δεν είναι δυνατόν επί πολλά χρόνια να παραμένουν απλήρωτα πολλά
εκατομμύρια που αφορούσαν τιμολόγια  που δεν εξοφλήθηκαν. 
--- Το χειρότερο όλων είναι ότι κατά πάγια συνήθεια μετά το πέρας της
πενταετίας με μια απλή απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβου-
λίου ο Νόμος δίνει το δικαίωμα να παραγραφούν αυτά τα χρήματα αν δεν
διεκδικούνται δικαστικά.
--- Άλλο ένα τραγικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι δεν έχει τελειώσει η
εκκαθάριση της ΚΟΙΠΕΔΑΠ (πρώην ΔΗΠΕΑΠ) και καλού κακού ο Δήμος
είναι έτοιμος να πληρώσει μεν περίπου 1.100.000 ευρώ που προβλέπεται
το άνοιγμα, αλλά δεν προτίθεται δε να αναζητήσει σε ποιες “τσέπες”
κατέληξαν τα χρήματά μας. 
--- Ένα από τα μελανά σημεία για την περίοδο της Δημαρχίας Ζορμπά
είναι το γεγονός ότι συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο που είχε αναλάβει τη
σύνταξη των ισολογισμών σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, ενώ
πληρωνόταν κανονικά σε κάποια απ’ αυτά, επί μία τριετία για κανένα απ’
αυτά δεν κατήρτισε ισολογισμούς. 
--- Βεβαίως υπάρχουν ευθύνες που άπτονται διαφόρων άρθρων του κώδι-
κα Δήμων και Κοινοτήτων γιατί αν πληρώνεις κάποιον και δεν σου παρ-
αδίδει εργασία και τον αφήνεις να συνεχίζει ανενόχλητος δεν αποτελεί
παράβαση καθήκοντος και αδιαφορία για τα χρήματα των συνδημοτών
σου τότε πώς ορίζεται η “παράβαση του καθήκοντος” ; 
--- Ας μη γελιόμαστε.. ποιος από τους υπευθύνους στην δική του επιχείρη-
ση θα ανεχόταν να πληρώνει υπαλλήλους ή συνεργάτες οι οποίοι δεν θα
ανταποκρίνονταν επί μία τριετία στα καθήκοντά του! 
--- Όταν ήρθα στην Αγία Παρασκευή ο γιος μου ήταν ενός έτους και συζή-
ταγα τότε με τη γυναίκα μου το αν θα ήμασταν τυχεροί το παιδί μας να
γυμνάζεται στο κολυμβητήριο της Αγίας Παρασκευής. 
--- Σήμερα 26 χρόνια αργότερα θα είμαι ευτυχής αν κάποιο από τα εγγό-
νια μου είναι τυχερό να κολυμπήσει στη Νέα Ζωή. 
--- Τα γράφω αυτά γιατί μπορεί η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου να
προχωρεί στη μελέτη ενεργειακής αυτονομίας του κολυμβητηρίου αλλά η
αντιπολίτευση συνεχίζει να οραματίζεται για το χώρο αυτό πλατείες, ή να
ζητά συνεργασίες για κοινό κολυμβητήριο με το Χολαργό ή να θέλει να το
μεταφέρει στα Πευκάκια.
--- Οψόμεθα...
--- Οι πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και η
ανάδειξη του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προέδρου της προβλέπεται να
φέρει στο τοπικό πολιτικό προσκήνιο νέους ανθρώπους. 
--- Βέβαια οι “παλιοί” δεν φαίνονται διατεθειμένοι να καταθέσουν τα όπλα
και προβλέπεται σκληρές συγκρούσεις μέχρι τις δημοτικές εκλογές του
2019. 
--- Σημαντική νίκη για τη Δημοκρατία οι αποφάσεις του εφετείου Αθηνών
σχετικά με την μη έκδοση των πέντε φοιτητών συμπολιτών μας.   

Ανδρέας Μπαλωτής
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Άρνηση έκδοσης
και για τους «πέντε»!

Αίσιο τέλος είχε η δικαστική περιπέτεια για τους πέντε φοιτητές –παιδιά
συμπολιτών μας Αγιοπαρασκευϊωτών – για τους οποίους η Ιταλική δικαι-
οσύνη είχε εκδώσει «ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης» και παραπομπής
στα Ιταλικά δικαστήρια με την κατηγορία της συμμετοχής σε επεισόδια
στην πρωτομαγιάτικη πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο
Μιλάνο, την ημέρα των εγκαινίων της παγκόσμιας επιχειρηματικής έκθε-
σης τροφίμων « EXPO 2015» με συμμετοχή πολιτών από πολλές χώρες της
Ευρώπης.
Το Ιταλικό αίτημα για έκδοση και εκδίκαση της υπόθεσης τους από δικαστήριο του
Μιλάνου, απορρίφθηκε διαδοχικά από τρία Συμβούλια Εφετών, στα δύο από τα οποία
προήδρευσαν οι Ευφροσύνη Καλογεράτου και Σοφία Μιχαλέτου κι έτσι παραπέμπε-
ται η εκδίκαση των υποθέσεων αυτών στην Ελληνική Δικαιοσύνη.
Από τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης ξεχώρισαν η κατάθεση του Δημήτρη
Σαραφιανού, αντιπροέδρου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
και του Πολίτη, ο οποίος υποστήριξε ότι μια πιθανή έκδοση θ’  αποτελούσε σαφή πα -
ραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εθνικής κυριαρχίας.
Από την πλευρά της η ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα, προσκόμισε στο δικαστήριο
στοιχεία από την Ευρωβουλή που αποδεικνύουν τις σοβαρές αδυναμίες της χρήσης
των ευρω-ενταλμάτων όπως η μη διασφάλιση της αρχής της αναλογικότητας.
Η πρόεδρος του Εφετείου διάβασε δήλωση συμπαράστασης του Μανώλη Γλέζου
προς τους πέντε κατηγορούμενους, δεκάδες ψηφίσματα αλληλεγγύης απ΄όλη την
Ελλάδα καθώς και τη συλλογή εκατοντάδων υπογραφών από μέλη της πανεπι-
στημιακής κοινότητας, καλλιτέχνες, διανοούμενους αλλά και απλούς πολίτες.
Πριν την εκδίκαση των υποθέσεων είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο ρεύμα υπέρ της Μη
έκδοσης των φοιτητών, ενώ την αλληλεγγύη τους είχαν εκφράσει ανοιχτές συνε-
λεύσεις γειτονιάς, πρωτοβάθμια σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, πολιτικές
οργανώσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αγ.Παρασκευής (με απόντες τους συμβού -
λους της Ν.Δ και του ΠΑΟΣΚ), ενώ το παρών υπέρ των φοιτητών έδωσε σ  ́όλες τις
δίκες ως μάρτυρας ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος.  
Ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ» προς όλους όσοι στάθηκαν αλληλέγγυοι προς τα παι-
διά τους  απηύθυναν οι γονείς των φοιτητών, οι οποίοι σε συνέντευξη τύπου που είχαν
παραχωρήσει πριν τις εκδικάσεις των υποθέσεων είχαν εκφράσει τους φόβους και τις
επιφυλάξεις τους, αναφορικά με την αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Ιτα-
λική δικαιοσύνη την «απλή συμμετοχή σε διαδήλωση» σε αντίθεση με την Ελληνική.
Επίσης οι γονείς στη συνέντευξη τους είχαν επισημάνει την έλλειψη στοιχείων που
αποδείκνυαν τη συμμετοχή των παιδιών σε επεισόδια, αφού όπως χαρακτηριστικά
είχαν πει, δεν υπήρχαν ούτε σχετικές φωτογραφίες, ούτε βίντεο αλλά ούτε ταυτο-
ποίηση κάποιου άλλου στοιχείου από την εξέταση του dna που παρέλαβαν από τους
φοιτητές οι ιταλικές αστυνομικές αρχές.

Βραβεύτηκαν οι επιτυχόντες στα
Α.Ε.Ι  και Τ.Ε.Ι.

Στο κατάμεστο από γονείς, μαθητές και καθηγητές αμφιθέατρο του «Δημό-
κριτου» έγινε την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 η εκδήλωση βράβευσης
των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων σχολείων της Αγίας Παρα σ -
κευής   που πέ¬τυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τον
Μάιο του 2015 και η κοπή της πίτας του τμήματος Παιδείας του Δήμου. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Στα -
θόπουλου και του αντιδημάρχου Παιδείας και Πολιτισμού Πανου Γκόνη. Ακολούθως
έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και οι βραβεύσεις τις οποίες εκτός από τον
Δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο Παιδείας έκαναν  ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Γερ. Βλάχος, οι αντιδήμαρχοι Ελισ. Πετσατώδη και Κ. Χατζηανδρέου, η πρόε -
δρος των Παιδικών Σταθμών Δημ. Σύμβουλος Μαργ. Καβρουδάκη-Δημητρίου, οι
Δημ. Σύμβουλοι Βασ. Γιαννακόπουλος πρ. Δήμαρχος, Χρ. Κολώνια, Σωτ. Ησαΐας και
Αλεξ. Μουστόγιαννης, οι πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Α. Μπασακίδου-
Καράμπελα και Βασ. Τραυλός, η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ε. Ματιά-
του-Χατζοπούλου και οι πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων Λυκείων Μ. Ριζκ-Καρακα-
τσάνη, Β. Αλεξάκης, Μ. Βαληλής και Γ. Νεκταρίδης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν
επίσης, μεταξύ άλλων, οι Δημ. Σύμβουλοι Γιαν. Λογοθέτης και Δημ. Κονταξής, διευ -
θυντές Σχολείων, πρόεδροι Συλλόγων Γονέων, και πλήθος κόσμου.
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Την «κατ’ αρχήν έγκριση» για απευθείας
αγορά χώρου πολιτισμού σε κεντρικό σημείο
της πόλης αποφάσισε κατά πλειοψηφία το
Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 17ης
Δεκεμβρίου 2015. 
Το θέμα εισήγαγε η αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρε-
σιών κ. Ελισάβετ Πετσατώδη λέγοντας ότι η από -
κτηση ενός ιδιόκτητου δημόσιου χώρου πολιτισμού
αποτελεί αίτημα πολλών ετών. «Ο Δήμος συνεχώς
ζητά χώρο φιλοξενίας για τις εκδηλώσεις του»
ανέφερε η κ. Πετσατώδη και συμπλήρωσε λέγοντας
ότι ο χώρος αυτός θα είναι πολιτιστικών δραστηριο-
τήτων, συγκεντρώσεων και προβολών.

Η αντιδήμαρχος εξήγησε ότι η πρόθεση της
διοίκησης είναι να αγοραστεί ο χώρος που ήταν ο
παλιός κινηματογράφος «Ανεμώνη» στην οδό
Γούναρη 43 καθώς πληροί την βασική προϋπόθεση  ο
χώρος πολιτισμού να βρίσκεται στο κέντρο της
πόληςώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι όλων των
συνοικιών της Αγίας Παρασκευής. 
Η κ. Πετσατώδη ενημέρωσε επίσης το σώμα, ότι
βάση εκτίμησης από ορκωτό εκτιμητή το ποσό
δαπάνης για την αγορά του συγκεκριμένου χώρου
φθάνει τις 646.000 ευρώ ενώ διευκρίνισε ότι επειδή
το θέμα αποτελεί «κατ’ αρχήν έγκριση» αυτό
σημαίνει ότι θα υπάρξει και περεταίρω διερεύνηση
σχετικά με την αγορά. 
Από τις ερωτήσεις που ακολούθησαν από την μείζονα
αντιπολίτευση ο  κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς
δήλωσε ότι είχε ζητήσει την αναβολή του θέματος και
η διοίκηση του το αρνήθηκε ενώ ρώτησε κατά πόσο
εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είναι το μονα-
δικό κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση, αν έχουν
αλλάξει οι διατάξεις για τη χρήση γης και αν υπάρχει
κάποιο επιχειρησιακό σχέδιο για το συνολικό κόστος
επιδιόρθωσης του κτιρίου, πέραν της αγοράς του. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης
ρώτησε κατά πόσο έχουν κάποιοι επισκεφθεί το χώρο
κι όταν απάντησαν με νεύμα σύμβουλοι της
συμπολίτευσης, ο ίδιος τότε ρώτησε γιατί δεν κάλεσαν
και την αντιπολίτευση να δει το χώρο. 
Ο κ. Γκιζιώτης ζήτησε κι αυτός με τη σειρά του την
αναβολή του θέματος καθώς είχε επισκεφθεί το χώρο
πριν 20 χρόνια χωρίς να ξέρει σε τι κατάσταση βρι -
σκόταν σήμερα. Επιπλέον ο επικεφαλής της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» ρώτησε το εκτιμηταίο βάθος χρόνου
για την ολοκλήρωση όλων των εργασιών - πέραν της
αγοράς του - το που θα σταθμεύουντα αυτοκίνητα
(καθώς δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης) και τελείω-
σε αναρωτώμενος κατά πόσο τα στελέχη της
διοίκησης γνωρίζουν ότι σε δύο περίπου χρόνια με την
ολοκλήρωση του ΕΠΑΛ στο οικόπεδο Μπαρμπίκα ο
ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) θα παραδώσει
και μια αίθουσα 380 θέσεων για τον ίδιο σκοπό
που θέλει η διοίκηση να κάνει αγορά χώρου.   
Στις απαντήσεις της η κ. Πετσατώδη τόνισε ότι το
θέμα που συζητείται αφορά την «κατ’ αρχήν έγκρι-
ση», γεγονός που σημαίνει ότι η διαδικασία έρευνας
των παραπάνω ερωτημάτων θα ξεκινούσε αμέσως
μετά την ψήφιση.
Η αντιδήμαρχος ωστόσο απάντησε ότι ακόμα δεν
έχει μελετηθεί η στατική επάρκεια του κτίσματος…
ότι χρήση γης της περιοχής είναι «αμιγούς
κατοικίας»… ότι γνωρίζει για το θέμα του
«Μπαρ μπίκα» αλλά η διοίκηση ζητά άμεσα να
υπάρξει ένας χώρος στο κέντρο της πόλης και χωρίς
να βασίζεται στα χρονικά πλαίσια της ολοκλήρωσης
του ΕΠΑΛ που θέτει ο ΟΣΚ. 
Επιπλέον η κ. Πετσατώδη ανέφερε ότι το θέμα της
καταλληλότητας του κτιρίου (από κάθε άποψη) θα
ελέγξει βάση της επικείμενης νομοθεσίας η αρμόδια
επιτροπή του άρθρου 186 δηλώνοντας συγκεκριμένα

