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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, Καφετέ -

ρεια Λίμπρε Αγίου Ιωάννου 69, Εστιατόριο Διόνυσος Ηρώων Πολυ -

τεχνείου 1 & Ευεργέτη Γιαβάση 11

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

--- Καλό μήνα και καλή Σαρακοστή, για όσους τουλάχιστον νηστεύουν. 
--- Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να εκμεταλλευτεί επιτέλους ο Δήμος την περιουσία που διά-
φοροι ευεργέτες του έχουν δωρίσει με τρόπο ώστε τα διάφορα έξοδα του να μην τα
πληρώνουν μόνο κάτοικοι και δημότες. 
--- Αναφερόμαστε στην ανοιχτή δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος που προκήρυξε ο
Δήμαρχος για την αξιοποίηση του “Γιαβάσειου κληροδοτήματος”. 
--- Ο Δήμαρχος είπε ότι υπάρχει ήδη μία προσφορά κι ελπίζουμε να μην είναι σαν μια
προηγούμενη, στην οποία ο υποτιθέμενος ενδιαφερόμενος θα έδινε 8.000 ευρώ μηνιαίως
για την ενοικίασή του επί 25 χρόνια, όσο δηλαδή πλήρωνε ο Δήμος για ενοίκιο για τον παι-
δικό σταθμό του Κοντοπεύκου...
--- Ελπίζουμε ότι αυτή η διοίκηση θα κινηθεί προς το συμφέρον του Δήμου κι όχι για τον
πλουτισμό κάποιου κουμπάρου, συντρόφου, οικογενειακού φίλου, ή παλιού συμμαθητή...
--- Φτάνει πια.Αρκετά η δημοτική περιουσία έκανε πλουσιότερους διάφορους “ιδιώτες -
επενδυτές”.
--- Και μιακαι μιλάμε για ακίνητη περιουσία του Δήμου, είναι καταρχήν θετικό το γεγονός
ότι η Δημοτική Αρχή θέλει να αγοράσει ακίνητο για τη στέγαση πολιτιστικών
εκδηλώσεων. 
--- Προφανώς, η Δημοτική Αρχή έχει στο νου της τις “χειμερινές” εκδηλώσεις, γιατί για τις
καλοκαιρινές διαθέτει ήδη ένα πολιτιστικό πάρκο, 42 στρεμμάτων. 
--- Το ερώτημα που τίθεται και που θα ‘πρεπε να απασχολήσει σοβαρά τη Δημοτική Αρχή
είναι το κατά πόσο τα χρήματα που θα δοθούν για την αγορά ενός ακινήτου, θα μπορ-
ούσαν να αξιοποιήσουν χώρους μέσα στο πολιτιστικό πάρκο με τη δημιουργία ενός ανοικ-
τού θεάτρου, όχι βέβαια σαν τις ξυλοκατασκευές που έχουν τοποθετηθεί εκεί και που απο-
τελούν ντροπή για την έννοια του πολιτισμού, αλλά ένα θέατρο αντάξιο της χώρας στο
οποίο γεννήθηκε. 
--- Θα μπορούσε επίσης, ο δημοτικός κινηματογράφος να γίνει στεγασμένος με συρόμενη
οροφή για το καλοκαίρι που θα εξυπηρετεί και το χειμώνα τους κατοίκους. 
--- Θα μπορούσαν να φτιαχτούν πάρα πολλά πράγματα με τα χρήματα που θα δοθούν
για την αγορά του όποιου χώρου κι ας αφήσουμε στην άκρη τις δήθεν δικαιολογίες “ότι δε
μπορούμε να κάνουμε τίποτα εκεί πέρα”, γιατί δεν μπορεί στην Ελλάδα της πολεοδομικής
αυθαιρεσίας και παρανομίας, ξαφνικά να θυμόμαστε το Νόμο, όταν πρόκειται για παρ-
εμβάσεις που εξυπηρετεί 100.000 κατοίκους. 
--- Ας τελειώνουμε επιτέλους με τους “κλεφτογιώργηδες” και τους “κλεφτογιάννηδες” και
“κλεφτομαρίες” που βλέπουν τη βίλα Σιστοβάρη ότι είναι ακόμα “στην θέση της” κι ας
μπούμε στην πραγματική ουσία της έννοιας “Δημόσιο συμφέρον”.
--- Με την απόκτηση του χώρου στην οδό Γούναρη, προσωπικά δε νομίζω ότι λύνεται
κανένα πρόβλημα,  αφού με τα κόστη που θα χρειαστούν για την αγορά αλλά και τη
διαμόρφωση του χώρου μπορούν να γίνουν πολλά όπως ανέφερα παραπάνω. 
--- Δεν χρειάζεται να πλουτίσουμε κι άλλον ιδιώτη σε μια εποχή που στην αγορά ακινήτων
δεν κουνιέται “φύλλο”. 
--- Δεν ξέρω αν η απάντηση στο ερώτημα “Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο” η απάντηση
είναι εκκλησία. Πάντως κι αν δεν είναι ακριβώς έτσι, η “Εκκλησία” παίζει ένα σημαντικό
κομμάτι στη διακυβέρνηση του τόπου. 
--- Στις πολιτισμένες χριστιανικές χώρες της Δύσης «τα του καίσαρος έχουν αποδοθεί
στον Καίσαρα» και «τα του Θεού στο Θεό».
--- Οι αιρετές κυβερνήσεις θεσμοθετούν, η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη δικάζει και η εκτελε-
στική εξουσία εκτελεί αυτά για το οποία εντέλλεται. Το κάθε θρησκευτικό δόγμα μπορεί
ελεύθερα κι απρόσκοπτα να ασκεί τα λειτουργήματά του στους τόπους λατρείας αλλά σε
καμία περίπτωση δεν ενοχλεί πιστούς και μη, ούτε έχει «άποψη» για το αν και ποιες
εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται στις πλατείες των Δήμων. 
--- Στην Ελλάδα δυστυχώς τα πράγματα δε λειτουργούν έτσι. Από τη μία μεριά οι διακο-
νούντες ιερείς της ιεράς μονής Αγίας Παρασκευής έχουν μετατρέψει την πλατεία σ’ ένα
ιδιωτικό πάρκινγκ για να μπορεί η νύφη να περπατά λίγο και να βγάζει φωτογραφίες με
φόντο πεύκα… κι από την άλλη απαγορεύει στο Δήμο, σύμφωνα με καταγγελία Δημοτι-
κού Συμβούλου, την πραγματοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων, οι οποίες ως γνωστόν
είναι πια μία από τις λίγες δημόσιες εκδηλώσεις για τα παιδιά και ουδείς μπορεί να διανο-
ηθεί ότι στον εορτασμό των παιδιών θα μπορούσαν να κυκλοφορούν διάβολοι, τρίβολοι
και κερασφόροι πειρασμοί... 
--- Για το θέμα της επιστολής κατοίκων οι οποίοι επί έξι χρόνια τώρα υπόκεινται στο
μαρτύριο της διαλύσεως του νευρικού τους συστήματος από υπερηχητικές εκκωφαντικές
καμπανοκρουσίες που ελέγχονται ηλεκτρονικά, τι μπορεί να πει ένας λογικός άνθρωπος
; ότι υπάρχει το δικαίωμα στην ησυχία ; ότι η εκκλησία θα ‘πρεπε να στέκεται στο πλευρό
των σκληρά δοκιμαζόμενων και να μην αποτελεί “ένα ακόμα πρόβλημα”; στο ότι όσο
δυνατά κι αν βαράνε οι καμπάνες, αυτός που δε θέλει να πάει, δε θα πάει; κι ότι αυτός που
θέλει να πάει θα πάει είτε χτυπήσουν είτε όχι ; 
--- Και μια και μιλάμε για καμπάνες, καλά θα κάνει ο Δήμαρχος να καταστήσει σαφή δύο
πράγματα. Το πρώτο είναι ότι στην πόλη κουμάντο κάνουν οι αιρετοί και κανένας άλλος
και οι εκδηλώσεις τους θα πραγματοποιούνται εκεί που εκείνοι κρίνουν ότι είναι καλύτε-
ρο για τους δημότες. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει ο Δήμαρχος στα θέματα διοίκησης να
μην στρογγυλοποιεί τα πάντα. Οι υπάλληλοι οφείλουν να υπακούν στις εντολές των ανω-
τέρων και οι ανώτεροι τους αιρετούς. Προσβάλλουν ανεπανόρθωτα την εικόνα του
Δημάρχου προσωπικά, όλα όσα κωμικοτραγικά έχουν συμβεί στο κοιμητήριο τις ημέρες
αυτές, όσο δε για το θέμα της “κυκλοφορίας άφθονου μαύρου χρήματος” που εισπράτ-
τουν επιτήδειοι από αυτούς που πενθούν, δεν είναι χθεσινό, υπήρχε, υπάρχει και ήρθε η
ώρα να σταματήσει. 

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής
Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ
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Προσφυγικό και Αγία Παρασκευή. 
Με αφορμή τον ορισμό της«21η Μαρτίου» ως «Παγκόσμιας ημέρας
κατά του ρατσισμού»,  εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης
Μαρτίου 2016 από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής του Γιάννη Σταθό-
πουλου, ψήφισμα που εμπεριείχε και το θέμα της «τύχης» των προ-
σφύγων που καθημερινά εισρέουν κατά χιλιάδες ψάχνοντας τη «Γη της
επαγγελίας» στην κεντρική Ευρώπη. 
Το ψήφισμα που έθεσε προς ψήφιση ο Δήμαρχος είχε αναφορές στο προσφυγικό
ζή τημα με αποτέλεσμα να υπάρξει συζήτηση αλλά και προτάσεις για την ενδεχό-
μενη πιθανότητα ο Δήμος Αγ. Παρασκευής να φιλοξενήσει πρόσφυγες χρησιμο-
ποιώντας δημοτικούς ή μη χώρους. 
Στην αρχή της συζήτησης,  το λόγο πήρε ο υποψήφιος Βουλευτής Β’ Αθηνών (Ν.Δ.)
και Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης Ησαΐας,ο οποίος επεσήμανε ότι η ενδεχόμενη
φιλοξενία προσφύγων απαιτεί ακριβή σχεδιασμό και ύπαρξη επιχειρησιακού σχε-
διασμού συμπληρώνοντας ότι η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει αποτύχει
στον τομέα αυτό, δίνοντας ως παράδειγμα τις καθημερινές εικόνες από την πε -
ριοχή της Ειδομέ ν ης. 
Ο κ. Ησαΐας τοποθετήθηκε ξεκάθαρα λέγοντας ότι σε περίπτωση που φιλοξενη -
θούν στην Αγία Παρασκευή πρόσφυγες, η φιλοξενία θα πρέπει ν’ αφορά μόνο
πρόσφυγες από τη Συρία κι όχι «λαθρομετανάστες» καθότι, όπως ο ίδιος τόνισε,
πολλές φορές Ιρανοί και Αφγανοί  «λαθρομετανάστες» αναμειγνύονται με Σύ -
ριους πρόσφυγες. 
Επιπλέον ο κ. Ησαΐας τάχθηκε περισσότερο υπέρ της φιλοξενίας προ-
σφύγων από ιδιώτες λέγοντας χαρακτηριστικά : «Να φιλοξενήσουμε,
όσοι μπορούμε ορφανά… κι εγώ πρώτος!». 
Από την πλευρά του ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, δεν τοποθετήθηκε για
το προσφυγικό κρατώντας «κλειστά τα χαρτιά» του και σε ότι αφορά το ψήφισμα,
αλλά  ζήτησε να προστεθεί η έκφραση «έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο» λέγοντας
χαρακτηριστικά και με χιουμοριστική διάθεση : «Εσείς που είστε αριστεροί ξέρε-
τε πώς να το γράψετε».
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης χαρακτήρισε ως κορυφαίο το
προσφυγικό ζήτημα και δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Κυρίτση
έχουν τις υποδομές προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών που μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν σε συνεργασία του Δήμου Αγίας Παρασκευής με το Υπου -
ργείο Εθνικής Άμυνας.
Επιπλέον ο κ. Γκιζιώτης παρότρυνε οι πολίτες της Αγίας Παρασκευής, να δείξουν
έμπρακτα την αλληλεγγύη τους και να δυναμώσουν το μέτωπο στις εθνικιστικές
και φασιστικές αντιλήψεις που σπέρνουν την ξενοφοβία και το ρατσισμό.
Σε ότι αφορά το ψήφισμα ο κ. Γκιζιώτης ζήτησε την προσθήκη σχετικά με την απο-
μάκρυνση του ΝΑΤΟ καθώς και την αναφορά για άρση των αποφάσεων της
συνθή κης «Δουβλίνο ΙΙ». 
«Υπάρχει συγκεκριμένη ΜΚΟ για τη φιλοξενία παιδιών κ. Ησαΐα» ήταν η απά -
ντηση του αντιδημάρχου Παιδείας και Πολιτισμού κ. Παναγιώτη Γκόνη, ο οποίος
ζήτησε να μην «ανοίξει» ως θέμα το προσφυγικό, καθώς θέμα συζήτησης ήταν το
ψήφισμα και υποστήριξε ότι τα ζητήματα που θέτει το ψήφισμα (ρατσισμός –
ξενοφοβία) δεν είναι αυτονόητα σε πολλά μέλη της κοινωνίας. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμοί
Σωτή ρης Παπαμιχαήλ δήλωσε ότι το ψήφισμα θα έπρεπε να εμπεριέχει και την
αναγνώ ριση της ανάσχεσης του προσφυγικού από την ελληνική κυβέρνηση, τα
σώματα ασφα λείας και την ελληνική κοινωνία. 
Σε όλα τα προαναφερθέντα ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, δήλωσε ότι συμ -
φωνεί με τον Ανδρέα Γκιζιώτη σχετικά με την πρότασή του κι  ότι ακόμα δεν έχει
ζητηθεί να φιλοξενήσει ο Δήμος μας πρόσφυγες και ότι μέσα από το ψήφισμα
ασκείται και μια κριτική στην κυβέρνηση. 
Τελικά το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία αναφέροντας τα εξής: 
«Η 21η Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού. Στην Ελλάδα
αλλά και διεθνώς, θα πραγματοποιηθούν αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις,
εκδηλώσεις και δράσεις.
Στην χώρα μας ζούμε καθημερινά το δράμα των προσφύγων που συνεχίζεται και
εντείνεται, με τους πνιγμένους στο Αιγαίο, με το κλείσιμο των συνόρων, με τους
εκβιασμούς και τις απειλές για έξοδο της χώρας μας από την Σένγκεν αν δεν δε χθεί
να μετατραπεί σε «στρατόπεδο συγκέντρωσης» των εγκλωβισμένων παρά τη θέ -
ληση τους.
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εκφράζει την αντίθεση του στις πολιτικές των δια-
κρίσεων, στο ρατσισμό και στο φασισμό και στέκεται με αλληλεγγύη δίπλα στους
πρόσφυγες. Λέει όχι στην Ευρώπη των κλειστών συνόρων για τα θύματα των
πολέμων, της φτώχειας, του ρατσισμού και της  ξενοφοβίας. 
Ζητάει το σταμάτημα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και των πολέμων, τη
δημιουργία ασφαλών δρόμων διέλευσης των προσφύγων, την επιτάχυνση της δια-
δικασίας παροχής ασύλου, νομιμοποιητικών χαρτιών και δομών φιλοξενίας όπως
και την κάλυψη των προσωρινών αναγκών στέγασης και σίτισης. Ταυτόχρονα
καλεί τους πολίτες να πά ρουν μέρος σε κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν στην Αθήνα (Ομόνοια 3.00μμ.κ.ά.)  το Σάββατο 19
Μαρτίου2016  όπως και σε διάφο ρες πόλεις της Χώρας».
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Ανοιχτή πρόσκληση Ενδιαφέρον-

τος για «Γιαβάσειο» από την
διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου.

