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Το Μνημόνιο 

και η υπακοή (;)

των δημάρχων 

Βασίλης Γιαννακόπουλος

π. Δήμαρχος

«Τηρήσαμε αυστηρή 

ουδετερότητα απέναντι στους 

Σταθόπουλο –Ζορμπά 

τη δεύτερη Κυριακή των

εκλογών».
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Οι Θέσεις του Φυσάει Κόντρα για τον “Ιόλα”

σελ.15

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια 

«Ποιοτικός έλεγχος» 

στα έργα κοινής ωφέλειας 

Ελισάβετ Πετσατώδη
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Με εντολή του Διευθυντή Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης η είσοδος της

αστυνομίας στο 4ο Λύκειο!

Ανδρέας Γκιζιώτης
Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης
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Τα 30 σημεία διανομής του Σχολιαστή
Άη Γιάννης: Δήμος Αγ. Παρασκευής, Φούρνος “Απολλώνιο”

Αγ. Ιωάννου 4, Φούρνος “Βενέτη” Αγ. Ιωάννου 26, Καφενείο

“Βέτα” Αγίου Ιωάννου 79, Φωτοτυπικό Κέντρο Αγ. Ιωάννου και

Δαιδάλου 1, Εστιατόριο Πάππας Ευερ γέτη Γιαβάση 5, Καφε-

νείο “Δασκάλων” Πελοποννήσου, Φούρνος Μπάρκας Ειρήνης

77, Παντοπωλείο “Κοντόπουλος” Σκύρου 21 Πλατεία Ύδρας,

Καφετέρεια Μιραντόρ Αγίου Ιωάννου 71, Καφετέρεια Λίμπρε

Αγίου Ιωάννου 69, Εστιατόριο Διόνυσος Ηρώων Πολυτεχνείου

1 & Ευεργέτη Γιαβάση 11

Κοντόπευκο - Παράδεισος: Φούρνος “Δήμου” Πεντέλης 1,

Φούρνος “Ρίζος” Χίου 58, Κεντρ. Καφενείο Χίου 51, Φούρνος

Αγγελίδης Αγ. Τριάδος 18, Ok Market Αγ. Τριάδος 4, Διεύθυνση

Αστυνομίας Πεντέλης 10,  Φούρνος “Λιχούδης' Δερβενακίων

77, Billiard club “Κοράλλι” Δερβενακίων 56  

Τσακός: Ταβέρνα Κολοβός Πελοποννήσου 75, Καφενείο

Κεντρ. Πλατείας Ε. Βενιζέλου, Ταβέρνα Κορομηλάς Ε. Βενιζέ-

λου 72, Φούρνος “Χρυσό Στάχυ” Μπουμπουλίνας 25 , Φούρ-

νος “Μεταξά” Ηπείρου 5 - 7 , Μεζεδοπωλείο “Μαρμίτα”

Πατριάρ χου Γρηγορίου , Καφετέρια “Πριμέρα” Πατριάρχου Γρη-

γορίου 29, Καφενείο “Ναι μεν αλλά” Πατριάρχου Γρηγορίου 30,

Φούρνος “Απωλλόνιο” Μεσογείων 346 και Ρόδων 1

--- Θετικά τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας διοίκησης. Όπως ήταν φυσικό τα θετι-
κά δείγματα τα βλέπουν όλοι εκτός από τον Βασίλη Ζορμπά ο οποίος ονειρεύεται επα-
νεκλογή…
--- Ήδη από τα πρώτα δημοτικά συμβούλια έχει διαφανεί και η ιδεολογική διαφορά
μεταξύ της νυν και της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου…
--- Στην εντολή του υιού Μητσοτάκη να δοθούν προς επανέλεγχο οι προσλήψεις υπαλ-
λήλων που έγιναν μια ορισμένη χρονική περίοδο στο Δήμο, ο Γιάννης Σταθόπουλος
ακολούθησε την γραμμή των δημάρχων οι οποίοι αρνήθηκαν να τα αποστείλουν έχον-
τας εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα «του πρώτου ελέγχου» και θεωρώντας ότι ο «επανέ-
λεγχος» αποτελούσε άλλοθι για τη δημιουργία δεξαμενής προς απόλυση υπαλλήλων…
--- Δηλαδή, η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου από την πρώτη στιγμή κατέστησε
σαφές προς τον Υπουργό αλλά και προς την τοπική κοινωνία, ότι δεν προτίθεται να
καλύψει προσλήψεις που έγιναν με παραποιημένα ή πλαστά στοιχεία αλλά ούτε και να
βοηθήσει την κυβέρνηση να προχωρήσει σε απολύσεις κατ’ εντολήν της Τρόικα…
--- Από την πλευρά της η παράταξη του Βασίλη Ζορμπά που διαθέτει το χρίσμα από τη
Νέα Δημοκρατία, ως διοίκηση, σε κάθε «παραγγελιά» του εκάστοτε περί τα δημοτικά
Υπουργού, όχι μόνο «χτύπαγε 10 προσοχές» αλλά σε πολλές περιπτώσεις επεδείκνυε
υπερβάλλοντα ζήλο και γινόταν ουσιαστικά «βασιλικότερη του βασιλέως»… 
--- Την υποστήριξη προς τις μνημονιακές εντολές ο κ. Ζορμπάς τις διατήρησε και από
τα έδρανα της αντιπολίτευσης, όπου η παράταξή του ήταν η μόνη που υπερασπίστηκε
τη «γραμμή» του Υπουργείου και τάχθηκε εναντίον των εργαζομένων 
--- Σαν να μην έφτανε αυτό ο κ. Ζορμπάς υπερθεμάτισε του «επανελέγχου» των
στοιχείων από πλευράς Υπουργείου γιατί όπως ισχυρίστηκε γνώριζε ότι είχαν γίνει
προσ λήψεις με «μαϊμού» δικαιολογητικά… 
--- Αυτό που δεν είπε ο κ. Ζορμπάς ήταν αν στη διαπίστωσή του αυτή περιλαμβάνονταν
και υπάλληλοι του δικού μας Δήμου…
--- Ο κ. Ζορμπάς με τις συνήθεις αόριστες κατηγορίες προσπαθεί και το σκύλο (Υπουρ-
γείο) να έχει «χορτάτο» αλλά και την πίτα (εργαζόμενοι) άθικτη…
--- Αν ο κ. Ζορμπάς, επί της θητείας του οποίου, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος, έχει
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτός έγινε «σωστά» τότε γιατί τάσσεται υπέρ του επα-
νελέγχου ; 
--- Αν ο κ. Ζορμπάς, επί της θητείας του οποίου, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος έχει
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο πρώτος έλεγχος «ξέχασε» να συμπεριλάβει περι-
πτώσεις «μαϊμού» προσλήψεων για ποιους λόγους δεν το είχε αναφέρει τότε ; 
--- Η στάση αυτή του κ. Ζορμπά για μια ακόμα φορά δίχασε τους νεοδημοκράτες της
παράταξής του αφού ο ίδιος και ορισμένοι εξ’ αυτών προτίμησαν το «Λευκό» (για το
οποίο κατηγορούσε ως δήμαρχος τον κ. Σταθόπουλο όταν το χρησιμοποιούσε), ενώ
κατηγορηματικά «Ναι» στην αποστολή των στοιχείων στο υπουργείο ψήφισε ο Δημο-
τικός Σύμβουλος της παράταξής του κ. Σωτήρης Ησαΐας…
--- Ενός κακού μύρια έπονται… Η άνευ ουσιαστικής πολιτικής γραμμής προσπάθεια
του Βασίλη Ζορμπά να επανέλθει στην εξουσία, έχει σαν αποτέλεσμα τις διαφορετικές
τοποθετήσεις μελών της παράταξής του και τη διαφοροποίηση της ψήφου των από τη
γραμμή που εκείνος ακολουθεί
--- Συγκεκριμένα σε ψηφοφορία που έγινε αναφορικά με αίτημα του εργολάβου που
έχει αναλάβει τον βρεφονηπιακό σταθμό στην περιοχή των Πευκακίων να του δοθεί
ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τον παραδώσει ο κ. Ζορμπάς και ορισμένοι εκ της
παράταξής του ψήφισαν αρνητικά αναγκάζοντας την κ. Έφη Καψοκεφάλου να
ψηφίσει «Λευκό» και τον κ. Σωτήρη Ησαΐα να ψηφίσει, θετικά λέγοντας ότι σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει ο σταθμός να τελειώσει για να εξυπηρετηθούν τα παιδιά και οι
γονείς τους…
--- Για πρώτη φορά αιρετός και στη συγκεκριμένη περίπτωση η αρχιτέκτων Ελισάβετ
Πετσατώδη που ορίστηκε ως αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας προχώρησε στον
έλεγχο που πραγματοποιούν εταιρείες του Δημοσίου αλλά και ιδιωτικές στην πόλη μας…
--- Μέχρι τώρα είχαμε το φαινόμενο συνεργία του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, του Φυσικού αερίου,
ιδιωτικές εταιρείες τηλεφωνίας κ.τ.λ. να σκάβουν δρόμους της πόλης μας, να εκτελούν
τα έργα τους και στη συνέχεια να τα «μπαλώνουν» με υλικά που στην πρώτη βροχή επέ-
στρεφαν στη φύση…
--- Η κ. Πετσατώδη αποφάσισε την εφαρμογή του Νόμου στην πράξη, πραγματο-
ποίησε η ίδια επιτόπιες αυτοψίες σε 15 σημεία που γινόντουσαν διάφορα έργα, επεσή-
μανε τις ατέλειες και κακοτεχνίες και ζήτησε από τους αρμόδιους εργολάβους την
σύννομη αποκατάσταση των οδοστρωμάτων.. 
--- Το σημαντικότερο απ’ όλα είναι ότι σε περιπτώσεις αρνήσεων από πλευράς εργολά-
βων της τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων η κ. Πετσατώδη κατέστησε
σαφές ότι τόσο για την ίδια όσο και για τη διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου πρώτη
προτεραιότητα είναι το «καλό της πόλης» και των κατοίκων και σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης προς τα νόμιμα, δεν θα τους ξαναχορηγούσαν «άδεια τομής» του οδο-
στρώματος…    
--- Όπως είναι γνωστό ο Δήμος και οι δημοτικές επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του έτους
λειτουργούν με τον προϋπολογισμό που είχε συντάξει για το 2014 η διοίκηση του Βασίλη
Ζορμπά…
--- Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ, δικηγόρος, κ. Σωτή -
ρης Παπαμιχαήλ έφερε ως θέμα το γεγονός ότι από τα προβλεθέντα στον αθλητικό
οργανισμό έσοδα το 30% αυτών δεν είχαν εισπραχθεί, γεγονός το οποίο οδηγεί σήμερα
τον οργανισμό να τεθεί υπό επιτήρηση…
--- Στην εισήγησή του ο κ. Παπαμιχαήλ πρότεινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού η
οποία περιέχει μία σειρά ρυθμίσεων με τις οποίες ευελπιστεί να αποφευχθεί η ένταξη
του οργανισμού στο «Παρατηρητήριο»   
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Εκδημοκρατισμός του
Δημοτικού Συμβουλίου 

από τον πρόεδρο 
Γεράσιμο Βλάχο

Ψηφίστηκε το νέο προεδρείο του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Αγίας Παρασκευής στη διαδικασία
των δημαιρεσιών το πρωί της Κυ -
ριακής 7 Σεπτεμβρίου 2014. 
Συγκεκριμένα πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου με 22 έγκυρα ψηφοδέλτια,
δύο άκυρα και έξι Λευκά εκλέχθηκε ο
Γεράσιμος Βλάχος από την παράταξη
του Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου.
Αντιπρόεδρος από την παράταξη του κ.
Βασίλη Ζορμπά εκλέχθηκε με 28 έγκυρα
ψηφοδέλτια, ένα άκυρο και ένα λευκό ο Ιωάννης Μπαλτόπου-
λος ενώ γραμματέας από την παράταξη του Βασίλη Γιαννακό-
πουλου εκλέχθηκε με 24 έγκυρα ψηφοδέλτια, τέσσερα άκυρα
και ένα λευκό ο Γιάννης Μυλωνάκης. 
Πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ο πρώην δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς δήλωσε η παράταξή του δεν θα ψήφιζε τον κ.
Βλάχο ως πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Ο κ. Ζορμπάς  εξήγησε ότι ηθικοί λόγοι
και αντίστοιχοι τάξεως  τους οδηγούν σ’
αυτή την απόφαση καθώς εναντιώνον-
ται στην «οικογενειοκρατία» που
έθεσε στο Δήμο ο Δήμαρχος Γιάννης
Σταθόπουλος. Από την μεριά του ο κ.
Σταθόπουλος δήλωσε ότι δεν θα ακολο-
υθήσει τον κ. Ζορμπά στο διχαστικό λόγο
που συνεχώς προβάλλει στο συμβούλιο
και στην κοινωνία λέγοντας ότι οι ίδιοι θα
στηρίξουν όλες τις υποψηφιότητες καθό-
τι ακόμα και στην εκλογή του προεδρείου
της Βουλής όλα τα κόμματα υπερ -
ψηφίζουν τις αντίστοιχες υποψηφιότητες.
Μετά την εκλογή του προεδρείου ο κ. Βλάχος προέβη σε
δηλώσεις λέγοντας ότι στοχεύει στην αναβάθμιση της λει -
τουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ανήγγειλε ορισμένες
αλλαγές που θα γίνουν. 
Συγκεκριμένα ο νεοεκλεγείς πρόεδρος δήλωσε ότι θα είναι
«πρόεδρος όλου του συμβουλίου» και ότι κάθε Δημοτικός
Σύμβουλος πλέον θα μπορεί να εισάγει θέματα προς συζήτηση
και ψήφιση γεγονός που μέχρι και την προηγούμενη διοίκηση
δεν υφίστατο γιατί μόνο με τις υπογραφές εννιά δημοτικών
συμβούλων μπορούσε να εισαχθεί θέμα. 
Επιπλέον ο κ. Βλάχος ανακοίνωσε το
δικαίωμα στη «δευτερολογία», κατά τη
διάρκεια συζήτησης ενός θέματος, και
στους Δημοτικούς Συμβούλους, γεγονός
που επίσης δεν ίσχυε μέχρι σήμερα
καθώς δικαίωμα «δευτερολογίας» είχαν
μόνο οι αρχηγοί παράταξης. 
Ο κ. Βλάχος μίλησε επίσης για αναδό -
μηση της αίθουσας του Δημοτικού
Συμβουλίου με την πρόσθεση 30 θέσεων,
ώστε οι πολίτες που θα παρακολουθούν
τις συνεδριάσεις να μην στέκονται όρθιοι.
«Θα λειτουργούμε ως προεδρείο κι όχι μόνο ως πρόεδρος» είπε
ο κ. Βλάχος και συνέχισε λέγοντας τα εξής: «Είμαστε εδώ για να
λύσουμε ζητήματα της πόλης κι όχι για να κάνουμε ανούσιες
συζητήσεις και θα προβούμε στην ψήφιση νέου και δημοκρα-
τικότερου εσωτερικού Οργανισμού λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου». 
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Δήμαρχος που μίλησε για
κατάρ γηση των 25 υπογραφών για την εισαγωγή θέματος
στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου από την
πλευρά των πολιτών, προτείνοντας παράλληλα την εισαγωγή
τεκμηριωμένων θεμάτων από όλους τους πολίτες και συλλό -
γους χωρίς τη γραφειοκρατία να στέκεται τροχοπέδη.     

Γεράσιμος Βλάχος

πρόεδρος

Δημ. Συμβουλίου

Γιάννης

Μπαλτόπουλος

Αντιπρόεδρος

Δημ. Συμβουλίου

Γιάννης Μυλωνάκης

Γραμματέας

Δημ. Συμβουλίου

Ανεπιθύμητο το «Φυσάει Κόντρα»
από Ζορμπά - Γιαννακόπουλο

Αίσθηση προκάλεσε στη διαδικασία των δημαιρεσιών την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
2014 ότι στις προτεινόμενες υποψηφιότητες για τη σύσταση των επιτροπών οικονομίας
και ποιότητας ζωής οι παρατάξεις του Βασίλη Ζορμπά και του Βασίλη Γιαννακόπουλου
δεν πρότειναν ούτε για θέση αναπληρωτή τον εκπρόσωπο της παράταξης «Φυσάει
Κόντρα» κ. Σπύρο Αλεξίου. 
Για τα μέλη των επιτροπών οικονομίας και ποιότητας ζωής η συμπολίτευση προτείνει για την κάθε
μία επιτροπή πέντε τακτικά και τρία αναπληρωματικά ενώ η αντιπολίτευση τρία τακτικά και δύο
αναπληρωματικά. 
Από την μεριά της αντιπολίτευσης το «μαχαίρι και το πεπόνι» για την επιλογή των υποψήφιων
μελών των δύο επιτροπών έχουν οι παρατάξεις του Βασίλη Ζορμπά και του Βασίλη Γιαννακόπου-
λου καθώς αριθμούν 10 από τους 13 συμβούλους του συνόλου της αντιπολίτευσης. Η τηλεφωνική
επικοινωνία που είχαν οι δύο αρχηγοί  για το ποιους να προτείνουν προς ψήφιση στο Δημοτικό
Συμβούλιο κατέδειξε ότι δεν θέλουν στις επιτροπές την παράταξη «Φυσάει Κόντρα» αφού ούτε για
τη θέση του αναπληρωματικού δεν πρότειναν τον εκπρόσωπο της παράταξης κ. Σπύρο Αλεξίου. 
Αντ’ αυτού πρότειναν και ψηφίστηκαν για τακτικά μέλη στην οικονομική επιτροπή ο Βασίλης
Ζορμπάς, ο Κώστας Κρητικίδης (από την παράταξη του κ. Γιαννακόπουλου), ο Κωνσταντίνος
Τσιαμπάς (από την παράταξη του κ. Ζορμπά) ενώ για αναπληρωματικά μέλη οι Βασίλης Γιαν-
νακόπουλος και Έφη Καψοκεφάλου (από την παράταξη του κ. Ζορμπά). 

