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--- Καλή χρονιά σε όλους με υγεία και αισιοδοξία και χωρίς πολλά... “μνημόνια”
--- Α, ναι και χωρίς “μνημονιακό δήμαρχο”..
--- Έτος εκλογών και κάποτε θα πρέπει να εκφραστεί και ο “κυρίαρχος λαός”..
--- πάλι καλά που περάσαμε τις γιορτές με ‘στολισμένη” πόλη και όχι μέσα στη σκο-
τεινιά και την κακομοιριά..
--- Γλώσσα λανθάνουσα αλήθεια λέγει.. Εν τη ρύμη του λόγου του ο αντιδήμαρχος
Κώστας Τσιαμπάς αποκάλυψε ότι δεν υπήρχε σχεδιασμός για το στολισμό της
πόλης..
--- Ο ίδιος δε είπε επίσης ότι δεν προλάβαιναν να γίνουν οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί
για το στολισμό της πόλης..
--- Προφανώς ουδείς αρμόδιος από τη διοίκηση γνώριζε ότι το 2013 τα Χρι-
στούγεννα θα γιορτάζονταν στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ λίγες μέρες αργότερα θα υπο-
δεχόμασταν το νέο χρόνο ώστε έγκαιρα να προγραμματίσει την πράγματι χρο-
νοβόρα διαδικασία που προβλέπουν οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί..
--- Βέβαια υπάρχει και η εκδοχή που έχει να κάνει με την καλοτυχία, δηλαδή εφό-
σον τα πάει μια χαρά η διοίκηση με τις απευθείας αναθέσεις γιατί να χαλάσει το
γούρι μ’ ένα διαγωνισμό ;
--- Άσε που δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο μειοδότης...
--- Ο δήμαρχος όμως είχε φροντίσει να ψηφιστεί έγκαιρα το σχετικό κονδύλι των
χιλιάδων ευρώ για να “συσφίξει” τις σχέσεις του με την αδελφοποιημένη πόλη του
Σέντ Μπριέ.. 
--- Συμπαθέστατη πόλη, νοικοκυρεμένη... καμιά σχέση δηλαδή με τη δική μας... με
δικό της δημαρχείο κ.τ.λ.
--- Άσε που ναι και κοντά στο Παρίσι για να κάνει κανείς και τα ψώνια του...
--- Ίσως σκέφτηκε ο δήμαρχος ότι μπορεί να ναι η τελευταία φορά που κάνει ταξι-
δάκι με τα λεφτά μας...
--- Κατ’ άλλα αυτοί που νοίκιασαν τις δύο πλατείες για να τις εκμεταλλευτούν εμπο-
ρικά, έδωσαν μερικά κιλά λάδι για το Κοινωνικό Παντοπωλείο...
--- Ο δήμαρχος.. στα “Παρίσια” οι φτωχοί στην ουρά του Παντοπωλείου
--- Ελπίζουμε να ναι τα τελευταία Χριστούγεννα που περνάμε με τέτοιο μοντέλο
διοίκησης... στο χέρι μας είναι να το αλλάξουμε ή όχι..
--- Τώρα θα μου πείτε, αφού προγραμματισμός δεν υπήρχε για το στολισμό και ο
δήμαρχος ξεκουραζόταν στα “Παρίσια”, πώς στολίστηκε η έρμη πόλη..
--- Οι εναπομείναντες της διοίκησης όσο πλησίαζαν οι γιορτές σκέφτηκαν ότι κάτι
θα ‘πρεπε να κάνουν και για την πόλη..
--- Τη λύση έδωσε η εκπαιδευτικός κ. Μίνα Μουχτούρη η οποία ως αντιδήμαρχος
βρήκε μια εταιρία η οποία αναλάμβανε να στολίσει, όπως είπε στην εισήγησή της,
τέσσερις πλατείες της πόλης με αντάλλαγμα την παραχώρηση χώρου για την ανά-
πτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων (καρουζέλ κ.τ.λ.) διατηρώντας το δικαίωμα
υπενοικίαση “περιπτέρων”...
--- Τελικά όπως είπαν οι ιδιοκτήτες της εταιρίας οι πλατείες που θα στόλιζαν ήταν
δύο... Η κ. Μουχτούρη προφανώς δεν γνώριζε ότι ο Δήμος δεν έχει δικαίωμα να
παραχωρεί δημοτικούς χώρους σε ιδιώτες προς εκμετάλλευση άνευ ουδενός
ανταλλάγματος διότι αυτό ο Νομοθέτης δεν το βρίσκει και πολύ “αθώο”... και προβ-
λέπει ποινικές ευθύνες για όσους το πράττουν...
---Λογικά λοιπόν οι παλαιότεροι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να
ψηφίσουν ένα θέμα για το οποίο θα μπορούσε να τους καλέσει ο εισαγγελέας...
--- Βέβαια η διοίκηση για την οποία ο Νόμος προβλέπει να διαθέτει την απαραίτητη
πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να ψηφίζει τις αποφάσεις της χωρίς να
έχει την ανάγκη της αντιπολίτευσης... είχε φροντίσει από καιρό να τη “χάσει” (την
πλειοψηφία) αφού τέσσερις σύμβουλοί της είχαν κατά καιρούς ανεξαρτητοποιη-
θεί διαφωνώντας με τις επιλογές Ζορμπά - Παπαδοπούλου...
--- Έτσι λοιπόν, η “κουτσή” διοίκηση για να στολίσει την πόλη θα έπρεπε να χρησι-
μοποιήσει “δεκανίκια” από την αντιπολίτευση κατά την ώρα της ψηφοφορίας...
--- Αλλά εκτός από “κουτσή” έφερε και θέμα παράνομο... και στη συνέχεια όταν
είδε ότι δεν περνά το θέμα και ότι η πόλη θα έμενε στα “μαύρα σκοτάδια” άρχισε
να απειλεί ότι θα καταγγείλει την αντιπολίτευση! ότι ευθύνεται για το μη στολισμό
της πόλης!!! 
--- Όχι μόνο “λειψή” και ανίκανη αλλά και “θρασεία” (η διοίκηση)..
--- Στο ύψος των περιστάσεων η αντιπολίτευση νοιάστηκε για την πόλη και δεν
εκμεταλλεύτηκε την περίσταση... κάτι είναι κι αυτό...
--- Κλείνει το ΙΚΑ Αγ. Παρασκευής (ξανά), κατήγγειλε ο Γιάννης Σταθόπουλος..
--- Σιγά μη δεν έκλεινε... Σιγά μη το ‘σωνε ο Άδωνις και ο Ζορμπάς...
--- Τη Χρυσή Αυγή κάλεσε στην πόλη μας για να την ενημερώσει για τα προβλή-
ματά της ο ανεξάρτητος σύμβουλος Φώτης Αλεξόπουλος..
--- Έντονη αντίδραση από αντιπολίτευση και κοινωνικούς φορείς.. 
--- “Δεν θέλω τις ψήφους της Χρυσής Αυγής” δήλωσε και ο δήμαρχος...
--- Εντός ολίγων ημερών θα κριθεί στα δικαστήρια η τύχη του Ο.Τ. 118 και τον
Απρίλιο ο “Ιόλας”..
--- Για να δούμε τις ενέργειες του δημάρχου...
--- Θέμα για ανάκληση της άδειας του Ντα Βίντσι αναγκάστηκε να φέρει στο Δημο-
τικό Συμβούλιο ο δήμαρχος...
--- Λεπτομέρειες γιατί “έκανε πίσω” θα βρείτε “εντός”   
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Γιάννης Σταθόπουλος: Όλοι μαζί
για τη “Νίκη” τον ερχόμενο Μάϊο

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή
26 Ιανουαρίου στις 11.30 π.μ. στο 2ο Γυμνάσιο Αγίας
Παρασκευής, η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση
«ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» θα παρουσιάσει τις
αρχές και τις προγραμματικές κατευθύνσεις ενόψει
των επικείμενων Δημοτικών εκλογών του Μαΐου
2014. 
Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, ο επικεφαλής της παράταξης -
ιατρός Γιάννης Σταθόπουλος προσκαλεί, συλλόγους, φορ-
είς αλλά και τους πολίτες της Αγ.Παρασκευής να συμμε-

τάσχουν και να συμβάλλουν με τις απόψεις τους στη διαμόρφωση του Προγράμματoς
για την «Αγία Παρασκευή του αύριο» με διάθεση προσφοράς, υπευθυνότητας και συλλο-
γικότητας.
Όπως είναι γνωστό η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή»,
διεκδικεί στις εκλογές του Μαΐου, τη  Δημοτική αρχή σε μια προσπάθεια να υπερασπι-
στεί τη φοβισμένη, αιφνιδιασμένη και αμήχανη κοινωνία, να υπερασπιστεί τον
θεσμό της Αυτοδιοίκησης και τους εργαζόμενους με συγκροτημένο σχέδιο, εργατικότητα,
υπευθυνότητα, καθημερινό αγώνα και αισιοδοξία και τέλος ν΄αλλάξει την Αγ.Παρασκευή
προς την κατεύθυνση που όλοι ζητούν, αυτήν δηλαδή του σύγχρονου ευρωπαϊκού Δήμου.
Όπως έχει δηλώσει κατ΄επανάληψιν ο κ. Γιάννης Σταθόπουλος, η σημερινή Δημοτική
αρχή, οδήγησε σε στασιμότητα και οπισθοδρόμηση τα περισσότερα ζητήματα της πόλης
(ελεύθεροι και αθλητικοί χώροι, αύλειοι χώροι σχολείων, ανακύκλωση, συγκοινωνίες, τοπι-
κή αγορά, ελεγχόμενη στάθμευση, πολιτιστικός χώρος «Στ. Κώτσης», Γιαβάσειο, βιώσιμη
κινητικότητα, κυκλοφοριακό, περιβάλλον, κτήμα Ιόλα, Υπουργείο Γεωργίας, Υμηττός, αθλ-
ητικό κέντρο στα Πευκάκια, οικόπεδο Μακρή στον Τσακό, προστασία Αϊ-Γιάννη, αναπλά-
σεις Κοντόπευκου κ.α.). Η καθημερινότητα της πόλης και οι γειτονιές της έχουν
υποβαθμιστεί κι αυτό πρέπει ν’ αλλάξει το Μάιο του 2014, γιατί η πόλη έχει ανάγκη μία
καινούργια, δραστήρια και παραγωγική Δημοτική αρχή, μια Δημοτική αρχή με ευρύτερες
κοινωνικές συμμαχίες και έμπνευση με όραμα και στόχο την ενεργή συμμετοχή των
πολιτών και τη διαφάνεια σε κάθε επίπεδο.

«Νίκη»: Δήμαρχος που δεν απαντά,
απαξιώνει τους πολίτες και λασπολογεί

Στη συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου της 15ης
Ιανουαρίου, ο Δήμαρχος Β.
Ζορμπάς απέφυγε να
απαντήσει στα θέματα που
έθεσε η  «ΝΙΚΗ» και ο

Γιάννης Σταθόπουλος για το Οικόπεδο Μακρή στον Τσακό, για το επικείμενο
κλείσιμο του ΕΟΠΥΥ Αγ. Παρασκευής, όπως και για το Δικαστήριο της 22ας
Ιανουαρίου που αφορά το οικόπεδο στο Οικοδομικό τετράγωνο 118 στον
Τσακό.
Για το θέμα του Οικοπέδου Μακρή, είναι γνωστή η ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων Αγ. Παρασκευής ότι ο Δήμαρχος εψεύδετο όταν δήλωνε ότι ο Οργανισμός Σχο-
λικών Κτιρίων δεν ενδιαφέρεται για ανέγερση Σχολείου. 
Για τον επικείμενο ξαφνικό «θάνατο» του ΕΟΠΥΥ Αγίας Παρασκευής, είναι νωπές οι μνή-
μες με τις φωτογραφίες δίπλα στον Υπουργό Υγείας που διαβεβαίωνε ότι δεν θα κλείσει!
Όσον αφορά το 118, θέμα για το οποίο ο Β. Ζορμπάς συνάντησε τους ιδιοκτήτες στο γρα-
φείο τους μετά την αρνητική απόφαση του Δικαστηρίου και για την οποία έχει αρκετές
ευθύνες, δεν απάντησε σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Δημοτική αρχή.
Τέλος, επαναλαμβάνοντας τον λαϊκισμό και βερμπαλισμό του, συμπεριφέρθηκε με απρέ-
πεια και λασπολογία έναντι Δημοτικών Συμβούλων αλλά και έναντι μεγάλου αριθμού
πολιτών που παρευρίσκονταν στη Συνεδρίαση για θέμα που τους αφορούσε. Έφτασε,
μάλιστα, για μία ακόμη φορά, να δηλώσει ότι δεν θα εφαρμόσει απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που δεν θα είναι της αρεσκείας του. Ηττήθηκε, τέλος, κατά κράτος στην ψηφ-
οφορία επί του θέματος των πολιτών του Δικτύου Αλληλεγγύης, οι οποίοι ζητούσαν αίθου-
σα συνεδριάσεων από τη Δημοτική αρχή, ενώ είναι γνωστό ότι μεγάλος αριθμός Συλλόγων
και Συλλογικοτήτων χρησιμοποιούν χώρο που τους έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο.
Όσο πλησιάζουν οι εκλογές του Μαΐου, τα ψεύδη και η αμετροέπεια του Β. Ζορμπά
δείχνουν καθημερινά πανικό για την επερχόμενη ήττα του. Δεν θα τον ακολουθήσουμε
στις ύβρεις και τη λάσπη. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την Αγία Παρασκευή του ήθους,
της διαφάνειας, της σοβαρότητας, της συναίνεσης, των αγώνων και της Δημοκρατίας.                                     

Ξανάσκαψαν αυτά που
“ανάπλασαν”!

Σε κάθε φύλλο του «Σχολιαστή» δημοσιεύουμε σχόλια,
παρατηρήσεις, παράπονα και υποδείξεις συμπολιτών
μας, αναφορικά με το έργο αποκατάστασης των
πλακών του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Ιωάννου.
Πιστεύαμε ότι στο συγκεκριμένο έργο θα επικρατούσε το
«Πνεύμα των Χριστουγέννων» ώστε τόσο οι κάτοικοι όσο και
οι επαγγελματίες να μπορέσουν να λειτουργήσουν με αν-
θρώπινες συνθήκες στον πολυπαθή αυτόν δρόμο.
Δυστυχώς δεχθήκαμε πολλές καταγγελίες αναφορικά με το
γεγονός της πραγματοποίησης «έργων» επί του πεζοδρομίου
λίγες μόνον ημέρες αφότου είχε τελειώσει η τοποθέτηση των
πλακών του Ιγνιμβρίτη! Αλλά και παρατηρήσεις για το «απο-
τέλεσμα»…

Συγκεκριμένα, για «κάποιο λόγο» ο εργολάβος ή βιάστηκε να
τελειώσει την πλακόστρωση ή δεν υπολόγισε σωστά την
«ένωση» με την απέναντι πλευρά του δρόμου με αποτέλεσμα
να «σπάσει» τις πλάκες που μόλις είχε τοποθετήσει!!
Εκτός όμως από την προκλητική αυτή συμπεριφορά η οποία
καταδεικνύει εύγλωττα την «άποψη» των εργολάβων για τα
χρήματα που πληρώνουν οι πολίτες αλλά και την ουσιαστική
έλλειψη «ελέγχου» από τη διοίκηση και τους αρμόδιους υπαλ-
λήλους του Δήμου… υπάρχει και ένας άλλος σημαντικός παρά-
γοντας.

