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Ορκίστηκε το νέο 

Δημοτικό Συμβούλιο

Johnny

Βαβούρας 

σελ. 8-9

Γιώργος Καράμπελας:

«Κολυμβητήριο τώρα»!

«Ο Βασίλης

Γιαννακόπουλος

αυτοκτόνησε 

πολιτικά στις 

εκλογές του Μαΐου»

σελ. 6-7

σελ. 10-11

Ο Ησαΐας Σωτήρης σε

οικονομικό συνέδριο

με τους δύο πρώην 

πρωθυπουργούς της

Ιταλίας και τον 

Αντώνη Σαμαρά σελ. 13

septemvris_2014_mais_2012.qxd  4/9/2014  1:29 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

Σημεία Διανομής Σχολιαστή
Άη Γιάννης: Δήμος Αγ. Παρασκευής, Φούρνος “Απολ-

λώνιο” 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, Καφενείο “Δασκάλων” Πελοποννήσου,

Φούρνος Μπάρκας Ειρήνης 77, Παντοπωλείο “Κοντό-

πουλος”, Σκύρου 21 Πλατεία Ύδρας,

Κοντόπευκο - Παράδεισος: Φούρνος “Δήμου” Πεντέλης

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

Εμπ. Τροφίμων Μιχάλης Ζέκας - Χ. Κρητικός (Δερβε-

νακίων & Σάκη Καράγιωργα 12, Φούρνος Αγγελίδης Αγ.

Τριάδος 18, Ok Market Αγ. Τριάδος 4, Διεύθυνση

Αστυνομίας Πεντέλης 10,  Φούρνος “Λιχούδης' Δερβε-

νακίων 56  

Τσακός: Ταβέρνα Κολοβός Πελοποννήσου 75, Καφενείο

Κεντρ. Πλατείας Ε. Βενιζέλου, Ταβέρνα Κορομηλάς Ε.

Βενιζέλου 72, 

--- Καλό μήνα και καλό Φθινόπωρο...
--- Δύσκολη η επιστροφή στην πραγματικότητα μετά τις διακοπές, για όσους
τουλάχιστον η οικονομική συγκυρία επέτρεψε να κάνουν έστω και ολιγοήμερ-
ες...
--- 30 Αυγούστου ορκίστηκαν ο νέος Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, η νέα
Δημοτική Αρχή και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις πρόσ -
φατες Δημοτικές Εκλογές...
--- Όπως θα δείτε και σε σχετικό ρεπορτάζ αντιδήμαρχοι ανέλαβαν οι Γιάννης
Σιδέρης, Κώστας Χατζηανδρέου, Ζωή Φωτεινού, Ελισάβετ Πετσατώδη και
Σπύρος Παπαγεωργίου.. 
--- Για πρώτη φορά στα δημοτικά δρώμενα της πόλης έχουμε δύο αντι -
δημάρχους οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν μισθό...
--- Δεν θα σωθεί ο Δήμος οικονομικά επειδή δεν θα δίνονται δύο αντιμισθίες
αλλά το θέμα είναι καθαρά πολιτικό και ενδεικτικό του νέου μοντέλου
διοίκησης με το οποίο θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους ο Γιάννης Σταθόπουλος
και η νέα Δημοτική Αρχή... 
--- Ας μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν είχαμε το φαινόμενο να ορισθεί αντιδή-
μαρχος εύπορος συμπολίτης μας για να λάβει τον τίτλο στα γεράματα... ενώ το
μισθό του τον μοιράζονταν κάθε μήνα τέσσερις Δημοτικοί Σύμβουλοι.. όπως
άφηναν να διαρρεύσει συχνά πυκνά σύμβουλοι οι οποίοι δεν είχαν “ενταχθεί
στην τετράδα”...
--- Άλλα ήθη, άλλοι καιροί και άλλα μοντέλα διοίκησης που ευτυχώς ανήκουν
στο παρελθόν...
--- Στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και μέσα σ’ ένα κλίμα
με αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του
Δημάρχου και των αιρετών...
--- Σε ένδειξη μεγαλοψυχίας ο απερχόμενος δήμαρχος δώρισε στον νέο ένα
πέταλο για καλή τύχη...
--- Κάποιοι κακόπιστοι έκαναν λόγο για “Μαγγανείες”, τελετές βουντού και
“βάπτισμα στα 40 κύματα”...
--- Προλήψεις θα μου πείτε αλλά κάποιοι μουρμούριζαν “δεν το ραίνεις Δήμαρ -
χε με αγιασμό πρώτα ; 
--- Το επιφανειακά “καλό και συναινετικό κλίμα” δεν άργησε να διαλυθεί και να
αναδειχθούν οι πραγματικές προθέσεις της νέας αντιπολίτευσης όταν
“συμπτωματικά” οι πρόεδροι των δύο Νομικών Προσώπων που ανήκουν στην
παράταξη του Βασίλη Ζορμπά παραιτήθηκαν...
--- Για τα Νομικά Πρόσωπα ο Νόμος προβλέπει ότι οι πρόεδροί τους πρέπει να
ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι του Δημοτικού Συμβουλίου εκείνου στο οποίο
θα ορισθούν οι νέοι πρόεδροι... 
--- Μπορεί κάποιος να μιλήσει για μια ακόμα “εκδικητική” κίνηση, αφού οι
συγκεκριμένοι πρόεδροι και πείρα έχουν, είναι έγκριτοι επιστήμονες και
γνωρίζουν ότι ο Νόμος βάσει του οποίου τοποθετήθηκαν με απόφαση Δημοτι-
κού Συμβουλίου και όχι του Δημάρχου, ορίζει ότι τις παραιτήσεις τους μπορούν
να τις υποβάλλουν μόνο στο όργανο το οποίο τους εξέλεξε κι όχι στο νέο Δήμαρ -
χο... 
--- Εγκαινιάστηκε ο νέος ιδιόκτητος βρεφονηπιακός σταθμός στα Πευκάκια,
ένα έργο της διοίκησης Βασίλη Ζορμπά απ’ αυτά που κρίνονται απαραίτητα για
τις ανάγκες της πόλης... 
--- Σε αντίθεση με το έργο αυτό όσοι κατοικούν γύρω από την οδό Δερβενακίων
ή κυκλοφορούν στην περιοχή, αδυνατούν να αντιληφθούν πώς σε μια εποχή
άγριας λιτότητας, ανεργίας και πείνας ξοδεύτηκαν 9.000.000 ευρώ για αυτό το
“πράγμα” που φέρει τον τίτλο “Ανάπλαση πεζοδρομίων και κατασ κευή πο -
δηλατοδρόμου”... 
--- Δεν ζούμε σε εποχές πια που ταξίδια στο εξωτερικό και επίσκεψη σε μεγά-
λες ευρωπαϊκές πόλεις έκαναν οι “ελάχιστοι” έχοντες και κατέχοντες...
--- Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε επισκεφθεί τουλάχιστον μια μεγαλούπολη
ευρωπαϊκής χώρας κι έχουμε δει πως κατασκευάζονται και λειτουργούν οι πο -
δηλατόδρομοι...
--- Παράλληλα ο απερχόμενος δήμαρχος και στα “Παρίσια” έχει πάει και άλλες
πόλεις έχει επισκεφθεί και δεν νομίζω ότι κάπου στο βάθος μέσα του μπορεί να
είναι ικανοποιημένος από τη “σύγκριση”...
--- 9.000.000 ευρώ είναι το 80% του κόστους κατασκευής του Δημαρχείου
σύμφωνα με τα λεγόμενα του Βασίλη Ζορμπά περί εκπτώσεων που θα πετύχαι-
νε...
--- 9.000.000 ευρώ ζητούσε για τον Ιόλα ο ιδιοκτήτης του... 
--- 9.000.000 ευρώ είναι τρία κολυμβητήρια σύμφωνα με τη μελέτη του πολι-
τικού μηχανικού Γιώργου Καράμπελα... 
--- Είναι πολλά τα λεφτά δήμαρχε... 
--- Ένας ακόμη μύθος, αυτός δηλαδή που εμφάνιζε τον απερχόμενο δήμαρχο
ως φίλο και προστάτη των εργαζομένων διαλύθηκε αυτό το καλοκαίρι... 
--- Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δουλεύουν στην αποκομιδή των σκουπι-
διών χωρίς να διαθέτουν όχι μόνο τον απαραίτητο εξοπλισμό που δεν τους έχει
διατεθεί αλλά ούτε καν γάντια για τα οποία πολλές φορές αναγκάζονται να τα
αγοράσουν με χρήματα από την τσέπη τους... 
--- Δεν φταίνε οι άλλοι κ. Βασίλη Ζορμπά για τη μη επανεκλογή σας.. οι ευθύνες
ανήκουν σε όλους εσάς που δεν κάνατε όσα οφείλατε...
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Πρόωρη παραίτηση της
Έφης Καψοκεφάλου

Πριν σας παραθέσω τους λόγους
ευ θιξίας και πολιτικής ευαισθη-
σίας που με οδήγησαν στην παρ-
αίτηση μου να ξεκινήσω με μια
σκέψη μου: Οι συνδημότες μου με
τίμησαν και με διέκριναν, με την ψήφο
τους, για την εντιμότητα, την διαφάνεια
και την αποτελεσματικότητα μου στην
διοίκηση του Ν.Π. ΠΑΙΣΔΑΠ. Ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Ζόρμ-
πας με τίμησε με την εμπιστοσύνη του επί 3 1/2 χρόνια στο
τιμόνι αυτού του Ν.Π. και εγώ με τη σειρά μου τίμησα τον
Δήμαρχο με αφοσίωση, ειλικρίνεια και σεβασμό μέχρι και την
τελευταία συνεδρίαση την Παρασκευή 29/8/2014. Ισορρ-
οπώντας πάντα μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών απόψεων
και θέσεων προσπάθησα να διοικήσω με δημοκρατική και κοι-
νωνική ευαισθησία. Τα όσα διαδραματίστηκαν στην τελευταία
ειδική συνεδρίαση για την επιλογή των παιδιών και τις εγγρα-
φές αυτών για τη νέα σχολική χρονιά έδειξε ότι η πολιτική
συνεννόηση δεν επετεύχθη. Η εισήγηση της Διοίκησης του
Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά καταψηφίστηκε από μέλη της
συμπολίτευσης του και το Δ.Σ. βρέθηκε σε αδιέξοδο. Ανέλαβα
προσωπικά την πολιτική ευθύνη και όπως το ανακοίνωσα
στους συμβούλους και στον Δήμαρχο ο οποίος ήταν παρών στο
Δ.Σ., το κοινοποιώ πλέον και στους συμπολίτες μου.  Σας ευχα-
ριστώ όλους, προσωπικό και γονείς, που μου δώσατε την ευκαι-
ρία να βελτιώσω τις δεξιότητες μου και συγχρόνως να περιο-
ρίσω τις όποιες αδυναμίες μου. Όποιος αγωνίζεται, κάνει και
λάθη.. Σας παρακαλώ συγχωρέστε μου τα τελευταία και κρα-
τήστε αναμνήσεις θετικών στιγμών που μοιραστήκαμε.  

Δήλωση του Δημάρχου για τις 
παραιτήσεις των προέδρων

Οι παραιτήσεις των Προέδρων και Αντιπροέδρων δύο εκ των
τριών Νομικών Προσώπων του Δήμου (το τρίτο είναι η Δημοτική
Βιβλιοθήκη «Αλέκος Κοντόπουλος»), δηλαδή των Διοικητικών
Συμβουλίων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Παρασκε-
υής (ΠΑΙΣΔΑΠ) και του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού του
Δήμου (ΠΑΟΔΑΠ), παρατύπως υπεβλήθησαν στο Δήμαρχο Αγίας
Παρασκευής. 
Ενημερώνω ότι οι παραιτήσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου Νομικού
Προσώπου, όπως είναι γνωστό, υποβάλλονται στη διάρκεια συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου, ακριβώς γιατί από αυτό το νόμιμο όργανο επελέγησαν. Κατόπιν
τούτου, δηλώνω ότι δεν επιτρέπεται να δεχθώ τις ως άνω παραιτήσεις μέχρις της πρώτης τακτικής
συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, που προβλέπεται να διεξαχθεί στο δεύτερο δεκαήμερο
του τρέχοντος μηνός και τους παρακαλώ να εκτελούν μέχρι τότε τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. 
(Την δήλωση παραίτησης του προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ θα βρείτε στη σελίδα 12)

