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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.

Σε “καλό δρόμο” η ανάπλαση του

Δημοτικού κοιμητηρίου.

Προχωρεί κανονικά η προσπάθεια της δημοτικής αρχής ν’ αναπλάσει το

δημοτικό κοιμητήριο με τρόπο ώστε και οι περίοικοι να μην ενοχλούνται,  να

σταματήσει η περιφορά του νεκρού μέσα από τους δρόμους της πόλης και ν’

αποκτήσει η πόλη ένα νεκροταφείο που να καλύπτει τις ανάγκες μιας με γάλης

πόλης.

Στη συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2017, η αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Ελι-

σάβετ Πετσατώδη και η μηχανικός του Δήμου κ. Παλαμάρη, παρουσίασαν προς

ψήφιση την περιβαλλοντική μελέτη της ανάπλασης του κοιμητηρίου το οποίο προ -

βλέπει την ανέγερση ενός ναίσκου, τη δημιουργία χώρου πλύσης των οστών, την

ανέγερση χώρου γραφείων, κυλικείο και ανθοπωλείο, η οποία στη συνέχεια θα

προωθηθεί για έγκριση στην περιφέρεια.

Στη διαδικασία των ερωτήσεων, ο επικεφαλής της παράταξης του Κ.Κ.Ε στο δημο-

τικό συμβούλιο Ανδρέας Γκιζιώτης, ρώτησε αν από την μελέτη προκύπτει κάποιο

χρονοδιάγραμμα, πάρκινγκ,  τα οικονομικά στοιχεία και το τι προβλέπεται για όμ βρια

που περνούν από το Δημόκριτο στο κοιμητήριο και στη συνέχεια στο δρόμο.

Απαντώντας η κ. Πετσατώδη είπε ότι στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να υπάρξει απά -

ντηση για τα οικονομικά στοιχεία, ότι το κτίσμα των γραφείων θα είναι μικρό και δεν

θα επηρεάσει τα δένδρα, ότι δεν θα υπάρξει δημιουργία πάρκινγκ  αλλά θα χρησι-

μοποιείται μόνον η υπάρχουσα «εσοχή» του χώρου, ότι θα εκδοθούν όσες οικοδο-

μικές άδειες μπορούν και τέλος δεν απέκλεισε και την πιθανότητα τροποποίησης του

ρυμοτομικού σχεδίου.

Στην τοποθέτηση του ο κ.Γκιζιώτης εμφανίστηκε μεν προσωπικά ως θετικός για την

τακτοποίηση του ζητήματος, αλλά από την άλλη πλευρά εξέφρασε τις επιφυλάξεις

του για τη στάση των περιοίκων, άφησε αιωρούμενη την απειλή πιθανών προσφυ-

γών οι οποίες θα καθυστερούσαν την χρονική ολοκλήρωση του έργου, έκανε λόγο

για την πιθανή επικινδυνότητα  μιας «δεξαμενής» μέσα στο χώρο του Δημοκρίτου

που είναι προς παραχώρηση στο Δήμο, χαρακτήρισε ως «μεγάλους» τους χώρους

που θα καταλαμβάνει το εκκλησάκι και το κυλικείο και γενικώς κατέστησε εμμέσως

πλην σαφώς ότι σε ότι τον αφορά, δεν πρόκειται ν’ αφήσει την υπάρχουσα διοίκηση

να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο έργο και να γευθεί τους πολιτικούς καρπούς των

προσπαθειών της...

Από την πλευρά της μείζονος αντιπολίτευσηςκαι με δεδομένη την απουσία του

κ.Ζορμπά, το βάρος έπεσε στον κ. Κωνσταντίνο Τσιαμπά ο οποίος αφού επεσήμα-

νε ότι τα όσα φοβερά και τρομερά είχε καταγγείλει ο κ. Γκιζιώτης, όσο ο ίδιος ήταν

υπεύθυνος του κοιμητηρίου δεν τα είχε δει… και τέλος πρότεινε τη δημιουργία μιας

επιτροπής που θα τρέξει το συγκεκριμένο θέμα.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος, χαρακτήρισε την ανά -

πλαση του νεκροταφείου ως μια μεγάλη ανάγκη της πόλης, ότι οι περίοικοι που λόγω

της θέσης αγόρασαν τα ακίνητα τους πολύ φθηνά χρησιμοποιούν το χώρο του νεκρ-

οταφείου ως πάρκινγκ κι ότι ουσιαστικά ζητούν την μεταφορά του νεκροταφείου για

να έχουν καλύτερη θέα στο βουνό…

Το εκκλησάκι είναι εντελώς απαραίτητο, συνέχισε ο κ.Βλάχος, ώστε να μην περιφέ -

ρεται ο νεκρός μέσα από τους δρόμους της πόλης, ότι σ΄όλα αυτά τα ζητήματα η

συγκεκριμένη μελέτη δίνει λύση κι ότι τέλος δεν συντρέχει λόγος για σύσταση επι -

τροπής. 