Σε Ανοιχτή πρόσκληση πρόσκληση ενδιαφέροντος, με καταλυτική ημερο -
μηνία το τέλος Απριλίου 2016, προχώρησε η Δημοτική Αρχή σχετικά με την
εκμετάλλευση του «Γιαβάσειου» κληροδοτήματος (κληροδότημα του Γεωρ -
γίου Γιαβάση)που βρίσκεται στην οδό Ερμού 76. 
Όπως είναι γνωστό, το ακίνητο για πολλές δεκαετίες  ρημάζει ανεκμετάλλευτο στον
κεντρικότερο δρόμο της Αθήνας και η εκάστοτε διοίκηση εύρισκε ως δικαιολογία την
«άρ νηση» των συνδικαιούχων, δικαιολογία που έπαψε να ισχύει πριν 10 περίπου χρό-
νια όταν επί  δημαρχίας Βασίλη Γιαννακόπουλου το ακίνητο περιήλθε εξ’ ολοκλήρου
στο Δήμο  κι έκτοτε αναμένεται πότε επιτέλους το κτίριο των 376,71 τ.μ. θα αποτελέσει
πηγή εσόδων για την πόλη μας. 
Μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο ακίνητο αντί ν’ αποτελεί μια σταθερή εσόδων για τον
Δήμο, αποτελούσε μια μόνιμη πηγή «Εξόδων» για τη μη κατάρρευση του…  με αποκο-
ρύφωμα την «απευθείας ανάθεση» εργασιών με τη δικαιολογία του κατεπείγοντος
ποσού 230.000 ευρώ  τον Αύγουστο του 2013 από τον τότε δήμαρχοΒασίλη Ζορμπά, ο
οποίος «κατάφερε» οι «επείγουσες εργασίες» να ξεκινήσουν μετά από 10 ολόκληρους
μήνες !

Σήμερα η Διοίκηση του Γιάν-
νη Σταθόπουλου προχώρησε
σε Ανοιχτή πρόσκληση εν -
δια φέροντος για την εκμε-
τάλλευση του εν λόγω ακινή-
του, επιδιώκοντας να πε τύχει
με τον τρόπο αυτό,  την πιο
συμφέρουσα λύση στο μακρ-
οχρόνιο ζήτημα αξιοποίησης
του ακινήτουτο οποίοαποτε-
λείται από οικόπεδο εμβα-
δού 376,71 τ.μ. και στο
οποίο  διατηρείται το κέλυ -
φος διωρόφου κτίσματος
που έχει κριθεί διατηρητέο
από το  Υπουργείο Πολιτισμού.
Για το συγκεκριμένο θέμα
υπήρξε ανακοίνωση του
Δήμου στην οποία αναφερό-
ταν ότι η συγκεκριμένη εκδή-
λωση ενδιαφέροντος ήταν
«προϊόν ομόφωνης απόφα-
σης της διαπαραταξιακής
επιτροπής. 
Αυτό  δεν ήταν αληθές και ο
πρώην  Δήμαρχος  Βασίλης

Ζορμπάς στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2016,
δήλωσε ότι ποτέ δεν υπήρξε ομόφωνη απόφαση καμιάς επιτροπής κι αυτό γιατί δεν
κλήθηκε κανένα μέλος της παράταξής του. 
Ο Δήμαρχος από την πλευρά του παραδέχτηκε ότι πράγματι υπήρξε λάθος στην
διατύπωση του θέματος στην σχετική  ανακοίνωση και δήλωσε  ότι η απόφαση για την
πρόσκληση ενδιαφέροντος ήταν καθαρά δική του απόφαση κι αυτό επειδή κατά τη
γνώμη του θα πρέπει να προχωρήσει το θέμα του Γιαβασείου γιατί είναι καιρός «να
πάρει το δρόμο του» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.
Ο Γιάννης Σταθόπουλος είπε επίσης ότι η πρόσκληση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απ ρι -
λίου 2016, κι ότι όλες οι προτάσεις θα εισαχθούν προς ψήφιση (της καλύτερης) στο
Δημοτικό Συμβούλιο . «Είναι προφανές ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και το πρώτο βήμα
είναι να ακούσουμε προτάσεις» τόνισε ο κ. Σταθόπουλος και συμπλήρωσε ότι η
διοίκηση θέλει να κάνει μια έρευνα αγοράς αναφορικά με τις προσφορές που πιθανόν
μπορούν να δοθούν για την εκμετάλλευση του «Γιαβάσειου». 
Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας κ.
Δημήτρης Κονταξής αναφερόμενος στο θέμα είπε ότι η ανοιχτή πρόσκληση πραγμα-
τοποιείται καθότι υπάρχει μεγάλη «ρευστότητα» στη διακύμανση των τιμών της αγο-
ράς των ακινήτων και οφείλει η διοίκηση να έχει πρόσφατες ενδείξεις/υποδείξεις ώστε
να υπάρχουν ολοκληρωμένες προτάσεις που θα εισαχθούν στην αρμόδια επιτροπή και
στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Από την πλευρά του ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Μυλωνάκης
εξέφρασε τις αμφιβολίες του για τον τρόπο που διαδικαστικά κινήθηκε η διοίκηση,
τονίζοντας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τις διαδικασίες ορίζει Προεδρικό Διάταγ-
μα του οποίου οι ενδείξεις δεν ακολουθήθηκαν από τη διοίκηση. 
Πληροφορίες για την αποστολή προτάσεων οιουδήποτε ενδιαφερόμενου, στην ιστο-
σελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.agiaparaskevi.gr/~agiapara/por-
tal/index.php/efimerida-ypiresias/promitheies-symvaseis/2736

Μελέτες για την αναβάθμιση
της πόλης αναλαμβάνει 

το Πολυτεχνείο. 
Η Προγραμματική Σύμβα-
ση για την υλοποίηση ερευ-
νητικού προγράμματος με
αντικείμενο τη «Διε -
ρεύνηση Χωρικής Στρατ-
ηγικής Παρεμβάσεων και
Προτεραιοτήτων για τον
Δήμο Αγίας Παρασκευής»
μεταξύ του Δήμου και του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυ -
τεχνείου-ΕΜΠ εισήχθηκε
και ψηφίστηκε κατά πλει-
οψηφία στη συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Μαρτίου 2015.  
Το πρόγραμμα εμπίπτει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
2015-2019, και στόχος του Δήμου είναι η διερεύνηση, νέων, φιλικών προς το
περιβάλλον και την πόλη, εναλλακτικών επιλογών και προτύπων για τη
βιώσιμη κινητικότητα, τη  λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και
την αναβάθμιση εν γένει του αστικού περιβάλλοντος της πόλης, όπως ανέ -
φερε η εισηγήτρια, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ελισάβετ
Πετσατώδη. 
Η αντιδήμαρχος εξήγησε ότι η έρευνα - που θα αποτελέσει  τον οδηγό για
την οργάνωση και την ιεράρχηση  των προτεραιοτήτων, την εκπόνηση
μελετών, την αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση
παρεμβάσεων πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα και την τεκ-
μηριωμένη διεκδίκηση δημοσίων χώρων (Βίλα Ιόλα, πάρκο Νεαπόλεως,
Ο.Τ. 118 κ.α.) - θα επικεντρωθεί σε τρία αλληλένδετα μεταξύ τους πεδία, τα
οποία και είναι:
1. Πεδίο  Δημόσιου χώρου:  Η έρευνα θα επικεντρωθεί  στη δικτύωση, τη
λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση δημοσίων και κοινόχρηστων χώρων
που έχουν σημαντικές λειτουργίες, χώρων πολιτισμού και αθλητισμού όπως
και σημείων ενδιαφέροντος. Με ιδιαίτερη έμφαση θα διερευνηθούν  η
βελτίωση της σύνδεσης της πόλης με τον Υμηττό, οι συνδέσεις της  με τους
όμορους δήμους και η καλύτερη ένταξη των μεγάλων εκτάσεων (ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος, Αμερικανικό Κολέγιο, ΕΡΤ, Στρ. Σπυρούδη, Βίλα Ιόλα κ.α.)
στον ιστό της.  
2. Πεδίο Κινητικότητας: Η έρευνα θα επικεντρωθεί  στη διαχείριση της
κυκλοφορίας (οχημάτων, πεζών και  ποδηλάτων), την βελτίωση της προ-
σβασιμότητας για όλους, την οργάνωση της στάθμευσης και τη διερεύνηση
δυνατοτήτων για ήπιες μορφές κινητικότητας σε συνδυασμό με τους σταθ-
μούς του μετρό. 
3. Πεδίο Αστικού πράσινου: Η έρευνα θα επικεντρωθεί  στην βελτίωση
του αστικού περιβάλλοντος, μέσω της προστασίας της υφιστάμενης βλά-
στησης, της αναβάθμισης και ισόρροπης κατανομής του αστικού πρασίνου
και της δημιουργίας «πράσινων διαδρομών» και δικτύων αστικού πρασίνου
εντός του Δήμου. 
Το ερευνητικό πρόγραμμα θα εκπονηθεί σε τρεις διακριτές φάσεις και θα
διαρκέσει 12 μήνες και κοστολογείται στα 64.000 ευρώ. 
Από την αντιπολίτευση ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς εξέφρασε την
έντονη δυσαρέσκειά του δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τις 64.000 ευρώ
θα τις μοιραστούν μεταξύ τους στο Πολυτεχνείο, ενώ την έρευνα θα την
αναθέσουν οι καθηγητές στους φοιτητές τους. «Χρόνια υπάρχουν μελέτες…
απλά σκορπάτε λεφτά» κατήγγειλε τη διοίκηση ο Βασίλης Ζορμπάς και
τόνισε ότι κάποιοι θα «τσεπώσουν» θα λεφτά. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης ανέφερε ότι η συγκε -
κριμένη σύμβαση δεν έχει να προσφέρει κάτι στο Δήμο και υποστήριξε ότι
τον ίδιο πομπώδεις εκφράσεις που η διοίκηση κατά καιρούς χρησιμοποιεί,
δεν τον συγκινούν. Ο κ. Γκιζιώτης υποστήριξε ότι αν η διοίκηση θέλει να υπε-
ρασπιστεί το «δημόσιο χώρο» μπορεί να διεκδικήσει τα σύνορα του Δήμου
με το Χολαργό και τα Γλυκά Νερά και επεσήμανε ότι αν κάποιος θέλει να
γνωρίσει τις ανάγκες των πολιτών συγκαλεί λαϊκές συνελεύσεις. 
«Χρειαζόμαστε την αρωγή ενός ειδικευμένου ιδρύματος όπως του Πολυ -
τεχνείου δήλωσε ο κ. Παπαμιχαήλ και συμπλήρωσε ότι από τέτοιες προγρ-
αμματικές συμβάσεις «ξεπηδούν» νέα πιο σίγουρα έργα. 
Τέλος ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Μυλωνάκης
δήλωσε σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μέλη της αντιπολίτευσης ότι το θέμα
είναι σημαντικό και ο συνδυασμός του με το τοπικό σχέδιο απορριμμάτων
μπορεί να αποτελέσει έναν οδικό χάρτη για το πώς θα προχωρήσει η πόλη
στο μέλλον.  
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Την ανεξαρτητοποίησή του από την Δημοτική
Αρχή και παράταξη «Νίκη των Πολιτών για την
Αγία Παρασκευή» ανακοίνωσε ο εντεταλμένος
Δημοτικός σύμβουλος για θέματα υποστήριξης
ενοριών και εκκλησιών κ. Γιάννης Λογοθέτης
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2016.
Είναι άξιο αναφοράς ότι η γλώσσα που χρησιμο-
ποίησε ο κ. Λογοθέτης για την ανεξαρτητοποίησή του
δε θυμίζει σε τίποτα παλαιότερες ανεξαρτητοποιήσεις
που εμπεριείχαν συνήθως και νύξεις για προσωπικές
αντιπαλότητες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως
θα διαβάσετε και τη δήλωση της ανεξαρτητοποίησης,
ο κ. Λογοθέτης θέτει ως κύρια αιτία της ανεξαρτητο-
ποίησης πολιτικούς λόγους και πρακτικές της
διοίκησης ενώ δεν παραλείπει να υποστηρίξει ότι
συνεχίζει να εκτιμά τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο
καθώς κι ότι θεωρεί πως πάντα θα έχει φίλους στην
παράταξη «Νίκη». 