Στο συγκεκριμένο έργο το «κράσπεδο» των πεζοδρομίων στα
οποία έγινε η αλλαγή των φθαρμένων πλακών, έχει ουσιαστι-
κά «χαθεί» κι έχει αντικατασταθεί από μια «φλοίδα» ελάχι-
στης υψομετρικής διαφοράς από το οδόστρωμα! 
Δεν γνωρίζουμε αν η αισθητική του «Μεταμοντέρνου» έχει
επιβάλλει αυτήν την «αλλαγή» ή αν πληρώνουμε τον εργολά-
βο για την κατασκευή κρασπεδορύθρων κι αυτός για να αυξή-
σει το κέρδος του τα υποβαθμίζει σε «υποψία κρασπέδου»…
αλλά σίγουρα οι προβληματισμοί αυτοί των συμπολιτών μας θα
πρέπει να ερευνηθούν πριν το έργο παραληφθεί ως «καλώς
γενόμενο» κι άντε μετά να βρεις τον εργολάβο…

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής
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Αγίου Ιωάννου:  
Έργο μακριά από τη σύγχρονη

πραγματικότητα

΄Ημουνα νιός και …μεγάλωσα  και η συζήτηση
στην πόλη  μας αφορά για μια ακόμη φορά την
πολυσύχναστη οδό του προαστίου μας ,την
πολύπαθη  Αγίου Ιωάννου.               
Και τι δεν έχουμε ακούσει τα τελευταία ιδίως χρόνια.  
Ακούσαμε για βιοκλιματική οδό που το καλοκαίρι θα μας
δροσίζει ,και το χειμώνα θα μας ζεσταίνει, ακούσαμε τον
νυν κ. Δήμαρχο στον Δημόκριτο να μιλάει για χρήση
ραδιενεργών  υλικών, ως πολίτες πιστέψαμε και στηρίξα-
με την διεύρυνση πεζοδρομίων  που εξήγγειλε η απελθ-
ούσα Δημοτική Αρχή ,και αντ αυτού είδαμε το έργο να
σταματάει και η διπλή κυκλοφορία να επανέρχεται κλπ
κλπ  .
Το σημερινό έργο που εκτελεί η Δημοτική Αρχή στη λογι-
κή της διπλής κυκλοφορίας με παράλληλο περιορισμό
του εύρους των πεζοδρομίων σε πολλές περιπτώσεις ,

είναι ότι πιο αναχρονιστικό και μακριά από την σύγχρονη Ευρωπαική πρακτική
εφαρμόζεται σήμερα.
΄Ένα έργο χωρίς το όραμα άνετης και ακώλυτης βάδισης πεζών και κυκλοφορίας
δικύκλων ,και αυτοκινήτων στην πολύπαθη αυτή οδό.
Η Δημοτική  αρχή δεν βασανίστηκε και δεν ταλαιπωρήθηκε να μελετήσει στα
σοβαρά  με ειδικούς επιστήμονες  την κατασκευή του έργου, αφού στην αρχή είχε
«εμπνευσθεί» την διπλή κυκλοφορία και είσοδο –έξοδο αυτοκινήτων απ την οδό
Ζυμαράκη (ιερόν της Εκκλησίας) (συνέχεια Αγίου Ιωάννου _Μεσογείων).
Χωρίς να παριστάνω  τον ειδικό ,εκτιμώ ότι οποιαδήποτε μονοσήμαντη  προσέγγι-
ση του προβλήματος  της Αγίου Ιωάννου χωρίς αντιμετώπιση-της διαμπερούς
(υπερ τοπικής) κυκλοφορίας οχημάτων πολιτών γειτονικών Δήμων, στον ιστό της
πόλης   και στην Αγίου Ιωάννου ώστε να διακριβώσουμε τον ακριβή και πραγμα-
τικό φόρτο οχημάτων που θα δέχεται τελικά ,ή θα διέρχεται απ αυτήν,  δεν μπορεί
να αντιμετωπιστεί χωρίς προβλήματα.
Συγκεκριμένα ισχυρίζομαι ότι1. από την  έξοδο της Αττικής οδού (Τρικάλων) και στη
συνέχεια την οδό Γραβιάς ,την Αγίου Ιωάννου ,την Τασσοπούλου-Ειρήνης Πελο-
ποννήσου  και 2 .από την οδό Ναυαρίνου-Νεαπόλεως   όπου το Δημοτικό μας κοιμ-
ητήριο και την οδό Πελοποννήσου Ειρήνης Ελβετίας Ασημακοπούλου κλπ
εισέρχονται στην πόλη μας  μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων γειτονικών Δήμων που
διασχίζουν τον κυκλοφοριακό ιστό της  πόλης μας αντί να διέρχονται μέσω των κεν-
τρικών λεωφόρων Μεσογείων και της Αττικής οδού .
Είχαμε επισημάνει και παλιότερα το πρόβλημα ,προτείνοντας και λύσεις αλλά
ουδείς εκ των αρμοδίων της Δημοτικής Αρχής ενδιαφέρθηκε ν ασχοληθεί με το
θέμα.
Αντίθετα ο Δήμος Χολαργού σε ορισμένα σημεία με απαγορευτικές πινακίδες ,έχει
αποθαρρύνει την διαμπερή κυκλοφορία στην πόλη του
΄Όπως και νάναι ο πολίτης σήμερα απαιτεί πρώτα απ όλα την δυνατότητα να
κυκλοφορεί πεζός σε διευρυμένα πεζοδρόμια ή με ήπια μέσα μεταφοράς όπως το
ποδήλατο. 
Σε άλλες πόλεις της Αττικής ,(όπως στο γειτονικό Χαλάνδρι) ακόμη και στην περ-
ιφέρεια όπου υπάρχουν Δήμαρχοι με όραμα ,αυτή είναι η σύγχρονη κατεύθυνση.
Εκτιμώ ότι μετά το πέρας του έργου, όποτε συμβεί αυτό ,οι πληροφορίες μας μιλούν
για τέλη Φεβρουαρίου, θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία
των οχημάτων σε διάφορα σημεία του δρόμου   απ όπου θα διέρχονται –διαστα-
υρώνονται -Λεωφορεία(Β5), μακάρι να διαψευστώ , ειλικρινά θα χαρώ να έχει δίκιο
η Δημοτική Αρχή.
Μια και αναφερόμαστε στη χρήση του ποδήλατου ,πρόσφατα Η Δημοτική Αρχή
κυκλοφόρησε έντυπο με το οποίο βαρύγδουπα αναγγέλει   σχετικό έργο στο Κον-
τόπευκο που βρίσκεται στο πλαίσιο που περιγράψαμε πιο πάνω.
Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, 1.το συγκεκριμένο έργο υλο-
ποιείται με πρωτοβουλία της περιφέρειας και όχι του Δήμου μας  και  2.
Όταν το έργο αυτό  είχε εισαχθεί ως θέμα απ την προηγούμενη Δημοτική
Αρχή ο νυν κ. Δήμαρχος το είχε απορρίψει και ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ μετά
βδελυγμίας 
΄Σήμερα ο κ Δήμαρχος μοιάζει να περηφανεύεται για ένα έργο που κάποτε είχε
απορρίψει, και δεν είναι η μόνη περίπτωση που άλλα έλεγε ως αντιπολίτευση ,και
άλλα κάνει τώρα.
Σημεία των καιρών θα μου πείτε, εκλογές έρχονται ,ποιος θυμάται τι είχαμε πεί ως
αντιπολίτευση τότε. ΠΟΙΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ.

Νίκος Σόβολος
Πολιτικός

Επιστήμων
Οικονομολόγος
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Ο Καπετάνιος στη φουρτούνα
φαίνεται και ο Δήμαρχος στο 
χριστουγεννιάτικο στολισμό!

Πριν από 4-6 χρόνια, η Αγία Παρασκευή
ήταν μία υπό ανάπτυξη πόλη. Προβλήματα,
ελλείψεις, εμπόδια υπήρχαν· όπως,
υπήρχαν και καθυστερήσεις (οποιοσδήπο-
τε έχει διαχειριστεί χρήματα, ακόμα και το
παιδί που αποταμιεύει στον κουμπαρά του,
προκειμένου να αποκτήσει το αγαπημένο
του παιχνίδι, γνωρίζει από πισωγυρίσματα,
από έκτακτες ανάγκες και απρόσμενες
καταστάσεις).
Η πόλη, όμως, βρισκόταν ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ
σε τροχιά ανάπτυξης. Κάποιες φορές αργή· αλλά,
υπήρχε συνεχής πρόοδος.

Η τότε αντιπολίτευση Ζορμπά, δε μπήκε ποτέ στον κόπο να γνωρίσει τη δουλειά
και τον αγώνα που γινόταν πριν και πίσω από κάθε σπουδαίο έργο ή σημαντική
δραστηριότητα που έβλεπαν να υλοποιείται. Έτσι ανέπτυξαν την αβάσιμη άποψη
πως η διοίκηση ενός Δήμου είναι μία εύκολη υπόθεση. Γι αυτό και από την αρχή
της θητείας τους έως σήμερα, ως δημοτική διοίκηση, μέσα στη γενικότερη ραθ-
υμία τους, γκρινιάζουν ασταμάτητα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και
το πιο φαιδρό… Αντιπολιτεύονται την αντιπολίτευση(!).
Είναι αλήθεια πως οι εποχές είναι οικονομικά και κοινωνικά δύσκολες. Πιο
δύσκολες από εκείνες όταν δημαρχεύαμε εμείς (γι αυτό και όποιος διαθέτει την
απαραίτητη νοημοσύνη, κρίνει τα δημοτικά έργα και τις παροχές αναλόγως). Και
αφού λόγω συνθηκών είναι –ας το πούμε– δυσνόητο για κάποιους να συγκρίνουν
το σημερινό δημαρχιακό «έργο» με το προηγούμενο, ας κάνουν έναν κόπο, να
συγκρίνουν τη δράση της νυν δημοτικής αρχής με αυτές των άλλων Δήμων της
χώρας…
Δυστυχώς, το έργο και οι πράξεις της δημοτικής μας διοίκησης πηγάζουν
από βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις που δε βοηθούν την πόλη ούτε καν σε
επίπεδο προοπτικής ή, έστω, διάθεσης.
Η υπερηφάνεια (και όχι αυτό καθ  ́αυτό το γεγονός) που επιδεικνύει για την

«επιτυχία» να στολίσει φθηνά –διαφέρει από το οικονομικά– το Δήμο με αντα-
ποδοτικά οφέλη δείχνει την απόλυτη παράδοση του δημάρχου (τέτοιος βαθμός
παράδοσης, ώστε μετά από 1 1/2 μέρα αντιληφθήκατε πως ο επιχειρηματίας
χρέωνε παραπάνω τους δημότες στην κεντρική μας πλατεία!!!) στη δίνη της
κρίσης και την παντελή έλλειψη βούλησης –ίσως πρόκειται για αναλαμπή αυτογ-
νωσίας– να παλέψει για τους δημότες της πόλης, για κάτι καλύτερο. 
Ευτυχώς που αυτό-οργανώθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι αξιόλογοι σύλλογοι της
πόλης, τους οποίους περιφρονεί ο Δήμος, και τροφοδοτήθηκε σημαντικά το κοι-
νωνικό μας παντοπωλείο…
Στη σημερινή ανακοίνωσή σας, επιχειρήσατε να αντισταθμίσετε την ανεπάρκειά
σας προβοκάροντας το γεγονός πως εμείς είχαμε διαθέσει 45.000 ευρώ για τη
«φάτνη» των Χριστουγέννων του 2008. 
Επαίρεστε, λοιπόν, πως οι δημότες δε θα χρεωθούν ούτε ένα ευρώ για το φετινό,
υποτυπώδη και καθυστερημένο στολισμό της πόλης. Αντισταθμιστικά μιλώντας,
λοιπόν, κι εμείς, να σας θυμίσουμε πως την ίδια υπερηφάνεια είχαμε επιδείξει
όταν, δίχως να χρεώσουμε τους δημότες ούτε ένα ευρώ, φέραμε στην πόλη το
έργο της βιοανάπλασης του Κοντοπεύκου, αξίας 8,3 εκ. ευρώ: ένα έργο το οποίο
καταψηφίσατε και προσπαθήσατε αρειμανίως να ακυρώσετε, ασχέτως αν σήμε-
ρα, στην προεκλογική σας αγωνία, επιχειρείτε συστηματικά να το οικειοποιηθείτε
και να το πλασάρετε ως δικό σας. 
Μήπως πρέπει να αρχίσετε να προβληματίζεστε για το πόσο χαμηλά έχετε θέσει
τον πήχη για την πόλη;
Όσο για το θέμα στολισμού του 2008… Εκτός από το ότι η «υπευθυνότητα» που
επικαλείστε δε σας επέτρεψε να ενημερώσετε πως τα 45.000 ευρώ αφορούσαν
στο στολισμό δέντρων της Πλατείας, στη φάτνη και στη χριστουγεννιάτικη παι-
δική εκδήλωση (σύνολο, 38.000 ευρώ + Φ.Π.Α), έχουμε να πούμε το εξής: 
Το 2008, η Αγία Παρασκευή ήταν μία πόλη που άξιζε έναν στολισμό 45.000 ευρώ
και διέθετε επαρκείς πόρους για να μπορεί να τον επιδιώξει!
Μπορείτε, κύριε Ζορμπά, να ισχυριστείτε έστω κάτι αντίστοιχο για τη σημερινή
Αγία Παρασκευή;

