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Δικηγόρος,
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Το «Πράσινο ταμείο», 

η απόκτηση ελεύθερων

χώρων και η συνεχιζό-

μενη Απουσία 

του Δήμου 

Αγ. Παρασκευής

σελ. 5

Το διεθνούς φήμης 
συγκρότημα 

“Los Provatos
Negros” 

περιοδεύει τις
συνοικίες της πόλης

μας με latin 
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του πόνου και 
της ξενιτιάς

Είσοδος Ελεύθερη!

“Οραματικός” ανασχηματισμός

διοίκησης με αποπομπές 
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Σε ριζικό ανασχηματισμό της διοίκησης του Δήμου προχώρησε ο δήμα-
ρχος Βασίλης Ζορμπάς αντικαθιστώντας τους τρεις από τους πέντε
αντιδημάρχους της διοίκησής του. 
Όπως είναι γνωστό ο κ. Ζορμπάς ξεκίνησε εμπιστευόμενος τον κρίσιμο τομέα των
οικονομικών του Δήμου στον κ. Γιώργο Παναγόπουλο, τη διοίκηση του Δήμου
στον κ. Δημήτρη Αλεφαντή, τον τομέα Καθαριότητας και Πρασίνου στην κ. Ελένη
Δάβαρη, την εν γένει «Κοινωνική Πολιτική» στον κ. Νίκο Κωβαίο και την επικοι-
νωνία (με την ευρεία έννοια του όρου) στην κ. Ελευθερία Παπαδοπούλου. 
Μέχρι σήμερα, οι αλλαγές σε επίπεδο αντιδημάρχων και προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου γίνονταν τις πρώτες μέρες του Γενάρη του 2ου έτους της θητείας μιας
διοίκησης σε ειδική συνεδρίαση με τον τίτλο «Δημαιρεσίες», σε σπάνιες δε περι-
πτώσεις αποδεδειγμένης «Ανικανότητας» ή αποδεδειγμένου «Οικονομικού σκαν-
δάλου»,  ο δήμαρχος ζητούσε την παραίτηση κάποιου εκ των μελών της διοίκησης
στο μέσον της θητείας του, περίπτωση σπάνια όχι μόνο για το Δήμο μας που δεν
έχει συμβεί ποτέ, αλλά και για τους υπόλοιπους Δήμους της Ελλάδας. 
Με την εφαρμογή του Καλλικράτη δίνεται από τη μια πλευρά στον δήμαρχο η
δυνατότητα να αντικαταστήσει ένα μέλος της διοίκησής του στο μέσον της
θητείας, από την άλλη πλευρά όμως  οι «Κομψοί» τρόποι, η «Πολιτική» (με την
ευρεία έννοια του όρου) αλλά και ο σεβασμός προς την προσωπικότητα του κάθε
μέλους της διοίκησης, έχουν δημιουργήσει ένα «Εθιμικό δίκαιο» το οποίο λέει ότι
ακόμη κι αν ένας δήμαρχος δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος για τους όποιους
λόγους (εκτός βεβαίως αποδεδειγμένου σκανδάλου) από την απόδοση ενός μέ-
λους της διοίκησής του, σεβόμενος τους συνεργάτες του, προχωρά σε «Ανασχημα-
τισμό» την κατάλληλη στιγμή, ώστε να μην οδηγηθεί στην κοινωνία το αποπεμφ-
θέν μέλος με το «Στίγμα» που θα μπορούσαν να του αποδώσουν “Υπόγειες φήμες”
και ενδεχόμενες «Σπιλώσεις» από τους πολιτικούς του αντιπάλους. 
Στην περίπτωση του δημάρχου Βασίλη Ζορμπά είναι προφανές ότι όροι όπως
«Κομψοί τρόποι», «Πολιτική», «Σεβασμός της προσωπικότητας», είναι έννοιες
κενές περιεχομένου κι αυτό φάνηκε στην περίπτωση του τ. προέδρου του
ΠΑΟΔΑΠ Αλέξανδρου Μουστόγιαννη τον οποίο δεν δίστασε να «Ρίξει στην αρένα
με τα λιοντάρια» και να τον αποδώσει στην τοπική κοινωνία με το «Στίγμα» του
ανθρώπου που υπεξαίρεσε χρήματα χωρίς γι’ αυτό να έχουν αποφανθεί τελεσίδι-
κα οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. 
Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που ο Βασίλης Ζορμπάς «Συγκεντρώνει» στα
χέρια του με το «Έτσι θέλω» όλες τις εξουσίες, νομοθετικές, δικαστικές και εκτε-
λεστικές και προχωρά με τον ηπιότερο χαρακτηρισμό «Αυταρχικά» στην απόδο-
ση «Δικαιοσύνης» με τη δικαιολογία της «Καλύτερης λειτουργίας του Δήμου». 
Τα γράφουμε αυτά επειδή όταν ρωτήθηκε από τον κ. Βασίλη Γιαννακόπουλο στο
τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Ιουνίου 2012 για τους ποιους αντιδημάρχους
θα αντικαταστήσει και για ποιο λόγο προβαίνει σ’ αυτή του την ενέργεια, ο κ. Ζορμ-
πάς του είχε απαντήσει ότι θα τα πληροφορηθεί όλα αυτά την 1η Ιουλίου, ημερομ-
ηνία κατά την οποία θα λάμβαναν χώρα οι αλλαγές τις οποίες είχε αποφασίσει να
κάνει. 
Έτσι λοιπόν στις 3 Ιουλίου εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του Δήμου ένα Δελτίο
Τύπου το οποίο κατ’ αρχήν μιλούσε για τον «Ορισμό αντιδημάρχων στο Δήμο Αγ.
Παρασκευής» ωσάν δηλαδή μέχρι τότε ο Δήμος μας να λειτουργούσε χωρίς αντιδ-
ημάρχους! 
Στη συνέχεια το Δελτίο Τύπου αναφέρει ότι με την υπ’ αριμθ. 442/2012 ο δήμα-
ρχος ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ να προχωρήσει σ’ ένα «Πλαίσιο ανανέωσης του σχήματος των
αντιδημάρχων» με στόχο την «Υλοποίηση του οράματος  της Δημοτικής Αρχής για
μια πόλη που θα αξίζει στους δημότες και τους κατοίκους της». 

