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«Συμμαχία ευθύνης»: 

Μια νέα 

δημοτική παράταξη 

γεννήθηκε.

Η Κινδυνολογία  του 

Βασίλη Ζορμπά και 

τα πολιτικά κότσια του 

Γιάννη Σταθόπουλου

σελ.15
σελ.3

σελ. 6 - 7

Τιμολέων (Τίμος) Κωστόπουλος

Αντιδήμαρχος οικονομικών

«Έτσι βελτιώσαμε τα οικονομικά του

Δήμου μας».   

σελ.4 - 5

«Γιατί με τον 

Γιάννη Σταθόπουλο».

Μαργαρίτα Δημητρίου

Καβρουδάκη
Δημoτική Σύμβουλος

σελ.15

Και πάλι επικεφαλής

της «Λαϊκής 

Συσπείρωσης» 

ο Ανδρέας Γκιζιώτης

Ανδρέας Γκιζιώτης

σελ.8

«Γιατί συμπορεύομαι

με τον 

Βασίλη Ζορμπά».

Γιάννης Γουργούλης
Δημoτικός Σύμβουλος

σελ.14

Οι θέσεις των υποψηφίων δημάρχων για την πόλη
σελ. 10 - 11

Σωτήρης Ησαΐας: 

“Το 2014 τα ποσοστά της 

ανεργίας θα μειωθούν!” 
σελ.13

martis_2014_mais_2012.qxd  18/3/2014  2:40 μμ  Page 1



ΤΤ
αα

  νν
έέ

αα
  ττ

οο
υυ

  ΔΔ
ήή

μμ
οο

υυ
  σσ

εε
  66

00
  δδ

εε
υυ

ττ
εε

ρρ
όό

λλ
εε

ππ
ττ

αα
.. ..

..
22

Ï ‘Ó÷ïëéáóôÞò ôçò  Áã. ÐáñáóêåõÞò’  Σεβαστείας 18 - 20 Ιλίσια, ôçë. 210-6009639, 6947343740,
email: osxoliastis@hotmail.com.
ÉäñõôÞò: ÁíäñÝáò ×ñ. ÌðáëùôÞò, Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: ×ñÞóôïò Á. ÌðáëùôÞò, Óýìâïõëïò
¸êäïóçò & Õðåýèõíïò Ýíáíôé ôïõ íüìïõ ãéá ôá äçìïóéåýìáôá, ôá óêßôóá, ôéò ãåëéïãñáößåò
êáé ôá öùôïìïíôáæ:  ÁíäñÝáò ×ñ. ÌðáëùôÞò ÄçìïóéïãñÜöïò - ìÝëïò ÅÓÇÅÁ.
ÄéåõèõíôÞò Äçìéïõñãéêïý:  ×.ÊáìðñéÜíçò, 
Íïìéêüò Óýìâïõëïò: Çëßáò ÂáóéëåéÜäçò ôçë: 210 - 5227835
Ïéêïíïìéêüò Óýìâïõëïò: ÃéÜííçò Ñïõìåëéþôçò, ôçë: 210-9939074
ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ  ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ ïëéêÞ Þ ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðá -
ñÜ öñáóç Þ äéáóêåõÞ Þ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ï ìÝ íïõ ôçò åöçìå ñß äáò ìå ïðïéïí äÞ ðï ôå ôñüðï,
ìç÷áíéêü, çëåêôñï íé êü, öù  ôï ôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïç ãïý ìåíç ãñáð ôÞ Üäåéá
ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êá íü íåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.  
Ïé áðüøåéò ðïõ åê öñÜ æï íôáé óôá åíõðü ãñá öá Üñèñá êáé óå óõ íåíôåýîåéò äåí åêöñÜ æïõí
áðá ñáßôçôá êáé ôçò ãíþìç ôçò åöç ìå ñß äáò, åíþ ï åê äüôçò äéáôçñåß ôï äéêáß ù ìá íá ðå ñéêü ð -
ôåé êáôÜ ôçí êñßóç ôïõ, åðé óôïëÝò ðïõ äçìï óéåý ïí ôáé, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé äåí èá ìåôá -
âëç èåß ôï íüçìÜ ôïõò.

Σαρώστε την εικόνα

με το κινητό σας

και συνδεθείτε

άμεσα με την αρχική

σελίδα του site

της εφημερίδας

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

--- Την Κυριακή 16 Μαρτίου 2014 ανακοίνωσε στο θεατράκι της οδού Νεαπόλεως
την κάθοδό του στις δημοτικές εκλογές ο δήμαρχος...
--- Σιγά μην πήγαινε στο Δημόκριτο...
--- Δύσκολα γεμίζει το αμφιθέατρο του ερευνητικού κέντρου και μόνο ο Βασίλης
Γιαννακόπουλος έχει τολμήσει... και το γέμισε...
--- Παράλληλα με την κάθοδό του ο δήμαρχος ανακοίνωσε και τα ονόματα 44
υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων...
--- Η μόνη έκπληξη, η συμμετοχή σ’ αυτό του π. αντιδημάρχου οικονομικών των
“Μαζί” κ. Γιάννη Γουργούλη...
--- Κάλεσε και τον κ. Γαβρά να “φιλοξενηθεί” στο ψηφοδέλτιό του αλλά δεν νομί -
ζουμε ότι θα υπάρξει θετική απάντηση...
--- Οψόμεθα...
--- Στην εισήγησή του ο δήμαρχος αφού ανέπτυξε τα όλα όσα έκανε αυτός και η
δημοτική ομάδα κατά την τετραετία που πέρασε, πέταξε και την “Βόμβα”...
--- Ποια ήταν...;
--- “Είμαι αντισυστημικός και δεν θέλω το χρίσμα κανενός”...
--- Σε τι κατάντια έχει φέρει το Μνημόνιο τη Νέα Δημοκρατία για να “φτύνει” το
χρίσμα της ένας κάποιος Βασίλης Ζορμπάς... 
--- Πονηρός ο δήμαρχος σου λέει : “αν έχω χρίσμα Νέας Δημοκρατίας” θα με λένε
“μνημονιακό”, πράγμα που δεν με συμφέρει.. ας το παίξω αντισυστημικός που
ανοίγω την παράταξη σε ψηφοφόρους μέχρι και την Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση” 
--- Που ξέρεις σκέφτεται ο δήμαρχος μπορεί έτσι να ξανακοροϊδέψω αρκετούς με
τη δήθεν “ανεξαρτησία” μου γιατί οι “δεξιοί” που θα πάνε ; ξέρουν ότι έξω από το
“μαντρί” τους τρώει ο “λύκος”...
--- Σωστές σκέψεις για ένα “βοσκό”... τι το νοιάζει το πρόβατο αν θα φαγωθεί από
το “λύκο” ή το Πάσχα από το “βοσκό”...
--- Έτσι κι αλλιώς “αναλώσιμο” είναι...
--- Όπως όλοι μας στη φιλελεύθερη ιδεολογία και στην απελευθερωμένη αγορά...
--- Υπερβολές των δημοσιογράφων θα πει κάποιος... 
--- Ίσως. Μόνο που οι δημοσιογράφοι ψάχνοντας βρίσκουν και βεβαίως δημοσιο-
ποιούν ότι στον υιό του αντιδημάρχου διαφάνειας έγινε το 2012 απευθείας ανά -
θεση για την ψηφιοποίηση υλικού της δημοτικής βιβλιοθήκης...
--- Που είναι το κακό ; Μα “διαφάνεια” σημαίνει ότι ακόμα κι αν δεν σε υποχρεώνει
ο Νόμος μέσα σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που ζούμε, εάν είσαι σε θέση
ευθύνης οφείλεις ηθικά να προχωρήσεις σε μειοδοτικό διαγωνισμό για να ελαχι-
στοποιήσεις την επιβάρυνση προς τους συνδημότες σου...
--- Εκατοντάδες οι απευθείας αναθέσεις της διοίκησης, που πριν από τέσσερα χρό-
νια ευαγγελιζόταν τη “διαφάνεια”, την “αξιοκρατία”, την “πάταξη του νεποτισμού”
και τη χρηστή διοίκηση! 
--- Αδέρφια, ξαδέρφια, κουμπάρες, παρακαθήμενοι, παρακοιμώμενοι και κάθε
λογής “δικοί μας” άνθρωποι είδαν το “φως το αληθινό”, δηλαδή ωφελήθηκαν
χρηματικά με το άλφα ή βήτα τρόπο...
--- Βεβαίως στήθηκαν ένα κοινωνικό παντοπωλείο κι ένα κοινωνικό μαγειρείο για
να μπορεί ο δήμαρχος να δίνει “ατραξιόν” και να εμφανίζεται ως κλασσικό υπό-
δειγμα της “Λαϊκής δεξιάς” που νοιάζεται και καλά για τους φτωχούς...
--- Ασφαλτοστρώθηκε και φωτίστηκε σωστά η Αγίου Ιωάννου... 
--- Μόνο που κάποιος πρέπει να πει στο δήμαρχο ότι η Αγίου Ιωάννου είναι και το
τμήμα απέναντι από την εκκλησία μεταξύ του οδού Μεσογείων και του υπό ανέ-
γερση (εδώ γελάνε) δημαρχείου γιατί διάφοροι “φούρνοι” έχουν κλείσει το πεζο-
δρόμιο ή δε πλάκες προφανώς έχουν να αντικατασταθούν από τότε που πρωτοτο-
ποθετήθηκαν...
--- Και μιας και μιλήσαμε για τις αλλαγές πλακών στα πεζοδρόμια της Αγίου Ιωάν-
νου (έργο που είχε πλασαριστεί σαν βιοκλιματικό) ο δήμαρχος διαβεβαίωσε στην
ομιλία του ότι εάν επανεκλεγεί θα προχωρήσει έργο βιοκλιματικού Δημαρχείου...
--- Ο Θεός και η Αγία Παρασκευή (μεγάλη η χάρη της) να βάλουν το χέρι τους...
--- Κινδυνεύουμε ! 
--- Θα τα τινάξουμε... “βιοκλιματικά” !!
--- Δεν αντέχουμε να το δούμε κι αυτό!!!
--- Για το κτήμα Σιστοβάρη ο δήμαρχος περίμενε να καθαρογραφτεί η απόφαση
που καταδίκαζε τις πράξεις του ενοικιαστή - κατεδαφιστή του εθνικού κληροδο-
τήματος...
--- Καθαρογράφτηκε. Παραδόθηκε στο Δήμο μας. Φιλοξενείται στα συρτάρια της
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Ε και ; 
--- Τι περιμένετε δηλαδή ; να άρει την άδεια λειτουργίας του Davinci ο Βασίλης
Ζορμπάς ; 
--- Δηλαδή τι θέλετε ; ο κατασκηνωτής - αγωνιστής της μη κατεδάφισης της βίλας
να τιμωρήσει σήμερα τους δράστες ; 
--- Να τα βάλει με προσωπικούς φίλους, με πελάτες χρόνων, με κομματικούς συνα-
γωνιστές ; είναι δυνατόν να φανεί τόσο αχάριστος ; για τέτοιον άνθρωπο τον έχετε ; 
--- Όχι. στα χρόνια που διοίκησε απέδειξε περίτρανα ότι όταν θέλει (και τον συμ -
φέρει) δεν ξεχνά... τους  “δικούς του” ανθρώπους.   
--- Οσονούπω θα τους χτυπήσει την πόρτα...
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Την ίδρυση  νέας  δημοτικής  παράταξης  με την
ονομασία «Συμμαχία ευθύνης» εξήγγειλε από
τον Δημόκριτο στις 24 Φεβρουαρίου 2014 ο
πρώην δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος. 
Ο κ. Γιαννακόπουλος που θα ηγηθεί του νέου ανε-
ξάρτητου συνδυασμού έκανε επίδειξη δύνα -
μης καταφέρνοντας να γεμίσει το αμφιθέα-
τρο του Δημοκρίτου,  στέλνοντας έτσι μήνυμα
σε όλους όσους τον είχαν για αουτσάιντερ ότι
είναι παρών και θα διεκδικήσει δυναμικά για
τρίτη φορά τον δημαρχιακό θώκο. 
Είναι γεγονός ότι πολλοί θεωρούσαν πως ο κ.
Γιαννακόπουλος δεν θα «κατέβαινε» στις
εκλογές του Μαΐου,  ή τουλάχιστον αν το έπ -
ραττε δεν περίμεναν ότι θα μπορούσε τρεις
μήνες πριν τις εκλογές να συγκεντρώσει τόσο
πλήθος κόσμου  στα «εγκαίνια» της νέας
παράταξης που είναι επικεφαλής. 
Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τον κ. Γιαν-
νακόπουλο είναι να πείσει τους πολίτες ότι ο
ίδιος, οι συνεργάτες του και οι υποψήφιοι
σύμβουλοι της παράτα ξης υπηρετούν την
«αυτοδιοικητική πρόταση» που διακηρύσσουν
«μακριά από κομματικές επιρροές».
Το στοίχημα αυτό ο κ. Γιαννακόπουλος φάνηκε πως
προσδοκά να κερδίσει παρουσιάζοντας προσωπικό -
τητες της πόλης από διαφορετικούς πολιτικούς χώ -
ρους όπως τον Δημοτικό Σύμβουλο και π. αντιδήμαρ -
χο κ. Δημήτρη Αλεφαντή, τον π. πρόεδρο του
ΠΑΟΔΑΠ κ. Γιάννη Μυλωνάκη και  την π. πρόεδρο
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων κ. Σούλα – Θεοδώρου
Χλύκα. 
Στο λόγο του ο κ.
Γιαννακόπουλος
ανέφερε ότι ο
τίτλος της παρά-
ταξης «Συμμαχία
ευθύνης» δεν ήταν
τυχαία επιλογή
αλλά αποφασί στη κε για να δείξει τη συμμαχία δια -
φορετικών ανθρώ πων σε πολιτικό επίπεδο που μοι-
ράζονται όμως το ίδιο όραμα για την πόλη και έχουν
τη θέληση να αντιμετωπίσουν τις νέες ανάγκες που
έχουν δημιουργη θεί στην πόλη. 
Ο π. δήμαρχος  υπογράμμισε το γεγονός ότι  η οικο-
νομική κρίση έχει κάνει τους πολίτες να κοιτούν
το προσωπικό τους πρόβλημακαι έχουν αποστα-
σιοποιηθεί από τα δημοτικά δρώμενα κι ότι η απαξίω-
ση της πολιτικής και κατά συνέπεια των πολιτικών,
έχει σε μεγάλο βαθμό, επηρεάσει και την τοπική
αυτοδιοίκηση και υποστήριξε ότι οι εκλογές του
Μαΐου 2014  για την Αγία Παρασκευή είναι δια-
φορετικές από τις προηγούμενες, αφού πριν από 4
χρόνια τα περισσότερα σπίτια δεν είχαν τουλάχιστον
έναν άνεργο και το σύνολο των νοικοκυριών δεν
δυσκολευόταν να τα βγάλει πέρα δηλώνοντας παράλ-
ληλα ότι  το εμπορικό κέντρο της πόλης δεν είχε τη
σημερινή εικόνα ερήμωσης.
Ο κ. Γιαννακόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί
στη σημερινή Δημοτική Αρχή του Βασίλη Ζορμπά
λέγοντας συγκεκριμένα ότι: «Η ατολμία και οι
λάθος επιλογές του Βασίλη Ζορμπά, έχουν πλέον
δημιουργήσει δυσμενή δεδομένα για την πόλης και
είναι πραγματικά δύσκολο να ασκήσεις κριτική στον
κ. Ζορμπά, γιατί δεν έχει κάνει τίποτα!  Γεγονός στο
οποίο οφείλεται η παραίτηση των τεσσάρων
δημοτικών συμβούλων της παράταξης του με
συνέπεια ν  ́απολέσει την πλειοψηφία στο Δημοτικό
συμβούλιο.
Ο κ. Ζορμπάς πριν από τέσσερα χρόνια εξελέγη
Δήμαρχος  με δύο βασικά όπλα: την τιμιότητα και την
πρόθεσή για έργα και κατάφερε να τα ακυρώσει και

τα δύο, είπε ο κ. Γιαννακόπουλος, ο οποίος συνέχισε
λέγοντας ότι:  1) Ο Βασίλης Ζορμπάς προχώρησε  σε
σωρεία απευθείας αναθέσεων – τις οποίες αδια-
κρίτως κατηγορούσε προεκλογικά- από 3.000 ευρώ,
για κοπή δέντρου έως 233.000 ευρώ, για τη «στήρι -

ξη» του « Γιαβάσειου», 2) ότι Παραβίασε τον εκλο-
γικό νόμο, αποκρύπτοντας προεκλογικές δαπάνες, με
αποτέλεσμα να του επιβληθεί προσωπικό πρόστιμο
21.000 ευρώ, 3) ότι στηρίζει την προεκλογική του
καμπάνια σε 4 βασικά έργα που δεν έχουν γίνει ή που
δεν είναι δικά του: στην Αγίου Ιωάννου, Ελευθερίου
Βενιζέλου, Κυκλάδων και στο έργο του  Κοντόπευκου
και τέλος ότι με την καθυστέρηση των έργων στην
Αγίου Ιωάννου, προκάλεσε ένα απίστευτο χάος στην
κυκλοφορία της πόλης –η οποία είναι πλέον απρο-
σπέλαστη- έχοντας ταυτόχρονα δώσει το τελειωτικό
χτύπημα στα εμπορικά μαγαζιά της Αγίας Παρασ -
κευής. Tελειώνοντας την ομιλία του ο κ. Γιαννακό-
πουλος είπε ότι αρχίζει μια νέα προσπάθεια που ευελ-
πιστεί στους επόμενους μήνες να δημιουργήσει μία
νέα δυναμική. 

