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Πολιτ ιστικό Καλοκαίρι  

στην Αγία Παρασκευή!
Ένα καλοκαίρι γεμάτο με εκδηλώσεις, συναυλίες

και «λίγο» κινηματογράφο είναι σε εξέλιξη με κοινό

παρανομαστή όλων αυτών τη δωρεάν είσοδο. 

Η λειτουργία του κινηματογράφου  “cine Θανάσης

Βέγγος”  που από πέρυσι φιλοξενείται στο χώρο

του πολιτιστικού και αθλητικού πάρκου Σταύρος

Κώτσης (πρώην Στρατόπεδο Σπυρούδη) καθυ-

στέρησε  λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών

καθώς πρώτιστος στόχος ήταν να λειτουργήσει

στα νόμιμα πλαίσια εν αντιθέσει με τα προηγούμε-

να που φιλοξενούνταν  σε σχολικό προαύλιο…

Θετική εξέλιξη για το θέμα του χώρου, αποτελεί η

έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου

ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής και ο

καθορισμός όρων δόμησης από το Συμβούλιο

Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α) που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη

30 Ιουνίου 2016…  με το τελευταίο διαδικαστικό

βήμα που απομένει να είναι η έκδοση της σχετικής

Υπουργικής Απόφασης και η δημοσίευσή της σε

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ). 

Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η εκπόνηση των απα-

ραίτητων μελετών και η υλοποίηση των έργων για

την αξιοποίηση, την περιβαλλοντική αναβάθμιση

και την προστασία του πρώην στρατοπέδου

Σπυρούδη. 

συνέχεια σελ. 3

Κωνσταντίνος

Τσιαμπάς

Αναλάβατε τις

ευθύνες σας

έγκαιρα 

κ. Σταθόπουλε.

σελ. 2

Ανδρέας

Γκιζιώτης

Ο Δήμαρχος

«παίζει» 

με τη φωτιά.

σελ. 7

Θέμα Σιστοβάρη: Χορτάσαμε από 

βαρύγδουπες δηλώσεις, ώρα για πράξεις! 
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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

Κώστας Τσιαμπάς: 

Αναλάβατε τις ευθύνες σας έγκαιρα

κ. Σταθόπουλε. 

Επιστολή αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργα-

σιών που υλοποιήθηκαν στην περιοχή του Κοντο-

πεύκου λάβαμε από τον π. αντιδήμαρχο Τεχνικών

Υπηρεσιών και Δημοτικό σύμβουλο της παράταξης

«Αγία Παρασκευή η Πόλη μας» Κωνσταντίνο Τσια -

μπά, την οποία δημοσιεύουμε αυτούσια.

«Το έργο «Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων και Ολική Ανάπλαση

Οδών Κοντοπεύκου» ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του

2016 αλλάζοντας προς το καλύτερο τη φυσιογνωμία της

περιοχής. 

Οι κάτοικοι το χαίρονται κάθε μέρα και απολαμβάνουν την εικόνα και τα πλεονε -

κτήματά του στην καθημερινότητά τους. 

Μετά τις εκλογές του 2014 και πριν την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου από

τον κ. Σταθόπουλο, ενημερώθηκαν τόσο ο ίδιος σε ευρεία σύσκεψη αντιπρ-

οσώπων όλων των παρατάξεων στο γραφείο του κ. Ζορμπά, όσο και οι τεχνικοί

του σύμβουλοι στο δικό μου γραφείο, για όλα τα θέματα περί το έργο και τα τεχνι-

κά προβλήματα που παρουσιάζονταν σε καθημερινή βάση.

Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και σε δημόσιες τοπο -

θετήσεις μου δια του τύπου, τόνισα την ανάγκη καθημερινής, επίμονης και

συστηματικής επίβλεψης του έργου από δημοτικούς σύμβουλους με τεχνικές

γνώσεις και τούτο όχι γιατί υστερούσαν οι μηχανικοί του Δήμου, αλλά επειδή η

επίβλεψη ήταν αρμοδιότητας της περιφέρειας και απαιτείτο υπέρβαση των διαδι-

κασιών κάτι που μπορούσαν να κάνουν μόνο δημοτικοί σύμβουλοι.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειές μου δεν εισακούστηκα από την διοίκηση, με

συνέπεια να υπάρχουν πολλές κακοτεχνίες τόσο στα εμφανή όσο και στα αφανή,

οι συνέπειες των οποίων θα γίνονται αντιληπτές σταδιακά. Ο κύριος Σταθόπου-

λος υιοθέτησε άκριτα την πρόταση «προτεραιότητα έχουν οι εργολάβοι» που

έκανε τεχνικός του σύμβουλος σε διαπαραταξιακή σύσκεψη.

