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Ημερίδα για το

διαδίκτυο από το

Σύλλογο Επιστημόνων 

Αγ. Παρασκευής

Πρόστιμο 21.735 ευρώ επιβλήθηκε

στο  Βασίλη Ζορμπά!

Η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων διαπίστωσε 

υπέρβαση στα οικονομικά στοιχεία του καθορισμένου με νόμο 

πλαφόν στις προεκλογικές δαπάνες του 2010.

Οι «αξίες» και τα «ιδανικά» του 

κ. Τσιαμπά που πρέπει να μας 

προβληματίσουν όλους!

“Μια γενιά μπροστά” : 

Ο Αλέξης Μουστόγιαννης

παρουσίασε τη δομή και

τους τομεάρχες

Η Εβίνα Γιακουμάτου ανέλαβε νομική

σύμβουλος στη νέα παράταξη

σελ. 8

Πλεονασματικός και 

ο ισολογισμός του 2012

Βασίλης Γιαννακόπουλος, πρώην δήμαρχος

Τιμολέων Κωστόπουλος 

αντιδήμαρχος Οικονομικών

“Ο Δήμαρχος  “συνελήφθη

κλέπτων οπώρας”

Γιάννης Σταθόπουλος

“Νίκη για την Αγία Παρασκευή”

σελ. 3

σελ. 10

σελ. 4 - 5

σελ. 9

σελ. 3
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--- Ψηφίστηκε ο ισολογισμός του 2012. 
--- Στα συν του αντιδημάρχου Οικονομικών Τίμου Κωστόπουλου το
θετικό πρόσημό του...
--- Είχε δίκιο ο Βασίλης Ζορμπάς όταν αντικαθιστούσε τον κ. Παναγό-
πουλο με τον κ. Κωστόπουλο...
--- Θεαματική η διαφορά στην παραγωγή του έργου μεταξύ των δύο
ανδρών.
--- Καθαρογράφτηκε η απόφαση για την παράνομη κατεδάφιση της
βίλας Σιστοβάρη από τον Λάμπρο Σαμουρέλη...
--- Αυτό είχε πει ότι περιμένει ο δήμαρχος για να προχωρήσει σε “ενέρ-
γειες”...

--- Στις αρχές του Οκτωβρίου κατέθεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Κώστας Κουβόπουλος αίτηση προς το δήμαρχο για ανάκ-
ληση της άδειας λειτουργίας του DaVinci. 
--- 20 μέρες περιθώριο έδινε στο δήμαρχο ο κ. Κουβόπουλος και 40
έχουν περάσει..
--- Τριπλασιάστηκε όμως με ειδική κατασκευή το πάρκινγκ της εν λόγω
επιχείρησης...
--- Συνεχίζονται οι “πτώσεις” ανθρώπων από κακοτεχνίες του εργολά-
βου στην Αγίου Ιωάννου..
--- Σοβαρό ατύχημα σε γέροντα έξω από το ταχυδρομείο..
--- Πολλά παράπονα για την κατάσταση που επικρατεί στο δρόμο έξω
από την Άλφα Μπανκ..
--- Πολλοί μας καταγγέλλουν ατυχήματα εκεί που το “φαράγγι Τσια-
μπά” συναντιέται με τη “χαράδρα Ζορμπά”...
--- Πρόστιμο 21.000 ευρώ επέβαλλε η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και
Εκλογικών Παραβάσεων στο δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά..
--- Ο ίδιος δηλώνει ότι η υπομονή του απέναντι στον Τοπικό Τύπο έχει
φτάσει στα όριά της...
--- Ελπίζουμε να μην ευθυνόμαστε και για την καταστροφή της Πομπηίας..
--- Μέχρι τότε ξεσκονίσαμε τα αρχεία μας και άλλη καταδίκη για παρό-
μοια παράβαση δεν βρήκαμε..
--- Ούτε καν για το Βασίλη Γιαννακόπουλο στον οποίο ο δήμαρχος έχει
φορτώσει όλα τα δεινά της πόλης χωρίς ποτέ να αποδείξει ότι ο πρώην
δήμαρχος ευθύνεται έστω και για ένα από αυτά (τα δεινά)..
--- Αν ο δήμαρχος γνωρίζει κάτι παραπάνω από εμάς, ως γνωστόν η
εισαγγελία στεγάζεται στην οδό Ευελπίδων...
--- Την παραχώρηση των σχολικών αυλών των δημόσιων σχολείων απο-
φάσισε ο δήμαρχος και η δημοτική του ομάδα...
--- Νέες ιδέες - παλαιός φιλελευθερισμός...
--- Όλως περιέργως οι θιασώτες του φιλελευθερισμού είναι γαντζωμένοι
σε θέσεις Δημοσίου...
--- Και ποιος δεν θα ήθελε να κατασκευάσει εργοστάσιο με κεφάλαια
του Δημοσίου και να μην πληρώνει εισφορές ; 
--- Είπαμε. Στην Ελλάδα χρειάζεσαι “Μπάρμπα στην Κορώνη”..
--- Αν είναι και αντικομμουνιστής ακόμα καλύτερα..
--- Τα επάρατα Α.Π.Ε (Γιαννακόπουλου) συνεχίζει να ψηφίζει ο Βασίλης
Ζορμπάς... 
--- Όσα ήταν εγκλήματα κατά της πόλης επί Γιαννακόπουλου, έγιναν
“ευλογία” επί Ζορμπά..
--- Μετά τους κατοίκους έξαλλο έκανε και τον “συνήθη ύποπτο” που έχει
βάλει στο μάτι ο Γιάννης Βουτσινάς...
--- Τριάμισι χρόνια τώρα τον απαξιώνει με τον χειρότερο τρόπο και του
συμπεριφέρεται λες και είναι “σκουπίδι”
--- “Εάν συνεχίσεις να μου συμπεριφέρεσαι έτσι είπε ο Φώτης Αλεξό-
πουλος ωρυόμενος προς τον Γιάννη Βουτσινά, θα γίνω Κασιδιάρης και
θα σου φέρω καμιά καρέκλα στο κεφάλι...
--- “Μαζεύτηκε” ο πρόεδρος ο οποίος ζήτησε από τους αρχηγούς των
παρατάξεων να τοποθετηθούν για τη δήλωση του κ. Αλεξόπουλου...
--- Τι να πουν οι άνθρωποι ; και τη Μητέρα Τερέζα θα μεταμόρφωνε σε
“Κασιδιάρη” ο τρόπος με τον οποίο ασκεί την εξουσία του..
--- Συμπλεγματικές καταστάσεις..
--- Η κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου στο πλευρό του Αλέξη Μουστό-
γιαννη... Μήπως θα ‘πρεπε να ανησυχεί ο “Μέγιστος” ; 

Διευκρίνιση
Διευκρινιστικό τηλεφώνημα λάβαμε από τον κ. Γιώργο Παλαι-
ολόγο αναφορικά με το ατύχημα που είχε συμβεί έξω από το
φούρνο “Απολλώνιο” με θύμα μία συμπολίτισσά μας. 
Ο κ. Γιώργος Παλαιολόγος μας διευκρίνισε ότι ως μάρτυρας στη μήνυση
του κ. Χάρχαρου κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο υιός του Βαγγέλης
Παλαιολόγος και όχι ο ίδιος.   
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Γιάννης Σταθόπουλος: 
“Ο Δήμαρχος  «συνελήφθη

κλέπτων οπώρας”
Παρά το ότι ουδεμία παράταξη σχολίασε το
πρόστιμο 21.735 ευρώ που επεβλήθη στον
Δήμαρχο Β. Ζορμπά και τον συνδυασμό του,
από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλο-
γικών Παραβάσεων για οικονομικές παρατ-
υπίες στον προεκλογικό αγώνα του 2010,
εντύπωση προκαλεί ότι εξέδωσε ο ίδιος ανα-
κοίνωση καταφερόμενος κατά πάντων χωρίς
όμως να δίνει σαφείς διευκρινήσεις για τους
λόγους που του επεβλήθη αυτό το «τσουχτερό» χρηματικό πρόστιμο. Όποι-
ος συμμετείχε στις εκλογές εύκολα συμπεραίνει ότι οι εξηγήσεις του είναι έωλες.
Το νομικό πλαίσιο των εκλογών του 2010 ήταν αυστηρό και δυσλειτουργικό, όμως το
γεγονός ότι οι επεξηγήσεις του οικονομικού υπεύθυνου της παράταξης του
Δημάρχου απερρίφθησαν και τελικώς επεβλήθη υψηλή χρηματική ποινή, φανε-
ρώνει ότι σαφέστατα παραβίασε τη νομοθεσία.
Δεν θα αναλύσουμε τις αρκετές παρατυπίες που περιγράφει η Επιτροπή. Θα απαι-
τήσουμε όμως σεβασμό ιδιαίτερα στις παρατάξεις που ελέχθησαν και ευρέθησαν
νόμιμες καθ’ όλα.
Ο Δήμαρχος «συνελήφθη κλέπτων οπώρας»μη τηρώντας τον νόμο σε σημαν-
τικά σημεία και δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος της νομιμότητας και
της εντιμότητας.

Βασίλης Ζορμπάς: 
“Είμαστε ευαίσθητοι σε θέματα
διαφάνειας και ηθικής τάξης”

Επειδή τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν
στον τοπικό τύπο  δημοσιεύματα που επιχειρ-
ούν να δημιουργήσουν μια ομιχλώδη κατάστα-
ση ,σχετικά με τις προεκλογικές δαπάνες της
Παράταξης «Αγία Παρασκευή η Πόλη μας»,
θα ήθελα να διευκρινίσω το ζήτημα στα κύρια
σημεία του.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, η
Παράταξη «Αγία Παρασκευή η Πόλη μας», πραγ-
ματοποίησε μια εκδήλωση-συγκέντρωση υποστηρικτών της.
Η εκδήλωση αυτή δεν είχε εισιτήριο. Κατά τη διάρκειά της, οι παρευρισκόμενοι

συγκέντρωσαν αυτοβούλως  το ποσόν των 3.735,94 ευρώ,  το οποίο προσέφεραν για
την ενίσχυση της εκστρατείας της Παράταξης (και που καταμετρήθηκε παρουσία
των συγκεντρωμένων και αναφέρθηκε δημοσίως το ύψος του). Το ποσόν αυτό, δεν
μπορούσε να κατατεθεί στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, αφού δεν αποτελούσε
έσοδο ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ούτε φυσικά υπήρχε δυνατότητα να εκδοθούν εκατοντάδες
αποδείξεις. Για το λόγο αυτό, δεν μπορούσε να αναφερθεί τυπικά στο Βιβλίο Εσόδων.
Άλλωστε δεν υφίσταται τέτοια διαδικασία. Παρ΄όλα αυτά, επειδή το ποσόν αυτό
ξοδεύτηκε για προεκλογικό υλικό, η Παράταξή μας το δήλωσε ως έξοδο, ακολο-
υθώντας την διάφανη οδό της δημόσιας παρουσίασης των οικονομικών της. Αν και
γνωρίζαμε  την πιθανότητα της επιβολής προστίμου, προτιμήσαμε να δηλώσουμε το
ποσόν από το να το αποκρύψουμε και να το διαθέσουμε αδιαφανώς.
Το ενοίκιο που πληρώσαμε για την ενοικίαση του Εκλογικού μας Κέντρου, ανέρχεται
στο ποσόν των 1600 ευρώ για τους δύο μήνες που το νοικιάσαμε και αυτό δηλώσαμε.
Πώς θα δηλώναμε 10.000 ευρώ, αφού το κόστος ήταν κατά πολύ μικρότερο;
Η Παράταξη «Αγία Παρασκευή η Πόλη μας», για λόγους Αρχής, ξόδεψε τόσα χρή-
ματα όσα ήταν απαραίτητα για τα απολύτως αναγκαία. Χωρίς περιττά έξοδα προ-
βολής και διαφήμισης.
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν αυτοί που δείχνουν τόση «ευαισθησία» στα έξοδα της
προεκλογικής μας εκστρατείας, έκαναν μια έρευνα (και παρουσίαζαν τα ευρήματα)
για τα έξοδα των «προσφιλών» τους παρατάξεων κατά τα τελευταία 15 χρόνια.  Θα
εντυπωσιάζονταν από τις πραγματικές αποκαλύψεις.
Η Παράταξή μου κι εγώ, είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα που έχουν να
κάνουν με τη διαφάνεια και με ζητήματα ηθικής τάξης, γεγονός που  έχουμε απο-
δείξει επανειλημμένα ( με συγκεκριμένες μάλιστα πράξεις)  κατά τη διάρκεια
άσκησης  της Διοίκησης του Δήμου. Και δεν δίνουμε το δικαίωμα σε κανέναννα
αμφισβητεί την εντιμότητα ή την  ακεραιότητά μας, έστω και εμμέσως ή
δήθεν σατιρίζοντας. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν, ότι η υπομονή έχει και τα όριά
της.

Η παρανομία… το πρόστιμο
στον Ζορμπά… ο «Σχολιαστής»

