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Γιάννης Σταθόπουλος: 

«Οι βασικές Μας

αρχές για τη διοίκηση

του Δήμου» 

Ο “νέος διχασμός”, 

το τελευταίο όπλο 

του “γυμνού βασιλιά” 

Σωτήρης Ησαΐας: 

«Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

ως σύγχρονη αναγκαιότητα»

Οι θέσεις των υποψηφίων 

δημάρχων για την πόλη
σελ. 14 - 15

«Κηποθέατρο» 

στο Δήμο Παπάγου… 

«Κηποσκουπίδια» 

στην Αγία Παρασκευή 

"Φυσάει κόντρα” και 

στην Αγία Παρασκευή
σελ. 7

σελ. 10

σελ. 9

Nέο  πολιτικό  φορέα

με «χρώμα» πολιτικής

ανεξαρτησίας  

προανήγγειλε 

ο Βασίλης 

Γιαννακόπουλος.  

Η λογοδοσία του

δημάρχου 

και ο μονόλογος 

του Άμλετ της 

εγκαταλελειμμένης

πόλης

σελ. 11σελ. 7

σελ. 3

Συντάσσομαι με τον

Γιάννη Σταθόπουλο για

ένα Δήμο δίπλα στον

πολίτη με αλληλεγγύη

και όραμα

Μαργαρίτα Δημητρίου

Καβρουδάκη
ανεξάρτητη Δημ. Σύμβουλος

σελ. 6
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Σαρώστε την εικόνα

με το κινητό σας

και συνδεθείτε

άμεσα με την αρχική
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--- Με τη δήλωση ότι οι επερχόμενες δημοτικές εκλογές βρίσκουν την τοπική αυτο-
διοίκηση σ’ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, αφού τα “Μνημόνια” επιβάλλουν μειώσεις
πόρων και συνετή διοίκηση η π. πρόεδρος του Κέντρου Παιδιού και ανεξάρτητη
Δημοτική Σύμβουλος κ. Μαργαρίτα Δημητρίου - Καβρουδάκη ανακοίνωσε τη
συνεργασία της με τη δημοτική παράταξη “Νίκη για την Αγία Παρασκευή” 
--- Σε προεκλογικό μονόλογο μακράς διαρκείας μετέτρεψε τη λογοδοσία για το
2013 ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς...
--- όχι ότι θα είχε και πολλά να πει αν είχε μείνει “επί του θέματος”...
--- Προτίμησε να μας πει τι έκανε τα τέσσερα τελευταία χρόνια που διοικεί την πόλη
--- Περιττό να σας πούμε ότι όπως κι εκείνος, έτσι κι εμείς διαπιστώσαμε τις τερά-
στιες αλλαγές τις οποίες έχει επιφέρει αυτός και η διοίκησή του...
--- Όχι, δεν αναφέρθηκε σ’ αυτά που έλεγε από τα έδρανα της αντιπολίτευσης..
--- Συμπέρασμα: όπως κι εσείς έχετε διαπιστώσει, έτσι και ο δήμαρχος πιστεύει ότι
ζούμε σ’ έναν επίγειο παράδεισο με τα προβλήματα λυμένα...
--- Και μιας και μιλάμε για προεκλογική περίοδο να σας θυμίσουμε το περίφημο πια
Δελτίο Τύπου με το οποίο ο δήμαρχος απειλούσε τον ανώνυμο Δημοτικό Σύμβου-
λο που χρωστά στο Δήμο κ.τ.λ. κ.τ.λ. 
--- Τέλος στην κατασυκοφάντηση όλων των αιρετών έδωσε ο Γιάννης Γουργούλης
ο οποίος στο Δημοτικό Συμβούλιο δήλωσε ότι αυτός είναι ο αποδέκτης των απειλών
του δημάρχου...
--- Παραδέχτηκε δηλαδή ότι χρωστούσε 250 ευρώ από την εκταφή της μητέρας του...
--- Δεν θα ασχοληθούμε με τα όσα είπε δια ζώσης ο δήμαρχος, το μόνο θα πούμε
είναι ότι αυτή η Δημοτική Αρχή και ο συγκεκριμένος δήμαρχος συγκεντρώνουν
τόσες “ιδιότητες” με αποτέλεσμα για να περιγραφούν τα “έργα και οι ημέρες” τους
ή θα πρέπει να γραφτεί ένας τόμος ή να καταλήξουμε στον ορισμό... “αχαρακτή-
ριστοι” 
--- Ναι, πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν υπάρχει μία λέξη που να μπορεί να τους
“χαρακτηρίσει”...
--- Αυτό κι αν είναι πρωτιά, αυτό κι είναι για βραβείο Γκίνες...
--- Όπου φυσά ο άνεμος του νεοφιλελευθερισμού και εξαθλιώνονται “θεσμοί και
άνθρωποι”, εκεί γεννιούνται και τα κάθε λογής “παράσιτα” που πουλάνε “αέρα” και
λοιπές “ελπίδες” και “ασφάλειες”... 
--- Εκεί γεννιούνται οι “πυραμίδες”, τα “αεροπλανάκια”, ο τζόγος, η τοκογλυφία και
η κάθε μορφής “μεσολάβηση”...
--- Κάποιοι το λένε “ελεύθερη αγορά”.. κάποιοι άλλοι λένε ότι οι πλούσιοι γίνονται
πλουσιότεροι και οι φτωχοί εξαθλιώνονται..
--- Τα χει ξαναζήσει και ο τόπος και η ανθρωπότητα.. πρόκειται για το περιβάλλον
που γεννά “αυγά φιδιών” αλλά και “δεινοσαύρων”... 
--- Είναι στιγμές που θυμάσαι τους στίχους από τους “Μοιραίους” του Βάρναλη..
--- Φυσάει κόντρα όπως καταλάβατε και στην Αγία Παρασκευή.. 
--- Έτσι ονομάζεται μια νέα δημοτική παράταξη που στηρίζεται από εξωκοινοβου-
λευτικούς - αριστερούς πολιτικούς χώρους..
--- Άντε να δούμε ποιους θα πάρει ο άνεμος.. Πολλά κατεστημένα ανησυχούν..
--- Φωτίστηκε η Αγίου Ιωάννου και μάλιστα καλά... Στο φως της μέρας δεν βλέπεται... 
--- Τα πεζοδρόμια διαθέτουν “ιγνιμβρίτη Κίνας”, “χαλίκια Μαγούλας”, “κίτρινη
μπογιά Πύλου” (στα επικίνδυνα σημεία - βλέπε χαραδροειδείς διαφορές οδο-
στρώματος) , “φλοίδες κρασπεδόρειθρου Ρεθύμνης”, “μαντεμόπλακες Αλιβερίου”
και ανάμεσα τους διαστήματα με χώμα Αγίας Παρασκευής..
--- Σε κάποια πεζοδρόμια τα κιγκλιδώματα θυμίζουν στρατόπεδα συγκέντρωσης
π.χ. έξω από το Zara kids... στα ελληνικά και “ζάρα” και “κιτς”
--- Αθάνατη ορεινή Ναυπακτία.. ζεις εσύ τους οδηγείς..
--- Αισθητική κουκουρούκου που λένε και οι νέοι...
--- Ένα απέραντο πάρκινγκ και στα δύο πεζοδρόμια... 
--- Χωρίς ψηλά κρασπεδόρειθρα για να μη χαλιούνται ζάντες, λάστιχα και αμορτισέρ...
--- Καλά δεν μιλάμε για μπροστά από το DaVinci.. ούτε τα προσχήματα δεν κρα-
τήθηκαν.. το “αποφασίζομεν και εξυπηρετούμεν” σε όλο του το μεγαλείο... 
--- Το “μάρμαρο” για το χάλι που σας περιγράφουμε το πλήρωσε ο αρμόδιος αντι-
δήμαρχος...  Λογικό ήταν... αναλώσιμος κι αυτός...
--- Από αντιδήμαρχος.. εντεταλμένος σύμβουλος.. 
--- Άντε και σε ανώνυμη εταιρεία... “Αποπομπή Α.Ε.” 
--- Σταθερή αξία μόνο η “Ελευθερία μας”.. Για ένα εθνικό ύμνο ζούμε.. 
--- Πολλές πίτες κόπηκαν... πολλές ευχές διατυπώθηκαν.. πολλά λόγια λέχθηκαν..
είναι κοντά ο Μάιος...
--- Νέο πολιτικό φορέα εκτός “κομμάτων και χρισμάτων” προανήγγειλε ο Βασίλης
Γιαννακόπουλος...
--- Μάλλον δεν δίνει χρίσματα η Νέα Δημοκρατία σε δημάρχους γιατί είναι πολλοί
οι τοπικοί “Κακλαμάνηδες”.. κι αν πάρει κεφάλια δεν θα βρίσκουν ούτε την ψήφο
τους στη λεωφόρο Συγγρού..
--- “Δεν θα αφήσω το ΣΥΡΙΖΑ να νικήσει στις εκλογές” δήλωσε στην κοπή της πίτας
της Ν.Δ. ο δήμαρχος.. 
--- Θα το λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τους στη Κουμουνδούρου..
--- Αρχίζει από τα δημοτικά το φακέλωμα! το “αυγό” έχει σπάσει πριν καιρό και
είναι δύσοσμο...     
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Την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα έκοψε στις
26 Ιανουαρίου 2014,
στο θεατράκι του
2ου γυμνασίου Αγίας
Παρασκευής, η πα -
ρά ταξη «Νίκη για την
Αγία Παρασκευή». 
Ο χώρος του θεάτρου,
που «φιλοξενεί» σχε -
δόν όλες τις εκδηλώσεις
που γίνονται από τους

φορείς της πόλης, ήταν γεμάτος από κόσμο που προ-
σήλθε για να ακούσει τις προγραμματικές αρχές του
επικεφαλής της παράταξης, κ. Γιάννη Σταθόπουλου. 
Ο κ. Σταθόπουλος ευχαρίστησε όλους τους παρευ-
ρισκόμενους για το παρών που έδωσαν το πρωινό
της Κυριακής και ξεκίνησε την ομιλία του δίνοντας
έμφαση στην «πολυχρωμία» της παράταξης σε ότι
αφορά τα στελέχη που την απαρτίζουν και τον κοινό
τους παρανομαστή, ένα κοινό όραμα, πλαίσιο
αρχών και φυσιογνωμίας σχέδιο που αφορά την
διοίκηση του Δήμου.  
«Υπερασπιζόμαστε και  υπηρετούμε τον
στόχο της ανθρώπινης πόλης, της πόλης των
κοινόχρηστων ελεύθερων και αθλητικών χώρων,
του Δημόσιου σχολείου, των αναπλάσεων σε όλες τις
γειτονιές, της βιώσιμης κινητικότητας, της παραγω-
γής πολιτιστικού έργου, την νεολαία και τέλος την
Αγία Παρασκευή της κοινωνικής συνοχής και
αλληλεγγύης» εξήγησε ο κ. Σταθόπουλος.
Στη συνέχεια ο υποψήφιος δήμαρχος έκανε μία
σύντομη αναφορά στην παράταξη «Συνεργασία
Πολιτών» που αποτελεί τον κύριο πυρήνα της, από
το 2010, παράταξης «Νίκη για την Αγία Παρασ-
κευή» και μίλησε για τις ενέργειες στις οποίες έχει
προβεί η παράταξη τα τελευταία 17 χρόνια, μερικές
από τις οποίες είναι οι εξής:  
Πολιτιστικές εκδηλώσεις, ημερίδες για τα κυκλοφο-
ριακά και συγκοινωνιακά θέματα της πόλης,
συγκεντρώσεις σε όλες τις γειτονιές, κινηματογρα-
φικές και μουσικές βραδιές, παρουσιάσεις βιβλίων,
δενδροφυτεύσεις, ημερίδες για τον αθλητισμό,
συνεχείς διεκδικητικούς αγώνες με συμμετοχή σε
όλα τα κινήματα της πόλης, ποδηλατοδρομίες για
μια άλλη εναλλακτική πολιτική για τον πεζό, την 3η
ηλικία και τους ποδηλάτες, λειτουργία του ́ ΄Κοινω-
νικού Φροντιστηρίου΄ ,́ συγκέντρωση τροφίμων για
όσους έχουν ανάγκη αλλά και για το Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο και Μαγειρείο του Δήμου, φάρμακα για
την Στέγη Γερόντων  και τους ΄΄Γιατρούς του
κόσμου΄ ,́ καθαρισμός Οικοπέδων στα Πευκάκια
και το Κοντόπευκο, άμεση κινητοποίηση για τις
απολύσεις των Δημοτικών Αστυνόμων και των Σχο-
λικών φυλάκων, ανοιχτή στήριξη του αγώνα των
εργαζομένων του Δήμου και συμμετοχή στις απερ-
γίες της Αυτοδιοίκησης σε σύγκρουση με την απερ-
γοσπαστική (όπως την χαρακτήρισε) σημερι-
νή Δημοτική αρχή του Βασίλη Ζορμπά,συμμε-
τοχή στις διαθέσεις προϊόντων χωρίς Μεσάζοντες
από το Δίκτυο Αλληλεγγύης, εκδήλωση και συμβου-
λευτική δωρεάν για τα Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
στις σημερινές συνθήκες που απειλούνται με εξόν-
τωση όπως και δημιουργία ομάδας αλληλεγ-
γύης γιατρών, δικηγόρων και λογιστών για τους
παρίες των σημερινών πολιτικών, για όλους όσους
έχουν ανάγκη στην εποχή της Μνημονιακής κρίσης,
της μείωσης μισθών και συντάξεων, της φτωχο-
ποίησης μεγάλου τμήματος της κοινωνίας και
ιδιαίτερα των μεσαίων στρωμάτων.

Ο κ. Σταθόπουλος στάθηκε και επεσήμανε
κυρίως το θέμα των αγώνων που η παράταξη
έχει είτε ξεκινήσει, είτε υποστηρίξει. Συγκεκρι-
μένα ο επικεφαλής αναφέρθηκε στον αγώνα που
είχε γίνει για την ανέγερση σχολείουαντί πολυκα-
τοικιών στο κτήμα  ΄΄Μπαρμπίκα΄ ,́ στον αγώνα
για την απόκτηση του κτήματος Ιόλα που κι ο ίδιος
έχει μηνυθεί από τους ιδιοκτήτες, στην αντίσταση
για την τσιμεντοποίηση και παράνομη λειτουργία
του DaVinci στο κτήμα Σιστοβάρη, στην ανά-
δειξη του προβλήματος για την απομάκρυνση του
πρώην ΙΚΑ από την Αγία Παρασκευή, στην έγκαιρη
επισήμανση για τη μεταφορά της εφορίας στο
αντίστοιχο κτήριο του Χολαργού και στην εναντίω-
ση για την επιφανειακή χάραξη της Αττικής
οδού στον Υμηττό.    
Μετά την ιστορική αναδρομή της πολιτικής πορείας
της παράταξης που ηγείται, ο κ. Σταθόπουλος προέ-
βη σε μια σύντομη ανάλυση του «σήμερα», των
δυσκολιών δηλαδή που υφίσταται η κοινωνία και
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί και πρέπει να  αντα-
πεξέλθει η τοπική αυτοδιοίκηση στον βαθμό
διοίκησης ενός Δήμου. 

