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

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

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

Ιωάννου και Δαιδάλου 1, Εστιατόριο Πάππας Ευερ γέτη Γιαβά-

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

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

τεία Ύδρας, Καφετέρεια Μιραντόρ Αγίου Ιωάννου 71, Καφετέ -

ρεια Λίμπρε Αγίου Ιωάννου 69, Εστιατόριο Διόνυσος Ηρώων Πολυ -

τεχνείου 1 & Ευεργέτη Γιαβάση 11, Καφετέρια “Κάφεϊν” Αγίου Ιωάν-

νου 102 και Γραβιάς

Κοντόπευκο - Παράδεισος - Πευκάκια: Φούρνος “Δήμου”

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

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

Διεύθυνση Αστυνομίας Πεντέλης 10,  Φούρνος “Λιχούδης' Δερ-

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

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

πωλείο περιοχής Πευκακίων Αγάθωνος 25  

Τσακός: Ταβέρνα Κολοβός Πελοποννήσου 75, Καφενείο

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

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

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

Πατριάρ χου Γρηγορίου , Καφετέρια “Πριμέρα” Πατριάρχου Γρη-

γορίου 29, Φούρνος “Απωλλόνιο” Μεσογείων 346 και Ρόδων 1,

Β’ ΚΑΠΗ Μπουμπουλίνας 15, Αρτοποιείο “Τυλιγάδη” Επτανή-

σου 72.

---Πάει και η λαμπρή και οδεύουμε ολοταχώς προς το «μαρτύριο» των σχο-

λικών εξετάσεων και τα παραδοσιακά «μπάνια του λαού» τα οποία δεν έχουν

ακόμη απαγορευτεί από τους δανειστές μας…

--- Μπήκαμε στην άνοιξη κι ο καιρός επιτρέπει τη διεξαγωγή «αγώνα δρό-

μου» για όλες τις ηλικίες που διοργανώνει ο ΠΑΟΔΑΠ.

--- Να πάμε.

--- Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι της απόφασης για άρση της άδειας

λειτουργίας του DaVinciκαι ο αμείλικτος διώκτης κάθε παρανομίας που θα

τους ταράξει στη… νομιμότητα έσπευσε να προσφύγει στην Περιφέρεια  για

να την ακυρώσει.

--- Προφανώς κάτι στη διατύπωση της ένστασης δεν θα γράφτηκε καλά γιατί

η ένσταση του απορρίφθηκε!

---Στην Περιφέρεια προσέφυγε κατά της απόφασης και ο ενοικιαστής του

χώρου όπου μια «Διευθύντρια» έκανε δεκτή την προσφυγή του, με αποτέλε-

σμα ο Δήμος να είναι υποχρεωμένος να προσφύγει σε «ανώτερο όργανο»

προφανώς «πολυμελές»…

---Τώρατο πως γίνεται για το ίδιο θέμα να εκδίδονται από την Περιφέρεια δύο

εκ διαμέτρου αντίθετες αποφάσεις μόνον ο κ. Ρακιντζής το είχε περιγράψει

γλαφυρά…

---Γεμάτοι χαρά για τη «νίκη» του ενοικιαστή και την «ήττα» του Δήμου εμφα -

νίστηκαν στο Δημοτικό συμβούλιο οι κ. Γιαννακόπουλος και Κρητικίδης με τον

τελευταίο να κομπάζει λέγοντας: « Αυτά που είχα πει στην τοποθέτηση μου

στη συζήτηση του θέματος, αυτά  αναφέρονται και στο σκεπτικό της απόφα-

σης (της Διευθύντριας). Τυχαίο;».

--- Τυχαίο; αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχααχχαχαχααχαχα

---«Έχουν γνώση οι φύλακες και θα υπερασπιστούμε το Εθνικό κληροδό -

τημα» προσφεύγοντας όπου χρειάζεται, τους απάντησε ο Γιάννης Σταθό-

πουλος.

---Νέα πεζογέφυρα θα κατασκευαστεί στην Λεωφ. Μεσογείων στη συμβολή

της με την οδό Ευαγγελιστρίας. 

---«Αγοράζετε ακριβά τη βίλλα Ιόλα και με τα χρήματα που θα δώσετε δεν θα

μπορείτε ανταποκριθείτε στις ανάγκες της «καθημερινότητας» είπε στο

Δημοτικό συμβούλιο ο Βασίλης Ζορμπάς. 

---Από κοντά και ο Βασίλης Γιαννακόπουλος ο οποίος το «προχώρησε ένα

βήμα παραπέρα» λέγοντας ότι με την αγορά του Ιόλα η διοίκηση τιμωρεί τους

πολίτες!

---  Αυτά που δεν καταφέρατε να φτιάξετε εσείς θα τα φτιάξουμε εμείς ήταν η

απάντηση του Γεράσιμου Βλάχου στις «ανησυχίες» των  πρώην δημάρχων.

--- «Χάθηκε» ένας παιδικός σταθμός του Δήμου από τα «σχετικά» έγγραφα

που έστειλε το 2013 προς το ΕΣΠΑ η τότε πρόεδρος των παιδικών σταθμών

Έφη Καψοκεφάλου.

--- Αποτέλεσμα της «απώλειας»; Διεξοδική έρευνα του Υπουργείου Οικονο-

μικών για το «θαύμα» και επιβολή προστίμου στο Δήμο, δηλαδή σε όλους

εμάς, 40.000 ευρώ.

---Μήπως η διοίκηση θα πρέπει να εξετάσει σ΄αυτούς τους χαλεπούς και ρούς

τη διαδικασία του «καταλογισμού» της ευθύνης στους υπεύθυνους ; Αρκετά

«κερατιάτικα» δεν έχουμε πληρώσει κι εξακολουθούμε και πληρώνουμε;

---Ένα προσφυγόπουλο μεγαλώνει δίπλα μας στην αγκαλιά Αγιοπαρασκε-

υιώτικης οικογένειας.

--- Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ ωχριά μπροστά στην ιστορία της προ-

σφυγιάς του. 

--- Μαθητές του Αμερικάνικου κολλεγίου σε συνεργασία με υπηρεσίες του

Δήμου ασχολήθηκαν με τον καλλωπισμό της πλατείας «Μελίνα Μερκούρη»

στο Κοντόπευκο.

--- Δήμαρχε γιατί ανεβάζεις την πίεση του Ανδρέα μας;

--- Τέσσερις πλήρεις υποτροφίες διετούς διάρκειας προσφέρουν τα Εκπαι-

δευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ»  σε  μαθητές ή μαθήτριες που θα αποφοιτήσουν από

την Α΄ τάξη όλων των Λυκείων του Δήμου Αγίας Παρασκευής και ενδιαφέ -

ρονται να σπουδάσουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

--- Με εκδήλωση που θυμίζει το «πιάσιμο του Μαγιόξυλου» και τα «Ανθε-

στήρια» ετοιμάζεται να τιμήσει τη φετινή  πρωτομαγιά ο Δήμος μας.

--- Μήπως θα έπρεπε ειδικά σήμερα που ο εργαζόμενος αντιμετωπίζεται σαν

σκουπίδι από την «ελεύθερη ασυδοσία» να παρουσιαστεί και το πραγματικό

νόημα της αιματοβαμμένης αυτής επετείου;

--- και μια και μιλάμε για «Μάη», «λουλούδια» κ.λ.π,  «Απειλητικές κάμπιες»

ανακάλυψε μετά από επιτόπια έρευνα στο Λόφο Τσακού ο Βασίλης Ζορ -

μπάς.

---Προφανώς επί δημαρχίας του οι κάμπιες ήταν «αρνάκια» και μόλις ήρθε ο

ΣΥΡΙΖΑ ν’ αγρίεψαν… 

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

Aprilis_17_mais_2012.qxd  30/1/2018  9:55 μμ  Page 2



ΕΕ νν   οο ίί κκ ωω   ττ αα   ττ οο υυ   ΔΔ ήή μμ οο υυ .. .. .. 33

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

Ζορμπάς – Γιαννακόπουλος: 

«Όχι στην αγορά του Ιόλα σήμερα» 

Όσο πλησιάζει το 2019, έτος δημοτικών εκλογών, τόσο μεγαλώνει η

αγωνία των ηγετών των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δήμου

μας, αναφορικά με τη θετική ή μη πορεία της διοίκησης του Γιάννη

Σταθόπουλου αφού από αυτό το αποτέλεσμα δεν θα αντλήσουν μόνον

τη δική τους επιχειρηματολογία  αλλά κυρίως επειδή διακυβεύεται η

βασική τους δικαιολογία που λέει: «Δεν ήμασταν εμείς ανάξιοι,

σ΄αυτόν τον τόπο κανείς δεν μπορεί ν΄αλλάξει κάτι».

Αυτή η αγωνία της αντιπολίτευσης φάνηκε ολοκάθαρα στη συνεδρίαση του

Δημοτικού συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2017, όταν ο Βασίλης Ζορμπάς

εξαπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον της δημοτικής αρχής κατηγορώντας για

την πρόθεση της ν΄αγοράσει τη Βίλα Ιόλα.

Συγκεκριμένα ο κ.Ζορμπάς είπε ότι «Αγοράζετε τη Βίλα Ιόλα κι αδιαφορείτε

για την «καθημερινότητα» του πολίτη… η Βίλα δεν αξίζει δεκάρα… δεν μπο-

ρεί να πουληθεί… η αντικειμενική της αξία δεν ξεπερνά τα 2.000.000 ευρώ

και υπάρχει η «τριάδα» Σταθόπουλος- Βλάχος –Κονταξής η οποία θέλει την

αγορά αυτή για να ξελασπώσει τον εργολάβο!».

«Αυτά που δεν καταφέρατε εσείς στο θέμα των «ελεύθερων χώρων» θα το

καταφέρουμε εμείς, ήταν η άμεση απάντηση του  προέδρου του Δημοτικού

Συμβουλίου Γεράσιμου Βλάχου.

Από την πλευρά του ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Κονταξής, είπε ότι οι

οικονομικές απαιτήσεις του κ.Γεωργίου έχουν «κατέβει» στις 3.150.000

ευρώ … ότι ο οικονομικός εκτιμητής υπολόγισε την αξία στα 3.400.000

ευρώ… κατηγόρησε τον Βασίλη Ζορμπά ότι στόχος του είναι να μην παρά-

ξει έργο η διοίκηση και τέλος τον προκάλεσε να επαναλάβει τις θέσεις του

στο σύλλογο και στους κατοίκους του Κοντοπεύκου.

Την σκυτάλη της «άρνησης» παρέλαβε ο Βασίλης Γιαννακόπουλος, ο

οποίος είπε ότι η διοίκηση τιμωρεί τους δημότες με μείωση της «καθημε -

ρινότητας» για χάρη του Ιόλα… ότι του χρόνου η τιμή θα έχει κατέβει στα

2.000.000 ευρώ και ρώτησε τη δημοτική αρχή γιατί βιάζεται ν΄αγοράσει

σήμερα.

Ο Ανδρέας Γκιζιώτης είπε ότι αναδεικνύεται  η γύμνια της διοίκησης σ΄επίπε-

δο διεκδίκησης… ότι δεν υπάρχει κινητοποίηση του κόσμου… κι ότι η

διοίκηση αρκείται μόνο σε ωραίες κουβέντες.

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

Αντιπλημμυρικά έργα στα 

"Πευκάκια". 

Από τις οδούς ΑγίωνΑναργύρων

και Γ. Παπανδρέου στην περιοχή

των Πευκακίων ξεκινούν τα

πρώτα αντιπλημμυρικά έργα

αφού στις 28 Μαρτίου 2017 δημο-

πρατήθηκε από την Περιφέρεια

Αττικής το έργο «Κατασκευή

αγωγών ομβρίων» με προϋπολο-

γισμό 530 χιλ. ευρώ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων συνολικού μήκο-

υς περίπου 420 μέτρων,  ανακατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων όπου απαι-

τείται και κατασκευή 30 περίπου φρεατίων υδροσυλλογής και Φορέας

κατασκευής του έργου είναι η  Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας

της Περιφέρειας Αττικής.
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Η κατ’ αρχήν έγκριση για τη συμμετοχή του

Δήμου μας στην «Εταιρική Σχέση Βόρειου Τομέα

Αθηνών» (North Athens Partnership) τέθηκε και

ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό

Συμβούλιο στις 30 Μαρτίου 2017 αναδεικνύοντας

παράλληλα την πολιτική διαφωνία ορισμένων

στελεχών – προερχόμενα εκ των αριστερών -

της διοίκησης του Γιάννη Σταθόπουλου μ’ αυτή

την απόφαση. 

Η «εταιρική» αυτή σχέση πολλών Δήμων του βόρει-

ου τομέα της Αττικής έχει ως αφετηρία το Μαρούσι με

«επικεφαλής» τον Δήμαρχο Γιώργο Πατούλη και

μέσω αυτής πρόκειται να  συγκροτηθεί ο «Μητροπο-

λιτικός Επιχειρηματικός και Αναπτυξιακός Πυρήνας»

(ΜΕΑΠ) της Αττικής. 

