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--- Καλό Φθινόπωρο και καλό και ήπιο χειμώνα για να μην έχουμε και πολλά
έξοδα θέρμανσης...
--- Κι εκεί που ο λαός απολάμβανε τα μπάνια του κι αυτοί που δεν μπορούσαν ή
δεν ήθελαν να φύγουν απολάμβαναν την καλοκαιρινή ραστώνη κάποιοι εργά-
ζονταν σκληρά! 
--- Ανήμερα του “Σωτήρος” ο δήμαρχος αποφάσισε να αναθέσει “απευθείας”
233.000 ευρώ σε κάποιον εργολάβο για να στηρίξει ένα κτήριο που σε πείσμα
των πολιτικών επιμένει εδώ και 50 χρόνια να μην γκρεμίζεται...
--- Χαμός στο πρώτο φθινοπωρινό Δημοτικό Συμβούλιο με τον “ανεξάρτητο” πια
Δημήτρη Αλεφαντή να πετά το “γάντι της διαφάνειας” στον πάλαι ποτέ “αρχάγ-
γελο της κάθαρσης” και νυν δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά... 
--- Πιστός στην προσφιλή του μέθοδο αντί να μιλήσει για την “ταμπακιέρα” ο
δήμαρχος άρχισε να αφήνει προσωπικές αιχμές που αφορούσαν “τρόπους ζωής”,
“συνήθειες”, “οικονομικέ επιφάνειες”, θυμίζοντας κάτι μεταξύ “θυμωμένου ελεγ-
κτή του ΣΔΟΕ”, “κακιασμένο εισαγγελέα”, ή “ζηλόφθονα για τα πλούτη του γείτο-
νά του χωριάτη”...
--- Όλα τα χαμε ακούσει σ’ αυτό το συμβούλιο αυτό που δεν είχαμε ακούσει είναι
ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος για να έχει δικαίωμα να ρωτήσει για μια ενέργεια του
δημάρχου θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο ύψος φορολογικής δήλωσης, συγκε-
κριμένο τρόπο ζωής, βάρος, ύψος, χρώμα ματιών, μέγεθος υποδημάτων, και άλλα
τέτοια “σταλινικού τύπου” στάνταρτς (sic)
--- Ο δήμαρχος λοιπόν αποφάσισε να δώσει 233.000 ευρώ για να στερεωθεί καλά
το “Γιαβάσειο”, ένα κληροδότημα στην οδό Ερμού  για την 25ετη εκμετάλλευση
του οποίου επιχειρηματικοί όμιλοι μας είχαν προσφέρει τη δωρεάν ανέγερση του
δημαρχιακού μεγάρου στην πλατεία...
--- Ο κ. Γιαννακόπουλος αντί της πρότασης αυτής είχε προτιμήσει να νοικιάσει
ένα ακόμα πιο ακριβό κτήριο για τη στέγαση του δημαρχείου... ενώ ο κ. Ζορμπάς
δεν ασχολήθηκε καν με το ζήτημα αυτό, όπως καταγγέλλει ο κ. Αλεφαντής που
χειριζόταν την υπόθεση πριν παραιτηθεί...
--- Και να σκεφτεί κανείς ότι εν τη ρύμη του λόγου του ο δήμαρχος αποκάλυψε ότι
το “Γιαβάσειο” θα το δώσει για 15 χρόνια!! στο Δήμο Αθηναίων για να ενταχθεί σε
κάποιο “πρόγραμμα”...
--- Και γεννιέται το ερώτημα που λέει: “και γιατί δεν το ‘δινε έτσι όπως είναι να
γλιτώσουμε και τα λεφτά” ; 
--- Έρχονται “Γαλάζιες προσλήψεις” στο Δήμο...
--- Να τηρηθούν τα στοιχειώδη προσχήματα διαφάνειας στις προσλήψεις και
ίσων ευκαιριών, ζήτησε ο Μιχάλης Γραβιάς... για να πάρει την απάντηση ότι θα
πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωριστεί και η προσφορά των εθελοντών..! 
--- “Κι εγώ είχα εθελόντρια που σήκωνε τα τηλέφωνά μου” είπε η αναπληρώτρια
δημάρχου Ελευθερία Παπαδοπούλου και πιστεύω ότι όσοι προσφέρουν δωρεάν
εργασία θα πρέπει να ανταμείβονται... 
--- Μήπως θα μπορούσε να πας πει που δούλευε εθελοντικά η πρώτη της ξαδέ-
λφη, την οποία από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διοίκηση προσελήφθη στο
Γραφείο Τύπου του Δήμου; 
--- Για να μην ρωτήσουμε για τις “κουμπάρες”, τις “ξαδέρφες”, τους “αδερφούς”
και “τ’ άλλα σόγια” με τα οποία φόρτωσε το Δήμο ο Βασίλης Ζορμπάς..
--- Η μη αριστερή Μίνα Μουχτούρη έσωσε την τιμή της παράταξής της ζητώντας
να διαγραφούν από τα πρακτικά τα όσα προσβλητικά για τον εθελοντισμό είπε η
αναπληρώτρια δημάρχου και αντιδήμαρχος πολλών αρμοδιοτήτων...
--- Θέμα για τα κρούσματα του Ιού του Νείλου και τις ενέργειες της Δημοτικής
Αρχής έθεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Φώτης Αλεξόπουλος για να
πάρει την απάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Γιώργου Παναγόπουλου “Μην
πανικοβάλλεται με ανεύθυνες καταγγελίες τους κατοίκους”..
--- Κάτι τέτοια είχαν πει και οι σοβιετικοί αξιωματούχοι όταν είχε ξεκινήσει το
Τσέρνομπιλ... 
--- Ευτυχώς για την πόλη μας που υπάρχει και ο Συμπαραστάτης του Επιχειρ-
ηματία και του Πολίτη... Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε κι αυτός!    
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«Αγία Παρασκευή, 
μία γενιά μπροστά» :  

«Δυναμώνουμε! Συνεχίζουμε…»
Μεγάλη απήχηση, κυρίως στους νέους ανθρώπους έχει η
δημιουργία της νέας δημοτικής παράταξης «Αγία Παρασκευή,
μία γενιά μπροστά» που ίδρυσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός
Σύμβουλος, πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ και υποψήφιος
δήμαρχος  Αλέξης Μουστόγιαννης με αποτέλεσμα την καθημε-
ρινή αθρόα προσέλευση νέων μελών.  
Από το Γραφείο Τύπου της παράταξης δόθηκαν στη δημοσιότητα τα
ονόματα των νέων μελών τα οποία εντάχθηκαν στον κοινό αγώνα για
την Αγία Παρασκευή του «αύριο». 
Τα νέα μέλη, κατά αλφαβητική σειρά είναι τα εξής: 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ (Τελειόφοιτη τμήματος εφαρμογών πληρο-
φορικής) , ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Διοίκηση επιχειρήσεων),
ΑΡΜΑΟΥ ΑΝΙΤΑ (Πολιτικός μηχανικός), ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
(Ελεύθερος επαγγελματίας), ΒΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Φοιτητής),
ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ),
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (Έμπορος), ΒΙΣΒΑΡΔΗ ΛΙΛΛΗ (Πολι-
τικός μηχανικός), ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (Διοίκηση επιχειρή-
σεων), ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ (Ασφαλιστικός σύμβουλος),
ΒΡΩΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Ιδιωτικός υπάλληλος), ΓΙΤΣΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ (Απόφοιτος city college), ΓΚΑΜΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
(Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Ροταριανών Aγ. Παρασκευής),
ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (Επιχειρηματίας), ΓΡΑΒΑΝΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Επιχειρηματίας), ΔΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (Επιχειρ-
ηματίας), ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Μηχανολόγος μηχανικός),
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (Ιδιωτικός υπάλληλος), ΔΟΥΚΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ (Μεσίτης), ΙΑΤΡΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (Ιδιωτικός υπάλ-
ληλος), ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ (Διευθυντής επισιτιστικών μονάδων),
ΚΑΠΑΤΣΕΛΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (Απόφοιτη δημοσίων σχέσεων και επι-
κοινωνίας Deree college), ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (Δημοσιογρά-
φος),  ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (Ιδιωτικός υπάλληλος),
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Στατιστική ΑΣΟΕΕ)
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ (Πληροφορική),  ΚΟΥΚΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
(Διοίκηση επιχειρήσεων), ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Ιδιωτικός υπάλ-
ληλος),  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΜΕΛΑ (Οικονομολόγος),
ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Οικονομολόγος) ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
(Επιχειρηματίας),  ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ (Ιδιωτικός υπάλ-
ληλος),  ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Ιδιωτικός υπάλληλος), ΜΑΜΑΚΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ (Ελεύθερος επαγγελματίας) ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ (Νοσηλεύτρια), ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Επιχειρ-
ηματίας),  ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής,
Προπονητής ακαδημιών Παναθηναικού),  ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
(Επιχειρηματίας), ΜΟΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ (Ασφαλιστικός σύμβουλος),
ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Ποδοσφαιριστής),  ΝΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ελεύθερος επαγγελματίας), ΞΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
(Ζωγράφος),  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Νηπιαγωγός),
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Φοιτητής φαρμακευτικής),
ΠΑΝΕΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Ιδιωτικός υπάλληλος),
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (Δημόσιος υπάλληλος),  ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ
ΠΑΝΟΣ(Δημοσιογράφος),  ΠΕΡΔΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (Οικονομολόγος),
ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ποδοσφαιριστής),  ΣΑΜΠΑΝΗ
ΝΙΚΗ (Επιχειρηματίας),  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Διε-
υθυντής εφορίας),  ΣΙΔΗΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (Ελεύθερος επαγγε-
λματίας), ΣΚΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ (Δημοσιογράφος) ΣΤΑΥΡΟ ΠΟΥ -
ΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ (Επιχειρηματίας),  ΤΟΣΟΥΝΗ ΣΟΦΙ (Καθηγήτρια
γαλλικών),  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Δημόσιος υπάλληλος), ΦΙΛΙΠ ΠΟ -
ΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΣΥ (Οικονομολόγος),  ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
(Κατασκευές αλουμινίων),  ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (Αισθητικός),
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Φοιτήτρια γεωπονικής), 