Έτσι λοιπόν ο Γιάννης Σταθόπουλος υποστήριξε ότι
ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει υποστεί
μεγάλο πλήγμα λόγω των μειωμένων κατά 60%
πόρων που λαμβάνει από την κεντρική διοίκηση,
λόγω των παράλογων, όπως τις χαρακτήρισε,
συγχωνεύσεις Δήμων που επέφερε ο «Καλλικράτ-
ης» και λόγω της συρρίκνωσης των κοινωνικών
δομών και της επερχόμενης ιδιωτικοποίησης στον
τομέα της καθαριότητας που επιβάλλει το πλαίσιο
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
Στον αντίποδα αυτών των πολιτικών δήλωσε ο κ.
Σταθόπουλος, η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει ως
δομή εξουσίας κοντά στον πολίτη και στα προβλή-
ματά του να :
α) επαναδιεκδικήσει επιτακτικά τον ρόλο της, τους
πόρους που δικαιούται και τις παλαιές οφειλές του
κράτους με στόχο να «ανακουφίσει» τα κοινωνι-
κά στρώματα που πλήττονται εντονότερα από τις
δημοσιονομικές πολιτικές, και
β) να αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανάπτυξης για
την τοπική κοινωνία με δημοκρατικό προγραμ-
ματισμό και συμμετοχικές διαδικασίες, έχον-
τας ως κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες και την προ-
στασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλ-
λοντος.
Ο κ. Σταθόπουλος δεσμεύτηκε στη συνέχεια ότι
όποιες και αν είναι οι κυβερνητικές πολιτικές για την
Αυτοδιοίκηση, θα τοποθετείται και θα δρα πάντα
προς όφελος του «αυτοδιοίκητου», της αποκέντρω-
σης, της συμμετοχής και των αναγκών των Πολιτών.
«Οφείλουμε να αγωνιστούμε για την ουσιαστική
Αυτοδιοίκηση, να σταθούμε στο πλευρό των
πολιτών και να προστατεύσουμε τα συλλογικά
δικαιώματα» τόνισε ο επικεφαλής της «Νίκης» και
προχώρησε στην διακήρυξη των αρχών και των

κατευθύνσεων που θα έχει ως βασικό άξονα
διοίκησης η παράταξη, οι οποίες είναι οι εξής: 
1) Στήριξη του κοινωνικού κράτους – δομών
πρόνοιας και των προοδευτικών συλλογικών πρωτο-
βουλιών.
2) Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της
καθημερινότητας των Πολιτών. Οικολογία –
Παιδεία – Πολιτισμός – Νεολαία – Αθλητισμος.
3) Δημοκρατικός προγραμματισμός – συμμε-
τοχικές διαδικασίες και διαφάνεια στα οικονομικά
του Δήμου.
4) Τοπική ανάπτυξη με γνώμονα τις κοινωνι-
κές ανάγκες των Δημοτών, την προάσπιση των
δημόσιων αγαθών και την προστασία του περιβάλλοντος.
5) Δράσεις ενίσχυσης του επιπέδου εξυπηρέτ-
ησης των Πολιτών και της αποτελεσματικότητας
των υπηρεσιών του Δήμου.
Μετά την διακήρυξη των πέντε βασικών αρχών ο
επικεφαλής και υποψήφιος δήμαρχος προέβη σε
κριτική των πράξεων και ενεργειών της σημερινής
Δημοτικής Αρχής όσον αφορά την επίλυση των
σοβαρών προβλημάτων της πόλης. 
Ο κ. Σταθόπουλος επεσήμανε τη στασιμότητα και
την οπισθοδρόμηση που έχει σημειώσει η πόλη
τα τελευταία τρία χρόνια κατά τη διάρκεια
διοίκησης της πόλης από τη σημερινή διοίκηση του
Βασίλη Ζορμπά.
Ενδεικτικά αναφέρθηκε  στους κοινόχρηστους και
αθλητικούς χώρους , στους αύλειους χώρους σχο-
λείων, στην τοπική αγορά, στην ελεγχόμενη στάθ-
μευση, στον πολιτιστικό και αθλητικό χώρο «Σταύρ-
ος Κώτσης», στο Γιαβάσειο, στο κτήμα Ιόλα, στο
Υπουργείο Γεωργίας, στα οικοδομικά τετράγωνα
118 και 119 στον Τσακό, κ.ά. 
«Ο Δήμος με τη σημερινή διοίκηση έχει απα-
ξιώσει τη Δημοκρατία, τους Πολίτες, τους
Συλλόγους και τις Παρατάξεις, εκφέροντας
συχνά διχαστικό λόγο δια στόματος Δημάρχου και
επιδεικνύει αλαζονεία και αυταρχικότητα, με μόνιμη
επωδό τη συκοφαντία και τον λαϊκισμό» υποστήρι-
ξε ο κ. Σταθόπουλος και τόνισε ότι αυτή η «κατά-
σταση» επιβάλλεται να αλλάξει γιατί η πόλη έχει
ανάγκη μια δραστήρια και αγωνιστική Δημοτική
αρχή με ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες και
έμπνευση. 
Ο κ. Σταθόπουλος προς το τέλος της ομιλίας του
δεσμεύτηκε ενώπιο των παρευρισκομένων για :
1) Διάφανο Δήμο, χωρίς σπατάλες, αναθέσεις και
ιδιοτέλειες με προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που
είναι απαραίτητες στη λειτουργία του, σπάζοντας
στεγανά, εμπνέοντας τους εργαζόμενους και αλλά-
ζοντας πολιτικές ετών.
2) Μη εμπαιγμό των Δημοτών στα ουσιαστικά
τους προβλήματα με παράλληλη κινητοποίηση κοι-
νωνικών και επιστημονικών δυνάμεων.
3) Την ένωση και συσπείρωση της τοπικής κοι-
νωνίας ασκώντας εναλλακτικές πολιτικές χωρίς
προσωπικές φιλοδοξίες και ιδιοτελή συμφέροντα σε
σύγκρουση με τις πελατειακές σχέσειςκράτους
– Αυτοδιοίκησης και Αυτοδιοίκησης – τοπικής κοινωνίας.
«Σήμερα, ήρθαμε εδώ να δηλώσουμε την σταθερή
μας αντίθεση στις μνημονιακές πολιτικές που υπο-
βαθμίζουν και φτωχοποιούν την Αυτοδιοίκηση και
την κοινωνία» είπε ο κ. Σταθόπουλος και κάλεσε
τους πολίτες σ’ ένα ειλικρινή, σοβαρό και υπεύθυνο
διάλογο για την παράταξη της Αγ. Παρασκευής που
δεν έχει ανάγκη ΄΄αυτόν΄  ́ ή ΄΄εκείνον΄  ́ αλλά
«όλους» με σκοπό να αναμετρηθούν με τη λογική
του  «δεν γίνεται τίποτα» υπηρετώντας την πόλη με
κέφι, αγωνιστικότητα, διάθεση και δυναμισμό. 

Γιάννης Σταθόπουλος: 
«Οι βασικές Μας αρχές για τη διοίκηση του Δήμου» 
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44
Ανίκανοι στα «μικρά» 

ονειρεύονται «μεγαλεία»…
Πριν από λίγους μόλις μήνες είχαμε δημοσιεύσει ένα ρεπορτάζ σχετικά με
το πρόβλημα που αντιμετωπίζoυν κάτοικοι της περιοχής των Πευκακίων
που ζουν κοντά στο οικόπεδο που προορίζεται να γίνει (κάποια στιγμή) αθλ-
ητικό και πολιτιστικό κέντρο.
Οι περίοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται περίπου ένα χρόνο τώρα,  για το γεγονός
ότι πολλοί ιδιοκτήτες σκύλων επισκέπτονται το χώρο από τις γύρω περιοχές με τα
κατοικίδιά τους χωρίς να  φροντίζουν να μένει καθαρός…  με αποτέλεσμα οι περίοι-
κοι να «απολαμβάνουν» της μυρωδιάς που δημιουργείται από τα περιττώματα των

σκύλων. 
Έτσι λοιπόν ο ενεργός πολίτης κ.
Φώτης Τασούλης μαζί με συνδημό-
τες της περιοχής μάζεψαν υπογρα-
φές και εισήγαγαν το θέμα αυτό
στο Δημοτικό Συμβούλιο τον
Νοέμβριο του 2013 ζητώντας από
το Δήμο να φροντίσει για την υγιει-
νή της περιοχής. 
Η απόφαση που πάρθηκε, εκτός
μικροφώνων, από το δήμαρχο

ήταν να τοποθετηθεί μία ταμπέλα απαγόρευσης της εισόδου των σκύλων και να γίνε-
ται συχνότερος καθαρισμός του εν λόγω χώρου.
Αναφέρουμε «εκτός μικροφώνων» γιατί η εισήγηση του κ. Τασούλη, επίσημα, κατα-
ψηφίσθηκε από την Δημοτική Αρχή με το αιτιολογικό ότι αυτή είχε ως πε-
ριεχόμενο «αυτονόητα» πράγματα που η διοίκηση υλοποιούσε ούτως ή άλλως
μέχρι τότε και δεν μπορούσε να ψηφίσει για ενέργειες που ήδη πράττει... 
Έτσι όταν «επίσημα» καταψηφίστηκε , ο Βασίλης Ζορμπάς  είχε προβεί σε δήλωση
με την οποία δεσμευόταν να τοποθετηθεί η ταμπέλα και να καθαρίζεται συχνότερα ο
χώρος.  
Πέρασαν τρεις μήνες και οι κάτοικοι της περιοχής δεν είδαν καμία διαφο-
ρά όπως και καμία ταμπέλα με αποτέλεσμα ο κ. Τασούλης να απευθυνθεί στην ανε-
ξάρτητη αρχή του «Συνηγόρου του Πολίτη».
Η ανεξάρτητη αρχή του «Συνηγόρου του Πολίτη» απάντησε στον κ. Τασούλη,
με αριθμ. Πρωτοκόλλου 179223/2285/2014 λέγοντας ότι την υπόθεση θα αναλάμ-
βανε η επιστήμονας κ. Θεοδώρα Πετούση η οποία και θα αναλάμβανε την προκατα-
ρτική εξέταση των στοιχείων. 
Ύστερα από την έρευνα που διεξήχθη,  η ανεξάρτητη αρχή απέστειλε έγγραφο στο
Δήμο Αγίας Παρασκευής περιγράφοντας τα παράπονα των κατοίκων για την μόλ-
υνση του χώρου εξαιτίας περιπτώσεων ζώων συντροφιάς που κυκλοφορούν χωρίς
έλεγχο στον κοινόχρηστο χώρο, του οποίου η χρήση, όπως τονίζει ο «Συνήγορος του
Πολίτη», είναι η άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων και όχι ο περίπατος!
Επιπλέον σύμφωνα με το έγγραφο του «Συνηγόρου» ορισμένα δεσποζόμενα ζώα
έχουν δείξει επιθετική συμπεριφορά σε αθλούμενους και η παρουσία τους λειτουργεί
αποτρεπτικά για τους ενδιαφερόμενους και επισημαίνει την έκπληξή της όταν
διαπίστωσε την απόρριψη της πρότασης των κατοίκων χωρίς αυτή (η απόφαση) να
συνοδεύεται από οποιαδήποτε μορφή αιτιολόγησης. 
Μετά το σύντομο ιστορικό και τις διαπιστώσεις αυτές, η ανεξάρτητη αρχή στο έγγρ-
αφό της τονίζει τις υποχρεώσεις του Δήμου βάσει του Νόμου για: 
1)Την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων
και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας
2)Την καθαριότητα και την λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων
για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων
3)Την κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων –
κέντρων.
Παράλληλα ο «Συνήγορος του Πολίτη» με το έγγραφο του, υπενθυμίζει στη διοίκηση
του κ. Ζορμπά,  ότι οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδι-
ότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις θέτοντας κανόνες για την
τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους και
υπογραμμίζει τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς αναφέροντας
συγκεκριμένα ότι: «Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται
να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου
όπως και ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το ζώο». 
Τέλος ο «Συνήγορος του Πολίτη» ζητά από το Δήμο να επανεξετάσει το ζήτημα, να
λάβει μέτρα για τη δημόσια υγεία και την ομαλή λειτουργία του αθλητικού κέντρου,
να γίνει πράξη η υπεύθυνη ιδιοκτησία ζώου συντροφιάς και να πάψουν να στοχοποι-
ούνται τα ίδια τα ζώα που είναι άμοιρα ευθυνών. 

Σημ. Σχολιαστή
Αν κάποιος κάτοικος πρέπει να φτάσει μέχρι και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για να
καταφέρει να ζει σε υγιές περιβάλλον χωρίς περιττώματα ζώων γιατί να πληρώνουμε
υπέρογκους φόρους  για να λειτουργεί το «μαγαζί» (όπως το κατάντησε η σημερινή
δημοτική αρχή) που λέγεται Δήμος;  

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής

O κ. Φώτης Τασούλης κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του στο Δημοτικό Συμβούλιο
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Η οφειλή του 
«δημοτικού συμβούλου »

και  το σπασμένο (προ πολλού) 
«Αυγό του Φιδιού».

Λίγο πριν τα μέσα του Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς εξέδω-
σε μία ανακοίνωση με την οποία καλούσε «κάποιον» Δημοτικό Σύμβουλο
να προσέλθει στην Οικονομική Υπηρεσία και να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις
του στο Δήμο. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση,  η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, είχε κατ’ επανά-
ληψη ειδοποιήσει τον «ανώνυμο Δημοτικό Σύμβουλο» γραπτώς και προφορικώς να
εξοφλήσει την οφειλή του και ο δήμαρχος με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση  τον
καλούσε  δημόσια και για τελευταία φορά να «σπεύσει» πριν προβεί στην ανάληψη
ενεργειών.
Η αοριστία του εν λόγω Δελτίο Τύπου που απευθύνθηκε προς έναν «κάποιο»
ανώνυμο Δημοτικό Σύμβουλο δεν βοηθά ούτε κινείται προς την επίλυση του όποιου
προβλήματος έχει προκύψει ή υπάρχει αλλά αντίθετα υποσκάπτει το θεσμό του «αι-
ρετού» τοποθετώντας συλλήβδην όλους τους εκλεγμένους από τους συμπολίτες
τους συμβούλους στο «ίδιο σακί».
Η αοριστία αυτή του Δελτίο Τύπου αποτέλεσε και την αφορμή συζήτησης του χειρι-
σμού του δημάρχου στο θέμα αυτό στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις
12 Φεβρουαρίου 2014 με τον Βασίλη Γιαννακόπουλο να δηλώνει ότι ο τρόπος του
δημάρχου στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν ήταν «καλή» διότι στα μάτια των πολιτών
ήταν «ένοχοι» και οι 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι. 
Δεν πρόλαβε να τελειώσει την τοποθέτηση του ο π. δήμαρχος και το λόγο πήρε ο ανε-
ξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και π. αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γιάννης Γουρ-
γούλης λέγοντας με απόλυτη ηρεμία τα εξής: «Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης
Γουργούλης χρωστάει 250 ευρώ για την εκταφή της μητέρας του» και συνέχι-
σε λέγοντας ότι υπάρχουν μηχανισμοί για να εισπράξει ο Δήμος τα χρωστούμενα… ότι
ο ίδιος δεν είναι απ’ αυτούς που δεν πληρώνουν… και πως ο Δήμος σωστά ενερ-
γεί για να μαζέψει χρήματα αλλά δεν είναι αναγκαίο να το κάνει διαπομπεύοντας τους
δημότες. 
«Αν θέλετε κι άλλα στοιχεία για να με διαπομπεύσετε ενόψει των επικείμενων δημο-
τικών εκλογών , συνέχισε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και τέως αντιδήμαρχος
οικονομικών,  χρωστάω και χαράτσια και εφορία γιατί από το πέρασμα στη διοίκηση
του Δήμου δεν έχω κάνει «μπάζα» όπως συνηθίζουν τα διάφορα άλλα  λαμόγια». 
Ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς δικαιολογήθηκε λέγοντας  ότι ήρθε σε «δύσκολη θέση»
γιατί από τη στιγμή που βεβαιωθούν οι οφειλές ενός αιρετού, ο τελευταίος έχει στη διά-
θεσή του δύο μήνες για ν’ αποπληρώσει το ποσό και εφόσον ξεπεραστεί αυτό το χρο-
νικό διάστημα ο δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε δικαστικές ενέργειες με
συνέπεια την έκπτωση του από το αξίωμα του αιρετού. 
Ο κ. Ζορμπάς είπε επίσης με αρκετή δόση αυταρέσκειας,  ότι προτίμησε να εκδώσει το
συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου από το να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και υποστήριξε ότι
ο κ. Γουργούλης είχε λάβει τέσσερις γραπτές ειδοποιήσεις και 48 τηλεφωνικές
ενώ τόνισε ότι η οφειλή δεν είχε βεβαιωθεί αλλά υπήρχε από το 2011. 
«Να φέρεις τις γραπτές ειδοποιήσεις» προκάλεσε το δήμαρχο ο κ. Γουργούλης
και συνέχισε με έντονο ύφος λέγοντας ότι ποτέ δεν ειδοποιήθηκε και το ψέμα του κ.
Ζορμπά αποκαλύπτει ότι η ανακοίνωση εκδόθηκε καθαρά για σπίλωση του
προσώπου λόγω των επερχόμενων Δημοτικών εκλογών. 
«Να φέρεις τις ειδοποιήσεις και θα παραιτηθώ» είπε ο κ. Γουργούλης και
συνέχισε απευθυνόμενος προς τον Βασίλη Ζορμπά λέγοντας τα εξής: «Εγώ θα πα-
ραιτηθώ κανονικά.. όχι σαν εσένα που είπες ότι θα παραιτηθείς αν κάποιος αποδείξει
ότι πληρωνόσουν ως γιατρός στα Δημοτικά Ιατρεία κι όταν αποδείχθηκε  ότι εισέπρ-
αξες μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ δεν είχες το φιλότιμο να παραιτήθείς». 
Ο επικεφαλής της «Νίκης για την Αγία Παρασκευή» Γιάννης Σταθόπουλος κα-
τηγόρησε τη διοίκηση ότι υπήρχαν κι άλλοι σύμβουλοι που χρωστούσαν και δεν έπρ-
αξαν αναλόγως κι όταν ο κ. Ζορμπάς δήλωσε ότι οι υπόλοιποι δεν είχαν ξεπεράσει το
δίμηνο, ο κ. Σταθόπουλος του ανταπάντησε ότι ως συνήθως ψεύδεται... 
Στο τέλος της συζήτησης ο δήμαρχος «μαζεύτηκε» δηλώνοντας ότι τα αρχεία των
ειδοποιήσεων τα κατέχουν οι υπηρεσίες και θα απευθυνθεί σ’ αυτές αλλά αν δεν έχουν
πράξει όπως έπρεπε θα τιμωρήσει τους υπαλλήλους!    