Μνημόνια και νήπια
Έχει καταστεί πλέον σαφές σε όλους ότι οι εκπρόσωποι των δανειστών της χώρας οι οποίοι αποφ-
ασίζουν και διατάσσουν δια μέσου της συνεργαζόμενης με αυτούς κυβέρνησης το καλύτερο για την
εξασφάλιση της επιστροφής των χρημάτων τους έχουν θέσει ως πρώτο στόχο “οικονομίας” τις κοι-
νωνικές παροχές. 
Η αγωνία όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης όπως προκύπτει από την ειδησεογραφία των
τελευταίων εβδομάδων,  έχει εστιαστεί στη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών αφού “κάπου”
πρέπει το σκληρά δοκιμαζόμενο ζευγάρι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και όσοι ανήκουν στα χαμηλά
εισοδηματικά στρώματα να εμπιστευθούν τα παιδιά τους για να μπορέσουν απρόσκοπτα να εργα-
στούν. 
Οι απανταχού συντηρητικές παρατάξεις, από τις οποίες βεβαίως η ελληνική δεν αποτελεί εξαίρεση,
διέπονται από το δόγμα που λέει : “Δεν θα πληρώνω εγώ φόρους για να πηγαίνουν τα παιδιά αυτού
που δεν έχει γιατί όπως εγώ ας πάει να δουλέψει, να βρει λεφτά να πληρώσει”.  Παράλληλα στις
συντηρητικές παρατάξεις εντάσσονται ως επί το πλείστον αυτοί οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους
“εξυπνότερο” από τους άλλους και κυρίως επειδή έχουν αυτοανακηρυχθεί ως υπερπατριώτες και
προστάτες του έθνους θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με το “πόπο-
λο”, ακόμα κι αν τα εισοδήματά τους επαρκούν για τροφεία δέκα γενεών...
Πρόσφατο παράδειγμα όλων των ανωτέρω αποτελούν κλασσικοί πρωταγωνιστές της συντηρητικής
πολιτικής σκηνής, οι οποίοι με τις συμπεριφορές τους κατέδειξαν την αλήθεια των ανωτέρω επιχει-
ρημάτων, διότι ουδείς μπορεί να πιστέψει ότι ο κ. Μαγγίνας, όντας Υπουργός Εργασίας, στη βίλλα
του με πισίνα στον Υμηττό απασχολούσε Ινδούς ανασφάλιστους και δεν είχε χρήματα για να
πληρώσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές. 
Όπως επίσης ουδείς μπορεί να πιστέψει ότι ο κ. Μιχάλης Λιάπης, στενός συγγενής του Εθνάρχη, εξά-
δελφος του πρωθυπουργού, επί σειρά ετών Υπουργός σε διάφορους τομείς κυκλοφορούσε με ανα-
σφάλιστο τζιπ, με πλαστές πινακίδες και δεν είχε τα απαραίτητα χρήματα για να κυκλοφορεί νόμι-
μα όπως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες. 
Τα γράφω όλα αυτά γιατί φέτος στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας μας θα φιλοξενηθούν
λιγότερα παιδιά σε μια εποχή που όλοι φαντάζονταν ότι θα έπρεπε να συμβεί το ακριβώς αντίθετο. 
Ο Νόμος προβλέπει ότι προτεραιότητα στην εγγραφή των παιδιών έχουν όσοι με την φορολογική
τους δήλωση αποδεικνύουν ότι έχουν χαμηλά ετήσια εισοδήματα, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών,
περιπτώσεις αναπηρίας κ.τ.λ.  Στην Ελλάδα των “έξυπνων” ουδείς έχων και κατέχων δεν είναι δια-
τεθειμένος να βάλει το χέρι του στην τσέπη και να πληρώσει τροφεία ακόμα κι αν η περιουσία του
επαρκεί για δέκα γενεές. Βλέπετε το θέμα δεν τίθεται σε οικονομική βάση, αλλά σε βάση “εξυπνά-
δας”, “μαγκιάς” και απόδειξης ότι “κάποιος” και διαθέτει “άκρες” που φτάνουν μέχρι τους προέδρο-
υς και τα μέλη των Νομικών Προσώπων των βρεφονηπιακών σταθμών της χώρας. 
Στην προσπάθειά τους οι περισσότεροι πρόεδροι και βέβαια οι δήμαρχοι που τους έχουν ορίσει να
διατηρήσουν την προσωπική τους εκλογική πελατεία έχουν εφεύρει τη μέθοδο της “επανεγγραφής”,
δηλαδή έχουν αντικαταστήσει τα αντικειμενικά οικονομικά κριτήρια, που μεταβάλλονται από χρόνο
σε χρόνο, με το εάν ένα παιδί ήταν εγγεγραμμένο κατά την προηγούμενη περίοδο, ωσάν το γεγονός
αυτό αποτελεί “εισιτήριο” για τη συνέχιση της φιλοξενίας. Οι πιέσεις που δέχονται οι αιρετοί πολλές
φορές είναι και δίκαιες όταν προέρχονται από την επίσημη Εκκλησία η οποία φροντίζει αναξιοπαθ-
ούντες και γνωρίζει τους έχοντες πραγματικές ανάγκες. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και οι παρεκ-
κλησιαστικές οργανώσεις, οι οποίες πιέζουν για τα “δικά τους” παιδιά τα οποία από μικρά κατά την
άποψή τους λαμβάνουν μια εκκλησιαστική και πατριωτική εκπαίδευση για να αποτελέσουν τους
μελλοντικούς πυλώνες του έθνους. 
Στην πόλη μας τώρα, τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν διάφορες ανακοινώσεις, διάφορες φήμες οι
οποίες προφανώς θα αποτελέσουν θέμα και πολιτικής συζήτησης αλλά και οξείας πολιτικής αντιπα-
ράθεσης καθότι απ’ ότι έχω πληροφορηθεί υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και πρακτικές στους
δικούς μας βρεφονηπιακούς σταθμούς. Επειδή ο “Σχολιαστής” δεν έχει προλάβει να κάνει ρεπορτάζ
απ’ όλες τις απόψεις, δεν έχω άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει και διατηρώ επιφυλάξεις για τις
διαδικασίες, τους παρόντες και απόντες σε αυτές, τις αλληλοσυγκρουόμενες εισηγήσεις της προέδρ-
ου και του τ. προέδρου των βρεφονηπιακών σταθμών και των υπολοίπων μελών που ανήκουν και
στην ίδια δημοτική παράταξη. Αυτό για το οποίο είμαι σίγουρος είναι ότι η νέα διοίκηση θα ρίξει
άπλετο φως στην υπόθεση αυτή, ότι όλοι οι πρωταγωνιστές δεν έχουν να κρύψουν κάτι και ότι στο
ρεπορτάζ του επόμενου μήνα θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο δικό μας Δήμο.  

Ανδρέας Μπαλωτής

Δήλωση του 
Νίκου Μαρκόπουλου 

Ως μέλος του Δ.Σ. των παιδικών σταθμών, θα ήθελα να
ενημερώσω τους γονείς των παιδιών που έχουμε την
χαρά να φιλοξενούμε  στους παιδικούς σταθμούς του
Δήμου μας, για το θέμα που αφορά την επιλογή των
βρεφών και νηπίων για την φετινή σχολική χρονιά.
Συμμετείχα στην επιτροπή επιλογής παιδιών από την στιγμή
που η Πρόεδρος κ. Καψοκεφάλου και ο Αντιπρόεδρος κ. Λέκ-
κας αρνήθηκαν να ενταχθούν στην εν λόγω επιτροπή, αντίθε-
τα με ότι έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η επιτροπή μετά
από πολύωρες συνεδριάσεις , έχοντας ως γνώμονα τα παιδα-
γωγικά κριτήρια και λειτουργώντας με κοινωνική ευαισθησία,
έθεσε τα κριτήρια επιλογής των παιδιών με βάση φυσικά τον
Κανονισμό Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.
Προτάξαμε το κριτήριο της υποστήριξης της εργαζόμενης
μητέρας, την προστασία των οικονομικά ασθενέστερων οικο-
γενειών και την επιλογή με βάση κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι
, μονογονεικές οικογένειες,  παιδιά γονιών με αναπηρία κλπ).
Σαφέστατα οι υπόλοιπες επιλογές έγιναν και με τα εισοδηματι-
κά δεδομένα της κάθε αίτησης.
Με βάση όλα τα παραπάνω έγινε η εισήγηση της επι -
τροπής στο ΔΣ που είναι και το κυρίαρχο όργανο που
αποφασίζει τις επιλογές των παιδιών. Η επιτροπή σε κάθε
περίπτωση είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα  και φέρνει την
εισηγητική έκθεση προς ψήφιση στο ΔΣ. Η συνολική πρόταση
της επιτροπής ψηφίστηκε από το ΔΣ των παιδικών σταθμών.
Θα ήθελα παράλληλα να κάνω γνωστό ότι η διαδικασία των
εγγραφών γίνεται σε τρεις φάσεις. Στην α  ́φάση προχωρήσα-
με σε 705 επανεγγραφές και εγγραφές βρεφών και νηπίων που
αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων. Aφού προ-
στεθούν τα παιδιά που εγκρίνονται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ
,θα ακολουθήσουν οι επόμενες δύο φάσεις της επιλογής των
παιδιών. Εκτιμώ ότι στο τέλος της διαδικασίας οι Παιδικοί μας
σταθμοί  θα απορροφήσουν το 90% περίπου των αιτήσεων των
επανεγγραφών. Τέλος σε ότι με αφορά, θα καταβάλλω κάθε
δυνατή προσπάθεια στα όρια των δυνατοτήτων που υπάρχουν,
να γίνουν αποδεκτές με αντικειμενικά κριτήρια όσο το δυνατόν
περισσότερες αιτήσεις και να εξυπηρετηθεί το μεγαλύτερο
μέρος των οικογενειών και των παιδιών της Πόλης μας.
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Εννιά εκατομμύρια 
για τι είδους έργο ;   

Το τελευταίο τρίμηνο οι κάτοικοι της «κάτω γειτονιάς» και κυρίως του Κοντο-
πεύκου καθώς κι όσοι χρησιμοποιούν καθημερινά την οδό Δερβενακίων
έχουν ταλαιπωρηθεί στις μετακινήσεις τους, είτε πεζοί είτε με αυτοκίνητο, από
τα εκτελούμενα έργα της αντικατάστασης των πλακών των πεζοδρομίων και
της δημιουργίας ποδηλατόδρομου. 
Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει εργασίες σε αρκετές οδικές αρτηρίες μεταξύ των
οποίων και την οδό Δερβενακίων κι έχει ως σκοπό να αντικαταστήσει τις πλάκες των
πεζοδρομίων με βιοκλιματικά υλικά και παράλληλα να δημιουργήσει ένα ποδηλατόδρο-
μο μήκους κάποιων δεκάδων χιλιομέτρων. 
Η χρηματοδότηση και η εκτέλεσή του πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής με
απόφαση του Γιάννη Σγουρού και η κοστολόγηση έχει εκτιμηθεί στα 9.000.000 ευρώ,
τιμή που είχε καθοριστεί το 2008 όταν επί δημαρχίας Βασίλη Γιαννακόπουλου είχαν
υπογραφεί οι πρώτες διαδικαστικές αποφάσεις. Στη συνέχεια όμως η διαδικασία «πάγω-
σε» μέχρι που ο τ. Περιφερειάρχης επανέφερε το έργο και ανακοίνωσε την έναρξη των
εργασιών  λίγες μέρες πριν τις περιφερειακές - δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014. 
Η χρονική στιγμή, η αναγκαιότητα και η έναρξη των εργασιών του έργου εύλο-
γα εγείρουν κάποια ερωτήματα που πιθανόν να απαντηθούν από επίσημα χείλη.  
Το πρώτο ερώτημα που κατά την άποψή μου λοιπόν γεννιέται είναι το κατά πόσο είναι
σώφρον στην εποχή που ζούμε σήμερα, υπό αυτή την κρίση των οικονομικών, της υγείας,
της παιδείας, του ήθους και αρκετών ακόμα αρετών να δοθούν εννέα εκατομμύρια ευρώ
σε αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου και δημιουργίας ποδηλατόδρομου.
Υπενθυμίζεται ότι οι πλάκες που θα αντικατασταθούν από κάποια πεζοδρόμια δεν
μετράνε πολλά χρόνια ύπαρξης καθώς οι ίδιοι δρόμοι είχαν αναπλασθεί κάτι λιγότερο
από μία δεκαετία πριν. Δηλαδή αναπλάθονται πεζοδρόμια που δεν χρειάζεται όταν
υπάρχουν πεζοδρόμια στην ίδια περιοχή που βρίσκονται σε κάκιστη κατάσταση. 

Το δεύτερο ερώτημα που μου γεννήθηκε είχε ως αφορμή την ολοκλήρωση μέρους του
έργου στην οδό Δερβενακίων και συγκεκριμένα το κομμάτι του ποδηλατόδρομου. Αν
προσέξετε τη φωτογραφία που συνοδεύει το κείμενο θα παρατηρήσετε μία μαύρη
λωρίδα η οποία είναι ο ποδηλατόδρομος. Αναρωτηθείτε τώρα λοιπόν κατά πόσο αν σ’
αυτή τη λωρίδα γίνεται να συνυπάρξουν  δύο ποδήλατα την ίδια στιγμή στο ίδιο σημείο
και να έχουν είτε ίδια είτε αντίθετη κατεύθυνση. Προσωπικά δεν μπορώ να αντιληφθώ
πώς γίνεται να ξοδεύονται τόσα χρήματα για έναν ποδηλατόδρομο χωρίς σχέδιο χώρου
διπλής κατεύθυνσης ποδηλάτων. Δηλαδή ο αρχιτέκτων του έργου σχεδίασε ένα πο -
δηλατόδρομο μίας κατεύθυνσης ; Κι αν ναι πως θα συνεννοούνται οι ποδηλάτες προς
ποια κατεύθυνση θα κινούνται; 
Επιπλέον αν κάποιος βαδίσει αυτή την περίοδο των έργων την οδό Δερβενακίων πιθανόν
να συμπεράνει το ίδιο με εμένα: ότι οι υπεύθυνοι τέτοιων αποφάσεων όπως η υλοποίηση
αυτού του έργου τη συγκεκριμένη εποχή που διανύουμε είναι το λιγότερο απαράδεκτοι. 
Είναι αδιανόητο ένα έργο που ψηφίστηκε το 2008 κι είχε κολλήσει στα γρανάζια της
γραφειοκρατίας να επαναφέρεται την προεκλογική περίοδο για να «δείξει» η Περιφέ -
ρεια (άμεσα) και ο Δήμος (έμμεσα) έργο. Είναι ίδιες οι ανάγκες του 2008 με του 2014;
Το ξέρω ότι θα στεναχωρήσω φίλους μου, λάτρεις του ποδηλάτου, αλλά σήμερα δεν μπο -
ρούμε να ξοδεύουμε εκατομμύρια για «καλλωπισμό» ήδη καλοφτιαγμένων πεζο -
δρομίων και δημιουργία «ημιτελούς» ποδηλατόδρομου.
Σήμερα νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, Δημοκρατία και βασικά θεμέλια - θεσμοί
του κράτους μας ρίχνονται στον Καιάδα κι αντί να «υπάρξει στροφή» έστω για την επα-
ναφορά της πατρίδας μας σε αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής, κάποιοι αποφασίζουν να δο -
θούν 9.000.000 ευρώ για… ποδήλατο. Ουσιαστικά μαζί με τα προαναφερθέντα
στον Καιάδα έχουμε πετάξει και τον όρο «Προτεραιότητα»! 
Φυσικά αυτή η απόφαση δεν είναι τυχαία κι φαίνονται ξεκάθαρα οι προεκλογικοί λόγοι
που υποβόσκουν του έργου, όχι τόσο από την πλευρά του πρόσφατα απερχόμενου
δημάρχου Βασίλη Ζορμπά αλλά της Περιφέρειας και του Γιάννη Σγουρού. Αν κάτι θα
μπορούσε κανείς να επιρρίψει στον κ. Ζορμπά είναι την πολιτική κυβίστηση που πραγ-
ματοποίησε όταν ανακοινώθηκε το έργο υιοθετώντας το με την έκδοση φυλλαδίου γρά-
φοντας κάτι από αυτά τα εμπριμέ που λένε σε ανάλογες περιπτώσεις οι διοικήσεις του
εκάστοτε Δήμου, του στυλ «Αλλάζουμε το Κοντόπευκο (ψηφίστε μας!)». Το τελευταίο
στην παρένθεση δεν το γράφουν αλλά αυτό εν ολίγοις εννοούν.  Μιλάω για κυβίστηση
γιατί το 2008 ήταν ο μόνος που το χε καταψηφίσει και έξι χρόνια αργότερα το παρου-
σίασε με έξυπνο τρόπο στην κοινωνία ως δικό του. Θα περίμενε κανείς όπως δεν το ‘χε
στηρίξει τότε το ίδιο να πράξει και τώρα. Σίγουρα σήμερα θα ‘χε πιο σοβαρούς λόγους να
το κάνει. 