ότι:  «Ουσιαστικά με την ψήφιση του θέματος παρα-
πέμπουμε τη διαδικασία στην επιτροπή καταλληλό -
τητας!». 
Στη συνέχεια τα τόνοι ανέβηκαν καθώς ο Ανδρέας
Γκιζιώτης εμφανώς ενοχλημένος από τη διαδικασία
με την οποία είχε εισαχθεί  το θέμα από τη διοίκηση
αλλά και από τη στάση της στις ερωτήσεις που είχε
θέσει ξαναζήτησε να αποσυρθεί το θέμα για να δεχτεί
την απάντηση του κ. Βλάχου «Σας διαφεύγει ότι είναι
η «κατ’ αρχήν έγκριση κι  αυτές είναι οι απαντήσεις». 
Κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων ο κ. Τσιαμπάς
επιβεβαίωσε την ανάγκη για ένα χώρο πολιτισμού,
αλλά δήλωσε ότι η διοίκηση εισήγαγε στο Δημοτικό
Συμβούλιο ως θέμα μια προειλημμένη  απόφαση της
διοίκησης δεσμεύοντας τις επόμενες γενιές χωρίς να
έχει γίνει διάλογος.  
Από τη «Συμμαχία Ευθύνης» ο Γιάννης Μυλωνά -
κης πρότεινε να υπάρξει ανοιχτή πρόσκληση ενδια -
φέροντος σε περίπτωση που υπάρχουν άλλα ακίνητα
χαμηλότερου κόστους και καλύτερης κατασκευής,
ενώ εξέφρασε κι αυτός με τη σειρά του την απογοή-
τευσή του για τη διαδικασία με την οποία χειρίστηκε
η διοίκηση το θέμα. 
Από την πλευρά του ο Ανδρέας Γκιζιώτης μίλησε για
διαδικασία «ξεφτίλα», καθώς θεώρησε ότι η
διοίκηση απαξιώνει το θέμα και τα μέλη της αντι-
πολίτευσης, δήλωσε ότι στην οδό Γούναρη δεν
υπάρχουν θέσεις στάθμευσης,  απόρησε με την περι-
βαλλοντική ευαισθησία της διοίκησης, αναρωτήθηκε
αν η τοπική γειτονιά έχει ενημερωθεί για το ζήτημα
και δήλωσε ότι «εγείρονται υποψίες» για την
ταχύτητα με την οποία προχωρά η Δημοτική Αρχή. 
Ο Διονύσης Λέκκας επίσης εξέφρασε την απορία για
το θέμα της «ταχύτητας» με την οποία κινείται η
διοίκηση για το θέμα ενώ ο πρόεδρος του Πολιτιστι-
κού και Αθλητικού Οργανισμού Σωτήρης Παπαμιχα-
ήλ είπε ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος αποτε-
λεί ευκαιρία λόγω της καθόδου των τιμών. 
«Έχω πεθάνει να παραχωρώ σχολικούς χώ -
ρους» δήλωσε μεταφορικά ο αντιδήμαρχος Παιδείας
και Πολιτισμού κ. Παναγιώτης Γκόνης εκφράζοντας
με αυτόν τον τρόπο ότι ο «κόμπος έχει φτάσει στο
χτένι» σχετικά με την έλλειψη ενός ιδιόκτητου χώρου
από πλευράς του Δήμου που να φιλοξενεί τις
εκδηλώσεις του ίδιου αλλά και των φορέων και συλλό-
γων της πόλης. 
Από τη μεριά του ο σύμβουλος της διοίκησης κ.
Δημήτρης Κονταξής καθησύχασε διευκρινίζοντας ότι
δεν θα δοθούν την επόμενη μέρα οι 646.000
ευρώ και δήλωσε ότι το θέμα είναι μια απλή προέγ-
κριση, ένα έναυσμα για να εκτιμηθεί το ακίνητο. «Να
γίνει μια επιτροπή με μηχανικούς από όλες τις παρα-
τάξεις» είπε ο κ. Κονταξής λέγοντας ότι με αυτόν τον
τρόπο θα υπάρχει διαφάνεια ενώ απάντησε στον κ.
Γκιζιώτη ότι βάση Νόμου το πάρκινγκ στην πλατεία
μπορεί να εξυπηρετήσει ως χώρος στάθμευσης ενώ
δεν απέκλεισε την περίπτωση να αξιοποίησης ενός
άλλου ακινήτου που είναι περισσότερο συμφέρον.
«Προσωπικά δεν με καλύπτει η εισήγηση της ορκω-
τής εκτιμήτριας…» δήλωσε ο κ. Κονταξής συμπλη -
ρώνοντας ότι η επανεξέταση του θα γίνει μέσα από
την επιτροπή καθώς θα υπάρξει καλύτερη ενημέρω-
ση ενώ τόνισε ότι παρ’ όλα τα 50 έτη του κτιρίου το
μπετόν είναι σταθερό. 
Από το Φυσάει Κόντρα, που αντιπροσώπευε ο κ.
Δημήτρης Κολώνιας, ειπώθηκε ότι δεν θεωρείται τη
συγκεκριμένη περίοδο η αγορά ενός χώρου πολιτισμού
ως η πιο σημαντική ανάγκη της πόλης. Ο κ. Κολώνιας
ζήτησε αντ’ αυτού να ενισχυθούν περισσότερο οι τοπι-
κοί φορείς που παράγουν πολιτισμό ενώ διερωτήθηκε
γιατί να μην διεκδικηθούν ως  χώροι πολιτισμού το
κτήμα «Σιστοβάρη» και το αντίστοιχο του «Ιόλα».    

«Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι μαζί για τον
Πολιτισμό» δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Γεράσιμος Βλάχος και είπε ότι «στα
λόγια» όλοι ζητούν να υπάρξει χώρος πολιτισμού
αλλά στο συγκεκριμένο θέμα η αντιπολίτευση είναι
αντίθετη απλά για να είναι. Ο πρόεδρος τόνισε ότι
καμία διοίκηση μέχρι σήμερα δεν προέβη σε
αντίστοιχη κίνηση, ότι ακόμα και ο Βασίλης Ζορ -
μπάς (που έλειπε από τη συνεδρίαση) είχε συμφωνή-
σει σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Δήμαρχος
μαζί του, στη συνέχεια επεσήμανε τη σημαντικότητα
του να βρίσκεται ο χώρος στο κέντρο της πόλης,
δήλωσε ότι το ποσό εκτίμησης της αγοράς απο-
τελεί «ταβάνι» για τη διοίκηση και κάλεσε την αντι-
πολίτευση να εγκρίνει μαζί με τη διοίκηση την απαρ -
χή των διαδικασιών. 
Από την πλευρά της η πρόεδρος της βιβλιοθήκης κ.
Τερψιχόρη Γκιόκα δήλωσε την απογοήτευσή της για
τις δηλώσεις του κ. Γκιζιώτη που άφησε να αιωρη -
θούν κακόβουλες φήμες χωρίς στοιχεία.  
Στις δευτερολογίες ο κ. Τσιαμπάς απάντησε στον κ.
Βλάχο να αφήσει την παράταξη του κ. Ζορμπά και
τον ίδιο να τοποθετούνται όπως θέλουν ενώ δήλωσε
ότι η διοίκηση επιζητά από την αντιπολίτευση να
«νομιμοποιήσει»  καθότι από μόνη της έχει ήδη απο-
φασίσει και ζήτησε ξανά αν αποσυρθεί το θέμα.
«Δεν έχετε ενημερώσει  κανέναν κι έρχεστε και ανα-
κοινώνετε» δήλωσε ο Γιάννης Μυλωνάκης
συμπληρώνοντας ότι ό ίδιος θέλει να στηρίξει την
πρόταση αλλά η αλαζονική συμπεριφορά της Δημοτι-
κής Αρχής τον αποτρέπει. 
Ο Ανδρέας Γκιζιώτης ξεκαθάρισε ότι οι «υπόνοιες»
για τις οποίες μιλούσε δεν ήταν χρηματικές,
τόνισε ότι πρωτοκλασάτα στελέχη της διοίκησης
κάνουν δουλειές στο πόδι, ενώ διερωτήθηκε αν 500
θέσεων κτίριο θα γεμίζει από κόσμο με εκδηλώσεις
τύπου «στρατηγικού σχεδιασμού».  
«Καταρχήν αγορά σημαίνει ότι διερευνούμε το κτί -
ριο» απάντησε ο κ. Κονταξής ενώ δήλωσε ότι όλοι
στην αίθουσα συμφωνούν πως στην περίπτωση που
υπερκοστολογηθεί το σύνολο των δαπανών για
αγορά και ανακαίνιση  η διοίκηση δε θα προχωρήσει
τις διαδικασίες για το συγκεκριμένο κτίριο. 
Ο κ. Κονταξής εξήγησε  προς την αντιπολίτευση ότι η
διοίκηση δεν αγοράζει με αυτή την απόφαση το
ακίνητο αλλά ξεκινάει τη διαδικασία μαζί της (με την
αντιπολίτευση) για τη διερεύνηση του θέματος. 
Ο κ. Γκόνης θεώρησε ότι το επίπεδο είναι χαμηλό και
είπε ότι όποιος αφήνει υπόνοιες δείχνει τον Πολιτισμό
του ενώ η κ. Πετσατώδη ζήτησε να μιλήσει η επικεφα -
λής του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αλεξάνδρα
Παλαμάρη για να επιβεβαιώσει τα λεγόμενα της
διοίκησης. 
Η κ. Παλαμάρη εξήγησε ότι τίποτα δεν είναι τετελε-
σμένο, ούτε η τιμή, ούτε η καταλληλότητα του κτιρίου
ακόμη και η κίνηση της αγοράς θα συμβεί εφόσον
εκτιμηθεί εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.   
Εν τέλει το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με την
πρόταση του κ. Μυλωνάκη να τίθεται σε εφαρμογή
καθότι μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2016 είναι εν
ενεργεία η ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος
που έχει δημοσιοποιήσει ο Δήμος σχετικά με διαθέσι-
μα κτίρια στο κέντρο της πόλης που τίθενται προς
πώληση για πολιτιστική χρήση.  

Χρήστος Μπαλωτής

Σε αγορά χώρου πολιτισμού στοχεύει άμεσα
η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου. 
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Την πρώτη του συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
παρα χώρησε στον «Σχολιαστή» ο αντιδήμαρ -
χος οικονομικών Σπύρος Παπαγεωργίου, 16
μήνες μετά από την ανάληψη των καθηκόντων
της διοίκησης του Γιάννη Σταθόπουλου.
«Σ» Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την οικονο-
μική κατάσταση που παραλάβατε όταν αναλά-
βατε τα οικονομικά του Δήμου.
«Η «οικονομική κατάσταση» του Δήμου είναι
συνάρτηση πολλών παραγόντων, κι αν τον συγκρίνο-
υμε με τον μέσο όρο άλλων Δήμων της χώρας θα
λέγαμε ότι είναι «καλή». Όμως η οικονομική κατά-
σταση του Δήμου μας σε σχέση με αυτά που θέλουμε
να κάνουμε και με τις απαιτήσεις που οι συγκυρίες οι
οικονομικές απαιτούν από μας, θα τολμούσα να πω
ότι είναι «κακή».
Οι στόχοι και οι προτεραιότητες που θέτουμε τίθενται
σε συνάρτηση των ασφυκτικών οδυνηρών γραφειο-
κρατικών διαδικασιών που ορίζονται προκειμένου να
είναι εφικτοί και υλοποιήσιμοι κι από την άλλη να
είναι απόλυτα νόμιμες οι διαδικασίες.
Αυτό το πλέγμα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκο-
λα διαχειρίσιμο. Οι εποχές της Ελλάδος πριν το
μνημόνιο και μετά από αυτό είναι τελείως διαφορετι-
κές. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η ελληνική πραγ-
ματικότητα σήμερα επιβάλλει στην ελληνική κοι-
νωνία να ωριμάσει, να οργανωθεί κατάλληλα και ν’
αντιδράσει αποτελεσματικά προκειμένου να ξεπερα-
στεί η ζοφερή πραγματικότητα. 
«Σ» Στη λειτουργία του Δήμου ποιες αλλαγές
έχει «φέρει» το μνημόνιο και κατά πόσον αυτές
επηρεάζουν την τοπική  κοινωνία ; 
«Καταρχήν ζητούμενο είναι μια διαφορετική
αντίληψη, δηλαδή οτιδήποτε γίνεται πρέπει να ακο-
λουθεί τις νόμιμες διαδικασίες. Μία απλή προμήθεια
απαιτεί από τη στιγμή της σύλληψης ή της
καταγραφής της ανάγκης, μέχρι τη
διαδικασία ανάθεσης, την υλο-
ποίηση, την παράδοση και την
πληρωμή αυτού του έργου 26
βήματα!!!».
«Σ» Αναφέρεστε στη
νομιμότητα και στη διαφ-
άνεια. Γιατί; Υπάρχουν
στοιχεία σύμφωνα με τα
οποία προηγούμενες διοι-
κήσεις δεν  ακολουθούσαν
το «γράμμα» του νόμου;
«Ναι και στον τομέα ευθύνης μου,
πράγματι υπάρχουν πολλές τέτοιες περ-
ιπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι τα
λεγόμενα Π.Ο.Ε, δηλαδή οφειλές του Δήμου από
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν προηγούμενα
χρόνια και δεν πληρώθηκαν.
Για να γίνω πιο σαφής, όταν αναλάβαμε τη διοίκηση
το 2014, παραλάβαμε από τη διοίκηση του Βασίλη
Ζορμπά ανεξόφλητες οφειλές προηγουμένων ετών
που έφταναν το 1.700.000 ευρώ και το ποσό αυτό
ήταν ιδιαίτερα μικρότερο από αυτό που είχε παραλά-
βειη διοίκηση Ζορμπά από τη διοίκηση Γιαννακόπου-
λου!
Η «περίφημη» ανάπτυξη που πολλοί την προη-
γούμενη δεκαετία ευαγγελίζονταν ότι υπήρχε ήταν
μόνο στα χαρτιά και στηριζόταν σε ξύλινα πόδια!!
Είχε υιοθετηθεί  δηλαδή ένα «μοντέλο» ευκαιριακής
ανάπτυξης που στηριζόταν στα «δανεικά» και
βεβαίως δεν ήταν βιώσιμο. Με λίγα δηλαδή λόγια,
δημιουργούσαν ελλείμματα με αποφάσεις για δαπά-
νες που εξυπηρετούσαν το «θεαθήναι» κι όχι τις
πραγματικές ανάγκες και την ουσία των πραγμάτων. 
Ο Δήμος όμως οφείλει να δαπανά και το τελευταίο
του ευρώ προκειμένου αξιόπιστα και τεκμηριωμένα

οι δαπάνες που πραγματοποιεί να καλύπτουν συλλο-
γικές ανάγκες.
Αποτέλεσμα εκείνης της «πολιτικής», είναι σήμερα
να έρχονται στο Δήμο καταδικαστικές αποφάσεις
δικαστηρίων που προέρχονται από προμηθευτές που
έκαναν έργα τα προηγούμενα χρόνια. Το 2015 μόνο,
πληρώσαμε πλέον των 350.000 ευρώ σε προμηθευ-
τές οι οποίοι κατέφυγαν στα δικαστήρια προκειμένου
να πληρωθούν για το έργο που προσέφεραν και οι
οποίες είχαν κριθεί από την οικονομική υπηρεσία ότι
δεν εξυπηρετούσαν την κάλυψη συλλογικών αγαθών
με αποτέλεσμα να γεννιέται η ανάγκη  περαιτέρω
ελέγχου». 
«Σ» Δηλαδή η πολιτική που μου περιγράψατε
πριν για την οικονομία βασισμένη σε «ξύλινα
πόδια» και δημιούργησε τα ΠΟΕ ευθύνεται γι
αυτά που  ο Δήμος καλείται σήμερα να
πληρώσει;
«Ακριβώς! Γιατί αυτή η «πολιτική» επί πάρα πολλά
χρόνια δημιουργούσε στο Δήμο ελλειμματικούς ισο-
λογισμούς και μόνο τα τελευταία χρόνια έχουμε πλε-
ονασματικούς και προφανώς το πλεόνασμα αυτό το
δαπανούμε για την κάλυψη των δαπανών και των
ελλειμμάτων των παρελθόντων οικονομικών ετών».
Ξέρετε η πολυνομία οδηγεί τους προμηθευτές να
διεκδικήσουν τα χρήματά τους στα δικαστήρια και η
Δικαιοσύνη έχει συνήθως μια προκατάληψη. Όταν
δηλαδή βλέπει ως αντίδικους έναν Δήμο κι έναν οποι-
οδήποτε προμηθευτή, θεωρεί ότι ο προμηθευτής έχει
δίκιο κατά γενική ομολογία γιατί γνωρίζουν ότι σε
πολλές περιπτώσεις οι Δήμοι ήταν η αιτία να
«κλείσουν» επιχειρήσεις από οφειλές προς αυτούς,
αφού  οι προμηθευτές και τα χρήματα τους δεν
εισέπρατταν και υποχρεώνονταν να καταβάλλουν το
ΦΠΑ και τους αναλογούντες φόρους. 

Αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα τα
οικονομικά δεδομένα των επιχειρή-

σεων να είναι στενά ή και δραματι-
κά και με ευθύνη ουσιαστικά των

Δήμων οι επιχειρήσεις να
διώχνουν υπαλλήλους, να
συρρικνώνουν την επαγγελμα-
τική τους δράση, να μην έχουν
μια υγιή οικονομική κατάστα-
ση και τελικά να κλείνουν.

