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Ο Σχολιαστής και η Medisound σας προσφέρουν ΚΑΙ αυτό το μήνα ΔΩΡΕΑΝ διαγνωστικό έλεγχο! (σελ.14)

Ο Ησαΐας Σωτήρης

στη Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης.

Στα «Χαρακώματα» 

για τα οικονομικά. 
σελ. 6 - 7

σελ. 13

Τους έβγαλε«τ’ άπλυτα 

στη φόρα» και μπήκε 

στο «στόχαστρο»…
σελ.10

Συζητώντας με τον Γιάννη Σταθόπουλο

στους δρόμους της πόλης. 

σελ. 11
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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

--- Το Φθινόπωρο μπήκε για τα καλά.. ξεκίνησαν και τα πρωτοβρόχια και αναμένου -

με την αρχή των εργασιών που θα εξασφαλίσουν την αντιπλημμυρική προστασία

της πόλης. 

--- Ευοίωνες εξελίξεις αναμένονται στη βίλα Ιόλα. 

--- Προχωρούν οι διαδικασίες για την αξιοποίηση του “Γιαβάσειου” κληροδοτήματος

και σύντομα οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί προς το Δήμο θα αποτελέσουν

θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

--- Αυτό που καθυστερεί είναι η εισαγωγή του θέματος της άρσης της άδειας του

DaVinci και η δρομολόγηση της διεκδίκησης του εθνικού κληροδοτήματος (Βίλα

Σιστοβάρη). 

--- Μια και μιλάμε για το κτήμα Σιστοβάρη, για το συγκεκριμένο θέμα οι κομματικές

νεολαίες έχουν τηρήσει σιγή ασυρμάτων εκτός από τα μέλη της πρώην νεολαίας

ΠΑΣΟΚ που εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση πριν 10 χρόνια, “αποκεφαλίστηκαν”

και βρήκαν τον πολιτικό τους δρόμο... 

--- Βέβαια οι “μεγάλοι”, δηλαδή τα κόμματα της κεντρικής εξουσίας που δραστηριο-

ποιούνται τοπικά ούτε έχουν τοποθετηθεί επίσημα στο θέμα αυτό, ούτε βεβαίως

έχουν προγραμματίσει εκδήλωση, ψήφισμα, ή οποιαδήποτε άλλη αντίδραση στην

προσπάθεια υφαρπαγής του κληροδοτήματος. 

--- Μόνοι “όρθιοι” - μιλώντας πάντα στο “Σήμερα” - οι ενεργοί πολίτες, οι απελευθε-

ρωμένοι από κομματικές εξαρτήσεις, ξεκίνησαν την “Αντίσταση” στην εξόφθαλμη

αδικοπραγία εναντίον του Δήμου και του συμφέροντος των δημοτών, και

συνεχίζουν το τελευταίο διάστημα με τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρει στα χέρια

τους τα μέλη της Ανοιχτής συνέλευσης πολιτών.

--- Φθινόπωρο κι όπως κάθε χρόνο μέχρι τις γιορτές οι αιρετοί καλούνται να πραγ-

ματοποιήσουν απολογισμούς και να συντάξουν προϋπολογισμούς για την επόμενη

χρονιά. 

--- Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το “Παρατηρητήριο” των Δήμων έδωσαν ένα οριστικό

τέλος στις πάσης “μαϊμουδιές” και “τσαρλατανισμούς” που έφεραν στις τοπικές κοι-

νωνίες τόσο σε οικονομική καταβαράθρωση, όσο και σε ολοκληρωτική ηθική σήψη. 

--- Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που πρωτοστά -

τησαν σε εποχές “άγριας” Δύσης... εγκαλούν σήμερα τη Δημοτική Αρχή γιατί καθυ-

στέρησε δύο μήνες..

--- Το θράσος είναι και κολλητικό. 

--- Αν θέλαμε να κάνουμε έναν πρόχειρο απολογισμό της διετίας που έχει περάσει

αναφορικά με το ποια πολιτικά πρόσωπα της διοίκησης έχουν μπει στο “στόχα-

στρο” λυσσαλέων επιθέσεων από πλευράς αντιπολίτευσης, θα μπορούσαμε να

πούμε ότι μετά τα πρωτεία που κρατά ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, δεύτε ρος

τη τάξη “στόχος” είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρης Παπαμιχαήλ και έπεται

η κ. Μαργαρίτα Δημητρίου. 

--- Για το πρόσωπο του Δημάρχου τα πυρά είναι δικαιολογημένα γιατί ο στόχος της

αντιπολίτευσης έχει επικεντρωθεί και μόνο στην προσπάθεια απαξίωσης του πολι-

τικού και κοινωνικού “προσώπου” του Γιάννη Σταθόπουλου. 

--- Για την κ. Μαργαρίτα Δημητρίου, η μεν παράταξη του κ. Γιαννακόπουλου θα την

έχει στο “στόχαστρο” όσο καιρό θα παραμείνει στο προσκήνιο της πολιτικής σκηνής

της πόλης αφού ουδέποτε θα της συγχωρήσει την αποχώρηση και τη μη “υπακοή”

στην κομματική γραμμή. 

--- Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται ποτέ να συγχωρήσουν στη σημε-

ρινή πρόεδρο των παιδικών σταθμών το γεγονός ότι τεκμηριωμένα απέδειξε οικο-

νομικές ατασθαλίες και παραβιάσεις του Νόμου περί ισολογισμών.

--- Ο κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ αποτελεί όχι απλά “Στόχο”.. αλλά ΤΟΝ “Στόχο”.

--- Ο κ. Παπαμιχαήλ, νομικός στο επάγγελμα, ήταν ο μόνος από την πάλαι ποτέ

δημαρχιακή επιτροπή που όρθωσε το παράστημά του και έβαλε ένα “Στοπ” στις

“ορέξεις” της οικογένειας Σαμουρέλη αναφορικά με το κτήμα Σιστοβάρη. 

--- Ο Σωτήρης Παπαμιχαήλ ήταν ο άνθρωπος που αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια

της προπαρασκευαστικής συζήτησης της τότε δημαρχιακής επιτροπής, είχε κληθεί

και παρίστατο ο κ. Σαμουρέλης, του οποίου η αδειοδότηση του καταστήματος θα

συζητείτο την επόμενη ημέρα. 

--- Ο κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ υπήρξε ένας δημοτικός σύμβουλος που παρέστη σε

όλες τις δίκες και τις εκδηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο του αγώνα για τη δικαίω-

ση του Δήμου. 

Ο κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ υπήρξε επίσης ο πρόεδρος εκείνος που είχε αποπε-

μφθεί από την προεδρία της ΔΗΠΕΑΠ αλλά και από τη δημοτική παράταξη του κ.

Γιαννακόπουλου για τους αγώνες του αυτούς και σήμερα από την ίδια θέση που του

έχει εμπιστευθεί ο Γιάννης Σταθόπουλος δε δίστασε να φέρει στην επιφάνεια τεκ-

μηριωμένα και με αποδείξεις τον “βίο και την πολιτεία” των προηγούμενων διοική-

σεων στα θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

--- Μιας και μιλάμε για “βίους και πολιτείες”, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος εκδόθηκε το

πόρισμα για τις 53.000 ευρώ που “χάθηκαν” από το ταμείο της πρωτοβάθμιας επι-

τροπής Παιδείας κατά την περίοδο Δημαρχίας του Βασίλη Ζορμπά και σύμφωνα με

ασφαλείς πληροφορίες θα υπάρξουν διώξεις κατά υπευθύνων με όνομα και επίθε-

το.

--- Αλωνίζει τους δρόμους και τις πλατείες της πόλης ο Δήμαρχος... μιλά με τους

κατοίκους... προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα προκαλώντας “εγκεφαλικά” στην

αντιπολίτευση... 

Ανδρέας Μπαλωτής

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ – ΠΟΕΣΥ
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Ρήξη στη σχέση εργαζομένων και

Δημάρχου με φόντο «τα Μνημόνια». 

Υπό κατάληψη ήταν το Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής για μία εβδομάδα και

συγκεκριμένα από τις 22 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2016 μετά από καθημερινές

αποφάσεις που λάμβανε το σωματείο των εργαζομένων του Δήμου μας

(ΣΕΔΑΠ) με αφορμή την απόλυση μίας υπαλλήλου της οικονομικής υπη -

ρεσίας – με προϋπηρεσία επτά ετών - αλλά και την επικείμενη απόλυση

άλλων 14 εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς. 

Η απόλυση της εργαζόμενης ήρθε ως συνέπεια του πίνακα επιτυχόντων διοριστέων

του έτους 2011 του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού – ΑΣΕΠ που δε

αποδεχόταν την «τριτεκνία με την οποία η συγκεκριμένη υπάλληλος είχε προσλη φθεί

το 2010 και της ταυτόχρονης πρόσληψης επιτυχόντα», απόφαση που έφερε αλλαγές

στους Δήμους όλης της επικράτειας.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος μέσω ανακοίνωσης ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκει-

το για απόλυση και χαρακτήρισε τη «λύση της σύμβασης» που υπέγραψε ως

αυτοδίκαιη καθώς αποτελεί υποχρεωτική εκ του Νόμου διοικητική πράξη. 

Αντίθετη ωστόσο άποψη εξέφραζαν με ανακοινώσεις σε όλη τη διάρκεια των κατα-

λήψεων οι εργαζόμενοι του Δήμου καθώς και οι παρατάξεις της «Λαϊκής Συσπείρω-

σης» και «Φυσάει Κόντρα». 

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι ζητούσαν την άμεση επίλυση του προβλήματος όλων

των εργαζομένων με προσωρινούς πίνακες και την παραμονή τους στην εργασία

ενώ κατηγορούσαν την κυβέρνηση και τη δημοτική αρχή για «εμπαιγμό». 

Οι εργαζόμενοι του Δήμου διεκδικούσαν από τη διοίκηση του Δήμου να απαιτήσει τη

μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις αλλά και την

πρόσληψη Μόνιμου Προσωπικού ενώ αποκάλυψαν ότι μετά τη συνάντηση του

Δημάρχου με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορο Βερναρδάκη

τους διαμηνύθηκε ότι το εργασιακό τους δικαίωμα θα διασφαλιστεί μετά τις απολύσεις

των εργαζομένων, απολύσεις που θα προσπαθήσουν να άρουν.  

Από την πλευρά

των παρατάξεων

της αντιπολίτευσης

τα μέλη του «Φυσά-

ει Κόντρα» κα -

τηγόρησαν  όσους

προέταξαν την εύ -

ρυθμη λειτουργία

του Δημαρχείου

(δηλα δή τη λήξη της

κατάληψης) σε

σχέση με την ποδο-

πάτηση της ζωής

κάποιων συμπο-

λιτών και συναν -

θρώπων μας…

δήλωσαν τη συμπα-

ράσταση τους στον αγώνα των εργαζομένων και ζήτησαν  την ανάκληση της από -

φασης για την απόλυση της εργαζόμενης.

Ο Βασίλης Ζορμπάς και Ανδρέας Γκιζιώτης ζήτησαν άμεση σύγκλιση του Δημοτικού

Συμβουλίου – κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε – με τον δεύτερο να χαρακτηρίζει τον

Γιάννη Σταθόπουλο ως «υπηρέτη της αντιλαϊκής πολιτικής» και να τον κατηγορεί ότι

«ξέχασε» τα προεκλογικά συνθήματα που μιλούσαν για «υπεράσπιση της κοι-

νωνίας». 

Η κατάληψη έλαβε τέλος την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 μετά από έκκληση του

Δημάρχου με τον ίδιο να διαμηνύει ότι στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων με πρά-

ξεις όπως:  1) ότι απευθύνθηκε στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης (ΠΕΔΑ,

ΚΕΔΕ)

2) ότι επισκέφθηκε τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορο Βερναρ -

δάκη, ο οποίος δήλωσε ρητά ότι εντός του επόμενου διμήνου θα προχωρήσουν από

κοινού με τον Υπουργό Εσωτερικών σε λύση.

3) ότι ζήτησε και πέτυχε να υπάρξει συνάντηση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ -

ρύθμισης με το Σωματείο Εργαζομένων.