Κάποιοι όμως από τους συμβούλους της διοίκησης

και της αντιπολίτευσης αντιτάχθηκαν στην  πρόταση

είτε γιατί θεώρησαν ότι η συγκρότηση αυτή δεν θα

έχει κανένα αποτέλεσμα για το Δήμο, είτε γιατί

θεώρησαν ότι ο κ. Πατούλης έχει «άλλα» στο μυαλό

του που δεν συμφέρουν το Δήμο μας, είτε γιατί οι

Δήμοι Χαλανδρίου και Βριλησσίων είχαν προχωρή-

σει στη δημιουργία δικής τους εταιρικής σχέσης και

θεωρούσαν ότι μια συνεργασία με αυτούς τους Δή -

μους θα ήταν συμφερότερη για το Δήμο μας. 

Για να πάρουμε όμως τα πράγματα από την

αρχή.  Στόχος του ΜΕΑΠ -  και εν γένει του εγχειρή-

ματος - είναι η υποβολή προτάσεων σε συγκεκριμέ-

νο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αναφέρεται στην αξιο-

ποίηση του χρηματοδοτικού «εργαλείου» με το

όνομα «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμ-

ης Αστικής Ανάπτυξης».  

Το ΟΧΕ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση) επί της

ουσίας θα αποτελέσει για πολλούς Δήμους ένα

χρηματοδοτικό εργαλείο  ευρωπαϊκού προγράμμα-

τος για επενδύσεις που θα αφορούν δύο τομείς: α)

την κοινωνική πολιτική του κάθε Δήμου και β) τεχνικά

έργα. 

Ωστόσο η απόκτηση αυτού του εργαλείου έχει

αρκετές διαδικασίες καθώς όσοι Δήμοι συμμε-

τάσχουν θα πρέπει να εγκρίνουν την απόφαση από

το αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια, στη συνέχεια να

υπάρξουν ξεχωριστές ολοκληρωμένες μελέτες από

τον κάθε Δήμο που να επεξηγούν  με σαφήνεια τους

λόγους αναγκαιότητας για χρηματοδότηση «από την

Ευρώπη» και στο τέλος να υποβληθεί ολοκληρωμέ-

νος φάκελος στην Περιφέρεια Αττικής ώστε να ψηφι-

στεί και πραγματοποιηθεί το αίτημα προς το ΕΣΠΑ. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που πολλοί Δήμοι συμπράτ-

τουν με στόχο να αποκτήσουν πιο εύκολα χρηματο-

δοτικά εργαλεία από το ΕΣΠΑ, όμως όπως είναι

φυσικό, όταν συνεργάζονται «πολλοί» μαζί, τα κον-

δύλια χωρίζονται αναλόγως των αναγκών. 

Στην προκειμένη περίπτωση ο ανταγωνισμός

μεταξύ των Δήμων για πιο ολοκληρωμένες και ώρι-

μες μελέτες  μεταξύ τους θα είναι μεγάλος, γεγονός

που θα έχει ως πιθανή συνέπεια Δήμοι που θα

συμμετάσχουν να μην λάβουν αντίστοιχης χρημα-

τοδότησης με άλλους. 

Ο εισηγητής του θέματος και πρόεδρος του Δημοτι-

κού Συμβουλίου κ. Γεράσιμος Βλάχος εξήγησε ότι τα

ανωτέρω που αναφέρθηκαν καθώς κι ότι «ομάδα»

από το Δήμο Αμαρουσίου θα οργανώσει τη διαδι-

κασία συγκέντρωσης και αποτύπωσης των μελετών

που θα παρουσιαστούν ως τελικό σχέδιο στην Πε -

ριφέρεια. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπου-

λος δήλωσε ότι ο Δήμος μας πιθανώς να μην λάβει

αυτά που ο ίδιος θα ήθελε, ωστόσο συμπλήρωσε

συγκεκριμένα ότι: «Θα διεκδικήσουμε ό,τι μπο -

ρούμε». 

Σε πιο εξειδικευμένη ανάλυση του προγράμματος

προχώρησε ο αρχιτέκτων μηχανικός του Δήμου κ.

Θοδωρίδης και η Αντωνία Γκίνη από το τμήμα της

Κοινωνικής Πολιτικής. 

Ο κ. Θοδωρίδης εξήγησε ότι ερωτηματολόγιο για

τους πολίτες έχει ήδη αναρτηθεί στο site του Δήμου

που αφορά την γνώμη των πολιτών για την καλύτε-

ρη ανάδειξη των πιο αναγκαίων θεμάτων του Δήμου

που θα ήθελαν να τεθούν στο πρόγραμμα χρημα-

τοδότησης.  Επιπλέον ο κ. Θοδωρίδης εξήγησε ότι το

εν λόγω πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη του πληθυ-

σμιακά κριτήρια για τον κάθε Δήμο όπως επίσης και

τα επίπεδα φτώχειας καθώς και αξιολογεί (ανάλογα

με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί) τις ανάγκες για

υλοποίηση τεχνικών έργων. 

Αναλυτικότερα  ο κ. Θοδωρίδης ενημέρωσε τους

παρευρισκόμενους ότι ήδη η ομάδα του Δήμου Αμα-

ρουσίου θεωρεί ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον χρημα-

τοδότησης για την απόκτηση και αξιοποίηση του κτή-

ματος Ιόλα, όπως επίσης και για την ολοκλήρωση

του κολυμβητήριου και τα αναξιοποίητα 23 στρέμμα-

τα στην περιοχή των Πευκακίων που προορίζονται

για αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Από την πλευρά της η κ. Γκίνη αναφέρθηκε στην πιθ-

ανότητα επιχορήγησης προγραμμάτων που αφορ-

ούν στην κοινωνική πολιτική λέγοντας ότι στο Δήμο

έχουν σχεδιαστεί αρκετά καινοτόμα προγράμματα

όπως η λειτουργία του Κέντρου Γυναίκας, η υπο-

στηριζόμενη απασχόληση για άτομα με νοητική

στέρηση, τα προγράμματα ανταλλαγής πολιτισμού

«από γενιά σε γενιά» που αφορούν τα ΚΑΠΗ και του

παιδικούς σταθμούς και αντίστοιχα προγράμματα

του νομικού προσώπου της βιβλιοθήκης. 

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης οι σύμβουλοι

Κώστας Τσιαμπάς και Κώστας Κρητικίδης δήλωσαν

ότι «βλέπουν» θετικά την προσπάθεια διεκδίκησης

χρηματοδότησης.

Αντιθέτως ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης

Ανδρέας Γκιζιώτης εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του

χαρακτηρίζοντας ως «λαγό» του κεφαλαίου τον κ.

Πατούλη που μέσα από το εν λόγω εγχείρημα γίνεται

εκπρόσωπος μεγάλων εταιρειών που έχουν σα

στόχο την εκμετάλλευση (προς όφελός τους ) των

παραλιών, του Υμηττού και όσων «φιλέτων» - οικο-

πέδων απομένουν στην Αττική. 

«Άλλη έννοια δίνουμε εμείς στον όρο βιώσιμη ανά-

πτυξη.. άλλη έννοια δίνουν οι μεγαλο – εταιρείες»

δήλωσε ο κ. Γκιζιώτης και συμπλήρωσε ότι στην

πόλη μας τα επιχειρηματικά κεφάλαια θεωρούν

«επενδυτικούς χώρους» τον Υμηττό, το κτήμα Ιόλα,

και ούτω κάθε εξής.

«Θα πάρουν τον Ιόλα για να τον δώσουν στον

κόσμο ;» ρώτησε ειρωνικά ο κ. Γκιζιώτης και κατέλ-

ηξε λέγοντας ότι σε κάθε τέτοια πρόταση υπάρχουν

«τυράκια» για «τσιμπάνε» οι μικρότεροι Δήμοι. 

Στο ίδιο περίπου μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντι-

δήμαρχος Παιδείας κ. Παναγιώτης Γκόνης που

δήλωσε ότι δε συνηθίζει να διαφωνεί με τον Δήμαρχο,

ωστόσο στο παρόν θέμα ψήφισε αρνητικά γιατί είχε

ενστάσεις στον τρόπο διαχείρισης. 

Αναλυτικότερα ο κ. Γκόνης εξήγησε ότι είχε επιφυλά-

ξεις για το γεγονός ότι ένα τμήμα του Δήμου Αμαρου-

σίου με επικεφαλής τον κ. Παττούλη θα διαχειριστούν

αυτό το πρόγραμμα, κι ότιοι Δήμοι Χαλανδρίου –

Βριλησσίων προετοιμάζονταν για κατάθεση ξεχωρι-

στής πρόταση, κάτι που ο ίδιος θεωρεί ότι θα είχε

μεγαλύτερη επιτυχία για το Δήμο Αγίας Παρασκευής

σε περίπτωση που αυτός συμμετείχε.

Ο κ. Γκόνης αιτιολόγησε την άποψή του λέγοντας

μελέτες τεχνικών έργων θα εξυπηρετούσαν περισ-

σότερο τα συμφέροντα του Δήμου μας αν μπο -

ρούσαν να κατατεθούν με διοικήσεις όμορων Δήμων. 

Από την πλευρά

της η αντιδήμα-

ρχος Τεχνικών

Υπηρε σιών Ελι-

σάβετ Πετσατώδη,

εξέφρασε με τη

σειρά της τους

ίδιους προβλημα-

τισμούς με τους

προλαλήσαντες, χωρίς ωστόσο να καταψηφίσει την

πρόταση. 

Συγκεκριμένα η κ. Πετσατώδη δήλωσε ότι μεγάλοι

Δήμοι όπως του Αμαρουσίου θα έχουν πιο ολοκληρ-

ωμένες προτάσεις και συμπλήρωσε ότι σε περίπτω-

ση που οι πόροι από το χρηματοδοτικό εργαλείο

χωριστούν σε πολλά μικρά «κομμάτια» χάνει την

ουσία του. Η κ. Πετσατώδη στη συνέχεια χαρακτήρι-

σε μειονέκτημα την άρνηση των Δήμων Χαλαν-

δρίου και Βριλησσίων λέγοντας ότι αυτή η κίνηση

μειώνει τη δυναμική της διεκδίκησης από πλευράς

του Δήμου μας. 

Στον αντίποδα με τους προλαλήσαντες οι Γεράσιμος

Βλάχος και Δημήτρης Κονταξής εξέφρασαν θετικές

απόψεις με τον πρώτο να δηλώνει ότι υπάρχει πιθα -

νότητα χρηματοδότησης έργων – γεγονός που

στηρίζεται από την Περιφέρεια κι όχι από τους Δήμο-

υς που συμπράττουν – και τον κ. Κονταξή να τονίζει

ότι τίποτα δε θα δεσμεύει τον Δήμο σε περίπτωση

που θέλει να αποχωρήσει. 

Το θέμα τελικά υπερψηφίστηκε με τους  Ανδρέα Γκι-

ζιώτη, Παναγιώτη Γκόνη και Γιάννη Μποσταντζόγλου

να καταψηφίζουν.  

«Εταιρική Σχέση Βόρειου Τομέα Αθηνών»: 

«Λύση προβλημάτων ή νέα «Μελισσίων»;
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Κληροδότημα Σιστοβάρη: 

«Ο αγώνας για την υπεράσπιση 

των συμφερόντων της 

πόλης συνεχίζεται!»

Το δρόμο για το δευτεροβάθμιο όργανο της ειδικής επιτροπής του άρθρου

152 του ν. 3463/2006 φαίνεται ότι παίρνει η υπόθεση της άρσης αδείας

λειτουρ γίας του καταστήματος DaVinci μετά την ακύρωση της σχετικής

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από τη γενική διεύθυνση εσωτερικής

λειτουργίας της αποκεντρωμένης διοίκησης αττικής. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης σ’ ένα 10σελιδο υπό -

μνημα εξηγεί τα «γιατί» σχετικά με την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου, όπου επί της ουσίας θεωρεί ότι οι υπάρχουσες δικαστικές αποφάσεις

δεν δικαιώνουν το Δήμο σε ότι αφορά τους όρους που είχε θέσει το 2007 για τη

χορήγηση – προέγκριση της άδειας λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος.

Συνοπτικά η αποκεντρωμένη διοίκηση, βάσει του σκεπτικού, θεωρεί ότι «δεν

προκύπτει ειδικώς, σαφώς και επαρκώς νόμιμος λόγος ανάκλησης της ευμενούς και

καθόλα νόμιμης κατά τον χρόνο έκδοσης διοικητικής πράξης».   Στη συνέχεια αιτιο-

λογεί την απόφασή της αυτή εξηγώντας ότι :  «η αναμενόμενη κατά τον τιθέμενο όρο

απόφαση του Δικαστηρίου απέρριψε την αγωγή του Δήμου, ώστε να πραγματωθεί

αυτός, και  δεν υφίσταται εν τοις πράγμασι απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία

να αναγνωρίζει τις απόψεις και τα αιτήματα του διαδίκου Δήμου εις βάρος της

αντιδίκου εταιρείας, λαμβανομένου δε υπόψη ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

εκδίδεται επ' αόριστον, δεν επαρκεί προς τούτο η συμπερασματική και αποσπα-

σματική εξαγωγή συμπερασμάτων από το περιεχόμενο των δικαστικών αποφά-

σεων, ως επικαλείται η προσβαλλόμενη, όταν από το υπόλοιπο εν γένει περιεχόμε-

νο αυτών, καθώς και από το διατακτικό τους, προκύπτουν αντίθετα αποτελέσματα».