συνέχεια σελ 4

“Οραματικός” ανασχηματι-
σμός διοίκησης με αποπομπές

και αντικαταστάσεις!
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Η τοπική αυτοδιοίκηση ως ένα από τα βασικά
στοιχεία των κινημάτων των πολιτών ,διαμόρφωνε
στο πέρασμα των χρόνων μια διαφορετική ταυτότ-
ητα ,με ξεχωριστά αιτούμενα, προβλήματα και προ-
σωπικότητα.
Την εποχή της αποκατάστασης της Δημοκρατικής ομαλότ-
ητας από το 1974 και μετά, το κυρίαρχο αίτημα σε όλα τα
επίπεδα ,ήταν  η απαλλαγή τους από τις διορισμένες
ηγεσίες τους ,και ο εκδημοκρατισμός της λειτουργίας τους
που επιτεύχθηκε μέχρις ενός σημείου και σε σημαντικό
βαθμό  κυρίως με το νόμο 1270/82 .
Μέχρι τότε ειδικά στην αυτοδιοίκηση οι αιρετοί άρχοντες

ήσαν επιφορτισμένοι με την έκδοση πιστοποιητικών-ληξια-
ρχικών πράξεων και με την καθαριότητα.
Με την μεταρρύθμιση του Νόμου 1270/82 δόθηκαν σημαν-
τικές αρμοδιότητες στους αιρετούς, χωρίς αυτό να αναιρεί

απόψεις που διατυπώθηκαν τότε για μια άτολμη προσπάθεια.
Παρόλα αυτά οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη συνέχεια μέχρι και τον πρόσφατο
«Καλλικράτη» (με τα θετικά και αρνητικά του) προώθησαν  τον εκδημοκρατισμό
του συστήματος ,αφού πλέον όλες οι βαθμίδες της αυτοδιοίκησης εκλέγονται απε-
υθείας  απ τους πολίτες (είναι αιρετές) και επί πλέον δημιουργήθηκαν  θεσμοί
συμμετοχής των πολιτών όπως η Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ,ο συμπαρα-
στάτης του Δημότη κλπ.
Ωστόσο η δημιουργία παρατάξεων σε αντιστοίχιση με τους υπάρχοντες πολιτικούς
φορείς και τα υπάρχοντα ατυχώς μέχρι σήμερα χρίσματα δημιούργησαν νέα αρν-
ητικά συμπτώματα και προβλήματα στον θεσμό με συνέπεια να εκλέγονται πρόσω-
πα ως τοπικοί άρχοντες μόνο και μόνο γιατί είχαν επιρροή ή ήταν πειθαρχημένοι
στον πολιτικό φορέα που την περίοδο εκείνη ήταν στα πάνω του.
Βέβαια τα πολιτικά κόμματα είναι θεσμοί της Δημοκρατίας και ζωντανοί οργανισμοί
και θέλουν να παρεμβαίνουν στις οργανωμένες δράσεις των πολιτών σε όλα τα
επίπεδα και να δανείζουν στις φιλικές παρατάξεις τους, την δική τους φιλοσοφία,
την δική τους γενικότερη πολιτική κουλτούρα .
Αυτό μέχρις ενός σημείου μπορεί να γίνει κατανοητό ,αλλά εκείνο που είναι απαρά-
δεκτο πλέον ,είναι να προσπαθούν να υποτάξουν  την αυτοδιοίκηση στις δικές τους
εν γένει πολιτικές  σκοπιμότητες και λογικές.
Στο πρόσφατο παρελθόν, και στην πόλη μας ζήσαμε παρεμβάσεις των πολιτικών
φορέων, για διορισμό κομματικών προσώπων ως Γενικών Γραμματέων, ή και
Συμβούλων ,στον Δήμο μας ,και το πρόβλημα συνεχίζεται μέχρι  σήμερα.
Γι αυτό και  οι προτεραιότητες της αυτοδιοίκησης κινούνται πλέον ,σε διαφορετικά
επίπεδα ,σε άλλες αναγκαιότητες.
Σήμερα προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη για απεγκλωβισμό της λειτουργίας και δρά-
σης της αυτοδιοίκησης  αλλά και όλων των κινημάτων πολιτών (συνδικαλισμός κλπ)
από τις σκοπιμότητες των πολιτικών φορέων που συχνά είναι αντίθετες έως εχθρι-
κές  με τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των πολιτών ή των εργαζομένων.
Σε παλιότερο άρθρο μας με τίτλο «πρώτα η πόλη μας »στην εφημερίδα «παράθυρο
στην πόλη-εν Αγία Παρασκευή» είχαμε εκφράσει την ευχή μπροστά στις Δημοτικές
εκλογές οι συνδημότες μας να πραγματοποιήσουν την προσωπική πολιτική τους
υπέρβαση απ τις κομματικές σκοπιμότητες, και είχαμε αποπειραθεί να τονίσουμε
και αναδείξουμε  κατά το δυνατό,  τις αρετές μιας άλλης πορείας της αυτοδιοίκησης
στην πόλη μας αλλά και γενικώτερα.
Μιάς πορείας με ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΝΤΟΥ …στην σκέψη, στην έκφρα-
ση,στην δράση.
Αλλά ποια είναι τα στοιχεία αυτής της αυτοδιοικητικής πολιτικής ούτως ώστε να
είναι άνετα ορατή και εύκολα διακριτή.
Το κυρίαρχο κριτήριο αυτής της πορείας αποτελεί  το επίπεδο και ο τόπος που λαμ-
βάνονται πια οι καθοριστικές αποφάσεις για την πόλη μας, και όχι μόνο.
Οι αποφάσεις δεν είναι σύγχρονο  πλέον ,να λαμβάνονται σε κλειστά κομματικά
γραφεία, από τους κομματικούς επιτελείς και τους υπεύθυνους πόλεων.
Δεν γνωρίζω ποιοι και πόσοι απ αυτούς που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση στην
πόλη μας, έχουν κατανοήσει και υιοθετήσει αυτήν την  νέα αναγκαιότητα, ή ακόμα
είναι γαντζωμένοι στη λογική «το κόμμα τα ξέρει όλα και τα λύνει όλα»… 
Ωστόσο έχει σημάνει η  ώρα οι αποφάσεις να λαμβάνονται  με ανοιχτές διαδικασίες
βάσης από τους πολίτες για τους πολίτες γιατί αφορούν τους πολίτες, στην πόλη μας
για την πόλη μας, γιατί αφορούν την πόλη μας. 

