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Καλοκαίρι χωρίς 

“Σινέ - Σχολείο”!

Μετά από 15 χρόνια λειτουργίας του θερινού δημοτικού κινηματογράφου για πρώτη φορά 

Γιάννης Σταθόπουλος: 

Σε ταινία γεμάτη ψέματα 

πρωταγωνιστής ο Β. Ζορμπάς  

Έχουμε πρόταση διεξόδου

για το «Σινε – Σχολείο»

Βασίλης Ζρομπάς : 

Η μη λειτουργία του κινηματογράφου

οφείλεται στην αρνητική στάση της

Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας και μελών της παράταξης

του κ. Σταθόπουλου 

Σύλλογος Γονέων Αγ. Παρασκευής:

ώδινεν όρος και έτεκεν μυν…

(Σύγχρονη, αντίστοιχη, λαϊκή έκφραση:

«πολύ κακό για το τίποτα»)

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής 

Δημοσιογράφος  

Μέλος ΕΣΗΕΑ -ΠΟΕΣΥ

«Ποιος  Ζορμπάς;  

Η Νέα  Δημοκρατία

(τοπικά) 

χρειάζεται Ηγέτη» 

Ανδρέας Γκιζιώτης  Δημ. Σύμβουλος
Επικεφαλής “Λαϊκής Συσπείρωσης”  

Γραμματέας Α-Γ ΕΛΜΕ

Επιστροφή στα 

πέτρινα χρόνια του

αυταρχισμού της 

δεκαετίας του ‘50!

σελ 4 -5 

σελ. 3 

σελ. 6 - 7 
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--- Ο δαίμων του τυπογραφείου “χτύπησε” τους εκλεγέντες Δημοτικούς
Συμβούλους της παράταξης Νίκη για την Αγία Παρασκευή του Γιάννη Σταθ-
όπουλου...
--- Η κ. Χρύσα Κολώνια έχει εκλεγεί Δημοτική Σύμβουλος με τη συγκεκρι-
μένη δημοτική παράταξη...
--- Χωρίς πυροπροστασία ο Υμηττός και η πόλη μας…
--- Ζήτησε πρόσληψη διμηνιτών ο Βασίλης Ζορμπάς αλλά η περιφέρεια
απέρριψε την πρόσληψη λόγω έλλειψης τεχνικού ασφαλείας! 
--- Θυμίζουμε ότι επειδή η τεχνικός ασφαλείας δεν υπέγραφε την καταλ-
ληλότητα του προηγούμενου κτιρίου απέναντι από την ΕΡΤ για τη λειτο-
υργία του ως δημαρχείο αυτό μεταφέρθηκε στο κτίριο που βρίσκεται σήμε-
ρα… 
--- Το κτίριο στο οποίο λειτουργεί σήμερα το Δημαρχείο επίσης δεν πληροί
τους όρους ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουμε τεχνικό ασφαλείας… 
--- Παγκόσμια πρωτοτυπία το γεγονός ότι επιλέγουμε ακατάλληλα κτίρια για
δημαρχεία και δεν έχουμε τεχνικούς ασφαλείας αντί του αντιθέτου… 
--- Έχουμε όμως «κάποιους» υπαλλήλους οι οποίοι για «λίγες» μέρες δέχον-
ται να αναλάβουν ως τεχνικοί ασφαλείας (για να γίνει κάποια «δουλειά») και
μετά παραιτούνται…
--- Με τη μέθοδο αυτή είχαν προσληφθεί πέρυσι διμηνίτες για την πυροπρο-
στασία, οι οποίοι «προστάτευσαν» την πόλη και το βουνό με δεξαμενές και
βαρέλια άδεια από νερό, με αντλία κλεμμένη και υδροφόρα η οποία μυστηρ-
ιωδώς «έκανε φτερά»… 
--- Μην σας κάνει εντύπωση, η περίοδος δημαρχείας Βασίλη Ζορμπά βρίθει
ανεξιχνίαστων κλοπών με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα εκτός των
προαναφερθέντων τους δίσκους και τους υπολογιστές του ΚΕΠ που έκλεισε,
τους δίσκους ασφαλείας με τα κρίσιμα οικονομικά στοιχεία και στη συνέχεια
τον υπολογιστή της «βουλιαγμένης» από χρέη ΚΟΙΠΕΔΑΠ, δύο σάρωθρα
και φυσικά το αλεξικέραυνο του Δημαρχείου…
--- Για το θέμα της πυροπροστασίας ο κ. Γιάννης Σταθόπουλος που αναλαμ-
βάνει τα καθήκοντά του από 1η Σεπτεμβρίου, χρησιμοποίησε  το μόνο
θεσμικό μέσο που διαθέτει για  την ευαισθητοποίηση πολιτών – εθελοντών
αυτό δηλαδή της συναυλίας και ομιλίας στην κεντρική μας πλατεία… 
--- Το στίχο «Φεύγει και αφήνει πίσω του συντρίμμια» θυμίζουν οι ανοιχτές
τρύπες που άφησε ο εργολάβος στην «ανάπλαση» της Αγίου Ιωάννου… 
--- Αστυνομικές δυνάμεις καταστολής στο 4ο Λύκειο!! 
--- Τους κάλεσε κάποιος; Ή πήγαν αυτόκλητοι ; Και από πότε η Αστυνομία
εισβάλλει στα σχολεία; 
--- Αυτά τα ερωτήματα έθεσε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης προς
τον επικεφαλής της «ομάδας δράσης» για να πάρει την απάντηση να φύγει
αυτός από το σχολείο… 
--- Ενώ παράλληλα δόθηκε εντολή η αυθάδης εκπαιδευτικός που τράβηξε
φωτογραφία το περιστατικό να τη σβήσει πάραυτα… 
--- Κι εμείς νομίζαμε ότι είχε «πιάσει πάτο» η αντιδημοκρατική συμπεριφο-
ρά των μνημονιακών κυβερνήσεων… 
--- Συγγνώμη κάναμε λάθος. Μάλλον τα «καλύτερα» έρχονται…  
--- Όπως σε κάθε πολιτισμένη χώρα έτσι και στην Ελλάδα αποφασίστηκε
(επιτέλους) οι παιδικές χαρές να διαθέτουν πιστοποίηση ως προς την καταλ-
ληλότητα της λειτουργίας τους…
--- Καμιά 15 παιδικές χαρές είχαμε όλες κι όλες, για τις 13 ο δήμαρχος δεν
«πρόλαβε» να πάρει πιστοποίηση…
--- Η είδηση θα ήταν να το είχε προλάβει…
--- Τι να πρωτοπρολάβει ο άνθρωπος ; 
--- Μήπως πρόλαβε τις διαδικασίες για να λειτουργήσει ο Δημοτικός Κιν-
ηματογράφος ; 
--- Επί θητείας Βασίλη Ζορμπά δόθηκε σε ιδιώτες η λειτουργία του χωρίς
βεβαίως «διαγωνισμούς κι άλλα τέτοια»…    
--- Δεν είναι μόνο η «μνημονιακή γραμμή» που λέει «Όλα στους ιδιώτες»..
και αυτή να μην υπήρχε, εσείς πιστεύετε ότι ήταν ικανοί να τον λειτουργή-
σουν ; Εμείς όχι… 
--- Ο δήμαρχος παρότι γνώριζε ότι ο Νόμος απαγορεύει την παραχώρηση
αυλής σχολείου σε ιδιώτη για εμπορική χρήση, συνέχιζε να θέτει εαυτόν υπε-
ράνω του Νόμου… 
--- Και είχε την απαίτηση να κάνουν το ίδιο, οι Ενώσεις Γονέων και τα υπό-
λοιπα μέλη της Δημοτικής Επιτροπή Παιδείας τα οποία ευτυχώς στην πόλη
μας συνεχίζουν να λειτουργούν με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών κι όχι
των ιδιωτών με αποτέλεσμα να αρνηθούν την παραχώρηση του χώρου σε
ιδιώτη…
---Και σήμερα αναρωτιέται ακόμα ο κ. Ζορμπάς για ποιους λόγους δεν επα-
νεκλέχθηκε… 
--- κ. Ζορμπά η Αγία Παρασκευή εκλέγει Δήμαρχο και όχι δικτάτορα… και ο
δήμαρχος οφείλει και ΜΟΝΟΝ να εκτελεί τις εντολές που ψηφίζει το Δημο-
τικό Συμβούλιο, πράγμα που εσείς αρκετές φορές με καμάρι αρνηθήκατε ότι
θα κάνετε επειδή «έτσι σας άρεσε»…
--- Αυτές οι συμπεριφορές κ. Ζορμπά ανήκουν σε άλλες εποχές του παρελθ-
όντος γι’ αυτό και για τους κατοίκους αποτελείτε πια παρελθόν… 

Επιστολή στον γείτονα
Από τον κ. Αντώνη Μανδηλά λάβαμε άρθρο του μέσω mail που
επιθυμεί να δημοσιευθεί, το οποίο και σας παρουσιάζουμε
αυτούσιο:  

Γείτονα.
Μετά από την γνωριμία μας είπα να προσπαθήσω να διευκρινίσω κανά δυο
πράγματα:

