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«Προεκλογικό έργο

βιτρίνας χωρίς μέτρα

ασφαλείας η δήθεν

ανάπλαση της

Αγ.Ιωάννου!»Μάκης Χάρχαρος

Πρόεδρος ΕΝΕΒΑΠ

Σάλπισμα Ενότητας

και Νίκης από τον

Γιάννη Σταθόπουλο!

Στον εορτασμό της 

Σοσιαλιστικής 

Δημοκρατίας του Βιετνάμ 

ο κ. Σωτήρης Ησαΐας! 

Επιστολή - Απάντηση 

του αντιδημάρχου 

κ. Κωσταντίνου 

Τσιαμπά 

σε δημοσίευμα του 

“Σχολιαστή” σχετικά 

με τα έργα της  

Αγίου Ιωάννου

Νίκος Σόβολος:

“Ανεξάρτητη 

κι αυτόνομη 

αυτοδιοίκηση 

μόνο η “Νίκη” 

και θέλει

και μπορεί” 

σελ. 6 - 7

σελ. 3

σελ. 9 σελ. 8

σελ. 11
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--- Σοβαρό ατύχημα στα έργα που γίνονται στα πεζοδρόμια στην Αγίου Ιωάννου...
--- Ψωμί πήγε ν’ αγοράσει μια ατυχής συμπολίτισσά μας και βρέθηκε στο ΚΑΤ!
--- Επιτόπου έσπευσε ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ Μάκης Χάρχαρος που αν μη τι
άλλο το Νόμο τον γνωρίζει καλά... 
--- Κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου κι αν δεν την “μπλοκάρουν” θα
“πέσει πολύ γέλιο”...
--- Λεκτικούς διαξιφισμούς αντάλλαξε με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Κώστα Τσιαμπά.
--- Ρωτούσε ο κ. Τσιαμπάς τους αστυνομικούς με ποιο δικαίωμα κατέθεσε ο κ.
Χάρ χαρος μήνυση...
--- Ε , βλέπετε αυτό ήταν το πρόβλημα.. όλα τ’ άλλα ήταν λυμένα... 
--- Ο δήμαρχος δεν είδε, δεν ξέρει, δεν άκουσε και δεν γνωρίζει τίποτα για το
συμβάν... 
--- Ξεκίνησε τον προεκλογικό αγώνα με ομιλία του στο Κοντόπευκο ο Γιάννης
Σταθόπουλος... Πολύς κόσμος, σοβαρό πρόγραμμα, ουσιαστικές δεσμεύσεις...
--- Για να δούμε... 
--- Αγριεύει η κόντρα μεταξύ Γιαννακόπουλου - Ζορμπά, όσο πλησιάζουμε στις
εκλογές...
--- Χρόνια τώρα από τα έδρανα της αντιπολίτευσης ο Ζορμπάς “έσουρνε τα εξ’
αμάξης” στον Γιαννακόπουλο για τον τρόπο που διοικούσε...
--- Όλο για μαύρες τρύπες στα οικονομικά.. για ατασθαλίες στη διαχείριση του
δημόσιου χρήματος και για εισαγγελείς μιλούσε πριν εκλεγεί δήμαρχος ο “αρχάγ-
γελος της κάθαρσης”...
--- Εκλέχθηκε, διοίκησε και ακόμα περιμένουμε το που, πότε και πώς ο Γιαν-
νακόπουλος έκανε κάτι το παράνομο... 
--- Λογικό είναι να τα χει πάρει ο πρώην δήμαρχος στο κρανίο... Άρχισε κι αυτός
τις μηνύσεις και τις καταγγελίες... 
---Δήλωσε ότι το “Γιαβάσειο Άγος” θα συνοδεύει σε όλη του τη ζωή το Βασίλη
Ζορμπά και κατέθεσε μήνυση για τις 230.000 ευρώ της απ’ ανάθεσης...
---Περισσότερες λεπτομέρειες στο επόμενο φύλλο.
--- Πολιτικός χαμός για το θέμα της παραχώρησης σχολικών χώρων προς εκμε-
τάλλευση σε ιδιώτες, προπονητές και “συλλόγους”...
--- Λάβρος κατά της διοίκησης ο Φώτης Αλεξόπουλος!
--- Ζητά την παραίτηση του αντιπροέδρου του Αθλητικού Οργανισμού Γιάννη
Παύλου επειδή είναι ταυτόχρονα και προπονητής (προφανώς επί πληρωμή) στο
Σωματείο στο οποίο παραχωρήθηκε ο χώρος...
--- Ο σοφός λαός λέει “ή παπάς - πάπας ή ζευγάς - ζευγάς”... 
--- Τα ίδια και περισσότερα λέει ο Βασίλης Γιαννακόπουλος ο οποίος αναφέρει κι
άλλες έξι - επτά ιδιότητες που κατέχει ο κ. Παύλου.. 
--- “Πολυεργαλείο” ο αντιπρόεδρος... 
---  Ο δήμαρχος δεν είδε, δεν ξέρει, δεν άκουσε και δεν γνωρίζει τίποτα ...      
--- Δεύτερος “Ροπαλοφόρος Ηρακλής” για την προστασία του δημάρχου!
--- Η κ. Μίνα Μουχτούρη ανέλαβε αντί της κ. Παπαδοπούλου (αλήθεια πώς τα
κατάφερε ;) και απάντησε για λογαριασμό της διοίκησης σχετικά με τους αύλει-
ους χώρους των σχολείων... 
--- Ωραία τα λέει... να μίλαγε και για την “ταμπακιέρα” καλά θα ήταν! 
--- Δεν πειράζει... θα τα μάθουμε κάποια στιγμή στο μέλλον όταν θα φιλοξενη-
θούν με το καλό  στα έδρανα της αντιπολίτευσης...
--- Όσοι δηλαδή διασωθούν (γιατί ο ηττηθείς δεν εκλέγει και πολλούς συμβούλους)..
--- “Φεύγει” το ΙΚΑ που “Μένει”... 
--- Καταλάβατε τίποτα ; Θα φύγει ή θα μείνει ; ή θα μείνει αλλά θα φύγουν οι
υπηρεσίες; και τι ήταν αυτό που είπε ο Άδωνις: “Δεν θα φύγει το ΙΚΑ αλλά να
συζητήσουμε για το νέο θεσμό που θα παρέχει ιατρική περίθαλψη στους κατοίκους”; 
---  Ο δήμαρχος δεν είδε, δεν ξέρει, δεν άκουσε και δεν γνωρίζει τίποτα για το
συμβάν...      
--- “Ξύπνησε” μόλις ο Σωτήρης Ησαΐας δήλωσε ότι συνομίλησε με τον Υπουργό
Υγείας!!
--- Με τον Υπουργό Υγείας όμως για το θέμα του ΙΚΑ συνομίλησαν και οι κ. Γιαν-
νακόπουλος – Αλεφαντής !!!
--- Τελικά με τον μόνο που δεν έχει δεχθεί να μιλήσει ο Υπουργός Υγείας για το
θέμα του ΙΚΑ είναι ο δήμαρχος της πόλης;
--- Αυτό κι αν είναι κατόρθωμα... Σκέψου να μην ήταν και γιατρός!
--- Δεν κάμπτεται όμως καθ’ ότι στιβαρός αγωνιστής και κυρίως σταθερός στις
απόψεις του... 
--- Εξέδωσε και εφημερίδα της παράταξης!  Άντε και στην έκδοση Ημερήσιας... 
--- Καθιέρωσε και “ημέρα συλλόγων”! 
--- Τι είναι αυτό; Κάτι σαν την ημέρα για την διάσωση του Αρκτούρου;
--- “Έκτακτο στρατοδικείο” βασισμένο σε “φήμες” στήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο κατά του Αλέξη Μουστόγιαννη... 
--- Άντε και σε λίγο θα δικάζουμε και τις “προθέσεις”... Κατά τ’ άλλα όλοι είναι
ενάντια στη Χρυσή Αυγή και τις μεθόδους της... 
--- Πάλι καλά που έχουμε και Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και
κυρίως το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων...
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Από την πλατεία «Μελίνα Μερκούρη» του
Κοντοπεύκου άνοιξε και τυπικά η αυλαία της
προεκλογικής περιόδου για τις δημοτικές
εκλογές που θα πραγματοποιηθούν τον
Μάιο του 2014, με την πρόσκληση- κάλεσμα
της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «Νίκη
για την Αγ. Παρασκευή» για μια πανστρατιά
όλων των δημοτών, ανεξαρτήτως κομμα-
τικών πεποιθήσεων, με στόχο να ξεπερα-
στούν τα τεράστια προβλήματα που
συσσώρευσαν όλα αυτά τα χρόνια στην πόλη
μας οι κομματικά χρισμένες διοικήσεις.

Μιλώντας εκ μέρους της Γραμματείας προς τους
συγκεντρωμένους στην κατάμεστη πλατεία, ο επι-
κεφαλής της δημοτικής κίνησης «Νίκη για την Αγ.
Παρασκευή» ιατρός Γιάννης Σταθόπουλος, εστιά-
στηκε στο αυτονόητο, δηλαδή στο γεγονός ότι η
πόλη μας στις εξαιρετικά επώδυνες οικονομικές
συνθήκες που ζούμε σήμερα απότοκες των Δημο-
σιονομικών πολιτικών και των Μνημονίων, που
διαλύουν το κράτος Πρόνοιας, επιταχύνουν και
διογκώνουν την περιθωριοποίηση και τον αποκ-
λεισμό, δεν έχει την Δημοτική αρχή που απαιτούν
οι καιροί, οι περιστάσεις και οι ανάγκες της.
Στη συνέχεια ο κ. Σταθόπουλος, έκανε μια σύντομη
αναδρομή στις κοινωνικές παρεμβάσεις που έκανε
κατά την 15ετή παρουσία της στην πόλη η δημοτι-
κή κίνηση, η οποία όπως υπογράμμισε  δεν είναι
κομματικήαλλά αγκαλιάζει ένα ευρύ φάσμα ενε-
ργών πολιτών και έχει μεγάλη ιστορία, μεγάλη
συνεχή δράση και αρχές, τις αρχές της υπερά-
σπισης της κοινωνίας, της υπεράσπισης των
Δημόσιων χώρων, της υπεράσπισης του Δημόσιου
Σχολείου και της υπεράσπισης της Δημοκρατίας

ιδιαίτερα σήμερα που το Ναζιστικό και
ρατσιστικό μόρφωμα σήκωσε κεφάλι και
που ΄΄έπρεπε΄  ́ να δολοφονηθεί ένας νέος
άνθρωπος, ο Παύλος Φύσσας για να φανεί
καθαρά η εγκληματική του  φύση.
Στη συνέχεια ο κ. Σταθόπουλος αναφέρθηκε στο
«πλαίσιο αρχών και φυσιογνωμίας» που κάτοικοι
και δημότες της πόλης μας, προερχόμενοι από δια-
φορετικούς δρόμους και παρατάξεις συνδιαμόρφ-
ωσαν, με κοινό όραμα και κοινό στόχο, τη «Νίκη
των πολιτών της Αγ. Παρασκευής», ένα πλαίσιο
που διέπεται από τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Διεκδικούμε λύσεις που να βασίζονται σε ένα
δημοκρατικό σχεδιασμό με θεσμοθετημένο κοινω-
νικό έλεγχο και γι’ αυτό δεσμευόμαστε για την
εφαρμογή του Προϋπολογισμού των πολιτών ή
Συμμετοχικού Προϋπολογισμού. 
2. Θέλουμε να προωθήσουμε ως προτεραιότ-
ητα τη βιώσιμη ανοιχτή πόληδηλ. την πόλη της
βιώσιμης κινητικότητας και του Δημοτικού
σχεδίου μετακινήσεων, που λέει ότι επιβάλλεται να
ελαττώσουμε την χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου υπέρ
των άλλων μορφών μετακίνησης (Συγκοινωνία,
περπάτημα, ποδήλατο και συνδυασμοί).
3 Έχουμε σταθερό προσανατολισμό στην
κατεύθυνση υπεράσπισης του δημόσιου
χώρου υπέρ των πολιτών, του δημόσιου χώρου
που δεν είναι ΄΄φιλέτο΄  ́για επιχειρηματικές
δραστηριότητες, αλλά η ανάσα της πόλης, ο τρό-
πος της να υπάρξει όπως και στην κατεύθυνση
υπεράσπισης του φυσικού περιβάλλοντος, της
ιστορικής και πολιτιστικής μνήμης της πόλης κα
των κοινωνικών της υποδομών. 

4. Αγωνιζόμαστε για την δημοκρατία στην
πόλη και για την συμμετοχή με ουσιαστικά
δικαιώματα των πολιτών στους θεσμούς (και έχο-
υμε πολλά να κάνουμε γι’ αυτό όπως π.χ. συνε-
λεύσεις γειτονιάς).
5. Αγωνιζόμαστε για την ενίσχυση αλλά και τον
αποφασιστικό σχεδιαστικό ρόλο και την αυτοτέ-
λεια της Αυτοδιοίκησης απαιτώντας την
αλλαγή του Καλλικράτη, ανεξαρτήτως του κόμ-
ματος που είναι στην Κεντρική εξουσία, αλλα και
την οικονομική της ενίσχυση σήμερα, που τα Υπο-
υργεία μείωσαν 60% την Κρατική Επιχορήγησή
της.
6. Επιδιώκουμε μια κοινωνία αλληλεγγύηςως
αναγκαία προϋπόθεση και ως δυναμική παρέμβα-
ση για την Κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη
χωρίς αποκλεισμούς.
7. Επιδιώκουμε να μην απαξιώνεται η Αυτο-
διοίκηση στην συνείδηση του πολίτη ως
συναλλαγή των ΄΄τεχνικών της εξουσίας΄΄
και ταυτόχρονα είμαστε αντίθετοι στην δημι-
ουργία Αυτοδιοίκησης που θα λειτουργεί ως δούρ-
ειος ίππος οικονομικών ελίτ ή κυβερνητικών πολι-
τικών που θα την υποτιμούν, και θα την εχθρεύο-
νται απολύοντας υπαλλήλους της όπως έγινε με
τους Δημοτικούς αστυνόμους και τους σχολικούς
φύλακες και όπως φαίνεται ότι σχεδιάζεται για κοι-
νωνικές δομές όπως εργαζομένων στους Παιδι-
κούς σταθμούς και σχολικές καθαρίστριες κάτω
από τις επιταγές της Τρόικας και του Μνημονίου.
8. Υπερασπιζόμαστε, τέλος μια Ανοιχτή Πόλη,
μια πόλη που ανοίγεται στο καινούργιο, στους πολ-
λούς πολιτισμούς, στα σύγχρονα ρεύματα
σκέψης και την πολυμορφία.
Δεσμευόμαστε επίσης, είπε ο κ. Σταθόπουλος για
τα εξής:
--- Για ένα Διάφανο, ΓΥΑΛΙΝΟ Δήμο, χωρίς
σπατάλες, αναθέσεις και ιδιοτέλειες και με
εκείνες τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που είναι
απαραίτητες στη λειτουργία του, σπάζοντας στε-
γανά, εμπνέοντας τους εργαζόμενους, αλλάζοντας
πολιτικές ετών.
-- Να μην εμπαίζουμε τους Δημότες αδιαφο-
ρώντας για τα ουσιαστικά τους προβλήματα με
παράλληλη κινητοποίηση κοινωνικών και επι-
στημονικών δυνάμεων.
--- Να ενώσουμε και να συσπειρώσουμε την
τοπική κοινωνία ιδιαίτερα σήμερα που η Δημο-
τική αρχή διχάζει και για να ασκήσουμε εναλλακ-
τικές πολιτικές χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες, και
ιδιοτελή συμφέροντα, σε σύγκρουση με τις
πελατειακές σχέσεις κράτους – Αυτο-
διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – τοπικής κοι-
νωνίας.
Τελειώνοντας την ομιλία του, ο κ. Σταθόπουλος
κάλεσε όλους να συστρατευτούν με την
«Νίκη» και ν  ́ αναμετρηθούν με τη λογική του
«Δεν γίνεται τίποτα», υπηρετώντας την πόλη με
κέφι, αγωνιστικότητα, διάθεση και δυναμισμό. 

Σάλπισμα Ενότητας και Νίκης 
από τον Γιάννη Σταθόπουλο!