Δημήτρης  Αλεφαντής: 
«Η Αγία Παρασκευή δεν χρειάζεται σήμερα

μεγάλες ιδέες αλλά εφαρμόσιμα πλάνα».
Ο κ. Δημήτρης Αλεφαντής, ο οποίος είχε παραιτηθεί
από τη θέση του αντιδημάρχου και από μέλος της
δημοτικής ομάδας του δημάρχου Βασίλη Ζορμπά,
είχε ανεξαρτητο-
ποιηθεί και απο -
φάσισε να συνερ-
γαστεί με τον
Βασίλη Γιαννακό-
πουλο, είπε ότι η
νέα ανεξάρτητη
δημοτική παρά-
ταξη «Συμ μα χία Ευθύνης» αποτελεί μια νέα αυτοδι-
οικητική πρόταση υγιών δυνάμεων στην πόλη που
αποφάσισαν να συνεργαστούν  επί τη βάσει αρχών
και αντιλήψεων για μια καλύτερη  Παρασκευή.
«Δεν επιδιώκουμε να κοροϊδέψουμε κανένα
για τις κομματικές ή πολιτικές προελεύσεις και
τοποθετήσεις μας, είπε ο Δημήτρης Αλεφαντής γιατί
θα ήταν άσκοπο, άτοπο, μάταιο και εκ του πονηρού,
να παραβλέψουμε τις κομματικές μας αφετηρίες.
Ταυτόχρονα όμως  πιστεύω ακράδαντα, ότι στην
τοπική αυτοδιοίκηση, άνθρωποι από διαφορετικές
πολιτικές προελεύσεις, μπορούν να συνεργαστούν
για το καλό της πόλης».
«Η Συμμαχία Ευθύνης  στηρίζεται σε τρεις πυλώνες,
είπε ο κ. Αλεφαντής, στην Ευθύνη, την κυβερ -
νησιμότητα και τη  συνεργασία. Οδηγός μας για την
ενασχόλησή μας με τα κοινά είναι η ευθύνη. Στόχευ-
σή μας για το Δήμο είναι η κυβερνησιμότητα. Μέσο
για να την πετύχουμε είναι η συνεργασία. Και θα με
ρωτήσετε εύλογα ίσως. Και γιατί θα τα καταφέρετε
εσείς που στο κάτω κάτω της γραφής έχετε δοκιμα-
στεί από τη μια ή άλλη θέση και όχι οι άλλοι; Και σας
απαντώ ευθαρσώς! Γιατί μάθαμε από τα λάθη μας!
Γιατί έχουμε δημιουργήσει δομές συνεργασίας και
ελέγχου  που αποτρέπουν προσωπικές στρατηγικές!

Γιατί δίπλα από την εμπειρία κάποιων προστίθεται η
ενεργητικότητα και δημιουργικότητα νέων αν -
θρώπων με όρεξη για δουλειά και προσφορά στην
πόλη μας. Γιατί ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ περίο-
δο χάριτος. Ξέρουμε τι θέλουμε και γνωρίζουμε πως
θα το πετύχουμε. Γιατί η Αγία Παρασκευή δεν χρειά-
ζεται σήμερα μεγάλες ιδέες αλλά εφαρμόσιμα
πλάνα».
Γιάννης  Μυλωνάκης:  «Να δώσουμε στην

πόλη μας τη χαμένη αξία της».
Στην τοποθέτηση του ο κ. Γιάννης Μυλωνάκ-
ης τόνισε ότι μέσα από τη μεγάλη δοκιμασία
που περνά η χώρα μας, ανακάλυψαν ότι η
οργή και η απελπισία δεν οδηγούν πουθενά,
ότι πολλά χέρια μαζί κάνουν θαύματα όταν
θέλουν κι ότι  όταν ενωθήκαν για έναν κοινό
στόχο πέτυχαν πολλά.
«Μάθαμε να σεβόμαστε κάθε ευρώ»
είπε ο κ. Μυλωνάκης και συνέχισε εξηγώντας
ότι έμαθαν πως αυτοί που παλεύουν και εργά-
ζονται σκληρά, ανταμείβονται κι ότι η πραγ-
ματική αλλαγή έρχεται χωρίς τυμπανοκρου-

σίες μέσα από πολύ δουλειά και «σηκωμένα μανίκια»
και όχι από μεγαλε-
πήβολα σχέδια  για
την πόλη, που θα
γίνει αγνώριστη με
μεγάλα έργα που
δεν θα γίνουν ποτέ!
«Μόνοι μας πρέπει
να αγωνιστούμε για
να δώσουμε λύσεις» δήλωσε ό κ. Μυλωνάκης κι έκλει-
σε το λόγο του λέγοντας τα εξής:  «Ας ξεχάσουμε τα
διλλήματα. Μνημόνιο ή αντιμνημόνιο, ευρώ ή
δραχμή, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ. Ο δήμος μας θα πρέ-
πει να επιβιώσει, πρέπει να σταθεί στα πόδια του και
να προοδεύσει κι ο λόγος που δημιουργήθηκε  η
«Συμμαχία Ευθύνης» είναι  να δώσει στην πόλη μας
τη χαμένη αξία της».
Σούλα Χλύκα:  Συγκροτούμε  μια παράταξη
ανεξάρτητη  που δεν ζητά χρίσμα από κόμ-

ματα αλλά το χρίσμα της κοινωνίας.
Στην τοποθέτηση της η κ. Χλύκα είπε ότι η τοπική
αυτοδιοίκηση καλείται να καλύψει τα κενά που
άφησε η κεντρική διοίκηση σε μια εποχή που η κοι-
νωνία βιώνει μια πολλαπλών επιπέδων κρίση οικονο-
μική, ήθους και αξιών.
Η π. πρόεδρος της ένωσης συλλόγων γονέων συνέχι-
σε λέγοντας τα εξής: «Οι πολίτες οργισμένοι, σαστι-
σμένοι και αμήχανοι βιώνουν την ανεργία που καλ-
πάζει, τους μισθούς και τις συντάξεις που μειώνονται,
ενώ το εργασιακό καθεστώς σε τίποτα δεν θυμίζει
«άλλες εποχές» ούτε σε ώρες εργασίας αλλά ούτε και
σε μισθούς, ταυ-
τόχρονα νιώθουν
παγιδευμένοι από
μια δημοτική αρχή
που δεν έχει όραμα,
που κηρύττει πολέ-
μους χωρίς σχέδιο,
που απαξιώνει προ-
σβάλλοντας κάθε ενεργό πολίτη ή συλλογικότητα,
που τολμά να έχει διαφορετική άποψη , μια δημοτική
αρχή που ξεχνά ακόμα και τα Χριστούγεννα».
Η κ. Χλύκα στο τέλος της ομιλίας της τόνισε ότι τα
στελέχη της παράταξης προέρχονται από τα κινήμα-
τα, και είναι επιχειρηματίες, εργαζόμενες γυναίκες,
υπάλληλοι και συνταξιούχοι αλλά ταυτόχρονα άνθρ-
ωποι με εμπειρία και γνώση, με ιστορία πέρα από
κόμματα και παρατάξεις που έχουν επιλέξει συνειδη -
τά να σταματήσουν τον κατήφορο και να δηλώσουν 
«παρόντες», γυρίζοντας  την πλάτη στην παρακ-
μή της πόλης με στόχο να την αλλάξουν και να την
οδηγήσουν από την αφάνεια, τη μιζέρια και την
ανυποληψία, στην καταξίωση , στην «πόλη πρότυπο»
και σε σημείο αναφοράς.

«Συμμαχία ευθύνης»: Μια νέα 
δημοτική παράταξη γεννήθηκε.
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Τα «Οικονομικά», είναι  σήμερα η πρώτη προτε -
ραιότητα σε όλες τις βαθμίδες τις δημόσιας
διοίκησης και φυσικά και στους δήμους.
Ο τρόπος που διαχειρίστηκαν, διαχειρίζονται και θα
διαχειριστούν τα προσεχή χρόνια τα χρήματα μας οι αιρε-
τοί, υπήρξε αντικείμενο αντικείμενο σφοδρών αντιπαραθ-
έσεων των πολιτικών και δεν είναι λίγοι εκείνοι που βάσι-
σαν ολόκληρο το προεκλογικό τους αγώνα  στον τομέα
αυτό. Ο νυν δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, ο οποίος ως αντι-
πολίτευση κατηγορούσε τον κ. Γιαννακόπουλο, για «σπα-
τάλες», «ταξιδάκια», «απ’ ευθείας αναθέσεις» και «κακο-
διαχείρηση» που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας
«Μαύρης οικονομικής τρύπας» ύψους περίπου  20 εκα-
τομμυρίων ευρώ… σήμερα μιλά για νοικοκύρεμα των
οικονομικών σε αντίθεση με τον προκάτοχο του.
Για το λόγο αυτό, συναντηθήκαμε με τον αντιδήμαρχο

οικονομικών κ. Τίμο Κωστόπουλο και συζητήσαμε μαζί του για τη σημερινή οικονομική
κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη διοίκηση.
«Σ» Ως αντιδήμαρχος οικονομικών τι παραλάβατε όταν αναλάβατε το οικονο-
μικό πόστο του Δήμου;
«Το καίριο θέμα των ημερών μας εν μέσω της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε δεν είναι
άλλο παρά τα οικονομικά. Είναι στα πιστεύω μου ότι οι δημότες είναι υποχρεωμένοι να
γνωρίζουν τα πάντα για τα οικονομικά του οίκου τους, του Δήμου μας. Θέλω να αποσα-
φηνίσω κάτι σχετικά με τον όρο «έλλειμμα» και πως προκύπτει. Το έλλειμμα προκύπτει
όταν τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα, όταν δηλαδή ο Δήμος ξοδεύει περισσό-
τερα απ’ όσα εισπράττει. 
Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή για το έλλειμμα του Δήμου μας θα ήθελα να τονίσω ότι
ο Δήμος άρχισε να δημοσιεύει ισολογισμούς από το 2007. Το έλλειμμα το οποίο παραλά-
βαμε από τη διοίκηση του Βασίλη Γιαννακόπουλου ήταν όπως φαίνεται από τον ισολογι-
σμό και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων μείον 5.3334.698,43 ευρώ. Το επιπλέον
ζήτημα που θα ήθελα να αναφέρω είναι η διακύμανση του ελλείμματος αυτού στην τετ -
ραετία 2007 – 2010. 
Διατρέχοντας στον ισολογισμό του 2007 που ήταν και ο πρώτος της διοίκησης Γιαννακό-
πουλου το έλλειμμα τότε ήταν μείον 3.312.062,51 ευρώ, το 2008 παρατηρούμε ότι το
έλλειμμα είναι μείον 4.465.000. Ποιο είναι το συμπέρασμα; Ότι το έλλειμμα το 2008
αυξήθηκε κατά 1.000.000 ευρώ σε σχέση με το 2007. Το 2009 στον ισολογισμό δια-
κρίνουμε ότι το έλλειμμα κυμαίνεται μείον 5.227.000 ευρώ. Εν ολίγοις πάλι αυξάνεται το
έλλειμμα το 2009 κατά 760.000 ευρώ σε σχέση με το 2008. Το 2010 που ήταν και η
τελευταία χρονιά του Βασίλη Γιαννακόπουλου πάλι αυξάνεται το έλλειμμα και ανέρχεται
στο  μείον 5.334.000. Για να καταλάβουν και οι πολίτες αναφέρω τον όρο «μείον» γιατί
το έλλειμμα είναι αρνητικός δείκτης για τα οικονομικά κάποιου οργανισμού και μετριέται
μ’ αυτόν τον τρόπο κι απ  ́αυτήν  την παράθεση των οικονομικών στοιχείων νομίζω ότι
βγαίνουν ξεκάθαρα συμπεράσματα για την προηγούμενη διοίκηση. 
Όσον αφορά τους ισολογισμούς που δημοσιεύθηκαν κατά την περίοδο της
δικής μας διοίκησης.Ο ισολογισμός λοιπόν του 2011 καταδεικνύει ότι για πρώτη φορά
στην ιστορία του Δήμου υπήρξε πλεόνασμα 2.097.000 ευρώ το οποίο βεβαίως
συμψηφίζεται  με  το έλλειμμα που παραλάβαμε από τις προηγούμενες διοικήσεις δηλα-
δή τα 5.334.000 ευρώ κι έτσι,  το έλλειμμα πέφτει για πρώτη φορά στην ιστορία του
Δήμου στα μείον 3.237.314,12 ευρώ. Στο 2012 ο ισολογισμός καταγράφει πλεόνασμα
567.083 ευρώ, ποσό που αφαιρείται ξανά από το έλλειμμα των 3.237.314,12 ευρώ και
πέφτει 2.676.00 ευρώ. Ουσιαστικά δηλαδή σε δύο χρόνια το έλλειμμα πέφτει ακριβώς
στο μισό απ’ ότι παραλάβαμε. Απτά και κατανοητά με ενδιαφέρει να δείξω στο
συμπολίτες μου ποια είναι η πορεία του ελλείμματος. Θα σας πω  επίσης ότι και ο ισολο-
γισμός του 2013, που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα, παρουσιάζει κι αυτός  πλεόνασμα
περίπου λίγο λιγότερο από το ύψος της προηγούμενης χρονιάς, οπότε πάλι θα ξαναμειω -
θεί το έλλειμμα. 
Κάνοντας μια ασφαλή πρόβλεψη ως οικονομολόγος για το «πότε» επιτέλους θα εξαλει-
φθεί το έλλειμμα,  μπορώ να σας πω ότι το 2016 ή το 2017 ο Δήμος μας ασκώντας την ίδια
πολιτική που ασκούμε σήμερα δεν θα έχει καθόλου έλλειμμα. Όμως  για να γίνει αυτό
πρέπει να ασκηθεί η ίδια πολιτική κι επειδή οι συνδημότες μας θα καλεστούν να
ψηφίσουν και να αποφασίσουν με βάση κάποια κριτήρια για την διοίκηση των επόμενων
πέντε χρόνων, μακάρι να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στην  παράταξη μας για να
καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα μας». 
«Σ» Πώς καταφέρατε να μειώσετε το έλλειμμα; 
«Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έπρεπε να εστιάσουμε σε κάποια ποσοτικά στοιχεία
του ισολογισμού, ένα εκ των οποίων είναι το κεφάλαιο κίνησης του Δήμου. Το κεφάλαιο
κίνησης ισούται με το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού δηλαδή οι καταθέσεις
στην τράπεζα, το ταμειακό υπόλοιπο και οι απαιτήσεις που έχει ο Δήμος μείον τις υποχ -
ρεώσεις που έχουμε να εξοφλήσουμε εντός του έτους (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). 

Τιμολέων Κωστόπουλος : 
«Έτσι βελτιώσαμε τα οικονομικά

του Δήμου μας».   

Τιμολέων (Τίμος) 
Κωστόπουλος

Αντιδήμαρχος οικονομικών

συνέχεια σελ. 5
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Το κεφάλαιο κίνησης που παραλάβαμε από τη διοίκηση Γιαννακόπουλου όπως φαίνε-
ται και στον ισολογισμό του 2010 ήταν αρνητικό, μείον 2.085.408,50 ευρώ που είχε ως
αποτέλεσμα την δυστοκία του Δήμου να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του και η γενι-
κή οικονομική του θέση ήταν ιδιαίτερα δυσμενής. Εμείς το 2011 το κεφάλαιο κίνησης
το βελτιώνουμε και το φτάνουμε στις  συν 402.381 ευρώ, θετικό δηλαδή και το 2012
κατορθώνουμε να το φτάσουμε στις συν 2.237.00, πάλι θετικό δηλαδή. Αυτό έγινε με
τον απόλυτο εξορθολογισμό κάποιων δαπανών. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το
γεγονός ότι ο Δήμος κατάφερε να έχει τη ροή των εσόδων που έπρεπε. 
Βεβαιώθηκαν δηλαδή οφειλές προηγούμενων ετών προς το Δήμο, οι οποίες δεν είχαν
εισπραχθεί ποτέ. Είναι αυτό που λέμε οίκοθεν έσοδα όπως κλήσεις ή οφειλές  από το
κοιμητήριο. Τα οίκοθεν έσοδα το 2012 ήταν 989.000 ευρώ, το 2013 1.159.000 ευρώ
και έτσι περίπου θα πορευτούμε και το 2014 κάνοντας μια συνεχόμενη αύξηση. Ανά
έτος έχουμε κάθε χρόνο αύξηση 35%, πλην των κρατικών επιχορηγήσεων που υπογ -
ραμμίζω ότι έχουν μειωθεί κατά 60% σε σχέση με την προμνημονιακή περίοδο.
Ένας Δήμος σήμερα δεν μπορεί να βασίζεται στις κρατικές επιχορηγήσεις και πρέπει
να δημιουργήσει κι άλλους πόρους, άλλα έσοδα δηλαδή. Εξορθολογισμός δαπανών,
αύξηση των εσόδων και βεβαίωση οφειλών προηγούμενων ετών είναι το τρίπτυχο της
επιτυχίας μας. Να προσθέσω ότι τα χρόνια της διοίκησής μας δεν έχουμε συνάψει ούτε
ένα δάνειο για αποπληρωμές οφειλών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση». 
«Σ» Υπάρχει κάποιο πλάνο για δημιουργία περισσότερων εσόδων ; 
«Προέρχομαι από την ιδιωτική αγορά και είμαι υπέρ ενός μοντέρνου και πρακτικού
τρόπου διοίκησης. Ο Δήμος πρέπει να βρει τον τρόπο να δημιουργήσει κι άλλα έσοδα.
Το «κλειδί» για να γίνει αυτό είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Όταν ανα-
λάβαμε το 2011, το πρώτο σχέδιο ήταν να βάλουμε κάποια πράγματα σε μία τάξη και
το πετύχαμε. Παραδείγματι υπάρχουν πολλά. Πρώτον το κληροδότημα του Γιαβα-
σείου απ’ όπου πρέπει κάποια στιγμή να αξιοποιηθεί. Δεύτερον το στρατόπεδο Σπυρ-
ούδη. Υπάρχουν πολιτιστικά κέντρα στην Ελλάδα, όπως αυτό της Νέας Μάκρης που
ντρέπεσαι να μπεις μέσα. Αντίστοιχο πρέπει να δημιουργήσουμε κι εμείς στο χώρο
«Σπυρούδη».
Τα 23 στρέμματα στα Πευκάκια επίσης είναι άλλος ένας χώρος, είτε φτιάχνοντας ένα
κυλικείο ή άλλοι τρόποι. Επιπλέον έχει ανακοινώσει  ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς ότι
θα δημιουργήσουμε και ελεγχόμενη στάθμευση. Επισημαίνω ότι ο Δήμος δεν έχει δικά
του κτίρια για τις υπηρεσίες και πρέπει να αποκτήσει όπως το δημαρχείο ή βρεφο -
νηπιακούς ιδιόκτητους σταθμούς διότι δίνουμε πολλά χρήματα σε νοίκια. 
Το πρώτο βήμα έγινε με την ολοκλήρωση του ιδιόκτητου βρεφονηπιακού σταθμού
στην περιοχή των Πευκακίων. 
Το γεγονός ότι τα πετύχαμε συνολικά στον οικονομικό τομέα αφήνει παρα-
καταθήκη για το Δήμο μας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο
προσφοράς. Όταν τα οικονομικά του Δήμου πηγαίνουν καλά είσαι σε θέση σε τέτοιο-
υς χαλεπούς καιρούς να χρηματοδοτείς τις κοινωνικές παροχές, όπως τους παιδικούς
σταθμούς, το κοινωνικό μαγειρείο και το κοινωνικό παντοπωλείο και τους πολυσή-
μαντους συλλόγους της πόλης μας, τα σχολεία μας και εν γένει τη δημόσια παιδεία. 
Θεωρώ ότι είναι αξία ανεκτίμητη να μπορείς να κοιτάς τους συνδημότες σου στα μάτια
και να τους βλέπεις ικανοποιημένους με το έργο της Δημοτικής Αρχής και γι’ αυτό
πραγματικά να γνωρίζουν ότι παλεύω και θα παλεύω στο μέλλον όσοι ανανεώσουν στο
πρόσωπό μου την εμπιστοσύνη τους με όλες μου τις δυνάμεις.       