«Σ» Ας έρθουμε στη δική
σας θητεία.Σήμερα μετά από

16 μήνες διοίκησης έχετε
δημιουργήσει μεγάλες οφειλές

και χρέη προς τους προμηθευτές;  
«Όχι γιατί έχουμε βάλει ένα τεράστιο φρένο. Οι

οφειλές που έχουμε δημιουργήσει και δεν έχουμε
ξοφλήσει, κυρίως για τον λόγο ότι εξοφλούμε τα χρέη
των προηγούμενων διοικήσεων, δεν ξεπερνούν τα
200.000 ευρώ ,οφειλές βέβαια που είναι απόλυτα
νόμιμες και θα καλυφθούν πολύ σύντομα.
Αυτό μπορεί να το δει ο καθένας από τα μηνιαία οικο-
νομικά αποτελέσματα του Δήμου σε επίπεδο εσόδων
και δαπανών που για πρώτη φορά αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στο πεδίο
«Εφημερίδα Υπηρεσίας». 
«Σ» Σ  ́ αυτούς τους 16 μήνες θητείας, πόσα
χρήματα κατέβαλε ο Δήμος για την εξόφληση
οφειλών των προηγούμενων διοικήσεων;
«Κατ’ αρχήν έχουμε μειώσει πάνω από 700.000
ευρώ τις προηγούμενες οφειλές κι αυτό θα φανεί από
την αποτίμηση του 2015 που θα γίνει στις αρχές Φλε-
βάρη. Παράλληλα όμως, έχουμε φροντίσειν’ αυξήσο-
υμε τα οικονομικά του Δήμου (ταμειακά διαθέσιμα)
από 4.700.000 ευρώ που τα παραλάβαμε την 1η
Σεπτεμβρίου 2014, σε 7.300.000 ευρώ την 31η
Δεκεμβρίου 2015. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση της

τάξεως των 2.600.000 ευρώ που εξασφαλίζει στο
Δήμο μια υγιέστερη οικονομική βάση από αυτή που
παραλάβαμε». 
«Σ» Αυτό πώς το πέτυχε η διοίκηση; Πως
δημιουργήσατε έσοδα ; βρήκατε μια νέα πηγή
εσόδων;
«Η απάντηση είναι πολυεπίπεδη. Όπως θα ξέρετε, σ’
όλες τις οικονομικές μονάδες υπάρχουν δύο σοβαρά
σκέλη, αυτό των εσόδων και των δαπανών. Αν
συνδυάσουμε αυτούς του δύο άξονες ουσιαστικά έχο-
υμε το αποτέλεσμα στο ταμείο, δηλαδή τα ταμειακά
διαθέσιμα. Επειδή είχαμε αντιληφθεί τη ζοφερή
πραγματικότητα που μας περιέβαλλε, κοιτάξαμε να
αυξήσουμε τα έσοδά μας και να μειώσουμε τις δαπά-
νες. Σε ότι αφορά τις δαπάνες, τις εξορθολογήσαμε,
δηλαδή τις ομαδοποιήσαμε σε μεγαλύτερους διαγω-
νισμούς επιτυγχάνοντας καλύτερα οικονομικά απο-
τελέσματα σε σχέση μ’ αυτές που είχαν προβλεφθεί.
Δηλαδή αν μία δαπάνη ήταν της τάξεως των 100
ευρώ, συγκεντρώνοντας μεγαλύτερες δαπάνες και
κάνοντας διάφανους διαγωνισμούς και προκηρύξεις,
πετύχαμε πολύ καλύτερες τιμές με αποτέλεσμα μια
συγκεκριμένη δαπάνη να μην στοιχίζει στο Δήμο 100
ευρώ αλλά 65». 
«Σ» Δηλαδή μ’ έναν διαγωνισμό καλύπτατε
περισσότερες δαπάνες ; 
«Ακριβώς! Και θα σας αναφέρω τον διαγωνισμό για
τα τρόφιμα που έκανε ο Δήμος πέρυσι, προϋπολογι-
σμού περίπου 400.000 ευρώ. Τελικά ο μειοδοτικός
διαγωνισμός έκλεισε στις 280.000 ευρώ και αφο -
ρούσε τα τρόφιμα για τους παιδικούς σταθμούς και το
κοινωνικό παντοπωλείο. Μεγάλα οφέλη πετύχαμε
επίσης μέσα από την ανάπτυξη του εθελοντισμού,
αφού συγκεκριμένοι συμπολίτες, ανάμεσά τους και
αιρετοί, διεκδικώντας τρόφιμα για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο μείωσαν πλέον στο 70% τις ανάγκες
δαπανών για τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο
το οποίο σήμερα φροντίζει περισσότερους από 1.000
συνδημότες που βρίσκονται κάτω από το όριο της
φτώχειας.
Από τους πρώτους στόχους που είχαν τεθεί από τη
διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου,ήταν η προάσπιση
της κοινωνίας και η φροντίδα των συμπολιτών μας
που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. 
Ωστόσο δεν πρέπει να σταθούμε μόνο στην κάλυψη
των βιοτικών τους αναγκών αλλά και στην επανέντα-
ξή τους στην αγορά εργασίας. Έτσι προσπαθούμε να
περάσουμε στην κεντρική διοίκηση την ανάγκη
χρηματοδότησης, μέσα από το ΕΣΠΑ για παράδειγ-
μα, της δημιουργίας έργων τα οποία δε θα συντηρούν
αυτήν την κατάσταση αλλά θα εντάξουν τους αν -
θρώπους αυτούς ξανά σαν παραγωγικές δυνάμεις
στην τοπική ή ευρύτερη οικονομία. 

Σπύρος Παπαγεωργίου: «Όνειρο μας 
η πλήρης ψηφιοποίηση του Δήμου».

Ο Σπύρος Παπαγεωργίου, έχει σπουδάσει οικονομικά στο

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει κάνει μετα-

πτυχιακό στην ΑΣΟΕ πάνω στο βιομηχανικό μάρκετινγκ και

μάνατζμεντ, έχει αποφοιτήσει από το τμήμα ηλεκτρολόγων

μηχανικών των Τ.Ε.Ι κι έχει εργαστεί 28 χρόνια στον ιδιωτικό

τομέα κυρίως σε εταιρίες με αντικείμενο την ανάπτυξη και

προώθηση υψηλής τεχνολογίας, των νέων τεχνολογιών και

της πληροφορικής και θεωρεί  - όπως και πολλά στελέχη της

παράταξης «Νίκη για την Αγία Παρασκευή» - ότι  δεν είναι

πολιτικοί, αλλά ενεργοί πολίτες οι οποίοι πολλά χρόνια δρα-

στηριοποιούνται από μεράκι στα κοινά της πόλης. 

“Έχουμε αυξή-

σει τα οικονομικά του

Δήμου (ταμειακά διαθέσιμα)

από 4.700.000 ευρώ που τα

παραλάβαμε την 1η Σεπτεμ-

βρίου 2014, σε 7.300.000 ευρώ

την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Μιλάμε δηλαδή για μια

αύξηση της τάξεως των

2.600.000 ευρώ...”
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Χρειάζονται μακροχρόνιες θέσεις εργασίας που να
καλύπτουν πάγιες και ανελαστικές ανάγκες. Αυτή τη
στιγμή υπάρχει δραματική συρρίκνωση του στελεχια-
κού δυναμικού του Δήμου, της τάξεως του 35% με
40% από αυτό που θα έπρεπε να έχει. Σ’ αυτό υπο-
λογίστε ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν και
καινούργιες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. 
Οι εργαζόμενοι των πέντε και οκτώ μηνών συμβά-
σεων δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο
και το έργο στο οποίο πρέπει να ανταποκριθούν γιατί
δεν είναι εύκολο να ενταχθούν στη συλλογική δράση.
Μάλιστα ακόμα κι αν αυτό επιτευχθεί θα πρέπει να
αποχωρήσουν γιατί η θητεία τους λήγει πολύ σύντο-
μα! Αυτό είναι αδιανόητο και σπατάλη χρημάτων και
πόρων. Όλες οι δράσεις και οι δαπάνες μας πρέπει να
υπολογίζονται και στο τελευταίο ευρώ κι αυτό το
γεγονός ήθελα να εκφράσω στο Δημοτικό Συμβούλιο
όταν έκανα λόγο για  το «ματωμένο ευρώ». 
«Σ» Μία πηγή εσόδων ήταν και η αλλαγή του
επιτοκίου των χρηματικών διαθεσίμων του
Δήμου ; 
«Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου ουσιαστικά ήταν
σε έναν λογαριασμό όψεως που τοκιζόταν με 0,15%.
Η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου διατήρησε την
ίδια τράπεζα αφού κάναμε πρώτα έναν άτυπο διαγω-
νισμό μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων και πέτυχε
επιτόκιο της τάξεως του 2,10%..
«Σ» Βάση του προϋπολογισμού του 2016, ποια
είναι τα έργα αυτά που πιστεύετε ότι αντιπρο-
σωπεύουν την πολιτική βούληση της Δημοτι-
κής Αρχής ;
«Καταρχήν εμείς βάλαμε τις ανάγκες σε προτεραιότ-
ητα και προσπαθούμε να κινηθούμε απέναντι στις
μείζονες ανάγκες ισότιμα. Για μάς η κοινωνική πολιτι-
κή είναι ύψιστη κάλυψη των αναγκών. Το κοινωνικό
έργο είναι μείζονος σημασίας. Οι δαπάνες για την κοι-
νωνική πολιτική ανέρχονται περίπου στα 2.000.000
ευρώ. Σ’ αυτό θέλω να τονίσω το εξής που ίσως δεν
είναι ευρέως γνωστό. Η Αγία Παρασκευή ως Δήμος,
έχει αναλάβει να καλύπτει δύο μεγάλες ανάγκες
άλλων Δήμων. 
Η συγκεκριμένη κάλυψη έχει να κάνει με τα προνοι-
ακά επιδόματα που δίνονται από 12 παλαιούς «Καπο-
διστριακούς» Δήμους σε περισσότερα από 7.500
άτομα καθότι είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε τα
χρήματα τα οποία αυθημερόν έρχονται από το
υπουρ  γείο εσωτερικών και κατευθείαν διανέμονται
στους δικαιούχους, ποσό που ξεπερνά τα 30.000.000
ευρώ ετησίως. Αυτά βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του Δήμου τουλάχιστον κατά 55% και τον ισολογισμό
περισσότερο από 65% τουλάχιστον για το 2014 που
αποτιμήσαμε. Ο ισολογισμός για το 2014 κατέγραψε
ένα πλεόνασμα της τάξεως των 830.000 ευρώ. 
«Σ» Εκτός της κοινωνικής πολιτικής που είναι
ένα κομμάτι που προϋπολογίζεται με μεγάλο
μέρος των χρημάτων ποιο άλλο επίπεδο είναι
αυτό που τονίζεται μέσω του προϋπολογισμού ; 
«Δύο είναι οι μεγάλοι άξονες. Ο Δημόσιος χώρος
όπως αυτός εννοείται, δηλαδή το μεγάλο μας σπίτι, η
βελ τίωση του δημόσιου χώρου και η βελτίωση της
παιδείας, υλικοτεχνικής υποδομής των εγκαταστά-
σεων αλλά και των λειτουργικών αναγκών που απαι-
τεί μια δημόσια παιδεία που σέβεται τον εαυτό της και
θέλει να παράγει ένα υψηλού επιπέδου κοινωνικό
έργο». 
«Σ» Στο πεδίο του Δημόσιου χώρου σε τι
αναφέ ρεστε ακριβώς ; 
«Δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες, παιδικές χαρές, ηλεκ-
τροφωτισμός, όμβρια που μέχρι σήμερα μόνο το 16%
καλύπτουν την πόλη, εκπλήρωση των υπόλοιπων
απαιτήσεων για χρονίζοντα προβλήματα των σχο-
λείων, όπως αύλειοι χώροι, τουαλέτες, χώροι άθ -
λησης, σχολικές και θεατρικές αίθουσες. Μπήκαμε σε
όλα τα σχολεία πέρυσι και θα συνεχίσουμε και κάνα-
με έργα κατά προτεραιότητα. Αγγίζουν τα 300.000
ευρώ τα χρήματα που διατέθηκαν στην Παιδεία

πέρυσι και το 2016 προϋπολογίσαμε 700.000 ευρώ
για πάσης φύσεως δαπάνες για την Παιδεία. 
Από το «θέλω να ικανοποιήσω τις ανάγκες» μέχρι την
ικανοποίησή τους υπάρχει ο κυκεώνας της γραφειο-
κρατίας, της πολυνομίας και των διαδικασιών. Αν με
ρωτούσατε τι θα ήθελα να συμβεί το 2016 για την
αντιμετώπιση αυτής της γάγγραινας θα έλεγα μία
είναι η μέγιστη φιλοδοξία μου και ένας ο
στόχος: Ο ψηφιακός Δήμος! 

Ο ψηφιακός Δήμος έχει ένα διττό στόχο. Την εσωτε-
ρική μηχανογράφηση όλων των πέντε διευθύνσεων
του Δήμου και όλων των υποτμημάτων αλλά και των
τριών Νομικών Προσώπων, προκειμένου η λήψη των
αποφάσεων να είναι ταχύτερη, διαφανέστερη και
αποτελεσματικότερη. 
«Σ» κάτι τέτοιο θα συνέδραμε θετικά ακόμα
και στην ταχύτητα διεκπεραίωσης των γραφει-
οκρατικών ζητημάτων ; 
Βεβαίως. Ωστόσο ο Δήμος τέλη του 2007
και αρχές του 2008 απέκτησε 18 υπο-
συστήματα μηχανογραφικά που
προφανώς καλύπτουν συγκεκριμέ-
νες υπηρεσίες και δράσεις και
απαρτίζουν το ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα του
Δήμου. Αν θέλουμε σήμερα να
είμαστε σοβαροί απέναντι στην
πραγματικότητα της πληροφοριακής
υποδομής του Δήμου, μόνο τέσσερα από
τα 18 υποσυστήματα, τα οποία μεταξύ τους
αλληλεπιδρούν ή πρέπει να αλληλεπιδρούν, δηλαδή
να δέχονται αλλά και να δίνουν πληροφορίες στα
υπόλοιπα υποσυστήματα. Υπάρχουν κι άλλα πέντε
περίπου που λειτουργούν με παλαιά υποσυστήματα.
«Σ» Αυτό είναι λογικό να συμβαίνει μετά από
οκτώ χρόνια ή όχι ; 
Όχι είναι παράλογο. Θέλω να είμαι σαφής και να
τονίσω ότι το συγκεκριμένο παράδειγμα καθρεπτίζει
τη βούληση, τη γνώση αλλά και τις δυνατότητες των
προηγούμενων δημοτικών αρχών. Ευθύνη έχουν και
οι υπηρεσίες που με τις πάγιες αντιλήψεις λειτουρ-
γούν βάση της λογικής «αυτό που ξέρω να κάνω και
το κάνω καλά δεν θέλω να το αλλάξω».Βέβαια δικαι-
ολογώ τα στελέχη του Δήμου στο γεγονός ότι από τη
μία πλευρά υπάρχει υποστελέχωση των θέσεων και
από την άλλη δεν υπήρξε ποτέ επαρκής εκπαίδευση

και μακροχρόνιος σχεδιασμός επανεκπαίδευσης.
Όμως σήμερα η πληροφορία δεν μπορεί να μεταφέ -
ρεται πλέον με έγγραφα από υπηρεσία σε υπηρεσία. 
«Σ» Λακωνικά πώς λύνεται το πρόβλημα της
αναβάθμισης ; 
Εδώ βρισκόμαστε σε αδυναμία μεγάλη. Καταρχήν το
τμήμα πληροφορικής στρατηγικού σχεδιασμού απο-
τελείται από δύο άτομα για να καλύψει περίπου γύρω
στις 200 θέσεις εργασίας που έχει ο Δήμος και τα
Νομικά του Πρόσωπα. Αυτό το δυναμικό αποκλείεται
να ανταποκριθεί απέναντι στις ανάγκες της καθημε-
ρινότητας. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να κάνουμε
προσλήψεις ειδικευμένου προσωπικού. Οπότε είμα-
στε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε με φορείς του
ιδιωτικού τομέα που θα παρέχουν προϊόντα και
υπηρεσίες σ’ ένα μακροχρόνιο συνολικό, ολιστικό
τρόπο δράσης του Δήμου προκειμένου να έχουμε ένα
ψηφιακό Δήμο. 
«Σ» Ποια παρακαταθήκη θα θέλατε να αφήσε-
τε ως αντιδήμαρχος οικονομικών ; 
Όραμά μου θα ήταν το αίτημα ενός δημότη να έρχε-
ται ηλεκτρονικά στο Δήμο κι όχι με αίτηση στο
πρωτόκολλο, να διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, ο
δημότης να παρακολουθεί τις φάσεις που βρίσκεται
το αίτημά του και να παίρνει σ’ ένα εύλογο χρονικό
διάστημα και την απάντηση του πότε θα ικανοποιη -
θεί το αίτημά του ή σε ποια φάση βρίσκεται η υλο-
ποίησή του ή τεκμηριωμένα τους λόγοι της μη

επίλυσής του.Προσωπικά θα τολμήσω να
εμπνεύσω την διοίκηση του Δήμου και την

αντιπολίτευση και τους υπηρεσιακούς
παράγοντες σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Θεωρώ ότι θα επιτύχει μακροχρόνια
οικονομικά θετικά αποτελέσματα. 
Επίσης θέλω ο Δήμος να αποκτήσει
μηχανογραφημένη αποθήκη
καθώς δεν έχει! Δηλαδή αποθηκευ-

τικούς χώρους, κατάλληλα διαμορ -
φωμένους, στους οποίους να αποθη-

κεύει τα προϊόντα και την υλικοτεχνική
του υποδομή. Μιλώ για τα αναλώσιμα υλικά,

τα μηχανήματα. Πέρυσι για παράδειγμα μπήκαν
στην αυτεπιστασία του Δήμου και έκλεψαν μηχανή-
ματα αξίας πλέον των 15.000 ευρώ, κατ’ εκτίμηση,
διότι ένας αποθηκευτικός χώρος μη κατάλληλος ήταν
ευάλωτος για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είχε σύστημα
συναγερμού και πολλά άλλα. 
Τέλος το κοιμητήριο είναι ένας χώρος που αισθάνο-
μαι ντροπή. Στο κοιμητήριο δεν έχει γίνει καμία
ουσιαστική παρέμβαση τα τελευταία πολλά χρόνια κι
όσες προσπάθειες έγιναν δυστυχώς έπεσαν στο κενό.
Δεν σεβόμαστε τους νεκρούς μας, έναν ιερό τόπο και
προσωπικά είναι θέμα πολιτισμού και ιερής τάξεως.
Επειδή το κοιμητήριο ανήκει στο τμήμα εσόδων του
Δήμου θα ήθελα πριν φύγω να έχει μετατραπεί σ’ ένα
χώρο αντάξιο της ιερότητας και της σοβαρότητας την
οποία καλείται να διεκπεραιώσει. 