Σημ. Σχολιαστή 
Οι «τρόποι» είσπραξης των οφειλών περιγράφονται με απόλυτη σαφήνεια και στον
κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και στον Αστικό Κώδικα και ο δήμαρχος ή εφαρμόζει
το νόμο ή εάν αδυνατεί ή δεν τον εμπιστεύεται και έχει «νέες ιδέες» είναι καλύτερα για
όλους μας να πάει σπίτι του και να πάψει ν’ ασχολείται με τα κοινά.
Με τη μη πιστή τήρηση των νόμων και την υιοθέτηση «τέτοιων» μεθόδων υπηρετείται
μόνο μια συγκεκριμένη «ιδεολογία» η οποία και ευθύνεται για τα εκατομμύρια των
νεκρών του τελευταίου παγκόσμιου πολέμου.
Δεν υπηρετείται έτσι η Δημοκρατία κ. Δήμαρχε. Αντίθετα υπονομεύεται και το
γνωρίζεται αυτό πολύ καλά…
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Με αφορμή την έκκληση συμπολιτών μας ανα-
φορικά με τα κάθε λογής «σκουπίδια» που
κοσμούν το «πολιτιστικό κέντρο Σταύρος
Κώτσης», εντός του οποίου λειτουργεί (;) το
«Πνευματικό Κέντρο» της πόλης μας κι έχει
από τη διοίκηση Ζορμπά μεταφερθεί το λυόμε-
νο θεατράκι… κάναμε ένα φωτορεπορτάζ και
όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς οι εικόνες που
σας παρουσιάζουμε ελάχιστα διαφέρουν από
τις αντίστοιχες του 2002, όταν ο χώρος πα-
ραδόθηκε στο Δήμο μας και οι οποίες με
εύγλωττο τρόπο σας διηγούνται την άποψη των
«νεοελληνικών» δημοτικών αρχών απέναντι
στον «πολιτισμό». 

Τα εν λόγω σκουπίδια και τα κάθε λογής μεκροαντι-
κείμενα που βρίσκονται διάσπαρτα στο χώρο, αποτέ-
λεσαν την αφορμή για το φωτορεπορτάζ αυτό. 
Η ουσία της εγκατάλειψης ενός χώρου 42 στρεμμά-
των δίπλα στον Υμηττό που δόθηκε στην πόλη μας,
ενός χώρου που θα ζήλευαν όλοι οι Δήμοι της Αττικής,
ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε στο να «ρημάζει» εκτός
βεβαίως από ένα τμήμα του το οποίο διαμορφώθηκε
και δόθηκε προς «αθλητική χρήση» - «ιδιαίτερα μα-
θήματα»… άνευ ουδενός ανταλλάγματος σε «προπο-
νητές» και συλλόγους για να «εξασφαλίσουν έσοδα»…

Το λυόμενης κατασκευής θεατράκι είχε αρχικά
τοποθετηθεί στο χώρο που βρίσκεται δίπλα στο κολ-
λέγιο και στον οποίο κάθε χρόνο πραγματοποιόντου-
σαν τα «Κούλουμα». Η διοίκηση Αντώνη Σιδέρη
λόγω του γεγονότος ότι βρισκόταν στη Β’ Ζώνη
Υμηττού και δεν είχε υπάρξει ουδεμία μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας ως προς την κατασκευή, την
καταλληλότητα και την ασφαλή λειτουργία ορθά το
είχε καταργήσει. 
Η διοίκηση Γιαννακόπουλου στο πλαίσιο της μετα-
φοράς των χρημάτων από την Εμπορική Τράπεζα
στην Eurobank πήρε ως «μπόνους» την εν λόγω
κατασκευή, την οποία τοποθέτησε ξανά στο ίδιο
εκείνο σημείο. 
Η διοίκηση Ζορμπά το μετέφερε από το επίμαχο
σημείο της Β’ Ζώνης Υμηττού στο χώρο του πρώην
στρατοπέδου Σπυρούδη «καταφέρνοντας» :
Α) το κόστος μεταφοράς των σωλήνων και των
σανίδων να φτάσει περίπου στο ύψος που κόστισε
συνολικά το έργο…
Β) Η τοποθέτησή του και η ασφαλή λειτουργία του να
μην έχουν την «πιστοποίηση» των μηχανικών της
αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Βλέποντας κάποιος τη συγκεκριμένη φωτογραφία
εύλογα θα αναρωτηθεί: «Τι συμβαίνει σ’ αυτό το
χώρο;». Οι εγκαταλελειμμένοι κάδοι παρακολουθούν
τα διαδραματιζόμενα «επί σκηνής» έργα του Βασίλη
Ζορμπά για τον πολιτισμό ή μήπως οι «εξέδρες» πα-
ρακολουθούν την «άποψη περί πολιτισμού» του
δημάρχου μας; 

Οι εν λόγω  κάδοι αποτελούν στην ουσία ένα
«μνημείο». Ένα «μνημείο» που θυμίζει ότι περίπου
δύο δεκαετίες πριν οι «Πασοκ» διοικήσεις στο
πλαίσιο μιας ουσιαστικότερης συνεργασίας με στε-
λέχη της τοπικής «Αριστεράς», προχώρησαν στην
παραχώρηση της αντιδημαρχίας καθαριότητας προς
αυτά (τα στελέχη).
Το πείραμα απέτυχε μιας και αποδείχθηκε στην
πράξη ότι είναι άλλο πράγμα η «ιδεολογία» κι άλλο
πράγμα η «άσκηση εξουσίας»… και η απτή απόδειξη
αυτής της αποτυχίας βρίσκεται στους εγκαταλελειμ-
μένους χρόνια τώρα κάδους μιας «ατυχούς» σχετικής
προμήθειας… 

Η συγκεκριμένη φωτογραφία θα μπορούσε ίσως να
εμπνεύσει τον ποιητή που θα έγραφε: «Ο κάδος έχει
τη δική του ιστορία»…

Οι προηγούμενες φωτογραφίες θα μπορούσαν ίσως
να χαρακτηριστούν ως «μικρά εγκλήματα κατά της
πόλης», όμως η συγκεκριμένη φωτογραφία εμ-
φανίζει το «κακούργημα» κατά της πόλης που δεν
είναι άλλο από το εξής (για όσους δεν θυμούνται): 
Ο συγκεκριμένος χώρος παραχωρήθηκε στο Δήμο
μας «προς χρήσην» και συγκεκριμένα για πολιτιστι-
κές και αθλητικές δραστηριότητες χωρίς ο Δήμος να
μπορεί να «χτίσει» οτιδήποτε μέσα σ’ αυτόν.  Μπο-
ρούσε όμως (όπως έκανε και ο.. «Κοσμάς ο Αιτωλός»)
να συντηρήσει τα υπάρχοντα στρατιωτικά «Τολ»,
όπως αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία αντικαθι-
στώντας το στην ουσία εξωτερικά με πελεκητή πέτρα
(όπως έκανε η εκκλησία, το «Τολ» στην οποία παρ-
αχώρησε ο Δήμος) ή όπως έκανε με τις δύο μεγάλες
αίθουσες που στεγάζονταν τα εργαστήρια Τέχνης.   

Κλείνουμε το φωτορεπορτάζ με τη φωτογραφία από
το εξωτερικό της «παράγκας» στην οποία στεγάζεται
το «Πνευματικό μας Κέντρο», η όψη του οποίου μιλά
από μόνη της… 

«Κηποθέατρο» στο Δήμο Παπάγου…
«Κηποσκουπίδια» στην Αγία Παρασκευή 

Η «Νίκη» για τους
σεισμοπαθείς της

Κεφαλονιάς

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ των
Πολιτών Αγίας Παρασκευής» συγκεντρώνει
ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης, χειμωνιά-
τικα ρούχα για όλες τις ηλικίες και κλινοσκε-
πάσματα για τους σεισμοπαθείς της Κεφαλο-
νιάς, τα οποία θα αποσταλούν άμεσα.
Σας περιμένουμε στα γραφεία της «ΝΙΚΗΣ»
(Εμπορικό Κέντρο «Αίθριο», Μεσογείων 419,
δίπλα στην ΕΥΔΑΠ), καθημερινά, 10 π.μ. έως 1 μ.μ.

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση
«ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγίας Παρασκευής»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
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Τη δημιουργία  νέου  πολιτικού  φορέα με
«χρώμα»  πολιτικής ανεξαρτησίας  

προανήγγειλε ο Βασίλης Γιαννακόπουλος.  
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε
την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 η παρά-
ταξη «Μαζί για την Αγία Παρασκευή»
σε γνωστό εστιατόριο της κεντρικής μας
πλατείας .
Ο χώρος κυριολεκτικά πλημμύρισε από
πολίτες με αποτέλεσμα πολλοί απ’ αυτούς να
στέκονται όρθιοι και «παραπονεμένοι» με
αποτέλεσμα  ο πρώην πρόεδρος του
ΠΑΟΔΑΠ και βασικό στέλεχος της παράταξ-
ης κ. Γιάννης Μυλωνάκης να ξεκινήσει
εσπευσμένα  την ομιλία του προλογίζοντας
τον π. δήμαρχο Βασίλη Γιαννακόπουλο. 
Ο κ. Μυλωνάκης ευχαρίστησε όλους τους πολίτες και τους φορείς που τους τίμησαν με την παρουσία
τους και αφού χαρακτήρισε «πολύ καλή αρχή» την πρώτη εκδήλωση της παράταξης για το
2014 έδωσε το λόγο στον κ. Γιαννακόπουλο. 
Ο π. δήμαρχος στην ομιλία του αναφέρθηκε αρχικά στην κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Συγκεκριμέ-
να ο κ. Γιαννακόπουλος μίλησε για μιακρίση πολλαπλών επιπέδωνεξηγώντας ότι αυτή έχει στοιχεία
κοινωνικά και  οικονομικά αλλά και ήθους, τις συνέπειες της οποίας βιώνει και η Αγία Παρασκευή. 
«Υπάρχει αδράνεια όσον αφορά τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα της πόλης» τόνισε ο κ.
Γιαννακόπουλος επιρρίπτοντας τις ευθύνες στη διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά και δήλωσε ότι οι πολίτες
της Αγίας Παρασκευής είναι οργισμένοι με τη σημερινή Δημοτική Αρχή διότι «μαραζώνει»  τις
αποταμιεύσεις που είχαν γίνει από τις προηγούμενες γεγονός που αποδεικνύεται  από  τα επαινετικά
λόγια που είχε εισπράξει το 2012 ο κ. Ζορμπάς για την οικονομική κατάσταση του Δήμου κατά την  τε-
τραετία  2007 – 2010.
Συγκεκριμένα ο κ. Γιαννακόπουλος είπε ότι ο σημερινός δήμαρχος κοκορεύεται για το γεγονός ότι η

εφημερίδα «Καθημερινή» το 2012 είχε δημοσιεύσει άρθρο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο κατέ-
τασσε τον Δήμο Αγ. Παρασκευής  στους «πράσινους», δηλαδή τους οικονομικά «υγιείς», κι ότι «ξέχα-
σε» ότι  προεκλογικά το 2010 τον κατηγορούσε για δήθεν «μαύρες τρύπες» των 20.000.000 ευρώ. 
Στη συνέχεια ο κ. Γιαννακόπουλος,  μίλησε για τα τέσσερα έργα που είχαν προγραμματιστεί  από
τη διοίκησή του και τα ο Βασίλης  Ζορμπάς είτε δεν συνέχισε, είτε δεν εκτέλεσε! Υπενθυμίζοντας  ότι
ο νυν δήμαρχος  δεν τα είχε ψηφίσει ως «αντιπολίτευση»  και σήμερα που εκτελούνται προσπαθεί να τα
καρπωθεί ως «δικά του»!!

