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σελ. 8

σελ. 5

Πρώτες ενέργειες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

Βρεφονηπιακός σταθμός – ΚΑΠΗ –

Δημοτικά Ιατρεία – Γηροκομείο στο

κτήμα «Ασημακόπουλου».

Γιώργος Καράμπελας : 
Όχι αποκλειστικά κολυμβητήριο, αλλά 

πολυχώρος πολλαπλών δημοτικών χρήσεων.

Γιάννης Σταθόπουλος: 

Δεν προσφέρεται το κοιμητήριο

για μικροπολιτική. 

«Όλη η πόλη μια γειτονιά».
σελ. 14

σελ. 10

σελ. 4 - 5

4ος Δρόμος ζωής αναδεικνύοντας τον Υμηττό.

Η με «μισή» καρδιά συγγνώμη του Βασίλη

Ζορμπά για τη ρατσιστική του συμπεριφορά.

σελ. 13
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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, χρόνια πολλά στις μαμάδες και υπομονή σε όσους ψη θούν

στο καζάνι των εξετάσεων.

---Eλπίζω κάποια μέρα οι νέοι να μπορούν να φοιτούν σε όποια σχολή

θέλουν κι όχι σε όποια τα μόρια τους εντάσσουν.

--- kαι μην πει κάποιος καθηγητής –φροντιστής ότι θα πρέπει να υπάρχει

αξιοκρατία γιατί και ο Αϊνστάιν ως  μαθητής λυκείου ήταν μέτριος κι αν

ζούσε σ΄αυτή την χώρα μάλλον θα τύλιγε «πιτόγυρα» για το υπόλοιπο της

ζωής του… 

--- Ο Αη Γιάννης, που ως περιζήτητη συνοικία δεν έχει επάρκεια σε χώ -

ρους κοινής ωφέλειας, πολύ σύντομα θ΄ αποκτήσει στο κτήμα της οδού

Ασημακοπούλου.

--- Η Δημοτική αρχή προσπαθεί αλλάξει τη χρήση του χώρου που ο δια -

θέτης την ήθελε για Σανατόριο και σύντομα θ’ ανεγερθεί Νηπιαγωγείο ή

ότι άλλο αποφασίσει το Εφετείο απ’ αυτά  που προτείνει ο Δήμος.

--- Τέτοια ακούν οι πρώην δήμαρχοι που ελπίζουν σε «επιστροφή» και

αφηνιάζουν…

--- Επιμένει και κρατά στην επικαιρότητα το θέμα του στοιχειωμένου κο -

λυμβητηρίου ο συμπολίτης μας Γιώργος Καράμπελας.

--- Θύμωσε ο Βασίλης Ζορμπάς επειδή στο άρθρο – πρόταςή του ο

συμπολίτης μας, εκτός από λύσεις κάνει και λόγο και «αιχμαλωσία»

δημάρχων από τις τεχνικές υπηρεσίες

--- Kάτι ξέρει που μιλά, αφού και πολιτικός μηχανικός είναι και μνήμη δια -

θέτει για το βίο και την πολιτεία του κάθε λογής «πλατειάρχη» που

«υπηρέτησε το κοινό καλό» σ΄αυτήν εδώ την πόλη.

--- Επιμένει η κ.Κ αψοκεφάλου να ισχυρίζεται ότι επειδή «δεν ήξερε» κι

επειδή «κανείς δεν τις είπε» δεν έχει καμία ευθύνη για τα ελλείμματα

στους παιδικούς σταθμούς.

---Δεν έχει ακούσει, ούτε έχει διαβάσει κάπου ότι η άγνοια νόμου απαγο-

ρεύεται,  πόσον μάλλον σε αιρετούς που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα.

---Λαγός την φτέρη κούναγε, κακό της κεφαλής του…

--- Με τον υπεύθυνο του δημοτικού κοιμητηρίου τα έχει βάλει ο Βασίλης

Ζορμπάς.

--- Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή άδικο αλλά όταν  λέει ότι επειδή είναι «άτομο

με αναπηρία» δεν μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του υπευθύνου, αυτό

αποτελεί τον ορισμό του Ρατσισμού.

---Τελικά ο πλούτος, ο φασισμός, ο βήχας, ο ρατσισμός και το φτάρνισμα

όσο και να θες δεν κρύβονται…

--- Ξεκινούν οσονούπω οι εργασίες για την κατασκευή του νέου δικτύου

αγωγών ομβρίων στην περιοχή των Πευκακίων κι ετοιμαστείτε για τις νέες

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

--- Οι προηγούμενες με την «ανάπλαση» ανέβασε εξαιρετικά το ποσοστό

των «βλάσφημων»… 

--- Μεγάλη χαρά έδωσε σε όλες τις ηλικίες ο  o “4ος Δρόμος Ζωής Δήμου

Αγίας Παρασκευής- Αναδεικνύοντας τον Υμηττό 2017”.

--- Άντε την ίδια επιτυχία και του χρόνου στον πέμπτο…

---Εκλογές στη Γαλλία.

---Σαρκοζί –Λεπέν –Μακρόν σήμερα.  Ροβεσπιέρος –Μαρά – 

Δαντώνχθές.

--- Δε λέω, οδεύει προς την «ωριμότητα»  η Γαλλία…

--- Κέφι και γέλιο από την θεατρική ομάδα του ΚΑΠΗ Αγίας Παρασκευής

«Ο Θίασος των … ήντα»  που παρουσίασε τη σατιρική επιθεώρηση του

Γιώργου Χασάπογλου «Καραγκιόζη βάλε πλάτη για να ζήσουν οι χορτά-

τοι»…

--- «Είστε όλοι ΣΥΡΙΖΑ γι αυτό δεν φέρνετε  θέμα για να καταγγείλετε την

κυβέρνηση για τα μνημόνια είπε στο Δημοτικό συμβούλιο ο παρ’ ολίγον

υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Γιαννακόπουλος.

--- Δηλαδή ο Δημήτρης Κονταξής όταν ήταν υποψήφιος με τον Γιαννακό-

πουλο ήταν «ΠΑΣΟΚ»; 

--- Χα!

--- Ο Δήμος μας  υλοποιεί και φέτος το θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής

Απασχόλησης με στόχο να προσφέρει στα παιδιά μια ποιοτική διέξοδο

απασχόλησης.

--- Κάτι είναι κι αυτό…

---Ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με θέμα «Δημόσιο Χρέος

της Ελλάδας και Στρατιωτικές Δαπάνες» με ομιλητήτον Πάνο Τριγάζη,

Οικονομολόγο Πρόεδρο  του ΠΑΔΟΠ.

--- Οι «αγορές του αιώνα», τα «τυφλά αεροπλάνα», τα σαραβαλιασμένα

«λέοπαρντ», και τα υποβρύχια που «έγερναν»έπαιξαν  σημαντικό ρόλο

στη σημερινή κατάντια μας.

--- Πάντως ας μην ανησυχούμε  και ο Παπαγεωργόπουλος και ο Τσοχα -

τζόπουλος είναι εκτός φυλακής κι ο Χριστοφοράκος «αναζητείται»…

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ
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Οι «συγκεκριμένες εργασίες» 

στα Σχολεία και το «Φάουλ» 

της διοίκησης…

«Φάουλ» της διοίκησης επεσήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας Γκι-

ζιώτης στο ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 11ης

Μαίου 2017 το οποίο αναφερόταν στην «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής

παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις –Επισκευές – Βελτιώσεις Σχολικών

κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014».

Από τον τίτλο και μόνο του θέματος, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι αποτελεί πιστή αντι-

γραφή θέματος  Δημοτικών διοικήσεων «παλαιάς κοπής»… τότε δηλαδή που εκείνο

το «…και κτηρίων εν γένει» σήμαινε ότι τα χρήματα που θα έπρεπε να καταβληθούν

για Σχολικά κτίρια «μπορούσαν» να διατεθούν και αλλού …όπου αυτό το «αλλού»

λίγοι γνώριζαν αλλά κι όσοι το γνώριζαν σπάνια «μιλούσαν» γι «αυτό»…

Με το δίκιο του λοιπόν, ο Ανδρέας Γκιζιώτης ένας από τους πιο παλιούς δημοτικούς

συμβούλους, ρώτησε την αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών το «Γιατί» δεν αναγρά-

φονταν στην εν λόγω «παραλαβή» οι συγκεκριμένες εργασίες που πραγματοποι-

ήθηκαν με τη συγκεκριμένη δαπάνη.

Είχε επίσης δίκιο όταν στην «νεφελώδη» απάντηση που πήρε,  ανταπάντησε λέγο -

ντας ότι αφού ΔΕΝ ήταν πλήρης ο φάκελος κακώς είχε εισαχθεί προς ψήφιση στο

Δημοτικό συμβούλιο και θα έπρεπε να αποσυρθεί.

Ο κ. Γκιζιώτης είπε επίσης ότι η εργολαβία ήταν της τάξεως των 300.000 ευρώ… ότι

με την έκπτωση που έδωσε ο εργολάβος «κατέβηκε» στις 140.000 ευρώ … ότι  τελι-

κά σ΄ενάμιση χρόνο αξιοποιήθηκαν μόνον οι 65.000 ευρώ και ρώτησε το «γιατί» δεν

είχε γίνει μια εργολαβία των 600.000 ώστε να υλοποιηθούν  τουλάχιστον τα μισά

(300.000). 

Επειδή το συγκεκριμένο έργο αφορούσε την διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά, το λόγο

ζήτησε ο κ. Τσιαμπάς, ο οποίος είπε ότι η «ανάθεση» (sic)  του έργου είχε γίνει το

2014… κατηγόρησε την επόμενη διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου ότι «το τράβηξε

το 2015» (το έργο…)… κι ότι τελικά το άρχισε το 2016!  Χωρίς βεβαίως ν΄απαντήσει

στο ερώτημα του Γκιζιώτη, δηλαδή γιατί η αρχική εργολαβία για τα Σχολεία δεν ήταν

ύψους 600.000 ευρώ.

Η κ. Πετσατώδη από την πλευρά της είπε  ότι δεν ήταν η διοίκηση Σταθόπουλου αυτή

που «τράβηξε» το έργο  αλλά ο εργολάβος ο οποίος επικαλούνταν τo Capital

Control… κι ότι φέτος η διοίκηση  είχε δημοπρατήσει εργολαβία 400.000 ευρώ από

την οποία ήδη τα μισά χρήματα έχουν δοθεί για εργασίες Σχολείων  και δεν απέκλει-

σε την αύξηση του συγκεκριμένου ποσού.

Το ερώτημα που παραμένει είναι το «Γιατί» ενώ η εισήγηση η οποία ήταν εξόφθαλμα

ελλιπής ως προς το ποιες συγκεκριμένες εργασίες είχαν γίνει με τα χρήματα αυτά,

παρέμεινε, δεν αποσύρθηκε και ψηφίστηκε από τους συμβούλους της παράταξης

που διοικεί το Δήμο, αφού το «γιατί» πανηγύρισαν οι νυν της αντιπολίτευσης που το

ψήφισαν δεν αφήνει καμιά απορία…
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Ο πρόεδρος του γυναικείου μπάσκετ (ΓΣΑΠ),

πολιτικός μηχανικός και συμπολίτης μας Γιώρ-

γος Καράμπελας με ανοικτή επιστολή που μας

κοινοποίησε τοποθετείται σχετικά με τη δομή

που θα ήθελε να έχει το κολυμβητηρίου στην

περιοχή της Νέας Ζωής μετά το πέρας της ολο -

κλήρωσης των εργασιών.

Όπως είναι γνωστό στον εν λόγω χώρο οι εργασίες

είναι ημιτελείς για πάνω από 30 χρόνια και το ζήτημα

της ολοκλήρωσής τους τίθεται στην θεματική ατζέντα

πολιτικών και πολιτών αρκετές φορές στη θητεία μιας

διοίκησης, πόσο δε μάλλον λίγο κατά την προεκλογι-

κή διάρκεια. 

Η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου έχει

δεσμευτεί για τμηματική ολοκλήρωση των

εργασιών με πρώτο μέλημα τον εξωτε -

ρικό χώρο και με πιθανή συμμετοχή της

Περιφέρειας πάνω σε μελέτες (όπως για

τη βιωσιμότητα αυτού), στοχεύει ότι μέχρι

το 2019 θα πρέπει να έχει ξεκινήσει η

όποια εργολαβία. 

Για την καλύτερη ενημέρωση των

πολιτών, η διοίκηση του κ. Σταθόπουλου

διοργάνωσε στις 17 Φεβρουαρίου 2017

εκδήλωση αναφορικά με την μελέτη βιω-

σιμότητας του κολυμβητηρίου, κατά τη

διάρκεια της οποίας υπήρξε εκτενής

συζήτηση από το πολιτικό προσωπικό

της πόλης με τους πολίτες σχετικά με το

«τι μέλλει γενέσθαι».    

Ο κ. Καράμπελας στην επιστολή του

αναγνωρίζει ότι το θέμα του Κο -

λυμβητηρίου (που χαρακτηρίζει ως

«εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις μιας φιλόδοξης

προσπάθειας») έχει αναζωπυρωθεί το τελευταίο διά-

στημα στην τοπική δημόσια σφαίρα. 

Ο πολιτικός μηχανικός στη συνέχεια της επιστολή του

επικροτεί την προσπάθεια της επιτροπή κατοίκων

που διοργάνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 13

Νοεμβρίου 2016 και στην οποία οι κάτοικοι έθεσαν

προ των ευθυνών τους, τόσο τον Δήμαρχο Γ. Σταθό-

πουλο, όσο και την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρε-

σιών κ. Πετσατώδη, για την πλήρη απραξία τους

πάνω από δύο χρόνια τώρα στο εν λόγω θέμα.

Ωστόσο ο κ. Καράμπελας συνεχίζει αναφέροντας τα

εξής : «Το πρόβλημα όμως με αυτήν την κινητο-

ποίηση είναι ότι, ενώ θα μπορούσε να λειτουργήσει

ως μοχλός πίεσης προς την ορθή κατεύθυνση,

κατέληξε στην εντελώς αρνητική θέση που εξέφρασε

ο επικεφαλής της επιτροπής των περιοίκων κ. Ξυλάς

στη συγκέντρωση που διοργάνωσε ο Δήμος για την

«μελέτη βιωσιμότητας του κολυμβητηρίου» στις

17/02/2017, όπου είπε επί λέξει:

«μιλάω σαν εκπρόσωπος της επιτροπής των πε -

ριοίκων ότι περίπου αν όχι το 90%, ίσως παραπάνω

από 90% αυτών των ανθρώπων που μίλησαν, είπαν

«όχι στο κολυμβητήριο». 