Συνεχίζεται…

Tοπική Αυτοδιοίκηση 
Aυτονομία παντού… 

στη σκέψη,στην έκφραση ,
στην δράση

Νίκος Σόβολος

Πολιτ.επιστήμονας

Oικονομολόγος

email sovolos-

nikos@gmail.com

ΓΓννώώμμεεςς//ΑΑππόόψψεειιςς .. .. ..
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4ο Πανηγύρι στις 
κάτω γειτονιές της 
Αγίας Παρασκευής 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το πανηγύρι  που
οργάνωσε ο Πολιτιστικός και Περιβαλλον-
τικός Σύλλογος Κοντοπεύκου- Παραδείσου-
Πευκακίων για τις κάτω γειτονιές της Αγίας
Παρασκευής, στην πλατεία ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ, Κοντοπεύκου, το Σάββατο 7
Ιουλίου 2012.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και εθε-
λοντές συμπολίτες μας κάθε ηλικίας, δούλεψαν
σκληρά  προκειμένου να προσφέρουν  στους
γείτονές μας μια βραδιά, κεφιού και ψυχαγωγίας
με φτηνό φαγητό - 1 ευρώ ό,τι πάρεις- και ποιοτικό
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα αλλά παράλληλα
να αναδείξουν   τις δράσεις του συλλόγου  με στόχο
την ευαισθητοποίηση όλων  σε συλλογικές  δρά-
σεις για τις γειτονιές και την πόλη μας. 
Την εκδήλωση άνοιξε ο χορευτικός όμιλος
«ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ» με παραδοσιακές φορεσιές και
νησιώτικους χορούς, ακολούθησε το συγκρότημα
"εν χορδαίς" με έντεχνη μουσική και στη συνέχεια
μουσικοί της γειτονιάς μας, με λαϊκά και δημοτικά
τραγούδια, ξεσήκωσαν τον κόσμο στο χορό και
στο γλέντι που κράτησε μέχρι πρωίας...
Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν στην διο-
ργάνωση του πανηγυριού, ευχόμαστε καλό καλο-
καίρι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το
Σεπτέμβριο με δημιουργική διάθεση στην προ-
σπάθεια για ανάδειξη των  προβλημάτων των γει-
τονιών μας  και τη διεκδίκηση λύσεων. 

2 χρόνια ́ ΄ΝΙΚΗ΄  ́- 
15 χρόνια αγώνων

Πρόσκληση για την Τρίτη 10 Ιουλίου

Δύο χρόνια από την δημιουργία της Ανε-
ξάρτητης Δημοτικής Κίνησης ΄΄ΝΙΚΗ για
την Αγ. Παρασκευή΄  ́ αλλά και 15 χρόνια
από την ίδρυση της ΄΄Συνεργασίας
Πολιτών΄  ́ δημοτικής κίνησης που μετε-
ξελίχθηκε στη ΄΄ΝΙΚΗ΄ ,́ σας καλούμε την
Τρίτη 10 Ιουλίου στο καφέ Bonjour (Μεσο-
γείων 419 – Εμπ. Κέντρο «Αίθριο», έναντι
Δημαρχείου) στις 9.00 μ.μ. να τα πούμε λίγο
πριν τις διακοπές (για όσους καταφέρουν να
πάνε). 
Τα μέλη και οι φίλοι της ΄΄ΝΙΚΗΣ΄  ́συνεχίζουμε
σταθερά τον αγώνα ΄΄Να αλλάξουμε την Αγία
Παρασκευή - Να υπερασπιστούμε την κοινωνία΄΄
όπως έλεγε το προεκλογικό σύνθημα του 2010, τον
αγώνα για την διεύρυνση της κοινωνικής πολιτι-
κής, τη στήριξη των σχολείων μας, τον αγώνα για
ελεύθερους χώρους, την οικολογία, τον πολιτισμό
(που όλα αυτά τα χρόνια υπηρετήσαμε με πάθος
και ένα τεράστιο αριθμό εκδηλώσεων), την υπερά-
σπιση της εργασίας και των εργαζομένων, τον ερα-
σιτεχνικό αθλητισμό, τις γειτονιές, τον συμμε-
τοχικό προϋπολογισμό και ότι  διαμορφώνει μια
μεταρρυθμιστική αλλά και ριζοσπαστική πολιτική
για την πόλη μας.

Σας περιμένουμε και  … Καλό  Καλοκαίρι  !