και η «Τρέλα του Αίαντα»!
Μια από τις τραγικότερες στιγμές
της «Ηλιάδας», είναι και η αφήγ-
ηση του Όμηρου αναφορικά με
την «Τρέλα» του Αίαντα του
Τελαμώνιου, βασιλιά της Σαλα μί -
νας, του γιγαντόσωμου ήρωα, η
τόλμη και τα κατορθώματα του
οποίου γεμίζουν σχεδόν όλα τα
κεφάλαια του μεγάλου μας έπους. 
Όπως μας αφηγείται ο τυφλός «παραμ-
υθάς» με το απαράμιλλο ύφος του, αμέ-
σως μετά το θάνατο του Αχιλλέα, μαζεύονται οι «πρώτοι» από τους ήρωες και
διεκδικούν ο καθένας για λογαριασμό του τα «όπλα» του νεκρού πια βασιλιά
των Μυρμιδόνων τα οποία έχει σφυρηλατήσει με τα ίδια του τα χέρια ο κου-
τσός θεός- σιδεράς Ήφαιστος, για το χατίρι της Θέτιδας μητέρας του νεκρού
ήρωα που ενώ γνώριζε το «τέλος» του γιού της προσπαθεί με κάθε τρόπο να
αποτρέψει το μοιραίο…
Οι βασικότεροι διεκδικητές των «όπλων» ήταν ο Αίαντας και ο Οδυσσέας και
τελικά ο Αγαμέμνονας αποφασίζει αυτά να δοθούν στον Οδυσσέα.
Ο Αίαντας φοβερά οργισμένος για την κατά τη γνώμη του μεγάλη αδικία και
προσβολή που του έγινε, φεύγει από τη σκηνή του αρχιστράτηγου πηγαίνει
στη δική του, και «φορά τ  ́άρματα του» αποφασισμένος να τιμωρήσει με
θάνατο όλους όσοι τον προσέβαλαν και δεν αναγνώρισαν την μέχρι τότε
συμβολή του στον πόλεμο κατά των Τρώων.
Η θεά Αθηνά προστάτιδα  των Ελλήνων, βλέποντας το «κακό να έρχεται»…
αποφασίζει να επέμβει και να το προλάβει, απλώνοντας στο «νου» του
‘Ήρωα ένα πέπλο που τον κάνει να «βλέπει» σ  ́ένα κοπάδι πρόβατα που
βρισκόταν μαντρωμένο για τις ανάγκες σίτισης των στρατιωτών, τους
συγκεντρωμένους συντρόφους του, προς τους οποίους και ορμά αρχίζοντας
να τους σφάζει έναν προς ένα.
Αφού τελειώνει το ξεπάστρεμα τους, ξαπλώνει κατά γης να ξαποστάσει με το
θυμό του να καταλαγιάζει σιγά σιγά. Αφού περνούν αρκετές ώρες, η θεά
αφαιρεί το πέπλο της «τρέλας» και ο ήρωας βλέπει την πραγματικότητα.
Βλέπει δηλαδή τον εαυτό του λουσμένο μέσα στα αίματα να κάθεται ανάμε-
σα σε αναρίθμητα πτώματα σφαγμένων από τα χέρια του προβάτων.
Σε αντίθεση με τους νεοέλληνες, στους ήρωες αλλά και στους κοινούς
θνητούς που ζούσαν στα ίδια χώματα που εμείς πατάμε σήμερα, το «Ηθικό»
είναι κατά πολύ ανώτερο από το «Νόμιμο» και είναι «Αυτό» που οδηγεί τις
ζωές τους όπως πολύ γλαφυρά το συναντά ο αναγνώστης στην «Αντιγόνη».
Ο Αίαντας είναι ήρωας και βασιλιάς – οδηγητής του λαού του, είναι δηλαδή
ένας άνθρωπος που ζει, κινείται, αποφασίζει και πράττει με γνώμονα τις
μεγάλες ηθικές αξίες και το «Δίκαιο»που ως έννοια διαφέρει κατά πολύ
από την «απόδοση δικαιοσύνης»… Αντιλαμβανόμενος λοιπόν στο «Τι» τον
έχει ωθήσει ο εγωισμός, ο φθόνος και η απληστία για κάτι το «υλικό» και στο
«Τι» θα είχε συμβεί αν δεν είχε υπάρξει η «θεϊκή παρέμβαση», δίνει τέλος
στη ζωή του με το ίδιο σπαθί που είχε κάνει τη «σφαγή των συντρόφων» του.
Θυμήθηκα τον Αίαντα, καθώς με θλίψη διάβαζα την ανακοίνωση που εξέ-
δωσε ο «Άρχων της πόλης» αναφορικά με το πρόστιμο που του επιβλήθηκε,
όχι από κάποιον πολιτικό του αντίπαλο ή προσωπικό του εχθρό, αλλά
από την επιτροπή που έλεγξε τις ενέργειες των υποψηφίων
δημάρχων στις προηγούμενες εκλογές και η οποία τα επέβαλε αφού άκου-
σε και τις απόψεις των υποψηφίων που αντέκρουσαν τις «παρατυπίες»
καταθέτοντας την άποψη και τα στοιχεία που διέθεταν.
Η θλίψη δεν προήλθε επειδή για όλα αυτά που συνέβησαν κατά το δήμαρχο
σε τελική ανάλυση φταίει ο «τοπικός τύπος» δηλαδή ο «Σχολιαστής»
που δημοσιοποίησε τη σχετική απόφαση στην ηλεκτρονική του σελίδα, αλλά
για τον «αντίποδα» του Αίαντα στον οποίο ζει, κινείται, αποφασίζει και πράττει
για τη ζωή και το μέλλον 100.000 ανθρώπων ο «πρώτος πολίτης της πόλης».
Θλίψη μου προκαλεί η «τρέλα» με την οποία κάποια άγνωστη σε μένα «θεά»,
έχει σκεπάσει το «νου» του δημάρχου με αποτέλεσμα να μην αντιλαμ-
βάνεται την τιμωρία που του έχει επιβληθεί για «πράξεις και παραλήψεις»
του κατά την προεκλογική περίοδο του 2010 και αντί συνειδητοποιήσει ότι
δεν είναι «στραβός ο γιαλός» αλλά εκείνος «στραβά αρμενίζει» και να
κάνει «κάτι γι αυτό»… κρύβεται σαν τη στρουθοκάμηλο και επιστρατεύει
«μισθοφόρους» και «πραιτοριανούς» για τη σπίλωση, τη συκοφάντηση, την
απαξίωση αλλά και την απειλητική προειδοποίηση ότι εξαντλείται η υπομο-
νή του! προς όλους όσοι ασκούν του εκ του συντάγματος εκπορευόμενου
δικαιώματος της «κριτικής των πράξεων των αιρετών».
Μέρες του ’36 ξαναζείς άμοιρη πατρίδα…

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος

ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ
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Πλεονασματικός και 
ο ισολογισμός του 2012

Ο ισολογισμός όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε είναι μια φωτογραφία της
περιουσιακής κατάστασης του Δήμου μας σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγ-
μή.Στην εν λόγω περίπτωση αποτυπώνεται η περιουσιακή κατάσταση του
Δήμου στις 31/12/2012.Να σημειώσω ότι αυτός είναι ο 7ος ισολογισμός που δημο-
σιεύει ο Δήμος μας και αυτό φαίνεται από την ένδειξη στην επικεφαλίδα 7η Δημοτική
Χρήση.Το Παθητικό δείχνει τα ίδια κεφάλαια του Δήμου,τις υποχρεώσεις του και όταν
λέμε υποχρεώσεις, εννοούμε τα δάνεια,οφειλές προς προμηθευτές,οφειλές σε ασφαλι-
στικούς οργανισμούς και φορολογικές οφειλές. Από την άλλη το Ενεργητικό περιλαμ-
βάνει τα στοιχεία εκείνα τα οποία χρηματοδοτούν το Παθητικό και για να γίνω πιο
συγκεριμένος το Ενεργητικό περιλαμβάνει τα κεφάλαια εκείνα,μέσω των οποίων αποπ-
ληρώνονται οι υποχρεώσεις του Δήμου μας.Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτός είναι
ο 2ος ισολογισμός που αφορά τα πεπραγμένα της διοίκησης ΖΟΡΜΠΑ,γιατί ο ισολογι-
σμός του 2010 που δημοσιευτηκε το 2011 ήταν η τελευταία χρονιά της προηγούμενης
διοίκησης,οπότε θεωρώ εύλογο ότι στην εισηγησή μου θα πρέπει να αναφέρω και
καποια συγκριτικά στοιχεία απο τον ισολογισμό του 2010.

Στο Ενεργητικό λοιπόν του εν λόγω ισολογι-
σμού μας αξίζει να δούμε τις απαιτήσεις  του
Δήμου.Το 2012 βεβαιώθηκαν περισσότερες
απαιτήσεις,έτσι λοιπόν από 5.062.605,23
που ήταν το 2011,έχουν πάει στα
6.007.076,15 για το 2012.Ένα αλλο αξιο-
σημέιωτο στοιχείο του Ενεργητικού είναι η
ραγδαία βελτίωση του κεφαλαιου κινήσεως. 
Το κεφαλαιο κίνησης προκύπτει από τον
τύπο:(ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ = ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)
όπου για το 2011 ήταν: 6.620.809,83

(Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού)
-6.218.468,62(Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις) = 402.381,22, ενώ για το

2012 βελτιώθηκε ραγδαία και είναι:6.574.527,02(Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού
για το 2012)- 4.377.334,64 (Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του 2012) =
2.237.192,38 (θετικό) ,πράγμα βέβαια που βελτιώνει την πιστοληπτική
ικανότητα του Δήμου και εξυγιαίνει την οικονομική του θέση. Εδώ βέβαια
οφείλω να τονίσω ότι το 2010 το κεφάλαιο κίνησης ήταν αρνητικό: - 2.085.408,50
οπότε συμπαιρένεται ότι μέσα σε δύο χρόνια το κεφάλαιο κίνησης βελτιώθηκε κατά
2.000.000€, το οποίο βέβαια δεν έγινε ως εκ θαύματος,αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας
εξαιρετικά συνετής διαχείρησης της ρευστότητας και εξορθολογισμού των δαπανών από
την διοίκηση ΖΟΡΜΠΑ.
Στο παθητικό του ισολογισμού μας, αξίζει να προσέξουμε τις υποχρεώσεις:Το σύνολο
λοιπόν των υποχρέωσεων για το 2011 ήταν 11.182.687,95(Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις:4.964.219,33 + Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 6.218.468,62,)
για το 2012 το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου μας πέφτει στα 9.095.131,20
(Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις:4.717.796,56 + Βραχυπρόθεσμες Υποχρ-
εώσεις:4.377.334,64). Μειώνεται λοιπόν το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου μας
για το 2012 κατά 2.087.556,70!! σε σχέση με το 2011. 
Να τονίσω ότι το 2010 το σύνολο των υποχρέωσεων του Δήμου ήταν 12.611.447,26
καταφέραμε λοιπόν μέσα σε 2 χρόνια να μειώσουμε το χρέος του Δήμου μας κατά
3.500.000€ και αυτό βέβαια είναι ένας ακόμα δείκτης συνετής και σωστής
διαχείρησης.Τα δάνεια για το 2011 ήταν 4.202.857,33 ενώ για το 2012 έπεσαν στα
3.956.434,56, οπότε μειώθηκαν κατά 300.000 περίπου.
Τα ΠΟΕ για το 2011ήταν 3.223.123,82 ενώ το 2012 έπεσαν στα 2.179.925,90 μειώθη-
καν δηλαδή κατά 1.043.197,92 και να τονίσω ότι αυτή την στιγμή  που μιλάμε
τα ΠΟΕ είναι γύρω στις 450.000 και μέσα στο 2014 θα έχουν γίνει 0!!!!ενώ το
2010 ήταν στα 4.500.000.

Αποτελέσματα χρήσης
Τα αποτελέσματα χρήσης δείχνουν την οικονομική δραστηριότητα του Δήμου: ΕΣΟΔΑ-
ΕΞΟΔΑ καθολη την διάρκεια της χρήσης. Στον εν λόγω ισολογισμό έχουμε για δεύτε-
ρη φορά πλεόνασμα: 560.774,83. 
Να τονίσω ότι μετά απο 7 ισολογισμούς,σαν διοίκηση πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφ-
ανοι όπου ήμασταν οι μόνοι που καταφέραμε μέσα σε 2 χρόνια να πετυχουμε πλεονα-
σματικούς ισολογισμούς. 2.097.384,31πλεόνασματο 2011 και 560.774,83 πλεόνα-
σμα το 2012 (ενώ όλοι οι προηγούμενοι ισολογισμοί ήταν ελλειμματικοί). 
Το καθαρό λοιπόν αποτέλεσμα της χρήσης του 2012 το οποίο είναι πλεόνασμα
560.774,83, αφαιρείται από το έλλειμμα εις νέον το οποίο το 2011 ήταν -3.237.314,12
και μειώνει ακόμα περισσότερο το έλλειμμα  στα -2.676.539,29για το 2012.Να τονίσω
ότι το έλλειμμα το 2010 ήταν -5.334.698,43και μέσα μόλις σε 2 χρόνια η διοίκηση μας
το μείωσε κατά 2.658.159,14.

Τιμολέων (Τίμος) Κωστόπουλος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

συνέχεια σελ. 5
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Μερικά σημαντικά συμπεράσματα:

Το ότι ο Δήμος για το 2010(τελευταία χρονιά της προηγούμενης διοίκησης) είχε αρ-
νητικό κεφάλαιο κίνησης -2.085.408,50 δείχνει ότι η οικονομική του θέση ήταν
ιδαίτερα δυσμενής.
Πρακτικά αυτό μεταφράζεται ως μία πολύ μεγάλη δυστοκία και δυσκολία του Δήμου να
ανταπεξέλθει και να αποπληρώσει τις τρέχουσες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
του.Συν ότι η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου με ένα τόσο αρνητικό δείκτη,ήταν
ιδιαίτερα δυσμενής.Η διοίκηση Ζορμπά κατάφερε μόλις σε 2 χρόνια να βελτιώσει το
κεφάλαιο κινήσεως κατά 2.000.000.Το κεφάλαιο κίνησης στον ισολογισμό του 2012
είναι 2.197.192,38 θετικό, στοιχείο το οποίο βελτιώνει την πιστοληπτική
ικανότητα του Δήμου μας και εξυγιαίνει την οικονομική του θέση ραγδαία.
Έτσι λοιπόν ο Δήμος μας μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις τρέχουσες και βραχυ -
πρόθεσμες υποχρεώσεις του,παράμετρος ιδιαίτερα σημαντική εν μέσω αυτής  της
κρίσης και της δημοσιονομικής θύελλας που βιώνουμε.
Εάν δούμε στοχεία των ισολογισμών της προηγούμενης διοίκησης  θα καταλήξουμε σε
κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα και θα διαμορφώσουμε πλήρη εικόνα για την
σωστή και συνετή διαχείρηση που κατόρθωσε η διοίκηση Ζορμπά σε μόλις 2 χρόνια.
Συγκεκριμένα: για τον ισολογισμό του 2007 το σύνολο των υποχρέωσεων ήταν
7.185.813,98 και το ελλειμμα - 3.312.062,61. 
Στον ισολογισμό του 2008 το σύνολο των υποχρεώσεων ήταν 9.854.065,84 και το
έλλειμμα  - 4.465.437,89. Αυξήθηκαν λοιπόν οι υποχρώσεις το 2008 κατά
2.700.000!!! σε σχέση με το 2007 και το έλλειμμα για το 2008 αυξήθηκε κατά
1.100.000 σε σχέση με το 2007.
Στον ισολογισμό του 2009 το σύνολο των υποχρεώσεων ήταν 10.803.504,04 και το
έλλειμμα - 5.227.911,40.Αυξήθηκαν λοιπόν οι υποχρεώσεις το 2009 κατά
949.438,20 σε σχέση με το 2008 και το έλλειμμα για το 2009 αυξήθηκε κατά

762.473,51 σε σχέση με το 2008.
Στον ισολογισμό του 2010 (τελευταία
χρονιά της προηγούμενης
διοίκησης)το σύνολο των υποχ-
ρεώσεων ήταν 12.611.447,26 και το
έλλειμμα - 5.334.698,43.
Αυξήθηκαν λοιπόν πάλι οι υποχ-
ρεώσεις το 2010 κατά
1.807.943,22!! σε σχέση με το
2009 και το έλλειμμα το 2010
αυξήθηκε πάλι κατά 106.787,03.
Αφού κρατήσετε τα ανωτέρω στοιχεία
των ισολογισμών της προηγούμενης
διοίκησης θα σας παρουσιάσω εν
συντομία τα στοιχεία των ισολογι-
σμών της τωρινής διοίκησης του
Βασίλη Ζορμπά.
Για τον ισολογισμό λοιπόν του 2011
(1ος ισολογισμός της διοίκησης
Ζορμπά) το σύνολο των υποχρ-
εώσεων ήταν 11.182.687,95 πράγμα