Η παράταξή μας «Αγία Παρασκευή η Πόλη μας» αντιμετώπισε την εκτέλεση του

έργου με ιδιαίτερη προσοχή και την απαιτούμενη διακριτικότητα προκειμένου να

μην βλάψει τον Δήμο όχι μόνον οικονομικά αλλά και από πλευράς αξιοπιστίας.

Προσπαθήσαμε σε κλίμα συναίνεσης και όχι με γνώμονα το επικοινωνιακό παι -

γνίδι, να βοηθήσουμε, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι κακοτεχνίες και τα

κατασκευαστικά προβλήματα και το έργο να κατασκευαστεί σύμφωνα με τους

κανόνες της Τέχνης και της επιστήμης. 

Η παρούσα διοίκηση πιστή στην αρχή ότι η αντιπολίτευση πρέπει να την υπη -

ρετεί και όχι να συνεργάζεται μαζί της, αγνόησε τις προτάσεις μας. Ο χρόνος θα

δείξει εάν είχε και υστερόβουλες πολιτικές σκέψεις και παρακολούθησε την εκτέ-

λεση του έργου μέσω φωτογραφιών για το Facebook.

Κύριε Σταθόπουλε σε ένα διαπαραταξιακό έργο, σας έτυχε το τελευταίο και πιο

εύκολο κομμάτι, η επίβλεψη της εκτέλεσης του υπολοίπου 60% περίπου,

υποχρέωση που αντιμετωπίσατε επικοινωνιακά και όχι με την σοβαρότητα που

απαιτούσε. 

Επειδή γνωρίζετε ότι με βάσει την προγραμματική σύμβαση, μετά την υπογραφή

του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου, υπεύθυνος για την από-κατάσταση και

επίλυση των προβλημάτων, τεχνικών και μη, καθίσταται ο Δήμος,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ πριν την υπογραφή του, να κάνετε κάτι απλό και εύκολο. 

Να κάνετε πλήρη καταγραφή προβλημάτων και κακοτεχνιών και να απαιτήσετε

να γίνουν οι προβλεπόμενοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλη την έκτασή του που

θα έκανε ο Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) ώστε να αποκατα-

σταθούν οι κακοτεχνίες έγκαιρα και το έργο να παραληφθεί σωστά.  Λύση λοιπόν

σας προτείνουμε.

Κάντε και σεις το αυτονόητο, αναλάβετε τις ευθύνες σας  και μην προσπαθήσετε

για άλλη μια φορά, να πετάξετε τη μπάλα στις κερκίδες».

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τους

Παιδικούς Σταθμούς! 

Στη Διοικητική Υπηρεσία των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρα -

σκευής (Λεωφ. Μεσογείων 405) και στα τηλέφωνα: 210 6391703, 210

6527254  μπορούν να απευθύνονται γονείς  για όποια πληροφορία και

υποστήριξη χρειάζονται προκειμένου να υποβάλουν αίτηση στην ΕΕΤΑΑ

για την συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα

«Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
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Τοποθετήθηκαν Υπόγειοι κάδοι

απορριμμάτων στην κεντρική

πλατεία της πόλης. 

Εγκαταστάθηκαν από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου

Αγίας Παρασκευής στα τέλη Ιουνίου 2016  τρία  βυθιζόμενα

συστήματα συμπίεσης απορριμμάτων στην Κεντρική Πλατεία, τα

οποία αντικατέστησαν τους υπάρχοντες κάδους.

Το κάθε σύστημα φέρει δύο επίγειους δέκτες, έναν κυκλικό για σύμμεικ-

τα απορρίμματα με πράσινη σήμανση και έναν παραλληλόγραμμο για

ανακυκλώσιμες συσκευασίες με μπλε σήμανση, είναι αυτόματης

λειτουρ γίας με ειδικά κουμπιά που βρίσκονται τοποθετημένα στο δάπε-

δο τα οποία  παρέχουν στους χρήστες φωνητική και οπτική ενημέρω-

ση.