210- 6009639 - www.osxoliastis.gr - e-mail: osxoliastis@hotmail.com
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Εκδήλωση διαμαρτυρίας για την μεταφορά
του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιήθηκε έξω από τα
ιατρεία του στη λεωφόρο Μεσογείων,  την
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 ύστερα από την
ανακοίνωση του Δήμου με την οποία καλούσε
όλους τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ να δώσουν
το παρόν  ώστε να διαδηλώσουν κατά της μετα-
φοράς του στα Βριλήσσια.
Όπως είναι γνωστό από τα μέσα Σεπτεμβρίου έχει
γνωστοποιηθεί  η πιθανότητα μεταφοράς του
ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) Αγίας Παρασκευής στο νοσο-
κομείο Φλέμινγκ στην περιοχή των Βριλησσίων.
Ύστερα από έκτατη σύγκληση του Δημοτικού
Συμβουλίου (με την πίεση των Γιάννη Σταθό-
πουλου και Βασίλη Γιαννακόπουλου) στις 18
Σεπτεμβρίου 2013, αποφασίστηκε ομόφωνα
το κάλεσμα όλων των ασφαλισμένων του
πρώην ΙΚΑστις 25 του ίδιου μήνα, έξω από τα ιατρ-
εία του ΕΟΠΥΥ με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για τα
σχέδια της κυβέρνησης αλλά και για την εγκαταλε-

λειμμένη εικόνα που παρουσιάζουν αυτά σήμερα.
Ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς παρ’ όλες τις εξαγ-
γελίες για εναντίωση του στην απόφαση της κυβέρν-
ησης, όσον αφορά τη μεταφορά αλλά και τη γενικό-
τερη συρρίκνωση της παροχής δημόσιας δωρεάν
υγείας και παρόλο που είχε στη διάθεσή του επτά
ημέρες να ενημερώσει σωστά και με κάθε τρόπο
όλους τους συμπολίτες μας, αρκέστηκε σε μία ανα-
κοίνωση του Γραφείου Τύπου και σε μοίρασμα 1000
φυλλαδίων στη «λαϊκή αγορά», γεγονός που είχε ως
αποτέλεσμα την ημέρα της διαμαρτυρίας να εμφανι-
στούν περίπου 150 άτομα, εκ των οποίων οι μισοί
ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι συλλόγων και
υποψήφιοι, που δεν κατάφεραν να εκλεγούν στις
περασμένες εκλογές, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσω-
ποι φορέων και ελάχιστοι κάτοικοι. 
Το γεγονός αυτό (της μη προσέλευσης ατόμων)
σχολίασε ο «Μνημονιακός» δήμαρχος στην ομιλία

του ως «επικίνδυνο σημάδι των καιρών» και όταν
πολίτες του φώναζαν ότι είτε ενημερώθηκαν τελευ-
ταία στιγμή, είτε δεν έγινε καλή κινητοποίηση , ο ίδιος
απαντούσε ότι έκανε το καλύτερο μπορούσε είτε μοι-
ράζοντας ο ίδιος φυλλάδια στη «λαϊκή αγορά» είτε με
τους ιατρούς και υπαλλήλους του ΕΟΠΥΥ να πράτ-
τουν αντίστοιχα στα ιατρεία.
Παρόλο το λιγοστό κόσμο η διαμαρτυρία πραγμα-
τοποιήθηκε με τον αντιπρόεδρο των ιατρών Αττικής
του ΕΟΠΥΥ κ. Ψυχάρη να χαρακτηρίζει τη διαδήλω-
ση ως «μια καλή αρχή η οποία πρέπει να επαναλη-
φθεί», προειδοποιώντας παράλληλα τους παρευρισ-
κόμενους που είχαν προσέλθει ότι η δημόσια δωρ-
εάν υγεία όπως μέχρι σήμερα τη γνώριζαν θα
αλλάξει ριζικάκαι παρότρυνε να συνεχιστούν οι κιν-
ητοποιήσεις με σκοπό να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα
στην κυβέρνηση ώστε να «κάνει πίσω».
Η κ. Θεοδωροπούλου, υφισταμένη του νοσοκομεια-
κού προσωπικού του ΕΟΠΥΥ Αγίας Παρασκευής,
δήλωσε ότι όταν οι «άνθρωποι με τις άσπρες ρόμπες»

κατεβαίνουν στους δρόμους (εννοώντας του ιατ-
ρούς), τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά κι εξή-
γησε στο πλήθος ότι η μαζικότητα στις διαδηλώσεις
αυξάνει τις πιθανότητες η κυβέρνηση να σκεφτεί
διπλά τη μεταφορά του ΕΟΠΥΥ στο Δήμο Βριλ-
ησσίων.
Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για την Αγία
Παρασκευή» Βασίλης Γιαννακόπουλος επεσήμανε
ότι πρέπει να επαναληφθεί συγκέντρωση με τη μόνη
διαφορά ότι αυτή τη φορά είναι αναγκαία η καλύτε-
ρη ενημέρωση του κόσμου με πανό, φυλλάδια και
αφίσες ενώ από την πλευρά του ο επικεφαλής της
παράταξης «Νίκη για την Αγία Παρασκευή» Γιάννης
Σταθόπουλος πρότεινε να υπάρξει και πορεία από το
χώρο συγκέντρωσης, δηλαδή τα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ,
μέχρι και την πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
Τελικά αποφασίστηκε να επαναληφθεί συγκέντρωση
– διαμαρτυρία έξω από τα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ την

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013.
Το βράδυ της ίδιας μέρας της συγκέντρωσης, πραγ-
ματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, κι όπως είναι φυσικό ένα από τα θέματα που
συζητήθηκαν ήταν και η πρωινή διαμαρτυρία έξω
από τα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ.
Ο δήμαρχος θέλοντας να προλάβει τυχόν κριτικές ως
προς τον τρόπο που κινητοποιήθηκε ο Δήμος για να
ενημερώσει τους κατοίκους έσπευσε να δηλώσει τις
ενέργειες που έγιναν.
Συγκεκριμένα ο  «Μνημονιακός» Βασίλης  Ζορμπάς
δήλωσε ότι στάλθηκαν 1850 e-mails και 200 sms
(από κινητό) προς κατοίκους και παράλληλα αφισο-
κολλήθηκαν 1.000 αφίσες, μεγέθους Α4, στην πόλη
και μοιράστηκαν φυλλάδια από τους γιατρούς και τον
ίδιο προσωπικά!
Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος, αναγνώρισε την
προσπάθεια του Δήμου και εξέφρασε την άποψη ότι
την επόμενη φορά θα πρέπει να γίνει πιο συντονισμέ-
να και ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια διαπαραταξι-

ακή επιτροπή συντονισμού των κινητοποιήσεων.    
Ο ανεξάρτητος και «αντιμνημονιακός» Γιάννης
Σταθόπουλος από τη μεριά του άφησε αιχμές για το
κατά πόσο κινητοποιήθηκε ο κ. Γιαννακόπουλος και
η παράταξή του στο να είναι μαζική η διαδήλωση…
κατήγγειλε για άλλη μία φορά το δήμαρχο για κωλ-
υσιεργία σχετικά με το ότι δεν έχει συναντηθεί με τον
Υπουργό Υγείας… και προειδοποίησε ότι το αρμόδιο
Υπουργείο υπάρχει περίπτωση να εκδώσει την απόφ-
ασή του σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι στο ΕΟΠΥΥ
τη Δεύτερα 30 Σεπτεμβρίου 2013, γεγονός που θα
καθιστούσε ανώφελη μία συγκέντρωση διαμαρτ-
υρίας την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου.
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο επίσης «αντιμνημο-
νιακός» Ανδρέας Γκιζιώτης σημείωσε ότι για να έχει
κόσμο μία διαδήλωση πρέπει και το κάλεσμά της να
είναι «ουσιαστικό», κάτι το οποίο κατά τη γνώμη του
δεν είχε συμβεί...

Το ΙΚΑ που «φεύγει»… οι «Μνημονιακοί» 
δήμαρχοι… και η «αντιμνημονιακή» αντιπολίτευση.
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Σωτήρης Ησαΐας: « ο Άδωνις
Γεωρ γιάδης μου είπε ότι δεν θα
κλείσει το ΙΚΑ Αγ.Παρασκευής.

ούτε θα απολυθούν εργαζόμενοι!»

Τη διαβεβαίωση του αρμόδιου υπουργού υγείας
Άδωνη Γεωργιάδη για το μη κλείσιμο του ΙΚΑ
Αγ.Παρασκευής και τη μη απόλυση προσωπικού,
μετέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης
μας, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του
Βασίλη Ζορμπά κ. Σωτήρης Ησαΐας.
«Διαφωνούσα με τις κινητοποιήσεις», είπε προς τους
δημοτικούς συμβούλους ο κ. Ησαΐας,  « κι αποδείχτηκε
ότι είχα δίκιο αφού η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε
μπροστά σε  άδεια μπετά!».
«Συναντήθηκα με τον αρμόδιο υπουργό υγείας»,
συνέχισε ο κ. Ησαΐας, «ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι
εκκρεμεί η ολοκλήρωση της συζήτησης για το ρόλο του
ΕΟΠΠΥ και της διαδικασίας ενοποιήσεως της δομής για

τη πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας. Δέν πρόκειται να κλείσει το υποκατάστημα του
ΕΟΠΠΥ στη πόλη της Αγίας Παρασκευής και δέν πρόκειται να απολυθεί κανένας
εργαζόμενος».
Όπως ήταν φυσικό, η δήλωση αυτή του κ. Ησαΐα προκάλεσε μεγάλη ένταση στην
αίθουσα με τον ανεξάρτητο σύμβουλο Γιάννη Γουργούλη να θέτει το ερώτημα
του “Πως είναι δυνατόν ο υπουργός να μη δέχεται να δει το δήμαρχο της
πόλης για να τον ενημερώσει για το σχετικό θλέμα και να δέχεται έναν
σύμβουλο της παράταξης του;”.
Από την πλευρά του ο Βασίλης Ζορμπάς, αφού είπε ότι την ίδια διαβεβαίωση είχε
από τον υφυπουργό κ. Κοντό, συνέχισε λέγοντας ότι εάν ο υπουργός πράγματι
είχε προβεί  στο ατόπημα ν  ́αγνοήσει το δήμαρχο και να συναντηθεί με τον κ.
Ησαΐα, θα προχωρούσε σε γραπτή καταγγελία εναντίον του υπουργού, ενώ
παράλληλα θα έστελνε και επιστολή διαμαρτυρίας στο κόμμα της Νέας Δημοκρ-
ατίας, πετώντας έτσι από πάνω του και την τελευταία «Μάσκα» του «Ακομμάτι-
στου» και «Ακηδεμόνευτου» πολιτικού ο οποίος ενδιαφερόταν για το «καλό της
πόλης αδιαφορώντας τάχα για τα κελεύσματα της κεντρικής εξουσίας…

Σημείωση «Σχολιαστή»
Εμείς έχουμε κατ  ́επανάληψιν από τις σελίδες της εφημερίδας μας, καταγγείλει
την αλόγιστη κατασπατάληση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ των ασφαλισμένων
από τις διοικήσεις των «Μνημονιακών κυβερνήσεων» για την πληρωμή ενός
υπέρογκου ενοικίου…τη στιγμή κατά την οποία επί της Λεωφόρου Μεσογείων
και λίγα μέτρα μακριά από νοικιασμένο κτίριο, υπάρχει ιδιόκτητο και αναξιο-
ποίητο οικόπεδο μετά κτίσματος «ιδιοκτησίας ΙΚΑ».

Σωτήρης Ησαΐας
Δημ. Σύμβουλος

Συνάντηση 
Βασίλη Γιαννακόπουλου 

Υπουργού Υγείας 
για το Ι.Κ.Α Αγ. Παρασκευής.

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου
2013 ο τ. Δήμαρχος Αγίας Παρασ-
κευής Βασίλης Γιαννακόπουλος, ο
επικεφαλής της παράταξης «Πρω-
τοβουλία Ευθύνης» Δημήτρης Αλε-
φαντής και ο δημότης Αγίας Παρ-
ασκευής και σύμβουλος του υπουρ-
γού υγείας σε θέματα Ε.Κ.ΕΠ.Υ ,
Ζαν-Ντανιέλ Κολομπανί συναν-
τήθηκαν με τον Υπουργό Υγείας
Άδωνη Γεωργιάδη και συζήτησαν

για την πιθανότητα μεταφοράς του Ι.Κ.Α Αγ. Παρασκευής.
Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και ο Υπουργός δεσμεύτηκε α) ότι  ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα παραμείνει ως έχει στο κτήριο της Μεσογείων και β) ότι θα υπάρξει
συνεργασία με τον Υπουργό και το Ε.Κ.ΕΠ.Υ για την δημιουργία στην πόλη μας ενός
νέου φορέα, ο οποίος θα προσφέρει  στους δημότες μας περαιτέρω παροχές υγείας.

oktovris_2013_mais_2012.qxd  14/10/2013  1:21 μμ  Page 5



66

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

ΡΡ
εε

ππ
οο

ρρ
ττ

άά
ζζ

.. ..
..

Το πρόσφατο ατύχημα της  συνδημότισσάς
μας  που χτύπησε  έξω από το αρτοποιείο
«Απολλώνιο» στις αρχές της οδού Αγ. Ιωάννου
και η σθεναρή στάση του προέδρου της
ΕΝΕΒΑΠ κ. Μάκη Χάρχαρου προς όλους όσοι
φέρουν την ευθύνη για το συμβάν,  ήταν οι
λόγοι για τους οποίους συναντηθήκαμε μαζί
του και μιλήσαμε «εφ’ όλης της ύλης». 
«Σ» κ. Χάρχαρε πώς βρεθήκατε εσείς στο
μέρος του ατυχήματος; 
Όταν συνέβει το ατύχημα, ο συνάδελφος επαγ-
γελματίας κ. Παλαιολόγου, ιδιοκτήτης του αρτοποι-
είου «Απολλώνιο» κάλεσε την Αστυνομία, το ΕΚΑΒ,
το Δήμο Αγίας Παρασκευής, τον εργολάβο και εμένα
και  ήρθαν όλοι εκτός από το δήμαρχο ή κάποιο άλλο
μέλος της διοίκησης ...».
«Σ» Ο εργολάβος δεν ήταν παρών στις
εργασίες;
«Ο εργολάβος ήρθε για λίγο και μετά έφυγε! και προ-
σωπικά συμπεραίνω από αυτή του την κίνηση ότι
πήγε να κρυφτεί!! Δεν είναι δυνατόν να έχεις μια
γυναίκα πεσμένη, όπως την είδατε κι εσείς και τη
φωτογραφίσατε, πάνω από μία «τάφρο» τριών
μέτρων και αντί να τις προσφερθούν οι πρώτες
βοήθειες, να φύγουν όλοι και να μένω μόνος μου μαζί
με το σύζυγό της, ο οποίος επειδή άργησε να έρθει και
η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ όταν ήρθε το
ΕΚΑΒ να την πάρει με παρακάλεσε να
μείνω ώστε να δώσω τα στοιχεία της στην
Αστυνομία». 
«Σ» Το ΕΚΑΒ πόση ώρα έκανε να
έρθει; 
«Το ΕΚΑΒ ήρθε περίπου μετά από μισή ώρα». 
«Σ» Η Αστυνομία; 
«Η Αστυνομία ήρθε μετά από μιάμιση ώρα!
και μετά από επανειλημμένα τηλεφωνήμα-
τα τόσο του συζύγου της τραυματισμένης
γυναίκας, όσο του κ. Παλαιολόγου κι εμένα
του ίδιου. Προσωπικά μίλησα με τον υπάλ-
ληλο του  τηλεφωνικού κέντρου της
Αστυνομίας  και του εξήγησα ότι δεν είναι
δυνατόν μετά από ένα τέτοιο ατύχημα που
δεν ξέρουμε αν η γυναίκα είχε  εσωτερική
αιμορραγία ή κάτι άλλο να έρχονται μετά
από μιάμιση ώρα ενώ έχει ήδη διακομιστεί στο ΚΑΤ.
Δεν κατάλαβα τι περίμεναν… μήπως το να διαφύγει ο
εργολάβος  Ο οποίος είχε πάει να κρυφτεί στο δημο-
τικό πάρκινγκ, στο γραφείο από πίσω;». 
«Σ» όταν ήρθε η Αστυνομία τι κάνατε; 
«Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί τους εξήγησα το περι-
στατικό και τους είπα ότι θέλω να κάνω μήνυση στους
εργολάβους, και στη συνέχεια πήγαμε στο δημοτικό
πάρκινγκ που κρύβονταν, τους υπέδειξα στους
αστυνομικούς οι οποίοι  τους οδήγησαν στο αστυνο-
μικό τμήμα μαζί μ  ́εμένα και τον κ. Παλαιολόγο». 
«Σ» Στο αστυνομικό τμήμα τι έγινε; 
«Στο τμήμα δημιουργήθηκε το εξής πρόβλημα.
Ισχυρίζονταν οι εργολάβοι ότι δεν είναι αυτόφωρο το
αδίκημα κι ότι δεν είναι κατ’ έγκλιση και το τε εγώ
αναγκάστηκα να υποβάλω εναντίον τους μήνυση.
Πλην όμως, επειδή δεν ήμουν ο άμεσα ενδιαφερόμε-
νος, δηλαδή δεν είχα συγγενική σχέση με την παθ-
ούσα, ισχυριζόντουσαν ότι δεν μπορώ να τους κάνω
μήνυση κι ότι η όλη υπόθεση ήταν ένα  μόνο
«πταίσμα»!!
Αναγκάστηκα έτσι να προχωρήσω σε κατάθεση
μηνύσεως  κατά παντός υπευθύνου για το ατύχημα
που συνέβη και συγκεκριμένα για την λήψη  ελλιπών
μέτρων προστασίας. Όπως κατέγραψε και η φωτο-
γραφική σας κάμερα δεν υπήρχε τίποτα εκείνη την