«Ως Δημοτική αρχή έχουμε υπερασπιστεί έμπρακτα δίκαια εργασιακά αιτήματα

(ΙΔΑΧ, δικαστικές διεκδικήσεις, διωκόμενες δασκάλες κ.α.), δήλωσε στην τελευταία

του ανακοίνωση ο Γιάννη Σταθόπουλος,  καταλήγοντας ότι «Πάντα όμως παράλληλα

με την μεγάλη και καθημερινή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την

στήριξη της κοινωνίας της πόλης μας. Αυτή την προσπάθεια, που απαιτεί από όλους

ευθύνη και ήθος, διαφάνεια και αξιοκρατία, λόγους και πράξεις που να την ενισχύουν,

δεν θα επιτρέψουμε να την υπονομεύσει κανείς».

Μετά τη λύση της κατάληψης οι εργαζόμενοι, παρ’ όλες τις συναντήσεις δεν φαίνεται

να έχουν πεισθεί, και καλούν τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε εγρήγορση εν όψει

εξελίξεων καθώς όπως χαρακτηριστικά δήλωσαν:  «Δεν εφησυχάζουμε, δεν σταμα-

τάμε τις κινητοποιήσεις και πιέζουμε, διότι το μέτωπο είναι ακόμα ανοιχτό και η μάχη

δεν έχει τελειώσει». 

Το Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής
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Ανδρέας Γκιζιώτης: 

«Θα διεκδικήσουμε ως Λαϊκή

Συσπείρωση» το κτήμα του 

Υπουργείου Γεωργίας». 

Την πρωτοβουλία της «Λαϊκής Συσπεί -

ρωσης» για κάλεσμα των υπολοίπων

παρατάξεων και φορέων της πόλης

αναφορικά με τη διεκδίκηση του κτήμα-

τος που ανήκει στο πρώην Υπουργείο

Γεωργίας, ανήγγειλε ο επικεφαλής κ.

Ανδρέας Γκιζιώτης στη συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματο-

ποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016. 

Ο κ. Γκιζιώτης στην ομιλία του έκανε λόγο για τη νίκη που μπορούν να πετύχουν οι

δημότες όταν αγωνίζονται και διεκδικούν φέρνοντας ως παράδειγμα τη σημασία που

είχε η συμμετοχή του κόσμου για την απόκτηση του «Σκοπευτηρίου Καισαριανής»

από το Δήμο, και αντιστοίχως στην Πάτρα για ένα μεγάλο κομμάτι της παραλίας. 

«Εμείς εδώ - χαριτολογώντας το λέω – περιμέναμε να τελειώσουν οι περσινές κινη -

τοποιήσεις των αγροτών για να δούμε τον Υπουργό» συνέχισε ο κ. Γκιζιώτης ενώ

συμπλήρωσε αναγγέλλοντας ότι η παράταξη που είναι επικεφαλής θα προβεί στην

πρωτοβουλία να καλέσει δημόσια παρατάξεις και φορείς της πόλης με στόχο την

πλαισίωση που θα λάβει ο αγώνας για τη διεκδίκηση του συγκεκριμένου χώρου.

Ο κ. Γκιζιώτης δήλωσε ότι πλέον δεν  υπάρχει λόγος να ρωτάει σχετικά με το συγκε-

κριμένο θέμα αφού  δεν λαμβάνει ουσιαστικές απαντήσεις από το δήμαρχο και τη

δημοτική αρχή αλλά ούτε κι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος στο θέμα αυτό.  

Γιάννης Σταθόπουλος: 

«Έχουμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες 

προτάσεις για το «Γιαβάσειο». 

Το «Γιαβάσειο» - κληροδότημα της ομώνυμης οικο-

γένειας – που βρίσκεται στην οδό Ερμού και είναι

ανεκμετάλλευτο περιουσιακό στοιχείο του Δήμου

για πάνω από 20 χρόνια - αποτέλεσε  για άλλη μια

φορά θέμα συζήτησης στα έδρανα του Δημοτικού

Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 20 Σεπτεμβρίου

2016. 

O Δήμαρχος στις απαντήσεις του προς τους επικεφαλής

των παρατάξεων της αντιπολίτευσης κατά τη διαδικασία

των ερωτήσεων – δηλώσεων, υποστήριξε ότι στις σκέ-

ψεις της διοίκησης αποτελεί προτεραιότητα η εκμετάλλευση του «Γιαβάσειου» κλη -

ροδοτήματος. 

O Γιάννης Σταθόπουλος  αποκάλυψε ότι μετά την δημόσια πρόσκληση ενδιαφέρο -

ντος που η διοίκηση είχε προκηρύξει την άνοιξη του 2016, προέκυψαν  εξαιρετικά

ενδιαφέρουσες προτάσεις. 

«Οι προτάσεις που έχουμε δεχθεί για την εποχή

που διανύουμε δεν τις περιμέναμε» είπε χαρακ-

τηριστικά ο Δήμαρχος κι άφησε να εννοηθεί  -

χωρίς να το διευκρινίσει  - ότι υπάρχει η πιθανότ-

ητα ταυτόχρονης επίλυσης και του ζητήματος

«Ιόλα» καθότι βρίσκονται «σε καλό δρόμο» οι

συζητήσεις με τον εργολάβο Γιώργο Γεωργίου. 

Ο κ. Σταθόπουλος  ξεκαθάρισε επίσης, ότι για το

κτήμα «Ιόλα» η «Μπετοποίηση» του χώρου δεν

υπάρχει  ως πιθανότητα στο μέλλον, ενώ μονα-

δικός στόχος της διοίκησης του είναι να δοθεί ο

χώρος στους πολίτες ως μια μορφή ελεύθερου –

πράσινου – δημόσιου χώρου. 

«Θέλουμε να εξετάσουμε προσεκτικά  τις προ-

σφορές για το Γιαβάσειο και παράλληλα κοιτάζο-

υμε τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη του «Ιόλα» αλλά

και του «κάθε Ιόλα» σ’  ότι αφορά τους ελεύθερο-

υς χώρους στα πραγματικά δεδομένα της

εποχής κατέληξε  ο Δήμαρχος κι έκλεισε την

ομιλία του λέγοντας ότι τα θέματα αυτά θα εισαχθούν σε δημόσια συζήτηση επειδή η

του ίδιου και των μελών της διοίκησης του είναι η « παράδοση» του χώρου «Ιόλα»

στους κατοίκους εντός της πενταετούς θητείας του. 
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Οι δύο πρώτες τριμηνιαίες εκθέσεις αποτελε-

σμάτων οικονομικού έτους 2016 του προϋπολο-

γισμού εισήχθησαν στη συνεδρίαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20

Σεπτεμβρίου 2016. 

Η διοίκηση – δια στόματος του αντιδημάρχου Οικο-

νομικών κ. Σπύρου Παπαγεωργίου – παραδέχθηκε

ότι καθυστέρησε να εισάγει τα εν λόγω θέματα μετά

από σχετικές ερωτήσεις των Ανδρέα Γκιζιώτη και

Κωνσταντίνο Τσιαμπά. 

Οι εκθέσεις αποτελεσμάτων ουσιαστικά αφορούν τα

δύο πρώτα τρίμηνα του έτους 2016, δηλαδή το διά-

στημα Ιανουαρίου – Μαρτίου και Απριλίου – Ιουνίου

και το περιεχόμενό τους αποτελεί έλεγχο για το αν «το

καράβι έχει πέσει στα βράχια» ή αν όλα «βαίνουν

καλώς». 

Είναι γνωστό ότι το θέμα των οικονομικών - είτε

αφορά το κεντρικό κράτος, είτε τις Περιφέρειες,είτε

τους Δήμους -αναδεικνύεται ίσως ως το πιο σημα -

ντικό ζήτημα της κοινωνίας μας από τους αιρετούς

ενός Δημοτικού Συμβουλίου και των παρατάξεων

που αντιμάχονται εντός της αιθούσης αυτού ώστε να

αναδειχθούν στην κορυφή του πολιτικού

σκηνικού(ιδιαίτερα τα επτά αυτά χρόνια της κρίσης). 

Με τη διοίκηση να μην έχει φέρει «οικονομικό απολο-

γισμό» το πρώτο εξάμηνο του 2016, η αντιπολίτευση,

και ιδιαίτερα η παράταξη του κ. Βασίλη Ζορμπά, είχε

ελεύθερο το πεδίο να μιλάει για «σπατάλες», «οικο-

νομικές ατασθαλίες» και ανάλογες εκφράσεις που

δημιουργούσαν την εντύπωση ότι ο «κουμπαράς»

του Δήμου είναι άδειος.  

Τη συζήτηση για τα οικονομικά αναμόχλευσε πρόσφ-

ατα και ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ.

Ανδρέας Γκιζιώτης στην αμέσως προηγούμενη συνε-

δρίαση με αφορμή το θέμα της 9ης αναμόρφωσης

του προϋπολογισμού στις 7 Σεπτεμβρίου 2016.

Ο κ. Γκιζιώτης τότε είχε ζητήσει από τον αρμόδιο αντι-

δήμαρχο να ενημερωθεί το σώμα για την πορεία

εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

και του προϋπολογισμού σε επόμενη συνεδρίαση με

τον κ. Κωνσταντίνο Τσιαμπά να παίρνει τη

«σκυτάλη» και να κάνει λόγο για το γεγονός ότι τα

οικονομικά του Δήμου «έχουν πέσει έξω».

Το αίτημα του κ. Γκιζιώτη δεν ικανοποιήθηκε, ωστόσο

οι οικονομικοί απολογισμοί των δύο πρώτων τριμή-

νων εισήχθησαν στη συνεδρίαση της 20ης Σεπτεμ-

βρίου 2016, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Σπύρο

Παπαγεωργίου να χαρακτηρίζει ως «καλή» τη

διαχείριση του προϋπολογισμού. 

«Η λογική μας από την αρχή που αναλάβαμε τη

διοίκηση του Δήμου είναι ότι εργαζόμαστε για την

επίτευξη του καλύτερου και προετοιμαζόμαστε για το

χειρότερο» δήλωσε ο κ. Παπαγεωργίου  συμπλη -

ρώνοντας ότι ο δείκτης επίτευξης της στοχοθεσίας

του προϋπολογισμού είναι θετικός και σε ποσοστό

+5,66% σε σχέση με τα κριτήρια που θέτουν οι κοινές

υπουργικές αποφάσεις (Κ.Υ.Α). 

Στο σκέλος των εσόδων εντοπίζεται μία απόκλιση της

τάξεως του 10,7% που σύμφωνα με τον αντιδήμαρ -

χο δεν είναι «πραγματική» διότι τα έσοδα που περίμε-

νε ο Δήμος το πρώτο εξάμηνο δεν έχουν “μπει στα

ταμεία” του Δήμου.

«222.000 ευρώ από τις 356.000 έχουν ήδη μπει στο

ταμείο στις αρχές Ιουλίου» δήλωσε ο κ. Παπαγεωρ -

γίου ενώ διευκρίνισε ότι αυτά τα ποσά προέρχονται

από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και των

αποδόσεων μέσω της ΔΕΗ. 

Σε ότι αφορά τα εισπρακτέα προηγούμενων οικονο-

μικών ετών (ΠΟΕ), είπε ο αντιδήμαρχος Οικονο-

μικών, αυτά έχουν υπερβεί το στόχο που είχε τεθεί

κατά 37%, ωστόσο στο σκέλος των εσόδων 450.000

ευρώ δεν έχουν εισπραχθεί το πρώτο εξάμηνο προ-

ερχόμενα από παρακρατηθέντες φόρους…  ενώ

απόκλιση στα έσοδα δημιουργείται από ποσά που

δεν έχουν εισπραχθεί από τη ΣΑΤΑ και την κεντρική

διοίκηση .

«Υπάρχουν θετικές εισπράξεις που έχουν να κάνουν

με την πυρασφάλεια και το πρόγραμμα «βοήθεια στο

σπίτι»  που εισπράχθηκαν ενώ δεν είχαν προβλε -

φθεί» συνέχισε ο κ.Παπαγεωργίου , συμπληρώνο -

ντας ότι στο σκέλος των εξόδωνυπάρχει μία

«συγκράτηση» των δαπανών στο πρώτο εξάμηνο

που αγγίζουν τις 1.790.000 ευρώ, με τις απλήρωτες

υποχρεώσεις του Δήμου να δείχνουν σταδιακή μείω-

ση κατά 300.000 ευρώ υπερκαλύπτοντας το στόχο

που είχε τεθεί στις αρχές του έτους. 

Τέλος, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών διαβεβαίωσε το

σώμα ότι  δεν υπάρχει κανένας φόβος σε σχέση με

το οικονομικό παρατηρητήριο και τις πιθανές

κυρώσεις που αυτό επιβάλλει. 

