
Ï Ó÷ïëéáóôÞò
Φεβρουάριος

2017
Ýôïò 16  áñ. 178

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

ÅÓÑ: Á.Ì. 1008

Κληροδότημα «Σιστοβάρη»: 
Δικαίωση της βούλησης του Ευεργέτη 

και από την πλειοψηφία του Δημοτικού  Συμβουλίου.

Άρση της άδειας λειτουργίας του DaVinci  μετά από πρόταση της διοίκησης του Γιάννη Σταθόπουλου.  

Πρώτη φορά καρναβάλι στην Αγία Παρασκευή! 

Πλάνο πενταετίας για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών. Η Μεικτή Χορωδία 

του Δήμου 

τίμησε τον 

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

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

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

Ιωάννου και Δαιδάλου 1, Εστιατόριο Πάππας Ευερ γέτη Γιαβά-

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

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

τεία Ύδρας, Καφετέρεια Μιραντόρ Αγίου Ιωάννου 71, Καφετέ -

ρεια Λίμπρε Αγίου Ιωάννου 69, Εστιατόριο Διόνυσος Ηρώων Πολυ -

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

νου 102 και Γραβιάς

Κοντόπευκο - Παράδεισος - Πευκάκια: Φούρνος “Δήμου”

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

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

Διεύθυνση Αστυνομίας Πεντέλης 10,  Φούρνος “Λιχούδης' Δερ-

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

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

πωλείο περιοχής Πευκακίων Αγάθωνος 25  

Τσακός: Ταβέρνα Κολοβός Πελοποννήσου 75, Καφενείο

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

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

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

Πατριάρ χου Γρηγορίου , Καφετέρια “Πριμέρα” Πατριάρχου Γρη-

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

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

Μπουμπουλίνας 15, Αρτοποιείο “Τυλιγάδη” Επτανήσου 72.

--- Απόκριες τέλος και η ξεγνοιασιά δίνει τη θέση της στην «σαρακο-

στή»…

--- Μια ζωή στη «σαρακοστή» οι κάτοικοι αυτής της χώρας εκτός

ελαχίστων εξαιρέσεων που διαβιούν σε βάρος των κορόιδων…

--- Μια κι  αναφέρθηκαν οι απόκριες, καιρός ήταν να βρεθεί μια

Δημοτική αρχή που να μην είναι δέσμια των απαιτήσεων καμιάς

παραχριστιανικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας θεωρούν «διαβο-

λικά» την πλάκα, την σάτιρα, το γέλιο, τον έρωτα και τα «παιδια-

ρίσματα»…  

--- Από τους αποστειρωμένο-

υς, τους υποκριτές, τους

ψεύτες και τους «σοβαρούς»

φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.

--- Η πλειοψηφία του Δημοτι-

κού συμβουλίου προχώρησε

στην ανάκληση της άδειας λει-

τουργίας του “Davinci”, του

αισθητικού εκτρώματος που

χτίστηκε από τον νοικάρη του

χώρου,  στη θέση της παράνομα κατεδαφισμένης εξοχικής κατοικίας

– εθνικού κληροδοτήματος του αείμνηστου ευεργέτη Αθανάσιου

Σιστοβάρη προς το Δήμο μας.

---Την ανάκληση της άδειας έφερε στο συμβούλιο ο δήμαρχος Γιάν-

νης Σταθόπουλος και υπερψηφίστηκε από τους συμβούλους της

παράταξης του, την παράταξη που εκπροσωπεί το Κ.Κ.Ε , την

παράταξη «Φυσάει κόντρα» και ανεξάρτητους.

--- Με το «δίκιο» του νοικάρη που γκρέμισε τη Βίλα – εθνικό κληρ-

οδότημα του Δήμου, τάχθηκαν οι πρώην δήμαρχοι Γιαννακόπουλος

,  Ζορμπάς και οι σύμβουλοι τους καθώς και η Μαργαρίτα Δημητρίου

πρόεδρος των παιδικών σταθμών που επέλεξε να καταψηφίσει την

πρόταση  που υποστήριξε η παράταξη της.

--- Εκτενές ρεπορτάζ υπάρχει σ΄ άλλες σελίδες του  «Σχολιαστή».

--- Φεβρουάριος και πίτες…πίτες…πίτες…πίτες.

--- Σε μια απ΄αυτές  και συγκεκριμένα σ΄αυτήν της Ν. Δημοκρατίας,

ο Βασίλης Ζορμπάς έστειλε «μήνυμα ενότητας» προς κάθε κατεύθυ-

νση λέγοντας ότι αν δεν υποστηριχθούν από το κόμμα οι «πρώην»

εκείνος θα «ξανακατέβει» για δήμαρχος ως ανεξάρτητος.

---Φυσικά κανένας δεν του έδωσε σημασία , αφού το 2006 που είχε

κατέβει ανεξάρτητος «κόντρα» στον Αντώνη Σιδέρη  μετά βίας

ξεπέρασε το 5% και εκλέχτηκε ως ανεξάρτητος σύμβουλος…

---  Στην παράταξη του Βασίλη Γιαννακόπουλου, επικρατεί αμέριστη

αισιοδοξία μετά την ανακοίνωση της επιστροφής στελεχών που

είχαν «ξεστρατίσει»… και το μόνο πρόβλημα  που τους απομένει

είναι οι φήμες που θέλουν τον  Γιάννη Μυλωνάκη να φλερτάρει με το

χρίσμα του ΠΑΣΟΚ.

--- Τώρα αν κάποιος αναρωτηθεί «ποιού ΠΑΣΟΚ»; Προφανώς δεν

είμαι ο καταλληλότερος για να απαντήσει.

--- Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ενημέρωσης από τον Δήμο για την

μελέτη βιωσιμότητας του κολυμβητηρίου, δηλαδή  το πώς θα λειτο-

υργεί, κι ελπίζουμε να έχουμε  περισσότερες λεπτομέρειες στο επό-

μενο τεύχος.

---Άντε να δούμε…

--- Χλοοτάπητας θα τοποθετηθεί στα γήπεδα 5Χ5 του 7ουκαι 9ου

Δημοτικού Σχολείου της πόλης μας.  

--- Έργα διάνοιξης οδών ( με ονοματεπώνυμο) συνολικής δαπάνης

1.000.000 ευρώ θα γίνουν στην περιοχή των Πευκακίων.

--- Όχι, δεν πρόκειται για τις αλήστου μνήμης «Μαϊμουδιές»  της

πάλαι ποτέ «παράγκας» που «δοξάστηκε» για τις «διανοίξεις

ανώνυμων οδών», τις «πλακοστρώσεις», τα «κρασπεδόρειθρα» και

τα «σιδηρά» της «κιγκλιδώματα»…

--- Τέλος, ο Βασίλης Ζορμπάς κατηγόρησε τη σημερινή διοίκηση για

«Βόλεμα ημετέρων».

---- Αχαχαχαχαχαχαχχααχαχαχαχαχαχαχαχα. σε καλό του… πλάκα

έχει αυτό το παιδί…

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ
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Φιλανθρωπικό τουρνουά 

τρίσποντου γαλλικού 

μπιλιάρδου στο 

Koralli Billiard Club.

Το πρώτο φιλανθρωπικό τουρνουά τρίσποντου γαλλικού μπι-

λιάρδου φιλοξενείται στο Koralli Billiard Club στην Αγία Παρα -

σκευή, το διάστημα 6 έως 26 Μαρτίου 2017. 

Το τουρνουά διοργανώνεται από το Koralli Billiard Club και το Trisponto

Billiard Club, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Μπιλιάρδου (HBU)

και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν στην Κιβωτό του

Κόσμου. 

Οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι 28 Φεβρουαρίου και καθένας μπορεί να

συμμετάσχει καθώς κάθε κόστος συμμετοχής προσμετρείται σα δωρεά

στην Κιβωτό του Κόσμου . Ήδη, πάνω από 150 παίκτες παίχτες μπι-

λιάρδου έχουν δηλώσει συμμετοχή. 

Για την καλλίτερη προβολή της διοργάνωσης, ο ιδιοκτήτης του Koralli

Billiard Club κ. Γιάννης Πρασσάς προέβη σε μια εκδήλωση την Πέμπτη

2 Φεβρουαρίου 2017 με προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθ λη -

τισμό και τον πολιτισμό.

Συγκεκριμένα από τους  επαγγελματίες παίκτες και πρωταθλητές του

γαλλικού τρίσποντου μπιλιάρδου έδωσαν το παρόν ο Νίκος Πολυ -

χρονόπουλος,  ο Κώστας Κόκκορης, ο Φίλιππος Κασιδόκωστας ,ο

Βαγγέλης Μουλός και ο Κώστας Αντωνάτος.

Παραβρέθηκαν επίσης οι ηθοποιοί Γιάννης  Μποσταντζόγλου ,Δήμητρα

Παπαδήμα και Σπύρος Πούλης, ο τραγουδιστής Λευτέρης Κιντάτος και

οι ποδοσφαιριστές Βασίλης Τσιάρτας,  Γιάννης Καλαϊτζάκης και Ηλίας

Ατματζίδης, με τους τελευταίους να επιδεικνύουν το ταλέντο τους και

στο παιχνίδι της στέκας.  

Την εκδήλωση στήριξαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Αγίας Πα -

ρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος, ο π. δήμαρχος Βασίλης Γιαννακό-

πουλος και ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ Βασίλης Τσαγκάρης.
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Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα επισκεφτήκαμε κάποια

από τα σχολεία της Αγίας Παρασκευής κάνοντας επιτόπιο

ρεπορτάζ μαζί με τον αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού

κ. Παναγιώτη Γκόνη  και τους προέδρους των δύο σχολικών

επιτροπών, την κ. Αύρα Καράμπελα – Μπασακίδου από την

πρωτοβάθμια και τον κ. Βασίλη Τραυλό από τη δευτεροβάθ-

μια, σχετικά με το «τι» εργασίες πραγματοποιήθηκαν το

φθινόπωρο του 2016.

Αφορμή του ρεπορτάζ ήταν οι διαξιφισμοί που είχαν προηγηθεί

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μεταξύ διοίκησης και

αντιπολίτευσης για το τι γίνεται και τι δεν γίνεται στα σχολεία της

πόλης μας. 

Συγκεκριμένα,  τα σχολεία που επισκεφτήκαμε ήταν το Χέλμειο (

στο χώρο που στεγάζονται το 5οκαι11ο δημοτικό και το 3ο νηπια-

γωγείο),το 3ο δημοτικό το 1ο και  3ο γυμνάσιο και το 6ο νηπιαγω-

γείο.

Μιλώντας με τους τρεις εκπροσώπους των φορέων του Δήμου

μας είπαν τα εξής : 

«Βασική μας προτεραιότητα είναι η υπεράσπιση του Δημόσιου
σχολείου και η καθημερινή στήριξή του. Έχοντας την πλήρη στήρι -
ξη όλης της παράταξης, του Δημάρχου Γ. Σταθόπουλου και σαφή
προσανατολισμό προσπαθούμε να παρέμβουμε σε όλα τα θέματα
παιδείας που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας.
Η φιλοσοφία μας αποτυπώνεται στη φράση «καλύπτουμε τις
λειτουρ γικές και επισκευαστικές ανάγκες των σχολείων, αντιμε-
τωπίζοντας τα σχολεία ισότιμα και ορίζοντας αυστηρές προτεραιό -
τητες ώστε με προγραμματισμό να αποκαταστήσουμε την εικόνα
των σχολειών μας και να μπορέσουμε να στοχεύσουμε στην πε -
ραιτέρω βελτίωσή τους».

Ο αντιδήμαρχος κ. Γκόνης τόνισε τη συνεργασία που υπάρχει με

τις ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υπηρεσίες – πρώην ΟΣΚ) και την τεχνική

υπηρεσία του Δήμου, της οποίας αρμόδια αντιδήμαρχος είναι η κ.

Ελισάβετ Πετσατώδη. Ο κ. Γκόνης υπογράμμισε ότι μελέτες της

Τεχνικής Υπηρεσίας ύστερα από συνεννόηση με την αντιδημαρχία

Παιδείας έχουν χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί από τις ΚΤΥΠ,

όπως για παράδειγμα ο αύλειος χώρος του 3ου γυμνασίου. 