Τη θέση αυτή του κ. Ξυλά ο κ. Καράμπελας χαρα -

κτηρίζει ως «στείρα» και θεωρεί ότι στην πραγμα-

τικότητα θέλει να εκφράσει την αντιπαράθεσή της στο

γεγονός της εγκατάλειψης και της μιζέριας γεγονός

που θα ήταν παράλογο να διαφωνεί κανείς.

Κατά την άποψη του κ. Καράμπελα οι κύριοι υπεύθυ-

νοι, τόσο για αυτήν την εικόνα του έργου, όσο και για

την ανυπαρξία ξεκάθαρης θέσης και προοπτικής,

είναι οι εκάστοτε Δήμαρχοι, οι οποίοι δεν έδωσαν

λύση στο πρόβλημα, είτε γιατί αδιαφόρησαν, είτε γιατί

το είδαν σαν ένα προεκλογικό «χαρτί» από το οποίο

θα αποκόμιζαν παραταξιακά οφέλη. 

Τέλος θεωρεί ότι όσοι αιρετοί προσπάθησαν «κάτι»

«αιχμαλωτίστηκαν»* από την Τεχνική υπηρεσία της

οποίας τους υπαλλήλους χαρακτηρίζει ως κατά

συνθήκη εξουσιαζόμενους παρόλο που οι αιρετοί θα

έπρεπε να ασκούν την εξουσία, τους οποίους τελευ-

ταίους κατηγορεί ότι δεν προέταξαν ήταν το όφελος

της πόλης. 

(*Ο κ. Καράμπελας εξηγεί ότι ο όρος «αιχμαλωσία»

στην  πολιτική θεωρία αποκαλείται το φαινόμενο κατά

το οποίο ένας φορέας εξουσίας  (π.χ. ο Δήμος)

«αιχμαλωτίζεται» από εκείνους που υποτίθεται ότι

εξουσιάζει και θεωρεί ότι στον δικό μας Δήμο το

φαινόμενο αυτό έχει εξελιχθεί σε επιστήμη).

Ο κ. Καράμπελας στην συνέχεια της επιστολής του

αναφέρεται στο τι μπορεί να πραγματοποιηθεί στον

εν λόγω χώρο με τον ίδιο να παρουσιάζει και τρι -

σδιάστατη απεικόνιση της πρότασής του, πρόταση

που είχε εξηγήσει και σε συνέντευξή του στον «Σ»

πριν από αρκετά χρόνια. Συγκεκριμένα ο πολιτικός

μηχανικός αναφέρει ότι 

«Από τον Μάρτιο του 2004, με δημοσιεύσεις, αλλά

και με παρουσίαση της πρότασής μου στο τότε

Δημοτικό Συμβούλιο, προσπάθησα να

προσφέρω στον δημόσιο διάλογο και να

πείσω για το τι μπορεί και πρέπει να γίνει

για να αξιοποιηθούν οι ημιτελείς εγκαταστά-

σεις: 

• με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα που είχε

ήδη μέχρι τότε δαπανηθεί, 

• με κύριο στόχο την αναβάθμιση του οικι-

στικού περιβάλλοντος της περιοχής, 

• με  κάλυψη των αθλητικών/θεραπευτικών

αναγκών της πόλης,

• αλλά ακόμα και με στέγαση δημοτικών

υπηρεσιών. 

Σήμερα παρουσιάζω λοιπόν μία τρισδιά-

στατη απεικόνιση της πρότασής μου, για να

γίνει καλύτερα κατανοητή (Φωτό 1).

Ποια είναι τα συστατικά μέρη της πρό-

τασής μου:

1ον) Πισίνα 35μ. και όχι 50μ. που είχε

προβλεφθεί. Το μήκος αυτό είναι υπεραρ-

κετό για τις ανάγκες ενός δημοτικού κολυμβητηρίου.

Μείωση λοιπόν της επιφάνειας της πισίνας κατά

400μ2 περίπου και απόδοση του χώρου αυτού στον

ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.

2ον) Δημιουργία χώρου πρασίνου επιφάνειας

περίπου 1200μ2  ( με αυτά τα 400μ2 και τον υπόλοι-

πο προς Ηπείρου και Μακεδονίας ακάλυπτο). 

3ον)Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης κάτω

από τον χώρο αυτό- μπορεί να καλύψει τουλάχιστον

75 θέσεις.

4ον) Το τμήμα των κερκίδων που αντιστοιχεί στο

πάρκο να αξιοποιηθεί για ανοικτές, υπαίθριες

εκδηλώσεις π.χ. θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες

κλπ.

5ον) Η πισίνα να είναι ανοικτή και όχι κλειστή για τους

εξής λόγους:

1. θα αναβαθμίσει αισθητικά το περιβάλλον, 

Μια μεταλλική στέγη που θα πρέπει να σκεπάσει

1600μ2 (πισίνα και κερκίδες) με μέσο ύψος 11μ., θα

δημιουργήσει πάνω από την επιφάνεια του νερού

έναν απολύτως ακαλαίσθητο, λόγω του τεράστιου

μεγέθους του, όγκο, της τάξεως των 17.000μ3. Για να

κατανοήσει κανείς για τι όγκο μιλάμε θα πρέπει να

αναλογιστεί ότι αντιστοιχεί στον όγκο τεσσάρων πο -

λυκατοικιών, σαν κι αυτές της Μ. Αλεξάνδρου!

Θεωρώ δε το κριτήριο της αισθητικής του οικιστικού

περιβάλλοντος ως το πρώτιστο, είναι δε ιεροσυλία

και χυδαιότητα να προβάλλονται κριτήρια οικο-

νομίστικα του στυλ «θα καίμε περισσότερη ενέργεια

όταν είναι ανοικτό»- πράγμα που και αυτό το αμφι-

σβητώ. Για του λόγου το αληθές, σας παραθέτω

φωτογραφία του ανοικτού κολυμβητηρίου της Πετρ-

ούπολης (Φωτο 2) .

Μπορείτε ασφαλώς να υποθέσετε, αγαπητοί  κάτοι-

κοι της Μ. Αλεξάνδρου ή της Μακεδονίας, ότι κάθεστε

το καλοκαίρι στο μπαλκόνι σας και βλέπετε μπροστά

σας σε έκταση περίπου 900μ2 το γαλάζιο του νερού!

Υπάρχει κάτι καλύτερο και ομορφότερο από

σπίτι με θέα το γαλάζιο ;

Γιώργος Καράμπελας : Όχι αποκλειστικά κολυμβητήριο, 

αλλά πολυχώρος πολλαπλών δημοτικών χρήσεων. 

Φωτο 1

Φωτο 2
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2. Θα εξοικονομηθεί δόμηση της τάξεως των 1600μ2 (διότι όταν η πισίνα

είναι ανοικτή η επιφάνειά της δεν προσμετρείται στην δόμηση)

η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της μπορεί να χρησιμεύσει για την δημιουρ -

γία χώρων δημοτικών υπηρεσιών κάτω από τις κεκλιμένες κερκίδες. Μπο-

ρούν π.χ. να στεγαστούν ΚΕΠ, Δημοτικά Ιατρεία, αρχειακοί χώροι ( Πολεο-

δομία, Οικονομικές Υπηρεσίες), αλλά και χώροι γυμναστικής για τους

οποίους ο Δήμος σήμερα καταβάλλει ενοίκιο (βλ. αίθουσα γυμναστικής

στην Οδ. Ανδρούτσου).

6ον) Θα προκύψει οικονομία κλίμακας και θα καταστεί η κτηριακή εγκατάσταση οικο-

νομικά βιώσιμη, αφού θα ενσωματωθούν στα οικονομικά οφέλη η κάλυψη διοικητικών

αναγκών για τις οποίες σήμερα ο μεν Δήμος πληρώνει μίσθωμα, οι δε δημότες

αυξημένες συνδρομές και ταλαιπωρία. Η μελέτη «βιωσιμότητας» που παρουσίασε

προ ημερών ο Δήμος και εκτιμήθηκε ότι το λειτουργικό ετήσιο κόστος ανέρχεται στα

60.000€ θα μειωθεί κατά πολύ ,αν δεν μηδενιστεί, αφού αυτό το κόστος υπολογίστηκε

με βάση την, στερημένης οράματος παραδοχή, ότι η κτηριακή αυτή εγκατάσταση θα

λειτουργεί μόνο σαν κολυμβητήριο.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, εξ αρχής η πρότασή μου δεν αφορούσε και δεν αφορά

την ολοκλήρωση μιας αποκλειστικά αθλητικής εγκατάστασης, με φαραωνικά για τις

σημερινές συνθήκες χαρακτηριστικά. 

Δεν αφορά το «κολυμβητήριο», αλλά μια κτηριακή εγκατάσταση που καλύπτει

πολλαπλές δημοτικές χρήσεις, αντίστοιχες με τις σημερινές ανάγκες.

Και χώρος αναψυχής και κολυμβητήριο για τα παιδιά μας και χώρος πολιτισμού και

αναγκαίες για την Νέα Ζωή διοικητικές υπηρεσίες».

Στο τέλος της επιστολής του ο κ. Καράμπελας αναφέρεται σε ανακριβείς καταγγελίες

που ακούστηκαν σχετικά με το χώρο όπως ήταν πριν την αρχή της κατασκευής του

κολυμβητηρίου. Συγκεκριμένα ο κ. Καράμπελας εξηγεί ότι : 

«Στην συγκέντρωση του Δήμου για την «μελέτη βιωσιμότητας του κολυμβητηρίου»

στις 17/02/2017, στην ομιλία μου υποσχέθηκα τα εξής:

«θα σας αποδείξω τα ψεύδη πολλών ότι εκεί ήταν δάσος. Κανένα δάσος δεν υπήρχε
εκεί πέρα. Θα σας φέρω αεροφωτογραφία του ’85 που είχε τρία πεύκα, τέσσερα όλα
κι όλα.»
Αναζήτησα την σχετική αεροφωτογραφία στην ΕΚΧΑ Α.Ε. (Εθνικό Κτηματολόγιο και

Χαρτογράφηση ΑΕ) και με αίτησή μου (αρ.πρωτ.20170302032/02.03.2017) την

παρέλαβα και την δημοσιεύω. 

Χαρείτε την…

Η πεντακάθαρη αυτή αεροφωτογρα-

φία ελήφθη στις 21/06/1984 και είναι

εξαιρετικά αφιερωμένη από εμένα σε

όσους κραυγάζουν ότι έχασαν…

δάσος!

Το πιο σημαντικό είναι ότι ουδείς έχει

να πει κάτι συγκεκριμένο για το τι μέλ-

λει γενέσθαι και κυρίως από αυτούς

που έχουν κάθε υποχρέωση να το

κάνουν, δηλαδή από αυτούς διεκδι-

κούν έναν ρόλο στα δημόσια πράγματα της Αγίας Παρασκευής.

Άλλος λέει να το γκρεμίσουμε, άλλος να το πάμε στον …Χολαργό και άλλος

λέει να δώσουμε 1.000.000€ για να το …μελετήσουμε!

Αυτή η επί 25ετία πολιτικάντικη (δεν της αξίζει ο όρος «πολιτική») συμπεριφορά είναι

στοχευμένη. Επί 25 χρόνια μιλάνε για το κολυμβητήριο, κεντρίζοντας τα συντηρητικά

αντακλαστικά μιας κοινωνίας, που εξ αιτίας πολλών και διαφόρων λόγων, δεν έχει

τρόπο να αναγνωρίσει το μέλλον και στερείται ιστορικής οπτικής. 

Το κοινωνικό λίμνασμα είναι εδώ και μας οδηγεί στην απάθεια και στην απροθυμία

να κάνουμε χώρο στην

επερχόμενη γενεά. 

Αυτήν την γενεά που

μπορείτε να την δείτε να

χαίρεται την επαφή με το

νερό μήνα Γενάρη στην

επόμενη φωτογραφία

Αγαπητοί συνδημότες ,

περίοικοι ή όχι:

Η λύση μας αφορά

όλους, και  ο μόνος τρό-

πος να επιλυθεί το πρόβ-

λημα αυτό είναι να πιστέ-

ψουμε ότι μπορούμε να

αναβαθμίσουμε την γειτονιά μας και ολόκληρη την πόλη. 

Προϋπόθεση  γι’ αυτό είναι η σημερινή Δημοτική αρχή και ιδιαίτερα ο Δήμαρχος του

οποίου την καλή πρόθεση μέχρι σήμερα δεν έχω αμφισβητήσει:

• να πιστέψει ότι μπορεί να το πετύχει  

• να στηριχτεί στις ενεργές κοινωνικές δυνάμεις της πόλης μας 

• να απεμπλακεί από τον μηχανισμό που έχει από πολλά χρόνια τώρα αυτονομηθεί

από την κοινωνία μας και τις ανάγκες της.

Αλλοιώς θα «φάει» και αυτή το κεφάλι της, όπως όλες οι προηγούμενες… Και αυτή

μεν καλώς θα το «φάει», η πόλη μας όμως τι φταίει;»
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Η ρατσιστική συμπεριφορά του πρώην

Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά προς τον δημοτικό

υπάλληλο, υπεύθυνο του κοιμητηρίου και

Α.Μ.Ε.Α, υπήρξε ένα από τα θέματα που

συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 27

Απριλίου 2017. 

Συγκεκριμένα, της συζήτησης στο συμβούλιο είχε

προηγηθεί ανακοίνωση του συλλόγου των εργαζο-

μένων του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΣΕΔΑΠ) με

την οποία κατήγγειλαν τον πρώην Δήμαρχο για κατ’

εξακολούθηση ρατσιστική συμπεριφορά προς τον

υπεύθυνο του Δημοτικού Κοιμητηρίου .

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση ανέφερε τα εξής: 

«Καταγγέλλουμε τον επικεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης, διότι επανειλημμένα έχει αναφερθεί και
εξακολουθεί να αναφέρεται στον υπεύθυνο του
κοιμη τηρίου με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σχετι-
κά με την πρόσληψή του στην εργασία ως ΑΜΕΑ,
υπονοώντας ότι επειδή ανήκει στην κατηγορία των
ΑΜΕΑ αδυνατεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα κα -
θήκοντά του.