Στη διαδικασία των ερωτήσεων ο επικεφαλής της

«Λαϊκής Συσπείρωσης»  Ανδρέας Γκιζιώτης επεσή-

μανε ότι η οικονομική έκθεση του πρώτου τριμήνου

έπρεπε να είχε εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση

στο Δημοτικό Συμβούλιο πολύ νωρίτερα – ως ορίζει

η νομοθεσία -ενώ στάθηκε σε ορισμένους κωδικούς

των δύο εκθέσεων σχολιάζοντας την αποτυπωμένη

αναποτελεσματικότητα. 

Αναλυτικότερα ο κ. Γκιζιώτης αμφισβήτησε τις

δηλώσεις του αντιδημάρχου αναφορικά με την

«καλή» διαχείριση καθώς στον πίνακα του β’ τριμή-

νου και  συγκεκριμένα στα «τακτικά έσοδα» ενώ στον

προϋπολογισμό αναγραφόταν το συνολικό ποσό

των 9.033.450. ευρώ, από αυτά είχαν εισπραχθεί

406.120 ευρώ.

Επιπλέον στον ίδιο πίνακα και στον κωδικό αναφο-

ρικά με το τι είχε εισπραχθεί από απαιτήσεις Παρελ -

θόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) από τα

7.081.006 , αναγραφόταν το ποσό των 263.309

ευρώ. 

Από την πλευρά του ο πρώην αντιδήμαρχος Κων-

σταντίνος Τσιαμπάς ρώτησε για το «που» κατανέ-

μονται τα «ανταποδοτικά»…  με τον κ. Παπαγεω-

ργίου ν’ απαντά  ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου

σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή (30

Αυγούστου 2016) ανέρχονται στο ποσό των

8.050.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.600.000 ευρώ

είναι ανταποδοτικά. 

Ο αντιδήμαρχος ξεκαθάρισε επίσης  ότι τα ανταπο-

δοτικά χρήματα δεν διατίθενται για κανένα άλλο

σκοπό παρά μόνο για αυτό που ο Νόμος τα καθο-

ρίζει να επενδυθούν λέγοντας χαρακτηριστικά : «Τα

ανταποδοτικά στη δική μας διοίκηση δεν πάνε για

κάποιον άλλο σκοπό». 

Ο κ. Παπαγεωργίου εξήγησε στη συνέχεια ότι το

πρώτο οικονομικό τρίμηνο κάθε έτους είναι επί της

ουσίας ανενεργό για όλους  τους Δήμους  καθώς ο

εγκεκριμένος – από την Περιφέρεια προϋπολογι-

σμός – τίθεται σε λειτουργία από τα τέλη Φλεβάρη

καθιστώντας το πρώτο τρίμηνο «τακτοποιητικό». 

«Ήταν λάθος μου που δεν εισήχθη το πρώτο τρίμηνο

στην ώρα του.. είχα την εντύπωση ότι είχε γίνει και

δεν «κυνήγησα» τις υπηρεσίες..» κατέληξε ο αντιδή-

μαρχος Οικονομικών, ενώ το λόγο πήρε στη

συνέχεια ο Γραμματέας του Δήμου Στέφανος Κασ-

σαπίδης. 

Ο κ. Κασσαπίδης μεταξύ άλλων μίλησε για το θέμα

της είσπραξης των τιμολογίων παρελθόντων Οικο-

νομικών ετών εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο θα

‘πρεπε να «διαβαστεί» ο προϋπολογισμός ώστε να

εξαχθεί και το σωστό συμπέρασμα.

Ο γραμματέας τόνισε ότι στον προϋπολογισμό

υπάρχουν δύο σχετικοί κωδικοί, ένας που αναφέρει

τις «εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από

ΠΟΕ» και ένας δεύτερος με τον τίτλο «προβλέψεις

μη είσπραξης», δηλαδή τιμολόγια που κατά τη

σύνταξη του προϋπολογισμού είχαν προβλεφθεί ότι

δεν θα εισπράττονταν . 

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Κασσαπίδης, στον

πρώτο κωδικό το ποσό που αναγραφόταν ήταν

7.081.000 ευρώ και στον δεύτερο («προβλέψεις μη

είσπραξης») το αντίστοιχο ποσό ήταν 6.703.000

ευρώ. Σύμφωνα με τον γραμματέαη οποιαδήποτε

συσχέτιση γίνεται αναφορικά με την είσπραξη των

ΠΟΕ πρέπει να γίνεται με τη διαφορά που προκύπτει

από τα δύο ποσά, δηλαδή η αφαίρεση του ενός

ποσού από το άλλο. Το αποτέλεσμα αυτών αποτελεί

το «καθαρό» ποσό που ο προϋπολογισμός του

Δήμου προβλέπει ότι θα εισπραχθεί και σε αληθινούς

αριθμούς, από τα περίπου 400.000 ευρώ που είχαν

προβλεφθεί, εισπράχθηκαν μέχρι στιγμής 263.309

ευρώ.

Στα «χαρακώματα» διοίκηση και αντιπολίτευση με αφορμή 

τη συζήτηση για τα οικονομικά. 
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Τοποθετήσεις αντιπολίτευσης

Ο πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.

Κωνσταντίνος Τσιαμπάς δήλωσε ότι η διοίκηση στα

οικονομικά έχει «πέσει έξω»αιτιολογώντας τη θέση

του αυτή , αναφερόμενος σε κωδικούς του προϋπο-

λογισμού. 

Αναλυτικότερα ο κ. Τσιαμπάς δήλωσε ότι μέχρι στιγ-

μής αντί να έχουν εισπραχθεί  18.572. 793 ευρώ, με

ευθύνη της διοίκησης  έχουν μπει στα ταμεία του

Δήμου μόνο 10.152.793 ευρώ δημιουργώντας  έτσι

ένα «έλλειμμα» της τάξεως του 45.4%. 

Στη συνέχεια ο κ. Τσιαμπάς αναφέρθηκε σχολαστικό-

τερα στους τομείς των εσόδων/εξόδων δηλώνον-

ταςότι αναφορικά με τα έσοδα η στοχοθεσία της

διοίκησης έχει πέσει έξω κατά 90%δίνοντας μερικά

παραδείγματα. Συγκεκριμένα ο πρώην αντιδήμαρ -

χος στάθηκε σε κωδικούς όπως τα «έσοδα από

ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα»  όπου

εισπράχθηκαν 1.587.416 ευρώ από 2.377.250,

(ποσοστό 66.7) %, τα «έσοδα από φόρους και εισ -

φορές» όπου  Εισπράχθηκαν 473.198 ευρώ από

637.000 (ποσοστό 74 %) και τέλος τα «έσοδα από

δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» όπου

εισπράχθηκαν 263.309 Ευρώ από

3.540.503 (ποσοστό 7,4%).

Σε ότι αφορά τα έξοδα, σύμφω-

να με τις δηλώσεις του κ.

Τσιαμπά,  τιμολογήθηκαν

11.723.107 ευρώ και εντα-

λματοποιήθηκαν 10.823.404

ευρώ με αποτέλεσμα να

δημιουργείται μία διαφορά των

949.703 ευρώ. Για τα αίτια της

δημιουργίας αυτής της διαφοράς

ο κ. Τσιαμπάς κατακρίνει τον  Δήμαρ -

χο που δεν απάντησε σε σχετικές ερωτή-

σεις κατηγορώντας τον παράλληλα ότι φροντίζει

μόνο για την  «αυτοπροβολή» και «αυτοδιαφήμιση»

του και κατέληξεαμφισβητώντας το επιχείρημα του κ.

Σταθόπουλου ότι «συνήθως οι προϋπολογισμοί το Β’

εξάμηνο έχουν μεγαλύτερη απόδοση». 

Από την πλευρά του ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης

Γιαννακόπουλος είπε ότι σε κάποια λεχθέντα του κ.

Τσιαμπά συμφωνεί ενώ ταυτόχρονα δήλωσε ότι η

θετική εικόνα των οικονομικών Δήμου οφείλεται στην

καλή διαχείριση που είχε κάνει η διοίκησή του την

περίοδο 2006 – 2010… 

Ο κ. Γιαννακόπουλος στη συνέχεια μίλησε – για

ακόμα μία φορά – για το «έργο» που άφησε ο ίδιος

στην πόλη ως Δήμαρχος ενώ παρότρυνε τον Δήμαρ -

χο να γίνει πιο διεκδικητικός δίνοντας μερικά παρα-

δείγματα όπως την αξιοποίηση της δημοτικής πε -

ριουσίας (κτήμα Ιόλα, Ο.Τ. 118 κ. α.). 

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέας

Γκιζιώτης τόνισε με τη σειρά του ότι η κρατική επιχο-

ρήγηση όλο και μικραίνει με τα χρόνια, κατηγόρησε τη

διοίκηση για την αναποτελεσματικότητά της στις διεκ-

δικήσεις ενώ «ανέβασε» τους τόνους κάνοντας την

εξής δήλωση: «Λάθος του αντιδημάρχου ; η δημοτι-

κή ομάδα δηλαδή τι είπε ; συνεδριάζετε καθόλου;» .

Στο σημείο αυτό υπήρξε άμεση καισε υψηλούς  τόνο-

υς  απάντηση του Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου

που «σήκωσε το γάντι» λέγοντας:  «Τι είσαι  εσύ; κρι-

τής της παράταξης και των συνεδριάσεών της ; Τι

αγένεια είναι αυτή ;». 

Τα πνεύματα οξύνθηκαν με τον κ. Γκιζιώτη να απαν-

τά : «Αγενής είσαι εσύ από τότε που διοικείς! Κουμάν-

το να κάνεις σπίτι σου.. εδώ είναι τα λεφτά των

δημοτών κι έχεις εκτελέσει μόνο το 0,5% του προϋ-

πολογισμού». 

Ο κ. Γκιζιώτης συνέχισε λέγοντας ότι η αντιπολίτευση

δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία… ότι στη διοίκηση

δεν μπορεί να γίνεται «ό,τι καπνίζει του καθενός»…

ότι πλασματικά φουσκώνει ο προϋπολογισμός από

τα ΠΟΕ κι ότι το μόνο που «τρέχει» στο Δήμο είναι τα

προνοιακά επιδόματα. 

Τοποθετήσεις διοίκησης
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος θέλοντας να

ισχυροποιήσει τη θέση της διοίκησης μετέφερε στο

σώμα την επίσημη γραπτήτοποθέτηση της οικονομι-

κής υπηρεσίας του Δήμου, βάση της οποίας ο

δείκτης επίτευξης της στοχοθεσίας του προϋπολογι-

σμού είναι θετικός (+5,66%) και η όποια απόκλιση

μονάδων σημειώνεται θα μετριαστεί στο Β’ εξάμηνο. 

Ο Δήμαρχος συνέχισε να μιλάει για τα προβλεπόμε-

να έργα που θα γίνουν στο Δήμο, υπενθύμισε την

πολύμηνη αποχή των δικηγόρων και των μηχανικών

που κράτησε μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2016 και καθυ-

στέρησαν πολλές διαδικασίες που σχετίζονταν με την

υλοποίηση νέων εργασιών και αντέκρουσε τα επιχει-

ρήματα των κ. Γκιζιώτη και κ. Γιαννακόπουλο για την

«ανυπαρξία» διεκδικήσεων. 

«Μας λέτε για την καθυστέρηση του πρώτου τριμή-

νου. Ξεχάσατε ότι εσείς ως διοίκηση δεν είχατε φέρει

κανέναν ισολογισμό για την περίοδο 2011 – 2014;»

είπε ε ο Γιάννης Σταθόπουλος προς την παράταξη

του κ. Ζορμπά και κατέληξε λέγοντας ότι όποιο έργο

έχει μπει σε πρόγραμμα ή έχει υλοποιηθεί είναι απο-

τέλεσμα «διεκδίκησης». 

Μέτωπο – αυτή τη φορά με την παρά-

ταξη του κ. Γιαννακόπουλου – άνοιξε

ο πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου κ. Γεράσιμος

Βλάχος που άσκησε δριμεία

κριτική στον πρώην Δήμαρ χο. 

Ο κ. Βλάχος κατηγόρησε τον

πρώην Δήμαρχο ότι δεν προέ-

βη σε καμία ανάπλαση του πολι-

τιστικού και αθλητικού πάρκου

Σταύρου Κώτση (πρ. Στρατόπεδο

Σπυρούδη) παρά έβαλε μία «πλάκα με

το όνομά του» και ότι στον τομέα της αξιο-

ποίησης της δημοτικής περιουσίας οι δύο θητείες

που ήταν δήμαρχος ο ίδιος αλλά κι αυτή του Βασίλη

Ζορμπά είχαν από μηδενικό έως αρνητικό αποτέλε-

σμα.