Από την πλευρά του  ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπου-
λος στην ίδια συνεδρίαση δήλωσε ότι είχε ενημερω θεί
με μήνυμα στο κινητό του από τον κ. Λογοθέτη το
μεσημέρι της ίδιας ημέρας για την παραίτησή του. 
Ο κ. Σταθόπουλος  παρότι ζήτησε από τον κ. Λογο -
θέτη να συναντηθούν πρώτα ώστε να μιλήσουν, ο
τελευταίος δεν επιθυμούσε κάτι τέτοιο . Ο Δήμαρχος
δήλωσε ότι λάθη και ολιγωρίες δεν κάνουν, μόνο όσοι
δεν πράττουν τίποτα ενώ αντέδρασε στα λόγια του κ.
Λογοθέτη σχετικά με τη “στενή του” σύνδεσή του με
την κυβέρ νηση των ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ υποστηρίζοντας
ότι ο ίδιος υπήρξε πάντα «αυτοδιοικητικός» και σε ότι
αφορά τις συνεδριάσεις της δημοτικής ομάδας
συμπλήρωσε ότι αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν μόνο
δύο φορές. 
Η δήλωση ανεξαρτητοποίησης του κ. Γιάννη
Λογοθέτη:
«Στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 οι πολίτες της
Αγίας Παρασκευής επέλεξαν ως νέα Δημοτική Αρχή
την ανεξάρτητη παράταξη «Νίκη των Πολιτών Αγίας
Παρασκευής». Ήταν μεγάλη τιμή και για εμένα η
εντολή των συμπολιτών μου να υπηρετήσω τα συμ -
φέροντα της πόλης από τη θέση του Δημοτικού
Συμβούλου με την κατάταξη μου στην 7η θέση του
ψηφοδελτίου της «Νίκης».
Άτομα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους με
κόστος πολιτικό και προσωπικό υπερβήκαμε διαπολι-
τικές  γραμμές με πίστη ότι προσφέρουμε στο κοινό
καλό της πόλης, συναντηθήκαμε και δεσμευτήκαμε
ότι θα λειτουργήσουμε δημοκρατικά, συναινετικά,
συμμετοχικά και ανεξάρτητα από τα κόμματα προέ-
λευσης μας. 
Διδαχθήκαμε να δουλέψουμε με όραμα και σχέδιο με
μεθοδικότητα και εργατικότητα υπέρ των δημοτών
και της πόλης και να είμαστε η Δημοτική Αρχή όλων
χωρίς παραταξιακές παρωπίδες, ιδεοληψίες,
αγκυλώσεις και κομματικούς εναγκαλισμούς. 
Αυτές ήταν οι προεκλογικές μας δεσμεύσεις και γι’
αυτό οι πολίτες της Αγίας Παρασκευής μας τίμησαν
με την ψήφο τους και μας εμπιστεύτηκαν. Ενάμιση

χρόνο μετά με λύπη διαπιστώνω ότι οι προεκλογικές
μας θέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες. Τα όργανα
της παράταξης δε λειτουργούν πλέον. Η Δημοτική
ομάδα έχει απαξιωθεί και το τελευταίο διάστημα δεν
συγκαλείται ούτε καν για τα θέματα που εισάγονται
στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Οι ενδοπαραταξιακές λειτουργίες έχουν ανασταλεί
και οι αποκλίσεις  από τις προεκλογικές μας
δεσμεύσεις είναι φανερές. Ποια είναι η εικόνα της
Δημοτικής Αρχής σήμερα ; κι αναφέρομαι συνολικά
σ’ όλη τη Δημοτική ομάδα γιατί η ευθύνη είναι συνο-
λική. Κρίσιμα θέματα της πόλης παραπέμπονται στις
καλένδες. Ατολμία στη λήψη αποφάσεων για σοβαρά
ζητήματα .Υποσχεσιολογία, αναβλητικότητα, έλλειμ-
μα συντονισμού, Σολομώντειες λύσεις, κύρια
ενασχόληση με την προβολή του αυτονόητου ή με την
οργάνωση και την προβολή πετυχημένων δρά-
σεων ψυχαγωγικού χαρακτήρα, απουσία  συναι -
σθηματικού λογισμού που θα κινητοποιεί τους

πολίτες, θα εμπνέει τους εργαζόμενους, θα αναδεικ-
νύει και θα επιβραβεύει την υπευθυνότητα, την εργα-
τικότητα, τις κρίσεις, τα ενδιαφέροντα και το μεράκι
των εργαζομένων, τόσο σε κεντρικό επίπεδο (Δήμου),
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (Νομικά Πρόσω-
πα), όπως για παράδειγμα στον Πολιτιστικό και Αθλ-
ητικό Οργανισμό. Αναφέρομαι στον ΠΑΟΔΑΠ
ασκώντας εμμέσως πλην σαφώς αυτοκριτική για
λάθη και παραλήψεις μου ως μέλος του διοικητικού
συμβουλίου το τελευταίο εννεάμηνο. Αποφάσεις που
σχετίζονται με την επιλογή προσώπων σε θέσεις
ευθύνης αλλά και όχι μόνο λαμβάνονται συνήθως
πίσω από «κλειστές» πόρτες ως προϊόντα ισορρο-
πιών, άτυπων ολιγομελών ομάδων και κομματικών
επιτρόπων. Οι συμπολιτευόμενοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι απαξιώνονται. Χωρίς λόγο και άποψη
καλούνται απλά ως διακοσμητικά στοιχεία να επικ-
υρώνουν με την ψήφο τους ειλημμένες αποφάσεις.
Με στεναχωρεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι σε αρκετές
περιπτώσεις και με ευτελή δικαιολογίες μέλη της
δημοτικής ομάδας, καταβάλλουν προσπά θεια
συγκάλυψης κυβερνητικών αστοχιώνκαι παρα-
λήψεων οι οποίες θίγουν εργαζόμενους συμπολίτες
μας ως και το γενικότερο συμφέρον της πόλης. 
Παράλληλα, είναι φανερή η υποβάθμιση της
λειτουρ γίας του Δημοτικού Συμβουλίου όπου ενώ θα
έπ ρεπε να αποτελεί χώρο διαλόγου και σύνθεσης
απόψεων για τα μείζονος σημασίας ζητήματα της
πόλης, στην πράξη λειτουργεί διεκπαιρεωτικά,
αναλώνεται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, απα-
ξιώνοντας την ασκούμενη κριτική ακόμα και την
καλοπροαίρετη καθώς και αξιόλογες προτάσεις
Δημοτικών Συμ βούλων συλλογικοτήτων και πολιτών. 
Κ. Δήμαρχε, κ. πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι
συμπολίτες, σέβομαι απόλυτα τους θεσμούς και τα
πρόσωπα που τους υπηρετούν. Ποτέ στη ζωή μου και
στην ενασχόλησή μου με τα κοινά δεν υπήρξα μίζε ρος
και μηδενιστής. Για να είμαι σαφής και ξεκάθαρος, σε
καμία περίπτωση δεν απαξιώνω τις προσπά -

θειες και το θετικό
έργο του Δημάρχου
και της Δημοτικής
Αρχής. Για το συμφέ -
ρον της πόλης θεωρώ
χρέος να αναγνωρίζο -
νται οι θετικές δράσεις
και να στηρίζονται.
Άλλωστε για την επί λυ -
ση των δύσκολων προ -
βλη μάτων της πόλης
απαιτείται συ ναί νεση,
συνεργασία και σύνθε-
ση απόψεων μακριά
από εγωιστικές αντιλή-
ψεις, προσωπικές αντιπαραθέσεις και στείρα άρνηση.
Είναι προφανές ότι αναγνωρίζω και τιμώ τις προ-
σπάθειες και το προσφερόμενο έργο του προέ -
δρου του Δημοτικού Συμβουλίου, των αντιδ-
ημάρχων, των συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων
και των προσώπων που κατέχουν θέσεις ευθύνης στη
διοίκηση στα οικονομικά, στην παιδεία και τον πολιτι-
σμό, στην τεχνική υπηρεσία και την καθημερινότητα,
στο περιβάλλον και στην καθαριότητα. 
Κ. Δήμαρχε θέλω να γνωρίζεις ότι η εκτίμηση
προς το πρόσωπό σουκαι το θεσμό που εκπροσω-
πείς είναι δεδομένη. Αγαπητοί συνάδελφοι, Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας, σας εξομολογούμαι
αυτό που αισθάνομαι. Για οκτώ χρόνια, από το 2008
υπηρέ τησα πιστά, άδολα και με όλες μου τις δυνάμεις
την παράταξη και νιώθω ότι στη «Νίκη» είχα, έχω
και θα έχω μόνο φίλους, όμως η σιωπή είναι ενοχή. 
Υπακούοντας λοιπόν στη φωνή της συνείδησής μου
διαχωρίζω δημόσια τη θέση μου από τις αρνητικές
πρακτικές που σας εξέθεσα επειδή αντίκειται στις
αρχές και τις ιδέες μου, τον πολιτικό μου πολιτισμό,
την 30χρονη πορεία μου ως δημόσιο λειτουργό της
Παιδείας και την πολύχρονη ενασχόλησή μου με τα
κοινά της πόλης. Κατόπιν τούτου υποβάλλω την παρ-
αίτησή μου από τις παρακάτω άμισθες θέσεις: εντε-
ταλμένος σύμβουλος για θέματα υποστήριξης ενορ-
ιών και εκκλησιών, μέλος του διοικητικού συμβουλίου
ΠΑΟΔΑΠ, μέλος της επιτροπής διεκδίκησης βίλας
«Ιόλα», αναπληρωματικό μέλος της οικονομικής επι-
τροπής και επιτροπής «ποιότητας ζωής». Κάνω
σαφές ότι από τη θέση του ανεξάρτητου Δημοτι-
κού Συμβούλου θα συνεχίζω να εκφράζω δημόσια
τους συλλογισμούς μου, να στηρίζω ιδέες και δράσεις
που θεωρώ σωστές, να ασκώ καλοπροαίρετη κριτική,
να καταθέτω προτάσεις και να προσπαθώ για το καλό
της πόλης και τα συμφέροντα των δημοτών. Το
οφείλω άλλωστε στους 402 συνδημότες μου που με
τίμησαν με την επιλογή τους. Το οφείλω σε όλους τους
συνδημότες μας για να μπορώ να τους κοιτάω στα
μάτια».

Την επομένη της
ανεξαρτητοποίησης
ο Δήμαρχος εξέδω-
σε λιτή ανακοίνωση
με την οποία ανέφε-
ρε τα εξής: 
«Θέλω να ευχαριστή-
σω τον Δημοτικό
Σύμβουλο Ι. Λογοθέτη
για τη μέχρι τώρα
συνεργασία μας στην
Ανεξάρτητη Δημοτική
Κίνηση «Νίκη των
Πολιτών για την Αγία
Παρασκευή». 

Η απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί με εξέπληξε
δυσάρεστα, κυρίως επειδή ουδέποτε επεδίωξε να μου
θέσει όσα επικαλέστηκε ως λόγους της πράξης του.
Όλοι κρινόμαστε καθημερινά από τις συμπεριφορές
μας. Του εύχομαι καλή συνέχεια σε όποιο πολιτικό
σχέδιο θέλει να υπηρετήσει». 

«Βελούδινο διαζύγιο» 
Σταθόπουλου – Λογοθέτη. 

Ο ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

κ. Γιάννης Λογοθέτης

Ο Δήμαρχος 

Αγίας Παρασκευής

Γιάννης Σταθόπουλος
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Την άποψη της σχετικά με το κατά πόσο πρέπει
η κοινωνική πολιτική να αποτελεί εργαλείο
αντιπολιτευτικής πολιτικής και πολιτικών αντι-
παραθέσεων εξέφρασε η – εδώ και χρόνια –
εθελόντρια και υπεύθυνη του Κοινωνικού
Μαγειρείου Ντίνα Μανωλοπούλου στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2016. 
Αφορμή για τη παρουσία της κ. Μανωλοπούλου στο
Δημοτικό Συμβούλιο και τη δήλωσή της αυτή υπήρξε
ο πόλεμος ανακοινώσεων που ξέσπασε μεταξύ του
νυν και του πρώην Δημάρχου Αγίας Παρασκευής,
Γιάννη Σταθόπουλου και Βασίλη Ζορμπά, αναφορικά
με την ποσότητα και ποιότητα των μερίδων του φα -
γητού που διανεμήθηκε σε 20 ωφελούμενους του κοι-
νωνικού μαγειρείου κατά τη διάρκεια απεργιακής
κινητοποίησης των εργαζομένων της ΜΚΟ που συνε-
ργάζεται με το Δήμο Αγίας Παρασκευής.  
Ας  πάρουμε όμως τα πράγματα από την
αρχή.Η κ. Μανωλοπούλου από την εποχή της
διοίκησης του Βασίλη Ζορμπά επιτελεί ένα
εθελοντικό έργο βοήθειας προς τους συναν -
θρώπους μας, που το έχουν όσο ποτέ άλλοτε
ανάγκη, στις δύσκολες ημέρες των
Μνημονίων. Συγκεκριμένα η κ. Μανωλο-
πούλου έχει καταφέρει να οργανώσει με τη
συνδρομή πολλών χορηγών - επιχειρηματιών
της πόλης μας που η ίδια ήρθε σε επαφή μαζί
τους –την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού
μαγειρείου, της κοινωνικής αυτής δομής που
φροντίζει για τους άπορους (με όλη τη σημασία
της λέξης) συμπολίτες μας να έχουν καθημερι-
νά φαγητό. 
Οι κοινωνικές δομές ως γνωστόν λειτουργούν
μέσω της συνεργασίας ΜΚΟ ή ΚΟΙΝΣΕΠ με
Δήμους και με τη χρηματοδότηση από προ-
γράμματα ΕΣΠΑ όπως έχει γίνει και με την
περίπτωση του δικού μας Δήμου. 
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ
προς τους Δήμουςγια τις ανάγκες της λειτουρ -
γίας των κοινωνικών δομών, έληξε τον
Οκτώβριο του 2015 και παρατάθηκε μέχρι και
το  τέλος του ίδιου έτους με χρηματοδότηση
του Υπουργείου αυτή τη φορά. 
Όμως οι εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί γι’
αυτούς τους μήνες με αποτέλεσμα να πραγμα-
τοποιούν κινητοποιήσεις με αίτημα την άμεση
πληρωμή τους από την αρμόδια Υπουργό κ.
Φωτίου.  
Στην Αγία Παρασκευή ο υπεύθυνος όλων των
κοινωνικών δομών και πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος, ενημέρωσε το
σώμα στις 10 Μαρτίου 2016 ότι η διοίκηση μέσω
απόφασης του συμβουλίου ήταν έτοιμη – αν χρειαζό-
ταν – να δημιουργήσει μία νέα ΚΟΙΝΣΕΠ με χρονικό
διάστημα τουλάχιστον 8 μηνών έως ότου είτε το
Υπουρ γείο βρει λύση για την κατάσταση είτε
«ανοίξουν» τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που θα
χρηματοδοτούσαν τέσσερις αντίστοιχες δράσεις για
την πόλη μας. 
Για τα χρήματα που διεκδικούν από το Υπουργείο οι
εργαζόμενοι των ΜΚΟ, ο Δήμος δεν έχει ευθύνη
καθώς η  χρηματοοικονομική και εργασιακή σχέση
αυτών σχετίζεται μόνο με τη ΜΚΟ. Ο Δήμαρχος και ο
κ. Βλάχος ενημέρωσαν ότι όλο το προηγούμενο διά-
στημα πίεζαντο Υπουργείο προς την κατεύθυνση της
όσο το συντομότερο πληρωμής τους και τελικά στις 14
Μαρτίου 2016 η κ. Φωτίου ανακοίνωσε ότι οι πληρω-
μές των εργαζομένων ξεκίνησαν για τις ΜΚΟ που