Φώτης Αλεξόπουλος:
Δήμαρχε  η εφαρμογή του 

Νόμου στην Αγ. Παρασκευή  
«έχει δυο μέτρα και δυο σταθμά»?   

Η Εφαρμογή του Νόμου κ. Ζορμπά  δεν θα πρέπει να
έχει δυο μέτρα και δυο σταθμά, αλλά να εφαρμόζετε
προς όλους τους πολίτες με ιδίους όρους,.. άλλωστε
εσείς ο ίδιος έχετε δηλώσει  κάποτε   : Σκληρός
Νόμος ,αλλά Νόμος .
Ο Δήμαρχος, κ Ζορμπά,  θα πρέπει να εφαρμόζει τις
διατάξεις του νόμου ίσια  προς όλους τους πολίτες. 
Οι προτάσεις  που κατατέθηκαν κατά την συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου( θέμα : ανάκληση αδείας
DaVinci)   μου  είναι παγερά αδιάφορες ως και πολιτι-
κά  «ανόητες» , όσο και αν προσπαθούν «κάποιοι
κύκλοι» να τις περάσουν ως η τελική λύση του αδιεξό-
δου  . 
Ο Δήμος δεν βρέθηκε σε κανένα αδιέξοδο και θα έπρε-

πε να εφαρμόσει απλώς τις διατάξεις του Νόμου . 
Προτάσεις όπως αυτές που κατατέθηκαν από συνάδελφο στην αίθουσα του Δ.Σ με
αφήνουν παγερά αδιάφορο,  διότι για εμένα  προσωπικά ,πάνω από όλα, είναι η ορθή
εφαρμογή των Νόμων για όλους τους Πολίτες, οι οποίοι έχουν   τα ίδια Δικαιώματα και
τις ίδιες υποχρεώσεις στην Πόλη μας . 

Φώτης Αλεξόπουλος
Ανεξάρτητος 

Δημ. Σύμβουλος

συνέχεια από σελ. 4
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Το φλέγον θέμα του Εθνικού κληροδοτήματος
«Βίλα Σιστοβάρη» (σημερινό DaVinci) επα-
νέρχεται στην επικαιρότητα αφού  οι εξελίξεις
μετά την τελεσίδικη καταδικαστική για τον
ενοικιαστή του χώρου Λάμπρο Σαμουρέλη
απόφαση του Εφετείου,  με την οποία ζητείται
από το Δήμαρχο  η ανάκληση της άδειας λειτο-
υργίας του εν λόγω καταστήματος,  φέρνει
εκτός από τον Βασίλη Ζορμπά και όλους τους
άλλους υποψηφίους δημάρχους ν  ́ απαντή-
σουν προς τους συνδημότες τους  εφόσον εκλε-
γούν αν θα εξυπηρετήσουν  «Τα μεγάλα οικο-
νομικά συμφέροντα και τους μεγαλοεργολά-
βους ή αν οι πράξεις τους θα κινηθούν προς το
συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών». 
Όπως είναι γνωστό,  τα τελευταία οκτώ χρόνια η προ-
σπάθεια υφαρπαγής του Εθνικού κληροδοτήματος, η
παράνομα κατεδαφισμένη Βίλα  και η άνευ αδείας
ανέγερση στη θέση της
του Davinci  αποτελεί το
μεγαλύτερο οικονομικό
και πολιτικό σκάνδαλο
της πόλης και θα διαδ -
ραματίζει σημαντικό
παράγοντα στις εκλογι-
κές αναμετρήσεις των
δημοτικών εκλογών
μέχρι και το 2025, την
χρονιά δηλαδή που
σύμφωνα με τη διαθήκη
του αείμνηστου ευερ -
γέτη  Αθανάσιου Σιστο-
βάρη το κληροδότημα
θα περάσει στην κυριό -
τητα  του Δήμου μας. 
Η άδεια λειτουργίας του
“Davinci” μπορεί να
εκδόθηκε επί δημαρ -
χίας του Βασίλη Γιαν-
νακόπουλου, αλλά
εκδόθηκε υπό την
προϋπόθεση ότι εάν
υπήρχε καταδικαστι-
κή για τον ενοικιαστή του χώρου τελεσίδικη
δικαστική απόφαση, τότε ο Δήμαρ χος θα
προχωρούσε στην άρση της. 
Σήμερα, η τελεσίδικη δικαστική απόφαση του Εφε-
τείου Αθηνών με την οποία καταδικάζεται ο ενοικια-
στής του χώρου γιατί παρανόμως προχώρησε σε
ενέργειες που ξέφευγαν από το πλαίσιο της «Τακτι-
κής  διαχείρισης» μέχρι της οριστικής δηλαδή  μετα-
βιβάσεως στο Δήμο μας, έχει εκδοθεί, καθαρογραφεί
και δημοσιευθεί ύστερα από τη δικαίωση των πολυ -
ετών αγώνων  του π. δημάρχου Αντώνη Σιδέρη, του
σημερινού υποψήφιου δημάρχου Γιάννη Σταθόπου-
λου, του υιού του αείμνηστου δημάρχου Σωτήρη
Κατσάρα, Κώστα Κατσάρα, του επικεφαλής της ανε-
ξάρτητης παράταξης Κώστα Κουβόπουλου, του
δημοσιογράφου του «Σχολιαστή» Ανδρέα Μπαλωτή
και των στελεχών της παράταξης «Νίκη πολιτών
Αγίας Παρασκευής» Κατερίνας Γιαγή και Σωτήρη
Παπαμιχαήλ και του Θοδωρή Κοκκινάκη. 
Η  υπάρχουσα δικαστική απόφαση με την οποία
ξεκαθαρίζεται  η «ήρα απ’ το στάρι»,  λειτουργεί
σήμερα σαν «καυτή πατάτα»  στα χέρια του
δημάρχου Βασίλη Ζορμπά, ο οποίος με φθηνές δικαι-
ολογίες, κινδυνολογίες και πολιτικάντικα τερτίπια
προσπαθεί να ροκανίσει τον χρόνο μέχρι τις Δημοτι-
κές εκλογές του προσεχούς Μαΐου,  ώστε ν  ́αποφύγει
τη σύγκρουση με τα τελευταία ισχυρά  από πολιτικής
και οικονομικής άποψης στελέχη της τοπικής Νέας
Δημοκρατίας που τον εμπιστεύονται και τον

στηρίζουν για ευνόητους λόγους. 
Για όσους αφελείς πίστευαν ότι ο Βασίλης Ζορμπάς
θα είχε το σθένος να υλοποιήσει τα όσα περί διαφά-
νειας, χρηστής διοίκησης και υπεράσπισης του δημό-
σιου συμφέροντος ευαγγελιζόταν πριν εκλεγεί δήμα-
ρχος, τα πρώτα δείγματα γραφής για το ποια στάση
θα κρατήσει στη συγκεκριμένη  υπόθεση, η «Αλήθεια
των πράξεων» και της «πολιτικής»  που θ  ́ακολου -
θούσε… κατέστη φανερή το Νοέμβριο του 2013  όταν
αποφάσισε να εισαγάγει  στο Δημοτικό Συμβούλιο το
θέμα της ανάκλησης της άδειας του καταστήματος
DaVinci.
Ο «Καλλικράτης» προβλέπει, όπως προέβλεπε και
παλαιότερα ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ότι
για την έκδοση ή την ανάκληση μιας άδειας υγειονο-
μικού καταστήματος,  αρμόδιο  θεσμικό όργανο είναι
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (παλαιά Δημαρχιακή
Επιτροπή) η οποία ψηφίζει και δίνει εντολή στο

Δήμαρχο για να εκδώσει ή να ανακαλέσει την άδεια
λειτουργίας των  καταστημάτων.
Έτσι, όταν ο δήμαρχος ανήγγειλε την παραπομπή του
θέματος της άρσης της άδειας λειτουργίας του
Davinci μετά την καταδικαστική για τον ενοικιαστή
του χώρου δικαστική απόφαση, όλοι κατάλαβαν ότι η
κίνηση του αυτή αποσκοπούσε στο να μετα -
κυλήσει προς τους δημοτικούς συμβούλους της
παράταξης του, την ευθύνη για την περίπτωση
που η «Αδράνεια» του αποτελούσε  «Παράβαση
καθήκοντος».  
Οι μάσκες έπεσαν και κατέστη σαφές τόσο στα
στελέχη της παράταξης του, όσο και στους συνδημό-
τες μας, ότι ο Βασίλης Ζορμπάς δεν είχε απολύτως
καμία διάθεσηεν όψει των δημοτικών εκλογών του
Μαΐου 2014, να έρθει σε σύγκρουση με τον Λάμ-
προ Σαμουρέλη, τον Σάββα Αντωνιάδη και τους πολι-
τικούς φίλους τους στη τοπική της Νέας Δημοκρατίας
Αγ. Παρασκευής.
Με τη μεθόδευση αυτή ο Βασίλης Ζορμπάς όχι μόνο
αποποιήθηκε των ευθυνών του, αλλά κέρδισε και
πολιτικό χρόνο δηλώνοντας στο Δημοτικό
Συμβούλιο ότι για την όποια ενέργεια του, θα περίμε-
νε  να καθαρογραφτεί η δικαστική απόφαση! 
Το Φεβρουάριο του 2014 και αφού καθαρογράφτηκε
η απόφαση και «φιλοξενήθηκε»  στα συρτάρια του
Δήμου, ο Βασίλης Ζορμπάς πιεζόμενος από την αντι-
πολίτευση αντί οποιασδήποτε ενέργειας του ως υπευ -
θύνου δημάρχου, αρκέστηκε να ανακοινώσει  ότι πριν

ληφθεί η απόφαση της άρσης της λειτουργίας του
καταστήματος, θα ήθελε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
να ενημερωθούν σφαιρικά για το θέμα (για ένα ζήτ-
ημα δηλαδή που βρίσκεται στην επικαιρότητα
ΟΚΤΩ χρόνια κι έχει συζητηθεί πάμπολες
φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο). 
Παράλληλα ο δήμαρχος κατέφυγε στην «κινδυνο-
λογία» λέγοντας ότι δεν θέλει η διοίκηση να κάνει βια-
στικές κινήσεις  μήπως κινδυνέψει το κληροδότημα
λόγω του ότι όπως ο ίδιος ισχυρίζεται είχε κινδυνέψει
στο παρελθόν με τις δικαστικές προστριβές που
υπήρξαν!!  
Λόγω λοιπόν  των επικαλούμενων «κινδύνων»
του δημάρχου αλλά και της «σφαιρικής
ενημέρωσης» που ήθελε να έχουν οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι,  ο Βασίλης Ζορμπάς αποφάσισε (και διέ-
ταξε) ότι η Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής δεν θα λάμβα-
νε απόφαση για την άρση της λειτουργίας του κατα-

στήματος, όπως υποχ -
ρεωνόταν να κάνει,  αλλά
λόγω της  «ιδιαίτερης
σοβαρότητας του ζητήμα-
τος» (όπως αναφέρεται
στο έγγραφο της εισή -
γησης της επιτροπής) το
επανέφερε και πάλι  στο
Δημοτικό Συμβούλιο, όχι
όμως για ληφθεί από τους
συμβούλους  η άρση της
άδειας  αλλά να ζητηθεί
από συνταξιούχο δια-
πρεπή νομικό  να γνω-
μοδοτήσει (επ  ́ αμοι-
βή…)    για το αν θα έπρε-
πε  να τηρηθεί ή όχι η
τελεσίδικη δικαστική
απόφαση του Εφετείου
Αθηνών!!!        
Κατάπληκτοι οι περισσό-
τεροι δημοτικοί σύμβου-
λοι, από τη πρόθεση του
δημάρχου για γνωμοδό -
τηση νομικού επί  Αμετάκ-

λητης  δικαστικής απόφασης προσήλθαν  στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της  5ης  Μαρτίου
2014, όπου και εισήγαγε ο δήμαρχος το θέμα, να
ακούσουν από τον ίδιο με ποιο σκεπτικό αποφάσισε
να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.
Ο Βασίλης Ζορμπάς κατά τη διάρκεια της συνεδρία-
σης και με τη «βοήθεια» του προέδρου…  κατάφερε
να μην αναφέρει (και να γραφτεί στα πρακτι-
κά) το «Ερώτημα» επί του οποίου θα ζητούσε την
επ  ́ αμοιβή «γνώμη» του εξέχοντος συνταξιούχου
νομικού.  
Έτσι αρκέστηκε σε μια έωλη κινδυνολογία για να
«περάσει η ώρα» χωρίς να υπάρξει καμιά συζήτηση
επί των ενεργειών που θα έπρεπε να είχε κάνει, γιατί
ο Βασίλης Ζορμπάς, σε προηγούμενα συμβούλια είχε
ανακοινώσει με «καμάρι» τα καταστήματα που προ-
σωρινά είχε σφραγίσει με «απόφαση δημάρχου»
χωρίς ποτέ να έχει ζητήσει την ψήφο των συμβούλων
για τις ενέργειές του αυτές…
Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση ο επικεφαλής της ανε-
ξάρτητης παράταξης κ. Κουβόπουλος κατηγόρησε το
δήμαρχο για «εσκεμμένη ολιγωρία» λέγοντας χαρα -
κτηριστικά ότι: «Πέρασαν τέσσερις μήνες χωρίς
να κάνετε κάτι και τώρα μ’ αυτή σας την πρότα-
ση θα περάσουν άλλοι τέσσερις» και συνέχισε
δηλώνοντας ότι δεν εκτελεί αμετάκλητη δικα-
στική απόφαση κι ότι η γνωμοδότηση που ζητά
δεν έχει καμία σχέση με τη όλη υπόθεση. 

Η Κινδυνολογία  του Βασίλη Ζορμπά και 
τα πολιτικά κότσια του Γιάννη Σταθόπουλου.