Ο κ. Βλάχος συνέχισε λέγοντας ότι «καλύτερα είναι

να μην πάω ακόμα πιο πίσω στο χρόνο στο θέμα

Μπαρμπίκα..» και κατέληξε λέγοντας τα εξής: «Δεν

πήραμε εμείς δάνειο 3.000.000 ευρώ για πεζοδρόμια

όπως κάνατε στη θητεία σας και το ξέρετε ότι δεν

μπορούσατε.. αυτά αποπληρώνουμε σήμερα. 

Εμείς μέσα από ίδιους πόρους  φτιάχνουμε τους

δρόμους της πόλης. Δεχόμαστε την κριτική σας όταν

είναι εποικοδομητική.. όχι να μας λέτε να υπογειοποι-

ήσουμε τη λεωφόρο Μεσογείων που γελάνε και οι

πέτρες. Με τέτοια κρίση θα δώσουμε 20.000.000

ευρώ για τη Μεσογείων;».  

Φυσικό επόμενο ήταν ο κ. Γιαννακόπουλος και ο κ.

Κώστας Κρητικίδης ν΄αντεπιτεθούν  με τον πρώτο να

θυμίζει ότι επί θητείας του έγινε το γήπεδο ποδο -

σφαίρου και μπήκαν τα υπαίθρια όργανα γυμναστι-

κής ενώ για άλλες περιπτώσεις δήλωσε ότι έχει

κερδίσει «δικαστήρια». 

Επιπλέον ο πρώην Δήμαρχος δήλωσε αμετανόητος

για το δανεισμό των 3.000.000 ευρώ που δαπα-

νήθηκαν (;) για «αναπλάσεις πεζοδρομίων»

δηλώνοντας τα εξής: «Είμαι υπέρ του να παίρνουμε

3.000.000 ευρώ στο ταμείο για πεζοδρόμια για τους

πολίτες». 

Πριν την ψήφιση του θέματος ο αντιδήμαρχος οικο-

νομικών κ. Παπαγεωργίου τόνισε ότι τα 3/4 του

προϋπολογισμού υλοποιούνται στο δεύτερο εξάμηνο

του τρέχοντος έτους και κυρίως στο τέταρτο τρίμηνο.

Από την πλευρά του  ο κ. Τσιαμπάς δήλωσε με έμ -

φαση ότι το τρίτο τρίμηνο κινείται στα ίδια αρνητικά

ποσοστά με τα προηγούμενα τρίμηνα, ο κ. Γκιζιώτης

υπενθύμισε ότι το περασμένο έτος υλοποιήθηκε το

13,5 % του τεχνικού προγράμματος και αναμένει να

δει το φετινό… ενώ ο εκπρόσωπος του Φυσάει Κό -

ντρα κ. Θάνος Ανδρίτσος δήλωσε ότι «επί της ουσίας

δεν υπάρχει καμία βελτίωση αλλά απλή διατήρηση». 

Η επιτυχής πώληση

στην απαιτητική

αγορά της 

Πληροφορικής.

Ένα ενδιαφέρον άρθρο του Δημοτικού

συμβούλου Αγία Παρασκευής και πολιτευτή

της Ν.Δ στη Β ΄Περιφέρεια Αθηνών  Σωτήρη

Ησαία σχετικά με τις τεχνικές και μεθόδους για

μια αποτελεσματική πώληση στην απαιτητική

αγορά της Πληροφορικής,  δημοσιεύτηκε πρό-

σφατα στο περιοδικό NetWeek, με τον κ. Ησαΐα

να «μονοπωλεί» το εξώφυλλο.

Το άρθρο ανα-

φέρεται κυρίως

στην ποιο δύ -

σκολη φάση

κα τά τη διαδι-

κασία μιας πώ -

λησης  αυτήν

δηλαδή της

«κατά λληλης

στιγμής» κατά

την οποία  κλεί -

νει επιτυ χώς η

τελική συμ -

φωνία.

Όπως είναι

φυσικό, γράφει

στο άρθρο του

ο κ. Ησαΐας,

μία από τις δυσκο λίες των πωλητών στην αγορά

τεχνολογίας και όχι μόνο, είναι ν’ αντιληφθούν ποια

είναι αυτή η «κατάλληλη στιγμή» κατά την οποία θα

επιχειρήσουν το πωλησιακό κλείσιμο.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι καλές στιγμές για να δοκι-

μάσει ο πωλητής να κάνει το πωλησιακό κλείσιμο

είναι όταν :

-Ο χειρισμός μίας αντίρρησης από τον πωλητή που

ικανοποιεί τον δυνητικό αγοραστή

- Ο αγοραστής συμφωνήσει ότι ένα προϊοντικό

ωφέλημα που αναφέρθηκε είναι σημαντικό

-Ο αγοραστής εκφράζει κάποιο θετικό σχόλιο προς

το τέλος της παρουσίασης

-Όποτε διατυπώνει ο δυνητικός αγοραστής κάποια

ερωτήματα προς το τέλος της παρουσίασης σχετι-

κά με το προϊόν, τη χρήση του και ειδικότερα, με το

χρόνο παράδοσης

Ο κ. Ησαΐας επισημαίνει επίσης ότι  η τεχνική του

πωλησιακού κλεισίματος υποστηρίζεται από άριστες

επιστημονικές μεθόδους, όπως είναι οι ακόλουθες:

- Με υποθετική συναίνεση, με δύο εναλλακτικές

λύσεις, με περιληπτική ανακεφαλαίωση, με τις αιτίες

και τα ωφελήματα .

Καταλήγοντας στο άρθρο του ο κ. Ησαΐας τονίζει ότι

είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να γνωρίζουν τα στελέχη

πωλήσεων ότι το πωλησιακό κλείσιμο δεν ολοκ-

ληρώνεται με την υπογραφή εξασφάλισης της πα -

ραγγελίας, αλλά ο  πωλητής πρέπει να συντονίσει

την υλοποίηση της εμπορικής συναλλαγής και μέσα

στην εταιρεία του, αλλά και να ξανασυναντήσει τον

πελάτη του για να συζητήσουν τη παραλαβή της

παραγγελίας .

Στην τεχνολογική αγορά, συμπεραίνει ο κ. Ησαΐας,

ο πωλητής πρέπει συνεχώς να παρέχει υποστή ριξη

και βοήθεια στους πελάτες του για να εξασφαλίζει

την αντίστοιχη ικανοποίηση, γιατί μόνο όταν ο

πελάτης αποκομίζει τα ωφελήματα της τεχνολογι-

κής υπηρεσίας ή του τεχνολογικού προϊόντος που

αγόρασε τότε έχει κλείσει ουσιαστικά η πώληση και

η πωλησιακή συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί.
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H κατά Ζορμπά θεωρία 

των «παιγνίων».

Ανακοίνωση εξέδωσε ο πρώην δήμαρχος Βασίλης

Ζορμπάς με την οποία κατήγγειλε τη διοίκηση των παι-

δικών σταθμών του Δήμου (ΠΑΙΣΔΑΠ) αναφορικά με την

μη επανεγγραφή παιδιών και τη μη φιλοξενία όσων έγι-

ναν δεκτά σε κοντινούς – για τις οικίες τους – παιδικούς

σταθμούς.

Στον πρώην δήμαρχο απάντησε με επιστολή του προς την

εφημερίδα μας  ο συμπολίτης μας και μέλος του διοικητικού

συμβουλίου των ΠΑΙΣΔΑΠ (παιδικοί σταθμοί) με την παρά-

ταξη του Γιάννη Σταθόπουλου, κ. Νίκος Σόβολος με τον τίτλο

«Η κατά τον Βασίλη Ζορμπά «Θεωρία των παιγνίων» στην

οποία αναφέρει τα εξής:

«Διάβασα στον έγκριτο Σχολιαστή άρθρο του κ Ζορμπά με

τίτλο «Τι παιχνίδια παίζονται στους παιδικούς σταθμούς της πόλης μας;». 

Ως Δημότης Αγίας Παρασκευής ,κι ως μέλος του Δ.Σ. του ΠΑΙΣΔΑΠ τα μόνα

«παιχνίδια» που γνωρίζω είναι τα παρακάτω.

1.-Η Δημοτική αρχή αποφάσισε λίγους μήνες μετά την ορκωμοσία της ν αυξήσει το

όριο του οικογενειακού εισοδήματος συμπολιτών μας που δεν θα κατέβαλε τροφεία

στους παιδικούς σταθμούς απ τις 10.000 στις 18.000 ΕΥΡΩ κέρδος 550 Ευρώ το

χρόνο για τους χαμηλόμισθους-

2 -εγκαινιάστηκε νέο απολύτως απρόσωπο και διαφανές σύστημα εισαγωγής των

βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς της πόλης μας με μόρια που λειτουρ -

γεί με συνέπεια απ τους εργαζόμενους (η εποχή που έπρεπε να είχες μπάρμπα στην

Κορώνη για να φιλοξενηθεί το παιδί συμπολίτη μας στους παιδικούς σταθμούς της

πόλης μας έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί)

3 -Θεσπίστηκαν νέοι κοινωνικά ευαίσθητοι όροι φιλοξενίας των παιδιών που πριμο-

δοτούν με μόρια τα παιδιά οικογενειών με προβλήματα (οικογένειες με ΑΜΕΑ,

πολύτεκνες οικογένειες ,οικογένειες που έχουν δάνεια 1ης κατοικίας ,που καταβάλουν

ενοίκιο ,γονείς που σπουδάζουν, κλπ κλπ.

4-Ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί ο παιδικός Σταθμός στα Πευκάκια

(Αισώπου )που κατασκευάστηκε στο μεγαλύτερο μέρος του στα χρόνια της θητείας

της απελθούσας Δημοτικής αρχής..

5 -Εξοικονομήθηκαν σημαντικά ποσά (άνω των 60.000 Ευρώ ετησίως) από την

μεταστέγαση των τριών μισθωμένων παιδικών σταθμών της Αγίου Γεωργίου , Εθνι-

κής αντίστασης και Χίου –Τσαλδάρη

6 Ικανοποιήθηκαν χρόνια αιτήματα των εργαζόμενων στους παιδικούς σταθμούς του

Δήμου μας κυρίως ασφαλιστικού χαρακτήρα ,που λίμναζαν για χρόνια και για τα

οποία είχαν προσφύγει στ αρμόδια δικαστήρια.

7-Ξεκίνησαν να λειτουργούν τα νέα σύγχρονα γραφεία της Διοίκησης άνετα για

εργαζόμενους και ευχερώς προσβάσιμα σε γονείς και παιδιά, με χαμηλό μίσθωμα

στο κέντρο της πόλης μας (Μεσογείων 405 -κοντά στην πλατεία Αγίας Παρασκευής

και πλησίον του Δημαρχιακού μεγάρου)

8…9.,10..γιορτές ,εκδηλώσεις …..και τα «παιχνίδια» δεν έχουν τέλος.

Όσο για τον κ Ζορμπά το μόνο παιχνίδι που ξέρει καλά να παίζει είναι ένα να παρι-

στάνει τον Δημόσιο κατήγορο , τον εισαγγελέα για κάθε θέμα της πόλης μας.

Τώρα το πως γινόταν η εισαγωγή και η φιλοξενία των παιδιών των συμπολιτών μας

,στους παιδικούς σταθμούς της πόλης μας χωρίς σαφείς και γνωστές σε όλους αρχές

και μετρήσιμα κριτήρια την εποχή που ο κ Ζορμπάς ήταν Δήμαρχος ,μπορούμε να

το υποψιαστούμε».

Νίκος Σόβολος

Μέλος Δ.Σ. ΠΑΙΣΔΑΠ

Οικονομολόγος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ' αριθμ. 14/2016 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χαλαν-

δρίου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιή-

σεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

- Ο ΠΥΡΡΟΣ" που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής και εκπρο-

σωπείται νομίμως, ειδικότερα, δε, τα άρθρα 1, 2 και 19 παρ. 1 σύμφω-

να με το από 13.12.2015 τροποποιημένο καταστατικό του. 

ΑΘΗΝΑ, 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΛΥΣΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 18 ΑΘΗΝΑ 10680"

Oktovris_16_mais_2012.qxd  18/11/2016  2:00 μμ  Page 8



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

ΡΡ εε ππ οο ρρ ττ άά ζζ .. .. .. 99
Εκεί που παρατάξεις, νεολαίες 

και κόμματα «διστάζουν» η Ανοιχτή

συνέλευση κατοίκων «τολμά»…

Το θέμα της ανάκλησης της άδειας του DaVinci μπορεί ακόμα να μην έχει

εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη σχετική απόφαση της επιτροπής

ποιότητας ζωής για παραπομπή του και η «Ανοιχτή συνέλευση κατοίκων

Αγίας Παρασκευής» κλιμακώνει ολοένα και περισσότερο την πίεση προς

κάθε κατεύθυνση για να εφαρμοστεί ό,τι ο νόμος προβλέπει για το Εθνικό

Κληροδότημα του Δήμου μας.