ώρα, ούτε οι κορδέλες και τα προστατευτικά που έβα-
λαν μετά , ούτε τίποτα άλλο. Τα δε μαδέρια δεν είχαν
καρφωθεί με αποτέλεσμα οι διερχόμενοι να κάνουν
επάνω τους «τραμπάλα»!
Κατά το παρελθόν ως πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ, είχα

καταγγείλει ότι δεν είναι δυνατόν οι πελάτες των
επιχειρήσεων της πόλης μας  να πρέπει να
κάνουν «τραμπάλα» και να «ισορροπούν»  σ’
ένα μαδέρι για να ψωνίσουν ένα καρβέλι ψωμί
‘η κάποιο άλλο αγαθό. 
Αυτό δεν είχε εισακουστεί παρότι το είχα τονίσει στο
Δημοτικό Συμβούλιο και παραδόξως ενώ βλέπουμε
παντού να βάζουν φωτεινούς σηματοδότες να αναβο-
σβήνουν, τοποθετούν κάποια μέτρα προστασίας που
προειδοποιούν είτε τον οδηγό τη νύχτα, είτε τον οποι-
οδήποτε πεζό για την επικινδυνότητα του σημείου,
αυτό καθ’ εαυτό το γεγονός δεν έχει συμβεί στην
Αγίου Ιωάννου ακόμα και σήμερα που μιλάμε. 
Απλώς προστέθηκαν λίγες «ταινιούλες» και καρ-
φώνονται, ως πρέπει, τα μαδέρια για να μην κάνει
«τραμπάλα» ο κόσμος και να  πέφτει και ‘όπως έχει
εξελιχθεί η κατάσταση από άποψη ασφάλειας
έχουμε έναν κεντρικό δρόμο-«τραμπολίνο»!
κι  απορώ «πώς» ο Δήμος με τους μηχανικούς του δεν
εφαρμόζει αυτά που επιβάλλονται  από τους κανόνες
ασφαλείας του έργου». 

«Σ» Η μήνυση σας στρέφεται και κατά του
δημάρχου και των δημοτικών υπαλλήλων –
μηχανικών;
«Η μήνυση στρέφεται κατά παντός υπευθύνου για
την μη  επαρκή λήψη  μέτρων ασφαλείας για την
κυκλοφορία των κατοίκων. Από εκεί και πέρα επειδή
υπήρχε διάσταση απόψεων και με το δικηγόρο των
εγκαλουμένων εργολάβων, επικοινώνησα με τον
εισαγγελέα υπηρεσίας,  επειδή ο δικηγόρος τους
ήθελε να κρατηθώ κι εγώ για να μου κάνουν
μήνυση για δήθεν συκοφαντική συκοφαντική
δυσφήμηση!!!,ενώ δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Εγώ
πήγα να καταθέσω ως  μάρτυρας όπως και  ο κ.
Παλαιολόγος για ένα ατύχημα που συνέβη. Το εξήγ-
ησα αυτό στον εισαγγελέα και ο ίδιος είπε ότι δεν είναι
δυνατόν στον  μάρτυρα που πηγαίνει  να καταθέσει
για ένα συμβάν, να του υποβάλλουν και μήνυση!!!
Επιπλέον δημιουργήθηκε το εξής πρόβλημα. Ο εισαγ-
γελέας υπηρεσίας είπε ότι το αδίκημα δεν είναι κατ’
έγκλιση αλλά αυτεπάγγελτο και ήταν υποχρεωμένη
να δράσει η Αστυνομία, όπως κι έγινε».
«Σ» Από το Δήμο δεν εμφανίστηκε κανείς;
« Αργότερα ήρθε ο αντιδήμαχος Τεχνικών Υπηρε-
σιών κ. Κωσταντίνος Τσιαμπάς, ο οποίος πραγματικά
με εξέπληξε αρνητιά. Πρώτη φορά στα 33 χρόνια
που ασχολούμαι με τα κοινά είδα στέλεχος της

διοίκησης του Δήμου να προσέρχεται στο
Αστυνομικό τμήμα και να υπερασπίζεται τον
εργολάβο!!!
Αντί δηλαδή να πάει κάποιος από τη Δημοτική αρχή
στο νοσοκομείο για να δει αν η συμπολίτισσα μας είχε
κάποιο πρόβλημα, π.χ. εσωτερική αιμορραγία ή να
της συμπαρασταθεί, που είναι και δημότισσά μας,
ήρθε στο τμήμα κι έλεγε: «Με ποιο δικαίωμα ο κ.
Χάρχαρος θα κάνει μήνυση;»!!!
Ο καθ’ ‘υλην αρμόδιος αντιδήμαρχος για την εργασίες
του εργολάβου και την  τήρηση της νομιμότητας σε
ότι αφορά τη λήψη μέτρων ασφαλείας για τους
πεζούς ρώταγε τους αξιωματικούς με ποιο δικαίωμα
υπέβαλα μήνυση λέγοντας ότι: «Μα είναι συγγενής
για να κάνει μήνυση;». 
Δηλαδή μετά την στάση αυτή του κ.Τσιαμπά, θα

ήθελα  να τον ρωτήσω, σαν άνθρωπος που
θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά: 
« Αν δούμε κάποιον συνάνθρωπο που
είναι πεσμένος στο έδαφος αν δεν
είναι συγγενής μας δεν θα πρέπει να
τον βοηθήσουμε αλλά να καθόμαστε και
να τον κοιτάμε; Από εκεί και πέρα νομίζω
ότι ήταν πολύ τυχερός ο κ. Τσιαμπάς γιατί
θα έπρεπε κι αυτός να κρατηθεί με την
αυτόφωρη  διαδικασία ως  υπεύθυνος αντι-
δήμαρχος του έργου, γιατί όταν ήρθε ο
σύζυγος της τραυματισμένης κυρίας και
υπέβαλε μήνυση εκείνος έλειπε…». 
«Σ» Αυτή τη στιγμή που μιλάμε το
θέμα της μήνυσης σε ποια διαδικασία
βρίσκεται; 
«Περιμένουμε να ορίσει δικάσιμη μέρα ο
εισαγγελέας και θα ακολουθήσει η ακροα-
ματική  διαδικασία». 

«Σ» Έχετε διαπιστώσει κι άλλες περιπτώσεις
στις οποίες  υπάρχει ή υπήρξε ολιγωρία σε ότι
αφορά την  ασφάλεια του έργου; 
«Το είχα καταγγείλει και στο Δημοτικό Συμβούλιο
όταν είχαμε πάει κι είχαμε ζητήσει να μην ισχύει η
μονοδρόμηση του έργου για όλο το δρόμο αλλά μόνο
για τα μέρη που εκτελούνται έργα. Η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ελλιπής διότι μιλά-
ει για μονοδρόμηση της Αγίου Ιωάννου χωρίς
να αναφέρει αν είναι από κάτω προς τα πάνω ή
το αντίθετο, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή τη στιγ-
μή είναι αυθαίρετη η απόφαση αυτή του Δημοτικού
Συμβουλίου και του δημάρχου. Δεν ερμηνεύεται από
κάποιον αυτό. Πρέπει να γράφεται ξεκάθαρα». 
“Σ” Διατηρείτε  ακόμα αυτό το αίτημα; 
«Ναι. Κι αυτό μας το είχαν υποσχεθεί. Το πιο σημαν-
τικό ακόμη είναι ότι σε κάθε έργο μαζί με τη σύμβαση
υπάρχει κι ένα χρονοδιάγραμμα. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν το χρονοδιάγ -
ραμμα έλεγε ότι πρέπει μέχρι 10 Μαΐου 2013  να έχει
τελειώσει μέχρι την οδό Αρτέμιδος και μέχρι 20
Μαΐου 2013 να είχε φτάσει μέχρι  την οδό Έαρος και
κατ’ επέκταση όλο το έργο. Αυτό ποτέ δεν έγινε.
Ακόμη και μέχρι σήμερα το χρονοδιάγραμμα αυτό
δεν έχει εφαρμοστεί». 

Μάκης Χάρχαρος: « Προεκλογικό έργο
βιτρίνας χωρίς μέτρα ασφαλείας 

η δήθεν ανάπλαση της Αγ.Ιωάννου!»

Μάκης Χάρχαρος

Πρόεδρος ΕΝΕΒΑΠ

π. Δημοτικός Σύμβουλος - Αντιδήμαρχος

“Ο Σχολιαστής”
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«Σ» Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την  ολοκλήρωση του έργου;
«Ναι. Το έργο θα πρέπει να παραδοθεί  το Δεκέμβριο του 2013.  Αλλά εδώ γεν-
νιέται το ερώτημα που λέει: « Σε ποιο έργο; ;σε ποιο Δήμο;  και σε ποιο Δημό-
σιο έργο ΔΕΝ  μπαίνει ρήτρα σε κάθε στάδιο του έργου;
Με λίγα λόγια. Αν ο εργολάβος σταματήσει αύριο το έργο εμείς ως

Δήμος δεν μπορούμε να του κάνουμε τίποτα! γιατί θα πει ότι έχω σύμβα-
ση μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 να παραδώσω πλήρως το έργο. Τι σημαίνει
αυτό; Ότι τα μαγαζιά θα έχουν διαφυγόντα κέρδη, και οι κάτοικοι θα υφίσταν-
ται όλη αυτή την ταλαιπωρία… και δεν θα  είναι η πρώτη φορά Τρεις φορές έχ-
ουμε ταλαιπωρηθεί οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι μ  ́αυτό το έργο». 
«Σ» Το είχατε αναφέρει αυτό  στο Δημοτικό Συμβούλιο και θυμάμαι
όμως ότι ο κ. Τσιαμπάς είχε διαφωνήσει μαζί σας λέγοντας ότι μπορούν
να μεταβληθούν οι ημέρες που αναγράφονται στη ρήτρα ανάλογα με
τις δυσκολίες π.χ. γεωλογικές που θα συναντούν κατά την εκσκαφή
στην Αγίου Ιωάννου… δεν  Ισχύει κάτι τέτοιο; 
«Όχι βέβαια. Άλλο πράγμα ίσως να ήθελε να πει ο κ. Τσιαμπάς κι επειδή δεν
είναι τεχνικός ίσως δεν γνωρίζει. Το ζητούμενο είναι το εξής. Στις συμβάσεις οι
ρήτρες τίθενται  εξαρχής όταν υπογράφεις! Πώς θα τις αλλάξει ο κ. Τσιαμπάς
μονομερώς;  
«Σ» Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο εργολάβος έχει ξεφύγει από το χρονο-
διάγραμμα; 
«Βεβαίως. Ο εργολάβος έχει ξεφύγει κι απορώ πώς ο δήμαρχος αφήνει αυτή
την κατάσταση να συνεχίζεται που είναι ενάντια και στους  δημότες αλλά  και
στους επαγγελματίες». 
«Σ» Θα υπάρξει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου;
«Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι βέβαιο γιατί μας είχαν υποσχεθ-
εί ότι όποιο κομμάτι του έργου τελειώνει θα δίδεται στην κυκλοφορία. Αυτό
εννοούσαμε όταν λέγαμε «κομμάτι – κομμάτι» πριν την έναρξη του έργου». 
«Σ» Γιατί όμως ο κ. Ζορμπάς να θέλει να επιμηκύνει το έργο; Δεν αντι-
λαμβάνεται και ο ίδιος ότι βλάπτει τα συμφέροντα των πολιτών και
των επαγγελματιών; 
«Γιατί μπορεί να σκέφτεται ότι όσο « πάμε έτσι», δηλαδή με  το έργο να
φτιάχνεται προς τις εκλογές ίσως είναι και καλύτερα!  Ίσως να θέλει  να
κόψει την «κορδέλα» λίγο πριν τις εκλογές… αλλά δεν σκέφτεται ότι τα
μαγαζιά κλείνουν και θα κάνει εγκαίνια με κλειστά μαγαζιά. Έχουμε την οικο-
νομική κρίση και δυστυχώς έχουμε και την κρίση της «τραμπάλας του
μαδεριού». Για να πάει να ψωνίσει κάποιος πρέπει να πάει να κάνει «τραμ-
πάλα» στο μαδέρι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ποτέ επιχειρηματική
δραστηριότητα, δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Αυτό το είπα στο
Δημοτικό Συμβούλιο και μου είπαν ότι τους προσβάλλω. Δεν προσβάλλω κανέ-
ναν. Είναι γεγονός αυτό. Όταν δεν έχει ανοίξει μαγαζί κάποιος στη ζωή του
ποτέ, δεν μπορεί να ξέρει τον πόνο του άλλου. 
«Σ» Καλείται τον κ. Ζορμπά να πράξει αναλόγως σχετικά με το θέμα
του χρονοδιαγράμματος; 
«Βεβαίως. Εμείς πιέσαμε και είπαμε να βάλει περισσότερους ανθρώπους ο
εργολάβος ή τέλος πάντων να πιεστεί ώστε να τελειώσει σύμφωνα με το χρο-
νοδιάγραμμα το οποίο εκείνος έχει δώσει γιατί φοβάμαι  ότι το έργο θα πάει όσο
μπορεί πιο αργά και θα μας πιάσουν οι λάσπες και οι βροχές. Έχουν να μπουν
φώτα, να γίνει η απέναντι πλευρά και η ασφαλτόστρωση. Αν πάνε όλα καλά η
μία πλευρά του δρόμου θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου. Γενικά όπως
πάει το έργο ίσως εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια, ίσως και τα ξεπερά-
σουν με διάφορες υπεκφυγές, όπως « βροχές και  καταιγίδες», τα γνω-
στά δηλαδή «καιρικά φαινόμενα» τα οποία δυστυχώς ακολουθούνται σε
όλα τα δημόσια έργα. Εμείς παρακαλάμε να μην μας βρουν οι γιορτές στα «χαρ-
ακώματα» γιατί κάτι τέτοιο Θα είναι πολύ οδυνηρό για την αγορά». 
«Σ» Είχε αναφέρει πριν από περίπου ένα χρόνο σε συνέντευξή του
στην εφημερίδα μας ο πρώην προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας
του Δήμου κ. Δημήτρης Παναγούλης ότι για την απώλεια του Μετρό
ευθυνόταν η ΕΝΕΒΑΠ που κινήθηκε με γνώμονα το « ίδιον συμφέρ-
ον της» και όχι της πόλης. Πως το σχολιάζεται εσείς ως πρόεδρος της; 
«Το θέμα αυτό θεωρείτε λήξαν γιατί όταν το είχα διαβάσει είχα πάει στον κ.
Παναγούλη να τον ρωτήσω γιατί το είπε και μου ζήτησε συγγνώμη. Όπως μου
εξήγησε δεν εννοούσε εμένα προσωπικά αλλά «κάποιους» από την ΕΝΕΒΑΠ.
Όπως και να χει η ΕΝΕΒΑΠ εκφράζεται από τον πρόεδρό της που συγκεκρι-
μένα είμαι επί τόσα πολλά έτη εγώ κι ο οποίος όλοι γνωρίζουν ότι ζητούσα
επίμονα  να περάσει το ΜΕΤΡΟ υποχρεωτικά από την πλατεία της Αγίας Παρ-
ασκευής. Υπάρχουν και τα πρακτικά  ώστε  να μην μπορεί κάποιος αυθαίρετα
να αλλάζει  τα γεγονότα της Ιστορίας». 
«Σ» Όντας πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ, είτε παράλληλα εκλεγμένος Δημο-
τικός Σύμβουλος , ήσασταν πάντα δραστήριος σ τα κοινά. 
Αν σας γίνει πρόσκληση από κάποιο χώρο,  ή από κάποιους συνδημότες
μας  να συμμετάσχετε στις επικείμενες εκλογές του Μαΐου το 2014, θα το
κάνετε; 
«Κάποιος που ασχολείται τόσα χρόνια με τα κοινά δεν νομίζω ότι είναι εύκολο
αν οι συνθήκες τον καλέσουν, να πει όχι. Από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί από
το πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες αυτές. Ούτως ή άλλως θα είμαι ενε-
ργός στην πολιτική ζωή της πόλης από όποιο μετερίζι κι αν βρίσκομαι».

