
Ï Ó÷ïëéáóôÞò
Σεπτέμβριος

2015
Ýôïò 15  áñ. 162

ÄéáíÝìåôáé
ÄùñåÜí Ìçíéáßá ÐïëéôéêÞ - ÓáôéñéêÞ êáé ÁðïêáëõðôéêÞ Åöçìåñßäá ôçò Áã. ÐáñáóêåõÞò

ÅÓÑ: Á.Ì. 1008

Ένας χρόνος θητείας του

Γιάννη Σταθόπουλου.

* Τι  κριτ ική ασκεί  η αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή

* Ο  α πο λ ο γ ι σ μ ό ς  το υ  Δ η μ ά ρ χο υ  

σελ. 6,7,8,9

Γιάννης Δεγαΐτης,
η «ψυχή» της Δημοτικής

μας Θεατρικής Ομάδας.

σελ.14

Ο Ησαΐας Σωτήρης

παρών στο 

προσκλητήριο των

βουλευτών και

πολιτευτών της

Νέας Δημοκρατίας

από τον πρόεδρο

Βαγγέλη 

Μεϊμαράκη

Το θολό πολιτικό τοπίο

ανοίγει δρόμο 

για νέα πρόσωπα 

στην Αγία Παρασκευή. 

σελ.5

Αύρα Καράμπελα

«ΟΔημοτικός κινηματογράφος

πρέπει να είναι μέσο 

παραγωγής  πολιτισμού 

κι όχι επιχείρηση»!

Χρήστος Μπαλωτής

σελ.13

«Χρυσοί»

οι τοξοβόλοι της 

Αγίας Παρασκευής!

σελ.15

Πρωταθλητής Ελλάδος

και το 2015 ο δικός μας

Μιχάλης Σακελλαρίδης!

σελ.15

σελ.10
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Σημεία διανομής του Σχολιαστή
Άη Γιάννης: Δήμαρχείο Αγ. Παρασκευής, Φούρνος “Απολ-

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

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

Ιωάννου και Δαιδάλου 1, Εστιατόριο Πάππας Ευερ γέτη Γιαβά-

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

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

τεία Ύδρας, Καφετέρεια Μιραντόρ Αγίου Ιωάννου 71, Καφετέρ-

εια Λίμπρε Αγίου Ιωάννου 69, Εστιατόριο Διόνυσος Ηρώων Πολυ -

τεχνείου 1 & Ευεργέτη Γιαβάση 11, Μπιστρόνομι Αγίου Ιωάννου 8

Κοντόπευκο - Παράδεισος - Πευκάκια: Φούρνος “Δήμου”

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

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

Διεύθυνση Αστυνομίας Πεντέλης 10,  Φούρνος “Λιχούδης' Δερ-

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

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

πωλείο περιοχής Πευκακίων Αγάθωνος 25  

Τσακός: Ταβέρνα Κολοβός Πελοποννήσου 75, Καφενείο

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

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

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

Πατριάρ χου Γρηγορίου , Καφετέρια “Πριμέρα” Πατριάρχου Γρη-

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

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

Μπουμπουλίνας 15

--- Καλό Φθινόπωρο και καλό βόλι στις εκλογές.  
--- Άντε να’ ναι οι τελευταίες γιατί το τελευταίο 6μηνο πηγαινοερχόμαστε στις κάλπες
και προκοπή δεν βλέπουμε...
--- Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη με την οποία αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγ-
μή της έκδοσής του τον “Σχολιαστή”, ο οποίος φέτος κλείνει τα 15 του χρόνια. 
--- Σεπτέμβρης, τα σχολεία ανοίγουν με τις όποιες μνημονιακές ελλείψεις, οι παιδικοί
σταθμοί το ίδιο και η πόλη επανέρχεται στους κανονικούς της ρυθμούς. 
--- Σεπτέμβρης και ξεκινάνε και οι αθλητικές δραστηριότητες. Βεβαίως τα κονδύλια
που μπορεί να διαθέσει ο Δήμος για την επιχορήγηση των σωματείων θα πρέπει να
κινη θούν σε μνημονιακά επίπεδα. 
--- Είναι σαφές ότι ένα μεγάλο κομμάτι των αθλητικών δραστηριοτήτων θα πέσει στον
ΠΑΟΔΑΠ, ο οποίος θα πρέπει να καταρτίσει τα καλύτερα δυνατά προγράμματα άθλη -
σης στα γήπεδά μας που θα μπορούν οι συμπολίτες μας και τα παιδιά τους να αθλη -
θούν χωρίς άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις. 
--- Περιπτώσεις που γονείς νομίζουν ότι το παιδί τους έχει το ταλέντο για να γίνει ένας
νέος Μαραντόνα θα πρέπει για την περαιτέρω εκπαίδευση κι εξέλιξή του να στραφεί
σε ιδιωτικά προπονητικά κέντρα, κατάλληλα για την προετοιμασία επαγγελματιών
αθλητών. Ο Δήμος ούτε έχει χρήματα, ούτε μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο
από αυτά που θα προσφέρει σε όλους ανεξαιρέτως τους αθλούμενους, ανεξάρτητα του
ταλέντου που διαθέτουν, ενώ κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασιστεί η αλλαγή του
περίφημου “χόρτου” στο γήπεδο της Νότου και να αντικατασταθεί με πλαστικό τάπη -
τα γιατί η σημερινή οικονομική συγκυρία δεν επιτρέπει τέτοιες πολυτέλειες. 
--- Με την ευκαιρία της μετεγκατάστασης του Δημοτικού κινηματογράφου στο πολι-
τιστικό και αθλητικό πάρκο “Σταύρος Κώτσης” (πρ. στρατόπεδο Σπυρούδη) πραγμα-
τοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο χώρο εργασίες αναβάθμισης, όπως εργασίες αποχέ-
τευσης και διαμόρφωσης του χώρου. 
--- Εργασίες “εξανθρωπισμού” των σχολικών εγκαταστάσεων έγιναν αυτό το καλο-
καίρι και αιτήματα 15ετιας που αφορούσαν ανακαινίσεις τουαλετών για τα παιδιά από
τη συνεργασία της κ. Πετσατώδη με τον κ. Πάνο Γκόνη (υπεύθυνοι τεχνικών υπηρε-
σιών και παιδείας). 
--- Απορεί κανείς που αντί για “Μπράβο” ο πρώην δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς το μόνο
που βρήκε να πει ήταν να ρωτήσει το “πώς” έγιναν αυτές οι εργασίες. 
--- Αποστομωτική η απάντηση της κ. Πετσατώδη : “κ. Ζορμπά ό,τι κρίσιμο δεν υλο-
ποιήσατε εσείς, όπως ρυμοτομήσεις στο Σπυρούδη και τις τουαλέτες στο 6ο δημοτικό,
το κάνουμε εμείς με εντελώς νόμιμες διαδικασίες και παρ’ όλο το capital control. 
--- Τι τα θέλει καλοκαιριάτικα τα δύσκολα ο άνθρωπος ; Γιατί δεν ασχολείται με το
ψαροντούφεκο που τουλάχιστον το κατέχει; 
--- Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου μας είπε η πρόεδρος Μαργαρίτα Καβρουδάκη -
Δημητρίου προορίζονται κυρίως για τις εργαζόμενες μητέρες και αποκλειστικά τους
κατοίκους της Αγίας Παρασκευής. 
--- Απόλυτο δίκιο η πρόεδρος γιατί δεν είναι δυνατόν τα παιδιά εργαζομένων μητέρων
της πόλης μας να μην βρίσκουν θέση στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς επειδή
κάποιοι πρώην δήμαρχοι εξυπηρετούσαν παιδιά των γραμματέων της νομαρχιακής
και τοπικής επιτροπής άλλων περιοχών με αποτέλεσμα οι αγιοπαρασκευιώτες να
μένουν απ’ έξω και να φιλοξενούνται τα παιδιά των κομματικών από τις Κουκουβάου-
νες. 
--- Η αντιπολίτευση προέβαλλε ενστάσεις για τον τρόπο μοριοδότησης των παιδιών
που θα φιλοξενούνται στους σταθμούς ενώ ο Βασίλης Ζορμπάς “απείλησε” ότι θα
πραγματοποιήσει επιτόπιους ελέγχους για να διαπιστώσει το σύννομο ή μη της διαδι-
κασίας. 
--- Αν τη χωροφυλακίστικη αυτή πρακτική την είχε ακολουθήσει και ως Δήμαρχος ο
Βασίλης Ζορμπάς σήμερα θα είχαμε 1) αλεξικέραυνο στο δημαρχείο, 2) τους ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές του που κλάπηκαν από τις αποθήκες του Δήμου, 3) τον κλεμμένο
υπολογιστή και τον σκληρό δίσκο με τα “έργα και ημέρες” της πρώην ΔΗΠΕΑΠ, 4) την
κλεμμένη αντλία από το πυροφυλάκιο του Τσακού και τέλος την υδροφόρα που κάποι-
οι “απήγαγαν” από το γκαράζ του Δήμου...
--- Το πρόβλημα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ήταν, είναι και θα παραμείνει μεγά-
λο, γιατί όλοι θέλουμε να έχουμε καλό σήμα στα κινητά μας αλλά κανένας δε θέλει στην
απέναντι ταράτσα την αντίστοιχη κεραία...
--- Μέσα σ’ αυτό τον κυκεώνα με τις κεραίες καλυμμένες με διάφορες κατασκευές που
τις κάνει να μοιάζουν με φουγάρα, η δημοτική αρχή κατόπιν συγκεκριμένων καταγγε-
λιών και πολύμηνης “λαϊκής πίεσης”, προχώρησε μέσω στην ανάκληση δύο αδειών που
δεν τηρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις στις οδούς Θήρας και Ολυμπίας. 
--- Το καλοκαίρι τελειώνει, οι επικίνδυνες μέρες για πυρκαγιά στον Υμηττό πέρασαν,
χωρίς ευτυχώς και φέτος να συμβεί το μοιραίο στο δάσος μας...
--- Ο Ανδρέας Γκιζιώτης, είχε πιέσει τη Δημοτική Αρχή για την τοποθέτηση μπάρας, η
οποία θα έλεγχε την είσοδο οχημάτων από το τέλος της οδού Αιγαίου Πελάγους προς
το βουνό δεξιά. 
--- Ο Γιάννης Σταθόπουλος παραδέχτηκε το δίκαιο του αιτήματος και τοποθετήθηκε
μπάρα. Αυτό που απομένει είναι να διασφαλιστεί ότι η μπάρα θα παραμένει κατεβα-
σμένη κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
--- Το δίκαιο αίτημα του Διονύση Λέκκα περί ελέγχου του χώρου που καταλαμβάνουν
στις κάθετες οδούς προς την Αγίου Ιωάννου οι μικροπωλητές κατά τη διάρκεια του
πανηγυριού της πολιούχου της πόλης μας αποδέχθηκε ο Γιάννης Σταθόπουλος, που
υποσχέθηκε για το επόμενο έτος αυστηρότερα μέτρα. 

Ανδρέας Μπαλωτής
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Σοβαρότητα, υπευθυνότητα 
και σωστή προετοιμασία. 

Ένας χρόνος πέρασε από την ημέρα που η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση του
Γιάννη Σταθόπουλου, σε πείσμα όλων όσοι πίστευαν ότι ο Δήμαρχος θα είναι
πάντα κάποιος χρισμένος από ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία, ανέλαβε τις τύχες
της πόλης. 
Πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι το εγχείρημα που εμπεριείχε προσωπικότητες
απ’ όλους τους πολιτικούς χώρους δεν είχε «καμία τύχη» επειδή κατά τη γνώμη τους
το καταλληλότερο μοντέλο για την σωστή λειτουργία και διοίκηση ενός Δήμου ήταν
αυτό του Δημάρχου – βοσκού από τον οποίο όλα ξεκινούσαν και σ’ αυτόν όλα κατέ -
ληγαν. 
Όπως όλες οι μεγάλες αλλαγές, έτσι και η αλλαγή μοντέλου στην τοπική αυτοδιοίκηση
χρειάζεται χρόνο κι αυτό το χρόνο και την υπομονή τη διέθεταν με το παραπάνω ο
Γιάννης Σταθόπουλος και όλοι όσοι το 1998 παραβρέθηκαν στην πολιτική γέννηση της
«Συνεργασίας Πολιτών», στο πνευματικό κέντρο του Δήμου που τότε στεγαζόταν στο
υπόγειο της οδού Αγίου Ιωάννου. 
Η μετεξέλιξη της νοοτροπίας του κοινοτάρχη σε δήμαρχο και μάλιστα δήμαρχο μιας
ευρωπαϊκής πια πόλης δεν είναι εύκολη, ούτε γίνεται μέσα σε μια μέρα. Και βεβαίως
απορρίπτεται πλήρως από όλους όσοι κολάκευαν το εγώ τους από τον τρόπο με τον
οποίο ασκούσε την εξουσία του παλιά ο «πρώτος πολίτης της πόλης». 
Αποτιμώντας την πρώτη χρονιά της διοίκησης του Γιάννη Σταθόπουλου θα πρέπει να
την αξιολογήσουμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο
δεύτερος είναι η λειτουργία των νομικών προσώπων και των αντιδημαρχιών και υπηρ-
εσιών του Δήμου και ο τρίτος ο τρόπος λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Θα πρέπει να σας θυμίσουμε ότι ως είθισται στην πολιτική ο πρώτος χρόνος λειτουρ -
γίας είτε δημοτικής είτε κεντρικής αρχής, ιδίως όταν για πρώτη φορά αναλαμβάνει την
εξουσία, αυτοδίκαια δικαιούται ένα χρόνο προσαρμογής στα νέα καθήκοντα και
βεβαίως μιας ήπιας και ελαστικής κριτικής, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι σ’ αυτό
το χρονικό διάστημα δεν θα υπήρχε απόκλιση 180 μοιρώνστα μεγάλα θέματα της
πόλης από τις προγραμματικές δεσμεύσεις. 
Όπως θα δείτε και σε επόμενες σελίδες της εφημερίδας, γι’ αυτό το μήνα, φιλοξε-
νούνται οι απόψεις των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων αναφορικά με τον
ένα χρόνο δημαρχιακής θητείας του Γιάννη Σταθόπουλου καθώς και οι θέσεις του
ίδιου. 
Τον επόμενο μήνα θα παρουσιαστούν αντιστοίχως οι απόψεις της αντιπολίτευσης, των
αντιδημάρχων και των προέδρων των νομικών προσώπων, ενώ στο μεθεπόμενο
τεύχος η κριτική για τον ένα χρόνο διοίκησης του Γιάννη Σταθόπουλου θα εστιαστεί
στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.     
Από τη δική μας πλευρά θα πρέπει να επισημάνουμε κατ’ αρχήν το ευχάριστο γεγονός
της έλλειψης ανακολουθίας μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και δημοτικών αποφ-
άσεων από την πλευρά του Γιάννη Σταθόπουλου. Με λίγα λόγια δηλαδή ο Γιάννης
Σταθόπουλος απέδειξε στην πράξη ότι τα περισσότερα απ’ αυτάπου είχε εξαγγείλει
στο πρόγραμμά του τα τήρησε κι όταν εκλέχτηκε και ότι ο σχεδιασμός του για την όσο
το δυνατό περισσότερη αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών δεν ήταν κάτι
ανεδαφικό και θα μπορούσε να είχε γίνει κι από τους προκατόχους του, εάν διέθεταν
την πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο. 
Ο Γιάννης Σταθόπουλος έχει το ίδιο «πρόσωπο»με αυτό που παρουσίαζε στα 15 και
πλέον χρόνια της παρουσίας του στα δημοτικά δρώμενα. Είναι ένας δήμαρχος συνε-
πής, είναι ένας άνθρωπος που «ακούει» τους πάντες και τα πάντα, συζητά και λαβαίνει
υπόψη του τα αιτήματα που του διατυπώνονται, παραμένει φιλικός ακόμα και σ’ αυτόν
που θα τον αντιμετωπίζει με δυσπιστία, είναι καλοπροαίρετος και προσιτός. 
Ο Γιάννης Σταθόπουλος παραμένει στο μέτρο του δυνατού αυτοδιοικητικός, κρατά
ίσες αποστάσεις από τα στελέχη του χωρίς να προωθεί ιδιαίτερα κανένα, σεβόμενος
κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών τις προσωπικές απόψεις και πολιτικές θέσεις που
πρεσβεύουν, ακόμα κι αν αυτές είναι αρνητικές σε μία πρόταση της διοίκησης. 
Ο Γιάννης Σταθόπουλος έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινότηταχωρίς
να έχει παραμελήσει την επεξεργασία για τις κατάλληλες κινήσεις στα μεγάλα θέματα
που χρονίζουν και ταλαιπωρούν την πόλη. 
Ο Γιάννης Σταθόπουλος με λίγα λόγια στον πρώτο χρόνο της θητείας του έδειξε ένα
πρόσωπο δημάρχου σοβαρού που ξέρει να αναγνωρίζει τις αδυναμίες και τα λάθη,
τόσο τα δικά του όσο και της διοίκησης, που προσπαθεί σε όσα απ’ αυτά μπορεί να επα-
νορθώσει, που είναι ανοιχτός στην καλόπιστη κριτική και τα αιτήματα της αντι-
πολίτευσης αλλά υπεύθυνος και αποφασιστικός στις συνήθεις «τρικλοποδιές» που
προσπαθούν να του θέσουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι. 
Τον πρώτο χρόνο της θητείας του Γιάννη Σταθόπουλου διαφαίνεται η προσπάθειά του
να «σπείρει», δηλαδή να προετοιμάσει σωστά μελέτες για μικρά και μεγάλα έργα, το
αποτέλεσμα των οποίων θα φανεί στο άμεσο μέλλον εάν φυσικά, πράγμα που απευχό-
μαστε, δεν αλλάξει την πολιτική του αυτή.     

