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«Προεκλογικό έργο
βιτρίνας χωρίς μέτρα
ασφαλείας η δήθεν
ανάπλαση της
Αγ.Ιωάννου!»
σελ. 6 - 7

Σάλπισμα Ενότητας
και Νίκης από τον
Γιάννη Σταθόπουλο!
σελ. 3

Επιστολή - Απάντηση
του αντιδημάρχου
κ. Κωσταντίνου
Τσιαμπά
σε δημοσίευμα του
“Σχολιαστή” σχετικά
με τα έργα της
Αγίου Ιωάννου
σελ. 11

Στον εορτασμό της
Σοσιαλιστικής
Δημοκρατίας του Βιετνάμ
ο κ. Σωτήρης Ησαΐας!
σελ. 9

Νίκος Σόβολος:
“Ανεξάρτητη
κι αυτόνομη
αυτοδιοίκηση
μόνο η “Νίκη”
και θέλει
και μπορεί”
σελ. 8
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Φώτης Αλεξόπουλος : “Να παραμείνουν οι
Σχολικοί Φύλακες στα «Ειδικά» Σχολεία”!
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Φώτης Αλεξόπουλος ζητά να παραμείνουν οι Σχολικοί Φύλακες στα «Ειδικά» Σχολεία.
Στην επιστολή του ο κ. Αλεξόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Σας ενημερώνω ότι κατόπιν της αποφάσεως της Κυβέρνησης, να θέσει σε διαθεσιμότητα τους σχολικούς Φύλακες σε όλη την χώρα, έχω διαπιστώσει ότι θα
Υπάρξει σοβαρό πρόβλημα ,μεταξύ Άλλων και στα «Ειδικά» Σχολεία .
Στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, όπου έχω εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος λειτουρΦώτης Αλεξόπουλος γεί εδώ και Πολλά Έτη το «Ειδικό Σχολείο» Κωφών και Βαρήκοων, όπου και
Ανεξάρτητος
φιλοξενεί παιδιά από την επαρχία, που έχουν σοβαρό πρόβλημα Ακοής και ομιλίας
Δημ. Σύμβουλος
. Σας τονίζω, ότι η καθημερινή Απουσία του σχολικού φύλακα πλέον, βάζει σε
σοβαρό κίνδυνο την ζωή των Μαθητών, αφού έχει διαπιστωθεί κατά το Παρελθόν, ότι ,δεν ήταν και λίγες
οι Περιπτώσεις ,που μαθητές «κινδύνεψαν» και σώθηκαν τελευταία στιγμή από την άμεση Παρέμβαση
των Σχολικών Φυλάκων, αφού το Εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου κατά τις διδακτικές ώρες είναι
απασχολημένο στην διδακτική αίθουσα και η ύπαρξη ενός φύλακα, σε όλους τους χώρους του Σχολείου
,είναι πολλές φορές «σωτηρία» για πολλούς από τους μαθητές.

Βασίλης Σαββίδης: «Ο σύλλογος Τσακού
δεν είναι όργανο κανενός»

Στην επίσημη εκδήλωση που έγινε στη χώρα
μας, παρουσία διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τον πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο
καθώς και από την πανεπιστημιακή κοινότητα
για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής του Βιετνάμ, παραβρέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος της
παράταξης που διοικεί το Δήμο μας κ. Σωτήρης
Ησαΐας.

Ο κ. Ησαΐας είχε ιδιαίτερες συνομιλίες με τον πρέσβη
του Βιετνάμ στην Ελλάδα Mr. Binh Vu, ο οποίος ως
γνωστόν είναι κάτοικος της Αγίας Παρασκευής, με τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδια, με το
Γραμματέα του Κ.Κ.Ε. Δημήτρη Κουτσιούμπα, με
βουλευτές διαφόρων κομμάτων, καθώς και με έλληνες
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ασία.
Ο κ. Σωτήρης Ησαΐας. πολιτικός επιστήμων – διεθνολόγος, είναι ένας από τους σημαντικούς εκπροσώπους της Νέας πολιτικής γενιάς ο οποίος
εκλέχτηκε πριν από τρία χρόνια δημοτικός σύμβουλος
με την παράταξη που διοικεί σήμερα το δήμο μας.

