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Το Θ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών δέχθηκε ότι στο Εθνικό κληροδότημα «Σιστοβάρη»:  

Η ιστορική βίλλα κατεδαφίστηκε χωρίς άδεια!Η ιστορική βίλλα κατεδαφίστηκε χωρίς άδεια!

Πρέπει να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας!

Δημοτικό Κουίζ
Βρείτε για ποιο λόγο καμαρώνει κορδωτός – κορδωτός  

ο δήμαρχος δίπλα στον πρέσβη του Βιετνάμ και κερδίστε 
μια δωρεάν ετήσια συνδρομή του “Σχολιαστή”!

α) Γιατί είναι το κλασσικό παράδειγμα του “Ψηλού και... Λεβέντη”;
β) Γιατί θεωρεί ότι το “Ζορμπέϊκο” δοξάζεται ανά την υφήλιο;
γ) Βρήκε πλάκες “ιγνιμβρίτη” φθηνότερες από τις κινέζικες;

δ) Βρήκαν κοινές ρίζες καταγωγής; 
ε) Βρήκε το δώρο στο πώμα του αναψυκτικού;

Το “DaVinci” οικοδομήθηκε υπερβαίνοντας την “Τακτική Διαχείριση”,

αψηφώντας την απόφαση του Εφετείου Αθηνών!

σελ. 4
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Ï ‘Ó÷ïëéáóôÞò ôçò  Áã. ÐáñáóêåõÞò’ 
Áéã. ÐåëÜãïõò 64, ôçë. 210-6009639, 6947343740,  email: osxoliastis@hotmail.com.
ÉäñõôÞò: ÁíäñÝáò ×ñ. ÌðáëùôÞò 
Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: ×ñÞóôïò Á. ÌðáëùôÞò
Óýìâïõëïò ¸êäïóçò & Õðåýèõíïò Ýíáíôé ôïõ íüìïõ ãéá ôá äçìïóéåýìáôá, ôá óêßôóá, ôéò ãåëéïãñáößåò
êáé ôá öùôïìïíôáæ: 
ÁíäñÝáò ×ñ. ÌðáëùôÞò ÄçìïóéïãñÜöïò - ìÝëïò ÅÓÇÅÁ.   
ÄéåõèõíôÞò Äçìéïõñãéêïý:  ×.ÊáìðñéÜíçò 
Íïìéêüò Óýìâïõëïò: Çëßáò ÂáóéëåéÜäçò ôçë: 210 - 5227835
Ïéêïíïìéêüò Óýìâïõëïò: ÃéÜííçò Ñïõìåëéþôçò ôçë: 210-9939074
ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ  ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ ïëéêÞ Þ ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðá ñÜ öñáóç Þ
äéáóêåõÞ Þ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ï ìÝ íïõ ôçò åöçìå ñß äáò ìå ïðïéïí äÞ ðï ôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñï íé êü,
öù  ôï ôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïç ãïý ìåíç ãñáð ôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé
êá íü íåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.  Ïé áðüøåéò ðïõ åê öñÜ æï íôáé óôá åíõðü ãñá öá
Üñèñá êáé óå óõ íåíôåýîåéò äåí åêöñÜ æïõí áðá ñáßôçôá êáé ôçò ãíþìç ôçò åöç ìå ñß äáò, åíþ ï åê äüôçò
äéáôçñåß ôï äéêáß ù ìá íá ðå ñéêü ð ôåé êáôÜ ôçí êñßóç ôïõ, åðé óôïëÝò ðïõ äçìï óéåý ïí ôáé, õðü ôçí ðñïûðüèåóç
üôé äåí èá ìåôá âëç èåß ôï íüçìÜ ôïõò.

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος μας
Ο Δημοτικός Κινηματογράφος της Αγίας Παρασκευής
είναι μία από τις λίγες οάσεις που εχουν πλέον απομείνει
και ο Δήμος προσφέρει στους κατοίκους. Γί  αυτό και οι
συμπολίτες μας τον εχουν αγκαλιάσει. Τον περιμένουν κάθε
χρόνο, στο καθιερωμένο ραντεβού στον Υμηττό. Με τον Δημοτικό
Κιν/φο μας εχω ιδιαίτερη σχέση.
Ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού την περίο-
δο 2007-2008 επιμελήθηκα προσωπικά της εγκαιρης προετοι-
μασίας και λειτουργίας του. Αγοράσθηκε σύγχρονη μηχανή προ-
βολής, βελτιώθηκε δραστικά η υλικοτεχνική υποδομή και αποφ-
ασίστηκε ομόφωνα η ανάθεση της καλλιτεχνικής λειτουργίας του
Κιν/φου σε γνωστό πρόσωπο του Πολιτισμού. Όμως, η ευθύνη
ανήκε στην Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, η οποία ενέκρινε το
πρόγραμμα των ταινιών, ενέκρινε τις τιμές του κυλικείου, προσέ-
λαβε με δίμηνες συμβάσεις εργου το προσωπικό και είχε θετικό
οικονομικό αποτέλεσμα.

Δυστυχώς, η νυν Διοίκηση δεν εχει δείξει την ιδια επιμέλεια και αγάπη για τον Κιν/φο.
Η προκήρυξη δεν δημοσιεύθηκε, εμφανίσθηκαν μόνον δύο υποψήφιοι,  η λειτουργία
ανετέθη εν τέλει σε επιχείρηση της … Καρδίτσας, οι οροι ανάθεσης δεν συζητήθηκαν
στο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού, το οποίο μάλιστα συνεκλήθη κατεπειγόντως
μία ώρα πριν την συνεδρίαση του (31.5.2012, ωρα 13.00), ενώ ουδεμία πρόνοια εχει
ληφθεί για την ποιότητα των ταινιών, αλλά και το τιμολόγιο του κυλικείου.
Κυρίως, όμως η ευθύνη δεν ανήκει στον Δήμο, αλλά στην ανωτέρω επιχείρηση, που
ανέλαβε την λειτουργία του, γεγονός το οποίο ηγειρε τις εύλογες αντιδράσεις της Ενω-
σης Γονέων.
Ελπίζω, το αποτέλεσμα να είναι αντίστοιχο των προσδοκιών και του επιπέδου των
κατοίκων της πόλης μας.-    

Σωτήρης 

Παπαμιχαήλ,

Δικηγόρος, 

πρώην Πρόεδρ-

ος Δημοτικής

Επιχείρησης

Πολιτισμού, 

Μέλος Δ.Σ

Π.Α.Ο. Δ.Α. Π. 

Προεκλογικοί τραμπουκισμοί!
Επίθεση κατά του “Περιπτέρου” του ΚΚΕ
πραγματοποίησαν “Γνωστοί - Άγνωστοι
και μηδέποτε συλλαμβανόμενοι από την
αστυνομία...” στην πλατεία της Αγ. Παρ-
ασκευής την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012. 
Σύμφωνα με καταθέσεις αυτοπτών
μαρτύρων ολιγομελής ομάδα “Χτισμένων”
και “Κοντοκουρεμένων” ανέβαιναν την
Αγ. Ιωάννου από την Εκκλησία προς τα
Έβερεστ προκαλώντας με ένα νεροπίστο-
λο. 
Φτάνοντας μπροστά στο “Περίπτερο” του
ΚΚΕ (και αφού πέρασαν με “Αστειάκια” το
περίπτερο του Πασοκ...) άρχισαν να
βρίζουν τους συγκεντρωμένους του κομ-
μουνιστικού κόμματος ενώ ένας από
αυτούς άρχισε να ρίχνει νερό στην κονσό-
λα των ηχητικών μηχανημάτων με την

οποία αναμεταδίδονταν τα προεκλογικά συνθήματα για την κεντρική ομιλία της κ.
Παπαρήγα με προφανή σκοπό να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Επακολούθησε συμπλοκή κι ένας “Εύσωμος” χτύπησε τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιώρ-
γο Τσιμπουκάκη στο πρόσωπο. 
Στη συνέχεια αγανακτισμένοι πολίτες από όλα τα περίπτερα επιτέθηκαν και οι δράστες
διέφυγαν στα γύρω στενά χωρίς βεβαίως να εντοπιστούν από την αστυνομία.  
Ο  κ. Γιώργος Τσιμπουκάκης μεταφέρθηκε στον “Ευαγγελισμό” όπου και νοσηλεύτηκε
ενώ οι περισσότερες δημοτικές και πολιτικές οργανώσεις καταδίκασαν την άνανδρη
αυτή επίθεση που δυναμίτισε το συνήθως ήρεμο προεκλογικό πολιτικό κλίμα που
υπάρχει στην πόλη μας.   

φωτό “Σχολιαστής”
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ÓõíáíôçèÞêáìå ìå ôïí éäñõôÞ ôçò ó÷ïëÞò ê.
Îåíïöþíôá Ñïýóóç ìå áöïñìÞ ôçí
ðáñÜäïóç ôùí çíßùí ôçò åðé÷åßñçóçò óôïí
ãéü ôïõ Êùíóôáíôßíï Ñïýóóç êáé ìáò åßðå ôá
åîÞò: 

Ó: êå Ñïýóóç, ðüôå îåêéíÞóáôå ôçí
áðáó÷üëçóç áõôÞ êáé èá Þèåëá íá ìïõ ðåßôå
ðüóï éêáíïðïéçìÝíïò íéþèåôå áðü ôçí ìÝ÷ñé
óÞìåñá ðïñåßá óáò;
Î.Ñ.: ÊïéôÜîôå, ãéá íá óáò áðáíôÞóù óôçí
åñþôçóç áõôÞ èá ðñÝðåé íá ìéëÜìå çìÝñåò
ïëüêëçñåò. Äåí åßíáé åýêïëï íá óáò ðåñéãñÜøù
êüðïõò, ÷Üñåò êáé áãùíßåò ìéáò æùÞò ìÝóá óå
ôüóï ëßãï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá. ÂÝâáéá Ýíá åßíáé ôï
ìåãáëýôåñï óõíáßóèçìá ðïõ ìå äéáêáôÝ÷åé,
ÉÊÁÍÏÐÏÉÇÓÇ. 
Éêáíïðïßçóç ãéá üëïõò ôïõò Üñéóôá
êáôáñôéóìÝíïõò ïäçãïýò ðïõ âãÞêáí áðü ôç
ó÷ïëÞ ìáò êáé ïäçãïýí áðü Ýíá ìéêñü IX ãéá ôçí
êáèçìåñéíÞ ôïõò âüëôá ìÝ÷ñé êáé
åðáããåëìáôßåò ðïëëþí åôþí ðïõ Ýôóé êåñäßæïõí
ôï åéóüäçìá ôïõò.
Îåêßíçóá ôï 1979 óôçí Áãßá ÐáñáóêåõÞ ðüëç
óôçí ïðïßá ãåííÞèçêá êáé ìåãÜëùóá ìå ìéá êáé
ìïíáäéêÞ áñ÷Þ, ôçí ÓùóôÞ Åêðáßäåõóç
Ïäçãþí. Áñ÷Þ ôçí ïðïßá õðçñåôïýìå ìÝ÷ñé êáé
óÞìåñá ìå éäéáßôåñï æÞëï, åãþ áëëÜ êáé üëïé ïé
óõíåñãÜôåò ìïõ.
Ç åõèýíç ôïõ íá åêðáéäåýóåéò Ýíáí ïäçãü åßíáé
ôåñÜóôéá. Óôçí Üóöáëôï êáèçìåñéíÜ ãßíïíôáé
ðïëëÜ äõóÜñåóôá ãåãïíüôá, êáôáëáâáßíåôå
ëïéðüí ðüóç åßíáé ç áãùíßá ìáò üôáí Ýíá íåáñü
ðáéäß ðáßñíåé äßðëùìá êáé âãáßíåé óôïõò
äñüìïõò Þ üôáí Ýíáò åðáããåëìáôßáò ïäçãüò
äéáíýåé åêáôïíôÜäåò ÷éëéüìåôñá êáèçìåñéíÜ ãéá