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής
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Στο χέρι του Γιάννη Σταθόπουλου και της νέας
Δημοτικής Αρχής είναι η σταδιακή  δημιουργία
ενός «Πολυχώρου – Κολυμβητήριου» στην
θέση του σημερινού «Σκουπιδότοπου»  στον
χρονικό ορίζοντα της πενταετούς  δημαρχια-
κής τους θητείας.
Ήδη υπάρχει κατατεθιμένη  μία σοβαρή, υπεύθυνη
και μελετημένη πρόταση του συμπολίτη μας  πολιτι-
κού μηχανικού  Γιώργου Καράμπελα  που δραστη -
ριοποιείται στην πόλη μας και της οποίας είτε το
σύνολό της, είτε «μέρη» αυτής,  έχουν υιοθετηθεί από
αρκετές παρατάξεις στο παρελθόν.
Ο κ. Καράμπελας το  2004 γνωστοποίησε δημόσια
την πρότασή του, (βλ. και ο «Σχολιαστής» αρ.φύλλου
31,Απρίλιος 2004) , για την εκ νέου διαμόρφωση του
χώρου του κολυμβητηρίου και σήμερα, 11 χρόνια
μετά, η ίδια πρόταση παραμένει στην επικαιρότητα
περισσότερο από ποτέ. Για τον  λόγο αυτό συνα -
ντηθήκαμε μαζί του και κάναμε μια εκτε-
νή συζήτηση για το παρελθόν , το
παρόν και για το «Τι» ακριβώς
περιλαμβάνει η  μελέτη του:  
«Σ» Πόσο καιρό το θέμα
του κολυμβητηρίου τα -
λα νίζει την πόλη μας  και
πώς ασχοληθήκατε
μ΄αυτό ;
«Το Κολυμβητήριο  απα σ -
χολεί την πόλη  από το 1991
δηλαδή 23 χρόνια. Προσωπι-
κά ασχολούμαι με αυτό το
ζήτη μα από το 2003 όταν ο
σύλλογος κατοίκων Τσακού σε
συνερ γασία με το σύλλογο γονέων του
6ου δημοτικού σχολείου, θέλησαν να κάνουν μια
εκδήλωση για το κολυμβητήριο , απευθύνθηκαν σε
μένα, λόγω γνωριμίας, για να τους πω την άποψή μου. 
Εκείνο τον καιρό δήμαρχος ήταν ο κ. Αντώνης Σιδέ -
ρης και για να έχω μία τεκμηριωμένη άποψη ζήτησα
αντίγραφο του φακέλου του κολυμβητηρίου με τα
σχέδια και ότι άλλο υπήρχε. Παρά την αντίδραση της
Τεχνικής Υπηρεσίας και ορισμένων δημοτικών
συμβούλων της πλευράς Σιδέρη, τα πήρα κι έτσι
κατάφερα να παρουσιάσω την πρότασή μου στην
εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15
Μαρτίου του 2004. Η πρόταση φάνηκε να είχε
απήχηση στους τότε πολιτικούς κύκλους με αποτέλε-
σμα μετά από λίγες ημέρες ο κ. Σιδέρης να με φωνά-
ξει και να μου ζητήσει να ξαναπαρουσιάσω την πρό-
τασή μου σε μια ευρεία σύσκεψη Δημοτικών
Συμβούλων με παρόντες τους επικεφαλής των δημο-
τικών παρατάξεων και τους δημοτικούς συμβού -
λους». 

Η πρόταση «Καράμπελα»

«Σ» Αναλυτικότερα τι αναφέρει η πρότασή σας ;
«Ουσιαστικά προτείνω το πώς θα αξιοποιηθεί το
κολυμ βητήριο  υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, οι
οποίες δεν έχουν αλλάξει από το 2003. Δηλαδή ανα-
φέρομαι σ’ ένα χώρο με μικρή πισίνα, γιατί αντίστοιχη
Ολυμπιακών διαστάσεων δεν έχει ανάγκη το προά-
στιο, με πάρκινγκ, ένα μικρό θέατρο, κερκίδες, μία
αίθουσα εκδηλώσεων και γραφεία που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είτε για αθλητικές ή διοικητικές
υπηρεσίες. Αναλυτικότερα προτείνω: 
1) Να μην γίνει «κλειστό» κολυμβητήριο για λόγους
όγκου και κόστους, επειδή μία μεγάλη «σκεπή» θα
μεγάλωνε τον προϋπολογισμό καθώς και  για λόγους
εξοικονόμησης συντελεστή δόμησης. Το λέω αυτό
γιατί όταν το κολυμβητήριο είναι κλειστό, η επιφά-
νεια της πισίνας και των περιμετρικών διαδρόμων της
(περίπου 1.500τ.μ.) συνυπολογίζονται στη δόμηση.
Όταν όμως είναι ανοικτό τότε  αυτά τα 1.500 τ.μ. που απο-
μένουν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε εναλλακτικά. 

2) Δεν χρειάζεται η πισίνα να έχει ολυμπιακές προ-
διαγραφές, δηλαδή 50χ25 αλλά 35χ25, με σκοπό να
εκμεταλλευτούμε το υπόλοιπο κομμάτι που  μπορεί
να μετατραπεί σε υπόγειο πάρκινγκ και πάνω από
εκεί να δημιουργηθεί χώρος πρασίνου και μικρού
υπαίθριου θεάτρου για πολιτιστικές και θεατρικές
εκδηλώσεις με λίγες κερκίδες. 
3) Η αίθουσα της δεξαμενής εκμάθησης νηπίων που
είναι 375 τετραγωνικά να γίνει αίθουσα
εκδηλώσεων μια  και σε όλο τον κόσμο  τα νήπια
πλέον μαθαίνουν κολύμβηση στην κανονική πισίνα.
4) Τέλος , όλοι οι υπόλοιποι χώροι να κατανεμηθούν
σε αθλητικές χρήσεις όπως η αίθουσα ρυθμικής
γυμναστικής που υπάρχει απέναντι από το κολυμ -
βητήριο στην οδό Οδυσσέως Ανδρούτσου και η οποία
μπορεί κάλλιστα να μεταφερθεί στους χώρους
αυτούς χωρίς να πληρώνουμε νοίκι όπως μέχρι

τώρα κάνουμε. Επίσης αυτοί οι χώροι μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την φιλο-

ξενία διοικητικών υπηρεσιών
του Δήμου όπως για παράδειγ-

μα την πολεοδομία, της
οποίας τα αρχεία βρίσκον-
ται στον Ασπρόπυργο
λόγω έλλειψης χώρου ή
το ΚΕΠ που έκλεισε
στην οδό Πελοποννή-
σου επειδή δεν μπο -

ρούσε ο Δήμος να
πληρώνει νοίκι». 

Το κτίριο που υπάρχει πρέ-
πει να πάψουμε να το βλέπου -

με μόνο ως κολυμβητήριο αλλά
ως ένα πολυχώρο. Αυτή είναι η πρότα-

σή μου επί της ουσίας!
«Σ» Θα μπορεί ο Δήμος να  φτιάξει κολυμ -
βητήριο και να το συντηρήσει σ  ́ αυτόν τον
πολυχώρο; 
«Μπορεί κάλλιστα ο Δήμος να επισκεφτεί όμορους
και μη Δήμους, στους οποίους λειτουργούν κολυμ -
βητήρια, να ρωτήσει και να ερευνήσει μαζεύοντας
στοιχεία με τα οποία θα φτιάξει έναν σχετικό προϋ-
πολογισμό κι ένα κόστος λειτουργίας. Ο χώρος που
σχεδιάζω θα φιλοξενεί διοικητικές μονάδες του
Δήμου πράγμα που σημαίνει ότι θα μας
γλιτώσει από ενοίκια, ενώ για τη
συντήρηση θα γίνει μια  επιπλέον
με μία οικονομοτεχνική μελέτη.
Δεν ξέρω αν η χρήση του
κολυμ βητηρίου  θα είναι
εντελώς δωρεάν στους χρή-
στες ή αν θα υπάρχει μία
μικρή επιβάρυνση, γιατί
ξέρω ότι το «δωρεάν»
είναι δύσκολο». 

«Σ» Ποιο θα είναι το
κόστος κατασκευής κατά
την εκτίμηση σας;
«Αρχικά μπορεί να γίνει κομμάτι-
κομμάτι κι όχι όλο μαζί ενιαία.
Εκτιμώ ότι το κόστος δεν μπορεί να είναι
περισσότερο από 800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
ίσως να λέω και πολλά γιατί τα μπετά και τα τούβλα
υπάρχουν. Σε μια προοπτική τεσσάρων, πέντε ετών,
αν ξοδεύεις ένα συγκεκριμένο  ποσό κάθε χρόνο ,
μπορεί ο Δήμος με 2.000.000 ευρώ να  φτιάξει ένα
στολίδι στην περιοχή».
«Σ» Τα μπετά που σήμερα υπάρχουν εδώ και

23 χρόνια είναι ικανά να αποτελέσουν θεμέλιο
σε κάτι που θα στηρίξουν ; 
Τα μπετά που υπάρχουν για την πισίνα είναι σωστά
θεμελιωμένα επί του εδάφους. Το μόνο που χρειάζε-
ται είναι στεγανότητα για να μην φεύγει το νερό.
Μιλάμε βλέπετε για ένα διώροφο κτήριο κι όχι για

κάποιον ουρανοξύστη
και θα πρέπει ο κόσ -
μος να ξέρει ότι με την
πάροδο του χρόνου το
μπετόν αυξάνει την
αντοχή του. Είναι το
λεγόμενο φαινόμενο
του «ερπυσμού».
Βεβαίως, όπως  ανα -
φέρει και ο κανονι-
σμός θα γίνει έλεγ -
χος του μπετόν και
είμαι σίγουρος ότι
θα  βρεθεί ανώτερο
από την εποχή που
έγινε, δηλαδή 23 χρό-
νια πριν». 

Το Ιστορικό

«Σ» Εσείς τι έχετε αλλάξει από την αρχική
μελέτη ; 
«Για να τα πάρουμε από την αρχή , η μελέτη του
χώρου που ξεκίνησε το 1985 προέβλεπε ένα κολυμ -
βητήριο Ολυμπιακών προδιαγραφών. 
Η τότε κυβέρνηση σκόπευε να δημιουργήσει κάποιες
αθλητικές εγκαταστάσεις με στόχο την διοργάνωση
των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1996, οι
οποίοι τελικά έγιναν στην Ατλάντα. Τότε λοιπόν
δόθηκαν κάποια χρήματα στο δήμαρχο Λεονάρδο
Χατζηανδρέου που ξεκίνησε το έργο. Το κτήριο προβ-
λεπόταν να γίνει «κλειστό» κολυμβητήριο με πισίνα
ολυμπιακών προδιαγραφών και προέβλεπε επίσης
1500 τ.μ. χώρους εξυπηρέτησης του κολυμβητηρίου.
Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής αντέδρασαν γιατί η
μελέτη από τις 67 απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης,
μόνο τις 16 προέβλεπε στον χώρο του ΟΤ 111 και τις
υπόλοιπες 51 τις χωροθετούσε στο οικόπεδο της …
κεντρικής πλατείας που προορίζεται για Δημαρ -
χείο(!), με την έγκριση της Τεχν.Υπηρεσίας του Δήμου
και των τότε ιθυνόντων. Όσο παράξενο κι αν ακούγε-
ται, ο Νόμος επιτρέπει  εντός ακτίνας 800 μέτ -
ρων από το κτήριο να  μπορεί να  δεσμευ θεί
θέση στάθμευσης που θα το εξυπηρετεί. Είναι
αστεία βέβαια και ως σκέψη ότι ο χρήστης του κολυμ -

βητηρίου  θα παρκάριζε το αυτοκίνητο του
στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής

και στη συνέχεια θ  ́ανέβαινε με
τα πόδια μέχρι την οδό Μακε-

δονίας. Είναι αυτό που λέμε
πως: «Ότι είναι νόμιμο δεν
σημαίνει ότι είναι και
ηθικό/λογικό».
Το κύριο πρόβλημα
λοιπόν ήταν η έλλειψη
πραγματικών θέσεων

στάθμευσης, γεγονός που
σήμαινε περιβαλλοντική

επιβάρυνση της περιοχής .
Αυτός ήταν και ο ουσιαστικός

λόγος που οι περίοικοι αντέδρασαν
και κατάφεραν να σταματήσουν το έργο

στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο τυπικός λόγος
ήταν ότι το διάταγμα της μετατροπής του οικο-
δομικού τετραγώνου σε χώρο χρήσης κολυμ -
βητηρίου έπρεπε να είχε υπογραφεί από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και όχι από τον
Νομάρχη όπως είχε γίνει.
Το νομικό αυτό εμπόδιο έγινε δυνατό να αρθεί το
2002 επί δημαρχίας Βασίλη  Γιαννακόπουλου ,όταν ο
Ευάγγελος Βενιζέλος νομοθέτησε ένα διάταγμα σχε-
τικά με τα Ολυμπιακά έργα που θα γινόντουσαν το
2004 στην Αθήνα, στο οποίο συμπεριέλαβε και το
συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο για χρήση
κολυμ βητηρίου».

Γιώργος Καράμπελας: «Κολυμβητήριο τώρα»!

Γιώργος Καράμπελας

Πολιτικός Μηχανικός 

“..Τα μπετά που
υπάρ χουν για την πισίνα

είναι σωστά θεμελιωμένα επί του
εδάφους. Το μόνο που χρειάζεται

είναι στεγανότητα για να μην φεύγει το
νερό. Μιλάμε βλέπετε για ένα διώροφο
κτήριο κι όχι για κάποιον ουρανοξύστη
και θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι με

την πάροδο του χρόνου το μπετόν
αυξάνει την αντοχή του. Είναι το

λεγόμενο φαινόμενο του
«ερπυσμού»...”

“...Το κτίριο που
υπάρχει πρέπει να πάψουμε

να το βλέπουμε μόνο ως κολυμ -
βητήριο αλλά ως ένα πολυχώρο.

Αυτή είναι η πρότασή μου επί της
ουσίας!... Σε μια προοπτική τεσσάρων,
πέντε ετών, αν ξοδεύεις ένα συγκεκρι-

μένο  ποσό κάθε χρόνο ,  μπορεί ο
Δήμος με 2.000.000 ευρώ να

φτιάξει ένα στολίδι στην 
περιοχή».”
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«Σ» Στη συνέχεια τι έγινε ;
«Εν συνεχεία ξεκίνησε μια διαδικασία όπου η Γραμ-
ματεία Αθλητισμού δεσμεύτηκε ότι θα δώσει
3.500.000 ευρώ με σκοπό την συνέχιση του έργου,
χρήματα όμως που δεν έφταναν για την ολοκλήρωσή
του. Ο καιρός πέρασε και φτάσαμε στο Μάρτιο του
2004 όπου πλέον δεν υπήρχε θέμα κολυμβητηρίου,
γιατί οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν προ των πυλών.  
Ο τότε Δήμαρχος κ. Σιδέρης ναι μεν είχε πεισθεί από
την πρότασή μου και «έτρεξε» το θέμα στην Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού αλλά του είπαν τότε ότι θα
χρηματοδοτούσαν μόνο κολυμβητήριο ολυμπιακών
προδιαγραφών διαφορετικά έπρεπε να το χρηματο-
δοτήσει ο Δήμος. Ο κ. Σιδέρης τελικά συμφώνησε με
την πρόταση της Γ.Γ.Α. δηλαδή να το χρηματοδο-
τούσε και ο Δήμος από το δημοτικό κορβανά πέραν
των 3.500.000 ευρώ που διέθετε η Γ.Γ.Α. με στόχο
την ολοκλήρωση του έργου υπό την αρχική μελέτη. 
Αυτό βεβαίως ώθησε τα πράγματα προς ένα έργο
υπερβολικού όγκου που μετέπειτα έμπλεξε στα γρα-
νάζια της γραφειοκρατίας και της Τεχνικής Υπη -
ρεσίας του Δήμου μας η οποία κοστολό γησε το
έργο το 2005 στα 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Με
είχαν φωνάξει την ίδια χρονιά για να βοηθήσω στη
σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του
έργου πράγμα που έγινε Δημαρχίας
Σιδέρη. Στη συνέχεια το  2006 επί Δημα-
ρχίας Γιαννακόπουλου το έργο δημοπρα-
τήθηκε με κάποια καθυστέρηση. 
Φτάσαμε λοιπόν στο 2007 με την αρμό-
δια επιτροπή που θα έκρινε τις προσφο-
ρές των εργολάβων που είχαν υποβληθεί
να μην συνεδριάζει. Τελικά το 2008 η
Γενική Γραμματεία ξεκαθάρισε ότι δεν
θα έδινε τα  χρήματα λόγω «Οικονομικής
κρίσης». Παράλληλα είχε γίνει ένας
ατυχής χειρισμός τότε. Δηλαδή το έργο
πήγε να εγκριθεί στην Περιφέρεια με
κοστολόγηση 4,6 εκατομμυρίων ευρώ
και γύρισε με «καπέλλο» άλλων 2 εκα-
τομμυρίων, δηλαδή η συνολική
κοστολόγηση του έργου ανήλθε στα
6,5 εκατομμύρια. Έγινε δηλαδή ένα
θαύμα(!) σε κάποιο διάδρομο της
Περιφέρειας.Άρχισε λοιπόν να παίρνει
φαραωνικές διαστάσεις η υπόθεση γιατί
ο Δήμος δεν είχε τόσα χρήματα, με το έργο να
βαλτώνει κι έτσι το παρέλαβε η διοίκηση Ζορμπά». 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος 
από τις παρατάξεις