Τα μέλη της ανοιχτής συνέλευσης προέβησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση –

συζήτηση στο 1ο Δημοτικό σχολείο, αποτέλεσμα της οποίας ήταν μία εβδομάδα

αργότερα και συγκεκριμένα στις 8 Οκτωβρίου 2016 – ημέρα Σάββατο – να

οργανώσει συγκέντρωση έξω από το εν λόγω κατάστημα με σκοπό την ενημέρωση

των κατοίκων. 

Έτσι, το πρωινό του Σαββάτου 8 Οκτωβρίου 2016,  μέλη της ανοιχτής συνέλευσης

με τη συνοδεία μουσικής πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο απέναντι πεζοδρόμιο

του DaVinci, στο εμπορικό κέντρο Venus. 

Διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια ενώ κάθε λίγη ώρα μέλος της συνέλευσης διά-

βαζε μέσω μικροφώνου το κείμενο που μοιραζόταν στους περαστικούς. 

Οι τελευταίες δράσεις της ανοιχτής συνέλευσης κατοίκων πραγματοποιούνται μεταξύ

άλλων και σε πίεση του Δημοτικού Συμβουλίου προς την κατεύθυνση της ανάκλησης

της άδειας και ταυτόχρονα γεννά ερωτήματα για το τι στάση κρατούν στο συγκεκρι-

μένο θέμα  οι τοπικοί εκπρόσωποι των κομμάτων. 

Εξαιρώντας τις Δημοτικές παρατάξεις και τους επικεφαλής, η απουσία ανα-

κοινώσεων - τοποθετήσεων των τοπικών οργανώσεων ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας,

ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και υπόλοιπων κομμάτων (που συνήθως είναι και λαλίστατα και φέρ-

νουν ψηφίσματα …)  γεννά ερωτηματικά για το «Ποια» στάση κρατούν απέναντι στο

πιο πολυσυζητημένο θέμα της πόλης και στο μεγαλύτερο πολιτικο-οικονομικό σκάν-

δαλο που έγινε στην πόλη μας την τελευταία 10ετία. 

Τα ερωτηματικά αυτά ενισχύονται ακόμη περισσότερο από την απουσία αντίστοιχων

δράσεων από τα μέλη των τοπικών οργανώσεων (όσων τουλάχιστον τάσσονται με

την πλευρά της Δικαιοσύνης).     

Eντάχθηκε στο ΕΣΠΑ  

αντιπλημμυρικό έργο ύψους

4.000.000 ευρώ.

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στις 27/09/2016, η

ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου κατα -

σκευής αγωγών ομβρίων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού

4.385.365,86€ (µε ΦΠΑ), που δημοπρατήθηκε στις 6/9/2016 και είναι ενταγ-

μένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο, αφορά την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης οµβρίων κυκλικής δια-

τοµής στις οδούς Καραϊσκάκη, Μπουµπουλίνας και Μεγ. Σπηλαίου στον Τσακό,

∆ηµοσθένους, , Θήρας, Χρ. Σµύρνης, ∆ραγατσανίου, Τσιµισκή, Γούναρη, και

Πατρόκλου στο Κοντόπευκο και Θερίσσου, Αµαλιάδος, Θεσσαλονίκης, Σάµου

και Υµηττού στα Πευκάκια.

Η απόφαση αυτή διασφαλίζει τη χρηματοδότηση του έργου, που είναι πολύ

σημαντικό για την πόλη μας και που η απόφαση της υλοποίησης του υπήρξε

αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς της Δημοτικής αρχής και της στενής και

ουσιαστικής συνεργασίας της με την Περιφέρεια Αττικής.

Υπενθυμίζουμε ότι στο πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας Αττικής έχουν εντα χ -

θεί και άλλα σημαντικά έργα και υποδομές στο Δήμο Αγίας Παρασκευής συνολι-

κού προϋπολογισμού 9.5 εκατ. €.
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Γιάννης Σταθόπουλος: 

«Για το μόνο που

απολογούμαστε είναι

για την εφαρμογή του

προεκλογικού μας

προγράμματος». 

Ενιαίο μέτωπο επίθεσης εξαπέλυσαν οι πρώην

Δήμαρχοι Βασίλης Ζορμπάς και Βασίλης Γιαν-

νακόπουλος στο νυν Δήμαρχο Γιάννη Σταθό-

πουλο αναφορικά με την πολιτική που εφαρμό-

ζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σε μια προ-

σπάθεια ταύτισης του ίδιου με τα κυβερνώντα

κόμματα. 

Όλα συνέβησαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου της  7ης   Σεπτεμβρίου 2016, στη διαδι-

κασία των προ – ημερησίων θεμάτων και την αρχή

έκανε ο κ. Ζορμπάς κατηγορώντας τον κ. Σταθόπου-

λο ότι «δουλεύει» το λαό όπως έπραξε και ο Αλέξης

Τσίπρας. 

Συγκεκριμένα ο κ. Ζορμπάς κατηγόρησε τον νυν

Δήμαρχο ότι είχε δεσμευτεί για την κατασκευή των

γηπέδων 5χ5 στο 7ο Δημοτικό σχολείο με χρημα-

τοδότηση ης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όταν

η τελευταία σύμφωνα με ισχυρισμούς του πρώην

Δημάρχου, δεν έχει προγραμματίσει καμία χρημα-

τοδότηση για το έτος 2016. 

«Ούτε ένα πενηνταράκι δεν έχει προβλέψει η Γενική

Γραμματεία αν μπείτε στη διαύγεια», τόνισε ο κ.

Ζορμπάς και συμπλήρωσε «συμβουλεύοντας»  τον

Γιάννη Σταθόπουλο να μη στηρίζει «τόσο σθεναρά»

τη σημερινή κυβέρνηση γιατί οι χρηματοδοτήσεις

μάλλον πάνε σε «Πιο Συριζα Δήμους». 

Από την πλευρά του ο Βασίλης Γιαννακόπουλος

(πρώην Δήμαρχος και υποψήφιος Βουλευτής με το

ΠΑΣΟΚ) επανέλαβε αυτά που δηλώνει κατά καιρούς

τον τελευταίο χρόνο, ότι δηλαδή δεν υπάρχει παρα-

γωγή πολιτικής από το Δημοτικό Συμβούλιο και χα -

ρακτήρισε  την παράταξη που διοικεί το Δήμο ως

«πολιτική σούπα» καθότι δεν εκφράζει καμία δια -

φωνία στα κυβερνητικά μέτρα. Ο κ. Γιαννακόπουλος

ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ προ-

σπαθεί να  «αγοράσει» χρόνο ενώ η διοίκηση δεν

έχει προβεί σε καμία διεκδίκηση αναφορικά με την

αναστολή των κόκκινων δανείων, των κατασχέσεων

και των μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις. 

«Εμείς κάναμε κριτική σ  ́  όλα τα μνημόνια», υπο-

γράμμισε ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος και

συνέχισε λέγοντας ότι: «Εσείς κ. Γιαννακόπουλε να

μας φέρετε στα τριάμησι χρόνια του της θητείας του

Βασίλη Ζορμπά ένα ψήφισμα που καταθέσατε μαζί

με του κατά των μνημονίων». 

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι η παράταξη που είναι επικε -

φαλής θα κριθεί μόνο για την εφαρμογή του προεκ-

λογικού της προγράμματος,  γι’ αυτά δηλαδή που

υπεσχέθη στην πόλη και παρότρυνε τους προλαλή-

σαντες να απευθύνουν τις όποιες  ενστάσεις τους

στην κυβέρνηση και τα κόμματα.

«Δε θα μας ταυτίζεται με κανένα κόμμα», κατέληξε  ο

κ. Σταθόπουλος , διότι εσείς όλοι είστε μέλη κομμά-

των ενώ  στην παράταξη που διοικεί  το Δήμο, το

70% δεν είναι μέλη κανενός κόμματος. 

Τους έβγαλε «τ’  άπλυτα στη φόρα» 

και μπήκε στο «στόχαστρο»…

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ) κ.

Σωτήρης Παπαμιχαήλ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Σεπτεμβρίου 2016

δέχθηκε τα «πυρά» της αντιπολίτευσης σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο καθώς ο

πρώην Δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος τον κατηγόρησε για «Χουλιγκανισμό». 

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή η έκθεση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού  Β’ τριμήνου

του ΠΑΟΔΑΠ είχε εισαχθεί στην εν λόγω συνεδρίαση μετά από την ομόφωνη απόφαση του διοικητικού

συμβουλίου. 

Η συζήτηση ωστόσο ξέφυγε από το θέμα καθώς η πλειοψηφία των μελών της αντιπολίτευσης εστίασε  στις

τοποθετήσεις και τη συμπεριφορά του προέδρου απέναντι στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου την ώρα

των συνεδριάσεων αυτού, στην καθυστέρηση των εισηγήσεων για τα θέματα που εισάγονται στην ημερή-

σια διάταξη και στο κατά πόσο κάποιες συνεδριάσεις είναι όντως «κατεπείγουσες» ή βαφτίζονται για να

διευκολύνουν τη διοίκηση. 

Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι εξ’ αρχής όταν ο κ. Παπαμιχαήλ ανέλαβε το Νομικό Πρόσωπο του Πολι-

τισμού και του Αθλητισμού κάποια μέλη της αντιπολίτευσης (ιδιαίτερα της παράταξης του κ. Βασίλη Ζορ -

μπά) είχαν εκφράσει κατά καιρούς «παράπονα» ενώ το δημοτικό σχήμα «Φυσάει Κόντρα» αποφάσισε να

αποσύρει τον εκπρόσωπό του από το διοικητικό συμβούλιο για τους προαναφερόμενους λόγους. 

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της 20ης Σεπτεμβρίου όταν ο κ. Παπαμιχαήλ εισηγήθηκε το θέμα ανέφερε

ένα περιστατικό που όξυνε ακόμα περισσότερο τις ήδη τεταμένες σχέσεις του με τα μέλη της αντιπολίτευ-

σης. 

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ δήλωσε ότι τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 περιπολικό της

Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής επισκέφτηκε στις 22:15 το πολιτιστικό πάρκο «Σταύρος Κώτσης»

κάνοντας έλεγχο στο χώρο του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης  «Λαϊκές μουσικές βραδιές».

«Μας ρωτούσαν αν έχουμε πάρει άδεια και διάφορα άλλα.. αφού συντονίστηκαν με το τοπικό αστυνομικό

τμήμα έφυγαν» δήλωσε ο κ. Παπαμιχαήλ υποστηρίζοντας ότι  πιθανόν το περιπολικό ενημερώθηκε από

τις 21:30 και κατέληξε λέγοντας ότι:  «Αν κάποιος υποθέτει πως ένας καλόπιστος συμπολίτης ενοχλήθηκε

στις 21:30 από μία σεμνή λαϊκή βραδιά και ειδοποίησε τη ΓΑΔΑ, τότε επιτρέψτε μου να πω ότι ίσως δεν

έχουμε την ίδια εικόνα για τα πράγματα». 

Ο κ. Παπαμιχαήλ στη συνέχεια δήλωσε ότι η συγκεκριμένη καταγγελία δε θέλει να πιστέψει ότι συνδέεται

με άτομα της αντιπολίτευσης καθώς αντίστοιχες καταγγελίες είχε αντιμετωπίσει το καλοκαίρι για τη λει -

τουργία του δωρεάν θερινού κινηματογράφου. 

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης η κ. Έφη Καψοκεφάλου μίλησε για καθυστερήσεις στις πληρωμές

των γυμναστών που εργάζονται στο Νομικό Πρόσωπο ενώ ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος

εστίασε καθαρά στον τρόπο συμπεριφοράς του προέδρου εξαγγέλλοντας  την ένωση της αντιπολίτευσης

απέναντί του. 

Αναλυτικότερα ο κ. Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι όλη η αντιπολίτευση θα «καθίσει στο τραπέζι» για να

συζητήσει το εν λόγω θέμα, κατήγγειλε την αλαζονεία και την υπεροψία του κ. Παπαμιχαήλ και κατέληξε

λέγοντας μεταξύ άλλων: «Φανταστείτε ποιον έχετε βάλει να εκπροσωπήσει την παράταξη για τον Πολιτι-

σμό, όταν ως παράταξη έχετε θέσεις. Δεν μπορείτε να βάζετε έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί το

Χουλιγκανισμό, την Αυθαιρεσία, την Αλαζονεία και όλα αυτά».

