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Οι περιπέτειες της μικρής
Αννούλας με την ταμπέλα 

«Φάντης μπατσούνι».
Μα είμαστε με τα καλά μας? Κι εκεί που είμαι στο
αμαξάκι μου και κατεβαίνω ανέμελη την
Αγ.Ιωάννου 7.15 το πρωί για να πάω στη δου-
λειά μου, ΝΑ σου ξεφυτρώνει ένα τεράστιο
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ» μπροστά μου..
Μπα..δε θα είδα καλά μάλλον, και μου έχω πει πως
πρέπει να ξεκουράζω τα μάτια μου από τον υπολογι-
στή. Συνεχίζω ακάθεκτη την Αγ.Ιωάννου (περιττό να
πω πως είναι το καθημερινό μου δρομολόγιο άρα
είμαι βέβαια πως αυτές οι ταμπέλες δεν προϋ-
πήρχαν την προηγούμενη ημέρα). 

Προχωρώντας ο μπροστινός στο αντίθετο ρεύμα με κερνάει μια κόρνα και
μια μούντζα. Τι έγινε ρε παιδιά? Ζω σε κάποιο παράλληλο σύμπαν, ξύπνησα
στη χώρα των περίεργων που εμφανίζονται ταμπέλες και πενταδάχτυλες
ανοιχτές παλάμες πρωινιάτικο?
Άντε άλλο ένα «απαγορεύεται» στην επόμενη διασταύρωση (μιλάω λες και η
Αγ.Ιωάννου είναι καμιά λεωφόρος με τρελές διασταυρώσεις) αλλά αυτή τη φορά
πιο γυαλιστερό από το προηγούμενο. Α δεν είμαστε καλά…αντε σήμερα να την
κάνω την παρανομία να τον κατέβω τον δρόμο αλλά από αύριο δε με παίρνει,
πρέπει να φεύγω από το σπίτι 5’ νωρίτερα για να βρω εναλλακτικό τρόπο να βγω
στη Μεσογείων.
ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ????Πότε μονοδρομήσατε τον κεντρικό? Θα μας
τρελάνετε? Ξυπνήσατε μια μέρα, δεν είχατε τι να κάνετε κι αρχίσατε να
κοτσάρετε ταμπέλες από δω κι από κει? Γιατί αν αυτό είναι μέρος του
σχεδίου «μονοδρόμηση Αγ.Ιωάννου 2008» τότε η ανακοίνωση που βγήκε κοντά
στο 2009 ότι θα μονοδρομηθεί δε μετράει ως ενημέρωση των κατοίκων. Sorry
κιόλας το αρχείο που κρατάω είναι 3ετίας. 
Οπότε μια χαρά, βάζετε τις ταμπελίτσες σας, και εκεί τελειώνει το έργο
σας ε? Α, άντε να κόψουμε και καμιά κλήση 1-2 μέρες και αν από εκεί
και πέρα το παραβλέπουν οι κάτοικοι δε βαριέσαι? Αν από την άλλη οι
μη-Αγιοπαρασκευιώτες δε το πάρουν πρέφα και στουκάρουν σε καναν
άνθρωπο..ε οκ και οι ασφαλιστικές τι θα κάνουν, κλέφτες θα γίνουν?
Πάντως σε γενικές γραμμές το σχέδιο καλό είναι να ακολουθεί τα παρακάτω:
αφού αποφασίσουμε σε ένα σχέδιο δράσης (αυτό το φοβερό think tank για
συμβούλιο που έχουμε) ενημερώνουμε τους δόλιους τους πολίτες. 
Είτε με φυλλάδια, είτε με 2-3 πανό στον δρόμο, είτε με μεγάφωνο σε datsun (ναι
καλύτερο αυτό το μοντέλο τύπου πανηγύρι παρά να ξεφυτρώνουν οι ταμπέλες
μπροστά σου) κι έπειτα επιτηρούμε την κατάσταση βάζοντας 2-3 ανθρώπους
του δήμου για ένα διάστημα να βοηθάν τους κατοίκους. Αυτό σε μια ιδανική βιό-
σφαιρα μάλλον..Τέλοσπαντων επειδή πάλι γκρινιάρα θα με πεις, αγαπημένε
αναγνώστη, θα το αφήσω εδώ το θέμα ανακοινώνοντας πως εγώ θα τηρήσω τις
ταμπέλες επειδή είμαι μαζόχα και υποτακτική. 
Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο μου εμβολίσει κανείς το αμάξι που κατεβαίνει τον
κεντρικό ενώ απαγορεύεται, θα κάνω μήνυση όχι στον οδηγό αλλά στον δήμο
που δεν ειδοποιεί για τις τόσο σημαντικές αλλαγές.
Υγ: Συγχαίρω και τον τυπάρα που έχει μετατρέψει την πόλη μας σε ένα
τεράστιο παρκινγκ. Όποιος κι αν είσαι ΕΥΓΕ φίλε μου! Μ’αρέσει πολύ αυτό
το νέο ύφος που πλασάρει η περιοχή μας «φτωχέ λαέ μη παρκάρεις λίγο πιο
μακριά σε κανονική θέση, αλλά άραξε το αμάξι σου όπου βρεις»

Αννούλα

κάτοικος Αγ. Παρασκευής

--- Βοσνία - Ιράκ - Αγίου Ιωάννου. 
--- Μόνο που στη Βοσνία και το Ιράκ οι “Σωτήρες” τέλειωσαν.. Εδώ; 
--- Αναπλάθει ο Βασίλειος Β’ ο «Πάπιας» ότι δεν ανάπλασε ο Βασίλειος Α’ ο
«Χρυσοδάκτυλος». 
--- Όχι άλλοι “Σωτήρες” φωνάζουν κάτοικοι και καταστηματάρχες! αφήστε το
δρόμο όπως είναι... καταστραφήκαμε..
--- Όλοι αναρωτιούνται γιατί δεν έγινε ο δρόμος “Τετράγωνο - τετράγωνο” όπως
είχε ψηφιστεί, αλλά μονοδρομήθηκε ακόμα και στα σημεία που δεν γίνονται
έργα;
--- Αυτό που δεν μας είπε κανένας πολιτικός είναι ότι το ραδιενεργό (;) υλικό έχει
τοποθετηθεί μήνες τώρα στο χώρο που θα ανεγερθεί κάποτε (;) το Δημαρχείο της
πόλης και ο εργολάβος για να το μεταφέρει απαίτησε πλήρη ελευθερία
μετακίνησης ως προς την άνοδο!
--- “Στοιχειώδες” είπε ο Σέρλοκ Χολμς στον Γουάτσον.. το έχουμε πει εξάλλου..
αυτή η πόλη είναι η χαρά του εργολάβου!
--- Δεν έχουμε υπαλλήλους για να καθαρίσουμε όλη την πόλη δήλωσε ο δήμα-
ρχος.
--- “Στοιχειώδες” είπε ο Σέρλοκ Χολμς στον Γουάτσον. Είναι όλοι στα γραφεία!
--- Η δημοτική αστυνομία συνέλαβε δύο εμπόρους στη λαϊκή γιατί ήταν “παρά-
νομοι”.
--- Τραυματίστηκε ένας αστυνόμος, καταδικάστηκαν (με αναστολή) οι “παράνο-
μοι”. 
--- “Χάρχαρο” θυμίζει η Ιστορία και «Παναγόπουλο» η υλοποίηση...
--- Είναι προφανές ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας να
αφαιρεί εμπορεύματα είπε ο Ανδρέας Γκιζιώτης ο οποίος επεσήμανε ότι και το
Mall είναι “Παράνομο” αλλά κανένας δεν το έχει συλλάβει!
--- Ημερίδα  για την αξιοποίηση των σκουπιδιών πραγματοποιήθηκε στο Δήμο
Χολαργού - Παπάγου. 
--- “Μας δείχνουν το δρόμο δήμαρχε” είπε ο Μιχάλης Γαβράς.
--- Το μπαστούνι του τυφλού άρχισε να ψάχνει ο δήμαρχος...
--- Στο “Νταμάρι”, στα σύνορα με το Χολαργό, πήρε φωτιά η παλιά πίστα του
σκέϊτ κατήγγειλε ο Ανδρέας Γκιζιώτης... 
--- “Στοιχειώδες” είπε ο Σέρλοκ Χολμς στον Γουάτσον… Είναι σε πόλεμο οι άνθ-
ρωποι με το Χολαργό!
--- Είναι υπόλογος για το ότι δεν έκανε ΕΔΕ ο διευθυντής πρασίνου όταν κλάπ-
ηκε υδροφόρα και δύο σάρωθρα κατήγγειλε η Ελένη Δάβαρη..
--- Σφύριξαν αδιάφορα στις καταγγελίες αυτές οι Παναγόπουλος – Ζορμπάς.
--- Σάμπως δικά τους ήταν τα οχήματα;
--- “Θολό τοπίο” η εκκαθάριση στην πρώην ΔΗΠΕΑΠ.
--- Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις 500.000 ευρώ φτάνουν οι οφειλές προς το ΙΚΑ
μαζί με τα πρόστιμα.
--- Ποιος ήταν πρόεδρος τότε; που πήγαν τα χρήματα; τι λένε οι ορκωτοί λογι-
στές, ρώτησε ο Κώστας Κουβόπουλος.
--- “Δεν μας έδωσες την έκθεση των ορκωτών λογιστών δήμαρχε συνέχισε ο κ.
Κουβόπουλος και φορτώνεις τα “Κερατιάτικα” στο λαό της Αγίας Παρασκευής!
Αφού διασπάθισαν κάποιοι τα λεφτά της ΔΗΠΕΑΠ γιατί να μην τιμωρηθούν
αλλά να πληρώσουν τα “Σπασμένα” οι κάτοικοι σε μια εποχή που παιδιά λιποθ-
υμάνε από την πείνα;
--- Γιατί κάνεις καινούργια ρύθμιση δήμαρχε, ρώτησε ο Γιάννης Σταθόπουλος.
--- Γιατί δύο χρόνια τώρα δεν προχώρησες σε ρύθμιση δήμαρχε, ρώτησε ο Γιάν-
νης Γουργούλης.
--- Πόσα συνολικά χρωστάμε στο ΙΚΑ ρώτησε ο Φώτης Αλεξόπουλος; 
--- Τα χρέη αυτά πρέπει να τα πληρώσουμε (εσείς οι πολίτες) και είναι σε βάθος
χρόνου δεκαετίας απάντησε προς τους ερωτώντες ο υψιπετής ηγέτης, ο εγγυητής
της Διαφάνειας, ο αρχάγγελος της Κάθαρσης, ο “Δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί
μου”… 
---  “Στοιχειώδες” είπε ο Σέρλοκ Χολμς στον Γουάτσον.. Πάλι την πάπια κάνει...   
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Γιάννης Σταθόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής “Νίκη για την Αγ. Παρασκευή”