ΕΕ
ππ

ιι κκ
αα

ιι ρρ
όό

ττ
ηη

ττ
αα

.. ..
..

44

septemvris_2013_mais_2012.qxd  10/9/2013  12:27 πμ  Page 4



55
Ε Ε

ν ν
ο ο

ί ίκ κ
ω ω

τ τ
α α

τ τ
ο ο

υ υ
Δ Δ

ή ή
μ μ

ο ο
υ υ

. .. .. .

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

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

Ο Εθελοντισμός… ο Γιαλαντζί Αριστερισμός…
και οι πρακτικές των «Βλαχοδημάρχων»

Σε αδιαπέραστο «κομματικό τοίχο» προσέκρουσαν οι
ύστατες προσπάθειες του δημοτικού συμβούλου Μιχάλη
Γαβρά για μια δίκαιη, αξιοκρατική και αξιοπρεπή (όπως
αρμόζει για συνανθρώπους μας), αντιμετώπιση των υπο-
ψήφιων για τις επικείμενες προσλήψεις στο Δήμο μας.
Ο κ. Γαβράς, στη συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2013 ζήτησε
από το δήμαρχο να αφαιρέσει «εξειδικεύσεις» από την περιβόη-
τη πια «Συνέντευξη», το «Νεοδημοκρατικό παραθυράκι» για την
ουσιαστική αναίρεση του «πνεύματος» του Νόμου «Πεπονή» ο
οποίος προσπάθησε μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ να αντικα-
ταστήσει τον «Μπάρ μπα απ’ την Κορώνη» με συγκεκριμένες και
θεσμοθετημένες διαδικασίες επιλογής των προς πρόσληψη υποψ-
ηφίων, ώστε να υπάρξει μια δικαιότερη τελική επιλογή.
Συγκεκριμένα ο κ. Γαβράς ζήτησε από το δήμαρχο, να μη συμπε-
ριληφθούν στο προσωπικό φάκελο των υποψηφίων οι
«βεβαιώσεις» όσων είχαν εργασθεί «Εθελοντικά» στο κοινωνικό
Παντοπωλείο και στα «Μαγειρεία» του Δήμου μας για να μη
μετατραπεί ο θεσμός του «Εθελοντή» σε «προσόν πρόσληψης»
και «Ανταμοιβής». 
Για όσους είχαν γνωρίσει μόνον το προ της Δημαρχίας πρόσωπο
του Βασίλη Ζορμπά,  θα προκαλούσε τεράστια κατάπληξη η
κυνικότητα με την οποία ο νυν δήμαρχος χρησιμοποίησε ως απάν-
τηση, το σλόγκαν της παράταξης του που λέει: «Είναι νόμιμο, έχει

εγκριθεί»… κι ότι οι εθελοντές που έχουν προσφέρει πολλά σε πολλούς τομείς του Δήμου θα πρέπει να τύχουν
μια ανταμοιβής όπως η βεβαίωση ότι εργάστηκαν «εθελοντικά» … αδιαφορώντας δηλαδή  παντελώς για το
εάν στις μέρες που ζούμε, «Το νόμιμο είναι ταυτόχρονα και Ηθικό» σε θέματα που αφορούν «Εργασία».
Για όσους τώρα έχουν γνωρίσει και τα δύο πρόσωπα του δημάρχου, δηλαδή και το «προ» της εκλογής του
ως δημάρχου και το «μετά» την εκλογή, η αδιαφορία και η αλαζονεία που συνηθίζει να επιδεικνύει στα
ευαίσθητα κοινωνικά προβλήματα και όχι μόνο… δεν προκαλούν καμιά έκπληξη, αφού ο νυν δήμαρχος λόγω
«πιστεύω» αλλά και «καταγωγής», ανήκει στην κατηγορία εκείνων που θεωρούν ότι μόνο οι νικητές του
εμφυλίου έχουν στην Ελλάδα το δικαίωμα στο «Διοικείν» και οι απόγονοι τους στο «Βολεύεσθαι»…
Η έκπληξη όμως για όλους, προήλθε από τις εκ διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις της αναπληρώτριας
δημάρχου και αντιδημάρχου πολλαπλών αρμοδιοτήτων Ελευθερίας Παπαδοπούλου και της αντιδημάρχου
…Μουχτούρη που ακολούθησαν.
Συγκεκριμένα η «εξ΄αριστερών» του πολιτικού φάσματος προερχόμενη κατά δήλωσιν της, Ελευθερία
Παπαδοπούλου, υπεραμύνθηκε της απαντήσεως του Βασίλη Ζορμπά, λέγοντας ότι οι κι εκείνη είχε «εθελόν-
τρια» στο γραφείο της για να «σηκώνει τα τηλέφωνα»! κι ότι όσοι προσφέρουν εθελοντική εργασία στο Δήμο
και τα Νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τη «Διοίκηση» με «Ανταπόδοση»! 
Ευτυχώς για την τιμή του Δημοτικού Συμβουλίου, του «Εθελοντισμού» και της «Ελευθερίας της έκφρασης
του δημοτικού συμβούλου»,  η ιδιότητα της εκπαιδευτικού όπλισε με σθένος την κ. Μίνα Μουχτούρη η οποία
αναγνώρισε το «Δίκαιο» του αιτήματος του Μιχάλη Γαβρά και στη συνέχεια ζήτησε τη διαγραφή της τοποθ-
έτησης της κ. Παπαδοπούλου από τα πρακτικά του συμβουλίου αφού «αμαύρωναν» την ουσία και την προ-
σφορά των απανταχού «Εθελοντών» που παρέχουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της Υφηλίου αφιλοκερδώς της
υπηρεσίες τους χωρίς να προσδοκούν σε κάποια «πρόσληψη» από τους διάφορους κατά τον κ. Αλέξη Τσίπρα
«Βλαχοδήμαρχους».
Βεβαίως τίποτε δεν «διεγράφη»  μιας και η ιστορία «γράφει»… κι όπως είχε πει ο δήμαρχος προς τον πρώην
αντιδήμαρχο του και νυν ανεξάρτητο σύμβουλο Δημήτρη Αλεφαντή, σ’ αυτήν την πόλη όλοι (αργά ή γρήγο-
ρα) γνωρίζουν το «ποιος είναι ποιος».
Είναι σαφές ότι η αγριότητα και ο πρωτογονισμός του άκρατου φιλελευθερισμού που πλήττει τον πλανήτη
και κατ’ επέκταση τη χώρα και τους δήμους μας, προκαλεί κοινωνική οπισθοδρόμηση, ευτελισμό των αξιών,
ξεπεσμό των θεσμών και επαναφορά προτύπων του «Φεουδαρχικού Μεσαίωνα» και θα χειροτερεύει  όσο
θα βρίσκει υμνητές και απολογητές των απάνθρωπων μεθόδων και πρακτικών του που υποβιβάζουν την
ανθρώπινη οντότητα σε επίπεδα «Δουλείας».

