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Οι Δήμοι Αγ. Παρασκευής, Χολαργού - Παπάγου και Ζωγράφου:

Σε κοινή δράση για

τη διαχείριση των

απορριμμάτων!
σελ. 11

Γιάννης 

Μυλωνάκης:

«Συνεχίζω 

ανεξάρτητος». 

σελ. 10

Μείωση 3% στα Δημοτικά τέλη. Ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ο Yπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης

εγκαινίασε κέντρο ψυχικής υγείας 

και εκπαίδευσης νοσηλευτών. 

«Αργυρό

μετάλλιο» για

το Δήμο στα

«BestCity

Awards»!

σελ. 13

σελ. 8 - 9 σελ. 4

σελ. 14
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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, Καφετέρια “Κάφεϊν” Αγίου Ιωάν-

νου 102 και Γραβιάς

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

--- Μέσα Φθινοπώρου και βαδίζουμε προς τον χειμώνα ενώ οι γιορτές θα φθάσουν

χωρίς να το έχουμε καταλάβει όπως κάθε χρόνο.  

--- Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για «αγορά

γης» στην οποία θα στεγαστεί το αμαξοστάσιο του Δήμου. 

--- Προσπάθειες καταβάλει ο Δήμος μας μαζί με τους Δήμους Χολαργού – Παπάγου

– Ζωγράφου για την κοινή διαχείριση των απορριμμάτων. 

--- Το καλό είναι ότι για όλα τα παραπάνω θα υπάρξει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ,

πράγμα που σημαίνει ότι ο Δήμος - που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να χρηματοδοτεί

τέτοια έργα από ίδιους πόρους - θα έχει λύσει το βασικότερο εμπόδιο για την υλο-

ποίησή τους. 

--- Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια έτσι και φέτος ψηφίστηκαν τα δημοτικά τέλη

με μείωση της τάξεως του 3%.

--- «Χουβαρντάδες» οι πρώην Δήμαρχοι θα ήθελαν πολύ μεγαλύτερη μείωση… αλλά

ο Γιάννης Σταθόπουλος συνεχίζει την πολιτική των μειώσεων κι όλα δείχνουν ότι η

πολιτική των αυξήσεων σε ότι αφορά τα δημοτικά τέλη ανήκει στο μακρινό παρελθόν.. 

--- Ανεξαρτητοποιήθηκε ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος της παρά-

ταξης «Συμμαχία Ευθύνης» του Βασίλη Γιαννακόπουλου και πρώην πρόεδρος του

ΠΑΟΔΑΠ Γιάννης Μυλωνάκης. 

--- Νέος στην ηλικία ο κ. Μυλωνάκης αποφάσισε ότι θα πρέπει να εγκαταλήψει το

«παλιό» και να προχωρήσει σε συνεργασίες με τον ευρύτερο χώρο της κεντροαρι-

στεράς απ’ όπου τοπικά τουλάχιστον το «παλιό» έχει αποκλειστεί…

--- Την ανεξαρτητοποίησή της από την παράταξη «Νίκη για την Αγία Παρασκευή» υπέ-

βαλλε η Μαρία Ρεμπούτσικα

--- Η κ. Ρεμπούτσικα διαφώνησε σε πολλές περιπτώσεις με τις επιλογές της Δημοτι-

κής Αρχής, κυρίως στον τομέα του Πολιτισμού.

--- Η αλήθεια είναι ότι πολλοί περίμεναν από τη διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου

άλλου τύπου «διαχείριση» των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, γιατί

όπως κι αν το κάνουμε δεν ανήκουν στον ίδιο χώρο οι εκδηλώσεις που πραγματο-

ποιήθηκαν στον αύλιο χώρο της ΕΡΤ με το μαγείρεμα γουρουνοκεφαλών. 

--- Το έθιμο της γουρουνοπούλας, το καλό ψήσιμο της μαρίδας, η τεχνική για ροδοψ-

ημένο κοντοσούβλι ή το πώς τρίβουν το πιπέρι στην Ήπειρο μπορεί να αποτελούν

πατροπαράδοτα έθιμα των τοπικών κοινωνιών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπο-

ρούν να ταυτιστούν και να μπουν στον ίδιο προγραμματισμό με τις πολιτιστικές

εκδηλώσεις που προγραμματίζουν οι Δήμοι. 

--- Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των Λαϊκών συνελεύσεων που πραγματοποίησε η Δημο-

τική Αρχή με στόχο την καταγραφή των συνοικιακών προβλημάτων πριν από την

κατάρτιση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου ώστε να

καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα αιτήματα των πολιτών. 

--- Κατά τη διάρκεια της Δημαρχίας του Βασίλη Ζορμπά οι τοπικές συγκεντρώσεις πριν

την κατάρτιση του προϋπολογισμού και η καταγραφή των όποιων προβλημάτων

είχαν απαξιωθεί αφού ως γνωστόν τα στελέχη της παράταξής του αποτελούνταν από

«φωτεινούς παντογνώστες» οι οποίοι δεν είχαν ανάγκη από συζητήσεις επί θεμάτων

τα οποία ήδη κατείχαν. 

--- Τα προηγούμενα χρόνια επί διοίκησης Βασίλη Γιαννακόπουλου οι συνελεύσεις

αυτές έφεραν την πομπώδη ονομασία του «συμμετοχικού προϋπολογισμού», αλλά

στην πράξη δεν ήταν τίποτα άλλο από  κομματικές συγκεντρώσεις που κατέληγαν σε

φαγοπότι και τσίπουρα… 

--- Το αποτέλεσμα είναι ότι ο εργαζόμενος συμπολίτης μας απαξιώνει πια αυτού του

τύπου τις «μαζώξεις». 

--- Το μεγαλύτερο κατά τη γνώμη μου στοίχημα του Γιάννη Σταθόπουλου είναι το να

πετύχει μές στην πενταετία που θα διοικήσει, να πείσει τους κατοίκους ότι η συμμε-

τοχή σε αυτού του είδους τις διαδικασίες θα είναι ουσιαστική κι ότι αυτές δε θα λειτο-

υργούν ως «φίλτρο εκτόνωσης» της οργής τους. 

--- Αναμένεται στο προσεχές μέλλον να περάσει στα χέρια του Δήμου η διαχείριση του

χώρου του πάρκου «Σταύρος Κώτσης» κι αυτό αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τη

διοίκηση να δημιουργήσει το Δημοτικό Κινηματογράφο (χειμρινό και καλοκαιρινό),

όπως επίσης και το υπαίθριο θέατρο που τόσο ανάγκη έχει η πόλη, το οποίο υπήρχε

στον σχεδιασμό του Αντώνη Σιδέρη. 

--- Εγκαινιάστηκε και λειτουργεί το κέντρο ψυχικής υγείας στην οδό Σουλίου στο Κον-

τόπευκο από τον Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη ενώ παράλληλα στο συγκεκριμένο

χώρο λειτουργεί και σχολή για νοσηλευτές. 

--- Έληξε σε πρωτοβάθμιο επίπεδο η δικαστική διαμάχη μεταξύ του πρώην Δημάρχου

Βασίλη Γιαννακόπουλου και του πρώην στελέχους του και νυν προέδρου του

ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρη Παπαμιχαήλ με την καταδίκη του πρώτου σε 10μηνη φυλάκιση. 

--- Αντιλάγησαν μεταξύ των αντιδίκων ανακοινώσεις που αφορούσαν τη συγκεκριμένη

δίκη και τις οποίες μπορείτε να βρείτε σε άλλες σελίδες της εφημερίδας. 

--- Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου είναι και με το Νόμο πια κατάλληλες για προ-

πονήσεις και άθληση των πολιτών

--- Έχει ξεκινήσει η απομάκρυνση των εγκαταλλελειμένων αυτοκινήτων και οι πολίτες

μπορούν να τηλεφωνούν στο Δήμο για τη συλλογή όσων βρίσκονται στην περιοχή

τους κι έχουν πέσει στην αντίληψή τους. 

--- Βράβευση για το Δήμο μας για την υλοποίηση πρωτότυπης ιδέας που στη συγκεκριμένη

περίπτωση δεν είναι άλλη από τη πιλοτική εφαρμογή του «κινητού πράσινου σημείου». 

--- Ελπίζουμε σύντομα να «γεμίσει» η Αγία Παρασκευή από την άλλη πρωτοποριακή

ιδέα που εφαρμόστηκε, αυτή δηλαδή των υπογειοποιημένων κάδων. 

Ανδρέας Μπαλωτής

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ
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Η για πρώτη φορά (;)  

δικαστική καταδίκη του Βασίλη 

Γιαννακόπουλου και οι καταγγελίες

του περί «αθέτησης συμφωνίας».

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μεταφέρθηκε η δικαστική διαμάχη για

προσωπική υπόθεση μεταξύ του πρώην Δημάρχου Βασίλη Γιαννακόπουλου

και του προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ (Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός

Δήμου Αγίας Παρασκευής) Σωτήρη Παπαμιχαήλ στη συνεδρίαση που πραγ-

ματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2016. 

Για την ιστορία, ο κ. Παπαμιχαήλ κατάφερε να δικαιωθεί στις 2 Νοεμβρίου 2016 μετά

από μήνυση που είχε υποβάλλει στον πρώην Δήμαρχο σχετικά με συκοφαντικές

δηλώσεις του τελευταίου το 2012 κατά τη διάρκεια δημόσιας απολογιστικής διαδι-

κασίας της τότε Δημοτική Αρχής με αποτέλεσμα ο κ. Γιαννακόπουλος να καταδικα σθεί

πρωτόδικα σε 10 μήνες φυλάκισης. 

Στη συνεδρίαση της 3ης  Νοεμβρίου 2016, μία μέρα μετά την πρωτόδικη καταδίκη, ο

κ. Γιαννακόπουλος προέβη σε δηλώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή ανα-

κοίνωση που είχε εκδώσει ο κ. Παπαμιχαήλ και την οποία είχε δημοσιοποιήσειμέσω

των ηλεκτρονικών συστημάτων  επικοινωνίας του Οργανισμού. 

Συγκεκριμένα ο κ. Παπαμιχαήλ είχε εκδώσει στις 2 Νοεμβρίου την εξής ανακοίνω-

ση: «Η σημερινή καταδίκη του τέως Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ι. Γιαν-
νακόπουλου σε ποινή φυλακίσεως δέκα (10) μηνών, έναντι Εισαγγελικής Προτάσεως
ενός έτους, για συκοφαντική δυσφήμηση μου, δεν πρέπει να ευχαριστεί κανέναν.
Τούτο διότι αποδεικνύει ότι ορισμένα τοπικά πολιτικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα
έχουν θητεύσει ως πρώτοι πολίτες της πόλης μας, επιμένουν σε ακατονόμαστες ύβ -
ρεις και εξόφθαλμα ψεύδη, προς πάσα κατεύθυνση.
Είμαι βέβαιος ότι η συμμορφωτική και επανορθωτική λειτουργία της Ποινικής Δικαι-
οσύνης, δεν θα χρειαστεί να αξιοποιηθεί εκ νέου, εκτός εάν επαναληφθούν υβριστικές,
δυσφημιστικές και συκοφαντικές συμπεριφορές».

Ο κ. Γιαννακόπουλος λοιπόν εξήγησε τους λόγους για τους οποίους τον οδήγησε στις

δικαστικές αίθουσες ο κ. Παπαμιχαήλ κι εστίασε στο ότι υπήρξε συνεννόηση με τον

τελευταίο, μέσω του δικηγόρου του κ. Παναγούλη και είχε συμφωνηθεί να ζητηθεί

αναβολή της δίκης την συγκεκριμένη ημέρα.

Για  το γεγονός ότι ο κ.Παπαμιχαήλ προχώρησε τελικά στην εκδίκαση  της υπόθεσης,

ο κ. Γιαννακόπουλος τον κατηγόρησε για «ανηθικότητα», ενώ παράλληλα δήλωσε ότι

θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός  να χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός λογαριασμός ενός

ΝΠΔΔ για να κοινοποιηθεί μία δικαστική απόφαση που αφορούσε «προσωπική

υπόθεση» και κατέληξε λέγοντας ότι: «Ο κ. Παναγούλης σίγουρος για την αναβολή
δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο με αποτέλεσμα να δικαστώ ερήμην από τον κ.
Παπαμιχαήλ».

Από την πλευρά του ο Σωτήρης Παπαμιχαήλ, αφού ανέπτυξε στο Δημοτικό

συμβούλιο  τους λόγους που τον είχαν ωθήσει να υποβάλει  μήνυση εναντίον του κ.

Γιαννακόπουλου, χαρακτήρισε ως ψεύδη τα περί συμφωνίας για αναβολή της δίκης

και απευθυνόμενος προς τον κ.Γιαννακόπουλο του είπε τα εξής: «Κανένας δεν πήρε
κανένα έγγραφο από τη δικογραφία γιατί το έγγραφο που μοιράστηκε συσχετίστηκε
στη δικογραφία στις 14:30 με 15:00 αφού είχε κλείσει το ωράριο της γραμματείας,  της
ακριβώς προηγούμενης ημέρας. 
Όποιος σας είπε ότι πήρα το έγγραφο αυτό, σας είπε ψέματα.Ουδείς γνώριζε τι θα
έκανα την επόμενη ημέρα.Σας καταλαβαίνω όμως γιατί είναι η πρώτη φορά που κατα-
δικάζεστε». 

Στο Δήμο «περνά» η διαχείριση του

πάρκου «Σταύρος Κώτσης»! 

Εξολοκλήρου στα «χέρια» του Δήμου αναμένεται να περάσει η διαχείριση του

πολιτιστικού και αθλητικού πάρκο «Σταύρος Κώτσης» (πρώην στρατόπεδο

Σπυρούδη) με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ στα τέλη Νοεμβρίου 2016 που

ορίζει τους όρους δόμησης και χρήσης του χώρου.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος στη συνοικιακή συνέλευση που

πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Αη Γιάννη στο θέατρο του 2ου Γυμνασίου Αγίας

Παρασκευής στις 31 Οκτωβρίου 2016, η διαδικασία της έκδοσης του ΦΕΚ βρίσκεται

στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την έγκρισή του με τον Δήμαρχο να

συμπληρώνει ότι: «Ήταν μια πολύ μεγάλης διάρκειας διαδικασία που η ολοκλήρωσή
της είναι προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη ανάπλαση και αξιοποίηση του πάρκου».