Το κτήμα Σιστοβάρη όπως ήταν πριν μετατραπεί από τις παράνομες πράξεις του

Λάμπρου Σαμουρέλη στο σημερινό DaVinci
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Ο ανεξάρτητος Δημοτικός
Σύμβουλος Μιχάλης Γαβράς
εύλογα ρώτησε το λόγο που η
Νομική Υπηρεσία του Δήμου δεν
αναλαμβάνει την εργασία της
γνωμοδότησης γνωρίζοντας
βέβαια, αφού το είχε διαβάσει, ότι
στο εισηγητικό έγγραφο της ποιότητας ζωής σαφέ-
στατα αναγράφονταν τα εξής: «Μετά και τις από-
ψεις της Νομικής Υπηρεσίας, συντρέχει
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 80 παρ. 6
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του
άρθρου 73 του Ν.3852/2010 για ΑΝΑΚΛΗΣΗ
της άδειας λειτουργίας (απόφαση 351/2007)
και όλων των διοικητικών πράξεων που έχουν
εκδοθεί εντός του κτήματος «Σιστοβάρη». 
Με λίγα και απλά λόγια αυτό που είχε διαβάσει και
γνώριζε ο κ. Γαβράς ήταν ότι η άποψη της Νομικής
Υπηρεσίας βάσει των άρθρων που αναφέρονται
μιλούσε για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας
από τον πρόεδρο της επιτροπής ποιότητας ζωής,
δηλαδή το δήμαρχο. 
Ο κ. Ζορμπάς ως απάντηση στην ερώτηση του κ.
Γαβρά δήλωσε ότι υπάρχει πλέον μόνο μία δικηγόρος
στην Υπηρεσία, ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοια γνω-
μοδότηση κι ότι στο παρελθόν η Νομική Υπηρεσία
έχει αμφισβητηθεί, αποφεύγοντας να αναφέρει ότι σε
περίπτωση «αδυναμίας γνωμάτευσης» επί μιας
υπόθεσης, η ΜΟΝΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ είναι το
ΝΟΜΙΚΟ τμήμα της «Υπερκείμενης αρχής που
εν προκειμένω είναι η Νομική υπηρεσία της
Περιφέρειας και της Νομαρχίαςκαι όχι βέβαια η
«γνώμη» ενός συνταξιούχου νομικού ο οποίος θα
γνωμοδοτούσε επ  ́αμοιβή…
Συμπερασματικά η Νομική Υπηρεσία «έχει
άποψη», η οποία απλά δεν βολεύει το δήμαρχο που
επιμένει να θέλει να καθυστερεί με τερτίπια την όλη
υπόθεση «Σιστοβάρη» και να μην κληθεί να πάρει
απόφαση πριν από τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου
2014. 
Ακριβώς αυτό τόνισε και ο π. αντιδήμαρχος διοίκησης
και Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Συμμαχία
ευθύνης» κ. Δημήτρης Αλεφαντής λέγοντας συγκε κ -
ριμένα ότι: «Στόχος σας είναι να περάσουν οι
εκλογές και να μην πάρετε απόφαση.. τα υπό-
λοιπα είναι τρίχες» και συνέχισε δηλώνοντας ότι η
άδεια λειτουργίας του καταστήματος με τα θέματα
«κληρονομιάς» και τους «κινδύνους» που αναφέρει ο
κ. Ζορμπάς δεν έχουν καμία σχέση. 
Ο κ. Αλεφαντής προκάλεσε το δήμαρχο να πει τη δική
του άποψη και «πιστεύω» για το καίριο αυτό ζή τημα
και για το κατά πόσο θεωρεί ότι πρέπει ή δεν πρέπει
να ανακληθεί η άδεια. 
Δίχως να θέλει να απαντήσει ο δήμαρχος επί της
ουσίας δήλωσε ότι το ζήτημα είναι μέγα πολιτικό και
δεν αφορά ένα απλό κατάστημα αλλά υπόσχεται ότι
μέχρι τις 31 Αυγούστου 2014 θα έχει φέρει στο Δημο-
τικό Συμβούλιο το ζήτημα της άρσης της άδειας,
δηλαδή μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου. 
Ο κ. Αλεφαντής όπως ήταν φυσικό δήλωσε ότι δεν
πιστεύει καθόλου πως ο δήμαρχος μετά τις
εκλογές θα έφερνε το θέμα με αποτέλεσμα ο κ.
Ζορμπάς να προσφύγει στην προσφιλή του μέθοδο,
όπως κάνει πάντα όταν έρχεται σε δύσκολη θέση, και
να αρχίσει να αναφέρεται στο παρελθόν λέγοντας
συγκεκριμένα ότι ο ίδιος δεν θα λάβει στις πλάτες του
αμαρτίες της περιόδου 2005 – 2010. 
«Γιατί την τριετία 2011 – 2013 δεν εξυγίανες τις
αμαρτίες που λες δήμαρχε και μιλάς τώρα, ένα
μήνα πριν τις εκλογές;» ρώτησε θυμωμένος ο π.
δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος κι όταν ο κ.
Ζορμπάς του απάντησε ότι τον τελευταίο καιρό βγή-
καν οι δικαστικές αποφάσεις ο π. δήμαρχος του αντα-
πάντησε ότι οι «αμαρτίες» που αναφέρει δεν ταυ-

τίζονται γιατί η άδεια λειτουργίας του καταστήματος
δεν σχετίζεται με τα κληρονομικά ζητήματα κι αν
ήθελε μπορούσε να την άρει. 
Ο κ. Γιαννακόπουλος είπε ότι θα ψηφίσει θετικά για
τη γνωμοδότηση που ζητά ο δήμαρχος και συμπλή -
ρωσε λέγοντας ότι «άμα είναι αμαρτωλή η υπόθεση
όπως λες δήμαρχε γιατί ακόμα του δίνεις την άδεια να
λειτουργεί;» 
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο επικεφαλής της παρά-
ταξης «Νίκη πολιτών Αγίας Παρασκευής» κ. Γιάννης
Σταθόπουλος ο οποίος χαρακτήρισε την τελεσίδικη
δικαστική απόφαση του εφετείου ως «πεντακάθα-
ρη» εξηγώντας ότι το δικαστήριο κατέστησε σαφές
πως η άδεια λειτουργίας πρέπει να ανακληθεί αφού οι
πράξεις του Λάμπρου Σαμουρέλη στο κτήμα Σιστο-
βάρη ήταν εκτός τακτικής διαχείρισης. 
«Ποτέ σου δεν είπες τι αντιλαμβάνεσαι εσύ για την
υπόθεση» κατηγόρησε τον δήμαρχο ο κ. Σταθόπου-
λος και συνέχισε λέγοντας ότι η συγκεκριμένη
επιχείρηση καταπάτησε ότι υπήρχε για να καταπατή-
σει και τόνισε ότι η «σύγκρουση» δεν γίνεται με τα
περίπτερα αλλά με τα μεγάλα συμφέροντα! 

Ο επικεφαλής της «Νίκης» υπεν -
θύμισε στο δήμαρχο ότι η ίδια η
δικηγόρος του είχε βγάλει ανα-
κοίνωση για κλείσιμο της
επιχείρησης και του καταλόγισε
εσκεμμένη καθυστέρηση λέγον-
τας τα εξής: «Κάνεις ότι κάνεις

με μεγάλη καθυστέρηση.. δεν το ψηφίζουμε..
είναι τσάμπα λεφτά.. όφειλες να κάνεις ανάκ-
ληση και να υπερασπιστείς τα συμφέροντα του
Δήμου». 
Σαστισμένος ο δήμαρχος και εκνευρισμένος από την
λάβρα ομιλία του κ .Σταθόπουλου επικαλέστηκε ξανά
το παρελθόν κατηγορώντας τον κ. Σταθόπουλο ότι το
2005 συνομιλούσε με τον εργολάβο και είχε διαφω-
νήσει τότε για το εάν θα ήταν 600, 700 ή 800 τετρα-
γωνικά μέτρα και συνέχισε λέγοντας ότι του είχε διορ -
γανώσει και «εκδηλωσούλα» σε τοπική καφετέρια. 
«Είσαι ο μεγαλύτερος λασπολόγος! Απάντησε ο
κ. Σταθόπουλος και υπενθύμισε στο δήμαρχο ότι
αυτά που αναφέρει ήταν πριν μπει στην υπόθεση ο κ.
Σαμουρέλης κι αφορούσε το αν θα το έχτιζε η Δημο-
τική Αρχή τότε και του συνέστησε να μην ψεύδεται
γιατί αυτός ήταν που είχε «τραπεζώματα» με τον
επιχειρηματία στην γνωστή ταβέρνα «Μου -
ριά». 
Ο κ. Σταθόπουλος δήλωσε ότι απ’ όλους τους
συμβούλους είναι ο μόνος που έχει απειληθεί από τον
επιχειρηματία, κατηγόρησε τον Βασίλη Ζορμπά για
φιλικές σχέσεις με το «Σαμουρελέϊκο» και τελείωσε
λέγοντας τα εξής: «Εγώ είχα συναντήσει τον
Σαμουρέλη στο παρελθόν κι όταν είδα τι έκανε
πήγα απέναντι! Εσύ τι έκανες;». 
Ουσιαστική απάντηση δεν έδωσε ο Βασίλης Ζορ -
μπάς, αντ’ αυτού χαρακτήρισε πολιτικό γυρολόγο τον
κ. Σταθόπουλο και εξέφρασε την απορία του για το
πώς είναι δυνατόν να τον στηρίζει ο Συριζα ενώ από
την πλευρά του ο κ. Σταθόπουλος του απάντησε ότι
τον διακατέχει πολιτική ανανδρία και ότι δεν απαντά
ποτέ επί της ουσίας. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο κ.
Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε ότι
υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση
από την Δημοτική Αρχή, ότι πρέ-
πει να ανακληθεί η άδεια εφό-
σον δεν τηρούν οι πράξεις του
εργολάβου την «τακτική διαχείρι-
ση», κατηγόρησε όλες τις άλλες παρατάξεις για συνο-
μιλίες που είχαν με τον εργολάβο παλαιότερα και τους
λανθασμένους χειρισμούς που υπήρξαν και υποστή -
ριξε ότι ο ίδιος δεν είναι νομικός και ελπίζει να επι-
ταχυνθεί η διαδικασία γνωμοδότησης δηλώνοντας
παράλληλα ότι η «Λαϊκή Συσπεί ρωση» θα ψήφιζε
«Λευκό». 

«Έπεσαν οι μάσ-
κες» υπογράμμισε
ο ανεξάρτητος
σύμβουλος Φώτης
Αλεξόπουλος υπο-
στηρίζοντας κι αυτός
με τη σειρά του ότι
πρέπει να γίνει ανάκ-
ληση της άδειας και
δήλωσε ότι τη σημερι-
νή ημέρα φαίνεται
ποιος πραγματικά
στηρίζει την πόλη
κατη γορώντας ταυτόχρονα τον δήμαρχο ότι «τρε-
νάρει» την υπόθεση γιατί δεν έχει τα «κότσια» να
εφαρ μόσει τη δικαστική απόφαση. 
Από την πλευρά του ο κ. Γαβράς είπε ότι βάσει και της
εισήγησης που είχε γίνει στην επιτροπή ποιότητας
ζωής πρέπει να γίνει ανάκληση της άδειας και έπρεπε
το θέμα να είχε κλείσει εκεί. 
«Να κοιτάξουμε συνει δησιακά το θέμα» είπε ο
σύμβουλος και στέλεχος της «Νίκης πολιτών Αγίας
Παρασκευής» κ. Γεράσιμος Βλάχος και συνέχισε
λέγοντας ότι οι ίδιοι στην παράταξη της «Νίκης»
έχουν καθαρή τη συνείδησή τους γιατί κατάφε -
ραν με ανθρώπους εντός και εκτός του Δημοτικού
Συμβουλίου να εξασφαλίσουν ότι το 2025 το κτήμα
θα ανήκει στο Δήμο κι πως μέχρι τότε είναι καθαρά
στα χέρια του Δήμου για το αν έχει την πολιτική
βούληση να θέσει ένα οριστικό τέλος στην υπόθεση
ανακαλώντας την άδεια λειτουρ γίας. 
Ο κ. Βλάχος είπε ότι η διαδικασία είναι σαφής. Συγκε-
κριμένα εξήγησε ότι η επιτροπή ποιότητας ζωής δίνει
και άρει άδειες υγειονομικών καταστημάτων και ότι
είναι καθαρά απόφαση του δημάρχου, εφόσον θέλει
να το κάνει και συμπλήρωσε λέγοντας ότι: «οποια-
δήποτε άλλη κίνηση είναι προφάσεις εν αμα-
ρτίαις». 
Ο κ. Βλάχος κλείνοντας την ομιλία του κατηγόρησε τη
Δημοτική Αρχή, εκτός από την έλλειψη πολιτικής
βούλησης και για κατασπατάληση δημόσιου χρήμα-
τος αφού η κίνηση αυτή του δημάρχου είναι ανούσια
και η διεκδίκηση του κληροδοτήματος ουδεμία σχέση
έχει με τη λειτουργία του καταστήματος DaVinci. 
Πριν την ψηφοφορία σημειώθηκε ένα επεισόδιο
μεταξύ των στελεχών της «Νίκης» Γιάννη Σταθόπου-
λου, Γεράσιμου Βλάχου με τον Ανδρέα Γκιζιώτη και
τον Δημήτρη Αλεφαντή. 
Συγκεκριμένα όταν ο κ. Σταθόπουλος απόρησε με τη
στάση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» να ψηφίσει
«Λευκό», ο Ανδρέας Γκιζιώτης δεν δικαιολογήθηκε
αλλά εξήγησε ότι ήταν οι μόνοι που είχαν αντίθετη
άποψη εξαρχής για τα σχέδια μπετοποίησης του
χώρου που υπήρχαν στο παρελθόν κι όταν ο Γεράσι-
μος Βλάχος του ανταπάντησε ότι κάνει μόνο κριτική
κι όχι αγώνες για την πόλη ο κ. Γκιζιώτης απάντησε να
μην το προκαλούν γιατί μπορεί να φέρει το θέμα της
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ως παράταξη. 
Στο άκουσμα αυτών ο κ. Αλεφαντής προκάλεσε τον κ.
Γκιζιώτη να το πράξει λέγοντας του τα εξής: «Σας
προκαλώ να το φέρετε! κι εγώ θα ψηφίσω «Ναι»..
ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα αλλά είμαι σίγουρος
ότι δεν θα το φέρετε» για να λάβει την απάντηση από
τον επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ότι και
αυτός ανήκει σε παράταξη κι αν θέλει μπορεί να εισά-
γει. 
Ο κ. Αλέφαντης στο τέλος υποστήριξε ότι τυπικά είναι
ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος ενώ τη σκυτάλη
πήρε ο Κώστας Κουβόπουλος ο οποίος δήλωσε ότι
επειδή ο δήμαρχος «αγοράζει χρόνο» στον Σαμο-
υρέλη ο ίδιος θα φέρει θέμα για ανάκληση της άδειας. 
Απ΄όσους ήταν παρόντες στην ψηφοφορία όλοι
ψήφισαν θετικά εκτός από τους Δημοτικούς
Συμβούλους Σταθόπουλο, Βλάχο, Σιδέρη, Φωτεινού,
Δημητρίου, Αλεξόπουλου και Κουβόπουλου και το
“Λευκό” του κ. Γκιζιώτη.

Χρήστος Μπαλωτής
Εκδότης

Δημοσιογράφος 

συνέχεια από σελ. 6
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Και πάλι επικεφαλής της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» ο Ανδρέας Γκιζιώτης
Μαζική ήταν η συμμετοχή στη συγκέντρωση που διοργάνωσε το βράδυ της
Κυριακής η ΚΟΒ Αγίας Παρασκευής του ΚΚΕ στο 3ο Γυμνάσιο Κοντοπεύκου
για τη διπλή μάχη των ευρωεκλογών και των τοπικών εκλογών. Κεντρικός
ομιλητής ήταν ο Γιάννης Πρωτούλης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υποψήφιος
αντιπεριφερειάρχης δυτικού τομέα Αθήνας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση». 
Στην εκδήλωση ανακηρύχτηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής με τη «Λαϊκή
Συσπείρωση» Ανδρέας Γκιζιώτης που απεύθυνε χαιρετισμό.
Ακούγεται όλο και πιο συχνά ότι «το ΚΚΕ πρέπει να δυναμώσει» και από κόσμο που δεν
ψηφίζει το Κόμμα, αλλά αναγνωρίζει την αξία του. Εμείς επιδιώκουμε και αγωνιζόμαστε
αυτό να γίνει ρεύμα καθώς θα βοηθήσει το λαό να αντιπαλέψει το φόβο και την ηττοπά-
θεια και θα τον τοποθετήσει στην απέναντι πλευρά, τόνισε ο Γιάννης Πρωτούλης.

Συνεχίζοντας στην
τοποθέτησή του
ανέφερε ότι σε αυτές
τις εκλογές «στο
επίκεντρο πρέπει να
μπουν όσα οι υπόλοι-
ποι θα προσπαθή-
σουν να κρύψουν
μέσα στην εκλογική
διαδικασία». 