«Σ» Η διοίκηση Ζορμπά πώς κινήθηκε ; 
«Επί της ουσίας δεν έκανε τίποτα. Καταρχήν ο
Βασίλης Ζορμπάς πριν γίνει δήμαρχος είχε εκφράσει
την αντίθεσή του στην ύπαρξη του κολυμβητηρίου
στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο και μιλούσε
για κατεδάφιση και μπάζωμα του χώρου. Όμως σ’
αυτό το σημείο ο Δήμος έχει ξοδέψει πάρα πολλά
χρήματα. Σε δραχμές είχε ξοδέψει εκείνη την
περίοδο 500 εκατομμύρια. Θα ξοδέψει άλλες 500
χιλιάδες ευρώ για να το κατεδαφίσει και να το
μπαζώσει;  Δηλαδή να πετάμε συνέχεια χρήματα
μέσα στο χώμα; Είναι παρανοϊκό!  Είναι δυνατόν να
πετάξεις και να μπαζώσεις 1500 τετραγωνικά μέτρα
κτίριο  όταν μπορείς να δημιουργήσεις  ένα στολίδι
για την πόλη σ’ εκείνη την περιοχή;».
«Σ» «Διαφωνούσατε με το να γίνει στα Πευκά-
κια όπως πρότεινε ο π. Δήμαρχος» ; 
«Σαφέστατα διότι θα παραπέμψει το κολυμβητήριο
της πόλης στις ελληνικές καλένδες. Στην περιοχή των
Πευκακίων υπάρχει ένα χώρος 21,5 στρεμμάτων ο
οποίος από το ρυμοτομικό σχέδιο προβλέπεται να
γίνει χώρος αθλητικής δραστηριότητας. Ποτέ μέχρι
τώρα δεν έχει ασχοληθεί κανείς με αυτόν τον χώρο.
Μία σωστή Δημοτική Αρχή πρέπει να κάνει το εξής:

Να αναθέσει σ’ ένα γραφείο που έχει εμπειρία στις
μελέτες αθλητικών έργων τη χωροθέτηση αθλητικών
εγκαταστάσεων στα Πευκάκια λαμβάνοντας υπόψιν
τόσο την επιφάνεια του χώρου όσο και κυρίως τις
ανάγκες του Δήμου». 
«Σ» «Γιατί να μην κάνουμε το κολυμβητήριο
στα Πευκάκια, να γκρεμίσουμε το ήδη
υπάρχον και να δημιουργήσουμε κάτι άλλο στη
θέση του» ;
«Πριν από ένα χρόνο το Μάιο του 2013 ο κ. Ζορμπάς
έφερε στην Επιτροπή  Δημοτικής Διαβούλευσης πρό-
ταση να γκρεμιστεί ό,τι είχε φτιαχτεί και να
μπαζω θεί ο χώρος. Επειδή μετέχω στην συγκεκρι-
μένη επιτροπή του απέδειξα με ατράνταχτα, τεχνικά
αλλά και οικονομικά επιχειρήματα ότι αυτό που
ζητούσε δεν «έστεκε». Αρχικά γιατί χρειάζονται
πάρα πολλά χρήματα για να κατεδαφιστεί όλο αυτό
το οικοδόμημα και δεύτερον αν υποθέταμε ότι γκρέ-
μιζε και πέταγε τα μπετά για να γίνει μπάζωμα, λόγω
της υψομετρικής διαφοράς των 9 μέτρων από τη οδό
Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι την Επτανήσου, το μπά-
ζωμα αυτό δεν θα μπορούσε να δεχτεί οποιοδήποτε
μελλοντικό κτήριο εσαεί!».

«Σ» Λόγω αυτής της υψομετρικής διαφοράς
που περιγράφετε; 
«Λόγω της επίχωσης. Κανένα κτήριο δεν μπορεί να
θεμελιωθεί πάνω σε επίχωση τέτοιου ύψους  γιατί θα
υπάρχουν καθιζήσεις εκτός αν δαπανηθούν πάρα
πολλά χρήματα. Στην επιτροπή που μίλησα όλοι οι
παριστάμενοι κατάλαβαν ότι αυτό που πρότεινε ο κ.
Ζορμπάς ήταν ανέφικτο, για να μην δώσω άλλο χα -
ρακτηρισμό. 
Από τα προγράμματα των δημοτικών παρατάξεων
που κατέβηκαν στις εκλογές κατάλαβα ότι ο
Βασίλης Ζορμπάς αντιλήφθηκε αυτό που έλεγα
και παρότι είναι ένας άνθρωπος πολύ πεισματάρης
και ισχυρογνώμων τελικά για πρώτη φορά μίλησε στο
προεκλογικό του πρόγραμμα για ένα πολυθεματικό
πάρκο που δεν προέβλεπε  πισίνα και χώρο
κολύμβησης αλλά ένα χώρο «υδροψυχαγωγικών»
δραστηριοτήτων. Δεν ξέρω τι εννοούσε. Σπα; Νερο-
τσουλήθρες ; Δεν θεωρώ αυτή την πρόταση σωστά
μελετημένη και όπως είναι διατυπωμένη, λέγοντας
«θα παρέχονται υπηρεσίες ψυχαγωγίας»,  προφανώς
εννοούσε έναντι τιμήματος. Δηλαδή θα έκανε ένα
χώρο μέσω ιδιωτικού φορέα ο οποίος μάλλον θα
έκανε διάφορα νεροπαίχνιδα.  Αυτό προφανώς δεν
είναι κολυμβητήριο αλλά μια ιδιωτική επιχείρηση που
πραγματικά δεν νομίζω ότι την έχει ανάγκη ο τόπος». 
«Σ» Η πρόταση Γιαννακόπουλου ;
«Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος επί της ουσίας δεν
ήθελε  να το κάνει γιατί έλεγε ότι αν δεν έβρισκε χρή-
ματα θα το έκανε στο λόφο Τσακού μαζί με το Δήμο
Χολαργού. Υπάρχει μια τέτοια άποψη που κυκλοφο-

ρεί μόνο από την παράταξη του κ. Γιαννακόπουλου
και η οποία αναφέρει κοινό κολυμβητήριο με το Δήμο
Χολαργού. Εκεί όμως έχουμε δύο προβλήματα. 
1) Το ένα πρόβλημα είναι να βρούμε το χώρο διότι
παρότι μιλάνε για «κοινό λόφο Τσακού», ως γνω-
στόν υπάρχουν προβλήματα σχετικά με το σε ποιο
Δήμο πράγματι ανήκει. Οπότε και δεν μπορείς να
κάνεις εκεί έργο αν δεν βρεις πρώτα τον «ιδιοκτήτη».  
2)Ο Δήμος Χολαργού δε, έχει κάνει μια μελέτη
κάποια χρόνια πριν,  της οποίας ο προϋπολογισμός
είναι 3.500.000 ευρώ και είναι σίγουρο ότι αν την
φτιάξει σήμερα θα φτάσει τα 5.000.000 ευρώ.
Συμπεραίνοντας, αν κάνουμε από κοινού ένα κολυμ -
βητήριο με το Χολαργό θα δώσει ο καθένας
2.500.000 ευρώ. Ωραία. Και στον χώρο που ήδη έχο-
υμε στην οδό Μακεδονίας τι θα κάνουμε ; Παραμένει
δηλαδή το ζήτημα. Θα δώσουμε 2.500.000 ευρώ
στο Χολαργό, ενώ εδώ θα παραμείνει το ρημά-
δι που με αυτά τα 2.500.000 ευρώ θα το ολοκ-
ληρώναμε; Οπότε δεν υπάρχει λόγος να πάμε στο
Χολαργό και ο Βασίλης Γιαννακόπουλος σ’ αυτό το
επιχείρημα δεν έχει να απαντήσει κάτι». 
«Σ» Η πρόταση Σταθόπουλου ; 
«Καταρχήν είναι θετικό ότι μιλάει για «την τελική

αξιοποίηση της υπάρχουσας  κατασ -
κευής», χωρίς όμως να ξεκαθαρίζει τι
εννοεί με τον όρο «αξιοποίηση». Παράλ-
ληλα  θέτει  την προϋπόθεση ότι πρέπει
να εξευρεθούν πόροι. Μια προϋπόθεση
που, ως αυτονόητη για κάθε έργο, καθι-
στά την αναφορά  σ’αυτήν  περιττή. Διότι
στο προεκλογικό πρόγραμμα περιλαμ-
βάνονται ταυτόχρονα άλλες 400 προτά-
σεις. «Να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ’
άλλο, να κάνουμε το παρ’ άλλο» χωρίς
καμία αναφορά στην ανάγκη εξεύρεσης
πόρων. Και ρωτάω:«Γιατί αυτή η ειδι-
κή αναφορά στην ανάγκη εξεύρε-
σης πόρων για το κολυμβητήριο;».
Ομολογώ ότι αυτή η διαφοροποίηση με
ξενίζει. Σε τελευταία ανάλυση το ζήτημα
είναι η πολιτική βούληση της νέας Δημο-
τικής αρχής. Οψόμεθα.
Φαντάζομαι ότι ο κ. Σταθόπουλος θέλει
πρώτα να διερευνήσει τις διαθέσεις των
κατοίκων της περιοχής, το οποίο ως σκε-

πτικό δεν είναι κακό. Επίσης επαγγέλλεται ότι για ό,τι
κάνει θα πραγματοποιεί πρώτα διαβουλεύσεις με τον
κόσμο. Σωστό είναι αυτό,  αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος
να κάνει μόνο διαβουλεύσεις κι όχι έργο, διότι είναι
αδύνατον σε μια ανοιχτή κοινωνία όπως η δική μας να
συγκεράσεις όλες τις απόψεις και να έχεις ομοφωνία.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντα υπάρχει μία δρώσα
μειοψηφία η οποία αποφασίζει για τους υπόλοιπους.
Αυτά είναι τα υπέρ και τα κατά της Δημοκρατίας. 
Άρα από εδώ και πέρα ο Δήμαρχος κ. Σταθόπουλος
έχει το βαρύ φορτίο να υλοποιήσει το έργο. Το αν θα
εφαρμοστεί ακριβώς η πρότασή μου δεν είναι το
ζητούμενο. Με νοιάζει να αξιοποιηθεί το κτήριο προς
όφελος της Αγίας Παρασκευής, να γίνει και ένα μικρό
κολυμβητήριο γιατί είναι αδιανόητο μία πόλη
100.000 κατοίκων να μην διαθέτει και είναι
αδιανόητο να πηγαίνουν εκατοντάδες
Αγιοπαρασκευιώτες είτε στο Χαλάνδρι, είτε στο Γέ -
ρακα, είτε στο ΟΑΚΑ, είτε στο Ψυχικό είτε να γρά -
φονται σε άλλους συλλόγους. Γιατί να μην έχει και
η Αγία Παρασκευή έναν κολυμβητικό σύλλογο
που να φροντίζει για τα μικρά παιδιά αλλά και τους
ασθενείς που τους είναι απαραίτητη η κολύμβηση;  
Η κατάσταση τώρα είναι θετική. Ο κ.  Σταθόπουλος
νομίζω ότι δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι ακριβώς θα
κάνει αλλά θέλει να το αξιοποιήσει. Ε, τώρα πρέπει
να το κάνει! Να κάνει μια μελέτη, να κατεβάσει
μία πρόταση, να ψηφιστεί και να αρχίσει.
Θεωρώ ότι από τους περίοικους, μόνο όσοι το θέλουν
ως ησυχαστήριο ύπνου, κάτι σαν νεκροταφείο, δεν θα
θέλουν να υλοποιηθεί».     

Το κολυμβητήριο σήμερα “τυλιγμένο” μ’ ένα μεγάλο πανί από την προηγούμενη

διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά με στόχο να μην φαίνεται η “ασχήμια” του. 
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Μουσικός, ηθοποιός, άνθρωπος της τέχνης και
του πολιτισμού, ιδιαίτερα πολιτικοποιη μένος
αλλά όχι «κομματικοπ οιημένος», ο συνδημό -
της μας “Jonny Βαβούρας” μας μίλησε για την
«περιπέτεια» του όταν για λό γους που μας
ανέλυσε και θα διαβάσετε, αποφάσισε
ν΄ασχοληθεί με τα «Δημοτικά δρώμενα» με
σκοπό ένα «καλύτερο αύριο» για την Αγ.Παρα -
σκευή.
«Σ» Ποιος ήταν ο λόγος που σας ώθησε να
θέσετε υποψηφιότητα ως δημοτικός σύμβου-
λος στις πρόσφατες εκλογές;
«Ο κυριότερος λόγος ήταν το γεγονός ότι ντρεπόμουν
να λέω ότι κατοικώ στην Αγ.Παρασκευή, ντρεπόμουν
να λέω ότι ο κ. Βασίλης Ζορμπάς ήταν ο δήμαρχος
κατά τη θητεία του οποίου η πόλη μας είχε «πέσει» σ’
έναν πολιτιστικό, κοινωνικό και περιβαλλοντολογικό
λήθαργο.
Παράλληλα με είχε εξοργίσει, όπως άλλωστε και
πολλούς συμπολίτες μας, η αλαζονική  και υπεροπτι-
κή συμπεριφοράανθρώπων που τους γνώριζα πριν
εκλεγούν και μετά την ανάληψη δημοτικών καθηκόν-
των έδειξαν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, η για
τους γνωστούς λόγους συγκέντρωση υπερεξουσιών
από έναν και μόνον άνθρωπο που λειτουργούσε και
συμπεριφερόταν ως Δήμαρχος και βεβαίως η έλλειψη
σοβαρού προγραμματισμού για την επίλυση των
προβλημάτων της πόλης που μόνο λίγα δεν είναι. 
«Σ» Ποια κατά τη γνώμη σας ήταν τα σοβαρό-
τερα προβλήματα που δεν αντιμετωπίστηκαν
όπως θα έπρεπε;
«Να ξεκινήσουμε κατ΄αρχήν από το χώρο του πρώην
στρατοπέδου «Σπυρούδη», όπου δεν υπήρξε καμιά
ουσιαστική ενέργεια προς την κατεύθυνση του πολι-
τισμού και του αθλητισμού και να συνεχίσουμε με την