Τα τέσσερα αυτά έργα αφορούσαν αναπλά-
σεις στις οδούς Αγίου Ιωάννου, Ελευθερίου
Βενιζέλου, Πατριάρχου Γρηγορίου, Κυκλά-
δων και Σολωμού, την ανάπλαση που περικ-
λείει τους ποδηλατόδρομους στην οδό Δερ-
βενακίων και τέλος διάφορες οδούς στην
περιοχή του Κοντοπεύκου. 
Για το έργο της Αγίου Ιωάννουο κ. Γιαν-
νακόπουλος ανέφερε ότι ο Βασίλης Ζορμπάς
ενώ υποσχόταν ότι θα την  είχε έτοιμη τον
Αύγουστο του 2011, προτίμησε τελικά να
ξεκινήσει από την αρχή δική του εργολαβία
με το σκεπτικό να τελειώσει τα έργα λίγο

πριν τις εκλογές ώστε ο κόσμος να τον ψηφίσει με το έργο αυτό ως πρόσφατη ανάμνηση. 
Ο κ. Γιαννακόπουλος εξήγησε ότι ο κ. Ζορμπάς είχε χαρακτηρίσει την εργολαβία που αφορούσε τις
οδούς Κυκλάδων και Σολωμού ως «πέτσινο έργο» και ενώ το 2011 ήταν εκτός προϋπολογισμού, το
2012 την ενέταξε και την εκτέλεσε ενώ παράλληλα τον κατηγόρησε για υπερβολική καθυστέρηση της
ανάπλασης των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατριάρχου Γρηγορίου, εργολαβία που εκτελείται
δύο συνεχόμενα χρόνια τώρα.
Για το έργο των 9.000.000 ευρώ στο Κοντόπευκο που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής,  ο κ.
Γιαννακόπουλος υπενθύμισε σε όλους ότι ο κ. Ζορμπάς ως αντιπολίτευση ήταν ο μόνος που το είχε
καταψηφίσει όταν σήμερα που άρχισε η εκτέλεσή του, ο ίδιος έχει εκτυπώσει παραταξιακό φυλλάδιο
παρουσιάζοντας την μελλοντική αίγλη που θα έχει η περιοχή μετά το πέρας των εργασιών. 
Ο επικεφαλής των «Μαζί» δεν στάθηκε μόνο σ’ αυτά τα ατοπήματα του κ. Ζορμπά αλλά συνέχισε ανα-
φέροντας μια σειρά ενεργειών της τωρινής διοίκησης που αποδεικνύουν την αναποτελεσματικό-
τητά της. 
Συγκεκριμένα ο κ. Γιαννακόπουλος έκανε λόγο για το κλείσιμο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
στην οδό Πελοποννήσου, ενέργεια στην οποία ο Βασίλης Ζορμπάς προέβη για να μετακινήσει τους
υπαλλήλους σε πόστα  προσωπικής του «επικοινωνίας» όπως είπε και συνέχισε λέγοντας για το κλείσι-
μο του 3ου Δημοτικού Ιατρείου και την υποβάθμιση των άλλων δύο καθώς και για την αποδόμηση των
εργαστηρίων Τέχνης. 
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ότι προς τα τέλη του Φεβρουαρίου θα υπάρ-
ξει εκδήλωση ανακήρυξης μιας καινούργιας παράταξης με «χρώμα ανεξαρτησίας» η οποία στην πολι-
τική του εκμηδενισμού που ακολουθεί ο κ. Ζορμπάς θα αντισταθεί με «δημιουργία» και ολοκλήρωσε
θέτοντας το εξής δίλημμα: «Για τι θέλετε να ψηφίσετε; Για την κυβέρνηση; Για την αντι-
πολίτευση; Ή για την Αγία Παρασκευή;».      

Την πρωτοχρονιάτικη
πίτα έκοψε η παράταξη
“Μια γενιά μπροστά”

Την Κυριακή το απόγευμα στον φιλόξενο χώρο
Lola cafe επί της Αγίου Ιωάννου η παράταξη μας
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα περίπου 200 συμπολίτες έδω-
σαν βροντερό παρων! Πριν ο Πατέρας Σταύρος Τρικα-
λιώτης ευλογήσει την πίτα ο επικεφαλής μας Υποψήφιος
Δήμαρχος Αλέξανδρος Μουστόγιαννης αφού ευχα-
ρίστησε τους παρευρισκομένους ανέλυσε το πλάνο μέχρι
τις Εκλογές του Μαίου. Πραγματικά ο ενθουσιασμός ήταν
εμφανής στα πρόσωπα όλων και η αισιοδοξία για το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μας γεμίζει Ελπίδα.

"Φυσάει κόντρα” και
στην Αγία Παρασκευή

Το Σάββατο 8 Φλεβάρη, στο Δημαρχείο της πόλης
μας, έγινε η δεύτερη Συνέλευση του Αριστερού,
Ανατρεπτικού Σχήματος στην Αγία Παρασκευή.
Στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν ομόφωνα η Διακήρυξη και οι
Οργανωτικές Αρχές λειτουργίας και με μεγάλη πλειοψηφία
ο τίτλος του νέου σχήματος: 
"ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ στην Αγία Παρασκευή"

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη κι ενθουσιώδης κι ο γόνιμος
προβληματισμός των μελών της συνέλευσης επικεντρώθη-
κε στη διαμόρφωση ενός σχήματος με πρόσημο αριστερό,
αγωνιστικό, ανατρεπτικό κι αντικαπιταλιστικό. 
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε ο χαιρετισμός εκπροσώπου
των εργαζομένων της ΕΡΤ, που συνεχίζουν τον αγώνα
τους, καθώς και εκπροσώπου φοιτητικών συλλόγων.
Επιδίωξη μας είναι η παρέμβαση στην πόλη μας με αντι-
συνδιαχειριστική-κινηματική λογική, ο κοινός αγώνας με
κάθε συμπολίτη και συμπολίτισσα που έχει πια συνειδητο-
ποιήσει πως:
“Το μέλλον δε θα ρθει από μονάχο του έτσι νέτο
σκέτο, αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς”. 
(Β. Μαγιακόφσκι)

Δημοτική Παρέμβαση "Φυσάει Κόντρα στην Αγία Παρασ-
κευή"  http://fysaeikontra.wordpress.com/
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Επιστολή διαμαρτυρίας των
θεατρολόγων – ηθοποιών του

Δήμου Αγ. Παρασκευής
Με την παρούσα επιστολή, θέλουμε να γνωστοποιήσουμε τις θέσεις
μας, τους προβληματισμούς μας αλλά και να εκφράσουμε την αγανά-
κτησή μας για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με τη
Θεατρική Παιδεία στα σχολεία.
Είναι γνωστό σε όλους τους άμεσους και έμμεσους συνεργάτες μας, (Μαθητές,
Συλλόγους Γονέων, Συλλόγους διδασκόντων και Δήμο) ότι όλα αυτά τα χρόνια
κάναμε με υπευθυνότητα και συνέπεια το παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό μας
έργο και παρόλες τις αντιξοότητες  στηρίξαμε με επιτυχία το μαθητικό φεστιβάλ
που διοργανώνεται από τον Δήμο κάθε χρόνο. Είναι επίσης γνωστό ότι την περ-
σινή χρονιά και θεωρώντας ότι οποιοδήποτε πρόβλημα με τη δημοτική αρχή θα
ήταν άδικο να μετακυλιστεί στους μαθητές μας, παραμείναμε στις θέσεις μας
παρά το γεγονός ότι ήμασταν -και παραμένουμε- απλήρωτοι.  
Από το καλοκαίρι μέχρι και τον Δεκέμβριο που μας πέρασε παραμείναμε ουσια-
στικά σε καθεστώς ομηρίας με αιρετούς και διοικητικούς να επιχειρούν και να
μη βρίσκουν ποτέ υλοποιήσιμες λύσεις και να αλληλοκατηγορούνται για αυτό. 
Με έκπληξη και δυσαρέσκεια διαβάσαμε εντέλει την προκήρυξη μειοδοτικού
διαγωνισμού στον οποίο όψιμα προέβη ο Δήμος,- καθώς η σχολική χρονιά έχει
επί της ουσίας χαθεί- και ο οποίος  δεν συνάδει με τις πολιτιστικές και εκπαιδευ-
τικές απαιτήσεις του μαθήματος της θεατρικής αγωγής. Τα κριτήρια και οι
όροι του διαγωνισμού επικεντρώνονταν αποκλειστικά και μόνο στη
χαμηλότερη οικονομική προσφορά, μη λαμβάνοντας σχεδόν καθόλου
υπόψη τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και τα εν γένει ποιοτικά τους
χαρακτηριστικά. Η δε απαίτηση για κατάθεση εγγυητικών επιστολών αποτέλε-
σε  ουσιαστικά πρόκληση και ειρωνεία για εμάς, που παραμένοντας απλήρωτοι
έπρεπε να βρούμε χρήματα για να μπορούμε να συμμετάσχουμε  στον διαγωνι-
σμό. Περιττό να αναφέρουμε, ότι η προϋπηρεσία μας στα σχολεία του Δήμου
μας όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τα αιτήματα των Συλλόγων Γονέων να μην
αλλάξουν  οι συνεργάτες τους, αγνοήθηκαν παντελώς.
Η απόλυτη απαξίωση μας συμπληρώθηκε από την αδιαφορία της Αντι-
δημάρχου Παιδείας να μας  δεχτεί και να βρούμε λύση στο αδιέξοδο 
Στην απαξίωσή μας αυτή απαντήσαμε με την άρνησή μας να συμμετάσχουμε
στη διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού, που προσβάλλει τα ίδια τα παιδιά
και το έργο μας.  
Παρόλη τη διάθεσή μας να προσφέρουμε τα μέγιστα για τη θεατρική παιδεία
των παιδιών μας, τα ίδια τα χρονικά περιθώρια της προετοιμασίας της παρά-
στασης, που μας ετέθησαν από τον Δήμο μέχρι την 15η Απριλίου, καθιστούν
αδύνατη μια θεατρική παραγωγή αξιώσεων, όπως έχουμε συνηθίσει να την προ-
σφέρουμε με ζήλο και αφοσίωση τα τελευταία χρόνια. 
Ο εν λόγω διαγωνισμός κηρύχτηκε εντέλει άγονος, καθώς δεν υπήρξε
ενδιαφέρον. Ειδοποιηθήκαμε εκ νέου τηλεφωνικά και πήραμε τη διαβεβαίωση
πως αυτή τη φορά θα γίνει απ’ ευθείας ανάθεση και να περάσουμε από τον Δήμο
να πάρουμε τα απαραίτητα έγγραφα. 
Το πράξαμε, για να διαπιστώσουμε για άλλη μια φορά τον εμπαιγμό, καθώς τα
χαρτιά που μας παρέδωσαν αφορούσαν απλώς και μόνο την επανάληψη του
μειοδοτικού διαγωνισμού!  Επειδή πιστεύουμε :
Πως η  κωλυσιεργία του Δήμου να δώσει έγκαιρα λύσεις στα αιτήματά μας σε
συνδυασμό με τη δυσκαμψία και ανικανότητά του να χαράξει μια σοβαρή πολι-
τιστική και εκπαιδευτική πολιτική υψηλού επιπέδου, την οποία φευ θυσίασε σε
γραφειοκρατικές και λογιστικές αγκυλώσεις, είναι οι μόνες υπεύθυνες για το θλι-
βερό αδιέξοδο, στο οποίο οδηγηθήκαμε: 
Πως η κοροϊδία έχει ένα όριο. Πως είμαστε καλλιτέχνες και παιδαγωγοί. Πως
κανένας ηθοποιός – θεατρολόγος που σέβεται τον εαυτό του και τη  δουλειά του
δεν μπορεί να παρουσιάσει αξιοπρεπές έργο σε τρεις μήνες. Πως οι μαθητές μας
δεν είναι τυρόπιτες σε κυλικείο για να μειοδοτούμε. Πως δεν είναι δυνατόν η
Δημοτική αρχή να χρησιμοποιεί για την προβολή της   εμάς και τους  Συλλόγους
Γονέων , καλώντας μας  κάθε χρόνο να στηρίξουμε το φεστιβάλ και στη συνέχεια
να μας αγνοεί  και να μας απαξιώνει. Πως η Δημοτική αρχή είναι ηθικά εκτε-
θειμένη, εφόσον προσλαμβάνει νέους συνεργάτες,  παραγκωνίζοντας  τους
παλιούς και αφήνοντας τους απλήρωτους για το έργο που παρέδωσαν.
Αποφασίσαμε να παραμείνουμε εκτός διαγωνισμού καθώς δεν μας το επιτρέπει
η αξιοπρέπειά μας, οι γνώσεις μας, η εμπειρία μας και κυρίως η σχέση που έ-
χουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια με τους μαθητές μας . Οι πιο φτηνοί, ας
προσέλθουν.  
Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά των θεατρικών  ομά-
δων για την αγάπη τους και για όλα όσα μας έμαθαν, τους Συλλόγους Γονέων για
τη συνεργασία τους και την ‘Ενωση Γονέων για την υποστήριξή της.

Μαρία Καλογεροπούλου, Τζούλια Κοντοαγγέλου, Δημήτρης Μάριζας, Αντιγόνη
Μώρου, Χρήστος Παγκαλιάς, Εύη Φώτου, Γιόλα Χατζή
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Σωτήρης Ησαΐας: 
«Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
ως σύγχρονη αναγκαιότητα»

Σε ομιλία με θέμα την απασχόληση στην
Ελλάδα και τις προοπτικές της συμμετείχε
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σωτήρης Ησα-
ΐας που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του
βήματος αλληλεγγύης του Χαλανδρίου
και της ενορίας του ιερού ναού Αγίου Αθα-
νασίου και Πολυδρόσου Χαλανδρίου.
Ο οικονομολόγος – διεθνολόγος κ. Ησαΐας
εξέφρασε την ιδιαιτερότητα που ένιωθε γιατί
ήταν η πρώτη φορά που παρ’ όλες τις πολλές
ομιλίες έχει δώσει, ποτέ καμία δεν ήταν υπό τη
«σκέπη της εκκλησίας». 
Ο κ. Ησαΐας διευκρίνισε ότι η ομιλία του θα
στοχεύσει στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση των
εργαζομένων και στελεχών που αποτελεί σήμε-
ρα σύγχρονη αναγκαιότητα και δήλωσε ότι θα
θέσει προβληματισμούς και ανησυχίες. 
Έτσι λοιπόν ο κ. Ησαΐας ξεκίνησε λέγοντας ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία
της ελληνικής στατιστικής αρχής 60.000 επιστήμονες έχουν μεταναστεύσει
στο εξωτερικό με στόχο την ανεύρεση εργασίας, η ανεργία αγγίζει τους νέους (έως 25
χρονών) το 60%, ενώ στις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται πάλι στο 60%. 
«Στην εποχή που ζούμε έχουμε τη μεγαλύτερη προσφορά και τη λιγό-
τερη ζήτηση»υποστήριξε ο δημοτικός σύμβουλος και υπογράμμισε ότι σήμε-
ρα το χειρότερο για τους εργαζόμενους είναι το γεγονός  ότι δουλεύουν με ανα-
σφάλεια, χωρίς να ξέρουν τι τους ξημερώνει κι αυτό οφείλεται είτε στην παγ-
κόσμια οικονομία, είτε στην αντίστοιχη της Ελλάδας, είτε στη βιωσιμότητα της
επιχείρησης στην οποία εργάζονται. 
Κατά την άποψη του κ. Ησαΐα η παθογένεια της ελληνική Παιδείας είναι ένα
από τα βασικά στοιχεία, κι αυτό επειδή δεν προετοιμάζονται  επαρκώς  οι μαθη-
τές – φοιτητές  οι οποίοι  βγαίνουν στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση
του πτυχίου – μεταπτυχιακού τους. 
Το πρώτο παράδειγμαπου ανέφερε ο κ. Ησαΐας είναι το κλείσιμο των πανε-
πιστημίων που συμβαίνει και το σύστημα των πανελληνίων, για το οποίο ο ίδιος
εξήγησε ότι είναι κάθετα αντίθετος λόγω της σύγκρισης που κάνει με τα ξένο
σύστημα Παιδείας και συγκεκριμένα με αυτό που και ο ίδιος βίωσε στη Βόρειο
Αμερική. 
Συγκεκριμένα ο διακεκριμένος διεθνολόγος ανέφερε ότι το σύστημα των
πανελληνίων δεν προετοιμάζει σωστά το μαθητή για να εισαχθεί στην
ακαδημαϊκή κοινότητα όπως συμβαίνει στον Καναδά όπου τα έτη της σχο-
λικής διάρκειας είναι 11 χρόνια, μετά έπεται προετοιμασία για το πανεπιστήμιο
2 ετών μέσω κολλεγίου και στη συνέχεια η εισαγωγή στα πανεπιστήμια, των
οποίων η χρονική διάρκεια κρατάει τρία χρόνια. 
Στη συνέχεια ο κ. Ησαΐας ανέφερε τον ελλειπή προϋπολογισμό που διατίθ-
εται στα ελληνικά πανεπιστήμια για θέματα έρευνας και την παντελή έλλειψη
εξάσκησης πρακτικής της εργασίας κατά τη διάρκεια των φοιτητικών χρόνων. 
«Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σημαίνει ενδυνάμωση της διαφορετικότητας»
δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος και εξήγησε ότι ένα στέλεχος στον ιδιωτικό
τομέα πρέπει να αντιληφθεί ότι ανταγωνίζεται τα στελέχη της ίδιας εταιρείας
που εργάζεται όπως και τα αντίστοιχα άλλων εταιρειών και για να το πετύχει
αυτό χρειάζεται να παρακολουθεί πολλά σεμινάρια, να μελετά βιβλία και ιδέες
και να δουλεύει έξυπνα πετυχαίνοντας εξοικονόμηση χρόνου με την ίδια παρ-
αγωγικότητα, διότι σήμερα ο όγκος εργασίας συνεχώς αυξάνεται. 
«Η δουλειά δεν είναι ρουτίνα, δεν είναι κάτι σταθερό αλλά εξελίσσε-
ται, ειδικά στον τομέα των τεχνολογιών» επεσήμανε ο κ. Ησαΐας και τόνι-
σε ότι ακόμα κι αν κάποιος πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να εργαστεί, πρέ-
πει να είναι σε θέση να παρουσιάζει συνεχώς διαφορετική τεχνογνωσία μέσα
στην εταιρεία που δουλεύει. 
Ο κ. Ησαΐας αναγνώρισε ότι ο όγκος εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι πράγ-
ματι μεγάλος και πολλές φορές το 8ωρο δεν φτάνει για να ανταποκριθείς στα
επίπεδα παραγωγικότητας που έχουν ζητηθεί από ένα στέλεχος με αποτέλεσμα
να χρειάζεσαι και 10 ή 12 ώρες και κατέληξε λέγοντας ότι για ένα στέλεχος δεν έχει
σημασία μόνο το βιογραφικό του αλλά και το τι δίνει μέσα στην εταιρεία. 
Για τους νέους ανθρώπους που αναρωτιούνται πως μπορούν να έχουν προϋπ-
ηρεσία για να είναι πιο ανταγωνιστικοί, ο κ. Ησαΐας αναφέρθηκε στο προσω-
πικό του παρελθόν και ειδικότερα στη συμβουλή που του είχε δώσει ένα καθη-
γητής στο πανεπιστήμιο, λέγοντάς του να είναι εργαζόμενος φοιτητής σε εται-
ρεία ή έστω εθελοντικά για ένα εξάμηνο – έτος, διότι οι περισσότερες εταιρείες
αφομοιώνουν κατά 80% των περιπτώσεων φοιτητές που είτε δούλευαν
αμειβόμενοι ή  εθελοντικά.    