Η μηχανικός του Δήμου κ.Παλαμάρη είπε ότι η πόλη επεκτάθηκε προς το νεκροταφ-

είο και δεν έγινε το αντίθετο… ότι πρέπει να γίνουν συναντήσεις με την ηγεσία του

Δημόκριτου για την απόδοση της εκτάσεως που έχει καταπατήσει από το νεκροτα -

φείο… ότι τα κτήρια είναι ειδικά μελετημένα με τις ελάχιστες διαστάσεις… κι ότι όλα

αυτά εκτός του κυλικείου είναι «απαιτητά» από την περιφέρεια.
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Η δωρεάν λειτουργία του Δημοτικού

μας κινηματογράφου και το 

ξεμπρόστιασμα της παράταξης 

του Βασίλη Ζορμπά.

Κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2017, ήρθε

προς ψήφιση η υποβολή αίτησης χορήγησης αδείας για δωρεάν παραστά-

σεις του Δημοτικού κινηματόγραφου αλλά και για τις παραστάσεις που θα δο -

θούν στο πλαίσιο του Διαδημοτικού Θεατρικού Φεστιβάλ.

Κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων οι σύμβουλοι του για μια ακόμη συνεδρίαση

απόντος Βασίλη Ζορμπά, εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της διοίκησης με αφο-

ρμή την μεταφορά του θερινού κινηματογράφου στο πολιτιστικό πάρκο της πόλης

(Σπάρτης 1).

Συγκεκριμένα ο κ. Κωνσταντίνος

Τσιαμπάς, αφού έκαμε μια ανα-

δρομή στις «ωραίες εποχές»

που ο κινηματογράφος λειτουρ-

γούσε στο γήπεδο μπάσκετ του

Β  ́Γυμνασίου… είπε ότι η μετα -

φορά του δεν εξυπηρετεί ούτε

τον «πολιτισμό» (sic) αλλά ούτε

και τους κατοίκους, κι ότι τα λει -

τουργικά του έξοδα που φθά-

νουν τα 57.000 ευρώ αποδει -

κνύουν ότι η λειτουργία του κι -

νηματογράφου, εκτός του «φυσι-

κού» του  χώρου που είναι το

γήπεδο μπάσκετ του σχολείου

είναι και αντιοικονομικός.

Από την πλευρά της η κ.Έφη

Καψοκεφάλου, αφού δήλωσε ότι

ήταν και παραμένει πιστή λάτρης

του θερινού κινηματογράφου

όταν αυτός λειτουργούσε στην

οδό Νεαπόλεως, επεσήμανε ότι

την ίδια άποψη έχουν και  δεκά-

δες άλλοι συμπολίτες μας

γεγονός που την οδηγούσε στο να ψηφίσει λευκό για την λειτουργία του κινηματο-

γράφου και των θεατρικών παραστάσεων.

Τους δύο συμβούλους της συντηρητικής παράταξης ξεμπρόστιασε ο δημοτικός

σύμβουλος της πλειοψηφίας του Δήμου Δημήτρης Κονταξής, ο οποίος εμφάνισε το

προεκλογικό φυλλάδιο της παράταξης του Βασίλη Ζορμπά κατά τις πρόσφατες δημο-

τικές εκλογές, μέσα στο οποίο ο πρώην δήμαρχος διακήρυττε το επίτευγμα της μετα-

φοράς του κινηματογράφου στο πολιτιστικό πάρκο!  Δημιουργώντας με τον τρόπο

αυτό το εύλογο ερώτημα που λέει: «Γιατί σήμερα είστε αντίθετοι μ’ αυτό που εσείς ως

διοίκηση είχατε υποσχεθεί ότι θα κάνατε;».

Ο πρόεδρος του πολιτιστικού και αθλητικού οργανισμού Σωτήρης Παπαμιχαήλ,

απαντώντας στον κ.Τσιαμπά επεσήμανε ότι οι συνολικές δαπάνες του κινηματογρά-

φου με την ενοικίαση των ταινιών, της μηχανής προβολής, (που είχε καεί επί της

διοίκησης Ζορμπά), του τεχνικού που την χειρίζεται, της οθόνης και της εκτύπωσης

φυλλαδίων ανερχόταν στις 30.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και όχι στις 57.000.

Στις δευτερολογίες των συμβούλων, η κ. Καψοκεφάλου  είπε ότι στην πρωτολογία της

είχε εκφράσει την «προσωπική της επιθυμία» και όχι τη θέση της παράταξης της…

και υπενθύμισε ότι ο ρόλος των δημοτικών συμβούλων είναι να έχουν «ελεύθερη

γνώμη».

Τη συζήτησε έκλεισε ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος λέγοντας ότι η διοίκηση Ζορμ-

πά είχε ήδη μεταφέρει τον δημοτικό κινηματογράφο στο πολιτιστικό πάρκο πριν ανα-

λάβει η διοίκηση του. Ο κ. Σταθόπουλος είπε επίσης ότι πολύ ορθά είχε μεταφερθεί

στο φυσικό του χώρο ο κινηματογράφος, όπου υπήρχε άνετο πάρκινγκ και κυρίως

δεν ενοχλούνταν οι περίοικοι. Ο δήμαρχος είπε επίσης ότι οι ταινίες που προβάλλο -

νται  είναι σύγχρονες, παλιά κλασσικά αριστουργήματα,  παιδικές και ταινίες της κι -

νηματογραφικής λέσχης Αγ. Παρασκευής.

Σημ. Σχολιαστή.