έχουν καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα στο Υπουρ -
γείο, με τον κ. Βλάχο να συμπληρώνει ότι δεν έχει
λάβει ακόμα απάντηση από τον υπεύθυνο της ΜΚΟ
για την Αγία Παρασκευή σχετικά με το αν έχει προβεί
στην κατάθεση των απαραίτητων αυτών εγγράφων
στο Υπουργείο. 
Πριν την ανακοίνωση της απόφασης του Υπουργείου
για τις πληρωμές, οι εργαζόμενοι στις ΜΚΟ όλων των
κοινωνικών δομών στην Αγία Παρασκευή προέ-
βησαν σε απεργιακή κινητοποίηση για τρεις ημέρες.
Βάσει των λεγομένων του κ. Βλάχου, οι εργαζόμενοι
δεν είχαν ενημερώσει για την ημερομηνία που θα
πραγματοποιούσαν τις απεργιακές κινητοποιήσεις
τους, με την εκπρόσωπο των εργαζομένων που παρέ-
στη στο Δημοτικό Συμβούλιο  να εκφράζει την αντί -
θεσή της στα λεγόμενα του κ. Βλάχου υποστηρίζον-
τας ότι η μόνη ενημέρωση που υπήρχε ήταν ότι
«κάποια στιγμή» θα υπήρχε κινητοποίηση.

Τελικά η απεργία ξεκίνησε την Τρίτη 8 Μαρτίου
2016, αιφνιδιάζοντας τη διοίκηση η οποία έπρεπε να
βρει μια άμεση λύση για τη διανομή μερίδων φα -
γητού σε 20 ωφελούμενους που το έχουν απαραίτητη
ανάγκη και για το λόγο αυτό ζήτησε τη συνδρομή των
εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούςοι οποίοι
ετοίμασαν και διένειμαν τα φαγητά στους δικαιούχους. 
Όλα αυτά, έδωσανστον πρώην δήμαρχο Βασίλη
Ζορμπά την αφορμή να εξαπολύσει «αντιπολιτευτική
επίθεση» μέσω ανακοινώσεων κατηγορώντας το
Δήμο για τις «αδυναμίες» της κυβέρνησης και των
προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Βασίλης Ζορμπάς
τηναμέσως επόμενη ημέρα της απεργίας δηλαδή την
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016ανέφερε τα εξής:
«Σήμερα το απόγευμα, δέχθηκα τηλεφώνημα από

ηλικιωμένη ωφελούμενη του Κοινωνικού Μαγειρείου
του Δήμου, την οποία γνωρίζω πολλά χρόνια ως για-

τρός της και η οποία μου είπε επί λέξει τα εξής: «Για-
τρέ μου, δεν ντράπηκαν να μας στείλουν να φάμε 4
κουταλιές φακές και ψωμί 3 τουλάχιστον ημερών;
Καλύτερα να μην μας έστελναν τίποτε».
Μη γνωρίζοντας αν είναι ακριβής η καταγγελία, διερ-
εύνησα το θέμα και διαπίστωσα ότι είναι πραγματικό
γεγονός. Και συνέβη, γιατί οι εργαζόμενοι στις κοινω-
νικές δομές του Δήμου απείχαν από την εργασία τους
(και θα απέχουν και τις επόμενες μέρες), λόγω του ότι
έχουν μείνει απλήρωτοι από τον Οκτώβριο του 2015
(όπως κατ΄επανάληψη έχουμε καταγγείλει) και
εμπαίζονται εκ συστήματος τόσο από την κυβέρνηση
όσο και από την συνένοχη δημοτική Αρχή. Υπενθ-
υμίζουμε ότι υπεύθυνος των κοινωνικών δομών του
Δήμου μας, έχει τοποθετηθεί ο πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος. 
Ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, που εκδίδει ανα-
κοινώσεις για «ψύλλου πήδημα», αυτό το κράτησε
κρυφό και από την αντιπολίτευση και από τους δημό-
τες. Δήμαρχε, θα πρέπει να ντρέπεσαι».  
Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση απάντησε ο Γιάννης
Σταθόπουλος απάντησε με ανακοίνωση στην οποία
ανέφερε τα εξής: 
«Χθες 10/3/2016, βράδυ αργά, ο πρ. Δήμαρχος Β.

Ζορμπάς, με μια εξαιρετικά αγενή και επιθετι-
κή εναντίον μου ανακοίνωση, κατήγγειλε ότι
μία ασθενής του (!) ωφελούμενη του Κοινωνι-
κού Μαγειρείου, παραπονέθηκε ότι «παρέλα-
βε μικρή ποσότητα τροφής και ψωμί τριών
ημερών». Αναγκάζομαι ν’  απαντήσω, αισθ-
ανόμενος απολύτως την ευτέλεια της εναντίον
μου επίθεσης, από τον πρ. Δήμαρχο: Λόγω
της αποχής από την εργασία των εργαζόμε-
νων των Κοινωνικών Δομών άρα και του Κοι-
νωνικού Μαγειρείου, (ενημερώνω παράλ-
ληλα ότι άρχισε από χθες η πληρωμή των
εργαζόμενων μέσω ΜΚΟ) η υπεύθυνη
εθελόντρια Ντ. Μανωλοπούλου, η οποία
ορίσθηκε εκεί από την προηγούμενη Δημοτι-
κή αρχή εισηγήθηκε σε μένα αλλά και τον κ.
Γερ. Βλάχο, Εντεταλμένο Σύμβουλο Κοινωνι-
κής Πολιτικής και Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, την αποστολή σε 15-20
απολύτως αδύναμους να έχουν φαγητό ωφε-
λούμενους του Μαγειρείου, τροφής από τους
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, τροφής προ-
οριζόμενης για τους εργαζόμενους των
Σταθμών. Έτσι και έγινε. Συμπληρώνω ότι η
κ. Μανωλοπούλου, αμφισβητεί την καταγ-
γελία του πρ. Δημάρχου.Σε κάθε περίπτωση
θλίβομαι γιατί απαντώ σε αυτή την ανακοίνω-
ση. Θλίβομαι ειλικρινά».
Τους ισχυρισμούς όμως της «ανωνύμου»
ασθενούς- ωφελούμενης από το Δημοτικό
Μαγειρείο που χρησιμοποίησε ο Βασίλης
Ζορμπάς ως «καταλυτικό πολιτικό όπλο»
στον αντιπολιτευτικό αγώνα του εναντίον της
«κακής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ»

και της «φιλικής» προς αυτήν Δημοτικής Αρχής…
ανέτρεψε η ειλικρίνεια της επί Βασίλη Ζορμπά τοπο -
θετημένης υπευθύνου του Κοινωνικού Μαγειρίου κ.
Μανωλοπούλου, η οποία  στη συνεδρίαση της 10ης
Μαρτίου 2015 αποκάλυψε ότι αντίστοιχα προβλήμα-
τα υπήρχαν στη διανομή των μερίδων ΚΑΙ επί
διοίκησης του Βασίλη Ζορμπά και όταν αυτά συνέ-
βαιναν επιλύνονταν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή αυτόν
που τώρα ως αντιπολίτευση καταγγέλει ο πρώην
δήμαρχος, δηλαδή ΜΕΣΩ των παιδικών σταθμών. 
Η κ. Μανωλοπούλου είπε επίσης ότι και η ίδια αιφνι-
διάστηκε από την απότομη απεργιακή κίνηση των
εργαζομένων και δήλωσε ότι η ανακοίνωση του
Βασίλη Ζορμπά αποτελεί «δυσάρεστο τρόπο κριτι-
κής», τον οποία χαρακτήρισε ως «περίεργο» και παρ-
ακάλεσε η κοινωνική πολιτική και δη οι κοινωνικές
δομές να ΜΗΝ αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης
μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων.  

Ντίνα Μανωλοπούλου: 
“Η κοινωνική πολιτική δεν είναι χώρος 

για πολιτικές αντιπαραθέσεις”!
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Τίνος είναι 

η πλατεία άραγε ; 
Αντιρρήσεις για να πραγματοποιηθεί αποκριάτικη
εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της πόλης του Δήμου
φέρεται ότι εξέφρασε και τελικά επέβαλε την θέληση
του ο ιερέας του ιερού ναού της  Αγίας Παρασκευής. 
Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
Ανδρέας Γκιζιώτης κατήγγειλε στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2016, ότι «Η Εκκλησία απαγό -
ρευσε στο Δήμο! να πραγματοποιήσει αποκριάτικη εκδήλωση
στην πλατεία Αγίας Παρασκευής και ανάγκασε την Δημοτική
Αρχή να μεταφέρει την εκδήλωση στο θεατράκι της πλατείας». 
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος από την πλευρά του δήλω-
σε ότι ναι μεν ο ιερέας εξέφρασε τις αντιρρήσεις του επειδή
κατά τη γνώμη του«το καρναβάλι προσβάλλει το εκκλησια-
στικό ήθος»!!  αλλά δήλωσε ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε στο θεατράκι για λόγους «σκίασης».
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος την ημέρα της εκδήλωσης η ηλιο-
φάνεια ήταν αρκετά δυνατή και η ανάγκη για ίσκιο απα -
ραίτητη. Επιπλέον ο Δήμαρχος υπογράμμισε τη διαφωνία του
σχετικά με τις απόψεις του ιερέα λέγοντας ότι το καρναβάλι
είναι κάτι απελευθερωτικό που προσφέρει κέφι και γέλιο στον
κόσμο και δεν αποτελεί προσβολή για κανέναν. 
Σημ. Σχολιαστή
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ιερείς της Εκκλησίας της Αγίας
Παρασκευής «ασκούν βέτο» για τον τρόπο χρησιμοποίησης της
πλατείας. Ορισμένες φορές τα αιτήματα των ιερέων του συγκε-
κριμένου ιερού ναού μπορεί να είναι λογικά όπως το να μην στή-
νεται παγοδρόμιο μπροστά σχεδόν από τα σκαλοπάτια.
Ωστόσο το να χρησιμοποιείται η κεντρική πλατεία ως χώρος

στάθ μευσης για τις ανάγκες του ναού ή να έχουν άποψη οι δια-
κονούντες σ’ αυτόν ιερείς για τις εκδηλώσεις που θα πραγματο-
ποιούνται, από το Δήμο, από συλλόγους , φορείς και άλλες συλλο-
γικότητες μας κάνει να αναρωτιόμαστε σε ποιον τελικά ανήκει η
πλατεία; Και από πότε η πολιτεία θα πρέπει για τις όποιες
εκδηλώσεις της  να «διαθέτει» και την έγκριση της εκκλησίας;

Η ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδος
μπιλιάρδου στο KORALLI! 

Την διοργάνωση για την ανάδειξη του πανελλήνιου πρω-
ταθλητή στο άθλημα του μπιλιάρδου αναλαμβάνει να διορ-
γανώσει από τις  16 Απριλίου έως τις 8 Μαΐου 2016 το κατά-
στημα KORALLI στην Αγία Παρασκευή. 
Είναι η δεύτερη φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα που το
KORALLI αναλαμβάνει μια μεγάλη διοργάνωση όπως με επιτυχία
είχε κάνει το Φθινόπωρο του 2015 όταν διεξήχθη το 3 Cushion open
tournament . 
Αυτή τη φορά η διοργάνωση έρχεται μετά από επιλογή της Ελληνι-
κής Ένωσης Μπιλιάρδου καθώς το KORALLI προτάθηκε ως ο
καταλληλότερος χώρος διεξαγωγής με χορηγούς επικοινωνίας το
κανάλι της ΕΡΤ, τη NOVASPORT, τη SPORTDAY  και το ΣΠΟΡ 94,6. 

Ανδρέας Γκιζιώτης: Φαινόμενα μικρο-
πολιτικής από τον Γιάννη Σταθόπουλο!

