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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.

--- Καλό μήνα και καλά αποτελέσματα σ’αυτούς που αντί να πριμοδοτού νται

για να σπουδάσουν στη σχολή της επιλογής τους, υποχρεώνονται να υπο-

στούν τα βασανιστήρια του Ταντάλου…

--- Σ’αυτές τις δύσκολες για όλους μας ώρες, η διοίκηση του Δήμου έχει προ-

γραμματίσει να λειτουργεί τον δημοτικό κινηματογράφο χωρίς εισι τήριο και

ν’ ανανεώσει την συνδιοργάνωση του μουσικού φεστιβάλ με την ΕΡΤ από

τις 3 μέχρι τις 22 Ιουλίου 2017.

--- Και να σκεφτεί κανείς ότι οι σύμβουλοι  της συντηρητικής παράταξης σ’

αυτά είναι αρνητικοί και προβάλλουν συνεχώς «ενστάσεις» και εμπόδια !  

--- Τη σχέση κόστους/ οφέλους για την καλλιτεχνική συνεργασία του Δήμου

- ΕΡΤ ζήτησε να μάθει δημοτικός σύμβουλος.

--- Έλεος!

--- Εξαιρετικά έργα παρουσιάζουν οι ενήλικοι μαθητές των εργαστηρίων

τέχνης του Δήμου στον χώρο του πολιτιστικού πάρκου (Σπάρτης 1).

--- Έκθεση ζωγραφικής πραγματοποίησαν και τα μέλη του ΚΑΠΗ.

--- Στα όρια τους επανέφερε καφετέριες στην πλατεία του Άη Γιάννη ο δήμος

σε συνεργασία με την πολεοδομία,  κάνοντας αυτό που έπρεπε να είχαν

κάνει όλες οι προηγούμενες διοικήσεις.

---  Καιρός ήταν.

---  Έγινε και ο δημόσιος απολογισμός του δημάρχου και της δημοτικής

αρχής.

---  Το αστείο είναι ότι μιλά και η αντιπολίτευση! στον απολογισμό του έργου

της διοίκησης αφαιρώντας έτσι τη δυνατότητα (λόγω χρόνου)  να πουν οι

πολίτες αυτά που θέλουν έστω και μια φορά το χρόνο.

--- Το πιο αστείο είναι, ότι από τη συνεδρίαση η οποία  κάθε χρόνο λόγω της

«θεατρικότητας» της γίνεται «μεταξύ» τους… ένας σύμβουλος αποχώρησε

επειδή θα μίλαγε «αργά» και δεν θα τον άκουγε ο κόσμος…

---Ποιος κόσμος; Ακόμα ν’nαντιληφθούν ότι τις κακοπαιγμένες παραστάσεις

δεν τις παρακολουθεί κάποιος ούτε τσάμπα;   

---Ο ρόλος τη αντιπολίτευσης είναι πολύ σοβαρός στη Δημοκρατία.  Οι πολι-

τικές μάχες δίνονται στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, σε δράσεις,

σε πρωτοβουλίες, σε διεκδικήσεις, σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κι όχι από

τους «καναπέδες» και με «ρητορικούς της πεντάρας» προς άγραν ψήφου.

--- Ο Δήμαρχος και η Δημοτική αρχή οφείλει εκ του νόμου, αυτή και ΜΟΝΟΝ

αυτή, σε μια συγκεκριμένη ειδική συνεδρίαση εν συντομία ν’ αναφέρεται στα

πεπραγμένα της,  να εξηγεί το τι έγινε και τι ΔΕΝ έγινε και το «γιατί»… να

εξηγεί με σαφήνεια το «πως» και «που» διατέθηκαν τα χρήματα των

πολιτών και ν’ αφήνει ΧΡΟΝΟ για να μιλήσουν και οι πολίτες. Όλα τ’ άλλα

είναι εκ του πονηρού.

---  Το σημαντικότερο όλων απ ’όσα ειπώθηκαν είναι η πρόθεση της

διοίκησης ν’ αγοράσει τη βίλα του Ιόλα. Τώρα το να περιμένει να «φθηνύνει»

και να την αγοράσει  την επόμενη χρονιά , όπως ζητά η αντιπολίτευση, αρκε-

τά μ’ αυτούς θα περνούν οι δεκαετίες και θα περιμένουμε το πότε θα φθη-

νύνει κι άλλο…

--- Είδαμε τόσα χρόνια που διοικούσαν με αυτό το «μοντέλο» πόσους ελεύ -

θερους χώρους απέκτησαν. 

--- Δεκαετίες τώρα είμαστε ο μόνος Δήμος που ΔΕΝ έχει δικό του Δημαρχείο

και Δημοτικά κτήρια και σκορπά δεκάδες εκατομμύρια για ενοίκια σε

«ξύπνιους» με «άκρες»… 

--- Το να μην κάνει έργο η διοίκηση είναι ο στόχος, για να μπορούν το 2019

να λένε ότι «‘όλοι ίδιοι είμαστε», στην «Αγ. Παρασκευή δεν μπορεί να γίνει

τίποτα» ξαναψηφίστε μας.

--- Μια εξαιρετική παράσταση παρουσιάζει το εργαστήρι για ΑμΕΑ της πόλης

μας με τίτλο: «Τo  Παπάκι που δεν του άρεσαν τα ποδαράκια του».

--- Να πάμε.

--- Επιμένει, και καλά κάνει, ο συμπολίτης μας Γιώργος Καράμπελας για τα

περιβαλλοντικά οφέλη από τη δημιουργία ανοιχτού κολυμβητηρίου στη θέση

του στοιχειωμένου δεκαετίες τώρα σκουπιδότοπου.

--- Πολιτιστικές Συναντήσεις «Αλέκος Κοντόπουλος», από την 1η έως τις 10

Σεπτεμβρίου 2017 στον κήπο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκε-

υής οδού (Κοντοπούλου 13).

---  Το 10ο  Διαδημοτικό Φεστιβάλ Θεάτρου Δήμων Αττικής, από 9 έως 17

Σεπτεμβρίου, στο χώρο του θερινού κινηματογράφου στο πολιτιστικού μας

πάρκου (Σπάρτης 1) με την Συμμετοχή της Θεατρικής Ομάδας του Δήμου

Αγίας Παρασκευής που παρουσιάζει την παράσταση «Εκκλησιάζουσες» του

Αριστοφάνη.

--- Τα «μπαλώματα» που κατ’ ευφημισμόν ονομάστηκαν από τους Γιαν-

νακόπουλο -Ζορμπά «Ανάπλαση της Αγ. Ιωάννου», μεταξύ των άλλων

«θαυμάτων» περιείχε και τη δημιουργία ειδικής διαδρομής για τυφλούς.

--- Απαραίτητη ενέργεια στις σύγχρονες πόλεις, αρκεί να μην προσκρούει ο

διάδρομος πάνω στο ήδη υπάρχον περίπτερο!!!

---Αποτέλεσμα; Αφαιρέθηκε η άδεια του περιπτέρου και αναζητείται «άλλη

θέση» (χωρίς διάβαση τυφλών)… 

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος  

ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση:  Λ. Μεσογείων 415-417

153 43 Αγία Παρασκευή

Τηλ. Κέντρο:       213 2004500

Πληροφορίες:     κ. Κελεσίδη Μαρία

Τηλέφωνο:          213 2004601 - 568

Fax:                    213 2004579

E-mail:               dep@agiaparaskevi.gr

Hμ/νια: 16/06/2017                                      Αρ.Πρωτ.: 26/2017 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Αγίας

Παρασκευής)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρ-

ασκευής, διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός δια-

γωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη  μίσθωση του Σχολικού

κυλικείου του  2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αγίας Παρασκευής, έως 30 Ιουνίου

2026.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αγίας Παρασκευής στις 20/7/2017 ημέρα Πέμπτη και

ώρα 11:00πμ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-

υθύνονται στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (τηλ

2132004568 και  2132004601) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

Τραυλός Βασίλης 

Συνοπτικός Απολογισμός του 

Πολιτιστικού και Αθλητικού 

Οργανισμού Αγ. Παρασκευής

Όπως είναι γνωστό, ο ΠΑΟΔΑΠ είναι Νομικό

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αγίας

Παρασκευής και προήλθε το 2011 από την

συγχώνευση του ΟΑΝΔΑΠ και  του Πνευματι-

κού Κέντρου.

1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις

Όλα τα γυμναστήρια και γήπεδα αδειοδοτήθη-

καν το 2016 για όλα τα αθλήματα μετά από

επίπονες προσπάθειες μας και συμμόρφωση

με τις απαιτήσεις των αρμοδίων Αρχών

(Αστυνομία, Πυροσβεστική, Ομοσπονδίες κλπ).  

Οι εγκαταστάσεις είναι κατά το μεγαλύτερο

εύρος ωρών  παραχωρημένες στους τοπικούς

αθλητικούς συλλόγους, για την άνοδο του αθλητικού επιπέδου, αλλά και

σε κοινές δραστηριότητες με την τοπική αθλητική, εκπαιδευτική και πολιτι-

στική κοινωνία, με την οποία υπάρχει άριστη συνεργασία, αφού ο Δήμος

παρέχει προς τα αθλητικά σωματεία το σύνολο των αναγκαίων (εγκατα-

στάσεις, συντήρηση, φύλαξη, καθαρισμός και λειτουργία τους) για την

δραστηριότητα τους. 

2. Τα Εργαστήρια Τέχνης (παιδικό και ενηλίκων). Το 2016 οι μαθητές

ανήλθαν σε 351 (ενηλίκων) και 217 (παιδικό), σύνολο 568 (πεντακόσιοι

εξήντα οκτώ). Τα δίδακτρα ήταν και παραμένουν σε απολύτως κανονικά

επίπεδα για την οικονομική συγκυρία και το υψηλό επίπεδο των εργα-

στηρίων.   

3. Το Ωδείο, στο οποίο το 2016 μαθήματα παρακολούθησαν 315 μαθητές.

Ο Οργανισμός προχώρησε σε αποφάσεις για την περίοδο 2016-2017, με

σκοπό την συνέχιση της ομαλής είσπραξης διδάκτρων και καταβολής των

αμοιβών των καθηγητών. 

4. Η Φιλαρμονική, η οποία ενισχύθηκε με καλλιτέχνες και μουσικούς

το 2016,  προχώρησε σε πολλές εκδηλώσεις σ’ όλες τις γειτονιές της

πόλης, στον Υπαίθριο Χώρο Προβολών και Παραστάσεων του Αθλητικού

πάρκου της πόλης (Σπάρτης 1) σε μουσικές Λαϊκές Βραδιές από τις 19

Σεπτεμβρίου έως και τις 26 Σεπτεμβρίου 2016, και σε διάφορες πλατείες

στην Αγία Παρασκευή.

5. Η Μικτή Χορωδία ενηλίκων, της οποίας το υψηλότατο επίπεδο αναγ-

νωρίζεται σε όλη τη χώρα, με προσκλήσεις για συμμετοχή από άλλους

Δήμους και με πλούσια δράση στην πόλη 6. Η εκδήλωση για τα

«ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2016» Καθαρή Δευτέρα 14/3/2016.

7. Η Διοργάνωση του 9ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Δήμων Αττικής 2016, όπουη Ομάδα Θεάτρου παρουσίασε τη θεατρική

παράσταση «ΓΕΡΜΑ» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, στα Φεστιβάλ των

υπολοίπων ΔήμωνΤαύρου –Κερατσινίου –Περιστερίου – Ιλίου - Νίκαιας –

Αγ. Ιωάννη Ρέντη – Μοσχάτου. 

8. Ο Δημοτικός θερινός κινηματογράφος “Θανάσης Βέγγος” στο φυσικό

χώρο του, στο Πάρκο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ, σε νέες εγκαταστάσεις και υπο-

δομές, απολύτως ασφαλείς και λειτουργικές, με ελεύθερη είσοδο για

όλους, πλήρη αδειοδότηση και με κινηματογραφικές ταινίες υψηλού επι-

πέδου, ενώ δημιουργήθηκεκαι η Κινηματογραφική  Λέσχης Αγ.Παρα -

σκευής.

9.  Η Γιορτή Μαζικού Αθλητισμού, στις 12 Ιουνίου 2016, ως επιστέγασμα

της αθλητικής δραστηριότητας του Οργανισμού και των 788 αθλουμένων

την περίοδο 2015-2016, στα οποία απασχολούνται Γυμναστές που έχουν

επιλεγεί με αξιοκρατικά κριτήρια.

10. Η ένταξη του Οργανισμού στα Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Άθλησης για Όλους της Γ.Γ.Α., η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα κάλυψης

αναγκών και στα ΑΜΕΑ, ΠΑΙΣΔΑΠ, ΚΑΠΗ, ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ,

Αθλοχώροι κλπ.  

11. Το καλοκαιρινό αθλητικό ΚΑΜΠ 2016 στο οποίο εντάξαμε και τα

Εργαστήρια Τέχνης.

12. Συνδιοργανώσεις με τοπικούς φορείς, αφού στόχος του Δήμου και

του Οργανισμού είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας με τη

συμμετοχή όλων των συλλογικοτήτων. 

13. Η επίλυση -παρά τις γνωστές σε όλους γραφειοκρατικές αγκυλώσεις-

πολλών καθημερινών αλλά κρίσιμων θεμάτων λειτουργίας, συντήρησης,

φύλαξης, ασφάλειας, καθαρισμού.

14. Τέλος, κατά το 2016 το ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ πραγματοποίησε 34 συνε-

δριάσεις και επί 240  περίπου αποφάσεων, οι 180 περίπου ήταν ομόφω-

νες.  

Σωτήρης Παπαμιχαήλ 

Δικηγόρος 

Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ
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Με το θέμα της πλατείας του Αη Γιάννη, των

καταστημάτων που ανοιγοκλείνουν περιστασια-

κά, αλλά κι εκείνων που διατηρούνται χρόνια

τώρα, ως «Σχολιαστής», είχαμε, έχουμε και προ-

φανώς θα ασχολούμαστε για πολλά χρόνια

ακόμα μέχρις ότου επέλθει μια ισορροπία μεταξύ

της «επιχειρηματικότητας» και του «δικαιώματος

στην ησυχία (με την ουσιαστική αλλά και ευρεία

έννοια του όρου).  

Αφορμή για τον πρόλογο αυτό έδωσε η εισήγηση της

Δημοτικής αρχής «περί αναπτύξεως τραπεζοκαθι-

σμάτων» σε καφετέριες της συγκεκριμένης πλατείας,

μια εισήγηση ενάντια σε όλες τις τοποθετήσεις που

έχω ακούσει χρόνια τώρα , περί Μη ανάπτυξης τρα-

πεζοκαθισμάτων στη συγκεκριμένη πλατεία.

Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2017

του Δημοτικού μας συμβουλίου, η αντιδήμαρχος

τεχνικών υπηρεσιών έφερε προς ψήφιση την έγκρι-

ση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στις καφετέριες

LIBRE, MIRADOR και STARS με το αιτιολογικό ότι

επειδή από χρόνια είχαν κάνει κατάληψη του πεζο-

δρομίου με σταθερές κατασκευές οι οποίες πρόσφα-

τα κατεδαφίστηκαν, να μπορούν μέχρι που να γίνει η

ανάπλαση του χώρου από το Δήμο

ν  ́αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα.

Ο επικεφαλής της δημοτικής παρά-

ταξης του Κ.Κ.Ε  Ανδρέας Γκιζιώτης,

ρώτησε την αντιδήμαρχο πότε

έμαθε η υπηρεσία ότι υπήρχε

κατάληψη του πεζοδρομίου και γιατί

όταν το έμαθε δεν τους υποχρέωσε

να επανέλθουν στα όρια τους αλλά

τους άφησε να καταλαμβάνουν

παράνομα το πεζοδρόμιο.