Για την επιτροπή ποιότητας ζωής από την πλευρά της αντιπολίτευσης προτάθηκαν και
ψηφίστηκαν για τακτικά μέλη ο Διονύσης Λέκκας (από την παράταξη Ζορμπά), ο Αλέξης Μου-
στόγιαννης και ο Ανδρέας Γκιζιώτης ενώ αναπληρωματικά οι Γιάννης Μυλωνάκης (από την παρά-
ταξη του κ. Γιαννακόπουλου) και Αθανάσιος Παπασταθάκης (από την παράταξη του κ. Ζορμπά). 
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε ότι δεν είχε καμία συνεν-
νόηση με τους δύο επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων και πρώτος τόνισε το γεγονός απουσίας
του «Φυσάει Κόντρα». Ο κ. Γκιζιώτης είπε ότι θα έπρεπε οι θέσεις να έχουν επιλεγεί με
αντιπροσωπευτικό κριτήριο και να συμπεριληφθεί ο κ. Αλεξίου σε μία από τις θέσεις. 
Ο κ. Ζορμπάς δήλωσε ότι μίλησε με τον κ. Γιαννακόπουλο και συμφώνησαν σ’ αυτές τις υποψη -
φιότητες, ότι ουσιαστικά η πρόταση για τις υποψηφιότητες ανήκει σε πρωτοβουλία της δικής του
παράταξης και δεν μίλησε με τον κ. Αλεξίου καθώς «οι θέσεις του είναι γνωστές» για τον Καλλι-
κράτη. Επιπλέον ο κ. Ζορμπάς συμπλήρωσε πως και εκείνη τη στιγμή να συνεδρίαζαν όλα τα μέλη
της αντιπολίτευσης πάλι την ίδια πρόταση θα κατέληγαν αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Φυσάει
Κόντρα δεν θα είχε εκπροσώπηση σ’ αυτά τα δύο όργανα. 
Από τη μεριά του ο κ. Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι η πρόταση τους εκφράζει όλους, ότι δεν μπορεί
να βρεθεί λύση αν δεν συμμετέχουν κάποιοι σε συζητήσεις και πρότεινε την ίδια στιγμή να αποσύ -
ρει ο ίδιος την υποψηφιότητά του για αναπληρωματικό μέλος ώστε να υπάρξει θέση και για τον κ.
Αλεξίου. 
Ο επικεφαλής του «Φυσάει κόντρα» αρνήθηκε την πρόταση του κ. Γιαννακόπουλου και δήλωσε
τα εξής: «Δεν μας ενοχλεί που δεν μας συμπεριέλαβαν, εξάλλου οι συνεδριάσεις είναι
ανοικτές στο κόσμο και θα είμαστε παρόντες».  
Αξίζει να τονισθεί ότι αυτό που ενοχλεί ιδιαίτερα την παράταξη του κ. Ζορμπά είναι ο πολιτικός
λόγος του κ. Αλεξίου με τον τελευταίο να τους υπενθυμίζει τους λόγους της πολιτικής αντιπάθειας
καθώς στο χαιρετισμό του στην συνεδρίαση της ίδιας ημέρας ξεκίνησε το λόγο του λέγοντας τα
εξής: «Φαντάζομαι ότι ξυπνήσατε όλοι καλά μετά τη ΔΕΘ».
Τέλος από την πλευρά της συμπολίτευσης τακτικά μέλη για την οικονομική επιτροπή ψηφίστηκαν
οι Κώστας Χατζηανδρέου, Γιάννης Σιδέρης, Ελισάβετ Πετσατώδη, Σπύρος Παπαγεωργίου και
Στυλιανή Ψύλλα ενώ για αναπληρωματικά οι Γιάννης Λογοθέτης, Σοφία Αϊδίνη και Βασιλική
Σταθουλοπούλου. 
Τακτικά μέλη για την επιτροπή ποιότητας από την ίδια πλευρά ψηφίστηκαν οι Κώστας Χατζηαν-
δρέου, Σωτήρης Παπαμιχαήλ, Σπύρος Παπαγεωργίου, Δημήτρης Κονταξής, Μαργαρίτα
Δημητρίου Καβρουδάκη ενώ για αναπληρωματικά ψηφίστηκαν οι Σπύρος Γιώτσας, Μαρία Κον-
τοπούλου και Γιάννης Λογοθέτης.
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Μια διαφορετική 
βιβλιοθήκη στη γειτονιά 

Ξεκινάμε με μια βασική ιδέα. Για
να αγωνιστείς ενάντια σ’ αυτόν
τον κόσμο θα πρέπει πρώτα να
τον κατανοήσεις. 
Να δεις όχι μόνο τι δεν πάει καλά,
αλλά και να καταλάβεις τι δεν κάνεις
εσύ καλά ώστε να τον αλλάξεις. Γιατί
είναι απόλυτα αληθές το γεγονός, ότι
μας θέλουν τόσοοικονομικά όσο και
διανοητικά φτωχούς. Λόγου χάρη για
τους αφεντάδες μας, ίδια βαρύτητα
έχει να ξεμπερδέψουν τόσο με τον
μισθό και τις κατακτήσεις μας, όσο
και με τους τρόπους με τους οποίους
αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε τον
μισθό, τις ανάγκες και τις επιθυμίες
μας.
Kαθημερινά μας ζητείται να επιλέξουμε μια γνώμη για την παραμικρή
λεπτομέρεια, ώστε να μας αποτρέψουν να χτίσουμε μια ριζοσπαστική
άποψη για την ολότητα. Αυτός είναι ο πολιτισμός του «σύγχρονου ανα-
λφαβητισμού», της εικόνας, των likes, της αμέτρητης και fast
trackπληροφορίας που πάει πακέτο με τον πολιτισμό των εντατικών
ρυθμών ζωής, της κατανάλωσης, της μοναξιάς και της εκμετάλλευσης.
Βέβαια, δεν είμαστε το είδος των ανθρώπων που πιστεύει στην αυταξία
της γνώσης, το ότι δλδ. με 100 βιβλία παραπάνω μπορεί να γίνουμε
καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσο-
υμε συλλογικά, όλοι μαζί. Όπως τόσα και τόσα άλλα για να ζήσουμε
αξιοπρεπώς σε μια κοινωνία ατομικών προκλήσεων.
Λειτουργούμε λοιπόν μια αυτοδιαχειριζόμενη δανειστική βιβλιοθήκη -
ενθαρρύνοντας την ανάληψη θεματικών πρωτοβουλιών ενασχόλησης
με ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και τη ζωή μας συνολι-
κά (κρίση, οικολογία, παιδεία, τέχνη κτλ.) - με ελεύθερη πρόσβαση σε: 
• πολιτικό έντυπο και βιβλίο
• κινηματικό υλικό με σκοπό την κυκλοφορία και επικοινωνία των
αγώνων μας 
• εγκυκλοπαιδικό, εκπαιδευτικό και πανεπιστημιακό υλικό για μικρούς
και μεγάλους 
• λογοτεχνία, ποίηση, παιδικό βιβλίο, comic
για τη συλλογική αυτομόρφωση, κριτική και γνώση
για μια διαφορετική κοινωνία

Η συλλογική κουζίνα 
γειτονιάς επέστρεψε! 

από Ανοιχτή Συνέλευση
Κατοίκων Αγίας 

Παρασκευής
Για δεύτερη χρονιά συνεχίζουμε

να στήνουμε συλλογικά την κου-

ζίνα γειτονιάς στον αυτοδιαχει -

ριζόμενο κοινωνικό χώρο της

Ανοιχτής συνέλευσης κατοίκων

Αγ Παρασκευής  (Δημοκρατίας 2

και Αγ.Τριάδος 23)

Κάθε Πέμπτη, μαγειρεύουμε στις

18:30, τρώμε γύρω στις 20:30.

Επειδή δεν σκοπέυουμε να φαγω -

θούμε μεταξύ μας, Μαγειρέυουμε,

καθαρίζουμε, τρώμε μαζί με ελεύ -

θερη οικονομική συνεισφορά.

Σπάμε την μιζέρια και την γευστική

μονοτονία.

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια
«Ποιοτικός έλεγχος» 

στα έργα κοινής ωφέλειας 
Τους τελευταίους μήνες η Αγία Παρασκευή βιώνει μία
«εργοταξιακή κόλαση» καθώς εργολαβίες του ΟΤΕ, της
ΔΕΔΔΗΕ, του Φυσικού Αερίου και της βιοκλιματικής ανάπ-
λασης της περιοχής του Κοντοπεύκου είναι σε εξέλιξη από
τα τέλη Μαΐου 2014. 
Δεν είναι λίγα τα τηλεφωνήματα στα γραφεία της εφημερίδας από
κατοίκους που παραπονιούνται για την καθημερινή ταλαιπωρία,
την μη ύπαρξη μέτρων προστασίας, τις «εργολαβικές τσαπατσου -
λιές» και τη συνεχή ροή των έργων καθώς όταν η εργολαβία μιας
εταιρείας τελειώνει ξεκινά μία άλλη, διαφορετικής εταιρείας, με
αποτέλεσμα κάτοικοι ενός δρόμου να βιώνουν δύο ή και τρεις φορές
«άνοιγμα» των οδών που κατοικούν. 
Η νέα αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχιτέκτων Μηχανικός,

κ. Ελισάβετ Πετσατώδη, που ανέλαβε τα καθήκοντά της στις αρχές του Σεπτέμβρη, ήρθε
αντιμέτωπη με τα παράπονα των κατοίκων, αλλά το κυριότερο  την Άρνηση των εργολα-
βικών εταιρειών- οι οποίες συνηθισμένες από διοικήσεις που για «Διάφορους λόγους» τις
«Χάιδευαν»- να συνεργαστούν μαζί της και την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου της οποίας
προίσταται, και να τηρήσουν κατά γράμμα όλα όσα ο Νόμος προβλέπει για την καλύτερη
διεκπεραίωση των έργων (υπέρ των συμφερόντων των κατοίκων). 
Η νέα αντιδήμαρχος έχοντας θέσει ως πρώτο στόχο το συντονισμό των εργολαβιών
προχώρησε σε συνεννόηση με τις εταιρείες, κυρίως για την περιοχή του Κοντοπεύκου, ώστε
ΟΤΕ και ΔΕΔΔΗΕ να υλοποιήσουν πρώτα τις εργασίες τους και μετά να ξεκινήσει τις
εργασίες η εταιρεία που έχει αναλάβει την βιοκλιματική ανάπλαση ς, ώστε να μην
«ανοιχτούν» ξανά πεζοδρόμια τα οποία θα είχαν ήδη αναπλασθεί.        
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,  κ. Πετσατώδη ενεργοποίησε μια διαδικασία η οποία
στην ουσία ήταν ανενεργή  εδώ και πολλά χρόνια… δηλαδή να λαμβάνει δείγματα από τα
έργα και να ελέγχει το κατά πόσον σ  ́αυτά τηρείτο η προβλεπόμενη ποιότητα των υλικών
που τοποθετούνται από τις εταιρείες στο τέλος των εργασιών τους.
Έτσι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μαζί με τους αρμόδιους τεχνικούς των ΟΤΕ και

ΔΕΔΔΗΕ πήραν δείγματα από 15 σημεία των έργων, με  αποτελέσματα να αποδειχτεί ότι
σε 15 αυτά τα υλικά ήταν κακής ποιότητας, γεγονός που οδήγησε την αντιδήμαρχο στην
Απαίτηση της ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ποιοτικότερων υλικών από τις εταιρείες, ακόμα
για τα σημεία που ήδη είχαν
πραγματοποιηθεί εργασίες!
Αυτό όπως ήταν  φυσικό δεν
ήταν αποδεχτό εξαρχής από τις
εταιρείες αλλά υπό την απειλή
μη έκδοσης περαιτέρω «άδειας
τομής» από την κ. Πετσατώδη
(που νομικά χρειάζονται οι εται-
ρείες για να κάνουν τις
εργασίες) κι άλλες κυρώσεις που
πιθανόν μπορούσαν να εκμαιε-
υθούν από την ισχύουσα νομοθ-
εσία, οι ανάδοχοι των έργων
υποχώρησαν. 
Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τιμολόγιο της εταιρείας «ΘΕΜΕΛΗ» που πραγ-
ματοποιεί εργολαβίες για λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ είχε κοστολογήσει συγκεκριμένη τιμή
υλικών ενώ τοποθετούσε διαφορετικά. Επιπλέον εργάτες της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ» που
πραγματοποιεί έργα  για λογαριασμό του ΟΤΕ, είχαν τοποθετήσει «βαμμένους» σε χρώμα
γκρι κυβόλιθους ώστε να μοιάζουν με τα υλικά που προϋπήρχαν!
Έχοντας σε γνώση της αυτές τις παρατυπίες η αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,
υποχρέωσε τις εταιρείες σε πλήρη ενημέρωση (ακόμα και με φωτογραφίες) των επαναλη -
πτικών τοποθετήσεων των σωστών υλικών και να «λογοδοτούν» καθημερινά για το «που»
και «πως» εξελίσσονται οι εργασίες. 
Στο θέμα της αντικατάστασης των ΚΑΦΑΟ από τον ΟΤΕ, η κ. Πετσατώδη έλαβε υπόψιν
της το συγκριτικά μεγαλύτερο μέγεθος αυτών σε σχέση με τα αντικατασταθέντα και δρο-
μολόγησε σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία, την διαπλάτυνση των στενών
πεζοδρομίων όπου χρειαστεί. 
Τέλος στην οδό Ειρήνης που οι εργολαβικές εργασίες θυμίζουν τις ανασκαφές της
«Αμφίπολης»… καθώς οι τομές είναι μεγάλες στο οδόστρωμα, υπεύθυνη είναι η ανάδοχη
εταιρεία του «Φυσικού Αερίου». Το «Φυσικό Αέριο» βάση ΦΕΚ δεν χρειάζεται να εξασ -
φαλίσει «άδεια τομής» αλλά απλά ενημερώνει το Δήμο για το «που» θα πραγματοποιήσει
α έργα, γεγονός που αρκετές φορές αποθρασύνει τη συμπεριφορά των εργολάβων.
Ωστόσο μετά από συζητήσεις μεταξύ της αντιδημάρχου και του αναδόχου και με αφορμή
τις έντονες βροχερές συνθήκες που παρέσερναν τα «μπάζα» και τα «χώματα» μέχρι και την
οδό Μεσογείων, η κ. Πετσατώδη εξασφάλισε τη δέσμευση του εργολάβου για προστατευ-
τικά μέτρα και «νοικοκύρεμα» του δρόμου μετά το τέλος των καθημερινών εργασιών.        