íá äþóåé ÷ñÞìáôá êáé öáÀ óôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ.
Ðñïóðáèïýìå ìå êüðï êáé ìü÷èï êáèçìåñéíÜ
íá ìåôáëá-ìðáäåýóïõìå ãíþóåéò êáé óùóôÝò
âÜóåéò ãéá ôçí ïäÞãçóç.
Áõôü âÝâáéá áðü ôçí Üëëç ìáò äßíåé êáé
ôåñÜóôéá ÷áñÜ. ÎÝñåôå ôé äéêáßùóç ôùí êüðùí
áõôþí íéþèù üôáí âñßóêïìáé êáèçìåñéíÜ
áíÜìåóá óå áíèñþðïõò ðïõ ìïõ åêöñÜæïõí
Ýêäçëá ôçí ÷áñÜ êáé ôçí åìðéóôïóýíç ôïõò;
ÕðÜñ÷åé êáëýôåñç áíôáìïéâÞ áëëÜ óõíÜìá êáé
êáëýôåñç äéáöÞìéóç ãéá ôçí ó÷ïëÞ ìáò;
Óßãïõñá ü÷é. Ï åðáããåëìáôéóìüò êáé ïé áñ÷Ýò
ìáò åßíáé áäéáìöéóâÞôçôá ôá äýï óôïé÷åßá ðïõ
ìáò Ý÷ïõí êñáôÞóåé óôï ÷þñï ôüóá ÷ñüíéá êáé
ìÜëéóôá ìå áíïäéêÝò ôÜóåéò áêüìá êáé óå áõôü
ôï ðïëý äýóêïëï ïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí.
ÔÝëïò èá Þèåëá íá óáò ðù üôé ìéá áðü ôéò
ìåãáëýôåñåò éêáíïðïéÞóåéò ðïõ Ý÷ù ëÜâåé óå
åðáããåëìáôéêü áëëÜ êáé ðñïóùðéêü åðßðåäï

üëï áõôü ôï äéÜóôçìá Þôáí üôáí ðñéí áðü Ýíá
÷ñüíï ðåñßðïõ ðáñÝäùóá ôá çíßá ôçò
åðé÷åßñçóçò óôïí ãéï ìïõ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏ
ÑÏÕÓÓÇ, ï ïðïßïò Ý÷åé âéþóåé åäþ êáé áñêåôü
êáéñü äßðëá ìïõ ôéò áñ÷Ýò óôéò ïðïßåò
âáóßóôçêå ç åðé÷åßñçóç ôüóá ÷ñüíéá. 
Ïé ãíþóåéò ôïõ áëëÜ êáé ç äõíáìéêÞ ðïõ êÜèå
íÝïò Ý÷åé óå óõíäõáóìü ìå ôçí åìðåéñßá êáé ôéò
óõìâïõëÝò ìïõ ðéóôåýù ðùò èá áðïôåëÝóïõí
ôçí êáëýôåñç ÷çìåßá ðñïêåéìÝíïõ íá
óõíå÷éóèåß åðÜîéá áí ü÷é êáé êáëýôåñá ôï Ýñãï
ðïõ ôüóá ÷ñüíéá åðéôåëïýìå óå áðëïýò áëëÜ
êáé êÜèå åßäïõò åðáããåëìáôßåò ïäçãïýò.
Êëåßíïíôáò èÝëù íá óáò åíçìåñþóù üôé ç
Ó÷ïëÞ ìáò èÝëïíôáò íá äåßîåé ôçí áãÜðç ôçò
óôïõò ößëïõò ìáò ðïõ ôüóá ÷ñüíéá ìáò Ý÷ïõí
óõìðáñáóôáèåß êÜíåé ìßá ìïíáäéêÞ ðñïóöïñÜ
ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò Öåâñïõáñßïõ óå áõôÞ ôç
äýóêïëç ðåñßïäï.

Κεντρικό: Κλεισθένους 14 & Μιαούλη, Γέρακας, Τηλ: 210 - 6617640 - 1,
Α’ Υπ/στημα: Βασιλέως Κωνσταντίνου 92, Κορωπί, τηλ: 210 - 6022313, Β’ Υπ/στημα : Αρτέμιδος 103, Άρτεμις 
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Πρέπει να ανακληθεί 
η άδεια λειτουργίας!

Η ιστορική βίλλα 
κατεδαφίστηκε χωρίς άδεια ! 

Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενα τεύχη μετά από πολύμηνη δια-
δικασία αθωώθηκαν ο εκδότης και οι δημοσιογράφοι του «Σχολιαστή»
Χρήστος και Ανδρέας Μπαλωτής από τις κατηγορίες της συκοφαντικής
δυσφήμησης δια του Τύπου μετά από μηνυτήρια αναφορά του δικηγόρου
του Δήμου κ. Δημήτριου  Παναγούλη, αναφορικά με τις ενέργειες και τις
παραλείψεις αιρετών, δημοτικών και δημόσιων υπαλλήλων σχετικά με το
εθνικό κληροδότημα Σιστοβάρη.
Η όλη υπόθεση είχε ξεκινήσει όταν ο «Σχολιαστής» δημοσίευσε συνέντευξη του κ.
Κωνσταντίνου Κουβόπουλου στην οποία ο τελευταίος αναφερόταν σε ενέργειες και
παραλείψεις αιρετών και υπαλλήλων που είχαν σαν αποτέλεσμα να γκρεμιστεί η ιστο-
ρική βίλλα και στη θέση της να ανεγερθούν εστιατόρια καφέ – μπαρ και πισίνα. 
Είχαμε επίσης δεσμευτεί ότι θα δημοσιεύαμε αποσπάσματα από τις καταθέσεις των
αιρετών οι οποίοι κατέθεσαν στη συγκεκριμένη δίκη είτε υπέρ της εφημερίδας μας,
είτε υπέρ του δικηγόρου του Δήμου, καταθέσεις οι οποίες αφορούσαν ενέργειες και
πράξεις που έγιναν ή δεν έγιναν.  Καθυστερήσαμε διότι άργησαν να δοθούν στη δημο-
σιότητα τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία σε όγκο ξεπερνούν τις 350 σελίδες.
Επί του πιεστηρίου μας βρήκε η έκδοση των πρακτικών και σε πρώτη φάση θα σταθ-
ούμε στα σημαντικά για την πόλη μας σημεία, τα οποία αποδέχθηκε το τριμελές
πλημμελειοδικείο και μας αθώωσε και σας τα παραθέτουμε με τη δέσμευση να
προχωρήσουμε σταδιακά σε προσεχή φύλλα στην δημοσιοποίηση των υπολοίπων
πρακτικών. 
Το δικαστήριο σε δημόσια συνεδρίασή του κατάρτισε στις 20/1/2012 την
3546 απόφασή του που έχει ως εξής: 
«ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ»
«Από την κύρια αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνω-
ση στο ακροατήριο, καθώς και από τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης και
κατηγορίας που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο, σε συνδυασμό με την απο-
λογία των κατηγορουμένων και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως προέκυψε και
το δικαστήριο πείστηκε ότι : 
«… Ο μοναδικός κληροδόχος Αθανάσιος Σιστοβάρης… με το από 28/12/2005 πληρε-
ξούσιο της συμβολαιογράφου Αγ. Παρακευής Αττικής Ευαγγελίας Γατοπούλου –
Γιόβα παραχώρησε όλα τα δικαιώματά του στην εταιρεία με την επωνυμία «Λάμπρ-
ος Σαμουρέλης και ΣΙΑ Ο.Ε.» και παρέδωσε σε αυτήν την νομή και κατοχή του ως άνω
κληροδοτηθέντος ακινήτου, η οποία προέβη σε οικοδομικές εργασίες, μεταξύ των
οποίων και κατεδάφιση παλαιού κτίσματος, χωρίς σχετική άδεια, αλλοιώνοντας την
μορφή του, πράξη, που εκφεύγει της τακτικής διαχείρησης αυτού την οποία και μόνο
σύμφωνα με το περιεχόμενο της ως άνω ιδιόγραφης διαθήκης σε συνδυασμό με την
υπ’αριθμ 1936/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, είχε δικαίωμα να ασκεί στο
ανωτέρο  κληροδοτηθέν ακίνητο τόσο ο μοναδικός κληροδόχος αυτού, όσο και οι
έλκοντες από αυτών δικαιώματα, δημιουργώντας στο επίδικο, εστιατόριο, ανα-
ψυκτήριο και καφετέρια. Μάλιστα για την λειτουργία του εν λόγου καταστήματος
δόθηκε άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος από το Δήμο Αγ. Παρασκευής μετά από
γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του τελευταίου, στην οποία (γνωμοδότηση)
σημειώθηκε ότι εάν η χρήση δεν είναι σύμφωνη με την τακτική διαχείρηση οφείλη να
ανακληθεί, χωρίς όμως ο Δήμος μετ΄ατην ως άνω εξέλιξη να προβεί σε οποιαδήποτε
ενέργεια και να αντιδράσει. 
Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό ότι μία προσπάθεια μεταβίβασης του ως άνω ακινή-
του ματαιώθηκε με την επέμβαση των κατοίκων του Δήμου Αγ. Παρασκευής καθώς
και την απόρριψη των προσφυγών στα δικαστήρια από πλευράς του Δήμου Αγ. Παρ-
ασκευής προς κατοχύρωση των δικαιωμάτων του επί του ανωτέρω κληροδοτηθέντος
ακινήτου (Ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές) δημιούργησαν αμφιβολίες ως προς την απο-
τελεσματική προστασία των συμφερόντων του τελευταίου αναφορικά με το επίδικο
κληροδότημα το οποίο από αρχιτεκτονικής απόψεως αποτελούσε κόσμημα για τον εν
λόγω Δήμο και από ιστορικής λόγω της παλαιότητάς του ήταν συνδεδεμένο με τις μνή-
μες των πολιτών του…».
Αυτό είναι ένα απόσπασμα του σκεπτικού των δικαστών για την αθώωσή μας κι εδώ
θα πρέπει να ευχαριστήσουμε για τη συμπαράστασή τους τόσο κατά τις ημέρες που
εκδικαζόταν η συγκεκριμένη υπόθεση όσο και στο διάστημα που πραγματοποιώντου-
σαν αυτές τους: τ. δήμαρχο Αντώνη Σιδέρη, Γιάννη Σταθόπουλο (επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης «Νίκη για την Αγ. Παρασκευή»), Γεράσιμο Βλάχο, δημοτικό
σύμβουλο της ίδιας παράταξης, Σωτήρη Παπαμιχαήλ, δικηγόρο, τ. προέδρο της
ΔΗΠΕΑΠ, Νίκο Φωτόπουλο τ. αντιδήμαρχο και πρόεδρο  της επιτροπής Παιδείας,
την υποψήφια Βουλευτή Β’ Αθήνας με τους Οικολόγους Πράσινους κ. Κατερίνα
Τσιούφη – Γιαγή και τη συμπολίτισσα μας και τ. εκδότρια κ. Μάρθα Μπερή οι οποίοι
καταθέτοντας την αλήθεια βοήθησαν το δικαστήριο να ρίξει φως σε μια ιδιαίτερα
περίπλοκη υπόθεση βοηθώντας τα μέγιστα στο να περιέλθει το 2025 ή και νωρίτερα
το εθνικό κληροδότημα στο Δήμο μας και να υλοποιηθεί η βούληση του διαθέτη.   
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Ï ´´Ó÷ïëéáóôÞò´´  åêôüò áðü ôçí  ìçíéáßá äéáíïìÞ ´ðüñôá - ðüñôá´ êÜèå ìÞíá áðÝêôçóå äéêÜ ôïõ ìÝóá

äéÜèåóçò &  èá ôïí âñßóêåôå óå stands óôá åîÞò êáôáóôÞìáôá. 
Ôóáêüò: Êáöåíåßï Êåíôñ. ðëáôåßáò , Öïýñíïò  Ðñïâåëåããßïõ , ÔáâÝñíá ÊïñïìçëÜò (Åë. ÂåíéæÝëïõ 72), Êñåïðùëåßï ´́ Ï Öþôçò´́  (ÊáñáúóêÜêç 72-74), ØéëéêÜ êáé Ôýðïò (ÊáñáúóêÜêç 37),, Êáöåíåßï

Åë. ÂåíéæÝëïõ

Áç ÃéÜííçò: KïììùôÞñéï hair day (Åëâåôßáò 19), êïììùôÞñéï ¨Ãéþñãïò  ̈(ÔñùÜäïò 18), Öùôïôõðéêü ÊÝíôñï ×. Êùíóôáíôßíïõ (Áã. ÉùÜííïõ êáé ÄáéäÜëïõ 1) , Öïýñíïò “Áðïëëþíéï” Áã. ÉùÜííïõ,

Öïýñíïò “ÂåíÝôçò” Áã. ÉùÜííïõ, Ìßíé ÌÜñêåô ´́ Ìðáêüëáò´́  (ÅéñÞíçò 48)

Êïíôüðåõêï: Êåíôñ. êáöåíåßï (×ßïõ 51), Öïýñíïò ´́ Ñßæïò Éùáí. Ãåþñãéïò (×ßïõ 58), Åìð.ôñïößìùí Ìé÷Üëçò ÆåÜêçò - ×. Êñçôéêüò (Äåñâåíáêßùí & ÓÜêç ÊáñÜãéùñãá 12, üðéóèåí É.Í Áã. Äçìçôñßïõ),