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ βάζουν ψεύτικα διλήμματα στο λαό, αποπροσανατολίζουν με
τη μεταγραφολογία του ίδιου χρησιμοποιημένου υλικού, όπως παρακολουθούμε το
τελευταίο διάστημα με τον Καρυπίδη και το Βουδούρη, προσπαθούν να τρομοκρατή-
σουν το λαό με το δίλημμα μέσα ή έξω από την ΕΕ φωτογραφίζοντας και την πρόταση
του ΚΚΕ που μιλάει για αποδέσμευση από την ΕΕ με την εξουσία στα χέρια του λαού και
επιδίδο νται αμφότεροι σε ένα εμπόριο ελπίδας.
«Ο λαός έχει ζήσει 22 χρόνια Μάαστριχτ, 20 χρόνια Λευκής Βίβλου, 6 χρόνια
καπιταλιστικής κρίσης και πρέπει να βγάλει συμπέρασμα με κριτήριο τη ζωή
του» τόνισε. Ο λαός σε περίοδο καπιταλιστικής κρίσης αλλά και καπιταλιστικής ανά-
πτυξης δε βγήκε κερδισμένος σε αντίθεση με το μεγάλο κεφάλαιο. Οι 27 εκατομμύρια
άνεργοι στην Ευρώπη, οι 1.5 εκατομμύριο άνεργοι στην Ελλάδα, οι απλήρωτοι, οι εργαζό-
μενοι με ελαστικές σχέσεις, οι ανασφάλιστοι είναι αυτοί που στήριξαν την κερδοφορία
του κεφαλαίου. 
Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε την προσπάθεια αναμόρφωσης του πολιτικού
σκηνικού όπως έγινε και στις τελευταίες εκλογές. Αυτό που είναι σημαντικό να αναρω -
τηθούμε, τόνισε, είναι τι αλλαγή υπήρξε τα τελευταία δύο χρόνια με τις αλλαγές που
έκανε ο λαός και με την ψήφο του. ΠΑΣΟΚ και ΝΔ αποδυναμώθηκαν, μπήκαν οι
φασίστες στη Βουλή βάζοντας και αυτοί στο στόχαστρο τα λαϊκά δικαιώματα,
ενισχύθηκαν ο Καμμένος, η ΔΗΜΑΡ και ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ έπεσαν τα ποσοστά του ΚΚΕ.
Όμως το κίνημα, ο λαός δεν βγήκαν ενδυναμωμένοι και όσοι βγήκαν ενισχυμένοι εκλο-
γικά όχι μόνο δεν πήραν καμία πρωτοβουλία προς όφελος του λαού αλλά πήγαν το λαϊκό
κίνημα ακόμα πιο πίσω. Είναι επικίνδυνη η συζήτηση που έχει ανοίξει στα μέσα ενημέ -
ρωσης, με ευθύνη στελεχών άλλων κομμάτων, και του ΣΥΡΙΖΑ, με το υποθετικό σενά ριο
να φτάσει ο υποψήφιος της Χρυσής Αυγής στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.
Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνουν τη Χρυσή Αυγή. Χρέος των κομμουνιστών είναι
να ανοίξει η κουβέντα ώστε να μη ψηφίσει ο λαός αυτό το φασιστικό κόμμα.
Κλείνοντας την ομιλία του τόνισε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για χαμένα χρόνια και
αυταπάτες. Χρειάζεται προσπάθεια και σκληρός αγώνας, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο
λαό και θα τα πάμε πολύ καλά στην εκλογική μάχη.
Νωρίτερα ο Ανδρέας Γκιζιώτης άνοιξε την ομιλία του με το σύνθημα των φετινών
εκλογών «Ισχυρό ΚΚΕ παντού, στην Ευρωβουλή, τις Περιφέρειες και τους
Δήμους» τονίζοντας ότι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σημαίνει δύναμη για τους εργαζόμε-
νους και τη νεολαία στη μάχη για απεμπλοκή από αυτή την πολιτική. Η ισχυροποίηση
του ΚΚΕ θα είναι απάντηση στα κόμματα του ευρωμονόδρομου. 
Συνεχίζοντας ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια και οι Δήμοι είναι ουσιαστικά εργαλεία της
κυβέρνησης και της κυρίαρχης τάξης για να προωθήσουν την πολιτική τους. Ας μη ξεχνά-
με ότι ο Καλλικράτης που εφαρμόστηκε στους δήμους έφερε ως αποτέλεσμα την παρα-
πέρα φορολόγηση της λαϊκής οικογένειας, την ιδιωτικοποίηση φορέων και δημοτικών
εγκαταστάσεων καθώς και τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων
στους Δήμους. Με λίγα λόγια την καπιταλιστική κρίση και στο επίπεδο του Δήμου κλήθη-
κε να την πληρώσει ο λαός. 
Ο αγώνας είναι ξεκάθαρος και στο δήμο, κατέληξε. Παλεύουμε για το δικαίωμα στην
εργασία, την υγεία, την πρόνοια, τα δικαίωμα στην άθληση και τον πολιτισμό,
πλήρως εξοπλισμένους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για όλα τα παιδιά καθώς
και κατάργηση των τροφείων, αντισεισμική θωράκιση των σχολείων, ουσιαστική προ-
στασία του Υμηττού από κάθε επιχειρηματική βλέψη, αξιοποίηση των δημοτικών χώρων
προς όφελος της λαϊκής οικογένειας.» Στην πλούσια συζήτηση που ακολούθησε
απασχόλησαν ζητήματα γύρω από τις εκλογές, το πώς η πρόταση του ΚΚΕ θα φτάσει σε
κάθε λαϊκό σπίτι αλλά και επίκαιρα ζητήματα όπως το Κυπριακό, η κατάσταση των ασ -
φαλιστικών ταμείων και η ένταση της τρομοκρατίας και της αστυνομοκρατίας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Αγία Παρασκευή 27/01/2014 
Αριθμ.πρωτ.: 101 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2014 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 
2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του Ν.3584/07 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011. 
4. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97 
5. Τις διατάξεις του αρ. 15 του Ν. 4147/13 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 
7. Την υπ’ αριθ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών. 
8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα
ανέλθει στο ποσό των 53.300,00 ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως: 
9. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ του 
Προϋπολογισμού του Ν.Π. οικονομικού έτους 2014 10.6012.01,& 
15.6012.01 για το μόνιμο προσωπικό, 10.6022.01 & 15.6022.01 για το 
προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και 10.6042.01 & 15.6042.01 για
το προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 17 μονίμων υπαλλήλων, 30
υπαλλήλων  ΙΔΑΧ και 110 υπαλλήλων ΙΔΟΧ του Ν.Π. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» για το χρονικό διάστημα
από την 01/01/2014 31/12/2014 και  μέχρι είκοσι (20) ώρες, για απο-
γευματινή εργασία εργασίμων ημερών, ανά υπάλληλο μηνιαίως, με
την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την  κάλυψη των
προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Ν.Π.  
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω,
θα γίνεται  κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ (ΕΦΗ) ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ 

Η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ
Αγ. Παρασκευής στηρίζει
πλήρως  την Ανεξάρτητη
Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ των
Πολιτών Αγίας Παρασκευής»

στη βάση ενός πλαισίου αρχών σεβόμενη ταυτόχρονα την αυτονομία και
τα συλλογικά όργανα της Κίνησης. 
Μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής του Καλλικράτη και των νεοφιλελεύθερων

πολιτικών λιτότητας η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται αποδυναμωμένη τόσο σε
πόρους όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνικές δομές. Παράλληλα, όμως ως
θεσμός πιο κοντά στον πολίτη, καλείται να επαναδιεκδικήσει επιτακτικά τον αυτο-
διοικητικό της ρόλο, να αποτελέσει ένα πυλώνα ανακούφισης της κοινωνίας που
δοκιμάζεται στο σύνολό της, να γίνει μοχλός ανάπτυξης, με δημοκρατικό προγραμ-
ματισμό και συμμετοχικές διαδικασίες, με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες. 
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι σημαντικές και μέσα από αυτές πρέπει να ανα-

δειχτούν κοινωνικά σχήματα ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας.
Η συμμετοχή όλων μας και η στήριξη της Δημοτικής Κίνησης που στέκεται και θα
σταθεί  στο πλευρό του πολίτη της Αγίας Παρασκευής είναι επιβεβλημένη. 

Ανακοίνωση Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ 
Αγ. Παρασκευής

«Νίκη»: Ακούμε την άποψή σας
στο Κοντόπευκο

Συνάντηση – συζήτηση με τους κατοίκους

Στην κατάμεστη αίθ-
ουσα εκδηλώσεων
του 3ου Γυμνασίου
Αγίας Παρασκευής
στο Κοντόπευκο έγινε
την Κυριακή 9
Μαρτίου από την Ανε-
ξάρτητη Δημοτική

Κίνηση «ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγίας Παρασκευής» η πρώτη στη σειρά
των εκδηλώσεων με τίτλο «Ακούμε την άποψή σας, συζητάμε με τους
κατοίκους στις γειτονιές».
Στην εισήγησή του, ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, αναφέρ-
θηκε στη σκληρή οικονομική πραγματικότητα των Δήμων, όπως και σε πολλά
προβλήματα του Κοντόπευκου και ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση υπεύθυνου
γειτονιάς Δημοτικού Συμβούλου από την επόμενη Δημοτική αρχή, τη θεσμοθ-
έτηση συναντήσεων στις γειτονιές, όπως και την εφαρμογή του Συμμετοχικού
Προϋπολογισμού με επαναφορά του θεσμού των Συνοικιακών Συμβουλίων. 
Ακολούθησαν πολλές τοποθετήσεις από κατοίκους του Κοντόπευκου που έθε-
σαν σειρά ζητημάτων, θεμάτων και προβληματισμών που αφορούν στη
συνοικία τους. Η εκδήλωση έδειξε ότι οι πολίτες επιζητούν την επικοινωνία και
τον διάλογο για τα θέματα που τους απασχολούν, όπως οδός Γαρυττού, στάθ-
μευση δίπλα στους σταθμούς Μετρό, πλατεία Κοντόπευκου, Οικ. Τετράγωνο
188 Τριφυλλίας & Καλαμάτας, κτήμα Ιόλα, Οικόπεδο Υπ. Γεωργίας στην οδό
Παπάγου, Καθαριότητα, αύλειοι χώροι σχολείων, οικόπεδο έναντι Sprinder,
αύλειος χώρος εκκλησίας Αγίου Δημητρίου, πεζοδρόμια οδού Χαλανδρίου,
έργο βιοκληματικής ανάπλασης, όμβρια, Β  ́πλατεία Κοντόπευκου, υποχρ-
εώσεις Αττικής οδού, οικόπεδο Τήνου και Δερβενακίων και πολλά άλλα.
Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε τις ενημερωτικές εκδηλώσεις-συζητή-
σεις που αποτελούν για εμάς βασική λειτουργία επικοινωνίας με τους Δημότες
και ζήτημα Δημοκρατίας.

Έργα ανάπλασης (;) 
στην οδό Δερβενακίων

Το θέμα των εργασιών ανάπ-
λασης που υλοποιούνται στην
οδό Δερβενακίων εισήγαγε
στο Δημοτικό Συμβούλιο της
5ης Μαρτίου 2014 με
ερώτησή του ο επικεφαλής
της παράταξης «Νίκη των
πολιτών Αγίας Παρασκευής»
κ. Γιάννης Σταθόπουλος,
θέλοντας να ενημερωθεί για
τις λεπτομέρειες του βιοκ-
ληματικού(;) έργου ανάπλα-

σης που εκτελείται στην περιοχή του Κοντοπεύκου. 
Για όσους δεν γνωρίζετε στην περιοχή του Κοντοπεύκου έχει ήδη αρχίσει να
πραγματοποιείται ανάπλαση οδών με βιοκλιματικά υλικά μήκους 7,8 χιλιο-
μέτρων ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί ποδηλατοδρόμος  7,2 χιλιομέτρων. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ υπό την εποπτεία της Περιφέρειας
και η υλοποίησή του αποφασίστηκε ύστερα από 6 χρόνια (από το 2008) από
τη διοίκηση Βασίλη Γιαννακόπουλου  με προϋπολογισμό 9.000.000 ευρώ. 
Ο κ. Σταθόπουλος στάθηκε στο γεγονός ότι τα έργα που πραγματοποιούνται
δεν στοχεύουν στην αύξηση του μήκους των υπαρχόντων πεζοδρομίων αλλά
στην απλή αντικατάσταση των πλακών λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Μια
από τα ίδια θα ναι στο τέλος… μόνο αλλαγή πλακών θα κάνετε πάλι!». 
Ο επικεφαλής της «Νίκης» συνέχισε επισημαίνοντας  ότι σ’ ένα έργο που θεω-
ρείται βιοκλιματικό δεν περιέχεται στις εργασίες η  τοποθέτηση τσιμέντου
κάτω από τις πλάκες, όπως συμβαίνει στο συγκεκριμένο και σχολίασε ότι αν
συνεχιστεί μ’ αυτό τον τρόπο δεν θα «ανοίξει» η βαδισιμότητα. 
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς χαρακτήρισε λανθασμέ-
νες τις καταγγελίες του κ. Σταθόπουλου, λέγοντας  ότι το έργο προχωρά κανο-
νικά και συμπλήρωσε λέγοντας ότι ο ίδιος ναι μεν δεν το είχε ψηφίσει το 2008,
αλλά όσοι το είχαν, όπως η παράταξη του κ. Σταθόπουλου, έπρεπε να ξέρουν
πώς θα εκτελούνταν. «Ποιον να ρωτήσουμε τότε;» ρώτησε εύλογα ο
Δημοτικός Σύμβουλος της «Νίκης» Γεράσιμος Βλάχος για να λάβει την απάν-
τηση από το δήμαρχο ότι όποιος αιρετός θέλει μπορεί να ζητήσει το φάκελο
του έργου και να ενημερωθεί. 
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Οι θέσεις των υποψηφίων δημάρχων για την πόλη
Προς τους υποψηφίους που θα διεκδικήσουν
το δημαρχιακό αξίωμα το Μάιο του 2014 απο-
στείλαμε αυτό το μήνα το  νέο ερωτηματολόγιο
με τις εξής ερωτήσεις: 

1) Με δεδομένα τα 25 στρέμματα του αθλητικού κέν-
τρου στην περιοχή των Πευκακίων
εάν εκλεγείτε δήμαρχος σκοπεύετε να τα αξιοποιήσε-
τε για: 

Α) αθλητικές δραστηριότητες;
Β) θα το αφήσετε όπως είναι;   
Γ) θα παραχωρήσετε δωρεάν το χώρο για «ακαδη -
μίες» σε προπονητές και συλλόγους; 
Ή έχετε προγραμματίσει κάτι άλλο;
2) Με δεδομένο το γεγονός ότι η έκταση του
υπάρχοντος νεκροταφείου δεν επαρκεί για τις ανάγ-
κες της πόλης ενώ ταυτόχρονα τα εκατομμύρια που
δώρισε στον Δήμο συνδημότισσα μας για την ανέγε-

ρση μικρού ναού δεν έχει πραγματοποιηθεί δεκαετίες
τώρα, εάν εκλεγείτε δήμαρχος τι έχετε προγραμ-
ματίσει να κάνετε γι’ αυτά; 
3) Στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Σπυρούδη επί
δημαρχίας Αντώνη Σιδέρη εκτός του γηπέδου είχε
προβλεφθεί και η δημιουργία στίβου και άλλων μη
ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων. Τι έχετε προγραμ-
ματίσει για το συγκεκριμένο θέμα στην περίπτωση
που εκλεγείτε δήμαρχος;

“Συμμαχία Ευθύνης”

1) Αθλητικό Κέντρο Πευκα κί ων
Τα δεδομένα για τα 25 στρέμματα στα Πευκά-
κια είναι πολύ συγκεκριμένα. 
Πρώτον,  σίγουρα χρειαζόμαστε επιπλέον χώρ-
ους άθλησης στην πόλη. Δεύτερον, η παρούσα
οικονομική κατάσταση δεν μας επιτρέπει να
μιλήσουμε για έργα. Οι δήμοι δεν μπορούν να
επωμιστούν αυτήν τη στιγμή κόστη μεγάλων
έργων και όποιος το υποσχεθεί, σας εγγυώμαι
ότι αποτελεί απλά μια προεκλογική εξαγγελία
και τίποτα παραπάνω. Τρίτον, ο συγκεκριμένος
χώρος πρέπει σε κάθε περίπτωση να αξιοποιηθ-
εί, διατηρώντας, όμως, το χαρακτήρα του
ανοιχτού χώρου. 

Το πρόγραμμα το οποίο θα επιδιώξουμε αφορά στην αξιοποίηση του χώρου
σε συνεργασία με ιδιωτικό φορέα, ο οποίος θα αναλάβει το κόστος κατασ-
κευής και λειτουργίας, καθώς και την εκμετάλλευση για ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. 
Είναι τουλάχιστον σαφές ότι για τους κατοίκους της περιοχής θα υπάρχει
ξεχωριστή πρόβλεψη για το κόστος χρήσης των εγκαταστάσεων. 

2) Νεκροταφείο
Το ζήτημα του νεκροταφείου αφορά κατ’ αρχάς στην αναγκαιότητα -που
είναι δεδομένη- της επέκτασής του και κατά δεύτερον στη δωρεά στην
οποία αναφέρεστε. 
Η προηγούμενη επέκταση έγινε κατά τη θητεία μου στον Δήμο. Τέσσερα
χρόνια μετά, είναι σίγουρο ότι πρέπει να δοθεί μια λύση που να μην διατα-
ράξει τους κατοίκους της γειτονιάς και να είναι σχετικά ήπια. 
Η λύση αυτή ενσωματώνεται στο πλάνο για την προς τα δεξιά επέκταση και
σε συνδυασμό με φύτευση, να δημιουργηθεί μια λειτουργική λύση του ζητή-
ματος. Αναφορικά τώρα με τη δωρεά, στόχος μας είναι η άμεση αξιοποίηση
των χρημάτων που βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό για τη διαμόρφωση
του μικρού ναού. 

3) Πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη
Το ζήτημα του στρατοπέδου Σπυρούδη, το γνωρίζω πολύ διεξοδικά, διότι
επί Δημαρχίας μου, το 2002, το παραλάβαμε από το Υπουργείο, δίνοντας
στους πολίτες της Αγίας Παρασκευής 40 στρέμματα προς αξιοποίηση και
χρήση. Τη διετία 2009-2010, δημιουργήσαμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις
και τοποθετήσαμε τα όργανα γυμναστικής, τα οποία χρησιμοποιούν καθ-
ημερινά οι δημότες. 
Τα προβλήματα του χώρου είναι δεδομένα και δυστυχώς, χάσαμε σχεδόν 4
χρόνια, χωρίς καμία εξέλιξη. Θεωρώ τον χώρο ζωτικής σημασίας για τους
κατοίκους και για να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση του, θα πρέπει κατ’ αρχάς
να δημιουργήσουμε αποδυτήρια και τουαλέτες, καθώς και ένα μικρό χώρο
αναψυχής. 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία των εγκαταστά-
σεων, με την προσθήκη -για παράδειγμα- πλαστικού ταρτάν στον στίβο.
Δεν είναι έργα που λόγω της οικονομικής κατάστασης δεν θα πραγματο-
ποιηθούν. Είναι μικρές, αναγκαίες παρεμβάσεις που θα κάνουν περισσότε-
ρο λειτουργικό τον χώρο.  

Βασίλης
Γιαννακόπουλος

επικεφαλής
“Συμμαχία Ευθύνης”

“Νίκη των Πολιτών Αγ. Παρασκευής”

1) Αθλητικό Κέντρο 
Πευκα κί ων

Τα 22 στρέμματα στα Πευκάκια, που είναι χαρακτηρισμένα
από την Πράξη Εφαρμογής ως χώρος κατασκευής Αθλητι-
κού κέντρου θα γίνουν ακριβώς αυτό: Αθλητικό κέντρο.
Στο πρόγραμμά μας και σε ότι επιμένουμε όλα αυτά τα χρό-
νια σχεδιάζουμε την κατασκευή αθλητικών χώρων (για
χρήση από τους κατοίκους αλλά και για τα ερασιτεχνικά
σωματεία της Αγίας Παρασκευής) μπάσκετ, στίβο, βόλλεϋ,
τένις, ποδόσφαιρο κ.α. 
Ισχυριζόμαστε ότι κακώς δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα. 
Ο Δήμος Αγ. Παρασκευής στη βάση σχεδίου του όφειλε ήδη
να έχει κατασκευάσει τέτοιους αθλητικούς χώρους. 

2)  Νεκροταφείο
Στο νεκροταφείο Αγ. Παρασκευής η έκταση των δύο στρεμμάτων που έχει ήδη προσα-
ρτηθεί θα μετατραπεί πολύ σύντομα σε χώρο ταφής κι έτσι θα επιλυθεί το πρόβλημα
που υπάρχει σήμερα. Είναι ταυτόχρονα απαραίτητη η κατασκευή μικρού ναού, ώστε να
αποφεύγουμε το πρόβλημα που υπάρχει από την διαδρομή Προφήτη Ηλία έως το νεκρ-
οταφείο. 