Σαρώστε την εικόνα

με το κινητό σας και

συνδεθείτε άμεσα με

την αρχική σελίδα του

site της εφημερίδας
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Οι ανίκανοι “προστάτες” 
και ο στρατηγός άνεμος

Στα χέρια τους πήραν, για μια ακόμη φορά, οι κάτοικοι του
Τσακού την υπόθεση της προστασίας του πευκόφυτου
λόφου που υπάρχει στην περιοχή αφού η αδιαφορία του
υπεύθυνου αντιδημάρχου Πρασίνου κ. Γιώργου Παναγό-
πουλου έχει ξεπεράσει κάθε όριο υπομονής. 
Είναι σαφές ότι οι Δήμοι δεν έχουν την οικονομική ευχαίρια να
πραγματοποιήσουν «μεγάλα» έργα λόγω των διαφόρων προβ-
λημάτων που οδήγησαν τη χώρα μας στη σημερινή κατάντια,
όμως ορισμένες απλές ενέργειες που δεν κοστίζουν και οι οποίες
είναι απαραίτητες για την έγκαιρη κατάσβαση μιας ενδεχόμενης
πυρκαγιάς μπορούν να γίνουν χωρίς χρήματα, αρκεί να υπάρχει
και η «διάθεση» εκ μέρους αυτών που τετραετίες τώρα υπόσχον-
ται προεκλογικά «λαγούς με πετραχήλια» και μετεκλογικά παθ-
αίνουν πολιτική αμνησία ή παριστάνουν τους «κουφούς». 
Ο πρόεδρος του συλλόγου Τσακού Βασίλης Σαββίδης μαζί με εθε-
λοντές της περιοχής, μας κάλεσαν για να μας δείξουν μέσα στην
καρδιά του καλοκαιριού, την παντελή έλλειψη κάθε έννοιας πυρο-
προστασίας από πλευράς Δήμου και σας παραθέτουμε το φωτορ-
επορτάζ το οποίο κάναμε.       

Όπως θα καταλάβατε από
τον εγκαταλελειμμένο
σωλήνα, πρόκειται για το
παρακείμενο της δεξαμε-
νής "σπιτάκι" που φιλοξε-
νούσε την αντλία μέσω της
οποίας θα διοχετευόταν το
νερό της δεξαμενής προς
την εστία της πυρκαγιάς.
Όπως βλέπετε η αντλία
δεν υπάρχει γιατί κάποιοι
την έκλεψαν πριν δύο χρό-

νια!! Δεν είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά απλά
παρακολουθεί να λεηλατείται η Δημοτική περιουσία, όπως είχε καταγ-
γείλει και η Ελένη Δάβαρη. Στο σημείο αυτό, όπως και σε πολλά άλλα,
κάθε χρόνο, προσλαμβάνονται κάποια "δικά μας" παιδιά και το πρόβ-
λημα δεν είναι το σε ποιο χρώμα ανήκουν πολιτικά αλλά στο γεγονός ότι
απασχολούνται και πληρώνονται για τη δίμηνη προσφορά εργασίας τους
και συγκεκριμένα για να λειτουργήσουν την κλεμμένη αντλία η οποία θα
αντλούσε νερό από μία άδεια δεξαμενή. Το πιο ντροπιαστικό για τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο, το Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή αλλά και το σύνο-
λο των συμβούλων της σημερινής διοίκησης είναι ότι όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος ψήφισαν για την "απορρόφηση" και "κατανομή" κον-
δυλίων, χρήματα δηλαδή του σκληρά δοκιμαζόμενου και παντοιοτρόπως
φορολογούμενου πολίτη για να καλυφθούν οι δαπάνες μιας "προ-
στασίας" που δεν θα μπορούσε, όπως αποδεικνύεται, να υπάρξει ποτέ.
Στο έλεος λοιπόν του στρατηγού ανέμου και του κάθε παραμυθά "προ-
στάτη" τα λιγοστά δέντρα και οικίες των συμπολιτών μας.

Στην κορυφή του Λόφου
Τσακού υπήρχε τοποθετ-
ημένη μία δεξαμενή ύδατος
για την άμεση επέμβαση σε
περίπτωση πυρκαγιάς, την
οποία οι κάτοικοι ανέτρε-
ψαν ώστε να την καθα-
ρίσουν από τα αντικείμενα
που είχε μέσα. 

Όπως βλέπετε η δεξαμενή αντί να
είναι γεμάτη νερό για την άμεση
καταστολή της φωτιάς χρησιμο-
ποιείται ως κάδος απορριμμάτων

Ο καθαρισμός της δεξαμενής
ξεκίνησε πρωτοστατούντος του
προέδρου του συλλόγου Τσακού
Βασίλη Σαββίδη

Οι περιπέτειες της μικρής Αννούλας
κεντρικός δρόμος part 4321876

Το κρίμα είναι πως με τούτα και με κείνα, με τόσα που
έχω γράψει κι έχετε διαβάσει σίγουρα θα καταλήγετε
στο συμπέρασμα, αγαπημένοι μου αναγνώστες, πως
είμαι μια γκρινιάρα-στιφνή-ξυνή γεροντοκόρη
(τούμπανο όμως) που όλα τις κακοφαίνονται και με
τίποτα δεν είναι ευχαριστημένη..αλλά η αλήθεια είναι,
φίλοι μου καλοί-καλοί μου φίλοι ότι ΜΕ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! 
Και δίνω το παρακάτω παράδειγμα του κεντρικού μας δρό-
μου..και πάλι γίνομαι κουραστική..για αυτό το λόγο θα το
κάνουμε σε μορφή bullet-points για να είμαι πιο σαφής (το
΄μαθα αυτό το κόλπο στη δουλειά, λένε ότι πιάνει!):
• Τελικά θα γίνει μονόδρομος ή διπλός?Κι αν γίνει διπλός, πως στην ευχή θα χωρά-
νε δυο Β5 αν τυχόν συναντηθούν? Εκτός κι αν έχει γίνει τέτοια πρόβλεψη όπου θα αυτο-
ματοποιηθεί το πρόγραμμα των λεωφορείων με τέτοια λεπτομέρεια που θα στέλνει σήμα
στο Β5 που ανεβαίνει να καθυστερήσει κατά 2’ ώστε να μην πετύχει το άλλο που κατε-
βαίνει και γίνει κομφούζιο. Βέβαια αυτό προϋποθέτει ο οδηγός μετά να κάνει reset στο
προγραμματάκι ώστε να μπορεί να δέχεται νέο σήμα, σε τυχόν βλάβη να έχει τις βασι-
κές γνώσεις επαναφοράς του συστήματος και να μπορεί παράλληλα να πατάει το escape
ενώ καπνίζει και στρίβει το τιμόνι. Τα μάτια του θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορούν να
κοιτάν καθρέφτη-οθόνη ταυτόχρονα οπότε ορίστε που μας είναι χρήσιμοι οι αλλήθωρ-
οι!
• Το παρκάρισμα θα ελέγχεται? Και τι εννοώ με αυτό..Έχουν αφήσει κάποια κενά
ως θέσεις parking παρόλα αυτά ο Έλληνας έχει μια αγάπη στο πεζοδρόμιο και στο
καβάλημα (γενικότερα). Ειδικά αν δεν είναι της περιοχής-γιατί στο χωριό του ξεκινάει το
καντήλι «κοίτα τον αρχι-μ***** που πήγε και πάρκαρε ο γύφτος»- ή αν «μια δουλίτσα
μισό λεπτό» έχει να κάνει τότε είναι που δε θα μπει καν στη διαδικασία να παρκάρει ή
έστω να ψάξει για να παρκάρει. Οπότε σκέψου φίλε αναγνώστη..διπλή Αγίου
Ιωάννου με παρκαρισμένα αμάξια πάνω στο πεζοδρόμιο,με τη μισή μούρη εννο-
είται να εξέχει πάντα ΚΑΙ δύο Β5 να κατεβαίνουν..ταυτόχρονα!! Ποοοο και να είμαι από
μια γωνιά και να τα βλέπω και να τα μαγνητοσκοπώ. Σίγουρα θα μπορέσω να εμπλου-
τίσω το λεξιλόγιο μου σε γαλλικό και μπινελίκι!
• Τα πεζοδρόμια θα φτιαχτούν ποτέ επιτέλους? Ή είμαι η μοναδική που γλι-
στράει και τρώει τα μούτρα της?Τρίτη φορά που γλίστρησα και αύτη τη φορά ήταν
ακριβώς στο ίδιο σημείο, εκεί κοντά στα ΕΛΤΑ. Αν θέλετε μπορώ να κάνω μια βόλτα με
2-3 ζευγάρια παπούτσια (για να μη μου πει κανείς πως φταίει το σκαρπινάκι μου)  και σε
ένα χαρτί του γκούγκολ μαπ (google map για τους αρχαίους) να σημειώσει τα σημεία με
τα σπασμένα και τα γλιστερά πλακάκια και να σας τα στείλω σε κάποια υπηρεσία ή στο
δημαρχείο? Που σας βολεύει μόνο πείτε μου κι αν καταφέρω να φτάσω στα ΕΛΤΑ χωρίς
να ξαναγλιστρήσω και να σπάσω κάτι τότε θα λάβετε το audit μου και θα μπορείτε να
πράξετε αναλόγως. Θέλετε μήπως να σας βρω και 4-5 προσφορές από προμηθευτές και
να τρέξω κι έναν μίνι-διαγωνισμό για εύρεση τελικού προμηθευτή? Ότι μπορώ να κάνω
για να εξασφαλίσω πως δεν θα ριψοκινδυνεύω κάθε φορά που πάω βόλτα!
Nομίζω για την ώρα αυτά έχω να πω…δε μου έρχεται κάτι άλλο, πάω να βάλω λίγο πάγο
στο ποδαράκι μου που τραντάχτηκε με την τρίτη πτώση μου..αλλά epic win! Αυτή τη
φορά φόραγα το καλό μου το βρακί!!

