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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.

Το γλυκό πουλί της νιότης 

και η αβάσταχτη δυσωδία

της προδοσίας.

«Υπάρχει κάτι σάπιο στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας» λέει ο «Άμλετ» δια χει ρός

Ουίλιαμ Σαίξπηρ, όταν του αποκαλύπτεται η «αλήθεια» για την «εξουσία» και

τα μέσα που χρησιμοποιούνται διαχρονικά για την «κατάκτηση» της.

Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ, χίλια περίπου χρόνια μετά τη γέννηση της «Τραγωδίας» και της

«Κωμωδίας» στα χώματα της Αττικής γης, επιστρέφει στη συγγραφή θεατρικών

έργων που «διδάσκουν» άμεσα ή έμμεσα τον ακροατή,  αναλύοντας του σε απλή και

κατανοητή γλώσσα τους χαρακτήρες που χρησιμοποιεί για να θίξει πανανθρώπινα

προβλήματα, όπως η «εξουσία», ο «έρωτας», η «ζωή», ο «θάνατος» και τα «επέκει-

να». 

Ξεφυλλίζοντας την ιστορία των Εθνών στο διάβα των αιώνων, θα βρούμε ότι η «προ-

δοσία»  ως μέσο κατάκτησης της εξουσίας, είναι συχνότερη του «φόνου» κι αποτελεί

την προσφιλέστερη μέθοδο για την επίτευξη του στόχου,  κι ότι συνδέεται άμεσα με

την  «εξουσία», τον «έρωτα», τη «ζωή», το «θάνατο»και τα «επέκεινα», κι όλα αυτά

μαζί υφαίνουν αέναα στο σύμπαν το υφαντό της απειροσύνης. 

Μεταβαίνοντας τώρα από το «γενικό» που περιέγραψα παραπάνω, στο «ειδικό»

που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Δήμος μας, θα δούμε ότι ο προαναφερθείς

κυκλικός «νόμος», επιδρά  αρνητικά στη «ζωή» της πόλης, μια και ο «έρωτας» ωθεί

στην «προδοσία», με σκοπό τον «θάνατο» των προσπαθειών της διοίκησης και εν

προκειμένω της αγοράς της Βίλας Ιόλα, προς χάριν της κατάκτησης της «εξουσίας»

από «αγαπημένο πρόσωπο» στα «επέκεινα» των εκλογών του 2019. 

Όπως ανέφερα σε προηγούμενο άρθρο σχετικό με την αξιοποίηση της Βίλας Ιόλα,

στην παράταξη που διοικεί το Δήμο, υπάρχει ένας «Δούρειος ίππος», τον οποίο μπο-

ρεί ο καθείς ν’ αντιληφθεί, κοιτώντας προσεκτικά στο βίντεο της συγκεκριμένης συνε-

δρίασης, τις «τοποθετήσεις», τις «προτάσεις» και τις ανταλλαγές «βλεμμάτων με

νόημα» σε κρίσιμες στιγμές της συνεδρίασης, αλλά και την αγωνιώδη προσπάθεια

να μην υπερψηφιστεί η πρόταση της αγοράς της Βίλας.

Η πράξη της προδοσίας ενός ανθρώπου προς τους συναδέλφους του,  με τους

οποίους έκανε κοινά όνειρα, είχε κοινές φιλοδοξίες, κοινούς στόχους  κι έδωσε κοι-

νούς αγώνες κι όρκους πίστης στο σύνταγμα είναι κατάπτυστη, όπως κατάπτυστη

ήταν και η κίνηση να δώσει παραπλανητική «θετική ψήφο» κατά τη διάρκεια της ψηφ-

οφορίας του συγκεκριμένου θέματος, ώστε να μπορεί να συνεχίσει τις «εκ των έσω»

ενέργειες σαμποταρίσματος του έργου του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. 

Ο φτωχός αλλά σοφός λαός, λέει ότι: «Την προδοσία πολλοί αγάπησαν, τον προδότη

ουδείς» και έχει δίκιο.

Ο προδότης της πατρίδας, της πόλης, της εμπιστοσύνης, της αγάπης, της φιλίας, του

κόμματος, της παράταξης, κ.λ.π  στιγματίζεται για πάντα και κουβαλά μέχρι την τελευ-

ταία του πνοή το στίγμα αυτό και βέβαια ο «έρωτας» σε καμία περίπτωση δεν απο-

τελεί ελαφρυντικό.

Ο τροχός του χρόνου έχει γυρίσει, οι παλιές πρακτικές έχουν βγει στο φως του ήλιου

κι έχουν τιμωρηθεί με την ψήφο του λαού της Αγ. Παρασκευής.  Η  Κούνεβα βρίσκε-

ται στο Ευρωκοινοβούλιο και τ’ αφεντικά της , όπως και οι κάθε λογής «διακινητές»

εργαζομένων,  κρύβονται  στις «σκιές»  κι εκεί πρέπει να παραμείνουν…

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος –Μέλος ΕΣΗΕΑ

Δικαστική δικαίωση για τους 

γυμναστές του ΠΑΟΔΑΠ .

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός με την οποία

εξηγεί τα εξής: 

Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αγωγή των  Γυμναστών του Πολιτιστικού-

Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ) κατά την περίοδο

2014-2015 και επί δημαρχίας Βασίλη Ζορμπά, με την οποία διεκδικούσαν την κατα-

βολή αμοιβών ενός περίπου τετράμηνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, που  υποστήριξε το αίτημα των Γυμναστών,

επεχείρησε να βρει τρόπο καταβολής των αμοιβών κάτι που δεν έγινε κατορθωτό

λόγω του ότι δεν είχαν κινηθεί  οι απαραίτητες διαδικασίες πρόσληψης  γυμναστών

ενωρίτερα από την ανάληψη των καθηκόντων του, τον  Σεπτέμβριο του 2014.

Επισημαίνεται ότι έκτοτε έως σήμερα ουδεμία δικαστική διεκδίκηση έχει υπάρξει λόγω

της έγκαιρης προετοιμασίας του Οργανισμού και της κανονικής καταβολής της μισθο-

δοσίας των Γυμναστών τα έτη 2015,2016 και 2017 όταν ανέλαβε η διοίκηση του Γιάν-

νη Σταθόπουλου.
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Οδεύοντας προς την  

Αγία Παρασκευή του 2020.

Με ανακοίνωση του ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, δημοσιοποίησε την

πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη , καθώς και τις μελέτες των

έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των προεκλογικών

δεσμεύσεων  της παράταξης του που στοχεύουν  στην αλλαγή της μορφής

της πόλης και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Συγκεκριμένα:

1. Συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες, στο πρ. Σχολείο Μπαρμπίκα στον Τσακό, από

τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ), ύψους 5 εκατ. ευρώ, για την ολοκλήρω-

ση Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου.

2. Συνεχίζεται το έργο αγωγών ομβρίων (αντιπλημμυρικό) σε όλες τις περιοχές της

πόλης από εργολαβία της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 4,3 εκατ. ευρώ.

3. Σύντομα θα ψηφιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η προγραμματική

σύμβαση ανέγερσης του Δημαρχιακού Μεγάρου της  Αγίας Παρασκευής. 

4. Προχωρά από το Υπουργείο το έργο κατασκευής νέας πεζογέφυρας επί της Λεω-

φόρου Μεσογείων στο ύψος των οδών Ευαγγελιστρίας και Χίου (πλατεία Σωτ. Πέτρ-

ουλα), με χρόνο έναρξης εργασιών το Φεβρουάριο του 2018. 

5. Δημοπρατήθηκε από το Δήμο το έργο εφαρμογής ρυμοτομικών γραμμών (ρυμο-

τομήσεων) στο Κοντόπευκο (Βιοκλιματική ανάπλαση), ύψους 401.000 ευρώ.

6. Εγκαθίστανται εντός των επομένων εβδομάδων, με εργολαβία του Δήμου, τρία νέα

συστήματα υπογειοποιημένων κάδων συλλογής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων

υλικών (δύο στην περιοχή του Αϊ-Γιάννη και ένα στο Κοντόπευκο). Παράλληλα δημο-

πρατούνται, άμεσα, άλλα πέντε παρόμοια συστήματα που θα τοποθετηθούν σε διά-

φορες γειτονιές της πόλης.

7. Δημοπρατείται άμεσα από το Δήμο το έργο διάνοιξης 21 (είκοσι ενός) οδών στην

περιοχή των Πευκακίων, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, με προ-

γραμματική σύμβαση, ύψους 1 εκ. ευρώ.

8. Ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η μελέτη ολοκλήρωσης κατα -

σκευής του Κολυμβητηρίου στη Νέα  Ζωή.

9. Ψηφίστηκε επίσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η ανάθεση μελέτης (και

στη συνέχεια κατασκευή) Αθλητικού Κέντρου και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίω-

σης-ΣΥΔ στα Πευκάκια.

10. Έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά οι διαδικασίες κατασκευής αγωγών ομβρίων

των οδών Παπανδρέου και Αγ. Αναργύρων στα Πευκάκια από εργολαβία της Πε -

ριφέρειας Αττικής, με πρόβλεψη έναρξης έργου το Νοέμβριο 2017, ύψους 550.000

ευρώ.

11. Ξεκινά το Σεπτέμβριο έργο καθολικών ασφαλτοστρώσεων σε αρκετές οδούς της

πόλης.

12. Ξεκινά, επίσης, τον Οκτώβριο το έργο αποκατάστασης πεζοδρομίων στην πόλη.

13. Στο ίδιο διάστημα ξεκινά το έργο συντήρησης φθορών οδοστρωμάτων (μικρότε-

ρες ασφαλτοστρώσεις). 

Απομακρύνεται η κεραία του ΟΤΕ

στην οδό Σχολείου. 

Σε διακοπή λειτουργίας και απομάκρυνση όλων των μηχανημάτων και εξαρ -

τημάτων της κεραίας που έχει τοποθετηθεί  στο δώμα του κτιρίου του ΟΤΕ

στην οδό Σχολείου 11 στην Αγία Παρασκευή, υποχρεώνει την COSMOTE  η

4292/2017 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το οποίο  έκανε

δεκτή σχετική αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων 15 κατοίκων και των Συλλόγων

Γονέων 1ου και 8ου Δημοτικών σχολείων της πόλης και  η απόφαση ισχύει

μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής των

αιτούντων για απομάκρυνση της κεραίας. 

Με παρόντα στη διαδικασία τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο, ο οποίος εξετάσθηκε

από το Δικαστήριο,  ο  Δήμος Αγίας Παρασκευής άσκησε,  με  Δικηγόρο της Νομικής

Υπηρεσίας,  πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των πολιτών και των συλλόγων  η οποία

συνεκδικάστηκε με την αίτηση τους. 

Το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι η κεραία βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από

σπίτια, τα  1ο και 8ο  Δημοτικά Σχολεία και το 9ο Νηπιαγωγείο και ότι, σύμφωνα με

μετρήσεις, εκπέμπει ακτινοβολία ιδιαίτερα επιβαρυντική για την υγεία των περιοίκων

και των παιδιών.

Υπενθυμίζουμε ότι από το ίδιο κτίριο απομακρύνθηκε και στο παρελθόν κεραία κινη -

τής τηλεφωνίας της COSMOTE, μετά από αγώνα των κατοίκων και Δήμου που πέ -

υχαν την λήψη ασφαλιστικών μέτρων με τα οποία η εταιρία συμμορφώθηκε προ-

σωρινά, αλλά τον Αύγουστο του 2016 επανατοποθέτησε την κεραία.

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής με ανακοίνωση του, ευχαριστεί και συγχαίρει τους

συμπολίτες και τους Συλλόγους Γονέων που με τον αγώνα τους συνέβαλλαν απο -

φασιστικά σ’ αυτή την επιτυχία και τους διαβεβαιώνει ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να

βρίσκεται στο πλευρό τους με όποιες ενέργειες απαιτηθούν για την εφαρμογή της

προαναφερόμενης απόφασης  και την οριστική δικαίωση τους.
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Κανένα ελληνόπουλο να μην είναι με χαμηλό

επίπεδο γνώσης Κανένα ελληνόπουλο να

είναι αμύητο στην άθληση. Αυτό θα μπορούσε

να ήταν ένας πολύ φιλόδοξος στόχος κάθε

μαθητή και κάθε  εκπαιδευτικού για τη νέα σχο-

λική χρονιά.  

Μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, πολλοί φιλόσο-

φοι, διάφορα πολιτικά συστήματα και μεγάλες αφη-

γήσεις προσπάθησαν να «σώσουν» τον άνθρωπο

προτείνοντας τρόπους ευτυχισμένου βίου.

Σήμερα, σε κλίμα σύγχυσης και αμφισβήτησης

δημιουργούνται πολλά εμπόδια στην προσπάθεια

του ατόμου, και κυρίως του νέου, να αναρριχηθεί

προς το φως της γνώσης, να αρχίσει να σκέπτεται,

να ασκεί το πνεύμα του, να μαθαίνει πολλά γράμ-

ματα. Ο χώρος της εκπαίδευσης είναι ένα τεράστιο

εργαστήριο όπου μπορεί να καλλιεργήσει άπειρα

αντισώματα απέναντι στα φαινόμενα παρακμής και

να αποκτήσει γνώση που αποτελεί πλέον σημαντι-

κή κινητήρια δύναμη ανάπτυξης. Το σχολείο είναι το

δεύτερο σπίτι του μαθητή όπου παίρνει λίγα ή

πολλά, πάντως καθοριστικά ερεθίσματα για όλη τη

μετέπειτα ζωή του. Αποκτώντας ποικίλες γνώσεις

και μαθαίνοντας να εφαρμόζει ένα καλό πρόγραμ-

μα αποκτά τις βάσεις για μια ουσιαστική πορεία στη

ζωή, χωρίς να αποχωρίζεται  τα χόμπυ του. 

Με τα μαθηματικά εξασκεί την αφαιρετική και την

κριτική του ικανότητα, μαθαίνει να είναι αυστηρός

και ακριβολόγος, μυείται στην αρμονία που εμπε -

ριέχεται σ’ αυτόν τον επιστημονικό κλάδο. 

Ταυτόχρονα, σημαντική είναι η βαθμιαία βελτίωση

της ικανότητάς του να αντιμετωπίζει προβλήματα

και να χρησιμοποιεί τον μαθηματικό συλλογισμό. 

Η λύση μιας άσκησης από τον ασκούμενο αποτε-

λεί κάθε φορά μια μορφή ανακάλυψης για τον ίδιον. 

Η βαθύτερη ικανοποίηση που παίρνει απ’ αυτήν

την προσπάθεια αποτελεί ένα αρχικό βήμα προς

τον στοχασμό.

Με τη φυσική και τη χημεία, όταν διδάσκονται με

χαρά και ενδιαφέρον, ο μαθητής μαθαίνει τους

νόμους και τις συμπεριφορές του «μικρόκοσμου»

και του «μεγάκοσμου». Με το πείραμα στο εργα-

στήριο μπορεί να παρακολουθήσει τις εντυπωσια-

κές εφαρμογές αυτών που κατακτά θεωρητικά. 

Με την ιστορία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες

παρακολουθεί την εξέλιξη και τις αξίες του αν -

θρώπου διαχρονικά. Η διδασκαλία του συγκεκριμέ-

νου γνωστικού αντικειμένου, με τη χρήση των

τεχνολογικών μέσων και με τον καλό διδάσκοντα,

μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και να απο-

τελέσει  σημαντικό κίνητρο για τον μαθητή  για να

αγαπήσει  το διάβασμα.

