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Ο Δημοτικός Σύμβουλος 

κ. Ησαΐας Σωτήρης προσκεκλημέ-

νος της Καναδικής πρεσβείας 

Γιαννακόπουλος προς Ζορμπά:

“Είσαι ηλίθιος... αν με ξαναπείς  

“Παράνομο” θα γίνω “Κασιδιάρης” 

και θα σου πετάξω το τασάκι στο κεφάλι ! ”

Σε επίπεδο “Γηπέδου” ύβρεις  και  προσωπικές απειλές του τέως προς τον νυν Δήμαρχο

Ζορμπάς προς Γιαννακόπουλο:

“Είμαι υποχρεωμένος ότι δεν είναι νόμιμο 

να το στέλνω στη δικαιοσύνη” ... 

“κι ας γίνεις και “Κασιδιάρης”!
σελ 2

σελ 11
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--- Καλό φθινόπωρο να χουμε! 
--- Τέλος η καλοκαιρινή ραστώνη, για τους κρατούντες...
--- Τώρα είτε είναι εδώ είτε λείπουν, κανένας δεν το καταλαβαίνει νομίζω.
--- Κάτι τέτοιες διοικήσεις Δήμων είχε πρότυπο ο Ουέλς όταν έγραφε τον...  

“Αόρατο άνθρωπο”.... Ζητείται Ελπίς!
--- “Θα φέρω θέμα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του DaVinci για να εφαρ-
μοστεί η δικαστική απόφαση” δήλωσε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο
Κώστας Κουβόπουλος....Μούγκα στη στρούγκα... 
--- Άγρια κόντρα για τη δύσμοιρη Αγ. Ιωάννου.
--- Όταν αυτό το έργο ο Γιαννακόπουλος το ονόμαζε “Ανάπλαση του Ιστορικού
κέντρου” ο κ. Ζορμπάς τον έλεγε “Ψεύτη”... τώρα που το λέει κι εκείνος το ίδιο
πως πρέπει κι εμείς να τον λέμε; 
--- Ποιο ιστορικό κέντρο και αηδίες;  Έχουν βαλθεί να τρελάνουν τον κόσμο; 
--- “Είναι ένα καινούργιο έργο και θέλει νέα χρηματοδότηση.. που θα βρείτε τα
χρήματα; θα πάρετε συμπλήρωμα;... θα το τελειώσετε με “Δόσεις”;... ρώτησε ο
Γιάννης Γουργούλης.
--- “Έχετε παραλάβει τη μελέτη του έργου και τώρα φέρνετε ένα έργο με άλλο
τίτλο κι όχι μόνο αυτό, αλλά το εντάσσεται στο ΕΣΠΑ... πώς θα το δημοπρατήσε-
τε;.. ρώτησε ο  Κώστας Κρητικίδης
--- “Κάναμε ένα έργο... έγινε το μισό... σταμάτησε... και τώρα εσείς λέτε ότι θα
δημοπρατήσετε το έργο!  που σημαίνει ότι έχετε τα χρήματα για να το κάνετε και
ταυτόχρονα υποβάλλετε αίτημα για να σας το χρηματοδοτήσει το ΕΣΠΑ!!  ή
έχετε χρήματα και προχωράτε στη διαδικασία ή δεν έχετε και πάτε στο ΕΣΠΑ για
να σας δώσει... αποφασίστε τι θέλετε... είπε ο Βασίλης Γιαννακόπουλος
--- “Το έργο είναι “Εγκληματικό” γιατί σε κάθε φάση του πρέπει να υπάρχει στο
ταμείο του Δήμου το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου... είπε ο Κώστας
Κρητικίδης..
--- “Δεν μπορείτε να κάνετε ανάπλαση στην Αγ. Ιωάννου “Κομμάτι - Κομμάτι” και
δεν ήσαστε οικονομικά έτοιμοι για να το κάνετε” είπε ο Γεράσιμος Βλάχος
--- “ Το ΕΣΠΑ αφορά καθαρά νέα έργα κι εσείς πάτε να εντάξετε ένα έργο που
ξεκίνησε και σταμάτησε με υπαιτιότητα του Δήμου χωρίς να έχετε προϋπολογι-
σμό... Γιατί ταλαιπωρείται κατοίκους και επιχειρηματίες; είπε ο Γιάννης Γουρ-
γούλης
--- “ Τα λέτε αυτά γιατί δεν θέλετε να κάνουμε έργο, είπε ο δήμαρχος, αλλά όλοι
μπορούν να γίνουν δήμαρχοι, εκτός από εσάς”!   Μας αφήσατε τεράστιες οφει-
λές... δεν πληρώσατε τίποτα... χρωστάει ο Δήμος 135.000 ευρώ για παράνομες
προσλήψεις που κάνατε... δεν πληρώσατε την ΕΥΔΑΠ 340.000 ευρώ και ήθελαν
να μας κάνουν κατάσχεση και τώρα έρχεστε να μας βάλετε πεπονόφλουδα στην
Αγ. Ιωάννου” κατέληξε ο Βασίλης Ζορμπάς.
--- “Το παραλήρημα του δημάρχου συνεχίζετε... δύο χρόνια τώρα τον προκα-
λούμε αν έχει στοιχεία να τα στείλει στον εισαγγελέα... αυτά που λες αποτελούν
τον ορισμό της γελοιότητας και είσαι “Ψεύτης και απατεώνας και ξέρεις το
γιατί” είπε ο Κώστας Κρητικίδης προς το δήμαρχο!
--- “Όλα αυτά τα κάνετε γιατί έστειλα στη δικαιοσύνη το δάνειο των 3.000.000
ευρώ και ξέρετε ότι θα σας καταλογιστεί μέχρι “Κεραίας” ανταπάντησε ο δήμαρχος...
--- Επακολούθησε πανδαιμόνιο... ο πρόεδρος ζήτησε να γίνει διάλειμμα και όταν
η συζήτηση ξανάρχισε ο κ. Γουργούλης είπε ότι δεν είναι δυνατόν να ψηφίσει ένα
θέμα υπό την απειλή μηνύσεων και δικαστηρίων.
--- “Όσο ο Ζορμπάς δεν κάνει έργο θα βρίζει εμάς”... είπε ο Βασίλης Γιαννακό-
πουλος και συνέχισε λέγοντας προς το δήμαρχος “Είσαι ηλίθιος... αν με ξανα-
πείς  “Παράνομο” θα γίνω “Κασιδιάρης” και θα σου πετάξω το τασάκι
στο κεφάλι...”
--- “Είμαι υποχρεωμένος ότι δεν είναι νόμιμο να το στέλνω στη δικαιοσύνη” του
απάντησε ο Ζορμπάς... “και ας γίνεις Κασιδιάρης”!                 
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Εκ νέου υπόδικος ο 
κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος

Από το δημοτικό συνδυασμό
«Κώστας Κουβόπουλος Αγ. Παρ-
ασκευή – Νέα Εποχή, Αδέσμευτη
Νέα Πόλη» λάβαμε δελτίο Τύπου
με την παρακάτω ανακοίνωση:           
«Από το Γραφείο Τύπου του Συνδυα-
σμού μας , σας αποστέλλεται το από 3ης
Σεπτεμβρίου 2012 Πιστοποιητικόν της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών , με το
οποίον πιστοποιείται ότι : Ο τέως Δήμα-
ρχος Αγίας Παρασκευής ΓΙΑΝΝΑ ΚΟ -

ΠΟΥ ΛΟΣ Βασίλειοςκαι ο πρώην ειδικός του Σύμβουλος , πρώην Γραμματέας
της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αγίας Παρασκευής και νυν (;) Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ ,
ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΣ Βασίλειος , δικάζονται στις 18 Οκτωβρίου 2012 από το Θ'
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ . Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 146 του Ν.
3463/2006 , ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας οφείλει να θέσει τον εγκα-
λούμενο σε <<κατάσταση αργίας>> . 