Έκοψα τα κάτω κλωνάρια των 3 δέντρων που βρίσκονται στο πεζο-
δρόμιο του σπιτιού σας για να μπορούμε να περνάμε ανεμπόδιστα.
Όσο και να προσπαθήσω, δεν βρίσκω τον λόγο γιατί αναστατωθήκατε, αντί
να μου πείτε: «ευτυχώς και επιτέλους, καλά κάνετε και μπαίνετε στον κόπο
και κάνετε κάτι που έπρεπε από μόνοι τους να κάνουν άλλοι» (Δήμος;)
Στο τυπικό μέρος: φυσικά δεν αποκλείω να είναι υποχρεωτική η άδεια για να
κόψω «ακόμη και ένα κλωναράκι» όπως λέτε-λένε. Μπορεί να είναι έτσι.
Στο ουσιαστικό μέρος: φυτέψατε 3 δέντρα ό ίδιος, όπως είπατε, στο πεζοδ -
ρόμιο (δεν ξέρω - δεν χρειάζεται άδεια;) και τα ποτίζατε καθημερινά για
προφανώς καλό σκοπό –επειδή τα αγαπάτε και θέλετε να έχουμε πράσινο-
αλλά τα φυτέψατε σε ακατάλληλο σημείο: σε ιδιαίτερα στενό πεζοδρόμιο! 
Άγνωστο το γιατί δεν τα φυτέψατε- και άλλα τόσα- ελάχιστους πόντους πιο
πέρα, πίσω από το φράχτη στο οικόπεδο σας, όπως έκαναν και άλλοι , πχ οι
διπλανοί σας , έτσι ώστε να μην εμποδίζουν και να μπορούμε όλοι να τα χαι-
ρόμαστε. Έτσι μας αποκλείσατε, ίσως εφ όρου ζωή από το δικαίωμα της χρή-
σης του πεζοδρόμιου. 
Πρέπει συνέπεια αυτού να «κατεβαίνουμε» στην άσφαλτο ανάμεσα στα ΙΧ
που περνούν, με τους γνωστούς κινδύνους του να μας-να σας παρασύρει
κάποια από αυτά. θα πείτε ίσως: «δε βαριέσαι και τι έγινε-και αλλού γίνεται
έτσι- αυτά τα 3 δέντρα σας ενόχλησαν ;» Δεν με ενόχλησαν όμως φυσικά τα
δέντρα. Με ενοχλεί που δεν έχω από πού να περάσω. 
Σας καλώ να περάσουμε μαζί τον δρόμο μας με μία μητέρα που
σπρώχνει το καροτσάκι με το ένα μωρό και θα κρατάει με το άλλο
το χέρι το άλλο μωρό, θα έχει ίσως και κάποιες σακούλες με τα
ψώνια και θα είναι ενδεχομένως λίγο κουρασμένη από όλη την
ημέρα. Και θα συναντήσει τα 3 δέντρα που εσείς (με αγάπη) φυτέ-
ψατε…… 
Η ιστορία δεν θα μπορούσε, φυσικά, να τελειώνει εδώ, επειδή πιο πέρα θα
συναντήσει τους κάδους απορριμμάτων (σημειωτέων μόνιμα ανοιχτούς για
απλώνεται η «ευχάριστη οσμή» τους), της κολώνες της ΔΕΗ, τα χαλασμένα
καπάκια- παγίδες της ΕΥΔΑΠ, την πόρτα του κλειστού χώρου στάθμευσης
του γείτονα λίγο πιο κάτω, που την αφήνει συχνά ανοιχτή προς τα έξω
ακυρώνοντας έτσι και αυτός με την σειρά του το πεζοδρόμιο (με αγάπη;), το
σήμα της τροχαίας, την ακαθαρσία του σκύλου, που δεν την μάζεψε ο ιδιοκ-
τήτης του (τον σκύλο, φυσικά, τον αγαπάει!), την μοτοσυκλέτα ανεβασμένη
στο πεζοδρόμιο κλπ, κλπ. 
Στη συνέχεια, μια άλλη φορά ίσως, να κάνουμε το ίδιο με έναν που κάθετε σε
αναπηρικό καροτσάκι και μετά, μια άλλη ίσως φορά, με τον υπερήλικα
πατέρα σας που περπατάει με «π», δεν ακούει και δεν βλέπει καλά και ίσως
έτσι του κάνει ζημιά το κλωνάρι που δεν κόπηκε και δεν τον αφήνει να περά-
σει. Και ας ακούσουμε τι θα πουν. Ενδεχομένως όμως να μην μπορέσουμε να
τους ρωτήσουμε, γιατί ο ηλικιωμένος θα βρεθεί στο νοσοκομείο, διότι θα τον
έχει ήδη παρασύρει αμάξι και αυτός με το αναπηρικό καροτσάκι να μην βγει
καθ όλου από το σπίτι του και να αποκλειστεί μέσα μια που και οι δύο θα
βρουν μπροστά τους το .. δεντράκι (και τα άλλα).
Σας καλώ να πιούμε μαζί ένα καφεδάκι να γνωριστούμε, για μην με
σπρώχνετε την επόμενη φορά αλλά ίσως και να με βοηθήσετε, και να δούμε
ποιες λύσεις μπορούν να βρεθούν. Και ίσως να κάνουμε κουβέντα και στον
«διπλανό». Για να βρούμε το σημείο που θα μπορείτε να φυτέψετε το δέν-
τρο που τόσο θέλετε (και θέλω) και συγχρόνως να μείνει ελεύθερο το πεζο-
δρόμιο για τον πεζό που το δικαιούται.

Υπογραφή
Γείτονας
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Η «Λαϊκή Συσπείρωση» 
σχετικά με τον 

καινούργιο Νόμο
αξιολόγησης δημόσιων 

υπαλλήλων
Η προσχηματι-
κή «αξιολόγη -
ση» οδηγεί στην
υποβάθμιση
των υπη ρεσιών,
στις απολύ σεις,
στις ιδιωτικο-
ποιήσεις. Μαζι-
κές, συλλογικές, αγωνιστικές διαδικασίες για την
κατάργηση του Νόμου. 
Με το νόμο 4250/26-3-14 που ψήφισε πρόσφατα, η
συγκυβέρ νηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ προχωρά εκτός των άλλων
σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση το ζήτημα της αξιολόγ-
ησης των δημοσίων υπαλλήλων.
Μέσω και της προωθούμενης αξιολόγησης η κυβέρνηση
στοχεύει στη διαμόρφωση ενός μικρού, ευέλικτου και επι-
τελικού κράτους, ενός κράτους στην υπηρεσία των επιχει-
ρηματικών ομίλων και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στο
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ανατροπή των εργα-
σιακών σχέσεων μέσα από απολύσεις.
Η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο που δεν υπηρετεί τους
εργαζόμενους και τις διευρυμένες λαϊκές ανάγκες, δεν
οδηγεί στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ούτε στην εξά-
λειψη των αιτιών που τις υποβαθμίζουν.
Η κυβέρνηση και το αστικό κράτος έρχεται με την
αξιολόγηση να χειραγωγήσει και να τρομοκρατήσει τους
εργαζόμενους δημοσίους υπαλλήλους, να αναδείξει τα
νέα επίλεκτα κρατικά στελέχη της διοίκησης.
Τους σκοπούς αυτούς υπηρετούν οι ποσοστώσεις και οι
κατηγοριοποιήσεις, που επιβάλλονται και τα κριτήρια με
τα οποία θα αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Θέλουν τουλάχιστον  το 15% των υπαλλήλων να παίρνει
το δρόμο της απόλυσης, να τίθεται σε κατάσταση
ομηρίας.
Θέλουν να καταργούν τμήματα και Διευθύνσεις, να υπο-
βαθμίζουν άλλα, να αξιολογούν δηλαδή τις Δημόσιες
Δομές με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ανάλογα με τη
βιωσιμότητά τους, την ολόπλευρη εφαρμογή της σχέσης
κόστους - οφέλους, το κυνήγι του κέρδους.
Ο επιμερισμός του ποσοστού των υπάλληλων που θα
κατανεμηθούν ως "άριστοι", "καλοί", "μέτριοι" θα γίνει για
το σύνολο του προσωπικού στο επίπεδο των οργανικών
μονάδων είτε από το Γενικό Γραμματέα του Δήμου είτε
από το Δήμαρχο! Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα συγκε-
κριμένα πρόσωπα θα αποφασίσουν και θα υπογράψουν
ποιες υπηρεσίες θα μείνουν ανοιχτές και ποιες θα
κλείσουν ή θα ξεπουληθούν προσεχώς!
Απαιτούμε από τη Διοίκηση του Δήμου να μην υπακούσει
στις εντολές της κυβέρνησης να μη σταλεί καμία διαπι-
στωτική πράξη για αξιολόγηση υπηρεσιών και εργαζομέ-
νων, να καταργηθεί ο νόμος στην πράξη.
Απαιτούμε να πάρουν θέση όλες οι δημοτικές παρατάξεις,
να καταδικάσουν και να απαιτήσουν να καταργηθεί ο
νόμος 4250/14, ο οποίος με την αξιολόγηση των υπάλ-
ληλων στο δήμο φέρνει αλλού την υποβάθμιση, αλλού την
κατάργηση και την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών και σε
κάθε περίπτωση τις απολύσεις.
Οι εργαζόμενοι, με μαζικές, συλλογικές διαδικασίες, πρέ-
πει να απαιτήσουν να καταργηθεί ο νόμος 4250/14, να
μην εφαρμοστεί στην πράξη η ποσόστωση που επιβάλλει.
Να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες συλλογικών αντι-
δράσεων. Να πρωτοστατήσουν ώστε οι αποφάσεις των
συλλογικών οργάνων τους για αποχή από τη διαδικασία
της «αξιολόγησης» (αξιολογητών και αξιολογούμενων)
να υλοποιηθούν με μαζικό τρόπο.

Επιστροφή στα πέτρινα χρόνια του 
αυταρχισμού της δεκαετίας του ‘50! 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2014 ο επι-
κεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Ανδρέας Γκιζιώτης κατήγγειλε την
είσοδο της Αστυνομίας το πρωί της ίδιας μέρας στο 4ο Λύκειο Αγίας
Παρασκευής. 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον κ. Γκιζιώτη στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου
Λυκείου πραγματοποιούταν σεμινάριο επιμόρφωσης των διευθυντών Β’ βάθμει-
ας εκπαίδευσης και ο ίδιος ως γραμματέας της Α-Γ ΕΛΜΕ Β’ Αθήνας καθώς και
μέλη του Δ.Σ. προέβησαν σε ενημέρωση προς τους διευθυντές με σκοπό να τους
πείσουν να απέχουν από τα εν λόγω σεμινάρια που σχετίζονταν με την αντιδρα-
στική αξιολόγηση των καθηγητών.  
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» συνέχισε λέγοντας ότι την ώρα που
μιλούσαν με τους διευθυντές των σχολείων, η αστυνομική διευθύντρια του Α.Τ.
Αγίας Παρασκευής μπήκε στο χώρο, διέκοψε την συνδικαλιστική παρέμβαση της