Αννούλα

κάτοικος

Αγίας Παρασκευής
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Η αντικατάσταση
των κομμένων 

δένδρων με νέα, 
ανεβάζει τις 

μετοχές αξιοπιστίας 
της διοίκησης του 
Βασίλη Ζορμπά.

Ολοκληρώθηκε  η ανάπλαση πεζοδρομίων
στην οδό Κυκλάδων, στην περιοχή του Τσα-
κού, με τη Δημοτική Αρχή να αφήνει στους
κατοίκους την  κληρονομιά ενός πολύ καλού
έργου. 
Συγκεκριμένα πριν από κάποιους μήνες ο δήμα-
ρχος Βασίλης Ζορμπάς είχε κατηγορηθεί από όλη
την αντιπολίτευση για τις κοπές δένδρων που
ψήφιζε η πλειοψηφούσα παράταξή του σχετικά με
τις εργασίες που εκτελούνταν στα αναπλασθέντα
πεζοδρόμια. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για την Αγ.
Παρασκευή» κ. Γιαννακόπουλος μάλιστα έχει
κατηγορήσει επανειλημμένως τη Δημοτική Αρχή
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Έχουμε μία
διοίκηση που δεν αγαπά το περιβάλλον». 
Πολλοί κάτοικοι ήταν αυτοί που συμφωνούσαν με
την άποψη του κ. Γιαννακόπουλου διότι έβλεπαν
τα πεζοδρομία τους ναι μεν να αλλάζουν αλλά ταυ-
τόχρονα και τα δένδρα τους να ξηλώνονται.
Όταν η Δημοτική Αρχή δεχόταν όλη αυτή την
κατακραυγή για τις κοπές των δένδρων που ψήφ-
ιζε, απαντούσε ότι όποιο δένδρο κοβόταν θα το
αντικαθιστούσε μετά το πέρας των εργασιών.     
Βέβαια στο άκουσμα αυτής της εξαγγελίας πολλοί
γέλαγαν και έπρατταν έτσι γιατί όπως είχε αναφ-
έρει και ο Ανδρέας Γκιζιώτης, από τη Λαϊκή
Συσπείρωση, καμία διοίκηση ποτέ δεν είχε αντικα-
ταστήσει δένδρα όταν τα έκοβε. 
Όμως η διοίκηση Ζορμπά ήρθε γ να διαψεύσει
τους επικριτές της σ’ αυτό το σημείο προχωρώντας
σε  αντικαταστάσεις των κομμένων δένδρων όπως
μπορείτε να δείτε και στη σχετική φωτογραφία. 
Αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση διότι:  1ον)
κράτησε το λόγο της και αντικατέστησε τα κομμέ-
να δένδρα 2ον) τα δένδρα που τοποθέτησε δεν
είναι  «Μπονζάϊ» αλλά ανεπτυγμένα και
καλαίσθητα.
Σ’ αυτό που όλοι ελπίζουν τώρα, είναι η διοίκηση
να κρατήσει το λόγο της και να συνεχίσει να αντι-
καθιστά τα κομμένα δένδρα όπου πραγματοποιεί
εργασίες. Σύμφωνα με την ενημέρωση που
ενημέρωση που είχαμε,  στην περιοχή του Τσακού
οι κοπές δένδρων έφθασαν τις 33 και οι αντικατα-
στάσεις τους προβλέπεται να  φτάσουν τις 55. 
Το μόνο που μένει είναι να το υλοποίησει...  

Κρούσματα του Ιού του Δυτικού Νείλου 
και στην Αγ. Παρασκευή!

Με επιστολή του προς το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ο ανεξάρτητος Δημοτικός
Σύμβουλος  Φώτης Αλεξόπουλος, ζήτησε να ενημερωθεί 1) για την
κατάσταση της υγείας συνδημότη μας ο οποίος νοσηλεύτηκε σε
βαριά κατάσταση σε Νοσοκομείο των Αθηνών από Λοίμωξη του
Ιού του Δυτικού Νείλου, 2) Για τη Μη ενημέρωση των Πολιτών της
Αγίας Παρασκευής  για το συγκεκριμένο θέμα, 3) Για το κατά
πόσον  είχε ενημερωθεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής για τα
Κρούσματα αυτά και 4) για το κατά πόσον αληθεύει ότι οι κάτοι-
κοι  της Βορειοανατολικής Αττικής είναι σε «Καραντίνα» και δεν
μπορούν να συμμετέχουν σε αιμοδοσία.
Ο κ. Αλεξόπουλος έλαβε από την Ομάδα για τα Νοσήματα που Μεταδίδον-
ται με Διαβιβαστές και το Γραφείο Επιστημονικών Συνεργατών Προέδρου
ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ απαντητική επιστολή στην οποία μεταξύ άλλων  αναφέρ-
ονταν και τα εξής:
«Αξιότιμε κύριε Αλεξόπουλε, ευχαριστούμε για την από 19/8/2013 επείγουσα επιστολή σας προς τον
Οργανισμό μας, και θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι κατανοούμε την ανησυχία σας σχετικά με
την πορεία της κυκλοφορίας του Ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή ευθύνης σας.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εμφανιστεί στην Αττική από το
2011 και το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει τονίσει επανειλημμένα από τις αρχές του καλοκαιρού 2013 ότι αναμένε-
ται η συνεχιζόμενη κυκλοφορία του, τόσο στην Αττική όσο και πιθανόν σε νέες περιοχές της χώρας
μας.  Στην αρμοδιότητα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. είναι η επιδημιολογική επιτήρηση των κρουσμάτων λοίμωξ-
ης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους και διενεργεί άμεση διερεύνηση των κρουσμάτων
εντός 24 ωρών από τη δήλωσή τους στον Οργανισμό μας από τον κλινικό γιατρό και ενημερώνει άμεσα
την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Περιφέρειας με ακριβή στοιχεία σχετικά με τον τόπο πιθανής
έκθεσης, για την πιθανή δρομολόγηση μέτρων δημόσιας υγείας, στοιχεία τα οποία είναι άκρως εμπι-
στευτικά, καθώς περιέχουν προσωπικά δεδομένα ασθενών.
Συγκεκριμένα για τα κρούσματα από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής ενημερώθηκαν άμεσα με σχετικό
ηλεκτρονικό μήνυμα: ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βορείου Τομέα,  η
Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών, η Διεύθυνση Υγει-
ονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Βόρειου Τομέα. Επιπροσθέτως, σε εβδομαδιαία
βάση, συγγράφεται η επιδημιολογική έκθεση των κρουσμάτων του Ιού του Δυτικού Νείλου με ανάλ-
υση σε επίπεδο Καλλικρατικού δήμου, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
(www.keelpno.gr), και αποστέλλεται επίσης στους ενδιαφερόμενους δήμους και περιφέρειες.
Οι δήμοι στους οποίους είχαμε θετικά δείγματα κουνουπιών (συμπεριλαμβανομένου του δήμου Αγίας
Παρασκευής) ειδοποιήθηκαν άμεσα για τα ευρήματα της κυκλοφορίας του ιού στην περιοχή τους
προκειμένου να μεριμνήσουν σχετικά με το σχεδιασμό των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνου-
πιών. Τα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια θα πρέπει να τηρούνται από όλους του δημό-
τες αλλά και παντού στην Ελληνική Επικράτεια κσι η καταγραφή κρούσματος σε έναν δήμο επιβε-
βαιώνει την κυκλοφορία του ιού στην ευρύτερη περιοχή και επομένως όλοι οι Δημότες θα πρέπει να
λαμβάνουν τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, λόγω μεγάλων περικοπών στον προϋπολογι-

σμό του, δεν μπορεί να υποστηρίξει τη διενέργεια ενημερωτικών ημερίδων σε όλους τους προσβεβ-
λημένους Δήμους της χώρας, αλλά έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό που είναι
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα (www.keelpno.gr) . 
Τέλος, όσον αφορά στην ερώτησή σας σχετικά με την «καραντίνα» των κατοίκων της Βορειοανατο-
λικής Αττικής, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι το αρμόδιο όργανο για την λήψη των μέτρων για την
ασφάλεια του αίματος είναι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.- www.ekea.gr), το οποίο τα κοινο-
ποιεί σε όλες τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και τα αναρτά στην ιστοσελίδα του».