Ο κ. Σταθόπουλος κατέληξε λέγοντας ότι η μελέτη για την ανάπλαση του κτιρίου που

αφορά την υγιεινή των πολιτών (τουαλέτες) έχει ολοκληρωθεί και μετά την έκδοση του

ΦΕΚ θα ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες. 

Η συγκεκριμένη ανάπλαση θα αποτελέσει παράδειγμα του «Οράματος» της

διοίκησης για τη διαμόρφωση του πάρκου.
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Aσφαλείς και κατάλληλες για 

άθληση, προπόνηση και αγώνες oι 

αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και ο ΠΑΟΔΑΠ ανακοίνωσαν ότι με τις με υπ.

αριθμ. 80957/30405/20.10.2016 και 80961/30408/20.10.2016 αποφάσεις της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, χορηγήθηκαν επισήμως οι Οριστικές Άδειες

Λειτουργίας στις ακόλουθες αθλητικές εγκαταστάσεις.

1. Στο Κλειστό Γυμναστήριο στο Αθλητικό Συγκρότημα επί των οδών Αιγαίου Πελά-

γους και Νότου για προπονήσεις και αγώνες Μπάσκετ (Καλαθοσφαίριση), Βόλεϊ

(Πετοσφαίριση) και 5 επί 5 (Ποδόσφαιρο Σάλας).

2. Στα Ανοικτά Γήπεδα Τένις (Αντισφαίριση) στο ίδιο Αθλητικό Συγκρότημα.

3. Στο Κλειστό Γυμναστήριο Κοντοπεύκου (Δωριαίων 20 και Κανάρη) για προπονή-

σεις και αγώνες Μπάσκετ (Καλαθοσφαίριση) και Βόλεϊ (Πετοσφαίριση).

4. Στο Ανοικτό Γήπεδο Τένις (Αντισφαίριση) Κοντοπεύκου

Επισημαίνεται, ότι οι άδειες χορηγήθηκαν μετά από εξαντλητικό έλεγχο της αρμόδιας

Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Αποκεντρωμένη

Διοίκηση Αττικής, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Ιατρός, Γυμναστική Ομοσπονδία, Ποδο-

σφαιρική Ομοσπονδία, Ομοσπονδία Αντισφαίρισης, Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρι-

σης, Ποδοσφαίρου Σάλας κ.λ.π), λόγω του υψηλού επιπέδου συντήρησης και

λειτουρ γίας των εγκαταστάσεων μας.

Σε ότι αφορά την αδειοδότηση του Γηπέδου Ποδοσφαίρου (Αιγαίου Πελάγους και

Νότου), επισημαίνεται ότικατόπιν του από 5.10.2016  Ελέγχου της Επιτροπής, έχει

χορηγηθεί Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας έως την 5η Δεκεμβρίου 2016, με περιορι-

σμένο αριθμό θεατών, ώστε να καλυφθούν και οι ν έ ε ς απαιτήσεις της Πυροσβεστι-

κής Υπηρεσίας, σε συνέχεια των ν έ ω ν απαιτήσεων της Αστυνομικής Αρχής, οι

οποίες καλύφθηκαν.Υπογραμμίζεται ότι ο Δήμος και ο ΠΑΟΔΑΠ προχωρούν με τη

σύμφωνη γνώμη των Ομοσπονδιών, στην αδειοδότηση και των υπολοίπων εγκατα-

στάσεων, οι οποίες Ουδέποτε είχαν αδειοδοτηθεί, όπως συνέβη με τα Γήπεδα Αντι-

σφαίρισης όπου ήδη αδειοδοτήθηκαν.

Απομακρύνονται τα

εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα.

Ξεκίνησε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 η απομάκρυνση εγκαταλειμμένων

οχημάτων από την πλειοδότρια εταιρεία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περ-

ιβάλλοντος του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αντιδημάρχου πρασίνου Γιάννη Σιδέρη μέχρι το τέλος

της χρονιάς προγραμματίζεται να αποσυρθεί αριθμός οχημάτων με ικανοποιητικά

έσοδα για τον Δήμο καθώς η αναλογία αναμένεται να κινηθεί σε κέρδος 200 ευρώ για

κάθε αυτοκίνητο. Η απομάκρυνση των αυτοκινήτων θα βελτιώσει κατά πολύ την εικό-

να της πόλης διότι θα αποδεσμευθούν θέσεις στάθμευσης και θα εξαλειφθούν εστίες

μόλυνσης. Όσοι δημότες εντοπίζουν εγκαταλειμμένα οχήματα μπορούν ενημερώνουν

τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος στο τηλέφωνο 2132004570 και στο email: tm.perivalon-

tos@agriaparaskevi.gr.

Επιστολή της Ένωσης Γονέων

προς τον Υπουργό Παιδείας για

δωρεάν παροχή βιβλίων ξένης

γλώσσας. 

Επιστολή έστειλε στον πρώην Υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη η Ένωση

Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής επισημαίνοντας το ζήτημα της δωρεάν

παροχής βιβλίων προς τους μαθητές για το μάθημα της «Ξένης Γλώσσας» μία

μέρα πριν την ανακοίνωση του ανασχηματισμού της νέας κυβέρνησης. 

Αναλυτικότερα μέσω της επιστολής τους τα μέλη της ένωσης γονέων υπενθυμίζουν

ότι η παιδεία θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για κάθε πολιτεία κι ότι κάθε κυβέρν-

ηση πρέπει να εξασφαλίζει για όλους τους μαθητές το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό,

γι’ αυτό και οι ίδιοι ζητούν οι μαθητές να εφοδιάζονται δωρεάν τα απαραίτητα βιβλία

για το μάθημα τη «Ξένης γλώσσας» χωρίς να επιβαρύνονται οι γονείς τα έξοδα της

αγοράς, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα υπόλοιπα υποχρεωτικά μαθήματα. 

Η επιστολή καταλήγει αναφέροντας τα εξής: «Ειδικά στις εποχές που ζούμε, που η
σημερινή οικογένεια αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καθημερινότητα της, με την ανεργία
να έχει «χτυπήσει» την πόρτα της, τις μειώσεις μισθών, τα αυξημένα έξοδα – ειδικά των
παιδιών στη λυκειακή εκπαίδευση, που δυστυχώς «ανθεί» η παραπαιδεία , τα απλά
και αυτονόητα γίνονται επιτακτικότερα και εντονότερα. Πλέον οι γονείς σε πολλές περ-
ιπτώσεις δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα απαραίτητα».
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Συνοικιακές συνελεύσεις της Δημοτικής Αρχής εν όψει της νέας

σύνταξης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. 

Από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι τις αρχές Νοεμ-

βρίου 2016 η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου

πραγματοποίησε για δεύτερη συνεχή χρονιά τις

συνοικιακές συνελεύσεις εν όψει του προϋπολο-

γισμού και του τεχνικού προγράμματος 2017 στις

τέσσερις περιοχές της Αγίας Παρασκευής, Πευκά-

κια, Κοντόπευκο, Αη Γιάννη και Τσακό. 

Πευκάκια
Η πρώτη συνοικιακή συνέλευση για τη φετινή χρονιά

της δημοτικής αρχής του Δημάρχου Γιάννη Σταθόπου-

λου πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Πευκακίων

το απόγευμα της Τετάρτης 19 Οκτωβρίου 2016 στο 9ο

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής. 

Ο γραμματέας του συλλόγου Πευκακίων κ. Κώστας

Παπουτσής τόνισε ότι τα προβλήματα της περιοχής

που είχαν συζητηθεί τον προηγούμενο χρόνο σ’ ένα

μεγάλο ποσοστό παραμένουν, μερικά από τα οποία

αφορούν τις αναπλάσεις παιδικών χαρών, την κατα -

σκευή νέων παιδικών σταθμών, τις διανοίξεις σε κάποι-

ες οδούς και την καθολική ασφαλτόστρωση σε άλλες

όπως και την εφαρμογή μίας βολικής για τους κατοίκο-

υς κυκλοφοριακής μελέτης.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος από την πλε-

υρά του αναφέρθηκε στη δημοπράτηση (6 Σεπτεμ-

βρίου 2016) του ενταγμένου σε ΕΣΠΑ έργου αγωγών

ομβρίων κόστους 4.385.365,86€ (µε ΦΠΑ) για τις

οδούς Θερίσου, Αμαλιάδος, Θεσσαλονίκης, Σάμου και

Υμηττού, ανήγγειλε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα είναι

πολύ πιθανό να έχει δημοπρατηθεί και έργο αντι -

πλημμυρικής προστασίας προϋπολογισμού

530.000 ευρώ ενώ μίλησε για το «τελικό στάδιο» που

βρίσκεται στις διαδικασίες η ανέγερση του βρεφο -

νηπιακού σταθμού στην οδό Αγίου Βασιλείου (προϋ-

πολογισμού 1.419.231,75€).

Στη συνέχεια ο κ. Σταθόπουλος αναφέρθηκε στο έργο

διάνοιξης οδών (20 στον αριθμό) με παράλληλη

κατασκευή δικτύου ομβρίων τονίζοντας ότι βρίσκεται

στη φάση καθορισμού των όρων δημοπράτησης,

έκανε λόγο για την ανακατασκευή των παιδικών χαρών

της περιοχής που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προη-

γούμενη εργολαβία και υπενθύμισε την υλοποίηση

που έγινε σε ότι αφορά τις επισκευές οδοστρωμμά-

των σε 13 σημεία στα Πευκάκια.

Ο Δήμαρχος κατέληξε μιλώντας για την ανέγερση του

14ου νηπιαγωγείου από τις «Κτιριακές Υποδομές

Α.Ε.» (πρώην ΟΣΚ) και για τη χρηματοδότηση από τη

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την ανακατασκευή

του γηπέδου 5χ5 του 9ου Δημοτικού Σχολείου με

σχετική εργολαβία το 2017 

Παρά την ολιγάριθμη παρουσία των πολιτών, οι περ-

ισσότεροι παρόντες έθεσαν αρκετά προβλήματα μερι-

κά από τα οποία συμπίπτουν με τις αναγγελίες του

Δημάρχου ενώ άλλες κάνουν λόγο για βελτίωση των

υποδομών του 9ου Δημοτικού σχολείου, για καλύτερη

διανομή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς,

πιο συχνή αστυνόμευση, τη δημιουργία ενός κέντρου

νεολαίας και την ολοκλήρωση των αθλη τικών εγκατα-

στάσεων στα 23 ανεκμετάλλευτα στρέμματα της περ-

ιοχής που εδώ και χρόνια προσελκύει μόνο δεσποζό-

μενους και μη σκύλους…

Κοντόπευκο
Η δεύτερη κατά σειρά συνοικιακή συνέλευση πραγμα-

τοποιήθηκε στην περιοχή του Κοντοπεύκου στις 24

Οκτωβρίου 2016, στην ανακαινισμένη αίθουσα του

3ου Γυμνασίου. 

Ξεκινώντας απ’ αυτά που έγιναν την περασμένη χρο-

νιά ο κ. Σταθόπουλος μίλησε για την ολοκλήρωση της

βιοκλιματικής ανάπλασης στην περιοχή του Κοντο-

πεύκου, για τις ρυμοτομήσεις που έγιναν και τις λίγες

εναπομείνασες που θα γίνουν, για επισκευές οδοστρ-

ωμάτων και πεζοδρομίων σε 14 σημεία της «κάτω γει-

τονιάς», για εκτέλεση εργασιών και στα 12 σχολεία της

περιοχής, και για την ανάπλαση των αύλειων χώρων

στο 7ο Δημοτικό και στο 13ο Νηπιαγωγείο, εργασίες

που βασίστηκαν στην πρωτοπο ριακή πιλοτική εφαρ-

μογή του «Συμμετοχικού Σχεδιασμού» που υλοποι-

ήθηκε από το Δήμο με εργαστήρια μαθητών, δασκά-

λων και γονέων των δύο σχολείων.

Ο Δήμαρχος υπενθύμισε στη συνέχεια την οριστική

ανάκληση άδειας κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί

των οδών Ολυμπίας & Θήρας που αποξηλώθηκε και

τις συνεχείς τρίμηνες αναστολές χορήγησης που απο-

φάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη

έγκριση εγκατάστασης νέων κεραιών.

Όσον αφορά αυτά που δρομολογούνται ο κ. Σταθό-

πουλος μίλησε για την κατασκευή αγωγών ομβρίων

στις οδούς Δημοσθένους, Θρασυβούλου, Πλαταιών,

Γούναρη, Πατρόκλου, Τσιμισκή, Θήρας, και Χρ. Σμύρ -

νης προϋπολογισμού 4.385.365,86€, έργο ενταγμένο

στο ΕΣΠΑ που δημοπρατήθηκε στις 6/9/2016 από την

Περιφέρεια Αττικής.

Σε ότι αφορά την απόκτηση του παλιού κινηματογρά-

φου «Ανεμώνη» που προορίζεται ως «χώρος Πολι-

τισμού» ο κ. Σταθόπουλος ενημέρωσε ότι οι εργασίες

της αρμόδιας επιτροπής προχωρούν και κατέληξε

μιλώντας για την ενίσχυση των δημοτικών ιατρείων

από εθελοντές γιατρούς και για την πολλά υποσχόμενη

απόκτηση του πάρκου Παπάγου από το Υπουργείο

Γεωργίας.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Πρόεδρος του Συλλόγου

Κατοίκων Κοντοπεύκου Β. Κουτσογιάννη μιλώντας για

θέματα όπως η τοποθέτηση στεγά στρων στις στάσεις,

μείωσης ταχύτητας των οχημάτων γύρω από τα σχο-

λεία και την απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων

χώρων. 