Βασίλης Γιαννακόπουλος
τ. Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

εκτελεστικό μέλος Π.Ε.Δ.Α.
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Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύ σαμε στον
ηλεκτρονικό «Σχολιαστή» (www.osxoliastis.
gr) το άρθρο που ακολουθεί και το οποίο έθετε
το δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά και τους εναπο-
μείναντες δημοτικούς συμβούλους της παρά-
ταξης του, ενώπιον των ευθυνών τους αναφορ-
ικά με το κληροδότημα «Σιστοβάρη» και τις
τελευταίες εξελίξεις στο θέμα αυτό, με αφορμή
την εισήγηση θέματος στο δημοτικό συμ βού -
λιο της 15ης Ιανουαρίου 2014 για την άρση η μη
της άδειας λειτουργία του “davinci”.
«Ο Βασίλης Ζορμπάς είναι σαφής. Στην πόλη που τον
έχει εκλέξει δήμαρχο, όπως πρόσφατα δήλωσε, «δεν
πρόκειται να ανεχθεί την παραμικρή απόκλιση
από τους νόμους και την  «επίδειξη συμπεριφορών
και νοοτροπιών που περιφρονούν και απαξιώνουν τα
δικαιώματα των πολιτών».
Ο Βασίλης Ζορμπάς δεν είναι μόνο σαφής αλλά και
αδιάλλακτος κι αυτό γιατί για τον ίδιο αποτελεί  -
όπως ισχυρίζεται -«αταλάντευτη δέσμευσή ο
Δήμος του να λειτουργεί ως
θεματοφύλακας των κανόνων
δικαίου και κατ’ επέκταση της κοι-
νωνίας δικαίου».
«Βαριές» κουβέντες από έναν δήμα-
ρχο του οποίου οι μέχρι στιγμής
«πράξεις» δεν συνάδουν με τις
βαρύγδουπες δηλώσεις τις
οποίες πρόσφατα έκανε με αφορμή
την ανάκληση «άδειας  λειτουργίας»
καταστήματος υγειονομικού ενδια-
φέροντος το οποίο  λειτουργούσε
παρανόμως στην οδό Αγίου Ιωάν-
νου 75, ως  χαρτοπαιχτική λέσχη. 
Η πράξη του αυτή, δηλαδή το  να
εφαρ-μόσει  της διατάξεις της
υπάρχουσας νομοθεσίας  και να
κάνει σωστά τη δουλειά του, συγκαταλέγεται στις
υποχρεώσεις που εκ του Νόμου έχουν όλοι οι αιρετοί.
Το γεγονός όμως ότι για «αυτονόητη ενέργεια» της

διοίκησης ενός Δήμου, ο Βασίλης Ζορμπάς έδωσε την
εντολή να εκδοθεί  ειδικό «Δελτίο τύπου»!  αποτε-
λεί  προσπάθεια δημιουργίας μιας «ψευδούς
εικόνας», σύμφωνα με την οποία στα τριάμισι χρό-
νια δημαρχίας του, η διοίκηση και ο ίδιος ασκούσαν
τα καθήκοντα τους σύμφωνα με το προαναφερθέν
«Δόγμα», προσπάθεια που θα μπορούσε να χαρακ-
τηριστεί είτε ως « κλασσικό παράδειγμα  λαϊκίστικης
προπαγάνδας», είτε ως «φτηνό προεκλογικό πυρο-
τέχνημα». 
Εύλογα όμως  θ’ αναρωτηθεί κάποιος: «Γιατί να
χρειάζεται ο Βασίλης Ζορμπάς αυτά τα επικοι-
νωνιακά «κόλπα»; 
Μήπως το μοντέλο με το οποίο διοίκησε τα τρεισήμι-
σι χρόνια της μέχρι σήμερα θητείας του,  απέχει παρ-
ασάγγας  σε ήθος και νομιμότητα από την λίγες ημέ-
ρες  προ των εκλογών ανάκληση άδειας του καταστή-
ματος που πρόσφατα έκανε;
Μήπως ο τρόπος που διοίκησε αναιρεί την
εικόνα που θέλει να δημιουργήσει μέσω των
Δελτίων Τύπου αυτήν δηλαδή της «Ευταξίας» και της
«Υπεράσπισης του Δημόσιου συμφέροντος» στον
Δήμο μας; 
Οι πάμπολλες  απευθείας αναθέσεις έργων
χωρίς εκτέλεση διαγωνισμού, με αποκορύφωμα τη
μεγαλύτερη που έχουμε δει έως σήμερα, αυτή των
230.000 ευρώ για την αναστήλωση μιας πλευράς του
«Γιαβάσειου» κληροδοτήματος συνάδουν με τις
προεκλογικές  το 2010 δεσμεύσεις για «Διαφά-
νεια»;
Η παραχώρηση δημόσιων αύλιων σχολικών χώρων
σε ιδιώτες – προπονητές , σε σωματεία «Με» ή

«ΧΩΡΙΣ» έλεγχο των ισολογισμών(;) τους , συνάδει με
τη «Σωστή διαχείριση του Δημόσιου χρήματος»;
Οι οφειλές προς το Δημόσιο, ΙΚΑ  και προς τρίτους της
υπό «Εκκαθάριση» πρώην ΚΟΙΠΕΔΑΠ (ΔΗΠΕΑΠ)
για την οποία σύμφωνα με δικές του δηλώσεις, όλοι
εμείς πληρώσαμε άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ
χωρίς να μάθουμε ποτέ «ποιοι» ευθύνονταν…  συνά-
δει με την «Χρηστή διοίκηση» που ευαγγελιζό-
ταν από τα έδρανα της αντιπολίτευσης ότι θα εφάρ-
μοζε αν τον εμπιστευόταν ο λαός της Αγ. Παρασκε-
υής;
Οι καταγγελίες του από τα έδρανα της αντιπολίτευ-
σης για τον πολιτικό του αντίπαλο και τότε δήμαρχο
Βασίλη Γιαννακόπουλο αναφορικά με «κακοδιαχείρ-
ιση», «ατασθαλίες», «παρανομίες» και «προχειρότ-
ητες» που είχαν ως αποτέλεσμα την κατά τις
δηλώσεις του δημιουργίας «Μαύρης οικονομικής
τρύπας» στα οικονομικά του Δήμου ύψους πολλών εκα-
τομμυρίων ευρώ, επαληθεύτηκαν από τα «όσα
παρέλαβε» όταν ανέλαβε τη διοίκηση της Πόλης;

Οι ρόλοι  τους οποίους είχε υποδυθεί (Ζορό, Μπάτ-
μαν,Σπάιντερμαν,Σούπερμαν κ.λ.π) επί οκτώ χρόνια
προκειμένου να διώξει τους «κακούς» (για την πόλη)
πρώην δημάρχους Αντώνη Σιδέρη και Βασίλη Γιαν-
νακόπουλο από τον δημαρχιακό θώκο «Δικαιώθη-
καν» από τα «πεπραγμένα» του στην
αντίστοιχη θέση ;
«Ποιες» απαντήσεις δίνει ο ίδιος στα παραπάνω ερω-
τήματα, δεν ενδιαφέρουν κανένα, κι αυτό επειδή
όντας και πάλι υποψήφιος δήμαρχος ουδείς θα τις
λάβει σοβαρά υπ  ́όψιν του…
Το «ποιες» απαντήσεις δίνουν οι συνδημότες του σε
αυτές ,θα το μάθουμε το βράδυ των δημοτικών
εκλογών όταν θα βγουν τα αποτελέσματα…
Ένα πάντως είναι σίγουρο. Ο Βασίλης Ζορμπάς στά-
θηκε και στέκεται τυχερός στον πολιτικό του βίο.
Στάθηκε τυχερός όταν οι ψήφοι δύο υποψηφίων του,
του κ.Αλέξη Μουστάγιαννη και της κ.Ελευθερίας
Παπαδοπούλου, του επέτρεψαν να εκλεγεί οριακά το
2006 δημοτικός σύμβουλος και να παραμείνει «ζω-
ντανός» στο παιχνίδι της «Δημαρχίας».
Στάθηκε τυχερός το 2010,όταν οι  νεοδημοκράτες
γύρισαν την πλάτη στον «αποστάτη» της παράταξης
και για ελάχιστες ψήφους κατάφερε να «ξεπεράσει»
τον Γιάννη Σταθόπουλο και να διεκδικήσει τη δημαρ-
χία από τον Βασίλη Γιαννακόπουλο στο δεύτερο γύρο
των εκλογών.
Στέκεται και πάλι σήμερα τυχερός, γιατί παρά
την πανθομολογούμενη παντελώς αποτυχημένη προ-
σπάθεια του να «βάλει» έστω κι ένα «λιθαράκι» στην
έρμη αυτήν πόλη, του δίνεται η ευκαιρία – και πάλι
από «πράξεις» άλλων – ν  ́ αντιστρέψει το σε
βάρος του αρνητικό πολιτικό κλίμα και να μετατρέψει
την εκλογική αναμέτρηση σε «υγιεινό» γι αυτόν και
την παράταξη του «περίπατο».

Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,
αγώνες και ενέργειες
άλλων και όχι του
Δημάρχου της πό -
λης… έφεραν την
δικαστική δικαίωση
του Δήμου αναφορικά
με το εθνικό κλη ρο -
δότημα «ΚΤΉΜΑ ΣΙ -
ΣΤΟ ΒΆ ΡΗ», εκεί δη -
λα δή όπου σήμερα λει-
τουργεί το « da
vinci» το «μαγαζί»
που χτί στηκε πάνω στα ερείπια του άνευ αδείας
κατεδαφισμένου κλη-ροδοτήματος, της γνωστής
βίλας του αείμνηστου ευεργέτη της πόλης , στην
οποία μετά το θάνατο του λειτουργούσε το νηπιαγω-
γείο «Μητέρα».
Στέκεται τυχερός ο Βασίλης Ζορμπάς γιατί του
δίνεται η μοναδική ευκαιρία να γίνει ο «ήρωας»
της πόλης, ο δήμαρχος που αντιτάχθηκε στα «μεγά-
λα συμφέροντα», ο δήμαρχος που «ανακάλεσε» την
άδεια λειτουργίας, ο άνθρωπος που το απέδωσε και
πάλι σν εκείνους στους οποίους ανήκει, τους δημότες,
για χρήση όπως την όριζε ο διαθέτης, «Πολιτιστι-

κούς» ή «φιλανθρωπικούς» σκοπούς.
Ο Βασίλης Ζορμπάς, ο οποίος με την
ανακοίνωση που εκδόθηκε είναι ο
δήμαρχος εκείνος ο οποίος εγγυάται
ότι: «Κανείς στην Αγία Παρασκευή
δεν μπορεί να είναι υπεράνω των
νόμων» και ότι: «ο Δήμος λειτουργεί
ως θεματοφύλακας των κανόνων
δικαίου», στις 15 Ιανουαρίου 2014
μετά από πιέσεις… φέρνει ως θέμα
προς συζήτηση και λήψη απόφασης
την ανάκληση της άδειας του υγειονο-
μικού καταστήματος DaVinci.
Δεν γνωρίζουμε, αν όλα αυτά που δια-
βάζετε αυτή τη στιγμή τα έχει «καταλά-
βει» ο Βασίλης Ζορμπάς, ή εάν  εν
αγνοία του οδεύει τυφλός ως νέος Οιδί-

πους προς τη μοίρα του. 
Γιατί είναι ασφαλώς «μοιραία»η απόφαση που θα
ληφθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα και η οποία προ-
φανώς θα φέρει στο φως τα πραγματικά
«πιστεύω» του ανδρόςκαι το κατά πόσον πραγμα-
τικά εννοεί τις όποιες  «βαριές» δηλώσεις εκστομίζει
κατά καιρούς ή αν απλά όλα αυτά που λέει είναι
«κουβέντες, κενές περιεχομένου και ηθικής». 
Δηλαδή, εάν ο δήμαρχος αναστείλει τη λειτο-
υργία του DaVinci που λειτουργεί παρανόμως
στο εθνικό κληροδότημα Σιστοβάρη, θα έχει
κάθε δικαίωμα να δηλώνει ότι επί Δημαρχίας
του «ο Δήμος λειτουργεί ως θεματοφύλακας
των κανόνων δικαίου».
Διαφορετικά εμμέσως πλην σαφώς, θα καταδείξει σε
όλους ότι είπε και πάλι μια «προεκλογική μπαρούφα»
και στην ουσία  παραμένει  πολιτικά υποδουλωμέ-
νος στα «μεγάλα συμφέροντα»και σ΄αυτούς που
καυχώνται ότι είναι τα «πραγματικά αφεντικά της
πόλης» τη στιγμή που προπηλακίζουν δημοτικούς
συμβούλους σε δημόσιους χώρους της πόλης . 
Ο κ. Ζορμπάς βρίσκεται στον τελικό δρόμο για τις επι-
κείμενες εκλογές του Μαΐου και καλείται είτε πραγ-
ματικά να πράξει υπέρ των συμφερόντων του
Δήμου, αποκηρύσσοντας τα πολιτικά οφέλη μιας
στήριξης από έναν επιχειρηματία, ή να ακολουθή-
σει τον παλιό του γνώριμο δρόμο που αναφέρ-
εται στη ρήση «Η σιωπή είναι χρυσός» και να
σωπάσει για το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο της
πόλης… θριαμβολογώντας κατά τα άλλα μέσα από
φυλλάδια για  τα «έργα και τις ημέρες» του και  γρά-
φοντας με σπρέι στους δρόμους το «Ζ»  για να υπε-
νθυμίσει  στους πολίτες ότι κάποτε υπήρξε ο «Ζορό
της πόλης»…».

