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Τιμολέων (Τίμος) 

Κωστόπουλος

Αντιδήμαρχος 

οικονομικών

«ο Δήμος οφείλει 

να στέκεται 

δίπλα στους 

αναξιοπαθούντες».

Σας εύχομαι καλό

Πάσχα με δημιουργικά

ξεκινήματα 

Μαρία Κοντοπούλου 

υπ. Δημοτική Σύμβουλος 

Ψυχολόγος

Σωτήρης Ησαΐας : 

“Η συνεχής εκπαίδευση των πωλητών ως

αποτέλεσμα τεχνογνωσίας των πελατών”

Υπόθεση “Μακρή” 

με άρωμα 

“Μπαρμπίκα”.

Εύχομαι η ανάσταση 

του Κυρίου να φέρει 

σε όλους και όλες υγεία,

χαρά και πρόοδο, 

προσωπική και 

επαγγελματική

Δημήτρης Αλεφαντής

συνιδρυτής “Συμμαχία Ευθύνης”

Πολλές ευχές για Καλό

Πάσχα. Αφετηρία

ελπίδας και προοπτικής

για την πατρίδα μας και

την πόλη μας! 

Νίκος Σόβολος 

πολιτικός επιστήμων

Οικονομολόγος σελ.4

σελ. 10 - 11

σελ.11

«Δεν είναι δυνατόν να 

φοβόμαστε να 

εφαρμόσουμε το Νόμο»!

Γιάννης Σταθόπουλος :

σελ.13

σελ. 6

Εκδήλωση της

“Συμμαχία Ευθύνης” 

με θέμα “Νέοι και 

Επιχειρηματικότητα”
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--- Απώλειες μετρά η πολιτική σκηνή της πόλης μας...
--- “Έφυγε” ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς κατά την ώρα χειρουργικής επέμβασης
ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Βουτσινάς...
--- Έχασε τη ζωή του σε ατύχημα ο συμπολίτης μας και μέλος της παράταξης του
Βασίλη Ζορμπά Τάσος Ρεϊζόπουλος...
--- Είτε συμφωνούσες είτε διαφωνούσες με τις πολιτικές θέσεις των δύο αυτών
ανδρών ουδείς μπορεί να διαφωνήσει στο ότι επρόκειτο για έντιμους και σοβαρούς
συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν διαπρέψει και στην προσωπική τους ζωή και στα
κοινά 
--- Ο Σχολιαστής εκφράζει τη βαθιά λύπη για την απώλεια των συμπολιτών μας
αλλά και τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των εκλιπόντων...
--- Γυρίζουν την πλάτη τους σε συγκεκριμένες πολιτικές και ηγεσίες πρώην Δημο-
τικοί Σύμβουλοι...
--- Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Γαβράς θα απέχει στις δημοτι-
κές εκλογές του Μαΐου αρνούμενος να συμπράξει με το Βασίλη Ζορμπά, το Βασίλη
Γιαννακόπουλο και το Γιάννη Σταθόπουλο...
--- Με επιστολή της η κ. Αικατερίνη Φλατσούση εξηγεί τους λόγους για τους οποίο-
υς δεν θα είναι υποψήφια με τον κ. Βασίλη Γιαννακόπουλο...
--- Ανακοίνωσε το νέο ψηφοδέλτιο της παράταξης ο Βασίλης Ζορμπάς...
--- Διέψευσε την παρουσία της σ’ αυτό η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μαρία Μπράμη...
--- Παρουσίασε τους 33 πρώτους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους ο Βασίλης
Γιαννακόπουλος στα εγκαίνια του προεκλογικού του κέντρου στην οδό Αγίου
Ιωάννου και Τερζοπούλου γωνία...
--- Για τουλάχιστον “αδιαφορία” κατηγορεί η Ένωση Συλλόγων Γονέων το δήμα-
ρχο Βασίλη Ζορμπά στο θέμα της απαλλοτρίωσης των πρώην εκπαιδευτηρίων
“Μακρή” και της δημιουργίας εκεί του 12ου Δημοτικού Σχολείου... 
--- Από το 2011 περιμένει ο ΟΣΚ την κοινοποίηση από το Δήμο της εκδήλωσης
ενδιαφέροντός του για απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου χώρου για τον οποίο
δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Κυβέρνησης ότι χαρακτηρίστηκε ως “χώρος  σχο-
λείου”... 
--- “Μάσησε” τα λόγια του ο δήμαρχος αναγνωρίζοντας το “Δίκαιο” της ένωσης
αλλά αρνούμενος να πει με απλά και σταράτα λόγια ότι η παράταξή του έχει ως
πάγια αρχή να “μην πειράζει” τις ιδιοκτησίες των συμπολιτών τους... 
--- Βεβαίως την πολιτική αυτή της Νέας Δημοκρατίας τη γνωρίζαμε και θα την
κατανοούσαμε εάν η τεχνολογία είχε προχωρήσει τόσο ώστε τα παιδιά μας να μην
χρειάζονταν για τη στέγασή τους την “ιδιοκτησία” του φίλου, κουμπάρου κ.τ.λ.
αλλά οικοδομούσε σχολεία σε προσβάσιμους χώρους του “διαστήματος”...
--- Προς το παρόν και ασχολούμενοι με τα γήινα θα θέλαμε να μας πει, πέρα από
τις “ωραίες λύσεις” για την οικονομία και το “Τι” προτείνει για τη δημιουργία νέων
σχολείων η συντηρητική παράταξη και οι εκπρόσωποί της...
--- Κωλυσιεργούσε η Δημοτική Αρχή επί δύο μήνες να φέρει ως θέμα συζήτησης
στο Δημοτικό Συμβούλιο την άρση της λειτουργίας του DaVinci που κατέθεσε ο
Κώστας Κουβόπουλος...
--- Τελικά ο δήμαρχος είπε να εισαγάγουν το θέμα αλλά όχι με τον τίτλο της άρσης
της άδειας αλλά με άλλον που ζητούσε να γνωμοδοτήσει συνταξιούχος νομικός για
την τελεσίδικη απόφαση! 
--- Δηλαδή με λίγα λόγια ο δήμαρχος αρνείται την εκτέλεση της απόφασης του
δικαστηρίου παραπέμποντάς την στην “επί χρήμασι εκδιδόμενη” γνωμοδότηση
ενός συνταξιούχου νομικού...
--- Το ‘χουμε ξαναγράψει αλλά έτσι κι αλλιώς μιλάμε σε αυτιά πολιτικά κουφών,
λέγοντας ότι ο Δήμος δεν μπορεί να προσφύγει “σε πληρωμένες γνωμοδοτήσεις”
αλλά μπορεί να απευθυνθεί αποκλειστικά και μόνο στις υπερκείμενες αυτού νομι-
κές διοικητικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Νομαρχίας...
--- Έτσι κι αλλιώς όταν έχεις ένα δήμαρχο ο οποίος απαντώντας στην αγωνία Δημο-
τικών Συμβούλων για την τύχη ενός εθνικού κληροδοτήματος αυτός απαντά “και τι
θα πάθει το Σιστοβάρη για τέσσερις μήνες μέχρι τις εκλογές; ” αντιλαμβάνεστε
πλήρως για το πολιτικό ήθος και το ποιόν του “ανθρώπου” αυτού... 
--- Αλλά τι να φοβηθούν “τέτοιοι δήμαρχοι” όταν τα αρμόδια όργανα έχουν
τελεσίδικα αποφασίσει ότι οι ενέργειές τους ήταν παράνομες και όταν τους επι-
βάλλουν χρηματικά πρόστιμα όπως έγινε με τον δικό μας, κι αυτός προσφεύγει
στην “κυβέρνησή του” και “σβήνεται” το πρόστιμο, τότε γιατί να μην ξανά “υπερ-
βεί” τον Νόμο...;
--- Τι να φοβηθεί ; τι θα πάθει ; το πολύ πολύ να ξαναζητήσει “άνωθεν βοήθεια”...
--- Κατ’ άλλα η χώρα μας προχωρά στο δρόμο του εκσυγχρονισμού, εγκαταλείπει
το αμαρτωλό παρελθόν και μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης... 
--- Χα ! 
--- Η Ένωση γονέων καταγγέλλει την κατάσταση που επικρατεί στις τουαλέτες του
6ου Δημοτικού...
--- Δυστυχώς η επιστήμη δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει το χάπι που θα εξατ-
μίζει τα ανθρώπινα απόβλητα... 
--- Καλή Ανάσταση
--- Χρόνια σας πολλά κι εμείς θα τα πούμε πάλι μετά τον εορτασμό της εαρινής
εισόδου 
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Την Κυριακή 6 Απριλίου 2014  πραγματοποι-
ήθηκε στο καφενείο «Βέτα», Αγίου Ιωάννου
79, δημόσια συζήτηση για την περιοχή του
Αη-Γιάννη με εισηγητή τον επικεφαλής της
Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «Νίκη των
πολιτών Αγίας Παρασκευής» κ. Γιάννη
Σταθό πουλο. 
Στην εισήγησή του ο κ. Σταθόπουλος επεσήμανε ότι
τόσο ο ίδιος όσο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της
παράταξής του,  έχουν ξεκινήσει και γυρίζουν τις
γειτονιές συζητώντας  με τους πολίτες του Δήμου για
τα επιμέρους προβλήματα που τους απασχολούν. 
Η σημερινή οικονομική συγκυρία, τόνισε ο κ. Στα -
θόπουλος, έχει οδηγήσει σε μια φτωχοποιημένη κοι-
νωνία έχει ματαιώσει τη χρηματοδότηση της αυτο-
διοίκησης σε βαθμό πάνω από 60%, στις
απολύσεις δημοτικών αστυνόμων και σχολικών
φυλάκων με αποτέλεσμα να προκληθεί μείωση του
κοινωνικού κράτους. 
Αυτό με τη σειρά, συνέχισε ο κ. Σταθόπουλος,
μειώνει την εξυπηρέτηση αρμοδιοτήτων της αυτο-
διοίκησης στον τομέα ανάπλασης χώρων (δημιο-
υργία νέων παιδικών χαρών, παιδικών σταθμών,
σχολείων κ.τ.λ.) με αποτέλεσμα μια  σοβαρή
αυτοδιοίκηση να πρέπει να διεκδικήσει τους
πόρους οι οποίοι παρακρατούνται σήμερα εξαιτίας
του μνημονίου.
Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Νίκη των πολιτών
Αγίας Παρασκευής», επεσήμανε ο κ. Σταθόπουλος
στηρίζεται από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, τη
ΔΗΜΑΡ και τους Οικολόγους Πράσινους, και είναι
μια πολύχρωμη πολυκομματική παράταξηαπό
πολλούς πολιτικούς χώρους που δεν εντάσσεται στο
πολιτικό σκηνικό αλλά στην υπεράσπιση της Αυτο-
διοίκησης. 
«Πρόκειται για μια ζωντανή παράταξη που κάθε

μήνα πραγματοποιεί μία ή δύο εκδηλώσεις και δεν
εμφανίζεται μόνο δύο μήνες πριν τις εκλογές  τόνισε
ο κ. Σταθόπουλος σε όλες σχεδόν  τις γειτονιές κι
έχουμε προβεί σε μια τεράστια πολιτιστική δράση
που έχει αναγνωριστεί αναγνωριστεί  από όλους».
Ο κ. Σταθόπουλος τόνισε επίσης στην ομιλία του,  ότι
ο Δήμος χρειάζεται μια εμπεριστατωμένη κυκλο-
φοριακή μελέτη με συγκοινωνιακές μετρήσεις. 
Ο πολυχώρος Σταύρος Κώτσης (πρώην στρατόπεδο
Σπυρούδη) πρέπει να αποκτήσει χώρους πολιτισμού
(πλήρες θεατράκι, στίβο, το γήπεδο κ.λ.π) με ανάπ-
λαση των κατεστραμμένων κερκίδων και λειτουργία
στο χώρο αυτό ένα Δίκτυο Αλληλεγγύης. 
Αναλύοντας το πρόγραμμα της παράταξης του ο
κ. Σταθόπουλος είπε ότι  πρέπει να φωτιστούν δρό-
μοι που είναι στο σκοτάδι όπως για παράδειγμα η
οδός Αθανασίου Διάκου, να πραγματοποιηθεί η
σύνδεση των χώρων του Αη-Γιάννη με το σταθμό
του Μετρό στην Αγία Παρασκευή. 
Ο κ. Σταθόπουλος συνέχισε λέγοντας ότι το πρόγ -
ραμμα της παράταξης προβλέπει τη δημιουργία
ενός  σημείου  εξυπηρέτησης του πολίτη (ΚΕΠ) έτσι
ώστε να μην υποχρεούται ο πολίτης να κατεβαίνει
στο ΚΕΠ που εδρεύει πλησίον του Δημαρχιακού
Μεγάρου για ένα πιστοποιητικό! 
Η ανεξάρτητη Δημοτική κίνηση επίσης θα
προχωρήσει σε ανάπλαση της πλατείας
Ύδρας με δεντροφυτεύσεις και παρτέρια, όπως
υπογράμμισε ο κ. Σταθόπουλος και συγκεκριμένα
στην πλατεία Ύδρας θα τοποθετηθούν επιπλέον
παγκάκια για τους πολίτες και θα ανοιχτεί κυκλοφ-
οριακή δίοδος σε σημείο που θα βελτιώσει την
κυκλοφορία και θα αποτρέπει την κυκλική δίοδο. 
Στο δύσκολο θέμα της οδού Αγίου Ιωάννου, συνέχι-
σε ο κ. Σταθόπουλος, πρέπει να γίνει μια υπεύθυνη
και σοβαρή κυκλοφοριακή μελέτη και ενδεχομένως

μια μελλοντική πεζοδρό -
μηση, και προανήγγειλε
αναπλάσεις  πεζοδρομίων σε
διάφορες περιοχές της πόλης
καθώς και μικρές αναπλάσεις
χαμηλού κόστους, ήπιες
φυτεύσεις και πεζοδρομή-
σεις. 
Στην κεντρική πλατεία του
Αη Γιάννη θα απαιτήσουμε
ως Δημοτική Κίνηση την
αυστηρή τήρηση των ωρα-
ρίων έτσι ώστε να μην
υπάρχει ηχορύπανση μετά τις 11:00 – 11:30, τόνισε
με έμφαση ο κ.Σταθόπουλος, ώστε να μην
ενοχλούνται οι πολίτες κι ότι αυτό θα προκύψει μετά
από συνενόηση με τα καταστήματα τα οποία
δυστυχώς σήμερα προκαλούν τεράστια ηχο-
ρύπανση μέχρι τις 3:00 π.μ., με αποτέλεσμα να
ταλαιπωρούνται υπερβολικά και να μη μπορούν να ανα-
παυθούν οι πολίτες ύστερα από μια κουραστική μέρα. 
Ο κ. Σταθόπουλος ολοκλήρωσε την ομιλία του
τονίζοντας ότι οφείλει να δοθεί λύση και στο θέμα
του κολυμβητηρίου με γκρέμισμα του μισού χώρου
έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια μικρή κολυμβητική
μονάδα με ανάπλαση της περίφραξης, βάψιμο των
κερκίδων και μετατροπή του υπόλοιπου χώρου σε
μια μικρή, πλατεία με παιδική χαρά, θέμα για το
οποίο η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση θα πραγματο-
ποιήσει δημόσια συζήτηση την Κυριακή 13 Απριλίου
στις 11 π.μ. στην περιοχή της Νέας Ζωής. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του
εξωραϊστικού συλλόγου «Άγιος Ιωάννης ο
Κυνηγός» κ. Παναγιώτης Βαβουγυιός, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοί Γεράσιμος Βλάχος, Ζωή Φωτεινού και
Γιάννης Σταθόπουλος καθώς και πλήθος συμπο-
λιτών μας. Το συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε η
κ. Φαίη Νιάρχου.   

Ανοιχτή συζήτηση για τον Αη-Γιάννη 

Κάτια Βέργου

Πολιτικός

Επιστήμων 
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Τίμος Κωστόπουλος: 

«ο Δήμος οφείλει να στέκεται 
δίπλα στους αναξιοπαθούντες». 

