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

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

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

Ιωάννου και Δαιδάλου 1, Εστιατόριο Πάππας Ευερ γέτη Γιαβά-

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

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

τεία Ύδρας, Καφετέρεια Μιραντόρ Αγίου Ιωάννου 71, Καφετέρ-

εια Λίμπρε Αγίου Ιωάννου 69, Εστιατόριο Διόνυσος Ηρώων Πολυ -

τεχνείου 1 & Ευεργέτη Γιαβάση 11

Κοντόπευκο - Παράδεισος - Πευκάκια: Φούρνος “Δήμου”

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

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

Διεύθυνση Αστυνομίας Πεντέλης 10,  Φούρνος “Λιχούδης' Δερ-

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

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

πωλείο περιοχής Πευκακίων Αγάθωνος 25  

Τσακός: Ταβέρνα Κολοβός Πελοποννήσου 75, Καφενείο

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

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

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

Πατριάρ χου Γρηγορίου , Καφετέρια “Πριμέρα” Πατριάρχου Γρη-

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

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

Μπουμπουλίνας 15

--- Καλό μήνα και καλά ξεφαντώματα στα αποκριάτικα γλέντια σας! 
--- Τώρα πόσοι έχουν τη διάθεση να γλεντήσουν με τα μνημόνια που μας έχουν
επιβληθεί και τις καθημερινές τραγωδίες στο Αιγαίο είναι ένα άλλο θέμα. 
--- Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο στρατηγικός σχεδιασμός για το χρο-
νικό διάστημα 2015 - 2019. 
--- Άντε και καλή υλοποίηση... 
--- Μια κεραία κινητής τηλεφωνίας κατεβάζει ο Δήμος υπό την πίεση των
κατοίκων.. και δυο αιτήσεις για νέες κεραίες κατατίθενται στην πολεοδομία... 
--- Είναι κανένας που παραξενεύεται από το γεγονός ότι η τοποθέτηση μιας κεραίας
γίνεται με διαδικασίες “Εξπρές” ; 
--- Μήπως κάποιος παραξενεύεται που οι Δήμοι δεν έχουν κανένα νομικό όπλο στη
φαρέτρα τους για να εμποδίσουν την αδειοδότηση μιας κεραίας ;
--- Πάλι καλά που υπάρχουν στο εξωτερικό επιστήμονες οι οποίοι φροντίζουν για
τη θεραπεία του καρκίνου...
--- Ασφαλή και με τη “βούλα” της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οι αθλη τικές
εγκαταστάσεις της πόλης μας. 
--- Ηρέμησαν και οι ανησυχούντες πρόεδροι των ομάδων οι οποίοι φοβόντουσαν
μήπως δεν διεξαχθούν κάποιοι αγώνες λόγω μη έγκαιρης αδιεοδό τησης..
--- Τώρα οι προ δεκαετίας πρόεδροι των σωματείων, οι ομάδες των οποίων έπαιζαν
σε μη αδειοδοτημένα γήπεδα τι θα ‘πρεπε να πουν ; 
--- Απολύτως τίποτα. Μούγκα στη στρούγκα. Βασίλευε το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. 
--- Έδωσε συνέντευξη ο αντιδήμαρχος οικονομικών και ξεσηκώθηκε η αντι-
πολίτευση να διαμαρτυρηθεί γιατί υπάρχει πλεόνασμα στο Δήμο...
--- Τα προηγούμενα χρόνια όπου ΟΛΑ ήταν “ελλειμματικά” σε ποιο καφενείο έπαι-
ζαν τάβλι ; 
--- ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ χαλάει τη μαγιά των κομματικών. Όχι δηλαδή ότι διαφέρουν
και πολύ από τους προηγούμενους, εξουσιολάγνοι και «στρογγυλοποιητές» είναι κι
αυτοί, αλλά έχουν και λίγη τσίπα λόγω Τσίπρα. 
--- Είναι ζόρικο για πολλούς ένα κόμμα που με το ζόρι προσπαθούσε να μπει στη
Βουλή, ξαφνικά να διοικεί τη χώρα. Ας μην ήταν “ανίκανοι”, “αχόρταγοι” και “σαπι-
σμένοι”.. 
--- Ξανάφερε ο Σωτήρης Ησαΐας το θέμα της αλληλομήνυσης Ζορμπά - Μουστό-
γιαννη. Τι το ψάχνει ο άνθρωπος ; ούτως ή άλλως όλοι οι εμπλεκόμενοι ανήκουν στο
κόμμα του “κουκουλώματος”.
---Ελάχιστοι ήταν αυτοί που αφού την “έκαναν βαβά” πήδηξαν από το μπαλκόνι..
οι άλλοι μέχρι και Υπουργοί Περιβάλλοντος έχτισαν βίλες και πισίνες στο βουνό που
τις φρόντιζαν ανασφάλιστοι Ινδοί. 
--- Ξανά στην επικαιρότητα το θέμα του εθνικού κληροδοτήματος Σιστοβάρη. 
--- Η υπόθεση ανακινήθηκε από τον Ανδρέα Γκιζιώτη ο οποίος ρώτησε πότε το γρα-
φείο των νομικών θα έδινε την γνωμοδότηση για το τι μέλλει γενέσθαι. 
--- Από κοντά και ο Βασίλης Ζορμπάς ο οποίος άκουσον άκουσον σήμερα βιάζεται
να μάθει τι θα απογίνει η υπόθεση του οικογενειακού του φίλου, του οποίου το σόι
γιάτρευε τόσα χρόνια. 
--- Όπως έχω γράψει και σε σχετικό άρθρο, όποιος πιστεύει ότι η υπόθεση του
κληροδοτήματος Σιστοβάρη είναι νομικής φύσεως ή κοιμάται τον ύπνο του δικαίου
ή δεν ξέρει που βρισκόταν η βίλα ή τα χει κάνει “πλακάκια” με τον σφετεριστή. 
--- Το θέμα Σιστοβάρη είναι πρωτίστως ηθικό για όσους αυτή η λέξη εμπεριέχει
κάποιο νόημα και δευτερευόντως πολιτικό. 
--- Δεν ήθελαν οι προηγούμενοι δήμαρχοι να λύσουν το θέμα αυτό. Ο καθένας για
διαφορετικούς λόγους. 
--- Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν δυνατόν να είχε πάρει την τροπή που πήρε
εάν δεν υπήρχε δούρειος ίππος στο Δήμο. 
--- Μόνο να διαβάσει ο πιο αγράμματος άνθρωπος το έγγραφο της υπηρεσίας
εθνικών κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στη δικαιοδοσία του
οποίου υπάγεται, θα αντιληφθεί ότι κάποιοι εγκλημάτησαν σε βάρος του δημόσιου
συμφέροντος. 
--- Το έγγραφο της υπηρεσίας κληροδοτημάτων αναφέρει ρητά και κατηγο -
ρηματικά ότι για 50 χρόνια οι ανιψιοί Σιστοβάρη το μόνο που μπορούσαν να
κάνουν στη συγκεκριμένη βίλα και στο συγκεκριμένο οικόπεδο ήταν να πα -
ραθερίζουν και να τη διατηρούν σε άριστη κατάσταση για να την πα ραδώσουν στο
Δήμο το 2025. 
--- Όπως ο Νόμος ορίζει το συγκεκριμένο εθνικό κληροδότημα ούτε πωλείται, ούτε
ενοικιάζεται.. μόνο εργασίες για να παραδοθεί όπως ήταν επιτρεπόταν να γίνουν σ’
αυτό... σοβατίσματα, ελαιοχρωματισμοί κ.τ.λ. 
--- Τώρα, είναι η κρίσιμη στιγμή για τον Γιάννη Σταθόπουλο. Αν επιλέξει να ακούσει
να υιοθετήσει απόψεις συνεργατών που ετοίμαζαν σχέδιο οικοδό μησης λίγων τετρ-
αγωνικών μέτρων ή αν θα υψώσει το παράστημά του και θα αποτελέσει τον πρώτο
μετά από πολλές δεκαετίες Δήμαρχο ο οποίος αδιαφορώντας για τη “ψηφοθηρική”
επανεκλογή του θα υπερασπίσει το δημόσιο συμφέρον εφαρμόζοντας το Νόμο. 
--- Αν αυτό δε συμβεί κι αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα για τον Γιάννη Στα θόπουλο
να επιλέξει ό,τι αυτός θέλει, θα αποτελέσει απλά μια ακόμη “μαύρη σελίδα” στην
ιστορία αυτής της ρημαγμένης και λεηλατημένης πόλης.   

Ανδρέας Μπαλωτής
Δημοσιογράφος 
ΕΣΗΕΑ/ΠΟΕΣΥ
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Μία κεραία βγαίνει… 
δύο μπαίνουν! 

Απομακρύνθηκε η πρώτη κεραία
κινη τής τηλεφωνίας από ειδικό γερα -
νοφό ρο όχημα του Δήμου που είχε
τοποθετηθεί σε κτήριο επί των οδών
Θήρας και Ολυμπίας στις 25 Ιανουα-
ρίου 2016, δικαιώνοντας με αυτόν τον
τρόπο τον πολύμηνο αγώνα των
κατοίκων και του Δήμου. 

Με ανακοίνωσή της η διοίκησή του Δήμου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε
το ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης και τους τρόπους επίλυσής της.
Από την πλευρά της  η επιτροπή κατοίκων Κοντοπεύκου χαιρέτισε το αίσιο τέλος της
υπόθεσης αυτής  χαρακτηρίζοντας την 25η Ιανουαρίου 2016 ως «ημέρα χαράς» επι-
σημαίνοντας όμως το γεγονός ότι η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, έχει ήδη κάνει
αίτηση για να της χορηγηθεί εκ νέου έγκριση για την εγκατάσταση νέας κεραίας στο
ίδιο σημείο!. 
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την εκ νέου αντίδραση της επιτροπής κατοίκων που απο -
φάσισαν την εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων, ενώ παράλληλα υπενθύμισαν στη
διοίκηση ότι βάση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει εντολή για ανα-
στολή νέων εγκρίσεων για τοποθέτηση νέων κεραιών μέσα στο επόμενο τρίμηνο από
την πολεοδομία μέχρι να συσταθεί επιτροπή που θα αξιολογήσει την υφιστάμενη
κατάσταση με τις κεραίες στο Δήμο μας.
Επιπλέον άλλη μία κεραία «ξεφύτρωσε»στην περιοχή των Πευκακίων και συγκε-
κριμένα στην οδό Λαγκαδά με τους κατοίκους της περιοχής αλλά και του Κοντοπεύκου
να εξαγριώνονται για την «εν μια νυκτί» εγκατάστασή της.  
Οι αγανακτισμένοι κάτοικοι αφού κατήγγειλαν την επικινδυνότητα της εκπομπής της
κεραίας τόσο για τους κατοίκους της περιοχής, όσο και στους γονείς/κηδεμόνες μαθη-
τών παρακείμενων σχολείων προσήλθαν μαζικά στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου 2016 για να εκφράσουν την αγα-
νάκτησή τους. 
Στη συνεδρίαση οι κάτοικοι εξήγησαν την κατάσταση στους Δημοτικούς Συμβούλους
και αναρωτήθηκαν το λόγο για τον οποίο εγκαταστάθηκε η κεραία ενώ ισχύει η από -
φαση του συμβουλίου για προσωρινή απαγόρευση. 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος εξήγησε ότι βάσει της τροποποιημένης νομοθεσίας
από τον πρώην Υπουργό Βορίδη,  οι διαδικασίες  για την εγκατάσταση κεραίας κινητής
είναι “εξπρες” και ο Δήμος πετυχαίνει την απεγκατάσταση των κεραιών όταν μόνο
εντοπίζει πολεοδομικές παραβάσεις , αφού δεν διαθέτει κανένα άλλο νομικό «όπλο»…
κι ότι  ακόμα κι αν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει την συνολική απαγόρευση
εγκατάστασης κεραιών, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα την απορρίψει. 
Από την πλευρά της η αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ελισάβετ Πετσατώδη, διευ-
κρίνισε ότι η αίτηση για την εγκατάσταση της κεραίας στην οδό Λαγκαδά είχε γίνει
πολύ καιρό πριν την απόφαση της προσωρινής απαγόρευσης.
Η αντιδήμαρχος είπε επίσης ότι ο Δήμος έχει απομακρύνει μέχρι σήμερα τρεις
κεραίες,κι ότι άλλοι Δήμοι ζητούν συμβουλές για να ακολουθήσουν τον ίδιο τρόπο κι
ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν έχει  ακόμα αποφασίσει για την έγκριση ή μη της
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της προσωρινής απαγόρευσης, αλλά μέχρι να
αποφανθεί αυτή είναι σε ισχύει.   
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σπύρος Παπαγεωργίου δήλωσε
ότι η διοίκηση προσπαθεί να συγκροτήσει τον αντίλογο κατά των εταιρειών και να τον
προωθήσει ώστε να γίνει Νόμος του κράτους. Ωστόσο ο αντιδήμαρχος τόνισε ότι με το
παρόν νομοθετικό πλαίσιο η διοίκηση προσπαθεί να βρει «τρύπες»ώστε να προ-
στατέψει την υγεία των πολιτών. 
Τέλος ο κ. Γιάννης Λογοθέτης, Δημοτικός Σύμβουλος της διοίκησης και διευθυντής του
σχολείου κοντά στο οποίο εγκαταστάθηκε η καινούργια κεραία, δήλωσε ότι πραγμα-
τοποίησαν κοντά στο σχολείο άτυπες μετρήσεις και καθησύχασε τους γονείς ενημε-
ρώνοντάς τους ότι τα επίπεδα εκπομπής δεν ξεπερνούν τα όρια συμπληρώνοντας
παράλληλα ότι: «Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα αλλά αυτό δε σημαίνει ότι εφη-
συχάζουμε». 

Ο Λάκης Παπαδόπουλος και ο
Νίκος Ζιώγαλας στην πόλη μας!