οδό Αγ.Ιωάννου την οποία προσωπικά αποκαλώ
«Αθλίου Ιωάννου»! επειδή αποτελεί πραγματικά
μνημείο ξεροκεφαλιάς!! Με την εμμονή για κυκλοφο-
ρία «διπλής κατεύθυνσης».
«Σ» Διαφωνείτε δηλαδή με το έργο που έγινε;
«Ασφαλώς. Είναι ένα έργο απαράδεκτο για το οποίο
ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα για έναν δρόμο τον οποίο
έτσι όπως τον έφτιαξαν δεν χωρούν να συναντηθούν
δύο λεωφορεία! 
Στα πεζοδρόμια πάλι παρκάρουν όσοι δεν παρκά -
ρουν στη μέση του δρόμου  και όλα αυτά την τελευ-
ταία στιγμή πριν τις εκλογές. Σύμπτωση; Δεν νομίζω». 
«Σ» επειδή ο κ. Ζορμπάς έκανε κάποια έργα κι
αυτό δεν αμφισβητείται, εσείς θεωρείτε ότι
ήταν λίγα μπροστά σ  ́αυτά που θα έπρεπε να
είχε κάνει;
«Είχαν προγραμματιστεί και  είχαν εγκριθεί από την
Περιφέρεια πολλά έργα πριν αναλάβει εκείνος, τα
οποία βεβαίως υλοποιήθηκαν στη θητεία του, όπως
για παράδειγμα το έργο της οδού Δερβενακίων αλλά δεν
ήταν «δικά» του όπως προσπαθούσε να μας πείσει». 
«Σ» Αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τα κοινά
γιατί επιλέξατε την παράταξη του κ. Γιαννακό-
πουλου και όχι του κ. Σταθόπουλουή του κ. Γκι-
ζιώτη ή του κ. Μουστόγιαννη;
«Ας αφήσουμε την περίπτωση του κ. Μουστόγιαννη
γιατί κατάντησε κωμική στην εξέλιξη κι ας πήγαινε
από την αρχή με τον κ. Ζορμπά όπως και κατέληξε.
Το δίλλημα μου ήταν μεταξύ των κ. Γιαννακόπουλου
και Σταθόπουλου οι οποίοι είναι και οι δύο φίλοι.
Βεβαίως είχα μια καλύτερη σχέση αλλά και υποχρέω-
ση προς το Βασίλη Γιαννακόπουλο ο οποίος στο πα -
ρελθόν με είχε στηρίξει, και σε αντίθεση με το Βασίλη
Ζορμπά είχε δώσει μεγάλη έμφαση στον τομέα του
πολιτισμού γι αυτό και παρά το γεγονός ότι δέχτηκα
προτάσεις και από τους δύο αποδέχτηκα αυτήν του
Βασίλη Γιαννακόπουλου και βεβαίως στην επόμενη
ψηφοφορία δεν είχα τον παραμικρό ενδοιασμό». 
«Σ» Την εβδομάδα ανάμεσα στις δύο Κυριακές
των εκλογών συζητήθηκε έντονα η έμμεση
αλλά σαφής στήριξη του Βασίλη Γιαννακόπου-
λου προς τον Βασίλη Ζορμπά… πως το σχολιά-
ζετε αυτό το γεγονός;
«Έκανα αυτό που μπορούσα να κάνω. Δηλαδή, μέσα
από την προσωπική μου σελίδα στο Facebook «’Έκ -
ραξα» αυτόν τον κατά τη γνώμη μου «πολιτικό εξευ-
τελισμό» και συγκεκριμένα την κοινή εμφάνιση
των δύο «αντιπάλων» χεράκι χεράκι στην πλα-
τεία της Αγ. Παρασκευής και τα «Ζεϊμπέκικα» στο
φαγάδικο της πλατείας»    
«Σ» Απογοητευτήκατε από την εξέλιξη αυτή;
«Δεν απογοητεύτηκα. Σιχάθηκα. Λυπάμαι δε γιατί
απ΄όλη την ομάδα των ανθρώπων που πιστέψαμε
και πλαισιώσαμε τη δημοτική παράταξη του Βασίλη
Γιαννακόπουλου οι περισσότεροι ή δεν κατάλαβαν ή
προσποιήθηκαν ότι δεν κατάλαβαν τον πολιτικό
εμπαιγμό, τις μηχανορραφίες και τις κάτω από τι
τραπέζι συμφωνίες που υπήρξαν εν αγνοία μας
οι οποίες βγήκαν στην επιφάνεια με τον πιο
ξεδιάντροπο τρόπο». Θεωρώ ότι ο Βασίλης Γιαν-
νακόπουλος αυτοκτόνησε πολιτικά με αυτό που
έκανε, που το “έστριψε” και μην πει κανείς το αντίθε-
το. Το πιο γελοίο πράγμα που έκανε είναι ότι έβγαλε
μετά μια ανακοίνωση λέγοντας ότι κράτησε ίσες απο-
στάσεις. Αλλά δεν τον είδα να χορεύει ποτέ με το
Σταθόπουλο και να βγαίνει βόλτα μαζί του στην
πλατεία όπως έκανε με το Ζορμπά, ούτε πήγε στο
εκλογικό κέντρο του Σταθόπουλου να τον συγχαρεί,
όπως έπρεπε να κάνει.
«Σ» Εσείς όμως αμέσως μόλις έγιναν γνωστά

αυτά τα γεγονότα είχατε το πολιτικό θάρρος
και πήρατε θέση ξεκαθαρίζοντας ότι τη δεύτε-
ρη Κυριακή θα στηρίζατε τον κ. Σταθόπουλο.
«Για μένα ήταν υποχρέωση μετά τη μη είσοδο της
παράταξής μας στο δεύτερο γύρο των δημοτικών
εκλογών, να πάω και να συγχαρώ το φίλο Γιάννη
Σταθόπουλο για τη νίκη του. Πώς να το κάνουμε;
Υπήρξε μεγάλη νίκη το γεγονός ότι μπήκε στον δεύτε-
ρο γύρο και βεβαίως ότι στη συνέχεια εκλέχτηκε
δήμαρχος. Παράλληλα, όπως σας είπα και πριν, για
μένα αφού δεν πέρασε η παράταξη μας στον δεύτερο
γύρο, μοναδικός πολιτικός μου στόχος ήταν πια η μη
επανεκλογή του Βασίλη Ζορμπά τον οποίο ως κάτοι-
κος από το 1962 που είμαι στην Αγ. Παρασκευή τον
θεωρούσα ως πολιτικά ανεπαρκή για να διαχειριστεί
το μέλλον της».
«Σ» Πως αντέδρασε στην πρωτοβουλία σας
αυτή ο κ. Γιαννακόπουλος;
«Η πολιτική μου στάση ενόχλησε το Βασίλη Γιαν-
νακόπουλο και στο συμβούλιο που πραγματοποίησε
η δημοτική μας παράταξη δύο μέρες μετά την πρώτη
Κυριακή, με επέπληξε μπροστά σε όλους τους υποψ-
ηφίους του συνδυασμού, κατηγορώντας με ότι «βιά-
στηκα να πάρω θέση» και φυσικά του απάντησα ότι:
«Θα πάρω όποια θέση θέλω εγώ και όποτε
θέλω εγώ, γιατί είμαι «αυτόνομος» και όχι
«κομματικός», ότι δεν παίρνω «γραμμή» από κανέ-
να», του υπενθύμισα ότι ο λόγος που εκτέθηκα στην
ψήφο των συνδημοτών μου, ήταν το γεγονός ότι θεω-
ρούσα πολιτικά ακατάλληλο για δήμαρχο της πόλης
τον Βασίλη Ζορμπά και του απηύθυνα το ερώτημα
που έλεγε ότι αφού «σκεφτόταν» να στηρίξει τη
δεύτερη Κυριακή τον βασικό του αντίπαλο και δεν
ήθελε με τίποτα τον Σταθόπουλο, γιατί δεν κατέβηκε
μαζί του στις εκλογές από την αρχή και ν’ αφήσει κι
εμάς να πάμε καμιά εκδρομούλα αντί να γυρίζουμε
πόρτα πόρτα για να μαζεύουμε ψήφους για τον Ζορ -
μπά αφού εκεί τελικά θα κατέληγαν;».
«Σ» Ποιον πιστεύεις ότι ήθελαν οι περισσότερ-
οι συνάδελφοι σου τον Γιάννη Σταθόπουλο ή
τον Βασίλη Ζορμπά; 
«Θα σας πω τη δική μου εκτίμηση η οποία βεβαίως
δεν στηρίζεται σε κάποια στοιχεία, αλλά μόνο σ΄αυτό
που λέμε «πείρα ζωής». Θεωρώ λοιπόν ότι τόσο ο
Βασίλης Γιαννακόπουλος, όσο και τα «πρωτοκλασά-
τα» στελέχη του, όχι μόνον ήθελαν να στηρίξουν τον
Βασίλη Ζορμπά, αλλά διέκρινα μια «εμπάθεια»
κι ένα «μίσος», που για μένα ήταν αδικαιολό -
γητα και υπερβολικά, εναντίον του Γιάννη
Σταθόπουλου. Για τους υπόλοιπους δεν μπορώ να
πω κάτι γιατί προτίμησαν τη «σιωπή».
«Σ» Μήπως αυτή η «σιωπή» των πολλών ήταν
ο λόγος που ενώ κατοικείτε στην Αγ. Παρασκε-
υή από το 1962 αποφασίσατε το 2014 ν’ ασχολ-
ηθείτε με τα κοινά;
«Ο λόγος που δεν ασχολήθηκα ήταν άλλος και θα σας
τον πω. Ο αείμνηστος Σταύρος Κώτσης ήταν φίλος
μου, με στήριζε και τον στήριζα και κάποτε του είπα:
«Γιατί Σταύρο δε με θες κοντά σου; Εννοώντας να
μπω στο ψηφοδέλτιο του και να τον βοηθήσω πιο
ενερ γά. Ξέρετε τι μου απάντησε; «Τζοννάρα είσαι
φίλος μου και δεν θέλω να μπλέξεις με τα
«Σκατά»!

Johnny Βαβούρας: 
«Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος αυτοκτόνησε

πολιτικά στις εκλογές του Μαΐου»!

Ποιος είναι ο Johnny Βαβούρας: 

Μουσικός με δύο συγκροτήματα τους Cadillac

που υπάρχουν 27 χρόνια παίζοντας ροκ εντ ρολλ

και τους Vavoura Band από το 1976 που παίζουν

έθνικ και σκληρό ροκ με κιθαρίστα το Γιάννη Δρό-

λαπα και μπάσο και φωνή τον ίδιο.

Ηθοποιός σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σει-

ρές, τηλεταινίες και διαφημιστικά σκετσάκια. 

Είχε συνεργαστεί πριν δύο χρόνια με τους Γιάν-

νη Ζουγανέλη, Σάκη Μπουλά, Μιχάλη Χατ-

ζηγιάννη, Λάκη Παπαδόπουλο, Μπάμπη Στόκα,

Νίκο Ζιώγαλα στην Ακτή Πειραιώς. Διευθυντής

παραγωγής της  half note productions και της

happen productions αναλαμβάνοντας παραγω-

γές ξένων γκπρουπ όπως Pink Floyd, Bruce

Springsteen, Eric Clapton, Joe Cocker, James

Brown, Rory Gallagher, Ian Gillan και πολλούς

ακόμα. 

Από το ΄80 μέχρι τις αρχές του ΄90 οι οκτώ στις

10 συναυλίες είχαν περάσει από τα χέρια του. 

Υπήρξε ηχολήπτης του Μάνου Χατζιδάκι, του

Μίκη Θεοδωράκη και της Μαρίας Φαραντούρη

γυρίζοντας όλο τον κόσμο μαζί τους. 

Έχει δικό του στούντιο πάνω από 35 χρόνια που

κάνει τις προσωπικές δισκογραφικές δουλειές

όπως και φίλων του.

Παραδέχεται την τρέλα του με την ιστιοπλοΐα, με

το ποδήλατο και τις ωραίες γυναίκες. 

Επίσης τονίζει ότι δεν αντέχει τους ηλίθιους.

Κάνει έκκληση σε όλους να αφήσουν το

αυτοκίνητο και να πάρουν ένα ποδήλατο κι για

ότι στραβό βλέπουν να φωνάζουν για αυτό και

να μην το δέχονται παθητικά.       
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Κράτησα τη συμβουλή του για πάρα πολλά χρόνια, αλλά για τους λόγους που σας
προανέφερα την αγνόησα και για δύο μήνες γνώρισα όλες αυτές τις ίντριγκες, τη
«σκουπιδοποίηση» της πολιτικής, την καταρράκωση και τον εξευτελισμό κάθε
έννοιας ήθους, μπέσας, λογικής και εντιμότητας. Όμως αισθάνομαι περήφανος
γιατί μετά την εμπειρία μου αυτή, έκανα ένα καλό «Μπάνιο», «Πλύθηκα»,
τα «Έδιωξα από πάνω μου» και θεωρώ ότι με την κίνηση μου αυτή έβαλα ένα
μικρό λιθαράκι για να εκλεγεί ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι τόσο ο ίδιος όσο και
οι συνεργάτες του διαφέρουν από «αυτό» για το οποίο ο Σταύρος είχε δώσει έναν
τόσο απαξιωτικό χαρακτηρισμό».
«Σ» Από τον δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο τι περιμένεις;
«Κατ΄αρχήν πιστεύω ότι ήταν επιβεβλημένο οι συνδημότες μου να δώσουν τη
δυνατότητα να δοκιμαστεί στην άσκηση της εξουσίας, ένας άνθρωπος που επί πολλά
χρόνια ασχολιόταν με τα δημοτικά, πάλευε για να προσφέρει ότι μπορούσε, είχε
καλές ιδέες, προτάσεις και οράματα για την πόλη αλλά δεν είχε «μεγάλο κόμμα» να
τον στηρίξει.
Τελικά χάρηκα γιατί η επιμονή, η θέληση, το πείσμα και το χιούμορ του επιβρα-
βεύτηκαν και πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο για την πόλη γιατί
την αγαπά κι αναφέρω το «χιούμορ» ως προσόν του επειδή κάποιος που το διαθέτει
είναι ανοιχτόμυαλος και «καταλαβαίνει» καλύτερα τους συνανθρώπους και τα
προβλήματα τους. 
Διαθέτει ένα έμπειρο επιτελείο, ανθρώπους που επίσης αγαπούν την πόλη, επι -
τυχημένους επιχειρηματίες και διαπρεπείς επιστήμονες και είναι πια στο χέρι τους
να κάνουν όλα αυτά τα οποία ονειρεύτηκαν για την Αγ. Παρασκευή». 
«Σ» Σε σύγκριση με αυτά που δεν έκανε κατά τη γνώμη σου ο Βασίλης
Ζορμπάς, ποια πιστεύεις ότι θα κάνει ο Γιάννης Σταθόπουλος;
«Κατ΄αρχήν σε αντίθεση με τον Ζορμπά, ο Σταθόπουλος ΑΓΑΠΑ αυτό που κάνει.
Επίσης μιλώντας μαζί του αλλά και με πολλά στελέχη της παράταξης του, έχω πει-
σθεί ότι έχουν προγράμματα, προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα της πόλης.
Πιστεύω επίσης ότι πρέπει ν’ αλλάξει τη δομή του συστήματος στο Δήμο, πρέπει ν΄
αλλάξει πρόσωπα και πράγματα, πρέπει να βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο, ΔΕΝ θα
πρέπει σε καμιά περίπτωση να σκεφτεί το πολιτικό κόστος των αποφάσεων του, έχει
λάβει αυτήν την εντολή και έχει πέντε ολόκληρα χρόνια για να τα υλοποιήσει. Θα
έλεγα ότι ο Γιάννης Σταθόπουλος θα πρέπει να προχωρήσει σε όλα αυτά
που προανέφερα για ν΄αλλάξει ριζικά την Αγ. Παρασκευή ακόμη κι αν
αυτό θα του στοίχιζε την επανεκλογή του!
Βεβαίως όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος και ο χρόνος θα δείξει το κατά πόσον
είχαμε δίκιο όλοι εμείς που τον εμπιστευτήκαμε σε μια χρονική περίοδο που οι «πολι-
τικοί» και η «πολιτική» έχουν τελείως απαξιωθεί».
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Ορκίστηκε ο νέος Δήμαρχος
και το νέο 

Δημοτικό Συμβούλιο
Το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2014 πραγμα-
τοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η
ορκωμοσία του νέου Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου και
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ο εξωτερικός
χώρος του Δημαρχείου ήταν κατάμεστα από συμπολίτες μας που
είχαν έρθει να παρακολουθήσουν την τελετή της ορκωμοσίας. 