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής
Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

Χρήστος Μπαλωτής
Εκδότης - Δημοσιογράφος
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2015 ή ποιος θα τρελάνει ποιον!
Δεν θα σταθώ στις κυβερνήσεις Πασοκ και Νέας Δημοκρατίας, ούτε  στα «έργα και
τις ημέρες» των στελεχών, των μελών, των «φίλων» και των «χρισμένων» των κομ-
μάτων αυτών κατά της διάρκεια της εναλλασσόμενης διακυβέρνησης της χώρας,
γιατί «αυτά» κρίθηκαν και καταδικάστηκαν από το λαό.
Δεν θα σταθώ ούτε στους τουλάχιστον απαράδεκτους ηγέτες – πρωθυπουργούς που όχι μόνο
δεν βρήκαν το θάρρος να μας εξηγήσουν με απλά ελληνικά ότι «ζούμε με δανεικά»…  αλλά
μετακυλούσαν το πρόβλημα από χρονιά σε χρονιά και από δεκαετία σε δεκαετία λες και έπαι-
ζαν «Μουτζούρη»! τζογάρωντας σε τίνος τα χέρια θα «μείνει» τελικά…  
Δεν θα σταθώ στο γεγονός ότι μας ενέταξαν στο «Ευρώ» με «Αυτήν» την ισοτιμία… πείθο -
ντας μας ταυτόχρονα ότι θα ήταν προς όφελος μας η διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων
του 2004…
Θα σταθώ στον Αλέξη Τσίπρα και στην για «πρώτη φορά αριστερά» στην κυβέρνηση και θα
το κάνω αυτό επειδή για πρώτη φορά μετά το 1974 και την πτώση των αξιοθρήνητων επίορ-
κων «εθνοσωτήρων» είδα στα μάτια των απλών ανθρώπων να λάμπει η Ελπίδα.
Ο Αλέξης Τσίπρας και ο συγκάτοικος του στην εξουσία Πάνος Καμένος με τον αντιπολιτευ-
τικό τους λόγο, και τις επί μια πενταετία υποσχέσεις, δεσμεύσεις, και τηλεοπτικές «λύσεις»…
έπεισαν τον απλό ψηφοφόρο ότι ψηφίζοντας τους στις εθνικές εκλογές του 2015, η χώρα θ΄
αποκτούσε μια Κυβέρνηση που θα πρότασσε το συμφέρον των πολιτών της έναντι των όποι-
ων άλλων «λόγων» και θα έδινε ένα τέλος στη φασίζουσα πρακτική του «Μ΄ένα διάταγμα»
αρπάζω, διαλύω, καταστρέφω και θυσιάζω τα πάντα στο βωμό της σωτηρίας των τραπεζών
και των κάθε λογής τοκογλύφων».
Το αποτέλεσμα γνωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γιγαντώθηκε, πλάτειασε, κι απορρόφησε ψηφοφόρους,
στελέχη και εξουσιολάγνους από άλλες πολιτικές παρατάξεις και τελικά κατάφερε να
σχηματίσει κυβέρνηση.
Δεν γνωρίζω αν υπήρχαν αφελείς οι οποίοι πίστευαν ότι η Λερναία Ύδρα του Ευρωπαϊκού
κεφαλαίου και των τραπεζών θα καλοδεχόταν τον - «για πρώτη φορά αριστερά» - έλληνα
πρωθυπουργό, αφού γι αυτούς δεν ήταν παρά «ένας επικίνδυνος που μπορούσε να προκαλέ-
σει ανάφλεξη» στον Ευρωπαϊκό Νότο δημιουργώντας ένα Ντόμινο ανατροπής των συντηρη-
τικών παρατάξεων που κυβερνούν τις περισσότερες χώρες της «Ένωσης».
Δεν γνωρίζω αν υπήρχαν πολιτικά ανόητοι που δεν περίμεναν έναν ανηλεή οικονομικό πόλε-
μο μέχρι «τελικής πτώσης», εξευτελισμού και εξαφάνισης του πολιτικού «Μικροβίου» που για
μια ακόμη φορά γέννησε η ελληνική Γη και το οποίο απειλούσε τα θεμέλια του «‘Υγιούς τέ -
ρατος» που η «ελεύθερη οικονομία» είχε με τόσους κόπους και θυσίες καταφέρει να επιβάλει
στην κατ΄όνομα «Ένωση» των Ευρωπαϊκών λαών.
Είναι λοιπόν απόλυτα αληθές, ότι ο Αλέξης Τσίπρας συναντούσε «τοίχο» κάθε φορά που έθετε
ζητήματα «αλληλεγγύης», «αλληλοβοήθειας», «αλληλοϋποστήριξης» και όποιας άλλης έννοι-
ας που δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο των πολιτικών υπαλλήλων της προαναφερθείσας «Ύδρας».
Έφτασε λοιπόν η στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας κατάλαβε ότι είχε μείνει με τον «Μουτζούρη»
στο χέρι κι ότι το πολιτικό του μέλλον κρινόταν από την απόφαση που θα έπαιρνε και  γι αυτό
κι αποφάσισε με μια απέλπιδα προσπάθεια να τον «φορτώσει» μέσω του Δημοψηφίσματος
στο Λαό.
Οι απόγονοι του Οδυσσέα, μπορεί να μην έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μεγάλου
αυτού Ομηρικού ήρωα, αλλά διαθέτουν την πονηριά του… έχουν μάθει να ξεπερνούν τέτοιες
παιδαριώδεις προσπάθειες… και γι αυτό του επέστρεψαν το «Μουτζούρη» μ  ́ένα μεγαλο -
πρεπέστατο «Όχι».
Από το σημείο αυτό το σκηνικό της κεντρικής πολιτικής αλλάζει και ξεκινούν απείρου κάλ λους
σκηνές υπαρκτού υπερεαλισμού,  σουρεαλισμού και πολιτικής τρέλας κι όλα αυτά επειδή στην
πραγματικότητα, ο Αλέξης Τσίπρας  ουδέποτε αποδέχτηκε το αποτέλεσμα του Δημο -
ψηφίσματος.
Όχι μόνο δεν το αποδέχτηκε, αλλά συμπράττοντας με τους «καναλάρχες» και τους κατ΄επάγ-
γελμα διαμορφωτές της κοινής γνώμης, άναψε το πράσινο φως για μια επικοινωνιακή εκστρ-
ατεία «ερμηνείας» του «Όχι» με απώτερο στόχο να μετατραπεί σε «Ναι» στις συνειδήσεις
των «πολλών».   
Παράλληλα  προχώρησε στην υπογραφή ενός τρίτου επονείδιστου Μνημονίου, το οποίο ως
αντιπολίτευση θα το «έσκιζε»… προβάλλοντας τον  ισχυρισμό  ότι  «Δεν το πίστευε… αλλά  για
το καλό της Ελλάδας δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς παρά να το υπογράψει!»
Τέτοια «ατάκα» δεν θα μπορούσε να βρει ούτε ο πιο ευφάνταστος σεναριογράφος της Φίνος
Φίλμς τη δεκαετία του ‘ 60 για να δικαιολογήσει τον κινηματογραφικό κατήφορο και την
«πεζοδρομιακή» «θυσία» της Μάρθας Βούρτση «για το παιδί» της…
Βρισκόμαστε λοιπόν μέσα σ’ ένα πολιτικό σκηνικό, στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ΔΕΝ πιστεύει
το μνημόνιο που υπέγραψε, αλλά μας ζητά να τον επανεκλέξουμε και μάλιστα απόλυτα
αυτοδύναμο για να το εφαρμόσει «καλά»!
Στο ίδιο σκηνικό ο Βαγγέλης Μειμαράκης με τα γνωστά προβλήματα της διαδρομής του στο
Υπουργείο Άμυνας, μας καλεί να τον εμπιστευτούμε για να βγούμε από την κρίση… η Φώφη
Γεννηματά και τα «ορφανά» οραματίζονται ένα νέο ΠΑΣΟΚ και μια «Ελλάδα για τους
έλληνες»… το «ποτάμι» κυλά γάργαρο και τα λουλούδια ανθίζουν στις όχθες του… το Κ.Κ.Ε
μας καλεί να μετακομίσουμε στον Περισσό για να βρούμε την υγειά μας… ο Λεβέντης θέλει
να μπει στη Βουλή για να μπορούμε να του στέλνουμε τις πίτσες εκεί… Να επιστρέψουμε στη
δραχμή ζητά ο Λαφαζάνης… και σκέφτομαι τελικά το «ποιος θα τρελάνει ποιον» στις επι-
κείμενες εκλογές.
Προσωπικά δεν σκοπεύω να συμμετάσχω σ΄αυτήν τη διαδικασία γιατί είναι προφανές ότι το
όποιο αποτέλεσμα της κάλπης, ούτε την «Κινεζοποίηση» θα αποτρέψει, αλλά  ούτε  θα
εμποδίσει τη Μεσόγειο να ξεβράζει νεκρά παιδιά στις ακτές της πατρίδας μου.

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής
Δημοσιογράφος μέλος ΕΣΗΕΑ -ΠΟΕΣΥ
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δρόμο για νέα πρόσωπα 
στην Αγία Παρασκευή. 

Το καλοκαίρι που μας πέρασε και συγκεκριμένα ο μήνας Ιούλιος εκτός των
υψηλών καιρικών θερμοκρασιών χαρακτηρίστηκε κι από τις θερμές πολιτικές
εξελίξεις που διαδραματίστηκαν στη χώρα μας με αποκορύφωμα την διενέργεια
του δημοψηφίσματος που πρότεινε και διεξήγαγε  ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί -
πρας.
Τα πανελλαδικά αποτελέσματα λίγο πολύ είναι γνωστά σε όλους, με το 62% του ελληνικού
λαού να ψηφίζει «Όχι» στα μέτρα των «Δανειστών» και το 38% να τα εγκρίνει. 
Ζητήματα όπως ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη το δημοψήφισμα, τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες έγινε και η εξέλιξη των πολιτικών δρώμενων, μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από
πολλά πρίσματα ερμηνείας, ανάλογα με το σκοπό ή την οπτική που έχει ο αναλυτής που θα
την κάνει. 
Το μόνο που αντικειμενικά μπορεί να επισημανθεί είναι ότι η απόφαση του λαού σαφέστατα
δεν εισακούστηκε, και δεν μετατράπηκε σε πολιτική πράξη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ , αφού και τρίτο μνημόνιο υπογράφτηκε αλλά και προς τις κάλπες οδεύει η χώρα. 
Όταν ένα κόμμα αποσπά το 36% των ψηφισάντων  κι έξι μήνες αργότερα αισθάνεται την

ανάγκη ν’ ανανεώσει
το τη «Λαϊκή εντολή»,
είναι πασιφανές ότι η
πολιτική τοποθέτηση
του εν λόγω κόμμα-
τος, σε κοινωνικοοικο-
νομικό επίπεδο, έχει
αλλάξει άρδην.
Όμως ανεξαρτήτως
των αποτελεσμάτων
σε πανελλαδική κλί -
μακα και των πολι-
τικών εξελίξεων, με -
γά λο ενδιαφέρον

παρουσιάζει το εκλογικό αποτέλεσμα που καταγράφηκε στην πόλη μας, αποτέλεσμα από το
οποίο πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν.
Από τους 39.576 εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιο της Αγ. Παρασκευής,  οι 29.297 συμμε-
τείχαν ενεργά με την ψήφο τους, ενώ 10.279 απείχαν, διαμορφώνοντας έτσι τα ποσοστά της
αποχήςστο ποσοστό του 25%περίπου. Δηλαδή ένας στους τέσσερις δημότες της πόλης μας
αρνήθηκε να εκφράσει γνώμη.  Από αυτούς που συμμετείχαν 1.401 ψήφισαν είτε «Λευκό»
είτε «Άκυρο», ενώ «Όχι» επέλεξαν 13.166 (47.47%) και «Ναι» 14.569 (52.53%), ποσοστά
δηλαδή αντιστρόφως ανάλογα από το πανελλαδικό αποτέλεσμα!
Παρατηρώντας κανείς τον πίνακα των αποτελεσμάτων θα διαπιστώσει ότι γεωγραφικά οι
δημότες της Αγίας Παρασκευής στις περιοχές του Αη Γιάννη και του Τσακού ψήφισαν πιο
μαζικά «Ναι» ενώ στις αντίστοιχες «κάτω περιοχές» του Κοντόπευκου – Παράδεισου και
Πευκάκια η αρνητική ψήφος είτε υπερίσχυσε είτε ήταν σε περίπου ίδιο ποσοστό με το
αντίστοιχο της θετικής. 
Αναλυτικότερα στην περιοχή του Αη Γιάννη το 58.44% των δημοτών (5.383 ψήφοι)
ψήφισαν θετικά ενώ το 41.54% (3826 ψήφοι) ψήφισαν αρνητικά, στην περιοχή του Τσα-
κού η ψαλίδα μεταξύ του «Ναι» και του «Όχι» κλείνει σημαντικά καθώς το 52.84% (3.824
ψήφοι) επέλεξε τη θετική ψήφο ενώ το 47.16% (3.413 ψήφοι) ψήφισε αρνητικά. 
Αντιστοίχως στην περιοχή του Κοντοπεύκου οι δημότες διχάστηκαν σ  ́ ότι αφορά την
επιλογή τους. Έτσι λοιπόν στο Κοντόπευκο το 50.35% (3.371 ψήφοι) επέλεξε να ψηφίσει α ρ -
νητικά, ενώ το 49.65% (3.324 ψήφοι) επέλεξε το αντίθετο. Σ’ ότι αφορά την περιοχή του
Παραδείσου – Πευκακίων, αυτή αποτέλεσε τη μόνη περιοχή στην οποία σημειώθηκε δια-
φορά υπέρ του «Όχι» καθώς το 55.64 %  (2.556 ψήφοι) καταψήφισε ενώ το 44.36% (2.038
ψήφοι) ψήφισε θετικά.    
Η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος και οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 όπως έχουν
επηρεάσει πολιτικά όλη τη χώρα, αντιστοίχως έχουν επηρεάσει και την Αγία Παρασκευή. 
Η παραίτηση του Αντώνη Σαμαρά και το ερωτηματικό του αν θα παραμείνει πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας ο Βαγγέλης Μεΐμαράκης μετά τις εκλογές, δημιουργεί θολό κλίμα στο
κόμμα της Ρηγίλλης.Η αβεβαιότητα αυτή, που θα κρατήσει αρκετό διάστημα, πιθανώς να
σταθεί ως εφαλτήριο για ανάδειξη νέων προσώπων σε ότι αφορά τη διεκδίκηση του χρίσμα-
τος για τις δημοτικές εκλογές του 2019. 
Σε ότι αφορά την παράταξη του Γιάννη Σταθόπουλου που διοικεί το Δήμο, παρότι ο δήμαρχος
κρατά σε δημοκρατικά πλαίσια ενωμένη την πολυχρωματική δημοτική του ομάδα, η διάσπα-
ση του ΣΥΡΙΖΑ και οι πιέσεις που ασκούνται εξ’  αριστερών αυτής («Λαϊκή Συσπείρωση»,
«Φυσάει Κόντρα») σε θέματα που απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούν την κε -
ντρική πολιτική σκηνή, πιθανώς να φέρουν διχασμό σε μελλοντικές ψηφοφορίες. 
Ο εμφύλιος στην αριστερά δεν θα σταματήσει μετά το πέρας των εκλογών και σε περίπτωση
που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει τη χώρα ο δήμαρχος θα βρεθεί σύντομα αντιμέτωπος με την απο-
δοχή των μνημονιακών μέτρων ή την ανυπακοή σε αυτά, σχετικά με την εφαρμογή αυτών
στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Σ’ αυτό το σημείο καμπής θα φανεί αν ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος είναι πράγματι
«αυτοδιοικητικός», δηλαδή θέτει ως προτεραιότητα την πόλη, κι όχι συντεταγμένος με κόμ-
ματα που ερίζουν για τη διαχείριση μιας αδιέξοδης λύσης στην κρίση.

Χρήστος Μπαλωτής
Εκδότης - Δημοσιογράφος
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Όσο κι αν 

προσπαθώ δεν

μπορώ να βρω

τίποτα το θετικό! 