ΕΛΜΕ, απαίτησε την αποχώρηση του κ. Γκιζιώτη από το σχολείο και απέσπασε κινητό τηλέφωνο μέλο-
υς της ΕΛΜΕ διαγράφοντας τη φωτογραφία που είχε τραβήξει από το χώρο απειλώντας ταυτόχρονα με
σύλληψη του ατόμου.
Το θέμα θεωρείται μείζον όχι μόνο για την ΕΛΜΕ, τους καθηγητές και τους δασκάλους αλλά για όλη την
κοινωνία και εγείρει ερωτήματα όπως αυτά που κατέθεσε ο κ. Γκιζιώτης στο Α.Τ. Αγίας Παρασκευής : 
1) Ποιος έδωσε εντολή για να εισέλθει η Αστυνομία σε σχολικό χώρο; 
2) Με ποια αιτιολογία κάλεσε η διευθύντρια του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής τον κ. Γκιζιώτη να εξέλθει από το σχολείο ;
3) Με ποια κατηγορία αποσπάστηκε κινητό τηλέφωνο από πολίτη ;  
Μετά από το συμβάν το Διοικητικό Συμβούλιο της Α-Γ ΕΛΜΕ εξέδωσε την παρακάτω ανα-
κοίνωση: 

«Επιμόρφωση» παρουσία αστυνομίας!
Το Δ.Σ. της Α-Γ ΕΛΜΕ Β. Αθήνας καταγγέλλει τις απαράδεκτες ενέργειες του Διευθυντή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Β  ́Αθήνας κ. Φαλούκαπου κάλεσε την αστυνομία στα σχολεία που διεξάγονταν τα
σεμινάρια «επιμόρφωσης» των διευθυντών για την ατομική αξιολόγηση και της διοικητού του Αστυνο-
μικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο των αποφάσεων, τόσο της ΟΛΜΕ όσο και της Α-Γ ΕΛΜΕ, ενάντια στην αντι-
δραστική αξιολόγηση, μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕ και άλλοι συνάδελφοι καθηγητές, μέλη του γονεϊκού κινή-
ματος και μαθητές, εξέφρασαν έμπρακτα την αντίθεσή τους με παράσταση διαμαρτυρίας στα σχολεία
όπου πραγματοποιούνταν τα σεμινάρια των διευθυντών.
Έτσι τη Δευτέρα 23/6 και την Τρίτη 24/6 περιπολικά αλλά και αυτοκίνητο της αστυνομίας με συμβατικό
αριθμό κυκλοφορίας έξω από το 4οΓυμνάσιο Χαλανδρίου παρακολουθούσαν τους συγκεντρωμένους.
Την Τετάρτη 25/6 μετά την «μεταφορά» των διευθυντών από το 2ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής στο 4ο
Λύκειο, η «επιμόρφωσή»  τους πραγματοποιήθηκε με την παρουσία της αστυνομίας μέσα σχολείο!  
Η παρέμβαση του γραμματέα της ΕΛΜΕ Ανδρέα Γκιζιώτη διακόπηκε από την διοικητή του Αστυνομι-
κού τμήματος όπου απαίτησε την έξοδό του από τον χώρο του σχολείου! Η σύντομη παρέμβαση των
εκπροσώπων της ΕΛΜΕ προφανώς συνεχίστηκε, αλλά η αστυνομικός διοικητής επανήλθε στο τέλος για
να αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο του μέλους του ΔΣ Ευαγγελίας Κούβαρη απειλώντας τη με σύλληψη
για την φωτογραφία που τράβηξε.
Η τρομοκρατία δεν πρόκειται να περάσει. Ο αγώνας μας θα συνεχισθεί και θα ενταθεί ενάντια στην αντι-
δραστική αξιολόγηση, την εφαρμογή της, τις επιπτώσεις της στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών
και στο έργο των εκπαιδευτικών, τις απολύσεις των συναδέλφων. Ενάντια στις συγχωνεύσεις και καταρ -
γήσεις σχολείων.

Ανδρέας Γκιζιώτης,
Δημ. Σύμβουλος

Επικεφαλής “Λαϊκής
Συσπείρωσης”

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Τσακό
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει ότι, με στόχο την βελτίωση της ασφάλειας και την διευκόλ-
υνση της κυκλοφοριακής ροής και της στάθμευσης στην περιοχή του Τσακού, τίθενται σε εφαρμογή
νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 
Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από Παρασκευή 27 – 06 –
2014. 
Πιο συγκεκριμένα, μονοδρομούνται οι παρακάτω οδοί
: Μ. Μπότσαρη στο τμήμα από Ναπ. Ζέρβα έως Κυκλά-
δων, με κατεύθυνση από Ναπ. Ζέρβα προς Κυκλάδων,  
Γράμμου, με κατεύθυνση από Ελ. Βενιζέλου προς
Κυκλάδων,  
Νικηταρά, με κατεύθυνση από Ελ. Βενιζέλου προς
Κυκλάδων, 
Δοϊράνης, με κατεύθυνση από Κυκλάδων προς Γοργο-
ποτάμου, 
Καλογήρου Σαμουήλ, με κατεύθυνση από Γοργοποτά-
μου προς Κυκλάδων,
Λευκωσίας, με κατεύθυνση από Κυκλάδων προς Ελ.
Βενιζέλου, 
Γοργοποτάμου στο τμήμα από Νικηταρά έως Ελ. Βενι-
ζέλου, με κατεύθυνση από Νικηταρά προς Ελ. Βενιζέ-
λου, 
Μακρυγιάννη, με κατεύθυνση από Μπουμπουλίνας
προς Πατρ. Γρηγορίου.
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Ο Βασίλης Ζορμπάς σχετικά

με τη μη λειτουργία του 
«Σινέ – σχολείο»

Δεδομένου ότι για πρώτη φορά φέτος,
μετά από πολλά χρόνια, δεν θα λειτο-
υργήσει ο Θερινός Δημοτικός Κινημα-
τογράφος «ΣΙΝΕ ΣΧΟΛΕΙΟ-
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ» αισθάνομαι την
υποχρέωση να πα ραθέσω τους λόγους
και να αιτιολογήσω προς τους πολίτες
το γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτό - το
δυσάρεστο για όλους μας - γεγονός.
Ο Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος λει-
τουργούσε ανέκαθεν, επί όλων των προηγουμένων Διοικήσεων, με
ιδιώτες. Χωρίς ουδέποτε να παρουσιαστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα.
Μόνο όταν εμείς αναλάβαμε τη Διοίκηση του Δήμου, «θυμήθη-
καν» ορισμένοι να εναντιωθούν στην μέσω ιδιωτών λειτουργία
του κινηματογράφου, ξεκινώντας μια «εκστρατεία» εναντίον μας
αλλά στην ουσία εναντίον των δημοτών.
Τα γεγονότα και οι ανακοινώσεις του Συλλόγου Γονέων του 2ου
Γυμνασίου και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων των ετών 2011, 2012,
είναι γνωστά όπως και τα γεγονότα του 2013, όταν «γνωστοί-άγνω-
στοι» προσπάθησαν, μέσω καταγγελιών στην Αστυνομία να κλείσουν
τον κι νηματογράφο. Γνωστή επίσης και η προσπάθεια τοπικού ηλεκτρ-
ονικού ΜΜΕ, να παραπληροφορήσει τον κόσμο ότι ο κινηματογράφος
δήθεν έκλεισε.
Για την λειτουργία, φέτος, του κινηματογράφου, ο Πολιτιστικός και
Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ),
έγκαιρα υπέβαλε αίτημα στο 2ο Γυμνάσιο, για την παραχώρηση
του αύλειου χώρου και των βοηθητικών εγκαταστάσεων. Το αίτημα
υποβλήθηκε αφού πρώτα εξασφαλίστηκε η νομική κατοχύρωση ότι
μπορεί να λειτουργήσει στον συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος στην
συνείδηση των δημοτών είναι συνυφασμένος με τον Θερινό Κινηματο-
γράφο. Να σημειωθεί ότι μεταφορά του στο πρώην «Στρατόπεδο
Σπυρούδη», για νομικούς επί του παρόντος αλλά και πρακτικούς λόγο-
υς, δεν είναι δυνατή.
Η συνέλευση Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου αποφάσισε, με κάποια
καθυστέρηση, να παραχωρηθεί ο χώρος στον ΠΑΟΔΑΠ. Η απόφαση
όμως αυτή, έπρεπε να έχει και την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Επι-
τροπής Παιδείας (ΔΕΠ), προς την οποία και παραπέμφθηκε.
Η ΔΕΠ, στις 11-4-2014, εξέδωσε αρνητική απόφαση κατά πλειοψηφία.
Υπέρ της παραχώρησης τάχθηκε ο Πρόεδρός της, Αντιδήμαρχος
Μανώλης Κωνσταντακόπουλος, ενώ εναντίον ο εκπρόσωπος της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Γιάννης Λογοθέτης (τότε
υποψήφιος και στη συνέχεια εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος του κ.
Γιάννη Σταθόπουλου), η εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων κ.
Εύη Χατζοπούλου (εκφράζοντας τις απόψεις της Προέδρου κυρίας
Αύρας Μπασακίδου και του Δ.Σ. Να σημειωθεί ότι Αντιπρόεδρος του
Δ.Σ. της Ένωσης, ήταν ο κ. Πάνος Γκόνης, τότε υποψήφιος και στη
συνέχεια εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος του κ. Γιάννη Σταθόπου-
λου) και η εκπρόσωπος του Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κου.
Φαλούκα.
Η αρνητική απόφαση της ΔΕΠ, θα μπορούσε να παρακαμφθεί μόνο με
αντίθετη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λόγω όμως των Δημο-
τικών Εκλογών, υπήρχε νομική απαγόρευση συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου, τουλάχιστον μέχρι την 30-5-2014. Γεγονός που
δεν επέτρεψε, χρονικά, την ανάληψη ενεργειών για την έναρξη
λειτουργίας του Δημοτικού Κινηματογράφου για την φετινή θερινή
περίοδο. Κάτι που το γνώριζαν τα μέλη της ΔΕΠ, που καταψήφισαν την
παραχώρηση. Η Διοίκησή μας, τα έτη 2011, 2012 και 2013, λειτούργησε
τον Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο, παρά τις οξείες και παράλογες
αντιδράσεις, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μείωσε τις τιμές των
εισιτηρίων, αύξησε τις κατηγορίες δικαιούχων μειωμένου εισιτηρίου και
υπερδιπλασίασε τα έσοδα του Δήμου, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
Και το ίδιο είχε σκοπό να πράξει και φέτος, αν η αρνητική (κατά την
εκτίμησή μας με ιδιοτελή πολιτικά κριτήρια) ψήφος των μελών της ΔΕΠ
που προαναφέρθηκαν, δεν έθετε ανυπέρβλητο εμπόδιο.
Τους παραδίδουμε στην κρίση των δημοτών οι οποίοι, εξαιτίας της
απόφασής τους, δεν θα απολαύσουν φέτος τις υπηρεσίες του Θερινού
Δημοτικού Κινηματογράφου και θα αναγκαστούν να επισκεφθούν
ιδιωτικούς κινηματογράφους, καταβάλλοντας σημαντικά υψηλότερο
αντίτιμο.