Η ακύρωση – σε πρώτο βαθμό – της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβου-

λίου προκάλεσε την έκδοση ανακοινώσεων από την αντιπολίτευση και συγκεκριμέ-

να από τον π. Δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά και τον τωρινό Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπου-

λο. 

Αναλυτικότερα, ο κ. Ζορμπάς κατηγόρησε τη σημερινή διοίκηση για «ιδεοληψία» ,

«ανεπάρκεια» και «αλαζονεία», τονίζοντας ότι οι δικές του προτάσεις δεν

ακούστηκαν, οι οποίες – όπως ισχυρίζεται – ακολουθούσαν τη νομιμότητα και την

εξασφάλιση του ακινήτου. Ωστόσο όσο λαλίστατος είναι ο πρώην Δήμαρχος σχετι-

κά με την ακύρωση – σε πρώτο βαθμό – της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,

άλλο τόσο σιωπά στην απόρριψη της δικής του προσφυγής στην αποκεντρωμένη

διοίκηση για την ίδια απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην Δήμαρχος και μέλη της

παράταξής του αφού είχαν ψηφίσει «Λευκό» στην ψηφοφορία για την ανάκληση ή

μη της άδειας λειτουργίας, ο ίδιος στη συνέχεια προσέφυγε στην αποκεντρωμένη

διοίκηση προσβάλλοντας την απόφαση με το αιτιολογικό ότι η επιτροπή ποιότητας

ζωής όφειλε να προβεί στην εν λόγω ανάκληση, προσφυγή που απερρίφθη. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος εμμένει στην απόφαση της

διοίκησης δηλώνοντας ότι οι  ενέργειες του επιχειρηματία εντός του χώρου του κτή-

ματος Σιστοβάρη, είναι αντίθετες στη βούληση του κληροδότη και εκφεύγουν της

τακτικής διαχείρισης.

Ο κ. Σταθόπουλος ανακοίνωσε ότι ο Δήμος θα ασκήσει το δικαίωμα της προσφυγής

στην Επιτροπή του άρθρου 152 προκειμένου να ακυρωθεί η απόφαση της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης, ενέργεια που όπως χαρακτήρισε αποτελεί υποχρέωσή του

κι έχει την σύμφωνη γνώμη όλων των Νομικών του Συμβούλων. 

Ο Δήμαρχος στην ανακοίνωσή του καταλήγει δίνοντας μια απάντηση στον κ. Ζορ -

μπά, δηλώνοντας τα εξής: «Είναι, προφανές, ότι δεν έχουμε την ίδια γνώμη με

μερίδα της αντιπολίτευσης (π.χ. με τον Β. Ζορμπά, ο οποίος υπέβαλε ένσταση κατά

της απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, ένσταση η οποία απερρίφθη) για τους χειρι-

σμούς στους οποίους ο Δήμος μας υποχρεούται να προβεί για την υπεράσπιση των

συμφερόντων του». 

Ο χώρος του εθνικού κληροδοτήματος “Σιστοβάρη” όταν είχε κατεδαφι-

στεί η βίλλα, είχαν κοπεί τα αιωνόβια πεύκα και είχε ξεκινήσει η κατα -

σκευή του σημερινού καταστήματος.
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Η ψήφιση του ισολογισμού των παιδικών

σταθμών (ΠΑΙΣΔΑΠ) για το έτος 2015 που

εισήχθη από την πρόεδρο κ. Μαργαρίτα

Δημητρίου – Καβρουδάκη στη συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Μαρτίου 2017

έφερε στην επιφάνεια το πρόστιμο των 41.000

ευρώ που επέβαλε το Υπουργείο Οικονομικών

στο Δήμο μας  για «λάθη» που είχαν γίνει σε δια-

δικασίες αναφορικά με προγράμματα ΕΣΠΑ από

το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο του Νομι-

κού αυτού προσώπου επί προεδρίας  Έφης

Καψοκεφάλου επί διοικήσεως  Βασίλη Ζορμπά.

Η νυν πρόεδρος των παιδικών σταθμών Μαργαρίτα

Δημητρίου, εξήγησε στο σώμα ότι η καθυστέρηση

της ψήφισης του ισολογισμού οφειλόταν στον εξο -

νυχιστικό έλεγχο που διεξήγαγε το Υπ.Οικονομικών

για τη χρήση του προγράμματος ΕΣΠΑ του έτους

2013 αναφορικά με την «εξαφάνιση» ενός ολόκλη -

ρου παιδικού σταθμού  και τον μη ακριβή αριθμό βρε-

φών και νηπίων που φιλοξενήθηκαν στους παιδικούς

σταθμούς τη συγκεκριμένη χρονιά. 

Μετά από ερώτηση του αντιδημάρχου οικονομικών

κ. Σπύρου Παπαγεωργίου, η κ. Δημήτριου διασαφή-

νισε ότι το πρόστιμο των 41.000 ευρώ, που καλούμα-

στε να πληρώσουμε όλοι μας, οφείλεται σε δύο λάθη

που ενείχε μία απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

της τότε διοίκησης με πρόεδρο την Έφη Καψοκεφά-

λου. 

Συγκεκριμένα ο πρώτος λόγος αφορά την λανθα-

σμένη αναγραφή αριθμού παιδιών που έχει τη

δυνατότητα να φιλοξενήσει ο παιδικός σταθμός στην

οδό Βορρά, όπου η δυναμικότητα του  σταθμού

έφθα νε τα 60 παιδιά αλλά στην απόφαση της

διοίκησης αναφερόταν ότι φιλοξενήθηκαν μόνο  45. 

Το δεύτερο και σημαντικότερο λάθος αφορούσε τον

παιδικό  σταθμό στην συμβολή των οδών Πάρου και

Δωδεκανήσου, στον οποίο λειτουργεί  βρεφικό  και

νηπιακό τμήμα, αλλάστην απόφαση που στάλθηκε

ενώ αναγραφόταν η δυναμικότητα φιλοξενίας του

νηπιακού τμήματος, «ξεχάστηκε» να αναφερθεί ότι

υπάρχει και… βρεφικό τμήμα!!!

Με λίγα λόγια, ένας ολόκληρος σταθμός ποτέ δεν

γράφτηκε ότι υπάρχει με αποτέλεσμα στον έλεγχό

τους τα στελέχη του ΥΠ.ΟΙΚ. να δουν ότι ένας

σταθμός χωρητικότητας 120 παιδιών (ο ένας από

τους δύο που είχε δηλωθεί), φιλοξενούσε 190!!!

Η κ. Καψοκεφάλου δήλωσε «έκπληκτη» από το

λάθος που είχε γίνει, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να

φανταστεί «το μέγεθος της λεπτομερούς καταγραφής

των σταθμών»… ότι δεν ήταν καθόλου «υποψια-

σμένη»… και ότι κανείς δεν την είχε ενημερώσει από

την προηγούμενη διοίκηση  του Βασίλη Γιαννακό-

πουλου!!!

Η κ. Καψοκεφάλου επίσης με αφορμή την ψήφιση

του ισολογισμού για το 2015 ρώτησε τον εκπρόσω-

πο του λογιστικού γραφείου που είναι υπεύθυνο για

τη σύνταξή του αν ισχύουν τα ποσά – τροφεία των

περίπου 100.000 ευρώ που δεν είχαν βεβαιωθεί

(λογιστικοποιηθεί) και δεν είχαν εισπραχθεί από τους

γονείς, όπως είχε αποκαλυφθεί τον Οκτώβριο του

2015 σε αντίστοιχη συνεδρίαση του συμβουλίου για

την ψήφιση του ισολογισμού για το έτος 2012. 

Σ ‘αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθούμε για ακόμα

μία φορά στην ιστορία που έχει προηγηθεί αναφορι-

κά με τη μη σύνταξη ισολογισμών επί διοικήσεως της

κ. Έφης Καψοκεφάλου και τα ποσά που δεν είχαν

λογιστικοποιηθεί με συνέπεια να μην έχουν επίσης

εισπραχθεί. 

Συγκεκριμένα ο ισολογισμός για το 2012 είχε ψηφι-

σθεί στις 7 Οκτωβρίου 2015 καθώς η διοίκηση του

Βασίλη Ζορμπά με πρόεδρο την κ. Έφη Καψοκεφά-

λου δεν είχαν φροντίσει να συντάξουν ισολογισμούς,

ως όφειλαν, τον καιρό που διοικούσαν, λόγω του ότι

ο συνεργάτης – υπεύθυνος για τα λογιστικά θέματα

παρά το γεγονός ότι είχε εισπράξει την αμοιβή του -

δεν περαίωσε την εργασία του!!

Στη συνεδρίαση της 7ης Οκτωβρίου 2015 είχε απο-

καλυφθεί το «Μπάχαλο» που υπήρχε ως προς την

οικονομική διαχείριση εκ μέρους της τότε διοίκησης,

αφού «βρέθηκε» ότι ποσό 100.000 ευρώ περίπου

(οικονομικών ετών 2012 και 2013) δεν είχε λογιστικο-

ποιηθεί ! 

Επιπλέον η κ. Καψοκεφάλου επιμένει να μην αντι-

λαμβάνεται τις ευθύνες που είχεαναλάβει ως πρόε-

δρος έναντι των συμπολιτών της και συνεχίζει να μιλά

για «συκοφαντίες»εναντίον της που στερούνται οιασ-

δήποτε βάσης αμφισβητώντας όλα  όσα είχαν λεχθεί

στο Δημοτικό συμβούλιο και είχαν γραφτεί στο «Σχο-

λιαστή» στο τεύχος Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τα

λογιστικά ποσά που είχαν αναφερθεί .

Επίσης οφείλουμε ν’  αναφέρουμε ότι η νέα πρό -

εδρος Μαργαρίτα Δημητρίου έκανε τη δουλειά που

όφειλε να είχε κάνει η κ. Καψοκεφάλου όταν διοι-

κούσε, δηλαδή τη σύνταξη των ισολογισμών και

κυρίως τη δημοσιοποίηση του προβλήματος. Αυτά

για το ιστορικό. 

Επανερχόμενοι στη συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου

2017, ο εκπρόσωπος του λογιστικού γραφείου απά -

ντησε στην κ. Καψοκεφάλου ότι ο εξωτερικός συνε-

ργάτης που έθεσαν οι ΠΑΙΣΔΑΠ ερεύνησε το εν

λόγω θέμα και πως το ανείσπρακτο  - μη βεβαιω θέν

ποσό τελικά αγγίζει τις 45.000 ευρώ. 

Η κ. Καψοκεφάλου σε δηλώσεις της πάνω στο ζήτ-

ημα είπε ότι τα «ισολογιστικά δεδομένα» για το 2012

όπως είχαν παρουσιαστεί στη συνεδρίαση του 2015

είχαν δώσει λαβή για «πολιτικό χτύπημα» προς την

ίδια από «πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφο-

υς», ενώ «σήμερα» όπως παρουσιάζονται εν

ολίγοις… τη «Δικαιώνουν»!!!

«Δεν μπορεί να «χάνεται»  ένας σταθμός σ’ έναν σχε-

διασμό και να μην το παίρνει χαμπάρι ο εισηγητής»

δήλωσε ο Αντρέας Γκιζιώτης επιρρίπτοντας με πολύ

κομψό τρόπο ευθύνες στην κ. Καψοκεφάλου, ενώ ο κ.

Παπαγεωργίου υποστήριξε ότι το ύψος του προστίμου

είναι «τσουχτερό» και ρώτησε αν έχει εκφράσει άποψη

η νομική υπηρεσία και κατά πόσο μπορεί να υποβληθ-

εί ένσταση στο ΥΠ.ΟΙΚ. 

Η κ. Δημητρίου με αυστηρότητα επιτίμησε  την κ. Καψο-

κεφάλου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν περίμενε να

ρίξει την ευθύνη για δικό της λάθος σε άλλους.

«Είστε η μοναδική που ευθύνεται και είναι προφα-

νές ότι έχει γίνει λάθος» δήλωσε η κ. Δημητρίου και

απαντώντας στον κ. Παπαγεωργίου κατέληξε λέγον-

τας ότι δεν υπάρχει κανένα «παράθυρο» για ένστα-

ση καθώς το πόρισμα του προστίμου είναι επίσημο. 

Σημ. Σχολιαστή 

Όπως η «Επιστήμη» σε άλλες περιπτώσεις,  εμείς

στο «Σχολιαστή» στην προκειμένη σηκώνουμε τα «

χέρια ψηλά» με το απύθμενο θράσος της κ. Καψοκε-

φάλου να θεωρεί ότι όλα «βαίνουν καλώς» αναφορι-

κά με τα ανείσπρακτα και μη λογιστικοποιηθέντα

ποσά τροφείων που αντί για περίπου 100.000 ευρώ

που είχαν αναφέρει οι ίδιοι οι εκπρόσωποι το 2015

τελικά είναι 45.000 ευρώ. 