Η θύελλα της οικονομικής ύφεσης που σαρώνει
τα  τελευταία χρόνια την Ελλάδα, έχει δη -
μιουργήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό αναξιοπα -
θούντων συμπολιτών μας, για την ανακούφιση
των οποίων και οι δήμοι έχουν κληθεί να
παίξουν το δικό τους ρόλο.
Συναντηθήκαμε με τον αντιδήμαρχο οικονομικών κ.
Τίμο Κωστόπουλο και μιλήσαμε μαζί του για το κοι-
νωνικό παντοπωλείο του δήμου και μας είπε τα εξής:
«Σ» Παράλληλα με  την αντιδημαρχία οικονο-
μικών σας έχει ανατεθεί κ.Κωστόπουλε εδώ και
περίπου δύο χρόνια και  ο τομέας της κοινωνι-
κής πολιτικής. Σε ποιον τομέα  δώσατε προτε -
ραιότητα; 
«Πριν αναλάβω την αντιδημαρχία των οικονομικών,
ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς μου είχε αναθέσει έναν
πολύ ευαίσθητο τομέα, ένα πραγματικά δύσκολο
έργο αυτό της ίδρυσης και λειτουργίας  Κοινωνικού
Παντοπωλείου».
«Σ» Η Αγ.Παρασκευή είχε πραγματικά  ανάγκη
ενός κοινωνικού παντοπωλείου; Ή μήπως
ιδρύθηκε για προβληθεί το «κοινωνικό» πρό-
σωπο της παράταξης σας;

« Η ανάγκη ύπαρξης του Κοινωνικού Παντοπωλείου γεννήθηκε από την οικονομική
συγκυρία των τελευταίων ετών και από το γεγονός ότι και η Αγ.Παρασκευή έχει  οικο-
γένειες μας πλήττονται ιδιαίτερα».
«Σ» Η λειτουργία του, με ποιο ποσό επιβάρυνε το ταμείο του δήμου μας;
«Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στήθηκε και λειτούργησε με μηδενικό κόστος για το Δήμο,
και θα ήμουν πάρα πολύ άδικος εάν δεν ευχαριστούσα τρεις πολύ καλούς φίλους και
παλιούς μου συμφοιτητές, οι οποίοι βοήθησαν τα μέγιστα.
Πρόκειται για τον  Αλέξανδρο  Χανδρή  της γνωστής οικογένειας, το Δημήτρη Κακο-
γιάννη και το Μάνο Τσουλούφη.  Θέλω επίσης να σταθώ Ιδιαίτερα στην οικογένεια
Χανδρή, η οποία εκτός των 14 τόνων τροφίμων, δώρισε στο δήμο μας όλον τον εξοπλι-
σμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και τα καύσιμα που χρησιμοποίησαν οι εθε-
λοντές της πυροπροστασίας για τη φύλαξη των δασών μας.
Σημαντική επίσης υπήρξε η συμβολή της εταιρείας Domino’s  η οποία μας προσέφερε
προς διάθεση των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας, κουπόνια που αφορούσαν δω -
ρεάν γεύματα. Θα πρέπει επίσης να ευχαριστήσω όλες τις οικογένειες  που έσπευσαν να
μας βοηθήσουν κάνοντας σημαντικές δωρεές, καθώς και μια μεγάλη τράπεζα  που μας
διέθεσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοράσουμε τρόφιμα για το Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο». 
«Σ» Κάποια στιγμή η αντιπολίτευση σας κατηγόρησε για «άδεια ράφια» στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο. Τι ακριβώς έγινε;   
«Πιστεύω ότι δεν πρέπει να κάνουμε σπέκουλα πολιτική όταν αναφερόμαστε σε συναν -
θρώπους μας οι οποίοι υποφέρουν. Εφοδιάζαμε συνέχεια με τρόφιμα το Κοινωνικό
Παντοπωλείο αλλά ήταν τόσο μεγάλη η προσέλευση συμπολιτών μας που υπήρξαν
μικρές χρονικές περίοδοι που δεν μπορούσαμε ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες. 
Φανταστείτε ότι σιτίζονται περίπου 200 οικογένειες, κι  ότι Ποτέ, όσο τρόφιμα
και να πάρουμε, δεν θα είναι είναι αρκετά. 
Επίσης είναι γνωστό, ότι για να εξασφαλιστεί μια χορηγία που αφορά μεγάλες ποσό -
τητες τροφίμων χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Υπήρχαν  λοιπόν όπως σας
είπα, μικρά  χρονικά  διαστήματα  όπου πράγματι είχαμε ελλείψεις σε κάποια είδη. 
Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι τα ράφια του Κοινωνικού Παντοπωλείου υπήρ-
ξαν άδεια και οφείλω να πω ότι υπήρξαν σύλλογοι και φορείς που μας βοήθησαν με τη
συνεισφορά τους σε τρόφιμα».   
«Σ» Τι είδους τρόφιμα εξασφαλίζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο ; 
«Ζυμαρικά, όσπρια, χυμούς, κονσέρβες, αλεύρι και ότι περιλαμβάνεται σ’ αυτό που ονο-
μάζουμε «είδη πρώτης ανάγκης». Το Κοινωνικό Παντοπωλείο μαζί με το Κοινω-
νικό Μαγειρείο αποτελούν την αιχμή του δόρατος του τομέα της Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου μας. Από εκεί και ύστερα στην κοινωνική πολιτική εμπεριέχεται
και το πολυσήμαντο έργο των Παιδικών σταθμών. 
Το ζητούμενο είναι να συντηρηθεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο και να διατηρηθεί μια
καλή σχέση με τους χορηγούς και τους συλλόγους της πόλης μας». 
«Σ» Ως οικονομολόγος πόσα χρόνια περιμένετε να υπάρχει ακόμα το Κοινω-
νικό Παντοπωλείο ; 
Πραγματικά θα ήταν ευχής έργον να μην χρειαζόμασταν Κοινωνικό Παντοπωλείο και
να μην υπήρχαν δικαιούχες οικογένειες. Όμως θέλω να τονίσω ότι όσο υπάρχει η κοι-
νωνική αυτή ανάγκη,  ο Δήμος οφείλει να στέκεται δίπλα σε όλους. 

Τιμολέων (Τίμος) 

Κωστόπουλος

Αντιδήμαρχος

οικονομικών
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Βασίλης Ζορμπάς : 
“Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ είναι

καθημερινά στην πλατεία... 
εσείς δεν το βλέπετε”

(Δελτίο Τύπου)
Επιθυμώ να διαβεβαιώσω τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής ότι, με στόχο
τη διασφάλιση παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας και μεταφοράς σε
μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, άμεσα όταν παραστεί ανάγκη, ασθε-
νοφόρο του ΕΚΑΒ εξακολουθεί να έχει ως βάση την Αγία Παρασκευή
(Αγίου Ιωάννου 7-9).
Δεδομένου ότι υπήρξαν στο παρελθόν αναληθή δημοσιεύματα περί δήθεν απο-

μάκρυνσης του ασθενοφόρου από το ως άνω σημείο βάσης του τα οποία πιθανόν να
δημιούργησαν αγωνία και ανησυχία στους πολίτες , επισυνάπτεται το έγγραφο από
το Γραφείο Αντιπροέδρου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, το οποίο λάβαμε στις
28/3/2014, σε απάντηση σχετικής επιστολής από το Γραφείο Δημάρχου.
Καλώ τους πολίτες ,προκειμένου να ενημερώνονται αντικειμενικά και υπεύθυνα για
όποιο θέμα τους απασχολεί, να απευθύνονται στο Τηλεφωνικό Κέντρο του Δήμου
Αγίας Παρασκευής ,τηλ.213 2004 500.

Με εκτίμηση,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σημ. Σχολιαστή
Είναι προφανές ότι λόγω των επικείμενων δημοτικών εκλογών οι επικεφαλής των
παρατάξεων θα υπόσχονται λαγούς με πετραχήλια, ο δε δήμαρχος και η Δημοτική
Αρχή θα μεταβληθούν σε θαυματοποιούς και μάγους οι οποίοι θα βγάζουν λαγούς από
καπέλα, φλόγες από το στόμα θα καταπίνουν σπαθιά και θα «υλοποιούν» ανύπαρ κτα
αντικείμενα, γνωστής και άγνωστης ταυτότητας σε διάφορα σημεία της πόλης για να
καταδείξουν το πόσο πολύ νοιάζονται τους συμπολίτες τους. 

Όλοι εσείς λοιπόν, που κατά καιρούς τηλεφωνούσατε και ρωτούσατε γιατί το ασθε-
νοφόρο του ΕΚΑΒ δεν σταθμεύει πια στο δημοτικό πάρκινγκ, πήρατε την απάντησή
σας. 
Δηλαδή ο δήμαρχος σας έδειξε ένα χαρτί που λέει ότι το ΕΚΑΒ υπάρχει εκεί, σταθμευ -
μένο και έτοιμο να παράσχει τις πρώτες βοήθειες και το ότι εσείς δεν το βλέπετε, προ-
φανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι ψηφίζετε αντιπολίτευση. 
Ίσως πάλι να μην το βλέπετε γιατί εκεί που πάρκαρε το ασθενοφόρο, στην είσοδο
δηλαδή του Δημαρχείου που θα θεμελίωνε πέρυσι ο δήμαρχος, αντί Δημαρχείου, προς
το παρόν λειτουργεί ένα περίπτερο, το ύψος και το πλάτος του οποίου εμποδίζουν τη
θέα. 
Το γεγονός ότι η ατυχής συνδημότισσα η οποία έπεσε στο "λάκο των λεόντων" έξω
από το φούρνο Απολλώνιο όπου ο υιός του ιδιοκτήτη, η πάσχουσα και ο κ. Μάκης
Χάρχαρος κατέθεσαν ότι το ασθενοφόρο έκανε 30 λεπτά να εμφανιστεί προφανώς
θα οφείλεται σε κάποια "παρεξήγηση". 
Όπως επίσης σε "παρεξήγηση" οφείλεται το γεγονός ότι η γηραιά κυρία που έπεσε
έξω από το ταχυδρομείο και ο π. Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Ματζανάς που κάλε-
σε το ΕΚΑΒ πάλι περίμεναν περί τη μισή ώρα καθώς επίσης και το περιστατικό με τον
άτυχο μεσήλικα ο οποίος έπαθε καρδιακό επεισόδιο έξω από το Απολλώνιο και ο
οποίος επίσης περίμενε περί τα 25 λεπτά. 
Όσο για την προτροπή του δημάρχου ο οποίος θέλει όταν έχετε παράπονο ή ερώτημα
να τηλεφωνείτε στο Δήμο, βεβαίως και είστε ελεύθεροι να το κάνετε, το αν δεν το
κάνετε και προτιμάτε τις ερωτήσεις σας να τις μεταφέρει η εφημερίδα μας ή οι Δημο-
τικοί Σύμβουλοι, να ξέρετε ότι "αυτό" δεν αρέσει στο κ. δήμαρ χο, ο οποίος θα προτι-
μούσε να περνάτε από το Δημαρχείο ώστε μαζί με την απάντησή σας να παίρνετε κι
ένα σταυρωμένο ψηφοδέλτιο της παράταξης… όπως γινόταν στα Δημοτικά Ιατρεία
και στο αλήστου μνήμης ΙΚΑ…
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Νέοι και Επιχειρηματικότητα 

Εσπερίδα με θέμα «Νέοι και επιχειρηματικότητα» πραγ-
ματοποιήθηκε στο θεατράκι του 2ου Γυμνασίου στην
οδό Νεαπόλεως τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014  από την
ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Συμμαχία Ευθύνης» με
επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο κ. Βασίλη Γιαν-
νακόπουλο. 
Η εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία του κ. Γιαννακόπουλου ο
οποίος επεσήμανε πως οι κ. Γιώργος Κατσάρας, Δημήτρης Αλε-
φαντής και Κώστας Κρητικίδης συμβάλλουν ενεργά στο έργο
της ανεξάρτητης Δημοτικής κίνησης της οποίας ο ίδιος είναι επι-
κεφαλής. 
O κ. Γιαννακόπουλος είπε επίσης ότι η παρουσία των φιλοξε-
νούμενων ομιλητών στο πάνελ θα συμβάλλει ενεργά στην

κατανόηση από τους ακροατές των προβλημάτων που προκάλεσε η οικονομική κρίση
κυρίως τους καταναλωτές αλλά και στους καταστηματάρχες. 
Ο πρώην δήμαρχος είπε τέλος ότι στην Αγίου Ιωάννου παρατηρείται εντόνως
εμπορικός μαρασμός καθώς η αγορά έχει παραλύσει λόγω της οικονομικής κρίσης
και έχει μεταφερθεί στην περιοχή του Χαλανδρίου και ότι  η μείωση των δημοτικών
τελών ίσως αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα άνθησης της αγοράς γιατί μόνο με τη
στήριξη της αγοράς δίνεται αξία στην πόλη μας. 
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ομιλία του κ. Γιώργου Καββαθά, προέδρου της
ΓΕΣΕΒΕ ο οποίος δήλωσε με τη σειρά του πως η εσπερίδα που διεξήχθη ήταν μια
σημαντική πρωτοβουλία της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «Συμμαχία Ευθύνης»
γιατί καυτηριάζει σημαντικούς οικονομικούς άξονες. 
Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση οδήγησε στο κλείσιμο 250.000 επιχειρή-
σεων, είπε ο κ.Καββαθάς, και συνέχισε λέγοντας ότι έχουν χαθεί 750.000 θέσεις
απασχόλησης σε ένα ιδιαίτερα εσωστρεφές περιβάλλον με τις μικρές επιχειρήσεις να
απασχολούν το 85% του εργατικού δυναμικού στη χώρα. 

«Μεγάλος αριθμός νέων ατόμων οδηγήθηκε στην ανεργία και στη μετανάστευση
καθώς ο αριθμός των νέων ανέργων υπερβαίνει σήμερα τα 2.000.000 και  μέσα σ’ αυτό
το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει επέλθει η χώρα» κατέληξε  ο κ. Καββαθάς, «οι
τοπικές κοινωνίες οφείλουν να αναπτύξουν ενεργείς δράσεις και συνεργασίες
με κύριο στόχο τη βελτίωση του τομέα της επιχειρηματικότητας». 
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ομιλία του κ. Γιώργου Χαλόφτη, συμβούλου επιχειρή-
σεων ο οποίος δήλωσε με τη σειρά του ότι στόχος της εσπερίδας είναι να δοθούν κίνητρα
στους νέους που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν μια δική τους επιχείρηση μέσω των προ-
γραμμάτων ΕΣΠΑ. 
Στη συνέχεια ο κ. Παναγιώτης Παντελής, φοροτέχνης, ενημέρωσε με στατιστικές μελέ-
τες που αφορούν σε φορολογητέα εισοδήματα τελευταίων και παλαιότερων ετών τα
ενδιαφερόμενα μέλη για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης ή τη διατήρηση της ήδη
υπάρχουσας. 
Η εσπερίδα συνεχίστηκε με την ομιλία της αθλήτριας Ερρίκας Πρεζεράκου, πρωταθ-
λήτρια στο «άλμα επί Κοντό» η οποία το 2004 έφτασε το όριο στο συγκεκριμένο άθλ-
ημα ενώ πριν είχε υποστεί ένα τραυματισμό σε δύο σημεία του ποδιού της σε προπό νηση
λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων στη Γερμανία. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Βασίλη Τσαγκάρη ο οποίος υποστήρι-
ξε ότι η επιχειρηματικότητα οφείλει να δώσει κίνητρα στους νέους ανθρώπο-
υςγια να καταπολεμήσουν την ανεργία που μαστίζει αυτή τη στιγμή τη χώρα μας και να
βρουν μια διέξοδο στο οικονομικό τέλμα που βρίσκονται σήμερα. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δημήτρης Αλεφαντής,
Κώστας Κριτικίδης και η κ. Φαίη Δασκαλοπούλου, Αλεξία Στούπη, ενώ εισηγητής της
εσπερίδας ήταν το ιδρυτικό στέλεχος της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «Συμμαχία
Ευθύνης» κ. Γιάννης Μυλωνάκης.     