Καλοκαίρι χωρίς «Σινέ – Σχολείο»
Πέρασαν περίπου 15 χρόνια από τότε που ξεκίνησε ο
δημοτικός θερινός κινηματογράφος «Σινέ – Σχολείο»
και για πρώτη φορά, φέτος, επί διοικήσεως Βασίλη
Ζορμπά δεν θα λειτουργήσει. 
Ο κινηματογράφος από την αρχή που ξεκίνησε μέχρι και το 2010
λειτουργούσε από τη Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση
(ΔΗΠΕΑΠ) με την υποστήριξη ενός ειδικού συνεργάτη επί του
πακέτου των προγραμμάτων που προσφέρουν στους κινηματο-
γράφους οι εταιρείες διανομής.Έξι πρόεδροι που διοίκησαν την
ΔΗΠΕΑΠ όλα αυτά τα χρόνια λειτούργησαν τον κινηματογρά-
φο μέσω της ΔΗΠΕΑΠ και ποτέ μέσω ιδιώτη. Συγκεκριμένα από
την έναρξη του κινηματογράφου μέχρι το 2002 ο  Λεωνίδας
Παπασταθόπουλος και η Πωλέττα Πολίτη λειτουργούσαν τον κινηματογράφο μέσω της
ΔΗΠΕΑΠ.  Επί Δημαρχίας Αντώνη Σιδέρη το 2002 και προεδρίας του Σάββα Αντωνιάδη
ο κινηματογράφος και πάλι λειτουργούσε μέσω της ΔΗΠΕΑΠ σημειώνοντας έσοδα ρεκόρ,
διότι ανά καλοκαίρι ο κινηματογράφος κατάφερνε να εισπράττει 48.000 ευρώ και ο Οργα-
νισμός μέσα σε τρία χρόνια σημείωσε γενικά ενεργητικό 700.000 ευρώ. 
Αξίζει εδώ να τονισθεί ότι ο Αντώνης Σιδέρης και ο Σάββας Αντωνιάδης με τα χρήματα που
είχαν ως κέρδος από τον κινηματογράφο και από άλλες πηγές της ΔΗΠΕΑΠ επένδυσαν
στον Πολιτισμό εκείνη την εποχή και συγκεκριμένα οργάνωσαν το «Συμπόσιο Γλυπτικής»,
όπου καθηγητές της σχολής Καλών Τεχνών και γλύπτες απ’ όλη την Ελλάδα χρησιμο-
ποιώντας ως χώρο το «Στρατόπεδο Σπυρούδη» συγκεντρώθηκαν στην πόλη μας και
δημιούργησαν γλυπτά τα οποία διακοσμούν μέχρι και σήμερα τις πλατείες της πόλης μας.        
Τονίζω το παραπάνω παράδειγμα γιατί εκτός από ομοϊδεάτες τότε, ο Αντώνης Σιδέρης ο
Σάββας Αντωνιάδης και ο Βασίλης Ζορμπάς συνδιοικούσαν το Δήμο το 2002, γεγονός που
σημαίνει ότι ο τελευταίος ήξερε τον τρόπο λειτουργίας του κινηματογράφου, ήξερε τα πολ-
λαπλάσια του κέρδη που έχει λειτουργώντας τον σωστά από τη ΔΗΠΕΑΠ σε αντίθεση με
το να δοθεί σε ιδιώτη και ήξερε ότι κάποτε σ’ αυτήν την πόλη κάποιοι αιρετοί επένδυσαν
χρήματα από εκεί στον Πολιτισμό. 
Ως τελευταίοι πρόεδροι της ΔΗΠΕΑΠ ο Σωκράτης Μέγας,  ο Σωτήρης Παπαμιχαήλ και ο
Χρήστος Ματζανάς λειτούργησαν τον δημοτικό κινηματογράφο όπως και οι προηγούμε-
νοι με τους δύο τελευταίους να τον αναβαθμίζουν αφού ο κ. Παπαμιχαήλ αγόρασε μια
επιπλέον κινηματογραφική μηχανή και ο κ. Ματζανάς εμπορεύτηκε τραπέζια και καρέ -
κλες. Όταν τα ηνία της διοίκησης του Δήμου ανέλαβε ο Βασίλης Ζορμπάς το 2010 για
πρώτη φορά στα χρονικά άλλαξε την πολιτική λειτουργίας του δημοτικού κινηματογράφ-
ου, αφού εισήγαγε «νέα ήθη», αυτά δηλαδή της εμπορικής εκμετάλλευσης του κινηματο-
γράφου από ιδιώτη έναντι πενιχρού τιμήματος, το οποίο απέδιδε στην αρμόδια δημοτική
επιχείρηση ΠΑΟΔΑΠ. Η κίνηση αυτή του Βασίλη Ζορμπά τον έφερε σε ευθεία σύγκρου-
ση με τα μέλη των εκπροσώπων των μαθητών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας κι αυτό
επειδή σύμφωνα με το Νόμο οι αυλές των σχολείων απαγορεύεται να δοθούν για εμπορι-
κή χρήση σε ιδιώτες, και τα προηγούμενα χρόνια η Ένωση Γονέων και η σχολική επιτρο-
πή του Β’ Γυμνασίου συναινούσαν για τη λειτουργία του κινηματογράφου αφού στηρίζον-
ταν στο γεγονός ότι τα κέρδη της Δημοτικής Επιχείρησης επιστρέφονταν στους κατοίκους
μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων.   Ο κ. Ζορμπάς κατάφερνε να ενοικιάζει το δημοτικό κινη -
ματογράφο σε ιδιώτες – επιχειρηματίες έναντι πινακίου φακής συγκριτικά με τα έσοδα
που στο παρελθόν είχαν οι δημοτικές επιχειρήσεις από αυτόν. 
Τη φετινή χρονιά η ΔΕΠ με τέσσερα από τα επτά μέλη παρόντα… ψήφισε αρν-
ητικά την ενοικίαση της σχολικής αυλής σε ιδιώτη και αξίζει να τονισθεί ότι πρόεδρος σχο-
λικής επιτροπής διορισμένος από τον ίδιο το Βασίλη Ζορμπά στήριξε αυτή την απόφαση
όπως δήλωσε και ο Γιάννης Σταθόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης Ιουνίου 2014. 
Λόγω των εκλογών και της απαγόρευσης για ένα μήνα να πραγματοποιούνται Δημοτικά
Συμβούλια η διοίκηση Ζορμπά δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την αρνητική αυτή απόφ-
αση της ΔΕΠ, όπως να την «παρακάμψει» μέσω απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
γεγονός που έχει πράξει στο παρελθόν. Επίσης λόγω του γεγονότος ότι μετά τις εκλογές το
Δημοτικό Συμβούλιο στις 4 Ιουνίου αναβλήθηκε εξαιτίας μη προσέλευσης συμβούλων της
διοίκησης και το αμέσως επόμενο πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου 2014, αντί ο κ. Ζορμ-
πάς να έχει βρει λύση άρχισε να κατηγορεί την παράταξη του κ. Σταθόπουλου και την
Ένωση Γονέων για απαράδεκτη στάση. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης Ιουνίου 2014, χωρίς ακόμα να έχει βρεθεί λύση, ο κ.
Ζορμπάς κάλεσε δημόσια την Ένωση Γονέων να συναντηθεί μαζί του, να της δώσει τα
«κλειδιά» του κινηματογράφου για να τον λειτουργήσει εκείνη!!    
Η ουσία του ζητήματος είναι ότι ο κ. Ζορμπάς εισήγαγε για πρώτη φορά στην ιστορία της
πόλης τη λειτουργία του κινηματογράφου από ιδιώτη και προσπάθησε αυτά τα τρία χρό-
νια να εντυπώσει στο λαό της Αγίας Παρασκευής ότι ο Δήμος είναι ανίκανος να λειτο-
υργήσει έναν κινηματογράφο και να δημιουργήσει έσοδα από αυτόν.  Δεν θεωρώ ανίκανο
το Βασίλη Ζορμπά και τη διοίκησή του, απλά πιστεύω ότι ακολουθούν πιστά τη μνημονια-
κή πολιτική που τους επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία και η οποία λέει: «Όλα στους ιδιώτες».
Δεν τίθεται θέμα ανικανότητας αλλά θέμα πολιτικής βούλησης. 
Ο Βασίλης Ζορμπάς ήξερε από το 2011 με την εφαρμογή της πολιτικής του περί
«ιδιώτες» ότι θα έμπαινε σε μία μάχη διαφορετικής φιλοσοφίας, αυτής της υπεράσπισης
του Δημόσιου χαρακτήρα και της αντίθετης, αυτής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με απευθ-
είας αναθέσεις.  Αυτό που δεν είχε υπολογίσει ο Βασίλης Ζορμπάς  στην πολιτική του δια-
μάχη με τους φορείς, ήταν οι «παράπλευρες απώλειες» που δημιουργήθηκαν και στάθη-
καν μία σοβαρή αιτία για τη μη επανεκλογή του.

