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Σημεία διανομής του Σχολιαστή
Άη Γιάννης: Δήμος Αγ. Παρασκευής, Φούρνος “Απολλώνιο”

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

“Βέτα” Αγίου Ιωάννου 79, Φωτοτυπικό Κέντρο Αγ. Ιωάννου και

Δαιδάλου 1, Εστιατόριο Πάππας Ευερ γέτη Γιαβάση 5, Καφε-

νείο “Δασκάλων” Πελοποννήσου, Φούρνος Μπάρκας Ειρήνης

77, Παντοπωλείο “Κοντόπουλος” Σκύρου 21 Πλατεία Ύδρας,

Καφετέρεια Μιραντόρ Αγίου Ιωάννου 71, Καφετέρεια Λίμπρε

Αγίου Ιωάννου 69, Εστιατόριο Διόνυσος Ηρώων Πολυτεχνείου

1 & Ευεργέτη Γιαβάση 11

Κοντόπευκο - Παράδεισος: 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' Δερβενακίων

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

Φουρνόσπιτο” Ολυμπίας 40  

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

--- Χρόνια πολλά, καλές γιορτές με υγεία ευτυχία, χαρά και τύχη! 
--- Ευχόμαστε σε όλους ο καινούργιος χρόνος να είναι λιγότερο “μνημονιακός”
και περισσότερο ανθρώπινος και η Δημοτική Αρχή να συνεχίσει όπως ξεκίνησε... 
--- Η πόλη “έβαλε τα καλά της” και αυτά όχι την τελευταία στιγμή, ούτε με “πέντε
φωτάκια”, ούτε με πολυδάπανες φάτνες, ούτε με κιτς παγοδρόμια...
--- Πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα και όσοι κυκλοφορούν στην Αγίου Ιωάννου
ακούν μια ευχάριστη μουσική η οποία μπορεί να μην τους γεμίζει τις τσέπες αλλά
όπως και ο οίνος, έτσι κι αυτή ευφραίνει την καρδιά του ανθρώπου... 
--- Είναι διαφορετικό πράγμα να κυκλοφορείς ημέρες που σχεδόν σ’ όλη τη γη,
έστω και για λίγο οι άνθρωποι φορούν τα καλά τους, ευχόμενοι για μια νέα αρχή
και ο κάτοικος της Αγίας Παρασκευής να περπατά σε κακοφωτισμένους και
αστόλιστους δρόμους κυκλωμένος από πίκρα και μιζέρια... 
--- Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2015, καθώς και το Τεχνικό
Πρόγραμμα..
--- Κανένας δεν περιμένει ότι ξαφνικά η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου με ένα
μαγικό ραβδί θα γέμιζε τα ταμεία του Δήμου για να κάνει έργα...
--- Αυτό που μας ανακουφίζει είναι το γεγονός ότι η νέα διοίκηση δεν μπορεί να
κάνει πολλά αλλά απέδειξε μέχρι στιγμής ότι μπορεί να κάνει κάποια “λίγα” αλλά
ουσιαστικά... 
--- Το κυριότερο είναι ότι η νέα διοίκηση δεν διανθίζει την κατάσταση, δεν πα -
ρουσιάζει το μαύρο για άσπρο, δεν υπόσχεται “γεφύρια και ποτάμια” αλλά μοχ -
θεί για το “λίγο”, για το “μικρό”, για το μέχρι εκεί που φτάνουν τα οικονομικά της
κι αυτό το κάνει σωστά...
--- Σ’ ένα προϋπολογισμό “Μνημονίου”, σ’ ένα βαρύ οικονομικό χειμώνα ο οποίος
έχει σκεπάσει όλη την Ελλάδα κι όχι με ευθύνη των κατοίκων της, θα αποτελούσε
τουλάχιστον ύβρη αν κάποια Δημοτική Αρχή ισχυριζόταν ότι στο Δήμο της όλα θα
πήγαιναν καλά...
--- Όταν έχεις πέσει, τόσο χαμηλά, όταν δεν ξέρεις αν το σημείο που βρίσκεσαι
είναι ο “πάτος του βαρελιού” ή αν υπάρχει και περισσότερο βάθος, το μόνο που
μπορείς να κάνεις είναι να προσπαθήσεις με αργά, μικρά, προσεκτικά και σί -
γουρα βήματα να ξαναβρείς το δρόμο για την “επιφάνεια”...
--- Σ’ αυτά που προανέφερα έγκειται και η διαφορά επί της ουσίας του συγκε -
κριμένου προϋπολογισμού από τους προηγούμενους ακόμα κι αν τα ποσά είναι τα
ίδια... 
--- Ο Δήμος δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, δεν μπορεί να κάνει μεγάλα και
πολλά έργα, μπορεί όμως να προσπαθήσει να εξαντλήσει το κάθε περιθώριο για
να “φέρει” χρήματα από κοινοτικά κονδύλια, χρήματα τα οποία για να έρθουν το
μόνο που χρειάζεται είναι μελέτη, επιμονή και δουλειά...
--- Περιμέναμε από τη σημερινή Δημοτική Αρχή ότι θα ήταν πιο ευαίσθητη στην
εμπορική απληστία αυτών που εμπορεύονται τα χριστουγεννιάτικα δέντρα...
--- Βεβαίως δεν διαθέτει δημοτική αστυνομία για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να
επέμβει, μπορεί όμως να καταστήσει σαφές προς τους εμπόρους ότι όποιος κατα-
λάβει χώρο, μεγαλύτερο απ’ αυτό που του αναλογεί, θα ναι καλύτερα να μην έρθει
του χρόνου για να ξαναζητήσει άδεια...
--- Σεβόμαστε όλους τους επαγγελματίες, όπως σεβόμαστε κι αυτούς που για διά-
φορους λόγους θέλουν να προμηθευτούν το χριστουγεννιάτικο δέντρο την τελευ-
ταία στιγμή, αυτό όμως που ούτε θέλουν ούτε και ανέχονται οι κάτοικοι είναι η
μετατροπή της κεντρικής μας πλατείας σ’ ένα απέραντο εργοτάξιο κοπής δέν -
δρων... 
--- Εκτός των άλλων είναι και αρκετοί αυτοί που οικολογικά σκεπτόμενοι ή επει-
δή θυμούνται τα παλιά χρόνια, τότε δηλαδή που μ’ ένα “ψεύτικο” δένδρο μετα -
τρεπόταν το σπίτι σε ολόκληρη γιορτή για το στολισμό του, όπως και για το μάζε-
μά του και την επανατοποθέτηση την επόμενη χρονιά.. Ήταν εποχές που οι άν -
θρωποι δεν επεδείκνυαν τον πλούτο τους αγοράζοντας “φυσικά” δένδρα ακόμα κι
αν αυτά προέρχονταν από ειδικευμένες καλλιέργειες...
--- Κεντρικό άρθρο φέτος στο “Σ” είναι η απόφαση του Γιάννη Σταθόπουλου να
στηρίξει με όσες δυνάμεις διαθέτει την τοπική αγορά συνεπικουρούμενος από
συλλόγους, φορείς και κατοίκους οι οποίοι μπορεί να μην είναι έμποροι αλλά
“πονάει η ψυχή τους” όταν περνώντας από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης
αντικρίζουν κατεβασμένα ρολά και ενοικιαστήρια.. 
--- Μπορεί η Αγία Παρασκευή να μην είναι ούτε η μεγαλύτερη ούτε η
φθηνότερη αγορά του λεκανοπεδίου, είναι όμως η αγορά του “διπλανού
μας”, του ανθρώπου δηλαδή που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι
γείτονάς μας, τα όποια κέρδη του θα του επιτρέψουν να στείλει το παιδί
του στο φροντιστήριο, στις ξένες γλώσσες, στο γυμναστήριο, στο μπα-
λέτο, στο ωδείο. 
--- Αυτός ο διπλανός δεν μπορεί και δεν θα μπορούσε ποτέ να συναγωνιστεί τις
τιμές των μεγάλων πολυκαταστημάτων, αυτό όμως που μπορεί και κάνει είναι να
“επιστρέφει” τα χρήματα του στην ελληνική αγορά και να μην τα “φυγαδεύει” σε
“φοροαπαλλακτικούς παραδείσους” μικροκρατιδίων της Ευρώπης ή άγνωστων
νησιών της υφηλίου...
--- Η στήριξή τους στηρίζει τα θεμέλια της κοινωνίας!     
--- Απεβίωσε ο διακεκριμμένος ζωγράφος και συμπολίτης μας Δήμος Σκουλάκης
την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 μετά από μακροχρόνιο αγώνα με τον καρκίνο..
--- Λεπτομερές άρθρο για το ζωγράφο, τον πολιτικό, τον επαναστάστη και τον
άνθρωπο Δήμο Σκουλάκη θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.osxoliastis.gr
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Η αναγκαιότητα στήριξης  και
ενίσχυσης  της  τοπικής αγοράς  

Δύο σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν πριν τις γιορτές σε μια
προσπάθεια της Δημοτικής αρχής, συλλόγων, φορέων και πολιτών, να
ευαισ θητοποιήσουν τους συμπολίτες μας να σταθούν στο πλευρό των επιχει -
ρηματιών της πόλης.

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 10
Νοεμβρίου 2014 στο Τρίτο Δημοτικό
σχολείο στον Τσακό με πρωτοβουλία
του Συλλόγου κατοίκων Τσακού, στην
οποία μίλησαν ο δήμαρχος Γιάννης
Σταθόπουλος, ο Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ,
πρώην επιχειρηματίας και δημοτικός
σύμβουλος της πόλης μας, Γιώργος
Καββαθάς, από το σύλλογο ο πρόεδρ-
ος του  Τσακού Βασίλης Σαββίδης και
η Ιωάννα Κουτσουρά  και ο δημοσιο-
γράφος – εκδότης της τοπικής εφημε-
ρίδας «ο Σχολιαστής της Αγ. Παρα -

σκευής» ως συντονιστής της εκδήλωσης Χρήστος Μπαλωτής.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτέλεσε το «εφαλτήριο» για τον Δήμαρχο, ο οποίος την
ίδια κιόλας ημέρα, ζήτησε από τον κ. Καββαθά, την δια της παρουσία του συμμετοχή
της ΓΣΕΒΕΕ, στην για πρώτη φορά οργάνωση εκδήλωσης του Δήμου σχετικά με τα
προβλήματα της τοπικής αγοράς, η οποία και πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου
2012 στο Πρώτο Δημοτικό Σχολείο με τη συμμετοχή και της ΕΝΕΒΑΠ.
Στην τοποθέτηση του, ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, αναφέρθηκε στις δραματι-
κές συνέπειες της κρίσης η οποία πλήττει ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις και τους
επαγγελματίες και προέτρεψε τους συνδημότες μας, στην στήριξης τους.
Ο Δήμαρχος, αναφερόμενος στις ενέργειες της Δημοτικής αρχής προς την κατεύθυν -
ση της στήριξης και της ενίσχυσής των επιχειρήσεων της πόλης, αναφέρθηκε στην
μείωση των Δημοτικών Τελών που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Δημοτικό
συμβούλιο, καθώς και στη συνάντηση του με το Δ. Σ της ΕΝΕΒΑΠ, όπου τέθηκαν
θέματα στα οποία ανταποκρίθηκε άμεσα η Δημοτική Αρχή όπως π.χ. η ενίσχυση και
ο καλύτερος προγραμματισμός της καθαριότητας στους εμπορικούς δρόμους, η
τοποθέτηση πανώ για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς, ο γιορτινός στολισμός και ο
προγραμματισμός εκδηλώσεων στις γιορτές, που θα τονώσουν την αγορά βελτιώνο -
ντας το κλίμα και την εικόνα της, ο αποκλεισμός δραστηριοτήτων που ανταγωνίζονται
αθέμιτα τα τοπικά καταστήματα κ.λπ.
Ο κ. Σταθόπουλος είπε επίσης ότι η διοίκηση του δρομολογεί μια σειρά ενεργειών που
θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες, όπως η ελεγχόμενη στάθμευση, η διευκόλυνση
των μεταφορών και των συγκοινωνιών κ.λπ. 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς ο οποίος αναφ-
έρθηκε διεξοδικά στην κρίση και τις συνέπειες της στις μικρές επιχειρήσεις, στη μετα-
ποίηση, στο εμπόριο και στους επαγγελματίες, στη δράση και στις προτάσεις της Συνο-
μοσπονδίας και στην ανάγκη εκπόνησης και εφαρμογής, μετά από 6 χρόνια ύφεσης
και κρίσης, ενός “Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης”. 
Ειδικότερα ο κ. Καββαθάς, αναφέρθηκε στη πιλοτική προσπάθεια δημιουργίας σε έξι
πανελλαδικά Δήμους «Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου», με τη συνεργασία Δήμων και
επαγγελματιών και σημείωσε πως ένα τέτοιο κέντρο θα μπορούσε να δημιουργηθεί
και στην Αγίου Ιωάννου, από όπου όμως λείπει μια πολύ βασική προϋπόθεση, δηλα-
δή ο «Χώρος στάθμευσης οχημάτων. 
ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ τόνισε επίσης την ανάγκη των συνεργασιών μεταξύ των
μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών για την αντιμετώπιση του ανταγωνι-
σμού κι ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για τη λειτουργία του «Ινστιτούτου
Μικρών Επιχειρήσεων» και το «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Συνομο-
σπονδίας» που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης, κατάρτισης και συμβου-
λευτικής παρέχουν σ  ́όλους τους επαγγελματίες. 
Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ Γεράσιμος Χάρχαρος, ο οποίος
αναφέρθηκε στο θέμα του πάρκινγκ, το οποίο χαρακτήρισε ως το σοβαρότερο
πρόβλημα για την αγορά της Αγίου Ιωάννου, πρότεινε να μελετηθούν άμεσα οι
πιθανές λύσεις   και ζήτησε να εξετασθούν λύσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης
στην αγορά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και για τη διαφημιστική προβολή της..
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Εντάχθηκε ο
Δήμος μας 

στο πρόγραμμα
«Στέγαση και 
επανένταξη».

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου της 8ης  Οκτωβρίου
2014, το Δημοτικό Συμβούλιο ομό -
φωνα ενέκρινε την υποβολή πρότα-
σης του Δήμου Αγίας Παρασκευής
για ένταξη στο Πρόγραμμα «Στέγαση
και επανένταξη» του Υπουργείου

Εργασίας. 
Την όλη διαδικασία κίνησε η υπηρεσία
Κοινωνικής Πολιτικής μ’ επικεφαλής την
αντιδήμαρχο Ζωή Φωτεινού.
Σε συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει
η κ. Φωτεινού εξηγούσε ότι το συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα προβλέπει 2 πυλώνες ενερ-
γειών για τους ωφελούμενους οι οποίοι
συγκεκριμένα είναι οι εξής:
Α) Η στέγαση που περιλαμβάνει   κάλυψη
ενοικίου,   δαπάνες   οικοσκευής,    δαπάνες
καθημερινών ανα¬γκών κ.ά. και 
Β) Η  «Επανένταξη» των ανθρώπων
αυτών, που  πε¬ριλαμβάνει πληροφόρηση
και εργασιακή συμβουλευτική, ανάπτυξη
προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
και προώθηση στην αγορά εργασίας».
Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο Τύπου
εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα
«ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Πρόνοιας, της πρότασης που ο
Δήμος Αγίας Παρασκευής υπέβαλε τον
Οκτώβριο στο πλαίσιο των δράσεων Στέ-
γασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας
για τους Άστεγους. 
Ο  προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται
σε 103.440 € και αφορά σε 12 άτομα. 
Η πρόταση του Δήμου, όπως και των
άλλων φορέων, αξιολογήθηκε από την
αρμόδια επιτροπή που έλαβε υπόψη  τους
διαθέσιμους πόρους του προγράμματος,
την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη
της ομάδας στόχου και την περιοχή εφαρ-
μογής του σχεδίου. Ενδεικτικά στοιχεία
προϋπολογισμού και ωφελουμένων άλλων
Δήμων που εγκρίθηκαν: Δήμος Αθηναίων
431.000 € & 50 άτομα,  Δήμος Καλλιθέας
Αθήνα 103.440 € & 12 άτομα, Δήμος Χαϊ-
δαρίου103.440 € & 12 άτομα, Δήμος
Γλυφάδας 103.440 € & 12 άτομα.

Ζωή Φωτεινού

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Ιδρύθηκε Κοινωνικό Φροντιστήριο 
στην Αγία Παρασκευή

Πρόσφατα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγίας Παρασκευής η
λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου που σκοπό έχει την προσφορά  ίσων
ευκαιριών για μάθηση σε όλους, παρέχοντας δωρεάν μαθήματα σε μαθητές  και σε
απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άπορων ή οικονομικά αδύνατων οικο-
γενειών. 
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο θεσμός αυτός προωθεί την εθελοντική προσφορά και
την κοινωνική αλληλεγγύη, αφού τα μαθήματα θα παρέχονται  από εθελοντές εκπαιδευτι-
κούς.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Δήμου για το έτος 2014-2015 το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα
λειτουργήσει, πιλοτικά στην αρχή, στο 3ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής, τις εργάσιμες μέρες
(15:00 - 20:00).
Προτεραιότητα θα δοθεί στους μαθητές της Γ  ́ Λυκείου και κατόπιν στις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου και του
Γυμνασίου.
Τα τμήματα δεν θα υπερβαίνουν τους οκτώ μαθητές και η παρακολούθηση των μαθημάτων θα είναι υποχρεωτική. Οι
μαθητές με αδικαιολόγητες απουσίες θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. 
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα το καταρτίσει η πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή του.
Οι μαθητές μπορούν να δηλώσουν  συμμετοχή  καθημερινά μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2014 στο Τμήμα Παιδείας του
Δήμου Αγίας Παρασκευής (Μεσογείων 415-417).

Παναγιώτης Γκόνης

Εντεταλμένος 

Σύμβουλος Παιδείας

Επιτέλους! Νόμιμα και με ασφαλή συντήρηση
τα  σχολεία της Αγ. Παρασκευής !!

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία  παρα -
χώρησης  για 15 χρόνια της χρήσης
και συντήρησης των σχολείων της
πόλης μας στο Δήμο,  μετά από σχε-
τικό αίτημα που υπέβαλε στον οργα-
νισμό «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.»
πρώην Ο.Σ.Κ (Οργανισμός Σχο-
λικών Κτηρίων), η νέα διοίκηση του
Γιάννη Σταθόπουλου. 
Με  την συγκεκριμένη  παραχώρηση,
δίνεται η δυνατότητα στις υπηρεσίες του
Δήμου να προβούν στις απαιτούμενες
ενέργειες για την έκδοση αδειών δόμ-
ησης και για την κάλυψη των επισκευα-
στικών αναγκών των σχολείων. 
Για όσους δεν γνωρίζουν,  ο Δήμος μας
παρότι είχε δικαίωμα να αιτηθεί για να
του παραχωρηθεί η  ευθύνη λειτουργίας
των σχολικών κτηρίων με νόμο που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια, ΚΑΜΙΑ  διοίκηση δεν είχε την πολιτική Βούληση να
προχωρήσει σ  ́αυτήν τη  διαδικασία .
Αποτέλεσμα της «απραξίας» των προηγούμενων διοικήσεων  ήταν «προ Καλλικράτη» να μην υπάρχει
ιδιοκτήτης των δημόσιων σχολείων!Και  μετά την εφαρμογή αυτού, το 2010, επί Βασίλη Ζορμπά, να ζήσουμε  το
αποκορύφωμα του «Θεάτρου του παραλόγου», όπου ο  Δήμος ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση των
σχολικών χώρων, αλλά επειδή η Διοίκηση δεν είχε υποβάλει το υπό του νόμου προβλεπόμενο  σχετικό  αίτημα  στον
πρώην ΟΣΚ , να μην έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες συντήρησης!!!.
Βεβαίως, αυτή η «τακτική» βόλευε αφάνταστα την πολιτική ηγεσία του Δήμου, αφού σε περίπτωση ατυχήματος δεν
θα μπορούσε κανείς να την κατηγορήσει και να τις προσάψει ευθύνες που θα προέρχονταν από τον ποινικό και αστικό
κώδικα… 
Από την άλλη μεριά, οι μηχανικοί της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, διαχωρίσει  πριν από πολλά χρόνια την θέση
τους, αποποιούμενοι  πιθανών  ευθυνών, αφού ΟΥΔΕΠΟΤΕ είχαν  επισήμως «παραλάβει» τα Σχολεία της πόλης!  Και
πώς να τα «παραλάβουν;» πως να υπογράψουν οι μηχανικοί ότι «είναι κατάλληλα και ανεγέρθηκαν σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που ο νόμος ορίζει», όταν ΔΕΝ  είχαν συντάξει τις σχετικές αρχιτεκτονικές, στατικές, μηχανολογικές και
λοιπές μελέτες; Πώς να υπογράψουν «παραλαβή» όταν δεν είχαν «επιβλέψει» τις εργασίες των εκάστοτε εργολά-
βων… αλλά ούτε και γνώριζαν τα υλικά που είχαν τοποθετηθεί σ  ́αυτά;
Εμείς, ως «Σχολιαστής», επαναλαμβάναμε επί χρόνια την αναγκαιότητα  της ανάληψης των ευθυνών από τους
«σωτήρες της πόλης», επισημαίνοντας ότι τα παιδιά  περνούσαν το ένα τρίτο της ημέρας τους, μέσα σε κτίρια που λει-
τουργούσαν με τον νόμο του «Τυχαίου» και ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, ακόμη κι όταν κατέρρευσε η καμινάδα
σε σχολική αυλή!!
Επιτέλους το θέμα ρυθμίστηκε από τη νέα διοίκηση , και η αρμόδια αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Ελισάβετ

Πετσατώδη, σε συνεργασία με τον  εντεταλμένο σύμβουλο  παιδείας Παναγιώτη Γκόνη,  θέτοντας το θέμα αυτό,  ως
πρώτη προτεραιότητα ανέλαβαν την Ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης  των σχολείων μας… 
Έτσι εφεξής, τα παιδιά θα είναι ασφαλή, οι «γνωρίζοντες» θ’ απαλλαγούν από την αγωνία, ενώ ταυτόχρονα θα
εκλείψει  το αποτρόπαιο θέαμα του «κλεισίματος των μικροφώνων» κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δημοτι-
κού συμβουλίου, (υπό τον φόβο επέμβασης της Δικαιοσύνης), στην περίπτωση που  καταγράφονταν στα επίσημα
πρακτικά,  όλα όσα  συζητιόντουσαν αναφορικά με τις  « επισκευαστικές εργασίες – επεμβάσεις» που έπρεπε κατά
καιρούς  να γίνουν στα σχολεία.
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Σύντομο Ιστορικό:Οι ΠΑΙΣΔΑΠ «κληρονόμησαν» όλες τις υποχρεώσεις των δύο προγε-

νέστερων Νομικών Προσώπων (ΝΠΔΔ): 1. «Κέντρο Παιδιού Δήμου Αγίας Παρασκευής» και

2. «Παιδικός Σταθμός (πρώην ΙΒΣΑ) Δήμου Αγίας Παρασκευής»

Σκοπός - Φιλοξενία
Σκοπός των ΠΑΙΣΔΑΠ (Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής)

είναι η καθημερινή φύλαξη, ημερήσια διατροφή, φροντίδα, διαπαι-

δαγώγηση και ψυχαγωγία βρεφών και νηπίων εργαζόμενων γονέων.

Κάθε χρόνο φιλοξενούνται περίπου 880 παιδιά ηλικίας από 1 έτους έως

5 ετών. Τα τελευταία χρόνια οι ΠΑΙΣΔΑΠ εντάσσονται στο πρόγραμμα

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» χρηματοδο-

τούμενο από το ΕΣΠΑ, παρέχοντας 180 θέσεις παιδιών για αυτό το

σκοπό. Φέτος 162 νήπια και βρέφη φιλοξενούνται δωρεάν κάνοντας

χρήση αυτού του προγράμματος.

Διοίκηση
Οι ΠΑΙΣΑΔΠ διοικούνται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο. 

Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι η κ. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,αντι-

πρόεδρος η κ. Αϊδίνη Σοφία και τα υπόλοιπα μέλη είναι εκπρόσωποι των 

παρατάξεων, εκπρόσωπος γονέων, εκπρόσωπος εργαζομένων και πολίτες.

Αποτελούν μία Διεύθυνση και χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα

με γεωγραφικά κριτήρια ως εξής:

Γενικά
Φέτος δεχτήκαμε  1150 αιτήσεις φιλοξενίας βρεφών και νηπίων και

ικανοποιήσαμε τις 1028.

Επισημαίνουμε  ότι από τις  μη δεκτές αιτήσεις , οι 53 αφορούσαν οικο-

γένειες που κατοικούσαν σε άλλους δήμους ή δεν κατέθεσαν αποδεικτι-

κά στοιχεία κατοικίας

και συγκεκριμένα

• 31 αιτήσεις

δείχνουν πιστοποι-

ημένα κατοικία σε

άλλο Δήμο

• 22 αιτήσεις δεν

έχουν πιστοποι-

ημένη κατοικία στο

Δήμο μας και

καταθέτουν μόνο

υπεύθυνη δήλωση

ή δήλωση φιλο-

ξενίας. 

Επίσης 

• όπως προβλέπεται

στον Πρότυπο Κανονισμό  Λειτουργίας (ΦΕΚ 497/2002) 

τα παιδιά του προσωπικού του Νομικού Προσώπου γίνονται δεκτά

ατελώς και πέραν της δυναμικότητας των  σταθμών.