Κώστας Κουβόπουλος

επικεφαλής δημοτικής

παράταξης

Βασίλης

Γιαννακόπουλος

τ. δήμαρχος
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Έκπληκτοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης άκουσαν
τον Δήμαρχο της πόλης στις 11.7.2012 να
δηλώνει οργισμένος στο Δημ.Συμβούλιο με
τη γνωστή στεντόρεια φωνή του, πως «εάν
εγώ έχω εισπράξει μετά το 2002 από τα
Δημ.Ιατρεία ΕΝΑ ευρώ, θα ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ
ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ» καταγγέλλοντας ταυ-
τόχρονα τον υπογράφοντα, πρόεδρο των
Δημ.Ιατρείων 2007-2010, για παραποίηση
και κατασκευή στοιχείων και «ψεύδομενο
ασύστολα».
Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημ.Συμβουλίου,
έχοντας ήδη ανακαλύψει στο βάθος της μνήμης
του, με την βοήθεια των αντίστοιχων εγγράφων,
παραστατικών πληρωμής και προσωπικών απο-
δείξεων, πως και σύμβαση είχε υπογράψει το 2007
αλλά και αμοιβή (νόμιμη) είχε λάβει από τα
Δημ.Ιατρεία, επανήλθε.
Με μια εντυπωσιακή και θεαματική δήλωση, αξιο-
ποίησε ως δεδικασμένο την αθέτηση της υπόσχε-
σης του Χουάν Ραμον Ρότσα (προπονητή του
Παναθηναϊκού) το 1996 πως θάρθει περπατώντας
από την Πορτογαλία αν νικήσει ο Παναθηναϊκός
και έτσι δικαιολόγησε και την δική του υπα-
ναχώρηση να μην παραιτηθεί. Αντί να αρκεστεί σε
μια σεμνή ειλικρινή «συγνώμη», με μια εξ ίσου
εντυπωσιακή άνεση επικαλέστηκε πως δεν παραι-
τείται μια και όχι μόνο δεν είχε προσδιορίσει την
ημερομηνία αλλά και γιατί δεν τον αφήνει ο
κόσμος που τον θέλει για Δήμαρχο.
Είναι προφανές πως με λεκτικά και νοητικά τεχνά-
σματα, που ακουμπάνε την περιοχή του αστείου,
προσπάθησε να «μπαλώσει» την κατάσταση που
ο ίδιος δημιούργησε ενοχοποιώντας και ποινικο-
ποιώντας μια νόμιμη κατά τα άλλα πράξη.
Παραγνώρισε πως με αυτό τον τρόπο εκτέθηκε
στην Δημοτική του ομάδα και την εξέθεσε με
καμώματα αναντίστοιχα του επιπέδου της.
Είναι επίσης σαφές πως από μόνη της η νόμιμη
αμοιβή του ιατρού Β.Ζορμπά από τα Δημ.Ιατρεία
δεν είναι λόγος για να παραιτηθεί από Δήμαρχος.
Δυστυχώς για τον ίδιο, αυτό το συμβάν της αυτο-
διάψευσης δεν είναι το μοναδικό. Μέσα στα δυο
χρόνια που διοικεί τον Δήμο έχουν υπάρξει πάρα
πολλές άλλες ακόμα πιο σοβαρές αυτοδιαψεύσεις,
παλινωδίες (κολοτούμπες), βερμπαλισμοί, μεγα-
λαυχίες, αμετροέπειες, για τις οποίες αν είχε
στοιχειώδη ευαισθησία θα είχε παραιτηθεί.
Ας δούμε μερικές από τις πιο σημαντικές περι-
πτώσεις:
1. Τον Μάρτιο του 2011 στην εισήγησή του για τον
προϋπολογισμό, αναφερόμενος στην προη-
γούμενη διοίκηση καταγγέλλει «τα εκτεταμένα
φαινόμενα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς που
συναντούμε κάθε μέρα, σε κάθε μας βήμα, σε κάθε
συρτάρι του Δήμου που ανοίγουμε»

• μέχρι σήμερα δεν έχει φέρει καμιά περίπτωση
διαφθοράς στο φως της δημοσιότητας όπως είχε
υποχρέωση παρά τις επανειλημμένες υπενθ-
υμίσεις.
2. την προηγούμενη τετραετία ως αντιπολίτευση
κατήγγειλε τον κινέζικο Ιγνιβρίτη που θα τοποθε-
τιόταν στην Αγίου Ιωάννου, ως ραδιενεργό και
καρκινογόνο καταγγέλλοντας ταυτόχρονα
«συμπαιγνία» των υπευθύνων.
• σήμερα ως υπεύθυνος δήμαρχος, αναγνωρίζει
την καταλληλότητα και το ακίνδυνο του Ιγνιβρίτη,
τον παραλαμβάνει με την υπογραφή του  και θα
τον χρησιμοποιήσει στην Αγίου Ιωάννου.
3. την προηγούμενη τετραετία ως αντιπολίτευση
κατήγγειλε το «όργιο» των απ’ ευθείας αναθέσεων
έργων και προμηθειών
• σήμερα ακολουθεί την ίδια τακτική που
καταδίκαζε
4. απεδέχθη την εισήγηση και προσυπόγραψε την
επικινδυνότητα των φθορών στο 4ο Νηπιαγωγείο
και αργότερα την εισήγηση για την κατεδάφισή
του. Κατήγγειλε με το γνωστό «ύφος Ζορμπά»
τους τέσσερις ενεργούς δημότες, πολιτικούς μηχα-
νικούς με κύρος πανελλαδικής εμβέλειας που έκα-
ναν παρέμβαση δημόσια υπέρ της ασημαντότητας
των φθορών
• ο μελετητής στον οποίο ανέθεσε ο ίδιος την διερ-
εύνηση της υπόθεσης διαπίστωσε απλές φθορές
και βέβαια καμιά επικινδυνότητα και πολύ περισ-
σότερο λόγους για κατεδάφιση.
• με περηφάνια και τυμπανοκρουσίες παρέλαβε
στις 8.8.2012 το 4ο Νηπιαγωγείο στο οποίο είχαν
γίνει οι αποκαταστάσεις των φθορών μιλώντας
στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε για «ανυπόστατες
ανακοινώσεις που είχαν ως αποτέλεσμα την δημιο-
υργία λανθασμένων εντυπώσεων».
5. Τον Μάρτιο του 2011 απείλησε την προη-
γούμενη διοίκηση λέγοντάς της πως «θα σας συνι-
στούσα να κάνετε την «πάπια» και να μην αναφε-
ρθείτε ούτε στην Δικτυακή Πύλη ούτε στην Κοι-
νωνία της Πληροφορίας».
• μέχρι σήμερα δεν έχει φέρει κανέ-
να στοιχείο που να δικαιολογεί την
απειλή του παρά την γραπτή
ερώτηση που του έχει κατατεθεί.
6.  την προηγούμενη τετραετία ως
αντιπολίτευση είχε μιλήσει απαξιω-
τικά για ανύπαρκτα οφέλη και για
«ταξιδάκια πέρα δώθε» αναφερό-
μενος στην ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ με
Σαιντ Μπριε και Γεροσκήπου
• πρόσφατα με τιμές και δόξες γιόρ-
τασε τα 20χρονα της αδελφο-
ποίησης υποδεχόμενος τις δυο αντι-
προσωπίες, ενώ είχε προηγηθεί η
δική του επίσκεψη στην Γαλλία.
7. την προηγούμενη τετραετία ως