Ανακοίνωση εξέδωσε ο επικεφαλής και Δημοτικός
Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Ανδρέας Γκι-
ζιώτης καταγγέλλοντας τα εξής: 
«Οδός Προβελλεγγίου. Ιδιοκτήτες κατάργησαν την μάντρα τους
για να παρκάρουν κάθετα (καταλαμβάνοντας και το πεζοδρόμιο)

τα αυτοκίνητά τους κατά παράβαση του νόμου που επιτρέπει την κατά 50% χρήση της πρόσοψης
και επιπλέον ζητούν να κοπεί και η ελιά (που εμποδίζει το …5ο αυτοκίνητο), στην άκρη του οικο-
πέδου για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, η οποία θα έπρεπε να τοποθετηθεί στην καταρ -
γημένη μάντρα ή έστω να κάνουν οι σωλήνες μια μικρή παράκαμψη.
Η Δημοτική πλειοψηφία καταπατώντας κάθε έννοια δικαίου, κινούμενη μικροπολιτικά στη λογική
της ΄΄εξυπηρέτησης΄  ́χωρίς αρχές πήρε απόφαση  να κοπεί η ελιά. Στις εκτενείς τους τοποθετή-
σεις Δήμαρχος και πρόεδρος του ΔΣ (κ. Βλάχος) έκλεισαν τα μάτια στην καταφανή καταπάτηση
του πεζοδρομίου, νομιμοποιώντας παραβάσεις σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Στην ίδια συνε-
δρίαση αποφάσισαν για την κοπή δύο λευκών στην οδό Κύπρου όπου υπάρχουν 155! (εκατόν
πενήντα πέντε) δένδρα που εμποδίζουν το ίδιο ή και περισσότερο την διέλευση των πεζών. Οι
λεύκες είχαν την ατυχία να εμποδίζουν (;) το παρακείμενο πάρκιν πολυκατοικίας…».
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Ομιλίες με θέμα τις εξελίξεις στην οικο-
νομία σε 33 Δήμους της Β’ Περιφέρειας

Αθηνών από τον Σωτήρη Ησαΐα
Ο πολιτικός επιστήμων – διεθνολόγος, πολιτευτής Β’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και
Δημοτικός Σύμβουλος της Αγίας Παρασκευής, Σωτήρης Ησαΐας από την αρχή του έτους
μέχρι και τα μέσα Μαρτίου 2016 επισκέφτηκε όλους τους Δήμους της Β’ Αθήνας πραγμα-
τοποιώντας ομιλίες στις εκδηλώσεις των κατά τόπους τοπικών οργανώσεων της Ν.Δ. σε πολ-
λές από τις οποίες παραβρέθηκαν ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης με συνο-
δεία των αντιπροέδρων Άδωνι Γεωργιάδη και Κωστή Χατζηδάκη.
Οι ομιλίες του κ. Ησαΐα στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Ελλάδας είχαν ως κεντρικό άξονα τα
αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και τη σημερινή κατάσταση της Ελληνικής Οικο-
νομίας. 
Αναλυτικότερα οι Δήμοι που επισκέφθηκε ο κ. Ησαΐας, εκτός της πόλης μας, ήταν ο Δήμος Αγίας
Βαρβάρας, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, ο Δήμος Αιγάλεω, ο
Δήμος Αλίμου, ο Δήμος Αμαρουσίου, ο Δήμος Βριλησσίων, ο Δήμος Βύρωνα, ο Δήμος Γαλατσίου, ο
Δήμος Γλυφάδας, ο Δήμος Δάφνης - Υμηττού, ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, ο Δήμος Ζωγράφου,
ο Δήμος Ηλιούπολης, ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Ίλιον, ο Δήμος Καισαριανής, ο Δήμος Καλλιθέας, ο
Δήμος Κηφισιάς, ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης, ο Δήμος Μεταμόρφωσης, ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύ -
ρου, ο Δήμος Νέας Ιωνίας, ο Δήμος Νέας Σμύρνης, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, ο Δήμος Παπάγου -
Χολαρ γού, ο Δήμος Πεντέλης, ο Δήμος Περιστερίου, ο Δήμος Πετρούπολης, ο Δήμος Φιλαδέλφειας -
Χαλκηδόνας, ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, ο Δήμος Χαϊδαρίου και  ο Δήμος Χαλανδρίου.

Martios_16_mais_2012.qxd  21/3/2016  9:51 πμ  Page 9



1010 ΕΕ ππ ιι κκ αα ιι ρρ όό ττ ηη ττ αα .. .. ..

210- 6090756 - www.osxoliastis.gr - e-mail: osxoliastis@hotmail.com

Τόπος Κοιμητηρίου των νεκρών μας
ή τόπος Εμπορίου;

Καταγγελίες για χρηματισμούς δημοτικών υπαλλήλων, βιαιοπραγίες και αντικαταστά-
σεις υπαλλήλων ήταν μερικά από τα περιστατικά που διαδραματίστηκαν στο κοι -
μητήριο της Αγίας Παρασκευής και συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2016. 
Για την ιστορία, το τελευταίο δίμηνο η διοίκηση του Δήμου προχώρησε στην αντικατάσταση  του
υπευθύνου του κοιμητηρίου με σκοπό «να μπει μια τάξη», γεγονός που προκάλεσε γκρίνιες και
έντονες αντιπαραθέσεις με κάποιους από τους υπαλλήλους που προϋπήρχαν. 
Όπως καταγγέλθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι λογομαχίες μεταξύ των υπαλλήλων, μετα-
τράπηκαν σε βιαιοπραγίες κι όλα αυτά υπό τη συνοδεία έγγραφων καταγγελιών για χρηματισμούς
υπαλλήλων από τον νέο υπεύθυνο που ανέλαβε τη λειτουργία του Κοιμητηρίου.
Στη συνεδρίαση του συμβουλίου στις 10 Μαρτίου 2016 ο Κωνσταντίνος Τσιαμπάς, πρώην αντι-
δήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και υπεύθυνος για το κοιμητήριο επί διοίκησης Βασίλη Ζορμπά
ρώτησε το Δήμαρχο τι ακριβώς είχε συμβεί και γιατί δεν απέτρεψε τους εμπλεκομένους από το να
«πιαστούν στα χέρια», κρίνοντας παράλληλα με αυστηρό τρόπο την αντικατάσταση του υπευ -
θύνου.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος απάντησε ότι η διοίκηση πήρε την από -
φαση ν’  αλλάξει τον υπεύθυνο του κοιμητηρίου, μια απόφαση που είχε κρίνει υποτιμητικά ο κ.
Ζορ μπάς «ρωτώντας» στο κατά πόσον είναι εφικτό άτομα με ειδικές ανάγκες ( ΑμΕα ) ν’  αναλά-
βουν θέσεις ευθύνης!!!
Συγκεκριμένα ο κ. Σταθόπουλος εξήγησε επ’ αυτού του ζητήματος ότι ΑμεΑ μπορούν να χαρακ-
τηριστούν άτομα που είχαν την ατυχία να έχουν ένα μικρό πρόβλημα όρασης, όπως ο νέος υπεύθυ-
νος,  μέχρι αυτά που αντιμετωπίζουν πολύ πιο ακραίες καταστάσεις. 
Ο Δήμαρχος συνέχισε να εξηγεί τα τεκταινόμενα στο κοιμητήριο λέγοντας ότι από τη στιγμή που
ορίστηκε ο καινούργιος υπεύθυνος, υπήρξε ανυπακοή από κάποιους συναδέλφους του και η
ανυπακοή αυτή οδήγησε σε λογομαχίες και στη συνέχεια σε βιαιοπραγίες στις οποίες ενεπλά -
κησαν και οι σύζυγοι των υπαλλήλων! Κι ότι παρ’ όλες τις προσπάθειες του δεν κατάφερε να λυθεί
με ήρεμο τρόπο η διένεξη που προέκυψε.
Παράλληλα μ’ αυτά τα γεγονότα υπήρξαν γραπτές καταγγελίες για χρηματισμούς υπαλλήλων από
τον νέο υπεύθυνο αλλά και από μία συμπολίτισσα μας η οποία επισκέφθηκε τον Δήμαρχο και τον
κατήγγειλε λέγοντας του χαρακτηριστικά ότι: «Όλοι εσείς εδώ τα παίρνετε!». 
Ο κ. Σταθόπουλος  αφού καθησύχασε τη συνδημότισσα ότι αυτό που καταγγέλλει δεν ισχύει
μετέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά που του κατήγγειλε τα οποία όπως πολύ ευγενικά δήλω-
σε ο Δήμαρχος δεν είναι τιμητικά για κανέναν που έχει διοικήσει το Δήμο. 
Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος δήλωσε τα εξής: «Το κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής σχετίζεται με
ανάματα καντηλιών… με καθαρισμούς τάφων… με υπαλλήλους και πάει λέγοντας… Στο κοι -
μητήριο εμείς θα βάλουμε τη σειρά που πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει και βεβαίως «Δεν θα
κυκλοφορεί χρήμα…».
Δεν μας τιμούν καθόλου αυτά που μου καταγγέλθηκαν, συνέχισε ο κ.Σταθόπουλος και μάλι-
στα με διαβεβαίωσαν  ότι συμβαίνουν πολλά χρόνια… και πιθανόν να μην τιμούν ούτε εσάς που
ως Διοίκηση δε βάλατε το μαχαίρι στο κόκκαλο, πράγμα που εμείς θα κάνουμε όπως υποσχεθήκαμε». 
Μετά από όλα αυτά ο κ. Σταθόπουλος αποκάλυψε ότι στο γραφείο του είχε μεταφερθεί ένας φάκε-
λος από έναν άλλο δημότη προς έναν εργάτη του κοιμητηρίου, ο οποίος πιθανόν έχει χρήματα,
στοιχείο που θα αποτελέσει μαζί με τις γραπτές καταγγελίες το φάκελο μιας ΕΔΕ που θα διαταχτεί
το επόμενο προσεχές διάστημα. 
Τέλος κάτι που προξένησε εντύπωσε στον Δήμαρχο είναι ότι όταν δόθηκε υποχρεωτική άδεια
στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους (για να ηρεμήσουν τα πνεύματα) παρατηρήθηκε ότι κάποιοι
από τους υπαλλήλους του κοιμητηρίου δεν είχαν πάρει την άδεια τους με τον κ. Σταθόπουλο χα -
ρακτηριστικά να αναφέρει τα εξής: «Δικαιούνται 25 ημέρες εργάσιμες και δεν έχουν πάρει ούτε
μία μέρα. Θα δούμε τι είδους «αφοσίωση» στην εργασία ήταν αυτή... 
Ανακοίνωση για τα παραπάνω δρώμενα εξέδωσε και το σωματείο εργαζομένων του Δήμου ανα-
φέροντας τα εξής: 
Κατόπιν των τελευταίων γεγονότων στο κοιμητήριο και των καταγγελιών-διαμαρτυριών των
υπαλλήλων , το Δ.Σ. του ΣΕΔΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Αποκλειστικά υπεύθυνη για την τοποθέτηση υπαλλήλων σε συγκεκριμένες θέσεις και υπηρεσίες,
αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών είναι η διοίκηση του Δήμου. Επίσης ,
η διοίκηση του Δήμου, είναι απολύτως υπεύθυνη να επιλύει υπηρεσιακά τις οποιεσδήποτε διενέ-
ξεις που  δημιουργούνται μεταξύ εργαζομένων και κατ' επέκταση προκαλούν την δυσλειτουργία
των υπηρεσιών .Εμείς οι εργαζόμενοι ,οφείλουμε να εκτελούμε τα καθήκοντά μας στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων μας  και καλούμε την διοίκηση του Δήμου  να επιλύσει άμεσα τα όποια θέματα
έχουν παρουσιαστεί τώρα ή θα παρουσιαστούν στο μέλλον».

Κωνσταντίνος Τσιαμπάς:
«Αμφισβήτησε, 

λασπολόγησε και 
κάτι θα κερδίσεις».

Λάβαμε επιστολή από τον πρώην αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών Κωνσταντίνο Τσιαμπά αναφορικά με ρεπορ -
τάζ του Σχολιαστή στο τεύχος   167 του Φεβρουαρίου
2016, το οποίο φιλοξενούσε δηλώσεις της Αντιδημάρχου
Τεχνικών υπηρεσιών Πετσατώδη  που μιλούσε για την
ύπαρξη υποσχέσεων σχετικά με τη μη πραγματοποίηση
ρυμοτομήσεων στο ξεκίνημα των εργασιών(Άνοιξη –
Καλοκαίρι 2014) του βιοκλιματικού έργου στην περιοχή
του Κοντοπεύκου.
Ο κ. Τσιαμπάς ως αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών της περιό-
δου εκείνης με την απελθούσα διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά και
μέσω της επιστολής του παραθέτει τη δική του άποψη αναφέρο -
ντας τα εξής: 
«Στις  21/10/2013 ενημερωθήκαμε ότι το έργο θα ενταχθεί στο
ΕΣΠΑ και θα γίνει.Αμέσως κάναμε αναμόρφωση του Π/Υ και
προβλέψαμε 140.000 ΕΥΡΩ  για τις ρυμοτομίες, αρχίσαμε τις δια-
δικασίες δημοπράτησης και στις 18/7/2014 υπογράψαμε τη
σύμβαση. 
Στις 13/11/2013 υπογράφθηκε η σύμβαση εκτέλεσης του κυρίως
έργου και τον  Ιαν 2014 άρχισαν οι εργασίες του. Αμέσωςάρχισα-
τις συζητήσεις με τους κατοίκους,    μαζί  με τον  μηχανικό που χει-
ρίζεται μέχρι τώρα το θέμα, ακολουθώντας την ίδια τακτική που
είχαμε ακολουθήσει και στα έργα του Τσακού.
Ως αποδεικτικό στοιχείο της αλήθειας των ισχυρισμών μου σας
παραπέμπω, στο πρωτόκολλο παράδοσης των έργων,το οποίο
συνέταξα και έδωσα στη δημοσιότητα με αποδέκτη και εσάς κε
Διευθυντά  στις 30/8/2014 και δεν διεψεύσθη από κανέναν , στην
παράγραφο 19 του οποίου αναφέρω επί λέξει τα εξής : 
«Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η νέα Διοίκηση η οποία ενημε-
ρώθηκε πλήρως  για την εξέλιξη του έργου, τόσο μεμονωμένα τα
αρμόδια στελέχη της, όσο και σε ευρεία σύσκεψη με την συμμε-
τοχή όλων των παρατάξεων,   είναι υποχρεωμένη να παρακολου -
θήσει το έργο ώστε αυτό να κατασκευασθεί σύμφωνα με τους
κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και  να είναι χρηστικό για τους
δημότες για τις επόμενες δεκαετίες.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξει στην υλοποίηση των ρυμοτο-
μιών οι οποίες προβλέπονται στην μελέτη και στην προγραμματι-
κή σύμβαση  με την Περιφέρεια ως υποχρέωση του Δήμου έναν-
τι της χρηματοδότησης ,το έργο έχει δημοπρατηθεί και υπάρχει
ανάδοχος. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπι-
σθεί με μεγάλη προσοχή σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους
ιδιοκτήτες. Η απερχόμενη διοίκηση και εγώ προσωπικά έκανα
πολλές συναντήσεις με την έναρξη του έργου και εξασφαλίσαμε
την  καταρχήν θετική ανταπόκριση, δυστυχώς  μετά  τις εκλογές
έγινε αρνητική»
Επειδή μπορεί να αμφισβητηθεί η  ακρίβεια των παραπάνω  στα
πλαίσια της πολιτικής τακτικής  αμφισβήτησε,λασπολόγησε και
κάτι θα κερδίσεις  είμαι στη διάθεσή σας , για εξηγήσεις και πε -
ραιτέρω λεπτομέρειες, να προσκομίσω οποιοδήποτε έγγραφο, να
παραστώ σε κοινή συζήτηση με τους εμπλεκομένους, εκτιμώ δε
ότι όποιος τα αμφισβητήσει θα προσκομίσει και  τα απαραίτητα
στοιχεία. 