Φώτης Αλεξόπουλος

Ανεξάρτητος Δημοτικός

Σύμβουλος

Φώτης Αλεξόπουλος: «Ζητώ την αναβάθμι-
ση των ΕΛΤΑ στην Αγ.Παρασκευή».

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο των ΕΛΤΑ Κωστή Μελαχροινό, ο ανεξάρτητος δημο-
τικός σύμβουλος της πόλης μας Φώτης Αλεξόπουλος ζήτησε:  1) Την πλήρη στελέχωση   με
προσωπικό,  των Καταστημάτων:  (Αγίου Ιωάννου 8)   και Κορυτσάς   8 (Κοντόπευκο),
προκειμένου να μην παρατηρούνται καθημερινά ουρές Πολιτών, που αγανακτούν καθ-
ημερινά ‘όπως και τη δημιουργία δύο καινούργιων στον Τσακό και τα Πευκάκια.
Στην επιστολή του ο κ.Αλεξόπουλος προτείνει την άμεση προκήρυξη για τη δημιουργία  δύο ακόμη
"πρακτορείων"  ΕΛΤΑ, στις Περιοχές  Τσακού και Πευκακίων τα οποία θ  ́αποσυμφορήσουν  τα δυο
«κεντρικά»   της Αγίας Παρασκευής παρέχοντας υπηρεσίες όπως: Πώληση γραμματοσήμων, παρα-
λαβή, ζύγιση και τιμολόγηση ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου, πώληση προϊόν-
των ΕΛΤΑ και τρίτων που διατίθενται μέσω του Ταχυδρομικού Δικτύου, αποστολή αντικειμένων ειδι-
κής διαχείρισης (συστημένα, αντικαταβολής κ.λ.π) και EXPRESS, παραλαβή, ζύγιση και τιμολόγηση
ταχ. δεμάτων, έκδοση ταχυδρομικών επιταγών, εξόφληση λογαριασμών Ταχυπληρωμής   (ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ύδρευσης, κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.), επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων στο χώρο του Ταχυδρομι-
κού Πρακτορείου ή μέσω των Γραμματοθυρίδων του και διανομή καθημερινά κατ 'οίκον των ταχυδρ-
ομικών αντικειμένων - πληρωμή ταχ. επιταγών, συντάξεων και επιδομάτων κ.λπ..
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Μία μεγάλη απογοήτευση βίωσαν οι κάτοικοι της
Αγίας Παρασκευής από τη διοίκηση Βασίλη Ζορμ-
πά κυρίως για το γεγονός ότι το μοντέλο διοίκησης
που ασκήθηκε ακολούθησε χωρίς καμιά παρέκκλι-
ση το αντίστοιχο του Βασίλη Γιαννακόπουλου το
οποίο ευθύνεται για το κατάντημα της πόλης την
τελευταία δεκαετία. 
Όπως και ο προκάτοχός του έτσι και ο Βασίλης
Ζορμπάς ακολουθώντας το δόγμα του «παλιού
κοινοτάρχη» εστίασε την επανεκλογή του σε ένα
«μεγάλο» έργο το οποίο θα τέλειωνε προς το τέλος
της δημαρχιακής του θητείας για να είναι πρόσφα-
το και στις μνήμες των ψηφοφόρων.
Αυτό το «μεγάλο» έργο τόσο ο κ. Γιαννακόπουλος
όσο και ο κ. Ζορμπάς αποφάσισαν να είναι η φερ-
όμενη στα χαρτιά «ανάπλαση» της κεντρικότερης
οδού της πόλης μας Αγίου Ιωάννου. 
Για να πραγματοποιηθεί όμως ένα έργο και μάλι-
στα ένα μεγάλο έργο, χρειάζονται χρήματα κι επει-
δή στο Δήμο ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν
το δημόσιο χρήμα όλες οι διοικήσεις πλην του
Αντώνη  Σιδέρη, ο οποίος επέδειξε έναν ιδιαίτερο
σεβασμό προς αυτό, δεν επέτρεψε τη δημιουργία
ενός εύρωστου ταμείου από το οποίο θα μπορ-
ούσαν να χρηματοδοτηθούν τέτοιες ενέργειες, οι
προσπάθειες στράφηκαν στην εύρεση κονδυλίων
από Ευρωπαϊκά κυρίως προγράμματα με αποτέλε-
σμα η πολύπαθη οδός να μετονομαστεί σε «Ιστορ-
ικό κέντρο» αφού η Ευρώπη διέθετε κονδύλια
μόνο για τις αναπλάσεις αυτών των περιπτώσεων.
Όμως όταν χρησιμοποιείς ένα ψέμα, έστω και για
το καλό της πόλης είσαι υποχρεωμένος να
συνεχίσεις να το δικαιολογείς χρησιμοποιώντας
και άλλα ψέματα, το αποτέλεσμα συνήθως δεν
αποβαίνει υπέρ του «καλού της πόλης» και μόνοι
κερδισμένοι είναι οι εκάστοτε εργολάβοι και λοιποί
εμπλεκόμενοι. 
Έτσι επί δημαρχίας Βασίλη Γιαννακόπουλου το
ανύπαρκτο ιστορικό κέντρο εμφανίστηκε στα
«χαρτιά» με ανύπαρκτη χρηματοδότηση από τον
Γιώργο Σουφλιά με αποτέλεσμα να μην μπορούν
να εγκριθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο τα
τιμολόγια του εργολάβου με το γνωστό τραγικό
φινάλε της εγκατάλειψής του.
Ο εργολάβος προσέφυγε στα δικαστήρια… ο
Βασίλης Ζορμπάς προκειμένου να μπορέσει να

φτιάξει τις πλάκες του άλλου πεζοδρομίου (αφού η
ανάπλαση Γιαννακόπουλου – Κρητικίδη αφορ-
ούσε μόνο το ένα πεζοδρόμιο του «ιστορικού κέν-
τρου») αποδέχθηκε την υπαιτιότητα του Δήμου
για τη μη ολοκλήρωση του έργου με αποτέλεσμα
όλοι εμείς να πληρώσουμε 2.000.000 ευρώ
περίπου για ένα ανολοκλήρωτο έργο το οποίο αν
είχε ολοκληρωθεί θα είχε στοιχίσει 2.400.000
ευρώ! 
Έτσι μείναμε με «ξιφολόγχες» στα πεζοδρόμια…
με κατεστραμμένα πεζοδρόμια και διπλό πάρκινγκ
στο κτήμα Σιστοβάρη… και με υλικά τα οποία όπου
είχαν τοποθετηθεί μετά από λίγο «διαλύονταν»
δημιουργώντας παγίδες για τους πεζούς… 
Ο Βασίλης Ζορμπάς λοιπόν προχώρησε σε μια νέα
εργολαβία ύψους περίπου 1.000.000 ευρώ αποφ-
ασισμένος να «αναπλάσει» εκ νέου την Αγίου
Ιωάννου, δηλαδή να αλλάξει τις πλάκες των πεζο-
δρομίων στο άλλο πεζοδρόμιο που δεν προβλεπό-
ταν στην «ανάπλαση» Γιαννακόπουλου – Κρη-
τικίδη. 
Ακούγοντας κάποιος τον όρο «ανάπλαση» το
μυαλό του πηγαίνει αμέσως όχι μόνο σε μια κάποια
αλλαγή πλακών αλλά και στο «ξαναφτιάξιμο»
όσον για διάφορους λόγους είχαν φτιαχτεί «στρα-
βά» την εποχή που φτιάχτηκαν… 
Δυστυχώς η «ανάπλαση Ζορμπά» δεν περιελάμ-
βανε ούτε το «ξαναφτιάξιμο» αλλά ούτε «ίσιωμα»
όλων των «στραβών» που υπήρχαν στον πολ-
υπαθή αυτό δρόμο αλλά περιοριζόταν απλά και
μόνο στο «ρετουσάρισμα» της ήδη υπάρχουσας
κατάστασης. 
Ειλικρινά δεν γνωρίζουμε αν ο τυπικά μηχανικός –
υπάλληλος της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ο
οποίος φέρει το βαρύγδουπο τίτλο «επιβλέπων
(του έργου) μηχανικός» έχει καταδεχτεί να πάει
και να δει τα «άρπα κόλλα τεχνουργήματα» του
εργολάβου ο οποίος βεβαίως το μόνο που τον
ενδιαφέρει είναι το κέρδος το οποίο θα αποκομίσει
από μία ακόμη δουλειά από το Δημόσιο.  
Τα γράφουμε όλα αυτά επειδή δεχθήκαμε καταγ-
γελίες κατοίκων που διαμένουν σε διάφορα σημεία
του έργου καθώς και από πολιτικούς μηχανικούς οι
οποίοι εξέφρασαν την απορία τους για όλα όσα ο
εργολάβος φτιάχνει και συναντηθήκαμε με τους
περισσότερους από αυτούς στα σημεία εκείνα στα