Θεωρούμε ότι  το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει

η κ. Καψοκεφάλου θα ήταν να ζητήσει «συγγνώμη»

από τους πολίτες αυτού του Δήμου, αντί  να δηλώνει

συνεχώς «έκπληκτη» και να επιρρίπτει συνεχώς

ευθύνες σε ‘μας που τα γράφουμε, στη διοίκηση

Σταθόπουλου που τα βγάζει στην επιφάνεια και στη

διοίκηση Γιαννακόπουλου που δεν την ενημέρωσε

για δικές της παραλείψεις: 

Α) όταν δεν έχουν υποβληθεί ισολογισμοί για μία

ολόκληρη θητεία διοίκησης νομικού προσώπου

Β) όταν δεν έχουν εισπραχθεί και βεβαιωθεί χρηματι-

κά ποσά για συγκεκριμένες χρονιές, 

Γ) όταν  εύπορη οικογένεια ,της οποίας φιλοξε-

νούνταν δύο παιδιά για έναν ολόκληρο χρόνο, δεν

είχε πληρώσει ούτε ένα ευρώ σύμφωνα με καταγ-

γελίες της προέδρου κ. Δημητρίου, 

Δ) όταν δεν αναφέρονται παιδικοί σταθμοί και θέσεις

φιλοξενίας αυτών σε επίσημα έγγραφα για φιλοξενία

παιδιών από ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ε) όταν το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει πρό-

στιμο 41.οοο σε βάρος όλων των δημοτών.

Ο «αδήλωτος παιδικός σταθμός» … οι ανύπαρκτοι ισολογισμοί …

τα ανείσπρακτα τροφεία, η «άγνοια» της  Έφης  Καψοκεφάλου 

και τα πρόστιμα που πέφτουν σαν το χαλάζι…

Με σύστημα POS η

αποπληρωμή

οφειλών στο Δήμο 

Αγ. Παρασκευής.

Στους τρόπους πληρωμής των οφειλών των

πολιτών προς το Δήμο Αγ. Παρασκευής προ-

στέθηκε και ο νέος εναλλακτικός τρόπος με

πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες που μπορούν

να χρησιμοποιούν οι πολίτες χωρίς ταλαι-

πωρία και καθυστερήσεις. 

Ήδη ο Δήμος εγκατέστησε στις Οικονομικές Υπη -

ρεσίες του δύο τερματικά αποδοχής καρτών (POS)

ώστε οι πολίτες (ιδιαίτερα όσοι αντιμετώπιζαν προ -

βλήματα από τους ισχύοντες περιορισμούς στην

ανάληψη μετρητών από τις τράπεζες), να  εξυπη -

ρετούνται ταχύτερα και ευκολότερα.

Οι πληρωμές με κάρτες δεν θα είναι δυνατές μόνο

την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα λόγω

εργασιών κλεισίματος των οικονομικών στοιχείων.
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Βασίλης Ζορμπάς: «Απειλητικές»  

οι κάμπιες στον λόφο Τσακού!

Το ζήτημα της απεντόμω-

σης των πεύκων από τις

κάμπιες στην περιοχή του

λόφου Τσακού έθεσαν ο

πρώην Δήμαρχος Βασί -

λης Ζορμπάς και ο επικε -

φαλής της «Λαϊκής Συσπεί -

ρωσης» Ανδρέας Γκι-

ζιώτης στη συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου

που πραγματοποιήθηκε

στις 30 Μαρτίου 2017. 

Αρχικά Ο κ. Ζορμπάς ανέφε-

ρε ότι δέχθηκε τηλεφωνήματα από κατοίκους της περιοχής και σε συνάντηση που είχε

μαζί τους και με τον πρόεδρου του συλλόγου κατοίκων Τσακού Βασίλη Σαββίδη επι -

σκέφτηκαν το χώρο για να διαπιστώσουν το πρόβλημα.

«Οι κάμπιες έχουν φάει όλες τις πευκοβελόνες» είπε ο κ. Ζορμπάς και εξήγησε ότι

κάθε Οκτώβρη πρέπει να ραντίζονται τα πεύκα για να αποφεύγεται αυτή η συνέπεια,

αποφεύγοντας ωστόσο ν’  αναφέρει  εάν επί της Δημαρχίας του υπήρξαν «ραντισμοί

των πεύκων»…

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε ότι και ο ίδιος δέχθηκε τηλέφωνα

παραπόνων και υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν προκαλείται μόνο από τις κάμπιες,

αλλά μετά από συζήτηση που είχε με ιδιώτη γεωπόνο τον ενημέρωσε ότι πρόκειται για

ασθένεια των φυτών. 

Ο κ. Γκιζιώτης άδραξε την ευκαιρία επί τούτου να υπενθυμίσει ότι η καθαριότητα του

βουνού είναι μείζον ζήτημα, ιδιαίτερα μετά την 1η Μαΐου που επίσημα ξεκινά η αντιπ-

υρική περίοδος. 

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος ενημέρωσε το σώμα ότι οι υπηρεσίες του Δήμου

έχουν επιτελέσει το έργο που έπρεπε να γίνει δηλώνοντας ότι μόνο ένα μέρος του

λόφου Τσακού δεν έχει καθαριστεί που αφορά τα ψηλά δένδρα καθώς ο γερανός που

χρησιμοποιείται δεν δίνει τη δυνατότητα στους εργάτες  να φτάνουν στα αντίστοιχο

ύψος των δένδρων. 

Η συζήτηση έληξε με το λόγο να παίρνει ο αντιδήμαρχος καθαριότητας και πρασίνου

Γιάννης Σιδέρης που υποστήριξε ότι αρχικά είχε εκπονηθεί μελέτη για συνολικό ψεκα-

σμό του βουνού που οδήγησε σε άκαρπο διαγωνισμό καθώς καμία ενδιαφερόμενη

εταιρεία δεν έθεσε υποψηφιότητα για την αναδοχή της εργασίας, και  κατέληξε λέγον-

τας ότι ο διαγωνισμός πιθανώς θα επαναληφθεί συμπεριλαμβάνοντας και τον βιολο-

γικό καθαρισμό των σχολείων. 

Εθελοντικός καθαρισμός του

Υμηττού και ανακατασκευή 

φυλακίου πυροπροστασίας. 

Η Πρωτομαγιά  ως ημερομη -

νία θεωρείται για την πόλη μας

ως ορόσημο για την έναρξη

του προγράμματος  πυρο -

προ στασίας του Υμηττού, που

διαρκεί μέχρι και τα τέληκάθε

Σεπτέμβρη και ήδη στο

πλαίσιο προετοιμασίας πραγ-

ματοποιήθηκε δράση καθαρι-

σμού του βουνού και συντήρη-

σης του Δικτύου Πυρασφαλείας που πραγματοποίησε το Σωματείο Εθελον-

τών Πολιτικής  Προστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού-ΣΕΠΠΒΑΤΥ,

την Κυριακή 2 Απριλίου 2017. 

Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δρά-

σης  «Let’s do it Greece 2017»,  με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βό -

ρειου Τομέα Αθηνών, του Δήμου Αγίας Παρασκευής και του Δήμου Παιανίας. 

Με την ολοκλήρωση της δράσης ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθό-

πουλος απένειμε τιμητική πλακέτα  στους εθελοντές του ΣΕΠΠΒΑΤΥ για την προ-

σφορά τους στην προστασία του Υμηττού, ενώη  Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της

δράσης ανέλαβε την πλήρη ανακατασκευή του φυλακίου πυροπροστασίας «Αγίου

Ιωάννη Κυνηγού».

Παρόντες στη δράση ήταν  πολίτες κάθε ηλικίας και μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερει-

άρχης  Βόρειου Τομέα Αθηνών Γιώργος Καραμέρος, η Δημ. Σύμβουλος Στελ. Ψύλλα,

μέλη των ομάδων Περιβάλλοντος-Καθαριότητας και  "Φυσιολατρικά Πατήματα" κ.α.

Σύμφωνος υπό προϋποθέσεις

για κολυμβητήριο στη Νέα Ζωή

δηλώνει ο Διονύσης Λέκκας. 

Διαφορετική άποψη με τον επικεφαλής της παράταξής του Βασίλη

Ζορμπά φαίνεται ότι κρατά ο πρώην αντιπρόεδρος των ΠΑΙΣΔΑΠ και

Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσης Λέκκας στο ζήτημα της θέσης που

πρέπει να ανεγερθεί το κολυμβητήριο στην πόλη μας. 

Από τότε που η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου «άνοιξε» ξανά το θέμα της

ολοκλήρωσης του ημιτελούς κολυμβητηρίου στη συμβολή των οδών Μακε-

δονίας και Επτανήσου και έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2019 να έχουν ολο -

κληρωθεί οι πρώτες εργασίες, οι πρώην Δήμαρχοι Βασίλης Γιαννακόπουλος

και Βασίλης Ζορμπάς εκφράζουν διαρκώς τις διαφωνίες τους με την πολιτι-

κή αυτή απόφαση. 

Συγκεκριμένα ο κ. Γιαννακόπουλος μιλάει για σύμπραξη με το Δήμο Χολα-

ργό – Παπάγου με στόχο την από κοινού κι εξαρχής κατασκευή και λειτο-

υργία ενός νέου κολυμβητηρίου, με τον κ. Ζορμπά να συμφωνεί προσθέ-

τοντας ότι θα ‘πρεπε να αναλογιστεί κανείς και τον αδόμητο χώρο των 23 στρ-

εμμάτων στην περιοχή των Πευκακίων που προορίζονται – στο μέλλον -  για

αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Τη διαφωνία του σ’ αυτή την πρόταση εξέφρασε ο κ. Διονύσης Λέκκας – που

μέχρι πρόσφατα είχε «κλειστά τα χαρτιά του» - με αφορμή σχετικές δηλώσεις

που είχε κάνει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Μαρτίου

2017. 

Αναλυτικότερα ο κ. Λέκκας στην εν λόγω συνεδρίαση επεσήμανε ότι ο πρόε-

δρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμος Βλάχος είχε χρησιμοποιήσει

σε δημόσιο χώρο προσβλητικές εκφράσεις για τους δύο πρώην δημάρχους

σχετικά με τις θέσεις τους πάνω στο ζήτημα της εκ νέου ανέγερσης κολυμ -

βητηρίου. 

«Επειδή εγώ συμφωνώ μαζί σας κ. Βλάχο αλλά κάποια πράγματα με βάζουν

σε σκέψεις για το θέμα, δεν σημαίνει ότι ο κ. Ζορμπάς μπορεί να με προ-

σβάλλει.. όπως ούτε εγώ μπορώ να προσβάλλω τον κ. Γιαννακόπουλου που

εξίσου διαφωνώ» δήλωσε ο κ. Λέκκας και στη συνέχεια ζήτησε από τον

Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο να προβεί στην διοργάνωση εκδήλωσης για το

σχεδιασμό του Αθλητισμού εν γένει στην πόλη μας. 

Ο κ. Σταθόπουλος από την πλευρά του είπε ότι απαξιωτικές εκφράσεις δεν

συνάδουν με την φιλοσοφία της παράταξής που είναι επικεφαλής,

συμφώνησε στο να γίνει μια ολοκληρωμένη συζήτηση, ωστόσο δήλωσε ότι

η στάση της διοίκησης δεν θα αλλάξει σε ότι αφορά την ολοκλήρωση του κο -

λυμβητηρίου στο σημείο που βρίσκεται σήμερα τα τελευταία 30 χρόνια. 

Ο κ. Βλάχος με τη σειρά του εξήγησε ότι δεν προσέβαλλε κανέναν, αλλά

εξέφρασε την αντίθεσή του με τις θέσεις και στάσεις των δύο πρώην

Δημάρχων που «ξαφνικά» δεν θέλουν την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου.

Ο κ. Βλάχος κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η στάση των δύο πρώην Δήμαρ -

χων πηγάζει από το γεγονός ότι δεν επιθυμούν η σημερινή διοίκηση να

παράξει ένα πολύ σημαντικό έργο. 
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Η ανάδειξη του 

πρωταθλητή Ελλάδος

τρίσποντου γαλλικού 

μπιλιάρδου στο 

«Koralli Billiard Club». 

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του πρώτου φιλαν -

θρωπικού Τουρνουά Τρίσποντου  Γαλλικού Μπιλιάρδου, το

«Koralli Billiard Club» στην Αγία Παρασκευή θα φιλοξενήσει

το πέμπτο και τελευταίο μάστερ της χρονιάς, κατά τη διάρ-

κεια του οποίου θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος

τρίσποντου γαλλικού μπιλιάρδου. 

Συγκεκριμένα, το πρωτάθλημα θα διαρκέσει από 1η Μαΐου μέχρι

20 Μαΐου 2017, ημερομηνία που θα διεξαχθεί ο τελικός, και όπως

πάντα η διεύθυνση του καταστήματος θα φροντίσει η διοργάνω-

ση να είναι αντάξια όλων των προηγούμενων με events, μπουφέ

και «επώνυμες» εμφανίσεις.   