Γυναίκα τραυματίας 
εξαιτίας των έργων στην 
Αγίου Ιωάννου ευθύνες 

για εργολάβο και δήμαρχο!

Το μεσημέρι της Τρίτης
17/09/2013 και συγκεκριμένα
λίγο πριν τις 16:00 μ.μ. κάτοι-
κοι και καταστηματάρχες μάς
κατήγγειλαν ένα ατύχημα που
είχε μία συμπολίτισσά μας
ακριβώς έξω από το φούρνο
«Απολλώνιο». 
Σπεύσαμε στο σημείο και είδαμε
μια μικρή ομάδα ανθρώπων να
περιβάλλουν την κατάκοιτη
γυναίκα η οποία είχε τραυματιστεί στα πόδια, στα χέρια και στη μέση της αφού
ήταν πεσμένη πάνω στις ξύλινες τάβλες που είχε τοποθετήσει ο εργολάβος.
Συγκεκριμένα η άτυχη γυναίκα στην προσπάθειά της να πάρει ψωμί από το
φούρνο περπατώντας πάνω στις ξύλινες τάβλες που είχε τοποθετήσει ο εργο-
λάβος για τις εργασίες που εκτελεί στο συγκεκριμένο σημείο, μία από αυτές που
πάτησε υποχώρησε και η γυναίκα παραλίγο να πέσει στο βαθύ κενό που
σκέπαζαν. 
Ευτυχώς για την ίδια δεν υποχώρησαν και οι υπόλοιπες τάβλες και με τη βοήθ-
εια του συζύγου της γλίτωσε τα χειρότερα, δηλαδή να βρεθεί εντός του λαγ-
ουμιού. Αμέσως ο ιδιοκτήτης και οι υπάλληλοι του φούρνου όπως και κάτοικοι
τη βοήθησαν προσφέροντάς της τις πρώτες βοήθειες και κάλεσαν το ΕΚΑΒ
και την Αστυνομία με σκοπό η τελευταία να καταγράψει το γεγονός. 
Στο σημείο αυτό βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ κ. Μάκης Χάρχαρος
που μαζί με τους κατοίκους παρατήρησαν ότι η συγκεκριμένη δοκός που
πάτησε η γυναίκα και υποχώρησε δεν είχε καρφωθεί!! 
Η κατάκοιτη γυναίκα εμφανώς ταραγμένη από το σοκ ότι η γη άνοιξε κυριο-
λεκτικά κάτω από τα πόδια της αλλά και από τα πολλαπλά χτυπήματα που είχε
στο σώμα της περίμενε μισή ώρα την Αστυνομία να έρθει και να καταγγείλει
συμβάν, γεγονός όμως που δεν πρόλαβε να κάνει επί τόπου διότι το περιπολικό
άργησε τόσο που οι οδηγοί του ασθενοφόρου (που είχαν φτάσει στο σημείο σε
20 περίπου λεπτά) δεν μπορούσαν άλλο να καθυστερήσουν την εισαγωγή της
στο ΚΑΤ. 
Ένα τέτοιο τραγικό γεγονός που θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα δη μι-
ουργεί πολλά ερωτηματικά για τα μέτρα ασφαλείας που παίρνει ο εργολάβος
και που υποτίθεται ότι ελέγχει ο Δήμος! 
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε
συζητηθεί ο τρόπος εκτέλεσης της «ανάπλασης» της Αγίου Ιωάννου με το
δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά τότε να δηλώνει υπερήφανος για την ομαλότ-
ητα του έργου και το πόσο «προσεκτικά» και «σωστά» προχώραγε ο εργο-
λάβος την εκτέλεσή του. 
Όπως θα παρατηρήσετε και από το φωτορεπορτάζ που πραγματοποιήθηκε,
στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει απολύτως ΚΑΜΙΑ ασφάλεια, βάσει του
Νόμου, εκτός βέβαια αν ο δήμαρχος ισχυριστεί ότι η άτυχη γυναίκα που τραυ-
ματίστηκε είναι «δάκτυλος» της αντιπολίτευσης ή του Μάκη Χάρχαρου με
σκοπό να σταματήσει το έργο…

Ελλιπή τα μέτρα ασφαλείας στην Αγίου Ιωάννου από τον
εργολάβο που το γνώριζε και προσπάθησε να το καλύψει

Μετά τη μεταφορά της τραυματισμένης
γυναίκας στο ΚΑΤ ο εργολάβος μαζί μ’
έναν εργάτη αποπειράθηκαν να καρ-
φώσουν (αυτή τη φορά σωστά) μία καινούρ-
για τάβλα και να θέσουν κυκλικά των ξύλι-
νων δοκών που είχαν τοποθετήσει, μία
κορδέλα σήμανσης κινδύνου, κάτι το οποίο
δεν είχαν κάνει πριν το ατύχημα.
Είναι σαφές ότι ο εργολάβος φοβισμένος,
έσπευσε να καλύψει το κενό ώστε να
δείξει στους αστυνομικούς που είχε καλέσει ο
σύζυγος της τραυματισμένης γυναίκας στην
αρχή και εν συνεχεία ο Μάκης Χάρχαρος
που ήταν παρών στο συμβάν, ότι όλα ήταν

καλώς τοποθετημένα από την πλευρά του.  Όμως ένας πολίτης αποθανάτισε
τις ενέργειες του εργολάβου με τη φωτογραφική μηχανή και μας τις έστειλε.

“Ο Σχολιαστής”
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Σε προηγούμενη παρέμβαση μας και πάλι
μέσα από τις σελίδες του φιλόξενου «Σχο-
λιαστή» ,είχαμε αναφερθεί συνοπτικά στην
πορεία της αυτοδιοίκησης στα πλαίσια των
κινημάτων των πολιτών τα τελευταία χρό-
νια, και ιδιαίτερα από την μεταπολίτευση
μέχρι σήμερα, την εξέλιξή  της από γραφείο
εκδόσεως πιστοποιητικών σε μια τοπική
κυψέλη πολλαπλών δραστηριοτήτων..
Επίσης είχαμε αναδείξει κατά το δυνατόν βέβαια
,τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν την ίδια περίοδο
,στην κατεύθυνση του  εκδημοκρατισμού   του
συστήματος της αυτοδιοίκησης ,μέχρι τον Καλλι-
κράτη (με τα θετικά και αρνητικά του) ,που ολοκ-
λήρωσε ένα θεσμικό πλαίσιο όπου πλέον όλες οι
βαθμίδες της εκλέγονται απευθείας απ τους
πολίτες (είναι αιρετές) ,και επί πλέον δημιο-
υργήθηκαν νέοι θεσμοί συμμετοχής των πολιτών
όπως η Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης , ο συμπαραστάτης του Δημότη κλπ.
Παρόλα αυτά η εξελικτική πορεία των αυτοδιοικητικών κινήσεων σε αντιστοίχι-
ση με τους υπάρχοντες πολιτικούς φορείς ,και τα ατυχώς μέχρι σήμερα υπάρχον-
τα χρίσματα δημιούργησαν νέα προβλήματα και αρνητικά συμπτώματα
πληγώνοντας το θεσμό με συνέπεια να εκλέγονται πρόσωπα ήσσονος προσω-
πικότητας ,μόνο και μόνο επειδή είχαν επιρροή η ήταν πειθαρχημένοι στον πολι-
τικό φορέα ,που την περίοδο εκείνη είχε την μεγαλύτερη επιρροή στο κοινωνικό
σύνολο ή ήταν στην κυβέρνηση.
Aπ την άλλη μεριά όμως οφείλουμε να τονίσουμε ότι τα κόμματα είναι θεσμοί της
Δημοκρατίας μας και ζωντανοί οργανισμοί και επιδιώκουν να δανείζουν τις
προσκείμενες σ αυτά παρατάξεις  με την εν γένει πολιτική τους κουλτούρα .
Αλλά μέχρι εκεί.
Η πόλη μας δεν αποτελεί εξαίρεση από το θλιβερό αυτό κανόνα 
Παρατηρούμε να συνεχίζονται φαινόμενα κομματικής υποτέλειας και
υποταγής .
Είναι γνωστό ότι ο κ. Δήμαρχος υποτάσσει συχνά το καλώς νοούμενο συμφέρον
της πόλης μας και των συμπολιτών μας ,στο κομματικό καθήκον επαιρόμενος
ακόμα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις κομματικές του επιλογές που
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του ως πολίτης να τις έχει.
Το πρόβλημα είναι ότι συχνά οι επιλογές του και οι ως εκ τούτου εξαρτήσεις του
, τον οδηγούν σε αποφάσεις ,που συχνά  φρενάρουν και υπονομεύουν  αγωνιστι-
κές διεκδικήσεις επίλυσης χρόνιων και όχι μόνο ,προβλημάτων της πόλης μας .
Απ την άλλη μεριά ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Γιαννακόπουλος
που στις προηγούμενες Δημοτικές αναμετρήσεις για μια ακόμη φορά, εκβίασε
και πέτυχε την στήριξη του πολιτικού φορέα ,(ΠΑΣΟΚ) με ανοίκειες μεθόδους,
σήμερα λόγω της μειωμένης απήχησης του, και λόγω της αποχώρησης κορυ-
φαίων στελεχών από την παράταξη του, λανσάρει με χοντροκομμένο τρόπο  ένα
νέο μοντέλο <<ανεξάρτητης παράταξης >>ψαρεύοντας στα θολά νερά και
δημιουργώντας νέες ψευδεπίγραφες συμμαχίες.
Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι ο κ. Γιαννακόπουλος δεν μπορεί να

πείσει  ως ανεξάρτητος ,ούτε τον εαυτό του.
Το έχουμε επανειλημμένα τονίσει γραπτώς και προφορικώς ,όλοι μας έχουμε τις
πολιτικές μας συμπάθειες κι αυτό είναι κατανοητό και θεμιτό , το ν αποφ-
ασίζουμε όμως σήμερα για την πόλη μας ,με βάση τις πολιτικές μας επι-
λογές μόνο κακό μπορεί να κάνει ,μόνο να πληγώσει μπορεί και  αυτήν
και την αυτοδιοίκηση γενικότερα.
Γι αυτό οι επιλογές μας τώρα πιά βρίσκονται σε τελείως διαφορετικό δρόμο.
Το κρίσιμο ζήτημα, για την αυτοδιοίκηση πλέον ,είναι σε ποιο επίπεδο πρέπει να
λαμβάνονται οι καθοριστικές αποφάσεις για το σήμερα κι αύριο της πόλης μας..
Eκτιμούμε ότι η ανεξάρτητη Δημοτική κίνηση «Νίκη για την Αγία Παρ-
ασκευή» με τις εκφρασμένες θέσεις της στην κατεύθυνση αυτή, λόγω
και της πλουραλιστικής της συγκρότησης, με στελέχη και μέλη απ όλους
τους πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους ,είναι η μόνη που σήμερα
απαντά έμπρακτα, με  σιγουριά κι αποφασιστικότητα , ότι  όλες οι απο-
φάσεις της για το σήμερα και το αύριο  της πόλης μας, της Αγίας Παρ-
ασκευής ,ως Δημοτική Αρχή ,θα λαμβάνονται με τους πολίτες ,για τους
πολίτες , στην πόλη μας για την πόλη μας και μόνο. 

συνεχίζεται 
-3- αυτοδιοίκηση –μοχλός κοινωνικής αλληλεγγύης

Ανεξάρτητη κι αυτόνομη 
αυτοδιοίκηση (2)

ΜΟΝΟ Η «ΝΙΚΗ» 
ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ

Νίκος Σόβολος

Πολ.επιστήμονας-οικ/γος
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Επίσημος προσκε-
κλημένος στον 
εορτασμό της 
Σοσιαλιστικής 

Δημοκρατίας του 
Βιετνάμ ο 

κ. Σωτήρης Ησαΐας! 
Στην επίσημη εκδήλωση που έγινε στη χώρα
μας, παρουσία διακεκριμένων προσωπικοτή-
των από τον πολιτικό και  επιχειρηματικό χώρο
καθώς και από την πανεπιστημιακή κοινότητα
για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής του Βιε-
τνάμ, παραβρέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος της
παράταξης που διοικεί το Δήμο μας κ. Σωτήρης
Ησαΐας. 

Ο κ. Ησαΐας είχε ιδιαίτερες συνομιλίες  με τον πρέσβη
του Βιετνάμ στην Ελλάδα Mr.  Binh Vu, ο οποίος ως
γνωστόν είναι κάτοικος της Αγίας Παρασκευής, με τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδια, με το
Γραμματέα του Κ.Κ.Ε. Δημήτρη Κουτσιούμπα, με
βουλευτές διαφόρων κομμάτων, καθώς και με έλληνες
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ασία.
Ο κ. Σωτήρης Ησαΐας. πολιτικός επιστήμων – διεθ-
νολόγος, είναι ένας από τους σημαντικούς εκπρ-
οσώπους της Νέας πολιτικής γενιάς ο οποίος
εκλέχτηκε πριν από τρία χρόνια  δημοτικός σύμβουλος
με την παράταξη που διοικεί σήμερα το δήμο μας.

Η πολιτική παρουσία του κ. Ησαΐα σε δεκάδες τηλε-
οπτικές συνεντεύξεις και «πάνελς», η πολιτική του
δράση, αλλά και οι τοποθετήσεις του στις συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας, έχουν
καταδείξει εύγλωττα τη Νέα πολιτική σχολή που
πρεσβεύει, αυτήν δηλαδή του ειλικρινούς πολιτικού
διαλόγου και  της εξεύρεσης πολιτικών λύσεων με
στοιχειοθετημένες και εμπεριστατωμένες προτάσεις
ακόλουθες του σύγχρονου τρόπου διοίκησης.
Εν κατακλείδι, η πολιτική του στάση αλλά και θέσεις
που προβάλλει με μεστό, κατανοητό  και ουσιαστικό
λόγο, τον κατατάσσουν στην κατηγορία των
πολιτικών ανδρών που αντιτίθενται στις «ακρότ-
ητες», τους  πομπώδεις  και εύκολους λαϊκι-
σμούς, στα δήθεν κομματικά «πάθη» και στα εν
γένει πολιτικά στερεότυπα και τις παθογένειες
παλαιοτέρων ετών που  εξακολουθούν να ταλανίζουν
το πολιτικό μας σύστημα μέχρι και σήμερα. 

Φώτης Αλεξόπουλος : “Να παραμείνουν οι
Σχολικοί Φύλακες στα «Ειδικά»  Σχολεία”! 

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης  Κυρ-
ιάκο Μητσοτάκη, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Φώτης Αλεξό-
πουλος ζητά  να παραμείνουν οι Σχολικοί Φύλακες στα «Ειδικά»  Σχο-
λεία.
Στην επιστολή του ο κ. Αλεξόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Σας ενημερώνω ότι κατόπιν της αποφάσεως της Κυβέρνησης, να θέσει σε διαθ-
εσιμότητα τους σχολικούς Φύλακες σε όλη  την χώρα, έχω διαπιστώσει  ότι θα
Υπάρξει σοβαρό  πρόβλημα ,μεταξύ Άλλων και στα «Ειδικά» Σχολεία .
Στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, όπου έχω εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος  λειτουρ-

γεί εδώ και Πολλά Έτη το «Ειδικό Σχολείο»  Κωφών και Βαρήκοων, όπου και
φιλοξενεί παιδιά από την επαρχία, που έχουν σοβαρό πρόβλημα Ακοής και ομιλίας
. Σας τονίζω, ότι η καθημερινή Απουσία του σχολικού φύλακα πλέον,  βάζει σε

σοβαρό κίνδυνο την ζωή των Μαθητών,  αφού έχει διαπιστωθεί κατά το Παρελθόν, ότι ,δεν ήταν και λίγες
οι Περιπτώσεις  ,που μαθητές «κινδύνεψαν»  και σώθηκαν τελευταία στιγμή από την  άμεση Παρέμβαση
των Σχολικών Φυλάκων, αφού  το Εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου κατά τις διδακτικές ώρες είναι
απασχολημένο στην διδακτική αίθουσα και η ύπαρξη ενός φύλακα, σε όλους τους χώρους του Σχολείου
,είναι πολλές φορές «σωτηρία» για πολλούς από τους μαθητές.