αντιπολίτευση κατήγ-
γειλε σαν «πολυέξο-
δες φιέστες» κάθε
εκδήλωση πολιτιστι-
κού χαρακτήρα. 
• δυο χρόνια τώρα,
μέσα σε μια οικονομι-
κή κατάσταση δραμα-
τική σε σχέση με το
παρελθόν, διορ-
γανώνει εκδηλώσεις
με «άρτον και θεάμα-
τα», χωρίς να αισθάνε-
ται την ανάγκη να
ζητήσει μια συγνώμη
Και ο κατάλογος δεν
έχει τέλος. Όλα αυτά αποτελούν αποκαλυπτικά
χαρακτηριστικά της πολιτικής με την οποία διοικεί
τον Δήμο η σημερινή Δημοτική Αρχή.
Ζούμε σε μια πόλη με πάρα πολλά και σοβαρά
προβλήματα δεκαετιών, σε ένα οικονομικό τοπίο
διαρκώς επιδεινούμενο, με τα κοινωνικά προβλή-
ματα να μπαίνουν σιγά σιγά σε κάθε οικογένεια, σε
κάθε σπίτι.
Σ’ αυτή την πόλη, στις σημερινές συνθήκες, ο
δήμαρχος θάπρεπε να προκαλεί την αντιπολίτευ-
ση σε μια δημιουργική και συνθετική πορεία και να
επιδιώκει την συνεργασία για το καλό των
δημοτών.
Αντίθετα δυο χρόνια τώρα βλέπουμε να έχει επιλέ-
ξει την πολιτική της στείρας αντιπαράθεσης. 
Σε κάθε Δημ.Συμβούλιο γινόμαστε ακροατές
αναίτιων, ανερμάτιστων και αναπόδεικτων καταγ-
γελιών σε βάρος της αντιπολίτευσης.
Αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση.
Προσπαθεί με αυτό τον τρόπο να καλύψει την ανε-
πάρκεια και αναποτελεσματικότητα της διοίκησής
του στα προβλήματα της πόλης.
Επιδιώκει να εκτρέπει την συζήτηση στα πεπραγ-
μένα της προηγούμενης τετραετίας, δίνοντας έτσι
την εντύπωση πως αποσκοπεί να συμψηφίσει τις
δικές του παλινωδίες και αποτυχίες.
Για όλους αυτούς τους λόγους θα άξιζε κάποιος
Δήμαρχος ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ!!!

Μια «άλλη» ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
που θάπρεπε… 

Μιχάλης Γαβράς

Δημοτικός Σύμβουλος

http://gavrasmichael.blogspot.

com/

Φοιτήτρια αναλαμβάνει

υπεύθυνα τη φύλαξη 

και την επίβλεψη παιδιών

πρωινές και απογευματι-

νές ώρες οποιαδήποτε

μέρα της εβδομάδας. 

Τηλ.: 210 - 6081020 
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Η Δημοτική
Αρχή 

υποβαθμίζει
τους θεσμούς

Πλήρης αγνόηση της Επιτροπής
Διαβούλευσης και της Δημόσιας

Συνεδρίασης του Συμβουλίου

Σε μία ώρα που η
Αυτοδιοίκηση,
διεκδικεί τον αυ -
το νόητο θεσμικό
και κοινωνικό της
ρό λο με κινητο -
ποι  ήσεις  που θα
κ λ ι μ α κ ω θ ο ύ ν
(αρχή γίνεται την
Τετάρτη και Πέμ-

πτη 29 και 30 Αυγούστου με κλείσιμο
των Δήμων), η Δημοτική αρχή Αγίας
Παρασκευής όχι μόνο αγνοεί την
Δημοτική επιτροπή Διαβούλευσης
αλλά αγνόησε και την υποχρεωτική
Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που όφειλε να έχει συγκα-
λέσει το πολύ εντός του Ιουλίου.

Υπενθυμίζουμε, ότι η Δημοτική αρχή
οφείλει να συγκαλεί υποχρεωτικά την
Επιτροπή Διαβούλευσης κάθε τρεις (3)
μήνες για να συζητούνται όλα τα θέμα-
τα που απασχολούν του Δημότες, κάτι
που δεν έπραξε ουδέποτε μέχρι σήμε-
ρα. Τέλος όσον αφορά την υποχρεωτι-
κή Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, συγκαλείται για να
εξηγήσει η Δημοτική αρχή τι έκανε την
προηγούμενη χρονιά (2011).
Είναι, για μια ακόμα φορά σαφές ότι η
σημερινή Δημοτική αρχή, ελάχιστη
σχέ ση έχει με την κοινωνία και με ένα
Δήμο ανοιχτό, διάφανο και δημοκρα-
τικό. 

Γιάννης Σταθόπουλος

επικεφαλής δημοτικής

παράταξης

Συνεργασία Δήμου Αγ. Παρασκευής-Αμερικάνι-
κου Κολλεγίου για τη χορήγηση υποτροφιών 

(Δελτίο Τύπου)

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής μέσω της Κοινωνικής του Υπηρεσίας επί σειρά ετών συνεργάζεται με το
Αμερικάνικο Κολλέγιο που εδρεύει στο Δήμο μας και διαθέτουν υποτροφίες σε μαθητές που έχουν
τελειώσει τα Δημόσια Λύκεια της πόλης μας.

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής πρόκειται να δοθούν δύο υποτροφίες σε δύο κορυφαίους αποφοίτους Δημό-
σιων Λυκείων της Αγίας Παρασκευής οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στο Deree College. Οι υποτροφίες
παρέχουν πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα καθ  ́όλη τη διάρκεια της τετραετούς φοίτησης.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές θα πρέπει: 1) Να είναι Δημότες Αγίας Παρασκευής , 2) Ο μέσος όρος Απολυτηρίου να
είναι 15 και άνω, 3)Να έχουν αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής Γλώσσας  (Certificate in Advanced English)                                
H τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.. Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, Ελπίδος 10, 1ος  όροφ-
ος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως τις  14 Σεπτεμβρίου 2012. Τηλ, 2106084994

Σημείωση «Σχολιαστή»
Από την πείρα περασμένων ετών σε αντίστοιχες υποτροφίες τόσο του Αμερικάνικου όσο και του Γαλλικού Κολλεγίου
είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο να επιλέγονται είτε παιδιά Δημοτικών Συμβούλων, είτε παιδιά «Κομματικών» και
φίλων… Μήπως λοιπόν θα μπορούσε να μας ενημερώσει ο δήμαρχος «Ποιοι» είναι αυτοί οι οποίοι θα προχωρήσουν
στην «Τελική επιλογή»;  

Ανακοίνωση κλοπής 4 Η/Υ
(Δελτίο Τύπου)

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αγ. Παρασκευής επιθυμεί να ενημερώσει τους δημότες και να καταγ-
γείλει ένα άκρως λυπηρό και απ’ όλους καταδικαστέο συμβάν. Την κλοπή 4 Η/Υ ιδιοκτησίας ΚΕΠ κατά τη
διαδικασία απομάκρυνσής τους από το ΚΕΠ και αποθήκευσής τους στο Δήμο  Παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμέ-
νοι Η/Υ ήταν παλαιάς τεχνολογίας και επομένως μικρής οικονομικής αξίας, οφείλουμε να σταθούμε και θα σταθ-
ούμε πρωτίστως στην ηθική πτυχή του ζητήματος.Δεσμευόμαστε ότι θα διερευνήσουμε αρμοδίως και ενδελεχώς
το θέμα και θα επανέλθουμε πολύ σύντομα. 
Παράλληλα και με την ευκαιρία αυτή ενημερώνουμε ότι έχουν ήδη εδώ και καιρό ξεκινήσει οι διαδικασίες προμήθ-
ειας και εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας του Δημαρχιακού κτιρίου με την τοποθέτηση καμερών. 