Στα κάπως στενά πε -
ριθώρια χώρου που μας
θέσατε, θα επιχειρήσω
να κάνω μια αδρή κριτι-
κή του πρώτου χρόνου
Δημαρχιακής θητείας
του κ. Σταθόπουλου, με
τα κατά την άποψή μου
πιο σημαντικά ζητήμα-
τα.  Κατά τη διάρκεια
λοιπόν του χρόνου
αυτού, ο κ. Σταθόπου-
λος:
-Σφετερίσθηκε ώριμα
(μελετημένα-δημοπρατ-
ημένα-χρηματοδοτημένα,
ακόμη και αυτά που ήδη

εκτελούντο) έργα της δικής μας θητείας, παρου-
σιάζοντάς τα ως δικά του.
-Λειτουργεί απολυταρχικά, χωρίς δημοκρατι-
κές διαδικασίες, χωρίς διαβούλευση, χωρίς καν
ενημέρωση των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης. 
-Δεν έχει προχωρήσει σε καμιά μελέτη, σε
καμιά πρόταση, σε κανένα σχεδιασμό, για κάποιο
σοβαρό έργο υποδομής. Ακόμη και οι μελέτες που
συμπεριέλαβε στον προϋπολογισμό, αφορούν είτε
σε πολύ μικρά έργα είτε σε έργα που δεν πρόκειται
να γίνουν ποτέ, και το ξέρει.
-Εκτόξευσε τα έξοδα του Δήμου, σκορπώντας
τα δημοτικά χρήματα σε δεκάδες πανάκριβες
εκδηλώσεις ψυχαγωγικού, υποτίθεται, χαρακτήρα.
Πολλές από αυτές, οι πιο ακριβές μάλιστα, ανατέθη-
καν απευθείας σε «γνωστούς και ημετέρους».
-Προκειμένου να παρουσιάσει κάποιο «έργο»
καθημερινότητας, παρανομεί ασύστολα και
χωρίς ενδοιασμούς. Μέχρι τώρα, με την ανοχή
ολόκληρης της Αντιπολίτευσης. Ανοχή που μάλλον
εκλαμβάνει σαν αδυναμία. 
-Αποκρύπτει συστηματικά, από την Αντιπολίτευ-
ση και τους δημότες, μυστικές συμφωνίες του για
την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στην πόλη,
που θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.
-Συμπεριφέρεται αυταρχικάσε λογικά αιτήμα-
τα πολιτών και από την άλλη κάνει «εξυπηρετή-
σεις» σε κομματικούς  και παραταξιακούς φίλους
του.
-Τρομοκρατεί, απειλώντας με αστυνομικά μέτρα
και ποινικές διώξεις, οποιονδήποτε του ασκεί κριτική.
Όσο κι αν προσπάθησα να βρω κάτι θετικό για να
του το πιστώσω, εκτός από τα αυτονόητα που
πάντα γίνονταν, δεν τα κατάφερα. Ο κ.  Σταθόπου-
λος, προεκλογικά, είχε βάλει ψηλά τον «πήχη».
Αλλά σε όλα  περνά πολύ κάτω από αυτόν. 
Σε γενικές γραμμές, είναι μια Δημοτική Αρχή
άτολμη, χωρίς προσανατολισμό, χωρίς σχέδιο και
πρόγραμμα, αλαζονική και  αυταρχική, σπάταλη
και κατώτερη των περιστάσεων. Και, όπως
γνωρίζω, το έχουν αντιληφθεί και οι δημότες.
Ακόμη και αυτοί που ήταν οι πιο «προσγειωμένοι»
υποστηρικτές του, έχουν απογοητευτεί πλήρως. 
Δυστυχώς όμως, ένας χρόνος πήγε χαμένος.
Ελπίζω να αντιληφθεί σύντομα  πού οδηγεί το
Δήμο και να στραφεί προς τη σωστή κατεύθυνση,
οπότε θα έχει και την αμέριστη συμπαράστασή
μας. Αλλιώς, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η ανοχή και
η υπομονή μας έχει τελειώσει.

Βασίλης Ζορμπάς

πρ. Δήμαρχος 

Επικεφαλής της

Δημοτικής 

Παράταξης

«Αγία Παρα σκευή 

η πόλη μας»

Ουδέν νεότερο από τον 
Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Για τον ένα χρόνο διοίκησης της νέας δημοτικής Αρχής, η κοινή διαπίστωση
του συνόλου σχεδόν των κατοίκων της Αγ. Παρασκευής είναι πως αυτό που
άλλαξε είναι ο δήμαρχος κ. Σταθόπουλος. 
Προφανώς σε έναν οργανισμό όπως ο δήμος μας με προϋπολογισμό -- ---εκ. ευρώ  και
μερικές εκατοντάδες υπαλλήλων, υπάρχει έργο που μπορεί να παρουσιαστεί. Ακόμα
περισσότερο όταν οι δομές του αθλητισμού, του δημοτικού ωδείου, του εργαστηρίου
τέχνης καλύπτουν τα έξοδα τους από τους χρήστες των υπηρεσιών τους. Παίρνοντας
υπόψη το έτσι κι αλλιώς γενικόλογο προεκλογικό πρόγραμμα της «Νίκης για την Αγία
Παρασκευή» (για το τεχνικό πρόγραμμα του 2015 και την υλοποίηση του, θα μιλήσο-
υμε μετά το τέλος του χρόνου) σε συνδυασμό με το τι δρομολόγησαν σαν νέα διοίκηση
μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής:
1. Στην διεκδίκηση λύσεων στα μεγάλα θέματα της πόλης που χρονίζουν, είτε δεν
έγινε τίποτα (κτιριακό σχολείων, Μακρής, ΕΠΑΛ στον χώρο του Μπαρμπίκα, νέα
νηπιαγωγεία, νέοι παιδικοί σταθμοί) είτε εξαντλήθηκε η προσπάθεια σε μια απλή
επαφή (Ιόλας, Υπουργείο Γεωργίας) είτε συνεχίστηκαν τα βήματα χελώνας (δημαρχείο, Γιαβάσειο, Νεκροτα-
φείο, κολυμβητήριο) είτε έμειναν στάσιμα (τα όρια μας προς τον Χολαργό και το αθλητικό κέντρο, τα 23 στρέμ-
ματα στα Πευκάκια, η διαμόρφωση του πολιτιστικού-αθλητικού κέντρου Στ. Κώτσης. Μένουν τα χρήματα που
υποσχέθηκε η Περιφέρεια, αλλά κρατώ μικρό καλάθι τόσο για το τελικό ύψος του ποσού, όσο και για τους χρό-
νους της όποιας εκτέλεσης των έργων.
2. Για την καθημερινότητα, με σοβαρότατες ελλείψεις σε τεχνικό προσωπικό, υποδομές και υλικά, δεν επαρ -
κούν ούτε οι σημειακές παρεμβάσεις ούτε οι εκδηλώσεις κατανόησης και συμπάθειας.
3.Το κρίσιμο και βασικό στοιχείο της διεκδίκησης λύσεων για τις ανάγκες της πόλης και των κατοίκων από την
κυβέρνηση, τα υπουργεία, τους αρμόδιους φορείς «δεν το έχει» η διοίκηση Σταθόπουλου κι ακόμη περισσό-
τερο απέναντι στην τελευταία κυβέρνηση. Ακολούθησε τακτική προσαρμοσμένη σε «συγγενή πολιτικά»
κυβέρνηση, ακυρώνοντας και το υπερκομματικό της πολυδιαφημισμένο πρόσωπο της παράταξης. Σε καμιά
περίπτωση ούτε διεκδίκησε ούτε κινητοποίησε φορείς και κατοίκους για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η πόλη μας. Αντίθετα μάλιστα συμφώνησε και προχώρησε στη διάθεση των ταμειακών πλεονασμά-
των του δήμου στη διαχείρισή τους από το υπουργείο οικονομικών για την εξυπηρέτηση του υπέρογκου χρέ -
ους της χώρας μας για το οποίο καθόλου δεν ευθύνεται ο λαός, παρά μόνο οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν
δεκαετίες τώρα…
Για να σταθείς στο πλευρό του λαού και των αναγκών του από τα καθημερινά απλά προβλήματα έως τα
μεγάλα, πρέπει να έχεις σαφώς αντίπαλο τις πολιτικές που διαλύουν τη ζωή μας, που μετατρέπουν
τους δήμους σε εταιρίες που φορολογούν δημότες, που ανατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις, που μεταφέρουν
διαρκώς τις αρμοδιότητες τους σε ιδιώτες.

Ώτα μη ακουόντων!
Σε χρονικό διάστημα μόλις ενός έτους, από την ανάληψη της σημερινής δημοτι-
κής αρχής «ΝΙΚΗ» πολιτικά υποστηριζόμενη απο τό Αριστερό Μνημονιακό
κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, κατάφερε να απηχεί ρεύμα απογοήτευσης  το οποίο είναι
ισχυρότατο, εξαιτίας της ανεύθυνης πολιτικής  προκαλώντας δυσφορία, ενίοτε με
πολιτική και συγκρουσιακή στρατηγική.
Παρ’ότι υπάρχουν λαμπρές και φωτεινές εξαιρέσεις μελών της σημερινής δημοτικής αρχής,
με υπεύθυνη στάση και διάθεση εκπλήρωσης της αποστολής που τους έχει ανατεθεί,
δυστυχώς επισκιάζονται  από άνωθεν κακέκτυπα νοοτροπιών εις βάρος του Δήμου Αγίας
Παρασκευής, με καταστροφικές συνέπειες προς τους κατοίκους και δημότες, τις τοπικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και των εργαζομένων της πόλης μας.
Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ήταν αρκετό για να αποδειχθεί η διαχειριστική γύμνια, οι
αναχρονιστικές τάσεις με παλαιά ενστικτώδη πελατειακά σύνδρομα, θεωρώντας ότι ο Δήμος
Αγίας Παρασκευής είναι φέουδο.
Ένας Δήμαρχος πρέπει να έχει καταρτισμένες επιστημονικές γνώσεις των σύγχρονων επι-
στημών, τόλμη, ακεραιότητα, να απορρίπτει την απογοητευτική σημερινή πραγματικότητα
των συντεχνιών και των χρόνιων παθογενειών, να επιθυμεί αυτοβούλως τις αναγκαίες διαθρωτικές αλλαγές στις άρ -
ρωστες και κοστοβόρες διαδικασίες του Δήμου . Πρέπει να αντιμετωπίζει τις οργανωμένες μειοψηφίες , τις πελατει-
ακές ακραίες και ανάλγητες συμπεριφορές  και να επιδεικνύει την στοιχειώδη υπευθυνότητα ενώπιον της οικονομι-
κής κρίσης που μαστίζει τα νοικοκυριά της πόλης μας. 
Η ανευθυνότητα και ο κυνισμός στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, κατρακυλούν στο ναδίρ τις όποιες
μεμονωμένες προσπάθειες αλλαγής πολιτικού και οικονομικού προσανατολισμού με κατευθυντήριες προτάσεις. Αντί
αυτών επικρατούν φράσεις επί φράσεων με ασύντακτο λόγο και αντεγκλήσεις προσωπικού περιεχομένου.
Η συμβολή μου από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου τους τελευταίους 12 μήνες, μέσα στα πλαίσια του κανονισμού
του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν η τοποθέτηση και κατάθεση εμπεριστατωμένων και τεκμηριωμένων οικονομικών
προτάσεων με ρεαλισμό για την έγκαιρη πρόβλεψη και αντιμετώπιση του πιστωτικού γεγονότος σε ότι αφορά τις
συνέπειες εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου  με ρεαλιστικές  λύσεις συμβολής παροχών βοηθείας προς τους κατοί κους
της πόλης μας.
Αντιθέτως διαπιστώσαμε με λύπη & απογοήτευση την κατάληψη του Δημαρχιακού κτιρίου, την αντικατάσταση του
δημοτικού κινηματογράφου από δημοτική ταινιοθήκη, την ταυτόχρονη καθυστέρηση της πεζογέφυρας Γελαδάκη
και της βιοκλιματικής ανάπλασης της περιοχής Κοντοπεύκου, εις βάρος των κατοίκων της περιοχής. Κραυγαλέα η
υπακοή της σημερινής δημοτικής αρχής “ΝΙΚΗ”  στην αριστερή μνημονιακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τα αποθε-
ματικά του Δήμου μας, τις υπέρογκες σπατάλες του Νομικού προσώπου του ΠΑΟΔΑΠ και τέλος την ανεπάρκεια και
γραφικότητα από διοικητικής άποψης.
Τέλος, είναι διαχρονικά αποδεδειγμένο στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, ότι οι κάλπες των δημοτικών εκλογών δέν επι-
λέγουν νέα δημοτική  αρχή, αλλά τιμωρούν την προηγούμενη, λόγω του παραλογισμού, των αλαζονειών, των δαιμο-
νοποιήσεων χωρίς ήθος, με επιθετικές φρασεολογίες μεταθέτοντας ο ένας τις ευθύνες στον άλλον.

Ανδρέας Γκιζιώτης

Δημοτικός σύμβουλος

Λαϊκή Συσπείρωση

Αγίας Παρασκευής

Ησαΐας Σωτήρης

Πολιτευτής Β’

Αθηνών Ν.Δ.

Δημ. Σύμβουλος 
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Ένας χρόνος δημοτικής αρχής

Σταθόπουλου, συνέχεια χρόνων
μνημονιακής διοίκησης.

Ο ένας χρόνος διοίκησης του δήμου από την παρά-
ταξη Σταθόπουλου συνέπεσε με συγκλονιστικά
γεγονότα στην πολιτική ζωή της χώρας που επηρέα-
σαν και επηρεάζουν καταλυτικά και τον χώρο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θεωρούμε πως η φιλοσο-
φία της Δημοτικής Αρχής απο τυπώθηκε ανάγλυφα
στην κορυφαία διαδικασία του δήμου, την ψήφιση
του Προϋπολογισμού, με την περί φημη δήλωση: “
Ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι από λυτα εναρ-
μονισμένος με τον Καλλικράτη (βλ. Μνημόνιο) και
είναι αναπτυξιακός, οραματικός και κοινωνικά
δίκαιος”. 
Mε αυτό το πνεύμα πολιτεύτηκε η Δημοτική Αρχή: Μια
παράταξη που προεκλογικά έδωσε ένα, θολό, αντιμνημο-
νιακό στίγμα και υποσχέθηκε “συγκρούσεις με τις μνημο-
νιακές λογικές” στην πράξη αντέγραψε ή και προηγήθηκε
τη μετάλλαξης του κύριου πολιτικού φορέα που τη στήριξε,
του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως κι αυτός μεταλλάχθηκε σε μνημονιακή
δύναμη, αντίστοιχα και η Δημοτική Αρχή ταυτίστηκε πλή ρως με τις επιλογές που,
με τα μνημόνια, επέβαλαν η ΕΕ, το ΔΝΤ και οι τράπεζες. 
Στο πλαίσιο αυτό κατήρτισε και εφαρμόζει προϋπολογισμό λιτότητας και περι-
στολής κάθε έννοιας κοινωνικής πολιτικής. Εφαρμόζει όλες τις μορφές ελαστικής
εργασίας, του σύγχρονου εργασιακού μεσαίωνα. 

Σε αγαστή
σύμπνοια, παρά
τις γραφικές
π ρ ο σ ω π ι κ έ ς
αντιπαραθέσεις,

με τις παρατάξεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να παρουσιάσουν ως μονό-
δρομο την μετατροπή του δήμου σε Τοπικό Κράτος, εχθρικό προς τους πολίτες και
απόλυτα ελεγχόμενο από το Παρατηρητήριο της ΕΕ. 
Η ανάγκη οργάνωσης των πολιτών μέσα από λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές
αντιμετωπίστηκε με τη λογική επικοινωνιακού σώου και οι ελπιδοφόρες προσπά-
θειες, όπως η Επιτροπή Κατοίκων Κοντόπευκου, αντιμετωπίστηκαν εχθρικά. 
Η αλαζονεία και ο αυταρχισμός, με αποκορύφωμα την ανεξέλεγκτη κατάσταση
στον ΠΑΟΔΑΠ, συμπληρώνουν την εικόνα.
Οι τελευταίες πράξεις της Δημοτικής Αρχής ήταν και το επισφράγισμα αυτής της
πορείας: Ολοκληρώνοντας τη μετάλλαξή της αρνήθηκε να συνταχθεί με το βρον-
τερό, ταξικό ΟΧΙ του ελληνικού λαού. Αντίθετα, δεν είχε κανένα πρόβλημα να υπε-
ρασπίσει το βάρβαρο 3ο Μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ,
προδίδοντας το ΟΧΙ του λαού. 
Ως ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ, τον χρόνο αυτό προσπαθήσαμε με τον εκπρόσωπό μας στο
Δημοτικό Συμβούλιο αλλά, κυρίως έξω από αυτό να υπηρετήσουμε τις ανάγκες
των εργαζομένων και της νεολαίας της πόλης. Παρά τις μικρές δυνάμεις μας στα -
θήκαμε δίπλα σε κάθε αγώνα των εργαζομένων, στον αγώνα των κατοίκων
για το θέμα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, για το κτήμα Ιόλα. 
Προσπαθήσαμε να συνδέσουμε την τοπική κοινωνία με της ευρύτερες αντιστά-
σεις στη βαρβαρότητα των μνημονίων. Να δώσουμε το στίγμα των αριστερών,
ανατρεπτικών ιδεών σε κάθε πτυχή της ζωής της πόλης, να δώσουμε το μήνυμα
πως μόνο στους αγώνες του οργανωμένου λαού υπάρχει ελπίδα. Αυτό θα
συνεχίσουμε να κάνουμε.