Ο «τελευταίος πειρασμός» 
του δημάρχου Βασίλη Ζορμπά

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος
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Στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για το 2014 και συγκεκριμένα στις
15 Ιανουαρίου η Δημοτική Αρχή εισήγαγε
στην Ημερήσια Διάταξη την ανάκληση ή μη
της άδειας λειτουργίας του καταστήματος
«DaVinci» το οποίο λειτουργεί στο Εθνικό
κληροδότημα «Βίλα Σιστοβάρη», μια βίλα που
όπως αποφάνθηκε τελεσίδικα η δικαιοσύνη ανε-
γέρθηκε πάνω στα ερείπια της παράνομα κατε-
δαφισμένης ιστορικής βίλας.
Βάση της δικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθη-
νών υπ’ αριθμ. 6060/2013 το εν λόγω κατάστημα
λειτουργεί παρανόμως στο χώρο του εθνικού κληρο-
δοτήματος Σιστοβάρη  διότι όπως αναγράφεται και
στην τελεσίδικη απόφαση έχει 
υπερβεί τα όρια της «τακτικής διαχείρισης»
που όριζε ο διαθέτης Αθανάσιος Σιστοβάρης. 
Ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, όταν προ μηνών το
δικαστήριο καταδίκασε τελεσίδικα  τον επιχει-
ρηματία Λάμπρο Σαμουρέλη που εκμεταλλεύεται
εμπορικά το χώρο, είχε δηλώσει ότι προτού κάνει
οποιαδήποτε κίνηση θα περίμενε να καθαρογραφτεί
η δικαστική απόφαση και μετά θα «άνοιγε» τα χαρ-
τιά του. 
Η μέρα που καθαρογράφ-
τηκε η απόφαση έφτασε
περίπου το μήνα Νοέμβρη
2013, με το Βασίλη Ζορμπά
να εξαγγέλλει τότε ότι θα έφ-
ερνε το θέμα της ανάκλησης
της άδειας λειτουργίας  προς
συζήτηση και λήψη απόφα-
σης στο Δημοτικό Συμβούλιο
και δεν θα λάμβανε την
απόφαση αυτή η επιτροπή
«Ποιότητα Ζωής», όπως
συνήθως γίνεται.
Έτσι λοιπόν ο δήμαρχος εισή-
γαγε το θέμα στις 15 Ιανου-
αρίου 2014, στο πρώτο Δημο-
τικό Συμβούλιο της χρονιάς,
αφήνοντας την εντύπωση σε όλους ότι το συγκεκρι-
μένο ζήτημα θα υποβαλλόταν σε συζήτηση και λήψη
απόφασης. 
Αντ’ αυτού ο Βασίλης Ζορμπάς αποφάσισε την ώρα
της συνεδρίασης να αποσύρει το θέμα χωρίς να
αιτιολογήσει την απόφασή του αυτή. 
Ο υποψήφιος δήμαρχος και επικεφαλής της παρά-
ταξης «Νίκη για την Αγία Παρασκευή» κ. Γιάννης
Σταθόπουλοςρώτησε το δήμαρχο γιατί απέσυρε το
θέμα και ζήτησε επίμονα να φανερώσει τις προθέ-
σεις του ο δήμαρχος σ΄ένα ζήτημα που  απασχολεί
την πόλη πολλά χρόνια και αποτελεί το μεγαλύτε-
ρο ίσως σκάνδαλο στην ιστορία της πόλης.
Ο κ. Ζορμπάς τότε απάντησε ότι περίμενε γνω-
μοδότηση από την πολεοδομίατης Αγίας Παρα-
σκευής ! η οποία είναι αρνητική ως προς την ανάκ-
ληση της άδειας του καταστήματος!!  και δήλωσε ότι
περιμένει άλλη μία γνωμοδότηση από την ίδια υπη-
ρεσία βάση των τελευταίων εξελίξεων (της δικαστι-
κής απόφασης)!!! Ανατρέποντας  στην ουσία τις
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις  ακυρώνοντάς τες
με μια «κάποια γνωμοδότηση» από υπαλλήλους της
πολεοδομίας!!! Τα «έργα και οι ημέρες» των
οποίων περιγράφονται γλαφυρά στις ετήσιες
ανακοινώσεις του κ.Ρακιντζή…
«Ο δικαστής αρνήθηκε στη δικηγόρο του Δήμου κ.
Μπάτσου την καθαρογραμμένη απόφαση του δικα-
στηρίου» είπε ο κ. Ζορμπάς και εξήγησε ότι αυτό
γίνεται διότι ο συγκεκριμένος δικαστής θεωρεί πως ο
Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον!!!  Δηλαδή με λίγα
λόγια, ο κληροδόχος Δήμος Αγ.Παρασκευής  στον

οποίο βάσει της διαθήκης ανήκει  το Εθνικό Κληρο-
δότημα δεν έχει έννομο συμφέρον για την
«Διαχείριση» που γίνεται σ΄αυτό, τη στιγμή κατά
την οποία τα αρμόδια δικαστήρια αποφάσισαν
τελεσίδικα ότι οι εμπορικές δραστηριότητες  που
ασκεί εκεί ο κατά  δήλωση του «οικογενειακός
του φίλος» δεν εμπίπτουν στην έννοια της «τακτι-
κής διαχείρισης», χωρίς βεβαίως να αποκαλύψει το
ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου δικαστή… και
χωρίς να έχει προχωρήσει σε καμιά  απολύτως
ενέργεια για την «Ανατροπή» της «απόφα-
σης» (;) αυτής, μια τακτική δηλαδή που ακολουθεί
σε όλες τις περιπτώσεις που άπτονται των «μεγάλων
θεμάτων της πόλης»…
Παρ’ όλα αυτά ο κ. Ζορμπάς ξεκαθάρισε ότι βρήκε
τρόπο με την κ. Μπράτσου να πάρουν ως Δήμος την
καθαρογραμμένη δικαστική απόφαση (προφανώς
θα ζήτησε τη βοήθεια του Σέρλοκ Χολμς….),
την οποία και θα έχουν σε λίγο καιρό , δηλαδή μάλ-
λον ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ του
ΜΑΊΟΥ…. και συνέχισε εξηγώντας ότι εκτός της ανα-
μονής για την απόφαση περιμένει να εγκριθεί και ο
προϋπολογισμός του Δήμου από την Περιφέρεια!!!. 

Ο δήμαρχος «περιμένει τον προϋπολογισμό»
γιατί όπως είπε είναι στις προθέσεις του να ψηφιστεί
ένα κονδύλι ώστε να δώσει εντολή σ’ έναν νομικό
πανεπιστημίου (του οποίου το όνομα δεν θυμόταν)
για να γνωμοδοτήσει (ΠΡΟΦΑΝΏΣ ΜΕ ΠΟΙΟ
ΝΟΜΙΚΌ ΤΕΡΤΊΠΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΊ Η ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ)...).
Επιπλέον ο δήμαρχος δήλωσε ότι θα ρωτήσει γρα-
πτώς και το Υπουργείο Οικονομικών για να του
πει ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να κινηθεί
στο συγκεκριμένο θέμα!!!. 
Αφού ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες τόνι-
σε ο κ. Ζορμπάς τότε θα δώσει πλήρη ανα-λυτικό
φάκελο σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και ο
καθένας θα μπορεί να ψηφίσει ότι θέλει αφού τους
δοθεί πρώτα μια παράταση 10 ημερών ώστε να είναι
«διαβασμένοι» .
Όλη η παραπάνω διαδικασία που εξιστόρησε ο
δήμαρχος ότι θέλει να ακολουθήσει στα αυτιά των
περισσοτέρων ακουγόντουσαν ως «λόγια υπεκφυ-
γής». 
Συγκεκριμένα ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Φώτης Αλεξόπουλος κατηγόρησε τον δήμαρχος
ότι «προσπαθεί να ξεφύγει» και δήλωσε ότι η πολε-
οδομία δεν είναι γνωμοδοτικό όργανο για ζητάει την
άποψή της. 
Από την πλευρά του ο κ. Σταθόπουλος δήλωσε ότι η
απόφαση του δικαστηρίου έχει καθαρογραφτεί πολύ
καιρό και η οποία είναι σαφής διότι εξηγεί ότι οι ενέρ-
γειες του κ. Σαμουρέλη εκφεύγουν της «τακτικής

διαχείρισης» και κα-
τηγόρησε τη διοί κη -
ση ότι δεν «δείχνει
καθαρό πρόσω-
πο».
«Οφείλετε να ανα-
καλέσετε την άδει α
λειτουργίας» υπο-
γράμμισε ο κ. Σταθό-
πουλος και δήλωσε
ότι η υπόθεση είναι
απλή πλέον, ότι ο
δήμαρχος εσκεμμένα
την περιπλέκει τόσο πολύ και ρώτησε τον κ. Ζορμπά
αν για όλα τ’ άλλα καταστήματα που λειτουργούσαν
παράνομα είχε προβεί στις ίδιες ενέργειες λέγοντας
τα εξής: «Για άλλα καταστήματα ρωτήσατε
κάποιον; Όχι! Με απόφαση δημάρχου το
κάνατε!». 
Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης
Γουργούλης δήλωσε με έμφαση ότι οι μόνοι αρμόδι-
οι για την απόφαση αυτή είναι η Επιτροπή Ποιό-
τητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο κ.
Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε ανήσυχος για τις από-
ψεις των «ειδικών» μιας και στο παρελθόν έχει
βιώσει «ειδικούς» να αλλάζουν απόψεις από τη μια

μέρα στην άλλη. 
«Ανησυχώ για τη βραδύτητα
που δείχνει η διοίκηση» υπο-
στήριξε ο κ. Γκιζιώτης και
διατύπωσε την άποψη ότι
διαχέονται στην πόλη σχετικά με
τους δημοτικούς συμβούλους
απόψεις όπως «Σιγά μην
ψηφίσω και χάσω το σπίτι μου»
ή  «Το θέμα είναι παλιό κι εμείς
έχουμε άλλα καινούργια»…
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και
ο Κώστας Κατσάρας, υιός του
αείμνηστου δημάρχου Σωτήρη
Κατσάρα,  που είχε στηρίξει τον
Βασίλη Ζορμπά στις εκλογές του
2010 ο οποίος στο άκουσμα της
ομιλίας του δημάρχου τον προει-
δοποίησε ότι θα τον μηνύσει για

να λάβει την απάντηση από τον κ. Ζορμπά «Τώρα
μου σηκώθηκε η πέτσα».
Ο κ. Κατσάρας εμφανώς ενοχλημένος αποχώρησε
από την αίθουσα δηλώνοντας ότι θα υλοποιήσει την
προειδοποίησή του άμεσα. 
Ο κ. Ζορμπάς στη συνέχεια προέβη σε μια σύντομη
ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του θέματος Σιστο-
βάρη και υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν ήταν συνομιλ-
ητής του κ. Σαμουρέλη ούτε το 2005, ούτε το 2007,
(αλλά απλά προσωπικός του φίλος και οικογε-
νειακός ιατρός της οικογένεια Σαμουρέλη...)
και κατηγόρησε τον κ. Σταθόπουλο ότι είχε πλησιά-
σει πολιτικά το 2010 τον επιχειρηματία για να εξα-
σφαλίσει την πολιτική του υποστήριξη. 
Προς απάντηση αυτών που ακούστηκαν ο κ. Σταθό-
πουλος στις κατηγορίες του δημάρχου ανταπάντησε
ότι είναι γνωστή η μέθοδος του δημάρχου να
σπιλώνει όταν δεν έχει επιχειρήματα και να διαδίδει
ψέματα… κι  ήταν αυτός ο ίδιος  που «είχε τρα-
πεζώματα»  με τον εν λόγω επιχειρηματία στη γνω-
στή ταβέρνα «Μουριά» του Γιάννη Μουστόγιαννη.

Σημ. «Σχολιαστή». 
Για την ιστορία να θυμίσουμε, ότι ο «κακός» κατά
Ζορμπά Γιαννακόπουλος, στην απόφαση της Δημα-
ρχιακής Επιτροπής η οποία εξέδωσε την άδεια λει-
τουργίας του Davinci, είχε θέσει ως όρο την
ΑΝΑΚΛΗΣΗ της σε περίπτωση που τα δικαστήρια
δικαίωναν τις θέσεις του Δήμου και των πολιτών που
είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Ο δήμαρχος… οι φίλοι του… 

και το κληροδότημα Σιστοβάρη 

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής

Εκδότης

Δημοσιογράφος
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«Το αγύριστο κεφάλι» 
και τα δεινά των κατοίκων

Είναι προφανές ότι, αν σε μια πόλη έχει αναχθεί σε μείζον θέμα επί πολ-
λούς μήνες και σε καθημερινή βάση τα προβλήματα που έχουν δημι-
ουργηθεί από τις κακοτεχνίες της επισκευής του πεζοδρομίου ενός κεν-
τρικού της δρόμου, η πόλη αυτή βιώνει την στενοκεφαλιά (για να μην
χρησιμοποιηθεί κάποιος βαρύτερος όρος) των διοικούντων της. 
Μήνες τώρα μας καλούν αγανακτισμένοι συμπολίτες μας, οι οποίοι από «επαγ-
γελματίες της πόλης» έχουν μετατραπεί σε «νοσοκόμους πρώτων βοηθειών»,
μιας και έξω από τα καταστήματά τους συμβαίνουν συνεχή ατυχήματα σε
ανυποψίαστους συμπολίτες μας, λόγω των κακοτεχνιών οι οποίες έχουν φωτογρ-
αφηθεί και επισημανθεί προς τη Δημοτική Αρχή για την εξάλειψή τους από τον
αρμόδιο εργολάβο.  

Γράφουμε και ξαναγράφουμε,
φωτογραφίζουμε και ξαναφωτογρ-
αφίζουμε τις καταγγελίες των συμπο-
λιτών μας, οι οποίοι έχουν επισημάνει
περπατώντας την Αγίου Ιωάννου τα
σημεία εκείνα στα οποία η «ανάπλαση»
του πεζοδρομίου έχει δημιουργήσει πολ-
λαπλά επίπεδα με μικρή υψομετρική
διαφορά μεταξύ τους, τα οποία και
ευθύνονται για τις πτώσεις και τα ατυχή-
ματα τα οποία συμβαίνουν. 

Το τελευταίο σοβαρό περιστατικό για το οποίο κληθήκαμε και πάλι,
συνέβη προπαραμονή των Χριστουγέννων, στο γνωστό πια σημείο, στο
χώρο μπροστά από το ταχυδρομείο, στην οδό Αγίου Ιωάννου με θύμα μια
ανυποψίαστη ηλικιωμένη συμπολίτισσά μας. 
Ο αντιπρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ και π. Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Ματζα-
νάς, ο οποίος διατηρεί κατάστημα στην περιοχή, έσπευσε και πάλι για την παροχή
πρώτων βοηθειών αλλά και για το κάλεσμα του ΕΚΑΒ για την μεταφορά της ηλι-
κιωμένης γυναίκας στο νοσοκομείο. 
Ο Βασίλης Ζορμπάς σ’ ένα από τα τελευταία συμβούλια του 2013 είχε δεσμευτεί
με το γνωστό ύφος, το οποίο δεν επιδέχεται αντιρρήσεων… ότι τα έργα θα τελείω-
ναν οριστικά βάση της σύμβασης που είχε συνάψει με τον εργολάβο στις 5 Ιανου-
αρίου 2014, συμπληρώνοντας μάλιστα ότι για τις ημέρες των εορτών ο εργολάβος
μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα είχε «στρώσει» (όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο
δήμαρχος) το δρόμο ώστε να λειτουργήσει κανονικά. 

