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--- Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2014...
--- Οι λεπτομέρειες που αυτός περιέχει περισσεύουν αφού το πνεύμα
στο οποίο κινήθηκε ήταν μέσα στο πλαίσιο που έχει ορίσει το “Παρατ-
ηρητήριο”...
--- Τι είναι αυτό; 
--- Κάτι σαν τον “Μεγάλο αδερφό”... στα οικονομικά των Δήμων..
--- Εποχές Μνημονίου κι όπως λέει και ο τίτλος μας ποιος Δήμος, ποια
πόλη... όλα στους ιδιώτες... προέχει το κέρδος κ.τ.λ.
--- Ψηφίστηκε και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2014...
--- Το τι έργα θα γίνουν τη χρονιά που μας έρχεται απεικονίζονται στην
ατάκα του Γιάννη Γουργούλη ο οποίος είπε ότι: “Είναι τόσο φτωχό που
δεν αξίζει ούτε ερωτήσεις να κάνουμε”...
--- Μην περιμένετε δρόμους, κολυμβητήρια, ανθρώπινα σχολεία, αθλ-
ητικές εγκαταστάσεις και τα συναφή...
--- Άντε καμιά μεταφορά περιπτέρου και αυτή σε λάθος θέση!
--- Στα μέσα του Γενάρη θα ολοκληρωθούν τα έργα στην Αγίου Ιωάννου
υποσχέθηκε ο δήμαρχος...
--- Την αντιδήμαρχο τη ρώτησε ; 
--- “Γεφύρι της Άρτας” αυτός ο δρόμος.
--- Για να δούμε τελικά για να τελειώσει θα πρέπει να θυσιαστεί ο “πρω-
τομάστορας”;
--- Η κεντρική πλατεία προς παραχώρηση έναντι πινακίου φακής...
--- Σε αντάλλαγμα για την εκμετάλλευσή της ο ιδιώτης θα την...
στολίσει... 
--- Η Αγία να μας βοηθήσει να έχει καλή αισθητική ο άνθρωπος
αλλιώς... 
--- Δήμος -Επαίτης κατάντησε επί Ζορμπά! 
--- Πιέζει ο Σταθόπουλος το δήμαρχο να εφαρμόσει το Νόμο στο θέμα
“Σιστοβάρη”...
--- Σιγά μη δυσαρεστήσει το φίλο του ο δήμαρχος... τώρα μάλιστα που
έρχονται εκλογές και πρέπει να “γεμίσει η κουβέρτα”...
--- Αθρόες προσλήψεις στο Δήμο μόνον “δικών” μας παιδιών.
---Πως τα γνωρίζουμε;
--- Από τις... συνεντεύξεις!
--- Πως τα βοηθάμε να ξεπεράσουν τα “άλλα” με τα περισσότερα
προσόντα;
--- Γίνε “εθελοντής” και θα μάθεις...
--- Αθάνατη Κορώνη με τους... ”Μπαρμπάδες” σου...
--- Άγρια κόντρα για το “Γιαβάσειο” μεταξύ Ζορμπά -Γιαννακόπουλου.
--- Τι θέλει και τα σκαλίζει ο δήμαρχος; Μιλάνε στο σπίτι του κρεμα-
σμένου για σχοινί;
--- Αρχές Αυγούστου που όλη η Ελλάδα πάει για  “μπάνια” θυμήθηκε ο
δήμαρχος να κάνει Απ’ ευθείας ανάθεση 230.000 περίπου ευρώ για να
το “στηρίξει”...
--- Δεκέμβρη έχουμε και δεν έχει μπει ούτε ”καρφί”!
--- Ο Γιαννακόπουλος φταίει μετά; ή ο Σταθόπουλος;
--- Η “Χαρά των εργολάβων” έχει καταντήσει αυτός ο Δήμος...
--- Ευτυχώς συζητιέται η κατάργηση των “Τεχνικών Υπηρεσιών” στους
Δήμους.
--- Αμήν και πότε!  Νισάφι πια.
--- Σε συνέντευξη τύπου προχώρησε ο πρώην αντιδήμαρχος Δημήτρης
Αλεφαντής.
--- Κατηγόρησε το Βασίλη Ζορμπά για “Μονοκρατορία” στη διοίκηση
του Δήμου και δήλωση “ανοιχτός” σε συνεργασίες.
--- Σταράτα λόγια.
--- Χρονιά υποσχέσεων λόγω εκλογών... Χρονιά ύφεσης λόγω
μνημονίων..
--- Σε λίγους μήνες τα κόμματα θα “αμολήσουν” τους “χρισμένους” τους
για να μας πείσουν ότι ο ”παράδεισος μας περιμένει”...
--- Θα βγει στα “μπαλκόνια” και στις πλατείες ο δήμαρχος και θα μιλά
για “διαφάνεια”, για “κάθαρση”, για “αξιοκρατία”, για “νέες ιδέες”...
--- Θα μας ζητά να τον επανεκλέξουμε για να μας “σώσει”... και για να
κάνει όσα δεν πρόλαβε...
--- Κάποιοι έκλεψαν και το αλεξικέραυνο από το Δημαρχείο...
--- Διενεργούνται “έρευνες”...
--- Χρόνια πολλά σε όλους και όλες από μας.
--- Υγεία, υπομονή και αισιοδοξία. 
--- Σε τούτα εδώ τα χώματα της Αττικής κακιά σκουριά δεν πιάνει, όπως
λέει κι ο ποιητής.
--- Στηρίξτε όσο μπορείτε και την τοπική αγορά.
---Το μόνο που εισπράττει είναι απαξίωση από τους “αρμόδιους.
--- Καλά Χριστούγεννα κι Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος!
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Ποιος Δήμος;  Κύριο μέλημα το
«συμφέρον του Ιδιώτη»!

Προειδοποίηση –μήνυμα προς  τον δήμαρχο αλλά και σε όσους από τη
διοίκηση επιμένουν να χρησιμοποιούν παλαιοκομματικές μεθόδους οι οποίες
ευθύνονται για το σημερινό οικονομικό κατάντημα, αποτέλεσε η καταψήφι-
ση του «κατεπείγοντος» της  εισήγησης της αντιδημάρχου Μίνας Μουχτούρη
για δωρεάν παραχώρηση της κεντρικής πλατείας μας σε «ιδιώτη» με μονα-
δικό αντάλλαγμα το «στολισμό» της καθώς και  τον «στολισμό» της πλατείας
του Αη Γιάννη.
Στα δεκατρία χρόνια λειτουργίας του «Σχολιαστή», κάθε χρόνο τέτοια εποχή γράφουμε
για τα τεράστια σε σχέση με το αποτέλεσμα ποσά που ξοδεύονταν από τις εκάστοτε
δημοτικές αρχές για «στολισμό», ένα  ποσό το οποίο μ’ ένα πρόχειρο υπολογισμό πρέ-
πει να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ συνολικά όλα αυτά τα χρόνια. 
Ο νυν δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση του
Αντώνη Σιδέρη και τη δημιουργία της δημοτικής παράταξης ΑΚΕΠ, υπήρξε ο πολιτικός
ο οποίος ύψωσε τη σημαία της «διαφάνειας» και της «χρηστής διοίκησης» εστιάζοντας
τις κατηγορίες του εναντίον όλων των διοικήσεων στην έλλειψη «αποθήκης» στο
Δήμο και στην κατασπατάληση δημόσιου χρήματος κάθε χρόνο για αγορά «στολι-
σμού» ο οποίος (στολισμός) αντί να αποθηκεύεται και να φυλάσσεται σε χώρο στο
πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη, κατά ένα μυστήριο τρόπο εξαφανιζόταν με αποτέλεσμα
τον επόμενο χρόνο οι αγορές και οι ενοικιάσεις να ξεκινούν από την αρχή…
Όπως είναι γνωστό το 2010 ο Βασίλης Ζορμπάς ανέλαβε τις τύχες της πόλης. Η οικονο-
μική κρίση που μαστίζει ακόμα και σήμερα τη χώρα είχε ξεσπάσει και ουδείς περίμενε
ότι με τέτοιες συνθήκες θα μπορούσαν να επιτελεστούν στο Δήμο «μεγάλα έργα». 
Όλοι όμως είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους σ  ́αυτόν και στη διοίκηση του, για μια
σωστή, σοβαρή και υπεύθυνη διαχείριση του δημόσιου χρήματος που προερχόταν από
τους σκληρά δοκιμαζόμενους πολίτες. 
Ο Βασίλης Ζορμπάς είναι ο μοναδικός δήμαρχος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα του
οποίου η δημοτική παράταξη έχει απολέσει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Είναι δηλαδή ο μοναδικός εκείνος δήμαρχος ο οποίος κατάφερε να αναγκάσει επι-
στήθιους φίλους, στενούς συνεργάτες και επώνυμα κομματικά στελέχη της παράταξής του να
ανεξαρτητοποιηθούν αρνούμενα να συμπράξουν σε αποφάσεις και έργα που κατ’ εξακο-
λούθηση ήταν αντίθετα προς όλα όσα προεκλογικά η συγκεκριμένη παράταξη ευαγγελίζονταν. 
Σήμερα λίγους μήνες  πριν τις εκλογές , του δόθηκε σαφές πολιτικό μήνυμα, με τη άρ-
νηση της ψήφισης  της παραχώρησης της πλατείας έναντι «κάποιου στολισμού» αμ-
φιβόλου ποιότητας και ποσότητας προς πλουτισμό «ιδιωτών» και σε βάρος του δημό-
σιου συμφέροντος. 
Οι ώρες που περνάει η χώρα και ο κάθε Δήμος είναι δύσκολες και όλοι οι πολίτες περι-
μένουν από τις Δημοτικές Αρχές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Δηλαδή οι
πολίτες αυτής της πόλης, ακόμη κι αν ο Βασίλης Ζορμπάς παρέλαβε ένα υποτιθέμενο
χάος από τους προηγούμενους, στα τριάμισι χρόνια της θητείας του θα έπρεπε να είχε
αποθηκεύσει ένα στοιχειώδη στολισμό για να δώσει μια νότα αισιοδοξίας και ελπίδας τις
άγιες αυτές ημέρες, τουλάχιστον προς τα παιδιά, που ουδεμία ευθύνη φέρουν για το
σημερινό κατάντημα.    
Αντίθετα με τις προσδοκίες αυτές ο δήμαρχος και οι συν αυτώ έχουν καταδικάσει την
πόλη να ζει και να κινείται σε κακοφωτισμένους δρόμους, γεμάτος λακκούβες και με
εγκλωβισμένα λόγω των έργων αυτοκίνητα. 
Ο Βασίλης Ζορμπάς προκειμένου να δημιουργήσει μια προεκλογική φιέστα
εγκαινίων της Αγίου Ιωάννου έχει καταδικάσει επαγγελματίες, περιοίκους και διερχό-
μενους να κυκλοφορούν ανάμεσα σε έργα, λάσπες, χώματα, μηχανήματα, μπάζα
και κακοτεχνίες σαν να μην έφταναν όλα τ’ άλλα…
Τέλος ο Βασίλης Ζορμπάς με το γνωστό του στυλ το «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν»
αποφάσισε να παραχωρήσει το χώρο της κεντρικής πλατείας σε ιδιώτη, άνευ
βεβαίως ουδενός διαγωνισμού για να τον εκμεταλλευτεί εμπορικά με καρουζέλ, τραινά-
κια κ.τ.λ. παραχωρώντας επίσης και το δικαίωμα της υπενοικίασης από το συγκεκριμέ-
νο ιδιώτη «διαφόρων» περιπτέρων στο χώρο γύρω από της εκκλησία της Αγ. Παρασκευής.   
Είναι σαφές ότι εάν ο κ. Ζορμπάς είχε ως ιδιοκτησία του τη συγκεκριμένη πλατεία θα
φρόντιζε για το καλό του ιδίου και της οικογένειάς του να την εκμεταλλευτεί εμπορικά όσο
το δυνατόν καλύτερα ούτως ώστε να του αποφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα. 
Η πλατεία όμως δεν του ανήκει γι’ αυτό και αδιαφορεί παντελώς για τους τρόπους
εξεύρεσης πόρων από την εκμετάλλευσή της και αρκείται στο να την παραχωρήσει για
εμπορική χρήση έναντι πινακίου φακής  «ενός  κάποιου στολισμού»…
Όπως είναι φυσικό,  δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής του, άνθρωποι γεννημένοι σ’
αυτή την πόλη που την αγαπάνε και την έχουν ζήσει από παιδιά, αρνούνται να προ-
συπογράψουν τις «άρπα κόλλα λύσεις» αποφεύγοντας να συμμετάσχουν σε διαδικασίες για
τις οποίες δεν θα μπορούν να δώσουν ουδεμία δικαιολογία προς την τοπική κοινωνία. 
Έτσι το «κατ  ́επείγον» της  εισήγησης  περί  της παραχώρησης της πλατείας έναντι
«στολισμού» δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο διότι χρειάζονταν 17 θετικές
ψήφοι τις οποίες για όλους τους ανωτέρω λόγους ο Βασίλης Ζορμπάς «φρόντισε» να μην
διαθέτει… και βεβαίως ο δήμαρχος θα επαναφέρει το εν λόγω θέμα άμεσα επειδή «έχει
τους λόγους» του… και θεωρείται σίγουρο ότι για ν  ́ αποσπάσει «θετικό αποτέλεσμα»
θα χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» ακριβώς  επειδή αισθάνεται ότι η επανεκλογή
του τον Μάιο του 2014 φαντάζει σχεδόν αδύνατη. 
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Δημήτρης Αλεφαντής: 
Απόλυτα συγκεντρωτικό το