Η Ελπίδα χάνεται.
Ένας χρόνος πέρασε, που την Αγία Παρασκευή διοικεί Δημοτική Αρχή με
Δήμαρ χο τον Γιάννη Σταθόπουλο. 
Ο ίδιος και η Δημοτική του Παράταξη διεκδικούσαν ανεπι -
τυχώς για πέντε ( 5 ) συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις τον
Δήμο… Και αναφέρομαι στα είκοσι ( 20 ) περίπου χρόνια της
προσπάθειάς του ανάληψης της Δημαρχικής θητείας, για
έναν κυρίως λόγο.
Στα είκοσι αυτά χρόνια που η Δημοτική Παράταξη του Γιάν-
νη Σταθόπουλου βρισκότανε στην Αντιπολίτευση του
Δήμου, λογικά θα έπρεπε να είχε αποκτήσει απόλυτη γνώση
των προβλημάτων της πόλης και με την εμπειρία της να είχε
καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα πλάνο με
υπεύθυνο και  απόλυτο προγραμματισμό που θα έθετε τους
βασικούς άξονες ανάπτυξης της πόλης την επόμενη πεντα-
ετία, που τα στελέχη της,  θα έπρεπε άμεσα να εφαρμόσουν
όταν αναλάβουν την διοίκηση του Δήμου. 
Το σχέδιο αυτό, θα έπρεπε, ευθύς εξ αρχής να το έφερνε ο Δήμαρχος προς ψήφιση στο
Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό και να ψηφιστεί, εάν όχι ομόφωνα,
τουλάχιστον από την πλειοψηφία των παρατάξεων και των Δημοτικών Συμβούλων.
Παράλληλα να εύρισκε τρόπο διεκδίκησης της εφαρμογής του σχεδίου του, ιδιαίτερα
στη δύσκολη αυτή περίοδο της κρίσης που διανύουμε και χρειάζεται η συμπόρευση
όλων των αυτοδιοίκητών δυνάμεων και ενσωμάτωσή τους με τους ενεργούς πολίτες
και Συλλόγους της πόλης για μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας και επίτευξη του
στόχου. 
Είναι αλήθεια, ότι από τις πρώτες ημέρες, πέρσι το Καλοκαίρι ( 2014 ) και κατά το διά-
στημα προετοιμασίας της Δημοτικής Παράταξης του Γιάννη Σταθόπουλου για την
ανάληψη της Δημοτικής Αρχής, δεν βλέπαμε να γίνεται κάτι από όλα αυτά, που να
έδειχνε μια συγκροτημένη Διοίκηση. 
Παρά το γεγονός αυτό, εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Συμμαχίας Ευθύνης, δείξα-
με ανοχή και στηρίξαμε τις όποιες προσπάθειες παραγωγής έργου για την πόλη μας. 
Ως ομάδας, διαθέσαμε με απόλυτη καλή διάθεση συνεργασίας τη μεγάλη διοικητική
εμπειρία που έχουμε αποκτήσει.  Τόσο ο Κώστας Κρητικίδης που έχει ασχοληθεί με τα
τεχνικά θέματα του Δήμου, ιδιαίτερα την συντήρηση των σχολείων, τα έργα υποδο-
μής και τα θέματα πολεοδομίας, όσο  και ο Γιάννης Μυλωνάκης, νεότερος μεν διαθέ-
τει όμως σημαντική εμπειρία θέματα αθλητισμού – πολιτισμού, στα ζητήματα των
παιδικών σταθμών και τώρα στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου ως Γραμμα-
τέας.  Από την πλευρά μας δεν υπήρχε κανένα απολύτως ίχνος αντιπολιτευτικής κρι-
τικής ή έστω προσπάθειας προσωπικής προβολής και αντιπαράθεσης.
Περιμένοντας, η Διοίκηση της πόλης μας να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα και να ξεκι-
νήσει συντονισμένη την παραγωγή κάποιου έργου προσφοράς στους δημότες, απο-
γοητευτήκαμε… Δυστυχώς η ανοχή και η υπομονή μας έχουν εξαντληθεί… Η ελπίδα
πως η νέα διοίκηση θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη με μόνη κερδισμένη την
πόλη… δυστυχώς χάνεται!  Και τι διαπιστώνουμε σήμερα;
Ένα αποτυχημένο μοντέλο Διοίκησης παλιάς κοπής, άνευρης, να λειτουργεί μόνο και
μόνο για να …μπαλώνει τρύπες, να προχωρά αργά και απρογραμμάτιστα διαχειριζό-
μενη την καθημερινότητα δίχως κανένα, έστω βραχυπρόθεσμο σχέδιο ενός ή δυο
ετών. Ο Δήμαρχος χρησιμοποιεί φθαρμένα πρόσωπα σε θέσεις προέδρων, αποκ-
λείοντας τους περισσότερους νεοεκλεγέντες από τον στενό πυρήνα αποφάσεων, αλλά
και από την ανάληψη θέσεων ευθύνης. 
Το χειρότερο όλων είναι, ότι αν και βλέπει την αποτυχία κάποιων, αντί να προχωρή-
σει άμεσα σε αλλαγή και αντικατάστασή τους προς όφελος φυσικά των πολιτών,
σκέφτεται και λειτουργεί με γνώμονα την ενότητα της παράταξής του εις βάρος της
Αγίας Παρασκευής. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να αναγκάζεται να υποστηρίξει
πρόεδρο Νομικού Προσώπου που αναθέτει εργολαβία με οικονομικά οφέλη στον …
εαυτό του!...  
Ο στενός πυρήνας διοίκησης, επιλέγεται με κυρίαρχο γνώμονα την κομματική προέ-
λευση και τις προεκλογικές δεσμεύσεις, παροπλίζοντας δυνάμεις της Δημοτικής Ομά-
δας, ικανές και άξιες, που όμως έχουν διαφορετικές απόψεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίεργη αντιμετώπιση της πλειοψηφίας στην ψήφι-
ση του τρίτου μνημονίου. Όχι μόνο δεν προκάλεσαν συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο, όπως έγινε με τις δυο προηγούμενες και δεν αντέδρασαν έντονα στην επι-
βολή πρόσθετων φόρων, αλλά αντίθετα η Δημοτική Αρχή έκανε τα πάντα προκειμέ-
νου να αποφύγει την συζήτηση επί του θέματος, παρά την σχετική πρόταση του Δημο-
τικού Συμβούλου Σπύρου Αλεξίου.
Με αυτά, λοιπόν, τα δεδομένα, η διοίκηση Σταθόπουλου διαχειρίζεται μόνο την κα -
θημερινότητα και θεωρείται απίθανο να καταφέρει, να μελετήσει, να οργανώσει και
να ξεκινήσει έστω ένα μεγάλο ζωτικό έργο για την πόλη. 
Έτσι η Αγία Παρασκευή έχει σήμερα έναν Δήμαρχο χωρίς όραμα, χωρίς προοπτική.
Να υπενθυμίσουμε, ότι πριν από τέσσερα περίπου χρόνια που παραδώσαμε την
Διοίκηση του Δήμου, ήταν ήδη σε εξέλιξη πέντε μεγάλα έργα: Η ανάπλαση της Αγίου
Ιωάννου, το έργο της Πατριάρχου Γρηγορίου & Ελευθερίου Βενιζέλου στον Τσακό, η
διαπλάτυνση πεζοδρόμων και η σύνδεση του Τσακού με το metro από την Κυκλάδων
– Σολωμού και το μεγάλο έργο της αλλαγής της εικόνας του Κοντοπεύκου με πεζοδρ-
ομήσεις και ποδηλατοδρόμους. 
Κι ακόμα η ανακαίνιση δημοτικών χώρων μέσα από το πρόγραμμα
"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" ύψους 750.000 ευρώ. Σήμερα αν και η Δημοτική θητεία είναι
5ετής, πολύ δύσκολα βλέπουμε να ξεκινά έστω και ένα μεγάλο έργο τέτοιου βεληνε-
κούς. Εύχομαι να διαψευσθώ για το συμφέρον και μόνο των δημοτών και της πόλης
μας. 

Βασίλης 

Γιαννακόπουλος

πρ. Δήμαρχος 
Σπύρος Αλεξίου, 

εκπρόσωπος του

Σχήματος “ΦΥΣΑΕΙ

ΚΟΝΤΡΑ στην Αγία

Παρασκευή”, 

Δημοτικός Σύμβουλος

με το Φυσάει Κόντρα

στην 

Αγία Παρασκευή
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Γιάννης Σταθόπουλος:

«Ένας χρόνος δουλειάς με 
εξωστρέφεια, χωρίς λαϊκισμό 

και μαζί με την κοινωνία».  
Την 1η Σεπτεμβρίου 2015 έκλεισε ένας χρόνος από τη μέρα που
αναλάβαμε, η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Νίκη Πολιτών
Αγίας Παρασκευής», τη Δημοτική Αρχή. 
Από τη θέση αυτή υπηρετούμε πιο αποτελεσματικά και με
μεγαλύτερη ευθύνη την επιλογή που κάναμε πριν πολλά χρόνια:
Να προσφέρουμε στην πόλη μας. Με στόχους και σχέδιο, με θέλ-
ηση και γνώση, με επιμονή και συνέπεια, με ανιδιοτέλεια και ευγέ-
νεια, στηρίζοντας και στηριζόμενοι στους πολίτες και με ειλικρινή
αφοσίωση στην αποστολή που μας ανέθεσε ο λαός της Αγίας
Παρασκευής κάνουμε καλύτερη την πόλη μας και τη ζωή των

κατοίκων της.
Εργαζόμαστε καθημερινά, στους δύσκολους και καταστροφικούς
καιρούς των Μνημονίων, υλοποιώντας στόχους που θέσαμε με το

πρόγραμμά μας των Δημοτικών Εκλογών του Μαΐου 2014 και έχουμε ήδη πετύχει σημαν-
τικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς, είναι πολλές δεκάδες εργασιών και δράσεών μας
που δεν χωράνε εδώ, θα τα πούμε στο Δημόσιο Απολογισμό και στις Συνελεύσεις γειτονιών
που θα γίνουν τον Οκτώβριο. Ζητάμε την αυστηρή σας κριτική αλλά και την κατανόηση
των δυσκολιών.  
--- Βελτίωση των υποδομών, της καθημερινότητας και της ποιότητας--- Βελτίωση των υποδομών, της καθημερινότητας και της ποιότητας
ζωής στην πόλη. ζωής στην πόλη. 
• Φροντίζουμε καθημερινά για την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου της Βιοκλιματικής
Ανάπλασης Κοντοπεύκου. •Υλοποιούμε έργο ομβρίων χρηματοδοτούμενο από την Περι -
φέρεια 1 εκατ. ευρώ. 
•Εντάξαμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015 (επέκταση δικτύου ομβρίων, νέος Παιδικός
Σταθμός, Πράσινο Σημείο, αναβάθμιση Κλειστών Γυμναστηρίων, μελέτη αποπεράτωσης
Κλειστού Κολυμβητηρίου).
• Καθαρίσαμε τα ρέματα με εργολαβία του 2013, κατασκευάστηκαν από το Αμερικάνικο
Κολλέγιο έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στις οδούς Βορρά και Γραβιάς.  
• Τοποθετήσαμε με τον ΣΠΑΥ νέα πυροφυλάκια στον Τσακό και στον Υμηττό. 
• Πετύχαμε την παραχώρηση χρήσης των σχολικών συγκροτημάτων της πόλης από τις
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.(πρώην ΟΣΚ). Προωθήσαμε την ολοκλήρωση της δημοπράτησης
του 14ου Νηπιαγωγείου, του 6ου Γυμνασίου και του 1ου ΕΠΑΛ (Λύκειο Μπαρμπίκα). 
• Εργαζόμαστε συστηματικά για τη βελτίωση και επισκευή των κτιριακών υποδομών των
σχολείων,  αναβαθμίσαμε αίθουσες διδασκαλίας, δημιουργήσαμε χώρους θεατρικών παρ-
αστάσεων, ανακαινίσαμε χώρους υγιεινής και οργανώσαμε κατάλληλα τις εργασίες επι -
σκευών και συντήρησης.  • Υλοποιούμε τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των δύο
Κλειστών Γυμναστηρίων, του Δημοτικού Ωδείου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
• Αναβαθμίζουμε συστηματικά τη λειτουργία και το ρόλο του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Πάρκου «Στ. Κώτσης», εγκαθιστώντας το Δημοτικό Κινηματογράφο, υλοποιώντας έργα
υποδομής και λαμβάνοντας μέτρα προστασίας (πυρασφάλεια, περίφραξη). 
• Πραγματοποιήσαμε εργασίες ανάπλασης στην οδό Αγίου Ιωάννου, στην Κεντρική Πλα-
τεία και σε πολλά άλλα σημεία με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας. 
• Αναβαθμίσαμε με σύγχρονο τρόπο τις Παιδικές Χαρές του Δήμου, πιστοποιήσαμε τις 9
από αυτές και σύντομα ολοκληρώνουμε τις  υπόλοιπες 6. • Προχωρήσαμε σε επιτυχημένη
πιλοτική πεζοδρόμηση της οδού Γιαβάση.
• Θέτουμε κανόνες και οργανώνουμε τη λειτουργία της πόλης. Αποκλείσαμε τη στάθμευση
εντός της Κεντρικής Πλατείας, παίρνουμε μέτρα για την ομαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και
την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης. 
• Βελτιώσαμε την καθαριότητα της πόλης αναδιοργανώνοντας τα προγράμματα οδοκαθ-
αρισμού και αποκομιδής και ενισχύσαμε τον εξοπλισμό μας με νέο σάρωθρο, νέο απορ -
ριμματοφόρο ανακύκλωσης, 125 νέους κάδους ανακύκλωσης και νέα υδροφόρα.  • Προω-
θούμε την εγκατάσταση βυθιζόμενων κάδων στην Κεντρική Πλατεία.  • Προωθήσαμε απο-
φασιστικά το σχεδιασμό μας για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων του
Δήμου εκπονώντας Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. • Προχωρήσαμε στη
σύσταση και λειτουργία Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και λειτουργούμε Πρόγραμμα Περι-
συλλογής και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων. • Από 1ης Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η εφαρμογή
του θεσμού του «Αστυνόμου της Γειτονιάς». • Προχωρούμε στην ανάπλαση των οδών Ελε-
υθερίας και Ιερολοχιτών. • Κάναμε σημαντικές συντηρήσεις-παρεμβάσεις στους Παιδι-
κούς Σταθμούς και λειτουργήσαμε το νέο ιδιόκτητο Σταθμό στα Πευκάκια.  • Αποψιλώσα-
με όλους τους μεγάλους χώρους του Δήμου και πολλά οικόπεδα.
--- Ασκούμε τη Διοίκηση στο Δήμο με Δημοκρατία, συμμετοχή και Δια --- Ασκούμε τη Διοίκηση στο Δήμο με Δημοκρατία, συμμετοχή και Δια --
φάνεια. φάνεια. 
• Επαναφέραμε τις Συνελεύσεις Γειτονιάς, καθιερώσαμε με επιτυχία τις ώρες «Ο πολίτης
στο Δήμαρχο» (ήδη 860 συμπολίτες μάς έχουν επισκεφθεί), εγκαινιάσαμε νέα μορφή σχέ-
σεων με όλες τις Συλλογικότητες της πόλης (Γονέων, Γειτονιών, Αλληλεγγύης κ.ά.).  
• Δημιουργήσαμε Διαπαραταξιακές Επιτροπές Διεκδίκησης του κτήματος Ιόλα, Πολεο-
δομίας και Περιβάλλοντος, όπως και αξιοποίησης του «Γιαβάσειου» κληροδοτήματος. 
• Ενισχύσαμε αποφασιστικά τη διαφάνεια σε όλες τις λειτουργίες του Δήμου και ιδιαίτερα
στην οικονομική διαχείριση με ανάρτηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. 
• Επιδιώκουμε τη συλλογική λειτουργία του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και
καθιερώσαμε δευτερολογία όλων των Δημοτικών Συμβούλων.