Ο κ. Γιαννακόπουλος στη συνέχεια δήλωσε ότι η παράταξη του σε ένδειξη διαμαρτυρίας δε θα ψηφίζει τα

θέματα του ΠΑΟΔΑΠ, ωστόσο αναγκάστηκε να αποσύρει τις βαριές εκφράσεις του όταν του έδωσε την

ευκαιρία ο κ. Παπαμιχαήλ με τον τελευταίο να αποδέχεται τη συγγνώμη του. 

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της «Λαϊκής συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε ότι βασική

ικανότητα του προέδρου είναι να καταφέρνει την αποδοχή της διοίκησης, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί εκ

των υστέρων κάθε διοικητικού συμβουλίου του ΠΑΟΔΑΠ να εγείρεται κάποιο θέμα, είτε με την έλλειψη ή

ανεπάρκεια των εισηγήσεων είτε με τη συμπεριφορά του κ. Παπαμιχαήλ. 

Ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς θέλησε να απαντήσει στον κ. Παπαμιχαήλ που είχε αναφέρει τις

πολλές απουσίες της κ. Καψοκεφάλου από τα καθήκοντά της ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου. 

Ο κ. Ζορμπάς επέλεξε να απαντήσει σε προσωπικό επίπεδο, χαρακτηρίζοντας τον κ. Παπαμιχαήλ κρατι-

κοδίαιτο και παλιό σύμβουλο «μνημονιακών» Υπουργών. 

Ο πρώην Δήμαρχος στη συνέχεια είπε ότι «κάποιοι» εντός και εκτός της παράταξης θεωρούν πως ο κ.

Παπαμιχαήλ «κρατάει» τον κ. Σταθόπουλο και γι’ αυτό δεν τον καθαιρεί από πρόεδρο του Οργανισμού. 

Μετά από διακοπή του συμβουλίου ο κ. Παπαμιχαήλ απάντησε σε όλα τα παραπάνω λέγοντας ότι όταν

δεν υπάρχει πολιτική κριτική ουσίας στα πεπραγμένα ενός προσώπου – νομικού ή φυσικού – επιστρα-

τεύονται υβριστικές και συκοφαντικές διατυπώσεις για  να κρύψουν την ουσία. 

Ο πρόεδρος υπενθύμισε ότι όταν ανέλαβε τον Οργανισμό δεν υπήρχε ούτε μία ενεργή σύμβαση στα εργα-

στήρια Τέχνης, στο Ωδεία, για τους γυμναστές, για τις καθαρίστριες, Γενικών Καθηκόντων κ.α. «Πιστεύω

ότι μετά από δύο χρόνια έχουμε το απαραίτητο προσωπικό παντού» πρόσθεσε ο κ. Παπαμιχαήλ και

συμπλήρωσε δηλώνοντας ότι επί των ημερών της διοίκησης του Γιάννη Σταθόπουλου «θλιβερά» φαινό-

μενα δεν επαναλήφθηκαν στον ΠΑΟΔΑΠ και γνωρίζει ότι αυτό «στεναχωρεί» κάποιους. 

«Αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να αποκρυφτεί από καμία υβριστική, δυσφημιστική και προ-

σωπική επίθεση» κατέληξε ο κ. Παπαμιχαήλ. 
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Μία νέα πολιτική επικοινωνίας με τους πολίτες

εφαρμόζει ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος

αφού από τις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 10

Οκτωβρίου 2016 επισκεπτόταν περιοχές της

πόλης μας και συνομιλούσε μαζί τους για τα

προβλήματα που τους απασχολούσαν και τις

λύσεις που μπορούσαν να βρεθούν. 

Οι περιοχές που επισκέφτηκε ο Δήμαρχος μαζί με

μέλη της διοίκησης του Δήμου και της Δημοτικής

παράταξης «Νίκη για την Αγία Παρασκευή»,  ήταν με

χρονολογική σειρά η πλατεία Ύδρας, η Εκκλησία Αγ.

Αναργύρων στην περιοχή των Πευκακίων, οι  δύο

πλατείες της περιοχής του Αη Γιάννη, η  πλατεία Τσα-

κού στην οδό Ε. Βενιζέλου, η Πλατεία Μικράς Ασίας

στην οδό Αρκαδίου, η  περιοχή του Παραδείσου και

του κτήματος Ιόλα καθώς και το Κοντόπευκο στο

εμπορικό κέντρο «Ηλιοτρόπιο». 

Κατά τη διάρκεια των περιοδειών του Δημάρχου δια-

νεμήθηκαν ενημερωτικά – απολογιστικά φυλλάδια

προς τους δημότες που απ’ ότι φάνηκε από το

«φακό» του «Σχολιαστή» δε δίσταζαν να αρπάζουν

την ευκαιρία και να κάνουν τις παρατηρήσεις τους για

τις ελλείψεις που έχει η πόλη μας. 

Πλατεία Ύδρας: 
Στην περιοδεία του Δημάρχου γύρω από την πλατεία

Ύδρας οι περισσότεροι κάτοικοι έθεσαν ως κύρια

προβλήματα τις παραβιάσεις των οδηγών και την

αναγκαιότητα  βελτίωσης  των πεζοδρομίων, ιδιαίτε-

ρα αυτών που βρίσκονται σε απότομη κλίση, αφού

με τις βροχές σημειώνονται αρκετοί τραυματισμοί

λόγω της ολισθηρότητας του πεζοδρομίου.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος και ο αντιδήμα-

ρχος διοίκησης Κώστας Χατζηανδρέου τόνισαν

μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο ανάπλασης της πλα-

τείας ώστε να χρησιμοποιείται από τους πολίτες στο

μέλλον δηλαδή ο καλλωπισμός του χώρου στον

οποίο θα τοποθετηθούν παγκάκια  κι οτιδήποτε άλλο

απαραίτητο ώστε να αποτελέσει ένα μέρος ξεκούρα-

σης και αναψυχής για τους πεζούς.

Παράλληλα με την ανάπλαση ο Δήμαρχος επεσήμα-

νε την ανάγκη για κυκλοφοριακή μελέτη ώστε ένα

κομμάτι της πλατείας να πεζοδρομηθεί.

Πλατεία Τσακού
Για άλλη μια φορά το ζήτημα του κολυμβητηρίου -

που ταλαιπωρεί για πάνω από 25 χρόνια την πόλη

μας – αποτέλεσε το κυριότερο θέμα συζήτησης

μεταξύ του Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου και

πολιτών που παρευρέθηκαν στην πλατεία Τσακού

(κεντρική πλατεία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου).

Αναλυτικότερα στην περιοδεία του Δημάρχου στην

πλατεία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι «επιτροπής

περιοίκων» που διένειμαν φυλλάδιο με τίτλο «Δεν

πάει άλλο… 31 χρόνια υπομονής στο «κολυμβητή -

ριο» εξαντλήθηκαν», ενημερώνοντας παράλληλα τον

κ. Σταθόπουλο ότι η επιτροπή θα προβεί σε εκδήλω-

ση με θέμα συζήτησης την επίλυση του ζητήματος

στις 13 Νοεμβρίου 2016 στον εν λόγω χώρο.

Οι παρόντες κάτοικοι εξέφρασαν τα αιτήματά τους

μεταξύ των οποίων ήταν η χρήση του χώρου του

κολυμ βητηρίου από τους περιοίκους, ο καλλωπισμός

του χώρου έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή και η

αφαίρεση της «πράσινης λινάτσας» από την περί -

φραξη που περιβάλλει το χώρο.

Επιπλέον οι κάτοικοι διεκδικούν να απομακρυνθούν

τα μπάζα και τα σκουπίδια, να απολυμανθεί ο χώρος,

να διορθωθούν τα πεζοδρόμια, να αποκατασταθεί η

ασφάλεια και να αποδοθεί ο ελεύθερος χώρος στους

κατοίκους.

Από τη μεριά του Δήμαρχος Γιάννης άκουσε τους

κατοίκους και τους ενημέρωσε για το στάδιο των δια-

δικασιών αναφορικά με την ολοκλήρωση της κατασ-

κευής του κολυμβητηρίου ενώ τους προσκάλεσε να

παραβρεθούν σε συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου με σχετικό θέμα που θα αφορά τα αιτή-

ματά τους να είναι εντός της ημερήσιας διάταξης.

Συζητώντας με τον Γιάννη Σταθόπουλο στους δρόμους της πόλης. 

Στιγμιότυπο από την περιοδεία στην πλατεία Τσακού ο Δήμαρχος συνομιλεί με μέλη της επιτροπής περιοίκων

της περιοχής που βρίσκεται το υπό κατασκευή κολυμβητηρίου. 

Στιγμιότυπο από την περιοδεία του Δημάρχου στην πλατεία της Μικράς Ασίας στην περιοχή του

Τσακού. Οι κάτοικοι συζητάνε με τον Γιάννη Σταθόπουλο για τις κακοτεχνίες της παιδικής χαράς 

και την ανάγκη για τακτικές εργασίες συντήρησης της πλατείας.

Στιγμιότυπο από την περιοδεία στην πλατεία Ύδρας

Στιγμιότυπο από την περιοδεία στην Αγίου Ιωάννου

Συμπολίτισσά μας μιλάει για το αυτονόητο, 

δηλαδή τη σωστή ανάπλαση των πεζοδρομίων.

Στιγμιότυπο από την περιοδεία στην περιοχή του Παραδείσου

Σε όλες τις περιοδείες του Δημάρχου διανεμήθηκαν 

απολογιστικά φυλλάδια του έργου της δημοτικής αρχής.

Συνομιλώντας με τοπικούς καταστηματάρχες...
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«Ημέρα εκδηλώσεων

κατά της Ευρωπαϊκής

Ένωσης».

Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε

η «Ημέρα εκδηλώσεων κατά της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης» που οργάνωσε η δημοτική παρέμβαση

ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ στο 3ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής.

Δεκάδες συνδημότες και συνδημότισσες παρακολούθη-

σαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ «This is not

a coup» που αναδεικνύει με απόλυτα πειστικό τρόπο τον

βάρβαρο, αντιλαϊκό και αντιδημοκρατικό χαρακτήρα της.

Ακολούθησε συζήτηση με τον Λεωνίδα Βατικιωτη, από

τους βασικούς συντελεστές του ντοκιμαντέρ, τον Πέτρο

Σταύρου – οικονομολόγο και τον Θάνο Ανδρίτσο, δημο-

τικό σύμβουλο του ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ .

Μετά από παρεμβάσεις του κοινού η βραδιά έκλεισε με

ένα ποτήρι κρασί και τους μεζέδες που ετοίμασαν τα

μέλη του ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ.

Ήταν η πρώτη εκδήλωση από μια σειρά ιδεολογικών και

πολιτικών παρεμβάσεων, συμβολή του ΦΥΣΑΕΙ

ΚΟΝΤΡΑ στη μεγάλη προσπάθεια συγκρότησης του

μετώπου αντίστασης στην αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ και

της κυβέρνησης τόσο στη γειτονιά μας, με την συνεύρε-

ση όλων των μαχόμενων δυνάμεων, όσο και ευρύτερα.

Μπορείτε να δείτε σχετικά βίντεο της ομιλίας στο

www.osxoliastis.gr
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Ο Ησαΐας Σωτήρης

στη Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης.

Με την Επίσκεψη του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντι-

πολίτευσης της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο

πολιτευτής της Β’ Αθηνών & Δημοτικός Σύμβουλος

του Δήμου Αγίας Παρασκευής Ησαΐας Σωτήρης, ήταν

επίσημος προσκεκλημένος στην εκδήλωση των τρα-

πεζοϋπαλλήλων όλων των συστημικών Τραπεζών. 

Στην ομιλία του, όπου έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο

ΗΛΕΚΤΡΑ στη Θεσσαλονίκη, o κ. Ησαΐας, ανέπτυξε τη

σημερινή κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας, επισήμα-

νε το τεράστιο χρηματοδοτικό κενό και αναφέρθηκε

εκτενώς στη τεράστια πολιτική ευθύνη του Αφελληνισμού

των Τραπεζών.