Χρήστος Μπαλωτής

Εκδότης - Δημοσιογράφος
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Σε ταινία γεμάτη ψέματα 
πρωταγωνιστής ο Β. Ζορμπάς 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΝΕ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΠΟ ΤΗ "ΝΙΚΗ των Πολιτών"

Πόσα ψέματα μπορούν να συμπεριληφθ-
ούν σε μια ανακοίνωση; Η απάντηση
είναι ξεκάθαρη. Τόσα όσα ο χαρακτήρας του
ανδρός επιτρέπει. Ο Β. Ζορμπάς εξακολουθεί
ακόμη και στο τέλος της θητείας του την ίδια
εκείνη τακτική της παραμόρφωσης της αλήθει-
ας, της ακατάσχετης ψευδολογίας και της
σπίλωσης προσώπων, που οδήγησαν στην
καταψήφισή του πριν από ένα μήνα.
Στο άκουσμα της ξαφνικής είδησης ότι το Σινέ

"Σχολείο-Θανάσης Βέγγος" (επιτυχημένος θεσμός που όλοι αγκαλιάσαμε και
στηρίξαμε όλα αυτά τα χρόνια) δεν πρόκειται να λειτουργήσει πραγματικά
νιώσαμε μεγάλη έκπληξη καθώς δεν είχαμε ουδεμία ανάμειξη ως Δημοτική
Κίνηση σε όλες τις διαδικασίες που ακολούθησε η Δημοτική αρχή. Εξάλλου
ουδέποτε ο Β. Ζορμπάς ζήτησε τη γνώμη μας ή τη συνδρομή μας όπως και
όλων των Δημοτικών παρατάξεων (συνήθης πρακτική του απερχόμενου
Δημάρχου).
Δυστυχώς ακολούθησε και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στην εκδοθείσα
ανακοίνωση την προσφιλή του τακτική (αντί να αναλάβει τις ευθύνες του και
να απολογηθεί για την προσωπική του αστοχία να λειτουργήσει τον κινημα-
τογράφο) να ψεύδεται, να παρουσιάζει το μαύρο ως άσπρο και να στοχοποιεί
σαν “καταδότης” φορείς και πρόσωπα που ψήφισαν αρνητικά στη λειτουργία
του Σινέ “Σχολείο – Θανάσης Βέγγος” με συνολική ανάθεση της "δουλειάς" σε
ιδιώτη κάτι που άρχισε επί των ημερών του.

Οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια απέναντι στα ΨΕΥΔΗ
του Β. Ζορμπά:
ΨΕΜΑ 1ο. Ο Β. Ζορμπάς ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ το γεγονός πως

αρχικά καταψήφισε τη λειτουργία του κινηματογράφου με ιδιώτη η Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση της
ΔΕΠ (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας). Συγκεκριμένα καταψήφισαν ο πρόεδρ-
ος της Επιτροπής (που έχει ορισθεί από το Δήμαρχο), οι εκπρόσωποι της
Δημοτικής Παράταξης Γιαννακόπουλου, ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Παρά-
ταξης Γκιζιώτη, η εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας και οι  εκπρόσωποι
της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής. 
ΨΕΜΑ 2ο. Ο Β. Ζορμπάς ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ πως στη συνε-
δρίαση της ΔΕΠ καταψήφισαν την παραχώρηση του σχολείου σε ιδιώτη η
εκπρόσωπος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η εκπρόσωπος της
Ενωσης Συλλόγων Γονέων (που δεν πρόσκειται στη "Νίκη") όπως και ο εκπρ-
όσωπος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιάννης Λογοθέτης γνω-
στός για τη θεσμική και όχι παραταξιακή του λειτουργία στη σχολική κοινότ-
ητα.
ΨΕΜΑ 3ο. Ο Β. Ζορμπάς ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ και συνεπώς

ΨΕΥΔΕΤΑΙ ότι υπήρχε νομική απαγόρευση των συνεδριάσεων του Δημοτι-
κού Συμβουλίου μέχρι 30/5/2014 αφού είναι γνωστό σε όλους πως έγιναν δύο
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εν μέσω προεκλογικής περιόδου. Η
πρώτη έγινε το βράδυ της 11ης Απριλίου, ημέρα συνεδρίασης της ΔΕΠ (άρα το
θέμα του "Σινέ Σχολείο" επεβάλλετο να εισαχθεί προ ημερησίας διατάξεως)
και η δεύτερη την 5η Μαΐου (πάλι απουσίαζε το θέμα, ο δε Δήμαρχος δεν ανε-
φέρθη καθόλου στο πρόβλημα).

ΨΕΜΑ 4ο. Ο Β. Ζορμπάς ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ και
συνεπώς ΨΕΥΔΕΤΑΙ αναμειγνύοντας τον κ. Πάνο Γκόνη, ο οποίος ουδεμία
σχέση έχει με τις ψηφοφορίες των συνεδριάσεων των παραπάνω αναφερθέν-
των οργάνων και βεβαίως (ας το μάθει) ΔΕΝ είναι αντιπρόεδρος της Ενωσης
Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής.
ΨΕΜΑ 5ο. Ο  Β. Ζορμπάς ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ότι μόνο επί των

ημερών του ανετίθεται η συνολική λειτουργία σε ιδιώτη. Όλα τα προγούμενα
χρόνια την ευθύνη της λειτουργίας είχε η Πολιτιστική επιχειρήση του δήμου.
Το μοναδικό που ανετίθετο σε ιδιώτη κατόπιν διαγωνισμού, ήταν η επιλογή
και η προβολή των ταινιών (βλέπε ανακοίνωσή μας τον Ιούνιο του 2012 - επι-
συνάπτεται).
Δε χαιρόμαστε καθόλου που "συλλαμβάνουμε" το Δήμαρχο κατ'επανάληψη

ψευδόμενο και επειδή υπάρχει χρόνος για να διορθώσει την τεράστια αστοχία
του για πρώτη φορά να μην ανοίξει ο δημοτικός κινηματογράφος η δική μας
πρόταση είναι συγκεκριμένη:
Να επιλεγεί με διαφάνεια εταιρεία διανομής και να προσφέρουμε ειδικά αυτό
το καλοκαίρι το Σινέ "Σχολείο - Θανάσης Βέγγος" δωρεάν στους συνδημότες
μας, ενέργεια με την οποία θα συμφωνήσουν όλοι.

Σύλλογος Γονέων : 
ώδινεν όρος και έτεκεν μυν…

«Όταν η Δημοτική Αρχή, ορκισμένη να διοικεί την πόλη έως τις
31/08/2014, «ώδινεν», επί 9 μήνες, την λύση περί λειτουργίας του δημο-
τικού κινηματογράφου, με νόμιμο τρόπο, εντός χώρου δημόσιου σχο-
λείου και καθυστερημένα (κατά δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ.
Παπασπύρου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου) ξεκίνησε τις
διαδικασίες περί έγκρισης της παραχώρησης χώρου του σχολείου…

Όταν η Δημοτική Αρχή, επί 3 χρόνια
«άκουγε» τις αντιρρήσεις της Ένωσης
Γονέων, περί παραχώρησης του δημόσιου
σχολείου σε ιδιώτες, και τις «έγραφε» στα
παλαιότερα των υποδημάτων της…
Όταν η Δημοτική Αρχή, απαξίωνε,
συστηματικά επί 3 χρόνια, τις προτάσεις της
Ένωσης Γονέων για θέματα ζωτικά για τη

λειτουργία των σχολείων, με αποκορύφωμα την καταψήφιση των προτάσεών της
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/10/2013…
Τώρα, αυτή η Δημοτική Αρχή, «αναθέτει» στην Ένωση Γονέων αρμοδιότητες που
όφειλε, ΕΓΚΑΙΡΩΣ και ΣΥΝΝΟΜΑ, να έχει καλύψει η ίδια.
Και καταθέτει, ο Δήμαρχος, βαρύγδουπη πρόταση, κενή περιεχομένου.
Συνταγμένη, για άλλη μια φορά, στο πόδι, χωρίς ουσιαστική μελέτη, χωρίς να
ρωτήσει τους καθ’ ύλην αρμόδιους του Δήμου: «Μπορεί η Ένωση Γονέων να
επιχορηγηθεί από το Δήμο, ώστε να κάνει όλα αυτά που φαντασιώνομαι;»
Γιατί τότε, θα τον είχαν πληροφορήσει ότι η Ένωση και οι Σύλλογοι Γονέων ΔΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να επιχορηγηθούν από τον Δήμο.
Εκτός εάν ο κ. Δήμαρχος το γνώριζε και, απλά, πέταξε μια ντουφεκιά φτηνού
εντυπωσιασμού. Μυς, λοιπόν, η πρόταση του κ. Δημάρχου.
Το πρόβλημα όμως που δημιούργησε η αβελτηρία της διοίκησής του δεν
μπορεί να το χρεώσει σε άλλους.
Λυπούμαστε ειλικρινά που ο, επί 3,5 χρόνια, Δήμαρχος της Πόλης δεν μπόρεσε να
αντιληφθεί τι σημαίνει ανεξάρτητος και δημοκρατικά λειτουργών φορέας.
Λυπούμαστε ειλικρινά που ο κ. Δήμαρχος, επί 3,5 χρόνια, δεν αξιοποίησε τον
πλούτο και την δυναμική του γονεϊκού κινήματος της πόλης μας, προς όφελος της
δημόσιας παιδείας και του δημόσιου σχολείου.
Μας δημιουργεί εντύπωση, όμως, που πιστεύει ότι μπορεί ένας απλός φορέας, που
αποτελείται από μαμάδες και μπαμπάδες, πολλάκις απαξιωμένος από τον ίδιο προ-
σωπικά, αυτός ο ίδιος φορέας να καλείται να «βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά»
μετά την αποτυχία της διοίκησής του. Εκτός, επαναλαμβάνουμε, εάν αυτή η πρό-
ταση δεν είναι παρά μια ντουφεκιά στον αέρα. Για να τρομάξει άραγε ποιος;
Αναρωτιόμαστε δε, αν θα υπήρχε η ίδια αντιμετώπιση στο θέμα, αν η παρούσα
διοίκηση είχε κερδίσει τις πρόσφατες εκλογές και γνώριζε ότι θα ήταν διοίκηση για
τα επόμενα 5 χρόνια. Ή σε αυτή την περίπτωση θα είχε παρακάμψει όπως και τα
προηγούμενα χρόνια τους θεσμούς (ΔΕΠ) και θα είχε προχωρήσει σε άλλη λύση
με τη δύναμη της εξουσίας;
Αυτό άραγε σημαίνει διοίκηση για το σημερινό Δήμαρχο;…
Κι ας θυμηθούμε τη ρήση του Μολιέρου «Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για αυτό
που κάνουμε αλλά και για αυτό που δεν κάνουμε»...