Βασίλης Σαββίδης: «Ο σύλλογος Τσακού
δεν είναι όργανο κανενός»

Ενόψει των επικείμενων εκλογών στο σύλλογο Τσακού, συναντηθήκαμε με τιν πρόεδρο του Βασίλη Σαββίδη και
μιλήσαμε μαζί του για όλα τα θέματα που απασχολούν το συγκεκριμένο σύλλογο.
«Σ» κ. Σαββίδη πόσο καιρό ασχολείστε με το σύλλογο ; 
“ Περίπου εννεά χρόνια με την ιδιότητα κυρίως του ενεργού πολίτη και μετά μ’ αυτή του προέδρου. 
«Σ» ποιες είναι οι δράσεις του συλλόγου σας; 
«Οι δράσεις μας είναι κυρίως καθημερινού χαρακτήρα, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές με κύρια προ-
τεραιότητα την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων της περιοχής του Τσακού. 
Ενδεικτικά να σας αναφέρω μερικά όπως το γεγονός ότι ο Τσακός και η Αγία Παρασκευή δεν έχουν ένα ναό στο
κοιμητήριο, πράγμα που σημαίνει κυκλοφοριακή επιβάρυνση, διότι όταν τελείται μια κηδεία διακόπτεται η
συγκοινωνία για να πραγματοποιηθεί η εξόδιος  πομπή, η υπόθεση του Ο.Τ. 118, το σχολείο «Μακρή», τα κακο-
φτιαγμένα πεζοδρόμια, το ανύπαρκτο αποχετευτικό σύστημα, η υπόθεση του κολυμβητηρίου,  ο λόφος Τσακού
και η πυροπροστασία του και πολλά άλλα καθημερινά προβλήματα. Είμαστε ένας σύλλογος που αγωνίζεται, έχει
καθημερινή παρουσία στην πόλη σ’ αυτό που ονομάζεται «προβλήματα της γειτονιάς». 
«Σ» Πόσα μέλη απαριθμεί ο σύλλογος; 
«Αυτό που πλήττει τους πάντες αυτόν τον καιρό, πλήττει και εμάς. Ενώ έχουμε να παρουσιάσουμε πράγματα δεν
είναι ανάλογη η ενεργή  ανταπόκριση του κόσμου κατά την δική μου άποψη. Έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα
40 ατόμων που κάνουν χορό στο 3ο Δημοτικό Σχολείο. Το αρνητικό είναι ότι αυτά τα 40 άτομα για παράδειγμα
δεν είναι γραμμένα στο σύλλογο. Προσπαθήσαμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα θεατρικό σχήμα αλλά δεν τα
καταφέραμε γι’ αυτό πηγαίνουμε  τους συμπολίτες μας ομαδικά στο θέατρο με φτηνό εισιτήριο. Στα πλαίσια της
κοινωνικής αλληλεγγύης έχουμε μία ομάδα που δραστηριοποιείται  με τον Άγιο Νεκτάριο το γεροκομείο και
τροφοδοτούμε γύρω στις 10 οικογένειες με τρόφιμα κάθε μήνα ενώ παράλληλα στηρίζουμε όλες τις εκδηλώσεις
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου». 
«Σ» Εκτελούνται κάποια έργα στον Τσακό. Πώς τα κρίνετε; 
«Αλλάζει ο χαρακτήρας της γειτονιάς και το βλέπουμε με καλό μάτι. Είναι μια προσπάθεια που κάνει η σημερινή
Δημοτική Αρχή που όμως έρχεται ως συνέχεια αποφάσεων της προηγούμενης. Είχαν αποφασιστεί και δρομο-
λογηθεί επί διοίκησης Γιαννακόπουλου και το μόνο που έμενε ήταν η εκτέλεσής τους που γίνεται από τη διοίκηση
Ζορμπά». 
«Σ» Με το δήμαρχο υπάρχει επικοινωνία; 
«Δεν έχει αρνηθεί να μας δει αλλά υπάρχει μια επιφυλακτικότητα από  μέρους του με όλους τους συλλόγους.. Λένε
ας πούμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είμαστε σύλλογος – παράρτημα του Γιαννακόπουλου. Δηλαδή
μας  εξευτελίζουν και μας λένε ότι δουλεύουμε ουσιαστικά για έναν άνθρωπο. Γιατί να το πουν αυτό; Πληρώνο-
μαι εγώ από το Γιαννακόπουλο; Ποιο είναι το αντίκρισμα; Καταλαβαίνετε που φτάνουν οι πολιτικές σκο-
πιμότητεςόταν θέλουν  να μειώσουν  τις προσπάθειες μιας ομάδας ανθρώπων. Φυλάμε το λόφο, βοηθούμε τους
φτωχούς και όλα τ’ άλλα και μας λένε ότι είμαστε «οπαδοί». 
«Σ» Στη διοίκηση Γιαννακόπουλου δεν είχατε ασκήσει κριτική; 
«Φυσικά και ‘εχουμε έρθει και με τον κ. Γιαννακόπουλο σε κόντρα όταν κάτι ξεπερνούσε τα όρια. Όπως και  με
τον κ. Σιδέρη. Επί διοίκησης  Γιαννακόπουλου είχαμε άριστη επικοινωνία με τον τότε αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Κώστα Κρητικίδη και την αντλία που έκλεψαν πριν από δύο χρόνια από το φυλάκιο του λόφου Τσα-
κού ο κ. Κρητικίδης την είχε αγοράσει τότε ως Δήμος με δική μας παρότρυνση». 
«Σ» Από μία Δημοτική Αρχή γενικά τι περιμένετε, τι ζητάτε; 
«Το πρώτιστο είναι να έχει μία καλή συνεργασία μαζί μας. Να έχει μία αποτελεσματικότητα και αυτά που μας τα
ταλανίζουν να τα φέρνει σ’ ένα λογαριασμό. Να ακούει τα αιτήματα και ένα μέρος από αυτά να τα λύνει.
Κάποια πράγματα δεν κοστίζουν. Η πολιτική προστασία για παράδειγμα.  Να μαζέψει κάποια νέα παιδιά και
να κάνει ένα εθελοντικό πυροσβεστικό σταθμό να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας. Η Αγία Παρασκευή έχει έξι
υποστρατήγους απόστρατους  της πυροσβεστικής οι οποίοι μπορούν να δώσουν εθελοντικά τη βοήθειά τους στο
Δήμο. Υπάρχει αντίστοιχος εθελοντικός πυροσβεστικός σταθμός στο Νομό Πεντέλης κι οφείλουμε να το κάνουμε
κι εμείς αυτό γιατί έχουμε και τον Υμηττό και το λόφο Τσακού».     
«Σ» Πότε έχετε εκλογές στο σύλλογο; 
«Στις 20 Οκτωβρίου. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να έχει μία επιτυχία αυτή η διαδικασία. Πιστεύω στη συμμε-
τοχή του κόσμου. Δεν πρέπει να είμαστε τηλεθεατές αλλά πολίτες και μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας πολλά
θέματα και να τα αναδείξουμε». 

Ολόκληρη η συνέντευξη στο site www.osxoliastis.gr

Φώτης Αλεξόπουλος

Ανεξάρτητος

Δημ. Σύμβουλος
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Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
στις 2 Οκτωβρίου 2013, εισήχθη από την παρά-
ταξη «Αγία  Παρασκευή – Νέα Εποχή» θέμα με
τίτλο : «Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο,
συζήτηση και λήψη απόφασης από το Δημο-
τικό Συμβούλιο επί των φημών περί πιθανών
οικονομικών ατασθαλιών που συνέβησαν το
καλοκαίρι του 2011 στον ΠΑΟΔΑΠ». 
Για όσους δεν θυμούνται ή δεν γνωρίζουν με το που
ανέλαβε τη διοίκηση της πόλης ο Βασίλης Ζορμπάς,
ανέθεσε στο στενό του συνεργάτη και επί χρόνια επι-
στήθιο φίλο του Αλέξη Μουστόγιαννη την προεδρία
του νεοσυσταθέντος Νομικού Προσώπου το οποίο θα
διαχειριζόταν τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό στην
πόλη. 
Το νεοσυσταθέν βάσει του νέου Νόμου «Καλλικρά -
της» νομικό πρόσωπο εκτός του μεγάλου εύρους δρα-
στηριοτήτων είχε κληθεί να διαχειριστεί και μεταξύ
άλλων και τη διάλυση της πρώην ΔΗΠΕΑΠ –
ΚΟΙΠΕΔΑΠ η οποία σύμφωνα με τις τότε πληροφο-
ρίες χρωστούσε περισσότερα από 300.000 ευρώ
(κεφάλαιο και πρόστιμα προς το ΙΚΑ), αδιευκρίνιστο
ύψος ποσού οφειλής προς την εφορία από διάφορες
«κρατήσεις» κι ένα επίσης αδιευκρίνιστο ποσό
οφειλών προς «τρίτους».
Η εν λόγω επιχείρηση της οποίας το αρχικό

κεφάλαιο είχε «απολεσθεί»και κατά το παρελθόν
άλλες δύο φορές την τελευταία 15ετία,  είχε τεθεί μετά
τη διάλυσή της υπό «εκκαθάριση», μια εκκαθάριση
που τριάμισι χρόνια τώρα δεν έχει περαιωθεί ωσάν να
επρόκειτο για έναν «άθλο» εφάμιλλο του καθαρι-
σμού της «κόπρου του Αυγεία» για την τέλεση της
οποίας (κάθαρσης) χρειαζόταν ένας «ημίθεος»
(Ηρακλής) για να συνενώσει τη ροή δύο ποταμών…
Στην Αγία Παρασκευή που  όταν βρέχει δημιουρ-
γούνται λόγω του Υμηττού περισσότερο των δύο
ποταμών, η έλλειψη ενός «Ηρακλή» μας κρατά
ακόμα στο «σκοτάδι» του «πόσα» χρήματα θα
πληρώσουμε για τα πρόστιμα από τους ήδη λεηλατ-
ημένους φορολογικά μισθούς και συντάξεις μας και
για το «πόσα» και «ποιοι» καταχράστηκαν, εάν
καταχράστηκαν, τα χρήματά μας.   
Ο νυν δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, ο οποίος κατά τη
διετία 2008 – 2010 υπήρξε μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της τότε ΚΟΙΠΕΔΑΠ, το μόνο που ψελ-
λίζει σήμερα είναι ότι δεν γνώριζε το «Τι» έπραττε ο
τότε πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης επειδή
όπως ισχυρίστηκε δεν παρακολουθούσε τακτικά τις
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, στις οποίες
λαμβάνονταν οι σχετικές αποφάσεις.
Τώρα το «γιατί» ένας υποψήφιος δήμαρχος δεν
παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του διοικητικού
συμβουλίου στο οποίο μετείχε ως αρχηγός παράταξ-
ης και κατά διαβολική σύμπτωση η δημοτική
επιχείρηση αυτή βρέθηκε να χρωστά ένα υπέρογκο
ποσό που ίσως να αγγίζει το 1.000.000 ευρώ, είναι
ένα θέμα που μόνο ο ίδιος θα μπορούσε να εξηγήσει,
πράγμα που βεβαίως δεν πρόκειται ουδέποτε να
κάνει με επιχειρήματα που να πείθουν.
Με τη ανάληψη των καθηκόντων του Αλέξη Μου-

στόγιαννη στην προεδρία του ΠΑΟΔΑΠ περιήλθαν σ’
αυτόν και όλες οι παθογένειες της κακοδιαχείρισης
όπως η μεταφορά δημόσιου χρήματος «χέρι με χέρι»
από τους υπαλλήλους προς αυτόν και στη συνέχεια
από αυτόν προς τον δήμαρχο ή την ιδιαιτέρα του…
αντί της καταθέσεως ως ο Νόμος επιβάλλει των
χρημάτων αυτών σε τραπεζικό λογαριασμό. 
Κάπου στη μέση αυτής της παράνομης διακίνησης
των διδάκτρων που πλήρωναν οι γονείς για να μά -

θουν τα παιδιά τους μουσική στο Δημοτικό Ωδείο,
κατά τον δήμαρχο  «χάθηκαν» πάνω από 20.000
ευρώ, οπότε άρχισε  να «αναζητά» τον κομιστή των
χρημάτων και πρόεδρο του Οργανισμού Αλέξη Μου-
στόγιαννη όπως ισχυριζόταν σε «όλη την πόλη και
για πολλές μέρες» για να του παραδώσει το συγκε-
κριμένο ποσό . Ο κ. Μουστόγιαννης από την πλευρά
του ισχυριζόταν ότι το χρονικό διάστημα που ο δήμα-
ρχος τον έψαχνε ήταν στην επιχείρηση του πατέρα
του και οποιοσδήποτε τον αναζητούσε θα μπορούσε
πολύ εύκολα να τον βρει… το δε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό ουδέποτε του ζητήθηκε και βρισκό-
ταν ασφαλισμένο στο χρηματοκιβώτιο του
ΠΑΟΔΑΠ.
Η συνέχεια της όλης υπόθεσης είχε δοθεί στο «παν-
ηγυράκι» που στήθηκε μεταξύ «γειτόνων και γνω-
στών» στο θεατράκι του 2ου Γυμνασίου, στην οδό
Νεαπόλεως με αφορμή την ετήσια λογοδοσία του
δημάρχου…  Συγκεκριμένα ο κ. Μουστόγιαννης
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και των παρευρι -
σκομμένων επέδωσε το φάκελο με το χρηματικό
ποσό στο Βασίλη Ζορμπά, ο οποίος με μια θεατρική
κίνηση πέταξε το φάκελο στο πάτωμα προσπα -
θώντας έτσι να πείσει τους παρευρισκόμενους ότι δεν
αποδέχεται την μέχρι τότε λειτουργία της «χέρι με
χέρι» μεταφοράς δημόσιου χρήματος, ίσως
επειδή οι νομικοί του σύμβουλοι του εξήγησαν ότι δεν
θα έπρεπε επ’ ουδενί λόγω να αναφέρει ότι αυτό
συνέβαινε… 
Παράλληλα το «Γραφείο Τύπου» της κ. Παπαδο-
πούλου, δια της υπαλλήλου – εξαδέλφης της, εξέδω-
σε ανακοίνωση με την  οποία δημοσιοποιούσε προς
όλους τους δημότες την διαγραφή του Αλέξη Μου-
στόγιαννη από τη δημοτική ομάδα του Βασίλη Ζορ-
μπά, με αιχμές αναφορικά με τον όρο «διαφάνεια». 
Στη συνέχεια ο δήμαρχος σε επόμενα Δημοτικά
Συμβούλια απαντούσε σε ερωτήσεις των Δημοτικών
Συμβούλων λέγοντας κατά την πάγια συνήθειά του
ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει λάβει το δρόμο της
Δικαιοσύνης, ένα «δρόμο» που σε όλες τις περι-
πτώσεις που ο νυν δήμαρχος αποφάσισε να τον
«περπατήσει» ήταν ή αδιέξοδος ή οδηγούσε σε
χωροχρονικές παραμέτρους που υπερβαίνουν τη
διάρκεια ζωής του μέσου ανθρώπου… 
Από το 2011 μέχρι σήμερα οι σχέσεις Ζορμπά – Μου-
στόγιαννη πέρασαν από διάφορες φάσεις, όπως
αλληλομυνήσεις (;), αλληλοκατηγορίες, αλληλο-
συμπάθειες, αλληλοπροσεγγίσεις μέχρι που ο νυν
ανεξάρτητος Δημο-
τικός Σύμβουλος
ανακοίνωσε την
δημιουργία Δημο-
τικής Παράταξης
και τη διεκδίκηση
της δημαρχίας από
μέρους του πλαι-
σιωμένος από νέ -
ους και όχι φθαρ -
μένους συμπολίτες
μας.
Το σημείο αυτό
ήταν και το κομ-
βικό της οριστικής
ρήξης στη σχέση
των δύο πολιτικών
ανδρών επειδή λίγο
πριν τις εκλογές ο
νυν δήμαρχος είναι
υποχρεωμένος εάν