Και στον πιο καλόπιστο αναγνώστη του Δελτίου Τύπου του Δήμου,  είναι προφανές ότι για
να προχωρήσει ο δήμαρχος στην υλοποίηση του οράματος της Δημοτικής Αρχής για μια
πόλη που θα αξίζει στους δημότες και τους κατοίκους της, θα έπρεπε ν’ αντικατασταθούν
κάποιοι αντιδήμαρχοι οι οποίοι προφανώς ή δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να ανταποκρ-
ιθούν στις απαιτήσεις του «Οράματος» αυτού. 
Δηλαδή με λίγα λόγια η πρώτη παράγραφος του Δελτίου Τύπου του Δήμου αποδέχεται ότι 1)«Κάτι δεν
πάει καλά» σ’ αυτά που θα ήθελε να κάνει ο Δημοτική Αρχή για την Αγ. Παρασκευή και 2) ότι  για τα
όσα δεν «Πάνε καλά» ή για τα όσα «Πρέπει να γίνουν καλύτερα», την κύρια ευθύνη φέρουν οι τρεις
αντιδήμαρχοι οι οποίοι και αντικαθίστανται. 
Στη συνεχεια το δελτίο τύπου ανεφέρεται ότι  η αντιδημαρχία Οικονομικών, την ευθύνη της οποίας είχε
ο κ. Γιώργος Παναγόπουλος, αναλαμβάνει ο κ. Τιμολέων Κωστόπουλος  προφανώς για να «Ανταπο-
κριθεί καλύτερα στην υλοποίηση του οράματος της Δημοτικής Αρχής για μια πόλη που θα αξίζει στους
δημότες και στους κατοίκους της». 
Η αντιδημαρχία διοίκησης, της οποίας την ευθύνη είχε ο κ. Δημήτρης Αλεφαντής ανατίθεται στην κ.
Ελευθερία Παπαδοπούλου για τους ίδιους λόγους όπως για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε πιο
πάνω αφαιρούνται από τον κ. Νικόλαο Κωβαίο οι αρμοδιότητες της Κοινωνικής Πολιτικής, των ΚΑΠΗ
και των δημοτικών Ιατρείων και ανατίθενται στην κ. Μίνα Μουχτούρη. 
Επίσης ο κ. Βασίλης Ζορμπάς επανέφερε την αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών την οποία είχε
καταρ γήσει και την εποπτία της είχε αναθέσει στην εξαδέλφη του μηχανικό – σύμβουλο, ορίζοντας  ως
αντιδήμαρχο τον κ. Κώστα Τσιαμπά. 
Η κ. Ελένη Δάβαρη διατηρεί τον τομέα της «Καθαριότητας» και του «Πρασίνου» ενώ η κ. Ελευθερία
Παπαδοπούλου αναβαθμίζεται εκτός από αναπληρώτρια του δημάρχου και σε υπέρ – αντιδήμαρχο
συγκεντρώνοντας στα χέρια της τόσο τη διεύθυνση των διοικητικών υπηρεσιών, όσο και της επικοι-
νωνίας και δημόσιων σχέσεων του Δήμου, της Δημοτικής Αστυνομίας, ΚΕΠ και της εν γένει εξυπηρέτ-
ησης των πολιτών, δείχνοντας έτσι την απόλυτη εμπιστοσύνη με την οποία την περιβάλλει ο δήμαρχος. 
Στο δεύτερο μέρος του Δελτίου Τύπου υπάρχουν «Ευχαριστίες» και «Έπαινοι» του δημάρχου προς
τους αποπεμφθέντες  που σε κάνουν να αναρωτιέσαι το γιατί αν όλα αυτά είναι αληθινά ο δήμαρχος
αποφάσισε να τους αλλάξει γιατί όλοι γνωρίζουν ότι «Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει» και ότι «Αλλά-
ζουν αυτοί που δεν περπατάνε…». 
Όσο για τις δικαιολογίες που αναφέρονται στο Δελτίου ύπου του στυλ  «Να δώσουμε ευκαιρία και σε

νέους ανθρώπους», θα ευσταθούσαν στην
περίπτωση που όπως σε άλλους Δήμους
συμβαίνει, δηλαδή εκεί όπου όλα τα στελέχη
εναλλάσσονται περιοδικά στις διάφορες
θέσεις, σε αντίθεση με τον δικό μας όπου οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης που διοι-
κεί το Δήμο φαίνεται από την μέχρι τώρα
συμμετοχή τους σε θέση ευθύνης ότι πολιτικά
χωρίζονται σε διάφορες βαθμίδες όπως π.χ.:
1) πολύ κολλητούς του Δημάρχου, 2) κολ-
λητούς του Δημάρχου, 3) σ’ αυτούς που  κατ’
ανάγκην κρατούμε στη διοίκηση γιατί είναι
«Τσαμπουκάδες» και δεν τους ακουμπάμε, 4)