Η  κ. Πετσατώδη απάντησε ότι στις

αρχές του 2016 τελείωσε η διαδι-

κασία ελέγχου αυθαιρέτων της

πολεοδομίας. Η διοίκηση διαπίστω-

σε ότι τα καταστήματα θα έπρεπε να

επιστρέψουν στην πολεοδομική

γραμμή και επέβαλε τα αναλο-

γούντα πρόστιμα. Όμως  ο απελευθερωμένος

χώρος μέχρι  να γίνει η ανάπλαση που θα τον μετα-

τρέψει σε  «πεζοδρόμιο», θα μπορούσε να παρ-

αχωρηθεί ώστε να υπάρχει ένα έσοδο για το Δήμο.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Βασίλης Ζορμπάς, ο

οποίος στην τοποθέτηση του είπε ότι όταν οι διοική-

σεις Γιαννακόπουλου, Σιδέρη, Ζορμπά, που ήταν σε

«άλλη νοοτροπία» νοίκιαζαν πεζοδρόμια στο

«Μωριά» στην Ειρήνης κ.λ.π, η «Συνεργασία

Πολιτών» τους «μάλωνε» και τους μιλούσε για το

«πράσινο», το «κίτρινο», το «μπλέ»… και προσωπι-

κά εκείνος δεν θα περίμενε ποτέ ότι θα ερχόταν

κάποια στιγμή που αυτή η παράταξη ως διοίκηση θα

εισηγείτο την ενοικίαση πεζοδρομίων!

Από την πλευρά του ο κ. Γκιζιώτης είπε ότι το θέμα

είναι σοβαρό… ότι στη συνεδρίαση της ποιότητας

ζωής οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας δεν ήταν ενημε-

ρωμένοι με αποτέλεσμα άλλα πράγματα να λένε στις

τοποθετήσεις τους και τελικά να ψηφίζουν τα εντελώς

αντίθετα… ότι η συγκεκριμένη εισήγηση δεν ήταν

τίποτε άλλο από μια ανοιχτή εξυπηρέτηση ιδιωτικών

συμφερόντων σε βάρος της πόλης κι ότι την κύρια

ευθύνη φέρει η κ. Πετσατώδη. 

«Ενάμιση χρόνο γνώριζε τις παρανομίες  η αντιδή-

μαρχος, συνέχισε ο κ. Γκιζιώτης, και ανέχτηκε τα

μαγαζιά να καταλαμβάνουν παράνομα μέρος του

πεζοδρομίου… κι απ΄ότι βλέπω , ο δήμαρχος και ο

κ.Παπαμιχαήλ ο οποίος έχει δώσει αγώνες για τα

καταστήματα της πλατείας, τώρα ενημερώνονται και

γι αυτό προτείνω την απόσυρση του θέματος.

Τον λόγο έλαβε αμέσως μετά ο κ.Σωτήρης Παπα-

μιχαήλ, ο οποίος είπε ότι ενημερωνόταν επί του θέμα-

τος επειδή δεν είχε μπορέσει να παραστεί στη συνε-

δρίαση της ποιότητας ζωής.  “Η παραχώρηση

κοινόχρηστου χώρου είναι απόλυτα νόμιμη, συνέχισε

ο κ. Παπαμιχαήλ, και οι υπηρεσίες οφείλουν να επι-

βάλλουν τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος στους

παραβάτες , αλλιώς διαπράττουν το αδίκημα της

παράβασης καθήκοντος”.

Ο κ. Γιώτσας που έλαβε στη συνέχεια το λόγο, είπε

ότι η παράταξη του Γιάννη Σταθόπουλου, αντίθετα

από όλες τις προηγούμενες, τήρησε το νόμο και επα-

νέφερε τα καταστήματα στα όρια τους.

Ο κ. Κώστας Κρητικίδης χαρακτήρισε το ρυμοτομικό

της Αγίου Ιωάννου ως το πιο παράξενο της Αγ. Παρ-

ασκευής, επειδή  έχει μεταβλητές πρασιές που

κυμαίνονται από έξι μέχρι 17 μέτρα! … ότι είναι πολλά

τα κτίσματα που πρέπει να μπουν στη ρυμοτομική

γραμμή… κι ότι επειδή υπάρχουν σε κάποιες περι-

πτώσεις πολύ φαρδιά πεζοδρόμια θα πρέπει η

Δημοτική αρχή ν΄αποφασίσει για την πολιτική που θ΄

ακολουθήσει, αν δηλαδή θα τα αφήσει έτσι ή αν θα

παραχωρήσει μέρος τους για να αυξήσει τα έσοδα

του.

Δευτερολογώντας η κ. Πετσατώδη, είπε ότι κατηγο-

ρήθηκε εντελώς άδικα, επειδή έχουν πραγματοποι-

ηθεί μετά από επίπονες προσπάθειες τρία χιλιόμετρα

κατεδαφίσεων αυθαιρέτων στην βιοκλιματική του

Κοντοπεύκου… ότι κατάφεραν να κάνουν παρεμβά-

σεις σε εν λειτουργία καταστήματα… ότι η Αγ. Ιωάν-

νου είναι καθαρή σε όλο της το μήκος, εκτός του

συγκεκριμένου τριγώνου, στο οποίο τα καταστήματα

επανήλθαν στα όρια τους… κι  ότι θα ρυθμιστεί το

θέμα με σταδιακή μετάβαση και με τις νόμιμες διαδι-

κασίες.

Στις δευτερολογίες τώρα, ο μεν κ. Γκιζιώτης αποκάλ-

υψε ότι όλο θέμα προέκυψε από καταγγελίες μεταξύ

των καταστηματαρχών κι όχι από τη βούληση της

διοίκησης… ενώ ο πρώην δήμαρχος Βασίλης Ζορμ-

πάς, αφού επανέλαβε τα περί ανακολουθίας λόγου

και πράξεων κατέληξε λέγοντας:  «Είστε πολιτικοί

απατεώνες»!!!

Σημ. Σχολιαστή. 

Επειδή μια εφημερίδα μεταξύ άλλων οφείλει να

συμβάλει στην ασθενή ανθρώπινη μνήμη υπενθ-

υμίζοντας γεγονότα που ξεχάστηκαν ηθελημένα ή

από επιλογή,  με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στο

«σήμερα» διαστρεβλωμένες απόψεις επί σοβαρών

θεμάτων της πόλης, παραθέτουμε μια σειρά πρά-

ξεων - και για όποιον θέλει και μια σειρά φωτογραφ-

ιών -  αναφορικά με το τι έχει συμβεί στην πλατεία του

Αη Γιάννη και συγκεκριμένα στις γωνίες της Αγ. Ιωάν-

νου με την Ασημακοπούλου και της Αγ. Ιωάννου με

την Ελβετίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, στη στάση

για όλα αυτά των διοικήσεων αλλά και της αντι-

πολίτευσης.

Κάποτε υπήρχε στη θέση του σημερινού «LIBRE» η

καφετέρια “CALDO”το πεζοδρόμιο της οποίας επί

της οδού Ασημακοπούλου κοσμούσε ένα πανύψηλο

αιωνόβιο πεύκο, το οποίο σε «κάποια στιγμή»

βρέθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος!  Στη

συνέχεια η επιχείρηση άλλαξε χέρια και ο νέος

«επιχειρηματίας» παίρνοντας θάρρος από τη

«Μούγκα» της αντιπολίτευσης (κομμουνιστικής,

αναθεωρητικής και μη…) και το μοντέλο διοίκησης

της τοπικής πασοκικής «Λαίλαπας» το έκοψε και

ΔΕΝ βρέθηκε ούτε ΕΝΑΣ αιρετός ο οποίος να «κατα-

λάβει» τι έγινε… «Μούγκα»  στην «στρούγκα της

«αριστεράς» και του «κομμουνισμού» για το γεγονός

αυτό.

Κάποτε λοιπόν, στην «Ανεξάρτητη Βαρονία» του

σημερινού «τριγώνου» για το οποίο έγινε ολόκληρη η

παραπάνω συζήτηση, στο εναπομείναν τμήμα  μετά

την κατάληψη του πεζοδρομίου μπροστά στο

STARSκαι το MIRADOR, φυτεύτηκαν δύο Φοίνικες

για να φαίνεται πιο «εξωτικό» το τοπίο με τις ευλογίες

της δημαρχιακής «λαίλαπας» και με την αντιδήμαρχο

να  μας «μαλώνει» επειδή φωτογραφίσαμε και

ενοχλούσαμε τα καημένα τα παιδιά

που με τα λεφτά τους ομόρφαιναν την

πόλη μας!«Μούγκα»  στην στρ-

ούγκα» της «αριστεράς» και του

«κομμουνισμού».

Κάποτε με ξύπνησαν ξημερώματα

και συναντήθηκα με τον κ.Παπαμιχα-

ήλ στην διασταύρωση Αγ. Ιωάννου

και Ελβετίας και παρακολουθούσαμε

τα πεύκα του πεζοδρομίου να καίγον-

ται για να μπορέσει στη συνέχεια ο

«επιχειρηματίας» να επεκτείνει με

σταθερή κατασκευή το κατάστημα

του καταλαμβάνοντας τον χώρο που

ήταν τα πεύκα και «εμπόδιζαν» την

«επιχειρηματικότητα». «Μούγκα

στην στρούγκα» της «αριστεράς» και

του «κομμουνισμού» όσο για τη

διοίκηση –«λαίλαπα» τι να λέμε τώρα... 

Σ’  ότι τώρα αφορά την τελευταία εναπομείνασα

γωνία της «Ανεξάρτητης Βαρωνίας» ουδείς ποτέ έχει

αναφέρει το «πως» λειτουργούσε το «ΑΛΜΠΑ» και

οι «προεκτάσεις» του. «Μούγκα  στην στρούγκα» της

«αριστεράς» και του «κομμουνισμού»  αλλά και από

διοικήσεις που πήραν τη σκυτάλη από τη «λαίλαπα»

αλλά είχαν αντιδήμαρχο διοίκησης του οποίου  το

λογιστικό γραφείο τους είχε πελάτες. 

Δεν έχω αναφερθεί στις «ημέρες» δημαρχίας του

Βασίλη Ζορμπά, γιατί από τη στιγμή που κλάπηκε το

αλεξικέραυνο από το Δημαρχείο, που «κάποιοι»

διέρρηξαν την αποθήκη του δήμου και πήραν τους

υπολογιστές με τα προσωπικά δεδομένα που είχε το

ΚΕΠ,  «κάποιοι» έκλεψαν από το αμαξοστάσιο του

Δήμου μια υδροφόρα,  «κάποιοι» πήραν τον υπολο-

γιστή της ΔΗΠΕΑΠ αφού πρώτα είχαν σβήσει τον

σκληρό του δίσκο,  κάποιοι έκλεψαν την αντλία νερού

από το πυροφυλάκιο του Τσακού και τέλος  «κάποι-

οι» έβαλαν φωτιά στο κτίριο που στέγαζε τις δύο κιν-

ηματογραφικές μηχανές του Δήμου, δεν θα είχα

καμία απαίτηση να του ζητήσω να γνωρίζει και να

μπορεί να επιλύσει τόσο «ειδικευμένα θέματα» όπως

αυτό του «τριγώνου»…

Αν τέλος κάποιος με ρωτήσει: «Μα  καλά η

«συντηρητική παράταξη» που ήταν; Τι έλεγε; Τι έκανε

για όλα αυτά;Επειδή σέβομαι απόλυτα τους απλούς

ψηφοφόρους της συγκεκριμένης παράταξης δεν θα

πω κάτι. 

Απλά θα τους δείξω το «DaVinci» και όποιος θέλει να

καταλάβει, κατάλαβε…

Η Πλατεία του Αη Γιάννη… τα καφέ - μπαρ…  τα «τραπεζάκια έξω»…

και το «Είστε πολιτικοί απατεώνες»!
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«Αιχμάλωτοι» της 

«προχειροδουλειάς» 

του «παλιού κατοίκου».

Αν κοιτάξει κάποιος τον χάρτη της Αγ. Παρασκευής, θα διαπιστώσει ότι στην

περιοχή του Άη Γιάννη και της Νέας Ζωής οι «τυφλοί δρόμου», τα αδιέξοδα και

η ανυπαρξία επικοινωνίας των «μεγάλων δρόμων» με ενδιάμεσες καθέτους

οδούς αποτελούν τον κανόνα. Δεν υπάρχει  άλλος Δήμος σ’ αυτό το ρυμοτο-

μικό χάλι και τα όποια μπαλώματα επιχειρούνται δεν είναι δυνατόν ν’ ανακο-

υφίσουν την οδυνηρή καθημερινή κυκλοφοριακή πραγματικότητα.

Ότι ισχύει για το ρυμοτο-

μικό χάλι, ισχύει και για

την ανάπτυξη των περι-

πτέρων ειδικά στους κεν-

τρικούς δρόμους της

πόλης, όπου οι κατά τα

άλλα συμπαθέστατοι

συμπολίτες μας τα έχουν

μετατρέψει σε  μικρά

σούπερ μάρκετς με τις

όποιες επιπτώσεις στην

κυκλοφορία πεζών και

αυτοκινήτων, απέχοντας κατά πολύ από τις προδιαγραφές του «περιπτέρου»που η

πολιτεία έχειορίσει με αυστηρότατο νόμο.

Στη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2017, ο δήμαρχος κατέστησε σαφές ότι είναι αποφ-

ασισμένος να εφαρμόσει τον νόμο και να υποχρεώσει τους περιπτεριούχους να

συμμορφωθούν με τα νέα δεδομένα.

Αλλά πριν προλάβει «να λαλήσει ο πετεινός», δηλαδή αμέσως μετά από τη δήλωση

του δημάρχου, ήρθε προς ψήφιση η μεταφορά ενός περιπτέρου το οποίο εκτός όλων

των άλλων λειτουργούσε επάνω στην ειδική σήμανση του πεζοδρομίου  για τους τυφ-

λούς…

Τώρα θα μου πείτε πως είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συμβαίνει δυστυχώς,

επειδή οι προχειροδουλιές που κατ  ́ευφημισμόν ονομάστηκαν «Αναπλάσεις της Αγ.

Ιωάννου» των κυρίων Γιαννακόπουλου –Ζορμπά, χάραξαν την ειδική οδοσήμανση

εκεί που ήδη λειτουργούσε το περίπτερο ωσάν αυτό να μην υπήρχε! Οπότε και

ξεκίνησαν τα προβλήματα για όλους…

Η σημερινή διοίκηση του Δήμου μετά την παρέμβαση της τροχαίας η οποία αρνήθη-

κε ν’ αδειοδοτήσει το εν λόγω περίπτερο, αναγκάστηκε ν’ αναστείλει τη λειτουργία του

και να προτείνει την μετεγκατάσταση του ή στην περιοχή του σταθμού της «Δουκίσης

Πλακεντίας» ή στη συμβολή των οδών Αιγαίου πελάγους και Ελβετίας.

Από την πλευρά του ο καταστηματάρχης που γνώριζε ότι πλήρωνε «αμαρτίες

άλλων»… επέμενε να μεταφερθεί σε άλλο σημείο της Αγ. Ιωάννου (χωρίς προβλή-

ματα «ανάπλασης») πράγμα που τελικά κατάφερε με τις ψήφους των παρατάξεων

που ευθύνονταν για το πρόβλημα του και τις ψήφους ορισμένων συμβούλων της

διοίκησης.

Γράφουμε «και με τις ψήφους συμβούλων της διοίκησης», επειδή τόσο η αντιδήμα-

ρχος τεχνικών υπηρεσιών Ελισάβετ Πετσατώδη , όσο και ο αντιδήμαρχος περιβάλ-

λοντος Γιάννης Σιδέρης, επιχειρηματολόγησαν  κατά της συγκεκριμένης μεταφοράς,

την οποία χαρακτήρισαν «παράνομη»,  αντίθετη με της περί ευταξίας δεσμεύσεις του

δημάρχου, «αρνητική εξέλιξη» για κάθε μελλοντική προσπάθεια εφαρμογής του

νόμου και περίπου «ταφόπλακα» για τα «όνειρα» και τους σχεδιασμούς για μια

καλύτερη Αγ. Παρασκευή με «κατοίκους» και χωρίς «προχειροδουλειές» και

«παλιούς κατοίκους».

Καιρός να κόψουμε το κάπνισμα...