επεσήμαναν τα διάφορα προβλήματα και στη διπ-
λανή σελίδα μπορείτε να τα δείτε αναλυτικότερα. 
Η αγωνία κατοίκων και καταστηματαρχών που
αποτυπώνεται στο φωτορεπορτάζ που θα δείτε
είναι σαφές ότι δεν έχει να κάνει με κανενός είδους
πολιτική αντιπαράθεση ή «αντιπολίτευση» προς
τη Δημοτική Αρχή αλλά με τις εύλογες ανησυχίες
και ερωτηματικά που προκαλεί σε πολλά σημεία ο
τρόπος με τον οποίο ο εργολάβος εκτελεί το συγκε-
κριμένο έργο. 
Δυστυχώς το παρελθόν έχει καταδείξει την ανυπα-
ρξία επίβλεψης, για να μην χρησιμοποιήσουμε
βαρύτερο όρο προς τους κατά καιρούς «επιβλέ-
ποντες – μηχανικούς» των έργων του Δήμου…
τόσο στο κομμάτι της ανάπλασης της Αγίου Ιωάν-
νου από την πλατεία του Αη Γιάννη μέχρι το Αμερ-
ικάνικο Κολλέγιο όπου οι συλλεκτήρες υδάτων
ήταν πιο ψηλά από το οδόστρωμα με αποτέλεσμα
τα νερά του βουνού αντί για τους υπονόμους να
καταλήγουν στην… κεντρική πλατεία! Όσο και για
την αλήστου μνήμης «ανάπλαση» Γιαννακόπου-
λου – Κρητικίδη στην οποία η «αναπλασθείσα»
πλευρά δεν διαθέτει συλλεκτήρες υδάτων!!
Το ίδιο συμβαίνει σε ορισμένα σημεία και στην
«νέα ανάπλαση Ζορμπά», όπως θα δείτε και στις
σχετικές φωτογραφίες με τη μόνη διαφορά ότι
τώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές που το έργο
βρίσκεται σε εξέλιξη ο δήμαρχος έχει και το χρόνο
και τη δυνατότητα αλλά πιστεύουμε και την πολιτι-
κή βούληση να επιβάλλει στον εργολάβο την απο-
κατάσταση των όποιων ατελειών. 
Ο κ. Ζορμπάς με την αλλαγή πλακών του πεζοδρ-
ομίου που πραγματοποιεί στην Αγίου Ιωάννου
είναι σαφές ότι παίζει το μοναδικό «χαρτί» για την
εντός ολίγων πια μηνών επανεκλογή του στο δημα-
ρχιακό θώκο, μία επανεκλογή η οποία για εκείνον
αποτελούσε τον κύριο στόχο από την πρώτη μέρα
της εκλογής του… και είναι λογικό να μη θέλει ούτε
κακοτεχνίες που θα δημιουργήσουν με τις πρώτες
βροχές τεχνητές λίμνες μεταξύ οδοστρώματος και
καταστημάτων… ούτε «δόντια» στο πεζοδρόμιο τα
οποία θα πλουτίσουν κυριολεκτικά και μεταφορι-
κά τους ορθοπεδικούς της πόλης μας… αλλά ούτε
και την ύπαρξη περιπτώσεων που το οδόστρωμα
θα βρίσκεται ψηλότερα από το πεζοδρόμιο με ό,τι
αυτό συνεπάγεται…  

Αγίου Ιωάννου: Μνημείο κακοτεχνίας και τσαπατσουλιάς

Ένα βήμα παραπάνω από τη διοίκηση Γιαννακόπουλου προχώρησε ο Βασίλης Ζορμπάς στην ουσιαστική εξυπηρέτηση των συμφερόντων του
αντιδίκου του Δήμου ο οποίος μετά την παράνομη κατεδάφιση του Εθνικού Κληροδοτήματος - Βίλα Σιστοβάρη εκμεταλλεύεται εμπορικά το
χώρο χωρίς καμία “όχληση”.. Στην κατά διοίκηση Γιαννακόπουλου ανάπλαση του “Ιστορικού μας κέντρου” μπροστά στο κληροδότημα μίκρυ-
νε το πλάτος του δρόμου με στόχο να δημιουργηθούν διπλές θέσεις παρκαρίσματος προς εξυπηρέτηση των ογκωδέστατων υπερπολυτελών και
πανάκριβων αυτοκινήτων των πελατών. Στην κατά Ζορμπά τώρα μία μικρή λωρίδα ασφάλτου χωρίζει την πλήρη ενοποίηση των δύο χώρων
ιδιοκτησίας του αντιδίκου του Δήμου ο οποίος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται δικαιωμένος για τους “αγώνες  ̈που έχει δώσει για την αύξηση της
προσωπικής του περιουσίας. 

φωτό “Ο Σχολιαστής”

φωτό “Ο Σχολιαστής”
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Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα συλλεκτήρων υδάτων για τους οποίους οι κάτοικοι αναρωτιούνται το “γιατί”: 1ον)
είναι τοποθετημένοι κατά 10 περίπου εκατοστά ψηλότερα από το οδόστρωμα της οδού Αγίου Ιωάννου και 2ον) πώς κατά
τη γνώμη του εργολάβου θα συλλέγουν τα νερά που θα τρέχουν από το βουνό προς την πλατεία; θα δοθούν κίνητρα στα
νερά για να ανεβαίνουν από μόνα τους; θα φτιαχτούν “σκαλάκια” ώστε το νερό να ανεβαίνει; θα φτιαχτεί νέο οδόστρω-
μα ώστε να έρθει “πρόσωπο” με το δόντι του συλλεκτήρα; ή απλώς τα νερά θα καταλήγουν στην πλατεία, στην Εκκλησία
και στη Μεσογείων;   

Στη φωτογραφία αριστερά το νέο πεζοδρόμιο αντί να φτιαχτεί “πρόσωπο” με την υπάρχουσα πρασιά την υπερβαίνει κατά
10 περίπου εκατοστά και το γεγονός ότι ο συλλεκτήρας υδάτων βρίσκεται ακόμη ψηλότερα από το νέο πεζοδρόμιο... γεν-
νιέται το ερώτημα “τα νερά που θα έρχονται μεταξύ της πρασιάς και του νέου πεζοδρομίου και ελλείψει συλλεκτήρα θα
μένουν στάσιμα... τι θα απογίνουν”; θα δημιουργηθεί τεχνητή λίμνη με πάπιες, υδρόφιλα φυτά και βατραχάκια; θα υποχρ-
εωθούν κάτοικοι και καταστηματάρχες να αγοράσουν αντλίες άντλησης υδάτων όπως τα πλοία; θα δημιουργηθεί “μίνι
κολυμβητήριο” για πτηνά; τι γνώμη έχει ο καλλιτέχνης; 
Στη δεξιά φωτογραφία ο συλλεκτήρας υδάτων βρίσκεται ψηλότερα από το οδόστρωμα... το νέο πεζοδρόμιο ψηλότερα
από την υπάρχουσα πρασιά, η δε πρασιά ψηλότερα από τα ημιυπόγεια καταστήματα! Και αναρτιόνται κάτοικοι και
επιχειρηματίες: “μήπως θα πρέπει κατά τη διάρκεια του χειμώνα να υπάρξει μία θέση μόνιμης στάθμευσης πυροσβεστι-
κού οχήματος για την άντληση των πλημμυρισμένων”; 

Έξω από την τράπεζα Αλφα Μπανκ και προφανώς επηρεασμένος
από τη γιγάντωση του χρηματοπιστωτικού αυτού ιδρύματος, ο
εργολάβος δημιούργησε το εξής μεγαλούργημα. 
“Νέο πεζοδρόμιο” - χαντάκι - υπερυψωμένο παλαιό οδόστρωμα... 
Εύλογα οι κάτοικοι αναρωτιούνται για το ποιος ήταν ο απώτερος
στόχος του ιδιοφυούς αυτού “καλλιτέχνη”; 
1ον) Να αυξηθεί η πελατεία των ορθοπεδικών της πόλης μας; 
2ον) Να αυξηθούν τα τροχαία ατυχήματα ώστε να πετύχουμε “πρω-
τιά” ατυχημάτων στο λεκανοπέδιο; 
3ον) Να σχηματιστεί ποτιστικό αυλάκι για τις καλλιέργειες που
υπάρχουν ακόμα στο Χαλάνδρι; 
4ον) Να αυξηθούν οι εισαγωγές στο ΚΑΤ; 
5ον) Ή μήπως να δημιουργηθεί ένα μικρό ποταμάκι πάνω από το
οποίο ανά τακτά διαστήματα θα φτιαχτούν γέφυρες όπως
συμβαίνει στις “κάτω χώρες” 
Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται πέρα από την διακωμώδηση του
τερατουργήματος μία υπεύθυνη παρέμβαση του δημάρχου.  