Αν ο καταγγέλλων έχει στοιχεία που αποδεικνύουν
ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είναι ανεπαρκής
στα υπαλληλικά του καθήκοντα, τότε τον καλούμε να
αναφερθεί σε αυτά συγκεκριμένα, διαφορετικά, εφό-
σον συνεχίζει να το επαναλαμβάνει, δηλώνει την
εμπάθειά του απέναντι στον συγκεκριμένο συνάδε-
λφο αλλά και γενικότερα σε όλα τα άτομα με ειδικές
ανάγκες.
Τον καλούμε να σταματήσει να προσβάλλει την αξιο-
πρέπεια των εργαζομένων και να χρησιμοποιεί χαρ-
ακτηρισμούς που δεν αρμόζουν σε κανέναν άνθρω-
πο που σέβεται τουλάχιστον τον εαυτό του, πόσο
μάλλον σε κάποιον ο οποίος έχει και την ιδιότητα του
γιατρού και αυτή του πρώην δημάρχου».

Ο κ. Ζορμπάς μετά τη δημοσίευση της καταγγελίας

και κατά τη διάρκεια του συμβουλίου της 27ης Απρι -

λίου ζήτησε εξαρχής συγγνώμη για τη λέξη ΑμΕΑ

που είχε προσάψει κατ’ επανάληψη ως προσδιορι-

σμό για τον υπεύθυνο του κοιμητηρίου.  Ωστόσο ο κ.

Ζορμπάς αμέσως μετά την απολογία του δήλωσε ότι

η λέξη ΑμΕΑ δεν «χαρακτηρίζει» κάποιον και για να

στρέψει το ενδιαφέρον της συζήτησης σε άλλο θέμα,

αναφέρθηκε στον διαπληκτισμό που είχε ο συγκεκρ-

ιμένος υπάλληλος με σύζυγο συναδέλφου δημοτικής

υπαλλήλου προ ενός έτους. 

Ο πρώην Δήμαρχος για να πετύχει το σκοπό του

(της αλλαγής του θέματος) αναφέρθηκε επιπλέον και

για πολλοστή φορά στο γεγονός ότι υπάλληλοι του

κοιμητηρίου ενώ είχαν τιμωρηθεί ως «κοπανατζή-

δες», για το ίδιο διάστημα της τιμωρίας τους είχαν

πληρωθεί υπερωρίες…  Επίσης ο κ. Ζορμπάς κατα-

λήγοντας κατηγόρησε τρεις υπαλλήλους – μεταξύ

των οποίων και τον υπεύθυνο του κοιμητηρίου – ότι

βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία προς όφελος

της διοίκησης του Γιάννη Σταθόπουλου αιτιο-

λογώντας μ’ αυτόν τον τρόπο (από τη δική του πλε-

υρά) τον λόγο  για την οποία εξέδωσε ο Σύλλογος

την συγκεκριμένη ανακοίνωση! 

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο πρώην

Δήμαρ χος Βασίλης Γιαννακόπουλος χαρακτήρισε

άδικο να χαρακτηρίζεις αναίτια κάποιον ως «ΑμΕΑ»

ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι από τη στιγμή που ο

κ. Ζορμπάς ζήτησε συγγνώμη το θέμα πρέπει να

θεωρηθεί λήξαν.

Την ίδια στάση κράτησε και ο επικεφαλής της «Λαϊ-

κής Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης λέγοντας ότι

«όταν κάποιος ζητάει συγγνώμη κλείνει το θέμα»

ενώ ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος χαρακτήρισε

«ατυχή» τη στιγμή που ο πρώην Δήμαρχος μίλησε

κατ’ αυτόν τον τρόπο και ζήτησε να λυθεί το ζήτημα

με τις συγγνώμες καθώς και να επανέλθει ο διάλογος

και η σύνθεση στις συζητήσεις των μελών του σώμα-

τος. 

Το θέμα ωστόσο μόνο λήξαν δεν θεωρήθηκε, καθώς

η πρόεδρος του σωματείου κ. Στέλλα Τζανίνη πήρε

το λόγο και εξήγησε ότι η καταγγελία του σωματείου

δεν αναφέρθηκε σε μία μεμονωμένη συμπεριφορά

του πρώην Δημάρχου, αλλά σε κατ’ εξακολούθηση

χαρακτηρισμούς προς το πρόσωπο του υπεύθυνου

του κοιμητηρίου. 

«Αναφέρεται και γράφεται ως ΑμΕΑ συνάδελφ-

ος εδώ και ενάμιση χρόνο, με συνέπεια να έχει

αναχθεί σε  κουτσομπολιό της πόλης…» δήλω-

σε η κ. Τζανίνηκαι συνέχισε λέγοντας ότι η μικροπο-

λιτική δεν «χωράει» σε τέτοια ζητήματα καθότι η

άσκηση αντιπολίτευσης διαφέρει κατά κόρον από το

σχολιασμό της υγείας ενός ανθρώπου. 

«Εμείς δεν είμαστε σωματείο σφραγίδα» συνέχισε η

κ. Τζανίνη και κατέληξε λέγοντας ότι η ίδια προτιμά να

θυμάται τον κ. Ζορμπά ως τον άνθρωπο που αγω-

νιζόταν μαζί με τους εργαζομένους κι όχι το «σημε -

ρινό χάλι». 

Από τη μεριά του ο υπεύθυνος του κοιμητηρίου που

έχει δεχθεί τις  ρατσιστικές συμπεριφορές  κ. Γιώργος

Μαρκόπουλος, αποδέχθηκε – εν μέρει – τη

συγνώμη του πρώην Δημάρχου λέγοντας ότι:

«Δεχτή η συγνώμη.. δεν ήταν όμως ένα περιστατικό,

αλλά πολλά». 

Ο κ. Μαρκόπουλος δήλωσε ότι ΑμΕΑ υπάρχουν σε

πολλές θέσεις του δημοσίου όπως και βουλευτές του

κοινοβουλίου…  ότι δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο για

πάνω από ένα χρόνο να αναφέρεται το όνομα του

αρνητικά για ένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο

ενώ διαβεβαίωσε τον κ. Ζορμπά ότι ποτέ δεν

πληρώθηκαν υπερωρίες οι υπάλληλοι που είχαν

τιμωρηθεί ως «κοπανατζήδες». 

Ο κ. Μαρκόπουλος κατέληξε λέγοντας ότι σύντομα

θα αποκαλύψει τις παρατυπίες που ο ίδιος εντόπισε

ότι γίνονταν σχετικά με «φακελάκια» που δίνονταν σε

κάποιους υπαλλήλους δηλώνοντας ότι υπάρχουν

πολλά στοιχεία και καταγγελίες τις οποίες θα προω-

θήσει στα αρμόδια όργανα. 

Σε απάντηση των όσων είπε ο προλαλήσας, ο

πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς δήλωσε ότι ο

ίδιος έχει τα έγγραφα που υπάρχουν οι υπογραφές

για τις υπερωρίες  για το ίδιο διάστημα που ήταν η

τιμωρία των δύο υπαλλήλων και δεσμεύτηκε να τα

προσκομίσει σε επόμενη συνεδρίαση. 

Ακόμα αναμένεται να προσκομίσει ωστόσο ο κ.

Ζορμπάς τα εν λόγω έγγραφα παρότι η επόμενη

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματο-

ποιήθηκε 14 ημέρες μετά,στις 11 Μαΐου 2017.  

Η με «μισή» καρδιά συγγνώμη του Βασίλη

Ζορμπά για τη ρατσιστική του συμπεριφορά.
Οι «Δέσμιοι» 

και οι «Ελεύθεροι 

Πολιορκημένοι»…

Οξεία αντιπαράθεση μεταξύ του δημάρχου Γιάν-

νη Σταθόπουλου και του τ. δημάρχου Βασίλη

Ζορμπά προκάλεσε το άρθρο του ενεργού

συνδημότη μας, πολιτικού μηχανικού  Γιώργου

Καράμπελα (που θα διαβάσετε στις σελίδες 4 -

5) αναφορικά με τον «στοιχειωμένο» δεκαετίες

τώρα χώρο του Δημοτικού κολυμβητηρίου στη

Νέα Ζωή, κατά την διαδικασία των ερωτήσεων

– απαντήσεων της συνεδρίασης του Δημοτικού

συμβουλίου της 11ηςΜαίου 2017.

Είναι γνωστό ότι για κάποια μέλη και μικρομεσαία

στελέχη της Συντηρητικής παράταξης,  η δημοσιο-

ποίηση των προσωπικών απόψεων επί «γενικών

θεμάτων» δεν αποτελείπάντα«δικαίωμα του κάθε

πολίτη»στο να τοποθετηθεί, να κριτικάρει και να

προτείνει λύσεις για τα κοινά προβλήματα. 

Αντιθέτως ορισμένες φορές ερμηνεύεταιως «δά -

κτυλος» ενός «κομματικού χεριού» ο οποίος (δάκ-

τυλος) ενεργούσε με αποκλειστικό στόχο την «δια-

σπορά ψευδώνειδήσεων», την σπίλωση και την

απαξίωση ενάρετων πολιτικών ανδρών που ζούσαν

μόνον για να υπηρετούν την πατρίδα, το έθνος και

κατ΄επέκταση το Δήμο… 

Στην τοποθέτηση του ο Βασίλης Ζορμπάς, (κι αφού

διευκρίνισε ότι έμαθε πια ν’ «ανοίγει» και να διαβάζει

μόνος του τα sites…),ζήτησε με οργίλο ύφος από

τον δήμαρχο να υπερασπιστεί τους  πρώην

δημάρχους αλλά και τον εαυτό του από αυτά που

έγραψε ο κ. Καράμπελας περί  «αιχμαλωσίας των

δημάρχων από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου».

«Τον φοβάστε τον κ. Καράμπελα, κατέληξε ο

Βασίλης Ζορμπάς, επειδή είναι «δικός» σας άνθρω-

πος;

«Δεν είναι η δουλειά μου να ασκώ κριτική στις αρθ-

ρογραφίες των πολιτών, ανταπάντησε ο Γιάννης

Σταθόπουλος, αλλά γιατί σας εκπλήσσει η θέση

αυτή του κ.Καράμπελα; Η εκάστοτε Δημοτική αρχή

δεν είναι πάντα εξαρτημένη, υπό την ορθή έννοια

του όρου, από τους υπαλλήλους του Δήμου; και

τώρα εσύ τι κάνεις εδώ; Υπερασπίζεσαι τους υπαλ-

λήλους της τεχνικής υπηρεσίας; Δεν δικαιούσαι του

ρόλου του «υπερασπιστή», κατέληξε ο δήμαρχος, κι

αυτό γιατί επί σειρά ετών εξαπέλυες εναντίον τους

επιθέσεις με ιδιαίτερα βαριές εκφράσεις και προ-

σβλητικούς χαρακτηρισμούς…».
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« Είστε όλοι ΣΥΡΙΖΑ! » 

κατήγγειλε ο παρ’ ολίγον 

υποψήφιος βουλευτής 

του ΣΥΡΙΖΑ!!

Ιδιαίτερα καυστικός προς την Δημοτική αρχή εμφανίστηκε ο π.

δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος στην ερώτηση –καταγγελία

που έκανε κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων στο Δημοτικό

συμβούλιο της 11ηςΜαίου 2017 , με αφορμή τη φημολογία που

ήθελε το Ελεγκτικό συνέδριο να είναι αντίθετο στη μονιμοποίηση

των συμβασιούχων που εργάζονται στους Δήμους.

Ο κ. Γιαννακόπουλος, με την ρητορική  του πρώην συνδικαλιστή, έκανε

λόγο για «Απαράδεκτη απόφαση» και κατηγόρησε τη διοίκηση του  Δήμου

επειδή δεν έχει φέρει προς συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο τα δύο

μνημόνια που έχει υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ.

«Γιατί δεν διαμαρτύρεστε για την κυβερνητική πολιτική» ρώτησε το δήμαρ -

χο ο κ. Γιαννακόπουλος και στη συνέχεια «απάντησε» λέγοντας ότι «δεν το

κάνετε επειδή είστε όλοι ΣΥΡΙΖΑκι ας λέει ο Δημήτρης Κονταξής ότι είναι

«αυτοδιοικητικός»…

Φυσικά ο κ. Κονταξής ζήτησε το λόγο «επί προσωπικού» και είπε ότι σέβε-

ται και τιμά όλα τα δημοκρατικά κόμματα…  ότι ανήκει σε μια κομματική

παράταξη χωρίς να είναι μέλος της κι ότι υπήρξαν περιπτώσεις που δεν

την είχε ψηφίσει γιατί είχε διαφωνήσει… κι ότι όλοι γνώριζαν πολύ καλά ότι

η παράταξη αυτή δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Βρίσκομαι στα έδρανα του Δημοτικού συμβουλίου, είπε ο κ.Κονταξής, για

αυτοδιοικητικούς λόγους και συγκεκριμένα επειδή νιώθω ότι «χρωστώ

κάτι» στην Αγ.Παρασκευή χωρίς «εκείνη» να μου χρωστά τίποτα και για μια

ακόμη φορά διαβεβαιώνω όλους ότι δεν βρίσκομαι εδώ για να προασπίσω

τα συμφέροντα του ΣΥΡΙΖΑ».

«Θα ήθελα επίσης, είπε ο κ.Κονταξής να σας θυμίσω κ.Γιαννακόπουλε ότι

την εποχή που ήμουν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη

σας, γνωρίζατε πολύ καλά ότι δεν ανήκα στο ΠΑΣΟΚ… και γι αυτό σας

παρακαλώ να μην αναφέρετε ξανά το όνομα μου όταν κάνετε «τέτοιου

είδους» καταγγελίες».

«Με προκαλείς Βασίλη Γιαννακόπουλε όταν λες ότι «είστε όλοι ΣΥΡΙΖΑ»,

είπε από την πλευρά του ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος , ο οποίος

διακόπηκε από παρέμβαση του Βασίλη Ζορμπά προς τον οποίο είπε:

«Σταμάτα να προσπαθείς να υποστηρίξεις τον Γιαννακόπουλο γιατί είναι

γνωστό ότι συνεχώς Λασπολογείς και Ψεύδεσαι».

«Εμείς, συνέχισε ο κ.Σταθόπουλος, είμαστε μια παράταξη ανοιχτή σε

όλους, είμαστε ανεξάρτητοι, δουλεύουμε και ο κόσμος το εκτιμά αυτό και

θα εκπλαγείτε από τη διεύρυνση που θα υπάρξει στις επόμενες εκλογές».