Η αρχικά λιγοστή προσπάθεια άσκησης του κριτι-

κού πνεύματος του νέου λειτουργεί αναδραστικά

και παρέχει χαρά και ψυχική ενέργεια σ’ αυτόν και

σαν τέτοια δημιουργεί τη θέληση για επανάληψη

της προσπάθειας για νέα πνευματική κατάκτηση.

Με τη βαθμιαία αύξηση της εξάσκησής του αποκτά

συνείδηση του τι μπορεί να πετύχει.

Η Μαρία Μοντεσσόρι, η ερευνήτρια αυτών των

«κρυμμένων δυνάμεων» του ατόμου, έδωσε σε

παιδιά προσχολικής ηλικίας ξύλινους κύβους να

τους τοποθετήσουν πολλές φορές σε διαφορετικού

μεγέθους οπές. 

Παρατήρησε ότι η προσπάθεια τους έδινε μεγάλη

ικανοποίηση κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη

βαθύτερη μεταβολή του παιδιού μέσα από την

εμπειρία της άσκησης, της αυτοσυγκέντρωσης. 

«Ο Θεός δεν παίζει ζάρια με τη φύση» έλεγε ο θείος

Άλμπέρτος .Ό, τι αρμονικό και αισθητικό επιτυγχά-

νει το άτομο, το επιτυγχάνει όχι τυχαία, αλλά μόνο

με σκληρή προσπάθεια απέναντι στην

εντροπία,δηλαδή την

αταξία της ανθρώπι -

νης πολυπλοκότητας.

Όταν ένας μαθητής

«δημιουργεί» με σχο-

λαστικότητα ένα έργο

στο μάθημα του

γραμμικού σχεδίου,

όταν το κάνει

«τέλειο», η χαρά του

είναι πηγαία χαρά

δημιουργίας, χειρο-

πιαστό στοιχείο αυτο-

π ρ α γ μ ά τ ω σ η ς ,

σημαντικό “quantum”

ψυχικής ενέργειας.

Μπορούν και πρέπει οι νέοι να εφαρμόζουν αποτε-

λεσματικό πρόγραμμα μελέτης με επανάληψη και

επαρκή άσκηση, ώστε να αποκτούν στέρεη γνώση

και αυστηρή σκέψη, σημαντικά εφόδια για το μέλ-

λον τους, ασχολούμενοι ταυτόχρονα με τα χόμπυ

τους. Ο καλός δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει απο-

φασιστικά προς αυτό τον στόχο. Μπορεί να πείσει

τον μαθητή ότι απαραίτητη προϋπόθεση και ανα -

γκαία συνθήκη για να αποκτήσει στέρεη γνώση

είναι η επαρκής διάθεση χρόνου και η επαρκής

άσκηση με αυτό που μελετάει. Και επειδή αυτό

ακρι βώς δεν είναι καθόλου εύκολο για πολλούς

μαθητές, θα πρέπει να αποτελεί μία υποχρέωση,

μία δύσκολη δέσμευση για τον εκπαιδευτικό. 

Έτσι, η άσκηση που  είναι η αναγκαία συνθήκη

απόκτησης γνώσης, μπορεί να γίνει και ικανή συν -

θήκη για ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα στέρεης

γνώσης.

Ο ασκούμενος με ένα άθλημα χρειάζεται διαρκή

προσπάθεια και πλήρη αυτοσυγκέντρωση ώστε να

επιτύχει τον στόχο του. Η όλη τελετουργία της εκμά-

θησης, που απαιτεί πολλή ενέργεια μέχρι την τελει-

οποίησή της, φέρνει μεγάλη ικανοποίηση στον

αθλούμενο όταν ο επιδιωκόμενος στόχος πραγμα-

τοποιείται.

Η επαναλαμβανόμενη προσπάθεια σε συνδυασμό

με την κριτική σκέψη μετατρέπει τη δυνατότητα σε

ικανότητα προσφέροντας στον νέο τη χαρά της

δημιουργίας μέσα από την άσκηση. 

Οι νέοι πρέπει και μπορούν μέσω του αθλητισμού

να μετατρέψουν την αποδοχή παθητικών μηνυμά-

των, σε ενεργητική και ενθουσιώδη στάση απένα ντι

στη ζωή, σε ουσιαστική δραστηριοποίηση.

Το ίδιο ισχύει και για κάθε αντικείμενο ενασχόλησης

ενός μαθητή ,για κάθε χόμπυ του ιδίως όταν έχει

κλίση ή κάποιο ταλέντο προς αυτό. Η βαθμιαία

μεταβολή της συνείδησης προς την κατεύθυνση

της αυτοπραγμάτωσης, μέσω της άσκησης, απο-

τελεί την αποφασιστική μεταστροφή προς τη ζωή.

«Η ανθρώπινη ζωή βρίσκει την εκπλήρωσή της

μόνον ως διαρκή άσκηση», κατά τον Γερμανό φιλό-

σοφο και θεωρητικό της παιδαγωγικής Otto

Friedrich Bollnow (1903-1991). Η γνώση και η άθ -

ληση θα μπορούσαν να γίνουν επικρατούσα ιδεο-

λογία, κοινό αίσθημα του τόπου μας, των ελληνό-

πουλων.

Αν αυτή η θεώρηση περιέχει μεγάλη αξία για τη

ζωή, τι θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία για τη νεο-

λαία και ο κάθε νέος  από μόνος του στον τομέα της

προσπάθειας και μάλιστα σε συνεργασία με τους

φίλους του; 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι αρχαίοι Έλληνες

έλεγαν «Μπροστά από την αρετή οι θεοί ιδρώτα

έθηκαν» ενώ όπως αναφέρει και ο δάσκαλος Ευάγ-

γελος Παπανούτσος  αυτός ο ιδρώτας είναι «τόκος

καλός».

Η άσκηση της γνώσης ή 

η γνώση της άσκησης.

Στέλιος Μπακούλας

Μαθηματικός 

Αρχίζει η εργολαβία

για τον αγωγό

ομβρίων 

στα Πευκάκια. 

Με σχετική ανακοίνωση του ο Δήμος Αγ. Παρασ-

κευής ενημερώνει τους κατοίκους ότι το έργο της

συλλογής των ομβρίων υδάτων που υλοποιείται

με εργολαβία της Περιφέρειας Αττικής, στις οδούς

Παπανδρέου και Αγ. Αναργύρων στα Πευκάκια

βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο των διαδικασιών

για να ξεκινήσει.

Ήδη  έχει γίνει η δημοπράτηση του έργου και ολοκ-

ληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος και απομένουν

μόνο τυπικές υποχρεώσεις του αναδόχου με έναρξη

των εργασιών εντός του Σεπτεμβρίου 2017. 

Επαναλειτουργία του

Γραφείου Ανέργων από

τα τέλη Αυγούστου.

Από το Δήμο Αγ. Παρασκευής ανακοινώθηκε προς

ενημέρωση των πολιτών, ότι το Γραφείο Ενημέρωσης

Ανέργων-Ανασφάλιστων το οποίο λειτουργεί  κάθε

Δευτέρα  12:00-20:30, στο κτίριο του Α  ́ΚΑΠΗ, στην

οδό Γούναρη 30 στο Κοντόπευκο, θα διακόψει τη λει-

τουργία του λόγω των  θερινών διακοπών τη Δευτέρα

24 Ιουλίου  και θα  επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 21

Αυγούστου 2017.

Δημοπρατήσεις έργων

κόστους 1.400.000

ευρώ. 

Στη δημοπράτηση δύο έργων προϋπολογισμού

1.401.000 ευρώ προχωρά ο Δήμος Αγ. Παρασκε-

υής τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για τα έργα «Διάνοιξη οδών στην περ-

ιοχή Πευκάκια Αγ. Παρασκευής» και «Κατασκευή

περιφράξεων μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών

γραμμών». 

Τα τεύχη δημοπράτησης των διαγωνισμών είναι διαθ-

έσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και η ημερομηνία διε-

ξαγωγής των δημοπρασιών είναι η 29η Αυγούστου για

το έργο ρυμοτομήσεων και η 5η Σεπτεμβρίου για το

έργο διανοίξεων οδών στα Πευκάκια. 

Το έργο «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια Αγ.

Παρασκευής» προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ

αφορά 21 οδούς. Πρόκειται για έργο που χρηματοδο-

τείται από την Περιφέρεια Αττικής βάσει Προγραμματι-

κής Σύμβασης που έχει υπογραφεί από το Δήμαρχο

Αγ. Παρασκευής και την Περιφερειάρχη Αττικής.

Το έργο «Κατασκευή περιφράξεων μετά την εφαρμο-

γή ρυμοτομικών γραμμών» ύψους 401.328 ευρώ γίνε-

ται από ίδιους πόρους του Δήμου και αφορά την ολοκ-

λήρωση του έργου της «Βιοκλιματικής ανάπλασης».

September_17_mais_2012.qxd  30/1/2018  11:01 μμ  Page 4



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

ΡΡ εε ππ οο ττ άά ζζ .. .. .. 55
«Τίτλοι τέλους» στο 

«σίριαλ Μπαρμπίκα».

«Από 40 κύματα πέρασε» κι «απ΄του χάρου τα δόντια γλύτωσε» ο χώρος που

στεγάζονταν τα «Εκπαιδευτήρια Μπαρμπίκα» κι οποίος είχε απαλλοτριωθεί

για τη στέγαση των Επαγγελματικών Λυκείων που ήδη λειτουργούσαν μέσα

σε απαράδεκτες συνθήκες στην πόλη μας.

Δεν θ΄αναφερθούμε στην «ιστορία» και στους  αρνητικούς πολιτικούς πρωταγωνι-

στές της… αλλά θα πιάσουμε το νήμα από το 2012 όταν το έργο της ανέγερσης των

σχολικών αιθουσών είχε σταματήσει λόγω πτώχευσης του εργολάβου στο 88 τοις

εκατό της ολοκλήρωσης του.

Από το 2012 παρέμενε εγκαταλειμμένο  κι έπρεπε να έλθει στη Δημαρχεία η διοίκηση

του Γιάννη Σταθόπουλου, στο προεκλογικό πρόγραμμα της οποίας η ολοκλήρωση

του έργου ήταν στις πρώτες προτεραιότητες,και  η οποία σε συνεργασία με την

Ένωση Γονέων, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση, «πίεσε», «έτρε -

ξε», «παρακάλεσε» και «φοβέρισε» και τελικά κατάφερε στο τέλος του 2015 και μετά

την αλλαγή της ηγεσίας στις «Κτηριακές Υποδομές Α.Ε»(πρώην Ο.Σ.Κ), να προ -

κηρυχθεί νέος μειοδοτικός διαγωνισμός, να καταγραφούν για να αντικατασταθούν τα

όσα εκλάπησαν κατά τη διάρκεια της εγκατάλειψης και να ξαναξεκινήσουν τα έργα

αποπεράτωσης του.

Έτσι σήμερα, σ΄ένα χώρο 11 στρεμμάτων θα λειτουργήσουν δύο σχολικές μονάδες

όπου στην μεν πρώτη θα στεγαστούν τα δύο ΕΠΑΛ , Αγ. Παρασκευής και Χαλαν-

δρίου και στην δεύτερη θα στεγαστούν τα εργαστήρια του εργαστηριακού κέντρου

όπου φοιτούν τα παιδιά.

Σε μια έρευνα που είχε πραγματοποιήσει ο «Σχολιαστής» και στην οποία συμμε-

τείχαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Πάνος Γκόνης, η πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Αύρα Καράμπελα – Μπασακίδου και της Δευτεροβάθμιας Βασίλης

Τραυλός, ο κ.Γκόνης είχε πει: «Αυτό είναι το στοίχημα για όλα τα μεγάλα έργα κι όταν

βλέπεις ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση, και δεν αναφέρομαι σε κάποιον συγκεκριμέ-

νο, του στυλ να μην παράξει έργο η όποια δημοτική αρχή, αυτό είναι λάθος. Εφόσον

το όποιο έργο είναι για να ωφελήσει την πόλη, θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει διαφο-

ρά απόψεων. Αυτό το έργο δεν θα το κάνει ούτε ο Γκόνης, ούτε ο Σταθόπουλος, ούτε

ο Τραυλός, ούτε η Μπασακίδου – Καράμπελα. 

Αυτό θα είναι ένα έργο της Πολιτείας για τα παιδιά της ευρύτερης περιοχής που

θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και θα είναι οι αυριανοί τεχνίτες τους οποίο-

υς θα βάζουμε στα σπίτια μας».    

Αυτά τα λόγια του αντιδημάρχου είναι ο «γνώμονας» βάσει του οποίου κινείται η

διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου και σ΄αυτό διαφέρει από τις προηγούμενες διοι-

κήσεις…
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Η αγορά της Βίλας Ιόλα και η παροιμία  

«Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει». 

Η πολύωρη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό

συμβούλιο για την αγορά του οικοπέδου και της

Βίλας του εμπόρου και διακινητή έργων τέχνης

Αλέξανδρου Ιόλα, βοήθησε στο ν’ αναδειχθούν

ανάγλυφα οι προσωπικότητες  και  τα πραγματι-

κά πολιτικά «πιστεύω»» των επικεφαλής αλλά

και των συμβούλων των διαφόρων δημοτικών

παρατάξεων της Αγ. Παρασκευής, αλλά  και

κατέδειξε με σαφήνεια τα «μοντέλα διοίκησης»

που αυτοί πρεσβεύουν αλλά και τις μεθόδους

που χρησιμοποιούν προκειμένου να πετύχουν

τους στόχους τους.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση του

δημάρχου για το συγκεκριμένο θέμα, μια εισήγηση

που δημιούργησε περισσότερες απορίες απ΄αυτές

που διευκρίνισε.

Ακολούθησε η διαδικασία των ερωτήσεων που

ξεκίνησε μ΄έναν  καταιγισμό του Βασίλη Ζορμπά, ο

οποίος ζήτησε να μάθει αν το κτίριο μετά τους σει-

σμούς του 1981 και 1999 είχε «χαρτί» που να το

χαρα κτήριζε «κίτρινο» ή «κόκκινο»… αν ήταν αυ -

θαίρετο ή διέθετε οικοδομικές άδειες… αν το Δημόσιο

μπορεί ν΄αγοράζει «αυθαίρετα»… αν γνώριζε η

διοίκηση ότι κάθε χρόνος που περνά η αξία των ακι-

νήτων μειώνεται κατά 5 -10%... αν η στατική επάρ-

κεια μετά από τόσους σεισμούς επιτρέπει την αγορά

του από Δημόσιο πρόσωπο… το «γιατί» η τιμή του

τετραγωνικού του υπογείου ήταν ίδια με αυτήν του

ισογείου… το γιατί ο εκτιμητής είχε υπολογίσει παρα-

πάνω τετραγωνικά… το γιατί δεν είχε φτιαχτεί ένα

«masterplan» για το «τι» θα κάνει εκεί ο δήμος… και

τέλος «πόσο» το είχε αγοράσει  ο κ.Γεωργίου.