Τέλος επισήμανε την αγωνία των υπαλλήλων των Τρα-

πεζών, πρόβλεψης, να κλείσουν 600 επιπρόσθετα υποκα-

ταστήματα στην Ελλάδα, με κίνδυνο να χαθούν 10.000

θέσεις εργασίας 

Μαργαρίτα Δημητρίου και 

Διονύσης Λέκκας σε αντιπαράθεση 

για τους παιδιάτρους των ΠΑΙΣΔΑΠ.

Τη μη έγκυρη πρόσληψη παιδίατρου για τους παιδι-

κούς σταθμούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής κατήγγει-

λε με ανακοίνωσή του το μέλος του διοικητικού συμβου-

λίου των ΠΑΙΣΔΑΠ και Δημοτικός Σύμβουλος με την

παράταξη του Βασίλη Ζορμπά, Διονύσης Λέκκας.

Συγκεκριμένα, στο διοικητικό συμβούλιο των ΠΑΙΣΔΑΠ που

συγκλήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2016,το δεύτερο θέμα της

εκτός ημερησίας διάταξης αναφερόταν στην πρόσληψη δύο

ΠΕ παιδιάτρων με μίσθωση σύμβαση έργου με τον κ. Λέκκα να υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τις

δηλώσεις της προέδρου του Νομικού Προσώπου, κ. Μαργαρίτα Δημητρίου – Καβρουδάκη, μέχρι

πρότινος οι παιδικοί σταθμοί δεν είχαν παιδίατρο.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωσή του ο κ. Λέκκας δήλωσε τα εξής : «Η πολύ έμπειρη πρόεδρος των

ΠΑΙΣΔΑΠ κ. Δημητρίου μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με την εισήγηση του 2ου Εκτός Ημερησίας Διά-

ταξεως (ΕΗΔ) θέματος του Δ.Σ ΠΑΙΣΔΑΠ στις 16/9/16 αναφέρει : «Aυτή τη στιγμή η ΠΑΙΣΔΑΠ δεν

συνεργάζεται με παιδίατρο και στερούνται των υπηρεσιών του» και ρωτά το «Γιατί»η διοίκηση άργ-

ησε τόσο στην πρόσληψη παιδιάτρων ενώ ήδη η σχολική χρονιά έχει αρχίσει από 01/09/16» ;

Από την πλευρά της η πρόεδρος κ. Καβρουδάκη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις

20 Σεπτεμβρίου 2016 απάντησε στον κ. Λέκκα ότι αν ήταν παρών στα διοικητικά συμβούλια του

Νομικού Προσώπου θα γνώριζε και το λόγο καθυστέρησης της υπογραφής σύμβασης με παιδίατρο. 

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η πρόεδρος τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν οι συμβάσεις με παι-

διάτρους κι άλλες ειδικότητες που  είχαν ετήσιο πρόγραμμα, δηλαδή έληγαν με το τέλος της σχολι-

κής χρονιάς.

Από φέτος κι εφεξής ωστόσο διαφοροποιείται η διαδικασία αντίστοιχων συμβάσεων καθότι υπόκει -

νται σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ , με αποτέλεσμα αυτές να λήγουν βάσει Νόμου στις 31 Ιουλίου κάθε χρό-

νου ότανκαι τελειώνει το σχολικό έτος.

Η κ. Καβρουδάκη  ενημέρωσε το σώμα ότι το Νομικό Πρόσωπο θα είχε προχωρήσει στη σύμβαση

σύναψης εφόσον λάβει πρώτα την απαραίτητη έγκριση . 

«Πήραμε μια πρώτη προφορική έγκριση στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, γιατί η γραπτή θα αργούσε να

έρθει» δήλωσε η κ. Καβρουδάκη και κατέληξε λέγοντας ότι:  «Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 με κατε-

πείγουσα συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου των ΠΑΙΣΔΑΠ ελήφθη η  απόφαση για ανανέω-

ση των σχετικών συμβάσεων». 
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Στη Β’ Εθνική 

κατηγορία η ομάδα

Καλαθοσφαίρισης !

H απόφαση του Ανωτάτου Συμβου-

λίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών

(Α.Σ.Ε.Α.Δ.) ανέδειξε την ανδρική

ομάδα μπάσκετ της Αγίας Παρασκε-

υής στους πίνακες της Β  ́Εθνικής Κα -

τηγορίας . 

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΚΑΠ

(Καλαθοσφαίριση Αγίας Παρασκευής)

ευχαρίστησε όλους όσους συμπαραστά-

θηκαν στον δίκαιο αγώνα και ιδιαίτερα τον

Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο που απέ-

στειλε προσωπικές επιστολές στην Αθλ-

ητική Ηγεσία και τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Κ.

κ. Βασιλακόπουλο.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει

στη συνέχεια τα εξής: 

«Ευχαριστούμε την διοίκηση του Αθλητι-

κού Οργανισμού του Δήμου Αγίας Παρ-

ασκευής που αναγνώρισε και βοήθησε το

έργο μας καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνι-

στικής περιόδου 2015-2016, τους προ-

πονητές της περιόδου Περικλή Ταυρό-

πουλο, Φώτη Καρακώστα και Γιώργο

Ζάχο και τους αθλητές που έδωσαν πλην

ελαχίστων εξαιρέσεων τον καλύτερο

εαυτό τους.

Ακόμη θα ήταν παράλειψη να μην ευχαρ-

ιστήσουμε θερμά τον δικηγόρο Αντώνη

Αντωνίου που κάτω από ασφυκτικά χρο-

νικά περιθώρια και αντίξοες συνθήκες

έφερε εις πέρας ένα δύσκολο δικαστικό

αγώνα. 

Επίσης, από καρδιάς ευχαριστούμε τους

δεκάδες Προέδρους και τους παράγοντες

σωματείων που μας συμπαραστάθηκαν

με τηλεφωνήματά τους στο δίκαιο αγώνα

μας όλο αυτό το διάστημα. Είναι προφα-

νές ότι η υπόθεση είχε κερδηθεί στην

συνείδηση όλης της αθλητικής μπασκετι-

κής κοινωνίας.

Για κάποιους ανόητους που προσπάθη-

σαν με ψεύδη και ανακρίβειες να αμαυ -

ρώσουν τέτοια μέρα το σύλλογο με ανα-

κοινώσεις που δεν απηχούν το σύνολο

των δήθεν καταγγελλόντων και σε αυτούς

που έδωσαν χώρο για αυτό, θα ασχολη -

θούμε στο άμεσο μέλλον».

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανι-

σμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής

(ΠΑΟΔΑΠ) συνεχάρη θερμά την ομάδα

μπάσκετ ανδρών για την άνοδό της με τον

πρόεδρο Σωτήρη Παπαμιχαήλ να αναφ-

έρει σε σχετική δήλωση τα εξής: 

«Η  συστηματική εργασία, η θέληση και η

επιμονή όλων των παραγόντων της Ομά-

δας οδήγησε στην επίτευξη του στόχου

της. 

Αισθανόμαστε περήφανοι που και ο Πολι-

τιστικός και Αθλητικός   Οργανισμός του

Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ)

βοήθησε στην    ανοδική πορεία του

Σωματείου. 

Είμαστε βέβαιοι ότι στην νέα αυτή περίο-

δο όλοι μας ( Δήμος, ΠΑΟΔΑΠ και ΚΑΠ)

θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας».

ΔΩΡΕΑΝ διαγνωστικός έλεγχος από το 

“Σχολιαστή” και τη “Medisound”.

Ο ρόλος του υπερηχογραφήματος

στην έγκαιρη διάγνωση του 

ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής.

Ύστερα από την πολύ μεγάλη ζήτηση (πάνω

από 300 άτομα) κι επιτυχία που είχε η προσφο-

ρά για το μήνα Σεπτέμβριο, η Medisound και ο

«Σχολιαστής» σε συνεργασία από κοινού επε -

κτείνουν την προσφορά για τους αναγνώστες

μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου

σχετικά με  το δωρεάν υπερηχογραφικό έλεγχο

της κοιλιακής αορτής με την προσκόμιση του

παρόντος τεύχους. 

Ως ανεύρυσμα ορίζεται η μόνιμη εντοπισμένη διάταση

μιας αρτηρίας, μεγαλύτερης τουλάχιστον κατά 50%

της διαμέτρου της υπόλοιπης φυσιολογικής αρτηρίας

του ίδιου ατόμου.

Επειδή η αορτή είναι ο κύριος προμηθευτής του αίμα-

τος σε όλο το σώμα, αν ένα ανεύρυσμα της αορτής

σπάσει μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο αιμορρ-

αγία. Η κοιλιακή αορτή, δηλαδή το τμήμα της αορτής

από το επίπεδο του άνω μέρους της κοιλιάς ως τον

ομφαλό, είναι η πιο ευάλωτη στη δημιουργία ανε-

υρύσματος μαζί με τις δύο κοινές λαγόνιες αρτηρίες

στις οποίες διχάζεται.

Η φυσιολογική διάμετρος της αορτής είναι περίπου 2

εκατοστά. Όταν η διάμετρος υπερβαίνει τα 3εκ., τότε

υπάρχει ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής το οποίο

μπορεί να φθάσει και τα 10 ή περισσότερα εκατοστά.

Περίπου 1 στους 10 άνδρες ηλικίας άνω των 65 έχει

διάταση της κοιλιακής αορτής και περίπου 2 στους 100

έχει μεγάλο ανεύρυσμα, το οποίο χρειάζεται χειρουρ-

γική επέμβαση.

H ρήξη του ανευρύσματος είναι συχνά θανατηφ-

όρος, σε ποσοστό πάνω από 50-60%. Όσο

μεγαλώνει η διάμετρος του ανευρύσματος, τόσο

μεγαλώνει και ο κίνδυνος της ρήξης του. Για ανε-

υρύσματα <5 εκ. ο κίνδυνος ρήξης σε μια δεκαετία

είναι 15-20%, ενώ σε μεγαλύτερα ανευρύσματα της

τάξης των 6-7 εκ. ο αντίστοιχος κίνδυνος φθάνει το 45-

50%.

Το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής καλείται και

σιωπηλός δολοφόνος, διότι συχνά – 3 στις 4 περι-

πτώσεις - δεν δίνει προφανή συμπτώματα στους ασθ-

ενείς. μέχρι τη στιγμή που διαγιγνώσκεται, συνήθως

σε εξετάσεις που έγιναν για άσχετους λόγους.

Η διαγνωστική προσέγγιση γίνεται εύκολα με το

υπερηχογράφημα, μια  εξέταση απλή, ανώδυνη και

γρήγορη, η οποία δίνει πληροφορίες για τη θέση, τη

δομή και το μέγεθος του ανευρύσματος..

Όσο αφορά την έγκαιρη διάγνωση ενός ανε-

υρύσματος κοιλιακής αορτής σε άτομα αυξημένου κιν-

δύνου , συνιστάται υπερηχογράφημα κοιλίας σε άτομα

ηλικίας άνω των 60 ετών πρώην ή εν ενεργεία καπνι-

στές και σε άτομα άνω των 40 ετών με οικογενειακό

ιστορικό σε συγγενείς πρώτου βαθμού καθώς έχει

βρεθεί ότι στα άτομα αυτά τα ανευρύσματα μπορεί να

εμφανισθούν σε πολύ μικρότερη ηλικία.

Τηλεφωνείστε στο 210-6006768

στη Μονάδα Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης

«Medisound» προσφέρει και κλείστε ραντεβού για

δωρεάν υπερηχογραφικό έλεγχο της κοιλιακής

αορτής. Διεύθυνση: Αγίου Ιωάννου 53 και Αρτέμιδος

- Αγία Παρασκευή.

Το ζήτημα της αλλαγής του ωραρίου των συνεδριά-

σεων του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε ο ανεξάρτ-

ητος Δημοτικός Σύμβουλος και υποψήφιος βουλευ-

τής Β  ́Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία κ. Σωτήρης

Ησαΐας στη συνεδρίαση της 20ης Σεπτεμβρίου 2016. 

Ο κ. Ησαΐας ανέφερε το ιστορικό της επικοινωνίας και

συνεννόησης που είχε με τον πρόεδρο του Δημοτικού

Συμβουλίου κ. Γεράσιμο Βλάχο δηλώνοντας ότι ο ίδιος

είχε επισημάνει στον πρόεδρο πως θα μπορούσε να

παρευρίσκεται από τις 6 μ.μ. και μετά. 

«Αντιθέτως με τις συνεννοήσεις μας, οι συνεδριάσεις

αρχίζουν στις 4 μ.μ.» συμπλήρωσε ο κ. Ησαΐας και

συνέχισε διερωτώμενος για το αν αυτό έχει γίνει εσκεμ-

μένα ώστε η διοίκηση να οφείλεται από  την απουσία τις

πρώτες ώρες του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις οποίες

συνήθως εισάγονται και τα πιο σοβαρά ζητήματα. 