Είναι αληθές ότι κ. Έφη Καψοκεφάλου είναι και λάτρης του κινηματογράφου και λέει

πάντα την γνώμη της ελεύθερα. Ενθυμούμαι, και είναι καταγεγραμμένο και στα πρα -

κτικά της περιόδου 2002 -2006 όταν μετείχε της διοικήσεως του Αντώνη Σιδέρη, την

τοποθέτηση της επί της λειτουργίας του κινηματογράφου, όταν κουνώντας το δάκτυλο

προς το δήμαρχο έλεγε: «Δεν υπάρχει περίπτωση ο δημοτικός μας κινηματογράφος

να προβάλει τον «Κώδικα Da Vinci»…

Ανδρέας Μπαλωτής

Δημοσιογράφος  ΕΣΗΕΑ – ΠΟΕΣΥ 

July_17_mais_2012.qxd  30/1/2018  10:49 μμ  Page 3



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

ΑΑ ππ όό ψψ εε ιι ςς .. .. ..44

Μια «άλλη άποψη» για την ολοκλήρωση

του κολυμβητηρίου.

Από τον συμπολίτη μας και περίοικο στην περιοχή του Αη Γιάννη κ. Γ. Κούβελη λάβαμε επι-

στολή με την δική του άποψη αναφορικά με το μέλλον του κολυμβητηρίου, στην οποία ανα-

φέρει τα εξής:

«Αγαπητέ    Σχολιαστή,

Για  άλλη  μία  φορά  στο  φύλλο Μαίου  2017 , <<φιγουράρουν >> φωτογραφίες  και  γίνονται  περι -

γραφές αλλά  και  θεωρίες   βιωσιμότητας ? για  τη  μελλοντική?  αξιοποίηση  του στοιχειωμένου  και

κατ    όνομα κολυμβητηρίου .

Πέντε  πράγματα  θέλω  να  γίνουν  γνωστά  σε  όσους  διαχρονικά  <<καλοπροαίρετα?>> η  μη

προτείνουν λύσεις  ,περιγράφουν  θέσεις   και  έχουν    υποτίθεται  <<σοβαρές  >>απόψεις .

α. το  πρώτο  αλλά  και  το  τελευταίο λόγο τον έχουν  οι ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ και όχι  οι  κάτοικοι της ευρύτε-

ρης  περιφέρειας!!!! ας  το  καταλάβουν  αυτό  όσοι  δεν  το  έχουν  καταλάβει .

β. Οι  ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ  έχουν  δηλώσει  την  αντίθεσή  τους  με  3000  επώνυμες    υπογραφές , για  την

κατασκευή αυτού   του  έργου.

γ. η  απόφαση  του  Δικαστηρίου  αναφέρει  ότι  είναι  , παράνομο ,και  ότι  πρέπει  να  κατεδαφιστεί

με δαπάνες  του  Δήμου..

δ. έλεος!!! έχουμε  χορτάσει  από  τσιμέντο  ,δεν  θέλουμε  άλλο  !

ε. μία  και  μόνη  πρέπει να  είναι  η μελλοντική  χρήση  αυτού  του χώρου  ,να  επανέλθει   στην

αρχική  του  μορφή,  ελεύθερος  ,  απαλλαγμένος  από  τα  παράνομα    κτίσματα , και    δημιουργία

χώρου  πρασίνου.

Και   συνεχίζω:

Στο  φύλλο  Ιουνίου  17 ,επαναλαμβάνονται  <<φανταστικά >> και  ατεκμηρίωτα <<περιβαλλοντικά

οφέλη>> που  θα  προκύψουν , κατά  τον  αρθρογράφο , από  τη δημιουργία  <<ανοιχτού  κο -

λυμβητηρίου>>.

Και  ερωτώ  ,είναι  δυνατόν  με   οποιαδήποτε  σχεδίαση  να  περιοριστεί  η  όχληση  από τα διε-

ρχόμενα  οχήματα ,όταν   η   σημερινή  κυκλοφορία   οχημάτων ,ανά  24ωρο, αγγίζει   τις  15,000

οχήματα  που   διέρχονται από  τη  διασταύρωση των οδών  Επτανήσου  και  Μακεδονίας  ,συμπε-

ριλαμβανομένης  της  αστικής   συγκοινωνίας  και  την εβδομαδιαία  λειτουργία  της  Λαικής  Αγοράς

?  Ποίος  μελετητής    το γνωρίζει  αυτό?

Η  <<δημιουργία  οπτικής άνεσης του  αθλουμένου!!!>> ,είναι  και  αυτό  τόσο   σημαντικό  όφελος

που    θα προκύψει  από  τη  σχεδίαση???  Με  την   προτεινόμενη  σχεδίαση   θα   έχουμε   <<πα -

ραγωγή    Οξυγόνου!! ,

ρύθμιση μικροκλίματος!! και μείωση του   φαινομένου   της   Αστικής !!!! θερμικής  Νησίδας!!! ουδέν 

σχόλιο , αυτό  το<<  ΙΣΧΥΡΟ  ΟΦΕΛΟΣ>> ,το αφήνω  στη κρίση  των  ειδικών, δεν  είναι  δυνατόν

να  κριθεί από κοινούς  θνητούς !!Και  τελειώνω  με  το  δεύτερο  ερώτημα :τώρα   έγιναν   κατα-