Από αριστερά ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρης

Παπαμιχαήλ, ο αντιδήμαρχος οικονομικών Σπύρος

Παπαγεωργίου και ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος

“...τις
δαπάνες, τις εξορ-

θολογήσαμε, δηλαδή
τις ομαδοποιήσαμε σε

μεγαλύτερους διαγωνισμούς
επιτυγχάνοντας καλύτερα
οικονομικά αποτελέσματα

σε σχέση μ’ αυτές που
είχαν προβλεφθεί...”

Σχετικά με το “Λεωνίδειο”Σχετικά με το “Λεωνίδειο”
κληροδότημα.κληροδότημα.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ --
βου λίου είχε αναφερθεί για πρώτη φορά σεβου λίου είχε αναφερθεί για πρώτη φορά σε
δημό σιο βήμα το κληροδότημα που βρίσκεταιδημό σιο βήμα το κληροδότημα που βρίσκεται
στην οδό Λεωνιδείου και συγκεκριμένα ειπώθηστην οδό Λεωνιδείου και συγκεκριμένα ειπώθη--
κε ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε γίνεικε ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε γίνει
σεβα στή η βούληση του διαθέτη. Επ΄ ευκαιρίασεβα στή η βούληση του διαθέτη. Επ΄ ευκαιρία
της συνάντησης με τον αντιδήμαρχο Οικονοτης συνάντησης με τον αντιδήμαρχο Οικονο--
μικών τον ρωτήσαμε σχετικά με το θέμα και μαςμικών τον ρωτήσαμε σχετικά με το θέμα και μας
απάντησε τα εξής:  απάντησε τα εξής:  
«Σ» Μπορείτε να μας πληροφορήσετε τι«Σ» Μπορείτε να μας πληροφορήσετε τι
είναι το κληροδότημα στην οδό Λεωνιείναι το κληροδότημα στην οδό Λεωνι--
δείου και πώς αξιοποιείται ; δείου και πώς αξιοποιείται ; 
«Το κληροδότημα είναι ένα διαμέρισμα στην«Το κληροδότημα είναι ένα διαμέρισμα στην
οδό Λεωνιδείου και η βούληση του κληροδότηοδό Λεωνιδείου και η βούληση του κληροδότη
ήταν τα χρήματα να διατίθενται για την κάλυψηήταν τα χρήματα να διατίθενται για την κάλυψη

των σπουδών παιδιών με υψηλές βαθμολογίεςτων σπουδών παιδιών με υψηλές βαθμολογίες
τα οποία είναι από οικογένειες που δεν έχουν τητα οποία είναι από οικογένειες που δεν έχουν τη
δυνατότητα να τα σπουδάσουν. Το συγκεκριμέδυνατότητα να τα σπουδάσουν. Το συγκεκριμέ--
νο έσοδο τα προηγούμενα χρόνια οδηγούταννο έσοδο τα προηγούμενα χρόνια οδηγούταν
στον κωδικό των τακτικών ή ίδιων εσόδων.στον κωδικό των τακτικών ή ίδιων εσόδων.
Κάποια στιγμή, τυχαία, ανακαλύψαμε τηΚάποια στιγμή, τυχαία, ανακαλύψαμε τη
βούληση του διαθέτη με αποτέλεσμα άμεσα ναβούληση του διαθέτη με αποτέλεσμα άμεσα να
κοιτάξουμε να ανοίξουμε ξεχωριστό κωδικό στακοιτάξουμε να ανοίξουμε ξεχωριστό κωδικό στα
έσοδα του Δήμου και ξεχωριστό τραπεζικόέσοδα του Δήμου και ξεχωριστό τραπεζικό
λογαριασμό για το συγκεκριμένο σκοπό της διάλογαριασμό για το συγκεκριμένο σκοπό της διά--
θεσης βάση της βούλησης του διαθέτη και απόθεσης βάση της βούλησης του διαθέτη και από
του χρόνου τα χρήματα αυτά θα τα διαχειριστείτου χρόνου τα χρήματα αυτά θα τα διαχειριστεί
το τμήμα Παιδείας προκειμένου μ’ έναν διάφατο τμήμα Παιδείας προκειμένου μ’ έναν διάφα--
νο τρόπο παιδιά του Δήμου μας να χρηματοδοτνο τρόπο παιδιά του Δήμου μας να χρηματοδοτ--
ηθούν για την κάλυψη των σπουδών τους. ηθούν για την κάλυψη των σπουδών τους. 
«Σ» Πόσα χρόνια υπάρχει το κληροδότημα«Σ» Πόσα χρόνια υπάρχει το κληροδότημα
αυτό ; αυτό ; 
«Είναι πολλά χρόνια. Πάνω από 10 αλλά ακριβή«Είναι πολλά χρόνια. Πάνω από 10 αλλά ακριβή
αριθμό δε θυμάμαι να σας πω».αριθμό δε θυμάμαι να σας πω».
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Κρίση στην Αγία Παρασκευή: 

Ανεργία και νεόπτωχοι. 
Ο Γιάννης Σταθόπουλος όσα χρόνια ήταν αντιπολίτευση αλλά και μετέπειτα, όταν οι πολίτες του
εμπιστεύτηκαν το τιμόνι του Δήμου, αναφερόταν στην σημαντικότητα του εθελοντισμού. Παρά-
δειγμα του εθελοντικού πνεύματος αποτελεί και ο Δημήτρης Γυφτέας, υποψήφιος με την παράταξη του κ.
Σταθόπουλου στις εκλογές του Μαΐου 2014 που δεν εκλέχθηκε… αλλά του ήταν αδιάφορο. Ο κ. Γυφτέας, γεν-
νημένος στην Αγία Παρασκευή, υπάλληλος στον ΟΑΕΔ, παρακολουθώντας τις καθημερινές επιπτώσεις της
κρίσης στον κοινωνικό ιστό της πόλης μας και στον περίγυρό του αποφάσισε να μην μείνει άπραγος. Από την
πρώτη μέρα βοηθάει τη διοίκηση σε ότι μπορεί σε θέματα οργάνωσης, όπως μεταξύ άλλων με το να είναι
μέλος σε διοικητικό συμβούλιο, στη λειτουργία του γραφείου ενημέρωσης ανέργων, στην επαφή που έχει η
διοίκησης με τις λαϊκές αγορές και πολλά ακόμα. 
Συναντηθήκαμε μαζί του κυρίως για να μας ενημερώσει για το γραφείο ανέργων και ανασφάλιστων και
συζητήσαμε τα εξής:  

«Σ» κ. Γυφτέα πώς ξεκίνησε το γραφείο
ενημέρωσης ανέργων και ανασφάλιστων ; 
«Ξεκινήσαμε πριν τις εκλογές μια συνεργασία με
τον Γιάννη Σταθόπουλο και αρχίσαμε να σχεδιάζο-
υμε το τμήμα της Κοινωνικής Πολιτικής της παρά-
ταξης και την καταγραφή της ανεργίας στην
Αγία Παρασκευή. Δειλά δειλά ξεκινήσαμε από το
χώρο που είχαμε ένα γραφείο στο εμπορικό κέντρο
και από το 2014 και μετά το γραφείο στεγάζεται στο
Α’ ΚΑΠΗ στην οδό Γούναρη κι εξυπηρετεί κάθε
Δευτέρα 17:00 με 20:00.Υπάρχει μεγάλη βοήθεια
από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου,
καθώς όλοι στηρίζουν την προσπάθεια, πάντα υπό
την καθοδήγηση του δημάρχου,του προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμου Βλάχου, της

αντιδημάρχου κ. Ζωής Φωτεινού και όλων των στελεχών γενικά, αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων». 
«Σ» Πόσα άτομα έχετε εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα ; 
«Έχουμε ξεπεράσει τα 2.000. Σε πολλούς από αυτούς δημιουργήσαμε ένα αρχείο ώστε να διαπιστώσουμε τις
πραγματικές τους ανάγκες σαν οικογένειες, σαν επαγγελματίες. Ιδιαίτερα προσέξαμε τους νεόπτωχους, που
κατά κόρον είναι ελεύθεροι επαγγελματίες». 
«Σ» Αυτή η κίνηση υποκαθιστά τον ΟΑΕΔ ; τον βοηθάει ; πως λειτουργεί ; 
«Τον βοηθάει γιατί ουσιαστικά ενημερώνουμε τον κόσμο και τον βοηθάμε να συγκεντρώσει τα έγγραφα που
χρειάζεται για τους φακέλους που πρέπει να ετοιμάζουν ενίοτε, ανάλογα την ανάγκη που έχει κάποιος. Π.χ.
μία μητέρα μπορεί να χρειάζεται να ενημερωθεί για τα επιδόματα που δικαιούται ή κάποιος άνεργος μπορεί
να μην τα γνωρίζει καν. 
Μία από τις ιδέες του Δημάρχου ήταν να επικοινωνήσουμε με τις τοπικές εταιρείες και επιχειρήσεις για εύρ-
εση εργασίας σε περίπτωση που άνοιγαν κάποιες θέσεις. Μέχρι στιγμής έχει λειτουργήσει πολύ καλά κι έχο-
υμε κάποια ανταπόκριση. Ωστόσο οι ανάγκες όλο και αυξάνονται.  Επειδή γνωρίζαμε ότι ο ΟΑΕΔ θα
γινόταν και ηλεκτρονικός, όπως κι έγινε, βοηθούσαμε τους ανθρώπους να κάνουν ηλεκτρονικά αιτήσεις, να
μάθουν τα μόριά τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι άνθρωποι με πεντάμηνες συμβάσεις. Ως επί
το πλείστον ετοιμάζουμε τα χαρτιά ώστε να μην ταλαιπωρούνται με τις διαδικασίες που είναι χρονοβόρες». 
«Σ» Μιλάμε αποκλειστικά για αγιοπαρασκευιώτες ή έρχονται και από άλλους Δήμους ;
«Το έχουμε κι αυτό θέμα, ειδικά τον τελευταίο καιρό που ασχολούμαστε και με τον κοινωνικό τουρισμό, δεχό-
μαστε αιτήσεις για βοήθεια από κατοίκους όμορων Δήμων, από το Δήμο Χαλανδρίου, Χολαργού –Παπάγου,
Ιλίου, Περιστερίου, Ελευσίνας, από Εύβοια, Κάρυστο κι από το Δήμο Παιανίας».
«Σ» Αυτή η πρωτοβουλία του Δήμου Αγίας Παρασκευής έχει ξεκινήσει και σε άλλους Δήμους ή
λειτουργεί πιλοτικά; 
«Αυτή τη στιγμή είμαστε αν όχι ο πρώτος, από τους πρώτους στην Ελλάδα».
«Σ» Σε ποιο βαθμό έχει επηρεάσει συμπολίτες μας αγιοπαρασκευιώτες το πρόβλημα της ανερ -
γίας;
«Είναι πολλοί που έχουν θιγεί και από «αξιοπρέπεια» δεν έρχονται. Σιγά σιγά όμως αλλάζει αυτό το καθε-
στώς. Ο κόσμος έρχεται και μιλάει για τα προβλήματάτου, κι εμείς προσπαθούμε να δούμε πως μπορούμε να
τους βοηθήσουμε, έστω προτείνοντάς τους κάποιες διεξόδους».
«Σ» Σας ρωτώ επειδή υπάρχει μια “διάχυτη” εντύπωση ότι η κρίση δεν έχει αγγίξει την Αγία
Παρασ κευή τόσο, όσο άλλες περιοχές.
«Όταν βλέπεις κάθε μέρα λοιπόν ότι αυξάνονται οι άνεργοι, κι εγώ το βλέπω κάθε μέρα στον ΟΑΕΔ, όταν βλέ-
πεις τη προσέλευση στο κοινωνικό μαγειρείο που σχεδόν διπλασιάστηκε, αντιλαμβάνεσαι ότι η Αγία
Παρασκευή έχασε ένα μεγάλο επιχειρηματικό κομμάτι από ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι πάρα πολλοί
οι νεόπτωχοι κι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ακόμη φοβούνται να μιλήσουν για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν».
«Σ» Αναφέρατε πριν το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Πώς προέκυψε η συνεργασία με τις λαϊκές
αγορές να τροφοδοτούν τις κοινωνικές δομές του Δήμου και σε τι επίπεδο βοηθήσατε ; 
«Υπήρχε και παλιά συνεργασία με τις λαϊκές αγορές που είχε ατονήσει όπως και ένα κοινωνικό παντοπωλείο
απ’ ότι ξέρω με τον περασμένο δήμαρχο, το οποίο δεν είχε την έντονη εμφάνιση που έχει σήμερα. Επειδή έτυχε
να γνωρίζω τον γενικό γραμματέα των λαϊκών αγορών, αλλά και τους προέδρους, ήρθα σ’ επαφή με αποτέ-
λεσμα να μας βοηθούν με το παραπάνω. Είμαστε κάθε εβδομάδα στις λαϊκές αγορές και η συνεργασία
προχωράει πολύ καλά και μας δίνονται περισσότερα προϊόντα απ’ ότι παλαιότερα. Περίπου κάθε μήνα μας
δίνουν 800 κιλά. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει συμβάλλει πολύ στο να πετύχει αυτή η συνε-
ργασία και κατάφερε και μέσω άλλων εταιρειών κρεάτων και ψαριών να μας δίνονται επιπλέον τρόφιμα. Το
σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι ιδιώτες από μόνοι τους προσφέρουν τρόφιμα αλλά και ρουχισμό.   

Πρεμιέρα για τις
«Επτά λογικές 

απαντήσεις» από 
την ομάδα θεάτρου 

του ΠΑΟΔΑΠ 
Αγ. Παρασκευής.

Το Σάββατο
16 Ιανουα-
ρίου 2016,
στις  8:30 το
β ρ ά δ υ
δόθηκε η
ε π ί σ η μ η
πρεμιέρα
της παρά-

στασης «ΕΠΤΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ»
του Λεωνίδα Προυσαλίδη,σε σκηνοθεσία
Γιάννη Δεγαίτη, που παρουσίασε η ΟΜΑΔΑ
ΘΕΑΤΡΟΥ του Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός-ΠΑΟΔΑΠ στο Θέατρο του 2ου
Γυμνασίου (Νεαπόλεως 5-7 ).
Θα ακολουθήσουν μόνο 5 ακόμη παραστάσεις στις
17, 23, 24, 30 και 31 Ιανουαρίου 2016 με Ελεύθερη
είσοδο. 

Αποστολή τροφίμων
προς τους πρόσφυ-

γες της πλατείας 
Βικτωρίας 

Mε το ξεκίνημα της νέας χρονιάς πραγματο-
ποιήθηκε μια ακόμη επίσκεψη του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίας Παρ-
ασκευής στην Πλατεία Βικτωρίας όπου διαμέ-
νουν προσωρινά πρόσφυγες από τη Συρία και
το Αφγανιστάν έως ότου ταξιδέψουν στην
Κεντρική Ευρώπη.
Στους πρόσφυγες μοιράστηκαν τρόφιμα, φρούτα,
γάλατα μακράς διαρκείας και εμφιαλωμένα νερά. 
Η προσπάθειά μας ελπίζουμε να συνεχιστεί με τη
βοήθειά σας.

Ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής
Ιωάννης Ε. Σταθόπουλος

Ξεκίνησε ο δεύτερος
κύκλος μαθημάτων

του Λαϊκού  
Πανεπιστημίου. 

Ξεκίνησαν την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016  τα μαθ-
ήματα του Β  ́ κύκλου του ακαδημαϊκού έτους
2015-2016 του Λαϊκού Πανεπιστήμιου του Δήμου
Αγίας Παρασκευής 
Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε
στο κατάμεστο από τους συμμετέχοντες αμφιθ-
έατρο του 2ου Γυμνασίου, παρουσία του
Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου κι όπως έγινε
γνωστό ο κύκλος των μαθημάτων θα γίνονται
κάθε Τρίτη και Πέμπτη και θα διαρκέσουν έως
την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016. 