Ο Λάκης Παπαδόπουλος και ο Νίκος Ζιώγαλας φέρνουν τις Αποκριές στην
Αγία Παρα σκευή την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 στο Κλειστό γήπεδο
Κοντοπεύκου, στις 7μμ όπου υπό τη διεύθυνση του Φώντα Τζανίνη θα ερ -
μηνεύσουν ένα πρόγραμμα από τα τραγούδια τους που όλοι αγαπήσαμε. 
Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 στην Κεντρική πλατεία της πόλης μας έρχονται τα «Απο-
κριάτικα… παντρέματα». Οι «Χοροταξιδευτές», ο σύλλογος κατοίκων Τσακού, οι
«Κρήτες», οι σύλλογοι Κοντοπεύκου και Πευκακίων, το Λύκειο Ελληνίδων και οι
«Μεσσήνιοι» σας περιμένουν με κέφι, κρασί, κεράσματα, γαϊτανάκια, αερόστατα και
πολλά δρώμενα.   
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Το εθνικό κληροδότημα Σιστοβάρη ή αλλιώς ο
κληροδοτηθείς χώρος που «φιλοξενεί» το
κατάστημα DaVinci, είναι ένα πολιτικό πρό -
βλημα με νομικές και οικονομικές προεκτάσεις
και είναι πάντα στην επικαιρότητα και στη
θεματική ατζέντα του «Σχολιαστή» καθώς απο-
τελεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία της
Αγίας Παρασκευής. 
Αποτελεί σκάνδαλο διότι η βούληση του διαθέτη
Αθανασίου Σιστοβάρη, δηλαδή το κτήμα να παρα-
μείνει ως έχει μέχρι το 2025 και να παραδοθεί στο
Δήμο αποκλειστικά για πολιτιστικούς και φιλανθρω-
πικούς σκοπούς, ποτέ δεν έγινε σεβαστή. Απόδειξη
αυτού του γεγονότος είναι ότι το κτίριο δεν υπάρχει
πλέον μετά την κατεδάφιση (άνευ άδειας) από τον
εργολάβο – κατασκευαστή και επιχειρηματία κ. Λάμ-
προ Σαμουρέλη που σφετερίστηκε το χώρο και ανέ-
γειρε (άνευ αδείας) το DaVinci.  Επιπλέον ο περιβάλ-
λων χώρος ως ήταν διαμορφωμένος δεν υφίσταται
πλέον, καθότι φοίνικες αντικατέστησαν τα αιωνόβια
πεύκα, ο κήπος μετατράπηκε σε πισίνα και το κάποτε
πεζοδρόμιο, για πεζούς, «στενάζει» από το βάρος των
χλιδάτων αυτοκινήτων που σταθμεύουν πάνω του. 
Αποτελεί σκάνδαλο διότι πολιτικά στις τελευταίες
εκλογικές αναμετρήσεις το ζήτημα αυτό και οι «πρω-
ταγωνιστές» του προσπαθούν να καθορίσουν την
έκβαση του αποτελέσματος, και τρανό παράδειγμα
(μεταξύ των πολλών άλλων μικρότερων) αυτού του
γεγονότος ήταν η προεκλογική περίοδος του 2006 με
το τραπέζωμα,  τύπου «Μυστικού Δείπνου», μελών
συγκεκριμένης παράταξης από τον εργολάβο. 
Στην ερώτηση «ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρέτ-
ησε ο καθορισμός της έκβασης», μπορείτε να απα -
ντήσετε μόνοι σας παρατηρώντας αν λειτουργεί ή όχι
ακόμα το εν λόγω κατάστημα. 
Αποτελεί σκάνδαλο διότι τα οικονομικά ποσά που
έχουν επενδυθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα
αγγίζουν εξαψήφιους αριθμούς. Όταν κάποιος επεν-
δύει χρήματα σ’ ένα χώρο που θεωρείται «φιλέτο»
στον κεντρικότερο δρόμο της πόλης, προσπαθεί
παράλληλα να τον αγοράσει και αποτυγχάνει από την
πρωτοβουλία πολιτών - που ζήτησαν την συμπαρά-
σταση του τμήματος «Εθνικών κληροδοτημάτων»
του Υπουργείου Οικονομικών - και δεν «κάνει πίσω»
αλλά επιμένει να αψηφά την κείμενη νομοθεσία και
να τον διαμορφώνει «όπως θέλει», αυτό το χώρο δεν
πρόκειται να τον αφήσει αμαχητί από μια «απλή»
καταδικαστική απόφαση. 
Η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου που
καταδίκασε τον επιχειρηματία καθαρογράφτηκε και
ήταν επισήμως στα αρχεία του Δήμου στις αρχές του
2014. Το υπενθυμίζω αυτό καθώς τότε έληξε ένα
κεφά λαιο στην ιστορία αυτή και ξεκίνησε ένα
καινούργιο. 
Το κεφάλαιο που έληξε περιελάμβανε το δικαστικό
αγώνα σχετικά με το αν κατεδαφίστηκε ή όχι η βίλλα
στο εσωτερικό του κτήματος, που έδωσαν μαζί με
κάποιους συμπολίτες μας ο πρώην δήμαρχος
Αντώνης Σιδέρης και ο Κώστας Κατσάρας που
προέτρεψε τον πρώτο να υποβάλλει μηνυτήρια ανα-
φορά το 2006. Η κρίσιμη αυτή απόφαση μπορεί να
εφαρμοστεί για την αναστολή της λειτουργίας του
DaVinci κι αυτό μπορεί να γίνει διότι το 2008, επί
διοίκησης Βασίλη Γιαννακόπουλου που δόθηκε η
άδεια του εν λόγω καταστήματος, τέθηκε παράλληλα
και ως προϋπόθεση για την άρση της η ύπαρξη κατα-
δικαστικής απόφασης.  Σήμερα αυτή η καταδικαστι-
κή απόφαση υπάρχει και αναμένεται από το 2014 η
αξιοποίησή της, γεγονός που μας πηγαίνει στο επόμε-
νο κεφάλαιο του ζητήματος. 
Το καινούργιο κεφάλαιο περιλαμβάνει το τι μέλλει
γενέσθαι για την αξιοποίηση της απόφασης και το
μέλλον του της λειτουργίας του καταστήματος
DaVinci, κεφάλαιο του οποίου οι ιστορίες ακόμα γρά-

φονται.
Όταν λοιπόν καθαρογράφτηκε η απόφαση, στο
δημαρχιακό θώκο καθόταν ο Βασίλης Ζορμπάς, ο
οποίος είτε για λόγους καθυστέρησης λόγω των επι-
κείμενων τότε εκλογών, είτε γιατί φοβόταν τις «συνέ-
πειες» στο να εισάγει το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο και να πάρει σχετική απόφαση, είτε για
δικούς του προσωπικούς ή πολιτικούς λόγους, παρέ-
πεμψε την τελεσίδικη δικαστική απόφαση για «ερ -
μηνεία» από συνταξιοδοτημένο νομικό που ήταν ο
«πλέον κατάλληλος» όπως είχε ο ίδιος ισχυριστεί.
Παράλληλα ο πρώην δήμαρχος είχε δηλώσει ότι ανέ-
μενε και κάποιες γνωμοδοτήσεις της πολεοδομίας. Ο
καθείς μπορεί να ερμηνεύσει διαφορετικά το «γιατί»
έπραξε έτσι ο κ. Ζορμπάς. 

Όταν ο τελευταίος έχασε τις εκλογές και έδωσε τη
σκυτάλη στον Γιάννη Σταθόπουλο, όλοι ανέμεναν να
δουν αν θα πραγματοποιούσε  αυτά που εξήγγειλε
προεκλογικά και για τα οποία κατακεραύνωνε τον
Βασίλη Ζορμπά, δηλαδή την άρση της άδειας
λειτουρ γίας του καταστήματος. Ο νέος Δήμαρχος
έθεσε όλα τα έγγραφα της υπόθεσης στον νομικό
Κώστα Μπάκα για γνωμοδότηση σχετικά με το «τι»
κινήσεις μπορούσαν να γίνουν από το Δήμο μετά την
καταδικαστική απόφαση. Ο κ. Μπάκας δεν είναι
ένας τυχαίος νομικός, αλλά ο μοναδικός που έχει
“ζήσει” και εξετάσει την υπόθεση για πολλά χρόνια,
στοιχεία που τον κάνουν αντικειμενικά ως τον πλέον
κατάλληλο για την εξέταση του ζητήματος. Ωστόσο
και πάλι οι κινήσεις του Δημάρχου μπορούν να ερμ-
ηνευθούν ποικιλοτρόπως, είτε δηλαδή ότι χρονοτρι-
βεί, είτε ότι προετοιμάζεται «κατάλληλα για κάτι». 

Ο χρόνος πέρασε και η γνωμοδότηση δημοσιο-
ποιήθηκε πρόσφατα, το περιεχόμενο της οποίας θα
διαβάσετε στο κείμενο του Ανδρέα Μπαλωτή. Η γνω-
μοδότηση με λίγα λόγια μιλάει για την ανάγκη πολιτι-
κής βούλησης, σε ότι αφορά την αφαίρεση της άδειας
λειτουργίας, κάτι που μας οδηγεί και στο κεντρικό
ζήτημα του κειμένου. 
Ο Γιάννης Σταθόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο της
12ης Φεβρουαρίου 2016  δήλωσε ότι  το επίμαχο το
θέμα της άρσης της άδειας λειτουργίας θα εισαχθεί
προς ψήφιση αφού πρώτα ενημερωθούν οι Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι και εξηγήσει ο κ. Μπάκας τη γνω-
μοδότηση που εξέδωσε. Σ’ αυτό το σημείο είναι που
κατά τη δική μου άποψη τρεις παράγοντες θα καθο-
ρίσουν τη συγκεκριμένη ψηφοφορία και τη μέχρι
τότε πορεία. Αρχικά ο ίδιος ο Δήμαρχος, δευτερευό -

ντως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (κυρίως της πλειο -
ψηφίας) και τέλος ο λαϊκός παράγοντας. 
Η σημασία του εκάστοτε Δημάρχου να
δηλώνει την πολιτική που θέλει να εφαρμόσει για
κάποιο θέμα είναι κρίσιμη. Το ζήτημα στην προκει-
μένη περίπτωση δεν είναι ο Γιάννης Σταθόπουλος να
εισάγει απλά το θέμα αλλά να εκφράσει και τι θα
ψήφιζε σε περίπτωση που ήταν στη θέση των Δημο-
τικών Συμβούλων της παράταξής του. Να δηλώσει
δηλαδή την πολιτική που θέλει να εφαρμόσει και να
δείξει αν έχει ως γνώμονα το δίκαιο και το σεβασμό
στη βούληση του διαθέτη ή αν έχει «αλλαξοπιστή-
σει», όπως έκανε ο προκάτοχός του που κάποτε έλεγε
ότι θα κατασκήνωνε μέσα στο κτήμα Σιστοβάρη για
να μην οικοδομηθεί και ακόμα ψάχνει το κατάλληλο
αντίσκηνο για να μην κρυώνει τα βράδια. 
Ο δεύτερος παράγοντας είναι οι δημοτικοί
σύμβουλοι, στους οποίους πέφτει όλο το βάρος της
ευθύνης για την τύχη της πόλης. Στο σημείο αυτό θα
εξαιρέσω την παράταξη του κ. Γιαννακόπουλου που
θεωρώ ότι δε θα αποτελέσει έκπληξη στο τι θα
στηρίξει σ’ ένα δίλημμα «κλείνουμε ή όχι το  DaVinci».
Μακάρι να διαψευστώ αλλά δεν νομίζω ότι το μέρος
του προ βλήματος μπορεί ταυτόχρονα να απο-
τελέσει και μέρος της λύσης του. Το ίδιο ισχύει και
για τον κ. Ζορμπά κι αν όχι όλους, τουλάχιστον για
ορισμένους από τους Δημοτικούς Συμβούλους της
παράταξής του. 
Από την πλευρά της Αριστεράς δεν θεωρώ ότι
υπάρχει αμφιβολία για το «ΝΑΙ» που θα ακουστεί
σχετικά με την άρση λειτουργίας του καταστήματος.
Το μεγάλο βάρος λοιπόν πέφτει στους συμβούλους
της διοίκησης που έχουν εκλεγεί μεταξύ άλλων και με
το σύνθημα της «αλλαγής» και της «υπεράσπισης της
κοινωνίας». Μέχρι σήμερα τα μέλη της διοίκησης
έχουν επιδιώξει να υλοποιήσουν «αλλαγές» και
κάποιες φορές τα έχουν καταφέρει. Το μεγάλο βάρος
πέφτει πάνω τους για την «μία ακόμα αλλαγή» ή για
τη συνέχιση του ίδιου κατεστημένου. Το μεγάλο
βάρος πέφτει πάνω τους ιδιαίτερα αν αναλογιστεί
κάποιος τις επιρροές που πιθανώς κάποιοι προσπα -
θήσουν να ασκήσουν με φράσεις «Ναι αλλά τώρα
έχει γίνει το κακό»… ή… «αφού το 2025 θα είναι δικό
μας» (αν είναι) …ή «απασχολούνται εργαζόμενοι εκεί
και δεν πρέπει να το κλείσουμε».. ή  «ας εκμεταλλευ-
τούμε τις διάφορες αίθουσες για να κάνουμε
εκδηλώσεις»…
Πολλές προφάσεις μπορεί να ακουστούν και το
αποτέλεσμα μιας τέτοιας ψηφοφορίας μπορεί να
επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, πολλώ δε μάλ-
λον από μία άδεια ή γεμάτη, από πολίτες, αίθου-
σα του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Έτσι φτάνουμε στον τρίτο παράγοντα, τη λαϊκή
συμμετοχή, όχι κάποιων κατοίκων ξεχωριστά, αλλά
ολόκληρων κοινωνικών ομάδων και τάξεων, φορέων,
συλλόγων και επιτροπών κατοίκων που χρόνια τώρα
προσπαθούν για το καλύτερο αυτής της πόλης. 
Είναι πρωτεύον ζήτημα οι φορείς αυτοί που πραγ-
ματοποίησαν κάποτε πορεία στην Αγίου Ιωάννου,
που δενδροφυτεύουν και προσέχουν τον Υμηττό το
καλοκαίρι, που αγωνίζονται για την υγεία των
πολιτών από κεραίες, που ζητούν την επίλυση όχι
μόνο των μεγαλύτερων αλλά και του πιο απλού προβ-
λήματος, που κοπιάζουν για την ανέγερση του
ΕΠΑΛ, που παλεύουν για την απόκτηση της βίλας
Ιόλα, που δεν τα παρατάνε είκοσι χρόνια μέχρι να
κατασκευαστεί και να λειτουργήσει η γέφυρα «Γελα-
δάκη» να συναντηθούν ξανά σ’ έναν κοινό
αγώνα και να συμμετάσχουν με διάλογο, αποφασι-
στικότητα και ενεργή παρουσία στο νέο κεφάλαιο
αυτής της ιστορίας που ακόμα οι σελίδες του γράφον-
ται. 

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής
Εκδότης - Δημοσιογράφος

Οι τρεις παράγοντες επίλυσης του ζητήματος Σιστοβάρη. 

Το εθνικό κληροδότημα όπως ήταν μέχρι το 2004

Το εθνικό κληροδότημα σήμερα...
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Γιάννης Σταθόπουλος: «Τα Πευκά-
κια αλλάζουν «πρόσωπο» το 2016».