Μαιευτήρας - Χειρούργος

Ευχές και ελπίδες για

ένα καλύτερο αύριο

για την πόλη της 

Αγ. Παρασκευής, με

πίστη στο ανθρώπινο

δυναμικό της. 

Ευχές και ελπίδες για

μια ανοιχτή δημοκρα-

τική κοινωνία με 

Δικαιοσύνη, Συνοχή

και Αλληλεγγύη. 

Να αλλάξουμε την

Αγία Παρασκευή. 

Να υπερασπιστούμε

την κοινωνία.

Καλό Πάσχα

Γιάννης Γουργούλης
τ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μου 

το γεγονός της Ανάστασης του 

Θεανθρώπου να μας δώσει δύναμη και

υπομονή για μια γρήγορη και ασφαλή

έξοδο από την κοινωνική και 

οικονομική κρίση που διανύουμε. 

Καλό Πάσχα! 

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου εκδόθηκε για μία ακόμη φορά «ανα-
κοίνωση» με την οποία ο δήμαρχος και η διοίκηση προσπαθούν να «Παρα-
βιάσουν ανοιχτές θύρες» παρουσιάζοντας  την υπό του Νόμου προβλεπόμενη
«Υποχρέωσή» τους ως ένα «Τιτάνιο» προσωπικό αγώνα! ο οποίος θα πρέπει
εύλογα να «δικαιωθεί» (με θετική προς αυτούς ψήφο) στις επερχόμενες
δημοτικές εκλογές.
Οι δύσκολες μέρες που ζει η πατρίδα μας,  προήλθαν ΚΑΙ από το γεγονός ότι το
«Μέτρο» με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου είχε χαθεί και οι προσπάθειες των
«κρατούντων» είχαν επικεντρωθεί σ  ́έναν άκρατο Βερμπαλισμό κι ένα συνεχή βομβα-
ρδισμό «Ειδήσεων» που αποσκοπούσαν στη δημιουργία ενός «Μάτριξ» που θ  ́αντι-
καταστούσε τη θλιβερή εικόνα της πραγματικότητας που είχαν δημιουργήσει οι «παρ-
αλήψεις», η «ανικανότητα», ο «νεποτισμός» και η «ρουσφετολογία».
Είναι γνωστό ότι μία χώρα, ένας Δήμος διοικείται, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να διοι-
κείται, όχι κατά πως «Νογάει ο νους» του κάθε «Ηγέτη», αλλά από το όπως ορίζουν οι
Νόμοι του κράτους αυτού, για δε  τους Δήμους υπάρχει ο «Κώδικας Δήμων και Κοινο-
τήτων», πράγμα που φαίνεται ν  ́αγνοούν οι ερασιτέχνες συντάκτες του συγκεκριμένου
δελτίου τύπου με το οποίο επιχειρείται να  παρουσιαστεί προς τους Αγιοπαρασκευιώτες
η «Υποχρέωση» που έχει ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή να προστατεύουν την
«Ησυχία» και το «Δικαίωμα στον ύπνο» των κατοίκων από τις παραβιάσεις
του ωραρίου μιας μικρής μερίδας «Κακών» επαγγελματιών, ως ένας «προ-
σωπικός αγώνας» που  περιμένει τη «δικαίωση» του στις επόμενες εκλογές…
Η αλήθεια όμως είναι ότι στην περίπτωση της παραβίασης των διατάξεων της «Κοινής
ησυχίας», τα αρμόδια αστυνομικά όργανα αφού κληθούν και βεβαιώσουν τις όποιες
παραβιάσεις του Νόμου έχουν υπάρξει, τις κοινοποιούν στη συνέχεια προς το Δήμο ο
οποίος είναι υποχρεωμένος να ασκήσει τις υπό του Νόμου προβλεπόμενες διοικητικές
κυρώσεις (προσωρινό σφράγισμα του καταστήματος, προσωρινή έως και πλήρης άρση
της άδειας λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων). 
Παράλληλα ο Νόμος προβλέπει ότι σε περίπτωση που οι αιρετοί για «Κάποιους λόγο-
υς» δεν προχωρήσουν στη λήψη των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, τότε
τιμωρούνται αφού θα έχουν υποπέσει στο αδίκημα της παράβασης του καθήκοντός
τους. 
Οι δημότες και οι κάτοικοι, σύμφωνα με όλα όσα προαναφέραμε, περιμένουν από το
δήμαρχο και τη δημοτική αρχή, να εφαρμόσουν το «Νόμο» με «Ίση μεταχείριση» γιατί
αυτό είναι το καθήκον τους κι όχι κάποια «Ηρωική πράξη» για την οποία πρέπει να
«Ανταμειφθούν»… η δε ψήφος η οποία θα δοθεί όταν θα κληθούν για να εκλέξουν τον
επόμενο δήμαρχο, θα στηριχθεί σε «Προγράμματα», σε «Απολογισμούς» και στην
αποτίμηση συγκεκριμένου έργου και όλοι όσοι πιστεύουν το «Αντίθετο», πλανώνται
πλάνην οικτρά…
Όπως πλάνην οικτρά πλανώνται και οι συντάκτες του συγκεκριμένου δελτίου εάν
νομίζουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές μια «Εικονική
πραγματικότητα» που θα εμφανίζει μία διοίκηση με μηδενικό μέχρι στιγμής έργο ως την
καταλληλότερη για να ξαναδιοικήσει. 
Οι συμπολίτες μας έχουν και νου και κρίση και βλέπουν ότι ο νυν δήμαρχος ακολουθεί
το ίδιο ακριβώς μοντέλο που χρησιμοποιούσε και ο «Συνοδοιπόρος» του τέως δήμα-
ρχος, δηλαδή μπροστά στην «Αγωνία του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι» των
επικείμενων εκλογών να χρησιμοποιούνται βερμπαλιστικά πυροτεχνήματα
ως απόδειξη «Τιτάνιων αγώνων». 
Επίσης όσοι «Κατοικούν στην Ιερουσαλήμ»… γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οποιαδή-
ποτε σύγκριση του δικού τους δημάρχου με τους αιρετούς άρχοντες άλλων πόλεων είναι
τουλάχιστον… ατυχής! 