• όπως προβλέπεται  στους Όρους φιλοξενίας των ΠΑΙΣΔΑΠ τα παιδία

των εργαζομένων του Δήμου φιλοξενούνται  ανεξαρτήτως  τόπου διαμο-

νής  με έκπτωση 30%.

Ωστόσο στα πλαίσια της κοινωνικής μας πολιτικής συνεχίζουμε να  φιλο-

ξενούμε παιδιά με άνεργες μητέρες που είτε το ετήσιο εισόδημα των οικο-

γενειών τους είναι στο όριο της φτώχειας ή και κάτω από αυτό είτε διαθ-

έτουν κοινωνικά κριτήρια.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που όλοι

βιώνουμε ,φέτος για πρώτη χρονιάμε ομόφωνη απόφαση του Διοικ-

ητικού Συμβουλίου, δεν θελήσαμε να  επιβαρύνουμε τους γονείς με την

επιπλέον δαπάνη αγοράς χαρτικών, μαρκαδόρων, υλικών κατασκευών

των παιδιών, μπογιές κ.α, το κόστος των οποίων ανερχόταν στα 10€ έως

20€ για κάθε παιδί. Η παραπάνω δαπάνη πραγματοποιήθηκε με χρή-

ματα του νομικού προσώπου.

Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

μας και με την κατασκευαστική εταιρεία του νέου Παιδικού Σταθμού στα

Πευκάκια για την παρακολούθηση των εργασιών που βρίσκονται πλέον

σε τελικό στάδιο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε

ότι η λειτουργία του  αναμένεται τα μέσα Ιανουαρίου 2015.

Μέσα στη διάρκεια της πενταετίας προσανατολιζόμαστε στην κατασκευή

ενός ακόμα Βρεφονηπιακού Σταθμού στα Πευκάκια, χρηματοδοτούμενο

από Ευρωπαϊκούς Πόρους και ενός ακόμα στο ιδιόκτητο ακίνητο της

οδού Ρόδων 13 στον Τσάκο.

Οικονομικά στοιχεία 
Ο Προϋπολογισμός του 2014 ανέρχεται στα  6.212.633 € και για το 2015 στα  5.740.285€.

Τα έσοδαπροέρχονται κυρίως από τις επιχορηγήσεις του Δήμου (τακτικές και έκτακτες),

από τη χρηματοδότηση  του προγράμματος  ΕΣΠΑ και από τα τροφεία που εισπράττουν

οι σταθμοί. 

Οι δαπάνεςαφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους την μισθοδοσία του προσωπικού και

κατά δεύτερο λόγο  προμήθειες για τη λειτουργία των σταθμών όπως τρόφιμα,υλικά καθ-

αριότητας, εκπαιδευτικό υλικό, ενοίκια, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και πληρωμές σε

ΔΕΚΟ. 

Στο ερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, η διοίκηση θα καταθέσει πρόταση προς ψήφιση για

την ΑΤΕΛΩΣ  φιλοξενίαπαιδιών  που οι οικογένειες τους έχουν ετήσιο εισοδήμα-

τος έως 18.000€ και που μέχρι σήμερα είναι 10.000€.

Κτίρια – Παιδικοί σταθμοί 
Στους ΠΑΙΣΔΑΠ λειτουργούν 11

Σταθμοί σε 8 κτήρια εντός του

Δήμου εκ των οποίων τα δύο είναι

ιδιόκτητα – Α΄Βρεφονηπιακός

Σταθμός Βορρά 7 στην περιοχή του

Αι-Γιάννη και Β  ́ Βρεφονηπιακός

Σταθμός στην Λάδωνος 5 στην περ-

ιοχή του Τσακού. Μέσα στο 2015 θα

λειτουργήσει ο τρίτος ιδιόκτητος

σταθμός που βρίσκεται στην περ-

ιοχή των Πευκακίων. Η Διοίκηση

συστεγάζεται μαζί με τον Ζ  ́Νηπιακό

Σταθμό στην οδό Τρωάδος 3.

Προσωπικό
Οι ΠΑΙΣΔΑΠ απασχολούν 162 υπαλ-

λήλους διαφόρων σχέσεων εργασίας

και ειδικοτήτων.

Ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων

αφορά σε υπαλλήλους με σύμβαση

εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Οι μόνι-

μοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι,

συνεχώς μειώνονται, κυρίως λόγω

συνταξιοδοτήσεων.

Οι κυριότερες ειδικότητες εργαζομένων

αφορούν σε εκπαιδευτικό προσωπικό:

Νηπιαγωγούς, Βρεφονηπιοκόμους,

Βοηθούς Βρεφοκόμους.

Τους ΠΑΙΣΔΑΠ επισκέπτονται εβδο-

μαδιαία :

• Δύο Παιδίατροι και μία Ψυχολόγος

οι όποιοι παρακολουθούν τα βρέφη

και τα νήπια και συμβουλεύουν τους

γονείς για θέματα της ειδικότητά τους

.Ειδικά με την Ψυχολόγο μπορούν να

προγραμματίζονται συμβουλευτικές

συναντήσεις κατόπιν αιτήματος του

γονέα.

• Γυμνάστρια που πραγματοποιεί

πρόγραμμα φυσικής αγωγής 

• Δασκάλα θεατρικού παιχνιδιού που

διδάσκει θεατρικό παιχνίδι

• και Μουσικοπαιδαγωγός για πρό-

γραμμα μουσικής προπαιδείας

Επιπλέον τους ΠΑΙΣΔΑΠ επισκέ-

πτονται προγραμματισμένα  Γιατρός
Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας
που παρέχουν συμβουλές για την

υγεία και την ασφάλεια των εργαζομέ-

νων.

Δωρεάν παροχές στα παιδιά και στους γονείς 

Το Διοικητικό Συμβούλιο & Το Διοικητικό Συμβούλιο & 
Οι Εργαζόμενοι  των Παιδικών Σταθμών τουΟι Εργαζόμενοι  των Παιδικών Σταθμών του
Δήμου Αγίας Παρασκευής σας εύχονται ΚαλάΔήμου Αγίας Παρασκευής σας εύχονται Καλά
Χριστούγεννα με Υγεία , Αγάπη, ΑισιοδοξίαΧριστούγεννα με Υγεία , Αγάπη, Αισιοδοξία
Χαρούμενο , Δημιουργικό και Ελπιδοφόρο Χαρούμενο , Δημιουργικό και Ελπιδοφόρο 

20152015

Ο νέος Παιδικός Σταθμός στα Πευκάκια

Η νέα διοίκηση της ΠΑΙΣΔΑΠ ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά της στα μέσα περίπου Σεπτεμβρίου αφού η ορκωμοσία της νέας

διοίκησης έγινε την 1η Σεπτεμβρίου 2014. 

Το διοικητικό συμβούλιο προσπάθησε να ελαχιστοποιήσει τις αγωνίες και τους φόβους των γονιών αναφορικά με τις φήμες που κυκλο-

φορούσαν και έκαναν λόγο για “κλείσιμο” σταθμών, για μείωση προσωπικού και για μείωση φιλοξενούμενων παιδιών.

Πήγαμε καλά,  θα πάμε καλύτερα κι όπως έχουμε την ηθική υποχρέωση δημοσιοποιούμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας
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Η χώρα βρίσκεται εν μέσω μιας πρωτοφανούς οικονομικής και αν -
θρωπιστικής κρίσης. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις πλέον επίσημες
πηγές είναι ότι το 62% του πληθυσμού ζει ή απειλείται να ζήσει σε συνθήκες
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, η ανεργία έχει φτάσει στο 30%, ενώ οι
ανασφάλιστοι συμπολίτες μας ξεπερνούν τα 3 εκατ. Από τις πολιτικές που ακο-
λουθούνται τα τελευταία χρόνια, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει η πάλαι ποτέ
«ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας, οι μικρομεσαίες (ΜμΕ)
επιχειρήσεις. Στο διάστημα της κρίσης η συρρίκνωση του κλάδου είναι δρα-
ματική και αποτιμάται σε δεκάδες χιλιάδες λουκέτα και σε εκατοντάδες χιλιά-
δες ανέργους. Η ραγδαία πτώση της κατανάλωσης και η διαρκής επιβολή
φόρων συρρικνώνουν τον κύκλο εργασιών των εμπόρων, την ίδια στιγμή
που οι Τράπεζες, παρά τα πακέτα ενίσχυσης, έχουν κόψει κάθε δανει-
σμό, ιδιαίτερα προς τους «μικρούς» της αγοράς. 

Σε αυτό το ασφυχτικό πλαίσιο, το οποίο όλες και όλοι γνωρίζουμε και βιώνο-
υμε στην καθημερινότητά μας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο εγγύτερος προς την
κοινωνία πολιτειακός θεσμός, οφείλει να συνδράμει με κάθε μέσο, για να

στηρίξει την τοπική οικονομία, να στηρίξει τις γειτονιές μας και την ανάπτυξη. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
βέβαια μετρά τις δικές της πληγές από την κρίση, με 65% λιγότερους κρατικούς πόρους και 30-40%
λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό, εξαιτίας των απολύσεων, των διαθεσιμοτήτων, των συνταξιοδοτήσεων και
των πρόωρων αποχωρήσεων. 
Από τη μεριά μας, γνωρίζουμε καλά ότι η περιγραφή της δραματικής κατάστασης δεν αρκεί. Είναι χρέος
μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να στηρίξουμε στην πράξη, με κάθε μέσο, την τοπική
αγορά, γνωρίζοντας τα αντικειμενικά όρια που υπάρχουν: για την ουσιαστική αντιμετώπιση των οξυμέ-
νων προβλημάτων, την αναθέρμανση της Οικονομίας, την τόνωση της ζήτησης, η καλή πρόθεση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης δεν αρκεί. Απαιτείται, σήμερα περισσότερο από ποτέ, ένα πλέγμα παρεμβάσεων, ένα
συνεκτικό σχέδιο της κεντρικής Διοίκησης, σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που κινούμαστε σήμερα. Οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΜμΕ, είναι «κλειδί» για την έξοδο από την κρίση και η στήριξή τους υποχρέωση
όχι μόνο προς τους επαγγελματίες του κλάδου, αλλά προς ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και οικονομία. 

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ
Λαμβάνοντας αυτά ως δεδομένα, επιχειρούμε με μια σειρά από ενέργειες να στηρίξουμε την Τοπική
αγορά, να ανακουφίσουμε από οικονομικά βάρη τους συμπολίτες μας και να δημιουργήσουμε, στο μέτρο
των περιορισμένων δυνατοτήτων μας, όρους ανάπτυξης για την Αγία Παρασκευή. Πριν από λίγες ημέρες
υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας για το 2015. Πρόκειται για ένα δείγμα του σχεδίου που
έχουμε για την πόλη μας, το οποίο θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο στο Πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο
που θα παρουσιάσουμε μέσα στους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Στο σύντομο, όμως, διάστημα από
την ανάληψη των καθηκόντων μας, έχουμε παρουσιάσει μέρος των προθέσεών μας.
Διοργανώσαμε πρόσφατα, ίσως για πρώτη φορά από το Δήμο Αγίας Παρασκευής, ειδική εκδήλωση
για τη στήριξη της αγοράς με τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΝΕΒΑΠ και το Σωματείο Εστιατόρων «Ο Διόνυσος».
Δημιουργήσαμε Γραφείο ενημέρωσης ανέργων και ανασφάλιστων και σύντομα θα παρουσιάσουμε τα
θετικά του απολογιστικά στοιχεία. Μειώσαμε 6% τα τέλη για όλους, κατά 15% στα μικρά καταστήματα
(<60 τ.μ.) και 30% στα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων της Κεντρικής Πλατείας, ενώ ξεκινάμε
καμπάνια στήριξης των τοπικών αγορών (τοποθετήσαμε ήδη πολλά πανό). Προχωρούμε στο στολι-
σμό όλων των εμπορικών δρόμωνκαι ενεργοποιήσαμε τη δυνατότητα να έχουμε μουσική στην οδό
Αγίου Ιωάννου. Αυτά δεν αποτελούν παρά μια πρώτη δέσμη μέτρων. Φιλοδοξία μας είναι να προχωρή-
σουμε και σε άλλες δράσεις, για να αποδειχτούμε στην πράξη αρωγοί της Τοπικής αγοράς. 
Επιλέγουμε να είμαστε στήριγμα των ΜμΕ απέναντι στα μεγάλα υπερτοπικά εμπορικά κέν-
τρα. Υποστηρίζουμε τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα, τις δομές αλληλεγγύης, όπως και τη
συνεταιριστική και την κοινωνική οικονομία.
Ιδέες για δράσεις που έχουν κατατεθεί κατά καιρούς και από άλλους είναι: 
1.Να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στους εμπορικούς δρόμους της πόλης (Αγ. Ιωάννου Μακεδονίας, Χίου,
Αγίας Τριάδος, Ελ. Βενιζέλου, Παπαρρηγοπούλου, Δερβενακίων κ.ά.). Τα θεσμοθετημένα εμπορικά κέν-
τρα επιβάλλεται να είναι καλαίσθητα, φωτισμένα όλο τον χρόνο επαρκώς και με πεζοδρόμια ελεύθ-
ερα και καθαρά.
2. Κατασκευή πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στους εμπορικούς δρόμους και στις παρά -
πλευρες οδούς των εμπορικών κέντρων, μετά από μελέτη. Ενημερώνουμε ότι σχεδιάζουμε, ήδη, πεζοδρ-
όμηση μεγάλου μέρους της Κεντρικής Πλατείας.
3. Ιδιαίτερη καθαριότητα κάθε Σάββατο, με απαραίτητο πλύσιμο των κάδων σε όλα τα σημεία εμπο -
ρικών δραστηριοτήτων και ξεχωριστή για τις ταβέρνες.
4. Δημιουργία Γραφείου Καταναλωτή, το οποίο θα παρακολουθεί τις εμπορικές δραστηριότητες, θα
ενημερώνει τους καταναλωτές για ενδεχόμενες ευκαιρίες αγορές και για καταστήματα όπου διατίθενται
ποιοτικά προϊόντα, θα προσπαθεί να αποτρέψει τους εμπόρους από ενέργειες αισχροκέρδειας και θα προ-
στατεύει τους καταναλωτές από αυθαιρεσίες και υπερτιμήσεις.
5.Ο Δήμος συνεργάζεται και είναι σε συνεχή διάλογο με τους Εμπορικούς φορείς της πόλης για την ανά-
πτυξη της Εμπορικής κίνησηςκαι για την αναβάθμιση των Εμπορικών κέντρων. Έτσι, διοργανώνουν,
από κοινού, εκδηλώσεις με σύνθημα: «Στηρίζουμε την τοπική αγορά» και με προσφορές, περιγραφή
ποιότητας υπηρεσιών, παροχή διατροφικών συμβουλών κ.ά. αναδεικνύουν την τοπική εμπορική δρα-
στηριότητα.
Δεσμευόμαστε ότι, παρά τις αντιξοότητες, θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για  να στηρίξουμε τους
συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν τις δραματικές επιπτώσεις της κρίσης και των μνημονίων και, παράλ-
ληλα, για να δώσουμε κίνητρα σ την τοπική ανάπτυξη.
Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά με συνεργατικότητα, αποφασιστικότητα και βούληση μπο -
ρούμε να πετύχουμε. 

Να στηρίξουμε - ενισχύσουμε την τοπική
αγορά στον καιρό της κρίσης 

Γιάννης Σταθόπουλος
Δημάρχου Αγίας 

Παρασκευής

Πρωτότυπα 
πειράματα φυσικής

και μαθηματικών 
Στο «Αστροπρόβατο» το νέο χώρο μαθη -
μάτων Τέχνης και Γραμμάτων για παιδιά
πραγματοποιείται μελέτη φυσικών φαι-
νομένων όπως ο στατικός ηλεκτρισμός, ο
μαγνητισμός, τα ηχητικά κύματα με μου-
σικά όργανα και παιχνίδια οφθαλμαπά -
της.
Όσοι θέλουν θα
μάθουν μα -
θηματικά μέσα
από τη λογική
των καθημε -
ρινών πράξεων
και προβλημά-
των. 
Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 210
– 6014437. 6938845229
Χρ. Σμύρνης 21 (πλησίον σταθμού Δ. Πλακεν-
τίας)  

Το δικαίωμα στην 
επιλογή και η ιδεο-
λογία του Clochard.

Στη συμβολή της κατάληξης του οδού Αγ. Ιωάν-
νου με τη Λεωφ.  Μεσογείων, λειτουργούσαν δύο
καταστήματα, τα οποία σήμερα παραμένουν
«κλειστά» με αποτέλεσμα η πρασιά του ενός
εξ΄αυτών, ν΄αποτελεί την «κατοικία» μιας
γυναίκας ακαθορίστου ηλικίας και λοιπών
στοιχείων.

Από πλευράς Δήμου, η αρμόδια αντιδήμαρχος κοινωνι-
κής πολιτικής Ζωή Φωτεινού, απαντώντας σε ερώτημα
μας που προκλήθηκε από τηλεφωνήματα συνδημοτών,
μας ενημέρωσε λέγοντας τα εξής: «Η κοινωνική υπη -
ρεσία, από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε αυτό
το γεγονός επισκέφτηκε το χώρο και προσπάθησε να
βοηθήσει τη συγκεκριμένη γυναίκα προσφέροντας της
«στέγη» την οποία όμως εκείνη αρνήθηκε. 
Στη συνέχεια δύο φορές διακομίστηκε με ευθύνη του
Δήμου σε νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε
σειρά ιατρικών εξετάσεων, αλλά μετά την έξοδο της,
επέστρεψε και πάλι στο συγκεκριμένο σημείο. 
Τόσο η κ.Φωτεινού, όσο και ο δήμαρχος Γιάννης Στα -
θόπουλος, έχουν κατ  ́ επανάληψιν  επισκεφτεί τη
συγκεκριμένη γυναίκα κι έχουν προσπαθήσει να βρουν
μια λύση στο πρόβλημα της, αλλά εκείνη όπως δηλώνει
προτιμά «το σπίτι» που έχει «δημιουργήσει».
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Δημοτικά τέλη: Ως εδώ η κοροϊδία... 

Αν παρακολουθήσει κανείς τις δηλώσεις της δημοτικής αρχής, αλλά
και δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, για το θέμα των δημοτικών τελών
που θα κληθούν να πληρώσουν οι δημότες, θα πρέπει να νοιώθει ευφ-
ορία! Μειώσεις, ελαφρύνσεις, κοινωνική ευαισθησία! «Μια ωραία ατμόσφαι-
ρα», όπως θα έλεγε ο αξέχαστος Ντ. Ηλιόπουλος. Δυστυχώς, «όλα είναι ατμός»,
όπως συμπλήρωνε στην ίδια ταινία ο, επίσης αξέχαστος και συμπολίτης μας, Θ.
Βέγγος.
Πριν μιλήσουμε με συγκεκριμένα νούμερα, θέλουμε ως ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ να
ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας: Οι δημότες ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ για καθαριότητα και ηλεκτροφω-
τισμό.Οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι άνεργοι πληρώνουν ήδη στο κράτος
δυσβάσταχτους φόρους και θα έπρεπε να καλύπτονται και αυτές οι στοιχειώδεις
κοινωνικές ανάγκες. Αλλά αυτό, όντως, δεν είναι θέμα στενά ενός δήμου. Ας περ-
ιοριστούμε λοιπόν στα του οίκου μας…
Στα λεγόμενα της δημοτικής αρχής οι μόνοι αριθμοί που δίνονται είναι ποσοστά μείωσης: 6% για τα νοι-
κοκυριά, 15% για μικρά καταστήματα κ.λπ. Για πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα νούμερα που, συνή θως,
λένε την αλήθεια :

Αυτά είναι τα νούμερα. Μερικές παρατηρήσεις:
1.    Για τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών η μείωση είναι αμελητέα, στο όριο της κοροϊδίας: Για ένα
σπίτι 100 τ.μ. η μείωση είναι…65 λεπτά(!) το μήνα. Είναι να μην πανηγυρίζουν οι δημότες;
2.    Το χειρότερο είναι η λογική: η μείωση είναι αναλογική για ένα νοικοκυριό ή ένα μικρό κατά-
στημα με ένα Super Market, μια τράπεζα και το Αμερικάνικο Κολλέγιο! Προφανώς η δημοτική αρχή
εκτιμά πως είναι ίδια τα κέρδη και οι ανάγκες τους!
3.    Με βάση τα επίσημα στοιχεία τα απορρίμματα έχουν μειωθεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 30% (όχι φυσι-
κά γιατί οργανώθηκε η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση αλλά λόγω της φτώχειας). Τα απορρίμματα
μειώθηκαν κατά 30%, ο φόρος για την αποκομιδή τους 6%...
Όλα αυτά αποτυπώνονται στα πραγματικά μεγέθη που προϋπολογίζει ο δήμος για το 2015: Τα νοικοκυριά
και τα μικρά καταστήματα θα κληθούν να πληρώσουν 4.647.000 ευρώ ενώ οι τράπεζες, τα super market,
τα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία (οι …αναξιοπαθούντες δηλαδή) 1.092.000 ευρώ!
Αυτό παρουσιάζεται ως…δίκαια μείωση! Αλλά η ιστορία «κοινωνικής ευαισθησίας» έχει και συνέχεια: Κα -
τηγορίες πολιτών που απολαμβάνουν μεγαλύτερης μείωσης (50%) είναι οι πολύτεκνοι και οι άποροι. Δύο
παρατηρήσεις και εδώ:
1. Ποιοι θεωρούνται στην εποχή μας «άποροι»; Παρά τις επίμονες ερωτήσεις μας απάντηση δεν πήραμε..
2. Το σημαντικότερο: ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ/ΕΣ; Οι άνθρωποι που βιώνουν την πιο δραματική έκφραση της κρίσης;
Για αυτούς όχι μόνο δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη αλλά αντίθετα: Όταν ως ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ προτείνα-
με να συμπεριληφθούν κι αυτοί στις ευεργετούμενες κατηγορίες όχι μόνο πήραμε αρνητική απάντηση αλλά
και αρνήθηκε ακόμα και να το θέσει σε ψηφοφορία, σε μια πρωτοφανή αντιδημοκρατική μεθόδευση.
Αντίστοιχη αντιμετώπιση είχαν και οι άλλες προτάσεις μας:
1. Να υπάρξει, για τα νοικοκυριά και τα μικρά καταστήματα, δραστική μείωση των τελών καθαριότητας,
στην προοπτική κατάργησής τους
2. Αντίστοιχα, μεγάλη αύξηση των τελών για τράπεζες, πολυκαταστήματα, supermarket, ιδιωτικά σχολεία.
Δεν έγιναν δεκτές με τη γνωστή δικαιολογία: Δεν υπάρχει δυνατότητα, ο νόμος του 2003 δεν προβλέπει την
κατηγορία των ανέργων κ.λπ κ.λπ. Σε κάθε θέμα η δημοτική αρχή δεν βαριέται να επαναλαμβάνει τις ίδιες
δικαιολογίες! 
Και εμείς δε βαριόμαστε να επαναλαμβάνουμε πως η υποταγή στα νομικά πλαίσια του μνημονίου και του
Καλλικράτη, η άρνηση να θιχτούν τα «ιερά» μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα είναι ο δρόμος που
έχει οδηγήσει την χώρα στο χείλος της ανθρωπιστικής κρίσης και τους δήμους στα πρόθυρα
κατάρρευσης (στους τομείς κοινωνικών υπηρεσιών, σαν φορομπήχτες μια χαρά λειτουργούν…). Αυτήν την
πολιτική ακολουθούσε περιχαρής η προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. ΖΟΡΜΠΑ, αυτή ακο-
λουθεί και αυτή του κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, εκφράζοντας τη στενοχώρια της, είναι αλήθεια…
Οι αποφάσεις αυτές, μαζί και με τον προϋπολογισμό του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού (ΠΑΟΔΑΠ)
όπου ουσιαστικά έχουμε τον ίδιο προϋπολογισμό με τον περσινό του κ. Ζορμπά, καθιστούν ξεκάθαρα τα
όρια του συνολικού προϋπολογισμού του 2015 για το δήμο μας: Προϋπολογισμός του Καλλικράτη και των
μνημονίων, διαχείρισης της φτώχειας και της κατάρρευσης των κοινωνικών δομών του δήμου!
Υπό κανονικές συνθήκες η νυν δημοτική αρχή θα τον ψηφίσει αγκαλιά με τις προηγούμενες (Ζορμπά –
Γιαννακόπουλου), όπως άλλωστε ψήφισαν και τους ισολογισμούς των προηγούμενων ετών. Πιθανό βέβαια
να ανακαλύψουν μικροαφορμές (όπως στον ΠΑΟΔΑΠ) και να ξαναρχίσουν τις κοκορομαχίες. Δεν μας
αφορούν. Ως ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία και να
συμβάλλουμε, με όλες μας τις δυνάμεις, στην οργάνωση της αντίστασης και της διεκδίκησης στις γειτονιές.