Ο κ. Γκόνης επιπλέον τόνισε ότι η αγαστή συνεργασία των υπηρ-

εσιών με τις δύο επιτροπές Παιδείας ήταν που ξεκαθάρισαν το

σοβαρό θέμα του ταμειακού ελλείμματος ύψους  54.000 ευρώ

περίπου, η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την οικονομική στήρι -

ξη της λειτουργίας των σχολείων και η πραγματοποίηση απα ραίτητων

εργασιών βελτίωσης των σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων.

Η κ. Αύρα Καράμπελα από την πλευρά της δήλωσε ότι απώτερ-

ος στόχος των εργασιών είναι να αισθάνονται όσο καλύτερα γίνε-

ται τα παιδιά, και για την επίτευξη αυτού  τέθηκαν προτεραιότητες

στα κτίρια που θα άλλαζαν όψη, με πρώτα αυτά που έχουν κα -

θημερινή επαφή οι μαθητές.

Η πρόεδρος της πρωτοβάθμιας επιτροπής Παιδείας εξήγησε ότι η

αντιδημαρχία Παιδείας έχει συγκεκριμένο πλάνο που ξεδιπλώνε-

ται από το 2015 μέχρι και το 2019 για να αλλάξουν σταδιακά όψη

τα σχολεία με τις εργολαβίες που θα γίνονται κάθε φθινόπωρο. 

Ο πρόεδρος της δευτεροβάθμιας επιτροπής Παιδείας κ. Τραυλός

εξήγησε με τη σειρά του τις εργασίες που έχουν πραγματοποιη θεί.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον κ. Τραυλό  στα νηπιαγωγεία

πραγματοποιήθηκε συντήρηση όλων σχεδόν των αύλειων

χώρων, πραγματοποιήθηκαν βαφές εσωτερικά και εξωτερικά σε

10 από αυτά και έγιναν παρεμβάσεις αποκατάστασης σε τουαλέ-

τες, κουζίνες και όπου άλλου απαιτήθηκε.

Σε ότι αφορά τα δημοτικά σχολεία αναπλάστηκαν οι αύλειοι χώροι

τριών ενώ οι εργασίες είναι περίπου παρόμοιες με αυτές των

νηπιαγωγείων. Ο κ. Τραυλός μας εξήγησε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται

η συντήρηση των σταθερών αθλητικών οργάνων για μπάσκετ και

βόλεϊ σε κάποια από αυτά. 

Αντίστοιχες εργασίες έγιναν και στα πέντε γυμνάσια της πόλης,

όπως και στα τέσσερα Λύκεια, των οποίων τα αποτελέσματα

μαρτυρούν καλύτερα οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το ρεπορ -

τάζ. Αξιοσημείωτο είναι η πλήρης αναδιαμόρφωση των σχολικών

θεατρικών αιθουσών στο 2ο Γυμνάσιο, το 3ο Γυμνάσιο, το 5ο

Γυμνάσιο, το 1ο Λύκειο και 2ο Λύκειο. 

Πλάνο πενταετίας για τη βελτίωση 

των σχολικών υποδομών της Αγίας Παρασκευής.

Με τον κ. Βασίλη Τραυλό στον πρόσφατα ανακαινισμένο εσωτερικό χώρο

του 3ου γυμνασίου Αγιας Παρασκευής

Η πρόσοψη του κεντρικού κτιρίου στο 3ο δημοτικό, άλλαξε ριζικά το φθινόπωρο του 2016.

Απομένει η ανακαίνιση ενός ακόμα κτιρίου για να αλλάξει συνολικά η εικόνα του σχολείου

Ο πρόσφατα ανακαινισμένος προάλειος χώρος του 1ου Γυμνασίου. 

Στο 3ο γυμνάσιο ο αντίστοιχος είχε να ανακαινισθεί από την ίδρυση του σχολείου το 1999.

Βάψιμο και μόνωση 

για άλλο ένα κτίριο στο 3ο δημοτικό
Στο 11ο Νηπιαγωγείο με την 

κ. Καράμπελα, τον κ. Τραυλό και τον κ. Γκόνη

Ανακαινισμένη θεατρική αίθουσα στο 1ο γυμνάσιο Στον εσωτερικό χώρο του “Χέλμειου”
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Η άρση της άδειας του υγειονομικού καταστήμα-

τος  DaVinci αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε

στις 26 Ιανουαρίου 2017 μετά από σχετική πρό-

ταση που εισήγαγε η διοίκηση του Γιάννη Σταθ-

όπουλου. 

Κάνοντας ένα πολύ σύντομο ιστορικό, η υπόθεση

των δικαστηρίων έλαβε τέλος το 2014 – μετά από

πολλά χρόνια - με την έκδοση της καταδικαστικής

απόφασης για κατεδάφιση της ιστορικής βίλας και

την απόφαση του Αρείου Πάγου για υπέρβαση των

όρων της βούλησης του διαθέτη περί «οίκησης και

τακτικής διαχείρισης». 

Ο Βασίλης Ζορμπάς το 2014 έδωσε προς ερμηνεία

την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά το Μάιο του

2014 έχασε τις εκλογές από τον Γιάννη Σταθόπουλο,

ο οποίος παρέπεμψε την όλη υπόθεση στον νομικό

Κώστα Μπάκα. Ο τελευταίος εξέδωσε γνωμοδότηση

για λογαριασμό του Δήμου που μιλούσε για άρση της

άδειας λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος βάση

της απόφασης χορήγησης του 2007 από τη διοίκηση

του Βασίλη Γιαννακόπουλου. 

Φτάνοντας στο «σήμερα», ο Γιάννης Σταθόπουλος

μετά από δύο χρόνια διοίκησης και προετοιμασίας

έθεσε το ζήτημα της ανάκλησης σε ψηφοφορία στη

συνεδρίασης της 26ης Ιανουαρίου 2017. 

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από την πολυπληθή

παρουσία πολιτώνκαι εργαζομένων του καταστήμα-

τος, από το φορτισμένο κλίμα κι από την ένταση που

επικρατούσε μεταξύ των ομιλητών,  διότι οι ομιλίες

ένθεν κακείθεν διαμόρφωσαν δύο διαφορετικές φιλο-

σοφίες διαχείρισης του ζητήματος που «συγκρ-

ούστηκαν» εντός της αιθούσης. 

Συγκεκριμένα μία τάση που εκφράστηκε ήταν αυτή

που υπερασπιζόταν τη μη ανάκληση της άδειας

λειτουργίας και απαρτιζόταν από κάποιους ανεξάρτ-

ητους Δημοτικούς Συμβούλους κι από τις δύο παρα-

τάξεις της αντιπολίτευσης «Αγία Παρασκευή η πόλη

μας» και «Συμμαχία Ευθύνης», των οποίων αντι-

στοίχως οι επικεφαλής είναι ο Βασίλης Ζορμπάς και

ο Βασίλης Γιαννακόπουλος. Υπέρ της μη ανάκ-

λησης, τάχθηκαν επίσης, ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ

κ. Βασίλης Τσαγκάρης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ.

Γιώργος Καββαθάς και – όπως είναι φυσικό – οι συνι-

διοκτήτες του καταστήματος DaVinci. 

Ωστόσο οι εν λόγω παρατάξεις και οι επικεφαλής

Βασίλης Ζορμπάς και Βασίλης Γιαννακόπουλος

παρότι επιχειρηματολόγησαν υπέρ της μη ανάκ-

λησης της άδειας, στην ψηφοφορία επέλεξαν να

ψηφίσουν «Λευκό», με εξαίρεση τον Σωτήρη Ησαΐα

που ψήφισε αρνητικά. 

Η δεύτερη τάση που διαμορφώθηκε, υπερα-

σπίστηκε την ανάκληση της άδειας και εκφρά-

στηκε από την διοικούσα παράταξη του Γιάννη Σταθ-

όπουλου, τις αντιπολιτευόμενες της «Λαϊκής

Συσπείρωσης» και του «Φυσάει Κόντρα», των

οποίων αντιστοίχως οι επικεφαλής είναι ο Ανδρέας

Γκιζιώτης και ο Θάνος Ανδρίτσος. Επίσης υπέρ της

ανάκλησης τάχθηκαν τα μέλη της ανοιχτής συνέλευ-

σης κατοίκων Αγίας Παρασκευής και οι συνδημότες

μας Κώστας Κατσάρας και Κατερίνα Γιαγή των

οποίων οι αγώνες μεταξύ άλλων είχαν αποτρέψει –

την τελευταία στιγμή - την παράνομη αγοραπωλησία

του εθνικού κληροδοτήματος από τον κληρονόμο και

ανιψιό του Αθανάσιου Σιστοβάρη στον σημερινό

ενοικιαστή και κατασκευαστή  Λάμπρο Σαμουρέλη. 

Η συζήτηση του θέματος διήρκησε πολλές ώρες, ενώ

δηλώσεις κατεγράφησαν από σχεδόν όλους τους

Δημοτικούς Συμβούλους αλλά και συμπολίτες μας,

γεγονός που υποχρεώνει το εν λόγω ρεπορτάζ να

τμηματοποιήσει τα λεγόμενα των πρωταγωνιστών

για την καλύτερη κατανόηση του αναγνωστικού κοι-

νού. 

Ο ρόλος του Κώστα Μπάκα 
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το

παρόν έδωσε ο νομικός Κώστας Μπάκας που συνέ-

ταξε, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

το 2015, υπόμνημα - γνωμοδότηση για την άρση της

άδειας. Ο κ. Μπάκας δέχθηκε πληθώρα ερωτήσεων

από συμβούλους της αντιπολίτευσης κυρίως,  δίνον-

τας ωστόσο απαντήσεις σε καίρια θέματα. 

Ο κ. Μπάκας

αρχικά εξήγησε

ότι 10 χρόνια

μετά την έκδοση

της άδειας λειτο-

υργίας του

DaVinci  - από

το 2007 και την

τότε διοίκηση

του Βασίλη

Γιαννακόπουλου – ο Δήμος είναι σε θέση να την ανα-

καλέσει την άδεια καθώς αυτή αποτελεί πλέον

δυσμενή διοικητική πράξη, μετά της καταδικαστικές

τελεσίδικες αποφάσεις. 

Ο κ. Μπάκας, για το ίδιο θέμα, εξήγησε ότι από τη

στιγμή κατά την οποία το 2007 η άδεια δόθηκε με

όρους που εν τέλει παραβιάστηκαν, δηλαδή υπέρ-

βαση της «τακτικής διαχείρισης», ο Δήμος σήμερα

έχει το δικαίωμα, βάση πολιτικής βούλησης, να άρει

αυτή την άδεια. 

Ο όρος ή αλλιώς επιφύλαξη της απόφασης του 2007

ήταν μια προειδοποίηση της τότε διοίκησης στον

ιδιώτη για την τήρηση της επιφύλαξης που ο Δήμος

έθεσε, απόφαση που η εταιρεία του κ. Σαμουρέλη

γνώριζε ότι θα εφαρμοζόταν, όσα χρόνια κι αν περ-

νούσαν, και ποτέ δεν την προσέβαλε δικαστικά . 

Ο κ. Μπάκας στη συνέχεια δήλωσε ότι αποφάσεις

δικαστηρίων, εφετείων και του Αρείου Πάγου έλυσαν

το ζήτημα του ποια ήταν η έκταση των εξουσιών που

είχε παραχωρήσει ο διαθέτης  της προκληροδόχους

– δηλαδή στον ανιψιό του Αθανάσιου Σιστοβάρη -

ξεκαθαρίζοντας ότι αυτές (οι εξουσίες) πρέπει να περ-

ιορίζονται στο πλαίσιο της «τακτικής διαχείρισης».

Οποιαδήποτε λοιπόν πράξη ξεπερνούσε τα όρια

αυτά ήταν αντίθετη στη βούληση της διαθήκης και

του διαθέτη Αθανάσιου Σιστοβάρη. 

Οι πράξεις λοιπόν του κ. Σαμουρέλη στο κτήμα μετά

την κατεδάφιση της βίλας, την αλλοίωση του

περιβάλλοντος χώρου και την ανέγερση του σημε-

ρινού καταστήματος υπερέβησαν τα όρια αυτά.Ο κ.