θέλει να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες για την επα-
νεκλογή του να συσπειρώσει τουλάχιστον το χώρο
της «δεξιάς» και κυρίως να προσελκύσει το χώρο της
ευρύτερης προς τα δεξιά «δεξιάς». 
Επίσης ο κ. Ζορμπάς θα πρέπει, όπως τον συμβου-
λεύουν, ή να επανεντάξει τους «διαφωνούντες»,
«διαγραφέντες» ή να φροντίσει να τους «τελειώσει
πολιτικά» ώστε να κατέβει η «εθνικώς φρονούσα»
παράταξη ενωμένη. 
Δεν είναι τυχαία η χρησιμοποίηση του παλαιολιθικού
πολιτικού όρου του «εθνικός φρονούντος» αφού αφ’
ενός η σημερινή κατάσταση της χώρας έχει επιτρέψει
την ύψωση κραυγών μισαλλοδοξίας και μίσους των
νοσταλγών του ναζισμού – φασισμού – ολοκληρωτι-
σμού, και αφετέρου τα διάφορα Χουντοβασιλικά
«σταγονίδια» καραδοκούν, αφού ουδέποτε παραι-
τήθηκαν της ιδέας που πρεσβεύει την κατάλυση των
Δημοκρατικών θεσμών και την εγκαθίδρυση μονα-
ρχίας ή δικτατορίας πάντα βεβαίως προς ίδιον όφε-
λος, καλυμμένο με τον μανδύα της εθνικοφροσύνης
και του αντικομουνισμού. 
Στο πλαίσιο του παραπάνω πολιτικού σχεδιασμού
εντάσσεται και η εισαγωγή του θέματος με τίτλο
«Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο, συζήτηση
και λήψη απόφασης από το Δημοτικό
Συμβούλιο επί των φημών περί πιθανών οικο-
νομικών ατασθαλιών που συνέβησαν το καλο-
καίρι του 2011 στον ΠΑΟΔΑΠ» στα τέλη του
2013, τη στιγμή κατά την οποία όλα όσα σας προανα-
φέραμε έχουν τελεστεί στις αρχές του 2011 και την
υπόθεση έχει αναλάβει η τακτική Δικαιοσύνη. 
Έχουμε αναφέρει κατά το παρελθόν από τις σελίδες
του «Σχολιαστή» ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή
λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο με μια
εντελώς δική της «αντίληψη» που καταδεικνύει
τα πραγματικά «πιστεύω» πολλών εκ των μελών της
πλειοψηφίας τα οποία εξακολουθούν και θεωρούν
ότι το 1967 έγιναν κάποια «γεγονότα» και όχι
ότι επίορκοι αξιωματικοί του Στρατού κατέλ-
υσαν τη Δημοκρατία στην Ελλάδα, εγκαθι-
στώντας μια δικτατορία που είχε ακριβώς τα ίδια χαρ-
ακτηριστικά των δικτατοριών που είχαν εφαρμοστεί
στη Λατινική Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες - Μπα-
νανίες της δεκαετίας του ’60 και ‘70.

Το Δημοτικό Συμβούλιο...
τα “έκτακτα Στρατοδικεία”... και η στάση

των Αιρετών της Αντιπολίτευσης 

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ
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Τα γράφουμε όλα αυτά επειδή με ευθύνη του προέδρου εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο
προς Ενημέρωση – Συζήτηση και Λήψη απόφασης η διαφορά (επί οικονομικού θέματος)
που υπήρχε μεταξύ του Δημάρχου και του πρώην προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ η οποία
βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης και η μόνη αρχή η οποία είναι αρμόδια για ν  ́απο-
φασίσει για το εάν θα συζητηθεί η συγκεκριμένη διαμάχη στο «ακροατήριο» ή όχι είναι η
“Εισαγγελική”. 
Η δε μόνη αρμόδια αρχή για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το ποιος εκ των δύο
«έχει δίκιο» είναι το αρμόδιο δικαστήριο το οποίο βεβαίως θα αποφα σίσει βάσει «πρά-
ξεων» και στοιχείων και όχι βασισμένο επί «Φημών». 
Δηλαδή με ευθύνη του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μετατράπηκε το Δημοτικό
Συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής στις 2 Οκτωβρίου 2013 (αποφράς ημέρα) σε  «εισαγ-
γελική» και «δικαστική» αρχή και συζήτησε για να λάβει απόφαση  για οικονομική διαφο -
ρά που υπήρξε το 2011 μεταξύ του δημάρχου και του προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ και μάλι-
στα βάσει «φημών» και “πιθανών οικονομικών ατασθαλιών”!
Όλα όσα έγιναν, είχαν ως στόχο τη διαπόμπευση και τον εξοβελισμό από το πολι-
τικό σκηνικό της πόλης του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Αλέξανδρου Μουστό-
γιανη και για την επίτευξη αυτού του στόχου, Δήμαρχος και πρόεδρος δεν δίστασαν να
μετατρέψουν το Δημοτικό Συμβούλιο σε «έκτακτο στρατοδικείο» στα πρότυπα των
αντίστοιχων που λειτούργησαν μετά τη λήξη του εμφυλίου με τις διαβόητες διώξεις
«αντεθνικών» φρονημάτων – απόψεων ακόμα και ιδεών χωρίς την τέλεση ουδε-
μιάς αξιόποινης πράξης.   
Πρόκειται όπως αντιλαμβάνεστε για μια βασικότατη εκτροπή από τις θεμελιώδεις αρχές
του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος , διότι προς ίδιον όφελος της διοίκησης του Δήμου,
το Δημοτικό Συμβούλιο αδιαφορώντας για το «ανεξάρτητο» της Δικαιοσύνης, η οποία
είναι και η μοναδική αρμόδια να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα, ουσιαστικά την
κατήργησε και επιχείρησε να συγκεντρώσει στο «πρόσωπό» του “όλες» τις εξουσίες”
γεγονός που από μόνο του ορίζει την έννοια της δικτατορίας! 
Η φρικιαστική προσπάθεια μετατροπής του Δημοτικού Συμβουλίου σε «έκτακ-
το στρατοδικείο» το οποίο θα τιμωρεί με «πίσσα και πούπουλα»όποιον δεν είναι αρε-
στός στην πλειο ψηφία, μπορεί μεν να δείχνει τα πραγματικά «πιστεύω» του δημάρχου,
της Δημοτικής Αρχής και του Προέδρου ενός «τέτοιου» συμβουλίου, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν θα έπρεπε να είχε γίνει αποδεκτή από τους συμβούλους της Αντιπολίτευ-
σης  οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να νομιμοποιήσουν την παράνομη αυτή
«ανθρωποφα γία» με την παρουσία τους... κι εδώ θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια
στους μοναδικούς πολιτικά ορθώς αντιδρώντες συμβούλους που δεν αποδέχθηκαν αυτό
το ρεζίλεμα των Δημοκρατικών θεσμών, δηλαδή στους συμβούλους της «Λαϊκής Συσπείρ-
ωσης», Ανδρέα Γκιζιώτη και Γιώργο Τσιμπουκάκη.
Οι ημέρες που διανύει η χώρα μας δεν είναι μόνο δύσκολες αλλά και επικίνδυνες επειδή ο
άκρατος και ανεξέλεγκτος νεοφιλελευθερισμός που ζητά να γίνει ο πλούσιος πλουσι-
ότερος αδιαφορώντας για το αν ο φτωχός θα κατέβει κάτω από τα όρια του εξευτελισμού
της ανθρώπινης ύπαρξης, ωθεί τους απελπισμένους, αδικημένους και δικαίως διαμαρτυρ-
όμενους συνανθρώπους μας στην υιοθέτηση ακόμη και των πιο ακραίων πεποιθήσεων οι
οποίες του υπόσχονται την έξοδο από την τραγική αυτή κατάσταση. 
Η κοινωνία βρίσκεται στο σημείο Μηδέν όπου το «αυγό» του φασισμού –ναζισμού –
ολοκληρωτισμού έχει ήδη σπάσει, το φίδι έχει γεννηθεί, έχει ανδρωθεί και προσπαθεί με
χίλια δύο ψέματα, τερτίπια και μεθοδεύσεις να επιβάλλει το επαίσχυντο πρόσωπό του ως
μοναδική λύση του προβλήματος.
Οι καιροί είναι δύσκολοι και το πρώτο μέλημα των δημοκρατικά φρονούντων αιρετών

είναι να μην επιτρέψουν την περαιτέρω γιγάντωσή του, συμμετέχοντες σε διαδικασίες που
το νομιμοποιούν και το γιγαντώνουν γιατί τότε δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να συμμε-
τέχουν στην επικράτησή του. 
Μία διοίκηση μπορεί να πιστεύει και να εφαρμόζει όποια πολιτική θέλει… καθήκον όλων
είναι να καταδείξουν τις πράξεις της εκείνες οι οποίες όχι απλά βλάπτουν την πόλη, αλλά
«δολοφονούν» μέσα στο ίδιο της το σπίτι τη Δημοκρατία.   

Επιστολή - Απάντηση 
του αντιδημάρχου 

κ. Κωσταντίνου Τσιαμπά 
σε δημοσίευμα του 

“Σχολιαστή” σχετικά 
με τα έργα της  
Αγίου Ιωάννου

Κύριε  Διευθυντά 
Σε ρεπορτάζ  στο φύλλο της

εφημερίδας  139/Σεπτέμβριος
2013 με τίτλο ΄  ́ Αγίου Ιωάννου
Μνημείο Κακοτεχνίας και Τσα-
πατσουλιάς ́  ́ μεταξύ άλλων ανα-
φέρεσθε σε θέματα κακοτεχνιών,
χρηματοδότησης του έργου ,
σεβασμού στο δημόσιο χρήμα
κάνοντας σύγκριση  μεταξύ  των
διοικήσεων , και   αφήνετε  αιχμές
κατά  των   εμπλεκομένων υπηρε-
σιακών παραγόντων για ολι-
γωρία, κλπ. 

Ο έλεγχος και  η πίεση των μέσων
ενημέρωσης  σε κάθε μορφή διοίκησης
–εξουσίας,  είναι στοιχεία απαραίτητα
για το καλό της Δημοκρατίας και της
διαφάνειας για το λόγο αυτό θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται σωστά και έχοντας υπόψη ότι ́  ́η ελάχιστη αρχι-
κή απόκλιση από την αλήθεια πολλαπλασιάζεται στη συνέχεια χιλιάδες
φορές  (Αριστοτέλης)́ .́

Η ανάπλαση της Αγίου Ιωάννου είναι ένα έργο το οποίο έχει ταλαι-
πωρήσει  τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής για δεκαετίες .Έχει
αναγγελθεί από το 1996 προεκλογικά από όλες τις  διοικήσεις. Θα μου
επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναδρομή -  περιγραφή στο έργο για
να απαντήσω και σε τυχόν απορίες των συμπολιτών μας.
Η κατασκευή του  χωρίζεται σε δύο περιόδους . 
Η πρώτη αφορά τη διοίκηση του Κυρίου Γιαννακόπουλου και η δεύτε-
ρη τη διοίκηση του Κυρίου Ζορμπά. Οι διαδικασίες άρχισαν  από τον
κύριο Γιαννακόπουλο   το 2007, υπεγράφη σύμβαση στις 26/6/20009
ύψους 2.295.971,68 Ευρώ και σταμάτησε από τον ανάδοχο στις
31/12/2009 λόγω μη πληρωμής  και στις 3/12/2010 ο ανάδοχος υπέβα-
λε αίτημα διάλυσης της σύμ-βασης για τον  ίδιο λόγο μη πληρωμής.
Προφανώς ο κύριος Γιαννακόπουλος   δεν είχε εξασφαλίσει τις απαι-
τούμενες  πιστώσεις  για τη  χρηματοδότηση του έργου. Ισχυρίζεται
ότι του είχε υποσχεθεί ο τότε Υπουργός,   ότι το έργο  ΘΑ  χρημα-
τοδοτηθεί. 
Με βάσει τη ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται   να  αρχίσεις ένα  έργο
χωρίς να έχεις εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις . Δεν γνώριζε ο
κύριος Γιαννακόπουλος  την παροιμία  ΄  ́ κάλιο 10 και στο χέρι παρά
1000 και καρτέρι ́  ́. 
Απορίες προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Γιαννακόπουλος χει-
ριζότανε  την χρηματοδότηση –εκτέλεση του έργου και τα ερωτηματι-
κά προκύπτουν  από την απάντηση  του  Αντιδημάρχου Οικονομικών
υπηρεσιών επί εποχής του, Κυρίου Γουργούλη,   σε ερώτηση  στο Δημ.
Συμβούλιο το 2011, γιατί πληρώθηκαν λογαριασμοί ενώ υπήρχαν προβ-
λήματα, απάντησε  «δεν γνωρίζω γιατί ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν
μου επέτρεπε να ελέγχω τα εντάλματα».

Η διοίκηση Ζορμπά πιστή στην προεκλογική εξαγγελία  για
κατασκευή  της Αγίου Ιωάννουως δρόμο διπλής κυκλοφορίας  άρχι-
σε τις διαδικασίες (2η περίοδος)  αμέσως μετά την ανάληψη των καθη-
κόντων της  (νέα μελέτη , νομική αποδέσμευση από τις προηγούμενες
υποχρεώσεις κλπ), εξασφάλισε  την αναγκαία   χρηματοδότηση ( ίδιοι
πόροι + ΣΑΤΑ) και τον Μάρτιο του 2013 αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι
προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες με κάθε λεπτομέρεια ώστε να
μη δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς  που δεν επιθυμούν να γίνει το έργο
(δυστυχώς είναι πολλοί)  άρχισαν οι εργασίες .

Τσιαμπάς  Κων/νος        

Αντιδήμαρχος  

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Αναπληρωτής Δήμαρχος  

Αλέξης Μουστόγιαννης: 
«Οι επιθέσεις του πολιτικού «Χθες»,

μας δυναμώνουν για το «Αύριό» μας!
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Αλέξης
Μουστόγιαννης μετά την «Χρυσαυγήτικης» εμπνεύσεως και νοοτροπίας «Ανθ-
ρωποφαγία» που υπέστη στο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να καμφθεί το
«φρόνημα» του και να επιστρέψει «ικέτης» στην «Στάνη» εξέδωσε την ακόλο-
υθη ανακοίνωση.
«Με αφορμή την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 2/10/2013 και μια ακόμα
πρωτοφανής επίθεσης προς το πρόσωπο μου θέλω να πω τα εξής. 
Είναι η τελευταία φορά που θα ασχοληθώ με την λυσσαλέα μανία κάποιων να αποδομή-
σουν όσο μπορούν την αειφόρο πλεύση της παράταξης μας και της υποψηφιότητας μας
για τις Δημοτικές Εκλογές σε λίγους μήνες.
Να τους ενημερώσουμε ότι ο νικηφόρος αέρας όπου διαφαίνεται έχει αρχίσει και
μεταδίδεται σε όλη την Αγία Παρασκευή αφού καθιστά μέλημα της κοινωνίας η αλλαγή
σελίδας και η ανανέωση.
Ερχόμαστε…». συνέχεια σελ. 12
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Επιστολή - Απάντηση  του αντιδημάρχου 