νοητές   οι  τεράστιες  <<περιβαλλοντικές  ζημιές  από  τη  δημιουργία κλειστού κολυμβητηρίου??>>

Αγαπητέ  Σχολιαστή

Τα  όσα  μέχρι  τώρα  έχουν  γίνει ,και  όσα  σχεδιάζονται  να  γίνουν  , προσβάλλουν  βάναυσα  τη

προσωπικότητα ,την  υγεία  και  προπαντός  τη  ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ   των  περιοίκων .Η  Αγία  Παρα -

σκευή δυστυχώς  θα  συνεχίσει να  υποφέρει  από  τις  παρανομίες  που   έχουν  γίνει  στη  ρυμο-

τομία  ,από  την   απώλεια  του   metro ,την παροδική  οικοδόμηση  5ου  ορόφου  και  την  τσι -

μεντοποίηση  των  ελεύθερων  χώρων. 

Αντώνιος Μανδηλάς: 

Να ξεκαθαριστεί «τι» 

κολυμβητήριο θέλουμε. 

Από τον Δρ. Μανδηλά Αντώνιο*, λάβαμε επιστολή σχε-

τική με το άρθρο του πολιτικού μηχανικού Γιώργου

Καράμπελα, στην οποία αναφέρονται επιχειρήματα που

ανατρέπουν την άποψη περί κατασκευής «ανοιχτού

κολυμβητηρίου». Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Με την ευκαιρία της δημοσίευσης του άρθρου  του Γ. Καρά -

μπελα στην εφημερίδα σας το  Μάιο 2017 θα ήθελα να προ-

σθέσω και εγώ τα «δικά μου».

Το κολυμβητήριο της Αγίας Παρασκευής έχει απασχολήσει

τους κατοίκους της πόλης μας πολλές φορές.

Χάρη στις πρωτοβουλίες της τωρινής διοίκησης του δήμου,

το θέμα προχώρησε σε στάδιο που η υλοποίηση του μοιάζει

ορατή και μένει έτσι  να ξεκαθαρίσουμε αν το θέλουμε ανοιχτό,

κλειστό ή κλειστό που να ανοιγοκλείνει σύμφωνα με τον

καιρό.

Τα μειονεκτήματα μιας ανοιχτής πισίνας είναι φανερά με την

πρώτη ματιά:

1. Αυξημένο κόστος συντήρησης (θέρμανση και καθαρισμός

από τα φύλα των γύρο δέντρων και των όσα φέρει ο αέρας).

2. Οχλαγωγία ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες (η έλληνες προ-

πονητές αλλά και αρκετοί  γονείς είναι πεπεισμένοι ότι πρέπει

να φωνάζουν και …..δεν τους το βγάζεις από το μυαλό και

φυσικά τα παιδιά ακολουθούν).

3.Οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μικρά παιδιά,  τρίτη ηλικία,

άτομα με εύθραυστη υγεία) θα αποφεύγουν να χρησιμοποι-

ούν την πισίνα τους χειμερινούς μήνες.

4. Η απόλαυση της ευχάριστης θέας μπαίνει σαν θέμα εκεί

όπου υπάρχει και αρκετό πράσινο στον περιβάλλοντα  χώρο.

Διαφορετικά δημιουργείται η εικόνα μιας αθλητικής «φάμπρι-

κας» η οποία  για άλλους είναι ευχάριστη, για άλλους όμως

δεν είναι.  

Τα προαναφερόμενα  αναγκάζουν τους περισσότερους να

προσπαθούν να προσθέσουν το «μπαλόνι» στις πισίνες που

κατασκευάστηκαν ανοιχτές.   

Τα πλεονεκτήματα μιας πισίνας που ανοιγοκλείνει καταργεί ή

μειώνει σε ένα μεγάλο βαθμό τα προαναφερόμενα μειονεκτή-

ματα με την απαραίτητη  προϋπόθεση ότι η ανοιγόμενη  θα

είναι και από αρχιτεκτονική άποψη κόσμημα! το οποίο θα το

απολαμβάνουν κυριολεκτικά όσοι  μένουν δίπλα και θα το

ζηλεύουν όσοι δεν μένουν. 

Η κλειστή πισίνα νομίζω ότι δεν αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα

του κλίματος της Μεσογείου σε τέτοιο βαθμό που δεν μπαίνει

καν σε συζήτηση.  

Προσοχή όμως:  σε περίπτωση που αναγκαστούμε για

ευνόητος λόγους να προτάξουμε τα οικονομικά κριτήρια τότε

η σειρά θα είναι

η εξής - το ποιο φτηνό είναι το ανοιχτό, μετά το κλειστό

(συνεπώς σε αυτή την περίπτωση μπαίνει σοβαρά στη

συζήτηση) και το πιο ακριβό με διαφορά είναι το "ανοιγόμενο".

Αυτό που απασχολεί πέραν αυτών τον γράφοντα είναι το να

αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι εξής δυνατότητες:

1. Ηλιακή ενέργεια (ηλιακοί θερμοσίφωνες για θέρμανση

νερού και φωτοβολταικά για την παραγωγή της απαραίτητης

ηλ. ενέργειας .)

2. Αντλίες θερμότητας για θέρμανση του αέρα.