συνέχεια σελίδα 5

Οι “Νόμοι του κράτους” 
ή το “Δίκαιο της κουβέρτας”;
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συνέχεια από σελίδα 4
Και είναι ατυχής διότι:
1) Σε ποιο Δήμο της χώρας, στη θέση ενός ΠΑΡΑΝΟΜΑ κατεδαφισμένου Εθνικού
κληροδοτήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου, θα ανεγείρονταν και θα λειτουργούσαν
«Νυχτομάγαζα» που θα έκαναν τους ήδη εκατομμυριούχους ακόμα πιο πλούσιους με
έναν δήμαρχο που ισχυρίζεται ότι «Κανείς στην Αγία Παρασκευή δεν μπορεί να είναι
υπεράνω των νόμων»; 
2) Σε ποιο Δήμο της χώρας, οι τελεσίδικα καταδικασμένοι επιχειρηματίες για την
παράνομη κατεδάφιση Εθνικού Κληροδοτήματος θα συνέχιζαν εμπορικές δραστηρι-
ότητές στο συγκεκριμένο χώρο «Με την άδεια του Δήμου» από έναν δήμαρχο που
ισχυρίζεται ότι είναι «θεματοφύλακας των κανόνων δικαίου»;  
3)Σε ποιο Δήμο της χώρας, στους τελεσίδικα καταδικασμένους επιχειρηματίες για την
παράνομη κατεδάφιση Εθνικού Κληροδοτήματος, ο Δήμος με έξοδα των δημοτών θα
δημιουργούσε μπροστά στον εν λόγω χώρο αντί πεζοδρομίου, ειδική κατασκευή με
«Οπλισμένο σκυρόδερμα» για να αντέχει το βάρος των πολυτελών (και βαρέων)
οχημάτων όλων όσοι θέλουν να πιουν «Αριστοκρατικά» τον πανάκριβο καφέ τους; 
4) Σε ποιον Δήμο της χώρας, η δημιουργία διπλάσιου χώρου για το παρκάρισμα των
αυτοκινήτων σε βάρος πεζοδρομίων και οδοστρώματος έχει βαπτιστεί ως «Ανάπλαση
Ιστορικού Κέντρου»; 
5) Σε ποιον Δήμο της χώρας, ο δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ερωτάται επα-
νειλημμένα για το συγκεκριμένο θέμα από τους κ. Σταθόπουλο – Κουβόπουλο – Αλεξό-
πουλο κ.τ.λ. «Ποιεί την νύσσαν», και αποφεύγει να απαντήσει δια του «Στρίβειν δια
του αρραβώνος»;  
6) Σε ποιον άλλο Δήμο της χώρας, ο δήμαρχος ισχυρίζεται ότι εκ μέρους του Δήμου:
«Δεν δικαιολογείται καμία απόκλιση από τους νόμους», αλλά οι κάτοικοι με τόση αγα-
νάκτηση αναρωτιούνται από το «Τι» διοικείται ο Δήμος; Από τους νόμους του κράτο-
υς ή από το «Δίκαιο της Κουβέρτας»;        
Τέλος, προς «Τέρψιν» και «Γέλωτα» στις δύσκολες μέρες που περνάμε… σας παραθέ-
τουμε αυτούσιο το σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου:
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με  πρόσφατο δημοσίευμα εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας, ποινή
φυλάκισης επτά μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε Τριμελές Εφετείο σε Δήμαρχο της
Βορείου Ελλάδος για παράβαση καθήκοντος λόγω του ότι δεν ανέστειλε την άδεια λει-
τουργίας σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Με αφορμή το παραπάνω δημοσίευμα και σε συνέχεια προγενέστερου Δελτίου Τύπου
σχετικά με το ίδιο θέμα, τονίζεται εκ νέου ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 80 περί Κατα-
στημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, του νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων)και τις διατάξεις του Π.Δ 180/1979 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,ο
Δήμος Αγίας Παρασκευής είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στο σφράγισμα κατα-
στημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα προβ-
λεπόμενα από τα προαναφερθέντα άρθρο και διατάξεις.(μη κατοχή άδειας λειτο-
υργίας, παράβαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων).
Επαναλαμβάνεται ότι ο Δήμος είναι υπέρ της υγιούς επιχειρηματικότητας και δράσης,
η οποία σέβεται τους πολίτες και τους καταναλωτές. Εφαρμόζει τους νόμους και τις
αποφάσεις της διοίκησης και τιμά τις δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν δεδικα-
σμένο στη λειτουργία της επιχειρηματικότητας.
Ο Δήμος είναι θεματοφύλακας των κανόνων δικαίου και κατ’ επέκταση της κοινωνίας
δικαίου και δεν μπορεί εκ των πραγμάτων και ούτε επιθυμεί να αποτελεί εφαλτήριο μη
σύννομων συμπεριφορών εις βάρος των πολιτών και της εξυπηρέτησης εν γένει του
κοινωνικού συνόλου.
Κανείς στην Αγία Παρασκευή δεν μπορεί να είναι υπεράνω των νόμων και του «ευ
αγωνίζεσθαι» (δηλαδή του υγιούς ανταγωνισμού), πολύ περισσότερο στην παρούσα
οικονομική κρίση, όπου είναι υποχρέωση όλων μας να μην αφήσουμε απροστάτευτο
τον πολίτη και τις ανάγκες του. 
Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτό δεν δικαιολογείται καμία απόκλιση από τους νόμους, ούτε
από την πλευρά του Δήμου, ούτε φυσικά από την πλευρά του «καλώς επιχειρείν».
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Η πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση της δημοτικής
συμβούλου Μαργαρίτας Δημητρίου- Καβρου-
δάκη της παράταξης «Μαζί για την Αγία Παρασ-
κευή», για όσους ασχολούνται με τα δημοτικά
της πόλης μας, δεν αποτέλεσε ιδιαίτερη έκπληξη
και μερικοί  ίσως να σκέφτηκαν ότι  παραέκανε
υπομονή ανεχόμενη – όπως και η ίδια παρα-
δέχεται – πολλές και απαράδεκτες πολιτικά
συμπεριφορές από την ηγετική ομάδα της παρά-
ταξης. Η τελευταία πράξη από την πρώην παράταξη
της κ. Δημητρίου που κατέδειξε ότι δεν ήταν «Ευπρόσ-
δεκτη»  ήταν η απόσυρσή της από το διοικητικό
συμβούλιο του Νομικού Προσώπου ΠΑΙΣΔΑΠ.
Με αφορμή τις τελευταίες αυτές εξελίξεις συναντηθή-
καμε μαζί της, και μιλήσαμε για όλους και για όλα Και
μεταξύ άλλων μας είπε και  τα εξής:
«Σ» Η συνεργασία σας την περίοδο 2007 – 2010
με τον κ. Βασίλη Γιαννακόπουλο πως ήταν;
«Δεν είχαμε στενή συνεργασία του τύπου «Καθημερι-
νές επαφές» αλλά θεωρώ ότι όλα τα χρόνια με εξαίρε-
ση την τελευταία χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Σ» Εννοείται τη χρονιά των δημοτικών
εκλογών;
«Ναι ,  το 2010 άρχισαν να διαφαίνονται κάποια
προβλήματα που  αφορούσαν κάποιες πολιτικές και
όχι μόνο αποφάσεις τις οποίες έπαιρνε ο κ. Γιαννακό-
πουλος συμβουλευόμενος αποκλειστικά ανθρώπους
του στενού του θα έλεγα πυρήνα, ανθρώπους  που ήταν
πιο κοντά του και με τους οποίους συνεργαζόταν καθ-
ημερινά  μέσα στο δημαρχείο.  Εγώ και κάποιοι
άλλοι συνάδελφοι ήμασταν  λίγο πιο «Έξω» και
εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε να έχουμε καθ-
ημερινή επαφή μαζί του.  Βεβαίως επικοινωνία όταν
χρειαζόταν υπήρχε και  ορισμένες φορές καθημερινή,
όμως ένιωθα ότι στις συζητήσεις για σημαντικά θέματα
που αφορούσαν την παράταξη αλλά και τα  μεγάλα
θέματα της πόλης  δεν συμμετείχα, σαν να μη θεω-
ρούσαν απαραίτητη  τη παρουσία και τη γνώμη μου με
αποτέλεσμα  ή να μαθαίνω  σημαντικά πράγματα
από «Τρίτους» ή να μην ενημερώνομαι, ούτε καν
μέσα στη δημοτική μας  ομάδα!.
«Σ» Πως είχατε αντιδράσει  μετά από αυτές τις
διαπιστώσεις;»
«Έκανα «παράπονα» γιατί προεκλογικά δεν ήθελα να
οξύνω καταστάσεις, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέ-
λεσμα βέβαια… και σας πληροφορώ ότι δεν ήμουν
η μόνη Δημοτική Σύμβουλος που τύγχανε αυτής
της απαξίωσης, και δυστυχώς για την παράταξη μας
υπάρχουν που μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν
αυτό».
«Σ» Πιστεύετε ότι οι επικείμενες τότε εκλογές
είχαν δημιουργήσει ενδοπαραταξιακά προβλή-
ματα;
«Σίγουρα, γιατί τα όποια μικροπροβλήματα υπήρχαν
έγιναν πολύ εντονότερα το καλοκαίρι του 2010, λίγο
πριν τις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010. Μάλι-
στα τότε είχα στεναχωρηθεί γιατί , χωρίς να ερωτηθώ
και συμφωνώντας βέβαια, τοποθετήθηκαν ως υποψή-
φιοι στο ψηφοδέλτιο της παράταξης τέσσερις άνθρω-
ποι από τον πολύ στενό μου χώρο, που με οδήγησε στο
συμπέρασμα ότι αυτή η πολιτική κίνηση της ηγεσίας
της παράταξης αποσκοπούσε στην πολιτική αποδ-
υνάμωσή μουκαι στην μη επανεκλογή μου».
«Σ» Αναφερθήκατε σε «μικροπροβλήματα»…
ποια ήταν αυτά;
«Τα Οικονομικά προβλήματα τα οποία για μένα ήταν
πολύ σοβαρά».
«Σ» Τα οικονομικά της δημοτικής ομάδας;
«Όχι. Τα οικονομικά του Νομικού Προσώπου που
διηύθυνα, των παιδικών σταθμών, που ήταν το
μεγαλύτερο του Δήμου και το οποίο  είχε τους περισσό-
τερους εργαζόμενους».  