Σε ότι αφορά τη συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο για τα «μνημόνια», ο

δήμαρχος είπε ότι ούτε η διοίκηση του Βασίλη Γιαννακόπουλου, ούτε η

διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά είχε φέρει κάποιο σχετικό θέμα προς συζή -

τηση. «Μην κατηγορείτε τη Διοίκηση του Δήμου, είπε ο κ. Σταθόπουλος, για

το γεγονός ότι τα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και

των δανειστών της χώρας δεν βγαίνουν και χρειάζονται αναπροσαρμο-

γές… εμείς θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τους 27 συμβασιούχους με

κάθε νόμιμο τρόπο και σας πληροφορώ ότι η επίτροπος έχει ήδη υπο-

γράψει τη μισθοδοσία τους».

«Αν χάσετε τις εκλογές θα τις χάσετε επειδή ταυτίζεστε με την κυβέρνηση»

ανταπάντησε στο δήμαρχο ο κ.Γιαννακόπουλος, ο οποίος στη συνέχεια

διευκρίνισε ότι το όνομα του κ. Κονταξή το ανέφερε λόγω της φιλίας που

έχει μαζί του κι όχι επειδή ήθελε να τον κατηγορήσει.

«Είχα την πρόθεση να κατέβω στις προηγούμενες εκλογές ως υποψήφιος

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κατέληξε ο κ.Γιαννακόπουλος κι ευτυχώς που ο

Κώστας Κρητικίδης και ο Γιάννης Μυλωνάκης δεν μου επέτρεψαν να το

κάνω και έβγαλα τη σχετική ανακοίνωση πριν συνεδριάσει η τοπική επιτρ-

οπή του ΣΥΡΙΖΑ και ανακοινώσει ότι δεν ήμουν ευπρόσδεκτος στην παρά-

ταξη αυτή»…

Οι «Θερμοκέφαλες εμμονές»... 

η παραίτηση που ζητήθηκε 

και  η … «Ντουντούκα» !

Επανήλθε η κ. Έφη Καψοκεφάλου

και απαίτησε εκ νέου «προσωπική

δικαίωση» για το θέμα του μεγάλου

χρεωστικού υπολοίπου που βρέθηκε

στους παιδικούς σταθμούς κατά την

χρονική περίοδο της προεδρίας

τηςστο Νομικό αυτό πρόσωπο, κατά

τη διαδικασία των ερωτήσεων στο

Δημοτικό συμβούλιο της 11ης Μαίου

2017.

Συγκεκριμένα η κ.Καψοκεφάλου αφού

έκανε λόγο για πολιτικό και δημοσιογραφικό αμοραλισμό και κατηγόρησε «εφημε-

ρίδα» που παραφράζει (sic) τα γεγονότα… ζήτησε από τη δημοτική αρχή να δοθούν

στη δημοσιότητα τα «οικονομικά  δεδομένα» και η έκθεση του κ. Ζέρβα και να ζητη -

θούν  -εάν υπάρχουν –οι ευθύνες υπαλλήλων οι οποίες ζημίωσαν το Δήμο, μέσω ένο-

ρκης διοικητικής εξέτασης  (Ε.Δ.Ε).

Η νυν πρόεδρος των παιδικών σταθμών κ.Μαργαρίτα Καβρουδάκη –Δημητρίου, η

οποία έχει απηυδήσει επαναλαμβάνοντας τα ίδια πράγματα μήνες τώρα… ξαναε-

ξήγησε στην κ. Καψοκεφάλου ότι το 2015 που ανέλαβε τα καθήκοντα της και πραγ-

ματοποιήθηκε έλεγχος των πεπραγμένων της προηγούμενης διοίκησης, διαπι-

στώθηκε ότι υπήρχε ένα μεγάλο «χρεωστικό υπόλοιπο»  και ότι η  υπόθεση αυτή,

μετά τις υπό του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες,  έχει πάρει τον δρόμο της Δικαι-

οσύνης… κι αυτό , όπως χαρακτηριστικά είπε η κ.Δημητρίου λόγω του γεγονότος ότι

ΔΕΝ είχε και το δικαίωμα να πράξει αντιθέτως.

Η κ. Δημητρίου είπε επίσης ότι σε ότι αφορά την έκθεση του κ.Ζέρβα,   αυτή όχι μόνο

έχει προ πολλού δημοσιοποιηθεί και αναρτηθεί στο διαδίκτυο  αλλά κι ότι μετά από

τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έχει μετατραπεί πλέον σε… «Ντουντούκα»!

Στη συνέχεια, ο τότε Δήμαρχος και ουσιαστικά υπεύθυνος για ότι συνέβαινε στο Δήμο

και στις Δημοτικές επιχειρήσεις κ. Βασίλης Ζορμπάς, ζήτησε το λόγο και αποκάλυψε

ότι αμέσως μόλις αποκαλύφθηκε το μεγάλο οικονομικό έλλειμμα, ο πρόεδρος του

Δημοτικού συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος του ζήτησε ν’ αναλάβει την πολιτική ευθύνη

και να παραιτηθεί από Δημοτικός σύμβουλος, αλλά εκείνος του είχε απαντήσει ότι θα

υπερασπιστεί την επιλογή του να ορίσει ως πρόεδρο την κ.Έφη Καψοκεφάλου κι ότι

στη συνέχεια κατέφυγε στην υπηρεσία ελέγχου του κ. Ρακιντζή για τα «περαιτέρω»…

ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς. 

Οι Παιδικοί Σταθμοί Αγίας

Παρασκευής ενημερώ -

νουν ότι, όπως ανακοίνω-

σε η Ελληνική Εταιρία

Τοπικής Ανάπτυξης και

Αυτοδιοίκησης - ΕΕΤΑΑ,

φέτος η διαδικασία υλο-

ποίησης της Δράσης

«Εναρμόνιση Οικογενεια-

κής και Επαγγελματικής

ζωής» για το έτος 2017-

2018, για την δωρεάν

ένταξη βρεφών και

νηπίων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, θα αρχίσει νωρίς το Μάιο. Στόχος της

ΕΕΤΑΑ είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, με την έκδοση οριστικών αποτελε-

σμάτων, εντός του Ιουνίου, έτσι ώστε οι γονείς να έχουν το χρονικό περιθώ ριο

να βρουν θέσεις για τα παιδιά τους στους σταθμούς που επιθυμούν. 

Ενόψει λοιπόν της σχετικής πρόσκλησης, που θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της

ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr)  εντός του Μαΐου, οι γονείς που ενδιαφέρονται να λάβουν

«Αξία Τοποθέτησης» (voucher) θα πρέπει να διαθέτουν:

• Την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1

έως 31/12/2016, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουν υποβάλει την φορολογική τους

δήλωση έτους 2016. 

• Το προσωπικό ΑΦΜ και τον προσωπικό ΑΜΚΑ, καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών

τους για τα οποία θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συμμετοχή στο πρόγραμμα θα περι-

γράφονται αναλυτικά στην αναμενόμενη  πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ.

Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής θα παρέχουν και φέτος στους γονείς

της πόλης ενημέρωση αλλά και υποστήριξη, εφόσον χρειάζονται, προκειμένου να

υποβάλουν την αίτηση τους.
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Στην άμεση αξιοποίηση της ακίνητης περ-

ιουσίας του Δήμου προχωρά η διοίκηση

του Γιάννη Σταθόπουλου επικεντρώνοντας

τις ενέργειες της στο οικόπεδο της οδού

Ασημακοπούλου, όπου στοχεύει να οικο-

δομήσει διώροφα συγκροτήματα που θα

στεγάσουν Βρεφονηπιακό σταθμό, ΚΑΠΗ,

Δημοτικά Ιατρεία κι ενδεχομένως μικρό

Γηροκομείο για τις ανάγκες των κατοίκων

της πόλης.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή

γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες στο συγκεκριμέ-

νο χώρο. Ο αείμνηστος ευεργέτης, το όνομα

του οποίου δόθηκε και στην οδό που βρίσκεται

το οικόπεδο, το παραχώρησε πριν από 60 και

πλέον χρόνια στο Δήμο Αγ. Παρασκευής,

αποκλειστικά και μόνο για  να  κατασκευαστεί

στον χώρο των 2,5 περίπου στρεμμάτων ένα

«Σανατόριο» για την φροντίδα όσων έπασχαν

από φυματίωση.

Με την πάροδο των ετών, η συγκεκριμένη ασ -

θένεια δεν αποτελεί πλέον «μάστιγα», αλλά και

η πευκόφυτη περιοχή που ζούσε ο ευεργέτης

μετατράπηκε σε μια πόλη από κατασκευαστές

οι οποίοι αντιμετώπισαν το «πράσινο» σαν

«κάτι που τους εμπόδιζε» να πλουτίσουν πε -

ρισσότερο…

Έτσι σήμερα, όλες οι δημοτικές παρατάξεις

συμφωνούν ότι η δημιουργία ενός «Σανατο-

ρίου» είναι ανέφικτη κι εξαιρετικά δαπανηρή, κι

ότι οι ανάγκες της πόλης ειδικά στην περιοχή

του Άη Γιάννη κινούνται πλέον σε διαφορετικό

άξονα. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια διαπαρατα-

ξιακή εξαμελής επιτροπή τα μέλη της οποίας

συμφώνησαν κατά πλειοψηφία ότι θα πρέπει

να γίνουν όλες οι απαραίτητες υπό του νόμου

προβλεπόμενες ενέργειες ώστε η βούληση του

διαθέτη να μην παραμείνει αυστηρά στη δημιο-

υργία «Σανατόριου» αλλά να δοθεί η δυνατό -

τητα στο δήμο ν’ αλλάξει την «χρήση»  οικο-

δομώντας εκεί ένα Διώροφο Βρεφονηπιακό

σταθμό, κι ένα διώροφο κτίσμα στο οποίο θα

φιλοξενούσε το ΚΑΠΗ και τα Δημοτικά Ιατρεία

ή ένα Γηροκομείο (πρόταση του Κώστα Κρη-

τικίδη εκπροσώπου της παράταξης του Βασίλη

Γιαννακόπουλου).

Αυτήν την πρόταση μετέφερε στο Δημοτικό

συμβούλιο της 11ης Μαΐου 2017, ο πρόεδρος

της επιτροπής και εντεταλμένος σύμβουλος για

την αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας της

παράταξης που διοικεί το Δήμο, Δημήτρης

Κονταξής.

Ο κ. Κονταξής είπε επίσης ότι οι υπό του

νόμου προβλεπόμενες ενέργειες για την αλλα-

γή της χρήσης του οικοπέδου, ξεκινούν με την

σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

της πόλης η οποία στη συνέχεια προωθείται

στο Υπουργείο Οικονομικών από το οποίο

αποστέλλεται στο Εφετείο Αθηνών όπου και

εκδικάζεται η υπόθεση.

Ο κ. Κονταξής είπε επίσης ότι υπήρχε επί του

θέματος και μια «δεύτερη άποψη» του εκπρ-

οσώπου της παράταξης του Βασίλη Ζορμπά, ο

οποίος απαξίωσε να την εκθέσει στην επιτρο-

πή και την απέστειλε προς τον πρώην Δήμα-

ρχο ο οποίος και την ανήρτησε στην ιστο-

σελίδα της παράταξης του… και προφανώς θα

την ανέπτυσσε στη συνέχεια και στο Δημοτικό

συμβούλιο.

Πράγματι ο κ. Ζορμπάς ανέγνωσε στη

συνέχεια το κείμενο που του είχε δοθεί από τον

εκπρόσωπο του, στο οποίο γινόταν λόγος για

Δημοτικό Γηροκομείο, αλλά ταυτόχρονα

υπήρχαν επισημάνσεις που είχαν να κάνουν

με την «βιωσιμότητα», την «μεγάλη εμπορική

αξία» του οικοπέδου, το μεγάλο κόστος κατασ-

κευής λόγω υψομετρικής διαφοράς , ενώ

υπήρχαν και παραινέσεις για τις πιθανότητεςε-

ξεύρεσης λύσεων στο πνεύμα της «Ανά-

πτυξης»…

Ο Ανδρέας Γκιζιώτης που έλαβε στη συνέχεια

το λόγο, είπε ότι μετά από 62 χρόνια γίνονται οι

πρώτες συζητήσεις για την αξιοποίηση του

συγκεκριμένου χώρου… και προειδοποίησε  το

Σώμα, ότι θα έπρεπε να γίνουν όλες οι ενέρ-

γειες από τις υπηρεσίες του Δήμου με απόλυτη

«Τυπικότητα» για να μην επαναληφθούν

«Νομικά ατοπήματα του παρελθόντος»… ούτε

«Λάθη»… τα οποία ενδεχομένως να έδιναν την

ευκαιρία σε κάποιον συγγενή του ευεργέτη να

βρει «νομικά στηρίγματα» και δικαιώματα για

να το διεκδικήσει για λογαριασμό του…κι ανα-

ρωτήθηκε εάν η πρόταση της παράταξης του

Βασίλη Ζορμπά κινείται προς την κατεύθυνση

του «να το αφήσουμε και να μην κάνουμε τίπο-

τα»…

Ο κ. Ανδρίτσος που εκπροσωπεί την παράταξη

«Φυσάει κόντρα», χαρακτήρισε την εισήγηση

ως «απόλυτα λογική»… ζήτησε από τη Δημοτι-

κή αρχή να φροντίσει ώστε όλες οι διαδικασίες

που προβλέπει ο νόμος για την αλλαγή χρή-

σης να γίνουν με υποδειγματικό τρόπο… κι

εξέφρασε  την ανησυχία του για τις «άλλου

είδους αξιοποιήσεις» που πρότεινε η παρά-

ταξη Ζορμπά… 

Ο Κώστας Κρητικίδης από την πλευρά του,

υπενθύμισε ότι η παράταξη του Βασίλη Γιαν-

νακόπουλου είχε ξεκινήσει τις προσπάθειες για

τη δημιουργία Δημοτικού Γηροκομείου και επε-

σήμανε ότι η εισήγηση που είχε συνταχθεί από

την επιτροπή ήταν πλήρως τεκμηριωμένη στις

πολλές λύσεις που προτείνονταν για την αλλα-

γή της χρήσης του χώρου.