Κι όλες αυτές οι ερωτήσεις από ένα άνθρωπο ο

οποίος όχι μόνο είχε διατελέσει δήμαρχος την περα-

σμένη τετραετία…  αλλά είχε, όπως αποκάλυψε ο

εκπρόσωπος του κ.Γεωργίου, συνεχείς συνομιλίες

μαζί τους για την αγορά του. Τέλος.

Όχι, ο κ.Ζορμπάς δεν ρώτησε για τα «πολιτικά φρο-

νήματα» του κτιρίου ούτε και για το εάν διώκεται για

τρομοκρατικές ενέργειες…

Στη συνέχεια μίλησε ο πρώην αντιδήμαρχος

τεχνικών υπηρεσιών και «δεξί χέρι» του κ. Ζορμπά

στα «κατασκευαστικά» κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς, ο

οποίος εξέφρασε το «παράπονο» ότι ο δήμαρχος

εξακολουθεί να μην του απαντά εγγράφως, παρά το

γεγονός ότι για το λόγο αυτό είχε προσφύγει στην

Περιφέρεια η οποία τον είχε προτρέψει όταν θα λάμ-

βανε την απάντηση να της την κοινοποιούσε... 

Ο κ. Τσιαμπάς απηύθυνε ρητορικό ερώτημα προς το

δήμαρχο ζητώντας να μάθει το «Που  μας πάτε (οικο-

νομικά) με τη δαπάνη αυτή;» και προχώρησε στο

«Γιατί συμφωνήσατε να εξοφληθεί η οφειλή μέχρι το

τέλος της θητείας σας» και ολοκλήρωσε με το επίσης

ρητορικό ερώτημα που έλεγε: « Η διαπραγμάτευση

που κάνατε ωφελεί το Δήμο; Ή μια επιτροπή θα είχε

καταφέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα;».

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης του Κ.Κ.Ε

Ανδρέας Γκιζιώτης ρώτησε το εάν η συγκεκριμένη

διαδικασία ήταν «άρτια»… και το εάν στο χώρο των

επτά περίπου στρεμμάτων θα δημιουργηθούν θέσεις

πάρκινγκ και πόσες.

Ο λόγος δόθηκε στον αποχωρήσαντα από την

παράταξη του Βασίλη Γιαννακόπουλου και ανεξάρ -

τητο δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Μυλωνάκη, τον

οποίο έγκυρες πληροφορίες φέρουν ως επικεφαλή

παράταξης που θα στηριχθεί από το ΠΑΣΟΚ στις

εκλογές του 2019, ο οποίος ρώτησε εάν έχουν κρα -

τηθεί πρακτικά από τις συναντήσεις με τον ιδιοκτήτη

και με ποιους όρους θα γίνει η αγοροπωλησία.

Στις απαντήσεις ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος

απευθυνόμενος προς τον Βασίλη Ζορμπά, ανέγνω-

σε προεκλογικό φυλλάδιο της παράταξης του

πρώην δημάρχου, στο οποίο αφού γινόταν λόγος για

«αδιαφορία» των προηγούμενων διοικήσεων,

υπήρχε ρητή δέσμευση του για την αγορά της

Βίλας Ιόλα είτε με δανεισμό  είτε με απ ευθείας

αγορά!

Στη συνέχεια ο δήμαρχος είπε ότι επί των τεχνικών

θεμάτων θ΄απαντούσαν οι πολιτικοί μηχανικοί… ότι

απαγορεύεται στο Δήμο να πραγματοποιεί μελέτες

και «masterplan» επί ακινήτων που ΔΕΝ είναι στην

ιδιοκτησία του… ότι η εξόφληση θα γίνει σε τέσσερις

δόσεις το 2017, 2018, 2019 και 2020…  ότι η Βίλα

Ιόλα δεν είναι «Αυθαίρετο»… ότι παρά τις προσπά -

θειες του ο οίκος Σόθμπις του Λονδίνου προχώρησε

στη δημοπράτηση των αντικειμένων της βίλας αντί

του ποσού του 1. 500.000 λιρών… κι ότι ο χώρος θα

λειτουργήσει με τη μορφή  Νομικού προσώπου  του

Δήμου ως «Μουσείο Ιόλα».

Ο δημοτικός σύμβουλος – πολιτικός μηχανικός και εκ

των πρωτεργατών της προσπάθειας για την από -

κτηση της βίλας, Δημήτρης Κονταξής, είπε  ότι η

εκτίμηση έγινε με βάση τα σχέδια των υπηρεσιών…

ότι υπάρχουν υπερβάσεις στη δόμηση και γι αυτό ο

εκτιμητής αναφέρει 140 περίπου τετραγωνικά μέτρα

επιπλέον της άδειας και οι οποίες νομιμοποιήθηκαν

με τον χαρακτηρισμό του ως «Διατηρητέο»… ότι το

2014 η Πολεοδομία πραγματοποίησε ελέγχους και

υποχρέωσε τον ιδιοκτήτη να προχωρήσει σε απαραί -

τητες εργασίες, όπως κι έγινε και ότι σήμερα από το

κτίριο έχει αρθεί ο κίνδυνος επικινδυνότητας… κι ότι

ο κ. Γεωργίου το είχε αγοράσει 1.600.000 δρχ.

Από την πλευρά του ο κ. Ιωσηφίδης που εκ -

προσώπησε τον κ. Γεωργίου, είπε ότι ο Δήμος το

1997 (έκανε αυτό που δεν έχει γίνει ακόμη στο Εθνικό

κληροδότημα Σιστοβάρη), δηλαδή άλλαξε το ρυμο-

τομικό για το συγκεκριμένο χώρο και τον χαρακτήρι-

σε «χώρο πολιτισμού»… ότι το 1998 με σχετικό

Φ.Ε.Κ  χαρακτηρίστηκε ΜΟΝΟΝ η Βίλα ως «Διατη -

ρητέα» και όχι ο περιβάλλων χώρος της… ότι το

2000 χαρακτηρίστηκε ΚΑΙ ο περιβάλλων χώρος…

ότι προσέφυγαν στο δικαστήριο και απέτυχαν τον

αποχαρακτηρισμό του περιβάλλοντος χώρου.. ότι το

2002 το Υπουργείο Πολιτισμού ήθελε ν΄αγοράσει το

ακίνητο για τις ανάγκες τις πολιτιστικής Ολυμπιάδας

αντί 9.000.000 ευρώ αλλά η πώληση δεν προχώρη-

σε… ότι επί θητείας του Βασίλη Ζορμπά υπήρξαν

αλλεπάλληλες συναντήσεις οι οποίες δεν κατέληξαν

θετικά… και τέλος ότι η τιμή των 9.000.000 κατέπεσε

σήμερα στα 3.000.000  που θα εξοφληθούν σε τέσ-

σερις μηνιαίες δόσεις.

Ο Νίκος Σταθούλης , βιογράφος του Αλέξανδρου

Ιόλα, χαρακτήρισε ως ιστορικό γεγονός παγκο-

σμίου ενδιαφέροντος τη δημιουργία ενός μουσείου

Ιόλα κι ότι θα υπάρξουν πολλοί φιλότεχνοι απ΄όλον τον

κόσμο οι οποίοι θα συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Κοντοπεύκου – Πευ-

κακίων – Παραδείσου, Βούλα Κουτσογιάννη, είπε

απευθυνόμενη προς τους δύο πρώην δημάρχους

Γιαννακόπουλο και Ζορμπά, ότι όλα αυτά τα χρόνια

εμφανίζονταν στους κατοίκους ως υπέρμαχοι της

αγοράς και αναρωτήθηκε αν είναι οι ίδιοι άνθρωποι

αυτοί που στην συνεδρίαση έλεγαν «αυτά» που

άκουγε… τους ρώτησε ευθέως ότι αν εκείνοι το είχαν

αγοράσει όπως διαβεβαίωναν τους κατοίκους, θα

«είχαν λύσεις» για όλα τα προβλήματα που προέβα-

λαν;  Και κατέληξε λέγοντας ότι εκείνη, ο σύλλογος και

οι κάτοικοι περιμένουν απ΄όλους  ΜΟΝΟ θετική

ψήφο.

Ο Πανεπιστημιακός συμπολίτης μας  κ.Καλιαμπά-

κος, αναφέρθηκε στους κοινούς αγώνες κατοίκων,

συλλόγου και παρατάξεων… υπενθύμισε ότι οι

κάτοικοι και οι συλλογικότητες έσωσαν τη Βίλα

«Στο παραπέντε» από τις μπουλντόζες (και θυμί -

ζουμε ότι ουδείς προσπάθησε να κάνει το ίδιο στο

Εθνικό κληροδότημα Σιστοβάρη)…  ότι ο εκτιμητής

έκανε τη «δουλειά» του σωστά αντιμετωπίζοντας τη

Βίλα σαν ένα «απλό κτίσμα» ενώ στην

πραγματικότη τα η αξία της είναι διαφορετική… ότι

«απόρησε» με το συλλογισμό της αντιπολίτευ-

σης για το εάν η αγορά επτά στρεμμάτων που περι-

βάλλουν τη Βίλα Ιόλα αποτελεί επένδυση που ωφε-

λεί το Δήμο!!! Και κατέληξε λέγοντας ότι θα πρέπει να

υπάρξει θετική ψήφος για την αγορά του χώρου.

Ο Διονύσης Γιαννακόπουλος που μίλησε εκπρο-

σωπώντας την Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων, είπε ότι

έχουν πραγματοποιήσει δράσεις μέσα και έξω από

το κτήμα κι ότι έχουν αγωνιστεί για την απόκτηση

του χώρου ώστε να αισθάνεται ο κάθε πολίτης ότι

υπάρχει ένας χώρος «για κείνον» κι ότι ο πολιτι-

σμός παράγεται εκεί «από εκείνο».
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Γεράσιμος Βλάχος διάβασε επιστολή που του είχε

στείλει ο κ Μιχάλης Γαβράς στην οποία μεταξύ

άλλων ανέφερε ότι όποιος ψηφίσει αρνητικά για την

αγορά της Βίλας θα είναι σαν να λέει ότι η Αγ. Παρα -

σκευή δεν θέλει τον Ιόλα.

Στις τοποθετήσεις τώρα, ο λόγος δόθηκε στον

πρώην δήμαρχο  Βασίλη Ζορμπά, ο οποίος είπε ότι

το κτίριο έχει «στατική επικινδυνότητα»… ότι ο πολι-

τισμός της πόλης δεν είναι η αγορά της Βίλας Ιόλα…

ότι έρχονται δύσκολα χρόνια… ότι η διοίκηση αγορά-

ζει ακριβά τον Ιόλα… ότι η παράταξη του πράγμα-

τι το 2010 ήθελε ν΄αγοράσει  το ακίνητο αλλά τα

οικονομικά δεδομένα αλλάζουν… ότι «πως γίνεται»

το Υπουρ γείο πολιτισμού να μην μπορεί να το αγο-

ράσει αλλά να μπορεί ο δήμος!!! …  ότι το 2019 η Αγ.

Παρα σκευή θα είναι «τελειωμένη» επειδή είναι ένας

«ελλειμματικός Δήμος»…  ρώτησε και πάλι το «που»

θα βρει τα λεφτά η διοίκηση για να πληρώσει… ότι ο

δήμος έχει πολλά αναξιοποίητα πολλά στρέμμα-

τα και γιατί η διοίκηση τον «φορτώνει» και με άλλα…

αναρωτήθηκε το «γιατί» η διοίκηση «τους δεσμεύει»

οικονομικά  αν γίνουν πρόωρες εκλογές!!... ζήτησε

δημοψήφισμα για αποφασίσει ο λαός… και αποκάλ-

υψε ότι είχε προτείνει στον κ.Γεωργίου να χαρίσει τη

Βίλα στο Δήμο κι εκείνος να του επιτρέψει να χτίσει ότι

θέλει στον περιβάλλοντα χώρο!!!!!! 

Στη συνέχεια μίλησε ο άλλος πρώην δήμαρχος

Βασίλης Γιαννακόπουλος, ο οποίος είπε: «Δεν
κάνατε διαπαραταξιακή επιτροπή.  Η σημερινή μέρα
θα έπρεπε να είναι «μέρα γιορτής». Είναι;.  Γιατί δεν
έρχεται ένας υπάλληλος να μας διαβεβαιώσει ότι η
διαδικασία είναι νόμιμη; Μήπως επειδή κανείς δεν
θέλει να αναλάβει την ευθύνη; Θα καταλήξει η υπόθε -
ση σαν το Davinci. Θα καταπέσει στην περιφέρεια. Το
κάνατε στα μουλωχτά, συνέχισε ο κ. Γιαννακόπουλος,
ενώ θα έπρεπε να το αποκτήσουμε πανη γυρικά.
Υπάρχει οικονομική κρίση για το Υπουργείο και δεν
υπάρχει για τον Δήμο; Θα σας βρίζουν από τις άλλες
περιοχές της Αγ. Παρασκευής όταν δεν θα μπορείτε
να κλείσετε ούτε μια λακκούβα…».

Ο Ανδρέας Γκιζιώτης στην τοποθέτηση του διευκρίνι-

σε ότι όταν η παράταξη του ζητούσε «Διαβούλευση»

αυτό δεν σήμαινε ότι ήταν εναντίον της αγοράς του

Ιόλα… ότι δεν είχε εμπιστοσύνη στους εκτιμητές γιατί

υπήρχαν διαφορετικές εκτιμήσεις για το ίδιο αντι-

κείμενο… ότι ο κ. Γεωργίου το αγόρασε 1.600.000

για να βγάλει κέρδος αλλά έπαιξε κι έχασε… αναρω-

τήθηκε μήπως με την αγορά αυτή απλά προστίθεται

ένα ακόμη ακίνητο στην αναξιοποίητη δημοτική πε -

ριουσία και πρότεινε την απόσυρση του θέματος, το

«άνοιγμα» του θέματος  στην πόλη και στην Ελλά-

δα… τον αποκλεισμό της περίπτωσης αξιοποίησης

του συντελεστή δόμησης και την προσπάθεια για

χρηματοδότηση της αγοράς.

Από την παράταξη

«Φυσάει κόντρα» ο κ.

Ανδρίτσος χαρακτήρι-

σε τη θέμα της αγοράς

ως πολύ σημαντικό για

την πόλη… εξέφρασε

τις ενστάσεις της παρά-

ταξης ως προς τις δια-

δικασίες που ακολου -

θήθηκαν και αιτιολόγ-

ησε την θετική τους

ψήφο λέγοντας ότι

θεωρούν την αγορά

της Βίλας σημαντική και αναγκαία για το Δήμο και

δικαιώνει έναν πολύχρονο αγώνα των κατοίκων.

Στη συνεδρίαση προσήλθε ο συμπολίτης μας Γιώρ-

γος Δημαράς βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενος

από τους οικολόγους – πράσινους, ο οποίος είπε ότι

η Αγ. Παρασκευή έχει ανάγκη από κοινόχρηστους

χώρους… ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι της

τάξεως των επτά στρεμμάτων και μάλιστα στην τιμή

των 500.000 το στρέμμα… και προέτρεψε τους

δημοτικούς συμβούλους να μην επαναλάβουν λάθη

του παρελθόντος που έγιναν για πολιτικούς λόγους

στις υποθέσεις του Μετρό και του Εθνικού κληροδο-

τήματος «Σιστοβάρη».