Η πολιτική παρουσία του κ. Ησαΐα σε δεκάδες τηλεοπτικές συνεντεύξεις και «πάνελς», η πολιτική του
δράση, αλλά και οι τοποθετήσεις του στις συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας, έχουν
καταδείξει εύγλωττα τη Νέα πολιτική σχολή που
πρεσβεύει, αυτήν δηλαδή του ειλικρινούς πολιτικού
διαλόγου και της εξεύρεσης πολιτικών λύσεων με
στοιχειοθετημένες και εμπεριστατωμένες προτάσεις
ακόλουθες του σύγχρονου τρόπου διοίκησης.
Εν κατακλείδι, η πολιτική του στάση αλλά και θέσεις
που προβάλλει με μεστό, κατανοητό και ουσιαστικό
λόγο, τον κατατάσσουν στην κατηγορία των
πολιτικών ανδρών που αντιτίθενται στις «ακρότητες», τους πομπώδεις και εύκολους λαϊκισμούς, στα δήθεν κομματικά «πάθη» και στα εν
γένει πολιτικά στερεότυπα και τις παθογένειες
παλαιοτέρων ετών που εξακολουθούν να ταλανίζουν
το πολιτικό μας σύστημα μέχρι και σήμερα.
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Ρεπορτάζ...