3)  Πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη
Στον πολυχώρο «Σταύρος Κώτσης» (πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη) θα προχωρήσουμε
άμεσα στην κατασκευή 4 έως 6 διαδρόμων (κουλουαρ) για τρέξιμο και τζόκινγκ (περι-
μετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου) για να καλυφθούν οι ανάγκες των Δημοτών όπως
και σκάμματος για άλμα εις μήκος. Μου δίνεται όμως την ευκαιρία με την ερώτησή σας
να δηλώσω ότι ο χώρος του πρώην στρατοπέδου Σπυρούδη θα αναπλασθεί συνολικά,
θα καθαρισθεί, θα αδειάσει από τους κάδους απορριμμάτων και θα μετατραπεί σε
ουσιαστικό πολυχώρο πολιτισμού και αθλητισμού. Είναι απορίας άξιο γιατί όλα αυτά τα
χρόνια δεν έγινε καμία ουσιαστική παρέμβαση.     

Γιάννης Σταθόπουλος
Επικεφαλής 

“Νίκη των πολιτών
Αγ. Παρασκευής”

“Αγία Παρασκευή η πόλη μας”

Παρά την προσωπική επαφή που είχαμε με το
δήμαρχο και τον επικε φαλής της παράταξης
«Αγία Παρασκευή η πόλης μας» κ. Βασίλη
Ζορμπά, ουδεμία απάντηση επί των συγκεκρι-
μένων ερωτήσεων λάβαμε. 

“Λαϊκή Συσπείρωση”

1)  Αθλητικό Κέντρο  Πευκα κί ων
Η πρότασή μας για την έκταση του αθλητικού κέντρου Πευ-
κακίων πάντοτε ήταν οι ήπιες αθλητικές  χρήσεις με την
ευθύνη διαχείρισης στο Δήμο και δωρεάν στη χρήση τους.  
Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο
για την μεγάλη καθυστέρηση της Δημοτικής αρχής, όπως
και των προηγούμενων, αναφέροντας μάλιστα πως η
συνεχής αναβολή, εκτός από το ότι στερείται η πόλη μας από
μια σημαντική υποδομή, στρώνεται ο δρόμος για την πιθα-
νή εμφάνιση …επενδυτή και την ιδιωτικοποίηση της έκτα-
σης, θέση που μέχρι τελευταία είχε υποστηρίξει η παράταξη
του κ. Γιαννακόπουλου. 

Η Λαική Συσπείρωση προτείνει και θα εφαρμόσει άμεσα, σχεδιασμό και μελέτη για το
χώρο με βάση τις ανάγκες σε αθλητικές υποδομές , ασφαλή περίφραξη και φωτισμό της
έκτασης, φύλαξη και καθαριότητα της.

2)  Νεκροταφείο
Παίρνοντας υπ’ όψη την κακή χωροθέτηση του κοιμητηρίου σε επαφή με την πόλη και
σε δασική έκταση του Υμηττού, αλλά και τις ανάγκες της πόλης για αξιοπρέπεια και
σεβασμό στην ιδιαιτερότητα που προυποθέτει η διαδικασία της ταφής, προτείνουμε την
ολοκλήρωση του έργου της περίφραξης, την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου  και
την  κατασκευή  του ναίσκου, χωρίς την επέκταση του χώρου ταφής προς την οδό
Νεαπόλεως. 
Επίσης θεωρούμε πως παράλληλα με την ολοκλήρωση της υποδομής της διαδικασίας
της καύσης από την πολιτεία σε ειδικούς χώρους με τις ανάλογες προδιαγραφές, να
υπάρξει στο κοιμητήριο χώρος υποδοχής της τέφρας. Τέλος πιστεύουμε πως τα όποια
τέλη χρήσης του κοιμητηρίου να είναι τα ελάχιστα, όσα χρειάζονται για την συντήρηση
και καθαριότητα του χώρου.

Ανδρέας Γκιζιώτης
Επικεφαλής 

“Λαϊκής Συσπείρωσης”

συνέχεια σελ. 7
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Παράνομη νομιμότητα
Παραμένει η παράνομη κατάσταση, η οποία εχει
προκύψει στο Κτήμα Σιστοβάρη από το 2007. Η ευθύνη
ανήκει πλέον στην νυν Δημοτική Αρχή Ζορμπά και στην
παγίως πρόθυμη υποβοήθηση της «αντιπολίτευσης»
Γιαννακόπουλου.
Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 5η Μαρτίου 2013, το Δημοτικό
Συμβούλιο συνεδρίασε με θέμα  «Λήψη απόφασης για ανάθεση
γ ν ω μ ο δ ό τ η σ η ς  σχετικά με την  α ν ά κ λ η σ η ή μη της άδει-
ας λειτουργίας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»
στο ακίνητο του κληροδοτήματος ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ». (εισηγητής:
Δήμαρχος: B. Ζορμπάς).    

Το εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου είχε ως εξής.
“ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάθεση γνωμοδότησης σχετικά
με την ανάκληση ή μη της αδείας λειτουργίας της ομόρρυθμης
εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στο ακίνητο του κληροδοτήματος ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ. 
Το ως άνω θέμα έχει παραπεμφθεί από την Επιτροπή Ποιότητας και Ζωής στο Δημοτικό
Συμβούλιο λόγω της σπουδαιότητας του. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου για την ανάκληση ή μη της αδείας λειτουργίας της ομόρρυθμης εταιρίας
με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στο
ακίνητο του κληροδοτήματος ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ, θεωρώ σκόπιμο να ληφθεί γνωμοδότηση
από ένα καθηγητή Πανεπιστημίου αφού πρώτα του αποσταλεί όλος ο φάκελος με τις
σχετικές αποφάσεις των Δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, έγγραφα, δια -
θήκη, προηγούμενες γνωμοδοτήσεις  κ.ο.κ. 
Η ως άνω γνωμοδότηση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου αφενός να είναι αδιαμφι-
σβήτητες από τον οποιονδήποτε οι εξειδικευμένες και ειδικές γνώσεις ενός καθηγητή
Πανεπιστημίου που απαιτούνται πάνω στο θέμα αυτό, αφετέρου να είναι  βέβαια όλα τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η ληφθείσα απόφαση είναι καθ  ́όλα νόμιμη χωρίς
να υπάρχει κίνδυνος για τα συμφέρονται του Δήμου Αγίας Παρασκευής ή αντίστοιχα
κίνδυνος έγερσης στο μέλλον απαιτήσεων από την ομόρρυθμη εταιρίας με την επωνυμία
«ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Αγίας
Παρασκευής. Επίσης, η ως άνω γνωμοδότηση θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονο-
μικών – Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων προκειμένου να υπάρξει και η σύμφωνη
γνώμη του.  Εν  ́όψει των ανωτέρω και επειδή  το θέμα της γνωμοδότησης άπτεται θεμά-
των διοικητικού δικαίου, προτείνω να ανατεθεί η γνωμοδότηση αυτή στο Επίτιμο Καθη-
γητή του Διοικητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Επαμεινώνδα Σπηλιωτό-
πουλο

Ο  Δήμαρχος, Βασίλης Ζορμπάς”.
Κατόπιν αναλυτικής συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την
εισήγηση του Δημάρχου δηλαδή εμμέσως αποφάσισε να  μ η ν  ανακληθεί η αδεια
και το ολο θέμα να παραπεμφθεί στο μέλλον, προφανώς μετά τις δημοτικές εκλογές,
αφού ληφθεί η Γνωμοδότηση.
Υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου, τάχθηκαν και ψήφισαν από την παράταξη της
πλειοψηφίας οι σύμβουλοι κ.κ. Βουτσινάς, Ησαΐας, ο οποίος μάλιστα τάχθηκε από τώρα
κατά της μη ανάκλησης της αδείας, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της Γνωμοδότησης,
προϊδεάζοντας σχετικά με την εξέλιξη,  Καψοκεφάλου, Κωβαίος, Κωνσταντακόπουλος,
Κωστόπουλος, Λέκκας, Μπράμη, Παναγόπουλος, Πανουτσοπούλου, Παπαδοπούλου,
Παύλου και Τσιαμπάς.
Υπέρ της εισήγησης τάχθηκε και ψήφισε επίσης ο Δημήτρης Αλεφαντής, συνεργαζόμε-
νος πλέον με τον κ.Γιαννακόπουλο (Συμμαχία Ευθύνης), καθώς και ο κατά τη συνε-
δρίαση προσχωρήσας στην παράταξη του Δημάρχου κ.Ι.Γουργούλης. 
Ο κ.Γιαννακόπουλος συμφώνησε μεν με τον Δήμαρχο, αλλά ακριβώς πριν την ψηφο -
φορία απεχώρησε από τη συνεδρίαση, όπως είχε ηδη πράξει ο πολιτικός μηχανικός
κ.Κρητικίδης, μάρτυρας υπεράσπισης του Λ.Σαμουρέλη, στο Εφετείο.  Λευκό ψήφισε ο
κ.Γκιζιώτης (Λαϊκή Συσπείρωση)
Κατά της εισήγησης του Δημάρχου, με το σκεπτικό ότι η παράνομη κατάσταση δεν μπο-
ρεί να συνεχισθεί και ότι η λήψη Γνωμοδότησης αποτελεί πρόσχημα για να μην ανακ-
ληθεί αμέσως η αδεια ψήφισε σύσσωμη η αντιπολίτευση (Σταθόπουλος, Βλάχος, Σιδέ -
ρης, Φωτεινού, Δημητρίου - Καβρουδάκη) και οι κ.κ. Αλεξόπουλος και Κουβόπουλος. 
Πιο συγκεκριμένα, η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (Ι.Σταθόπουλος)ζήτησε να τελειώσει
επιτέλους το κρυφτούλι κι ο καθένας να πάρει σαφή θέση. Χωρίς περιστροφές
τάχθηκε υπέρ της ανάκλησης της αδείας, με δεδομένες τις τελεσίδικες και αμετάκ-
λητες δικαστικές κρίσεις, ώστε επιτέλους να φανεί ενώπιον των πολιτών, ποιος είναι με
το δημόσιο συμφέρον και ποιός με το προεκλογικό και μικροπαραταξιακό.
Η εξέλιξη απέδειξε για μία ακόμη φορά, ότι παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, οι
παρατάξεις Ζορμπά και Γιαννακόπουλου συμπίπτουν,  με σκοπό να
ματαιώσουν την πολιτική αλλαγή.
Και ότι οι κυρίαρχες πολιτικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις δύο προτάσεις για την πόλη
μας και τους πολίτες δεν θα κρυφτούν τελικά.       
Οι πολίτες πρέπει να το γνωρίζουν και να πράξουν αναλόγως, με σκοπό να απαντήσουν
θετικά στο ερώτημα. Με το χθές ή με το αύριο ? Με τους αδύναμους πολλούς ή
τους λίγους εκλεκτούς ?   

Σωτήρης Α. 
Παπαμιχαήλ 
Δικηγόρος,

πρ. Δημ. Σύμβουλος
Αγίας Παρασκευής.

3)  Πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη
Η Λαική Συσπείρωση έδωσε μεγάλη μάχη και κέρδισε, ματαιώνοντας τα
σχέδια Γιαννακόπουλου – Σταθόπουλου, κατασκευής επαγγελματικού
γηπέδου στο  χώρο του πρώην στρατοπέδου Σπυρούδη (Σταύρος
Κώτσης). Οι ήπιες αθλητικές κατασκευές όμως δεν ολοκληρώθηκαν ούτε
από την σημερινή, ούτε από την προηγούμενη Δημοτική αρχή,’’ κλίνοντας
το ματάκι’’ στην ομάδα του ποδοσφαίρου που έχει την αποκλειστική
χρήση του χώρου και οι λίγες ελεύθερες ώρες χρήσης στο πρόγραμμα
καταργήθηκαν στην πράξη. 
Προτείνουμε και θα εφαρμόσουμε την ολοκλήρωση των αθλητικών υπο-
δομών με την δημιουργία πλήρους υποδομής για αγωνίσματα στίβου που
είμαστε βέβαιοι πως θα αγκαλιάσουν εκατοντάδες νέα παιδιά δίνοντας
μια ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα  στις αθλητικές δράσεις, πάντα με
ευθύνη του Αθλητικού Οργανισμού και δωρεάν για τους χρήστες. 
Κατασκευή επίσης των γηπέδων τένις, την δενδροφύτευση  περιμετρικά
του χώρου και βέβαια την αρμονική του σύνδεση με το υπόλοιπο χώρο
των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η συνολική έκταση και η ανάπλασή
της, είναι πρώτη προτεραιότητα για την πόλη μας.

1)  Αθλητικό Κέντρο  
Πευκα κί ων

Αθλητικές δραστηριότητες. Θα
πρέπει να υπάρξει μέριμνα για

την διαμόρφωση και συντήρηση των υποδομών και ο χώρος να αξιοποιη -
θεί τόσο από τους κατοίκους όσο και από τα ερασιτεχνικά σωματεία της
περιοχής μας, με τον κατάλληλο προγραμματισμό και συνεννόηση. 
Το κύριο είναι να είναι ελεύθερη και δωρεάν η χρήσης του και ν αποτραπεί
κάθε προσπάθεια, άμεση ή έμμεση, εμπλοκής ιδιωτικών συμφερόντων.

2)  Νεκροταφείο
Το θέμα του νεκροταφείου είναι πολυσύνθετο. Μια πλευρά είναι η άμεση
αναζήτηση χώρου ή η επέκταση του υπάρχοντος. Εξίσου σημαντική όμως
είναι και η μετατροπή ακόμα και αυτής της, τόσο δύσκολης, ανθρώπινης
στιγμής σε εμπόρευμα. Στη σύγχρονη Ελλάδα και ο θάνατος είναι ασύμ -
φορος. Στοιχειώδης ανθρωπιά επιβάλλει τη μείωση του κόστους της ταφής.

3)  Πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη
Οι εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Σπυρούδη προσφέρουν πολύ μεγάλες
δυνατότητες. Χώρος – κυψέλη όπου οι πολιτιστικές και αθλητικές δρα-
στηριότητες θα πρέπει να συνυπάρχουν με κοινωνικές διεργασίες. Χώρος
δημιουργίας αλλά και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Στέγη πολιτι-
στικών, κοινωνικών και τοπικών συλλογικοτήτων. Χώρος που η έννοια του
αθλητισμού δε θα ταυτίζεται με τη δραστηριότητα μόνο των ποδοσφαιρ-
ικών σωματείων αλλά θα επεκτείνεται σε όλο και περισσότερα αθλήματα.

συνέχεια από σελ. 6

“Μια γενιά μπροστά”
1) Αθλητικό Κέντρο Πευκακίων

Τα 25 στρέμματα που διαθέτει ο Δήμος μας
στην περιοχή των Πευκακίων είναι άξιο απο-
ρίας γιατί μέχρι σήμερα καμία από τις τελευ-
ταίες δημοτικές αρχές δεν προσπάθησε να τα
αξιοποιήσει προς όφελος των δημοτών! Πολλά
λόγια,συνεχέις εξαγγελίες,ωστόσο αποτελε-
σμα μηδέν. Πρόθεση μας είναι να γίνουν οι
απαιτούμενες ενέργειες ώστε να χρηματοδο -
θεί ο συγκεκριμένος χώρος μέσω ΕΣΠΑ και να
φτιαχτούν αθλητικές εγκαταστάσεις για τους
δημότες και τα παιδία της Αγίας Παρασκευής.

2) Χώρος Νεκροταφείου
Ίσως είμαστε η μοναδική περιοχή της Αθήνας όπου στο δημοτικό κοιμ-
ητήριο δεν έχουμε ναό.Γνωρίζουμε ότι η πιο κοντινή εκκλησία στο κοι -
μητήριο μας είναι μέτρα μακρία ο Προφήτης Ηλίας.Ο κόσμος ίσως δεν
γνωρίζει την δωρεά εκατομμυρίων συμπολίτισσας μας ώστε να φτιαχτεί
ένας ναός εντός του κοιμητηρίου.Άμεση προτεραιότητα σε όλα τα προεκ-
λογικά προγράμματα θα πρέπει να είναι η κατασκευή ναού στο κοι -
μητήριο μας.

3)Στρατόπεδο Σπυρούδη
Ο χώρος του Στρατοπέδου Σπυρούδη ίσως είναι ένας πολυχώρος όπου θα
μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα!Συγκεκριμένα θα έπρεπε
να έχει τοποθετηθεί ήδη ταρτάν ώστε να αναδείξουμε και αθλήματα
στίβου αλλά και για να μπορούν οι δημότες να το χρησιμοποιούν για
περπάτημα-τρέξιμο. Ωστόσο στο πρόγραμμα μας θα υπάρχει ολοκληρω-
μένη πρόταση για αξιοποιήση των υπόλοιπων χώρων με μεγάλο μας μέ -
λημα την δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Νέων το οποίο θα αποτελεί
κόσμημα της πόλης.Δυστυχώς αυτή η δημοτική αρχή δεν προέβλεψε ούτε
ένα ευρώ για τη Νεολαία. Εμείς από εκεί θα ξεκινήσουμε.'

Αλέξανδρος
Μουστόγιαννης

Επικεφαλής
“Μια γενιά μπροστά”
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Οι αποκριάτικες
εκδηλώσεις του

ΠΑΙΣΔΑΠ
Μοναδικές στιγμές γέλιου και
διασκέδασης προσφέρει στα παι-
διά των Παιδικών Σταθμών του
Δήμου μας το κεφάτο πρόγραμμα
Αποκριάτικων εκδηλώσεων, με
μουσική, πλούσιο ψυχαγωγικό
πρόγραμμα με κλόουν,  γαϊτανάκι
,αποκριάτικα παραδοσιακά
παιχνίδια και χορό. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Ζορμπάς επισ-
κέφθηκε, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 ,τον Α΄
Νηπιακό και Α  ́Βρεφικό Σταθμό στην οδό  Βορρά και
διασκέδασε μαζί με τα παιδιά μας.