Το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη  αναλαμβάνει ρόλο 

Υπουργείου Παιδείας;
Με ιδιαίτερη ανησυχία πληροφορ-
ηθήκαμε πως κλιμάκιο από το
αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρ-
ασκευής επισκέφτηκε τις προη-

γούμενες ήμερες νηπιαγωγεία και δημοτικά της περιοχής, ζητώντας
καταγραφή προβλημάτων και τηλέφωνα εκπαιδευτικών. 
Αντίστοιχες επισκέψεις πρα-γματοποιήθηκαν από αστυνομικούς και σε άλλα σχο-
λεία της Αθήνας, όπως στη Καλλιθέα.
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που έδειξε αστυνομικός σε Διευθυντή σχολείου,
ζητείται στο πλαίσιο «επαφών με αρμόδιους σχολικούς φορείς» να γίνουν «προ-
σωπικές επαφές-συναντήσεις με τους Διευθυντές των σχολείων με σκοπό την κατα-
γραφή υφιστάμενων προβλημάτων και αναγκών (!) κατά τη λειτουργία των σχο-
λείων, καθώς και τη συλλογή τυχόν αιτημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη και της Αστυνομίας ειδικότερα...».
Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι μεγάλα.
Τι είδους ακριβώς υφιστάμενα προβλήματα και ανάγκες υπάρχουν στις σχολικές
μονάδες, ειδικά κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων, που εμπίπτουν της
αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα χρήζουν της
συνδρομής της Αστυνομίας;
Ποια είναι τα αιτήματα που είναι υποχρεωμένοι οι Διευθυντές σχολείων
να διατυπώσουν απ' ευθείας στην Αστυνομία, με πρωτοβουλία αυτής, χωρίς
να έχουν προκύψει καταφανώς εκείνοι οι λόγοι για τους οποίους θα ζητούνταν η
συνδρομή της;
Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καταργείται
και αντικα-θίσταται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;
Με ποιο δικαίωμα η ΓΑΔΑ ζητά από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήμα-
τα «την πλήρη κατα-γραφή των σχολείων και την σύνταξη εμπεριστατω-
μένων αναφορών»μετατρέποντας μάλιστα σε ρουφιάνους τους Διευθυντές των
σχολείων;
Θεωρούμε απαράδεκτη και άκρως ανησυχητική την παρέμβαση της αστυνομίας
μέσα στα σχολεία, πρακτική που θυμίζει άλλες εποχές.
Οι αντιδημοκρατικές εκτροπές που επιχειρεί να επιβάλλει η μνημονιακή κυβέρν-
ηση πάνω στην χειμαζόμενη ελληνική κοινωνία δεν αφήνουν έξω ούτε τα σχολεία,
βάζοντας στο στόχαστρο ακόμα και αυτή την ευαίσθητη παιδική ηλικία.

ΔικτύοΑνταλλαγήςκαι
ΑλληλεγγύηςΑγ. Παρασκευής

Το Δίκτυο Ανταλλαγής & Αλληλεγγύης Αγ. Παρασκευής είναι μια συλλο-
γική προσπάθεια ενεργών συμπολιτών της πόλης μας, η οποία επιχειρεί
να συμβάλλει στη δημιουργία σχέσεων και δεσμών αλληλεγγύης, προκει-
μένου να αντιμετωπίσουμε την οικονομική και κοινωνική κρίση που όλοι
βιώνουμε.
Στην τελευταία διάθεση που οργανώσαμε, εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης μας
υπόγραψαν κείμενο ζητώντας και διεκδικώντας το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ: την παραχώρη-
ση δημοτικού ή δημόσιου χώρου για την πραγματοποίηση μορφών αλληλεγγύης. 
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ, όπου παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του Δικτύου και αρκε-
τοί συμπολίτες μας, ζητήσαμε χώρο για  την πραγματοποίηση όλων των δράσεών
μας, όπως ζητούσαν και οι κάτοικοι με τις υπογραφές τους, κάτι που ωστόσο
αρνήθηκε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Προκειμένου να δοθεί κάποια
λύση, αποδεχτήκαμε την πρόταση να δοθεί ο χώρος του Α’ ΚΑΠΗ (Γούναρη 30),
κάθε Παρασκευή, μέρα που το ΚΑΠΗ είναι διαθέσιμο,  μόνο για τις συνεδριάσεις
του Δικτύου. Στη συζήτηση και ψηφοφορία που ακολούθησε, η πλειοψηφία του
Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισε υπέρ της παραχώρησης του χώρου (Α  ́ ΚΑΠΗ
κάθε Παρασκευή 17.00 – 22.00 μμ) ή, σε περίπτωση που προέκυπτε κάποιο πρόβ-
λημα αναφορικά με τη διαθεσιμότητα, οποιουδήποτε άλλου Δημοτικού χώρου είναι
διαθέσιμος, οποιαδήποτε άλλη ημέρα της εβδομάδας. Απέναντι σε αυτή την ψηφ-
οφορία ο Δήμαρχος απάντησε: «ότι και αν ψηφίσετε, εγώ χώρο δεν θα
διαθέσω»,απευθυνόμενος, βέβαια, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύοντας ότι δεν
το εννοούσε, περιμένουμε να εφαρμόσει το συντομότερο την απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου και να μας διαθέσει τον κατάλληλο χώρο.
Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις, το Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης
συνεχίζει τη δράση του προσφέροντας βοήθεια στους συμπολίτες μας που έχουν
ανάγκη και ζητά τη βοήθεια των καταστηματαρχών, των επαγγελματιών, των βιο-
τεχνών, των ιατρών, των δικηγόρων, των καθηγητών και όλων γενικά των κατοίκων
της πόλης μας, ώστε μαζί να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. 
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Ο “νέος διχασμός”, το τελευταίο όπλο 
του “γυμνού βασιλιά”

Πριν από λίγες μέρες η τοπική οργάνωση Νέας Δημο-
κρατίας Αγίας Παρασκευής όπως κάθε χρόνο έκοψε
την πρωτοχρονιάτική πίτα της. 
Το παρών έδωσε και ο έχων το χρίσμα της Νέας Δημοκρατίας,
νυν δήμαρχος και παλαιό στέλεχος της ΟΝΝΕΔ, Βασίλης Ζορμπάς. 
Ως είθισται ο δήμαρχος απευθύνει χαιρετισμό προς
τους παρευρισκόμενους και εν τη ρύμη του λόγου του ο
δήμαρχος δήλωσε με έμφαση τα εξής: «Δεν θα αφήσω
το ΣΥΡΙΖΑ να νικήσει».
Είναι σαφές ότι τα λόγια αυτά του Βασίλη Ζορμπά δεν αποτε-
λούν μια από τις συνήθεις υπερφίαλες δηλώσεις που κατά και-
ρούς κάνει, ούτε βεβαίως είναι κάποιο πολεμοχαρές σύνθημα

απ’ αυτά που συνηθίζουν να λένε οι πολιτικοί προκειμένου να ανεβάσουν το φρόνημα και το ηθικό των
παρευρισκομένων. 
Ο Βασίλης Ζορμπάς μην έχοντας να παρουσιάσει κανένα ουσιαστικό έργο εκτός ίσως από το
«δράμα» που εξελίχθηκε στην οδό Αγίου Ιωάννου, νιώθει ότι έχει αδειάσει η πολιτική του φαρέτρα
αφού δεν διαθέτει κανένα άλλο αξιόμαχο πολιτικό όπλο για την προεκλογική του εκστρατεία. 
Ο νυν δήμαρχος, όντας γλαφυρός επικριτής, επί μία οκταετία όχι μόνο κατά του ΠΑΣΟΚ – δημάρχου
τον οποίο αντιπολιτευόταν αλλά και κατά του νεοδημοκράτη δημάρχου Αντώνη Σιδέρη είχε δημι-
ουργήσει μεγάλες προσδοκίες και είχε υποσχεθεί τεράστιες ρήξεις και τομές με τα «πολιτικά
κατεστημένα» τα οποία κατηγορούσε ως υπεύθυνα για την κατάντια του πάλαι ποτέ προνομιούχου
προαστίου μας. 
Ο Βασίλης Ζορμπάς είχε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη υποσχόμενος «συμπεριφορές», «αντι-
δράσεις», «δράσεις» και «επιτεύγματα» στην περίπτωση που ο λαός θα τον εμπιστευόταν και θα τον
εξέλεγε Πρώτο Πολίτης της Πόλης. 
Ο λαός τον εμπιστεύτηκε το Βασίλη Ζορμπά γιατί είχε «ανάγκη» από έναν άνθρωπο που να
«πει» και να «κάνει» αυτά τα οποία ευαγγελιζόταν ως αντιπολίτευση ο νυν δήμαρχος.
Το αποτέλεσμα μετά από τέσσερα χρόνια θητείας στη διοίκηση του Δήμου διαψεύδει τις προσδοκίες
όλων εκείνων που εναπόθεσαν τις ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο της πόλης σ’ αυτόν. 
Βεβαίως ο Βασίλης Ζορμπάς είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι μας, ένας καλός γιατρός, ένας άξιος επι-
στήμονας αλλά σε καμία περίπτωση δεν διαθέτει ένα μαγικό ραβδί το οποίο να μπορεί να μεταμορ-
φώσει από τη μια μέρα στην άλλη μια πόλη 100.000 κατοίκων.
Η ευθύνη του Βασίλη Ζορμπά έγγειται στο γεγονός ότι δεν φρόντισε να έχει πλαισιωθεί από ένα επι-
τελείο ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να προετοιμάσουν ένα προσεκτικό σχεδιασμό με γνώση των
αντικειμένων για την «επόμενη μέρα». 
Ο κ. Ζορμπάς τις μέρες και τα χρόνια που βρισκόταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης φρόντισε μόνο
για το πώς θα βρει ανθρώπους που να πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιό του πράγμα δύσκολο αφού οι πε-
ρισσότεροι «επώνυμοι» (πολιτικά) νεοδημοκράτες δεν του είχαν συγχωρέσει το γεγονός ότι «κατε-
βαίνοντας» ως ανεξάρτητος – αντάρτης στην ουσία αποτέλεσε τον κύριο λόγο για τον οποίο η Νέα
Δημοκρατία και ο Αντώνης Σιδέρης ξαναέχασαν από τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ έναν Δήμο του
οποίου ως διοίκηση για 22 ολόκληρα χρόνια δεν είχαν διαβεί το κατώφλι του. 
Ο Βασίλης Ζορμπάς τον Νοέμβρη του 2010 από καθαρή τύχη και περίεργες συμπτώσεις κατάφερε να
μπει στο δεύτερο γύρο μ’ ένα τραγικό μικρό εκλογικό ποσοστό και τελικά να εκλεγεί δήμαρχος επειδή
ο λαός της Αγίας Παρασκευής ήθελε ένα διαφορετικό τρόπο διοίκησης από το μοντέλο με το οποίο
διοικούσε ο Βασίλης Γιαννακόπουλος.
Δυστυχώς για την πόλη ο Βασίλης Ζορμπάς από την πρώτη κιόλας στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά
του δεν στράφηκε προς τα «μικρά» καθημερινά προβλήματα του πολίτη αλλά κινήθηκε και λειτούρ-
γησε με μοναδικό γνώμονα το : «Πώς θα επανεκλεγεί», με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει πλήρως
όλα όσα προεκλογικά ευαγγελιζόταν και να αφοσιωθεί σ’ ένα και μόνο προεκλογικό μεγάλο
έργο το οποίο θα εμφάνιζε ως «λαγό μέσα από καπέλο» τους τελευταίους μήνες της θητείας τους και
με αυτό το όπλο θα κατέβαινε στις εκλογές, ζητώντας από το λαό της Αγίας Παρασκευής να του
ξαναδώσει την εντολή διοίκησης για να ολοκληρώσει αυτό που είχε αρχίσει. 
Αυτή η παλαιοκομματική νοοτροπία και μεθοδολογία ενδεχομένως να είχε λειτουργήσει και να είχε
δικαιώσει τον κ. Ζορμπά εάν η χώρα δεν είχε μπει σε «Μνημόνια» και σε «Επιτηρήσεις» που οδή-
γησαν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στην ανέχεια και την αγανάκτηση για τα όσα έκαναν ή δεν
έκαναν αυτοί οι οποίοι τον έφεραν στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. 
Σήμερα λοιπόν ο «βασιλιάς είναι γυμνός». Και δεν είναι απλά γυμνός αλλά τον βλέπει και ο κόσμος.
Και δεν τον βλέπει μόνο αλλά αποστρέφει το βλέμμα του γιατί στο πρόσωπο του καθρεπτίζεται το
πρότυπο της κάθε λογής «εξουσίας» η οποία ευθύνεται για το κατάντημα της πατρίδας. 
Έτσι ο βασιλιάς «γυμνός και μόνος» οδεύει προς τις εκλογές, άοπλος και ασκεπής. Μονα-
δικό όπλο που του απέμεινε είναι να επισείσει τον φόβο για το «άγνωστο» που μπορεί να φέρει
μια «αλλαγή». Έτσι ο «γυμνός βασιλιάς» το μόνο που διαλαλεί ως περιούσια πραμάτεια είναι «Να μην
βγουν οι άλλοι». 
Σε μια περίοδο που προέχει η ενότητα, η συνεργασία, το πλησίασμα του ενός κοντά στον άλλο, αυτό
που πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση που ένας λαός αντιμετωπίζει μια καταστροφή, ο «γυμνός
βασιλιάς» έρχεται για μια ακόμη φορά να διχάσει για να βασιλέψει. Να διχάσει, να χωρίσει
τους ενωμένους από κοινά βάσανα ανθρώπους σε «αυτούς» και «άλλους». Σε ημέτερους και «άλλο-
υς». Σε «εμάς» και «εκείνους». 
Ο «γυμνός βασιλιάς» περιδιαβαίνει και διαλαλεί την πραμάτεια του σε μια πόλη άδεια και κουφή σε
τέτοια κελεύσματα. Ο «γυμνός βασιλιάς» θα πρέπει να φτάσει στο τέλος του, δηλαδή στην λύτρωση
όπως αυτή ξεπετιέται από την αρχαία αθηναϊκή τραγωδία.