Alpha Taxis (Ãïýíáñç 21)

ÐáñÜäåéóïò: Êåíôñ. êáöåíåßï (Áã. ÔñéÜäïò 20), Öïýñíïò ´´Áããåëßäçò´´ (Áã. ÔñéÜäïò 18), Öïýñíïò ´´È.Óôüëçò´´(Áã. ÔñéÜäïò 7 êáé Øáññþí) 

Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 ο Δήμαρχος και η
Δημοτική Αρχή επανέφεραν για «συζήτηση
και λήψη απόφασης» το θέμα του οικοπέδου
Ο.Τ. (Οικοδομικού Τετραγώνου) 118 που
βρίσκεται στον Τσακό. 
Όπως ίσως γνωρίζετε πολεοδομικά η πόλη μας είναι
χωρισμένη σε οικοδομικά τετράγωνα στα οποία το
Γενικό Πολεοδομικό της πόλης ορίζει τις «Χρήσεις
γης» δηλαδή στο ποιες χρήσεις επιτρέπονται να λει-
τουργήσουν ενώ από την πολεοδομία καθορίζονται οι
λεγόμενοι όροι δόμησης δηλαδή πόση «Κάλυψη»
μπορεί να έχει το οικόπεδο και πόσους ορόφους μπο-
ρεί να ανεγείρει ο ιδιοκτήτης του. 
Το Γενικό Πολεοδομικό όμως δεν στέκεται μόνο σ’
αυτούς τους όρους, αλλά προχωρεί και σε «Άλλους»
οι οποίοι μιλούν για «Αναλογία» ελεύθερων χώρων
πρασίνου και κατοίκων ανάλογα με τη δόμηση της
κάθε περιοχής. Δηλαδή με λίγα λόγια, ο νομοθέτης
λέει ότι σε μία πόλη η οποία έχει μια συγκεκριμένη
έκταση και η οποία για εμπορικούς λόγους αυξάνεται
αναγκαστικά καθ’ ύψος με την ανέγερση πολυορόφ-
ων – οικοδομών θα πρέπει υποχρεωτικά να δημιουρ-
γούνται χώροι πρασίνου, ονομαζόμενοι και ελεύθερ-
οι χώροι, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μην καταδικα-
στούν από τους αχόρταγους κατασκευαστές να
κυκλοφορούν σε πανύψηλα «Κουτιά» χωρίς την ύπα-
ρξη μιας πλατεία, παιδικής χαράς, ενός πάρκου κ.τ.λ. 
Αυτά βέβαια ισχύουν για όλες τις περιοχές της χώρας
και η εφαρμογή των διατάξεων αυτών επαφίεται
στην εκάστοτε δημοτική αρχή η οποία δυστυχώς έχει
την απόλυτη δικαιοδοσία να μετατρέψει μία πόλη σε
«Κυψέλη» ή «Φιλοθέη», σε «Κόλαση» ή «Παράδει-
σο». 
Η Αγ. Παρασκευή έχει την τύχη να βρίσκεται κτι-
σμένη στις παρυφές του Υμηττού, κι έτσι κοιτώντας
κάποιος προς το βουνό δεν νιώθει τελείως αποκομμέ-
νος από τη φύση όπως συμβαίνει με άλλες περιοχές
του λεκανοπεδίου. Για κάποιον όμως ο οποίος θα ανέ-
βει να περπατήσει το βουνό και θα κοιτάξει προς την
πόλη μας θα διαπιστώσει ότι η Αγ. Παρασκευή, από
ψηλά, δεν είναι τίποτα άλλο από μία ακόμα περιοχή
πνιγμένη στο μπετό. 
Δυστυχώς  οι Δημοτικές Αρχές που πέρασαν
αντιμετώπισαν την ανάπτυξη της Αγ. Παρασ-
κευής από την πλευρά των κατασκευαστών και
όχι των κατοίκων, αφού ενεργώντας κοντόφθ-
αλμα προκειμένου να μην χαλάσουν το χατίρι
ενός ψηφοφόρου ή ενός κατασκευαστή, έκλει-
ναν τα μάτια και επέτρεπαν την διάπραξη
εγκλημάτων σε βάρος της κυκλοφορίας του
πρασίνου και της ποιότητας ζωής.
Έτσι λοιπόν,  το μεγαλύτερο μέρος της πόλης έχει
ανεγερθεί άναρχα χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό με
δρόμους που καταλήγουν σε μάντρες ή πολυκα-
τοικίες και άλλα «Τυφλά» σημεία με δενδροφυ-
τευμένα πεζοδρόμια, χωρίς να υπάρχει ουδε μί -
α μέριμνα για το «Τι» ακόμα μπορεί να περισω -
θεί προτού η πόλη αποκτήσει όψη αντίστοιχη
των οδών πέριξ της πλατείας Βάθη.       

Ο νομοθέτης είχε δώσει το δικαίωμα στην εκάστοτε
Δημοτική Αρχή τη δυνατότητα να επιβάλλει απαλλο-
τριώσεις σε οικοδομικά τετράγωνα για τη δημιουργία
είτε χώρων εκπαίδευσης (Σχολείων, νηπιαγωγείων,
αθλητισμού κ.τ.λ.) όπως και για παιδικές χαρές,
πάρκα, τόπους συνάθροισης, αναψυχής κ.τ.λ. για να
είναι δυνατή η ισόρροπη πολεοδομική ανάπτυξη μιας
πόλης.  Δυστυχώς πολλές Δημοτικές Αρχές, σ’ όλη την
Ελλάδα, το «Όπλο» της απαλλοτρίωσης δεν το χρη-
σιμοποίησαν προς όφελος των δημοτών τους, αλλά το
χρησιμοποίησαν για να αυγατίσουν την περιουσία
τους ή την περιουσία φίλων, κουμπάρων, συντρόφων
κ.τ.λ. με την εξής μέθοδο. 
Προχωρούσαν στην επιβολή απαλλοτρίωσης ενός ή
περισσοτέρων οικοπέδων και εκμεταλλευόμενοι το
γεγονός ότι στις αρχές του θεσμού αυτού ο Νόμος δεν
όριζε χρονικό διάστημα, αλλά πολύ αργότερα όρισε
ως ανώτατο χρονικό όριο τα εννέα χρόνια, δεν
προχωρούσαν στην καταβολή των χρημάτων που
αναλογούσαν στον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες των
οικοπέδων αυτών με αποτέλεσμα άνθρωποι με
μεγάλη προσωπική περιουσία βρέθηκαν να
«Χάνουν» ένα μέρος της χωρίς να παίρνουν ούτε
έστω το σχετικό αντίτιμο της αξίας της.

Οι δημοτικοί αυτοί «Άρχοντες» δηλαδή εξα-
νάγκαζαν τους ιδιοκτήτες μετά από πάροδο
αρκετών ετών, ή να τα παραχωρούν για αντιπαροχή
έναντι πινακίου φακής σε κάποιον κατασκευαστή ο
οποίος είχε «Άκρες» με το δήμαρχο και σε χρόνο
μηδέν προχωρούσε σε άρση της απαλλοτρίωσης και
οικοδόμησης του χώρου, ή κατέβαλλαν σημαντικότα-
τες προμήθειες προς τους «Άρχοντες» για να
πετύχουν την άρση της απαλλοτρίωσης και την επα-
νάκτηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της περιου-
σίας τους . 
Βεβαίως υπήρξαν και Δημοτικές Αρχές οι
οποίες είχαν προχωρήσει σε «Δεσμεύσεις»
χώρων για κοινωφελείς σκοπούς με κριτήριο
το συμφέρον των πολιτών αλλά για διάφορους
οικονομικούς κυρίως λόγους, δεν προχωρ-
ούσαν στην απαλλοτρίωση και την καταβολή των
απαιτούμενων προς τους ιδιοκτήτες χρημάτων, με
αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες προσφεύγοντας στα αρμό-
δια δικαστήρια να επιτυγχάνουν την άρση των απαλ-

λοτριώσεων μετά από πολυετής αγώνες, γεγονός που
είχε ως αποτέλεσμα την ανισόρροπη ανάπτυξη των
πόλεων με τη ζυγαριά να γέρνει υπέρ του «Κέρδους»
και κατά της «Ποιότητας Ζωής».
Η πόλη μας δεν θα μπορούσε βεβαίως να απο-
τελέσει εξαίρεση του κανόνα με αποτέλεσμα να
έχουν χαθεί χώροι που ήταν δεσμευμένοι για το
δεύτερο λύκειο, για νηπιαγωγεία, παιδικούς
σταθμούς, παιδικές χαρές κ.τ.λ. ενώ στις πιέσεις
της εξ’ αριστερών αντιπολίτευσης (γιατί οι εκ
«Δεξιών» πιστεύει στην ιδιοκτησία και δεν προχωρεί
σε τέτοιες «Κομμουνιστικές» ενέργειες…) οι διοική-
σεις με χρίσμα Πασοκ που διατηρούσαν μια δημοκρ-
ατική επίφαση προχωρούσαν, (για  τα μάτια του
κόσμου), σε προσπάθειες απόκτησης ελεύθερων
χώρων που κατά ένα περίεργο λόγο ουδέποτε είχαν
αίσιο τέλος. Για να είμαστε δίκαιοι η μοναδική φορά
που η πόλη μας απέκτησε χώρο πρασίνου και μάλι-
στα 40 στρεμμάτων ήταν όταν από ενέργειες του
Σταύρου Κώτση που του παραδόθηκε προς χρήση
(Αθλητικών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων) το
πρώην Στρατόπεδο Σπυρούδη, η μεγαλύτερη έκταση
του οποίου βεβαίως επί διοικήσεως Γιαννακόπουλου
μετατράπηκε σε χώρο εκμάθησης ποδοσφαίρου
προς «Μεγάλη» ικανοποίηση προπονητών, «Παρ-
αγόντων» και άλλων ιδιωτών. 
Η εισήγηση στο θέμα είναι ιδιαίτερα μακροσκελής
αλλά δεν θα μπορούσε να είναι μικρότερη αν αναλο-
γιστούμε τη σοβαρότητα του θέματος στην επίπτωση
της ποιότητας ζωής μας, αλλά και στο πόσο λίγο νοιά-
στηκαν γι’ αυτήν οι διοικήσεις που επέτρεψαν την
«Ανισόρροπη» επέκταση της  Αγ. Παρασεκυής. 
Αφορμή για όλα αυτά μας δίνει το Ο.Τ.118, μια
μακρόστενη λωρίδα γης που ενώνει την οδό
Κυκλάδων με την οδό Γοργοποτάμου δίπλα
στην γνωστή ταβέρνα «Κορομηλάς». 
Οι κάτοικοι και ο σύλλογος Τσακού μαζί με την εξ’ αρι-
στερών αντιπολίτευση πίεζαν συνεχώς η διοίκηση
Γιαννακόπουλου να προχωρήσει στην απαλλοτρίωση
του χώρου αναγκάζοντας τον τ. Δήμαρχο να
προχωρήσει σ’ αυτήν μη θέλοντας να εκτεθεί στους
«Τσακιώτες» συμπολίτες του και πολύ περισσότερο
αφού η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται και μπρο-
στά στην πατρική του οικία. 
Κι ενώ όλα έβαιναν καλώς, είχε οριστεί η τιμή
μονάδος, είχαν συμφωνήσει οι ιδιοκτήτες του
οικοπέδου και είχε δοθεί η πρώτη από τις δύο
δόσεις ύψους 500.000 περίπου ευρώ και
έμενε να συναφθεί δάνειο για την αποπληρω-
μή του υπολοίπου ποσού, πλέον του
1.000.000 ευρώ το θέμα «Στράβωσε» και
από κει αρχίζουν όλοι οι «Αρμόδιοι» να
σηκώνουν τα χέρια ψηλά και να αλληλοκατ-
ηγορούνται για το ποιος έφταιγε που οι ιδιοκ-
τήτες δεν εξοφλήθηκαν, προσέφυγαν στα
δικαστήρια… δικαιώθηκαν, «Κρατούν» τις
500.000 ευρώ της πρώτης δόσης και το οικό-
πεδο! 
Γεννιούνται λοιπόν τεράστια ερωτήματα για
το «Ποιοι» και «Γιατί» με τους χειρισμούς
τους οποίους έκαναν οδήγησαν όλους εμάς να
πληρώσουμε μισό εκταμμύριο ευρώ και να
καταφέρουμε να χάσουμε τον χώρο για τον
οποίο τα δώσαμε. 