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Βασίλη

Ζορμπά, Σωτήρης Ησαίας, είπε ότι διαφωνεί με τον

τρόπο που είχε εισαχθεί το θέμα κι ότι εάν αποσυρό-

ταν  και επανερχόταν τον Σεπτέμβριο με πλήρη

ανάλυση του «πως και από πού» θα αποπληρωθεί

η αγορά αυτή, θα ψήφιζε θετικά πράγμα που υπό τις

παρούσες συνθήκες δεν μπορούσε να κάνει.

Ο Γιάννης Μυλωνάκης είπε ότι υπήρξε  εμμονή της

δημοτικής αρχής και προσωπικά του δημάρχου να

φέρουν το θέμα με τόση προχειρότητα μέσα στον

Ιούλιο θέτοντας εκβιαστικά διλλήματα και χωρίς σχέ-

διο αξιοποίησης της Βίλας.

Ο σύμβουλος της πλειοψηφίας κ.Γιώτσας  από την

πλευρά του, ρώτησε τον Βασίλη Ζορμπά ότι αν

ήθελε να αγοράσει το άγαλμα της Απτέρου Νίκης θα

το πλήρωνε με βάση το βάρος του μαρμάρου του;

Ο Κωνσταντίνος Τσιαμπάς, αφού είπε ότι όλοι

θέλουν να αγοραστεί η Βίλα, επεσήμανε τρία σοβα-

ρά προβλήματα και συγκεκριμένα τη διαδικασία που

ακολουθήθηκε, την τιμή που καθορίστηκε και τη

χρηματοδότηση του. Ο κ. Τσιαμπάς είπε επίσης ότι

κατά τη γνώμη του, δεν θα έπρεπε να αγοραστεί η

Βίλα επειδή σήμερα ζούμε σε οικονομική κρίση και

αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, ότι «δεν βλέπει»

ποιες πολιτιστικές ανάγκες για τον πολίτη καλύπτον-

ται από τη συγκεκριμένη αγορά κι ότι ο δήμος έχο -

ντας ελλειμματικό προϋπολογισμό δεν μπορεί ν’

ανταπεξέλθει στην αποπληρωμή του τιμήματος.

Από την πλευρά της πλειοψηφίας, η κ.Γκιόκα είπε

ότι συντάσσεται με τις τοποθετήσεις των κατοίκων οι

οποίοι αναφέρθηκαν στον πολιτισμό κι αναρωτήθηκε

αν οι παρόντες στο δημοτικό συμβούλιο είχαν το

δικαίωμα να στερήσουν από τις επόμενες γενιές έναν

χώρο πολιτισμού.

Ο σύμβουλος της παράταξης του Βασίλη Ζορμπά

Διονύσης Λέκκας, αναφέρθηκε στα λεγόμενα του

δημάρχου ο οποίος είχε πει ότι η συγκεκριμένη συνε-

δρίαση δεν αφορούσε την Αγ. Παρασκευή αλλά όλη

της Ελλάδα και τον προέτρεψε αν αυτό που είπε το

πίστευε, να επισκεφτεί  μαζί με τον βιογράφο του Ιόλα

τους Δήμους της χώρας και να μαζεύει τα απαι-

τούμενα για αγορά χρήματα!

Από την πλευρά της συμπολίτευσης, ο Κώστας Χατ-

ζηανδρέου είπε ότι είχε γνωρίσει τον Αλέξανδρο Ιόλα

κι ότι θυμόταν τη Βίλα στις «δόξες» της… ότι τα

3.000.000ευρώ ήταν ένα λογικό ποσό για την αγορά

της… ότι σήμερα ο πολιτισμός ασκείται στους δρό-

μους, στα πεζοδρόμια, στις πλατείες, στα ΜΜΕ και

στο διαδίκτυο, αλλά στη Βίλα Ιόλα για να υπάρξει

παραγωγή πολιτισμού απαιτείται η ύπαρξη ενός

σοβαρού οργανισμού.  «Το θέμα του τι θα κάνουμε

εκεί και πως θα το διαχειριστούμε, συνέχισε ο κ.Χα -

τζηανδρέου,  θα έπρεπε να ήταν το θέμα που θα είχε

απασχολήσει μια ομάδα εργασίας που θα είχε

συγκροτηθεί για το θέμα αυτό, αλλά δεν έγινε και

αυτό οφείλεται σε ολιγωρία της Δημοτικής αρχής. 

Ο κ. Δημήτρης Κονταξής στάθηκε στο ερώτημα που

τέθηκε αναφορικά με την δυνατότητα που έχει ή όχι ο

δήμος να προχωρήσει στη συγκεκριμένη αγορά,

λέγονταςότι η δημοτική αρχή  είχε τη διαβεβαίωση

της οικονομικής υπηρεσίας ότι το δάνειο μπορεί να

εξοφληθεί τμηματικά από «ίδιους πόρους».

Η αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Ελισάβετ

Πετσατώδη στην τοποθέτηση της είπε ότι αντί η

συγκεκριμένη συνεδρίαση να είναι «γιορτή σύνθε-

σης» με ομόφωνο αποτέλεσμα, είχε αναχθεί σε

«προσωπική υπόθεση τιμής» και είχε υποβιβαστεί

σε ανάλυση λεπτομερειών. Το πρόβλημα, είπε η

αντιδήμαρχος, ξεκινά από τη δημοτική αρχή και έχει

τρεις διαστάσεις, δηλαδή είναι πολιτικό, διαδικαστικό

και τεχνοοικονομικό. Το πρόβλημα στην πολιτική

στόχευση υπήρχεεπειδή η διοίκηση δεν μπορούσε

να πει ποιος είναι ο «προορισμός» του ακινήτου, δεν

μπορούσε να ξεκαθαρίσει τον «τρόπο διαχείρισης» κι

ότι η συζήτηση όλων αυτών ήταν «ταμπού» λόγω

διαφορετικών πολιτικών προσεγγίσεων χωρίς ουσια-

στική επιχειρηματολογία και η ότι η «ασάφεια» που

υπήρχε ως προς το περιεχόμενο και την ουσία του

στόχου είναι «Ηθελημένη»! 

«Οι αποσπασματικές ενέργειες κατά τη διαδικασία
καθιστούν το στόχο επισφαλή, είπε η κ. Πετσατώδη,
γιατί πρόκειται για βιαστικές και ανοργάνωτες ενέργει-
ες με τυπικά και ουσιαστικά λάθη! 

Ενώ υπήρξε  απροθυμία να συσταθεί ομάδα επεξε-

ργασίας του θέματος, με σαφείς υποχρεώσεις και

τελικό σκοπό τη δημιουργία μιας συνολικής πρότα-

σης που θα ξεκαθαρίζει τον τρόπο της χρηματοδότ-

ησης, της οργάνωσης, της διοίκησης και της αξιο-

ποίησης της Βίλας όταν αυτή περιέλθει στο

Δήμο.Έτσι σήμερα έχει προκύψει ένα ασαφές

εισηγητικό με κενά και ασυνέχειες που θέτει σε

κίνδυνο τη νομιμότητα της απόφασης και την αγορά

του ακινήτου.  Παράλληλα, η Νομική γνωμάτευση

που μας παραδοθεί είναι η ίδια που μας αμφισβητεί

το οικονομικό αντικείμενο για το οποίο συζητάμε

σήμερα.

συνέχεια σελ. 10
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Βασίλης Γιαννακόπουλος: 

«Η απόφαση καταδικάζει 

τη Δημοτική Αρχή σε απραξία 

για πολλά χρόνια»

Από τον τέως δήμαρχο  Βασίλη Γιαννακόπουλο,  λάβαμε  ανακοίνωση αναφ-

ορικά με την υπόθεση  της αγοράς της Βίλας Ιόλα και τα όσα διαδρα-

ματίστηκαν στη συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου 2017.

Η ανακοίνωση αναφέρει  τα εξής:

«Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε συζήτηση για την απόκτηση της βίλας Ιόλα
με την διαδικασία της απ ευθείας αγοράς από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Η συζή -
τηση έγινε στα μέσα του καλοκαιριού βιαστικά πρόχειρα χωρίς να έχει η Διοίκηση του
Δήμου εξαντλήσει εναλλακτικούς τρόπους απόκτησης του, δηλαδή τη δημιουργία μιας
διαπαραταξιακής επιτροπής διεκδίκησης ή τη συνάντηση με την Περιφέρεια, το
Υπουρ γείο Πολιτισμού, ιδρύματα, φορείς και άλλους τρόπους συγχρηματοδότησης. 
Η παράταξη μας ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, όπως και το σύνολο των παρατάξεων της
αντιπολίτευσης κατήγγειλαν τον βιαστικό και κοστοβόρο τρόπο απόκτησης που
δεσμεύει οικονομικά τον Δήμο για τα επόμενα 5 χρόνια.

Είναι αλήθεια ότι με την εφαρμογή της
απόφασης αυτής ο Δήμος μας δεν θα έχει
την δυνατότητα να υλοποιήσει τεχνικό πρό-
γραμμα, δε θα έχει, δηλαδή,  τη δυνατότητα
να ανακατασκευάσει πεζοδρόμια, να ανα -
πλάσει πλατείες, να δεσμεύσει ελεύθερους
χώρους και γενικότερα να βελτιώσει τις
συνθήκες καθημερινότητας των δημοτών.
Δυστυχώς καταδικάζει για τα επόμενα πέντε
χρόνια σε απραξία την όποια Δημοτική
Αρχή. Να σημειώσουμε ότι από το 2010
έχει να οραματιστεί και να υλοποιηθεί στο
Δήμο μας μεγάλο έργο όπως τα δικά μας
έργα, η Αγ. Ιωάννου, η ανάπλαση του Κον-
τόπευκου, η ανάπλαση της Βενιζέλου, η
ανακατασκευή των οδών Κυκλάδων και
Σολωμού, όπως και η αναμόρφωση 27
χιλιομέτρων πεζοδρομίων. Καταδικάζει έτσι
για πάνω από 10 χρόνια την πόλη χωρίς
κανένα μεγάλο έργο, αλλά ούτε μικρότερο

που θα βελτίωναν τη φυσιογνωμία της πόλης. Η συνεδρίαση που έγινε χωρίς την
αναγκαία παρουσία των υπηρεσιών (της Τεχνικής, Οικονομικής και Νομικής), έτσι
ώστε να κατευθύνουν το Δημοτικό Συμβούλιο σε νόμιμες διαδικασίες αλλά και να έχουν
αναλάβει τις ευθύνες τους.
Όλα αυτά υπογραμμίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο από το σύνολο των παρατά-
ξεων της αντιπολίτευσης,σε μια πραγματικά υψηλού επιπέδου συζήτηση με ενημε -
ρωμένους και τεκμηριωμένους τους αρχηγούς των παρατάξεων αλλά και τους ανε-
ξάρτητους δημοτικούς συμβούλους. Η παράταξή μας κατέθεσε πρόταση αναβολής
του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής εξεύ -
ρεσης συμφέρουσας πρότασης απόκτησης της βίλας μέχρι τέλους του χρόνου, έντα-
ξής του στο νέο προϋπολογισμό το 2018, αφού είναι γνωστό ότι το κτήμα και η βίλα
δεν κινδυνεύουν να χαθούν αφού παραμένουν δεσμευμένα. Η πρόταση αυτή δεν
υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο δήμαρχος το μόνο που έκανε αποδεκτό μπροστά στον κίνδυνο καταψήφισης του
θέματος ήταν η εν μέρει αποδοχή της πρότασης των αντιδημάρχων του. Έτσι η πρό-
ταση αυτή είχε τη δεδηλωμένη ψήφισης από 19 δημοτικούς συμβούλους και ως γνω-
στόν 17 ήταν απαραίτητοι για να υπερψηφιστεί το θέμα.
Η παράταξη μας συμφώνησε έστω και στο λάθος αυτόν τρόπο απόκτησης πάνω από
όλα για την ιστορία της αλλά και για τους αγώνες που έχει δώσει για την απόκτηση της
βίλας και του κτήματος Ιόλα. 
Η δική μας παράταξη ήταν αυτή και μόνο αυτή που κατάφερε να χαρακτηρίσει διατ-
ηρητέο Ιστορικό μνημείο την  βίλα επί δημαρχίας Σταύρου Κώτση το 1997. Η δική μας
παράταξη δέσμευσε τον χώρο το 2000 με δημαρχεύοντα τον Βασίλη Γιαννακόπουλο.
Η δική μας παράταξη ενέταξε τον χώρο στην πολιτιστική Ολυμπιάδα το 2002 με
δήμαρ χο το Βασίλη Γιαννακοπουλο. Η δική μας παράταξη διεκδίκησε και κατάφερε την
πρώτη απόφαση για χρηματοδότηση από το Υπ. Πολιτισμού το 2002.Η δική μας
παράταξη ήταν που κέρδισε όλες τις δίκες για την διατήρηση της δέσμευσης του
χώρου κατά την διάρκεια των ετών 2007-2010 επι δημαρχίας Βασίλη Γιαννακόπου-
λου και διευθυντή νομικής υπηρεσίας Δημήτρη Παναγουλη.
Εν κατακλείδι η ύπαρξη του θέματος για το Δημοτικό Συμβούλιο και η διατήρηση ακόμα
και σήμερα του χώρου ελεύθερου και πρασίνου οφείλεται στην παράταξη αυτή. Δεν
θα μπορούσαμε λοιπόν να αφησουμε καποιους να καπηλευτουν ολους αυτους τους
αγωνες και να ειμασταν εμεις εκτός έστω κι από αυτόν τον λανθασμένο τρόπο από -
κτησης από τον Δήμο».
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Η Βίλα του Αλέξανδρου Ιόλα 

και η μεγάλη πρόκληση για 

τον Γιάννη Σταθόπουλο.

Η αγορά των επτά στρεμμάτων

στην οποία είναι κτισμένη η βίλα

του Αλέξανδρου Ιόλα, υπερ -

ψηφίστηκε από το Δημοτικό

συμβούλιο παρά τις λυσσαλέες

προσπάθειες περί του «αντιθέ-

του» από τις παρατάξεις της Ν.Δ

και του Κ.Κ.Ε, αλλά κι απ  ́ τον

«Δούρειο Ίππο» που ελλοχεύει

στην παράταξη που διοικεί το

Δήμο 

Δεν αξίζει ο κόπος ν΄ασχοληθεί

κάποιος με τους  δημοτικούς

συμβούλους που ψήφισαν αρνητι-

κά, αφού στο παρελθόν ως διοίκηση δεν έχουν να επιδείξουν κανένα άλλο έργο

πέρα από της διαχείριση της «Μιζέριας», τη βόλεψη κομματικών και όχι μόνον φίλων

και τα μικρορουσφέτια σε γνωστούς και γείτονες… και οι οποίοι σήμερα ως αντι-

πολίτευση, αντιστέκονται σε κάθε «καλό» για την πόλη, εγκλωβισμένοι σε αντιπολι-

τευτικά μοντέλα «εποχής κοινοταρχών» που  εκπορεύονται από προσωπική ανε-

πάρκεια και ημιμάθεια. 

Η πόλη επιτέλους προχωρά μπροστά κι αυτό είναι το ζητούμενο για μας, τα παιδιά

και εγγόνια μας.

Η πόλη μετά από μεγάλες «απώλειες» της ακίνητης περιουσίας της από παλιότε ρες

δημοτικές αρχές, επιτέλους κατάφερε μετά από πολλές δεκαετίες, ν  ́αποκτήσει ένα

χώρο επτά στρεμμάτων και αυτό είναι το σημαντικό.