Ανδρέας Μπαλωτής 
Δημοσιογράφος 
ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

Ποιοι και γιατί
αρνούνται τη  
«βοήθεια»;

Στη συνεδρίαση της ετήσιας λογοδοσίας του
δημάρχου, στις 2 Φεβρουαρίου 2014, όπως
συνηθίζεται οι πολίτες παίρνουν το λόγο και τοποθε-
τούνται για τα προβλήματα που τους απασχολούν
και τις λύσεις που προτείνουν. 
Ένας από τους
λιγοστούς πολί -
τες που παρευ -
ρέθηκαν στη
συνε δρίαση ο κ.
Μαυράκης, ρώ -
τησε το δήμαρχο αν ήταν ενήμερος για την άτοκη χρημα-
τοδότηση που προσφέρει ο Αρτέμης Σώρρας και ο οργανι-
σμός με την ονομασία E.N.D. (End National Debt) και ποια
είναι η γνώμη του. 
Ο δήμαρχος απάντησε ότι είχε μιλήσει με μέλη του Οργανι-
σμού, ότι γνώριζε για την πρότασή τους και ότι ήταν στην
διαδικασία εξέτασής της για το κατά πόσο είναι αληθή αυτά
που του είπαν. 
Για όσους δεν γνωρίζετε ο συγκεκριμένος Οργανισμός με
τον Αρτέμη Σώρρα έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό να συλλέ-
γουν υπογεγραμμένα ψηφίσματα από τους πολίτες για την
αποδοχή του χρηματικού ποσού των 600δις ευρώ από το
κράτος, το λογιστικό έλεγχο του χρέους από επιτροπή διε-
θνών πραγματογνωμόνων υπό την εποπτεία του Αρείου
Πάγου για την εξακρίβωση του πραγματικού δημόσιου
χρέους και την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους κρατι-
κούς πολιτικούς και δημόσιους παράγοντες. 
Το ποσό που διατίθεται στο ελληνικό κράτος (600 δις) όπως
αναφέρει και ανακοίνωση του κ. Σώρρα  θα δοθεί υπό τη
μορφή δανείου, με διάρκεια αποπληρωμής εκατό (100)
ετών και με επιτόκιο 0,5%. 
Διεξάγοντας μια μικρή έρευνα και συλλέγοντας κάποια
στοιχεία από μέλη του Οργανισμού που ήρθαν σε επαφή
μαζί μας μάθαμε ότι ο κ. Σώρρας και η E.N.D. παρ’ όλες τις
προσπάθειες να έρθουν σε επαφή και να αποδεχτεί η
ελληνική κυβέρνηση την πρότασή τους, η τελευταία μέσω
βουλευτών της κινήθηκε νομικά εναντίον τους κάνοντάς
τους μήνυση με την κατηγορία ότι ο κ. Σώρρας και η ομάδα
του «είναι απατεώνες και χρυσοθήρες και χρησιμοποιούν
πληρωμένους δημοσιογραφίσκους».
Η απάντηση του κ. Σώρρα ήταν η αθώωσή του στα
δικαστήρια με την δικαστική απόφαση 67650/13
απόσπασμα της οποίας αναφέρει μεταξύ άλλων και
τα εξής: 
«Ουδέποτε οι κατηγορούμενοι επιδίωξαν την ανατροπή
του πολιτεύματος ή την αλλαγή του Συντάγματος .
...αποδείχθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, δυνάμει αμε-
τάκλητου πληρεξουσίου, τυγχάνει διαχειριστής χρηματικού
ποσού, ύψους εξακοσίων δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων(600.000.000.000)  ...Το ποσό αυτό έχει ενσωματωθ-
εί σε έξι (6) διεθνή γραμμάτια του αμερικανικού ταμείου,
ονομαστικής αξίας , εκάστου, εκατό δισεκατομμυρίων
δολαρίων(100.000.000.000)...τα οποία έχουν κατατεθεί
σε λογαριασμό καταπιστεύματος και φυλάσσονται προς
πίστωση και χορηγία της Ελληνικής Δημοκρατίας ...Επομέ-
νως, από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε η πλήρωση της
αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του αδικήμα-
τος και για το λόγο αυτό αμφότεροι οι κατηγορούμενοι πρέ-
πει να κηρυχθούν αθώοι ...Επειδή, ωστόσο, από την ακροα-
ματική διαδικασία και τα αναγνωσθέντα έγγραφα δημιο-
υργήθηκαν στο Δικαστήριο υπόνοιες για την τέλεση αδικ-
ημάτων από τρίτα πρόσωπα (Κυβέρνηση, πολιτικά πρόσω-
πα), πρέπει η δικογραφία να διαβιβαστεί στον αρμόδιο
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνήσει την
τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων ...»   
Όσοι συμπολίτες επιθυμούν να μάθουν περισσότερα μπορ-
ούν να τηλεφωνήσουν στο 2130 291644 ή να επισκεφτούν
το ιστότοπο  www.artemis-sorras.com 
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Η ετήσια Λογοδοσία του δημάρχου για τα
πεπραγμένα του έτους 2013 πραγματοποιήθη-
κε στις 2 Φεβρουαρίου 2014 στο θεατράκι του
2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής. 
«Κάθε πέρσι και καλύτερα» θα μπορούσε να πει
κανείς αναφορικά με τη μαζικότητα που παρουσιάζει
η Λογοδοσία  του δημάρχου,  αφού τα τελευταία χρό-
νια ουσιαστικά πραγματοποιείται μεταξύ «φίλων και
γειτόνων» με τους πολίτες να «γυρνούν την πλάτη»
στις προεκλογικές  τύπου ομιλίες. 

Η συγκεκριμένη συνεδρίαση λοιπόν,  παρότι αφο-
ρούσε τον απολογισμό του Δημαρχιακού έργου  ενός
έτους, λόγω του προεκλογικού «χρώματος» μετα-
τράπηκε από το  δήμαρχο  Βασίλη Ζορμπά σε απολο-
γισμό 3ετίας  με την αντιπολίτευση αναγκασμένη να
τον κρίνει συνολικά για όλο του το «έργο». 
Όπως συνηθίζεται τον κύκλο των ομιλιών, ο λόγος
δόθηκε στο  δήμαρχο  ο οποίος ξεκαθάρισε ότι θεω-
ρεί πως έχει ανταποκριθεί πλήρως στην εντολή που
του έδωσε ο λαός της Αγίας Παρασκευής το 2010,
δηλαδή τη χρηστή διοίκηση της πόλης με διαφάνεια
και εντιμότητα. 

Ο κ. Ζορμπάς όσον αφορά τον οικονομικά τομέα
δήλωσε ότι το 2010 παρέλαβε το Δήμο με χρέη
19.000.000 ευρώ και διαβεβαίωσε το κοινό ότι πλέον
αυτός (ο Δήμος) είναι οικονομικά υγιής ύστερα από
τρία χρόνια διοίκησης του επισημαίνοντας ότι αυτό
το κατάφερε  παρότι  μείωσε συνολικά τα Δημοτικά
Τέλη κατά 19%.
Στη συνέχεια ο δήμαρχος μίλησε για τα έργα υποδο-
μής που είναι σε εξέλιξη  ή θα υλοποιηθούν στο μέλ-
λον στην πόλη απαριθμώντας τα ένα – ένα.
Έτσι λοιπόν ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε στο έργο της
Αγίου Ιωάννου λέγοντας ότι θα έχει ολοκληρωθεί η
αντικατάσταση πλακών και οδοστρώματος πριν τις
εκλογές, μίλησε για τις βιοκληματικές αναπλάσεις
στην περιοχή του Τσακού και συγκεκριμένα στις
οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου – Πατριάρχου Γρηγο-
ρίου και Κυκλάδων – Σολωμού όπως και στην πε-
ριοχή του Κοντοπεύκου στην οδό Δερβενακίων και
τελείωσε αναφέροντας την ανέγερση του ιδιόκτητου

βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή των Πευ-
κακίων και την αντίστοιχη του δημαρχιακού μεγάρου. 
Ο δήμαρχος μετά τις αναφορές του στα «έργα»,
συνέχισε αναλύοντας την κοινωνική πολιτική του
Δήμου, τις αθλητικές δραστηριότητες, τη διοικητική
λειτουργία του Δήμου, τους τομείς του περιβάλλοντος
και της καθαριότητας και τελείωσε δίνοντας έμφαση
στη λειτουργία των σχολείων. 
Απ’ αυτά που δήλωσε ο δήμαρχος δημιουργήθηκε η
εντύπωση ότι όλα κυλούν καλώς στην πόλη με απο-

κορύφωση την αναφορά του στα σχολεία, για τα
οποία είπε ότι όλα είναι άψογα με αποτέλεσμα το
διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Γονέων και
κηδεμόνων που ήταν παρών, σε ένδειξη διαμαρ-
τυρίας σύσσωμο αποχώρησε, με συνέπεια το θέα-
τρο του 2ου Γυμνασίου να είναι ακόμα πιο άδειο
ωσάν και επρόκειτο για ποιητική βραδιά αγνώστου
ποιητή  κι όχι για τον απολογισμό του δημάρχου μιας
πόλης 100.000 κατοίκων.    
Με τη  ρήση «Δεν υπάρχουν αυτά που λέει»
ξεκίνησε την ομιλία του ο π. δήμαρχος Βασίλης Γιαν-
νακόπουλος εξηγώντας ότι ο δήμαρχος παρουσίασε

μια εικόνα διοίκησης του Δήμου που δεν αντιστοιχεί
στην πραγματικότητα. 
Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος σαρκάστηκε τον
Βασίλη Ζορμπά δηλώνοντας ότι πρέπει να αντικα-
ταστήσει τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στο-
υρνάρα αφού τα καταφέρνει τόσο καλά στον τομέα
αυτών και εξήγησε ότι τα οικονομικά του Δήμου ανέ-
καθεν ήταν «τακτοποιημένα» με περίτρανη απόδειξη
την τοποθέτηση του Δήμου μας στους αντίστοιχους
«πράσινους» (οικονομικά υγιής) από το Υπουργείο
Εσωτερικών το 2012. 
Για την «ανάπλαση» της οδού Αγίου Ιωάννου ο κ.
Γιαννακόπουλος κατήγγειλε το δήμαρχο ότι εσκεμμέ-
να καθυστερεί και ταλαιπωρεί τους κατοίκους με
σκοπό να «κόψει την κορδέλα» των εγκαινίων λίγο
πριν τις εκλογές ενώ για τη βιοκλιματική ανάπλαση
του Κοντοπεύκου που εκτελείται με κονδύλια της
Περιφέρειας υπενθύμισε ότι ο Βασίλης Ζορμπάς το
είχε καταψηφίσει ως αντιπολίτευση και σήμερα προ-

σπαθεί το καρπωθεί ως
δικιά του ενέργεια. 
«Με το Βασίλη Ζορ-
μπά έχουμε πάει
πίσω» είπε ο κ. Γιαν-
νακόπουλος και τόνισε
ότι με τη σημερινή
διοίκηση έκλεισε το ΚΕΠ
στην οδό Πελοποννήσου,
υπολειτουργούν τα
ΚΑΠΗ και δεν καθαρίζον-
ται τα όμβρια με αποτέλε-
σμα σε κάθε νερο πο ντή η
πόλη να πλημ μυ ρίζει. 
Από την παράταξη «Νίκη για την Αγία Παρασκευή»
ο Γιάννης Σταθόπουλος περιέγραψε με λίγα παρα-
δείγματα τα αποτελέσματα της φτωχοποίησης της
κοινωνίας από την οικονομική κρίση. 
Συγκεκριμένα ο κ. Σταθόπουλος μίλησε για αν-
θρώπους που κοιμούνται στα παγκάκια και ψάχνουν
στα σκουπίδια της Αγίας Παρασκευής και δήλωσε ότι
πρέπει να υπάρξει μια Δημοτική Αρχή που να αντι-
δράσει και να αντισταθεί σ’ αυτήν την  πρωτοφανή
λαίλαπα, ενέργειες που δεν έχει δείξει η διοίκηση του
Βασίλη Ζορμπά. 
Ο κ. Σταθόπουλος προέτρεψε το δήμαρχο να μην
κοκορεύεται για τα «οικονομικά» γιατί τα τελευταία
δύο χρόνια λόγω του «Παρατηρητηρίου» που έχει
τοποθετηθεί στον τομέα αυτό από την Τρόικα όποιος
κι αν ήταν στη θέση του τις ίδιες κινήσεις θα έκανε και
αρνήθηκε τον όρο «ανάπλαση» για τα έργα στην
Αγίου Ιωάννου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι:
«Κάνετε αντικατάσταση πλακών και ασφαλτό-
στρωση.. δεν είναι βιοκλιματικό έργο αυτό». 
Ο επικεφαλής της «Νίκης» κατηγόρησε τον Βασίλη
Ζορμπά για μη σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέρον-
τα της πόλης, για ανηθικότητα και διαπλοκή και
τόνισε ότι η πόλη δεν έχει αναπτυχθεί επί των
ημερών του. 
Το λόγο του ξεκίνησε ο Ανδρέας Γκιζιώτης υπενθ-
υμίζοντας σε όλους ότι η 2α Φλεβάρη ήταν η μέρα που
ο κόκκινος στρατός κατέφαγε τον αντίστοιχο ναζι-
στικό – γκεμπελικό, εξηγώντας ότι το δίδαγμα είναι
πως οι λαοί έχουν τεράστια δύναμη και πόσο
μάλλον απέναντι στο φασισμό, ο οποίος έχει
πολλά «πρόσωπα» κι εκεί που τον βλέπουμε πρέπει
να τον χτυπάμε. 
Ο κ. Γκιζιώτης συνέχισε λέγοντας ότι η ιδιωτικο-
ποίηση θα συμβεί σε ότι δημόσιο αγαθό υπάρχει,
τόνισε την διάλυση που έχει επιβληθεί στις εργα-
σιακές σχέσεις και κατηγόρησε τη διοίκηση για
προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης στους μαθητές
των σχολείων. 
Ο επικεφαλής της «λαϊκής συσπείρωσης» αντιτάχθη-
κε της πολιτικής που ακολουθούν οι υπόλοιπες παρα-
τάξεις καταγγέλλοντας την ψήφιση του ελεύθερου
ωραρίου στα φαρμακεία, την ανάρτηση της φωτογρ-
αφίας του χουντικού δημάρχου στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου και ειρωνεύτηκε τις πρά-
ξεις αγαθοεργίας που δείχνουν κάποιοι υποψήφιοι
όταν φωτογραφίζονται με σακούλες τροφίμων που
δωρίζουν κατά περιόδους δηλώνοντας ότι έτσι δεν
αντιμετωπίζεται ριζικά αλλά γίνεται διαχείριση της
ακραίας φτώχειας. 
Ο ανεξάρτητος επικεφαλής της παράταξης «Νέα
Πνοή» κ. Κωνσταντίνος Κουβόπουλος κατήγγειλε
για ολιγωρία το Βασίλη Ζορμπά στο θέμα του εθνικού
κληροδοτήματος Σιστοβάρη και εξιστόρησε τις κινή-
σεις που ο ίδιος έχει προβεί ώστε το εν λόγω κληρ-
οδότημα να έρθει στα «χέρια» του Δήμου πριν το
2025 με τον κίνδυνο της απώλειας, ενώ ο ανεξάρτ-
ητος υποψήφιος δήμαρχος Αλέξανδρος Μουστόγιαν-
νης επεσήμανε την απουσία του κόσμου από τη συνε-
δρίαση και χαρακτήρισε «κάκιστη» και «απελπιστι-
κή» την κατάσταση που επικρατεί στην Αγίου Ιωάν-
νου.  