Οι δήμαρχοι που έβλεπαν 
ελεύθερους χώρους να χάνονται… 

συνέχεια  σελ. 6

ioynios_2012_mais_2012.qxd  20/6/2012  12:41 μμ  Page 5



ÅÅíí  ïï ßßêêùù  ôôáá  ôôïïõõ  ÄÄÞÞììïïõõ.. .. ..66

Ο νυν δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς πιστός στο
δόγμα «Η σιωπή είναι χρυσός» είχε αποκρύψει
ενέργειες και εξελίξεις του θέματος και όταν
γνωστοποιήθηκε η απόφαση του δικαστηρίου
που δικαίωνε τους ιδιοκτήτες,  διένειμε μέσω
του «Φιλικού» προς αυτόν  Τύπου, υποσχέσεις
και «Δεσμεύσεις» περί «Επανεπιβολής» της
απαλλοτρίωσης, για να καθησυχάσει τους
κατοίκους, το σύλλογο Τσακού και την εξ’ αρι-
στερών Αντιπολίτευση, για να τα «Μαζέψει»
αργότερα (κατά την προσφιλή του μέθοδο της
«Πολιτικής κωλοτούμπας») στη συνεδρίαση
της 30ης/05/2012. 
Στη συνεδρίαση αυτή το θέμα ήρθε με τον τίτλο
«Λήψη απόφασης για το ζήτημα της απαλλοτρίωσης
του Ο.Τ. 118» και όλοι αισθάνθηκαν ικανοποίηση
γιατί επιτέλους θα λαμβάνετο και μία απόφαση η
οποία δεν θα είχε να κάνει με τη διαχείριση της καθ-
ημερινότητας και της μιζέριας αλλά για κάτι ουσια-
στικό για την πόλη και το περιβάλλον.  

Δυστυχώς για
ακόμη μια φορά
διαπιστώσαμε ότι
ο Βασίλης Ζορμ-
πάς εξακολουθεί
να μας παρουσιά-
ζει δύο πρόσωπα,
αυτό του δόκ-
τωρα Τζέκιλ και
εκείνο του Κυρίου
Χάϊντ… με αποτέ-

λεσμα μετά από 5μιση περίπου ώρες συνεδρίασης να
υπερισχύσει ο Κύριος Χάιντ… και η απόφαση που
ελήφθη ήταν σε απλά ελληνικά: «Να περιμένουμε τις
κινήσεις των ιδιοκτητών και μετά να «Δράσουμε»
κάνοντας τους παρευρισκόμενους να καγχάσουν στο
άκουσμα και μόνο της έκφρασης «Να δράσουμε…». 
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα όπως αυτά
εξελίχτηκαν. Οι προθέσεις του δημάρχου φάνηκαν
από την στιγμή κατά την οποία ενώ στην ημερήσια
διάταξη είχε γραφτεί ότι ο ίδιος θα ήταν ο εισηγητής
του θέματος, τελικά αυτό το εισηγήθηκε η μηχανικός
του Δήμου κ. Παλαμάρη, συνεπικουρούμενη από τη
νομική σύμβολο του δημάρχου κ. Κλαπαδάκη , η
οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είπε προς τους Δημοτικούς
Συμβούλους ότι επειδή υπάρχει περίπτωση να μην
γίνει δεκτή η επανεπιβολή, ο καλύτερος δρόμος που
θα έπρεπε να ακολουθήσει η διοίκηση ήταν να περι-
μένει από τον ιδιοκτήτη να κάνει την πρώτη κίνηση, ο
οποίος κατά τη γνώμη της εντός ενός εξαμήνου θα
εκδήλωνε τις προθέσεις του. 
Το γεγονός ότι ο δήμαρχος δεν πήρε πάνω του
την ευθύνη της εισήγησης, αλλά άφησε ένα τόσο
μεγάλο ζήτημα να το εισηγηθεί μία υπάλληλος, ούτε
καν η διευθύντρια της Τεχνικής ή άλλης συναρμόδιας
υπηρεσίας και η έλλειψη έγγραφης εισήγησης της
νομικής υπηρεσίας του Δήμου φανέρωσε προς
τους Δημοτικούς Συμβούλους, τα μέλη του
συλλόγου αλλά και τους ενδιαφερόμενους
κατοίκους τις πραγματικές του προθέσεις με
αποτέλεσμα να ηλεκτριστεί η ατμόσφαιρα. 
Σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την ένταση ο
Βασίλης Ζορμπάς είπε ότι ο Νόμος που διέπει την
απαλλοτρίωση είναι καινούργιος κι ότι ενδεχομένως
να μην εφαρμοστεί, ότι ναι μεν ο Δήμος έχει κατα-
βάλλει μία δόση 630.000 ευρώ αλλά επειδή ο ιδιοκ-
τήτης είναι κατασκευαστής (!!) μπορεί να μην έχει
«Ζεστό» χρήμα να δώσει στο Δήμο και ενδεχομένως
να μην κάνει αίτηση «Άρσης και απαλλοτρίωσης»

αλλά να προχωρήσει σε αγωγή.     
Ο κ. Ζορμπάς συνέχισε λέγοντας ότι κατά τη γνώμη
του το ουσιαστικότερο είναι να υπάρχουν τα χρήμα-
τα γιατί αλλιώς ο χώρος θα χαθεί κι ότι ίσως θα ήταν
καλύτερο να μην ληφθεί δάνειο από τη «Eurobank»
με επιτόκιο 9,28%, αλλά να περιμένει ο Δήμος μήπως
συνάψει με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
που χορηγεί με το επιτόκιο γύρω στο 6%. 

Ο κ. Γιαννακόπουλος είπε ότι ο
Τσακός χρειάζεται μια λωρίδα
«Ανάσας»…  ότι τον κατηγορ-
ούν ότι για όλα φταίει αυτός…
ότι το «Παλέψανε» κι ότι μπο-
ρεί να έκαναν «Λίγα» αλλά
τουλάχιστον ας τους αναγνωρ-
ιστεί ότι «Κάτι κάνανε» κι

άλλα τέτοια «Εμπριμέ»… 
Από την πλευρά του ο Γιάννης Σταθόπουλος επεσή-
μανε ότι μεταξύ αυτού που δεν πλήρωσε τη δεύτερη
δόση του δανείου (Γιαννακόπουλος) και αυτού που
δεν εκταμίευσε το εγκεκριμένο από τη «Eurobank»
δάνειο (Ζορμπάς) ο Τσακός θα περίμενε τουλάχιστον
μία «Συγγνώμη». 
«Από τον Απρίλιο του 2011 κ. Ζορμπά»  είπε
απευθυνόμενος προς το δήμαρχο ο κ. Σταθό-
πουλος «η Eurobank σας είχε
ενημερώσει ότι το δάνειο είχε
εγκριθεί και ήταν έτοιμο για
εκταμίευση και σεις αντί να
προχωρήσετε σ’ αυτήν μας
λέτε εδώ αόριστες δικαιο-
λογίες, ότι υπήρχε δήθεν μια
προφορική συμφωνία μεταξύ
των δικηγόρων του Δήμου και του αντιδίκου.  Κατα-
φέρατε συνέχισε ο κ. Σταθόπουλος κ. δήμαρχε να
χάσετε μία ακόμα διεκδίκηση χώρου την οποία όλες
οι δημοτικές αρχές εμφάνιζαν ως «Κερδισμένη»!!!
και η νομική σας σύμβουλος, η οποία παρίσταται εδώ
απόψε αντί του προϊσταμένου ή υπαλλήλου της νομι-
κής υπηρεσίας μας λέει ότι αν κάνουν ένσταση οι
ιδιοκτήτες θα την κερδίσουν!
Απαντώντας ο δήμαρχος είπε ότι το Μάϊο του 2008
έληγε το πρώτο 18μηνο και η κ. Λουμάκη είχε συμφ-
ωνήσει προφορικά με τον δικηγόρο της οικογένειας
των ιδιοκτητών να περιμένουν τα χρήματα της δεύτε-
ρης δόσης μέχρι το Σεπτέμβρη του 2009 κι αν δεν
τους καταβληθούν τότε να καταφύγουν στο δικα-
στήριο για άρση της απαλλοτρίωσης.  
«Όταν ήρθε η Eurobank στο γραφείο μου συνέχισε ο
Βασίλης Ζορμπάς μας είπε ότι το δάνειο ήταν έτοιμο
αλλά η νομική υπηρεσία του Δήμου μου είπε να μην
το εκταμιεύσουμε αλλά να περιμένουμε την εκδίκαση
της υπόθεσης!  με αποτέλεσμα  τον Οκτώβριο του
2009 να προχωρήσει σε άρση της απαλλοτρίωσης η
οικογένεια αφού εσείς δεν είχατε κάνει ως διοίκηση
τίποτα! και η Περιφέρεια σας ζητούσε έγγραφα που
δεν τις είχατε στείλει!!».
Απαντώντας στις κατηγορίες του δημάρχου ο
Βασίλης Γιαννακόπουλος, τον ρώτησε γιατί το Φλε-
βάρη του 2011 που γνώριζε από τη Eurobank
ότι είχε εγκριθεί το δάνειο, όπως παραδέχτηκε,
δεν το έφερε ως όφειλε υπ’ όψιν του Δημοτικού
Συμβουλίου. 

Ο κ. Γκιζιώτης επεσήμανε τις
βαρύτατες ευθύνες που κατά
την παράταξή του είχε η
διοίκηση του Βασίλη Γιαν-
νακόπουλου, οι ενέργειες της
οποίας όπως χαρακτηριστικά
είπε αν μη τι άλλο καταδεί κνυ -
αν «Άγνοια διοίκησης!».

«Το οικόπεδο χάνεται, συνέχισε ο κ. Ανδρέας Γκι-
ζιώτης και υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσουμε και την
προκαταβολή που έχουμε καταβάλλει κι εσείς έρχε-
στε και μας ζητάτε συναίνεση;!!  Βεβαίως συνέχισε ο
κ. Γκιζιώτης, υπάρχουν ευθύνες και στην σημερι-
νή Δημοτική Αρχή διότι όταν παραλάβατε το Δήμο,
είχατε λάβει γνώση του εγγράφου της δικηγόρου κ.
Ματίνας Λουμάκη στο οποίο αναφέρονταν οι ημερ-
ομηνίες λήξεις καταβολής των χρημάτων.  Υπάρχουν
επίσης ευθύνες και στη νομική υπηρεσία του Δήμου
αφού όλοι γνωρίζατε ότι το οικόπεδο χανόταν αλλά το
θέμα δεν ήλθε ποτέ για ενημέρωση και συζήτηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο».
«Δεν ξέρω δήμαρχε, κατέληξε ο κ. Γκιζιώτης
την «Βούλησή» ! δεν υπάρχει νομίζω η
«Βούληση» από πλευρά σου για επανεπιβολή!!
Άμα καθυστερήσουμε να το κάνουμε θα χαθεί οπωσ-
δήποτε και το ερώτημα είναι εμείς τι κάνουμε εδώ
σήμερα, θα λάβουμε απόφαση για επανεπιβολή; Και
τα χρήματα μέχρι πότε θα τοποθετηθούν στον
κωδικό;».
Από την πλευρά του ο ανεξάρτ-
ητος Δημοτικός Σύμβουλος και
επικεφαλής παράταξης κ.
Κώστας Κουβόπουλος επεσή-
μανε την ανυπαρξία γνωμοδότ-
ησης για το θέμα της αρμόδιας
Νομικής Υπηρεσίας για το
συγκεκριμένο θέμα και επεσή-
μανε τον κίνδυνο προσβολής της όποιας απόφασης
θα λάμβανε το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Στη συνέχεια ο κ. Κουβόπουλος αναφέρθηκε στην
«Αποκαθήλωση» εκ μέρους του δημάρχου του προϊ-
σταμένου της Νομικής Υπηρεσίας κ. Δημητρίου
Παναγούλη, γεγονός στο οποίο δεν είχε αναφερθεί
μέχρι εκείνη τη στιγμή ο δήμαρχος και το οποίο δικαι-
ολογούσε την ύπαρξη στο συμβούλιο της προσωπικής
νομικής του συμβούλου.  
Ο κ. Κουβόπουλος αφού χαρακτήρισε την ενδεχό-
μενη απώλεια του Ο.Τ. 118 ως «Ειδεχθές»
έγκλημα κατά του λαού της Αγ. Παρασκευής,
ζήτησε από το δήμαρχο να πει ευθέως την ακριβή
απόφαση που ζητούσε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο
δήμαρχος να λάβει  για το συγκεκριμένο θέμα. 
Αντί του δημάρχου απάντησε ο πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου λέγοντας προς τον κ. Κουβόπουλο :
«Δεν θα σας απαντήσουμε, προχωρήστε στην τοποθ-
έτησή σας…» ο κ. Κουβόπουλος είπε ότι το δικαστήρ-
ιο χάθηκε για το Δήμο επειδή η κ. Λουμάκη είχε
καταθέσει ότι δεν είχε εκταμιευθεί το δάνειο και
έθεσε το ερώτημα του κατά πόσον στην βλαπτική –
όπως τη χαρακτήρισε – ενέργεια αυτή της δικηγόρου
του Δήμου  έγινε με ευθύνη της δικηγόρου, ή έγινε με
εντολή του τότε δημάρχου και ότι σε κάθε περίπτωση
οι ενέργειες αυτές οι οποίες έδωσαν τη δυνατότητα
στους ιδιοκτήτες και τα χρήματα των δημοτών της
πρώτης δόσης να κρατήσουν αλλά και να μπορούν
σήμερα εκεί να κτίσουν ότι θέλουν είναι ένα θέμα που
χρίζει εισαγγελικής έρευνας ώστε να αποδοθούν, αν
υπάρχουν, πιθανές ποινικές ευθύνες.
Απαντώντας στον κ. Κουβόπουλο, ο δήμαρχος είπε
ότι δεσμεύτηκε να στείλει την υπόθεση αυτή στον
εισαγγελέα όχι για λόγους εκδικητικούς, αλλά για να
χρησιμοποιηθεί η ενέργειά του αυτή ως «Όπλο» στο
να μην πληρώσει ο Δήμος και αποζημίωση προς
ιδιοκτήτες (οι οποίοι θεωρούν ότι θίχθηκαν
από τις ενέργειες του Δήμου και θα έπρεπε να
αποζημιωθούν!!) κι ότι ναι μεν η πρώτη δόση
των 478.000 ευρώ κατεβλήθησαν εμπρόθε-
σμα από τη διοίκηση του κ. Γιαννακόπουλου
αλλά δεν πληρώθηκαν για άγνωστο λόγο
10.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα που αποτέ-
λεσαν και το λόγο του να χαθεί η απαλλοτρίω-
ση!!!