σύστημα διοίκησης του κ. Ζορμπά

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
πραγματοποίησε ομιλία ο ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της
κίνησης πολιτών «Πρωτοβουλία Ευθύνης»
Δημήτριος Αλεφαντής.
Ο κ.Αλεφαντής κάνοντας μια αναδρομή  εξήγ-
ησε τους λόγους που συμπορεύτηκε με τον
κ.Ζορμπά, τους λόγους αποχώρησής του από την

παράταξή του και τις σκέψεις του για το μέλλον.
Ο κ Αλεφαντής κατηγόρησε τον κ.Ζορμπά ότι πολύ σύντομα από την
εκλογή του, δημιούργησε ένα απόλυτα συγκεντρωτικό σύστημα
διοίκησης. Ήθελε ο ίδιος να ελέγχει, να εφαρμόζει, να αποφασίζει
χωρίς δυστυχώς να έχει  αποτέλεσμα την παραγωγή έργου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά  ο κ. Αλεφαντής : «Η σταγόνα που
ξεχείλισε το ποτήρι, ήταν η ανακοίνωση του κ.Ζορμπά για την ανέγερ-
ση του Δημαρχιακού μεγάρου, χωρίς κανένα πλάνο, που ήρθε μάλιστα
ως συνέχεια μιας σειράς λανθασμένων αποφάσεων που έδειχναν
περίτρανα απουσία στρατηγικής αλλά και παρέκκλιση από τις αρχές
που εκπροσωπούσαμε. Την εποχή που οι συμπολίτες μας δυσκολεύον-
ται περισσότερο από ποτέ, κάναμε σημαία της διοίκησής μας την ανέ-
γερση του Δημαρχείου. Και μάλιστα πρόχειρα, χωρίς καμία μελέτη
χωρίς κανέναν οικονομικό προγραμματισμό. Όπως δηλαδή αντιμετώπι-
ζε όλα τα θέματα.»

Στη συνέχεια ο κ Αλεφαντής αναφέρθηκε στο μέλλον και σημείωσε ότι
οδηγός του  είναι η Ευθύνη, η Κυβερνησιμότητα και Συνεργασία.
«Οδηγός μου για την ενασχόλησή μου με τα κοινά είναι η
ευθύνη.Στόχευσή μου για το Δήμο είναι η κυβερνησιμότητα. Μέσο για
να την πετύχουμε είναι η συνεργασία. Κεντρικός ρόλος του Δήμου είναι
να σχεδιάζει και να υλοποιεί πρωτοβουλίες αναπτυξιακού χαρακτήρα,
με επίκεντρο την πόλη,τη γειτονιά και τον πολίτη. Γιατί η Αγία Παρασ-
κευή δεν χρειάζεται σήμερα μεγάλες ιδέες αλλά εφαρμόσιμα πλάνα.»
σημείωσε χαρακτηριστικά 
Τέλος αναφορικά με τις κινήσεις του ενόψει των επόμενων δημοτικών
εκλογών ξεκαθάρισε ότι δεν προσπαθεί να αντιδράσει στις συνθήκες
που είναι διαμορφωμένες στην πόλη μας αλλά  επιθυμεί να συνδιαμορ-
φώσει τις νέες  καλύτερες συνθήκες για την Αγία Παρασκευή είτε
ηγούμενος μιας νέας ανεξάρτητης παράταξης είτε μετέχοντας σε μια
ευρύτερη συνεργατικής πρωτοβουλία επί τη βάσει προγραμματικών
δεσμεύσεων.
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Θέμα για ενημέρωση περί των έργων στην
οδό Αγίου Ιωάννου και λήψη απόφασης για
τον στολισμό της πόλης  εν όψει Χριστου-
γέννων εισήγαγε ο πρόεδρος της Εμπορικής
Ενωσης και π. αντιδήμαρχος της πόλης μας
(ΕΝΕΒΑΠ) κ. Μάκης Χάρχαρος στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 3
Δεκεμβρίου 2013. 
Ο κ. Χάρχαρος κατάφερε να εισαγάγει, λίγο πριν
τις γιορτές στην Ημερήσια Διάταξη του συμβου-
λίου της πόλης μας, θέμα που αφορούσε την
ενημέρωση των συμπολιτών μας για το πότε θα
τελειώσουν τα έργα που εκτελούνται στον κεν-
τρικότερο δρόμο της πόλης… για το αν θα καθαρ-
ιστούν οι χώροι που είχαν μπάζα και χώματα εν
όψει εορτών και για το κατά πόσον γρήγορα θα
στολιστεί η πόλη. 
Ένα τέτοιο ζήτημα θα περίμενε κανείς να είναι
από τα πρώτα που θα συζητηθούνσ’ ένα Δημο-
τικό Συμβούλιο, όταν μάλιστα η ενημέρωση προς
τους πολίτες από πλευράς διοίκησης είναι ελλιπής
και ειδικότερα όταν η τελευταία είχε δεσμευτεί ότι
η αντικατάσταση των πεζοδρομίων θα τελείωνε
τον Οκτώβριο του 2013 και έχοντας φτάσει  ο
μήνας  Δεκέμβριος ακόμα οι κάτοικοι ταλαιπω-
ρούνται από τη μονοδρόμηση της οδού, τα μπάζα
και τα χώματα. 
Αντιθέτως και προς έκπληξη όλων το θέμα αυτό
ήταν τελευταίο (15ο) στην Ημερήσια Διάταξη και
σύσσωμη η αντιπολίτευση μαζί με τους παρόντες
καταστηματάρχες αντέδρασαν έντονα ζητώντας
από τον πρόεδρο Γιάννη Βουτσινά να προταχθεί η
συζήτηση για την Αγίου Ιωάννου. 
Επιπλέον ο κ. Χάρχαρος  αντέδρασε πιο έντονα
διότι πριν το θέμα της Αγίου Ιωάννου υπήρχαν
ένα σωρό πιο ασήμαντα, όπως αυτό της παρ-
αχώρησης φωτοαντιγραφικού μηχανήμα-
τος στην Αστυνομία Αγίας Παρασκευής και αντι-
στοίχως εκτυπωτή προς τον Πολιτιστικό και Αθλ-
ητικό Οργανισμό του Δήμου, που οργισμένος είπε
τα εξής: «Το φωτοτυπικό είναι πιο σημαντικό από
την Αγ. Ιωάννου; … δηλαδή τι θέλετε να κάνουμε;
Να κλείσουμε το δρόμο; Όταν το κάναμε επί Γιαν-
νακόπουλου ήταν καλά και μας στηρίζατε κ. Ζορμ-
πά.. ο δρόμος είναι γεμάτος μπάζα!».
Η πρώτη αντίδραση του δημάρχου ήταν να

δηλώσει ότι υπάρχει κανονισμός λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου …  ότι το θέμα που είχε
φέρει ο κ. Χάρχαρος ήταν ελλιπές διότι δεν είχε
γραπτή εισήγηση…  και ρώτησε (ρητορικά)
που υπήρχαν τα μπάζα που κατήγγειλε ο
πρόεδρος της ένωσης. 
Άμεση ήταν η απάντηση του κ. Χάρχαρου ο οποίος
είπε ότι ο δήμαρχος τους πρόσβαλε βάναυσα κι ότι
πρέπει να περπατήσει κάποια στιγμή την Αγίου
Ιωάννου για να δει τι κατάσταση επικρατεί εκει.
Ο δήμαρχος για να «κερδίσει χρόνο» ξεκίνησε να
μιλάει για το ιστορικό της Αγίου Ιωάννου από το
1992 και όταν έφτασε στο «σήμερα» διευκρίνισε
ότι τα έργα θα τελειώσουν ολοκληρωτικά
σύμφωνα με τη σύναψη της σύμβασης, δηλαδή
στις 5 Ιανουαρίου 2014 και ότι όσον αφορά τις
ημέρες των εορτών δεσμεύτηκε ότι μέχρι τις 15
Δεκεμβρίου ο εργολάβος θα έχει «στρώσει» το
δρόμο ώστε να λειτουργήσει κανονικά. 
Ο κ. Ζορμπάς δεν έχασε την ευκαιρία, λόγω της
πληθώρας των παρόντων κατοίκων, να επιτεθεί
και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Βασίλη
Γιαννακόπουλου που τον κατηγόρησε για τον
τρόπο εκτέλεσης της τότε «ανάπλασης»… την
έλλειψη χρημάτωνπου χρειαζόταν για να ολοκ-
ληρωθεί το έργο… και κατά την προσφιλή του
μέθοδο συκοφάντησε τον απόντα  εργολάβο που
το είχε αναλάβει χαρακτηρίζοντας τον ως «εργο-
λάβο της πλάκας»!! 
«Νομίζει ότι είμαστε στη βλαχοδημαρχία της ορει-
νής Ναυπακτίας ο δήμαρχος» απάντησε άμεσα ο
κ. Γιαννακόπουλος και συνέχισε λέγοντας ότι ο
Βασίλης Ζορμπάς πιστεύει λανθασμένα πως οι
καταστηματάρχες και οι κάτοικοι θα μείνουν
ευχαριστημένοι από το έργο και τελείωσε τη
σύντομη δήλωσή του λέγοντας ότι: «Πέντε
μήνες σας απομένουν!». 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος της
ΕΝΕΒΑΠ κ. Χάρχαρος ο οποίος είπε ότι υπάρχει
«θέμα» με τον ανύπαρκτο στολισμό της πόλης. 
Ο κ. Χάρχαρος τόνισε ότι μόνο το «DaVinci»
(κληροδότημα Σιστοβάρη) και ο «Μαρινό-
πουλος» έχουν «ελεύθερο χώρο» μπροστά
στην πρασιά τους, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα κατα-
στήματα, που στο χώρο τους έχουν ολοκληρωθεί
τα έργα, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. 