Τη διαδικασία διηύθυνε ο Δημοτικός Σύμβουλος και επί πολλά χρό-
νια συνερ γάτης του Γιάννη Σταθόπουλου κ. Γεράσιμος Βλάχος ο
οποίος εξήγησε ότι πρώτα θα πραγματοποιούταν η τελετή και στη
συνέχεια οι ομιλίες του Δημάρχου και των επικεφαλής των δημο-
τικών παρατάξεων. 

Το κλίμα ήταν ευχάριστο και η διαδικασία κύλησε ομαλά. Άξιο
αναφοράς ήταν το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των ομιλιών ο τ.
Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς χάρισε ένα πέταλο στον νέο Δήμαρχο
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ελπίζει να του φέρει τύχη στις
δυσκολίες που θα συναντήσει στην πενταετή του θητεία.    

Τις ομιλίες όλων των επικεφαλής αλλά και του σωματείου των
εργαζομένων και των πρώην Δημάρχων Λεονάρδου Χατζηαν-
δρέου και Αντώνη Σιδέρη μπορείτε να τις διαβάσετε στις διπλανές
στήλες. 

Γιάννης Σταθόπουλος : 
«Θα υπερασπιστούμε το σχέδιό μας
για μια ανοιχτή, ανθρώπινη πόλη»!

Ο νέος Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της τελετής είπε τα εξής:  
«Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή πολυπληθή παρουσία σας και
θέλω να δηλώσω αμέσως ότι είναι ύψιστη η τιμή που έχω σήμερα να
ορκίζομαι Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής. 
Θέλω να συγχαρώ όλους και όλες τους εκλεγέντες Δημοτικούς
Συμβούλους αλλά και τους μη εκλεγέντες και να δηλώσω προς αυτούς
και όλος τους κατοίκους ότι με πνεύμα συλλογικότητας θα επιδιώξο-
υμε τη σύγκλιση και σύνθεση όλων των απόψεων που επιδιώκουν το
δημόσιο και συλλογικό συμφέρον.
Η εκλογή μας στη θέση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου είναι η
δικαίωση μιας επίπονης, επίμονης και ανιδιοτελούς προσπάθειας
ετών. Διαβεβαιώνουμε ότι θα εργαστούμε σκληρά για να υπηρετήσουμε και να υπερασπι-
στούμε το σχέδιο μας για μια ανοιχτή, ανθρώπινη πόλη με κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη,
κοινόχρηστους, ελεύθερους και αθλητικούς χώρους, δημόσια σχολεία, αναπλάσεις σε όλες
τις γειτονιές, παραγωγή πολιτιστικού έργου όπως και την ενεργοποίηση και συμμετοχή των
πολιτών και ιδιαίτερα της νεολαίας στη λήψη των αποφάσεων που μας αφορούν. 
Μετά από την τετραετή εφαρμογή του υπερσυγκεντρωτικού και γραφειοκρατικού Καλλι-
κράτη και της γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής των Μνημονίων ο θεσμός της τοπικής
αυτοδιοίκησης έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα με μείωση θεσμοθετημένων πόρων άνω του
60%, απολύσεις χωρίς δυνατότητα νέων αναγκαίων προσλήψεων με καθαρές εργασιακές
σχέσεις, οι δε βασικές κοινωνικές δομές των Δήμων μας συρρικνώνονται και απαξιώνονται. 
Θα αγωνιστούμε για να αλλάξουμε αυτές τις πολιτικές, θα δουλέψουμε μαζί με τους εργαζό-
μενους του Δήμου αλλά και με όλη την κοινωνία της πόλης μας για μια αυτοδιοίκηση αντά-
ξια των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί και που οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε. 
Με προσπάθεια κινητοποίησης του εθελοντισμού και των κοινωνικών δυνάμεων και συλλο-
γικοτήτων της πόλης με τις οποίες θα επιδιώκουμε συνεχή και σταθερή συνεργασία με κα -
θαρές σχέσεις και στήριξη των εργαζομένων του Δήμου μας, που είναι οι βασικοί μας συνε-
ργάτες και υπηρετούν το λειτούργημα του δημοσίου υπαλλήλου, με λαϊκή συμμετοχή και
ενεργοποίηση θα υπηρετήσουμε το «αύριο» της πόλης μας και των παιδιών μας.  Εύχομαι
υγεία και καλή δύναμη σε όλους.»

Γιάννης Σταθόπουλος 

Δήμαρχος

Αγίας Παρασκευής

Βασίλης Ζορμπάς:  “Παραδίδουμε
ένα Δήμο οικονομικά υγιή με έργα 

και έτοιμες μελέτες”
Η ομιλία του τ. Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά στην ορκωμοσία
της νέας Δημοτικής Αρχής:
«Σήμερα όπως επέλεξε ο λαός της Αγίας Παρασκευής παραδίδουμε
το Δήμο μας στο Γιάννη Σταθόπουλο και τη δημοτική του ομάδα, ένα
Δήμο που όπως είναι γνωστό και πληροφορηθήκατε από τα προεκ-
λογικά φυλλάδια και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είναι υγιής
οικονομικά και βέβαια με έργα που έγιναν, τα έχουμε δει και ήδη τα
απολαμβάνουμε και έργα με έτοιμες μελέτες. 
Ειδικά μία μελέτη που αφορά το Δημαρχείο πιστεύω ότι ο Δήμαρχος
θα την καταθέσει στην Περιφέρεια και θα διεκδικήσει από την κ.
Δούρου τη χρηματοδότηση αυτού και όλων των υπόλοιπων έργων. 
Πιστεύω ότι θα γίνει κι αν δε γίνει εννοείται ότι θα το διεκδικήσουμε
με όλες τις δυνάμεις που θα έχουμε. Θέλω να κάνω ένα δώρο στο νέο Δήμαρχο. 
Είναι ένα πέταλο ώστε να είναι τυχερός, να πάει το Δήμο πιο ψηλά απ’ ότι τον πήγαμε εμείς.
Θα βοηθήσουμε κι εμείς σίγουρα σαν άνθρωποι, σαν δημότες και σαν πολίτες να γίνει αυτό.» 

Βασίλης Ζορμπάς 

τ. Δήμαρχος

Αγίας Παρασκευής

ΣΕΔΑΠ: Ζητάμε Δικαιοσύνη  και στήριξη
Η ομιλία της προέδρου των εργαζομένων του Δήμου:
“Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχόμαστε να έχουμε
καλή συνεργασία και ζητάμε τη συμπαράστασή σας στα δύσκολα προβλήματα που
έχου με οι εργαζόμενοι, όπως τις απολύσεις, την αξιολόγηση, την ιδιωτικοποίηση των
υπηρεσιών, παιδικών σταθμών και τόσα που αν κάτσουμε και τα θίξουμε δεν θα κάνο-
υμε ορκωμοσία. Εμείς δηλώνουμε παρόντες είτε για να βοηθήσουμε είτε για να διεκδική -
σουμε επειδή θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή και οι εργαζόμενοι έχουμε ως κοινό στόχο
την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας και των συνθηκών εργασίας μας. Εμείς
δηλώνουμε σταθερά μάχιμοι στα δικαιώματά μας και σταθερά συνεπείς στις υπο -
χρεώσεις μας. Από εσάς ζητάμε δικαιοσύνη και στήριξη για να μπορέσει η συνεργασία
μας να έχει αποτέλεσμα. Τέλος στους απερχόμενους ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή
επιτυχία σε ότι κάνουν στη συνέχεια”.  
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Βασίλης Γιαννακόπουλος: 
«Να κρατήσουμε τα κεκτημένα,

την κοινωνική πολιτική»
Η ομιλία του Βασίλη Γιαννακόπουλου στην ορκωμοσία
της νέας Δημοτικής Αρχής:
«Είναι πράγματι μια σημαντική στιγμή που όλοι είστε εδώ,
στην έναρξη μιας πενταετούς πλέον θητείας που ελπίζω και
φαντάζομαι  ότι θα πάει τα πράγματα της Αγίας Παρασκευής
λίγο παρακάτω. Οφείλουμε να συγχαρούμε τη νέα Δημοτική
Αρχή, να αποδεχτούμε πραγματικά αυτό που ο λαός αποφά-
σισε ότι δηλαδή η νέα Δημοτική Αρχή θα δώσει κάτι παραπά-
νω από τις δύο προηγούμενες, τη δική μου και του Βασίλη
Ζορμπά και σ’ αυτό πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Θα τα κατα-
φέρει γιατί ξεκινάμε από αρχή με το να είμαστε δίπλα στις

διεκδικήσεις, να κρατήσει τουλάχιστον τα κεκτημένα, την κοινωνική πολιτική, τον
αθλητισμό, τον πολιτισμό και σε επίπεδο έργων να πάει την πόλη παραπάνω. Αν αυτά
γίνουν σε μια πραγματικά δύσκολη θητεία εγώ σας λέω εδώ μπροστά σας ότι υποσχό-
μαστε πως θα στηρίξουμε μη έχοντας την έννοια της αντιπολίτευσης αλλά της
συμπολίτευσης μιας Δημοτικής Αρχής που θα προσφέρει τον κυρίαρχο άξονα, αυτόν
της κοινωνικής πολιτικής τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τα έργα της πόλης. Εύχο-
μαι στο Γιάννη Σταθόπουλο και τη Δημοτική του ομάδα να είναι κοντά στους πολίτες,
στους συλλόγους, στις παρατάξεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καταφέρουμε
τις όποιες διεκδικήσεις για το καλό της πόλης και πραγματικά εύχομαι να πετύχει.»   

Βασίλης Γιαννακόπουλος

τ. Δήμαρχος

Αγίας Παρασκευής

Ανδρέας Γκιζιώτης: 
«Να είναι παρών ο κόσμος στις

συνεδριάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου» 

Η ομιλία του Ανδρέα Γκιζιώτη στην ορκω-
μοσία της νέας Δημοτικής Αρχής:
Καταρχάς να ευχηθώ στους νέους Δημοτικούς
Συμβούλους να είναι σιδεροκέφαλοι με υπομονή με
διάβασμα με θέση και με αγώνα. Εύχομαι όλοι εσείς
που είστε εδώ σήμερα και παρακολουθείτε τη διαδι-
κασία αυτή να μην μας ξεχάσετε. Οι συνεδριάσεις
των Δημοτικών Συμβουλίων γίνονται συχνά πυκνά,
σχεδόν κάθε εβδομάδα κι είναι μεγάλη υπόθεση η
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να γεμίζει με
κόσμο που θα βάζει ζητήματα, θα προτείνει, θα κρίνει
και θα κατακρίνει. 
Είναι μεγάλη υπόθεση η συμμετοχή, το φέρνει ο κόσμος τα ζητήματά του
εδώ. Εμείς σαν δυνάμεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης», παράταξη η οποία
στηρίχθηκε από το κομμουνιστικό κόμμα είμαστε μαζί, έχουμε σαφείς
θέσεις, έχουμε και σαφή κριτική απέναντι στις απερχόμενες και στις επε-
ρχόμενες διοικήσεις. Η φιλοσοφία μας είναι διαφορετική. 
Το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η τοπική διοίκηση είναι ο
ασφυκτικός «Καλλικράτης» ένα νομικό πλαίσιο που υποβάλλει, οδηγεί και
σπρώχνει την αυτοδιοίκηση να περάσει εργασιακές σχέσεις σε βάρος του
εργαζόμενου, να ιδιωτικοποιήσει υπηρεσίες, να της αποστερεί χρήματα και
την οδηγεί στη φορολόγηση του πολίτη. Αυτά είναι γνωστά και τα ξέρει η
διοίκηση και θα τα βρει μπροστά της. 
Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει οι δημοτικές αρχές να σταθούν στο πλάι του
λαού για τα μεγάλα του προβλήματα γιατί αυτά δεν είναι διαχειριστικά αλλά
πολιτικά και πρέπει να έχεις πολιτική άποψη για να τα αντιπαλέψεις. Επιπ-
λέον να πω ότι χρειάζεται και αυτή η πόλη να σταθεί αντιμέτωπη σε κάθε
φασιστική έκφραση όπου κι όπως έρχεται. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη
κι αγώνες για την πόλη μας.   

Ανδρέας Γκιζιώτης

Επικεφαλής

Λαϊκής Συσπείρωσης

Σπύρος Αλεξίου: 
«Για πρώτη φορά η φωνή της
Ανατρεπτικής Αριστεράς στο

Δημοτικό Συμβούλιο» 
Η ομιλία του Σπύρου
Αλεξίου στην ορκω-
μοσία της νέας Δημοτι-
κής Αρχής:
«Για πρώτη φορά στην
πόλη η φωνή της Ανατρε-
πτικής Αριστεράς υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μία δύσκολη περίοδο.
Καλό είναι να τελειώνουν γρήγορα τέτοιες τελετές γιατί τα πράγματα έξω
από εδώ δεν είναι καλά κι έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να κάνουμε.
Ο Ανδρέας Γκιζιώτης είπε κάτι πολύ σωστό, ότι στα Δημοτικά Συμβούλια να
είναι κατάμεστη η αίθουσα, εκεί που συζητούνται τα προβλήματα του
κόσμου κι όχι στις τελετές κυρίως για τρία πράγματα: 
1) Να αποτρέψουμε οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στην κοινωνική
πολιτική. Κανένας δηλαδή παιδικός σταθμός, κανένα σχολείο, κανένα ιατ -
ρείο να μην φύγει από την πόλη, κανένας εργαζόμενος να μην απολυθεί και
σ’ αυτό θα πρέπει να δεσμευτούμε όλοι. 
2) Να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για την προάσπιση και κατάκτηση του
δημόσιου χώρου. Ξέρετε ότι το κτήμα Ιόλα έχει ήδη μπει στην διεκδίκηση, ο
κόσμος αγωνίζεται και την επόμενη Κυριακή θα είναι και πάλι εκεί ο κόσμος.
Θα πρέπει να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για να μην μείνει κανένας άστεγος
και να αντιμετωπιστεί η ανεργία. Ο ΕΝΦΙΑ πλέον είναι εδώ και στις τελετές
δεν μπορεί να κρύβεται. 
3) Θα πρέπει να δώσουμε μια μεγάλη μάχη σ’ αυτή την πόλη η φασιστική και
η ναζιστική πανούκλα να μην εμφανιστεί ποτέ. Εμείς όσο μπορούμε με τις
μικρές μας δυνάμεις θα παλέψουμε γι’ αυτά κι ελπίζουμε εσείς να είστε μαζί
μας όπως και όσο το δυνατόν περισσότεροι Δημοτικοί Σύμβουλοι να
συνταχθούν σ’ αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πολύ.»