Οι δήμαρχοι που έβλεπαν 
ελεύθερους χώρους να χάνονται… 

συνέχεια από σελ. 5
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Η τοποθέτηση αυτή του δήμαρχου προκάλεσε την
έντονη αντίδραση του τ. αναπληρωτή δημάρχου κ.
Κώστα Κριτικίδη, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι
λέει ανακρίβειες σε βάρος της προηγούμενης
διοίκησης, αφού τον Απρίλιο του 2011 ίσχυε
ακόμη η απαλλοτρίωση και το θέμα θα είχε
λυθεί εάν ο Βασίλης Ζορμπάς είχε εκταμιεύσει
από τη Eurobank το δάνειο αφού είχε εκτελε-
σθεί η απαλλοτρίωση με την καταβολή της
πρώτης δόσης. 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοτικής Βιβ-
λιοθήκης Γιώργος Καζάκος χαρακτήρισε το Δήμο ως
«Ναρκοπέδιο» κι ότι «Κάποιοι» τόσα χρόνια αντί να
λύνουν δημιουργούσαν νέα προβλήματα και «Ναρ-
κοθετούσαν» την πόλη!!! με αποτέλεσμα σήμερα επί
διοίκησης Ζορμπά να «Σκάνε» οι «Νάρκες» που
ακούν στο όνομα «Κολυμβητήριο», «Ιόλας», «Ντα
βίντσι» κ.τ.λ.  
Η τοποθέτηση αυτή του κ. Καζάκου προκάλεσε την
αντίδραση του κ. Γιαννακόπουλου ο οποίος με τη
συνήθη πρακτική του προσπάθησε να απαξιώσει τον
κ. Καζάκο λέγοντας ότι : «Ποιος μιλά; Αυτός που
πήρε «Ψηλά» την βιβλιοθήκη και την έχει
«Κατεβάσει;».
Από την πλευρά του ο Γιάννης Γουργούλης υποστήρ-
ιξε ότι όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες
εισέπραξαν την πρώτη δόση, διότι αν το οικόπεδό
τους ήταν «Φιλέτο» δεν θα είχαν παραμείνει αδρα-
νείς τόσα χρόνια κι ότι τώρα που πήραν τα πρώτα
χρήματα προσπαθούν να πάρουν κι άλλα και κατ-
ηγόρησε τη διοίκηση ότι στην ουσία παίζει το παιχνίδι
των ιδιοκτητών.  
Ο κ. Μιχάλης Γαβράς υπενθύμισε ότι η διοίκηση
Ζορμπά ανέλαβε το Δήμο την 1/1/2011 οπότε γεννιέ-
ται το ερώτημα του «Πότε ο δήμαρχος και οι
συναρμόδιοι κατάλαβαν το πρόβλημα;». «Η
νομική του σύμβουλος συνέχισε ο κ. Γαβράς δεν τον
είχε ενημερώσει και γιατί σήμερα εδώ όλοι εμείς
καλούμαστε να ψηφίσουμε χωρίς να υπάρχει πρότα-
ση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου;» και κατέληξε
λέγοντας « Είμαι γιατρός και όχι δικηγόρος, πως
μπορώ να ξέρω χωρίς την γνωμάτευση των
ειδικών, αν το συμφέρον της πόλης απαιτεί να
δράσουμε άμεσα ή να περιμένουμε;». 
Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φώτης
Αλεξόπουλος δήλωσε ότι μια αποτυχημένη διοίκηση
αντικαταστάθηκε από μία άλλη εξίσου αποτυχημένη! 
«Πότε έμαθε ο κ. Ζορμπάς για την υπόθεση του Ο.Τ.
118; Πως γνώριζε για «Άλλα» οικόπεδα αλλά όχι γι’
αυτό. Ο Βασίλης Ζορμπάς κατέληξε ο κ. Αλεξόπουλος
έχει τεράστιες ευθύνες για την απώλεια του συγκεκρ-
ιμένου χώρου επειδή δεν εκταμίευσε από την
Eurobank το δάνειο, όπως επίσης δεν μπορώ να
καταλάβω το ρόλο της νομικής υπηρεσίας στη συγκε-
κριμένη περίπτωση». 
Ο Κώστας Κρητικίδης υποστήριξε ότι στη συγκεκρι-
μένη συνεδρίαση χύθηκαν τόνοι δηλητήριο εναντίον
της διοίκησης Γιαννακόπουλου, γεγονός που κατά
την εκτίμησή του «Πάει την πόλη πίσω». 
«Ο δήμαρχος, συνέχισε ο κ. Κρητικίδης μας αποκάλ-
υψε απόψε ότι μας είχε αποκρύψει ότι το δάνειο ήταν
έτοιμο αλλά δεν το εκταμίευσε! Υπάρχει απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκταμίευση του
συγκεκριμένου δανείου και ο θεσμικός ρόλος του
δημάρχου δεν είναι άλλος από το να εκτελεί τις απο-
φάσεις αυτές. Καταβάθως ζητάτε κατέληξε ο κ. Κρη-
τικίδης να χαθεί το οικόπεδο… να γλιτώσετε χρήμα-
τα…  και ταυτόχρονα να πέσει η ευθύνη στον Γιαν-
νακόπουλο».
Η αντιδήμαρχος επικοινωνίας (γενικώς), κ. Ελευθε-
ρία Παπαδοπούλου προσπάθησε να αντιστρέψει τις
κατηγορίες που απηύθυνε προς τον αγαπημένο της
δήμαρχο ο κ. Κρητικίδης, ισχυριζόμενη ότι: «Η
ευθύνη υπάρχει επειδή δεν πληρώθηκε όλο το
χρηματικό ποσό από τη διοίκηση Γιαννακό-
πουλου προς τους ιδιοκτήτες αλλά δόθηκε μόνο

ένα μέρος του ως προκαταβολή». 
Εκ μέρους της δημοτικής παράταξης «Νίκη για την
Αγ. Παρασκευή» κ. Γεράσιμος Βλάχος είπε ότι ένα
είναι το γεγονός, στο Ο.Τ.118 υπάρχει εμπλοκή και
υπάρχουν ευθύνες για αυτήν την κατάληξη. «Σας
υπενθυμίζω, είπε ο κ. Βλάχος απευθυνόμενος σε
παλιούς και νέους Δημοτικούς Συμβούλους, ότι η
διοίκηση Γιαννακόπουλου είχε συνάψει δάνειο
ύψους 3.000.000 ευρώ για να πληρωθούν
κάποιοι εργολάβοι, αλλά δεν προχώρησε στη
σύναψη δανείου για την πληρωμή των ιδιοκ-
τητών του Ο.Τ. 118». «Όμως συνέχισε ο κ. Βλάχος
ευθύνη έχει και η διοίκηση Ζορμπά η οποία δεν έχει
«Διάθεση» για την απόκτηση ελεύθερων χώρων, και
το λέω αυτό διότι αν είχε «Διάθεση» για την απόκ-
τηση του χώρου ο τίτλος του θέματος θα ήταν «Συζήτ-
ηση και λήψη απόφασης για τις εξελίξεις στο Ο.Τ. 118
και τη λήψη δανείου για την αποπληρωμή του».  
«Το γεγονός ότι λείπει από τον τίτλο η «Λήψη»
δανείου, κατέληξε ο κ. Βλάχος θεωρώ ότι δεν είναι
τυχαίο κι ότι αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη του
γεγονότος ότι δεν θέλετε να αποκτηθεί από το Δήμο ο
χώρος αυτός». 
Στις δευτερολογίες ο κ. Γιαννακόπουλος επέρριψε
την πλήρη ευθύνη στον κ. Βασίλη Ζορμπά λέγοντας
ότι: «Αν είχατε εκταμιεύσει το δάνειο και είχατε εξο-
φλήσει τους ιδιοκτήτες, ο χώρος θα ήταν σήμερα
δικός μας. Αποτελεί πολιτική σας θέση να μην
δεσμεύεται χώρους αλλά να τους αφήνεται στους
ιδιοκτήτες τους. Ισχυρίζεστε ότι τάχα είστε υπέρ της
απόκτησης ελεύθερων χώρων, αλλά στην πραγμα-
τικότητα είπατε «Σιγά μην δώσω 1.000.000 ευρώ για
τον Τσακό». 
«Αυτό το λέω, συνέχισε ο κ. Γιαννακόπουλος
απευθυνόμενος στον κ. Ζορμπά, γιατί προ-
σπαθείς να ρίξεις τις ευθύνες σ’ εμένα χωρίς
όμως να απαντάς με ποιο δικαίωμα δεν υλο-
ποίησες την απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου περί εκταμίευσης του δανείου». 
Απαντώντας με οργίλο ύφος ο Βασίλης Ζορμπάς παρ-
ομοίωσε τον κ. Γιαννακόπουλο σαν λιοντάρι που το
χουν βάλει σε κλουβί και δεν μπορεί να κινηθεί… τον
προέτρεψε να βγει και να καταγγείλει την κ.
Λουμάκη… και του υπενθύμισε ότι από πλευράς του
υπήρξε «Βαριά αμέλεια» για το θέμα αυτό από την
οποία τον απείλησε ότι δεν πρόκειται να ξεφύγει…
Ανταπατώντας ο κ. Γιαννακόπουλος είπε απευθυνό-
μενος προς τον δήμαρχο ότι η νομική υπηρεσία τον
είχε ενημερώσει προσωπικά για την ημερομηνία της
κρίσιμης δίκης, όπως και ότι τον είχε ενημερώσει επα-
νειλημμένα ότι αν δεν εξοφλούσε την προς τους
ιδιώτες οφειλή θα χανόταν ο χώρος! «Ήταν πλήρως
ενημερωμένος από την νομική υπηρεσία ο Βασίλης
Ζορμπάς κατέληξε ο κ. Γιαννακόπουλος αλλά δεν τον
ενδιέφερε η απόκτηση του χώρου». 
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Νίκη για
την Αγ. Παρασκευή» Γιάννης Σταθόπουλος τόνισε