Ελισάβετ Πετσατώδη

Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Υπηρεσιών

ΡΡ εε ππ οο ρρ ττ άά ζζ .. .. ..44
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Τα  Εγκαίνια ενός ημιτελούς 
παιδικού σταθμού και η πρώτη 

διαφοροποίηση του Σωτήρη Ησαΐα
Στις 31 Αυγούστου 2014 ο π. δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς εγκαινίασε το νέο
βρεφονηπιακό σταθμό στην περιοχή των Πευκακίων, ένα έργο που αποτέλε-
σε ένα από τα βασικά «όπλα» στην πολιτική του φαρέτρα στη διάρκεια του
προεκλογικό αγώνα που έδωσε για την επανεκλογή του στις Δημοτικές εκλο-
γές του Μαΐου 2014. 
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2014, εισήχθη θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εργασιών του συγκεκριμένου  έργου!
Δηλαδή, ο κατασκευαστής ζήτησε από το Δήμο προθεσμία Δύο ακόμη μηνών προκειμέ-
νου να τελειώσει την κατασκευήτου έργου το οποίο «Εγκαινίασε» ο κ. Ζορμπάς!!!
Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2014, αφού διαβάστηκε η εισή -
γηση του θέματος ο κ. Ζορμπάς δήλωσε ότι ο εργολάβος είχε συμβατική υποχρέωση να
ολοκληρώσει το έργο προ 8μηνου!  ότι είναι «γνωστές» οι συμπεριφορές των εργολά-
βων!! ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος ουσιαστικά ζητά να μην πληρώσει τις ποινικές
ρήτρες!!! και πρότεινε να μην υπερψηφίσει το σώμα την παράταση που ζητούσε!!!!
«Κύριε Ζορμπά, επί της δικής σας δημαρχιακής θητείας έγινε το συγκεκριμένο έργο, είπε
απευθυνόμενος προς τον πρώην ο νυν δήμαρχοςκ.Γιάννης Σταθόπουλος, κι εσείς εμ -
φανίζεστε στο Δημοτικό συμβούλιο να αγνοείτεότι σύμφωνα με τη σύμβαση που εσείς
υπογράψατε με τον εργολάβο, ΔΕΝ έληγε πριν από Οκτώ μήνες αλλά τον Ιούλιο του
2014!».
Από την πλευρά του ο Σπύρος Αλεξίου από την δημοτική παράταξη «Φυσάει Κόντρα»,
έκανε λόγο για «αποκαλύψεις» του Βασίλη Ζορμπάσχετικά με τη δράση των εργο-
λάβων και του ζήτησε να κατονομάσει «Ποιοι νόμοι και Ποια κόμματα είναι υπεύθυνα
για την «Ελλάδα των εργολάβων». 
Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Παιδείας κ. Παναγιώτης Γκόνης δήλωσε ότι «Ζει
το παράλογο» αφού ζητούνται ευθύνες από τη νέα Δημοτική Αρχή για τις πράξεις της
απελθούσας!!. 
Ο κ. Γκόνης στη συνέχεια υπεν θύμισε προς τον πρώην δήμαρχο και την παράταξη του,
ότι η πόλη «Βίωσε» τα εγκαίνια ενός βρεφο νηπιακού σταθμού στον οποίο δεν είχαν
ολοκληρωθεί οι εργασίες,  ούτε βεβαίως είχε παραληφθεί από την Τεχνική Υπηρεσία η
οποία είναι αρμόδια να πραγματοποιήσει τους εκ του νόμου προβλεπόμενους ελέγχους
πριν δώσει το «πράσινο φως»  για την λειτουργία του, κι ότι εάν ο κ. Ζορμπάς είχε «πολι-
τική υπομονή» θα διαπίστωνε ότι θα του γινόταν η τιμή από τον Γιάννη Σταθόπουλο να
«κόψει την κορδέλα» των εγκαινίων καθώς όλοι γνωρίζουν και αναγνωρίζουν,  ότι το
έργο ανήκει στη δική του τετραετία διοίκησης. 
Στη συνέχεια αφού υπήρξε διαξιφισμός μεταξύ του πρώην και του νυν δημάρχου για το
πότε ακριβώς ήταν η ημερομηνία περαίωσης του έργου,  ο κ. Σταθόπουλος αποκάλυψε
προς το Σώμα, ότι ο εργολάβος δεν έδωσε άδεια εισόδου του π. δημάρχου όταν έκανε
εγκαίνια!. 
Δηλαδή ο εργολάβος αρνούνταν να χορηγήσει άδεια εισόδου εκτός κι αν ανα-
λάμβανε την ευθύνη η Τεχνική Υπηρεσία για τυχόν ατύχημα!! Και καθώς η
τελευταία δεν ανέλαβε τέτοια ευθύνη, ο Βασίλης Ζορμπάς εγκαινίασε στο σταθμό… στον
εξωτερικό περίβολο!!
Ο κ. Σταθόπουλος κατηγόρησε επίσης τον κ. Ζορμπά ότι ο ίδιος είχε ζητήσει την ψήφιση
τεσσάρων – πέντε παρατάσεων προς τον εργολάβο της Αγίου Ιωάννου με τον π. δήμα-
ρχο να απαντά «Να εύχεσαι να μην σου τύχει εργολάβος σαν αυτόν της Αγίου Ιωάν-
νου!». 
Η τελευταία δήλωση του κ. Ζορμπά αποτέλεσε «πάσα» για τον κ. Σταθόπουλο  ο οποίος
διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν στον «κακό» εργολάβο να δοθούν πολλές παρατάσεις
και σ’ αυτόν που ολοκληρώνει το έργο να είναι αρνητική η απάντηση του σώματος!. 
Τελικά η παράταση των εργασιών  ψηφίστηκε από το σύνολο του Δημοτικού Συμβου-
λίου, εκτός από την παράταξη του κ. Ζορμπά, μια «γραμμή» που δεν τηρήθηκε απ΄
όλους τους συμβούλους του,αφού η κ. Έφη Καψοκεφάλου ψήφισε «Λευκό» ενώ ο
Σωτήρης Ησαΐας ψήφισε «θετικά»  δηλώνοντας παράλληλα ότι: «Ψηφίζω θετικά γιατί
θέλω να παραληφθεί το έργο γρήγορα για την εξυπηρέτηση των παιδιών και των
γονέων».

Ο Δήμος τιμά 
την μνήμη 

του Μάνου Χατζηδάκη 
στο Γαλλικό Κολλέγιο

Εκδήλωση με τίτλο «Ο Μάνος Χατζιδάκις συναντάει…
το Τρίτο Πρόγραμμα» θα πραγματοποιηθεί από το
Δήμο στο αμφιθέατρο του Γαλλικού Κολλεγίου στις 29
Οκτωβρίου 2014. 
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Μήλον της έριδος ο 
Νίκος Μαρκόπουλος ; 

Ο Νίκος Μαρκόπουλος, κάτοικος
Αγίας Παρασκευής και κοινωνικός
λειτουργός ασχολείται με τα κοινά
της πόλης από το 1998 και είχε δια-
τελέσει πρόεδρος του Νομικού
Προσώπου ΙΒΣΑ (παιδικοί σταθ-
μοί) επί δημαρχίας Αντώνη Σιδέρη. 
Ο κ. Μαρκόπουλος μετά τη θητεία του
είχε διατελέσει για πολλά χρόνια μέλος
του διοικητικού συμβουλίου των παι-
δικών σταθμών, όπως αυτό διαμορ -
φωνόταν μέσα από τις διάφορες μεταρ -
ρυθμίσεις που συνέβαιναν στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, μέχρι και το τελικό στά-
διο όπου η διοίκηση όλων των παιδικών σταθμών πέρασε σ’ ένα
μεγάλο «Καλλικρατικό» Νομικό Πρόσωπο, ονόματι ΠΑΙΣΔΑΠ
(Παιδικοί σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής).  
Δηλαδή ο κ. Μαρκόπουλος έχει ζήσει κι έχει γνωρίσει όλες τις
διοικη τικές μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία των παιδικών σταθμών,
γεγονός που τον κάνει έναν από τους λίγους ανθρώπους με εμπει-
ρία πάνω σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και λειτουργίας δημό-
σιων υπηρεσιών. 
Ο πρώην πρόεδρος από το 2011, επί διοικήσεως Βασίλη Ζορμπά,
διατέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΠΑΙΣΔΑΠ
στηρίζοντας την τότε διοίκηση μέχρι και το καλοκαίρι του 2014
όπου εξέφρασε τη διαφωνία του σχετικά με τα κριτήρια αποδοχής
υποψηφίων νηπίων που υπήρχαν. Συγκεκριμένα για πρώτη φορά,
το καλοκαίρι του 2014, ο κ. Μαρκόπουλος τέθηκε από τη διοίκηση
του ΠΑΙΣΑΠ (Καψοκεφάλου –Λέκκας) στην αρμόδια επιτροπή
που πρότεινε τα κριτήρια για την αποδοχή των νηπίων (ανέκαθεν οι
προτάσεις τις επιτροπής ψηφίζονταν από το διοικητικό συμβούλιο). 
Η κ. Έφη Καψοκεφάλου και ο κ. Διονύσης Λέκκας θεωρούσαν ότι
ο διορισμός του κ. Μαρκόπουλου στην πενταμελή επιτροπή,
συνυπολογίζοντας κι άλλους παράγοντες , θα εξασφάλιζε για άλλη
μια χρονιά την προώθηση των ίδιων κριτηρίων. Βασίζονταν σ’ αυτό
το σκεπτικό καθώς τα προηγούμενα χρόνια ο κ. Μαρκόπουλος ως
απλό μέλος του διοικητικού συμβουλίου είχε ψηφίσει θετικά, όπως
κι άλλοι συνάδελφοι του, αυτή την πρόταση. Ωστόσο τα δεδομένα
άλλαξαν όταν ο κ. Μαρκόπουλος βρέθηκε μέσα στην επιτροπή και
μαζί με άλλα δύο μέλη της επιτροπής, ένα εκ της παράταξης Σταθό-
πουλου, εισήγαγαν στο διοικητικό συμβούλιο διαφορετική πρόταση
απ’ αυτή που περίμενε η διοίκηση. Η σύγκρουση της διοίκησης με
τον κ. Μαρκόπουλο εντοπίζεται κυρίως στο θέμα των επανεγγρα-
φών όπου αυτή τη φορά δεν επαναλήφθηκαν όλες αλλά το
μεγαλύτερο μέρος τους, αφήνοντας εκτός 96 αιτήσεις. 
Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, σχετικά με την πρό-
ταση της επιτροπής συντάχθηκε απέναντι στη διοίκηση και η κ.
Σπυριδάκη, όντας στο ίδιο «στρατόπεδο». Ακολούθησαν έντονοι
διαξιφισμοί και ανταλλάχθηκαν βαριές κουβέντες μεταξύ της
διοίκησης και του κ. Μαρκόπουλου με την πρώτη να αφήνει υπονο-
ούμενα για την υποψηφιότητα του παιδιού του κ. Μαρκόπουλου
και τον τελευταίο αντιστοίχως να μιλάει για «παιδιά άλλων Δήμων
που έγιναν δεκτά» και «πιθανή εξυπηρέτηση ημετέρων». Η ιστορία
όπως γνωρίζουμε εξελίχθηκε με τις παραιτήσεις της κ. Καψοκεφά-
λου και του κ. Λέκκα και με την κοινή συνέντευξη Τύπου που παρ-
αχώρησαν, το ρεπορτάζ της οποίας έχει δημοσιευθεί από το «Σ». 
Πρόσφατα γνωστοποιήθηκε το γεγονός της ένταξης του κ. Μαρκό-
πουλου στο διοικητικό συμβούλιο του ΠΑΙΣΔΑΠ με την παράταξη
του κ. Σταθόπουλου, προκαλώντας την αντίδραση της κ. Καψοκεφ-
άλου η οποία εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση κάνοντας λόγο για
«ανανδρία».
Επίσης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης
Σεπτεμβρίου 2014 ο π. δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάςκρίνοντας εξ
ιδίων, καθώς είχε δεχτεί με «ανοιχτές αγκάλες» στέλεχος του κ.
Σταθόπουλου στις αρχές του 2011,έδωσε «συγχαρητήρια» στον κ.
Σταθόπουλο για την «μεταγραφή» που πέτυχε με τον τελευταίο να
του ξεκαθαρίζει ότι δεν λειτουργούν όλοι όπως αυτός στο παρελθόν
και η πρόταση στον κ. Μαρκόπουλο έγινε με το σκεπτικό της πείρα
και διάθεσης που έχει να προσφέρει στην πόλη. 

Χρήστος Μπαλωτής

Εκδότης - Δημοσιογράφος

Οι «παλιές αγάπες» 
του Βασίλη Ζορμπά! 

Μια παλιά «επίσημη αγαπημένη» με το όνομα
«Νομιμότητα» θυμήθηκε ο τ. δήμαρχος Βασίλης
Ζορμπάς μόλις κάθισε εκεί που τον έστειλε η ψήφος
των Αγιοπαρασκευιωτών, δηλαδή στα έδρανα της
αντιπολίτευσης.
Χωρίς να έχει κλείσει καν ένα μήνα στο τιμόνι του Δήμου η
νέα  διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου,  από την πρώτη
κιόλας συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ.
Βασίλης Ζορμπάς ξεκίνησε τον αντιπολιτευτικό του αγώνα
( με τον οποίο ελπίζει ότι σε μια πενταετία θα επανέλθει
δριμύτερος…) καταγγέλλοντας  τις  «παρανομίες» και τις
«παρατυπίες» που πρόλαβε να κάνει σε 15 ημέρες η νέα
διοίκηση, γεγονός που αν αποδειχθεί θα διεκδικήσει μία περίοπτη  θέση στο βιβλίο Γκίνες! 
Παράλληλα ο κ. Ζορμπάς ζήτησε  να μάθει τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν δοθεί από
τον κ. Σταθόπουλο  προς τις οικονομικές υπηρεσίες  καταγγέλλοντας παράλληλα  το νέο δήμαρ -
χο  ότι ενθαρρύνει τις τυχόν «κοπάνες» των υπαλλήλων του Δήμου!!
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά ο κ. Ζορμπάς χαρακτήρισε ως «Μη νόμιμη» την
απόφασή του δημάρχου για το ωράριο των αθλητικών σωματείων σε ότι αφορά τη
χρήση των δημοτικών γηπέδων. 
«Προκαλεί ο δήμαρχος, δήλωσε ο Βασίλης Ζορμπάς, γιατί πήρε μια απόφαση Καθ’ υπέρβαση
των εξουσιών του» και πρόσθεσε ότι δεν υπήρχε λόγος να ληφθεί μια «τέτοια» απόφαση από
τη στιγμή κατά την οποία η σύσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου του ΠΑΟΔΑΠ, που είναι
το κατεξοχήν αρμόδιο όργανο, θα γινόταν σε λίγες ημέρες.
Ο κ. Ζορμπάς δεν άφησε ασχολίαστο ακόμα και το γεγονός ότι στην απόφαση αυτή του

δημάρχου είχαν γραφτεί λανθασμένα οι αριθμοί των διατάξεων και άδραξε την ευκαιρία για
να κατηγορήσει τη διοίκηση για « προχειρότητα» , χωρίς όμως να αναφερθεί στο στέλεχος
εκείνο της παράταξης του, το οποίο χρησιμοποιώντας τις  πολλαπλές ιδιότητες που του είχαν
παραχωρηθεί,  είχε διανείμει τον χρόνο «παραχώρησης – εκμετάλλευσης» των Δημοτικών
Αθλητικών Χώρων με τρόπο ο οποίος ευνοούσε  σκανδαλωδώς  «Σωματείο» στο οποίο ο ίδιος
εργαζόταν!!!
Απαντώντας  στις κατηγορίες αυτές, ο κ. Σταθόπουλος  κατηγόρησε τον κ. Ζορμπά ότι διασ -
τρεβλώνει  αυτά που και  εξήγησε ότι η διοίκησή του δεν θα κάνει «τα στραβά μάτια» όπως
έκανε η προηγούμενη ότι έχει άριστες σχέσεις με τους υπαλλήλους και ξεκαθάρισε κατά τη
διάρκεια της θητείας του,  φαινόμενα «ημετέρων» δεν θα υπάρχουν. Ο κ. Σταθόπουλος δήλω-
σε επίσης,  ότι ως διοίκηση θα είναι δίκαιοι και αυστηροί κι  ότι στόχος τους είναι να εμπνεύσουν
τους υπαλλήλους. 
Ο κ. Σταθόπουλος  αιτιολογώντας την κατηγορία περί διαστρέβλωσης των λεγομένων από τον
κ. Ζορμπά, είπε ότι στην ομιλία του προς τους υπαλλήλους ζήτησε να του γνωστοποιούν  το «
πότε»  θα είναι εκτός δημαρχείου σε εξωτερικές δουλειές ή σε κάποιου τύπου άδεια, ένα
«αίτημα» το οποίο  ο κ. Ζορμπάς «βάφτισε»  ως ενθάρρυνση στην «κοπάνα». 
Σε ότι αφορά την νομιμότητα ή μη της απόφασης του δημάρχου για τα αθλητικά σωματεία,
απάντηση στον Βασίλη Ζορμπά έδωσε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ κ. Σωτήρης
Παπαμιχαήλ. Ο κ. Παπαμιχαήλ μεταξύ άλλων δήλωσε ότι από τη στιγμή που δημοτικοί χώροι
ανήκουν στο Δήμο, ο δήμαρχος έχει το δικαίωμα καθορισμού της χρήσης τους. 
Επιπλέον ο κ. Παπαμιχαήλ τόνισε ότι η παρατήρηση του κ. Ζορμπά ήταν  άστοχη καθώς τα
αναγραφόμενα ΦΕΚ ήταν  σωστά με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάποιο «ατόπημα». 
Στο τέλος της ομιλίας του νέος πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ δήλωσε ότι η εγκράτεια δεν πρέπει να
λαμβάνεται ως υποχώρηση, ότι αντιπολίτευση πρέπει να ασκείται στη διοίκηση κι όχι στους
πολίτες και μίλησε για «πλήρες μπλοκάρισμα» των μελών της προηγούμενης διοίκησης σε ότι
αφορά το Νομικό Πρόσωπο του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.