«Σ» Χρειαζόσασταν  δηλαδή  οικονομική βοήθ-
εια και δεν σας την παρείχαν;
«Όπως είναι γνωστό, όλα τα Νομικά Πρόσωπα βάσει
του  προϋπολογισμού τους,  παίρνουν μία τακτική και
μια  έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο για την κάλυψη
των αναγκών τους.
Συγκεκριμένα το Κέντρο Παιδιού, που ήμουν πρόεδρ-
ος, έπαιρνε έκτακτες επιχορηγήσεις που κυμαίνονταν
από 200.000 έως 650.000 ευρώ και είχαμε  φτάσει
στον Δεκέμβρη του 2009 – που είναι ένας μήνας πολ-
λών εξόδων και υποχρεώσεων - και δεν είχαμε λάβει
ούτε τα χρήματα της τακτικής επιχορήγησης !  με απο-
τέλεσμα να βρίσκομαι σε αδιέξοδο απέναντι στους
εργαζόμενους και στις υποχρεώσεις που «έτρεχαν».
«Σ» Πότε εισπράξατε την έκτακτη επιχορήγηση;
«Δεν την εισπράξαμε ποτέ!».   
«Σ» Αυτό έγινε σε όλες τις δημοτικές επιχειρή-
σεις;
«Όχι βέβαια!  Άλλοι πρόεδροι είχαν εισπράξει και την
τακτική και την έκτακτη επιχορήγηση και θεωρώ ότι η
πράξη αυτή  αποτέλεσε  μία μεγάλη αδικία προς το
πρόσωπο μου.
«Σ» Οι πρόεδροι στους οποίους αναφέρεστε
ήταν αυτοί  του  «Στενού κύκλου» του κ. Γιαν-
νακόπουλου;
«Βεβαίως»!
«Σ» Υπήρχαν ιδέες που θέλατε να υλοποιήσετε
στο Κέντρο Παιδιού και δεν μπορέσατε λόγω
αυτού του γεγονότος;  
«Πρόταση και επιθυμία μου, την οποία  είχα καταθέσει
και στη δημοτική ομάδα, ήταν να αξιοποιηθεί το
ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στην οδό Ρόδων, για
την ανέγερση παιδικού σταθμού, ώστε να μην επιβα-
ρύνονται οι συνδημότες μας  με υψηλά ενοίκια.  Μάλι-
στα ο νυν δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς σε στυλ μομφής
με είχε ρωτήσει τι ακριβώς είχα κάνει εγώ τέσσερα χρό-
νια, ούσα πρόεδρος και γιατί δεν έχτισα έναν ιδιόκτητο
παιδικό σταθμό.
‘Ήμουν πρόεδρος του νομικού  προσώπου αλλά δεν
ήμουν Βέβαια εγώ δεν μπορούσα να χτίσω γιατί δεν
ήμουν η καθ’ ύλην αρμοδία για την κατασκευή του
κτιρίου, για την οποία είχε ξεκινήσει μια διαδικασία
αλλά σταμάτησε... «.
«Σ» Σε ποιο ποσό ανέρχονται τα ενοίκια;
«Δίνονται πάρα πολλά  χρήματα που φτάνουν περίπου
τις 290.000 ευρώ το μήνα!  Οποιοσδήποτε θα
χαρακτήριζε το ποσό παράλογο, από τη στιγμή
κατά την οποία μπορούσαμε να αποκτήσουμε έναν
δικό μας παιδικό σταθμό, και να γλυτώναμε  τουλάχι-
στον τα δύο από τα επτά ενοίκια που δίνουμε».
«Σ» Παρά το γεγονός των εμποδίων που αισθα-
νθήκατε ότι σας έβαζαν σε μια προσπάθεια να
μην επανεκλεγείτε, εσείς καταφέρατε και  ήσα-
σταν ανάμεσα  στους ελάχιστους που διασώθη-
καν και επανεκλεγήκατε.
«Πράγματι κατάφερα να εκλεγώ κάτω από πολύ
δύσκολες συνθήκες αλλά πικράθηκα και από τον συνά-
δελφο, τ. Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γιάννη Μυλωνάκη, ο
οποίος έκανε ένσταση ζητώντας
να εκλεγεί αυτός αντί για μένα…
αλλά και από την εν γένει στάση
του κ. Γιαννακόπουλου».
«Σ» Τότε βεβαιωθήκατε  ότι
ήσασταν «Έξω» από τον
πυρήνα της δημοτικής ομά-
δας;
«Ήμουν πάντα «Έξω».  Απλά
ήταν ένα χτύπημα που μ’ έκανε
να το καταλάβω ακόμα περισσό-
τερο. Επιπλέον γινόντουσαν
συζητήσεις πίσω από την πλάτη
μου και ο κ. Γιαννακόπουλος

ήταν ο καθ’ ύλην
αρμόδιος να σταμα-
τήσει αυτή την δια-
μάχη του δικαστι-
κού αγώνα. Αντι-
στοίχως το είχε
κάνει την προη-
γούμενη τετραετία
με κάτι ανάλογο που
είχε συμβεί με την κ.
Φλατσούση και τον
κ. Αλεφαντή.
Εκείνος είχε μεσολα-
βήσει τότε και δεν
σύρθηκαν στα δικαστήρια. Γενικά ο μοναδικός που
μπορεί να σταματήσει μία τέτοια κατάσταση είναι ο
επικεφαλής. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, σε ποια-
νού το πλευρό τάχθηκε, φάνηκε πεντακάθαρα...».
«Σ» Αν νιώθατε τόση μεγάλη πίεση, γιατί καθυ-
στερήσατε δύο χρόνια να ανεξαρτητοποιηθείτε;
«Διότι ναι μεν υπήρχαν αρνητικά αλλά υπήρχαν και
θετικά. Ήμουν χαρούμενη που ήμουν μέλος του διοικ-
ητικού συμβουλίου των παιδικών σταθμών, εκπρο-
σωπώντας την μείζονα αντιπολίτευση, που σημαίνει ότι
δεν θα έχανα την επαφή με τα παιδιά που λατρεύω.
Είχα επίσης την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος στο Νομικό
Πρόσωπο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου είχα
άμεση επαφή με τα σχολεία, κάτι το οποίο υπηρέτησα
22 χρόνια μέσω του γονεϊκού κινήματος. Για μένα είναι
τρόπος ζωής να συμμετέχω, με όποιο ρόλο, σε οτιδήπο-
τε αφορά μικρά παιδιά».
«Σ» Περιμένατε η ανακοίνωση – απάντηση  της
παράταξης σας  να ήταν σκληρή απέναντί σας;
«Δεν θα υπήρχε νοήμων άνθρωπος που θα μπορούσε
να το περιμένει. Μου έβγαλε ένα πικρό χαμόγελο.
Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν μέχρι πριν μία
εβδομάδα να είμαστε μέσα στην τρελή χαρά και μετά
να μαθαίνω από τρίτους ότι ο κ. Γιαννακόπουλος με
«Πέταξε» από το Δ.Σ του Κέντρου Παιδιού. Ξέρετε
αυτή ήταν η κουβέντα του. Επί λέξει είπε: «Δεν τη
θέλω, θα την πετάξω έξω». Φυσικά ήταν κάτι το
οποίο με συγκλόνισε και το έμαθα μετά την ανε-
ξαρτητοποίησή μου. Με θλίβει και θεωρώ ότι το
κείμενο δεν είναι γραμμένο από τα δικά του χέρια».
«Σ» Στην δική σας ανακοίνωση αναφέρατε σε
κάποια σημείο για «Κακή αντιπολίτευση» του κ.
Γιαννακόπουλου αλλά και για «Φήμες» που
θέλουν τον τελευταίο σε συνεργασία με τον κ.
Ζορμπά. Ήταν κι αυτοί λόγοι ανεξαρτητο-
ποίησης;
«Όχι. Το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας αποδεικνύε-
ται περίτρανα από τα πρακτικά του Δημοτικού
Συμβουλίου. Για το δεύτερο δεν μπορούμε να είμαστε
σίγουροι για τίποτα αν δεν το δούμε με τα ίδια μας τα
μάτια. ΓΙ’ αυτό εξάλλου χρησιμοποίησα και τη λέξη
«Φήμες». Το πρώτο πάντως είναι γεγονός».
«Σ» Άλλα στελέχη της παράταξης έχουν τις ίδιες
τάσεις μαζί σας;
«Έχουμε ανεξαρτητοποιηθεί τρεις Δημοτικοί Σύμβου-
λοι. Πολλοί έχουν απομακρυνθεί από το Δεκέμβρη του
2010. 
Ολόκληρη η συνέντευξη στο www.osxoliastis.gr

Μαργαρίτα Δημητρίου - Καβρουδάκη: 
“Δεν με ήθελαν “Μάζί” τους”. 

Μαργαρίτα

Δημητρίου - Καβρουδάκη

Ανεξάρτητη 

Δημοτική Σύμβουλος
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Βασίλης Γιαννακόπουλος:
“Προσβλητικές και

μηδενιστικές οι αναφορές της
κ. Δημητρίου”.

Με αφορμή τις δημόσιες, προ-
σβλητικές  και μηδενιστικές , αναφο-
ρές της κ. Μαργαρίτας Δημητρίου
τόσο προς το πρόσωπό μου όσο και
για τη παράταξη «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», της οποίας

