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H ανάκληση άδειας του DaVinci

Φόρος ΤιμήςΦόρος Τιμής
στη βούληση του διαθέτη!

Ο Σχολιαστής και η Medisound σας προσφέρουν αυτό το μήνα ΔΩΡΕΑΝ διαγνωστικό έλεγχο! (σελ.12)

Ανδρέας Μπαλωτής: «Δεν έχουν όλοι το ίδιο μερίδιο ευθύνης στην 

προσπάθεια υφαρπαγής του Εθνικού κληροδοτήματος «Σιστοβάρη». (σελ. 4 - 7)

σελ.8 - 9
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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

--- Καλό Φθινόπωρο να ‘χουμε.

--- Συγχαρητήρια σε όσες και όσους πέρασαν στις ανώτατες σχολές,

ψυχραιμία και αισιοδοξία σε όσους απέτυχαν στους στόχους τους

και καλή σχολική χρονιά όλων των βαθμίδων των σχολείων μας. 

--- Χρόνια πολλά και στο “Σχολιαστή” ο οποίος έκλεισε 16 χρόνια

συνεχούς έκδοσης! 

--- Σημαντικός ο φετινός Σεπτέμβρης για τα δημοτικά δρώμενα αφού

αναμένεται να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα άρσης λει -

τουργίας του DaVinci. 

--- Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε “εντός”. 

--- Ξεκίνησε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη - Αλέκου Κοντοπούλου 13 - το

10ημερο των πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

--- Να πάμε. 

--- Η πεζογέφυρα Γελαδάκη στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρα -

σκευής μετονομάστηκε σε “Μιχάλης Μιχαηλίδης”. 

--- Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί κάτι για να τιμηθεί και ο αείμνηστος

Ευεργέτης Αθανάσιος Σιστοβάρης. 

--- Ένας μεγάλος αριθμός καταξιωμένων καλλιτεχνών και μουσικών

συνόλων παρέλασαν από το προαύλιο του μεγάρου της ΕΡΤ στο

πλαίσιο της συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αγίας Παρασκευής  μεγά-

λου αριθμού εκδηλώσεων τον Ιούλιο. 

--- Ευχή όλων η πρωτοβουλία αυτή να μετατραπεί σε ετήσιο θεσμό. 

--- Δωρεάν κινηματογραφικές προβολές για τους συμπολίτες μας

προσέφερε τον Αύγουστο όπως και πέρυσι ο Πολιτιστικός και Αθλη -

τικός Οργανισμός Αγίας Παρασκευής. 

--- Ενστάσεις για τη λειτουργία του κινηματογράφου αναφορικά με το

“τυπικό” της λειτουργίας του είχε ο Βασίλης Ζορμπάς. 

--- Ο πρόεδρος της Νέας Δημορατίας Κυριάκος Μητσοτάκης παρέ-

στη στον εορτασμό της πολιούχου της πόλης μας. 

--- Πραγματοποιήθηκε και φέτος το καλοκαίρι ο εκ του Νόμου ετή-

σιος απολογισμός του έργου που πραγματοποιήθηκε το 2015 η

Δημοτική Αρχή. 

--- Όπως κάθε χρόνο ο απαξιωμένος από τις προηγούμενες διοική-

σεις αυτός θεσμός επαναλήφθηκε χωρίς την παρουσία δημοτών. 

--- Θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ η διοίκηση Σταθόπουλου για να

πείσει τους συμπολίτες της ότι αυτά που λέει τα εννοεί και τα πράτ-

τει...

--- Κριτική στη διοίκηση άσκησαν από την πλευρά της αντιπολίτευ-

σης οι επικεφαλής των παρατάξεων και ο κ. Κωνσταντίνος Τσια -

μπάς. 

--- Οι υπόλοιποι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ή είναι απόλυτα ικα-

νοποιημένοι από το έργο της διοίκησης ή τους έχει απαγορευτεί από

τους αρχηγούς τους να τοποθετούνται δημόσια. 

--- Ευνοϊκές εξελίξεις αναμένονται για την αποπεράτωση και τη

σύντομη λειτουργία των ΕΠΑΛ στο κτιριακό συγκρότημα των πρώην

εκπαιδευτηρίων “Μπαρμπίκα”. 

--- Πρόταση για τη φιλοξενία 10 προσφυγόπουλων στους παιδικούς

σταθμούς του Δήμου ζήτησε ο Ανδρέας Γκιζιώτης. 

--- Αναμένεται το “πράσινο φως” από το Υπουργείο για τη νόμιμη

υλοποίηση αυτής της πρότασης απάντησαν η πρόεδρος των παι-

δικών σταθμών Μαργαρίτα Καβρουδάκη και ο Αντιδήμαρχος Παι-

δείας Παναγιώτης Γκόνης. 

--- Ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου το 9ο διαδημοτικό φεστιβάλ ερασι-

τεχνικού θεάτρου στο οποίο συμμετέχει και το εργαστήρι της πόλης

μας υπό την καθοδήγηση του ηθοποιού και σκηνοθέτη Γιάννη Δεγα-

ΐτη. 

--- Μ’ ένα νέο πυροσβεστικό όχημα εφοδίασε ο ΣΠΑΥ το Δήμο μας

για τις καλοκαιρινές ανάγκες σε περίπτωση πυρόσβεσης. 

--- Κάποια στιγμή μια και μιλάμε για περιβάλλον θα πρέπει η δημο-

τική αρχή να ξεκαθαρίσει με το Δήμο Χολαργού - Παπάγου τόσο τα

όρια των δύο Δήμων όσο και τις ευθύνες σε ότι αφορά το Λόφο Τσα-

κού. 

--- Και μιας και αναφερόμαστε στον όμορο Δήμο, κάποιος από τη

διοίκηση ας επισκεφτεί το κηποθέατρο που λειτουργεί στο Δήμο

Χολαργού - Παπάγου και τα συμπεράσματά του ας αποτελέσουν το

όραμα για τη δημιουργία κάτι αντίστοιχου στην Αγία Παρασκευή. 

--- Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ανάπλασης σε διάφορες οδούς

του Κοντοπεύκου με αποτέλεσμα να τελειώσει το κυκλοφοριακό

μαρτύριο το οποίο είχαν υποστεί κάτοικοι και περίοικοι.
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Ανδρέας Γκιζιώτης:

«Να φιλοξενήσουμε προσφυγό-

πουλα στους παιδικούς σταθμούς». 

Την φιλοξενία 10 προσφυγόπουλων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου

Αγίας Παρασκευής, ως πολιτική πράξη αλληλεγγύης, πρότεινε ο επικεφαλής

της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Ανδρέας Γκιζιώτης στη συνεδρίαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2016. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Γκιζιώτης με αφορμή το νέο ΕΣΠΑ και τη αρχή της διαδικασίας

υποβολής αιτήσεων για τους ωφελούμενους στους παιδικούς σταθμούς, πρότεινε

στα 900 και πλέον παιδιά που φιλοξενούνται  τα 10 να είναι προσφυγόπουλα. 

«Ήδη φιλοξενούμε λίγα παιδάκια από το Μπανγκόνγκ και τη Συρία» ήταν η απά ντηση

της προέδρου των παιδικών σταθμών κ. Μαργαρίτας Δημητρίου, η οποία είπε επίσης

ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα στην υλοποίηση της πρότασης του κ. Γκιζιώτη

εφόσον είχαν οριστεί μέσω υπουργικής εγκυκλίου οι αντίστοιχες διαδικασίες και

συμπλήρωσε ότι η μόνη δυσκολία με τα ήδη αλλοδαπά φιλοξενούμενα παιδιά είναι η

επικοινωνία καθώς μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα. 

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Παναγιώτης Γκόνης σε μία σύντομη παρέμβασή του τόνι-

σε την ανάγκη περαιτέρω διεκδίκησης και όχλησης προς τα αρμόδια Υπουργεία ώστε

να εκδοθεί μια σχετική «οδηγία». 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον 

εορτασμό της Πολιούχου της 

Αγίας Παρασκευής. 

Με την παρουσία του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη

γιόρτασε φέτος  η Αγία Παρασκευή την Πολιούχο της. 

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών ενώ ο εορτασμός περιλάμβανε τον γενικό σημαιο-

στολισμό της πόλης, τη φωταγώγηση των δημοσίων κτιρίων, την παρουσία του

Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στις εορ-

ταστικές εκδηλώσεις όπως και στην καθιερωμένη εκδήλωση-συναυλία στην πλατεία

«Μελίνα Μερκούρη».

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μητσοτάκης παρευρέθηκε στην περιφορά της

Εικόνας συνοδευόμενος από πλήθος στελεχών του κόμματος μεταξύ των οποίων τον

Βουλευτή  κ. Γιώργο Κουμουτσάκο, τον υποψήφιο Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Σωτήρη

Ησαΐα, τον πρώην δήμαρχο κ. Βασίλη Ζορμπά και τον πρόεδρο της τοπικής οργά-

νωσης κ. Μανώλη Κωνσταντακόπουλο.  

Μετά την περιφορά της εικόνας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση – συναυλία στην πλα-

τεία «Μελίνα Μερκούρη» στο Κοντόπευκο, που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίας Παρασ-

κευής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης με τετραμελή ορχήστρα (Στ. Καρύδας Κιθάρα, Μιχ. Νικό-

πουλος Μπουζούκι-Λαούτο, Αλέξ. Καμπουράκης Ακορντεόν και Ν. Ρούλος Όρθιο

μπάσο) παρουσίασε ένα ποιοτικό πρόγραμμα με έντεχνα, λαϊκά, ρεμπέτικα, σμυρ-

ναίικα, και κρητικά τραγούδια και καταχειροκροτήθηκε. 
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Ανδρέας Μπαλωτής: «Δεν έχουν όλοι

το ίδιο μερίδιο ευθύνης στην προ-

σπάθεια υφαρπαγής του Εθνικού

κληροδοτήματος «Σιστοβάρη».

Με έκπληξη διάβασα σε μια  ανακοίνωση που

είχε εν δικαίω εκδόσει ο Βασίλης Ζορμπάς

ασκώντας κριτική στον Δήμαρχο Γιάννη Σταθό-

πουλο για το γεγονός ότι δεν είχε ενημερώσει

άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο για το πόρισμα το

οποίο είχε ανατεθεί στο δικηγορικό γραφείο του

κ. Κώστα Μπάκα αναφορικά με το θέμα Σιστο-

βάρη, την  προτροπή του να προσκληθούν και

να καταθέσουν τις απόψεις τους ο Κώστας

Κατσάρας, ο Αντώνης  Σιδέρης, η Κατερίνα Γιαγή

κι εγώ προσωπικά. 

Ο Βασίλης Ζορμπάς όπως είναι γνωστό, εκλέχθηκε με το ψηφοδέλτιο του Αντώνη

Σιδέρη το 2002 ως Δημοτικός Σύμβουλος , είχε αναλάβει  την αντιδημαρχία καθαρι-

ότητας και περιβάλλοντος και συμμετείχε σε όλες τις διαδικασίες της ομάδας που διοι-

κούσε το Δήμο. 

Είναι σαφές δηλαδή ότι είχε πλήρη γνώση για το «τι είχε συμβεί» στην υπόθεση

«Σιστοβάρη» από την πρώτη κιόλας στιγμή, όταν δηλαδή ο Αθανάσιος Σιστοβάρης

είχε ζητήσει έναντι μικρού οικονομικού τιμήματος να παραχωρήσει στο Δήμο τα

δικαιώματα που διατηρούσε μέχρι το 2025. 

Ο κ. Ζορμπάς γνώριζε από πρώτο χέρι «πρόσωπα και πράγματα» τα οποία όλοι

εμείς που παρακολουθούσαμε τις αντιφατικές αποφάσεις της δημοτικής αρχής της

εποχής εκείνης,αφού όπως παραδέχθηκε πολύ αργότερα, επί σειρά ετών ήταν και

φίλος αλλά και οικογενειακός γιατρός της οικογένειας Σαμουρέλη. 

Βεβαίως την εποχή εκείνη, ο κ. Ζορμπάς είχε σπεύσει να δηλώσει στον «Σχολιαστή»

ότι ήταν απόλυτα σύμφωνος για τον αγώνα που θα έπρεπε να δοθεί για την προ-

στασία του Εθνικού κληροδοτήματος και μάλιστα είχε δηλώσει ότι θα κατασκήνωνε

στο κτήμα προκειμένου να αποτρέψει πιθανή είσοδο σε μπουλντόζες για την κατεδά-

φιση... 