που συνεπάγεται ότι οι υποχρέωσεις ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ κατά 1.428.759,31 σε σχέση
με το 2010 ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου μας είχαμε ως απο-
τέλεσμα πλεόνασμα: 2.097.384,31, το οποίο πλεόνασμα αφαιρείται από το
έλλειμμα των προηγούμενων χρήσεων (-5.334.698,43) οπότε το έλλειμμα του
Δημου μας ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ στα - 3.237.314,12.
Για  τον ισολογισμό του  2012 (2ος Ισολογισμός της διοίκησης Ζορμπά) το σύνο-
λο των υποχρεώσεων ήταν 9.095.131,20 πράγμα που συνεπάγεται ότι οι
υποχρέωσεις ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ακόμα περισσότερο κατά 2.087.556,70!!! σε
σχέση με το 2011 ενώ για μία ακόμα χρήση ο ισολογισμός είχε ως αποτέλεσμα
πλεόνασμα:560.774,83, το οποίο πλεόνασμα ΜΕΙΩΝΕΙ  ακόμα περισσότερο
το έλλειμμα του Δήμου μας από τα - 3.237.314,12 που ήταν για το 2011 στα -
2.676.539,29 για το 2012.
Αγαπητοί συνδημότες τα συμπεράσματα είναι πάρα πολύ απλά:μεσα σε 2 χρόνια η
διοίκηση Ζορμπά εν μέσω αυτής της δημοσιονομικής θύελλας,εν μέσω αυτής της σοβα-
ρότατης οικονομικής κρίσης που πλήττει όλους μας,εν μέσω της δραματικής μείωσης
των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους δήμους(-60% σε σχέση με την προμνημονια-
κή περίοδο) πέτυχε να μειώσει τις υποχρεώσεις του Δήμου μας κατά 3.500.000 σε
σχέση με το 2010 (τελευταία χρονιά της προηγούμενης διοίκησης) και μείωσε επίσης
και το έλλειμμα κατά 2.658.159,14 σε σχέση με το 2010.
Παράλληλα όμως ο Δήμος μας διατήρησε σε άριστο επίπεδο τις κοινωνικές δομές
του(Παιδικούς Σταθμούς,Κοινωνική Πολιτική) χρηματοδοτώντας επαρκώς τις εν λόγω
δομές και προσφέρει σημαντικά έργα πνοής στους δημότες(Ανάπλαση Αγίου Ιωάν-
νου,Ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου,Βιοκλιματική Τσακού,Παιδικός Σταθμός στα
Πευκάκια),τα οποία έργα έχουν ενταχθεί όλα στο ΕΣΠΑ εξοικονομώντας έτσι περίπου
8.000.000€ για τους δημότες μας και για το δημοτικό ταμείο. 
Επίσης αξιοσημείωτη είναι και η μείωση των δημοτικών τελών  κατά 19% που
κατάφερε η διοίκηση τα 3 τελευταία χρόνια( από το 2011 μέχρι το 2013).
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συνέχεια από σελ. 4
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Δεν δέχτηκε τα αιτήματα που του είχε θέσει η
Ένωση Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής
ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, με αποτέλεσμα
οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του να
τα καταψηφίσουν στη συνεδρίαση την
Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 που είχε προγρ-
αμματιστεί συζήτησης και λήψης σχετικής
απόφασης, σε αντίθεση με όλους τους
συμβούλους της αντιπολίτευσης οι οποίοι ψήφ-
ισαν θετικά. 
Αφορμή της συζήτησης αυτής υπήρξε η καθυστέρηση
καταβολής κονδυλίων προς τις σχολικές επιτροπές
των σχολείων της περιοχής μας από την πλευρά του
Δήμου και του αρμόδιου Υπουργείου αλλά και η πα-
ραχώρηση αύλιου σχολικού χώρου και συγκεκριμένα
του 7ου Δημοτικού σε «ιδιώτες». 
Όπως είχαμε δημοσιεύσει και στο προηγούμενο
τεύχος του «Σχολιαστή» μετά από συνεδρίαση της
ΔΕΠ (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) δόθηκε άδεια
σε αθλητικό σωματείο (Πήγασος)   να χρησι-
μοποιεί τον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού και
καθοριστικό ρόλο σ’ αυτή την απόφαση συντέλεσαν
δύο γεγονότα: 
1) Η διπλή ψήφος της προέδρου της ΔΕΠ και
αντιδημάρχου Παιδείας κ. Γερασιμίας Μουχτούρη
(διότι κατά την ψηφοφορία υπήρξε ισοψηφία) και
2) Η θετική ψήφος του αντιπροέδρου του Αθ-
λητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Ιωάννη
Παύλου (εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Β’ στη ΔΕΠ) τη
στιγμή κατά την οποία σύμφωνα με καταγγελία του
Βασίλη Γιαννακόπουλου έχει έμμισθη σχέση με το
αθλητικό σωματείο «Πήγασος»!

Έτσι λοιπόν η
Ένωση Συλλόγων
Γονέων Αγίας Παρ-
ασκευής με την
πρόεδρο κ. Αύρα
Μπασακίδου –
Καράμπελα να την
εκπροσωπεί, έθε-
σαν ως θέμα στο
Δημοτικό Συμ βού -

λιο τα εξής πέντε αιτήματα:
Α) την  επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών
Α΄θμιας και Β΄θμιας με το ποσό των 240.000ευρώ
αξιοποιώντας τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων
Χώρων, όπως ο νόμος ορίζει.
Β) την άμεση κάλυψη όλων των επισκευαστικών
αναγκών των σχολείων.
Γ) την παρέμβασή του Δήμου στον ΟΣΚ ώστε αυτός
να συμπεριληφθεί στα προγράμματα που υλοποιεί
δηλ. απαλλοτριώσεις, ανεγέρσεις αλλά και επισκευές.
Δ) την άμεση έναρξη των Δωρεάν προγραμμάτων
Άθλησης από τον Αθλητικό και Πολιτιστικό Οργανι-
σμό του Δήμου.
Ε) «σχολεία ανοικτά στους μαθητές και στα παιδιά
της γειτονιάς για ελεύθερο παιχνίδι, φυλασσόμενα
και φωτιζόμενα  και όχι «κλειστά» για τους μαθητές
τους και «ανοικτά» για όλους τους άλλους,  πόσω
μάλλον όταν αυτοί οι άλλοι βλέπουν τα παιδιά μας-
μαθητές των δημόσιων σχολείων σαν πελάτες» όπως
αναγραφόταν και στην εισήγηση της Ένωσης. 
Μετά την επεξήγηση των αιτημάτων η κ. Μπα-
σακίδου δέχθηκε ερωτήσεις από Δημοτικούς
Συμβούλους της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα αν
μπορούν οι 240.000 ευρώ να εκταμιευθούν γρήγορα,
τι εργολαβίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα σχολεία
και αν την περίοδο 2007 – 2011 υπήρχε ξανά το θέμα
των παραχωρήσεων αύλιων σχολικών χώρων σε
ιδιώτες. Επιπλέον η κ. Μπασακίδου ρωτήθηκε (σε
ανακριτικό στυλ λες και είχε διατελέσει δήμα-
ρχος….) από το δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά για το

«πότε παραχωρήθηκε» ο αύλιος χώρος του σχολείου
«Κωφών και Βαρυκόων» σε ιδιώτη, για το «πότε»
έγινε τελευταία φορά κλειστός αθλητικός χώρος, για
το εάν γνωρίζει αν έχουν δηλωθεί οι σχολικοί χώροι
στο κτηματολόγιο και τέλος το «Γιατί» δεν έχει πάει
στον εισαγγελέα για εταιρείες που εκμεταλλεύονται
σχολικούς αύλιους χώρους που δεν είναι μη κερδοσ-
κοπικού χαρακτήρα!!! λες και η πρόεδρος της ένωσης
γονέων διοικεί την πόλη!   
Στον καταιγισμό των ερωτήσεων η κ. Μπασακίδου
απάντησε αρχικά ότι η εκταμίευση του ποσού των
240.000 ευρώ που ζητούσαν θα μπορούσαν ν  ́απο-
ρροφηθούν και να δοθούν στα σχολεία ανάλογα με
την ταχύτητα με την οποία ήθελε να κινηθεί η Δημο-
τική Αρχή στο θέμα αυτό. 
Όσον αφορά τις εργολαβίες στα σχολεία από το
2010 μέχρι και το 2012 πραγματοποιήθηκε, όπως
χαρακτηριστικά είπε η κ. Μπασακίδου ΜΟΝΟ μία
και συνέχισε λέγοντας ότι αν είναι τυχεροί κι υπάρχει
γονιός μέσα στο σύλλογο που να γνωρίζει από εργο-
λαβίες μπορούν να προβούν και στον έλεγχο για την
ποιότητα των εργασιών!!
Η πρόεδρος της ένωσης στο θέμα της παραχώρησης
των σχολικών αύλιων χώρων τόνισε ότι το πρόβλημα
άρχισε την τετραετία 2007 -2010 όταν το 2008
μπήκε ιδιώτης στο «Κωφών και Βαρηκόων»
και επεσήμανε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να έβλεπε
κάποιος «ποιοι» και ιδιαίτερα «Τι» ψηφίζανε τότε για
το θέμα αυτό. 
Μετά την «ανάκριση» της κ. Μπασακίδου,  ο δήμαρ-
χος πήρε το λόγο και αναφέρθηκε στις γνωστές «παρ-
ατυπίες» που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια στα
σχολεία της πόλης μας «ξεχνώντας» ότι σ  ́αυτές
τις «κακές διοικήσεις» συμμετείχε και ο ίδιος
ως αντιδήμαρχοςεφαρμόζοντας τη αγαπημένη του
ρήση που λέει: «Η σιωπή είναι χρυσός».  
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της παράταξης
«Μαζί για την Αγία Παρασκευή»  κ. Βασίλης Γιαν-
νακόπουλος με αφορμή  τις ερωτήσεις του
δημάρχου προς την κ. Μπασακίδου  πήρε το λόγο
λέγοντας ότι τα σχολεία δεν έχουν γραφτεί στο
κτηματολόγιο λόγω «ιδιοκτησιακού καθεστώτος» κι
‘ότι αν ο ίδιος «έκανε λάθος», γιατί τριάμισι χρόνια
τώρα ο κ. Ζορμπάς δεν διορθώνει το λάθος αυτό
δηλώνοντας τα; 
«Δύο γήπεδα κλειστά έχουμε φτιάξει ως παράταξη
όλα αυτά τα χρόνια» είπε ο κ. Γιαννακόπουλος και
στη συνέχεια κάλεσε τον κ. Ζορμπά να του ανα-
φέρει ένα έργο στον τομέα του αθλητισμού που
έγινε επί της δικής του θητείας!  
Ο κ. Γιαννακόπουλος συνέχισε γνωστοποιώντας τις
θέσεις της παράταξής του σε ότι αφορά την Παιδεία,
λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα εισήγηση για
την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών, να ορι-
στεί διαπαραταξιακή
6μελής επιτροπή διεκ-
δίκησης και παρακο-
λούθησης των απαλλοτρ-
ιώσεων, ανεγέρσεων και
επισκευών, στην οποία θα
συμμετέχει κι ένα μέλος
της Ένωσης Γονέων,
τάχθηκε υπέρ του να
δοθεί άμεσα λύση στα
ζητήματα της θεατρι-
κής παιδείας των μαθη-
τών και κάλεσε την ΔΕΠ
να επανεξετάσει το θέμα
της παραχώρησης των
αύλιων χώρων ζητώντας
παράλληλα να συζητηθεί
η πιθανότητα για απογε-

υματινή λειτουργία των
σχολικών εγκαταστάσεων
δωρεάν για όλους τους
μαθητές, με τον αναγκαίο
φωτισμό και φύλαξη.
Από την παράταξη «Νίκη
για την Αγία Παρασκευή»
ο επικεφαλής κ. Γιάννης
Σταθόπουλος τόνισε ότι
σοβαρά ζητήματα που
συζητούνται στο Δημοτικό
Συμβούλιο πραγματοποι-
ούνται ΜΟΝΟ από την κιν-
ητοποίηση των φορέων και
θύμισε στο Σώμα ότι η
Ένωση Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής στο
παρελθόν έχει κατ  ́ επανάληψιν  συναντήσει εχθ-
ρότητα από τα χείλη του δήμαρχου, συμπεριφορά
που και στη συγκεκριμένη συνεδρίαση επανέλαβε. 
Ο κ. Σταθόπουλος δεν άφησε ασχολίαστη την τοποθ-
έτηση του κ. Γιαννακόπουλου και αφού τόνισε ότι η
Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει δεχθεί μείωση των κον-
δυλίων κατά 60% από την Περιφέρεια και χαρακ-
τήρισε τις δηλώσεις του ως «ευχολόγιο» και απευθυ-
νόμενος προς τον ίδιο του είπε: «Ο δικός μας ρόλος
εδώ δεν είναι για να κάνει ευχές». 
Ο επικεφαλής της «Νίκης» στη συνέχεια κατηγόρησε
τη Δημοτική Αρχή λέγοντας ότι δεν έχει σχεδιασμό
και αποκάλυψε ότι η ΔΕΠ συνεδρίασε τρεις
φορές σε διάστημα 18 μηνών!!! όταν θα έπρεπε
να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και
τελείωσε δηλώνοντας τα εξής: «Τι είχατε υποσχεθεί
προεκλογικά κ. Ζορμπά για την υγιεινή, την ασφάλεια
και τα σχολεία… τα τηρείτε; και Γιατί στον «Πήγασο»
έχουν παραχωρηθεί πέντε!! δημοτικοί χώροι;». 
Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»
Αν δ ρέας Γκιζιώτης συνε χάρη την Ένωση Γονέων
για την παρουσία και τη δράση της στην πόλη και
δήλωσε ότι το «νέο σχολείο» δεν είναι καινούργια
σκέψη αλλά έχει προσχεδιαστεί από την Ε.Ε. χρόνια
τώρα όπως και στο «Μάαστριχντ» και στη
«Λισαβόνα». 
«Είμαστε στη διαδικασία ενός υποβαθμισμένου, ταξι-
κού σχολείου για τις ανάγκες του κεφαλαίου»
τόνισε ο κ. Γκιζιώτης και συνέχισε λέγοντας ότι: «Για
το σύστημα δεν χρειάζονται πολλοί μορφωμένοι άνθ-
ρωποι αλλά «λίγες» γνώσεις και ψευδοκαταρτι-
σμένοι μαθητές» και κατέληξε λέγοντας ότι η
διοίκηση δεν πρέπει να ψάχνει χρήματα αλλά
«βούληση»… ότι ο κ. Παύλου έπρεπε τίμια και
ηθικά να απέχει από τη διαδικασία της ψηφο-
φορίαςτης ΔΕΠ λόγω έννομου συμφέροντος… κι ότι
ο δήμαρχος αντί να φτιάχνει υποδομές δίνει χρήματα
σε συλλόγους!».  

Οι Σχολικές Αυλές σε Ιδιώτες  - Η Παιδεία στο «Απόσπασμα»!!
«ΟΧΙ» Ζορμπά στα αιτήματα των Γονέων -Μαθητών 

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής

Εκδότης 

Δημοσιογράφος
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Διοίκηση
Από την πλευρά των στελεχών της διοίκησης και της
δημοτικής ομάδας του Βασίλη Ζορμπά πρώτη πήρε
το λόγο η αντιδήμαρχος Παιδείας και πρόεδρος της
ΔΕΠ κ. Γερασιμία Μουχτούρη η οποία επικαλέ-
στηκε τη «Δημοκρατία» και το δικαίωμα που της
δίνει ο Νόμος να έχει «διπλή ψήφο» σε μια ισοψηφία
τονίζοντας ότι οι Νόμοι πρέπει να γίνονται σεβαστοί
από όλους όπως και η ίδια διδάσκει στους μαθητές
της μέσω των Πλατωνικών κειμένων!!! 
«Δεν είναι ποδόγυρος η ΔΕΠ» είπε η κ.
Μουχτούρη αρνούμενη επί της ουσίας να ξαναφέρει
το ζήτημα της παραχώρησης δημόσιων σχολικών
αύλιων χώρων σε συνεδρίαση του θεσμικού αυτού
οργάνου και υποστήριξε ότι ο «Πήγασος», το σωμα-
τείο στο οποίο παραχωρήθηκε η αυλή του 7ου Δημο-
τικού, χρησιμοποιεί το χώρο μόνο οκτώ ώρες την
εβδομάδα και  απαξίωσε τα αιτήματα της ένωσης
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Δεν δεχόμαστε
αυτού του είδους τα κείμενα (της Ένωσης) γιατί
κι εμείς αγαπάμε το Σχολείο»!!! 