Εκλογές Τοπικών
Οργανώσεων 

Νέας Δημοκρατίας.
Οι εκλογές για την ανάδειξη προέδρων και μελών των τοπικών
οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας θα διεξαχθούν την Κυρια-
κή 3  Απριλίου 2016 και με επιστολές τους προς τον «Σχολιαστή»
ο πρώην αντιδήμαρχος παιδείας κι εκπαιδευτικός Μανώλης
Κωνσταντακόπουλος και ο επίσης εκπαιδευτικός Σταύρος Χαρ-
αλάμπους ενημερώνουν τους συμπολίτες τους  ότι θα είναι υπο-
ψήφιοι για τη θέση του προέδρου. 
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Κάτοικοι ζητούν τη μείωση της 
έντασης από τις καμπάνες 

του Αγίου Δημητρίου.
Με επιστολή τους κάτοικοι του Κοντοπεύκου – περίοικοι του Ι. Ν. Αγίου
Δημητρίου,διαμαρτύρονται για την υπερβολική ένταση που έχουν ρυθμιστεί να
παράγουν οι «ηλεκτρονικές καμπάνες» του Ναού, τον εξορθολογισμό στις ώρες
και τις φορές που αυτές χτυπούν καθώς και τη μείωση της διάρκειας κάθε χτυπή-
ματος.  
Στην επιστολή τους οι κάτοικοι αναφέρουν ότι από το 2009  λειτουργεί ηλεκτρονικό
σύστημα κωδωνοκρουσίας και ότι στο εσωτερικό του Ναού υπάρχει μια «κονσόλα», η
οποία ανάλογα με το μυστήριο και τη θεία λειτουργία, ρυθμίζει το χρόνο, την ένταση, τη
μελωδία και την επανάληψη στον κτύπο του καμπαναριού.
Αναφέρουν επίσης, ότι μέχρι  το 2009 δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα, αφού ο
ναός λειτουργούσε μ’ένα λιτό και χαμηλό χτιστό καμπαναριό παραπλεύρως του ιερού με μια
και μοναδική καμπάνα με σχοινί, η οποία ηχούσε ηπιότερα σε ένταση και ρυθμό.
Για άγνωστο λόγο, επισημαίνουν οι κάτοικοι, το καμπαναριό αυτό γκρεμίστηκε και ανεγέρ-
θηκαν δυο γιγάντια τσιμεντένια καμπαναριά, στην πρόσοψη της εκκλησίας εκ των οποίων
μόνο το ένα διαθέτει καμπάνες!! 

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, οι καμπάνες από Δευτέρα έως Παρασκευή χτυπάνε τρεις
φορές το πρωί ( 6:50, 7:00 και 7:10 ή στις 7:00, στις 7:30 και στις 8:00 π.μ.) και το απόγευ -
μα στις 17:30 μ.μ., το Σάββατο το πρωί και πάλι 3 φορές (6:45, στις 7:30 και στις 8:00 π.μ.),
την Κυριακή στις 7:00, 7:30 και 8:15 π.μ. και τα απογεύματα του Σαβ/κου στις 17:30 μ.μ. ή
στις 18:00 με μελωδικό χτύπημα διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων την κάθε φορά.
Επιπλέον η επιστολή αναφέρει ότι κρούση της καμπάνας γίνεται και τα απογεύματα πριν
τον εσπερινό εάν την επομένη είναι εορτή Αγίου, το πρωί εάν είναι εορτή, τα σαββατοκύρια -
κα και ακόμα και σε μνημόσυνα Κυριακής λόγω της κυριακάτικης λειτουργίας προ του
μνημόσυνου (φαινόμενο που όπως δηλώνουν δεν συμβαίνει πουθενά).
Οι κάτοικοι προέβησαν σε μέτρηση της στάθμης του θορύβου καταγράφοντας εντός
των οικιών που γειτνιάζουν με την εκκλησία 80 με 95 dB, όταν το ανώτατο επιτρεπτό όριο
είναι στα 50dB για αστικές περιοχές (Προεδρικό Διάταγμα 1180/1981) κι αυτή η διαφορά
των 30dB, στη λογαριθμική κλίμακα των ντεσιμπέλ, μεταφράζεται ως 1.000 φορές
μεγαλύτε ρης ισχύος!!!
Οι κάτοικοι οι οποίοι είναι Χριστιανοί ορθόδοξοι… με την επιστολή τους καταγγέλλουν ότι
η κατάσταση από την  αυξημένη ηχορύπανση έχει ως αποτέλεσμα να διαταράσσεται η
ψυχική τους υγεία, ότι έχουν χάσει τον ύπνο τους,ότι έχουν ανατραπεί οι ρυθμοίτου βιολο-
γικού τους ρολογιού,κι ότι έχει διαταραχθεί τονευρικό τους σύστημα, με αποτέλεσμα να
πάσχουν από εκνευρισμό, ταχυπαλμίες και νευρικό κλονισμό και ζητούν την προστασία των
ασθενών, των πασχόντων από καρδιακά νοσήματα, των εγκύων γυναικών, των παιδιών,
των εργαζομένων βραδινής βάρδιας, των ενηλίκων καιτων υπερηλίκων.
Στη συνέχεια η επιστολή περιέχει μια σειρά από νομοθετικές διατάξεις και προεδρικά δια-
τάγματα που δικαιολογούν την αγωνία των κατοίκων και επιπλέον επισημαίνουν ότι η
δημοσίευση της επιστολής, αποτελεί την κατακλείδα μιας σειράς ενεργειών, οι οποίες μέχρι
στιγμής έχουν «πέσει  στο κενό» παρά τις πάντοτε ευγενικές παρακλήσεις τους, μ’  όλο τον
απαιτούμενο σεβασμό προς το χώρο και τους λειτουργούς του.
Στην επιστολή καταγγέλλεται επίσηςτο γεγονός ότι παρά τις από μέρους της εκκλησίας
υποσχέσεις για μέριμνα μείωσης της έντασης,αυτές ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν αντίθε-
τα παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις εκδικητική αύξηση της έντασης !!!
Με την επιστολή τους αυτή, οι κάτοικοι ζητούν από αρμόδιους φορείς, δηλαδή το Δήμο, την
πολεοδομία και την αστυνομία να τους προστατέψουν ερευνώντας την αλήθεια  των καταγ-
γελιών, πραγματοποιώντας αυτοψίεςκαι εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία. 
Τέλος οι κάτοικοι θέτουν προς όλους τους αρμόδιους φορείς τα εξής ερωτήματα :
--- « Με ποια ερμηνεία της ορθόδοξης πίστης, εξαιρούνται οι καμπάνες από τα επιτρεπό-
μενα όρια θορύβου; 
---Για ποιο λόγο συνάνθρωποι και θεσμικά όργανα της πολιτείας θεωρούν πως η ηχο-
ρύπανση ενός ναού είναι «ιερή» και άρα έχει κάθε δικαίωμα να επιβάλλει πρωινό εγερτήριο;».
--- «Πόσο δυνατό είναι το άβατο της Εκκλησίας που μας φέρνει απροστάτευτους πολίτες,
έντιμους και καλούς χριστιανούς, αντιμέτωπους μαζί του;».
--- «Τι σκοπεύει να κάνει ο Δήμος που πρόσφατα ολοκλήρωσε την ανάπλαση της οδού Δερ-
βενακίων και όχι μόνο, στην προσπάθειά του προς ένα καλύτερο οπτικό-ζωτικό περιβάλλον
και μια ποιότητα ζωής για τους κατοίκους του;».

Σε εξέλιξη οι διαδικασίες 
για την απόκτηση 

“Xώρου Πολιτισμού”.
Ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο που προχωράνε οι διαδικασίες
ανεύρεσης και αγοράς πολιτιστικού χώρου υπέβαλλε ο πρώην
αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Τσιαμπάς στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10 Μαρτίου 2016,
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των ερωτήσεων – δηλώσεων. 
Όπως είχε παρουσιαστεί από τον «Σχολιαστή» σε ρεπορτάζ στο τεύχος
του Ιανουαρίου 2016, η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου έχει ξεκινή-
σει τις διαδικασίες για την αγορά ιδιόκτητου πολιτιστικού χώρου, ενός
χώρου που απουσιάζει πολλά χρόνια από την πόλη μας καθώς όλες ανε-
ξαιρέτως οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται είτε σε σχολικούς χώρους,
είτε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε στο Δημόκριτο είτε
στις αίθουσες των δύο κολλεγίων (Αμερικανικού και Γαλλικού). 
Ο χώρος για τον οποίο έχει εκφράσει η διοίκηση ενδιαφέρον για την
αγορά του είναι αυτός που στεγαζόταν παλιά  ο χειμερινός κινηματο-
γράφος «Ανεμώνη» στην οδό Γούναρη απέναντι από το κτίριο που
ήταν κάποτε η ΔΥΟ Αγίας Παρασκευής, καθώς κριτήριο για την αγορά
αποτελεί, μεταξύ άλλων, η τοποθεσία του χώρου να είναι όσο πιο κε   ν -
τρικά γίνεται. 
Η απόφαση που πάρθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου 2015 έκανε λόγο για την
αρχή των διαδικασιών, γεγονός που σημαίνει την αρχή μιας έρευνας
αγοράς πέρα του χώρου της «Ανεμώνης» και για άλλους χώρους που
πιθανόν να υπάρχουν, και οι οποίοι εμπίπτουν στις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί.
Έτσι λοιπόν δύο μήνες περίπου έχουν περάσει από τότε που ψηφίστηκε
η αρχή των διαδικασιών και ο κ. Τσιαμπάς στη συνεδρίαση της 10ης
Μαρτίου 2016 υπέβαλλε ερωτήσεις αναφορικά με τον τρόπο που εκτε-
λούνται μέχρι τώρα. 
Από την πλευρά του ο αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος και πολιτικός
μηχανικός κ. Δημήτρης Κονταξής ανέφερε ότι έχει συσταθεί διαπαρα-
ταξιακή επιτροπή από τρεις μηχανικούς από τις δύο παρατάξεις της
αντιπολίτευσης του κ. Ζορμπά και του κ. Γιαννακόπουλου κι ένας από τη
διοίκηση που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο κ. Κονταξής. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο επικεφαλής Ανδρέας Γκιζιώτης παρα-
κολουθεί προσωπικά το ζήτημα ενώ οι υπόλοιπες παρατάξεις δεν θέλη -
σαν να συμμετάσχουν θέτοντας κάποιον ως αντιπρόσωπο. 
Η επιτροπή αυτή είναι συμβουλευτικού τύπου κι εξετάζει τις τεχνικές κι
οικονομικές προεκτάσεις του ζητήματος όπως αν είναι νόμιμο το εκά-
στοτε κτίσμα, αν υπάρχουν αυθαίρετα, αν είναι στατικά επαρκές, το
κοστολόγιο των επισκευών κ.α. 
Ο κ. Κονταξής εξήγησε ότι μέχρι σήμερα έχει εξεταστεί η περίπτωση του
ακινήτου της «Ανεμώνης» όπως κι άλλων περιπτώσεων και συμπλήρω-
σε ότι σύντομα θα εκπονηθεί ένα πόρισμα από τους μηχανικούς που  είτε
ομόφωνο είτε όχι θα κατατεθεί στην αρμόδια τελική επιτροπή του
άρθρου 270/81 που θα εισάγει ολοκληρωμένα με τεχνική και νομική
τεκμηρίωση τις τελικές προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Ο κ. Κονταξής σε ότι αφορά τα υπόλοιπα ακίνητα που απορρίφθηκαν
είπε ότι  μέχρι στιγμής η «Ανεμώνη» παραμένει ο μοναδικός υποψήφιος
χώρος αφού στους χώρους των δύο άλλων παλαιών κινηματογράφων
είτε έχουν χτιστεί καταστήματα («Έλλη» Αγίου Ιωάννου 10) είτε πολυ -
κατοικία («Άννα» Επτανήσου 29). 
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Ένωση Γονέων: 

“Η υγεία των 
παιδιών δεν είναι 

διαπραγματεύσιμη”!
Τη γενική της συνέλευση πραγματοποίησε η
Ένωση Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας Πα -
ρασκευής στο χώρο του 3ου Γυμνασίου στις 22
Φεβρουαρίου 2016 με τη ατζέντα να περιέχει
θέματα όπως τα προβλήματα των σχολείων,
συζήτηση και προβληματισμό για το μέλλον της
Δημόσιας Παιδείας και την έγκριση τριών ψηφ-
ισμάτων  αναφορικά με την καθαριότητα στα
σχολεία, τη συμπαράσταση στον αγώνα των
κατοίκων για την απεγκατάσταση της κεραίας
κινητής τηλεφωνίας στην οδό Λαγκαδά και για
την Ειδική Αγωγή , τα τμήματα Ένταξης και την
παράλληλη στήριξη.
Στη συνέλευση συμμετείχαν οι εκλεγμένοι αντιπρόσω-
ποι αλλά και μέλη των Δ.Σ  των Συλλόγων Γονέων όπου
ομόφωνα το σύνολο των αντιπροσώπων υπερψήφισε
τις θέσεις και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης κατά το τελευταίο έτος και τη συνολικά αγω-
νιστική πορεία της, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην
εισήγηση του Δ.Σ. της Ένωσης στη γενική συνέλευση.