Ενόψει των επικείμενων εκλογών στο σύλλογο Τσακού, συναντηθήκαμε με τιν πρόεδρο του Βασίλη Σαββίδη και
μιλήσαμε μαζί του για όλα τα θέματα που απασχολούν το συγκεκριμένο σύλλογο.
«Σ» κ. Σαββίδη πόσο καιρό ασχολείστε με το σύλλογο ;
“ Περίπου εννεά χρόνια με την ιδιότητα κυρίως του ενεργού πολίτη και μετά μ’ αυτή του προέδρου.
«Σ» ποιες είναι οι δράσεις του συλλόγου σας;
«Οι δράσεις μας είναι κυρίως καθημερινού χαρακτήρα, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές με κύρια προτεραιότητα την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων της περιοχής του Τσακού.
Ενδεικτικά να σας αναφέρω μερικά όπως το γεγονός ότι ο Τσακός και η Αγία Παρασκευή δεν έχουν ένα ναό στο
κοιμητήριο, πράγμα που σημαίνει κυκλοφοριακή επιβάρυνση, διότι όταν τελείται μια κηδεία διακόπτεται η
συγκοινωνία για να πραγματοποιηθεί η εξόδιος πομπή, η υπόθεση του Ο.Τ. 118, το σχολείο «Μακρή», τα κακοφτιαγμένα πεζοδρόμια, το ανύπαρκτο αποχετευτικό σύστημα, η υπόθεση του κολυμβητηρίου, ο λόφος Τσακού
και η πυροπροστασία του και πολλά άλλα καθημερινά προβλήματα. Είμαστε ένας σύλλογος που αγωνίζεται, έχει
καθημερινή παρουσία στην πόλη σ’ αυτό που ονομάζεται «προβλήματα της γειτονιάς».
«Σ» Πόσα μέλη απαριθμεί ο σύλλογος;
«Αυτό που πλήττει τους πάντες αυτόν τον καιρό, πλήττει και εμάς. Ενώ έχουμε να παρουσιάσουμε πράγματα δεν
είναι ανάλογη η ενεργή ανταπόκριση του κόσμου κατά την δική μου άποψη. Έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα
40 ατόμων που κάνουν χορό στο 3ο Δημοτικό Σχολείο. Το αρνητικό είναι ότι αυτά τα 40 άτομα για παράδειγμα
δεν είναι γραμμένα στο σύλλογο. Προσπαθήσαμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα θεατρικό σχήμα αλλά δεν τα
καταφέραμε γι’ αυτό πηγαίνουμε τους συμπολίτες μας ομαδικά στο θέατρο με φτηνό εισιτήριο. Στα πλαίσια της
κοινωνικής αλληλεγγύης έχουμε μία ομάδα που δραστηριοποιείται με τον Άγιο Νεκτάριο το γεροκομείο και
τροφοδοτούμε γύρω στις 10 οικογένειες με τρόφιμα κάθε μήνα ενώ παράλληλα στηρίζουμε όλες τις εκδηλώσεις
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου».
«Σ» Εκτελούνται κάποια έργα στον Τσακό. Πώς τα κρίνετε;
«Αλλάζει ο χαρακτήρας της γειτονιάς και το βλέπουμε με καλό μάτι. Είναι μια προσπάθεια που κάνει η σημερινή
Δημοτική Αρχή που όμως έρχεται ως συνέχεια αποφάσεων της προηγούμενης. Είχαν αποφασιστεί και δρομολογηθεί επί διοίκησης Γιαννακόπουλου και το μόνο που έμενε ήταν η εκτέλεσής τους που γίνεται από τη διοίκηση
Ζορμπά».
«Σ» Με το δήμαρχο υπάρχει επικοινωνία;
«Δεν έχει αρνηθεί να μας δει αλλά υπάρχει μια επιφυλακτικότητα από μέρους του με όλους τους συλλόγους.. Λένε
ας πούμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είμαστε σύλλογος – παράρτημα του Γιαννακόπουλου. Δηλαδή
μας εξευτελίζουν και μας λένε ότι δουλεύουμε ουσιαστικά για έναν άνθρωπο. Γιατί να το πουν αυτό; Πληρώνομαι εγώ από το Γιαννακόπουλο; Ποιο είναι το αντίκρισμα; Καταλαβαίνετε που φτάνουν οι πολιτικές σκοπιμότητες όταν θέλουν να μειώσουν τις προσπάθειες μιας ομάδας ανθρώπων. Φυλάμε το λόφο, βοηθούμε τους
φτωχούς και όλα τ’ άλλα και μας λένε ότι είμαστε «οπαδοί».
«Σ» Στη διοίκηση Γιαννακόπουλου δεν είχατε ασκήσει κριτική;
«Φυσικά και ‘εχουμε έρθει και με τον κ. Γιαννακόπουλο σε κόντρα όταν κάτι ξεπερνούσε τα όρια. Όπως και με
τον κ. Σιδέρη. Επί διοίκησης Γιαννακόπουλου είχαμε άριστη επικοινωνία με τον τότε αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Κώστα Κρητικίδη και την αντλία που έκλεψαν πριν από δύο χρόνια από το φυλάκιο του λόφου Τσακού ο κ. Κρητικίδης την είχε αγοράσει τότε ως Δήμος με δική μας παρότρυνση».
«Σ» Από μία Δημοτική Αρχή γενικά τι περιμένετε, τι ζητάτε;
«Το πρώτιστο είναι να έχει μία καλή συνεργασία μαζί μας. Να έχει μία αποτελεσματικότητα και αυτά που μας τα
ταλανίζουν να τα φέρνει σ’ ένα λογαριασμό. Να ακούει τα αιτήματα και ένα μέρος από αυτά να τα λύνει.
Κάποια πράγματα δεν κοστίζουν. Η πολιτική προστασία για παράδειγμα. Να μαζέψει κάποια νέα παιδιά και
να κάνει ένα εθελοντικό πυροσβεστικό σταθμό να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας. Η Αγία Παρασκευή έχει έξι
υποστρατήγους απόστρατους της πυροσβεστικής οι οποίοι μπορούν να δώσουν εθελοντικά τη βοήθειά τους στο
Δήμο. Υπάρχει αντίστοιχος εθελοντικός πυροσβεστικός σταθμός στο Νομό Πεντέλης κι οφείλουμε να το κάνουμε
κι εμείς αυτό γιατί έχουμε και τον Υμηττό και το λόφο Τσακού».
«Σ» Πότε έχετε εκλογές στο σύλλογο;
«Στις 20 Οκτωβρίου. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να έχει μία επιτυχία αυτή η διαδικασία. Πιστεύω στη συμμετοχή του κόσμου. Δεν πρέπει να είμαστε τηλεθεατές αλλά πολίτες και μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας πολλά
θέματα και να τα αναδείξουμε».
Ολόκληρη η συνέντευξη στο site www.osxoliastis.gr