Μπάκας εξήγησε ότι ο Δήμος βρίσκεται στα όρια της

υποχρέωσης να ελέγχει την επιφύλαξη που είχε

θέσει το 2007, διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν και

ποινικές ευθύνες για τους ιθύνοντες. Σε περίπτωση

δε πουδεν κάνει χρήση της επιφύλαξης που έχει διατ-

ηρήσει υπέρ του εαυτού του ο Δήμος, θα πρέπει να

είναι εντελώς ξεκάθαρο ότι αυτό οφείλεται σε υπέρτε-

ρο συμφέρον αυτού και των δημοτών κι όχι σε προ-

σπάθεια να ευνοηθεί κάποιος τρίτος ή σε κάποια

αδιαφανή κριτήρια. 

Ο κ. Μπάκας στη συνέχεια δήλωσε ότι δικαστικά ο

Δήμος έχει πλειστάκις δικαιωθεί για το ότι οι

εργασίες του κ. Σαμουρέλη εκφεύγουν της τακτι-

κής διαχείρισης (συντήρηση και μικροπροσθήκες)

κι είναι μη αμφισβητούμενο ότι έχει υπάρξει υπέρβα-

ση της διάθεσης της βούλησης του διαθέτη. 

Στο κατά πόσο κινδυνεύει η κυριότητα του Δήμου στο

κληροδότημα (ως μετακληροδόχος που είναι και θα

το παραλάβει το 2025), ο κ. Μπάκας δήλωσε ότι το

μόνο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι το

«πότε» μπορεί να το πάρει«στα χέρια του». «Θεω-
ρητικά αν στυλώσει κάποιος τα πόδια μπορεί να
υπάρξει πρόβλημα…μπορεί να προκύψει θέμα δικα-
στικής καθυστέρησης» κατέληξε ο νομικός. Ωστόσο,

ο κ. Μπάκας ξεκαθάρισε ότι το θέμα της άρσης της

λειτουργίας σε σχέση με την κυριότητα του Δήμου

στο κληροδότημα είναι ανεξάρτητα ζητήματα,  καθώς

το πρώτο είναι διοικητικού χαρακτήρα ενώ το δεύτε-

ρο εμπίπτει στο εγγράμματο και κληρονομικό δίκαιο. 

Σε σχετική ερώτηση επιπλέον, ο κ. Μπάκας υπο-

στήριξε ότι δεν κινδυνεύει το δικαίωμα του Δήμου στο

κληροδότημα, θεωρώντας ωστόσο την έκδοση

κληρονομητηρίου  ως επιπλέον διασφαλιστική

κίνηση. Ο έγκριτος νομικός δήλωσε στη συνέχεια ότι

εφεξής και εφόσον γίνει η άρση της άδειας λειτο-

υργίας ο Δήμος και πάλι θα πρέπει να φροντίσει να

μην υποστεί βλάβες το κτίριο,  να το συντηρεί, ενώ

ξεκαθάρισε ότι κανένας  ενοικιαστής δικαιούται να

κάνει χρήση του χώρου λόγω της επιφύλαξης του

Δήμου που έχει ήδη υλοποιηθεί. 

Ο κ. Μπάκας κατέληξε λέγοντας ότι το θέμα της επα-

ναφοράς του ακίνητου στην αρχική του μορφή εκκρ-

εμεί ως αίτημα στον Άρειο Πάγο μετά από αναίρεση

σχετικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών. 

Εισήγηση Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου 
Ο Δήμαρχος από την πλευρά του εξήγησε στους

παρευρισκόμενους ότι οποιαδήποτε διοικητική άδεια

εκδόθηκε, είχε ως κοινό παρανομαστή την

επιφύλαξη – όρο της αρχικής απόφασης του 2007 ,

δηλαδή τη μη υπέρβαση του όρου της «τακτικής

διαχείρισης» που κατ’ επέκταση είναι καθρέφτισμα

της βούλησης του διαθέτη. 

«Οι όροι «οίκιση και τακτική διαχείριση» δεν περιλαμ-
βάνουν την κατεδάφιση και ανέγερση του υπάρχον-
τος κτιρίου» δήλωσε ο Δήμαρχος και συνέχισε λέγον-

τας ότι από τη στιγμή που οι ενέργειες του κατασκε-

υαστή υπερβαίνουν τα όρια της βούλησης του δια -

θέτη, η παράταξή του οφείλει να υλοποιήσει το προ-

εκλογικό σύνθημα «Υπεράσπιση της κοινωνίας». 

Ο κ. Σταθόπουλος προέβλεψε ότι η επιχείρηση μετά

την απόφαση της ανάκλησης θα προσφύγει στα

αρμόδια όργανα για να πετύχει την αναίρεση της

απόφασης, δηλώνοντας παράλληλα ότι και ο Δήμος

θα είναι έτοιμος. Για όσους μιλούσαν για «ρεβανσι-

σμό» εκ μέρους του Δημάρχου και της παράταξης, ο

κ. Σταθόπουλος πρόταξε το ζήτημα της υπεράσπι-

σης του ακινήτου ώστε να το αποκτήσει ομαλά ο

Δήμος το 2025. 

Κληροδότημα «Σιστοβάρη»: «Δικαίωση της βούλησης του Ευεργέτη

και από την πλειοψηφία του Δημοτικού  Συμβουλίου».

συνέχεια σελ.8 - 9
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Ο Δήμος εξασφαλίζει 

15.600 ευρώ ετησίως 

από το ενοίκιο του ΚΕΠ
Ο αντιδήμαρχος διοίκησης του Δήμου κ. Κώστας Χτζηανδρέου

εξασφάλισε τη χρηματοδότηση του ενοικίου του ΚΕΠ από το

Υπουρ γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Το ετήσιο οικονομικό όφε-

λος για το Δήμο από την εξέλιξη αυτή ανέρχεται περίπου στις

15.600€.

Φωνή βοώντος 

Ανακοίνωση εξέ-

δωσε ο επικεφα-

λής της παράταξ-

ης «Αγία Παρα -

σκευή η πόλη

μας» κ. Βασίλης

Ζορμπάς καταγ-

γέλλοντας την

διοί κηση του

Γιάν νη Σταθόπουλου για τα εξής: 

«Όταν κάτοικοι της πόλης μας αλλά και στελέχη της παράταξή μας,

μας ανέφεραν ότι υπάρχουν κομμένα κλαδιά θάμνων και δέν -

δρων, που παραμένουν αρκετές μέρες σε πεζοδρόμια

δυσχεραίνο ντας την κίνηση των πεζών, αποστείλαμε ηλεκτρονική

επιστολή στη δημοτική Αρχή, στις 24 Ιανουαρίου 2017, αναφέρ-

οντάς της το πρόβλημα και προτείνοντας λύσεις. Προβήκαμε στην

ενημέρωση της δημοτικής Αρχής και όχι στην άμεση καταγγελία,

αποδει κνύοντας την καλή μας θέληση για συνεργασία. 

Δημοσιεύουμε την επιστολή αυτή, αφού η δημοτική Αρχή όχι μόνο

δεν έλαβε κάποιο μέτρο για την κατάσταση, όχι μόνο δεν μας

απάντησε αλλά ούτε καν τον αριθμό πρωτοκόλλου της επιστολής

μας δεν μας γνώρισε (αν και το ζητήσαμε και ήταν υποχρεωμένη).

Με την αγενή συμπεριφορά της η δημοτική Αρχή, αποδεικνύει ότι

τα περί συνεργασίας και συναίνεσης συνθήματά της, είναι κούφια

λόγια. 

Το κείμενο της επιστολής μας: 

«Κύριοι, παρατηρήσαμε ότι αρκετοί συμπολίτες μας, προβαίνουν
συχνά σε κλάδεμα θάμνων και δένδρων που βρίσκονται εντός των
ιδιοκτησιών τους και τα οποία εγκαταλείπουν σε πεζοδρόμια και
κοινόχρηστους δημόσιους χώρους, εμποδίζοντας με τον τρόπο
αυτό την βαδισιμότητα αλλά και δημιουργώντας ζητήματα ασφα-
λείας. Αντιλαμβανόμαστε, ότι προβαίνουν στις ενέργειές τους αυτές
παραβαίνοντας τον σχετικό Κονονισμό. Με το δεδομένο ότι τα οχή-
ματα περισυλλογής του Δήμου, τον τελευταίο καιρό, έχουν μειωθεί
λόγω βλαβών αλλά και ελλείψει καυσίμων και είναι δυσχερής η
απομάκρυνση των κλαδιών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σας προ-
τείνουμε να εκδώσετε ανακοίνωση προς τους κατοίκους-δημότες,
την οποία να επαναλαμβάνετε συχνά, με την οποία: 
α. Να καλείτε τους δημότες-κατοίκους να απέχουν την περίοδο
αυτή και μέχρι την επαναλειτουργία όλων των οχημάτων, από το
κλάδεμα θάμνων-δένδρων, γνωρίζοντάς τους την δυσχέρεια του
Δήμου να τα απομακρύνει, ελλείψει ικανού αριθμού οχημάτων». 

Κοπή πίτας του Δημοτικού

Λαϊκού Πανεπιστημίου. 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν  οι  σπουδαστές του

Λαϊκού Πανεπιστημίου Δήμου Αγίας Παρασκευής σε μια

ιδιαίτερα ζωντανή και κεφάτη εκδήλωση που έγινε με μεγάλη

επιτυχία το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 στην αίθουσα «Δαι-

δαλίδες».

Στην εκδήλωση έκαναν  χαιρετισμό ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθό-

πουλος, ο Κοσμήτωρ του Πανεπιστημίου Καθηγητής Ν. Πετρόχει-

λος και  η Πρόεδρος της επιτροπής φοιτητών  Φρ. Δημουλή. 

Το πρόγραμμα της γιορτής  πλαισίωσε η Χορωδία του πανεπι-

στημίου, που δημιούργησε εξαιρετικές εντυπώσεις και απέσπασε

το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Από αναστολή σε αναστολή… 

Εξάμηνη ανανέωση της αναστολής χορήγησης εγκρίσεων κεραιών κινητής τηλεφ-

ωνίας και συναφών εγκαταστάσεων από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες απο-

φάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής στη συνεδρίαση που

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017. 

Η απόφαση θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών

και Ενημέρωσης και στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

προς ενημέρωση και επίσπευση των δικών τους ενεργειών. 

Σημ. Σχολιαστή 

Η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο σωστά ανανεώνουν τις αναστολές χορήγησης

εγκατάστασης κεραιών, ωστόσο έχει περάσει καιρός πλέον που η πολιτική δυνατότητα

επίλυσης του προβλήματος μένει στο επίπεδο των «αναστολών». Αναμένουμε κι από την

κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της  για την υγεία όλων μας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει τον

αγώνα του Δημάρχου Πάτρας κατά των

εκπροσώπων του ναζισμού. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής στη συνεδρίαση του της 14ης Φεβρουα-

ρίου 2017 ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα: 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής καταδικάζει τη συνεχιζόμενη δίωξη του Δημάρχου
Πάτρας, επειδή δεν διευκόλυνε την ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, δίνον-
τας της χώρο μπροστά στις εκλογές το 2015, καθώς και γιατί αρνήθηκε να παραδώσει στους
Χρυσαυγίτες στοιχεία με το πόσα παιδιά μεταναστών φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς
του Δήμου. Ο Δήμαρχος Πάτρας στέλνεται σε δίκη από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης και τον διορισμένο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την
κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Για αυτούς φαίνεται θεωρείται παράβαση καθήκοντος
το να μην αφήνεις το φασιστικό και ρατσιστικό δηλητήριο της Χρυσής Αυγής να εμποτίζει το λαό
και κυρίως τη νεολαία της χώρας μας, να αποκαλύπτεις τον πραγματικό της ρόλο, να αναδεικ-
νύεις την εγκληματική της δράση απέναντι σε μετανάστες και ανθρώπους που αγωνίζονται. Το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής ζητά να σταματήσει η δίωξη του Δημάρχου
Πάτρας».