Νέα απορριμματοφόρα για τον
Δήμο Αγίας Παρασκευής 

Την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, στην Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής
και στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας με την ανάδοχο εταιρεία , πραγ-
ματοποιήθηκε η παράδοση τριών νέων απορριμματοφόρων οχημάτων,
τύπου συμπίεσης πρέσας, μοντέλου CRV-2000, χωρητικότητας 16m3,
και παγκοσμίου φήμης πλαισίων φορτηγών τελευταίας αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας EURO6, Mercedes-Benz Arocs 1830K, τα πρώτα που κυκλο-
φορούν στην Ελλάδα. 
Τα οχήματα πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές σύμφωνα με τις τελευταίες
Ευρωπαϊκές οδηγίες και συνδυάζουν την κορυφαία ποιότητα υλικών, την πολύ
χαμηλή εκπομπή ρύπων καθώς και την σχεδόν αθόρυβη λειτουργία τους. Σε
συνδυασμό δε και με τη γρήγορη αποκομιδή και την επαρκέστατη χωρητικότητα
σε απορρίμματα, πρόκειται για τις πλέον ενδεδειγμένες και κατάλληλες μονάδες
εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι  στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα είναι προ-
γραμματισμένη η παράδοση μίας σκούπας η οποία έχει ήδη εξοφληθεί από το
Δήμο. Έπεται η προμήθεια ενός καδοπλυντηρίου,  μιας υδροφόρας ,τριών ημιφο-
ρτηγών pick-up,δύο ακόμα απορριμματοφόρων και δύο σαρώθρων.
Το συνολικό κόστος  του ανωτέρω εξοπλισμού ανέρχεται στα 1.900.000 ευρώ,
ποσό το οποίο εξολοκλήρου αντλείται  μέσω ιδίων πόρων του Δήμου, προερχόμε-
νων από τα ανταποδοτικά τέλη.
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Από το Γραφείο Δημάρχου Δήμου Αγίας Παρασ -
κευής εκδόθηκε ανακοίνωση (την οποία θα διαβά-
σετε στη διπλανή σελ. 7) του απερχόμενου κ.
Βασίλη Ζορμπά (με την ιδιότητα του επικεφαλής
της παράταξης «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»)  με
την οποία εκφράζονται παράπονα, ενστάσεις και
συστάσεις προς το πρόσωπό μου για άρθρο που
έγραψα και δημοσιεύτηκε στον  ηλεκτ ρονικό «Σχο-
λιαστή» με τίτλο «Η διάλυση μετά την ήττα και το
ορφάνεμα της ηγεσίας του συντηρητικού χώρου».  
Στην ανακοίνωση του ο κ. Ζορμπάς μου κάνει «συστά-
σεις» αμφισβητώντας την εγκυρότητα των πηγών  μου και
με προτρέπει να κάνω καλύτερη διασταύρωση  γιατί κατά
τη γνώμη του εμπεριέχουν πολλές ανακρίβειες. 
Έχει δίκιο ο κ. Ζορμπάς όταν κρίνοντας «εξ’ ιδίων»  δεν
εμπιστεύεται τις πληροφορίες που διοχετεύονται εν γένει
προς τοπικά αλλά και υπερτοπικά μέσα μαζικής ενημέρω-
σης, αφού δείχνει να εμπιστεύεται περισσότερο την «προ-
παγάνδα» από την  ελεύθερη διακίνηση των ιδεών η οποία
ενδεχομένως και να τον τρομάζει , ίσως επειδή «ελέγχε-
ται» δυσκολότερα.
Επί οκτώ ολόκληρα χρόνια από τα έδρανα της αντι-
πολίτευσης ο Βασίλης Ζορμπάς κατηγορούσε τον Βασίλη
Γιαννακόπουλο, τη διοίκηση του αλλά και το «διεφθα-
ρμένο ΠΑΣΟΚ»,  γνωρίζοντας ότι από τη στιγμή δημο-
σιοποιούσε, είτε θέσεις στο δημοτικό συμβούλιο, είτε
καταγγελίες σκανδάλων, είτε παραχωρούσε συνεντεύξεις
προς την μοναδική εφημερίδα που του είχε δώσει τότε
«βήμα», θα ήμουν υποχρεωμένος να τα δημοσιεύσω αδια-
φορώντας για το προσωπικό ή οικονομικό μου κόστος. 
Ο κ. Βασίλης Ζορμπάς το χρονικό διάστημα μεταξύ της
πρώτης και  δεύτερης  Κυριακής των δημοτικών εκλογών
του περασμένου Μαΐου, εξέδωσε ανακοίνωσή όπου μ΄
ένα  γλοιώδες  και δουλοπρεπές  σε ύφος  κείμενο,
φρόντισε ν  ́ αποκαταστήσει την τιμή και την υπόληψη του
Βασίλη Γιαννακόπουλου ζητώντας του εμμέσως πλην
σαφώς «συγγνώμη» για τα όσα κατά καιρούς τον είχε κατ-
ηγορήσει  και αποκαθιστώντας τον  έστω και μεταχρονο-
λογημένα στα μάτια των συμπολιτών του.
Δηλαδή με την ανακοίνωση του αυτή, ο κ. Βασίλης Ζορ -
μπάς  διέψευσε  όλα όσα επί οκτώ χρόνια είχε καταλογίσει
στον κ. Βασίλη Γιαννακόπουλο, προς τα μέλη της
διοίκησης του και κατ  ́επέκταση προς τη  «διεφθαρμένη
πολιτική» του πολιτικού φορέα που του  είχε δώσει το
«χρίσμα». Παράλληλα ο  απερχόμενος δήμαρχος  παρα-
δέχτηκε ότι οι «κραυγές» για μη χρηστή διοίκηση, οι
καταγγελίες για «διασπάθιση δημόσιου χρήμα-
τος», οι «αποκαλύψεις» για «μαύρη οικονομική
τρύπα 20.000.000 ευρώ»και τα «σκάνδαλα  που ανα-
κάλυπτε σε κάθε συρτάρι του Δήμου που άνοιγε»… δεν
ήταν παρά μια καλομελετημένη στρατηγική που
στόχευε στην  αποδόμηση της πολιτικής προσωπικότητας
του πολιτικού αντιπάλου ώστε να καταστήσει «εύκολος
στόχος» στην μεταξύ τους αναμέτρηση!. 
Μετά από όλα αυτά ο κ. Βασίλης Ζορμπάς έχει από την
πλευρά του απόλυτο δίκιο όταν  μου «συστήνει» να προ-
σέχω τις πηγές των ειδήσεων μου…
Βεβαίως από την πλευρά μου, δεν περίμενα το Μάιο του
2014 για να αντιληφθώ την αναντιστοιχία των λεγομένων
κατά τη διάρκεια της οκταετούς παραμονής του Βασίλη
Ζορμπά από τα έδρανα της αντιπολίτευσης με τα «έργα»
στα οποία προχώρησε ασκώντας τα καθήκοντά του ως
δήμαρχος  και ακολουθώντας κατά γράμμα το μοντέλο
διοίκησης του κ. Γιαννακόπουλου. 
Αντίθετα, από τις πρώτες κιόλας ενέργειες του  τον Γενάρη
του 2011, που κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της
«συγκάλυψης» όλων των σκανδάλων που κατά δική του

δήλωση έβρισ-
κε σε «όποιο
συρτάρι του
Δήμου κι άνοιγε»… προσπάθησα ως όφειλα να καταδείξω
προς τους συμπολίτες μου με κείμενα και σατιρικά σκίτσα,
(όπως έκανα  και προς όλους ανεξαιρέτως τους δημάρ -
χους) το πραγματικό πολιτικό πρόσωπο του Βασίλη Ζορμ-
πά παρομοιάζοντας τον (από πολιτικής πάντα πλευράς)
σαν τον «Ιανό» τον  « Διπρόσωπο Θεό των Ρωμαίων»…
αλλά και σαν τον ήρωα με την «διπλή προσωπικότητα»
του κλασσικού μυθιστορήματος  με τίτλο « Ο Δόκτωρ Τζέ-
κιλ και ο κύριος Χάιντ».    
Αυτά σε ότι αφορά τις συστάσεις για την αξιοπιστία των
πηγών μου κι ας έρθουμε σε μια άλλη «ενόχληση» που το
κείμενο μου προκάλεσε στον απερχόμενο δήμαρχο και δεν
είναι άλλη από την αναβολή του Δημοτικού συμβούλιου
της 4ης Ιουνίου 2014 λόγω έλλειψης απαρτίας των μελών
της διοίκησης  και του «Αλλαλούμ»  που επικράτησε
μεταξύ των παρευρισκομένων μεταξύ των οποίων ήταν
και ο κ. Ζορμπάς. 
Ο κ. Ζορμπάς λοιπόν, ισχυρίζεται στην ανακοίνωση διαμα-
ρτυρίας που εξέδωσε, ότι οι απόντες σύμβουλοι  ήταν
δικαιολογημένοι!  Χωρίς βεβαίως να εξηγεί  το «Γιατί»
τους περίμενε μαζί τους άλλους δημοτικούς συμβούλους
αφού ήδη γνώριζε ότι ΔΕΝ θα έρχονταν!! 
Αφού λοιπόν γνώριζε εκ των προτέρων ότι οι μισοί
σύμβουλοί του θα προτιμούσαν αντί να λύσουν τα θέματα
της πόλης να παρακολουθήσουν τον αγώνα του πέμπτου
τελικού του  πρωταθλήματος μπάσκετ μεταξύ Ολυμπια-
κού – Παναθηναϊκού ή να διασκεδάσουν σε συναυλία της
“Lady Gaga”…  «Γιατί» δεν ειδοποίησε έγκαιρα την πρό -
εδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν θα υπήρχε απα-
ρτία και ως εκ τούτου να αναβληθεί η συγκεκριμένη συνε-
δρίαση αλλά καθόταν και …περίμενε; Κι αν αυτό το
«σκηνικό» με το Δήμαρχο και το μισό δημοτικό συμβούλιο
να περιμένουν αυτού που είχαν ειδοποιήσει ότι ΔΕΝ θα
έρθουν δεν αποτελεί εικόνα «Διάλυσης»  ή «θεάτρου του
παραλόγου» τότε ποια την αποτελεί;
Βεβαίως το γεγονός ότι  η διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά
ήταν «διαλυμένη» ήταν Αλήθεια παρά  ψέματα και τις
προσπάθειες  για να κρυφτεί από το λαό της Αγ. Παρα -
σκευής. 
Η διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά ήταν «Διαλυμένη» επειδή
ήταν η ΜΟΝΑΔΙΚΗ διοίκηση Δήμου στην Ελλάδα η
οποία είχε απολέσει την πλειοψηφία της μετά τις
αποχωρήσεις των Αλέξη Μουστόγιαννη, Φώτη Αλεξόπου-
λου, Δημήτρη Αλεφαντή και Ελένης Δάβαρη και ήταν η
ΜΟΝΑΔΙΚΗ διοίκηση στην Ελλάδα  και ίσως παγκο-
σμίως, η οποία τις  μόνες  αποφάσεις που μπορούσε να
λάβει ήταν αυτές που θα συναινούσε ή θα απουσίαζε
μέρος ή όλη η αντιπολίτευση!  Και γι αυτό του το κατόρ -
θωμα ίσως ο δήμαρχος να πρέπει να απευθυνθεί στους
υπευθύνους του βιβλίου «Γκίνες» μιας και υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις ότι θα κερδίσει μια θέση στις σελίδες του…
«Παραπονιέται επίσης ο κ.Ζορμπάς για τη Μη ανα-
φορά της απουσίας μελών της αντιπολίτευσης από τη
συγκεκριμένη συνεδρίαση  και δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί
προφανώς ο κ. Ζορμπάς αδυνατεί να αντιληφθεί -  έστω
και μετά από 13 χρόνια θητείας στα έδρανα του Δημοτικού
συμβουλίου-  ότι η  αντιπολίτευση έχει το δικαίωμα να
ελέγχει την εκάστοτε διοίκηση με τον τρόπο που εκείνη θα
ΕΠΙΛΕΞΕΙ, είτε με την παρουσία της, είτε με την απουσία
της, είτε με την αποχώρηση της, είτε με την αποχή της από
ψηφοφορίες, είτε με την ψήφιση «Λευκού», είτε  με την
«έκδοση ψηφισμάτων» κ.λ.π  χωρίς «να ρωτά κανένα»
και χωρίς να απολογείται  σε κανένα άλλον,  εκτός από το
λαό της Αγ. Παρασκευής.