φωτό “Ο Σχολιαστής”φωτό “Ο Σχολιαστής”

φωτό “Ο Σχολιαστής” φωτό “Ο Σχολιαστής”

φωτό “Ο Σχολιαστής”
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Στις 28 Ιουνίου 2005, ο νυν δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς, όντας αντιδήμαρχος Περ-
ιβάλλοντος και καθαριότητος της Διοίκησης
του τότε δημάρχου Αντώνη Σιδέρη,
προχώρησε στην πρώτη πράξη του σχεδίου
του για την κατάκτηση της Δημαρχίας,
αποχωρώντας από την παράταξη της Νέας
Δημοκρατίας με την οποία είχε εκλεγεί
θέτοντας προς τον τότε δήμαρχο το δίλλημα
«Αυτοκάθαρση ή ήττα».
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Στις δημοτικές εκλογές του 2002, μετά από 22 χρό-
νια συνεχούς διοίκησης του Δήμου Αγ. Παρασκε-
υής από υποψηφίους που υποστήριζε το ΠΑΣΟΚ,
ο Βασίλης Γιαννακόπουλος ο οποίος είχε διαδεχτεί
τον αιφνιδίως αποβιώσαντα δήμαρχο Σταύρο
Κώτση με ενδοπαραταξιακές εκλογές, ηττήθηκε
από τον Αντώνη Σιδέρη ο οποίος είχε υποστηριχθ-
εί από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από πολιτι-
κούς και κοινωνικούς παράγοντες- μέλη του
ΠΑΣΟΚ που όμως ήταν κάθετα αντίθετοι τόσο στο
μοντέλο διοίκησης του κ. Γιαννακόπουλου, όσο και
στις εν γένει «πρακτικές» που χρησιμοποιούσε
κατά την άσκηση των καθηκόντων του και οι
οποίες κατά τη γνώμη τους δεν κινιόντουσαν προς
την διεύθυνση του «Συμφέροντος της πόλης». 
Ο κ Σιδέρης, στην πρώτη σύνθεση της διοίκησης
του, στηρίχθηκε κυρίως στα στελέχη που γνώριζε
από τους κοινούς αγώνες που είχαν μέχρι τότε
δοθεί καθώς και στον επί δύο τετραετίες πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου και αποχωρήσαντα για
τους προαναφερόμενους λόγους από το συνδυα-
σμό του Βασίλη Γιαννακόπουλου, μαιευτήρα –
γυναικολόγο Γιάννη Αργυρό. 
Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά την ανα-
κοίνωση της σύνθεσης της διοίκησης, ο κ. Σιδέρης
δέχτηκε επιστολή από τρεις δημοτικούς συμβούλο-
υς, μεταξύ των οποίων ήταν και ο κ. Βασίλης Ζορμ-
πάς οι οποίοι «διαμαρτύρονταν» για την μη αξιο-
ποίηση τους…
Η αλήθεια είναι, ότι ο κ. Αντώνης Σιδέρης, το
τελευταίο πράγμα που θα ήθελε να αντιμε-
τωπίσει θα ήταν μια ενδοπαραταξιακή
γκρίνια του «Γιατί δεν με έκανες κι εμένα αντιδή-
μαρχο, πρόεδρο κ.λ.π» που πάντα συμβαίνει όταν
ο αριθμός των μελών μιας παράταξης είναι
μεγαλύτερος του  αντιστοίχου που αναλογεί σε
«θέσεις ευθύνης». Όπως είναι αλήθεια, ότι ο κ.
Σιδέρης δεν είχε καμία πρόθεση να ζητήσει από
λαό της Αγ. Παρασκευής την επανεκλογή του,
πράγμα που δυστυχώς κοινοποίησε καλή τη πίστη
προς στους συνεργάτες τους πολύ νωρίς.
Αποτέλεσμα αυτής της ενδόμυχης απόφασης του
κ. Σιδέρη η οποία γνωστοποιήθηκε, ήταν να
ξεσπάσει ένας ανηλεής πόλεμος μεταξύ όλων
όσοι θεωρούσαν τον εαυτό τους ως «Διά-
δοχη κατάσταση» και «Επόμενο δήμαρχο»
στην μετά Σιδέρη εποχή».
Ο πόλεμος αυτός, κόστισε πολύ στην πόλη, αφού οι
εμπλεκόμενοι δεν φρόντιζαν μόνο για την προβολή
του έργου του δικού τους τομέα δραστηριότητας,
αλλά σε πολλές περιπτώσεις προσπαθούσαν να
δυναμιτίσουν τις προσπάθειες των εσωκομμα-
τικών αντιπάλων, να αφήσουν «φήμες» για την
εντιμότητα των αντιπάλων τους και πολλά άλλα
πολιτικά και όχι μόνο «μαχαιρώματα».
Για να κρατήσει τις ισορροπίες στην παράταξη του
ο κ. Σιδέρης αναγκάστηκε να «μοιράσει» τις θέσεις
ευθύνης της διοίκησης προς όλους τους «αντιπά-
λους», διατηρώντας όμως ως πιο «κοντινό» του

συνεργάτη τον κ. Κώστα Στεροδήμα, ο οποίος
αυτόματα στοχοποιήθηκε από όλους τους «αντα-
γωνιστές» του…
Ο Βασίλης Ζορμπάς, σε αντίθεση με κάποιους
άλλους «ανταγωνιστές» του, ουδέποτε απέκρυψε
την επιθυμία του να διεκδικήσει τον δημαρχιακό
θώκο, αλλά αντίθετα «βγήκε μπροστά» με θέσεις,
ιδέες, προτάσεις και με κύρια συνθήματα την «Δια-
φάνεια», την «Αξιοκρατία» και την «Μηδενική
ανοχή και παραδειγματική τιμωρία» όλων όσοι δεν
σέβονταν το «Δημόσιο χρήμα».

Στον τομέα τον οποίο είχε αναλάβει ο  Βασίλης
Ζορμπάς, δηλαδή την αντιδημαρχία καθαριότητος
και περιβάλλοντος», θα μπορούσε κάποιος να τον
χαρακτηρίσει ως απόλυτα πετυχημένο, εάν 1) Δεν
είχε φροντίσει να προσλάβει στην καθαριότ-
ητα τον αδελφό του, με το πρόσχημα ότι «είχε
οικονομική ανάγκη» (λες και ήταν ο εξαίρετος
πράγματι αυτός κύριος, ο μοναδικός έλληνας που
είχε «ανάγκες» και 2) Εάν δεν δικαιολογούσε
την πρόσληψη αυτή ως «πρόσληψη συμβα-
σιούχου» τη στιγμή που γνώριζε πολύ καλά
ότι «άλλοι συμβασιούχοι»θα πήγαιναν μετά τη
λήξη της σύμβασης σπίτι τους και άλλοι, όπως ο
αδελφός του, θα γίνονταν μόνιμοι... και βεβαίως
όλα αυτά θα γίνονταν «νομότυπα» άσχετα με το
εάν το «νομότυπο» ήταν και «ηθικό», αφού το
«ηθικό» είχε πάψει πια να παίζει κάποιο ρόλο
ακόμη και για κάποιον που ζητούσε να αναλάβει
τις τύχες μια ολόκληρης πόλης… και 3)Αν δεν είχε
το θράσος να κατηγορεί για «Νεποτισμό» προη-
γούμενους δημάρχους, ενώ είναι γνωστό σε όλους
ότι κανένας δήμαρχος από την μεταπολίτευση και
μέχρι εκείνον δεν είχε προσλάβει συγγενικό του
πρόσωπο στο δήμο μας.
Ενάμισι λοιπόν χρόνο πριν τις εκλογές του 2006
και με αφορμή την δαπάνη 80 περίπου εκατομ-
μυρίων δραχμών για εργασίες που έγιναν στο ενοι-
κιαζόμενο κτίριο δίπλα στο παλιό Δημαρχείο (απέ-
ναντι από την ΕΡΤ), αλλά και διάφορα άλλα έργα
στα οποία ήθελε να προχωρήσει ο κ.Αντώνης
Σιδέρης, ο Βασίλης Ζορμπάς απέστειλε επι-
στολή προς τον τότε δήμαρχο, με την οποία
του ζητούσε ή να προχωρήσει σε αυτοκάθα-
ρση της παράταξης ή η παράταξη θα
οδηγούταν σε ήτταστις προσεχείς εκλογές, αφή-
νοντας έτσι να εννοηθεί ότι επρόκειτο να παραιτ-
ηθεί από αντιδήμαρχος, να αποχωρήσει από την
παράταξη και να κατέβει ανεξάρτητος.