Από τους πολίτες αρκετοί τοποθετήθηκαν στο θέμα

των αδέσποτων ζώων στον Υμηττό, στη συνέχιση του

αγώνα για την απεγκατάσταση των κεραιών κινη τής

τηλεφωνίας, στη δημιουργία «σημείων συνάντησης»

των πολιτών στην περιοχή του Κοντοπεύκου και στην

ακόμα καλύτερη τήρηση της καθαριότητας.

Ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ κ. Βασίλης Τσαγκάρης

μίλησε για την ανάγκη τόνωσης της τοπικής αγοράς

των περιφερειακών καταστημάτων της πόλης με

μοχλό τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ενώ ο πρώην

δημοτικός σύμβουλος κ. Μιχάλης Γαβράς μαζί με

άλλους κατοίκους ζήτησαν να βρεθεί λύση ώστε να

μεταφερθεί η λαϊκή αγορά από την πρόσφα τα αναπ-

λασμένη οδό Δερβενακίων καθότι τα φορτηγά μπορεί

να αποτελέσουν αιτία καταστροφής των αναπλασθέν-

των πεζοδρομίων.

Αη Γιάννης 
Η τρίτη κατά σειρά συνοικιακή συνέλευση πραγματο-

ποιήθηκε στο ανακαινισμένο θέατρο του 2ου

Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής το απόγευμα της Δευ-

τέρας 31ης Οκτωβρίου 2016.

Ο Δήμαρχος στην ομιλία του έδωσε βάση στην επε-

ρχόμενη ανάπλαση του πολιτιστικού και αθλητικού

πάρκου “Σταύρος Κώτσης” μετά την έκδοση του σχε-

τικού ΦΕΚ, στην πιθανή κατασκευή του – επί 25 χρό-

νια – εγκαταλελειμμένου κολυμβητηρίου, στις κατά

τόπους αναπλάσεις οδών και στις εργασίες σχετικά

με τους αγωγούς όμβριων υδάτων. 

Αναλυτικότερα ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην έκδοση

του σχετικού ΦΕΚ στα τέλη Νοεμβρίου 2016 που ορίζει

τους όρους δόμησης και χρήσης του πολιτιστικού και

αθλητικού πάρκου «Σταύρος Κώτσης» και «λύνει τα

χέρια» της διοίκησης σε ότι αφορά την ανάπλαση του

χώρου και των κτιρίων εντός. 

Ο κ. Σταθόπουλος στη συνέχεια μίλησε για την εξέλιξη

της εργολαβίας σχετικά με την περισυλλογή των

εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων στην πόλη,

τονίζοντας ότι έως τα τέλη του έτους θα έχουν περι-

συλλεχθεί 70 αυτοκίνητα με την καθημερινή συλλογή

να κυμαίνεται από δύο έως τέσσερα. 

«Ο ΣΠΑΥ θα αναλάβει την ανάπλαση του πάρκου

Γραβιάς» υποστήριξε ο Δήμαρχος επισημαίνοντας ότι

ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού

(ΣΠΑΥ) σε συνεργασία με το Δήμο θα ξεκινήσει και την

διαμόρφωση των μονοπατιών στο βουνό του Υμηττού. 

Επιπλέον ο κ. Σταθόπουλος αναφέρθηκε στην περαι-

τέρω εγκατάσταση βυθιζόμενων κάδων στην πλατεία

του Αη Γιάννη (Γωνία Αγίου Ιωάννου και Τασσο-

πούλου), στην εργολαβία για καθολικό ασφαλτοτά -

πητα σε δρόμους της περιοχής του Αη Γιάννη, έκανε

ιδιαίτερη μνεία στην ανάπλαση του οδοστρώματος και

των πεζοδρομίων της οδού Αιγαίου Πελάγους που

θα ολοκληρωθεί εντός του 2017 καθώς και στην εργο-

λαβία για όμβρια ύδατα στην οδό Ειρήνης. 

Επίσης ο Δήμαρχος ανήγγειλε την πεζοδρόμηση μέρ-

ους της οδού Γιαβάση – μπροστά από τα καταστήμα-

τα στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής – και την

ολική ανάπλαση της υπόλοιπης οδού που ξεκινά από

την περιοχή του Τσακού μέχρι και την Εθνική τράπεζα

στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. 

Ο κ. Σταθόπουλος κατέληξε αναφέροντας την δημο-

πράτηση μιας νέας πεζογέφυρας που θα ενώνει τις

οδούς Ευαγγελιστρίας και Χίου και κατ’ επέκταση τις

περιοχές Αη Γιάννη και Κοντοπεύκου και μίλησε για τις

εργασίες καθαρισμού στο κοιμητήριο δηλώνοντας ότι

στον εν λόγω χώρο το 2017 θα πραγματοποιηθεί η

ανέγερση του ναΐσκου. 

Συνέλευση Αη Γιάννη

Συνέλευση Τσακού
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Με αφορμή τοποθετήσεις από το σύλλογο κατοίκων

του Αη Γιάννη σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί

στην πλατεία του Αη Γιάννη και ιδιαίτερα τη θερινή

περίοδο, ο κ. Σταθόπουλος δήλωσε ότι θα περιορίσει

τα ωράρια ορισμένων καταστημάτων νυχτερινής

δια σκέδασης, έκανε λόγο για «σκέψεις» περί ανάπλα-

σης της πλατείας με στόχο την αύξηση του πρασίνου

και των σημείων που μπορούν να κάθονται οι επισκέ-

πτες. Σε ότι αφορά το θέμα της ανάκλησης της άδειας

του DaVinci που αναφέρθηκε από μερίδα κατοίκων

και τον πρόεδρο της ΕΝΕΒΑΠ, ο Δήμαρχος τόνισε ότι

αυτή θα πραγματοποιηθεί γιατί ο Νόμος και οι δικαστι-

κές αποφάσεις το ορίζουν ενώ σε σχετική ερώτηση για

το «τι θα απογίνει» μετά την ανάκληση το τοπίο ακόμα

μένει «Θολό». 

Ο πρώην Δήμαρχος Αντώνης Σιδέρης «δεν

χαρίστηκε» στον κ. Σταθόπουλο – παρότι πολιτικά τον

στηρίζει – αναφέροντάς του μία σειρά προβλημάτων

όπως την παράτυπη επέκταση των περιπτέρων

που καταλύουν κοινόχρηστους χώρους πεζοδρομίων

και τον συστηματικό έλεγχο των καταστημάτων πέριξ

της πλατείας για την τήρηση των ορίων αναφορικά με

τη μουσική και τις ώρες που λειτουργούν. 

Ο κ. Σιδέρης κατέληξε αναφέροντας το πρόβλημα της

στάθμευσης και της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων

που δημιουργείται από τους σπουδαστές του Αμερι-

κάνικου Κολλεγίου Ελλάδος. Συγκεκριμένα, ο πρώην

Δήμαρχος χαρακτηριστικά είπε ότι δεν είναι ανεκτό η

Αγία Παρασκευή να μετατρέπεται σε χώρο στάθμευ-

σης του κολλεγίου και υπενθύμισε στον Δήμαρχο ότι

παλαιότερα η διεύθυνση του κολλεγίου είχε κάνει λόγο

για δημιουργία γκαράζ εντός του χώρου του. 

Το θέμα της εφαρμογής του σχεδίου ελεγχόμενης στά-

θμευσης στην ευρύτερη περιοχή του Αη Γιάννη ανέφε-

ρε  ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ κ. Βασίλης Τσαγκάρης

ενώ από την πλευρά τους άλλοι κάτοικοι αναφέρθηκαν

κυρίως στο πάρκο «Σταύρος Κώτσης» κάνοντας λόγο

για άμεση διαμόρφωση του χώρου.

Τσακός 
Η «αυλαία» για τις συνοικιακές συνελεύσεις της Δημο-

τικής Αρχής έκλεισε με την πραγματοποίηση της τέτα-

ρτης και τελευταίας στο 3ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκε-

υής, στην περιοχή του Τσακού, το απόγευμα της

Τετάρτης 2 Νοεμβρίου 2016. 

Ο κ. Σταθόπουλος έκανε λόγο για την πραγματο-

ποίηση της «μεγάλης» εργολαβίας με χρηματοδότ-

ηση της Περιφέρειας που αφορά τους αγωγούς

ομβρίων υδάτων και συγκεκριμένα για την περιοχή του

Τσακού που αφορά μεταξύ άλλων και τις οδούς Καρ-

αϊσκάκη, Μπουμπουλίνας, Δωριέων. «Προσδοκούμε
ότι στο τέλος του 2016 θα ξεκινήσει το έργο» δήλωσε ο

κ. Σταθόπουλος.

Παράλληλα ο Δήμαρχος μίλησε για μελέτη αντιπ-

λημμυρικών μέτρων στην οδό Νεαπόλεως και πέριξ

του Δημοκρίτου και του δημοτικού κοιμητηρίου, ενώ σε

ότι αφορά τις ασφαλτοστρώσεις οδών δήλωσε ότι

υπεγράφη η σύμβαση για τις εργασίες καθολικού ασφ-

αλτοτάπητα (εργολαβία του Δήμου) που θα εμπεριέχει

αρκετές οδούς όπως τις : Καλαβρύτων ,τμήμα της

Πατριάρχου Γρηγορίου και Ελευθερίου Βενιζέλου,

Μπουμπουλίνας και Γράμμου. 

Ο κ. Σταθόπουλος έκανε εκτενή αναφορά στο θέμα

της αποπεράτωσης του κολυμβητηρίου, δηλώνοντας

ότι μέχρι σήμερα έχει ελεγχθεί η στατικότητα του

υπάρχοντος κτιρίου με θετικά αποτελέσματα, ανέλυσε

το σχεδιασμό της διοίκησης κάνοντας λόγο για νέα

«αξιοπρεπή περίφραξη», πισίνα 35 μέτρων (αντί για

50), κλειστού τύπου για πιο οικονομική λειτουργία και

κατέληξε λέγοντας ότι: «Μέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους αναμένουμε την ολοκλήρωση της μελέτης βιω-
σιμότητας για τη λειτουργία του κολυμβητηρίου ενώ
είμαστε σε επαφές με την Περιφέρεια για τη χρημα-
τοδότηση του έργου στο τέλος του 2017». 

Σχετικά με την «τύχη» του Ο.Τ. 118 που έχει δεσμεύσει

ο Δήμος, το ποσό αποπληρωμής προς τους ιδιώτες

ανέρχεται στα 1.350.000 ευρώ, τιμή που πιθανόν θέτει

τη διεκδίκησή του σε «δεύτερη μοίρα» ενώ σε ότι

αφορά τα δημοτικά ιατρεία ο Δήμαρχος δήλωσε ότι δεν

είναι απόλυτα ευχαριστημένος και κατέληξε ανοίγοντας

ένα νέο κεφάλαιο για τη δημιουργία ενός ΚΕΠ λέγον-

τας ότι: «Υπάρχει ένα δειλό σχέδιο για δημιουργία ΚΕΠ
στην περιοχή του Τσακού.. δεν μπορούμε προς το
παρόν να πούμε κάτι παραπάνω.. βασικό τροχοπέδη
αποτελεί η στελέχωσή του».

Από τις τοποθετήσεις των πολιτών ο πρόεδρος του

συλλόγου κατοίκων Τσακού κ. Βασίλης Σαββίδης

αρκέστηκε σε μια λακωνική ομιλία χαρακτηρίζοντας ως

πετυχημένη την πολιτική προστασία της θερινής περι-

όδου 2016 και πρότεινε στη διοίκηση του Δήμου να

οργανώσει μέσω εθελοντών μία μονάδα πυρόσβεσης

με έμπειρους ανθρώπους – γνώστες του αντικειμένου. 

Στις τοποθετήσεις τους οι πολίτες έθεσαν θέματα όπως

την ελλιπή οδική σήμανση, την ανάγκη για ανάπλαση

των πεζοδρομίων στην λεωφόρο Μεσογείων, την ανά-

πτυξη συστημάτων επικοινωνίας του κόσμου με το

Δήμο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την εφαρμο-

γή σχεδίου δημοτικής συγκοινωνίας και την απόκτηση/

διαμόρφωση περισσότερων αθλητικών και πολιτι-

στικών χώρων.

Δηλώσεις αντιπολίτευσης 
Το κατά πόσο έχουν αποτελεσματικότητα οι συνοικια-

κές συνελεύσεις έθεσε ως ζήτημα ο πρώην αντιδήμα-

ρχος Τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Τσια -

μπάς στην πρώτη συνέλευση που πραγματοποιήθη-

κε στην περιοχή των Πευκακίων. 

Συγκεκριμένα ο κ. Τσιαμπάς αμφισβήτησε το γεγονός

ότι οι συνελεύσεις που πραγματοποιούνται και οι από-

ψεις των πολιτών βοηθούν στη σύνταξη του προϋπο-

λογισμού και του τεχνικού προγράμματος καθώς

όπως δήλωσε χαρακτηριστικά : «Το τεχνικό πρόγραμ-
μα τέτοια εποχή πρέπει να είναι ήδη έτοιμο.. γιατί γίνον-
ται τώρα οι συνελεύσεις;».

Ο κ. Τσιαμπάς υποστήριξε στη συνέχεια ότι ο ρόλος

της αντιπολίτευσης είναι να κρίνει και να βοηθάει τη

δημοτική αρχή και επεσήμανε ότι τα έργα που αφο -

ρούν τον τομέα της «καθημερινότητας των πολιτών»

ανέκαθεν πραγματοποιούνταν από τις εκάστοτε διοι-

κήσεις.

Ο πρώην αντιδήμαρχος μίλησε για «σπατάλες» του

Δήμου στο θέμα της λειτουργίας κινηματογράφου

λέγοντας ότι αυτές έφθασαν τα δύο καλοκαίρια του

2015 και 2016 τις 100.000 ευρώ, εισπράττοντας την

απάντηση από τους κατοίκους ότι ήταν δωρεάν.

Ο κ. Τσιαμπάς αναφέρθηκε στις ελλείψεις της

διοίκησης του Γιάννη Σταθόπουλου στο θέμα των

αναπλάσεων των παιδικών χαρών της περιοχής όπως

και στην «υποσχεσεολογία» αναφορικά με την κατά

περιόδους βεβαίωση ότι θα φτιαχτούν τα γήπεδα 5χ5

στο 9ο Δημοτικό σχολείο.