Με τους βυθιζόμενους κάδους αποφεύγονται οι οσμές και αναβαθμίζε-

ται αισθητικά ο περιβάλλον χώρος με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται

η όχληση που προκαλείται στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι βυ -

θιζόμενοι κάδοι λειτουργούν και ως δορυφορικά πράσινα σημεία, τα

οποία, σε συνδυασμό με τη νέα δράση της Υπηρεσίας Καθαριότητας,

το Κινητό Πράσινο Σημείο για την ανακύκλωση, συμβάλλουν στην ευαι-

σθητοποίηση των πολιτών, στην καθαρότητα των συλλεγόμενων

υλικών και στον σεβασμό του περιβάλλοντος.

Ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου κ. Γιάννης Σιδέρης καλεί

τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της πλατείας να υιοθετήσουν

την προσπάθεια αυτή και να μην ρίχνουν απορρίμματα εκτός των

κάδων, ώστε να διατηρείται ο χώρος καθαρός.

Πολιτιστικό Καλοκαίρι ! 

Η έναρξη του κινηματογράφου για φέτος αναμένεται στις 23 Ιουίου και θα

διαρκέσει μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου με το πρόγραμμά του να είναι κα -

θημερινής λειτουργίας, κι όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα όπως πέρυσι, ενώ

η είσοδος  θα είναι Δωρεάν.

Σε ότι αφορά τις συναυλίεςπου πραγματοποιήθηκαν, αυτές ήταν ένα αποτέλεσμα

της σύμπραξης του Δήμουμε την ΕΡΤ και το πρόγραμμα περιελάμβανε 21 μεγά-

λες συναυλίες σε καθημερινή βάση, στον κήπο της ΕΡΤ με δωρεάν είσοδο, από

την Δευτέρα 27 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016.

Η πόλη μας μετατράπηκε τα βράδια του φετινού καλοκαιριού σ’ ένα καλοκαιρινό

στέκι με ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα που κάλυψε όλα τα είδη της μουσικής και

στοίχισε στο Δήμο 50.000 ευρώ, ποσό για το οποίο ασκήθηκε κριτική στη

διοίκηση από μέλη της αντιπολίτευσης.

Το παρών έδωσαν έντεχνο και λαϊκό, ρεμπέτικα και ροκ, τζαζ και HipHop, Δημο-

τικά και Συμφωνική μουσική, τάνγκο και οπερέτες και φυσικά δεκάδες νέοι καλλι-

τέχνες, που αναδείχθηκαν από το νέο project της ΕΡΤ YourBand@ert και τις

συχνότητες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος την πρώτη μέρα των συναυλιών αναφέρθη-

κε στο στόχο της διοίκησης για καθιέρωση του «SummERTime – Καλοκαίρι στην

Αγία Παρασκευή» ως ετήσιου πολιτιστικού θεσμού. 

Την αρχή  της σειράς των συναυλιών έκανε  ο Σταμάτης Κραουνάκης και ακο-

λούθησαν καλλιτέχνες όπως η MarinaSattiπου ερμήνευσε παραδοσιακά τρα-

γούδια όλων των ηπείρων και το μουσικό σχήμα Φωνέςαπό την Κατερίνα

Πολέμη που έκανε ένα μουσικό ταξίδι μέσα από τη σάμπα, τη μπόσα νόβα, τη

τζάζ και τη worldmusic. 

Οι ΣτέλιοςΓκόλ-

γκαρης και

ΒασίληςΜα-

σ τ ο ρ ά κ η ς

ερμήνευσαν

έργα Pignoni

και Piazzolla,

ενώ η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό την διεύθυνση του

ΑνδρέαΠυλαρινού, με σολίστ στο ακορντεόν το Χρήστο Ζερμπίνο και στην κιθ-

άρα τοΔημήτρηΠαπαγγελίδη και με τηνΑργεντίναNataliaSoledadPetsalis στο

τραγούδι, παρουσίασε  μερικά από τα ωραιότερα tango όλων των εποχών.