Σε ότι αφορά το πρώτο φιλανθρωπικού τουρνουά τρίσποντου

γαλλικού μπιλιάρδου, τα ποσά που εισπράχθηκαν διατέθηκαν

στην «Κιβωτό Του Κόσμο» ενώ  νικητής αναδείχθηκε  ο Κώστας

Κόκκορης  καθώς επικράτησε του Νίκου Πολυχρονόπουλου

στον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου

2017.

Όπως μας είπε ο Γιάννης Πρασσάς, ιδιοκτήτης του «Koralli

Billiard Club», το φιλανθρωπικό τουρνουά ξεκίνησε στις  6

Μαρτίου 2017 και σ’ αυτό συμμετείχαν 162 αθλητές  και 25 που

δεν συμμετείχαν αλλά κατέβαλαν το ποσό της συμμετοχής τους,

το οποίο δόθηκε στον πατέρα Αντώνιο για τις ανάγκες της «Κιβω-

τού του κόσμου. 

Ο Δήμαρχος  Γιάννης Σταθόπουλος  απένειμε το έπαθλο  στον

νικητή Κώστας  Κόκκορη,  Ο Νικος Ευαγγέλου που ήρθε από την

Κέρκυρα,  απένειμε το έπαθλο στον φιναλίστ  Νίκο Πολυχρονό-

πουλο, η κόρη του οποίου Ευαγγελία , παρέδωσε στην πρε-

σβυτέρα Σταματία   ένα   φάκελο με 20 ευρώ που ήταν οι οικο-

νομίες του κουμπαρά της ! ενώ ο κ. Πρασσάς  παρέδωσε ένα

φάκελο με 2.620 ευρώ που ήταν οι συμμετοχές των αθλητών,

ενώ στο διάλειμμα του αγώνα έπαιξε σαξόφωνο ο μαέστρος της

φιλαρμονικής του Δήμου Ξενοφών Τζανίνης. 

Τον αγώνα παρακολούθησαν η πρεσβυτέρα  Σταματία εκ μέ -

ρους του πατέρα Αντώνιου από την «Κιβωτό του Κόσμου», ο

Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, ο π. δήμαρχος Βασίλης Γιαν-

νακόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ  Βασίλης  Τσαγκάρης,

δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων  και συλλόγων και

πλήθος κόσμου.

Υποτροφίες από τα εκπαιδευτήρια 

«Ο ΠΛΑΤΩΝ» σε μαθητές της 

Αγίας Παρασκευής!

Τέσσερις πλήρεις υποτροφίες διετούς

διάρκειας προσφέρουν τα Εκπαιδευτήρια

«Ο ΠΛΑΤΩΝ»  για το τμήμα ΙΒ DIPLOMA

(International Baccalaureate) σε  μαθητές ή

μαθή τριες που θα αποφοιτήσουν από την

Α  ́ τάξη όλων των Λυκείων του Δήμου

Αγίας Παρα σκευής και ενδιαφέρονται να

σπουδάσουν σε Πανεπιστήμια του εξωτε -

ρικού.

Η προσφορά  των υποτροφιών και οι διαδικασίες υλοποίησης της υπήρξε το αντικείμενο της

συνάντησης και συμφωνίας του Δήμαρχου Γιάννη Σταθόπουλου με την εκπρόσωπο των

Εκπαιδευτηρίων Βάσια Παπαδοπούλου, που έγινε στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή του Αντι-

δήμαρχου Παιδείας Παναγιώτη  Γκόνη καθώς και της Προϊσταμένης του Τμήματος Παιδείας

Αγγελική  Τζανή.  

Η υποτροφία αφορά το 100% των διδάκτρων για τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας και τη σίτιση.

Οι Προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί μια οικογένεια προκειμένου το παιδί της να συμμε-

τέχει στη διαδικασία διεκδίκησης της υποτροφίας είναι οι εξής:

- Θα πρέπει να είναι κάτοικος και δημότης του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

- Να γνωρίζει αποδεδειγμένα καλά την αγγλική γλώσσα (να έχει λάβει Cambridge lower ή

κάποιο ισότιμο πτυχίο ως ελάχιστη πιστοποίηση γνώσης).

- Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το κατώφλι κινδύνου της σχετικής φτώχειας,

όπως αυτή ορίζεται στην τελευταία διαθέσιμη έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης

των νοικοκυριών που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή-ΕΛΣΤΑΤ, προσαυξανόμενο κατά

3.000€ για κάθε κατηγορία όπως αυτές ορίζονται από την Αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Τζανή

Αγγελική στο τηλέφωνο 2132004568.

Να κάνουμε τον καρκίνο 

στο παχύ έντερο παρελθόν. 

Το Κέντρο Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας  του Δήμου Αγίας Παρασκευής συμμετέχει ενεργά

στην Πανελλαδική Εκστρατεία για την πρόληψη του Καρκίνου του παχέος εντέρου που

πραγματοποιούν τα ΚΕΠ Υγείας των Δήμων του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου

Υγιών Πόλεων- ΕΔΔΥΠΠΥ (μέλος του Δικτύου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) το

οποίο ανακηρύσσει το 2017, ως Διαδημοτικό Έτος Πρόληψης της νόσου.

Βασικό μέλημα του ΚΕΠ Υγείας είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η διοργάνωση

προληπτικών εξετάσεων και παραπομπών σε δομές υγείας όλων των πολιτών ανεξαρτήτου,

ηλικίας, οικονομικής ευμάρειας και ασφαλιστικής ικανότητας.

Βασιζόμενοι στα προληπτικά πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ. η διοίκηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής

προτρέπει όλους τους δημότες να κάνουν τον ετήσιο έλεγχο Ανίχνευσης Αιμοσφαιρίνης Κοπρά-

νων, αν είναι από 50 έως 75 ετών. Ο έλεγχος θα γίνεται σε συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέ -

ντρα, που  έχουν ενταχθεί ως Πάροχοι Υγείας για την  εκστρατεία, με τιμή έως 3€.  Ανασφάλι-

στοι και άποροι θα εξυπηρετούνται δωρεάν.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στα  210 6000998 και 210 6547700.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Βιοιατρική Αγ Παρασκευής (Μεσογείων 384)έχει ενταχθεί ως Πά -

οχος Υγείας για την εκστρατεία και μπορείτε να επικοινωνείτε για να κάνετε την εξέταση.  Τηλ.:

210 6007006, ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 06:00-22:00  και Σάββατο 06:00-

16:00.

Η Αγία Παρασκευή τιμά την Πρωτομαγιά

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και ο Πολιτιστικός και Αθλη -

τικός Οργανισμός του Δήμου-ΠΑΟΔΑΠ, διοργανώνουν

εκδήλωση για τον εορτασμότης «Πρωτομαγιάς»τη Δευ-

τέρα 1/5/2017 στις 11:00πμ, στο Πάρκο της οδού Νεαπό-

λεως.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ένα «εφ’ όλης της ύλης» μουσικό αφι-

έρωμα στην εργατική Πρωτομαγιά και την Ανοιξιάτικη αναγέν-

νηση της ζωής,με την ορχήστρα του Ξενοφώντα Τζανίνη.

Σημ. Σχολιαστή

Η εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος πιθανώς απευθύνεται

είτε σε μεγαλύτερες ηλικίες, είτε σε όσους θέλουν να «πιάσουν

τον Μάη». Ωστόσο είθισται οι νεότεροι – κι όχι μόνο – τη δεδο-

μένη μέρα να διαδηλώνουν, γιατί όπως αναφέρεται και σε σχετι-

κή λαϊκή ρήση: «Η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία, αλλά απεργία». 

H πρεσβυτέρα  Σταματία εκ μέ ρους του πατέρα Αντώνιου από την

«Κιβωτό του Κόσμου» παραλαμβάνει την επιταγή του ποσού που

συλλέχθηκε από τον Γιάννη Πρασσά 
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χαρακτηρίζει τον ξυλοδαρμό 

φοιτητή από Χρυσαυγίτη η Ένωση

γονέων Αγίας Παρασκευής.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής σχετι-

κά με τον ξυλοδαρμό του φοιτητή της Καλών Τεχνών, Αλέξιου Λάζαρη, καταδι-

κάζοντας την αποτρόπαια πράξη από στελέχη του ναζιστικού μορφώματος

της Χρυσής Αυγής.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι : «Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας

Παρασκευής καταδικάζει τη βίαιη και αποτρόπαιη επίθεση Χρυσαυγιτών την περα-

σμένη εβδομάδα εναντίον φοιτητή ως πράξη στυγνά εγκληματική και φασιστική. 

Τα λόγια του ποιητή, περισσότερο από κάθε άλλη φορά επίκαιρα, ας είναι πυξίδα για

εμάς τους γονείς στις δύσκολες μέρες που ζούμε. 

Ας έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας, ας δείξουμε αλληλεγγύη και συμπαράσταση στις

οικογένειες που πλήττονται από τέτοιες επιθέσεις, ας εμποδίσουμε το αβγό του φιδιού

να εκκολαφθεί και ας καλλιεργήσουμε την ιστορική μνήμη ως αντίδοτο στο δηλητήρ-

ιο του φασισμού, που υποδόρια απειλεί την κοινωνία μας».

Μαθητές εξωραΐζουν την πλατεία

«Μελίνα Μερκούρη». 

Με πρωτοβουλία του Αμερικανικού

Κολλεγίου και σε συνεργασία με τον

Δήμο Αγίας Παρασκευής πραγματο-

ποιήθηκαν εργασίες εξωραϊσμού στην

πλατεία Μελίνα Μερκούρη στο Κοντό-

πευκο Αγίας Παρασκευής, την Τρίτη

11 Απριλίου 2017. 

Συγκεκριμένα, ομάδα μαθητών, εκπαιδευ-

τικών και στελεχών του Κολλεγίου με την

συμβολή τωνΥπηρεσιών Πρασίνου και

Αυτεπιστασίας του Δήμου καθώς  και του

Συλλόγου Κατοίκων Κοντόπευκου προέ-

βησαν σε εργασίες που περιλάμβαναν

φυτεύσεις δένδρων και αναρριχόμενων,

βαψίματα σε όλα τα παγκάκια και  τα

τοιχία, αντικατάσταση των κατεστραμμέ-

νων ξύλων στα παγκάκια, κ.α.

Ο Δήμαρχος Γιάννης  Σταθόπουλος

έδωσε  συγχαρητήρια  και ευχαρίστησε τους μαθητές και τους  εκπαιδευτικούς για την

πρωτοβουλία τους και την προσφορά τους όπως αποτυπώθηκε στη νέα εικόνα της

πλατείας.

Δημοπρατήθηκε η τοποθέτηση 

χλοοτάπητα στα γήπεδα των 7ου

και 9ου δημοτικών σχολείων.

Δημοπρατήθηκε στις 20 Απριλίου 2017 από το Δήμο Αγίας Παρασκευής το έργο

τοποθέτησης χλοοτάπητα στα γήπεδα 5Χ5 των  7ου  και 9ου Δημοτικών Σχολείων,

στο Κοντόπευκο και στα Πευκάκια αντίστοιχα, με προϋπολογισμό 50 χιλ. ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσω προγραμμα-

τικής σύμβασης με το Δήμο Αγίας Παρασκευής, η οποία υπογράφτηκε  στις 7/2 από

τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη και τον Δήμαρχο Γιάν-

νη Σταθόπουλο.
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Μία οικογένεια της Αγίας Παρασκευής, που απο-

τελείται από ένα ανδρόγυνο με δύο αγόρια

ηλικίας πέντε και επτά ετών, πριν από ένα χρόνο

περίπου εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη φιλοξενία

ενός 12χρονου Αφγανού αγοριού, του Σαμίρ*, ο

οποίος σήμερα, μετά από ένα χρόνο αναμονής

για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επανένω-

σης, ετοιμάζεται να πάει στην Γερμανία να βρει

τον αδερφό του, ενώ οι γονείς του παραμένουν -

με κίνδυνο της ζωής τους - στο Αφγανιστάν.

Η φιλοξενία πραγματοποιήθηκε μέσω της πρω-

τοπόρου δράσης «Φιλοξενία Ασυνόδευτων

Ανηλίκων σε Οικογένειες» που υλοποιεί η ΜΕΤΑδρ-

αση, μετά από ανταλλαγή τεχνογνωσίας με χώρες

της Ευρώπης.

Ζητήσαμε από την ανάδοχη Αγιοπαρασκευιώτικη

οικογένεια να μας μιλήσει για την εμπειρία αυτή:

«Σ» «Τι σας ώθησε στην απόφαση να φιλοξενή-
σετε ένα προσφυγόπουλο ;
«Ως οικογένεια, φαντάζομαι όπως και πολλοί άλλοι,

δεν θέλαμε να μείνουμε αμέτοχοι στο ζήτημα του

προσφυγικού. Θεωρώ ότι ο καθένας που θέλει να

βοηθήσει μπορεί να βρει μια δράση που να του ταιρ-

ιάζει. Αρχικά, λοιπόν, μάθαμε για το πρόγραμμα κι

επειδή θέλαμε να κάνουμε κάτι συνολικά ως οικογέ-

νεια, το συζητήσαμε και με τα παιδιά μας και αποφ-

ασίσαμε να το κάνουμε. Είναι κάτι για το οποίο χρειά-

ζεται πραγματικά να είναι σύμφωνη κι ενήμερη όλη η

οικογένεια γιατί δεν μπορεί κανείς να το αποφασίσει

ή να το επιβάλλει μόνος του. Είναι κάτι που σε καμία

περίπτωση - ακόμα κι όταν είδαμε όλα τα αρνητικά ή

τις δυσκολίες - δε μετανιώνουμε και  τελικά τα θετικά

είναι σαφώς πολύ περισσότερα. Ως οικογένεια, μας

ταιριάζει αυτός ο τρόπος με τον οποίο ανοίξαμε τους

ορίζοντές μας. Πλέον έχουμε γίνει «οικογένεια», παρ-

ότι δεν έχουμε δει ποτέ τους γονείς αυτού του παι-

διού. Ο άντρας μου κι εγώ θεωρούμε μετά από έναν

χρόνο, ότι τα θετικά είναι πάρα πολλά». 