Στη συνέχεια βέβαια, κι ενώ η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε, η μόνη αντίδρασή του

ήταν η απόλυτη «σιωπή» και η επιλογή του αυτή  ήταν ενταγμένη στο σχεδιασμό του

να γίνει Δήμαρχος στη θέση του Αντώνη Σιδέρη .

Η «σιωπή» αυτή δηλαδή,  του εξασφάλιζε τη συνεργασία και τη βοήθεια σημαντικών

παραγόντων της συντηρητικής παράταξης, δηλαδή της οικογένειας Σαμουρέλη και

του επί δώδεκα χρόνια εκλεγμένου προέδρου της τοπικής οργάνωσης Αγίας Παρα -

σκευής – μέλους της νομαρχιακής επιτροπής της Ν.Δ. – Δημοτικού Συμβούλου αλλά

και μέλους της εταιρείας που είχε συστηθεί από τον κ. Σαμουρέλη για την εκμετάλ-

λευση για του κτήματος Σιστοβάρη, κ. Σάββα Αντωνιάδη. 

Η τακτική αυτή του κ. Ζορμπά απέδωσε καρπούς αφού   το 2006 η παράταξη του

Αντώνη Σιδέρη αποδυναμωμένη ηττήθηκε από τον Βασίλη Γιαννακόπουλο ανοίγον-

τας το δρόμο για τον κ. Βασίλη Ζορμπά να διεκδικήσει και να πάρει το χρίσμα της Ν.Δ.

το 2010 και να εκλεγεί Δήμαρχος . 

Ο κ. Βασίλης Ζορμπάς, διετέλεσε Δήμαρχος από το 2011 μέχρι το 2014 και είναι προ-

φανές ότι εάν «κάποιος» θα μπορούσε να γνωρίζει  όλες τις πτυχές του θέματος,

αυτός ο «κάποιος»  θα ήταν ο Δήμαρχος της πόλης – πολιτικός προϊστάμενοςτων

τεχνικών υπηρεσιών και της νομικής υπηρεσίας του Δήμου. 

Ως Δήμαρχος και παρά το γεγονός ότι στην διάρκεια της θητείας του πραγματοποι-

ήθηκαν σημαντικές δίκες οι οποίες έφεραν τα αποτελέσματα εκείνα που επιτρέπουν

σήμερα στο Δήμο τη διεκδίκηση του εθνικού κληροδοτήματος, ο κ. Ζορμπάς  επέλεξε

να περιμένει το αποτέλεσμα των εξελίξεων κι όταν εκδόθηκε η καταδικαστική απόφα-

ση για την κατεδάφιση της Βίλλας Σιστοβάρη αρκέστηκε στο να ζητήσει «διευκρίνιση»

της απόφασης!!!

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος 

Μέλος ΕΣΗΕΑ

συνέχεια σελ. 7

Το εθνικό κληροδότημα Σιστοβάρη όπως ήταν πριν την κατεδάφιση του εθνικού 

κληροδοτήματος (βίλα) “Σιστοβάρη”.
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Το 1946 ο δόκτωρ Μπέντζαμιν Σποκ(2), Αμερι-

κανός παιδίατρος και ψυχίατρος, υποστήριξε ότι

γονείς και δάσκαλοι θα έπρεπε να «χαλα-

ρώσουν» τους τρόπους διαπαιδαγώγησης των

παιδιών και να μην τα καταπιέζουν. Και οι γονείς

άλλο που δεν ήθελαν για να σηκώσουν τα χέρια.

Το βιβλίο του Μπ. Σποκ κυκλοφόρησε τότε σε 26 εκα-

τομμύρια αντίτυπα. Το όνομά του έγινε συνώνυμο της

πλήρους ελευθερίας του παιδιού και σύμβολο χαλα-

ρότητας στον τομέα της διαπαιδαγώγησης. Και ξαφ-

νικά το 1974 ο γιατρός Σποκ θα σημάνει άτακτη

υποχώρηση: Αναγκάστηκε δημόσια να εξομολογηθεί

ότι δεν κήρυξε τη χαλαρότητα παρά μόνο το λογικό

μέσο δρόμο και ότι παρεξήγησαν και παραμόρφω-

σαν τις υποδείξεις και συμβουλές του.

Τότε η Αμερικάνικη Πολιτεία προχώρησε σε αναθεω-

ρήσεις προγραμμάτων , μεθόδων, στάσεων και

κυρίως προσπάθησε να επηρεάσει τους γονείς να

αλλάξουν συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά.

Στην Ελλάδα οι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο για

λιγότερες από 160 ημέρες ανά έτος ,ενώ στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση    σε   πολλά   τμήματα   η παρα-

κολούθηση είναι προαιρετική. Στις 6/7/2016

διαβάζου με ότι ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει πολύ χαμηλή

ικανότητα   πολλών   Ελλήνων μαθητών να κατανο-

ήσουν ένα κείμενο ή  να   λύσουν μία εύκολη άσκηση.

Η κοινωνική φιλοσοφία και ιδεολογία της ήσσονος

προσπάθειας υιοθετείται από ένα ποσοστό ελληνό-

πουλων και δασκάλων, χωρίς ίσως να αντιλαμβά-

νονται  το μέγεθος της τραγικής παγίδευσης που εν

δυνάμει δημιουργείται στους παιδαγωγούμενους. 

Τα εύκολα θέματα, η λιγοστή προσπάθεια, η μη

(διαρ κής) συμμετοχή   κάποιων    μαθητών   στη

μαθησιακή διαδικασία του σχολείου, η αποφυγή της

συνδυαστικής σκέψης,    φρενάρουν επικίνδυνα την

πρόοδό  τους   και   την  προοπτική   τους   στη  ζωή.

Επίσης, η καθυστέρηση έναρξης συνειδητής αθλητι-

κής δραστηριοποίησης μπορεί να  τους   οδηγήσει

σε αδράνεια και σε ευρύτερη αποθάρρυνση για το

ξεπέρασμα δυσκολιών   και   για αυτοβελτίωση. 

Το άθροισμα των χαμηλών επιδόσεων   ενός   νέου

στους τρεις  τομείς: σκέψη-γνώση-άθληση για λίγους

ή πολλούς μήνες, συνιστούν χαμηλό επίπεδο από -

κτησης δεξιοτήτων και αυτό είναι ίσως πολύ   κακό

για τον ίδιο, για την πορεία στη ζωή του.

Κάθε μονάδα χρόνου, π.χ. κάθε μήνας, μπορεί να

είναι μία ανεπανάληπτη μονάδα μέτρησης της

βελτίωσης της γνώσης, της σκέψης και της άθλησης

του κάθε νέου. Αυτή η   μετρήσιμη βελτίωση   μπο ρεί

να επιτευχθεί είτε με την αποφασιστική επίδραση

καλών και μορφωμένων δασκάλων, είτε με την

συστηματική κατεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας,

αν πιστεύει αυτή την πορεία για όλους τους νέους,

είτε σε τελευταία ανάλυση από τον ίδιο το νέο, θέτον-

τας   ένα στοίχημα στον εαυτό του και πετυχαίνοντας

την υπέρβασή του. Eίναι γνωστό σε όλους ότι ένα

μεγάλο τμήμα Ελληνόπουλων ακολουθεί εντατικότα-

το πρόγραμμα και πετυχαίνει διακρίσεις στην Ελλάδα

και στο εξωτερικό μέσα από πολύ σκληρή και αδιά-

κοπη προσπάθεια.

Η διαρκής ενθάρρυνσηστην πνευματική και σωμα-

τική ανέλιξη του νέου μπορεί να τον οδηγήσει σε

μεγάλη   και   πολύ   μεγάλη   πρόοδο,   σημαντικό

κεκτημένο    γι’ αυτόν και για όλους μας. 

Το διαρκές ζητούμενο είναι «Κανένα Ελληνόπουλο

χωρίς μόρφωση. Κανένα Ελληνόπουλο χωρίς άθλη -

ση».   Αυτό πρέπει να είναι το προοδευτικό μήνυμα

για κάθε υπουργό παιδείας. 

Ας επαναλάβουμε ότι η βαθμιαία   «μετάλλαξη» θα

επιτευχθεί   με   τη  συζή τηση,   με  την  παρώθηση,

με   ένα  αποτελεσματικό  πρόγραμμα   και    με  την

βαθμιαία   αυτοσυνείδηση  του ίδιου   για    την   αξία

αυτής   της  προσπάθειας.   Σωστοί   γονείς   και

εκπαιδευτικοί, όπως επίσης  και   τα  ΜΜΕ   με

κατάλληλα   προγράμματα,  μπορούν να επηρεά-

σουν και να κα τευθύνουν αποτελεσματικά τους νέους

ώστε οι τελευταίοι  να υιοθετήσουν δομές αυτοπειθα-

ρχίας και αυτοπραγμάτωσης και να τις κάνουν τρόπο

ζωής.   Χρειαζόμαστε μια   νέα   κοινωνική αντίληψη

για  την   πρόοδο   όλων των  Ελληνόπουλων  που

να   αντιστρατεύεται   την   εξίσωση   προς   τα   κάτω

η οποία οδηγεί   στην  πορεία   μέσα   στο   βάλτο. 

Η   μέγιστη   ικανοποίηση του ατόμου κυοφορείται

στην δυνητική  εξίσωση προς τα πάνω, στην διαρκή

Υπέρβαση, όχι στην τεμπελιά. Άλλα κράτη με τα

οποία συμπορευόμαστε είναι πολύ οργανωμένα,

πολύ προηγμένα τεχνολογικά, έχουν   στα   σχολεία

τους   δομές πειθαρχίας και ελέγχου στις οποίες

εμείς υπολειπόμαστε. «Δεν περισσεύει» κανένα

Ελληνόπουλο στη μεγάλη μας πορεία προς την εθνι-

κή «διάσωση». Οι σωστοί δάσκαλοι-παιδαγωγοί, σε

συνεργασία με τους γονείς ας δώσουν ένα πλήρες

πρόγραμμα μελέτης και άθλησης σε κάθε Ελληνό-

πουλο, ώστε να αποκτήσει, βαθμιαία, σωματική

αντοχή και πνευματική υπέρβαση και να μετατρέψει

τις κρυμμένες του δυνατότητες σε ικανότητες! 

Αυτή ακριβώς η βαθμιαία αυτοβελτίωσή του θα του

παρέχει διαρκή ψυχική ενέργεια κι έτσι θα δυναμώνει

την άμυνά του απέ-

ναντι στα ναρκωτικά

και την παρακμή.

Με τις σύγχρονες

παιδαγωγικές και

διδακτικές θεωρίες,

η όλη εκπαιδευτική

διαδικασία πρέπει

και μπορεί να είναι

δημιουργική, με

κατάλληλο πρό -

γραμμα, χωρίς άγ -

χος και με μετρήσιμα

αποτελέσματα. 

«Άμες δε γ  ́εσόμεθα πολλώ κάρονες» (και εμείς θα

γίνουμε πολύ καλύτεροί σας) έλεγαν οι νέοι Λακε-

δαίμονες και γυμνάζονταν αδιάκοπα και πολύ

σκληρά! Οι δε Αθηναίοι μετά από 11 χρόνια σκληρής

εκπαίδευσης, αρχίζοντας από 7 ετών, στα 18 τους

ήταν λαμπροί νέοι, μορφωμένοι, γυμνασμένοι, καλοί

κ’ αγαθοί, τηρούντες το μέτρο σε όλες τους τις πρά-

ξεις, «στη   σωστή   θέση   ανάμεσα   στους   θεούς

και   στα   ζώα» (κατά   τον   ΦΡΑΝΣΟΥΑ   ΣΑΤΕΛΕ).