ότι υπάρχουν μεγάλες ευθύνες και για τον
πρώην και για τον νυν δήμαρχο κι ότι η παράτα-
ξή του το είχε επισημάνει έγκαιρα με ανακοίνωσή της. 
«Είναι ξεκάθαρες οι ευθύνες σας κ. Γιαννακόπουλε
είπε ο κ. Σταθόπουλος όπως και οι δικές σας κ. Ζορμ-
πά που αντί να παλεύετε με όλες σας τις δυνάμεις για
την απόκτηση του χώρου, μας απαντάτε στο γιατί δεν
εκταμιεύσατε το δάνειο, σύμφωνα με την απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, με ένα «Μνημείο αφέλει-
ας», κουτοπονηριάς ή δικαιολογίας και κατέληξε απε-
υθυνόμενος προς  το δήμαρχο λέγοντας του με έμφα-
ση «Είστε ανεπαρκείς!».       
«Προφανώς υπάρχει ανεπάρκεια τόνισε στην
δευτερολογία του ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης γιατί
ζούμε σε μια πόλη 100.000 κατοίκων κι αυτός που τη
διοικεί θα πρέπει να διοικεί.  Έχετε συμβούλους
συνέχισε ο κ. Γκιζιώτης απευθυνόμενος προς το
δήμαρχο, έχετε 600 υπαλλήλους, έχετε συγκροτημέ-
νες υπηρεσίες για να μπορείτε να ασκείται σωστή
διοίκηση. Η κ. Κλαπαδάκη (η νομική σύμβουλος του
δημάρχου) και η κ. Παλαμάρη (μηχανικός του
Δήμου) κατέληξε ο κ. Γκιζιώτης απόψε εδώ μας
καταθέτουν τις επιστημονικές τους απόψεις αλλά την
πολιτική απόφαση θα τη λάβει η διοίκηση, και σας
ρωτώ αν έχετε χρήματα για την απαλλοτρίωση, γιατί
αν δεν έχετε για ποιο λόγο μας ταλαιπωρείται;». 
Απαντώντας στον κ. Γκιζιώτη ο δήμαρχος χρη-
σιμοποίησε για ακόμη μια φορά το «Στρίβειν
δια του αρραβώνος» λέγοντας: «Δεν είναι
εύκολο να πάρουμε δάνειο σε έξι μήνες…».
Απαντώντας ο δήμαρχος σε σχόλια του κ. Κουβόπου-
λου αναφορικά με την αποπομπή από τη θέση του
διευθυντή της νομικής υπηρεσίας κ. Δημήτρη Πανα-
γούλη δήλωσε τα εξής: «Το 2007 ο τότε δήμαρχος
Βασίλης Γιαννακόπουλος με απόφασή του όρισε τον
κ. Δημήτρη Παναγούλη προϊστάμενο του αυτοτελούς
τμήματος της νομικής υπηρεσίας του Δήμου. Εμείς
από τον κανονισμό διαπιστώσαμε ότι ο δικηγόρος
που προΐσταται της νομικής υπηρεσίας δεν έχει το
δικαίωμα να παρίσταται στα ελληνικά δικαστήρια κι
επειδή ο κ. Παναγούλης ασκεί το επάγγελμά του και
παρίσταται, με απόφασή μου ακύρωσα την απόφαση
που είχε εκδώσει ο κ. Γιαννακόπουλος. Υπάρχει
έλλειμμα, κατέληξε τέλος ο κ. Ζορμπάς, στην νομική
υπηρεσία και με απόφασή μου θα προσλάβω έναν
δικηγόρο ως προϊστάμενο κι έναν δικηγόρο  ως υπάλ-
ληλο». 
Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι παρόντες στη
συζήτηση αυτή ήταν δύο μέλη της διοίκησης, ο κ.
Νίκος Κωβαίος και ο κ. Γιώργος Παναγόπουλος, οι
οποίοι ασχολούνται πάνω από δύο δεκαετίες με τα
κοινά, που κατέχουν σήμερα θέσεις αντιδημάρχων
και οι οποίοι αντί να πρωτοστατούν στο δίκαιο αίτημα
των κατοίκων που τους εμπιστεύονται χρόνια τώρα,
δεν «Πίεσαν» το δήμαρχο προς την κατεύθυνση μιας
άμεσης επίλυσης του προβλήματος.   
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Για το θερινό το σινεμά…
(Ένωση συλλόγων γονέων σχολείων Αγ. Παρασκευής)

Στις 23 Μαΐου 2012 το Δημοτικό μας Συμβούλιο –κατά πλειοψηφία- «εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση
της χρήσης χώρου του 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής προς τον ΠΑΟΔΑΠ για τη λειτουργία του Δημο-
τικού Θερινού Κινηματογράφου ‘’ΣΙΝΕ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ’’ για το χρονικό διάστημα από 21
Ιουνίου έως 2 Σεπτεμβρίου 2012» (αρ.απ.146/2012- αναρτ. 6/6/2012).
Στις 25 Μαΐου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΔΑΠ συνεδριάζει εκτάκτως κατόπιν πρόσκλησης (αρ.πρωτ.
457/25/5/2012) και αποφασίζει ομόφωνα ότι «2.την παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας του ως άνω κινηματο-
γράφου και του κυλικείου αυτού, με χρηματικό αντάλλαγμα, σε ιδιώτη ανάδοχο» (αρ.απ.93/2012- αναρτ.7/6/2012)
Σημειώνουμε ότι για την απόφαση αυτή παρέστησαν 9 τακτικά μέλη σε σύνολο 15 και ψηφίστηκε ομόφωνα από τους
εκπροσώπους όλων των δημοτικών παρατάξεων.  
Στις 31 Μαΐου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΔΑΠ συνεδριάζει εκτάκτως κατόπιν κατεπείγουσας πρόσκλησης
(αρ.πρωτ.484/31/5/2012) και αποφασίζει ομόφωνα ότι «παραχωρείται το δικαίωμα λειτουργίας του κινηματογράφου
και το κυλικείο στην εταιρία Π.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ έναντι της καταβολής ποσού 16.000 Ευρώ πλέον των άλλων
ανωτέρω στοιχείων που αναφέρονται στην προσφορά του» (αρ.απ.94/2012-αναρτ. 5/6/2012).
Σημειώνουμε ότι σε σύνολο 15 τακτικών μελών, σε συνεδρίαση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, παρίστανται μόνο τα 5 . Γιατί
άραγε;
Έτσι, όμορφα και τακτικά, αποφασίστηκε από την δημοτική αρχή ότι –στο όνομα του κοινωφελούς σκοπού του Δημο-
τικού Κινηματογράφου- μπορεί ένας ιδιώτης να εκμεταλλευτεί δημόσιο χώρο σχολείου δίνοντας στον «επαίτη» Δήμο
16.000 ευρώ.
Νομίζουμε ότι αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι το κοινωφελές του σκοπού της λειτουργίας του Δημοτικού Κινηματογράφου
εδράζεται στο ότι δίνεται διέξοδος οικονομικής διασκέδασης σε όλους τους δημότες. Αναρωτιόμαστε όμως: Όταν οι
ιδιωτικοί κινηματογράφοι έχουν τιμή 7ευρώ με όλα τα έξοδα δικά τους, εμείς ως δημότες πληρώνουμε μόνο τα 5 ευρώ
εισιτήριο κατ’ άτομο στον «δημοτικό κινηματογράφο»; Και γιατί να μην είναι φθηνότερο το εισιτήριο όταν ο ιδιώτης
που αναλαμβάνει την λειτουργία του:
-Δεν πληρώνει ενοίκιο 
-Δεν πληρώνει νερό για καθαριότητα και ηλεκτρικό ρεύμα
-Δεν πληρώνει επισκευές του χώρου (αυτές τις έχει ήδη αναλάβει ο ΠΑΟΔΑΠ με την απόφασή του στις 18/5/2012, μέχρι
3.300ευρώ)
-Δεν πληρώνει διαφήμιση, μιας και το πρόγραμμα του Κινηματογράφου θα διαφημίζεται δωρεάν, τουλάχιστον από την
ιστοσελίδα του Δήμου. 
Ας ληφθεί δε υπόψη ότι το αντίτιμο των 16.000 Ευρώ αφορά στην λειτουργία εντός του χώρου του Δημόσιου Σχολείου
δύο κερδοφόρων επιχειρήσεων: του Δημοτικού κινηματογράφου και του κυλικείου.
Για την ιστορία θυμίζουμε ότι πέρυσι-με αντίστοιχες ενέργειες- ο Δήμος θα έπαιρνε από τον ιδιώτη 18.000 ευρώ, τα
οποία υποτίθεται ΘΑ δινόντουσαν για επισκευές της τουαλέτας και του αύλειου χώρου του 2ου Γυμνασίου. Πράγμα που
δεν έγινε βέβαια, απλώς μετατέθηκε το ΘΑ (και μόνο για την αυλή, οι τουαλέτες ξεχάστηκαν) για τον Σεπτέμβριο του
2012. Αφού τελειώσει και η φετινή θερινή σεζόν για το σινεμά.
Δεν γνωρίζουμε εάν εισπράχθηκαν τα 18.000ευρώ πέρυσι, εάν υπήρχαν έσοδα και πόσα από το κυλικείο του σινεμά
ούτε και τα έσοδα του Δήμου από τον κινηματογράφο τις προηγούμενες χρονιές… Γνωρίζουμε όμως ότι επισκευές
ύψους 18.000 ευρώ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Δημάρχου, δεν έγιναν.
Ο Δημοτικός θερινός  κινηματογράφος, θεσμός πλέον της πόλης μας, πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί αποκλειστι-
κά προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών και όχι προς όφελος ιδιωτών. Δικαιολογίες του τύπου «ο ΠΑΟΔΑΠ δεν
μπορεί να προσλάβει προσωπικό» κλπ, δεν μπορούν να συνεχίσουν να καλύπτουν, για δεύτερη συνεχή χρονιά, την
αδυναμία των διοικούντων τον Δήμο να αξιοποιήσουν την περιουσία μας προς όφελος του κοινού καλού.  
Η Ένωση Γονέων συμπαραστέκεται σύσσωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων του 2ου Γυμνασίου, το
οποίο αρνήθηκε να συμμετάσχει στην παράδοση του χώρου του σχολείου προς ιδιωτική εκμετάλλευση.  Δεν συναινούμε
σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στα δημόσια σχολεία και ζητάμε την άμεση κάλυψη των αναγ-
κών τους (λειτουργικών και επισκευών) μέσω του κρατικού ή/και δημοτικού προϋπολογισμού. Την ανακοίνωσή μας την
αφιερώνουμε εξαιρετικά…
Στον εντεταλμένο Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πρόεδρο της ΔΕΠ κ.Κωνσταντακόπουλο και τον Πρόεδρο της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας κ.Χαραλάμπους που, κατά την συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής για αυτό το θέμα, επέ-
μεναν ότι δεν πρόκειται για παραχώρηση σε ιδιώτη αλλά για παραχώρηση στον ΠΑΟΔΑΠ, ενώ ήταν ήδη γνωστό- τόσο
λόγω της περυσινής εμπειρίας, όσο και από «ανεπίσημες» πληροφορίες που κυκλοφορούσαν- ότι ο ΠΑΟΔΑΠ θα παρ-
αχωρούσε τον κινηματογράφο σε ιδιώτη.
Στους Δημοτικούς Συμβούλους και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΟΔΑΠ που ψήφισαν υπέρ της παρ-
αχώρησης θεωρώντας ότι τους εκλέξαμε για να διαχειρίζονται «εν λευκώ» την δημόσια περιουσία (άραγε έτσι θα διαχει-
ρίζονταν και την ατομική τους περιουσία ;)
Στον Δήμαρχο που ακολουθεί τον εύκολο δρόμο «λύσης» των προβλημάτων, μόνο που ο εύκολος δρόμος τυγχάνει να
είναι και ολισθηρός…