Η τοποθέτηση της Ένωσης για το σημερινό «σχολείο»
αποτυπώνεται από το όραμα των μελών της για ένα
σχολείο - εργαστήρι μάθησης και προβληματισμού των
παιδιών μας, γνώσης και πειραματισμού , εξερεύνησης
και εμβάθυνσης, χωρίς φροντιστήρια και ιδιαίτερα.
Επιπλέον μερικά από τα αιτήματα της Ένωσης είναι η
τακτική και συστηματική συντήρηση και επισκευή των
σχολείων, η απόκτηση μόνιμων καθαριστριών, οι δωρ-
εάν θεατρικές και αθλητικές δραστηριότητες ενώ από
τους συλλόγους γονέων κάθε σχολείου ζητούν μεταξύ
άλλων να αναμένουν από τις σχολικές επιτροπές την
επίλυση λειτουργικών, επισκευαστικών ή εποπτικών
μέσων χωρίς να «βάζουν το χέρι στην τσέπη». 
Σχετικά με τα τρία ψηφίσματα, με το πρώτο που αφορά
την καθαριότητα η Ένωση κάνει ξεκάθαρο ότι η υγεία
των παιδιών δεν είναι διαπραγματεύσιμη, απαιτεί να
προσληφθούν μόνιμες καθαρίστριες και ζητά να υπάρ-
ξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση από τους αρμόδιους
φορείς ώστε να επιτρέπεται στους ΟΤΑ η δυνατότητα
κάλυψης της δαπάνης για πρωινή καθαριότητα είτε με
επιπλέον χρηματοδότηση προς αυτούς είτε από ιδίους
πόρους χωρίς να μειώνονται τα χρηματικά διαθέσιμα
των Σχολικών Επιτροπών για την κάλυψη των λειτουρ-
γικών δαπανών και των επισκευών/ συντηρήσεων των
σχολείων.
Αναφορικά με την απεγκατάσταση της κεραίας κιν-
ητής τηλεφωνίας στην οδό Λαγκαδά ζητά να πραγμα-
τοποιηθεί, να αποτραπεί η εγκατάσταση νέων κεραιών
στην ήδη υπερφορτωμένη από ακτινοβολία πόλη και
να κατοχυρωθεί και νομικά η προστασία παιδιών και
πολιτών από την ακτινοβολία.
Τέλος σχετικά την Ειδική Αγωγή , τα τμήματα Ένταξης
και την παράλληλη στήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες
ή/και μαθησιακές δυσκολίες η Ένωση διεκδικεί να μην
κλείσει κανένα Ειδικό Σχολείο και να στελεχωθούν με
το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό
γιατί όλα τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν σωστά και
όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στην παι-
δεία.
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Ολοκληρώθηκαν τα έργα 
ηλεκτροφωτισμού στην 

περιοχή του Κοντοπεύκου.
Ολοκληρώθηκαν την περασμένη βδομάδα οι εργασίες  ηλεκτροφωτισμού
όλων των υπολοίπων οδών (Σουλίου, Δερβενακίων, Χίου, Αργυροκάστρου,
Αποδήμων Ελλήνων, Πάρου, Πεντέλης και Ολυμπίας) , στο πλαίσιο της
Βιοκλιματικής Ανάπλασης  του  Κοντοπεύκου  Αγίας Παρασκευής.
Το έργο της Βιοκλιματικής  Ανάπλασης θα ολοκληρωθεί με την πλήρη υλοποίηση των
ρυμοτομήσεων στην οδό Ολυμπίας  και όπου αλλού έχουν απομείνει.  

Ανακλήθηκε άδεια κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας στην 

οδό Καραϊσκάκη.
Με την 19425/Φ610-07-03-2016 απόφαση του Αντιπροέδρου της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακλήθηκε  η
άδεια κεραίας κινητής τηλεφωνίας που είχε τοποθετηθεί σε κτίριο επί της
οδού Καραϊσκάκη 21 στον Τσακό Αγίας  Παρασκευής.
Η άδεια είχε χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ στην εταιρεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ
Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» στις 27-5-2014,  και είχε προηγηθεί
απόφαση ανάκλησης της άδειας της κεραίας από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου
Αγίας Παρασκευής στις 11/11/2015  και η απόρριψη της προσφυγής (της εταιρείας) για
ακύρωση της   από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις 30/11/2015.

Σημαντικά έργα για το το 
έτος 2016.

Τρία έργα σημαντικά έργα η δαπάνη των οποίων θα ξεπεράσει τα
6.000.000 ευρώ θα πραγματοποιηθούν το 2016  στο Δήμο μας .
Το πρώτο αφορά τη συντήρηση του καθολικού ασφαλτοτάπητα σε περίπου 10 οδούς
της Αγίας Παρασκευής μήκους τεσσάρων χιλιομέτρων, ανάμεσα στις οποίες είναι και
οι οδοί Δ. Ράλλη, 28ης Οκτωβρίου , Γράμμου και Καλαβρύτων ύψους 540.000 ευρώ. 
Το δεύτερο αφορά την επέκταση των αγωγών συλλογής των ομβρίων υδάτων, έχει
χαρακτηριστεί ως έργο πρώτιστης ανάγκης με δεδομένο ότι η πόλη καλύπτεται κατά
ποσοστό 16% !  θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και η δαπάνη του θα
ανέλθει στα 4.350.000 ευρώ ενώ κάθε χρόνο θα εκτελείται κι ένα μέρος της μελέτης
σε βάθος τετραετίας. 
Το τρίτο έργο αφορά τη διάνοιξη οδών στην περιοχή των Πευκακίων συνολικής
δαπάνης 1.100.000 ευρώ. 

«Πιάσε το χέρι μου».
Το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες συνεχίζεται μέσω των
δράσεων της καμπάνιας «Πιάσε το χέρι μου», που συνδιοργανώνουν οι
Δήμοι Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου, η συνεταιριστική «Εφημερίδα
των Συντακτών», η «Αλληλεγγύη για Όλους» και το Δίκτυο μεταναστριών
στην Ελλάδα «Μέλισσα».
Από την Αγία Παρασκευή στην  καμπάνια συμμετέχουν 30 σχολεία με 6.584 μαθητές
(από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο) στους οποίους  την Τετάρτη 2/3/2016  ο
Δήμος μοίρασε  σακίδια με συσκευασμένα τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής, παιχνίδια,
μαρκαδόρους, τετράδια, αλλά και ευχές που θα δώσουν κουράγιο και δύναμη στα
μικρά προσφυγόπουλα, στην προσπάθειά τους να αφήσουν πίσω τους τον πόνο, την
θλίψη και τον πόλεμο. 
Παράλληλα, οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν από ένα «ημερολόγιο τάξης» σε κάθε
τμήμα μέσα από το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ιδέες και συναισθή-
ματα σχετικά με την πρωτοφανή προσφυγική κρίση καθώς και  πολύχρωμες ζωγραφ-
ιές με θέμα την ειρήνη. 
Τα «ημερολόγια τάξης» θα επιστραφούν αργότερα στους δασκάλους, καθώς σκοπός
είναι να δημιουργηθεί έκθεση με τα έργα των μαθητών.
Στο μοίρασμα του υλικού της δράσης (αφίσα – επιστολή προς τους μαθητές και τους
γονείς – σακίδια με το λογότυπο της δράσης για τη συγκέντρωση των ειδών πρώτης
ανάγκης ) στους μαθητές του 7ο Δημοτικού Αγίας Παρασκευής παραβρέθηκαν και
συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Πάνος
Γκόνης και οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Αύρα Μπασακίδου-Καράμπελα και
Βασίλης Τραυλός. 
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Νέα ειδικά πασαλάκια
τοποθετούνται στους
δρόμους της Αγίας

Παρασκευής.
Ειδικά πασαλάκια για την  αποτροπή των πα ρά   -
νο μων παρ κα  ρι σ μά των που εμπο δί ζουν την κυ -
κλο φορία και την ασφαλή κίνηση των πεζών
τοποθέτησαν  οι Εργατοτεχνίτες του Δήμου Αγίας
Παρασκευήςστην οδό Ειρήνης και Μακεδονίας,
στην οδό Αγίου Ιωάννου και Έαρος και στην οδό
Πελοποννήσου. 

Σχόλιο Σχολιαστή: 
Τα πρώτα μικρά πλαστικά πασαλάκια που τοποθετήθη-
καν σε ορισμένα σημεία της πόλης (κυρίως στρο φές) δεν
κατάφεραν να «επιβιώσουν» επειδή κάποιοι ασυνεί -
δητοι σταθμεύουν χωρίς να τα υπολογίζουν. Ελπίζουμε
τα καινούργια «ειδικά πασαλάκια» να αποτελέσουν
πράγματι αποτρεπτικό παράγοντα στάθμευσης και να
λειτουργήσουν όσο και τα παλαιότερα που έχουν ακόμα
«επιβιώσει». 

Νέα μεγάλη προσφορά από τη Λαϊκή
αγορά Κοντοπεύκου. 

Η Λαϊκή Αγορά του Κοντοπεύκου Αγίας Παρασκευής έκανε μια νέα μεγάλη προσφορά στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αγίας Παρασκευής την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016 προσφέροντας
περίπου 600 κιλά φρούτα, λαχανικά και ψάρια, για την ενίσχυση των ωφελούμενων του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου.
Η διοίκηση του Δήμου δημοσίως ευχαριστεί τον Πρόεδρο των Λαϊκών Αγορών Χρήστο Κακαράτζα και
το Γενικό Γραμματέα Γιώργο Σαρδέλη, τους εθελοντές του ΔΡΑΣΕ, αλλά και τον Δημήτρη Γυφτέα για την
προσφορά τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

«Τοίχος της
καλοσύνης» 

και στην πόλη μας. 
Ο «Τοίχος της καλοσύνης» ξεκίνησε στην Τεχε-
ράνη (Ιραν) και τη Συρία ως μία κίνηση αγάπης
και βοήθειας στους άστεγους. 
Σκοπός είναι η
συγκέντρωση
ειδών που δεν
χρειαζόμαστε
όπως ρούχα,
χρηστικά αντι-
κείμενα μέχρι
και φαγητό. 
Η ιδέα ξεκίνησε
να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα με πολλές πόλεις να
έχουν ήδη από ένα «τοίχο καλοσύνης», όπως η πρω-
τοπόρος Λάρισα, η Καλαμάτα, το Ηράκλειο, η Ζάκυνθος,
η Θεσσαλονίκη, η Καστοριά και άλλες. 
Πρακτικά ο «τοίχος της καλοσύνης» είναι μια κρεμάστρα
που οποιοσδήποτε μπορεί να αφήσει προϊόντα, όπως
αναφέραμε, που δεν τα χρειάζεται. 
Στην Αγία Παρασκευή πρόσφατα αποκτήσαμε τον
«τοίχο της καλοσύνης» ο οποίος τοποθετήθηκε από
ανώνυμους πολίτες εθελοντές στην οδό Σπάρτης (στο
ύψος της οδού Σπετσών). 
Για το γεγονός εκδόθηκε δελτίο Τύπου από το Δήμο που
επισημαίνει ότι η τοποθέτηση φαγητού σε πλαστικές
σακούλες στο δημόσιο χώρο και μάλιστα σε ένα σημείο
που το «χτυπάει» ο ήλιος, επιβάλει  την προσοχή για την
μη αλλοίωση των τροφών, αναγραφή ημερομηνίας παρ-
ασκευής και γενικότερα την προστασία της υγείας
εκείνων που θα τις καταναλώσουν.
Ο Δήμαρχος συνεχάρη δημοσίως τους αγνώστους εθε-
λοντές για την κίνηση στην οποία προέβησαν και δήλωσε
ότι επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί τους στα τηλέφωνα
2132004502 και 2132004530.