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος ο Δήμος Αγίας Παρασκε-

υής υπενθυμίζει ότι στο 1ο Δημοτικό Ιατρείο Αγίας Παρασκευής (Χίου & Σωτήρος 2,

Κοντόπευκο) λειτουργεί κάθε Τετάρτη, στις 5:30μμ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ, πιστοποιημένο από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το κάπνισμα είναι η πρώτη αιτία

θανάτου παγκοσμίως η οποία μπορεί να αποφευχθεί.  Ο καλύτερος τρόπος για να

αντιμετωπιστούν οι νοσηρότητα και η θνησιμότητα από το κάπνισμα είναι η διακοπή

του.  Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου προσφέρει δωρεάν σοβαρή βοήθ-

εια στους καπνιστές που επιθυμούν να κόψουν το κάπνισμα.

Με την υποστήριξη της ειδικά εκπαιδευμένης πνευμονολόγου κ. Αντ. Μπιρμπάκου και

της  ψυχολόγου κ. Δ. Πετρακόγιαννη, οι οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελον-

τικά, οι ενδιαφερόμενοι υποστηρίζονται ψυχολογικά και για την αποθεραπεία τους

ακολουθούν μεθόδους που βασίζονται σε διεθνείς οδηγίες που δίνονται από τον Παγ-

κόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

Για ραντεβού τηλεφωνείστε στο 210-6000998.
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Την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε

στο θεατράκι του Β’ Γυμνασίου στην οδό Νεαπό-

λεως Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής με θέμα τον απο-

λογισμό του έτους 2016.

Για τους πιο παλιούς, είναι ο Δημόσιος Απολογισμός

που όφειλε να κάνει κάθε χρόνο ο δήμαρχος για να

ενημερώσει τους συμπολίτες του για όλα όσα έγιναν

ή δεν έγιναν και γιατί δεν έγιναν … την  χρονιά που

πέρασε.

Βέβαια η σοφά επιλεγμένη λέξη «Απολογισμός» που

προέρχεται από το ρήμα «Απολογούμαι», δεν

ηχούσε καλά στ’ αυτιά των τριακοσίων και κάτι

δημάρχων, οπότε και «μετασχηματίστηκε» επί το

«ηπιότερο» προς αποφυγή κυρίως  «ενοχλήσεων»

και παραβίασης των ορίων μεταξύ των λέξεων

«θάρρος» και «θράσος» προς το Πρόσωπο του

Πρώτου Πολίτη της Πόλης…

Γιατί είναι γνωστό ότι μετά

την απελευθέρωση από τη

Γερμανική μπότα, οι μετα-

πολεμικές Ελληνικές κυβε-

ρνήσεις που δόμησαν

απ’αρχής το σπαραγμένο

από τον εμφύλιο

«Ελληνικό κράτος», φρό -

ντισαν να εφαρμόσουν

στην τοπική αυτοδιοίκηση

όχι το αρχαιοελληνικό μον-

τέλο έστω και με παραλλα-

γές, αλλά επέλεξαν το

αντίστοιχο «Ρωμαϊκό» του

«Πρώτος μεταξύ ίσων»

που μετεξελίχτηκε σε

«Ενός ανδρός αρχή».

Για τον πολίτη μιας πόλης

που θα μάθαινε ότι στις 12

Ιουνίου ο δήμαρχος της θα

απολογούνταν για τα

«πεπραγμένα» της

διοίκησης του, η συγκεκριμένη συνεδρίαση θα ήταν

μια καλή ευκαιρία για να πει προς τον δήμαρχο τα

παράπονα του κατά τη λαϊκή ρήση και ενδεχομένως

να τον ωθούσε να παραστεί για να το κάνει αναβάλ-

λοντας τις όποιες άλλες υποχρεώσεις του.

Όταν όμως ο πολίτης αυτός μάθαινε, (εάν μάθαινε

και εάν  ο δήμαρχος της πράσινης πασοκικής τοπι-

κής  λαίλαπας είχε ευαρεστηθεί ή υπολόγιζε ότι τον

βόλευε) να κάνει «απολογισμό», τι συναντούσε;

Έναν δήμαρχο που μιλούσε για έργα; που μιλούσε

για το πώς δαπανήθηκαν τα έσοδα; για το τι δεν έγινε

και τι επρόκειτο να γίνει;

Όχι βέβαια. Έμπαινε σε μια αίθουσα κατάμεστη από

κομματικούς εγκάθετους που έριχναν «αγριοβλεματι-

ές» προς οιονδήποτε δεν γνώριζαν… και στη

συνέχεια ξεκινούσε μια θεατρική παράσταση στην

οποία ο δήμαρχος θα εκφωνούσε τον παλιό προεκ-

λογικό του λόγο, τον οποίο είχε γράψει κάποιος αργό-

μισθος κουλτουριάρης σύντροφος του, ή θα μιλούσε

ακατάπαυστα χωρίς να  λέει τίποτα ή θα αράδιαζε

ανεξέλεγκτα ένα τσουβάλι ψέματα. Στη συνέχεια θα

άκουγε  τους αντιδημάρχους να εξηγούν με αυτά που

έλεγαν το «γιατί» ήταν εντελώς ακατάλληλοι να

γίνουν μια μέρα δήμαρχοι και στη συνέχεια όλους

τους συμβούλους  της διοίκησης αλλά ΚΑΙτης  αντι-

πολίτευσης οι οποίοι επαναλάμβαναν τα όσα είχαν

πει στις συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου. Στη

συνέχεια θα «άνοιγε κατάλογος με ομιλητές» στον

οποίο ήδη είχαν γραφτεί καμιά εικοσαριά βαλτοί να

υμνήσουν τον υψιπετή ηγέτη ενώ είχαν ήδη σηκωθεί

άλλα είκοσι χέρια στην αίθουσα για «εγγραφή».

Ποιος λογικός άνθρωπος κάτω από αυτές τις συνθή-

κες θα περίμενε πέντε και έξι ώρες για πει το παρά-

πονο του; Νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανής και

το γεγονός ότι η αίθουσα σε αυτές τις «ειδικές συνε-

δριάσεις» είναι άδεια από απλούς πολίτες μιλά από

μόνο του.

Τώρα βέβαια ο ίδιος λογικός άνθρωπος θ’ αναρωτιό-

ταν  και με δίκιο του το «γιατί» μιλούσαν ΚΑΙ οι

σύμβουλοι της αντιπολίτευσης για το έργο που είχε

παράξει η διοίκηση. Είναι απλό. Αυτή η συνεδρίαση

ήταν και είναι θεσμοθετημένη για τους κατοίκους οι

οποίοι θα πρέπει ν’ ακούσουν τα όσα πει ο δήμαρχος

και στη συνέχεια «να του πουν τα δικά τους».  Όσοι

λοιπόν περισσότεροι σύμβουλοι  μιλούν μετά το

δήμαρχο, οι «ενοχλητικοί» κουράζονται και φεύγουν

κι έτσι κυλά  πιο ανώδυνα η σεμνή αυτή τελετή… 

Εάν δε διαβάσει κάποιος προσεκτικά τα πρακτικά

αυτών των ειδικών συνεδριάσεων, θ’ αντιληφθεί ότι

το βήμα στην αντιπολίτευση δινόταν  υπό προϋπο -

θέσεις  ήπιας αντιπαράθεσης και υπό την απειλή της

«άρσης»…

Τα στελέχη της  παρούσας Δημοτικής αρχής,  προ-

σπαθούν περισσότερο από τις αντίστοιχες των

προηγούμενων διοικήσεων και σε πολλούς τομείς.

Προσωπικά όμως αμφιβάλω ότι ο δήμαρχος  θα

καταφέρει να πείσει τους συμπολίτες του να τον εμπι-

στευτούν,να επιστρέψουν και να  συμμετέχουν έστω

και σ’ αυτές τις «ειδικές συνεδριάσεις.

Όσο για τις «πολεμικές κραυγές», αυτές προκλήθη-

καν για την «σειρά» των ομιλητών, δηλαδή για το

γεγονός ότι όσο πιο προχωρημένη είναι η ώρα που

μιλά ένας σύμβουλος, τόσο αυξάνονται  οι πιθανό -

τητες να μιλά σε εντελώς άδεια αίθουσα…

Όσο για τον χαρτοπόλεμο των ανακοινώσεων που

ξεκίνησε, σας τον παραθέτουμε αυτούσιο:

Κωνσταντίνος Τσιαμπάς : «Η  ΑΔΡΑΝΕΙΑ»

«Η χρησιμοποίηση της εξουσίας για Ίδιους  λόγους
και η χωρίς σκέψη σεβασμός προς αυτή είναι ο
μεγαλύτερος εχθρός της Αλήθειας και της Δημο -
κρατίας
Για άλλη μια φορά,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου,με καταφανέστατη την αδυναμία του κου
Δημάρχου  να τον ελέγξει, με αντιδημοκρατικές ενέρ-
γειες και ετσιθελική συμπεριφορά, διέλυσε την Ειδική
Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου με θέμα  «Απολο-
γισμός   Πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής  για το
2016»  αφού πρώτα την απαξίωσαν και ανάγκασαν
το σύνολο της αντιπολίτευσης και εκπροσώπους
συλλόγων να αποχωρήσουν, μία παράταξη παρέμει-
νε στις  θέσεις του ανύπαρκτου ακροατηρίου σε
ένδειξη διαμαρτυρίας  και υποτίθεται ότι η συνεδρίαση
έγινε  στο αμφιθέατρο  του 2ου Γυμνασίου  ώστε να
συμμετάσχουν στο διάλογο και οι δημότες . 
Ο κος  Δήμαρχος  με τον κο Βλάχο μετέτρεψαν τη

συζήτηση από δημοκρατικό διάλογο σε μονόλογο
των δύο Ηγεμόνων. Απέδειξαν για άλλη μια φορά  και
οι δύο, ότι είναι φανατικοί πολέμιοι  του διαλόγου και
της κριτικής  και από τη πρώτη στιγμή  ανάληψης  των
καθηκόντων τους, προσπάθησαν να  κυριαρχήσουν
και να επιβάλλουν την καταξίωση, αντί να την
ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ,προφανώς αριστερά κατάλοιπα και
βιώματα. 
Η απαράδεκτη, έτσι μου αρέσει, έτσι γουστάρω
συμπεριφορά του προέδρου του ΔΣ κου Βλάχου, με
την ανοχή του κουνιάδου Δημάρχου είναι καθημε -
ρινότητα πλέον στο Δήμο και ιδιαίτερα στη λειτουργία
του ΔΣ .
Απορίας άξιον είναι η άνευ όρων  αποδοχή  αυτής της
συμπεριφοράς από τους δημοτικούς συμβούλους
και ιδιαίτερα από τους μη ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ,  οι οποίοι
αποδέχονται μοιρολατρικά την απαράδεκτη αυτή
συμπεριφορά.

Κε Βλάχο, θα σας θυμίσω
άλλη μια φορά ότι «Είστε
πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου» το οποίο δεν
είναι επιχείρησή σας.
Καταγγέλλουμε
τη διοίκηση του Δήμου της
Αγίας Παρασκευής για Αυ -
θαιρεσία, Ετσιθελισμό, Αλα-
ζονεία, για Έλλειψη
Συνείδησης του καθήκοντος
και για Πολιτική Αμετροέ-
πεια. 
Κύριε Δήμαρχε, έχετε ανα-
γάγει τη λειτουργία του
Δήμου και του Δημοτικού
Συμβουλίου σε οικογενεια-
κή υπόθεση με το γαμπρό
σας.  Αντιληφθείτε επιτέλους
ότι η κριτική και ο διάλογος
είναι η πεμπτουσία της
δημοκρατίας, και ο

μεγαλύτερος εχθρός του φασισμού. 
Όσο και να προσπαθήσετε ότι  μέσο και να χρησιμο-
ποιήσετε  δεν πρόκειται να κρύψετε την αλήθεια από
τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής.
Και να θυμάστε ότι από όλα τα σφάλματα ΕΝΑ και
μόνο ΕΝΑ είναι ΑΤΙΜΩΤΙΚΟ».

Στην ανακοίνωση του κ.Τσιαμπά υπήρξε απάντηση

του Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου η οποία ανα -

φέρει τα εξής:

«Γ. Σταθόπουλος: 

Η αλήθεια για τη συνεδρίαση της 12ης  Ιουνίου 

Η διαδικασία στην Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής με θέμα τον
απολογισμό του έτους 2016, που έγινε τη Δευτέρα
12.06.2017 στο 2Ο Γυμνάσιο, υπήρξε καθ  ̀ όλα
σωστή, αφού μετά την ομιλία του Δημάρχου ακο-
λούθησαν οι ομιλίες των επικεφαλής των παρατά-
ξεων της αντιπολίτευσης (κατά σειρά: Βασίλης Ζορμ-
πάς, Βασίλης Γιαννακόπουλος, Ανδρέας Γκιζιώτης
και Αλ. Μουστόγιαννης) και στη συνέχεια ακολούθη-
σαν οι τοποθετήσεις τεσσάρων πολιτών η πρώτη εκ
των οποίων ήταν της Ένωσης Συλλόγων Γονέων.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Δημ. Συμβούλου
Γερ. Βλάχου, Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου, ο
οποίος μίλησε πρώτος από τους Συμβούλους έχο -
ντας διευκρινίσει ότι θα ακολουθήσει Σύμβουλος της
Αντιπολίτευσης όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια (με
το λόγο να δίνεται εναλλάξ σε συμβούλους
Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης), υπήρξε αντίδρα-
ση από κάποιους συμβούλους οι οποίοι και
αποχώρησαν. Η Συνεδρίαση συνεχίστηκε και έληξε
ομαλά.

Πολεμικές κραυγές πάνω απ΄το πτώμα ενός Δημοκρατικού  θεσμού
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Ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής του Γιάννη

Σταθόπουλου για το έτος 2016 πραγματοποιήθη-

κε στις 12 Ιουνίου 2016 σε μία ειδική συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου στο θεατράκι του 2ου

Γυμνασίου, στην οδό Νεαπόλεως. 

Ως είθισται, την αρχή έκανε ο Δήμαρχος Γιάννης

Σταθόπουλος δηλώνοντας εξαρχής ότι ο σχεδιασμός

και η υλοποίηση έργων από τη διοίκηση βασίζεται

στο στρατηγικό σχεδιασμό που είχε παρουσιαστεί

τους πρώτους μήνες μετά την ανάληψη της

διοίκησης.

Ο σχεδιασμός αυτός, σύμφωνα με τον κ. Σταθόπου-

λο, έχει ως στόχο την υλοποίηση έργων και εργασιών

κάτω από τις αντίξοες και ασφυκτικές οικονομικές

συνθήκες των εφαρμοσμένων μνημονίων και της

δαιδαλώδους γραφειοκρατίας που χαρακτηρίζει τον

Καλλικράτη, σε ότι αφορά την με αργούς ρυθμούς

ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών. 

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σχεδόν σε όλους τους

τομείς, οι οποίοι αφορούσαν έργα υποδομής και

αναπλάσεις, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό στην

πόλη, το δίκτυο κοινωνικής πρόνοιας (κοινωνικό

παντοπωλείο – μαγειρείο κ.τ.λ.), την διαφορετική

εφαρμογή πολιτικής στη διαχείριση των απορριμμά-

των (Πράσινο σημείο – υπογειοποιημένοι κάδοι), το

περιβάλλον και τη σύνδεση του βουνού με την πόλη,

την ορθολογικοποίηση των οικονομικών του Δήμου,

την αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, τη δρο-

μολόγηση επίλυσης θεμάτων όπως την αποπεράτω-

ση του Σχολείου ΕΠΑΛ (πρ. Λύκειο Μπαρμπίκα), το

Δημαρχείο, το κολυμβητήριο, τα  αντιπλημμυρικά-

όμβρια, τις διανοίξεις οδών στα Πευκάκια, το αμαξο-

στάσιο καθαριότητας και τη Βίλα Ιόλα.

Η ομιλία του κ. Σταθόπουλου χωρίστηκε επί της

ουσίας σε διάφορες ενότητες με την πρώτη να

αφορά σε «μικρά» και «μεγάλα» έργα όπως από τις

αναπλάσεις των παιδικών χαρών, την πιλοτική πεζο-

δρόμηση της οδού Γιαβάση, την επισκευή οδοστρω-

μάτων – ασφαλτοτάπητων, μέχρι την ολοκλήρωση

της βιοκλιματικής ανάπλασης στο Κοντόπευκο και τη

χρηματοδότηση προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ

από την Περιφέρεια Αττική για χρηματοδότηση του

έργου διάνοιξης 21 οδών στα Πευκάκια.