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε την Κυ -
ριακή 31 -1- 2016 ο Σύλλογος Κατοίκων των
Πευκακίων και ο Δήμαρχος Αγίας Παρα -
σκευής Γιάννης Σταθόπουλος ανακοίνωσε την
απόφαση της Δημοτικής αρχής το 2016 να
είναι μια χρονιά που θ  ́αλλάξει το «πρόσωπο»
των Πευκακίων.
Ο Γιάννης Σταθόπουλος στην αρχή της ομιλίας του,
ευχαρίστησε το Σύλλογο για τη συμμετοχή του στις

γιορτές των Χριστουγέννων – Νέου Έτους,  έκανε ειδική αναφορά στον αείμνηστο
Πρόεδρο του Συλλόγου Μιχάλη  Μιχαηλίδη και προχώρησε σε μια σύντομη αναφορά
των παρεμβάσεων που έγιναν το 2015 στην περιοχή, όπως η ολοκλήρωση της ανάπλα-
σης και πιστοποίησης της Παιδικής Χαράς οδών Εθν. Μακαρίου και Αγ. Αναργύρων, ο
καθαρισμός του χώρου των 23 στρεμμάτων (Αθλητικό Κέντρο) και σε διάφορα οικό-
πεδα, η συνέχιση των νομικών διαδικασιών για τα διεκδικούμενα οικόπεδα από το
Δήμο Παιανίας, επισκευές φθορών οδοστρωμάτων και ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.
Για το 2016 ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι «προχωρά» η προγραμματική σύμβαση του
Δήμου με την Περιφέρεια για την κατασκευή αγωγών ομβρίων Κοντοπεύκου – Παρα-
δείσου – Πευκακίων ύψους 4,8 εκ. €…ότι η λύση στο πρόβλημα των «όμβριων» στις
οδούς Παπανδρέου και Αγ. Αναργύρων έχουν ενταχθεί σε αντιπλημμυρικό έργο της
Περιφέρειας... ότι θ’ αξιοποιηθεί το σύνολο της μελέτης της Αττικής Οδού διαχωρίζον-
τάς τη ανάλογα με το μέγεθος της διατομής των αγωγών, προκειμένου οι μεγάλοι αγω-
γοί να μπουν σε συγχρηματοδοτούμενο και οι μικρότεροι σε εργολαβία του Δήμου με

στόχο μέχρι το 2019 η κάλυψη δικτύου ομβρίων να φθάσει σε επίπεδο 50-60% από 14%
που είναι σήμερα... ότι προχωρά η Προγραμματική Σύμβαση για την κατασκευή του
Παιδικού Σταθμού στο ΟΤ328 (οδός Αγ. Βασιλείου), προϋπολογισμού 1,4 εκ €... ότι
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2016 της Περιφέρειας το έργο των
Διανοίξεων Οδών στα Πευκάκια, με την εκτέλεση του οποίου θα τελειώσουν όλες οι
εκκρεμότητες διανοίξεων στην περιοχή... ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις αναφορικά
με τη δημοπράτηση του έργου στο 6ο Γυμνάσιο στην Αγελάου και το 14ο Νηπιαγωγείο
στο ΟΤ328, των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες… ότι θα υπογραφεί μνημονίου
συνεργασίας με το ΥΠΟΜΕΔΙ προκειμένου το Υπουργείο να αναλάβει το κόστος βα -
ριάς συντήρησης της πεζογέφυρας Γελαδάκη και ο Δήμος μόνο τα λειτουργικά έξοδα,
ούτως ώστε να λυθεί επιτέλους το θέμα της ηλεκτροδότησης και να δοθεί σε πλήρη
χρήση η γέφυρα... ότι το υπουργείο δεσμεύτηκε για τη δημοπράτηση της 2ης πεζογέ -
φυρας (από την οδό Ευαγγελιστρίας έως την οδό Χίου) εντός του 1ου τριμήνου του
2016… ότι η «Αττική οδός» θα προχωρήσει  το θέμα της ενίσχυσης της φύτευσης και
διαμόρφωσης της αποψιλωμένης ζώνης απαλλοτρίωσης κατά μήκος της οδού Πανα-
γούλη. .. ότι ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε την Παρασκευή η απόφαση για την τρο-
ποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και τον καθορισμό των όρων δόμησης για το οικό-
πεδο της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης... ότι  ο αύλειος χώρος του 9ου Δημοτικού
έχει κατατεθεί ως αίτημα στην ΚΤΥΠ για το καλοκαίρι του 2016, ενώ το γήπεδο 5χ5
είναι ήδη ενταγμένο στον προϋπολογισμό μας, αλλά πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού… ότι η παιδική χαρά της οδού Αισώπου θα κατα -
σκευαστεί εντός του τρέχοντος έτους, όπως και η πλατεία Ηλιάκη… ότι εντός του 2016
θα επισκευαστεί από τον ΠΑΟΔΑΠ το υπάρχον γήπεδο μπάσκετ στο ΟΤ451… ότι εντός
του έτους προγραμματίζονται  ενέργειες για την αγορά ιδιόκτητου αμαξοστασίου
σύγχρονου, εξοπλισμένου και  αδειοδοτημένου… ότι θα επικαιροποιηθεί σύντομα την
κυκλοφοριακή μελέτη του 2009, για να μειωθεί η διαμπερής κυκλοφορία και να γίνουν
μονοδρομήσεις όπου απαιτείται… 
«Εργαζόμαστε σκληρά, είπε ο Γιάννης Σταθόπουλος,  και  από φέτος το σχέδιό μας για
την πόλη παίρνει πλέον «σάρκα και οστά» καθώς αναγνωρίζουμε ότι τα Πευκάκια είναι
μια περιοχή στην οποία χρόνια τώρα  εκκρεμούν βασικές υποδομές.
Στόχος μας είναι να δούμε τα Πευκάκια να αλλάζουν πρόσωπο. Σας καλούμε να είστε
δίπλα μας και να υποστηρίζεται τις συμμετοχικές διαδικασίες που θα βοηθήσουν να
συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί την πόλη που θέλουμε.
Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κατέληξε ο δήμαρχος,  εγκρίνεται ο Στρατηγικός
Σχεδιασμός 2015-2019 και θα μείνει για τις τελευταίες 15 μέρες σε διαβούλευση πριν
ξεκινήσει η δεύτερη φάση του χρονικού προγραμματισμού και της κατανομής των
πηγών χρηματοδότησης. Είναι κρίσιμο να καταθέσετε τις προτάσεις και τις παρατηρή-
σεις σας στη διαθέσιμη ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@agiaparaskevi.gr

Σωτήρης Παπαμιχαήλ: 
«Νόμιμες, ασφαλείς, κατάλ-
ληλες για χρήση και αδειοδο -
τημένες  όλες τις δημοτικές
αθλητικές εγκαταστάσεις»! 

Tην ανανέωση της αδει-
οδότησης των δημοτικών
γηπέδων της Αγίας Παρα -
σκευής ανακοίνωσε ο πρόε-
δρος του Πολιτιστικού και
Αθλητικού Οργανισμού
(ΠΑΟΔΑΠ) κ. Σωτήρης Πα -
πα μιχαήλ, δίνοντας τέλος
στην αβεβαιότητα και την

αγωνία των διοικήσεων των αθλητικών ομάδων της πόλης μας.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Φεβρουαρίου 2016,  ο
κ. Παπαμιχαήλ έκανε λόγο για την τρίμηνη επιτυχή έγκριση της αδειοδό -
τησης όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων. 
Συγκεκριμένα όπως ανέφερε ο πρόεδρος στις 9 Φεβρουαρίου 2016 η αρμό-
δια επιτροπή πραγματοποίησε αναλυτικό έλεγχο όλων των δημοτικών
εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα να εξασφαλισθεί η προσωρινή ανανέωση
για το σύνολο των εγκαταστάσεων, δηλαδή το δημοτικό γυμναστήριο επί
των οδών Αιγαίου Πελάγους και Νότου, το κλειστό γυμναστήριο στην ίδια
τοποθεσία, το κλειστό γυμναστήριο Κοντοπεύκου στη εμβολή των οδών
Δωριέων και Κανάρη, τα τρία γήπεδα τένις, δύο εκ των οποίων βρίσκονται
στο δημοτικό συγκρότημα Αιγαίου Πελάγους και Νότου κι ένα στην πε -
ριοχή του Κοντοπεύκου και την αίθουσα ρυθμικής γυμναστικής. Ωστόσο το
πόρισμα της επιτροπής κάνει λόγο για σημεία που χρήζουν βελτίωσης και
μόνο όταν υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες θα επιτευχθεί η τριετής
ανανέωση.    
Εξαιτίας όμως της παράτασης του χρονικού διαστήματος για την ανανέω-
σης των υφιστάμενων αδειών που έδωσε ο Υπουργός Αθλητισμού κ. Κο -
ντονής μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2016, ο Δήμος έχει περισσότερο χρόνο στη
διάθεσή του από το τρίμηνο που έθεσε η επιτροπή. 
Επιπλέον ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ εξήγησε ότι το Μάρτιο του 2013 είχε
υπάρξει επίσημη άρνηση για αδειοδότηση των γηπέδων από την Γ. Γ. Αθλη -
τισμού με τη διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά να κατορθώνει μετά από μερι-
κούς μήνες και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2013 να εκδίδει άδεια για
τρεις μόνο δημοτικούς χώρους και δεσμεύτηκε ότι αντίστοιχο σενάριο δεν
θα επαναληφθεί επί της δικής του θητείας. 

Προτάσεις για την Παιδεία. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγίας Παρασκευής στη
συνεδρίαση της 10ης
Φεβρουαρίου 2016 συ -
ζή τησε και έλαβε αποφ-
άσεις , με ευρεία πλει-
οψηφία, που αφορούν
μεταβολές στις  Σχολι-
κές μονάδες  για το 2016

και οι οποίες θα προταθούν  στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας  και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας .
Οι προτάσεις του Συμβουλίου είναι οι εξής:
1. Η μη συγχώνευση– συνένωση – κατάργηση οποιουδήποτε σχολείου
στην Αγία Παρασκευή. 
2. Η  ίδρυση 2 νέων νηπιαγωγείων στον Τσακό και στο Κοντόπευκο.
Για την ψήφιση των συγκεκριμένων προτάσεων το  Δημοτικό Συμβούλιο
έλαβε υπόψη ότι:
Α) Η όποια συγχώνευση – συνένωση – κατάργηση οποιουδήποτε σχολείου
θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης
εκπαίδευσης λόγω επιδείνωσης της αναλογίας μεταξύ διδασκόντων/διδασ-
κομένων, που θα  προκληθεί από την αύξηση του αριθμού μαθητών στα
υπόλοιπα και
Β ) Το γεγονός ότι  στην τρέχουσα σχολική χρονιά υπάρχει πολύ μεγάλος
αριθμός νηπίων στα νηπιαγωγεία, και ότι έμεινε εκτός εκπαιδευτικής δια-
δικασίας μεγάλος αριθμός προνηπίων.

Ο νέος αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού 

κ. Παναγιώτης Γκόνης
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Το Εθνικό κληροδότημα του
Αθανασίου Σιστοβάρη και  η  

Οδύσσεια της βίλλας του τελευταίου 
Ευεργέτη της Αγίας Παρασκευής.

Ο Αθανάσιος Σιστοβάρης, ήταν γουνοποιός και γου-
νέμπορος κι από το κατάστημα που διατηρούσε στην
οδό Ερμού είχε παρελάσει όλη η εύπορη κοινωνία της
Αθήνας και όχι μόνο, των πρώτων μεταπολεμικών
δεκαετιών.
Ο Αθανάσιος Σιστοβάρης, διατηρούσε για τις καλοκαιρινή δια-
μονή του, μια διώροφη Βίλα στην Αγ. Παρασκευή και συγκε-
κριμένα στην οδό Αγ. Ιωάννου 23.
Στην διαθήκη του, αφού διένειμε στα παιδιά και τα εγγόνια του
την κινητή και ακίνητη περιουσία του, συμπεριέλαβε και τους

δύο ανιψιούς του στους οποίους παραχώρησε το δικαίωμα να
χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη Βίλα για 50 χρόνια ως τόπο
παραθερισμού και μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου
χρονικού διαστήματος, και συγκεκριμένα το 2025 , αυτή θα