Στη δεύτερη συνέλευση, στο Κοντόπευκο ο πρώην

Δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Αγία Παρ-

ασκευή η πόλη μας» κ. Βασίλης Ζορμπάς δήλωσε

ότι στο τέλος της τριετίας 2010 – 2014 η τότε δημοτική

αρχή είχε καταφέρει να διεκδικήσει έργα ύψους

20.000.000 ευρώ και αναμένει να δει τον «λογαρια-

σμό» της διοίκησης Σταθόπουλου.

Ο κ. Ζορμπάς επιπλέον τόνισε ότι η μείωση των δημο-

τικών τελών φέτος πρέπει να ξεπεράσει το -10% και

επεσήμανε ότι η λαϊκή αγορά απαγορεύεται να βρίσκε-

ται στην οδό Δερβενακίων καθώς το νομικό καθεστώς

του ΕΣΠΑ για το έργο της βιοκλιματικής το υπαγορεύει.

Ο κ. Γκιζιώτης είναι ο μοναδικός επικεφαλής παράταξ-

ης της αντιπολίτευσης (Λαϊκή Συσπείρωση) που ήταν

όχι μόνο παρόν και στις τέσσερις συνελεύσεις αλλά

πραγματοποίησε και τοποθετήσεις ασκώντας κριτική

στο έργο της διοίκησης του Γιάννη Σταθόπουλου.

Στην πρώτη συνέλευση στην περιοχή των Πευκακίων

ο κ. Γκιζιώτηςδήλωσε ότι εφόσον πραγματοποιούνται

συνοικιακές συνελεύσεις, η διοίκηση οφείλει να μπορεί

να «μαζέψει» τον κόσμο κι αυτός με τη σειρά του να

θέτει προτεραιότητα στις διεκδικήσεις με οργάνωση.

«Τα αιτήματα λίγο πολύ είναι ίδια τα τελευταία χρόνια»

έκρινε ο κ. Γκιζιώτης συμπληρώνοντας ότι : «Επί Γιαν-
νακόπουλου φαινόντουσαν ότι θα γίνουν πιο
«κοντά»… και τώρα «πιο μακριά», τονίζοντας μ’ αυτά

τα λόγια ότι η εποχή της κρίσης που διανύουμε και οι

αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται «ξεζούμισαν»

τα κρατικά κονδύλια και το λαό.

Ο κ. Γκιζιώτης στη συνέχεια υπογράμμισε ότι τα νούμε-

ρα εκτέλεσης του τεχνικού προγράμματος για το

τρέχον έτος είναι για «κλάματα» ενώ κατέληξε λέγον-

τας ότι οι περίοικοι των Πευκακίων δεν απολαμβάνουν

ισότιμα με τις άλλες περιοχές της Αγίας Παρασκευής

ανταποδοτικά έργα.

Στο Κοντόπευκο ο κ. Γκιζιώτης μίλησε για την ανάγκη

περισσότερης συμμετοχής πολιτών, χαρακτήρισε τη

συζήτηση ως «καλή κουβέντα» – σε αντίθεση με άλλες

συνελεύσεις – συγχαίροντας τους παρευρισκόμενους

κατοίκους για τις τοποθετήσεις τους ενώ άσκησε κριτι-

κή στη δημοτική αρχή δηλώνοντας τα εξής: 

«Η διοίκηση έχει «μπλέξει» τα πόδια της με την επίλυση
μικρών χρόνιων ζητημάτων… λείπουν από την ατζέντα
θεμάτων τα «μεγάλα θέματα» και κατέληξε δηλώνοντας

την αντίθεση του στην αγορά του κτιρίου που στέγαζε

τον κινηματογράφο «Ανεμώνη».

Στη συνέλευση του Αη Γιάννη ο κ. Γκιζιώτης αναφέρ-

θηκε εκτενώς στο θέμα του αθλητικού πάρκου «Σταύρ-

ος Κώτσης» λέγοντας ότι πρέπει να τοποθετηθεί το

ταρτάν χωρίς να μεγαλώσουν τα όρια του ποδοσφαιρ-

ικού γηπέδου προτρέποντας «ομάδες και παράγον-

τες» να χρησιμοποιούν το γήπεδο της οδού Νότου.

«70.000 ευρώ δαπανούνται κάθε χρόνο για το γήπεδο
της Νότου και το χρησιμοποιεί μόνο η ΣΑΝΤΑ» συνέχι-

σε ο κ. Γκιζιώτης συμπληρώνοντας τα εξής: «Να
τοποθετηθεί επιτέλους πλαστικός χλοοτάπητας και να
ανοίξει ο χώρος και για τους πολίτες». 

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» τόνισε ότι

και ο ίδιος στηρίζει την ομάδα της πόλης χωρίς αυτό να

σημαίνει ότι μπορεί να καθορίζει την πολιτική που θα

εφαρμόζει ο Δήμος στη χρήση των γηπέδων, θέση

στην οποία απάντησε ο κ. Σταθόπουλος λέγοντας

«Καμία ΣΑΝΤΑ δε μας επιβάλει πως θα κινηθούμε». 

Ο κ. Γκιζιώτης κατέληξε μιλώντας για την απώλεια του

στρατοπέδου Κυρίτση – που συνορεύει με το πάρκο

«Σταύρος Κώτσης» - δηλώνοντας ότι αντί να διεκδική-

σει ο Δήμος την ιδιοκτησία του, τελικά κατέληξε στα

«χέρια» της ΣΔΑΜ.

Στην τελευταία συνέλευση που πραγματοποιήθηκε

στην περιοχή του Τσακού ο κ. Γκιζιώτης πρότεινε εφε-

ξής να τίθεται προς συζήτηση με τους συλλόγους -

κατοίκων των τεσσάρων περιοχών της Αγίας Παρασ-

κευής  ένα ποσό που θα καθορίζει η Δημοτική Αρχή το

οποίο θα εξυπηρετεί αποκλειστικά ανάγκες της πόλης

που θα έχουν καταγράψει οι σύλλογοι. 

Αναλυτικότερα ο κ. Γκιζιώτης εξήγησε ότι οι σύλλογοι

με τους κατοίκους στις συνελεύσεις γειτονιάς θα μπορ-

ούν να ορίζουν στο Δήμαρχο το «που» θα δαπανηθεί

ένα συγκεκριμένο ποσό, το ύψος του οποίου θα τους

έχει κοινοποιηθεί κάποιους μήνες πριν. 

Σύμφωνος δήλωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος

που δήλωσε ότι υπήρχε στα σχέδια της διοίκησης η

υλοποίηση μιας τέτοιας ιδέας για την επόμενη χρονιά

καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε εφαλτήριο και για

περισσότερη προσέλευση κόσμου. 

Συνέλευση Κοντοπεύκου
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Μείωση κατά 3% 

στα Δημοτικά τέλη!

Η μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 3%

και η μη αναπροσαρμογή των αντίστοιχων του κοιμητηρίου ψηφίστηκε κατά

πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιή -

θηκε στις 3 Νοεμβρίου 2016. 

Ο καθ΄ύλην  αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας και πρασίνου Γιάννης Σιδέρης,

στην εισήγηση του είπε  ότι ο φετινός προϋπολογισμός της υπηρεσίας αποτυπώνει

την πολιτική βούληση της διοίκησης μ’ ένα πλάνο δράσης που αντιμετωπίζει τα θέμα-

τα της διαχείρισης των απορριμμάτων με ρεαλισμό χωρίς να θρέφει προσδοκίες και

υποσχέσεις μη υλοποιήσιμες. 

Στη συνέχεια, ο κ. Σιδέρης αναφέρθηκε  στις ενέργειες που έχει προβεί η υπηρεσία

για όφελος των δημοτών, χωρίζοντάς τες σε τέσσερις τομείς και συγκεκριμένα  την α)

εγκατάσταση των βυθιζόμενων κάδων,  β) στην δημιουργία του σταθμού μετα -

φόρτωσης σε συνεργασία με τους Δήμου Χολαργού – Παπάγου, γ) στις αγορά ενός

σαρώθρου, ενός απορριμματοφόρου φυσικού αερίου, δύο φορτηγών τύπου

«Pickup», σύγχρονου αμαξοστασίου και του «πράσινου σημείου» και δ)στην ενημέ -

ρωση των δημοτών μέσω του «κινητού πράσινου σημείου». 

Συμπληρωματικά ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος πρόσθεσε ότι όλα τα προανα -

φερθέντα που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση της καθαριότητας, τις εγκατα-

στάσεις, τις δράσεις της υπηρεσίας  και τις ανάλογες προμήθειας αποτελούν τη

«μεγάλη εικόνα» στο στην  καλύτερη  διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Σ’ ότι αφορά  το κοιμητήριο, ο αντιδήμαρχος οικονομικών Σπύρος Παπαγεωργίου

ενημέρωσε το σώμα για την πραγματοποίηση του γενικού  καθαρισμού  του χώρου

διάρκειας έξι μηνών, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκε  για το 2017 η ανέγερση του

μικρού ναΐσκου εντός του χώρου που θα χρηματοδοτηθεί από την κληρονομιά

κατοίκου - ευεργέτη της πόλης μας (του οποίου του όνομα ουδέποτε αναφέρεται…)

μία κληρονομιά που για πολλά χρόνια δεν είχε αξιοποιηθεί. 

Από την αντιπολίτευση ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς δήλωσε ότι ο ίδιος

αισθάνεται πως η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου ακολουθεί την ίδια τακτική με την

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συμπληρώνοντας τα εξής: «Κοροϊδία του αιώνα η μείωση 3%

που μεταφράζεται σε 0,37 ευρώ για κάθε πολίτη ανά μήνα». 

Ο κ. Ζορμπάς δήλωσε ότι παρανόμως η διοίκηση κρατά 3.400.000 ευρώ αποθεμα-

τικό αναξιοποίητο,  ενώ επεσήμανε ότι η μείωση θα έπρεπε να ήταν της τάξεως του

10% με τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο να του απαντά ότι δεν μπορεί ούτε μία καλή

κουβέντα να «βγει από το στόμα του» … και τον κατηγόρησε  ότι  δεν βρίσκει «κάτι

να πει» για τη Διοίκηση του Δήμουγι’ αυτό και καταφεύγει σε επιθέσεις  εναντίον της

κυβέρνησης.  

Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε ότι η μείωση των τελών

καθαριότητας συμβαίνει κυρίως λόγω της μείωσης των μισθών και των απολύσεων

που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι … ότι δεν γνωρίζει  αν πρέπει να πανηγυρίζει η

διοίκηση  για τα επίπεδα της καθαριότητας… και  κατέληξε λέγοντας ότι :«το ζουμί είναι

ότι έρχεται η ιδιωτικοποίηση του χώρου της καθαριότητας με πενταροδεκάρες για το

Δήμο».

Ο πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς αμφισβή -

τησε το κατά πόσο η διοίκηση θα μπορεί να βρει πόρους ώστε να υλοποιήσει αυτά

που προγραμματίζει… ότι  προβαίνει σε «δημιουργική λογιστική»…και τέλος αμφι-

σβήτησε την πιθανότητα υλοποίησης των προγραμμάτων της διοίκησης . 

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού κ. Παναγιώτης Γκόνης παρομοίωσε το Δήμο

μ’ ένα όχημα του οποίου το τιμόνι άλλοτε έχει στα χέρια του ο Δήμαρχος, άλλοτε η αντι-

δήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών ή άλλες φορές ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ.τ.λ.

και κάλεσε τα μέλη της αντιπολίτευσης να πάρουν με τη σειρά τους «το τιμόνι» και να

ψηφίσουν τη μείωση των τελών. 

«Να μην κοιτάμε μόνο τη νομιμότητα αλλά να ελέγχουμε και τη σκοπιμότητα» είπε στη

συνέχεια ο κ. Γκόνης και κατέληξε λέγοντας ότι δεν θριαμβολογεί  κανείς για το  ύψος

της μείωσης αλλά για το γεγονός ότι «κάθε χρόνο γίνεται μείωση» σε αντίθεση με το

παρελθόν όπου κάθε χρόνο υπήρχε «αύξηση»…

Ανδρέας Γκιζιώτης

Κώστας Τσιαμπάς Πάνος Γκόνης και Στέλλα Ψύλλα

Γιάννης Σιδέρης και Ελισάβετ Πετσατώδη
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Το παρόν στη συνεδρίαση έδωσε και ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ κ. Βασίλης Τσαγ-

κάρης ο οποίος αρχικά είπε ότι ενώ θα μπορούσαν – εκ του Νόμου - να υπάρχουν

επτά κατηγορίες επιχειρήσεων που μειώνονται τα τέλη, εν τέλει η διοίκηση προτίμησε

να παραμείνει στις έξι και  πρότεινε τη δημιουργία της έβδομης κατηγορίας που να

περιέχει καταστήματα από 200 έως 500 τ.μ. αφού όπως είπε σύμφωνα με την  έρευ-

να της ΓΕΣΒΕΕ ο τζίρος των μικρο – μεσαίων επιχειρηματιών έχει μειωθεί μόνο το

2016 κατά 40%, πρόταση για την οποία δέχθηκε την πρόσκληση του αντιδημάρχου

οικονομικών για περαιτέρω συζήτηση στο Δήμο.

Αναφορικά με τον τομέα της καθαριότητας ο κ. Τσαγκάρης είπε ότι υπάρχει ένα γενικό

παράπονο σχετικά με τον αναγκαίο καθαρισμό των κάδων σε τακτά χρονικά δια-

στήματα ενώ δήλωσε ότι υπάρχουν πολύ θετικά σχόλια σχετικά με την εγκατάσταση

των υπογειοποιημένων κάδων και το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που έθεσε σε λει-

τουργία η διεύθυνση υπηρεσίας. 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος ερμήνευσε τις διαφορε-

τικές τοποθετήσεις του κ. Ζορμπά και του κ. Τσιαμπά που ανήκουν στην ίδια παρά-

ταξη… αναρωτώμενος  πώς γίνεται ο πρώτος να προτείνει μείωση 10%, δηλαδή ένα

ευρώ ανά κάτοικο αντί για 0,40 ευρώ και ταυτόχρονα ο κ. Τσιαμπάς να απορεί με

ποιο τρόπο θα βρει χρήματα η διοίκηση να υλοποιήσει τα έργα που προγραμματίζει. 