Κάτια Βέργου

Πολιτικός

Επιστήμων 
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Πολιτισμός και αντίο !
Κι όμως, συνδέονται αυτά τα δύο. Πολιτισμός για
τον καθένα από εμάς είναι κάτι διαφορετικό. Είναι
μια έννοια ορισμένη, συγκεκριμένη. Ευρεία και
παράλληλα αφηρημένη.
Με απλά λόγια, καθείς από εμάς μπορεί, ανάλογα με την
κουλτούρα του, να κόβει και να ράβει στα μέτρα του, την
έννοια του πολιτισμού. Γενικότερα, η έννοια του πολιτι-
σμού κινείται μέσα στα προσωπικά πλαίσια αναζητήσεων,
προτεραιοτήτων, παρεμβάσεων και έκφρασης του κα -
θενός μας.
Προσωπικά και πρώτα απ όλα, πιστεύω πως είναι ο
αυτοσεβασμός, που, κατ’ επέκταση, είναι και σεβα-
σμός για το διπλανό μας.

Από εκεί ξεκινούν όλα. Από τη διάθεσή μας, δηλαδή, να αναγνωρίσουμε και να
σεβαστούμε τις απόψεις, τις ιδέες και τα δικαιώματα του παιδιού μας, του συντ -
ρόφου μας, του φίλου μας, του συγχρωτιζόμενου, του συνεργάτη, του συνδημότη
μας, πράγμα που οδηγεί σε συλλογικές αποφάσεις και ομαδικές λειτουργίες και όχι
σε προσωποκεντρικά σχήματα, τροφοδοτούμενα από προσωπικές απολαβές, από
κομματικές ματαιοδοξίες και από, ενίοτε, ανταγωνιστικές παραταξιακές μετακινή-
σεις και διεισδύσεις σε άλλους, διαφορετικούς χώρους με μοναδικό στόχο και σκοπό
τον αντιπερισπασμό και την επίδειξη δύναμης.
Δεν δηλώνω ενάντια στα παραταξιακά ανοίγματα, δηλώνω ενάντια στα κλεισίματα
που απορρέουν από υποσχέσεις, που, τελικά, έχουν σα μοναδικό κίνητρο τη μετατό-
πιση ψήφων και όχι τη μετάγγιση ιδεών, θέσεων και οραμάτων.
Η ενασχόλησή μου με τα κοινά, εδώ και 20 περίπου χρόνια, με καθιστά υπερήφανη,
αφού υπηρέτησα πιστά την πόλη μου, κυρίως, μέσα από το γονεϊκό κίνημα και τον
πολιτισμό.
ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ ήταν πάντα, το μοίρασμα των απόψεων που επιτυγχάνεται μέσω
του πολιτισμού.
ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥήταν πάντα, το ξεσήκωμα των συνειδήσεων που κατακτάται μέσω
του πολιτισμού.
ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ ήταν πάντα, η καθημερινή διεκδίκηση δικαιωμάτων που κερδίζε-
ται μέσω του πολιτισμού.
ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ ήταν πάντα, η συνύπαρξη όλων των τάσεων και η αλληλοτρο -
φοδότησή τους, που εδραιώνεται μέσω του πολιτισμού.
ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ ήταν πάντα, η προσέγγιση των δημοτών και η δημιουργία μιας
φίλης πόλης με ανθρωποκεντρικό πρόσωπο.
ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ ήταν να κατακτηθούν όλα αυτά μέσω των αυτοδιοικητικών
δομών, που μόνο ο πολιτισμός μπορεί να λαξεύσει, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλά-
με, πλέον, για ουσιώδεις αλλαγές. Και ίσως για ριζικές ρήξεις και ανατροπές, που
μόνο μέσα στον πολιτισμό γεννιούνται και μέσα στους κόλπους του υλοποιούνται.
Στο στόχαστρό μου δεν βρέθηκε ποτέ ο πολιτισμός ως πολιτική αναγκαι-
ότητα, ως ψηφοθηρική σκοπιμότητα και, φυσικά, δεν θα μπορούσα να ασπα-
στώ, ούτε γι αστείο, απόψεις που θέλουν τον πολιτισμό υποταγμένο, στην όποια
κομματική ή παραταξιακή μεθόδευση, βούληση, ωφέλεια.
Ορμώμενη από τέτοιες πεποιθήσεις που κάποιοι επικεφαλής είχαν το θράσος να
ονομάσουν «εγωισμό» ή «ιδιοτροπία» και έχοντας βιώσει αρκετά χρόνια τις νοο-
τροπίες των παρατάξεων εκ των έσω, αφού υπήρξα ιδρυτικό μέλος των δημοτικών
παρατάξεων «ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ» και «ΜΑΖΙ» που έφτασε σήμερα 2 μήνες
πριν τις εκλογές να ονομάζεται (χωρίς τη συμμετοχή μου στη διαδικασία),
«συμμαχία ευθύνης» και βλέποντας πως, μέσα σ’ αυτές, το μόνο που δεν υφίσταται
είναι ο σεβασμός των ρόλων, της άποψης, της προσφοράς, της προσωπικής αξίας,
της γνώσης και των δυνατοτήτων του συμπορευόμενου και συμβαδίζοντα στον ίδιο
χώρο,
ΔΗΛΩΝΩ πως στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές, το Μάη του 2014,
δεν θα είμαι υποψήφια δημοτική σύμβουλος και, φυσικά, εύχομαι στη νέα
παράταξη του Βασίλη Γιαννακόπουλου, τον οποίο έχω, ήδη, ενημερώσει για την
αποχώρησή μου, ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Και για να προλάβω σκέψεις και συνειρμούς, καλοπροαίρετες ή κακοπροαίρετες
απόψεις και ρήσεις, δηλώνω πως: στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές δεν θα είμαι
υποψήφια σε καμία δημοτική παράταξη, αφού θεωρώ ότι η ανατροπή που χρειά-
ζεται η πόλη μας, δεν βρίσκεται μέσα σε στερεότυπα κλισέ πολιτικών εξαγγελιών
και προγραμμάτων με επαναλαμβανόμενους συγκαλυμμένους λαϊκισμούς, ούτε σε
ηγετικές μεγαλόστομες τοποθετήσεις, αλλά σε ριζοσπαστικές-αντικομφορμιστικές
απόψεις, που μπορούν να γίνουν δραστικές πράξεις και εργαλεία αναβάθμισης της
καθημερινότητας των ανθρώπων που ζουν, περπατούν, ανασαίνουν, γεννούν, ονει-
ρεύονται σ’ αυτήν την πόλη.

Συνδημότισσες-Συνδημότες, εις το επανειδείν!
Κατερίνα Πρωτοσυγγελίδου-Φλατσούση,

π. Δημοτική Σύμβουλος
π. Πρόεδρος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής 

Μουσείο Αλέκου  Κοντόπουλου
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Οι θέσεις των υποψηφίων δημάρχων για την πόλη
Προς τους υποψηφίους που θα διεκδική-
σουν το δημαρχιακό αξίωμα το Μάιο του
2014 αποστείλαμε αυτό το μήνα το  νέο
ερωτηματολόγιο με τις εξής ερωτήσεις: 
1) Στο θέμα της πληρωμής των ενοικίων για το
Δημαρχείο (28.000 ευρώ μηνιαίως), για τη
στέγαση Νομικών Προσώπων (από 1.500 έως
7.000 ευρώ μηνιαίως), θα προχωρήσετε ή όχι

σε ανοικτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς σε
μια εποχή που υπάρχουν πολλά ξενοίκιαστα
ακίνητα ή θα αφήσετε το θέμα «ως έχει»;
2) Με επιβεβλημένη την εισροή οικονομικών
πόρων από την ακίνητη περιουσία του Δήμου,
σκοπεύετε να προχωρήσετε σε ανοικτό διαγω-
νισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
ακίνητο στην οδό Ερμού («Γιαβάσειο») ή

έχετε κάποιο άλλο σχεδιασμό για την εκμετάλ-
λευσή του;
3) Με επιβεβλημένη την ανέγερση δημαρχια-
κού μεγάρου για την εξοικονόμηση των
300.000 περίπου ευρώ που πληρώνουμε σε
ενοίκια μηνιαίως τι ακριβώς σκέπτεστε να
κάνετε την πενταετία 2014-2019 σε περίπτω-
ση που εκλεγείτε;

“Αγία Παρασκευή  η πόλη μας”
1) Πληρωμή ενοικίων

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες ότι
το ενοίκιο για το Δημαρχείο το παραλάβαμε
στα 28.500€ και σήμερα είναι 22.000€.
Αντίστοιχα, το ενοίκιο του Βρεφονηπιακού
Σταθμού, Πάρου & Δωδεκανήσου, το παραλά-
βαμε στα 10.800€ και σήμερα είναι στα
6.500€.  Όλες οι ενοικιάσεις κτιρίων από το
Δήμο γίνονται με διαγωνισμό.  Επιδιώξαμε και
το πετύχαμε μειώσεις ενοικίων σε όλα τα ενοι-
κιαζόμενα κτίρια (Βιβλιοθήκη, Σταθμούς,
Δημοτικά Ιατρεία).  
Η κατά μέσο όρο μείωση των ενοικίων του
Δήμου από 01/01/2011 έως σήμερα είναι της
τάξεως του 30 -35%.  Ο στόχος της διοίκησης
είναι ο Δήμος την επόμενη πενταετία να αποκ-

τήσει το Δημαρχείο και δύο ακόμη Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για να
μηδενίσει τα ενοίκιά του.  Θεωρούμε ότι εάν σήμερα ο Δήμος είχε το
Δημαρχείο και τους 3 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ο ένας είναι έτοι-
μος και από 01/0914 θα λειτουργήσει) το οικονομικό όφελος θα ήταν
της τάξεως των 600.000€ – 700.000€.  Δυστυχώς, οι προηγούμενες
διοικήσεις του Δήμου δεν φρόντισαν να αποκτήσει ο Δήμος και μάλιστα
δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ κτιριακές υποδομές.

2) Κληροδότημα “Γιαβάσειο” 
Όσον αφορά στο Γιαβάσειο, πέραν του ότι το βρήκαμε εγκαταλε-
λειμμένο και υπό κατάρρευση, είναι γνωστό ότι από την πρώτη στιγ-
μή της διοίκησής μας, στόχος μας ήταν και είναι να δοθεί προς εκμε-
τάλλευση.  Με ανοιχτό διαγωνισμό και μάλιστα μέσω της Οικονομι-
κής Επιτροπής όπου συμμετέχουν και οι παρατάξεις της αντιπολίτευ-
σης.  Είναι επίσης γνωστό, ότι αυτή τη στιγμή το Γιαβάσειο είναι σε
διαδικασία αντιστήριξης, καθαρισμού για να μην καταρρεύσει και
δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα οικονομικά και όχι μόνο στο
Δήμο μας.  Αμέσως μετά την αποκατάσταση της αντιστήριξης –κα -
θαρισμού θα προχωρήσουμε στην ως άνω διαδικασία του ανοιχτού
μειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή.  
Ο Δήμος μας έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία η οποία στην εποχή των
«παχιών αγελάδων» δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε από τις δύο προη-
γούμενες διοικήσεις.  

3) Ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου
Κατ’ αρχάς τα χρήματα τα οποία θα εξοικονομούσε ο Δήμος με την
ανέγερση του Δημαρχείου μηνιαίως θα ξεπερνούσαν μαζί ενοίκια και
υπόγεια parking τις 600.000€ το χρόνο. Από αυτό το γεγονός και
μόνο, γίνεται αντιληπτό ότι σε μια 20ετία μπορούμε να κάνουμε από-
σβεση του κόστους κατασκευής του Δημαρχείου.  Βεβαίως, η ανέγερ -
ση νέου Δημαρχείου δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα.  Η πόλη θα
αποκτήσει στίγμα και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων χωρητικότητας
400 θέσεων. Θέλω να ενημερώσω τους Αγιοπαρασκευιώτες ότι το
κτίριο του Δημαρχείου θα είναι βιοκλιματικό.  Είμαι πεπεισμένος
,μετά από έρευνα που έχω κάνει και λόγω του βιοκλιματικού χαρακ-
τήρα του, ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί και να αποκτήσει η πόλη
αυτό το τεράστιο έργο με τεράστιο όφελος χωρίς να επιβαρυνθούν οικο-
νομικά οι πολίτες. 
Πιστεύω, ότι θα τα καταφέρουμε και θα κατασκευάσουμε στην επό-
μενη πενταετία μας το Δημαρχείο. 
Κάποιες «φωνές» που ακούγονται από την αντιπολίτευση να αγορά-
σει ο Δήμος ένα κτίριο στη Μεσογείων και να το χρησιμοποιεί ως
Δημαρχείο, θεωρώ ότι είναι μη οραματικές και μάλιστα από ανθ-
ρώπους που διατυμπανούν παντού ότι έχουν όραμα για την πόλη.
Η Αγία Παρασκευή πρέπει στην επόμενη πενταετία να αλλάξει όψη.
Πιστεύω, ότι είμαστε η Δημοτική Παράταξη που θα τα καταφέρει. Εξ’
άλλου, όλοι σήμερα βλέπουν στην πόλη μας τα έργα που εκτελούνται
τα οποία είναι όλα χρηματοδοτούμενα και είναι της τάξεως των
22.000.000€ περίπου.  

Βασίλης Ζορμπάς
Δήμαρχος

επικεφαλής
“Αγία Παρασκευή

η πόλη μας”

“Συμμαχία Ευθύνης”
1) Πληρωμή ενοικίων

Στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία για την πόλη, πρέ-
πει, πρώτα απ’όλα να εξορθολογήσουμε πλήρως τις δαπάνες του
Δήμου. Το ζήτημα εντούτοις των ενοικίων που πληρώνει κάθε
μήνα ο Δήμος, είναι ένα θέμα, που σε κάθε περίπτωση, απασχολεί
έντονα την πόλη και την δημοτική αρχή. Σίγουρα δεν μπο ρούμε να
κάνουμε αυτό που είχαμε σχεδιάσει το 2001, με τον αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό που είχαμε εκπονήσει. Το κόστος κατασκευής ενός
νέου Δημαρχιακού Μεγάρου, που ανέρχεται σε 22 εκατομμύρια
ευρώ, δεν μπορεί αυτή την στιγμή να καλυφθεί από τον Δήμο. 
Θα πρέπει να εξετάσουμε συνεπώς άλλες λύσεις όπως για παρά-
δειγμα την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων –δημοτικού
συμβουλίου, τελετών, εκδηλώσεων κ.ο.κ- στον χώρο του Δημαρ -

χείου.  Μια άλλη κατεύθυνση που πρέπει σίγουρα να εξετάσουμε είναι η μεταφορά των υπηρ-
εσιών του Δήμου στο κτίριο της ΕΡΤ, το οποίο βρίσκεται στα διοικητικά όρια της πόλης μας
ή σε άλλο δημόσιο κτίριο. Αυτό αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης προς την κεντρική διοίκηση
και είμαστε διατεθειμένοι να προβούμε σε άμεσες παρεμβάσεις.  

2) Κληροδότημα “Γιαβάσειο” 
Το θέμα του Γιαβάσειου θα έπρεπε να είχε ήδη κλείσει. Το 2009 αγοράστηκε η επικαρπία και
περιήλθε εξ΄ολοκλήρου στον Δήμο. Θα έπρεπε αυτήν την τετραετία να έχει δοθεί μια οριστι-
κή λύση. Εκδηλώθηκε συγκεκριμένη πρόθεση, που κατατέθηκε υπό μορφή πρότασης και στο
δημοτικό συμβούλιο –και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι υπάρχουν και άλλες- από επιχει -
ρηματίες για την ανακατασκευή του κτιρίου και την αξιοποίησή του, με άμεσο οικονομικό
όφελος για τον Δήμο. Δηλαδή, να αναλάβουν το κόστος ανακατασκευής και να πληρώνουν
ένα αντίτιμο ενοικίου στον Δήμο. Αυτή την στιγμή και δεδομένου ότι ο Δήμος δεν έχει την
δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε δαπάνη για το Γιαβάσειο, είναι η πλέον ενδεδειγμένη
λύση. Τελικά επιλέχθηκε η χειρότερη λύση, δαπάνη 233.000 ευρώ, με απευθείας ανάθεση
μάλιστα, απλά για την στήριξη των τοίχων, η οποία αν και ψηφίστηκε ως κατεπείγουσα, δεν
έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

3) Ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου
Είναι σίγουρο ότι πρέπει να βρεθεί μια άμεση λύση. Μια λύση η οποία θα λαμβάνει υπόψη
τα σημερινά δεδομένα: οικονομική αδυναμία του Δήμου να καλύψει το κόστος της ανέγερ-
σης ενός νέου Δημαρχείου, μεγάλη ετήσια δαπάνη για ενοίκια, έλλειψη χώρων για παρά-
δειγμα εκδηλώσεων. Αυτή την στιγμή θα πρέπει να εξετάσουμε πρώτα απ’όλα πιθανές
χρηματοδοτήσεις, από το νέο ΕΣΠΑ, κατ’αρχάς που προβλέπει συγκεκριμένες χρηματοδο-
τήσεις για έργα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Την ίδια στιγμή να διεκδικήσουμε την παροχή
δημοσίου κτιρίου, πχ. της ΕΡΤ, για χρήση από τον Δήμο. 