Σπύρος Αρβανιτάκης: Η νέα γραμμή  417 
θ’ ανακουφίσει το συγκοινωνιακό 

πρόβλημα της Αγ.Παρασκευής
Την άποψη ότι η νέα λεωφορειακή γραμμή 417 που θ’ αντικαταστήσει το Β5 στις γειτονιές της
Αγ. Παρασκευής, θ’  ανακουφίσει το συγκοινωνιακό πρόβλημα της Αγ. Παρασκευής, εκ -
φράζει ο συμπολίτης μας συγκοινωνιολόγος Σπύρος Αρβανιτάκης με σχετικό άρθρο που μας
απέστειλε και στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:
«Η προτεινόμενη από τον ΟΑΣΑ νέα λεωφορειακή γραμμή 417 ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων
«Τοπικών Γραμμών Αμφίπλευρης Μετεπιβίβασης»,  δηλαδή αυτών που ξεκινούν και καταλήγουν σε
σταθμό μετεπιβίβασης) και θεωρούνται ιδιαίτερα επιτυχημένες κυρίως επειδή μπορούν να’ αξιοποιηθούν
για μετεπιβίβαση και προς την μια, αλλά και προς την αντίθετη διαδρομή μειώνοντας σημαντικά τον
χρόνο αναμονής στην στάση, γιατί ο επιβάτης μπορεί να αξιοποιήσει για την μετεπιβίβασή του, τόσο το
όχημα της μιας κατεύθυνσης, όσο και αυτό της αντίθετης (παίρνουμε όποιο λεωφορείο περάσει πρώτο).
Ειδικά για την Αγ. Παρασκευή η νέα τοπική λεωφορειακή γραμμή 417, θα ανακουφίσει σημαντικά το
συγκοινωνιακό πρόβλημα για τους εξής λόγους: 
1. Στην διαδρομή από Νομισματοκοπείο προς Σταθμό Αγία Παρασκευή του μετρό (μέσω των οδών Ελ.
Βενιζέλου – Πατρ. Γρηγορίου – Πελοποννήσου – Ελβετίας – Αγ. Ιωάννου – Χαλανδρίου), θα μπορεί να
αποβιβάζει αυτούς που παρέλαβε από Νομισματοκοπείο και να επιβιβάζει αυτούς που επιθυμούν να χρη-
σιμοποιήσουν για μετεπιβίβαση τον Σταθμό Αγία Παρασκευή). Το ίδιο και αντίστροφα, κάνοντας την ίδια
ακριβώς διαδρομή. 
2.Μειώνει τον χρόνο αναμονής στην στάση γιατί ο επιβάτης (στο μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής) μπο-
ρεί  να αξιοποιήσει για την μετεπιβίβασή του, τόσο το όχημα με κατεύθυνση Νομισματοκοπείο, όσο και αυτό
με κατεύθυνση προς Σταθμό Αγία Παρασκευή (παίρνουμε δηλαδή όποιο λεωφορείο περάσει πρώτο).
3. Συνδέει ένα μεγάλο μέρος της πόλης (Συνοικίες Αϊ Γιάννη και Νέας Ζωής) με τον σταθμό Αγία Πα -
ρασκευή του μετρό, που τώρα δεν υπάρχει σύνδεση.
4.Καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της συνοικίας του Αϊ Γιάννη (σχεδόν όλη την αριστερά, ανεβαίνοντας την
οδό Αγίου Ιωάννου περιοχή),  η οποία σήμερα έχει ελλιπή λεωφορειακή εξυπηρέτηση.
5.Προβλέπεται να έχει την ίδια συχνότηταμε την αντίστοιχη αυτής του Β5 που θα αντικαταστήσεικαι υπό
προϋποθέσεις καλύτερες.  6. Δημιουργεί συνοχή στην πόλη
Ως εκ τούτου, γίνεται κατανοητό ότι, το 417  είναι μια καλά σχεδιασμένη τοπική γραμμή, διαθέτει αρκε-
τά πλεονεκτήματα καιθα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της πόλης
μας και όχι το αντίθετο, όπως ισχυρίζονται κάποιοι. 
Είναι κρίμα που οι αγκυλώσεις, οι αναχρονισμοί κι ο εύκολος αντιπολιτευτικός  λόγος, ωθεί
κάποιους συνδημότες μας να υποστηρίζουν την παραμονή της κατάστασης ως έχει, δηλαδή
να εξακολουθεί να εκτελεί χρέη τοπικής γραμμής το αρθρωτό λεωφορείο της γραμμής κορμός Β5, με ότι
αυτό συνεπάγεται, και συγκεκριμένα:
α) Αύξηση του χρόνου διαδρομής έως και κατά 25% σε σχέση με τα μη αρθρωτά λεωφορεία.
β) Συχνές καθυστερήσεις και αναστάτωση όταν τα 18μετρα αρθρωτά οχήματα κολάνε στις στροφές.
γ) Ζημιές στα παρκαρισμένα παρά την οδό Ι.Χ. οχήματα
δ) Σοβαρή αναστάτωση στις γειτονιές επειδή τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οχημάτων δεν συνά-
δουν με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του τοπικού οδικού δικτύου της πόλης.
Εκ των πραγμάτων λοιπόν, τίθεται το ερώτημα: «Αξίζει όλη αυτή η όχληση και η αναστάτωση, με μονα-
δικό ίσως πλεονέκτημα την αποφυγή της μετεπιβίβασης στο Νομισματοκοπείο, πλεονέκτημα «αμφιβό-
λου σημασίας» κατά την γνώμη μας;
Και λέμε «αμφιβόλου σημασίας»,  γιατί η μετεπιβίβαση στο Νομισματοκοπείο είναι μια Ελκτική μετε-
πιβίβαση. Μεταφέρει τους επιβάτες στο μετρό (μέσω του οποίου μπορούν να έχουν σύνδεση με όλα τα
σημεία του Λεκανοπεδίου) και τις λεωφορειακές γραμμές κορμός. 
Την λειτουργικότητα της εν λόγω μετεπιβίβασης αποδεικνύει εξάλλου και το γεγονός ότι σύμφωνα με τις
μελέτες, από τους επιβάτες του Β5 μόνο το 5% συνεχίζει μετά το Νομισματοκοπείο, την διαδρομή προς το
Κέντρο, αφούτο υπόλοιπο ποσοστό των επιβατών χρησιμοποιούν την μετεπιβίβαση. Είναι κρίμα, γι αυτό
το 5% που δεν επιθυμεί να μπει η μετεπιβίβαση στην ζωή του να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. 
Συνεπώς από  την «οπτική πλευρά» του συγκοινωνιολόγου,  η νέα λεωφορειακή γραμμή 417, έτσι όπως
προτείνεται από τον ΟΑΣΑ παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα και ένα μόνο μειονέκτημα (αμφιβόλου
σημασίας), γι αυτό και πρέπει να «στηριχθεί» και θα έπρεπε εμείς να την είχαμε προτείνειστον ΟΑΣΑ. 
Τέλος πρέπει να επισημανθεί, ότι κάποιοι οι φόβοι αναφορικά με το αρνητικό προηγούμενο του 1994,
όταν η γραμμή αυτή λειτούργησε με πολλά προβλήματα και στο τέλος  απαξιώθηκε, σήμερα δεν ευστα -
θούν κι αυτό γιατίαπό τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια και έχει «κυλήσει πολύ νερό στο
αυλάκι» του ΟΑΣΑ».
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Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής

Στην 6η θέση διατηρούν την “Αγία
Παρασκευή” τα κορίτσια του μπάσκετ
στον πίνακα κατάταξης της Α2 κατη -
γορίας μετά τα παιχνίδια με την ομάδα
των Χανίων στις 26 Φεβρουαρίου

2016 και με τον Ίκαρο Καλλιθέας στις 6 Μαρτίου. 
Αναλυτικότερα για τον αγώνα με τα «Χανιά» ευρεία
νίκη πέτυχε η ομάδα μετά από ένα μουδιασμένο
α΄δεκάλεπτο. Στην συνέχεια η ομάδα βρήκε τον
βηματισμό της και επέβαλε το παιχνίδι της, στο δε δ΄δεκάλεπτο η διαφορά στο σκορ διευρύνθηκε και έφτα-
σε στους 24 πόντους τελικά. Να σημειωθεί ότι και σε αυτόν τον αγώνα η ομάδα ήταν «κινητό νοσοκομείο»
καθώς η Γιουκάκη ήταν με πυρετό, η Καζαντζίδου με προστατευτική μάσκα, η Λωσταράκου με πόνους στη
μέση, και η Χαρίτου με δύσπνοια). Να επισημάνουμε ακόμα ότι η Βελούδου πέτυχε ρεκόρ πόντων στα δυο
χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα, ενώ συμμετοχή στο σκορ είχε και η Γκάνια, η οποία επανήλθε μετά από
εξάμηνη διακοπή, λόγω σπουδών στη Χάγη. 
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α :ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ-ΓΣΑΠ : 66-26
Με δύο ομάδες συμμετέχει στο φετινό τουρνουά παγκορασίδων της ΕΣΚΑ ο Σύλλογος μας. Για την πρώτη
αγωνιστική του τουρνουά είχαμε:
Δεκάλεπτα : 20-08,19-09,12-04,15-05
Μουδιασμένα ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στο Τουρνουά Παγκορασίδων οι αθλήτριές της Α  ́ομάδας
μας, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την ήττα από την ομάδα του Γέρακα, με σκορ 66-26.  Από την αρχή μέχρι
το τέλος του αγώνα, τα κορίτσια μας έπαιξαν χωρίς συγκέντρωση, μαχητικότητα και πείσμα, κάνοντας πολύ
εύκολο το έργο της αντίπαλης ομάδας.
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β : ΓΣΑΠ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: 32-50
Δεκάλεπτα : 03-17,05-09,10-12,14-12
Έναν πολύ όμορφο αγώνα μας χάρισαν οι αθλήτριες της Β  ́ομάδας μας με αντίπαλο τον Προμηθέα το βράδυ
της Παρασκευής 26/2/16. Για τα περισσότερα κορίτσια αυτός ήταν ο πρώτος επίσημος αγώνας της αθλητι-
κής τους σταδιοδρομίας και παρόλο που γνώρισαν την ήττα με σκορ 32-50, γέμισαν όλα τα μέλη της ομάδας
με ικανοποίηση και αισιοδοξία. 
ΜΙΝΙ:ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΓΣΑΠ:32-30
Δεκάλεπτα:11-8,9-10,5-4,7-8
Άτυχο το αποτέλεσμα για τα μίνι μας. Το παιχνίδι έγινε σε δύσκολες, για μας συνθήκες, λόγω της διεξαγωγής
του σε ανοιχτό γήπεδο. Τα κορίτσια μας χρειάστηκαν χρόνο προσαρμογής, με αποτέλεσμα να μείνουν πίσω
στο σκορ. Ένα λεπτό πριν το τέλος του αγώνα, κατάφεραν να ισοφαρίσουν, όμως μια μικρή αδράνεια στην
άμυνα και μια άτυχη επίθεση, μας υποχρέωσαν στην ήττα, με ένα καλάθι διαφορά. 

Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιάδα Mythical
Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας 

ποδοσφαίρου «Σάλας»

Με στόχο την «Ευρώπη»!
Στην τελική φάση βρίσκεται το πρωτάθλ-
ημα Α’ Εθνικής με την ομάδας μας «Α.Σ
Ολυμπιάδα Mythical» να έχει «κλειδώσει»
τη δεύτερη θέση με διαφορά τριών βαθμών

από τον πρωτοπόρο Αθήνα ’90 και εννέα βαθμούς από τον
τρίτο. Η «Ολυμπιάδα» στα τελευταία παιχνίδια κατάφερε να
σημειώσει νίκες με την ομάδα της Ταραχής εντός έδρας (13 –
1) και εκτός με την ομάδα του Βύρωνα (1 – 6). Τελευταία εντός
έδρας αναμέτρηση με την ομάδα της ΑΕΚ και στη συνέχεια
αρχίζει η φάση των play off. Sta play off η «Ολυμπιάδα» ως
δεύτερη στην κατάταξη θα αναμετρηθεί με την ομάδα «Νέο
Ικόνιο» που βρίσκεται στην 7η θέση με στόχο να περάσει στο
final four. Για να το καταφέρει αυτό η «Ολυμπιάδα» χρειάζε-
ται δύο νίκες με το πρώτο παιχνίδι να πραγματοποιείται εντός
έδρας την Κυριακή 27 Μαρτίου 2016. 
Μεγάλη επιτυχία είχε η εκδήλωση για τη κοπή της πίττας και τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας του
συλλόγου με την παρουσία 300 φίλων της Ολυμπιάδας. Το παρών έδωσαν ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
κ. Σταθόπουλος Ιωάννης, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ κ.
Κωνσταντίνου Βασίλειος, από τον σύλλογο ΟΦΧ κ. Μωραϊτης Δημήτριος και άλλοι εκλεκτοί καλεσμένοι.
Ο Πρόεδρος  κ. Πάνου Ιωάννης έκανε αναφορά στις επιτυχίες του συλλόγου στη διάρκεια όλων αυτών των
ετών, με αποκορύφωμα τη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κατηγορία των Ανδρών την περίοδο
2013-2014 καθώς και για τον φετινό στόχο που είναι η κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδος της Α' Εθνι-
κής Ανδρών. Στη συνέχεια παρουσίασε το έργο που γίνεται στα τμήματα υποδομής, ευχαρίστησε τους προ-
πονητές για την σωστή εκπαίδευση των αθλητών με αποτέλεσμα τη συμμετοχή τους  και στις Εθνικές ομά-
δες Ανδρών και Ελπίδων.  

«Έξυπνες» στάσεις
στην Αγ. Παρασκευή.
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η εγκατάσταση
1.000 «έξυπνων»  στάσεων, 21 εκ των οποίων
στον Δήμο Αγίας Παρασκευής,  για τα αστικά
λεωφορεία και τρόλεϊ της Αττικής.

Η έναρξη
λειτουρ γίας τους
αναμένεται στις
21 Μαρτίου 2016
και η ολοκλήρω-
ση τους εντός
Απρι λίου. 
Σύμφωνα με τον
ΟΑΣΑ μέχρι τις 4/3/2016, είχαν τοποθετηθεί περισ-
σότερες από 700 «έξυπνες» στάσεις, όπως αυτή που
τοποθετήθηκε στην πλατεία  Αγίας Παρασκευής.
Οι έξυπνες στάσεις θα ενημερώνουν για την επόμενη
άφιξη λεωφορείου ή τρόλεϊ όλων των γραμμών που
διέρχονται από την στάση με οθόνες. Επιπλέον,
υπάρχει και η δυνατότητα ηχητικής ενημέρωσης,
μέσω σχετικού κουμπιού στο στύλο της στάσης. 
Επίσης από το σύστημα  οι επιβάτες θα πληροφο -
ρούνται μέσω κινητών, τάμπλετ και υπολογιστών για
τις θέσεις των οχημάτων κάθε επιλεγμένης γραμμής
πάνω σε χάρτη, για την άφιξη του επόμενου οχήμα-
τος, για την πλησιέστερη στάσηκαι για τη καλύτερη
διαδρομή που μπορούν να ακολουθήσουν.
Ταυτόχρονα από τον εγκαταστημένο σε 1.750 θερμι-
κά λεωφορεία και 250 τρόλεϊ τηλεματικό εξοπλισμό,
θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η λειτουρ -
γία του συστήματος συγκοινωνιών και θα γίνονται οι
αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις. 

Γραφείο 
συμβουλευτικής για

ασφαλιστικά – συντα-
ξιοδοτικά θέματα. 

Ο Δήμος Αγ. Παρασκευής με ανακοίνωσή του
αναφέρει ότι συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία
Γραφείου Συμβουλευτικής για Ασφαλιστικά
και Συνταξιοδοτικά θέματα.   
Το Γραφείο λειτουργεί κάθε Δευτέρα, ώρα 5-7 μ.μ.
στο Ισόγειο του Δημαρχείου (Λ. Μεσογείων 415-417),
με εξυπηρέτηση των πολιτών από εθελοντή Νομικό,
ειδικό στο αντικείμενο.
Για καθορισμό ραντεβού επικοινωνήστε στο τηλ. 213-
2004-502, Γραφείο Δημάρχου. 

ΠΑΙΣΔΑΠ: 
Γονείς και εργαζόμε-

νοι προσφέρουν
στους πρόσφυγες. 

Είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες συγκέντρω-
σε η διοίκηση των παιδικών σταθμών Δήμου Αγίας
Παρασκευής με την ανταπόκριση των γονέων και των
εργαζομένων να είναι μεγάλη. 
Συγκεκριμένα, στον Βρεφονηπιακό Σταθμό της οδού
Αισώπου 6 στοίβες σχηματίσθηκαν με εμφιαλωμένα
νερά, γάλατα, μπισκότα, ζάχαρες, σαμπουάν, απορρυ-
παντικά, οδοντόβουρτσες, πετσέτες, χαρτικά, πλαστι-
κά πιάτα-ποτήρια κλπ. Οι  προσφορές συνεχίζουν κι
είναι πολύτιμες και καλοδεχούμενες. 
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