Η λογοδοσία του δημάρχου και ο μονόλογος
του Άμλετ της εγκαταλελειμμένης πόλης

Χρήστος Μπαλωτής
Εκδότης

Δημοσιογράφος
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Επιστολή 
διαμαρτυρίας του 
κ. Κωνσταντίνου

Τσιαμπά
Απάντηση στο δημοσίευμα του «Σχολιαστή» ανα-
φορικά με το σπάσιμο της νέας πλακόστρωσης
για «νέα έργα» μας έστειλε ο κ. Κωνσταντίνος
Τσιαμπάς στην οποία αναφέρει τα εξής: 
Κύριε  Διευθυντά 
Σε ρεπορτάζ  στο φύλλο της   εφημερίδας  143/Γενάρης
2014 με τίτλο ́  ́Ξανάσκαψαν   αυτά που ανάπλασαν ́ ΄
μεταξύ άλλων αναφέρεσθε ότι σε συγκεκριμένο σημείο ο
εργολάβος λόγω κακών υπολογισμών έσπασε τις πλάκες
που μόλις είχε τοποθετήσει ……. και συνεχίσατε σχολιά-
ζοντας ότι οι  εργασίες αυτές έγιναν για λόγους οικονομι-
κού κέρδους από τον ανάδοχο , σε έλλειψη ελέγχου από
την διοίκηση και διάφορα άλλα. 
Για την σωστή ενημέρωση των αναγνωστών σας και την
αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζω ότι οι
εργασίες καθαίρεσης των πλακών ιγνιβρίτη στο συγκε-
κριμένο σημείο έγινε από τον ΟΤΕ για την αποκατάστα-
ση  βλάβης. Εάν κάνατε αυτοψία ή επί τόπου ρεπορτάζ
θα το διαπιστώνατε  ή μπορείτε και τώρα να το διαστα-
υρώσετε απευθυνόμενος στις βλάβες του ΟΤΕ.
Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και γνωρίζοντας την
ευαισθησίας σας για την αλήθεια παρακαλώ να δημο-
σιεύσετε την παρούσα επιστολή μου.
Τσιαμπάς Κων/νος 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Απάντηση «Σχολιαστή»

Αξιότιμε κ. Τσιαμπά το συγκεκριμένο ρεπορτάζ προέκ-
υψε από τηλεφωνήματα και καταγγελίες κατοίκων οι
οποίοι και μας κάλεσαν να μεταβούμε στο συγκεκριμένο
χώρο και να φωτογραφίσουμε τα «δρώμενα» κι ως εκ
τούτου η ελαφρά ειρωνεία την οποία διακρίνουμε στην
απάντησή σας αναφορικά με την «αλήθεια» απευθύνε-
ται σ’ εκείνους που τηλεφώνησαν κι όχι σ’ εμάς… 
Αξιότιμε κ. Τσιαμπά απ’ όσο γνωρίζουμε όταν ένας
Οργανισμός θελήσει να κάνει  ένα έργο σε κάποιο σημείο
ενός πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος υποχρεούται εκ
του Νόμου να τοποθετήσει πινακίδα στην οποία να ανα-
φέρεται ο Οργανισμός που πραγματοποιεί το έργο αλλά
και ο εργολάβος ή η εταιρεία που το έχει αναλάβει για να
μπορούν να αποδοθούν σε περίπτωση που κάτι «δεν
πάει καλά» και οι σχετικές ευθύνες σ’ αυτόν που του ανή-
κουν.
Αν η διοίκησή σας στο πνεύμα της ανευθυνότητας που

τη διακρίνει δεν φροντίζει να τοποθετούνται οι σχετικές
πινακίδες Οργανισμών στο σημείο που εκτελούνται
έργα, δεν αποτελεί δικαιολογία για να ειρωνεύεστε τους
συνδημότες σας οι οποίοι βεβαίως δεν μπορούν να
μυρίσουν τα νύχια τους για να μάθουν ότι το συγκεκρι-
μένο «σπάσιμο» των νέων πλακών δεν οφειλόταν στον
εργολάβο που αντικαθιστά τις πλάκες των πεζοδρομίων. 
Αξιότιμε κ. Τσιαμπά στο έργο της αντικατάστασης των
πλακών του πεζοδρομίου με αντίστοιχες από ιγνιμβρίτη
και στην αντικατάσταση των κρασπεδορείθρων από
«φλοίδες»… δεν είχαν ληφθεί όλα εκείνα τα απαραίτητα
μέτρα που ο Νόμος ορίζει για την προστασία και την
ασφαλή κυκλοφορία των κατοίκων με αποτέλεσμα τα
δεκάδες ατυχήματα που σημειώθηκαν και για τα οποία
έχουν υποβληθεί και μηνύσεις. 
Αξιότιμε κ. Τσιαμπά ίσως για εσάς ο τρόπος με τον οποίο
έγινε το έργο στην Αγίου Ιωάννου να ήταν άψογος και
ιδανικός αλλά την άποψη αυτή δεν συμμερίζονται οι
συμπολίτες σας και προφανώς ούτε και ο δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς  ο οποίος σας αφαίρεσε τον τίτλο του
αντιδημάρχου των Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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Άλλαξε ο Μανωλιός….
Ενόψει των επικείμενων Δημοτικών Εκλογών
ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς προχώρησε σε
ανασχηματισμό επαναφέροντας αποπευθέν-
τες και αποπέμπωντας αποτυχόντες σε μια
ύστατη προσπάθεια να μας πείσει ότι θα
«κτίσει κάτι νέο» χρησιμοποιώντας «παλιά
και φθαρμένα υλικά». 
Όπως ήταν αναμενόμενο, τα ηνία σε ότι αφορά την
κάθε είδους επαφή με τους συνδημότες μας διατηρ-
εί η αντιδήμαρχος κ. Ελευθερία Παπαδοπούλου. 
«Σάλπισμα» για την προσέλευση «παλαιοπασοκ»
ψηφοφόρων για την υποστήριξη του έχοντος το
χρίσμα της Νέα Δημοκρατίας δημάρχου αποτελεί η
ανάληψη καθήκοντος αντιδημαρχίας από τον Νικόλαο Κωβαίο ο οποίος για όσους ενδεχο-
μένως δεν ενθυμούνται είχε αποπεμφθεί πριν από δύο περίπου χρόνια από τη διοίκηση μαζί
με άλλους δύο αντιδημάρχους με το αιτιολογικό ότι θα έπρεπε να πάει καλύτερα η απόδο-
ση της Δημοτικής Αρχής…
Για πρώτη φορά αναλαμβάνει αντιδημαρχία ο εκπαιδευτικός Μανώλης Κωνσταντακόπου-
λος, ενώ καρατομείται ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κωνσταντίνος Τσιαμπάς, ο
οποίος ενδεχομένως «πληρώνει» τις «κοπές δένδρων», τις καθυστερήσεις των «έργων» και
το «αποτέλεσμα» της Αγίου Ιωάννου. 
Καμία έκπληξη δεν αποτέλεσε η για μια ακόμη φορά αποπομπή του κ. Γιώργου Παναγό-
πουλου από θέση ευθύνης αφού και στην παρούσα αλλά και στη διοίκηση Αντώνη Σιδέρη
το έργο που είχε να παρουσιάσει στους τομείς που είχε παράξει κυμαινόταν από αρνητικό
πρόσημο έως το μηδέν.
Είναι σαφές ότι σε όλη την τετραετία που πέρασε το μόνο ικανό και επιτυχημένο στις
ευθύνες που του είχαν ανατεθεί στέλεχος που διέθετε η παράταξη του κ. Ζορμπά είναι η
αντιδήμαρχος κ. Ελευθερία Παπαδοπούλου η οποία επιβραβεύτηκε δια της παρουσίας της
σε όλους τους ανασχηματισμούς που υπήρξαν, ενώ παράλληλα επιβραβεύεται ο αντιδήμα-
ρχος Οικονομικών Τίμος (Τιμολέων) Κωστόπουλος ο οποίος παραμένει στην αντιδημαρχία
που είχε απολαμβάνοντας της εμπιστοσύνης του δημάρχου. 

Ανδρέας Μπαλωτής 
Δημοσιογράφος 
ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

Φωτίστηκε η Αγίου Ιωάννου
Είναι γεγονός ότι η τοποθέτηση και λειτουργία των φωτιστικών κατά μήκος των
δύο πεζοδρομίων της οδού Αγίου Ιωάννου έδωσε μια διαφορετική όψη στη
συγκεκριμένη οδό. 
Πράγματι, ο φωτισμός δεν είναι απλά επαρκής αλλά ξεπέρασε και τις προσδοκίες και των
πιο δύσπιστων συμπολιτών μας. 
Θα μπορούσε βεβαίως ο φωτισμός αυτός να είχε γίνει ακολουθώντας την αισθητική ως
προς την επιλογή του τύπου των φωτιστικών που είχε ακολουθήσει ο Αντώνης Σιδέρης στο
τμήμα της οδού από την πλατεία του Αη Γιάννη μέχρι την είσοδο του κολλεγίου. 
Τα φωτιστικά τα οποία έχουν τοποθετηθεί είναι σαφώς υποδεέστερα από άποψη αισθητι-
κής επειδή απλά φωτίζουν, και φωτίζουν καλά, αλλά δεν προσδίδουν στον κεντρικότερο
δρόμο της πόλης μας κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θα έπρεπε να έχει για να μπο-
ρεί να αναδεικνύει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της πόλης. 
Βεβαίως σ’ ένα έργο – βιτρίνα δεν μπορείς να τα έχεις όλα… κι έτσι κρατάμε απλά τον
«καλό φωτισμό» του δρόμου. 
Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι η Αγίου Ιωάννου μετά την αντικατάστα-
ση των πλακών στο ένα πεζοδρόμιο έχει μία «σχιζοφρενική λειτουργία», δηλαδή ο καλός
φωτισμός τη νύχτα εξαλείφει τις κακοτεχνίες και την προχειρότητα, πράγμα που αναδει-
κνύεται περίτρανα όταν τα φώτα σβήσουν και ανατείλει ο ήλιος.       
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Ιδιωτική ασφάλιση
για τους μαθητές

της πόλης μας 
επέλεξε ο 

Βασίλης Ζορμπάς
Στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
στις 29 Ιανουαρίου 2014
συζητήθηκε κατά τη δια-
δικασία των ερωτήσεων
– δηλώσεων η ασφάλι-
ση των μαθητών της
πόλης μας σε ιδιωτική
ασφαλιστική εταιρεία
με εντολή του δημάρχου
Βασίλη Ζορμπά. 
Το θέμα «άνοιξε» ο π.

δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος ο οποίος
ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί για την κίνηση αυτή
του κ. Ζορμπά από το Σύλλογο της Ένωσης
Γονέων και Κηδεμόνων και ρώτησε κατά πόσο
είναι θεμιτό να ασφαλίζονται μαθητές σε μεγάλη
ιδιωτική εταιρεία όπως και η καταγραφή των
προσωπικών στοιχείων των παιδιών από αυτές
(τις εταιρίες). 
«Κανένας διευθυντής δεν μπορεί να δίνει
στοιχεία μαθητών» σχολίασε ο επικεφαλής της
«λαϊκής συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης και
συνέχισε δηλώνοντας ότι αντί η Δημοτική Αρχή
να ψάχνει ιδιωτικές εταιρείες να ασφαλίσει τους
μαθητές θα ‘πρεπε να τους είχε εξασφαλίσει την
αντισεισμική ασφάλεια των σχολείων που
πηγαίνουν και τόνισε ότι οι εταιρείες αυτές με τα
προσωπικά στοιχεία που έχουν συλλέξει,
μεγαλώνουν το πελατολόγιό τους βγάζοντας και-
νούργια προγράμματα για τις λαϊκές οικογένειες. 
Από την «Νίκη για την Αγία Παρασκευή», ο Γιάν-
νης Σταθόπουλος έχοντας καλυφθεί από τους
προλαλήσαντες ρώτησε αν έχει γίνει ποτέ ξανά σε
άλλο Δήμο αντίστοιχη ιδιωτική ασφάλιση. 
Στον αντίποδα ο δήμαρχος απάντησε ότι τα προ-
σωπικά στοιχεία των μαθητών προστατεύονται
διότι οι διευθυντές των σχολείων απέστειλαν επι-
στολή στους γονείς για το εάν θέλουν να συμμε-
τάσχουν στο πρόγραμμα της ασφάλισης και είναι
στο χέρι τους να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά. 
Ο κ. Ζορμπάς συνέχισε λέγοντας ότι οι οικογένει-
ες των ημιασφαλισμένων παιδιών δεν έχουν
πλήρη κάλυψη και γι’ αυτό ως διοίκηση έκαναν
έρευνα για το κατά πόσο μπορούν να ασφ-
αλίσουν μέσω «ιδιώτη» τα παιδιά και βρήκαν ένα
πρόγραμμα που ο Δήμος θα πληρώσει 12.000
ευρώ το χρόνο (δυόμιση ευρώ το παιδί). 
Στους υπαινιγμούς που ακούστηκαν για
«κρυφή» συνεννόηση Δήμου – εταιρείας ο δήμα-
ρχος απάντησε ότι «Δεν μπαίνει θέμα εταιρείας
για 12.000 ευρώ το χρόνο» και συνέχισε λέγοντας
ότι η αντιπολίτευση αντιδρά λόγω της κοινωνικής
παροχής που ενεργεί ο Δήμος και κατηγόρησε τα
μέλη της ότι αντίστοιχες κινήσεις της διοίκησης
όπως το Κοινωνικό μαγειρείο και το αντίστοιχο
παντοπωλείο δεν το έχουν στηρίξει.   
Η κίνηση του Βασίλη Ζορμπά να εισάγει ιδιωτική
ασφαλιστική εταιρεία μέσα στα σχολεία είχε ως
αποτέλεσμα σωρεία ανακοινώσεων από πολλούς
κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς όπως τον
ΣΥΡΙΖΑ, την Ένωση Συλλόγων Γονεών και
Κηδεμόνων και την παράταξη του κ. Γιαννακό-
πουλου τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε στο site
www.osxoliastis.gr. 

Οι θέσεις των υποψηφίων 
δημάρχων για την πόλη

Προς τους υποψηφίους που θα διεκδικήσουν το δημαρχιακό αξίωμα το Μάιο του 2014 απο-
στείλαμε ερωτηματολόγιο και όλοι έστειλαν απαντήσεις σχετικά με τα θέματα που ρωτήσαμε εκτός
από το Δήμαρχο που μέσω του Γραφείου Τύπου του Δήμου μας είπε τα εξής: “Με στόχο την σφαι-
ρική ενημέρωση των πολιτών επί των προβλημάτων της πόλης, σας ενημερώνουμε ότι ο δήμαρχος
είναι στη διάθεσή σας για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης όποτε εσείς το επιθυμείτε”. 