«Σ»  Έχετε προβεί σε μόνιμη υιοθεσία, ή η ανα-
δοχή είναι συγκεκριμένου χρονικού διαστήμα-
τος;
«Αυτή η συγκεκριμένη δράση είναι για να φιλοξενηθ-

ούν σε οικογένειες ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες,

τα οποία δεν πρόκειται να παραμείνουν στην Ελλά-

δα, αλλά έχουν ζητήσει επανένωση με συγγενείς

τους που βρίσκονται σε κάποια άλλη χώρα-μέλος της

Ε.Ε. Γνωρίζουμε από την αρχή ότι η φιλοξενία θα δια-

ρκέσει για μερικούς μήνες».

«Σ»Πότε ήρθε στην Ελλάδα ο Σαμίρ;
«Όταν ήρθε στην οικογένειά μας πέρυσι τέτοια

εποχή, ήταν ήδη εδώ 2-3 μήνες και πιο πριν είχε

μείνει στην Τουρκία άλλους δύο. Δε νομίζω ότι μπορ-

εί να πει ακριβώς πόσο ήταν το ταξίδι του, ότι αντι-

λαμβάνεται δηλαδή τον χρόνο, γιατί νομίζω ότι του

φαινόταν πιο μακρύ απ’ όσο ήταν». 

«Σ» Έρχεται από εμπόλεμη ζώνη;
«Το Αφγανιστάν θεωρείται εδώ και πολλά χρόνια ως

«εμπόλεμη ζώνη» κι όσο καιρό είναι μαζί μας ο Σαμίρ

έχουν γίνει πάρα πολλές επιθέσεις και βομβαρδισμοί.

Το ζήτημα είναι ότι προέρχεται από μία φυλή που

διώκεται. Λόγω του μεγάλου κινδύνου, οι γονείς

συχνά αναγκάζονται να φυγαδεύσουν τα παιδιά τους

για να τα σώσουν».

«Σ» Στην αρχή πως καταφέρατε να επικοινωνή-
σετε; Είχατε διερμηνέα; Μιλούσατε στα αγγλικά;
«Σε περιπτώσεις ανάγκης έρχεται διερμηνέας της

ΜΕΤΑδρασης αλλά υπάρχουν και τα νοήματα

(γέλια). Ειδικά στην αρχή, ερχόταν, μαζί με τον διερμ-

ηνέα, κάθε εβδομάδα περίπου, το μέλος του Δικτύου

Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρα-

σης, το οποίο έχει αναλάβει την στήριξη του παιδιού.

Όπως όμως είναι γνωστό, τα παιδιά μαθαίνουν πολύ

γρήγορα και ο Σαμίρ μετά από ένα χρόνο, ό,τι του

πεις στα ελληνικά, στο πλαίσιο της καθημερινής

συνεννόησης, το καταλαβαίνει πολύ καλά και πλέον

σ’ ένα βαθμό τα μιλάει».

«Σ»Ο Σαμίρ πάει σε ελληνικό σχολείο; 

Αρχικά, πήγε σε διαπολιτισμικό σχολείο, ενώ τώρα

παρακολουθεί με υποτροφία μαθήματα σε ένα ιδιω-

τικό σχολείο της περιοχής μας, καθώς υπήρξε συνε-

ργασία του συγκεκριμένου σχολείου με τις ανάδοχες

οικογένειες. Τα παιδιά, σ’ αυτήν την ηλικία, όταν

βρίσκονται σε μια χώρα κι ακούνε την γλώσσα

συνέχεια, μαθαίνουν πολύ γρήγορα».

«Σ»Έχει επικοινωνία με την οικογένειά του;
«Με τους γονείς του, που βρίσκονται στο Αφγανι-

στάν, έχουν περιορισμένη επικοινωνία. Με τον αδε-

λφό του στη Γερμανία επικοινωνούν τακτικά».

Ένα «ασυνόδευτο» προσφυγόπουλο φιλοξενείται σε 

ανάδοχη οικογένεια της πόλης μας.

Τι είναι η ΜΕΤΑδραση; 

Η ΜΕΤΑδραση (www.metadrasi.org) είναι μια
Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία
ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να
καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και
ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην
Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας
και διαπολιτισμικής μεσολάβησης καθώς και στην
προάσπιση των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων
ανηλίκων και των ατόμων που χρήζουν διεθνούς
προστασίας.
Είναι η μόνη οργάνωση στην Ελλάδα που σχεδία-
σε και εφαρμόζει ένα οργανωμένο σύστημα
εκπαίδευσης, πιστοποίησης και συντονισμού στο
πεδίο για την παροχή διερμηνείας, είτε μέσω φυσι-
κής παρουσίας, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, σε 33
γλώσσες και διαλέκτους.
Η ΜΕΤΑδραση έχει επίσης αναπτύξει ένα πρότ-
υπο δίκτυο προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων,
το οποίο περιλαμβάνει ένα καινοτόμο σύνολο δρά-
σεων: Συνοδεία ασυνόδευτων ανηλίκων από κέν-
τρα κράτησης προς κατάλληλες δομές φιλοξενίας
σε όλη την Ελλάδα, Δίκτυο Επιτροπείας, φιλοξενία
παιδιών σε οικογένειες και Μεταβατικές Δομές
Φιλοξενίας στη Λέσβο, στη Σάμο, στη Χίο, στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα, η ΜΕΤΑδραση προσφέρει Νομική
στήριξη σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας,
μέσω τοπικά εγκατεστημένων δικηγόρων στη
Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο, τη Λέρο και την Κω,
καθώς και μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ειδικά
σχεδιασμένα για τις ανάγκες των επωφελούμε-
νων.
Για να μάθετε περισσότερα για τη δράση, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με τη ΜΕΤΑδραση:
• στέλνοντας email στο foster@metadrasi.org
• τηλεφωνώντας στα 214 1008717, 6980
462271
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«Σ» Με τι τρόπο σας επηρέασε η συμβίωση αυτή του ενός έτους ; 
«Ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι πόσες χώρες, πολιτισμοί και άνθρωποι υπάρχουν σ’

αυτόν τον πλανήτη, με τόσες διαφορετικές κουλτούρες και τρόπους ζωής. Είναι

κρίμα να μην έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες, ώστε να γνωρίσουμε όλον αυτόν τον

πλούτο. Δυστυχώς, κάποιες χώρες είναι σαν να μην υπάρχουν για εμάς, επειδή

είναι μακριά. Είναι όμορφο, λοιπόν, όταν γνωρίζεις μία από αυτές τις χώρες μέσα

από τα μάτια ενός παιδιού. Βέβαια, ο καθένας θα πάρει διαφορετικές εμπειρίες.

Εμείς έχουμε περάσει πολύ δυνατές στιγμές, χάρη και στα τρία παιδιά. Προσωπι-

κά χαίρομαι γιατί αντιληφθήκαμε όλοι μας στην οικογένεια πως αυτά που θεωρ-

ούμε δεδομένα, δεν είναι το ίδιο για όλους στον κόσμο». 

«Σ» Έχει αλλάξει ο Σαμίρ στον έναν χρόνο που είναι μαζί σας;
«Σαφέστατα, έχει αλλάξει και βλέπει με άλλο μάτι τη ζωή, γιατί του έχει δοθεί κάτι

που θα έπρεπε να έχουμε όλοι μας. Τα παιδιά έχουν μεγάλη δυνατότητα προσαρ-

μογής. Εμείς τον αγαπήσαμε γι’ αυτό που είναι και το ίδιο έπραξε κι αυτός. Πλέον,

έχει συνηθίσει κι έχει τη ρουτίνα του και το καλύτερο είναι ότι αισθάνεται αισιόδοξος

και κάνει σχέδια. Πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα, όπως όταν

ήμασταν εμείς μικροί και θεωρούσαμε ακριβώς το ίδιο. Φαντάζεται πολλά πράγ-

ματα για το τι μπορεί να βρει στο μέλλον». 

«Σ» Η συμβίωση με τα παιδιά σας πώς είναι ; 
«Τώρα ειδικά που επικοινωνούν πιο πολύ, τον ζαλίζουν κιόλας (γέλια). Ο μεγάλος

μου γιος, αν τον ρωτήσετε, θα σας πει ότι δεν θέλει να φύγει ο Σαμίρ. Στην αρχή ,

πριν την φιλοξενία, είχαμε σκεφτεί μήπως επηρεαστεί η σχέση των δύο παιδιών

μας όταν ερχόταν ένα ακόμη  παιδί. Κι όμως ήταν πολύ ομαλή η προσαρμογή, δεν

υπήρξε καμιά διαταραχή». 

«Σ» Πώς πήρατε την απόφαση; 
«Όταν ενημερώθηκα για τη δράση, θυμάμαι ότι στην αρχή ήμουν διστακτική. Στην

ιδέα ότι θα φιλοξενήσεις ένα παιδί που έχει ζήσει πόλεμο, βίαιες καταστάσεις κ.τ.λ.,

μπορεί να σου δημιουργηθεί φόβος. Από την άλλη, ο σύζυγός μου ήταν πιο αισι-

όδοξος εξαρχής. Τελικά ένιωσα άνετα, πόσο μάλλον βλέποντας τον Σαμίρ, ως

μεγαλύτερος που ήταν σε ηλικία, να προσέχει τα παιδιά μας».

«Σ» Εισήγαγε στην οικογένεια νέες «παραδόσεις» ή μια άλλη κουλτούρα;
Και αντιστοίχως εσείς του δείξατε στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας;
«Και τα δύο, με μόνη εξαίρεση το θρησκευτικό κομμάτι. Δεν έχει επηρεάσει κάποι-

ος την πίστη του άλλου, απλά οι συνήθειες είναι διαφορετικές απ’ αυτές που είχε.

Εκεί που ο Σαμίρ έφερε στην οικογένεια το «διαφορετικό» είναι στη διατροφή και

στο ότι μιλάμε ένα σωρό γλώσσες στο σπίτι. Μιλάμε αγγλικά, ελληνικά και τα παι-

διά γνωρίζουν και εκφράσεις από τη μητρική του Σαμίρ. Έχει φέρει μια πολυπολι-

τισμικότητα και πολλές φορές αυτό είναι θέμα συζήτησης».

«Σ» Δηλαδή, Χριστούγεννα ή Πάσχα ποιες ήταν οι αντιδράσεις του; Ήθελε
να συμμετάσχει; 
«Βεβαίως! Πάρα πολύ. Τα Χριστούγεννα του φάνηκαν πολύ ωραία και του ήταν

περίεργο το ότι μετράμε αλλιώς τη χρονολογία. Στον δυτικό κόσμο το έτος είναι

2017, αλλά στο Αφγανιστάν είναι κάτι κοντά στο 1300. Το Πάσχα του άρεσε εξίσου,

καθώς βάφουμε τα αυγά, όπως και το κλίμα της Ανάστασης. Γενικότερα, τα έθιμά

μας του αρέσουν».

«Σ» Επί της ουσίας, τι είναι αυτό που ζητάει ένα παιδί που έρχεται υπό αυτές
τις συνθήκες μέσα σε μια ανάδοχη οικογένεια; 
«Να το αποδεχθείς έτσι όπως είναι, με όποια ελαττώματα και όποιες εμπειρίες έχει

ζήσει και να καταλάβεις ότι όσο διαφορετικό κι αν είναι, ουσιαστικά θέλει ό,τι και

κάθε παιδί: αγάπη και μια ήρεμη, καθημερινή ατμόσφαιρα».  

«Σ» Αν συναντούσατε ένα ζευγάρι - μια οικογένεια και ήταν στο βήμα που
ήσασταν εσείς κάποτε, πριν τη φιλοξενία, τι θα τους συμβουλεύατε; 
«Θα τους έλεγα ότι πραγματικά είναι τόσο όμορφα και τόσο μεγάλος αυτός ο

πλούτος που μπορεί να φέρει σε μια οικογένεια μια τέτοια κίνηση, που αξίζει να την

κάνουν. Ακόμη και με τις δυσκολίες που ενδεχομένως να συναντήσει κανείς, θα

γνωρίσει πτυχές του εαυτού του και της οικογένειας που πραγματικά αξίζει τον

όποιο κόπο. Εξάλλου, η ΜΕΤΑδραση προσφέρει ψυχολογική στήριξη στην οικο-

γένεια και το παιδί κι επιπλέον διοργανώνει σεμινάρια και συναντήσεις των ανά-

δοχων γονέων, ώστε να ενημερώνονται, να βοηθούνται και να μοιράζονται τις

εμπειρίες τους». 