Το νέο του βιβλίο 

παρουσίασε ο Θεόδωρος Λιανός 

στην Αγία Παρασκευή

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και οι Εκδό-

σεις Gutenberg διοργάνωσαν εκδήλωση

για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του

συμπολίτη μας Καθηγητή Θεόδωρου Π.

Λιανού «Ευημερία χωρίς Ανάπτυξη» στο

θέατρο του 2ου Γυμνασίου της Αγίας

Παρασκευής  την Τετάρτη 15 Φεβρουα-

ρίου 2017.

Στο κατάμεστο από κόσμο και ανθρώπους

των γραμμάτων, της τέχνης, της πολιτικής και

της τοπικής αυτοδιοίκησης  θέατρο του 2ου

Γυμνασίου, εκτός από τον συγγραφέα μίλησε ο καθηγητής ΕΚΠΑ, πρώην πρύτανης και

πρώην υπουργός Θ. Πελεγρίνης, , ο καθηγητής ΟΠΑ, βουλευτής και πρώην υπουργός, Χ.

Σταϊκούρας ενώ σε χαιρετισμό προέβη και ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Ι. Σταθόπουλος.  

Μαθήματα επιχειρηματικότητας 

διοργανώνει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής. 

Η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου διοργανώνει δωρεάν μαθήματα επιχειρημα-

τικότητας, από ειδικούς, στους ενδιαφερόμενους πολίτες, που μέχρι στιγμής ο

αριθμός των ενδιαφερόμενων προσεγγίζει τους 30 και ικανοποιεί την προϋπόθεση

για την πραγματοποίησή τους.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, τα οποία θα γίνουν σε εβδομαδιαίες συναντήσεις, απογε-

υματινές μη εργάσιμες ώρες (Δευτέρα ή Τετάρτη), στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, θα κατα-

ρτιστεί σύντομα ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και η έναρξη τους προβλέπεται να

γίνει στις αρχές Μαρτίου. Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή και δεν το έχουν κάνει

ακόμη μπορούν να αποστέλλουν email με τα στοιχεία τους στο f.theodorou@agiaparaskevi.gr

ή να καλούν στο τηλέφωνο 213 2004584.
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Κληροδότημα «Σιστοβάρη»:

«Δικαίωση της βούλησης του 

Ευεργέτη και από την πλειοψηφία

του Δημοτικού  Συμβουλίου».

Η στάση του Βασίλη Ζορμπά 
Ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς προτού ξεκινή-

σει η συζήτηση ζήτησε την απόσυρση του θέματος

αναφέροντας δύο λόγους: 1ον) την έλλειψη εισήγησης

και 2ον) γιατί ήρε (!!!) την πίεση που άσκησε στον Δήμα-

ρχο για την εισαγωγή του ζητήματος της ανάκλησης της

άδειας λέγοντας ότι: «λένε στην πόλη ότι φέρνετε το ζήτ-

ημα γιατί σας πιέζω εγώ να το φέρετε.. ε λοιπόν αίρω

την πίεση.. να το αποσύρετε». 

Το θέμα δεν αποσύρθηκε εν τέλει γιατί εισήγηση

υπήρχε και ο κ. Σταθόπουλος δήλωσε ότι δεν αισθάνθηκε καμία πίεση ως κριτήριο

εισαγωγής του θέματος. 

Έχοντας ξεκαθαρίσει ότι το θέμα θα συζητιόταν και με τον κ. Ζορμπά να έχει ζητή-

σει την απόσυρση του θέματος και την «άρση της πίεσής του» στη συνέχεια της

δήλωσης του κατηγόρησε τη διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου για… κωλυσιε-

ργία ,λέγοντας ότι : « Το φέρατε μετά από δυόμιση χρόνια θητείας σας». 

Ο πρώην Δήμαρχος στη συνέχεια εξιστόρησε το «πώς» έφτασε η κατάσταση στο

«σήμερα» και κατηγόρησε τον Αντώνη Σιδέρη, τον Βασίλη Γιαννακόπουλο και τον

Γιάννη Σταθόπουλο για συνομιλίες το 2004 με τον επιχειρηματία Λάμπρο Σα -

μουρέλη. 

Σύμφωνα με την άποψη του Βασίλη Ζορμπά, το «λουκέτο» στο  κατάστημα

DaVinci θα δημιουργήσει άλλο ένα «κολυμβητήριο», θα μείνουν άνεργοι 50 άνθ-

ρωποι και προέβη σε δύο προτάσεις: Η πρώτη ήταν να υπογράψει ο εργολάβος

ότι το 2025 θα παραδώσει το ακίνητο και η δεύτερη ήταν να πραγματοποιηθεί

μυστική ψηφοφορία μόνο για το συγκεκριμένο θέμα!  πρόταση που δεν έγινε

δεκτή λόγω του καταστατικού,  του το θύμισε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-

λίου κ. Γεράσιμος Βλάχος. Ο κ. Ζορμπάς κατέληξε λέγοντας ότι ο κ. Σταθόπουλος

«ξοφλάει γραμμάτια σε κάποιους που τους έχει υποσχεθεί το Σιστοβάρη». 

Οι δηλώσεις του Βασίλη Γιαννακόπουλου και οι διαπληκτισμοί του 

με τον Κώστα Χατζηανδρέου και την Κατερίνα Γιαγή. 
Ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος, που

είχε χορηγήσει  την άδεια το 2007 με την επιφύλαξη της

τήρησης των όρων της τακτικής διαχείρισης, δήλωσε

ότι με την ανάκληση της άδειας δεν περιφρουρείται ούτε

η νομιμότητα ούτε το δημόσιο συμφέρον. Ο κ. Γιαν-

νακόπουλος συνέχισε κατηγορώντας τη διοίκηση για

λαϊκισμό λέγοντας τα εξής: «Δεν έχετε κάνει ούτε ένα
έργο.. για να βγείτε επαναστατικοί, οικολογικοί φέρνετε
το θέμα». Ο κ. Γιαννακόπουλος κατέληξε λέγοντας ότι η

ανάκληση δεν είναι προς όφελος του πολίτη αλλά αποσκοπεί σε άλλα «ζητήμα-

τα». 

Η σειρά του αντιδημάρχου διοίκησης του Δήμου κ. Κώστα Χατζηανδρέου για να

μιλήσει ακολούθησε μετά από πολλούς ομιλητές αφό-

του είχε κάνει δηλώσεις ο κ. Γιαννακόπουλος, ωστόσο

ο αντιδήμαρχος δέχθηκε σκληρή φραστική επίθεση

από τον πρώην Δήμαρχο μετά τις δηλώσεις του. Ο κ.

Χατζηανδρέου δήλωσε ότι η «υποκρισία περίσσεψε»

απ’ όσους είχαν διοικήσει (μεταξύ των οποίων και ο κ.

Γιαννακόπουλος) και συγκεκριμένα είπε τα εξής: «Όσοι

τα κάνατε σαλάτα τότε, σήμερα επικαλείστε της εργαζό-

μενους και παίζετε θέατρο» ενώ συνέχισε εξηγώντας

ότι όταν ο της βρίσκεται ενώπιον της απόφασης του

Αρείου Πάγου, οφείλει να την εφαρμόσει κι όχι να την

παραβλέψει. 

Στις δηλώσεις αυτές, ο κ. Γιαννακόπουλος έχασε την

ψυχραιμία του και επιτέθηκε φραστικά στον κ. Χατ-

ζηανδρέου με εκφράσεις που δεν θα αναδημοσιεύσο-

υμε, ωστόσο ο κ. Βλάχος προέτρεψε τον κ. Χατζηαν-

δρέου να μην ανταπαντήσει, λέγοντας στον τελευταίο

να μην αφήσει κάποιους να «διαλύσουν» τη συνεδρία-

ση. 

συνέχεια από σελ. 6
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Ο κ. Γιαννακόπουλος επιπλέον έχασε την ψυχραιμία του στο άκουσμα και των-

δηλώσεωντης κ. Γιαγή, όταν η τελευταία μίλησε για υποκρισία. Η κ. Κατερίνα

Γιαγή από την αρχή που ξεκίνησε η απόπειρα υφαρπαγής του κληροδοτήματος

διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο για την ενημέρωση πολιτικών προσώπων για

την ανάδειξη των παρανομιών που πραγματοποιήθηκαν γύρω από την υπόθε-

ση. 

Η κ. Γιαγή στο λόγο της επεσήμανε ότι ο Αθανάσιος Σιστοβάρης κληροδότησε

στα ανίψια του (προκληροδόχοι) και στο Δήμο (μετακληροδόχος) τη βίλα για

χρήση οίκησης και τακτικής διαχείρισης κι όχι για εκμετάλλευση. Η κ. Γιαγή στη

συνέχεια εξήγησε ότι και σήμερα να το έπαιρνε ο Δήμος, μόνο επιτροπή από το

Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε να το διαχειριστεί, ωστόσο και πάλι με της

«οδηγίες» του αποθανόντος και κληροδότη Αθανάσιου Σιστοβάρη. «Σας έχει
εκλέξει η πόλη να είστε σοβαροί και να προασπίσετε την πόλη» είπε η κ. Γιαγή και

συμπλήρωσε λέγοντας ότι «κάποιοι» τελούν το αδίκημα της απιστίας. 

Της προαναφέρθηκε, ο κ. Γιαννακόπουλος διαπληκτίστηκε και με την κ. Γιαγή

μετά την ομιλία της, με της εκφράσεις να χαρακτηρίζονται ως πιο ήπιες. 

Η Αριστερά 
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης χαρακτήρισε το

θέμα ως μείζον διότι οι συζητήσεις για αυτό αποκαλύπτουν το «τι» μοντέλο αυτο-

διοίκησης  εκπροσωπεί η κάθε παράταξη. «Δύο μοντέλα ανάπτυξης της περιφ-

έρειας σήμερα συγκρούονται» δήλωσε συγκεκριμένα ο κ. Γκιζιώτης εξηγώντας

ότι ο  τίθεται στην προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος. 

Ο επικεφαλής της  «Λαϊκής Συσπείρωσης» στη συνέχεια υπογράμμισε ότι σε μία

πόλη που δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, το τελευταίο που  «έλειπε» είναι το

Ferrari club δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι ο ίδιος κοιμάται ήσυχος τα βράδια και δεν

ντρέπεται για τη στάση που κράτησε τόσα χρόνια. 

Ο κ. Γκιζιώτης στη συνέχεια τόνισε ότι το μεγαλύτερο λάθος των προηγούμενων

διοικήσεων ήταν ότι έκαναν συνομιλητή τον κ. Σαμουρέλη, υπενθύμισε τον

«Μυστικό Δείπνο» του τελευταίου προς υποψήφιους του κ. Γιαννακόπουλου το

2006 ως προεκλογική στήριξη και κατέληξε λέγοντας ότι ο κ. Γιαννακόπουλος

μίλησε σαν να έχει μετανιώσει που έθεσε τον όρο – επιφύλαξη το 2007 όταν και

χορήγησε την άδεια. «Η ανάκληση της άδειας είναι η προάσπιση του δημόσιου

συμφέροντος» είπε ο κ. Γκιζιώτης ενώ δήλωσε ότι λυπάται για τους εργαζομένο-

υς του καταστήματος. 

Σε ανταπάντηση των δηλώσεων του κ. Γκιζιώτη, ο πρώην Δήμαρχος είπε ότι δεν

έχει μετανιώσει για τίποτα, δήλωσε ότι όλες οι διοικήσεις κάνουν λάθη και αρνήθη-

κε το πραγματικό γεγονός της προεκλογικής εκδήλωσης που είχε πραγματοποι-

ήσει ο κ. Σαμουρέλης για υποψήφιους της παράταξής του. 

Από την παράταξη «Φυσάει Κόντρα» ο επικεφαλής Θάνος Ανδρίτσος δήλωσε ότι

η συζήτηση δεν είναι επί της ουσίας, καθώς αυτή αφορά μόνο την άδεια λειτο-

υργίας κι όχι τις ιστορικές και πολιτικές ευθύνες για την αλλοίωση του χώρου,

όπως τα κομμένα αιωνόβια δένδρα, την κατεδάφιση της βίλας και την  αντικατά-

σταση ενός φυσικού περιβάλλοντος από μπετόν. 