έχω τη τιμή να είμαι επικεφαλής, οφείλω να ενημερώσω τους πολίτες που
αγωνιούν για το μέλλον της πόλης μας τα παρακάτω:
1.Σε κάθε περίπτωση τιμώ τους συνεργάτες μου και δημόσια επαινώ το πράγματι αξι-
όλογο  έργο που επετέλεσαν  είτε ως αντιδήμαρχοι είτε ως πρόεδροι των νομικών
προσώπων , επί δημαρχιακής μου θητείας. 
Το ίδιο έπραξα και θα πράξω για την θητεία της κ. Δημητρίου ως προέδρου στον
ΠΑΙΣΔΑΠ . 
2. Η παράταξή μας, πρόσφατα αποφάσισε να αποσύρει για το επόμενο διάστημα
όλους τους δημοτικούς συμβούλους από τη διοίκηση των νομικών προσώπων, ώστε να
αξιοποιήσει όλα τα στελέχη της , παλαιότερα και νέα . 
Θεωρήσαμε και θεωρούμε ότι όλοι, όταν είναι άξιοι και ικανοί, έχουν το δικαίωμα
αλλά και την υποχρέωση να προσφέρουν στη πόλη μας και μπορούν να χειριστούν τα
θέματα και να προβάλουν το πρόσωπο της παράταξης. 
Φαίνεται ότι η κ. Δημητρίου διαφωνεί σε αυτή τη πολιτική επιλογή και θέλει
μια παράταξη κλειστής ομάδας στελεχών που θα την απαρτίζουν μόνο οι
εκλεγμένοι δημοτικοί  σύμβουλοι.
3. Αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τους δημοτικούς συμβούλους  με συμμετοχή στα
όργανα διοίκησης του Δήμου. Η κ. Δημητρίου τοποθετήθηκε στην Επιτροπή Ποιότ-
ητας Ζωής . Από πότε η συμμετοχή σε κορυφαία Δημοτική επιτροπή  αποτελεί υπο-
βάθμιση του ρόλου του Δημοτικού Συμβούλου?
4. Σεβόμενος τα 40 χρόνια προσωπικής μας φιλίας και την προσφορά τόσο της ίδιας
όσο και της οικογένειάς της στα κοινά της πόλης , δεν επιβεβαίωσα ποτέ τα όσα απα-
ράδεκτα  ζήτησε από τη δημοτική ομάδα. 
Το έκανε η ίδια με τη συνέντευξή της. Θεωρήσαμε για όσα  ζήτησε ότι εκείνη τη στιγ-
μή κατέθετε την αγωνία της , όμως την ίδια αγωνία περνούν όλες οι ελληνικές οικογέ-
νειες. Για μας  είναι θέση αρχής ότι η προσφορά στα κοινά  πρέπει να είναι ανιδιοτε-
λής και δεν υποκύπτουμε σε προσωπικές διαπραγματεύσεις. Φαίνεται ότι εννοούσε
απολύτως όσα είπε. 
5. Δεν θα την ακολουθήσω στα όσα προσβλητικά υπονόησε με τις αναφορές της.
Γνωρίζει πολύ καλά ότι οποτεδήποτε ρωτούσε θα μάθαινε, όπως γνωρίζει ότι οι παρ-
ατάξεις δεν χρηματοδοτούνται ούτε από το κράτος ούτε από το δήμο. Η δική μας
παράταξη , και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά, στηρίζεται, αποκλειστικά, στη συνδρομή
των μελών και των στελεχών της
6.Εάν υπήρχαν όλα αυτά τα ζητήματα , γιατί εκφράστηκε με τόσο θερμά λόγια ,μόλις
ένα μήνα πριν,  τόσο για μένα όσο και για τη παράταξη μπροστά σε 400 περίπου
συμμετέχοντες στην εκδήλωση της παράταξης στο κατάστημά της;
Η παράταξη αυτή με τις όποιες αδυναμίες της ήταν και είναι μια μεγάλη οικογένεια
για όλη τη πόλη. Είναι το σπίτι μας. 
Οι πόρτες της ήταν, είναι και θα είναι ανοικτές για όλους όσους ήταν κοντά
μας , για όλες τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας με σκοπό την ανατροπή της
αρνητικής πορείας της πόλης.

ΓεράσιμοςΓεράσιμος ΒλάχοςΒλάχος

Στις δύσκολες μέρες που περνάμε,

σας εύχομαι από καρδιάς 

υγεία, αγάπη και αισιοδοξία 

για ένα καλύτερο αύριο. 

Η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση

του ενός στον άλλον πρέπει 

να είναι αυτονόητη

Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση

Δημοτικός Σύμβουλος - Φαρμακοποιός

Κωσταντίνος ΤσιαμπάςΚωσταντίνος Τσιαμπάς
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Εύχομαι υγεία και

ευτυχία σε όλο τον

κόσμο

Χρόνια πολλά

Χριστός Ανέστη
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Η ανάπλαση του κέντρου της πόλης
έγινε... διαμόρφωση πεζοδρομίων.

Έστω και με μεγάλη καθυστέρηση συνεχίζον-
ται τα έργα στην Αγ. Ιωάννου. Αφού πέρασαν
δυόμιση χρόνια από την ανάληψη της διοίκησης
Ζορμπά, ο ίδιος και η διοίκηση του συνεχίζουν το
έργο που είχαν καταγγείλει προεκλογικά και μετεκ-
λογικά χρησιμοποιώντας τα ίδια αθώα και καθαρά

υλικά με το υπάρχον, που ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς χαρακτήριζε όσο βρισκόταν στην
αντιπολίτευση, ως «ραδιενεργά», «επικίνδυνα» και «καρκινογόνα». 
Τουλάχιστον μια συγγνώμη από την πλευρά του Δημάρχου δε θα έβλαπτε.
Ας υπενθυμίσουμε όμως τα βασικά του οραματικού μας σχεδίου για την ανάπλαση του κέν-
τρου της πόλης, που πρακτικά θα ένωνε τις δύο πλατείες (Αγ. Παρασκευής και Αγ. Ιωάννου)
αλλά δυστυχώς εξελίχθηκε σε απλή διαμόρφωση των πεζοδρομίων:
√ βελτίωνε σημαντικά το πρόβλημα της αυξημένης κυκλοφορίας και της έλλειψης χώρου
στάθμευσης που καθιστά αδιάβατη την Αγ. Ιωάννου. Δυστυχώς, το υπάρχον σχέδιο επι-
δεινώνει το πρόβλημα αφού οι θέσεις στάθμευσης περιορίζονται με αποτέλεσμα την αύξηση
της κυκλοφορίας.
√ σεβόταν την προτεραιότητα στο δημότη, τη μητέρα με το καρότσι, τη βόλτα του υπερήλι-
κα. Δυστυχώς, το υπάρχον σχέδιο εξυπηρετεί τα οχήματα και την αύξηση του θορύβου και
της ρύπανσης.
√είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 1,4 εκατ. Ευρώ από το ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ τώρα ο λογα-
ριασμός θα πληρωθεί απευθείας από τους δημότες.

Από την πλευρά μας, διαβεβαιώνουμε τους πάντες ότι παρόλο που υπάρχουν μια σειρά από
διαδικαστικά ζητήματα τα οποία αρκούν για να καθυστερήσουμε το έργο, δεν θα το κάνουμε.
Η θέση μας είναι ξεκάθαρη! Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί, έστω και χωρίς όραμα,
για το καλό της πόλης, των κατοίκων και των επαγγελματιών. Δε θα πέσουμε στην ίδια μικρ-
οπολιτική παγίδα να βρεθούμε απέναντι στο έργο και να κάνουμε ότι μπορούμε για να το
εμποδίσουμε με ψηφοθηρικούς σκοπούς όπως το βιώσαμε όταν ήμασταν διοίκηση ακόμη και
από το σημερινό δήμαρχο.
Τέλος, θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στους
επαγγελματίες και την ΕΝΕΒΑΠ. Η δημοτική αρχή θα μπορούσε να μην προχωρήσει
εξαρχής σε μονοδρόμηση ολόκληρου του δρόμου, αλλά τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο
των εργασιών. Με τη χρήση παραπλεύρων οδών θα υπήρχε η δυνατότητα καθόδου προς τη
Λεωφ. Μεσογείων και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.
Επίσης, θεωρείται επιβεβλημένη η επαναφορά της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής
408, που είχαμε κατακτήσει ως δημοτική αρχή, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στα καταστήματα.

Υποψήφιος δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος

Σχόλιο της κ. Ανθής Κοτσολίου στην ανακοίνωση της παράταξης "Μαζί για την
Αγία Παρασκευή" στο facebook, στη σελίδα του Σχολιαστή
"Δεν περιμένω απάντηση, αλλά δε μπορώ να μην επισημάνω τα εξής: Αγία Παρασκευή είναι
μόνο η Αγίου Ιωάννου; το γεγονός ότι με τη μονοδρόμηση η κίνηση μεταφέρεται στους άλλο-
υς δρόμους και για να βγούμε π.χ. από την Καρβελά στη Χαλανδρίου πρέπει να κάνουμε έναν
τεράστιο κύκλο, δεν φαίνεται να απασχολεί τους δημοτικούς άρχοντες. 
Οι γονείς με τα καροτσάκια δεν θα κάνουν περαντζάδα μόνο στην Αγίου Ιωάννου, πάμπολ-
λοι δρόμοι έχουν σχεδόν ανύπαρκτα πεζοδρόμια. 
Δε μπορώ να δω πώς αναβαθμίστηκε έστω ο κεντρικός δρόμος με μια λωρίδα-τσόντα "οικο-
λογικού κλπ" υλικού δίπλα στο υπάρχον πεζοδρόμιο με τα ποικίλα μάρμαρα και πλακάκια, για
να μην αναφέρω την προσχηματική τοποθέτηση λωρίδας για τους τυφλούς που, όπου δε
βολεύει, σταματάει κι ο τυφλός σκοντάφτει σε δέντρα και περίπτερα. 
Είναι θλιβερό που η προηγούμενη δημοτική αρχή καμαρώνει για το έργο κι η νέα το συνεχίζει
χωρίς μάλιστα καμιά τυπική έστω ενημέρωση των δημοτών. Αν μάλιστα τα πληρώσει ο ήδη
χρεωμένος δήμος μας, τι να πω; Συνεχίστε, νυν και τέως να πίνετε τα καφεδάκια σας στο Da
Vinci, ξέρετε εσείς..."