Γιάννης 

Σταθόπουλος

Δήμαρχος 
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---  Στηρίζουμε την οικογένεια, και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και---  Στηρίζουμε την οικογένεια, και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και
δυναμώνουμε την αλληλεγγύη.δυναμώνουμε την αλληλεγγύη.
• Ενισχύσαμε σημαντικά τις Κοινωνικές Δομές (Κοινωνικό Μαγειρείο, Παντοπωλείο, Φαρ-
μακείο, Ανταλλακτήριο Ρούχων) με συνεχείς και αποτελεσματικές ενέργειες και δράσεις
αλληλεγγύης, χωρίς λογική φιλανθρωπίας, και πετύχαμε την πλήρη επάρκεια σε τρόφιμα,
φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.  • Ενεργοποιήσαμε τις προσφορές των Λαϊκών
Αγορών σε φρούτα-λαχανικά.  • Καταργήσαμε τα τροφεία στις οικογένειες με εισόδημα
μέχρις 18.000 € και καθιερώσαμε κοινωνικά κριτήρια εγγραφής των παιδιών στους Παι-
δικούς Σταθμούς.  • Δημιουργήσαμε και λειτουργούμε για 2η χρονιά Κοινωνικό Φροντι-
στήριο. • Πραγματοποιήσαμε δωρεάν διανομές δεκάδων τόνων φρούτων σε συνεργασία με
οργανώσεις Παραγωγών και την «Αλληλεγγύη για όλους».  • Πετύχαμε τη συμμετοχή του
Δήμου στο πρόγραμμα «Στέγαση και επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας όπως και στο
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020» για την
κάλυψη αναγκών των απόρων. • Ανακαλέσαμε άδειες κινητής τηλεφωνίας.  • Διευρύναμε
τη συμμετοχή εθελοντών γιατρών με προσθήκη ειδικοτήτων στα Δημοτικά Ιατρεία και υλο-
ποιήσαμε πολλές δράσεις και προγράμματα πρόληψης και υγείας (Τράπεζα Αίματος, Δια-
κοπή Καπνίσματος, Προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος σε μαθητές, Πρόγραμμα
ΕΓΚΑΡΔΙΑ, Εμβολιασμοί mantoux, ΚΕΠ Υγείας, Δωρεάν μαστογραφία κ.ά.). • Συγκεν-
τρώσαμε και προσφέραμε ρούχα και τρόφιμα για τους πρόσφυγες. • Συνεχίσαμε τα προ-
γράμματα Παιδικών Κατασκηνώσεων και Δημιουργικής Απασχόλησης. • Αναβαθμίσαμε
το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων ΑΡΓΩ.
--- Ελαφρύναμε οικονομικά τους πολίτες. --- Ελαφρύναμε οικονομικά τους πολίτες. 
Ελαφρύναμε οικονομικά τους Δημότες σε πολλές περιπτώσεις όπως οι μειώσεις τελών στο
Κοιμητήριο μέχρι 55%, μειώσεις τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 6%, διδάκτρ-
ων γυμναστηρίων, Εργαστηρίων Τέχνης και Ωδείου 10%. • Βελτιώσαμε τα οικονομικά του
Δήμου και αναβαθμίζουμε καθημερινά (ποσοτικά και ποιοτικά) τις υπηρεσίες μας χωρίς να
επιβαρύνουμε τους Δημότες.  • Μηδενίσαμε τα τέλη απόρων και πολυτέκνων. • Ρυθμίσαμε
οφειλές προς το Δήμο με εφαρμογή των 100 δόσεων.
--- Ενισχύσαμε τον πολιτισμό και τον Αθλητισμό.  --- Ενισχύσαμε τον πολιτισμό και τον Αθλητισμό.  
Επιδιώκουμε την ανάδειξη της Αγίας Παρασκευής σε πόλη του Πολιτισμού και έτσι προ-
σφέραμε πλήθος εκδηλώσεων, δράσεων και θεσμών πολιτιστικής δημιουργίας υψηλού επι-
πέδου. •Αναβαθμίσαμε τη λειτουργία του  Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού-
ΠΑΟΔΑΠ και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σε επίπεδο υποδομών, σχεδιασμού, οργάνωσης
και δράσεων. • Διαθέσαμε Γυμναστές στα Δημόσια Σχολεία. • Επαναλειτουργήσαμε το
Δημοτικό Κινηματογράφο «Θανάσης Βέγγος» στο αναβαθμισμένο (όμβρια, περίφραξη,
καθαρισμός, φωτισμός, δρόμοι) Πολιτιστικό-Αθλητικό Πάρκο «ΣΤ. ΚΩΤΣΗΣ» που αξιο-
ποιείται και «ζωντανεύει».  • Βελτιώσαμε τις αθλητικές υποδομές, στηρίξαμε το μαζικό αθλ-
ητισμό και τα σωματεία και θα υλοποιήσουμε σύντομα το έργο κατασκευής νέου Προπον-
ητηρίου. • Αναβαθμίσαμε τις εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης «Αλέκος Κοντόπουλος».
--- Βελτιώσαμε την εξυπηρέτηση των πολιτών και ενισχύσαμε την αποτε--- Βελτιώσαμε την εξυπηρέτηση των πολιτών και ενισχύσαμε την αποτε--
λεσματικότητα των υπηρεσιών.  λεσματικότητα των υπηρεσιών.  
Αλλάξαμε την όψη του Δημαρχείου και δημιουργήσαμε χώρους στο Ισόγειο και το Υπόγειο.
• Δημιουργήσαμε την τηλεφωνική γραμμή για το Δημότη 213-2004-539 (ήδη 840
συμπολίτες μας έχουν επικοινωνήσει το αίτημά τους).  •Βελτιώσαμε την Ιστοσελίδα του
Δήμου, προωθούμε την επιμόρφωση των Δημοτικών Υπαλλήλων.  • Σχεδιάζουμε ένα συνο-
λικά καλύτερο λογισμικό που θα αφορά το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα.
• Βελτιώσαμε την Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (χωροθέτηση, χώρος για τον Τύπο,
ελαιοχρωματισμοί). • Ανακαινίσαμε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
--- Στηρίξαμε την τοπική ανάπτυξη με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες,--- Στηρίξαμε την τοπική ανάπτυξη με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες,
την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση Δημόσιων αγαθών.την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση Δημόσιων αγαθών.
• Δημιουργήσαμε γραφείο ενημέρωσης ανέργων-ανασφαλίστων.  • Βρεθήκαμε στο πλευρό
των εργαζομένων του Δήμου στο ζήτημα ελέγχου φακέλων των ΙΔΑΧ. • Στηρίζουμε τις μη
κερδοσκοπικές προμηθευτικές δομές. • Μειώσαμε 15% τα τέλη στα μικρά καταστήματα και
30% στα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων της Κεντρικής Πλατείας.  • Ξεκινήσαμε
καμπάνια στήριξης των τοπικών αγορών. • Διεκδικούμε με σχέδιο όλους τους προς από -
κτηση ελεύθερους χώρους (Κτήμα Ιόλα, Πάρκο Νεαπόλεως – Υπουργείο Γεωργίας, Οικο-
δομικό Τετράγωνο 118 στον Τσακό, Τήνου και Δερβενακίων) και για το σκοπό αυτό κάνα-
με συναντήσεις με αρμόδιους υπουργούς (Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού).

Στους δρόμους της πόλης μας, 
«Ο αστυνομικός της γειτονιάς»!

Από την Τρίτη 1 Σεπτέμβρη 2015 και κάθε μέρα οι πολίτες της Αγίας Παρασκε-
υής θα συναντούν στους δρόμους της πόλης τον «Αστυνομικό της Γειτονιάς». 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ενημέρωση του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής
στο Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο, έξι  Αστυνομικοί θα στελεχώσουν το θεσμό και θα περι-
πολούν στις γειτονιές της πόλης, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων.
Τα καθήκοντα του «αστυνομικού της γειτονιάς» είναι να περιπολεί στη γειτονιά σε συγκε-
κριμένη πορεία, μαζί με συνάδελφό του, να επικοινωνεί με τους κατοίκους, τη δημοτική
αρχή, τη σχολική κοινότητα, τους εμπόρους, τους τοπικούς συλλόγους, τις ενώσεις πολιτών
και τους κοινωνικούς φορείς, να καταγράφει τα προβλήματά μας και να συνεργάζεται μαζί
μας για την επίλυσή τους καθώς και να συμπαρίσταται σε θύματα εγκληματικών πράξεων,
συγκεντρώνοντας πληροφορίες και στοιχεία. 
Επιπλέον ενημερώνει σχετικά την Υπηρεσία του και βοηθά συνανθρώπους μας με αναπ-
ηρία, ηλικιωμένους ή μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στη χορήγηση βεβαιώσεων, στη
συμπλήρωση εντύπων ή σε άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμο-
διότητα της Αστυνομίας. Τον ξεχωρίζουμε από την κονκάρδα που φορά με το λογότυπο
«Αστυνομικός της Γειτονιάς» και μοιράζει την κάρτα με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό
του υπηρεσιακού κινητού του τηλεφώνου.
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Το καλοκαίρι που μας πέρασε κατά τη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε
συζήτηση που αφορούσε τη λειτουργία του
Δημοτικού κινηματογράφου «Θανάσης Βέγ-
γος» ο πρώην δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς
δήλωσε ότι ένας από τους λόγους που δεν είχε
λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2014 ο δημο-
τικός κινηματογράφος ήταν το πείσμα και η
αρνητική στάση που είχε επιδείξει η τότε πρόε-
δρος της Ενώσεως Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων κ. Αύρα Καράμπελα – Μπα-
σακίδου. 

Ο πρώην δήμαρχος, είχε αναφερθεί  με απρε-
πείς εκφράσεις  για την  κ. Καράμπελα αφού
χωρίς ν’ αναφέρει την ιδιότητα της,  την κατ-
ηγόρησε λέγοντας ότι «μουλάρωσε» και
«στύλωσε τα ποδάρια της», με αποτέλεσμα να
μην λειτουργήσει για πρώτη φορά ο δημοτικός
κινηματογράφος στα  10 χρόνια της λειτο-
υργίας του. 
Συναντηθήκαμε με την κ. Καράμπελα και

συζητήσαμε τους λόγους και τις αιτίες  κατά τη δική
της άποψη για τη  μη λειτουργία του Δημοτικού κιν-
ηματογράφου και θα πρέπει να διευκρινίσουμε  ότι η
συνέντευξη με την π. πρόεδρο πραγματοποιήθηκε

πριν τη λειτουργία του δημοτικού κινηματογράφου
και δεν δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουλίου 2015 λόγω
των έκτατων γεγονότων.
«Σ» : κ. Καράμπελα έχετε προσωπική αντιπα-
ράθεση με τον κ. Ζορμπά;  υπάρχουν κάποιες
προσωπικές διαφορές  μεταξύ σας ;
«Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία προσωπική αντιπα-
ράθεση αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Ζορ -
μπάς καταφεύγει σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς
αποφεύγοντας την πολιτική αντιπαράθεση. Εξάλλου
την ίδια μέθοδο υιοθετεί κατά καιρούς και για άλλους
συμπολίτες μας. Προσωπικά κράτησα μία στάση
όπως κάθε πρόεδρος  ενός φορέα που συνεργάζεται
με τον εκάστοτε δήμαρχο και με τα μέλη της αντι-
πολίτευσης. Μετά από αυτή την εμπειρία έχω κατα-
λήξει στο πολύ απλό συμπέρασμα ότι ο κ. Ζορμπάς
δεν μπορεί να λειτουργήσει πολιτικά και δεν μπορεί ν
αντιληφθεί ότι ο «Χ» πρόεδρος ενός φορέα εκπρο-
σωπεί απόψεις ενός διοικητικού συμβουλίου. 
«Σ» Η απόφαση της ΔΕΠ το 2014 ήταν αρνητι-
κή σχετικά με τη μη λειτουργία του δημοτικού
κινηματογράφου. Αυτή η απόφαση θα μπορ-
ούσε να είχε παρακαμφθεί από απόφαση
δημοτικού συμβουλίου;
«Με βάση τον νόμο όχι δεν θα μπορούσε να παρακα-
μφθεί κι αυτό αποδεικνύεται από τη γνωμοδοτική
επιστολή της Διοικητικής Περιφέρειας που την είχε
ζητήσει η Ένωση Γονέων καταθέτοντας σχετικά ερω-
τήματα. 
Ο Νόμος  ξέρετε στο συγκεκριμένο θέμα είναι ξεκά -

θαρος σχετικά με τη διαδικασία. Υποβάλλεται το
αίτημα από όποιον φορέα θέλει να χρησιμοποιήσει το
χώρο του σχολείου, στη συνέχεια γνωμοδοτεί η σχο-
λική επιτροπή, μετά αποφασίζει η ΔΕΠ λαμβάνοντας
υπόψη και την απόφαση της σχολικής επιτροπής και
τέλος  εισηγούνται τα μέλη της ΔΕΠ την απόφαση
στον δήμαρχο.Ο δήμαρχος στη συνέχεια υπογράφει
την παραχώρηση. Ο Νόμος ορίζει δηλαδή ότι απαι-
τείται η σύμφωνη γνώμη της ΔΕΠ. Είναι τόσο απλό».
«Σ»: Γιατί τα έτη 2012, 2013, παραχωρήθηκε ο
χώρος ενώ το 2014 όχι;
«Η δημοκρατία για τις αποφάσεις που παίρνονται
βασίζεται στο μοντέλο «Μειοψηφίες– πλειοψηφίες»
δηλαδή  αυτό που δύσκολα κάποιοι καταλαβαίνουν
όταν λειτουργεί ένα διοικητικό συμβούλιο της σχολι-
κής επιτροπής όπου κάποιοι λένε «ναι» και κάποιοι
λένε «όχι». Αν οι περισσότεροι λένε «ναι» τότε γίνε-
ται η παραχώρηση. Το 2012 η λειτουργία του κινημα-
τογράφου πραγματοποιείται από ιδιώτη και όχι από
τον ΠΑΟΔΑΠ που θα ‘πρεπε να καθορίζει τη λει -
τουργία του.  Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσαμε και
αντιληφθήκαμε ως Ένωση Γονέων ότι στο χώρο του
σχολείου ένας ιδιώτης με σκοπό το  «κέρδος» λει -
τουργεί τον κινηματογράφο αντιδράσαμε. Σύμφωνα
με το Νόμο απαγορεύεται η«εμπορευματική» χρήση

των σχολείων με οποιοδήποτε τρόπο. Μέχρι το 2011
την όλη ευθύνη της λειτουργίας την είχε η τότε
ΔΗΠΕΑΠ (Δημοτική πολιτιστική επιχείρηση Αγίας
Παρασκευής) δηλαδή ένας φορέας του Δημοσίου
που είχε την πλήρη ευθύνη του χώρου έχοντας έσοδα
και έξοδα στο όνομα του Δήμου. Το 2013 η σχολική
επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αρνείται να
παραχωρήσει το χώρο, κατά πλειοψηφία πάντα, ακρ-
ιβώς επειδή θα δοθεί σε ιδιώτη. Η ΔΕΠ όμως απο -
φασίζει θετικά, κατά πλειοψηφία πάντα. Το 2014 η
σχολική επιτροπή και η ΔΕΠ αρνήθηκαν αμφότεροι
να το παραχωρήσουν, κατά πλειοψηφία πάλι, ακρι -
βώς διότι θα είχαμε επανάληψη της χρήσης από
ιδιώτη».
«Σ» Μπορούσε ο Δήμος ή κάποιο Νομικό του
πρόσωπο να υπενοικιάσει τον υπό παραχώρη-
ση  χώρο ; 
«Δεν ξέρω πώς ήταν η σύμβαση του ΠΑΟΔΑΠ με τον
ιδιώτη. Αλλά απ’ ότι φαντάζομαι δεν μπορεί να υπε-
νοικίασαν χώρο δημόσιου σχολείου γιατί δεν επιτρέ-
πεται. Μόνο αν δούμε τη σύμβαση μπορούμε να το
μάθουμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν ήταν ούτε
νόμιμο ούτε ηθικό ιδιώτες να μπαίνουν στο σχολείο
και να προσπορίζονται κέρδη.
Μία άλλη αιτία άρνησης ήταν οι φθορές του σχο-

λείου. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι όλο
αυτό που λέμε «κτίριο σχολείου» δεν είναι ένα ξερό
ντουβάρι. Είναι ένα «ντουβάρι» το οποίο την «άλλη
μέρα» ή τον Σεπτέμβρη πρέπει να φιλοξενήσει παιδιά
που θα κάνουν μάθημα. Το σχολείο πρέπει να είναι

καθαρό, χωρίς σπα-
σμένα πλακάκια τουα-
λετών ή φθαρμένες οι
λεκάνες. Ο αύλειος
χώρος πρέπει να είναι
κατάλληλος χωρίς να
σπάνε τα πόδια τους οι
μαθητές. Το 2012
προς τιμήν του ο κ.
Ζορμπάς διέθεσε
84.000 ευρώ και επι -
σκευάστηκαν τρεις
αύλειοι χώροι.  Το 6ο
και 8ο δημοτικό σχολείο και το 2ο γυμνάσιο. 
Το Σεπτέμβρη του 2013 ο αύλειος χώρος στο 2ο
γυμνάσιο ήταν κατεστραμμένος. Καρέκλες και τρα-
πεζάκια φθείρουν το δάπεδο. Ποιος θα καλύψει τις
ζημιές; Οι σχολικές επιτροπές;».
«Σ» Δεν υπήρχαν αντισταθμιστικές εργασίες ;
Δεν φρόντιζε ο Δήμος την αποκατάσταση των
ζημιών ;
«Θα σας πω τι θυμάμαι γιατί δεν έχω όλα τα στοιχεία
στα χέρια μου. Θυμάμαι ότι επί λειτουργίας της
ΔΗΠΕΑΠ είχαν γίνει κάποια «αντισταθμιστικά».
Όχι επισκευές, αλλά είχε τοποθετηθεί ένας διαδρα-
στικός πίνακας ή κάποιο φωτοτυπικό. Ενδεχομένως
να συνέβαινε το ίδιο και με τον ΠΑΟΔΑΠ. Επίσημα
δεν μπορεί να δοθεί κάτι. Η φθορά έπρεπε να καλυφ-
θεί από «κάποιον» που είτε θα ήταν οι σχολικές επι-
τροπές είτε ο Δήμος με κάποια εργολαβία που θα
πραγματοποιούσε. Όπως και να χει η ετήσια
επανάλη ψη σημαίνει σπατάλη». 