"Προ των πυλών" η κατασκευή

νέας πεζογέφυρας.

Με την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της πεζογέφυρας Γελαδάκη, η

διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου έθεσε ως στόχο την κατασκευή μιας

αντίστοιχηςδεύτερηςκοντά στην οδό Ευαγγελίστριας.  

Σήμερα ο σχεδιασμόςαυτόςβρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς  η κατασκευή

της νέας πεζογέφυρας στην Αγία Παρασκευή επί της Λεωφόρου Μεσογείων,

από την Πλατεία  Πέτρουλα (οδός Χίου) έως την  οδό Ευαγγελιστρίας

(πλησίον του ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής), περιλαμβάνεται στο έργο κατασκευής

6 πεζογεφυρών σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου το οποίο

δημοπρατήθηκε στις  28 Μαρτίου 2017.

Η πεζογέφυρα, που θα ενισχύσει την ενότητα του πολεοδομικού ιστού της

πόλης με μια  ασφαλή διάβαση πεζών επί της Λεωφ. Μεσογείων,  θα έχει προ-

σβασιμότητα για τα ΑμεΑ και θα διαθέτει ασανσέρ.

Σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα, εκτός απροόπτου και εφ' όσον όλα κυλή-

σουν ομαλά, η διοίκηση του Δήμουισχυρίζεταιότι το έργο θα έχει ολοκληρωθ-

εί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Φορέας Υλοποίησης του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-

παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», είναι το

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Παραδοσιακοί και μοντέρνοι

χοροί στο κέντρο της πόλης. 

Διήμερο εκδηλώ -

σεων για την Παγ-

κόσμια Ημέρα Χο -

ρού διοργανώνουν

ο Δήμος Αγίας Παρ-

ασκευής και ο Πολι-

τιστικός και Αθλη -

τικός Οργανισμός

του Δήμου-

ΠΑΟΔΑΠ,  την Πα -

ρα σκευή 28/4 και  το

Σάββατο 29/4, στις

7:30μμ, στην Κεν -

τρική Πλατεία. 

Η Παρασκευή θα είναι

αφιερωμένη στους

παραδοσιακούς και το

Σάββατο στους μον-

τέρνους χορούς, τους

οποίους θα παρου-

σιάσουν χορευτικές

ομάδες  των Πολιτι-

στικών Συλλόγων της

πόλης, ιδιωτικών σχολών χορού που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας  και

τα αντίστοιχα τμήματα του ΠΑΟΔΑΠ.

Η Παγκόσμια Ημέρα Χορού καθιερώθηκε το 1982 από το Διεθνές Συμβούλιο

Χορού της UNESCO και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου, ημερομηνία

γέννησης το 1727 του Γάλλου χορευτή και χορογράφου Ζαν-Ζορζ Νοβέρ

(1727-1810), δημιουργού του σύγχρονου μπαλέτου.

Στην εκδήλωση  τα τμήματα χορού του συλλόγου κατοίκων Τσακού θα συμμε-

τάσχουν για δεύτερη χρονιά.

Aprilis_17_mais_2012.qxd  30/1/2018  9:55 μμ  Page 11



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

ΟΟ ιι   γγ ιι αα ττ ρρ οο ίί   ττ ηη ςς   ππ εε ρρ ιι οο χχ ήή ςς   μμ αα ςς .. .. ..1212
Προβλήθηκε η 

βραβευμένη ταινία

«SMAC» του Ηλία

Δημητρίου. 

Η Κινηματογραφική Λέσχη Αγίας Παρα -

σκευής παρουσίασε την βραβευμένη ταινία

του Ηλία Δημητρίου "SMAC» την Τρίτη 25

Απρι λίου 2017 στο Πέτρινο κτήριο, Πολιτι-

στικό Πάρκο "Στ.Κώτσης". 

Η ταινία έχει τιμηθεί με τα εξής βραβεία και δια-

κρίσεις:

- Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας

στην Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη από την Ελληνική

Ακαδημία Κινηματογράφου

- Βραβείο Κοινού στο Outview Film Festival

- Βραβείο Κοινού στο φεστιβάλ Κινηματογραφι-

κές Μέρες Κύπρου

- Υποψηφι-

ότητες για

Κ α λ ύ τ ε ρ η

Ε λ λ η ν ι κ ή

τ α ι ν ί α ,

Κ α λ ύ τ ε ρ η

σκηνοθεσία

και Καλύτε-

ρο σενάριο

από την

Ε λ λ η ν ι κ ή

Α κ α δ η μ ί α

Κινηματογράφου.

Παίζουν οι ηθοποιοί : Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη,

Γιάννης Κοκιασμένος, Σταυρούλα Κοντο-

πούλου, Στέφανος Μουαγκιέ κ.α. 

Μετά την προβολή ακολούθησε συζήτηση με

τον δημιουργό της ταινίας σκηνοθέτη Ηλία

Δημητρίου και την βραβευμένη πρωταγωνί -

στρια Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη.

Λίγα λόγια για την ταινία

Το SMAC είναι το όνομα μιας πρωτεΐνης που

ρυθμίζει τον φυσιολογικό θάνατο των κυττάρων.

Χωρίς αυτήν τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται

αέναα, οδηγώντας έτσι στον θάνατο τον οργανι-

σμό που τα φέρει. Αυτή η βιολογική αντίφαση

που κυριαρχεί στον μικρόκοσμο μα και στην

ίδια την κοινωνία, απεικονίζεται σχεδόν στην

κυριολεξία της στο φιλμ του Δημητρίου. Κι

όμως, το «SMAC» δεν είναι μια ιατρική ταινία ή

μια ταινία για το θάνατο. Το «SMAC» είναι η

ιστορία δύο ανθρώπων, της Ελένης που μα -

θαίνει ότι έχει καρκίνο στα τελευταία στάδια και

του Αντρέα που ζει άστεγος στην Αθήνα, και της

συνάντησής τους ακριβώς στο σημείο όπου ο

ένας έχει περισσότερο ανάγκη τον άλλον σε μια

αφοπλιστική νίκη της ζωής πάνω σε κάθε βιο-

λογική ή κοινωνική πρόβλεψη.
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Υπογράφηκε η σύμβαση! 

Αρχίζει η κατασκευή του αγωγού

ομβρίων υδάτων.  

Υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση έργου κατασκευής δικτύου

αγωγών όμβριων υδάτων του Δήμου Αγίας Παρασκευής αρχικού προϋ-

πολογισμού 4,3 εκατ. ευρώ μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της

αναδόχου εταιρείας ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ κι εντός του επόμενου δεκαπενθήμερου

θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας προκειμένου να συζητηθεί ο

προγραμματισμός των εργασιών. 

Υπενθυμίζουμε ότι το εν λόγω έργο αφορά στην κατασκευή αγωγών όμβριων

υδάτων στα Νότια Πευκάκια, στον Παράδεισο, στο Κοντόπευκο και στον Τσακό

και συγκεκριμένα στις οδούς Θερίσου, Αμαλιάδος, Θεσσαλονίκης, Σάμου,

Υμηττού, Θήρας, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Πλαταιών, Δραγατσανίου, Τσιμισκή,

Δημοσθένους, Γούναρη, Πατρόκλου, Καραϊσκάκη, Μπουμπουλίνας και Μεγάλου

Σπηλαίου .

Πρόκειται για μελέτη που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου το

2011, επικαιροποιήθηκε το 2015 και δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.

Τμήμα της ίδιας μελέτης αποτελεί και η κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων στις

οδούς Πεντέλης, Χίου και Ολυμπίας που υλοποιήθηκε το 2015 (επισημαίνονται

με πορτοκαλί). 

Τα «Παραμύθια» από την 

υπηρεσία καθαριότητας . 

Στην πρωτότυπη

έκδοση ενός παρα -

μυθιού για εκπαι-

δευτικούς λόγους

προχώρησε η Υπη -

ρεσία Καθαριότητας

του Δήμου Αγίας

Παρασκευής με

τίτλο: «Η περιπέτεια

της κυρίας Χάρτι -

νης».

Ο αντιδήμαρχος Περι-

βάλλοντος Γιάννης

Σιδέρης μέσω ανα-

κοίνωσης εξηγεί ότι το

έντυπο απευθύνεται

σε παιδιά προσχολι-

κής και σχολικής

ηλικίας και διανέμεται

στους Παιδικούς

Σταθμούς στα Νηπια-

γωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας, με στόχο να μάθουν οι μικροί μας

φίλοι να χρησιμοποιούν σωστά και τακτικά τους μπλε κάδους και να μεταδίδουν

το μήνυμα της ανακύκλωσης.

Η υπόθεση αφορά μία χαρτοσακούλα, την κυρία Χάρτινη, που συναντά στη

χωματερή ένα γυάλινο βαζάκι, ένα μεταλλικό κουτί και ένα πλαστικό μπουκάλι και

όλοι μαζί καταφέρνουν να μπουν σε έναν μπλε κάδο και να φτάσουν στο εργο-

στάσιο ανακύκλωσης.

Η Επέτειος της 25ης Μαρτίου

και ο Ριζοσπαστικός 

Νεοελληνικός  Διαφωτισμός

Για άλλη μια χρονιά η επέτειοςτης 25ης Μαρτίου 1821 για την αρχή

της επανάστασης και της ίδρυσης του ελληνικού κράτους τιμήθηκε

με εκδηλώσεις και παρελάσεις στην πόλη μας, ενώ η η διοίκηση του

Γιάννη Σταθόπουλουπραγματοποίησε μια πολύ ενδιαφέρουσα

εκδήλωση στο θεατράκι  του 2ου Γυμνασίου της οδού Νεαπόλεως

με ομιλητή τον Παναγιώτη Τσολιά, υποψήφιο Διδάκτωρα Φιλοσο-

φίας  ΕΚΠΑ και Διευθυντή Επικοινωνίας της ΕΡΤ. 

Ο κ. Τσολιάς αναφέρθηκε στον Ριζοσπαστικό Νεοελληνικό Διαφωτι-

σμό και το ρόλο που διαδραμάτισε στην πολιτική αφύπνιση των

υπόδουλων Ελλήνων, με κορύφωση τον εθνικοαπελευθερωτικό

αγώνα του 1821.

Ο ομιλητής ανέλυσετα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ριζοσπαστισμού στον

Ευρωπαϊκό και τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό αλλά και τις διαφοροποιήσεις

του από τον «ακαδημαϊκό» Διαφωτισμό κι αναφέρθηκε τόσο στους κύριο-

υς εκπροσώπους του, όπως ο Ρήγας και ο Κοραής, όσο και στους πιο

«αγνώστους», όπως ο Χριστόδουλος Παμπλέκης, ο Αθανάσιος Ψαλίδας,

ο Θεόφιλος Καϊρης κ.α ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε και στους ανώνυμους

συγγραφείς των επαναστατικών φυλλαδίων της περιόδου 1789-1820,

μέσα από τα οποία εκφράστηκαν με τον πιο εναργή τρόπο οι διαφωτιστι-

κές επαναστατικές αξίες.

Ο «4ος ετήσιος αγώνας 

δρόμου Αγ. Παρασκευής» 

αφιερωμένος στην ανάδειξη

του Υμηττού. 

Για τέταρτη συνεχή

χρονιά  ο Πολιτιστικός

& Αθλητικός Οργανι-

σμός Δήμου Αγίας

Π α ρ α  σ κ ε υ ή ς

(ΠΑΟΔΑΠ), με την

συνδρομή του Συνδέ-

σμου Εφέδρων Αξιω-

ματικών Ανατολικής

Αττικής, την υποστή -

ριξη της Ομάδας Αθλητών Μαραθωνίου Αθηνών «O.R.A.M.A.» και

υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού

Μαζικού Αθλητισμού- Υπεραποστάσεων (Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ), διορ-

γανώνει την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 , αγώνα δρόμου για όλες τις

ηλικίες, με την επωνυμία «4ος  Δρόμος Ζωής Δήμου Αγ. Παρασκε-

υής- Αναδεικνύοντας τον Υμηττό 2017».

Όλες οι πληροφορίες για τον αγώνα (διαδρομές, ώρες, ηλικιακές κατηγο-

ρίες,  δηλώσεις συμμετοχής, κ.λ.π) περιέχονται στην προκήρυξη που

βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου:

www.agiaparaskevi.gr/~agiapara/portal/index.php/efimerida-

ypiresias/anakoinoseis/3956-prokiryksi-gia-ton-4o-dromo-zois-dimou-

agias-paraskevis-anadeiknyontas-ton-ymmito .

Οι συμμετέχοντες και οι θεατές του αγώνα μπορούν να προσφέρουν

τρόφιμα μακράς διάρκειας για την ενίσχυση του  Κοινωνικού Παντοπω-

λείου και Μαγειρείου του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
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Θρησκευτική συναυλία στο

ναό του προφήτη Ηλία.   