Το ΚΑΠΗ στην οδό Γούναρη στεγάζει το γραφείο 

ενημέρωσης ανέργων και ανασφάλιστων και λειτουργεί

κάθε Δευτέρα το απόγευμα 17:00 - 20:00.
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Ολοκληρώνονται οι εργασίες στην

Πλατεία του Άη Γιάννη. 
Ολοκληρώνονται
σύμφωνα με τον
αρχικό σχεδιασμού
των υπηρεσιών του
Δήμου Αγ.Παρασκε-
υής, όλες οι εργασίες
ελαιοχρωματισμών,

αποκατάστασης υπερυψωμένων σημείων από κορμούς δένδρων και εκτε-
ταμένης αντικατάστασης σπασμένων πλακών στα πεζοδρόμια πέριξ και
εντός του κυρίως χώρου της Πλατείας του Αι Γιάννη καθώς και στην οδό
Αγίου Ιωάννου πιο πάνω από την πλατεία.
Επίσης ολοκληρώνεται η βελτίωση σχαρών ομβρίων σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ θ’
ακολουθήσει η δημοπράτηση δύο εργολαβιών ύψους 300.000€ η κάθε μια που θα
αφορούν τα πεζοδρόμια της πόλης και ασφαλτοστρώσεις. 

Καθαρισμός της «Νησίδας» 
στη   Λεωφόρο Μεσογείων. 

Νέος  καθαρισμός της νησίδας  της Λεωφ.
Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκε-
υής διενεργείται τις τελευταίες μέρες από
την Περιφέρεια Αττικής.
Υπενθυμίζουμε ότι η νησίδα έχει καθαριστεί τους
τελευταίους μήνες, από την Περιφέρεια, άλλες
τρεις φορές.

Λύθηκε το χρόνιο πρόβλημα του
1ου Δημοτικού Σχολείου. 

Το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι μαθητές και οι δάσκαλοι του
1ου Δημοτικού Σχολείου μετά από κάθε βροχόπτωση, εξαιτίας της
ολισθη ρότητας και των λιμναζόντων νερών στους διαδρόμους του, που
είχαν εξ ολοκλήρου μωσαϊκό, έλαβε αίσιο τέλος. 

Με εργασία του Δήμου, μετά απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου βασισμένη σε
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και έκδοση άδειας από την Πολεοδομία, έγινε τις
προηγούμενες μέρες πλήρης αντικατάσταση του μωσαϊκού με βιομηχανικό δάπε-
δο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα όλοι οι διάδρομοι πρόκειται να χρωματιστούν.
Οι εργασίες αυτές αποτελούν συνέχεια των σημαντικών παρεμβάσεων που έγιναν
το 2015 με την κατασκευή νέας ασφαλτο επιφάνειας στον αύλειο χώρο του Σχο-
λείου και  επίστρωση της με ελαστικό υπόστρωμα και χρωματισμό στο χώρο του
γηπέδου Μπάσκετ, όπου τοποθετήθηκαν και νέες μπασκέτες.  

Προσφορά βοήθειας στην «Εστία
Κοριτσιού Φιλοθέη η Αθηναία».

Σημαντική προσφορά τροφίμων και ειδών προσωπικής υγιεινής έκανε ο Δήμος Αγίας
Παρασκευής στην Εστία Κοριτσιού Φιλοθέη η Αθηναία που έχει την έδρα της στην
πόλη μας.  Συγκεκριμένα προσφέρθηκαν  γάλα, ζυμαρικά, ρύζι, αυγά, κοτόπουλα
καταψυγμένα, πατάτες, κρεμμύδια, σαμπουάν και αφρόλουτρα.
Η Εστία, δια της προέδρου της κ. Ουρανίας  Πανταζή, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες
στο Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Γιάννη Σταθόπουλο .
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Με το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου η
Ελλάδα βίωσε για δύο ακόμα περίπου χρόνια
τον εμφύλιο σπαραγμό με τα γνωστά αποτελέ-
σματα δηλαδή την επικράτηση του  αντικομου-
νιστικού συνασπισμού και την ήττα των δημο-
κρατικών δυνάμεων και του κομμουνιστικού
κόμματος. 
Το κράτος που επανιδρύθηκε με την επιστροφή της
εξόριστης στην Αίγυπτο κυβέρνησης και του βασιλιά,
στηρίχθηκε σε δύο βασικούς πυλώνες, δηλαδή
στην αγγλική και την αμερικανική βοήθεια. 
Το νέο αυτό κράτος, όπως κάνει κάθε ζωντανός οργα-
νισμός, δημιούργησε ένα στιβαρό αμυντικό μηχανι-
σμό με κύριο λόγο ύπαρξης την αποτροπή ενός «νέου
γύρου» και κατάληψης της εξουσίας από τους «εχ -
θρούς του Δημοκρατικού πολιτεύματος». 
Οι νευραλγικές θέσεις τόσο στις ένοπλες δυνά-
μεις και τη χωροφυλακή όσο και στην
ευρύτερη δημόσια διοίκηση, στε-
λεχώθηκαν από στελέχη που έμπρ-
ακτα είχαν αγωνιστεί για την
τελική νίκη. 
Παράλληλα η απόφαση πολ-
λών κομμουνιστών, αριστερών
αλλά και δημοκρατικών στε-
λεχών να συνεχίσουν τον
αγώνα αλλά αυτή τη φορά «εκ
των έσω», δημιούργησε ένα
κλίμα καχυποψίας προς οιονδήπο-
τε δεν «φρονούσε εθνικά» ή παρέ-
μενε σιωπη λός στις διάφορες εθνικές και
μη εκδηλώσεις για τον εορτασμό της συντριβής της
κομμουνιστικής απειλής. 
Σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα για το νεοσύστατο
ελληνικό κράτος ήταν απόλυτα φυσικός ο ενδελεχής
έλεγχος των πάσης φύσεως αιρετών με στόχο την
απόλυτη βεβαιότητα ότι οι ασκούντες οιασδήποτε
μορφής διοίκηση θα ανήκαν στους εθνικόφρονες.
Δηλαδή με λίγα λόγια το νεοσύστατο κράτος στε-
λεχώθηκε από ανθρώπους των οποίων το κύριο
προσόν ήταν η «εθνικοφροσύνη» και η πίστη στη
βασιλευόμενη δημοκρατία. 
Κύλησαν τα χρόνια, οι πρώτες σκληρές κι άκαμπτες
στρατιωτικού τύπου κυβερνήσεις παραχώρησαν τη
θέση τους σε επιφανή στελέχη της συντηρητικής
παράταξης, ενώ το παλάτι φρόντιζε για την διατήρη-
ση της «καθαρότητας» σε στράτευμα, σώματα ασ -
φαλείας και Τ.Ε.Α.
Κυρίαρχο κόμμα, όπως ήταν φυσικό ήταν ο
«Συναγερ μός» του αρχιστράτηγου Παπάγου που
μετεξελίχτηκε στην Ε. Ρ. Έ. του Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή. Ήταν μια περίοδος κατά την οποία δεξί χέρι
του κράτους ήταν οι διάφορες παρακρατικές
οργανώσεις, ενώ το άλλο χέρι, αυτό δηλαδή της
ηγεσίας της ορθόδοξης εκκλησίας, προσπαθούσε να
κρατήσει τις λεπτές ισορροπίες μεταξύ του «βάναυ-
σου» και του «ανθρώπινου». 
Η εκλογική ήττα του Κωνσταντίνου Καραμανλή από
το Γεώργιο Παπανδρέου και η φυγή του με το ψευ-
δώνυμο «Τριανταφυλλίδης» στη Γαλλία, τον είχε
κάνει να αναρωτηθεί για το: «Ποιος κυβερνά την
Ελλάδα;». 
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γνώριζε πάρα πολύ
καλά το ποιος κυβερνά την Ελλάδα. Είχε υποστεί τις
«εισηγήσεις» του παλατιού κι είχε αντιληφθεί τη
δύναμη και τους στενούς δεσμούς που είχαν ανα-
πτυχθεί μεταξύ του ανεξέλεγκτου μορφώματος που
άκουγε στο όνομα «Κράτος – παρακράτος». 
Είναι φυσικό ότι σε κάθε πόλεμο, πόσο μάλλον όταν
αυτός είναι εμφύλιος, οι νικητές όχι μόνο επιβάλλουν

την ιδεολογία τους αλλά και απέναντι στους «πολ-
λούς», έχουν αναλάβει την υποχρέωση να εγγυώνται
την μη ανατροπή της.
Η νίκη του Γεωργίου Παπανδρέου, παρά το γεγονός
ότι στα Υπουργεία Δημόσιας τάξης και στρατιωτικών
ηγούντο άνθρωποι της απολύτου εμπιστοσύνης του
παλατιού, εν τούτοις προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια
στο «κράτος και το παρακράτος» των «εγγυητών» οι
οποίοι έβλεπαν ότι η προνομιακή μεταχείριση που
λάμβαναν ως αντάλλαγμα για τις παροχές των υπηρ-
εσιών τους κινδύνευαν να τις μοιραστούν με νέους
ανθρώπους, αμφιβόλου κατά αυτούς εθνικοφρ-
οσύνης και πλήρους υπακοής προς τους κρατούντες. 
Έτσι το «δημοκρατικό διάλειμμα» σύντομα έλαβε
τέλος όταν οι επίορκοι πραξικοπηματίεςστρατιωτικοί
αποφάσισαν να «σώσουν τη χώρα» και το παλάτι

βρέθηκε στη θέση που είχε βρεθεί ο Κωνσταν-
τίνος Καραμανλής, να αναρωτιέται

δηλαδή για το «Ποιος κυβερνούσε
αυτό τον τόπο;», κι ώσπου να

πάρει απάντηση το μόνο που
κατάφερε ήταν να διαφύγει
εκτός Ελλάδος μετά από ένα
«πραξικόπημα» το οποίο του
απέδειξε με απόλυτη σαφή-
νεια το «ποιοι» κυβερνούσαν

τη χώρα αυτή. 
Οιπραξικοπηματίες - εγγυητές

του πολιτεύματος που το κατέλ-
υσαν για να το σώσουν!!! αφού αντι-

μετώπισαν τη χώρα ως «ασθενή», (
σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Γιώργου

Παπαδόπουλου) που έχριζε «νοσηλείας» και για να
τη γιατρέψουν την έβαλαν στον γύψο.
Το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησαν τη χώρα όλοι αυτοί
οι «σπουδαίοι εγγυητές» ανάγκασαν τους πραγ-
ματικούς επικυρίαρχους αυτού του τόπου, να βρουν
μία πολιτική – δημοκρατική ή «δημοκρατική» λύση,
(ανάλογα με την οπτική γωνία του καθενός),  η οποία
θα εξασφάλιζε και το αναίμακτο της διαδοχής, αλλά
και τη σιγουριά ότι ο νέος ηγέτης δεν θα επενέβαινε
στους «εγγυητικούς μηχανισμούς» τους οποίους τόσο
προσεκτικά και σοφά είχαν υφάνει  πολλές δεκαετίες. 

Ο εγγυητής βρέθηκε, ο Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής γύρισε, ο φάκελος της Κύπρου ποτέ δεν άνοιξε και
κατά τα άλλα η δημοκρατία επανήλθε μαζί με την
πολιτική σταθερότητα. 
Στο μεταξύ η συντηρητική παράταξη εξακολουθούσε
να τροφοδοτεί τους βασικούς πυλώνες (σώματα ασ -
φαλείας – ηγεσία στρατεύματος) και ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής με το δημοψήφισμα εξασφάλισε την
εκδίωξη της μοναρχίας από την Ελλάδα αλλά μέχρι
εκεί… 
Τα «σταγονίδια» και τα διάφορα άλλα σε  «-ίδια»
συνέχιζαν όχι απλά να υπάρχουν αλλά και να υπενθ-
υμίζουν το βασικό τους λόγο ύπαρξης, δηλαδή την
«εγγύηση». 
Η νίκη του ΠΑΣΟΚ είχε προβλεφθεί αρκετά χρόνια

πριν και βεβαίως ουδείς από τους εγγυητές έπαιρνε
στα σοβαρά τα περί εξόδου από ΕΟΚ και ΝΑΤΟ ή ότι
θα έφευγαν οι βάσεις που έμειναν. Οι μόνοι που
ανησυχούσαν κι όχι βεβαίως για το πολίτευμα αλλά
για την νομή και την διαχείριση της εξουσίας, ήταν οι
«μικρό-εγγυητές» και τα κατάλοιπα του παρακράτους. 
Σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα η Ελλάδα άρχισε να
λειτουργεί μ’ ένα δικομματικό σύστημα το οποίο
εγγυάτο τη μη ύπαρξη ανατροπής του πολιτεύματος
αφού στην ουσία τα δύο εναλλασσόμενα στην εξου-
σία κόμματα δεν ήταν παρά οι διαφορετικές όψεις
του ίδιου νομίσματος. 
Δημιουργήθηκε όμως  ο αντίποδας των παρακρα-
τικών οργανώσεων  που ονομάστηκε τοπική κομμα-
τική οργάνωση η οποία εξασφάλιζε και ισορροπίες
αλλά κα ψιλό-συγκρούσεις κυρίως σε περίοδο αφι-
σοκόλλησης που εκτόνωναν τη φόρτιση και
εμπόδιζαν την «κατσαρόλα» να πετάξει το
καπάκι…
Επειδή όλα τα πράγματα έχουν γέννηση, ακμή, παρ-
ακμή και θάνατο, έτσι και το ΠΑΣΟΚ έφθασε στο
σημείο να παραδώσει στον άλλο πόλο την εξουσία. 
Η ανεπάρκεια του άλλου πόλου και κυρίως η βου-
λιμία με την οποία οι «ευαγγελιστές» της ελεύθερης
οικονομίας και του ιδιωτικού τομέα έσπευσαν να
καταλάβουν τη σιγουριά της δημόσιας διοίκησης
αλλά και η από πλευράς των «νοικοκυραίων»,
συνέχιση της δανειοδότησης προκειμένου να εξασφ-
αλιστεί ο «επιούσιος» της χώρας οδήγησε μετά από
πάρα πολλά χρόνια την αυτό – αποκαλούμενη Αρι-
στερά του Αλέξη Τσίπρα στη εξουσία. 
Οποίος γόγγος και κοπετός στους κατ’ επάγγελμα
υπερασπιστές του πολιτεύματος από την «Αριστε-
ρά»! 
Και ω του θαύματος!! Το επί  δεκαετίες «αριστερό
φόβητρο» αποδείχθηκε εξίσου ικανός εγγυητής προς
αυτούς που πραγματικά κυβερνούν αυτή τη χώρα,
και όχι μόνο της ασφάλειας, της τάξης και της μη
αλλαγής του πολιτεύματος αλλά και των σύγχρονων
Μνημονίων. 
Σήμερα λοιπόν η συντηρητική παράταξη βιώνει μια
βαθειά κρίση που δεν έχει να κάνει με  εκλογή του
Κυριάκου Μητσοτάκη ή του Βαγγέλη Μεϊμαράκη
στην εξουσία.
Η συντηρητική παράταξη δεν είναι πια χρήσιμη
στους επι κυρίαρχους, αφού δεν είναι η μόνη που
παράγει «στελέχη εγγυήσεως».  Όπως αποδείχτηκε,
τέτοια στελέχη  παράγονται το ίδιο εύκολα και από
τον σοσιαλιστικό, και από τον «κεντρώο» χώρο αλλά
και από τον αντίστοιχο της Αριστεράς. 
Χάνοντας λοιπόν το κυριότερο προσόν τι της απομέ-
νει;  Προφανώς το ν  ́αφήσει κατά μέρος τις παλικα-
ριές και τους λαϊκίστικους παραλληλισμούς με «Θερ-
μοπύλες και Μαραθώνα»,  και να αποκτήσει μια
σαφή ιδεολογική ταυτότητα η οποία ουδεμία σχέση
θα έχει με την υπεράσπιση βωμών και εστιών από
«αόρατες απειλές».
Κυρίως όμως χρειάζονται μεσαία στελέχη με πολιτική
μόρφωση, με ευχέρεια στην επικοινωνία που θα
«βγουν από το καβούκι» και θα μπορούν να επιχειρη -
ματολογήσουν, χωρίς «βαρίδια», ειλικρινή και έντιμα
που θα είναι ικανά να εξηγήσουν με απλά λόγια τις
πολιτικές θέσεις και το πρόγραμμα της παράταξης.

Οι εσωκομματικές εκλογές 
της Νέας Δημοκρατίας και το τέλος 

της μετεμφυλιακής περιόδου. 