«Σ» Γνωρίζετε το ποσό των επισκευών που έπρ-
επε να δοθεί ; 
«Σίγουρα ο κ. Ζορμπάς τα θυμάται καλύτερα. Η
πρώτη επίστρωση για τον αύλειο χώρο το 2012 πρέ-
πει να έφτανε το ύψος των 25.000 ευρώ. Υποθέτω ότι
το ίδιο θα κυμαινόταν και τα επόμενα χρόνια όταν
υπήρχε εργολαβία. Μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν μόνο οι
τουαλέτες και ο αύλειος χώρος που χρησιμοποι-
ούνταν για τη λειτουργία του κινηματογράφου αλλά
και δύο σχολικές αίθουσες. Η μία για την τοποθέτηση
της μηχανής προβολής και η άλλη για τη στέγαση του
κυλικείου. 
«Σ» Πριν το 2011, που η ΔΗΠΕΑΠ ήταν
υπεύθυνη, μπορούσε να παραχωρηθεί ο χώρος
από τη σχολική επιτροπή και τη ΔΕΠ ; 
«Βεβαίως! Μπορούσε να παραχωρηθεί από τη στιγ-
μή που η όλη διεργασία είχε να κάνει με το Δήμο που
είναι δημόσιο νομικό πρόσωπο και όχι ιδιώτη που θα
προσποριζόταν κέρδος από το δημόσιο χώρο. Αυτό
δεν σημαίνει ότι ο Δήμος μπορεί να πάρει και να χρη-
σιμοποιεί όλα τα σχολεία. Μην παρεξηγηθούμε». 
«Σ» Δεν μπορούν όμως να ανοίξουν κερκόπορ-
τες με τις παραχωρήσεις σχολικών αύλειων
χώρων ; 
«Στις Κερκόπορτες υπάρχουν και «φύλακες». Δεν
είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο να
ξεπεράσεις τις αντιστάσεις του κόσμου που απαιτεί
σεβασμό στο χώρο του σχολείου και εν γένει το δημό-
σιο χώρο». 

Αύρα Καράμπελα: «Ο Δημοτικός 
κινηματογράφος πρέπει να είναι μέσο 

παραγωγής  πολιτισμού κι όχι επιχείρηση»! 

Αύρα Μπασακίδου

- Καράμπελα

τ. πρόεδρος Ένωσης

συλλόγου γονέων

Επιμέλεια

Χρήστος

Ανδ. 

Μπαλωτής

Ο διαμορφωμένος χώρος στο χώρο του πρ. στρατοπέδου 

Σπυρούδη που φιλοξενεί τον δημοτικό κινηματογράφο σήμερα. 

Ο ίδιος χώρος όπως ήταν τον Ιανουάριο του 2014 που

“φιλοξενούσε” κάδους απορριμμάτων. 

Septemvris_15_mais_2012.qxd  6/9/2015  9:17 μμ  Page 10



1111

210- 6009639 - www.osxoliastis.gr - e-mail: osxoliastis@hotmail.com

ΡΡ εε ππ οο ρρ ττ άά ζζ .. .. ..

«Σ» Κατά τη δική σας άποψη ποιος
χώρος πιστεύετε ότι είναι κατάλληλος
για τη φιλοξενία του δημοτικού κινημα-
τογράφου ; 
«Εδώ μπαίνουμε σ’ ένα άλλο θέμα. Τι δημο-
τικό κινηματογράφο θέλουμε ; Τι πολιτισμό
θέλουμε στην πόλη ; που μπορεί να στεγα-
στεί ο Πολιτισμός ; τι κάνουμε με τα στρέμ-
ματα στου «Σπυρούδη» ; Το 2011 ο κ. Ζορμ-
πάς μ’ είχε πείσει σε μία συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου δηλώνοντας ότι την
επόμενη χρονιά, το 2012 δηλαδή, θα μεταφ-
ερόταν ο κινηματογράφος στο χώρο του
Σπυρούδη γιατί τον θεωρούσε καταλληλότε-
ρο. Συμφώνησα από τότε μαζί του γιατί ο
χώρος στου «Σπυρούδη» είναι ο πλέον
κατάλληλος για να διαμορφωθεί σ’ ένα χώρο
πολιτισμού με την στέγαση και του δημοτι-
κού κινηματογράφου. Όταν ο καιρός μας
βοηθάει να είμαστε εκτός σπιτιού από το
Μάϊο μέχρι τον Οκτώβριο, μας δίνεται η
δυνατότητα να δούμε αλλά και να παράξο-
υμε θεάματα. Γιατί λοιπόν να μην τον εκμε-
ταλλευτούμε τον ωραίο χώρο του «Σπυρ-
ούδη» ;
«Σ» Πώς αξιολογείτε την κίνηση του
Δημάρχου να μεταφέρει τον κινηματο-
γράφο στο χώρο του «Σπυρούδη» ; 
«Θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή, όχι στη βάση
της αντιπαράθεσης που υπάρχει με τον
αντίστοιχο χώρο του 2ου Γυμνασίου αλλά
γιατί είναι σωστή από μόνη της ως απόφαση.
Ο Δημοτικός Κινημοτογράφος πρέπει να
είναι μέσα στο χώρο πολιτισμού της πόλης
και φαντάζομαι ότι στο χώρο του «Σπυρ-
ούδη» πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για
τις άδειες λειτουργίας, δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ο κινημα-
τογράφος όπως πρέπει και να ενταχθεί σ’ ένα
συνολικότερο πλαίσιο ανάπτυξης πολιτι-
σμού. Ο επιθετικός προσδιορισμός «Δημο-
τικός» στη φράση «Δημοτικός κινηματογρά-
φος» πρέπει να μας απασχολήσει επί της
ουσίας. Όχι δηλαδή το«που» θα γίνεται αλλά
το«τι» θα είναι, η ουσία του. Ο Δημοτικός
κινηματογράφος πρέπει να αφορά όσο το
δυνατόν περισσότερους κατοίκους έχοντας
παιδικές ταινίες αλλά και αντίστοιχες για
ενηλίκους και μέσα από αυτή τη διαδικασία
να προάγονται θέματα πολιτισμού. Όλοι
μπορεί να θέλουμε εμπορικές ταινίες και του
«χαβαλέ», αλλά το ζήτημα είναι ο Δήμος τι
θέλει να προσφέρει στους δημότες του. Άλλο
ένα θερινό σινεμά ; ή να αναβαθμίσει την
πολιτιστική παιδεία των κατοίκων;».
«Σ» Εσείς τι θα θέλατε ; οι γονείς με τους
οποίους έχετε συζητήσει τι επιθυμούν ;
«Καταρχήν να γίνει ο κινηματογράφος όλων
των κατοίκων, με ποικιλία ταινιών καλύπτον-
τας όσο το δυνατόν περισσότερα γούστα και
ηλικίες. Ο Δημοτικός κινηματογράφος δένει
ταυτόχρονα το παρελθόν της χώρας μας, την
ξαστεριά, τη μπυρίτσα… Βεβαίως να έχει και
«εμπορικές» ταινίες αλλά θα πρέπει να προ-
βάλλει και ταινίες που δεν τις έχει ξανακούσει
ή δει κανείς και το κόστος αυτών θα πρέπει
να είναι φθηνό, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά
και τους ηλικιωμένους. Για μένα ένας δημο-
τικός κινηματογράφος δεν μπορεί να προ-
σβλέπει σε κέρδος γιατί δεν είναι επιχείρηση
αλλά μέσο προαγωγής του πολιτισμού που
δίνει εναλλακτική στον μέσο κάτοικο της
πόλης με φθηνό τρόπο να διασκεδάσει τα
βράδια του και να «ξεφύγει» από την καθ-
ημερινότητα. 

Ξεκίνησαν τα έργα στις οδούς Χίου και Πάρου.
Από τα μέσα Αυγούστου 2015 ξεκίνησε το έργο κατασκευής του αγωγού ομβρίων υδάτων στην οδό Χίου στο Κοντό-
πευκο, το οποίο  αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της βιοκλιματικής ανάπλασης στην περιοχή.
Παράλληλα ξεκίνησε η ασφαλτόστρωση του ποδηλατόδρομου στις οδούς Πάρου και Δωριέων και ολοκληρώνονται
σύντομα όλες οι εργασίες που προβλέπονται από το έργο της ανάπλασης.

Πρώτο «φάουλ» από τον Γιάννη Σταθόπουλο.
Στην πρώτη παρέκκλισή του από τις προγραμματικές
δεσμεύσεις οδηγήθηκε ο Γιάννης Σταθόπουλος όταν
στη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου 2015 αποφασίστηκε
από τη Δημοτική Αρχή η παραχώρηση χρήσης
κοινόχρηστου χώρου και συγκεκριμένα της πλατείας
Κοραή στο κατάστημα «τα Ρωμανάκια» για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων. 
Από την εποχή που ξεκίνησε η συγκεκριμένη επιχείρηση την
δραστηριότητά της, απασχολεί κάθε χρόνο το Δημοτικό
Συμβούλιο καθώς ζητάει χώρο από την πλατεία Κοραή για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Οι διοικήσεις των Βασίλη Γιαννακόπουλου και Βασίλη Ζορμπά  θεωρούσαν «λογικό» να παραχωρείται  σε μια

επιχείρηση μια πλατεία της πόλης, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι  οι κάτοικοι της γύρω περιοχής  δεν έχουν κάπου
άλλου να πάνε να ξεσκάσουν. 
Στον αντίποδα στεκόταν η δημοτική παράταξη «Νίκη για την Αγία Παρασκευή» του Γιάννη Σταθόπουλου, που χαρα -
κτήριζαν  τουλάχιστον «παραλογισμό» της διοίκησης το να ενθαρρύνει  τον  κάθε επαγγελματία  να  ξεκινά μία
επιχείρηση με δεδομένη την παραχώρηση προς αυτόν της  εμπορικής χρήσης μιας πλατείας της πόλης!. 
Το καλοκαίρι,  η Δημοτική Αρχή του Γιάννη  Σταθόπουλου αποφάσισε να παραχωρηθεί ένα «τμήμα» της πλατείας
στο συγκεκριμένο κατάστημα για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων του, διαφοροποιούμενη από τις προη-
γούμενες διοικήσεις μόνο σε σχέση με τα «παραχωρούμενα» τετραγωνικά  και χωρίς βεβαίως να διαθέτει τους απα-
ραίτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα διασφάλιζαν την πιστή τήρηση της συμφωνίας…   
Με λίγα λόγια ο Δήμαρχος προσπάθησε να πατήσει σε δύο βάρκες, δηλαδή και να παραχωρήσει κάποιο χώρο ώστε
να είναι ευχαριστημένοι οι  καταστηματάρχες και οι πελάτες τους αλλά και οι περίοικοι να έχουν περισσότερο χώρο
ώστε να επισκέπτονται την πλατεία… δωρεάν. 
Κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης στο Δημοτικό συμβούλιο, όπως ήταν φυσικό, οι περισσότεροι σύμβουλοι
της αντιπολίτευσης, υπενθύμισαν στον Δήμαρχο τις δηλώσεις που είχε κάνει για το συγκεκριμένο θέμα από τα έδρα-
να της αντιπολίτευσης, παροτρύνοντάς τον να μην μειώσει το χώρο παραχώρησης αλλά να τον αφήσει ίδιο!
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε ότι οι περίοικοι και οι απλοί επισκέπτες της πλατείας, όπως
ήταν φυσικό αποθαρρύνονται να καθίσουν στα παγκάκια δίπλα στους πελάτες του εστιατορίου… και κάλεσε το
Δήμαρ χο να προστατέψει το δημόσιο χώρο. 
Ο Γιάννης Σταθόπουλος όμως επέμενε στη θέση του με αποτέλεσμα να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση όπως περ-
ιγράφεται παραπάνω. Το θέμα όμως δεν τέλειωσε «καλά»… γιατί στο πρώτο φθινοπωρινό Δημοτικό Συμβούλιο της
2ας  Σεπτεμβρίου 2015 το θέμα καθώς οι ιδιοκτήτες (όπως ήταν φυσικό) δεν σεβάστηκαν την απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, προέταξαν το οικονομικό τους συμφέρον και ανέπτυξαν τραπεζοκαθίσματα κατά πως τους βόλευε
ανάλογα με την πελατεία…
Το γεγονός ότι  η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών πρότεινε για το επόμενο έτος να μην γίνει καμία παραχώρηση
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων δεν αφήνει και πολλά περιθώρια  αισιοδοξίας αφού δεν υπήρξε καμιά ρητή δέσμευ-
ση γι’ αυτό από τον δήμαρχο.     

Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τη
συμμετοχή στο πρόγραμμα «Δια βίου μάθηση». 
Από το Δήμο μας ανακοινώθηκε ότι για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο (Σεπτέμβριος 2015 – Φεβρουά -
ριος 2016), τα προσφερόμενα προγράμματα που  μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνι-
κής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και η ένταξη τους σε τμήματα θα γίνεται με απόλυτη σειρά προ-
τεραιότητας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που στεγάζεται στο 2ο
Λύκειο Αγίας Παρασκευής (Υακίνθου 25) απογευματινές ώρες, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 
Και για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6081604 κατά τις παραπάνω ώρες.  

Τo Σύστημα ψηφιακών υπογραφών 
θα λειτουργήσει σύντομα στο Δήμο!  

Στη φάση προμήθειας και εγκατάστασης βρίσκεται το θέμα του προγράμματος των Ψηφιακών Υπο-
γραφών σε Διοικητικά έγγραφα στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.
Το σύστημα Ψηφιακών Υπογραφών που  διασφαλίζει τη γνησιότητα των ηλεκτρονικών εγγράφων θα εφαρμοστεί σ’
όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά οι χρόνοι που απαιτούνται
για την ανταλλαγή εγγράφων, να εξυπηρετείται ταχύτερα ο Δημότης και παράλληλα να υπάρχει εξοικονόμηση
πόρων για το Δήμο από τη μείωση των διοικητικών λειτουργικών δαπανών.
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Προεκλογική αντιπαράθεση 
Σωτήρη Ησαΐα – Ραχήλ Μακρή! 

Στο κανάλι «αρτ» και συγκεκριμένα στο πλατό της
ενημερωτικής εκπομπής «εκρηκτικό δελτίο»
βρέθηκε στις 31 Αυγούστου 2015 ως ομιλητής ο
πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας και Δημοτικός
Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής κ. Σωτήρης Ησαΐας
που ήρθε αντιμέτωπος με την πρώην Βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ και σημερινή υποψήφια της «Λαϊκής Ενότ-
ητας» κ. Ραχήλ Μακρή. 
Η πολιτική αντιπαράθεση ήταν σφοδρή καθώς πολλές φορές η συζήτηση παρ’ όλη την πολι-
τική ατζέντα των εκλογών που είχε, σημείωσε και προσωπικές αιχμές μεταξύ των δύο πολι-
τικών. 
Ευθύς εξαρχής η αντιπαράθεση ξεκίνησε με ανεβασμένους τους τόνους με τον κ.
Ησαΐα να εύχεται καλή επιτυχία στην κ. Μακρή λέγοντάς της συγκεκριμένα ότι : «καλή
επιτυχία στην εκλογή σας με το τρίτο κόμμα που επιλέξατε…» με την κ. Μακρή να αντεύχε-
ται «καλή επιτυχία στο κόμμα της διαπλοκής».
Συγκεκριμένα ο κ. Ησαΐας ζήτησε από τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή της εκπομπής
κ. Αντώνη Μυλωνάκη να σταλεί το βίντεο της εκπομπής στα κεντρικά της Ν.Δ. καθώς η κ.
Μακρή είχε χαρακτηρίσει τον πρόεδρο κ. Βαγγέλη Μεϊμεράκη ως εμπλεκόμενο σε δικογρα -
φία με εξοπλιστικά προγράμματα. 
Οι τόνοι ανέβηκαν κι άλλο καθώς ο κ. Ησαΐας ισχυριζόταν ότι ο «καθένας» δεν μπορεί να
συκοφαντεί και να λασπολογεί οποιονδήποτε, ενώ η κ. Μακρή από την πλευρά της μιλούσε
για δικογραφία που είχε εκδοθεί από τη Βουλή με την πιθανότητα να «κουκουλωθεί» σε
περίπτωση εκλογής του κ. Μεϊμεράκη. Όπως συνηθίζεται στα τηλεοπτικά παράθυρα να

διακόπτει ο ένας ομιλητής τον άλλον, ο κ. Ησα-
ΐας επέμεινε στα λεγόμενά του υπενθυμίζοντας
στη κ. Μακρή να μην τον διακόπτει όταν μιλά-
ει γιατί είναι αντίθετος στις «κραυγο-
μαχίες» και στις «κοκορομαχίες».
Οι προσωπικές αιχμές περί «ευγένειας» δεν
άργησαν να έρθουν καθώς ο κ. Ησαΐας συνέχι-
σε να ζητά να μιλάει χωρίς διακοπές από την
συνομιλήτρια του, με την κ. Μακρή να αντα-
παντάει ότι δεν μπορεί να είναι συνήγορος σε
μια δικογραφία που υπάρχει. «Τι θέλετε να