Ανδρέας Μπαλωτής : 
«Ποιος Ζορμπάς;  

Η Νέα Δημοκρατία 
(τοπικά) χρειάζεται Ηγέτη» 

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής 

Δημοσιογράφος - Μέλος ΕΣΗΕΑ -ΠΟΕΣΥ

Ευχαριστήριο
μήνυμα 

Κωνσταντίνου
Τσιαμπά 

για τις δημοτικές
εκλογές

Φίλες και
Φίλοι

Προσω-
πικά αισθά-
νομαι την
υποχ ρέωση
να σας
ευχα ρι στή -
σω για την
ουσια στική
και καθορι-

στική υποστήριξή σας στον όμορ-
φο αγώνα που δώσαμε με την
παράταξή μας  ́  ́ Αγία Παρασκευή
η Πόλη μας΄  ́.

Η επιτυχία του συνδυασμού ήταν ο
πρωταρχικός και κύριος στόχος για
μένα, διότι έτσι θα ήμουνα συνεπής με
τις αρχές και αξίες οι  οποίες με οδήγη -
σαν να υπηρετήσω την  τοπική αυτο-
διοίκηση.  

Ευχαριστώ τον Δήμαρχο κύριο Ζορ -
μπά Βασίλειο  για την εμπιστοσύνη που
μου έδειξε την τετραετία που πέρασε.
Ασχολήθηκα με συνέπεια και ευθύνη
με τα καθήκοντα που μου ανέθεσε, στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, την
Πολεοδομία, το Κοιμητήριο (τεχνικό
μέρος), χωρίς να απαιτήσω-ζητήσω ή
εκβιάσω τίτλους  ή θέσεις ή να θέσω
όρους,  αλλά με μοναδικό γνώμονα τη
προσφορά στους Δημότες   πιστεύοντας
βαθειά  ότι η καταξίωση κερδίζεται με
το έργο και την καθημερινή ανθρώπινη
συμπεριφορά μας και δεν επιβάλλεται
με λόγια – διακηρύξεις  ή υποσχέσεις .  

Στις εκλογές για το Δήμο μας με ανα-
δείξατε πρώτο Δημοτικό Σύμβουλο σε
σταυρούς (831) από τους υποψηφίους
όλων των παρατάξεων. 
Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί δικαίωση
για μένα και ταυτόχρονα υποχρέωση
απέναντί σας  ώστε να συνεχίσω με
αίσθημα καθήκοντος και προσφοράς,
με ήθος και τιμιότητα από τη θέση της
αντιπολίτευσης που όρισε τη παράταξή
μας η πλειοψηφία των δημοτών της
Αγίας Παρασκευής . 
Ευχαριστώ  ιδιαίτερα  την οικογένειά
μου , που με στήριξε σε όλη αυτή την
προσπάθεια.
Συγχαρητήρια στον νέο Δήμαρχο κύριο
Σταθόπουλο Ιωάννη και τον συνδυασμό
του για την νίκη τους . 
Αναλαμβάνουν το Δήμο  με διοικητική
και τεχνική πληρότητα, και κυρίως οικο-
νομική  ανεξαρτησία,  σε μια κρίσιμη
περίοδο για την χώρα μας και ελπίζω να
καταφέρουν το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα για το καλό των δημοτών.

Ioulios_2014_mais_2012.qxd  15/7/2014  1:53 μμ  Page 6



Θ Θ
έ έ

σ σ
ε ε

ι ις ς
. .. .. .

77

210- 6009639 - www.osxoliastis.gr - e-mail: osxoliastis@hotmail.com

Αυτοί οι οποίοι υποχρεούνται να είναι παρόντες, αξιότιμε κ. Δήμαρχε είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι της παράταξης που διοικεί το Δήμο και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι
έχουν λάβει την εντολή από το λαό της Αγ. Παρασκευής να διοικούν αποφασίζοντας κατά πλει-
οψηφία προς το συμφέρον της πόλης και οι δικοί σας σύμβουλοι έγραψαν τη συγκεκριμένη
ημέρα στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις υποχρεώσεις του Δήμου προς τρίτους και την
ψήφιση κρίσιμων για την πόλη θεμάτων. 
Αυτή είναι η αλήθεια και όσα «παραμύθια» κι αν κατασκευαστούν για την απόκρυψη της το
μόνο που θα καταφέρουν είναι να διαιωνίσουν το φαύλο κύκλο της δικαιολόγησης του προη -
γουμένου ψέματος με άλλο πιο φρέσκο… 
Θα επιμείνω επίσης, παρά της ενστάσεις του κ.Ζορμπά, να ισχυρίζομαι ότι  η συναισθηματική
φόρτιση από το γεγονός ότι δεν επιλέχθηκαν από τους συμπολίτες ως οι καταλληλότεροι για να
διοικήσουν, δημιουργεί  σε ορισμένους Αιρετούς,  τη «διάθεση αντεκδίκησης και
τιμωρίας» , και ιδιαίτερα σ  ́εκείνους  οι οποίοι μετά την ήττα τους διέπονται από το ρητό που
είχε αναφέρει η κ. Μίνα Μουχτούρη το 2011 και το οποίο λέει : «Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά
παραφροσύνη» . 
Θεωρώ λοιπόν  ότι  ΔΕΝ είναι  «τυχαίο»  το γεγονός ότι λίγες ημέρες μετά την ήττα στις δημοτι-
κές εκλογές,  ήρθε  θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο «ζητούσε» από τους επαγγελματίες
που βγάζουν τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής να πληρώσουν εντός 15
ημερών όλα όσα χρωστούσαν στο Δήμο από το 2009, διαφορετικά  η Αστυνομία θα προχωρούσε
σε κατασχέσεις! 
Δηλαδή επί τριάμισι χρόνια ο κ. Βασίλης Ζορμπάς και η διοίκηση του Δήμου, κάθε καλοκαίρι
επέτρεπε την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε επαγγελματίες που ήδη χρώσταγαν χρήματα
για τη χρήση της περασμένης χρονιάς, χωρίς να έχει φροντίσει στο μεσοδιάστημα που είχε παρέ-
λθει για την είσπραξη των οφειλομένων με μορφή έστω διακανονισμού ή δόσεων αλλά
«Θυμήθηκαν»  μια εβδομάδα μετά την εκλογική  τους συντριβή , να ζητήσουν την εφ’  άπαξ
είσπραξη  των οφειλομένων εν μέσω κρίσης και εντός 15 ημερών!!!  
Ως τελευταία δε «τυχαία σύμπτωση» θα αναφέρω  το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων.
Δηλαδή τα συνεχή τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας που δεχόμαστε για την μετά την εκλογική ήττα
του κ. Ζορμπά, μη κανονική αποκομιδή τόσο των απορριμμάτων όσο και των κομμένων κλαδιών
που λόγω εποχής συσσωρεύονται καθώς και για  το  γεγονός ότι δεν πλένονται οι  κάδοι,  ειδικά
αυτοί που βρίσκονται κοντά σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και super markets.  
Να περάσουμε τώρα σε ότι αφορά το θέμα της «ορφάνιας»  της ηγεσίας του συντηρητικού
χώρου στο οποίο αναφέρθηκα, και να διευκρινίσω γιατί δεν έγινε πιθανόν  κατανοητό, ότι
«Αυτή»( η ορφάνια)  σαφώς ΔΕΝ ήταν συνδεδεμένη με το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών
γιατί  απλούστατα από την  εμπειρία μου  γνώριζα ότι ο Βασίλης Ζορμπάς ουδέποτε έγινε τοπι-
κά αποδεκτός από στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας ως «Ηγέτης της παράταξης» ο
οποίος θα μπορούσε να συσπειρώσει  όλα τα στελέχη υπό την ηγεσία του κι αυτό αποδεικνύεται
από τη σύνθεση του ψηφοδελτίου του και το 2010 και το 2014.
Οι Νεοδημοκράτες της Αγίας Παρασκευής θυμούνται την νικηφόρα παράταξη του 2002 όταν
όλοι οι διεκδικούντες τότε το χρίσμα του δημάρχου την μόνη προσωπικότητα που αποδέχτηκαν
χωρίς καμιά διαμαρτυρία να ηγηθεί της δημοτικής παράταξης ήταν μόνον αυτή του κ. Αντώνη
Σιδέρη και καμία άλλη.
Θυμίζουμε ότι τότε υπήρχαν ΕΠΤΑ υποψήφιοι οι οποίοι τελικά «έκαναν  πίσω» και ή «πήγαν
σπίτι τους» ή εντάχθηκαν στη δημοτική ομάδα υπό τον κ. Αντώνη Σιδέρη. Ήταν δε ο κ. Αντώνης
Σιδέρης η μοναδική πολιτική προσωπικότητα την οποία αποδεχόταν και ο εκ του ΠΑΣΟΚ προ-
ερχόμενος  επί δύο τετραετίες πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γιάννης Αργυρός, ο
οποίος και δεν δίστασε να συμπαραταχθεί  μαζί του με όλες του τις δυνάμεις. 
Όπως είναι γνωστό στους νεοδημοκράτες,  το 2002 υπήρξαν πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι οι
οποίοι είχαν υπερβεί το όριο των 1.000 προσωπικών ψήφων και αυτοί ήταν οι κ. Λεβάκος, Αργ-
υρός, Χάρχαρος, Στεροδήμας και Ζορμπάς. Είναι σαφές από τα ονόματα που σας αναφέρω ότι
κανένα από αυτά δεν θα αποδεχόταν τον Βασίλη Ζορμπά ως «ηγέτη» της παράταξης, πολύ δε
περισσότερο όταν ο κ. Ζορμπάς « πρόδωσε την παράταξη»  και κατέβηκε ως ανεξάρτητος υπο-
ψήφιος «κόντρα στο χρίσμα» της Νέας Δημοκρατίας συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό τα μέγι-
στα στην επανεκλογή του Βασίλη Γιαννακόπουλου και στην ήττα της παλιάς του παράταξης…
Ελπίζω να έχω καταδείξει στον κ. Βασίλη Ζορμπά ότι ουδέποτε υπονόησα εκείνον όταν μιλούσα
για «Ορφάνια» στην ηγεσία (τοπικά) της συντηρητικής παράταξης. 
Στο άρθρο που έγραψα μιλώ για την πολιτική ήττα της δικής  του παράταξης η οποία είχε συγκρ-
οτηθεί  με καθαρά προσωπικές του επιλογές από φίλους, συγγενείς, πελάτες και γειτόνους,  κι ότι
η έλλειψη ηγέτη στο συντηρητικό χώρο είχε να κάνει με τα τραγικά ποσοστά της Νέας Δημοκρ-
ατίας τοπικά κι όχι με εκείνον προσωπικά.
Δηλαδή για να το καταλάβει καλά ο κ. Ζορμπάς,  στο άρθρο μου εμπεριέχεται  η αγωνία που