Λαμπροί νέοι του 4ου και 5ου π.Χ. αι. που σαν

πολίτες δημιούργησαν λαμπρό πολιτισμό, σημα -

ντικότατο σημείο αναφοράς του παγκόσμιου ανθ-

ρώπινου γίγνεσθαι.(3)

1) Ο   μύθος   του   σπηλαίου   του   Πλάτωνα (427-

347π.Χ.):     

Ο   μύθος   αυτός   διηγείται   πως   σε   ένα   σπή-

λαιο,   κάτω   από   τη   γη,   βρίσκονται   αλυσοδεμέ-

νοι   μερικοί  άνθρωποι.   Εάν    όμως   κάποιος   από

τους   αλυσοδεμένους   ανθρώπους   του   σπηλαίου

κατορθώσει   να   ανέβει   πάνω   στη   γη   και   κάτω

από   το   φως   του   ήλιου,   θα   καταλάβει   την

πλάνη   στην   οποία   ζούσε  όσο  ήταν   κάτω   από

τη   γη. Οι   σύντροφοί   του   που   εξακολουθούν   να

βρίσκονται   αλυσοδεμένοι   στο   σπήλαιο,   ζουν

βυθισμένοι   μέσα   στις   ψευδαισθήσεις .Κατά   τον

Πλάτωνα,   ο   απελεύθερος   δεσμώτης    είναι   ο

φιλόσοφος. Οι   αλυσοδεμένοι    σύντροφοί   του  είναι

οι  αγράμματοι,   οι   αμόρφωτοι   που   ζουν   μέσα

στο   ψέμα,   χωρίς   να   το   ξέρουν.

2) Οι 2 πρώτες παράγραφοι αναφέροντα στο περιο-

δικό: Ψυχολογικό σχήμα, 9τος-10τος/1991, άρθρο

του σχολικού σύμβουλου Τάσου Βόλτη.                                        

3) Αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης δημιούργησε τους

μαχητές του Μαραθώνα (490π.Χ.),τους υπερασπι-

στές των Θερμοπυλών (480π.Χ.), τους Σαλαμινο-

μάχους (480π.Χ.),τους μαχητές των Πλαταιών

(479π.Χ.) και όχι μόνο.                                                                  

«Οι αλυσοδεμένοι» του μύθου του Πλάτωνα

πρέπει να ανέβουν πάνω στη Γη (1) 

Ο δροσερός κήπος της Βιβλιοθήκης στην οδό Κοντοπούλου 13 

φιλοξένησε και φέτος στις αρχές Σεπτεμβρίου τις εκδηλώσεις

των “Πολιτιστικών Συναντήσεων - Αλέκος Κοντόπουλος”

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο θερινός κινηματογράφος «Θανάσης Βέγ-

γος» υποδέχτηκε τους συμπολίτες μας στο πολιτιστικό και αθλητικό πάρκο

«Σταύρος Κώτσης» (πρ. στρατόπεδο Σπυρούδη)  με δωρεάν είσοδο. 

Στέλιος Μπακούλας

Μαθηματικός-φροντιστης
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Ανδρέας Μπαλωτής: «Δεν έχουν όλοι

το ίδιο μερίδιο ευθύνης στην 

προσπάθεια υφαρπαγής του Εθνικού

κληροδοτήματος «Σιστοβάρη».

Η έκπληξη μου λοιπόν οφείλεται στο γεγονός ότι με καλεί στο Δημοτικό

Συμβούλιο ο Βασίλης Ζορμπάς για  να καταθέσω τη γνώμη μου στην συγκε-

κριμένη υπόθεση  κι αναρωτιέμαι τι ακριβώς προσδοκά . Μήπως πιστεύει ότι

γνωρίζω «κάτι» παραπάνω απ’ όσα γνωρίζει εκείνος;

Η πρόσκληση λοιπόν αυτή προφανώς  αποσκοπεί αλλού, και εμπίπτει σε κάποιον

πολιτικό σχεδιασμό του γιατί ο Βασίλης Ζορμπάς  για ότι δηλώσει και για ότι πράξει

έχει αποκλειστικό τουγνώμονα το « ίδιον πολιτικό  συμφέρον»  και τίποτε άλλο. 

Ας τελειώνουμε όμως  κάποια στιγμή με αυτήν την κακοστημένη παράσταση  θεάτρου

του παραλόγου.Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος νομομαθής για ν’ αντιληφθεί το μέγεθος

του «Εγκλήματος» που πραγματοποιήθηκε σε βάρος του συμφέροντος της πόλης. 

Η οικογένεια Σαμουρέλη προσπάθησε ν’  αγοράσει το εθνικό κληροδότημα και μάλι-

στα κατέβαλε και το αντίτιμο του φόρου μεταβιβάσεως στην τότε ΔΟΥ Αγίας Παρα -

σκευής και η μεταβίβαση αποφεύχθηκε  επειδή αργά το μεσημέρι ο Κώστας  Κατσά -

ρας και η Κατερίνα Γιαγή κατάφεραν να επιδώσουν ιδιοχείρως στη ΔΟΥ  Αγίας Πα -

ρασκευής το έγγραφο της υπηρεσίας εθνικών κληροδοτημάτων του Υπουργείου

Οικονομικών σύμφωνα με το οποίο η ιδιαίτερη νομοθεσία η οποία διέπει τα εθνικά

κληροδοτήματα απαγορεύει ρητά α)  Την πώληση του, β) Την  ενοικίαση του, γ) Την

οποιαδήποτε άλλη χρήση πλην εκείνης  της τακτικής διαχείρισης, δηλαδή των απαρ-

αίτητων εκείνων οικοδομικών εργασιών οι οποίες θα έπρεπε να γίνονται ώστε να

συντηρηθεί και να παραμείνει το κτίσμα, όπως είχε σε καλή κατάσταση για αποδοθεί

στον τελικό δικαιούχο, δηλαδή το Δήμο Αγίας Παρασκευής το 2025. 

Αυτό το έγγραφο όποιος το διαβάσει, χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να καταλάβει ότι

ο Αθανάσιος Σιστοβάρης δεν είχε το δικαίωμα να προχωρήσει σε οποιαδήποτε πράξη

με την οικογένεια Σαμουρέλη;

Χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να καταλάβει κάποιος ότι δεν μπορούσε ούτε να γίνει

κατεδάφιση, ούτε να χτιστεί το τερατούργημα, ούτε να ενοικιαστεί, ούτε βεβαίως και να

λειτουργήσει, αντίθετα με τη βούληση του διαθέτη που το ήθελε για πολιτιστικούς και

φιλανθρωπικούς σκοπούς ως πολυεπίπεδο (stages) νυχτομάγαζο;

Και θέλει ιδιαίτερες γνώσεις για να καταλάβει κάποιος ότι σήμερα είναι εντελώς

παράλογο να συζητά ο Δήμος μ’ έναν παράνομο ενοικιαστή, αντί με το νόμιμο

κληροδόχο Αθανάσιο Σιστοβάρη;

Ποιος λογικός άνθρωπος συζητά ή φοβάται ότι δε θα του παραδοθεί ένα ακίνητο από

έναν ενοικιαστή και μάλιστα «παράνομο ενοικιαστή» ; γιατί η όλη συζήτηση γίνεται με

την οικογένεια Σαμουρέλη ; οι άνθρωποι τη «δουλειά» τους κάνανε. Θέλησαν να αγο-

ράσουν το κτήμα. Δεν τους πρόλαβε ο Δήμος αλλά κάποιοι πολίτες . «Τσάκισε» η

δουλειά. Εκδικητικά γκρέμισαν τη βίλα και τώρα τι ζητάνε τα «ρέστα» ;  ή μήπως

θέλουν να τους αποζημιώσουν οι δημότες γιατί δεν  «έκατσε η δουλειά»;

Συνομιλεί με ποιους ο Δήμος ; και μου ζητά ο κ. Ζορμπάς να ‘ρθω και τι να καταθέσω

;  Τριάμισι  χρόνια που ήταν δήμαρχος, δεν είχε αντιληφθεί το νόμο που διέπει τα εθνικά

κληροδοτήματα όπως σαφώς περιγράφεται στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών ; 

Μήπως όμως ο κ.Ζορμπάς περιμένει να καταθέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ΟΛΟΙ

οι πολιτικοί  είναι το ίδιο υπεύθυνοι ; 

Ε ,  όχι ! Δεν έχουν όλοι το ίδιο μερίδιο ευθύνης για την προσπάθεια υφαρπαγής του

Εθνικού κληροδοτήματος.

Ο Αντώνης Σιδέρης, ο Νίκος Φωτόπουλος, ο Σωτήρης Παπαμιχαήλ, ο Γεράσιμος

Βλάχος και ο Γιάννης Σταθόπουλος στάθηκαν βασικοί μάρτυρες στις δικαστικές υπο -

θέσεις εναντίον της οικογένειας Σαμουρέλη. Δεν σιώπησαν!

Ο Γιάννης Σταθόπουλος ως Δήμαρχος ανέθεσε τη σύνταξη πορίσματος για περαι-

τέρω ενέργειες του Δήμου στο νομικό γραφείο του Κώστα Μπάκα το οποίο χειρίστηκε

τις υποθέσεις εναντίον της οικογένειας Σαμουρέλη επί σειρά ετών και δεν επέλεξε να

δώσει 30.000 ευρώ σε κάποιο συνταξιούχο νομικό για εκφέρει την «άποψη» του…

Ο Γιάννης Σταθόπουλος και η παράταξή του έχουν το πολιτικό θάρρος κι αποδέχο -

νται να σηκώσουν το πολιτικό κόστος της άρσης της άδειας του DaVinci, και ν’

αποκαταστήσουν στα μάτια  των Δημοτών την  Αλήθεια και την «χαμένη τιμή»  αιρ-

ετών  και δημοσίων υπαλλήλων.

Δεν  προτίθεμαι λοιπόν να παραστώ στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί με την πράξη μου

αυτή θέλω να δηλώσω ότι προσωπικά δεν αναγνωρίζω το δικαίωμα  της οικογένειας

Σαμουρέλη ν’ υποκαθιστά τον Αθανάσιο Σιστοβάρη και να  είναι «συζητητής» με το

Δήμο και «εγγυητής» της τελικής παράδοσης του Εθνικού κληροδοτήματος.

Θα ήθελα επίσης να δηλώσω ότι εμπιστεύομαι τον  Γιάννη Σταθόπουλου, το ήθος και

την εντιμότητα των μελών  της δημοτικής του ομάδας κι είμαι σίγουρος ότι θ΄αγωνι-

στούν μέχρις εσχάτων  για να παραμείνει το κληροδότημα στο Δήμο και να εκπλη -

ρωθεί η επιθυμία του αείμνηστου ευεργέτη της πόλης κι ότι θα ψηφιστεί επιτέλους ο

χαρακτηρισμός του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου ως «χώρου πολιτι-

σμού» όπως ακριβώς είχε γίνει και στην υπόθεση της Βίλας «Ιόλα».

συνέχεια από σελ. 4

Συγχαρητήρια του Δημάρχου

στους επιτυχόντες στις 

ανώτατες σχολές.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος εξέφρασε

θερμά συγχαρητήρια στους νέους και στις

νέες της Αγίας Παρασκευής που πέτυχαν την

εισαγωγή τους σε σχολές Πανεπιστημίων και

ΤΕΙ της χώρας , αλλά και στους καθηγητές και

τους γονείς, οι οποίοι στάθηκαν αρωγοί στη

μακρόχρονη κοπιαστική προσπάθεια των

μαθητών. 

Σε όσους δεν εισάγονται στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα επόμενα

βήματα τους, είπε ο Δήμαρχος και τους προέτρεψε

να προσπαθήσουν ξανά στις πανελλήνιες εξετάσεις, είτε να κάνουν άλλες

επιλογές για το μέλλον τους. 

Γιάννης 

Σταθόπουλος

Δήμαρχος

Αγίας Παρασκευής

Επαναλειτουργεί το γραφείο

συμβουλευτικής για ασφαλιστικά

και συνταξιοδοτικά θέματα. 

Το Γραφείο Συμβουλευτικής για Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά

θέματα του Δήμου Αγ. Παρασκευής, που διέκοψε τη λειτουργία

του στις 18/7 λόγω των  θερινών διακοπών, θα επαναλειτουργή-

σει από τις 5/9, κάθε Δευτέρα, 5-7 μ.μ., στο Ισόγειο του Δημαρ -

χείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417). Τηλέφωνο για καθορισμό ραν-

τεβού: 213-2004-608.

Το γραφείο λειτουργεί από τις 23 Νοεμβρίου 2015 με εθελοντή Νομικό

ειδικό στο αντικείμενο, εξυπηρετώντας μέχρι σήμερα περισσότερους

από 50 συμπολίτες μας. 