Ερωτηματολόγιο: 
1) Ποιες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του κτήματος «Ιόλα» και ποιες οι δικές σας θέσεις και ενέργειες ; 
2) Σε περίπτωση εκλογή σας τι σχεδιάζετε να κάνετε την επόμενη πενταετία στο χώρο του κολυμβητηρίου ;
3)Οι κάτοικοι αναρωτιούνται για το εάν η Αγίου Ιωάννου θα λειτουργήσει ως δρόμος διπλής κατευθύνσεως και
τι θα συμβεί στην περίπτωση που συναντηθούν δύο αντιθέτως κινούμενα μεγάλα οχήματα (λεωφορεία,
πούλμαν κ.τ.λ.). Ποια είναι η άποψή σας για την κυκλοφορία και στάθμευση στην συγκεκριμένη οδό και τι
ενδεχόμενες τροποποιήσεις θα κάνετε σε περίπτωση εκλογή σας ;   

“Μαζί για την Αγία Παρασκευή”

1) Κτήμα Ιόλα.
Κατ’αρχάς θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι το ζήτημα με το κτήμα «Ιόλα», ξεκινά
το 2001, όταν ως Δήμαρχος κατάφερα την δέσμευσή του προς όφελος της Αγίας
Παρασκευής και των κατοίκων της. Κατά τη δεύτερη θητεία μου, λάβαμε τη σημα-
ντική δικαστική απόφαση που επικύρωνε τη δέσμευση αυτή και μπορούμε σήμερα να
συζητάμε για την αξιοποίησή του. Η αξιοποίηση του κτήματος «Ιόλα» με αποκλει-
στικό γνώμονα το να δοθεί στους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής είναι απόλυτη

δέσμευση. Είναι σημαντικό να δούμε ακριβώς τον τρόπο, με τον οποίο η μετατροπή
του θα γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα, έτσι ώστε να αποτελέσει έναν σημαντικό
ελεύθερο χώρο για τους κατοίκους της πόλης.  

2) Κολυμβητήριο.
Η δεδομένη, δυσμενής οικονομική κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι μας, μας υπαγορεύει να δώσουμε προ-
τεραιότητα στην κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι
αθλητικές υποδομές έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους κατοίκους της πόλης μας. Ο Δήμος πρέπει να δημιουρ -
γεί τις συνθήκες αυτές έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να αθλούνται με μέριμνα του Δήμου. Το ζήτ-
ημα της κατασκευής ενός κολυμβητηρίου θα πρέπει να μας απασχολήσει, σε άμεση συνάρτηση με τους τρόπους
χρηματοδότησης της κατασκευής και λειτουργίας του. Λύσεις μπορούν να εξεταστούν, όπως για παρά-
δειγμα ένα μικρότερης κατασκευής κολυμβητήριο με περισσότερο υπαίθριο χώρο ή η από κοινού
κατασκευή και λειτουργία, στα σύνορα μας με γειτονικό Δήμο. Για τον χώρο πάντως του σημερινού κο-
λυμβητηρίου πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση, εφικτή και εφαρμόσιμη. 

3) Αγίου Ιωάννου
Το ζήτημα της Αγίου Ιωάννου, αναφέρεται σε δύο διαφορετικά θέματα: στην κυκλοφορία και την στάθμευση
στην πόλη καθώς και στην ανάπτυξη του εμπορικού της κέντρου. Πρέπει κατ’αρχάς να το αντιμετωπίζουμε με
αυτόν τον τρόπο και όχι ως μια απλή παρέμβαση στην πόλη. Η σημερινή δημοτική αρχή επέλεξε να μην ολοκ-
ληρώσει το έργο το 2011, ως όφειλε, αλλά να το μεταθέσει χρονικά κοντά στις δημοτικές εκλογές, έχοντας μια
φιλοσοφία που μάλλον εμπνέεται από προηγούμενες δεκαετίες. Η ολοκλήρωση του έργου, πρέπει να εγγυά-
ται την ομαλή κυκλοφορία στον πιο κεντρικό δρόμο της πόλης μαςαλλά και –το κυριότερο- να λειτουρ-
γεί προς όφελος της τόνωσης της εμπορικής κίνησης. Να αποτελέσει με άλλα λόγια την αρχή μιας δέσμης ενερ-
γειών που θα οδηγήσουν στο να ξαναζωντανέψει το εμπορικό κέντρο της πόλης και να τονωθεί η τοπική αγορά.
Σε λίγες εβδομάδες, στο πρόγραμμα που θα καταθέσουμε στην κρίση των πολιτών ενόψει των δημοτικών
εκλογών, θα μπορέσετε να δείτε και την ολοκληρωμένη πρόταση μας για το ζήτημα αυτό. 

Βασίλης
Γιαννακόπουλος

επικεφαλής “Μαζί 
για την Αγία Παρασκευή

“Μια γενιά μπροστά”
1) Κτήμα Ιόλα.

''Όπως γνωρίζετε το Κτήμα Ιόλα αποτελεί ένα κόσμημα για την πόλη
μας.Μάλλον αποτελούσε ένα κόσμημα αφού η κατάσταση στην οποία
βρίσκεται σήμερα δεν τιμά την ιστορία του.
Κατά την θητεία της δημοτικής αρχής συγκροτήθηκε επιτροπή για το συγκεκριμένο
κτήμα η οποία ουδέποτε δεν ενημέρωσε ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο για τις
εξελίξεις και τις ενέργεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.Από την πλευρά μας σαν

παράταξη,δίνουμε μεγάλη σημασία στο συγκεκριμένο κτήμα και για αυτό τον λόγο
υπάρχει τις επόμενες μέρες προγραμματισμένο ραντεβού με τον Υπουργό Πολιτισμού
ώστε να μάθουμε τις προθέσεις του κράτους και να διεκδικήσουμε αυτά που αξίζουν
στο Κτήμα Ιόλα.''

2) Κολυμβητήριο.
'' Το κολυμβητήριο που δεν φτιάχτηκε ποτέ στην οδό Μακεδονίας και Ηπείρου αποτελεί ένα μεγάλο ερωτημα-
τικό για την πόλη και για τους πολίτες.Σίγουρα η ευθύνη βαραίνει όλες τις διοικήσεις που προσπάθησαν να ανα-
δείξουν το θέμα δείχνοντας ξεκάθαρα ότι έγιναν λάθος χειρισμοί. Άποψη μας είναι ότι πρέπει να γίνει δια-
βούλευση με τους δημότες αλλά και τον τοπικό σύλλογο για το τι πρέπει να γίνει αν και πιστεύουμε ότι στον
συγκεκριμένο χώρο χρειάζεται μια πλατεία και χώροι άθλησης.
Βέβαια το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε μαζί με ειδικούς να μάθουμε πως θα μπορούσαμε να εκμε-
ταλλευτούμε το υπάρχον κτίσμα γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί μέσα στα μπετά υπάρχουν πολλά χρήμα-
τα των δημοτών και δεν έχει κανείς το δικαίωμα να μιλά τόσο εύκολα για ανατίναξη των μπετών όταν αυτά έχουν
φτιαχτεί με λεφτά του Αγιοπαρασκευιώτικου λαού.''

Αλέξανδρος
Μουστόγιαννης

Επικεφαλής
“Μια γενιά μπροστά”
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Οι θέσεις των υποψηφίων δημάρχων για την πόλη

3) Αγίου Ιωάννου
'' Δυστυχώς ο κεντρικότερος δρόμος της Αγίας Παρασκευής εδώ και
πολλά χρόνια έγινε παρανάλωμα προεκλογικού περιεχομένου.
Πολλοί υποψήφιοι δήμαρχοι αλλά και διατελέσαντες Δήμαρχοι νόμι-
ζαν ότι αν προσπαθήσουν να αναπλάσουν δήθεν την Αγίου Ιωάννου
θα ξαναεκλεγόντουσαν στην εξουσία.Βέβαια η ιστορία έχει διδάξει
το αντίθετο.

Σήμερα αυτή η Δημοτι-
κή Αρχή ξεκίνησε χωρίς
καν διαβούλευσημε τους
πολίτες και τους κατα-
στηματάρχες της τοπικής
αγοράς. Το τελευταίο διά-
στημα δε η δημοτική αρχή
φέρνει στο δημοτικό
συμβούλιο συνεχείς πα-

ρατάσεις παράδοσης του έργου ώστε το τέλος του έργου να
έρθει λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές ώστε νομίζοντας έτσι θα καμα-
ρώνουν για το αποτέλεσμα.Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως
συμβαίνει το αντίθετο. 
Ο διπλός δρόμος θα φέρει πολλά προβλήματα στον δρόμο.
Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν πολλές θέσεις σταύθμευσης που
σημαίνει ότι δεν δίνεται η ευκαιρία στον δημότη με αυτοκίνητο να
σταματήσει ώστε να κάνει τις αγορές του έστω και για τα αυτονόη-
τα.Τα πεζοδρόμια που μεγάλωσαν κατά πλάτος δεν νομίζω ότι έχουν
να προσφέρουν κάτι πιο θετικό από τα προηγούμενα αλλά το κακό
έχει γίνει ήδη καθώς από τα συνεχόμενα έργα πολλά καταστήμα-
τα έχουν κλείσει και πολλά άλλα δεν αποδίδουν. 
Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε να μπορούμε και να έχουμε
δρόμο αισθητικά αποδεκτό προς το κοινό αλλά και λύσεις σταύθμευ-
σης ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τα καταστήματα. 
Η παράταξη μας συνεχίζει την διαβούλευση και τις επόμενες μέρες
θα έχουμε έτοιμη και τεκμηριωμένη θέση για την Αγίου Ιωάννου.''

“Λαϊκή Συσπείρωση”
1) Κτήμα Ιόλα.

Η βίλα και το κτήμα ΙΟΛΑ είναι μια
ιδιαίτερα σημαντική πολιτιστική περιου-
σία για την πόλη μας. 
Το σύνολο του χώρου πρέπει ν  ́απαλλο-
τριωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, να
αναπλασθεί στην αρχική του μορφή και
να λειτουργήσει σαν χώρος πολιτισμού
χωρίς εμπλοκή ιδιωτών, χωρίς εμπορευ -
ματοποίηση του. Τα “τιμαλφή” της πόλης
μας είναι ανεκτίμητα. Θεωρούμε πως  για
τέτοιες αγορές, χρήματα υπάρχουν!

2) Κολυμβητήριο.
Το “στοιχειωμένο κολυμβητήριο” έχασε την ευκαιρία να ζωντανέψει
όταν όλες οι άλλες παρατάξεις αρνήθηκαν την πρότασή μας και ψή-
φισαν την ολοκλήρωση του υπάρχοντος σχεδίου με αποτέλεσμα το
ύψος του ποσού να κρίνεται υπερβολικό και ο χώρος εκτός από υπο-
βαθμισμένος , να μπαίνει σε περιπέτειες. 
Προτείναμε τότε και το επαναφέρουμε. Ανοικτό κολυμβητήριο,
συμβατό με το περιβάλλον, χωρίς τις υπερβολικές κερκίδες, με δια-
μορφωμένο πράσινο περιβάλλοντα χώρο, ελεύθερο στην χρήση του,
χωρίς εμπορική χρήση και ιδιώτες.

3) Αγίου Ιωάννου
Η ανάπλαση μιας οδού θάπρεπε να θεωρείται ένα απλό, προφανές
έργο. Οι παλινωδίες και οι προχειρότητες των προηγούμενων Δημο-
τικών Αρχών το έκαναν σίριαλ και η σημερινή διοίκηση το υποβάθ-
μισε σε μια ανάπλαση πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωση της οδού.
Εμείς υποστηρίξαμε την πεζοδρόμηση από πλατεία σε πλατεία με
την λειτουργία ενός ηλεκτρικού μέσου σταθερής τροχιάς  δωρεάν για
τους πολίτες, επιπλέον την  αισθητική ανάπλαση με ενιαιοποίηση στις
εμπορικές ταμπέλες και την απαγόρευση ίδρυσης επιπλέον κατα-
στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως τα περισσότερα κέν-
τρα πόλεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

συνέχεια από σελίδα 14

Ανδρέας Γκιζιώτης
Επικεφαλής 

“Λαϊκής Συσπείρωσης”

“Νίκη για την Αγία Παρασκευή”

1) Κτήμα Ιόλα.
Δυστυχώς, στην υπόθεση του κτήματος ΙΟΛΑ δεν έχει υπάρξει το
παραμικρό ενδιαφέρον από την σημερινή Δημοτική αρχή. 
Έχουμε προτείνει την δημιουργία Επιτροπής από το Δήμαρχο
και τους επικεφαλής των Παρατάξεων, ειδική συνέντευξη τύπου
σε κεντρικό σημείο των Αθηνών, επίσκεψη στον Υπουργό Πολι-
τισμού και αναζήτηση λύσης στην βάση της σημερινής αξίας του
χώρου. 
Ο Δήμος ειδικά για το Κτήμα Ιόλα οφείλει να σκεφθεί, αν
αποτύχει (συμβιβαστική) λύση από το Υπουργείο, ακόμη και την

πιθανότητα δανεισμού. Το Κτήμα Ιόλα είναι πρώτης προτεραιό-
τητας ζήτημα για εμάς και την πολιτική μας στο ζήτημα των
κοινόχρηστων - ελεύθερων χώρων.

2) Κολυμβητήριο.
Το θέμα του Κολυμβητηρίου δεν είναι εύκολο να απαντηθεί κυρίως γιατί όποια λύση προ-
ταθεί, επιβάλλεται να συνοδεύεται από το χρηματικό της κόστος. Έτσι, όποιος προτείνει
την κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσματος και την μετατροπή του σε Πλατεία,
οφείλει να επισυνάψει μελέτη κόστους κατεδάφισης. Εδώ προσθέτω κα την πληρο-
φορία ότι η αντιστήριξη που υπάρχει στην πλευρά της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου είναι block με
την όλη κατασκευή δηλ. τις εξέδρες. Άρα οφείλει να απαντηθεί το πώς θα κατεδαφιστεί το
μπετόν που υπάρχει.
Η πιθανή λύση κατασκευής μικρής πισίνας (20 ή 25m) και η μετατροπή του υπόλοιπου
χώρου σε υπαίθριο θεατράκι και χώρο Παιδικής χαράς μπροστά στην οδό Μακεδονίας έχει
επίσης ικανό κόστος κατασκευής και πρέπει να εκτιμηθεί η πιθανή επιβάρυνση της περιοχής.
Έτσι είναι απαραίτητη ειδική σύσκεψη με πολίτες, Συλλόγους και ειδικούς επιστήμονες  και
με κοστολόγηση της κάθε λύσης και των επιπτώσεών της! Πρέπει να αντιληφθούμε ταυ-
τόχρονα τι επιπτώσεις έχει προκαλέσει με τις ενέργειες αποχαρακτηρισμού του
χώρου η Δημοτική αρχή Ζορμπά.

3) Αγίου Ιωάννου
Η επικείμενη διπλή κυκλοφορία στην οδό Αγ. Ιωάννου (που, επιτέλους, φαίνεται να ολοκ-
ληρώνεται μετά από 6 χρόνια!  η κατασκευή των πεζοδρομίων της) δεν θα λύσει κανένα
ουσιαστικό πρόβλημα στις μετακινήσεις της πόλης. Ήδη με την λειτουργία ως  μονόδρομου
φαίνεται να μην δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα, πλην της επιβάρυνσης της οδού Ειρήνης
τις πρωινές ώρες. 
Το κυκλοφοριακό της Αγίας Παρασκευής πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με
βάσης τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας δηλ. με περιορισμό της χρήσης του αυτο-
κινήτου υπέρ άλλων μορφών μετακινήσεων δηλ. Δημόσια – Δημοτική  συγκοινωνία, πεζο-
δρόμια, ποδήλατο και συνδυασμοί τους. Παράλληλα επιβάλλεται η εφαρμογή  του συστή-
ματος της ελεγχόμενης στάθμευσης στους εμπορικούς δρόμους, στις περιοχές που υπάρχουν
σταθμοί του Μετρό και σε συγκεκριμένες ειδικές περιπτώσεις οδών. 
Τίποτα, από όλα όσα αναφέραμε, δεν είναι στη φιλοσοφία της σημερινής Δημο-
τικής αρχής που αφήνει την κατάσταση όπως την παρέλαβε από την προηγούμενη, καθυ-
στέρησε πολύ να ολοκληρώσει το έργο και συνετέλεσε έτσι στην υποβάθμιση του εμπορίου
στην οδό που πλήττεται έτσι κι αλλιώς από τις Δημοσιονομικές Πολιτικές και την φτωχο-
ποίηση της κοινωνίας.

Γιάννης Σταθόπουλος
Επικεφαλής 

“Νίκη για την 
Αγ. Παρασκευή”
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