3. Γεώτρηση για αυτονομία νερού (ο υδροφόρος ορίζοντας

της Αττικής είναι πλούσιος σε νερό!)

4. Σωστή βιοκλιματική κατασκευή που να μειώνει στο μέγιστο

δυνατό βαθμό τις παθητικές απόλυες  θερμότητας.

Είναι σκόπιμο και ωφέλιμο να σκύψουμε πάνω από το θέμα

αυτό με υπομονή , σύνεση και σοφία έτσι ώστε να χαρούμε

τα καλά μιας τέτοιας κατασκευής και να αφήσουμε κάτι που να

αξίζει στους επόμενους.

* Ο γράφον είναι εκτός άλλων πρώην μέλος του ΔΣ ΠΑΟΔΑΠ
και νυν αναπληρωματικό μέλος, τ. Λέκτορας του ΤΕΦΑΑ του
ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθήνας), εκλεγμέ-
νο μέλος της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, καθηγητής Φ.Α. και προ-
πονητής».

Απαγόρευση της κυκλοφορίας γύρω από

το μοναστήρι του Αη Γιάννη τα βράδια. 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο των μέτρων που έχει λάβει για την πυροπρο-

στασία του Υμηττού τοποθέτησε απαγορευτικά διέλευσης αυτοκινήτων, από το βράδυ

10:00μμ έως το ξημέρωμα 6:00 πμ, στους δυο δρόμους λίγο πριν το Μοναστήρι του Αι

Γιάννη του Κυνηγού και καλεί τους πολίτες να συμβάλουν στην προσπάθεια της καλύ -

τερες φύλαξης του Υμηττού από εμπρηστικές ενέργειες. 

Το μέτρο θα ισχύει επιπλέον, καθ όλο το 24/ωρο, τις ημέρες που η Γενική  Γραμματεία Πολιτικής

Προστασίας προβλέπει κίνδυνο πυρκαγιάς επιπέδων 4 και 5 (οι πολίτες μπορούν να δουν τις

καθη μερινές προβλέψεις της ΓΓΠΠ στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agiaparaskevi.gr πατώντας

στο σχετικό εικονίδιο).  

Η πρόληψη αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο κατά των πυρκαγιών και σ’  αυτήν οφείλουν  να

συνεισφέρουν  όλοι.
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Στην πρώτη τριάδα ο Δήμος Αγίας

Παρασκευής στην ανακύκλωση.

Τρίτος μεταξύ των 66 Δήμων της Αττικής κατατάσσεται  ο Δήμος Αγίας Παρα -

σκευής με κριτήριο το ποσοστό ανακύκλωσης απορριμμάτων,   σύμφωνα με

τα στοιχεία του φορέα διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων, του Ενιαίου Δια-

βαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Το ποσοστό ανακύκλωσης του Δήμου μας σύμφωνα με τα προαναφερόμενα

στοιχεία ανέρχεται στο 6,76%, και είναι αρκετά υψηλότερο του μέσου ποσοστού των

66 Δήμων της Αττικής που ανέρχεται στο 4,16%,  ενώ υπολείπεται μόνο του ποσο-

στού των Δήμων Παλαιού Φαλήρου (12,74%) και Χαλανδρίου(7%). 

Συγκεκριμένα τα προγράμματα και οι δράσεις ανακύκλωσης της Υπηρεσίας Περι-

βάλλοντος του Δήμου είναι οι εξής:

-- Λειτουργεί πρόγραμμα μπλε κάδων ανακύκλωσης (χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστι-

κά) για το οποίο διεκδίκησε και πήρε νέο απορριμματοφόρο και 125 νέους κάδους

ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

-- Λειτουργεί Κινητό Πράσινο Σημείο ανακυκλώσιμων υλικών για το οποίο ο Δήμος

βραβεύτηκε στα  «Best City Awards»  τα οποία επιβραβεύουν  την καινοτομία και την

ποιότητα ζωής στις πόλεις και στα οποία συμμετέχουν  Δήμοι από όλη την Ελλάδα. 

-- Υλοποιήθηκε πρόγραμμα Ανακύκλωσης  χαρτιού στα Σχολεία με την Περιφέρεια

Αττικής και τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ν.Αττικής -ΕΔΣΝΑ (ο αρμόδιος

φορέας για την διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής) με στόχο την

ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην ανακύκλωση.

-- Μέσω της δράσης του Κινητού Πράσινου Σημείου, συνέλεξε πλαστικά καπάκια

βάρους ενός τόνου με τη μεγάλη συνεισφορά σχολείων, συλλόγων, δημοτών και

μαθητών. Τα καπάκια αυτά δόθηκαν προς ανταλλαγή στην Ανταποδοτική Ανακύκλω-

ση και παραλάβαμε 2 αναπηρικά αμαξίδια, τα οποία θα παραχωρηθούν στην Κοι-

νωνική Υπηρεσία του Δήμου.

-- Σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτική Ανακύκλωση, διορ -

γάνωσε τα δύο προηγούμενα χρόνια  γιορτές ανακύκλωσης στις οποίες οι μαθητές

και μαθήτριες των σχολείων του Δήμου Αγίας Παρασκευής μπορούσαν να επι-

στρέφουν για ανακύκλωση μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες στο

Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που λειτουργεί στην Κεντρική

πλατεία.