Στα λεγόμενα της κ. Μουχτούρη απάντησε η πρόεδ-
ρος της ένωσης γονέων του 7ου Δημοτικού σχολείου
κ. Χριστίνα Γρηγοράκη τονί ζο ν τας ότι αν υπάρχει
μέλος που να έχει «συμφέρον» από τη συγκεκριμένη
παραχώρηση οφείλει να απέχει από την ψηφοφ-
ορία της ΔΕΠ, εννοώντας τον κ. Παύλου, κι όταν ο
δήμαρχος την προέτρεψε να πάει στην εισαγγελία, η
κ. Γρηγοράκη του απάντησε ότι ερμηνεύει τα δημοτι-
κά πεπραγμένα με πολιτικό σκεπτικό και αντίστοιχες
θα είναι και οι συνέπειες της κίνησης του να θέσει
ιδιώτη σε σχολείο…  
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Τεχνικών υπη-
ρεσιών κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς υπερασπίστηκε το
έργο της διοίκησης σε ότι αφορούσε τις εργολαβίες
που έχουν γίνει στα σχολεία και δήλωσε ότι η
διοίκηση στο θέμα αυτό κινείται με προτεραιότητα
την ασφάλεια και την υγιεινή. 
Ο πρόεδρος του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανι-
σμού κ. Βασίλης Σάρκουλας καθησύχασε τους
παρευρισκόμενους γονείς λέγοντας ότι τα δωρεάν
προγράμματα άθλησης θα αρχίσουν το Νοέμβρη που
θα υπάρχουν γυμναστές και στη συνέχεια εξήρε το

έργο του Νομικού Προσώπου που έχει αναλάβει
λέγοντας ότι όταν ανέλαβε, βρήκεαυθαίρετα γήπε-
δαστην οδό Νότου με διαλυμένες κερκίδες και ότι για
πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης υπήρξε
νόμιμη πιστοποίηση άδειας των γηπέδων
αυτών!  
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μανώλη Κωνσταντακό-
πουλος είπε ότι αν τα σχολεία είχαν δηλωθεί το 2002
στο υποθηκοφυλακείο δεν θα υπήρχε στο «σήμερα»
αυτή η «φασαρία» και υπενθύμισε ότι ο χώρος των
σχολείων απαγορεύεται να δοθεί σε κόμματα και
παρατάξεις ενώ από την πλευρά του ο Δημοτικός
Σύμβουλος και αντιπρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης κ. Γιώργος Καζάκος δήλωσε ότι παρόλο που
πιστεύει ότι ο σύλλογος ζητά «λίγα», δυστυχώς με
βάσει τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν
σήμερα δεν μπορούν να υλοποιηθούν όλα όσα
ζητούνται. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Αντιπολίτευσης

Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και υποψήφιος
δήμαρχος Αλέξης Μουστόγιαννης δήλωσε ότι
λόγω του παρόντος κόσμου αντί για συζήτηση οι παρ-
ευρισκόμενοι έγιναν μάρτυρες ενός ντιμπέϊτ με φόντο
τις εκλογές του προσεχούς Μαΐου και συνέχισε λέγον-
τας ότι αν κάποιος πάρει στα σοβαρά τις δηλώσεις
των μελών της Δημοτικής Αρχής θα νομίσει ότι
στην πόλη «όλα είναι τέλεια».
«Έχει γίνει επέλαση στους αύλιους χώρους»
δήλωσε κατηγορηματικά ο ανεξάρτητος Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Μιχάλης Γαβράς ενώ η επίσης ανε-
ξάρτητη δημοτική σύμβουλος κ. Μαργαρίτα
Δημητρίου – Καβρουδάκη είπε ότι το θέμα δεν είναι
να ψηφιστούν μόνο τα αιτήματα της Ένωσης αλλά
και να εφαρμοστούν, δίνοντας ως παράδειγμα το
γεγονός ότι στο 4ο λύκειο περιμένουν έναν φορητό
υπολογιστή από τη Δημοτική Αρχή ένα χρόνο! και
κατέληξε λέγοντας ότι: «δεν είναι προτεραιότητά σας
τα σχολεία παρ’ όλες τις εξαγγελίες... τα τελευταία δύο
χρόνια από προϋπολογισμούς δύο ετών ύψους
140.000.000 ευρώ, από ίδιους πόρους, δώσατε στα
σχολεία μόλις 370.000 ευρώ!». 
Από την «Νίκη» ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεράσι-
μος Βλάχοςείπε ότι αν οι πρόεδροι και οι αντιδήμα-
ρχοι είχαν δίκιο με τις δηλώσεις που έκαναν δεν θα
υπήρχαν πράγματι προβλήματα, όμως κάτι τέτοιο το
διέψευδε η παρουσία της Ένωσης στο συμβούλιο. 
Ο κ. Βλάχος σχολίασε επίσης αρνητικά τις δηλώσεις
της κ. Μουχτούρη λέγοντας ότι στο σχολείο που
διδάσκεται ο Πλάτωνας ελπίζει να μη διδάσκε-
ται ταυτόχρονα και η «διπλή ψήφος»… και
συνέχισε αμφισβητώντας τα χρηματικά ποσά που η
διοίκηση υποστηρίζει ότι έχουν δοθεί στα σχολεία

διότι αν αυτό ήταν πραγματικότητα δεν θα υπήρχαν
και τόσα προβλήματα.
Από την ίδια παράταξη η δημοτική σύμβουλος κ.
Ζωή Φωτεινού δήλωσε ότι ναι μεν η χώρα είναι σε
δύσκολη θέση αλλά οι νεότερες γενιές και ιδιαίτερα
τα παιδιά δεν φέρουν καμιά ευθύνη και γι’ αυτό
οφείλουν όλοι να υπερασπιστούν τη δημόσια Παιδεία
κι ένα κομμάτι αυτής (της Παιδείας) είναι και η εύρυθμη
λειτουργία της ΔΕΠ. 
Από την παράταξη «Μαζί για την Αγία Παρασκευή»
ο πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
Κώστας Κρητικίδης επεσήμανε την ανάγκη σύντομης
ψήφισης του ποσού των 240.000 ευρώ που θα διατε-
θούν στα σχολεία…την υποβολή αιτήματος του
Δήμου προς τον ΟΣΚ (μιας και μέχρι σήμερα δεν έχει
γίνει) ώστε ο τελευταίος να αναλάβει εργολαβίες
όπως επισκευές στα σχολεία… και τελείωσε θέτοντας
το θέμα της απόλυσης και συνεπώς απουσίας των
σχολικών φυλάκων και ρώτησε «πώς» η Δημοτική
Αρχή σκέφτεται να το αντιμετωπίσει. 

Δήμαρχος
Τελευταίος μίλησε ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς ο
οποίος ξεκίνησε λέγοντας ότι όλα τα θέματα που
έθεσε η Ένωση βρίσκονται στη διαδικασία της λύσης
και συνέχισε εξηγώντας ότι το έτος 2013 «δεν μπορ-
είς να διεκδικήσεις από τον ΟΣΚ»… ότι τα σχο-
λεία δεν δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο για να μην
υπάρχουν φάκελοι ώστε να ελεγχθούν «τι» εργασίες
έχουν γίνει σ’ αυτά όλα αυτά τα χρόνια… κι ότι συγκρ-
ιτικά με άλλους Δήμους, ο δικός μας, αντιμετωπίζει τα
λιγότερα αιτήματα από την τοπική Ένωση Συλλόγων
γονέων. 

Επιπλέον ο κ. Ζορμπάς αποκάλυψε ότι τα σχολεία
χρειάζονται καινούργια αλεξικέραυνα γιατί τα
παλαιά έχουν κλαπεί!!!  ότι οι σχολικοί φύλακες θα
πληρώνονται κανονικά μέχρις ότου παύσουν από την
κυβέρνηση και ότι όσον αφορά το θέμα της παρ-
αχώρησης των σχολικών αύλιων χώρων σε ιδιώτες
ξεκαθάρισε τα πράγματα λέγοντας  τα εξής: «Η
πολιτική μας είναι να δίνουμε σε όλους τους
συλλόγους τους αύλιους χώρους και θα την εφα-
ρμόσουμε! Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δίνουμε
τους χώρους αυτούς στους συλλόγους» συνέχισε ο κ.
Ζορμπάς και τελείωσε το λόγο του δίνοντας «γραμ-
μή» στην παράταξή του να ψηφίσει λευκό λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι: «Στην εισήγηση της ένωσης
συλλόγων γονέων ψηφίζουμε λευκό γιατί έχο-
υμε όλα τα προβλήματα λυμένα!».      

Η αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Μουχτούρη την ωρά που

παρακολουθεί την ομιλία της κ. Γρηγοράκη η οποία

κάθεται ακριβώς απέναντί της 
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“Μια γενιά μπροστά” : 
Δομή και Τομεάρχες

Στην ανακοίνωση της δομής της παράταξης «Μια γενιά μπροστά»
προχώρησε ο επικεφαλής της και υποψήφιος δήμαρχος Αλέξης Μουστό-
γιαννης στο φιλόξενο χώρο του καταστήματος «Άλμπα» το Σάββατο 10
Νοεμβρίου 2013. 

Ο κ. Μουστόγιαννης ξεκίνησε παρουσιάζοντας
τη νομική σύμβουλο της παράταξης Εβίνα Για-
κουμάτου, κόρη του επί πολλών ετών Υπουρ-
γού της Νέας Δημοκρατίας Γεράσιμου Για-
κουμάτου η οποία δήλωσε ότι θα στηρίξει με
όλες τις δυνάμεις της την νεοσύστατη παράταξη
γιατί διακρίνει νέους ανθρώπους, όχι μόνο ηλι-
κιακά αλλά και πολιτικά,  με πάθος και όρεξη,
έτοιμους να «δώσουν» στην πόλη. 
Στη συνέχεια ο υποψήφιος δήμαρχος παρου-
σίασε τους οικονομολόγους Ανδρέα Λαγοδήμο

και Παναγιώτη Κοκοβίνη ως υπεύθυνους τομεάρχες των οικονομικών, τομέας που για
τον Αλέξη Μουστόγιαννη όπως δήλωσε αποτελεί το «Νούμερο ένα». 
Οι κύριοι Λαγοδήμος και Κοκοβίνης δήλωσαν ότι είναι υπέρ του ελέγχου των οικονο-
μικών του Δήμου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, ότι η πόλη της Αγίας Παρασκευής
χρειάζεται ανάπτυξη σε ότι αφορά την αναζωπύρωση της αγοράς και ιδιαίτερα του
κεντρικότερου δρόμου, την Αγίου Ιωάννου και όπως ενημερωθήκαμε στην φετινή
ψήφιση του προϋπολογισμού από την παράταξή τους δεν θα υπάρξει μόνο πολιτική
τοποθέτηση αλλά και αντίστοιχη οικονομική με προτάσεις. 

Συμπληρώνοντας ο κ. Μουστόγιαννης δήλωσε ότι οι
δύο τομεάρχες θα είναι υπεύθυνοι και για τα οικονομι-
κά της παράταξης ακολουθώντας πιστά τη νομοθεσία
που ισχύει για τις δημοτικές εκλογές και υποστήριξε ότι
στην παράταξη «Μια γενιά μπροστά» θα υπάρχει
πλήρη διαφάνεια σε αντίθεση με την παράταξη του
Βασίλη Ζορμπά που της επιβλήθηκε πρόστιμο
21.000 ευρώ για παρατυπίες στον προεκλογικό
αγώνα του 2010.
Στον τομέα της επιχειρηματικότητας υπεύθυνος θα
είναι ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος κ. Κώστας
Αναγνωστόπουλος, ο οποίος είναι και επιχειρ-
ηματίας του υγειονομικού καταστήματος Dodo’s  ενώ
στον τομέα του Αθλητισμού τομεάρχης θα είναι ο κ.
Γιώργος Λαγοδήμος που διατέλεσε και προσωπικός
σύμβουλος του κ. Μουστόγιαννη στον ΠΑΟΔΑΠ όταν
ο τελευταίος ήταν πρόεδρος. 
Υπεύθυνος τομεάρχης οργανωτικού της παράταξης
ανακοινώθηκε ο κ. Νίκος Καλούδης ενώ για τον
Πολιτισμό η κ. Ντομένικα Μαντέλη, πρώην υποψή-
φια με τον Βασίλη Γιαννακόπουλο το 2006, που απο-
φάσισε να συνταχθεί με τον Αλέξη Μουστόγιαννη και
να διεκδικήσει την ψήφο του λαού στις επερχόμενες
εκλογές του Μαΐου δηλώνοντας ότι η Αγία Παρασκευή
έχει άμεση ανάγκη από ένα Πολιτιστικό χώρο, ότι στην
παράταξη υπάρχει ενθουσιασμός και δυνατότητες εξέ-
λιξης και ότι στόχος τους είναι να δώσουν μία νέα πνοή
στην πόλη διότι ο πολίτης είναι απογοητευμένος από το
παλιό, σαθρό πολιτικό προσωπικό.    
Τους δύο τελευταίους  τομείς, ο πρώτος της «Καθημε-
ρινότητας και του Πολίτη» και ο δεύτερος του «Περι-
βάλλοντος και της Προστασίας των ζώων» θ  ́αναλά-
βουν αντίστοιχα οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Θάνος Λιώτος και Φιλίππα Σαραντοπούλου. 
Για την «Καθημερινότητα του Πολίτη» ο κ. Λιώτος
ανέφερε ότι θα επισκεφτούν όλους τους συλλόγους
των περιοχών με σκοπό να μάθουν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και με αυτόν τον άξονα
θα δημιουργηθεί και το πρόγραμμα της παράταξης, το
οποίο θα δημοσιοποιηθεί ενάμιση μήνα περίπου πριν
από τις εκλογές.
Η κ. Σαραντοπούλου για τον τομέα του Περιβάλ-
λοντος και της Προστασίας των ζώων δήλωσε ότι τα
τελευταία χρόνια δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση των

πολιτών γιατί δεν πραγματοποιούνται εκδηλώσεις ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος
ούτε και προγράμματα όπως για παράδειγμα αυτά που απευθύνονται στους ιδιοκτήτες
σκύλων. 