Ένας δεύτερος τομέας αφορούσε την Παιδεία και τον

Αθλητισμό, και πιο συγκεκριμένα τις παρεμβάσεις

αναβάθμισης που πραγματοποιήθηκαν σε πολλά

κτίρια των σχολείων, την ανάπλαση αύλειων σχο-

λικών χώρων μέσα από την εφαρμογή του πολιτικού

προγράμματος «Συμμετοχικός σχεδιασμός» που

ενείχε και τις απόψεις των μαθητών για τη διαμόρ -

φωση των χώρων που χρησιμοποιούν και την

τοποθέτηση σχολικών τροχονόμων σε όλα τα σχο-

λεία. Σε ότι αφορά τον Αθλητισμό, ο Δήμαρχος επε-

σήμανε την αδειοδότηση – υπό αυστηρούς ελέγχους

– όλων των αθλητικών χώρων, των αναβάθμιση ορι-

σμένων εγκαταστάσεων την παροχή μαζικού αθλητι-

σμού και την έναρξη προγραμμάτων όπως το «Προ-

γράμματα άθλησης για όλους». 

Αναφορικά με τον Πολιτισμό ο Γιάννης Σταθόπουλος

δήλωσε ότι η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης

χαράσσεται από τον ΠΑΟΔΑΠ και τη δημοτική βιβλι-

οθήκη, είτε με τη διοργάνωση του μουσικού φεστιβάλ

της ΕΡΤ, τη λειτουργία του δημοτικού κινηματογρά -

φου, το πολιτιστικό 10ημερο της βιβλιοθήκης και τις

πολλές εκδηλώσεις μουσικής, τέχνης και λογοτεχνίας

που διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Ο κ. Σταθόπουλος στη συνέχεια αναφέρθηκε στη

βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου, είτε μέσω δια-

παραταξιακών επιτροπών για τη διαχείριση της

δημοτικής περιουσίας, είτε μέσω της ηλεκτρονικής

υποστήριξης της οικονομικής υπηρεσίας, είτε μέσω

διεκδικήσεων όπως των χρημάτων που χρω-

στούσαν  οι εταιρείες ENERGA –HELLAS.

Προς το τέλος της ομιλίας του ο κ. Σταθόπουλος τόνι-

σε το «άνοιγμα» της διοίκησης προς τους δημότες,

είτε με τη διοργάνωση συνελεύσεων γειτονιάς, είτε με

τις περιοδείες ανά διαστήματα εξαμήνου, δεν παρέ-

λειψε να αναφερθεί και στην ενίσχυση της τοπικής

αγοράς με τη διοργάνωση μαθημάτων επιχειρημα-

τικότητας, ρυθμιστικές παρεμβάσεις περιορισμού

αυθαιρεσιών στα εμποροπανηγύρια και εκδηλώσεις

για την τόνωση αυτής και κατέληξε μιλώντας για διεκ-

δικήσεις σχετικά με την απόκτηση του πάρκου της

οδού Παπάγου και ανεύρεση λύσης για το Ο.Τ. 118

και το σχολικό συγκρότημα των πρώην εκπαιδευ-

τηρίων Μακρή. 

Από την αντιπολίτευση ο πρώην Δήμαρχος κ.

Βασίλης Ζορμπάς  ξεκίνησε την ομιλία του κατηγο-

ρώντας τον Γιάννη Σταθόπουλο για εξαπάτηση του

λαού που τον οδήγησε στον Δημαρχιακό θώκο.

«Συνειδητά εξαπατούσατε τους πολίτες» δήλωσε ο κ.

Ζορμπάς και συνέχισε λέγοντας ότι παρουσιάζει

έργα «άλλων» ως δικά του, ότι τηρεί σιγή ιχθύος για

την εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων και ότι

συμπεριφέρεται με αλαζονεία στους πολίτες. 

Ο κ. Ζορμπάς κατηγόρησε τη διοίκηση του Γιάννη

Σταθόπουλου ότι ενώ παρέλαβε ισχυρές κοινωνικές

δομές, το Πάσχα του 2017 μοιραζόταν 1,5 κιλό κοτό-

πουλο στους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπω-

λείου. Ότι το μόνο που γνωρίζει είναι να ασκεί επικοι-

νωνιακή πολιτική διανέμοντας φυλλάδια, ότι έχει

κάνει μόνο  ένα έργο στα τρία χρόνια της διοίκησή του

κι ότι «θυσιάζει» κονδύλια για την βελτίωση της καθ-

ημερινότητας στο «βωμό» της αγοράς της βίλας του

Αλέξανδρου Ιόλα. 

Ο κ. Ζορμπάς κατέληξε κατηγορώντας (και πάλι) τον

σημερινό Δήμαρχο για bullying στους υπαλλήλους

του Δήμου, για «κακή σχέση» μαζί τους και για

έλλειψη Δημοκρατίας, κάθαρσης και διαφάνειας. 

Σε όλα αυτά ο κ. Σταθόπουλος απάντησε λέγοντας :

«Δεν υπάρχει πλέον τρόπος να απαντήσω στον κ.
Ζορμπά.. ειδικά όμως αυτά που αναφέρει για τους
υπαλλήλους είναι απολύτως ψευδή». 

Από την πλευρά του ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης

Γιαννακόπουλος, έχοντας ακούσει τις προηγούμε-

νες ομιλίες σχολίασε το εξής: «Ακούσαμε δύο τοποθ-
ετήσεις για άσπρο – μαύρο.. προσωπικά θα πω αυτά
που αισθάνομαι και εισπράττω». 

Ο κ. Γιαννακόπουλος χαρακτήρισε άτυχη την

διοίκηση του κ. Σταθόπουλου, αναφορικά με τις οικο-

νομικές συνθήκες της χώρας αλλά τυχερή γιατί δεν

αντιμετωπίζει μια «στείρα αντιπολίτευση».

Ο πρώην Δήμαρχος στη συνέχεια άσκησε κριτική

λέγοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκε κάποιο έργο

που ν’  άλλαξε τη φυσιογνωμία της πόλης, ότι η υλο-

ποίηση του Δημαρχείου θα είναι λάθος γιατί το αρχι-

τεκτονικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό κόστους

«άλλης εποχής», ότι ο κ. Σταθόπουλος είναι απο-

λογητής της κυβέρνησης κι ότι η διοίκησή του

προχωρά στα θέματα της αποπεράτωσης του

κολυμ βητηρίου και της αγοράς της βίλας Ιόλα χωρίς

να συζητά με την αντιπολίτευση. 

«Η Δημοκρατία και η Διεκδίκηση πάνε πίσω» συνέχι-

σε ο κ. Γιαννακόπουλος και κατέληξε κατηγορώντας

τη διοίκηση ότι δεν δέσμευσε – απέκτησε κάποιον

χώρο κι ότι παρήκμασαν οι αθλητικές εγκαταστάσεις

και τα προγράμματα άθλησης και τέχνης για τους

πολίτες.

Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση»ο Ανδρέας Γκιζιώτης

δήλωσε ότι η παράταξη του Γιάννη Σταθόπουλου

όταν ανέλαβε διοίκηση ξέχασε τη λέξη «κινητο-

ποίηση» κι ότι ο Δήμαρχος αναφέρει στον απολογι-

σμό του, πράγματα που πραγματοποιούνταν από

όλες τις διοικήσεις για να «γεμίσει» το μισάωρο της

ώρας που του είχε δοθεί. 

«Αν ακούσουν άλλοι τι γίνεται στην Αγία Παρασκευή

θα νομίζουν ότι γίνεται χαμός» δήλωσε σαρκαστικά ο

κ. Γκιζιώτης και συνέχισε λέγοντας ότι οι αριθμοί δεν

ψεύδονται και για του λόγου το αληθές ανέφερε το

μονοψήφιο αριθμό ποσοστού εκπλήρωσης του περ-

σινού προϋπολογισμού. 

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στη

συνέχεια κατέκρινε τη φορομπηχτική – όπως χαρακ-

τήρισε – πολιτική της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ –

ΑΝΕΛ απέναντι στους δημότες, μία πολιτική που

όπως υποστήριξε εφαρμόζεται από τις διοικήσεις

των Δήμων. Ο κ. Γκιζιώτης ισχυρίστηκε ότι αυτή η

πολιτική έχει σαν στόχο την ιδιωτικοποίηση των

δημόσιων υπηρεσιών όπως του τομέα της καθαριότ-

ητας και κατέληξε ασκώντας κριτική προς τη διοίκηση

αναφορικά με τις διεκδικήσεις στους ελεύθερους

χώρους που διαθέτει η πόλη. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Γκιζιώτης δήλωσε ότι τα 23 στρέμ-

ματα στην περιοχή των Πευκακίων απαξιώνονται

καθώς δεν έχουν αξιοποιηθεί, ότι τα σχέδια που αφο-

ρούν τον Ιόλα ανοίγουν τις «ορέξεις» στα μεγάλα

επιχειρηματικά κεφάλαια κι έκλεισε την ομιλία του

χαρακτηρίζοντας ως αλλοπρόσαλλη τη διοίκηση του

ΠΑΟΔΑΠ κι ότι δεν υπάρχει για το Δήμο ένας σχε-

διασμός σε βάθος 10ετίας. 

Απολογισμός διοίκησης ή πως τρεις Δήμαρχοι μάλωναν

στον ίδιο «αχυρώνα». 
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Τα «Ρωμανάκια» και 

οι παλινωδίες του

Βασίλη Ζορμπά. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος το Δημοτικό συμβούλιο συζητά κι

αποφασίζει για την χορήγηση αδειών ανάπτυξης τραπεζοκαθισμά-

των  στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τη διαφορά ότι

φέτος η δημοτική αρχή τηρεί απαρέγκλιτα  την απόφαση της να μην

αδειοδοτεί καταστήματα που δεν είναι συνεπή στις οικονομικές τους

υποχρεώσεις προς το Δήμο.

Αντίθετα με τις προηγούμενες διοικήσεις οι οποίες έφερναν σε ένα θέμα την

αδειοδότηση όλων των καταστημάτων, με αποτέλεσμα οι ασυνεπείς και οι

κατ’ επάγγελμα φοροδιαφεύγοντες να διασφαλίζουν αδειοδότηση μαζί με

τους συνεπείς επαγγελματίες… η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου

προχωρά στην αδειοδότηση εκείνων μόνον των επαγγελματιών οι οποίοι

έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλές τους.

Στη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2017, το ένατο θέμα της ημερήσιας διάτα -

ξης αφορούσε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Κοραή από

το κατάστημα «Ρωμανάκια», οι ιδιοκτήτες του οποίου μπορεί να είναι συνε-

πείς ως προς τις οφειλές προς το Δήμο, αλλά συνηθίζουν να γράφουν στα

παλαιότερα των υποδημάτων τους το γεγονός ότι η αδειοδότηση αφορά την

κάλυψη μόνο 31 τετραγωνικών μέτρων της πλατείας.

Το θέμα εισηγήθηκε η αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Ελισάβετ

Πετσατώδη, η οποία πρότεινε την παραχώρηση 31 τετραγωνικών μέτρων

στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Στη συνέχεια ο Βασίλης Ζορμπάς ρώτησε την αντιδήμαρχο εάν το συγκε-

κριμένο κατάστημα είναι συνεπές ως προς τις οφειλές τους και το «ποιος»

ελέγχει αν καταλαμβάνει  μόνον τα τετραγωνικά που δικαιούται.

Η κ. Πετσατώδη διαβεβαίωσε τον πρώην δήμαρχο ότι οι ιδιοκτήτες του κατα-

στήματος είναι συνεπείς προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και σ’ ότι

αφορά τον έλεγχο, αυτός διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Σε τοποθέτηση του επί του θέματος ο Βασίλης Ζορμπάς δήλωσε με έμφα-

ση ότι: «Στα Ρωμανάκια, όλοι κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας
γιατί όταν μιλάμε για 31 τετραγωνικά μέτρα όλοι ξέρουμε ότι θα
καταλη φθεί η μισή πλατεία και κλέβει το Δήμο»… 

Σε τοποθέτηση του επί του θέματος αυτού, ο κ. Κώστας Κρητικίδης, είπε ότι:

«Εμείς ως παράταξη δικαιωθήκαμε επειδή τα «Ρωμανάκια» ζωντάνεψαν μια
«νεκρή πλατεία»… Εμείς παραχωρούμε 31 τετραγωνικά κιεκείνος δεν μας
κοροϊδεύει αφού ζητά να του παραχωρήσουμε και να πληρώνει για περισ-
σότερα μέτρα… Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δίνονται άδειες σε κάθε πλα-
τεία και βεβαίως ο έλεγχος θα πρέπει να είναι αυστηρός».

Από την  πλευρά του  ο επικεφαλής της παράταξης που εκπροσωπεί το

Κ.Κ.Ε στο Δημοτικό μας συμβούλιο Ανδρέας Γκιζιώτης, είπε ότι η παράταξη

του ήταν πάντα αντίθετη στην παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου…ότι

ο επιχειρηματίας δεν τηρεί το όριο των 31 τετραγωνικών αλλά καταλαμβά-

νει την μισή πλατεία, γεγονός που αποτρέπει την χρήση της  από τους

πολίτες,  αφού όπως χαρακτηριστικά είπε:«ποιος θα πάει να καθίσει σ’ένα
παγκάκι όταν δίπλα του οι άλλοι τρώνε;».

Τέλος ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος, είπε ότι το

συγκεκριμένο θέμα έχει απασχολήσει πολλές φορές το Δημοτικό συμβούλιο

προκαλώντας συγκρούσεις… ότι θα πρέπει να εξαντληθεί η αυστηρότητα

ως προς την τήρηση των τετραγωνικών… κι ότι  ο Βασίλης Ζορμπάς έχει

βαλθεί να τους τρελάνει όλους, αφού ως αντιπολίτευση πριν εκλεγεί

δήμαρχος καταψήφιζε την παραχώρηση του χώρου, στη συνέχεια ως

δήμαρχος παραχωρούσε τον χώρο! Και τώρα ως αντιπολίτευση επανήλθε

στην καταψήφιση της παραχώρησης!!

«Οι διαγραφές των οφειλών και οι

ωφέλειες των διαγραφών…».

Στο Δήμο μας, συνηθίζεται 3-4 φορές το χρόνο, να έρχονται θέματα στο Δημο-

τικό Συμβούλιο που αφορούν την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών συμπο-

λιτών μας προς το Δήμο.

Έτσι στη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2017, το 19ο θέμα που εισήχθη προς ψήφιση

αφορούσε την διαγραφή οφειλών ύψους 37.998 ευρώ, που αφορούσαν πρόστιμα

από παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μη καταβολή τέλους καταστημά-

των, μη καταβολή «εισφοράς Γης σε χρήμα», μη καταβολή ενοικίου για τη χρήση

κοινόχρηστου χώρου  ενός Α.Τ.Μ τράπεζας, ενοίκια περιπτέρων, μη καταβολή ΤΑΠ

και ενοίκια των διαμερισμάτων του Δήμου στην οδό Λεωνιδίου.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος, ζήτησε από τους δημο-

τικούς συμβούλους Ελισάβετ Πετσατώδη και Αλέξη Μουστογιάννη, να μην συμμε-

τάσχουν στην ψηφοφορία  επειδή από τη διαγραφή των οφειλών είχαν «Ίδιο όφε-

λος».

Ο Δημοτικός σύμβουλος που ηγείται της δημοτικής παράταξης που εκπροσωπεί στο

Δημοτικό συμβούλιο το Κ.Κ.Ε.  κ. Ανδρέας Γκιζιώτης ρώτησε τον πρόεδρο το «Τι»

συνέβαινε με τα ενοίκια των διαμερισμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου… ποιες επιχειρή-

σεις δεν απέδιδαν τον φόρο προς τον Δήμο… και εάν οι υπηρεσίες του Δήμου είχαν

φροντίσει να στείλουν τις συγκεκριμένες οφειλές στην Εφορία για είσπραξη.