Σε ετοιμότητα οι υπηρεσίες του

Δήμου για την πυροπροστασία 

του Υμηττού. 

Η Δημοτική Αρχή Αγίας Παρασκευής όπως κάθε χρονιά, τις ημέρες του

καύσωνα ενίσχυσε την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας με  νεοπροσλη -

φθέντες  εποχιακούς εργάτες  για την καλύτερη  φύλαξη του βουνού και τις ημέ -

ρες του καύσωνα πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη φύλαξη του βουνού.

Συγκεκριμένα φυλάσσονταν το Τρίστρατο (σύνορα με Χολαργό), το Μοναστήρι του

Άι Γιάννη (όπου υπήρξε απαγόρευση κυκλοφορίας προς το βουνό τις βράδυνες

ώρες) και ο λόφος Τσακού με βάρδιες όλη τη μέρα, ενώ γίνονταν συχνές περιπολίες

της Πολιτικής Προστασίας.  Τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου ήταν σε διαρκή

ετοιμότητα, ενώ υπήρχε παρουσία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην έξοδο των

οδών Γραβιάς και Χλόης προς την Αττική οδό στον Αι Γιάννη.

Συνοπτικά τα μέτρα πυρασφάλειας που έχει ορίσει η υπηρεσία πολιτικής Προ-

στασίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τον Υμηττό είναι τα εξής:

1) Σε καθημερινή βάση ανεξαρτήτως  επιπέδου συναγερμού υπάρχει φύλαξη στο

παρατηρητήριο του  λόφου Τσάκου.

2) Σε επίπεδα συναγερμού  3 και 4  υπάρχει φύλαξη στο παρατηρητήριο στην θέση

Τρίστρατο  στα σύνορα με τον Χολαργό σε συνεργασία με την πυρασφάλεια του

Δήμου Παπάγου- Χολαργού, ενώ  τα Πυροσβεστικά οχήματα περιπολούν στην πε -

ριοχή γύρω από τον Υμηττό στα όρια του Δήμου μας καθώς και στον λόφο Τσακού.

3) Σε επίπεδο συναγερμού  4,  με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής μετά από αίτημα

του Δήμου μας,  επιβάλλεται από την ΕΛΑΣ απαγόρευση κυκλοφορίας από το μονα-

στήρι του Άγιου Ιωάννη του  Κυνηγού προς τον Υμηττό καθώς και στην είσοδο στην

συμβολή των οδών Γραβιάς και Αιγαίου Πελάγους. 

4) Γίνονται συστηματικοί καθαρισμοί χώρων από πευκοβελόνες, σκουπίδια και ξερά

χόρτα σε περιοχές γύρω από το μοναστήρι Άγιου Ιωάννη του Κυνηγού, σε δασικούς

δρόμους, στα πάρκα οδών Νεαπολέως και Γραβιάς, στο προαύλιο του Νεκροτα -

φείου, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό πάρκο  «Σταύρος Κώτσης», στο λόφο  Τσάκου

και σε κάθε άλλο σημείο που χρειάζεται.

5) Στην  ιστοσελίδα του Δήμου (www.agiaparaskevi.gr)  οι πολίτες μπορούν

πατώντας στα αντίστοιχα εικονίδια να δουν τις καθημερινές προβλέψεις κινδύνου

πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οδηγίες  για

την πρόληψη των πυρκαγιών.
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Καλοκαίρι ξανά με SummERTime ! 

Τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 πραγματοποίηθηκε η έναρξη του Summertime

στον κήπο του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ που διήρκησε μέχρι και τις 21 Ιουλίου

δίνοντας την ευκαιρία σε όλους με ελεύθερη είσοδο να παρακολουθήσουν

συναυλίες πολύ γνωστών καλλιτεχνών. 

Αναλυτικότερα το Summertime αποτέλεσε για ακόμα μία φορά συνδιοργάνωση του

Δήμου Αγίας Παρασκευής (που συνέβαλε με το ποσό των 50.000 ευρώ) με την ΕΡΤ,

μια συνεργασία που είχε ως αποτέλεσμα οι πολίτες, όχι μόνο της Αγίας Παρασκευής

αλλά της Αθήνας να απολαύσουν έντεχνη και λαϊκή μουσική, την λαϊκή ορχήστρα

«Μίκης Θοδωράκης»  μέχρι και βραδιές tango. 

Συγκεκριμένα την καλοκαιρινή μουσική σκηνή της ΕΡΤ τίμησαν με την παρουσία

τους ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Μανώλης Λιδάκης, η Γλυκε-

ρία, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Βασίλης Σκουλάς, ο Παντελής Θαλασσινός, η Αγγελική

Τουμπανάκη, ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Πέτρος Μάλαμας, τα «Υπόγεια Ρεύματα», ο

Βαγγέλης Γερμανός, ο Τζόνι Βαβούρας και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. 