Η αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Ελισάβετ

Πετσατώδη μίλησε για τη Βιώσιμη αστική ανά-

πτυξη που ακολουθεί η παράταξη του Γιάννη

Σταθόπουλου και η οποία «ζητά» επαρκείς κοι-

νωφελείς χώρους, που λείπουν από την περιο -

χή του Άη Γιάννη, φέρνοντας ως πιο κραυγα-

λέο παράδειγμα της έλλειψη Νηπιαγωγείου και

την υποχρεωτική στέγαση των υπαρχόντων

στα Δημοτικά Σχολεία.

Ο δικηγόρος και πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ

Σωτήρης Παπαμιχαήλ, υπογράμμισε ότι πρό-

κειται για μια δύσκολη υπόθεση… ότι ο

βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι η «επάρ-

κεια» ή η «ανεπάρκεια» … ότι από την πλευρά

της η επιτροπή επέδειξε μια πολύ σοβαρή δου-

λειά κι ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδική και

εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία ώστε να

μην υπάρξουν τα προ 15ετίας «προβλήμα-

τα»…

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του

Δημοτικού συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος, ο

οποίος συνεχάρη όλα τα μέλη της επιτροπής

για το άρτιο αποτέλεσμα των εργασιών της…

επεσήμανε ότι η Νομική υπηρεσία θα πρέπει

να προχωρήσει με αφάνταστη προσοχή… και

τέλος ζήτησε από το σώμα να υπάρξει ομό -

φωνη απόφαση η οποία θα ισχυροποιούσε τις

προσπάθειες της Δημοτικής αρχής, ένα αίτημα

που έγινε αποδεκτό από όλες τις παρατάξεις

εκτός της παράταξης του Βασίλη Ζορμπά, ο

οποίος μαζί με τον κ. Τσιαμπά επέλεξαν να την

καταψηφίσουν…

Πρώτες ενέργειες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου

Βρεφονηπιακός σταθμός –ΚΑΠΗ –Δημ. Ιατρεία – Γηροκομείο

στο κτήμα «Ασημακόπουλου».

Μόνιμοι “ένοικοι” του κληροδοτήματος, τα περιστέρια που

θορυβήθηκαν από τον φωτογραφικό φακό

Τ ο κ λ η ρ ο δ ό τ η μ α τ η ς  ο δ ο ύ  Α σ η μ α κ ο π ο ύ λ ο υ
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«Ελεγχόμενη στάθμευση»…

ηλεκτροφωτισμός… 

τραπεζοκαθίσματα.

Ερωτήσεις προς το δήμαρχο

Γιάννη Σταθόπουλο και τη δημο-

τική  αρχή αναφορικά με τα θέμα-

τα της «ελεγχόμενης στάθμευ-

σης» στην Αγ. Ιωάννου, του

συγχρονισμού του ηλεκτροφωτι-

σμού στο Κοντόπευκο και της

επικείμενης ανάπτυξης τραπεζο-

καθισμάτων από καταστήματα

υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια, κ.λ.π) στην κεν-

τρική πλατεία της Αγ. Παρασκευής τέθηκαν από την πλευρά των

δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, στη συνεδρίαση του

Δημοτικού συμβουλίου της 11ηςΜαίου 2017, 

Η αρμόδια για τα συγκεκριμένα ζητήματα και αντιδήμαρχος τεχνικών υπη -

ρεσιών Ελισάβετ Πετσατώδη απάντησε αναφέροντας τα εξής: «Για το θέμα
της ελεγχόμενης στάθμευσης, από τη στιγμή κατά την οποία ο Δήμος δεν
διαθέτει «Δημοτική Αστυνομία» η οποία θα «βεβαίωνε» τις παραβάσεις, κάτι
τέτοιο δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Στο σημείο αυτό ο δήμαρχος Γιάννης
Σταθόπουλος είπε ότι ίσως υπάρξει λύση με τη συνδρομή «Δημοτικών
υπαλλήλων».

Για το θέμα του μη – συγχρονισμού του ηλεκτροφωτισμού στο Κοντόπευ-

κο, η κ.Πετσατώδη είπε ότι  καταβάλλεται προσπάθεια ένταξης στο

σύστημα «Παλμός» της Δ.Ε.Η ώστε να υπάρξει ενιαίος κεντρικός συντονι-

σμός.

Τέλος σε ότι αφορά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική

πλατεία, είναι σαφές ότι προκύπτει Μείζον θέμα λόγω του γεγονότος ότι

ανοίγουν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται κατά τους θερινούς

μήνες και μόλις τελειώσει η σαιζόν σταματούν τις δραστηριότητες τους και

επανέρχονται την επόμενη χρονιά με «νέες επωνυμίες» αφήνοντας έτσι

μεγάλες ανεξόφλητες οφειλές προς το Δήμο…

Για το θέμα αυτό η κ.Πετσατώδη πρότεινε την άμεση είσπραξη των

ενοικίων πριν το … «κλείσιμο».

Άφθονο γέλιο από το 

«Θίασο των… ήντα». 

Κέφι και άφθονο γέλιο πρόσφερε το βράδυ της Τετάρτης 26ης Απριλίου 2017

η θεατρική ομάδα του ΚΑΠΗ Αγίας Παρασκευής «Ο Θίασος των … ήντα»

παρουσιάζοντας στο θέατρο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος τη σατιρι-

κή επιθεώρηση του Γιώργου Χασάπογλου «Καραγκιόζη βάλε πλάτη για να

ζήσουν οι χορτάτοι», που πραγματεύεται με πολύ χιούμορ και κριτικό ύφος

την καθημερινότητα που όλοι βιώνουμε σήμερα.

Η παράσταση ανέβηκε σε σκηνοθεσία της Πηνελόπης Πιτσούλη, μουσική επιμέλεια

και σύνθεση του τραγουδιού έναρξης του  Αντώνη Καρατζίκη ,  χορογραφίες της Τέτης

Νικολοπούλου και  Υπεύθυνη της θεατρικής ομάδας των …ήντα είναι η Λαμπρινή

Οικονομίδου.

Μεταξύ όσων παρακολούθησαν την καταπληκτική παράσταση ήταν ο Δήμαρχος

Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γερ. Βλάχος, η Αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου, ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ, Σωτ.

Παπαμιχαήλ, οι πρώην Δήμαρχοι  Β. Ζορμπάς,  Β. Γιαννακόπουλος, ο Δημοτικός

Σύμβουλος Σωτ. Ησαΐας, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και πλήθος κόσμου,

ενώ στην  είσοδο του θεάτρου συγκεντρώθηκαν τρόφιμα μακράς διάρκειας για την

ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
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Γιατί το Κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής 

επιμένει να αποτελεί πρόβλημα;

Ανακοίνωση εξέδωσε ο πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και δημοτικός σύμβουλος με

την παράταξη του Βασίλη Ζορμπά,  κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς αναφορικά με τις εξελίξεις στα ζητή-

ματα του κοιμητηρίου. 

Η ανακοίνωση του πρώην αντιδημάρχου προκάλεσε την αντίδραση του σημερινού Δημάρχου Γιάννη Σταθό -

πουλου, του οποίου την απάντηση μπορείτε να διαβάσετε σε διπλανή στήλη. 

Αναλυτικότερα ο κ. Τσιαμπάς αναφέρει τα εξής: 

«Το Σεπτέμβριο του 2014, όταν ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου ο Κύριος Σταθόπουλος, μεταξύ άλλων ενημε-

ρώθηκε προσωπικά αλλά και δημόσια με δημοσίευση ενός άτυπου πρωτοκόλλου, για τα εν εξελίξει τεχνικά

προβλήματα του Δήμου.

Ένα από αυτά ήταν το Δημοτικό Κοιμητήριο.

Το κοιμητήριο αποτελεί μόνιμο και διαχρονικά

απαράδεκτο πρόβλημα για τον Δήμο Αγίας Παρ-

ασκευής, παρά τις προσπάθειες των προη-

γούμενων διοικήσεων.

Ξεχωρίζω τις προηγούμενες διοικήσεις από

αυτή του Σταθόπουλου, επειδή οι νομικές

αγκυλώσεις που εμπόδιζαν την εκτέλεση εργα-

σιών για την αναβάθμισή του ήρθησαν με το

ΦΕΚ αρ. 44 της 19ης Φεβρουαρίου 2014, τρεις

μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, με το

οποίο η προηγούμενη διοίκηση πέτυχε την άρση

της αναδάσωσης.

Στα τρία χρόνια διοίκησης του κου Σταθόπουλου

έκανα έξι ερωτήσεις στο ΔΣ, προχώρησα σε τέσ-

σερεις – πέντε  δημοσιεύσεις καθώς και σε συνεχείς υπενθυμίσεις μου στις συνεδρίες της οικονομικής επι-

τροπής προκειμένου να σταματήσει τις χαριστικές σε υμετέρους και άνευ ουσίας διαθέσεις πιστώσεων και

να προχωρήσει στην αναβάθμιση του κοιμητηρίου. 

Ζήτησα επίμονα να μελετήσουμε από κοινού την ανάπτυξη και αναβάθμιση του κοιμητηρίου ώστε να καλ-

υφθούν οι ανάγκες των επόμενων πενήντα τουλάχιστον ετών της πόλης μας.

Παρά τις προσπάθειες, δεν καταφέραμε να τον πείσουμε να συνεργαστεί με την αντιπολίτευση, με συνέπεια

να προσπαθεί ο ίδιος, χωρίς κανένα προγραμματισμό, χωρίς καμία πρόβλεψη και οργάνωση, αλλά με ημίμε-

τρα, σε πρώτο χρόνο να κουκουλώσει τις παρανομίες του, και σε δεύτερο να επιλύει τα συσσωρευμένα καθ-

ημερινά προβλήματα λόγω της ψηφοθηρικής διαχείρισης του κοιμητηρίου τα τρία τελευταία χρόνια. «Τσάτρα

– πάτρα » όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο αρχηγός της Λαϊκής Συσπείρωσης. 

Αποκορύφωμα της προχειρότητας ήταν να ανοίξει στη νέα πτέρυγα παράνομα αριθμό τάφων το μεγάλο

Σάββατο (15/4/2017) στις έξι το πρωί, δεσμεύοντας για πολλά χρόνια ένα τμήμα της πτέρυγας στη παλιά

μίζερη κατάσταση και στη συνέχεια να φέρει στο ΔΣ της 27/4/2017 για έγκριση το νέο ταφολόγιο το οποίο

συντάχθηκε και αυτό «τσάτρα πάτρα», μόνο και μόνο για νομιμοποιήσει την παρανομία του, ισχυριζόμενος

ότι πρόσφατα αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις.

Όταν του ασκήθηκε κριτική, επικαλέσθηκε  διάφορες δικαιολογίες και συγκρίσεις  με τα προηγούμενα χρό-

νια, χωρίς φυσικά  να εξηγήσει για ποιο λόγο αντικατέστησε το προσωπικό και άλλαξε τα καθήκοντα, όταν

του ζήτησα στοιχεία  για να ελέγξουμε τις ταφές. 

Για άλλη μια φορά έδειξε την αδυναμία του – ή την αδιαφορία του – για ορθολογική διοίκηση. 

Εκείνο όμως που είναι απαράδεκτο, είναι ότι, για επικοινωνιακούς λόγους,  δημόσια επικαλείται τη συναίνε-

ση, στη πράξη όμως, τορπιλίζει κάθε πρόταση της αντιπολίτευσης για την επίλυση προβλημάτων που

χρονίζουν όπως και το συγκεκριμένο, καταδικάζοντας σε μιζέρια την πόλη μας. 

Όχι κύριε Δήμαρχε. Το πρόβλημα το προκαλέσατε εσείς επειδή επί τρία χρόνια λειτουργήσατε το κοιμητήρ-

ιο ρουσφετολογικά και πολιτικάντικα  και τώρα «που έφθασε ο κόμπος στο χτένι»  όπως λέει και ο λαός μας,

κάνετε τα λάθη το ένα μετά το άλλο.  

Θα σας θυμίσω το 2011 σε ερώτηση της δική σας παράταξης για το πρόγραμμα της διοίκησης Ζορμπά σχε-

τικά με την ανάπτυξη του κοιμητηρίου, σας είχα ενημερώσει στο ΔΣ ως χειριστής  του θέματος ότι:

1. Θα ζητήσουμε από το Υπουργείο οικονομικών την εκ νέου παραχώρηση τμήματος 8.695 τ.μ. με το σωστό

τρόπο, δηλαδή την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Το πετύχαμε.

2. Ότι θα προσπαθήσουμε να άρουμε το αναδασωτέο του μπροστινού τμήματος του κοιμητηρίου με πρό-

σωπο επί της Νεαπόλεως,. Με επίπονες και επίμονες προσπάθειες το   πετύχαμε (ΦΕΚ αρ. 44 της 19ης

Φεβρουαρίου 2014)

3. Θα συνεχίζαμε να λειτουργούμε το κοιμητήριο μέχρι την εξασφάλιση των παραπάνω, αποφεύγοντας τις

σπατάλες πλην των απολύτως απαραίτητων ενόψει της συνολικής αναμόρφωσης. Το εφαρμόσαμε, μπορ-

είτε να κάνετε έλεγχο και να παρουσιάστε τα στοιχεία.

4. Μετά την επίτευξη των παραπάνω θα συγκροτούσαμε διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα πρότεινε στο

ΔΣ τη μορφή του νέου κοιμητηρίου με την βασική κατεύθυνση την κατασκευή σαρκοφάγων, δανειζόμενοι

τεχνογνωσία και εμπειρία από άλλους δήμους. Έγιναν εκλογές και αναλάβατε τη διοίκηση.

Όλα τα παραπάνω Κύριε Σταθόπουλε, σαν αντιπολίτευση τα δεχθήκατε γιατί ήταν δωρεάν. Σαν διοίκηση

όμως ουδέποτε τα εφαρμόσατε, αρνούμενος με πάθος τη συνεργασία και τη συναίνεση με την αντιπολίτευ-

ση. Είναι κρίμα όταν η αντιπολίτευση σε πολλά θέματα και ιδιαίτερα στα μεγάλα σας κάνει ρεαλιστικές προ-

τάσεις και πολλές φορές με την αυστηρή κριτική στην ουσία  σας προστατεύει από σοβαρά λάθη και εσείς

να αδιαφορείτε. 