Σεπτέμβριος_16_mais_2012.qxd  18/11/2016  1:56 μμ  Page 7



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

ΡΡ εε ππ οο ρρ ττ άά ζζ .. .. ..88

Το ζήτημα της ανάκλησης της άδειας του καταστήματος DaVinci (υπόθεση

«Σιστοβάρη») τέθηκε στην επιτροπή ποιότητας ζωής σε δύο συνεδριάσεις,

αρχικά στις 27 Ιουλίου 2016 και λόγω αναβολής της πρώτης επανήλθε στις 2

Αυγούστου 2016. 

Της συζήτησης στην επιτροπή είχε προηγηθεί συνάντηση των επικεφαλής των δημο-

τικών παρατάξεων (με την απουσία του Ανδρέα Γκιζιώτη από τη «Λαϊκή Συσπείρω-

ση) με τον νομικό Κώστα Μπάκα – που εκπόνησε την γνωμοδότηση για το κατά πόσο

μπορεί να ανακληθεί η άδεια – και για την οποία (συνάντηση) οι παρατάξεις της αντι-

πολίτευσης κράτησαν «κλειστά» τα χαρτιά τους καθώς δε γνωρίζουμε ποια είναι η

θέση τους για το ζήτημα της ανάκλησης ή τι ρώτησαν ή τι ενημερώθηκαν από τον

νομικό.

Όπως έχουμε αναφέρει και στο πρόσφατο παρελθόν, η διοίκηση του Γιάννη Σταθό-

πουλου είχε αναθέσει το καλοκαίρι του 2015 την υπόθεση «Σιστοβάρη» στο γραφείο

του έγκριτου νομικού  και γνώστη της υπόθεσης από παλαιότερες δικαστικές διαμάχες

που αφορούσαν το ιστορικό κατεδάφισης του εθνικού κληροδοτήματος  Κώστα

Μπάκα.

Ο κ. Μπάκας συνέταξε τη γνωμοδότηση σε μορφή ερωτοαπαντήσεων και την παρέ-

δωσε στα μέσα Δεκεμβρίου 2015, αλλά λόγω της μακροχρόνιας αποχής των δι -

κηγόρων, ο κ. Μπάκας είχε εκφράσει την άρνησή του να προσέλθει στο Δημοτικό

Συμβούλιο για την περαιτέρω ενημέρωση του σώματος, έως τη λήξη της αποχής.

Με τη λήξη της αποχής στα τέλη Ιουνίου 2016,ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος

αφού συγκάλεσε τους επικεφαλείς των παρατάξεων για την περαιτέρω ενημέρωσή

τους, στη συνέχεια έθεσε το θέμα της ανάκλησης της άδειας στην επιτροπή ποιότητας

ζωής, το αρμόδιο όργανο που χορηγεί ή αφαιρεί άδειες λειτουργίας υγειονομικών

καταστημάτων. 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το 2007 – επί δημαρχίας Βασίλη

Γιαννακόπουλου – χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας στο DaVinci με την προϋπόθεση

ότι σε περίπτωση μελλοντικής καταδικαστικής απόφασης, αυτή θα αφαιρεθεί.

Η τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εκδόθηκε – με τον αγώνα και την επιμο-

νή αρκετών συμπολιτών μας – απόφαση που αποτέλεσε τη βάση της γνω-

μοδότησης του νομικού Κώστα Μπάκα.

Έτσι λοιπόν, στα μέσα του φετινού καλοκαιριού συνεδρίασε η επιτροπή της ποιότητας

ζωής με θέμα την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος.

Η επιτροπή συγκλήθηκε την πρώτη φορά στις 27 Ιουλίου 2016 με την πλευρά της

εταιρείας του κ. Σαμουρέλη «Λάμπρος Σαμουρέλης& Σία Ε.Π.Ε.» μέσω της νομικού

του εκπροσώπου να θέτει ως δικαιολογία αναβολής της συνεδρίασης το ζήτημα του

«δικαιώματος της ακρόασης». 

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι δεν είχε στην κατοχή της την από 8 μηνών εκδοθείσα γνω-

μοδότηση του νομικού Κώστα Μπάκα, που αποτελεί κόλαφο για την εταιρεία καθότι

αναφέρεται στην αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του DaVinci. 

Η δικαιολογία, όπως ήταν φυσικό, είχε ως αποτέλεσμα τον γέλωτα των παρευρισκο-

μένων κατοίκων που επουδενί πίστεψαν ότι ένα έγγραφο που έχει δει το φως της

δημοσιότητας τόσους μήνες, δεν είχε τουλάχιστον αναγνωστεί από τον ίδιο τον κ.

Λάμπ ρο Σαμουρέλη, πόσο μάλλον ενδελεχώς εξεταστεί από το νομικό γραφείο της

εταιρείας του. 

Η εταιρεία ωστόσο είχε το δικαίωμα να επικαλεστεί άγνοια για το εν λόγω έγγρ-

αφο, καθυστερώντας τις διαδικασίες για την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας, παίζον-

τας επί της ουσίας τη «γάτα με το ποντίκι».

Η καθυστέρηση αυτή κράτησε πέντε μέρες καθώς στις 2 Αυγούστου 2016 η επιτρο-

πή ποιότητας ζωής συνεδρίασε ξανά με μοναδικό θέμα την ανάκληση του θέματος και

με την πλευρά του Λάμπρου Σαμουρέλη να καταθέτει υπόμνημα επιχειρημάτων

εξηγώντας το «γιατί» δεν πρέπει να κλείσει η επιχείρηση.

Η πλευρά της διοίκησης του Γιάννη Σταθόπουλου ήταν σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της

ανάκλησης της άδειας του DaVinci με τα μέλη της διοίκησης στις τοποθετήσεις τους

να κάνουν λόγο για απευθείας παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο

άνευ προτάσεως από το όργανο της επιτροπής «ποιότητας ζωής». 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της διοίκησης, το ζήτημα είναι άκρως πολιτικό και οφείλουν

όλες να παρατάξεις να τοποθετηθούν με σαφήνεια επ΄αυτού.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημο-

τικός Σύμβουλος και μέλος της επιτροπής Ανδρέας Γκιζιώτης, εξέφρασε την αντίθεσή

του στο να εισαχθεί το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να έχει πάρει θέση

πρώτα το αρμόδιο όργανο της επιτροπής ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παρά-

ταξη «Αγία Παρασκευή η πόλη μας» Διονύσης Λέκκας αδυνατούσε να εκφράσει

άποψη υπέρ ή κατά της ανάκλησης της άδειας με την αιτιολογία ότι δεν ήταν ενήμε -

ρος ο ίδιος και η παράταξη του για το αιτιολογικό που είχε προσκομίσει η πλευρά του

Λάμπρου Σαμουρέλη.

Επιπλέον στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κώστας Κατσάρας που στην τοποθέ -

τησή του έκανε λόγο για τη σημασία του «αιτιολογικού» που θα συνοδεύει την άρση

της άδειας λειτουργίας του DaVinci. 

H ανάκληση άδειας του DaVinci

Φόρος ΤιμήςΦόρος Τιμής

στη βούληση του διαθέτη!

συνέχεια σελ.9
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Ο κ. Κατσάρας τόνισε στα παρόντα μέλη αλλά και στον Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπου-

λο ότι η δυναμική της απόφασης της άρσης λειτουργίας εξαρτάται από το γραπτό

αιτιολογικό που θα τη συνοδεύει.

Εν τέλει το θέμα παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο που πιθανώς να πραγμα-

τοποιηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Τοποθετήσεις των μελών

Η επιτροπή «Ποιότητας ζωής» αποτελείται από Δημοτικούς Συμβούλους κάποιων

παρατάξεων με την πλειοψηφία στο όργανο να διαθέτει η παράταξη που διοικεί το

Δήμο – στην προκειμένη περίπτωση του Γιάννη Σταθόπουλου – ενώ την αντι-

πολίτευση εκπροσωπούν ο κ. Διονύσης Λέκκας (από την παράταξη του Βασίλη

Ζορμπά), ο Ανδρέας Γκιζιώτης (Λαϊκή Συσπείρωση) και ο Α. Μουστόγιαννης. 

Τα μέλη της διοίκησης στην επιτροπή - στη συγκεκριμένη συνεδρίαση - αποτε-

λούνταν από τους Δημοτικούς Συμβούλους Ελισάβετ Πετσατώδη, Σωτήρη Παπα-

μιχαήλ, Δημήτρη Κονταξή, Μαρία Κοντοπούλου και Σπύρο Παπαγεωργίου.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σπύρος Παπαγεωργίου στην τοποθέτησή του

τάχθηκε υπέρ της ανάκλησης της άδειας και πρότεινε ότι η επόμενη κίνηση είναι η

αρχή των διαδικασιών εκ μέρους του Δήμου απέναντι σε όλους όσοι έβλαψαν το

δημόσιο συμφέρον. 

Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την Καθημερινότητα του Πολίτη κ.

Δημήτρης Κονταξής στην τοποθέτησή του χαρακτήρισε αυθαίρετες τις κατασκευές

του κ. Σαμουρέλη στον χώρο του εθνικού κληροδοτήματος, τόνισε ότι πρωτίστως το

ζήτημα είναι ηθικό και εξέφρασε την αγανάκτηση του για το θέμα της στάθμευσης των

αυτοκινήτων έξω από το κατάστημα χαρακτηρίζοντάς το ως «Αίσχος». 

«Έχει καταληφθεί κάθε έννοια ηθικού δικαίου σ’ αυτή την υπόθεση» συμπλήρωσε ο

κ. Κονταξής ενώ υπογράμμισε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο Δήμος να μπει

σε μια διαδικασία «ανταλλαγής» με τον κ. Σαμουρέλη. 

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ, δικηγόρος κι ένας από τους πρωταγωνιστές της υπόθε-

σης Σιστοβάρη κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ εξιστόρησε το πώς δόθηκε η άδεια το

2007 από την διοίκηση του Βασίλη Γιαννακόπουλου, χαρακτήρισε το DaVinci ως

«σύμβολο του νεοπλουτισμού της πόλης» και δήλωσε ότι ακόμα και γι’ αυτούς που

πιθανόν να θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο του συμβιβασμού με τον κ. Σαμου -

ρέλη, ο τελευταίος δεν έχει προβεί καν σε κάποια σοβαρή πρόταση. 

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε την ικα-

νοποίησή του από τη στάση της διοίκησης, την οποία θεωρεί και αποτέλεσμα της πίε-

σης που της ασκήθηκε.

Ο κ. Γκιζιώτης τόνισε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι

«αψεγάδιαστη» ώστε να μην βρει «νομικά παράθυρα» η πλευρά Σαμουρέλη για να

την αντικρούσει.

«Είναι σαφές ότι αν του αφήσουμε την άδεια μέχρι το 2025 θα βρει τρόπους να το

κρατήσει μέχρι το 2035, ενώ τώρα αν το δει και κάποιο καιρό κλειστό και του περά-

σει και ο θυμός, ίσως λίγο ξύδι βοηθήσει την υπόθεση, θα πάμε και θα διαπραγμα-

τευτούμε να το πάρουμε εννιά χρόνια νωρίτερα» συνέχισε ο κ. Γκιζιώτης λέγοντας ότι

ο Δήμος οφείλει να προασπιστεί την τιμή του. 

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμος

Βλάχος επισημαίνοντας ότι την αγορά ενός καταπιστεύματος που ο Δήμος έχει την

προσμονή να γίνει δικός του κανένας επίτροπος δε θα υπογράψει. 

Τέλος η αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και πρόεδρος της επιτροπής κ. Ελισά-

βετ Πετσατώδη μεταξύ άλλων δήλωσε τα εξής:«Οφείλουμε να προχωρήσουμε τις

διαδικασίες γιατί δε θα τελειώσουν ούτε εύκολα, ούτε γρήγορα, πιθανόν η άλλη πλε-

υρά να προσπαθήσει να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, ή να αντικρούσει τα επιχειρήματά

μας δια της νομικής οδού. Πρωτίστως στόχοςμας είναι να εξασφαλίσουμε την παρά-

δοση του ακινήτου το 2025».

Υπόμνημα Λάμπρου Σαμουρέλη

Στο 10σέλιδο υπερασπιστικό υπόμνημα του κ. Λάμπρου Σαμουρέλη ξεκινάει μ’ ένα

«σύντομο ιστορικό» της υπόθεσης – που θα μπορούσε να κριθεί ότι συντάχθηκε με

υποκειμενική κρίση – συνεχίζει αναφέροντας αποτελέσματα από αστικά, διοικητικά

και ποινικά δικαστήρια, εστιάζει και προσπαθεί να απορρίψει τα επιχειρήματα του κ.