Ο κ. Ανδρίτσος δήλωσε ότι πολύς κόσμος έχει σταλεί στην ανεργία χωρίς να έχει

συζητηθεί ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο και επέπληξε τους παρευρισκόμενους

εργαζομένους του εν λόγω καταστήματος λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: « Τρομε-

ρό λάθος των εργαζομένων.. δεν εκπροσωπούνται τα συμφέροντά σας από τα

αφεντικά σας» και κατέληξε ρωτώντας ρητορικά : «Ποιοι εκπροσωπούνται από
τους εργοδότες στον κλάδο της εστίασης;». 

Ο επικεφαλής του «Φυσάει Κόντρα»  δήλωσε υπέρ της ανάκλησης της άδειας και

υποστήριξε ότι με το ίδιο σκεπτικό της παραβίασης των όρων δεν πρέπει να δοθεί

καινούργια άδεια σε άλλο ιδιώτη. 

Η τελευταία παρέμβαση του Κώστα Μπάκα
Ο κ. Μπάκας μετά τις ομιλίες των εκπροσώπων της Αριστεράς προέβη σε κάποι-

ες τελευταίες δηλώσεις ξεκαθαρίζοντας κάποια νεφελώδη ζητήματα. Συγκεκριμέ-

να ο κ. Μπάκας δήλωσε ότι το «θέμα Σιστοβάρη» και οι ποινικές ευθύνες δεν

τέθηκαν επί της ουσίας ποτέ στη Δικαιοσύνη, καθώς οι περισσότερες αγωγές

ήταν είτε άτυπες είτε άκυρες. « Η πληγή που υπάρχει στο Δήμο είναι επειδή δεν

τέθηκε ποτέ το ζήτημα στα δικαστήρια για να βγει απόφαση – για λόγους που δεν

είναι του παρόντος» συνέχισε ο κ. Μπάκας και υποστήριξε ότι το να στραφεί η

επιχείρηση στα δικαστήρια δεν θα είναι πλήγμα για το Δήμο γιατί θα οδηγηθεί η

υπόθεση (επιτέλους) σ’ ένα αποτέλεσμα. 
συνέχεια σελ.10 -11

Flevaris_17_mais_2012.qxd  30/1/2018  9:51 μμ  Page 9



1010 ΕΕ νν   οο ίί κκ ωω   ττ αα   ττ οο υυ   ΔΔ ήή μμ οο υυ .. .. ..

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

Δημοτικοί Σύμβουλοι που 

επιχειρηματολόγησαν κατά της 

ανάκλησης αλλά ψήφισαν «Λευκό». 

Από την παράταξη του

κ. Ζορμπά, ο πρώην

αντιδήμαρχος Κωνσταν-

τίνος Τσιαμπάς θεώρη-

σε ότι ο όρος «δημόσιο

συμφέρον» ερμηνεύεται

διαφορετικά από τον ίδιο

σε σχέση με τον κ. Γκι-

ζιώτη. Ο κ. Τσιαμπάς μίλησε για «δημιουργία σκε-

λετών» στο κέντρο της πόλης, ότι κανείς δε θα

γνωρίζει τη «συμπεριφορά» του κεντρικότερου

δρόμου της πόλης μετά το κλείσιμο του DaVinci

δηλώνοντας συγκεκριμένα ότι : «από τη μία θέλετε
να βοηθήσετε την επιχειρη ματικότητα κι από την
άλλη θέλετε μια χαβούζα». 

Ο κ. Τσιαμπάς κατέληξε διερωτώμενος για το αν

μετά την ανάκληση της άδειας δημιουργηθεί κάτι

καλύτερο και κατά πόσο έχουν ερωτηθεί οι πολίτες

για αυτό το ζήτημα. 

Από την ίδια παράταξη η κ. Έφη Καψοκεφάλου

χαρακτήρισε την επιχείρηση «υγιή», υπογράμμισε

ότι η ίδια εστιάζει το ενδιαφέρον της στην κατάστα-

ση που θα παραδοθεί το ακίνητο,

δήλωσε ότι αναλογίζεται πως εργαζό-

μενοι θα χάσουν τις δουλειές τους ενώ

ο κ. Διονύσης Λέκκας (από την ίδια

παράταξη) δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να

υπάρξει ένα δεύτερο «κολυμβητήριο». 

Από την παράταξη «Συμμαχία

Ευθύνης» ο πρώην αντιδήμαρχος κ.

Κώστας Κρητικίδης δήλωσε ότι μπορ-

εί να θεωρείται «φαύλος» ο Βασίλης

Γιαννακόπουλος για κάποιους στην

υπόθεση αυτή, αλλά υπό τη δική του

διοίκηση πάρθηκε η απόφαση που

σήμερα στηρίζονται νομικά οι δικαστι-

κές αποφάσεις. Ο κ. Κρητικίδης είπε ότι τόσα χρό-

νια έχουν λασπολογηθεί άνθρωποι, ότι ο κιτρινι-

σμός φτάνει στα όριά του, ότι δεν υπάρχει δικαστι-

κή απόφαση που να αναγνωρίζει την παράνομη

ανέγερση και ότι η ανάκληση της άδειας λειτο-

υργίας δημιουργεί μελλοντικό πρόβλημα στην εφε-

ξής απόδοση του κτηρίου. Ο κ. Κρητικίδης κατέλ-

ηξε λέγοντας ότι θεωρεί λαϊκίστικη την πρόταση

της διοίκησης για ανάκληση της άδειας λειτουργίας

και θα βάλει το Δήμο σε «δικαστικές περιπέτειες». 

Από την πλευρά του ο

ανεξάρτητος πλέον

Δημοτικός Σύμβουλος,

κ. Γιάννης Μυλωνάκης

χαρακτήρισε ως «ηθικό

αυτουργό» αυτής της

κατάστασης τον π.

Δήμαρχο Αντώνη

Σιδέρη, θεώρησε ότι τη

συζήτηση χαρακτήρισε άκρατος λαϊκισμός, κατ-

ηγόρησε τον Βασίλη Ζορμπά για πολιτική

κυβίστηση και τον Γιάννη Σταθόπουλο ότι «πουλά-

ει φύκια για μεταξωτές κορδέλες». «Εκείνοι που

δημιούργησαν το πρόβλημα έρχονται τώρα ως

σωτήρες» δήλωσε στη συνέχεια ο κ. Μυλωνάκης

και ανέφερε τις επιπτώσεις που θα είχε η ανάκ-

ληση της άδειας, επιπτώσεις που δημιουργούν

νέο κύκλο δικαστικών διαμαχών, απώλεια θέσεων

εργασίας, δημιουργία «κουφαριού» στο κέντρο της

πόλης και πιθανή νίκη του επιχειρηματία που θα

ζητήσει επιπλέον αποζημιώσεις. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι που 

επιχειρηματολόγησαν κατά της 

ανάκλησης και ψήφισαν αρνητικά.
Ο Δημοτικός Σύμβου-

λος και πολιτευτής με τη

Ν.Δ. κ. Σωτήρης Ησαΐ-

ας χαρακτήρισε ανί κα -

νη τη διοίκηση του Γιάν-

νη Σταθόπουλου για

αξιοποίηση της ακί -

νητης περιουσίας του

Δήμου όπως το κληρ-

οδότημα Γιαβάσειο. Ο κ. Ησαΐας κατηγόρησε την

διοίκηση για απώλεια θέσεων εργασίας στον ιδιω-

τικό τομέα, εφόσον κλείσει η επιχείρηση, όπως

πράττει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε

λέγοντας ότι: «Γιατί να κλείσουμε μια επιχείρηση
αυτήν την περίοδο;». 

Από την παράταξη του Γιάννη Σταθόπουλου, η

πρόεδρος των παιδικών σταθμών κ. Μαργαρίτα

Δημητρίου ήταν η μοναδική σύμβουλος της

διοίκησης που ψήφισε αρνητικά στην ανάκληση

της άδειας. Την απόφασή της αυτή αιτιολόγησε με

μια λακωνική δήλωση λέγοντας ότι: «Γνωρίζω όλο

το ιστορικό του θέματος.. το να χαθούν τόσες

θέσεις εργασίας είναι τραγικό». 

Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης

Λογοθέτης υποστήριξε ότι πέρασαν πολλά χρόνια

από τότε που πάρθηκε η απόφαση το 2007, ότι η

ανάκληση της άδειας θα σημάνει οικονομικές επι-

πτώσεις για το Δήμο και τους επιχειρηματίες κι ότι

θα αποτραπούν μελλοντικές ενέργειες επεν-

δύσεων. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ της

ανάκλησης της άδειας. 
Ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πανα-

γιώτης Γκόνης εξήγησε ότι η ανάκληση της άδειας

δρομολογεί την εξυπηρέτηση της ανάγκης για

έναν ανοιχτό ελεύθερο χώρο που και ο διαθέτης

επιθυμούσε. «Ποιος μας λέει ότι αύριο ένας ευε-

ργέτης θα αφήσει κληρονομιά την περιουσία του

στο Δήμο μ’ αυτά που γίνονται;» ρώτησε ρητορικά

ο κ. Γκόνης και δήλωσε ότι ήρθε η ώρα να επανέ-

λθει σε μια τάξη η κοινωνία των πολιτών. 

Ο ηθοποιός και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης

Μποσταντζόγλου έκανε λόγο για τις αυθαιρεσίες

που συνέβησαν και προχώρησε κάνοντας μια

σειρά από ρητορικές ερωτήσεις: «Να συνεχίσουμε
τα μπερδέματα ; να μην μπει μια τάξη ; να υφιστά-
μεθα την επιχείρηση που φταίει και μιλάει για εργα-
ζομένους;». Ο κ. Μπο-

σταντζόγλου κατέληξε

λέγοντας ότι βάσει

Νόμου συντρέχουν όλοι

οι λόγοι για ανάκληση

της άδειας, ότι είναι

παράνομη η λειτουργία

της επιχείρησης και ότι

το ηθικό και σωστό είναι

να ανακληθεί η άδεια. 

Ο δικηγόρος και πρόεδρος του Πολιτιστικού και

αθλητικού Οργανισμού κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ

με τη σειρά του είπε ότι είναι νομική υποχρέωση

των δημοτικών συμβούλων να προχωρήσουν

στην ανάκληση, γεγονός που θα στείλει ένα μήν-

υμα νομιμότητας και κανονικότητας στην πόλη. 

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασί νου κ.

Γιάννης Σιδέρης δήλω-

σε ευθύς εξαρχής ότι

παραβιάστηκε η

βούληση του διαθέτη,

συμπλήρωσε ότι όλοι

γνωρίζουν ποιοι έκαναν

αγώνες υπέρ του δημό-

σιου συμφέροντος και

κατέληξε λέγοντας ότι:

«Τι θα πούμε σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα

όρια του ήχου, όταν δεν λαμβάνουμε σήμερα

απόφαση για ανάκληση της άδειας ;». 

Η αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ελισάβετ

Πετσατώδη δήλωσε ότι δεν γίνεται να ταυτιστεί το

δημόσιο συμφέρον με το συμφέρον του ιδιώτη,

υπενθύμισε ότι ένα δάσος αντικαταστάθηκε από

ένα κτίριο με κλειστές πόρτες ότι ο όρος της διαθ-

ήκης σχετικά με τις «μικροπροσθήκες» δεν αναφ-

έρεται σε 700 τ.μ. και κατέληξε λέγοντας ότι: «Αν
δεν ανακαλέσουμε την άδεια θα κληθούμε να απο-
λογηθούμε». 

Ο αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Σπύρος Παπα-

γεωργίου δήλωσε ότι παράνομες πράξεις έφεραν

τετελεσμένα γεγονότα, διερωτήθηκε σε ποιο καπι-

ταλιστικό σύστημα ο επιχειρηματίας έχει πάντα

δίκιο και πότε καταγγέλθηκε το «λαμογιέν»

σύστημα που χρέωσε τη χώρα μέχρι και τα τρι-

σέγγονα και κατέληξε λέγοντας ότι : «Θα έπρεπε
να ντρέπεστε!».  