Κύριε Σταθόπουλε, δεν γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους επιμένετε να διαιωνίζετε τα προβλήματα της

πολύπαθης πόλης μας . Ελπίζω να έχετε κάποια λογική εξήγηση, διαφορετικά είμαι υποχρεωμένος να συμφ-

ωνήσω ότι προτιμάτε το «τσάτρα – πάτρα» γιατί σας απασχολούν άλλα σχέδια, στα οποία θα αναφερθώ σε

επόμενες παρεμβάσεις μου».

Γιάννης Σταθόπουλος:

Δεν προσφέρεται το

κοιμητήριο για 

μικροπολιτική. 

Η υπόθεση του Κοιμητηρίου Αγ. Παρασκευής απο-

τελεί ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα, που θα περίμε-

νε κανείς να μην αποτελεί ευκαιρία αντιπολιτευτικής

κριτικής. Θα προσπαθήσω να κάνω μια αποτίμηση

της δουλειάς μας από τον Σεπτέμβριο του 2014.

1. H σημερινή Δημοτική Αρχή «βρήκε», όταν ανέλα-

βε, εξαιρετικά υψηλά τα τέλη ταφής και όλα τα υπό-

λοιπα τέλη στο Κοιμητήριο (εκταφές, οστεοφυλάκια,

αγορά τάφου κ.ά.). Αμέσως κάναμε μειώσεις από

17% έως 60%, η δε αφή καντηλιών παρέχεται πλέον

δωρεάν.

2. Ξεκινήσαμε αμέσως τις απαραίτητες μελέτες,

δηλαδή μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας και

Υδρο γεωτεχνική μελέτη οι οποίες ήδη έχουν ολο -

κληρωθεί και εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση Αττικής ώστε να εκπονηθεί περιβαλλοντική

μελέτη για την έκδοση πρότυπων περιβαλλοντικών

δεσμεύσεων. Έπειτα από αυτό το στάδιο θα εγκρι θεί

η μελέτη ανάπλασης του Κοιμητηρίου προκειμένου,

μεταξύ άλλων, να οριστεί περίγραμμα για τον μελ-

λοντικό ναΐσκο.

3. Προχωρήσαμε σε εργασίες γενικού καθαρισμού

με χρήση ειδικών μηχανημάτων, που περιλάμβαναν

καθαρισμό των διαδρόμων του Κοιμητηρίου, των

σκεπών των οικογενειακών τάφων, των οστεοφυ-

λακίων, όπως και των πεζοδρομίων και του περι-

βάλλοντος χώρου. Ενημερώνουμε ότι οι πολίτες

έχουν εκτιμήσει αυτή τη δράση.

4. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για την

κατασκευή των βοηθητικών χώρων του Κοιμητηρίου

για τους οποίους θα εκδοθεί άδεια δόμησης σύμφω-

να με το ισχύον διάταγμα του Κοιμητηρίου.

5. Τροποποιήσαμε το ταφολόγιο προκειμένου να

αξιοποιηθεί η έκταση εντός των ορίων του χώρου

ταφής που παρέμενε ανεκμετάλλευτη. Ενημερώσα-

με το Δημοτικό Συμβούλιο για τις αυξημένες ανάγκες

του πρώτου τετραμήνου του 2017.

6. Ολοκληρώνουμε σύντομα τη διαδικασία προμή -

θειας σαρκοφάγων προκειμένου να εξοικονομηθεί

χώρος και να εκσυγχρονιστεί σταδιακά το Κοιμητή -

ριο.

Συνολικά, το πρόβλημα κάλυψης των αναγκών

όπως και των συνολικών έργων που επιβάλλεται να

γίνουν στο Κοιμητήριο είναι βασική προτεραιότητα

της σημερινής Δημοτικής Αρχής.
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Δημιουργική απασχόληση 

με κοινωνικά κριτήρια. 

Ο Δήμος Αγίας

Παρασκευής υλο-

ποιεί και φέτος το

θερινό Πρόγραμ-

μα Δημιουργικής

Απασχόλησης με

στόχο να προ -

σφέρει στα παι-

διά μια ποιοτική

διέξοδο απασχό -

λη σης, δίνοντάς

τους την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να εκφραστούν δημιο-

υργικά, βοηθώντας παράλληλα τους γονείς-κατοίκους της

πόλης μας και κυρίως τις οικονομικά και κοινωνικά ασθενέ-

στερες οικογένειες.

Για δεύτερη χρονιά φέτος, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υλοποιεί

ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα για παιδιά με αναπηρίες με

σκοπό να δώσει στα παιδιά την δυνατότητα έκφρασης και δημιουρ-

γικής απασχόλησης κατά την παραμονή τους στο σχολικό συγκρό -

τημα, με την καθοδήγηση εμψυχωτών-εκπαιδευτών με ειδικές

σπουδές και εμπειρία στην ειδική αγωγή.  

Στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν δύο Ομάδες:

Η πρώτη ομάδα θα αποτελείται από οχτακόσια (800) παιδιά ηλικίας

5 έως 12 ετών σε δύο φάσεις λειτουργίας, τριών βδομάδων η κάθε

μία. Οι ώρες λειτουργίας του προγράμματος είναι 07.00 – 16.00 και

η υποχρεωτική παρουσία των παιδιών 09.00 – 14.00. Τα παιδιά θα

παραδίδονται και θα παραλαμβάνονται από το σχολείο από τους

γονείς ή τους κηδεμόνες τους. Οι οικογένειες έχουν τη δυνατότητα

να αιτηθούν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε μία μόνο περίοδο.

Στις αιτήσεις θα δηλωθεί η προτίμηση του σχολείου (εκπαιδευτικό

κέντρο) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Αναλυτικά: 

Α΄ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: από 19/06/2017 έως και 07/07/2017

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1ο, 3ο, 4ο, 6ο, 7o και

9ο Δημοτικά Σχολεία Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν έως 600

παιδιά (έως 100 παιδιά ανά εκπαιδευτικό κέντρο).

Β΄ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: από 10/07/2017 έως και 28/07/2017

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1ο και 7ο Δημοτικά

Σχολεία. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν έως 200 παιδιά (έως

100 παιδιά ανά εκπαιδευτικό κέντρο).

Η δεύτερη ομάδα θα αποτελείται από δεκαπέντε (15) παιδιά με

αναπηρίες (παιδιά με διάφορες διαταραχές πχ διάχυτη αναπτυξια-

κή διαταραχή, αυτισμός, νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down) ηλι-

κιακού φάσματος 6 έως 14 ετών και διαφορετικής λειτουργικότητας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: από 19/06/2017 έως και 07/07/2017

Το σχολείο εφαρμογής του προγράμματος θα επιλεγεί ανάλογα με

τον αριθμό των παιδιών που θα εγγραφούν στο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή των παιδιών της Ομάδας Β' θα είναι δωρεάν και χωρίς

οικονομικά κριτήρια.

Την «εργαζόμενη μητέρα» τίμησε η

Δημοκρατική Συμπαράταξη. 

Τη γιορτή της μητέρας τίμησε η «Δημοκρατική Συμπαράσταση» με εκδήλω-

ση στην οποία παρευρέθηκε η πρόεδρος κ. Φώφη Γεννηματά και ο Δήμαρ -

χος και συντονιστής του Περιφερειακού βορείου τομέα της Δημοκρατικής

Συμπαράταξης κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος στο tennis club Χαλανδρίου τη

Δευτέρα 8 Μαΐου 2017. 

Σε μια κατάμεστη αίθουσα,οι φίλες και οι φίλοι του κόμματος  παρακολούθησαν αφι-

έρωμα στο Μίκη Θεοδωράκημε τη συνοδεία μουσικής με την Τατιάνα Παπαγεω-

ργίου στο πιάνο, και τους μουσικούς Τάκη Κωνσταντακόπουλο, ΣουσάναΤριφιάτη,

Ευανθία Χριστοπούλου και ΜάνιαΒλαχογιάννη.

Την οργάνωση της εκδήλωσης επιμελήθηκε ο Βασίλης Γιαννακόπουλος και τα μέλη

της Συντονιστικής , Σπύρος Αδαμόπουλος,  ΑλεξάνδραΣαγρή και ΘανάσηςΝτέλκος

με τη συμπαράσταση του γραμματέα της Νομαρχιακής Γιάννη Λαζαρίδη.

Ο συντονιστής του Περιφερειακού βορείου τομέα Βασίλης Γιαννακόπουλος άνοιξε

την εκδήλωση και αναφέρθηκε στο ρόλο και τις δραστηριότητες του περιφερειακού

της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, υπήρξε ανταλλαγή σκέψεων, τονίστηκε

η αναγκαιότητα στήριξης της εργαζόμενης μητέρας σε όλα τα επίπεδα, ενώ ο κ. Γιαν-

νακόπουλος αναφέρθηκε επίσης στους αγώνες των λαών για την εργατική πρωτο-

μαγιά, αγώνες για το οκτάωρο στο Σικάγο αλλά και τους αγώνες των Ελλήνων καπ-

νεργατών το 1936 στη Θεσσαλονίκη που αποτέλεσαν την έμπνευση του Γιάννη

Ρίτσου για να γράψει τον Επιτάφιο.

Η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φώφη

Γεννηματά στον χαιρετισμό της, επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην εργαζόμενη γυναίκα, την εργαζόμενη
μητέρα που δίνει το δικό της αγώνα κάθε στιγμή. Έναν αγώνα ζωής. Το τραγούδι του
αείμνηστου Λουκιανού Κηλαηδόνη για την Μαίρη Παναγιωταρά μετρά ήδη 34 χρό-
νια ζωής αλλά τα προβλήματα της σκληρά εργαζόμενης μητέρας, που προσπαθεί με
χίλιους-δυο τρόπους να τα βγάλει πέρα στο σπίτι, την οικογένεια, τον χώρο εργασίας,
παραμένουν ίδια και πιεστικά.
Ασφαλώς η θέση της γυναίκας έχει αναβαθμιστεί στη σύγχρονη εποχή και έχουν
γίνει πολλά και σημαντικά βήματα. Η Παράταξή μας πρωταγωνίστησε με μεγάλες
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια μικρή αναφορά στην μητέρα
μου Κάκια, που ήταν η πρώτη Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Εδώ στο
Χαλάνδρι δημιούργησε, αγαπήθηκε και τιμήθηκε από τις γυναίκες όλα αυτά τα χρό-
νια.
Έγιναν πολλά από την Παράταξή μας αλλά δεν αρκούν. Δεν αρκούν οι νομοθετικές
ρυθμίσεις, οι επιστημονικές αναλύσεις και οι ιστορικές αναδρομές στους αγώνες για
τα δικαιώματα των γυναικών. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, χρειάζεται καθημερινή
στήριξη στην πράξη. Χρειαζόμαστε νέες θέσεις εργασίας και πολιτικές που θα εν -
θαρρύνουν τις γυναίκες  ώστε να μπουν σε νέους αναπτυσσόμενους τομείς όπως η
πληροφορική, η έρευνα, η πράσινη οικονομία. Να αναπτυχθεί η γυναικεία επιχει -
ρηματικότητα και δημιουργικότητα.
Για να τις πείσουμε πρέπει και να τις στηρίξουμε. Με περισσότερους παιδικούς σταθ-
μούς, περισσότερα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών ΑμεΑ,
περισσότερα ΚΑΠΗ». 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Πρόε-

δρος της ΔΗΜΑΡ Θανάσης Θεοχαρόπουλος, που χαιρέτησε την εκδήλωση και ανα-

φέρθηκε στη πορεία και στο στόχο της δημοκρατικής συμπαράταξης που είναι η

ενοποίηση όλων των δυνάμεων της και η δημιουργία ενός νέου κόμματος στο χώρο

της κεντροαριστεράς.
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Αφιέρωμα στη 

γαλλική λογοτεχνία

και ζωγραφική από τη

Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής

πιστή στο ραντεβού της με την ξενόγλωσση

λογοτεχνία πραγματοποιεί αφιέρωμα στη γαλ-

λική λογοτεχνία και ζωγραφική.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τέσσερις διαλέξεις για

τη γαλλική λογοτεχνία (8, 15, 22, 29 Μαΐου 2017)

από την κα Βασιλική Λαλαγιάννη, καθηγήτρια ευ -

ρωπαϊκής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πελοπον-

νήσου που συνοδεύονται από οπτικοακουστικό

υλικό καθώς και αναγνώσεις και ερμηνεία αποσπα-

σμάτων έργων από ηθοποιούς.  Συμμετέχει η κα

Ιφιγένεια Μποτουροπούλου μεταφράστρια του

Ζολά.

Η γνωριμία με τον γαλλικό πολιτισμό συμπληρώνε-

ται με τρεις διαλέξεις για τη γαλλική ζωγραφική (10,

17, 24 Μαΐου) από  την κα Βασιλική Σαρακατσιά-

νου, ιστορικό τέχνης. 

Κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις στα 

Πευκάκια λόγω 

εργασιών.

Οι εργασίες για την κατασκευή του νέου δικ-

τύου αγωγών ομβρίων στην περιοχή των Πευ-

κακίων αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα και

το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροπο-

ποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις

αντίστοιχες οδούς που θα πραγματοποιηθούν.

Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως διακοπή της

κυκλοφορίας κατά τμήματα στις κάτωθι οδούς:

• Οδός Δημοσθένους(από τη συμβολή με την οδό

Δερβενακίων έως τη συμβολή με την οδό Αγ.

Τριάδος).

• Οδοί Θερίσου – Αμαλιάδος – Θεσσαλονίκης –

Σάμου – Υμητού (από τη συμβολή με την οδό Αλ.

Παναγούλη έως τη συμβολή με την οδό Λ. Μεσο-

γείων).

• Οδοί Θήρας – Χρυσόστομου Σμύρνης – Πλα-

ταιών (από τη συμβολή με την οδό Ολυμπίας έως

τη συμβολή με την οδό Γαρυττού).

• Οδός Δραγατσανίου.

• Οδός Τσιμισκή (από τη συμβολή με την οδό Χίου

έως τη συμβολή με την οδό Αγρινίου).

• Οδός Γούναρη (από τη συμβολή με την οδό

Ελπίδος έως τη συμβολή με την οδό Ψαρών).

• Οδός Πατρόκλου (από τη συμβολή με την οδό

Δερβενακίων έως τη Λ. Μεσογείων).

Η ανάδοχος εταιρεία, που έχει σχετική σύμβαση

με την περιφέρεια Αττικής, είναι υποχρεωμένη να

προβεί στην απαραίτητη σήμανση σε συνεργασία

με τον ΟΑΣΑ, όταν απαιτηθεί τροποποίηση των

λεωφορειακών γραμμών.