εκφράστηκε  σε κατ  ́ ιδίαν συζητήσεις  με νεοδημοκράτες  της Αγίας Παρασκευής για την
έλλειψη «ηγέτη»  της εμβέλειας ενός Αντώνη Σιδέρη κι όχι τα αίτια της ήττας  μιας δημοτικής
παράταξης  η οποία κατά τη γνώμη τους δεν ήταν αμιγώς «Νεοδημοκρατική» όπως θα την ήθε-
λαν… 
Είναι διαφορετικό πράγμα, μου έλεγαν,  μια δημοτική ομάδα με χρίσμα Νέας Δημοκρατίας η
οποία θα «φιλοξενεί» προσωπικότητες από άλλους χώρους για το καλό της πόλης  αλλά  θα εφα-
ρμόζει το πρόγραμμα της,  και διαφορετικό  ένα συνονθύλευμα  ο επικεφαλής του οποίου αντί
να «καλείται» από την ηγεσία του κόμματος για να βοηθήσει την πόλη, να εκλιπαρεί περιφερό-
μενους στους «κομματικούς διαδρόμους» για το χρίσμα! 
Τέλος, θεωρώ εξαιρετικά άστοχο το γεγονός  ότι ο κ. Ζορμπάς ο οποίος σε μια πόλη των 100.000
κατοίκων, να έχει «προτιμηθεί» από 10.000 ψηφοφόρους, αλλά να  δηλώνει ότι μιλά εξ  ́ονό-
ματος  των «μισών»,  δείχνοντας έτσι ότι ο πληγωμένος του εγωισμός δεν του επιτρέπει  να μάθει
από τα λάθη του, τη στιγμή κατά την οποία  δηλώνει έτοιμος να θέσει και γιατί όχι και να ξαναθ-
έσει τον εαυτό του στην κρίση του λαού, όπως κάνει χρόνια τώρα και ο κ. Γιαννακόπουλος. 
Ιδού πεδίον δόξης Λαμπρό! (και ανεμπόδιστο).

Επιστολή διαμαρ τυρίας
του Βασίλη Ζορμπά

Επιστολή διαμαρτυρίας μας
απέστειλε ο απερχόμενος
Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς
σχετικά με άρθρο του δημο-
σιογράφου Ανδρέα Μπαλω-
τή την οποία δημοσιεύουμε
αυτούσια: 
Θα ήθελα να συστήσω στον κ.
Αντρέα Μπαλωτή, της εφημε-
ρίδας «Ο Σχολιαστής» να ελέγχει
καλύτερα τις «έγκυρες» πληροφορίες που του διοχετεύονται,
πριν τις δημοσιεύσει και εκτεθεί. Και αυτό γιατί, σε άρθρο του με
θέμα «Η διάλυση μετά την ήττα και το ορφάνεμα της ηγεσίας
του συντηρητικού χώρου», αναφέρει πολλές ανακρίβειες.
Η αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η
Ιουνίου φυσικά και δεν ήταν «τιμωρία». Οι απόντες της
συμπολίτευσης ήσαν δικαιολογημένοι και είχαν ειδοποιήσει εκ
των προτέρων για την απουσία τους. Δεν είδα όμως τον κ. Μπα-
λωτή να αναφέρει κάτι για τους απόντες της αντιπολίτευσης, οι
οποίοι μάλιστα ήταν και υπερδιπλάσιοι. 
Όσον αφορά την «διάλυση» της παράταξής μας, μάλλον ευσε-
βείς πόθους δικούς του και κάποιων άλλων εκφράζει. Θα δια-
ψευστούν πολύ γρήγορα .  Να κάνω δε γνωστό σ΄αυτόν και
στους πληροφοριοδότες του,  ότι το εάν και πότε θα αποφασίσω
να αποχωρήσω από την ενεργό πολιτική είναι (αν μου το επι-
τρέπουν)   στην δική μου ευχέρεια. Πάντως, και το 2019 θα είμαι
δυναμικά παρών και θα διεκδικήσω εκ νέου την ψήφο και την
στήριξη των συνδημοτών μου.
Αυτό άλλωστε περιμένουν και ζητούν από εμένα τόσο οι πολίτες
που με εμπιστεύτηκαν όσο και τα μέλη της Παράταξής μου.
Οι δημότες της Αγίας Παρασκευής, με την ψήφο τους την
πρώτη Κυριακή, έδειξαν το ποιά παράταξη εμπιστεύονται περ-
ισσότερο και ποιόν υποψήφιο προτιμούν για Δήμαρχο. Και
παρά τις υπόγειες και παρασκηνιακές διεργασίες και συνερ-
γασίες, την δεύτερη Κυριακή, ένας στους δύο δημότες εξέφρα-
σε την εμπιστοσύνη του και την στήριξή του στο πρόσωπό μου
και στην παράταξή μας. Αυτή την εμπιστοσύνη και την στήριξη,
θα την τιμήσουμε με τον καλύτερο τρόπο και από τα έδρανα της
αντιπολίτευσης.
Το άρθρο του κ. Ανδρέα Μπαλωτή για το οποίο στάλθη-
κε η επιστολή διαμαρτυρίας: 

Η διάλυση μετά την ήττα και το «ορφάνεμα» της
ηγεσίας του συντηρητικού χώρου

Αναβολή Δημοτικού Συμβουλίου – τιμωρία επιβλήθηκε στους
πολίτες της Αγίας Παρασκευής από τον απερχόμενο δήμαρχο,
τη Δημοτική Αρχή και τους συμβούλους της μέχρι 1ης Σεπτεμ-
βρίου πλειοψηφίας του Δήμου προς το λαό της Αγίας Παρασκε-
υής επειδή προφανώς επέλεξαν τον κ. Γιάννη Σταθόπουλο και
την παράταξη «Νίκη για την Αγία Παρασκευή» να αναλάβει τις
τύχες τις πόλης μας για την επόμενη πενταετία. 
Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο που είχε προγραμματι-
στεί για την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 δεν πραγματοποιήθηκε
ποτέ αφού η παράταξη που διαθέτει την πλειοψηφία στο Δήμο
θεώρησε σκόπιμο να μην προσέλθει σύσσωμη αφήνοντας έτσι
εν είδει τιμωρίας σε εκκρεμότητα θέματα που εντελώς συμπτω-
ματικά είχαν να κάνουν με την περαίωση συγκεκριμένων
έργων. 
Η εικόνα διάλυσης που παρουσίασε η παράταξη του Βασίλη
Ζορμπά ήταν αναμενόμενη αφού ο απερχόμενος δήμαρχος –
σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες - ανακοίνωσε σε συνεδρίαση
της δημοτικής του ομάδας ότι δεν θα ξαναθέσει υποψηφιότητα
για το δημαρχιακό θώκο το 2019 αλλά ούτε ξεκαθάρισε αν θα
παραμείνει στα έδρανα της αντιπολίτευσης ή θα αποχωρήσει
από αυτά με την συμπλήρωση των προβλεπομένων ετών για τη
λήψη της δημαρχιακής του σύνταξης.
Το «ορφάνεμα» που προκάλεσε η θέση αυτή του κ. Ζορμπά στη
συντηρητική παράταξη και το οποίο θυμίζει το «γρήγορο»
κλείσιμο της Βουλής… άνοιξε τους πολιτικά τους ασκούς Αιόλου
και σημειοδότησε την απαρχή της «κούρσας διαδοχής» η οποία
μόνο «ανώδυνη» δεν προβλέπεται.
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