«Δηλαδή ο ένας εκ των δύο μιλάει για μεγαλύτερη μείωση κι ο άλλος αναρωτιέται

πως θα τα βγάλουμε πέρα με μείωση 3%» τόνισε ο κ. Βλάχος και κατέληξε λέγο ντας

ότι αν αυτές οι αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις δεν αποτελούν τον ορισμό της

«αντίφασης» τότε ποιες τον αποτελούν;

Απαντώντας στην αντιπολίτευση ο αντιδήμαρχος Οικονομικών είπε  ότι στην παρά-

ταξη του κ. Ζορμπά καλό θα ήταν τα μέλη της να είχαν ενιαίες απόψεις…  ότι η προ-

σπάθεια υπονόμευσης του έργου της διοίκησης δε θα επιτευχθεί. .. και  κατέληξε

λέγοντας ότι η διοίκηση Σταθόπουλου παρέλαβε ταμειακά διαθέσιμα 4.700.000 ευρώ

και σήμερα πλησιάζουν τα 8.000.000 ευρώ με πληρωμένες τις δανειακές υπο -

χρεώσεις κατά 1.200.000 ευρώ κι έχοντας μειώσει τις οφειλές παρελθόντων ετών

κατά 2.500.000 ευρώ. 

Δευτερολογίες
Ο κ. Ζορμπάς προχώρησε σε μία ιστορική αναδρομή της διαμόρφωσης των δημο-

τικών τελών από το 1998 μέχρι και το 2009 δηλώνοντας ότι το 1998 τα τέλη αυξήθη-

καν εν μια νυκτί 25% ενώ τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 2009 αυξάνονταν ανάλο-

γα με τον πληθωρισμό περίπου 4% ανά έτος. 

Ο πρώην Δήμαρχος στη συνέχεια είπε ότι τα «χρόνια τα παλιά» τα χρήματα  που

εισέπραττε  ο Δήμος «Έπεφταν στο γενικό κορβανά» και ουδέποτε χρησιμοποι-

ούνταν για επενδύσεις αλλά για «άλλους σκοπούς» και μάλιστα παρανόμως και επα-

νέλαβε την πρόταση του για μείωση της τάξεως του 10%.

Βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που από τα έδρανα της αντιπολίτευσης ο κ.

Βασίλης Ζορμπάς κάνει λόγο για «παρανομίες» τις οποίες βεβαίως ως Δήμαρχος

ουδέποτε στοιχειοθέτησε ή ζήτησε τη συνδρομή των εισαγγελικών αρχών για τη

στοιχειοθέτηση τους και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των «παρανομούντων»…

Ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης προειδοποίησε τους αντιδημάρχους της διοίκησης ότι μπορ-

εί τώρα να υπάρχουν χρήματα αλλά όταν «χρωστάς να πληρώσεις λογαριασμούς»

επί της ουσίας δεν έχει επενδυτική ικανότητα. 

Ο κ. Τσιαμπάς δήλωσε ότι τα έξοδα υπερβαίνουν των εσόδων του Δήμου σύμφωνα

με τα στοιχεία που είχε ο ίδιος, αιτιολογώντας το λόγο για τον οποίο αναρωτήθηκε

νωρίτερα το πώς θα καταφέρει η διοίκηση να υλοποιήσει τα έργα με τον κ. Βλάχο να

δηλώνει ότι η συλλογιστική του πρώην αντιδημάρχου δεν έχει λογική βάση. 

Εν τέλει τέθηκαν δύο προτάσεις, αυτή του κ. Ζορμπά και η αντίστοιχη της διοίκησης

με την πρώτη να υπερψηφίζεται μόνο από την παράταξη τουκ. Ζορμπά και τη δεύτε-

ρη να καταψηφίζεται μόνο από τον κ. Ανδρέα Γκιζιώτη. 
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Ανεξαρτητοποιήθηκε η

Μαρία Ρεμπούτσικα. 

Την ανεξαρτητοποίησή της ανακοίνωσε στη συνεδρία-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε

στις 11 Οκτωβρίου 2016 η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία

Ρεμπούτσικα εκλεγμένη με την παράταξη του Γιάννη

Σταθόπουλου «Νίκη των πολιτών για την Αγία Παρα -

σκευή». 

Η κ. Ρεμπούτσικα δήλωσε ότι τα

δύο χρόνια η συνεργασία της με

τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο

δεν έφερε το προσδοκώμενο για

την ίδια αποτέλεσμα, ούτε τη

λύση των προβλημάτων, ούτε η

διοίκηση παρέμεινε πιστή στο

«πνεύμα» του προεκλογικού

αγώνα. 

Η κ. Ρεμπούτσικα δήλωσε ότι δέχεται πλειάδα παραπόνων

από τη «μικρή συμμετοχή και αποδοχή των κατοίκων της

Αγίας Παρασκευής στο πρόγραμμα περιοδείας του

Δημάρχου στις γειτονιές της πόλης» και  συνέχισε εστιάζο -

ντας στον τομέα του Πολιτισμού. 

Η ανεξάρτητη πλέον σύμβουλος τόνισε ότι η διοίκηση οφείλει

να επανεξετάσει, επαναπροσδιορίσει και επαναδιατυπώσει

τη στάση της απέναντι στη διαχείριση του Πολιτισμού που

προσφέρει κατακρίνοντας τον Δήμαρχο για απραξία επί της

ουσίας. 

Η κ. Ρεμπούτσικα για το ίδιο ζήτημα υποστήριξε ότι η

διοίκηση αναλώθηκε σε προχειρότητες, ερασιτεχνισμούς και

εκδηλώσεις εντυπωσιασμού δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι

: «εκτός αν θεωρείτε πολιτιστική εκδήλωση τα πέντε γουρου-
νόπουλα και τα 10 τσίπουρα» και κατέληξε λέγοντας ότι θα

συνεχίσει ανεξαρτητοποιημένη τον αγώνα της καθώς

πιστεύει ότι μία άλλη πρακτική ή προοπτική θα ωφελήσει

περισσότερο το Δήμο μας. 

Από την πλευρά του ο Γιάννης Σταθόπουλος απάντησε στην

κ. Ρεμπούτσικα ότι τη γιορτή «γουρουνοπούλας» δεν την

έκανε ο Δήμος αλλά ο σύλλογος Μεσσηνίων. 

«Όλοι οι Δήμαρχοι που συναντώ στην Ελλάδα με συγχαίρ-
ουν για τα πολιτιστικά μας δρώμενα, όπως την ΕΡΤ, το δωρε -
άν καλοκαιρινό σινεμά κ.α.» δήλωσε ο κ. Σταθόπουλος και

χαρακτήρισε την κριτική της ανεξαρτητοποιημένης

συμβούλου ως «εξαιρετικά άδικη». 

Ο κ. Σταθόπουλος δήλωσε ότι δυστυχώς και για τους δύο δεν

«ταίριαξαν τα χνώτα τους» από την πρώτη στιγμή ενώ της

ευχήθηκε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει στο μέλλον. 

Γιάννης Σταθόπουλος:

«Το 2017 θα εγκατα σ τα -

θούν περισσότεροι 

βυθιζόμενοι κάδοι».

Tην εγκατάσταση νέ -

ων βυθιζόμενων κά -

δων στην περιοχή του

Κοντοπεύκου και στην

αντίστοιχη του Αη –

Γιάννη εξήγγειλε ο Δή -

μαρχος Γιάννης Σταθό-

πουλος κατά τη διάρκεια των ομιλιών του στις συνοι-

κιακές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 3ο

Γυμνάσιο (24 Οκτωβρίου 2016) και στο 2ο Γυμνάσιο

Αγίας Παρασκευής (31 Οκτωβρίου 2016). 

Ο κ. Σταθόπουλος αναφερόμενος στα έργα που θα πραγ-

ματοποιηθούν στο έτος 2017, δήλωσε ότι οι πρώτοι βυθιζό-

μενοι κάδοι που εγκαταστάθηκαν στην κεντρική πλατεία της

Αγίας Παρασκευής ήταν απλά η αρχή και η συνέχεια προ -

βλέπει την εγκατάσταση ίδιων στην πλατεία του Αη Γιάννη,

καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Κοντοπεύκου.

Γιάννης Μυλωνάκης: 

«Συνεχίζω ανεξάρτητος». 

Την ανεξαρτητοποίησή του από τη δημοτική παράταξη «Συμμαχία Ευθύνης» ανακοίνωσε ο

γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Μυλωνάκης στη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2016. 

Μετά από 10 χρόνια συνεργασίας με τον πρώην Δήμαρχο Βασίλη Γιαννακόπουλο, ο κ. Μυλωνάκης

αποφάσισε να «ανοίξει τα φτερά» του, βαδίζοντας πλέον ανεξάρτητος δημιουργώντας ερωτηματικά

για το «πως» θα κινηθεί μέχρι τις εκλογές του 2019.   

Η δήλωση ανεξαρτητοποίησης του κ. Μυλωνάκη: 

«Όπως πιθανώς να γνωρίζετε ήδη, ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με τα κοινά της Αγίας Παρασκευής
στην ηλικία των 29 χρόνων με την πεποίθηση ότι είχε φτάσει ο καιρός για ανανέωση του πολιτικού
δυναμικού της πόλης αλλά και για την εισαγωγή ενός νέου τρόπου προσέγγισης, ανάλυσης και οργά-
νωσης των θεμάτων που αφορούν στο δήμο.   
Φέτος, έπειτα από δέκα χρόνια ενεργής παρουσίας στα δημοτικά πράγματα εξακολουθώ να εμμένω
στις ίδιες ακριβώς θέσεις. Με λύπη μάλιστα, διαπιστώνω, πως η κατάσταση στην Αγία Παρασκευή
πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Δυστυχώς, η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει είτε με επιφυλακτικότ-
ητα, είτε με αρνητισμό τις δομικές αλλαγές που χρειάζεται ο Δήμος, προκειμένου να προσαρμοστεί στα
πρότυπα της νέας εποχής. Ο ίδιος ο Δήμαρχος, αρνείται να δεχθεί κριτική για το παραμικρό, παν-
ηγυρίζοντας ταυτόχρονα για το αυτονόητο, δηλαδή για υπηρεσίες που ο Δήμος είναι υποχρεωμένος
να παρέχει στους πολίτες και που πάντα παρέχονταν. Φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται ποιες είναι οι
καθημερινές ανάγκες και οι προτεραιότητες των πολιτών. Δεν έχει καταφέρει, τουλάχιστον μέχρι σήμε-
ρα, να υλοποιήσει κάποιο σχέδιο εξόδου της πόλης από τη μιζέρια, γιατί με απλά λόγια: δεν έχει σχέ-
διο.

Η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου απαξιώνεται όλο και περισσότερο. Οι «κοκορομαχίες»
Δημάρχου και αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν γίνει πλέον θέμα ημερήσιας διάταξης και
βυθίζουν όλο και περισσότερο σε ανυποληψία το θεσμό. Τα φαινόμενα αυτά βασανίζουν την τοπική
κοινωνία και αποτελούν κατάλοιπα μιας «παλιάς» αντίληψης και «γερασμένης» νοοτροπίας, η οποία
αρνείται να εγκαταλείψει τις πρακτικές του παρελθόντος από το οποίο προέρχεται. 
Το αποτέλεσμα είναι οι πολίτες να έχουν γυρίσει την πλάτη σε όλους εμάς, που ασχολούμαστε με
τα κοινά. Και δικαίως…
Η πλειοψηφία των υπόλοιπων παρατάξεων είναι κοινωνικά απομονωμένες. Αναλώνονται σε ανούσιο-
υς διαξιφισμούς και παλαιοκομματικά τρικ που προέρχονται από μία πολιτική κουλτούρα άλλων
εποχών. H συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων, η αρχή της πλειοψηφίας, η κατάθεση προτάσεων
μοιάζουν έννοιες ξεχασμένες. Η αρχηγοκεντρική λειτουργία τους περιορίζεται σε μια κενή περιεχο-
μένου αντιπολιτευτική λογική, μόνο για το φαίνεσθαι και όχι για την ουσία. 
Η πεποίθηση μου είναι πως τα σημερινά σχήματα έχουν κλείσει πλέον τον κύκλο τους.Λυπάμαι,
αλλά δεν μπορώ να εξαιρέσω και το συνδυασμό με τον οποίο εκλέχθηκα και μάλιστα πρώτος σε σταυ -
ρούς, Δημοτικός Σύμβουλος. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν μπορώ να συνεχίσω να είμαι μέλος μιας παράταξης που απο-
τελεί μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης του. 
Γι’ αυτό λοιπόν, ως ανεξάρτητος πλέον, θα συνεχίσω μέσα κι έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο να δίνω
τη μάχη, πιστεύοντας ότι αξίζει να δουλέψουμε σκληρά για να φτιάξουμε μια πόλη, που αρμόζει να
ζούμε εμείς και τα παιδιά μας. Να πιστέψουμε σε ένα Δήμο δίχως μεγαλεπήβολα σχέδια και παραμ-
υθένια έργα, που δε θα γίνουν ποτέ. Το Δήμο που θα διασφαλίζει στους πολίτες, πρωτίστως, τα απλά
και καθημερινά. Το Δήμο που θα λειτουργήσει ως ουσιαστικός μοχλός ανάπτυξης, θα ενισχύσει την
επιχειρηματικότητα και θα αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία των κοινοτικών πόρων. Το Δήμο
που θα εξασφαλίσει στους εργαζόμενους του, όλα τα μέσα, προκειμένου να προσφέρουν κι εκείνοι με
τη σειρά τους υπηρεσίες στους πολίτες με όρεξη και αυταπάρνηση. Είμαι βέβαιος πως αισθάνονται και
σκέφτονται κι άλλοι όπως εγώ, είτε βρίσκονται εντός, είτε εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η απόφασή μου αυτή ήταν μονόδρομος, αν ήθελα να παραμείνω σταθερός στις απόψεις μου και
να τιμήσω την ψήφο που μου έδωσαν οι συμπολίτες μας επικροτώντας τις θέσεις και την έως τώρα
πορεία μου.
Από την πλευρά μου θα στηρίξω, όπως άλλωστε έχω κάνει μέχρι σήμερα,  καθετί θετικό, που θα αποσ-
κοπεί στη βελτίωση των δομών της πόλης και της καθημερινότητας των πολιτών. Θα είμαι όμως απέ-
ναντι σε οποιαδήποτε λογική συντηρεί τη στασιμότητα και τις παλαιού τύπου πολιτικές πρακτικές. 
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Βασίλη Γιαννακόπουλο για τα δέκα χρόνια συνεργασίας
που είχαμε. Μπορεί τώρα να διαφωνούμε σε πολλά, αλλά με βεβαιότητα λέω, πως ως Δημοτική Αρχή
αφήσαμε σημαντική παρακαταθήκη στην πόλη.
Πρόεδρε, σε παρακαλώ να κινήσεις τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο για την αντικατά-
σταση μου από τη θέση του Γραμματέα του Δ.Σ., από μέλος του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ, καθώς και από
αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, άμισθες θέσεις στις οποίες έχω οριστεί ως
εκπρόσωπος της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
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Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που καθορίζει στο

παρόν και κυρίως στο μέλλον την πολιτική με

την οποία θα λειτουργεί ο  τομέας της καθαριό -

τητας στην πόλη μας εισήχθη στη συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποι-

ήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016. 