Επιπλέον θα απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημά-

των στις κάθετες οδούς των ανωτέρω οδών σε

μήκος ενός οικοδομικού τετραγώνου, με την διοχέ-

τευση της κυκλοφορίας σε όμορους δρόμους.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμο-

στούν μόλις χορηγηθεί άδεια τομής των προαναφ-

ερόμενων οδοστρωμάτων, από το τμήμα Έργων

Υποδομής.
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4ος Δρόμος ζωής 

αναδεικνύοντας τον Υμηττό.

Ο “4ος Δρόμος Ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής- Αναδεικνύοντας τον

Υμηττό 2017” πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 και διορ -

γανώθηκε από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής και τον Πολιτιστικό και

Αθλητικό Οργανισμό (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) με την φιλοδοξία να καθιερωθεί

στα αθλητικά δρώμενα της Αυτοδιοίκησης. 

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπον-

δίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού- Υπεραποστάσεων

(Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ), με την συνδρομή του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών

Ανατολικής Αττικής και την υποστήριξη της Ομάδας Αθλητών Μαραθωνίου

Αθηνών «O.R.A.M.A.».

Περισσότεροι από 700 έμπειροι ή μη δρομείς, γυναίκες, άνδρες και παιδιά

ξεκίνησαν στις 8:30 το πρωί, από την Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής

διαδοχικά τις διαδρομές των 14, χλμ (μεικτή άσφαλτος & βουνό), 5 χλμ και

1 χλμ, διασχίζοντας αρχικά την οδό Αγίου Ιωάννου για να επιστρέψουν και

να τερματίσουν στο σημείο εκκίνησης.

Η συμμετοχή ξεπέρασε τα όρια του Δήμου μας, καθώς συμμετείχαν δρο-

μείς απ΄ όλη την Αττική.   

Εκτός από την αθλητική του διάσταση ο αγώνας, είχε φιλανθρωπικό και

κοινωνικό χαρακτήρα. Οι δρομείς προσέφεραν συσκευασμένα τρόφιμα

μακράς διάρκειας, τα οποία μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου και

Μαγειρείου του Δήμου μας θα διατεθούν σε συμπολίτες μας που έχουν

ανάγκη τη στήριξή μας. 

Νικητής στη γενική κατηγορία ανδρών 14 χλμ αναδείχθηκε ο Χρήστος

Χασιώτης με χρόνο 0:56:48, δεύτερος τερμάτισε ο Γιώργος Τσιγερίδης

(0:58:27) και τρίτος ο Άγγελος Παναγιωτόπουλος (0:59:10). Αντίστοιχα στις

γυναίκες πρώτευσε η Ιουλία- Ελένη Παναγιωτοπούλου με χρόνο 1:07:45,

με δεύτερη την Γεωργία Μακή (1:13:32) και τρίτη την Σταματελοπούλου

Ευγενία (1:15:06).

Στην διαδρομή των 5 χλμ νικητής αναδείχθηκε ο Αλέξης Γεωργούλιας με

χρόνο 0:19:11, δεύτερος τερμάτισε ο Ευθύμιος Παπαδόπουλος (0:19:13)

και τρίτος ο Κων/νος Δημητρακόπουλος (0:19:42), ενώ στις γυναίκες

νικήτρια είναι η Στέλλα Πριμικύρη με χρόνο 0:22:45, δεύτερη η Μαργαρίτα

Χαραλαμπίδου (0:23:14) και τρίτη η Δήμητρα Αναστασιάδου (0:23:24).

Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Σταθόπουλος ευχαρίστησε τους φορείς που

βοήθησαν στη διοργάνωση του «4ου δρόμου ζωής», ενώ ο Πρόεδρος του

Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής, κ.

Σωτήρης Παπαμιχαήλ από την πλευρά του δήλωσε: «Η διοργάνωση του

4ου Δρόμου Ζωής αποτελεί πολλαπλή ευκαιρία για όλους, για τους δρο-

μείς να αποδείξουν την εξαιρετική φυσική κατάσταση τους, για τους πολίτες

να αποδείξουν την ευαισθησία τους και για τον Δήμο της Αγίας Παρασκε-

υής να αποδείξει ότι μπορεί να διοργανώνει μεγάλες πρωτοβουλίες για την

προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού και τη διασύνδεση του με την

πόλη και τους πολίτες» 

Το Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Βορειοανατολικού Τομέα

Υμηττού (ΣΕΠΠΒΑΤΥ) υποστήριξε τον αγώνα διαθέτοντας δύο επανδρω-

μένα φυλάκια και ένα παρατηρητήριο στην περιοχή του Υμηττού ως σταθ-

μούς ανεφοδιασμού νερών, καθώς και για τον πλήρη έλεγχο της ασφάλει-

ας των δρομέων κατά το πέρασμα τους στο τμήμα της διαδρομής του

Υμηττού.

Τέλος το 1ο & 3ο Σύστημα Ελλήνων Προσκόπων Αγίας Παρασκευής που

για άλλη μια φορά στήριξαν σε μέγιστο βαθμό τον αγώνα, διαθέτοντας τους

προσκόπους τους στους σταθμούς ανεφοδιασμού των νερών καθώς και

ως δείκτες των διαδρομών. 

Δημόσιο χρέος 

και στρατιωτικές δαπάνες.

Εκδήλωση με θέμα «Δημόσιο Χρέος της Ελλάδας και Στρατιωτικές

Δαπάνες», ενταγμένη στο πλαίσιο της δεκαήμερης Παγκόσμιας

Εκστρατείας για την μείωση των στρατιωτικών δαπανών (18-28

Απρι λίου 2017), διοργάνωσε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σε συνερ-

γασία με το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιο-

ποίησης (ΠΑΔΟΠ), το Σάββατο 22/4, στην αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου της πόλης.

Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Πάνος Τριγά ζης, Οικονομολόγος , Πρόε-

δρος  του ΠΑΔΟΠ,  ο οποίος ανα φέρ θηκε στη σημασία της Διε θνούς

Εκστρατείας για μειώσεις στις στρατιωτικές δαπάνες,  οι οποίες, σε μια

περίοδο βαθιάς διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, έχουν εκτοξε-

υθεί πάνω από τα επίπεδα του ψυχρού πολέμου και το 2015  ανήλθαν παγ-

κοσμίως σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια ημερησίως, αφαιρώντας

πόρους ζωτικής σημασίας από τους λαούς και τις κοινωνίες. 

Όπως επισήμανε ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου χρέους της χώρας μας

οφείλεται στις υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες των τελευταίων δεκαετιών,

ενώ η απόφαση για αύξηση του στρατιωτικού προϋπολογισμού των

χωρών-μελών του ΝΑΤΟ στο 2% του ΑΕΠ δεν υπηρετεί το όραμα μιας ειρη-

νικής και ευημερούσας Ευρώπης. 

Παρεμβάσεις έκαναν ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπου-

λος, η βουλευτής Β΄Αθήνας Χαρά Καφαντάρη και η Όλια Νικηφορίδη αδε-

λφή του πρώτου μάρτυρα του αντιπυρηνικού κινήματος Νίκου Νικηφορίδη,

ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε στη Θεσσαλονίκη στα

22 χρόνια του στις 5.3.1951 με την κατηγορία ότι διακινούσε την Έκκληση

Ειρήνης της Στοκχόλμης.
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Αυλαία για την 11η Συνάντηση

Μαθητικής Δημιουργίας 

και Έναρξη του οράματος… 

«Όλη η πόλη, μια γειτονιά» 

Ανακοίνωση εξέδωσε η ένωση συλλόγων γονέων Αγίας Παρασκευής

στην οποία αναφέρουν τα εξής: 

«Έπεσε η αυλαία της 11ης Συνάντησης Μαθητικής Δημιουργίας την Τετάρτη 10

Μαΐου 2017. Με χειροκροτήματα και μεγάλα χαμόγελα ολοκληρώθηκε αυτή η

μεγάλη γιορτή πολιτισμού και έκφρασης των μαθητών των δημοσίων σχολείων

, μια ιδέα της Ένωσης που πλέον αποτελεί θεσμό για την πόλη μας. 

Ο πυρετός της προετοιμασίας και το δημιουργικό άγχος έδωσαν τη θέση τους

στη γλυκιά μελαγχολία των τίτλων τέλους. Ευχαριστούμε πρώτα απ΄όλους τα

παιδιά που μας χαρίζουν απλόχερα το χαμόγελό τους και μας επιτρέπουν να

ελπίζουμε… τους εκπαιδευτές τους που τα οδηγούν στο μαγικό ταξίδι της

Τέχνης και του Πολιτισμού… Τους Συλλόγους Γονέων, άγρυπνους φύλακες

των σχολείων μας. 

Τους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς που παρέχουν τις δομές και την υποστήρ-

ιξή τους. Το Δήμο και το τμήμα παιδείας που μας παρέχει τα προγράμματα

θεατρικής παιδείας για όλα τα σχολεία, την οργανωτική επιτροπή, τους δημο-

τικούς συμβούλους και φορείς που μας τίμησαν με την παρουσία τους, τους

φύλακες, τις καθαρίστριες και όλους τους συντελεστές που δούλεψαν για να

ολοκληρωθεί με επιτυχία για μια ακόμα χρονιά αυτή η συνάντηση δημιουργίας

και πολιτισμού. 

Η Ένωση θα συνεχίσει να διεκδικεί και να αγωνίζεται αφενός για την συνέχιση

των υφισταμένων προγραμμάτων και αφετέρου για την παροχή νέων προγρ-

αμμάτων και δράσεων στα σχολεία μας από το Δήμο. Ξεχωριστή στιγμή του

μαθητικού φεστιβάλ 2017 υπήρξε η θεατρική παράσταση που μας χάρισε το

Λύκειο Γεροσκήπου της Κύπρου, της αδελφοποιημένης μας πόλης. 

Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και στη θεατρολόγο για τη θαυμάσια παρά-

σταση και την εξαιρετική επιλογή του έργου «Αξιοθέα». Η πρόταση να συμμε-

τέχει σχολείο της Γεροσκήπου στο μαθητικό φεστιβάλ έγινε από την Ένωση και

την αποδέχθηκαν και υλοποίησαν οι δύο αδελφοποιημένοι δήμοι. Θετικά απο-

τιμάται η συμμετοχή, ο συγχρωτισμός και η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων

μεταξύ μαθητών των δύο πόλεων. Αυτή τη χρονιά, η λήξη του μαθητικού φεστι-

βάλ είναι ιδιαίτερη γιατί σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την πόλη και το δημόσιο

σχολείο με την έναρξη μιας ετήσιας καμπάνιας , με στόχο να γίνει … ισόβια,

μιας καμπάνιας που ξεπήδησε από μια ιδέα της Ένωσης για ομορφότερα σχο-

λεία που θα γίνουν πόλος έλξης για παιδιά και μεγάλους. 

Μια ιδέα που επεκτάθηκε κι έγινε όραμα : To όραμα για μια πόλη που θα την

ομορφύνουμε και θα την αγαπήσουμε πραγματικά, θα την προσέχουμε και θα

την προστατεύουμε, θα τη σεβόμαστε και θα μας σέβεται έχοντας επίκεντρο το

δημόσιο σχολείο. Το όραμα αυτό ξεκινάει και «επενδύει» στα παιδιά . Θέλουμε

να προσπαθήσουμε να δούμε τον κόσμο μέσα από την καθαρότητα των

ματιών του μικρού παιδιού. θέλουμε τα ίδια τα παιδιά μας, με την αστείρευτη

φαντασία τους, να μας δείξουν, γιατί σήμερα δεν είναι όλη η πόλη μια γειτονιά,

πώς μπορεί να γίνει και πόσο αυτό θα ομορφύνει την ζωή μας. 

Θέλουμε μέσα από τις πολύμορφες δραστηριότητές τους να αναδείξουν ότι

στην αγάπη τους για το σχολείο και τους δημοσίους χώρους δεν χωράνε

απαξίωση και καταστροφές. Και είμαστε σίγουροι ότι θα μας αποδείξουν ότι η

βελτίωση και η w w w . e n o s i g o n e o n a g i a s p a r a s k e v i s . w o r

d p r e s s . c o m προστασία ενός ανοικτού, καθαρού, φιλόξενου σχολειού που

θα το προστατεύουμε και θα το ομορφαίνουμε γιατί το αγαπάμε σαν το σπίτι

μας, είναι η δική τους «εντολή» κι εμείς, μαζί με τα παιδιά, θα πρέπει να

βρούμε τους τρόπους να την υλοποιήσουμε. 

Ξέρουμε ότι το εγχείρημα αυτό απαιτεί μεγάλη υπομονή και επιμονή και τα

αποτελέσματα δεν θα είναι άμεσα και απτά. Ξέρουμε ότι απευθυνόμαστε στα

παιδιά γνωρίζοντας ότι πρέπει πρωτίστως να απευθυνθούμε στους εαυτούς

μας και να κοιταχτούμε στο δικό μας καθρέφτη κατάματα. Η ιδέα λοιπόν

«έπεσε», η πρώτη (ευρεία) συζήτηση ξεκίνησε την Τρίτη 9 Μαίου 2017,μέσα

στα πλαίσια του φεστιβάλ, και τα πρώτα μηνύματα είναι πολύ αισιόδοξα»!

«Όλη η πόλη μια γειτονιά». 

Στο πλαίσιο της 11ης Συνάντησης Μαθητικής Δημιουργίας των

σχολείων της πόλης, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 09 Μαΐου

2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Γυμνασίου, μια ανοικ-

τή συζήτηση προκειμένου να κατατεθούν απόψεις και προτάσεις

για την υλοποίηση της ετήσιας καμπάνιας «Όλη η πόλη, μια γει-

τονιά».

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αγκάλιασε την ιδέα της Ένωσης Συλλό-

γων Γονέων και ήδη με την έναρξη του διαλόγου δεσμεύεται ότι θα

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε, σε συνεργασία με όλους

του φορείς της πόλης, να υποστηρίξει εκείνες τις δράσεις με τις οποίες

θα αντιληφθούμε τις ανάγκες των παιδιών μας, ενώ ταυτόχρονα θα

στοχεύσουμε για να προλάβουμε τη βία και τις καταστροφές του δημό-

σιου χώρου και να αλλάξουμε την αντίληψή μας για τη διαφορετικότ-

ητα και τον ρατσισμό, πάντα μέσα από τα μάτια των παιδιών.