Βέβαια ο δήμαρχος στο κρίσιμο διάστημα στο οποίο αναφέρθηκε είχε φροντίσει
να βρίσκεται στο Παρίσι, στο πλαίσιο των προγραμμάτων των αδελφοποι-
ημένων πόλεων… αφήνοντας την πόλη να λειτουργεί με «αυτόματο πιλότο». 
Έτσι η Αγίου Ιωάννου «φιλοξένησε» στις άκρες ορισμένων πεζοδρομίων  «ψήγ-
ματα ασφάλτου» χωρίς ωστόσο ο εργολάβος να προχωρήσει σε καμία επιδιόρ-
θωση των κακοτεχνιών που είχαν δημιουργηθεί από τα πολλαπλά επίπεδα,
μεταξύ του παλιού και του νέου κατ’ ευφημισμών πεζοδρομίου.
Χαρακτηρίζουμε «κατ’ ευφημισμών» τα πεζοδρόμια τα οποία έχει κατασκευάσει
ο εν λόγω εργολάβος αφού αυτά εμπεριέχουν «ψήγματα κρασπέδου» σε αντίθε-
ση με τα κλασσικά πεζοδρόμια τα οποία μέχρι σήμερα γνωρίζαμε. 
Δεν γνωρίζουμε αν αυτά τα «ψήγματα κρασπέδου» αποτελούν ένα οικονομικό
δώρο προς τον εργολάβο ή μία νέα αισθητική! Σε κάθε όμως περίπτωση ο δήμαρ-
χος θα πρέπει, εάν θέλει να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες έχει για επανεκλογή, ν’
αφήσει κατά μέρος, την «ξεροκεφαλιά του», να σταματήσει να αντιμετωπίζει τις
καταγγελίες των κατοίκων σαν «αντιπολιτευτικές κορώνες» και να υποχρεώσει
τον εργολάβο όσο αυτός είναι ακόμα «εν δράσει» να διορθώσει τις συγκεκριμένες
κακοτεχνίες και να πάψει στο θέμα αυτό να λειτουργεί ως μνημονιακός δήμαρχος
φροντίζοντας να ενδιαφερθεί όχι για το κέρδος των «λίγων» αλλά για την
εξυπηρέτηση των «πολιτών»… 
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Το σύγχρονο  μοντέλο εταιρικής
εκπαίδευσης στελεχών βασικός

μοχλός για την οικονοµική ανάπτυξη

Τις απόψεις του συμπολίτη και  δημο-
τικού συμβούλου της πόλης μας ,
συμβούλου εταιρικής εκπαίδευσης ,
Σωτήρη Ησαΐα, για το σύγχρονο μον-
τέλο εταιρικής εκπαίδευσης των στε-
λεχών των επιχειρήσεων ,φιλοξενούν
στα τεύχη Ιανουαρίου 2014 τα εξειδι-
κευμένα περιοδικά “Marketing
week” και “HR PROFESSIONAL”.
Η σημερινή ανταγωνιστική επιχειρημα-
τικότητα έχει ανάγκη από σωστά εκπαι-
δευμένα στελέχη, που να μπορούν να
προάγουν υλοποιήσιµες καινοτόµες ιδέες,
µε σύγχρονο τρόπο σκέψης και αντίληψης,
άρρηκτα προσηλωμένα µε το σκοπό και
τους στόχους των εταιρειών τους επι-
σημαίνει ο κ. Ησαΐας και ειδικά στη χώρα
μας  η οποία βρίσκεται στη δίνη του παγκό-
σμιου οικονομικού κλυδωνισμού και βιώνει
τα αποτελέσματα μιας  εξαετούς οικονομι-
κής ύφεσης τα εκπαιδευμένα στελέχη πρέπει να μπορούν να προτείνουν και να δημι-
ουργούν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, κάτι το οποίο επιφέρει επενδύσεις οι
οποίες µε τη σειρά  τους,  θέτουν τα θεμέλια για  την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
«Η εποχή της απλής θεωρητικής κατάρτισης των στελεχών μιας επιχείρησης
έχει παρέλθει » επισημαίνει  ο κ. Ησαΐας και  η σύγχρονη  εκπαίδευση αποτελείται
από  νέες τάσεις ερευνών, σύγχρονες πανεπιστημιακές θεωρίες, ασκήσεις ατοµικές και
οµαδικές, role playing και προσωπική συμμετοχή σε συναντήσεις των εκπαιδευομένων
µε υποψήφιους πελάτες τους, υπό τη µορφή  coaching, έτσι ώστε να είναι διακριτά τα
θετικά σημεία της συνάντησης και να επισημανθούν τα αρνητικά ώστε να μην
επαναληφθούν την επόμενη φορά.
Ο σύγχρονος  τρόπος εκπαίδευσης, συνεχίζει ο κ. Ησαίας,  αποτελείται από τρεις άξο-
νες: 1) τον προγραµµατισµό, 2) την οργάνωση και 3) τον έλεγχο. Αυτοί οι άξο-
νες θα πρέπει να διαμορφώνουν τον κύριο κορµό της  εκπαίδευσης τόσο  σε εταιρικό
όσο και προσωπικό επίπεδο ξεχωριστά για τον κάθε επαγγελματία- εκπαιδευμένο. 
Εάν ο εισηγητής δεν γνωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όχι µόνο του πελάτη του
αλλά και των ανταγωνιστών του, τότε δεν έχει διενεργηθεί µε επαγγελµατισµό η προ-
εργασία και είναι βέβαιο με µαθηµατική ακρίβεια ότι  θα καταλήξει σε αποτυχία.
Βεβαίως συνεχίζει ο κ. Ησαίας ο σύγχρονος αυτός τρόπος εκπαίδευσης εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό και από τον εισηγητή των εταιρικών σεµιναρίων, ο οποίος πέραν των
Πανεπιστημιακών του γνώσεων, της εξοικείωσης του µε την τεχνολογία και της µακ-
ρόχρονης εργασιακής και διοικητικής του εµπειρίας , θα πρέπει να  είναι και άρι-
στος γνώστης  των ξένων αλλά  και της ελληνικής αγοράς, γιατί  βασική
προϋπόθεση της επιτυχίας των εισηγητών, είναι η δυνατότητα ν’ αντιµετωπίζουν σε
καθηµερινή βάση τις ίδιες αντιξοότητες και προβληµατισµούς που αντιµετωπίζουν οι
εκπαιδευόµενοι, και να προτείνουν τις λύσεις επιτυχίας  τις οποίες έχουν εφαρµόσει οι
ίδιοι στην ανταγωνιστική αγορά. 
Στη συνέχεια ο κ. Ησαίας  επισημαίνει τα τραγικά σφάλµατα που έκαναν οι εται-
ρείες   στην οικονοµική κρίση των τελευταίων έξι ετών στην Ελλάδα, ανάμεσα στα
οποία ήταν και οι περικοπές  στην  εταιρική  διαφήµιση  και στην  εταιρική
εκπαίδευση των στελεχών τους, διότι όπως είπε,  σε περιόδους οικονομικών και
αγοραστικών κρίσεων δεν κάνεις περικοπές σε καίριους τοµείς της προώθησης  των
προϊόντων  και υπηρεσιών της εταιρείας, και δεν διακόπτεις τη συνεχή εταιρική
εκπαίδευση των στελεχών της εταιρείας από τους  οποίους  εξαρτάται κατά πλείστον  η
χρηµατική ρευστότητα.  
Σε ότι αφορά  τις πιο σηµαντικές τεχνικές πωλήσεων οι οποίες διαχρονικά και σε πα-
γκόσμια εμβέλεια έχουν αποδείξει έµπρακτα µε την πάροδο  ετών τα αποτελέσµατα
τους, είναι κατά τον κ.Ησαία α) Η προγραμματισμένη και  τεχνολογικά άρτια
παρουσίαση µε όλα τα σηµαντικά χαρακτηριστικά και οφέλη  των προϊόντων της εται-
ρείας, β) τα πωλησιακά συνέδρια, όπου αναγνωρίζεται ο καταιγισµός των ιδεών,
γ)ο γεωγραφικός τοµέας κάθε πωλητή για την αύξηση παραγωγικότητας, δ) ο
πωλησιακός  στόχος  για να είναι µετρήσιµα τα αντίστοιχα αποτελέσµατα και να
ανταµείβονται οι κορυφαίοι  πωλητές, ε) οι µαζικές προσωπικές ηλεκτρονικές και
ταχυδροµικές αποστολές, ζ) η βιοµηχανική διαφήµιση, η δηµοσιότητα και τέλος η
αξιοποίηση του παλαιού  και υπάρχοντος πελατολογίου ως «µάρτυρες» για τη δια-
φηµιστική τεκµηρίωση και πωλησιακή  προώθηση. 

Τα “Πάντα, όλα”
μ’ ένα τηλεφώνημα 

σπίτι σας!

Βρέχει και δεν μπορείτε να βγείτε εκτός σπιτιού..;
τελείωσε το απορρυπαντικό σας και χρειάζεστε και-
νούργιο άμεσα..; Ήρθαν μήπως οι φίλοι σας και
θέλετε να ρίξετε κανά «μπινελίκι» στο τηγάνι;
Η οικογένεια
Κ ο ν τ ό π ο υ λ ο υ
έχει τη λύση για
εσάς! Στην πλα-
τεία Υδρας, στην
οδό Σκύρου 21,
εγκαι νί ασε πρό-
σφατα ένα
μαγαζί, μονα-
δικό στο είδος
του στην Αγία
Π α ρ α σ κ ε υ ή ,
που πουλάει ΤΑ
ΠΑΝΤΑ. Και όχι
μόνο αυτό αλλά τα «ράφια» του μπορούν να έρθουν σ’
εσάς, με ένα τηλεφώνημα.
Είδη καπνιστού, τυροκομικά, αλλαντικά, βιολογικά
προϊόντα, «μπινελίκια» (σοκολατοειδή, πατατάκια, γαρι-
δάκια κ.α). τώρα στην πόρτα σας!

Φρεσκοκομμένοι καφέδες, ξηροί καρποί, ζαχαρώδη, απορ-
ρυπαντικά, είδη υγιεινής και χαρτικά .
Με μια κάβα γεματη ποτά, κρασιά, χύμα τσικουδιά και
τσίπουρο. Φυσικά και αναψυκτικά.
Με κατεψυγμένα τρόφιμα (λαχανικά, πίτσες) γαλακτοκο-
μικά και ζυμαρικά.

Εκτός από όλα αυτά είναι και πρατήριο άρτου. Με ποικιλία
ψωμιών, βουτυμάτων παξιμαδιών, αλμυρών και γλυκών.
Με τυρόπιτες, σπανακόπιτες , κασερόπιτες και κουρού και
φρεσκοκομμένα σάντουιτς.
Και για την σφαιρική σας ενημέρωση, σας παρέχει
ελληνικό και ξένο τύπο

Σκύρου 21, πλατεία Ύδρας, 
τηλέφωνο: 210 6013409, 6943008500 
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Παραχώρησαν δύο πλατείες για μερικά κιλά λάδι!
H παραχώρηση της κεντρικής πλατείας του
Δήμου μας σε ιδιώτη έναντι πινακίου φακής
συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στις 16 Δεκεμβρίου 2013 με τη
Δημοτική Αρχή να είναι αδικαιολόγητα
απρο ετοίμαστη για μία γιορτή που είναι γνω-
στή σε όλους για την ημερομηνία της και τον
δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά απόντα,  λόγω
ταξιδιού στην αδελφοποιημένη πόλη του
Σέντ Μπριε.
Το κλίμα στη συνεδρίαση ήταν τεταμένο μεταξύ
διοίκησης και αντιπολίτευσης εξαιτίας του γεγονό-
τος ότι το ίδιο θέμα είχε εισαχθεί σε «έκτακτη
κατεπείγουσα συνεδρίαση» περίπου μία εβδο-
μάδα νωρίτερα (10 Δεκεμβρίου2013) με κάποιους
συμβούλους της αντιπολίτευσης να αρνούνται, δια
της ψήφου τους, στο Βασίλη Ζορμπά τη διαδικασία
συζήτησης.

Συγκεκριμένα η συζήτηση «έκτακτων»
θεμάτων απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία, την
οποία ο Βασίλης Ζορμπά στερούταν εκείνη τη
μέρα λόγω απουσίας ορισμένων Δημοτικών
Συμβούλων της διοίκησής του.
Έτσι η συζήτηση του θέματος κρίθηκε στην ψήφο
των συμβούλων της αντιπολίτευσης, η πλειοψηφία
της οποίας αρνήθηκε στο Βασίλη Ζορμπά τη
συζήτηση του θέματος για δύο λόγους.
Ο πρώτος λόγοςαναφερόταν στο χαρακτηρισμό
«κατ’ επείγον» με κάποια μέλη της αντιπολίτευσης
να εξηγούν ότι τα Χριστούγεννα είναι μία σταθε-
ρής ημερομηνίας εορτή και η διοίκηση όφειλε να
είχε  φροντίσει έγκαιρα να προχωρήσει στο σχε-
διασμό του στολισμού της πόλης και στους
αντίστοιχους μειοδοτικού ς διαγωνισμούς… 
Ο δεύτερος λόγος ήταν η διαφωνία στην ουσία
του ζητήματος που όπως και ο τίτλος έγραφε αφο-
ρούσε τη «δωρεάν παραχώρηση χρήσης κεντρικής
πλατείας Αγίας Παρασκευής Δήμου Αγίας Παρα-
σκευής για διοργάνωση χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων».
Αποτέλεσμα λοιπόν της συνεδρίασης ήταν να μην
συζητηθεί το θέμα και να αναβληθεί για μία εβδο-
μάδα αργότερα και συγκεκριμένα για τις  16
Δεκεμβρίου 2013.
Η εισηγήτρια του θέματος, αντιδήμαρχος
Παιδείας κ. Γερασιμία Μουχτούρη, βλέπον-
τας την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης στο
πρώτο συμβούλιο επανέφερε το ζήτημα με διαφο-
ρετικό τίτλο αναγράφοντας συγκεκριμένα:
«εκμίσθωση τεσσάρων πλατειών του Δήμου για

διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων».
Αυτό που δεν υπολόγισε η αντιδήμαρχος ήταν ότι
και ο καινούργιος τίτλος στάθηκε τροχοπέδη στη
διαδικασία, δημιουργώντας ένταση στην αίθουσα
με τον επικεφαλής της παράταξης «Νέα πνοή» κ.
Κώστα Κουβόπουλο να τονίζει τον λανθασμένο
τρόπο εισαγωγής του θέματος  ο οποίος προσπα-
θούσε να εξηγήσει στην αντιδήμαρχο ότι η πράξη
δεν αφορούσε εκμίσθωση αλλά την παρ-
αχώρηση  της πλατείας, για την οποία εκ του
νόμου προβλέπεται να υπάρχει  αντίτιμο (μίσθω-
μα).
Προς υπεράσπιση του θέματος ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Βουτσινάς δήλωσε
ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί εκμίσθωση με
αντίτιμο «μηδενικό ποσό» ενώ ο ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Γουργούλης έσπευ-
σε να τον διορθώσει δηλώνοντας ότι: «Η διαδι-

κασία είναι όπως λέει ο κ. Κουβόπουλος..
πρέπει να υπάρχει μίσθωμα.. αν θέλετε να
στολιστεί η πόλη αλλάξτε τον τίτλο».
Στη ίδια γραμμή στάθηκε και ο ανεξάρτητος Δημο-
τικός Σύμβουλος Μιχάλης Γαβράς όπως και ο
πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ Μάκης Χάρχαρος που
ήταν παρών στη συνεδρίαση και ήταν αυτός που
πρότεινε ως όρο ανταλλαγής να δώσει ο ιδιώτης,
που θα εκμεταλλευόταν την πλατεία, 500 κιλά
λάδι, ποσότητα που θα δινόταν σε απόρους!!!
Ο κ. Χάρχαρος επιπλέον πρόσθεσε ότι πρέπει να
αντισταθμισθεί η συναλλαγή με κάποιο χρηματικό
ποσό και δήλωσε ότι ο τίτλος του θέματος είναι
λάθος διότι δεν εκμισθώνονται 4 πλατείες, αλλά
μέρος (και όχι ολόκληρες) δύο πλατειών, αυτή της
κεντρικής και του «Αγίου Ιωάννη»!!!
Από την παράταξη «Μαζί για την Αγ. Παρασκευή»
ο πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών
Κώστας Κρητικίδης υπενθύμισε ότι πρέπει να
υπάρξει ισορροπία στην επιδιωκόμενη συναλλαγή,
δηλαδή μεταξύ του χώρου που θα παραχωρήσει ο
Δήμος και του ποσού που αυτός θα λάβει, ενώ ο κ.
Κουβόπουλος αναλυτικότερα πρόσθεσε ότι για να
ψηφιστεί το θέμα  θα έπρεπε να υπήρχε εισήγηση
της τεχνικής υπηρεσίας στην οποία να αναφέρον-
ταν ο ακριβής αριθμός των τετραγωνικών μέτρων
που  θα παραχωρούσε ο δήμος στην εταιρία. 
Όλες αυτές τις «λεπτομέρειες» η διοίκηση δεν τις
είχε υπολογίσει…  και η αντιδήμαρχος κ.
Μουχτούρη αρκέστηκε στο να αναφέρει  στην
ομιλία της το όνομα της εταιρείας (Βήτα προντά-
ξιον) και να δηλώνει ότι ο Δήμος δεν θα επιβαρυ-