Σημείωση «Σχολιαστή»
Συνήθως τα δελτία τύπου του Δήμου διακρίνονται για την ιλαρότητα που προκαλούν… Αλλά το συγκεκριμένο προ-
φανώς δεν είναι για γέλια αλλά για κλάματα, αφού  σε αντίθεση με το συντάκτη του δελτίου τύπου, οι κλέφτες γνώρ-
ιζαν «Τι» αφαιρούσαν και δεν ενδιαφέρονταν για την «Παλαιότητα» και την μικρή οικονομική αξία, που πράγματι
έχουν οι κλαπέντες ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αλλά για τα υπερπολύτιμα  «Προσωπικά δεδομένα» των συμπολιτών
μας τα οποία υπήρχαν στους σκληρούς δίσκους, τα οποία μπορούν είτε να χρυσοπουληθούν  σε εταιρίες διαφήμισης
και προβολής προϊόντων (Πελατολόγιο), όσο και να διευκολύνουν αφάνταστα τη σύνταξη «Πολιτικού πελατο-
λογίου» για την αποστολή προγραμμάτων και άλλου προεκλογικού υλικού…  Άσε που μπορεί και «Κάποιοι» να χαν
ζητήσει απόσπασμα ποινικού μητρώου και να έχουν λόγους ώστε να πρέπει να μείνει αυτό κρυφό…
Επίσης διερωτώμεθα εάν τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν εγκατεστημένα στο ΚΕΠ της οδού Πελοποννήσου, κι
αναρωτιόμαστε αν είναι «Άκρως λυπηρό» και «Καταδικαστέο γεγονός» να συνεχίζουμε να πληρώνουμε ενοίκιο για
ένα χώρο που μήνες τώρα δε χρησιμοποιούμε.
Επιπλέον δεν είναι «Άκρως λυπηρό» και «Καταδικαστέο γεγονός» ότι οι συγκεκριμένοι υπολογιστές κλάπηκαν,
όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, από το «Χώρο αποθήκευσης» του Δήμου; Τι σόι «Χώρος αποθήκευσης» είναι αυ -
τός που παραμένει αφύλαχτος; Φταίει ο κλέφτης ή ο νοικοκύρης που δεν έχει βάλει έστω μια κλειδαριά; Ή μήπως
ό λα αυτά αποτελούν μια καλή δικαιολογία για να προμηθευθούμε με κάποια συνήθη «Ανάθεση» κάμερες ασφαλείας; 
Εδώ δεν διαθέτει το Δημαρχείο «Τεχνικό ασφαλείας»… εδώ δεν έχει παραλειφθεί το υπόγειο… έχουν «Κλειστεί» οι
ημιυπαίθριοι χώροι για να μεγαλώσουν οι επιφάνειες… πληρώνουμε το διπλάσιο ενοίκιο απ’ ότι πληρώναμε, στο
εξίσου ακατάλληλο προηγούμενο κτίριο,  οι κάμερες ασφαλείας μας μάραναν… ;
Τέλος σε ότι αφορά την «Ενδελέχεια» και τις «Έρευνες» του δημάρχου σε παρόμοιες περιπτώσεις που
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της θητείας του, τις γνωρίζουμε καλά… Δεν προλαβαίνουμε τα ρεπορτάζ
στα δικαστήρια όπου δικάζονται οι υπεύθυνοι! 
Όπως δεν προλαβαίνουμε να παρακολουθούμε τις ακροαματικές διαδικασίες όλων όσοι έχουν σταλεί στη δικαι-
οσύνη από το Βασίλη Ζορμπά, επειδή δημιούργησαν εκείνη την περίφημη «Μαύρη Τρύπα» στα οικονομικά του
Δήμου με μη σύννομες ενέργειες...

Μνημείο αφιερωμένο στην
κατεστραμμένη φύση

Στην κεντρική μας πλατεία, στο παρκάκι δίπλα στην Εκκλησία, “Κάποι-
οι Οικολόγοι” θεώρησαν σκόπιμο άνευ φανερού σκοπού και λόγου να
κόψουν ένα πεύκο η περίμετρος από το απομεινάρι του οποίου μας
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ήταν 200 - 300 ετών. Σαν να
μην έφτανε αυτό ο Δήμος μας αντί να εξαλείψει τα ίχνη του εγκλήμα-
τος θεώρησε πιο sicνα το μετατρέψει σε μνημείο του πεσόντος πεύκου
φτιάχνοντας γύρω από αυτό με την υπηρεσία πρασίνου μια θαυμάσια
σύνθεση χαμηλής βλάστησης. Σε ότι αφορά τώρα τον κρυμμένο κουβά,
αλλά και άλλες “Ιστορίες” θα τις βρείτε πολύ σύντομα στο ανακαινι-
σμένο site της εφημερίδας www.osxoliastis.gr
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Πριν από μερικές ημέρες η αστυνομία
προχώρησε μετά από συνεχείς καταγγελίες
των περιοίκων και πολλαπλά κρούσματα
διαρρήξεων, σε μια μίνι επιχείρηση εκκαθ-
άρισης στην παλιά διώροφη εγκαταλελειμ-
μένη  κατοικία «Ιδιοκτησίας του ΙΚΑ» που
«Στοιχειώνει» χρόνια τώρα στην οδό Μεσο-
γείων κοντά στο παλιό Δημαρχείο.
Η επιχείρηση, απ  ́ότι ισχυρίζονται οι κάτοικοι, δεν
απέφερε καρπούς επειδή η αστυνομία δεν διέθετε
την υπό του νόμου προβλεπόμενη εισαγγελική
εντολή εισόδου, με αποτέλεσμα οι κατά τους
περίοικους εγκατεστημένοι χρήστες ναρκωτικών
ουσιών αλλά και αλλοδαποί χωρίς άδεια παραμο-
νής να διαφύγουν ανενόχλητοι για να επιστρέ-
ψουν την επόμενη ημέρα όταν όλα είχαν ησυχάσει.
Μερικές ημέρες αργότερα ο τηλεοπτικός σταθμός
του «Αντένα», σε πρωινή του εκπομπή είχε ένα
σχετικό ρεπορτάζ αρκετά προσεγμένο και κατατο-
πιστικό, στο οποίο ζήτησε και έκανε παρέμβαση ο
δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς.