Βασίλης
Γιαννακόπουλος

επικεφαλής
“Συμμαχία Ευθύνης”

“Νίκη των Πολιτών Αγ. Παρασκευής”
1) Πληρωμή ενοικίων

Δεν αλλάζουμε χώρο Δημαρχείου κάθε λίγο. Η μεταφορά από το
παλιό Δημαρχείο (έναντι ΕΡΤ) στο χώρο που στεγαζόμαστε σήμε-
ρα ήταν επιβεβλημένη και λόγω παλαιότητας του κτιρίου και λόγω
στενότητας χώρου και με χρέωση της διαμερισμάτοσης στους
ιδιοκτήτες. Η σημερινή τιμή ενοικίου είναι 21.400 ευρώ διαμορ -
φωθείσα με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία και αυτό μέχρι να
αποκτήσουμε ιδιόκτητο κτίριο.  
Επιβαρυντικό είναι το κόστος ενοικίων στους Παιδικούς σταθμούς
που φτάνει τα 21.000 ευρώ το μήνα για τα 6 κτίρια που φιλοξενούν
τα βρέφη και τα νήπια μας. 
Το ποσό αυτό επιβάλλεται  να ελαττωθεί, πέραν της μείωσης που
θα προκύψει από την μεταφορά του Παιδικού Σταθμού της οδού

Πάρου στο νέο ιδιόκτητο κτίριο στα Πευκάκια (εξοικονόμηση περί τα 8.500 ευρώ το μήνα).
2) Κληροδότημα “Γιαβάσειο” 

Το ΄΄Γιαβάσειο΄  ́κληροδότημα του αείμνηστου συμπολίτη Γιαβάση παρέμεινε ανεκμετάλ-
λευτο όταν είχε αξία υπολογίσιμη. Σήμερα δεν είναι η καλύτερη εποχή. Δεν νομίζω, παρά
ταύτα, ότι είναι κακή η σκέψη σας να ανιχνεύσουμε με πρόσκληση  ενδιαφέροντος πιθανούς
αγοραστές σε τιμή που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μας.

3) Ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου
O Δήμος Αγ. Παρασκευής πληρώνει περί τις 23.000 μηνιαίως για το ενοικιαζόμενο Δημα-
ρχείο και το ΚΕΠ. Εμείς θα μειώσουμε το κόστος κατασκευής Δημαρχείου (χωρίς κατασ κευή
3ου υπογείου) και θα επιδιώξουμε την κατασκευή του ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα για
τις πολλαπλές ανάγκες του Δήμου μας.

Γιάννης Σταθόπουλος
Επικεφαλής 

“Νίκη των πολιτών
Αγ. Παρασκευής”
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Το ζήτημα της ακίνητης περιουσίας του
Δήμου και γενικότερα της αξιοποίησης
των ακινήτων και των ελεύθερων χώρων
είναι κατά τη γνώμη μας ένα ζήτημα που
απαντιέται ενιαία και όχι κατά περίπτω-

ση, καταδεικνύοντας την εκ διαμέτρου αντίθετη προσέγγιση και αντίληψη που διέπει
το “Φυσάει Κόντρα” σε σχέση με τις καθεστωτικές παρατάξεις του Δήμου.

1) Πληρωμή ενοικίων
Έτσι, όσον αφορά τις υπηρεσίες και τις υποδομές του Δήμου, είτε μιλάμε για το ίδιο
το Δημαρχείο, είτε για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν
για λοιπούς σκοπούς, κοινωνικούς (παιδεία, υγεία, δομές αλληλεγγύης), πολιτιστικούς
ή αθλητικούς, λέμε κατηγορηματικά: ΤΕΛΟΣ στα νοίκια, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
του Δήμου, ο οποίος με τη σειρά του θα τις παρέχει δωρεάν στους δημότες για όλες τις
παραπάνω κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές χρήσεις. Το πρόβλημα της στέγασης
υπηρεσιών εντάσσεται και αυτό στις κεντρικές πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης να
ξεπουλάει όλη την ακίνητη περιουσία της και μετά να τη νοικιάζει πίσω!!! (το περί -
φημο sell & lease back). Να σημειωθεί ότι πρόσφατα εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό
Συνέδριο η σύμβαση για την πώληση με την παραπάνω μέθοδο 28 ακινήτων – φιλέ-
των του Δημοσίου στη Eurobank real estate, μεταξύ των οποίων και το κτίριο της
ΓΑΔΑ! Προφανώς και η τωρινή δημοτική αρχή , όπως και οι προηγούμενες, κινούνται
σε μια αντίστοιχη λογική, γι’ αυτό και δεν έχει λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα τόσα
χρόνια. Άλλωστε, κάθε φορά που μισθώνεις ένα κτίριο από έναν ιδιώτη, συνήθως
μεγαλοεργολάβο, για να στεγάσεις τις υπηρεσίες σου, ικανοποιείς και μια αντίστοιχη
εκλογική πελατεία. Και, αν μετά, αποφασίσεις να φύγεις και να του στερήσεις το
σταθερό έσοδο του ενοικίου, δυσαρεστείς αυτήν την εκλογική πελατεία και πιθανό-
τατα τη χάνεις. Έτσι λειτουργεί η διαπλοκή με τον ιδιώτη. Εμείς είμαστε κατηγο -
ρηματικοί στο ότι θα συγκρουστούμε και θα έρθουμε σε ρήξη και σύγκρουση με κάθε
συμφέροντα μεγαλοεργολάβων και γενικά ιδιωτών.

2) Κληροδότημα “Γιαβάσειο” 
Το ζήτημα της αξιοποίησης της υπάρχουσας κτιριακής υποδομής του Δήμου δεν το
βλέπουμε σαν πεδίο κερδοφορίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας εκ μέρους του
Δήμου. Δεν είναι σκοπός μας να γίνει ο ίδιος ο Δήμος επιχειρηματίας στοχεύοντας
στην εμπορική εκμετάλλευση της περιουσίας του και τη μεγέθυνση της κερδοφορίας
του. Εμείς , όπως εξηγήθηκε παραπάνω, θέλουμε να προσφέρουμε το σύνολο της
κτιριακής μας υποδομής στη διάθεση του λαού της πόλης μας, είτε για τη στέγαση
απαραίτητων υποδομών (Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Κοινωνικά Ιατρεία, Δημαρχείο κλπ)
είτε σαν χώρους πολιστικής και κοινωνικής δράσης (συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις,
συζητήσεις, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης κλπ) είτε, προκειμένου περί ελεύθερων
χώρων για περίπατο και αναψυχή, καθώς και να αυξηθεί το πράσινο στην πόλη μας.
Η αντίληψή μας αυτή είναι ενιαία για όλα τα ακίνητα του Δήμου, μηδέ εξαιρουμένου
και του Γιαβασείου,  παρόλο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και όχι στον Δήμο
μας. Το Γιαβάσειο δεν πρέπει να αποτελέσει βορά κανενός ιδιώτη και κανενός
ΤΑΙΠΕΔ. Σκοπός και για εκεί θα πρέπει να είναι η κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική
αξιοποίησή του, δημόσια και δωρεάν, προς όφελος όλου του λαού και, ενδεχομένως
και η συμφωνία με τον Δήμο Αθηναίων, ούτως ώστε να συνοδευτεί η αυτή η αξιο-
ποίηση από κάποια αντίστοιχη πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων στη δική μας πε -
ριοχή. 

3) Ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου
Στα πλαίσια λοιπόν της ίδιας λογικής κινείται και η άποψή μας για το δημαρχιακό
μέγαρο. Αρνούμαστε κατηγορηματικά την ανέγερση νέου δημαρχιακού μεγάρου
στον ελεύθερο χώρο της κάτω πλατείας, αφού αυτή θα οδηγήσει στην περαιτέρω τσι-
μεντοποίηση της πόλης μας, κοπή δέντρων απώλειας χώρου πρασίνου, ενώ θα οξυν -
θεί και το ήδη τεράστιο πρόβλημα στάθμευσης. Όπως είπαμε και παραπάνω,
υπάρχουν κτήρια ιδιοκτησίας φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, για
τα οποία μπορούμε να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε μαζικά και κινηματικά την
παράδοσή τους στον λαό του Δήμου για τις δικές του ανάγκες (π.χ. ακίνητο ιδιοκ-
τησίας ΙΚΑ στη Μεσογείων).

“Λαϊκή Συσπείρωση”

Η οικονομική κατάσταση των Δήμων και του δικού μας,
προφανώς και είναι σε απαράδεκτα επίπεδα λόγω της πε -
ρικοπής των πόρων από την κεντρική διοίκηση. Εμείς
όμως δεν την θεωρούμε δεδομένη, αγωνιζόμαστε για την
επαρκή χρηματοδότηση, για την ολοκλήρωση των έργων
υποδομής που έχει ανάγκη η πόλη μας.
Η ακίνητη περιουσία του Δήμου παραμένει επί χρόνια
ανεκμετάλλευτη, τόσο τα κτήρια όσο και τα οικόπεδα και
με την ευρύτερη έννοια και το τμήμα του Υμηττού που γει-
τνιάζει με την πόλη μας. Κυρίαρχο θέμα είναι η αξιοποίηση
όλης αυτής της περιουσίας του Δήμου σε όφελος των
κατοίκων.

Οι προτεραιότητες πρέπει να επιλεγούν με κριτήριο τις ανάγκες των κατοίκων και την
εξοικονόμηση χρημάτων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η διεκδίκηση των απα -
ραίτητων κονδυλίων για την δρομολόγηση των έργων και η επαναξιολόγηση των ενοι-
κιασμένων χώρων. 

Ανδρέας Γκιζιώτης
Επικεφαλής 

“Λαϊκής Συσπείρωσης”
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Οι διοικήσεις που πέρασαν από το Δήμο μας θα
μπορούσαμε να πούμε ότι περισσότερο νοιά-
στηκαν για το αν συγκεκριμένοι εργολάβοι
εξασφάλισαν κάποιο φιλέτο για ανέγερση
συγκροτήματος πολυκατοικιών παρά για την
απαλλοτρίωση χώρων για χτίσιμο σχολείων. 
Η τακτική αυτή αποδεικνύεται κι από το γεγονός ότι
τα υπάρχοντα σχολικά συγκροτήματα χτίστηκαν με
μια διαδικασία τέτοια η οποία ανάγκασε τους ευφυείς
υπαλλήλους – μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας
του Δήμου να μην έχουν παραλάβει το «καλώς –
έχειν» αρνούμενοι να αναλάβουν αποφάσεις των
αιρετών, οι ευθύνες που από αυτές απορρέουν δεν
τους ανήκαν. 
Χρόνια τώρα η Ένωση Συλλόγων Γονέων προσπαθεί
να παίξει το ρόλο του Δήμου καταφεύγοντας στο
μοναδικό μέσο που διαθέτει, δηλαδή την πολιτική
πίεση προς το δήμαρχο και τους λοιπούς αιρετούς. 
Το κτηριακό συγκρότημα των πρώην εκπαιδευ-
τηρίων «Μακρή» στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου
στην περιοχή του Τσακού δεν αποτέλεσε εξαίρεση
όπως εξαίρεση δεν αποτέλεσε και ο δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς στην πολιτική που ακολούθησε και
η οποία δεν ήταν άλλη από αυτή των προκατόχων
του. 
Έτσι λοιπόν απευθυνθήκαμε στη σημερινή πρόεδρο
της Ένωσης Γονέων
κ. Αύρα Μπα-
σακίδου – Καράμ-
πελα και το μέλος
του διοικητικού
συμβουλίου κ. Γιώρ-
γο Κρητικίδη και
συζητήσαμε για το
θέμα της απαλλο-
τρίωσης του συγκε-
κριμένου χώρου. 
«Σ» Στο τελευταίο
Δ η μ ο τ ι κ ό
Συμβούλιο που
πραγματοποι-
ήθηκε στις 2 Απρ-
ιλίου 2014,  συζη -
τή θηκαν, μετά
από αίτημα της
ένωσης γονέων, οι εξελίξεις στο θέμα της απαλ-
λοτρίωσης και στέγασης του 12ου Δημοτικού
Σχολείου στο χώρο των εγκαταστάσεων των
πρώην εκπαιδευτηρίων «Μακρή». Πώς
ξεκίνησε αυτό το θέμα ; 
«Το 12ο Δημοτικό ιδρύθηκε (στα χαρτιά) το 2003,
μετά από πρόταση της τότε Δημοτικής Αρχής και
συγκεκριμένα της τότε ΔΕΠ (Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας) και από το 2005 η επιτροπή καταλληλό -
τητας του Δήμου έκρινε κατάλληλο το χώρο των
πρώην εκπαιδευτηρίων «Μακρή» για ενοικίαση
και με βάση αυτό ξεκίνησε η διαδικασία χαρακτηρι-
σμού του χώρου ως «χώρος σχολείου». 
«Σ» Για ποιο χώρο μιλάμε συγκεκριμένα ; 
«Μιλάμε για το Ο.Τ. 119 στην περιοχή του Τσακού,
που λειτουργούσαν τα πρώην εκπαιδευτήρια
«Μακρή», μια σχολική μονάδα που η  επιτροπή
καταλληλότητας θεώρησε ότι πληρούσε στην ευρύτε-
ρη περιοχή όλες  τις προϋποθέσεις για να ενοικιαστεί
και να στεγάσει  το 12ο Δημοτικό σχολείο. 
«Σ» Ποιες ήταν οι εξελίξεις μετά το 2005; 
«Το 2005 εγκρίθηκε ο συγκεκριμένος χώρος από την
επιτροπή καταλληλότητας και στη συνεδρίαση της
13ης Φεβρουαρίου του 2008 το δημοτικό συμβούλιο
ψήφισε τον χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου οικο-
δομικού τετραγώνου ως «χώρο σχολείου», απόφαση
που έλαβετον αριθμό  69/08 και στάλθηκε στο
ΣΧΟΠ και μετά την έγκριση της  δημοσιεύτηκε το
σχετικό ΦΕΚ (στην εφημερίδα της κυβέρνησης) το

Μάϊο του 2011. 
Αφού λοιπόν το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο
χαρακτηρίστηκε ως «χώρος σχολείου» τέθηκε  το
θέμα του «πώς» και «Εάν» μπορεί ν’  αξιοποιηθεί από
το Δήμο μας. 
«Σ» Από το 2011 που ανέλαβε δήμαρχος ο
Βασίλης Ζορμπάς μέχρι σήμερα σε ποιες
συγκεκριμένες ενέργειες προχώρησε η δημοτι-
κή αρχή; 
«Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι κινήσεις έκανε
ο Δήμος. Μπορούμε μόνο να ξέρουμε αυτά που δήλω-
σε επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο ίδιος ο δήμαρ -
χος Βασίλης Ζορμπάς, στη συνεδρίαση της 16ης
Οκτωβρίου 2013, όταν ενημερώνοντας το Σώμα και
όλους τους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομέ-
νων και 100 ατόμων από την Ένωση συλλόγων
γονέων που είχαν παραβρεθεί, είπε τα εξής: 
«Το «Μακρή» έχει απορριφθεί από το διοι -
κητικό συμβούλιο του ΟΣΚ το 2006, κατευ -
θείαν, χωρίς καμία συζήτηση ως ασύμφορο!». 
Θεωρούμε λοιπόν ως ένωση, ότι ο δήμαρχος είχε μια
πληροφορία η οποία βέβαια δεν συμφωνούσε με τις
πληροφορίες που είχαμε εμείς και γι’ αυτό δεν
προχώρησε ουδόλως την υπόθεση από το Μάϊο του
2011 έως τον Οκτώβριο του 2013 που έκανε τη συγκε-
κριμένη δήλωση. 

Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς ερωτήσεις μας και προς
το Δήμο και προς τον ΟΣΚ,δεν μας έχει επιδειχθεί
μέχρι στιγμής έγγραφο του Δήμου με το οποίο να
προτείνεται  το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο,
μετά την έκδοση του ΦΕΚ, για απαλλοτρίωση!!
«Σ» Σας επέδειξε ο δήμαρχος την έγγραφη
απάντηση του ΟΣΚ στην οποία αναφέρεται ότι
ο συγκεκριμένος χώρος κρίθηκε ως «ασύμφο-
ρος»;
«Όχι δεν μας έχει επιδείξει το έγγραφο αυτό.  Αυτό
που εμείς ξέρουμε είναι ότι το αίτημα για απαλλο-
τρίωση είχε τεθεί από τον Μάρτιο του 2008, όταν η
τότε διοίκηση με το που χαρακτηρίστηκε από το
Δημοτικό Συμβούλιο ο «χώρος σχολείου», αμέσως
είχε αποστείλει στον ΟΣΚ αίτημα ζητώντας την απαλ-
λοτρίωση του.
«Σ» Τι  είχε απαντήσει τότε ο ΟΣΚ;
«Είχαν απαντήσει ότι δεν μπορούσαν να προχωρή-
σουν σε καμιά ενέργεια μέχρις ότου δημοσιευτεί η
απόφαση στην εφημερίδα της κυβέρνησης». 
«Σ» Μας είπατε ότι η δημοσίευση έγινε το 2011
τρία περίπου χρόνια μετά;
«Πράγματι έτσι έγινε, κι εμείς ως ένωση ευελπι-
στούσαμε ότι μόλις εκδόθηκε το ΦΕΚ που περίμενε  ο
ΟΣΚ για να ξεκινήσει τις ενέργειες απαλλοτρίωσης, η
διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά θα το κοινοποιούσε ως
καθ’ύλιν αρμόδια και θα κατέθετε τη σχετική πρότα-
ση, βασιζόμενη στην αναγκαιότητα που υπάρχει για
τη λειτουργία του 12ου Δημοτικού για να αποσυμφο-

ρήσουν το 3ο, το 6οκαι το 2οΔημοτικό Σχολείο». 
«Σ» Τελικά πότε έστειλε το ΦΕΚ και την πρό-
ταση απαλλοτρίωσης η διοίκηση του δήμου ; 
«Ουδέποτε είχαμε συγκεκριμένη απάντηση από το
Δήμο, για το «τι» και το «πώς» έχει πράξει. Εμείς παρ’
όλα αυτά συνεχίζαμε τις πιέσεις μας στον ΟΣΚ, επα-
ναφέραμε το θέμαπου δεν ήταν και της αρμοδιότητάς
μας. 
Μάθαμε όμως ότι υπάλληλος - μηχανικός του Δήμου
έστειλε  με ΦΑΞ!!! το ΦΕΚ στον ΟΣΚ χωρίς όμως να
συνοδεύεται με κάποιο έγγραφο της Δημοτικής
Αρχής που να ζητά, να επιμένει και να προβάλλει την
ανάγκη απαλλοτρίωσης του χώρου!!!
Στις 7 Ιουνίου του 2011 στέλνουμε ως ένωση την τρίτη
επιστολή προς τον ΟΣΚ και το Δήμο με αναφορά την
ανάγκη σχολικής στέγης… στις  26 Σεπτεμβρίου του
2012 είχαμε εκ νέου συνάντηση με τον ΟΣΚ ... στις  27
Μαΐου 2013 στείλαμε επιστολή στην αρμόδια αντιδή-
μαρχο  κ. Μουχτούρη όπου αναφέρουμε μεταξύ
άλλων και ερώτημά μας για το τι γίνεται και με άλλα
οικόπεδα που είναι προς απαλλοτρίωση. 
Θεωρούμε ότι κάναμε το ανθρωπίνως δυνατόν ώστε
αν μη τι άλλο να μην ξεχαστούν τα θέματα και να μη
φτάσει μια ωραία πρωία και μας πει ο ΟΣΚ «που το
θυμηθήκατε εσείς το Ο.Τ. 119 στου Μακρή;». 
«Σ» Στο συμβούλιο της 2ης Απριλίου 2014 μάθ-
αμε ότι συνεδριάζει οσονούπω η επιτροπή
καταλληλότητας σχετικά με την απαλλοτρίωση

του «Μακ -
ρή». Τι μεσο-
λαβεί από τον
Οκτώ β ρη του
2013 που δη -
λώ νει ο δήμα-
ρχος ότι: Δεν
υπάρχει υπό -
θε ση «Μακ -
ρή» και του
Φεβρουαρί -
ου 2014  όπου
συνεδρίασε η
ε π ι τ ρ ο π ή
καταλληλότ-
ητας; 
«Δεν ξέρουμε τι
έ γ γ ρ α φ α
δέχθηκε ο

δήμαρχος ή τι έστειλε. 
Ξέρουμε ότι εμείς ως ένωση συναντηθήκαμε με τον
υφυπουργό Παιδείας κ. Κεδίκογκλου στις 11 Νοεμ-
βρίου 2013 και στις 25 Νοεμβρίου με τα στελέχη του
ΟΣΚ συζητώντας ως θέμα το τι μέλλει γενέσθαι για το
12ο Δημοτικό Σχολείο και με αφορμή αυτές τις συναν-
τήσεις εκδώσαμε μία ανακοίνωση. 
Από εκεί και έπειτα δεν ξέρουμε τις κινήσεις του ΟΣΚ
ούτε και του Δήμου. Ξέρουμε ότι είναι υποχρέω-
ση του Δημάρχου να συγκροτεί επιτροπές
καταλληλότητας σχετικά με την πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια, οι οποίες είναι πάγιες. 
Πληροφορηθήκαμε στο συμβούλιο της 2ης Απριλίου
2014  από τον τωρινό αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Εμμα-
νουήλ Κωνσταντακόπουλο ότι η επιτροπή αυτή είναι
έτοιμη να συνεδριάσει αλλά καθυστερεί λόγω του κ.
Βεντίρη που είναι ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας
και προεδρεύει αυτής της επιτροπής!!!. 
Θεωρητικά λοιπόν καταλαβαίνουμε όπως το επιβε-
βαίωσε και ο δήμαρχος στο τελευταίο Δημοτικό
Συμβούλιο στη δευτερολογία του, ότι άμεσα η επι-
τροπή θα συνεδριάσει και διασφάλισε ότι ο κ.
Κωνσταντακόπουλος ως εκπρόσωπος της Δημοτικής
Αρχής θα ψηφίσει θετικά για την απαλλοτρίωση του
«Μακρή».
Εμείς θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να θεωρείται
αυτονόητο, αλλά ας ξεκαθαρίζουμε και τα αυτονόητα
για να μην βρισκόμαστε προ άσχημων εκπλήξεων
στην πορεία. 

Η ένωση συλλόγων γονέων σε ρόλο Δήμου 

φωτό “Σχολιαστής”
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Η συνεχής εκπαίδευση των 
πωλητών ως αποτέλεσμα 

τεχνογνωσίας των πελατών
Οι Νέες τεχνικές και η
συνεχής εκπαίδευση είναι
το μυστικό της επιτυχίας
των πωλήσεων, όπως απο-
κάλυψε σε συνέντευξη του
στο περιοδικό netweek ο
Δημοτικός σύμβουλος της
παράταξης του Βασίλη
Ζορμπά και  Επιστημο-
νικός Σύμβουλος Εταιρι-
κής Εκπαίδευσης κ.
Σωτήρης Ησαίας.
nw: “Mε ποιους τρόπους
και τακτικές μια εταιρεία
τεχνολογίας μπορεί να
ενδυναμώσει τις πωλήσεις
της”;
«Όταν μια επιχείρηση επιλέγει
έναν πωλητή μόνο και μόνο
για να αποκτήσει το πελατολό-
γιο του ή γιατί θεωρεί ότι ο πωλητής πρέπει να είναι συνέχεια έξω
από το γραφείο του μόνο για να φέρνει λεφτά, χωρίς να του έχει
δώσει τα απαραίτητα εκπαιδευτικά και υλικά εργαλεία που χρειά-
ζεται, τότε δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση του
λεγόμενου “ turn over “ των πωλητών, ήτοι της συνεχής αλλαγής
του τμήματος πωλήσεων της εταιρείας. Ένας από τους τρόπους
ενδυνάμωσης του τμήματος πωλήσεων με έμπειρα στελέχη της
αγοράς συγκαταλέγεται σε ένα από τα σεμινάρια όπου διδάσκω με
επιτυχία.
Όταν οι πωλητές είναι εκπαιδευμένοι στο να επιδιώκουν συνεχώς
να καταλαβαίνουν καλύτερα τους πελάτες ή δυνητικούς αγορα-
στές και να εφαρμόζουν συγκεκριμένες τεχνικές, οι οποίες κατά
κανόνα προλαβαίνουν τις αντιδράσεις τους σε αυτά που θα πουν ή
θα κάνουν οι πελάτες ή οι δυνητικοί αγοραστές, η τελική ωφέλεια
και το κέρδος της εταιρείας θα είναι η διατήρηση του υφιστάμενου
πελατολογίου και η απόκτηση νέων πελατών. 
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο πωλητής να διαμορφώσει τη
συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη ή δυνητικού αγοραστή
και να ικανο ποιήσει τις ανάγκες ή επιθυμίες του, με τα ωφελήμα-
τα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που του προτείνει. Συμπερα-
σματικά, η εκπαίδευση αναπτύσσει τη πωλησιακή ικανότητα της
Συναλλακτικής Πα ρακίνησης έτσι, ώστε, να επηρεαστεί προς όφε-
λος της εταιρείας η διαδικασία λήψης των νέων αποφάσεων του
πελάτη ή του εν δυνάμει αγοραστή».
nw:  “Τι ακριβώς  είναι η Συναλλακτική Παρακίνηση;”
«Η Συναλλακτική Παρακίνηση είναι από τα μεγαλύτερα κεφά-
λαια των σεμιναρίων όπου διδάσκω, διότι κανένας άνθρωπος δεν
μπορεί να παρακινήσει ένα άλλο άτομο άμεσα. 
Ο πωλητής, εάν είναι σωστά εκπαιδευμένος, μπορεί να επηρεάσει
τα υφιστάμενα συμπεράσματα του πελάτη ή του εν δυνάμει αγο-
ραστή, καθώς και τη λήψη των νέων του αποφάσεων προς όφελος
της εταιρείας του. 
Ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες επιτυχίας της Συναλ-
λακτικής Παρακίνησης είναι ο πελάτης και ο πωλητής να συμφω-
νήσουν στον καθορισμό του προβλήματος και της προτεινόμενης
λύσης, ακολούθως ο πωλητής να γνωρίζει πώς θα διαμορφώσει
μία σχέση εμπιστοσύνης μαζί του και ύστερα να αρχίσουν την
συναλλακτική επικοινωνία».
nw: “Με ποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε τις εταιρείες
τεχνολογίας στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθοδολογιών
πώλησης;”
«Πέραν της ακαδημαϊκής κατάρτισης και της τεχνογνωσίας όπου
έχω αποκτήσει από διευθυντικές διοικητικές θέσεις ευθύνης στην
ελληνική αγορά τεχνολογιών τα τελευταία 15 χρόνια, τα προγράμ-
ματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που διδάσκω τα εφαρμόζω σε
περιβάλλον προσομοίωσης , ώστε οι εκπαιδευόμενοι, να μπορούν
να κάνουν πρακτική εξάσκηση (coaching) σε τεχνικές διαλεκτικής
επικοινωνίας μαζί μου. Τα σεμινάρια αποτελούν μια εξαίσια
σύγχρονη και αποτελεσματική εμπειρία.

Ο Σωτήρης Ησαΐας είναι Sales &
Marketing Manager στη Med
Nautilus Ελλάδος, του Ομίλου

Telecom Italia, στέλεχος της Ν.Δ. και
Δημοτικός Σύμβουλος με την παρά-
ταξη “Αγία Παρασκευή η πόλη μας”
με επικεφαλής τον Βασίλη Ζορμπά.

Υπόθεση «Μακρή» 
με άρωμα «Μπαρμπίκα».