Το σημαντικότερο όμως στοίχημα για τη δημοτική αρχή του Γιάννη Σταθόπουλου

αρχίζει τώρα, δηλαδή μετά την απόκτηση.

Ο Αλέξανδρος Ιόλας ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος που διέθετε εμπορικό

δαιμόνιο, αγαπούσε τον πλούτο και τον επιδείκνυε με κάθε ευκαιρία και ασφαλώς

υπήρξε ένας εξαιρετικός πωλητής έργων τέχνης. Δεν ήταν όμως καλλιτέχνης.

Ο Αλέξανδρος Ιόλας δεν ήταν ζωγράφος, δεν ήταν γλύπτης, δεν ήταν συγγραφέας,

ούτε ποιητής, με λίγα λόγια μετά τον θάνατο του δεν άφησε πίσω του  «καλλιτεχνι-

κές δημιουργίες» οι οποίες θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν στην βίλα του η οποία

θα λειτουργούσε ως Μουσείο,  όπως καλή ώρα γίνεται με το σπίτι –μουσείο του Αλέ-

κου Κοντόπουλου που λειτουργεί στην ομώνυμη οδό παρά τις εγκληματικές «επε -

κτάσεις» που έγιναν και οι οποίες είναι πέρα και πάνω από κάθε έννοια αισθητικής

και τίμησης του μεγάλου αυτού ζωγράφου...

Ο Αλέξανδρος Ιόλας αγαπούσε το «Ωραίο». Εκτιμούσε το «ιδιοφυές» και το διέκρι-

νε με την σπάνια αντίληψη που διέθετε, σε κάθε έργο νέων κυρίως καλλιτεχνών και

τα προτερήματα του αυτά τον βοήθησαν στη δημιουργία και επιτυχή λειτουργία των

Γκαλερί.

Ο Αλέξανδρος Ιόλας λάτρευε την αρχαία ελληνική γλυπτική. Αγαπούσε με πάθος την

ανεμελιά με την οποία ο γλύπτης των προχριστιανικών αιώνων σμίλευε στο μάρ-

μαρο το «Γυμνό» και το απογείωνε στο «Θείο»… με αποτέλεσμα να υπάρξει ένας

από τους μεγαλύτερους συλλέκτες και εμπόρους  αρχαιοελληνκών  έργων τέχνης. 

Σε κάποιους ίσως φανεί παράδοξο το γεγονός της συλλογής αρχαίων αντικειμένων

από ιδιώτη, ο οποίος μάλιστα με περισσή χαρά και περηφάνια τα επιδείκνυε στους

προσεκτικά επιλεγμένους καλεσμένους της Βίλας του. Ο Αλέξανδρος Ιόλας όμως

πίστευε ότι οι θαμμένοι στα ελληνικά χώματα θησαυροί, δεν ήταν για τα μάτια των

«πολλών» που δεν κάτεχαν και «πολλά», αλλά για τα μάτια των «λίγων» που

«γνώριζαν», εκτιμούσαν και κυρίως ακριβοπλήρωναν για να τους αποθηκεύσουν

στις ιδιωτικές τους συλλογές… 

Κανένας, πλην του ιδίου, δεν γνώριζε τον ακριβή αριθμό των χιλιάδων αρχαιοτήτων

που φυγαδεύτηκαν από τη χώρα και πουλήθηκαν σε πάμπλουτους ιδιώτες

–συλλέκτες. Αυτό που ίσως θα γνωρίσουν οι επόμενες γενεές, είναι το «πόσα» αρι-

στουργήματα τα προσεχή χρόνια θα πωλούνται σε δημοπρασίες ξένων οίκων, από

τους κληρονόμους των συλλεκτών που θα ενδιαφέρονται περισσότερο για «ευρώ»

και «δολάρια» παρά για τα τεχνουργήματα μιας κάποιας αρχαίας Ελλάδας…

Η μοίρα; Το πεπρωμένο; Η τύχη; ήΤο Κάρμα αποφάσισε ότι αυτή η Βίλα της χλιδής,

των ρωμαϊκών οργίων, της ύμνησης του «Ενός» και της απαξίωσης των «πολλών»,

περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου Αγ. Παρασκευής και κατ΄επέκταση της Ελλά-

δας των «πολλών και πτωχών»…

Εδώ λοιπόν μπαίνει και το στοίχημα για τον Γιάννη Σταθόπουλο. 

Θα μπορέσει άραγε ν’ αποδώσει το χώρο και τη βίλα για «παραγωγή πολιτισμού»

σ΄αυτούς τους  πάντα ανώνυμους και περιφρονημένους «πολλούς» ή  θα παρα-

μείνει αιώνιο σύμβολο του «Εγωισμού», της «Αλαζονείας» και του «Πλούτου»; 

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος –Μέλος ΕΣΗΕΑ
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Δεν περιμένω βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας

για το αν μπορεί ή όχι ο Δήμος να διαθέσει τμηματικά

τα 3.000.000ευρώ, συνέχισε η κ.Πετσατώδη, γιατί ο

δήμος θα έχει αναλάβει μια πολυετή υποχρέωση την

οποία θα την αφαιρεί κάθε χρόνο από τον προϋπο-

λογισμό και θα κάνει κουμάντο με ότι θα έχει απο-

μείνει.

Διαφωνώ επίσης, είπε η  αντιδήμαρχος τεχνικών

υπηρεσιών, με τον εκτιμητή για τον τρόπο με τον

οποίο αντιμετωπίζει το ζήτημα κι έχω προσπαθήσει

ν  ́αναλύσω τις ενστάσεις μου χωρίς να έχω εισα-

κουστεί ποτέ!!  Προφανώς θεωρώ ότι όταν ΔΕΝ

υπάρχει «πλάνο» είναι εξίσου αόριστο κι επικίνδυνο

να προσδιορίσεις και το κόστος της επένδυσης σου,

πρέπει επίσης να προσδιοριστεί και το κόστος λειτο-

υργίας «αυτού» που φανταζόμαστε ότι θα δημιουργ-

ηθεί γιατί μιλάμε για ένα «πράγμα» που όταν κατα -

φέρουμε να λειτουργήσει θα΄χει προϋπολογισμό 1,5

-2.000.000 ευρώ το χρόνο!  Κι αυτά τα χρήματα από

πού θα προκύψουν;».

Η κ. Πετσατώδη είπε επίσης ότι ο δήμος δεν διαθέτει

επιμελητές εκθέσεων, καλλιτεχνικούς διευθυντές,

συντηρητές έργων τέχνης, νυχτοφύλακες κι ότι άλλο

χρειάζεται για να λειτουργήσει έναν νομικό πρόσωπο

όποια μορφή κι αν έχει αυτό.

«Καθίσαμε, είπε η κ.Πετσατώδη με τον αντιδήμαρχο
περιβάλλοντος Γιάννη Σιδέρη και φτιάξαμε μια πρότα-
ση σε σχέση με τους όρους, με τις δόσεις καιμε την
ομάδα που πρέπει να συσταθεί και να δουλέψει, γιατί
έτσι όπως είναι φοβάμαι ότι ακόμη κι αν το ψηφίσουμε
θα΄χουμε πρόβλημα μετά κι ας συνομολογήσουμε ότι
το θέμα δεν είναι έτοιμο να ψηφιστεί τώρα και θα πρέ-
πει να μεταφερθεί για τον Σεπτέμβριο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρης Παπαμιχαήλ

που πήρε μετά τον λόγο, είπε ότι οι δημοτικοί

σύμβουλοι αποφασίζουν για τα της πόλης με γνώμο-

να την «εκπροσώπηση» των συνδημοτών τους και

όχι ως φυσικά πρόσωπα ή με βάση τα επαγγέλματα

τους… ότι για το συγκεκριμένο θέμα η κοινωνία

έχει εκφράσει εδώ και πολλά χρόνια τη θέση της

με κινητοποιήσεις και αγώνες…ότι δεν θα έπρεπε

να υπάρξεικαι πάλι περίπτωση παρόμοια με του

Σιστοβάρη… κι επειδή η τιμή είναι σωστή και η

βούληση της κοινωνίας ρητά διατυπωμένη, θα  πρέ-

πει να προχωρήσουμε στην ψήφιση του θέματος.

Ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Γιάννης Σιδέρης που

μίλησε στη συνέχεια, είπε ότι μ  ́ένα πλάνο βιωσιμότ-

ητας κι ένα πλάνο σχεδιασμού της αξιοποίησης του

ακινήτου θα υπήρχε ομόφωνη απόφαση της αγοράς

γιατί οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης δεν θα είχαν

απορίεςκι αγωνία!  Το ερώτημα που με απασχολεί,

συνέχισε ο αντιδήμαρχος, είναι το κατά πόσον η

τέχνη και ο πολιτισμός είναι βιώσιμοι στο δήμο μας.

Δεν έχουμε αποκομίσει κάτι απ΄τον πολιτισμό!

συνέχισε ο αντιδήμαρχος, αντίθετα πληρώνουμε για

να κάνουμε το φεστιβάλ στην ΕΡΤ… και στον κιν-

ηματογράφο δεν έχουμε βάλει εισιτήριο!! Δεν θεωρώ

ότι ο Δήμος μπορεί μόνος του να κάνει «κάτι» με τον

Ιόλα, κατέληξε ο κ.Σιδέρης, και γι αυτό χρειαζόμαστε

συνοδοιπόρους. 

Ο σύμβουλος της πλειοψηφίας Παναγιώτης Γκόνης

κατάφερε σε μια πρόταση να σκιαγραφήσει την

πραγματικότητα λέγοντας ότι: «Ενδιαφέρον

συμβούλιο με εναλλασσόμενους συσχετισμούς

δυνάμεων που δεν ξέρω που θα βγάλει, αλλά

εύχομαι να είναι προς όφελος του Δήμου.

Ως σύμβουλος ενδιαφέρομαι για το δημόσιο όφελος

γι αυτό και ψηφίσωτην εισήγηση του δημάρχου. Πα -

ρακολουθώ με προσοχή ένα προσχηματικό προ -

βληματισμό διαδικαστικών προβλημάτων και θεμά-

των, καθώς κι έναν προσχηματικό προβληματισμό

για το «Μετά»… έτσι όμως χάνουμε το «Τώρα».

Αξίζουν οι οικονομικές θυσίες τριών χρόνων για την

αγορά της Βίλας.

Ο κ. Κώστας Κρητικίδης  είπε ότι όλοι οι σύμβουλοι

εξέφρασαν ομόφωνα την αναγκαιότητα για την

απόκτηση του χώρου, αλλά εξέφρασαν τις απορίες

τους αναφορικά με «τι» θα το κάνουμε, το «πως» θα

το λειτουργήσουμε και άκουσα την κ. Πετσατώδη

που έθεσε το ζήτημα όπως θα’ πρεπε να τεθεί και

διαβλέπω κίνδυνο να καταψηφιστεί το θέμα, γι αυτό

αποσύρετε το και φέρτε το κανονικά Σεπτέμβρη

–Οκτώβρη και δεσμευόμαστε να το ψηφίσουμε.

Τελευταίος πριν το δήμαρχο τοποθετήθηκε ο πρόε-

δρος του δημοτικού συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος

ο οποίος είπε τα εξής: «Ακούσαμε την άποψη
σύσσωμης της αντιπολίτευσης η οποία δεν με ξενίζει
καθόλου και κινείται στη γραμμή ότι «ναι θέλουμε τον
Ιόλα».

Δεν τον θέλετε τον Ιόλα κύριοι, τόνισε με έμφα-

ση ο κ.Βλάχος, και στόχος σας είναι να μην  αγορα-

στεί ο Ιόλας και να μην κάνει τίποτα η διοίκηση Σταθ-

όπουλου. Η στάση σας αυτή δεν αφορά μόνο τον

Ιόλα, την κρατήσατε στη λειτουργία του κινηματογρά-

φου, αλλά και σε κάθε προσπάθεια που καταβάλει

αυτή η διοίκηση. Είμαι δημοτικός σύμβουλος από το

1998 και είναι η πρώτη φορά που βλέπω αντι-

πολίτευση όχι μόνο να σαμποτάρει τις προσπάθειες

της διοίκησης στα μείζονα θέματα της πόλης, να

διαδίδει ασύστολα ψέματα με διάφορους «δορυφόρ-

ους» στο διαδίκτυο, αλλά και να  προσφεύγει στην

αστυνομία, στην πυροσβεστική, στο ελεγκτικό

συνέδριο και όπου αλλού μπορεί με στόχο να μην

γίνει τίποτα για την πόλη!

Αντιλαμβάνομαι απόλυτα την πολιτική θέση του

Ανδρέα Γκιζιώτη. Οι άλλες όμως  δημοτικές παρατά-

ξεις μόνο κατ΄επίφαση λένε ότι θέλουν να αγοραστεί

ο Ιόλας από τη διοίκηση Σταθόπουλου, γι αυτό και

προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο μεταφέροντας τη

λήψη απόφασης χρονικά. Το κάνουν αυτό επίσης για

να μπορούν να λένε στους κατοίκους ότι ‘εμείς θα το

ψηφίζαμε… το θέλουμε… αλλά τους είπαμε να το

μεταφέρουν τον Σεπτέμβρη… όλα τα «ναι μεν αλλά»

κι «όλα τα διαδικαστικά» είναι Άρνηση για την αγορά

της Βίλας και θα εκφραστούν απόψε  με «όχι» στη

διάρκεια της ψηφοφορίας, γιατί εμείς απόψε θα

«μετρηθούμε» στο ποιος θα ψηφίσει θετικά και ποιος

αρνητικά και βεβαίως αύριο η πόλη θα γνωρίζει την

θέση του καθενός για το θέμα αυτό. 

Το Υπουργείο πολιτισμού μας ξεκαθάρισε ότι δεν

μπορείνα αγοράσει, ούτε και να χρηματοδοτήσει την

αγορά του, συνέχισε ο κ.Βλάχος, η περιφέρεια λέει

«αγοράστε το και θα σας χρηματοδοτήσω την ανάπ-

λαση». Υπάρχει η Ο.Χ.Ε, υπάρχει το ΕΣΠΑ όπου θα

προσπαθήσουμε να πάρουμε χρήματα. Μελέτη αν

δεν είναι δικό μας ΔΕΝ μπορούμε να κάνουμε. Αυτό

που μπορούμε είναι: 1) να το αγοράσουμε, 2)να

δημιουργήσουμε διαπαραταξιακή επιτροπή που θα

τρέξει το θέμα, 3) να δημιουργήσουμε μια επιτροπή

από εξειδικευμένα μέλη που θα φέρει την αξιολόγηση

της και 4) να δημιουργήσουμε το  Νομικό πρόσωπο.

Σε ότι αφορά τα χρήματα έχουμε τη διαβεβαίωση της

οικονομικής υπηρεσίας ότι μπορούμε να το αποπ-

ληρώσουμε σε δόσεις, να δεχτούμε την άποψη της

κ.Πετσατώδη και του κ.Σιδέρη και να τις επιμηκύνο-

υμε, κι αυτό επειδή η «διάθεση» της πρότασης τους

είναι στην κατεύθυνση «να το πάρουμε» γι αυτό και

συμφωνώ με όσα λένε. 