Ο κ. Ζορμπάς, έκανε τη σχετική παρέμβαση με την
ιδιότητα του δημάρχου αλλά και του ιατρού- υπαλ-
λήλου του ΙΚΑ Αγ. Παρασκευής και η αλήθεια
είναι ότι εξεπλάγην από το γεγονός αυτό, επειδή
γνωρίζω ότι είναι ένας άνθρωπος  που πιστεύει και
τηρεί το γνωμικό «Η σιωπή είναι χρυσός» αλλά
προφανώς τα γνωμικά δεν τηρούνται όταν δίδεται
η δυνατότητα για τηλεοπτική εμφάνιση και δωρε-
άν προβολή γιατί και οι εκλογές οσονούπω έρχον-
ται και έργο δεν έχει παραχθεί στην πόλη…  οπότε
η επικοινωνιακή πολιτική καλείται να βγάλει τα
κάστανα από τη φωτιά.
Άκουσα λοιπόν το δήμαρχο μας, να μέμφεται και
με το δίκιο του, τις κατά καιρούς διοικήσεις του
ΙΚΑ, οι οποίες για λόγους που μόνο οι ίδιες – ίσως
και μερικοί εξ’ απορρήτων- γνωρίζουν, έχουν αφή-
σει ανεκμετάλλευτη την ακίνητη περιουσία του
«Ιδρύματος» τη στιγμή κατά την οποία δεν διαθέ-
τουν χρήματα για να καταβάλλουν τις πενιχρές
συντάξεις προς τους δικαιούχους.
Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης, ότι ο ίδιος ως υπάλ-
ληλος – ιατρός που ενδιαφερόταν για το
«Δημόσιο καλό»… είχε το 2008 υποβάλλει ένα
έγγραφο προς τη διοίκηση του «Ιδρύματος» με το
οποίο ρωτούσε αυτό που επιτάσσει η κοινή λογική,
δηλαδή το γιατί δεν αξιοποιείται στην Αγ. Παρασ-
κευή το εν λόγω ακίνητο, αλλά για τις ανάγκες του
τοπικού ΙΚΑ ενοικιάζεται  ένα κτίριο με υπέρογκο
ενοίκιο, που όπως ο ίδιος υπολόγισε ξεπερνούσε τα
4,5 εκατομμύρια ευρώ για τα 13 χρόνια που το νοι-
κιάζει το ΙΚΑ, ενώ άφησε και κάποιες σπόντες
προς την προηγούμενη διοίκηση αναφορικά με
την πολιτική που ακολούθησε στο θέμα των ενοι-
κιάσεων χώρων για τη στέγαση του Δημαρχείου

και ορισμένων Δημοτικών Επιχειρήσεων, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η πόλη δεν διαθ-
έτει ιδιόκτητο Δημαρχείο.
Αντιλαμβάνομαι ότι όπως προείπα οι εκλογές
καταφθάνουν… ότι τα (πολιτικά) μαχαίρια
ακονίζονται… κι ότι αρχίζει ο «διαγωνισμός» για το
ποιος αγαπά και το ποιος νοιάζεται πιο πολύ αυτή
την βρώμικη, εγκαταλελειμμένη και κακοφωτι-
σμένη μας πόλη (εκτός της οδού που κατοικεί ο τ.
αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών)…
Επίσης δεν αντιλαμβάνομαι το «Γιατί» ο δήμα-
ρχος δεν έχει κατανοήσει ότι σ’  αυτές τις εκλογές
δεν κατέρχεται ζητώντας να τον ψηφίσουμε μόνο
με «Λόγια» και «Υποσχέσεις»… κατέρχεται και με
το έργο που έχει ή δεν έχει επιτελέσει η παράταξη
του που διοικεί το Δήμο… κατέρχεται με τις συμπε-
ριφορές που έχει επιδείξει ως δήμαρχος αλλά και
συνολικά ως διοίκηση… κατέρχεται συγκρινόμε-
νος πια με τους προηγούμενους δημάρχους για
τους οποίους μόνο να τα «σούρνει» ήξερε ως
σύμβουλος της αντιπολίτευσης.

Επειδή λοιπόν προβλέπω
ότι πολλοί εκ των υποψ-
ηφίων δημάρχων, διαθέ-
τουν μια υπέροχη μεν, επι-
λεκτική δε μνήμη, εμείς ως
εφημερίδα θα θέτουμε τα
πράγματα στη πραγματι-
κή τους βάση – όπως αυτή
έχει καταγραφεί – ώστε να
μην  σας «Μπερδεύει»  η
«Επικοινωνιακή πολιτική»
που έχει οδηγήσει αυτόν
τον δύσμοιρο τόπο στον
«πάτο» της Ευρώπης. 
Σε όλα αυτά που είπε

λοιπόν ο δήμαρχος για το συγκεκριμένο θέμα του
κτιρίου του ΙΚΑ, μου έκανε εντύπωση το γεγονός
ότι ξέχασε να αναφέρει τον ιδιοκτήτη του συγκε-
κριμένου ακινήτου, ο οποίος κατά τους υπολογι-
σμούς του τα τελευταία 13 χρόνια εισέπραξε
ενοίκια 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, κι  ο οποίος δεν
είναι βεβαίως άλλος από τον τέως πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δικαίο Λεβάκο, γεγονός
που το γνωρίζει όλη η πόλη και βεβαίως δεν απο-
τελεί κάτι το επιλήψιμο ούτε το κρυφό. 
Επίσης θα πρέπει να θυμηθούμε, ότι οι ζημιές που
προκλήθηκαν από το σεισμό του 1999 στο κτίριο
που στεγαζόταν τότε το ΙΚΑ, ήταν η αιτία που
αναζητήθηκε άλλο κτίριο  με τελική επιλογή αυτό
του κ. Λεβάκου.
Το 2002, ο κ.Λεβάκος ήταν ο άνθρωπος που έπαι-
ξε σημαντικότατο ρόλο στην «Μετακίνηση» από
το ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία του επί σειρά
ετών προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου των
διοικήσεων Χατζηανδρέου
–Κώτση- Γιαννακόπουλου, και
επίσης ιατρού του ΙΚΑ κ. Γιάννη
Αργυρού, τον οποίο ακολούθησε
ένας μεγάλο αριθμός ψηφοφόρων
που διαδραμάτισαν έναν σημαν-
τικότατο ρόλο στην εκλογή του
Αντώνη Σιδέρη στη Δημαρχεία.
Την εποχή εκείνη ο κ. Ζορμπάς
ήταν συνυποψήφιος με τον κ.
Λεβάκο, εργαζόταν στο ΙΚΑ που
στεγαζόταν στο κτίριο του κ. Λεβά-
κου, έγινε αντιδήμαρχος μαζί με τον
κ. Λεβάκο και «χώρισαν» τους
πολιτικούς τους δρόμους, όταν απο-