πείτε κ. Ησαϊα» ρώτησε η κ. Μακρή με τον Δημοτικό Σύμβουλο να της απαντάει «Ό,τι
θέλω… δεν θα μου πείτε εσείς τι να λέω.. μην φοβάστε τι θα πω!». 
Στη συνέχεια η υποψήφια βουλευτής με τη ΛΑ.Ε χαρακτήρισε ως «καθένα» τον κ. Ησαΐα
λέγοντάς του ότι δεν είναι καν εκλεγμένος στη βουλή με τον κ. Ησαΐα να ανταπαντά ότι ο
ίδιος δεν ήταν δημόσιος υπάλληλος όπως η κ. Μακρή αλλά δουλεύει στην ελεύθερη οικο-
νομία 24 χρόνια κι ούτε έχει αλλάξει ιδεολογία και κόμμα, ούτε άνοιξε την «αμαρτωλή» ΕΡΤ
με τον τρόπο που το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. 
«Θα είμαι ευγενικός και θα πάρετε τις απαντήσεις σας» συμπλήρωσε ο κ. Ησαΐας με
την κ. Μακρή να επαναλαμβάνει συνεχώς ότι : «είναι σήμερα η ΕΡΤ αυτή που γνωρίζατε;». 
Η κόντρα συνεχίστηκε με τον κ. Ησαΐα να ρωτάει την κ. Μακρή αν υποτιμά το θεσμό των
Δημοτικών Συμβούλων, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος δεν μπήκε τυχάρπαστα στη Βουλή
αλλά έχει ξεκινήσει από το «πεζοδρόμιο, τη γειτονιά, την πόλη και την τοπική αυτοδιοίκηση
κι όχι ως κηφήνας του δημοσίου» ώστε να υπερασπίζεται την πατρίδα. 
Από την άλλη πλευρά η κ. Μακρή τον ρώτησε για ποια πατρίδα αγωνίζεται, και αν είναι
αυτή που έχουν κατακλέψει με τις μίζες, υπενθύμισε ότι η μισή Νέα Δημοκρατία είναι στη
λίστα με τη Ζήμενς και τέλος συμβούλεψε τον κ. Ησαΐα να μην κυκλοφορεί στο «πεζοδρό-
μιο» με τη γραβάτα του με τον τελευταίο να ανταπαντά ότι :«η γραβάτα είναι ο σεβασμός
μου προς τους τηλεθεατές.. αυτή είναι η δική μου επαναστατική στολή». 
Η συζήτηση συνεχίστηκε με την κουβέντα να κατευθύνεται στην ψήφιση των μνημονίων με
τον κ. Ησαΐα να ισχυρίζεται ότι η Ν.Δ. κληρονόμησε τα μνημόνια, ωστόσο κατάφερε να
σώσει την Ελλάδα κρατώντας την εντός του ευρώ,  ενώ χαρακτήρισε ως αποτυχία της αριστε-
ρής μνημονιακής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον χειρισμό σε ότι αφορά το μεταναστευτικό. 
Σε ότι αφορά το πρόβλημα της οικονομίας ο Δημοτικός Σύμβουλος επεσήμανε ότι η πραγ-
ματική ανεργία βρίσκεται στο 28% και λόγω του τελευταίου επταμήνου κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ θεώρησε ότι αυτό το ποσοστό σύντομα θα ξεπεράσει το 30%. 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΣΒΕΕ που επικαλέστηκε ο κ. Ησαϊας,  μόνο τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο του 2015 απολύθηκαν 50.000 άνθρωποι στο χώρο της εστίασης λόγω της
αύξησης του ΦΠΑ και του capital control.  
Σύμφωνα με τον κ. Ησαΐα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε πρωτογενή
ελλείμματα στο 9,5% του ΑΕΠ και παρέδωσε πρωτογενή πλεονάσματα καθώς επίσης παρέ-
λαβε ύφεση 7,5% του ΑΕΠ και παρέδωσε ρυθμούς ανάπτυξης 0,7% ενώ ισχυρίστηκε ότι την
εβδομάδα του δημοψηφίσματος χάθηκαν 17.000 θέσεις εργασίας σε σύγκριση με τον περ-
συνό Ιούλιο του 2014 που αντιθέτως βρέθηκαν 14.000 θέσεις. 
Στην ερώτηση γιατί ψήφισε η Ν.Δ. το τρίτο μνημόνιο ο κ. Ησαΐας είπε ότι δεν υπήρχε άλλη
πρόταση ενώ συμπλήρωσε ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως για τους αγ -
ρότες δεν υπόσχεται τίποτα κρίνοντας αναγκαίο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των «πραγ-
ματικών» και μη θέτοντας θέμα  εξυγίανσης  του ΟΓΑ. 

Πόσες επισκευές ακόμα ;
Δελτίο Τύπου εξέδωσε το Γρα-
φείο Τύπου του Δήμου ανα -
φέροντας τα εξής: 
«Επισκευάστηκε άμεσα η ζημιά,
που προξένησαν άγνωστοι πρό-
σφατα, και επαναλειτουργεί από

τις 28 Αυγούστου 2015 η μπάρα απαγόρευσης εισόδου αυτοκινήτων
στην Κεντρική Πλατεία της Αγίας Παρασκευής. 
Υπενθυμίζουμε ότι η μπάρα τοποθετήθηκε από το Δήμο το Μάρτη του
2015 επιλύοντας ένα χρόνιο και πολυσυζητημένο πρόβλημα στο κέ -
ντρο της πόλης μας. 
Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος κάνει έκκληση
σεβασμού και υπεράσπισης της αισθητικής και τη λειτουργίας της
Κεντρικής Πλατείας της πόλης μας».
Σημ. Σχολιαστή. Εν μέσω Αυγούστου το να επισκευάζεται η μπάρα
σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δείχνει ένα «άλλο» πρόσωπο της
Δημοτικής Αρχής από αυτό που γνωρίσαμε τα περασμένα «πέτρινα»
για την πόλη χρόνια…
Αυτό που θα πρέπει να ξανακοιτάξουν οι αρμόδιοι μαζί με το δήμαρχο,
είναι  το γεγονός ότι η μπάρα τοποθετήθηκε  για «κάποιο λόγο». Αυτοί
που δημιουργούν το πρόβλημα για το οποίο τοποθετήθηκε η μπάρα
προφανώς στη «μοναξιά του Αυγούστου»  προσπάθησαν να την
αχρηστέψουν και προ φανώς τίποτα δεν θα τους εμποδίσει να κάνουν
το ίδιο και στο μέλλον… Αντί να πληρώνουμε λοιπόν όλοι εμείς τις
«επιδιο ρ θώσεις»… μήπως θα ήταν καλύτερα να τοποθετηθούν εκείνα
τα καλαίσθητα πράσινα κολονάκια που έχουν τοποθετηθεί λίγο πιο
πέρα; Είναι τόσο σημαντικό για τη Δημοτική Αρχή να παρκάρουν
κάποιοι λίγοι τα αμάξια τους πάνω σε μια πλατεία, ιδιαίτερα την κεν-
τρικότερη της πόλης μας ; Είναι τόσο σημα ντικό να πρέπει το αμάξι
της νύφης να μπαίνει στην πλατεία και να την αφήνει ακριβώς έξω
από την πλατεία; Δεν μπορεί να βρεθεί άλλη λύση που να περιέχει τα
10 βήματα που θα κάνει αυτή από το ύψος περίπου του περιπτέρου
που βρίσκεται η μπάρα μέχρι την εκκλησία ;

Δολιοφθορά  στην παιδική
χαρά της Κεντρικής Πλατείας!

Από το γραφείο  τύπου του Δήμου, εκδόθηκε ανακοίνωση του
δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου, αναφορικά με την δολιο -
φθορά που έγινε στην πρόσφατα ανακαινισμένη παιδική
χαρά της κεντρικής  μας πλατείας.
Ο δήμαρχος στην ανακοίνωση αναφέρει ότι τόσο ο ίδιος όσο η Δημο-
τική αρχή, είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν οι παιδικές χαρές
της πόλης να επιστρέψουν στην κατάσταση που τις παρέλαβαν το
2014 και καλούν του πολίτες να συμβάλουν στην προστασία τους από
βανδαλισμούς αλλά και όσο κι αν αυτό εκπλήσσει, από δολιοφθορές!
ειδοποιώντας άμεσα το Δήμο μόλις εντοπίζουν την οποιαδήποτε
ζημιά.
Όπως είναι γνωστό, στις 6 Αυγούστου 2015, ανακοινώθηκε η πιστο-
ποίηση των Παιδικών Χαρών
Της Κεντρικής Πλατείας επί της οδού Γιαβάση, της Πλατείας του Αϊ-
Γιάννη επί της οδού Ελβετίας,
της Πλατείας Τσακού επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, της Πλα-
τείας «Μελίνα Μερκούρη» επί της οδού Κορυτσάς, της Πλατείας
Δημοκρατίας επί των οδών Χείλωνος και Άγγελου Σικελιανού, του
Παράδεισου στις οδούς Απόλλωνος και Ψαρών, των Πευκακίων επί
των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Αγίων Αναργύρων και των Δα -
σκαλικών επί των οδών Σολωμού και Λυκείου.
Επίσης έχει κατατεθεί φάκελος στην αρμόδια επιτροπή για πιστο-
ποίηση της Παιδικής Χαράς στα Δασκαλικά επί των οδών Σολωμού
και Δημητρακοπούλου και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί
άμεσα. 
Υπολείπονται για πιστοποίηση εντός του Σεπτεμβρίου οι Παιδικές
Χαρές της Πλατείας Αρκαδίου και της οδού Τέλλου Άγρα και τελευ-
ταία θα πιστοποιηθεί η Παιδική Χαρά των οδών Ασημακοπούλου και
Περικλέους στις οποίες ολοκληρώνονται σύντομα οι εργασίες.
Τέλος, με νέα αντίστοιχη σύμβαση του έτους 2015 θα αναβαθμιστούν
για να προσαρμοστούν στις απαιτούμενες προδιαγραφές, οι Παιδικές
Χαρές επί της οδού Γενναδίου, των Αγίων Αναργύρων πλησίον της
εκκλησίας και του Αθλητικού Κέντρου της οδού Νότου.
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Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιάννης Δεγαίτης
ξεκίνησε το 1965  πριν από 50 χρόνια, ως ηθο-
ποιός στο θρυλικό «υπόγειο» της  σχολής του
Θεάτρου Τέχνης το 1964 κι από την πρώτη χρο-
νιά συμμετείχε σε μεγάλες παραστάσεις στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ από το 1980
ξεκίνησε να  διδάσκει στη σχολή Θεάτρου
Τέχνης μέχρι και το 2000.
Το 1987 κλήθηκε να παρακολουθήσει την πρώτη
παράσταση της θεατρικής ομάδας του Πνευματικού
Κέντρου της  Αγίας Παρασκευής, κι επειδή και είχε
ήδη ασχοληθεί με κάποιες ομάδες θεάτρου,  ζήτησε
ν΄αναλάβει τη διεύθυνση αυτής της ομάδας, αίτημα
που βρήκε αμέσως μια πολύ μεγάλη θετική ανταπό-
κριση και από τότε ανελλιπώς επί  29 χρόνια διδάσ-
κει και σκηνοθετεί στην πόλη μας… και συνεχίζει
με αμείωτο πάθος!
Συναντηθήκαμε με τον κ.Δεγαίτη με αφορμή τις πα -
ραστάσεις που θα δώσει η θεατρική μας ομάδα στο
πρώην στρατόπεδο «Σπυρούδη» στο πλαίσιο του
Διαδημοτικού φεστιβάλ θεατρικών ομάδων τις προ-
σεχείς ημέρες και μιλήσαμε μαζί του εφ’ όλης της ύλης.
«Σ» Πως εξελίχθηκε στο διάβα του χρόνου η
θεατρική ομάδα;
«Ξεκινήσαμε με λίγα παιδιά στην αρχή και κάθε
χρόνο ερχόντουσαν καινούργια, η ομάδα μεγάλωνε, ο
κόσμος άρχισε να αγαπά αυτό που κάναμε διότι το
έβλεπε ότι ήταν ποιοτικό, δεν κάναμε εκπτώσεις δηλα-
δή και όλα τα χρόνια γενικά έχουμε δεχθεί τη βοήθεια
των δημοτικών αρχών που έχουν περάσει από το
Δήμο. 
Έχουμε συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ όπως
των Δήμων Ζωγράφου, Αργυρούπολης, Νίκαιας,
Καρδίτσας, Ιθάκης, Κορίνθου και συνολικά έχουμε
αποσπάσει 35 βραβεία, είτε προσωπικά, είτε της
παράστασης , είτε των παιδιών που συμμετείχαν. 
Αυτά μέχρι το 2006 που σταματήσαμε να συμμετέ -
χουμε σε φεστιβάλ. Από το 2007 και μετά ενταχθήκα-
με στο διαδημοτικό φεστιβάλ που είχε δημιουργηθεί.
Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε δειλά, ανδρώθηκε,
προχώρησε με οκτώ και εννιά ομάδες κάθε χρόνο.
Απαρτίζεται από Δήμους του Νομού Αττικής και κάθε
Δήμος κάνει ένα φεστιβάλ. Το δικό μας, της Αγίας
Παρασκευής γίνεται πάντα το Σεπτέμβριο.
Λόγω της ημερομηνίας ήταν και μια καλή ευκαιρία να
δημιουρ γηθεί ένα θέατρο στο στρατόπεδο Σπυρούδη,
όπως κι έγινε. 
Με σεμνότητα θα ήθελα να δηλώσω ότι αν συνεχίζα-
με να συμμετέχουμε στα φεστιβάλ που πηγαίναμε
ίσως κερδίζαμε αλλά τόσα βραβεία αλλά θεωρήσαμε
ότι το παν στον ερασιτεχνισμό δεν είναι τα βραβεία
αλλά το γεγονός ότι από την ομάδα θεάτρου έχουν
περάσει όλα αυτά τα χρόνια περίπου 250 παιδιά κι ότι
πάντα υπήρχε μια μόνιμη ανανέωση. 
«Σ» Η ομάδα είναι ερασιτεχνική ; 
«Εννοείται. Δεν έχει κανένα νόημα να είναι επαγγε-
λματική γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να ενταχθεί σε
ένα Πνευματικό κέντρο. Το θέμα στον ερασιτεχνισμό
είναι ποιον θα έχουν καθοδηγητή, δηλαδή κάποιον
που να είναι ένας γνώστης ώστε τα παιδιά να αγαπή-
σουν αυτό που κάνουν». 
«Σ» Δηλαδή στην πόλη μας 29 χρόνια διδάσκε-
τε και σκηνοθετείτε ; 
«Ναι κι εδώ θέλω να πω ότι  για ένα μεγάλο διάστημα
από το 1993 μέχρι το 2005 λειτουργούσαμε ένα « θεα-
τρικό εργαστήρι», χώρια από την ομάδα θεάτρου και
μάλιστα το εργαστήρι αυτό, ήταν χωρισμένο σε δύο
κατηγορίες, νέων και ενηλίκων. 
Κάθε χρόνο από 30 μέχρι και 50 άτομα συμμετείχαν
στις θεατρικές δραστηριότητες, ανεβάζαμε θεατρικές
παραστάσεις,  γίνονταν  πιο εμπεριστατωμένα τα
μαθήματα υποκριτικής, ενώ  ταυτόχρονα διδάσκαμε
και θεωρία. 