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος στην ομιλία του

στην έναρξη του πολιτιστικού γεγονότος τόνισε

μεταξύ άλλων και τα εξής: 

“Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, από τότε που αναλάβαμε
το «τιμόνι» του, συνεχίζει θεσμούς που υπήρχαν αλλά
δημιούργησε και καινούργιους, ένας από τους οποίους
είναι το Summertime. 
Το περασμένο Σάββατο ένας ερασιτεχνικός χορευτικός

όμιλος της πόλης παρουσίασε την εξαιρετική δουλειά του στην Κεντρική πλατεία και
δύο σύλλογοι την ίδια ώρα, στη γειτονιά του ο καθένας, παρουσίασαν ο μεν ένας μια
εκπληκτική γκάμα παραδοσιακών και μοντέρνων χορών με τους κατοίκους στο προ -
σκήνιο, ο δε άλλος ένα τοπικό συγκρότημα μουσικής. 

Άλλος ερασιτεχνικός χορευτικός όμιλος το περασμένο Σαββατοκύριακο παρουσίασε
σε άλλη Πλατεία της πόλης, για δυο μέρες, τη δουλειά του. Όλα αυτά ή σχεδόν όλα
δεν θα ήταν καθόλου εύκολο να γίνουν χωρίς τη βοήθεια του Δήμου που παρέχουμε
με χαρά, ώστε να παρουσιαστεί και ξεδιπλωθεί η πολιτιστική δημιουργία στην πόλη
μας. Όλους αυτούς τους Συλλόγους αλλά και άλλους φορείς, όπως τη Φιλαρμονική
Ορχήστρα του Δήμου, θα τους δούμε εδώ στις 22 Ιουλίου.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, φέτος θα έχουμε ένα πλήρες και ενδιαφέρον Πολιτιστικό
καλοκαίρι! Από σήμερα μέχρι τις 21 Ιουλίου το Summertime, από τις 15 Ιουλίου έως
την 1η Σεπτεμβρίου ο Δημοτικός μας Κινηματογράφος στο πάρκο «Σταύρος
Κώτσης», την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει το Δεκαήμερο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον
κήπο της και όχι μόνο και από τις 9 έως τις 19 Σεπτεμβρίου το Διαδημοτικό Φεστιβάλ
Θεάτρου στο πάρκο «Σταύρος Κώτσης». Αυτό είναι ένα πλούσιο Πολιτιστικό Καλο-
καίρι και Σεπτέμβριος στην Αγία Παρασκευή προσφορά στους κατοίκους με τη συμμε-
τοχή τους”.

Γιορτή «Γειτονιάς 2017» 

στον Τσακό. 

Ο σύλλογος κατοίκων Τσακού  όπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος,

πραγματοποίησε την καθιερωμένη καλοκαιρινή «γιορτή της γειτο-

νιάς» το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017 στην αυλή του τρίτου Δημοτικού

σχολείου την οποία  συνέδραμαν ο Δήμος  και ο ΠΑΟΔΑΠ.

Παρότι οι καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα ο καύσωνας,ήταν ανυπό -

φορος,οι γείτονες και οι φίλοι του συλλόγου,γέμισαν και εφέτος το προ-

αύλιο,ήταν όλοι εκεί,πάνω από 400 άτομα .

Η γιορτή ξεκίνησε με τον πρόεδρο  Βασίλη Σαββίδη  ν’ απευθύνει τον κα -

θιερωμένο εναρκτήριο χαιρετισμό και στη συνέχεια το πρόγραμμα κύλισε,

με το τμήμα ΛΑΤΙΝ του συλλόγου που παρουσίασε το έργο της περα-

σμένης χρονιάς και με  «αφιέρωμα στον κινηματογράφο» μέσα από την

προβολή των  βίντεο των  ταινιών  που είχαν επιλεγεί στην γιγαντοοθόνη.

Στη συνέχεια τα παιδιά  του ΛΑΤΙΝ και του τμήματος των παραδοσιακών

χορών έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Το φετινό αφιέρωμα του Τμήματος παραδοσιακών χορών,ήταν στα τρα-

γούδια και τους χορούς του Πόντου με τη συνοδεία  ζωντανής μουσικής με

ποντιακή λύρα και προβολή  βίντεο αφιερωμένο στον Πόντο.

Το μουσικό παραδοσιακό και λαϊκό πρόγραμμα κάλυψε το συγκρότημα

«Μεσόγειος» και ο Τάκης Κωνσταντακόπουλος , ενώ ο χορός και το γλέ -

ντι συνεχίστηκαν  μέχρι αργά το βράδυ. 

Στη γιορτή παραβρέθηκαν ο δήμαρχος της πόλης Γιάννης Σταθόπουλος,

μέλη της διοίκησης και δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, μέλη

συλλόγων, φορέων και σωματείων και πλήθος κόσμου.
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Οι «υπηρεσίες»… οι θέσεις

εργασίας… και οι διαφορετικές

προσεγγίσεις στο θέμα των 

εργασιακών σχέσεων…

Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του δημοτικού

συμβουλίου της 12ης  Ιουλίου 2017, αφορούσε την έγκριση των απαραίτητων

διαδικασιών που θα έπρεπε ν’ ακολουθήσει  ο Πολιτιστικός και Αθλητικός

Οργανισμός Αγ. Παρασκευής, προκειμένου να προσλάβει οκτώ καθαρί -

στριες – μονίμους υπαλλήλους - για τις ανάγκες καθαρισμού των εγκαταστά-

σεων του.