κ. Κωσταντίνου Τσιαμπά  σε δημοσίευμα του 
“Σχολιαστή” σχετικά  με τα έργα της  

Αγίου Ιωάννου

Γνωρίζοντας ότι τα συμβασιοποιημένα έργα  εντάσσονται ευκολότερα
στο ΕΣΠΑ, ενεργώντας με σύνεση  ,προγραμματισμό και υπομονή (
ένα σωστά προσδιορισμένο   πρόβλημα έχει λυθεί κατά 50 %
AINSTAIN),   υποβάλαμε  το αίτημα  μετά την υπογραφή της σύμβασης
επιτυγχάνοντας την χρηματοδότηση  με την αρ. πρωτοκ.996/19-7-2013
απόφαση του  Υπουργείου  Εσωτερικών.
Για τις εργασίες της δεύτερης περιόδου  έχουν εξοφληθεί πριν την ένταξη, έξι
λογαριασμοί  ύψους 182.409  ΕΥΡΩ (17/4,30/4,22/5,17/6,4/7,5/8/13)  από
ΣΑΤΑ και ο έβδομος (5/9/2013) ύψους 22.017 Ευρώ από ιδίους πόρους (ποσό το
οποίο επεστράφη  από την ΕΕΤΑ στο ταμείο του Δήμου), σύνολο 204.426 Ευρώ.
Στην συνέχεια οι λογαριασμοί θα εξοφλούνται  από το ΕΣΠΑ. Ο Δήμος είναι
απόλυτα συνεπής με τις υποχρεώσεις του, στο χρόνο και στα ποσά των λογαρια-
σμών που  υποβάλει ο ανάδοχος του έργου .   
Η ανάπλαση της Αγίου Ιωάννου είναι ένα έργο που  ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας υπηρετώντας τους ανθρώπους και
αναβαθμίζοντας τη ζωή και γι αυτό αποτελούσε προτεραιότητα όλων των διοι-
κήσεων (άλλων μόνο προεκλογικά και άλλων ουσιαστικά) και εάν είχε συνδυα-
στεί με τον σταθμό του μετρό που αρνήθηκαν οι κύριοι Γιαννακόπουλος και
Σταθόπουλος για τους δικούς τους λόγους,  η πόλη μας  θα ήταν ένα από τα καλ-
λίτερα βόρεια προάστια.  
Τα παραπάνω είναι η περιληπτική ιστορία της Αγίου Ιωάννου, σε ότι αφορά το παρόν συμφωνώ  με αυτό που
δείχνουν οι  φωτογραφίες  του ρεπορτάζ σήμερα μέχρι στιγμής,  διαφωνώ κάθετα με τα σχόλια που τις συνοδεύουν
καθ  ́ότι δεν έχουν σχέση με την εξέλιξη του έργου. 
Οι υψομετρικές διαφορές που φαίνονται, θετικές ή αρνητικές σε σχέση με την επιφάνεια του οδοστρώματος,
δεν είναι κακοτεχνίες  και θα φύγουν με την αντικατάσταση του παλαιού οδοστρώματος  με  νέο.
Το έργο σχεδιάσθηκε από γνωστό αρχιτεκτονικό γραφείο το οποίο έχει σχεδιάσει παρόμοια έργα του ιστορικού
κέντρου της Αθήνας, εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου εγκρίθηκε από το Συμβούλιο  Αρχιτεκτονι-
κής της περιφέρειας, εγκρίθηκε από την   ΕΕΤΑ (υπηρεσία ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ). Είναι άδικο να προ-
σπαθούμε να το υποβαθμίσουμε και το κυριότερο να προσβάλλουμε άμεσα ή έμμεσα  όλους τους παραπάνω
μηχανικούς,  οι οποίοι είναι επιστήμονες και υπάλληλοι  με αξιοπρέπεια και καταξίωση. 
Η επίβλεψη του έργου ενημερώνω υπεύθυνα τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής είναι συνεχής, πιεστική,
λεπτομερής και ουσιαστική, από όλους τους εμπλεκόμενους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας ,τη διοίκηση
του Δήμου για πολλές ώρες καθημερινά και αδικεί όλους τους παραπάνω ο χαρακτηρισμός τυπικός μηχανικός.
Αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται από την ποιότητα των εργασιών .
Πρόσφατα  συνέβη  ένα ατύχημα . Τραυματίσθηκε μια νέα γυναίκα ένας νέος άνθρωπος . Τα συμβάντα αυτά είναι
δυσάρεστα και μας στεναχωρούν όλους και  ιδιαίτερα την διοίκηση του Δήμου. 
Το ευχάριστο για  την συμπολίτισσά μας, από την οποία ζητούμε ως διοίκηση συγγνώμη, είναι ότι ο τραυματισμός
της σύμφωνα και με την γνωμάτευση του ΚΑΤ δεν  ήταν σοβαρός. 
Η διοίκηση εύχεται να μην επαναληφθεί παρόμοιο γεγονός για κανέναν άνθρωπο. Για την απόδοση
ευθυνών (ποινικών και αστικών) έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη.        
Επειδή μπορεί να αμφισβητηθεί η  ακρίβεια των παραπάνω από οιονδήποτε  στα πλαίσια της πολιτικής τακτικής

¨αμφισβήτησε, λασπολόγησε και κάτι θα κερδίσεις  ̈ είμαι στη διάθεση της εφημερίδας σας ,του έντυπου και ηλεκ-
τρονικού τύπου της πόλις μας για εξηγήσεις  και για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις  και να προσκομίσω οποι-
οδήποτε έγγραφο  και εκτιμώ ότι όποιος τα αμφισβητήσει αντιστοίχως θα προσκομίσει και  τα απαραίτητα
στοιχεία. 
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση των πολιτών, σας παρακαλώ να δημο-
σιεύσετε την παρούσα επιστολή έχοντας υπόψη ότι ́  ́Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των
άνισων  ́ (́Αριστοτέλης). 

συνέχεια από σελ. 11

Τσιαμπάς  Κων/νος        

Αντιδήμαρχος  

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Αναπληρωτής Δήμαρχος   
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Απάντηση του “Σχολιαστή” στην 
επιστολή του κ. Κώστα Τσιαμπά

Αξιότιμε κ. αντιδήμαρχε Τεχνικών υπηρεσιών και αναπληρωτή δημάρχου,
ουδεμία έκπληξη μας προκαλεί η απάντησή σας σε ότι αφορά τα έργα που
γίνονται στην οδό Αγίου Ιωάννου, τόσο σε πρώτο , όσο και σε δεύτερο επίπεδο
ανάγνωσής της, δηλαδή στην παραδοχή μεν του δικαιώματος των ΜΜΕ να
σχολιάζουν (σε πρώτο επίπεδο) και στην μη αποδοχή αυτού του δικαιώματος
(σε δεύτερο επίπεδο) με τις έμμεσες αναφορές σε αποφθέγματα που ουδέποτε
έγιναν με αφορμή “κάποια έργα” και τα οποία (αποφθέγματα) αναιρούν το
δικαίωμα του Τύπου σε σχολιασμό εμφανίζοντάς τον ως “υβριστή”, “συκοφάν-
τη” και “ψεύτη”. 
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η παραπαίουσα και
για πρώτη φορά στα χρονικά της πόλης χωρίς πλειοψηφία διοίκηση στην οποία
συμμετέχετε, μια διοίκηση που στα τριάμισι χρόνια ζωής της έχει επενδύσει τις όποιες
ελπίδες της επανεκλογής της στην αλλαγή των πλακών ενός πεζοδρομίου... 
Αντιληφθήκαμε την αγωνία σας, από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε τη διοίκηση της
πόλης όχι για το έργο που θα επιτελούσατε σε αυτή, αλλά για το “Πώς” θα καταφέρ-
νατε ως διοίκηση να επανεκλεγείτε. 
Αξιότιμε κ. αντιδήμαρχε Τεχνικών υπηρεσιών και αναπληρωτή δημάρχου, το γεγονός ότι
μοναδικός σας στόχος ήταν η εκλογή στην Αρχή της πόλης και στη συνέχεια στο “Πώς” θα
τη διατηρήσετε, μας κατέδειξε ότι ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων εκείνων οι
οποίοι επιζητούν τη διοίκηση της πόλης ως “ανταμοιβή” κι όχι ως “κοπιώδη
εργασία” για να πάει ένα βήμα μπροστά η πόλη.  
Αξιότιμε κ. αντιδήμαρχε Τεχνικών υπηρεσιών και αναπληρωτή δημάρχου,  το έργο που
εκτελείται στο πεζοδρόμιο της Αγίου Ιωάννου, όπως σωστά κι εσείς αναφέρετε στην απαν-
τητική σας προς το δημοσίευμά μας επιστολή, όπως εσείς καλύτερα από οποιονδήποτε
άλλο γνωρίζετε, έχει μελετηθεί, δημοπρατηθεί και κατασκευάζεται με τον ψευδεπίγρα-
φο τίτλο της “ανάπλασης του Ιστορικού κέντρου της πόλης”. 
Όπως αντιλαμβάνεστε, αν αντιλαμβάνεστε, ο τίτλος του εκτελούμενου έργου αποδέχεται
όχι απλά την ύπαρξη ενός “Ιστορικού κέντρου” στην Αγία Παρασκευή αλλά και την απο-
δεδειγμένη αναγκαιότητα, ανάπλασής του και ερωτάσθε κ. Τσιαμπά, βάση ποιας
απόφασης και ποιας Εφορίας Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού έχει προσδιορι-
στεί η ύπαρξη Ιστορικού Κέντρου στην Αγία Παρασκευή, σε ποιον αριθμό αποφάσεως και
ποιας Εφορίας Αρχαιοτήτων του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού έχουν καθορισθεί
τα όρια του Ιστορικού Κέντρου της Αγίας Παρασκευής, με ποιον αριθμό απόφασης
ποιας Εφορίας Αρχαιοτήτων του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού η οδός Αγίου Ιωάννου
συμπεριλαμβάνεται στα όρια του Ιστορικού Κέντρου της Αγίας Παρασκευής;  
Αξιότιμε κ. αντιδήμαρχε Τεχνικών υπηρεσιών και αναπληρωτή δημάρχου, η πολιτική
σχιζοφρένεια της απόγνωσής σας μπροστά στις επικείμενες εκλογές σας αναγκάζει
όχι μόνο να αποδέχεστε ότι η Αγία Παρασκευή η οποία αποσπάστηκε το 1936 από το
Δήμο Χαλανδρίου κι έγινε αυτοτελής κοινότητα διαθέτει “Ιστορικό Κέντρο” αλλά και ότι
το “Ιστορικό αυτό Κέντρο” χρίζει αναπλάσεως. 
Είναι προφανές το “Γιατί” η χώρα μας έχει περιέλθει στην άθλια οικονομική κατάσταση
που βιώνουμε οι περισσότεροι σήμερα, γεγονός που κυρίως οφείλεται και στις “χρηματο-
δοτήσεις ανύπαρκτων πραγμάτων”. 
Είναι σαφές ότι τα χρήματα των άγρια φορολογούμενων Ελλήνων και Ευρωπαίων θα
έπρεπε να πιάνουν τόπο σε περιπτώσεις που πραγματικά υπάρχουν “Ιστορικά Κέντρα” τα
οποία χρίζουν αναπλάσεως γιατί αυτό είναι σημάδι Πολιτισμού. 
Η υφαρπαγή των συγκεκριμένων κονδυλίων για έργα που ουδεμία σχέση έχουν με το
σκοπό για τον οποίο έχουν κατατεθεί στους συγκεκριμένους λογαριασμούς, στερεί από
κάποιες πόλεις το δικαίωμα να αναπλάσουν τα προσδιορισμένα από το αρμόδιο Υπουρ-
γείο “Ιστορικά Κέντρα”. 
Βεβαίως το τερατούργημα που φέρει την ονομασία “Καλλικράτης” και η έλλειψη ουσια-
στικών ελεγκτικών μηχανισμών για την επαλήθευση της “αλήθειας” των αποφάσεων δίδει
το δικαίωμα στις πλειοψηφίες των Δημοτικών Συμβουλίων να υπερψηφίσουν ακόμα και υπε-
ραντλαντικές πτήσεις γαϊδάρων όπως και αναπλάσεις ανύπαρκτων “Ιστορικών Κέντρων”. 
Δεν αναγκάζει όμως τον Τύπο να μπαίνει σε διάλογο επί θεμάτων που στην ουσία δεν
υπάρχουν, νομιμοποιώντας έτσι την πολιτική σχιζοφρένεια των διοικούντων. 
Η Αγίου Ιωάννου χαράχτηκε στην αρχή ως χωματόδρομος και μετά ασφαλτοστρώθηκε
ως το Μοναστήρι για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Στρατηγείου Ανατολικής Μεσο-
γείου του Νάτο αλλά και για τις ανάγκες της 350 Σμηναρχίας πυραύλων “Νίκη” που είχαν
τοποθετηθεί για την αεράμυνα της πρωτεύουσας και βεβαίως όλα αυτά έγιναν πολύ πρό-
σφατα ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ο στρεβλός από τα διάφορα ρουσφέτια σχεδια-
σμός αυτού του δρόμου ως “Ιστορικό Κέντρο”. 
Αξιότιμε κ. αντιδήμαρχε Τεχνικών υπηρεσιών και αναπληρωτή δημάρχου, “Ιστορικό
Κέντρο” δεν διαθέτει η Αγία Παρασκευή, κατ’ επέκταση δεν μπορούμε να μιλάμε για
την “ανάπλασή” του, για δε τις κακοτεχνίεςπου έχουν δημιουργήσει διάφορες “χαράδρ-
ες” καθώς και για την τσαπατσουλιάκαι την “άρπα - κόλλα”κατασκευή θα σας απαντή-
σουν όσοι εκ των πολιτών βιώνουν καθημερινά την “πραγματικότητα” που τους δημιουργή-
σατε. Οι εκλογές είναι πολύ κοντά και να είστε σίγουρος ότι ο ρόλος του “Σχο-
λιαστή” δεν είναι να σας αντιπολιτευφτεί και να σας εμποδίσει να επανεκλεγείτε
ως διοίκηση του Δήμου, γιατί σ’ αυτόν τον τομέα δεν χρειάζεται ουδεμία παρέμ-
βαση, αφού από μόνοι σας τα καταφέρνετε περίφημα.    
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Η «Επίσημη θέση» του Δήμου για
την παραχώρηση σχολικών χώρων

Στο μείζον θέμα της παραχώρησης σχολικών χώρων
σε ιδιώτες (σωματεία, προπονητές κ.λ.π) που έχει
προκύψει η αντιδήμαρχος Κοινωνικής προστασίας
και Παιδείας Γερασιμία Μουχτούρη εξέδωσε σχετι-
κή ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Είναι γνωστή εδώ και χρόνια η έλλειψη χώρων για αθλητι-
κές και  πολιτιστικές δραστηριότητες στην πόλη μας. Ο
Δήμαρχος κ. Βασίλης Ζορμπάς και όλοι οι υπεύθυνοι  παι-
δείας κατά την διάρκεια της θητείας μας, έχουμε αποφ-
ασίσει  να καθιερώσουμε  Ανοιχτό Σχολείο για  να θερα-
πεύσουμε τις ελλείψεις χώρων.
Παραχωρούμε λοιπόν τους χώρους των δημοσίων σχολείων
της πόλης  μας, σε όλους τους φορείς  και τις συλλογικότητες
που το ζητούν,με μια μόνο προυπόθεση:  να διασφαλίζεται ο
μη κερδοσκοπικός  χαρακτήρας.

Ο μη κερδοσκοπικός  χαρακτήρας όμως προκύπτει, μόνο  αντικειμενικά  και μέσα από
το καταστατικό  της συλλογικότητας που καταθέτει την αίτηση. Από τη στιγμή που όλες
οι αιτήσεις κατατίθενται  από συλλογικότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είμαστε
υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούμε. ΄Ετσι εξηγείται και η εισήγησή μας να πάρουμε
απόφαση για το σύνολο των αιτήσεων.
Εάν οποιοσδήποτε γνωρίζει,  ότι κάποιος από τους συλλόγους, λειτουργεί κερδοσκοπι-
κά, οφείλει να το καταθέσει επωνύμως, επισήμως και αρμοδίως στο Πρωτοδικείο, το
οποίο έχει εγκρίνει το καταστατικό.
΄Οσο για τη διπλή ψήφο της Προέδρου της  ΔΕΠ,  είναι γνωστό, ότι σε φανερή ψηφο-
φορία, όταν προκύπτει ισοψηφία, η ψήφος  του/της προέδρου του Σώματος προσμε-
τράται διπλή. Αυτό συμβαίνει σε όλα  τα δημοτικά και διοικητικά συμβούλια  της Επι-
κρατείας».