Μπάκα και καταλήγει στο ότι δεν «υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανακλήσεως

της άδειας». 

Μέσω του υπομνήματος ο κ. Σαμουρέλης αναφέρεται σε όποια δικαστήρια έχει

κερδίσει, προβάλλει την επιχείρησή του ως καθόλα νόμιμη, δεν αποδέχεται ότι οι

ενέργειές του προσβάλλουν τη βούληση ή τη μνήμη του διαθέτη, συνεχίζει να

ισχυρίζεται ότι τμήματα της τοιχοποιίας του παλαιού κτήματος (βίλας Σιστοβάρη)

κατέρρευσαν λόγω παλαιότητας (κι όχι ότι γκρεμίστηκαν) ενώ χαρακτηρίζει την κατα-

δικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (5659/2013) ως

άδικη, παράλογη, αναιτιολόγητη και πεπλανημένη. 

Μέσω του υπομνήματός του ο κ. Σαμουρέλης επισημαίνει ότι η επιχείρησή του έχει

μια συνέχεια επικοινωνίας και συνεργασίας με τις Δημοτικές Αρχές, ότι πληρώνει

φόρους και εισφέρει με αυτόν τον τρόπο στον προϋπολογισμό του Δήμου, ότι

απασχολεί μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, ότι οι οικοδομικές εργασίες στις οποίες προέ-

βη, έχουν «προσαυξήσει την οικονομική αξία του ακινήτου», ότι σε περίπτωση που

αφαιρεθεί η άδεια το κτίριο θα καταστεί αδρανές κι ερειπωμένο μέχρι το 2025 και

καταλήγει λέγοντας ότι θα μπορούσε να δεσμευτεί ακόμα και με συμβολαιογραφικό

έγγραφο πως θα παραδώσει το ακίνητο το 2025 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. 

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής

συνέχεια από σελ.8
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Ο ετήσιος τακτικός και υποχρεωτικός από τον

«Καλλικράτη» απολογισμός της Δημοτικής

Αρχής πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2016,

ημέρα Τετάρτη, στο χώρο θεάτρου του 2ου

Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Νεαπό-

λεως. 

Η χρόνια απαξίωση προς τον συγκεκριμένο θεσμό

των συμπολιτών μας εκφράστηκε με την βροντερή

απουσία τους, ενώ αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η

απουσία τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων

της αντιπολίτευσης, με μοναδική εξαίρεση τον κ.

Τσιαμπά, ίσως γιατί μ’ αυτό τον τρόπο επέλεξαν την

αποφυγή της κριτικής στο έργο της διοίκησης για το

έτος 2015, είτε επειδή με τον τρόπο αυτό επιδοκίμα-

σαν το σύνολο των ενεργειών  της.

Η τόσο αισθητή απουσία του κόσμου μπορεί να έχει

πολλούς «παρανομαστές» ως αίτια με πρώτο και

κύριο την οικονομική και αξιακή κρίση που διανύουμε

επτά χρόνια τώρα. Πιθανόν όμως ο κόσμος να εμπι-

στεύεται απόλυτα τους Δημοτικούς άρχοντες… ή και

καθόλου γιατί όπως ανέφερε και στην ομιλία του 

ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος θέλοντας να

εξηγήσει το φαινόμενο αυτό χαρακτηριστικά επεσή-

μανε ότι: «δεν μας πολύ-πιστεύει ο κόσμος και δεν

πολύ-ελπίζει»…

Άλλο αίτιο της απουσίας του κόσμου θα μπορούσε

να ήτανηεπαναφορά των λαϊκών συνελεύσεων (που

στο σύνολό τους είχαν αρκετό κόσμο το χειμώνα του

2015)από τη δημοτική αρχή , με τους πολίτες να

νιώθουν ότι δε χρειάζεται να ξαναπούν ή να ξανα-

κούσουν τα ίδια.. ή πιθανόν ένα ζεστό απόγευμα του

Ιουνίου ν’ αποτρέπει τους πολίτες από το να προσέ-

λθουν  για τα θέματα της πόλης. 

Επίσης, μία τελευταία αιτία θα μπορούσε να είναι

αυτό που τόνισε ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπεί -

ρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης, δηλαδή ότι το εφαλτήριο

πλέον για την προσέλευση του κόσμου δεν θα πρέ-

πεινα είναι κάποιος απολογισμός, αλλά το κάλεσμα

σε ουσιαστική δράση και διεκδίκηση.

Αυτά ωστόσο που αναφέρθηκαν στην ειδική δημόσια

συνεδρίαση επί της ουσίας είναι μία περίληψη όλων

αυτών που έχουν ειπωθεί το τελευταίο 8μηνο στις

συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

Δήμαρχος
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος χώρισε την ομιλία

του σε περίπου 10 άξονες κάνοντας έναν αρκετά

σχολαστικό απολογισμό αναφορικά με την κοινωνική

πολιτική, με τον τομέα της καθαριότητας, με την εξα-

σφάλιση πόρων για την εκτέλεση μελλοντικών έργων

στην πόλη, με τη βελτίωση των υποδομών στα σχο-

λικά συγκροτήματα, με τα οικονομικά του Δήμου, με

τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, με την υλο-

ποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, με τον Αθλητι-

σμό, με τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και δημο-

κρατίας. 

Ο κ. Σταθόπουλος αναφέρθηκε σε μια σειρά έργων

και εργασιών που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της

θητείας του από το Σεπτέμβριο του 2014, όταν και

ανέλαβε το Δήμο. Στο λόγο του ο Δήμαρχος εστίασε

στην αναβάθμιση των κοινωνικών δομών (κοινωνικό

μαγειρείο  - παντοπωλείο ) στη μείωση των δημο-

τικών τελών, στην αναβάθμιση της καθαριότητας

μέσω της ενίσχυσης σε ότι αφορά την ανακύκλωση

καθώς και την εκπόνηση του τοπικού σχεδίου απο-

κεντρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

«Διασφαλίσαμε νέα έργα για τον Δήμο από την Πε -

ριφέρεια Αττικής» είπε  ο κ. Σταθόπουλος και περι -

ληπτικά ανέφερε τις βελτιώσεις που έγιναν στις υπο-

δομές στο πολιτιστικό και αθλητικό πάρκο «Σταύρος

Κώτσης» (πρ. στρατόπεδο Σπυρούδη), ανέφερε την

ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου

και του ωδείου καθώς την ολοκλήρωση της ανάπλα-

σης της περιοχής του Κοντοπεύκου, την πιλοτική

πεζοδρόμηση της οδού Γιαβάση (που ένα τμήμα της

παρέμεινε κλειστό το καλοκαίρι) και την αντιπ-

λημμυρική «θωράκιση» της πόλης με τα έργα

ομβρίων   στις οδούς Χίου, Πεντέλης και Ολυμπίας

και τις οδούς κοντά στο Αμερικάνικο Κολλέγιο. 

Σ’  ότι αφορά τα έργα που θα  πραγματοποιηθούν, ο

Δήμαρχος αναφέρθηκε στην επέκταση του δικτύου

ομβρίων 4,3 εκατομμύριων ευρώ στις περιοχές

Παρα δείσου, Κοντοπεύκου,  Πευκακίων και Τσακού

(έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020),  μίλησε για

την ένταξη στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της

Περιφέρειας, ένα έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων

580.000 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό ένταξης έργων

μέσω της Περιφέρειας ανέρχεται στο ποσό των 9

εκατομμυρίων ευρώ. 

Ο κ. Σταθόπουλος αναφέρθηκε επίσης στην ανάπ-

λαση σχεδόν όλων των πλατειών, στις  επιλεκτικά

ορισμένες εργασίες υποδομής που βελτίωσαν τις

κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολείων, προανήγγειλε

την κατασκευή άλλης μίας πεζογέφυρας, μίλησε για

τη διαφορετική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμι-

κού του Δήμου μέσω της διαδικασίας της μοριοδότ-

ησης κι όχι του διορισμού, ενώ δεν παρέλειψε τις

εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και τις επιδο-

τήσεις στα αθλητικά σωματεία και τις εργασίες στους

αθλητικούς χώρους. 

Ο Δήμαρχος μίλησε για την επιτυχία των διεκδική-

σεων της δημοτικής αρχής και του γονεϊκού κινήμα-

τος σε ότι αφορά την αρχή των εργασιών στο χώρο

«Μπαρμπίκα», τόνισε τη σημασία της «νίκης των

πολιτών σε ότι αφορά το κτήμα «Ιόλα», που εκφρά-

στηκε  με την απόφαση του  διοικητικού Εφετείου

Αθηνών να κάνει  δεκτή την παρέμβαση της νομικής

υπηρεσίας του Δήμου και ν  ́απορρίψει την ένσταση

του κ. Γεωργίου που ζητούσε την  άρση του χαρα -

κτηρισμού της έκτασης του κτίσματος Ιόλα ως χώρου

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, και τέλοςεπεσήμανε

την καθιέρωση του θεσμού  της «Ώρας του Δημάρχου»,

όπου  περίπου 700 κάτοικοι τον επισκέπτονται κάθε

μήνα για να συζητήσουν τα προβλήματά τους. 

Στις τοποθετήσεις των επικεφαλής της αντιπολίτευ-

σης, και ιδιαίτερα της Αριστεράς, που τον κατηγο -

ρούσαν για έλλειψη πολιτικών (επί της ουσίας) πρά-

ξεων και συζητήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο,  ο κ.

Σταθόπουλος για πρώτη φορά «σήκωσε το γάντι».

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος θύμισε ότι η δημοτική

αρχή επέλεξε να μη στείλει τους φακέλους των δημο-

τικών υπαλλήλων γιατί θεώρησε ότι θα προέκυπταν

καινούργιες απολύσεις και διαθεσιμότητες και μίλησε

για την έμπρακτη στήριξη στους πέντε διωκόμενους

από τις ιταλικές αρχές,  τη στήριξη στους διωκόμενο-

υς δημάρχους όταν έγιναν οι φάκελοι των ΙΔΑΧ και τη

στήριξη στην πορεία του Δήμου Πάτρας.

Τοποθετήσεις των επικεφαλής 

της αντιπολίτευσης
«Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους εσάς οι οποίοι

ήρθατε. Παραλίγο να έχουμε ισοπαλία. 27 Δημοτικοί

Σύμβουλοι, 29 πολίτες» δήλωσε ο πρώην Δήμαρχος

Βασίλης Ζορμπάς στην αρχή της ομιλίας του και

συνέχισε μ’ ένα μύθο του Αισώπου θέλοντας να κατα-

δείξει ότι οι άνθρωποι υπόσχονται πολλά, όταν

γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να τα κάνουν. 

Ο κ. Ζορμπάς συνέχισε κάνοντας δριμεία επίθεση

προς τον Δήμαρχο, λέγοντας ότι «τάζει τα πάντα

στους πάντες», ότι έχει κολλήσει χιλιάδες «επανα-

στατόσημα», ότι έχει χτίσει μια πολιτική καριέρα με

ένσημα μαϊμού, ότι δήθεν προβάλλεται ως αντι -

μνημονιακός και προχώρησε απαριθμώντας κάποιες

από τις υποσχέσεις του Γιάννη Σταθόπουλου που

δεν έχουν πραγματοποιηθεί. 

Συγκεκριμένα ο κ. Ζορμπάς όπως υποστήριξε θεω-

ρεί ότι τα έργα μέσω της Περιφέρειας είναι «απλά

ευχολόγια», ότι οι εξαγγελίες για το κλειστό προπο -

νητήριο θα παραμείνουν… εξαγγελίες, ότι ουδέποτε

η τωρινή διοίκηση δεν σταμάτησε τη συνεργασία με

τις ΚΟΙΝΣΕΠ όπως προεκλογικά έλεγε, ότι ο κ. Σταθ-

όπουλος και οι συν αυτώ είναι «μνημονιακοί», ότι τον

σημερινό Δήμαρχο τον διακατέχει αλαζονεία ιδιαίτερα

όταν «ανεβοκατεβαίνει την Αγίου Ιωάννου (;) και

έκλεισε την ομιλία του κάνοντας μια αναφορά στο «τι»

έργο είχε κάνει ο ίδιος την περίοδο 2011 – 2014. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρώην Δήμαρ -

χος Βασίλης Γιαννακόπουλος, ο οποίος επέλεξε να

κάνει «ένα ταξίδι στο παρελθόν» ανέφερε όλα τα

έργα που η διοίκησή του είχε προβεί και κάποια από

τα οποία είχε εκτελέσει ή τα είχε αφήσει ως παρακα-

ταθήκη.