Αντώνης Σιδέρης: 
«Η λέξη συνεργασία να χαραχτεί

στη συνείδηση του Δήμου»
Η ομιλία του τ. Δημάρχου Αγίας Παρασκευής κ. Αντώ -
νηΣιδέρη στην ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής: 
Αγαπητέ Δήμαρχε, φίλε Γιάννη χαίρομαι που σήμερα επιβρα-
βεύεται μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε μαζί το 2010.
Πιστεύω κι εγώ ότι μια λέξη επιβάλλεται να χαραχτεί στη
συνείδηση του Δήμου. Η λέξη συνεργασία που έλειψε τόσα
χρόνια. Συνεργασία με όλους, συνεργασία με την αντιπολίτευ-
ση, με το προσωπικό, με τους φορείς της πόλης επειδή μόνο
έτσι ο Δήμος θα μπορέσει να σταθεί σ’ αυτές τις δύσκολες
μέρες. Ήθελα τελειώνοντας να παραφράσω μία φράση ενός
ποιήματος. Χρειάζεται Αρετή και Τόλμη για τη Δημαρχία.

Θέλω να μου δείξεις ότι τα χεις και τα δύο!  

Λεονάρδος Χατζηανδρέου: 
«Στο τέλος της θητείας σας ο λαός

της Αγίας Παρασκευής και πάλι θα
σας χειροκροτεί»

Η ομιλία του τ. Δημάρχου Αγίας Παρασκευής κ. Λεο-
νάρδου Χατζηανδρέου στην ορκωμοσία της νέας
Δημοτικής Αρχής: 
«Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τη νέα Δημοτική Αρχή και
το Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο γιατί αναλαμβάνουν ένα
μεγάλο και σοβαρό έργο. Κάθε Δημοτική Αρχή, κάθε περίοδος
συμβάλλει και πάει την πόλη ένα βήμα πιο μπροστά. 
Η συλλογική δουλειά και δράση όλων σας όπως ξέρετε θα έχει
πολύ καλύτερα αποτελέσματα και θα προάγει σε δύσκολους
καιρούς για τους κατοίκους της πόλης και της χώρας μας την
κοινωνική πολιτική και τη διασφάλιση των φτωχότερων οικο-

νομικών τάξεων των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής. Παράλληλα βέβαια με όλα τα
άλλα έργα που πρέπει να γίνουν και είμαι σίγουρος αγαπητέ φίλε Δήμαρχε ότι στο
τέλος αυτής της θητείας πάλι ο λαός της Αγίας Παρασκευής θα σας χειροκροτήσει
γιατί θα έχετε πετύχει ένα μεγάλο πολιτικό έργο. Χάρηκα που άκουσα τους συναδέ-
λφους από τις αντιπολιτευτικές παρατάξεις που είχαν ένα θετικό λόγο για τη νέα
Δημοτική Αρχή και μία στήριξη και κριτική στην προσπάθεια που θα γίνει. Αυτό θα
σας βοηθήσει ακόμα περισσότερο να αποφύγετε στείρες αντιπαραθέσεις και να
προάγετε το έργο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για την πόλη μας.»   

Αντώνης Σιδέρης

τ. Δήμαρχος

Αγίας Παρασκευής

Λεονάρδος Χατζηανδρέου

τ. Δήμαρχος

Αγίας Παρασκευής
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Παραίτηση του
Βασίλη Σάρκουλα 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε. 
Σας υποβάλλω την παρ-
αίτησή μου από τα καθήκον-
τά μου του Πρόεδρου και
μέλους του Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ
Ανέλαβα ένα νεοσύστατο ΝΠΔΔ
με αρκετά και σημαντικά προβ-
λήματα. Το παραδίδω σήμερα
στη νέα Διοίκηση, που προέκυψε
από τις πρόσφατες Δημοτικές
Εκλογές, οικονομικά υγιή, οργα-
νωμένο, και με λυμένα χρονίζον-
τα και σοβαρά προβλήματα. Ένα
ΝΠΔΔ, υψηλών πλέον προδιαγ -
ραφών και δυνατοτήτων. 
Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών ενημέρω-
σα αρκετές φορές, τόσο εσάς, όσο και τη νέα διοίκηση
που προτίθεστε να ορίσετε, για την κατάσταση του
Οργανισμού αλλά και για τα πάγια θέματα που θα
κληθείτε να αντιμετωπίσετε από την ανάληψη των
καθηκόντων σας και αφορούν την λειτουργία των δια-
φόρων τμημάτων. Κατά τις τελευταίες, προ ολίγων
ημερών, ενημερώσεις, διαπίστωσα ότι η παραμονή
μου στα καθήκοντά μου, μέχρι τον ορισμό του νέου
Δ.Σ., πιθανόν να δημιουργήσει ζητήματα στη νέα
διοίκηση. Προκειμένου να λειτουργήσει η παρουσία
μου είτε σαν υποτιθέμενη τροχοπέδη είτε σαν δικαιο-
λογία, σας υποβάλλω σήμερα την παραίτησή μου και
παρακαλώ να γίνει άμεσα δεκτή. 
Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κ. Βασίλη Ζορμ-
πά για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου
καθώς και για την αμέριστη συμπαράστασή του
καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. και τους υπαλλήλους του
Οργανισμού για τη βοήθεια που μου πρόσφεραν.  

Ο πρόεδρος του
ΠΑΔΟΑΠ,  

Βασίλης Σάρκουλας

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του νέου Βρεφονηπια-
κού Σταθμού, ενός σύγχρονου και λειτουργικού
χώρου φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης
για τα παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας.
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Ευχαριστήρια επιστολή 
της κ. Άννας Γάκη

Φίλοι και φίλες, αγαπ-
ητές συμπολίτισσες και
αγαπητοί συμπολίτες. 

Με την επιστολή μου αυτή
θα ήθελα να ευχαριστήσω
θερμά τους δημότες που με
τίμησαν με την ψήφο τους
όλα αυτά τα χρόνια που
ασχολούμαι ενεργά με την
τοπική αυτοδιοίκηση. Θα
ήθελα, επίσης, να ευχαρι-

στήσω τους συναδέλφους μου, τους συνεργάτες, όλο το προ-
σωπικό του Δήμου και τους δημότες που ήταν πάντα πρόθυμοι
συμπαραστάτες στις προσωπικές μου προσπάθειες. Ειδικότε-
ρα, ευχαριστώ τους Δημάρχους για τις θέσεις που μου εμπι-
στεύτηκαν τις προηγούμενες τέσσερις τετραετίες. 
Ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, ως πρόεδρος βρε-
φονηπιακών σταθμών, ως αντιπρόεδρος επικοινωνίας, συμμε-
τοχής και εξυπηρέτησης πολιτών, μέλος σε διοικητικά
συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ως
αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ασχολήθηκα με
συνέπεια και ευθύνη στα καθήκοντά μου. Κατά τη διάρκεια της
μακρόχρονης θητείας μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρωτο-
στάτησα στην ανέγερση και λειτουργία του 5ου Γυμνασίου
Αγίας Παρασκευής και την ίδρυση 2ου ΚΕΠ που κάλυπτε τις
περιοχές Αγ. Ιωάννου, Τσακού και Νέας Ζωής. 
Σας διαβεβαιώνω ότι παρόλο που η εκλογή μου δεν κατέστη
δυνατή, θα συνεχίσω να παραμένω στη διάθεσή σας και να
προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως δημότης και ενεργός πολίτης
όπου χρειαστεί. 

Με εκτίμηση και αγάπη, 
Άννα Γάκη

Ο Σωτήρης Ησαΐας σε οικονομικό
συνέδριο μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά

Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας την περίοδο
που διανύουμε, όπως όλοι την βιώνουμε, είναι εξαιρ-
ετικά δύσκολη και πολλοί συμπολίτες μας και συν άν   -
 θ ρω    ποί μας πέρα από τα όρια της Αγίας Παρασκευής
ζουν είτε στα όρια της φτώχιας, είτε κάτω απ’ αυτά. 
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του economist
στο οποίο το παρών έδωσε και ο δικός μας συμπολίτης, στέ-
λεχος της Νέας Δημοκρατίας κ. Σωτήρης Ησαΐας. 
Ο κ. Ησαΐας που τον έχουμε γνωρίσει από τα έδρανα του
Δημοτικού Συμβουλίου και την τηλεόραση κατάφερε να
εκλεγεί τρίτος Δημοτικός Σύμβουλος ανάμεσα στο σύνολο
των εκλεγέντων, παρότι δημοσιοποιεί συνέχεια τις οικονομι-
κές του απόψεις που συμπλέουν μ’ αυτές της συγκυβέρνησης. 
Ο κ. Ησαΐας, άνθρωπος της ιδιωτικής αγοράς, παρουσιάζεται αισιόδοξος για το μέλλον της χώρας
και συναντηθήκαμε μαζί του να μας πει λίγα λόγια για την εμπειρία του από το συνέδριο:
«Συμμετέχοντας κάθε χρόνο σε Διεθνή  Συνέδρια στο εξωτερικό ,με τη τεχνοκρατική επαγγελμα-
τική μου ιδιότητα,  έτσι και φέτος  συμμετείxα στο οικονομικό συνέδριο του Economist, έχοντας την
ευκαιρία να συνομιλήσω με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Ιταλίας, Enrico Letta και Mario
Monti και φυσικά με τον Έλληνα πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά .
Φυσικά τα θέματα της συζήτησης μου, μαζί τους  ήταν η έκβαση της παγκόσμιας οικονομίας και η
επίδραση στις χώρες της Ευρωζώνης όπως επίσης και η πρόοδος της Ελληνικής Οικονομίας .
Είναι γνωστές οι οικονομικές αναλύσεις και οι προσωπικές μου τοποθετήσεις σε πολιτικές εκπομ-
πές της Ελληνικής  τηλεόρασης. 
Στο Συνέδριο τα θέματα  τα οποία είχα την ευκαιρία και συζήτησα και στους τρείς πρωθυπουργούς
ήταν τα μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας στην πατρίδα μας , η αποκατάσταση των αδικιών
στους  Έλληνες χαμηλοσυνταξιούχους , τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης στις κοινωνικά ευπαθείς
ομάδες μέσω  της τοπικής αυτοδιοίκησης  και τέλος εξέφρασα την αισιοδοξία μου ότι τα stress test
των τραπεζών τον Οκτώβρη , θα περάσουν επιτυχώς και πάλι από την Ευρωπαική Κεντρική Τρά-
πεζα , διότι η κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών είναι επαρκής , με αποτέλεσμα η Ελλάδα
να μήν προβεί σε τρίτη λήψη δανείου.
Είμαι ακράδαντα πεπεισμένος ότι η διαπραγμάτευση με τη τρόικα θα είναι θετική και πιστεύω ότι
το φθινόπωρο  θα έχει θετική  εξέλιξη η απομείωση του Ελληνικού χρέους με μεγάλη χρονική επι-
μήκυνση και μείωσης των επιτοκίων».
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Ορισμός νέων 
αντιδημάρχων 

Βάσει απόφασης του Δημάρχου με αριθμό 431/2004
ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αγίας Πα -
ρασκευής. 

Συγκεκριμένα αντιδήμαρχος Εξυπηρέ -
τησης του Πολίτη και Διοικητικών
Υπηρεσιών (χωρίς αντιμισθία) ορίζεται ο
κ. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος του Νικο-
λάου με αρμοδιότητες: 

• Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση,
συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο

όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη
και Διοικητικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσ-
διορίζονται στον Οργανισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου.
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
(χωρίς αντιμισθία) και αναπληρώτρια
Δήμαρχος η κ. Φωτεινού Ζωή του Φωτίου
με αρμοδιότητες:

• Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση,
συντονισμό καλής λειτουργίας  και έλεγχο
του τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας και
Αλληλεγγύης (πλην του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
και το θεσμό του Εθελοντισμού) και του τμήματος Προστασίας
και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας (πλην της αρμοδιότητας που
αφορά σε αδέσποτα ζώα) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτι-
κής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργα-
νισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και του τμή-
ματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αρωγής. 
• Εποπτεία του Ανταλλακτηρίου Ρούχων του Δήμου.
• Το μουσικοκινητικό εργαστήριο ΑμεΑ στο Δήμο μας. 
• Όλων των θεμάτων που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια
των εργαζομένων.

Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλ-
λοντος (με αντιμισθία) ο Σιδέρης Ιωάννης
του Αντωνίου-Αθανασίου με αρμοδιότητες:
• Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση,
συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο
του Τμήματος Καθαριότητας και Διαχείρι-
σης Μηχανημάτων -  Οχημάτων της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες των οποίων προσ-
διορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου.
• Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτο-
υργίας  και έλεγχο του Τμήματος Περιβάλλοντος (πλην των
αρμοδιότητων της Πολιτικής Προστασίας και των εγκαταλε-
λειμμένων αυτοκινήτων) και του Τμήματος Πρασίνου της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες των οποίων προσ-
διορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
(με αντιμισθία) η κ. Πετσατώδη Ελισάβετ
του Στέργιου με αρμοδιότητες: 
• Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση,
συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες της οποίας
περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου και της Υπηρεσίας Δόμησης.
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών (με αντιμισθία) ο

κ.  Παπαγεωργίου Σπυρίδων του Τρύφωνα
με αρμοδιότητες:
• Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση,
συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο
όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης της
Οικονομικής Υπηρεσίας, οι αρμοδιότητες
των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανι-

σμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
• Συνυπογραφής μετά των προϊσταμένων της διεύθυνσης όλων
των εγγράφων, αποφάσεων και ενταλμάτων που σχετίζονται
με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

Ορισμός νέων Εντεταλμένων 
Δημοτικών Συμβούλων

Βάσει απόφασης του Δημάρχου με αριθμό 431/2004
ορίστηκαν οι νέοι εντεταλμένοι σύμβουλοι (άμισθοι)
του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Συγκεκριμένα ο κ. Βλάχος Γεράσιμος είναι υπεύθυνος για
την Εποπτεία Λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Δήμου,
το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Μαγειρείο και το
Κοινωνικό Φαρμακείο.
Ο κ. Γκόνης Παναγιώτης θα εποπτεύει του Τμήματος Παι-
δείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Πολιτικής, οι αρμοδιότητες του οποίου περιγράφον-
ται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.  Ανα-
λαμβάνει επίσης την εποπτεία και το συντονισμό της εύρυθ μης
λειτουργίας των σχολικών επιτροπών καθώς και το συντονι-
σμό όλων των θεμάτων που αφορούν σε θέματα μεταξύ Δήμου
και Ο.Σ.Κ.
Ο κ. Κονταξής Δημήτριος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο
και το συντονισμό των θεμάτων καθημερινότητας.
Η κ. Ψύλλα Στυλιανή είναι υπεύθυνη για την Πολιτική Προ-
στασία, τη διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων όπως και το
πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων.
Ο κ. Λογοθέτης Ιωάννης είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρο-
νική εξυπηρέτηση των πολιτών και την εποπτεία της ιστο-
σελίδας του Δήμου.
Η κ. Ρεμπούτσικα Μαρία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία
και το συντονισμό θεμάτων που αφορούν στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις του Δήμου.
Ο κ. Γιώτσας Σπυρίδων είμαι υπεύθυνος για τα εγκαταλε-
λειμμένα αυτοκίνητα, όπως και τις διαφημιστικές πινακίδες σε
κοινόχρηστους χώρους.
Η κ. Κολώνια Χρύσα ορίζεται υπεύθυνη για: 
• Την εποπτεία και το συντονισμό θεμάτων που αφορούν στη
Νεολαία και στο Τοπικό Συμβούλιο Νέων.
• Την εποπτεία και το συντονισμό των εθελοντών - εθελοντι-
σμού στο Δήμο μας. 
Ο κ. Βοσταντζόγλου (Μποσταντζόγλου) Ιωάννης είναι
υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό επί θεμάτων
που αφορούν στις θεατρικές ομάδες του Δήμου σε συνεργασία
με τον ΠΑΟΔΑΠ.
Η κ. Σταθουλοπούλου Βασιλική ορίζεται υπεύθυνη για την
ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
(άρθρο 78 του Ν. 3852/2010).