Ο Δήμαρχος συνεχάρη την Πρόεδρο των Παιδικών
Σταθμών κα. Έφη Καψοκεφάλου, καθώς και το εκπαι-
δευτικό και διοικητικό προσωπικό για την υποδειγματική
λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και για την διοργάνω-
ση του αποκριάτικου προγράμματος.
Τόνισε ότι οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν την
«αιχμή του δόρατος» της Κοινωνικής Πολιτικής του
Δήμου μας.

«Παρά τις δραστικές περικοπές εσόδων και τη μείωση
προσωπικού», πρόσθεσε, «συνεχίζουμε την επιτυχημένη
τους λειτουργία ικανοποιώντας το σύνολο των αιτήσεων
ενώ παράλληλα προχωρήσαμε από το 2012 σε μείωση
των τροφείων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα με
ταυτόχρονη διατήρηση του υψηλού επιπέδου παροχών». 
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης με υπερηφάνεια στον
νέο ιδιόκτητο Βρεφονηπιακό Σταθμό  στα Πευκάκια,
τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο κτίριο
εμβαδού 1600 τ. μ., του οποίου η κατασκευή - με πλήρη
χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ-ολοκληρώνεται σύντομα και
πρόκειται να προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον φιλο-
ξενίας για τα παιδιά και να απαλλάξει τον Δήμο μας από
την «οικονομική αιμορραγία» των ενοικίων που μέχρι
σήμερα, λόγω ελλείψεως ιδιόκτητων χώρων, αναγκαζό-
ταν να καταβάλλει.
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Εκλογές για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στο
πλαίσιο της υπεύθυνης ενημέρωσης προς τους πολίτες και την κοι-
νωνία της Αγίας Παρασκευής για τις επερχόμενες αυτοδιοικητι-
κές εκλογές στις 25-5-2014 γνωστοποιεί ότι:

Οι εκλογές  αυτές πρέπει να αποτελέσουν
πεδίο προτάσεων και πολιτικής για τη μετα-
ρρύθμιση και την ενίσχυση των αυτοδιοι -
κητικών θεσμών, να αναδείξουν Δημάρχο-
υς και Δημοτικά Συμβούλια στη βάση αυτο-
διοικητικών προγραμμάτων και αξιοσύνης
προσώπων. Η επιδίωξη να μετατραπούν οι

εκλογές σε δημοψήφισμα υπέρ της μιας ή της άλλης πολιτικής δύναμης
υπηρετεί μια στενά κομματική λογική, με την οποία είμαστε αντίθετοι.
Ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος των ενε-
ργών πολιτών και των ευρύτερων συμπαρατάξεων στη βάση των αυτοδι-
οικητικών προγραμμάτων με προοδευτικό περιεχόμενο. 
Προγραμμάτων που διεκδικούν την αναβάθμιση και τη μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της ανάπτυξης, την αναβάθμιση της
κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο, τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την ενθ-
άρρυνση της συμμετοχής του δημότη. Ο Δήμος της πόλης πρέπει να ξανα-
βρεί το πολιτικό του υποκείμενο, τους ίδιους τους πολίτες. 
Η ΔΗΜΑΡ υποστηρίζει τη συγκρότηση, σε όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητων
αυτοδιοικητικών κινήσεων προοδευτικού προσανατολισμού, που
στηρίζονται στην αυτενέργεια των ενεργών πολιτών. Η δημοκρατική λει-
τουργία τέτοιων σχημάτων και η προγραμματική τους συνέπεια είναι απα-
ραίτητες προϋποθέσεις για την ανταπόκριση στους στόχους τους.
Με βάση τα παραπάνω η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ σεβόμενη τους θεσμούς αλλά και την αυτονομία των αυτο-
διοικητικών παρατάξεων, λειτούργει μαζί με άλλους ενεργούς πολίτες ισό-
τιμα με βάση αξίες, αρχές και προγράμματα, με στόχο την «κοινωνία των
πολιτών», ενημερώνει την κοινωνία της Αγίας Παρασκευής ως οφείλει και
θα συνεχίσει να πράττει και στο μέλλον, ότι τα μέλη της ως ενεργοί πολίτες
συμμετέχουν και στηρίζουν την αυτοδιοικητική κίνηση «Νίκη των
Πολιτών», με υποψήφιο Δήμαρχο τον ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ.

Σωτήρης Ησαΐας: 
“Το 2014 τα ποσοστά της 
ανεργίας θα μειωθούν!” 

Σε τηλεοπτική εκπομπή στις 27 Φεβ -
ρουαρίου 2014 σε γνωστό κανάλι της
τηλεόρασης παραβρέθηκε ο κ. Σωτή -
ρης Ησαΐας με θέματα συζήτησης την
οικονομία της χώρας και τον τομέα της
κρατικής υγείας και περίθαλψης. 
Ο κ. Ησαΐας, Δημοτικός Σύμβουλος της
πόλης μας με την παράταξη του Βασίλη
Ζορμπά και στέλεχος της Νέας Δημοκ ρατίας
ήρθε σε πολιτικούς διαξιφισμούς με το
δημοσιογράφο κ. Μυλωνάκη και τον επικε-
φαλής του κόμματος «δραχμή» και συγ -
γραφέα κ. Κατσανέβα όσον αφορά τους
δείκτες της ανεργίας, το «πλεόνασμα», τα
προνόμια των ιατρών και την παροχή υγείας
που προσφέρεται στους πολίτες. 
Πριν ένα χρόνο ο κ. Κατσανέβας έγραψε ένα βιβλίο σχετικά με την απομ-
υθοποίηση του «ευρώ» και ο κ. Ησαΐας δήλωσε ότι μπορεί να καταρρίψει
τα επιχειρήματα του συγγραφέα γιατί έχουν διαψευστεί από το σημείο στο
οποίο βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. 
Αρχικά ο Δημοτικός Σύμβουλος υποστήριξε ότι παρά τις αντίθετες προβλέ-
ψεις για πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας εντός της ευρωζώνης, επι-
τεύχθηκε πρόσφατα κι ότι παρόλες τις προφητείες του κ. Κατσανέβα για
μείωση της εγχώριας παραγωγής ο κ. Ησαΐας έφερε ως παράδειγμα τα 13,2
δις ευρώ που θα εισπράξουν τα ταμεία του κράτους από τους 18,2 εκατομ-
μύρια τουρίστες που προβλέπεται να επισκεφτούν τη χώρα μας φέτος (όταν
πέρυσι ο αριθμός των τουριστών ανερχόταν στα 17,9 εκατομμύρια). 
Επιπλέον ο κ. Ησαΐας αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Αργεντινής που
έδινε στο βιβλίο του ο κ. Κατσανέβας ο οποίος έγραφε ότι η κίνηση του εν
λόγω κράτους να προβεί σε στάση πληρωμών ήταν θετική για την πορεία
της και το στέλεχος της Ν.Δ. του διευκρίνισε ότι με την κίνηση που τη χα -
ρακτήριζε «θετική» ο συγγραφέας, το κράτος της Αργεντίνης σημείωσε
πληθωρισμό άνω του 40% και το επίπεδο της φτώχειας έφτασε το 60%. 
Ο διεθνολόγος και οικονομολόγος κ. Ησαΐας υποστήριξε ότι απέναντι στη
στεναχώρια και τη θλίψη που ισχυρίζεται ο κ. Κατσανέβας ότι αισθάνεται
πως διακατέχει την κοινωνία, ο ίδιος αντιπαραθέτει τα στοιχεία της έκθε-
σης της γενικής διεύθυνσης οικονομικών υποθέσεων της οποίας ο δείκτης
οικονομικού κλίματος της Ελλάδας ανέβηκε στα ποσοστά της χρονιάς του
2008.    
Στο σημείο αυτό ο κ. Ησαΐας μίλησε για μείωση 1% του δείκτη
ανερ γίας της χώρας μας εντός του 2014, που σήμερα καλπάζει στο
27,9 %, και ότι ο δείκτης των ρυθμών ανάπτυξης θα «κλείσει» στο
0,5 %  και συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να υλοποιηθεί ο
προγραμματισμός του προϋπολογισμού του κράτους, έτους 2014,
να γίνει διεύρυνση του πρωτογενούς πλεονάσματος και συνέχιση
της δημοσιονομικής προσαρμογής. 
Στην παρατήρηση του δημοσιογράφου κ. Μυλωνάκη ότι ο υπουργός υγείας
«βάζει τέλος στις ειδικότητες των ιατρών με τα μέτρα που παίρνει» ο κ.
Ησαΐας τόνισε ότι δεν τον αφορούν  τα προνόμια των γιατρών αλλά  το
επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας των πολιτών και δήλωσε «υπέρ» της
μετατροπής του ΕΟΠΥΥ στο νέο σύστημα που έχει προγραμματιστεί. 
Ο κ. Ησαΐας αιτιολόγησε τις παραπάνω απόψεις του αναφέροντας ότι από
τα  360 δις ευρώ χρέος της χώρας, τα 160 δις προέρχονται από τον τομέα
της υγείας και ιδιαίτερα τα 140 δις αφορούν «ακριβές συνταγογραφήσεις»
συμπληρώνοντας επίσης τα εξής: «Η Ελλάδα είναι από τις μικρότερες
χώρες σε πληθυσμό στην Ευρώπη και ταυτόχρονα είχε τις περισσότερες
συνταγογραφήσεις».  
Τέλος ο κ. Ησαΐας δήλωσε αισιόδοξος για σταμάτημα της ύφεσης, δήλωσε
ότι οι τράπεζες είναι σε σταθερή τροχιά, οι καταθέσεις των πολιτών είναι
ασφαλείς και ότι το πρωτογενές πλεόνασμα είναι αποτέλεσμα της τελευ-
ταίας δεκαετίας του «παντρέματος» του ελλείμματος και του χρέους του
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Γιάννης Γουργούλης : «Γιατί 
συμπορεύομαι με τον Βασίλη Ζορμπά».

Πρόσφατα ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδή-
μαρχος οικονομικών της διοίκησης του Βασίλη Γιαννακόπουλου κ.
Γιάννης  Γουργούλης, τράβηξε επάνω του τα φώτα της πολιτικής
δημοσιότητας ανακοινώνοντας την κάθοδο του στις προσεχείς
δημοτικές εκλογές με την παράταξη του Βασίλη Ζορμπά.
Από τα πρωτοκλασάτα στελέχη (τοπικά)  του ΠΑΣΟΚ, πλούσια δράση τόσο
στα Πευκάκια όσο και στο συνδικαλιστικό του χώρο, μετά τη διαφωνία του με
την ηγεσία των «Μαζί», όλοι περίμεναν τη συνεργασία του με τη «Νίκη των
Πολιτών της Αγ. Παρασκευής» του Γιάννη Σταθόπουλου, αφού οι αντιπαρα -
θέσεις του, τόσο  με την «πολιτική»  όσο και με πολλά στελέχη της διοίκησης
του Αντώνη Σιδέρη την περίοδο 2002 -2006, απέκλειαν την πιθανότητα μελ-

λοντικής συνεργασίας του με τη συντηρητική παράταξη.
Συναντηθήκαμε με τον κ. Γιάννη Γουργούλη και μιλήσαμε μαζί του για όλα όσα τον ώθησαν να
προχωρήσει στην απόφαση του αυτή.
«Σ» Τι σας έκανε να αποφασίσετε να συμμετάσχετε στο ψηφοδέλτιο του Βασίλη Ζορμπά ; 
«Πιστεύω ότι η παράταξη του Βασίλη Ζορμπά και ο ίδιος ο δήμαρχος, όπως  έχω πει και στο παρελ -
θόν  σε ανύποπτο χρόνο παλαιότερα έχει διαχειριστεί τα του οίκου του Δήμου συνετά, σωστά και
χωρίς παρατράγουδα και διαδικασίες που να βλάπτουν το όνομά του και τους γύρω του. 
Το ‘χα ξεκαθαρίσει κι από παλιά ότι με τον Βασίλη Γιαννακόπουλο δεν μπορούσα να πάω
για τους γνωστούς λόγους που είχαμε έρθει σε ρήξη για τα οικονομικά του Δήμου. Έχουμε διαφορε-
τικές πολιτικές στην διαχείριση των οικονομικών. Είναι γνωστή η ιστορία και δεν θέλω να επα-
ναλαμβάνομαι γιατί δεν είναι το πρέπον και το μείζον θέμα. 
Αντιθέτως το μείζον θέμα είναι ότι οι δημότες  έχουν καταψηφίσει δύο φορές τον πρώην δήμαρχο και
ξαναπαρουσιάζεται σήμερα  ο κ. Γιαννακόπουλος με «νέο μανδύα» και αυτήν του την απόφαση θα
την κρίνουν οι ψηφοφόροι. 
Με τον Γιάννη Σταθόπουλο όπως είχα πει, είχα κάνει κάποιες συζητήσεις όπως είχα κάνει και με τον
Βασίλη  Ζορμπά. Είχα πει ότι θα έρθει η στιγμή που θα αποφασίσω με ποια παράταξη θα πάω. Κυκλο-
φόρησαν φήμες και ψίθυροι ότι θα κατέβαινα και με τους δύο. Τελική απόφασή μου, που τη θεωρούν
σωστή ακόμα και συμπολίτες μου που παλαιότερα με παρότρυναν να συμπορευθώ με τον κ. Σταθό-
πουλο, ήταν να συμπορευθώ με τον Βασίλη Ζορμπά 
Οι λόγοι που δεν πήγα με τον Γιάννη Σταθόπουλο είναι γνωστοί.Κυρίως είχα πει ότι δεν μπο-
ρούσα να πάω κάτω από κομματάρχες, κομματικές σκοπιμότητες και εκβιασμούς. Το είχα ξεκαθα-
ρίσει αυτό με τον εαυτό μου και ήταν η  μόνη θέση μου που έθετα σε κάθε συζήτηση, ότι δηλαδή δεν
ήθελα να μπω κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορώ και δεν θέλω να συμμετάσχω σ’ αυτή τη δια-
δικασία. 
Επέλεξα λοιπόν το Βασίλη Ζορμπά γιατί έχει κάνει μια καλή οικονομική διαχείριση του Δήμου,
αποδείχθηκε ότι όσα έργα ξεκίνησε τα τελειώνει και είναι σημαντικό για έναν δήμαρχο ότι «ξεκινά να
το τελειώνει» και να μην το αφήνει στη μέση, διαχειρίστηκε κάποια προγράμματα του ΕΣΠΑ που πριν
δεν το είχε κατορθώσει κανένας, για να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη. Ήταν ένας από τους
μοναδικούς δημάρχους που κατόρθωσε να πάρει προγράμματα κοινοτικά μέσω ΕΣΠΑ και άλλων
προγραμμάτων υλοποιώντας το νηπιαγωγείο στα Πευκάκια και στην Περιοχή του Τσακού κάποιες
αναπλάσεις πεζοδρομίων Αυτά είναι σημαντικά και δεν πρέπει για διάφορους μικροπολιτικούς λό γους
και σκοπιμότητες που θέλουν «άλλοι» να περάσουν να μην το αναγνωρίσουμε».     
«Σ» Στους επικριτές αυτής της κίνησης, να συμπορευτείτε με τον κ. Ζορμπά και συγκε κ -
ριμένα με το περιστατικό της δημοσίευσης του προστίμου από πλευράς του κ. Ζορμπά
που οφείλατε στο Δήμο, τι απαντάτε ; 
«Αν θυμάστε καλά στη συγκεκριμένη συνεδρίαση είχα πει ότι καλώς έπραξε ο κ. Ζορμπάς. Το ίδιο θα
έκανα κι εγώ ως αντιδήμαρχος για να εισπράξω κάποιες οφειλές προς όφελος των πολιτών. Είχα πει
επίσης ότι υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να εισπραχθούν. Επέλεξε ο κ. Ζορμπάς αυτόν τον τρόπο
και δεν θα ήθελα να το σχολιάσω περαιτέρω. Ειπώθηκαν κάποια πράγματα σε προσωπικό
επίπεδο αλλά τώρα μιλάμε σε πολιτικό επίπεδο και για το μέλλον της πόλης. Πιστεύω ότι όσοι ασχο-
λούμαστε με τα κοινά πρέπει να αφήνουμε τα προσωπικά και να προσπαθούμε να κοιτάμε τα συμ -
φέροντα της πόλης και των πολιτών. Αυτό κάνω κι εγώ αυτή τη στιγμή, αυτό έκανα πάντα». 
«Σ» Τι προσδοκάτε τώρα να κάνετε με τον κ. Ζορμπά; Έχετε συζητήσει κάποιο πλάνο μαζί
του; 
«Δεν έχω συζητήσει τίποτα με τον κ. Ζορμπά όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Εγώ αυτή τη στιγμή
στηρίζω αυτή την παράταξη, τον κ. Ζορμπά και τους συνεργάτες του οι οποίοι ξεκίνησαν ένα έργο στην
πόλη, έχουν δημιουργήσει έργο και νομίζω κι εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος με τις γνώσεις, την εμπει-
ρία και την διάθεσή μου να προσφέρω κι εγώ κάτι που πιστεύω ότι το δικαιούται να συνεχίσει γιατί
έχει αφήσει κάποιες σωστές παρακαταθήκες και είναι κρίμα να μην οριστικοποιηθούν και συνεχι-
στούν μ’ ένα πρόγραμμα που ο δήμαρχος θα βγάλει μαζί με τους συνεργάτες τους κι εμείς θα το ακο-
λουθήσουμε γιατί θα είναι το καλύτερο για την πόλη.      
Θέλω να προσθέσω σχετικά με την ένταξή μου στην παράταξη του κ. Ζορμπά ότι ξεκινάει ένας πόλε-
μος σε προσωπικό επίπεδο. Λέω στους φίλους και γνωστούς που θα προβούν στον πόλεμο αυτό «Τι
φοβούνται;». Τι φοβούνται και με πολεμάνε;». 
«Σ» Έχει ήδη ξεκινήσει ; 
«Ναι, αλλά εγώ δεν θα μπω σ’ αυτή τη διαδικασία γιατί όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τα
κοινά δεν έχω επιτεθεί σε προσωπικό επίπεδο σε κανένα. Έκανα πάντα κριτική σε πολιτικό επίπεδο.
Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρουν τα προσωπικά. Πρέπει να καταλάβουν αυτοί που ασχολούνται με
τα κοινά ότι πρέπει να ασχοληθούν με την πόλη κι όχι με τα προσωπικά και τα μικροκομματικά του
κάθε συμβούλου». 