Από την πλευρά του ο εντεταλμένος Δημοτικός

Σύμβουλος και εργολάβος κ. Δημήτρης Κονταξής

θέλησε να δώσει μια απάντηση στην ερώτηση

«Ποιος κερδίζει από την ανάκληση ;» λέγοντας ότι:

«Κερδίζει η νομιμότητα». 

Κληροδότημα «Σιστοβάρη»: «Δικαίωση της βούλησης του Ευεργέτη

και από την πλειοψηφία του Δημοτικού  Συμβουλίου».

Επιμέλεια ρεπορτάζ

Χρήστος Ανδ. 

Μπαλωτής

συνέχεια από σελ. 9
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Τοποθετήσεις φορέων και πολιτών 
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς

επέλεξε να παρευρεθεί στη συνεδρίαση λέγοντας

ότι δε θυμάται ποτέ το διώροφο κτίριο εντός του

κληροδοτήματος να χρησιμοποιήθηκε για οίκηση,

αναρωτήθηκε αν κινδυνεύει να χάσει το ακίνητο ο

Δήμος και κατά πόσο κινδυνεύει το δημόσιο συμφ-

έρον και κατέληξε λέγοντας ότι: «πρέπει να σκεφ-

τείτε τις θέσεις των εργαζομένων». 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ένωσης

επαγγελματιών (ΕΝΕΒΑΠ) κ. Βασίλης Τσαγκάρης

εξέφρασε το φόβο του για δημιουργία «φαντά-

σματος» επί της Αγίου Ιωάννου που ια ζημιώσει

την Αγία Παρασκευή. 

Από την ανοιχτή συνέλευση κατοίκων, εκπρόσω-

πος πήρε το λόγο και δήλωσε ότι ο εν λόγω χώρος

δεν μπορεί να εμπορευματοποιείται από κανέναν,

ότι το συμφέρον του εργοδότη δεν κοιτάει το

αντίστοιχο του εργαζόμενου και κατέληξε λέγοντας

ότι: «Το διακύβευμα είναι η όψη της πόλης, ή θα

έχουμε ελεύθερους χώρους  ή μπαρ στη θέση

τους». 

Ο κ. Κώστας Κατσάρας

δήλωσε ότι ο πατέρας

του και πρώην Δήμα-

ρχος Σωτήρης Κατσάρ-

ας έπεισε τη δεκαετία

του 1970 τον Αθανάσιο

Σιστοβάρη να αφήσει

«κάτι» στο Δήμο, καθώς

ο τελευταίος δεν είχε

πολλά ως περιουσιακά στοιχεία. Ο κ. Κατσάρας

όντας παρών στην υπογραφή της διαθήκης,

δήλωσε ότι ο αποθανών ευεργέτης δεν ήθελε ο

χώρος να «κακοποιηθεί» και πρόσθεσε ότι από το

Νόμο δεν έπρεπε να αφαιρεθεί ούτε «πετραδάκι»

από το χώρο. «Επειδή έφτασε η Ελλάδα στο

σημείο αυτό, σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τον

επιχειρηματία να παρανομεί;» κατέληξε ο κ.

Κατσάρας. 

Η επιχειρηματολογία της επιχείρησης 
Ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος της διοίκησης του

Αντώνη Σιδέρη και συνεταίρος του κ. Λάμπρου

Σαμουρέλη στην εταιρεία του τελευταίου που εκμε-

ταλλεύεται το χώρο κ. Σάββας Αντωνιάδης δήλω-

σε ότι ο Δήμος δεν απειλείται από το κατάστημα

αλλά μια συγκεκριμένη ομάδα πολιτών ήθελε εξα-

ρχής να καταστρέψει την επιχείρηση. 

Ο κ. Αντωνιάδης  δήλωσε ότι το θέμα είναι μόνο

πολιτικό, ότι δεν υπάρχει ούτε ένας παράνομος

πόντος στο κατάστημα, του οποίου η διεύθυνση

ταΐζει αστέγους και χορηγεί υποτροφίες, ότι δεν

χρωστάει ΙΚΑ και εφορία και το χαρακτήρισε ως

ένα σπουδαίο κτίριο που θα παραμείνει στο Δήμο.

«Θέτετε σήμερα το ζήτημα για να ησυχάσετε

κάποιους» είπε ο κ. Αντωνιάδης συμπληρώνον-

τας ότι η διοίκηση «κυνηγά» έντιμους και οικογε-

νειάρχες πολίτες. 

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κ. Λάμπρος Σαμουρέλ-

ης δήλωσε ότι λυπάται για την κοινωνία και το κρά-

τος καθώς με την απόφαση της ανάκλησης,

πράξη που θα αποτρέψει την πραγματοποίηση

άλλων επενδύσεων. Ο κ. Σαμουρέλης δήλωσε ότι

ο ίδιος βρίσκεται στη μέση ενός παιχνιδιού μεταξύ

παρατάξεων, ότι διακρίνει μια ιδεοληψία κατά της

επιχειρηματικότητας, ότι ο κ. Σταθόπουλος είχε

σηκώσει «σημαία» κατά του DaVinci και ότι δεν

υπάρχει κανένα έγγραφο της πολεοδομίας που να

αποδεικνύει κάποια παρανομία. 

Σύμφωνα με την άποψη του κ. Σαμουρέλη δεν

συντρέχει κανένας λόγος ανάκλησης της άδειας με

τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δηλώνει ότι θέλει να έχει

καλή σχέση με τους δημότες και να τονίζει ότι οι

επιχειρήσεις – τις δύσκολες εποχές που διανύουμε

– πρέπει να επιβιώνουν. 

Η ψηφοφορία 
Λίγο πριν την ψηφοφορία ο Δήμαρχος δήλωσε ότι

η ανάκληση της άδειας λειτουργίας αποτελεί μονό-

δρομο, ότι η παράταξή του θα υπερασπιστεί την

ηθική και τη νομιμότητα και ότι η Δικαιοσύνη απάν-

τησε θετικά στο ερώτημα «ξέφυγε από την οίκηση

και τακτική διαχείριση». 

Τα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήθελε όλα τα

μέλη της παράταξης του κ. Σταθόπουλου (πλην

της κ. Δημητρίου) να ψηφίζουν θετικά υπέρ της

ανάκλησης με την επίσης θετική ψήφο του Ανδρέα

Γκιζιώτη και του Θάνου Ανδρίτσου. Αρνητικά ψήφ-

ισαν ο κ. Ησαΐας, ο κ. Λογοθέτης και η κ.

Δημητρίου ενώ «Λευκό» ψήφισαν οι παρατάξεις

των Βασίλη Γιαννακόπουλου και Βασίλη Ζορμπά

καθώς και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Γιάννης Μυλωνάκης. 

Η βίλα Σισοτβάρη λίγο πριν γκρεμιστεί.

Όταν οι πρώτες μπετονιέρες μπήκαν στον χώρο

Στιγμιότυπο από την πορεία που είχε πραγματοποι-

ηθεί το 2009 κατά της λειτουργίας του DaVinci

Το εθνικό κληροδότημα Σιστοβάρη όπως ήταν πριν την κατεδάφιση της βίλας και την ολική  αλλοίωση του φυσικού χώρου

Το εσωτερικό του καταστήματος.

Flevaris_17_mais_2012.qxd  30/1/2018  9:51 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
Η Μίνα Μουχτούρη 

«Υπεύθυνη γυναικών» 

της Β3 νομαρχιακής

της Ν.Δ

Η κοπή της πρωτοχρονιά-

τικης πίτας της τοπικής

οργάνωσης της Νέας Δημο-

κρατίας πραγματοποιήθηκε

το πρωινό της Κυριακής 22

Ιανουαρίου 2017 στο Β’

Γυμνάσιο, στην οδό Νεαπό-

λεως. 

Μεταξύ των προσώπων που

παρευρέθησαν ήταν ο αντι -

πρόεδρος της Ν.Δ. και βουλευ-

τής κ. Κώστας Χατζηδάκης,

πρώην υπουργοί και  υποψή-

φιοι βουλευτές της Β’ Αθήνας όπως ο δικός μας Δημο-

τικός Σύμβουλος Σωτήρης Ησαΐας. 

Στην εκδήλωση που παρευρέθηκαν πολλοί φίλοι του

κόμματος αλλά και εκπρόσωποι φορέων,  ο πρό -

εδρος της Οργάνωσης κ. Μανώλης Κωνσταντακό-

πουλος ανακοίνωσε ότι η πρώην αντιδήμαρχος Γερα-

σιμία (Μίνα) Μουχτούρη ορίστηκε υπεύθυνη

γυναικών της Β3 Νομαρχιακής. 

Εκδήλωση αφιερωμένη

στα παιδιά της

«Ειδικής αγωγής». 

Την καθιερωμένη κοπή της πίτας πραγματο-

ποίησε η Ένωση Συλλόγων Γονέων την Κυρ-

ιακή 5Φεβρουαρίου 2017 στο Ειδικό Επαγγε-

λματικό Γυμνάσιο – Λύκειο και Ειδικό Γυμνά-

σιο – Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων. 

Η πρόεδρος κ. Εύη Ματιάτου-Χατζοπούλου δήλω-

σε ότι η εκδήλωση αφιερώθηκε στην Ειδική Αγωγή

στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα για

την επίλυση των προβλημάτων που μαστίζουν τον

τομέα αυτό και για τα οποία η ένωση έχει τοποθ-

ετηθεί με ψηφίσματα και σχετικές ανακοινώσεις

όλα αυτά τα χρόνια .

«Η Ένωση Συλλόγων Γονέων δε θα σταματήσει

ποτέ να παλεύει και να διεκδικεί ώστε όλα τα παι-

διά να έχουν τις ίσες ευκαιρίες που δικαιούνται στη

μόρφωση και τη ζωή τους» υποστήριξε η κ. Ματιά-

του και ακολούθησε η προβολή ολιγόλεπτα βίντεο

που ετοίμασαν ειδικά για την περίσταση μαθητές

των Ειδικών Σχολείων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι μαθητές του

σχολείου είχαν εξ΄ ολοκλήρου αναλάβει την ηχητι-

κή και μουσική κάλυψη της εκδήλωσης και αντα-

πεξήλθαν με επαγγελματική αρτιότητα, ενώ οι

παρευρισκόμενοι χάρισαν το πιο θερμό και παρα-

τεταμένο χειροκρότημά τους στα παιδιά και στους

καθηγητές τους. 
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Πολιτικοί διαξιφισμοί μεταξύ

Σωτήρη Παπαμιχαήλ και

Βασίλη Σάρκουλα με φόντο

τον ΠΑΟΔΑΠ. 

Ανακοινώσεις εκατέρωθεν εκδόθηκαν μεταξύ του νυν

προέδρου Σωτήρη Παπαμιχαήλ και του πρώην Βασίλη Σάρ-

κουλα με αφορμή τη λειτουργικότητα του νομικού

προσώπου που σχετίζεται με τον πολιτισμό και τον αθλητι-

σμό (ΠΑΟΔΑΠ). 

Συγκεκριμένα ο κ. Παπαμιχαήλ είχε εκδώσει ανακοίνωση αναφε-

ρόμενος στην αγωγή που άσκησαν γυμναστές για την καταβολή

αποδοχών παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια τεσσάρων (4)

μηνών εντός της περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 – Ιουνίου 2015, με

την οποία κατηγόρησε την πρώην διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά

ότι δεν είχε κινήσει ουδεμία σχετική διαδικασία πρόσληψης

γυμναστών για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2014 – Ιουνίου 2015

(συμβάσεις έργου/εργασίας, ΓΓΑ κλπ), τονίζοντας παράλληλα ότι

μετά τον Μάρτιο του 2015 και έως σήμερα δεν έχει προκύψει το

παραμικρό αντίστοιχο θέμα.

Σε απάντησή του ο πρώην πρόεδρος κ. Βασίλης Σάρκουλας

εξέφρασε τη θλίψη του για τα λεγόμενα του Σωτήρη Παπαμιχαήλ,

τον οποίο και κατηγόρησε για ιδεοληψίες και ανικανότητα

διοίκησης γιατί κατά την άποψή του δεν μερίμνησε να συνάψει τις

σχετικές συμβάσεις.