Ο π. αντιδήμαρχος υποστήριξε ότι δεν τηρείται το
χρονοδιάγραμμα του εργολάβου γιατί δεν
υπάρχουν οι αντίστοιχες ποινικές ρήτρεςπου
θα τον υποχρέωναν να το κάνει… ότι δεν
υπάρχουν σωστά μέτρα ασφαλείας όπως φωτει-
νοί σηματοδότες για τις νυχτερινές ώρες και δήλω-
σε τα εξής: «Αν είχατε βάλει ρήτρες τώρα ο
εργολάβος θα πλήρωνε πρόστιμο για την
καθυστέρηση… έχετε κινήσει διαδικασίες για να
διεκδικήσετε οτιδήποτε από τον εργολάβο; Τίπο-
τα δεν έχετε κάνει για εμάς! Ούτε ταμπέλα που
να παροτρύνει τους κατοίκους να ψωνίζουν
από εμάς δεν έχετε βάλει!». 
Ο κ. Χάρχαρος συνέχισε εξηγώντας ότι οι ίδιοι οι
καταστηματάρχες σκεφτόντουσαν να κάνουν
μήνυση αλλά δεν το έκαναν για να μην κατηγορ-
ηθούν ότι εμποδίζουν το έργο , και ζήτησε από το
δήμαρχο να απομακρυνθούν τα μπάζα και τα
πλέγματα και κατέλειξε ζητώντας από ολόκληρο
το Σώμα, αυτή τη φορά, να τους  σεβαστούν γιατί
το μόνο που έχουν εισπράξει τον τελευταίο καιρό
είναι περιφρόνηση. 
Ο Βασίλης Ζορμπάς σ’ αυτό το σημείο υπερ-
αμύνθηκε των «έργων» του λέγοντας ότι ο κ.
Χάρχαρος ξεχνάει πώς η διοίκηση έχει βοηθήσει
τους καταστηματάρχες με τους εξής τρόπους:
Α)Να μην γράφει τα παράνομα παρκαρίσματα η δημο-
τική αστυνομία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων 
Β) Τη μείωση των δημοτικών τελών κατά 19%
μέσα σε τρία χρόνια 
Γ) Το προσωπικό μήνυμά του στην διαδικτυακή
πύλη του Δήμου πριν από ενάμισι χρόνο που παρ-
ότρυνε τους κατοίκους να ψωνίζουν από τα μαγα-
ζιά της πόλης μας! 
«Ο σημερινός δήμαρχος είναι αυτός που
έλεγε για τα κινέζικα καρκινογόνα
πετρώματα και έτρεχε στον επίτροπο για να
σταματήσει το έργο, όταν σήμερα βάζει
ακριβώς τα ίδια!»υπογράμμισε στην ομιλία του
ο π. δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος και
ρώτησε ρητορικά τα εξής: «Γιατί θανατώνεται
τους κατοίκους; Γιατί βάλατε καρκινογόνα υλικά
όπως εσείς με καταγγέλλατε ότι έκανα κάποτε ;». 
Ο κ. Γιαννακόπουλος συνέχισε λέγοντας ότι αν
είχε συνεχίσει ο κ. Ζορμπάς το έργο που του
άφησε αυτός (όσον αφορά την Αγίου Ιωάννου) το
2011 ο δρόμος θα ήταν έτοιμος αλλά
προτίμησε να μην το κάνει και να το ξεκινήσει
απαρχής ώστε να το τελειώσει στα τέλη της
θητείας του για καθαρά προεκλογικούς λόγους. 

Αγίου Ιωάννου όπως 
“Γεφύρι της Άρτας”
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Γιάννης

Γουργούλης

Ανεξάρτητος Δημοτικός

Σύμβουλος

Χρόνια πολλά, 

καλά Χριστούγεννα 

κι ευτυχισμένος ο 

καινούργιος χρόνος. 

Εύχομαι το φως των

Χριστουγέννων να μας

φωτίσει όλους για μια

δημιουργική χρονιά

ΓεράσιμοςΓεράσιμος

ΒλάχοςΒλάχος
Δημοτικός Σύμβουλος 

Φαρμακοποιός

Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες 

και τις συμπολίτισσές μου

δύναμη και αισιοδοξία 

για να περάσουμε τη 

δύσκολη εποχή που ζούμε. 

Καλά Χριστούγεννα και 

Ευτυχισμένο το 2014

Γιάννης Σταθόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής “Νίκη για την Αγ. Παρασκευή”

Μαιευτήρας - Χειρούργος

Ευχόμαστε με 

αφορμή τις γιορτές

των Χριστουγέννων

και του καινούργιου

χρόνου να 

σταματήσουν 

οι αδιέξοδες 

μνημονιακές 

πολιτικές και τα

άδικα οριζόντια

μέτρα. 

Να αλλάξουμε 

την Αγ. Παρασκευή

Να υπερασπιστούμε 

την κοινωνία

Δηλαδή ο κ. Γιαννακόπουλος εξήγησε ότι το έργο σήμερα γίνεται με τέτοια καθυ-
στέρηση ώστε να μπορεί ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς λίγο πριν τις δημοτικές
εκλογές του επερχόμενου Μαΐου να «κόψει την κορδέλα» των εγκαινίων.
«Γιατί τιμωρεί έτσι τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες ο Βασίλης Ζορμπάς»
αναρωτήθηκε ο κ. Γιαννακόπουλος και συνέχισε δηλώνοντας ότι ο δήμαρχος διοικεί
αυτοκρατορικά το Δήμο, μένοντας ατάραχος στο γραφείο του, δίχως να κυκλοφο-
ρεί στην πόλη και τόνισε ότι μετά το τέλος των έργων ο δρόμος της Αγίου Ιωάννου
θα είναι πιο δυσλειτουργικός με αποτέλεσμα οι διερχόμενοι επισκέπτες από άλλους
Δήμους να μην μπορούν ούτε τις βιτρίνες των καταστημάτων να κοιτάξουν από τα
παράθυρα των αυτοκινήτων τους. 
Ο Βασίλης Ζορμπάς βγήκε εκτός εαυτού με αποτέλεσμα να αρχίσει να καταγγέλλει
τον κ. Γιαννακόπουλο για τα χρόνια της διοίκησής του λέγοντας τα εξής: «Μιλάτε
εσείς που κάνατε πλασματικές υπερωρίες τα δημοτικά τέλη;» για να λάβει την
απάντηση από τον π. δήμαρχο ότι έδινε τις ίδιες υπερωρίες που έδινε και ο Βασίλης
Ζορμπάς όταν ήταν αντιδήμαρχος στη διοίκηση Σιδέρη.    

Το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της «Νίκης για την Αγία Παρασκευή» κ. Γιάννης Σταθ-
όπουλος που τόνισε ότι τις παρανομίες που καταγγέλλει ο κ. Ζορμπάς θα έπρεπε να
τις στέλνει στον εισαγγελέα και κατηγόρησε σύσσωμη τη διοίκηση για έλλειψη πολι-
τικής όσον αφορά τον εμπορικό κόσμο. 
«Γιατί δεν έχετε βάλει κολονάκια έξω από το DaVinci (κληροδότημα Σιστο-
βάρη)» ρώτησε ο κ. Σταθόπουλος και κατηγόρησε κι αυτός με τη σειρά του
τη Δημοτική Αρχή για έλλειψη φωτεινών σηματοδοτών τις νυχτερινές ώρες
κατά μήκος της Αγίου Ιωάννου. 
Ο κ. Σταθόπουλος στο τέλος της ομιλίας του επεσήμανε την καθυστέρηση της ολοκ-
λήρωσης των έργων λόγω μειωμένων εργαζομένων από πλευράς του εργολάβου και
στρεφόμενος προς το δήμαρχο του δήλωσε ότι αν περπατήσει την Αγίου Ιωάννου οι
κάτοικοι θα αρχίσουν να του φωνάζουν! 

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε ότι έχει κουραστεί να μιλά-
ει τόσα χρόνια για την Αγίου Ιωάννου βλέποντας τα έργα των διοικήσεων να μην
έχουν αποτέλεσμα. 
Ο κ. Γκιζιώτης πρότεινε να μην γίνουν «βαριές» εργασίες κατά τη διάρκεια ων
εορτών, να φωτιστεί και να στολιστεί ο δρόμος για εκείνες τις μέρες, δήλωσε ότι μια
απλή ανακοίνωση του δημάρχου στο site του Δήμου δεν αρκεί και πρότεινε να υπάρ-
ξει μια καμπάνια με ταμπέλες και πανό για τόνωση της αγοράς. 
Τελευταίος μίλησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Γαβράς δηλώνον-
τας ότι εφτά χρόνια που ακούει και συμμετέχει σε συζητήσεις για την Αγίου Ιωάννου
παρατηρεί ότι κάθε φορά ακούγονται γι’ αυτό το θέμα αντίθετες απόψεις από τους
ίδιους ανθρώπους και συμπέρανε ότι ο «λαϊκισμός έχει εγκατασταθεί στην πόλη και
συμπλήρωσε λέγοντας ότι: «Εφτά χρόνια ακούω «υπεύθυνους» να χαϊδεύουν
αυτιά».    
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Διαχείριση της Νεοφιλελεύθερης
Μιζέριας αντί «έργων» ψήφισε για
το 2014 η Μνημονιακή διοίκηση

του Βασίλη Ζορμπά!