Σχόλιο Σχολιαστή
Επειδή στην πολιτική  παράταξη του κ. Βασίλη Ζορμπά συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται
διδακτικές παροιμίες που παραπέμπουν σε «Στάνες και βοσκούς»…  καλό θα ήταν όταν
(ξανα)καταγγέλει «παρανομίες» και «νομιμότητες»,  να θυμηθεί  την ιστορία με το βοσκό που
έκανε πλάκα στους συγχωριανούς καλώντας τους να διώξουν έναν ανύπαρκτο λύκο με αποτέ-
λεσμα στο τέλος να μην τον πιστεύει κανείς και να μείνει χωρίς «κοπάδι»…

Ανδρέας Μπαλωτής

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

Χορωδιακή συνάντηση της Μ. Ασίας
Ο Πολιτιστικός  Σύλλογος Μικρασιατών Ανατολικής Αττικής διοργανώνει το Σάββατο 1 Νοεμ-
βρίου 2014 στο θέατρο PIERCE του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγ. Παρα -
σκευή), «Μουσικό Αφιέρωμα στις Αλησμόνητες Πατρίδες…»
Θα συμμετάσχουν χορωδίες που η έδρα τους βρίσκεται σε περιοχές της Αττικής που κατοι-
κήθηκαν μετά το 1922 από Μικρασιάτες πρόσφυγες πρώτης γενιάς, όπως  Ν. Σμύρνη, Νίκαια,
Μελίσσια, Βύρωνας Υμηττός και Κολωνός. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει η Πρόεδρος
του Συλλόγου Παρασκευή Σαριντζιώτου-Παπαγεωργίου. Την επιμέλεια του Μουσικού προ-
γράμματος και τον συντονισμό των χορωδιών  έχει ο καθηγητής Μουσικής και Μαέστρος
Βασίλης Πετρόχειλος.
Έκτακτη συμμετοχή ο Μιχαήλ Ξανθόπουλος βιολί & ο Μιχάλης Σπύρου ακορντεόν, παιδιά
4ης γενιάς Μικρασιατών προσφύγων, ερμηνεύουν με  βιολί  ο πρώτος και  ακορντεόν  ο δεύτε-
ρος, δύο τραγούδια της Σμύρνης! ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΓΓ νν ώώ μμ εε ςς // ΑΑ ππ όό ψψ εε ιι ςς .. .. ..66

oktovris_2014_mais_2012.qxd  10/10/2014  1:17 μμ  Page 6



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

Συνέντευξη Τύπου με την παρουσία του π.
Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά παραχώρησε η π.
πρόεδρος του ΠΑΙΣΔΑΠ  κ. Έφη Καψοκεφά-
λου  με τον π. αντιπρόεδρο κ. Διονύση Λέκκα
σχετικά με τους λόγους παραίτησης τους  από
το διοικητικό συμβούλιο και τη διαφωνία που
είχαν με τα άλλα μέλη του συμβουλίου αναφορ-
ικά με τα κριτήρια εγγραφών των παιδιών.
Το προεδρείο του ΠΑΙΣΔΑΠ με αφορμή την τελευ-
ταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις 29
Αυγούστου 2014 δήλωσε την παραίτησή του αφήνον-
τας αιχμές για άλλα στελέχη της παράταξής τους,
δηλώνοντας ότι δεν ανέχονται από οποιονδήποτε
προσβολές και υπονοούμενα προς τα πρόσωπά τους.  
Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, μετά την
ήττα της παράταξης του Βασίλη Ζορμπά στις εκλογές
του Μαΐου 2014 η διοίκηση των παιδικών σταθμών,
δηλαδή η κ. Καψοκεφάλου και ο κ. Λέκκας, συστή-
νουν την καθιερωμένη επιτροπή που είναι υπεύθυνη
να ορίζει και να εξετάζει τα κριτήρια με τα οποία θα
γίνουν εγγραφές και επανεγγραφές
των νηπίων για το έτος 2015.
Αντιθέτως με τα προηγούμενα τρία έτη
που η επιτροπή ήταν τριμελής  και απο-
τελούνταν από την κ. Καψοκεφάλου,
τον κ. Λέκκα και μία διοικητική υπάλ-
ληλο, φέτος το καλοκαίρι η επιτροπή
ήταν πενταμελής. Η επιτροπή αυτή τη
φορά απαρτιζόταν από τον κ. Μαρκό-
πουλο (παράταξη Βασίλη Ζορμπά), την
κ. Γούλιου (παράταξη Γιάννη Σταθό-
πουλου), έναν εκπρόσωπο των εργαζο-
μένων, έναν εκπρόσωπο του συλλόγου
γονέων των σταθμών και μία διοικητική
υπάλληλο. 
Η αλλαγή αυτή στον αριθμό των μελών
εξήγησε η κ. Καψοκεφάλου έγινε με το
σκεπτικό να έχει λόγο στην επιτροπή
και η παράταξη του κ. Σταθόπουλου που είχε εκλεγεί
πρόσφατα στη διοίκηση του Δήμου. Λίγο μετά τη
σύσταση της επιτροπής, το προεδρείο  μαζί με τον κ.
Ζορμπά, σύμφωνα πάντα με το τι ειπώθηκε στη
συνέντευξη Τύπου, συναντήθηκε με τον νεοεκλεγέν-
τα δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο και συμφώνησαν
στην επανεγγραφή όλων των νηπίων, πολιτική που
ισχύει όλα τα χρόνια διοίκησης του κ. Ζορμπά καθώς
και των προηγούμενων διοικήσεων όπως ο τελευ-
ταίος είπε. 
Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις 29
Αυγούστου 2014 παρόντες από τη διοίκηση με
δικαίωμα ψήφου ήταν η κ. Καψοκεφάλου, ο κ. Λέκ-
κας, κ. Μαρκόπουλος και η κ. Σπυριδάκη ενώ παρών
ήταν και ο π. δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς άνευ
δικαιώματος ψήφου.Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός
ότι κανένα αναπληρωματικό μέλος της διοίκησης δεν
παρευρέθη διότι τα υπόλοιπα τρία απόντα τακτικά
μέλη της διοίκησης δεν ενημέρωσαν για την απουσία
τους.  Επίσης παρόντες ήταν η κ. Γούλιου, ο κ. Αθα-
νασίου (Λαϊκή Συσπείρωση),  εκπρόσωπος της παρά-
ταξης του κ. Κώστα Κουβόπουλου, ένας εκπρόσωπος
των εργαζομένων και αντιστοίχως ένας του συλλόγου
γονέων. 
Μετά από τέσσερις έντονες ώρες διαδικασίας η
εισήγηση της επιτροπής υπερψηφίστηκε σε αντίθεση
με την πρόταση της διοίκησης με μία ψήφο διαφο-
ρά.Συγκεκριμένα την εισήγηση της επιτροπής ψήφι-
σαν τα δύο μέλη της παράταξης του κ. Ζορμπά !!
(Μαρκόπουλος – Σπυριδάκη), τα μέλη της αντι-
πολίτευσης και η εκπρόσωπος των εργαζομένων. Η
εισήγηση της επιτροπής έθετε ως κριτήρια επιλογής
βρεφών - νηπίων τα εξής: 
Α) Όλα τα παιδιά με:

1)    Εισόδημα γονέων ως 10.000 ευρώ
2)    Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα ως
30.000 ευρώ
3)    Πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα παιδιά και
πάνω
4)    Γονείς εργαζόμενοι στον ΠΑΙΣΔΑΠ και το Δήμο
(18 παιδιά από τον κάθε Οργανισμό βάσει Νόμου) 
Β) Κατά προτεραιότητα ανάπηροι γονείς, αδελφάκια 
Γ) Εισοδηματικά Κριτήρια 
Δ) Όλα τα παιδιά γεννηθέντα το 2010στο τελευταίο
έτος φοίτησης ως 70.000 ευρώ εισόδημα. 
Από τις 1083 αιτήσεις δέκτες στην πρώτη φάση των
εγγραφών έγιναν 705. Από τις 510 αιτήσεις επανεγ-
γραφών δεκτές έγιναν οι 414 ενώ από τις υπόλοιπες
564 αιτήσεις που αφορούσαν νέες εγγραφές δεκτές
έγιναν οι 291. 
Παρ’ ότι η δουλειά της επιτροπής είναι η σύνταξη
πρότασης για αποδοχή των υποψήφιων βρεφών –
νηπίων η κ. Καψοκεφάλου και ο κ. Λέκκας μαθαίνοντας
την εισήγηση αυτή έθεσαν άλλη μία στο «τραπέζι».  

Στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου η κ. Καψοκεφά-
λου και ο κ. Λέκκας εξήγησαν τους λόγους που έθεσαν
διαφορετική πρόταση οι οποίοι ήταν η μη τήρηση της
συμφωνίας για την αποδοχή όλων των επανεγγρα-
φών, το όριο των 70.000 ευρώ (ενώ ζητούσαν αύξηση
αυτού) και η αποδοχή σε ορισμένες περιπτώσεις ενός
εκ των δύο αδελφών που η οικογένειά τους είχε κάνει
αίτηση, όταν κατά την άποψη τους έπρεπε να γίνει
αποδοχή και των δύο.
Ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε σε υπονοούμενα και προ-
σβολές που λέχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρία-
σης λόγω της επιμονής που υπήρχε από την πλευρά
της διοίκησης για την ψήφιση της δικής τους πρότα-
σης. Συγκεκριμένα μετά από κάποια ώρα ο κ. Νίκος
Μαρκόπουλος ερμήνευσε την αδιάλλακτη στάση της
διοίκησης ως «πιθανή εξυπηρέτηση συμφερόντων».
Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι εκτός της διαφωνίας του με
την «αλλαγή πολιτικής ρότας» που πρότεινε με την
εισήγησή της η επιτροπή, προσβλήθηκε από τα λεγό-
μενα του κ. Μαρκόπουλου, γεγονός που συντέλεσε
μέγιστο παράγοντα της παραίτησής του. Επιπλέον ο
κ. Λέκκας ανέφερε το γεγονός ότι το παιδί του κ.
Μαρκόπουλου έγινε αποδεκτό από την επιτροπή, της
οποίας ο τελευταίος ήταν μέλος, τονίζοντας ότι ο ίδιος
δεν θα δεχόταν να είναι στην επιτροπή αν το δικό του
παιδί ήταν υποψήφιο ένταξης στους παιδικούς σταθ-
μούς. 
Η κ. Καψοκεφάλου μίλησε για απαράδεκτη στάση
των κ. Μαρκόπουλου και Σπυριδάκη που ενώ ανή-
κουν όλοι μαζί στην ίδια παράταξη, επέλεξαν να υπο-
στηρίξουν διαφορετική πρόταση απ’ αυτή της
διοίκησης.  Ιδιαίτερα για τον κ. Μαρκόπουλο, η π.
πρόεδρος δεν κατάλαβε γιατί στήριξε ως μέλος της
επιτροπής διαφορετική πρόταση απ’ αυτή που «παρ-

αδοσιακά» ψηφιζόταν τόσα χρόνια κι από τον ίδιο,
δηλαδή την  αποδοχή όλων των επανεγγραφών. 

Από την πλευρά του ο π. δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς
μίλησε για κακώς εννοούμενο διοικητικό κενό που
περιέχει ο Καλλικράτης στις διατάξεις του από τις 25
Μαΐου μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου δηλώνοντας ότι
αυτό το καθεστώς «ακυβερνησίας» του Δήμου πρέ-
πει να αλλάξει. Ο κ. Ζορμπάς εξήγησε ότι στο διά-
στημα 26 Μαΐου – 1η Σεπτεμβρίου δεν υπάρχει
ουσιαστικά διοίκηση κι αυτό ο κ. Σταθόπουλος έπρε-
πε να το γνωρίζει. Ο π. δήμαρχος στη συνέχεια είπε
ότι η απόφαση της επιτροπής προκάλεσε «μεγάλη
αναταραχή» σε όλους τους γονείς σχετικά με τη μη
επανεγγραφή μερικών από τα παιδιά και αναρω-
τήθηκε γιατί ξαφνικά οι εκπρόσωποι της παράταξής
του άλλαξαν στάση. 
«Είναι αντιεκπαιδευτικό να αλλάζει περιβάλλον ένα
νήπιο» υποστήριξε ο κ. Ζορμπάς επαναλαμβάνοντας
τα λόγια της διευθύντριας των παιδικών σταθμών κ.

Ντουντούμης και αναρωτήθηκε πώς αυτό το
κριτήριο δεν το συμπεριέλαβε στο σκεπτικό
της η εκπρόσωπος των εργαζομένων που ήταν
μέλος της επιτροπής και ψήφισε θετικά στο να
μην γίνουν όλες οι επανεγγραφές. Στο σημείο
αυτό ο κ. Ζορμπάς κατήγγειλε την εκπρόσωπο
των εργαζομένων ότι λάμβανε εντολές από τον
κ. Σταθόπουλο δηλώνοντας χαρακτηριστικά
ότι: «Σίγουρα ο κ. Σταθόπουλος της είπε τι να
κάνει» και στη συνέχεια συμπέρανε ότι δεν
εκπροσώπησε σωστά τους υπόλοιπους εργα-
ζομένους.
Σχόλιο Σχολιαστή:
Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η εγγραφή του
παιδιού του κ. Μαρκόπουλου έγινε μετά την
αποχώρηση του ίδιου από τη συζήτηση στην
επιτροπή, όπου και ψηφίστηκε ομόφωνα.

Επίσης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον
κ. Σταθόπουλο, αρνήθηκε την ύπαρξη συμφωνίας για
την επανεγγραφή των παιδιών.

Οι παραιτήσεις στον ΠΑΙΣΔΑΠ και οι 
εσωτερικές τριβές στην παράταξη του Βασίλη Ζορμπά 

Η γραπτή παραίτηση
του Διονύση Λέκκα

Θέλω να σας ενημερώσω ότι υπέβαλα την παρ-
αίτησή μου στον Δήμαρχο Αγ. Παρασκευής
από αντιπρόεδρος και μέλος Δ.Σ. Παιδικοί
Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής (ΠΑΙΣΔΑΠ).
Τον Μάιο 2011 ο Δήμαρχος Βασίλειος Ζορμπάς με
τίμησε και μου εμπιστεύθηκε την διοικητική θέση,
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΙΣΔΑΠ και τον ευχαριστώ.
Για να επιβεβαιώσω την επιλογή του και μη
γνωρίζοντας πολλά πράγματα για το ¨αντικείμενο ,̈
δούλεψα σκληρά, αθόρυβα και με διαφάνεια. Το
αποτέλεσμα της προσπάθειάς μου αυτής νομίζω ότι
ήταν προς την θετική πλευρά. Αυτό επιβεβαιώνεται
και από τους συνδημότες μου που με τίμησαν με την
ψήφο τους, και επανεκλέγειν δημοτικός σύμβουλος  .
Σας ευχαριστώ ολόψυχα για την εμπιστοσύνη σας
προς το πρόσωπό μου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως 9/2014 Παρασ-
κευή 29/08/2014 με θέμα ̈ Λήψη απόφασης για την
επανεγγραφή και νέα εγγραφή νηπίων και βρεφών
για το σχολικό έτος 2014-2015  ̈η αναγκαία συναίνε-
ση δεν επετεύχθη, η εισήγηση της Διοίκησης καταψ-
ηφίστηκε, συνοδευόμενη από υπονοούμενα προς το
πρόσωπό μου και από μέλη της παρατάξεώς μας.
Επειδή η τιμή και η υπόληψη μου είναι για εμένα
πρωτεύοντα και δεν επιτρέπω να τα αμφισβητεί
κανείς, δεν μπορώ να συνεχίσω ως Αντιπρόεδρος και
μέλος Δ.Σ. ΠΑΙΣΔΑΠ.   
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Η πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε
στην εφημερίδα μας, ο συμπολίτης μας Jonny
Βαβούρας, αναφορικά με τη συμμετοχή του
στο ψηφοδέλτιο του Βασίλη Γιαννακόπουλου,
των όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια των
«δύο Κυριακών» και την στήριξη του στο
δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στην
παράταξη του Γιάννη Σταθόπουλου, προκάλε-
σε την έντονη αντίδραση του πρώην
δημάρχου, με τον οποίο συναντηθήκαμε προ-
κειμένου να δημοσιοποιηθεί προς τους
συμπολίτες μας και η δική του άποψη για το
επίμαχο θέμα.
«Σ» κ. Γιαννακόπουλε, επειδή πολλά έχουν
λεχθεί και γραφτεί για την στάση σας στον
δεύτερο γύρο των Δημοτικών εκλογών, εσείς
πως τοποθετείστε γι αυτό το προσωπικό σας
θέμα;
«Σας ευχαριστώ κατ΄αρχήν για την πολύ καλή
συνερ γασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο, όπου
εμείς κληθήκαμε να συμμετάσχουμε σε μια πολύ
δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, στην οποία από την
εφημερίδα σας παρουσιάστηκαν όλες οι απόψεις κι
αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό για τη σωστή και
πλήρη ενημέρωση των συμπολιτών μας.
Η παράταξη μας, έδωσε τον αγώνα της, γνωρίζοντας
τις τεράστιες αντικειμενικές δυσκολίες που υπήρχαν
στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό και είμαστε ικανοποι-
ημένοι από το καλό κλίμα, χωρίς οξύτητες και ακρό -
τητες, μέσα στο οποίο αυτές τοπικά διεξήχθησαν.
Για την παράταξη μας, η οποία για πρώτη φορά
απευ θύνθηκε προς το λαό της Αγ.Παρασκευής,
εντελώς ανεξάρτητη και χωρίς καμία «στήρ-
ιξη», αφού τα κόμματα τα οποία την είχαν εμπι-
στευτεί κατά το παρελθόν ουσιαστικά δεν υπήρχαν…
αποτελεί μια μεγάλη νίκη το ποσοστό το οποίο
συγκεντρώσαμε και το οποίο μας επέτρεψε να είμα-
στε ένας καθοριστικός παράγων για την εκλογή του
νέου δημάρχου». 
«Σ» Τι ακριβώς έγινε στο μεσοδιάστημα των
δύο Κυριακών στις δημοτικές εκλογές;
«Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις, να κρατήσω
ενωμένη την παράταξη και παράλληλα με διαφανείς
διαδικασίες να διατηρήσω την Ουδετερότητα απέ-
ναντι στους δύο εναπομείναντες διεκδικητές. 
Συναντήθηκα και με τον κ. Ζορμπά και με τον
κ. Σταθόπουλο και συζητήσαμε κυρίως για τα
«ανοιχτά» θέματα της πόλης και την καλύτερη αντι-
μετώπιση τους, ειδικά μετά το κλίμα που έχει
δημιουρ γηθεί από την οικονομική κρίση που