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

Και ω του θαύμα-
τος!! Το επί  δεκαετίες 
«αριστερό φόβητρο» 

αποδείχθηκε εξίσου ικανός
εγγυητής προς αυτούς που πραγματι-
κά κυβερνούν αυτή τη χώρα, και όχι
μόνο της ασφάλειας, της τάξης και

της μη αλλαγής του πολιτεύμα-
τος αλλά και των σύγχρο-

νων Μνημονίων. 
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Στο τεύχος Δεκεμβρίου 2015 παρουσιάσαμε
ένα μέρος της εκδήλωσης που είχε πραγματο-
ποιηθεί στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Δημο-
κρίτου στις 29 Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την
παρουσίαση της α’ φάσης του στρατηγικού
σχεδιασμού της διοίκησης του Γιάννη Σταθό-
πουλου με την ονομασία «Αγία Παρασκευή
2020+». 
Το μέρος που παρουσιάστηκε ήταν η ομιλία της
αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ελισάβετ
Πετσατώδη, ομιλία που είχε βαρύνουσα σημασία
καθώς η αντιδήμαρχος εξήγησε σχολαστικά τις ριζι-
κές αλλαγές που στοχεύει να κάνει η διοίκηση πάνω
σε τέσσερις άξονες. Συγκεκριμένα οι άξονες αυτοί

αφορούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των
κατοίκων, την κοινωνική πολιτική – την υγεία – την
τοπική οικονομία και την απασχόληση, τον τομέα του
αθλητισμού, της παιδεία και του πολιτισμού και τέλος
τη βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας του Δήμου
με παράλληλη ενεργοποίηση τη συμμετοχή του
δημότη. 
Η Α’ φάση του σχεδιασμού αφορά τη διαδικασία
της διαβούλευσης, η οποία από την ημέρα της εκδή-
λωσης, 29 Νοεμβρίου 2015, μέχρι και τις 10 Ιανουα-
ρίου 2016 ήταν εν ενεργεία με τον κάθε πολίτη, φορέα
και παράταξη να μπορούσε να καταθέσει προτάσεις
και παρατηρήσεις που θα αναδειχθούν στη Β’ φάση. 

Η Β’ φάση του προγράμματος αφορά τη κατάρ-
τιση των τελικών σχεδίων, τον προγραμματισμό των
δράσεων και αντιστοίχως τον οικονομικό προγραμ-
ματισμό και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο όλος σχεδιασμός αποτελεί συνεργασίατου Δήμου
με επιστημονικούς φορείς όπως το Εθνικό Μετσόβιο
και ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ιταλίας. 
Όπως τόνισε στην ομιλία της η κ. Πετσατώδη η ονο-
μασία «Αγία Παρασκευή 2020+» συμβολίζει τη
συνέχεια που οφείλει να έχει ο σχεδιασμός, μετά την
πενταετία της διοίκησης Σταθόπουλου, ανεξαρτήτως
του εκλογικού αποτελέσματος των δημοτικών
εκλογών του 2019. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε
«Το 2019 μπορεί να μην είμαστε διοίκηση, όμως πρέ-
πει να χει αναπτυχθεί μια δυναμική ώστε να συνεχι-
στεί». Η δυναμική για την οποία μίλησε η κ.

Πετσατώδη είναι αυτή που δημιουργείται από τον
κόσμο και γι’ αυτό το λόγο χαρακτήρισε «καταδικα-
σμένο» το σχεδιασμό σε περίπτωση που οι πολίτες
δεν το «αγκαλιάσουν». 
Στο παρόν τεύχος θα παρουσιάσουμε την εκδήλωση
της παρουσίασης και συγκεκριμένα τους υπόλοιπους
ομιλητές μεταξύ των οποίων ήταν o Νίκος Μπε-
λαβίλας, Αρχιτέκτων Μηχανικός αναπληρωτής καθη-
γητής ΕΜΠ, o  Κώστας Μωραΐτης,  Αρχιτέκτων
Μηχανικός  καθηγητής ΕΜΠ, ο κ. Κοσμάς Αναγνω-
στόπουλος συγκοινωνιολόγος  ενώ χαιρετισμό
απηύθυνε ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος. 
Ο τόπος της εκδήλωσης που επιλέχθηκε από τη
διοίκηση ήταν ο Δημόκριτος, ένας χώρος που συνή -

θως επιλέγεται για πολιτικές εξαγγελίες μόνο κατά
την προεκλογική περίοδο ή κατ’ εξαίρεση για πολύ
σημαντικά γεγονότα, καθότι σε περίπτωση που δεν
υπάρξει ανταπόκριση του κόσμου, η εκδήλωση του
πολιτικού φορέα θα σχολιαστεί αρνητικά στο επίπεδο
της «αποτυχίας». 
Αυτό το γνωρίζει ο Γιάννης Σταθόπουλος, καθώς
επίσης γνωρίζει η επιτυχία που είχε εκδήλωση στο να
γεμίσει τις 500 θέσεις που χωράει το αμφιθέατρο
από συμπολίτες μας μπορεί να δίνει κύρος στην
παρου σίαση αλλά μεγαλώνει και την ευθύνη ως προς
την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού. Γι’
αυτούς τους λόγους πιθανόν να εμφανίστηκε φανερά

συγκινημένος στο βήμα όταν προϋπάντησε τους ομι-
λούντες. 
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος μίλησε για την
αλλαγή των πολεοδομικών προβλημάτων της πόλης
που ταλαιπωρούν τους κατοίκους μισό αιώνα τώρα,
την ανάγκη για απόκτηση ελεύθερων χώρων, τον
επανακαθορισμό της ποιότητας ζωής της πόλης
καθώς και την επανένωσή της. Ο κ. Σταθόπουλος
μίλησε επιπλέον για την ανάγκη ολοκλήρωσης των
υποδομών της πόλης όπως τα οδικά δίκτυα και τους
αγωγούς ομβρίων υδάτων αλλά και την αντιμετώπιση
των απορριμμάτων με σύγχρονους τρόπους που
αρμόζουν στο «Σήμερα». Με το ποίημα «Θα επι-
μένεις» του Άρη Αλεξάνδρου, ο Δήμαρχος έκλει-
σε την ομιλία του συμπληρώνοντας ότι οι αλλαγές
είναι αναγκαίες στο όνομα των γενεών της Αγίας

Παρασκευής, παλιών και νέων. 
Την ομιλία της κ. Πετσατώδη που έπεται του Γιάννη
Σταθόπουλου δεν θα επαναλάβουμε παρά θα κρατή-
σουμε τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε, καθότι η ίδια
επέλεξε τον ίδιο τρόπο με τον προλαλήσαντα αλλά
διαφορετικό καλλιτέχνη. 
Συγκεκριμένα η κ. Πετσατώδη «δανείστηκε» από-
σπασμα από τις «Αόρατες πόλεις» του Ίταλο Καλβίνο
κάτι το οποίο σχολιάστηκε από τον επόμενο ομιλητή,
τον καθηγητή κ. Νίκο Μπελαβίλα, που λίγο πριν ξεκι-
νήσει την ομιλία δήλωσε το εξής: «Τυχερή πόλη
που ξεκινά με Αλεξάνδρου και τελειώνει με
Καλβίνο». 
Ο κ. Μπελαβίλας μεταξύ άλλων ευχήθηκε να υλοποι-
ηθεί το 60% από το στρατηγικό σχεδιασμό σ’ αυτήν
την πενταετία και εξέφρασε την επιθυμία του και
στην επόμενη πενταετία να ολοκληρωθεί ο σχεδια-
σμός από τον ίδιο Δήμαρχο, τον Γιάννη Σταθόπουλο.
Ο καθηγητής στη συνέχεια αναφέρθηκε στην νοο -
τροπία με την οποία πρέπει να κινηθεί ο σχεδιασμός
μιλώντας μια ιεράρχηση «από κάτω προς τα
πάνω» δηλαδή η απαρχή να είναι τα μικρά προβλή-
ματα, που μετά την επίλυσή τους θα έπονται τα
«μεγάλα».    
«Οφείλουμε να συζητήσουμε με τους εμπόρους και
τους φορείς της πόλης πρώτα…» τόνισε ο κ. Μπε-
λαβίλας συμπληρώνοντας ότι υπάρχει περίπτωση να
υποστεί αλλαγές και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
της πόλης ενώ υπογράμμισε ότι ελάχιστες πόλεις
έχουν οργανώσει σοβαρά επιχειρησιακά σχέδια. 
Από την πλευρά του ο κ. Αναγνωστόπουλος μίλησε
κυρίως για τον τομέα των μεταφορών και της βιώσιμ-
ης κινητικότητας και έδωσε βάση στο κυκλοφοριακό
ζήτημα της πόλης και κυρίως της αυτοκίνησης εντός
του κέντρου της πόλης. Συγκεκριμένα μίλησε για τον
περιορισμό κι όχι αποκλεισμό της χρήσης του αυτοκι-
νήτου τονίζοντας ότι για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός
χρειάζεται να μειωθούν οι θέσεις στάθμευσης, καθώς
αυτές αποτελούν κίνητρο για τη χρήση του. 
Επιπλέον μέτρα για τη μείωση της χρήσης του αυτο-
κινήτου αποτελούν οι πεζοδρομήσεις, η έμφαση
στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, οι
ποδηλατόδρομοι, η μείωση της ταχύτητας στην οδό
Μεσογείων και εκδηλώσεις σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα που να οδηγούν στη αλλαγή συμπεριφοράς από
το μέσο πολίτη. Δίνοντας ένα παράδειγμα ο κ. Αναγ-
νωστόπουλος είπε ότι θα μπορούσαν να διορ-
γανώνονται από τα σχολεία εβδομάδες «ποδηλά-
του» όπου όλοι οι μαθητές θα πηγαίνουν μ’ αυτά στο
σχολείο ώστε να αποκτήσουν έναν εναλλακτικό
τρόπο ζωής σε σχέση με τις παλαιότερες γενεές. 
Τελευταίος μίλησε ο κ. Κώστας Μωραΐτης που παρ-
ουσίασε την τριήμερη καταγραφή που έκαναν φοιτ-
ητές της αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ και αντίστοιχου
Ιταλικού ιδρύματος. Συγκεκριμένα ο κ. Μωραΐτης
ξεκίνησε μιλώντας για τον Υμηττό που χαρακτήρ-
ισε ως την πιο σημαντική προίκα της Αγίας Παρασ-
κευής και μέσα από την παρουσίαση έδειξε πιθανούς
τρόπους διασύνδεσης του βουνού με όλη την πόλη. 
Η δεύτερη προίκα της πόλης κατά τον κ. Μωραΐτη
είναι o Δημόκριτος ενώ τόνισε ότι ο η Αγία Παρασκε-
υή είναι υπό τη σκέπη δύο πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των με μόνο στόχο την καλύτερη βελτίωσή της στα
επόμενα χρόνια. 
Η συζήτηση συνεχίστηκε με αρκετούς πολίτες να
εκφράζουν τις απορίες τους οι οποίες κυρίως αφορ-
ούσαν το οικονομικό κομμάτι υλοποίησης του σχεδια-
σμού καθώς και το πότε θα ξεκινήσει. Οι ομιλούντες
ξεκαθάρισαν ότι η αρχή του σχεδιασμού γίνε-
ται από την δημόσια παρουσίαση και ύστερα,
ότι η υλοποίηση θα ξεκινήσει εφόσον έχει ολοκληρ-
ωθεί η διαβούλευση πάνω στο σχεδιασμό και σε ότι
αφορά το οικονομικό σκέλος επεσήμαναν ότι οι
εργασίες και οι αλλαγές θα συμβαίνουν από λίγο κάθε
χρόνο.  

Χρήστος Μπαλωτής

Ο στρατηγικός σχεδιασμός 
και το μέλλον της πόλης. 

Από αριστερά, ο συγκοινωνιολόγος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ο Κώστας Μωραΐτης,  Αρχιτέκτων Μηχα-

νικός  καθηγητής ΕΜΠ, o Νίκος Μπελαβίλας, Αρχιτέκτων Μηχανικός αναπληρωτής καθηγητής ΕΜΠ, ο συντονι-

στής της συζήτησης και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος και η αντιδήμαρχος Τεχνικών

Υπηρεσιών κ. Ελισάβετ Πετσατώδη.
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Στην κοπή της πίτας
της Ελληνογαλλικής

Σχολής παραβρέθηκε
ο Γιάννης 

Σταθόπουλος.

Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας της
Ελληνογαλλικής Σχολής «Ευγένιος Ντελακρουά»
(Lycée Francohellénique “Eugène Delacroix”)
παρευρέθηκε και έκανε χαιρετισμό ο Δήμαρχος
Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος στις 11
Νοεμβρίου 2016.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος είχε συνο-
μιλίες με την Γενική Διευθύντρια κ. Brigitte Renn όπως
και με τον κ. Christophe Chantery Πρέσβη της Γαλλίας
στην Ελλάδα τον οποίον και προσκάλεσε σε συνάντηση
στην Αγία Παρασκευή.
Ο Γάλλος Πρέσβης απεδέχθη την πρόσκληση του
Δημάρχου. 

Αποστολή ειδών 
ρουχισμού στην 
Σκάλα Συκαμιάς 

Στην αποστολή έξι δεμάτων με παιδικά ρούχα και
παπούτσια καθώς και παπούτσια ενηλίκων, προς την
Αυτοοργανωμένη Δομή Πλατάνου Σκάλας Συκαμιάς για
την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σε ρουχι-
σμό, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμο μας.
Πρόκειται για τη δεύτερη αποστολή ρουχισμού στον
συγκεκριμένο προορισμό και τη 18η αποστολή βοήθειας
του Δήμου μας στο σύνολο των κοινωνικών δομών που
έχουν ανάγκη βοήθειας.
Η αποστολή πραγματοποιήθηκε δωρεάν μέσω της Γενι-
κής Ταχυδρομικής.
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Ορίστηκαν οι νέοι 
Αντιδήμαρχοι και 
οι Εντεταλμένοι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Mετά την πρόσφατη παραίτηση για επαγγε-
λματικούς και προσωπικούς λόγους της Ζωής
Φωτεινού  από το αξίωμα της άμισθης Αντιδ-
ημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και την περαι-
τέρω ενασχόληση της με την κοινωνική πολιτι-
κή του Δήμου από τη θέση της Εντεταλμένης
Δημοτικής Σύμβουλου, με απόφαση του
δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου οι Αντιδήμα-
ρχοι και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι έχουν
πλέον  ως  εξής:
Αντιδήμαρχοι
Κωνσταντίνος Χατζηανδρέου: Αντιδήμαρχος
Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρε-
σιών (χωρίς αντιμισθία) .
Ιωάννης Σιδέρης: Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περι-
βάλλοντος (με αντιμισθία).  
Ελισάβετ Πετσατώδη: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρ-
εσιών (με αντιμισθία). .
Σπυρίδων Παπαγεωργίου: Αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(χωρίς αντιμισθία) .
Παναγιώτης Γκόνης: Αντιδήμαρχος Παιδείας και
Πολιτισμού (με αντιμισθία) .
Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Ζωή Φωτεινού (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητες: Το
σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την
προώθηση της ισότητας  των δύο φύλων. Τη διοργά-
νωση εκδηλώσεων που αφορούν θέματα υγείας. Την
εποπτεία λειτουργίας του μουσικοκινητικού εργα-
στηρίου. Την εποπτεία λειτουργίας των Δημοτικών
Ιατρείων.
Γεράσιμος Βλάχος (χωρίς αμοιβή), με αρμοδιότ-
ητες: Την Κοινωνική Πολιτική. To Τμήμα Κοινωνικών
Υπηρεσιών και Αρωγής(κοινωνικά επιδόματα κ.λπ).
Την Εποπτεία Λειτουργίας όλων των Κοινωνικών
Δομών, Προγραμμάτων και Δράσεων του Δήμου,
(Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο,  Κοι-
νωνικό Φαρμακείο, Ανταλλακτήριο  του Δήμου, Τρά-
πεζα Χρόνου, Κέντρο Γυναίκας,  ΚΑΠΗ, κ.λπ.).Την
παρακολούθηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορ-
ούν την κοινωνική πολιτική. Την Κοινωνική Πρόνοια
(Κοινωνικά Επιδόματα, κ.λ.π.)
Δημήτριος Κονταξής (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότ-
ητες: Τον έλεγχο και το συντονισμό των θεμάτων καθ-
ημερινότητας. Τον έλεγχο και το συντονισμό αξιο-
ποίησης Δημοτικής Περιουσίας.    
Στυλιανή Ψύλλα (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητες:
Την Πολιτική Προστασία. Τη διαχείριση περιβαλλον-
τικών κρίσεων. Το πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέ-
σποτων ζώων.
Ιωάννης Λογοθέτης (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότ-
ητα  την υποστήριξη των ενοριών και των εκκλησιών
του Δήμου.
Μαρία Ρεμπούτσικα (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητα
την εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στις πολιτι-
στικές εκδηλώσεις του Δήμου.     
Χρύσα Κολώνια (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητες :
Την εποπτεία και το συντονισμό θεμάτων που αφορ-
ούν στη Νεολαία και στο Τοπικό Συμβούλιο Νέων. 
Ιωάννης Βοσταντζόγλου (Μποσταντζόγλου)
(χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητα  την εποπτεία επί
θεμάτων που αφορούν στις θεατρικές ομάδες του
Δήμου σε συνεργασία με τον ΠΑΟΔΑΠ.
Βασιλική Σταθουλοπούλου Βασιλική (χωρίς αμοιβή)
με αρμοδιότητα  την ευθύνη λειτουργίας του Συμβου-
λίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 του Ν.
3852/2010).