νθεί καθόλου, παρά μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα.
Παράλληλα ο αναπληρωτής δήμαρχος και αντιδή-
μαρχος τεχνικών υπηρεσιών κ. Κώστας Τσιαμπάς
(που αντικαθιστούσε τον απόντα δήμαρχο) παρα-
δέχθηκε την καθυστέρηση της οργάνωσης των
εορταστικών εκδηλώσεων και τόνισε ότι με τα 500
κιλά λάδι ως όρο συναλλαγής το αποτέλεσμα
αυτής της απόφασης θα έχει πλέον και κοινωνικό
αντίκτυπο!!! 
Στο σημείο αυτό ο κ. Τσιαμπάς πρότεινε στον παρ-
όντα εκπρόσωπο της εταιρίας κ. Παναγιώτη
Κατσαντώνη να καταβάλει  ως επιπλέον χρημα-
τικό αντάλλαγμα το ποσό των 1.000 ευρώ. 
Αυτή η κίνηση του αντιδημάρχου ήταν καταλυτική
για τη διοίκηση διότι φανέρωσε ότι ουδεμία συνεν-
νόηση με τον ανάδοχο είχε γίνει…  δίνοντας  έτσι
μια σαφή εικόνα της αποδιοργάνωσης που άφησε
πίσω του ο δήμαρχος για να πάει στο… Παρίσι. 

Το γεγονός αυτό τόνισε ο επικεφαλής της παρά-
ταξης «μια γενιά μπροστά» Αλέξης Μουστόγιαν-
νης δηλώνοντας τα εξής: «Το πόσο τσαπα-
τσούληδες και προχειρότητα δείχνετε φαίνε-
ται από το γεγονός ότι ο κ. Τσιαμπάς πρότει-
νε καινούργια συμφωνία εν ώρα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου». 
Ο λόγος στη συνέχεια δόθηκε στον εκπρόσωπο της
εταιρίας κ. Κατσαντώνη ο οποίος μίλησε για τα
χαρακτηριστικά της εταιρίας, την πείρα που διέθε-
ταν στην οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, τόνισε
ότι αντίστοιχες διοργανώσεις σε άλλους Δήμους
έχουν κοστίσει από 80 έως 100.000 ευρώ,
δεσμεύτηκε για τη δωρεά των 500 κιλών λάδι και
ανέφερε ότι: «Δεν ζητάμε εκμίσθωση των πλα-
τειών Τσακού και «Μελίνας Μερκούρη»
γιατί θα στολίσουμε μόνο δύο»!!! 
Στη συνέχεια η διαδικασία προέβλεπε την υπαγό-
ρευση ερωτήσεων των Δημοτικών Συμβούλων
προς τον εκπρόσωπο της εταιρίας, μιας και οι πε-
ρισσότεροι δεν είχαν κατανοήσει ακριβώς «τι» θα
γινόταν στην κεντρική πλατεία. 
Μία από τις ερωτήσεις ήταν κι αυτή της ανεξάρ-
τητης Δημοτικής Συμβούλου κ. Ελένης Δάβαρη η
οποία αναρωτήθηκε αν η επικοινωνία μεταξύ του
Δήμου και της εταιρίας έγινε «τελευταία στιγμή». 
Στην ερώτηση της κ. Δάβαρη απήντησε ο κ. Τσιαμ-
πάς αναφέροντας συγκεκριμένα ότι η πρωταρχική
σκέψη της διοίκησης του Δήμου ήταν να μην
οργανωθεί τίποτα στην κεντρική πλατεία!! ,
σκέψη που στη συνέχεια άλλαξε γι’ αυτό και η
διοίκηση άργησε να εισάγει το θέμα. 
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Τοποθετήσεις

Λίγο - πολύ οι περισσότεροι ομιλητές, από την αντι-
πολίτευση και όχι μόνο, στο λόγο τους τόνισαν
την προχειρότητα που επέδειξε η δημοτική
αρχή, τον κίνδυνο παράβασης της νομο-
θεσίας λόγω έλλειψης βασικών στοιχείων
που χρειαζόταν το θέμα για να ψηφιστεί
(τεχνικοοικονομική μελέτη,  εγγραφή
αντιτίμου χρηματικού ποσού συνδιαλλαγής)
κ.λ.π  και την εικόνα  διάλυσης που παρου-
σίαζε η δημοτική παράταξη του κ. Ζορμπά,
γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την σκληρή
δημόσια τοποθέτηση της προέδρου των παι-
δικών σταθμών κ. Έφη Καψοκεφάλου προς
το πρόσωπο της κ. Μουχτούρη. 
Πιο αναλυτικά η διαδικασία των τοποθετήσεων
ξεκίνησε με τον πρόεδρο της ΕΝΕΒΑΠ κ. Χάρχα-
ρο ο οποίος κατήγγειλε την προχειρότητα της
διοίκησης και δήλωσε ότι η Ένωση των εμπόρων
θα δώσει το «πράσινο φως» εφόσον ο ανάδοχος
σεβαστεί και αποδεχτεί να μην υπάρξει παρεμπό-
ριο κατά τη διάρκεια των εορταστικών
εκδηλώσεων. 

«Κουβεντιάζετε καθόλου
τα θέματα στη δημοτική
ομάδα προτού τα εισάγετε
στο Δημοτικό Συμβούλιο ;»
αναρωτήθηκε ο π. δήμα-
ρχος Βασίλης Γιαννακόπου-
λος ο οποίος κατακεραύνω-
σε τη διοίκηση για τον τρόπο

της διαδικασίας που ακολούθησε στο θέμα αυτό. 
Συγκεκριμένα ο κ. Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι
κανείς δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της διοργάνω-
σης κι αυτό διότι δεν υπήρχε αντίστοιχη τεχνική
έκθεση. «Η προχειρότητα σας εκφράζει τελευ-
ταία» συνέχισε ο π. δήμαρχος και κατέληξε λέγον-
τας ότι: «Κανείς δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς θα
γίνει… τι να ψηφίσω; Κι αν γίνει καταγγελία ότι
παραχωρήσαμε δημόσιο χώρο δωρεάν προς
ιδιώτες - επιχειρηματίες;». 
Την ίδια ερώτηση έκανε και ο επικεφαλής της
παράταξης «Νίκη για την Αγία Παρασκευή» κ.
Γιάννης Σταθόπουλοςδηλώνοντας συγκεκριμέ-
να ότι : «Που ξέρουμε ότι είναι νόμιμο;Ότι δεν
θα μας καταλογιστούν ευθύνες εάν ψηφίσουμε
θετικά;» και συνέχισε λέγοντας ότι το θέμα αυτό
έπρεπε να είχε συζητηθεί και λυθεί ενάμιση μήνα
πριν και και κατέληξε λέγονυας:  «Είναι άξιο απο-
ρίας πως φτάσαμε εδώ.. δεν είναι τρόπος αυτός
λειτουργίας μιας Δημοτικής Αρχής». 
Από την πλευρά του ο επι-
κεφαλής της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» Ανδρέας
Γκιζιώτης μίλησε για
αυτονομία του Δήμου σε
ότι είχε να κάνει με τις εορ-
ταστικές δραστηριότητες
κατά τις μέρες των Χριστου-
γέννων προτείνοντας στη διοίκηση να συνεργαστεί με
το Δημοτικό Ωδείο για την υλοποίηση εκδηλώσεων. 
Ο ανεξάρτητος επικεφαλής κ. Κουβόπουλος
μίλησε για ένδειξη αλαζονείας που επιδεικνύει η
Δημοτική Αρχή τον τελευταίο καιρό και δήλωσε
«κατάπληκτος» από την προχειρότητα σε ότι αφο-
ρούσε το συγκεκριμένο θέμα.
«Εγώ δεν θα πάω στα δικαστήρια» υποστή-
ριξε ο κ. Γαβράς δηλώνοντας παράλληλα ότι ναι
μεν θέλει να στολιστεί η πόλη αλλά δεν θέλει να
βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για νομικές
παραλήψεις. 

Ο κ. Γαβράς τόνισε ότι
δεν υπάρχουν μελέτες που
υποχρεωτικά από το
Νόμο έπρεπε να βρίσκον-
ται στο φάκελο του θέμα-
τος αλλά αντιθέτως παρ-
αχωρείται η πλατεία,
όπως χαρακτηριστικά
δήλωσε, «έναντι ουδενός αντιτίμου». 
Ο κ. Γουργούλης παρότρυνε τους συμβούλους
της Δημοτικής Αρχής να παραδεχθούν και να διορ-
θώσουν το λάθος τους ώστε να έχουν τη στήριξη
της αντιπολίτευσης διαφορετικά οδηγούν το Σώμα
σε εκμίσθωση Δημοτικού χώρου χωρίς αντίτιμο. 
Ο επίσης ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Φώτης Αλεξόπουλος κατήγγειλε την διοίκηση ότι
«χαρίζει» πλατείες για μερικά κιλά λάδι ενώ η κ.
Μαργαρίτα Δημητρίου δήλωσε ότι όσο η διοίκηση
δεν θέτει ένα συμβολικό ποσό ενοικίασης ώστε να
νομιμοποιηθεί το θέμα και να μπορεί να το
ψηφίσει τα χέρια της είναι «δεμένα». 
«Αν ο Ζορμπάς του 2006 ήταν εδώ θα είχε ανέβει
στα έδρανα…» ξεκίνησε την ομιλία του ο κ. Μου-
στόγιαννης και συνέχισε λέγοντας «με αυτά που
κάνει σήμερα η διοίκηση μας αναγκάζει να ζητή-
σουμε συγγνώμη από τον Βασίλη Γιαννακόπουλο»
υπενθυμίζοντας ουσιαστικά το πόσο Δεν συνάδουν
οι πράξεις της σημερινής διοίκησης με τις προεκ-
λογικές καταγγελίες που καταλόγιζε ο δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς στον πολιτικό του αντίπαλο το
2010. 
Από την παράταξη της «Νίκης» ο κ. Γεράσιμος
Βλάχος είπε ότι δεν δέχεται ως δικαιολογία της
Δημοτικής Αρχής πως είχε «πολύ δουλειά» και
δήλωσε ότι στο DNA της παράταξης που διοικεί
δεν υπάρχει η θέληση να κάνει τον κόσμο λίγο πιο
χαρούμενο. 
Μετά τις τοποθετήσεις συμβούλων της αντι-
πολίτευσης το λόγο πήραν οι αντιδήμαρχοι της
διοίκησης κ. Γιώργος Παναγόπουλος, Κωνσταν-
τίνος Τσιαμπάς και Γερασιμία Μουχτούρη και από
τις τοποθετήσεις τους έγινε αντιληπτό ότι απόντος
του δημάρχου υπάρχει  στη διοίκηση «χάος» και
«αλληλοσφαγή»… 
Ο κ. Παναγόπουλος ζήτησε από τον κ. Τσιαμπά να
συμπληρώσει την απόφαση θέτοντας ένα
«τίμημα», με αποτέλεσμα να γραφτεί στην από-
φαση το ποσό των 500 ευρώ (για την ενοικίαση της
πλατείας!), ενώ ο κ. Τσιαμπάς δήλωσε ότι ως
διοίκηση δεν μπορούσαν να κάνουν διαγωνισμό
γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε «ήθελε πολλούς
μήνες»!!
Οι αντιφατικές τοποθετήσεις των διοικούντων, οι

άκαρπες προσπάθειες του δημάρχου να δώσει
«ενιαία γραμμή» Και «λύση» από το Παρίσι μέσω
τηλεφώνου… αλλά κυρίως η ξεροκεφαλιά, το
πείσμα κι ο εγωισμός των «υπευθύνων πολιτικών»
από τους οποίους περίμενε προκοπή η πόλη…
οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στον Μη
Στολισμό της πόλης αφού η αντιπολίτευση
είχε καταστήσει σαφές ότι ΔΕΝ θα ψήφιζε
παράνομη εισήγηση.
Τελικά μη μπορώντας να κάνουν διαφορετικά οι
«διοικούντες»(;) αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν
τις προτάσεις της αντιπολίτευσης με αποτέλεσμα
να υπάρξει κι εφέτος στολισμός…
Δυστυχώς αμέσως μετά την ψηφοφορία η
κ.Μουχτούρη, και αφού η πλειοψηφία είχε απο-
σπάσει τη θετική ψήφο όλων … ζήτησε να κάνει
μια δήλωση και ο πρόεδρος της επέτρεψε να δια-
βάσει μια πολυσέλιδη δήλωση την οποία είχε επι-
μελώς προετοιμάσει… και με την οποία χωρίς η
ίδια να αναλαμβάνει ουδεμία πολιτική και  «άλλη»
ευθύνη… εξαπέλυσε σφοδρότατη φραστική
επίθεση εναντίον σύσσωμης της αντιπολίτευσης
αλλά και των εσωκομματικών της αντιπάλων η
οποία προκάλεσε τίναξε το συμβούλιο στον αέρα!