μαστίζει την Ελλάδα, και ξεκαθάρισα και στους
δύο, ότι στη συνέλευση της παράταξης η εισήγ-
ηση μου θα ήταν η αυστηρή τήρηση ουδέτερ-
ης στάσης απέναντι και στους δύο.
Αυτό που υποσχέθηκα το τήρησα κατά γράμμα. Στη
συνέλευση εισηγήθηκα την ουδετερότητα και δεν
σας κρύβω ότι υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από
υποψηφίους που πίεζαν για τη στήριξη της παράτα -
ξης που ο καθένας θεωρούσε καλύτερη, αλλά τελικά
αποφασίστηκε από την πλειοψηφία, η έκδοση μιας
ανακοίνωσης που ξεκάθαρα θα δήλωνε ότι δεν τασ-
σόμαστε υπέρ κάποιου υποψηφίου και περιμένουμε
να δούμε ποιον θα επιλέξει ως καταλληλότερο
δήμαρ χο ο λαός της Αγ.Παρασκευής.
Επίσης, στην ανακοίνωση είχαμε επισημάνει προς
τους συνδημότες που μας είχαν τιμήσει με την ψήφο
τους, ότι: «Λίγο πολύ στην Αγ.Παρασκευή, γνωριζό-
μαστε όλοι μεταξύ μας… νομίζουμε ότι ξέρετε «Που»
είμαστε τοποθετημένοι πολιτικά και αυτοδιοιηκητι-
κά…». Προσωπικά θέλω να διαβεβαιώσω, ότι ουδέ-
ποτε πρότεινα κάποιον εκ των δύο, σε περιβάλλον
που θεωρούσα ότι η γνώμη θα είχε βαρύνουσα
σημασία και πιστεύω ότι η στάση μου αυτή άφησε
ικανοποιημένους και τους δύο διεκδικητές».   
«Σ» Υπήρξαν όμως δημόσιες συναντήσεις που
συζητήθηκαν πολύ…
«Είχα μια προγραμματισμένη συνάντηση και φάγα-
με μαζί με τον κ. Αντώνη Σιδέρη και τον κ. Γιάννη
Σιδέρη στην πλατεία, με τους οποίους κουβεντιάσα-
με όπως σας είπα για θέματα της πόλης. Η συνάν-
τηση με τον κ. Βασίλη Ζορμπά, στην εορτή υποψη -
φίου της παράταξης μου, δεν ήταν προγραμματι-
σμένη, αλλά τελείως τυχαία.
Κάποιοι, άρπαξαν την ευκαιρία και για δικούς τους
καθαρά λόγους, προσπάθησαν να δώσουν πολιτικές
«προεκτάσεις» και να δημιουργήσουν «πολιτικό θέμα».
Είμαι ξεκάθαρος και δηλώνω ότι όλα αυτά δεν
ευσταθούν, ουδεμία πολιτική συμφωνία άλλη
από αυτή που σας ανέφερα δεν υπήρξε,γι αυτό
άλλωστε και δεν απαντήσαμε στην ανακοίνωση του
κ.Σταθόπουλου.
Πιστεύω, ότι όσοι μας τίμησαν με την ψήφο
τους, εκτίμησαν τη στάση μας, στη συντριπτική
τους πλειοψηφία θεώρησαν ότι κρατήσαμε ουδέτε-
ρη στάση και σας επαναλαμβάνω ότι δεν υπήρξε
ούτε δια ζώσης ούτε τηλεφωνικά, έκφραση συμπα-
ράστασης προς τον έναν ή τον άλλο υποψήφιο. Κρα-
τήσαμε μια απόλυτα αξιοπρεπή στάση κι  από πλε-
υράς μας δεν υπήρξε καμία προσπάθεια επηρεα-
σμού, αλλά αντίθετα οι συμπολίτες μας, είχαν την

ευκαιρία να επιλέξουν αντικειμενικά και με τα δικά
τους κριτήρια μόνο τον δήμαρχο που θεωρούσαν
καταλληλότερο, γιατί οι πολίτες πάντα ξέρουν πολύ
καλλίτερα από μας, ποιος δήμαρχος είναι γι αυτούς ο
καταλληλότερος».
«Σ» Αισθάνεστε δικαιωμένος από την ανα-
κοίνωση του Βασίλη Ζορμπά, με την οποία
ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι αυτά για τα
οποία σας κατηγορούσε από τα έδρανα της
αντιπολίτευσης δεν ήταν  αλήθεια; Κι μήπως
αυτή η δήλωση ερμηνεύτηκε ως «ανταπόδο-
ση» σε στήριξη από μέρους σας; 
« Μπορεί να μην κέρδισα αυτές τις εκλογές, αλλά
νιώθω δικαιωμένος. Είχα δεχτεί ένα πόλεμο
«άμεσα» από τον κ. Ζορμπά και «έμμεσα» από τον
κ. Σταθόπουλο.
Όταν λοιπόν μια ανακοίνωση ενός δημάρχου
αναγνωρίζει ότι η οικονομική κατάσταση του
Δήμου ήταν και είναι από τις καλύτερες, ότι τα
έργα που πραγματοποιήσαμε και ειδικά η Αγ.Ιωάν-
νου, η Ελευθ.Βενιζέλου, και η «Κυκλαδων –Σολω-
μού», είχαν χρηματοδοτηθεί, είχαν δημοπρατηθεί
και είχαν ξεκινήσει και ήταν σε μια καλή πορεία,
αυτή είναι μια αναγνώριση που εμένα ως Δήμαρ -
χο με δικαιώνει.
Όταν λοιπόν ο πολιτικός σου αντίπαλος αναγνωρίζει
ότι προσπάθησες και πήγες την πόλη σου «ένα
βήμα μπροστά» αισθάνεσαι δικαιωμένος.
Αυτό όμως το γεγονός, δεν δίνει σε κανένα το δικαίω-
μα να ισχυριστεί ότι με ώθησε να στηρίξω στο δεύτε-
ρο γύρο με τις όποιες δυνάμεις  μου τον κ. Ζορμπά να
επανεκλεγεί. Σας το επαναλαμβάνω. Δεν συντάχθη-
κα με τον κ.Ζορμπά, δεν εξέδωσα καμιά ανακοίνωση
στήριξης προς αυτόν και δεν προέτρεψα κανένα να
ψηφίσει τον κ. Ζορμπά ως καταλληλότερο δήμαρ -
χο». 
«Σ» Μια και μιλάμε για όλα, θέλετε να μας
πείτε και τη δική σας εκδοχή για το «Ζεϊμπέκι-
κο» που χορέψατε μαζί του;
«Το βράδυ της Παρασκευής πριν τη δεύτερη Κυρια-
κή των εκλογών, πήγα στο μαγαζί στο οποίο υποψή-
φιος της παράταξης μου γιόρταζε τα γενέθλια του και
συμπτωματικά, στην ίδια γιορτή ήρθε και ο κ. Ζορ -
μπάς. Τώρα τα «Ζειμπέκικα» ή όποιες άλλες πολιτι-
κές ή κουτσομπολίστικες εκδοχές διέρρευσαν, δεν θα
ήθελα να τις χαρακτηρίσω. Πολλοί άνθρωποι, δημι -
ουρ γούν «ιστορίες» και «πλάθουν σενάρια» ορ μώ -
μενοι από ιδιοτελή συμφέροντα που τους ωθούν να
πουν και να κάνουν πράγματα αρεστά προς τη νέα
διοίκηση, ώστε κάποια στιγμή να «ωφεληθούν» προ-
σωπικά για τις «υπηρεσίες» που προσέφεραν…».
«Σ» Ποια είναι τα πολιτικά σχέδια σας για το
μέλλον;
«Δεν πιστεύω αυτό που έλεγαν οι «παλιοί», ότι δηλα-
δή εάν ηττηθείς πηγαίνεις σπίτι σου. Αντίθετα
πιστεύω ότι όταν αγαπάς την πόλη σου, μπορείς να
την υπηρετήσεις από οποιοδήποτε θέση».

Βασίλης Γιαννακόπουλος: 
«Τηρήσαμε αυστηρή ουδετερότητα απέναντι στους 

Σταθόπουλο –Ζορμπά τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών».

Στιγμιότυπο από προεκλογική συγκέντρωση του Βασίλη Γιαννακόπουλου

λίγο πριν τις εκλογές του Μαΐου 2014
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Με εντολή του Διευθυντή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

η είσοδος της αστυνομίας 
στο 4ο Λύκειο!

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
25ης Ιουνίου 2014,  ο επικεφαλής της Λαϊκής
Συσπείρωσης κ. Ανδρέας Γκιζιώτης είχε καταγ-
γείλει  την είσοδο της Αστυνομίας το πρωί της ίδιας
ημέρας στο 4ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής. 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον κ. Γκιζιώτη, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του 4ου Λυκείου πραγματοποιούνταν σεμι-
νάριο επιμόρφωσης των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης όπου ο ίδιος με την ιδιότητα του Γραμματέα
της Α-Γ ΕΛΜΕ Β’ Αθήνας καθώς και μέλη του Δ.Σ. ενημέ -
ρωναν τους Διευθυντές με σκοπό να τους πείσουν ν’
απέχουν από τα εν λόγω σεμινάρια που σχετίζονταν με την κατά τη γνώμη τους, αντι-
δραστική αξιολόγηση των καθηγητών.    
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κατήγγειλε, ότι την ώρα που μιλούσαν με
τους διευθυντές, η Διευθύντρια του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής μπήκε στο χώρο, διέκο-
ψε την συνδικαλιστική παρέμβαση της ΕΛΜΕ, απαίτησε την αποχώρηση του κ. Γκι-
ζιώτη από το σχολείο κι απέσπασε κινητό τηλέφωνο μέλους της ΕΛΜΕ διαγράφον-
τας τη φωτογραφία που είχε τραβήξει από το χώρο, απειλώντας τον με σύλληψη. 
Μετά το συμβάν ο κ. Γκιζιώτης με γραπτή αίτηση προς το Α.Τ. Αγίας Παρ-
ασκευής ζήτησε να μάθει το «λόγο» για τον οποίο οι  αστυνομικές δυνάμεις
εισέβαλαν σε χώρο Σχολείου λαμβάνοντας την απάντηση που ανέφερε τα
εξής:
1) Η Διοικητής του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία επικεφα-
λής μέτρων τάξης στο 4ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής κατά την διεξαγωγή σεμιναρίων
αξιολόγησης εκπαιδευτικών.
2) Η  Διοικητής εισήλθε στον εν λόγω χώρο «ως όφειλε», μετά από προφορικό αίτημα
του Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος ζήτησε την συνδρομή της για την αποκατά-
σταση της ηρεμίας και τη συνέχιση του σεμιναρίου.
3) Σε ότι αφορά τη φωτογραφία, μία κυρία φωτογράφησε με το κινητό της την
αστυνόμο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της και της ζητήθηκε η διαγραφή της
φωτογραφίας, γεγονός στο οποίο δεν έκανε κάποια περαιτέρω παρέμβαση η αστυνό-
μος, αλλά αυτοβούλως έδρασε κάποιος από τους διαμαρτυρόμενους της ΕΛΜΕ. 
Ο κ. Γκιζιώτης επανήλθε με προφορική του αίτηση στην αστυνομική διεύθυνση στις
αρχές Σεπτεμβρίου 2014, και η έγγραφη απάντηση που έλαβε, αναιρούσε εν μέρει
την πρώτη απάντηση, αφού αναφερόταν την συνδρομή της Αστυνομίας στο σχολικό
χώρο δεν την είχε ζητήσει ο  Διευθυντής του Σχολείου, αλλά ο διευθυντής
Εκπαίδευσης κ. Θανάσης Φαλούκας με σκοπό την Μη παρεμπόδιση  της
διεξαγωγής  του σεμιναρίου των Διευθυντών.   
Στη συνέχεια, μετά από πάροδο πέντε ημερών και συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου
2014, ο  κ. Θανάσης Φαλούκας με επιστολή του προς το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ανατολικής
Αττικής ανέπτυξε την δική του «οπτική» επί του προβλήματος που είχε δημιουργηθ-
εί, ειρωνευόμενος την δήθεν «μαζική παρουσία» της ΕΛΜΕ και ισχυριζόμενος ότι
παρόντα ήταν μόνο τέσσερα μέλη της… ότι υπήρξε «παρεμπόδιση» της εισόδου των
διευθυντών στο σχολικό χώρο… διαβεβαιώνοντας ότι ουδέποτε ο ίδιος είχε ζητήσει
την παρέμβαση της Αστυνομίας. 
Όταν η δεύτερη απάντηση της Αστυνομίας διέψευδε την πρώτη επιστολή του κ.
Φαλούκα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 , συνέταξε ένα δισέλιδο υπόμνημα με αφορμή
την πρόταση του Ανδρέα Γκιζιώτη για τη διαγραφή του από τη Γενική Συνέλευση της
Α-Γ ΕΛΜΕ Β’ Αθήνας.  
Στο υπόμνημα του ο κ. Φαλούκας αρκέστηκε σε μια εκτενέστατη προσωπική ανάλ-
υση για την «αξιολόγηση»… για τα «κίνητρα»  των αντιδρώντων μελών της ΕΛΜΕ…
για τη «Δημοκρατία»… και για την άριστη «προϋπόθεσή» της που είναι η αξιοκρατία. 
Αξιοσημείωτο παραμένει γεγονός,  ότι ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δεν αναφέρθηκε καθόλου στο γεγονός ότι ο ίδιος αποτέλεσε τον «Δίαυλο» για
την επέμβαση των αστυνομικών οργάνων σε Σχολικό χώρο. 
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Έντονους διαξιφισμούς μεταξύ της  διοίκησης
του Δήμου και της παράταξης τ. δημάρχου
Βασίλη Ζορμπά, προκάλεσε το αίτημα για απο-
στολή "Στοιχείων" υπαλλήλων που προσλήφ-
θηκαν στους Δήμους σε συγκεκριμένες ημερ-
ομηνίες  από τις υπηρεσίες του αρμόδιου υπο-
υργείου  για επαν«αξιολόγηση». 
Το θέμα αυτό απασχολεί και το Δήμο μας με το Δήμα-
ρχο Γιάννη Σταθόπουλο στα μέσα Σεπτεμβρίου 2014
να δίνει εντολή προς την αρμόδια υπηρεσία να Μην
αποστείλει τα αιτούμενα στοιχεία της λίστας των
υπαλλήλων στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης που αφορούσαν τα έτη 1994 και 2004 που
είχαν μέσω ΑΣΕΠ εισαχθεί στο Δημόσιο, θέση που
τελικά αποδέχτηκε και η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 
Το συγκεκριμένο ζήτημα εισήχθη ως θέμα προ ημε-
ρησίας διάταξης στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμ-
βρίου 2014, όπου ο κ.
Σταθόπουλος ενημέρ-
ωσε το σώμα για το
σχετικό αίτημα του
Υπουργείο το οποίο
ζητούσε από το Δήμο
στοιχεία και φακέλους
για 75 δημοτικούς
υπαλλήλους που
είχαν προσληφθεί σε
συγκεκριμένες χρονο-
λογίες. 
Ο δήμαρχος στην
εισήγηση του είπε ότι
η συγκεκριμένη
αίτηση του Υπουρ -
γείου δεν αποσκο-
πούσε σε τίποτα άλλο
παρ  ́ εκτός από τη
δημιουρ γία μιας
«δεξαμενής υπο -
ψηφίων προς απόλ-
υση υπαλλήλων». Ο κ.
Σταθόπουλος είπε
επίσης ότι ο έλεγχος
για πλαστά στοιχεία ή
παρατυπίες στους
φακέλους που υποβ-
λήθηκαν εκείνες τις περιόδους  που οι συγκεκριμένοι
υπάλληλοι προσλήφθηκαν, αποτελούσε στην πραγ-
ματικότητα την αφορμή για να βρεθούν «λάθη» και
«παραλήψεις» ώστε να διακιολογήσει το Υπουργείο
νέες απολύσεις και τόνισε ότι δεν θα υποκύψει στους
εκβιασμούς και σε απειλές του «Κώδικα», αλλά θα
συνταχθεί με το μέρος των εργαζομένων.
«Δεν λουφάρουμε και δεν καλύπτουμε υπαλλή-
λους» είπε ο κ. Σταθόπουλος και συνέχισε λέγοντας
τα εξής: «Δεν θα καλύψουμε παρατυπίες, πλαστά
πτυχία, στοιχεία κ.τ.λ. αλλά δεν θα γίνουμε αρωγοί σε
διατεταγμένες από την τρόικα απολύσεις». 
Από την πλευρά τους ο σύλλογος εργαζομένων του
Δήμου δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση κάλυψης
των υπαλλήλων… ότι η «δεξαμενή απολύσεων»
είναι ο στόχος αυτής της λίστας ώστε να απολυθούν
δημοτικοί υπάλληλοι όπως συνέβη με τους δημοτι-
κούς αστυνόμους και τους σχολικούς φύλακες «εν μια
νυκτί»… χαρακτήρισε «υποκριτικό» τον τρόπο που
παρουσιαζόταν από πλευράς υπουργείου το θέμα και
ζήτησε από το δημοτικό συμβούλιο την προφύλαξη
των δημοτικών υπαλλήλων με ομόφωνη θετική
απόφαση από το σώμα.      