Για στεγασμένους χώρους

Οικίες: από 1,27 το τ.μ. γίνεται 1,19 

Επιχειρήσεις (0-500 τ.μ.)  από 3,13 το τ.μ. γίνεται 2,97

Επιχειρήσεις (501- 1000τ.μ.)   από 3,23 το τ.μ. γίνεται 3,04

Ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικές κλινικές από 5 το τ.μ. γίνεται 4,70

Πολυκαταστήματα, Super Market, Τράπεζες, βιοτεχνίες άνω των 1000 τ.μ από 6,35 το τ.μ. γίνεται 5,95

Μη στεγασμένοι χώροι

Μέχρι 6.000 τ.μ      από 5 το τ.μ. γίνεται 4,70

Άνω των 6.000 τ.μ.        από 1, 50 το τ.μ. γίνεται 1,41

Σπύρος Αλεξίου
Δημοτικός σύμβουλος,

εκπρόσωπος της 
δημοτικής παρέμβασης

«ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ»

Το δίκτυο ανταλλα-
γής και αλληλεγγύης
στο κέντρο κράτησης

ανηλίκων Αυλώνα
Το Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης Αγίας
Παρασκευής ευχαριστεί τους δεκάδες
συμπολίτες μας που ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα για συγκέντρωση ειδών πρώτης
ανάγκης, προκειμένου αυτά να παραδοθούν
στο Κέντρο Κράτησης Ανηλίκων Αυλώνα. 

Την Τρίτη 25/11, επισκεφτήκαμε το Κέντρο και πα -
ραδώσαμε τα είδη που συγκεντρώθηκαν στο σχολείο
των φυλακών. Σκοπός της δράσης μας δεν ήταν
βεβαίως η επίδειξη «φιλανθρωπίας» αλλά η συνει-
σφορά μας σε ουσιαστική επίλυση καθημερινών
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι κρα-
τούμενοι, όπως το κρύο, η έλλειψη ειδών υγιεινής,
σχολικών ειδών κ.ά. 
Αξίζει βεβαίως να τονίσουμε ότι κατά το διάστημα

της λειτουργίας του σχολείου δεκάδες ανήλικοι κρα-
τούμενοι έμαθαν να διαβάζουν και να γράφουν, ενώ
κατά τις τελευταίες Πανελλήνιες εξετάσεις, το 2014,
τέσσερις κρατούμενοι μαθητές πέτυχαν την είσοδό
τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά της χώρας.
Πέραν αυτών, όλοι οι μαθητές εισπράττουν ένα

χαμόγελο ανθρωπιάς  από τους ελάχιστους δασκά -
λους και καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο τους,
ζώντας καθημερινά υπό ένα καθεστώς συνθηκών
κράτησης που σκοπό δεν έχει τη βελτίωση της συμπε-
ριφοράς του ατόμου που έχει διαπράξει κάποιο
αδίκημα και την ομαλή επανένταξή του στην κοι-
νωνία, αλλά την τιμωρία και την επιβολή ποινών που
συχνά φτάνουν στα όρια της καταστρατήγησης
θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως,
μεταξύ άλλων, αποδεικνύουν οι ξυλοδαρμοί, η ελλι-
πής ιατροφαρμακευτική φροντίδα, η στέρηση
αδειών για εκπαιδευτικούς λόγους, αντιμετωπίζον-
τας, επιπλέον, μια κοινωνία η οποία αδιαφορεί ή και
ανέχεται αυτές τις καταστάσεις.  
Το Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης δεν ξεχνά

αυτά τα παιδιά. Ας βοηθήσουμε όλοι προκειμένου η
ζωή τους να είναι πιο υποφερτή. Στις 14/12, Κυριακή
πρωί, οπότε και προγραμματίζουμε την 5η διάθεση
προϊόντων «χωρίς μεσάζοντες», θα συλλέγουμε
τηλεκάρτες, μπάλες  ποδοσφαίρου και επιτραπέζια
παιχνίδια που μας ζήτησαν τα παιδιά. 
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Η αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού της
πόλης, η εγκατάσταση «βυθιζόμενων» κάδων
απορριμμάτων σε θέσεις που παράγεται μεγά-
λος όγκος σκουπιδιών και  η ακύρωση της αγο-
ράς υδροφόρας που είχε προγραμματίσει η
διοίκηση « Ζορμπά» καθώς και διάθεση εξοι-
οικονομηθέντων χρημάτων για τις ανάγκες
των Σχολείων ήταν τα κύρια ζητήματα που
απασχόλησαν του αιρετούς κατά τη συνεδρία-
ση του Δημοτικού συμβουλίου της 13ης Νοεμ-
βρίου 2014.

Εισηγήσεις
Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας
Γιάννης Σιδέρης ενημέρωσε το
Σώμα ότι το τμήμα πρασίνου –
καθαριότητας έχει προγραμ-
ματίσει την τοποθέτηση
βυθιζόμενων κάδων, με
στόχο τη  μείωση των ρύπων
κυρίως σε πλατείες όπου λειτο-
υργούν επιχειρήσεις υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δια  μέσω
φυλλαδίων ενημέρωση των κατοίκων για το νέο
κανονισμό καθαριότητας του Δήμου.
Από την πλευρά του, ο διευθυντής της οικονομικής
υπηρεσίας κ. Σκουλουδάκης ενημέρωσε τους δημοτι-
κούς συμβούλους, ότι με τη δημιουργία 18 νέων
κωδικών που πρόσθεσε η νέα διοίκηση του Γιάννη
Σταθόπουλου, θα υπάρξει πιο εύρυθμη λειτουργία
του Δήμου. Επίσης η διοίκηση αποφάσισε να μην
προχωρήσει στην προγραμματισμένη από το Βασίλη
Ζορμπά, αγορά μιας υδροφόρας, αλλά να μετατρέ-
ψει σε υδροφόρα ένα ήδη υπάρχον όχημα και
με τα χρήματα.
Από την πλευρά της η αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρ-
εσιών Ελισάβετ Πετσατώδη, ανήγγειλε την απαρχή
καινούργιων μελετών με στόχο την ολική αναβάθμι-
ση του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου αλλά και την
εξοικονόμηση ενέργειας μέσω νέων τεχνολογιών, τη
χωροθέτηση του οικοδομικού τετραγώνου 451 στην
περιοχή των Πευκακίων που προορίζεται για αθλ-
ητικό χώρο και τη διάθεση 45.000 ευρώ για επείγον-
τα προβλήματα στο τομέα των τεχνικών έργων όπως
χαλασμένα πεζοδρόμια, διευκόλυνση της πορείας
αναπήρων σε μέρη που υπάρχουν κακοτεχνίες κ.λ.π

Ερωτήσεις
Από την μείζονα αντιπολίτευ-
ση ο π. δήμαρχος Βασίλης
Ζορμπάς ρώτησε αν η
αντίστοιχη υπηρεσία του
Δήμου είναι σύμφωνη για την
ακύρωση της αγοράς υδροφ-
όρας. 
ο επικεφαλής της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» Αντρέας Γκι-
ζιώτης ρώτησε για την ακύρωση της αγοράς… για την
ύπαρξη μελέτης αναφορικά με τους βυθιζόμενους
κάδους…για το πόσα χρήματα και ποιες εργασίες θα
γίνουν στα σχολεία… καθώς  και με ποιο τρόπο θα
γίνει η αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού υπενθ-
υμίζοντας ότι στην περιοχή του Τσακού  εγκαταστά-
θηκαν (από τη διοίκηση «Ζορμπά») «νέα φώτα» με
ηλιακή ενέργεια που υπολειτουργούν! 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης Ησαΐας ξεκίνησε
την ομιλία του λέγοντας χαρακτηριστικά : «Χαιρετίζω
του βυθιζόμενους κάδους» και συνέχισε προτείνον-
τας στη δημοτική αρχή να ερευνήσει τα προγράμμα-
τα ΕΣΠΑ ώστε να υλοποιήσει αυτόν τον προγραμμα-
τισμό όπως ο Δήμος Φλώρινας ενώ σχολίασε ότι
5.000 ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί για τα φυλλά-

δια δεν  αρκούν σε ποσότητα για 100.000 κατοίκους
που έχει η Αγία Παρασκευή. 

Απαντήσεις Αντιδημάρχων 
Στη διαδικασία των απαντή-
σεων η κ. Πετσατώδη σχετικά
με τους αύλειους χώρους των
σχολείων είπε ότι μέχρι πρότι-
νος καμία εργασία δεν μπορ-
ούσε να πραγματοποιηθεί
διότι το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς ήταν άγνωστο με αποτέ-
λεσμα να μην μπορεί να
εκδοθεί άδεια δόμησης, κατάσταση που σύντομα θα
αλλάξει βάσει των κινήσεων που έχει δρομολογήσει η
διοίκηση σε συνεργασία με τον Οργανισμό Σχολικών
Κτηρίων. 
Σε ότι αφορά την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού
της πόλης,η κ. Πετσατώδη είπε ότι μέσω μελέτης και
διαγωνισμού που θα γίνει, θα τεθούν τα πρώτα θεμέ-
λια για την καταγραφή όλων των φωτιστικών (περι-
πτώσεις που υπάρχουν λάθος λάμπες ή και λάθος
θέσεις φωτιστικών) με απώτερο σκοπό την ένταξη
του Δήμου σε ανάλογο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 
Για το θέμα των καινούργιων φωτιστικών με
ηλιακή ενέργεια που είχαν τοποθετηθεί επί διοική-
σεως «Ζορμπά» στην περιοχή του Τσακού, η αντιδή-
μαρχος αποκάλυψε ότι είχε ρυθμιστεί λανθασμέ-
να ο μετασχηματιστής τους με αποτέλεσμα να
αχρηστευτούν τα φωτιστικά καθώς κάηκαν !!!
και δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση τους. 
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος καθαριότητας
και πρασίνου κ. Γιάννης Σιδέρης, υπεραμύνθηκε των
αποφάσεών του λέγοντας ότι υπάρχει η συγκατάθε-
ση της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι θα προστεθεί σε
υπάρχον φορτηγό δεξαμενή νερού που κοστολο-
γείται στα 5.000 ευρώ!  Και θ  ́αντικαταστήσει
την αγορά της υδροφόρας κόστους 135.000
ευρώ!!! Κι ότι η διοίκηση μέσω του ΣΠΑΪ ξεκινάει
μία διεκδίκηση για δωρεάν παραχώρηση υδροφόρας
στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. 
Σε ότι αφορά τους βυθιζόμενους κάδους ο Γιάννης
Σιδέρης είπε  ότι δεν υπάρχει σχετική εμπειρία, αλλά
θα αποκτηθεί… κι ότι η πλύση των κάδων αυτών είναι
εύκολη και μίλησε σχετικά με την τοποθέτησή τους σε
πλατείες της πόλης. Σχετικά με την ενημέρωση των
πολιτών ο κ. Σιδέρης αφού ανέφερε ότι έχει ολοκληρ-
ωθεί ο νέος κανονισμός καθαριότητας, τόνισε ότι η
ενημέρωση των πολιτών θα γίνει εκτός από τα φυλλά-
δια και σε συνεργασία με τη ΔΕΗ με πληροφορίες
που θα αναγράφονται στους λογαριασμούς των
καταναλωτών. 

Τοποθετήσεις  Αντιπολίτευσης
«Για ένα ακόμα καλοκαίρι ο Δήμος δεν θα έχει υδρο-
φόρα» είπε ο Βασίλης Ζορμπάς, (ξεχνώντας κατά
την προσφιλή μέθοδο του, ότι ένας από τους
βασικούς λόγους παραίτησης της Ελένης
Δάβαρη από την αντιδημαρχία και της
αποχώρησης από την παράταξη του, ήταν η
κλοπή της υδροφόρας του Δήμου και η αδιαφ-
ορία που ο ίδιος  είχε δείξει για την ανεύρεση
της!!!) και συνέχισε λέγοντας ότι με το «πλεονασμα-
τικό» από τα ανταποδοτικά τέλη που φτάνει τις
700.000 ευρώ θα έπρεπε να
είχαμε δύο υδροφόρες, ενθ-
υμούμενος ότι πόλη μας είναι
στους πρόποδες του
Υμηττού…. 
Ο κ. Γκιζιώτης με τη σειρά του
είπε ότι μία εβδομάδα πριν την
ψήφιση του προϋπολογισμού

η διοίκηση εισήγαγε στο Δημοτικό Συμβούλιο
αναμόρφωση που αγγίζει τα όρια καινούργιου προϋ-
πολογισμού…εξέφρασε την απορία που του γεννήθη-
κε από την φράση του κ. Σκουλουδάκηη οποία αναφ-
ερόταν σε «λανθασμένη τοποθέτηση κωδικών το
προηγούμενο διάστημα»…αναρωτήθηκε εάν
«κινείται σωστά» η διοίκηση σχετικά με τους βυθιζό-
μενους κάδους… και συμφώνησε με τον κ. Ζορμ-
πά για το θέμα της υδροφόρας λέγοντας η πόλη
έχει ανάγκη από μία σύγχρονη «σωστή» υδρο-
φόρα. 
Από πλευράς της
παράταξης «Φυσάει
Κόντρα» και λόγω
απουσίας του επικεφαλής Σπύρου Αλεξίου, μίλησε ως
ειδικός αγορητής της παράταξης ο χημικός κ. Αλέξαν-
δρος Κουτσούκος, ο οποίος είπε ότι η διοίκηση ακο-
λουθεί το δρόμο των ισοσκελισμένων προϋπολογι-
σμών και τη φιλοσοφία «τους» και  δεν διαφέρει από
την προηγούμενη διοίκηση… ότι δίνονται 70.000
ευρώ για «βυθιζόμενους» κάδους όταν δεν έχει υπάρ-
ξει ολοκληρωμένη συζήτηση στην πόλη για το «τι
καθαριότητα θέλουμε»… ότι η διοίκηση αδυνατεί να
βοηθήσει τους «πιο αδύναμους»…και «στάθηκε» στο
ποσό των 24.000 ευρώ που προβλεπόταν για «ειδι-
κούς συμβούλους». 
Ο Σωτήρης Ησαΐας στην
τοποθέτησή του ανέλυσε το
σύστημα συγκομιδής των σκου-
πιδιών του Καναδά…συνέκρινε
τους Έλληνες με τους Κανα-
δούς λέγοντας ότι στον Καναδά
οι κάτοικοι δεν βγάζουν τα
σκουπίδια τους μέχρι να περά-
σει το απορριμματοφόρο, το
οποίο κάνει τακτά δρομολόγια κάθε δύο ημέρες…
πρότεινε την  αγορά τους μέσω ΕΣΠΑ και παρατήρη-
σε ότι δεν υπάρχει η ίδια εγκράτεια στην τωρινή
Δημοτική Αρχή σε σύγκριση με την προηγούμενη.   
Η π. πρόεδρος του ΠΑΙΣΔΑΠ κ. Έφη Καψοκεφά-
λου«στάθηκε» κι αυτή με τη σειρά της στο ποσό των
70.000 ευρώ για τους βυθιζόμενους κάδους…
ενώ χαρακτήρισε ως «ριζική αλλαγή» του προϋπολο-
γισμού 2014 την «εισαγωγή» των νέων 18 κωδικών. 

Τοποθετήσεις Διοίκησης 
Από τη διοίκηση ο εντεταλμένος σύμβουλος Παιδείας
κ. Παναγιώτης Γκόνης μίλησε για «σημειακές αλλα-
γές» στις οποίες προχωρεί γρήγορα η νέα διοίκηση,
αλλαγές που θα φανούν και στην κατάθεση του προϋ-
πολογισμού και κατήγγειλε την προηγούμενη Δημο-
τική Αρχή ότι «πολλά υποσχόταν το 2014 για τα σχο-
λεία αλλά δεν έκανε τίποτα γι’ αυτά». 
Η κ. Πετσατώδη δήλωσε ότι χωρίς μελέτες κανείς
«δεν πάει πουθενά» και τόνισε ότι αυτές θα πραγμα-
τοποιηθούν με ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος,
διευκρινίζοντας ότι για την τοποθέτηση των βυθιζό-
μενων κάδων θα γίνει εξέταση του υποδοστρώμμα-
τος που θα τοποθετηθούν. 
Ο αντιδήμαρχος Διοίκησης κ.
Κώστας Χατζηανδρέου δήλωσε
ότι το ποσό των 70.000
ευρώ αποτελεί “ταβάνι” και
πιθανόν να μην χρειαστούν όλα
τα χρήματα για την αγορά και
εγκατάσταση των κάδων.   
Τέλος ο κ. Σιδέρης αναφέρθηκε
στο βασικό στόχο της διοίκησης
ο οποίος δεν είναι άλλος, από το ν  ́αποκτήσει ένα
χώρο μεταφόρτωσης σε συνεργασία με τους όμορους
Δήμους.

Αναβαθμίζεται ο ηλεκτροφωτισμός της πόλης - 
τοποθετούνται «βυθιζόμενοι» κάδοι απορριμμάτων

Μετατροπή οχήματος σε υδροφόρα αντί αγοράς νέας  - διάθεση εξοικονομηθέντων χρημάτων για τις ανάγκες των Σχολείων!
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Η έγκριση του προϋπολογισμού και της
στοχοθεσίας για το έτος 2015 της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης – Μουσείο « Αλέκου Κοντόπου-
λου» ψηφίστηκε στη συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου της  13ης Νοεμβρίου 2014. 
Στην εισήγηση του θέματος προέβη η πρόεδρος του
νομικού προσώπου κ. Τερψιχόρη Γκιόκα η οποία κι
ανέπτυξε τους βασικούς άξονες στους οποίους θα κι -
νηθεί η διοίκηση της Δημοτικής  βιβλιοθήκης  το έτος

2015. 
Η πρόεδρος της βιβλιοθήκης είπε ότι προτεραιότητες
του νομικού προσώπου αποτελούν η μεταφορά του
παραρτήματος του Κοντοπεύκου σε άλλο, μεγαλύτε-
ρο, χώρο της ίδιας περιοχής καθώς αρχικά δεν
καλύπτονται οι ανάγκες του κοινού και δευτερευόν-
τως δεν υπάρχει προς το παρόν ένας κλειστός χώρος
εκδηλώσεων. 
Η κ. Γκιόκα αναφέρθηκε στη συνέχεια στην προβολή
και την ανάδειξη του μουσείου της πόλης με εξωστρ-
εφείς δράσεις και με τη θέσπιση του «ανοικτού μου-
σείου» όπου μία προκαθορισμένη ημέρα την εβδομά-
δα θα δέχεται επισκέψεις. 
Η κ. Γκιόκα μίλησε για συνεργασία του νομικού
προσώπου με τα ΚΑΠΗ, για την τόνωση της φιλα-
ναγνωσίας, για την  παρέμβαση της βιβλιοθήκης
στα γυμνάσια της πόλης, για την υλοποίηση επιμορ -
φωτικών προγραμμάτων, για συνέδριο με θέμα το
βιβλίο, για ψηφιοποίηση των αρχείων και πλατφόρ-

μα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στα πλαίσια της δια
βίου μάθησης και για συντήρηση των υπαρχόντων
κτηρίων. 
Από τις ερωτήσεις που ακολούθησαν από τους
συμβούλους της αντιπολίτευσης και κυρίως του
Δημοτικού Συμβούλου κ. Σωτήρη Ησαΐα, η κ. Γκιόκα
ενημέρωσε το Σώμα ότι το «δεκαήμερο του Κοντό-
πουλου» θα τροποποιηθεί ξεπερνώντας για αρχή το
όριο των 10 ημερών καθώς και θα «αποκεντρωθεί».

«Θα πάμε εμείς στους κατοίκουςκι όχι το αντίθε-
το» είπε η κ. Γκιόκα εξηγώντας τι εννοούσε με τον όρο
«αποκέντρωση» και συνέχισε μιλώντας για την προ-
σπάθεια συλλογής φωτογραφιών από κατοίκους με
στόχο την δημιουργία φωτογραφικού αρχείου.
Η πρόεδρος επιπλέον αναφέρθηκε στην ιστοσελίδα
που όπως χαρακτηριστικά είπε «έχει μείνει χρόνια
πίσω» τονίζοντας την ανάγκη της αναβάθμισής της,
καθώς και την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών
μέσω αλληλογραφίας για τα νέα της βιβλιοθήκης σχε-
τικά με την μερίδα ανθρώπων που δεν έχουν γνώσεις
υπολογιστή. 
Από την μείζονα αντιπολίτευση ο π. Δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς, θυμήθηκε τις μέρες 2006 -2010,
όταν κατηγορούσε τους πάντες και τα πάντα
μιλώντας για «μαύρες τρύπες», για «νεποτισμό», για
«διαφάνεια» κ.λ.π.
Έτσι, στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε σε «σκο-

τεινές υποθέσεις» που πιθανόν να επισκιάζουν την

σχεδιασμένη μετεγκατάσταση του παραρτήματος
της βιβλιοθήκης στο Κοντόπευκο  εκφράζοντας την
άποψη ότι μπορεί και να είναι προμελετημένη με την
πιθανότητα να έχει ήδη βρεθεί ο ανάδοχος που θα
φιλοξενήσει το τμήμα... 
Ο Κωνσταντίνος Τσιαμπάς διαφώνησε με την
μετεγκατάσταση δηλώνοντας ότι το υπάρχον
κτήριο βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής του Κοντο-
πεύκου εξυπηρετώντας αρκετούς συνδημότες ενώ ο
Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης Ησαΐας θεώρησε
υπερβολικό το ποσό των 8.000 ευρώ που προορίζον-
ται για αναβάθμιση λογισμικού.  
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέας
Γκιζιώτης δήλωσε ότι ο Δήμος πρέπει να έχει συνολι-
κή πολιτιστική άποψη και δράση με συνεργασία του
Λαϊκού Πανεπιστημίου, του Πολιτιστικού και Αθλητι-
κού Οργανισμού και της βιβλιοθήκης  και υποστήριξε
ότι το «βιβλίο» πρέπει να πάει στο σχολείο και υπεν -
θύμισε ότι ο Δήμος κάποτε πρέπει να αγοράσει και το
φωτογραφικό αρχείο του γνωστού φωτογράφου της
Αγίας Παρασκευής Τσακιριάν Μπέρτς του οποίου   ο
φακός του έχει απαθανατίσει την ιστορία του Δήμου
μας. 
Από το «Φυσάει Κόντρα» ο κ. Αλέξανδρος
Κουτσούκος ( που αναπλήρωνε τον απουσιάζοντα
κ.Αλεξίου) , μίλησε με τη σειρά του για την ανάγκη
συζήτησης στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  σχετικά με το
«Τι εννοούμε ως πολιτισμό» .
Απαντώντας η πρόεδρος της Βιβλιοθήκης,είπε  ότι η
βιβλιοθήκη θα «μπει» στα σχολεία… ότι η μετεγκα-
τάσταση επιβάλλεται ώστε  να γίνει   λειτουργία  ενός
χώρου πολιτισμού και πρόσθεσε ότι θα υπάρξει και
κύκλος βιβλιοπαρουσιάσεων. 
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος έδωσε συγχαρη-
τήρια στην κ. Γκιόκα και στους εργαζόμενους για τη
δουλειά τους και χαρακτήρισε «νοσηρό εγκέφα-
λο» τον κ. Ζορμπά για τη δήλωσή του περί «σκο-
τεινών υποθέσεων» δηλώνοντας ότι ο χώρος δεν έχει
βρεθεί ακόμα και για την επιλογή του θα συσταθεί
διαπαραταξιακή επιτροπή. 
Ο προϋπολογισμός της βιβλιοθήκης ψηφίστηκε θετι-
κά σχεδόν απ’ όλες τις παρατάξειςκαι ήταν ο μονα-
δικός που απέσπασε τόσες θετικές ψήφους από την
αντιπολίτευση σε σχέση με τους αντίστοιχους των
άλλων νομικών προσώπων, των παιδικών σταθμών
και του πολιτιστικού και αθλητικού οργανισμού. 

Η ανάδειξη του βιβλίου, του μουσείου της πόλης και το «άνοιγμα»
στην κοινωνία  οι προτεραιότητες της Δημοτικής  βιβλιοθήκης.

Η ανάπλαση του Κοντοπεύκου
και η κατεύθυνση του 

ποδηλατοδρόμου 
Στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2014  του «Σχολιαστή»,  με άρθρο μας, είχαμε
επισημάνει την αναντιστοιχία μεταξύ κόστους και ωφελιμότητας   του
έργου που πραγματοποιείται στην περιοχή του Κοντοπεύκου και αφορά
την δημιουργία ποδηλατοδρόμου και την ανάπλαση των οδικών δικ-
τύων,  προϋπολογισμού   9.000.000 ευρώ. 
Στο συγκεκριμένο άρθρο είχαμε επίσης θέσει ορισμένα ερωτήματα αναφορικά
με την πορεία του έργου, με το κατά πόσο μπορούν δύο ποδήλατα να συνυπάρ-
ξουν στη λωρίδα που προορίζεται για αυτά,  και τέλος ποια θα είναι η κατεύθυνση
που θα ακολουθούν οι ποδηλάτες.
Μετά τη δημοσίευση του άρθρου, υπήρξαν και περαιτέρω ερωτήματα πολιτών
σχετικά με το «πότε» θα λειτουργήσουν τα καινούργια φωτιστικά και πότε θα
τελειώσουν οι εργασίες. 
Στο  άρθρο και τις ερωτήσεις των πολιτών,  η αντιδήμαρχος  τεχνικών υπηρεσιών
Ελισάβετ Πετσατώδη, σε συνάντηση που είχαμε,  μας ενημέρωσε ότι  το τέλος των
εργασιών έχει προγραμματισθεί για τα μέσα Ιανουαρίου κι  ότι για τεχνικούς
λόγους  η  λειτουργία των φωτιστικών θα ξεκινήσει μετά  την αποπεράτωση του
έργου, παρά το γεγονός ότι αυτά έχουν ήδη  τοποθετηθεί. 