Οδός Αγίου Ιωάννου:
Ανάπλαση πεζοδομίων

χωρίς όραμα.
Όπως σε όλα τα σοβαρά θέματα της
Αγ. Παρασκευής, η Δημοτική αρχή
απεφάσισε και στο θέμα της οδού Αγ.
Ιωάννου χωρίς διάλογο με τους φορ-
είς, τις παρατάξεις και τους πολίτες.
Έτσι, γίνεται ανάπλαση του δεξιού κατά την
άνοδο πεζοδρομίου (και μικρού τμήματος
του αριστερού) με μελέτη 15.000 ευρώ που
δόθηκε χωρίς διαγωνισμό, με απ’ ευθείας
ανάθεση. Η ανάπλαση των πεζοδρομίων θα
έχει ολοκληρωθεί σε 6 μήνες. Είναι γνωστό
ότι θα γίνει με τα ίδια υλικά που χρησιμο-
ποίησε η προηγούμενη Δημοτική αρχή,

υλικά τα οποία ο σημερινός Δήμαρχος (Δημ. Συμβούλιο 10/3/10)
κατήγγειλε ως «ραδιενεργά, καρκινογόνα και τόφο κινέζικο που
είναι σαπίλα».
Επί της ουσίας η σημερινή Δημοτική αρχή, μετά τις αποτυχημένες
επιλογές της προηγούμενης:
1. Οριστικοποιεί την διπλή κατεύθυνση στην οδό χωρίς κανέ-
να μέτροελάφρυνσης της κυκλοφορίας. Δεν ασχολείται ούτε με την
συγκοινωνία της πόλης (που έχει γίνει χειρότερη επί των ημερών
της), ούτε με περιορισμό του Ι.Χ. στη βάση των αρχών της βιώσιμης
κινητικότητας, ούτε με χάραξη διαδρομών ποδηλάτου που εξαπ-
λώνεται λόγω της οικονομικής κρίσης και δεν έχει σχέδιο σύνδεσης
της πόλης με τον σταθμό Μετρό της οδού Αγ. Παρασκευής.
2. Δεν ασχολείται καθόλου με τηνδιαμπερή κυκλοφορία από τις
οδούς Γραβιάς και Πελοποννήσου.
3. Θα κάνει διπλής κατεύθυνσης την οδό Αγ. Ιωάννου και στο τμήμα
όπισθεν της Εκκλησίας (οδός Ζυμαράκη).
4. Έκανε επέκταση ωραρίου μουσικής των καταστημάτων
μέχρι την 3η πρωινή (ωράριο που δεν υπάρχει σε κανένα Δήμο
της Αττικής αλλά μόνο στους τουριστικούς), επιβαρύνοντας την περ-
ιοχή του Αι-Γιάννη, και
5. Αφήνει όλες τις ρυθμίσεις κυκλοφορίας των γύρω οδών,
όπως τροποποιήθηκαν με το σχέδιο μονοδρόμησης!

Σημειώνουμε παράλληλα ότι ο εμπορικός κόσμος της Αγ. Ιωάννου
διαμαρτύρεται για τον μη στολισμό και την εγκατάλειψη στις γιο-
ρτές, όπως και για τη μονοδρόμηση όλου του δρόμου και όχι τμημα-
τικά στην διάρκεια του έργου και απαιτεί συντόμευση του χρόνου
αποπεράτωσης.
Συνολικά η Δημοτική Αρχή Ζορμπά διαπνέεται από διαχειριστική
λογική, χωρίς οραματικά στοιχεία για την πόλη, έχει επί 27 μήνες,
«δώσει» ένα σωρό χρηματικές κλήσεις παράνομης στάθμευσης
στους πολίτες, εγκατέστησε στην Αγ. Ιωάννου νέο περίπτερο που
«κλείνει» το πεζοδρόμιο, κάνει ανάπλαση της οδού που δεν βοηθά
στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης και ουσιαστικά θα επιτύχει
μόνο την ομοιομορφία των δύο πεζοδρομίων. Μια σύγχρονη πόλη
όμως χρειάζεται ανάπλαση με στόχους, όραμα, συγκεκριμένο σχέδιο
κυκλοφορίας και συνολικά βιώσιμη προοπτική.

Γιάννης 

Σταθόπουλος

επικεφαλής 

“Νίκη για την 

Αγία παρασκευή”
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Ελένη Δάβαρη: “Το έργο στην Αγίου
Ιωάννου  εκτελείται αντίθετα με τους

όρους που ψηφίσαμε”. 
Εικόνα βομβαρδισμένης πόλης εμφανίζει η «καρδιά» της
πόλης  ενώ κάτοικοι και καταστηματάρχες υφίστανται
τεράστια και άνευ λόγου ταλαιπωρία από τη μονοδρόμ-
ηση της Αγ. Ιωάννου ακόμη και στα σημεία όπου ουδεμία
εργασία πραγματοποιείται παρά το γεγονός  ότι  όλοι οι
δημοτικοί σύμβουλοι είχαν ψηφίσει  την ακριβώς αντίθ-
ετη υλοποίηση του έργου! 
Συναντηθήκαμε με την τ. αντιδήμαρχο πρασίνου και καθαριότ-
ητος κ. Ελένη Δάβαρη συζητήσαμε μαζί της για τα τεκταινόμενα
και μας  είπε τα εξής:
«Σ»  Έίστε χρόνια κάτοικος της πόλης  και επιχειρηματίας
της  Αγίου Ιωάννου, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η αποκα-
λούμενη « ανάπλαση» της; 
«Μιλάω καθημερινά με τον κόσμο και όλοι ήλπιζαν κάποτε να
ολοκληρωθεί το φτιάξιμο του δρόμου και των πεζοδρομίων  γιατί

είναι ο κεντρικός δρόμος της πόλης μας.
«Σ» Για το υλικό (Ιγνιμβρίτης) ο δήμαρχος  ως αντιπολίτευση (στον κ. Γιαννακό-
πουλο)  το χαρακτήριζε  καρκινογόνο, μιλούσε για «επικινδυνότητα»  και άλλα
πολλά…  τώρα «Τι» άλλαξε και  το τοποθετεί;
«Ρωτήστε τον ίδιο γιατί μόνον αυτός μπορεί να σας απαντήσει… Συνολικά εγώ αισθάνομαι
προδομένη από τον Βασίλη Ζορμπά. Αυτό μπορεί να το αισθάνονται κι άλλοι συνάδελφοι αλλά
δεν μ απασχολεί γιατί δεν μιλάνε. Μ’ ενδιαφέρει τι κάνω εγώ».
«Σ» Μήπως έχει μυθοποιηθεί  για προεκλογικούς λόγους η  «Ανάπλαση» της Αγίου
Ιωάννου; 
«Είναι αλήθεια αυτό, αλλά αλήθεια είναι και  το γεγονός  ότι θα πρέπει «κάτι» να γίνει. Έναν
κεντρικό δρόμο έχει η πόλη και πρέπει κάποια στιγμή να μην σκοτωνόμαστε όταν περπατάμε.
Από εκεί και πέρα για το έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαμαρτυρίες καθημερι-
νές, οι έμποροι έχουν πλέον γονατίσει και οι κάτοικοι ταλαιπωρούνται από άποψη «κυκλοφο-
ρίας».  Ενώ λοιπόν είχαμε ψηφίσει στο Δημοτικό συμβούλιο ότι η Αγίου Ιωάννου θα κλείνει
τμηματικά, δηλαδή θα γίνονταν έργα σε ένα τετράγωνο, θα παραδίδεται και μετά θα προχωρά
ο εργολάβος στο επόμενο… τελικά αυτός έχει ξεκινήσει από την οδό Ασημακοπούλου, έχει
φτάσει στην οδό Αρτέμιδος και σκάβει  χωρίς να έχει τοποθετηθεί ακόμα τίποτα!  Επίσης
μονοδρομήθηκε όλος ο δρόμος, ακόμα και το μεγαλύτερο κομμάτι, όπου δεν γίνεται κανένα
έργο. Για ποιο λόγο στο κομμάτι που δεν γίνονται έργα να μην κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα;
Οι επαγγελματίες κλαίνε στην κυριολεξία γιατί βιώνουν την κρίση στο πετσί τους... τα έργα έχουν
νεκρώσει τελείως την περιοχή... και οι πολίτες ταλαιπωρούνται χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. 
«Σ» Δηλαδή Τίθεται θέμα Νομιμότητας του τρόπου εκτέλεσης του έργου  ; 
«Ασφαλώς! Γιατί  συζητήσαμε διεξοδικά την ημέρα της ψήφισης του έργου και με τον αντιδή-
μαρχο και με το δήμαρχο, ότι ο δρόμος θα παραμείνει διπλός και θα κλείνει σταδιακά και είχα
κάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις τότε για τα αδιέξοδα στενά και  για το κατά πόσον θα μπορ-
ούν οι άνθρωποι που ζουν εκεί  να μπαινοβγαίνουν  στους δρόμους τους επισημαίνοντας ότι
αυτά τα κομμάτια θα πρέπει να κλείνουν πολύ γρήγορα. Τότε ήταν που είχα λάβει και την
απάντηση ότι το έργο θα πήγαινε σταδιακά. 
Μπαίνουν λοιπόν τα ερωτήματα που λένε: 1) Έχει δικαίωμα ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς και
η αναπληρώτρια δημάρχου Ελευθερία Παπαδοπούλου να παρακάμπτουν την διαδικασία με
την οποία αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο να γίνει το έργο; 2)Ποιος ωφελείται από αυτές
τις αλλαγές; Οι κάτοικοι ή ο εργολάβος; Τίνος τα συμφέροντα υπερασπίζονται ο δήμαρχος και
η αναπληρώτρια δήμαρχος; Των κατοίκων ; ή του εργολάβου;».
«Σ» Θεωρείτε ότι αν είχε γίνει τμηματικά  το έργο όπως το ψηφίσατε θα υπήρχε δια-
φορά; θα ήταν πιο ομαλή η κυκλοφορία; 
«Σαφέστατα. Θα υπήρχε ένα πρόγραμμα που όλοι μας θα το ξέραμε και δεν ήταν σκαμμένη
όλη η Αγίου Ιωάννου.  Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το “Γιατί̈ ” ο εργολάβος δεν  εργάζε-
ται με  ταχύτερους ρυθμούς  ώστε να τελειώσει  πιο γρήγορα». 
«Σ» Σ’ αυτά που λέτε, ο δήμαρχος έχει πει ότι δεν έχει το δικαίωμα να επέμβει  στη
δουλειά του εργολάβου… 
«Ναι, αλλά αυτά τα συμφωνείς από πριν και  όχι μετά αφού υπογράψεις...  Δεν είπαμε να μην
ταλαιπωρηθούμε για να γίνει ένα καλό έργο,  αλλά να ταλαιπωρηθούμε όσο το δυνατόν λιγό-
τερο. Δεν πάνε να φτιάξουν  δρόμο στα βουνά…  τις πλάκες στο πεζοδρόμιο της  μιας πλευράς
της Αγ. Ιωάννου αλλάζουν . Έλεος πια!». 
«Σ» Η διοίκηση όμως έχει δηλώσει στο Δ. Συμβούλιο ότι ο κόσμος ζητά να γίνει το
έργο, πως γίνεται από τη μία να διαμαρτύρονται και από την άλλη να το ζητούν;
«Πράγματι ο κόσμος θέλει να γίνει το έργο γιατί θέλουν να τελειώσει αυτή η ιστορία,  αλλά δεν
θέλουν  να  εξελιχτεί  σε  «Γιοφύρι της Άρτας»!   δυστυχώς  όμως  ο κ. Ζορμπάς δεν κυκλοφο-
ρεί στην πόλη και δεν ακούει τους κατοίκους της» 
«Σ» Τι θέλετε να πείτε; 
«Το μεγάλο μου παράπονο, αλλά και πολλών συναδέλφων ήταν ότι ο Βασίλης Ζορμπάς δεν
κυκλοφορούσε στην πόλη. Μόνο τα Χριστούγεννα του 2011, κι αυτό μετά από παρακλήσεις,
βγήκε να πει ένα «Χρόνια πολλά» στα καταστήματα. Δυόμιση χρόνια έχουν περάσει και δεν
γνωρίζουν ποιος είναι. Θα ήθελα πολύ να περπατήσω παράλληλα με τον κ. Ζορμπά την Αγίου
Ιωάννου, μόνοι μας, να δούμε πόσους γνωρίζει αυτός και πόσους εγώ». 
«Σ» Διακρίνεται μια «Αδιαφορία» από τον κ. Ζορμπά; 
«Βεβαίως! Εγώ το λέω καθαρά! Σκοπός του ήταν να βγει δήμαρχος και μέχρι εκεί; Δεν ξέρω.
Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το φαινόμενο, δηλαδή δήμαρχο που  να μην θέλει να βγει από το
δημαρχείο ώστε να έρχεται σε επαφή και να ακούσει τις απόψεις των πολιτών».   