Τοποθετήσεις Αντιπολίτευσης
«Δυστυχώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έκανε
ποτέ αυτοκριτική για την κατάσταση που βρίσκε-
ται η χώρα» δήλωσε ο π. δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς
και συμπλήρωσε μιλώντας για «εξυπηρέτηση κάποι-
ων» από τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί εκείνο
τον καιρό. Ο κ. Ζορμπάς εξέφρασε στη συνέχεια τη
σιγουριά του ότι παρατυπίες, πλαστά στοιχεία –
πτυχία υπάρχουν! θεώρησε ότι δεν τίθεται θέμα
διαθεσιμότητας με την αποστολή των στοιχείων
δηλώνοντας παράλληλα ότι ο ίδιος θα έστελνε τα
στοιχεία. Ο κ. Ζορμπάς επίσης υποστήριξε ότι όποιος
είχε κάποτε «Μπάρμπα στην Κορώνη» πρέπει να
φύγει και συμβούλεψε τον κ. Σταθόπουλο να αφήσει
«τους λεονταρισμούς» γιατί «θα τα βρει μπροστά
του». 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης
δήλωσε αρχικά ότι οτιδήποτε αφορά τους εργαζομέ-

νους τάσσεται υπέρ ακόμα κι αν το πολιτικό υπόβαθ-
ρο… μπάζει. «Στηρίξατε τον Καλλικράτη με την ψήφο
σας και τώρα που τον συναντάτε βλέπετε τις πλευρές
της πολιτικής του» είπε ο κ. Γκιζιώτης απευθυνόμενος
προς τη διοίκηση και συνέχισε λέγοντας ότι αυτές οι
πολιτικές που βιώνει η Ελλάδα έχουν εφαρμοστεί
δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξέφρασε την
έντονη διαφωνία του με το να γίνεται κάποιος
«Αντάρτης» όταν έχει επιλέξει τον «Ευρωμονόδρο-
μο». Τέλος, κ. Γκιζιώτης υπενθύμισε στην παράταξη
του κ. Σταθόπουλου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στηρίξει τις
ελαστικές εργασιακές σχέσεις καθώς και την πρόσ -
ληψη υπαλλήλων μέσω ΜΚΟ τονίζοντας ότι οι
«ιδιώτες περιμένουν στη στροφή». 
Από την παράταξη του π. δημάρχου Βασίλη Γιαν-
νακόπουλου, ο Κωνσταντίνος Κρητικίδης δήλωσε
συμπαράσταση στους εργαζόμενους, υποστήριξε ότι
δεν είναι κατανοητός ο λόγος που ζητούνται τα
στοιχεία και εξέφρασε την σιγουριά του ότι ο Δήμος
δεν έχει να φοβηθεί τίποτα που να αφορά πλαστά
στοιχεία. 
«Αν υπάρχουν επίορκοι υπάλληλοι ποιος νομιμο-
ποίησε τα «πλαστά δικαολογητικά» όλα αυτά τα χρό-

νια κ. Ζορμπά» ; ρώτησε ο επικεφαλής της παράτα -
ξης «Φυσάει Κόντρα» Σπύρος Αλεξίου, ο οποίος
συνέχισε λέγοντας ότι το κράτος χάρισε 350 εκατομ-
μύρια σε ΜΜΕ του Μπόμπολα και του Ψυχάρη κι ότι
τη χώρα στο κατώφλι της πτώχευσης και της μιζέριας
δεν την έφεραν οι δημόσιοι υπάλληλοι. 
Ο κ. Αλεξίου τόνισε ότι οι διαδικασίες των προγραμ-
ματισμένων απολύσεων κινούνται με διαταγή του
Φούχτελ με απώτερο στόχο την εισαγωγή στους
Δήμους ιδιωτικού μπαράζ επιχειρήσεων και
έκλεισε την τοποθέτηση του λέγοντας λέγοντας ότι αν
κάτι πρέπει να σταλεί στο Υπουργείο αυτό είναι η
λίστα με τις ανάγκες του Δήμου!!       
Από την παράταξη του κ. Ζορμπά ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Σωτήρης Ησαΐας χαρακτήρισε πρω-
ταθλήτρια στη διαφθορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και επανέφερε το θέμα του ελέγχου του Δήμου από
ορκωτούς ελεγκτές αναφέροντας ως παράδειγμα

προς μίμηση την
αντίστοιχη κίνηση
του δημάρχου Μαρ-
αθώνα κ. Ηλία
Ψινάκη. «Ένας
επανέλεγχος των
συμβάσεων είναι.
Που είναι το πρόβ-
λημα» ; αναρωτήθη-
κε ο κ. Ησαΐας και
διευκρίνισε ότι δεν
πρόκειται για απόλ-
υση εργαζομένων
κατακρίνοντας τον κ.
Σταθόπουλο για την
επιλογή του «αντάρ-
τικου» αιτιολογώντας
ότι ο Δήμος δεν είναι
το «μαγαζί» κανενός. 
Από την πλευρά της
διοίκησης ο νομικός
και πρόεδρος του
ΠΑΟΔΑΠ κ. Σωτή -
ρης Παπαμιχαήλ
δήλωσε πως υπόβαθ-
ρο της απόφασης του
δημάρχου Γιάννη
Σταθόπουλου είναι το

πολιτικός σθένος και η νομική επάρκεια. Ο κ. Παπα-
μιχαήλ αιτιολόγησε το δεύτερο σκέλος διευκρινίζον-
τας ότι ακόμα και πλημμεληματικές ή κακουργηματι-
κές πράξεις να έχουν γίνει, βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας, είναι διαγραπτέες. 
Στον αντίποδα ο τ. αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρε-
σιών Κωνσταντίνος Τσιαμπάς έκανε λόγο για
«λάθος χειρισμό» στην περίπτωση που δεν
σταλούν στοιχεία και ενημέρωσε το σώμα ότι σε
όμορο Δήμο αποδείχθηκαν οκτώ περιπτώσεις υπαλ-
λήλων με πλαστά έγγραφα. 
Απαντώντας στην αντιπολίτευση, ο κ. Σταθόπουλος
ανέφερε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στο
«στόχαστρο» και γι’ αυτό διογκώνεται ο «μύθος» του
«υπέρογκου δημόσιου τομέα». «Δεν καταλαβαίνω
από πότε είναι υπέρογκος ο Δημόσιος τομέας» είπε ο
κ. Σταθόπουλος και στρεφόμενος προς τον κ. Ζορμπά
του υπενθύμισε ότι κάποτε κι αυτός δεν είχε στείλει
αντίστοιχα στοιχεία αλλά «έκανε πίσω» όταν ο
Υπουργός Πάρις Κουκουλόπουλος του «τρά-
βηξε τ’ αυτί»… 
Το θέμα στη συνέχεια ψηφίστηκε απ’ όλες τις παρα-
τάξεις πλην αυτής του τ. δημάρχου Βασίλη Ζορμπά.     

Οι εντολές των δανειστών… τα επιλεκτικά μέτρα 
της συγκυβέρνησης… υπάκουοι δήμαρχοι και 

δήμαρχοι που τάσσονται με τους εργαζόμενους  
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Οι εντολές των δανειστών 
και ο δούρειος ίππος 
της συγκυβέρνησης 

ΠΑΣΟΚ - ΝΔ 
Σ’ ένα ακόμα θέατρο παραλόγου μετέτρεψε τη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου η μνημονιακή εντολή για απολύσεις
στο «Δημόσιο», κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, εντολή την
οποία οι μνημονιακοί συνεταίροι αποφάσισαν να υλοποιήσουν
στοχοποιώντας αποκλειστικά υπαλλήλους μία ορισμένη
ημερο μηνία ωσάν όλοι οι άλλοι να έχουν προσληφθεί με τις
πλέον διάφανες και κρυστάλλινες διαδικασίες. 
Μιλάμε για θέατρο παραλόγου γιατί οι δήμαρχοι, όπως έχουμε ξανα-
γράψει πολλές φορές στο παρελθόν, οι οποίοι εκλιπαρούν γονυπετείς,
πολιτικούς φίλους και γνωστούς στους κομματικούς διαδρόμους για να
εξασφαλίσουν το χρίσμα που θα τους δώσει την δυνατότητα να εκλε-
γούν δήμαρχοι, είναι αναγκασμένοι να ακολουθούν πιστά και απαρέγ-
κλιτα τις εντολές του κόμματος όποτε και όταν αυτές δοθούν.
Τα γράφουμε αυτά διότι ο π. δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, που περή -
φανα δήλωνε μέχρι να γίνει δήμαρχος ότι ανήκε στη λαϊκή δεξιά που
αγκάλιαζε τους φτωχούς και αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας,
αναγκάστηκε εκ του χρίσματος όχι απλά να μετατραπεί σε «βοηθό
δημίου» αλλά και να προσβληθεί από οξύτατο επεισόδιο απώλειας
μνήμης. Συγκεκριμένα ενώ επί τριάμιση χρόνια διοικούσε, γνωρίζοντας
καλύτερα από τον καθένα μας αν και ποιοι εκ των υπαλλήλων είχαν
καταθέσει ψευδή, ανακριβή ή και πλαστά δικαιολογητικά αφού είχε
πρόσβαση ως προϊστάμενός τους σ’ αυτά, δηλώνει σήμερα ότι σωστά η
κυβέρνηση (του) ζητά επανέλεγχο στοιχείων γιατί απ’ όσα γνώριζε
υπήρχαν  σίγουρα παραποιημένα, ψευδή ή και πλαστά έγγραφα που
κατατέθηκαν σε προσλήψεις.        
Αυτό που δεν είπε, προφανώς λόγω του οξέως επεισοδίου
αμνησίας, είναι το σε ποιους Δήμους είχε συμβεί αυτό αλλά το κυριό-
τερο αν αντίστοιχα παραδείγματα είχε διαπιστώσει να υπάρχουν και
στο προσωπικό του Δήμου Αγίας Παρασκευής του οποίου προΐστατο
από το 2010.  Είναι πολύ εύκολο, και το συνήθιζε κατά τη διάρκεια της
θητείας του ως δήμαρχος, για τον κ. Ζορμπά να εξαπολύει κατηγορίες –
καταγγελίες και λοιπές «ατασθαλίες» γενικώς και αορίστως αναφερό-
μενος σε «κάποιους», που «κάπου» και «κάποτε» είχε ακούσει ότι μπο-
ρεί να συμβαίνουν. 
Στο Δήμο μας όμως που ο ίδιος ασκούσε εποπτεία και διοίκηση από το
2010 δεν είχε επισημάνει κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, το οποίο
σημαίνει ότι από τους ελέγχους που έγιναν δεν υπήρξε κρούσμα ελεγχό-
μενης πρόσληψης ώστε να συμφωνεί με την κυβέρνησή (του) για επα-
νέλεγχο των στοιχείων που είχαν ήδη (και από τον ίδιο) ελεγχθεί. 
Έτσι ο κ. Ζορμπάς θεώρησε ότι του δόθηκε μια θαυμάσια ευκαιρία και
το κόμμα του να υπηρετήσει αλλά και «αντιπολίτευση» να κάνει στο
ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Γιάννη Σταθόπουλου, τον οποίο, εμμέσως πλην
σαφώς όπως και κατά το παρελθόν έκανε, απείλησε ότι στην περίπτω-
ση που θα συνέχιζε την άσκηση πολιτικής η οποία έλεγε «ότι δεν θα
αποστείλουμε εκ νέου στοιχεία», αυτή του την ενέργεια «θα την έβ -
ρισκε μπροστά του» με ότι απειλητικό αυτή η έκφραση αποκρύπτει. 
Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τοποθέτηση του π. Δημάρχου διότι η
παράταξή του ήταν η μόνη η οποία υπερασπίστηκε την εντολή του κ.
Κυριάκου Μητσωτάκη σε αντίθεση με τις υπόλοιπες των Γιαννακόπου-
λου – Γκιζιώτη – Αλεξίου (Φυσάει Κόντρα). Για τη θέση τώρα του
δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου αυτή είχε ξεκαθαριστεί πριν από τη
συζήτηση όταν σαφώς είχε ταχθεί υπέρ των εργαζομένων αρνούμενος
να αποστείλει τα αιτούμενα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύ -
θμισης στοιχεία. 
Εμείς ως «Σχολιαστής» αυτό που έχουμε να πούμε και το λέγαμε πάντα
είναι το γεγονός ότι δεν πιστεύουμε πως η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ –
ΝΔ, η οποία δημιούργησε το πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα και
προσπαθεί με νύχια και με δόντια να διαχειριστεί την κρίση που προ-
κάλεσε προς όφελος των εχόντων – κατεχόντων και κρατούντων και όχι
των απλών πολιτών… θέλει και μπορεί να προχωρήσει με αντικειμενικό
στην οποιαδήποτε μορφής αξιολόγηση. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η
σημερινή συνδιοίκηση έχει χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία και δεν
πείθει για την αντικειμενικότητα και την προς το κοινό καλό αναδιάρ -
θρωση του κράτους. Είμαστε σίγουροι επίσης ότι η συγκυβέρνηση θα
συνεχίσει να παρουσιάζει προς την κοινωνία «λογικοφανή» επιχει-
ρήματαγια τη στήριξη επιμέρους «πολιτικών» της, στα οποία όμως θα
υποκρύπτεται πάντοτε ένα «δεύτερο επίπεδο» το οποίο λειτουργούσε,
λειτουργεί και θα λειτουργεί «υπέρ ολίγων» και κατά των πολλών

«Πέντε λεπτά διάλειμμα»
Για πρώτη φορά σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ακούστηκε εκ στόματος προέδρου η έκφραση «πέντε λεπτά
διάλειμμα». Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ο πρόε -
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος, ύστερα από
πέντε συνεχείς ώρες διαδικασίας του συμβουλίου ανακοίνωσε την
πεντάλεπτη διακοπής της. 
Το συγκεκριμένο γεγονός δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση καθώς
ο κοινός νους αντιλαμβάνεται ότι σε πολύωρες διαδικασίες που θα
παρθούν αποφάσεις για μια πόλη 100.000 κατοίκων, το λιγότερο
ένα διάλειμμα είναι υποχρεωτικό. Ωστόσο αυτή η λογική δεν υπήρχε
μέχρι πρότινος διότι η πολιτική της διαδικασίας των συνεδριάσεων
της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής βασιζόταν στην γρήγορη ταχύτητα της ψήφισης των θεμά-
των δίχως να υπολογιζόταν η πνευματική κούραση των δημοτικών συμβούλων. 
Φυσικό είναι μετά το πέρας των πέντε ωρών οι σύμβουλοι να μην έχουν τις ίδιες αντοχές
ώστε να εξετάζουν, να συζητούν και να αποφασίζουν για τα θέματα της πόλης. 
Παρ’ όλα αυτά πολλές απερχόμενες διοικήσεις στο βωμό της ψήφισης των θεμάτων επι -
ζητούσαν την τάχιστη διαδικασία χωρίς να προβλέπουν διάλειμμα. Δυστυχώς χωρίς να
αντιλαμβάνονται ότι αυτό γύρναγε «μπούμερανγκ», δηλαδή την αποτυχία του στόχου
τους, δεν άλλαζαν πολιτική εισάγοντας διάλειμμα αλλά συνέχιζαν με το ίδιο μοτίβο. 
Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Γεράσιμος Βλάχος αντιθέτως, παρότι είχαν ήδη περάσει πάνω από
πέντε ώρες διαδικασίας και γνωρίζοντας ότι θα ακολουθούσαν τουλάχιστον άλλες τρεις για
την ψήφιση των θεμάτων, δεν ακολούθησε την ίδια πολιτική του «άντε να τελειώνουμε να
πάμε σπίτια μας» αλλά διέκοψε το συμβούλιο, όπως η λογική επιβάλλει. 
Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο «Σ» είχε αναφερθεί στο απαράδεκτο γεγονός της συνεχούς
εξάωρης, επτάωρης και οκτάωρης διαδικασίας του Δημοτικού Συμβουλίου δίχως διάλειμ-
μα με τη συνοδεία εικόνων από «μικρά τσιμπούσια» εκ μέρους των δημοτικών συμβουλίων
κατά την ώρα της συζήτησης των θεμάτων.  