Η Κατερίνα Τσιρίδου και τα «Αυστηρώς ρεμπέτικα»,  παρουσίασαν ένα μουσικό

σεργιάνι παρμένο από τις γειτονιές της Πόλης και της Σμύρνης, τα στέκια του Πει-

ραιά και της παλιάς Αθήνας, μέσα από τη ματιά του Μάρκου Βαμβακάρη, του

Βασίλη Τσιτσάνη και του Γιάννη Παπαϊωάννου, ενώ το «Εφ’ όλης της ύλης» πρό-

γραμμα τουΜπάμπη Τσέρτου  περιείχε σμυρναίικα, ρεμπέτικα, ρετρό, αρχοντορ-

εμπέτικα, λαϊκά και σύγχρονα μελωδικά  τραγούδια.

Η Ορχήστρα και η Χορωδίατης ΕΡΤ με σολίστ την Ειρήνη Καράγιαννη (μέτζο) και

τον Γιάννη Χριστόπουλο (τενόρο), Μουσική Διδασκαλία Χορωδία τουΒαλέρ-

ιΟρέσκινκαι Μουσική Διεύθυνση τουΑναστάσιου Συμεωνίδηαπέδωσαν αποσπά-

σματα από ελληνικές οπερέτες των Σ. Σαμάρα και Θ. Σακελλαρίδη, καθώς και τη

«Γιορτή» του Γ. Λαμπελέτ.

Οι συναυλίες συνεχίστηκαν με «Το Τέλειο Έγκλημα» - μια παράδοξη συνύπαρξη

από pop-art μελόδραμα, σουϊνγκ, παιδικό κιτς, περιφερόμενες ψευδαισθήσεις και

θολές προσευχές - που… διέπραξε ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος με τηνσυνέρ-

για τηςEιρήνηςΤουμπάκη και τηςΕιρήνης Αραμπατζή καθώς και με ταλαϊκά τρα-

γούδια-σταθμούς από την 30/χρονημουσική πορείατου ΒαγγέληΚορακάκη, από

τον ίδιοκαι το συγκρότημα του.

Η Πίτσα Παπαδοπούλου, με τα μεγάλα τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγουδή-

σαμε και τραγουδάμε, η πηγαία και με έντονη προσωπικότητα ερμηνεύτρια Λένα

Αλκαίου και η νεότερη της παρέας Ζωή Παπαδοπούλου με νεύρο και φλόγα πρό-

σφεραν στον πολύ κόσμο που έδωσε το παρόν στον κήπο του Ραδιομέγαρου

ένα αυθεντικό πρόγραμμα  αληθινής διασκέδασης και ψυχαγωγίας. 

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, εν μέσω των καλοκαιρινών συναυλιών του εμ -

φανίστηκε στο «SummERTime – Καλοκαίρι στην Αγία Παρασκευή» όπως και οι

Allen’sHand- μια παρέα τεσσάρων νέων μουσικών - οι οποίοι παίζουν εδώ και

οκτώ χρόνια alternativerock με κάποια στοιχεία progressive. 

Άλλη μια παρέα, έξι μουσικών, οι GroupPάrΩdy παρουσίασαν ένα μείγμα

έντεχνου, ροκ και παραδοσιακού ήχουενώ ο τραγουδοποιός-ερμηνευτής Γιώρ-

γος Σταυρακάκης ήταν ο πρωταγωνιστής της μουσικής παράστασης που έχει

τίτλο «Παιχνίδια ρεαλισμού και ασπρόμαυρης αθωότητας» καιπαρουσιάσε τρα-

γούδια από τη δισκογραφία του. 

Τέλος το παρών έδωσαν με τις φωνές τους η ΜόρφωΤσαϊρέλη, ο Δημήτρης Μπά-

σης, οΦίλιπποςΠλακιάς, σε  έντεχνακαι λαϊκά τραγούδια με τους Encardia καθώς

και οι ΜπάμπηςΣτόκαςκαι Χρήστος Θηβαίος. 
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Το θέμα της αφαίρεσης ή μη της άδειας λει -

τουργίας του καταστήματος «DaVinci» επα-

νέρχεται στη δημοσιότητα  αυτή τη φορά από

τον πρώην ΔήμαρχοΒασίλη Ζορμπά. Συγκε-

κριμένα ο πρώην Δήμαρχος στη συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματο-

ποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2016 προέβη σε

δήλωση που μεταξύ άλλων καλεί τον Δήμα-

ρχο Γιάννη Σταθόπουλο να συγκαλέσει εντός

του τρέχοντος μηνός συνεδρίαση του σώμα-

τος με μοναδικό θέμα την αφαίρεση ή μη της

άδειας λειτουργίας του καταστήματος

«DaVinci» που «φιλοξενείται» στο χώρο του

εθνικού κληροδοτήματος  γνωστού και

ως«Βίλα Σιστοβάρη».

Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο παρε-

λθόν το εν λόγω κατάστημα λειτουργεί παράνομα

καθώς τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου απεφάν -

θη προ δύο ετών ότι παράνομα κατεδαφίστηκε η

ιστορική βίλα στο οικόπεδο του κληροδοτήματος

του Αθανάσιου Σιστοβάρη – και παράνομα ανε-

γέρθηκε το κατάστημα κι αυτό επειδή όπως και η

προσπάθεια ΑΓΟΡΑΣ τους κληροδοτήματος από

την οικογένεια Σαμουρέλη είναι αντίθετες ως προς

το νόμο που διέπει τα «Εθνικά  κληροδοτήματα»

αλλά  και ως προς την έννοια που δίνει ο νομο -

θέτης περί  της «τακτικής διαχείρισης» καθι-

στώντας έτσι  το θέμα ένα από τα μεγαλύτερα

οικονομικά  και πολιτικά εγκλήματα που έχουν δια-

πραχθεί εναντίον της πόλης και των πολιτών. 

Ο Βασίλης Ζορμπάς, δήμαρχος την περίοδο 2010

– 2014 αλλά και κατά δήλωση του φίλος και οικο-

γενειακός γιατρός της οικογένειας Σαμουρέλη, την

μοναδική πράξη στην οποία είχε κάνει αναφορικά

με το εθνικό κληροδότημα  ήταν να ζητήσει από

συνταξιούχο νομικό την ερμηνεία της δικαστικής

απόφασης με σκοπό όπως είχε αναφέρει «το

συμφέρον της πόλης». 

Ο σημερινός Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος

ανέθεσε το προηγούμενο καλοκαίρι την υπόθεση

στον νομικό γραφείο του Κώστα Μπάκα, ένα δικ-

ηγόρο που γνώριζε την υπόθεση άριστα αφού είχε

ασχοληθεί στο πρόσφατο παρελθόν με ανάλογες

δικαστικές υποθέσεις που αφορούσαν το κλη -

ροδότημα Σιστοβάρη. Το πόρισμα δόθηκε  στη

δημοσιότητα μετά κι από παρέμβαση του επικε -

φαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέα Γκι-

ζιώτη και το οποίο ανάβει το «πράσινο φως» για

την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας, μίας άδειας

που δόθηκε επί δημαρχίας Βασίλη Γιαννακόπου-

λου (2006 - 2010)με την προϋπόθεση ότι αυτή

μπορεί να ανακληθεί εφόσον υπάρξει στο μέλλον

καταδικαστική τελεσίδικη απόφαση. 

Από τα τέλη του 2013 η τελεσίδικη αυτή απόφαση

έχει καθαρογραφτεί και αναμένει την πολιτική

βούληση (για όποιον τη διαθέτει) να υλοποιήσει

την αφαίρεση της άδειας. 

Ο κ. Ζορμπάς εκμεταλλευόμενος την απώλεια της

πολιτικής εμπιστοσύνης που είχε χτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ

ως αντιπολίτευση με ένα

μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας

σε σχέση με τον τρόπο που

νομοθετεί και ασκεί την εξου-

σία σήμερα ως κυβέρνηση,

προσπαθεί να ταυτίσει την

πολιτική του Γιάννη Σταθό-

πουλου μ’ αυτή του κυβερ -

νώντος κόμματος. 

Δηλαδή ο πρώην Δήμαρχος

προσπαθεί  να δημιουργήσει

στην κοινή γνώμη την

εντύπωση ότι όπως ο

ΣΥΡΙΖΑ προέβη σε πολιτική

κυβίστηση 180 μοιρών, το ίδιο

πράττει και ο Γιάννης Σταθόπουλος, αναφορικά με

τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. 