συνέχεια σελ. 9

Μάνος Κάππος

Εκπρόσωπος Τύπου

υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Γιώργος Λαγοδήμος

Υπεύθυνος Αθλητισμού

υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Ντομένικα Μαντέλη

Υπεύθυνη Πολιτισμού

υποψήφια Δημ. Σύμβουλος

Κώστας Αναγνωστόπουλος

Υπεύθυνος 

επιχειρηματικότητας

υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος
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Επιστημονική ημερίδα για τους κινδύνους του
διαδικτύου διοργάνωσε ο Σύλλογος Επιστημό-
νων Αγίας Παρασκευής την Τετάρτη 21 Οκτω-
βρίου 2013 στο θεατράκι του 2ου Γυμνασίου
στην οδό Νεαπόλεως.
Προσκεκλημένος του Συλλόγου ήταν ο ταξίαρχος
Εμμανουήλ Σφακιανάκης, υποδιευθυντής στην Υπηρ-
εσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος , ο οποίος είναι κάτοικος της Αγίας
Παρασκευής, έχει σπουδάσει ανάλυση και προγραμ-
ματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει εκπαιδευτεί
στο Λονδίνο σε μορφές εγκλημάτων που αφορούν το
πλαστικό χρήμα και  από  FBI σε θέματα σχετικά με την
τρομοκρατία στο διαδίκτυο. 
Επιπλέον ο κ. Σφακιανάκηςστην πολυετή σταδιοδρ-
ομία του, έχει χειριστεί πάνω από 6.500 υποθέσεις που
αφορούν το κυβερνο-έγκλημα, έχει οργανώσει 51
συνέδρια και ημερίδες που αφορούν την ασφαλή πλο-
ήγηση στο Διαδίκτυο κι έχει βραβευτεί δημόσια με 31
τίτλους τιμής, επαίνους και διακρίσεις από το FBI,
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Υπουργό
Παιδείας και τον Υπουργό Οικονομικών. 
Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συλλόγου και δημο-
τικός σύμβουλος κ. Σωτήρης Ησαΐας καλωσόρισε
και ευχαρίστησε τον ταξίαρχο που ανταποκρίθηκε
θετικά στο κάλεσμα του συλλόγου, να παρευρεθεί ως
κύριος ομιλητής στην ημερίδα για τους κινδύνους που
εγκυμονεί η αλόγιστη χρήση του διαδικτύου χωρίς τις
απαραίτητες τεχνολογικές προφυλάξεις και ιδιαίτερα
για τα παιδιά και συμπλήρωσε λέγοντας ότι: «Η
τεχνολογική επιστημονική κατάρτιση της υπηρ-
εσίας που ηγείται ο κ. Σφακιανάκης έχει αποτρέ-
ψει αυτοκτονίες συνανθρώπων μας κι έχει
εντοπίσει άνομες προσπάθειες και πράξεις εις
βάρος ανήλικων παιδιών». 
Ο κ. Ησαΐας προτού δώσει το λόγο στον κ. Σφακιανάκη
δήλωσε ότι ευελπιστεί με αυτή την ημερίδα οι γονείς
και οι μαθητές της πόλης να αποκτήσουν μία ευρύτερη
και πιο συγκεκριμένη αντίληψη για τους κινδύνους του
διαδικτύου και μία εμπλουτισμένη ενημέρωση για
ποικίλους τεχνολογικούς χειρισμούς ως προς την κατά
το δυνατόν ορθότερη χρήση του. 
«Κάποιοι νομίζουν ότι το διαδίκτυο είναι
παιχνίδι.. είναι ΚΑΙ παιχνίδι» τόνισε στην αρχή της
ομιλίας του ο κ. Σφακιανάκης και συνέχισε λέγοντας ότι
το διαδίκτυο κατά 98% αποτελείται από θετικά
στοιχεία και 2% από αρνητικά, όμως αυτό το 2% περ-
ιέχει απάτες, οικονομικά εγκλήματα ακόμα και βια-
σμούς σε ψυχολογικό επίπεδο με αποτέλεσμα, εάν
κάποιος δεν προσέξει να καταλήξει να χάσει τον ύπνο
του τα βράδια. 
Ο υποδιευθυντής του «ηλεκτρονικού εγκλήματος»
δήλωσε ότι ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με το
έγκλημα στο διαδίκτυο ή αλλιώς κυβερνο-έγκλημα, ότι
η Αστυνομία δεν υπάρχει μόνο για να συλλαμβά-
νει αλλά και να λειτουργεί προληπτικά, αφυ-
πνίζοντας τους πολίτες για «κινδύνους» και
συνέχισε λέγοντας ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία που ο
ίδιος προΐσταται έχει ακμάσει τόσο πολύ που πλέον
κάθε Παρασκευή έχει τη δυνατότητα να συνδέεται
μέσω διαδικτύου (Σκάϊπ) με σχολεία απ’ όλη την Ελλά-
δα και να ενημερώνει τους μαθητές για τους κινδύνους
και ν  ́ απαντά  όλες στις ερωτήσεις τους δημιο-
υργώντας έτσι ένα διαδικτυακό διάλογο στον
οποίο συμμετέχουν περί των 2.000 ατόμων. 
Στη συνέχεια ο κ. Σφακιανάκης έκανε μία μικρή ιστορ-
ική αναδρομή λέγοντας ότι το διαδίκτυο ξεκίνησε από
την Αμερική και ίσως να ονομαστεί ως η μεγαλύτερη
εφεύρεση του αιώνα, ότι πλέον ο κυβερνοκόσμος απο-
τελεί την μεγαλύτερη κοινωνία στον κόσμο και ότι
όπως και στην πραγματική έτσι και στην εικονική κοι-
νωνία υπάρχουν άνθρωποι που παρανομούν και προ-

σπαθούν να κρυφτούν, όμως όπως τόνισε ο ταξίαρχος
«τέλειο έγκλημα δεν υπάρχει» και πρόσθεσε ότι
κάθε χρήστης του διαδικτύου έχει τον δικό του ξεχωρι-
στό αριθμό, δηλαδή μία ηλεκτρονική ταυτότητα ή
αλλιώς ένα μοναδικό «ηλεκτρονικό ίχνος».  
Μέσω αυτού του «ηλεκτρονικού ίχνους» μπορεί η
αρμόδια υπηρεσία να ερευνήσει και να βρει τους παρ-
ανομούντες υποστήριξε ο κ. Σφακιανάκης και προέβη
σε παραδείγματα κακοποιών του διαδικτύου που
έχουν συλληφθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. 
Το πρώτο παράδειγμα αφορά χώρα του εξωτερικού
και συγκεκριμένα έναν άνθρωπο που είχε ως στόχο να
βλάψει έναν ασθενή, καταφέρνοντας ν  ́αλλάξει τη
συνταγογράφηση των φαρμάκων του μέσω δια-
δικτύου,με αποτέλεσμα ο ασθενής να προβεί σε λανθ-
ασμένη χορήγηση και να πεθάνει μετά από κάποιες
ημέρες. 
Όσον αφορά τη χώρα μας ο κ. Σφακιανάκης επικεν-
τρώθηκε στις νεαρές ηλικίες (11 – 18 ετών) και ανέφε-
ρε πολλαπλά παραδείγματα «τραμπουκισμού»
και «εκφοβισμού» που έχουν συμβεί μεταξύ
μαθητών με το να «κλέβουν» μέσω του facebook
(φέϊσμπουκ) φωτογραφίες και να τις προσαρμόζουν με
τεχνολογικά μέσα σε ανάρμοστες σκηνές ταινιών ή
φωτογραφίες πορνό! 
Συγκεκριμένα ο ταξίαρχος ενημέρωσε τους παρευρισ-
κόμενους ότι από τέτοια παραδείγματα με παιδιά που
έχουν συλληφθεί, έχει διαπιστωθεί ότι ως κίνητρο
υποθάλπτονται συναισθήματα ζήλειας, θυμού, μίσους
που μπορεί να αναπτυχθούν στην καθημερινότητα του
σχολείου είτε ακόμα και θέματα ανταγωνισμού
«πρωτιάς» μέσα στην ίδια την τάξη. 
Για πιο ακραία γεγονότα που έχουν αποτραπεί από την
υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εγκλήματος όπως οι απόπειρ-
ες αυτοκτονιών έκανε λόγο ο κ. Σφακιανάκης με τον
αριθμό των ατόμων που το τόλμησαν να έχουν φτά-
σει τους 818 και ορισμένες φορές να έχουν καταγρα-
φεί ορισμένες απ’ αυτές και «ζωντανά» μέσω του
youtube. 
Σε ερωτήσεις που δέχθηκε ο κ. Σφακιανάκης από
γονείς και όχι μόνο, συμβούλεψε το κοινό αν μπορούν
να αποτρέπουν τα μικρά παιδιά να έχουν προφίλ στο
facebook (φέϊσμπουκ), ωστόσο αν δεν καταφέρουν να
τα πείσουν, θα πρέπει να τα ενημερώσουν για τους κιν-
δύνους, όπως αυτός των chat rooms και πάνω απ’ όλα
να είναι «διαδικτυακοί φίλοι» μαζί τους, με σκοπό
αν χρειαστεί να τα προστατέψουν, όπως θα έκαναν και
στην πραγματική ζωή.           
Επίσης ο κ. Σφακιανάκης είπε μεταξύ άλλων ότι στο
διαδίκτυο κάποιος θα βρει γνώση, επικοινωνία, διασ-
κέδαση, πληροφορίες κ.α. αλλά όπως κάθε πράγμα,
έτσι και το διαδίκτυο χρειάζεται «μέτρο»  διότι η
χρήση του τελευταίου καθημερινώς πάνω από
μιάμιση ώρα προκαλεί εθισμό και προειδο-
ποίησε ότι στις ΗΠΑ, ήδη με Νόμο του κράτους ,
χορηγούνται φάρμακα σε ανθρώπους που δεν μπορ-
ούν να απεξαρτηθούν από το internet και την αλόγιστη
χρήση του. 
Για όσους θέλουν να καταγγείλουν οποιαδήποτε παρα-
νομία ή παρατυπία που αναφέρθηκε στα πιο πάνω
παραδείγματα μπορούν να καλέσουν στο 11012.      

Ημερίδα για το διαδίκτυο από το Σύλλογο 
Επιστημόνων Αγ. ΠαρασκευήςΤέλος, τους τομείς Παι-

δείας και Προγραμμά-
των ΕΣΠΑ θα αναλάβει ο
ίδιος ο επικεφαλής της
παράταξης Αλέξης Μου-
στόγιαννης, ο οποίος
όπως μας ενημέρωσε θα
θέσει στο μέλλον, στις
συνεδριάσεις του Δημοτι-
κού Συμβουλίου τους
τομεάρχες της παράταξ-
ης ως ειδικούς αγορητές
να εισάγουν θέματα με
προτάσεις, ανάλογα το
ζήτημα που θα
προκύπτει. 

Επιπλέον ο κ. Μουστόγιαννης υποστήριξε ότι ο
ίδιος κι όλα τα στελέχη της παράταξής του από την
προσπάθεια που θα καταβάλλουν για τις εκλογές
του Μαΐου δεν έχουν να χάσουν απολύτως τίποτα
εν αντιθέσει με «άλλους» και αναφέρθηκε στις πιέ-
σεις που δέχεται να πάει «κάτω από άλλους»
δεσμευόμενος ότι αντίθε-
τα με «κάποιους άλλο-
υς»…δεν πρόκειται να
ποτέ «πουλήσει» τους
ανθρώπους που τον
στηρίζουν. 
Ο Αλέξης Μουστόγιαν-
νης επεσήμανε τέλος, ότι
η παράταξη «Μια γενιά
μπροστά» έχει ήδη 51
υποψηφίους κι ότι το
ψηφοδέλτιο της θα είναι
ποιοτικά το καλύτερο
επειδή  1) θα περιλαμβά-
νει στελέχη που
γνωρίζουν το αντικείμε-
νο που έχουν αναλάβει,
2) επειδή η ομοψυχία
είναι η δύναμή τους, 3) επειδή ότι θα κινηθούν
διαφορετικά από κάθε άλλη παράταξη προεκλο-
γικά και 4) επειδή η παράταξη θ΄απαρτίζεται
από άτομα όλου του πολιτικού φάσματος εκτός
της Χρυσής Αυγής.      

συνέχεια από σελ. 8

Φιλίππα 

Σαραντοπούλου

υπεύθυνη

Περιβάλλοντος

υποψήφια Δημ.

Σύμβουλος

Θάνος Λιώτος 

Υπεύθυνος

Καθημερινότητας

του Πολίτη

υποψήφιος

Δημοτικός

Σύμβουλος

Εκλογές του Συλλό-
γου Επιστημόνων 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Επιστημόνων Αγίας Παρασκευής
καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια Γενική
Συνέλευση για:
1. Έκθεση πεπραγμένων.
2. Οικονομικό Απολογισμό παρελθόντων
ετών.
3. Προγραμματισμό και προϋπολογισμό
του επόμενου έτους.
4. Αρχαιρεσίες και εκλογές νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου.

Τα ταμιακώς εντάξει μέλη του Συμβουλίου
καλούνται να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευ-
ση στις 8/12/2013 και ώρα 11:00. Εάν δεν επι-
τευχθεί απαρτία στις 8/12/2013 και ώρα 19: 00
μ.μ. θα συγκληθεί η επόμενη Γενική Συνέλευση
στις 15/12/2013 και ώρα 11: 00 π.μ.
Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στην αίθου-
σα του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Λ. Μεσο-
γείων 315-417 στο Δημαρχείο της Αγίας Παρασ-
κευής.
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Οι «αξίες» και τα 
«ιδανικά» του 

κ. Τσιαμπά που 
πρέπει να μας 

προβληματίσουν
όλους!

Σε πρόσφατη επι-
στολή του σε τοπι-
κή εφημερίδα, ο
αντιδήμαρχος κος
Τσιαμπάς ανέφερε
πως ο κος Γιαννα -
κό πουλος, ενώ δια -
τε λούσε δήμαρχος,
«δεν είχε εξασφ-
αλίσει τις απαι-
τούμενες πιστώ -
σεις για τη χρημα-
τοδότηση του έρ -
γου» που εκτελείτο
στην Αγίου Ιωάν-
νου. Επίσης, ανέφε-

ρε πως ο κος Γιαννακόπουλος είχε ισχυριστεί ότι ο τότε
Υπουργός τού είχε υποσχεθεί πως το έργο «ΘΑ»
χρηματοδοτείτο.
Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας παραπέμπο-
υμε στα πρακτικά του Δ.Σ. της 2-10-2013, όπου ο ίδιος
ο κύριος Τσιαμπάς στην εισήγησή του –αναφερόμενος
στο ιστορικό του έργου, στο 3ο θέμα του Δ.Σ.– πιστο-
ποιεί ότι το έργο «Ανάπλαση και ανάδειξη ιστορικού
κέντρου της πόλης» είχε χρηματοδότηση : 
«από Πιστώσεις του Προγράμματος «Θησέας» ποσού
603.602,36 €, 2) από πιστώσεις Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., ποσών
900.000,00 € (Α.Π. ΟΙΚ 180987/δ/11-09-2007), με
τις σχετικές,368/09 και 369/09, αποφάσεις του Δημο-
τικού Συμβουλίου  και 500.000,00 € (418/09 απόφα-
ση Δημοτικού Συμβουλίου και 1728/04-09-2009
απόφαση Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. του ΥΠΕΧΩΔΕ), 3) το δε υπό-
λοιπο από ιδίους πόρους ή και από άλλη χρηματοδότ-
ηση ή και δάνειο (369/09 απόφαση Δ.Σ.)».
Επιπλέον, να του θυμίσουμε τα δικά του λόγια στην
ειδική συζήτηση για την ανάπλαση της Αγίου Ιωάννου,
μόλις πριν λίγους μήνες, με τους επιχειρηματίες και τον
εργολάβο, όταν δήλωσε ότι πριν το 2010 δεν είχε καμία
επαφή με τα κοινά και δεν είχε γνώση των θεμάτων για
την προηγούμενη περίοδο.
Τελικά, ο κος Τσιαμπάς προχωρά σε τακτικούς ελιγ-
μούς ανάλογα με την περίσταση ή δε θυμάται τα λόγια
του;
Η προαναφερθείσα ημερομηνία δεν αφήνει περιθώρ-
ια σε κανέναν να δικαιολογήσει την ασυνέπεια λόγου
του κύριου Τσιαμπά, την οποία επέδειξε απροκάλυπτα
στη συνέντευξή του, ως άγνοια. Αντιθέτως, ο κύριος
Τσιαμπάς φαίνεται να ψεύδεται συνειδητά, απευθυνό-
μενος –προς μεγάλη μας κατάπληξη– στους δημότες
της Αγίας Παρασκευής.
Από καιρό γνωστός εχθρός του περιβάλλοντος (κοπή
δέντρων με το "έτσι θέλω") και αδιαφανής, με απευθ-
είας ανάθεση του Γιαβασείου (ενώ είχε ήδη, ένα μήνα
πριν, αλληλογραφία με τον μετέπειτα ανάδοχο) πλέον,
ο κος Τσιαμπάς κατέχει επάξια και τον τίτλο του ανει-
λικρινή συκοφάντη.
Προφανώς, οι αξίες και τα ιδανικά του ελληνικού στρ-
ατού, τον οποίο ο κος Τσιαμπάς υπηρέτησε, απάδουν
αυτών που τον χαρακτηρίζουν ως αντιδήμαρχο. 
Κι αν αυτός επικαλείται τον Αϊνστάιν και τον Αριστο-
τέλη στις επιστολές του, εμείς θα του θυμίσουμε τη
σοφή λαϊκή ρήση πως "τα στερνά τιμούν τα πρώτα".