Τελευταίος μίλησε ο δήμαρχος, ο οποίος είπε ότι

υπάρχει η διαβεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας

ότι ο δήμος μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή σε

δόσεις…ότι εκτιμώ την τοποθέτηση του Κώστα Χα -

τζηανδρέου ο οποίος βρήκε θετικά πράγματα στην

πρόταση, γιατί πάντα συζητούσαμε και πάντα τα

δουλεύαμε.

Έχετε δίκιο όσοι λέτε ότι το κείμενο της εισήγησης

σας ήρθε αργοπορημένο, συνέχισε ο δήμαρχος,

αλλά δεν περιέχει «κενό» για το «κοινωφελές» του

χώρου και τέλος για το Νομικό πρόσωπο, η μόνη

δυνατότητα μας είναι: «Αυτόνομο Νομικό Πρόσωπο

Ιδρύματος- Μουσείο».

Κατά τη διαδικασία των δευτερολογιών επαναλήφθη-

καν τα ίδια με τις Πρωτολογίες και το μόνο ενδιαφέρ-

ον ήταν η πρόταση που έθεσε ο Ανδρέας Γκιζιώτης

για αναβολή του θέματος και  η οποία καταψ-

ηφίστηκε.

Επακολούθησε η ψηφοφορία όπου «Ναι» στην

αγορά ψήφισαν οι: Σιδέρης, Πετσατώδη, Κοντο-

πούλου, Γιώτσας, Παπαμιχαήλ, Κονταξής, Παπα-

γεωργίου, Φωτεινού, Γκιόκα, Αιδίνη, Γκόνης,

Δημητρίου, Ψύλλα, Σταφυλοπούλου, Μποσταντζόγ-

λου, Χατζηανδρέου, Γιαννακόπουλος, Κρητικίδης και

Ανδρίτσος.

«Όχι» στην αγορά της Βίλας Ιόλα ψήφισαν οι:

Ζορμπάς, Καψοκεφάλου, Τσιαμπάς, Λέκκας, Μυλω-

νάκης, Μουστόγιαννης, Ρεμπούτσικα (λευκό) και Γκι-

ζιώτης (παρών).

Η αγορά της Βίλας Ιόλα και η παροιμία  

«Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει». 

συνέχεια από σελ. 7
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Για την απόφαση αγοράς του ΙΟΛΑ.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού

Συλλόγου Κοντοπεύκου – Παραδείσου –Πευκακίων, λάβαμε ανα-

κοίνωση αναφορικά με την αγορά της Βίλας Ιόλα και τις προσπάθει-

ες που καταβάλλονται για τη μη πραγματοποίηση της.

Είναι γεγονός ότι η  παράταξη που εκπροσωπεί τοπικά τη Νέα Δημοκρατία,

η παράταξη που εκπροσωπεί τοπικά το Κ.Κ.Ε, ανεξάρτητοι δημοτικοί

σύμβουλοι που εκπροσωπούν τον «εαυτό» τους και τις προσωπικές φιλο-

δοξίες τους…προσπαθούσαν είτε καταψηφίζοντας, είτε μέσω ενστάσεων

στην Περιφέρεια, ν’ αποτρέψουν την συγκεκριμένη αγορά ώστε να οδηγη -

θεί η διοίκηση «Σταθόπουλου» στις προσεχείς δημοτικές εκλογές «χωρίς

έργο»…

Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

«Μια απ’ τις αιτίες δημιουργίας του Συλλόγου μας, όπως είναι γνωστό, είναι
η διάσωση του ΙΟΛΑ από την οικοπεδοποίηση και η απόκτησή του για
λογαριασμό του δήμου. 
• Όλα αυτά τα χρόνια,
από το 1998, πραγματι-
κά διασώσαμε τον ΙΟΛΑ
από την οικοπεδο-
ποίηση, με καίριες παρ-
εμβάσεις σε νομικό -
δικαστικό επίπεδο, με
παρεμβάσεις στην
Βουλή των Ελλήνων, με
εκδηλώσεις και κινητο-
ποιήσεις της τοπικής κοι-
νωνίας, με δημοσιεύσεις
στα τοπικά αλλά και στα
πανελλαδικής κυκλοφο-
ρίας έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 
• Όλα αυτά τα χρόνια, στηρίξαμε ΟΛΕΣ τις προσπάθειες, ΟΛΩΝ των Δημο-
τικών αρχών της πόλης, για την απόκτηση του ΙΟΛΑ, με όποιο τρόπο έκρι -
ναν οι ίδιοι σκόπιμο. 
• Όλα αυτά τα χρόνια, ακούγαμε ΟΛΟΥΣ τους Δημάρχους στις
εκδηλώσεις που πραγματοποιούσαμε, αλλά και στον προεκλογικό τους
λόγο, να θέτουν την απόκτηση του ΙΟΛΑ ως κύριο στόχο, της κάθε φορά
Δημαρχίας τους. 
• Όλα αυτά τα χρόνια, βλέπαμε τις ευκαιρίες να αποκτηθεί ο ΙΟΛΑΣ από την
πολιτεία και τον δήμο, να χάνονται η μια πίσω από την άλλη, χωρίς να ρίξο-
υμε μομφή σε κανένα Δήμαρχο, θεωρώντας πως ακόμη κι αν συνέβαλε
κάποιος σε αυτό, τούτο έγινε χωρίς πρόθεση. 
• Όλα αυτά τα χρόνια, δεν διανοηθήκαμε να εγκαλέσουμε ΚΑΝΕΝΑ
Δήμαρχο για την ιεράρχηση που έβαζε την απόκτηση του ΙΟΛΑ, σε σχέση
με άλλους στόχους - έργα που υλοποιούντο στην πόλη. 
Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε τις προσπάθειές μας να
δικαιώνονται, με την απόφαση της σημερινής Δημοτικής αρχής να απο -
κτηθεί ο ΙΟΛΑΣ με απ' ευθείας αγορά από τον δήμο μας.
Το τίμημα είναι το μικρότερο που έχει επιτευχθεί σε όλη αυτή την 15άχρονη
πορεία διεκδίκησης. Ξεκινήσαμε με τιμή 17.000.000€, μετά στα 9.000.000€,
ακολούθησε η εκτίμηση για 5.500.000€ και σήμερα ο εκτιμητής το κοστολό -
γησε 3.400.000€. 
Η απόφαση του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου, για την αγορά του με
3.000.000€ σε έξι (6) χρόνια (750.000€ φέτος και 450.000€ για τα επόμενα
πέντε χρόνια), θεωρείται από μας πως είναι στις δυνατότητες του δήμου μας
και αντιστοιχεί στην σημερινή αξία οικοπέδου και οικίας, χωρίς να συνυπο-
λογίζουμε την ανυπολόγιστη αξία του ονόματος ΙΟΛΑ. 
Αυτήν την απόφαση ο Σύλλογός μας την στηρίζει. 
Χωρίς να υιοθετούμε το "ο σκοπός αγιάζει τα μέσα", ούτε να στηρίζουμε
έκνομες ενέργειες. Εξ άλλου, νομικές γνώσεις για την κρίση διαδικασιών
που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, ούτε μπορούμε να έχουμε, ούτε είναι
στο ρόλο μας να τις παρακολουθούμε και να τις ελέγχουμε. Έχουν άλλοι
αυτή την θεσμική αρμοδιότητα. 
Αυτό που μπορούμε εμείς να πούμε, είναι πως: Οι όποιες επιφυλάξεις και
ενστάσεις, θα πρέπει να κατευθύνονται στο κύριο στόχο, που είναι η από -
κτηση του ΙΟΛΑ. 
Ενστάσεις που υποσκάπτουν αυτό τον στόχο μας βρίσκουν αντίθε-
τους. 
Ο ΙΟΛΑΣ ανήκει στην πόλη και στην τοπική κοινωνία και επιθυμούμε να τον
δούμε αποκαταστημένο, ως τοπόσημο πανελλαδικής εμβέλειας και παγκό-
σμιας αναγνώρισης που είναι.Στην επιτυχία αυτού του στόχου, θα μας
βρουν συμπαραστάτες και συνεργούς και η σημερινή, αλλά και όλες οι επό-
μενες δημοτικές αρχές, που θα διαχειριστούν την υπόθεση ΙΟΛΑ». 

Η αποπομπή… τα ερωτήματα… 

και οι απαντήσεις…

Την επομένη ημέρα της επίμαχης συνεδριάσεως για την αγορά της Βίλας

Ιόλα, ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος ζήτησε την παραίτηση της αντι -

δημάρχου τεχνικών υπηρεσιών Ελισάβετ Πετσατώδη και στη συνέχεια την

απάλλαξε των καθηκόντων της. Η κ. Πετσατώδη έθεσε με Δημόσια επιστολή

της, ερωτήματα προς τον δήμαρχο αναφορικά με αυτήν του την απόφαση, ο

οποίος της απάντησε με σχετική ανακοίνωση.

Σας τις παραθέτουμε αυτούσιες.

Ελισάβετ Πετσατώδη: «Δήμαρχε γιατί ζητάς την παραίτησή μου;». 
Την Παρασκευή 21/7/2017 με κάλεσες στο γραφείο σου και μου ζήτησες προφορικά
να καταθέσω εγγράφως, το αργότερο ως το μεσημέρι της ίδιας μέρας, την παραίτησή
μου από τη θέση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς, κατά τα λεγόμενά
σου, η στάση μου και η τοποθέτησή μου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για την έγκριση της απευθείας αγοράς του κτήματος Ιόλα ήταν η «απόλυτη προσβο-
λή» στο πρόσωπό σου.
Πώς γίνεται όμως να ζητάς την παραίτησή μου – και μόνο τη δική μου – όταν την έγγρ-
αφη αναλυτική πρόταση που καταθέσαμε από κοινού με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλ-
λοντος, κ. Ι. Σιδέρη για την απόκτηση και την αξιοποίηση του κτήματος Ιόλα, την υιοθ-
έτησες στο σύνολό της και υπερψηφίστηκε τόσο από το σύνολο των δημοτικών
συμβούλων της Παράταξής μας όσο και από δύο ακόμα παρατάξεις, γεγονός που
ανέδειξες και ο ίδιος στο δελτίο τύπου που εξέδωσες; Ο καθένας μπορεί να καταλάβει
ότι κάτι δεν «κολλάει» εδώ…
Τι συμβαίνει Δήμαρχε;  Τον Σεπτέμβριο του 2014 μου εμπιστεύτηκες τη θέση της

Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και έκτοτε εκπληρώνω με περισσή προσήλωση
και αφοσίωση τα καθήκοντά μου. To γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τη δική σου
απόφαση να με επιβραβεύσεις για το έργο μου εμπράκτως, ανανεώνοντας την εμπι-
στοσύνη σου στο πρόσωπό μου και επιλέγοντας να με διατηρήσεις στη θέση αυτή ως
τη λήξη της θητείας σου, το 2019.
Ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες που κρύβονται πίσω από το αίτημά σου να καταθέ-
σω την παραίτησή μου; Cui bono;
Μήπως η απόφασή σου σχετίζεται με τους κύκλους των "έμπιστων" συμβούλων σου
που καιρό τώρα με διαβάλλουν συστηματικά, προσβάλοντας και εκθέτοντας ουσια-
στικά τον ίδιο τον Δήμαρχο της πόλης; Μήπως σχετίζεται με εκείνους τους κύκλους
των "έμπιστων" συμβούλων σου που αντιμετωπίζουν την πόλη μας ως προσωπική
τους υπόθεση και την Παράταξή μας ως τσιφλίκι;
Μήπως πάλι, η όλη υπόθεση έχει ως στόχο τη δική μου παραδειγματική τιμωρία, επει-
δή τελικά δεν είμαι το πειθήνιο όργανο που πιστέψατε ότι θα ήμουν λόγω φύλου και
ηλικίας και τόλμησα να αμφισβητήσω τον ισχυρισμό περί εξάντλησης των περιθωρίων
διαπραγμάτευσης για την απόκτηση του κτήματος Ιόλα; Μήπως επειδή κυριολεκτικά
παρακάλεσα (τόσο στη δημοτική ομάδα όσο και στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου), εν μέσω πρωτοφανούς εκφοβισμού, για την απόσυρση του θέματος
ώστε η πρόταση για την απόκτηση και αξιοποίηση της Βίλας Ιόλα να είναι τεχνικά και
οικονομικά εμπεριστατωμένη και να αποτελεί προϊόν μελέτης, με μοναδικό σκοπό μου
την κατάκτηση της συναίνεσης του Δημοτικού Συμβουλίου και τη δική σου προστασία;
Αν πάντως ζητάς την παραίτησή μου απλώς επειδή όντως προσβλήθηκες προσω-
πικά, θα σου απαντήσω ευθέως ότι έχω μάθει να λειτουργώ πολιτικά και όχι με το
θυμικό μου. Ως εκ τούτου δεν δέχομαι αυτόν τον λόγο ως αρκετό για να υποβάλω την
παραίτησή μου, η οποία γνωρίζεις εξάλλου πολύ καλά ότι βρίσκεται πάντα στη διάθε-
σή σου. Ποια είναι η αλήθεια λοιπόν Δήμαρχε; Πιστεύω ότι τόσο εγώ όσο και οι πολίτες
της Αγίας Παρασκευής δικαιούμαστε να μάθουμε.

Γιάννης Σταθόπουλος: «Αγαπητή Ελισάβετ…» 
Νομίζω ότι μετά και τη σημερινή σου επιστολή, απάντησες  η ίδια στο πρώτο σου γιατί,
στο γιατί, δηλαδή, ζητήθηκε η παραίτησή σου.
Οι λόγοι είναι πολλοί, περιγράφονται άλλωστε και στο επίσημο κείμενο ανάκλησης της
απόφασης ορισμού σου στην Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Όπως καταλαβαίνεις, η χωρίς εντάσεις και προσβολές συνεργασία, η συνεργασία με
αυτοκριτική και ταπεινότητα είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία οποιασδήποτε
ομάδας. Δεν είναι η στάση σου στη Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου για τον Ιόλα η
αιτία της ανάκλησης, παρότι σε αυτό το ζήτημα προστατεύσαμε το μείζον, την απόκ-
τηση  δηλαδή του κτήματος, από το έλασσον, που θα έθετε σε κίνδυνο την υλοποίηση
της κορυφαίας, για την κοινωνία και τη Δημοτική μας κίνηση, επιλογής.
Αγαπητή Ελισάβετ,
Στην πολιτική και στη συνεισφορά μας στα κοινά όλοι κρινόμαστε κάθε μέρα. Θα σου
έλεγα, λοιπόν, να δεις -και να δούμε όλοι μαζί- τι πήγε λάθος και φτάσαμε στη σημε -
ρινή απόφαση.
Η πιο εύκολη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να κατασκευάσουμε εχθρούς και να
πολεμάμε ανεμόμυλους. Αυτό δεν βοήθησε ποτέ κανέναν. Σε ευχαριστώ για τη μέχρι
τώρα συνεργασία μας, παρά τα προβλήματα, και θέλω και εύχομαι να έχουμε
συνέχεια.
ΥΓ.: Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδείς το κείμενό σου, ιδιαίτερα στο κομμάτι που ανα-
φέρεται σε πειθήνιο όργανο λόγω  φύλου και ηλικίας. Μια τέτοιου είδους πολεμική δεν
σου αξίζει να την χρησιμοποιείς.
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Με λαμπρότητα

τίμησε ο Δήμος 

τη γιορτή της

πολιούχου της. 