«Οι γυμναστές  όχι μόνο δούλευαν απλήρωτοι και ανασφάλιστοι,
αλλά κατέληξαν απολυμένοι και εκτός συμβάσεων το 2016» είπε

ο κ. Σάρκουλας, και κατέληξε λέγοντας  ότι ο νυν πρόεδρος προ-

σπαθεί να ρίξει τις ευθύνες «αλλού»… ότι του  λείπουν τα χαρα -

κτηριστικά της τόλμης και της αρετής …ότι  η συμπεριφορά τον

εκθέτει…και τον κάλεσε να παραιτηθεί επειδή  οδηγεί τον

ΠΑΟΔΑΠ σε πλήρη διάλυση ενώ τον είχε παραλάβει ακμαίο. 

Σε  καυστική ανταπάντηση του, ο  κ. Παπαμιχαήλ, κάνει  λόγο για

προσπάθεια απόκρυψης γεγονότων μέσω προσωπικών επιθέ-

σεων…  χαρακτήρισε ως «αιφνιδιαστική» την επανεμφάνιση του

πρώην προέδρου κι επανέλαβε ότι ο τελευταίος δεν είχε κινήσει

καμία σχετική διαδικασία πρόσληψης  γυμναστών για την περίο-

δο Σεπτεμβρίου 2014 – Ιουνίου 2015. 

Ο κ. Παπαμιχαήλ στην ανακοίνωσή του υπενθύμισε επίσης ότι η

αιφνιδιαστική παραίτηση του πρώην προέδρου στις 31

Αυγούστου 2014 (προτού διορισθεί το νέο ΔΣ) είχε  ως  σκοπό

και  αποτέλεσμα  την  πρόκληση  κρίσιμουχρονικού, διοικητικού

και συνακόλουθου αθλητικού κενού, όπως και συνέβη.

«Εξαιτίας  της  παραίτησης  και  της  έλλειψης  Διοίκησης,  καθυ-
στέρησε η παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στα α -
θλητικά σωματεία» δήλωσε ο κ. Παπαμιχαήλ και εξήγησε ότι λόγω
ορισμένων «ευαίσθητων υπερασπιστών» των δικαιωμάτων των

γυμναστών, υπήρξε υστέρηση της καταβολής κατά 4 περίπου

μήνες, σε σύνολο 10 μηνών περίπου, παρά τον αντίθετο σχεδια-

σμό της Διοίκησης.

Ο κ. Παπαμιχαήλ κατέληξε δηλώνοντας ξανά ότι  από   τον  Μάρ-

τιο  2015  έως  σήμερα  δεν  έχει προκύψει το παραμικρό

αντίστοιχο θέμα…  ενημέρωσε ότι ο αριθμός των σπουδαστών

στα Εργαστήρια Τέχνης ανέρχεται σε 508 και πρότεινε στον

πρώην πρόεδρο να ζητήσει τον διορισμό του ως μέλος του ΔΣ

του Οργανισμού, ώστε να ενημερώνεται και να μην εκτίθεται... 

Πρώτη φορά καρναβάλι 

στην Αγία Παρασκευή! 

Ένα μοναδικό καρναβάλι , που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχα άλλων μεγά-

λων, διοργάνωσε ο Δήμος στην Αγία Παρασκευή, την Κυριακή 19 Φεβρου αρίου 2017.

Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις  χαρακτηρίστηκαν  από δημιουργία, φαντασία, χορό, κέφι, χαμο-

γελαστά πρόσωπα με παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία της αποκριάς και με κα θολική

συμμετοχή των Συλλόγων και φορέων της πόλης, αλλά και των «Κουδουνάτων» από το

Μεσότοπο Λέσβου. 

Η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου αδιαφορώντας για τις «απαγορεύσεις» μιας ελάχιστης

υπερσυντηρητικής μειοψηφίας της πόλης και  με την  συνένωση όλων των φορέων κατάφερε

να γεμίσει η Αγ.Ιωάννου και  η Κεντρική μας πλατεία από εκατοντάδες αν θρώπους μεταξύ των

οποίων και πολλά παιδιά, οι οποίοι αλληλοπειράχτηκαν, διασκέδασαν και κυρίως γέλασαν στις

μουντές ημέρες  της οικονομικής κρίσης που μας έχει επι βληθεί …με  καπελάκια, σερπαντίνες,

σφυρίχτρες, μάσκες και πατροπαράδοτο χαρτοπόλεμο κ.α. 

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά Δημοτική αρχή δεν «κωφεύει» στις ανά γκες

των κατοίκων προς χάριν «συντεταγμένης άγρας ψήφων»… αλλά αφήνει ελεύθερα να παρε-

λάσουν «σατυρικά Άρματα» και ομάδες μασκαρεμένων κατά μήκος της οδού Αγίου Ιωάννου

ως την πλατεία Αι Γιάννη  και δρώμενα όπως το «γαϊτανάκι»  και το συμβολικό «κάψιμο του

καρνάβαλου» με την ρίψη πυροτεχνημάτων. 

Οι δρόμοι κάποια στιγμή άδειασαν, όμως η γιορτή μετακινήθηκε  στο κλειστό Γυμναστήριο της

οδού Νότου, όπου συνεχίστηκε το αποκριάτικο πάρτι με μουσική, χορό και κεράσματα για

όλους. 
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Γιάννης Σταθόπουλος:

Η δύναμη της Δημοτικής

μας παράταξης είναι οι κοι-

νές αυτοδιοικητικές αξίες, η

ανεξαρτησία, η πολυφωνία

και η ενότητα στόχων. 

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε την

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 η εκδήλωση-κοπή πίτας 2017

της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «Νίκη των Πολιτών

Αγίας Παρασκευής» στο θέατρο του 2ου Γυμνασίου. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής

Γιάννη Σταθόπουλου, ο οποίος έκανε συνοπτικό απολογισμό των

έργων και δράσεων της Δημοτικής αρχής από τον Σεπτέμβριο του

2014 μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα μέλη και

στελέχη της Κίνησης για την αποφασιστικότητα, την ανιδιοτέλεια και

την καθημερινή δουλειά στον τομέα ευθύνης τους καθώς και στους

εργαζόμενους σε όλους τους τομείς δράσης του Δήμου και των

Νομικών Προσώπων. 

Ο Δήμαρχος παρουσίασε τα έργα και τις δράσεις σε κάθε τομέα

ευθύνης και αρμοδιότητας του Δήμου, με ιδιαίτερη αναφορά στα

μεγάλα θέματα που έχει δρομολογηθεί η λύση τους, και τα οποία

ταλαιπωρούν την πόλη πολλά χρόνια: 

Αναλυτικότερα ο κ. Σταθόπουλος μίλησε για τη στήριξη της κοι-

νωνίας και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων και για την υλοποίηση

και δρομολόγηση, με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, μεγάλων

έργων και υποδομών 

Επίσης ο Δήμαρχος μίλησε για τα «μικρά» αλλά εξίσου σημαντικά

έργα (σχολεία, παιδικές χαρές, ανάπλασεις οδών και πεζοδρ-

ομίων)για τα ικανοποιητικά επίπεδα καθαριότητας , για τον εμπλου-

τισμό της πολιτιστικής δημιουργίας και της αθλητικής,για τη βελτίω-

ση των λειτουργιών και το «άνοιγμα» του Δήμου στους πολίτες και

τους συλλόγους , για τη στήριξη των εργαζομένων καιγια  δράσεις

Αλληλεγγύης  αναφορικά με όσους αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια 

Ο Γιάννης Σταθόπουλος ολοκλήρωσε την ομιλία του τονίζοντας τον

αποκλειστικά αυτοδιοικητικό χαρακτήρα της Ανεξάρτητης Δημοτι-

κής Κίνησης «Νίκη των Πολιτών Αγίας Παρασκευής», ο οποίος

δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους προερχόμενους από διαφορε-

τικούς δρόμους, διαφορετικά κόμματα και παρατάξεις να συναν-

τηθούν και να βαδίζουν μαζί με ένα κοινό όραμα, ένα κοινό στόχο,

ένα κοινό πλαίσιο αρχών και φυσιογνωμίας για την πόλη και όχι για

την κεντρική πολιτική σκηνή. 

Και πάλι ο Γιάννης Γουργούλης στη

«Συμμαχία Ευθύνης».

Ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη «Συμμαχία

Ευθύνης» μέσω της οποίας ενημερώνει για το

«νέο ξεκίνημα» της παράταξης που μετά την

αποχώρηση του Γιάννη Μυλωνάκη και την

προσχώρηση (ξανά) του Γιάννη Γουργούλη –

από την παράταξη του κ. Βασίλη Ζορμπά –

προέβη σε ανασύνταξη της διοικητικής της

δομής.

Αναλυτικότερα αναφέρονται τα εξής:

«Ανανέωση στελεχών, ανασύνταξη δυνάμεων, αναδιοργάνωση  στο πρόγραμμα δράσης και

νέο  ξεκίνημα για την Δημοτική μας Παράταξη Συμμαχία Ευθύνης με επικεφαλής πάντα τον

π. Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Βασίλη Γιαννακόπουλο.

Ο απολογισμός του έργου της Δημοτικής Αρχής – στη μέση της θητείας της – και η εκλογή

Συντονιστικής Γραμματείας, ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση των

μελών της Δημοτικής Παράταξης Συμμαχία Ευθύνης, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έντονη κριτική ασκήθηκε στη Δημοτική Αρχή, που χαρακτηρίστηκε αλαζονική, αναποτελε-

σματική, κατώτερη των περιστάσεων.

Ομόφωνα διαπιστώθηκε, ότι δεν έχει προσφέρει κανένα ουσιαστικό έργο στη πόλη, ούτε καν

έχει οραματιστεί και σχεδιάσει κάποιο, όπως αυτά, που  επί Δημαρχίας Βασίλη Γιαννακόπου-

λου είχαν ξεκινήσει, πραγματοποιηθεί ή ολοκληρώθηκαν, όπως η Αγίου Ιωάννου, η ολοκ-

λήρωση του μεγάλου αγωγού ομβρίων υδάτων στην Πατριάρχου Γρηγορίου και Ελευθερίου

Βενιζέλου, η δημοπράτηση των πεζοδρομίων των οδών Κυκλάδων, Σολωμού με την εξα -

σφάλιση 2.500.000 ευρώ, η αλλαγή της φυσιογνωμίας στο Κοντόπευκο με το μεγάλο έργο

της ανάπλασης των 8 χιλιομέτρων που μελετήθηκε, διεκδικήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από

την Περιφέρεια, επί των ημερών της θητείας του Βασίλη Γιαννακόπουλου και των συνεργατών

του.

Ακόμα, όπως τονίστηκε στη Γενική Συνέλευση, η σημερινή Δημοτική Αρχή, δεν στάθηκε ικανή

μέχρι σήμερα να συσπειρώσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε τρόπο ώστε να διεκδικήσει δυναμι-

κά από την Κυβέρνηση Τσίπρα ή από την Περιφέρεια χρηματοδοτήσεις έργων κοινής ωφέ-

λειας για τους συμπολίτες μας.

Στη συνέχεια, ορίστηκαν τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν εφεξής την Δημοτική Παράταξη

Συμμαχία Ευθύνης στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τα μέλη της Συντονιστικής Γραμμα-

τείας.

Οι συμπολίτες μας, που θα συμμετέχουν στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, είναι:

Γιάννης Αρβανιτάκης , Αναστάσιος Μίχας  (ΠΑΙΣΔΑΠ).

Κώστας  Κρητικίδης,  Γιάννης Γουργούλης,  Βάσω Μπουρογιάννης,  Βάσια Αβδελά (ΠΑΟΔΑΠ)

Ιωάννα Κουτσουρά,  Βάνα Τσούτσουρα,  Γωγώ Δήμου,  Άντα Κεραμιδά ( Δημοτική Βιβλιοθήκη )

Άννα Γάκη,  Πολέτα Πολίτη, Γιώργος Ρηγόπουλος Αγγελική  Σκοτιδά,  Παναγιώτης  Κωστα -

ντάκης (Σχολική και Κοινωνική Επιτροπή).