Με την ομάδα τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Ανεβάζουμε έργα, δηλαδή προτείνω κάποια έργα,
προτείνουν και οι μαθητές, βρίσκουμε τη μέση λύση κι
αν κάποιες φορές δε τη βρούμε δημοκρατικά τότε
δικτατορικά αποφασίζω… εγώ (γέλια). 
Ουσιαστικά ένας πρέπει να αποφασίζει κι αυτός είναι
ο ρόλος μου αλλά πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των
παιδιών γιατί πρέπει να θέλουν να συμμετέχουν σε μια
παράσταση. Αν δεν τους αρέσει η παράσταση δεν θα
επιμείνω. Αν είχα λόξα κι επέμεινα το αποτέλεσμα δεν
θα ήταν καλό από μόνο του. Επίσης από τα παιδιά που
συμμετέχουν μπορεί να μην παίξουν όλα στην ετήσια
παράσταση. Πρέπει πρώτα να δω ποιοι ταιριάζουν,
ποιοι μπορούν να ενταχθούν και να «κολλάνε» με την
ομάδα. Αν κάποιος είναι «κακός» ή μέτριος δεν τον
διώχνω απλά κάνουμε περισσότερα μαθήματα όπως
στο εργαστήρι». 
«Σ» το εργαστήρι συνεχίζει με τα μαθήματα ; 
«Τι εργαστήρι συνεχίζει και λειτουργεί αλλά όχι στη
μορφή που είχε παλιά. Κάνω κάποια μαθήματα στο
εργαστήρι Τέχνης. Απλά δεν έχει δοθεί δημοσιότητα.
Θα μπορούσαν να έρθουν αρκετά παιδιά γιατί τα χρή-
ματα δεν είναι πολλά κι εδώ θα πρέπει ίσως να πούμε
ότι αυτοί που συμμετέχουν στην ομάδα δεν
πληρώνουν όπως στο εργαστήρι. 
«Σ» Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια
ομάδα που είναι ανοιχτή σε όλους ; 
«Βέβαια. Τίποτα δεν είναι κλειστό. Πάντα υπάρχει
ένας πυρήνας στην ομάδα αλλά μπαίνουν συνεχώς
τουλάχιστον πέντε καινούργια άτομα». 
«Σ» Έρχονται και άνθρωποι που έχουν σπου-
δάσει ηθοποιία ; 
«Όχι. Ότι κάποιοι από την ομάδα μου έγιναν επαγγε-
λματίες και σπούδασαν, έχει γίνει. Αλλά να έρθουν με
το πτυχίο ήδη στο χέρι όχι. Εμένα μ’ αρέσει ο ερασι-
τεχνισμός γιατί τα παιδιά έρχονται γιατί τους αρέσει κι
όχι γιατί κάποιος τους έβαλε». 
«Σ» Τι παραστάσεις έχετε παρουσιάσει όλα
αυτά τα χρόνια ; 
«Ανεβάσαμε σπουδαία έργα. Έργα των Λόρκα,
Μπρέχτ, Σαιξπηρ, Αμερικάνικο θέατρο – Τέννεσι
Ουίλιαμς, Ρώσικο, Αρχαία τραγωδία (Βάκχες, Τρωά-
δες). Γενικά έργα που είναι δύσκολα για ερασιτέχνες
αλλά αν είναι καλή η ομάδα, αν αγαπούν αυτό που
κάνουν κι υπάρχει  καλή καθοδήγηση το αποτέλεσμα
είναι καλό. 
Τα παιδιά της ομάδας ζητούν «δύσκολα» έργα και ως
παράδειγμα θα σας φέρω την φετινή τους πρόταση,
όπου ζήτησαν να ανεβάσουμε «Τσέχωφ», μια πρότα-
ση  που θα ήθελα κι εγώ».
«Σ» Όλα πήγαινα καλά; Είχατε κάποιο παρά-

πονο;
«Το μόνο παράπονο που έχω είναι ότι θα ήθελα η προ-
βολή του έργου που παράγουμε να ήταν αναλογικότε-
ρη του αποτελέσματος των προσπαθειών μας.
Υπάρχει ένα προβληματάκι σ’ αυτό το επίπεδο.
Μακάρι να βρεθεί ένας τρόπος μέσω των μέσων μας
να έχουμε μια σωστή προβολή. 
Επιπλέον διακαής επιθυμία μας είναι να αποκτήσουμε
το δικό μας χώρο. Το χειμώνα είμαστε στο 2ο Γυμνά-
σιο. Καλός ο χώρος αλλά δεν είναι δικός μας και δεν
μπορούμε να τον έχουμε όποτε θέλουμε». 
«Σ» Φέτος τι παραστάσεις έχετε προγραμ-
ματίσει ; 
«Φέτος έχουμε δύο παραστάσεις. Το ένα έργο ονομά-
ζεται «7 λογικές απαντήσεις» και συγγραφέας είναι ο
Θεσαλλονικής Λεωνίδας Πουρσαλίδης. Είναι ένα
έργο με μονολόγους και θεωρώ ότι το κοινό θα το
αγαπήσει επειδή  θίγει ένα μεγάλο θέμα, αυτό των
ναρκωτικών. Το άλλο έργο έχει κωμικά στοιχεία όπου
μια ομάδα νέων ψάχνει να βρει δουλειά και πάει σε
μια οντισιόν. Εκεί γίνονται κάποια ευτράπελα με την
αγωνία τους, τα κοινωνικά ταμπού και κριτήρια που

έχουν διαμορφώσει».     
«Σ» Πότε θα παρου-
σιαστούν αυτές  οι
παραστάσεις ; 
«Το διαδημοτικό
φεστιβάλ ξεκινάει
στην Αγία Παρασκευή
στις 12 Σεπτεμβρίου
2015 και τελειώνει στις
22 Σεπτεμβρίου. Θέλω
να τονίσω ότι ενώ
είχαν προγραμματι-
στεί δύο παραστάσεις
στις 19 και 20 Σεπτεμ-
βρίου, λόγω των
εκλογών μετατίθενται στις 21 και 22 Σεπτέμβρη. 
Άρα οι δικές μας παραστάσεις παίζονται εκείνες τις
ημέρες. Τις προηγούμενες μέρες θα παιχθούν οι ομά-
δες από τους άλλους Δήμους. 
Οι παραστάσεις δίνονται στο στρατόπεδο «Σπυ -
ρούδη» σ  ́ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο δίπλα στον
θερινό κινηματογράφο και μετά το τέλος του δια -
δημοτικού έχουμε να πάμε στη Νέα Ιωνία, Δήμος που
εδώ και τρία χρονιά μας καλεί να παρουσιάζουμε  τις
παραστάσεις μας αναγνωρίζοντας την καλή δουλειά
που κάνουμε.
Από το Νοέμβριο συνήθως ανεβάζουμε τις παραστά-
σεις μας στην Αγία Παρασκευή στο 2ο Γυμνάσιο και
φέτος αυτό το γεγονός πιθανώς να κρατήσει μέχρι τον
Ιανουάριο». 
«Σ» Γενικότερα διδάσκεται αρκετά χρονιά.
Μέσα σ’ αυτό το διάστημα τι διαφορές έχετε
εντοπίσει ανά εποχή στους μαθητές σας και
στον τρόπο που θα διδάξετε ; η πρώτη πεντα-
ετία που ξεκινήσατε με τα τελευταία αντίστοιχα
χρόνια έχουν διαφορές ; 
«Όταν ξεκίνησα να διδάσκω το 1980 και ακόμα όταν
ήμουν μαθητής το 1964-5 ήταν πολύ διαφορετικά τα
πράγματα. Όσο περνούν οι γενεές αλλάζουν οι άνθρ-
ωποι. Ίσως τα προβλήματα είναι περισσότερα στα
παιδιά, ίσως ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα πράγ-
ματα, ακόμα και η εύκολη πρόσβαση στην τηλεόραση
θεωρώ ότι μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο. Αυτός που
έχει ταλέντο πιστεύω ότι και πάλι θα ξεχωρίσει. 
Η διαφορετικότητα των παιδιών που θέλουν να
γίνουν ηθοποιοί μάλλον το κάνουν για άλλους λόγους.
Κάποτε μια τάξη στη σχολή ήταν σφιγμένη σα γροθιά.
Το επάγγελμα πάντα ήταν «φάε με να μη σε φάω»
αλλά υπήρχε μια σύμπνοια έστω στη σχολή. 
Σήμερα βλέπει «ομαδίτσες», ίντριγκες, εγώ πάω με
αυτόν εσύ με τον άλλον. Αυτά για μία τάξη δεν είναι
καλά. Στον ερασιτεχνισμό αυτά δεν υπάρχουν. Αυτή
είναι η μεγάλη διαφορά γιατί είναι φίλοι όλοι.
Δεν θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, θέλουν να παίξουν, να
κάνουν παρέα, άρα τους κάνει καλύτερους». 
«Σ» Στη διαμόρφωση του «Σπυρούδη» που πιθ-
ανώς να γίνει στο άμεσο μέλλον θα διεκδικήσε-
τε κάποιο χώρο ; 
«Για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω πώς θα διαμορφω -
θεί ο χώρος, αλλά θα θέλαμε να μπορούμε να κάνουμε
τις πρόβες μας ελεύθερα ότι ώρα θέλουμε. Το 2ο
Γυμνάσιο ανήκει αλλού, δεν μπορούμε όποτε θέλουμε
να το έχουμε. Για μένα υπάρχει ανάγκη από ένα χώρο
πολιτισμού κλειστό, που να είναι και θέατρο». 
«Σ» Θα ήθελα να μου πείτε πως βλέπετε την εξέ-
λιξη του Πολιτισμού σήμερα ; 
«Ανέκαθεν ως κράτος δεν είχαμε πολιτιστική πολιτι-
κή, παρότι έχουμε τέτοια Ιστορία και πάντα στρεφό-
μασταν στην αρχαία Ελλάδα. Όμως υπάρχει και το
σήμερα που έχει εξίσου την σημαντικότητά του και θα
συνεχίσει να έχει. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο πως
βλέπουμε τον Πολιτισμό γιατί το πρώτο αρνητικό
είναι ότι η επένδυση σε αυτόν μέσω του αρμόδιου
Υπουργείου είναι της τάξεως του 0,5% του προϋπολο-
γισμού. Με λίγα λόγια «πάρτε κι εσείς ένα ψίχου-
λο». Μ’ αυτή τη λογική δεν μπορεί να γίνει κάτι
σημαντικό».

Γιάννης Δεγαΐτης, η «ψυχή» 
της Δημοτικής μας Θεατρικής Ομάδας.

Γιάννης Δεγαΐτης

Ηθοποιός
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Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιάδα Mythical 
Α’ κατηγορίας ποδοσφαίρου «Σάλας»

Ξεκίνησαν οι προπονή-
σεις για την ομάδα
ποδοσφαίρου σάλας.
Ξεκίνησαν οι προπονή-
σεις της ομάδας ποδο-

σφαίρου σάλας της πόλης μας «Α.Σ
Ολυμπιάδα Mythical» από τις 26
Αυγούστου 2015 με τις πρωινές προπονή-
σεις να πραγματοποιούνται στο ΟΑΚΑ και
τις απογευματινές στο κλειστό γήπεδο της
οδού Νότου. 
Σε αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας προχώρησε το Δ.Σ. του συλλόγου με τον προπονητή της
ομάδας Γιάννη Ζιάβα να αντικαθίσταται από τον Γιάννη Μοστριό και γυμναστή τον Βασίλη
Κουτσιλά. 
Σε επίπεδο μεταγραφών η ομάδα έκλεισε τον Καραθανασόπουλο από την ΑΕΚ και αναμέ-
νεται να εξαγγείλει την απόκτηση δύο ακόμα παικτών. 
Επίσης το σαββατοκύριακο της 12ης και 13ης Σεπτεμβρίου 2015 διοργανώνεται στο κλειστό
γήπεδο της Νότου τουρνουά εις μνήμη της πρόσφατα αποθανούσας Γκόλφω – Θάλιας
Σπηλιοπούλου.   
Για όσους αδημονούν για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος Α’ Εθνικής Ανδρών «Futsal
super league», αυτό ξεκινά στις 4 Οκτωβρίου 2015, ενώ  σ’ ότι αφορά τα τμήματα υποδομής
(έφηβοι, junior, προjunior), έχουν ξεκινήσει οι προπονήσεις και αναμένεται αρχές Οκτω-
βρίου να ξεκινήσει και το δικό τους πρωτάθλημα.  

Το διοικητικό συμβούλιο της Αθλητικής
Ένωσης Αγίας παρασκευής εξέδωσε
δελτίο Τύπου με το οποίο  ενημερώνει ότι
από 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι εγγρα-
φές και οι προπονήσεις στα Τμήματα
Ακαδημιών Εκμάθησης του Βόλλευ του
Συλλόγου μας, για κορίτσια και αγόρια
ηλικίας 6-15 ετών.
Και φέτος ο Σύλλογός , πλαισιωμένος από
έμπειρους και καταξιωμένους προπον-
ητές, πτυχιούχους της Γυμναστικής
Ακαδημίας, με εξειδίκευση στο άθλημα
του Βόλεϊ σκοπεύει με υπευθυνότητα και
επαγγελματισμό - όπως άλλωστε κάνει
εδώ και 25 χρόνια-  να "μυήσει" τα μικρά
παιδιά στα μυστικά, την ομορφιά και τις
χαρές του αθλητισμού αλλά και του βόλ-
λει ειδικότερα.
Καλή Αθλητική Χρονιά σε όλες και όλους!
Η φωτογραφία που δημοσιεύεται είναι
επεξεργασμένη από αγώνα των
ΠΑΙΔΩΝ της ΑΕΑΠ για την αφίσα των
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, τιμητικά, για την πρώτη
θέση και το Χρυσό μετάλλιο, που κέρδισε
η ομάδα την προηγούμενη αγωνιστική
χρονιά, στο πρωτάθλημα της ΕΣΠΑΑΑ!

«Χρυσοί» οι τοξοβόλοι της Αγίας Παρασκευής!

Δύο αθλητές, τρία χρυσά μετάλλια στους
Πανελλήνιους Αγώνες Τοξοβολίας.

Δελτίο Τύπου λάβαμε από τον Αθλητικό Όμιλο
Τοξοβολίας Αγίας Παρασκευής «Αχαιοί» με το
οποίο γνωστοποιούν ότι στους Πανελλήνιους

Αγώνες Τοξοβολίας Ανοιχτού Χώρου για το 2015, στο γήπεδο της
Νέας Μάκρης ο Βασίλης Καλογιάννης αναδείχθηκε πρώτος στην κατ-
ηγορία ανδρών και η Ανατολή-Μάρθα Γκορίλλα αντιστοίχως πρώτη
στην κατηγορία γυναικών. 
Σε ότι αφορά το «μικτό», οι δύο αθλητές κατέλαβαν και πάλι την
πρώτη θέση στο ολυμπιακό τόξο.

Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής

Συσπείρωση  της γυναικείας ομάδας για να ανταπεξέλθει
στις δυσκολίες. 
Τις προπονήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Αυγούστου τα
κορίτσια του μπάσκετ του Γυμναστικού Συλλόγου Αγίας
Παρασκευής, καθώς ο δρόμος για την παραμονή, πόσο

μάλλον για την άνοδο στην Α1 θα είναι δύσκολος και ανηφορικός. 
Το πρωτάθλημα της α2 εθνικής κατηγορίας γυναικείου μπάσκετ ξεκι-
νάει στις 11 Οκτωβρίου 2015, ωστόσο οι αγώνες κυπέλλου αρχίζουν πιο
νωρίς με την ομάδα μας να αντιμετωπίζει εντός έδρας στις 27 Σεπτεμ-
βρίου 2015 το νικητή του αγώνα Μελίσσια – Καλαμάτα. 
Σε σχέση με πέρυσι η ομάδα μετράει απώλειες αλλά και προσθήκες.
Αρχικά η Νικόλ Γκάνια που επάξια είχε συμμετάσχει στο ρόστερ της
ομάδας πέρυσι δεν θα μπορεί να πράξει το ίδιο φέτος καθώς ως φοι-
τήτρια οικονομικών σπουδών θα λείψει για ένα διάστημα στο εξωτερ-
ικό μέσω του προγράμματος Erasmus. 
Επίσης η Μαστρογιάννη, το καλό σέντερ της ομάδας, και η Ρετζεπέρη
(τριάρι) μεγαλώνουν τη λίστα των απωλειών με την Έφη Καζαντίδου
να αναπληρώνει ναι μεν τη Ρετζεπέρη όμως πονοκέφαλος αποτελεί η
εύρεση ενός καλού σέντερ. 
Μιας και ο ΓΣΑΠ (γυμναστικός σύλλογος Αγίας Παρασκευής) δεν
κάνει μεταγραφές με χρήματα αλλά ψάχνει παίκτριες ελεύθερες
υποχρεώσεων από άλλα σωματεία,  η ανεύρεση παικτών γίνεται ακόμη
πιο δύσκολη. 
Ωστόσο από τις ακαδημίες της Αγίας Παρασκευής η γυναικεία ομάδα
υποδέχεται παίκτριες στο όριο των 18 ετών και συγκεκριμένα την
Φωτεινή Σιγιώργη, την Ειρήνη Κούκη, την Κόνι Κανιαδάκη και τη
Σοφία Καράμπελα.
Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα τμήματα των νεανίδων, κορασίδων, μίνι, η
διεύθυνση του ΓΣΑΠ εξήγγειλε με ικανοποίηση την απόκτηση της προ-
πονήτριας και υπεύθυνης των τμημάτων κ. Μάρθας Αργυρίου που θα
προπονεί τις νεανίδες αλλά και θα είναι υπεύθυνη για την πρόοδο των
υπόλοιπων τμημάτων. Το πρωτάθλημα των κορασίδων ξεκινάει στις 19
Σεπτεμβρίου 2015 ενώ των νεανίδων  μετά τα μέσα Οκτωβρίου.   

Πρωταθλητής Ελλάδος και το 2015 
ο δικός μας Μιχάλης Σακελλαρίδης

Το 2015 είναι ένας καλός χρόνος για τα χρώματα
του Ομίλου Αντισφαίρισης Αγίας Παρασκευής. 
Μετά από το πρωτάθλημα στα κορίτσια κάτω των
12 και ο Μιχάλης Σακελλαρίδης από την πλευρά
του σε συνέχεια του 2012 – 2013, για τρίτη  χρονιά
κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα του 2015.

Χωρίς να χάσει σετ πέρασε στην κορυφή με μεγάλη διαφορά στα
games σε όλα τα σετ (6-1, 6-2 κτλ) πιστοποιώντας τη δυναμικότητα και
τη σοβαρή υποδομή που διαθέτη.

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Αγίας Παρασκευής του εύχεται καλή
συνέχεια και συνεχόμενη άνοδο.

Πρωταθλητρια Ελλαδος η Σαπφω Σακελλαριδη στο
Πανελλήνιο Πρωταθλημα Juniors 2015!

Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Juniors
2015 για τις κατηγορίες Αγόρια - Κορίτσια 12. Η Σαπφώ Σακελαρίδη
του Ομίλου Αντισφαίρισης Αγίας Παρασκευής ήταν η μεγάλη νικήτρ-
ια κατακτώντας τους τίτλους και στους τρεις τελικούς που αγωνίστηκε
(μονά, διπλά, μικτά). Στα αγόρια ο Βαγγέλης Κυπριώτης ήταν νικητής
στην κατηγορία του και στα μονά και στα διπλά.
Το πρωτάθλημα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της MVS
Tennis Systems στον Μαραθώνα Αττικής.
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