Επιπλέον ο π. αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Τσιαμπάς,  μας παραχώρησε χάρτη
που καταδεικνύει τους δρόμους που εκτελούνται τα έργα, καθώς και τις κατευ -
θύνσεις που θα κινούνται οι ποδηλάτες. 
Έτσι λοιπόν
όπως και σύμφ-
ωνα με το χάρτη,
οι δρόμοι που
ε κ τ ε λ ο ύ ν τ α ι
εργασίες είναι οι
εξής: Ολυμπίας,
Δερβενακίων,
μέρος της Παπά-
γου, η Πίνδου, η
Δωριέων, η
Χίου, η Παπαρ -
ρηγοπούλου,  η Αργυροκάστρου, η Αποδήμων Ελλήνων, η Πάρου, η Πεντέλης, η
Σουλίου, η Κύπρου καθώς κι ένα μικρό κομμάτι της Λεωφ. Χαλανδρίου.  Επιπρο-
σθέτως, τα βέλη δείχνουν τη φορά του ποδηλατοδρόμου, ο οποίος στην  οδό
Πάρου θα είναι «διπλής κατεύθυνσης» για τα ποδήλατα , πείραμα που θα ήταν
ενδιαφέρον να δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς θα καταδειχθεί κατά πόσον μπο -
ρούν δύο ποδήλατα να κινηθούν με  αντίθετη φορές στη μοναδική λωρίδα που έχει
κατασκευασθεί.  Τέλος για όσους δεν το γνωρίζουν, στη λωρίδα των ποδηλάτων
παρότι αυτή ήδη χρησιμοποιείται,  οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.     
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Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και η στοχοθ-
εσία του νομικού προσώπου των παιδικών
σταθμών στη συνεδρίαση του Δημοτικού
συμβουλίου της  13ης Νοεμβρίου 2014 με την
πρόεδρο κ. Μαργαρίτα Δημητρίου – Καβρου-
δάκη να προχωρά σε συγκεκριμένες καταγ-
γελίες για  την «κατάσταση» που παρέλαβε από
την προηγούμενη διοίκηση. 
Στην εισήγησή της η πρόεδρος του νομικού
προσώπου, αναφέρθηκε στην καθυστέρηση της πα -
ραλαβής  του νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην
περιοχή των Πευκακίων, για την πυρασφάλεια των
κτηρίων, για τις άμεσες ανάγκες επισκευών σε
κάποια κτήρια και τέλος για  την πιθανή περαιτέρω
μείωση των τροφείων. 
Από τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στην κ.
Δημητρίου, η πρόεδρος ενημέρωσε τους παρευρισκό-
μενους ότι το νομικό πρόσωπο σήμερα φιλοξενεί 860
παιδιά…  ότι κλήθηκε να πληρώσει 17.000 ευρώ πρό-
στιμο αλλά λόγω υπαιτιότητας του αρμόδιου Υπουρ-
γείου αυτό θ’  ακυρωθεί…  ότι αυξήθηκε το ποσό που
προβλέπει έσοδα από το ΕΣΠΑ γιατί θα εισαχθούν
τελικά κι άλλα παιδιά με επιδότηση ευρωπαϊκών προ-

γραμμάτων…  ότι 129 οικογένειες των οποίων τα παι-
διά φιλοξενούνται στους σταθμούς δεν πληρώνουν
τροφεία… ότι θα φιλοξενηθούν  παιδιά των
οποίων οι μητέρες είναι άνεργες… κι ότι τελικά
είναι λίγα τα παιδιά που «έμειναν εκτός» .
Ο επικεφαλής της παράταξης «Αγία Παρασκευή η
πόλη μας» και π. δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς , χαρ-
ακτήρισε τους παιδικούς σταθμούς της πόλης μας
από τους καλύτερους στην Ελλάδα, και αναφέρθηκε
στο «τι» είχε γίνει επί των ημερών της διοίκησής του. 
Ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε στη μείωση των
τροφείων που είχε γίνει από την τότε πρόεδρο Έφη
Καψοκεφάλου και  τον  αντιπρόεδρο Διονύση Λέκκα,
ενώ υποστήριξε ότι ο νέος ιδιόκτητος σταθμός έπρεπε
να είχε παραδοθεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2014 και το
γεγονός ότι δεν παραδόθηκε  επιβαρύνει το νομικό
πρόσωπο με επιπλέον τρεις μήνες πληρωμής ενοικίου
του σημερινού κτιρίου που στεγάζεται στην οδό
Πάρου. 
Ο κ. Ζορμπάς  αφού  υπενθύμισε  το εξωπραγματικό
χρηματικό ποσό,  για τα δεδομένα της Αγ. Παρασκε-
υής,  μηνιαίο αντίτιμο το οποίο η διοίκηση του Βασίλη
Γιαννακόπουλου, είχε συμφωνήσει να καταβάλεται
στην ιδιοκτήτρια του κτιρίου,  αναφέρθηκε  στην
πιστοποίηση της ασφάλειας των παιδικών σταθμών
λέγοντας ότι στο παρελθόν είχε πέσει σοβάς από
ταβάνι σ’ έναν από αυτούς, χωρίς ευτυχώς να
βρίσκονται εντός  του κτηρίου παιδιά.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Μυλωνάκης που
εκπροσωπούσε την παράταξη «Συμμαχία Ευθύνης»
του Βασίλη Γιαννακόπουλου,  αντέστρεψε τις κατ-
ηγορίες του πρώην δημάρχου, λέγοντας του ότι  τα
τέσσερα περίπου χρόνια που ήταν στο «τιμόνι του
Δήμου»,  θα  μπορούσε να είχε μειώσει τα ποσά των
συγκεκριμένων  ενοικίων  ή να είχε δρομολογήσει την

μετεγκατάσταση των παιδικών σταθμών  σε άλλα
φθηνότερα κτίρια. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης ,
αφού είπε  ότι αν σ’ ένα σταθμό γίνει ατύχημα ο
υπεύθυνος θα «πάει σαν το Κορεάτη πλοίαρχο»…
επικεντρώθηκε σ το πρόβλημα της «υπερφόρτωσης»
παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και την εξάντ -
ληση των εργαζομένων, αναφέροντας  ότι για  860
παιδιά αντιστοιχούν  160 εργαζόμενοι, από τους
οποίους  οι 15 είναι μόνιμοι, οι 26 αορίστου χρόνου και
οι 120 με δίμηνες, πεντάμηνες και οκτάμηνες συμβά-
σεις. 
Από την παράταξη  «Φυσάει Κόντρα» ο Αλέ-
ξανδρος Κουτσούκος (που αντικαθιστούσε τον
κ.Αλεξίου),  είπε ότι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του
Δήμου δεν αποτελούν «πάρκινγκ παιδιών»
εξηγώντας ότι όταν η πλειοψηφία των εργαζομένων
είναι με δίμηνες, πεντάμηνες και οκτάμηνες συμβά-
σεις και με έντονη την πιθανότητα αντικατάστασή
τους, αυτόματα ακυρώνεται το λεγόμενο «παιδαγω-
γικό σύστημα» καθώς οι σχέσεις που αναπτύσσουν
τα παιδιά με το προσωπικό διακόπτονται συνεχώς. 
Στην τοποθέτηση του ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπου-

λος,  αφού χαρακτήρισε τον Βασίλη Ζορμπά «Θλιβε-
ρό»επειδή όχι μόνο  δεν κατάφερε να  μεταφέρει  τον
βρεφονηπιακό αλλά επειδή το μόνο που κάνει είναι
να «Ρίχνει  λάσπη στη νέα διοίκηση για τη δου-
λειά της», αναφέρθηκε στο θέμα των εργασιακών
σχέσεων που έχει επιβάλει η μνημονιακή συγκυβέρν-
ηση και επαίνεσε το έργο και τις προσπάθειες της
προέδρου κ. Δημητρίου και της αντιπροέδρου κ.
Σοφίας Αϊδίνη. 
Η αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών κ. Ελισά-
βετ Πετσατώδη, η οποία είπε  ότι για πρώτη φορά
συναντά το «φαινόμενο» της παραλαβής ενός παιδι-
κού σταθμού από πρόγραμμα  του ΕΣΠΑ χωρίς να
υπάρχει ο απαραίτητος  εξοπλισμός!! Και ξεκαθάρισε
ότι ο έλεγχος πυρασφάλειας δεν μπορεί ν’ αναβληθεί. 
Η πρόεδρος Μαργαρίτα Δημητρίου απαντώντας
στην αντιπολίτευση είπε χαρακτηριστικά  ότι : «Εκεί
που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι» και
υποστήριξε ότι ορισμένα γεγονότα που αναφέρθη-
καν ήταν διαστρεβλωμένα,  όπως για παράδειγμα ο
αριθμός των παιδιών που έχουν μείνει εκτός. 
Η κ. Δημητρίου αναφερόμενη στην συνέντευξη
Τύπου που είχαν παραχωρήσει η κ. Καψοκεφάλου
και ο κ. Λέκκας με παρουσία του Βασίλη Ζορμπά,
είπε χαρακτηριστικά ότι ουδέποτε ενημερώθηκε
υπεύθυνα για το Νομικό πρόσωπο που παρέλαβε,
παρά τα όσα περί του αντιθέτου λέγονται.
Η πρόεδρος στη συνέχεια κατήγγειλε την
προηγούμενη διοίκησηγια τη σωρεία  προβλημά-
των που κλήθηκε αντιμετωπίσει με το που παρέλαβε
τους σταθμούς,αναφέροντας ότι ήταν υποχρέωση
της  προηγούμενης  διοίκησης  να είχε ολοκληρώσει
τη διαδικασία πρόσληψης των υπαλλήλων με δίμηνες
συμβάσεις… ότι είχε παραλάβει παιδικούς σταθμούς
με  «ταβάνια από τα οποία έτρεχαν νερά»(σταθμοί

στις οδούς Εθνικής  Αντιστάσεως και Βορρά )… επε-
σήμανε το γεγονός ότι : « οι σοβάδες δεν πέφτουν με
το «καλημέρα» …  ότι ήταν εκείνη  που είχε ξεκινήσει
το θέμα της πυρασφάλειας από τα χρόνια που ήταν
πρόεδρος επί δημαρχίας Βασίλη Γιαννακόπουλου,
υπενθυμίζοντας σε όλους ρεπορτάζ του «Σχολιαστή»
για το θέμα αυτό, το οποίο και πάλι καλείται σήμερα να
λύσει στους σταθμούς των οδών Λάδωνος και Βορρά! 
Η κ. Δημητρίου κατήγγειλε επίσης ότι οι παιδικοί
σταθμοί έχουν χρεωθεί με πρόστιμο 14.000 ευρώ,
επειδή δεν  έχουν βαφεί επί 10 χρόνια!!! και
τελείωσε λέγοντας : «Είναι πολύ εύκολο με το καλ-
ημέρα, να προσάπτετε σε διοίκηση  δύο μηνών τα προ -
βλήματα που δεν  λύθηκαν τα προηγούμενα χρόνια». 

Ο προϋπολογισμός των παιδικών σταθμών και 
οι καταγγελίες της Μαργαρίτας Δημητρίου!

«Ναι»  στους αγώνες
των φοιτητών…

«Όχι» στην «τυφλή
βία» της καταστολής
από το Δημοτικό μας

Συμβούλιο.
Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία του
Δημοτικού μας Συμβουλίου στη συνεδρίαση
του της  19ης Νοεμβρίου 2014, ψήφισμα που
είχε εισαγάγει η δημοτική παράταξη  «Φυσάει
κόντρα στην Αγία Παρασκευή» , με το οποίο
καταδικαζόταν  η πρωτοφανής και απρόκλητη
βία  που επέδειξαν οι  κατασταλτικοί μηχανι-
σμοί  της κυβέρνησης , κατά τις μέρες του εορ-
τασμού του Πολυτεχνείου σε βάρος των φοιτ-
ητών που αγωνίζονται ενάντια στην υποβάθμι-
ση και την ιδιωτικοποίηση του «πανεπι-
στημίου» . 
Το ψήφισμα μιλούσε επίσης για « μνήμες που
ξύπνησαν από την περίοδο της Χούντας», από τα
πρωτοφανή γεγονότα και το «όργιο βίας» το οποίο
εκδηλώθηκε κατά τον εορτασμό της επετείου μετά
από «μεθόδευση» και «επιλογή» της κυβέρνησης.
Στο ψήφισμα καταγγέλλεται επίσης  η στάση των
πρυτανικών αρχών, οι οποίες αντί να ταχθούν ως
όφειλαν στο πλευρό των φοιτητών τους, έσπευσαν
να πρωτοστατήσουν στις προσπάθειες καταστολής.
Τέλος στο ψήφισμα τονίζεται, η συμπαράσταση του
Δημοτικού Συμβουλίου στους αγώνες της νεολαίας
και των εκπαιδευτικών για δημόσια δωρεάν παιδεία
αλλά και την προστασία των δημοκρατικών και κοι-
νωνικών δικαιωμάτων καθώς και η κατηγορηματική
καταδίκη κάθε προσπάθειας καταστολής από τη
μεριά της κυβέρνησης.
Όπως προαναφέραμε, το συγκεκριμένο ψήφισμα
υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού
συμβουλίου αλλά:  
1) Καταψηφίστηκε από τους συμβούλους της  δημο-
τικής παράταξης  του Βασίλη Ζορμπά, μιας παρά-
ταξης που διαθέτει  το χρίσμα της Νέας Δημοκρ-
ατίας. 2) Καταψηφίστηκε από τους συμβούλους
Κώστα Κρητικίδη και Γιάννη Μυλωνάκη της παρά-
ταξης του Βασίλη Γιαννακόπουλου, μιας παράταξης
η οποία επί σειρά ετών διέθετε το χρίσμα του
ΠΑΣΟΚ. 3) Οι σύμβουλοι της παράταξης του Γιάννη
Σταθόπουλου κ.κ. Γεράσιμος Βλάχος, Γιάννης
Σιδέρης, Γιάννης  Λογοθέτης και  Μαρία Κοντο-
πούλου δεν το καταψήφισαν αλλά ούτε και το υπε-
ρψήφισαν, αφού κινήθηκαν στην γραμμή της
«αποχής» από τη σχετική ψηφοφορία.

dekemvris_2014_mais_2012.qxd  11/12/2014  4:48 μμ  Page 11



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

ΠΠ ρρ οο ϋϋ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ οο ίί   22 00 11 44 .. .. ..1212

Ο προϋπολογισμός του πολιτιστικού και
Aθλητικού Oργανισμού  Δήμου Αγίας Παρα -
σκευής (ΠΑΟΔΑΠ) ψηφίστηκε στη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Νοεμ-
βρίου 2014 και αποτέλεσε την αιτία έντονων
διαξιφισμών μεταξύ του επικεφαλής της «Λαϊ-
κής Συσπείρωσης» Ανδρέα Γκιζιώτη και του
Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου. 

Το «κλίμα» είχε ήδη φορτιστεί από το γεγονός ότι
υπήρξαν πολύωρες συνεδριάσεις  σε δύο συνεχόμε-
νες ημέρες για τους προϋπολογισμούς του Δήμου και
των Νομικών του προσώπων, (ΠΑΟΔΑΠ, Δημοτική
Βιβλιοθήκη και Παιδικοί Σταθμοί),  και παρά τις προ-
τροπές  του προέδρου Γεράσιμου Βλάχου περί
«σφιχτής και σύντομης διαδικασίας»  το τελικό απο-
τέλεσμα ήταν να «βρικολακιάσουν», όπως ο απλός
λαός λέει, στα έδρανα του συμβουλίου και τις δύο
ημέρες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες…   
Επιστρέφοντας στη συνεδρίαση του συμβουλίου, την
εισήγηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού του
ΠΑΟΔΑΠ έκανε ο πρόεδρος κ. Σωτήρης Παπαμιχα-
ήλ δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι ο ταμειακός απολο-
γισμός των ετών 2012 και 2013 δεν είχε εγκριθεί από
την προηγούμενη διοίκηση!!! …  ότι σχεδόν έληγε
το χρονικό περιθώριο για τη διαδικασία πρό-
σληψης των γυμναστών… και χαρακτήρισε τον
προϋπολογισμό του 2014 ως «επιμελημένο» που ως
στόχο είχε τη «μέγιστη» απόδοση  των υπηρεσιών
του συγκεκριμένου νομικού προσώπου προς τους
πολίτες της Αγ. Παρασκευής.
Ο κ. Παπαμιχαήλ υπογράμμισε  επίσης τη «Μείωση
των δαπανών» σε ότι αφορούσε τις «Κοιν.Σε.Π»
του Δημοτικού μας Ωδείου κατά 80.000 ευρώ…
αποκά λυψε   ότι το συγκεκριμένο  Νομικό πρόσωπο
κινδύνεψε να εισαχθεί υπό την «Επιτήρηση του
Παρα τηρητηρίου»  λόγω της μη λειτουργίας του
Δημοτικού κινηματογράφου - για πρώτη φορά
από τότε που ιδρύθηκε – με αποτέλεσμα τη δη -
μιουργία «Ελλείμματος»  ύψους  15.οοο ευρώ
σε σχέση με το προηγούμενο έτος…  και προανήγγει-
λε μείωση της τάξεως του 10% στα τροφεία των εργα-
στηρίων τέχνης με αντίστοιχη μικρή αύξηση στους
μισθούς των καθηγητών. 
Στη διαδικασία των ερωτήσεων ο π. Δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς εστίασε στον τρόπο με τον οποίο
θα επιτευχθεί η τελευταία αναγγελία του κ. Παπα-
μιχαήλ, ενώ από τη μεριά του ο δημοτικός σύμβουλος
και πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ επί διοίκησης «Γιανακό-
πουλου» Γιάννης Μυλωνάκης, θεώρησε χαμηλό
το κόστος που προϋπολογίστηκε για τη συντήρηση
του χλοοτάπητα στην οδό Νότου καθώς και την
κοστολόγηση της ιστοσελίδας που έφτανε τα 7.500
ευρώ.
Ο Ανδρέας Γκιζιώτης ζήτησε «ενημέρωση» αναφορ-
ικά με την καταβολή δεδουλευμένων  στους  εργαζό-
μενους της Φιλαρμονικής…  το  ακριβές αντίτιμο για

τον πολίτη σχετικά με όλες τις Αθλητικές  εγκαταστά-
σεις…  Την  «πολιτική» που θα ακολουθήσει η
διοίκηση Σταθόπουλου για το χώρο του «Σπυ -
ρούδη»…  και κατέληξε  λέγοντας ότι «Εδώ η Μπα-
ρτσελόνα παίζει σε πλαστικό χλοοτάπητα, γιατί
όχι και η «Σάντα»,  θέτοντας θέμα αντικατάστασης
του πολυδάπανου στη συντήρηση  φυσικού χορταριού. 
Ο κ. Αλέξανδρος Κουτσούκος από το «Φυσάει
Κόντρα» ζήτησε να μάθει σχετικά με τον αναλο-
γούντα στο Δήμο μας ΕΝΦΙΑ και για το κατά πόσο
είναι στην πολιτική βούληση της διοίκησης να
πληρώσει το χαράτσι… ενώ η κ. Έφη Καψοκεφάλου
ρώτησε με « ποιο σκεπτικό»  υπολογίζονται οι υψηλές
εισφορές εσόδων που αναφέρονται , υπογραμμίζο -
ντας τα υψηλότερα ποσά, σε σχέση με τη δική της
διοίκηση, σε ότι αφορούσε  τη  διαφημιστική  προβο-
λή  του Νομικού προσώπου. 
Απαντώντας στις ερωτήσεις αυτές,  ο κ. Παπαμιχαήλ
δήλωσε ότι υπάρχει ο « τρόπος» με τον οποίο  θα υλο-
ποιηθεί ο νέος σχεδιασμός  που αφορούσε τα Εργα-
στήρια Τέχνης…  ότι πιθανώς του χρόνου οι γυμνα-
στές να προσληφθούν μέσω της Γενικής Γραμμα-
τείας αθλητισμού, (σχέσεις που είχε διακόψει η
προηγούμενη διοίκηση), ότι o στόχος αναφορικά με
την ιστοσελίδα είναι να υπάρχει πλήρης ενημέρωση
των δρώμενων του Οργανισμού, προσθέτοντας ότι
πολλοί από τους καθηγητές παραπονούνται για
«Μη προβολή» του έργου τους…  και τέλος ανα-
φορικά με τις ζώνες ελεύθερης χρήσης, υποστήριξε
ότι χωρίς να θιγούν τα αθλητικά σωματεία θα πραγ-
ματοποιηθεί διεύρυνση των ωρών για τους δημότες. 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε επίσης το Σώμα ότι θα πλη -
ρωθεί ο ΕΝΦΙΑ, διαφορετικά θα «μπλοκάρει η
λειτουρ γία του Νομικού προσώπου»… ότι έχει εξα-
σφαλιστεί η  ασφαλιστική ενημερότητα, που η προη-
γούμενη διοίκηση δεν είχε καταφέρει να εξασφα -
λίσει…  ενώ για το θέμα των εσόδων διευκρίνησε ότι
τα στοιχεία μέχρι και τις αρχές του Νοεμβρίου 2014
έδειξαν αύξηση. 
«Μια ζωή η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
έλεγε ότι θα μας παραχωρήσει γυμναστές κ.τ.λ.
και ταυτόχρονα μας χρώσταγε»,  κατήγγειλε
στην τοποθέτησή του ο πρώην δήμαρχος  Βασίλης
Ζορ μπάς , ο οποίος στη συνέχεια προχώρησε σε
«επίθεση» εναντίον του κ. Παπαμιχαήλ με αφορμή
την πολιτική των ΚοινΣεΠ και την πιθανότητα πρό-
σληψης επικοινωνιολόγου για τον ΠΑΟΔΑΠ. 
Συγκεκριμένα ο κ. Ζορμπάς χλεύασε τον πρόεδρο του
ΠΑΟΔΑΠ για την επιλογή του να συνταχθεί με παρά-
ταξη που προέρχεται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ όταν στο
παρελθόν ήταν μέλος για πολλά χρόνια στο
ΠΑΣΟΚ…  για να λάβει την απάντηση από τον κ.
Παπαμιχαήλ , ο οποίος του είπε ότι : «Δεν πήγα με
τον Μπαλτάκο πάντως»… 
Η λογομαχία των δύο ανδρών συνεχίστηκε με τον κ.

Ζορμπά να υπενθυμίζει στο Σώμα ότι επί προεδρίας
της ΔΗΠΕΑΠ το 2007 ο κ. Παπαμιχαήλ είχε ως
σύμβουλο επικοινωνίας τον τότε γραμματέα της
νομαρχιακής Β2 του ΠΑΣΟΚ και αναρωτήθηκε αν θα
πράξει αντιστοίχως και σήμερα, προσλαμβάνοντας
το γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ!
Ο κ. Παπαμιχαήλ εξήγησε στον κ. Ζορμπά ότι ο άν -
θρωπος τον οποίο ανέφερε δεν βρίσκεται εδώ και
πολλά χρόνια στη ζωή… ότι ήταν μορφωμένος και
εξειδικευμένος για τη θέση που κατείχε… και  τέλος
ανταπαντώντας στην ειρωνεία του κ.Ζορμπά, είπε ότι
πρόθεση του είναι να προτείνει  στον κ. Άδωνι  Γεωρ-
γιάδη την θέση του επικοινωνιολόγου του
ΠΑΟΔΑΠ… 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκι-
ζιώτης είπε  ότι θέμα των σωματείων δεν συζητήθη-
κε ποτέ… σχετικά με τις ώρες χρήσης των δημοτικών
χώρων δήλωσε ότι δεν πρέπει η διοίκηση να βαδίζει
έχοντας ως προτεραιότητα τις ομάδες και μετά τους
δημότες … ενώ έκανε λόγο για «πολιτικά ανταλ-
λάγματα» που λειτούργησαν ως τροχοπέδη για τη
μη ολοκλήρωση του ταρτάν στο γήπεδο «Σπυρούδη»
(Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Κώτσης). 
Από τις υπόλοιπες τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης ο
Γιάννης Μυλωνάκης τόνισε ότι δεν υπήρξε συζήτηση
για τον προϋπολογισμό του ΠΑΟΔΑΠ σε συνεργασία
με όλες τις παρατάξεις… ο Αλέξανδρος  Κουτσούκος
από το «Φυσάει Κόντρα», χαρακτήρισε τις διαμάχες
της διοίκησης με την μείζονα αντιπολίτευση ως
«κοκορομαχίες»…  και  ζήτησε από το δήμαρχο  να
ξεκαθαρίσει αν ο  «αθλητισμός»  στην Αγ. Παρα σ -
κευή κατά τη διάρκεια της θητείας του,  θα έχει ως
«κέντρο» τον δημότη ή τον ιδιώτη». 
Ο Σωτήρης Ησαΐας επανέλαβε την έλλειψη εμπι-
στοσύνης που διατηρεί απέναντι στη διοίκηση του
ΠΑΟΔΑΠ,  αιτιολογώντας ότι δεν απαντώνται οι

ερωτήσεις που καταθέτει … ο κ. Γιόκαρης, δημότης
που ζήτησε το λόγο  υποστήριξε  ότι κανένα Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δεν πληρώνει τον
ΕΝΦΙΑ, και ζήτησε να μάθει  αν θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί ξανά όπως στο παρελθόν το
«school wave» στην Αγία Παρασκευή. 
Στην τοποθέτηση του, ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθό-
πουλος,  δήλωσε ότι το τέλος της φετινής χρονιάς θα
καταδείξει αν το Νομικό πρόσωπο θα έχει πετύχει
τους στόχους του με οικονομία και σύνεση…  ανα -
φέρθηκε στην  πολιτική που ακολουθούν άλλοι Δήμοι
στο θέμα των Αθλητικών σωματείων… είπε χαρακ-
τηριστικά  ότι «Δήμοι που έχουν διοίκηση ΚΚΕ
ασκούν την ίδια πολιτική»…  διευκρίνισε ότι τα
Αθλητικά σωματεία απασχολούν κυρίως παιδιά των
κατοίκων της Αγ. Παρασκευής, κι έφερε ως παρά-
δειγμα  τον ΚΑΠ (καλαθοσφαίριση ανδρών) στον
οποίο δραστηριοποιούνται  500 περίπου παιδιά. 
Ο κ. Σταθόπουλος είπε επίσης ότι στους στόχους της
διοίκησης είναι  η δημιουργία ενός γηπέδου 5χ5  , κι
άφησε τέλος  ανοιχτό το ενδεχόμενο  αντικατάστασης
του φυσικού τάπητα με αντίστοιχο πλαστικό στο
γήπεδο της οδού Νότου. 