“ Δευτεροκλασσάτους”που είναι μόνο για μικρές θεσούλες (και πολύ τους είναι), και 5)  Στα «Μπάζα»
(με την πολιτική έννοια του όρου) που δεν κάνουν για τίποτα και πουθενά εκτός από το να σηκώνουν
το χέρι ψηφίζοντας θετικά στις συνεδριάσεις.   
Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο πολιτικής ανάγνωσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη πολιτική
κίνηση του Βασίλη Ζορμπά θυμίζει «Σταλινικές» εκκαθαρίσεις όπου οι πολύ κοντινοί του αποκτούν
υπερ εξουσίες ενώ παράλληλα προσωπικότητες οι οποίες ενδεχομένως σε δύο χρόνια να αμφισβη τού -
σαν την ηγεσία του όχι απλά τοποθετούνται στο περιθώριο αλλά γίνονται και «Βορά των λεόντων». 
Είναι σαφές ότι ο δήμαρχος αντιλαμβάνεται πλήρως ότι έχουν αποτύχει οι ενέργειες της διοίκησής του
τόσο στον τομέα της καθημερινότητας όσο και στον τομέα της υλοποίησης «Μεγάλων έργων» της
πόλης. Είναι σαφές ότι προσπαθεί να επιρρίψει δικές του ευθύνες σε τρίτους, δημιουργώντας με τον
τρόπο αυτό “Αποδιοπομπαίους τράγους” και “Μαύρα πρόβατα” στους οποίους φορτώνονται οι δικές
του ατυχείς επιλογές και οι δικές του αδυναμίες διοίκησης και το δικό του έλλειμμα οράματος για την
πόλη. 
Παράλληλα γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Ζορμπάς ότι δεν θα διασωθεί πολιτικά φτιάχνοντας «Ένα πεζο-
δρόμιο στην Αγ. Ιωάννου» και μάλιστα από την πλευρά που δεν χρειάζεται φτιάξιμο… πληρώνοντας
1.500.000 ευρώ ούτε συνεχίζοντας την πληρωμή «Μελετών» για την ανέγερση του Δημαρχείου θα
βρεθούν τα  χρήματα που χρειάζονται για την ανέγερσή του... 
Μπροστά λοιπόν στην γενική κατακραυγή που έχει καταφέρει να υψωθεί απέναντί του ανοίγοντας
μέτωπα με φορείς, συλλόγους, ενώσεις, κινήσεις και προσωπικότητες της πόλης δεν έχει την παραμι-
κρή ελπίδα επανεκλογής στις προσεχείς δημοτικές εκλογές εκτός κι αν καταφέρει δια του «Φιλικού»
του «Τύπου» να πείσει τους συνδημότες του ότι «Για όλα φταίνε οι άλλοι» και ότι εκείνος την επόμενη
φορά θα «Επιλέξει προσεκτικότερα». ..  

συνέχεια από σελ 2

“Οραματικός” ανασχηματισμός
διοίκησης με αποπομπές και 

αντικαταστάσεις!
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Η ακίνητη περιουσία του Δήμου μας, η οποία
δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη, το αντίθετο
μάλιστα, ευρίσκεται σε κατάσταση πολυετούς
ακινησίας.
Το Κτήμα Μπέλμπα, το Κτήμα Ασημακόπουλου, η
Παραχώρηση του Κοιμητηρίου, η Βίλλα Ιόλα, η Δωρεά
Γιαβάση κλπ αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της
"αδυναμίας" των δημοτικών αρχών Γιαννακόπουλου,
αλλά και Ζορμπά πλέον, να πράξουν το παραμικρό.
Και αυτά, την ωρα που ο Δήμος μας δεν διαθέτει
ούτε Δημαρχείο, ούτε Πολιτιστικό Κέντρο, αλλά
και πολλά αλλα ακρως αναγκαία κτήρια. 
Η μόνη "αξιοποίηση" που συνέβη τα τελευταία
χρόνια, επί της τελευταίας δημαρχίας του κ.
Γιαννακόπουλου, είναι η ανέγερση του γνωστού
κέντρου DA VINCI στην παρανόμως κατεδαφι-
σθείσα ΒΙΛΑ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ, στην οδό Αγίου
Ιωάννου.

Αλλά, εάν η ακίνητη περιουσία του Δήμου παραμένει πραγματικά ακίνητη, η δια-
τήρηση των απαλλοτριωθέντων χώρων ευρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση.
Οπως είναι γνωστό, η μη καταβολή από την Δημαρχία Γιαννακόπουλου στους
ιδιοκτήτες της δικαστικώς προβλεφθείσας αποζημίωσης οδήγησε σε ακύρωση της
απαλλοτρίωσης του Οικοδομικού Τετραγώνου 118, στον Τσακό, ενώ πρόσφατα
εκδικάσθηκε το αίτημα του ιδιοκτήτη - κατασκευαστή της Βίλας Ιόλα γιά ακύρω-
ση του χαρακτηρισμού της ως Χώρου Πολιτισμού. Και ομως, η ζοφερή αυτή κατά-
σταση, η οποία αγγίζει τα ορια της ανοιχτής υποψίας, αποτελεί αρνητική εξαίρε-
ση, εάν αναλογισθούμε, οτι τόσο πρίν το 2010 οσο ομως και μετά, ακόμη και
ΤΩΡΑ, υπάρχουν Δήμοι, οι οποίοι με μέθοδο και ενδιαφέρον γιά την πόλη και τους
πολίτες, τα καταφέρνουν.

Είναι συνεπώς λίαν αποδεικ-
τικό και πρέπει να το πληροφ-
ορηθούν οι συμπολίτες μας
οτι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
του ΥΠΕΚΑ παρά την οικονο-
μική στενότητα εχει εντάξει

στο Πρόγραμμα ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΟΛΕΙΣ τους ακόλουθους τράντα τρείς (33) Δήμους, με σκοπό τις απαλλοτρ-
ιώσεις γιά απόκτηση ή αξιοποίηση ελεύθερων χώρων.