φάσισε να φύγει από την
παράταξη του κ. Σιδέρη, να
ιδρύσει δική του δημοτική
παράταξη και να ξεκινήσει τον
«Ανεξάρτητο» δρόμο προς τη
διεκδίκηση της Δημαρχίας.
Το 2006, ο κ. Αντώνης Σιδέρ-
ης με αποδυναμωμένη τοπικά
τη Νέα Δημοκρατία από την
αυτόνομη κάθοδο του κ. Ζορμ-
πά, ηττήθηκε, αλλά και ο κ. Ζορμπάς μόλις και
μετά βίας κατάφερε να εκλεγεί δημοτικός σύμβου-
λος.
Αυτή η οδυνηρή προσγείωση στην πραγματικότ-
ητα, οδήγησε τον κ. Ζορμπά στο ν’  αλλάξει πολιτι-
κή, να  σταματήσει δηλαδή να προτάσσει την
αναγκαιότητα της ανεξαρτησίας των υποψηφίων
δημάρχων και να αφορίζει τα «Κομματικά χρίσμα-
τα» και να ξεκινήσει έναν αγωνιώδη αγώνα δρό-
μου για την εξασφάλιση του χρίσματος της Νέας
Δημοκρατίας.
Αντίπαλοι του στον εσωκομματικό αυτό μαρ-
αθώνιο, ήταν ο κ. Μάκης Χάρχαρος, ενώ πολλοί
ήταν εκείνοι που προσβλέπαν στην κάθοδο του κ.
Λεβάκου τον οποίο θεωρούσαν πιο κομματικό και
κυρίως δεν είχε προδώσει την «παράταξη».
Το 2008 λοιπόν, ενάμιση χρόνο πριν τις εκλογές, ο
κ. Ζορμπάς αποστέλλει την «Επιστολή» προς το
διοίκηση του ΙΚΑ με την οποία «Διαμαρτύρεται»
για το υπέρογκο ενοίκιο που πληρώνει το «ίδρ-
υμα» ενώ διαθέτει ανεκμετάλλευτο ιδιόκτητο
ακίνητο στην ίδια περιοχή.
Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι να κάνει
«Δίκες προθέσεων» αλλά ν’ ενημερώνει τους
πολίτες και τους δημότες για όλες τις παραμέτρους
των θεμάτων, με την υποσημείωση ότι υπάρχει
πάλι η σύμπτωση να ακούγεται τοπικά η πιθανότ-
ητα καθόδου του κ. Λεβάκου στις επόμενες δημο-
τικές εκλογές…
Σε ότι τώρα αφορά το «Γιατί» δεν έχει μέχρι σήμε-
ρα αποκτήσει η πόλη δικό της Δημαρχείο, ας μην
ξεχνά ο κ. δήμαρχος, ότι πια πρέπει και ο ίδιος να
απαντήσει πειστικά στο ερώτημα αυτό  κάποια
στιγμή που θα του τεθεί κατά την προεκλογική του
εκστρατεία. 
Τέλος, σε ότι αφορά τα «Ενοίκια» και την εν γένει
«Πολιτική» στο θέμα αυτό των προηγουμένων
διοικήσεων, θα πρέπει ο κ. Ζορμπάς να απαντήσει
στο «Τι» έκανε εκείνος ως δήμαρχος όταν τα
«Παρέλαβε» για να διορθώσει τα όποια «κακώς
κείμενα»… όπως θα πρέπει να απαντήσει και στο
«Γιατί» δέχτηκε να «Παραλάβει»  για τη στέγαση
των υπηρεσιών του Δήμου ένα εξ  ́ίσου με το παλιό
ακατάλληλο κτίριο για τη στέγαση του Δημα-
ρχείου, υποχρεώνοντας  σε μια τόσο δύσκολη οικο-
νομικά περίοδο τους συμπολίτες του να
πληρώνουν το διπλάσιο περίπου μηνιαίο  ενοίκιο…  

Ιστορίες ενοικιαζόμενης τρέλας… 
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Όταν χάνεται η 
σοβαρότητα και το

μέτρο...

Ανακοίνωση από το Γραφείο Δημάρ χου
Αγ. Παρασκευής 

(Δελτίο Τύπου)

Αγαπητοί μου συμπολίτες,
Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι θεωρούσαν
τη σιωπή χρυσό.
Σήμερα κάποιοι, οι  οποίοι διοίκησαν
κατά το παρελθόν και φέρουν τεράστιες
ευθύνες για το ότι η πόλη μας έχει μείνει
πίσω σε έργα υποδομών, προσπαθούν

με δηλώσεις και ανακρίβειες να καλύψουν την αναποτελε-
σματικότητά τους και θεωρούν τη σιωπή μου αδυναμία 
Ραντεβού το Σεπτέμβρη

Με εκτίμηση,
Βασίλης Ζορμπάς 

Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής 

Σημείωση Σχολιαστή

Όταν στο σχολιασμό ενός άλλου δελτίου Τύπου του Δήμου
που δημοσιεύεται στη σελίδα έξι και αφορά την κλοπή
κάποιων ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Δήμο είχαμε πει
ότι τα δελτία Τύπου του Δήμου προκαλούν ιλαρότητα, δηλα-
δή σε κάνουν να γελάς, εννοούσαμε τα δελτία Τύπου όπως
το ανωτέρω όπου ο δήμαρχος προφανώς σε νεαρή ηλικία,
κάπου είχε ακούσει αυτό το γνωμικό, (Η σιωπή είναι χρυσός)
το οποίο με την πάροδο των χρόνων πήρε και τη μορφή παρ-
οιμίας, και το χρησιμοποιεί κατά κόρον όταν είναι στριμωγ-
μένος και προσπαθεί ν’ αποφύγει να μιλήσει,με το φόβο
μήπως τα κάνει χειρότερα.
Δεν ξέρουμε αν και ποιος συγκεκριμένα επιφανής αρχαίος,
φιλόσοφος ή πολιτικός είχε χρησιμοποιήσει αυτό το γνω-
μικό, γιατί τα μόνα που θυμόμαστε είναι “Κρείττων το σιγάν”
και “Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν” και ίσως στο θέμα αυτό
η κ. Μουχτούρη να μπορέσει να διαφωτίσει το δήμαρχο
καλύτερα. 
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τόσο οι αρχαίοι όσο και οι
μεταγενέστεροί τους πρόγονοί μας, δεν χρησιμοποιούσαν
αυτό το γνωμικό όταν απευθύνονταν σε ανθρώπους που
διαχειρίζονταν τα κοινά. 
Αντίθετα αν έχετε προσέξει τόσο τους αρχαίους, όσο και τους
νεότερους πολιτικούς άντρες, ρήτορες αλλά και τον απλό κό -
σμο, ότι ξεκινώντας ή κατά την διάρκεια του λόγου τους προ -
τρέπουν - πολλές φορές πιεστικά - τον υπεύθυνο, το δή μαρ -
χο, τον πρωθυπουργό, τον ηγέτη, τον οποιοδήποτε κατέχει
ένα αξίωμα,  να μιλήσει αναλυτικά και να επεξηγήσει με
όσον το δυνατόν περισσότερα και ξεκάθαρα λόγια τις απα -
ντήσεις που του ζητούσαν να τους δώσει για θέματα  που
αφο ρούσαν την ποιότητα ζωής τη δική τους και των παιδιών
τους. 
Ειλικρινά δεν μπορώ να γνωρίζω τον ακριβή λόγο για τον
οποίο σήμερα ο δήμαρχος κάνει τόσο συχνή χρήση αυτού
του ρητού αφού είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ομιλητικός
και μερικές φορές θα έλεγα και λαλίστατος…
Επίσης δεν καταλαβαίνω το γιατί ένας δήμαρχος δίνει «Ραν-
τεβού με τους συνδημότες του (μέσω δελτίου τύπου) τον…
Σεπτέμβριο» για να τους εξηγήσει  το γιατί η «Σιωπή» του
έχει εκληφθεί ως «Αδυναμία» και δεν το κάνει αυτό στην
υπό του κώδικα προβλεπόμενη ετήσια «Λογοδοσία» του
προς αυτούς;
Τέλος πάντων ο Σεπτέμβρης έχει φτάσει κι εμείς τουλάχι-
στον είμαστε συνεπείς στο «Ραντεβού»…
Εκείνος;

Βασίλης Ζορμπάς

Δήμαρχος

Συνάντηση Δημάρχου με τον 
Βουλευτή κ.Κυριάκο Μητσοτάκη 

για το κτήμα - βίλα Ιόλα
(Δελτίο Τύπου)

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά και στο
πλαίσιο του κύκλου  επαφών με πολιτικούς-πολιτειακούς παράγοντες για το  θέμα
του Κτήματος-Βίλας Ιόλα, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012 στη
1.00 το μεσημέρι, συνάντηση με το Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σκοπός της συνάντησης  ήταν να συζητηθούν οι παράμετροι του θέματος και να ζητηθεί η
συμβολή και στήριξη του κυρίου Μητσοτάκη για τον καθορισμό του πλαισίου δράσης καθώς
και για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενδεδειγμένων μελλοντικών ενεργειών για την
σημαντική αυτή υπόθεση ύψιστης προτεραιότητας για το Δήμο μας ,που αφορά στην απόδο-