Σκληρή κόντρα Σταθόπουλου – Γκιζιώτη 
με φόντο τον αθλητισμό και τον πολιτισμό
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«Έχεις λερωμένη τη φωλιά σου»,
είπε προς το δήμαρχο  ο Ανδρέας Γκι-
ζιώτης αναφερόμενος στο θέμα
«Σπυρούδη»,  κατηγορώντας τον  στη
συνέχεια,  ότι στο παρελθόν ήθελε στο
συγκεκριμένο χώρο να κατασκευαστεί
μεγάλο γήπεδο – προπονητήριο της
ποδοσφαιρικής μας ομάδας «
ΣΑΝΤΑ»,  την εποχή κατά την οποία
πρόεδρος της  ήταν ο αδελφός του. 
«Ποιες ήταν οι παρατάξεις που έβαζαν
άτομα στην ομάδα»,  είπε ο κ. Γκι-
ζιώτης,  και συνέχισε καταγγέλλοντας
ότι  η ΣΑΝΤΑ, πάλι επί προεδρίας του
αδερφού του,  είχε πραγματοποιήσει
μεταγραφές Γιουγκοσλάβων ποδο-
σφαιριστών πληρώνοντας  40.000
ευρώαπό  χρήματα του Δήμου για  να
μην «πέσει κατηγορία» και κατέλ-
ηξε  λέγοντας ότι θα περίμενε από το
σημερινό δήμαρχο σαν ελάχιστο
δείγμα γραφής  να κάνει «κάτι» στο
χώρο του «Σπυρούδη».        
Από το «Φυσάει Κόντρα» ο κ. Κου-
τσούκος χαρακτήρισε τον προϋπολο-
γισμό της τωρινής διοίκησης «όμοιο»
με τον αντίστοιχο  της  προηγούμεν-
ης…  έκανε λόγο για εργασιακές σχέ-
σεις μη μόνιμης και ανασφάλιστης
εργασίας στους εργαζόμενους του
ΠΑΟΔΑΠ, καταδεικνύοντας τις
ΚοινΣεΠ και τις συμβάσεις δύο, πέντε
και οκτώ μηνών… κι έκλεισε την
τοποθέτηση του  λέγοντας ότι δεν
υπάρχει καμία ουσιαστική μείωση. 
Ο Δήμαρχος, «σήκωσε το γάντι»
που του είχε πετάξει  ο Ανδρέας Γκι-
ζιώτης λέγοντας του  ότι :«Είναι
λυπηρό ν’ αναφέρεσαι στον αδελφό
μου»  και συνέχισε λέγοντας ότι  επί
της ουσίας , στο συγκεκριμένο χώρο
αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν
παρεμβάσεις, κι όχι γιατί ο ίδιος ή η
παράταξη του δεν θέλουν …  αλλά
επειδή  ο Δήμος  περιμένει την έκδοση
του ΦΕΚ το οποίο θα δίνει το δικαίωμα
για «παρεμβάσεις». Ο κ. Σταθόπουλος
,  αρνήθηκε επίσης κατηγορηματικά
κάθε σχέση του ίδιου και της ομάδας
ποδοσφαίρου,  με τη δημιουργία
γηπέδου στο χώρο  «Σπυρούδη»,
χαρακτηρίζοντας  τις κατηγορίες
του κ. Γκιζιώτη ως «μικροπρέπει-
ες». 
«Εσύ είσαι μικροπρεπής ανταπάντησε
ο Ανδρέας Γκιζιώτης,  ο οποίος του είπε
επίσης  ότι: «όλη η πόλη γνώριζε και
γνωρίζει για την σύνδεσή σου με την
ομάδα». 
Ο κ. Σταθόπουλος χαρακτήρισε ως
«μικροαστικό κουτσομπολισμό»
τις αναφορές του επικεφαλής της
«Λαϊκής Συσπείρωσης»…  τον   κατ-
ηγόρησε  ότι «δεν μιλά πολιτικά» για
τα προβλήματα της πόλης, αλλά χρη-
σιμοποιεί  τη μέθοδο των  « προσω-
πικών επιθέσεων»… ότι «ουδέν ψευ-
δέστερον» αυτών για τα οποία τoν είχε
κατηγορήσει…  και κατέληξε λέγοντας
ότι στη Νίκαια και στην Πετρούπολη -
( όπου οι δήμαρχοι έχουν εκλεγεί  με τη
σημαία του  ΚΚΕ) -  εφαρμόζεται ακρ-
ιβώς η ίδια πολιτική τόσο  στα Αθλητι-
κά σωματεία όσο και στη διάθεση των
Δημοτικών χώρων,  όπως και  στην
Αγία Παρασκευή.

Βασίλης Ζορμπάς : Γιατί καταψηφίσαμε τον
προϋπολογισμό έτους 2015

Στις 19 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση για την συζήτηση
του Προϋπολογισμού του Δήμου, για το έτος 2015. Όπως είναι γνωστό, ο Προϋ-
πολογισμός αποτελεί την έκφραση της πολιτικής βούλησης και του προγράμ-
ματος που πρόκειται να ακολουθήσει η κάθε Δημοτική Αρχή. 
Η δική μας Δημοτική Αρχή, με ορθολογική διαχείριση, κατάφερε να απαλλάξει τον Δήμο
από χρέη προηγουμένων ετών ύψους 8.000.000 ευρώ περίπου. Ταυτόχρονα προγραμμά-
τισε και εκτέλεσε σημαντικά έργα μακράς πνοής, διατήρησε υπάρχουσες δομές και
δημιούργησε νέες, ιδίως στον κοινωνικό τομέα. Παρέδωσε δε τον Σεπτέμβριο έναν Δήμο
υγιή οικονομικά. Ο Προϋπολογισμός που κατάθεσε η Δημοτική Αρχή, δεν έχει καμιά σχέση
με τις προεκλογικές δεσμεύσεις και εξαγγελίες του Δημάρχου κ. Γιάννη Σταθόπουλου,
ιδίως ως προς την άσκηση της (δήθεν) «κοινωνικής» πολιτικής που θα ακολουθούσε. Ο κ.
Δήμαρχος εξάντλησε όλη την «επαναστατική» δυναμική του προεκλογικά, επιστρέφοντας
στη «νομιμοφροσύνη» μετεκλογικά, γεγονός που επεσήμανε ολόκληρη η αντιπολίτευση.
Κατά τη συζήτηση, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Σταθόπουλος: 
1. Αποδέχτηκε και εφαρμόζει τις κατευθύνσεις της Τρόικας και του «Παρατηρητηρίου», που τα προηγούμενα χρόνια
κατήγγειλε ως αντιπολίτευση. 
2. Μείωσε τις οικονομικές ενισχύσεις στους απόρους από 58.000 Ευρώ που ήταν για το 2014, σε 18.000 Ευρώ για το 2015.
Αρνήθηκε να αυξήσει το ποσόν αυτό σε 70.000 Ευρώ. Μετά από πιέσεις μας, «εδέησε» τελικά να διαθέσει 22.000 Ευρώ
επί πλέον (σύνολο 40.000 Ευρώ). Αντιθέτως, με μεγάλη ευκολία δέχτηκε πρόταση του Δημ. Συμβούλου της «Συμμαχίας
Ευθύνης», κ. Κ. Κρητικίδη, να αυξήσει τις υπερωρίες των υπαλλήλων της Πολεοδομίας κατά 32.000 Ευρώ.
3. Μείωσε τα χρήματα που προορίζονται για τις επισκευές σχολείων σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Αρνήθηκε πρότασή μας να προϋπολογίσει ποσόν 180.000 Ευρώ για το «Χέλμειο», πέραν όσων θα διατεθούν για τα υπό-
λοιπα σχολεία.
4. Στο πρόγραμμα «Δημιουργική Απασχόληση», που απευθύνεται σε παιδιά, προϋπολόγισε να εισπράξει από τους γονείς
τους 25.000 Ευρώ. Αρνήθηκε πρότασή μας να γίνει το πρόγραμμα δωρεάν, που άλλωστε ήταν και η προεκλογική του
δέσμευση και διεκδίκηση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων.
5. Προϋπολόγισε ποσό 35.000 Ευρώ μόνο, ως έξοδο, για το πρόγραμμα «Καλοκαιρινές Παιδικές Κατασκηνώσεις».

Αρνήθηκε πρότασή μας να αυξήσει το ποσόν αυτό σε 65.000 Ευρώ, για να μπορέσουν να κάνουν χρήση του προγράμμα-
τος περισσότερα παιδιά όπως δήλωνε προεκλογικά και τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό ήταν θέση της  Ένωσης Γονέων
και Κηδεμόνων.
6. Ενώ στα Ανταποδοτικά Τέλη υπάρχει περίσσευμα ποσού περί τις 800.000 ευρώ (μετά και την προμήθεια οχημάτων και
μηχανημάτων που πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιείται από την δική μας Δημοτική Αρχή), έχει αρνηθεί πρότασή μας
να μειώσει τα Δημοτικά Τέλη 16%. Για να μην φαίνεται μάλιστα το περίσσευμα, «μοίρασε» το ποσόν αυτό σε κωδικούς
δήθεν εξόδων. 
7. Ενώ υποσχόταν χρόνια τώρα αλλά και προεκλογικά ότι θα προβεί σε απαλλοτριώσεις χώρων με έξοδα του Δήμου, προϋ-
πολογίζει να επιβάλει την είσπραξη (από δημότες) ποσού 1.130.000 ευρώ περίπου, για τον σκοπό αυτό («ανακαλύπτον-
τας» τυχαία τον σχετικό νόμο). Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η απαλλοτρίωση του 118 Ο.Τ. το οποίο έχει κόστος
2.000.000 επιπλέον.  Η Παράταξή μας, δεν θα μπορούσε να δώσει θετική ψήφο σε έναν Προϋπολογισμό που μειώνει τις
κοινωνικές παροχές και που ο Δήμαρχος αρνήθηκε να συμπληρώσει με τις δικές μας προτάσεις. Προτάσεις που είναι εφι -
κτές με την παρούσα οικονομική κατάσταση του Δήμου. Ιδίως (αλλά όχι μόνο) γί αυτό τον καταψηφίσαμε. Όσον αφορά
τα άλλα τμήματά του Προϋπολογισμού (έργα υποδομών κλπ), θα ενημερώσουμε τους δημότες με νεώτερη ανακοίνωση.

Βασίλης Ζορμπάς

π. Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής
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ΟπρώηνΔήμαρχοςσεαπόστασηαπότηνΑλήθεια
Η ανακοίνωση του πρ. Δημάρχου Β. Ζορμπά για, τον με διευρυμένη πλειο -
ψηφία, ψηφισθέντα Προϋπολογισμό 2015 του Δήμου Αγίας Παρασκευής,
βρίσκεται σε απόσταση από την αλήθεια και κρύβει τη δική του πολιτική. 
Είμαστε υποχρεωμένοι να θυμίσουμε ότι:
1. Τολμά να κρίνει τα ποσά που θα διατεθούν στα Σχολεία εκείνος που ΟΥΔΕΝ έπραξε για
τα μεγάλα προβλήματα των Σχολικών Συγκροτημάτων το 2014 (πλην της εργολαβίας του
2012) και μας άφησε τα σχολεία σε εγκατάλειψη (πρόσφατο το παράδειγμα του 3ου
Νηπιαγωγείου που κατέρρευσαν τα επιχρίσματα οροφής), χωρίς να δώσει λύση ούτε στο
ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. 
2. Ζητά δωρεάν Δημιουργική Θερινή Απασχόληση παιδιών εκείνος που χρέωνε τους γονείς
επί των ημερών του και στο θέμα αυτό προβάλλει τις διεκδικήσεις της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων αυτός που την καθύβριζε συνεχώς.
3. Αναφέρεται στον κωδικό των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» μη γνωρίζοντας (δυστυχώς
για πρώην Δήμαρχο) ότι το ύψος του καθορίζεται από τις συμμετοχές που θα υπάρξουν. 
4. Μας κατηγορεί για μικρή μείωση Δημοτικών Τελών (6% συνολικά και 15% στα μικρά καταστήματα απεφάσισε η Δημο-
τική Αρχή) αυτός που στον πρώτο χρόνο θητείας του δεν μείωσε καθόλου τα τέλη, όπως και επί τέσσερα χρόνια δεν μείω-
σε καθόλου τα τέλη στο Κοιμητήριο όπου η σημερινή Δημοτική Αρχή έκανε μειώσεις από 25-55% και
5. Τολμά να καταλογίζει σε εμάς συμπεριφορές αποδοχής της Τρόικας και του Παρατηρητηρίου αυτός που δεν ψήφισε τη
συμπαράσταση στους διωκόμενους Δημάρχους, αυτός που δήλωνε στην ίδια γραμμή με τον κ. Στουρνάρα και την πολιτι-
κή απαξίωσης της Αυτοδιοίκησης και υπήρξε παράλληλα μέγας απεργοσπάστης στην απεργία της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας το 2011.  
Μετά τη θεσμοθέτηση του Παρατηρητηρίου οικονομικού ελέγχου των ΟΤΑ, οι προϋπολογισμοί των Δήμων έχουν λογιστι-
κή απεικόνιση των λειτουργικών δαπανών, με μικρές δυνατότητες να εκφραστεί το πρόγραμμα και η πολιτική κάθε Δημο-
τικής Αρχής, ενώ οι δημοσιονομικές πολιτικές της λιτότητας έχουν επιφέρει δραματικές μειώσεις στη χρηματοδότηση των
Δήμων που ξεπερνούν το 60%. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες δεσμευθήκαμε και δίνουμε νέα κατεύθυνση στην
πολιτική του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.

Γιάννης Σταθόπουλος

Δήμαρχος

dekemvris_2014_mais_2012.qxd  11/12/2014  4:48 μμ  Page 13



ΠΠ ρρ οο ϋϋ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ οο ίί   22 00 11 44 .. .. ..1414

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

Ψηφίστηκε ο νέος προϋπολογισμός, το πρό -
γραμμα στοχοθεσίας του Δήμου Αγίας Παρα -
σκευής καθώς και το τεχνικό πρόγραμμα για το
έτος 2015 στην συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου της  19ης  Νοεμβρίου 2014. 
Στην Π. Μ.Ε (Προ Μνημονίου Εποχή), η ψήφιση του
προϋπολογισμού για το «επόμενο έτος», αποτελούσε
το κορυφαίο πολιτικό  γεγονός της χρονιάς, αφού από
τα στοιχεία που «προϋπολόγιζαν» οι εναλλασσόμενες
διοικήσεις  των «χρισμένων» από τα δύο μεγάλα κόμ-
ματα, εκτός από την τακτοποίηση των πάγιων λει -
τουργικών και ανελαστικών δαπανών, υπήρχαν και
κωδικοί,  στους οποίους είχε τοποθετηθεί  π.χ  ένα
ευρώ, κι έτσι  θεωρούνταν «ενεργοί» και με τον τρόπο
αυτό έδιναν το «στίγμα» και τις «προθέσεις» τους για
την αντιμετώπιση των «μεγάλων» προβλημάτων της
πόλης , όπως η ανέγερση του Δημαρχείου, η αποπε-
ράτωση του κολυμβητηρίου, η δέσμευση ελεύθερων
χώρων, οι αναπλάσεις πλατειών κ.λ.π.
Χρόνο με το χρόνο,  η συνεδρίαση στην οποία συζητι-
όταν ο προϋπολογισμός, έχανε τη  σπουδαιότητα  της,
επειδή τα «μεγάλα προβλήματα» εντάσσονταν
μεν, με το σύνηθες συμβολικό ποσό στον εκάστοτε
προϋπολογισμό, όχι όμως για να υλοποιηθούν
αλλά για να αφαιρεθεί από την αντιπολίτευση και
τους δημότες, το δικαίωμα ν  ́ασκήσουν κριτική στη
διοίκηση για τις «προθέσεις» της.
Με λίγα λόγια, η ανέγερση του Δημαρχείου κι
όλα όσα προαναφέραμε, εγγράφονταν στον
προϋπολογισμό κάθε έτους κι απλά μεταφέ -
ρονταν οι ίδιοι κωδικοί στον επόμενο, χωρίς όπως
αποδεικνύεται εκ της «πραγματικότητος» που βιώνει
η πόλη μας, να υπάρχει πρόθεση ή οι απαραίτητες
προϋποθέσεις για την υλοποίηση κάποιου απ  ́αυτά.

Συντάσσονταν δηλαδή  κάθε χρόνο εικονικοί  προϋ-
πολογισμοί… η εκάστοτε αντιπολίτευση  προχωρούσε
στην καταγγελία  της «εικονικότητας» … και στο
τέλος  των συνεδριάσεων έφευγαν αγκαλιασμένοι
ανταλλάσσοντας ευχές για τις επερχόμενες εορτές…
χωρίς ποτέ ουδείς εκ των  «σωτήρων της πόλης» να
βρει το θάρρος να  εξηγήσει το «γιατί» ήταν ανέφι κτη
τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη χρονιά η λύση ενός
εκάστου των προβλημάτων, και αντί για «έωλες εγγρ-
αφές» να προχωρούσαν με υπευθυνότητα , σοβαρότ-
ητα και γνώση στην επίλυση των δυσκολιών και στην
υλοποίηση όλων όσα είχαν υποσχεθεί προεκλογικά
ότι θα υλοποιούσαν.
Φέτος η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου αποφάσι-
σε να μη συνεχίσει το «γαϊτανάκι των ψεμάτων»,
κι αφού ο νόμος της δίνει το δικαίωμα της εισαγωγής
καινούργιων κωδικών κατά της διάρκειας της χρο-
νιάς,  επέλεξε να είναι «ειλικρινής» με την κοινωνία
αναφορικά με  το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να πρά-
ξει (ως διοίκηση για το 2015), αναπτύσσοντας την
πολιτική της σύμφωνα με τις  ρεαλιστικές συν -
θήκες που υπάρχουν, χωρίς να αφαιρεί απ  ́την
αντιπολίτευση το δικαίωμα να «πιέζει» καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου για νέους κωδικούς, δηλαδή
για έργα που πιθανόν η διοίκηση να μην είχε σκεφτεί
να εντάξει. 
Η συζήτηση λοιπόν για τον προϋπολογισμό ξεκίνησε
με τις εισηγήσεις – αναλύσεις των αντιδημάρχων

στους τομείς ευθύνης του καθενός , συνεχίστηκε με
τις τοποθετήσεις συμβούλων της αντιπολίτευσης και
τελείωσε  με την τοποθέτηση του Δημάρχου που
μεταξύ άλλων αναπλήρωσε στον τομέα της Κοινωνι-
κής Πολιτικής την Ζωή Φωτεινού λόγω ασθένειας
της.
Την τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης Βασίλη Ζορμπά,  μπορείτε να τη διαβάσε-
τε στη σελίδα 13 του «Σχολιαστή», ενώ τις ανα-
κοινώσεις που εξέδωσαν και παρουσιάζουν τις θέσεις
τους  η  δημοτική  παράταξη  «Φυσάει Κόντρα» και ο
Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης Ησαΐας θα τις  βρείτε
στη σελίδα 16.     

Ελισάβετ Πετσατώδη  
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Η αντιδήμαρχος
Τεχνικής Υπηρ-
εσίας Ελισάβετ
Πετσατώδη που
παρουσίασε το
τεχνικό πρόγραμ-
μα για το έτος 2015,
είπε ότι αυτό πλαι-
σιώνεται από δρά-
σεις και διεκδική-
σεις, ότι τηρεί τις προεκλογικές δεσμεύσεις της παρά-
ταξης για αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής και της
καθημερινότητας των πολιτών και χωρίζεται τμημα-
τικά σε πέντε κατευθυντήριους άξονες: 
1) Τη θωράκιση της πόλης με αντιπλημμυρικά έργα
και δράσεις, 2) την αναβάθμιση των σχολικών συγκρ-
οτημάτων, 3) την αναβάθμιση του αστικού περιβάλ-
λοντος με εργαλείο τις μικρές ή μεγαλύτερες αναπλά-
σεις, 4) την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργει-
ακή αναβάθμιση των σχολείων και 5) τη βελτίωση και
αύξηση των υποδομών για τον αθλητισμό και τον
πολιτισμό
Ξεκινώντας από τον πρώτο άξονα η κ. Πετσατώδη
έκανε λόγο 1) για διατήρηση της καθαρότητας των
φρεατίων και των ρεμάτων της πόλης, για  κατασ κευή
αγωγών ομβρίων στις οδούς Χίου, Πεντέλης και
Ολυμπίας της περιοχής του Κοντοπεύκου ύψους
950.000 ευρώ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας,
2)για αντιπλημμυρική προστασία οδών κοντά στο
Αμερικάνικο Κολλέγιο με σύναψη σύμβασης μεταξύ
του τελευταίου και του Δήμου, για κατασκευή
αγωγών ομβρίων ύψους 150.000 ευρώ με σκοπό την
επέκταση του υπάρχοντος δικτύου αγωγών, 3) για
σύνταξη υδραυλικής μελέτης κατασκευής αγωγών
ομβρίων για την περιοχή του Αη Γιάννη και 4) για
διεκδίκηση από την Αττική Οδό Α.Ε. σχετικά με την
κατασκευή αγωγών ομβρίων στο βόρειο τμήμα της
περιοχής των Πευκακίων.
Σχετικά με την αναβάθμιση των σχολικών
κτηρίωνη αντιδήμαρχος μίλησε για καταγραφή 230
αιτημάτων εκ των οποίων το 80% έχουν ήδη εξυπη -
ρετηθεί ενώ τα υπόλοιπα έχουν ήδη ζητηθεί από τους
Διευθυντές να τα επιλύσουν με χρήματα των Σχο-
λικών Επιτροπών, ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν αξιο-
λογηθεί και μπει με σειρά προτεραιότητας για την
εργολαβία του 2014. Επιπλέον η κ. Πετσατώδη για
τον ίδιο άξονα μίλησε για μελέτες σχετικά με κυκλο -
φοριακές ρυθμίσεις έξω και γύρω από τα Σχολεία, για
την αναβάθμιση αύλειων χώρων το καλοκαίρι του
2015, για την αναβάθμιση και την επέκταση του 3ου
και 9ου Δημοτικών Σχολείων σε ύψος ποσού περίπου
500.000 ευρώ, για επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητή-
ματος των σχολείων και σχετικά με τα υπό κατασκε-
υή σχολικά συγκροτήματα γνωστοποίησε στο Σώμα
ότι το 1ο ΕΠΑΛ θα παραδοθεί σε λειτουργία το σχο-
λικό έτος 2016 – 2017, ότι για το 6ο Γυμνάσιο η διαδι-
κασία βρίσκεται στην ανεύρεση χρηματοδότησης
μέσω ΕΣΠΑ και το 14ο Νηπιαγωγείο θα έχει δημο -
πρατηθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2015.  

Για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος η κ.
Πετσατώδη αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση κα -
θημερινών σημειακών προβλημάτων (σημάνσεις,
τοποθέτηση εμποδίων κ.τ.λ.), μίλησε για τη «συμμόρ-
φωση» των Αναδόχων των Οργανισμών Κοινής Ωφέ-
λειας είτε με άρση των αδειών τομής, είτε με διακοπή
των εργασιών είτε με επιβολή προστίμων και συνέχι-
σε ανακοινώνοντας την ανάπλαση μέρους της οδού
Αιγαίου Πελάγους,  τον σχεδιασμό ήπιων αναπλά -
σεων σε διάφορα σημεία της πόλης, τις  συντηρή-
σεις-επισκευές-βελτιώσεις υπαίθριων χώρων και παι-
δικών χαρών, τη διαμόρφωση της πλατείας Ηλιάκη
στα Πευκάκια καθώς και την αντίστοιχη του Αγίου
Δημητρίου στο Κοντόπευκο, την ανάπλαση των πεζο-
δρομίων των δύο βασικών αξόνων εισόδου στην πόλη
μας ( Χαλανδρίου και Μεσογείων) ύψους 18.450
ευρώ, την ψηφιοποίηση των ρυμοτομικών διαταγμά-
των και την αναθεώρηση του ΓΠΣ και την επικαιρο-
ποίηση μελέτης διανοίξεων οδών ύψους 1,2 εκατομ-
μυρίων ευρώ με πόρους της Περιφέρειας. 
Στον τέταρτο άξονα σχετικά με την εξοικονόμηση
ενέργειας η αντιδήμαρχος έκανε λόγο για υλο-
ποίηση όλων των μελετών που έχουν ξεκινήσει για το
πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, για σύνταξη μελέτης με
αντικείμενο τη "Βελτίωση - αναβάθμιση του δημοτι-
κού φωτισμού Αγίας Παρασκευής με χρήση νέων
τεχνολογιώνκαι εξοικονόμηση ενέργειας" και για τη
σύνταξη μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης των σχο-
λικών κτιρίων. 
Τέλος η κ. Πετσατώδη σχετικά με την αύξηση των
υποδομών για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό,
μίλησε για την κατασκευή κλειστού προπονητηρίου
στο αθλητικό κέντρο Πευκακίων που θα ταιριάζει
στην κλίμακα και τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς,
για τον έλεγχο στατικής επάρκειας του μπετόν στο
κολυμβητήριο και σχετικά με το αθλητικό-πολιτι-
στικό πάρκο «Σταύρος Κώτσης» δήλωσε ότι μετά την
ολοκλήρωση του αναμενόμενου ΦΕΚ θα ξεκινήσει
μία μελέτη ανάπλασης και χωροθέτησης λειτουργιών
και χρήσεων του πάρκου καθώς και χωροθέτηση του
θερινού κινηματογράφου ως το επόμενο καλοκαίρι. 