“Με ανοιχτά χαρτιά” από την 
πρώτη στιγμή στήριξε την ανανέωση της 
Νέας Δημοκρατίας ο Σωτήρης Ησαΐας!

Οι εσωκομματικές εκλογές της
Νέας Δημοκρατίας τελείωσαν, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης «στέφθη-
κε» νικητής και 9ος πρόεδρος του
κόμματος και πλέον το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης προ -
χω ράει σε μια ανανέωση, όπως
ευαγγελίζεται ο νέος πρόεδρος,
ώστε να πετύχει το στόχο του,
δηλαδή να έρθει ξανά στην εξου-
σία. 
Η ανανέωση αλλά και η εκπλήρωση του
στόχου χρειάζονται όμως την ολοκλήρ-
ωση κάποιων πρώτων βημάτων. Δηλα-
δή την εσωτερική ανασυγκρότηση του
κόμματος από κάτω προς τα πάνω και
την αλλαγή του κέντρου βάρους σε ότι
αφορά την πολιτική (και ίσως ιδεολογι-
κή) ατζέντα και στρατηγική. 
Στην Αγία Παρασκευή η Νέα Δημο -
κρατία στις δημοτικές εκλογές ηττήθη-
κε υπό την αρχηγία του Βασίλη Ζορμπά. Είναι σαφές ότι η Ν.Δ. δεν θέλει να επαναληφθεί το ίδιο αποτέλε-
σμα στις δημοτικές εκλογές του 2019, καθώς θα αγγίξει τα δέκα χρόνια εκτός θέσεων διοίκησης του Δήμου.
Είναι επίσης σαφές ότι από τα ανερχόμενα στελέχη ο Σωτήρης Ησαΐας διεκδικεί στα «ίσα» το χρίσμα του
κόμματος και μέχρι στιγμής έχει επιδείξει μία σταθερή πορεία προόδου. Εκτός της επανεκλογής του το
2014, ο κ. Ησαΐας ήταν και υποψήφιος βουλευτής Β’ Αθηνών στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτή
η θέση του έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά όλα τα επιφανή κοινοβουλευτικά στελέχη και να
αρχίσει να χτίζει γερές σχέσεις μαζί τους. 
Επιπλέον οι πολύ τακτικές και συχνές τηλεοπτικές αναμετρήσεις του κ. Ησαΐα με στελέχη ή βουλευτές
άλλων κομμάτων τον ανεβάζουν στο «πολιτικό χρηματιστήριο» του κόμματος. Στις τελευταίες εσωκομμα-
τικές εκλογές, ο κ. Ησαΐας ευθύς εξαρχής με δημόσια ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε
δηλώσει το ποιον θα στηρίξει. 
Συγκεκριμένα στις 26 Οκτωβρίου 2015 ο Σωτήρης Ησαΐας είχε ανακοινώσει τα εξής: 
«Με πολιτική ευθύτητα και ανθρώπινη ειλικρίνεια, στηρίζω στα δύσκολα κι όχι στα εύκολα. Όταν αγωνίζε-
σαι για το κοινό καλό της χώρας, για μια καλύτερη κοινωνία, η ουδετερότητα είναι πολιτική υποκρισία.
Στηρίζω τον συν βιοπαλαιστή της ζωής και συναγωνιστή της πολιτικής Άδωνι Γεωργιάδη, για την πολιτική
ανατροπή της κυριαρχίας του ΣΥΡΙΖΑ».
Είτε συμφωνεί κάποιος είτε όχι με τη στήριξη στο πρόσωπο του κ. Γεωργιάδη, είναι άξιο αναφοράς ότι ο
Σωτήρης Ησαΐας ήταν ο μοναδικός Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη του Βασίλη Ζορμπά που
δημοσίως ξεκαθάρισε τη θέση του. 
Το ίδιο ακριβώς έκανε και για τον δεύτερο γύρο όταν στις 23 Δεκεμβρίου 2015 δήλωσε τα εξής: 
«Με πολιτική ευθύτητα και ανθρώπινη ειλικρίνεια και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εσω-
κομματικών εκλογών του πρώτου γύρου της Ν.Δ., έχοντας συνειδητά στηρίξει πολιτικά, την υποψηφιότητα
του Άδωνι Γεωργιάδη και σεβόμενος την πολυετή αγωνιστική παρουσία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, συνεχίζω
να στηρίζω την ενωτική ανανέωση της Ν.Δ., για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμμα, με ισότιμες αξιοκρατικές
ευκαιρίες, στα στελέχη και τα μέλη του. Στηρίζω το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των
πρώτων 111 ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη».
Ο κ. Ησαΐας λοιπόν ρίσκαρε, στήριξε και πέτυχε να είναι κομμάτι αυτής της ανανέωσης. Το μόνο που ανα-
μένεται να δούμε είναι τον «τρόπο» με τον οποίο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα τον αξιοποιήσει. 
Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα των δύο γύρων των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας βρήκε
συνολικά ως νικητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Συγκεκριμένα στον πρώτο γύρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το σύνολο των 3.113 μελών συγκέντρωσε σε
ψήφους το 36,6%, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης το 30%, ο Άδωνις Γεωργιάδης το 26,3% και ο Απόστολος Τζι -
τζικώστας το 7,01%. 
Στον δεύτερο γύρο από το σύνολο των 2.690 ψήφων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να
συγκεντρώσει 1712 ενώ ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης 1001.  
Για την εκλογή αυτή του κ. Μητσοτάκη ο Σωτήρης Ησαΐας δήλωσε μεταξύ άλλων και τα εξής: 
«Είναι η χρονική στιγμή για δημιουργική ανανέωση, με γόνιμη αντιπολίτευση και κυρίως με τη Νέα Δημο-
κρατία ως τη μόνη εναλλακτική κυβερνητική λύση στη χώρα. Από σήμερα ξεκινά η αναζωογόνηση της προ-
οπτικής, για να διαμορφωθούν οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και την Ευρώπη, απέναντι στις πρακτικές
της κρατικής σπατάλης και του λαϊκισμού.
Με προνομιακό μας  χώρο την προστασία των αδυνάτων, πιστεύουμε ότι ο ορθός πολιτικός  λόγος, θα πρέ-
πει να γίνει πολιτική πράξη και η αριστερή ρητορική πολιτική να γίνει εφαρμοσμένη πραγματιστική πολι-
τική. Είναι η στιγμή όπου η χώρα θα πρέπει να αποξενωθεί από τις συντεχνίες  και να υποστηριχθεί κεν -
τρικά, η ιδιωτική πρωτοβουλία για να έρθει η ανάπτυξη στην Ελλάδα. 
Με πνεύμα ενωτικό, αναμένουμε ο νέος Πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης , να δώσει νέες ευκαιρίες
σε νέους ανθρώπους, με αξιοκρατική αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, για ένα κόμμα των αξιών, απέναντι σε
στείρες νοοτροπίες και συμπεριφορές, για να γίνει η Ελλάδα και πάλι ισχυρή με αξιοπρέπεια και υπερηφά-
νεια».
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Την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα
έκοψε στο αμφιθέατρο του 2ου γυμνασίου
Αγίας Παρασκευής ο εξωραϊστικός σύλλογος
«Αη – Γιάννης ο Κυνηγός» την Κυριακή 10
Ιανουαρίου 2016. 
Όπως τόνισε και ο Ανδρέας Γκιζιώτης (Λαϊκή
Συσπείρωση), ο σύλλογος του Αη – Γιάννη με την
εκδήλωση της πρωτοχρονιάτικης πίτας που διορ-
γανώνει την πρώτη περίπου Κυριακή κάθε έτους,
ανοίγει ουσιαστικά πρώτος τη συζήτηση πάνω στην
ατζέντα των πιο επίκαιρων ζητημάτων που απασχο-
λούν την πόλη. 
Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως από την ομιλία του
προέδρου του συλλόγου κ. Παναγιώτη Βαβουγυιού
που κάθε χρόνο αναφέρεται στα προβλήματα της
περιοχής του Αη - Γιάννη αλλά και ευρύτερα της
Αγίας Παρασκευής. Η ομιλία αυτή συνήθως ως περιε -
χόμενο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο καθότι τα
περισ σότερα αρκετά προβλήματα παραμένουν
άλυτα αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος θεωρείται αυστη -
ρός στην κρίση του. Επιπλέον η βαρύτητα που
δίνουν οι αρχηγοί των παρατάξεων και οι εκάστοτε
δήμαρχοι διαφαίνεται από τη συνεπή παρουσία τους
κάθε χρόνο. Αυτό συμβαίνει αφού αρχικά γνωρίζουν
ότι θα τους δοθεί το βήμα για να απαντήσουν στα
λεγόμενα του προέδρου αλλά και να εξαγγείλουν τις
πολιτικές τους (είτε βρίσκονται στα έδρανα της
διοίκησης, είτε της αντιπολίτευσης). Δευτερευόντως η
συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί μια καλή ευκαι-
ρία για τους Δημοτικούς Συμβούλους - που εκλέγον-
ται κυρίως από την περιοχή του Αη Γιάννη - να έρ -
θουν σε επαφή μία φορά το χρόνο μ’ ένα μεγάλο
μέρος των ψηφοφόρων τους, καθότι το αμφιθέατρο
του 2ου γυμνασίου συνήθως ασφυκτιά από κόσμο και
μάλιστα κόσμο που ενδιαφέρεται για τα κοινά και την
Αγία Παρα σκευή και το όποιο ενδιαφέρον το εκφρά-
ζουν στην κάλπη – δηλαδή με την ψήφο. 
Φέτος λοιπόν, το θεατράκι του 2ου Γυμνασίου γέμισε,
όπως κάθε χρόνο, και ο πρόεδρος κ. Παναγιώτης
Βαβουγυιός έθεσε μια σειρά από προβλήματα και
ανησυχίες του ίδιου και του διοικητικού συμβουλίου.
Συγκεκριμένα ο κ. Βαβουγυιός εξέφρασε την αγωνία
του για την «κατάργηση του Β5», δηλαδή τη μη είσο-
δο της συγκεκριμένης λεωφορειακής γραμμής εντός
του ιστού της πόλης και τη νέα γραμμή το 417, που θα
εξυπηρετεί σε αντικατάσταση του Β5 τους κατοίκους.
«Είναι η μοναδική συγκοινωνία που έχουμε» τόνισε
μεταξύ άλλων ο κ. Βαβουγυιός και έθεσε ξανά το θέμα
ως πρώτο στην πολιτική ατζέντα. 
Επιπλέον ο πρόεδρος μίλησε για την ενόχληση της
μουσικής που προέρχεται από τις καφετέριες που
βρίσκονται γύρω από την πλατεία του Αη Γιάννη και
συγκεκριμένα για τις βραδινές ώρες, ενώ επεσήμανε
την έλλειψη αστυνόμευσης και ιδιαίτερα του τμήμα-
τος της τροχαίας. «Να βρείτε τρόπο να λυθεί το πρό -
βλημα της διαμπερούς κυκλοφορίας» συνέχισε ο κ.
Βαβουγυιός μιλώντας για το κυκλοφοριακό πρόβ-
λημα της πόλης ενώ συμπλήρωσε ότι πρέπει να προ-
στατευτούν τα πεζοδρόμια από την παράνομη στάθ-
μευση αυτοκινήτων, των οποίων οι οδηγοί θεωρούν
ότι ο χώρος του πεζού αποτελεί προσωπικό χώρο
στάθ μευσης… 
Στη συνέχεια ο κ. Βαβουγυιός αναφέρθηκε στην
ανάγκη ανάπλασης του κοιμητηρίου και ιδιαίτερα
στην ανέγερση εκκλησίας εντός του χώρου βάση του
κληροδοτηθέντος ποσού των 250.000 ευρώ
που άφησε συμπολίτης μας ενώ αναφορικά με την
«επέ κταση» των περιπτέρων στα πεζοδρόμια σχολία-
σε ότι: «να επιμείνετε στα αυστηρώς τετραγωνικά
μέτρα που ορίζει ο Νόμος».  
Ο κ. Βαβουγυιός συνέχισε επισημαίνοντας την αξιο-
ποίηση του κληροδοτήματος στην οδό Ασημακο-

πούλου, τόνισε για πολλοστή φορά ότι η ευρωπαϊκή
«ταυτότητα» των Ελλήνων πρέπει να εκφράζεται με
την καθαριότητα των πεζοδρομίων από τα απο-
ρρίμματα των ζώων συντροφιάς εκ μέρους των ιδιο -
κτητών τους και υπογράμμισε την περαιτέρω ανάγκη
για ανακύκλωση μιλώντας για την επέκταση ουσια-
στικά του προγράμματος, δηλαδή την ανακύκλω-
ση σε βιβλία και αλουμίνια. 
Προς το τέλος της ομιλίας του ο κ. Βαβουγυιός μίλησε
για την ανάγκη ανάπλασης πεζοδρομίων στην περι -
οχή του Αη Γιάννη και συγκεκριμένα στις οδούς
Αιγαίου Πελάγους και Ειρήνης και τις καθέτους που
τις συνδέουν, για την έλλειψη ιδιόκτητου δημαρχια-
κού μεγάρου και σταθμού του Μετρό ενώ έκλεισε
μιλώντας για την αγαστή συνεργασία του συλλόγου
με τους υπόλοιπους της πόλης. 

Το λόγο στη συνέχεια αντί του δημάρχου Γιάννη
Σταθόπολου, ζήτησε και πήρε ο πρώην δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς, κυρίως διότι ήταν μέλος της εφο -
ρευτικής επιτροπής στην εκλογική διαδικασία των
εσωκομματικών της Νέας Δημοκρατίας. 
Ο κ. Ζορ μπάς δικαιολόγησε έτσι το γιατί ζήτησε να
μιλήσει πρώτος συμπληρώνοντας ότι ο ίδιος είναι
δεξιός και δεν κρύβεται… ξεχνώντας μάλλον την
προεκλογική περίοδο του 2014 που είχε υιοθετήσει
μια «ανεξάρ τητη και αδέσμευτη» ταυτότητα για τον
ίδιο και την παράταξή του...
Ο κ. Ζορμπάς μίλησε για τα προβλήματα της πόλης

και μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι το Δημαρχείο

είναι ένα δύσκολο έργο για να υλοποιηθεί, απορ -
ρίπτοντας την μέχρι τώρα στάση που είχε περί άμε-
σης ανάγκης ανέγερσης ιδιόκτητου δημαρχιακού
μεγάρου. Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος δήλωσε ότι θεωρεί
λανθασμένη την τακτική της διοίκησης να θέτει ως
προτεραιότητα την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου
κι όχι του δημαρχιακού μεγάρου. 
Επιπροσθέτως σχετικά με το κολυμβητήριο ο κ. Ζορ -
μπάς ξαναγύρισε στην παλιά του άποψη, περί κατε-
δάφισης το μπετόν στον συγκεκριμένο χώρο και
δημιουργία πλατείας. «Θέλουν να δώσουν λεφτά
σε ημετέρους» κατήγγειλε τη διοίκηση ο κ. Ζορμπάς
δίνοντας έτσι τη δική του άποψη για το λόγο που
πραγματοποιείται μελέτη για την ενεργειακή αυτο-
νομία του ανεγερθέντος κολυμ βητηρίου. 
Στη συνέχεια ο κ. Ζορμπάς παρότρυνε τον κ. Σταθό-
πουλο να διορθώσει τα λάθη του… δίνοντας δύο πα -
ραδείγματα. Συγκεκριμένα ανέφερε την αδειοδότηση