1.Ελευσίνα 900.000,00 2.Καλλιθέα 2.630.600,00 3.Λαυρεωτική 1.200.000,00
4.Γαλάτσι 1.500.000,00 5. Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό 749.380,59
6.Νίκαια 270.000,00 7.Αιγάλεω 598.532,35 8.Μοσχάτο - Ταύρος 1.400.000,00
9.Πειραιάς 4.320.000,00 10.Ίλιον 1.684.201,55 11.Ν. Ιωνία 1.569.750,00
12.Χαϊδάρι 600.000,00 13.Πέραμα 846.095,00 14.Χαλάνδρι 2.748.970,00
15.Κως 568.000,00 16.Νεάπολη -Συκιές 3.500.000,00 17.Χανιά 396.200,00
18.Πύδνα - Κολινδρό 97.918,00 19.Ωραιόκαστρο 525.120,00 
20.Πάτρα 2.934.359,00 21.Πυλαία - Χορτιάτης 1.454.543,00 
22.Βόλος 362.037,45 23.Θεσ/νικη 8.671.800,00
24.Ναυπακτία 969.692,86 25.Ι.Π. Μεσολογγίου 800.000,00 
26.Καλαμάτα 1.878.000,00 27.Αγρίνιο 262.726,00 28.Κοζάνη 1.250.000,00
29.Καλαμαριά Θεσ/νικης 4.347.000,00 30.Ρέθυμνο 2.869.440,00
31.Σέρρες 2.000.000,00 32.Ηράκλειο Κρήτης 4.419.296,00
33.Αθήνα 8.302.878,00

Ο Δήμος μας βέβαια απουσιάζει, οπως και κατά το παρελθόν (2007-2010). Τα
ερωτήματα είναι πολλά, αλλά οι απαντήσεις προκύπτουν από τα ιδια τα ερωτή-
ματα. Και καμία παραίτηση - αποπομπή Αντιδημάρχων, Γενικών Γραμματέων
κλπ του Δήμου δεν αλλάζει τις απαντήσεις.
Ούτε τη γνώμη των πολιτών, οι οποίοι βλέπουν την καθημερινότητα τους να υπο-
βαθμίζεται καθημερινά.
Απαιτείται αμεσα ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με αποκλειστικό θέμα την επανεπιβολή απαλλοτριώσεων και
την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου, υπερ των δημοτών.

Το «Πράσινο ταμείο», 
η απόκτηση ελεύθερων χώρων 

και η συνεχιζόμενη Απουσία 
του Δήμου Αγ. Παρασκευής

Σωτήρης Α. Παπαμιχαήλ

Δικηγόρος,

Μέλος Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ,

Πρώην Δημ. Σύμβουλος.
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Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας
Παρασκευής, προς αποφυγήν οποιασδήποτε,
εσκεμμένης ή μη, παρερμηνείας των θέσεων
και απόψεών της επισημαίνει τα εξής:
-Βασική αρχή της Ένωσης είναι η υπεράσπιση της
Δημόσιας Παιδείας και του Δημόσιου Σχο-
λείου. Γι’ αυτό ουδέποτε συναίνεσε σε οποιαδήπο-
τε επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στα
δημόσια σχολεία και διεκδικεί την άμεση κάλυψη
των αναγκών των σχολείων (λειτουργικών, επισ-
κευών και όποιων άλλων) μέσω του κρατικού ή/και
δημοτικού προϋπολογισμού. 
-Οι θέσεις-απόψεις της Ένωσης συζητούνται τόσο σε
Γενικές Συνελεύσεις όσο και σε συσκέψεις των
Συλλόγων Γονέων και διαμορφώνονται-συνθέτονται
σε πλαίσιο απολύτως δημοκρατικό. Η συμμετοχή
δε, είναι ΠΑΝΤΑ υψηλότατη,τέτοια που σπανίζει
σε φορείς ή/και όργανα διοίκησης. 
Το πλαίσιο διεκδικήσεων αλλά και η τακτική για την
επίτευξη αυτών των διεκδικήσεων αποφασίζονται
κατόπιν ουσιαστικού διαλόγου και τυγχάνουν της
αποδοχής των γονέων-αντιπροσώπων στις συνεδρ-
ιάσεις της.
-Η Ένωση Γονέων προσπαθεί εκτός από τις
θέσεις και τις διεκδικήσεις της να καταθέτει
και συγκεκριμένες προτάσεις διαχείρισης των
άμεσων προβλημάτων, με γνώμονα την υπερά-
σπιση της Δημόσιας Παιδείας και του Δημόσιου Σχο-
λείου. Οι προτάσεις της κατατίθενται για να μπορεί η
εκάστοτε «Διοίκηση», αν θέλει, να τις αξιοποιεί και
να επιλύει προβλήματα. 
-Οι σχέσεις της Ένωσης με τα μέλη της, τους 22
Συλλόγους γονέων όλων των σχολείων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας της πόλης μας,
είναι άρρηκτα δεμένες και δεν μπορούν να δια-
ρραγούν για έναν απλό-απλούστατο λόγο.
Έχουν «σάρκα» τα κοινά προβλήματα και «αίμα»
την πολυφωνία και την ποικιλία απόψεων και
θέσεων. Μ’ αυτή τη «σάρκα» και αυτό το «αίμα» λει-
τουργεί η Ένωση. 
Αυτά, τα βασικά, τα γνωρίζει όποιος δραστηριοποι-
είται στην πόλη τα τελευταία 25 χρόνια, όσα είναι και
τα χρόνια δράσης της Ένωσης, η οποία δεν εμφ-
ανίστηκε ξαφνικά στο προσκήνιο ώστε να
χρειάζεται  να ενημερώσει για το ποια είναι και
ποιοι είναι οι σκοποί της. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένω-
σης ως πολίτες αυτής της χώρας και ως δημότες-
κάτοικοι αυτής της πόλης, λογοδοτώντας στους φυσι-
κούς εκλέκτορές τους αλλά και σε όλους τους γονείς,
δεν πρόκειται –παρά τις όποιες οικογενειακές
δυσκολίες λόγω των καταστάσεων- να υπο-
στείλουν την σημαία της αγωνιστικότητάς τους, να
ελαττώσουν την δράση τους, να επιτρέψουν την
άμβλυνση της σκέψης και μελέτης τους, να
υποκύψουν στα προβλήματα και στις τεχνητές ή
φυσικές οξύνσεις όποιου είδους και μορφής για έναν
απλό-απλούστατο λόγο. Θέλουν και παλεύουν να
διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους και να κοι-
τάνε τα παιδιά τους ίσια στα μάτια.
Με την ευκαιρία της σημερινής μας ανακοίνωσης
θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές, τους
γονείς και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της
Αγίας Παρασκευής ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

Η Ένωση Γονέων
διευκρινίζει προς

κάθε κατεύθυνση...