Συντονιστική  Γραμματεία: Νίκος Σαραντεας,  Γιώργος Παπαβασιλείου,  Δημήτρης Γκό-

τσης,  Μάχη Δαρμή και  Γιάννης Μπάνος.

Η παράταξη «Αγία Παρασκευή η πόλη

μας» έκοψε πρωτοχρονιάτικη πίτα. 

Τα μέλη και φίλοι της παράταξης «Αγία Παρασκευή η πόλη μας», συγκεντρώθηκαν στο

Café-OPUS, για να κόψουν την Βασιλόπιτα, να ανταλλάξουν ευχές και να διασκεδά-

σουν. Την Βασιλόπιτα ευλόγησε ο πατήρ Σταύρος Τρικαλιώτης. 

Ο επικεφαλής της παράταξης και πρώην δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, αναφέρθηκε εν

συντομία στο έργο της παράταξης όταν ήταν δημοτική Αρχή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις

πρωτοβουλίες που έλαβε και υλοποίησε στην κοινωνική πολιτική, δημιουργώντας τις Κοινωνι-

κές Δομές του Δήμου. Αναφέρθηκε ακόμη και στη δυναμική πορεία της παράταξής μας μέχρι

τις δημοτικές εκλογές του 2019 και στη συνεργασία που πρέπει να υπάρξει μεταξύ όλων των

παρατάξεων για την αντιμετώπιση της απραξίας που παρατηρείται στο Δήμο, τα τελευταία δυό-

μισι χρόνια.
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Η Μεικτή Χορωδία 

του Δήμου 

Αγίας Παρασκευής 

τίμησε τον 

Μίκη Θεοδωράκη.

Η Μεικτή Χορωδία του Δήμου Αγίας Παρα -

σκευής υπό την διεύθυνση του Χρ.Κου-

τσονίκα συμμετείχε σε μια ιστορική συναυλία

αφιέρωμα στον χορωδιακό Μίκη Θεοδωράκη

με τίτλο: «Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη»,η

οποία παρουσιάστηκε στις 6 και 7 Φεβρουα-

ρίου στο Μέγαρο Μουσικής  Αθηνών.

Στη συναυλία, που πραγματοποιήθηκε μετά από

επιθυμία του ίδιου  του συνθέτη και υπό την αιγίδα

του προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλό-

πουλου, παρουσιάστηκαν μερικά από τα

αριστουρ γηματικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη

από 10 χορωδίες με 300 χορωδούς, συνοδεία

συμφωνικής μαντολινάτας.

Στη συναυλία παρουσιάστηκαν τραγούδια από

τους ποιητικούς κύκλους Μικρές Κυκλάδες, Επι-

τάφιος, Άξιον Εστί, Επιφάνεια,Όμορφη Πόλη,

Αρχιπέλαγος, Πολιτεία, Λιποτάκτες, Χαιρετισμοί

και Γειτονιά των Αγγέλων σε χορωδιακή διασκευή

και ενορχήστρωση για συμφωνική μαντολινάτα-

του διακεκριμένου μαέστρου Παναγή Μπαρ -

μπάτη,ο οποίος και διεύθυνε το έργο.

Τα κείμενα για την παράσταση έγραψε ο συγγρα-

φέας και ποιητής Γιώργος Μπλάνας και τα ερμή-

νευσαν οι ηθοποιοί Γιάννης Στάνκογλου και Βίκυ

Παπαδοπούλου, με την σκηνοθετική επιμέλεια

της  Σοφίας Σπυράτου.

Συμμετείχαν ο Δημήτρης Μπάσης,ο

ΜίλτοςΠασχαλίδης και οι λυρικοί  καλλιτέχνες

Τζίνα  Φωτεινοπούλου,  Ελένη  Βουδουράκη,

Μπάμπης  Βελισσάριος και Παντελής Κοντός.

Παρόντες   στο   Μέγαρο   ήταν   ο Δήμαρχος Αγ.

Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος,  ο  οποίος

είχε  και σύντομη  συνομιλία  με  τον  Γενικό Γραμ-

ματέα    του    ΚΚΕ    Δημήτρη Κουτσούμπα,     ο

Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου Γερ.

Βλάχος, ο   Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ Σωτ. Παπα-

μιχαήλ,και πολλοί Αγιοπαρασκευϊώτες.

Α.ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΓΣΑΠ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ: 51-44 

Δεκάλεπτα: 15-14, 14-7, 02-11, 20-12 

Η ομάδα μας απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι πιστεύει στον εαυτό της. Έτσι βρίσκει την δύναμη, στηριζόμενη

και στην καλή της άμυνα, να ξεπερνάει τα «νεκρά» επιθετικά διαστήματα, όπως αυτό του γ’ δεκαλέπτου. 

Παρόλο το εμφανέστατο άγχος, τα κορίτσια μας κατάφεραν, με ένα ξέσπασμα στο δ’ δεκάλεπτο να ανατρέ-

ψουν την εις βάρος τους εξέλιξη και να πάρουν καταχειροκροτούμενες το ροζ φύλλο του αγώνα. 

Να σημειώσουμε επίσης την επιστροφή της Πολιτοπούλου στην αγωνιστική δράση μετά από τρεις μήνες

αποχής, λόγω του σοβαρού τραυματισμού της. 

Στους θεατές του αγώνα για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος και ο Δημοτικός Σύμβουλος

και Διευθυντής του 7ου Δημοτικού Γιάννης Λογοθέτης. Ιδιαίτερη αναφορά να κάνουμε στην θερμή υποστή ριξη

της ομάδας μας από τις αθλήτριες των υποδομών μας, οι οποίες είχαν πλημμυρίσει το γήπεδο , τόσο για υπο-

στηρίξουν την ομάδα γυναικών, όσο και για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Βολών που διοργάνωσε για

πρώτη φορά ο Σύλλογός μας. 

ΓΣΑΠ(Αναγνωστόπουλος, Στρατάκος): Μακρυνίκα 4, Τριχά 6, Καμμένου 7(1), Κοντογιάννη 11, Κλείτσα 10(2),

Ψωμά 2, Πετυχάκη 8, Κούκη 3, Πολιτοπούλου, Αμίτση, Καράμπελα, Γρύλλια. ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

(Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου): Ξεπαπαδέα 5,Δεγαΐτη, Καλάγια, Ζαχαράκη Μ. 10, Μούλτση, Σπαθάρη

4(1), Χελιώτη 21, Καρανάσιου 4, Κρίτσαλου. 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΛΩΝ

Σπουδαία επιτυχία σημείωσε ο πρώτος διαγωνισμός βολών κατά την διάρκεια του ημιχρόνου του συναρπα-

στικού αγώνα μεταξύ του ΓΣΑΠ και της «Ελευθερίας Μοσχάτου». Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι περισ-

σότερες από τις μικρές αθλήτριες μας των juniors- νικήτρια η Αγγελική Κυρκοπούλου (2009)- των μίνι/προμίνι

- νικήτρια η Αθηναïς Κακοσούρη- και των κορασίδων/παγκορασίδων – νικήτρια η Χρύσα Ζανίκα - ανταπο -

κρινόμενες στο κάλεσμα του Συλλόγου. Οι αθλήτριές αυτές, πέρα από τα δώρα που κέρδισαν, προκρίθηκαν

στον μεγάλο τελικό που θα γίνει στο ημίχρονο του τελευταίου αγώνα της ομάδας γυναικών με το Σπόρτινγκ

στις 02/04/17. 

Οι νικήτριες που θα αναδειχθούν στο ημίχρονο του αγώνα με την Τρίπολη στις26/02/17 και στο ημίχρονο του

αγώνα με τον Ίκαρο στις 12/03/17, θα συμπληρώσουν τον αριθμό των αθλητριών που θα συμμετάσχουν στον

μεγάλο τελικό της 02/04/17. 

Β. ΝΕΑΝΙΔΕΣ: ΓΣΑΠ –ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ : 44 –55 

Δεκάλεπτα : 18-12, 3-19, 8-14, 15-10

Παρά το πολύ καλό ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο, η ομάδα μας δεν συνέχισε το ίδιο καλά στις επόμενες

περιόδους. Η έλλειψη συγκέντρωσης και οι βιαστικές επιλογές στην επίθεση, σε συνδυασμό με την μεγάλη

αστοχία στα μακρινά σουτ, οδήγησαν στην ήττα. 

Παρόλα αυτά τα κορίτσια μας έπαιξαν με πολύ πάθος, δεν τα παράτησαν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού

και τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια! Πριν από τον αγώνα το τμήμα μας έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα,

με το “φλουρί” να τυχαίνει στην Ειρήνη Κούκη, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης ευχηθήκαμε όλοι στην Χρι-

στίνα Αμίτση Χρόνια Πολλά για τα γενέθλιά της! 

ΓΣΑΠ (Αργυρίου): Σφήκα, Πλώτα, Αμίτση 4, Χριστοπούλου, Χριστοδούλου, Κανιαδάκη 13 (3), Χονδρογιάννη,

Κούκη 20, Γρύλλια 7, Ζανίκα. 

Άρης Πετρούπολης (Τσουμάνη): Σαμαρίδου, Γκόβα, Γούλα Φ. 4, Μαρίνη 19 (1), Γούλα Π. 2, Ευαγγελάτου Αν.

6, Τζίμη 12 (1), Στεφανίδου 4, Ευαγγελάτου Α. 8, Λιγκρή, Φάσουρα, 

ΝΕΑΝΙΔΕΣ Γ. ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΓΣΑΠ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΟ : 36-40 (εξ αναβολής) 

Δεκάλεπτα : 08-13,08-08,11-08,09-11 Σε εξ’ αναβολής αγώνα για την 9η αγωνιστική τα κορίτσια μας ξεκίνησαν

διστακτικά απέναντι στο Μαρκόπουλο και βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Στο ΄Β δεκάλεπτο παίξανε λίγο καλύτε-

ρα και έτσι φτάσανε στο ημίχρονο με το σκορ στο16-21. Στο Γ’ δεκάλεπτο η ομάδα μας έπαιξε ακόμα καλύτε-

ρα και έφτασε στο τέλος να είναι πίσω με 27-29. Στο Δ’ δεκάλεπτο όμως, παρά την καλή προσπάθεια τους,

δεν τα κατάφεραν να πάρουν την νίκη . 

ΓΣΑΠ (Χριστοδούλου) Χονδροπούλου, Θεοφάνη, Πλωτά, Χριστοπούλου, Κυρκοπούλου Χ.,Λούκα,Ζανίκα

Κ.,Κυρκοπούλου Ρ.,Λιλικάκη,Ζανίκα Χ.,Χριστοδούλου,Γεωργοπούλου. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΟ(Μπαγλαντζή,

Ηλιόπουλος) Μάρρα, Σουρμπάτη, Μαρίνη Π., Φέγγου, Μπαïρακτάρη, Παπαδημητρίου,Μαχαίρα, Πίντζου,

Μαρίνη Α, Γιαννή, Καρκαμπούνα, Κατσάνου. 

ΜΙΝΙ: ΓΣΑΠ-ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ :19-50 

Οκτάλεπτα: 2-15, 2-9, 6-13, 5-8, 4-5 Στην δεύτερη αγωνιστική του τουρνουά, η ομάδα των μίνι μας γνώρισε

την ήττα από έναν ανώτερο αντίπαλο, χωρίς να προβάλλει ιδιαίτερη αντίσταση, όπως δείχνει το τελικό σκορ. 

ΜΙΝΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ JUNIORS 

Μέσα σε πολύ όμορφο κλίμα έγινε στο γήπεδό μας την Κυριακή 5/2 η ετήσια κοπή της πίτας των Junior. Όλα

τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν ενώ το τυχερό φλουρί (μια μπάλα μπάσκετ) το κέρδισε η Ίριδα Λιοντάκη. Ευχό-

μαστε σε όλες τις αθλήτριες και στις οικογένειές τους υγεία, καλή πρόοδο στα μαθήματά τους και κάθε επι τυχία

για το 2017.

Flevaris_17_mais_2012.qxd  30/1/2018  9:51 μμ  Page 15



Flevaris_17_mais_2012.qxd  30/1/2018  9:51 μμ  Page 16