Σπύρος Παπαγεωργίου 
αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών χαρακτήρισε τον
προϋπολογισμό ως ισοσκελισμένο, πλεονασματικό,
με αναπτυξιακό πρόσημο και υλοποιήσιμο,  κι επεσή-
μανε ότι αυτός εξυπηρετεί κυρίως άξονες που έχουν
να κάνουν με την Κοινωνική Πολιτική, το Περιβάλλον
και την αναβάθμιση των περιοχών του Δήμου μας. 

Ο κ. Παπαγεωργίου στη συνέχεια ανέλυσε τον προϋ-
πολογισμό αναφέροντας «κωδικούς και αριθμούς»,
προβλέποντας εισπράξεις, προαναγγέλλοντας έξοδα
και  εστίασε στη μείωση των δημοτικών τελών που θα
τονώσουν την αγορά, γεγονός που προκάλεσε την
αντίδραση του Σπύρου Αλεξίου όπως θα διαβάσετε
στην ανακοίνωση του «Φυσάει Κόντρα». 
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών   επίσης δήλωσε ότι ο
τρόπος σύνταξης του προϋπολογισμού τον
καθιστά ικανό να μην εκτροχιαστεί ακόμα και
σε δυσάρεστες εξελίξειςκαι συνέχισε μιλώντας για
αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, για ένα
Δήμο ψηφιακά «ανοιχτό» ώστε να μπορούν όλοι οι
συμπολίτες να έχουν άποψη. 

Προϋπολογισμός  Αλήθειας!

dekemvris_2014_mais_2012.qxd  11/12/2014  4:48 μμ  Page 14



ΠΠ ρρ οο ϋϋ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ οο ίί   22 00 11 44 .. .. .. 1515

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

Γιάννης Σιδέρης - Αντιδήμαρχος περιβάλλον-
τος και καθαριότητας 

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος
και καθαριότητας κ. Γιάννης Σιδέρης στην εισήγησή
επικεντρώθηκε στη  διαχείριση των αστικών
απορριμμάτων μιλώντας για ένα ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισής τους, ενώ αναφέρθηκε και στην
αναγκαιότητα διαφύλαξης και ενίσχυσης του αστικού
πρασίνου και στην  ενεργοποίηση των πολιτών μέσω
ενημέρωσής τους. 
«Οι τρεις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης είναι η απο-
κομιδή, η ενημέρωση και η διαχείριση» είπε ο κ.
Σιδέρης και εξήγησε αναλυτικά έναν – έναν τους άξο-
νες – κατευθύνσεις που ανέφερε. 
Συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος αναφορικά με τη
βελτίωση της αποκομιδής έκανε λόγο για
αναδιορ γάνωση του οδοκαθαρισμού, για καθαρισμό
των φρεατίων, για ενεργή αξιοποίηση των κλαδιών
και των «πράσινων αποβλήτων», για καταγραφή του
δικτύου των κάδων αποκομιδής, για την εγκατάστα-
ση βυθιζόμενων κάδων, για ανανέωση των σημείων
περισυλλογής παλαιών ηλεκτρικών συσκευών, για
«πύκνωση» του δικτύου της
ανακύκλωσης μέσω των μπλε κάδων
και για τη δημιουργία νέου δικτύου
σχετικά με τη συλλογή γυαλιού.  
Σε ότι αφορά τον δεύτερο άξονα, της
ενημέρωσης, ο κ. Σιδέρης μίλησε
για τη διαμόρφωση νέου κανονισμού
καθαριότητας, έκανε λόγο για ενημε-
ρωτικό φυλλάδιο που θα διανεμηθεί
στους πολίτες και δήλωσε τη βελτίω-
ση της επικοινωνίας των πολιτών με
το Δήμο μέσω της «Γραμμής του
Δημότη» όπου ήδη καταγράφονται
προβλήματα της καθημερινότητας. 
Τέλος για τον τρίτο άξονα της
βελτίωσης στη διαχείριση των
απορριμμάτων ο αντιδήμαρχος
μίλησε για κομποστοποίηση ή άλλων
τεχνολογιών διαχείρισης αστικών
απορριμμάτων σε συνεργασία με
πανεπιστημιακά ιδρύματα με στόχο την αξιοποίηση
μελλοντικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,
ανήγγειλε την ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλι-
σμού της Υπηρεσίας Πρασίνου, τον καθαρισμό εγκα-
ταλελειμμένων ιδιωτικών οικοπέδων, τον συντονισμό
εκπαιδευμένων εθελοντών όσον αφορά στην πυρο-
προστασία και την εντατικοποίηση της περισυλλογής
εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Για τον ίδιο τομέα ο κ.
Σιδέρης συμπλήρωσε κάνοντας λόγο για διαδημοτική
συνεργασία σχετικά με τη λειτουργία τοπικού σταθ-
μού μεταφόρτωσης απορριμμάτων ενώ δήλωσε την
βελτίωση των οικονομικών της Διεύθυνσης σε ότι
αφορά τα ανταποδοτικά οφέλη μέσω της ορθότερης
διαχείριση απορριμμάτων.

Κώστας Χατζηανδρέου - 
αντιδήμαρχος διοίκησης

Με τη σειρά του ο αντιδήμαρχος διοίκησης κ. Κώστας
Χατζηανδρέου στην εισήγησή του μίλησε για ανά-
πτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αξιο-
ποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων του κάθε
εργαζόμενου, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε  σ΄ένα
συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης ολικής ποιό -
τητας που θα πρεσβεύει την αδιάκοπη προσπάθεια
για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών προς τους δημότες. 
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος,  ο κ. Χατζηανδρέου
υπογράμμισε την ανάγκη  για την αξιοποίηση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου
Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης, καθώς και τις αντίστοιχες πιστώσεις του
ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την
Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ) με σκοπό τη
συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομέ-
νων σε όλους τους τομείς.

Σε ότι αφορά την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, ο αντι-
δήμαρχος διοίκησης μίλησε για την ορθολογική κατα-
νομή του προσωπικού ανά κλάδο και ειδικότητα  και
το σχεδιασμό της ανάπτυξης και επέκτασης της υλι-
κοτεχνικής υποδομής με τελικό στόχο και όραμα την
υλοποίηση του «ψηφιακού Δήμου». Ο κ. Χατζηαν-
δρέου κατέληξε λέγοντας ότι οι κινήσεις στον τομέα
αυτόν πρέπει να είναι προσεκτικές και στοχευόμενες
χωρίς να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό με περιτ-
τές δαπάνες.
Τέλος σχετικά με το κτηριακό – χωροταξικό ζήτημα
του υπάρχοντος Δημαρχείου,  ο αντιδήμαρχος έκανε
λόγο για ελαχίστου κόστους  και μικρής κλίμακας
έργα στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου, το
υπόγειο πάρκινγκ,  τους αποθηκευτικούς χώρους κ.α 

Τοποθετήσεις αντιπολίτευσης
Από την αντιπολίτευση ο π. αντιδήμαρχος Κώστας
Κρητικίδης που εκπροσώπισε την παράταξη
«Συμμαχία Ευθύνης» λόγω απουσίας του επικεφα-
λής Βασίλη Γιαννακόπουλου, ζήτησε από τον κ. Ζορ -
μπά να σταματήσει πια να  καταλογίζει  ευθύνες στην
παράταξή του …  κι  ότι δεν χρειαζόταν να απαντήσει,

καθώς οι «απαντήσεις» είχαν δοθεί εγγράφως μέσω
της ανακοίνωσης που είχε εκδώσει ανάμεσα στις δύο
Κυριακές ο Βασίλης Ζορμπάς και  στην οποία «τα είχε
πει όλα μόνος του». ..
Ο π. αντιδήμαρχος δήλωσε ευθύς εξαρχής ότι η παρά-
ταξη θα υπερψήφιζε τον προϋπολογισμό της
διοίκησης, τον οποίο χαρακτήρισε ως «διαχειρι-
στικό», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτός επειδή είναι
διαχειριστικός διασφαλίζει το μέλλον της πόλης και
αποτρέπει την περίπτωση να τεθεί ο Δήμος σε επι-
τήρηση.  
Ο κ. Κρητικίδης αναφέρθηκε στην έλλειψη αναφοράς
για νέες απαλλοτριώσεις, στην μη ξεκάθαρη ένταξη
σχεδίου που να προβλέπει ελεγχόμενη στάθμευση,
χαρακτήρισε για άλλη μία φορά ως «λανθασμένη»
την εν δυνάμει πολιτική που θέλει να εφαρμόσει η
Περιφέρεια σε σχέση με την αποκομιδή των απορ -
ριμμάτων και επεσήμανε τη μη πρόβλεψη ανταποδο-
τικών έργων στην περιοχή των Πευκακίων. 
«Δεν θα βρούμε σημαντικές διαφορές μεταξύ
Ζορμπά – Σταθόπουλου» είπε ο επικεφαλής
της Λαϊκής Συσπείρωσης Ανδρέας Γκιζιώτης
μιλώντας για τον προϋπολογισμό που είχε κατατεθεί
και συμπλήρωσε λέγοντας ότι η σημερινή δημοτική
αρχή ναι μεν θέλει να έχει αριστερό πρόσημο, ωστό-
σο αυτό δεν φαίνεται. 
Αναλυτικότερα ο κ. Γκιζιώτης δήλωσε ότι πλέον ο
όρος τοπική «Αυτοδιοίκηση» δεν υφίσταται κι έχει
αντικατασταθεί από τον όρο τοπική «Διοίκηση»
εξηγώντας ότι αυτό συμβαίνει γιατί οι Δήμοι σήμερα
αποτελούν προέκταση του κράτους στις αντιλαϊκές
πολιτικές που εφαρμόζονται. 
Ο κ. Γκιζιώτης στη συνέχεια είπε ότι διακρίνει να
γίνονται  «ελάχιστα» σε επίπεδο «αναβάθμισης των

σχολείων» και «καθημερινότητας των πολιτών»,
δήλωσε ότι εμπεριέχεται «λίγο μαϊμουδιά» στο θέμα
του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» αφού δεν γίνεται ξεκάθαρο
το «πώς» θα εξοικονομηθεί ενέργεια. 
«Εμείς διεκδικούμε μία άλλη κοινωνία που ο
ιδρώτας του λαού θα γυρνά σε αυτόν» είπε ο κ.
Γκιζιώτης κι εξήγησε ότι ο όρος διεκδίκηση δεν είναι
μία απλή συνάντηση με τον εκάστοτε Υπουργό, φέρ-
νοντας ως παράδειγμα τα ζητήματα της ξεκαθάρισης
των ορίων του Δήμου με όμορους, όπως με το Δήμο
Χολαργού – Παπαγού σχετικά με το «λόφο Τσακού»
και το οικόπεδο του Υπ. Γεωργίας.
Τέλος ο κ. Γκιζιώτης χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό
ως «μη αντικειμενικό», «αντιλαϊκό» που είναι πολύ
«πίσω» από τις ανάγκες του λαού και «φορο -
μπηχτικό». 
Από την παράταξη «Μια γενιά μπροστά»δηλώθη-
κε η καταψήφιση του προϋπολογισμού με την
αιτιολόγηση της μη ύπαρξης εναλλακτικής πρότασης
ενώ διευκρινίστηκε ότι η παρουσία της σε διεκδική-
σεις της πόλης ακόμα κι αν αυτό σημαίνει τη σύγ -
κρουση με την κεντρική εξουσία, είναι δεδομένη. 

Ο π. αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρ-
εσιών κ. Κωνσταντίνος Τσιαμ-
πάς δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός
δεν είναι «οραματικός», παρ’ όλες
τις προεκλογικές εξαγγελίες του
Γιάννη Σταθόπουλου, και δεν δια -
φαίνεται το αξιακό σύστημα με το
οποίο θέλει να διοικήσει.
Η π. πρόεδρος των παιδικών
σταθμών κ. Έφη Καψοκεφάλου
δήλωσε ότι δεν πήρε τις πολιτικές
απαντήσεις που θα ήθελε ενώ
διαπίστωσε μη εγγυημένη εισπρα-
ξιμότητα από τις προβλέψεις που
έκανε η διοίκηση.
Ο Γιάννης Μυλωνάκης δήλωσε
ότι ουσιαστικά το Σώμα δεν ασχο-
λείται με τα προβλήματα των
δημοτών, τόνισε τη χρησιμότητα
του γενικού γραμματέα του Δήμου

προτείνοντας την ανάδειξη και αξιοποίησή του ως
βασικό πολιτικό προσωπικό του Δήμου και υπενθύμι-
σε στο δήμαρχο ότι τις «μνημονιακές» του υπο -
χρεώσεις σε ότι αφορά την ανάληψη της διοίκησης
του Δήμου τις ήξερε και δεν είχε άλλοθι. 

Δήμαρχος 
Ο Γιάννης Σταθόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στην
Κοινωνική Πολιτική εξηγώντας μεταξύ άλλων ότι η
διοίκησή του μείωσε κατά 50% τα δημοτικά τέλη
στους άπορους, ότι ίδρυσε το Κοινωνικό Φροντιστήρ-
ιο, ότι εντάχθηκε ο Δήμος στο πρόγραμμα που αφορά
τους αστέγους, ότι εφαρμόστηκε ο θεσμός «Ο πολίτης
στο Δήμαρχο» με καθιερωμένες ώρες επίσκεψης των
πολιτών, ότι το μάζεμα των ελιών μιμήθηκε κι από
άλλους Δήμους και ότι επικοινώνησαν και κατάφε -
ραν να βρουν νέους εθελοντές γιατρούς.
Ο κ. Σταθόπουλος υπενθύμισε ότι η παράταξη που
ηγείται από παλιά έδειχνε το ανθρώπινο πρόσωπό
της όπως και πράττει μέχρι σήμερα με τη στήριξη
καθηγήτριας που απειλούταν σε σχολείο του Δήμου
μας, με την στήριξη στους υπαλλήλους της ERTOPEN
και με τη συμμετοχή σε κοινή συνέντευξη τύπου με
άλλους Δημάρχους του λεκανοπεδίου σε ότι αφορά
τις εργασιακές σχέσεις που βιώνουν οι υπάλληλοι.  
Δίνοντας απάντηση στον κ. Μυλωνάκη για τη «διαφ-
ορετικότητα»  ο Δήμαρχος συνέχισε εξηγώντας ότι η
στάση της διοίκησης δεν είναι μόνο η «διαχείριση
της λάμπας» αλλά και ο «προσωπικός πόνος
των ανθρώπων», τόνισε ότι την παράταξή του δια-
κατέχει «κέφι και μεράκι» γι’ αυτό που κάνουν τα
στελέχη της,  γεγονός που αποδεικνύεται στα «απλά»
όπως ο καθαρισμός του εξωτερικού χώρου του
Δημαρ χείου και το «συμμάζεμα» του γκαράζ. 
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Από τα χαράματα της Πέμπτης 19 Νοέμβρη όσοι
συμπολίτες/σσες μας νομίζουν ότι ζουν στην Αγία
Παρασκευή των πολλών προβλημάτων και
γενικότερα στην Ελλάδα της κρίσης και των
μνημονίων, της φτώχειας και της ανεργίας, μάλ-
λον πρέπει να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους.
Μετά τα όσα ακούστηκαν στο δημοτικό
συμβούλιο κατά την ψήφιση του προϋπολογι-
σμού όλα βαίνουν καλώς και η πόλη μας
μεταμορ φώνεται, οι πολίτες ανακουφίζονται κι
όλη η φύσις χαίρεται…
Υπερβολές των αριστερών του ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ; Για
διαβάστε τα εισηγητικά λόγια με τα οποία παρουσιά-
στηκε ο προϋπολογισμός για το 2015:
« Ο προϋπολογισμός μας είναι απόλυτα σύμφωνος με
το νόμο ( Καλλικράτης – μνημόνιο…), είναι ισοσκελι-
σμένος [παρά το γεγονός πως παραδέχτηκαν πως κόπ-
ηκε το 65% των κρατικών πόρων…] και χαρακτηρίζεται
από κοινωνική ευαισθησία, είναι αναπτυξιακός και ρεα-
λιστικός». 

Μάθαμε επίσης πως «με τη γενναία μείωση των δημο-
τικών τελών θα αναζωογονηθεί η τοπική αγορά». Ξέ -
ρετε πόση είναι η …γενναία μείωση; 65 ολόκληρα
λεπτά το μήνα (!!!) για κάθε νοικοκυριό. Ελπίζουμε
οι συνδημότες μας να δείξουν πνεύμα οικονομίας και να
μην τα ξοδέψουν όλα… Τα λόγια αυτά τα ακολούθησε
ομοβροντία εικασιών σχετικά με τον μάγο που συνέτα-
ξε τον προϋπολογισμό Το όνομα του Χάρι Πότερ
συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις. Δυστυχώς
δεν είναι αστείο, ακριβώς αυτά ειπώθηκαν στην κορυφ-
αία (όπως αρέσκονται να λένε) συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου. 
Ως ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ θέσαμε 2 προφανή ερωτή-
ματα:
1. Πώς είναι δυνατόν ένας προϋπολογισμός, απόλυτα
προσαρμοσμένος στον Καλλικράτη και στο μνημόνιο
(αν θυμόμαστε καλά η δημοτική αρχή αυτά τα έλεγε
αντιλαϊκά ε;), με κομμένο το 65% των πόρων, να είναι
κοινωνικά ευαίσθητος, να φέρνει ανάπτυξη και να είναι
και ρεαλιστικός;
2. Η «αριστερή» δημοτική αρχή συνειδητοποιεί τι λέει;
Συνειδητοποιεί πως έτσι δικαιώνει απόλυτα τόσο την
προηγούμενη του κ. Ζορμπά όσο και γενικότερα την
κυβέρνηση των τραπεζιτών και της ΕΕ που ρημάζουν τη
χώρα; 
Τι ισχύει στην πραγματικότητα; Ο προϋπολογισμός
του 2015 είναι ίδιος με αυτόν του 2014 που είχε
καταθέσει η δεξιά διοίκηση του δήμου. Αυτό το παρα-
δέχτηκαν όλοι και με ιδιαίτερο παράπονο ο κ. Ζορμπάς
(γιατί με αλλάξατε θα σκέφτεται ο άνθρωπος). Σε όλους
τους βασικούς δείκτες τα νούμερα είναι τα ίδια, τα ανα-
κεφαλαιωτικά νούμερα επίσης. Καλά θα ρωτήσει
κάποιος, δεν υπάρχουν αλλαγές; Αν πιστέψουμε τη
δημοτική αρχή, οι βασικές αλλαγές είναι η κοινωνική
δομή για τη γυναίκα (30.000 ευρώ) και το κοινωνικό
φροντιστήριο (5.000 ευρώ). Αυτά σε νούμερα. Από κει
και πέρα εντοπίστηκαν και άλλες …θεμελιώδεις διαφο-

ρές: Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή το …μάζεμα
της ελιάς, το…τηλέφωνο του πολίτη και πάνω από
όλα, ΤΟ ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΡΑΚΙ που έχουν ενώ οι
προηγούμενοι δεν είχαν! Αλλά και από τη μεριά της
δεξιάς υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις: Στο θέμα
του κληροδοτήματος του ναϊσκου και της μη αξιο-
ποίησης όλου του αποθεματικού του ΦΗΧ(Φόρος ηλεκ-
τροδοτούμενων χώρων) ! Όπως είναι φανερό, με τέτοι-
ες διαφορές τους χώρισε αληθινή άβυσσος!
Ως ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ τονίσαμε πως αυτός ο προϋπο-
λογισμός είναι ΑΝΤΙΛΑΙΚΟΣ και
ΦΟΡΟΜΠΗΧΤΙΚΟΣ. Το γεγονός πως για δημοτικά
τέλη θα πληρώσουν 4.647.000 ευρώ τα νοικοκυριά και
τα μικρά καταστήματα και 1.092.000 οι τράπεζες, τα
super market, τα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία και οι κλινι-
κές είναι ενδεικτικό. Καμιά πρόβλεψη ανακούφισης για
τους ανέργους, αποδοχή της ελαστικοποιήσης των
εργασιακών σχέσεων.
Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, που ακόμα και
στα πλαίσια αυτά θα μπορούσαν να υλοποιηθούν:

- Αύξηση των τελών για τις μεγάλες επιχειρήσεις με
αντίστοιχη μείωση για τους εργαζομένους και τους
ανέργους
- Μείωση διδάκτρων στον ΠΑΟΔΑΠ  και των τροφείων
στους παιδικούς σταθμούς, στην προοπτική της
κατάργησής τους
- Κατάργηση εξόδων που συνιστούν πρόκληση, όπως τα
123.800 ευρώ για συμβούλους του δημάρχου και τα
15.000 για διαφήμιση του έργου του ΠΑΟΔΑΠ, μετα -
φορά τους στις κοινωνικές δομές.
- Άρνηση πληρωμών αντιλαϊκών φόρων όπως ο ΕΝΦΙΑ 
Καμιά δεν έγινε δεκτή. Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη πως
αυτές οι προτάσεις θα άλλαζαν ριζικά την πραγματικό -
τητα. Θα έδιναν όμως μια ανάσα και κυρίως θα έστελ-
ναν ένα μήνυμα αλλαγής. Αντί για αυτό ακούσαμε πάλι
για «λαϊκισμό» Όταν το να προτείνεις να πληρώνουν οι
τράπεζες και το Αμερικάνικο κολλέγιο είναι «λαϊκι-
σμός», τότε το να τους μειώνεις τους φόρους είναι «ρεα-
λισμός». Ό,τι ακριβώς λέει και η κυβέρνηση στη βουλή,
τι σύμπτωση…
Η κατηγορηματική άρνηση της δημοτικής αρχής
έστω και να συζητήσει αυτές τις προτάσεις δεν
είναι ανεξήγητη. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει στο σύνο-
λο των περιφερειών και των δήμων που εξελέγησαν
αρχές με την ίδια πολιτική τοποθέτηση. Απόλυτη εναρ -
μόνιση στα «μνημονιακά» κεκτημένα, περιορισμός των
διεκδικήσεων μπροστά στην, όπως ελπίζουν, κυβερν-
ητική αλλαγή. Απέναντι σε τέτοιες λογικές εμείς στεκό-
μαστε κατηγορηματικά αντίθετοι: Τώρα είναι η ώρα
που οι εργαζόμενοι/ες, οι άνεργοι/ες, οι νέοι/ες πρέπει
να διεκδικήσουν όσα έχουν ανάγκη για να ζήσουν αν -
θρώπινα. Καμιά αναμονή, οι «σωτήρες» είναι εδώ,
δίνουν εξετάσεις και παίρνουν πολύ κακό βαθμό. Σε
κάθε γειτονιά, μέσα από τις συνελεύσεις και τις επιτρο-
πές, να φτιάξουμε το δικό μας προϋπολογισμό. Τον
προϋπολογισμό των αναγκών μας! 
Εμείς θα είμαστε εκεί…

Πλασματικός 
Συμμετοχικός 

Προϋπολογισμός
Την 19η Νοεμβρίου 2014, στην 32η
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
του Δήμου Αγίας Παρασκευής με θέμα
τον προϋπολογισμό του 2015, ανα-
δείχθηκαν τα πολιτικά κενά, η έλλειψη
επιστημονικής τεχνογνωσίας και η μη
κατάλληλα προετοιμασμένη οικονομική
στρατηγική της νέας αριστερής δημοτι-
κής αρχής.