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2014 ψηφίστηκε στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Νοεμβρίου 2013 με εισηγητή
του θέματος τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνο
Τσια-μπά. 
Μέχρι φέτος το «σύνηθες» ήταν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός
να συζητιούνται παράλληλα σε μία συνεδρίαση, όμως αυτή τη φορά η διοίκηση
του Βασίλη Ζορμπά αποφάσισε να «σπάσει» τα δύο θέματα κι έτσι υπήρξε
ξεχω-ριστή συζήτηση για τα δύο μείζονα θέματα της πόλης. 
Αυτό όμως που προβλημάτισε σχεδόν όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν η
παντελής έλλειψη πολιτών στην αίθουσα του Δημαρχείου με αποτέλεσμα από
τις 10:30 μ.μ. και ύστερα να έχει ως μοναδικό ακροατή την εφημερίδα «Σχολια-
στής»…  
Το δεύτερο στοιχείο που προβλημάτισε τους συμβούλους και πιθανόν να προβ-
ληματίσει και τους πολίτες στο μέλλον όταν δουν (αν δουν) το Τεχνικό Πρόγ-
ραμμα να υλοποιείται, είναι ότι αυτό χαρακτηρίστηκε από όλες τις πλευρές (και
της διοίκησης δηλαδή) ως «φτωχό».
Η διοίκηση βέβαια ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση έχει περικόψει κατά 60% τη
χρηματοδότηση, γεγονός που αναγκαστικά περικόπτει και τις πι-θανότητες ενός
«πλούσιου» Τεχνικού Προγράμματος, αλλά αυτό δεν παύει, όπως χαρακτηριστι-
κά ειπώθηκε, να είναι «ρεαλιστικό», σε σχέση με άλλες χρονιές που ήταν
«φουσκωμένο». 
Από την πλευράς της η αντιπολίτευση κατηγόρησε τη διοίκηση ότι θα μπορούσε
να κάνει περισσότερα κι ότι αν στη θέση της θα είχε ασκήσει μια άλλη πολιτική. 
Στη συζήτηση που επακολούθησε ο κ. Τσιαμπάς έκανε μία πολύ σύντομη εισήγ-
ηση και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών
κ. Τσαχπίνογλου, η οποία έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ως προς την υλο-
ποίηση της πολιτικής της διοίκησης.
Συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος περιληπτικά ανα-φέρθηκε στους πόρους από τους
οποίους χρηματοδοτείται το Τεχνικό Πρόγραμμα οι οποίοι είναι οι «ίδιοι πόροι του
Δήμου», το «Πράσινο Ταμείο», οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα
«ΘΗΣΕΑΣ». 
Η κ. Τσαχπίνογλου δήλωσε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα «κινείται στα περιθώ-
ρια που μπορεί ο Δήμος»… ότι η διοίκηση έχει οράματα αλλά τα «πράγματα είναι
σφιχτά»…  κι ότι προτεραιότητα έχουν τα καθημερινά ζητήματα, αυτά δηλαδή
που ζητάει περισσότερο ο κόσμος. 
Η διευθύντρια της Τεχνικής υπηρεσίας επίσης μίλησε για την υπηρεσία της
αυτεπιστασίας του Δήμου, η οποία δεν υπάρχει πλέον!  και προσπαθούν να
την στελεχώσουν!!  όπως επιπλέον στελέχωση χρειάζεται και η υπηρεσία που
διαχειρίζεται τις έρευνες για τα καινούργια προγράμματα ΕΣΠΑ!!! 
Μετά τις εισηγήσεις αυτές ακολούθησαν ερωτήσεις από την αντιπολίτευση.  
Άξιο αναφοράς ήταν το σχόλιο του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη
Γουργούλη, ο οποίος υποστήριξε ότι: «Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι τόσο φτωχό
που δεν αξίζει ούτε καν να κάνουμε ερωτήσεις»! καθώς και η ερώτηση του
ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Μιχάλη Γαβρά για το κατά πόσον η
σημερινή Δημοτική Αρχή έχει αφήσει παρακαταθήκη για την επόμενη
μελέτες έργων. 
Από τις υπόλοιπες ερωτήσεις που έγιναν η πλειοψηφία αφορούσε «απαλλοτ-

ριώσεις», «δαπάνες κτηρίων» και «επισκευές – συντηρήσεις». 
Ο αντιδήμαρχος κ. Τσιαμπάς στις απαντήσεις που έδωσε χαρακτήρισε το πρόγ-
ραμμα φτωχότερο από αυτά που είχαν συνηθίσει οι παλαιότεροι να βλέπουν, αλλά
υποστήριξε ότι αυτό που παρουσίασε η διοίκηση Ζορμπά ήταν και  «ρεαλιστικό»
και «εκτελεστέο» σε αντίθεση με τα αντίστοιχα παρελθοντικών ετών. 
Αναλυτικότερα ο αντιδήμαρχος μίλησε για κατα-σκευές ομβρίων έργων, αγωγών
υδάτων ακαθαρσιών, κατασκευές περιφράξεων και σχολικών κτηρίων. 
Όσον αφορά το περίφημο κληροδότημα «Γιαβάσειο» ο κ. Τσιαμπάς είπε ότι
βρίσκεται στον «αέρα» μέχρις ότου η επιτροπή εργολαβίας του Δήμου Αθηναίων
βγάλει πόρισμα, σχετικά με τα τελευταία γεγονότα κατάρρευσης τοίχου και δήλω-
σε ότι σε επόμενες Δημοτικές Αρχές η σημε-ρινή αφήνει έτοιμες γεωλογικές μελέ-
τες για το Δημαρχείο, το Βρεφονηπιακό σταθμό στα Πευκάκια και μελέτες για το
κοιμητήριο. 

συνέχεια σελ. 9
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Στις τοποθετήσεις που ακολούθησαν ο π. αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και
ιδρυτικό μέλος της παράταξης «Μαζί για την Αγία Παρασκευή» κ. Κώστας Κρη-
τικίδης δήλωσε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελείται και από «προεκλογικά
έργα», δηλαδή έργα όπως η ανάπλαση των πεζοδρομίων που γίνονται τελευταία
στιγμή για να εντυπωσιαστούν οι πολίτες και ότι η περιοχή των Πευκακίων τα τρία
χρόνια διοίκησης του δημάρχου Βασίλη Ζορμπά χαρακτηρίζεται από την απουσία
έργων.   
Ο κ. Κρητικίδης υποστήριξε ότι η διοίκηση Ζορμπά είχε τις υποδομές για να κάνει
«έργο» όλα αυτά τα χρόνια αλλά δεν έκανε… ότι τα ανταποδοτικά τέλη οι πολίτες δεν
τα εισπράττουν σε καινούργιες δομές…  ότι δεν έγινε σωστή διεκδίκηση όσον αφορά
τα προγράμματα ΕΣΠΑ που μοιράζονται με τη «σέσουλα»… και κατέληξε
λέγοντας ότι με τόσες μειώσεις που έχουν γίνει τα δημοτικά τέλη θα έπρεπε να είχαν
μειωθεί 40% αντί του 19% που μειώθηκαν μέχρι σήμερα. 

Από την παράταξη «Νίκη για την Αγία Παρασ-κευή» ο επικεφαλής της Γιάννης
Σταθόπουλοςθεώρησε ότι θα ήταν καλύτερο να είχε υπάρξει πριν τη λήψη απόφα-
σης, ένας κύκλος συζητήσεων μεταξύ των παρατάξεων, των συλλόγων και της
διοίκησης ώστε να μην εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο με το «στυλ του:
«ψηφίστε το ή όχι». 
Ο κ. Σταθόπουλος παρατήρησε ότι «μεγάλα θέματα» της πόλης όπως το κτήμα Μπέ-
λμπα ή το αντίστοιχο του Ιόλα μένουν στάσιμα και κα-τηγόρησε τον κ. Ζορμπά ότι για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά ολόκληρη η περιοχή του Κοντοπεύκου δεν υπάρχει στα σχέ-
δια της διοίκησης. 
Από την «Λαϊκή Συσπείρωση» ο επικεφαλής Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε ότι πολιτικά
δεν συντάσσεται ούτε με το παλιό μοντέλο των «φουσκωμένων» Τεχνικών Προγ-
ραμμάτων, ούτε με το καινούργιο που είναι «φτωχό». 
Ο κ. Γκιζιώτης είπε επίσης ότι οι Δήμοι λόγω των περικοπών και σύμφωνα με τον νέο
μοντέλο αστικής διαχείρισης θα αναγκαστούν να κυνηγούν τους πολίτες σε επίπεδο
φορολογίας και μόνο όσοι έχουν χρήματα θα απολαμβάνουν παροχέςενώ όλοι
άλλοι όχι.  
Ο ανεξάρτητος επικεφαλής της παράταξης «Αγ. Παρασκευή – Νέα Πνοή» Κώστας
Κουβόπουλος, σχολίασε την έλλειψη κόσμου από την αίθουσα… χαρακτήρισε « ίδιο»
το φετινό Τεχνικό Πρόγραμμα με το περσινό… και δήλωσε ότι ο φετινός προϋπολο-
γισμός του Δήμου είναι «για να αγοραστούν μολύβια και να πληρωθούν οι υπάλ-
ληλοι». 
Από τους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους ο κ. Γαβράς πρότεινε τον καλλωπι-
σμό του σημερινού δημοτικού πάρκινγκ έως ότου ανεγερθεί το δημαρχείο… στάθηκε
στο θέμα της ελεγχόμενης στάθμευ σης χαρακτηρίζοντάς το ως «ανα-
πτυξιακό έργο»… και δήλωσε ότι από εδώ και πέρα όσον αφορά τα «μεγάλα έργα»
που θα σχεδιάζει μία διοίκηση, θα χρειάζονται δύο θητείες Δημοτικών Αρχών λόγω
της οικονομικής κατάστασης. 
Από την πλευρά του ο κ. Γιάννης Γουργούλης  ξεκαθάρισε ότι το μείζον ζήτημα για
όλους θα είναι το πώς θα βρεθούν νέοι πόροι για το Δήμοκαι δήλωσε ότι η σημε-
ρινή διοίκηση δεν «μπήκε καν στον κόπο να προσπαθήσει γι’ αυτό». 
Ο κ. Γουργούλης χαρακτήρισε τα έργα που εκτελούνται στην οδό Αγίου Ιωάννου ως
«μπάχαλο»…  κι ότι ο ίδιος τάσσεται υπέρ της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας
του Δήμου μέσω ιδιωτών. 
Τελευταίος μίλησε ο δήμαρχος που είπε ότι ως διοίκηση έβαλαν κάποιους στόχους και
τους πέ-τυχαν όπως η οικονομική εξυγίανση του Δήμου.
Ο κ. Ζορμπάς δήλωσε επίσης ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν από το ΕΣΠΑ χρημα-
τοδοτικά προγράμματα, γεγονός που στις παλαιότερες διοικήσεις δεν γινόταν και
χαρακτήρισε το Δήμο Αγίας Παρασκευής «βιώσιμο» σε σχέση με άλλους. 

συνέχεια από σελ. 8

ΑλέξανδροςΑλέξανδρος

ΜουστόγιαννηςΜουστόγιαννης
Υποψήφιος Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Εύχομαι στους συμπολίτες μου Καλά

Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά.

Ας στηρίξουμε την τοπική μας αγορά 

και αυτές τις Γιορτές.

Το 2014 ας είναι χρονιά 

Ανανέωσης και Ελπίδας.'

ΕλένηΕλένη

ΔάβαρηΔάβαρη
Ανεξάρτητη 

Δημοτική Σύμβουλος

π. αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Αγαπητοί συμπολίτες,

για τις Άγιες μέρες των 

Χριστουγέννων και την 

νέα χρονιά,εύχομαι ολό-

ψυχα στην οικογένειά σας,

υγεία , δύναμη, αισιοδοξία

και όμορφες στιγμές.
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Ο Βασίλης Ζορμπάς
για το «ΓΙΑΒΑΣΕΙΟ»

κληροδότημα

Θα επιθυμούσα να
ενημερώσω τους δημό-
τες για ορισμένες ενέρ-
γειες που έχουν λάβει
χώρα στο θέμα του "Για-
βάσειου" κληροδοτήμα-
τος και οι οποίες όχι
μόνο δεν τιμούν αυτούς
οι οποίοι προέβησαν
σ΄αυτές (γί  αυτό και τις