περιερχόταν στην πλήρη κυριότητα του Δήμου, το δε Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης θ’ αποφάσιζε για την
αξιοποίηση της αποκλειστικά για πολιτιστικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς και το μόνο που ζήτησε από
το Δήμο, ήταν να τοποθετήσει μια αναμνηστική μαρμάρινη «πλάκα» με την ονομασία «Βίλα Σιστοβάρη».
Η Βίλα δεν κατοικήθηκε από τα ανίψια του αλλά νοικιάστηκε και λειτούργησε εκεί το νηπιαγωγείο
«Μητέρα». Όταν οι επιχειρηματίες αποφάσισαν ν’ αποχωρήσουν στις αρχές του 2000, ο ένας εκ των ανι-
ψιών ξεκίνησε μια σειρά επαφών με το Δήμο σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει κάποια χρήματα πα -
ραχωρώντας τη βίλα στο Δήμο νωρίτερα από τη λήξη των 50 ετών.
Από το σημείο αυτό ξεκινά η «Οδύσσεια» της Βίλας, μια «Οδύσσεια» που γράφτηκε από τον Ευγένιο
Ιονέσκο, πατέρα του θεάτρου του παραλόγου, κι όχι από τον Όμηρο, με αποτέλεσμα σήμερα στη θέση της
να υψώνεται το αισθητικό τερατούργημα που φέρει την επωνυμία “DaVinci”. 
Tα «πως» και τα «γιατί» κατεδαφίστηκε χωρίς άδεια η Βίλα και τα «πως» και τα «γιατί» οικοδομήθηκε
χωρίς οικοδομική άδεια το τερατούργημα, έχουν λεχθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων και στις σελίδες του
«Σχολιαστή» για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα γράφω αυτά, γιατί αυτές τις μέρες, η Διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου έχει προγραμματίσει συζήτηση
για το επίμαχο θέμα, μετά τη γνωμοδότηση του Νομικού γραφείου στο οποίο είχε ανατεθεί η όλη υπόθε-
ση.
Γνωρίζω και θα αναφέρω στο τέλος αυτού του κειμένου το πόρισμα της συγκεκριμένης γνωμοδότησης,
αλλά δεν θα προσεγγίσω την υπόθεση «Σιστοβάρη» στο κείμενο αυτό από «Νομικής» αλλά από Ηθικής
και Πολιτικής πλευράς.
Η οδός «Ασημακοπούλου» έχει λάβει το όνομα του ανθρώπου ο οποίος δώρισε στη Δήμο μας ένα οικόπε-
δο και τιμήθηκε από το Δημοτικό συμβούλιο για το λόγο αυτό.
Η οδός «Ευεργέτη Γιαβάση» ή απλά «Γιαβάση», έχει λάβει το όνομα του ανθρώπου ο οποίος δώρισε στη
Δήμο μας ένα ακίνητο στην οδό Ερμού, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο και ερειπώνει, αλλά τιμήθηκε
από το Δημοτικό συμβούλιο για το λόγο αυτό.
Ο Αθανάσιος Σιστοβάρης, ο οποίος παραχώρησε στο δήμο 2,5 περίπου στρέμματα και μια βίλα στην οδό
Αγ. Ιωάννου δεν τιμήθηκε από καμία Διοίκηση, αντίθετα η «βούληση» του ενεγράφη στα παλαιότερα των
υποδημάτων των «Δημοτικών αρχόντων» που διοίκησαν την πόλη και η περιουσία που μας άφησε έγινε «Βορά
των Ορνέων» με ευθύνη όλων όσοι είχαν την ευθύνη και τη δύναμη να αποτρέψουν τ́  «Λυκόρνια».
Το θέμα «Σιστοβάρη» δεν ήταν και δεν είναι «Νομικό». Ήταν και παραμένει Ηθικό και Πολιτικό.
Η Βίλα Ιόλα αν σωθεί αυτό θα το οφείλει στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο έχει χα -
ρακτηριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως «Χώρος Πολιτισμού». Η «Βίλα Σιστοβάρη», η
οποία παραχωρήθηκε από τον αείμνηστο ευεργέτη για χρήση αποκλειστικά πολιτιστικών ή φιλανθρω-
πικών δραστηριοτήτων, το οικοδομικό της τετράγωνο παραμένει ως «Κέντρο Πόλης» και ίσως θα πρέπει
να είμαστε κι ευχαριστημένοι που δεν λειτούργησε εκεί κάποιο «Διαβαλκανικό κέντρο σεξουαλικής πα -
ροχής υπηρεσιών για κάθε γούστο» ή κάτι παρεμφερές…
Το θέμα «Σιστοβάρη» δεν ήταν και δεν είναι «Νομικό». Ήταν και παραμένει Ηθικό και Πολιτικό και
καλείται σήμερα ο Γιάννης Σταθόπουλος και η Δημοτική αρχή να σταθεί στο ύψος που οι ίδιοι έχουν θέσει
και ν’ αποδείξουν ότι δεν είναι μια Διοίκηση που νοιάζεται αποκλειστικά για την  επανεκλογή της, αλλά μια
Διοίκηση που θα υπερασπιστεί επιτέλους το Δημόσιο συμφέρον και το «Καλό της πόλης και των πολιτών».
Σ  ́αυτόν της το αγώνα έχει σημαντικό σύμμαχο τη Νομική γνωμοδότηση η οποία καταλήγο -
ντας στο «Δια ταύτα» αναφέρει τα εξής:
«Συνοψίζοντας τα ανωτέρω αναπτυχθέντα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στα εξής δύο βασικά συμπε-
ράσματα:
(1) Όσον αφορά το δικαίωμα του Δήμου ως τελικού κληροδόχου επί του κληροδοτουμένου ακινήτου αυτό
τυγχάνει κατοχυρωμένο χωρίς να υφίσταται κίνδυνος απώλειας. Προς μείζονα διασφάλιση θα μπορούσε ο
Δήμος να προβεί στην έκδοση και μεταγραφή κληρονομητηρίου. Οι όποιες προσπάθειες του Δήμου θα
πρέπει να επικεντρωθούν στην διασφάλιση της έγκαιρης ανάκτησης της φυσικής εξουσίας επί του ακινή-
του όταν έρθει ο χρόνος της επαγωγής της κληροδοσίας στον Δήμο το έτος 2025.
(2) Όσον αφορά το ζήτημα της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος που λει-
τουργεί στο χώρο του κληροδοτήματος, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις που επιτρέπουν την
ανάκληση της εν λόγω αδείας, η δε λήψη της σχετικής απόφασης εναπόκειται στην διακριτική
ευχέρεια του Δήμου με την στάθμιση των ειδικότερων δεδομένων της περίπτωσης».

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής
Δημοσιογράφος 

Μέλος ΕΣΗΕΑ -ΠΟΕΣΥ

«Έκθετο» 
χαρακτηρίζουν 
τον Δήμαρχο οι 

Βασίλης Ζορμπάς και 
Ανδρέας Γκιζιώτης. 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2016
αποκαλύφθηκε ότι η γνωμάτευση του νομικού
Κώστα Μπάκα που είχε ζητήσει ο Γιάννης Στα -
θόπουλος ως «όπλο» για την επίλυση του ζητή-
ματος Σιστοβάρη, είχε πρωτοκολληθεί από τον
Δεκέμβριο του 2014 και η Δημοτική Αρχή δεν το
γνώριζε.
Συγκεκριμένα ο Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε ότι ο Δήμα-
ρχος έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα γιατί ενώ ο νομικός κ.
Μπάκας είχε πρωτοκολλήσει την γνωμάτευση και το
αίτημα για την αμοιβή του, ο Δήμαρχος αρνιόταν ότι
την είχε παραλάβει παρ’ όλες τις ερωτήσεις που είχε
καταθέσει ο  επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης».  
Ο κ. Γκιζιώτης σκλήρυνε τη στάση του υποθέτοντας ότι
ο Δήμαρχος που ξέρει να χειρίζεται τα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης, σίγουρα γνωρίζει να διαχειρίζεται και την
ηλεκτρονική του διεύθυνση ενώ αποκάλυψε ότι την
περίοδο που πρωτοκόλλησε την γνωμάτευση ο
νομικός, ο κ. Λάμπρος Σαμουρέλης επισκεπτόταν το
Δημαρχείο για να συνομιλήσει με τη Δημοτική Αρχή! 

Το παρόν στη συνεδρίαση έδωσε και ο Κώστας
Κατσάρας που μεταξύ άλλων ζήτησε από τον Δήμαρχο
πριν πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση για το θέμα
Σιστοβάρη να υπάρξει μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης
όχι μόνο για τους Δημοτικούς Συμβούλους αλλά για
όλους όσοι θέλουν να γνωρίζουν τι επακριβώς έχει γίνει
σχετικά με την υπόθεση την τελευταία δεκαετία. 
Ο κ. Κατσάρας συνέχισε λέγοντας ότι την ίδια πρόταση
είχε κάνει επί διοικήσεως του Βασίλη Ζορμπά και ο
μόνος που εμφανίστηκε ήταν ο κ. Διονύσης Λέκκας ενώ
συνέχισε λέγοντας: «Αν σήμερα ο Σαμουρέλης έχει μία
καταδίκη την έχει από εμένα για την κατεδάφιση της
βίλας». 
Ο Δήμαρχος παραδέχτηκε το λάθος που σημειώθηκε
από τη γραμματεία του γραφείου, δήλωσε ότι σε καμία
περίπτωση δε θα ζητούσε ο ίδιος γνωμοδότηση την
οποία μετέπειτα θα έκρυβε και συμφώνησε στο να
υπάρξει συζήτηση με παρόντα και τον νομικό κ.
Μπάκα ώστε να δώσει τις περαιτέρω εξηγήσεις.
Επιπλέον ο κ. Σταθόπουλος υπογράμμισε ότι και λάθος
να μην είχε γίνει, δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάποια
εξέλιξη στο θέμα λόγω της διαρκής στάσης εργασίας
των νομικών από τις 12 Ιανουαρίου 2016. 
Από την πλευρά του ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορ -
μπάς  με ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με το θέμα,
δηλώνει ότι από τυχαίο γεγονός έμαθε ο ίδιος και στη
συνέχεια η πόλη για την πρωτοκόλληση του εγγράφου
από τον νομικό… χαρακτηρίζει ως «ανευθυνο –
υπεύθυνο» τον Δήμαρχο… χαρακτηρίζει ως «πολιτική
δειλία» την επιλογή του να επιρρίψει την ευθύνη στην
γραμματεία και θέτει μια σειρά από ερωτήματα:  1)
«Γιατί o κ. Δήμαρχoς κρατούσε μυστική επί δύο μήνες
την ύπαρξη της γνωμοδότησης; 2) Γιατί είπε ψέματα
στο Δημοτικό Συμβούλιο; 3) Σε τί αποσκοπούσε με την
καθυστέρηση ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου,
4) γιατί χρειαζόταν πίστωση χρόνου; 5) Αληθεύει η
αποκάλυψη του κ. Γκιζιώτη;». 
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Ελισάβετ Πετσατώδη:

«Υπήρχαν υποσχέσεις για
τη μη πραγματοποίηση 

ρυμοτομήσεων»! 
Το θέμα της πραγματοποίησης των ρυμοτομήσεων επί των
οδών, που εκτελούνται οι εργασίες της βιοκλιματικής ανάπ-
λασης του Κοντοπεύκου, αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Φεβρουαρίου 2016 η αντιδή-
μαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγ.Παρασκευής  Ελι-
σάβετ Πετσατώδη.

Συγκεκριμένα μετά από σχετική ερώτηση της αντιπολίτευσης για
την εξέλιξη των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου στην περ-
ιοχή του Κοντοπεύκου, η  κ. Πετσατώδη είπε ότι το τέλος των εργα-
σιών παρατάθηκε μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016, αντί της προγρ-
αμματισμένης ημερομηνίας παράδοσης  που ήταν τα μέσα περίπου
του Δεκεμβρίου 2015.
Η αντιδήμαρχος δήλωσε ότι μέχρι πρότινος έχουν ολοκληρωθεί οι
ρυμοτομήσεις στις οδούς Κύπρου και Παπαρηγοπούλου ενώ ανα-
μένεται να ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες εργασίες και στις οδούς
Δερβενακίων, Δωριέων και Ολυμπίας. 
Η κ. Πετσατώδη υπογράμμισε ότι παρότι το έργο αποτελεί διαπα-
ραταξιακή επιτυχία, ωστόσο η προηγούμενη διοίκηση του Βασίλη
Ζορμπά δεν είχε προβεί σε καμία συζήτηση με τους κατοίκους για
την ανάγκη ρυμοτομήσεων ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. 
Η κ. Πετσατώδη κατέληξε δηλώνοντας ότι ήδη έχουν αρχίσει να
αποζημιώνονται οι κάτοικοι στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι
ρυμοτομήσεις, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι «κάποιοι» είχαν
δώσει υποσχέσεις πως δε θα γίνονταν αυτές!

Εποχές μνημονίου: 
Μία καθαρίστρια για όλο το Δήμο! 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που πραγματοποιή -
θηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2016
μετά από σχετική ερώτηση του
επικεφαλής της «Λαϊκής Συ -
σπεί ρωσης» Ανδρέα Γκιζιώτη, ο
αντιδήμαρχος διοί κησης του
Δήμου Κώστας Χατζηανδρέου
επιβεβαίωσε ότι για τον  καθα -
ρισμό των εγκαταστάσεων του
Δήμου, το παρόν διάστημα,
υπάρχει μία μόνο καθαρίστρια!
Ο κ. Γκιζιώτης μετά από παράπονα
που δέχτηκε από την εν λόγω καθαρίστρια αναφορικά με τη δυσκολία ολοκλήρωσης του
καθαρισμού των δημοτικών εγκαταστάσεων, ρώτησε αν αληθεύει το γεγονός ότι δεν υπάρχει
άλλο «χέρι βοηθείας». 
Την επαλήθευση της είδησης έκανε ο κ. Χατζηανδρέου που εξήγησε ότι πριν το 2014 δεν
υπήρχε καθαρίστρια σχετικά με τον καθαρισμό του Δήμου κι ότι η συγκεκριμένη μετατέθη-
κε μετά την ανάληψη της διοίκησης από την παράταξη του Γιάννη Σταθόπουλου. Επιπλέον
ο κ. Χατζηανδρέου εξήγησε ότι μέχρι πρόσφατα και πριν λήξουν οι πεντάμηνες συμβάσεις,
υπήρχαν περισσότεροι υπάλληλοι καθαρισμού. 
Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Χατζηανδρέου μέχρις ότου εγκριθούν οι επόμενες πεντάμηνες
συμβάσεις, ο Δήμος θα παραμείνει με μία μόνο καθαρίστρια περιμένοντας τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Εσωτερικώννα ικανοποιήσουν το αίτημα του Δήμου για πρόσληψη τεσσάρων
επιπλέον καθαριστριών… 

Η κεντρική πλατεία της πόλης δεν
είναι πάρκινγκ αυτοκινήτων! 