Το θέμα της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου «Μακρή» στην περιοχή του Τσακού
έφερε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα ο σύλλογος
γονέων του 6ου Δημοτικού Σχολείου θέτοντας ψήφισμα και ενημέρωση επί του
θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Απριλίου 2014. 
Στόχος της ένωσης συλλόγων γονέων,που έφερε ψήφισμα για το θέμα της απαλλοτρίωσης του
οικοπέδου «Μακρή» για τη στέγαση του 12ο Δημοτικού Σχολείου, ήταν να διασφαλίσει τη θετι-
κή ψήφο της διοίκησης και συγκεκριμένα του αντιδημάρχου Παιδείας κ. Εμμανουήλ Κων-
σταντακόπουλου στην επιτροπή καταλληλότητας που θα συνεδριάσει στο άμεσο μέλλον και θα
θέσει το χώρο προς απαλλοτρίωση.
Εμπεριστατωμένα οι απόψεις της Ένωσης Συλλόγου Γονεών για το «πώς» φτάσαμε
στο «σήμερα» με την υπόθεση «Μακρή» μπορείτε να διαβάσετε στην αποκλειστική συνέν -
τευξη που παραχώρησε στον «Σ» η πρόεδροςκ. Αύρα Μπασακίδου – Καράμπελα και το μέλος
του διοικητικού συμβουλίου κ. Γιώργος Κρητικίδης (σελίδα 10).
Επιστρέφοντας στη συνεδρίαση, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης
ζήτησε να μην τεθεί το θέμα ως ψήφισμα, αλλά ως θέμα συζήτησης (χωρίς λήψη απόφασης),
πρόταση που έγινε δεκτή από το προεδρείο. 
Σε ενημέρωση σχετικά με το θέμα προέβη πρώτος ο καθ’ ύλην αρμόδιος αντιδήμαρχος Παι-
δείας κ. Εμμανουήλ Κωνσταντακόπουλος εξηγώντας στους παρευρισκόμενους ότι από το Φλε-
βάρη του 2014 η επιτροπή καταλληλότητας είναι έτοιμη να συνεδριάσει με θέμα την
απαλλοτρίωση του οικοπέδου «Μακρή». 
Η αιτία που δεν έχει ακόμα συνεδριάσει η επιτροπή όπως είπε ο κ. Κωνσταντακόπουλος οφείλε-
ται στην καθυστέρηση του προέδρου της επιτροπής κ. Βεντίρη. 
Το λόγο στη συνέχεια έλαβε η αντιπολίτευση με πρώτο ομιλητή τον επικεφαλής της «Συμμαχίας
Ευθύνης» και π. δήμαρχο Βασίλη Γιαννακόπουλο ο οποίος δήλωσε ότι η τωρινή διοίκηση δεν
προλαβαίνει να κάνει «κάτι» για το «Μακρή» γιατί το έχει απεμπολήσει από παλιά. 
Συγκεκριμένα ο κ. Γιαννακόπουλος θύμισε στον Βασίλη Ζορμπά τις δηλώσεις του στο Δημοτικό
Συμβούλιο της 16ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το θέμα της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου
«Μακρή» τονίζοντας ότι τότε ο δήμαρχος είχε πει πως δεν πρόκειται να γίνει απαλλο-
τρίωση και ότι τα λεγόμενα της Ένωσης Γονέων Συλλόγων που επέμενε ότι πρέπει
να γίνει, τα χαρακτήριζε ως «παραμύθια». 
«Έχει γίνει ΦΕΚ.. . το έχει υιοθετήσει και ο υπουργός Ανδρέας Λυκουρέντζος κι εσύ έλεγες ότι
η Ένωση λέει παραμύθια» είπε ο κ. Γιαννακόπουλος. 
Από την «Νίκη πολιτών Αγίας Παρασκευής» κ. Γιάννης Σταθόπουλος δήλωσε ότι τα «πα -
ραμύθια» της Ένωσης, όπως είχε χαρακτηρίσει ο Βασίλης Ζορμπάς την άποψη περί απαλλοτρίω-
σης της Ένωσης Γονέων, αποδείχθηκαν ότι αποτελούν την «αλήθεια».
Ο κ. Σταθόπουλος ζήτησε αναλυτικότερη ενημέρωση για το θέμα από τη διοίκηση και δήλωσε
ότι με τις δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Παιδείας «πετά την μπάλα στην εξέδρα»ρίχνοντας
τις ευθύνες στον κ. Βεντίρη.
Από την πλευρά του ο κ.Γκιζιώτης δήλωσε ότι του «Μακρή» αποτελεί κτηριακή λύση όσον
αφορά καινούργιες σχολικές εγκαταστάσεις και υπογράμμισε ότι δεν μπορεί μια παράταξη να
υποστηρίζει την πολιτική ρήση «Μαζί τα φάγαμε»και παράλληλα να διατυμπανίζει ότι κάνει
το παν σε διεκδίκηση σε ότι αφορά τα σχολεία. 
Ο κ. Γκιζιώτης συνέχισε λέγοντας ότι «πρέπει να ξέρεις και να θες για να διεκδικήσεις» και
προέτρεψε τους γονείς να μπουν μπροστά στους διεκδικητικούς αγώνες για τα παιδιά τους. 
Ο ανεξάρτητος επικεφαλής παράταξης «Νέα Πνοή» κ. Κώστας Κουβόπουλος δήλωσε ότι
περίμενε να ακούσει σαφείς απαντήσεις από το δήμαρχο για το θέμα, πρότεινε τη σύσταση δια-
παραταξιακής επιτροπής που θα παρακολουθεί στενά το ζήτημα και τόνισε ότι η Ένωση
γονέων με τις κινήσεις στις οποίες προέβη αναπλήρωσε την αναλγησία του Δήμου. 
Ο π. αντιδήμαρχος κ. Κώστας Κριτικίδης δήλωσε ότι πρέπει η διοίκηση να διαθέτει πολιτική
βούληση για να κινηθεί στο θέμα «Μακρή», ότι έχει εκδοθεί ΦΕΚ από το 2011 και πρέπει να
υπάρξει κινητοποίηση προς τον ΟΣΚ που είναι ο υπεύθυνος οργανισμός για τέτοιου είδους
απαλλοτριώσεις. 
Από την πλευρά της διοίκησης ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς έσπευσε να διασαφηνίσει ότι ως
παράταξη δεν ασπάζονται την ρήση «Μαζί τα φάγαμε» δηλώνοντας παράλληλα ότι
«κάποιοι» που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο τρώγανε «μεγάλες τσιπούρες» και σήμερα
«το παίζουν» ανεξάρτητοι. 
Ο κ. Ζορμπάς συμφώνησε με την ιστορική αναδρομή που έκανε η Ένωση συλλόγων γονέων (τις
απόψεις της οποίας θα διαβάσετε στην συνέντευξη που μας παραχώρησε) και δήλωσε ότι ο
ίδιος δεν είχε ποτέ απεμπολήσει το θέμα αλλά διευκρίνισε πως τον είχαν πληροφορήσει ότι είχε
τεθεί στο «αρχείο». 
«Το μέγιστο θέμα του Δήμου αυτή τη στιγμή που αφορά τον ΟΣΚ είναι του Μπαρμπίκα που
πάει να γίνει κουφάρι» τόνισε ο κ. Ζορμπάς και συνέχισε πληροφορώντας τους παρευρισκομέ-
νους ότι ο ΟΣΚ σε σχέση με το Δήμο της Αγίας Παρασκευής έχει έτοιμες μελέτες και τεύχη δημο-
πράτησης για το 14ο νηπιαγωγείο, λέγοντας παράλληλα ότι προτεραιότητα θα δοθεί με κρι-
τήριο τα «οικονομικά».
Ο κ. Ζορμπάς ρώτησε ρητορικά «Σε τι το απεμπολήσαμε που λέτε ;» και δήλωσε ότι ακούγον-
ται μεγάλες κουβέντες από μικρούς άντρες για να λάβει απάντηση από τον κ. Γιαννακόπουλο
ότι ο ίδιος ήταν που χαρακτήριζε «παραμύθια» τις δηλώσεις της Ένωσης. 
Στο τέλος της συζήτησης η κ. Αύρα Μπασακίδου ρώτησε τι θα ψηφίσει ο κ. Κωνσταντακόπου-
λος στη συνεδρίαση της επιτροπής καταλληλότητας για να λάβει θετική απάντηση από το
δήμαρ χο που είπε ότι «φυσικά και ο κ. Κωνσταντακόπουλος θα ψηφίσει ναι». 
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Δήλωση μη 
συμμετοχής στις 

εκλογές 
του Μιχάλη Γαβρά

Η δημόσια αναγνώριση
στο πρόσωπό μου από τον
δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά
των χαρακτηριστικών (εμ -
πει ρία, εντιμότητα, με θέ -
σεις και άποψη), αυτά που
ήδη δυο φορές είχε αναγ-
νωρίσει και επιβραβεύσει
η πόλη εκλέγοντάς με στο
Δημοτικό Συμβούλιο, δεν
μπορεί παρά να είναι
ιδιαίτερα τιμητική.
Αυτή η αναγνώριση και
ανοιχτή πρόσκληση για
συμπόρευση στις επόμενες
εκλογές, αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ειδικό βάρος, μια και
έχει ήδη καταγραφεί μια θυελλώδης τρίχρονη σχέση στο
Δημοτικό Συμβούλιο με έντονα αντιπαραθετικά στοιχεία.
• Έχοντας πλήρη αυτογνωσία, δεν θεωρώ τον εαυτό μου
ούτε μοναδικό ούτε και αναντικατάστατο.
• Ούτε θεωρώ πως ένας ενεργός πολίτης έχει ως αυτοσ-
κοπό την εκλογή του στο Δημοτικό Συμβούλιο,
• Ούτε θεωρώ πως το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο μονα-
δικός χώρος στον οποίο δικαιώνεται ή εξαντλείται η προ-
σφορά του στην πόλη και την τοπική κοινωνία.
Η μη συμμετοχή μου στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο,
με την ταυτόχρονη αναγνώριση της χρησιμότητάς μου,
μπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία για τον επόμενο
δήμαρ χο να ανοίξει τους δημοτικούς θεσμούς στην κοι-
νωνία των πολιτών, καλώντας ενεργούς και καταξιωμέ -
νους δημότες να συμμετέχουν στην διοίκηση της πόλης
και του Δήμου.
Στο στόχαστρο της κριτικής μου, εδώ και χρόνια, βρίσκε-
ται το πολιτικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, το οποίο ως αιτία και αποτέλεσμα ταυτόχρονα,
χαρακτηρίζεται από 
• την απόλυτη εξουσία του Δημάρχου (δημαρχοκεντρικό
σύστημα), 
• την ανυπαρξία δημοτικών παρατάξεων ως θεσμών και 
• την απουσία «κρίσιμης μάζας» ενεργών πολιτών σ’ όλες
τις παρατάξεις.
Είναι γνωστές σε όλους τους δημότες οι προσπάθειές μου
να ανασυνταχθεί ο δημοτικός παραταξιακός χώρος μέσα
από τον οποίο συμμετείχα στα κοινά, σε Παράταξη με ιδε-
ολογικές και  πολιτικές αρχές, με όργανα και  διαδικασίες
στελέχωσης και επιλογής επικεφαλής. 
Η υπονόμευση και ακύρωση αυτών των προσπαθειών
από τους επίμονους θιασώτες του δημαρχοκεντρικού μο -
ντέλου λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από
αυτούς που θεωρούν τον εαυτό τους μοναδικό, διαχρονικό
και αναντικατάστατο ιδιοκτήτη της παράταξης, είχε προ-
διαγράψει και την δική μου απόφαση. 
Εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία, να ευχαριστήσω τους
δημότες της πόλης, που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια
με την συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των Δημο-
τικών Ιατρείων, της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Μου-
σικοκινητικού Εργαστηρίου ΑμεΑ, ακόμα και μόνο με τον
καλό τους λόγο. 
Η σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ μας, αποτελεί για μένα
το σημαντικότερο κέρδος από την συμμετοχή μου στα
κοινά. 
Η απόφασή μου να μην συμμετέχω στις επόμενες δημοτι-
κές εκλογές, είμαι βέβαιος πως διαφυλάσσει αυτή τη
σχέση από την φθορά. 

Η ζωή συνεχίζεται.

Μιχάλης Γαβράς
Δημοτικός Σύμβουλος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
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Το θέμα της ανάκλησης της άδειας του DaVinci
έφερε μετά από έντονη επιμονή ο επικεφαλής
της ανεξάρτητης παράταξης «Νέα Πνοή» κ.
Κώστας Κουβόπουλος στο Δημοτικό
Συμβούλιο της 2ας Απριλίου 2014. 
Ως γνωστόν η καταδικαστική τελεσίδικη απόφαση
που εκδόθηκε πρόσφατα για τον ενοικιαστή - μεγα-
λοεργολάβο Λάμπρο Σαμουρέλη που παράνομα
κατεδάφισε τη βίλα Σιστοβάρη όπως και παράνομα
ανέγειρε το σημερινό οικοδομικό τερατούργημα,
έχει προκαλέσει πολιτική αμηχανία - απραγία
στο δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά. 
Συγκεκριμένα υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση που ορίζει με απόλυτη σαφήνεια την άρση
της άδειας λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος κι
ενώ η απόφαση αδειοδότησης του DaVinci εκδόθηκε
επί διοίκησης Γιαννακόπουλου με την προϋπόθεση
ότι εάν υπήρχε καταδικαστική για τον ενοικιαστή του
χώρου τελεσίδικη δικαστική απόφαση, τότε ο Δήμα-
ρχος θα προχωρούσε στην άρση της, σήμερα ο
Βασίλης Ζορμπάς “στρίβει δια του αρ -
ραβώνος”αποφασίζοντας να μην πράξει ανάλο-
γα αυτών των αποφάσεων.
Αντ’ αυτού ο Βασίλης Ζορμπάς ενώ εισήγαγε το
θέμα της ανάκλησης της άδειας στη δημαρχιακή
επιτροπή, το αρμόδιο δηλαδή όργανο για να άρει
την άδεια λειτουργίας του DaVinci αποφάσισε  να
μεταφέρει την ευθύνη αυτή στους Δημοτικούς
Συμβούλους, εισάγοντας όμως στο συμβούλιο
όχι την άρση της άδειας λειτουργίας αλλά μια
«άλλη» πρόταση. 
Δηλαδή για ν’  αποφύγει τη ρήξη με την οικογέ-
νεια Σαμουρέλη προχωρώντας στην  άρση της
άδειας λειτουργίας, ο Βασίλης Ζορμπάς την καθυ-
στέρησε επικαλούμενος τη «σωστή ενημέρ-
ωση» των συμβούλων για το συγκεκριμένο
αυτό αλλά και τον «κίνδυνο» απώλειας του εθνι-
κού κληροδοτήματος από το Δήμο σε περίπτωση
εφαρμογής της πρόσφατης δικαστικής απόφασης.
Έτσι ο Βασίλης Ζορμπάς εισήγαγε στο συγκεκριμένο
Δημοτικό Συμβούλιο θέμα γνωμοδότησης από
συνταξιούχο καθηγητή Νομικής της εν λόγω απόφα-
σης του Εφετείου και παράλληλα προήγγειλε  την
αποστολή όλου του φακέλου της υπόθεσης Σιστο-
βάρη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ζητώντας
άλλη μία γνωμοδότηση για το εάν πρέπει ή όχι
να άρει την άδεια λειτουργίας του DaVinci,
καταργώντας με τον τρόπο αυτό την
τελεσίδικη δικαστική απόφαση!
Δηλαδή ο δήμαρχος τοποθετείται υπεράνω των
νόμων αρνούμενος να εκτελέσει μια αμετάκλητη
απόφαση του Εφετείου Αθηνών, σεβαστών δικαστών
που εξέτασαν το θέμα και απεφάνθησαν σε άρση της
άδειας λειτουργίας λόγω παράνομων ενεργειών του
Λάμπρου Σαμουρέλη που υπερέβαιναν την τακτική
διαχείριση που όριζε η διαθήκη (κατεδάφιση βίλας
και ανέγερση του σημερινού κτηρίου), παραπέμπον-
τας την σε συνταξιούχου καθηγητή της Νομικής
καθώς και το Νομικό Συμβούλιο του κράτους ώστε
να την ερμη νεύσουν! 
Όπως με ιδιαίτερη έμφαση τόνισαν τα  μέλη της αντι-
πολίτευσης, είναι πλέον σαφές ότι ο κ. Ζορμπάς, για
δικούς του λόγους , προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο
να πετάξει από πάνω του την «καυτή πατάτα» και να
νίψει τα χέρια του  τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές,
πετώντας κυριολεκτικά στα σκουπίδια το
«δημόσιο συμφέρον», το υπό του νόμου προβ-
λεπόμενο «καθήκον» και τα λεγόμενά του περί
«διαφάνειας», «αξιοκρατίας» και «χρηστής
διοίκησης».
Ύστερα λοιπόν από τους ομηρικούς διαξιφισμούς του
κ. Ζορμπά με τον κ. Σταθόπουλο στο θέμα αυτό,

(φυσική συνέπεια των  εκ διαμέτρου αντίθετων  από-
ψεων που εκφράζουν οι δύο άνδρες για τη συγκεκρι-
μένη περίπτωση), και μετά την ψήφιση απόφασης
της διοίκησης να ζητήσει δηλαδή γνωμοδότηση από
συνταξιούχο καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών,
ο κ. Κώστας Κουβόπουλος αποφάσισε να εισάγει ως
αρχηγός παράταξης το θέμα της άρσης λειτουργίας
του καταστήματος σε ψηφοφορία στο Δημοτικό
Συμβούλιο. 
Ο κ. Κουβόπουλος συνάντησε πολλά  «εμπό-
δια» στη διαδικασία, αφού η πρώτη απόπειρα που
έγινε για να εισαχθεί το θέμα στο συμβούλιο της 17ης
Μαρτίου 2014 αποδείχθηκε άκαρπη, μιας και λόγω
λανθασμένης διατύπωσης δεν εισήχθη ποτέ .
Έτσι ο κ. Κουβόπουλος εισήγαγε το θέμα στο Δημο-
τικό Συμβούλιο της 26ης Μαρτίου 2014, όπου ναι μεν
το θέμα συμπεριλαμβανόταν στην Ημερήσια Διά-
ταξη του συμβουλίου αλλά στη σειρά κατάταξης ήταν
προτελευταίο, και  συγκεκριμένα στη 16η θέση και ο

επικεφαλής της παράταξης θεώρησε ότι η θέση αυτή
δεν ήταν η αρμόζουσα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα,
παίρνοντας υπ’ όψιν ότι τα τελευταία θέματα
συζητούνται από τους λίγους εναπομείναντες
Συμβούλους συνήθως στις 2:00 και 3:00 το πρωί. 
Έτσι λοιπόν ο κ. Κουβόπουλος απέσυρε το θέμα και
το ξαναέθεσε στην Ημερήσια Διάταξη του Συμβου-
λίου που πραγματοποιήθηκε στις  2 Απριλίου 2014.
Όταν λοιπόν έλαβε το λόγο ο κ. Κουβόπουλος, κα -
τηγόρησε τον  δήμαρχο για  παράβαση  καθήκον-
τος επειδή  δεν εισήγαγε ο ίδιος το θέμα της ανάκ-
λησης της άδειας λειτουργίας του DaVinci στο Δημο-
τικό Συμβούλιο. 
Συγκεκριμένα ο κ. Κουβόπουλος μίλησε για παράβα-
ση νόμου εκ μέρους του δημάρχου διότι ενώ είχε τεθεί
το θέμα της ανάκλησης της άδειας στην δημαρχιακή
επιτροπή περίπου το μήνα Δεκέμβριο, η απόφαση
της τελευταίας ήταν η παραπομπή του θέματος
στο Δημοτικό Συμβούλιο, απόφαση που ουδέποτε
υλοποιήθηκε αφού ο δήμαρχος στο Δημοτικό
Συμβούλιο εισήγαγε μόνο το θέμα της γνω-
μοδότησης για την ερμηνεία της δικαστικής απόφ-
ασης από συνταξιούχο καθηγητής της Νομικής. 
Ο κ. Κουβόπουλος στην 60λεπτη  εισήγησή του, εξι-
στόρησε το θέμα ξεκινώντας από το 1975, μίλησε για
εγκληματικές ενέργειες και παραλείψεις του π. προϊ-
σταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ.
Δημήτρη Παναγούλη χαρακτηρίζοντας παράλληλα
τον τελευταίο ως εμπειρότατο δικηγόρο. 
Ο κ. Κουβόπουλος επιπλέον πρόσθεσε ότι έχει συμβεί
παράνομη κατεδάφιση της βίλας Σιστοβάρη με απο-
τέλεσμα την καταστροφή του τελευταίου πνεύμονα
πρασίνου στην οδό Αγίου Ιωάννου, ότι παράνομα λει-
τουργούν  μπαρ στη θέση της βίλας - εθνικού κληρο-
δοτήματος κι ότι ο μεγαλοεργολάβος Λάμπρος Σα -
μουρέλης δεν θα αφήσει να χαθούν τα πάνω από