ση ενός χώρου μεγάλης πολιτιστικής και περιβαλ-
λοντικής αξίας στους κατοίκους της Αγίας Παρασκε-
υής αλλά και ολόκληρης της πρωτεύουσας.
Σημειωτέον ότι ο κ Μητσοτάκης έχει επιδείξει
ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα και έχει ασχοληθεί
ενεργά καταθέτοντας και επερωτήσεις στη Βουλή.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Επικεφαλής
της Δημοτικής Παράταξης «Μαζί για την Αγία Παρ-
ασκευή» κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος ,το μέλος της
Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου για το
Κτήμα-Βίλα Ιόλα κα. Έφη Ροδοπούλου καθώς και ο
Ειδικός Συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη κ. Δημήτρης
Φραγκάκης.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον κύριο Μητσοτάκη για
την πρόταση των ιδιοκτητών που περιλαμβάνει τη
δωρεάν παραχώρηση στο Δήμο 3.800 τ.μ. οικοπέ-
δου στο οποίο ευρίσκεται και η βίλα, με προϋπόθεση
να αρθεί η δέσμευση του υπόλοιπου οικοπέδου εκτά-
σεως 2.860 τ. μ. από το Υπουργείο Πολιτισμού  και
να αυξηθεί ο συντελεστής δόμησης.

Η πρόταση αυτή –αφού εξεταστούν ενδελεχώς οι παράμετροι και  η δυνατότητα εφαρμογής
της-θα τεθεί άμεσα προς ενημέρωση και συζήτηση τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στο
Σύλλογο Κοντοπεύκου και στους κατοίκους. 
Ο κ. Μητσοτάκης  εξέφρασε την επί της αρχής στήριξή του για το ζήτημα του Κτήματος-Βίλας
Ιόλα και προσφέρθηκε να εξετάσει ενδελεχώς τόσο τη νομική διάσταση όσο και τη δυνατότ-
ητα υλοποίησης της πρότασης και να επανέλθει άμεσα. Η πρόταση του έγινε δεκτή από τους
συμμετέχοντες στη συνάντηση.
Σημειωτέον ότι έχουν από τον Ιούλιο 2012 ζητηθεί από το Γραφείο Δημάρχου Αγίας Παρασ-
κευής και εκκρεμούν,  αντίστοιχες συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων της
συμπολίτευσης κ. Ε. Βενιζέλο, κ. Φ. Κουβέλη  - οι οποίοι έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με το
ζήτημα -, καθώς και με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Α. Τσίπρα.

Όπως έχετε παρατηρήσει η πόλη μας έχει
κατακλυστεί από τις διαφημίσεις του όμο-
ρου Δήμου Χολαργού - Παπάγου αναφορ-
ικά με τις θεατρικές εκδηλώσεις που πραγ-
ματοποιούνται στο Κηποθέατρο που διαθ-
έτει ο Δήμος αυτός. 
Εμείς, ως Δήμος ατυχήσαμε να έχουμε
καταρχήν ένα δήμαρχο ο οποίος έστησε
ένα λυόμενο θεατράκι στη Β’ Ζώνη
Υμηττού για “Τραγούδια στο δάσος” (και
κάτι ήξερε) και έναν άλλον ο οποίος “Δεν
ήξερε τίποτα” και απλά το “Ξήλωσε” (και
καλά έκανε) αλλά το μετέφερε στο στρατό-

πεδο Σπυρούδη πληρώνοντας - με τη συνήθη “Ανάθεση” - περίπου το ίδιο χρηματικό ποσό που
είχε στοιχίσει για να κατασκευαστεί (13.000 ευρώ), χωρίς να δημιουργήσει αντίστοιχο “Χώρο
θεάτρου”.
Τι δημιούργησε; Τι να σας πω; Μήπως κερκίδες για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ιδιω-
τικών Camps ή άλλων εμπορικών χρήσεων ορισμένων ομάδων και όλα αυτά χωρίς κανένα
έσοδο για το Δήμο; 
Είναι κι αυτή μια πολιτική... Την εφάρμοζε ο προηγούμενος δήμαρχος, την εφαρμόζει και ο νυν
(και θα έχουν τους λόγους τους) και είναι αυτή η πολιτική των “Μεγάλων κομμάτων” που
οδήγησαν τη χώρα αλλά και τους Δήμους στο γνωστό οικονομικό βάραθρο που ακούει στο
όνομα “Μνημόνιο”.
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Οκτώ χρόνια αρτοποιεία

“Αγγελίδης”
Οκτώ χρόνια λειτουργίας γιόρτασαν τα αρτοποιεία “Αγγελίδης” στις 2
Ιουνίου 2012 διοργανώνοντας μία γιορτή η οποία διήρκησε από το πρωί
έως το βράδυ. Με αφορμή το γεγονός αυτό συναντηθήκαμε με τον ιδιοκ-
τήτη κ. Γρηγόρη Αγγελίδη και μας είπε τα εξής: 
“Τελείωσα γραφιστική και λόγω της έλλειψης τότε αναγκαιότητας για γραφίστες
στην αγορά γνώρισα και ασχολήθηκα, χάρη στη γυναίκα μου και τον πεθερό μου,
την αρτοποιεία και τη ζαχαροπλαστική με το σκεπτικό ότι δουλεύοντας σκληρά, θα
έχω πάντα μεροκάματο και τη δυνατότητα να προσφέρω αυτά που χρειάζεται η
οικογένειά μου.  
Βασική αρχή μας είναι η ποιότητα, είναι το «Α» και το «Ω» για εμάς. Έπειτα έρχε-
ται η καθαριότητα , η τεχνογνωσία, η σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη αλλά και η
ομορφιά του καταστήματος, δηλαδή η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός και γενικότε-
ρα η όλη δομή του. 
Στα οκτώ χρόνια λειτουργίας των αρτοποιείων μας,  το κεντρικό  στην γειτονιά του
Κοντοπεύκου (Αγ. Τριάδος 18) και το υποκατάστημα στο Πάτημα Χαλανδρίου
(Αγ. Αντωνίου 116), ρισκάραμε με το να ανακαινίσουμε το πρώτο μας αρτοποιείο
και μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει, διότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και αγαπήσει.
Επιπλέον λόγω του ότι κάποιοι από εμάς ίσως να δουλεύουμε περισσότερο κι από
24ωρο, θεωρήσαμε ότι η απόδοση μας θα ήταν ακόμα καλύτερη με το να δου-
λεύουμε σ’ ένα ευχάριστο περιβάλλον.    
Η αλλαγή γενικά του καταστήματός μας άρεσε πολύ στον κόσμο ως κίνηση, με
αποτέλεσμα ορισμένες φορές τα ίδια προϊόντα που είχαμε και στο παρελθόν να
τους φαίνονται διαφορετικά. Παρ’ ότι η ψυχολογία του κόσμου έχει πέσει σε μεγά-
λο βαθμό, προσωπικά είμαι 200% ικανοποιημένος από την εμπιστοσύνη που μας
έχει δείξει και το γεγονός ότι καθημερινά ψωνίζουν από εμάς τα απαραίτητα για το
σπίτι τρόφιμα και όχι μόνο.
Γι ‘αυτό εξάλλου διοργανώσαμε και ένα μεγάλο πάρτι αρχές Ιουνίου, ακριβώς για
να ευχαριστήσω, αυτά τα οκτώ χρόνια που είμαστε εδώ, όλους τους πελάτες αλλά
και τους πολίτες της Αγ. Παρασκευής. Εκείνη την ημέρα από το πρωί έως το βράδυ
είχαμε δραστηριότητες για παιδιά, προσφέραμε τα καινούργια μας  προϊόντα,
είχαμε πυροτεχνήματα και κλείσαμε την ημέρα με μία συναυλία. Ήταν πραγματι-
κά ότι καλύτερο και πάνω απ’ όλα άξιζε για εμάς κάθε λεπτό προετοιμασίας που
δώσαμε”.      
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Συλλόγος επτανησίων  
« Τα Ιόνια »