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου όλων των ηλι-

κιών, γιόρτασε η Αγία Παρασκευή την

Πολιούχο της , με  τον γενικό σημαιοστολισμό

της πόλης, τη φωταγώγηση των δημοσίων

κτιρίων και την καθιερωμένη εκδήλωση-

συναυλία στην πλατεία Μελίνας  Μερκούρη.

Στον Πανηγυρικό Εσπερινό, το βράδυ της παρα-

μονής, χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Ιλίου Αθη-

ναγόρας και στην περιφορά της Εικόνας που ακο-

λούθησε συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθό-

πουλος,  ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωρ-

γιάδης,  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και πλήθ-

ος κόσμου.

Μετά την περιφορά της εικόνας έλαβε χώρα εορ-

ταστική  εκδήλωση  στην Πλατεία Κοντοπεύκου

«Μελίνα Μερκούρη», που διοργάνωσε όπως κάθε

χρόνο ο Δήμος Αγίας Παρασκευής. Η εκδήλωση

περιλάμβανε  συναυλία παραδοσιακής & λαϊκής

μουσικής με το συγκρότημα των Γ. Δαλιάνη και  Δ.

Ρουμελιώτη  που παρουσίασαν ένα ποιοτικό πρό-

γραμμα με λαϊκά, ρεμπέτικα και δημοτικά τρα-

γούδια και καταχειροκροτήθηκαν από τους εκατο -

ντάδες κατοίκους  που συμμετείχαν και απόλαυ-

σαν το κέρασμα και το κρασί που πρόσφερε ο

Δήμος, χορεύοντας  και διασκεδάζοντας.  

Ξεκινούν οι εγγραφές

για το 

«Κέντρο Γυναίκας».

Ξεκινούν την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017  οι

εγγρα φές για  συμμετοχή στις ομάδες και στα προ-

γράμματα του «Κέντρου Γυναίκας» του Δήμου Αγίας

Παρασκευής,  για το έτος 2017 – 2018. 

Οι Ομάδες και τα Προγράμματα είναι τα εξής:

A.   Δράσεις –Προγράμματα (Δωρεάν Συμμετοχή): 

•  Συμβουλευτική για  την  απασχόληση και καταπολέμ-

ηση της  ανεργίας, Ψυχαγωγικές – επιμορφωτικές

εκδηλώσεις,  Κοινωνικής  στήριξης  και αλληλεγγύης,

Θέματα  ισότητας, Νομική  συμβουλευτική, Στήριξη και

ανάπτυξη του Κέντρου Γυναίκας.

B.  Ομάδες Δραστηριοτήτων (Συμμετοχή10 €) : 

•Θεάτρου, Γραφής και εικόνας , Art- therapy,

Xοροθεραπείας , Ραπτικής . 

Νέες Ομάδες (Δωρεάν Συμμετοχή): 

• Ζωγραφικής και εικαστικών •Φωτογραφίας

Αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής

Πολιτικής στον 2ο όροφο του Δημαρχείου (Μεσογείων

415-417)  καθημερινά Τρίτη έως Παρασκευή  τις ώρες

10:00 – 14:00.  Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213

2004594. 
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Η θέση του «Φυσάει Κόντρα» για

την αγορά της βίλας Ιόλα. 

Με ανακοίνωση της  η Δημοτική παράταξη «Φυσάει κόντρα» δημοσιοποιεί το

«σκεπτικό» στο οποίο κατέληξε μετά από συζητήσεις των μελών της σχετικά

με την αγορά της Βίλας Ιόλα από το Δήμο όπου  αναφέρονται τα εξής:

«Σε μια από τις πιο κρίσιμες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε
η απόκτηση του κτήματος Ιόλα.
Ως Φυσάει Κόντρα υπερψηφίσαμε την εισήγηση συνυπολογίζοντας από τη μια τη

σημασία της απόκτησης ενός χώρου για τον οποίο έχουμε παλέψει ως πολίτες πολλά
χρόνια και από την άλλη τις σοβαρές ασάφειες, ελλείψεις και προβληματισμούς ως
προς τη διαδικασία απόκτησης και το μελλοντικό σχεδιασμό.
Στις επόμενες μέρες θα επανέλθουμε με αναλυτικότερο κείμενο για τη συνέχιση του
αγώνα από εδώ και πέρα…
Την πλήρη τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου του Φυσάει Κόντρα, Θάνου
Ανδρίτσου, μπορείτε να ακούσετε από το σχετικό απόσπασμα  της βιντεοσκόπησης
της συγκεκριμένης συνεδρίασης στην διαδικτυακή τοποθεσία της παράταξης στην
διεύθυνση». https://fysaeikontra.wordpress.com/

Βίλα Ιόλα: «Η μεγάλη ευκαιρία για

την επαναδιαπίστευση του 

πολιτικού πολιτισμού». 

Επιστολή με την οποία δίνει την δική του διάστα-

ση  στα όσα διαδραματίστηκαν στη συνεδρίαση

στην οποία υπερψηφίστηκε τελικά η αγορά της

«Βίλας Ιόλα», μας έστειλε ο αντιδήμαρχος Καθαρι-

ότητας και Πρασίνου Ιωάννης Σιδέρης, την οποία

και παραθέτουμε αυτούσια.

«Το θέμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της
18ης Ιουλίου 2017 περί της απευθείας αγοράς της
Βίλας Ιόλα, ήταν αναμφίβολα ένα από τα πιο σημαντικά
θέματα που έχουν συζητηθεί διαχρονικά. Στην τοποθέτ-
ησή μου κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, περιέγραψα, κατά το δυνατόν, τη στρατη γική ανάλ-
υση πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών και
απειλών που συνέπτυξα, προκειμένου να καταλήξω και

να υπογραμμίσω την ανάγκη διαμόρφωσης ενός συγκεκριμένου πλάνου βιωσιμότ-
ητας της επένδυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, καταθέσαμε από κοινού με την Αντιδήμαρχο κα Ε. Πετσατώδη την
πρότασή μας ως προς τον κοινωφελή χαρακτήρα του ακινήτου, τον τρόπο καταβο-
λής του τιμήματος και την άμεση σύσταση επιτροπής με σαφή σκοπό, μεταξύ άλλων,
τη διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης του ακινήτου, την κατάρτιση βασικού σχεδίου
βιωσιμότητας και τον συντονισμό ενεργειών για την αναζήτηση πηγών χρηματοδό -
τησης. Η πρόταση αυτή, η οποία κινήθηκε σε θετική κατεύθυνση ως προς την ευρύτε-
ρη ιδέα αξιοποίησης του ακινήτου, υιοθετήθηκε στο σύνολό της από τον Δήμαρχο και
υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί, ότι ο ρόλος της σημερινής Δημοτικής
αρχής δεν ολοκληρώθηκε με την απόφαση αγοράς του ακινήτου. Η Βίλα Ιόλα πρέ-
πει να αποτελέσει την εμβληματική συνιστώσα της στρατηγικής για την πολιτιστική
αναβάθμιση του Δήμου μας. Είναι αδήριτη ανάγκη, μετά και την απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου, η στρατηγική αυτή να βασιστεί σε συγκεκριμένο πλάνο, να αποκ-
τήσει βιωσιμότητα, να έχει σκοπό την πνευματική ανάπτυξη της Αγίας Παρα σκευής,
να αντιπαρατίθεται στο άχρηστο φαίνεσθαι και να στοχεύει στην έννοια της πολιτιστι-
κής επένδυσης.
Στην παρούσα φάση, δεν θα ήθελα να κάνω αξιολογική ανάλυση των όσων ακο-
λούθησαν του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, μέσα από την όλη διαδικασία και
κυρίως αυτών που προηγήθηκαν, αναδεικνύεται η ανεπιτυχής σύνθεση απόψεων
και αποκαλύπτονται συμπεριφορές μη ενδεδειγμένες. Είναι λάθος να προσαρμόζο-
υμε την πραγματικότητα στις αντοχές μας. Η Δημοτική αρχή υποχρεούται να εντοπίσει
τις ελλείψεις της και να βελτιωθεί ως προς τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, την απο-
τελεσματικότητα. Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε οι εντολοδόχοι και ότι
οι πολίτες της Αγίας Παρασκευής είναι οι εντολείς μας. Ο καθένας μας πρέπει να
αναζητήσει με συναίσθηση ευθύνης τον ρόλο του στα δημόσια πράγματα, με γνώμο-
να πάντα την αναβάθμιση και την εξέλιξη της πόλης μας. Έναν ρόλο, που θα παρα-
μένει προσηλωμένος στον σεβασμό, στην εμπιστοσύνη και στην αξιοπρέπεια. Ίσως
η συζήτηση για τη Βίλα Ιόλα να αποτελέσει το έναυσμα για την επαναδιαπίστευση, όχι
μόνο της πολιτιστικής αναβάθμισης της Αγίας Παρασκευής, αλλά και του πολιτικού
πολιτισμού της».

Γιάννης Σιδέρης

Αντιδήμαρχος Περιβάλ-

λοντος και Πρασίνου

Γιάννης Σταθόπουλος:

«Απολύτως νόμιμη η 

απόφαση αγοράς 

της Βίλας Ιόλα.  

Η αγορά του Κτήματος και της Βίλας Ιόλα

αποτελούσε πάγιο διεκδικητικό αίτημα

όλων των Δημοτικών Αρχών, των

πολιτών και των φορέων της Αγίας

Παρα σκευής για δεκαετίες.

Το αίτημα αυτό ψηφίσθηκε με ευρεία πλει-

οψηφία στις 18.7.2017 με την υπ’ αριθμ. 237

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι εκτός

του πρ. Δημάρχου Β. Ζορμπά προσέφυγαν στην Αποκεντρωμένη Περιφ-

έρεια κατά της απόφασης με σκοπό την ακύρωσή της και οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι Ελισάβετ Πετσατώδη και Γιάννης Μυλωνάκης  . 

Η Δημοτική Αρχή Αγίας Παρασκευής και εγώ προσωπικά θα υπερασπι-

σθούμε την απόφαση αγοράς του Κτήματος και της Βίλας Ιόλα και διαβε-

βαιώνουμε ότι παρά τις παρελκυστικές τακτικές που ακολουθούνται η

απόφασή μας πολύ σύντομα θα υλοποιηθεί. 

Απομακρύνθηκαν παιχνίδια

από χώρο που λειτουργούσε

ως παιδική χαρά στα Πευκάκια.

Απομακρύνθηκαν παράνομα τοποθετημένα παιχνίδια από το  χώρο που

λειτουργούσε ως  Παιδική Χαρά  δίπλα στο ναό Αγ. Αναργύρων στα Πευ-

κάκια στα τέλη Ιουλίου καθώς ουδέποτε υπήρξε νομιμότητα τοποθέτησης

τους (το 2006).
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Πολεοδομική 

απελευθέρωση για το χώρο

του πρώην στρατοπέδου

«Σπυρούδη».
Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο τύπου του Δήμου, υπογρά-

φηκε στις 20 Ιουλίου 2017 από τον Υπουργό Ενέργειας-Περιβάλ-

λοντος Γ. Σταθάκη, με θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο της

Επικρατείας-ΣΤΕ, η απόφαση έγκρισης  τροποποίησης του ρυμο-

τομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής και ο καθορισμός όρων δόμ-

ησης για τον χώρο του πρώην στρατοπέδου «Σπυρούδη» και νυν

πολιτιστικό πάρκο της πόλης μας, και η απόφαση  βρίσκεται πλέον

στο Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου του Υπουργείου,

όπου θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη

συνέχεια θα δημοσιευτεί σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης

(ΦΕΚ).  

Το καλό νέο είναι ότι η Υπο-

υργική απόφαση, έκανε

δεκτή την πρόταση του

Δήμου όπως είχε εγκριθεί

από το Δημοτικό Συμβούλιο

το 2006 και συμπληρωθεί

το 2013, μετά την εκδίκαση

των ενστάσεων με την

ενίσχυση της αναψυχής

εκτός από τις πολιτιστικές

και αθλητικές δραστηριότ-

ητες και έλαβε θετικές γνω-

μοδοτήσεις στις 30/6/2016

από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων-

ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, της Π.Ε.  Βορείου Τομέα Αθηνών, και στις 16/6/17 από το

Ε΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας-ΣΤΕ και  θα πρέπει να σημει-

ωθεί ότι η γνωμοδότηση του ΣΤΕ  διασφαλίζει το απρόσβλητο της Υπο-

υργικής Απόφασης. 

Η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης μας

για τον καθορισμό των όρων δόμησης στο πολιτιστικό μας  Πάρκο  είναι

καθοριστικής σημασίας θετική εξέλιξη για τον Δήμο μας, κι αυτό γιατί μετά

την έκδοση του ΦΕΚ, ο Δήμος θα είναι σε θέση να εκπονήσει τις απαρ-

αίτητες μελέτες και να υλοποιήσει έργα αξιοποίησης, περιβαλλοντικής

αναβάθμισης και προστασίας του πρώην στρατοπέδου «Σπυρούδη» με

πλήρη ένταξή του στην πολιτιστική και αθλητική ζωή της πόλης και των

κατοίκων της.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος εξέφρασει την ικανοποίηση της Δημο-

τικής Αρχής,  που η μεγάλη, επίμονη και συλλογική προσπάθεια του ιδίου,

της πρ. Αντιδημάρχου Τεχνικών  Υπηρεσιών Ελισ. Πετσατώδη, της Προϊ-

σταμένης του Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού Αλ. Παλαμάρη, της Προϊ-

σταμένης Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού Ευαγγ. Μικράκη και της

Τοπογράφου Μηχανικού Γ. Τζομάκα της Περιφέρειας Αττικής  όπως και

του Υπουργείου, πέτυχε να ξεπεραστούν πλήθος γραφειοκρατικά προβ-

λήματα και αγκυλώσεις και να ολοκληρωθούν  σύνθετες και χρονοβόρες

διαδικασίες ώστε να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για τη συνολική ανάπλα-

ση και αξιοποίηση του πρώην  στρατοπέδου ως χώρου πολιτισμού, αθλ-

ητισμού και αναψυχής, 17 χρόνια μετά την παραχώρηση του στο Δήμο

μας από το Δημόσιο στις 18/12/2001 και  11 χρόνια μετά την πρώτη

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2006. 

Σημ. Σχολιαστή.
Πρόκειται ίσως για την καλύτερη εξέλιξη που έχει συμβεί στην πόλη μας

από την εποχή της παραχώρησης του χώρου του στρατοπέδου στο Δήμο

μας, μετά από προσωπικές και έντονες πιέσεις του τότε δημάρχου Σταύρ-

ου Κώτση.

Στο στρατόπεδο «Σπυρούδη» λειτουργούσε μονάδα των τεθωρακισμέ-

νων, τα τανκς της οποίας ήταν από τα πρώτα που χρησιμοποιήθηκαν για

την κατάλυση της Δημοκρατίας την αποφράδα μέρα της 21ης Απριλίου

1967, όταν οι επίορκοι αξιωματικοί αποφάσισαν να «σώσουν την Ελλάδα

από τον κομμουνιστικό κίνδυνο…

Στο στρατόπεδο αυτό, λειτουργούσε και ειδικό ανακριτικό τμήμα της στρ-

ατονομίας, στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία του Κοσμά του

Αιτωλού,  και όπου οι πέτρες με τις οποίες διακοσμήθηκαν οι τοίχοι σκέ-

πασαν τις σχετικές πινακίδες.