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε η συμμε-

τοχή του Δήμου και η έγκριση σχεδίου προγραμματι-

κής σύμβασης στην κοινή πρόταση χρηματοδότ-

ησης των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και

Παπάγου-Χολαργού από σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ

μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη δημιο-

υργία σταθμού μεταφόρτωσης και προσωρινής

αποθήκευσης αποβλήτων και ανακυκλώσιμων

υλικών – μονάδα κομποστοποίησης, κλαδεμάτων

και εφαρμογή δράσεων χωριστής συλλογής αστικών

απόβλητων των προαναφερθέντων Δήμων. 

Όπως ανέφερε ο εισηγητής του θέματος και αρμό-

διος αντιδήμαρχος Γιάννης Σιδέρης, τρεις ίδιες υπηρ-

εσίες διαφορετικών Δήμων τον τελευταίο χρόνο με

συνέπεια και συνεργασία κατάφεραν να υποβάλλουν

σχέδιο – πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

ώστε από κοινού να διαχειρίζονται τα απόβλητα. 

Ο κ. Σιδέρης δήλωσε ότι η από κοινού πρόταση είναι

μέρος του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορ -

ριμμάτων, ενώ κοινή αντίληψη όλων των συμβαλ-

λόμενων στο εν λόγω σχέδιο είναι με κοινές επεν-

δύσεις οι τρεις Δήμοι να υιοθετήσουν νέα αντίληψη

αναφορικά με την εναλλακτική διαχείριση των απο-

ρριμμάτων που κύριο στόχο έχει τη μείωση των

αποβλήτων που τελικά καταλήγουν σε ΧΥΤΑ.

Με το παραπάνω σκεπτικό οι διοικήσεις των τριών

Δήμων δράττονται της ευκαιρίας που δίνει η πρόσ-

κληση του προγράμματος «ΤΟΥ Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ

2014-2020» σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων για

την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων που περι-

λαμβάνει σταθμό μεταφόρτωσης αποβλήτων και

ανακυκλώσιμων υλικών και μονάδα κομποστο-

ποίησης κλαδεμάτων. 

Ο κ. Σιδέρης στη συνέχεια εξήγησε ότι η δημιουργία

μίας τέτοιας μονάδας από τρεις Δήμους είναι πιο

«ελκυστικό» στα «ευρωπαϊκά αυτιά» για χρημα-

τοδότηση καθώς αποτελεί πρωτοτυπία (για τα δεδο-

μένα της Ελλάδας) ενώ στα πλεονεκτήματα του

εγχειρήματος πρόσθεσε τη μείωση του κόστους

μεταφοράς, την προστασία του δημοτικού στόλου και

χαρακτήρισε την ενέργεια ως «βιώσιμη λύση» για

το μέλλον. 

Σχετικά με την «προστασία του στόλου» των απορ -

ριμματοφόρων ο κ. Σιδέρης εξήγησε ότι η απόσταση

εκφόρτωσης μειώνεται κατά 50% κάτι που  σημαίνει

οικονομία στην κατανάλωση πετρελαίου, μείωση

φθορών αλλά καλύτερο περιβάλλον για το ανθ-

ρώπινο δυναμικό. 

Τι περιλαμβάνει η πρόταση
Η πρόταση των τριών Δήμων που ψηφίστηκε

παράλληλα το ίδιο διάστημα κι από τα τρία Δημοτικά

Συμβούλια με το Χολαργό – Παπάγο να πρωταγωνι-

στεί στην υπόθεση καθώς στα όριά του θα εγκατα-

σταθεί ο σταθμός μεταφόρτωσης και μεταξύ άλλων

περιλαμβάνει τα εξής :

Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης,  για

μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου,

λαϊκές αγορές κλπ),  προμήθεια κάδων και άλλων

μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων

χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων

(οικιακών, πράσινων και εμπορικών). Δημοτικές

μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, Δημοτι-

κές μονάδες τεμαχισμού και κομποστοποίησης

αποβλήτων κήπων και πάρκων,  Εγκαταστάσεις και

υποδομές Πράσινων Σημείων,  Κέντρα επαναχρησι-

μοποίησης, δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης

υλικών,   Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

(ΚΔΑΥ), Σταθμούς Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, Κεν-

τρικές (Διαδημοτικές) Μονάδες ανάκτησης προδια-

λεγμένων βιοαποβλήτων ή συμμείκτων αστικών

αποβλήτων, Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) και

Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας.

Ερωτήσεις αντιπολίτευσης
Από την αντιπολίτευση ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης

Ζορμπάς ρώτησε σε ποια «ζώνη» του Υμηττού

βρίσκεται  η τοποθεσία του χώρου στο Δήμο Χολαρ-

γού- Παπάγου, ενώ από την ίδια παράταξη ο πρώην

αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς μεταξύ

άλλων ρώτησε να μάθει ποιο θα είναι το μερίδιο του

Δήμου στη χρηματοδότηση για τη λειτουργία του

εγχειρήματος. 

Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης

ρώτησε κατά πόσο είναι γνώστες του γεγονότος οι

κάτοικοι του Δήμου Χολαργού – Παπάγου και με ποιο

τρόπο θα λειτουργεί ο χώρος ενώ από την εφημερίδα

«Ο Σχολιαστής της Αγίας Παρασκευής» ο Χρήστος

Μπαλωτής ρώτησε το «πως» προκύπτει  η βελτίω-

ση της καθημερινότητας των πολιτών. 

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

Γιάννης Σιδέρης ξεκίνησε λέγοντας ότι τα δρομολόγια

θα μειωθούν γιατί ο σταθμός μεταφόρτωσης θα είναι

στον όμορο Δήμο και πλέον αντί να «θάβονται»

κάποια απορρίμματα όπως τα κλαδιά, θα γίνεται κομ-

ποστοποίηση. 

Σ’ ότι αφορά τη χρηματοδότηση, ο κ. Σιδέρης εξήγη -

σε αναλυτικότερα ότι το κόστος κατασκευής θα καλυ -

φθεί από πρόγραμμα ΕΣΠΑ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και

προϋπολογίζεται γύρω στα 4.500.000 ευρώ που θα

αφορούν μελέτες (τεχνική, βιωσιμότητας), υποδομή

και εξοπλισμό, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης του

έργου υπολογίζεται στα δύο χρόνιαγια να τεθεί σε

λειτουργία. 

Ο Δήμος παράλληλα με την διαδημοτική πρόταση

καταθέτει και δική του πρόταση στην ίδια υπηρεσία

που αφορά τα βιοαπόβλητα, την οικιακή κομποστο-

ποίηση και αγορά «καφέ κάδων» και απορριμματο-

φόρου όπως και δορυφορικά «πράσινα σημεία» για

συλλογή «καθαρού υλικού» και ηλεκτροκίνητα

πράσινα σημεία. 

Η συγκεκριμένη πρόταση προϋπολογίζεται στα

800.000 ευρώ και ουσιαστικά πρόκειται για ξεχωρι-

στή μεν πρόταση αλλά περιλαμβάνεται στο ίδιο

«πακέτο» με την υποβολή της διαδημοτικής πρότα-

σης. 

Ο κ. Σιδέρης αναφερόμενος στο «τέλος χρήσης» του

χώρου, δηλαδή το κόστος λειτουργίας και το «τι»

θα πληρώνουν οι Δήμοι από τη μεριά τους, δήλωσε

ότι αυτό το ποσό προϋπολογίζεται στα 300.000 ευρώ

ετησίως και για τους τρεις Δήμους.  Ωστόσο το ακρι-

βές ποσό λειτουργίας κόστους θα προκύψει μετά τις

οικονομοτεχνικές μελέτες που περιλαμβάνονται στην

υποβαλλόμενη πρόταση. 

«Είναι η ευκαιρία μας να εκσυγχρονιστούμε» δήλω-

σε ο κ. Σιδέρης και κατέληξε λέγοντας ότι οι προκλή-

σεις για νέες καινοτόμες δράσεις θα είναι και για τους

τρεις Δήμους ωφέλιμες.  

Τοποθετήσεις 

αντιπολίτευσης – διοίκησης
Ο κ. Βασίλης Ζορμπάς ευχήθηκε το εγχείρημα να

«πάει καλά», δήλωσε ότι θα ωφεληθεί ο Δήμος,

ωστόσο ο ίδιος κρατάει τις επιφυλάξεις του με την

ελπίδα το έργο να μην μείνει μόνο στις μελέτες. 

Από τη «Συμμαχία Ευθύνης» ο πρώην Δήμαρχος

Βασίλης Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι αυτός ο

σταθμός θα είναι το πρώτο κανονικό έργο της

διοίκησης του Γιάννη Σταθόπουλου, έδωσε συγχα-

ρητήρια για την τοποθέτηση των υπογειοποιημένων

κάδων  στην κεντρική πλατεία και τόνισε ότι η ίδια

διαδημοτική συνεργασία με τον Δήμο Χολαργού –

Παπάγου οφείλει να γίνει και για την κατασκευή του

κολυμβητηρίου στο λόφο Τσακού. 

Ο Ανδρέας Γκιζιώτης επέρριψε ευθύνες στο κράτος

για τις χρόνια ακατάλληλες δομές όπως τις λεγόμενες

χωματερές, τόνισε ότι πριν τον τοπικό σχεδιασμό

οφείλει να  υπάρχει κεντρικός, δήλωσε ότι δεν είχε

πεισθεί αναφορικά με το οικονομικό σκέλος και το

κατά πόσο θα ωφεληθεί ο Δήμος ενώ επεσήμανε ότι

το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή οι εργαζόμενοι,

πρώτα απ’ όλα έχουν ανάγκη από μόνιμη θέση

εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας και σύγχρονο

εξοπλισμό. 

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος ξεκαθάρισε ότι

η ζώνη στην οποία θα δημιουργηθούν οι εγκαταστά-

σεις είναι Δ1 του Μητροπολιτικού πάρκου Γουδή με

σχετική χρήση βάσει προεδρικού διατάγματος κι

έδωσε συγχαρητήρια στην υπηρεσία και τον αντιδή-

μαρχο Γιάννη Σιδέρη. 

Από το δημοτικό σχήμα «Φυσάει Κόντρα» ο Θάνος

Ανδρίτσος χαρακτήρισε το εγχείρημα ως «μεγάλη

επένδυση», δήλωσε ότι κατά τη γνώμη του, η μέθο-

δος ένταξης χρηματοδοτήσεως είναι αρκετά ανορθο-

λογική,  υπενθύμισε ότι τα χρήματα του ΕΣΠΑ

προέρχονται από τους Έλληνες εργαζόμενους μέσω

μιας βαθιάς καταλήστευσης  του ελληνικού λαού και

κατέληξε λέγοντας ότι στην παρούσα φάση δεν μπο-

ρεί να ψηφίσει κάποιος μη γνωρίζοντας ακριβώς «τι»

θα φτιαχτεί αφού ακόμα δεν υπάρχουν μελέτες. 

Πριν το τέλος της συζήτησης ο αντιδήμαρχος Παι-

δείας και Πολιτισμού κ. Παναγιώτης Γκόνης τοποθε-

τήθηκε δηλώνοντας ότι το νέο σχέδιο πιθανόν να

επιφέρει και αλλαγή νοοτροπίας στους πολίτες  και

κυρίως στην αντίληψή τους αναφορικά με την απο-

κομιδή των απορριμμάτων.  

Το θέμα ψηφίστηκε θετικά από την πλειοψηφία του

Δημοτικού Συμβουλίου με εξαίρεση το «Φυσάει Κόν-

τρα» που ψήφισε «Λευκό» και τη «Λαϊκή Συσπείρω-

ση» που ψήφισε αρνητικά. 

Οι Δήμοι Αγ. Παρασκευής, Χολαργού - Παπάγου και Ζωγράφου σε

κοινή δράση για τη διαχείριση των απορριμμάτων!

(Από αριστερά) ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σπύρος Παπαγεωργίου, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου και καθαριότητας 

κ. Γιάννης Σιδέρης και ο αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Κώστας Χατζηανδρέου.
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Προσλήψεις 66 

καλλιτεχνών για το

Δημοτικό Ωδείο και τα

Εργαστήρια Τέχνης.  