Απάντηση του
ΠΑΟΔΑΠ 

Με  θλίψη και απογοήτευση, αναγνώσα-
με την ανακοίνωση της Ένωσης Συλλό-
γων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκε-
υής, η οποία δημοσιοποιήθηκε λίγες
ώρες μετά την ανακοίνωση της Δημοτι-
κής Παράταξης «ΝΙΚΗ για την Αγία
Παρασκευή» και στην οποία ήδη έχο-
υμε απαντήσει, με αντίστοιχο Δελτίο
Τύπου. 
Είναι απόλυτα κατανοητό, ότι οι Σύλλογοι
Γονέων δικαιούνται να εκφέρουν άποψη και
να κρίνουν αποφάσεις της Διοίκησης για
θέματα που αφορούν στα Σχολεία της Πόλης.
Όπως έκανε και ο Σύλλογος Γονέων του 2ου
Γυμνασίου, ο οποίος προ καιρού, με ανα-
κοίνωσή του, εξέφρασε κάποιες ανησυχίες
του για το ίδιο θέμα. Η οποία ανακοίνωση εκι-
νείτο σε ήπιο και απόλυτα αποδεκτό ύφος. Να
σημειωθεί, ότι το Δ.Σ. του εν λόγω Συλλόγου
είχε ενημερωθεί σε συνεδρίασή του (με κοινή
πρωτοβουλία),  από Μέλος της Διοικήσεως
του ΠΑΟΔΑΠ, για τις προθέσεις και τις
δυνατότητες του Οργανισμού. Μάλιστα, διά-
φορες προτάσεις του Συλλόγου ελήφθησαν
υπ΄όψιν από την Διοίκηση και ενσωματώθη-
καν στις συμβατικές υποχρεώσεις του
Αναδόχου.
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων όμως , εξέδωσε
ανακοίνωση  σε ιταμό ύφος  έχοντας, προφα-
νέστατα, ελλιπή ή εσφαλμένη γνώση επί του
θέματος, αφού δεν φρόντισε προηγουμένως
να  ζητήσει ενημέρωση από τον ΠΑΟΔΑΠ
(τακτική την οποία η ίδια έχει κατ  ́επανάλ-
ηψη καυτηριάσει) . Η Διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ
δεν έχει καμμία πρόθεση αντιπαράθεσης με
την Ένωση Γονέων αλλά  δεν μπορεί να αφή-
σει αναπάντητες κατηγορίες που δεν ευσταθ-
ούν, αφού μάλιστα δεν είναι η Διοίκηση που
«ήρξατο χειρών αδίκων». Πέραν των απαν-
τήσεων που έχουν δοθεί με το Δελτίο Τύπου
του ΠΑΟΔΑΠ σε θέματα που είναι κοινά στις
δύο ανακοινώσεις («ΝΙΚΗΣ» και Ένωσης
Γονέων), η Διοίκηση ανακοινώνει και τα παρ-
ακάτω:

1.Κατ΄αρχάς, το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ δεν απο-
φάσισε την παραχώρηση χώρου σε Ανάδοχο
ιδιώτη επιχειρηματία αλλά ομόφωνα (και η
αντιπολίτευση) την παραχώρηση δικαιώμα-
τος λειτουργίας. Το ομόφωνο της απόφασης,
θα έπρεπε να καταστήσει σαφές στην Ένωση
Γονέων, ότι αυτός ήταν ο μόνος δυνατός τρό-
πος, για να λειτουργήσει ο Κινηματογράφος.
Επί πλέον, στις δύο αυτές συνεδριάσεις
παρίσταντο 11 και 8 Μέλη του (συνεπώς
υπήρχε απαρτία) και όχι 9 και 5 αντίστοιχα
που αναφέρει η Ένωση Γονέων, με σκωπτικό
μάλιστα ύφος, έχοντας όπως φαίνεται πλήρη
άγνοια του τρόπου λειτουργίας των ΝΠΔΔ. 
2.Ορισμένοι ιδιωτικοί κινηματογράφοι έχουν
εισιτήριο από 7 Ευρώ  (μόνον ορισμένες μη
«εμπορικές» ημέρες της εβδομάδος) και
αρκετοί Δημοτικοί έχουν και μεγαλύτερο.
Ενδεικτικά ο Δημοτικός Κινηματογράφος
Παπάγου έχει εισιτήριο 8 Ευρώ. 
3.Ο ιδιώτης Ανάδοχος δεν πληρώνει ενοίκιο,
αφού δεν ενοικιάζει χώρο αλλά δίδει αντάλ-
λαγμα για την παραχώρηση δικαιώματος λει-
τουργίας. Από δε τους όρους της συμβάσεως
(στους οποίους αναφέρεται η Ένωση στην
ανακοίνωσή της) προκύπτει ότι ο Ανάδοχος
θα καταβάλει και 1000 Ευρώ για το νερό και
το ρεύμα που θα καταναλωθεί.

συνέχεια σελ 9

Η διοίκηση Ζορμπά πιστή στο δόγμα “Έίπα ξείπα” αποφάσισε και εφέτος να αυξήσει την προσωπική περ-
ιουσία ιδιωτών υποχρεώνοντας όλους εμάς να πληρώνουμε τις “Αμαρτίες” που του κληρονόμησε ο κ.
Βασίλης Γιαννακόπουλος.Όπως είναι γνωστό ο δημοτικός κινηματογράφος (στον οποίο ο δήμαρχος κάθε
λίγο και λιγάκι αλλάζει όνομα, “Σινέ σχολείο”, “Σινέ Θανάσης - Βέγγος”, “Δημοτικός κινηματογράφος”
κ.τ.λ.) λειτουργούσε από τη ΔΗΠΕΑΠ, την γνωστή δημοτική επιχείρηση η οποία μας άφησε “Φέσι”
300.000 ευρώ προς το ΙΚΑ, άγνωστο ποσό προς την εφορία για τη μη καταβολή φόρου μισθωτών υπηρ-
εσιών και στην συνέχεια “Διαλύθηκε” και “Εκκαθαρίζεται”...
Ο κινηματογράφος λοιπόν φέτος παραχωρήθηκε στον ΠΑΟΔΑΠ ο οποίος αντί να το λειτουργήσει με ίδια
μέσα όπως γινόταν μέχρι πρόπερσι και να φροντίσει να βγουν κάποια χρήματα για να πληρωθούν οι παλι-
ές υποχρεώσεις “Ανέθεσε” τη λειτουργία του σε ιδιώτη με αντάλλαγμα 16.000 ευρώ και όλα αυτά με τη
δικαιολογία ότι δεν μπορούσε ο Οργανισμός να λειτουργήσει τον κινηματογράφο με τη σύμφωνη γνώμη
του δημάρχου ο οποίος κάποια στιγμή θα πρέπει να μας εξηγήσει το Πως οι κύριοι Παπασταθόπουλος,
Πολίτη, Αντωνιάδης, Παπαμιχαήλ και Ματζανάς τον λειτούργησαν με επιτυχία και δεν μπορούν να κάνουν
το ίδιο τα δικά του στελέχη, δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που ο ίδιος προσωπικά επέλεξε για να λύσουν
τα προβλήματα της πόλης. 
Φυσικά το θέμα αυτό προκάλεσε την οργή και την αντίδραση της Ένωσης Γονέων και της δημοτικής παρά-
ταξης “Νίκη για την Αγ. Παρασκευή” οι οποίες εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες απάντησε ο
δήμαρχος κρυπτόμενος πίσω από τον πρόεδρο του ΠΑΟΔΑΠ.
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Απάντηση στην εμπάθεια του ΠΑΟΔΑΠ
Η ανακοίνωση – απάντηση στην ΄΄ΝΙΚΗ΄  ́του Προέδρου του Πολιτιστικού Αθλητικού οργανι-
σμού Αγ. Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ) κ. Σάρκουλα, για το θέμα λειτουργίας του Cine ΄΄ΣΧΟΛΕΙΟ  -
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ΄  ́εισάγει την εμπάθεια και τις ύβρεις στον δημόσιο διάλογο. Ομολογούμε ότι
δεν το περιμέναμε. Θα επιχειρηματολογήσουμε πολιτικά και με κριτική διάθεση αλλά όχι ακραίο, επικίνδυνο
και διχαστικό λόγο. Εξηγούμαστε :
1. Μέχρι το 2010, την λειτουργία του Δημοτικού Κινηματογράφου είχε η Πολιτιστική Επιχείρηση του Δήμου με
επιλογή υπεύθυνου Προγράμματος Ταινιών (ο υπεύθυνος έκανε επιλογή προγράμματος, προβολή στις εφημε-
ρίδες και είχε την ευθύνη, τεχνικά, της προβολής). Από πού προκύπτει ότι δεν μπορεί να κάνει το ίδιο, ο
ΠΑΟΔΑΠ; Ισχυριζόμαστε βάσιμα ότι, μια σοβαρή εισηγητική  έκθεση για ποιοτική πολιτιστική αναβάθμιση
του CINE, με ανταποδοτικό χαρακτήρα στους πολίτες, θα είχε την έγκριση του Επιτρόπου. Από που προκύπτει
το αντίθετο ;
2. Με βάση αυτό, ο ΠΑΟΔΑΠ θα μπορούσε να προσλάβει δύο υπαλλήλους (όλους κι’ όλους) που είναι απαρ-
αίτητοι για το Ταμείο και την είσοδο, με εισιτήρια που βεβαίως και μπορεί να εκδόσει.
3.Αρνούμαστε, κατηγορηματικά την λογική ΄  ́το νόμιμο είναι και ηθικό ΄  ́που διαπνέει την ανακοίνωση.
Κινείσθε στα όρια της νομιμότητας και για δεύτερη χρονιά (παρ’ ότι κατηγορηματικά δηλώσατε το αντίθετο δια
στόματος Δημάρχου), αναθέσατε, χωρίς διαγωνισμό, την λειτουργία, την επιλογή ταινιών, το μπάρ και τα εισι-
τήρια, δηλαδή όλα, σε εταιρεία επιλογής σας. Δεν είχατε, την συμφωνία της Αντιπολίτευσης, για όλα αυτά, παρ’
όλα όσα ισχυρίζεστε. Αντιπολίτευση, την οποία ειδοποιήσατε, για την συνεδρίαση του Συμβουλίου, που έκανε
την ανάθεση μία (1) ώρα πριν την έναρξη !! 
4. Ακολουθήσατε, λοιπόν, την πεπατημένη. Δεν επιδείξατε  καμία έμπνευση στο θέμα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κιν-
ηματογράφου σε ΔΗΜΟΣΙΟ σχολείο της πόλης (τα κεφαλαία δείχνουν την ευθύνη). Αναζητούσατε, τηλεφω-
νικά, εταιρείες ! Δεν γίνεται έτσι στην διαχείριση των Δημόσιων υποθέσεων. Εφ’ όσον επιλέξατε να τα ́ ΄δώσε-
τε όλα΄  ́σε ιδιώτη, οφείλατε να κάνετε Ανοιχτό ή έστω Πρόχειρο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Η πρόσκληση ενδιαφέρον-
τος είναι απ’ ευθείας ανάθέση.
5.Ο Δημοτικός Κινηματογράφος ΄΄κόβεί  ́κάθε καλοκαίρι περί τα 16 – 17.000 εισιτήρια. Τι ποσό θα εισπρά-
ξει, λοιπόν, ο επιχειρηματίας με πολλαπλασιασμό επί 5 (ενήλικες) και 3,5 ευρώ (παιδικό) ; Τι θα εισπράξει από
το μπαρ και τη Διαφήμιση ; Και πόσα είπατε ότι θα ́ ΄πάρεί  ́ο ΠΑΟΔΑΠ ; 16.000 ευρώ ;
6.Μακάρι, να φτιάξετε το προαύλιο το δεκαήμερο 2-11 Σεπτεμβρίου. Γιατί όμως δεν το κάνατε το Πάσχα που
το Σχολείο είναι κλειστό για 15 μέρες ; Με έγκαιρη βεβαίως, δημοπράτηση του έργου, όπως και τώρα πρέπει να
κάνει ο Δήμος.
Θα μπορούσαμε να γράψουμε και άλλα. Δεν έχει όμως νόημα μια άγονη αντιπαράθεση. Και σε κάθε περίπτω-
ση, επειδή στον κ. Σάρκουλα δεν ταιριάζει το ύφος και το ήθος της ανακοίνωσης θα περιμένουμε να μην επα-
ναληφθεί προσωπική και κακής ποιότητας εμπαθής επίθεση στον επικεφαλής της ́ ΄ΝΙΚΗΣ΄  ́Γιάννη Σταθό-
πουλο. Δεν τιμά κανέναν αυτό.