Άγνωστοι έσπασαν για δεύτερη φορά τη
μπάρα απαγόρευσης εισόδου αυτοκινή-
των στην κεντρική πλατεία της Αγίας Πα -
ρασκευής που είχε τοποθετήσει η διοίκηση
του Γιάννη Σταθόπουλου την άνοιξη του
2015. 
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος προέβη στην
τοποθέτηση της μπάρας για την αντιμετώπιση
της στάθμευσης  αυτοκινήτων στην πλατεία.
Ωστόσο, η πλήρης απαγόρευση των αυτοκινήτων πάνω στην πλατεία ποτέ δεν επετεύχθη
καθώς κάποιοι εξαιρετέοι του κανόνα «απέκτησαν» κοντρόλ για τον έλεγχο της μπάρας με
αποτέλεσμα να μπορούν να σταθμεύουν. Επιπλέον οι κληρικοί της εκκλησίας της Αγίας Πα -
ρασκευής είχαν μιλήσει για την ανάγκη το αυτοκίνητο της νύφης (σε εκδηλώσεις γάμων) να
μπορεί να σταθμεύει ακριβώς έξω από την εκκλησία.
Η μοναδική ίσως σοβαρή ανάγκη για να σταθμεύσει αυτοκίνητο στην πλατεία είναι οι κηδείες
που τελούνται και η μεταφορά των κασσών στο κοιμητήριο. 
Η πρώτη ζημιά στη μπάρα της πλατείας σημειώθηκε στα τέλη του Αυγούστου 2015 ενώ η
δεύτερη, τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016. Όπως και την πρώτη φορά, έτσι και τη δεύτερη, η
διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου επιδιόρθωσε τις ζημιές, δηλαδή εμείς όλοι πληρώσαμε τη
σπασμένη μπάρα. Μπορεί τα χρήματα να μην είναι πολλά, όμως η φιλοσοφία του Δημάρχου
να επιτρέπει σε λίγους και μόνο να σταθμεύουν, για «ειδικούς λόγους» δε δικαιολογεί ότι όλοι
οι υπόλοιποι πρέπει να πληρώνουμε την μπάρα των «λίγων». Πόσο μάλλον να πληρώσουμε
κάποια στιγμή την ανάπλαση αυτής από τις ζημιές που θα έχει προκαλέσει το βάρος των αυτο-
κινήτων στις πλάκες. 
Είτε λοιπόν θα πληρώνουν την μπάρα και τις ζημιές αυτοί που χρησιμοποιούν την πλατεία ως
πάρκινγκ, είτε θα θέσει η διοίκηση ένα τέλος σ’ αυτή την παρωδία, της χρησιμοποίησης της
κεντρικής πλατείας της πόλης ως χώρο στάθμευσης.
Είναι ανεπίτρεπτο μια πλατεία να μετατρέπεται σε πάρκινγκ και παρότι η διοίκηση του Γιάν-
νη Σταθόπουλου σε αρκετούς τομείς έχει επιδείξει μια σοβαρότητα προετοιμασίας και εκτέ-
λεσης εργασιών με σχεδιασμό και πολλές φορές αποτελεσματικότητα,  στη συγκεκριμένη
περίπτωση έχει φερθεί «τσαπατσούλικα». 
Μπορεί ο Δήμαρχος και τις δύο φορές να έχει κάνει «έκκληση σεβασμού και υπεράσπισης της
αισθητικής και της λειτουργίας της Κεντρικής Πλατείας της πόλης μας» αλλά και ο ίδιος
ουσιαστικά δεν τιμά τα δικά του λόγια. Η υπεράσπιση της αισθητικής της πλατείας θα επι-
τευχθεί όταν κανένα αυτοκίνητο δεν θα παρκάρει σε αυτή και λύση σ’ αυτό το ζήτημα είναι ο
παράδρομος της Λεωφόρου Μεσογείων που σε απόσταση λίγων μέτρων από την πλατεία
αποτελεί και χώρο στάθμευσης. 
Τέλος οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι ακριβώς πίσω από την εκκλησία βρίσκεται το Δημο-
τικό πάρκινγκ. 

«Πιάσε το χέρι μου»
Με τη δύναμη της Αλληλεγγύης - Με τη γνώση της Μνήμης

Οι Δήμοι Χαλανδρίου και
Αγίας Παρασκευής σε
συνεργασία με την «Εφη -
με ρίδα των Συντακτών»,
την «Αλληλεγγύη για
όλους» και το Δίκτυο μετα-
ναστριών «Μέλισσα»  ανα-
κοινώνουν την διοργάνω-
ση της συνέχισης της καμ-
πάνιας «Πιάσε το χέρι
μου».  

Σκοπός της καμπάνιας είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και
των τοπικών κοινωνιών για το μεγάλο θέμα της σύγχρονης προ-
σφυγιάς και της μετανάστευσης, η ανάδειξη της ιστορικής μνήμης
στην Ελλάδα όπου η προσφυγιά και η μετανάστευση είναι σύμφυ-
τη με την ιστορική πορεία της χώρας αλλά και η έμπρακτη στήριξη
των προσφύγων από τους μαθητές των πόλεων.
Η καμπάνια πραγματοποιήθηκε για ένα μήνα (11/01-10/02) στους
Δήμους Ν.Ιωνίας και Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας με εκθέσεις,
εκδηλώσεις και συζητήσεις αλλά και με τη  συμμετοχή των μαθη-
τών των δημόσιων σχολείων οι οποίοι γέμισαν χιλιάδες σακίδια με
πράγματα χρήσιμα για τους συνομηλίκους τους που αντιμε-
τωπίζουν ένα ταξίδι δύσκολο και μακρύ, προσπαθώντας να απο-
φύγουν τον πόλεμο, την βία και την εξαθλίωση στις πατρίδες τους. 
Η συνέχεια θα δοθεί τον επόμενο μήνα στις πόλεις της Αγίας Πα -
ρασκευής και του Χαλανδρίου με συγκεκριμένες δράσεις που θα
ανακοινωθούν σύντομα.
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Εγκρίθηκε ο Στρατηγικός 
σχεδιασμός 2015-2019. 

Ο Σχεδιασμός της Α’ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του
Στρα τηγικού Σχεδιασμού 2015-2019 του Δήμου Αγίας Παρασκευής,
εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβου-
λίου της 10ης Φεβρουαρίου 2016.
Η απόφαση αναρτάται επίσημα στη «Διαύγεια» και ακολουθεί η προβλεπόμενη από
το νόμο Διαβούλευση διάρκειας δύο εβδομάδων, για την οποία θα υπάρξει νέα ανα-
κοίνωση από το Δήμο. Η  διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχεδιασμό έχει ξεκινήσει από
τις 15/11/2015 με την ανάρτηση του Σχεδίου στην ιστοσελίδα του Δήμου
(www.agiaparaskevi.gr)  και στο πλαίσιο της διοργανώθηκε την Κυριακή 29/11/2015
στο  αμφιθέατρο  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» εκδήλωση για την παρουσίαση του ενώ
παράλληλα λειτουργεί  το diavoulefsi@agiaparaskevi.gr στο οποίο όσοι πολίτες επιθ-
υμούν μπορούν να  αποστέλλουν  σχόλια και προτάσεις. 
Μετά την ολοκλήρωση της Διαβούλευσης θα ακολουθήσει η Β  ́φάση κατάρτισης
όπως και η συνολική έγκριση του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος που θα
αποτελέσει το εργαλείο για την άσκηση πολιτικής από τη Δημοτική αρχή σε όλα τα
ζητήματα αρμοδιότητας του Δήμου  και εν δυνάμει για όλα τα τοπικά θέματα με στόχο
την υλοποίηση του οράματος μας για την πόλη,  όπως αυτό αποτυπώνεται στο Στρα -
τηγικό Σχέδιο και θα αναλύεται στα ετήσια προγράμματα δράσης του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων μέχρι το 2019.

Ιατρείο για τη διακοπή του 
καπνίσματος.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου και της εντεταλμένης
συμβούλου Ζωής Φωτεινού, δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο 1ο Δημοτικό
Ιατρείο Αγίας Παρασκευής (Χίου & Σωτήρος 2, Κοντόπευκο), πιστοποιημέ-
νο Ιατρείο Διακοπής του Καπνίσματος από την Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία.
Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στα Δημοτικά Ιατρεία της πόλης προσφέρει  βοή -
θεια στους καπνιστές που επιθυμούν να κόψουν το κάπνισμα με την υποστήριξη της
ειδικά εκπαιδευμένης πνευμονολόγου κ. Αντ. Μπιρμπάκου και της  ψυχολόγου κ. Φ.
Ζαφειρίδου. Οι ενδιαφερόμενοι υποστηρίζονται ψυχολογικά και για την αποθεραπεία
τους ακολουθούν μεθόδους που βασίζονται σε διεθνείς οδηγίες που δίνονται από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και η επι-
στημονική ομάδα παρέχει τις υπηρεσίες της εθελοντικά . Για ραντεβού, τηλ. επικοι-
νωνίας 210-6000998.

Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση των
παιδικών χαρών.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανάπλασης των Παιδικών Χαρών επί των οδών
Ασημακοπούλου και Θεμιστοκλέους στον Αϊ-Γιάννη και της Πλατείας Τέλου
Άγρα στο Κοντόπευκο και σύντομα αναμένεται η πιστοποίηση τους.  
Έχουν ήδη αναπλαστεί και πιστοποιηθεί οι Παιδικές Χαρές της  Κεντρικής Πλατείας,
της Πλατείας του Αϊ-Γιάννη, της Πλατείας Τσακού, της Πλατείας Μελίνας Μερκούρη,
της Πλατείας Δημοκρατίας (Ιόλα), της Πλατείας  Αρκαδίου-Μικράς Ασίας, επί των
οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Αγίων Αναργύρων στα Πευκάκια, όπως και επί των
οδών Σολωμού και Λυκείου και Σολωμού και Δημητρακοπούλου στον Τσακό. 

Πρόγραμμα οδοντιατρικής 
πρόληψης για παιδιά.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου και της εντεταλμένης συμβούλου
Ζωής Φωτεινού, λειτουργεί  στο 2ο Δημοτικό Ιατρείο (Χειμάρας 22, Τσακός) πρόγραμ-
μα οδοντιατρικής πρόληψης για τα παιδιά, στα πλαίσια του οποίου γίνεται δωρεάν
οδοντιατρικός έλεγχος και φθορίωση από τη χειρουργό-οδοντίατρο Γ. Μητροπούλου. 
Για ραντεβού το τηλ. επικοινωνίας είναι 210-6547700.
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Όταν πρωτοσυστάθηκε το δημοτικό σχήμα
«Φυσάει Κόντρα» είχε τεθεί ως λειτουργική
αρχή από τα μέλη του η ετήσια εναλλαγή εκπρ-
οσώπου στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Ένας χρόνος πέρασε από τον Σεπτέμβριο του 2014
που διαμορφώθηκε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο μετά
τις εκλογές του Μαΐου 2014 και τα μέλη του «Φυσάει
Κόντρα» κλήθηκαν να αποφασίσουν με εσωτερικές
δημοκρατικές διαδικασίες τον επόμενο εκπρόσωπο
της παράταξης. 
Έως ότου να εκλεγεί ο νέος εκπρόσωπος  της παρά-
ταξης πραγματοποιήθηκαν αρκετές συνελεύσεις με το
σχετικό δελτίο Τύπου να περιγράφει τα εξής: 
«Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7/2/16 η συνέλευ-
ση του δημοτικού σχήματος ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ στην
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με θέμα τον ορισμό του νέου
εκπρο σώπου στο δημοτικό συμβούλιο, όπως προβλέ-
πει η διακήρυξη για τις οργανωτικές αρχές λειτο-
υργίας του.
Ως ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ από την πρώτη στιγμή είχαμε
αναδείξει την εναλλαγή εκπροσώπων σε βασική
καταστατική αρχή αλλά και κυρίαρχο στοιχείο πολιτι-
κής αντίληψης που θέλει τους εκπροσώπους αιρετούς,
ανακλητούς και οριζόμενους από την ολομέλεια της
συλλογικότητάς μας. Υλοποιώντας τις αρχές αυτές η
συνέλευση εξέλεξε νέο εκπρόσωπο στο Δημοτικό
Συμβούλιο τον Θάνο Ανδρίτσο, αρχιτέκτονα και μέλος
της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας  του συλλόγου
αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ)».

Το αποτέλεσμα όμως της εκλογής νέου αντιπρ-
οσώπου συνοδεύτηκε από την αποχώρηση τριών
μελών της παράταξης, του Δημήτρη Κολώνια, της
Φλωρεντίας Παπαμιχαήλ και του πρώτου σε σταυ -
ρούς Μιχάλη Ζεάκη, οι λόγοι αποχώρησής των
οποίων  αναφέρονται στην παρακάτω ανακοίνωση
που οι ίδιοι εξέδωσαν με τίτλο «Φυσάει Κόντρα: Η
πολύχρωμη κουρελού» λίγες ημέρες μετά το τέλος
των διαδικασιών. 
«Αγαπητοί συμπολίτες-ισσες 
Πριν  δύο χρόνια ξεκίνησε στο προάστιο  το ταξίδι <<
της πολύχρωμης κουρελούς >>  όπως μας έλεγαν,
γιατί μετά από πολύ καιρό συναντήθηκαν πολίτες από
διαφορετικές αφετηρίες του τοπικού κινήματος, των
κοινωνικών αγώνων ,της αριστεράς και της αυτο-
νομίας .Για μια πορεία διαφορετική  από τις μέχρι
τώρα υπάρχουσες προσωποκεντρικές & συντηρητι-
κές   πολιτικές που ασκήθηκαν τα τελευταία χρόνια
στην πόλη  αλλά και αμφισβήτησης  του υπάρχοντος
πλαισίου του Καλλικράτη αλλά και του μονόδρομου
των μνημονίων. Το αποτέλεσμα  των εκλογών με την
είσοδο μας στο δημοτικό συμβούλιο , η εναλλαγή   ανά
χρόνο στα δημοτικά όργανα των εκπροσώπων μας
όπως δεσμευτήκαμε, οι συλλογικές διαδικασίες   στο
εσωτερικό μας με μηνιαίες Γ.Σ. της παράταξης  ήταν η
αρχή μιας νέας  ουσιαστικής παρέμβασης στο προά-
στιο.
Η δική μας συμμετοχή  μέσα στα κινήματα της πόλης
και στα κοινωνικά δίκτυα  μας ώθησε να συμβάλλο-
υμε και εμείς  σε αυτό το νέο εγχείρημα θεωρώντας ότι
παρά τους δύσκολους καιρούς  η ανάπτυξη και η
δυναμική των κινημάτων και των διεκδικήσεων στην
πόλη  μπορεί να εκφράζεται και μέσα στο δημοτικό
συμβούλιο. Σε μια σχέση << ανοιχτής συνομιλίας>>
και αλληλοτροφοδότησης διεκδικήσεων  και με την

προοπτική, όχι της ανάθεσης όπως γίνεται σήμερα,
αλλά  στο δυνάμωμα αυτής της σχέσης ώστε οι ίδιοι οι
πολίτες  να έχουν την φωνή και  την εξουσία στις
δημόσιες υποθέσεις. 
Οι επιτροπές γειτονιών που ξεφυτρώνουν, η προσπά-
θεια για την απόκτηση της βίλας Ιόλα, για ανοιχτά
σχολεία στην κοινωνία, οι- από τα κάτω- πολιτιστικές
παρεμβάσεις ,το κίνημα που δημιουργήθηκε στην
πόλη για να μην εκδοθούν στην Ιταλία οι 5 φοιτητές
–συντοπίτες μας, δείχνουν ότι ακόμη και μέσα στην
εκτεταμένη κοινωνική απελπισία   υπάρχουν έστω
εμβρυακά  οι αντιστάσεις και  οι δυνατότητες μιας
άλλης οργάνωσης και συμμετοχής στην πόλη, που δεν
συναντιέται με τις κλειστές λογικές των κομματικών
μηχανισμών και των συλλόγων-σφραγίδων. 
Το παράδειγμα του αγώνα των κατοίκων ενάντια
στην τοποθέτηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας
wind, cosmote στην οδό Ολυμπίας  στο Κοντόπευκο
που έφερε το –εστω και το προσωρινό- ξήλωμα τους
είναι χαρακτηριστικό: α) έδειξε ότι η οργανωμένη κι -
νητοποίηση των κατοίκων μπορεί  να φέρει μια νίκη
που φαινόταν αρχικά αδιανόητη, β) κινητοποίησε την
διστακτική δημοτική αρχή σε σημείο σήμερα που να
είναι από τους βασικούς συνομιλητές με το υπουργείο
μεταφορών για αλλαγή του υπάρχοντος νομικού
πλαισίου που αφορά τις κεραίες γ) συνεχίζει να κιν-
ητοποιεί και άλλες γειτονιές αλλά και να γίνεται
σημείο αναφοράς και παράδειγμα και για άλλες
πόλεις.