Ο κ. Γιαννακόπουλος συνέκρινε την «υποσχεσεο-

λογία» του  ΣΥΡΙΖΑ με αυτή του κ. Σταθόπουλου

κάνοντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και στις

πολιτικές που εφαρμόζει από τη μία, θεωρώντας ότι

το «Τίποτα» εκφράζει το έργο του σημερινού

Δημάρχου!

Συγκεκριμένα ο πρώην Δήμαρχος και υποψήφιος

βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, προέβη σε μια σύγκριση

για το έργο που έκανε την τετραετία 2006 – 2010 με

το σημερινό έργο της διοίκησης Σταθόπουλου, τον

κατηγόρησε για τις απευθείας αναθέσεις που έχουν

κατά καιρούς ανατεθεί, για την πιθανή αλλαγή δρο-

μολογίου του Β5,για τη νέα μορφή του κινηματογρά-

φου, για την ελλιπή πυροπροστασία του Υμηττού

κατά τη θερινή περίοδο και τελείωσε μιλώντας για το

πόσο χρόνο περνάει στα μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης ο κ. Σταθόπουλος (Facebook) προτρέποντάς

τον να «κάνει έργο». 

Ο απολογισμός της διοίκησης για το

2015 και η έλλειψη πολιτών 

και τοποθετήσεων.  
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Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο επικεφαλής

Ανδρέας Γκιζιώτης μίλησε για τις αντιλαϊκές πολιτι-

κές που εφαρμόζονται από την κυβέρνηση των

ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, τόνισε ότι η κριτική που ασκείται στη

δημοτική αρχή δεν μπορεί να είναι εκτός του πανελ-

λαδικού  οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού περι-

βάλλοντος που βρίσκεται κανείς υπο-

γραμμίζοντας ότι οι Δήμοι και οι Δήμα-

ρχοι ολοένα και περισσότερο μετατρέ-

πονται σε «φοροεισπράκτορες και

φορομπήχτηδες». 

Ο κ. Γκιζιώτης δήλωσε απογοητευμέ-

νος από την απουσία του κόσμου

αλλά και από τους δημοτικούς

συμβούλους που απλά έκαναν μία

τοποθέτηση και αποχώρησαν. Ο κ.

Γκιζιώτης χαρακτήρισε «φτωχό» τον

απολογισμό της δημοτικής αρχής,

παραλληλίζοντάς τον με παράθεση στοιχείων και

με βασική έλλειψη τις διεκδικήσεις που θα έπρεπε να

είχαν γίνει. 

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» μίλησε για

την απόρριψη της πρότασής του να φιλοξενηθούν 10

προσφυγόπουλα στην καλοκαιρινή δημιουργική

απασχόληση, για τον κίνδυνο δεσμεύσεων ΑΦΜ

από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, δήλωσε ότι

ο τομέας της καθαριότητας κινείται σε

μέτρια επίπεδα, ενώ για το θέμα της

πυροπροστασίας έκανε λόγο για τη

μη τήρηση της νομιμότητας στη γραμ-

μή του Υμηττού από το Γαλλικό Κολέ-

γιο μέχρι τα σύνορα με τον Χολαργό

καθώς και για τη μετατροπή του

λόφου Τσακού σε χωματερή με υπαι-

τιότητα του Δήμου Χολαργού. 

Σε ότι αφορά τις αθλητικές υποδομές

ο κ. Γκζιώτης τις χαρακτήρισε ως

«ανέκδοτο» συμπληρώνοντας ότι το

θέμα του κολυμβητηρίου είναι «η μεγάλη απάτη νέου

τύπου» διότι η μελέτη κοστολογείται στο 1.200.000

ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται η έκπτωση που μπο ρεί

να πάρει το έργο) και η Περιφέρεια χρηματοδοτεί με

200.000 ευρώ!

«Ο Δήμος δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν το κολ-

υμβητήριο το θέλει κλειστό, ανοιχτό, μικρό, μεγάλο,

αλλά ρίχνουμε 200.000…» είπε ο κ. Γκιζιώτης και

κατέληξε λέγοντας ότι η επιτυχία για την ολοκλήρωση

του «Μπαρμπίκα» ανήκει αποκλειστικά στο γονεϊκό

και εκπαιδευτικό κίνημα κι ότι η δημοτική αρχή δεν

έχει εκλέξει «Συμπαραστάτη του

Δημότη» κι έχει καταργήσει την

επιτρο πή νεολαίας. 

Από το «Φυσάει Κόντρα» ο εκπρό-

σωπος του δημοτικού σχήματος κ.

Θάνος Ανδρίτσος τόνισε την ανάγκη

οι συνεδριάσεις των Δημοτικών

Συμβουλίων να αποκτήσουν πιο

πολιτικοποιημένο «περιεχόμενο» κι

όχι διαχειριστικό. 

Ο κ. Ανδρίτσος εξήγησε ότι υπάρχουν

πολλά ζητήματα που αφορούν τους

εργαζόμενους και δεν τίθενται στο τραπέζι των

συζητήσεων ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να αντι-

στραφεί το κλίμα που έχει επικρατήσει ότι «τίποτα δεν

μπορεί να αλλάξει» (σε ότι αφορά τις μνημονιακές

πολιτικές που εφαρμόζονται). 

«Πρέπει να ξεφύγουμε από την πεποίθηση ότι τα

πράγματα είναι δοσμένα, ότι δεν υπάρχει εναλλακτι-

κή» επεσήμανε ο εκπρόσωπος του «Φυσάει Κόν-

τρα» και συμπλήρωσε λέγοντας «ακόμα και αν δεν

περνούν όλα τα ζητήματα απ’ τη Δημοτική Αρχή, έχει

σημασία να δούμε αν ο Δήμος είναι στο πλευρό του

εργαζόμενου, του άνεργου, της άνεργης, του νέου,

στη διεκδίκηση ενάντια στην κυβέρνηση, στην Περι -

φέρεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΔΝΤ». 

Ο κ. Ανδριτσος κατέληξε μιλώντας για τα οικονομικά

του Δήμου και την κοινωνική πολιτική που εφαρμόζε-

ται. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι ένας από τους κύριους

λόγους που βελτιώνονται τα οικονομικά είναι και

λόγω των απολύσεων που έχουν γίνει όλα αυτά τα

χρόνια και σε ότι αφορά την κοινωνική πολιτική που

εφαρμόζεται δήλωσε ότι αυτή ασπάζεται ένα δόγμα

δικτύου προστασίας για τις πολύ

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που το ίδιο

το σύστημα στο οποίο ζούμε τις γεννά

ολοένα και περισσότερο. 

Τοποθετήσεις Φορέων –

Πολιτών
Από τους φορείς και συλλόγους της

πόλης μας, το «παρών» έδωσαν η

ένωση συλλόγων γονέων, η ένωση

γονέων των ΠΑΙΣΔΑΠ (παιδικοί σταθ-

μοί Δήμου Αγίας Παρασκευής) και ο

εξωραϊστικός σύλλογος κατοίκων «Άγιος Ιωάννης ο

Κυνηγός». 

Από την ένωση γονέων, η πρόεδρος κ. Μαρία

Ματιάτου δήλωσε την ικανοποίηση του συλλόγου

από τη συνεργασία που υπάρχει με τη δημοτική

αρχή και το στόχο της τελευταίας που αποτυπώνεται

από τον κατατεθέντα προϋπολογισμό για μεγαλύτε-

ρη βελτίωση των σχολικών υποδομών. 

Ο κ. Δοξακίδης Σωτήρης από την

ένωση γονέων των ΠΑΙΣΔΑΠ μίλησε

για το αίτημα του συλλόγου που αφορά

την κατάργηση της εγγραφής και της

επανεγγραφής στα τροφεία των φιλοξε-

νούμενων παιδιών ενώ ο κ.Τάσος

Πικούνης, από τον Εξωραϊστικό Σύλλο-

γο του Αϊ Γιάννη, χαρακτήρισε το απο-

τέλεσμα της ανάπλασης της οδού

Αγίου Ιωάννου ως τραγέλαφο δεδομέ-

νου του κυκλοφοριακού χάους σχετικά

με τη στάση και στάθμευση των αυτοκινήτων. 

Ο κ. Πικούνης μεταξύ άλλων υπογράμμισε την

έλλειψη αστυνόμευσης και δήλωσε ότι η περιοχή της

Αη Γιάννη έχει περισσότερη ανάγκη νέων ασφαλτο-

στρώσεων. 

Αντιδήμαρχοι – Πρόεδροι ΝΠΔΔ
Ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πανα-

γιώτης Γκόνης δήλωσε ότι είχε έρθει με σκοπό

περισ σότερο να ακούσει παρατηρήσεις παρά να

μιλήσει, όμως ο ίδιος παρατήρησε ότι πραγματοποι-

ήθηκαν επί προσωπικού επιθέσεις με

διάθεση κομματικού χαρακτηρισμού. 

Ο κ. Γκόνης σχετικά με τις εργασίες που

εκτελούνται στα σχολεία ανέφερε ότι

αυτές είναι αποτέλεσμα της απόδοσης

του ΦΗΧ (Φόρος ηλεκτροδοτούμενων

χώρων) καθώς τα προηγούμενα χρό-

νια κανείς δε γνωρίζει ακριβώς που

πήγαιναν τα χρήματα, και απόδειξη

αποτελούν οι «χαμένες» 53.000 ευρώ

(υπόθεση που παρέπεμψε στη Δικαι-

οσύνη η διοίκηση του Γιάννη Σταθό-

πουλου). Επιπλέον ο αντιδήμαρχος

αναφέρθηκε στην αναζήτηση νόμιμου τρόπου

επίλυσης του θέματος της τακτικής καθαριότητας των

σχολείων. 

Η πρόεδρος των παιδικών σταθμών κ. Μαργαρίτα

Δημητρίου «μίλησε με αριθμούς» δηλώνοντας ότι

στο «σήμερα» φιλοξενούνται 278 βρέφη και νήπια,

έναντι 161 παιδιών της προηγούμενης χρονιάς

οπότε και τα έσοδα είναι αυξημένα κατά 350.000€. 

Η πρόεδρος μίλησε για την για πρώτη φορά επιμόρ-

φωση όλων των μαγείρων από σεμινάρια του Επαγ-

γελματικού Επιμελητηρίου του ΕΦΕΤ, πρόσθεσε ότι

έχουν αντικατασταθεί πολλά σπασμένα παιχνίδια κι

έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες που βελτίωσαν τις

υποδομές των χώρων που φιλοξενούνται τα παιδιά

ενώ εξασφαλίσθηκαν περίπου 72.000 ευρώ ετησίως

από τη μετακόμιση των γραφείων στη Λ. Μεσογείων

105. 

Η κ Δημητρίου συνέχισε λέγοντας ότι παραδόθηκαν

όλοι οι ισολογισμοί που δεν είχε πραγματοποιήσει η

προηγούμενη διοίκηση, ότι ο αριθμός των υπαλλή-

λων αυξήθηκε στους 188 από 157, ότι η επιλογή των

παιδιών πλέον γίνεται  μία δίκαιη μοριοδότηση και

απάντησε στον κ. Δοξακίδη αναφορικά με τις εγγρα-

φές – επανεγγραφές λέγοντας ότι οι όροι φιλοξενίας-

προέκυψαν μετά από συγκριτική έρευνα ανάμεσα σε

30 Δήμους. 

Η πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Μουσείο

«Αλέκος Κοντόπουλος», κ. Τερψιχόρη Γκιόκα δήλω-

σε ότι εκτός του παραδοσιακού τρόπου λειτουργίας

της βιβλιοθήκης δηλαδή του δανεισμού βιβλίων

προωθήθηκε η φιλαναγνωσία, η γνωριμία με συγ -

γραφείς, η έμφαση στην ξένη λογοτεχνία ενώ γίνεται

προσπάθεια με στόχο τα επόμενα χρόνια, για ανα-

βάθμιση των χώρων και  αύξηση της επισκεψιμό -

τητας. Συγκεκριμένα το 2015 οι δανεισμοί ανήλθαν

στις 58.517, περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά, και

εγγράφθηκαν 1.000 επιπλέον νέα μέλη. 

«Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και

κάθε συνεδρίαση, είναι μία ευκαιρία πολλαπλή, γι’

αυτούς που έχουν κάτι να πουν και γι’ αυτούς που

προσπαθούν να βρουν κάτι να πουν» ξεκίνησε την

ομιλία του ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και

Αθλητικού Οργανισμού (ΠΑΟΔΑΠ) κ.

Σωτήρης Παπαμιχαήλ. 

Ο κ. Παπαμιχαήλ μίλησε για την αποκατά-

σταση της τάξης στην εσωτερική δομή του

Οργανισμού με κυρίαρχα στοιχεία το σεβα-

σμό στην ιεραρχία και την τήρηση της

θεσμικότητας, έκανε λόγο για την κατά 90%

αποδέσμευση του Οργανισμού από συνε-

ργασίες με ΚΟΙΝΣΕΠ και την αντικατάστα-

σή τους με απευθείας σχέση με τους

συμβασιούχους μίσθωσης έργου και

εργασίας, χωρίς παρεμβολή ενδιάμεσου φορέα. 

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ κατηγόρησε μερίδα της

αντιπολίτευσης για «επιχείρηση απαξίωσης» του

έργου της δημοτικής αρχής ενώ αναφέρθηκε στις

καλές σχέσεις του Οργανισμού με τα αθλητικά σωμα-

τεία, στην διεύρυνση των αθλητικών προγραμμάτων,

στη δημιουργία μόνιμης δομής για τα ΑμΕΑ, στις

διεύρυνση των θέσεων όσων αφορά τους καθηγητές

των εργαστηρίων Τέχνης και στη δωρεάν είσοδο για

τους δημότες στον δημοτικό κινηματογράφο. 

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας κ.

Γιάννης Σιδέρης στην τοποθέτησή του έκανε λόγο για

την έμφαση που έχει δώσει η υπηρεσία στο θέμα της

ανακύκλωσης και της ενημέρωσης των πολιτών ανα-

φορικά με αυτή, εξήγησε το τοπικό σχέδιο ολοκλη -

ρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, μίλησε για τη

συνεργασία με την Περιφέρεια με σκοπό τη δη -

μιουργία του Πράσινου σημείου, αναφέρθηκε  στην

αγορά και δημιουργία ιδιόκτητου αμαξοστασίου για τη

συντήρηση των οχημάτων και ενημέρωσε για την

εγκατάσταση των  έξι νέων βυθιζόμενων κάδων στην

πλατεία της Αγίας Παρασκευής. 

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

μίλησε επιπλέον για το κινητό πράσινο σημείο (τύπου

βαν) που θα ενημερώνει τους δημότες για την

ανακύκλωση, υπενθύμισε την αγορά κάδων μικροα-

πορριμμάτων που τοποθετήθηκαν στην πόλη, για

τον  εντατικό καθαρισμό και αποψίλωση οικοπέδων

και κατέληξε μιλώντας για την  ενίσχυση της Υπη -

ρεσίας Πρασίνου με κατάλληλα μηχανήματα παντός

καιρού. 

Από την πλευρά της η αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη -

ρεσιών κ. Ελισάβετ Πετσατώδη παρομοίωσε Δημοτι-

κούς Συμβούλους της αντιπολίτευσης με «σαραντα-

πεντάρηδες» φίλους της που όταν της αναφέρουν το

πρόβλημα πρεσβυωπίας τους, εκείνη θεωρεί ότι το

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η «άρνηση να

δουν την αλήθεια». 

Επιμέλεια

Χρήστος Ανδ. 

Μπαλωτής

Ανδρέας Γκιζιώτης

Θάνος Ανδρίτσος

Παναγιώτης Γκόνης
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ΔΩΡΕΑΝ 

διαγνωστικός έλεγχος

από το “Σχολιαστή” 

και τη “Medisound”

Ο ρόλος του υπερηχογραφήματος

στην έγκαιρη διάγνωση του 

ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής.

Η Medisound και ο «Σχολιαστής» σε συνεργασία

από κοινού προσφέρουν στους αναγνώστες για

το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι το πρώτο δεκαή-

μερο του Οκτωβρίου δωρεάν υπερηχογραφικό

έλεγχο της κοιλιακής αορτής με την προσκόμιση

του παρόντος τεύχους. 

Ως ανεύρυσμα ορίζεται η μόνιμη εντοπισμένη διάτα-

ση μιας αρτηρίας, μεγαλύτερης τουλάχιστον κατά

50% της διαμέτρου της υπόλοιπης φυσιολογικής αρτ-

ηρίας του ίδιου ατόμου.

Επειδή η αορτή είναι ο κύριος προμηθευτής του

αίματος σε όλο το σώμα, αν ένα ανεύρυσμα της

αορτής σπάσει μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο

αιμορραγία. 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

ανευρύσματος μαζί με τις δύο κοινές λαγόνιες αρτ-

ηρίες 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 χει-

ρουργική 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

ασθενείς. μέχρι τη στιγμή που διαγιγνώσκεται, συνήθ-

ως 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

κινδύνου , συνιστάται υπερηχογράφημα κοιλίας σε

άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών πρώην ή εν ενεργεία

καπνιστές και σε άτομα άνω των 40 ετών με οικογε-

νειακό ιστορικό σε συγγενείς πρώτου βαθμού καθώς

έχει βρεθεί ότι στα άτομα αυτά τα ανευρύσματα μπο-

ρεί να εμφανισθούν σε πολύ μικρότερη ηλικία.

Τηλεφωνείστε στο 

210-6006768 
στη Μονάδα Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόλ-

ηψης «Medisound» προσφέρει και κλείστε ραντεβού

για δωρεάν υπερηχογραφικό έλεγχο της κοιλιακής

αορτής. Διεύθυνση: Αγίου Ιωάννου 53 και Αρτέμιδος

- Αγία Παρασκευή.
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Τα παιδιά της πλατείας… 

Το καλοκαίρι οι πλατείες, γεμίζουν από κόσμο και ιδιαίτερα από

παιδιά και στην  πλατεία «Μελίνα Μερκούρη» στην περιοχή

του Κοντοπεύκου, τα παιδιά που την επισκέπτονταν σε καθ-

ημερινή βάση διοργάνωσαν στις αρχές του Ιουλίου 2016 μία

εκδήλωση που περιείχε τουρνουά βόλεϊ, πινγκ πόνγκ, ποδο-

σφαίρου, δημιουργική απασχόληση και πολλές δραστηριό -

τητες ακόμη.

Την εικόνα αυτή μετέφερε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου στις 12 Ιουλίου 2016 ο ανεξάρτητος σύμβουλος Γιάννης Λογο -

θέτης μεταφέροντας παράλληλα και τα αιτήματα των παιδιών σ’ ότι

αφορά τη βελτίωση της πλατείας και της ποιότητας του χρόνου κατά

τη διάρκεια των απογευμάτων που παίζουν σ’ αυτή. 

Συγκεκριμένα ο κ. Λογοθέτης είπε ότι μερικά από τα αιτήματα των

παιδιών ήταν να εγκατασταθούν χημικές τουαλέτες, να τοποθετηθεί

ένα τραπέζι πινγκ πονγκ και να ζωγραφιστεί μια σκακιέρα σ’ ένα

μέρος της πλατείας. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι είχε συναντηθεί με

τα παιδιά πριν την εκδήλωση, τόνισε ότι κάποια από τα αιτήματά

τους ήδη έχουν ικανοποιηθεί και κατέληξε δηλώνοντας ότι για τα

υπόλοιπα η λύση θα βρεθεί σύντομα. 

Πρόσληψη 10 νέων γυμνα-

στών από τον ΠΑΟΔΑΠ

Ξεκίνησε μετά την έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές  η διαδι-

κασία πρόσληψης 10 πτυχιούχων φυσικής αγωγής (γυμνα-

στών) για τα  αθλητικά προγράμματα του Πολιτιστικού και Αθλ-

ητικού Οργανισμού Αγ. Παρασκευής περιόδου 2016 -2017.

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος με πλήρη δημοσιότητα της προ-

κήρυξης, διαφάνεια και χρησιμοποίηση των σχετικών υποδειγμά-

των του ΑΣΕΠ, θα πραγματοποιηθεί η πρόσληψη των πιο αξιόλο-

γων γυμναστών, σύμφωνα με τα αντικειμενικά και υποκειμενικά

προσόντα τους.

Υπενθυμίζεται ότι παρούσα Δημοτική Αρχή κατήργησε την πρακτι-

κή της προηγούμενης, η οποία προσελάμβανε γυμναστές μέσω

«τρίτων»,  γεγονός που προκάλεσε πολλά προβλήματα, και πλέον

οι γυμναστές θα συνδέονται με σχέσεις εργασίας απευθείας με τον

Οργανισμό και θα έχουν πλήρη δικαιώματα.

Στους συμπολίτες μας που απολαμβάνουν τις σχετικές υπηρεσίες

με μικρό αντίτιμο θα συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών ες υψηλού

επιπέδου, σε χώρους σύγχρονους και απολύτως ασφαλείς, όπως

άλλωστε και τους αξίζει.

Πρόσκληση σε καθηγητές για τη

συμμετοχή τους στο

«Κοινωνικό φροντιστήριο».

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) του Δήμου της Αγίας Παρασκευής ανακοίνω-

σε την πρόθεσή της για συνέχιση της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και

τη νέα, , σχολική χρονιά 2016-2017 και καλεί τους καθηγητές της Μέσης εκπαίδευσης

σε εθελοντική συμμετοχή.

Επειδή αντιλαμβανόμαστε την ασφυκτική οικονομική κατάσταση που βιώνει μέρος των

συμπολιτών μας και παράλληλα επειδή νοιαζόμαστε για την ισότιμη δυνατότητα πρόσβα-

σης όλων των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ζητάμε από τους Εκπαιδευτικούς να

αφιερώσουν κάποιες μεσημεριανές ή απογευματινές ώρες εξυπηρετώντας έτσι το δικαίωμα

στην επιλογή εκείνων των μαθητών που, ενώ θέλουν, δεν μπορούν να αποκτήσουν ορι-

σμένα επιπλέον εφόδια.

Για το σκοπό αυτό ζητάμε άμεσα τη σύμπραξή σας και παρακα¬λούμε να δηλώσετε με

email  στο dep@agiaparaskevi.gr ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, μαθήματα που μπορείτε να

καλύψετε, όπως και ώρες διαθεσιμότητας.

Το ωράριο λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου προβλέπεται να είναι 15:00-20:00 και

θα οριστικοποιηθεί μετά το πέρας των αιτήσεων.

Απελευθέρωση του πάρκου 

Γραβιάς από «κατασκευές». 

Αποξηλώθηκε από συνεργείο του Δήμου Αγίας Παρασκευής η κατε-

στραμμένη και εγκαταλειμμένη εξέδρα που βρισκόταν τοποθε -

τημένη από χρόνια στο Πάρκο της οδού Γραβιάς, με αποτέλεσμα

όχι απελευθερωθεί  ο  χώρος  του Πάρκου που καταλάμβανε και να

καταστεί  πιο  όμορφος και πιο ασφαλής  για τους πολίτες. 

Η αποξήλωση της εξέδρας ακολούθησε τον λεπτομερή καθαρισμό

και αποψίλωση που έγινε στο Πάρκο τον Ιούλιο από το Δήμο, ενώ

ο χώρος του Πάρκου πρόκειται ν’ αναπλαστεί σε συνεργασία του

Δήμου με τον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ)

και με σεβασμό στο γεγονός ότι ανήκει στη Β΄Ζώνη του Υμηττού. 
Ορκωμοσία νέων μονίμων υπαλλήλων

στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Ορκίστηκαν την Πέμπτη 1η

Σεπτεμβρίου 2016 ενώπιον του

Δημάρχου Αγίας Παρασκευής

Γιάννη Σταθόπουλου  τέσσε -

ρεις νέοι μόνιμοι υπάλληλοι

επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, οι διορι -

σμοί των οποίων εγκρίθηκαν

με απόφαση του Υπουργείου

Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης η οποία

αφορούσε 365 συνολικά επιτ-

υχόντες του ΑΣΕΠ (οριστικοί πίνακες 2010, 2011 και 2012) σε Δήμους, Περιφέρει-

ες και Νομικά τους Πρόσωπα. 