Οι περιπέτειες της μικρής Αννούλας με τις
απαστράπτουσες ταμπέλες

«Πχοιότητα to the bone», «Παραδεισένια Τι-σέρτς», «Κάθε Δευ-
τέρα ΚΙ ΟΜΩΣ ανοικτά», «Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού», «Κ.Ο.
Νεολαίας ΧΧΧ Αγίας Παρασκευής», «Τώρα και για μεγαλύτερα
μεγέθη», «Μανικιούρ-πεντικιούρ και δώρο αποτρίχωση»….
Μόνο μερικές από τις άπειρες ταμπέλες που βλέπεις καθώς σουλατσέρνεις
στους δρόμους της πόλης μας και μένα το μόνο που μου έρχεται κατά νου
είναι να φτιάξω μια παρόμοια ταμπέλα με όλα τα χρώματα της ίριδος και
να γράψω ένα τεράστιο «ΣΤΑ @@ μου» πάνω και να το περιφέρω σαν
άλλη Ζαν Ντ’Αρκ στα στενά φωνάζοντας με αγανάκτηση για την υπερβο-
λή που μας χαρακτηρίζει!
Και, αγαπημένε μου αναγνώστη που είμαι σίγουρη πως κι εσύ αν παρατ-
ηρήσεις λίγο τριγύρω σου θα καταλάβεις την υπερβολή του όλου θέματος
με τις ταμπέλες των καταστημάτων, παραθέτω παρακάτω τις εξής διαπι-
στώσεις που έκανα ένα βράδυ καθώς άραζα σένα ωραιότατο και γραφικό
τσιπουράδικο στην πάνω πλατεία ενώ είχα 5 ταμπέλες να φεγγοβολούν
δίχως αύριο στη μούρη μου..και ευτυχώς δεν είμαι επιληπτική ειδάλλως θα την είχα πάθει την κρίση μου!
1. Οι ταμπέλες αυτές έχουν μια γκάμα που ξεκινάει από εστιατόριο, περνάει από κομμωτήριο-νυχάδικο,
στρίβει σε ιατρεία-φαρμακεία, κάνει ένα πέρασμα από ρουχάδικα και είδη δώρων και καταλήγει σε κρεο-
πωλεία και πολιτικά γραφεία (δεν τα έβαλα τυχαία αυτά τα 2 παρέα). Όλα τα παραπάνω είναι πράγ-
ματα και υπηρεσίες που δεν υπάρχει περίπτωση να απαιτήσεις να βρεις το βράδυ στην βόλτα
σου ούτε έχεις καμιά κάψα να μάθεις που στην ευχή βρίσκονται το σούρουπο μιας Κυριακής.
Συνεπώς τσάμπα καίει η λάμπα και μπορεί κύριε ιδιοκτήτη της ταμπέλας να το χρεώνεσαι εσύ το έξοδο,
πίστεψε με όμως το διοξείδιο του άνθρακα και τα υπόλοιπα αέρα του θερμοκηπίου που εκπέμπει η Μεγαλό-
πολη τα χρεωνόμαστε όλοι μας. Για να μη πω πως σε ένα τραβηγμένο σενάριο μπορεί κανείς να σε κατ-
ηγορήσει πως διαταράσσεις την νυχτόβια ζωή της πόλης μας, ενοχλείς τις νυχτερίδες και τα λοιπά ζωάκια
που μας έχουν απομείνει.
2. Αυτούς τους έρμους τους γείτονες κανείς δε τους σκέφτεται? Έχω εγώ ρε φίλε την όρεξη σου να
χω μέσα στην κρεβατοκάμαρα μου τα παρδαλά χρώματα της ταμπέλας σου να μου χαμογελάν βραδιάτικα
και να μου τάζουν 10% έκπτωση σε όλα τα κιλοτάκια? Κι όταν αναβοσβήνει η ταμπέλα σου..ε εκεί είναι
ακόμη καλύτερα! Συντονίζεται το βλέφαρο με τα νέον χρώματα που φεγγοβολάν και παίζει σαν τρελό λες
και έχω μόλις γυρίσει από ξενύχτι των Οινοφύτων! Τρομερό κέρασμα και σύντομα βλέπω να εγγράφομαι
σε μαθήματα σκοποβολής για να μπορέσω να κάνω απόσβεση σε μια σφεντόνα που μου είχε πάρει ο παπ-
πούς μου από ένα πανηγύρι στο Βραχάτι.
3. Πόσο ΚΙΤΣ είναι αυτό το φαινόμενο να το συναντάς σε χώρους όπου είναι τύποις εμπορικά.
Ειλικρινά το μοναδικό εμπορικό που έχω παρατηρήσει να τα έχει όλα μαζεμένα σε μια ταμπέλα είναι αυτό
του γυμναστηρίου στην Αγίου Ιωάννου..που βέβαια εκεί η μεγάλη κεντρική ταμπέλα είναι χιλιοσπασμένη
οπότε..win για την σκέψη αλλά epic fail για την εκτέλεση αυτής. Μα καλά…όλοι οι υπόλοιποι καταστημα-
τάρχες δε μπορούσατε να κάτσετε μαζί παρεάκι και να πληρώσετε όλοι μαζί για μια ταμπέλα που θα περι-
έχει όλες αυτές τις πληροφορίες? Και πιο οικονομικά θα σας ερχόταν (duh) και πιο σουλουπωμένο θα ήταν. 
Ούτε διαφορά στα μεγέθη και τα χρώματα, ούτε επιπλέον καταναλώσεις ΔΕΗ, κτλ. ΟΚ, το καταλαβαίνω το
κομπλεξάκι που ίσως να σας έπιανε .. «του διπλανού είναι πιο μεγάλη» αλλά όπως πολύ σοφά μας μαθ-
αίνουν οι μανάδες μας είναι θέμα ποιότητας κι όχι μεγέθους οπότε λύνεται κι αυτό το πρόβλημα. Άσε που
σε περίπτωση βλάβης θα φωνάζατε μια φορά έναν ηλεκτρολόγο κι όχι να έχει ο καθένας τον δικό του και
να ταλαιπωρείται. Συμβουλή της ημέρας για όποιον νέο θέλει να ανοίξει μαγαζί και να τοποθετήσει ταμπέ-
λα: DON’T DO IT *& (̂*& !!!
Η έστω κάνε την διαφορά και μάζεψε άλλους 2-3, κάντε μια κοινή ταμπέλα και βάλτε έναν
dimmer στην όλη ιστορία να μην ενοχλείται και τους γείτονες!! Άντε γιατί θα κατεβάσω πρόταση
βελτίωσης στο δήμαρχο να καταργήσουμε τα φώτα της πόλης και να αφήσουμε μόνο τις ταμπέλες! Περισ-
σότερα lux βγάζουν και δε θα πληρώνουμε και δημοτικά τέλη!

Βασίλης Γιαννακόπουλος

π. Δήμαρχος

Αγίας Παρασκευής

Αννούλα

κάτοικος Αγ. Παρασκευής
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Εξακολουθεί να πιστεύει ότι 
μπορεί να κοιτά τα παιδιά στα μάτια

ο Γιάννης Βουτσινάς ;
Στις δημοτικές εκλογές του 2010 το προσωπικό δια-
φημιστικό φυλλάδιο του νυν προέδρου του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Γιάννη Βουτσινά, αφού ανέλυε το
βιογραφικό και τους στόχους που είχε θέσει να υπηρ-
ετήσει εάν εκλεγόταν Δημοτικός Σύμβουλος κατέλ-
ηγε στο σλόγκαν “Για να μπορούμε να κοιτάμε τα
παιδιά στα μάτια”. 
Σήμερα τριάμισι χρόνια μετά ο Γιάννης Βουτσινάς και
εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος και ασκεί τα καθήκοντα
του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση
της 16ης Οκτωβρίου 2013 η Ένωση Γονέων έθεσε το θέμα
της παραχώρησης δημόσιων χώρων σε ιδιώτες. 
Δηλαδή με λίγα λόγια η Ένωση, ζητούσε το αυτονόητο, δηλαδή ότι εφόσον οι γονείς
πληρώνουν δημοτικά τέλη από τα οποία λειτουργεί ο Αθλητικός Οργανισμός και επειδή ο
Δήμος μας διαθέτει αρκετούς αθλητικούς χώρους θα έπρεπε να υπάρχουν αθλητικά προ-
γράμματα είτε στους χώρους αυτούς είτε στις αυλές των σχολείων ούτως ώστε οι γονείς να
μην επιβαρύνονται με “περαιτέρω δίδακτρα” που πρέπει να καταβάλλουν στους διάφορο-
υς συλλόγους, προπονητές, ιδιώτες κ.τ.λ. 
Η πρόταση της Ένωσης δεν έγινε δεκτή μετά από προτροπή προς την πλειοψηφία του
Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά και επειδή υπήρξε ισοψηφία η ψήφος του προέδρου που προ-
σμετράτε ως διπλή
ήταν αυτή που καθό -
ρι σε την είσοδο των
ιδιωτών στις αυλές
των σχολείων. Βε βαί -
ως ο κ. Βουτσινάς εκ -
τός του λαϊκίστικου
φυλλαδίου που σας
προαναφέραμε, όπως
θα δείτε και στην
φωτοτυπία την οποία
μας έδωσε ένας γονι-
ός και την οποία ο
ίδιος δεν αρνήθηκε
ότι είναι αληθινή, ως
πρόεδρος του συλλό-
γου Κοντοπεύκου είχε
ταχθεί αναφανδών
υπέρ της μη παρ-
αχώρησης των αύ λι -
ων χώρων στους ιδι ώ -
τες, θέση που είχε και
ο νυν δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς την
εποχή που ήταν στην
αντιπολίτευση και
που έβλεπε γύρω
“σκάνδαλα”, “κακο-
διαχειρίσεις”, “μαύρες
τρύπες”, “κακό
Πασοκ” κ.τ.λ. 
Σε λίγους μήνες,
τόσο ο δήμαρχος
όσο και ο κ. Βου-
τσινάς θα ξαναζ-
ητήσουν την ψήφο
σας και έχετε την
ευκαιρία να τους
ρωτήσετε “Τι” ήταν
“Αυτό” το οποίο τους
έκανε να αλλάξουν
γνώμη προ και μετά της εκλογής τους για το ίδιο θέμα. 
Το αν θα λάβετε στα σοβαρά την απάντησή τους και αν θα τη θεωρήσετε ως ειλικρινή είναι
δικό σας θέμα. Το θέμα του κ. Βουτσινά είναι το κατά πόσον μετά τις αντιφατικές αυτές
πολιτικές θέσεις του για τις σχολικές αυλές των παιδιών θα θελήσει να ξαναχρησιμοποιή-
σει το αγαπημένο του σύνθημα. 
Στις δύσκολες μέρες που περνάει η χώρα δεν αρκεί να μπορείς να “κοιτάς στα μάτια” τα
παιδιά αλλά να κοιτάς και στην καρδιά τους για να δεις τα πραγματικά αισθήματα που
τρέφουν για σένα, ανεξάρτητα από το “Τι” μπορούν να λένε τα μάτια όταν υπάρχει απόγ-
νωση, αβεβαιότητα και ανάγκη.

Επισκευάζεται 
η «καινούργια» και 

πληρώνουμε ταυτόχρονα την
«παλιά» Αγίου Ιωάννου.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Οκτωβρίου
2013 συζητήθηκε η έγκριση του 4ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικός
Πίνακας Εργασιών) και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπ-
λαση και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης».
Πρόκειται για το έργο που είχε ξεκινήσει ο Βασίλης Γιαννακόπουλος
σχετικά με τις εργασίες που έγιναν επί διοικήσεώς του στην οδό Αγίου
Ιωάννου και συγκεκριμένα για ένα αίτημα του εργολάβου που η Περ-
ιφέρεια ενέκρινε ώστε να πληρωθεί το αντίστοιχο ένταλμα πληρωμής. 
Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς
αφού τόνισε την απουσία της ηγεσίας της παράταξης «Μαζί για την
Αγία Παρασκευή» από τη συνεδρίαση εξήγησε στους παρευρισκόμε-
νους ότι ως Δήμος είχαν απορρίψει 11 αιτήματα/ενστάσεις του εργολά-
βου όταν είχε τελεστεί η οριστική διακοπή των έργων με αποτέλεσμα ο
τελευταίος να προσφύγει στην Περιφέρεια. 
Η Περιφέρεια από την πλευρά της ενέκρινε μόνο ένα από τα 11 αιτή-
ματα του εργολάβου που σχετίζεται με την πληρωμή του ποσού των
65.000 ευρώ, συμπλήρωσε ο κ. Τσιαμπάς  δικαιολογώντας έτσι την
θετική ψήφο που θα δώσει η διοίκηση στην έγκριση του θέματος. 
«Εσείς κατηγορούσατε τον πρώην δήμαρχο για τα «ΑΠΕ» κ.
Ζορμπά και τώρα τα ίδια φέρνεις»! τόνισε στη δήλωσή του ο ανε-
ξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών
κ. Γιάννης Γουργούλης, ο οποίος συνέχισε λέγοντας ότι δεν μπορεί να
ψηφιστεί ένα τέτοιο ζήτημα γιατί κανείς δεν γνωρίζει «τι» εργασίες
επικυρώνονται, αφού αυτές τελέστηκαν στο παρελθόν χωρίς να μπορ-
ούν να ελεγχθούν στο παρόν. 
Από την πλευρά του ο κ. Τσιαμπάς υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος
ΑΠΕ δεν αφορούσε απρόβλεπτα ή αφανείς εργασίες αλλά τα
υλικά που υπήρχαν στην αποθήκη και είχε αγοράσει ο εργολάβος και
υπενθύμισε για άλλη μία φορά ότι οι ίδιοι (ως διοίκηση) στην αρχή
είχαν αρνηθεί την πληρωμή των υλικών και λόγω της Περιφέρειας επα-
νέρχεται το θέμα. 
«Ακόμα κι έτσι να είναι πάλι απρόβλεπτα τα βάφτιζαν» είπε ο κ. Γουρ-
γούλης και εξήγησε ότι η ονομασία «Απρόβλεπτα» αφορά
πλημμύρες ή κατολισθήσεις, γεγονός που δεν υπήρξε κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των έργων το 2010, οπότε και ο όρος
«Απρόβλεπτα» κακώς χρησιμοποιείται. 
Ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς εξήγησε ότι αν δεν ήταν ζημιογόνα η
λύση των δικαστηρίων θα την επέλεγε αλλά λόγω της Περιφέρειας
θεώρησε ότι καλύτερο είναι ο Δήμος να μην χρεωθεί και τόκους και γι’
αυτό υποστήριξε την υπερψήφιση του θέματος λέγοντας παράλληλα
ότι: «Από τη Γραμματεία της Περιφέρειας θα δείτε πώς μεθοδεύτηκε
να βγουν «λάδι» όλοι στην Αγίου Ιωάννου».   

Μουσική βραδιά 
της «Νίκης»

Μία όμορφη βραδιά οργανώθηκε την Παρασκευή 1 Νοεμ-
βρίου από τη νεολαία της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης
«ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» στον ζεστό χώρο του καφέ
«MIRADOR». 