Ελένη Δάβαρη

Ανεξάρτητη Δημοτική

Σύμβουλος
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Ο πλανήτης μας 
στα όριά του!

Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Lester R.
Brown «Ο πλανήτης μας στα όριά του» πραγματοποίησαν
η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση «Νίκη για την Αγ. Παρασ-
κευή» σε συνεργασία με την «Αττική Οικολογική Απάν-
τηση», τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 και ώρα 7:30 μ.μ. στο
αμφιθέατρο του 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής. 
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο μεταφραστής του βιβλίου
Δρ. Χρυσόστομος Φουντούλης, που παρουσίασε το περιβαλλον-
τικό πρόβλημα του πλανήτη μας με μία σειρά αποκαλυπτικών
φωτογραφιών που αποθανάτιζαν την καταστροφή που έχει υπο-
στεί.
Ο κ. Φοντούλης στην ομιλία του αφού ανέπτυξε μία σειρά προβ-
λημάτων που έχουν ανακύψει από την απληστία του ανθρώπου,
αναφέρθηκε στη συνέχεια στην επικινδυνότητα της υπόγειας
αρδευόμενης γεωργίας που έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια,
στη ραγδαία αύξηση των υποσιτιζόμενων ανθρώπων στις υπανά-
πτυκτες χώρες αλλά και στην υπεραλίευση στο Αιγαίο πέλαγος.
Ο μεταφραστής του βιβλίου αναφερόμενος στο φαινόμενο της
«Υπερκατανάλωσης» στις ανεπτυγμένες χώρες, επεσήμανε χαρ-
ακτηριστικά ότι εάν όλα τα έθνη κατανάλωναν όπως η Αμε-
ρική, τότε θα χρειαζόμασταν τους πόρους τεσσερσήμισι
πλανητών του μεγέθους της Γης!!! Και συνέχισε παραθέτοντας
στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, αν όλες οι χώρες είχαν την ίδια
νοοτροπία σε επίπεδα κατανάλωσης με τη Ρωσία θα χρειαζόμα-
σταν τους πόρους τρεισήμισι πλανητών, αντιστοίχως για τη Βρα-
ζιλία δύο, για την Κίνα ενάμισι και για την Ινδία μισό μόνο πλα-
νήτη! Ενώ σε ότι αφορά την πατρίδα μας, τόνισε με έμφαση ότι αν
όλος ο πλανήτης ζούσε με τους ίδιους ρυθμούς, θα χρειαζόμασταν
τους πόρους 2,7 πλανητών!.
Ο κ. Φοντούλης στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πρόβλημα του υπε-
ρπληθυσμού σήερα και στο κατά πόσο θα είναι εφικτό το 2050 να
τραφούν όλοι οι άνθρωποι, υποστηρίζοντας ότι σταδιακά στο μέλ-
λον θα πρέπει να υπάρξει σταθεροποίηση του παγκόσμιου πληθυ-
σμού, προτείνοντας ν’ ανοίξουν, τα ήδη κλειστά, σχολεία στις υπα-
νάπτυκτες χώρες με κύριο στόχο την ενημέρωση των νέων γενεών
για το πρόβλημα της μαζικής και ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής
του ανθρώπινου γένους.
Ο κ. Φοντούλης λίγο πριν κλείσει την ομιλία του υπενθύμισε μία
ρήση του Ούγκο Τσάβες που είχε πει ότι: «Αν το κλίμα ήταν
τράπεζα θα είχε σωθεί…».
Στο βήμα, στη συνέχεια, ανέβηκαν τρεις ακόμη ομιλητές, ο περιφ-
ερειακός σύμβουλος και συντοπίτης μας κ. Γιώργος Δημαράς από
την παράταξη «Αττική Οικολογική Απάντηση», ο κ. Μιχάλης
Μπούργος από την ομάδα «Οικολογικό χρέος» και ο κ. Μιχάλης
Στρατηγάκης, χημικός στο Ινστιτούτο Παστέρ.
Ο κ. Δημαράς αρχικά είπε ότι ο άνθρωπος δεν είναι κυρίαρχος,
αλλά μέρος του πλανήτη και ανέφερε ότι οι πολυεθνικές εταιρίες,
όντας υπεύθυνες για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον
πλανήτη, δεν ενδιαφέρονται για τίποτα παραπάνω από το
βραχυπρόθεσμο όφελος που έχουν από την πολιτική που ασκούν
εις βάρος όλων μας.
Από την πλευρά του ο κ. Μιχάλης Μπούργος τόνισε ότι οι περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις είναι περισσότερες από κάθε άλλο τομέα
σ’ αυτήν την κρίση χρέους που διανύουμε και επεσήμανε ότι η
παγκόσμια οικονομία με «Κέντρο» τις πλούσιες – αναπτυγμένες
χώρες συντηρεί τις παγκόσμιες κοινωνικές και κρατικές ανισότ-
ητες διότι απ’ αυτό τον τρόπο πλουτίζει. 
Ο τελευταίος ομιλητής, ο κ. Στρατηγάκης, παρομοίασε τον άνθρω-
πο με την ασθένεια του καρκίνου λέγοντας ότι και οι «δύο»:
1ον) Αναπτύσσονται χωρίς κανόνες. 
2ον) Εγκαθιστούν και απορροφούν όλους του πόρους που βρίσκουν.
3ον) Υιοθετούν την έννοια της «Μεταφοράς», ο καρκίνος με τη
μετάσταση και ο άνθρωπος με τη μετανάστευση.
4ον)Και τέλος ότι και οι δύο «Φωλιάζουν», ο καρκίνος με το νεόπ-
λασμα και ο άνθρωπος με τις πόλεις.
Ο κ. Στρατηγάκης ανέφερε παράλληλα και μια βασική διαφορά
μεταξύ τους λέγοντας ότι ο μεν άνθρωπος έχει μυαλό, εν αντιθέσει
με τον καρκίνο, και το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να το
χρησιμοποιήσει σοφά.
Την ομιλία έκλεισε ο επικεφαλής της «Νίκης για την Αγ. Παρασ-
κευή» κ. Γιάννης Σταθόπουλος λέγοντας ότι είναι πρόκληση στις
μέρες μας να υπάρξει διάλογος με θέμα την «Τοπική Οικολογία»
ώστε να τεθούν θεμέλια στο παρόν που θα ευδοκιμήσουν με πρά-
ξεις στο μέλλον.
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Η Ανάσταση του 

Θεανθρώπου ας

σημαίνει για τον

Έλληνα ελπίδα, 

αισιοδοξία και 

ψυχική ανάταση. 