κράτησαν έξω από το φως της διάφανης
δημοσιότητας) αλλά τελικά έπληξαν τους
ίδιους.
Στις 6 Αυγούστου 2013 ψηφίστηκε, από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου, η απευθείας ανάθε-
ση της κατεπείγουσας επισκευής του "Γιαβάσει-
ου", λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας
κατάρρευσης που παρουσίαζε το κτίσμα.
Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την Περιφέρεια
ως απολύτως νόμιμη. 
Περί τα τέλη Αυγούστου, ψηφίσθηκε από το
Δημοτικό Συμβούλιο η αναμόρφωση του Προϋ-
πολογισμού του Δήμου, για την πρόβλεψη του
ποσού που απαιτείτο για τις επισκευές. ΚΑΙ η
απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την Περιφέρεια ως
απολύτως νόμιμη. Να σημειωθεί ότι καθόλη την
χρονική αυτή περίοδο, οι κ.κ. Γιαννακόπουλος και
Σταθόπουλος (αλλά και μερίδα του Τύπου), άφη-
ναν να αιωρούνται δυσφημιστικές  και συκοφαν-
τικές σε βάρος μου και σε βάρος της  Παράταξής
μου κατηγορίες, οι οποίες φυσικά και ήταν ανυπό-
στατες.
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2013, υπεγράφη η σύμβαση
με εργολάβο για τις εν λόγω επισκευές. Στις 26
Σεπτεμβρίου 2013, οι κ.κ. Γιαννακόπουλος και
Κρητικίδης, σε αγαστή συνεργασία με τον κ. Αλε-
φαντή και με δικηγόρο τον πρώην Νομικό
Σύμβουλο του Δήμου κ. Παναγούλη, κατέθεσαν
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ασφαλιστικά μέτρα
κατά της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτρο-
πής.  
Η αίτησή τους συζητήθηκε στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, στο οποίο
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ λόγω αναρμοδιότητας, αφού η
αίτηση  έπρεπε να κατατεθεί στο Διοικητικό Εφε-
τείο. Να σημειωθεί ότι δεν είχαν ενημερώσει το
δικηγόρο τους ότι είχε υπογραφεί σύμβαση και ως
εκ τούτου έπρεπε να απευθυνθούν σε άλλο Δικα-
στήριο. Γεγονός που αποδεικνύει ότι αγνοούν
βασικά πράγματα αν και διοίκησαν ή φιλοδοξούν
να διοικήσουν τον Δήμο. Πέραν αυτού, στην
αίτησή τους αναφέρονται και στην μη αξιοποίηση
του ακινήτου έως σήμερα. Πώς ένας τέως Δήμα-
ρχος, ένας πρώην Αντιδήμαρχος και ένας Δημο-
τικός Σύμβουλος (και πρώην Αντιδήμαρχος)  στον
οποίο είχε ανατεθεί η μελέτη αξιοποίησής του, δεν
γνώριζαν ότι το ακίνητο μέχρι πρόσφατα ήταν
προσημειωμένο (για δάνειο για το Κολυμβητήριο)
και συνεπώς δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί; 
Η επιχείρηση "λάσπης" που είχαν εξαπολύσει οι

τρεις αυτοί κύριοι, καθώς και ο κ. Σταθόπουλος
και μερίδα του τοπικού Τύπου, κατέρρευσε σαν
"χάρτινος πύργος" και τους αφήνει σοβαρά έκθε-
τους στην τοπική μας κοινωνία ως κοινούς συκο-
φάντες.

Τα παραμύθια του Δημάρχου δεν
περνάνε στην κοινή γνώμη της 

Αγίας Παρασκευής

Αγαπητές συνδημότισσες / αγαπητοί συνδημότες,

Μεγάλη κατάπληξη μας προκάλεσε η εκ του πονηρού
ανακοίνωση του Βασίλη Ζορμπά, ο οποίος, για ακόμα
μία φορά, απέδειξε τη βαθιά επιθυμία του νααποπρο-
σανατολίσει την κοινή γνώμη της τοπικής μας κοι-
νωνίας, με απώτερο στόχο να περισώσει τις ελάχιστες
πολιτικές μετοχές που του έχουν απομείνει, εν όψει
των δημοτικών εκλογών του 2014.Ο δήμαρχος της πόλης
μας(!) περίμενε την απουσία μου στο εξωτερικό –εκπρο-
σωπώντας τη χώρα μας ως μέλος της αντιπροσωπείας της
Π.Ε.Δ.Α.– για να δώσει εντολή να ετοιμαστεί μια απαράδεκ-

τη, παραπλανητική ανακοίνωση που ούτε ο Γιόζεφ Γκαίμπελς (Υπ. Προπαγάνδας
της Ναζιστικής Γερμανίας) δε θα κατάφερνε.
Ο δήμαρχος προσπαθεί να μας πείσει πως πανηγυρίζει για την απόρριψη της προσφυγής που ο Κώστας
Κρητικίδης, ο Δημήτρης Αλεφαντής κι εγώ είχαμε υποβάλει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά της αριθ.
212/6.8.13 απόφασης της οικονομικής επιτροπής, για την απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο «παροχή
εργασίας (!) για την εκτέλεση μέτρων ασφάλειας στο κτήριο επί της οδού Ερμού 76 (ΓΙΑΒΑΣΕΙΟ)», ποσού
228.842,20€(!). Επιπλέον, παρουσιάζοντας κατά το δοκούν την απόφαση αυτή δημοσίως, μας κατηγορ-
εί πως προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το θέμα «έξω από το φως της διάφανης δημοσιότητας».
Φυσικά και δε συζητήθηκε η προσφυγή μας, αφού αυτή στρεφόταν αρμοδίως κατά της απόφασης της οικο-
νομικής επιτροπής που ο δήμαρχος είχε λάβει μέσα στον Αύγουστο,«χρίζοντας» άτοπα και αυθαίρετα το
θέμα του Γιαβασείου ως «κατεπείγον», δίχως όμως να τεκμηριώνει αυτό το χαρακτηρισμό. Κατά τη συζή-
τηση που κάναμε για το θέμα, ο κ. Ζορμπάς απέφυγε σκοπίμως να προσκομίσει την υπογεγραμμένη
σύμβαση που είχε συνάψει με τον εργολάβο. Κατά συνέπεια, η προσφυγή μας βρέθηκε να είναι άνευ αντι-
κειμένου, αφού είχε ήδη υλοποιηθεί η απόφαση που είχαμε προσβάλει. Με την εξέλιξη αυτή, αρμόδιο Δικα-
στή-ριο για την υπόθεση έγινε το Διοικητικό Εφετείο, στο οποίο ασφαλώς και εξετάζουμε να προ-
σφύγουμε. Είναι, λοιπόν, ένα νέο ψέμα του δημάρχου –κατά την προσφιλή του τακτική, βέβαια– να λέει
ότι απερρίφθη η προσφυγή μας, ενώ η αλήθεια είναι ότι το δικαστήριο στο οποίο απευθυνθήκαμε θεω-
ρήθηκε αναρμόδιο.
Αλλά, γιατί δε μας λέει ότι, ενώ είχε λάβει την προσφυγή μας, υπέγραψε τη σύμβαση –η οποία βέβαια «φέρ-
εται» να έχει υπογραφεί πριν από την κατάθεση της προσφυγής μας– και αποκρύπτοντάς την επιμελώς, δεν
την εμφάνισε παρά μόνο την ώρα της εκδίκασης της προσφυγής μας(!); Τι τον φόβιζε να μας ενημερώσει;
Και γιατί δεν υπήρχε στο φάκελο της υπηρεσίας; Δεν είναι περίεργο αυτό; Επαναφέροντάς τον, λοιπόν,
στην πραγματικότητα, να του επισημάνουμε πως με την απόφασή του, το Διοικητικό Πρωτοδικείοδεν αθωώνει
κανέναν!Απλώς, υποδεικνύει το αρμόδιο για την υπόθεση δικαστήριο. Ως εκ τούτου, έπεται και συνέχεια…
Ελπίζοντας πως, έχοντας διαβάσει μέχρι αυτό το σημείο την ανακοίνωσή μας, θα έχει συνειδητοποιήσει πως
τα παραμύθια του σχετικά με τη δικαστική απόφαση αυτή –τα οποία, παρεμπιπτόντως, κοντεύει να πιστέ-
ψει και ο ίδιος– δεν «περνάνε» στην κοινή γνώμη της πόλης μας,ας αποκαταστήσουμε κάποια βασι-
κά σημεία της ιστορίας. Καταρχάς, πριν «διαπιστωθεί» η κατεπείγουσα κατάσταση του Γιαβασείου από τον
κ. Ζορμπά, το Δ.Σ. είχε ψηφίσει την πρόταση του κ. Αλεφαντή –αντιδημάρχου τότε στη διοίκηση του– για
ενοικίαση του κληροδοτήματος, όπου ο ενοικιαστής θα αναλάμβανε πλήρως τα έξοδα της επισκευής και η
πόλη θα εισέπραττε 7.000,00-8.000,00€ το μήνα,δίχως οι δημότες να επωμισθούν καμία οικονομική επι-
βάρυνση. Αντ  ́αυτού, ο δήμαρχος επέλεξε να χρεώσει τους δημότες με 228.842,20€, χωρίς καμία
προοπτική ως προς την εκμετάλλευσή του. Το επιχείρημά του; Πως τα υποθηκευμένα ακίνητα δε μπορούν
να εκμεταλλευτούν. Ας του μάθουμε, λοιπόν, αυτό που και ο πιο απαίδευτος νους γνωρίζει: Στα
ενυπόθηκα ακίνητα, ο νόμος δεν απαγορεύει την εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο. Ίσα-ίσα που, όχι
μόνο την επιτρέπει, αλλά και κάτω από τις σημερινές συνθήκες, επιβάλλει την εκμετάλλευσή τους, προκει-
μένου να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες τους να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Νόμιμη η
απόφαση του δημάρχου; Ναι. Ηθική;...
Τέλος, να θυμίσουμε στον κ. Ζορμπά, πως ένα μήνα πριν διεξαχθεί το Δ.Σ., στο οποίο η οικονομική επιτρο-
πή έλαβε την απόφαση να προχωρήσει με απευθείας ανάθεση, ο αντιδήμαρχος κ. Τσιαμπάς είχε γραπτή
επικοινωνία με ένα και μοναδικό εργολάβο, ο οποίος, εν τέλει, ανέλαβε και το «κατεπείγον» έργο. Νόμιμη
η απευθείας ανάθεση του «κατεπείγοντος» έργου; Ναι. Ηθική;…
Είναι προφανές, πως ο κ. Ζορμπάς εκμεταλλεύτηκε το περιθώριο που του δίνει ο νόμος και προχώρησε αυθ-
αίρετα σε απευθείας ανάθεση. Στην περίπτωση του Γιαβασείου, για το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει
απολύτως τίποτα, κάνοντας τους πάντες να διερωτώνται πιο ήταν το κατεπείγον, έπραξε με νόμιμο, αλλά
όχι ηθικό τρόπο, αψηφώντας όχι μόνο ολόκληρη τη δημοτική αρχή, αλλά και τα συμφέροντα των πολιτών
της Αγίας Παρασκευής.
Ο κ. Ζορμπάς, από τον προεκλογικό του αγώνα μέχρι σήμερα, έχει ως κορωνίδα της επικοινωνιακής
εκστρατείας του την εντιμότητα. Θα πρέπει, λοιπόν, να συνειδητοποιήσει κάποια αυτονόητα πράγμα-
τα: Η εντιμότητα δεν καθορίζεται από το νόμο• καθορίζεται από την ηθική! Ο δήμαρχος φεύγει για ταξίδι
στις 12 Δεκεμβρίου. Θα μπορούσαμε κι εμείς να περιμένουμε να φύγει, για να βγάλουμε τη σημερινή ανα-
κοίνωση. Θα ήταν νόμιμο• δε θα ήταν, όμως, ούτε έντιμο, ούτε ηθικό!

Βασίλης Γιαννακόπουλος, τ. Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Κώστας Κρητικίδης, τ. Αντιδήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Δημήτρης Αλεφαντής, τ. Αντιδήμαρχος Αγίας Παρασκευής
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Η αλήθεια για την χρηματοδότηση 
της Αγίου Ιωάννου.