Ο πρώτος βέβαια που έχει προβεί σε πολιτική

κυβίστηση αναφορικά με το θέμα είναι ο κ. Ζορ -

μπάς καθώς κάποτε έλεγε ότι θα έστηνε αντίσκηνο

εντός του χώρου προκειμένου να μην μπετοποι-

ηθεί, κι όταν κάθισε στο δημαρχιακό θώκο ανέμε-

νε να καθαρογραφτεί η δικαστική απόφαση και

στη συνέχεια να ερμηνευτεί!.  Ωστόσο σήμερα ο κ.

Ζορμπάς είναι αντιπολίτευση και ως είθισται στην

Ελλάδα, η αντιπολίτευση είναι (και σ’ ένα βαθμό

πρέπει να είναι) «λαλίστατη» και με το ρόλο που

έχει,  οφείλει να πιέζει τον Γιάννη Σταθόπουλο να

υλοποιήσει τη βασική του προεκλογική δέσμευση

που συμπυκνώνεται στο σύνθημα που τον συνο-

δεύει μέχρι και σήμερα και δεν είναι άλλο από αυτό

που λέει «Υπερασπιζόμαστε την κοινωνία». 

Ο Γιάννης Σταθόπουλος πλέον δεν έχει καμία

δικαιολογία να καθυστερεί την εισαγωγή του θέμα-

τος της ανάκλησης (και μόνο) της άδειας του

«DaVinci» στο δημοτικό συμβούλιο κι αυτό γιατί

και την γνωμοδότησητου πλέον κατάλληλου νομι-

κού έχει, αλλά και η αποχή των δικηγόρων έληξε,

γεγονός που σημαίνει ότι ο κ. Μπάκας μπορεί

πλέον να παραβρεθεί σε συνεδρίαση του Δημοτι-

κού συμβουλίου  και να εξηγήσει ό,τι περαιτέρω

χρειάζεται. 

Πρέπει να τονιστεί ότι το θέμα – όπως πολύ

σωστά αναφέρει ο κ. Ζορμπάς – έχει ξεπεράσει τη

δεκαετία, κι έχουμε όλοι χορτάσει από δηλώσεις,

ανακοινώσεις, υποσχέσεις και πολύωρες συζητή-

σεις. Μία είναι η λύση του θέματος κι αυτή βρίσκε-

ται στα χέρια του Γιάννη Σταθόπουλου, ο οποίος

είτε θα δικαιώσει τις «κραυγές» του Βασίλη Ζορ -

μπά ή θα βάλει τα θεμέλια για τη διεκδίκηση του

51% της πολιτικής εμπιστοσύνης του λάου στις

επόμενες δημοτικές εκλογές του 2019. 

Σε ότι αφορά τις ανακοινώσεις των δύο

προσώπων σας παραθέτουμε τη δήλωση του

Βασίλη Ζορμπά και στη συνέχεια του Δημάρχου

Γιάννη Σταθόπουλου: 

Βασίλης Ζορμπάς.