Πρόταση του Φώτη
Αλεξόπουλου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Αγίας Παρασκευής Θα
πρέπει με απόφαση του να
μειώσει  τα Δημοτικά Τέλη Πα -
ραχώρησης κοινόχρηστου
χώρου ώστε να βοηθήσουμε τα
Μαγαζιά της Κεντρικής Πλα-
τείας Αγίας Παρασκευής, και
όχι μόνο .
Η Πρόταση μου δεν έχει προεκλο-
γικό Χρώμα για να μην παρε -
ξηγηθώ, αλλά κατατίθεται κατόπιν
Καθημερινών συζητήσεων με τους
Καταστηματάρχες  .
Άλλωστε είναι κοινή διαπίστωση όλων μας ότι οι συνήθειες
του Έλληνα  καταναλωτή άλλαξαν ραγδαία καθώς και ότι
μειώθηκε ,  η αγοραστική του δύναμη .
Πιστεύω ότι μια γενναία  Μείωση των Τελών στα καταστή-
ματα που νοικιάζουν δημοτικό χώρο από τον Δήμο για τρα-
πεζοκαθισματα, είναι μια μορφή «ανάσας» για εκατοντάδες
επαγγελματίες της πόλης μας .
Περιμένω Θετική ανταπόκριση από τους συνάδελφους
στην πρόταση μου,  που θα κατατεθεί την Δευτέρα
17/3/2014 στο Δ.Σ Αγίας Παρασκευής .

Φώτης Αλεξόπουλος
Ανεξάρτητος 

Δημ. Σύμβουλος

Μαζική και επιτυχημένη
η πρώτη δημόσια 
εκδήλωση από τη 

δημοτική παρέμβαση
Φυσάει Κόντρα

Η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της δημοτικής παρέμβα-
σης ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 15/3 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου. 
Πάνω από 100 αγωνιστές και αγωνίστριες της πόλης μας
παρακολούθησαν τις εισηγήσεις του Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ, της Μ.
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ, του Δ. ΚΟΛΩΝΙΑ, της Ε.ΦΩΤΕΛΛΗ και
του Δ.ΚΑΝΤΑΛΗ καθώς και την πλούσια συζήτηση που ακο-
λούθησε.

Παρουσιάστηκαν οι θέσεις του νέου αριστερού, ανατρεπτι-
κού σχήματος και τονίστηκε η διαφορετικότητά του σε
σχέση με τις κατεστημένες δημοτικές παρατάξεις. 
Ανακοινώθηκαν πρωτοβουλίες για την ανεργία, τους
πλειστη ριασμούς σπιτιών και των πολιτισμό. Οι εκπρόσωποι
του σχήματος κάλεσαν σε στήριξη των εργατικών, λαικών
αγώνων που εξελίσσονται ενάντια στις απολύσεις και την
κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους και σε συμμετοχή στο
Αντιφασιστικό συλλαλητήριο της 22/3.
Τέλος, όπως τονίστηκε, η δημοτική παρέμβαση ΦΥΣΑΕΙ
ΚΟΝΤΡΑ θα συμβάλλει ώστε, για μια ακόμη χρονιά, οι
εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου να μετατραπούν σε διαδή-
λωση του λαού της Αγ. Παρασκευής κατά της κονωνικής
βαρβαρότητας που βιώνουμε σήμερα
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Μαργαρίτα Δημητρίου: 
«Γιατί με τον Γιάννη Σταθόπουλο».

Η προσχώρηση της ανεξάρτητης δημοτικής
συμβούλου κ. Μαργαρίτας Δημητρίου –Καβρουδάκη
στην δημοτική παράταξη «Νίκη για την Αγ. Παρα -
σκευή» αποτέλεσε μια σημαντική ενίσχυση για τον
κ.Γιάννη Σταθόπουλο.
Η κ. Δημητρίου διακεκριμένο στέλεχος των «Μαζί»,  διετέλε-
σε πρόεδρος του Κέντρου Παιδιού  επί διοικήσεως Βασίλη
Γιαννακόπουλου, εκλέχτηκε ξανά σύμβουλος το 2010 και στη
συνέχεια διαφώνησε και ανεξαρτητοποιήθηκε. 
Συναντηθήκαμε με την κ. Δημητρίου και μιλήσαμε μαζί της αναφορικά με τους λόγους που
την οδήγησαν στην απόφαση της αυτή.
«Σ» Ποια ήταν τα κριτήρια και οι λόγοι που επιλέξατε να συμπορευθείτε με την
παράταξη «Νίκη των Πολιτών της Αγίας Παρασκευής»; 
«Με την οικονομική κρίση να μαστίζει τη χώρα μας και να πλήττει  ιδιαίτερα την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, με μία κρίση που σφραγίζεται από « Μνημόνιο» που οι δανειστές μας  έχουν
επιβάλλει,  θεώρησα απαραίτητη  τη συμμετοχή μου στα τοπικά δρώμενα.
Με δεδομένους τους πλέον των 15 χρόνων αγώνες μου  στο γονεϊκό κίνημα και την επταετή
πείρα μου ως δημοτικού συμβούλου, αποφάσισα να «εκτεθώ» για ακόμη μια φορά και ν΄
αγωνιστώ για την πόλη που λατρεύω. 
Είχα επιλογή ανάμεσα στις παρατάξεις, του κ. Ζορμπά και του  κ. Σταθόπουλου και θεώρη-
σα ότι έπρεπε να συμπορευθώ με τον κ. Σταθόπουλο διότι εκτίμησα την αντιπολιτευτική του
στάση και την τετραετία 2007 – 2010 αλλά και την τριετία του 2011 – 2014. 
Η «Νίκη για την Αγ. Παρασκευή», όλα αυτά τα χρόνια, δεν άσκησε αντιπολίτευ-
ση απλά για το θεαθήναι αλλά επί της ουσίας και το γεγονός αυτό «μέτρησε» πολύ
για μένα, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια που βιώνουμε περισσότερο την κρίση, η παράταξη
του κ. Σταθόπουλου έδωσε ουσιαστικές μάχες και παρουσίασε μία εξαιρετική εικόνα.
Είμαι ένας άνθρωπος που θέλει ν  ́ασχολείται και  να βοηθά  σ  ́οτιδήποτε τομέα άπτεται της
κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
Επίσης θεωρώ σημαντικό το κομμάτι της εθελοντικής εργασίας που γίνεται με
τέτοια αυταπάρνηση, καθώς κι όλες τις δράσεις που έχουν να κάνουν με τη βοή -
θεια για μια καλύτερη διαβίωση των συμπολιτών μου.
Από την άλλη πλευρά οφείλω να πω ότι μέμφομαι τον κ. Βασίλη Ζορμπά και την παράταξή
του, επειδή ως ενεργός πολίτης δεν δέχομαι την κατάργηση « δομών» που προσέφεραν
σημαντική βοήθεια προς τους πολίτες και τις οικογένειες τους.
Στο μέσον μιας πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, δεν μπορώ να δεχτώ το
γεγονός ότι ο Βασίλης Ζορμπάς, έκλεισε το ΚΕΠ στην οδό Πελοποννήσου, έκλεισε
τα Δημοτικά Ιατρεία στα Πευκάκια, ένα σημαντικό έργο του Μιχάλη Γαβρά,
έκλεισε έναν παιδικό σταθμό στην περιοχή του Τσακού, κι άλλο «μισό» παιδικό
σταθμό, όλο το βρεφικό τμήμα στην περιοχή του Αη Γιάννη στην οδό Γεωργίου
και κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το κλείσιμο του Γρα-
φείου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, το πρώτο γραφείο κοινωνικής πολιτικής της Ελλά-
δας που πλέον δεν υπάρχει». 
«Σ» Θεωρείτε προτεραιότητα για μια διοίκηση τον τομέα της κοινωνικής πολιτι-
κής; 
«Τον  θεωρώ προτεραιότητα και θεμέλιο, ειδικά κάτω από αυτές τις συνθήκες διαβίωσης
πλέον που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, αφού έχουν μειωθεί οι οικονομικοί πόροι και η βοή -
θεια από πλευράς πολιτείας και Δήμου θα έπρεπε να είναι στο μέγιστο δυνατό σημείο.
Ειδικά τα Δημοτικά Ιατρεία δεν έχουν καμία σχέση σε βαθμό λειτουργίας με τον
αντίστοιχο που είχαν επί άλλων διοικήσεων, υπολειτουργούν αφού η δημοτική αρχή
σήμερα τα υπολειτουργεί διότι δεν υπάρχουν γιατροί να προσφέρουν εθελοντική εργασία
όπως έκαναν κάποτε».  
«Σ» Το βασικό κριτήριο στην επιλογή σας για συμπόρευση με τον κ. Σταθόπου-
λο ήταν η κοινωνική πολιτική;  
«Όχι μόνο, αλλά σαφέστατα οι δράσεις που έχει υλοποιήσει η «Νίκη των Πολιτών» είναι
πολύ περισσότερες και ουσιαστικότερες απ΄όσες πραγματοποίησαν όλες μαζί οι άλλες πα -
ρατάξεις της αντιπολίτευσης κι είναι  απόλυτα πεπεισμένη  ότι αν εκλεγεί ως διοίκηση θα
μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα. 
Παράλληλα θεωρώ ότι η παράταξη του κ. Σταθόπουλου έκανε και κάνει ουσιαστική αντι-
πολίτευση από την αρχή των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έως το τέλος τους.
Είχε προκύψει ένα θέμα τις τελευταίες μέρες μ’ ένα αγενέστατο σχόλιο της αντιδημάρχου
Μίνας Μουχτούρη που έδειξε από μια συνεδρίαση τα άδεια έδρανα της αντιπολίτευσης.
Οποιοσδήποτε θέλει να διαπιστώσει ποιοι είναι παρόντες και ποιοι όχι μπορεί να
ανατρέξει στα πρακτικά των Δημοτικών Συμβουλίων και να δουν ποιοι υπογρά-
φουν.Έχουμε γίνει πλέον και σλόγκαν ότι ξεκινάει ένα Δημοτικό Συμβούλιο με μία παρου-
σία 30 ατόμων και τελειώνει με τη συμπολίτευση που υποχρεωτικά θα πρέπει να παρίστα-
ται, γιατί θα πρέπει να υπερψηφίζει τα θέματα, και από την πλευρά της αντιπολίτευσης είμα-
στε στην κυριολεξία «δύο και ο κούκος» που λέει η λαϊκή ρύση και γελάει ο κόσμος. Όμως σ’
αυτούς που μένουν μέχρι το τέλος από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι η ομιλούσα και
άλλα δύο άτομα, ένα από τα δύο είναι ο Γιάννης Σταθόπουλος. Πώς είναι δυνατόν να μην
λάβω σοβαρά υπόψιν μου έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει μέχρι το τέλος και
μάχεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες για τα συμφέροντα των πολιτών;».        

Αρνείται το χρίσμα της 
Νέας Δημοκρατίας 
ο Βασίλης Ζορμπάς 

ανακοινώνοντας 
ανεξάρτητη κάθοδο! 

Στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για το δημαρ -
χιακό θώκο και στην παρουσίαση 44 υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων προχώρησε το απόγευμα της Κυριακής 16
Μαρτίου 2014 ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς στο θεατράκι
του 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής. 
Ο δήμαρχος  στην ομιλία του στο κατάμεστο από συμπολίτες μας
θέατρο, αφού εξήρε το έργο που αυτός και η παράταξή του υλο-
ποίησαν την περίοδο 2011 – 2014, κατέστησε σαφές προς τους παρ-
ευρισκόμενους ότι τον προσεχή Μάϊο κατεβαίνει στις δημοτικές
εκλογές χωρίς το χρίσμα κανενός πολιτικού κόμματος επειδή
αρνείται, όπως χαρακτηριστικά είπε, τους χαρακτηρισμούς «μνημο-
νιακός» και «αντιμνημονιακός» κατατάσσοντας τον εαυτό του αλλά
και την παράταξή του ως «αντισυστημικούς» δηλώνοντας ότι το μόνο
που ζητά είναι το χρίσμα του λαού της Αγίας Παρασκευής. 

Στη συνέχεια ο κ. Ζορμπάς μίλησε για την εξυγίανση των οικονο-
μικών του Δήμου και τη μείωσης των Δημοτικών Τελών, την αναβά-
θμιση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου με τη δημιουργία του κοι-
νωνικού μαγειρείου και του κοινωνικού παντοπωλείου, τις δράσεις
για διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, τη μελλοντική δημιουργία
κέντρων πρόληψης υγείας και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων. 
Στον τομέα των «έργων» ο δήμαρχος αναφέρθηκε στις αναπλάσεις
που έχουν γίνει στις περιοχές του Τσακού και του Αη Γιάννη (οδός
Αγίου Ιωάννου), στην μελλοντική υλοποίηση της Γέφυρας Γελαδάκη
και στη δημιουργία ιδιόκτητου βρεφονηπιακού σταθμού στην πε -
ριοχή των Πευκακίων. 
Επίσης ο δήμαρχος προτού προχωρήσει στις εξαγγελίες για το τι θα
κάνει εάν εκλεγεί ξανά δήμαρχος δήλωσε ότι προτεραιότητά του
είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, η καθαριό -
τητα της πόλης και ο διαφανής τρόπος διοίκησης του Δήμου. 

Όσον αφορά
το «αύριο» ο
Βασίλης Ζορ -
μπάς μίλησε
για την ανέγερ-
ση «βιοκλιμα-
τική» Δημαρ -
χείου (βλέπε
«βιοκλιματι-
κή» ανάπλαση

της Αγίου Ιωάννου), την ανάπλαση πεζοδρομίων στην περιοχή του
Αη Γιάννη, τη μείωση των τροφείων στους βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς κατά 15%, την κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στα 23
στρέμματα της περιοχής των Πευκακίων για τα οποία δεσμεύτηκε ότι
δεν θα εμπλακούν «ιδιώτες», τη μετατροπή του χώρου του ανολοκ-
λήρωτου κολυμβητηρίου σε πολυθεματικό πάρκο – πλατεία με
υπαίθριο θέατρο και υπόγειες αίθουσες γυμναστικής και την αξιο-
ποίηση των στρεμμάτων στο στρατόπεδο «Σπυρούδη» μέσω
ιδιωτών. 
Ο κ. Ζορμπάς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έκανε ανοιχτή πρόσ-
κληση προς τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχάλη Γαβρά
για κοινή κάθοδο και συμπόρευση (εν απουσία του!), ανήγγειλε ότι
δεν θέλει τη στήριξη και το χρίσμα κανενός κόμματος παρουσία της
προέδρου της Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας, ενώ προς το τέλος ζήτησε την
ανανέωση εμπιστοσύνης του κόσμου προς το πρόσωπό του για να
διοικήσει την πόλη και την επόμενη πενταετία 2014 – 2019 σύμφω-
να με το μοντέλο με το οποίο διοικεί μέχρι σήμερα.      
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Ο Σχολιαστής στο διαδίκτυο!

www.osxoliastis.gr
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και δια-
βάστε τα τελευταία γεγονότα του Δήμου
μας και των όμορων καθώς και νέα από
όλη τη χώρα και τον κόσμο. 
Θα βρείτε επίσης συνεντεύξεις, απαντήσεις των
πολιτικών στις ερωτήσεις των πολιτών που τους
μεταφέρει ο «Σχολιαστής», παλαιότερα άρθρα
για τα μεγαλύτερα θέματα που απασχόλησαν το
Δημοτικό Συμβούλιο και την τοπική μας κοι-
νωνία («κτήμα Ιόλα», «Ανάπλαση Αγ. Ιωάν-
νου», «Εθνικό Κληροδότημα Σιστοβάρη»,
«Κολυμβητήριο» κ.τ.λ.). 

Παράλληλα είναι στη διάθεση σας παλαιότερα
τεύχη του «Σχολιαστή», χιουμοριστικά σκίτσα
που εκδόθηκαν, ρεπορτάζ των συνεδριάσεων
των Δημοτικών Συμβουλίων καθώς έχετε και
την ευκαιρία να διαβάσετε τις απόψεις των
πολιτικών παραγόντων της πόλης, τις ανα-
κοινώσεις του Δήμου, των παρατάξεων και των
πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της
πόλης μας. 
Στην παρούσα ιστοσελίδα, ενημερώνουμε για
τον «Αθλητισμό», τον «Πολιτισμό», την
«Υγεία» και την «Επιστήμη», δημοσιεύουμε

ακόμα περισσότερα άρθρα, ιδέες και απόψεις
ανεξάρτητων φωνών, νέων ανθρώπων αλλά και
οιουδήποτε πολίτη πιστεύοντας ότι με τον
τρόπο αυτό θα προσελκύσουμε υγιή μέλη της
τοπικής κοινωνίας, στερούμενα ιδιοτέλειας και
«Κομματικής» βοήθειας, να μπορέσουν να
έχουν έναν πιο ενεργό ρόλο στα «Της πόλης». 
Επιζητούμε και οι επαγγελματίες της πόλης να
αγκαλιάσουν και να στηρίξουν την δουλειά που
κάνουμε, επιλέγοντάς μας για την καλύτερη
προβολή τους σε πολύ οικονομικές τιμές. 
Ελπίζουμε ότι θα ευχαριστηθείτε την πλοήγηση!
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