Απαντώντας στις ερωτήσεις αυτές ο κ. Βλάχος είπε ότι τα ενοίκια της Λεωνιδίου είχαν

βεβαιωθεί σε λάθος κωδικό και διαγράφονταν για να επαναβεβαιωθούν σε σωστό

κωδικό εσόδων. Για τα καταστήματα ο κ.Βλάχος είπε ότι υπάρχουν πολλά που έχουν

κλείσει από καιρό και δεν είναι δυνατή η είσπραξη των οφειλών αυτών.

Στην τοποθέτηση του ο κ. Γκιζιώτης επεσήμανε ότι οι καταστηματάρχες που έκλεισαν

τα μαγαζιά τους χωρίς αποδώσουν τα οφειλόμενα, εάν αυτά είχαν πάει στην εφορία

δεν θα ήταν εύκολο ν΄αποφύγουν την η πληρωμή τους γιατί τα χρέη προς την εφο-

ρία «Δεν χάνονται»…

Από την πλευρά της παράταξης του Βασίλη Ζορμπά, ο δημοτικός σύμβουλος Κων-

σταντίνος Τσιαμπάς ζήτησε, προκειμένου να ψηφίσει θετικά, να διαβεβαιώσει το

σώμα ο αντιδήμαρχος οικονομικών ότι όλες οι διαγραφές ήταν νόμιμες και δεν

υπήρχε καμία «Χαριστική» διαγραφή.

Ο κ. Γεράσιμος Βλάχος απαντώντας στις τοποθετήσεις , διάβασε τον νόμο που κα -

θορίζει τις περιπτώσεις διαγραφής χρεών που είναι : 1) Η περίπτωση που πεθάνει

κάποιος και δεν έχει κληρονομιά ή εάν την  κληρονομιά την αποποιηθούν οι κλη -

ρονόμοι. 2) όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και για τρία χρόνια δεν έχει γίνει

εφικτή η είσπραξη της οφειλής και  3)όταν  δεν έχουν περιουσία και είναι «αγνώστου

διαμονής».

«Οι διαγραφές αυτές γίνονται από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου, είπε

ο κ.Βλάχος, και οι περιπτώσεις λαθών «ακολουθούν» τον υπάλληλο για 20 χρόνια…

και σας βεβαιώ ότι για όλες τις περιπτώσεις που έχουμε φέρει προς διαγραφή έχει

πραγματοποιηθεί ενδελεχής διερεύνηση». 

Συναυλίες των μαθητών 

του Δημοτικού Ωδείου.

Την  Κυριακή  14 Μαΐου 2017 στη

αίθουσα εκδηλώσεων του  Δημοτι-

κού Ωδείου παρουσιάστηκαν δύο

ξεχωριστές συναυλίες όπου στην

πρώτη, οι μικροί μαθητές των

τμημάτων της μουσικής προπαι-

δείας  κινήθηκαν στο ρυθμό της μου-

σικής, τραγούδησαν με κέφι παίζο -

ντας κρουστά και ενθουσίασαν  όταν

παρουσίασαν  παιδικές μελωδίες με

το σύνολο μεταλλόφωνων και το σύνολο φλογέρας  με την καθηγήτρια τους

κ. Χριστίνα Σουλβατζή να τους συνοδεύει στο πιάνο.

Στη δεύτερη συναυλία οι μαθητές ερμήνευσαν  μελωδίες απ  ́ όλο το  φάσμα του

ρεπερτορίου για  φλάουτο ξεκινώντας από τις πιο απλές μελωδίες των μικρών μαθη-

τών και καταλήγοντας σε  πολυπλοκότερες  και εκτενέστερες συνθέσεις από  μεγά-

λα σύνολα  των προχωρημένων σπουδαστών.  

Στο επιτυχημένο αποτέλεσμα συνετέλεσε αποφασιστικά  η συνεργασία των  μαθη-

τών της  καθηγήτριας του φλάουτου κ. Ασπασίας Μπάνου  με τους μαθητές των

τάξεων  πιάνου των κ.κ. Δασκαλοπούλου και Θωμαϊδου και στην  σκηνή δεν δίστα-

σαν να ανέβουν η καθηγήτρια σαξοφώνου του Δημοτικού Ωδείου κ. Ρήγου καθώς

και ο κ. Παπαδημητρίου, καθηγητής κρουστών , σ  ́ένα πανηγυρικό φινάλε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δύο συναυλίες  η αίθουσα εκδηλώσεων ήταν κατά-

μεστη από  συγγενείς και φίλους  των μαθητών του Ωδείου που χειροκρότησαν  με

ενθου σιασμό την αξιέπαινη προσπάθεια μαθητών και καθηγητών! 
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Ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο 

η αγορά της Βίλα Ιόλα.

Το ζήτημα της αγορά της βίλας του Αλέξανδρου Ιόλα στην περιοχή του Κοντο-

πεύκου φαίνεται ότι κορυφώνεται, καθότι στις τελευταίες δημόσιες συζητήσεις

και τοποθετήσεις των δημοτικών αρχόντων αποτελεί πρώτο θέμα στην ατζέ ντα

των ζητημάτων που απασχολούν την πόλη. 

Συγκεκριμένα η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου έχει θέσει σα στόχο την αγορά του

βίλας, δίνοντας έτσι ένα οριστικό τέλος σ’ ένα χρόνιο ζήτημα της πόλης. Η λύση του

προβλήματος της αγοράς μετά από εκτίμηση αρμόδιου φορέα ανέρχεται κοντά στα

3.000.000 ευρώ, μία τιμή που είναι η χαμηλότερη της τελευταίας δεκαετίας και κυρίως

αποδεκτή από τον εργολάβο και ιδιοκτήτη της βίλας Γεώργιο Γεωργίου. 

Η θέληση του Γιάννη Σταθόπουλου για την άμεση αγορά του «Ιόλα» έχει δημιουργή-

σει συμμαχίες ανάμεσα στους Δημοτικούς Συμβούλους εντός και εκτός της δημοτικής

του παράταξης, καθώς κάποιοι συμφωνούν με την κίνησή του, άλλοι διαφωνούν και

υπάρχουν και κάποιοι που έχουν απλώς αμφιβολίες. 

Συγκεκριμένα από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι πρώην Δήμαρχοι Βασίλης Ζορμ-

πάς και Βασίλης Γιαννακόπουλος προβάλλουν επιχειρήματα κατά της αγοράς του κτή-

ματος  στον παρόντα χρόνο με πρόσχημα είτε ότι η διάθεση κονδυλίων θα επηρεάσει

αρνητικά την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, είτε ότι η τιμή του κόστο-

υς της αγοράς θα μειώνεται σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου (και πιθα νόν την

επίμονη παρουσία της κρίσης στη χώρα μας). 

Όπως είχε παρουσιαστεί σε ρεπορτάζ του τεύχους Απριλίου, οι πρώην Δήμαρχοι είχαν

εκφράσει αρνητική στάση για την αγορά του κτήματος στο «σήμερα», θέση που και οι

δύο μετέβαλλαν σχετικά πρόσφατα. Αναλυτικότερα ο  Βασίλης Ζορμπάς στη συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Μαΐου 2017 είχε δηλώσει ότι : «στρα τηγικός
στόχος είναι η απόκτηση της βίλας Ιόλα.. μακάρι να χε γίνει πιο παλιά.. διαφωνούμε
στον τρόπο που το κάνετε». Επιπλέον ο κ. Ζορμπάς στην ίδια συνεδρίαση είχε δηλώσει

ότι το κόστος για την αγορά δεν ξεπερνά τα 2.200.000 ευρώ κι ότι οποιαδήποτε τιμή

άνω του προαναφερθέντος αριθμού σημαίνει ότι «χαρίζονται» χρήματα στον ιδιοκτήτη

που με τη σειρά του θα τα διαθέσει σε μορφή φιλανθρωπικώνδράσεων στην πόλη.

Από την πλευρά του ο Βασίλης Γιαννακόπουλος στην ειδική συνεδρίαση για τον απο-

λογισμό της δημοτικής αρχής στις 12 Ιουνίου 2017 δήλωσε ότι : «Δεν είναι ότι δεν θέλα-
με τον Ιόλα όταν δεν ψηφίσαμε την άμεση αγορά του (!!) …. Εξάλλου εγώ ήμουν αυτός
που δέσμευσα τον Ιόλα.. βεβαίως και θέλουμε να είναι ελεύθερος χώρος αλλά η δική
μας διάθεση είναι να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διεκδίκησης πρώτα». 

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης έχει έντονες αμφιβολίες

για το κατά πόσο θα είναι διαχειριστής ο Δήμος κι όχι κάποιο «επιχειρηματικό κεφά-

λαιο»   θεωρώντας παράλληλα ότι η διοίκηση χαϊδεύει αυτιά όταν προβαίνει σε «μεγά-

λες» δηλώσεις. 

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της διοίκησης ο πρώην αντιδήμαρχος διοίκησης κ.

Κώστας Χατζηανδρέου έχει δηλώσει υπέρμαχος της αγοράς της βίλας εκφράζοντας

την άποψη ότι αυτή η κίνηση θα «πάει σε βάθος» απασχολώντας στο μέλλον πολλές

δημοτικές αρχές. Ο κ. Χατζηανδρέου ωστόσο θεωρεί ότι ακόμα κι αν δινόταν στην

ιδιοκτησία του Δήμου την επόμενη μέρα η βίλα, δεν υπάρχει σχεδιασμός για το πώς η

διοίκηση θα το διαχειριστεί, βήμα το οποίο πιστεύει ότι είναι πρωτεύον. 

Αντιθέτως ο αντιδήμαρχος Παιδείας Παναγιώτης Γκόνης και ο υπεύθυνος Δημοτικός

Σύμβουλος για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας Δημήτρης Κονταξής δήλω-

σαν ότι πρώτα πρέπει να αγοραστεί το οικόπεδο και στη συνέχεια να χαραχθεί το

πλάνο διαχείρισης αυτού. 

Αναλυτικότερα ο κ. Κονταξής δήλωσε ότι 155 έργα τέχνης και πολύτιμα αντικείμενα της

σπάνιας και για πολλά χρόνια εξαφανισμένης συλλογής του Αλέξανδρου Ιόλα βγήκαν

σε δημοπρασία από τον οίκο  SOTHEBY'S στο Λονδίνο, παρά την προσπάθεια του

Δήμαρχου να αποσυρθούν μέχρι να διερευνηθεί από την Ελληνική Αστυνομία και τις

Εισαγγελικές Αρχές καταγγελία για κλοπή της συλλογής. Το γεγονός αυτό κατά τον κ.

Κονταξή ελλοχεύει τον κίνδυνο να τεθεί και το ίδιο το οικόπεδο στα επίπεδο των ίδιων

προσφορών με συνέπεια να αγοραστεί από ιδιώτη και κατέληξε λέγοντας : «Θα χουμε
μούτρα μετά να δούμε τους δημότες.. .θα πρέπει να εξαφανιστούμε… να το αγοράσο-
υμε ακόμα και με αιματηρές οικονομίες». 

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σπύρος Παπαγεωργίου χαρακτήρισε ως υψίστης

σημασίας την αγορά του κτήματος Ιόλα συμπληρώνοντας ότι βάση των όρων του

marketingστην καπιταλιστική κοινωνία καλώς ή κακώς το όνομα του Αλέξανδρου Ιόλα

αποτελεί διαφήμιση για την πόλη ενώ κατέληξε απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευ-

ση να σταματήσει την κακή μικροπολιτική. 

Ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Γαβράς έδωσε το παρών στη συνεδρία-

ση της 25ης Μαΐου 2017 δηλώνοντας σχετικά ότι και ο ίδιος εξαρχής ήταν υπέρ της

ύπαρξης προϋποθέσεων για την αγορά, όμως σήμερα είναι της άποψης να πραγμα-

τοποιηθεί πρώτα η αγορά. 

Τέλος από την αντιπολίτευση, η κ. Έφη Καψοκεφάλου ζήτησε στην ίδια συνεδρίαση να

δοθεί λύση στο «χρόνιο αγκάθι» - όπως το χαρακτήρισε -  της αγοράς της βίλας ενώ ο

πρόεδρος του συμβουλίου κ. Γεράσιμος Βλάχος άσκησε δριμεία κριτική στην αντι-

πολίτευση λέγοντας ότι κάποιοι επικεφαλής παρατάξεων κατ’ επίφαση θα βρουν οποι-

οδήποτε λόγο για να μην αγοραστεί η βίλα καθώς θεωρούν ότι στις εκλογές του 2019

οι πολίτες θα τους κατατάξουν στις ίδιες θέσεις (αυτές της αντιπολίτευσης). 
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Ο Οικονομικός 

απολογισμός του 2016 

και η επιλογή των 

προσωπικών επιθέσεων 

του Ανδρέα Γκιζιώτη.

Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Δημο-

τικού συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2017 αφορούσε τον οικονο-

μικό – ταμειακό απολογισμό της περασμένης χρονιάς και τον

εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος οικονομικών Σπύρος Παπαγεωρ -

γίου.

Ο κ. Παπαγεωργίου στην

εισήγηση του δημοσιοποίησε

τα οικονομικά στοιχεία τα

οποία εν συντομία αναφέρουν

ότι τα έσοδα του Δήμου ανή-

λθαν το 2016 σε 58.580.463

ευρώ και αντιστοίχως στο ίδιο

ποσό ήταν και τα έξοδα, κι ότι

το ταμειακό υπόλοιπο του

Δήμου ανερχόταν στα

8.758.186 ευρώ.

«Αυτό δεν είναι απολογισμός

αλλά ρεκόρ Μη έργου» δήλω-

σε ο επικεφαλής της δημοτι-

κής παράταξης του Κ.Κ.Ε  Ανδρέας Γκιζιώτης, ο οποίος συνέχισε

λέγοντας ότι: «…ένας επιτυχημένος Δήμος δεν πρέπει να έχει ταμεια-

κά υπόλοιπα γιατί θα έπρεπε να είχε διαθέσει σε έργα».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεράσιμος Βλάχος, ο οποίος διευκρίνισε ότι το «ταμειακό υπόλοιπο»

μια «εικόνα στιγμής», δηλαδή ότι την ημέρα που κλείνουν οι εργασίες

των υπαλλήλων του Δήμου και όχι των αιρετών… για τη σύνταξη του,

αναγράφουν και το ποσό που εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα υπήρχε

στο ταμείο του Δήμου.

Στη συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Τσιαμπάς ρώτησε

αν αληθεύει ότι υπάρχουν τιμολόγια που δεν έχουν πληρωθεί από το

Δήμο ύψους 1.700.000 ευρώ.

Απαντώντας ο  κ. Παπαγεωργίου είπε ότι οι υποχρεώσεις του Δήμου

πληρώνονται το αργότερο μετά από 60 ημέρες ….κι ότι δεν θα πρέπει

να γίνεται «σπέκουλα» για μικροκομματικούς λόγους στα σοβαρά

προβλήματα της πόλης.

«Εμείς, συνέχισε ο κ. Παπαγεωργίου, έχουμε θέσει ως στόχο, μια υγιή

οικονομική βάση για το Δήμο, εξορθολογούμε τις δαπάνες, διεκδικούμε

τα έσοδα, αγωνιζόμαστε για το καλύτερο και προετοιμαζόμαστε για το

χειρότερο αυτές τις δύσκολες για τη χώρα και κατ΄επέκταση για τους

Δήμους ώρες. Δυστυχώς ο Δήμος, συνέχισε ο αντιδήμαρχος οικονο-

μικών το 2008 κατάφερε ν΄αποκτήσει ένα Δήθεν σύστημα πληροφορ-

ικής… ενώ πιο πριν, όλα γίνονταν «χειρόγραφα» και δεν εισπράτταμε

τα έσοδα!  Εάν εμείς, κατέληξε ο κ Παπαγεωργίου, πάρουμε σήμερα

από την Γιούρομπανκ τις καταθέσεις του Δήμου που αποδίδουν 2,1%

και τις μεταφέρουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρα-

καταθηκών και Δανείων με επιτόκιο 2,5% θα κατηγορηθούμε για «Συ -
ριζέικες συμπεριφορές όπως μονίμως μας λέτε ότι κάνουμε;».