Ο υποψήφιος Βουλευτής δήλωσε επίσης ότι είναι πολύ

δύσκολο για έναν εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα να

παρευρίσκεται στις 4 το μεσημέρι, τονίζοντας ότι

«εντυπώσεις» και «εκλογικές μάχες» δεν κερδίζονται στο

Δημοτικό Συμβούλιο γιατί στην αίθουσα των συνεδριά-

σεων όλοι επιδιώκουν το καλύτερο για την πόλη. 

«Ένας από τους λόγους ύπαρξης της αντιπολίτευσης

είναι να κάνει τη διοίκηση

να λειτουργεί καλύτερα»

υποστήριξε ο κ. Ησαΐας

και έκανε λόγο για

σωστή αξιοποίηση ακό -

μα και των συμ βού λων

που δεν ανήκουν στην

παράταξη που διοικεί το

Δήμο. 

Από την πλευρά του ο

πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου Γεράσιμος

Βλάχος εξήγησε για άλλη μια φορά ότι οι συνεδριάσεις

των συμβουλίων πραγματοποιούνται στις 4 μ.μ. μετά

από συμφωνία της πλειοψηφίας των συμβούλων. 

«Με αδικείτε  κ. Ησαΐα.. είναι αδύνατο στους 33

συμβούλους να βρούμε ώρα που τους βολεύει όλους,

οπότε αναζητούσαμε τη χρυσή τομή» είπε ο κ. Βλάχος

και συνέχισε λέγοντας ότι μπορεί να ασκεί αντιπολίτευση

μέσω των δηλώσεων όταν προσέρχεται καθότι είναι

δικαίωμά του. 

Ο κ. Βλάχος προς το τέλος της τοποθέτησής του ανέφε-

ρε χαρακτηριστικά ότι η διοίκηση επιζητά να έχει μια

«σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση» ώστε να είναι πιο

γόνιμη. 

Αναζητείται  «Σοβαρή» αξιωματική 

αντιπολίτευση…
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Μπάσκετ Νεανίδων: 

Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός : 36 – 49
Ανταγωνιστικό πρόσωπο έδειξαν τα

κορίτσια μας στο παιχνίδι με την

περυσινή πρωταθλήτρια ΕΣΚΑ

ομάδα του Παναθηναϊκού, με το

σκορ στο β’ και στο δ’ δεκάλεπτο να

είναι ισόπαλο ,ενώ στο γ’ μείναμε

πίσω μόνο ένα καλάθι. Έτσι το τελικό

σκορ αδικεί τη συνολική προσπάθεια

της ομάδας! Το εμφανές άγχος των

νεανίδων μας στο πρώτο δεκάλεπτο

δημιούργησε διαφορά 11 πόντων,

την οποία παρά τη σκληρή και

γεμάτη πάθος άμυνα σε όλο το

παιχνίδι, δεν κατάφεραν σε κανένα

σημείο του αγώνα να μειώσουν κάτω

των 8 πόντων! Συγχαρητήρια στις

παίκτριες και τους προπονητές τους

για την αξιόλογη προσπάθειά τους!

Δεκάλεπτα (6-17, 10-10, 8-10, 12-

12)

ΓΣΑΠ : Προπονητές : (Αργυρίου, Χριστοδούλου) Μαμαλίγκα, Σφήκα 2, Χριστοδούλου, Αμίτση, Κανια-

δάκη 14(3), Κούκη 16, Γρύλλια 4, Ζανίκα

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ : Προπονητές( Γκαντζιλιέρης, Αρχιμανδρίτης) Εζέτζα 6, Στούπα 4, Φρίμα,

Σαπαλίδου 11, Πράπα 15(1), Κυρίου, Μουρίκη, Γκαγκανάτσου 10(2), Τσιρογιάννη 1, Καράντζαλου 2,

Κακούρη

Μικρές στην ηλικία.. «μεγάλες» στην ψυχή.
Σε έναν αγώνα μοναδικής ομορφιάς, που σπάνια βλέπεις σε κατηγορίες υποδομών, η Β’ ομάδα μας

των κορασίδων επικράτησε στην παράταση της αντίστοιχης του Γαλατσίου. Τα κορίτσια μας, αν και μόλις

έξι το πλήθος( λόγω τραυματισμών και ασθενειών) έναντι έντεκα των αντιπάλων, υπερέβαλαν εαυτό και

δίνοντας μαθήματα μαχητικότητας, ομαδικότητας, πειθαρχίας, επικράτησαν σε ένα αγώνα που δύσκο-

λα κάποιος θα πίστευε στην αρχή ότι θα μπορούσε να έχει τέτοια κατάληξη. Και επειδή η τύχη είναι

πρωτίστως με τους ικανούς, βοήθησε τα κορίτσια να μην «καθαρίσουν» το παιχνίδι με δύο βολές σε

νεκρό χρόνο (που πιθανώς να έφερνε και την αμφισβήτηση της καθαρής νίκης για το αν το φάουλ ήταν

εντός χρόνου), αλλά στην παράταση, με τρεις αθλήτριές μας να έχουν τέσσερα φάουλ, η μία μάλιστα

αποβλήθηκε με πέμπτο στο 2’ της παράτασης. Συγχαρητήρια στον προπονητή και στις αθλήτριες τόσο

για τη νίκη, όσο και κυρίως γιατί απέδειξαν τι μπορεί να καταφέρει μια ομάδα, όταν είναι ΟΜΑΔΑ.

ΓΣΑΠ (Χριστοδούλου) Θεοφάνη, Γάζου, Λούκα, Φυρίγου, Κωλέτση, Ζανίκα.

ΑΕΣ ΕΝ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Γιαννούλη)

Κουφοπούλου,Γεωργιάδη,Χατζηθεοδώρου,Μαργέλου,Πλιάτσικα,Τσαπραΐλη,Χρηστάκη,

Σταυροπούλου, Βινιεράτου- Μανιουδάκη, Ταραντίλη, Τριανταφύλλου.

Α’ ΟΜΑΔΑ Κορασίδων : ΓΣΑΠ-ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ : 30-37
Τον πρώτο εντός έδρας αγώνα δώσανε τα κορίτσια μας με την ομάδα του Γαλατσίου η οποία στο α’

δεκάλεπτο εκμεταλλεύτηκε το νευρικό μας ξεκίνημα και έτσι προηγήθηκε με 6-14.

Το β’ δεκάλεπτο ήταν το καλύτερο της ομάδας μας η οποία προηγήθηκε με 16-15 αλλά έχασε το τελευ-

ταίο σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο και την ευκαιρία να πάει ισόπαλη στο ημίχρονο με το σκόρ στο

18-20. Έτσι ξεκίνησε λίγο μουδιασμένα στην αρχή του β’ ημιχρόνου και βρήκε την ευκαιρία το Γαλάτσι

να προηγηθεί με 23-29. Στο δ’ δεκάλεπτο παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των κοριτσιών μας, δεν κατά-

φεραν να «γυρίσουν» το παιχνίδι.

Δεκάλεπτα : 06-14,12-06,05-09,07-08

ΓΣΑΠ(Χριστοδούλου, Αργυρίου) Χονδροπούλου,Θεοφάνη, Πλωτά,Χριστοπούλου, Λάιου, Πατσατζή,

Κυρκοπούλου, Ξηραδάκη, Ζανίκα, Χριστοδούλου, Γεωργοπούλου.

ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Ζηρόπουλος,Τίγκα) Αντωνιάδου,Ζαράνη,Τσουκνίδα Χ., Αδάμ, Σιάμου,

ΤσουκνίδαΚ., Τσαπιλίλη, Τσούφη, Δαναλάκτ, Αγγελίδη, Κοροβέση, Φλώρου

Β’ ΟΜΑΔΑ Κορασίδων : ΓΣΑΠ Β – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β: 17-54
Αυτό το Σάββατο (1/10/16) δυστυχώς τίποτα δεν πήγε καλά για την ομάδα μας. Τα κορίτσια μας

ξεκίνησαν πολύ άσχημα ειδικά στο 1ο ημίχρονο. Στο 2ο ημίχρονο ξεκίνησαν καλύτερα, ειδικά στο 3ο

10λεπτο προσπάθησαν περισσότερο και ήταν ανταγωνιστικά. αλλά το αποτέλεσμα είχε

κριθεί. Συνεχίζουμε τον αγώνα με περισσότερη προσπάθεια και αφοσίωση στις προπονήσεις.

Δεκάλεπτα : 04-20,01-10,08-15,04-09

ΓΣΑΠ (Χριστοδούλου – Αργυρίου ) Λαχανά, Κυρκοπούλου, Θεοφάνη, Γάζου, Λούκα, Χαΐνη, Φυρίγου,

Λιλικάκη, Ζανίκα.

ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (Κουτρουμπής) Κουκή, Γεροντάκη, Ζαβού, Αντωνακάκη, Κριτσίκη, Γεωργακλή, Στα-

μούλη, Κωνσταντινίδου, Μπέλχιτερ, Γεωργουσοπούλου, Κάτσικα.

Νέα αρχή για την «Ολυμπιάδα». 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η ομάδα ανδρών

ποδοσφαίρου σάλας του αθλητικού σωματείου

«Ολυμπιάδα Mythical» έχει θέσει υψηλούς στόχους,

δηλαδή την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του

κυπέλλου. 

Πέρυσι η ομάδα της Αγίας Παρασκευής διεκδίκησε στα

play off  τον τίτλο από την επί 11 χρόνια πρωταθλήτρια

ομάδα «Αθήνα 90’», ωστόσο ηττήθηκε με  3 – 2 στα

πέντε παιχνίδια των τελικών. 

Το καλοκαίρι που μας πέρασε η ομάδα ανδρών της Α’

κατηγορίας ποδοσφαίρου σάλας πραγματοποίησε ορι-

σμένες μεταγραφές. Συγκεκριμένα απέκτησε τον

Διονύση Οικονομίδη από τον «Ερμή Ζωγράφου», τον

Δημήτρη Σαγανά (Τερματοφύλακα) από την ομάδα του

«Υπερίωνα» ενώ επέστρεψε ο δανεικός στην ΑΕΚ,

Βασίλης Φλώρος. 

Επιπλέον από την ομάδα έφυγαν ο Ηλίας Κωνστα -

ντίνου που θα συνεχίσει την πορεία του στην ομάδα των

Εκπαιδευτηρίων «Δούκα», ο Βασίλης Ασημακόπουλος

που θα συνεχίσει στην ΑΕΚ ως δανεικός για ένα έτος,

ενώ θολό είναι ακόμα το τοπίο για τον Δημήτρη Κάρμη

και το σε ποια ομάδα θα συνεχίσει.

Φέτος η ομάδα απέκτησε και νέο προπονητή, τον

Σταύρο Ράπτη, παλιό παίκτη της ομάδας, που τον πε -

ρασμένο χρόνο είχε αναλάβει τον Αίαντα Παλλήνης. 

Με αρκετές αλλαγές λοιπόν αλλά και τραυματίες

(Θωμάς Πάνου) ξεκίνησε η «Ολυμπιάδα» το πρωτά -

θλημα που «στραβοπάτησε» στα δύο πρώτα παιχνίδια

με τον «Πρωτέα» και την Α.Ε.Κ. 

Αναλυτικότερα στο εκτός έδρας παιχνίδι στα Ιλίσια η

«Ολυμπιάδα» είχε προηγηθεί του «Πρωτέα» στο πρώτο

ημίχρονο με 2 – 0, σκορ που δεν κατάφερε να κρατήσει

με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν την ανατροπή

σημειώνοντας τελικό σκορ 3 – 2. 

Στο δεύτερο παιχνίδι του πρωταθλήματος και πρώτο

εντός έδρας για την ομάδα της πόλη μας, η «Ολυμπιά-

δα» ηττήθηκε με 1 – 0 από την ανανεωμένη ΑΕΚ. 

Το γκολ σημειώθηκε στο 4’ του πρώτου ημιχρόνου και

παρόλη την πίεση και τις προσπάθειες των παικτών το

σκορ παρέμεινε ίδιο ως και το τελικό σφύριγμα. 

Ο δρόμος της ομάδας διαγράφεται δύσκολος και στη

συνέχεια καθώς έπονται δύο ντέρμπι εκτός έδρας, το

πρώτο με την ομάδα των εκπαιδευτηρίων «Δούκα» και

το δεύτερο με τους πρωταθλητές «Αθήνα 90».   
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