Αυτή λοιπόν η δυνατότητα και δυναμική αμφι-
σβητήθηκε και υποτιμήθηκε  ουσιαστικά από την κομ-
ματική -κατά τη γνώμη μας- άποψη μέσα στο Φ.Κ.
που αρκείται στα κεκτημένα ,στην ανέξοδη συνθημα-
τολογία, στην απουσία προτάσεων και στις ιδεολογι-
κές της προκαταλήψεις. Η αντιμετώπιση της δημο -
κρατικής έννοιας της εναλλαγής και ο υποτιμητικός
τρόπος που την διαχειρίστηκε είναι ενδεικτικό μιας
άποψης που για μας δεν ανταποκρίνεται ηθικά αλλά
και πολιτικά στο εγχείρημα που ξεκινήσαμε. 
Αλλά  το σημαντικότερο είναι ότι δεν επιτρέπει στον
εαυτό της να δει τα λάθη της ,να ξαναδεί τις βεβαιό -
τητες της ,να αναστοχαστεί για αυτό που συμβαίνει
γύρω μας πέρα από τις διαπιστώσεις. Να συναντηθεί
με συλλογικό τητες και πολίτες ,να ανοιξει διάλογο με
τις νέες πραγματικότητες, να εμπνεύσει.
Για εμάς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο
σημαίνει το τέλος της συμμετοχής μας σε αυτή
την  αρχικά ενδιαφέρουσα προσπάθεια για το προά-
στιο. Ευχαριστούμε τους φίλους και σ/φους που αρχι-
κά συναντηθήκαμε με αφορμή το Φ.Κ., που μας έδω-
σαν σαν παράταξη την δυνατότητα εκπροσώπησης
και πίστεψαν μαζί μας στην δυνατότητα μιας διαφο -
ρετικής πορείας  που  δεν είχε όμως την ανάλογη
συνέχεια. Που μας στήριξαν σε όλη αυτή τη διαδρομή
και που είμαστε σίγουροι ότι θα ξανασυναντηθούμε.   
Παραμένουμε πιστοί στις αρχές της άμεσης δημο -
κρατίας και της αυτοδιαχείρισης και συνεχίζουμε για
μια αριστερά με τους πολίτες στο προσκήνιο, χωρίς
κοσμητικά επίθετα, απαλλαγμένη από τις <<παιδικές
της ασθένειες >> που την ταλαιπωρούν χρόνια τώρα.
Για  να πάρουν οι πολίτες τις τύχες της ζωής τους στα
χέρια τους».
Με   αγωνιστικούς  χαιρετισμούς: Ζεάκης  Μ.,
Κολώνιας Δ. , Παπαμιχαήλ  Φ.»

«Φυσάει Κόντρα»: Αντικατάσταση 
εκ προσώπου και αποχωρήσεις βασικών μελών. 

Η αντιπολίτευση
αντεπιτίθεται…

Στο τεύχος Ιανουαρίου 2016 ο «Σχολιαστής»
φιλοξένησε αναλυτική συνέ ντευξη του
αντιδη μάρχου οικονομικών κ. Σπύρου Πα -
πα γεωργίου μέσω της οποίας εξηγούσε τους
τρό πους με τους οποίους η διοίκηση έχει επι -
τύχει την εξυγίανση των οικονομικών
αποτέλε σμα της οποίας είναι το αποθεμα-
τικό του Δήμου να φτάνει στο ύψος των
7.370.000 ευρώ. 

Η συνέντευξη γέν-
νησε αντιδράσεις
στην αντιπολίτευση
και συγκεκριμένα
στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβου-
λίου που πραγματο-
ποιήθηκε στις 28
Ιανουαρίου 2016 ο
επικεφαλής της

«Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Ανδρέας Γκιζιώτης με
αφορ μή το θέμα της πρώτης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού της ημερήσιας διάταξης χαρακ-
τήρισε «μύθο» το ποσό των 7.370.000 ευρώ. 
Αναλυτικότερα ο κ. Γκιζιώτης δήλωσε ότι σχεδόν
όλο το προαναφερθέν ποσό είναι «δεσμευμένο»
για συγκεκριμένη χρήση ή προέρχεται από το κρά-
τος, δηλαδή τα 3.800.000 ευρώ είναι ανταποδοτι-
κά για αποκλειστική χρήση στον τομέα της καθα -
ριότητας και του κοιμητηρίου και τα 932.000 ευρώ
προέρχονται από κρατική επιχορήγηση. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρώην Δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς που δήλωσε κι αυτός ότι το
ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου είναι δεσμευμένο
εξηγώντας ότι  3.800.000 ευρώ αφορούν τα Αντα-
ποδοτικά Τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού
και κοιμητηρίου, 1.200.000 ευρώ τα έργα και τις
συντηρήσεις των σχολείων, 600.000  ευρώ τους
μι σθούς των υπαλλήλων του Δήμου, 155.000 ευρώ
τα μισθώματα των ενοικιαζομένων κτηρίων και
270.000 ευρώ αφορούν την ανέγερση του ναΐσκου
στο κοιμητήριο. 

Ο κ. Ζορμπάς συνέχισε λέγοντας ότι το υπόλοιπο
ποσό είναι εξίσου δεσμευμένο λόγω των υπο -
χρεώσεων παρελθόντων ετών που έχει ο Δήμος κι
ότι επί της ουσίας «δεν υπάρχει σάλιο». Επιπλέον
ο πρώην Δήμαρχος είπε ότι ο Γιάννης Σταθόπου-
λος  ξοδεύει τα χρήματα σε «πανηγύρια, διαφήμι-
ση και γιορτές». 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος απάντησε ότι ο
Βασίλης Ζορμπάς ασκεί «Πρακτορολογία»… ότι
κάποτε «πρακτόρευε» και τον Βασίλη Γιαννακό-
πουλο αλλά μετά άλλαξε. 
«Ψεύδεστε κ. Ζορμπά» είπε ο Δήμαρχος και
συμπλήρωσε λέγοντας ότι ο πρώην Δήμαρ χος δεν
θα καταφέρει να σπιλώσει το έργο της Δημοτικής
Αρχής που αποτελείται από πολλές ώρες εργασίας
και πολλές δουλειές. «Δεν απαντάς επί της ουσίας»
είπε ο Ανδρέας Γκιζιώτης και ρώτησε ρητορικά:
«Aν έχουμε τόσο αποθεματικό γιατί δεν αγορά -
ζουμε το Ο.Τ. 118;». Η συζήτηση έλαβε τέλος μετά
την παρέμβαση του προέδρου κ. Γεράσιμου
Βλάχου που τόνισε προς κάθε πλευ ρά ότι το θέμα
συζήτησης δεν ήταν ο προϋπολογισμός καθ’ αυτός
αλλά η πρώτη αναμόρφωσή του.  
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Εκπαιδευτικοί, μαθητές
και γονείς αναπλάθουν

τους αύλειους σχολικούς
χώρους σε συνεργασία 

με το Δήμο 
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι
δράσεις του «συμμετοχι-
κού σχεδιασμού» για
την ανάπλαση των προ-
αύλιων σχολικών χώρων
με τη συμμετοχή των
μαθητών της Αγίας Πα -
ρασκευής. 
Συγκεκριμένα αυτή την
περίοδο σχεδιάζεται το 7ο
Δημοτικό Σχολείο, το 13ο Νηπιαγωγείο καθώς και το  τμήμα  της
οδού Αρτέμονος ανάμεσα στο 7ο Δημοτικό και το 4ο Γυμνάσιο.
Το πρόγραμμα του συμμετοχικού σχεδιασμού ξεκίνησε με πρω-
τοβουλία της αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Ελισάβετ
Πετσατώδη καθώς προέβη σε μια διαδικτυακή έρευνα βρίσκο -
ντας μία κοινωφελή συνεταιριστική επιχείρηση, με «οριζόντια»
διοίκηση, που είχε εκτελέσει αντίστοιχα προγράμματα στους
Δήμους Χανίων και Αλίμου, στους οποίους 
δεν είχαν υλοποιηθεί αλλά είχαν φτάσει μέχρι το σημείο της
«εκπόνησης προτάσεων». 

Η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου είχε προβλέψει και εντά-
ξει στο τεχνικό πρόγραμμα για το 2016 τις αναπλάσεις των σχο-
λικών αύλειων χώρων και για την εκπόνηση της τελικής τεχνι-
κής μελέτης συναντήθηκε με τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. όπου και
τους ανέθεσε την έναρξη του προγράμματος. 
Η συγκεκριμένη  Κοιν.Σ.Επ. αποτελείται από νέους αρχιτέκτο-
νες, τοπογράφους και γεωπόνους των οποίων η δράση περι-
λαμβάνει τη συμμετοχή της μαθητικής, εκπαιδευτικής και
γονεϊκής κοινότητας. 
Αναλυτικότερα τα μέλη της εταιρείας, μαζί με την κ. Πετσατώδη
και τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας Παναγιώτη
Γκόνη, έρχονται σε επαφή με τους μαθητές των σχολείων και με
ερωτηματολόγια καταγράφουν τις δραστηριότητές τους στους
εν λόγω χώρους. Στη συνέχεια κι αφού ολοκληρωθεί η κατα -
γραφή των αναγκών η εταιρεία θα συντάξει τις προτάσεις που
θα προκύψουν και τις σχεδιαστικές επιλογές βάσει των οποίων
η Τεχνική Υπηρεσία θα εκπονήσει τη μελέτη για το έργο το
οποίο θα ολοκληρωθεί το επόμενο Φθινόπωρο. 
Το καινοτόμο πρόγραμμα για την Αγία Παρασκευή, έχει ιδιαίτε-
ρη παιδαγωγική αξία και σημαντική  κοινωνική διάσταση.
Αναλυτικότερα, οι μαθητές μέσα από τη συλλογική διαδικασία
του συμμετοχικού σχεδιασμού μαθαίνουν πώς να συνεργάζο -
νται για να φέρουν εις πέρας έναν κοινό στόχο. Παράλληλα
έρχονται σε επαφή με τη διαδικασία και τις μεθόδους σχεδια-
σμού του χώρου και μαθαίνουν πώς να «επικοινωνούν» τη σχε-
διαστική τους πρόταση στο κοινό (με παρουσιάσεις, μακέτες
κ.α.). 
Παράλληλα  το πρόγραμμα εισάγει νέα πεδία στην περιβαλλο -
ντική εκπαίδευση στα σχολεία όπως ο αστικός σχεδιασμός, η
αρχιτεκτονική, η βιώσιμη κινητικότητα, η ενέργεια κ.α. και
βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το χώρο τους,
τη σημασία του και τα προβλήματά του και τελικά να τον οικει-
οποιηθούν.
Επιπλέον, το πρόγραμμα αποτελεί μια διαφορετική πρόταση

για το πώς θα μπορούσε να γίνεται στο μέλλον η αναβάθμιση
των σχολείων παίρνοντας υπόψη τις προτάσεις των μαθητών,
των εκπαιδευτικών και των γονέων, αλλά και εν γένει των Δημό-
σιωχώρων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις των χρηστών.

Την πίτα τους έκοψαν οι έμποροι 
και βιοτέχνες της πόλης. 

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της
Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αγίας
Παρασκευής (ΕΝΕ ΒΑΠ) πραγματοποιήθη-
κε στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Φεβρουαρίου
2016. 
Την αρχή των ομιλιών έκανε ο πρόεδρος της
ΕΝΕΒΑΠ Βασίλης Τσαγκάρης o οποίος ευχα-
ρίστησε το σύνολο των παρευρισκομένων
πολιτών, εμπόρων και πολιτικών και στη συνέχεια

έδωσε το λόγο στους αρχηγούς των παρα τάξεων και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος επεσήμανε τη μεγάλη κρίση των Μνημονίων που εξοντώνουν
ολόκληρες κατηγορίες πλυθησμού και υποστήριξε ότι « Έχει νόημα» να βρεθεί τρόπος αντι-
μετώπισης, ώστε όλοι μαζί να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε όλη αυτήν την κατάσταση. 
«Οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι κυρίως προερχόμενες από την κυβέρνηση και η τοπική
αυτοδιοίκηση οφείλει να παλέψει δίπλα στους εμποροβιοτέχνες, συνέχισε ο Γιάννης Σταθό-
πουλος και θεωρώ ότι φέτος κρατήσαμε ένα ποσοστό του κόσμου στην Αγία Παρασκευή, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι αυξήθηκε το πορτοφόλι του εμπόρου κι από πλευράς μας κάνουμε συνεχείς
προσπάθειες, ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα με τις γιορτές και τις εκδηλώσεις». 
Ο Δήμαρχος υπενθύμισε ότι η διοίκηση προχώρησε σε μείωση των Δημοτικών τελών στους και-
νούργιους επιχειρηματίες και ζήτησε από τους επαγγελματίες να του προτείνουν τρόπους με τους
οποίους από κοινού να παλέψουν για να έχει η Αγ. Παρασκευή και κατ΄επέκταση όλη η χώρα ένα
καλύτερο αύριο από αυτό που μας έχουν επιφυλάξει οι όποιοι δανειστές. 
Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Βασίλης Ζορμπάς, ευχήθηκε στους επαγγε-
λματίες «Καλές δουλειές»… τους ευχαρίστησε που
στηρίζουν τις κοινωνικές δομές... επεσήμανε το
γεγονός ότι ο τζίρος εξακολουθεί και μειώνεται... και
κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους
ελεύθερους επαγγελματίες σαν τη μεγάλη αγελάδα η
οποία στέγνωσε ενώ ταυτόχρονα έδωσε  500 εκατομ-
μύρια ευρώ για αύξηση των δημοσίων υπαλλήλων. 
Από την παράταξη του Βασίλη Γιαννακόπουλου
μίλησε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μυλωνά -
κης, ο οποίος ζήτησε από το Δήμο  να γίνει ο ουσια-
στικός μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας με τα
ανοιχτά Μολ, με τις σηματοδοτήσεις και τη φύλαξη. 
Ο Ανδρέας Γκιζιώτης είπε ότι κι εκείνος είναι δημόσιος υπάλληλος με μισθό 960 ευρώ στα 59
του χρόνια, οπότε σαν πελάτης είναι κουμπωμένος… ανέφερε ότι κατά τη γνώμη του η ουσία του
προβλήματος βρίσκεται στην κοινωνική πολιτική που ασκείται όχι από τους κακούς δανειστές
αλλά και από τις κυβερνήσεις που πάντα τάξανε και πάντα κοροϊδέψανε… και κατέληξε λέγοντας
ότι  την «πολιτική» αυτή την πλήρωνε πάντα ο κλάδος του ελεύθερου επαγγελματία, ένας κλάδος
ζωντανός και απαραίτητος και απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους. 
Τέλος ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος επεσήμανε ότι υπάρχει ένας
κοινός βηματισμός Δήμου - ΕΝΕΒΑΠ και η κατεύθυνση όλων είναι ενίσχυση της τοπικής αγοράς.  