Χρέος τώρα του Δήμου είναι, σ΄αυτόν το χώρο που βασανίστηκαν άνθρ-

ωποι και εκπονήθηκαν «σκοτεινά» σχέδια, να υπάρξει ένας σχεδιασμός

και μια υλοποίηση σειράς  έργων, που θα «ξεπλύνουν» το παρελθόν και

θα σκορπίσουν περισσότερο πνευματικό φως στην πόλη.

Νέο Πάρκο στο Κοντόπευκο!

Ένα όμορφο πάρκο ανοιχτό σε όλους υπάρχει πλέον στη θέση του κλειστού μέχρι

πρότινος χώρου στη γωνία των οδών Δερβενακίων και Χρυσοστόμου  Σμύρνης, μπρο -

στά από το 3ο Λύκειο, στο Κοντόπευκο. 

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος  με ανακοίνωση του, ευχα-

ρίστησε τις Υπηρεσίες Πρασίνου, Καθαριότητας και Αυτεπιστασίας του Δήμου καθώς

και την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή  που καθάρισαν και περιποιήθηκαν το χώρο,

βελτίωσαν την περίφραξη του, τοποθέτησαν καθιστικά, έκαναν ελαιοχρωματισμούς και

άλλες μικροπαρεμβάσεις με εξαιρετικό αποτέλεσμα, ενώ σε λίγες μέρες θα γίνουν και

οι αναγκαίες βελτιώσεις φωτισμού

Περίφραξη και έργα καλλωπισμού

στο Δημοτικό κολυμβητήριο. 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Επιτροπής Περιοίκων

και των κατοίκων της περιοχής Νέας Ζωής, προχώρησε  σε νέα Περίφραξη του χώρου

του  ημιτελούς Δημοτικού κολυμβητηρίου»  με διπλή εσωτερική επένδυση στο

μεγαλύτερο μέρος. 

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε χαμηλή περίφραξη στον ελεύθερο χώρο μπροστά από

το κολυμβητήριο ο οποίος καθαρίστηκε και διαμορφώθηκε από το Τμήμα Περιβάλ-

λοντος του Δήμου, και Θ  ́ακολουθήσει η αποκατάσταση των πεζοδρομίων, η τοποθ-

έτηση καθιστικών,  κ.α.  

Ορκωμοσία μονίμου υπαλλήλου

στους Παιδικούς σταθμούς 

Αγ. Παρασκευής. 

Ορκίστηκε την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 ενώπιον του Δημάρχου Αγίας Παρ-

ασκευής Γιάννη Σταθόπουλου  και της Προέδρου των Παιδικών Σταθμών του

Δήμου-ΠΑΙΣΔΑΠ Μαργαρίτας Δημητρίου - Καβρουδάκη η βοηθός βρεφον-

ηπιοκόμος Κων. Γρηγοροπούλου  ως  μόνιμη υπάλληλος των ΠΑΙΣΔΑΠ. 

Ο Δήμαρχος και η Πρόεδρος των ΠΑΙΣΔΑΠ τη συνεχάρησαν και της ευχήθηκαν καλή

σταδιοδρομία. 
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Με ένα δυναμικό φιλικό αγώνα μεταξύ της ομάδας του Γυμναστι-

κού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής (ΓΣΑΠ) και της ομάδας του

Κολεγίου St. Thomas της Μινεσότα Αμερικής έγιναν στις 24-8-2017

τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Κλειστού Γυμναστηρίου

του Κοντοπεύκου. 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκε-

υής μαζί με τον Πολιτιστικό

και Αθλητικό Οργανισμό

(ΠΑΟΔΑΠ) προχώρησαν

στην αλλαγή του πατώμα-

τος του γηπέδου (παρκέ),

στην αντικατάσταση των

καθισμάτων και στην βαφή των χώρων.

Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την web πλατφόρμα του

sportshero. Χορηγός του αγώνα ήταν το Κέντρο Αποθεραπείας &

Αποκατάστασης Φιλοκτήτης και Βασικούς Υποστηρικτές τον

Σύλλογο Ελλήνων

Ολυμπιονικών με το πρόγρ-

αμμα Make Place For More

Women.

Πριν την έναρξη του αγώνα

χαιρετισμό απεύθυνε ο

Δήμαρχος της Αγίας Παρ-

ασκευής Γιάννης Σταθόπουλος, η Τατιάνα Καββαδία προπονήτρια

μπάσκετ, πρώην παίκτρια του ΓΣΑΠ και Ολυμπιονίκης, η Βούλα

Ζυγούρι Ολυμπιονίκης της πάλης και Γενική Γραμματέας του

Συλλόγου Ελλήνων

Ολυμπιονικών ενώ τιμητική

πλακέτα απένειμε ο Πρόε-

δρος του ΓΣΑΠ κ. Καράμ-

πελας στον Αντιπρόεδρο

του ΠΑΟΔΑΠ κ. Αριστοτέλη

Σερκεδάκη για την μεγάλη

εθελοντική συμβολή του

στον αθλητισμό της Αγίας Παρασκευής τονίζοντας την σημαντική

προσφορά του στην διεξαγωγή και ολοκλήρωση του έργου της

ανακαίνισης του γηπέδου.

Τον αγώνα εκτός των άλλων παρακολούθησαν ο Πρόεδρος του

ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρης Παπαμιχαήλ, ο Αντιδήμαρχος Παιδειάς και

Πολιτισμού Πάνος Γκόνης, ο Πρόεδρος των Προέδρων (κατά των

κ. Σερκεδάκη) Θανάσης Δημακόπουλος, τα μέλη του ΔΣ του

ΠΑΟΔΑΠ Δημήτρης Γυφτέας, Αργυρώ Μπονάρου και Μαίρη Ριζκ

Καρακατσάνη, το μέλος του ΔΣ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πανα-

γιώτης Παναγάκος, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΑΠ Γιώργος

Μπάρτζης, ο Προπονητής Υποδομών του ΓΣΑΠ Γιάννης Θεο-

λογίτης, η Πρόεδρος της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αύρα

Μπασακήδου, το Μέλος της Ένωσης Γονέων Ηλέκτρα Σωτηρά-

κου και ο Αρχιμουσικός και Μαέστρος της Φιλαρμονικής Ορχή-

στρας της Αγίας Παρασκευής Ξενοφώντας Τζανίνης. 

Ο αγώνας έληξε βρίσκοντας νικήτριες τις γυναίκες της ομάδας του

Κολεγίου St. Thomas με σκορ 46-70 οι οποίες έλαβαν από ένα

αναμνηστικό μετάλλιο και με την σειρά τους έδωσαν αναμνηστικά

μπλουζάκια στις παίκτριες του ΓΣΑΠ.

Η νέα αγωνιστική σεζόν εγκαινιάστηκε με τον καλύτερο τρόπο

στο ανακαινισμένο γήπεδο μπάσκετ του Κοντοπεύκου στην Αγία

Παρασκευή.

Κώστας Τσιαμπάς: 

Είναι τώρα η ώρα για τον «Ιόλα» ;

Η αναμενόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 Ιουλίου 2017 με θέμα την

αγορά της Βίλας Ιόλα έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση ορισμένων μελών της αντι-

πολίτευσης, μεταξύ των οποίων και του πρώην αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τσιαμ-

πά, που εξέδωσε ανακοίνωση δηλώνοντας μεταξύ άλλων και τα εξής: 

«Την παρούσα χρονική στιγμή είναι κατάλληλες οι συνθήκες και συμφέρει το Δήμο η αγορά της
βίλας Ιόλα; 

Πώς κορόιδεψε το Δημοτικό Συμβούλιο
Στις 29/11/2016 ζητήθηκε από το ΔΣ η καταρχήν έγκριση αγοράς της Βίλας Ιόλα. Η πρόταση
ψηφίσθηκε από την αντιπολίτευση με την προϋπόθεση ότι τα χρήματα θα διατεθούν από πηγές
χρηματοδότησης εκτός Δήμου δεδομένου ότι τα οικονομικά του Δήμου δεν επιτρέπουν την
αγορά.
Ο κος Δήμαρχος το αποδέχθηκε και ευθέως μας άφησε όλους να καταλάβουμε ότι η αγορά θα
χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια.
Όμως, οι αλλεπάλληλες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού που έγιναν στη συνέχεια, απο-
δεικνύουν ότι για να εκμαιεύσει τη θετική ψήφο της αντιπολίτευσης, μας κορόϊδεψε και προχωρά-
ει στην αγορά με τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) Επενδυτικών Δαπανών (πρώην
ΣΑΤΑ) εις βάρος του Τεχνικού Προγράμματος και της καθημερινότητας των πολιτών.
Στη συνέχεια για να δικαιολογηθεί η διαδικασία, επιστρατεύτηκε ο φόβος, ότι δηλαδή «θα χάσο-
υμε τη Βίλα στα δικαστήρια». Από ποιόν θα την χάσουμε; Ποιος θα την πάρει; Θα αποχαρακ-
τηρισθεί από το Υπουργείο; Ξέρει κάτι ο κος Σταθόπουλος που δεν το ξέρουμε εμείς; Θυμίζω ότι
το ίδιο παραμύθι επιστράτευσε ο κύριος Σταθόπουλος και για το DA VINCI.

Οι λόγοι που δεν πρέπει να αγορασθεί τώρα η Βίλα Ιόλα.
α. Η γενικότερη οικονομική κρίση και το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον που δεν ευνοεί τις επεν-
δύσεις.
β. Ο χρόνος δουλεύει ευεργετικά για τα συμφέροντα του Δήμου αφού το συγκεκριμένο ακίνητο
δεν μπορεί παρά να χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς που έχει κηρυχθεί διατηρητέο και
έχει χαρακτηρισθεί από το σχέδιο πόλης.
γ. Η κακή διαπραγμάτευση που έγινε μέχρι τώρα. Διαπραγματεύτηκε ένας Δημοτικός Σύμβου-
λος, συμφώνησε η διοίκηση και ΜΕΤΑ συνήλθε η προβλεπόμενη από το νόμο επιτροπή και
ΜΕΤΑ ζητήθηκε η εκτίμηση από ορκωτό εκτιμητή για να γνωματεύσουν ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ επί ειλ-
ημμένων αποφάσεων.
δ. Προκειμένου η αγορά της βίλας Ιόλα να χαρακτηρισθεί ως επένδυση πρέπει να προηγηθούν
οικονομικοτεχνική μελέτη και μελέτη βιωσιμότητας, απολύτως τεκμηριωμένες όπου θα αποσα-
φηνίζονται ο τρόπος αξιοποίησης του ακινήτου, τα κόστη αγοράς, αποκατάστασης και ολοκλήρ-
ωσης της επένδυσης, τα λειτουργικά της κόστη και το σημαντικότερο η απόσβεση της επέν-
δυσης. Διαφορετικά, δεν νομιμοποιούμαστε έναντι των επόμενων γενεών να σχεδιάζουμε το μέλ-
λον με ιδεοληπτικούς όρους ή όρους Real Estate.
ε. Με την αγορά της Βίλας Ιόλα δεν εκπληρώνεται ο σκοπός της επένδυσης. Προκειμένου το
ακίνητο να αποκτήσει την παλιά του αίγλη και «να ξαναγίνει σημείο αναφοράς για την ιστορία της
σύγχρονης τέχνης στη χώρα μας» σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Χαρακτηρισμού του
ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, πρέπει να επιστραφεί έστω μέρος της συλλογής του ιδιοκ-
τήτη Αλέξανδρου Ιόλα που σύμφωνα με μαρτυρίες αποτελούνταν από 11. 000 έργα ανεκτίμητης
αξίας. Δυστυχώς, αυτά τα έργα δεν μπορούν να δεσμευτούν διότι δεν θεωρούνται κλεμμένα. Άρα
είτε πρέπει να δωρισθούν είτε να αγορασθούν. Οι απαιτούμενες πιστώσεις είναι ανυπολόγιστες.

Αφήνω για το τέλος την κακή οικονομική κατάσταση του Δήμου.
Στη παρούσα οικονομική κατάσταση ο Δήμος δεν έχει την δυνατότητα να αγοράσει τίποτα πολύ
δε περισσότερο την Βίλα Ιόλα. Για να το κάνει, ή θα πάρει δάνειο (κάτι που είναι απίθανο αφού
οι Προϋπολογισμοί του είναι ελλειμματικοί), ή θα διαλύσει εντελώς τα Τεχνικά Προγράμματα για
έξι χρόνια.
Επέλεξε την καταστροφή του Τεχνικού Προγράμματος διότι, ήδη για το Πρόγραμμα του 2017
έχουν μηδενισθεί ή μειωθεί στο ελάχιστο 16 περίπου κωδικοί που κατά βάση αφορούσαν την
καθημερινότητα του πολίτη, όπως τα σχολεία κ.α.
Για ενημέρωση των δημοτών αναφέρω τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία της Οικ. Υπηρεσίας
του Δήμου: Ο Προϋπολογισμός του 2015 ήταν ελλειμματικός κατά 415.778 ευρώ.
Ο Προϋπολογισμός του 2016 προέβλεπε έσοδα 37,1 εκ ευρώ και εισπράχθηκαν 19,7 εκ ευρώ.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι και ο ισολογισμός του 2016 θα έχει μεγαλύτερο έλλειμμα από το 2015.
Για το 2017 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δεν θα εισπραχθούν, η ετήσια δόση αναδρο-
μικών ύψους 900 χιλιάδων ευρώ, 640 με 800 χιλιάδες ευρώ λόγω μείωσης από 8 έως 10% της
ετήσιας επιχορήγησης από την Κυβέρνηση (έχει ψηφισθεί από τη βουλή), και λιγότερα από
πέρυσι περίπου 600 χιλιάδες ευρώ λόγω κακής οικονομικής συγκυρίας, όπως εκτιμά η Οικονο-
μική Υπηρεσία του Δήμου
Δηλαδή υπό τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες, τα έσοδα θα μειωθούν περίπου στα 18 εκ, την ίδια
στιγμή που τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου για το 2017 ανέρχονται σε 18.9 εκ. ευρώ (σελ. 50
του προϋπολογισμού). Αν δώσει την προκαταβολή, μετά τι θα κάνει;
Η ετήσια επιχορήγηση ΣΑΤΑ με την οποία θα αγορασθεί το ακίνητο ανέρχεται σε 330.240 ευρώ.
Η υπάρχουσα ΣΑΤΑ, ( προέκυψε επειδή επί τρία χρόνια ο κος Σταθόπουλος δεν έκανε έργα!!!!),
καλύπτει μετά βίας την προκαταβολή του ενός και πλέον εκατομμυρίων ευρώ (1,06 εκ. ευρώ,
δηλαδή το 1/3 της τιμής) .Για να ολοκληρωθεί η αγορά θα απαιτηθούν 6 χρόνια.
Όμως ο πωλητής της Βίλας Ιόλα έχει θέση ανελαστικό όρο η αγορά να έχει ολοκληρωθεί εντός
των πλαισίων της παρούσας θητείας του κυρίου Σταθόπουλου;;;;;;;!!!!!.
Απαντήστε λοιπόν κύριε Δήμαρχε: Πού θα βρεθούν τα χρήματα; Ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε»;
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