4.Οι επισκευές που αναλαμβάνει ο ΠΑΟΔΑΠ, δεν αφορούν σε ζημιές που προκλήθηκαν από την λειτουργία
του Κινηματογράφου (αφού δεν έχει λειτουργήσει ακόμη) ούτε αποτελεί συμβατική του υποχρέωση. Αφο-
ρούν σε καλλωπισμό του χώρου του σχολείου (βαφές) υπό μορφήν ανταπόδοσης στο σχολείο και σε επισ-
κευή της οθόνης λόγω ζημιών που έχει υποστεί. Είναι όμως συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου, να επισ-
κευάσει με δαπάνη του οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την λειτουργία του Κινηματογράφου.  5.Το πρό-
γραμμα του Kινηματογράφου (πλέον της αναρτήσεως του στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και της απο-
στολής του στον Τύπο) τυπώνεται σε φυλλάδια και μοιράζεται. Σε ανταπόδοση της δυνατότητος του εκδότη
του να προσθέτει σ΄αυτό διαφημίσεις, ο Δήμος έχει λάβει δωρεάν 600 καρέκλες και 100 τραπέζια, που χρη-
σιμοποιούνται στον Κινηματογράφο.
6.Στον χώρο δεν λειτουργούν δύο «επιχειρήσεις» του Δήμου (Κινηματογράφος και κυλικείο). Ο Κινηματο-
γράφος και το κυλικείο λειτουργούν αναπόσπαστα.
7.Αν ληφθεί υπ΄όψιν η φετινή μείωση της τιμής του εισιτηρίου και με πρόβλεψη την έκδοση αντίστοιχου με
πέρυσι αριθμού εισιτηρίων, η μείωση των συνολικών εισπράξεων υπολογίζεται σε 12.000 Ευρώ περίπου. Το
μεγαλύτερο μέρος των οποίων, εάν δεν υπήρχε η μείωση, θα κατέληγε στο Ταμείο του ΠΑΟΔΑΠ. Η
Διοίκηση όμως προτίμησε να εισπράξει λιγότερα ο Οργανισμός και να ελαφρύνει τους  Δημότες με φθηνό-
τερο εισιτήριο. Αυτό ως απάντηση στον ατυχέστατο, αν μη τι άλλο, χαρακτηρισμό το Δήμου ως «επαίτη».
Τέλος, όσον αφορά στα περί δήθεν «δικαιολογιών» για την μη δυνατότητα προσλήψεων από τον ΠΑΟΔΑΠ
κ.λ.π, θα παρακαλέσουμε θερμά την Ένωση, αφού διαβάσει την σχετική νομοθεσία, να προτείνει εναλλακ-
τικές λύσεις και όχι να ασκεί απλά γενικόλογη, αφοριστική, μηδενιστική και αρνητική κριτική, χωρίς προτά-
σεις. Καθ΄όσον τέτοιου είδους κριτική, θα μπορούσε να οδηγήσει  στο συμπέρασμα ότι η Ένωση Γονέων δεν
επιθυμεί πραγματικά την λειτουργία του Δημοτικού Κινηματογράφου και ωθείται από καθαρά αντιπολι-
τευτική διάθεση (για τους δικούς της λόγους), η οποία δεν συνάδει με τους πραγματικούς σκοπούς για τους
οποίους αυτή υφίσταται. Εάν είναι έτσι, οφείλει να το πει δημοσίως, για να ενημερωθούν και οι Δημότες.

ΕΕππιικκααιιρρόόττηητταα .. .. ..
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Η πολιτική φίμωση προς
το πρόσωπο μου 
δεν θα περάσει.

Το νέο συμβάν στην συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου στις 11-6 δεν
έχει προηγούμενο. 
Συγκεκριμένα υπήρχαν 16 θέματα ημερή-
σιας διάταξης με ώρα έναρξης την 20.30.
Μετά από 6 ώρες περίπου στις 2.15!!! ! το
πρωί συζητήθηκε το 4ο θέμα που αφορούσε
το Κτήμα Ιόλα μετά από εισήγηση της παρά-
ταξης Σταθόπουλου. Πραγματικά θέμα
μεγάλου ενδιαφέροντος καθώς πρόκειται για
ένα ''κόσμημα'' πολιτισμού της πόλης μας.
Αποφασίστηκε λοιπόν η συγκρότηση 7μελής

επιτροπής με εκπροσώπους παρατάξεων, φορέων (σύλλογος
κοντοπεύκου) και δημοτών (η κ.Ροδοπούλου που γνωρίζει το
θέμα). Ζήτησα λοιπόν να συμμετάσχει και ένας από τους Ανε-
ξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι δεν εκπροσω-
πούνται. Οφείλω να τονίσω ότι με αυτή την πρόταση
συμφώνησαν όλες οι παρατάξεις εκτός του Δημάρχου ο οποίος
δεν το δέχτηκε και μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ προχώρησαν
στο επόμενο θέμα "τόσο δημοκρατικά" χωρίς καμία συζήτηση.
Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό στο επόμενο θέμα που αφορ-
ούσε αναμόρφωση προϋπολογισμού Νομικού προσώπου και
ενώ ως έχω δικαίωμα έκανα ερωτήσεις προκειμένου να ενημερ-
ωθώ ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Βουτσινάς παρανόμως μου αφαίρε-
σε τον λόγο με συνοπτικές διαδικασίες με την συνοχή του κ.
Ζορμπά. Απαράδεκτη κίνηση η οποία δεν έχει ξαναγίνει ποτέ
στα χρονικά η οποία προσβάλλει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο λαός
μάς εξέλεξε για να εκφράζουμε την άποψη μας και όχι για να μας
φιμώνουν κάποιοι οι οποίοι χάνουν την ψυχραιμία τους με το
παραμικρό. Λυπάμαι..
Υ.Γ. Η πολιτική φίμωση προς το πρόσωπο μου δεν περνάει.
Υ.Γ1.Η ανεπάρκεια κάποιων φαίνεται στην διαδικασία του
Δημοτικού Συμβουλίου τα οποία τελειώνουν πάντα τις πρώτες
πρωινές ώρες.
Υ.Γ2 Κουράγιο κ. Ζορμπά 2 χρόνια μείνανε.

Αλέξανδρος

Μουστόγιαννης 

Ανεξάρτητος

Δημ. Σύμβουλος

αξιότιμοι κύριοι
με λύπη μου αλλά και όχι με ξάφνιασμα έμαθα το περιστατικό
της άνανδρης επίθεσης εναντίον του κ.Τσιμπουκάκη.  Διάβασα
και την ανακοίνωση του κυρίου προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου. Κατανοητά τα συναισθήματα του. Αν θέλετε όμως
να στείλετε αληθινό κι όχι δημαγωγικό μήνυμα στον Φασισμό,
πως είναι ανεπιθύμητος στην πόλη της Αγίας Παρασκευής Υιοθ-
ετήστε  ΤΩΡΑ  και πριν από τις εκλογές το ψήφισμα της Ένωσης
Γονέων που αφορά στην καθαίρεση από το Δημαρχείο της πόλης
της φωτογραφίας του Παπαγιάννη, εκφραστή στην Αγία Παρ-
ασκευή των Χουντικών, των ιδεολογικών πατρόνων αυτών των
δολοφόνων.
Μόνον έτσι θα εκφράσετε την αληθινή σας αξία.
Τίποτε άλλο.

Κώστας Παπαδόπουλος

Δήλωση του προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου

Ο συνάδελφος Γιώργος Τσιμπουκάκης, υπερασπίζεται πάντα τις
απόψεις του με συνέπεια, ήθος, σθένος και κυρίως υπό το φως
της ημέρας.
Χθες το βράδυ, τραμπούκοι της Χρυσής Αυγής τον χτύπησαν και
εξαφανίστηκαν στο σκοτάδι.  Είναι άλλωστε πάγια η τακτική
τους. Να χτυπούν και μετά να κρύβονται.
Με τη βεβαιότητα ότι εκφράζω το σύνολο των συναδέλφων μου
στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλώνω ότι η καταδίκη της ύπουλης
πράξης είναι ρητή, καθολική και ενωτική. 

Γιάννης Βουτσινάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
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Η Ανοιχτή Συνέλευση
Κατοίκων Αγίας Παρασκευής,

το χαράτσι για την ΔΕΗ 
και ο Δήμος

Στις 11.4.2012 ο δήμος Αγίας Παρασκευής εξέδωσε δελτίο
τύπου, που αναφέρεται στην συζήτηση ενώπιον της Δικαστή
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της «ΔΕΗ ΑΕ»
της αίτησης τριακοσίων  τριάντα οχτώ (338) κατοίκων της
Αγίας Παρασκευής,  με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρ-
ων. Με την αίτησή τους οι κάτοικοι ζητούσαν την έκδοση προσωρινής
διαταγής για την μη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην κατοικία τους,
λόγω μη καταβολής Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων
Δομημένων Επιφανειών (το γνωστό «χαράτσι»). 
Η απόφαση της δικαστή δικαίωσε τους αιτούντες κατοίκους. Η  εξέλιξη
χαρακτηρίζεται σαν σημαντική επιτυχία του Δήμου, που χειρίστηκε
δυναμικά την υπόθεση,  με πρωτοβουλία και ουσιαστική υποστήριξη
απ τους πολίτες. Στην πραγματικότητα,  η ιστορία έχει ως εξής:
Η Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Αγίας Παρασκευής,  κάλεσε στις
14.11.2011 την πρώτη λαϊκή συνέλευση με θέμα το χαράτσι και γενικό-
τερα την άρνηση πληρωμών. Υλοποιώντας τις αποφάσεις εκείνης της
λαϊκής συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε δυναμική παρέμβαση των
κατοίκων (περίπου 70 άτομα) στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο,
(16.11.2011), απαιτώντας να αναλάβει ο Δήμος συγκεκριμένες και ξεκά-
θαρες δεσμεύσεις, όπως δεκάδες άλλοι δήμοι σε ολόκληρη την χώρα. 
Οι συζητήσεις ήταν πολύωρες και μαραθώνιες, αλλά και η κοινωνική

πίεση μεγάλη. Τελικά, ο Δήμος άνοιξε ένα γραφείο εξυπηρέτησης του
πολίτη, όπου οι κάτοικοι που δεν επιθυμούσαν ή δεν μπορούσαν να
πληρώσουν, προσκόμιζαν τα απαραίτητα δικαιολογητικάπροκειμένου
να γίνει ομαδική προσφυγή στη ΔΕΗ, ώστε να αποτραπούν οι διακοπές
ηλεκτροδότησης.
Η Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Αγίας Παρασκευής, με την
πεποίθηση ότι η αντίσταση ενάντια στον νέο εκβιασμό του
κράτους περνάει μέσα απ την αυτοοργάνωση των κατοίκων
και την έμπρακτη αλληλεγγύη τους, εξακολούθησε τον αγώνα
ενάντια στο χαράτσι με  τη συνεχή παρουσία μας στο δρόμο,
την αλληλοενημέρωση και την  ανάπτυξη σχέσεων  εμπι-
στοσύνης. Έτσι, στις 17.12.2011 πραγματοποιήσαμε διαδήλω-
ση στις γειτονιές της πόλης  και στις 23.1.2012 καλέσαμε στη
δεύτερη λαϊκή συνέλευση με θέμα τη συλλογική οργάνωση και
τις επόμενες δράσεις μας απέναντι στα χαράτσια.
Σ’ αυτή τη δεύτερη λαϊκή συνέλευση, συμμετοχή των κατοίκων υπήρξε
εντυπωσιακή(περίπου 250 άτομα) και το κλίμα ιδιαίτερα αγωνιστικό.
Εκεί συζητήθηκε και αποφασίστηκε η συγκρότηση τοπικών ομάδων
ανά γειτονιά,  με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία και δικτύωση και
φυσικά την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που σε κάποιο σπίτι
επίκειται διακοπή απ’ τους ιδιώτες εργολάβους της ΔΕΗ. 
Επίσης αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε  άλλη μια δυναμική

παρέμβαση των κατοίκων στο δημοτικό συμβούλιο  της 25.1.2012,
απαιτώντας να προβεί ο Δήμος σε κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων κατά της ΔΕΗ,  και αίτησης αναστολής των διακοπών ηλεκτρ-
οδότησης με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής μέχρι την
εκδίκαση της υπόθεσης.  Παρά τις συνήθεις απόπειρες κωλυσιεργίας
που εκδηλώθηκαν, με διάφορα προσχήματα τυπικού κυρίως χαρακ-
τήρα, επιμείναμε σταθερά και επί πολλές ώρες και τελικά επιτύχαμε
την ομόφωνη απόφαση του Δήμου πάνω σ’ αυτά που είχαμε ζητήσει.
Αυτή λοιπόν η αίτηση που κατέθεσε ο Δήμος κάτω από την πίεση και
επιμονή των κατοίκων, κρίθηκε ευνοϊκά από την δικαστή, και σε αυτήν
αναφέρεται το δελτίο τύπου. 
Ως Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Αγίας Παρασκευής θεωρήσαμε σκό-
πιμο να παραθέσουμε τα γεγονότα όπως έγιναν, για την αποκατάστα-
ση της αλήθειας και της ιστορίας που αφορά το χαράτσι της ΔΕΗ.  Ας
μην ξεχάσουμε ποτέ πως,  ό,τι μοιάζει παραχώρηση των  "από πάνω",
στην πραγματικότητα είναι κατάκτηση των "από κάτω".

Οι Συλλογικοί αγώνες θα κερδίσουν!
Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας !

Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Αγίας Παρασκευής
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