«Το θέμα του κληροδοτήματος «ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ»,
έχει συμπληρώσει πλέον 12ετία. Πάνω στο θέμα
αυτό χτίστηκαν πολιτικές καριέρες, με πρώτου και
καλύτερου του σημερινού δημάρχου Γιάννη Στα -
θόπουλου. 
Κύριε δήμαρχε, είχατε υποσχεθεί, σε προη-
γούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
μετά από ερώτησή μου, ότι στην επόμενη ή στην
μεθεπόμενη (από εκείνη) συνεδρίαση, θα φέρνατε
το θέμα για συζήτηση. Η σημερινή είναι η μεθεπό-
μενη και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν
υπάρχει. 
Αφού είχατε αποκρύψει τη γνωμοδότηση που
εσείς είχατε ζητήσει, επί δύο μήνες, με τη δικαιο-
λογία ότι δήθεν δεν σας είχε ενημερώσει η γραμ-
ματέας σας για ένα τόσο σημαντικό θέμα, αφού η
απεργία των δικηγόρων αποτέλεσε μια ακόμη
δικαιολογία για να κερδίσετε άλλους έξι (6) μήνες
πολιτικό χρόνο, αποφεύγεται και πάλι να το φέρετε
για συζήτηση.
Σας καλώ, εντός 48 ωρών, να εκδώσετε πρό -
σκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, με μοναδικό θέμα την αφαίρεση ή την μη
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του «DaVinci». 
Η συνεδρίαση αυτή, θα πρέπει να ξεκινήσει μετά
τις 8 μ.μ. και να προσκληθούν, πέραν των δημο-
τικών συμβούλων, οι: Αντώνης Σιδέρης, πρώην
δήμαρχος, Κωνσταντίνος Κατσάρας, συμπολίτης
μας, Αικατερίνη Γιαγή, συμπολίτισσά μας, Ανδρέας
Μπαλωτής, δημοσιογράφος, Εκπρόσωπος της
«Ανοιχτής Συνέλευσης Πολιτών», καθώς και όποι-
ος άλλος κρίνετε εσείς ως δήμαρχος, ότι θα συμβά-
λει στη συζήτηση.  Στον καθένα από τους ομιλητές,
να δοθεί ο λόγος για τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά.
Ελπίζω ότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, θα πα -
ρευρίσκονται ΟΛΟΙ οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Εάν εντός της επομένης εβδομάδας, δεν έχετε
κάνει τις ενέργειες για να πραγματοποιηθεί η
συγκεκριμένη συνεδρίαση, θα έχω κάθε δικαίωμα
να χαρακτηρίσω την πολιτική σας, τουλάχιστον στο
θέμα αυτό,  ως την εκλογή σας στη θέση του
δημάρχου, σαν την μεγαλύτερη «πολιτική απάτη»
τα τελευταία 18 χρόνια στην πόλη μας».

Η απάντηση του Δημάρχου Γιάννη Σταθόπου-

λου: 

«Το ενδιαφέρον του πρ. Δημάρχου δεν είναι ειλι-
κρινές. Ήταν 3,5 (τριάμισι) χρόνια στο τιμόνι του
Δήμου Αγ. Παρασκευής και ουδέν έπραξε για το
κτήμα Σιστοβάρη. Αντιθέτως εμείς αναθέσαμε το
θέμα σε έγκριτο νομικό και θα εισαχθεί στο Δημο-
τικό Συμβούλιο εντός του Ιουλίου (είναι γνωστό ότι
η αποχή των Δικηγόρων διήρκεσε μέχρι τέλος Ιου-
νίου). Έχω καλέσει επιπλέον τους επικεφαλής των
παρατάξεων για ενημέρωση και συζήτηση επί του
θέματος, κάτι που ουδέποτε έπραξε ο πρ. Δήμα-
ρχος.  Δεν θα τον ακολουθήσω στα ψεύδη του.
Επιτελούμε το καθήκον μας έναντι των πολιτών της
Αγ. Παρασκευής με συνέπεια και καθημερινή δου-
λειά.  Και αυτοί θα μας κρίνουν». 

Θέμα Σιστοβάρη: Χορτάσαμε από 

βαρύγδουπες δηλώσεις, ώρα για πράξεις!  
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Ο Δήμαρχος «παίζει» με τη φωτιά. 

Ανακοίνωση λάβαμε από τον επικεφαλής της «Λαϊ-

κής Συσπείρωσης» κ. Ανδρέας Γκιζιώτη σχετικά με

την ανάγκη υλοποίησης εργασιών πρόληψης πυρα-

σφάλειας από πλευρά του Δήμου. Συγκεκριμένα ο κ.

Γκιζιώτης αναφέρει τα εξής: 

«Είναι γνωστά τα μεγάλα προβλήματα που έχει το Πυρο-

σβεστικό Σώμα σε χρηματοδότηση για το απαραίτητο

έμψυχο υλικό, για την επάρκεια των μέσων πυρόσβεσης.

Το σημαντικότερο είναι οι  απαραίτητες ενέργειες και εργασίες πρόληψης των

πυρκαιών.Στη πόλη μας υπάρχουν συγκεκριμένα επικίνδυνα σημεία που έχουν

επανειλημμένα αναφερθεί αλλά η Δημοτική Αρχή ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ.

ΠΡΩΤΟ η είσοδος στο Πάρκο Γραβιάς, όπου υπήρξαν τα τελευταία χρόνια δύο

επισόδεια με πυρκαιές,  που ενώ υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από

πέρσι, για να κλείνει η πόρτα όλη την αντιπυρική περίοδο, υπάρχει έντονη υπό-

δειξη από την Πυροσβεστική γιατί σε περίπτωση ανάγκης δεν θα μπορούν να

επέμβουν τα οχήματα, ο ευρύτερος χώρος καταλαμβάνεται από ΙΧ – πελάτες του

γειτονικού καφέ που παρκάρουν. (φώτο 1). Ο Δήμαρχος κάνει τα ‘’χατίρια΄́  του

καφέ...