που είχε κάνει σ’ ένα περίπτερο στην οδό Αγίου Ιωάν-
νου λέγοντας τα εξής: «Έδωσα άδεια σ’ ένα ανάπηρο
παιδί για περίπτερο και η παράταξη του κ. Σταθόπου-
λου με κατήγγειλε… ας την πάρουν πίσω». 
Επιπλέον αναφέρθηκε στο θέμα της επέκτασης του
ωραρίου των καφετεριών και μπαρ στην πλατεία του
Αη Γιάννη που ο ίδιος είχε εφαρμόσει προκαλώντας
τον κ. Σταθόπουλο να άρει την απόφαση αφού ως
αντιπολίτευση την περίοδο 2010 – 2014 τον κατήγ-
γειλε μαζί με τον Σωτήρη Παπαμιχαήλ. 
Η διαδικασία συνεχίστηκε με το λόγο να δίνεται στην
αντιπολίτευση και με το δήμαρχο να κλείνει την εκδή-
λωση. Έτσι το λόγο έλαβε ο πρώην Δήμαρχος
Βασίλης Γιαννακόπουλος, ο οποίος επαίνεσε την εθε-
λοντική δράση των μελών του συλλόγου, έκανε μία
αναδρομή στο έργο που κληροδότησε στις επόμενες
Δημοτικές Αρχές η δική του διοίκηση και εξέφρασε
την ελπίδα του, τα έργα που ανάπλασαν την περιοχή
του Κοντοπεύκου να συνεχιστούν και στις υπόλοιπες
περιοχές της Αγίας Παρασκευής. 
Σε ότι αφορά την αντικατάσταση του λεωφορείου Β5
από το 416, ο κ. Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι όχι
μόνο το «κόβουν» αλλά κι ότι η Δημοτική Αρχή το
επιζητεί με τη δικαιολογία ότι θα βελτιωθεί η συγκοι-
νωνία, γεγονός που κατά την άποψη του πρώην
Δημάρχου δεν ισχύει. «Η Δημοτική Αρχή οφείλει
να γίνει πιο διεκδικητική» τόνισε ο κ. Γιαννακό-
πουλος ενώ για το Δημαρχιακό μέγαρο πρότεινε στο
χώρο του δημοτικού παρκινγκ να μην γίνει προς το
παρόν ανέγερση της τάξεως των 22 εκατομμυρίων
ευρώ, όπως έχει κοστολογηθεί το έργο, αλλά να χτι-
στεί μία αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου και το γραφ-
είο δημάρχου με τις υπόλοιπες υπηρεσίες να τοποθετ-
ηθούν σ’ ένα ενιαίο κτίριο με χαμηλότερο κόστος από
το σημερινό. Τέλος ο κ. Γιαννακόπουλος επανέλαβε
τη θέση του για το κολυμβητήριο μιλώντας για τη
συνεργασία με τον όμορο Δήμο του Χολαργού και την
από κοινού ανέγερση στα όρια των δύο Δήμων ενώ
πρότεινε ο υπάρχων χώρος να μετατραπεί σε χώρο
πρασίνου. 
Ο τυχερός της ημέρας και επικεφαλής της Λαϊκής
Συσπείρωσης Ανδρέας Γκιζιώτης, που κέρδισε το
φλουρί της πίτας, μίλησε για τον κίνδυνο που αντιμε-
τωπίζει η υφήλιος και ο δυτικός κόσμος σε επίπεδο
ειρήνης και αλληλεγγύης θυμίζοντας σε όλους τις δρα-
ματικές εικόνες των πνιγμένων παιδιών στα βάθη και
τις ακτές της Μεσογείου. 
«Δεν φθάνουν μόνο τα συσσίτιακαι οι κουβέρτες
αλλά και κυβερνήσεις που να μην συνυπογράφουν
ιμπεριαλιστικές πολιτικές» τόνισε ο κ. Γκιζιώτης και
συμπλήρωσε ότι σε τοπικό επίπεδο κάθε Δημοτική
Αρχή οφείλει να υιοθετεί μια καθαρά φιλολαϊκή πολι-
τική. 
Στη συνέχεια ο κ. Γκιζιώτης παρατήρησε ότι αρκετοί
Δημοτικοί Σύμβουλοι της διοίκησης, έλειπαν ενώ
δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των Δημοτικών Συμβου-
λίων δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των συμβούλων
αλλά προσβολές. Επιπλέον ο κ. Γκιζώτης μίλησε για το
«πρόβλημα» της πλατείας του Αη Γιάννη σχετικά με
τους νέους ανθρώπους που κατακλύζουν το χώρο
κατά την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περίοδο.
Συγκεκριμένα ο κ. Γκιζιώτης είπε ότι όλοι που ήταν
στο χώρο, όταν ήταν νέοι έβγαιναν και διασκέδαζαν
όπως οι σημερινοί νέοι ενώ ρώτησε ρητορικά: «τι
πρόταση υπάρχει για τα παιδιά που μαζεύονται και
πίνουν μια μπύρα από το περίπτερο των 60 λεπτών»;
Και συνέχισε λέγοντας ότι ούτε η χώρα, ούτε η Δημο-
τική Αρχή δίνει παράθυρα προοπτικής στους νέους
ανθρώπους. 
Την εκδήλωση έκλεισε η τοποθέτηση του Δημάρχου
Γιάννη Σταθόπουλου ο οποίος χαριτολογώντας χαρ-
ακτήρισε τον κ. Βαβουγυιό ως έναν «έφηβο των 70
ετών» που κάθε χρόνο μεταφέρει τα σχόλια και τις
παρατηρήσεις των συμπολιτών στην εκάστοτε
διοίκηση. 

Η «πίτα» του Αη Γιάννη ως απαρχή 
πολιτικών συζητήσεων.  
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Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής

Στη γιορτή  κοπή της πίτας της ΕΣΚΑ
για το 2016, ανάμεσα σε άλλες, έγινε
και η βράβευση της γυναικείας ομά-
δας του ΓΣΑΠ για την κατάκτηση του
πρωταθλήματος της Α΄ΕΣΚΑ της περ-

ιόδου 2014-2015 και την άνοδο στην Α2 Εθνική
Κατηγορία. Επίσης βραβεύτηκε και η αθλήτρια του
συλλόγου μας Σόνια Γιουκάκη για την πολύχρονη
προσφορά της στη γυναικεία καλαθοσφαίριση.
Μέλη του ΔΣ του ΓΣΑΠ και πολλές αθλήτριες του συλλόγου μας παραβρέθηκαν στη γιορτή και χειροκρό -
τησαν τις αθλήτριές μας, τους προπονητές μας και τον έφορο Αχιλλέα Λαχανά.
Σε ότι αφορά τις “γυναίκες”, με τον  αγώνα της Κυριακής (10/01) ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος του πρω-
ταθλήματος γυναικών της Α2 εθνικής κατηγορίας (Νότιος Όμιλος). Βαθμολογικά η λήξη του Α΄γύρου βρίσκει
την ομάδα στην έκτη θέση σε σύνολο 11 ομάδων, σε ισοβαθμία με τα Μελίσσια και τον Ίκαρο Καλλιθέας. Αν
έληγε σήμερα το πρωτάθλημα ο απολογισμός δεν θα ήταν αρνητικός (5 νίκες, 5 ήττες), αφού ως “Αγία” θα
είχαμε κερδίσει την παραμονή μας στην Α2. Όμως οι τρεις τελευταίες ήττες της ομάδας από Φάρο, Πανιώνιο
και Σπόρτιγκ και κυρίως ο τρόπος που ήρθαν, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αμφισβήτησης και κλονισμού
της αυτοπεποίθησής της με όλα τα συνεπακόλουθα (έλλειψη συγκέντρωσης, απογοητεύσεις και γκρίνιες). 
Αν θέλουμε να κάνουμε καλή πορεία στον Β  ́Γύρο πρέπει να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω μας και να επικε -
ντρωθούμε στους επόμενους αγώνες. 

Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιάδα Mythical
Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας 

ποδοσφαίρου «Σάλας»

Συνεχίζεται το πρωτάθλημα Α’ Εθνικής με
την ομάδας μας «Α.Σ Ολυμπιάδα Mythical»
να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με διαφορά
τριών βαθμών από τον πρωτοπόρο Αθήνα
’90 κι αυτό διότι στο ντέρμπυ του πρώτο

γύρου μεταξύ των δύο ομάδων η τοπική μας ομάδα έχασε εκτός
έδρας με 4 -1. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι στην συγκεκριμένη αναμέτρηση η ομάδα είχε σοβαρές
ελλείψεις καθώς δύο παίκτες ήταν εκτός από προηγούμενους αγώνες με κόκκινη κάρτα και ακόμη τρεις ήταν
άρρωστοι.  Στην διοργάνωση του κυπέλλου η ομάδα αναμετρήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2015 με την ομάδα
του Υπερίωνα και αποκλείστηκε με μόνο στόχο της ομάδας πλέον το πρωτάθλημα στο οποίο έχει ξεκινήσει ο
δεύτερος γύρος (δεύτερη αγωνιστική) .
Στον αγώνα που έγινε στις 14 Ιανουαρίου 2015 απέναντι στην ομάδα του Ικονίου η ομάδα πέτυχε μεγαλειώδη
νίκη με 11 τέρματα έναντι των τεσσάρων που δέχτηκε.  Σκόρερ τιυ αγώνα ήταν οι Φλώρος (3 γκολ), Μα -
ντούβαλος (2 γκολ), Μαρινάκης (2 γκολ ), Κάρμης (2 γκολ), Αλεξόπουλος Δημήτρης (1 γκολ), Αλεξόπουλος
Λευτέρης (1 γκολ).   Επόμενες αναμετρήσεις  για την Ολυμπιάδα αποτελούν το εκτός έδρας παιχνίδι με τον
Μινώταυρο,  το εντός έδρας με την ομάδα της Σαλαμίνας, το εκτός έδρας με τον Πρωτέα εκτός και τέλος με
τον Δούκα (εντός έδρας).   

Ο Δήμαρχος Γιάννης Αγίας
Παρασκευής Γιάννης Σταθό-
πουλος συγχαίρει θερμά την
Αθλητική Ένωση Αγ. Παρασ -
κευής-Α.Ε.Α.Π. για τη διοργά-
νωση (με τον Σύνδεσμο Διαιτη -
τών Πετοσφαίρισης Αθηνών & Ανατολικής Αττικής-ΣΥΔΠΕ Α.Α.Α.),  του 9ου διήμερου τουρ-
νουά βόλεϊ  «Φανούρης Αγάθος»  που έγινε το Σαββατοκύριακο 2&3 Ιανουαρίου στο κατάμε-
στο από φιλάθλους κλειστό γήπεδο της οδού Νότου.  
Στα πλαίσια του τουρνουά στη μνήμη  του Φανούρη Αγάθου,  αθλητή Βόλεϊ του Σωματείου, Υπαλλήλου του
Δήμου και Διαιτητή Βόλεϊ στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, διεξήχθηκαν το Σάββατο
αγώνες 4 ομάδων Παγκορασίδων και την Κυριακή δύο σημαντικές φιλικές αναμετρήσεις. Στην πρώτη η
Γυναικεία Ομάδα της Α.Ε.Α.Π. η οποία αγωνίζεται στην Α2 αντιμετώπισε την Εθνική Ομάδα Γυναικών των
Ενόπλων Δυνάμεων και στη δεύτερη η Αντρική ομάδα της Α.Ε.Α.Π. που αγωνίζεται στη Β’ Εθνική βρέθηκε
απέναντι  στη θρυλική Εθνική Ομάδα Ανδρών του 1986-1987 που έφερε την πρόκριση στο παγκόσμιο πρω-
τάθλημα το 1986 και στη συνέχεια κατέκτησε την 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γάνδη το 1987.
Ακολούθησε  απονομή  μεταλλίων στους αθλητές από τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Γιάννη Σταθόπου-
λο, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου-ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρη Παπαμιχαήλ
και τον αντιπρόεδρο της  Α.Ε.Α.Π. Θανάση Δημακόπουλο. 
Τα έσοδα των αγώνων διατέθηκαν για τη στήριξη του Οργανισμού το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο κ. Σταθόπουλος προέβη σ’ έναν μικρό απολογισμό
της διοίκησης τους τελευταίους 16 μήνες. Συγκεκρι-
μένα μίλησε για τις αναπλάσεις δρόμων και πεζο -
δρομίων που έγιναν κατά τόπους, τις κατασκευές των
παιδικών χαρών και των σχολικών συγκροτημάτων,
τις πρόσφατες εργασίες αντικατάστασης πλακών
γύρω από την πλατεία του Αη Γιάννη και τον καθα -
ρισμό των πάρκων και των ανοιχτών δημόσιων
χώρων. 
«8.000 άτομα επισκέφθηκαν δωρεάν το θερινό κιν-
ηματογράφο» τόνισε στη συνέχεια ο Δήμαρχος ανα-
φορικά με τη λειτουργία του θερινού κινηματογράφ-
ου που μεταφέρθηκε στο χώρο πολιτισμού «Σταύρος
Κώτσης» (πρ. στρατόπεδο Σπυρούδη) ενώ πρόσθεσε
ότι η πρόθεση της διοίκησης μέσω απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 2015 είναι
η αγορά ενός χώρου πολιτισμού στο κέντρο της
πόλης ως χειμερινός κινηματογράφος, θέατρο και
χώρο εκδηλώσεων. 
Ο κ. Σταθόπουλος επεσήμανε ότι ένας από τους βασι-
κούς στόχους της διοίκησης για το 2016 είναι η
συνέχιση της κάλυψης της πόλης από αγωγούς
ομβρίων υδάτων καθότι μέχρι σήμερα αυτή (η
κάλυψη) αγγίζει μόνο το 16%. Παράλληλα ο Δήμα-
ρχος υπενθύμισε μια σειρά από αυτοτελείς ενέργειες
όπως την αγορά αλεξικέραυνου σε σχολείο που είχε
κλαπεί, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συμβαίνουν
κατά συχνά χρονικά διαστήματα και την πιλοτική
πεζοδρόμηση μέρους της κάτω πλατείας. 
Επιπλέον ο κ. Σταθόπουλος αναρωτήθηκε με τη
στάση του κ. Ζορμπά που τον κάλεσε να λύσει τα
προβλήματα που ο ίδιος δημιούργησε με τα περίπτε-
ρα και το ωράριο των καταστημάτων και στη
συνέχεια τοποθετήθηκε επί των δύο θεμάτων. 
Αναλυτικότερα ο Δήμαρχος είπε ότι ήδη έχει εφαρ-
μοστεί ο Νόμος για ένα περίπτερο που είχε
πιστοποιη θεί με πολεοδομικές παραβάσεις και σε ότι
αφορά το ωράριο των καταστημάτωνδήλωσε ότι
μόνο για την Κυριακή θα υπάρξει αλλαγή (δηλαδή
μείωση του ωραρίου)με σεβασμό στους εργαζόμενους
ανθρώπους. 
Ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι στόχος της διοίκησης
είναι η ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου στον
υπάρχοντα χώρο μέχρι το τέλος της θητείας του και η
αρχή που γίνεται είναι η μελέτη σχετικά με την ενερ-
γειακή αυτονομία του χώρου ώστε να μπορεί οικονο-
μικά να συντηρηθεί. Το κολυμβητήριο θα είναι πι -
θανόν μικρότερο απ’ ότι είχε προβλεφθεί και το αν θα
είναι «κλειστού» ή  «ανοικτού» τύπου θα εξαρτ-
ηθεί από τα αποτελέσματα της μελέτης σε σχέση με
την ενεργειακή αυτονομία του χώρου. 
Σε ότι αφορά το κοιμητήριο. Ο δήμαρχος δεσμεύτηκε
για την ανέγερση του ναΐσκου εντός του χώρου κατά
τη διάρκεια του 2017, ενώ για το 2016 εξήγγειλε την
πραγματοποίηση δύο εργολαβιών ύψους 300.000
ευρώ η μία που θα αφορά την ανάπλαση πεζοδρ-
ομίων της πόλης. 
Στο ζήτημα της λεωφορειακής γραμμής Β5 ο κ.
Σταθόπουλος τόνισε ότι αυτή δεν κόβεται καθώς
όταν συμβούν οι αλλαγές που έχει προγραμματίσει ο
ΟΑΣΑ θα κάνει τη διαδρομή που έκανε μόνο στη
Λεωφόρο Μεσογείων ενώ η νέα γραμμή το 417 θα
εισέρχεται στον ιστό της πόλης κάνοντας την ίδια
διαδρομή με το πλεονέκτημα ότι θα φτάνει μέχρι και
την πλατεία Κένεντυ ενώνοντας την πόλη με τους δύο
σταθμούς μετρό «Νομισματοκοπείο» (από όπου θα
ξεκινάει) και «Αγίας Παρασκευής» (από όπου θα
περνάει). Τέλος σε ότι αφορά τη λειτουργία της
γέφυ ρας «Γελαδάκη», ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι
ενώ υπήρχε μια συζήτηση με το αρμόδιο Υπουργείο
για τη συντήρησή της με έξοδα του Δήμου, τελικά
βρίσκονται λίγο πριν την τελική συμφωνία για την
ανάληψή τους από το ίδιο το Υπουργείο, όπως εξάλ-
λου συμβαίνει για κάθε άλλη πεζογέφυρα στην Αττι-
κή (π.χ. τις αντίστοιχες πεζογέφυρες στο Δήμο Αμα-
ρουσίου). 

Χρήστος Μπαλωτής
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