«BON APPETIT» 
Ο Βασίλης, η Μιρέλλα, ο Βαγγέλης και η
Δήμη τρα δημιούργησαν το παντοπωλείο A
TABLE BON APPETIT στην οδό Ελβετίας 19
προσφέροντας στους πελάτες τους γαλλικά
προϊόντα εξαιρετικής γεύσης και ποιότητας. 
Τέσσερις άνθρωποι με διαφορετικές παραστάσεις
σε Ελλάδα και Γαλλία είχαν ένα κοινό πρόσημο, να
καλύψουν τις γευστικές ανάγκες ατόμων γαλλικής
καταγωγής ή παιδείας που κατοικούν στην Ελλάδα
και να «γνωρίσουν» σε όσους θέλουν τις γεύσεις
της Γαλλίας.
Έτσι γεννήθηκε το παντοπωλείο A TABLE BON
APPETIT που έχει φρέσκα και τυποποιημένα
προϊόντα, ποικιλία σε κρασιά και γλυκά με το

90% των προϊόντων να εισάγονται απευθείας από Δημοφιλείς οίκους τροφίμων της Γαλλίας και
καθώς φθάνουν αεροπορικώς διασφαλίζεται η εξαιρετική ποιότητά τους. 
Το κατάστημα διαθέτει bistrot τραπεζάκια όπου οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν ένα
ποτήρι κρασί και ποικιλίες τυριών και αλλαντικών σ’ έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο και καθώς
φεύγουν μπορούν να δοκιμάσουν τις γαλλικές μπαγκέτες ή να επιλέξουν ως δώρο κάποιο από
την ποικιλία κρασιών που διαθέτει το κατάστημα. 
Για όσους ενδιαφέρεστε το A TABLE BON APPETIT λειτουργεί 09:00 - 21:00 καθημερινά και
09:00 -18:00 το Σάββατο.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6084255
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η λειτουργία της
πεζογέφυρας 
«Γελαδάκη». 

Η κατασκευή της πεζογέφυρας «Γελαδάκη»
κοντά στην περιοχή του «Σταυρού» αποτελούσε
ένα χρόνιο αίτημα του συλλόγου Πευκακίων
καθώς είχαν σημειωθεί πολλοί θάνατοι από την
προσπάθεια πεζών να διασχίσουν τη λεωφόρο
Μεσογείων από την μία πλευρά στην άλλη. 
Κάθε Δημοτική Αρχή προσπαθούσε να ξεκινήσει τις
διαδικασίες για την ανέγερση της γέφυρας για περισ-
σότερα από 20 χρόνια έως ότου το αρμόδιο Υπουργείο
ξεκίνησε τις εργασίες κατά τη διάρκεια της διοίκησης
του Βασίλη Ζορμπά και επί αντιδημαρχίας Κώστα
Τσιαμπά που ως πολιτικός προϊστάμενος των
τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου είχε και την επίβλεψη
του έργου.
Η ολοκλήρωση των εργασιών επετεύχθη λίγο πριν τις
δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 και το μόνο που
απέμενε ήταν η λειτουργία της και το «κόψιμο της
κορδέλας». 
Όμως παρά το γεγονός ότι η κατασκευή ολοκληρώθη-
κε, η γέφυρα μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί προς χρήση,
λόγω του ότι δεν είχε ηλεκτροδοτηθεί και επειδή
Δήμος και Υπουργείο διαφωνούσαν για το ποιος θα
αναλάβει τα έξοδα συντήρησης και χρήσης. 
Τους τελευταίους 15 μήνες ο πρώην Δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς με ερωτήσεις και τοποθετήσεις στις
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πίεζε τη νεο-
εκλεγείσα Δημοτική Αρχή του Γιάννη Σταθόπουλου
να «δράσει ώστε να τεθεί σε λειτουργία η πεζογέφυρα. 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος απαντούσε αναφέ -
ροντας τα διαδικαστικά ζητήματα που ακόμα δεν
έχουν λυθεί καθότι το αρμόδιο Υπουργείο που είχε
αναλάβει την ανέγερση της πεζογέφυρας ζητούσε από
το Δήμο Αγίας Παρασκευής να αναλάβει το κόστος
συντήρησης και χρήσης της. 
Πρόσφατα και συγκεκριμένα στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις
10 Φεβρουαρίου 2016, η αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Ελισάβετ Πετσατώδη αφού εξήγησε την
διαφωνία που υπήρχε μεταξύ του Δήμου και του
Υπουρ γείου, κατέληξε λέγοντας ότι εντός του μήνα θα
υπογραφεί τελικά το  μνημόνιο συνεργασίας σύμφω-
να με το οποίο το Υπουργείο θα αναλάβει το κόστος
συντήρησης και ο Δήμος το αντίστοιχο της χρήσης.
Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο είναι πολύ πιθανό η
γέφυρα να τεθεί υπό τη χρήση των πολιτών εντός του
Μαρτίου ώστε ένα ακόμα βήμα για την ένωση των δύο
περιοχών της Αγίας Παρασκευής, εκατέρωθεν της
λεωφόρου Μεσογείων, να ολοκληρωθεί.   

fevrouarios_16_mais_2012.qxd  19/2/2016  12:20 πμ  Page 12



ΡΡ εε ππ οο ρρ ττ άά ζζ .. .. .. 1313

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

Εδώ παπάς… εκεί παπάς… 
Τίνος είναι τα λεφτά Κώστα ; 

Ερώτηση προς το Δήμαρχο Γιάννη
Σταθόπουλο απηύθυνε ο Δημο-
τικός Σύμβουλος και  πολιτευτής με
τη Νέα Δημοκρατία κ. Σωτήρης
Ησαΐας αναφορικά με την εξέλιξη
της δικαστικής διαμάχης μεταξύ
του πρώην Δημάρχου Βασίλη
Ζορμπά και του πρώην προέδρου
του ΠΑΟΔΑΠ Αλέξανδρου Μου-
στόγιαννη.

Συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2011 η παράταξη του Βασίλη Ζορμπά είχε διαγράψει
από μέλος της τον Αλέξανδρο Μουστόγιαννη κατηγορώντας τον ότι ενώ είχε
εισπράξει 20.000 ευρώ (Δίδακτρα γονέων) από το Δημοτικό Ωδείο για να τα παρ-
αδώσει «Στα χέρια του Δημάρχου» εκείνος δεν τα παρέδωσε.
Κι ενώ οι φήμες οργίαζαν… λίγες ημέρες αργότερα στη Δημόσια συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου στο θεατράκι της οδού Νεαπόλεως, ο Αλέξης Μουστόγιαννης
έδωσε ένα φάκελο με χρήματα στον Βασίλη Ζορμπά, ο οποίος τα πέταξε στο πάτωμα!
Και τις επόμενες ημέρες σύστησε  ολιγομελής επιτροπή για να τα παραλάβει.
Στο μεσοδιάστημα αυτών των γεγονότων, ο Βασίλης Ζορμπάς είχε δηλώσει στο Δημο-
τικό Συμβούλιο, ότι είχε μηνύσει με την κατηγορία της υπεξαίρεσης Δημοσίου χρή-
ματοςτον κ. Μουστόγιαννη, μια μήνυση που σήμερα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ
σε συνέντευξη του στον «Σχολιαστή» ο κ. Μουστόγιαννης είχε δηλώσει ότι θα μήνυε
τον Βασίλη Ζορμπά για συκοφαντική δυσφήμιση αφού το συγκεκριμένο χρηματικό
ποσό δεν το είχε υπεξαιρέσει αλλά το είχε τοποθετήσει προς φύλαξη στο χρηματο-
κιβώτιο του ΠΑΟΔΑΠ. 

Τα χρόνια πέρασαν και οι εκλογές του
Μαΐου 2014 ανέδειξαν στον δεύτερο
γύρο για την εκλογή του νέου Δημάρχου
τον Βασίλη Ζορμπά και τον Γιάννη
Σταθόπουλο με τον Αλέξη Μουστόγιαν-
νη να υποστηρίζει«για χάρη της παρά-
ταξης» τον μηνυτή του. 
Σήμερα ο κ. Ησαΐας επανέφερε με σχε-
τική του ερώτηση το θέμα λέγοντας

χαρα κτηριστικά: «Γίναμε μάρτυρες ενός τρισάθλιου περιστατικού όταν ο τότε πρόε-
δρος του ΠΑΟΔΑΠ είχε μέσα σε μια σακούλα χρήματα φορολογούμενων, των
Αγιοπαρασκευιωτών, και τα πέταξε στον πρώην Δήμαρχο με τον τελευταίο να τα
πετάει κάτω.. στη συνέχεια έγινε η μήνυση.. η ερώτηση είναι προς τον Δήμαρχο.. ως
θεσμός θα συνεχίσετε τη μήνυση αυτή και μέχρι τώρα ποια είναι η έκβασή της;». 
Στο σημείο αυτό, παρενέβη ο Κώστας Κατσάρας που ήταν στην αίθουσα για να
τοποθετηθεί στην υπόθεση Σιστοβάρη πετάχτηκε και δήλωσε ότι : «Τα λεφτά αυτά
ήταν δικά μου, όχι του δημοσίου και ήταν σε φάκελο κι όχι σε σακούλα»!!! 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμος ΒΛάχος
προέτρεψε τους ομιλούντες να μη συνεχίσουν το θέμα καθότι ο κ. Μουστόγιαννης
απουσίαζε από την αίθουσα και δεν ήταν δυνατόν να απαντήσει.  
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος είπε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά τη δια-
μάχη μεταξύ του κ. Ζορμπά και του κ. Μουστόγιαννη και σε ότι αφορά την δικαστική
της έκβαση δήλωσε ότι δεν γνώριζε λεπτομέρειες.
Ωστώσο ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ, Σωτήρης Παπαμιχαήλ δήλωσε ότι η υπόθεση που
αφορούσε χρήματα του Οργανισμού  βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Τέλος ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς έκανε μία λακωνική εξιστόρηση των
γεγονότων και δήλωσε ότι ο κάθε δήμαρχος είναι υπεύθυνος για τις μηνύσεις που
ασκεί κι όχι ο επόμενος που πιθανών εκλέγεται.     

Δημιουργία περιμετρικού 
πεζόδρομου στον παιδικό σταθμό 

Πευκακίων.
Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες διαμόρφωσης των πεζοδρόμων γύρω από τον
Παιδικό Σταθμό της οδού Αισώπου στα Πευκάκια ο οποίος λειτουργεί από  τις
20/4/2015 με άνετους χώρους και σύγχρονες υποδομές.     
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Έκοψαν την πίτα τους...

Η ένωση συλλόγων γονέων.

Πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ΕΠΑΛ η κοπή
της πίτας της Ένωσης Γονέων στις 7 Φεβρου -
αρίου 2016. 

Ο συγκεκριμένος χώρος που επιλέχθηκε είχε ως σκοπό
την ανάδειξη της αναγκαιότητας για μεταστέγαση του
σχολείου στο μισοτελειωμένο κτίριο στο οικόπεδο του
πρώην Μπαρμπίκα.  Είκοσι χρόνια τα Διοικητικά
Συμβούλια της Ένωσης, διεκδικούν  αρχικά την ανέγερ-
ση και τώρα την αποπεράτωση του κτιρίου. Ένα κτίριο
που θα ήταν στολίδι για την πόλη μας αλλά  δυστυχώς
εδώ και κάποια χρόνια στέκεται φάντασμα 200 μέτρα
από το τωρινό  κτίριο και τα  350 παιδιά με τους 40
εκπαιδευτικούς ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες. 
Από πλευράς της Ένωσης ο αντιπρόεδρος κ. Α. Παπά-
ζογλου άνοιξε την εκδήλωση και ευχαρίστησε τους πα -
ρευρισκομένους για την ανταπόκριση τους.
Η πρόεδρος κ. Εύη Ματιάτου-Χατζοπούλου έκανε χαι -
ρετισμό καθώς και μια μικρή αναδρομή στην ιστορία
του κτιρίου που βρίσκεται στο χώρο του πρώην Μπαρ -
μπίκα. Στο τέλος προέτρεψε τους φορείς, τη δημοτική
αρχή, τις παρατάξεις, τους  Συλλόγους Γονέων και τις
Διευθύνσεις που ήταν παρόντες, μαζί με την Ένωση να
διεκδικήσουν όλοι μαζί τη δημοπράτηση του κτιρίου.
Έτσι τόνισε θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα για την πόλη
μας, για τα παιδιά μας, την νεολαία μας αλλά και για την
εκπαιδευτική κοινότητα.   

Οι παιδικοί σταθμοί 
Αγίας Παρασκευής.

Την πίτα τους
έκοψαν τα μέλη
του διοικητικού
συμβουλίου και
οι εργαζόμενοι
των παιδικών
σταθμών  του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο της οδού
Αισώπου στα Πευκάκια την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου
2016.

Η «Παιγνιοθήκη» και το 
Μουσικοκινητικό εργαστήρι ΑΜΕΑ.

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016  έκοψαν την πρω-
τοχρονιάτικη πίττα τους η Παιγνιοθήκη Αγίας Πα -
ρασκευής και το Μουσικοκινητικό Εργαστήρι για
ΑμεΑ σε μια γιορτή που διοργάνωσε η ομάδα εθε-
λοντριών  της Παιγνιοθήκης  με επικεφαλής την
πρόεδρο  Λούκρη Χατζηνικολάου στο χώρο των
ΑμεΑ στο πάρκο «Σταύρος Κώτσης». 