Η κ.Έφη Καψοκεφάλου,
ανέλαβε ως παλαιότερη
αλλά και ως πιο «Ντό-
μπρα» να την επαναφέρει
στην τάξη, αποκαλύπτον-
τας ότι οι απόψεις της
κ.Μουχτούρη – όπως είχε
δηλώσει ενώπιον της- για

τους επαγγελματίες της πόλης ήταν αρνητικότα-
τες και συγκεκριμένα τους είχε χαρακτηρίσει ως
την  «Καταστροφή των πόλεων»!!!
Μετά από αυτόν τον πολιτικό «Τυφώνα» που
προκλήθηκε και υπό την πίεση  και την κατακραυ-
γή η κ.Μουχτούρη αναγκάστηκε να «Ανακαλέσει»
τα όσα δήλωσε και ίσως και ο πρόεδρος του δημο-
τικού συμβουλίου να μην επέτρεψε και την απο-
μαγνητοφώνηση τους για να υπάρχει καταγεγ-
ραμμένη στα πρακτικά του συμβουλίου της Πόλης
μας, μια  τέτοια κατάπτυστη «πολιτική άποψη»
αιρετού για τους επαγγελματίες…
Τελικά η απόφαση ψηφίστηκε και μέρος της κεν-
τρικής πλατείας όπως και της αντίστοιχης του
Αγίου Ιωάννη δόθηκαν στην ανάδοχο εταιρία για
500 κιλά λάδι που θα δινόταν στο Κοινωνικό Παν-
τοπωλείο του Δήμου, 500 ευρώ που θα καταθέ-
τονταν στο ταμείο του Δήμου και 200 εισιτήρια
που η Κοινωνική Υπηρεσία θα διαχειριζόταν ώστε
να προσφερθούν σε συνανθρώπους μας που θα τα
είχαν ανάγκη.  
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Έλλειψη αστυνόμευσης 
στην περιοχή του Τσακού

Τα περιπολικά της Αστυνομίας «φυλάσσουν» νυχ-
θημερόν (αλήθεια από ποιον;) το εγκαταλελειμμένο
κτίριο της πάλαι ποτέ ΕΡΤ… πως οι κλέφτες να μη
ρημάζουν ότι μπορεί να λεηλατηθεί στην «ευρύτερη
περιοχή»;
(Η φωτογραφία είναι από την περιοχή του Τσακού,
απ’ όπου και μας ειδοποίησαν για το φωτορεπο-
ρτάζ, το οποίο αποδεικνύει με τον πιο περίτρανο
τρόπο ότι μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι και προ-
στατευμένοι όπως ισχυρίζεται και ο κ. Δένδιας…).

Κατάληψη στην πλατεία Κοραή

Συλλεκτική φωτογραφία της πλατείας
«Κοραή» η οποία είχε μετατραπεί – όπως μας
κατήγγειλαν οι περίοικοι- σε «αποθηκευτικό
χώρο των εμπόρων χριστουγεννιάτικων δέν-
δρων…
Βεβαίως ο δήμαρχος δεν γνώριζε «τίποτα» για την
«κατάληψη» αφού τις «άγιες αυτές ημέρες» είχε
φροντίσει να πραγματοποιήσει «ταξιδάκι στο
Παρίσι» με χρήματα των δημοτών… στο πλαίσιο
της περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των
αδελφοποιημένων πόλεων Αγ.Παρασκευής και Σεν
Μπριέ…
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Έχεις λεφτά ζεις… 
δεν έχεις πεθαίνεις στο δρόμο

Στην εποχή του νεοφιλελεύθερου δόγματος «έχεις λεφτά ζεις… δεν έχεις
πεθαίνεις στο δρόμο» πέρασε και η χώρα μας και κατ’ επέκταση η Αγία
Παρασκευή. 
Τα γράφουμε αυτά με αφορμή το σοκαριστικό γεγονός που συνέβη σε συμπολίτη μας
πριν τις γιορτές, o οποίος προσεβλήθη από καρδιολογικό επεισόδιο στην οδό Αγίου
Ιωάννου και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε μετά από 40 λεπτά του συμβάντος
αφού ειδοποιήθηκε. 
Ο «Σχολιαστής» αλλά και πολλοί συμπολίτες είχαν κατ’ επανάληψη μεμφθεί τον τ.
δήμαρχο Βασίλη Γιαννακόπουλο και τη Δημοτική του Αρχή για διάφορες ενέργειές ή
παραλείψεις, αυτό όμως που όλοι αποδέχονταν ήταν το «ανθρώπινο πρόσωπο» που
έδειχνε προς την κοινωνία, αποτέλεσμα του οποίου ήταν οι αγώνες που είχε δώσει για
να εξασφαλίσει την μόνιμη στάθμευση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο χώρο του δημο-
τικού πάρκινγκ, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής. 
Ο Βασίλης Ζορμπάς που τον διαδέχτηκε, αν και γιατρός στο επάγγελμα, δεν έκανε
καμία προσπάθεια για να διατηρηθεί αυτό το «προνόμιο» (;) που είχε η πόλη μας,
μιας και ήταν υποχρεωμένος να ακολουθεί τη γενικότερη «πολιτική» του μνημονια-
κού κόμματος το οποίο τον είχε χρησμοδοτήσει και το οποίο ουδέποτε έκρυψε την
προσήλωσή του προς την ιδιωτικοποίηση της Υγείας. 
Έτσι φτάσαμε σήμερα εν έτη 2014, ως τοπική κοινωνία να οπισθοδρομούμε σε αλή-
στου μνήμης προηγούμενες δεκαετίες, όπου «επιζούσαν όσοι είχαν να
πληρώσουν», «μορφώνονταν όσων η τσέπη των πατεράδων άντεχε», με
απώτερο σκοπό την επαναφορά της παντοδυναμίας του κάθε μορφής «κλινικάρχη».
Βεβαίως το δημοκρατικό πολίτευμα το οποίο ζούμε σήμερα παρέχει στο λαό το
δικαίωμα να αποφασίζει δια της ψήφου του και το κόμμα το οποίο θα κυβερνήσει
αλλά και την πολιτική, σε όλους τους τομείς, την οποία θα ακολουθήσει κι αυτό το
γεγονός είναι όπως οι αρχαίοι φιλόσοφοι έλεγαν, «ένας ποταμός του οποίου είναι
αδύνατον να αντιστρέψεις τον ρούν»     

Ανακοίνωση της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης»

38 Δημοτικοί υπάλληλοι στον Δήμο Αγίας Παρασκευής θεωρούνται πλεο-
νάζον προσωπικό σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προ-
τείνοντας την ένταξή τους στην διαδημοτική κινητικότητα...
Ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο της απόλυσής τους, υποβαθμίζει τις παροχές υπηρεσιών
του Δήμου μας προς τους κατοίκους, προωθεί την ιδιωτικοποίηση τους. Εφαρμόζει τις
διατάξεις του Καλλικράτη και διαψεύδει όλους όσους θεωρούσαν και πρότειναν την
αξιολόγηση σαν απαραίτητη και σωστή.
Καλούμε τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσουν
έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του σώματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Ανδρέας Γκιζιώτης και Γιώρ-
γος Τσιμπουκάκης

Ανάλγητη η Δημοτική Αρχή 
προς τους τυφλούς καταγγέλλει 

ο Φώτης Αλεξόπουλος 
Καταγγελία - διαμαρτυρία εξέδωσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
του Δήμου Αγίας Παρασκευής κ. Φώτης Αλεξόπουλος σχετικά με παράνομη
μεταφορά περιπτέρου που εμποδίζει αισθητά την κυκλοφορία ατόμων με
ειδικές ανάγκες. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: 
"Η Δημοτική Αρχή οφείλει να σέβεται τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) άλλα και
τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ..
Στην 36η Συνεδρίαση ( 13/11/2013 ) του Δημοτικού Συμβουλίου ήρθε ως Κατεπείγον
θέμα η μετακίνηση περίπτερου από την Διεύθυνση Αγίου Ιωάννου αριθμό 8-10 σε νέα
θέση και Συγκεκριμένα στην Αγίου Ιωάννου , αριθμό 7-9 …
Σήμερα 9/1/2014, σχεδόν δυο μήνες μετά το έκτακτο και κατεπείγον θέμα του Δ.Σ σας
Παρουσιάζω τις Εικόνες οι Οποίες Μιλούν από Μόνες τους …
Θέλω να σας γνωρίσω επίσης , ότι πάρα το γεγονός ότι η Τροχαία Αγίας Παρασκευής
γνωμοδότησε για την θέση Αγίου Ιωάννου με αριθμό 7-9 , η Τεχνική Υπηρεσία τοποθ-
έτησε την θέση του Περιπτέρου στο αριθμό 9-11 «παρακάμπτοντας» την απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, άλλα και περισσότερο, αναγκάζοντας τα Άτομα με ειδικές
Ανάγκες (Τυφλούς) να Κάνουν Ατελείωτα «επικίνδυνα Ζιγκ – Ζαγκ" …
Επειδή θεωρώ το Περιστατικό Μείζον Πολιτικό Ζήτημα καλώ όλες Τις Δημοτικές
Παρατάξεις και Ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους να Πάρουν θέση για το
Συγκεκριμένο Περιστατικό ..
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Την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα
έκοψε ο  εξωραϊστικός σύλλογος «Αη Γιάν-
νης – Κυνηγός» στο κατάμεστο θέατρο του
2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής την Κυ-
ριακή 19 Ιανουαρίου 2014. 
Στο  θέατρο εκτός από τους συμπολίτες –μέλη του
συλλόγου, το παρών έδωσαν οι επικεφαλής και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι  των παρατάξεων, αφού τα
χρονικά περιθώρια μέχρι τις εκλογές του Μαΐου
στενεύουν και οι προεκλογικές διαμάχες για
τον δημαρχιακό θώκο εντείνονται μήνα με
το μήνα. 
Έτσι λοιπόν, η εκδήλωση του εξωραϊστικού συλλό-
γου είχε έντονη πολιτική χροιά μια και ο πρόεδρός
του κ. Παναγιώτης Bαβουγυιόςστην ομιλία του
έθεσε τα πολλά και άλυτα ζητήματα που αντι-
μετωπίζει η πόλη και ζήτησε από τους
επικεφαλής των παρατάξεων να εκ-
θέσουν τις απόψεις τους και να προ-
τείνουν λύσεις. 
Συγκεκριμένα ο κ. Βαβουγυιός ανα-
φέρθηκε στα «μεγάλα θέματα» της
πόλης όπως την ανέγερση του ιδιόκ-
τητου Δημαρχείου, το εγκαταλε-
λειμμένο επί μια 20ετία κο-
λυμβητήριο, τα έργα που εκτε-
λούνται στην οδό της Αγίου Ιωάν-
νουκαι τα οποία  έχουν δημιουργήσει
ένα ατελείωτο πάρκινγκ αυτοκινήτων
σε όλο το μήκος του δρόμου, την
έλλειψη αστυνόμευσης, την επέκ-
ταση του κοιμητηρίου και την κυκλο-
φοριακή ρύθμισηπου επιβάλλεται να
γίνει για να «ανασάνει» το προάστιο. 
Ο πρόεδρος του συλλόγου επίσης
πρότεινε να δημιουργήσει ο Δήμος
ένα Δημοτικό Ιατρείο το οποίο ν΄
αντικαταστήσει σ’ ένα βαθμό τον
υπό διάλυση ΕΟΠΥΥ… μίλησε για
την ανάγκη να περιοριστούν σε έκτα-
ση τα περίπτερα που καταλαμβά-
νουν τα πεζοδρόμια…  κι έκανε
παράκληση για τους ιδιοκτήτες
σκύλων να καθαρίζουν τις ακαθαρ-
σίες των ζώων. 
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κ. Ζορ-
μπάς ο οποίος έκανε μία ιστορική αναδρομή από
το 2001 έως το 2010 λέγοντας ότι αυτή η περίοδος
υπήρξε ο «χρυσός αιώνας» της αυτοδιοίκησης και
προσπάθησε να δικαιολογήσει  την απραξία
και την ανικανότητα της διοίκησης του
λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι αυτοί που διοι-
κούσαν τότε θα έπρεπε να τα είχαν ήδη λύσει!    
Ο κ. Ζορμπάς συνέχισε λέγοντας  ότι ο Δήμος σήμε-
ρα έχει πέντε άτομα στην αυτεπιστασία τα  οποία
είναι υπεύθυνα για 120 χιλιόμετρα δρόμου και 240
χιλιομέτρων πεζοδρομίων κι ότι αν είχε περισσότε-
ρους εργάτες δεν θα χρειαζόταν να  σήμερα να
δίνει εργολαβίες!!! Χωρίς βεβαίως να εξηγήσει
το «Γιατί» και το «Πως» στο «Γραφείο προ-
σωπικής  του προπαγάνδας» απασχολούνται
τόσοι πολλοί και τόσο υψηλά αμειβόμενοι υπάλ-
ληλοι…
Σε ότι αφορά τα έργα στην Αγίου Ιωάννου ο δή-
μαρχος είπε ότι έχουν καθυστερήσει λόγω της
«αρχαιολογίας» (;)!!! υποσχέθηκε  ότι όταν
τελειώσει η «κύρια εργολαβία»  θα διορθωθούν
και τα παλαιότερα αναπλασθέντα πεζοδρόμια…
και υποστήριξε  ότι στις αρχές Φεβρουαρίου θα
έχουν εγκατασταθεί τα φωτιστικά και θα κλείσει η

οδός για λίγες μέρες ώστε να πραγματοποιηθεί η
ασφαλτόστρωση. 
Στη συνέχεια κατέφυγε στη γνώριμη του μέθο-
δο της λασπολόγησης των πολιτικών του αντιπά-
λων λέγοντας ότι:  «Να δούμε τι όραμα έχουν
κάποιοι άλλοι για την πόλη» και συνέχισε κατηγο-
ρώντας τον πρώην δήμαρχο Βασίλη Γιαννακόπου-
λο, τον επικεφαλής της παράταξης «Νίκη για την
Αγία Παρασκευή» Γιάννη Σταθόπουλο και τον
Δημοτικό Σύμβουλο Γεράσιμο Βλάχο για την
απώλεια του Μετρό λέγοντας ότι αυτοί που το
«πούλησαν» διεκδικούν ξανά την ψήφο των αγιο-
παρασκευϊοτών. 
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Ζορμπάς είπε ότι θα
προχωρήσουν ως διοίκηση με όραμα στην επό-
μενη θητεία τους …  ότι ετοιμάζει μια μεγάλη

βιοκλιματική μελέτη για τις οδούς Αιγαίου
Πελάγους, Ειρήνης, Αιτωλίας και Επτανήσου…
υποστήριξε ότι πέτυχε την άρση της προγραμμα-
τισμένης αναδάσωσης που θα εκτελούταν στο νε-
κ-ροταφείο και χαρακτήρισε το βρεφονηπιακό
σταθμό που χτίζεται στην περιοχή των Πευκακίων
ως τον πιο σύγχρονο, ίσως σε όλη την Ελλάδα!!! 
Από την παράταξη «Μαζί για την Αγία Παρασ-
κευή» ο πρώην δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπου-
λος δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Βασίλη Ζορμπά
προς την αντιπολίτευση είναι αποτέλεσμα της
αγωνίας του να επανεκλεγεί … και τόνισε ότι
όταν κάποιος δεν έχει να παρουσιάσει έργο κα-
τηγορεί  τους «άλλους». 
Ο πρώην δήμαρχος είπε ότι ο Βασίλης Ζορμπάς
ήταν αυτός που είχε σταματήσει τα έργα που εκτε-
λούνταν στην οδό της Αγίου Ιωάννου επί της δικής
του διοίκησης λέγοντας ότι τα υλικά ήταν καρκι-
νογόνα, και σήμερα ο ίδιος τοποθετεί ακ-
ριβώς τα ίδια υλικά !!! και συνέχισε λέγοντας ότι
το σημερινό έργο που εκτελείται εσκεμμένα καθυ-
στερεί με σκοπό ο κ. Ζορμπάς να «κόψει την
κορδέλα» λίγο πριν τις επικείμενες εκλογές. 
Ο κ. Γιαννακόπουλος σαρκαστικά σχολίασε το

φυλλάδιο που εξέδωσε ο κ. Ζορμπάς για το βιοκλι-
ματικό έργο που θα χρηματοδοτηθεί  από την Πε-
ριφέρεια στην περιοχή του Κοντοπεύκου, λέγο-
ντας ότι τον καιρό που ήταν αυτός δήμαρχος και
εξασφάλισε τα χρήματα για την υλοποίησή του,  ο
κ. Ζορμπάς από τα έδρανα της αντιπολίτευ-
σης είχε ψηφίσει αρνητικά και έρχεται σήμε-
ρα για να καρπωθεί  τις προσπάθειες και τις
ενέργειες της δικής του τότε διοίκησης. 
Όσον αφορά την απώλεια του «Μετρό» ο πρώην
δήμαρχος τόνισε ότι ο τότε δήμαρχος Σταύρος
Κώτσης ποτέ δεν αρνήθηκε την έλευσή του από
την πόλη μας αλλά απλά δεν πίεσε περισσότερο και
κα-τηγόρησε τον κ. Ζορμπά ότι έκλεισε το ΚΕΠ
στην οδό Πελοποννήσου για να τοποθετήσει
τους υπαλλήλους στο Γραφείο Τύπου του
ώστε να του φτιάχνουν την «επικοινωνιακή
του εικόνα». 
Από την «Νίκη για την Αγία Παρασκευή», ο κ.