3.500.000 ευρώ που ξόδεψε αλλά αντιθέτως θα προ-
βεί σε κινήσεις ώστε να το εκμεταλλευτεί και μετά το
2025 την καταλυτική αυτή χρονιά δηλαδή που βάσει
της διαθήκης το κτήμα πρέπει να περιέλθει στα
«χέρια» του Δήμου. 
Μάλιστα ο κ. Κουβόπουλος ανέφερε τον κίνδυνο
μήπως το κληροδότημα χαθεί με το νομικό τέχνασμα
της «χρησικτησίας» σε συνδυασμό με την παράλληλη
απραγία του Δήμου και πρότεινε την άμεση άρση της
άδειας λειτουργίας του καταστήματος το συντομότε-
ρο δυνατό.
Από την παράταξη «Νίκη των πολιτών Αγίας Παρασ-
κευή» ο κ. Γιάννης Σταθόπουλος δήλωσε ότι ο
δήμαρ χος όφειλε να άρει την άδεια από την πρώτη
στιγμή, ότι η δικαστική απόφαση ήταν απλή και καθ-
αρή και συνέχισε λέγοντας τα εξής: «Δεν είναι
δυνατόν να φοβόμαστε να εφαρμόσουμε το
Νόμο!». 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης
τόνισε την απουσία του ίδιου αλλά και της παράταξης
του κ. Γιαννακόπουλου λέγοντας ότι : «Μια παράταξη
που έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, έχει φροντίσει σε
όλες τις διαδικασίες για το θέμα αυτό να λείπει». 

Ο κ. Γκιζιώτης επεσήμανε στη συνέχεια και την
απουσία του κ. Δημήτρη Αλεφαντή, που στο
τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο όταν συζητήθηκε
το θέμα είχαν κοντραριστεί με τον τελευταίο να
προκαλεί τον κ. Γκιζιώτη να φέρει το θέμα της
ανάκλησης της άδειας δίνοντάς του παράλληλα
τη δέσμευση ότι θα ψήφιζε θετικά. 
Ο κ. Γκιζιώτης σχολίασε την απουσία του κ. Αλε-
φαντή λέγοντας ότι σίγουρα δεν έχασε το
στοίχημα που είχαν βάλει και συνέχισε μιλώντας
για εσκεμμένη καθυστέρηση του θέματος μέχρι
τις εκλογές από την πλευρά της διοίκησης υπενθ-
υμίζοντας σε όλους τους συμβούλους ότι έχουν
ορκιστεί ποικιλοτρόπως για προάσπιση του
δημόσιου συμφέροντος. 
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο
τέλος της ομιλίας του χρέωσε την ευθύνη για το

κατάντημα του οικοπέδου σε όλες τις παρατάξεις του
συμβουλίου για τους χειρισμούς που προέβησαν κατά
το παρελθόν.
«Δεν άκουσα για πολιτικές ευθύνες κ. Κουβόπουλε»
είπε καθώς πήρε το λόγο ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμ-
πάς λέγοντας ότι οι ορέξεις του επιχειρηματία Λάμ-
πρου Σαμουρέλη «άνοιξαν» όταν στο παρελθόν
«κάποιοι» μιλάγανε για τα μέτρα που θα έχτιζε,
απαξίωσε την όλη υπόθεση υποστηρίζοντας ότι 10
άτομα ασχολούνται σε όλη την πόλη με το DaVinci
και χαρακτήρισε την παράταξη «Συμμαχία
Ευθύνης» ως  «Συμμαχία Ανευθυνότητας» τονίζον-
τας την απουσία των μελών της από τη συζήτηση. 
«Τι βλάβη θα πάθει το κτήμα αν πάρουμε την
απόφαση μετά από τέσσερις μήνες» ρώτησε
ρητορικά ο δήμαρχος!!!   και αφού εξήγησε ότι σήμε-
ρα όπως έχουν τα πράγματα και με το Εθνικό Κληρ-
οδότημα να είναι εγγεγραμμένο στο Κτηματολόγιο
είναι εξασφαλισμένο ότι το 2025 θα μετέλθει στο
Δήμο και πρότεινε οι δημοτικοί σύμβουλοι της παρά-
ταξής του να απέχουν από την ψηφοφορία.
Το λόγο στη συνέχεια πήρε και πάλι ο κ. Κουβόπου-
λος που δήλωσε ότι «Νόμοι και δικαστήρια» πήγαν
στη «μπάντα», ενώ παράλληλα εξέφρασε την
ανησυχία του ότι όσο είναι δήμαρχος ο κ. Ζορμπάς
δεν πρόκειται να αρθεί η άδεια λειτουργίας. 
«Υπάρχουν τέσσερις αμετάκλητες καταδικαστι-
κές αποφάσεις που καταδικάζουν το Σαμουρέλη»
υπογράμμισε ο κ. Κουβόπουλος και συνέχισε λέγον-
τας ότι οι κινήσεις και τα λεγόμενα της διοίκησης υπο-
τιμούν την νοημοσύνη όλων, ενώ τελειώνοντας ο ανε-
ξάρτητος επικεφαλής δήλωσε προς το δήμαρχο τα
εξής: «Περίμενα να σταθείς στο ύψος σου. Δεν
το έφερες ποτέ και μετά από 50 έγγραφα δικά μου
μπήκε στο κτηματολόγιο.. δεν ισχύουν οι Νόμοι
εδώ.. Θα κάνω εγώ τη μήνυση και θα το πάρω πίσω». 

Γιάννης Σταθόπουλος: «Δεν είναι δυνατόν
να φοβόμαστε να εφαρμόσουμε το Νόμο»!
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Το ζήτημα του κληροδοτήματος «Γιαβασείου»
της οδού Ερμού εισήγαγε η διοίκηση Ζορμπά
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26ης Μαρτίου
2014 με θέμα τη 2η παράταση εκτέλεσης εργα-
σιών του εν λόγω κτηρίου.
Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή για όσους
δεν γνωρίζετε, ο Δήμος μας ήταν συγκληρονόμος
εξημισείας του εν λόγω κληροδοτήματος  μαζί με δύο
συγγενείς του αείμνηστου ευεργέτη Γιαβάση και για
πολλά χρόνια το ακίνητο έμενε ανεκμετάλλευτο γιατί
καμία από τις δύο πλευρές  (Δήμος – συγγενείς Για-
βάση) δεν κινούσαν τις διαδικασίες επίλυσης του
ζητήματος με αποτέλεσμα το κτήριο με τον καιρό να
φθείρεται και να σαπίζει. 
Επί διοίκησης Σιδέρη ο τότε αντιδήμαρχος Μάκης
Χάρχαρος κίνησε τις διαδικασίες ως προς την εκμε-
τάλλευση του ακινήτου. Συγκεκριμένα ο κ. Χάρχαρος
προχώρησε σε ανοικτή διεθνή διαδικασία πρόσκληση
ενδιαφέροντος, για την οποία είχαν δείξει
ενδιαφέρον 25 Οργανισμοί, εταιρείες
και τράπεζες. 
Η συμφερότερη τότε προσφορά μίλαγε για
25ετή εκμετάλλευση του ακινήτου με
αντάλλαγμα η εταιρεία που θα το εκμεταλ-
λευόταν να αναλάμβανε την ανέγερση
του πολυπόθητου Δημαρχείου που η
πόλη μας δεν έχει και αναγκάζεται να
πληρώνει υπέρογκα ενοίκια για τη στέγαση
των δημόσιων υπηρεσιών. 
Λόγω της ήττας του κ. Σιδέρη από τον κ.
Γιαννακόπουλο το 2006, η διοίκηση του
τελευταίου «πάγωσε» το θέμα που είχε
ξεκινήσει ο κ. Χάρχαρος. Αντ’ αυτού
προχώρησε στην επίλυση του ζητήματος
της «πλήρους κυριότητας» με το να
αποζημιώσει οικονομικά τις δύο συγγενείς
του αείμνηστου ευεργέτη Γιαβάση, κίνηση
που είχε ως όφελος την εξολοκλήρου
κατοχή του κληροδοτήματος από πλευράς
Δήμου. 
Επί διοίκησης Ζορμπά, ο π. αντιδήμαρχος
Δημήτρης Αλεφαντής είχε αναλάβει τη δια-
δικασία για την εκμετάλλευση του ακινήτου
αυτή τη φορά με διαφορετική πρόταση, με
τη διοίκηση να προτείνει το 2012, χωρίς να
υλοποιείται ποτέ, την ενοικίαση του οικοπέ-
δου για 25 χρόνια έναντι 8.000 ευρώ
μηνιαίως, χρηματικό ποσό βέβαια που δεν είναι ανά-
λογο ενός οικοπέδου της οδού Ερμού, (όντας από τις
πέντε ακριβότερες οδούς της Ευρώπης).   
Άπραγη λοιπόν η διοίκηση Ζορμπά όσον αφορά το εν
λόγω ακίνητο, τον Αύγουστο του 2013 ο δήμαρχος
αποφασίζει να κάνει τη μεγαλύτερη κατ’ επείγου-
σα απευθείας ανάθεση που έχουμε δει έως
σήμερα, της τάξεως των 233.000 ευρώ, με
σκοπό όπως είχε δηλώσει να παρθούν μέτρα ασφα-
λείας και αντιστήριξης  για τους υπό κατάρρευση
τοίχους του διατηρητέου αυτού κληροδοτήματος.  
Το πώς και το γιατί ξαφνικά κατακαλόκαιρο αποφά-
σισε ο δήμαρχος να ξοδέψει 233.000 ευρώ για τους
επί πολλών ετών κινδύνους του κτηρίου, είναι ένα
ερώτημα που μόνο από τον ίδιο μπορεί να απαντηθεί,
αλλά ακόμα και η απάντησή του μπορεί να μην πείσει.  
Από τον Αύγουστο του 2013 μέχρι και τη συνεδρίαση
της 26ης Μαρτίου 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου
έχουν περάσει επτά μήνες και τα 233.000 ευρώ δεν
έχουν αξιοποιηθεί ακόμα για τις «κατεπείγουσες
εργασίες» περί της ασφάλειας των  πολιτών
στην οδό Ερμού. 
Αντ’ αυτού στο χώρο του οικοπέδου το μόνο που έχει
συμβεί είναι να καθαριστεί και μέχρι σήμερα έχουν
υπάρξει δύο παρατάσεις των εργασιών υποστήριξης
των επικίνδυνων τοιχωμάτων διότι, όπως υποστήριξε
και η διοίκηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26ης

Μαρτίου, υπαίτιος για την καθυστέρηση των εργα-
σιών είναι ο Δήμος Αθηναίων που δεν έχει κοινοποιή-
σει ακόμα στο Δήμο μας το πόρισμα της τριμελούς
επιτροπής του τμήματος ελέγχου κατασκευών της
πολεοδομίας Δήμου Αθηναίων που είχε αναλάβει
την επανεξέταση της επικινδυνότητας των υπό
κατάρρευση τοιχωμάτων.   
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο π. δήμαρχος
Βασίλης Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι η παράταξή του
δεν θα το ψηφίσει γιατί στο παρελθόν είχαν προτείνει
άλλη διαδικασία για την επίλυση του ζητήματος και
άσκησε κριτική στους χειρισμούς της διοίκησης,
λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Έμπαζε εξαρχής
η διαδικασία σας». 
Από την ίδια παράταξη ο π. αντιδήμαρχος Τεχνικής
Υπηρεσίας κ. Κώστας Κρητικίδης τόνισε το χρόνιο
πρόβλημα της επικινδυνότητας του κληροδοτήματος,
υποστήριξε ότι γραφειοκρατικά η διαδικασία αντι-

στήριξης ενός κτηρίου και η εν γένει «ασφάλειά» του
είναι διαφορετικά ζητήματα και συνέχισε λέγοντας
ότι εξαρχής η διοίκηση έπρεπε να προβεί σε σύνταξη
μελέτης που θα χε ως αποτέλεσμα την αποφυγή των
κωλυμάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος αυτήν την
περίοδο.  
Από την «Νίκη των πολιτών Αγ. Παρασκευής», ο κ.
Γιάννης Σταθόπουλος επεσήμανε ότι δεν έπρεπε εξα-
ρχής να γίνει η κίνηση αυτή της απευθείας ανάθεσης
και παρότρυνε τη διοίκηση να παραδεχθεί το
λάθος της, ότι δηλαδή βιάστηκε. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης
δήλωσε ότι το θέμα του «Γιαβασείου» σέρνεται δεκα-
ετίες, ότι η καλοκαιρινή απόφαση των 233.000 ευρώ
ήταν κίνηση απόγνωσης της διοίκησης κι ότι όλα τα
έργα που γίνονται στα περιουσιακά στοιχεία του
Δήμου συνοδεύονται από «κινδύνους» που επι-
καλούνται οι εκάστοτε διοικήσεις για να δικαιολογή-
σουν τα κονδύλια που ξοδεύονται.  
Ο κ. Τσιαμπάς ακούγοντας την αντιπολίτευση
σχολίασε ότι πρέπει να λέγονται πράγματα στην
σοβαρότητα που αρμόζει σ’ ένα Δημοτικό Συμβούλιο
και πρόσθεσε ότι ως διοίκηση ακούν την άποψη της
Τεχνικής Υπηρεσίας για ειδικευμένα θέματα .
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο δήμαρχος Βασίλης
Ζορμπάς ο οποίος κατηγόρησε τις προηγούμενες
Δημοτικές Αρχές για τη μη φροντίδα του «Γιαβα-

σείου» και για τα πρόστιμα που έχει καταλογίσει η
Δημοτική Αστυνομία Αθηνών κατά καιρούς στο Δήμο
Αγίας Παρασκευής για την κατάστασή του. 
«Βρήκατε κι εσείς μείζον θέμα της αδειαφάνει-
ας το Γιαβάσειο» είπε ειρωνικά ο κ. Ζορμπάς
και στη συνέχεια προχώρησε σε ένα παραλήρημα
κατηγοριών για άσχετα θέματα προς τον κ. Γιαν-
νακόπουλο και τον κ. Σταθόπουλο. 
Συγκεκριμένα για τον κ. Γιαννακόπουλο ο Βασίλης
Ζορμπάς υπενθύμισε ότι ο Δήμος έχει «γεμίσει»
σήμερα ελεγκτές και εισαγγελείς που εξετάζουν το
95% κατατμήσεων έργων που είχαν γίνει το 2002 επί
δημαρχίας Γιαννακόπουλου και συνέχισε λέγοντας
τα εξής: «Εσείς έχετε 30 υποθέσεις στα δικαστήρια...
λόγω λάθους κλητεύματος αθωώθηκεο κ. Γιαννακό-
πουλος.. όλοι βγαίνουν λάδι.. Όλα τα κουκουλώνει η
Βουλή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση». 
Μετά την επίθεση στον κ. Γιαννακόπουλο ο Βασίλης