Γεράσιμος Βλάχος

πρόεδρος

Δημ. Συμβουλίου

Διοίκηση με ευθύνη, 
αποτελεσματικότητα και ευαισθησία

για το Περιβάλλον. 
Η νέα διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου μέχρι στιγμής έχει
δώσει κάποια δείγματα γραφής που επαληθεύουν τις εξαγ-
γελίες της παράταξης για εναλλακτικό τρόπο διοίκησης του
Δήμου που ανήγγειλε τόσα χρόνια από τα έδρανα της αντι-
πολίτευσης. 
Απόδειξη αυτού είναι τα απλά αλλά λογικά βήματα που έχουν επι-
τευχθεί στη διαδικασία λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου με
πρωτοβουλία του προέδρου Γεράσιμου Βλάχου και τον ποιοτικό
έλεγχο των έργων κοινής ωφέλειας της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου με επικεφαλής την αντιδήμαρχο Ελισάβετ Πετσατώδη.  
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Σεπτεμβρίου 2014 ο
αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Σιδέρης
εισήγαγε στην ημερήσια διάταξη θέμα που αφορούσε την ψήφιση
για κοπή ή μη δένδρων στο Δήμο μας. 
Πολλά χρόνια τώρα οι διοικήσεις του Δήμου εισάγουν αντίστοιχα θέματα με αποτέλεσμα η
αντιπολίτευση πολλές φορές να ενίσταται στις επιλογές, την αναγκαιότητα αλλά και την
ελλιπή ενημέρωση των εισηγητικών φακέλων που εξηγούσαν τη διαδικασία, την αιτιολογία
και την αναγκαιότητα της κοπής δένδρων. 
Είναι η πρώτη φοράπου ενώ εισάγεται τέτοιο θέμα το γραφείο προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, που είναι υπεύθυνο για την αποστολή των θεμάτων με μορφή mail στον Τύπο,
αποστέλλει και τις αναλυτικές εισηγήσεις όλων των θεμάτων. 
Έτσι λοιπόν μαζί με την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που είχε και το ζήτημα που εισή-
γαγε ο κ. Σιδέρης, στάλθηκε αναλυτικά ποια δένδρα θα κοπούν ή θα κλαδευτούν,
σε ποιους δρόμους βρίσκονται, ποια είναι η αιτιολόγηση από την υπηρεσία Πρασίνου, ποιοι
κάτοικοι αιτούνται κοπής ή κλαδέματος και ποια ήταν η ετυμηγορία της υπηρεσίας στα
αιτήματα αυτά.  Επίσης ο κ. Γιάννης Σιδέρης γνωστοποίησε προς το σώμα ότι στις παρεμ-
βάσεις είτε κοπής, είτε κλαδέματος κ.τ.λ. υπήρχαν έξι εισηγήσεις της υπηρεσίας Πρασίνου
οι οποίες έγιναν κατόπιν αυτοψίας και τρεις αιτήσεις κατοίκων οι οποίοι ζητούσαν κοπή
δένδρων εκ των οποίων οι δύο έλαβαν αρνητική απάντηση από την υπηρεσία που αποφάν -
θηκε ότι δεν συνέτρεχαν σοβαροί λόγοι. 
Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι μαζί με όλα αυτά ο αντιδήμαρχος είχε προνοήσει για να
μην υπάρχει κανένα «κενό» στην ενημέρωση, να φωτογραφίσει και τα δένδρα που θα
κόβονταν ή μη, είτε θα κλαδεύονταν.           
Το θέμα ψηφίστηκε θετικά χωρίς χρονοτριβές γιατί η ενημέρωση ήταν πλήρης και η
αιτιολόγηση επαρκής. Έτσι λοιπόν προτάθηκε και ψηφίστηκε να κοπεί ένα ξερό Λέι-
λαντ, τέσσερις ξερές λεύκες και δύο ξεροί Προύνοι , να μην κοπούν μία Κουτσουπιά και δύο
Βραχυχίτωνες και να κλαδευτεί η κορυφή ενός Πεύκου.

Γιάννης Σιδέρης 

Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος - 

Καθαριότητας
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Διατηρούμε 
καθαρά 

τα φρεάτια της
πόλης μας

Η Υπηρεσία
Καθαριότητας
του Δήμου
Αγίας Παρασ-
κευής φρον-
τίζει να διατηρ-
εί καθαρά τα
φρεάτια της
πόλης μας, έτσι
ώστε να μην
α ν τ ι μ ε τ ω π ί  -
ζουμε προβλή-
ματα από τις
βροχές. Θερμή
παράκληση, να
μην παρκάρετε
τα αυτοκίνητά σας πάνω στα φρεάτια,
γιατί έτσι είναι αδύνατος ο καθαρισμός
τους. 
Επίσης, στην περίπτωση που εντοπίζε-
τε βουλωμένο ή προβληματικό φρεά-
τιο, παρακαλούμε πολύ επικοινωνείτε
μαζί μας στο τηλέφωνο 213-2004539
ώστε να επιλαμβάνεται η υπηρεσία.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνερ-
γασία.

Ιωάννης Α. Σιδέρης
Αντιδήμαρχος 

Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος
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Σωτήρης Παπαμιχαήλ: Κίνδυνος
“Επιτήρησης”  για τον ΠΑΟΔΑΠ!

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της  24ης Σεπτεμβρίου 2014 ο
πρόεδρος του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Σωτήρης Παπα-
μιχαήλ εισήγαγε για το εν λόγω νομικό πρόσωπο,  θέμα αναμόρφωσης  του
προϋπολογισμού του, υπό τη σκιά του φόβου ένταξης του υπό «Επιτήρηση». 
Ο κ. Παπαμιχαήλ  επισήμανε τον κίνδυνο ο ΠΑΟΔΑΠ να τεθεί υπό επιτήρηση λόγω
απόκλισης του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα την απόκλιση των εισπραχθέντων
ποσών κατά 30%. 

«Η ανάγκη της αναμόρφω-
σης, είπε ο κ. Σωτήρης
Παπαμιχαήλ, στοχεύει στο
να κλείσει η ψαλίδα και να
μην μπει σε επιτήρηση το
νομικό πρόσωπο» και στη
συνέχεια χαρακτήρισε την
απόκλιση «επικίνδυνη»,
τονίζοντας  ότι και ο καλλι-
τεχνικός διευθυντής συμφω-
νεί μ’ αυτή την αναμόρφωση
ενώ τέλος ανέφερε ότι σε

σύγκριση με την ιδιωτική αγορά ο ΠΑΟΔΑΠ είναι ανταγωνιστικός σε επίπεδο τιμών. 
Ο π. δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς ξεκαθάρισε από την πλευρά του ότι δεν κατηγορείται
η δική του διοίκηση για στέρηση εσόδων διότι το πρόβλημα εισπραξιμότητας  δεν λύνε-
ται με τα «πιστόλια»και προέβλεψε ότι τα προβλήματα αυτά θ’ αντιμετωπίσει  και η
τωρινή διοίκηση τα επόμενα πέντε χρόνια.
Ο κ. Ζορμπάς ρώτησε τη διοίκηση κατά πόσο θα χρησιμοποιήσει τις Κοιν.Σ.Επ. (Κοι-
νωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις)  για να προσλάβει προσωπικό, επισημαίνοντας
ότι αυτή η μέθοδος, που δεν μπορεί να αποφευχθεί, είναι κι ένας από τους λόγους
εκτρο χίασης του προϋπολογισμού του ΠΑΟΔΑΠ. 
Από την «Συμμαχία Ευθύνης» ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιάννης Μυλωνάκηςτάχθηκε υπέρ της πληρωμής τροφείων από χρήστες των προ-
γραμμάτων και δικαιολόγησε τη θέση του υπενθυμίζοντας ότι το κόστος συντήρησης
και μισθοδοσίας απορρέει από τα χρήματα των χρηστών. 
Αντίθετος σ’ αυτή την άποψη ήταν ο Ανδρέας Γκιζιώτης, επικεφαλής της «Λαϊκής
Συσπείρωσης», ο οποίος είπε  ότι ο κάτοικος πληρώνει ένα γήπεδο στην οδό Νότου που
δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει λόγω της ποδοσφαιρικής ομάδας, καθώς επίσης και
τα γήπεδα στον πολυχώρο «Σταύρος Κώτσης» (πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη), όπου
η πλειονότητα των ωρών έχει παραχωρηθεί  σε αθλητικά σωματεία. 
Ο κ. Γικιζιώτης στη συνέχεια τόνισε ότι η δικαιολογία της διοίκησης «Μόνο 20 μέρες
είμαστε διοίκηση» δεν την τιμά, γιατί ουσιαστικά γνώριζαν από τις αρχές Ιουνίου ότι
θα είναι «στο τιμόνι» του Δήμου κι έπρεπε να είχαν γίνει γνώστες του τι θα παραλά-
βουν ώστε να κινηθούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. 
Από την παράταξη «Φυσάει κόντρα», ο επικεφαλής Σπύρος Αλεξίου, θεώρησε ότι το
ποσό των 1000 ευρώ το χρόνο ως δίδακτρα δεν κατατάσσεται στην κατηγορία των
«φθηνών»… ενώ χαρακτήρισε βασικό παράγοντα  της ανταγωνιστικότητας του
Δημοσίου, όχι τον ιδιωτικό τομέα, αλλά το ίδιο το Δημόσιο. Ο κ. Αλεξίου εξήγησε δηλα-
δή ότι το Δημόσιο δεν πρέπει να ανταγωνίζεται τον ιδιωτικό τομέα γιατί στόχος μιας
αριστερής πολιτικής είναι να μην υπάρχει ο ιδιώτης. 
«Διαφωνείτε με τις Κοιν.Σ.Επ. και με τον Καλλικράτη αλλά στην πράξη τα εφαρμόζε-
τε» σχολίασε ο κ. Αλεξίου και συνέχισε λέγοντας ότι αν θέλει να ασκήσει η διοίκηση «
αριστερή πολιτική» θα πρέπει  να δηλώσει ότι δεν θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητά
της,λέγοντας  χαρακτηριστικά «Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα». 
Ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος ξεκίνησε ζητώντας να κριθεί η διοίκησή του όπου
πραγματικά ολιγωρεί…και είπε ότι τα συμβολικά τροφεία του ΠΑΟΔΑΠ μειώθηκαν
κατά 10%. 
«Θα χαράξουμε την πολιτική μας με το δικό μας προϋπολογισμό»,τόνισε ο
κ. Σταθόπουλος, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να συνεργαστεί στα τέλη
Αυγούστου με την προηγούμενη διοίκηση του κ. Ζορμπά γιατί ο τελευταίος του
ζητούσε να υπογράψει την ίδια τιμολογιακή πολιτική που είχε ακολουθήσει τα προη-
γούμενα χρόνια. 
Ο κ. Σταθόπουλος επεσήμανε επίσης, ότι το Σινέ-σχολείο δεν έχει άδεια, ότι θα αφαι-
ρείται από εδώ και στο εξής το έξοδο του ενοικίου από τα δίδακτρα , ενώ εξήγγειλε την πιθ-
ανή δημιουργία δωρεάν θερινού κινηματογράφου στην κεντρική πλατεία της πόλης!. 
Η τοποθέτηση του δημάρχου πυροδότησε το κλίμα με τον κ. Ζορμπά να δηλώνει ότι
ναι μεν δεν υπέγραψε την τιμολογιακή πολιτική αλλά την εφάρμοσε επί της ουσίας,
ενώ στη συνέχεια ρώτησε ρητορικά αν επί δημαρχίας Βασίλη Γιαννακόπουλου,
Αντώνη Σιδέρη και Σταύρου Κώτση είχε άδεια το Σινέ – σχολείο…ενώ  δεν άφησε
ασχολίαστη την μείωση του 10%,  χαρακτηρίζοντάς την κοροϊδία εξηγώντας ότι η
έκπτωση είναι 1,08 ευρώ ανά άτομο. 
Σε απάντηση του τελευταίου σχόλιου του κ. Ζορμπά,  ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπου-
λος ρώτησε με τη σειρά του, ο πρώην δήμαρχος έχει κάνει τον ίδιο υπολογισμό για τη
μείωση των δημοτικών τελών που έκανε τόσα χρόνια…
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Μπορούμε με σιγουριά πλέον να πούμε ότι η
πόλη μας διαθέτει ένα Δημοτικό Συμβούλιο
που σε θέματα σχετικά με ευαίσθητες κοινωνι-
κές ομάδες (ΑμεΑ) δεν διστάζει να συγκρου-
στεί ακόμα και με μεμονωμένες μειοψηφίες
κατοίκων οι οποίες δεν ανέχονται το «διαφο -
ρετικό» κοντά τους. 
Αφορμή για την παραπάνω διαπίστωση έδωσε η
στάση όλων των δημοτικών παρατάξεων κατά τη
συνεδρίαση του σώματος στις 15 Σεπτεμβρίου 2014
όπου μεταξύ άλλων θεμάτων
συζητήθηκε και η εκδίκαση ενστάσεων
μερίδας κατοίκων της περιοχής των
Πευκακίων σχετικά με το χαρακτηρι-
σμό του Οικοδομικού Τετραγώνου 445
ως «χώρο πρόνοιας».
Το συγκεκριμένο οικόπεδο με τον
χαρα κτηρισμό του σε «χώρο πρόνοι-
ας» από τη διοίκηση του Βασίλη Ζορμ-
πά προορίζεται ως στέγη υποστηριζό-
μενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία
που χαρακτηρίζονται από νοητική
υστέρηση. Επί διοίκησης Ζορμπά όταν
εισήχθη το θέμα προς ψήφιση όλες οι
παρατάξεις σύσσωμα είχαν κρα-
τήσει θετική στάση μιλώντας για την αναγκαιό -
τητα ενός τέτοιου χώρου.
Μετά την ψήφιση του θέματος υπήρξαν πολίτες –
κάτοικοι της γύρω περιοχής του οικοδομικού τετ -
ραγώνου που ήθελαν να «προσβάλουν» την
απόφαση αυτή και ο τρόπος για να επιτύχουν το
στόχο τους ήταν μέσω γραπτών ενστάσεων, που το
«δίκαιο» ή «άδικό» τους εξετάζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο και την Περιφέρεια Αττικής.
Ο Νόμος σε τέτοιες περιπτώσεις με το σκεπτικό της
καλύτερης γνωστοποίησης του ζητήματος στους
Δημοτικούς Συμβούλους επιβάλλει την πλήρη ανάγ-
νωση όλων των ενστάσεων, δίχως να υπολογίζεται η
πληθώρα των σελίδων τους. Έτσι στη συνεδρίαση της
15ης Σεπτεμβρίου 2014 προτού παρατάξεις και
κάτοικοι τοποθετηθούν στο συγκεκριμένο ζήτημα
αναγνώστηκαν όλες οι ενστάσεις, διαδικασία που
μπορεί να ρίξει σε λήθαργο ακόμα και ντα -
βραντισμένο ταύρο, αφού ο χρόνος που συνήθως
χρειάζεται για την ανάγνωση δεν είναι λιγότερος της
μιάμισης ώρας. Σε τελική ανάλυση ο στόχος της
γνώσης του ζητήματος αποτυγχάνει διότι ελάχιστοι
αντέχουν να παρακολουθούν την ανάγνωση πολυσέλι-
δων δημόσιων εγγράφων για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Όταν τελείωσε η ανάγνωση των εγγράφων ακο-
λούθησαν σύντομες ομιλίες των κατοίκων που είχαν
υποβάλλει τις ενστάσεις εξηγώντας, αυτή τη φορά
με λίγα λόγια, το «γιατί» ενίστανται. 
Συγκεκριμένα οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι
άτομα με νοητική στέρηση δεν επιβιώνουν μόνα τους
και από τις περιγραφές που διάβασαν σχετικά με το
χώρο οι ίδιοι θεωρούν ότι περισσότερο ταιριάζει ο
όρος «γηροκομείο» παρά νοσοκομείο για παιδιά. Στη
συνέχεια έγινε λόγος από τους κατοίκους για θέσπιση

κριτηρίων στην αποδοχή των ατόμων που θα στεγά-
ζονται θέτοντας ζήτημα «λευκού ποινικού μητρώου»
και υποστήριξαν ότι η περιοχή αδυνατεί σε επίπεδο υπο-
δομών να φιλοξενήσει άτομα με νοητική υστέρηση.
Άλλα επιχειρήματα των κατοίκων αφορούσαν την
αμφιβολία επάρκειας θέσεων στάθμευσης, τη μη
ύπαρξη (μέχρι στιγμής) μελέτης, την επιβάρυνση του
προϋπολογισμού του Δήμου, την μικρή απόσταση με
την Αττική οδό και το θόρυβο που προκαλείται από τα
αυτοκίνητα και τέλος μία από τους κατοίκους ρώτησε
για κατά πόσο 40 άτομα θα χωρέσουν σε οικοδόμημα
δύο στρεμμάτων με πισίνα και αθλητικούς χώρους ; 
Μετά τις τοποθετήσεις των κατοίκων ο δήμαρχος
Γιάννης Σταθόπουλος δήλωσε ότι «πρέπει να δείξο-
υμε το ανθρώπινο πρόσωπό μας» και συνέχισε
εξηγώντας ότι 2,3 στρέμματα για 40 άτομα αρκούν,
ότι μία επιχειρηματολογία σχετικά με τις υποδομές
της περιοχής δεν πρέπει να αποτρέψει την υλοποίηση
του σχεδίου, ενός σχεδίου που ακόμα βρίσκεται σε
πρώιμη κατάσταση καθώς η χρηματοδότηση δεν έχει
βρεθεί. «Είμαστε απλά στο πρώτο στάδιο χαρακτηρ-
ισμού του χώρου» είπε ο κ. Σταθόπουλος και απηύθυ-
νε έκκληση να συνειδητοποιήσουν οι κάτοικοι ότι το
συγκεκριμένο ζήτημα είναι θέμα ανθρωπιάς. 