Επιστολή με την οποία αντικρούει τους ισχυρισμούς του πρώην δημάρχου
Βασίλη Γιαννακόπουλου αναφορικά με τη χρηματοδότηση των έργων της
Αγ. Ιωάννου, απέστειλε στην εφημερίδα μας ο κ. Τσιαμπάς  Κων/νος, Αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Αναπληρωτής Δήμαρχος, Υποστράτηγος
ε.α.
Ο κ. Τσιαμπάς στην επιστολή του αναφέρει ότι:  «Τελευταία γίνεται  πολύ συζήτηση
με δηλώσεις- διαψεύσεις αμφισβητήσεις για την χρηματοδότηση του έργου της Αγίου
Ιωάννου  κατά την περίοδο της  διοίκησης του Δήμου από τον κύριο Γιαννακόπουλο
Βασίλειο» και συνεχίζει λέγοντας ότι : 
Οι αμφισβητήσεις και διαστρέβλωση της αλήθειας σε  θέματα καθημερινότητας  που
μπορούν εύκολα να αποδειχθούν με γραπτά κείμενα,  μολύνουν την πολιτική ζωή του
το-που και  πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. ,  όταν δε συνοδεύονται και με προσωπι-
κές επιθέσεις τότε  βλάπτουν τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
Στη συνέχεια στην επιστολή του ο κ. Τσιαμπάς παραθέτει όλα τα απαραίτητα εκείνα
στοιχεία καθώς και το ιστορικό της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου το
οποίο, όπως λέει αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν υπήρχε η «χρηματοδότηση» την
οποία προβάλλει ως υπαρκτή ο πρώην δήμαρχος.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Τσιαμπά μπορείτε να διαβάσετε
στον ηλεκτρονικό «Σχολιαστή» www.osxoliastis.gr

Και απευθείας ανάθεση 240.000 €
Και λασπολογία από τον Β. Ζορμπά

Με ιδιαίτερη έκπληξη διαβάσαμε ανακοίνωση του
Δημάρχου Β. Ζορμπά, η οποία μας εμπλέκει σε διένεξή
του με τον Β. Γιαννακόπουλο. 
Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασ-
κευή» διευκρινίζει ότι δεν προσέβαλε καμία απόφαση της σημε-
ρινής Δημοτικής αρχής.
Καταγγείλαμε, βεβαίως, την απευθείας ανάθεση έργου
240.000 ευρώ που έκανε ο ίδιος τον Αύγουστο για το κλη-
ροδότημα επί της οδού Ερμού του αείμνηστου Γιαβάση, ως
απαράδεκτη και μη διάφανη διαδικασία εκτέλεσης έργου, σε

συνέχεια πολλών μικρότερων ποσών απ’ ευθείας αναθέσεων της σημερινής Δημοτικής
αρχής.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, το κόστος αυτής της εργασίας είναι κάτω του 50% του
ποσού που ανετέθη. Το ακόμη πιο παράδοξο στην υπόθεση είναι το γεγονός ότι ο εργο-
λάβος που ανέλαβε το έργο διέκοψε τις εργασίες χωρίς να γίνουν αντιληπτοί οι λόγοι.
Οι απ’ ευθείας αναθέσεις έργων είναι, αρκετά συχνά, μελανές ιστορίες της Αυτο-
διοίκησης και ο Β. Ζορμπάς προσέθεσε το όνομά του σε αυτό τον κατάλογο. Η προ-
σφυγή που έγινε σαφέστατα και δεν μας αφορά. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί την πολιτική
καταγγελία της μη διάφανης διαδικασίας που ακολούθησε η Δήμαρχος Αγ. Παρασ-
κευής και την οποία στιγματίσαμε άμεσα.

Η «αλληλεγγύη» γίνεται πράξη από
το σύλλογο Τσακού

Το πρωινό της 7ης Νοεμβρίου
2013, ημέρα Σάββατο, η ομάδα
«αλληλεγγύης» του Συλλόγου
κατοίκων της περιοχής του Τσα-
κού πραγματοποίησαν συγκέντρ-
ωση με σκοπό τη συλλογή τρο-
φίμων για άπορους συμπολίτες
μας έξω από γνωστή αλυσίδα
σούπερ μάρκετ στην οδό Ελευθε-
ρίου Βενιζέλου. 

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Βασίλης Σαββίδης μας πληροφόρησε για
την επιτυχία αυτής της κίνησης, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν να μαζευτούν πέντε
γεμάτα καρότσια (του σούπερ μάρκετ) τροφίμων, τα οποία θα διανεμηθούν σε ανθ-
ρώπους που τα έχουν ανάγκη.  Παρόντες στην προσπάθεια αυτή ήταν ο π. δήμαρχος
Βασίλης Γιαννακόπουλος, ο επικεφαλής της παράταξης «Νίκη για την Αγία Παρασ-
κευή» Γιάννης Σταθόπουλος μέλη του συλλόγου όπως και κάτοικοι της περιοχής.  

ΒασίληςΒασίλης ΣάρκουλαςΣάρκουλας

ΠρόεδροςΠρόεδρος ΠΠ..ΑΑ..ΟΟ..ΔΔ..ΑΑ..ΠΠ..

Εύχομαι σε

όλους υγεία και

ευτυχία για ένα

δημιουργικό

2014

Χρόνια πολλά

Καλή χρονιά

Δημοτικός Σύμβουλος - Οδοντίατρος
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Το Κληροδότημα «Σιστοβάρη» 
και η «Σιωπή των Αμνών»!

Το θέμα του κτήματος Σιστοβάρη έφερε
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου στις 13 Νοεμβρίου 2013 ο επικεφαλής
της παράταξης «Νίκη για την Αγία Παρασ-
κευή» κ. Γιάννης Σταθόπουλος ρωτώντας
το δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά με ποιο τρόπο
θα χειριστεί ο ίδιος και η δημοτική αρχή το
θέμα του κληροδοτήματος μετά τις τελευ-
ταίες ευνοϊκές για το Δήμο μας εξελίξεις.
Αφορμή για την ερώτηση αυτή του κ. Σταθόπου-
λου υπήρξε η προ μηνών δήλωση του δημάρχου,
όταν είχε ερωτηθεί ξανά για το ίδιο θέμα, ότι θα
έπραττε ως έπρεπε για το εν λόγω ζήτημα όταν η
απόφαση του δικαστηρίου καθαρογραφόταν και

για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν, έχει περάσει ένας μήνας περίπου από τότε που καθαρογράφτηκε η
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τον εργολάβο κ. Λάμπρο Σαμουρέλη που εκμεταλλεύεται εμπορικά
το εθνικό κληροδότημα με τη «μορφή» του Davinci…
Τη σκυτάλη στη συνέχεια παρέλαβε ο Ανδρέας Γκιζιώτης, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», ο οποίος
τόνισε ότι στην προκειμένη περίπτωση το θέμα δεν αφορά απλά κλείσιμο 10 ημερών του DaVinci αλλά «ορι-
στικό» κάτι το οποίο δημιουργεί ηθικό και πολιτικό ζήτημα στην πόλη. 
Ενώ λοιπόν κανείς θα περίμενε μετά από τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου και την πίεση της αντιπολίτευσης
ο δήμαρχος να προασπιστεί το συμφέρον του Δήμου και να φέρει το θέμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ο ίδιος στην τοποθέτηση του είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιάζεται! ότι πρέπει να
βαδίσει αργά και σταθερά η Δημοτική Αρχή για να μην κάνει κάποιο λάθος και κινδυνέψει το κληροδότημα
όπως συνέβη κατά το παρελθόν!!! 
Την τοποθέτηση αυτή του δημάρχου, η οποία φανερώνει την πρόθεση του να συνεχίσει την προσφιλή του
μέθοδο, δηλαδή «να κάνει την πάπια» και να σπρώχνει τον χρόνο μέχρι τις εκλογές χωρίς να θίξει τα συμφ-
έροντα του ομοϊδεάτη και προσωπικού του φίλου, καυτηρίασε ο πρώην αντιπροέδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου και Δημοτικός Σύμβουλος της «Νίκης» κ. Γεράσιμος Βλάχος, λέγοντάς προς το δήμαρχο ότι:
«Όποιος εκδίδει άδεια αυτός εκ του Νόμου μπορεί και να την αναστείλει»… για να λάβει ως απάντηση την …
«Σιωπή των Αμνών»!
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«Πολυτεχνείο, Μία Μέρα Μετά»
Στο κατάμεστο από εκατοντάδες συμπολίτες μας αμφιθέατρο του 2ου Γυμνά-
σιου Αγίας Παρασκευής, πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, η
εκδήλωση «Πολυτεχνείο, Μία Μέρα Μετά», αφιερωμένη στα 40 χρόνια από
την επέτειο της εξέγερσης. 
Βασικοί ομιλητές στη συζήτηση ήταν οι κ.κ. Δημήτρης Παπαχρήστος, εκφωνητής στην εξέ-
γερση του 1973, Κίμων Χατζημπίρος, Καθηγητής του Ε.Μ.Π, Γιώργος Παπαβασιλείου,
πρώην αντιπρόεδρος συλλόγου φοιτητών του Ε.Μ.Π. και Θρασύβουλος Φωτεινός, στέ-
λεχος του Ρήγα Φεραίου. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιάννα Ανα-
στασιάδου.
Η συζήτηση ξεκίνησε με τον επικεφαλής της παράταξής μας Βασίλη Γιαννακόπουλο να
συγκινεί και να προβληματίζει, αναγνωρίζοντας τη μεταστροφή του οράματος της «νέας
γενιάς», το οποίο μεταλλάχθηκε από διεκδίκηση ενός δίκαιου κόσμου, σε προσπάθεια
ένταξής της σε ένα σαθρό εθνικό κατεστημένο  ̇ένα όραμα που γεννήθηκε με την εξέγερ-
ση του Πολυτεχνείου και το οποίο αφήσαμε ως κοινωνία να ξεθωριάσει μέσα σ’ αυτά τα 40
χρόνια που την ακολούθησαν. Τόλμησε να κάνει την αυτοκριτική του και να παραδεχθεί
πως αισθάνεται συνυπεύθυνος• και προβλημάτισε, αναρωτώμενος αν χαθήκαμε στη
«θεωρία» ή στην «πράξη» αυτού του οράματος. 
Τέλος, αναλαμβάνοντας πλήρως τις ευθύνες που του αναλογούν ως επικεφαλής μιας δημο-
τικής παράταξης που διεκδικεί την εμπιστοσύνη των δημοτών, ενέπνευσε, δίνοντας ξανά
πίστη στο όραμα  ̇λέγοντας πως τίποτα δεν έχει χαθεί και πως κάθε αγώνας μπορεί να επα-
ναληφθεί, με διαφορετικούς όρους, όταν υπαγορεύεται από διαφορετικά κοινωνικά συμφ-
ραζόμενα. Ακολούθησε ο Γιάννης Μυλωνάκης, καταθέτοντας –σαν εκπρόσωπος της
«νέας γενιάς» του σήμερα–  τις προσωπικές του εμπειρίες από εορτασμούς της επετείου
και εκφράζοντας τη διαπίστωσή του πως έχει έρθει η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό
μας «Πολυτεχνείο» ενάντια στις νοοτροπίες που έχουν φέρει τη χώρα στο αδιέξοδο.