Την πρόσληψη τριάντα ενός (31) καλλιτεχνών στο

Δημοτικό Ωδείο  και τριάντα πέντε (35) καλλιτεχνών -

καθηγητών στα Εργαστήρια Τέχνης με συμβάσεις

μίσθωσης έργου ανακοίνωσε ο  Πολιτιστικός και

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής-

ΠΑΟΔΑΠ. Οι αιτήσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιο-

λογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα

Γραφεία Διοίκησης του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανι-

σμού Δήμου Αγίας Παρασκευής (οδός Αιγαίου Πελάγους

& Τέρμα Νότου, Τ.Κ. 15342, Αγ. Παρασκευή) από Τετάρτη

09.11.2016 έως και Τρίτη 16.11.2016, 09:00 έως 15:00.

Γραφείο συμβουλευτι-
κής για ασφαλιστικά
και συνταξιοδοτικά

θέματα.
Το Γραφείο Συμβουλευτικής για Ασφαλιστικά και Συντα-

ξιοδοτικά θέματα του Δήμου Αγ. Παρασκευής, συνεχίζει τη

λειτουργία του κάθε Δευτέρα, 5-7 μ.μ., στο Ισόγειο του

Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417). 

Το γραφείο λειτουργεί από τις 23 Νοεμβρίου 2015 με εθε-

λοντή Νομικό ειδικό στο αντικείμενο και εξυπηρετεί

συμπολίτες μας για Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά ζητή-

ματα τους, με σαφή ενημέρωση και συμβουλευτική που

τους επιτρέπει να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα τους

μέσα σε ένα περιβάλλον σημαντικών αλλαγών στο  ασ -

φαλιστικό και τα εργασιακά. 

Τηλέφωνο για καθορισμό ραντεβού: 213-2004-608.

Κώστας Τσιαμπάς : 

Ο Δήμαρχος Πάνω 

απο τους Πολίτες 

ή Δίπλα τους ; 

Ανακοίνωση εξέδωσε ο πρώην αντιδήμαρχος

Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωσταντίνος Τσιαμπάς με

την οποία κατηγορεί τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπου-

λο και τη διοίκηση για «ηγεμονισμό» του οποίου τα

στοιχεία όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Τσιαμ-

πάς είναι η προσπάθεια για “Κυριαρχία και Επικρά -

τηση”, στοιχεία που ο ίδιος πιστεύει ότι μ’ αυτά

γαλουχήθηκε στην πολιτική ο κ.  Σταθόπουλος. 

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης, ο κ. Τσιαμπάς κατηγορεί

τον Δήμαρχο ότι δεν δέχεται κριτική παρά μόνο «το λιβά-

νισμα και την επιβράβευση» κι επισημαίνει :

1ον) ότι έχει καταστρατηγηθεί κάθε έννοια διαλόγου στο

Δημοτικό Συμβούλιο στο Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ

2ον) ότι κατήγγειλαν επώνυμα το Δήμαρχο για «προσπά-

θεια καθοδήγησης», ότι υπήρξε προσπάθεια για από-

κρυψη επώνυμων καταγγελιών υπαλλήλου σχετικά με

«παράνομες οικονομικές πράξεις στο γκαράζ του Δήμου»

3ον) ότι  δεν του απαντά ο Δήμαρχος στις γραπτές ερω-

τήσεις του κι ότι έδειξε δειλία δύο φορές, αρχικά στην κρι-

τική που δέχθηκε από πολίτες  σε συνεδριάσεις του ΔΣ

για παραλήψεις του και δευτερευόντως όταν επέρριψε

δικές του ευθύνες στην γραμματέα του και σε στέλεχος

της Οικ. Υπηρεσίας.
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Τα εγκαίνια ενός υπερσύγχρονου κτιριακού

συγκροτήματος στην οδό Δερβενακίων, στο

οποίο θα φιλοξενείται το κέντρο ψυχικής υγείας

του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς» και το

Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτι-

σης (ΔΙΕΚ) βοηθών νοσηλευτών, πραγματοποι-

ήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 20 Οκτωβρίου

2016, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού

Υγείας κ. Παύλου Πολάκη και του Δημάρχου

Αγίας Παρασκευής κ. Γιάννη Σταθόπουλου.

Το συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα για πάνω από

25 χρόνια παρέμενε ανολοκλήρωτο, ενώ ελάχιστοι

γνώριζαν το σκοπό ανέγερσης, τον οποίο εξιστόρησε

με γλαφυρό τρόπο ο πρώην διευθυντής του Πολ-

υδύναμου κέντρου Ψυχικής Υγείας που είχε το

όραμα της υλοποίησης κ. Αθανάσιος Κωνσταντακό-

πουλος.

Η διευθύντρια του Δημόσιου ΙΕΚ «Γεώργιος Γεν-

νηματάς» κ. Μυρσίνη Μαλλί μας εξήγησε ότι ο Δήμος

της Αγίας Παρασκευής αποκτά μία σχολή βοηθών

νοσηλευτών για αποφοίτους λυκείου.

«Στο ΔΙΕΚ φιλοξενούνται καταρτιζόμενοι, απόφοιτοι

λυκείου οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα

βοηθών νοσηλευτών» σχολίασε η κ. Μαλλί και

συμπλήρωσε ότι: « Έχουμε επτά τμήματα και συνο-

λικά 190 καταρτιζόμενους ενώ οι ειδικότητες είναι

βοηθοί χειρουργείου και νοσηλευτές για άτομα με

ειδικές ανάγκες».

Σκοπός του ΔΙΕΚ είναι να αποφοιτά έμπειρο

νοσηλευτικό προσωπικό και να καλύπτονται οι πολ-

λαπλές ανάγκες στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στα

κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας ενώ διοικητικά το

συγκρότημα ανήκει στη διοίκηση του νοσοκομείου

«Γ. Γεννηματάς» και κατ’ επέκταση στο Υπουργείου

Υγείας και τη Γενική Γραμματεία δια βίου μάθησης

του Υπουργείου Παιδείας.

Από την πλευρά του ο διοικητής του Γ.Ν.Α «Γεώργιος

Γεννηματάς» κ. Βασίλης Κεκερής τόνισε μεταξύ

άλλων ότι το όφελος από τη λειτουργία του ιδιόκτητου

κτιρίου είναι πολλαπλό, ιδίως οικονομικό καθώς κάθε

μήνα το Υπουργείο μέχρι πρότινος δαπανούσε

20.000 ευρώ το μήνα σε ενοίκια για τις αντίστοιχες

εγκαταστάσεις.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκ-

ης εξέφρασε τη χαρά του για την ολοκλήρωση των

εργασιών υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι αποτέλεσμα

της συνεργασίας των υπηρεσιών του Υπουργείου με

τις αντίστοιχες του νοσοκομείου και του Δήμου Αγίας

Παρασκευής.

«Δεν θα δαπανούμε «δεξιά κι αριστερά» χρήματα σε

ενοίκια» τόνισε ο κ. Πολάκης και υπογράμμισε ότι

από αντίστοιχες κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθ-

εί σε όλη την επικράτεια έχουν εξοικονομηθεί πάνω

από 6.000.000 ευρώ.

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι επιχειρήσεις που γειτνιά-

ζουν του κτιριακού συγκροτήματος περίμεναν πολλά

χρόνια την ολοκλήρωσή του καθώς θα αποτελέσει

οικονομική πνοή για τους ίδιους λόγω αύξησης της

πελατείας.

O Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Γιάννης Σταθό-

πουλος κατά τη διάρκεια της ομιλίας μίλησε για την

ξενάγηση του «ευγενικού» – όπως χαρακτήρισε –

προσωπικού του κέντρου και έκανε λόγο για την

ανάγκη ύπαρξης αντίστοιχων ενεργειών. 

Ο κ. Σταθόπουλος κατέληξε λέγοντας ότι: «Νομίζω ότι

σήμερα κι από τα επίσημα χείλη της ηγεσίας του

Υπουργείου, αλλά και με τις ομιλίες των κ . Κωνσταν-

τόπουλο και κ. Κεκερή φάνηκε το όραμα και που

μπορεί να πάει το μέλλον του τόπου. Ας προσπαθή-

σουμε να είμαστε αντάξιοι».

Ο υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης εγκαινίασε κέντρο ψυχικής

υγείας και εκπαίδευσης νοσηλευτών στην Αγία Παρασκευή.
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«Αργυρό μετάλλιο» 

για το Δήμο στα

«BestCity Awards»!

Mε την τιμητική διάκριση του «Αργυρού μεταλ-

λίου»,βραβεύτηκε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στην

κατηγορία «Ανακύκλωση και Επαναχρησιμο-

ποίηση» για την καινοτόμο δράση της Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος με την ονομασία «Κινητό Πράσινο

Σημείο» στα «BestCity Awards» που διοργανώθηκαν

τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του

Δήμου Αθηναίων.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής βραβεύτηκε για

το «Κινητό Πράσινο Σημείο» στα «BestCity Awards» τα

οποία επιβραβεύουν την καινοτομία και την ποιότητα

ζωής στις πόλεις και στα οποία συμμετέχουν Δήμοι από

όλη την Ελλάδα.

Το «Κινητό Πράσινο Σημείο» είναι ένα ειδικά διαμορφω-

μένο όχημα του Δήμου μας, το οποίο επισκέπτεται κεν -

τρικά σημεία της πόλης και συλλέγει υλικά προς

ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση.

Στην τελετή απονομής, που παραβρέθηκαν δήμαρχοι απ

όλη την Ελλάδα, αυτοδιοικητικά στελέχη, σύμβουλοι και

δημοσιογράφοι, συμμετείχαν ο δήμαρχος Γιάννης Σταθό-

πουλος, ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Γιάννης Σιδέρης,

ο οποίος παρέλαβε το βραβείο, ο διευθυντής της Διεύθυ-

νσης περιβάλλοντος Στ. Παναγόπουλος, η προϊσταμένη

του τμήματος καθαριότητας Κ. Καπετανάκη και οι εργαζό-

μενοι Μ. Χάλαρης και Ν. Τζιντάνος.

Με σύνθημα «ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ» και κεντρικό

μήνυμα «ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» ο

Δήμος καλεί όλους τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής να

υιοθετήσουν τη δράση που καταγράφει το ποιοτικό της

αποτύπωμα στην καθημερινότητα της πόλης.

16 δρόμοι 

ασφαλτοστρώνονται. 

Το 2017 ανάπλαση της Αιγαίου Πελάγους.

Ξεκίνησε και εκτελείται με εργολαβία του Δήμου μετά από

δημοπράτηση το έργο ασφαλτοστρώσεων οδοστρωμά-

των στις ακόλουθες 16 οδούς της πόλης: 

Θρασυβούλου, Κύθνου(Γαρητού-Δερβενακίων), Καποδι-

στρίου (Χαλανδρίου-Μεσογείων), Υψηλάντου (Μεσογείων

-Σουλίου) και  Σ. Καράγιωργα στο Κοντόπευκο.

Δημοκρίτου και Ζαϊμη στα Πευκάκια.

Ασημακοπούλου και Ύδρας(και πλατεία Ύδρας) στον Αϊ

Γιάννη.

Καλαβρύτων, Π. Γρηγορίου, Ε. Βενιζέλου, Μπουμπου-

λίνας, Γράμμου  και τον παράδρομο προς νεκροταφείο (Π.

Γρηγορίου - Νεαπολέως) στον Τσακό.

Το έργο προϋπολογισμού 500.000€  που ξεκίνησε από τις

οδούς Καποδιστρίου, Κύθνου, Υψηλάντου και Ε. Βενιζέ-

λου, προχωράει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του

Νοεμβρίου.

Οι ασφαλτοστρώσεις οδών της πόλης  θα συνεχιστούν το

2017 με νέο έργο προϋπολογισμού  500.000€,  ενώ

παράλληλα εκπονείται  μελέτη αποτύπωσης και πρότασης

προκειμένου να ενταχθεί η ανάπλαση της οδού Αιγαίου

Πελάγους στα χρηματοδοτούμενα έργα της Περιφέρειας

Αττικής .  

Ο Αλέξανδρος Παπαν-

δρέου μαγειρεύει για το

Κοινωνικό Μαγειρείο.

Το εργαστήρι μαγειρικής του γνωστού σεφ Αλέξανδρου

Παπανδρέου που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή

φιλοξένη σε στις 18/10/2016 εθελοντές της KPMG με

σκοπό να μαγειρέψουν για περίπου 100 οικογένειες –

ωφελούμενους του Κοινωνικού Μαγειρείου. 

Ο κ. Παπανδρέου, ανταποκρινόμενος στο φιλανθρωπικό

κάλεσμα της KPMG, στήριξε τη δράση παρέχοντας

πολύτιμες συμβουλές οι οποίες σε συνδυασμό με τον

ενθου σιασμό της ομάδας δημιούργησαν γευστικά γεύμα-

τα αγάπης.

Ξεκίνησε το κλάδεμα

των ψηλών δένδρων. 

Το κλάδεμα ψηλών δένδρων ξεκίνησε στις 4 Νοεμβρίου

2016 και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Δεκεμβρίου 2016

σε διάφορα σημεία του Δήμου ενώ 90 περίπου δένδρα

διαφόρων ειδών πρόκειται να κλαδευτούν (λεύκες, ευκάλυ -

πτοι, πεύκα).

Δένδρα ταχείας ανάπτυξης (ευκάλυπτοι, λεύκες) θα κλα-

δεύονται αυστηρότερα, ενώ το κλάδεμα δένδρων με πιο

αργή ανάπτυξη (πεύκα, κυπαρίσσια) θα γίνεται με στόχο

την αφαίρεση ξερών ή προσβλημένων κλαδιών τους και

την διαμόρφωση του σχήματος τους και με ευθύνη του

αναδόχου, τα προϊόντα υλοτομίας ή κλάδευσης θα συλλέ-

γονται και θα απομακρύνονται άμεσα από τον τόπο των

εργασιών.

Εκδηλώσεις  που

θα γίνουν…

Κυριακή 20 Νοεμβρίου

Ο Δήμος Αγ. Παρασκευής και ο Σύλλο-

γος Κατοίκων Πευκακίων «Η Αναγέν-

νηση» διοργανώνουν εκδήλωση μνήμης

για τον αείμνηστο Πρόεδρο του Συλλό-

γου Μιχ. Μιχαηλίδη στις 12.30 μ.μ. στο

προαύλιο του Ι.Ν. της Αγίας Θέκλας, επί

της Λεωφ. Μεσογείων 436. Θα ακολου -

θήσει η τοποθέτηση τιμητικής πλάκας

ονοματοδοσίας της πεζογέφυρας στο

Σταυρό, όπως αποφάσισε ομόφωνα το

Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής. 