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τα
γηπεδάκια του 7ου Δημοτικού 
Σχολείου Αγίας Παρασκευής

Αγαπητοί  Γονείς και Συμπολίτες, 
Τα γηπεδάκια του Σχολείου μας, επί της οδού Παπαρρηγοπούλου, είναι το
σημείο συνάντησης της γειτονιάς μας, το πιο ζωντανό κομμάτι της. Εκεί γυμνά-
ζεται κάθε πρωί  το 7ο Δημοτικό, αλλά και το  4ο Γυμνάσιο, εκεί δραστηριοποιείται
κάποιες φορές ο Σύλλογός μας και το κυριότερο: εκεί πηγαίνουμε τα παιδιά μας κάθε
απόγευμα, μετά το διάβασμά τους, για να παίξουν και να διασκεδάσουν με τους φίλους
τους. 
Με την τελευταία απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) που
ελήφθη στις 19-09-2013, τα γηπεδάκια του Σχολείου μας παραχωρήθηκαν σε
αθλητικό Σωματείο της πόλης.  Ως Δ.Σ. είμαστε αντίθετοι σε αυτή την απόφαση.
Είμαστε αντίθετοι στην παραχώρηση των χώρων Σχολείων για δραστηριότητες που
προϋποθέτουν χρηματικό αντίτιμο. 
Καλούμε άμεσα: Την Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Αγίας Παρασκευής και
Πρόεδρο της Δ.Ε.Π. κ. Ασημίνα Μουχτούρη να ανακαλέσει τώρα την απόφαση η
οποία ελήφθη ουσιαστικά με τη δική της, διπλή ψήφο. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα δύο
μέλη της Δ.Ε.Π. που ψήφισαν υπέρ της παραχώρησης: τον εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ Β’
Αθήνας (για τον οποίο πληροφορηθήκαμε ότι διατηρεί έμμισθη σχέση εργασίας με το
εν λόγω αθλητικό σωματείο, δηλαδή ψήφισε υπέρ του εργοδότη του!) και την εκπρό-
σωπο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β  ́Αθήνας. 
Μας στηρίζουν: Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής, η οποία εκπροσω-
πεί εμάς και όλα τα Σχολεία της πόλης μας και ψήφισε κατά της παραχώρησης στη
Δ.Ε.Π., ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ο Περικλής» ο
οποίος ψήφισε κατά της παραχώρησης στη Δ.Ε.Π. και η ΕΝΕΒΑΠ (η οποία εκπροσω-
πεί τους ελεύθερους επαγγελματίες της Αγίας Παρασκευής) και επίσης ψήφισε κατά. 
Το ψήφισμα διαμαρτυρίας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής συνυπο-

γράφουν: 1o Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, 2o Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρ-
ασκευής, 3o Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, 4o Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασ-
κευής, 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, 7o Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκε-
υής, 8oΔημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, 9oΔημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής
10Ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, 1o Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, 2ο Γυμνά-
σιο Αγίας Παρασκευής, 3ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής , 4ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασ-
κευής, 5ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής
1ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής, 2ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής, 3ο Γενικό
Λύκειο Αγίας Παρασκευής, 4ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής, Περιβαλλοντικός –
Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντοπεύκου-Πευκακίων-Παραδείσου, Σύλλογος Κατοίκων
Τσακού

Γερασιμία Μουχτούρη

αντιδήμαρχος 

Κοινωνικής προστασίας

και Παιδείας

Βασίλης Γιαννακόπουλος:  
“Πόσο συνάδουν με την ηθική
οι αποφάσεις του δημάρχου

αναφορικά με την παραχώρη-
ση Σχολικών χώρων σε ιδιώτες

για προσπόριση κέρδους”;
Επιστολή – καταγγελία απηύθυνε προς
τους συμπολίτες του ο τ. δήμαρχος Βασίλης
Γιαννακόπουλος με αφορμή τη «πολιτική»
που ακολουθεί ο νυν δήμαρχος στο θέμα
της παραχώρησης σχολικών χώρων σε
ιδιώτες , σωματεία και προπονητές οι
οποίοι ασκούν επιχειρηματικές δραστηρι-
ότητες με «δωρεάν παραχώρηση  Σχο-
λικών χώρων και λοιπών και εξόδων τα
οποία επιβαρύνουν όλους τους  άλλους
επιχειρηματίες που δεν έχουν «Μπάρμπα»
ή «Κουμπάρο» στο Δήμο.
Στη επιστολή – καταγγελία  του ο κ. Γιαννακό-
πουλος αναφέρει τα εξής:
«1. Πόσο διαδικαστικά σωστό είναι να ''τσουβα-

λιάζονται'' σε ένα θέμα όλοι όσοι αιτούνται την παραχώρηση χώρων σχο-
λείων? Είναι διαδικαστικά σωστό τα αιτήματα των συλλόγων γονέων, των
πολιτιστικών συλλόγων, των αθλητικών σωματείων, των δημοτικών παρα-
τάξεων, των πολιτικών κομμάτων και των ιδιωτικών εταιρειών πάσης
φύσεως να ‘‘εξετάζονται’’ δίχως να λαμβάνονται υπόψη οι διακριτές
ιδιαιτερότητες που εμπεριέχει το κάθε αίτημα ξεχωριστά? 
2. Πώς θα προστατευθούν οι σχολικοί χώροι από την είσοδο των εξωσχο-
λικών φορέων, χωρίς την απαραίτητη παρουσία τού σχολικού φύλακα?
Μνημονεύεται οτιδήποτε στην απόφαση της Δ.Ε.Π.?
3. Είναι ηθικό και δεοντολογικά σωστό να μη λαμβάνονται υπόψη
οι εισηγήσεις των σχολικών επιτροπών προς τη Δ.Ε.Π.?
Ο κύριος Ιωάννης Παύλου, εκτός από δημοτικός σύμβουλος και αντιπρόε-
δρος του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., κατέχει και τις παρακάτω θέσεις:
α. Μέλος τής Δ.Ε.Π., ως εκπρόσωπος της Ε.Λ.Μ.Ε. Β΄Αθήνας,
β. Μέλος τής Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής
γ. Εκπαιδευτικός σε σχολεία Δ.Ε.,
δ. και από το φετινό καλοκαίρι, έμμισθος γυμναστής στο αθλητικό
σωματείο Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ.
4. Καταφέρνει ο αντιπρόεδρος του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. κύριος Παύλου να προα-
σπίζει με αντικειμενικότητα τα -πολλές φορές- αντικρουόμενα συμφέρ-
οντα των αθλούμενων δημοτών, των αθλητικών συλλόγων τής Αγίας
Παρασκευής και του συλλόγου που τον πληρώνει, που ενίοτε προκύπτουν?
Για παράδειγμα, πόσο τυχαίο είναι που ενώ πέρυσι τα κλειστά γήπε-
δα της Νότου και του Κοντοπεύκου διέθεταν στον Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ
6 προπονητικές ώρες, φέτος τις τριπλασίασαν χωρίς να έχει κατα-
τεθεί σχετικό αίτημα από το σύλλογο?
Ο Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ, του οποίου την αθλητική  δράση τιμούμε, έχει κάθε
δικαίωμα να αιτείται προπονητικές ώρες, στα κλειστά γήπεδα της πόλης.
Κανείς, όμως, δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρεί δημοτικούς χώρους, όταν
δεν πληρούνται οι κατά περίπτωση, απαραίτητες προϋποθέσεις.
Και ρωτούμε κάθε δημότη αυτής της πόλης: Πόσο συνάδουν με την ηθική
όλα τα παραπάνω?».

Βασίλης

Γιαννακόπουλος

π. Δήμαρχος

Αγίας Παρασκευής
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«Ραντεβού στην πλατεία» έδωσε η Ένωση
και οι Σύλλογοι Γονέων Αγ. Παρασκευής.

«Ραντεβού» στην πλατεία της Αγ. Παρασκευής διοργάνωσαν την Τετάρτη 2  η Ένωση
και οι Σύλλογοι Γονέων Αγίας Παρασκευής με όλους όσοι αγωνιούν και αγωνίζονται για
το μέλλον των παιδιών μας.

Η πλατεία γέμισε από πληθώρα γονέων από
όλα τα σχολεία της πόλης οι οποίοι  προσήλ-
θαν στο «ραντεβού» με πλακάτ που ανέφ-
εραν τα σημαντικότερα αιτήματά τους
τόσο για τα σχολεία των παιδιών τους όσο και
γενικότερα για την δημόσια εκπαίδευση, διε-
υθυντές και εκπαιδευτικοί σχολείων, εκπρό-
σωποι των Συλλόγων κατοίκων Τσακού, Κον-
τοπεύκου και Πευκακίων, του Συλλόγου
Γυναικών, της ΕΝΕΒΑΠ,  Δημοτικοί Σύμβου-
λοι  καθώς και εκπρόσωποι των εκπαιδευ-
τικών.
Η Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων κ.
Αύρα Μπασακίδου-Καράμπελα, εκ μέρ-

ους του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέγνωσε το ψήφισμα της συγκέντρωσης που έγινε θερμά απο-
δεκτό από το σύνολο των παρευρισκομένων. Επίσης αποδεκτή έγινε η πρόταση κατάθεσης του
ψηφίσματος στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας. 
Στη συνέχεια όλοι μαζί πορεύτηκαν προς το Δημαρχείο όπου την ίδια ώρα συνεδρίαζε το Δημοτικό
Συμβούλιο, το οποίο ψήφισε ομόφωνα το σύνολο του ψηφίσματος εκτός των σημείων που αναφέρ-
ονταν στα αιτήματα της συγκέντρωσης προς το Δήμο, για τα οποία υπήρξε δέσμευση του Προέδρ-
ου του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα συζητηθούν ως θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του
Δημ.Συμβουλίου με εισηγητή την Ένωση Γονέων Αγίας Παρασκευής.
Από τη διοίκηση του Δήμου η ένωση γονέων ζητά στο ψήφισμα της:
---Tην άμεση επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών μέσω του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων
Χώρων, όπως ο νόμος επιτρέπει. 
--- Την άμεση κάλυψη όλων των επισκευαστικών αναγκών των σχολείων αξιοποιώντας
τόσο την εργολαβία που ξεκίνησε τον Ιούνιο αλλά «πάγωσε» τον Αύγουστο, όσο και τον Φόρο Ηλεκ-
τροδοτούμενων Χώρων.
--- Την διεκδίκηση από τον ΟΣΚ όλων των απαλλοτριώσεων για να κτιστούν τα απαραίτητα
σχολεία στην πόλη μας και ενδεικτικά αναφέρουμε την ανάγκη για νηπιαγωγεία ώστε να μην
μένουν παιδιά-προνήπια εκτός παιδαγωγικής διαδικασίας και του «ΜΑΚΡΗ» που μπορεί να
καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των 3ου και 6ου δημοτικών
---Την άμεση έναρξη των Δωρεάν προγραμμάτων Άθλησης και Θεατρικών στα σχολεία με
κάλυψη της πληρωμής των θεατρολόγων τους.
--- Σχολεία ανοικτά στους μαθητές και στα παιδιά της γειτονιάς για ελεύθερο παιχνίδι, φυλασσόμε-
να και φωτιζόμενα και όχι «κλειστά» για τους μαθητές τους και «ανοικτά» για όλους τους
άλλους, πολύ περισσότερο εάν έχουν και οικονομική συναλλαγή.

Φώτης Αλεξόπουλος: 
«Ο Βασίλης Ζορμπάς  οφείλει να στηρίξει

τους Πολιτιστικούς & 
Αθλητικούς Συλλόγους της 

Αγίας Παρασκευής   υπό ίσοις όροις».
Με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβου-
λος Φώτης Αλεξόπουλος, επισημάνει το  Μείζον πολιτικό και
ηθικό ζήτημα που έχει ανακύψει στον Δήμο Αγίας Παρασκευής
ύστερα από την   προκλητική απόφαση της Δημοτικής Αρχής να
διαθέσει Σχολικούς Χώρους σε αθλητικό σύλλογο  ο οποίος θα
τους  εκμεταλλεύεται για να αποκομίζει ίδιο οικονομικό όφελος!
Το θέμα, κατά τον κ.  Αλεξόπουλο αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις,
καθώς, όπως αποδεικνύεται από στοιχεία,  Προπονητής στον εν Λόγο
Αθλητικό Σύλλογο, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Παύλου   ο
Οποίος  έχει εκλεγεί με την παράταξη του Δήμαρχου Βασίλη Ζορμπά και

είναι μάλιστα και Αντιπρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ) .
Ο κ.  Αλεξόπουλος στο δελτίο τύπου, επισημαίνει ότι από την απόφαση

αυτή του Βασίλη Ζορμπά έχουν προκληθεί αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια
στην  περιοχή για την επιλεκτική αυτή μεταχείριση και «εξυπηρέτηση» του συγκεκριμένου Συλλόγου  και
καλεί τον μεν δήμαρχο να ανακαλέσει την συγκεκριμένη απόφαση,  τον δε  κ. Παύλου, να παραιτηθεί ή
από την θέση του Αντιπρόεδρου του ΠΑΟΔΑΠ, ή από την θέση του Προπονητή του εν Λόγω Συλλόγου.

Επίκαιρη η πολιτική
ευθύνη των παρατά-
ξεων του Δημοτικού
Συμβουλίου για την

αναγνώριση του 
Χουντικού Δημάρ χου

της πόλης μας.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18
Σεπτέμβρη 2013 κατατέθηκε από την Δημοτική
παράταξη Λαική Συσπείρωση ψήφισμα καταδίκης
της Χρυσής Αυγής με αφορμή τα τελευταία γεγονό-
τα και ειδικά την εν ψυχρώ μεθοδευμένη δολοφ-
ονία του Παύλου Φύσα.
Το ψήφισμα με μικρές τροποποιήσεις υπερψηφίστηκε

από τα μέλη του Δ.Σ. εκτός από τους Γιώργο Παναγόπου-
λο και Φώτη Αλεξόπουλο που απείχαν και του επικεφαλής
της παράταξης “Νέα Εποχή - Αδέσμευτη Νέα Πόλη”  που
απεχώρησε. 
Στο ψήφισμα που κατατέθηκε από τους Δημοτικούς
Συμβούλους της “Λαϊκής Συσπείρωσης” αναφέρονται
μεταξύ άλλων και τα εξής: «Απέναντι στο φόβο και την
υποταγή που θέλουν να σπείρουν στα λαϊκά στρώματα,
μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία
πρέπει και μπορούμε να μην αφήσουμε χώρο για να
δρουν και να δηλητηριάζουν τη συνείδηση του λαού και
της νεολαίας. 
Ο λαός και η νεολαία έχουν τη δύναμη να σταματήσουν τη
δολοφονική δράση των ναζιστών, των υμνητών του
Χίτλερ. 
Τα σωματεία των εργαζομένων, οι μαζικοί φορείς οι λαϊ-
κές επιτροπές μπορούν να απομονώσουν τους θρασύδει-
λους δολοφόνους της Χ.Α. και να προστατεύσουν το λαό
από το δηλητήριο και τη δράση τους.
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να αναφέρουμε:
1. Ο λαός έχει αναφαίρετο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση
να αντιπαλεύει αντεργατικούς - αντιλαϊκούς νόμους, να
διαμορφώνει τις προϋποθέσεις με μαζικούς όρους για την
ανατροπή τους. Η λαϊκή πλειοψηφία έχει το δικαίωμα να
αλλάζει και νόμους και θεσμούς με άλλους, που θα υπηρ-
ετούν μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο, χωρίς φασισμό, κρίσεις και πολέμους.
2. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Βιβλιοθήκης η πρόεδρος κ.
Πανουσοπούλου δεν αποδέχτηκε ούτε καν την εισαγωγή
του ψηφίσματος για συζήτηση που πρότεινε η εκπρό-
σωπός μας...
3. Θα πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους για τις
υπηρεσίες που πρόσφεραν στην αντιφασιστική μνήμη και
στάση του λαού και της νέας γενιάς, όσοι για ιδεολογικούς
ή μικροπολιτικούς ή για δήθεν ιστορικούς λόγους ψήφι-
σαν την ανάρτηση του πορτραίτου του δοτού, χουντικού
Γ. Παπαγιάννη στη θέση του Δημάρχου της πόλης μας
στη διάρκεια της δικτατορίας, την ίδια ώρα που καταρ-
γούνταν το εκλεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα οι
κομμουνιστές Δημοτικοί Σύμβουλοι Κώστας Μαστρο-
γιάννης και Βασίλης Θανόπουλος έπαιρναν το δρόμο της
εξορίας”. 
Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου
2012 που  συζητήθηκε η ανάρτηση του “Δημάρχου της
Χούντας”  είχαν συμφωνήσει συμφώνησαν οι παρατάξεις
του Β. Ζορμπά, του Β. Γιαννακόπουλου, του Ι. Σταθόπου-
λου, του Κ. Κουβόπουλου καθώς και οι ανεξάρτητοι Δημο-
τικοί Σύμβουλοι Μ. Γαβράς, Μ. Δημητρίου, Α. Μουστό-
γιαννης, Φ. Αλεξόπουλος ο οποίος μάλιστα είχε τοποθετη-
θεί σε παλαιότερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου υπέρ του δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου... 
Την ανάρτηση είχαν καταψηφίσει οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι της Λαικής Συσπείρωσης Ανδρέας Γκιζιώτης και Γιώρ-
γος Τσιμπουκάκης. 

Φώτης Αλεξόπουλος

Ανεξάρτητος

Δημ. Σύμβουλος
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