Η συμμετοχή του κόσμου στις 4 διαφορετικές
« Συνεδριάσεις της γειτονιάς », η οποία συνο-
λικά δεν υπερέβη τα 120 άτομα σε μια πόλη
των 100.000 κατοίκων, καταρρίπτει τη δήθεν
αριστερή έννοια του συμμετοχικού προϋπο-
λογισμού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
Η ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου
μας πριν την ψήφιση του Γενικού Κρατικού
προϋπολογισμού της χώρας την 7η Δεκεμ-
βρίου, καθιστά τη δημοτική αρχή αδύναμη να
προβλέψει τα ενδεχόμενα μελλοντικά οικονο-
μικά σχέδια δράσης. 
Δυστυχώς, είναι διακριτές οι αποκλίσεις που
θα δημιουργηθούν από τα προβλεπόμενα
έσοδα και τα πραγματικά εισπραχθέντα,
γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την αναν-
τιστοιχία μεταξύ των εξόδων και των εσόδων
του Δήμου. Σε αυτό το σημείο ελλοχεύει ο
κίνδυνος της στενής επίβλεψης από το Οικο-
νομικό παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσω-
τερικών, ώστε να προστατευθούν τα χρήματα
των Ελλήνων φορολογουμένων. Αυτό θα
οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε διορθω-
τικές κινήσεις και δεκάδες αναμορφώσεις
τους επόμενους 12 μήνες, με σκοπό την εκτέ-
λεση του προϋπολογισμού του Δήμου μας με
ρεαλιστικότερο τρόπο.
Μέσα στα πλαίσια του ισοσκελισμένου  προϋ-
πολογισμού, όπως απαιτεί η νομοθεσία, η
δημοτική αρχή θα πρέπει να εφαρμόσει πλή -
ρως μια οικονομική σχεδίαση δημιουργίας
εσόδων για τα ταμεία του δήμου,  σε αντίθεση
με τις υπάρχουσες αδόκιμες , αποτυχημένες
και πρόχειρες εισπρακτικές τακτικές εις
βάρος των κατοίκων της πόλης μας.
Η πολιτική μου απόφαση να καταψηφίσω τον
προϋπολογισμό του Δήμου της Αγίας Παρασ-
κευής για το έτος 2015 έγκειται στην έλλειψη
πολιτικής βούλησης, στην χρονικά άτοπη και
κοστοβόρα κίνηση των απαλλοτριώσεων της
νέας δημοτικής αρχής καθώς επίσης και στην
ανεξήγητη  τακτική των αναπάντητων προ-
σωπικών μου ερωτημάτων  σε θέματα που
αφορούν υπέρογκα κόστη αγορών και προμ-
ηθειών του Δήμου μας, ιδιαίτερα σε αυτή τη
δύσκολη οικονομικά χρονική περίοδο που
διανύει η χώρα μας και η πόλη μας.

Σωτήρης Ησαΐας Δημοτικός Σύμβουλος

Οι μάγοι είναι στα παραμύθια κι όχι στους
προϋπολογισμούς του Καλλικράτη 
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Βασίλης Γιαννακόπουλος:
Αν ενταχθώ κάπου θα το 

ανακοινώσω ο ίδιος! 
Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησαν ορισμένα
δημοσιεύματα με βάση τα οποία αποτελώ πλέον
μέλος της Σοσιαλιστικής Τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Τίπο-
τε δεν απέχει περισσότερο από την πραγματικό -
τητα.
Το γεγονός ότι παραβρέθηκα σε μια εκδήλωση της Σοσια-
λιστικής Τάσης καθώς με συνδέουν στενοί δεσμοί φιλίας
με τον Αλέξη Μητρόπουλο εδώ και 35 χρόνια αλλά και με
άλλα μέλη της τάσης, δε σημαίνει ότι εντάσσομαι σε
κάποιο κομματικό σχηματισμό. Είναι γνωστό ότι έχω
δώσει το παρόν σε αρκετές εκδηλώσεις διάφορων κομμά-
των όλα αυτά τα χρόνια.
Αν ποτέ αποφασίσω να ενταχθώ ή να στρατευθώ με
κάποιο κόμμα, αυτό είναι κάτι που θα ανακοινώσω ο ίδιος
αφού πρώτα συζητήσω με τα αρμόδια όργανα της παρά-

ταξης της οποίας ηγούμαι και η οποία συνεχίζει να πορεύεται σε ανεξάρτητα αυτο-
διοικητικά πλαίσια.

Βασίλης Γιαννακόπουλος
τ. δήμαρχος Αγίας 

Παρασκευής
επικεφαλής 

«Συμμαχία Ευθύνης»

ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Παρασκευής : 
Να αναζητήσει αλλού πολιτικά
σωσίβια ο κ. Γιαννακόπουλος 

Υπήρξαν δημοσιεύματα στον Τύπο, όπου παραπληροφορούν το κοινό
ότι ο πρώην Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Β. Γιαννακόπουλος, μαζί με
άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, προσχώρησαν στη Σοσιαλιστική Τάση του
ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΜΕ τον κόσμο της Αγίας Παρασκευής
ότι η προσχώρηση σε οποιαδήποτε τάση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ την ιδιό -
τητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Ως εκ τούτου, η παραπληροφόρηση έγκειται στο ότι
ο κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να είναι μέλος ούτε της Σοσιαλιστι-
κής τάσης, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ουδέποτε έγινε αποδεκτός, και ούτε και πρό-
κειται, από την Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Παρασκευής.
Μπορεί, λοιπόν, ο συμπαθής πρώην Δήμαρχος, πρώην συνδικαλιστής, πρώην
πολιτευτής να συνεχίσει να αναζητά αλλού τα πολιτικά σωσίβια που χρειάζεται για
την καριέρα του, μακριά από όλους και όλες εμάς, που ερχόμαστε ακριβώς για να
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ την Ελλάδα που αυτοί απαξίωσαν με τις «λαμπρές σταδιο-
δρομίες» τους.
Καλούμε, παράλληλα, όλους και όλες που αγωνιούν και θέλουν να αγωνιστούν για
αυτή την Ελλάδα, ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ και να ενταχθούν
μαζικά και με ενθουσιασμό στις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ, να ΚΑΝΟΥΜΕ την ΕΛΠΙΔΑ
ΠΡΑΞΗ.

Κοινός νους... απλές κινήσεις..
καλύτερη κυκλοφορία

Κατά το παρελθόν πολλές φορές
είχαμε αναγκαστεί να καταγγεί -
λουμε Δημοτικές Αρχές για
έλλειψη πραγματικής διάθεσης,
προσφοράς και εξυπηρέτησης
των συνανθρώπων τους και προσ-
κρούαμε στο αντεπιχείρημα ότι :
“Δεν υπάρχουν λεφτά”, “Δίνουμε
τιτάνιους αγώνες” και “Δεν μας
στηρίζει η κεντρική διοίκηση”.

Αν εξαιρέσουμε τους “αγώνες”, οι
προηγούμενοι δήμαρχοι είχαν δίκιο
για τα υπόλοιπα, όμως μερικές φορές

δεν είναι μόνο τα “λεφτά”, είναι και ο “κοινός νους”. Η σοφία έλεγαν οι αρχαίοι
βρίσκεται στο “απλό”. Έτσι λοιπόν “απλά και σοφά” η νέα διοίκηση τοποθέτησε
μια σειρά από κολωνάκια στις στροφές που οι συνήθεις νεοέλληνες στάθμευαν τα
αυτοκίνητά τους με αποτέλεσμα να μποτιλιάρεται όλη η πόλη. Πέντε - έξι παρεμ-
βάσεις αυτού του είδους έκανε ο Γιάννης Σταθόπουλος και δεν μπορούμε να πούμε
ότι έλυσε το κυκλοφοριακό της πόλης, γιατί αυτό έτσι όπως έχει δομηθεί η πόλη,
είναι αδύνατο, αλλά τουλάχιστον σε σημεία αιχμής την ανακούφισε.    
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Μαθήματα Κιθάρας
και παραδοσιακών

χορών με μόνη
υποχρέωση 

συμμετοχή σε 
δράσεις αλληλεγγύης

Το Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης
Αγίας Παρασκευής, θέλοντας να συμβάλλει
στη δημιουργία ενός Δικτύου πολιτισμού,
χωρίς τη διαμεσολάβηση του χρήματος,
χτίζοντας σχέσεις αλληλεγγύης και ταυτόχρ-
ονα αναδεικνύοντας χώρους συνάντησης
της γειτονιάς, ξεκίνησε κάθε Κυριακή στο
φιλόξενο 3ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής
(Δερβενακίων & Σάκη Καράγιωργα) μαθή-
ματα Κιθάρας (17.00 -18.00), Yoga (17.00 –
18.00) & Παραδοσιακών χορών (18.00 –
19.00). 
Το κόστος της συμμετοχής δεν είναι οικονομικό,
ωστόσο όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να ανα-
λαμβάνουν δράσεις αλληλεγγύης, που θα αποφ-
ασίζουν οι ίδιοι, πάντα στο πλαίσιο των δράσεων
του Δικτύου.

Δηλώσεις συμμετοχών και πληροφορίες:
info@diktioagiasparaskevis.gr
Μιχάλης Ζεάκης          :  6947196699
Δημήτρης Κολώνιας   :  6937147527                            
Τζένη Θεοφανοπούλου:  6945606832
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Ιστορίες καθημερινής τρέλας. 
Ανεπαρκείς υπεύθυνοι 

Ανθρώπινου Δυναμικού!
Ψάχνετε εργασία ή αναζητάτε αλλαγή καριέρας;
Κακώς! Είπα να γράψω δυο λόγια για την αγορά
εργασίας, για τα όσα παράλογα έχω ακούσει ή ζήσει
σ’αυτό το χώρο. Τα ακούτε ή τα βιώνετε και εσείς καθημε-
ρινά. Πόσες φορές έχετε ακούσει τη φράση είναι υψηλότερ-
ων προσόντων ή είναι μεγάλος σε ηλικία για αυτή τη θέση;
Πόσες φορές διαβάσετε αγγελία που ζητάνε τον ουρανό
με τ’άστρα και πρέπει να έχετε τουλάχιστον 15ετή εμπειρία
στην πλοήγηση διαστημοπλοίου; Και δυστυχώς συναντά
κανείς άθλιες συμπεριφορές στο χώρο του recruitment.
Μια φορά λοιπόν, ένας υποψήφιος, κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης από 2 HR managers, η οποία γινόταν κατά της
διάρκεια του lunch break, τους έβλεπε να μασουλάνε τα σάν-
τουίτς τους! Εύγε.

Ένας άλλος, έτοιμος να υπογράψει υψηλόβαθμη θέση σε τράπεζα, του ζήτησαν να
υπογράψει χαρτί ότι δεν έχει πτωχεύσει. Αν έχασες δηλαδή τη δουλειά σου κύριε
και χρωστάς, ψόφα! Και δεν θα βρεις και δουλειά για να μην ξεπληρώσεις ποτέ.
Που θες και δουλειά καρνάβαλε.
Πως κάνει διαλογή μια ΗR manager σε μια πασίγνωστη πολυεθνική; Όταν βάζουμε
αγγελία online, παίρνουμε 500 βιογραφικά σε 2-3 ώρες. Χμμμ, μάλιστα...και πως επι-
λέγετε υποψηφίους; Εεε, διαλέγουμε τα 30-40 πρώτα και επιλέγουμε από εκεί. Να
τραβάς τα μαλλιά σου δηλαδή. Και αυτός ο άνθρωπος πληρώνεται για να κάνει μια
δουλειά που δεν κάνει σωστά και κρίνει εσένα, ενώ δεν μπορεί να κρίνει.
Η χειρότερη ιστορία τρόμου, είναι η πολιτική που υιοθετούν πολλοί HR managers να
προσλαμβάνουν MONO ανθρώπους που εργάζονται έως σήμερα. Οι υπόλοιποι,
πηδήξτε από την ταράτσα! Όταν άκουσα για την ιδέα, σκέφτηκα ότι ήταν ένας
αστικός μύθος. Δυστυχώς το έζησα και εγώ κάποια στιγμή. Δεν μπορούσα να πιστέ-
ψω ότι είναι τόσο ηλίθιοιή τόσο σκληροί. Σε περιόδους ύφεσης, άνθρωποι απολύον-
ται χωρίς να φταίνε. Δεν είναι γιατί κάτι έκαναν λάθος. Και όμως υπάρχουν HR ανθ-
ρωπάκια και οι εταιρείες τους που τους λένε «Αν δε δουλεύεις, δε σε προσλαμβά -
νουμε»! Πέρα από άγνοια, δείχνει κακή επιχείρηση και το απόλυτο «Ψόφα» σε ανθ-
ρώπους που ήδη έχουν δεχτεί κάποια ισχυρά πλήγματα. Είναι ένας γρήγορος τρόπος
να αποκλείσουν υποψηφίους. Αν ψάχνουν αυθαίρετους και γρήγορους τρόπους να
τους αποκλείσουν, μπορώ να σκεφτώ άπειρους που είναι εξίσου αποτελεσματικοί.  Θα
μπορούσαν να πάρουν συνέντευξη από τους υποψηφίους των οποίων τα τελευταία
ονόματα αρχίζουν με Δ. ‘Η όσοι στέλνουν βιογραφικό μόνο Δευτέρα και Τετάρτη.
Αυτά είναι ιδέες ανίκανων, νοοτροπίες Νεάτερνταλ. Ότι δηλαδή η τωρινή κατά-
σταση απασχόλησης ενός ατόμου θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να είναι μια ένδειξη
για την αξία του ως υπάλληλος. Φοβερά πράγματα. 
Ικανότατοι υπάλληλοι απολύονται από την εργασία τους κάθε ημέρα και μερικές
φορές οι καλύτεροι είναι οι πρώτοι που φεύγουν. Εάν λοιπόν αντιμετωπίσετε αυτή την
προκατάληψη που υποδηλώνει ότι ο άνεργος είναι λιγότερο επιθυμητός, δεν θα παρ-
εξηγούσα καθόλου τα νεύρα σας. Είναι ανήθικο να αποκλείονται άνθρωποι που
δεν εργάζονται αυτή τη στιγμή, όπως είναι ανήθικο για εγκύους, ΑμεΑ, μειονότητες
κλπ που αποκλείονται από την διαδικασία πρόσληψης. Ταλέντα χάνονται εξαιτίας
τέτοιων πρακτικών επειδή αξιολογούνται από άτομα συνήθως χαμηλότερων προσόν-
των από αυτά των υποψηφίων. Αυτοί συνήθως που έρχονται από μία άλλη εταιρεία,
είναι και αυτοί που θα φύγουν πρώτοι μόλις βρουν κάτι καλύτερο. Νόμος!
Τέλος, συμβουλή προς HR τμήματα. Όταν δημοσιεύετε μια αγγελία και αποφ-
ασίσετε ποιος θα πάρει τη δουλειά, να απαντάτε στους υπόλοιπους υποψηφίους με
ένα ευχαριστήριο μήνυμα. Τους το χρωστάτε. Κάθ’ένας απ’αυτούς έφαγε κάποιο
χρόνο για την έρευνα της εταιρείας σας, προετοιμάστηκε για τη συνέντευξη, ντύθηκε
όμορφα, έφαγε χρόνο από την ημέρα του για να δαπανήσει την ψυχική και συναισθ-
ηματική ενέργεια του σ’εσάς και την ευκαιρία εργασίας. Ανταποκρίθηκε σε αυτό.
Αξίζει να έχει μια απάντηση. Ούτε είναι σωστό μια αυτόματη απάντηση λέγοντας
ότι «Τα αρχεία σας έχουν παραληφθεί. Αν θέλουμε να σας πάρουμε συνέντευξη, θα το
κάνουμε. Αν όχι, πηδήξτε σε μια λίμνη».
Αν δεν έχετε δουλειά ή αποτύχατε σε μια συνέντευξη, μη το βάζετε κάτω και κυρίως
μη ντρέπεστε. Μπείτε στα γραφεία με αέρα ότι εσείς είστε που αξίζετε να πάρετε τη
δουλειά και να έχετε αυτοπεποίθηση. Βάλτε τα καλά σας. Μιλήστε με γνωστούς και
φίλους. Χρησιμοποιήστε τους κύκλους σας ώστε να φτάσει το  βιογραφικό σας στον
υπεύθυνο του του τμήματος που ανταπροκίνεται η θέση. Πάρτε τηλέφωνα, χτυπήστε
πόρτες, πηγαίντε από εκεί να δείτε αυτούς που θα σας προσλάβουν και όχι αυτούς που
δεν μπορούν να σας αξιολογήσουν σωστά. Διότι τ’αφεντικά στην τελική θα πάρουν το
ρίσκο. Κάποιος θα εκτιμήσει τις δυνατότητες σας. Και αν στο τέλος της ημέρας
δεν πάρετε τη δουλειά, δεν πειράζει. Την επόμενη μέρα κάντε το ίδιο. Και πιστέψτε με,
θα τη βρείτε την άκρη. Να είστε αισιόδοξοι.
Αν οι HR managers δεν μπορούν να επιλέξουν τον πιο ικανό, κάποιος ανταγωνιστής
θα το κάνει!  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Σωτήριος Καραγιάννης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Υποψήφιος Διδάκτωρ
Χρηματοοικονομικών

Αγαπητοί φίλοι και συνδημό-

τες τις θερμότερες ευχαρι-

στίες μου για την επανεκλο-

γή μυ ως Δημοτικός Σύμβου-

λος. Το χαρμόσυνο γεγονός

της γεννήσεως του Θεανθ-

ρώπου να ζεστάνει τις καρδι-

ές μας και η έλευση του νέου

έτους να φέρει υγεία, ελπίδα,

πίστη σε εσάς προσωπικά,

στον αγαπημένο μας Δήμο

και στην πατρίδα μας. 

Με εκτίμηση και 

φιλικούς χαιρετισμούς. 
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Πραγματοποιήθηκε η πανεκπαιδευτική κινητο-
ποίηση στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Β’ Αθήνας (Μεσογείων και Σολω-
μού) την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 που συνο-
δεύτηκε με κατάθεση ψηφίσματος της Ένωσης
Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής.
Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή
του Δημοτικού Συμβουλίου, της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων Αγίας Παρασκευής και των συλλόγων εκπαι-
δευτικών της σχολικής κοινότητας.
Στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των
πολιτών που παραβρέθηκαν συναντήσαμε και κάνα-
με ερωτήσεις σχετικά με την Παιδεία και τις υποδο-
μές των σχολείων το Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο,
τον επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέα
Γκιζιώτη, τον επικεφαλής του «Φυσάει Κόντρα»
Σπύρο Αλεξίου και την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων
κ. Αύρα Καράμπελα.

Γιάννης Σταθόπουλος
«Σ» : Δήμαρχε τι διεκδικεί σήμερα η Πόλη μέσω
της Δημοτικής Αρχής από τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ;
«Διεκδικούμε την ολοκληρωμένη λειτουργία του ολο-
ήμερου σχολείου, την απόσυρση των Υπουργικών
αποφάσεων που αυξάνει τους μαθητές κατά 10% ανά
τμήμα, την κατάργηση του Νόμου για το «Νέο
Λύκειο», ζητάμε την χρηματοδότηση των σχολείων
στα επίπεδα του 2009. Όλα αυτά σημαίνουν σύγκρ-
ουση με τη σημερινή δημοσιονομική πολιτική που
υποχρηματοδοτεί όλες τις δομές των σχολείων, της
αυτοδιοίκησης και όλες τις κοινωνικές δομές της
χώρας. Ζητάμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού
προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα
των εργαζομένων, κι αντιλαμβάνεστε ότι αυτά όλα
σηματοδοτούν την αλλαγή της υπάρχουσας κυβερν-
ητικής πολιτικής που θα πρέπει εκφραστεί με μία
«άλλη ματιά για κοινωνία», με περισσότερη έγνοια
για τους μαθητές , τους φοιτητές, τους εργαζόμενους

ανθρώπους και το δημόσιο σχολείο γιατί δυστυχώς η
πολιτική που εφαρμόζεται από τη σημερινή κυβέρν-
ηση «απαξιώνει» συνεχώς».             

Ανδρέας Γκιζιώτης
«Σ» : κ. Γκιζιώτη ως «Λαϊκή Συσπείρωση»
ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής διαδήλω-
σης ;
«Η Λαϊκή Συσπείρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο
Αγίας Παρασκευής στη συζήτηση του θέματος για
την Παιδεία, πρότεινε την σημερινή κινητοποίηση
που αποφασίστηκε ομόφωνα και πιστεύουμε ότι
μέσω της ενημέρωσης των συλλόγων γονέων, των
δασκάλων και των παιδιών αναδείχθηκαν ακόμα
περισσότερο τα προβλήματα της εκπαίδευσης και της
υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων  στο Δήμος
Αγίας Παρασκευής και πιστεύουμε  ότι η πίεση αυτή
συμβάλλει δίκαιη επίλυση κάποιων των προβλημά-
των που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και τα σχολεία».  

«Σ» Σχετικά με το τελευταίο περιστατικό που
έπεσε ο σοβάς στο 3ο Νηπιαγωγείο σε τι κατά-
σταση βρίσκονται τελικά τα σχολεία ;
«Καταρχάς το γεγονός ότι μόνο το 10% των σχολείων
έχουν ελεγχθεί για το κατά πόσο τηρούν τους κανόνες
αντισεισμικής προστασίας, τα λέει όλα! Με τόσους
σεισμούς που γίνονται δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα
μείνουν στις θέσεις τους. Τα πιο πολλά είναι παλιά
σχολεία με τον παλιό κανονισμό στατικότητας και όλα
χρειάζονται ενίσχυση της υποδομής τους και της
στήριξης».

Σπύρος Αλεξίου
«Σ» Ως εκπρόσωπος του Φυσάει Κόντρα σε τι
προσδοκάτε από τη σημερινή διαδήλωση που
γίνεται έξω από το κτήριο της Β’ βάθμιας
εκπαίδευσης ;
«Η διαδήλωση αυτή γίνεται στα πλαίσια των αποφά-
σεων που έχει πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και
φορείς της εκπαίδευσης. Ο στόχος είναι συγκεκριμέ-
νος: να κατατεθούν τα αιτήματα όλης της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας και να απαιτηθεί συγκεκριμένη απάν-

τηση σ’ αυτά. Η εκπαιδευτική κοινότητα και το Δημο-
τικό Συμβούλιο έχουν αναδείξει την κρισιμότητα του
θέματος της Παιδείας, τα τεράστια προβλήματα που
αντιμετωπίζει αλλά και τον αυταρχισμό με τον οποίο
αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις αγωνιστικές διεκδική-
σεις. Αυτά θέλουμε να προβάλλουμε σήμερα. Είναι
μία πρώτη κινητοποίηση».
«Σ» Πως αντιμετωπίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο το θέμα της Παιδείας ;
«Στα πρώτα αυτά βήματα από το Σεπτέμβρη 2014
και μετά, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει καταφέρει
μέσα από μία ενωτική διαδικασία να αναδείξει θέμα-
τα της Παιδείας αποδεχόμενο τις βασικές θέσεις των
εκπαιδευτικών φορέων. Αυτό για μας είναι πάρα
πολύ σημαντικό και σ’ αυτό το δρόμο πρέπει να
συνεχίσει!».

Αύρα Καράμπελα
«Σ» κ. Καράμπελα τι ζητάει η Ένωση από τον
διευθυντή της Β’βαθμιας εκπαίδευσης ;
«Την περασμένη Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 το
Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία το
ψήφισμα που καταθέσαμε ως Ένωση Γονέων και τα
αιτήματά μας από το Υπουργείο Παιδείας και αποφ-
ασίστηκε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με
την Ένωση, το σύλλογο των εκπαιδευτικών της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕΡΙΚΛΗΣ και την ΕΛΜΕ
να το επιδώσουν (το ψήφισμα) στο διευθυντή
εκπαίδευσης της β’ Βάθμιας εκπαίδευσης ζητώντας
άμεσες απαντήσεις όχι προφορικές αλλά έμπρακτες
εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου για την
επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν τα σχολεία στην Αγία Παρασκευή».
«Σ» Πρόσφατα κατέρρευσε σοβάς από το
ταβάνι του 3ου Νηπιαγωγείου. Πριν το γεγονός
αυτό ο π. αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
είχε ευχηθεί στην καινούργια διοίκηση να διατ-
ηρήσει τα σχολεία όπως είναι σήμερα με πολλά
μέλη της ένωσης να αντιδρούν. Ποια είναι η
άποψη της Ένωσης σύμφωνα με τα τελευταία
γεγονότα ;
«Ξεκινώντας από τις ευχές ως μάνα θα ευχηθώ κατα-
ρχήν όλες οι αβαρίες που πιθανά θα προκύψουν να
μην γρατζουνίσουν έστω ούτε ένα παιδί στα σχολεία
της πόλης μας. Το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο κι
εμείς το περιμέναμε. Δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε
σε ποιο σχολείο θα εκφραστεί όταν επί χρόνια τα σχο-
λεία δεν συντηρούνται και δεν επισκευάζονται όπως
πρέπει. Το 2014 δεν έγινε καμία σοβαρή επισκευα-
στική κίνηση σε κανένα σχολείο της πόλης μας. Κατα-
λαβαίνετε ότι αυτή η σώρευση προβλημάτων κάποια
στιγμή θα «ξεσπάσει», ειδικά όταν τα σχολεία είναι
αθωράκιστα ως προς την υγρασία αφού δεν έχουν
γίνει στεγανώσεις, μονώσεις και φέτος για πρώτη
φορά το καλοκαίρι έγινε επισταμένη καθαριότητα
των υδρορροών, όλα αυτά επιβαρύνουν τα κτήρια με
αποτέλεσμα να έχουμε πτώσεις σοβάδων. Ευχόμαστε
πολύ σύντομα να ανατραπεί η εικόνα  γιατί αυτό που
μας ενδιαφέρει είναι η καθημερινή ασφάλεια των
παιδιών μας».

Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση για να σωθεί
ό,τι απέμεινε από την Παιδεία!

Τουρνουά μπάσκετ  3Χ3 στην Κεντρική πλατεία!
Με μεγάλη επιτυχία   πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 29 και την Κυρια-
κή 30 Νοεμβρίου 2014, στην Κεντρική Πλατεία της Αγίας Παρασκευής,
το τουρνουά μπάσκετ 3Χ3 που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός και Αθλ-
ητικός Οργανισμός του Δήμου (ΠΑΟΔΑΠ) σε συνεργασία με την Ελληνι-
κή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης  και την συμμετοχή των Αθλητικών
Σωματείων της πόλης.   
Εκατοντάδες παιδιά και έφηβοι από τα σχολεία και τους συλλόγους της Αγίας
Παρασκευής  έπαιξαν, συναγωνίστηκαν, βίωσαν τη χαρά του αθλητισμού και βρα-
βεύτηκαν για τις πρωτιές τους. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθό-
πουλος, ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρης Παπαμιχαήλ, Αντιδήμαρχοι, Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι αθλητικών σωματείων, γονείς, δάσκαλοι, μαθητές και
πολύς κόσμος.  