Ζορμπάς «έπιασε» και τον κ. Σταθόπουλο
λέγοντάς του να «αφήσει» το θέμα
DaVinci γιατί η «φωλιά του είναι λερω-
μένη» κι ότι κάποιοι από την Αριστερά τα
πρώτα χρόνια της υπόθεσης Σιστοβάρη
τον σταμάτησαν από αυτά που πραγματι-
κά ήθελε να κάνει. 
Ο κ. Ζορμπάς δεν σταμάτησε εκεί,
αλλά χρονολογικά πήγε ακόμα πιο
πίσω στο 1999(!) λέγοντας στον κ. Σταθ-
όπουλο, με ύφος δασκάλου, ότι επί δημα-
ρχίας του αείμνηστου Σταύρου Κώτση
ψήφιζε όλες τις απευθείας αναθέσεις, ότι
πρέπει να παραδεχτεί στον κόσμο πως δεν
ήξερε και ήταν «πρωτοετής» και τελείωσε
λέγοντας τα εξής: «Να μη θυμίσω τις
κατατμήσεις με τον Χατζή και την Τούλα
Καλογερά». 
Με το παραλήρημα αυτό και το ταξίδι του
χρόνου που έκανε ο κ. Ζορμπάς πέτυχε το
στόχο του, ο οποίος ήταν η αντιπολίτευση
να μην ασχοληθεί περαιτέρω με το θέμα
της παράτασης των εργασιών και της ανά-
θεσης των 233.000, αφού και ο κ. Γιαν-
νακόπουλος και ο κ. Σταθόπουλος αναγ-
κάστηκαν να απαντήσουν «επί προ-
σωπικού». 
Έτσι λοιπόν ο κ. Γιαννακόπουλος είπε ότι η
στάση αυτή του κ. Ζορμπά δικαιολογείτε

γιατί φοβάται ότι θα είναι εκτός  στο δεύτερο γύρο
των εκλογών, ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από
ελεγκτές, ότι έχει αθωωθεί μέχρι στιγμής σε πέντε
δικαστήρια και ότι επί διοίκησης Ζορμπά το 2011
«κάηκε» ο σκληρός δίσκος της ΔΗΠΕΑΠ με
όλα τα οικονομικά αρχεία και ένα χρόνο μετά κλάπ-
ηκε ολόκληρος ο Η/Υ από το υπόγειο όπου φυλασσό-
ταν. 
Από την πλευρά του ο κ. Σταθόπουλος τόνισε ότι ο κ.
Ζορμπάς «δεν θα πάει καλά στις εκλογές», ότι
ψεύδεται και σπέρνει διχασμό και ότι το 1999
ψήφιζε περίπου τα ίδια με τον Μάκη Χάρχαρο. 
Στη συνέχεια ο κ. Σταθόπουλος άσκησε κριτική στη
διοίκηση υπενθυμίζοντας ότι επί θητείας Βασίλη
Ζορμπά χάθηκε το Ο.Τ. 118 στην περιοχή του Τσακού,
ότι για το κολυμβητήριο δεν έκαναν τίποτα κι ότι δεν
μπορεί αυτός (ο Βασίλης Ζορμπάς) να μιλάει για
«αθώωση» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη Βουλή
όταν του διέγραψαν το πρόστιμο των 21.500
ευρώ που του επεβλήθη πριν έξι μήνες για οικονομι-
κές ατασθαλίες την προεκλογική χρονιά του 2010.     
Τη συζήτηση έκλεισε ο κ. Ζορμπάς αναφορικά με την
«αμαρτωλή» επιχείρηση της ΔΗΠΕΑΠ και συγκεκρ-
ιμένα είπε τα εξής: «ο δίσκος της ΔΗΠΕΑΠ κάηκε
από τους υπεύθυνους τότε Ματζανά – Αργυριάδη
που δεν παρέδωσαν τα αρχεία.. όφειλαν να τα έχουν
σε backup!» 

Συζήτηση για το «Γιαβασείο» με φόντο εκλογών!
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Την απόφασή της να μη συμμετάσχει στις προ-
σεχείς δημοτικές εκλογές εξέφρασε η π. αντι-
δήμαρχος της παράταξης του Βασίλη Ζορμπά
και νυν ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος κ.
Ελένη Δάβαρη, (την πλήρη δήλωσή της θα
βρείτε στον ηλεκτρονικό Σχολιαστή).
Συναντηθήκαμε με την κ. Δάβαρη και συζητήσαμε
εκτεταμένα μεταξύ άλλων και τους λόγους που την
οδήγησαν στην συγκεκριμένη απόφαση λέγοντάς
μας τα εξής: 
«Σ» Κοινοποιήσατε πρόσφατα ανακοίνωση με
την οποία ενημερώνετε τον κόσμο ότι δεν θα
είστε υποψήφια στις φετινές εκλογές. Τι σας
οδήγησε σ’ αυτή την απόφαση ; 
«Ασχολήθηκα με τα δημοτικά δρώμενα για πρώτη
φορά πριν από 10 περίπου χρόνια , όταν έθεσα
υποψη φιότητα στο ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σιδέρη
κι αυτό το έκανα από αγάπη για  την πόλη  που γεν-
νήθηκα εγώ και  η οικογένειά μου. 
Τη δεύτερη φορά κατέβηκα με το συνδυασμό του
Βασίλη Ζορμπά ελπίζοντας ότι  θα ήταν πιο δυνα-
μικός και θα μπορούσε να παράξει σημαντικό
έργο. Δυστυχώς με τον τρόπο που διοίκησε αλλά και
με τις πράξεις του,  μου απέδειξε ότι είναι εντελώς
ακατάλληλος  για δήμαρχος κι αυτό γιατί  δεν φτά-
νει να λες ότι είσαι το «παιδί του λαού»αλλά πρέ-
πει και να κάνεις έργα για το καλό  του λαού». 
«Σ» Δηλαδή ο Βασίλης Ζορμπάς όταν
εκλέχτηκε δήμαρχος έπαψε να είναι «παιδί του
λαού»;
«Η πυξίδα ενός δημάρχου θα πρέπει  να είναι η
ανταλλαγή απόψεων με τους δημότες, δηλαδή  να
βγαίνει στο δρόμο, στις γειτονιές, να μιλάει και να
έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, να ακούει τα προβλή-
ματά τους και να τους δίνει τις ανάλογες απαντήσεις.
Αντίθετα ο κ. Ζορμπάς έχει κλειστεί σ’ ένα γρα-
φείο εδώ και τρεισήμισι χρόνια,και κάθεται στην
πολυθρόνα του δημάρχου αγκαλιά με τον τίτλο του
και δεν βγαίνει προς τα έξω, κι  αυτά που σας λέω δεν
είναι κάποια προσωπικά μου παράπονα  αλλά η
άποψη  των συναδέλφων μέσα στην παράταξη.
Αυτή του η τακτική έχει οδηγήσει στο γεγονός  ότι
είναι πάρα πολλοί οι κάτοικοι της Αγ. Παρασκευής
που δεν ξέρουν ποιος είναι ο δήμαρχος! Που δεν
έχουν δει  το πρόσωπό του!!  Ο εκάστοτε δήμα-
ρχος, όποιος κι αν είναι την επόμενη φορά, στον τομέα
αυτό θα πρέπει να επακολουθήσει μια άλλη τακτική. 
Θα πρέπει να κυκλοφορεί στην πόλη, ν  ́αφουγκρά-
ζεται τα προβλήματα των πολιτών  και  των επαγγε-
λματιών που δοκιμάζονται ιδιαίτερα λόγω  της κρίσης.
Πρέπει να βγαίνει έξω και να ακούει τον παλμό της
κοινωνίας και φυσικά να μην περιτριγυρίζεται
από «γκαιμπελίσκους» που μηχανορραφούν
συνεχώς εναντίον των πάντων.
«Σ» Την Αγίου Ιωάννου τώρα που τελειώνει

πώς τη βλέπετε ; 
«Πάνω απ’ όλα που μου έκανε εντύπωση το γεγονός
ότι από τα έδρανα της αντιπολίτευσης επί τέσσερα
χρόνια  ο Βασίλης Ζορμπάς μας μιλούσε κατηγο-
ρώντας τα υλικά που θα χρησιμοποιούσε ο Βασίλης
Γιαννακόπουλος στην ανάπλαση των πεζοδρομίων
επιμένοντας  ότι το υλικό  «Ιγνιμβρίτης» που θα
έμπαινε  ήταν καρκινογόνο και ως εκ τούτου
επικίνδυνο μακροπρόθεσμα για την υγεία των
κατοίκων, όπως επίσης ότι πολλά υλικά δεν ήταν γνή-
σια αλλά  ήταν «μαϊμούδες».
Όταν όμως ανέλαβε τη Δημαρχεία, έδωσε εντο-
λή να συνεχιστούν τα έργα με τα υλικά που μέχρι τότε
κατηγορούσε και τα οποία δια μαγείας έγιναν
κατάλληλα για τοποθέτηση! 
Βεβαίως δεν μπορώ να τα απαξιώσω όλα, πόσο μάλ-
λον όταν από  μικρό παιδί ήθελα να γίνουν έργα στην
Αγ. Ιωάννου που να την μετατρέψουν σε κόσμημα
της πόλης.  Δυστυχώς κρατώ μια επιφύλαξη μετά τα
όσα έγιναν και με τον τρόπο που έγιναν, ακόμη και
για το εάν θα μπορέσει  αυτός ο δρόμος να επανέλ -
θει ως διπλής κυκλοφορίας αφού κατά τη γνώμη
μου  θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κυκλοφορηθεί».     
«Σ» Με το γκαράζ του Δήμου τι γίνεται ;
«Για το συγκεκριμένο θέμα είχα κάνει εισήγηση  να
μεταφερθεί το γκαράζ  από την οδό Παναγούλη στην
οποία σήμερα λειτουργεί, επειδή  οι συνθήκες εκεί
είναι τραγικές για τους ανθρώπους που δουλεύουν
και καλό θα ήταν  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να
πηγαίνουν πιο συχνά να βλέπουν τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες εργάζονται οι  άνθρωποι εκεί. 
Δυστυχώς , ούτε στον προϋπολογισμό του 2012 - την
χρονιά που αποχώρησα λόγω αυτού του γεγονότος
από τη παράταξη του Βασίλη Ζορμπά -  ούτε στον
προϋπολογισμό του 2013 αλλά ούτε και στον
αντίστοιχο του 2014 υπήρξε πρόβλεψη  για τη μετα-
στέγαση του γκαράζ,  και σε σχετικές με το θέμα ερω-
τήσεις μου, ο δήμαρχος έλεγε ότι «θα δει»! 
Κατά την δική μου άποψη όταν βλέπεις ότι μια
διοίκηση δεν θέτει καν στον προϋπολογισμό του ’13
και του ’14 τη σχετική δαπάνη μεταφοράς του, αντι-
λαμβάνεσαι ότι αυτή στις προθέσεις αυτής της
διοίκησης για κάποιους άγνωστους σε μένα λόγους
δεν υπάρχει θέμα μεταστέγασης του.   
Βεβαίως θα πρέπει κάποιος να θυμίσει στον κ. Ζορμ-
πά, ότι η συγκεκριμένη μεταστέγαση αποτελούσε
προεκλογικά το 2010 δέσμευση και υπόσχεση της
παράταξης προς τους συμπολίτες μας. 
Ήταν θέμα τιμής για την παράταξη μας αυτή  η
μεταστέγαση, και είχαμε δεσμευτεί ότι θα αλλάζαμε
τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν εκεί, συν τις
μηνύσεις και τα πρόστιμα που χρεώνεται ο Δήμος
λόγω ακαταλληλότητας χώρου».
«Σ» Τι ακριβώς γίνεται με τα περίφημα πια
σάρωθρα του Δήμου;

«Το 2011 που ανέλα-
βα την αντιδημαρχία
καθαριότητας είχα
καταγγείλει ότι τα
είχα βρει παρατημένα
στο γκαράζ του Δή -
μου, εκεί που σταθ μέυ -
ουν όλα τα οχήματα, κι
όταν λέω παρα τη  μένα
εννοώ πεταμένα!».
«Σ» Πότε είχαν αγοραστεί;
«Τα σάρωθρα ήταν τρία τον αριθμό και τα είχαμε
πάρει την περίοδο 2002 -2006, επι δημαρχίας  Αντώ -
νη Σιδέρη και αντιδημαρχίας Κώστα Στεροδήμα,
επειδή  προορίζονταν για τον καθαρισμό  πεζοδ -
ρομίων και πλατειών.  
Από το 2007  που ανέλαβε ο κ.Γιαννακόπολος, το ένα
το παραχώρησε στο Δήμο των Γλυκών Νερών με χρη-
σιδάνειο έως το 2019 και το χρησιμοποιούν εκεί, τα δε
άλλα δύο δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ και παρέμει-
ναν εγκαταλειμμένα στο γκαράζ των απορριμματο -
φόρων   επειδή ο διευθυντής καθαριότητας ο κ.
Πανα  γό πουλος  δεν ήθελε να τα λειτουργήσει και να
τα θέσει στην εν γένει καθαριότητα της πόλης!!! 
Μετά από δική μου πρωτοβουλία έστειλα τα δύο σάρ-
ωθρα για επισκευή σε μια εταιρεία που συνεργάζεται
ο Δήμος, με αποτέλεσμα να φτιαχτεί το πρώτο. 
Μάλιστα τις προσφορές τις έχω κρατήσει από τότε.
Ήταν να μας παραδοθεί και να αξιοποιηθεί  το πρώτο
γιατί ήταν έτοιμο και θα ήταν μια μεγάλη βοήθεια για
τον καθαρισμό της πόλης, αφού  με αυτά θα μπορ-
ούσαμε να καθαρίζουμε τα πεζοδρόμια και τις πλα-
τείες. Όταν αποχώρησα από την παράταξη του
Βασίλη Ζορμπά σταμάτησε το όλο θέμα και τα  σάρ-
ωθρα εγκαταλείφτηκαν ξανά στο γκαράζ, ώσπου σε
μια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ήρθε
θέμα προς ψήφιση της απόσυρσης  τους!!!  
«Σ» Ρωτήσατε τη διοίκηση γιατί να προβεί σε
τέτοια κίνηση ; 
Ναι , αλλά Ούτε καν ενδιαφέρθηκαν να μου δώσουν
μια απάντηση. Έχω κάνει πολλές ερωτήσεις στο
Δημοτικό Συμβούλιο προς το Δήμαρχο, που αφορ-
ούσαν τα σάρωθρα και η απάντηση που λάμβανα
ήταν ότι δεν μας συμφέρει ως Δήμος να τα φτιάξουμε.
Κατά την άποψή μου δεν ήταν έτσι. Μας συνέφερε
απόλυτα». 
«Σ» Το κόστος της επισκευής πάνω – κάτω
πόσο ήταν ;
Το κόστος περίπου ήταν 1.000 ευρώ. Μπορεί σε
κάποιον να ακούγονται πολλά, όμως η προσφορά των
δύο αυτών σαρώθρων στον τομέα της καθαριότητας,
το κόστος είναι μηδενικό. Τα σάρωθρα αυτά ήταν
αχρησιμοποίητα, οπότε θεωρούνται καινούργια και θα
έμεναν στην υπηρεσία του Δήμου για πολλά χρόνια. 

Ελένη Δάβαρη: «Δεν ακολουθώ ανίκανο ηγέτη» ! 

Εκδήλωση για τον Πολιτισμό από τη «Λαϊκή Συσπείρωση».
Εντυπωσιακή, ιδιαίτερη, η εκδήλωση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για τον πολιτισμό. Στους πολίτες που μαζικά προσήλθαν ανέπτυξαν τις θέσεις της παράταξης ο
υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Κυριάκος Ρόκος, γλύπτης, ομότιμος καθηγητής των ΤΕΙ και ο υποψήφιος Δήμαρχος Ανδρέας Γκιζιώτης. Ο συγγραφέας - δημο-
σιογράφος Ηλίας Καπετανάκης με την παρουσίασή του έπεισε για τον τίτλο της εκδήλωσης: ''τα τραγούδια λένε την αλήθεια''. Στη μουσική επένδυση της εκδήλωσης
η Αφεντούλα Ραζέλη, η Αιμιλία Ράπτη, η Εμφιετζή Σοφία και το ρεμπέτικο συγκρότημα από το ΑΝΗΦΟΡΙ, που καταχειροκροτήθηκαν.
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