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 

Ο Δήμος  Αγίας Παρασκευής, ο Πολιτι-

στικός και Αθλητικός Οργανισμός του

Δήμου-ΠΑΟΔΑΠ οι Γιατροί του Ιπποκρά-

τειου Νοσοκομείου Αθηνών και ο Α.Ο

Αγίας Παρασκευής- 'SANTA'  διορ-

γανώνουν φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου 

Παλαιμάχων του  Παναθηναϊκού,

Παλαιμάχων του Α.Ο Αγίας Παρασκευής

-'SANTA' και Γιατρών του Ιπποκράτειου

Νοσοκομείου Αθηνών.

Στις 4:00μ.μ. στο Γήπεδο Ποδόσφαιρου

του πάρκου « Σταύρος Κώτσης» (Σπάρτ-

ης 1).

Σκοπός του αγώνα είναι  συλλογή τρο-

φίμων για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟ -

ΠΩΛΕΙΟ του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου

Εγκαίνια Σχολείου 2ης Ευκαιρίας (θα

εκδοθεί δελτίο τύπου).

Δευτέρα 7, 14, 21, 28 Νοεμβρίου και 5,

12 Δεκεμβρίου

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκε-

υής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου,

παρουσιάζει ένα αφιέρωμα για τα 100

χρόνια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 

Στις 7:00 - 9:00μ.μ. στο Αναγνωστήριο

της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Αλέκου Κο -

ντόπουλου 13).

Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Νοεμβρ-

ιου     Σάββατο 3, Κυριακή 4,  Σάββα-

το 10, Κυριακή 11 και Σάββατο 17

Δεκέμβριου

Η θεατρική ομάδα "ΘΕΑΤΡΟΠΟΙ", του

Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού

Δήμου Αγίας Παρασκευής-ΠΑΟΔΑΠ,

γιορτάζοντας τα 30 της χρόνια, παρου-

σιάζει την παράσταση "ΓΕΡΜΑ" του

Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στο θέατρο

του 2ου Γυμνασίου (Νεαπόλεως 5-7),

στις  8:30 μ.μ.

«ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2016-

2017»

36 εκδηλώσεις, από τις αρχές Νοεμβρίου

έως και τον Απρίλιο, στα παιδικά τμήμα-

τα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης  και του

Παραρτήματος Κοντόπευκου, τα παιδιά

θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθή-

σουν θέατρο, καραγκιόζη, βιβλιο-

παιχνίδια  και να συμμετέχουν σε εργα-

στήρια. Σε συνεργασία με εκδοτικούς

οίκους, συγγραφείς, εικονογράφους,

θεατρικές ομάδες, τα παιδιά φαντάζονται,

διαβάζουν, παίζουν, δημιουργούν και

ανακαλύπτουν τις νέες περιπέτειες που

τους περιμένουν και φέτος στη βιβλιο -

θήκη. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποι-

ούνται ημέρα Σάββατο στις 11 το πρωί

και απευθύνονται σε παιδιά από 4 ετών.)

Ανακατασκευάζονται 

και οι τελευταίες 

παιδικές χαρές.

Η εκτέλεση του έργου Συντήρησης-Επισκευών-

Βελτιώσεων και Εξοπλισμού Υπαίθριων Χώρων και Παι-

δικών Χαρών του Δήμου Αγίας Παρασκευής αναμένεται

να ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2016

καθώς υπογράφτηκε η σύμβαση στις 21 Οκτωβρίου

2016. 

Το έργο περιλαμβάνει βελτιώσεις στις λειτουργούσες Παι-

δικές Χαρές και την ανακατασκευή των τριών μη πιστο-

ποιημένων κλειστών Παιδικών Χαρών:

1) οδού Γ. Γενναδίου, 2) Αθλητικού Κέντρου οδού Νότου,

– οδών Αγ.Αναργύρων, Πλαστήρα & Αγάθωνος.

Τα έτη 2014 και 2015 είχαν αναπλαστεί, πιστοποιηθεί και

σήμερα φυλάσσονται από εταιρεία 12 Παιδικές Χαρές του

Δήμου: 1. Κεντρικής πλατείας 2. Πλατείας Αϊ-Γιάννη 

3. Πλατείας Μελίνας Μερκούρη 4. Πλατείας Δημοκρατίας

5. Οδών Απόλλωνος και Ψαρών 6. Πλατείας Τσακού

7. Οδών Σολωμού και Λυκείου 8. Οδών Σολωμού και

Δημητρακοπούλου στα Δασκαλικά 9. Πλατείας Αρκαδίου

10. Εθν. Μακαρίου και Αγ. Αναργύρων 11. Ασημακο-

πούλου και Θεμιστοκλέους στον Αϊ-Γιάννη

12. Οδού Τέλου Άγρα στο Κοντόπευκο.

Noemvris_16_mais_2012.qxd  14/11/2016  12:41 μμ  Page 14



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

ΑΑ θθ λλ ηη ττ ιι κκ άά .. .. .. 1515

ΓΥΝΑΙΚΕΣ:  ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΓΣΑΠ 58-38

Δεκάλεπτα : 19-04, 04-11, 19-09, 16-14

Κακή εμφάνιση για την ομάδα μας, η οποία μας

προβληματίζει σοβαρά, ανεξάρτητα από την ήττα.

Η ήττα είναι μέσα στο παιχνίδι, η απουσία από το

γήπεδο όχι. Και η ομάδα ήταν απούσα στο

μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Η στήριξη της

διοίκησης στην ομάδα είναι δεδομένη, αλλά προ-

πονητές και αθλήτριες πρέπει να προβληματι-

στούν σοβαρά για την συνέχεια. Έρχονται δύσκο-

λα παιχνίδια, στα οποία η ομάδα πρέπει να είναι ανταγωνιστική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Άλλη τέτοια εμφάνιση δεν είναι νοητή. 

ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου) Ξεπαπαδέα 16(1), Πασχο-

πούλου, Δεγαϊτη 7, Εντόνα, Ζαχαράκη 5(1), Μούλτση 7(1), Σπαθάρη 4(1), Σιγάλα, Καρανάσιου

4(1), Χελιώτη 15

ΓΣΑΠ (Αναγνωστόπουλος, Στρατάκος) Μακρυνίκα 4, Γκάνια, Καμμένου 5(1), Κοντογιάννη,

Κλείτσα 6, Ψωμά 5, Πολιτοπούλου 1, Τριχά 11(1), Πετυχάκη 4, Κούκη 2, Αμίτση, Καράμπελα.

ΝΕΑΝΙΔΕΣ : ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -ΓΣΑΠ :  77 – 51

Δεκάλεπτα : 19-16, 11-14, 28-9, 19-12

Ανταγωνιστικό πρόσωπο έδειξαν οι νεανίδες μας απέναντι στον πρωτοπόρο της κατηγορίας

Άρη Πετρούπολης.Ντέρμπυ στο πρώτο μισό του αγώνα, με το σκορ ισόπαλο στο ημίχρονο!

Από τα μέσα όμως του τρίτου δεκαλέπτου η διαφορά άρχισε να ανοίγει, επηρεάζοντας αρνητι-

κά την ψυχολογία και τις δυνάμεις της ομάδας μας, καταλήγοντας έτσι στο τελικό αποτέλεσμα

που δεν ήταν αντιπροσωπευτικό της συνολικής προσπάθειας. Οι κορασίδες μας Ολυμπία

Πλώτα και Κωνσταντίνα Χριστοπούλου συμμετείχαν για πρώτη φορά στην ομάδα των

νεανίδων. Συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια μας και την προπονήτριά τους για την προσπάθ-

ειά τους!  

Άρης Πετρούπολης (Κάβουρας): Σαμαρίδου, Γκόβα, Γούλα Φ 6 (1), Μαρίνη 21, Γούλα Π. 2,

Ευαγγελάτου 13 (3), Τζίμη 3 (1), Στεφανίδου 16, Ευαγγελάτου Ν. 11, Λιγκρή, Φάσουρα 5, Κομ-

ματά.

ΓΣΑΠ (Αργυρίου): Γρύλλια 9, Σφήκα, Πλώτα, Αμίτση 12 (2), Χριστοπούλου, Κανιαδάκη 5(1),

Χριστοδούλου, Κούκη 25 (1), Ζανίκα.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ : ΟΜΑΔΑ Α: ΓΣΑΠ-Α.Ο.ΤΡΙΤΩΝ : 38-25

Δεκάλεπτα : 16-06,06-04,07-12,09-03.

Την 4η συνεχόμενη νίκη μετά τις 3 πρώτες ήττες , έφτασε η ομάδα μας. Εκπληκτικό ξεκίνημα

από τα κορίτσια μας που είχαν διάθεση και με πολύ τρέξιμο στον αιφνιδιασμό βρέθηκαν να

προηγούνται με 16-06 στο Α’ δεκάλεπτο και με 22-10 στο ημίχρονο. Στην αρχή όμως του Β’

ημιχρόνου η αντίπαλη ομάδα  αντεπιτέθηκε και κατάφερε να μειώσει στο  26-22, όμως με

τρίποντο στην λήξη του γ’ δεκαλέπτου φτάσαμε στο 29-22. Στην αρχή του Δ’ δεκάλεπτου τρέ-

ξαμε ένα σερί 6-0 και έτσι φτάσαμε στο τελικό σκορ παίζοντας και ωραίο μπάσκετ.  Επόμενη

αγωνιστική υποχρέωση το Σάββατο  12-11-2016   στο γήπεδο Ν.Κακλαμανάκης  με αντίπαλη

ομάδα την ομάδα του ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ στις 18:00.

ΓΣΑΠ (Χριστοδούλου)Χονδροπούλου,Θεοφάνη,Πλωτά,Χριστοπούλου,

Κυρκοπούλου Χ., Ζανίκα Κ., Πατσατζή, Κυρκοπούλου Ρ., Ξηραδάκη, Ζανίκα Χρ., Χριστο-

δούλου,Γεωργοπούλου.

Α.Ο. ΤΡΙΤΩΝ  (Βερτούδος,Παπακώστας) Αχλαδη,Κιαχιδου,Σεφερι,Λακα,Καλοχερη,Μποδα-

νου,Οικονομοπουλου,Μανωλακακη,Καρβελα,Μοσχιδη,Κονταεν. 

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ : ΟΜΑΔΑ Β : Α.Ε.Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΓΣΑΠ: 45-22 

Δεκάλεπτα : 13-10,12-05,12-05,08-02

Στο πρώτο 10λεπτο η ομάδα μας ήταν κοντά στο σκορ, ωστόσο χαμένα αμυντικά ριμπάουντ,

λάθος επαναφορές και "πουλήματα" της μπάλας έφεραν την ήττα με ένα σκορ που ωστόσο δεν

αντικατοπτρίζει την πραγματική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Επόμενος αγώνας το Σάβ-

βατο 12/11 στις 20:30 εκτός έδρας με το Γαλάτσι.

Α.Ε.Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Κατρά) Φραγκούλη, Καστρινάκη,Σικιαρίδη ,Κουτρούλη, Ψύλλια, Μακρίδη,

Λουκρέζη,Αχμετ,Σαρλάνη, Παπαχαρίση Χαλάτση, Σακελλαρίου.

ΓΣΑΠ (Χριστοδούλου)  Χριστοπούλου, Λαχανά, Κυρκοπούλου, Θεοφάνη , Φυρίγου, Λούκα,

Χαΐνη, Κωλέτση, Κακοσούρη Γάζου, Λιλικάκη, Ζανίκα. 

Τα νέα της “Ολυμπιάδας”

Στην 6η θέση και με 10 βαθμούς η ομάδα

ανδρών ποδοσφαίρου σάλας του αθλητι-

κού σωματείου «Ολυμπιάδα Mythical»

σημείωσε τον Οκτώβριο και στις αρχές

Νοεμβρίου σημαντικές νίκες σε εκτός

έδρας αγώνες, ωστόσο είχε και απώλειες

βαθμών σε αγώνες που είτε έληξαν ισο-

παλία είτε με ήττα για λογαριασμό της

«Αγίας». 

Αναλυτικότερα η «Ολυμπιάδα’ στον εκτός

έδρας αγώνα με την ομάδα του Δούκα

σημείωσε ήττα με 3 – 0 ενώ στον αμέσως

επόμενο, εξίσου εκτός έδρας, με την – επί

πολλά χρόνια πρωταθλήτρια – «Αθήνα

90» κατάφερε να «ανασάνει» επικρ-

ατώντας με 3 – 2, με τον Δημήτρη Αλεξό-

πουλο να σημειώνει δύο τέρματα και τον

Θωμά Πάνου από ένα. 

Ισόπαλο (1 – 1) έληξε το εντός έδρας ματς

με την Ταραχή με τον Θωμά Πάνου να

«σώζει την ημέρα» σημειώνοντας άλλο

ένα γκολ ενώ στον εκτός έδρα αγώνα με

τον «Ερμή Ζωγράφου» η «Αγία» ηττήθη-

κε με 3 -2 

Στα υπόλοιπα τμήματα  η ομάδα των προ

– junior σημείωσε ήττα από την ΑΕΚ –

Παλλήνης με 5 – 2, ωστόσο τα παιδιά

στην κατηγορία των junior απέναντι στην

ίδια ομάδα κατάφεραν να πετύχουν 10

γκολ χωρίς να δεχθούν ούτε ένα ενώ στον

αγώνα με την ομάδα «Ελίτ» συνέχισαν

την εκπληκτική πορεία πετυχαίνοντας

άλλα 8 γκολ, ξανά αφήνοντας ανέπαφη τη

δική τους εστία. 

Τέλος η ομάδα των εφήβων ποδοσφαίρου

σάλας στον εντός έδρας αγώνα ήρθε ισό-

παλη με τον Ερμή Ζωγράφου ενώ

σημείωσε ήττα 3 – 2 από τον Δούκα σ’

έναν ακόμα εκτός έδρας αγώνα. 
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