Μετά τις απαντήσεις του αντιδημάρχου οικονομικών, δευτερολόγησε  ο

Ανδρέας Γκιζιώτης ο οποίος είπε τα εξής: «Ο κ. Παπαγεωργίου είναι ο

πλέον εκτεθειμένος. Ήταν απ΄αυτούς που έλεγαν «Δεν πληρώνω, δεν

πληρώνω και τώρα έχει στείλει 22.000 επιστολές σε οφειλέτες του

Δήμου για να πληρώσουν. Από τον Βορίδη μέχρι τον Τσακαλώτο όλοι

λένε ότι πρέπει να εισπραχθούν τα χρέη αυτών που χρωστούν… Η

πολιτική σας είναι αξιοθρήνητη, κατέληξε ο κ. Γκιζιώτης, αλλά εσύ είσαι

συμπαθής!».

«Ο Αναμάρτητος  ας ρίξει 

πρώτος το Λίθο».

Αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει η εμπάθεια και οι προσωπικές επιθέσεις εναν-

τίον μελών της Δημοτικής αρχής αλλά και δημοτικών συμβούλων της ανεξάρτητης

δημοτικής παράταξης του Γιάννη Σταθόπουλου, που εξαπολύει με κάθε «ευκαιρία»

ο  επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης που εκπροσωπεί το Κομουνιστικό Κόμμα

Ελλάδας στο Δημοτικό Συμβούλιο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης.

Είναι σαφές ότι το «χειρότερο κακό» για την ηγεσία του Περισσού,  αποτελούσε και αποτε-

λεί  η «Ανανεωτική Αριστερά» αλλά και όλες οι εν γένει πολιτικές δυνάμεις, (κόμματα,

συσπειρώσεις, πρωτοβουλίες, ανεξάρτητες συνελεύσεις κατοίκων κ.λ.π), οι οποίες δεν επι-

τρέπουν στο «Ένα είναι το κόμμα» να μπορεί ν’ αυτοανακηρυχθεί ως η  ΜΟΝΑΔΙΚΗ

«θεσμική έκφραση» υπεράσπισης «φτωχών και αδυνάτων».

Στην πόλη μας τώρα, το σπάσιμο του «Δικομματισμού» και η άνοδος στη Δημοτική Αρχή

μιας ανεξάρτητης Δημοτικής κίνησης,στους κόλπους της οποίας κατάφερε να συσπειρώσει

ο Γιάννης Σταθόπουλος  Αγιοπαρασκευϊώτες απ’ όλους τους πολιτικούς χώρους, σε μια

κοινή προσπάθεια για να βγει η πόλη από το τέλμα στο οποίο την είχαν καταδικάσει οι

πρακτικές και «τα μοντέλα διοίκησης» Πασοκ –Ν.Δ, αποτέλεσε ένα «οδυνηρό πλήγμα»

στην ήδη παραπαίουσα «ομφαλοσκόπηση» του Κ.Κ.Ε τοπικά αλλά και κεντρικά, η ηγεσία

του οποίου σαν τις «Επτά μωρές παρθένες»  περιμένει να «ωριμάσουν οι συνθήκες» για

να πάρει φωτιά η επανάσταση που θα εγκαθιδρύσει την πολυπόθητη (κομματική) δικτατο-

ρία του προλεταριάτου.

Το γεγονός όμως ότι οι «συνθήκες δεν ωριμάζουν» και σε συνδυασμό με τις επιτυχίες που

σημειώνουν οι κάθε λογής «συνεργασίες»,  έχουν εξωθήσει τα στελέχη του «Κόμματος του

λαού» σε πολιτική απόγνωση και σπασμωδικές αντιδράσεις που εκπορεύονται κυρίως από

το πληγωμένο «θυμικό στοιχείο» και τον υποβόσκοντα  φθόνο.

Όλα τα παραπάνω τα γράφω επειδή το «ποτήρι ξεχείλισε» στη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου

2017 μετά την προσωπική επίθεση που εξαπέλυσε ο κ. Γκιζιώτης προς τον αντιδήμαρχο

οικονομικών Σπύρο Παπαγεωργίου, μια επίθεση που δεν στηρίχτηκε σε βλαπτικές προς το

Δήμο ενέργειεςή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αλλά στο πολιτικό

του παρελθόν, στις πολιτικές του θέσεις, στις απόψεις που είχε κατά καιρούς εκφράσει και

στους αγώνες του!

Ο κ.Γκιζιώτης γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ότι στον Δημαρχοκεντρικό «Καλλικράτη», ο δήμα-

ρχος χαράσσει και καθορίζει την «γραμμή» πάνω στην οποία θα κινηθούν οι αντιδήμαρχοι

και οι πρόεδροι των Νομικών προσώπων. O ρόλος τους είναι επικουρικός για τον δήμαρχο.

Eάν κάποιος διαφωνεί με την «γραμμή» αυτή, δίνει την θέση του σε κάποιον συνάδελφο

του ο οποίος είναι πιο κοντά στις  θέσεις  που θέλει να προωθήσει ο δήμαρχος ο οποίος

έχει την τελική ευθύνη και θ΄απολογηθεί για το κατά πόσο το πρόγραμμα που υποσχέθηκε

στους συνδημότες του  υλοποιήθηκε ή όχι.

Όλα αυτά ο κ.Γκιζιώτης τα γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλο, όχι μόνο επειδή είναι εκ των

παλαιοτέρων δημοτικών συμβούλων, αλλά επειδή είναι από τους ελάχιστους, ίσως και ο

μοναδικός κομμουνιστής δημοτικός σύμβουλος, στον οποίο ΠΑΣΟΚ Δήμαρχος, εμπι-

στεύτηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, την Αντιδημαρχία καθαριότητος και ως εκ τούτου

γνωρίζει από «πρώτο χέρι» ότι «άλλο πράγμα είναι το να διοικείς» κι άλλο οι θεωρίες που

έχεις περί «Διοίκησης» ή τα όσα υποστήριζες με πάθος πριν την ανάληψη…

Επίσης κάποιος θα περίμενε από τον κ.Γκιζιώτη, να είναι πιο επιεικής και ανθρώπινος προς

εκείνους που ασκούν διοίκηση και να συμπεριφέρεται όπως του συμπεριφέρθηκε ο τότε

Δήμαρχος στο «ατόπημα» στο οποίο είχε υποπέσει, και να αναλογιστεί ότι ουδείς τον

«τελείωσε» πολιτικά, ότι ουδείς τον διαπόμπεψε και ότι ουδείς τον λοιδόρησε, αλλά  αντίθε-

τα τον σεβάστηκαν και τον κάλυψαν δίνοντας του με τον τρόπο αυτό «Μια δεύτερη ευκαι-

ρία» πολιτικής καριέρας. 

Ας μην «Λιθοβολεί» λοιπόν«πρώτος»με περισσή έπαρση τις προσωπικότητες των πολι-

τικών του αντιπάλων γιατί και τον εαυτό του αδικεί και «Αναμάρτητος» δεν είναι…

Υ.Γ Σχετικό ρεπορτάζ στη διπλανή στήλη».

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος –Μέλος Ε.Σ.Η.Ε.Α

Συναυλία - Αφιέρωμα 

στον Άγγελο Σικελιανό 

Mια υπέροχη συναυλία - αφιέρωμα στον μεγάλο μας ποιητή Άγγελο Σικελιανό, με

τίτλο «Ηχήστε οι σάλπιγγες» και  μουσική Σπύρου Αρσένη διοργάνωσαν ο Δήμος

Αγίας Παρασκευής και ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου-

ΠΑΟΔΑΠ, την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 στο θέατρο του 2ου Γυμνασίου.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος  ο οποίος,

αφού καλωσόρισε τους παρισταμένους, αναφερόμενος  στο Σπύρο Αρσένη, τον οποίο

ευχαρίστησε για την παρουσίαση της μουσικής δουλειάς του στην πόλη μας,  επισήμανε  ότι

υπήρξε για πέντε τετραετίες επιτυχημένος Δήμαρχος Ιθάκης και εμπνευστής του Φεστιβάλ

Θεάτρου και Μουσικής του νησιού.Αμέσως μετά ο  Σπύρος Αρσένης χαρακτήρισε πολύ

τιμη τικό το γεγονός για τον ίδιο το να βρίσκεται σε έναν Δήμο με πολύ σημαντική πολιτιστι-

κή δράση και εξέφρασε ευχαριστίες για την πρόσκληση.

June_17_mais_2012.qxd  30/1/2018  10:06 μμ  Page 10



1111

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

ΑΑ ππ όό ψψ εε ιι ςς .. .. ..

Ζητάμε τη βέλτιστη προσπάθεια

του μαθητή ή έναν καλό βαθμό;

«Tον 5ο π.Χ. αιώνα είχαν τελείως καταρρεύσει

οι περισσότεροι παραδοσιακοί θεσμοί της

Κίνας με συνέπεια, κατά τον Κομφούκιο, να

χάσουν πια το ουσιαστικό τους νόημα οι τίτλοι,

οι  ηθικές αρχές, οι θεσμοί, οι θυσίες και οι εθι-

μοτυπικοί κανόνες.

Γι’ αυτό απάντησε ο Κομφούκιος όταν ο μαθητής

του,Tzu Lu, τον ρώτησε τι θα έκανε πρώτα απ  ́όλα

αν ο άρχοντας του ανέθετε τη διακυβέρνηση της

χώρας: Θα άρχιζα από την αποκατάσταση των

όρων. Ο Tzu Lu αποκρίθηκε: Μήπως δεν άκουσα

καλά, δάσκαλε; Γιατί ασφαλώς όσα μου είπες δεν

έχουν καμιά σχέση με το ερώτημά μου. Ο Κομφούκιος απάντησε :Πόσο αμόρ -

φωτος είσαι!... Όσο οι «όροι» δεν αποκαθίστανται, η γλώσσα δε θα ανταπο-

κρίνεται  στα πράγματα και όσο συμβαίνει αυτό, τίποτε δε μπορεί να επιτευχθεί

.Δεν θα ακμάσουν οι επιστήμες, η γνώση, οι τελετές και η μουσική, ούτε και οι

ποινές θα είναι δίκαιες. » (1)

Εδώ ο Κομφούκιος, τον 5ο π.Χ. αιώνα, μιλάει για το σημαίνον και το σημαινόμε-

νο των λέξεων και συγκεκριμένα για την σκόπιμη στρέβλωση του σημαινόμενου.

Η σκόπιμη παραποίηση των όρων, των εννοιών ή η άγνοιά τους εμποδίζει την

κοινωνία να αντιληφθεί την πραγματικότητα και  οδηγεί τους  ανθρώπους στην

αποτυχία. 

Αυτό το θέμα αφορά και μας τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τη γνώση, την

πρόοδο, την επίδοση ενός μαθητή μας και με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Υπάρχει, στην περίπτωσή μας, ένας τρόπος αξιολόγησής τους , ο βαθμός του

δασκάλου του σχολείου, ο οποίος βαθμός είναι σίγουρα ένα καλό δεδομένο για

την εκτίμηση της προόδου του μαθητή. Λογικό και επιβεβλημένο είναι να περιέχει

την ενθάρρυνση, την αναγνώριση της προσπάθειας, την δικαίωση και το ψυχο-

λογικό στήριγμά του.

Πέρα από αυτό όμως εμείς έχουμε την υποχρέωση να υποδείξουμε τρόπους με

τους οποίους  ο μαθητής  θα αυξήσει την προσπάθειά του, την αντοχή του, την

αγωνιστικότητά του προς την σκέψη και τη στέρεα γνώση του.   

Με τη διαρκή ενθάρρυνση, με τον διαρκή έλεγχο της αποκτημένης γνώσης, με

την συνεχή επιδοκιμασία της προσπάθειάς του από τους δασκάλους του, ο

μαθητής μπορεί να πετύχει την μικρή ή την μεγάλη αυτοβελτίωσή   του  και αυτό

θα αποτελέσει βαθμιαία σημαντικό κίνητρο προόδου.

Έτσι μέρα με τη μέρα θα συνειδητοποιεί την μετάλλαξή του στον τομέα της πνευ -

ματικής αναζήτησης και κατάκτησης, θα γίνεται πιο σίγουρος για τον εαυτό του

και θα προσπαθεί περισσότερο. Η μετασχηματίζουσα μάθηση θα έχει κάνει το

θαύμα της. Όταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ή  από μόνος του έχει πετύχει πολύ

υψηλό επίπεδο, χωρίς άγχος και υπερβολή, του ευχόμαστε μόνο να διατηρήσει

το «αγαθό του», να συνεχίσει το πρόγραμμά του. 

Καραδοκεί όμως για πολλά παιδιά το «σύνδρομο της Βαβέλ»! Πολλά μηνύματα

μεταδιδόμενα από πολλές πηγές, από πολλά μέσα, τυχαίας έμπνευσης, κρίσι-

μου περιεχομένου, επικίνδυνης σκοπιμότητας μπορούν να παγιδεύσουν τους

νέους σε ατραπούς ελάχιστης ή μηδενικής ψυχικής ενέργειας και ενθάρρυνσης!

Η παγίδευσή τους  προς αυτή την πορεία απομακρύνει την πιθανότητα προς την

αυτοανακάλυψη και τη δημιουργία.

Η αποκατάσταση των όρων που έλεγε ο Κομφούκιος σε αυτή την περίπτωση

είναι μάλλον ακατόρθωτη.

Έχουμε πολλές περιπτώσεις μαθητών που ακολουθούν ένα πρόγραμμα

με λίγο και λάθος διάβασμα, που ασχολούνται πολλές ώρες με τον Η/Υ ή το

facebook και έτσι δεν μπορούν να αποκτήσουν στέρεη και χρήσιμη γνώση και

μάλιστα σε πολύ κρίσιμη ηλικία. Έτσι χάνουν την ευκαιρία να μετατρέψουν τις

μεγάλες δυνατότητες που έχουν σε ικανότητες. Ίσως και μόνος του ο μαθητής,

ίσως με τη βοήθεια άλλων πρέπει να αναζητήσει το στοχασμό μέσα από  βαθ-

μιαία προσπάθεια, μέσα από βαθμιαία αύξηση της αγωνιστικότητάς του. Eπίσης

μέσα από τον αθλητισμό, όπου τα αποτελέσματα είναι άμεσα και πολλές φορές

θεαματικά μπορεί να αυξήσει την επιμονή του και την αντοχή του. Η αυτοπειθα-

ρχία του παράλληλα με την επίδραση των δασκάλων του για μελέτη, με ένα επα-

ρκές και αποτελεσματικό πρόγραμμα, μπορεί να αποφέρουν σημαντικό αποτέ-

λεσμα για το μέλλον του. 

Η διαφορική αυτοβελτίωση του κάθε μαθητή σε συνάρτηση με το χρόνο  απο-

τελεί το κρυμμένο μυστικό της προόδου του, την αναδραστική επίδραση – ενθάρ -

ρυνση για το καλύτερο.

Αυτό πρέπει να πρεσβεύουμε και να επιθυμούμε για τον κάθε μαθητή μας, ώστε

να έχουμε ένα υγιές και σκεπτόμενο σύνολο Ελλήνων, που θα έχει πλήρη

συνείδηση του ‘’τι είχαμε, τι έχουμε και τι μας πρέπει» όπως έγραψε ο ποιητής

Δροσύνης.

(1). «ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ» σελ.198 1ος τόμος 

ΔΗΜ.  ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ    ΕΚΔΟΣΕΙΣ   «ΔΩΔΩΝΗ».

Mπακούλας Ν. Στέλιος

Μαθηματικός Φροντιστής

«Σήμα του αειφόρου σχολείου»

για το  Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο.

Με το «Σήμα του Αειφόρου Σχολείου» πιστοποιήθηκε το Ειδικό Επαγγελ -

ματικό Γυμνάσιο και Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής,

καθώς η λειτουργία του σχολείου βασίζεται τις αξίες της αειφορίας  και υλο-

ποιεί αποδεδειγμένα δράσεις που πληρούν τα κριτήρια των Δεικτών

Αειφο ρίας και στα τρία απαιτούμενα πεδία: Παιδαγωγικό,  Κοινωνικό-

Οργανωσιακό και Περιβαλλοντικό. 