Ο συγκλονιστικός εκφωνητής του
Πολυτεχνείου Δημήτρης Παπα χ -
ρή στος, τιμώμενο πρόσωπο της
εκδήλωσης, τοποθετήθηκε αφη-
γούμενος βιωματικά την εξέγερση,
ανέλυσε το πώς μπορεί ένα κατα-
πιεστικό καθεστώς να κλονιστεί
μέσω της αυτό-οργάνωσης, της
συνεργασίας και της ομοψυχίας,
άσκησε δριμεία κριτική στους
ελαχίστους που καπηλεύτηκαν το

αγωνιστικό και ανατρεπτικό πνεύμα του «Πολυτεχνείου», εξαργυρώνοντάς το με πολιτι-
κά ή άλλα αξιώματα και εξήγησε –καταχειροκροτούμενος– πως η καταπίεση που βιώνει
σήμερα η ελληνική κοινωνία μπορεί να ανατραπεί αν υπάρξει αυτό-οργάνωση με προο-
πτική για την «επόμενη μέρα» (κάτι που, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, δεν είχαν υπολογίσει
οι φοιτητές του Πολυτεχνείου το 1973). 
Ο πανεπιστημιακός Κίμων Χατζημπίρος ανέδειξε τη βαθιά δημοκρατική φύση της εξέ-
γερσης και υποστήριξε, συνδέοντας το τότε με το σήμερα, πως η απάντηση στην κρίση
μπορεί να δοθεί με την απομάκρυνση της βίας, μέσα σε ένα ανοιχτό ελληνικό Πανεπιστήμιο.
Τη σκυτάλη πήρε ο Γιώργος Παπαβασιλείου –μετέπειτα αντιπρόεδρος του συλλόγου
φοιτητών της Σχολής Τοπογράφων-Μηχανικών– ο οποίος, μεταδίδοντας τη συγκίνησή
του, προσδιόρισε την εξέγερση του Πολυτεχνείου ως φοιτητική ειρηνική αντιφασιστική
εκδήλωση, το πνεύμα της οποίας εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα και υπενθύμισε ότι
φασισμός σημαίνει φυλακίσεις, ταπεινώσεις, βασανιστήρια. Με προσωπικές αφηγήσεις
μέσα από τα γεγονότα και με επίκεντρο τη δραστηριότητα του συμφοιτητή του Ν. Ρεβε-
λάκη, που υπήρξε ηρωική προσωπικότητα στη σχολή Τοπογράφων-Μηχανικών, επέ-
στησε, απαγγέλλοντας μια κρητική μαντινάδα, την προσοχή των παρισταμένων στην προσω-
πική ευθύνη και το καθήκον του καθενός απέναντι σε όσα διαδραματίζονται στη χώρα μας.
Τελευταίος, αλλά όχι έσχατος, ο Θράσος Φωτεινός, μέλος του Ρήγα Φεραίου, μίλησε για
τους αντιδικτατορικούς μαθητές της Αγίας Παρασκευής, καθώς και για το πολιτικό αδιέ-
ξοδο στο οποίο έχει βυθιστεί η χώρα και από το οποίο μπορεί να απεγκλωβιστεί μέσα από
συμμαχικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κοινωνίας συλλογικά, αλλά και του κάθε πολίτη
ατομικά.
Στον επίλογο του πρώτου μέρους της εκδήλωσης, έγιναν σύντομες τοποθετήσεις από τους
κ.κ. Δημήτρη Αλεφαντή, επικεφαλής της παράταξης «Πρωτοβουλία Ευθύνης»,
Κωνσταντίνο Μανιάτη, Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών και Αθανά-
σιο Αναστασίου, Διευθυντή του 2ου Γυμνάσιου Αγίας Παρασκευής.
Την εκδήλωσή μας έκλεισε ο εκπληκτικός Μπάμπης Τσέρτος με τους εξαιρετικούς μουσι-
κούς του.
Για όλους εμάς, τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα. Το
«Πολυτεχνείο» δε μπορεί να αποτελεί μια απλή επέτειο  ̇αποτελεί ιστορική κληρονομιά
για κάθε γενιά που διεκδικεί τη Δημοκρατία που διασφαλίζει την εθνική ανεξαρτησία και
το δίκαιο του έθνους μας. 
Από τη μεριά μας, επωμιζόμενοι το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί, καλούμε όσους επιζ-
ητούν την πρόοδο και την ανάπτυξη στην τοπική μας κοινωνία να συμπορευτούν μαζί μας
στη δημιουργία της νέας μας παράταξης  ̇της παράταξης που θα έχει σα θεμέλιους λίθους
την αυτό-οργάνωση, την ακομμάτιστη λειτουργία, τη συνεργασία και την ενίσχυση της συλλο-
γικότητας στο Δήμο μας. Οι ανατροπές, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Παπαχρήστος, μπορούν να
ξεκινήσουν με ένα μικρό σύνολο ανθρώπων, το οποίο να εξελιχθεί σε μαζικό κίνημα.

ΤιμολέωνΤιμολέων ((ΤίμοςΤίμος) ) 

ΚωστόπουλοςΚωστόπουλος

Δημοτικός

Σύμβουλος

Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών

Εύχομαι σε όλους η γέννηση του Χριστού και ο 

καινούργιος χρόνος να φέρουν υγεία και ευτυχία 

για ένα χαρούμενο 2014 

Βασίλης

Γιαννακόπουλος
Βασίλης Γιαννακόπουλος

τ. Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

εκτελεστικό μέλος Π.Ε.Δ.Α.

Φέτος τα Χριστούγεννα,

στο κατώφλι του 2014,

έχουμε πολλά για τα

οποία μπορούμε να

αισθανόμαστε

ευγνώμονες και ακόμα

περισσότερα που 

πρέπει να μας 

προβληματίσουν. 

Στην Ελλάδα της κρίσης

και του μνημονίου,

εύχομαι ολόψυχα η

φετινή γέννηση του

Χριστού να φωτίσει τις

ζωές όλων, ώστε να

μπορέσουμε να ξανα-

κοιτάξουμε το μέλλον 

με αισιοδοξία.

Φέτος τα Χριστούγεννα, 

η γέννηση του Θεανθρώπου

ας πλημμυρίσει τις καρδιές

μας με ελπίδα, αγάπη και

συμπόνια για τους 

συνανθρώπους μας.

Εύχομαι σε όλους ένα υγιές

και δημιουργικό 2014! 

ΔιονύσηςΔιονύσης ΛέκκαςΛέκκας

ΑντιπρόεδροςΑντιπρόεδρος ΔΔ..ΣΣ.. ΠΑΙΣΔΑΠΠΑΙΣΔΑΠ

Δημοτικός Σύμβουλος - Φαρμακοποιός

dekemvris_2013_mais_2012.qxd  12/12/2013  2:32 μμ  Page 13



1414

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

ΡΡ
εε

ππ
οο

ρρ
ττ

άά
ζζ

.. ..
.. ..

Συζήτηση, με θέμα την αντικειμενικότητα
και το βαθμό αμεροληψίας κατά τη διαδι-
κασία πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο
μέσω της ΜΚΟ (Μη Κυβερνητική Οργάνω-
ση) «ΔΡΑ.ΣΕ.», εισήγαγε ο επικεφαλής της
παράταξης «Νίκη για την Αγία Παρασκευή»
Γιάννης Σταθόπουλος στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Νοεμβρίου
2013. 
Ο κ. Σταθόπουλος είπε ότι το θέμα αρχικά το έφερε
στη δημοσιότητα ο ανεξάρτητος Δημοτικός
Σύμβουλος Μιχάλης Γαβράς κι επειδή δεν ανήκει
σε δημοτική παράταξη για να έχει το δικαίωμα να
εισάγει θέματα στην Ημερήσια Διάταξη του Δημο-
τικού Συμβουλίου. το εισήγαγε για λογαριασμό του
η παράταξη «Νίκη για την Αγία Παρασκευή». 
Ο επικεφαλής της «Νίκης» ξεκαθάρισε ότι δεν
υπήρχε οτιδήποτε το «προσωπικό» με τους
προσληφθέντεςκι ότι η ένστα-
ση είχε να κάνει με τη διαδικασία
πρόσληψης η οποία δεν ήταν
κατά και της παράταξης του η
πρέπουσα αφού δόθηκε η
εργασία αυτή στο ΔΡΑΣΕ χωρίς
να έχει την ανάλογη εμπειρία. 
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε
στον κ. Μιχάλη Γαβρά ο οποίος
ξεκίνησε λέγοντας ότι: «Υπήρξε
μια φημολογία για «φούσκω-
μα των βιογραφικών» κι
ερευνώντας το θέμα, διαπίστω-
σε πώς τα κριτήρια που τέθηκαν
από πλευράς της επιτροπής απο-
τελούσαν τουλάχιστον «προ-
σβολή» των όρων «Διαφά-
νεια» και «Αξιοκρατία»! 
Ο ανεξάρτητος Δημοτικός
Σύμβουλος είπε ότι η «εικόνα»
του βιογραφικού έπιανε μέχρι
και 10 μονάδες, στοιχείο που δεν
μπορεί να κριθεί «αντικειμενι-
κά», αλλά μόνο «υποκειμενι-
κά»… γεγονός που δημιούργησε αδικίες όπως για
παράδειγμα ο έκτος να βαθμολογείται ως δεύτε-
ρος ή ο πρώτος ως πέμπτος!!! 
«Έγιναν διαδικασίες των οποίων την ηθική
αμφισβητώ!» είπε ο κ. Γαβράς και συνέχισε
λέγοντας ότι ο ΔΡΑΣΕ είχε δείξει στο παρελθόν ένα
εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και τόνισε ότι ο
ίδιος δεν αμφισβητεί την νομιμότητα αλλά τη
«σημασία» που δόθηκε στο θέμα της περιβόητης
«συνέντευξης» και της «προσωπικής επαφ-
ής» συνεντευξιαζόμενου και κριτικής επιτροπής… 
Ο κ. Γαβράς στο τέλος της ομιλίας του, είπε ότι δεν
έχει θέσει μομφή προς το δήμαρχο αλλά ο ίδιος
οφείλει να πάρει θέση γιατί με κριτήρια υποκειμε-
νικής αποτίμησης κανείς δεν πάει μπροστά και
έκλεισε την πρωτολογία του λέγοντας ότι: «Είναι
καλύτερο να μην σου βγαίνει το όνομα…».
«Ποιος είστε εσείς που αμφισβητείτε την
διαδικασία όταν κανείς άλλος από τους
συμμετέχοντες δεν το έκανε;» απάντησε ο
δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς και συνέχισε παρο-
τρύνοντας όποιον έχει αμφισβητήσεις να πάει στον
εισαγγελέα γιατί δεν μπορεί να ασχολείται με
φήμες! 
Όσον αφορά την επιλογή του ΔΡΑΣΕ για τις προ-
σλήψεις ο δήμαρχος το αιτιολόγησε λέγοντας ότι

τους επέλεξε για την συνολική προσφορά τους
στην πόλη!! 
Από την «Λαϊκή Συσπείρωση» ο επικεφαλής της
Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε ότι νιώθει προσβεβ-
λημένος από την απουσία των μελών της ΔΡΑΣΕ
από την διαδικασία της συζήτηση… ότι η ένσταση
του κ. Γαβρά «έχει βάση» αλλά ο ίδιος θεωρεί πως
οι ενστάσεις είναι σε λεπτομέρειες και το πραγμα-
τικό πρόβλημα είναι η μετατροπή των Δήμων σε
«λαγό» της κυβέρνησης που εφαρμόζει τέτοιες
πολιτικές προσλήψεων, τα λεγόμενα 5μηνα. 
«Η αμφισβήτηση είναι η μητέρα της προ-
όδου» δήλωσε στραμμένος προς το δήμαρχο ο
ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην
αντιδήμαρχος διοίκησης κ. Δημήτρης Αλεφαντής. 
Ο κ. Αλεφαντής εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς
το δήμαρχο, λέγοντας ότι ο ίδιος ο Βασίλης Ζορμ-
πάς είναι αυτός που στο παρελθόν αλλά και στο