Μέσα σε κατανυκτική  ατμόσφαιρα  πραγματοποιήθηκε την

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 στον κατάμεστο Ναό του Προφήτη

Ηλία Αγίας Παρασκευής η πασχαλινή θρησκευτική συναυλία

που διοργάνωσαν ο Δήμος Αγίας Παρασκευής  και ο Πολιτι-

στικός Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου (ΠΑΟΔΑΠ).

Στη συναυλία συμμετείχε η Μεικτή Χορωδία Ενηλίκων του Δήμου

Αγίας Παρασκευής υπό την διεύθυνση του Χρήστου Κουτσονίκα,

με την Κατερίνα Καραμπάτσα στο εκκλησιαστικό όργανο  και το

Φωνητικό Σύνολο Eklipsis υπό την διεύθυνση του Ματθαίου

Λεγάκη, με την Κων/να Χρονοπούλου στο εκκλησιαστικό όργανο . 

Οι χορωδίες ερμήνευσαν έργα των Πολυκράτη, Κατακουζηνού,

Νίκα, Γιαννίδη, Ηristic, Schubert, Gounod, Gjeilo και Rachmaninoff.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Γιάννης  Σταθόπου-

λος, ο Πατήρ Σταύρος Γούλας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου Γερ, Βλάχος, ο πρ. Δήμαρχος Βασ. Ζορμπάς ο Πρόε-

δρος του ΠΑΟΔΑΠ Σωτ. Παπαμιχαήλ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.

Κονταξής, Ε. Καψοκεφάλου και Ι. Μυλωνάκης, η πρ. Αντιδήμαρχος

Μ. Μουχτούρη, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων κ.α. 

Βυθιζόμενοι κάδοι 

σε όλη την πόλη. 

Η θετική έγκριση για τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγω-

νισμού αναφορικά με την προμήθεια βυθιζόμενων κάδων

δόθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της

συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2017. 

Ο διαγωνισμός αφορά ποσό 290.000 ευρώ περίπου και θα πραγ-

ματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

βασισμένα σε μελέτη του τμήματος καθαριότητας και διαχείρισης

μηχανημάτων-οχημάτων της διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Σιδέρης ενημέρωσε το

σώμα για τις περιοχές που θα εγκατασταθούν συνολικά οκτώ βυθ-

ιζόμενοι κάδοι. Αναλυτικότερα, στην πλατεία του Αη Γιάννη θα

τοποθετηθούν δύο τέτοια συστήματα ενώ από ένα θα τοποθετηθ-

εί, στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου και Έαρος, στην Αγίου

Ιωάννου έξω από το παλιό σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος, στη

συμβολή των οδών Μακεδονίας και Ειρήνης, στην αγορά της οδού

Χίου, στην αγορά της οδού Ε. Βενιζέλου και στη συμβολή των

οδών Αγίας Τριάδος και Ιουστινιανού. 

Για ρατσιστική συμπεριφορά 

καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι 

τοn Βασίλη Ζορμπά!

Για  κατ ́ εξακολούθηση ρατσιστική συμπεριφορά προς τον υπεύθυνο του Δημο-

τικού Κοιμητηρίου καταγγέλλει ο Σύλλογος  Εργαζομένων στο Δήμο τον πρώην

δήμαρχο  Βασίλη Ζορμπά με σχετική του ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα

εξής:

«Καταγγέλλουμε τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, διότι επανειλημμένα έχει
αναφερθεί και εξακολουθεί να αναφέρεται στον υπεύθυνο του κοιμητηρίου με απαξιωτι-
κούς χαρακτηρισμούς σχετικά με την πρόσληψή του στην εργασία ως ΑΜΕΑ, υπο-
νοώντας ότι επειδή ανήκει στην κατηγορία των ΑΜΕΑ αδυνατεί να ανταποκριθεί επα-
ρκώς στα καθήκοντά του. 
Αν ο καταγγέλλων έχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος
είναι ανεπαρκής στα υπαλληλικά του καθήκοντα, τότε τον καλούμε να αναφερθεί σε αυτά
συγκεκριμένα, διαφορετικά, εφόσον συνεχίζει να το επαναλαμβάνει, δηλώνει την εμπά-
θειά του απέναντι στον συγκεκριμένο συνάδελφο αλλά και γενικότερα σε όλα τα άτομα
με ειδικές ανάγκες.
Τον καλούμε να σταματήσει να προσβάλλει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και να
χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν σε κανέναν άνθρωπο που σέβεται
τουλάχιστον τον εαυτό του, πόσο μάλλον σε κάποιον ο οποίος έχει και την ιδιότητα του
γιατρού και αυτή του πρώην δημάρχου».

Δωρεάν οδοντιατρική πρόληψη 

για παιδιά. 
Πρόγραμμα Οδοντιατρικής  Πρόλ-

ηψης για παιδιά υλοποιεί  το Δημοτικό

Ιατρείο Τσακού (Χειμάρας 22)  στο

πλαίσιο του οποίου διενεργείται δωρε-

άν  έλεγχος και φθορίωση από την Χει-

ρουργό Οδοντίατρο του Ιατρείου Γιώτα

Μητροπούλου.

Για να κλείσετε ραντεβού καλέστε στο

210 6547700.

Συνάντηση του Δημάρχου με το νέο

συμβούλιο της Ένωσης Εμπόρων. 

Συνάντηση του Δημάρχου Γιάννη

Σταθόπουλου με το νεοεκλεγέν

Διοικητικό Συμβούλιο της  Ένω-

σης Επαγγελματιών Εμπόρων

Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής

(ΕΝΕΒΑΠ)  πραγματοποιήθηκε

την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 στο

Δημαρχείο.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΝΕΒΑΠ συγκροτήθηκε μετά από τις πρόσφατες εκλο-

γές που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Μαρτίου 2017 και ανέδειξαν την παράταξη του

Βασίλη Τσαγκάρη πρώτη σε ψήφους. 

Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της  Ένωσης εκπρ-

οσώπησαν ο Πρόεδρος Β. Τσαγκάρης, ο Αντιπρόεδρος Ι. Πρασσάς και τα Μέλη Στ.

Κακκαβίκος, Ανδρ. Γωγάκης, Ελ. Αθανασιάδη, Δ. Κουτονιάς ενώ το παρόν έδωσαν και

ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος και η Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Υπηρεσιών Ελισάβετ Πετσατώδη.  

Οι εκπρόσωποι της ΕΝΕΒΑΠ  έθεσαν θέματα που απασχολούν την Ένωση και

σχετίζονται με το Δήμο, όπως και γενικά αιτήματα για την αντιμετώπιση τους. Ειδικότε-

ρα  συζητήθηκαν θέματα όπως η λειτουργία του πανηγυριού στην οδό Αγίου Ιωάννου

κατά το διήμερο της γιορτής της πολιούχου της πόλης,  η ανάγκη για σχεδιασμό ελεγχό-

μενης στάθμευσης,  η εν γένει υποστήριξη της τοπικής αγοράς (με εκδηλώσεις, φυλλά-

δια, διαφημιστικά πλαίσια σε κομβικά σημεία κ.α.)  και η περαιτέρω ενίσχυση  των πετ-

υχημένων διοργανώσεων των Χριστουγέννων και της Αποκριάς. Στη συζήτηση διαπι-

στώθηκε σύγκληση απόψεων και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο της

πολύ καλής συνεργασίας Δήμου- ΕΝΕΒΑΠ για την στήριξη και ανάπτυξη της αγοράς

της πόλης.
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Λαχειοφόρος Αγορά από τον

Γυμναστικό Σύλλογο 

Αγίας Παρασκευής 

Μεγάλο Δώρο μία τηλεόραση 23’’ 

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής

καλώντας τους πολίτες της πόλης μας να συμμετάσχουν στη λαχειο-

φόρο αγορά που διοργανώνει την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017. Αναλυτικότε-

ρα αναφέρονται τα εξής: 

«Ο ΓΣΑΠ όπως κάθε χρόνο , έτσι και εφέτος διοργανώνει ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ

ΑΓΟΡΑ, οι λαχνοί της οποίας θα συνδεθούν  με την κλήρωση του Λαϊκού

Λαχείου της Τρίτης 06/06/2017. Ο κατάλογος με τα πρώτα 71 δώρα, ο

οποίος  επισυνάπτεται, είναι προσωρινός και θα εμπλουτίζεται με τις

συνεχιζόμενες προσφορές. Στόχος μας είναι να φθάσουμε τα 120 δώρα-

όσοι και οι κερδισμένοι λαχνοί του Λαïκού Λαχείου. 

Για όσους δεν

έχουν συμμε-

τάσχει άλλη φο -

ρά, διευκρινί -

ζουμε τον τρόπο

διεξαγωγής της. 

Συγκεκριμένα τα

δώρα της Λαχει-

οφόρου μας, τα

οποία δημο-

σιεύονται εκ των

προτέρων σε

α ρ ι θ  μ η μ έ ν ο

κατάλογο, θα

αντιστοιχηθούν

με τους  κερδι-

σ μ έ ν ο υ ς

λαχνούς της

κλή ρωσης του

Λαϊκού Λαχείου

της 06/06/17,

κατά την σειρά

του Γενικού

Πίνακα (κέρδη

αφορολόγητα),

λαμβάνονται δε

υπ’ όψη οι τρεις

τελευταίοι αριθ-

μοί κάθε

λαχνού. Π.χ. αν υποθέσουμε ότι κληρώνεται ο λαχνός του Λαϊκού 10351 , ο

οποίος είναι π. χ. ο 16ος αριθμός κατά την  σειρά του πίνακα των κερδών,

για την δική μας Λαχειοφόρο γίνεται ο λαχνός 351 και  αντιστοιχεί στο 16ο

δώρο του δικού μας καταλόγου.

Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της Λαχειοφ-

όρου μας ,αλλά και κάθε ένας που θα αγοράσει λαχνό μπορεί μόνος του να

βρει αμέσως από τον πίνακα κερδών του Λαïκού, αν κέρδισε και ποιο δώρο. 

Τα δώρα έχουν προσφερθεί από καταστήματα της Αγίας Παρασκευής, αλλά

και από άλλες επιχειρήσεις. 

Όλους τους  ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την στήριξη που προσφέρουν στον

Σύλλογό μας. 

Καλούμε τα μέλη, τους φίλους και οπαδούς της ομάδας μας να αγοράσουν

λαχνούς ενισχύοντας αφ’ ενός τον ΓΣΑΠ και αφ’ ετέρου τα καταστήματα της

πόλης μας που στηρίζουν τον ΓΣΑΠ.

Οι λαχνοί θα διατίθενται από τους εφόρους των τμημάτων μας».

Άλλη μία «γενναιόδωρη» 

προσφορά της Λαϊκής Αγοράς

Κοντοπεύκου στο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο.

Η Λαϊκή Αγορά του Κοντοπεύκου Αγίας Παρασκευής έκανε μια νέα

μεγάλη προσφορά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αγίας Παρασκευής.

Συγκεκριμένα την Τρίτη 11 Απριλίου 2017 προσέφερε περίπου 600 κιλά

φρούτα, λαχανικά και ψάρια, για την ενίσχυση των ωφελούμενων του Κοινω-

νικού Παντοπωλείου. 

73η εθελοντική αιμοδοσία 

στο Δήμο μας. 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 73η  κατά σειρά εθελοντική αιμοδοσία

στο Δήμο Αγ. Παρασκευής, την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 στο 1ο Δημο-

τικό Σχολείο, σε συνεργασία με την Αιμοδοσία του Ιπποκράτειου Νοσο-

κομείου. Σημειώνουμε ότι έγινε συλλογή 42 μονάδων αίματος για  την

ενίσχυση της Δημοτικής  τράπεζας με τη συμμετοχή ευαισθητοποιημέ-

νων πολιτών της πόλης μας. 

Tο Σχολείο στη διάρκεια της Αιμοδοσίας επισκέφτηκαν ο Δήμαρχος Αγ. Παρ-

ασκευής Ι. Σταθόπουλος, ο οποίος ευχαριστεί τον κ. Βαγγ. Ρακαντά Πρόεδρο

του Εθελοντικού Συλλόγου Δωρητών Οργάνων Σώματος - Αίματος Αγίας

Παρασκευής για την προσφορά αρτοσκευασμάτων, ο Πρόεδρος του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Γερ. Βλάχος και ο Αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης.

Τα προνήπια των παιδικών

σταθμών τραγούδησαν 

τα κάλαντα του Λαζάρου.

Τα παραδοσιακά Κάλαντα του Λαζάρου τραγούδησαν στο Δήμαρχο

Γιάννη Σταθόπουλο προνήπια του Ζ  ́ Παιδικού Σταθμού του Δήμου

Αγίας Παρασκευής, την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017  στο Δημαρχείο, που

“ζωήρεψε”  με την παρουσία τους .

Οι μικροί μας αναβίωσαν  με τον δικό τους τρόπο το ομώνυμο έθιμο που τείνει

να ξεχαστεί και εκτός από τα κάλαντα πρόσφεραν και νόστιμα «Λαζαράκια»

στο Δήμαρχο, στην Αντιδήμαρχο Μ. Κοντοπούλου και σε όλους τους παρευρ-

ισκόμενους.
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