Το αειφόρο σχολείο είναι ένα

σχολείο χαρούμενο, ήρεμο,

ασφαλές, προοδευτικό, ένα

σχολείο στο οποίο οι μαθητές

και οι μαθήτριες χαίρονται να

φοιτούν, ένα σχολείο που δίνει

τη δυνατότητα στα παιδιά να

αναπτύξουν τα ταλέντα, τις

ικανότητές τους και την κριτική

σκέψη, ένα σχολείο που δίνει

χρόνο για αναστοχασμό, που

δείχνει κατανόηση και αγάπη

για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα

από την επίδοσή τους στα

μαθήματα, ένα σχολείο εργαστήρι της ζωής και της χαράς. Η βασική ιδέα του «Αει-

φόρου Σχολείου»  είναι η ενσωμάτωση της ιδέας και των αξιών της αειφορίας σε

κάθε πλευρά της ζωής του, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή διαδικασία, στη

διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις σχέσεις

του σχολείου με τη σχολική και την ευρύτερη τοπική κοινότητα. 

Η παράδοση της σημαίας και του πιστοποιητικού του «Αειφόρου Σχολείου» στην

Διευθύντρια του σχολείου Μ. Χαϊκάλη έγινε στην εκδήλωση για την λήξη του σχο-

λικού έτους 2016-2017 στις 26/5, στην πρόσφατα ανακαινισμένη από τη Β /́βάθ-

μια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Παρασκευής αίθουσα εκδηλώσεων του

Σχολείου, από τον πρόεδρο της Aeiforum (η οποία υλοποιεί την πιστοποίηση σε

συνεργασία με την Έδρα της UNESCO ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη

Ανάπτυξη)  Δ. Καλαϊτζίδη. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου εργάσθηκε με πνεύμα συνεργασίας και

αλληλεγγύης όλη η σχολική κοινότητα: Οι μαθητές και μαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί

και οι γονείς του Σχολείου. Η προσπάθεια είχε την υποστήριξη του Δήμου Αγίας

Παρασκευής και της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΔΔΕ Β  ́Αθή-

νας Β. Πετρίδου.

Στη γιορτή  παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννη Σταθόπουλος,

ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βασίλης

Τραυλός, ο Διευθυντής του Ειδικού Γυμνασίου –ΓΕΛ Κωφών και Βαρηκόων Αγίας

Παρασκευής Χ. Παπασπύρου, η εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων Αγίας Παρ-

ασκευής Μ. Ξυνογαλά, ο πρόεδρος  Χ. Χρυσανθόπουλος μέλη του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, εκπαιδευτικοί και γονείς.

Εντυπωσιακός εορτασμός  του 

«Μαζικού Αθλητισμού». 

Εντυπωσιακή ήταν  η Γιορτή Μαζικού Αθλητισμού που διοργάνωσε

την Κυριακή  11 Ιουνίου 2017  ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός

του Δήμου Αγίας Παρασκευής-ΠΑΟΔΑΠ  στο Αθλητικό Κέντρο της

οδού Νότου και Αιγ.Πελάγους. 

Οι εκατοντάδες

άνθρωποι όλων

των ηλικιών που

πλημμύρησαν το

Γυμναστήρ ιο

απόλαυσαν  ένα

τετράωρο πρό-

γραμμα Ενόρ-

γανης και Ρυθμι-

κής Γυμναστικής,

Μοντέρνων και

Παραδοσιακών

χορών από τα

παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες των τμημάτων του ΠΑΟΔΑΠ που

παρουσίασαν  τη δουλειά όλου  του χρόνου. 
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Οι σπασμένες πλάκες

του πεζοδρομίου και 

οι Ικέτες δημότες…

Επιστολή με την οποία διαμαρτυρείται για την κατά-

σταση που επικρατεί στις πλάκες του πεζοδρομίου

της οδού Ελβετίας, απέστειλε προς την εφημερίδα

μας ο συμπολίτης μας Π. Ν. Παναγιωτόπουλος,

Επίτιμος Δικηγόρος του ΔΣΑ στον Α.Π & ΣτΕ.

Στην επιστολή του ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρει τα

εξής:

« Κύριοι, είμαι Δημότης και κάτοικος της Αγ. Παρασκευής

στην οδό Ελβετίας, κι έχω περάσει από τα Γραφεία του

Δήμου και έχω παρακαλέσει να επισκευαστούν 10 πλά-

κες του πεζοδρομίου στον αριθμό 14 της οδού Ελβετίας.

Στην αρχή (προ 4-ετιας) ήταν σπασμένη ΜΙΑ πλάκα.

Τώρα έχουν σπάσει ΔΕΚΑ! και έπεται συνέχεια…   

Η δαπάνη για την αντι-

κατάσταση τους ή να

καλυφτεί ο χώρος (απο-

μακρύνοντας τα σπα-

σμένα κομμάτια από τις

πλάκες) με λίγο τσιμέντο

είναι μηδαμινή. Ο

κίνδυνος, όμως, μεγά-

λος.

Τα σπασμένα κομμά-

τια από τις πλάκες ολι-

σθαίνουν  στο δρόμο

και εύκολα μπορεί να τις

εκσφενδονίσουν τα

λάστιχα των

αυτοκίνητων σε όποι-

ον…τυχερό/άτυχοβρεθ-

εί εκείνη τη στιγμή εκεί !

Και, φυσικά, ο….τυχερ-

ός/άτυχος θα στραφεί

κατά του Δήμου και θα

εισπράξει αποζημίωση

ίσως δεκάδων χιλιάδων

Ευρώ, ενώ, για την

αποκατάσταση της

ζημιάς, το κόστος είναι

ελάχιστο, αλλά η αμέ-

λεια του Δήμου

εγκληματική.

Κάθε φορά που

περνώ από τα Γραφεία

του Δήμου και τους υπε-

νθυμίζω το θέμα, η

απάντηση τους είναι ότι:

«Αυτήν την εβδομάδα

θα αποκατασταθεί η

κατάσταση» !

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ

ΠΕΡΝΑΩ ΑΠΌ ΤΟ

ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΌ, ΑΠΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ,

ΜΑΖΕΥΩ ΑΠΟ ΤΟ

ΔΡΌΜΟ ΤΑ ΚΟΜ ΜΑ -

ΤΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΣΠΑΣ -

ΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ

ΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΩ ΣΤΗ

ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ! Έλεος !

Δεν μπορεί ο Δήμος να

φτιάξει 10 πλάκες του

πεζο δρομίου ;Πριν δυο

χρόνια είχα στείλει στο Δήμο και fax για το θέμα αυτό, γρά-

φοντας τους ότι κρατώ την απόδειξη αποστολής του fax

για να την χρησιμοποιήσω όποτε χρειαστεί (μακάρι να

μην χρειαστεί)   Και, φυσικά, το fax πετάχτηκε εκεί που,

κατ’ αυτούς, έπρεπε : στο καλάθι των αχρήστων ! Αν μπο-

ρείτε, κάνετε κάτι. Ευχαριστώ.
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Περιβαλλοντικά Οφέλη 

από τη δημιουργία 

Ανοιχτού Κολυμβητηρίου.

Από τον συμπολίτη μας Γιώργο Κ. Καράμπελα, πολιτικό μηχανικό του Ε.Μ.Π,

λάβαμε και δημοσιεύουμε αυτούσιο, μελέτη – άρθρο αναφορικά με τα οφέλη

που θα υπάρξουν για τους περιοίκους και εν γένει τους κατοίκους της Αγ.

Παρα σκευής η δημιουργία ενός «Ανοιχτού κολυμβητηρίου» στη θέση του

σημερινού σκουπιδότοπου.

«Η ύπαρξη του πάρκου στην πρόταση

ανοιχτού κολυμβητηρίου προσδίδει

σημαντικά οφέλη στο μικροκλίμα της

γειτ νιάζουσας περιοχής κατοικίας:

1. Περιορισμός της όχλησης από

διερ χόμενα οχήματα.

Η εκτεταμένη φύτευση λειτουργεί ως

εμπόδιο όχλησης τόσο προς τον χώρο

κολύμβησης όσο και προς τις όμορες

ιδιοκτησίες.

2. Οπτική Άνεση.

Η πρόταση του ανοιχτού κολυμ -

βητηρίου επιτρέπει την άμεση επαφή

του αθλούμενου ή επισκέπτη με το φυσικό στοιχείο. Η άθληση σε συνδυασμό με ένα

φυσικό τοπίο ενισχύει την αίσθηση ανανέωσης του αθλούμενου. 

(Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κολυμβητήριο του Άλσους Γουδή όπου η

συνύπαρξη της πισίνας με πυκνή βλάστηση και δέντρα το καθιστά ως ένα από τα πιο

δημοφιλή κολυμβητήρια).́

3. Παραγωγή Οξυγόνου και ρύθμιση του μικροκλίματος

Η παρουσία δέντρων και φύτευσης έχει αποδειχθεί ως ένας σημαντικός παράγοντας

στη ρύθμιση του μικροκλίματος. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι οι αέριες μάζες φιλτράρονται

από το φυσικό στοιχείο και αποδίδουν καθαρό δροσερό αέρα τόσο στον χώρο του

κολυμβητηρίου όσο στις περιβάλλουσες κατοικίες. 

4. Μείωση του φαινομένου της Αστικής θερμικής Νησίδας

Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας λόγω της ύπαρξης πρασίνου και της ανοιχτής

επιφάνειας του νερού της πισίνας μειώνει τις υψηλές θερμοκρασίες και αποδίδει

φυσικό δροσισμό στις γύρω κατοικίες.

Περιβαλλοντικές ζημίες από τη δημιουργία Κλειστού

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες που επηρεάζουν θετικά το μικροκλίμα αναιρούνται ή

υποβιβάζονται όταν τοποθετηθεί ο κτιριακός όγκος του κλειστού (υπενθυμίζω 17.000

μ3).

Αναλυτικά:

1. Ένα  κλειστό στέγαστρο θα δημιουργήσει έξαρση του φαινομένου της θερμικής

αστικής νησίδας λόγω της ανάκλασης πάνω στο μεταλλικό στοιχείο της μεγάλης

επιφάνειας του στεγάστρου του κολυμβητηρίου και στα κατακόρυφα στοιχεία των

όψεων από αλουμίνιο και τζάμι. 

Επιβαρύνονται έτσι όλες οι γειτνιάζουσες κατοικίες με αύξηση θερμοκρασιών, μείω-

ση της ροής των ανέμων λόγω του μεγάλου όγκου του, και κατά συνέπεια μειωμένο

αερισμό της περιοχής. 

2. Πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες για ενεργειακή κατανάλωση για κλιματισμό, αερι-

σμό, θέρμανση και κατά συνέπεια  υποβαθμίζεται σημαντικά το μικροκλίμα της περ-

ιοχής, λόγω της συγκεντρωμένης απαγωγής πτητικών αερίων του κλειστού από καμι-

νάδες.

3. Επιπλέον ένας υπέργειος χώρος στάθμευσης για να υποστηρίξει τη λειτουργία του

κλειστού κολυμβητηρίου θα αυξήσει τους ρύπους τοπικά και την όχληση».

Γιορτή λήξης του Ακαδημαϊκού έτους

του Λαϊκού Πανεπιστημίου. 

Τη λήξη του ακαδημαϊκού  έτους

2016-2017 γιόρτασαν οι  σπουδα-

στές του Λαϊκού Πανεπιστημίου

Δήμου Αγίας Παρασκευής σε μια

ιδιαίτερα ζωντανή και κεφάτη εκδή-

λωση, που έγινε με μεγάλη επιτυχία

την Πέμπτη 1η Ιουνίου  2017 στο

θέατρο του 2ου  Γυμνάσιου Αγ.

Παρασκευής.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο Κοσμήτωρ

του Πανεπιστημίου Καθηγητής Ν. Πετρόχειλος, η Πρόεδρος της επιτροπής φοιτητών

Φρ. Δημουλή, από την  επιτροπή Καθηγητών η Γ. Ρογάρη και έκαναν  χαιρετισμό ο

Δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος και οι πρ. Δήμαρχοι Β. Ζορμπάς και Β. Γιαννακόπουλος.

Στο «Koralli Billiard Club» 

η ανάδειξη του πρωταθλητή

Ελλάδος τρίσποντου γαλλικού

μπιλιάρδου.

Ολοκληρώθηκε πέμπτο

και τελευταίο μάστερ της

χρονιάς  στο «Koralli

Billiard Club»  κατά τη

διάρκεια του οποίου ανα-

δείχθηκε ως πρωτα -

θλητής Ελλάδος τρίσπον-

του γαλλικού μπιλιάρδου

ο Νίκος Πολυχρονόπου-

λος. 

Δεύτερος στην κατάταξη

ήταν ο Διονύσης Τσοκάτας

ενώ ο Κώστας Κόκκορης και

ο Αποστόλης Μπαλογιάννης

κατέκτησαν αντιστοίχως την

τρίτη και τέταρτη θέση. 

Το πρωτάθλημα διήρκησε

από 1η Μαΐου έως τις 20

Μαΐου 2017, ημερομηνία

που πραγματοποιήθηκε ο

τελικός, και όπως πάντα η

διεύθυνση του καταστήμα-

τος φρόντισε η διοργάνωση να είναι αντάξια όλων των προηγούμενων

events, με μπουφέ και καλλιτεχνικά δρώμενα που είχαν ως αποτέλεσμα

τα πολλά χαμόγελα των επι σκεπτών. 

Από τους «ανερχόμενους αστέρες» του αθλήματος, πρωταθλητής στέ -

φθηκε ο 16χρονος Δημήτρης Λεβεντής, τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Αλέ-

ξανδρος Τρεμούλης, την τρίτη ο Χρήστος Βαζούρας και την τέταρτη ο

Μάριος Χαλκιόπουλος.   

Ο ιδιοκτήτης Γιάννης Πρασσάς με τους πρωταθλη -

τές Νίκο Πολυχρονόπουλο και Δημήτρη Λεβεντή

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος απονέμει το

κύπελλο στον Νίκο Πολυχρονόπουλο. 

Ο Γιάννης Πρασσάς και οι “μικροί” πρωταθλητές
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Μόνιμη και σταθερή 

δουλειά με πλήρη

δικαιώματα, καμία 

απόλυση συμβασιούχου.
Παράσταση στη διοίκηση του Δήμου Αγίας Παρα -

σκευής πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της ΛΑΙΚΗΣ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ από τους Ανδρέα Γκιζιώτη (Δημοτικό

Σύμβουλο), Γιώργο Τσιμπουκάκη (π. Δημοτικό

Σύμβουλο), την εκπρόσωπο στο ΔΣ των ΠΑΙΣΔΑΠ

Μαρία Καρασταμάτη και τον Ζαχαρία Αγιοβλασίτη από

το ΠΑΜΕ, γραμματέα του σωματείου.