Παναγιώτης

Γκόνης

Γεράσιμος

Βλάχος

Δημήτριος 

Κονταξής 

Στυλιανή

Ψύλλα 

Ιωάννης

Λογοθέτης

Σπυρίδων

Γιώτσας 

Μαρία

Ρεμπούτσικα
Χρύσα

Κολώνια 

Βασιλική 

Σταθουλο-

πούλου 

Βοσταντζόγλου

(Μποσταντζόγ-

λου) Ιωάννης

14 χρόνια “Σχολιαστής”   
Ο «Σχολιαστής της Αγίας Παρασκευής» αυτό το μήνα κλείνει 14 χρόνια στην πόλη με
151 εκδοθέντα τεύχη, σάτιρα, ήθος, αποκαλύψεις που κανένα άλλο μέσο δεν προέβη,
τηρώντας τη δημοσιογραφική δεοντολογία, όρεξη και μεράκι για το δύσκολο αυτό
επάγγελμα. 
Φέτος στα γενέθλια του «Σ» αποφασίσαμε να του κάνουμε ένα δώρο που ωφελεί την ίδια την
εφημερίδα όπως κι εσάς τους αναγνώστες. Αποφασίσαμε να επενδύσουμε στον «Σ» όπως έχετε
επενδύσει κι εσείς σ’ αυτόν για να μαθαίνετε την αλήθεια των γεγονότων. Έτσι λοιπόν ο «Σχολια-
στής» απέκτησε καινούργια σιδερένια stands που τοποθετούνται μέχρι και σήμερα σε φούρνους,
εστιατόρια και παντοπωλεία της πόλης μας που δέχονται πολυπληθείς επισκέψεις. Κάθε μήνα θα
σας παρουσιάζουμε λίγα απ’ αυτά  τα stands και τα μαγαζιά που τα φιλοξενούν, των οποίων τους
ιδιοκτήτες θέλουμε και δημοσίως να ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία τους.  

Φωτοτυπικό Κέντρο 

Βαγγέλη Αρκαλάκη

Δαιδάλου 1 

Φούρνος Απολλώνιο

Αγίου Ιωάννου 4

Φούρνος “Μπάρκας”

Ειρήνης 77

Εστιατόριο

“Πάππας”

Ευερ. Γιαβάση 5
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Βίλα ΙΟΛΑ – Τι να κάνουμε;
Μετά την πανθομολογούμενη επι -
τυχία της τετραήμερης θεατρικής
παράστασης «ALEXANDROS
IOLAS», ήρθε μια ακόμα επιτ-
υχημένη βραδιά με το «Βαλς των
χαμένων ονείρων», που διοργάνωσε
ο Σύλλογος Κοντοπεύκου Παρα-
δείσου Πευκακίων, να επικυρώσει με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις
σημαντικές εξελίξεις που καταγρά-
ψαμε με το κείμενό μας «Βίλα ΙΟΛΑ.
Σημαντικές εξελίξεις–κατακτήσεις»
στις 30.6.2014. 
Η αλλαγή στάσης της ιδιοκτησίας και η
παραχώρηση του χώρου για πολιτιστικές
δραστηριότητες, αποτελεί μια κατάκτηση
του τοπικού κινήματος και είναι μια ιδιαίτε-
ρα σημαντική και θετική εξέλιξη, ανεξαρτή-
τως αν έχουν συμβάλλει και άλλοι συγκυριακοί παράγοντες.
Η παρουσία του νεοεκλεγέντος αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα
Γιώργου Καραμέρου μαζί με τους νεοεκλεγέντες περιφερειακούς
συμβούλους Παναγιώτη Γαβρά και Φώτη Χρυσικό, επικύρωσε την
επιδιωκόμενη «εμπλοκή» της Περιφέρειας στην απόκτηση του
ΙΟΛΑ.
Ακόμα σημαντικότερα όμως είναι τα συμπεράσματα που
προκύπτουν από τη δήλωση του Γ.Καραμέρου στον χαιρετι-
σμό του, πως: «…εδώ σ’ αυτά τα συντρίμμια της Βίλας, θα
μπορούσε να στηθεί μια νέα αφετηρία για την Σύγχρονη
Τέχνη. Αν η εξέλιξη στην Βίλα ΙΟΛΑ ήταν διαφορετική, θάταν
διαφορετική και η κατάσταση στην Σύγχρονη Τέχνη όχι μόνο
για την πόλη, αλλά για όλη την Αττική και την Ελλάδα…»
Είναι η επιβεβαίωση της ορθότητας του πλαισίου που έχουμε βάλει,
πως η Βίλα ΙΟΛΑ, είναι «Πανελλαδικής εμβέλειας Πολιτιστικό τοπό-
σημο με παγκόσμια προβολή και αναγνώριση και παράλληλα χώρος
παραγωγής πολιτισμού από τους δημότες της Αγίας Παρασκευής».
Γίνεται φανερό, πως κάτω από αυτό το πρίσμα, η παρουσία και οι
παράλληλες δράσεις του Συλλόγου Κοντοπεύκου και άλλων συλλογι-
κοτήτων, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη, μια και
καταδεικνύουν το συνεχές ενδιαφέρον, την απαίτηση και την αγωνι-
στική διεκδικητική στάση των δημοτών. 
Είναι επίσης φανερό, πως παρότι αποτελούν την αναγκαία συνθήκη,
δεν έχουν τις δυνατότητες να αποτελέσουν την ικανή συνθήκη για να
φέρουν σε πέρας την σύνθετη υπόθεση της Βίλας ΙΟΛΑ, δηλ. όχι μόνο
την απόκτηση, αλλά και την αποκατάσταση και την διαχείριση και
την αξιοποίηση. Το μέγεθος της υπόθεσης σίγουρα ξεπερνά τις
δυνατότητες του Συλλόγου, παρά την θεσμική του υπόσταση, αλλά
και των άλλων συλλογικοτήτων.
Το μέγεθος των αναγκών προκύπτει από την παράθεση των χαρα -
κτηριστικών που προαναφέραμε για την Βίλα, όπως:
• Χώρος παραγωγής πολιτισμού από τους δημότες
• Πανελλαδικής εμβέλειας πολιτιστικό τοπόσημο
• Με παγκόσμια προβολή και αναγνώριση
χαρακτηριστικά που επισημάνθηκαν από τον κ.Καραμέρο, απαιτούν
αντίστοιχη σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αντιπροσωπευτικότητα και
κύρος, που μόνο στο επίπεδο του Δήμου μπορούν να υπάρξουν.
Είναι αναγκαίο λοιπόν, με πρωτοβουλία του νεοεκλεγέντος δημάρχου
Γιάννη Σταθόπουλου, να επανασυσταθεί η διαπαραταξιακή Επιτρο-
πή του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ΙΟΛΑ και να εμπλουτιστεί με
αναγνωρισμένους ενεργούς δημότες και εκπροσώπους σχετιζόμενων
συλλογικοτήτων. Επίσης να πλαισιωθεί από μια Τιμητική Επιτροπή
από ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών με τοπική, πανελλα-
δική και παγκόσμια αναγνώριση, που θα αυξήσουν το κύρος της διεκ-
δίκησης και θα διασφαλίσουν όχι μόνο την απόκτηση, αλλά θα
συμβάλλουν κυρίως στην μελλοντική αξιοποίηση του ΙΟΛΑ.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ελπιδοφόρο, πως στον χαιρετι-
σμό του ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος έδει-
ξε να κινείται με αυστηρότητα στην ίδια κατεύθυνση και να
προσεγγίζει την υπόθεση με την ίδια λογική.
Μετά από τόσα χρόνια, μπορούμε βάσιμα να ελπίζουμε, πως το
πρώτο γεγονός, η απόκτηση δηλ. του ΙΟΛΑ από Δημόσιο Φορέα, μπο-
ρεί να έχει αίσιο τέλος. Ο καιρός θα δείξει. Εμείς από την πλευρά μας
θα κάνουμε αυτό που μας αναλογεί και μας επιτρέπουν οι καταστά-
σεις. 

Μιχάλης Γαβράς

τ. Δημ. Σύμβουλος

Ορθοπαιδικός 

Χειρουργός

Διδάκτωρ 

Πανεπιστημίου Αθηνών

Ποιος θα ενδιαφερθεί 
για τη Βίλα Ιόλα; 

Άρθρο του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής σχετικά με τη
Βίλα Ιόλα δημοσιεύθηκε το καλοκαίρι που μας πέρασε
στην δημοσιεύθηκε στην “Εφημερίδα των Συντακτών”. 
Στο άρθρο του ο κ. Γιάννης Σταθόπουλος αναφέρει τα
εξής: 
“Το τετραήμερο 29 Μαΐου - 1 Ιουνίου για πρώτη φορά η
Βίλα Ιόλα στην Αγία Παρα¬σκευή (1.700 τ.μ.), που έχει
χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο, «άνοιξε»
για τη θεατρική παράσταση «Alexandros Iolas» του
Χριστ. Αντωνιάδη από μια καταπλη¬κτική ομάδα
σκηνοθέτη, σκηνογρά¬φου και ηθοποιών με εμπνευστή

και συντονιστή τον Νίκο Σταθούλη και συνεργασία του
Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Οι περίπου 800 τυχεροί (200 κάθε βράδυ) είδαμε εκτός από την
παράσταση και τις δυνατότητες του χώρου, ενός κτήματος

περίπου 6,5 στρεμμάτων, που ανήκει σε ιδιώτη και όχι εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή σε
κάποιον κρατικό φορέα. Ενός χώρου που επιβάλλεται να δια¬σωθεί από την οικοδόμηση
και να αποδοθεί στην κοινωνία ως χώρος πανελλήνιας, αλλά και τοπικής πολιτιστικής
σημασίας, αναγνώρισης και κληρονομιάς, όπως απαιτεί η ιστορία του και η μορφή του.
Τα φώτα της δημοσιότητας του τετραημέρου «διαπέρασαν» τις πολιτιστικές σελίδες σχεδόν
όλου του ημερήσιου Τύπου/Δημοσιογράφοι (και από το εξωτερικό), άνθρωποι του πολιτι-
σμού, δημοτικά πρόσωπα αλλά και πλήθος ευαίσθητων πολι¬τών (ξαναανακάλυψαν το
μέγεθος ενός τοπόσημου πανελλήνιας (και γιατί όχι παγκόσμιας) σημασίας. (Πρόσφατα η
Νέα Υόρκη «φιλοξένησε» έργα του Αλ. Ιόλα). Είδαμε τις δυνατότητες ενός εκπληκτικού
εγκαταλελειμμένου μεγάρου, ακούσαμε τη σιωπή του πανέμορφου τοπίου, νιώσαμε τη
μυσταγωγία της μέθεξης του καινούργιου με το «παλιό».
Και έπειτα έσβησαν τα φώτα. Η βίλα και το κτήμα επιστρέφουν στη λήθη. Μια λήθη που
μα3 αφορά όλου3, το υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορεία Νεωτέρων Μνημεί¬ων, τους
πάμπολλους ανθρώπους της Τέχνης που υπέγραψαν κατά καιρούς για τη σωτηρία του
χώ¬ρου (π.χ. Κώστας Γαβράς, Παύλος ζωγράφος, Κ. Τσόκλης, Τάκης, Γ. Λαζόγκας κ.ά.),
τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, την Περιφέρεια Αττικής, το Μακεδόνικο Μουσείο Σύγχρο -
νης Τέχνης, ανθρώπους των κινημάτων, αλλά και όλους τους ευαίσθητους πολίτες αυτού
του τόπου. Ποιος, ποιοι θα ενδιαφερθούν “;

Γιάννης Σταθόπουλος 

Δήμαρχος

Αγίας Παρασκευής

Ανδρέας Μπαλωτής: «Η λύση «Ιόλα»
Δεν θα σταθώ στις τεράστιες ευθύνες που
υπάρχουν για την απόρριψη από το Δήμο
της άκρως δελεαστικής οικονομικής πρό-
τασης πώλησης του συγκεκριμένου χώρου
που έκαναν οι κληρονόμοι του Ιόλα μέσω
του δικηγορικού γραφείου που τις εκπρο-
σωπούσε.
Δεν θα σταθώ στο «ποιοι», για «ποιους» λόγους
και με «ποια» ανταλλάγματα «έβαλαν» στο
παιχνίδι της αγοροπωλησίας τον σημερινό ιδιοκ-
τήτη του χώρου.

Αυτό που έχει σήμερα σημασία είναι το γεγονός ότι ο χώρος αποτελεί Ιδιοκτησία ενός μηχα-
νικού- κατασκευαστή μετά από αγοραπωλησία που έγινε με κάθε νόμιμο τρόπο κι οποίος
ανά πάσα στιγμή μπορεί να δικαιωθεί τελεσίδικα αφού ο Νόμος ορίζει ότι: «Αν εντός συγκε-
κριμένου χρονικού ορίου δεν δοθούν χρήματα για απαλλοτρίωση από Δήμο ή από το ΥΠΠΟ
αμετάκλητα ο ιδιοκτήτης κάνει ότι θέλει το οικόπεδο του».
Όσοι περιμένουν χρήματα από το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού για την απαλλοτρίωση
του χώρου και την παραχώρηση του στη
συνέχεια στο Δήμο με τη σημερινή οικονο-
μική συγκυρία είναι με τον επιεικέστερο
χαρακτηρισμό Αφελείς.
Η μόνη λύση που υπάρχει είναι: 1) Η νέα
διοίκηση να προχωρήσει με απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου στο χαρακτηρισμό
του συγκεκριμένου οικοδομικού τετρ-
αγώνου ως «Χώρου Πολιτισμού» μια
κίνηση που αποτρέπει την εμπορική εκμε-
τάλλευση του χώρου. 2) Μετά τον χαρακ-
τηρισμό του χώρου, να ξεκινήσουν άμεσες
διαπραγματεύσεις με τον Ιδιοκτήτη για αγορά του χώρου στην αντικειμενική του αξία όπως
αυτή καθορίζεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ χωρίς τα γνωστά τερτίπια για τη « διόγκωση» της
και 3) Τη σύναψη δανείου με τους ευμενέστερους  όρους για τη συγκεκριμένη αγορά.

Ανδρέας Μπαλωτής, Δημοσιογράφος

ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ
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