Σταθόπουλος χαρακτήρισε «φιλόξε-
νο» το μικρόφωνο του εξωραϊστικού
συλλόγου και υποστήριξε ότι «αυτοί»
που συνεχώς κατηγορούν είναι οι ίδιοι
που είναι μονίμως Απόντες από τους
μεγάλους αγώνες της πόλης όπως
αυτόν του «Μετρό», του Υμηττού και
άλλων. 
Ο κ. Σταθόπουλος κατηγόρησε τον κ.
Ζορμπά ότι για την άδεια των υγειονο-
μικών καταστημάτων που έχει χορη-
γήσει,  με αποτέλεσμα  αυτά να λει-
τουργούν με θορυβώδη ήχο μέχρι τις
τρεις τα ξημερώματα και δήλωσε ότι
ο δήμαρχος για τις παρανομίες
του καταστήματος DaVinci στο
εθνικό κληροδότημα Σιστοβάρη
έχει επιλέξει να «Σιωπά». 
Ο επικεφαλής της «Νίκης» υπενθύμι-
σε επίσης  τις προσλήψεις
συγγενών και συμβούλων που έχει
πραγματοποιήσει ο Βασίλης Ζορμπάς
στο δήμο και  προέβλεψε  ότι στις
εκλογές που πλησιάζουν θα υπάρξει
«μεγάλη λασπολογία». 
Από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρω-
ση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης δήλωσε ότι οι
υπόλοιπες παρατάξεις στην ουσία δεν
διαφέρουν,  γιατί η κριτική που
ασκούν αναφέρεται σε πρόσω-

πα και όχι σε «πολιτικές» γι’ αυτό και
είναι  «άνευ  ουσίας». 
Ο κ. Γκιζιώτης διευκρίνισε ότι οι Δήμοι διέπονται
από τον Καλλικράτη, τον οποίο έχουν ψηφίσει -
υποστηρίξει όλες οι άλλες παρατάξεις, μέσα από
τον οποίο προωθείται το σχέδιο των ιδιωτικοποιή-
σεων στον τομέα της Καθαριότητας, τομέας που
από τους ιδιώτες θεωρείται «φιλέτο». 
Ο κ. Γκιζιώτης αναφέρθηκε και στην πολιτική
διαχείρισης της ακραίας φτώχειας που εφαρμόζει
η Ευρωπαϊκή Ένωση λέγοντας συγκεκριμένα ότι :
«η πολιτική τους έχει φέρει τα πάνω – κάτω
στην απλή εργατική οικογένεια» και τόνισε
τον ανθρωποκεντρικό στόχο που επιβάλλεται
πλέον, περισσότερο από ποτέ, να έχει η τοπική
αυτοδιοίκηση. 
Τέλος ο κ. Γκιζιώτης πρότεινε να υπάρξει «ανάπ-
λαση»  βάση σχεδίου στο χώρο του πρώην στρατο-
πέδου «Σπυρούδη»…  να ενταθεί ο αγώνας ώστε
να αποκτήσει κυριότητα ο Δήμος στην έκταση του
Υπουργείου Γεωργίας…  και να υπάρξουν κυκλο-
φοριακές ρυθμίσει ώστε να μειωθεί η διαμπερής
κυκλοφορία. 

Του τα ‘ψαλαν στην πίτα του «Αη Γιάννη»  
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Αίσθηση προκάλεσε στο Δημο-
τικό Συμβούλιο στις 16/12/2013 η
θετική απάντηση του ανεξάρτητου
Δημοτικού Συμβούλου Φώτη
Αλεξόπουλου στην ερώτηση του
Γιάννη Σταθόπουλου αν έχει καλέ-
σει στο Δήμο της Αγίας Παρασκε-
υής τον βουλευτή της Χρυσής
Αυγής και υπόδικο κ. Ηλία Κασσι-
διάρη. 

Ο Φώτης Αλεξόπουλος εξήγησε στο σώμα και τους παρευρ-
ισκόμενους ότι ως η δημοτική κίνηση «Νέοι ανεξάρτητοι
ορίζοντες» της οποίας ηγείται , έχει θέσει ως στόχο να καλέ-
σει εκπροσώπους ή αρχηγούς κομμάτων με σκοπό να τους
ενημερώσει για τα προβλήματα του Δήμου μας. 
Ωστόσο η κίνηση του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου προκάλε-
σε τις έντονες αντιδράσεις όλων των παρατάξεων στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα ο π. δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος χαρακτήρισε
το κόμμα της Χρυσής Αυγής ως «εγκληματική οργάνωση» και δήλω-
σε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των αυτών και των δημοκρατικών
παρατάξεων και καταδίκασε την απόφαση της κίνησης «Νέοι
Ορίζοντες» με την αιτιολογία ότι στην Αγία Παρασκευή έχουν κατα-
φέρει όλες οι παρατάξεις να απομονώσουν τα ακραία φαινόμενα. 
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ανεξάρτητης παράταξης «Νέα
πνοή» κ. Κώστας Κουβόπουλος δήλωσε ότι το φρόνημα δεν διώκεται,
υποστήριξε ότι μόνο αν οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Χρυσής
Αυγής αποδειχθούν ως εγκληματίες θα μπορεί κάποιος να «εκδώσει
απαγορευτικό» για αν θα τους συναντήσει στην πόλη και τελείωσε
λέγοντας ότι μέχρι να γίνει αυτό η Δημοκρατία δεν είναι «λάστιχο». 
Από τους ανεξαρτητοποιημένους Δημοτικούς Συμβούλους ο κ. Γιάν-
νης Γουργούλης χαρακτήρισε «άστοχη» την ενέργεια του κ.
Αλεξόπουλου να καλέσει τον Ηλία Κασσιδιάρη και εξέφρασε
ότι πραγματοποιεί αυτήν την κίνηση ψάχνοντας ψήφους σε «θολά
νερά» ενώ από τη μεριά του ο Μιχάλης Γαβράς υπογράμμισε ότι η
Δημοκρατία έχει προϋποθέσεις, περιορισμούς και μοναδικό όριο της
αποδοχή της δηλώνοντας παράλληλα ότι οργανώσεις σαν τη Χρυσή
Αυγή δεν είναι μέρος της Δημοκρατίας. 
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Ανδρέας Γκιζιώτης ήταν
πολύ καυστικός και χαρακτήρισε ως «πολιτικό ξεπεσμό» την κίνηση
του κ. Αλεξόπουλου τον οποίο και αποκάλεσε «υπότροπο» και
συνέχισε λέγοντας τα εξής : «Η κίνησή του δεν είναι ούτε
αστοχία, ούτε αφέλεια». 
Ο κ. Γκιζιώτης δήλωσε ότι ελπίζει στην αντίδραση της πόλης, ξεκα-
θάρισε ότι ο «φασισμός» δεν είναι πολιτικό φρόνημα και
ευχήθηκε να είναι η τελευταία τετραετία για τον ανεξάρτητο Δημο-
τικό Σύμβουλο.
Από την πλευρά της διοίκησης ο αναπληρωτής δήμαρχος κ. Κων-
σταντίνος Τσιαμπάς δήλωσε με σαφήνεια ότι ο κ. Κασσιδιάρης δεν θα
έχει επίσημο καλωσόρισμα από τη Δημοτική Αρχή της πόλης. 
Μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι παρατάξεις
«Νίκη για την Αγία Παρασκευή» και «Λαϊκή Συσπείρωση» όπως και
η Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Αγίας Παρασκευής εξέδωσαν σχετι-
κές ανακοινώσεις

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής
Εκδότης - Δημοσιογράφος

Πρόσκληση - πρόκληση
του δημοτικού συμβούλου 

Φώτη Αλεξόπουλου
προς τον βουλευτή της Χ.Α. 

Ηλία Κασσιδιάρη 
για «επίσημη επίσκεψη» 
στην Αγία Παρασκευή

«Νίκη για την Αγία Παρασκευή»: 
Η Δημοκρατία θα 

αντισταθεί στον Φασισμό

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» άνοι-
ξε, στις προ ημερήσιας διάταξης δηλώσεις-ερωτήσεις του Δημοτικού
συμβουλίου της Δευτέρας 16/12, το ζήτημα που προκάλεσε Δημοτικός
Σύμβουλος περί πρόσκλησης βουλευτή της Χρυσής Αυγής στον Δήμο
Αγίας Παρασκευής και κατήγγειλε το γεγονός, με αναφορά στις έντονες
αντιδράσεις συλλογικών φορέων και πολιτών που έχουν ήδη εκδηλωθεί.
Η απομόνωση και καταδίκη του ακροδεξιού φασιστικού μορφώματος είναι
υποχρέωση όλων μας, όπως και η κατηγορηματική άρνηση για επίσκεψη στο Δημα-
ρχείο η σε Δημοτικές δομές. Η Δημοκρατία θα αντισταθεί στον φασισμό!

«Λαϊκή Συσπείρωση»: Πολιτικός
ξεπεσμός στο προεκλογικό παζάρι

Ο πολιτικός καιροσκοπισμός του δημοτικού σύμβουλου Φώτη Αλεξόπου-
λου έδωσε τη θέση του στον πολιτικό ξεπεσμό. Καλεί σε επίσκεψη και περιο-
δεία στην πόλη μας βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Υπότροπος, όταν στο Δημοτικό
Συμβούλιο, στην συζήτηση της απαράδεκτης απόφασης για την ανάρτηση του
πορτραίτου του δοτού δημάρχου της χούντας Παπαγιάννη που ψήφισαν όλες οι
άλλες παρατάξεις ..., δήλωσε την εκτίμησή του στον δικτάτορα Παπαδόπουλο.
Ο Αλεξόπουλος'' μπαίνει'' στο προεκλογικό χωρίς αρχές παζάρι μεταγραφών όπου
πολλοί μας έχουν συνηθίσει ...
Οι χρυσαυγίτες είναι ανεπιθύμητοι στην πόλη μας. Απέναντι στο φόβο και την υπο-
ταγή που θέλουν να σπείρουν στα λαϊκά στρώματα, μέσα στους χώρους δουλειάς,
στις γειτονιές, στα σχολεία πρέπει και μπορούμε τα σωματεία των εργαζομένων, οι
σύλλογοι, οι μαζικοί φορείς οι λαϊκές επιτροπές να μην αφήσουμε χώρο για να δρουν
και να δηλητηριάζουν τη συνείδηση του λαού και της νεολαίας.

Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων : 
Ανεπιθύμητοι οι Ναζί Χρυσαυγίτες

στις γειτονιές μας

Ο ανεξάρτητος (τρομάρα του) δημοτικός σύμβουλος Φ. Αλεξόπουλος με
ανάρτηση του σε «μέσο κοινωνικής δικτύωσης» ( facebook) προσκάλεσε
τον Η. Κασιδιάρη, να “επισκεφτεί και να επιθεωρήσει τις υπηρεσίες του
δήμου”.
Προφανώς ο Αλεξόπουλος ορέγεται πολιτική στέγη στους ναζί της χρυσής αυγής ή
τον προετοιμάζουν οι ίδιοι για το "χρίσμα" των επικείμενων δημοτικών εκλογών. Ότι
και να ισχύει από τα δύο το γεγονός είναι ένα: δημοτικός σύμβουλος της Αγίας Παρ-
ασκευής προσκαλεί κλιμάκιο των ναζί στις γειτονιές μας!
Εμείς από την πλευρά μας ως ανοιχτή συνέλευση κατοίκων δηλώνουμε ότι θα προ-
σπαθήσουμε να ακυρώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις οποιαδήποτε «επίσκεψη» από
τον Κασιδιάρη και την κουστωδία του.
Και κάνουμεξεκάθαρο σε όλους τους τόνους, ότι δεν θα επιτρέψουμε καμιά
δημόσια παρουσία ταγμάτων εφόδου/ναζί στις γειτονιές μας (είτε σε καφε-
τέρια, είτε σε σχολείο, είτε στο δημαρχείο, είτε σε πλατεία). Ορίζουμε εξ αρχής
υπεύθυνο για την κατάσταστη αυτήν τον Φ. Αλεξόπουλο και όποιον φορέα παρ-
αχωρήσει άδεια και χώρο στους ναζί δολοφόνους.
Με την συνέλευση μας, την ανοιχτή συνέλευση των κατοίκων Αγίας Παρασκευής
οργανωνόμαστε κι αγωνιζόμαστε καθημερινά εδώ και πέντε χρόνια, ενάντια στην
ολοένα και εντονότερη υποτίμηση της ζωής μας.
Πολεμάμε καθημερινά τους διαχωρισμούς που μας επιβάλλουν ώστε να μας κρατά-
νε διαιρεμένους, άρα αδύναμους, άρα έρμαια στις ορέξεις των αφεντικών και των
κυβερνήσεων τους.
Αγωνιζόμαστε τώρα και για πάντα ενάντια στον φασισμό και το σύστημα που τον
γεννά και τον θρέφει. Όπλο μας η αλληλεγγύη, η αυτό-οργάνωση, η ενεργή συμμετοχή.
ΑΓΩΝΑΣ (ενάντια στην εκμετάλλευση, τον φασισμό, την συναισθηματική, διανοη-
τική και οικονομική φτώχεια που μας επιβάλλουν)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (ενάντια στους διαχωρισμούς)
ΖΩΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ (ενάντια στη μιζέρια, την κατάθλιψη, τον φόβο)
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