Για την κίνηση αυτή η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρω-

σης» εξέδωσε δελτίο Τύπου αναφέροντας τα εξής: 

«Μετά από περιοδεία στους εργαζόμενους του Δήμου η αντι-
προσωπεία υποχρέωσε τον Δήμαρχο στην ανάκληση της
απαράδεκτης απόλυσης εργαζόμενης στα οχτάμηνα των
460 ευρώ. Ο αγώνας των συμβασιούχων μαζί με όλους
τους εργαζόμενους συνεχίζεται ανυποχώρητος.
Η κυβέρνηση εφαρμόζει προγράμματα απασχόλησης –
ανακύκλωσης της ανεργίας, με μισθό κάτω από 500 ευρώ,
επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή της το
ολοκληρωτικό γκρέμισμα του δικαιώματος στη μόνιμη και
σταθερή δουλειά με δικαιώματα, γενικεύοντας το καθεστώς
της δουλειάς χωρίς δικαιώματα και με μισθούς πείνας. Η
εκτόξευση της ανεργίας δε μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, που ανακυκλώνουν
τους ανέργους, ούτε με τις ενεργητικές απασχόλησης που
στηρίζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση και οι οποίες εκμε-
ταλλεύονται την ανεργία για να στηρίξουν μεγαλοεπιχειρ-
ηματίες.
Απαιτούμε από τη Δημοτική αρχή να μην γίνει καμία απόλ-
υση συμβασιούχου να στηρίξει τους αγώνες των εργαζόμε-
νων, να απαιτήσει από την κυβέρνηση να φέρει νομοθετική
ρύθμιση που θα μετατρέπει όλες τις συμβάσεις από Ορισμέ-
νου Χρόνου σε Αορίστου χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Να μη διανοηθεί να ποινικοποιήσει το μεροκάματο των εργα-
ζομένων. Το δούλεψαν και δεν το έκλεψαν από κανέναν!
Καταγγέλουμε επίσης την απόφαση της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε παράνομη την ανανέωση
των συμβάσεων των 8μηνιτών, παράνομη και την πληρωμή
των εργαζομένων για δουλειά που έχουν ήδη προσφέρει!
Απαιτούμε τη μονιμοποίηση των εργαζομένων, που δεν
ήρθαν στους δήμους από κανένα παράθυρο, αλλά μέσα
από τους δρόμους της μακροχρόνιας ανεργίας και από τις
διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
Κανένας δεν μπορεί να παίζει με το μεροκάματο και την αξιο-
πρέπεια μας. Χωρίς τους εργαζόμενους κανένας χώρος και
καμιά υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μόνιμη και
Σταθερή δουλειά με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά
δικαιώματα για να μπορούμε να ζήσουμε τους εαυτούς μας
και τα παιδιά μας.
Το πρόβλημα της ανεργίας δε μπορεί να λυθεί στο πλαίσιο
ενός δρόμου ανάπτυξης όπου κυριαρχεί η αναρχία, η εκμε-
τάλλευση και το κυνήγι του κέρδους. Χρειάζεται να
δυναμώσει ο αγώνας για την ουσιαστική προστασία και την
άμεση ανακούφιση των ανέργων με αιτήματα. Αυτός ο
αγώνας πρέπει να καταλήγει σε ένα ριζικά διαφορετικό
δρόμο ανάπτυξης που, με το λαό κυρίαρχο στην οικονομία
και την εξουσία, μπορεί να αξιοποιήσει τις μεγάλες παραγω-
γικές δυνατότητες της χώρας και να εξασφαλίσει το δικαίωμα
στη δουλειά για όλους.
Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και της ΔΑΣ – ΟΤΑ στο σωματείο και
της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στο Δημοτικό Συμβούλιο και
στα ΔΣ των Νομικών προσώπων”.

Γιάννης Σταθόπουλος: Το ιστορικό της 

ανακατασκευής για τα γήπεδα 5Χ5 του 

7ου και του 9ου Δημοτικού σχολείου.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος εξέδωσε ανακοίνωση

στην οποία αναλύει βήμα προς βήμα  τις γραφειοκρατικές

διαδικασίες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί ένα έργο,

και στην συγκεκριμένη περίπτωση, η ανακατασκευή των

γηπέδων 5Χ5 στα Δημοτικά Σχολεία 7ο και 9ο της Αγίας

Παρασκευής.

Ιστορικό
Στις 29.11.2016 χρεώθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Αγίας Παρασκευής το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης

που εστάλη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού-Γ.Γ.Α. για την

ανακατασκευή των γηπέδων. Είκοσι μέρες μετά, η Υπηρεσία

έστειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση το εισηγητικό της, αφού έγινε επεξεργασία και συμπλήρ-

ωσή του. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη λήψη απόφασης έγκρισης του Σχεδίου μέσα στο 2016

έγινε χωρίς να είναι υποχρέωση της υπηρεσίας, διότι γνώριζε από την κ. Παπαδάκη της Γ.Γ.Α ότι οι

περισσότεροι Δήμοι θα έπαιρναν την σχετική απόφαση το 2017!

Στην συνέχεια (17.01.17) απεστάλη η μελέτη του χλοοτάπητα στην Γ.Γ.Α και στις 7.02 ολοκληρώθη-

καν οι διαρθρώσεις και υπεγράφη η σύμβαση από τον κ. Βασιλειάδη Υφυπουργό Αθλητισμού και τον

Δήμαρχο Αγ. Παρασκευής.

Ακολούθως 20.02 έγινε το πρωτογενές αίτημα για την έγκριση της δαπάνης των 50.000€ και την ίδια

μέρα η εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή, στις 20.03 δε, εκδόθηκε η απόφαση ανάληψη

υποχρέωσης από τον Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας και στις 24.03 η απόφαση για την κατάρτι-

ση των όρων Διακήρυξης.

Τέλος στις 3.04 ελήφθη η απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή και στις 7.04 έγινε ανάρτηση της

διακήρυξης διαγωνισμού για επιλογή εργολάβου στο ΚΗΜΔΗΣ με ημερομηνία διαγωνισμού την

20.04.17

Από τις ημερομηνίες που προανέφερα προκύπτει ότι δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση.

Η Διακήρυξη έγινε σύμφωνα με τον Ν.4412 και η Επιτροπή αποτελούμενη από έμπειρους μηχανι-

κούς της Τεχνικής υπηρεσίας εξέτασε τις προσφορές και έτσι προέκυψε μειοδότης. ΌΛΟΙ ΟΙ

ΥΠΌΛΟΙΠΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΕΝ

ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αυτό που πρότεινε ο πρ. Δήμαρχος Β. Ζορμπάς δηλαδή να

καλέσουμε το μειοδότη για να δώσει μεγαλύτερη έκπτωση, ΔΕΝ μπορούσε να γίνει διότι ΔΕΝ προβ-

λέπεται από τον Ν.4412/16 (άρθρο 106 του Ν.4412/16), η δε Νομολογία που προσκόμιζε, αφορούσε

έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με ημερομηνία Φεβρουάριου του 2015 για τον

Ν.3669/2008 και για άλλη μορφή διαγωνισμού.

Δουλέψαμε γρήγορα , υπεύθυνα και προγραμματισμένα μαζί με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,

καταλήγει στην ανακοίνωση του ο κ. Σταθόπουλος και τα γηπεδάκια των δύο Δημοτικών Σχολείων θα

γίνουν πραγματικότητα σύντομα και με απόλυτη διαφάνεια».

Δήμος Αγίας Παρασκευής:

« Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017».

Στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε, ο Δήμος Αγίας Πα -

ρασκευής  προσπαθεί να δώσει «ανάσες αισιοδοξίας»

πραγματοποιώντας  πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού

επιπέδου κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού  .  

Ξεχωρίζουν οι ακόλουθες  διοργανώσεις που θα προσφέ -

ρουν σε κατοίκους και επισκέπτες την ευκαιρία να απο-

λαύσουν  συναυλίες απ’ όλο το μουσικό ρεπερτόριο και για

κάθε γούστο, εξαιρετικές ταινίες χωρίς εισιτήριο και ποιοτικές

θεατρικές παραστάσεις ερασιτεχνικής δημιουργίας.

-- Το Μουσικό φεστιβάλ «Summertime - Καλοκαίρι στην Αγία

Παρασκευή», 3 έως 22 Ιουλίου 2017, με συνδιοργάνωση

Δήμου Αγίας Παρασκευής & ΕΡΤ. 

-- Ο Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Θανάσης Βέγγος»,

από 15 Ιουλίου έως 4 Σεπτεμβρίου  καθημερινά δωρεάν στον

ανακαινισμένο χώρο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου

της πόλης (Σπάρτης 1). 

-- Οι Πολιτιστικές Συναντήσεις «Αλέκος Κοντόπουλος», από

τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής , 1 έως 10

Σεπτεμβρίου, στον κήπο της οδού Κοντοπούλου 13.

-- Το 10ο  Διαδημοτικό Φεστιβάλ Θεάτρου Δήμων Αττικής,

από 9 έως 17 Σεπτεμβρίου, στο χώρο του θερινού κινηματο-

γράφου στο πολιτιστικό μας πάρκο (Σπάρτης 1) με την

Συμμετοχή της Θεατρικής Ομάδας του Δήμου Αγίας Παρασ-

κευής που παρουσιάζει την παράσταση «Εκκλησιάζουσες»

του  Αριστοφάνη.
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Γιορτή λήξης από τον ΓΣΑΠ.

Την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 στο Κοντόπευκο ο Σύλλογός μας γιόρτασε την λήξη της

φετινής περιόδου των Ακαδημιών μας, μπροστά σε εκατοντάδες γονείς, φίλους και

εκλεκτούς καλεσμένους, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωσή μας σε όλες τις

πτυχές της.

Στο αγωνιστικό μέρος, τρεις ομάδες του

ΓΣΑΠ, των juniors, των προμίνι και των μίνι

αντιμετώπισαν σε δεκάλεπτους αγώνες

την ομάδα του 1ου, του 11ου και δύο ομά-

δες του 6ου δημοτικού σχολείου. 

Οι αντίπαλες ομάδες πρόσφεραν απολαυ-

στικές στιγμές προσπαθειών και πάθους,

ενώ όλα τα κορίτσια πήραν μέρος σε δια-

γωνισμούς ελεύθερων βολών και σουτ δύο

πόντων.

Παράλληλα, δεκάδες γονείς έγιναν εθελον-

τές δότες Μυελού των Οστών, δίνοντας

δείγμα σιέλου στον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Την εκδήλωσή μας έκλεισε εξηκονταμελές (!) χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου

οι «ΧΟΡΟΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» που καταχειροκροτήθηκε από τους παρισταμένους, ιδιαίτερα μάλιστα

όταν στον τελευταίο χορό συμμετείχαν όλες οι μικρές μας αθλήτριες του ΓΣΑΠ και των τριών

Δημοτικών Σχολείων.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους Συλλόγους

Γονέων του 1ου, 11ου και του 6ου Δημοτι-

κού γιατί με την συμμετοχή τους έδωσαν

πρώτα απ’ όλα χαρά στα παιδιά τους.

Ευχαριστούμε τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ

ΕΛΠΙΔΑΣ» για την δυνατότητα που μας

έδωσε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε

πάσχοντες συνανθρώπους μας και την

εκπρόσωπό του Έφη Βλάμη, πρωτα -

θλήτρια Ξιφασκίας με αμαξίδιο.

Ευχαριστούμε τους «ΧΟΡΟΤΑΞΙΔΕΥ-

ΤΕΣ» που μας ταξίδεψαν από την Κρήτη

μέχρι τον Πόντο, μας περιτριγύρισαν στα νησιά μας και μας κατέληξαν στον Κάβο ντ’ Όρο σε ένα

όμορφο μουσικοχορευτικό ταξίδι.

Ευχαριστούμε τους προπονητές μας

Μάρθα Αργυρίου, Λάουρα Νιτουλέσκου,

Δημήτρη Ραρή και Βαγγέλη Χριστοδούλου,

τους εφόρους μας Βαγγέλη Κακοσούρη και

Σωκράτη Σινάνογλου (του ευχόμαστε περ-

αστικά), τον εθελοντή διαιτητή των αγώνων

του τουρνουά Νίκο Κατωμέρη, τον εκφων-

ητή της εκδήλωσης Γιάννη Σταθόπουλο,

υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του ΓΣΑΠ,

την αντιπρόεδρο Λούσυ Κατσίχτη, τον

ταμία Νίκο Κούκη, το μέλος του ΔΣ Ν. Γκά-

νια, την φωτογράφο μας Μαριλένα

Γρίσπου, τους καμεραμάν Στρατή Συρίγο και Γιώργο Σορανίδη, τους προπονητές του 1ου Δημο-

τικού κ. κ. Βακιρτζή Δημήτρη και Μίχα Γιάννη, για την προσπάθεια να διοργανώσουμε αυτό το

όμορφο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός.

Ραντεβού τον Σεπτέμβρη τώρα πια!

Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το ΔΣ του ΓΣΑΠ ανακοινώνει ότι

η ομάδα γυναικών ενισχύθηκε με

τις αθλήτριες:

1.Μαριλένα Γρίσπου (1993) θέση

1-2. Η Μαριλένα ξεκίνησε το

μπάσκετ στην ΑΕ Πόρτο Ράφτη,

συνέχισε στις Νεάνιδες του

Παναθηναϊκού (2006-2007), ΓΣ

Περιστερίου (2007-2009 και

2015-2016), Αμύντα (2009-

2010), Lancashire (2011-2013

Α΄κατηγορία) και Manchester

Mystics (2012-2013 Α1 Αγγλίας). Την περίοδο 2016-2017 ανήκε στην δύναμη του ΑΡΗ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ όπου αναδείχθηκε MVP στην επιτυχή πορεία  του ΑΡΗ και την άνοδο στην

Α΄ΕΣΚΑ.

2.Κική Καλημέρη (1996), θέσεις 4-5. Ξεκίνησε το μπάσκετ στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης στον

οποίο έπαιζε μέχρι το 2013-2014. Στην συνέχεια έπαιξε στον Παναθηναϊκό (2014-2016) ως νεά-

νιδα και ως γυναίκα, την περασμένη δε περίοδο (2016-2017) ήταν αθλήτρια των Μελισσίων (Α2).

Ευχόμαστε και στις δύο υγεία και ευόδωση των αθλητικών προσδοκιών τους μέσα από την

ομάδα της «ΑΓΙΑΣ».

Τουρνουά τένις από τον Πολιτιστικό

και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου

Αγίας Παρασκευής.

Ένα εξαιρετικά επιτ-

υχημένο Τουρνουά

Τένις διοργάνωσε ο

Πολιτιστικός και Αθλ-

ητικός Οργανισμός

του Δήμου Αγίας

Π α ρ α σ κ ε υ ή ς

(ΠΑΟΔΑΠ)  στις

αρχές του Ιουνίου

2017 με την διεξαγω-

γή των τελικών

αγώνων και την απο-

νομή των κυπέλλων

στους νικητές να πραγματοποιούνται το Σάββατο 3 Ιουνίου.

Μετάλλια συμμετοχής πήραν  όλοι οι αθλούμενοι που έλαβαν

μέρος στο Τουρνουά.

Η πορεία της Ολυμπιάδας 

Αγίας Παρασκευής.

Στο final four κατάφερε να

φτάσει φέτος τερμάτισε η

«Ολυμπιάδα Αγίας Παρ-

ασκευής» που

αγωνίστηκε με τον ΑΣ

Δούκα και υπέστη δύο

ήττες με 6 – 3 εκτός έδρας

και 3 – 5 εντός. Στον μικρό

τελικό που ακολούθησε που καθόριζε την τρίτη και τέταρτη

θέση, οι παίκτες της ομάδας της πόλης μας ήρθαν αντιμέτω-

ποι με την ομάδα της ΑΕΚ σ’ ένα νοκ άουτ αγώνα όπου έχασε

με 2 – 1. 

Της διαδικασίας του final

four προηγήθηκαν τα πλέι

οφ, κατά τη διάρκεια των

οποίων η 5η σε κατάταξη

«Ολυμπιάδα» αγωνίστηκε

ενάντια του  4ου Πρωτέα,

τον οποία κατάφερε και

νίκησε σε  δύο αγώνες με τον πρώτο να λήγει 3 – 8 (εκτός έδρας

νίκη) και τον δεύτερο μετά από ισοπαλία 3 -3 να κρίνει τον νικητή

στα πέναλτι (4 – 3 η Ολυμπιάδα). 

Στις άλλες κατηγορίες, στο

πρωτάθλημα του «Ευ

αγωνίζεσται» η ομάδα των

pro – junior έφτασε μέχρι το

final four που γνώρισε την

ήττα από την ομάδα της

Ταραχής με 5 – 1. Στον

μικρό τελικό που ακολούθησε η ομάδα η ομάδα της Ολυμπιάδας

έχασε από την ΑΕΚ με 3 – 0. 

Τέλος οι «μικροί» (junior) στέφθηκαν πρωταθλητές στο δικό τους

πρωτάθλημα αφού

πρώτα νίκησαν

κατά κράτος την

ομάδα του «Παρα-

δείσου» με 5 – 0 και

στη συνέχεια την

αντίστοιχη ομάδα

της ΑΕΚ στον τελικό

με 2 – 1. 

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος “Έτσι κι αλλιώς”

και χορηγός της ομάδας με τους “μικρούς” παίκτες της

Ολυμπιάδας.
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