Ο π. δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς με τη σειρά του
δήλωσε ότι ο αριθμός των ατόμων δεν είναι καθορι-
σμένος αναφέροντας ότι θα κυμαίνεται από 25 μέχρι
40. «Γιατί να μην έχει δικαίωμα να χτίσει ο
Δήμος αλλά μόνο οι ιδιώτες;»ρώτησε ρητορικά ο
κ. Ζορ μπάς εξηγώντας ότι αντί μίας πολυκατοικίας
ενός ιδιώτη ο Δήμος μπορεί και πρέπει να εκμεταλ-
λευτεί το συγκεκριμένο οικόπεδο γι’ αυτό το σκοπό,
χαρακτηρίζοντας παράλληλα την επίτευξη της
χρηματοδότησης ως την «πιο εύκολη» (σε σχέση με

άλλα ζητήματα). 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκι-
ζιώτης υπογράμμισε την αμφιβολία του για
το κατά πόσο θα δημιουργηθεί ο χώρος εν
τέλει και αναρωτήθηκε ποιος φορέας θα είναι
υπεύθυνος για τη λειτουργία του. «Αυτά τα
άτομα προηγούνται» τόνισε ο κ. Γκιζιώτης
και συνέχισε λέγοντας ότι σε μία πόλη
100.000 κατοίκων πρέπει να υπάρχει χώρος
για όλους. 
Από το «Φυσάει Κόντρα» ο κ. Σπύρος
Αλεξίου δήλωσε ότι δεν διαπιστώνει κάποιο
σοβαρό επιχείρημα, υποστήριξε ότι δεν πρέ-
πει η λειτουργία του να δοθεί σε ιδιώτες και
μίλησε για την ανησυχία του περί «κρι -

τηρίων αποδοχής» όσον αφορά το λευκό ποινικό
μητρώο των ατόμων λέγοντας σε τέτοιες δηλώσεις
υποβόσκουν μικρονοϊκές αντιλήψεις.
Από την πλευρά της διοίκησης η αντιδήμαρχος Κοι-
νωνικής πολιτικής κ. Ζωή Φωτεινού είπε ότι πρέπει να
πουν όλοι «Όχι» στη λογική του «Καιάδα» υπο-
στηρίζοντας παράλληλα την αξιοπρέπεια που έχει ο
χώρος και το δικαίωμα των ατόμων αυτών να ζουν σε
αξιοπρεπείς συνθήκες. 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος και πολιτικός μηχανικός κ.
Δημήτρης Κονταξής παρατηρώντας φωτογραφία
του χώρου που απεικόνιζε το μελλοντικό κτήριο
διαπίστωσε ότι από τα 2,3 στρέμματα του χώρου
μόνο το 35% θα καταληφθεί από την οικοδομή
συμπεραίνοντας ότι υπάρχει χώρος για πισίνα και
αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο κ. Κονταξής στη
συνέχεια έκανε λόγο για «φοβία μπροστά στα άγνω-
στο» από πλευράς των ενιστάμενων κατοίκων προ-
σπαθώντας να τους καθησυχάσει και αναφέρθηκε
στο θέμα των θέσεων στάθμευσης λέγοντας ότι και
πολυκατοικία να οικοδομηθεί ο αριθμός των αμαξιών
παραμένει ίδιος. 
Τελικά σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε
τις ενστάσεις των κατοίκων.  

Δήμαρχος, Δημοτική Αρχή αλλά και αντιπολίτευση ενωμένοι σε 
θέματα κοινωνικής ευαισθησίας!  

Στο διάστημα μεταξύ της έκδοσης του προη-
γούμενου τεύχους της εφημερίδας και αυτό του
Οκτωβρίου 2014, είχαμε γράψει στον ηλεκ-
τρονικό «Σχολιαστή», ένα άρθρο σχετικά με
τον φωτισμό οδών στο Τσακό από αυτόνομα
ηλιακά φωτιστικά τα οποία λειτουργούν, με
ηλιακή ενέργεια και χωρίς καλωδιώσεις.
Τα ηλιακά αυτά φωτιστικά σώματα διαθέτουν
μπαταρίες οι οποίες φορτίζουν από τον φωτοβολ -
ταϊκό συλλέκτη του ηλιακού φωτός την ημέρα,
ανάβουν αυτόματα τη νύχτα και διαθέτουν υψηλής
φωτεινότητας λαμπτήρες τύπου «Λεντ» και οι
προδιαγραφές τους μιλούν για  100.000 ώρες ζωής
(περίπου 12 χρόνια) και το πλεονέκτημά τους απέ-
ναντι στα κοινά φωτιστικά είναι το γεγονός ότι σε
μία πιθανή διακοπή ρεύματος δεν επηρεάζονται
καθώς είναι αυτόνομα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους κατοίκους, είναι
αυτά τα νέου τύπου πρωτοποριακά φωτιστικά να

κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να φωτίζουν κάτι
που στην προκειμένη περίπτωση δεν συμβαίνει!

Συγκεκριμένα αρκετοί κάτοικοι ενώ καλοδέχτηκαν
την εγκατάσταση των καινοτόμων φωτιστικών,
μετά το πέρας μικρού χρονικού διαστήματος παρα-
τήρησαν ότι κάποια «λέντ» δεν φώτιζαν καθόλου
ενώ κάποια άλλα φώτιζαν ελάχιστα!!
Με τηλεφωνήματα και μηνύματα προς την εφημε-
ρίδα μας, ορισμένοι εκ των κατοίκων διαμαρ -
τυρήθηκαν επίσης εντονότατα, επειδή όπως οι ίδιοι
είπαν, θεωρούν ότι έχουν «πιαστεί κορόιδα» αφού
εκτός των ανεπαρκέστατων φωτιστικών η «ανάπ-
λαση» που έγινε από τη διοίκηση του Βασίλη Ζορ -
μπά στην οδό Κυκλάδων, είχε ως αποτέλεσμα να
μην έχουν δημιουργηθούν αρκετοί «συλλεκτήρες
υδάτων» με αποτέλεσμα πολλά σημεία της συγκε-
κριμένης οδού να πλημμυρίζουν!   

Φωτοβολταϊκά φώτα που ΔΕΝ λειτουργούν… 
κι «Αναπλάσεις» χωρίς «συλλεκτήρες υδάτων»!

ΕΕ νν   οο ίί κκ ωω   ττ αα   ττ οο υυ   ΔΔ ήή μμ οο υυ .. .. ..1414
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Γιάννης Σταθόπουλος: 
Ίση κατανομή χώρων

και ωρών 
για τα αθλητικά 

σωματεία 
Σε πολιτική ίσων αποστάσεων με όλα τα αθλητι-
κά σωματεία της πόλης και στην κατάργηση της
υπερεκμετάλλευσης των δημοτικών γηπέδων
της πόλης μας από αυτά προχώρησε ο νέος
δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος. 
Ο νυν δήμαρχος προχώρησε σε μια λογική απόφαση,
να κατανείμει δηλαδή τους δημοτικούς χώρους αναλο-
γικά σε όλα τα σωματεία μοιράζοντας εξίσου τις ώρες
που αυτά θα μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές
τους. Ίσως αυτό να αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την
πλήρη αποκατάσταση της ηθικής και της νομιμότητας
που επιτάσσει τα σωματεία αυτά, τα οποία εκτός της
παραχώρησης των γηπέδων λαμβάνουν από το δημο-
τικό κορβανά ετησίως και χρηματικές επιχορηγήσεις,
τουλάχιστον να αρχίσουν να συντάσσουν, όπως ο
Νόμος προβλέπει, ισολογισμούς και να παραδίδουν
ετησίως στη Δημοτική Αρχή απολογισμούς, σύμφωνα
με τους οποίους ο κάθε δημότης θα γνωρίζει επακριβώς
που πήγαν τα χρήματά του.
O Γιάννης Σταθόπουλος σε συναντήσεις που είχε με τα
αθλητικά σωματεία της πόλης μας, με το σκεπτικό
ιεράρχησης των σωματείων στον αριθμό των παιδιών
που έχει το καθένα αλλά και την ιστορικότητά τους,
αποφάσισε να δώσει σε όλα τα σωματεία τις ώρες που
τους αναλογούσαν για να κάνουν προπονήσεις στα
δύο κλειστά γήπεδα της πόλης μας και στον
πολυ χώρο «Σπυρούδη». 
Το αθλητικό σωματείο «Πήγασος» ήταν το μόνο το
οποίο εξέφρασε ενστάσεις λόγω του γεγονότος ότι ο
δήμαρχος «έκοψε» περί τις τρεις ώρες συνολικά από
τους χώρους που χρησιμοποιούσε. Συγκεκριμένα εκτός
της ανακατάταξης των ωρών χρησιμοποίησης των
γηπέδων ο κ. Σταθόπουλος με το σκεπτικό των «ίσων
αποστάσεων» έκοψε από το εν λόγω σωματείο μιάμιση
ώρα από το ένα γήπεδο του Κοντοπεύκου και
αντίστοιχα από το γήπεδο της οδού Νότου στον Αη
Γιάννη. 
Σημειωτέον ότι το αθλητικό σωματείο «Πήγασος»
αρνήθηκε να προσέλθει σε συνάντηση με τα άλλα
σωματεία που συναντήθηκαν με το δήμαρχο . Επιπλέον
ενώ όλα τα σωματεία δραστηριοποιούνται σ’ έναν
μόνον χώρο από τους τρεις που υπάρχουν (κλειστό
γήπεδο Κοντοπεύκου, Κλειστό γήπεδο οδού Νότου,
«Σπυρούδη»), το αθλητικό σωματείο «Πήγασος»
δραστηριοποιείται σε δύο απ’ αυτούς!! 
Δεν είναι η πρώτη φορά που το σωματείο «Πήγασος»
απασχολεί την κοινή γνώμη. Στο παρελθόν σε επίπεδο
ωρών και διάθεσης χώρου το σωματείο «Πήγασος»
είχε ευεργετηθεί από την διοίκηση Ζορμπά και συγκε-
κριμένα είχε προκύψει τεράστιο θέμα ηθικής με τον
τότε Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γιάννη Παύλου να ψηφίζει
ως αντιπρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ αλλά και μέλος του
σωματείου για την είσοδο του τελευταίου σε σχολικούς
χώρους με σκοπό να κάνει προπονήσεις. 
Τέλος το συγκεκριμένο σωματείο δεν έχει τη «συμπά -
θεια» των υπολοίπων, μερικά από τα οποία αρνούνται
ακόμα και να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι συζήτησης όπως
επίσης δεν έχει καλές σχέσεις και με το σχολείο Κωφών
και Βαρυκόων καθώς φέτος μετράμε τη δεύτερη φορά
που η διευθύντρια του σχολείου αρνείται την είσοδο του
σωματείου ώστε να κάνει προπονήσεις. 
Τις απόψεις του σωματείου «Πήγασος» θα
βρείτε στον ηλεκτρονικό «Σ» στον τομέα «Ανα-
κοινώσεις Συλλόγων» καθώς και τις απόψεις των
υπόλοιπων αθλητικών σωματείων.

«Φυσάει Κόντρα»: 
Οι θέσεις μας για το κτήμα «Ιόλα»

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η δημοτική παράταξη
«Φυσάει Κόντρα» (το πλήρες κείμενο της οποίας
δημοσιεύεται στον ηλεκτρονικό «Σχολαστή»
www.osxoliastis.gr) ξεκαθαρίζει τις θέσεις της
αναφορικά με τους χειρισμούς που κατά τη γνώμη
της αποτελούν την καλύτερη για την πόλη και τους

κατοίκους λύσεις, στο πρόβλημα που ακούσει στο όνομα «Βίλα Ιόλα».
Οι τέσσερις βασικοί άξονες πάνω στους οποίους στηρίζονται οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι οι εξής:
1. Θεωρούμε πως η διεκδίκηση του κτήματος είναι υπόθεση του κινήματος της πόλης, των ίδιων των
κατοίκων μέσα από τις δικές τους συλλογικές διαδικασίες. Αυτός είναι ο δρόμος και μ αυτό το σκεπτικό
συμμετέχουμε στην επιτροπή του δήμου.  Ήδη από την πρώτη συνεδρίαση θέσαμε τα παραπάνω ζητήμα-
τα ξεκαθαρίζοντας πως θα αντιταχθούμε με κάθε τρόπο σε οποιαδήποτε προσπάθεια να γίνει η βίλα Ιόλα
αντικείμενο συνδιαλλαγής με συμφέροντα. Θα μεταφέρουμε στην επιτροπή τις θέσεις της «Συνέ-
λευσης των κατοίκων για τον Ιόλα» αλλά, κυρίως, θα ενημερώνουμε όλη την πόλη για τα όσα δια-
μοίβονται. Χωρίς, μάλιστα, να θέλουμε να δεσμεύσουμε τη «Συνέλευση κατοίκων για τον Ιόλα», θα
προτείναμε η τελευταία να κάνει χρήση των δύο (2) επιπλέον θέσεων που μένουν στη δεκαπενταμελή ώστε
να αυξηθεί η πίεση προς αυτήν. Εννοείται πως καλύτερη μορφή πίεσης είναι η μαζική παρουσία των
κατοίκων στις συνεδριάσεις της.
2. Δεν δεχόμαστε κανενός είδους οικονομικές δοσοληψίες του δημοσίου με τον ιδιοκτήτη, ζητάμε την απο-
κατάσταση του χώρου με δική του επιβάρυνση ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ  και την απόδοσή του στο δήμο
Αγίας Παρασκευής τουλάχιστον όπως τον παρέλαβε. Τα χρήματα του δημοσίου δεν είναι χρήματα κανενός
υπουργού, περιφερειάρχη ή δημάρχου για να τα παίζει στο παζάρι των εντυπώσεων, πλουτίζοντας εργο-
λάβους. Ο ιδιοκτήτης που κατέστρεψε ένα μνημείο χρωστάει στην κοινωνία, δεν του χρωστάμε
3. Διαφωνούμε με τη μετέπειτα διαχείριση του Κτήματος και της Βίλλας Ιόλα με ιδιωτικοοικονομικά κρι-
τήρια. Είτε υπό αυστηρά ιδιωτική εποπτεία είτε μέσω της διαμεσολάβησης του τοπικού και του κεντρικού
κράτους, μια τέτοια λύση θα οδηγήσει στη μετατροπή του χώρου σε εμπόρευμα, απλησίαστο για τη
μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
4. Θέλουμε το Κτήμα και τη Βίλλα Ιόλα δημόσια ιδιοκτησία με ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων της Αγίας
Παρασκευής και κάθε επισκέπτη, πραγματική κοιτίδα λαϊκού πολιτισμού, κοινωνικής αυτενέργειας, ερα-
σιτεχνικής καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας και κοινωνικών δράσεων, πραγματικό κέντρο ενός νέου αυθεντι-
κού λαϊκού πολιτισμού.

O Δραστήριος Πρόεδρος 
και η Διαλυμένη Υπηρεσία 
Αυτεπιστασίας του Δήμου !

Το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Σεπτεμβρίου
2014, ο φακός του Σχολιαστή, «Συνέλαβε επ’
αυτοφώρω» τον πρόεδρο του Συλλόγου Τσα-
κού κ. Βασίλη Σαββίδη να βάφει μαζί μ’ έναν
εργάτη τη μία όψη του Β’ ΚΑΠΗ Αγίας Παρα -
σκευής στην οδό Μπουμπουλίνας. 
Ο κ. Σαββίδης μας εξήγησε ότι ο σύλλογος σε συνε-
ργασία με την αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής,
της οποίας  προΐσταται η κ. Ζωή Φωτεινού, είχαν
αναλάβει τις εργασίες βαφής και σοβατίσματος του
Β’ΚΑΠΗ.
Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, που
απεικονίζουν το «πριν και το μετά», το συγκεκριμέ-
νο κτίριο χρειαζόταν τουλάχιστον «ένα καλό φρεσ-
κάρισμα». 
Χωρίς να θέλουμε να κάμψουμε τη θέληση και το
μεράκι του κ. Σαββίδη, θα πρέπει να επισημάνουμε
ότι το συγκεκριμένο κτίριο αποτελεί μια «προσφο-
ρά» προς τους συμπολίτες μας, από την πάλαι ποτέ
ακμάζουσα υπηρεσία της αυτεπιστασίας του
Δήμου.  Μιας υπηρεσίας που κυριολεκτικά θυσιά-
στηκε στο «Βωμό των εργολαβικών συμφερόντων»
ζημιώνοντας οικονομικά τους άγρια φορολογούμε-
νους πολίτες της Αγ. Παρασκευής με εκατοντάδες
εκατομμύρια.
Ελπίδα όλων  αποτελεί η εκλογή του Γιάννη Σταθό-
πουλου στο αξίωμα του Δημάρχου, ενός ανθρώπου
ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένου στον συγκεκριμένο

τομέα, ο οποίος με τη βοήθεια της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών αλλά και των άλλων στελεχών της
Δημοτικής Αρχής,  θα βρουν τον τρόπο για την επαναστελέχωση και την επαναδραστηριοποίησή της στην
πόλη μας, σε πείσμα των όποιων «άνωθεν εντολών».  

Η πλευρά του κτιρίου που αναμένεται η ανακαίνιση

Ο Βασίλης Σαββίδης επί τω έργω
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