Οι νέοι έχουμε χρέος να είμαστε 
μπροστάρηδες στον εθελοντισμό.

Σήμερα και με την θερμοκρασία να ανεβαίνει σε υψηλά νούμερα έχο-
υμε χρέος να προστατέψουμε όλους τους πιθανούς στόχους όπου
μπορεί να προκύψει πυρκαγιά. 
Ειδικά ο λόφος Τσακού χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και θα έπρεπε η Δημοτική
αρχή να φροντίσει την κάλυψη του βουνού.Αξίζει να αναφερθεί η μεγάλη προ-
σπάθεια του Συλλόγου Τσακού και του Προέδρου του Βασίλη Σαββίδη στην
προσπάθεια που κάνει για να φυλάσσεται ο Λόφος Τσακού.
Στην προσπάθεια αυτή δηλώνω παρών και έχω δηλώσει στον Πρόεδρο του
Συλλόγου ότι μπορεί να υπολογίζει στην βοήθεια μου καθώς και σε πολλούς
νέους εθελοντές με τους οποίους ήρθα σε επαφή και δέχτηκαν με μεγάλη χαρά. 

Αλέξανδρος Μουστόγιαννης
Δημ. Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής

Κάλεσμα του συλλόγου κατοίκων Τσακού
για την πυροπροστασία του λόφου.

Την προηγούμενη Τετάρτη πραγματοποίησε συνάντηση ο Σύλλογος κατοίκων Τσακού με κατοίκο-
υς της περιοχής με σκοπό την εκπόνηση προγράμματος δράσης για την πυροπροστασία του Λόφου
Τσακού. Φέτος είναι πρώτη φορά που αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την πρωτοβουλία ο Σύλλογος της
περιοχής μιας και όπως όλοι γνωρίζουμε οι οικονομικές συνθήκες έχουν αλλάξει τα δεδομένα και ο
εθελοντισμός αποτελεί την κυριότερη πηγή δράσης και πρωτοβουλίας.
Στη συζήτηση που έγινε υπήρξε ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στο Πυροσβεστικό
Σώμα όπου συγκριτικά με άλλες χρονιές η κατάσταση είναι τραγική, για τις επαφές που έχουν γίνει
από την πλευρά του Συλλόγου με τους εθελοντές πυροσβέστες του Χολαργού και για τις συζητήσεις
που έχουν πραγματοποιηθεί με τις δημοτικές παρατάξεις της πόλης. Μετά από μια εποικοδομητική
κουβέντα μεταξύ των ενδιαφερόμενων αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:
• Να ενημερωθούν οι περίοικοι και κυρίως οι διαχειριστές των πολυκατοικιών που βρίσκονται στους
πρόποδες του λόφου, ώστε και αυτοί να αναπτύξουν μαζί με το Σύλλογο ένα σχέδιο δράσης.  
• Να ενημερωθούν και να δραστηριοποιηθούν όλες οι δημοτικές παρατάξεις ώστε και αυτές με την
σειρά τους να συνεισφέρουν τα μέγιστα.
• Να γίνει προσπάθεια να διευρυνθεί ο κατάλογος των εθελοντών
• Να εκπαιδευτούν και να συνεργαστούν οι εθελοντές του Τσακού με τους αντίστοιχους του Χολαργού.
• Να πραγματοποιηθεί συνάντηση με το Δήμαρχο της πόλης μας και να του ζητηθεί η συνεισφορά του.

Αφύλαχτος και στο έλεος του
«Τυχαίου» ο Υμηττός

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή»

καταγγέλλει ότι ο Υμηττός, στα σύνορα της πόλης μας, δεν φυλάσσεται

από κίνδυνο πυρκαγιάς ούτε στο ελάχιστο.

Βρισκόμαστε στο τέλος Ιουνίου, με βαθμό επικινδυνότητας φωτιάς που

έφτασε το 4 (δηλαδή το ανώτερο) και η Δημοτική αρχή δεν έχει οργανώσει

κανένα μέτρο για την φύλαξη του βουνού. Ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει υπάρ-

ξει τέτοια απραξία και ανευθυνότητα.

Χωρίς καμιά καθυστέρηση, απαιτούμε την άμεση ενεργοποίηση του Δήμου

για την προστασία του Υμηττού. Απαιτείται κινητοποίηση των υπαλλήλων,

των φορέων, των εθελοντών και πρώτα απ’ όλα της Δημοτικής αρχής.
Το Γραφείο Τύπου

της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης
«ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή»

Σημείωση “Σχολιαστή”

Κατανοούμε πλήρως την αγωνία και την αγάπη του Συλλόγου Τσακού για τον “Λόφο”,
αλλά αυτό που δεν κατανοούμε είναι το “Γιατί” δέχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. να επωμι-
σθούν την τεράστια ευθύνη που επιφέρει η “Εξ’ ολοκλήρου πρωτοβουλία” μιας και οι
καθ’ ύλην θεσμικοί παράγοντες (Δήμος και Πυροσβεστική υπηρεσία) σύμφωνα με την
ανακοίνωση του Συλλόγου “Σηκώνουν ψηλά τα χέρια”...
Το απευχόμαστε αλλά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη συγκεκριμένη περ-
ιοχή η ευθύνη θα βαρύνει “Εξ’ ολοκλήρου” το σύλλογο; και όχι αυτούς που χειρίζονται
κρατικό και δημοτικό χρήμα για την προστασία του λόφου; 
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Το κτήμα “ΙΟΛΑ” 
στα χέρια των κατοίκων