Τάσος Ζόμπολας, Νίκος και Αλέξης 

Γιαννακούρος: “Όταν η σκυτάλη του αθλητισμού

περνά από γενιά σε γενιά”.
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος κατά τη

διάρκεια βράβευσης των μικρών αθλητών
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Κοινωνική Οικονομία 
και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας ορίζεται ως το σύνο-
λο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και
κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται
από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο
καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού
οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών
συμφερόντων.
Αυτές οι δραστηριότητες ή αλλιώς η Κοινωνική Επιχειρηματικό -
τητα αναλαμβάνεται επί πλείστον από συνεταιριστικές επιχειρή-
σεις που έχουν ως σκοπό κυρίως την παροχή υπηρεσιών προς τα
μέλη τους ή την κοινωνία, παρά την επιδίωξη κέρδους,  έχουν ανε-
ξάρτητη διοίκηση, εφαρμόζουν δημοκρατική διαδικασία λήψης
αποφάσεων, αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και στην
εργασία έναντι του κεφαλαίου κατά τη διανομή του εισοδήματος.
Δηλαδή το όποιο κέρδος αποτελεί εισόδημα των συνεταίρων και
έχει ως κύριο προσανατολισμό του, την στήριξη ευπαθών κοινω-

νικών ομάδων μέσω της δημιουργίας ευκαιριών ένταξης στην αγορά εργασίας.
Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα δεν είναι το παν στη σημερινή οικονομική κρίση,
αλλά αφορά ουσιαστικά τη σημερινή δυσμενή κοινωνική πραγματικότητα. Είναι χαρα -
κτηριστικό πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σήμερα 11 εκατομμύρια εργαζόμενοι,
περίπου το 6% του συνόλου των εργαζομένων, που ανήκουν στις ομάδες του πληθυσμού
που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Στη Ελλάδα και επειδή το ποσοστό της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι από τα μι -
κρότερα, θα χρηματοδοτηθούν σημαντικά προγράμματα εντός της επόμενης 2ετίας
παρέχοντας τις κατάλληλες μεθοδολογίες και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την
δημιουργία και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.). 
Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο στην Αττική θα πέσουν περίπου 5,5 εκατ. ευρώ για την
δημιουργία εκατοντάδων Κοιν.Σ.Επ., μόνο από το Υπουργείο Εργασίας, ενώ σημαντικές θα
είναι και οι σχετικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΠΕΠ της Περιφέρειας Αττικής.   
Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι και η Αξιωματική Αντιπολίτευση, προγραμματικά,
βρίσκεται εντός της αναπτυσσόμενης δυναμικής της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Βέβαια δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι τα τελευταία δύο χρόνια η πρακτική των
Κοιν.Σ.Επ., συνδέθηκαν και με αρνητικά φαινόμενα, που όμως δεν πρέπει να μας διακα-
τέχουν αρνητικά, μιας και όπως υπάρχουν κακοί γιατροί, τεχνίτες, δικηγόροι, λογιστές έτσι
φυσικά θα υπάρχουν και κάποιες κακές Κοιν.Σ.Επ., Μ.Κ.Ο κ.λ.π. Η βελτίωση του θεσμικού
πλαισίου σαφώς και μπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Το ζήτημα είναι πως μπορ-
εί κάποιος και ιδιαίτερα οι Δήμοι να αξιοποιήσουν το θεσμό και τα θετικά του, προς όφελος
του δημότη και κυρίως προς όφελος των ευπαθών και ειδικών ομάδων του πληθυσμού τους.
Αναφέρομαι παρακάτω σε ένα θεματικό άξονα ο οποίος μπορεί να γίνει αφορμή μιας
γενικότερης διαβούλευσης και πιθανόν κάποιου συγκεκριμένου σχεδίου, πού έτσι και αλλιώς
και εκ των πραγμάτων κάποια σχέδια, σύντομα, θ  ̀αναγκαστούν οι Δήμοι να τα εκπονήσουν.  

Άξονας Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & Διαχείριση Απορριμμάτων
Έχοντας υπόψη την πρόσφατη επιστολή της Περιφερειάρχη, προς τους Δήμους, που αφ`
ενός έθετε το θέμα της ριζικής αλλαγής στην φιλοσοφία διαχείρισης των απορριμ-
μάτων, με έμφαση στη πρόληψη, στην διαλογή στην πηγή, στην κομποστοποίηση και αφ`
έτερου καλούσε τους ΟΤΑ για άμεση ενεργοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση καταρ -
τίζοντας Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων.
Με δεδομένο επίσης ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή, θεωρεί αυτά τα Τοπικά Σχέδια
Διαχείρισης Απορριμμάτων, όχι ως μεμονωμένες και αποσπασματικές δράσεις αλλά ως λει-
τουργικό κομμάτι του περιφερειακού σχεδιασμού της, προς όφελος του πολίτη και του περι -
βάλλοντος η συνέργια της κοινωνικής – συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας στα πρώτα
στάδια της διαχείρισης (διαλογή στην πηγή) θα μπορούσε να αποτελέσει τον ‘θεμέλιο
λίθο’ για τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης και την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων.
Εντάσσοντας δηλαδή κοινωνική επιχειρηματική δραστηριότητα στο επίπεδο ‘διαλογής
απορριμμάτων στην πηγή’, αρχικά ανακυκλώσιμων υλικών (σίδερο, αλουμίνιο, γυαλί κ.λ.π.)
και στην συνέχεια στην κομποστοποίηση μέσα από ένα σύστημα έξυπνων εργαλείων (ηλεκ-
τρονική κάρτα, ειδικοί κάδοι ..) που θα παρέχει στον καταναλωτή - δημότη κάποιας
μορφή ανταποδοτικότητα και στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ένα ικανό
έσοδο για την απασχόληση των μελών της.
Αν μάλιστα αυτό το σύστημα υποστηριχθεί από την τοπική δικτύωση και δημιουργία
συστάδων (clusters) Κοινωνικών Επιχειρήσεων, που θα έχουν την δυνατότητα να συνά-
πτουν τοπικά σύμφωνα συνεργασίας με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά
και από σχετικές Θερμοκοιτίδες** Κοιν.Σ.Επ. που θα λειτουργούν υπό την ‘θέρμη’ της Πε -
ριφέρειας και των Δήμων, τότε και με δεδομένο της έντασης του συντελεστή ‘εργασία’, που
απαιτείται σε αυτή την διαχείριση, πετυχαίνεις και βιωσιμότητα της κοινωνικής επιχείρη-
σης και σημαντική αύξηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.  
Και σαφώς να θεωρηθεί ότι οι Κοιν.Σ.Επ., μπορούν να είναι πολύ πιο αποτελεσμα-
τικές από πολλές άλλες επιχειρήσεις, ειδικά αν το επιχειρηματικό αντικείμενο τους
απαιτεί συντελεστή που είναι εντάσεως εργασίας, μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνι-
σμούς και γενικά να προσφέρουν επιτυχείς ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος. 
** ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ: Κέντρο Κοιν.Σ.Επ., που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, όπως κοινή επιχειρηματική έδρα, κοινή διοικητική – λογι-
στική υποστήριξη, συμβουλευτική σε θέματα επιχειρηματικότητας, νομικής, συμμετοχής σε
διαγωνισμούς, marketing και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα με την ζή -
τηση, ανάπτυξης αναγνωρισιμότητας, δικτύωσης, συνεργιών κ.λ.π. 

Γιώργος Μιτάκης
Οικονομολόγος  

Διαχειριστής συγχρηματο-
δοτούμενων Έργων 

Κοινωνικής Οικονομίας. 
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Μαθήματα χορού  υπό
την αιγίδα του  Συλλό-

γου κατοίκων Τσακού ! 
Ο σύλλογος κατοίκων Τσακού, το διοικητικό
συμβούλιο και ο πρόεδρος Βασίλης Σαββίδης τα
τελευταία 10 χρόνια έχουν δημιουργήσει δύο τμήμα-
τα χορού. 
Το ένα τμήμα που
διδάσκει παραδο-
σιακούς χορούς ,
διαιρείται σε δύο
υποτμήματα, ένα
για τους γνώστες
των χορών αυτών
κι ένα για αρχάρ-
ιους. 
Το δεύτερο τμήμα, που διδάσκει  Λάτιν χορούς,  απευθύνε-
ται  και σε αρχάριους (κυρίως), αλλά  και σε συμπολίτες μας
που βρίσκονται σε πιο προχωρημένο επίπεδο.  Τα τελευταία
δύο χρόνια και τα δύο τμήματα φιλοξενούν  50 πενήντα
περίπου μέλη και καλούν όσους ενδια φέρονται «να
μεγαλώσει η παρέα»  που συγκεντρώνεται κάθε Δευτέρα
και Τετάρτη 18:00 με 19:30, να δηλώσουν συμμετοχή.
Συναντηθήκαμε με το δάσκαλο των παραδοσιακών χορών
του συλλόγου κ. Γιώργο Αντωνίου,  ο οποίος  μας είπε ότι οι
παραδοσιακοί χοροί είναι «τρόπος ζωής», αποτελούν διασ-
κέδαση, είναι ένα μέσο γνωριμιών, ενθυμίζουν τα ήθη και τα
έθιμα της κάθε διαφορετικής ελληνικής τοποθεσίας στους
νεότερους και διακρίνονται για την απλότητά τους.  Όσοι
από εσάς θέλετε να συμμετάσχετε είτε στο ένα είτε στο άλλο
τμήμα,  μπορείτε να καλείται  για τους παραδοσιακούς χο -
ρούς τον κ. Λουκά Ασημάκη στο τηλ. 6937025372 και για το
Λάτιν τμήμα την κ. Άννα Γεωργίου στα τηλ.  6972770851 και
210 – 6513100.     

Έφη Καψοκεφάλου :
Γιατί καταψήφισα την 
παραχώρηση χρήσης
χώρων του ΠΑΟΔΑΠ 

Κατά  την τελευταία  συνεδρίαση
του Δ.Σ του ΠΑΟΔΑΠ στις
25/11/2014 διαπίστωσα ακόμα
μια  φορά πως η σημερινή
διοίκηση χειρίζεται αυτό το  τόσο
σημαντικό και ομολογουμένως
δύσκολο θέμα , χωρίς ένα οργα-
νωμένο και αποτελεσματικό
σχέδιο. Τα προβλήματα είναι  γνω-
στά  σε όλους  και  επομένως Δήμαρ -
χος και Πρόεδρος δεν δικαιούνται
ακόμα να  μην έχουν καταθέσει μια
συνολική ,αντικειμενική και  δίκαιη πρόταση .
Η ‘’προσωρινής’’  ισχύος  απόφαση του Δημάρχου,στις αρχές
Σεπτεμβρίου έχει γίνει πλέον ‘’οριστική’’.
Τμηματικά και κάτ’εξαίρεση έρχονται αιτήματα από συλλό-
γους αθλητικούς η πολιτιστικούς ,ομίλους,δημόσια  η ιδιωτι-
κά σχολεία , ιδιωτικές πρωτοβουλίες,επαγγελματικές  ομά-
δες και δημότες για  έγκριση χρήσης χώρων για λίγες μέρες
μέχρι και για  όλη  την χρονιά .
Το αντίστοιχο χρηματικό αντίτιμο δεν καθορίζεται ανάλογα
με  τον σχετικό τιμοκατάλογο ,εγκεκριμένο από  το Δ.Σ του
ΠΑΟΔΑΠ ,αλλά μάλλον με  μια ελαστική διαπραγμάτευση
με  το Προεδρείο του ΠΑΟΔΑΠ , λαμβάνοντας προφανώς
υπ’ όψιν τον σχετικό τιμοκατάλογο (του 2009- ο οποίος θα
έπρεπε να  επικαιροποιηθεί..)
Η αρνητική μου ψήφος καταδεικνύει προφανως την διαμα-
ρτυρία μου για  την ασαφή και αδιέξοδη κατάσταση που επι-
κρατεί σήμερα στην παραχώρηση χρήσης όλων των αθ -
λητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας.

Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής

Στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας βρέθηκε η ομάδα γυναικών μπάσκετ με 17 βαθμούς
(επτά νίκες - τρεις ήττες) μετά τις ήττες του ΑΟ Πεύκης και του ΑΟ ΑΜΥΝΤΑ από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΑ και την ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ αντίστοιχα. Δυστυχώς βαριά ήττα υπέστησαν οι
νεάνιδες από τη σαφώς ανώτερη ομάδα του Παναθηναϊκού (25 – 70) στο παιχνίδι της
9ης Δεκεμβρίου διατηρώντας την χαμηλή προτελευταία θέση με 11 βαθμούς και μόλις

δύο νίκες και εννιά ήττες. Παρ’ όλα αυτά η διαφορά στο τελικό σκορ θα μπορούσε να είναι μικρότερη
αν τα κορίτσια μας ήταν πιο συγκεντρωμένα και κατά συνέπεια πιο οργανωμένα στην άμυνα, αλλά
και στην επίθεση. Τα μικρά κορίτσια (μίνι) πέτυχαν άλλη μια ευρεία νίκη (11 – 83)  απέναντι στην
σαφώς κατώτερη ομάδα της σχολής Μωραΐτη κατακτώντας την δεύτερη θέση με 11 βαθμούς και 5/6
νίκες!  Τέλος με μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε και από άνετη νίκη απέναντι στην ομάδα
του Αθηναϊκού, ξεκίνησαν οι κορασίδες μας  στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Τα κορίτσια μας μπή-
καν στο παιχνίδι με μεγάλη συγκέντρωση την οποία διατήρησαν αμείωτη έως και το τελευταίο λεπτό του
παιχνιδιού. Οι «κορασίδες» διατηρούν την 5η θέση με 17 βαθμούς,  πέντε νίκες και επτά ήττες. 

Αγωνιστικό Πρόγραμμα Γυναικών
15/12/14 21:30 ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

22/12/14 21:30 ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ

19/01/15 21:00 ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αγνωνιστικό πρόγραμμα Νεανίδων
14/12/14 20:00 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

21/12/14 16:45 ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

11/01/15 21:00 ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αναλυτικά για τα προγράμματα όλων των αγωνιστικών μπορείτε να επισκεφτείτε το www.gsap.gr 

Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιάδα Mythical
Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας 

ποδοσφαίρου «Σάλας»
Συνεχίζεται ο δεύτερος γύρος της Α’ κα -
τηγορίας ποδοσφαίρου «Σάλας», με την
ομάδα της πόλης μας «Α.Σ Ολυμπιάδα

Mythical»  να φιλοξενείται, το νέο πια χρόνο,  και συγκεκρ-
ιμένα στις 25 Ιανουαρίου 2015 από την ομάδα του «Ερμή
Ζωγράφου», ενώ την 1η Φεβρουαρίου 2015 θα φιλοξενήσει
στο γήπεδο της, τον Γυμναστικό Σύλλογο Σαλαμίνας.
Η «Ολυμπιάδα» βρίσκεται στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας με 26 βαθμούς έναντι 31 της πρωτο πό-
ρ ου «Αθήνα 90», η οποία όμως έχει δώσει ένα αγώνα περισσότερο.Τέλος,  ο αθλητής Θωμάς
Πάνου, εξακολουθεί να προηγείται στον πίνακα των σκόρερς με 20 τέρματα. 

Αναλυτικά για τα προγράμματα καιτααποτελέσματα όλων των αγωνιστικών μπορείτε να γίνεται μέλος της ομάδας
στο facebook“A.S. OlympiadaAgiasParaskevis”

Στο Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Β’ Εθνι-
κής, η ομάδα βόλεϊ ανδρών κατέχει την 4η θέση
με πέντε νίκες και δύο ήττες με ελάχιστη διαφο-
ρά από την 3η ομάδα του Αμάραντου. 
Στο αντίστοιχο πρωτάθλημα γυναικών, η ομάδα
της Αγίας Παρασκευής δεν είναι απλά πρώτη,
αλλά είναι και αήττητη έχοντας κάνει μέχρι
σήμερα το οκτώ στα οκτώ. Ελπίζουμε τα
κορίτσια να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό. Στις

υπόλοιπες κατηγορίες η ομάδα των «κορασίδων» και η ομάδα των «νεανίδων» δυστυχώς βρίσκο νται
στις τελευταίες θέσεις των ομίλων τους. Ιδιαίτερα η ομάδα των «νεανίδων» δεν έχει σημειώσει καμία
νίκη ενώ οι «κορασίδες» μόλις δύο. Αντιθέτως οι «παίδες» κρατούν τα ηνία του δικού τους ομίλου
αφού κατέχουν την πρώτη θέση με 15 βαθμούς έχοντας κάνει επτά νίκες σε οκτώ παιχνίδια. 

Αγωνιστικό Πρόγραμμα Ανδρών
ΠΕΜ-18/12/14 20:45 ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΟΠΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΕΜ-08/01/15 21:45 ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΜ-15/01/15 20:45 ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ

Αγνωνιστικό πρόγραμμα Γυναικών
ΔΕΥ-22/12/14 21:30 ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΕ ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑΣ

ΔΕΥ-12/01/15 21:00 ΑΟ ΒΑΡΗΣ "Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ" - ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΕΥ-19/01/15 21:45 ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αναλυτικά για τα προγράμματα όλων των αγωνιστικών μπορείτε να επισκεφτείτε το www.aeapvolley.gr
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Τσιαμπά στον Σπύρο Παπαγεωργίου
Κύριε Αντιδήμαρχε
Στο Δημ. Συμβούλιο της  22/10/2014  με θέμα  ΄  ́Οικο-
νομικός απολογισμός έτους 2013΄  ́  παρουσιάσατε
μεταξύ άλλων  και απολογιστικά οικονομικά στοιχεία,
για τα έργα που εκτελέσθηκαν  στο Δήμο  της Αγίας Πα -
ρασκευής, επί διοίκησης κυρίου Ζορμπά Βασιλείου,
αφήνοντας αιχμές για μικρή απορροφητικότητα και
εκταμίευση και ότι  κατασκευάσθηκαν έργα χωρίς επεν-
δυτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. 
Για την σωστή ενημέρωση των πολιτών  θα παραθέσω

και την δική μου άποψη, και είμαι στην διάθεσή  σας, σε
δημόσιο διάλογο, για ότι  αμφισβητείτε.
Τα  συγκριτικά στοιχεία που επικαλεσθήκατε για τους
Δήμους  Γέρακα, Παιανία ,Κηφισιά, Κορωπί, για προ-
γράμματα ΕΣΠΑ (προφανώς εννοούσατε  ένταξη  και όχι
απορρόφηση και εκταμίευση, εδώ μπερδέψατε λίγο τις
έννοιες ) ήταν λανθασμένα όπως σας εξήγησε  σχεδόν
όλη η αντιπολίτευση και αντί  να αναζητήσετε  τα σωστά

όπως σας ζητήσαμε όλοι, εσείς δώσατε στην δημοσιότητα  τα ίδια,    προφανώς για τους
δικούς σας επικοινωνιακούς λόγους.  
Η δική μας διοίκηση,  τριάμισι χρόνια αφού εξυγίανε τα οικονομικά του Δήμου,  με
συνεχείς προτάσεις –ενέργειες –παρεμβάσεις –παραστάσεις  κατόρθωσε να εντάξει
στο ΕΣΠΑ και στις δημόσιες επενδύσεις  (Υπ. Ανάπτυξης) έργα ύψους περίπου 22 εκα-
τομμυρίων Ευρώ,  κάτι  που δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε, όσο και να προσπα -
θήσετε διότι τα έζησαν και τα βλέπουν καθημερινά οι δημότες της Αγ. Παρασκευής.
Εύχομαι η  δική σας  διοίκηση στα επόμενα πέντε χρόνια, αφού  διατηρήσει   την οικο-
νομική ανεξαρτησία του Δήμου μας τουλάχιστον όπως την  παραλάβατε,( καλό θα
είναι να την αναβαθμίσετε περαιτέρω), να εντάξετε   και να κατασκευάσετε  αντίστοιχα
έργα, ώστε  σιγά-σιγά η πόλη μας  να αλλάξει πρόσωπο και να γίνει πιο ανθρώπινη,
αυτό θέλουν οι πολίτες και εμείς ως αντιπολίτευση. 
Ο ισχυρισμός σας ότι οι πιστώσεις  από ίδιους πόρους  και ΣΑΤΑ δεν δαπανήθηκαν  για
έργα με επενδυτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι αίολος και καθαρά επικοινω-
νιακός  και αυτό φαίνεται από τον Π/Υ  του 2015, όπου  δεν υπάρχει κανένα τέτοιο
έργο, αλλά απεναντίας υπάρχουν και μειώσεις,  όπως  π.χ  η δαπάνη για την συντήρη-
ση των σχολείων που είναι μειωμένη κατά 170.000 Ευρώ. Το τεχνικό σας πρόγραμμα
είναι αντιγραφή των προηγούμενων. 
Η ΣΑΤΑ (χρηματοδότηση) και οι ίδιοι πόροι που περισσεύουν από τον Π/Υ κάθε
χρόνο,   αφαιρώντας τις ανελαστικές  δαπάνες    και τα ανταποδοτικά  (καθαριότητα
–ηλεκτρο-φωτισμός –κοιμητήριο κλπ )είναι περιορισμένοι και μπορούν να καλύψουν,
μόνο τις ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ των  σχολικών  συγκροτημάτων  –παιδικών  χαρών– παι-
δικών  σταθμών-πλατειών –κτιρίων- δρόμων ώστε να έχουν μια αξιοπρεπή εικόνα και
να εξασφαλίζουν την υγιεινή διαβίωση. 
Τα παραπάνω αποτυπώνονται  σαφέστατα στον  Π/Υ του 2015  ο οποίος  είναι σχεδόν
αντιγραφή  του Π/Υ του 2014 ( προς το αρνητικότερο σε ορισμένα θέματα   όπως π.χ
τα κοινωνικά, δείχνοντας το αξιακό σας σύστημα και τις   πραγματικές ευαισ-θησίες ως
αριστερή διοίκηση). Εδώ γενάτε το ερώτημα   παραπληροφορείται συνειδητά  τους
δημότες υιοθετώντας την αρχή, ΟΛΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ή δεν
γνωρίζετε τον Π/Υ  που υποτίθεται ότι συντάξατε. Ο κύριος Δήμαρχος που ασχολείται
με τα δημοτικά δρώμενα επί 17 χρόνια, ούτε αυτός το γνώριζε. 
Η απορρόφηση – εκταμίευση  των χρημάτων για τα έργα ΕΣΠΑ-Δημοσίων Επεν-
δύσεων, Κύριε Αντιδήμαρχε, ( την ύπαρξη των οποίων δεν μπορεί να αμφισβητήσει
κανείς, διότι τα έργα για να περάσουν από   το προσυμβατικό έλεγχο  του Συμβουλίου
της Επικρατείας πρέπει να υπάρχουν οι πιστώσεις)  εξαρτάται από την εξέλιξη των
εκτελουμένων εργασιών του κάθε έργου. 
Είναι αυτονόητο  και  γνωστό σε όλους, εκτός από εσάς όπως φαίνεται  !!!!!, ότι πρώτα
εκτελούνται οι εργασίες και μετά πληρώνονται, ΄  ́πρώτα παίζουν τα όργανα και χο -
ρεύεις και  μετά πληρώνεις ́  ́. 
Αδιάψευστος, δικός μας  μάρτυρας  για τα παραπάνω, είναι  η ομαλή εξέλιξη   των
έργων, που δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με τις Διαχειριστικές Αρχές (ΥΠ. Εσωτε -
ρικών-Περιφέρειας) που τα παρακολουθούν, και τεχνικά είναι άριστα. Εδώ συμβου-
λευτικά θα  θυμίσω τη ρύση του Αριστοτέλη ́  ́ότι τα πράγματα   που πρέπει να μά θεις
να κάνεις, τα μαθαίνεις κάνοντάς  τα ́ .́       
Οι αμφισβητήσεις και οι διαφορετικές απόψεις σε θέματα πολιτικής  είναι υγεία και
βοηθούν την αναβάθμιση  και προαγωγή της πραγματικής δημοκρατίας και όχι αυτής
που εξυπηρετεί τον καθένα και την ιδεολογία του. Όταν θυσιάζεται  ή  διαστρεβλώνε-
ται η αλήθεια, στο βωμό της επικοινωνίας, (απ΄ότι φαίνεται η παράταξή σας τι ξέρει
καλά), ακόμη και στα   θέματα καθημερινότητας,  που μπορούν εύκολα να αποδειχθ-
ούν, μολύνετε η πολιτική ζωή του τόπου υποβαθμίζεται η Δημοκρατία  και  πρέπει να
είμαστε προσεκτικοί.
΄  ́όποιος είναι απρόσεκτος με την αλήθεια στα μικρά ζητήματα ,δεν μπο ρεί

να είναι αξιόπιστος στα μεγάλα ζητήματα ́  ́.

Τσιαμπάς  Κων/νος
Δημοτικός Σύμβουλος

π. Αντιδήμαρχος    
Τεχνικών Υπηρεσιών

Υποστράτηγος ε.α
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