Ο Δήμαρχος Αγίας
Παρασκευής Γιάν-
νης Σταθόπουλος
στο χαιρετισμό του
ανακοίνωσε ότι η
τροποποίηση του
εγκεκριμένου ρυμο-

τομικού σχεδίου για τον χαρα κτηρισμό οικοπέδου στα Πευ-
κάκια ως χώρου Πρόνοιας-ΣΥΔ Ατόμων με Αναπηρία
(ΑμεΑ)  θα ολοκληρωθεί σύντομα με τη δημοσίευση σχετι-
κής απόφασης του Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και Ενέρ-
γειας στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).
Ο δήμαρχος ανακοίνωσε επίσης την πρόσληψη εργοθερα-
πευτή, καθηγητή μουσικής, κοινωνικού λειτουργού,
ψυχολόγου και γυμναστή για τις ανάγκες των ΑμεΑ και
κάλεσε όλα τα παιδιά με επικεφαλής τη Β. Ιωάννου στις
γιορ τές των Απόκρεων.

Ο σύλλογος Ζωόφιλων. 

Πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας από τους Ζωόφιλους
Αγίας Παρασκευής το πρωινό της Κυριακής 31 Ιανουα-
ρίου 2016, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με
την ομιλία της Προέδρου κ. Σύλβιας να επικεντρώνεται
στη φροντίδα των ζώων συντροφιάς αλλά και τις υπο -
χρεώσεις των ιδιοκτητών τους απέναντι σ’ αυτά και την
κοινωνία. 

Ο σύλλογος κατοίκων Τσακού. 

Μια μεγάλη γιορτή έγινε την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου
2016 στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Συλλόγου Κατοίκων Τσακου στον γεμάτο απο κόσμο
χώρο εκδηλώσεων  "Δαιδαλίδες".

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών.

Ο Σύλλογος Ηπει -
ρωτών Αγιας Παρα -
σκευης γιόρτασε την
Πρωτοχρονιάτικη
πίτα του την Κυ -
ριακη 16 Ιανουαρίου

2016 στο Πέτρινο κτίριο του Πάρκου "Σταυρος Κωτσης" με
χορούς και κεράσματα..

Η «Νίκη των Πολιτών 
Αγ. Παρασκευής».

Η Ανεξάρτητη Δημοτι-
κή Κίνηση «ΝΙΚΗ των
Πολιτών Αγίας Πα -
ρασκευής» έκανε τη
γιορτή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας 2016
στην κατάμεστη από
πολίτες αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 29/1. 
Ο επικεφαλής της Κίνησης Γιάννης Σταθόπουλος και Δήμα-
ρχος Αγίας Παρασκευής καλωσόρισε τους παρευρισκομέ -
νους, έκανε απολογισμό της δουλειάς που έγινε στο Δήμο
από την ανάληψη καθηκόντων και ευχαρίστησε τα μέλη και
στελέχη της Κίνησης για την αφοσίωση και δράση στον
τομέα ευθύνης τους, κάνοντας ονομαστική αναφορά.

Η Μεικτή Χορωδία
Ενηλίκων

Με κέφι και τραγούδια, η Μει κτή Χορ-
ωδία Ενη λίκων του Δήμου Αγλιας Πα -
ρασκευής πραγ ματο ποί η σε στις 28 Ιανου -
α ρίου 2016  τη γιορτή κοπής της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας στην αίθουσα που
κάνουν τα μέλη πρόβα, στη συμβολή των
οδών Πίνδου και Δερβενακίων.

Οι σπουδάστριες/ες του
Λαϊκού Πανεπιστημίου. 

Οι σπουδάστριες/ες του Λαϊκού Πανεπι-
στημίου Δήμου Άγιας Παρασκευής διορ -
γάνωσαν την γιορτή της Πρωτο χρονιά τι- 
κ ης πίτας την Παρασκευή 15/1/16 στην
Ραφήνα με θέα στη θάλασσα. 

Ο σύλλογος Κρητών. 

Την κοπή της πίτας του πραγματο-
ποίησαν τα μέλη του συλλόγου Κρητών
Αγίας Παρασκευής στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Πολυχωρου ΕΥΠΟΛΙΣ
στην Παιανία την Κυριακή 7 Φεβρουα-
ρίου 2016. 

Η εκδήλωση είχε σαν μοναδικό σκοπό
την ανταλλαγή ευχών μεταξύ των μελών
και των φίλων του Συλλόγου για το Νέο
Έτος, την ανάπτυξη κοινωνικών σχέ-
σεων, φιλικών δεσμών και πνεύματος
αλληλεγγύης, που περισσότερο από κάθε
άλλη φορά έχει ανάγκη η κοινωνία μας.

Ο μη κερδοσκοπικός
συνεταιρισμός 
«Πανδώρα».

Ο μη κερδοσκοπικός Συνεταιρισμος
Καταναλωτών "Πανδώρα"  πραγμα-
τοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου
13 Φεβρουαρίου στην έδρα του
Αγίου Ιωαννου 24Γ την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας με συμμε-
τοχή της Χορωδίας του Συλλόγου
Επτανησίων Αγ Παρασκευής όπως
και των Χοροταξιδευτων. 

Το χορό αρχίνισε ο Δήμαρχος Γιάν-
νης Σταθόπουλος ενώ τα τραγούδια
και το κέφι κράτησαν μέχρι και το
απόγευμα.  
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Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής

Έτσι ενώνει ο Αθλητισμός!
Νεάνιδες

Έτσι ενώνει ο αθλητισμός! Αγκαλια-
σμένες οι αθλήτριες και των δύο ομά-
δων, πανευτυχείς γιατί πέτυχαν τους

αγωνιστικούς τους στόχους, ήδη από την προη-
γούμενη αγωνιστική – άνοδος στην Α κατηγορία –
φωτογραφήθηκαν όλες μαζί λίγα λεπτά μετά το
σφύριγμα της λήξης ενός συναρπαστικού αγώνα, ο
οποίος καθήλωσε επί μιάμιση και πλέον ώρα τους πολυπληθείς φιλάθλους και των δύο Συλλόγων στις
κερκίδες του Κοντοπεύκου! 
Το τέλος του αγώνα βρήκε νικήτρια την ομάδα μας, η οποία με αυτή τη νίκη ισοβάθμησε με τον Αμύντα στην
πρώτη θέση, την οποία κατέκτησε η αντίπαλη ομάδα με διαφορά πόντων! Έτσι η ομάδα των νεανίδων μας
ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Β  ́κατηγορίας της ΕΣΚΑ (2ος όμιλος),
με απολογισμό 11 νίκες και 1 ήττα και την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος! Τα κορίτσια μας έπαιξαν με
άψογη συνεργασία, πάθος και ομαδικότητα και έδειξαν ότι ήθελαν πολύ τη νίκη! Τους αξίζουν πολλά συγχα-
ρητήρια για την προσπάθειά τους, για το πείσμα τους και για τη μεγάλη βελτίωση που έχουν σημειώσει από
την αρχή της χρονιάς. Η νίκη αφιερώνεται στην αθλήτριά μας Δήμητρα Χριστοπούλου, η οποία, λόγω τραυ -
ματισμού δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα στον τελευταίο αγώνα.
Για της αθλήτριές μας Κούκη Έλενα, Καράμπελα Σοφία, Σταθέλου Ζωή, Δέσποινα Δασκαλάκη, Αφροδίτη
Κοκκινοβασίλη, αλλά και λόγω ανόδου για τις Λούκα Χριστίνα, Τραυλού Μαρικίτα και Χριστοπούλου Δήμ-
ητρα, αυτό ήταν το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι τους με την ομάδα των νεανίδων μας. Επίσης εφέτος δεν ήταν
μαζί μας οι αθλήτριές μας Φωτ. Σιγιώργη. λόγω σπουδών εκτός Αθηνών και η Μαρ. Μπολτσή, λόγω σχολικών
υποχρεώσεων. Ευχόμαστε σε όλες τους καλή συνέχεια στη ζωή τους και στον αθλητισμό! Συγχαρητήρια σε
όλα τα κορίτσια και φυσικά στην προπονήτριά τους για την προσπάθειά τους, αλλά και την επιτυχία τους!
Δεκάλεπτα : 5-5, 15-16, 11-9, 11-10
ΓΣΑΠ (Αργυρίου)   Μαμαλίγκα, Λούκα, Δασκαλάκη 2, Σταθέλου, Περβανά, Κανιαδάκη, Κοκκινοβασίλη,
Λαχανά 2, Κούκη Ελ. 2, Κούκη Ειρ. 23, Τραυλού, Καράμπελα 13.
Αμύντας (Πομόνης):  Κακκαβά, Παπαθανασίου, Βασιλοπούλου 3, Τομανι 2, Χονδρουδάκη 12(3), Ντάνου
11(3), Κοβάλσκι 8, Πάλι, Μπράβου 4.

Γυναίκες 
ΓΣΑΠ-Π. ΦΑΛΗΡΟ : 59-70

Αγνώριστη η ομάδα μας, έκανε ίσως το χειρότερό της παιχνίδι φέτος. Σε κανένα διάστημα του αγώνα δεν
θύμισε την ομάδα που νίκησε εκτός έδρας τα Μελίσσια ή την ομάδα που παραλίγο να κερδίσει τη Δάφνη μέσα
στο γήπεδό της, μόλις την προηγούμενη αγωνιστική. Και δεν έφτανε το πρόβλημα της άμυνας που έμπαζε
από παντού, ήρθε και ο τραυματισμός της Καζαντζίδου ( βασικού επιθετικού όπλου της ομάδας μας) με αγκω-
νιά στη μύτη από την Πριόνα, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει αιμόφυρτη τον αγώνα και να μην επανέλθει
μέχρι το τέλος του. Το περίεργο είναι ότι οι διαιτητές δεν είδαν κάτι που είδε όλο το γήπεδο, μηδέ των αντι-
πάλων εξαιρουμένων! Με την ήττα αυτή η ομάδα βρέθηκε στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα και θα
πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να ξεκολλήσει. 
Δεκάλεπτα: 15-20, 12-20, 17-19, 15-11
ΓΣΑΠ (Αναγνωστόπουλος, Στρατάκος) :  Γκάνια, Κοντογιάννη 3, Χαρίτου 8(2), Καζαντζίδου 7 (1), Κανια-
δάκη, Βελούδου , Λωσταράκου 11, Τσιαδή 7, Καράμπελα, Γιουκάκη 15 (4), Κούκη 2, Μερισιώτη 6.
Π. ΦΑΛΗΡΟ (Κούτσης) : Παναγιωτονάκου, Ψωμά 2, Νεαρχάκου 9 (2), Πριόνα 7, Δεγαϊτη 8 (2), Μοίρα 20,
Μουσιάκα 10, Γκαγκανάτσου 2, Τζάρου, Κατσιμάργου, Χαϊκάλη 12(1), Ψυχογιού.

Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιάδα Mythical
Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας 

ποδοσφαίρου «Σάλας»

Συνεχίζεται το πρωτάθλημα Α’ Εθνι-
κής με την ομάδας μας «Α.Σ
Ολυμπιάδα Mythical» να βρίσκεται
στη δεύτερη θέση με διαφορά τριών
βαθμών από τον πρωτοπόρο Αθήνα

’90 και πέντε βαθμούς από τον τρίτο Υπερίων. 
Η «Ολυμπιάδα» στο τελευταίο παιχνίδι ήρθε ισοπαλία

με την ομάδα του Πρωτέα (3 – 3) με δύο γκολ του Πάνου
και ένα του Κωνσταντίνου. Παράλληλα η ομάδα ταξίδε-
ψε στη Σερβία για να αναμετρηθεί σ΄ένα φιλικό παιχνίδι
με την Φον, που βρίσκεται 3η στην κατάταξη του πρωταθλήματος Α’ Εθνικής Κατηγορίας της Σερβίας. 
Ωστόσο η ομάδα γύρισε ηττημένη με 3 -1 και κοιτάζει μπροστά ξανά για τις επόμενες αναμετρήσεις, αυτή με
την ομάδα του Δούκα εντός έδρας και την αντίστοιχη ομάδα της «Κόμπρα» που θα αντιμετωπίσει στην περ-
ιοχή του Βύρωνα. 
Ο σύλλογος της «Ολυμπιάδας» γιορτάζει τα 20 και πλέον χρόνια που κλείνει από την ίδρυσή του κόβοντας
την πίτα την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 στο κατάστημα «Δαιδαλίδες».  

Ο σύλλογος Πευκακίων.

Την πίτας τους έκοψαν
τα μέλη του συλλόγου
Πευκακίων την Κυρια-
κή 31 Ιανουαρίου 2016
πραγματοποιώντας
ταυτόχρονα και συνέ-
λευση με θέμα συζή -

τησης τα προβλήματα της περιοχής. Στην εκδήλω-
ση τιμήθηκε ο αείμνηστος και δραστήριος πρώην
πρόεδρος του συλλόγου Μιχάλης Μιχαηλίδης  με
την απονομή πλάκας στην οικογένειά του.

Το τμήμα παραδοσιακών χορών
του ΠΑΟΔΑΠ.

Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Πολιτιστικού
και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίας Παρα -
σκευής-ΠΑΟΔΑΠ έκοψε την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου
2016 την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο κτίριο της
οδού Παπαρηγοπούλου όπου γίνονται τα μαθήματα.
Χορός, κέφι, κεράσματα και τραγούδι ήταν τα κύρια
χαρακτηριστικά της εκδήλωσης. 

Ο σύλλογος Κοντοπεύκου.  

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποιή -
θηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Γυμνασίου το
απόγευμα του Σαββάτου 6 Φεβρουαρίου 2016 από τον
Περιβαλλοντικό - Πολιτιστικό Σύλλογο Κοντοπεύκου -
Παραδείσου - Πευκακίων. Εκτός από το κέφι και το
τραγούδι τα μέλη του συλλόγου διένειμαν έντυπο –
ερωτηματολόγιο στους παρευρισκομένους με απώτε-
ρο σκοπό την καταγραφή και ιεράρχηση των προ -
βλημάτων της περιοχής. 

Σημ. Σχολιαστή 
Είναι γνωστό ότι η Αγία Παρασκευή ως προάστιο αντι-
μετωπίζει πρόβλημα στη στάθμευση των αυτοκινήτων.
Η λύση ωστόσο δεν είναι συνετό να βρίσκεται στη
μετατροπή αύλειων σχολικών χώρων για την
εξυπηρέτηση μιας εκδήλωσης.   

Οι «Κορύβαντες»

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε ο σύλλογος
«Κορύβαντες» στο χώρο του 7ου Δημοτικού σχολείου
στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Αρτέμωνος
την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016. 

Οι «Επτανήσιοι».
Ο σύλλογος Επτανησίων Αγίας Παρασκευής πραγ-
ματοποίησε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
αίθουσα εκδηλώσεων «Δαιδαλίδες» την Κυριακή 14
Φεβρουαρίου 2016.
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