Ο Δημήτρης Σου-
σούδης, ο Στάθης
Σταθόπουλος και ο
Βασίλης Μηλιάς
εναλλάσσονταν στη

μουσική με την υποστήριξη του Ρίζου στον ήχο. Ευχάριστο διάλλειμα
ήταν η ανάγνωση ποιημάτων του Φάνη Παπαγεωργίου από την Ελένη
Δημοπούλου. Πολλοί φίλοι της «ΝΙΚΗΣ», νεολαίοι αλλά και μεγάλα
«παιδιά», πέρασαν για ένα ποτό και κουβέντα, διασκέδασαν και συμμε-
τείχαν στο τραγούδι μέχρι αργά το βράδυ.
Σε μία μέρα κάθετης όξυνσης της πολιτικής αντιπαράθεσης, της βίας

και της τρομοκρατίας, η πολυπληθής αυτή συγκέντρωση είχε τον δικό
της συμβολισμό.
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Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον 

τα εγκαίνια του νέου καταστήματος του 
Γιώργου  Κοντόπουλου στην πλατεία Ύδρας

Εγκαινιάστηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2013 στην
πλατεία Ύδρας αρτοποιείο - μίνι μάρκετ του
Γιώργου Κοντόπουλου, υιός του επιφανούς
συμπολίτη μας Ανδρέα Κοντόπουλου, ο οποίος
συνεχίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
της οικογενείας του. 
Στο νέο ξεκίνημα του Γιώργου Κοντόπουλου παρα-
βρέθηκε πλήθος γειτόνων, φίλων αλλά και πολιτικών
αφού υπάρχει οικογενειακή παράδοση και στις παρ-
εμβάσεις στα πολιτικά δρώμενα. 
Μεταξύ αυτών είδαμε και τους: δήμαρχο Βασίλη
Ζορμπά, τ. δήμαρχο κ. Αντώνη Σιδέρη, πρώην δήμ -
αρχο και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης Βασίλη Γιαννακόπουλο, υποψήφιο δήμαρχο κ.
Γιάννη Σταθόπουλο, τ. πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Δικαίο Λεβάκο, υποψήφιο ανεξάρτητο
δήμαρχο Αλέξη Μουστόγιαννη, την τ. αντιδήμαρχο
Κοινωνικής Πολιτικής Κατερίνα Μοσχονά, τον υιό
του αείμνηστου δημάρχου Σωτήρη Κατσάρα, κ.
Κώστα Κατσάρα, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μανώλη
Κωνσταντακόπουλο και τον εκπρόσωπο του συλλό-
γου Αρκάδων Νίκο Σόβολο.  
Στις δύσκολες μέρες που βαδίζει η χώρα μας κι ενώ
παρατηρούμε τα καταστήματα να βάζουν λουκέτο, το
ένα πίσω από το άλλο, ακτίνα ελπίδας για ανάκαμψη
και επιστροφή της χώρας μας στο δρόμο της ανά-
πτυξης δίνουν και εγκαίνια νέων καταστημάτων,
ιδίως όταν αυτά γίνονται από συμπολίτες - γόνους
παλαιών οικογενειών της πόλης που συνεχίζουν τις
εμπορικές δραστηριότητες που ξεκίνησαν δεκαετίες πριν οι πατεράδες τους. 
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Υπόθεση Σιστοβάρη – Σαμουρέλη
και δημοτικών εκπροσώπων αυτών

Δημοσιεύθηκε την 7η τρέχοντος, μετά ενάμιση
ετος από την εκδίκαση (15 Μαΐου 2012), η απόφα-
ση του Πολιτικού Εφετείου Αθηνών για την οζου-
σα υπόθεση της παράνομης κατεδάφισης της
Βίλας Σιστοβάρη και των σχετικών δικαιωμάτων
του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Και η απόφαση αυτή εκρινε τελεσίδικα ότι:
1. «..οι υλικές πράξεις της κατεδαφίσεως ή ανεγέρσεως ή
επεκτάσεως κτίσματος επί ακινήτου … εκφεύγουν της
τακτικής διαχειρίσεως, όμως η βλαπτικότητα τους
από οικονομική αποψη δεν είναι δεδομένη»
2. «..οι εν λόγω πράξεις (σ.σ. κατεδάφισης κλπ)
αποβαίνουν οντως επιβλαβείς..»
Εξάλλου, απέρριψε την αιτίαση των Αθανασίου Σιστο-
βάρη και «Λ.Σαμουρέλης και σία ο.ε.», ότι ο Δήμος Αγίας

Παρασκευής εξέπεσε του δικαιώματος του επί του Ακινήτου, διότι προσπάθησε να προ-
στατεύσει αυτό δικαστικά (ρήτρα εκπτώσεως).  
Πρόκειται για μία ακόμη δικαστική απόφαση, η οποία δικαιώνει οσους αγωνίζονται για
την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου και αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην πολύχρονη προ-
σπάθεια να παραμείνει το ακίνητο στο Δήμο Αγίας Παρασκευής και να αξιοποιηθεί σύμφ-
ωνα με τη βούληση του ευεργέτη – διαθέτη Σιστοβάρη αλλά και των κατοίκων της πόλης,
ως κοινόχρηστος χώρος ηπιων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, πρασίνου και αναψυχής.
Και όσοι συνεχίζουν να υπηρετούν τα συγκεκριμένα παράνομα συμφέροντα, ακόμη και
με την παρουσία τους ως μαρτύρων υπερασπίσεως τους στις ποινικές δίκες, όπως έπραξε
ο επί δημαρχίας Γιαννακόπουλου αναπληρωτής αυτού πολιτικός μηχανικός Κρητικίδης,
πρέπει επιτέλους να συμμορφωθούν με το κοινό αίσθημα, το οποίο διαρκώς επικυρώνουν
δικαστικές αποφάσεις. Η δε Δημοτική Αρχή πρέπει άμεσα να τροποποιήσει το Πολεοδο-
μικό Σχέδιο και να κηρύξει το Κτήμα Σιστοβάρη χώρο πρασίνου και πολιτισμού.       
Ο αγώνας δεν πρέπει να σταματήσει.-        

Σωτήρης Α.Παπαμιχαήλ, 

δικηγόρος, 

πρ. δημοτικός σύμβουλος

Σκέψεις για τις 
Δημοτικές Εκλογές

Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,
Οι Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου
πλησιάζουν. Βρισκόμαστε στην προεκλογι-
κή περίοδο. Είναι μια σημαντική ευκαιρία να
αλλάξουμε αυτό το κατεστημένο της αναλ-
γησίας και της μιζέριας. Πλέον έχει έρθει η
ώρα της ανανέωσης. Πρέπει οι νέοι άνθρω-
ποι να αρχίσουν να αντιδρούν και να πάρουν
την κατάσταση στα χέρια τους. Να ορθώσουν
το ανάστημα τους και να ακουστεί η φωνή
τους ώστε να δοκιμαστεί κάτι νέο. Έως τώρα
ακολουθούσαμε την περπατημένη οδό μεσή-
λικων υποστηρικτών παλαιών κομμάτων,

φερέφωνα της εκάστοτε εξουσίας χωρίς δική τους ατζέντα και πρόγραμμα και δεν προ-
σέφεραν κανένα έργο. Μόνο όποτε πλησιάζουν Δημοτικές Εκλογές γίνονται κάποιες κινή-
σεις για το θεαθήναι. Παραγωγικότητα μηδέν. Αποτελεσματικότητα μηδέν. Γιατί πολύ
απλά δεν υπήρχε η διάθεση για έργο και ουσιαστική ανάπτυξη. Συνεχώς στην πάλη για τα
δημόσια αξιώματα είναι κάτι κουρασμένα παλικάρια. Μόνο κοίταζαν πως θα βολέψουν
φίλους συγγενείς και ́ ''σημαντικούς ψηφοφόρους''. Αυτή η νοοτροπία μας οδήγησε σε αυτό
το τέλμα. Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε Μια γενιά μπροστά. Να κοιτάξουμε το μέλλον. Να
βγάλουμε τις παρωπίδες. Μιλάνε για διαφάνεια και κάνουν απευθείας αναθέσεις ρεκόρ.
Μιλάνε για αξιοκρατία και προσλαμβάνουν συγγενικά πρόσωπα. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή
η νοοτροπία. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Θα συνταχθώ με τον Αλέξη Μουστό-
γιαννη. Τον δικό μας Αλέξη. Γιατί έχει την διάθεση και πλέον την πείρα να διεκδικήσει κάτι
καλύτερο για την νέα γενιά και για τα παιδιά μας. Ας του δώσουμε δύναμη.

Νίκος Καλούδης  

Διευθυντής επισιτιστικών μονάδων  - 

Τομεάρχης Οργανωτικού της παράταξης

“Μια γενιά μπροστά”
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Νέα πνοή 
στο Κοντόπευκο

Αγαπητοί συνδημότες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την Τρίτη 22
Οκτωβρίου 2013, είχαμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να
συναντηθούμε με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Σγο-
υρό, με τον οποίο μας συνδέει διαχρονικά μια αγαστή
σχέση και μια εξαιρετική συνεργασία.

Στη συνάν-
τηση αυτή,
ο κ. Σγουρ-
ός επεσή-
μανε πως ο
Δ ή μ ο ς
Αγίας Παρ-
α σ κ ε υ ή ς
θεωρείτο
πρωτοπόρ-
ος στον

τομέα της περιβαλλοντικής ανάπτυξης, καθώς ήταν –επί δημα-
ρχίας μας– ο πρώτος Δήμος που είχε ενταχθεί στη διαδικασία
υπογραφής προγραμματικής σύμβασης, επιτυγχάνοντας το
2009 την έγκριση για εκταμίευση €8.300.000,00 από τη
Νομαρχία Αθηνών, για την εκτέλεση έργων βιοκλιματικής
ανάπλασης στην «κάτω γειτονιά» μας, στο Κοντόπευκο. 
Το εξαιρετικά υψηλό αυτό ποσό χρηματοδότησης που είχαμε
εξασφαλίσει μας έδινε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε το
μεγαλύτερο –σε επίπεδο Δήμων– μέχρι τότε έργο ανάπλασης,
με μηδενική για τους δημότες της Αγίας Παρασκευής οικονο-
μική επιβάρυνση.
Ένα έργο ανάπλασης που ο νυν δήμαρχος Β. Ζορμπάς
–όντας τότε στην αντιπολίτευση– είχε καταψηφίσει
(πρακτικά της 14/08 συνεδρίασης).
Το έργο προέβλεπε την ανάπλαση 7.800μ δρόμων, η οποία θα
συμπεριλάμβανε 7.200μ ποδηλατοδρόμων, ελεύθερες διαδρο-
μές πεζών, ασφαλτοστρώσεις και παρεμβάσεις σε δρόμους,
ώστε να γίνουν ήπιας κυκλοφορίας, καθώς και οργάνωση της
επιτρεπόμενης στάθμευσης ή στάσης οχημάτων. 
Η ανάπλαση του Κοντοπεύκου είχε σχεδιαστεί να γίνει σε παρ-
όμοιο στυλ με αυτή της Αγίου Ιωάννου. Σκοπός μας ήταν να
επιτύχουμε την «ενοποίηση» της πόλης, δημιουργώντας έναν
άξονα ροής πεζών, το «μεγάλο τόξο» όπως το αποκαλούσαμε,
που θα συνέδεε την περιοχή από το Κολέγιο μέχρι το μετρό·
ένα έργο υπέρ του πεζού, του ποδηλάτη, της αισθητικής και του
περιβάλλοντος. 
Ένα ιδιαιτέρως σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο είχε ως
στόχο την αποσυμφόρηση της περιοχής, προσφέροντας σε
πεζούς και ποδηλάτες έναν εναλλακτικό και ταυτόχρονα αυτό-
νομο, άνετο, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο
μετακίνησης και πρόσβασης στους σταθμούς μετρό και, ασφ-
αλώς, στο εμπορικό κέντρου του Κοντοπεύκου.
Το σύνολο των έργων είχε αναλυθεί και συζητηθεί σε συναντή-
σεις και συνελεύσεις κατά γειτονιά, με κατοίκους και εμπόρους
της περιοχής. 
Και πράγματι, η συμβολή των κατοίκων και των εμπόρων του
Κοντοπεύκου στον αγώνα που κάναμε για το έργο αυτό ήταν
υπέρ το δέον μαχητική και συγκινητική· με σπουδαιότερη στιγ-
μή, την παρουσία τους στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, όπου
συμπαραστάτες στο πλευρό μας μάς βοήθησαν να καταρρίψο-
υμε το αίτημα που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση για απέν-
ταξη του έργου από τη χρηματοδότηση(!).
Δυστυχώς, εκτός των ενστάσεων της αντιπολίτευσης, ήμαστε
αναγκασμένοι να παλέψουμε και ενάντια στις αγκυλώσεις της
γραφειοκρατίας του πολιτικού μας συστήματος, οι οποίες είχαν
ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει το έργο μέχρι σήμερα, παρό-
λο που το είχαμε κατοχυρώσει.
Τέσσερα χρόνια μετά(!), το έργο ξεκινά. Δικαίως, αισθανό-
μαστε την ηθική ικανοποίηση που, έστω και έτσι, ένα
μέρος του πολυετούς όραματός μας για την πόλη μας θα
υλοποιηθεί, δίνοντας νέα πνοή στο Κοντόπευκο.

Βασίλης Γιαννακόπουλος
πρώην Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής

Υπάρχει μία στιγμή στην εκφορά του δημόσιου λόγου, κατά την
οποία ο ομιλητής κορυφώνει με δραματικό τρόπο την επιχειρ-
ηματολογία του, προκειμένου να συγκινήσει και εν τέλει να
πείσει το ακροατήριό του. 
Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (16/10/2013), η Αντι-
δήμαρχος Παιδείας και Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κ. ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ Μουχτούρη,
επέλεξε να κορυφώσει με τον Πλάτωνα. Υπερασπιζόμενη την απόφασή
της περί παραχώρησης Σχολικής Περιουσίας σε αθλητικό σωματείο «μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα», επικαλέσθηκε το πλατωνικό έργο. Συγκε-
κριμένα, μας είπε ότι ως φιλόλογος διδάσκει στους μαθητές του Λυκείου
τους Νόμους του Πλάτωνα και μέσω των πλατωνικών κειμένων, τους
μαθαίνει το σεβασμό στους νόμους της Πολιτείας.
Πολύ άστοχη η επίκληση των Νόμων του Πλάτωνα στη συγκεκριμένη
περίπτωση. Ας θυμηθούμε τη βασική διαφορά ανάμεσα στην Πολιτεία
και τους Νόμους.  Το ιδανικό κράτος της Πολιτείας έχει μια κυβέρνηση
από ειδικώς επιλεγμένα και εκπαιδευμένα άτομα, που δεν υπάγονται σε
κανένα γενικό κανόνα. Το κράτος όμως των Νόμων έχει ως υπέρτατη
αρχή το νόμο, ο οποίος πρέπει να τηρείται ομοίως από τον άρχοντα
και από τους πολίτες.  
Οι Νόμοι γράφτηκαν, λοιπόν, για να αποκαταστήσουν το νόμο στην ηθική
θέση που κατείχε στη συνείδηση των Ελλήνων. Η πολιτική φιλοσοφία των
Νόμων μπορεί να μην έχει το ίδιο θεωρητικό σφρίγος και τη λογοτεχνική αξία της Πολιτείας - αυτού
του σχεδόν άχρονου έργου – όμως, από την άλλη μεριά,  ο Πλάτωνας αγ γί ζει εδώ κάτι πολύ σημαν-
τικό: την εμπειρική πολιτική πραγματικότητα, που δεν πλησίασε καν στην ουτοπική Πολιτεία.
Άρχοντες και αρχόμενοι βρισκόμαστε, λοιπόν, κάτω από τη χρυσή νευρά του νόμου. Όταν επι-
καλούμαστε το πλατωνικό έργο και ειδικότερα τους Νόμους, καλό είναι οι πράξεις μας να ακολου-
θούν τους λόγους μας. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να απαιτούμε από τους πολίτες να αποδεχ-
θούν μια απόφαση και μάλιστα αδιαμαρτύρητα, εάν αυτή δε συνάδει με την τήρηση της νομιμότ-
ητας. Ούτε μπορούμε να κάνουμε επιλεκτική χρήση – δηλαδή πολιτική κατάχρηση - μεγάλων θεω-
ρητικών κειμένων, διότι τα τελευταία είναι τόσο δυνατά που στο τέλος μας καταπίνουν. 
Η κ. Μουχτούρη ως φιλόλογος διδάσκει το σεβασμό του νόμου, μέσω των πλατωνικών κειμένων,
όπως μας δήλωσε. Σε αυτό, εύγε! Όμως, ως Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πρόεδρος της Δ.Ε.Π., δηλα-
δή ως θεσμικό πρόσωπο επιφορτισμένο και να σέβεται και να ελέγχει την τήρηση της νομιμότητας,
οφείλει να θυμάται ότι: 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), περί αμεροληψίας
των οργάνων του Δημοσίου, κατά την παρ.1 τα συλλογικά διοικητικά όργανα πρέπει να παρέχουν
εγγυήσεις αμεροληψίας. Κατά την παρ.2 του ίδιου άρθρου, τα μέλη των συλλογικών οργάνων,
οφείλουν να απέχουναπό κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφα-
σης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης, εφόσον  η ικανοποίηση προσωπικού τους συμφέρ-
οντος συνδέεται με την έκβαση υπόθεσης ή με συγγενικό τους πρόσωπο (εξ’ αίματος ή εξ’ αγχι-
στείας) ή εφόσον έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέσηή εχθρότητα με τους ενδιαφερομέ-
νους. 
Κατά την παρ.3, το όργανο ή το μέλος του συλλογικού οργάνου, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει λόγος
που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αμέσως στην προϊστάμενη αρχή ή στον προε-
δρεύοντα του συλλογικού οργάνου. Αίτηση εξαίρεσης επίσης υποβάλλεται για τους παραπάνω
λόγους από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, είτε στην προϊσταμένη
αρχή, ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου, ή στο αποφασίζον όργανο (παρ.4). 
Η προϊσταμένη αρχή αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν επί της αίτησης. Επίσης κατά το άρθρο 61
παρ.1 του ν.3852/2010, τα μέλη των επιτροπών του Δήμου, οφείλουν να εκπληρώνουν ενσυνείδητα
τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος και δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον που έχει σχέση με θέματα του
Δήμου. Συνεπώς, απόφαση της ΔΕΠ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, που λαμβάνεται κατά
παράβαση των κανόνων αυτών είναι παράνομη και άρα ακυρωτέα.
Στη συνεδρίαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2013, η Δ.Ε.Π. αποφάσισε με οριακή πλειοψηφία την παρα-
χώρηση των γηπέδων του 7ου Δημοτικού Σχολείου σε αθλητικό σωματείο της πόλης. Βάσει της προ-
αναφερόμενης νομοθεσίας, το ένα από τα μέλη της Δ.Ε.Π. που ψήφισε υπέρ της παρ-
αχώρησης, ο κ. Ιωάννης Παύλου,  θα έπρεπε να αποκλεισθείαπό τη ψηφοφορία, εφόσον έχει
προσωπική εμπλοκή με το εν λόγω σωματείο. 
Κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, πήραμε το λόγο, διαβάσαμε τη νομοθεσία και ζητή-
σαμε από την κ. Μουχτούρη να μας πει εάν τηρήθηκε στη Δ.Ε.Π. η διοικητική διαδικασία, όπως
ορίζoυν οι νόμοι. Απάντηση δεν πήραμε.  Όσο για τη διπλή ψήφοτης Προέδρου της Δ.Ε.Π. σε
περίπτωση ισοψηφίας, είναι καθ’ όλα νόμιμη. Η κ. Μουχτούρη φρόντισε να μας επαναφέρει στην
τάξη, υπενθυμίζοντάς μας ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα Δημοτικά και Διοικητικά Συμβούλια της
Επικράτειας. Το γνωρίζουμε, κ. Μουχτούρη. Αυτό σας λέμε όταν τονίζουμε τη διπλή σας ψήφο υπέρ
της παραχώρησης της Σχολικής Περιουσίας; Τονίζουμε τη διπλή σας ψήφο, διότι με αυτή φαίνεται
να επικυρώσατε μία νομικά έωλη απόφαση. Και αυτό, αγαπητή κ. Μουχτούρη, δεν είναι τυπικά και
ηθικά αποδεκτό σε κανένα Δημοτικό και Διοικητικό Συμβούλιο της Επικράτειας, από κανένα
πολίτη. 
Είμαστε βέβαιοι ότι στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε.Π. θα ενεργήσετε με σωφροσύνη,
θάρρος, μεγαλοπρέπεια, γρήγορη μάθηση και καλό μνημονικό,  για να ξαναθυμηθούμε τους Νόμο-
υς του Πλάτωνα και να κλείσουμε, όπως αρχίσαμε. Είμαστε, επίσης, βέβαιοι ότι η επόμενη συνε-
δρίαση της Δ.Ε.Π., θα συζητήσει εκ νέου το ζήτημα της παραχώρησης Σχολικής Περιουσίας, θα
εναγκαλιστεί το νόμο, και, εν τέλει, θα αποκατασταθεί η ουσία της διδαχής του Πλάτωνα. Διότι, τι
νόημα έχει η διδασκαλία του νόμου, δίχως τoν έμπρακτo σεβασμό και την εφαρμογή του;    