Με την παρούσα γνωστοποιούμε στα μέλη και τους
φίλους του συλλόγου μας, ότι κατά την Γενική
Συνέλευση των μελών, της 27ης Μαΐου 2012, εξε-
λέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο η σύσταση του
οποίου έχει ως εξής :
Πρόεδρος Χριστοφοράτος  Διονύσιος
Τηλ. 210-652,9659 - 697-744,9040
Αντιπρόεδρος Πετρόχειλος  Νικόλαος
Γ.Γραμματέας Πατίρης  Ιωάννης
Ταμίας Μπάνος  Ιωάννης

Οι «Μικρές» συγγνώμες
είναι μόνο για 

«Μεγάλους» ανθρώπους.

Κάποιοι από τη δημοτική ομάδα που διοικεί το Δήμο
αλλά και από τους παρόντες στο Δημοτικό
Συμβούλιο της 11ης Ιουλίου 2012, αγαλλίασαν όταν ο
δήμαρχος κ. Βασίλης Ζορμπά απαντώντας στην
καταγγελία του τ. προέδρου των Δημοτικών Ιατρ-
είων κ. Μιχάλη Γαβρά, ότι λάμβανε μηνιαία αποζ-
ημίωση από τα Δημοτικά Ιατρεία, δήλωσε με το γνω-
στό του «Στυλ» (ξέρετε εκείνο του «Ντόμπρου ημι-
βάρβαρου ορεσίβιου, ο λόγος του οποίου  είναι
«Σπαθί») ότι ουδέποτε μετά το 2002 είχε εισπράξει
έστω και ένα ευρώ από τα Δημοτικά Ιατρεία για τις
υπηρεσίες που παρείχε κι ότι αυτά που έλεγε ο κ.
Γαβράς ήταν κατασκευασμένα ψέματα προκειμέ-
νου να τον πλήξει πολιτικά.  
Κι αγαλλίασαν γιατί για μια ακόμα φορά ο άνθρωπος τον
οποίο εμπιστεύτηκαν κι ακολούθησαν στο δύσκολο μονο-
πάτι της κάθαρσης στο Δήμο και της προοπτικής διοίκησης
με ένα νέο, διάφανο, αξιοκρατικό και σύννομο τρόπο για
μια καλύτερη πόλη, κατατρόπωσε αυτούς που προσπάθη-
σαν  να τον συκοφαντήσουν και να τον σπιλώσουν κατασ-
κευάζοντας ψευδείς καταγγελίες περί δήθεν «Ιδιοτέλειας»
και  «Φιλοχρηματίας» στις μέχρι τούδε κινήσεις του στην
πολιτική σκηνή. 
Δεν ξέρω επίσης πώς αισθάνθηκαν και πώς αισθάνονται
όταν ο κ. Μιχάλης Γαβράς σε επόμενο συμβούλιο, παρου-
σίασε αδιάσειστες αποδείξεις σύμφωνα με τις οποίες όλο το
έτος 2007 ο νυν δήμαρχος ελάμβανε αποζημίωση για τις
υπηρεσίες που προσέφερε στα Δημοτικά Ιατρεία. 
Δεν ξέρω δε πώς αισθάνθηκαν, όχι από αυτό καθ’ εαυτό το
γεγονός δηλαδή ότι αποδεδειγμένα πλέον ο δήμαρχος
«Συνελήφθη» να λέει συνειδητά ψέματα  και μάλιστα με
μεγάλη ευχέρεια και φυσικότητα… αλλά από τον τρόπο με
τον οποίο αυτοαναιρέθηκε στη δέσμευσή του, ότι θα παραι-
τείτο από δήμαρχος στην περίπτωση που ο κ. Γαβράς απο-
δείκνυε κάτι τέτοιο. 
Σίγουρα ουδείς πίστεψε ότι ο Βασίλης Ζορμπάς θα είχε το
σθένος (γιατί δύναμη διαθέτει) να τηρήσει αυτό για το οποίο
δεσμεύθηκε. Ουδείς περίμενε ότι ο Βασίλης Ζορμπάς θα
παραιτείτο από το αξίωμα για το οποίο τόσα χρόνια περίμε-
νε, τόσα «Πολλά» θυσίασε, σε τόσα πολλά «Σιώπησε» και
τόσα πολλά νεανικά του «Πιστεύω» απαρνήθηκε. 
Σίγουρα όμως όλοι θα περίμεναν μια μικρή, μια τόση δα
«Συγγνώμη», μια «Συγγνώμη» χωρίς «Ποδοσφαιρικές
δικαιολογίες», παιδιάστικες υπεκφυγές και ανωριμότητα
για Πρώτο Πολίτη μιας Πόλης. 
Μια τόση δα «Συγγνώμη» που θα ζητούσε όχι από τους
αντιπάλους, αλλά για όλους εκείνους που τον πίστεψαν, τον
ακολούθησαν, τον στήριξαν και τον εμπιστεύθηκαν. 
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70  Χρόνια 
ΕλληνοΚαναδικής φιλίας

Το 2012 κλείνουν 70 χρόνια διακρατικών σχέσεων των χωρών
,Ελλάδος – Καναδά και η επέτειος αυτή γιορτάστηκε μαζί με
την ημέρα της Εθνικής εορτής του Καναδά σε δεξίωση που
δόθηκε στο χώρο της πρεσβείας του Καναδά.

Προσκεκλημένος στη δεξίωση ήταν μαζί με τη σύζυγο του, ο Δημοτικός
Σύμβουλος της παράταξης του Βασίλη Ζορμπά κ. Σωτήρης Ησαίας με
την ιδιότητα του Συμβούλου του Τομέα Απόδημου Ελληνισμού της Νέας
Δημοκρατίας και του υπευθύνου για τη Βόρεια Αμερική.
Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας και
πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ.Παναγιώτη Σκανδαλάκη, ο πολιτικός
επιστήμων και διεθνολόγος κ. Ησαίας καταβάλλει άοκνες προσπάθειες
ώστε στη δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύουμε, να υπάρξει η
δυνατότητα επενδύσεων στην Ελλάδα Ελλήνων ομογενών του Καναδά,
στο πλαίσιο των προσπαθειών της οικονομικής αναπτυξιακής πολιτικής
της Ελληνικής κυβέρνησης.
Επίσης, ο κ. Ησαίας, καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες στον τομέα
νομοθετικού πλαισίου της επιστολικής ψήφου των Ελλήνων ομογενών,
καθώς και για εύρυθμη λειτουργία του τομέα της Ελληνικής παιδείας
στα Ελληνικά σχολεία του Καναδά.

Κόλαση - χιούμορ

Το πρεσβευτικό ζεύγος  Robert & Μαρία Peck με το ζεύγος Ησαΐα.
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