Το κτήμα Ιόλα έχει χαρακτηριστεί απαλλοτριωτέο για 9εκ. ευρώ.
Τα χρήματα δεν δόθηκαν και οι προθεσμίες τελειώνουν. Στις 13/6/2012 εκδικάζε-
ται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση του κατασκευαστή – ιδιώτη για
την ανάκληση όλων των αποφάσεων και την απελευθέρωση του οικοπέδου για
προσωπικό όφελος και τσιμεντοποίηση. Το θέμα της βίλας και του κτήματος Ιόλα
είναι πολιτιστικό και πολιτικό ζήτημα. Ένας χώρος μεγάλης πολιτιστικής αξίας κιν-
δυνεύει να χαθεί. Το κέρδος μπαίνει πάλι πάνω από τις επιθυμίες και τις ανάγκες
των κατοίκων.

Πέρα από τις ό,ποιες δικα-
στικές εξελίξεις, θεωρούμε
ότι η απόδοση του κτήματος
στους κατοίκους της πόλης
εξαρτάται κυρίως από τις
κινητοποιήσεις και τους
αγώνες που οι ίδιοι θα
οργανώσουν προς αυτήν την
κατεύθυνση. Με αυτό το
σκεπτικό, έχουμε ήδη

συγκαλέσει από το 2009 δύο λαϊκές συνελεύσεις και έχουμε προχωρήσει σε
τρίωρη συμβολική οικειοποίηση του χώρου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όλους
να γνωρίσουμε το κτήμα και να συζητήσουμε μαζί για το πώς θα μπορούσαμε να
το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Με αφορμή λοιπόν την τρέχουσα κατά-
σταση, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ορισμένες βασικές μας απόψεις για το ζήτ-
ημα, προσδοκώντας σε μια αναθέρμανση του ενδιαφέροντος των κατοίκων για
τους ελεύθερους χώρους γενικότερα και τη βίλα Ιόλα ειδικότερα.

Λίγα λόγια για τους ελεύθερους χώρους:
Σε μία περίοδο όπου οι κοινόχρηστοι και ελεύθεροι χώροι δέχονται άμεση επίθε-

ση από το κέρδος όλοι μας πρέπει να πάρουμε θέση. Είτε με το πλευρό της υπε-
ράσπισης και της διεκδίκησης είτε με το πλευρό της εκμετάλλευσης τους και της
απάθειας. Οι ελεύθεροι χώροι για μας αποτελούν βασική ανάγκη για την πόλη
μας. Χώροι όπου οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα
αλλά και να απελευθερώνουν τις δημιουργικές δυνατότητες τους. Δυνατότητες
που εγκλωβίζονται από την ανάθεση, την αντιπροσώπευση και την έλλειψη ελεύθ-
ερων κοινόχρηστων χώρων.
Χώροι που θα διαχειρίζονται και θα οργανώνονται από τους ίδιους τους κατοίκο-

υς, με τρόπους και σχήματα που οι ίδιοι θα σκεφθούν και θα εφαρμόσουν. Χώροι
ανοιχτοί σε πολιτικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς πειραματι-
σμούς και αναζητήσεις. Χώροι που θα φιλοξενούν τις επαφές και τις συναντήσεις
μας και θα καλύπτουν ανάγκες που σήμερα υλοποιούνται σε εμπορευματικά
πλαίσια. Χώροι τέλος που θα δρουν ενοποιητικά στις γειτονιές και θα φέρνουν
τους ανθρώπους κοντά τον έναν στον άλλον ακυρώνοντας στην πράξη της απομό-
νωση του σύγχρονου προαστίου και ανασυστήνοντας μια κοινότητα γύρω από τον
τόπο κατοικίας και ζωής. 

Για το κτήμα και τη βίλα Ιόλα:
Εμείς προτείνουμε το κτήμα και η βίλα Ιόλα να μετατραπεί σε έναν ελεύθερο κοι-

νωνικό χώρο. Διεκδικούμε το κτήμα να περάσει στα χέρια των κατοίκων και να
αποτελέσει ένα ελεύθερο κοινωνικό κέντρο διαχειριζόμενο με αντι-ιεραρχικές και
αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες από μια ανοιχτή συνέλευση που θα διασφαλίζει
την επί ίσοις όροις συμμετοχή όλων στην λήψη αποφάσεων. Το πολύμορφο αυτό
κέντρο θα μπορούσε να φιλοξενεί ποικίλες δραστηριότητες και να καλύπτει πολ-
λαπλές ανάγκες, όπως:
1) φιλοξενία διαφόρων συζητήσεων, ομιλιών και εκδηλώσεων
2) στέγαση λαϊκών συνελεύσεων γύρω από τοπικά πολιτικά και κοινωνικά ζητή-
ματα
3) καλλιτεχνικό atelier, σημείο όπου οι καλλιτέχνες της πόλης θα μπορούν να
δημιουργούν, να εκθέτουν και να κοινωνικοποιούν την τέχνη τους.
4) λειτουργία studio όπου τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα της πόλης θα μπορούν
να κάνουν πρόβες ή και να ηχογραφούν
5) χώρος συναυλιών και παραστάσεων
6)δημοτικός κήπος, σημείο πρασίνου και δροσιάς που θα ξεκουράζει και θα ανα-
ζωογονεί τους κατοίκους 
7) παιδική χαρά που θα διασφαλίζει και θα φιλοξενεί παιδικές γιορτές πέρα από
τις εμπορευματικές λογικές των παιδότοπων…
8) στέγαση ανταλλακτικών – χαριστικών παζαριών, συλλογικής κουζίνας, δομών
αλληλοβοήθειας

Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Αγίας Παρασκευής  - 
anoixtisyneleysiagparaskevis.blogspot.com
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