παρόν όποτε μια κατάσταση δεν τον συνέφε-
ρε, στρεφόταν πάντα προς την αμφισβήτηση
αυτής. 
Ο κ. Αλεφαντής δεν έμεινε εκεί αλλά συνέχισε κατ-
ηγορώντας το δήμαρχο ότι έχει υιοθετήσει
«παλιά μοντέλα» όσον αφορά τον τρόπο πρό-
σληψης υπαλλήλων και χρησιμοποίησε τη λαϊκή
ρήση που λέει: «Που είσαι νιότη μου να δεις
πως έχω γίνει»για να του θυμίσει πόσο διαφορε-
τικές είναι οι πράξεις του σήμερα από το δημα-
ρχιακό θώκο σε σχέση με όσα έλεγε στο πρόσφατο
παρελθόν του  από τα έδρανα της αντιπολίτευσης. 
Στη συνέχεια ο κ. Αλεφαντής χαρακτήρισε ως
«παλαιοκομματικό» τον τρόπο βαθμολό-
γησης των υποψηφίων και έφερε ως παράδειγμα
το βιογραφικό μιας υποψήφιας που είχε πτυχίο
«Λίαν καλώς» στις πολιτικές επιστήμες με μετα-
πτυχιακό στο «περιβάλλον» από το Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο και η οποία στα «υποκειμενικά
κριτήρια» που υπήρχαν έλαβε χαμηλή βαθμο-
λογία για ν’ αφήσει «χώρο» και να την προσπερά-
σουν «κάποιοι άλλοι»… 
Στο σημείο αυτό ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβου-
λος και υποψήφιος δήμαρχος Αλέξης Μουστόγιαν-
νης υπενθύμισε στο Βασίλη Ζορμπά ότι εκείνος
πρώτος είχε εισαγάγει προ ενός μηνός τις

«Φήμες» στο Δημοτικό συμβούλιο, ως
«όπλο» για να στήσει  εναντίον του μια «Δίκη
προθέσεων» …  ενώ ο δημοτικός σύμβουλος της
πλειοψηφίας κ. Σωτήρης Ησαΐας προκάλεσε τον κ.
Αλεφαντή να αποδείξει το «μαγείρεμα» που είχε
καταγγείλει. 
Ο κ. Αλεφαντής απάντησε εξίσου με πρόκληση
λέγοντας συγκεκριμένα ότι : «Σας προκαλώ να
δείτε τα πρόσωπα όλων χωρίς «τερτίπια»… και
όσο διάστημα ήμουν αντιδήμαρχος υπήρχε διαφά-
νεια!». 
Στην πρόκληση αυτή του κ. Ησαΐα απάντησε και ο
κ. Γαβράς λέγοντας ότι αυτά που ο ίδιος κατέθεσε
δεν αποτελούσαν  «φήμες»  αλλά συγκεκριμένα
γεγονότα. 
Συγκεκριμένα ο κ. Γαβράς μίλησε για
«παιχνίδια» σε βάρος των υποψηφίων… για
θεσμοθέτηση της «εθελοντικής εργασίας»

ως μοριοδότηση στην
πρόσληψη , όπως παρα-
δέχτηκε και η υπεύθυνη
κ. Γκίνη…  και για ιδιωτι-
κή εταιρεία που «έτρεξε»
το συγκεκριμένο διαγω-
νισμό. 
Στη δευτερολογία του ο κ.
Σταθόπουλος είπε ότι: «Ο
Μιχάλης Γαβράς απέδει-
ξε ότι τα κριτήρια
αλλοιώνουν τη βαθμο-
λογία…», κατήγγειλε την
προκλητική απουσία από το
δημοτικό συμβούλιο του
ΔΡΑΣΕ… κατηγόρησε το
δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά ότι
έχει «διαπρέψει στη διασπο-
ρά φημών» στην πολιτική
του ζωή εντός των συνόρων
της πόλης.. και τέλος κα-
τηγόρησε σύσσωμη τη
δημοτική αρχή λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι:

«Βεβαίως και συναλλάσσεσθε».
Τη σκυτάλη στη συνέχεια έλαβε ξανά ο κ.
Γκιζιώτης, ο οποίος εξαπέλυσε μύδρους κατά
της «Αντιπολίτευσης»! υποστηρίζοντας ότι
απ  ́ ότι γνώριζε και στο παρελθόν όλοι οι
δήμαρχοι είχαν διορίσει από το «παράθυρο»
και ότι κάποιοι «μοίραζαν θέσεις»!!! δίνοντας
με τον τρόπο αυτό «συγχωροχάρτι» στους υπεύθυ-
νους των πρόσφατων προσλήψεων για τους χειρι-
σμούς τους.
Αυτή η «θέση» του κ. Γκιζιώτη προκάλεσε αντι-
δράσεις, 
στην αντιπολίτευση με την κ. Δαβάρη, τον κ. Βλάχο
και τον κ. Σταθόπουλο να αντιδρούν έντονα. 
Συγκεκριμένα η κ. Δάβαρη είπε ότι αισθάνεται
βλάκας που ως αντιδήμαρχος καθαριότητας δεν
διόρισε «διμηνίτες»… ενώ από την πλευρά του ο κ.
Βλάχος δήλωσε ότι προκαλεί δημόσια τον κ. Γκι-
ζιώτη να δώσει στη δημοσιότητα την όποια πρό-
σληψη είχε κάνει στα 15 χρόνια της παρουσίας στα
κοινά της πόλης. 
Τέλος ο κ. Σταθόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά
ότι: « Η απάντηση: «Τα έκαναν και άλλοι ή όλοι τα
έκαναν» δεν αποτελούσε σοβαρή πολιτική
«θέση»… και προκάλεσε τον Γκιζιώτη να κατονο-
μάσει αυτά τα υποτιθέμενα  ρουσφέτια». 

Οι Προσλήψεις στο Δήμο με «Συνεντεύξεις»… και τα «Αριστερά
δεκανίκια» ενός «δεξιού δημάρχου» χωρίς πλειοψηφία!
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Ο «εθελοντισμός» 
ως μέσο παράκαμψης της 

διαφάνειας του ΑΣΕΠ

Εκδήλωση για την ημέρα του «εθελοντισμού»
θα πραγματοποιήσει ο Δήμος στις 5 Δεκεμ-
βρίου 2013 όπως αποφασίστηκε στην εκτός
ημερησίας διαδικασία της συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Νοεμβρίου
2013. 
Υπεύθυνη για την εκδήλωση και εισηγήτρια του
θέματος στο Δημοτικό συμβούλιο, ήταν η αντιδή-
μαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής κ.
Μίνα Μουχτούρηη οποία στο λόγο της υποστήριξε
ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα πραγματο-

ποιηθεί η εκδήλωση για το εθελοντισμό με σκοπό να βραβευτούν οι…. εθελοντές
(που ήδη ασχολούνται με τον εθελοντισμό). 
«Προεκλογικό τερτίπι μυρίζει η όλη υπόθεση… » δήλωσε ο επικεφαλής της Λαϊκής
Συσπείρωσης Ανδρέας Γκιζιώτης κι επεσήμανε ότι η διοίκηση θα έπρεπε ν  ́αντιμε-
τωπίσει με διαφορετικό «πνεύμα» την εκδήλωση για τον «εθελοντισμό». 
Συγκεκριμένα ο κ. Γκιζιώτης πρότεινε να πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση που να
προάγει τον εθελοντισμό ως ένα είδος μόρφωσης - ενημέρωσης και προτροπής κι όχι
σαν μια επιβράβευση στους ήδη «απασχολούμενους» σε διάφορες δραστηριότητες
και τομείς του Δήμου... 
Την ίδια πρόταση – άποψη εξέφρασε κι ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
Μιχάλης Γαβράς ενώ ο επικεφαλής της παράταξης «Νίκη για την Αγία Παρασκευή»
Γιάννης Σταθόπουλος μέμφθηκε την αντιδήμαρχο για «έλλειψη έμπνευσης» επι-
σημαίνοντας ότι για να βραβευτεί κάποιος εθελοντής θα πρέπει να έχει και πολλά
χρόνια εμπειρίας, αλλά και «ποιοτικά» να έχει πράξει ανάλογα της αξίας ενός βρα-
βείου. 
Από την πλευρά της διοίκησης και προς υπεράσπιση της εκδήλωσης η αντιδήμαρχος
κ. Μουχτούρη κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «πήρε λάθος μήνυμα» τονίζονυας
ότι στην αντίστοιχη περσινή εκδήλωση, είχε γίνει «καλή δουλειά» κι ότι όταν δεν
μπορεί να δώσει «κάτι άλλο» σ’ αυτούς τους ανθρώπους, τους ευχαριστεί με αυτόν
τον τρόπο.

Σχόλιο «Σχολιαστή»
Αν κάποιος θυμόταν τα προ ενός μηνός λόγια του δήμαρχου Βασίλη Ζορμπά και της
αντιδημάρχου Ελευθερίας Παπαδοπούλου αναφορικά με το «πλεονέκτημα» που θα
έπρεπε να έχουν σε προσλήψεις του Δήμου οι «εθελοντές» που είχαν δουλέψει σ’
αυτόν… θα μπορούσε να υποψιαστεί ότι ενδεχομένως τα «βραβεία του Δήμου» να
λειτουργήσουν σε προσεχείς προσλήψεις ως «μόρια και πόντοι» στα βιογραφικά
των υποψηφίων για εργασία στα Νομικά του Πρόσωπα ή και τον ίδιο τον Δήμο. 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε και το γεγονός, ότι στελέχη της παράταξης του Βασίλη
Ζορμπά σπεύδουν να πλαισιώσουν με συγγενικά τους πρόσωπα «θέσεις» που «χη-
ρεύουν» είτε από απολύσεις, είτε από μετατάξεις, είτε από πρόωρες συνταξιοδοτή-
σεις, όπως για παράδειγμα ο «Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης» ο οποίος
για «κάποιους λόγους» προτιμά ν  ́ απασχολεί την κόρη του ως «γραμματέα»
(αμειβόμενη από τον ίδιο κατά δήλωσην του) στο γραφείο του στο Δήμο αντί του
ιδιωτικού του ιατρείου!

Κωσταντίνος ΤσιαμπάςΚωσταντίνος Τσιαμπάς

Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών

Θερμές ευχές σε

όλους για υγεία,

επιτυχία και

πρόοδο

Χρόνια πολλά!

Καλή χρονιά!

Φώτης ΑλεξόπουλοςΦώτης Αλεξόπουλος
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

Εύχομαι σε Όλους ,  η Γέννηση του

Θεανθρώπου καθώς και  Το Νέο

Έτος 2014 ,να μας Χαρίσει  

αισιοδοξία και δύναμη, ώστε με 

Υπομονή, να αντιμετωπίσουμε τις

Δύσκολες ημέρες που έρχονται για

τα Ελληνικά Νοικοκυριά .

Ότι μας Στέρησε το 2013 , ας το

χαρίσει απλόχερα ,το Νέο Έτος 2014 

Χρόνια Πολλά!
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