Ο Πλάτωνας της κ. Μουχτούρη

Χριστίνα Γρηγοράκη

Υποψήφια Διδάκτωρ 

Πολιτικής Φιλοσοφίας 

Μητέρα Παιδιού σε Δημό-

σιο Σχολείο (από επιλογή)

Παρούσα στη Συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου

και  Πρόεδρος Συλλόγου

Γονέων Μαθητών 7ου

Δημοτικού Σχολείου
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Στην περιοχή των Πευκακίων και συγκεκριμένα στο χώρο όπου
προορίζεται να γίνει αθλητικό κέντρο οι κάτοικοι διαμαρτύρονται
έντονα για το γεγονός ότι το εν λόγω οικόπεδο έχει μετατραπεί σε
χώρο φιλοξενίας σκύλων των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν φροντίζουν
για τον καθαρισμό των ακαθαρσιών τους με αποτέλεσμα η γύρω
περιοχή να αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα κακοσμίας και μόλ-
υνσης. 
Το συγκεκριμένο θέμα έφερε με 75 υπογραφές κατοίκων στη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Οκτωβρίου 2013 ο κάτοικος της περ-
ιοχής κ. Φώτης Τασούλης, ο οποίος ανέφερε ότι τους είχαν υποσχεθεί πώς
μετά την Πράξη Εφαρμογής που τελέστηκε το 2005, τα «Πευκάκια» θα
μετατρέπονταν σε «μικρή Ελβετία». 
Ο κ. Τασούλης προτού προβεί στην κίνηση να φέρει το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο είχε εγγράφως δύο φορές ενημερώσει το Δήμο και μόνο
αφού είπε στον αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Γιώργο Παναγόπουλο ότι θα φωνάξει το τηλεοπτικό κανάλι «Σκάϊ»
καθαρίστηκε ο χώρος μία φορά.  Όταν ο κ. Τασούλης ζήτησε τον συχνό καθαρισμό του χώρου είδε τα αποτελέσμα-
τα και κατέφυγε στην τελευταία λύση, αυτή δηλαδή του να μαζέψει υπογραφές και να φέρει το θέμα στο συμβούλιο
ως προς συζήτηση και λήψη απόφασης.
Στην ομιλία του ο κ. Τασούλης άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή λέγοντας αρχικά ότι αντιθέτως με τον ονομαστικό
τίτλο της παραταξιακής εφημερίδας του δημάρχου Βασίλη Ζορμπά «πολίτες του αύριο», οι κάτοικοι στα Πευ-
κάκια και ιδιαιτέρως στη γύρω περιοχή του οικοπέδου νιώθουν ως… «πολίτες του χθες». 
Ο αγανακτισμένος κάτοικος συνέχισε λέγοντας ότι η καθαριότητα στην περιοχή που ζει είναι χειρότερη από ποτέ,
ενημέρωσε το σώμα ότι στο οικόπεδο έρχονται και ιδιοκτήτες με τα σκυλιά τους από άλλες περιοχές, πρότεινε ως
λύση να μπουν ταμπέλες απαγόρευσης εισόδου σε σκυλιά, από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλη λύση, και καθώς
τελείωνε την εισήγησή του, κουρασμένος, διότι περίμενε δυόμιση ώρες για να συζητηθεί το θέμα του και βλέποντας
τις «κοκορομαχίες» μεταξύ των πολιτικών εξέφρασε την άποψή του λέγοντας τα εξής: «Θα πρέπει οι πολίτες να
έρχονται να βλέπουν πως λειτουργείτε ως Δημοτικό Συμβούλιο… να κάνετε τις συνεδριάσεις πιο νωρίς
κι όχι 9 το βράδυ». 
Αμέσως μερίδα των συμβούλων της διοίκησης έδειξε με χαμηλόφωνα φωνασκήματα τον αποτροπιασμό της όσον
αφορά την τελευταία δήλωση του κ. Τασούλη, διότι αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από τη συγκεκριμένη δήλωση με
τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σε ρόλο δασκάλου της δεκαετίας του ’60να διώχνει τον πολίτη λέγον-
τάς του να σηκωθεί από το έδρανο του Δημοτικού Συμβουλίου και να κάτσει στις θέσεις για τους θεατές. 
Το μόνο που έλειπε να δούμε από την καθαρά προσβλητική αυτή συμπεριφορά του προέδρου απέναντι σ’ έναν
πολίτη που ασκεί κριτική (χωρίς ύβρεις) είναι να έβαζε τον κ. Τασούλη να κάτσει με το ένα πόδι στη γωνία και καπέ-
λο στο κεφάλι που να αναγράφεται η λέξη «τιμωρημένος» και ύστερα να βαρέσει τα χέρια του με το χάρακα. 
Φανερά ξαφνιασμένος ο κ. Τασούλης έπραξε όπως τον «πρόσταξε» ο πρόεδρος και η διαδικασία συνέχισε με το
δήμαρχο και τους αρχηγούς των παρατάξεων να λαμβάνουν το λόγο. 
Έτσι ο δήμαρχος κατηγόρησε τον κ. Τασούλη ότι κινείται βάσει ιδιοτελών συμφερόντων, τα οποία είναι όπως είπε
να μην πραγματοποιηθεί εκεί αθλητικό κέντρο αλλά να παραμείνει πάρκο και απευθυνόμενος προς αυτόν του είπε
ότι: «να πάτε να φυτέψετε δενδρίλια στο χωριό σας… εκεί θα γίνει αθλητικό κέντρο!». 
Ο κ. Ζορμπάς συνέχισε λέγοντας ότι λόγω της κρίσης δεν μπορεί να καθαρίζεται η πόλη συνέχεια… ότι στα Πευκά-
κια περνάει «σκούπα»…  κι ότι αντίθετα  με τα λεγόμενα του κ. Τασούλη, το 2011 ήταν εκείνος που καθάρισε το χώρο
από πεταμένα μπάζα και τα απορρίμματα !  που οι γύρω κάτοικοι είχαν πετάξει !! κι ότι όταν βρεθούν τα κονδύλια,
που μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν, θα αξιοποιηθούν κατάλληλα ώστε να ολοκληρωθεί το Αθλητικό Κέντρο. 
«Τόλμησε ένας κάτοικος να πει την άποψή του και του κάνατε μαζική επίθεση» είπε  ο επικεφαλής της
παράταξης «Μαζί για την Αγία Παρασκευή» Βασίλης Γιαννακόπουλος και συνεχάρη τον κ. Τασούλη που όρθωσε
το λόγο του. 
Ο κ. Γιαννακόπουλος συνέχισε λέγοντας ότι δεν μπορεί ο κ. Ζορμπάς να ξεχνάει το «χθες» κατηγορώντας επί παν-
τός επί στητού γιατί υπήρξε κι αυτός αντιδήμαρχος καθαριότητας το 2004 και πρότεινε ότι από τη στιγμή που δεν
υπάρχουν χρήματα για την αξιοποίηση του οικοπέδου να σκεφτούν εναλλακτικές λύσεις όπως το να ενοικιάσουν το
χώρο σε ιδιώτη. «Βρείτε κάποιον που θέλει να επενδύσει εκεί να φτιάξει το χώρο, να εισπράττει ο Δήμος χρήματα
και να τον εκμεταλλευτεί για κάποιο χρονικό διάστημα» είπε ο κ. Γιαννακόπουλος και κατηγόρησε τη Δημοτική
Αρχή ότι δεν βρίσκει λύσει και δεν έχει όραμα. 
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της παράταξης «Νίκη για την Αγία Παρασκευή» Γιάννης Σταθόπουλος επεσή-
μανε ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να λύσει ούτε τα πιο απλά θέματα, όπως την τοποθέτηση μιας ταμπέ-
λας, που οι κάτοικοι της περιοχής το ζητάνε τα τελευταία τέσσερα χρόνια!! 
Ο κ. Σταθόπουλος συνέχισε επιπλήττοντας την απόφαση του κ. Βουτσινά να θέσει τον κ. Τασούλη εκτός της καρέκ-
λας του δηλώνοντας ρητά ότι διαφωνεί και με τον τρόπο και με το ύφος του. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης υποστήριξε ότι θα πρέπει να γίνονται Δημοτικά Συμβούλια και
εκτός της αιθούσης του δημαρχείου, σε κάθε γειτονιά, ώστε να είναι όλοι οι σύμβουλοι καλύτερα ενήμεροι με τα
προβλήματα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν και διαφώνησε κάθετα με την πρόταση του κ. Γιαννακόπουλου λέγον-
τας συγκεκριμένα ότι: «Ευεργέτης είναι ο ιδιώτης; Ο χώρος είναι δημόσιος και δεν πρέπει να δοθεί για εμπο-
ρευματοποίηση γιατί έχουμε δει πώς καταλήγουν». 
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» παρότρυνε τη διοίκηση να διεκδικήσει, ψάχνοντας λύσεις για το ζήτημα
και υπογράμμισε ότι τις τελευταίες δεκαετίες δίνονται χρήματα σε σωματεία που εμπορευματοποιούνται δημό σι ο υς
χώρους και δεν δίνονται σε υποδομές της πόλης.  Ο λόγος ξαναδόθηκε στον κ. Τασούλη ο οποίος δήλωσε ότι δεν
ήθελε να προσβάλλει κάποιον, όπως και δεν έκανε και συνέχισε να υποστηρίζει το αίτημά του με το δήμαρχο να του
απαντάει ότι η ταμπέλα θα το τοποθετηθεί. 

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής

Βασίλης Ζορμπάς: «Οι περίοικοι  πετούν τα
απορρίμματα τους στο χώρο που προορίζεται

για αθλητικό κέντρο στα Πευκάκια!».

Τραυματισμός
ηλικιωμένου λόγω
κακοτεχνιών στην

Αγίου Ιωάννου.
Το πρωί της 24ης Οκτωβρίου 2013 ένας
ηλικιωμένος συμπολίτης μας τραυ-
ματίστηκε έξω από το ταχυδρομείο
εξαιτίας των κακοτεχνιών του συνερ-
γείου που έχει αναλάβει την αντικατά-
σταση των παλαιών πλακών του πεζο-
δρομίου της οδού Αγίου Ιωάννου.

Συγκεκριμένα ο ηλικιωμένος άνθρωπος
καθώς βάδιζε έξω από την πρασιά του ταχυδ-
ρομείου δεν είδε την μικρή υψομετρική διαφ-
ορά που υπήρχε με το καινούργιο πεζοδρόμιο,
στραβοπάτησε και έπεσε κάτω.
Σύμφωνα με μαρτυρίες καταστηματάρχες και
περαστικοί τον βοήθησαν να σηκωθεί, του
προσέφεραν μία καρέκλα για να κάτσει και
ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. 
Ο ηλικιωμένος άνδρας λόγω της πτώσης του
είχε μικροτραυματισμούς σε όλο του το σώμα
και το ΕΚΑΒ όταν κατέφθασε τον μετέφερε σε
νοσοκομείο.

Για την παροχή των πρώτων βοηθειών του
ηλικιωμένου άνδρα έσπευσε και ο αντιπρόε-
δρος της ΕΝΕΒΑΠ Χρήστος Ματζανάς, ο
οποίος διατηρεί κατάστημα απέναντι από το
σημείο που έγινε το συμβάν και ο οποίος μας
περιέγραψε το περιστατικό. 
Δεν έχουν περάσει δύο μήνες από τότε που ο
«Σχολιαστής» σε ρεπορτάζ που έκανε, κατέ-
δειξε μέσω φωτογραφιών τις κακοτεχνίες που
αφορούν  κυρίως σ τις υψομετρικές διαφορές
μεταξύ των πρασιών των καταστημάτων και
του καινούργιου πεζοδρομίου. 
Τέλος όπως μας κατήγγειλε καταστηματάρχης
της περιοχής, στο συγκεκριμένο σημείο έξω
από το ταχυδρομείο συμβαίνουν συνεχώς
μικροατυχήματα και μικροτραυματισμοί. 
Το αίτημα των κατοίκων είναι να υποχρεώσει
ο δήμαρχος τον εργολάβο να διορθώσει τα
«κακώς κείμενα» πριν αποχωρήσει οπότε και
θα είναι πλέον πολύ αργά… 

Φώτης Τασούλης

κάτοικος περιοχής Πευκακίων
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