Επίσημος προσκεκλημένος στον
εορτασμό της
Σοσιαλιστικής
Δημοκρατίας του
Βιετνάμ ο
κ. Σωτήρης Ησαΐας!
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Συνάντηση
Βασίλη Γιαννακόπουλου
Υπουργού Υγείας
για το Ι.Κ.Α Αγ. Παρασκευής.
Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου
2013 ο τ. Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Γιαννακόπουλος, ο
επικεφαλής της παράταξης «Πρωτοβουλία Ευθύνης» Δημήτρης Αλεφαντής και ο δημότης Αγίας Παρασκευής και σύμβουλος του υπουργού υγείας σε θέματα Ε.Κ.ΕΠ.Υ ,
Ζαν-Ντανιέλ Κολομπανί συναντήθηκαν με τον Υπουργό Υγείας
Άδωνη Γεωργιάδη και συζήτησαν
για την πιθανότητα μεταφοράς του Ι.Κ.Α Αγ. Παρασκευής.
Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και ο Υπουργός δεσμεύτηκε α) ότι ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα παραμείνει ως έχει στο κτήριο της Μεσογείων και β) ότι θα υπάρξει
συνεργασία με τον Υπουργό και το Ε.Κ.ΕΠ.Υ για την δημιουργία στην πόλη μας ενός
νέου φορέα, ο οποίος θα προσφέρει στους δημότες μας περαιτέρω παροχές υγείας.

Σωτήρης Ησαΐας: « ο Άδωνις
Γεωργιάδης μου είπε ότι δεν θα
κλείσει το ΙΚΑ Αγ.Παρασκευής.
ούτε θα απολυθούν εργαζόμενοι!»
Τη διαβεβαίωση του αρμόδιου υπουργού υγείας
Άδωνη Γεωργιάδη για το μη κλείσιμο του ΙΚΑ
Αγ.Παρασκευής και τη μη απόλυση προσωπικού,
μετέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης
μας, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του
Βασίλη Ζορμπά κ. Σωτήρης Ησαΐας.
«Διαφωνούσα με τις κινητοποιήσεις», είπε προς τους
δημοτικούς συμβούλους ο κ. Ησαΐας, « κι αποδείχτηκε
ότι είχα δίκιο αφού η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε
μπροστά σε άδεια μπετά!».
«Συναντήθηκα με τον αρμόδιο υπουργό υγείας»,
Σωτήρης Ησαΐας συνέχισε ο κ. Ησαΐας, «ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι
εκκρεμεί η ολοκλήρωση της συζήτησης για το ρόλο του
Δημ. Σύμβουλος
ΕΟΠΠΥ και της διαδικασίας ενοποιήσεως της δομής για
τη πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας. Δέν πρόκειται να κλείσει το υποκατάστημα του
ΕΟΠΠΥ στη πόλη της Αγίας Παρασκευής και δέν πρόκειται να απολυθεί κανένας
εργαζόμενος».
Όπως ήταν φυσικό, η δήλωση αυτή του κ. Ησαΐα προκάλεσε μεγάλη ένταση στην
αίθουσα με τον ανεξάρτητο σύμβουλο Γιάννη Γουργούλη να θέτει το ερώτημα
του “Πως είναι δυνατόν ο υπουργός να μη δέχεται να δει το δήμαρχο της
πόλης για να τον ενημερώσει για το σχετικό θλέμα και να δέχεται έναν
σύμβουλο της παράταξης του;”.
Από την πλευρά του ο Βασίλης Ζορμπάς, αφού είπε ότι την ίδια διαβεβαίωση είχε
από τον υφυπουργό κ. Κοντό, συνέχισε λέγοντας ότι εάν ο υπουργός πράγματι
είχε προβεί στο ατόπημα ν΄ αγνοήσει το δήμαρχο και να συναντηθεί με τον κ.
Ησαΐα, θα προχωρούσε σε γραπτή καταγγελία εναντίον του υπουργού, ενώ
παράλληλα θα έστελνε και επιστολή διαμαρτυρίας στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πετώντας έτσι από πάνω του και την τελευταία «Μάσκα» του «Ακομμάτιστου» και «Ακηδεμόνευτου» πολιτικού ο οποίος ενδιαφερόταν για το «καλό της
πόλης αδιαφορώντας τάχα για τα κελεύσματα της κεντρικής εξουσίας…
Σημείωση «Σχολιαστή»
Εμείς έχουμε κατ΄ επανάληψιν από τις σελίδες της εφημερίδας μας, καταγγείλει
την αλόγιστη κατασπατάληση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ των ασφαλισμένων
από τις διοικήσεις των «Μνημονιακών κυβερνήσεων» για την πληρωμή ενός
υπέρογκου ενοικίου…τη στιγμή κατά την οποία επί της Λεωφόρου Μεσογείων
και λίγα μέτρα μακριά από νοικιασμένο κτίριο, υπάρχει ιδιόκτητο και αναξιοποίητο οικόπεδο μετά κτίσματος «ιδιοκτησίας ΙΚΑ».
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