Η συζήτηση άνοιξε με χαιρετισμό του Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου

και στη συνέχεια παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους η Αντιπρόεδρος της

Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής  Ηλέκτρα Σωτηράκου

και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Πάνος Γκόνης, ώστε να ενημερωθούν

όλοι οι φορείς και οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής για το πλαίσιο της

καμπάνιας.

Ακολούθησαν περισσότερες από είκοσι τοποθετήσεις εκπροσώπων

φορέων αλλά και απλών δημοτών, που όλες συνέβαλαν σε μια ενδια-

φέρουσα ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών και προτάσεων. Η

στενή συνεργασία με τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των

σχολείων, την Ένωση και τους Συλλόγους Γονέων, όπως και με κάθε

φορέα της πόλης που θα εκδηλώσει έμπρακτα το ενδιαφέρον του

αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία της καμπάνιας.

Η Αντιδημαρχία Παιδείας συνεκτιμώντας όλες τις κατατεθειμένες από-

ψεις και προτάσεις στην εκδήλωση, αλλά και όσες θα κατατεθούν μέχρι

τα μέσα του Οκτώβρη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Παι-

δείας: oliipolimiagitonia@agiaparaskevi.gr, θα διαμορφώσει το πλαίσιο

δράσεων που θα υλοποιηθούν τη σχολική χρονιά 2017-2018 με απο-

κορύφωμα τη 12η Συνάντηση Μαθητικής Δημιουργίας.

Δωρεάν εξέταση 

αναπνευστικής 

λειτουργίας από το 

1ο Δημοτικό Ιατρείο. 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής

ενημερώνει ότι το Σάββατο 27

Μαΐου, 9:30-15:00, στο 1ο Δημο-

τικό Ιατρείο (Χίου & Σωτήρος 2)

θα πραγματοποιηθεί Δωρεάν

Έλεγχος Αναπνευστικής Λειτο-

υργίας με Σπιρομέτρηση, από την

Ιατρό Πνευμονολόγο  Αντωνία

Μπιρμπάκου. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος  Πρώιμης

Διάγνωσης Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας του

Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- ΕΔΔΥΠΠΥ,

μέλος του οποίου είναι ο Δήμος.

Η εξέταση απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών,

καπνιστές,  με δυσκολία στην αναπνοή ή με πρωινό βήχα και

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη και την έγκαιρη

διάγνωση των πνευμονικών παθήσεων.  

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το 1ο Δημοτικό Ιατρείο Αγίας

Παρασκευής στο 210 6000998.
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Ομάδα γυναικών : ΓΣΑΠ-ΟΛΥΜΠΙΑ

ΓΣ (Λάρισα) 69-59

Δεκάλεπτα: 25-17, 19-10, 06-12, 19-

20

Με θετικό τρόπο έκλεισε για εφέτος

τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις η

ομάδα γυναικών, παίρνοντας το

ροζ φύλλο στον αγώνα κατάταξης

με την τέταρτη ομάδα του βόρειου ομίλου της Α2. Στο αγωνιστικό μέρος  η ομάδα μας παρου-

σίασε δύο πρόσωπα, απέναντι σε μία ομάδα σαφώς κατώτερης δυναμικότητας. Στο α’ ημίχρονο

έδειξε το καλό επιθετικά πρόσωπό της πετυχαίνοντας, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, 44 πόντους.

Όμως στο β’ ημίχρονο υποτίμησε τον αντίπαλο, με αποτέλεσμα η Ολύμπια να αναθαρρήσει, να

πιστέψει στον εαυτό της και φτάσει 3’ πριν την λήξη στους 4 πόντους την διαφορά (57-53). Το

ξύπνημα της ομάδας μας ήταν αγχώδες αλλά αναγκαίο για να φτάσουμε τελικά στην νίκη. Να

σημειώσουμε ότι στην ομάδα Ολύμπια αγωνίζεται η Κουτσουνούρη, πρώτη σκόρερ του βόρειου

ομίλου της Α2 και παλαιά αθλήτρια  (2005-2006) του ΓΣΑΠ.

ΓΣΑΠ (Αναγνωστόπουλος, Στρατάκος) Μακρυνίκα 4, Καμμένου 14(4), Κοντογιάννη 8, Κλείτσα 6,

Ψωμά 4, Πολιτοπούλου 16(2), Γρύλλια, Πετυχάκη 13, Αμίτση, Κούκη 4, Καράμπελα.

ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ (Λότφι, Νοφάραστ) Δημητρέλια, Σουλιώτη9(1),Ντούρα,Παπαγεωργίου 2, Λιάσκου,

Σκαρλή, Μαγδαλιανίδου 23(1), Μαρκούτη, Κουτσουνούρη 25(3).

Β. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: : ΓΣΑΠ –ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ: 38-71 

Δεκάλεπτα : 11-22,12-22,07-15,08-12

Με ήττα ολοκλήρωσε η ομάδα μας το τουρνουά των παγκορασίδων. Τα κορίτσια μας δεν

ξεκίνησαν καλά τον αγώνα ωστόσο με την πάροδο του χρόνου ανέβαζαν την απόδοσή τους και ήταν

περισσότερο ανταγωνιστικές απέναντι στο φαβορί του ομίλου και αήττητη ομάδα του Γέρακα.  Το

τέλος του τουρνουά βρήκε την ομάδα μας στην 3η θέση με απολογισμό 4 νίκες -2 ήττες, αλλά σημαν-

τικές εμπειρίες για τη νέα χρονιά.

ΓΣΑΠ (Χριστοδούλου) Πλώτα,Κακοσούρη,ΘεοφάνηΙ.,Λούκα,Λαχανά,ΘεοφάνηΜ.,ΖανίκαΧ.,Κωλέ-

τση,Γεωργοπούλου,ΖανίκαΚ.,Λιλικάκη,Χριστοπούλου.

ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΓΕΡΑΚΑ (Γεωργακόπουλος-Ιωαννίδης) Λιναρδάτου, Αρβανίτη, Καπετανάκου,

Καρτάκη,Ανδρεοπούλου, Κυρίδη, Κυριακάκη,Φλαμπούρη,Κυρίδη,Κασιμάτη,Δαμουλάκη,Σαμίτη.

Γ. ΜΙΝΙ : ΓΣΑΠ-ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β :́43-6(12-2,12-0,3-3,8-0,8-1)

Άνετη επικράτηση και επιστροφή στις νίκες για τα μίνι μας με αντίπαλο την πολύ αδύναμη είναι η

αλήθεια, ομάδα των Μελισσίων. Τα κορίτσια μας με ωριμότητα και συγκέντρωση σε άμυνα και επίθ-

εση, έπαιξαν πολύ ωραίο μπάσκετ, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κοινού και του προπονητή

τους. Πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή και τα κορίτσια μας για την απόδοσή τους. Προετοι-

μαζόμαστε πλέον για τον εκτός έδρας αγώνα, με αντίπαλο την ομάδα του Αγίου Νικολάου Παλλήν-

ης, την Κυριακή 30/4 στις 17:15.

ΓΣΑΠ (Ραρής): Στρατηγού, Λάμπρου, Χριστοπούλου, Κυρκοπούλου,Κάκκου, Κολιού, Φυρίγου,

Γιαννακού, Βαρλάμη, Κακοσούρη, Μακαρουνάκη, Λυραντζάκη.

ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (Καραβέλη):Κακλαμάνη, Αλεξίου, Γλύκου ,Δριβάκου, Ζάβρα, Τσουκαλά,Κων-

σταντινίδου,Γαρυφάλλου,Κλητοράκη,Κωστοπούλου,Κονταξιάν, Παλαμάρη, Βάνδουλα.

Γ. ΤΟΥΡΝΟΥΑ  JUNIORS 

ΠΡΟΜΙΝΙ: ΑΟ ΖΕΥΣ ΕΡΥΘΡΟΥ-ΓΣΑΠ Α :́24-44(4-10,2-12,4-6,6-8,8-8)

Το δυναμικό ξεκίνημα των αθλητριών μας και η πολύ

καλή διαχείριση του αγώνα από τον προπονητή μας,

ήταν αρκετά για τη δίκαιη και άνετη επικράτηση της

ομάδας μας. Πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή

μας και τα κορίτσια μας για την προσπάθειά τους.

Επόμενος αγώνας το Σάββατο 29/4 στις 10:30 στο

γηπεδό μας,με αντίπαλο τον ΑΟ Ένωση Ιλίου.

ΑΟ ΖΕΥΣ ΕΡΥΘΡΟΥ (Ξυπόλητος):

Σούμπουρα,Γιάτα,Γιώργου,Μάμαλη,Δαμάϊ,

Κυτσυκού Ι,Κυτσυκού Ν,Οικονόμου, Καλομπάτσου,

Σπηλιωτοκοπούλου, Γριντάκη.

ΓΣΑΠ(Ραρής):Μήτση, Κανιστρά,Κέντρου,Παπαγεωργίου,Πολυμένου,Κατωμέρη, Καλπία,Λυραν-

τζάκη,Χριστοπούλου,Τριανταφύλλη,Μίνκωφ,Ξηραδάκη.

JUNIORS: ΓΣΑΠ  B' -ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ B': 38-19 

Οκτάλεπτα: 12-8, 4-0, 6-4, 6-4, 10-3

Η ομάδα μας στον 6ο αγώνα της στο τουρνουά σημείωσε μεγάλη νίκη με διαφορά 19

πόντων επί της αξιόμαχης ομάδας του Αθηναϊκού. Η πολύ καλή άμυνα από το 2ο οκτά-

λεπτο και έως το τέλος του αγώνα όπου η ομάδα μας δέχθηκε μόλις 11 πόντους ενώ

αντίστοιχα στην επίθεση σημείωσε 26 πόντους οδήγησαν στην ανωτέρω νίκη. Οι

αθλήτριες μας σε όλη την διάρκεια του αγώνα εντυπωσίασαν με το πάθος και την

μαχητικότητα τους. Συγχαρητήρια στις μικρές μας αθλήτριες και στη προπονήτρια της

ομάδας μας. Ο επόμενος αγώνας της ομάδας μας είναι εκτός έδρας στο γήπεδο Ζωφρ-

ιάς την Κυριακή 30/4 στις 12:30 με τον ΕΥΝΙΚΟ ΓΑΣ.

ΓΣΑΠ  Β’(Νιτουλεσκου) Λιάρου, Κέντρου, Σινάνογλου Κ., Λυραντζάκη, Καφετζή, Παγίδα,

Σινάνογλου Α., Τούτση, Συρίγου, Μπόμπου, Μπαλάσκα, Παπαδοπουλου, Κουτούγερα.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Β’ (Μπότη) Ντουβά, Κορμπά, Πρασοπούλου, Κοσμά, Σιούτη, Βελιανιτη

Σιαμπάνη, Μυλωνά, Σταθουλοπούλου, Γιωτοπούλου, Καταλέτρη, Καυχίτσα

Έκθεση του 

παιδικού τμήματος 

εργαστηρίων Τέχνης.

Τα εγκαίνια της ετήσιας έκθεσης του Παιδικού

τμήματος  των Εργαστηρίων  Τέχνης του Δήμου

Αγίας Παρασκευής και του Πολιτιστικού - Αθλητι-

κού Οργανισμού (ΠΑΟΔΑΠ)  θα πραγματοποιηθ-

ούν το   Σάββατο  20 Μαΐου 2017, στις 11:30πμ,

στο Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο Στ. Κώτσης (Θεμι-

στοκλέους και Σπάρτης 1) στο Πέτρινο κτίριο. 

Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι και το Σάββατο  27

Μαΐου 2017, από Δευτέρα έως Παρασκευή 10 το

πρωί με 8 το βράδυ. Το Σάββατο 27 Μαΐου η έκθεση

θα είναι ανοικτή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το

μεσημέρι.

Λίγα λόγια από τους δασκάλους των παιδικών τμημά-

των των Εργαστηρίων Τέχνης του Δήμου Αγίας Παρ-

ασκευής.

Η αξία της εικαστικής δημιουργίας 

Η αξία της εικαστικής δημιουργίας έγκειται στην ανά-

πτυξη της οπτικής αντίληψης και της λειτουργίας των

σχημάτων .

Παιχνίδια του φωτός με τις γραμμές, τα σχήματα,

τους τόνους και τα χρώματα. Ιστορίες που αφηγείται

η κάθε εποχή, όπως φανερώνονται στα έργα τέχνης.

Μέσα από τη φαντασία, τις ιδέες και τα έργα των παι-

διών του εργαστηρίου μας, εξερευνούμε τις περιπέ-

τειες του φωτός και της σκιάς πάνω στα πράγματα.

Μεταχειριζόμαστε υλικά, σύμφωνα με την θεματική

περιοχή που βρισκόμαστε κάθε φορά.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος,  επιμελήθηκαν την

έκθεση  οι Δάσκαλοι του παιδικού τομέα των Εργα-

στηρίων Τέχνης:

Αγγελίνα Βοσκοπούλου, 

Μαρία Δουζενάκη ,

Βαγγέλης Λιούγκας

Πρόγραμμα 

δωρεάν μαστογραφιών

για  άπορες – 

ανασφάλιστες γυναίκες.

Το πρόγραμμα για δωρεάν μαστογραφίες  που

υλοποιεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σε συνερ-

γασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών

Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και το

Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι

Αγ. Ανάργυροι» και δίνει τη δυνατότητα στις

άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες να κάνουν

δωρεάν μαστογραφία συνεχίζεται την Παρασκε-

υή 26 Μαΐου 2017. 

Οι γυναίκες που θα εξετασθούν πρέπει να είναι 40 –

69 ετών και να εμπίπτουν στα κοινωνικοοικονομικά

κριτήρια που απαιτούνται για τις ευπαθείς ομάδες,

δηλαδή να είναι άπορες και ανασφάλιστες με ετήσιο

εισόδημα έως 6.000 € ατομικό και 12.000 € οικογε-

νειακό, προσαυξανόμενο κατά 1.000 € για κάθε

παιδί. 

Οι μαστογραφίες πραγματοποιούνται  στο Κέντρο

Μαστού, Τίρυνθος 2, Άνω Πατήσια, σε ειδικό ψηφ-

ιακό μαστογράφo.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα ΔΕΝ απευθύνεται σε

γυναίκες που πάσχουν ήδη από καρκίνο μαστού.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού

μπορεί τε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 6000998.
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