Σύντομα θα ακολουθήσουν ορκωμοσίες και άλλων μονίμων υπαλλήλων δεδομένου ότι

ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διεκδίκησε και πέτυχε να συμπεριληφθεί στην προαναφερ -

θείσα υπουργική απόφαση  το σύνολο των 39 επιτυχόντων Πανεπιστημιακής και Τεχνο-

λογικής Εκπαίδευσης  στις Υπηρεσίες του Δήμου, των Παιδικών Σταθμών-ΠΑΙΣΔΑΠ και

του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού-ΠΑΟΔΑΠ. 

Ο Δήμαρχος  ευχήθηκε στους  τέσσερεις υπαλλήλους του Δήμου καλή σταδιοδρομία. 

Στην ορκωμοσία παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Κώστας  Χα -

τζηανδρέου.

Αξιοποιώντας τον ποδηλατόδρομο

στην περιοχή του Κοντοπεύκου.. 

Πραγματοποιήθηκε η  «Ποδηλατόβολτα» που διοργάνωσαν στις 20 Ιουλίου 2016 οι

«Φίλοι του Ποδηλάτου Αγίας Παρασκευής » με αφετηρία το πεζοδρόμιο του εμπορι-

κού κέντρου «Ηλιοτρόπιο» (οδοί Ελπίδος και Δερβενακίων). 

Άτομα κάθε ηλικίας δημιούργησαν μια μεγάλη παρέα και με τα ποδήλατα τους πραγματο-

ποίησαν μια μεγάλη  βόλτα  στο δίκτυο ποδηλατόδρομων  του Κοντόπευκου  Αγίας Παρα -

σκευής. 

Η αξιέπαινη πρωτοβουλία των  «Φίλων του Ποδηλάτου», που είχε τη στήριξη του Δήμου

Αγίας Παρασκευής, θα επαναληφθεί σύντομα. 
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Αναλυτικότερα η κ. Πετσατώδη ανέφερε επί  λέξη τα εξής : «Έχετε άρνηση. Διότι τα 10 έργα τα

οποία προχωράνε οργανωμένα και ακολουθούν όλα τα βήματα των διαδικασιών, τα 10 έργα, μιλά-

με για δύο έργα ομβρίων, ένα έργο διανοίξεων οδών , μία κατασκευή πεζογέφυρας, ένα παιδικό

σταθμό, το κολυμβητήριο, το 1ο ΕΠΑΛ (Μπαρμπίκα), ένα νηπιαγωγείο, ένα γυμνάσιο, το πράσινο

σημείο και τον στόχο του ιδιόκτητου σύγχρονου αμαξοστασίου, ουσιαστικά τα μηδενίζουμε λέγο -

ντας ότι δεν έχουμε παρουσιάσει ένα έργο». 

Η κ. Πετσατώδη δήλωσε ότι γενικά η ίδια δεν αισθάνεται ευχαριστημένη διότι οι διαδικασίες πάνε

πολύ αργά και δεν βλέπει το ζήλο που θα περίμενε να δει, ενώ σε ότι αφορά την απουσία του

κόσμου δήλωσε ότι η απαξίωση στην πολιτική είναι ένα φαινόμενο που με την τελευταία δεκαετία

αυξάνεται σταδιακά και για να αντιστραφεί αυτό το κλίμα η διοίκηση εφαρμόζει πολιτικές όπως ο

«συμμετοχικός σχεδιασμός» που πραγματοποίησε  ο Δήμος από κοινού με τους γονείς και τους

μαθητές σχολείων. 

Ο αντιδήμαρχος διοίκησης του Δήμου κ. Κώστας Χατζηανδρέου σχολίασε την ομιλία του κ. Γιαν-

νακόπουλου δηλώνοντας ότι ο πρώην Δήμαρχος έθεσε σε σύγκριση δύο τελείως διαφορετικές

εποχές καθώς στη δική του «άνοιγες τη βρύση και έτρεχαν λεφτά αντί για νερό».

Ο κ. Χατζηανδρέου μεταξύ άλλων εξήγγειλε τη συνεργασία του Δήμου με το Εθνικό Κέντρο Δημό-

σιας Διοίκησης και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης που θα αφορά  την επιμόρφωση των στελεχών  και

την παροχή τεχνογνωσίας από μεριάς του Εθνικού Κέντρου στους δημοτικούς υπαλλήλους.

Για τον τομέα των οικονομικών το λόγο πήρε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σπύρος Παπαγεωργίου

κάνοντας το λόγο για το «τι» παρέλαβε και σε «τι» κατάσταση είναι σήμερα το «ταμείο» του Δήμου.

Συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος είπε  ότι την 1η Σεπτεμβρίου του ’14 που παρέλαβε η νέα παράταξη

τα ηνία του Δήμου υπήρχαν 4.700.000 ευρώ (χωρίς να υπολογίζονται τα χρωστούμενα παλαιών

ετών). «Στις 31/12/15 τα 4.700.000 έγιναν 7.370.000 ευρώ» συνέχισε ο κ. Παπαγεωργίου

εξηγώντας ότι υπήρξε μία αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων της τάξεως των  2.670.000 σε 16

μήνες.  

Ο αντιδήμαρχος συμπλήρωσε ότι σ’ αυτό το διάστημα των 16 μηνών πληρώθηκαν  970.000 ευρώ

σε οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών, από το ’07, το ’08, το ’09 συν 300.000 ευρώ σε δικα-

στικές αποφάσεις που είχαν προσφύγει προμηθευτές του Δήμου με αποτέλεσμα η καθαρή οικο-

νομική θέση του Δήμου να έχει βελτιωθεί πλέον των 3.700.000€.

Ο αντιδήμαρχος δήλωσε επίσης ότι λίγο πριν την επιβολή των capitalcontrol ο Δήμος δεν είχε δώσει

τα ταμειακά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως η Κεντρική Διοίκηση απαιτούσε με Νόμο

να γίνει ενώ σχολίασε τη στάση της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι για να έχει λόγο ύπαρξης στρέ -

φεται στις καταγγελίες και παράλληλα «τρίβει τα χέρια της» κάθε φορά που βλέπει τη διοίκηση να

«σκοντάφτει» κάπου. Ο κ. Παπαγεωργίου κατέληξε προτρέποντας τον οποιοδήποτε που θέλει να

ελέγχει την οικονομική πορεία του Δήμου να επισκέπτεται τον ιστότοπο παρατηρώντας τους τρι -

μηνιαίους ισολογισμούς. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους συνολικά μίλησαν μόνον τρεις, ο κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς

από την παράταξη του κ. Ζορμπά και από την παράταξη του κ. Σταθόπουλου ο κ. Δημήτρης Κο -

νταξής και η κ. Σοφία Αϊδίνη. 

Ο πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τσιαμπάς από την πλευρά του κατήγγειλε τον

Δήμαρχο για ψεύτικες υποσχέσεις που έχει κατά καιρούς δώσει όπως τις κυκλοφοριακές μελέτες

γύρω από τα σχολεία,  για τη μη έγκαιρη δημοπράτηση του «Μπαρμπίκα» και για τη μη δέσμευ-

ση χρημάτων αναφορικά με  το 3ο και 9ο Δημοτικό Σχολείο. 

Ο κ. Τσιαμπάς χαρακτήρισε «όμορφο παραμύθι» τον απολογισμό του Δημάρχου και δήλωσε ότι

το 97% των κωδικών του προϋπολογισμού «έπεσε έξω» λόγω των αναμορφώσεων που έγιναν,

ότι ο Δήμος εισέπραξε 4.600.000 ευρώ λιγότερα απ’ όσα είχε προγραμματίσει να εισπράξει, ότι το

47% των έργων έγιναν με απευθείας ανάθεση συνολικού κόστους 204.000 ευρώ ενώ έργα που

«βαφτίστηκαν» καινούργια ήταν συνεχιζόμενα από την προηγούμενη διοίκηση. 

«Στον προϋπολογισμό του 2015 είχατε εγγράψει έργα ύψους 300.000 ευρώ και 150.000 ευρώ το

’15 και 150.000 το ’16. Παραμύθι. Δεν υλοποιήσατε ποτέ. Αλλά υλοποιήσατε το έργο του ’14, ύψους

300.000€» συνέχισε ο κ. Τσιαμπάς και κατέληξε με τη λαϊκή ρήση «ο ψεύτης και ο κλέφτης τον

πρώτο χρόνο χαίρονται» υπογραμμίζοντας ότι η διοίκηση επιχειρεί να καλύπτεται με επικοινωνια-

κά τεχνάσματα. 

Ο κ. Κονταξής προέβη σε μία σύντομη ομιλία άφησε να εννοηθεί ότι στον απολογισμό του 2016

στη θεματική ατζέντα των συζητήσεων θα είναι και οι εξελίξεις για το κληροδότημα Γιαβάσειο. 

Σημ. Σχολιαστή. Θυμίζουμε ότι η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου είχε προκηρύξει ανοιχτή δημό-

σια πρόσκληση αναφορικά με την εκμετάλλευσή του κληροδοτήματος, τα αποτελέσματα της

οποίας αναμένονται… . 

Ο απολογισμός της διοίκησης για το

2015 και η έλλειψη πολιτών 

και τοποθετήσεων.  

Καλωσόρισμα στη νέα ομάδα γυναικών 

του ΓΣΑΠ!

Το καλοκαίρι που μας πέρασε το ΔΣ του ΓΣΑΠ για

το «καλωσόρισμα» και ενόψει των θερινών δια-

κοπών έκανε το τραπέζι στην νέα ομάδα

γυναικών στην γνωστή ψησταριά ΠΙΤΑ Q , η

οποία είναι ένας από τους χορηγούς της ομάδας.

Στην όμορφη και φιλική βραδιά παραβρέθηκαν οι

προπονητές Π. Αναγνωστόπουλος ,Γ. Στρατάκος , Μ. Αρ -

γυρίου, ο πρόεδρος Γ. Καράμπελας, ο ταμίας Ν. Κούκης, το

μέλος του ΔΣ Φαίη Σινάνογλου, ο έφορος των ακαδημιών Σ.

Σινάνογλου , ο πρ . γραμματέας Σ. Σταύρου με την σύζυγό του

και άλλοι φίλοι του ΓΣΑΠ.

Αριστερά: Πολιτοπούλου, Πετυχάκη, Αμίτση, Κούκη, Κοντο-

γιάννη, Καράμπελα

Δεξιά: Μακρυνίκα, Τριχά, Κλείτσα, Γκάνια, Ψωμά  

Μεταγραφές και στις νεανίδες!

Το Δ.Σ. του ΓΣΑΠ ανακοινώνει ότι οι αθλήτριες Χριστίνα Αμίτση

(2000) και Ελίζα Γρύλλια (2000) 

την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζονται στις Νεανίδες

με τη φανέλα της ‘Αγίας’.

Η Χριστίνα   από το 2006 που ξεκίνησε το μπάσκετ έως και το

2016 αγωνιζόταν στην Ομάδα του Άρη Πετρούπολης.  Με τον

Άρη Πετρούπολης κατέκτησε στο πρωτάθλημα Κορασίδων της

ΕΣΚΑ την 4η θέση (2013-2014), την δεύτερη θέση (2014-2015)

και την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα Νεανίδων (2015-2016).

Την περίοδο 2015-16 συμμετείχε στην ομάδα γυναικών του

Άρη Πετρούπολης στην Α1 Κατηγορία .  Ήταν μέλος της Μι κτής

Ομάδας Κοριτσιών  της ΕΣΚΑ από το 2011 έως το 2015. Είναι

επίσης μέλος των κλιμακίων της Εθνικής Ομάδας. 

Η Ελίζα έχει ύψος 1.85 και αγωνίζεται ως ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ-

ΣΕΝΤΕΡ. Έχει κατακτήσει την 1η θέση στο πρωτάθλημα μίνι το

2013-14 με τον ΚΡΟΝΟ ΓΕΡΑΚΑ, το 2014-15 αγωνίστηκε στη

Γυναικεία ομάδα της  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ , το

2015-16 κατέκτησε την 1η θέση στο πρωτάθλημα

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  της ΕΣΚΑ με τον  ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ και την  1η

θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κορασίδων. Είναι επίσης

μέλος των κλιμακίων της Εθνικής Ομάδας. Η Ελίζα επιστρέφει

στην Αγία μετά από απουσία 4 ετών.

Καλωσορίζουμε στην ομάδα μας τις νεαρές αθλήτριες και τους

ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες !
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