Μετά την εισήγηση του θέματος από τον πρόεδρο Σωτήρη Παπαμιχαήλ, ο επικε -

φαλής της παράταξης που εκφράζει το ΚΚΕ στο δημοτικό συμβούλιο Ανδρέας Γκι-

ζιώτης, ρώτησε το γιατί η εισήγηση αναφέρει οκτώ αντί για 10 καθαρίστριες καθώς

και το «τι» έχει γίνει με τα οφειλόμενα προς τους εργαζομένους χρήματα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ απαντώντας στον κ.

Γκιζιώτη είπε ότι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών

εκτίμησαν ότι οι οκτώ θέσεις καθαριστριών επα-

ρκούν για τις ανάγκες του οργανισμού κι ότι θα

τροποποιηθεί ο υπάρχων εσωτερικός κανονι-

σμός της υπη ρεσίας ώστε ν’ αυξηθούν  οι θέσεις

από πέντε που προβλέπονται σήμερα σε οκτώ.

Κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων ο κ.Γκι-

ζιώτης είπε ότι με την απόφαση αυτή υπο-

βαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες... ότι ο

αριθμός των υπαλλήλων δεν είναι θέμα των

υπηρεσιών αλλά της διοίκησης… και έθεσε το

ερώτημα που έλεγε ότι αφού σήμερα απασχο-

λούνται 10 καθαρίστριες στην ουσία θα απολ-

υθούν οι δύο;

Από την πλευρά του ο κ.Κωνσταντίνος Τσιαμπάς τόνισε την ανάγκη να εκτιμηθούν

σωστά οι ανάγκες του οργανισμού για να μην αλλάζει κάθε τόσο ο οργανισμός λει-

τουργίας του Νομικού προσώπου.

Απαντώντας στις τοποθετήσεις των συμβούλων της αντιπολίτευσης ο κ. Παπαμιχα-

ήλ είπε ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πρόσληψη οκτώ καθαριστριών –

μονίμων υπαλλήλων απαιτεί 1) την «διαπίστωση» της «κατεπείγουσας ανάγκης»

και 2) την τροποποίησητου εσωτερικού κανονισμού της υπηρεσίας και την κατάθε-

ση τους προς έγκριση στο ΑΣΕΠ.

Σε ότι αφορά τους 10 εργαζόμενους, ο κ.Παπαμιχαήλ  είπε δεν τίθεται θέμα

απολύσεων αφού έληξαν οι συμβάσεις τους.

Στη διαδικασία των δευτερολογιών, ο κ. Γκιζιώτης αφού ανέφερε τις εγκαταστάσεις

που έχει ο ΠΑΟΔΑΠ, εξήγησε ότι για τον καθορισμό τους χρειάζονται τουλάχιστον

10 υπάλληλοι και κάλεσε τον κ.Παπαμιχαήλ να φροντίσει στο νέο κανονισμό να

προβλέπονται 10 τουλάχιστον θέσεις ώστε αν χρειαστεί να μπορούν να προσληφ-

θούν χωρίς να χρειάζεται νέα διαδικασία.

Απαντώντας ο κ. Παπαμιχαήλ είπε ότι στην παρούσα φάση ο οργανισμός χρειάζε-

ται οκτώ καθαρίστριες, κι ότι εάν υπάρξουν περαιτέρω ανάγκες αυτές θα καλυφθούν

με προσλήψεις ορισμένου χρόνου. « ‘Έχω διαφωνία, δήλωσε με έμφαση ο πρόε-

δρος του ΠΑΟΔΑΠ,  με τη γραμμή του κόμματος σας σε ότι αφορά τις «Μόνιμες

θέσεις»…

Στο σημείο αυτό και για να εκτονωθεί η ένταση, επενέβη ο δήμαρχος Γιάννης Στα -

θόπουλος, ο οποίος είπε ότι πράγματι η απόφαση για οκτώ καθαρίστριες λήφθηκε

από τις υπηρεσίες κι όχι από τη διοίκηση… ότι έχει δίκιο ο κ.Γκιζιώτης στην πρότα-

ση που έκανε, αλλά ότι θα έπρεπε να εφαρμοστεί η απόφαση των υπηρεσιών και

στη συνέχεια αν χρειαστεί να γίνουν «διορθωτικές κινήσεις».

Ο κ. Γκιζιώτης από την πλευρά του ζήτησε και πήρε το λόγο για να κάνει την εξής

δήλωση: «Επειδή ο πρόεδρος (του ΠΑΟΔΑΠ) προκάλεσε τον πολιτικό μου φορέα

το Κ.Κ.Ε, το κόμμα που μιλά για το πρώτο δικαίωμα του ανθρώπου στην εργασία,

θα πω ότι ο κ.Παπαμιχαήλ που υπηρέτησε το ΠΑΟΣΚ των «εξάμηνων» και «οκτά -

μηνων» συμβάσεων εργασίας… ότι μεταφέρει αυτήν την «πολιτική» στον νέο φορέα

που υπηρετεί».

Από την πλευρά του ο κ.Παπαμιχαήλ απάντησε λέγοντας ότι τιμά το Κ.Κ.Ε και τον

κ. Γκιζιώτη  αλλά διαφωνεί με τις πολιτικές τους θέσεις και παρεκάλεσε τον κ. Γκιζιώτη

να σταματήσει τις «προσωπικές  επιθέσεις»…
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