Καλή Ανάσταση

ΕυπρέπειαΕυπρέπεια ((ΈφηΈφη) ) 

ΚαψοκεφάλουΚαψοκεφάλου

ΑντιπρόεδροςΑντιπρόεδρος ΔΔ..ΣΣ.. ΠΑΙΣΔΑΠΠΑΙΣΔΑΠ - Φαρμακοποιός

Δεν είμα στε υπερήφανοι 
για τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί σήμερα ο 
Δημοτικός Κινηματογράφος

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου εξέδωσε ανακοίνωση
σχετικά με τον δημοτικό κινηματογράφο αναφέροντας τα εξής: 
“ Το μέλος του ΠΑΟΔΑΠ κ. Σπύρος Παπασπύρου πέρυ σι, αρχές καλοκαι ριού, σε μία
από τις τελευταίες συνεδριάσεις του συμβουλίου μας αφού αυτο προ σκλήθηκε, παρ-
ουσιάστηκε ως ο υπεύθυνος του ΠΑΟΔΑΠ για τον κινημα το γράφο. Τότε μας διαβε-
βαίωνε ρητά πως αποκλείεται να ξαναλει τουρ γήσει σε αυτόν τον χώρο το σινεμά,
αφού μάλιστα θα φτιαχτεί και το δάπεδο που κακώς (κατά τα δικά του λεγόμενα) δεν
είχε φτιαχτεί έως εκείνη την ώρα. Φέτος ο ίδιος άνθρωπος υπερθεματίζει για την "εδώ
και τώρα" συμφέ ρουσα(;) λει τουργία του κινηματογράφου, στον ίδιο χώρο και με τον
ίδιο ακριβώς τρόπο. Παρόμοια στάση κράτησε και ο Δήμαρχος, όταν άλλοτε έφτιαχνε
το δάπεδο και άλλοτε το ξεχνούσε, όταν τότε διαβε βαίωνε τους πάντες πως έχει έτοιμη
λύση για να μεταφέρει τον κινηματο γράφο στου Σπυρούδη (όπως δήλωνε και στον
αγιασμό στην αρχή του σχολικού έτους!) και τώρα τον θέλει ξανά στο 2ο Γυμνάσιο.
Ακολουθώντας αυτή την τακτική, του πότε έτσι και πότε αλλιώς, ο κ. Σπ. Παπασπύρ-
ος, προ ημερών, δημοσίευσε ανακοινώσεις, όπου ενώ στην πρώτη του επιστολή (24/2)
εξομοιώνει τον Σύλλογό μας με την παράταξη της "Νίκης", στην αμέσως επόμε νη (7/3)
μας κα λεί να καταδικάσουμε τις προτάσεις που κατέθεσε η "Νίκη" (οι οποίες παρεπι -
πτόντως έγιναν και αυτές μέσω ανακοίνωσης στον τύπο!) λες και φταίμε εμείς για όσα
κάνουν ή καλύτερα για όσα δεν κάνουν εκείνοι.
Αγαπητοί, εμείς εδώ δεν ερχόμαστε για να παίξουμε "τις παρατά ξεις". Θα θέλαμε επι-
τέλους όλοι να καταλάβετε πως εμείς δεν είμαστε ούτε με τη "Νίκη", ούτε με τον
ΠΑΟΔΑΠ, ούτε με τον Ζορμπά, ούτε με κανέναν, αλλά μόνο με και για τα παιδιά μας.
Ακριβώς γί  αυτό, αλλά και επειδή δεν έχουμε την δυνατότητα να παρέμ βουμε θεσμι-
κά, σε επίπεδο αποφάσεων δηλαδή, όπως αντίθετα έχουν όλοι οι παραπάνω, εμείς
απλά και ειλικρινά λέμε τη γνώμη μας και τονίζουμε πως δεν θεωρούμε ότι είναι καταλ-
υτικής σημασίας. Προσέξτε όμως, η γνώμη αυτή δεν αλλάζει κατά το δοκούν, και την
επαναλαμβάνουμε επειδή φαίνεται κά ποιοι να μην την πολυκαταλαβαίνουν:
Εφόσον οι ιθύνοντες (εσείς δηλαδή κ. Σάρκουλα, κ. Παύλου και κ. Παπασπύρου)
θέλουν και μπορούν, να αλλάξουν τις ειλημμένες αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής
και του Συλλό γου Διδασκόντων (οι οποίες υπάρχουν και είναι αρνητικές με τη σύμφ-
ωνη γνώμη του Διευθυντή του σχολείου μας, καθώς και του τότε Αντιδημάρχου Παι-
δείας) ας παραχωρήσουν τους χώρους του σχολείου σε όποιον ιδιώτη επιλέ ξουν, όμως
πρώτα, ας φροντίσουν ώστε να μην χαλάσει το δάπεδο, που οι ίδιοι έφτιαξαν (πάλι
εσείς δηλαδή, αλλά με χρήματα δημοτικά).
Ακόμα αναφέρουμε:Θεωρούμε σκόπιμο να απευθύνουμε την παρακάτω ερώτηση
στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριοι, αντί για την δη μιουργία
εντυπώσεων και συγκρούσεων, μήπως να προσπαθούσατε να ενώσετε τις
δυνάμεις σας, έτσι ώστε να καταφέρετε να λειτουργήσετε τον κινηματογρά-
φο ουσιαστικά και τυπικά ως ΔΗΜΟΤΙΚΟ και όχι μόνο κατ' όνομα;
Και όλα αυτά τα λέμε, γιατί: Τελικά εκείνο που βλέπουν τα μάτια των παιδιών μας είναι
ότι ο Δήμος φρεσκάρει το σχολείο τους όταν τελειώ νουν τη σχολική χρονιά και όχι όταν
την αρχίζουν.
Σαν να προβλέπαμε τη συνέχεια αυτή και σημειώναμε σ' εκείνη την πρώ τη μας ανα-
κοίνωση το καλοκαίρι του 2011: Είμαστε υπερήφανοι που τα παι διά μας μοιράζονται,
με όλους τους συνδημότες μας κάθε χρόνο εδώ και χρόνια, τον αύλειο χώρο τους, τις
τουαλέτες που και εκείνα τα ίδια χρησιμο ποιούν, καθώς και ορισμένες επιπλέον αίθ-
ουσες του σχολείου τους στις οποίες λειτουρ γούν το κυλικείο και η αίθουσα προβολής.
Πιστεύουμε ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο τα παιδιά ενισχύουν και αντιλαμβάνονται
καλύτερα στην πράξη τα οφέλη της ανιδιοτελούς προσφοράς, όμως: Μας ανησυχεί το
γεγονός ότι το φετινό καλοκαίρι ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής αναγκάστηκε ―για
όσους λόγους και ανταλλάγματα― να παραχωρήσει την εκμετάλλευση του «Σινέ Σχο-
λείο» σε ιδιώτη. Και πιο κάτω: Μας ανησυχεί όταν στα μάτια των παιδιών έχουν πάει
περίπατο όλα εκείνα τα ωραία περί ανιδιοτελούς προσφοράς και απομένει μονάχα η
θλίψη της εκμετάλλευσης.
Ε λοιπόν, το λέγαμε τότε, το επαναλαμβάνουμε και τώρα: Δεν είμα στε πλέον υπερήφ-
ανοι για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα ο Δημοτικός Κινηματογράφος.
Ως Σύλλογος ούτε μπορούμε, μήτε επιδιώξαμε ποτέ να υποκαταστήσουμε το Δημοτικό
Συμβούλιο και την Διοίκηση του Δήμου, ευθαρσώς όμως, διατυπώ νουμε τη γνώμη που
έχουμε, και πάντα ελπίζουμε αυτή να είναι προς όφελος των παιδιών μας.
Στον αντίποδα, όλοι εσείς που έχετε ενεργητικό ρόλο στα κέντρα λήψης των αποφά-
σεων του Δήμου, είτε παίρνετε υπόψιν σας τη δική μας γνώμη είτε όχι, γιατί άραγε
αναλωνόσαστε σε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τηρήσετε ή σε εκατέρωθεν ανα-
κοινώσεις εντυπωσια σμού, ενώ μπορείτε να κάτσετε στο ίδιο τραπέζι και να προ-
σπαθήσετε να βρείτε μια καλύ τερη λύση, έτσι για τα μάτια των παιδιών μας..”.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Μαίρη-Ριζκ-Καρακατσάνη

ΠρόεδροςΠρόεδρος ΔΔ..ΣΣ.. ΠΑΙΣΔΑΠ - ΦαρμακοποιόςΠΑΙΣΔΑΠ - Φαρμακοποιός

Διονύσης ΛέκκαςΔιονύσης Λέκκας

Η κοινωνία σήμερα, 

ίσως περισσότερο από ποτέ, 

μας έχει όλους ανάγκη.

Έχοντας ως παράδειγμα την

αληθινή αγάπη του Χριστού

προς τον άνθρωπο, στρέφουμε

το βλέμμα μας στον 

συνάνθρωπο που μας χρειάζε-

ται και ανταποκρινόμαστε 

στο κάλεσμα για 

ομοψυχία και αλληλεγγύη
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