ΔΕΥΤΕΡΟ το τμήμα του λατομείου στο λόφο Τσακού, στα όρια του Δήμου μας,

που ο Δήμος Παπάγου  - Χολαργού έχει μετατρέψει σε παράνομη χωματερή με

διαρκή εναπόθεση κλαριών, χόρτων, άχρηστων αντικειμένων (φώτο 2). Στη

συγκεκριμένη έκταση που διεκδικείται μάλιστα από το Δήμο μας, έχουν εκδηλω -

θεί δύο πυρκαιές. Παρά τις συνεχείς αναφορές μου έγγραφα και προφορικά, ο

γειτονικός Δήμος συνεχίζει να κάνει την …δουλιά του ενώ ο Δήμαρχός μας ,

δεσμευόμενος άραγε από τι, παραμένει απαθής και αδιάφορος…

Η όλη εικόνα του Υμηττού στις παραχωρημένες εκτάσεις η κατάσταση δεν είναι

καλή, ιδιαίτερα στην έκταση του Υπουργείου Γεωργίας, που είναι το πιο παρα -

τημένο τμήμα (φώτο 3), όσο και στην έξοδο του κόμβου στο Γαλλικό Κολλέγιο,

όπου υπάρχει αποθήκη του Δασαρχείου μάλιστα, με παρατημένα λυόμενα,

λάστιχα αυτοκινήτων, ξερά δένδρα… (φώτο 4). Κανείς δεν έχει το δικαίωμα πόσο

μάλλον αυτοί που εκλέχτηκαν στη διοίκηση να παίζουν με τον Υμηττό».

Καλοκαιρινή γιορτή από το σύλλογο

κατοίκων Τσακού. 

Το προαύλιο του 3ου Δημοτικού

σχολείου γέμισε με περισσότερα

από 500 άτομα με αφορμή την

καλοκαιρινή γιορτή του συλλόγου

κατοίκων Τσακού που πραγματο-

ποιήθηκε το Σάββατο 9 Ιουλίου

2016. 

Η βραδιά περιελάμβανε πολιτικές συζητήσεις, καλό φαγητό, αναψυκτικά - ποτά

και επίδειξη χορευτικών ικανοτήτων από τα τμήματα χορού του συλλόγου (Λάτιν

και παραδοσιακοί).  Ο δραστήριος και πάντα με το χαμόγελο πρόεδρος κ. Βασίλης

Σαββίδης έκανε ένα σύντομο χαιρετισμό και ακολούθησαν ο Δήμαρχος και μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου.  Το πρόγραμμα κύλησε με μεγάλη επιτυχία και έτσι οι

παρευρισκόμενοι, απόλαυσαν τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου και την ζω -

ντανή μουσική.

H ελλειπής οδοσήμανση

στα Πευκάκια και 

η σύγκρουση αυτοκινήτων 
Επιστολή λάβαμε από τον πρόεδρο του συλλόγου Πευκακίων «Η Αναγέν-

νηση» Στέφανο Μπακογιάννη σχετικά με την πρόσφατη σύγκρουση

οχημάτων στην εν λόγω περιοχή του Δήμου μας. 

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον κ. Μπακογιάννη το απόγευμα της 8η Ιουλίου

2016 συνέβη «σφοδρό τρακάρισμα» στη διασταύρωση  των οδών Εθν. Μακα-

ρίου και Καβάφη. Ο κ. Μπακογιάννης τονίζει στην επιστολή του ότι ο σύλλογος

επανειλημμένα έχει επισημάνει την ελλειπή οδοσήμανση στην περιοχή που ως

αποτέλεσμα έχει τα συχνά τρακαρίσματα και την επισφαλή κυκλοφορία των

πεζών.

«Πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας, καταλήγει ο κ. Μπακογιάννης,  αποτελεί η υλο-

ποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης που ήδη υπάρχει έτοιμη στο  αρμόδιο τεχνικό

τμήμα του Δήμου».
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