Για όλους όσοι ασχολιόντουσαν με τα κοινά εκείνη
την περίοδο, ήταν σαφές ότι η συγκεκριμένη επι-
στολή του Βασίλη Ζορμπά, με την οποία πετούσε
το πολιτικό γάντι στην τότε Δημοτική Αρχή αποτε-
λούσε μια «Ματ» κίνηση κι αυτό για τους εξής
λόγους:
1) Δεν ήταν δυνατόν ο Αντώνης Σιδέρης ν΄απο-
δεχθεί την κατηγορία, γιατί περί κατηγορίας επρό-
κειτο, και να προχωρήσει σε «Αυτοκάθαρση» της
δημοτικής του παράταξης, αφού έτσι θα παρα-
δεχόταν ότι «κάπου» υπήρχε «Βρωμιά».
2)Είχε στηρίξει με προσωπικό πολιτικό κόστος τον
Κώστα Στεροδήμα στην υπόθεση του διπλανού
κτιρίου, αποκλείοντας οποιαδήποτε περίπτωση
«κακοδιαχείρισης» και αναλαμβάνοντας προσω-
πικά την ευθύνη των όποιων λαθών.
Έτσι φτάσαμε στην 28η Ιουνίου 2005 όπου ο
Βασίλης Ζορμπάς κάλεσε τον τοπικό τύπο και παρ-
αχώρησε συνέντευξη στην οποία ανέλυσε τις αιτίες
οι οποίες τον οδήγησαν στην ανεξαρτητοποίηση
και τη δημιουργία νέας δημοτικής παράταξης.
Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή, ο ΒασίληςΖο-
ρμπάς κατέβηκε «Αντάρτης» εναντίον του  ψηφο-
δελτίου της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Αντώνη
Σιδέρη ο οποίος φυσικά ηττήθηκε και δήμαρχος
ανακηρύχθηκε ο Βασίλης Γιαννακόπουλος.
Στη συνέχεια το 2010, ο Βασίλης Ζορμπάς πέτυχε
να του δοθεί το χρίσμα της Νέας δημοκρατία, τοπι-
κά οι Νεοδημοκράτες γύρισαν την πλάτη στον
«Αντάρτη» και εκλέχτηκε δήμαρχος αφού κατάφ-
ερε να πάρει 100 περίπου ψήφους περισσότερους
από τον ανεξάρτητο Γιάννη Σταθόπουλο και ν΄
αντιμετωπίσει την δεύτερη Κυριακή τον πλήρως
αποδυναμωμένο Βασίλη Γιαννακόπουλο.
Όλη αυτήν την ιστορική αναδρομή τη γράφουμε,
επειδή: 1) Η ιστορία επαναλαμβάνεται. 2) Λαός
που δεν γνωρίζει την ιστορία του δεν έχει «μέλ-
λον». 3) Ο ενημερωμένος πολίτης είναι ενεργός
πολίτης. 4) Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. 5) Ο
Ιανός μπορεί να είχε για τους Ρωμαίους «Δύο πρό-
σωπα», αλλά για τους Έλληνες δεν ήταν θεός αλλά
Απατεώνας (ψεύτικος θεός) αλλά κυρίως για το
γεγονός ότι ως εφημερίδα, είχαμε τότε ζητήσει και
μας είχε δοθεί από τον Βασίλη Ζορμπά, αποκλει-
στική συνέντευξη  η οποία είχε δημοσιευτεί
στο τεύχος του «Σχολιαστή» (Ιούλιος 2005)
όπου μεταξύ άλλων ο νυν δήμαρχος τότε μας είχε
πει για τα μεγάλα ζητήματα της πόλης τα εξής:

«Αυτοκάθαρση ή ήττα»  Νο1

Συνέντευξη Ζορμπά 
Ιούλιος 2005

“Σ" Με το θέμα του δημαρχείου τι γίνεται»; 
"Το θέμα του δημαρχείου δεν μπορεί να
"προχωρήσει" γιατί έγιναν "θαύματα" στην επιτρο-
πή στην οποία προήδρευε ο γραμματέας του
δήμου. Ο Γραμματέας, όπως θα ξέρετε, αποτελεί
επιλογή του δημάρχου, όπως επιλογές του ήταν και
οι δύο προηγούμενοι Γραμματείς, ο κ. Κυπραίος
και η κ. Βελέντζα.
Νομίζω όμως ότι στα επόμενο συμβούλιο θα
υπάρχει θέμα "δημαρχείου" οπότε θα έχω την
ευκαιρία να παρουσιάσω αρκετά ενδιαφέροντα
στοιχεία...". 
"Σ" Αναφέρεστε στον διαγωνισμό μελέτη -
κατασκευή ή σε άλλον;
"Αναφέρομαι στις παρατυπίες που καταγγέλθηκαν
από τους μηχανικούς οι οποίες και συζητήθηκαν
στη δημοτική μας ομάδα αναφορικά με τι; μελέτες
(μηχανολογική, γεωλογική και στατική!.
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Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της δημοτικής ομάδας, είχε έρθει
και ο γραμματέας, ο οποίος αποδέχτηκε τις ευθύνες του και μάλι-
στα ισχυρίστηκε ότι είναι "'άπειρος", ότι δεν γνώριζε από αυτές τις
διαδικασίες.. .ανέλαβε τις ευθύνες του και δήλωσε ότι την επόμενη
ημέρα θα υπέβαλε την παραίτηση του!"Βεβαίως ακόμη δεν έχει
παραιτηθεί κι ας έχει περάσει περί-που ένας μήνας... ίσως να θέλει
να "κλείσει" το θέμα αυτό καθώς και το θέμα του πάρκινγκ. Σε ότι
αφορά τώρα το θέμα της τιμής του δημαρχείου, μας έχουν πει ότι
θα στοιχίσει 3,5 δισ, για 3.000 τετραγωνικά! Δηλαδή περίπου
1,100.000 το τετραγωνικό για γραφεία και με δικό μας το οικόπε-
δο!! 
Εξωφρενικά υψηλή τιμή. Κι εδώ δράττομαι της ευκαιρίας να σας
ξαναπώ ότι δεν επιτρέπεται νια έναν Αντιδήμαρχο, για ένα δημο-
τικό σύμβουλο, να μην έχει ποτέ συζητήσει στη δημοτική του
ομάδα αυτά τα τόσο σοβαρά θέματα...". 
"Σ" Δηλαδή μου λέτε ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται
στην ομάδα των 15 συμβούλων; 
"Οι αποφάσεις έρχονται "έτοιμες" από τον κ. δήμαρχο... και όπως
σας είπα και στη συνέντευξη τύπου, μου έχει γεννηθεί η απορία το
"ΠΟΥ" βρίσκει ο δήμαρχος τα "έργα" και μας τα φέρνει μετά
"έτοιμα" για να τα ψηφίσουμε"! 
"Σ" Αυτή η "πολιτική" τηρήθηκε και στο "Γιαβάσειο'; 
"Ναι ακριβώς η ίδια. Εμείς δεν γνωρίζαμε τίποτα! Έφεραν το
θέμα χωρίς εισήγηση... χωρίς μελέτη,.. και μετά αναγκάστηκαν να
το αποσύρουν!!
Μια ακόμη "πατάτα"... ένας ακόμη "διασυρμός" της παράταξης
μας!! και θα θυμάστε ότι επέμενα να μην αποσυρθεί για να
καταψηφιστεί επιτέλους κι ένα θέμα που εισάγεται με τέτοιο
τρόπο".
"Σ" Στις 12 Ιουλίου έχουμε ασφαλιστικά μέτρα νια το
κτήμα Σιστοβάρη... αισιοδοξείτε;
"Πιστεύω ότι κανείς δικαστής δεν θα τολμήσει να μη δικαιώσει το
δήμο... Βεβαίως όπως έχω δηλώσει και στο δημοτικό συμβούλιο,
ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται εκείνα μπουν εκεί μπου-
λντόζες... θα στήσουμε σκηνές! Και δεν το νομίζω μόνο εγώ, όλη η
πόλη το "νομίζει"... 
"Σ" Στη συνέντευξη που δώσατε. ζητήσατε από το δήμα-
ρχο να κάνει "Αυτοκάθαρση". Αυτό πρακτικά τι
σημαίνει; 
"Η δημοτική μας παράταξη "στηρίχθηκε" από τη Νέα Δημοκρ-
ατία και οι περισσότεροι από μας είμαστε στελέχη αυτής της
παράταξης. Πριν από οκτώ περίπου χρόνια, ο πρόεδρος της Ν. Δ.
ο κ. Καραμανλής, ξεκίνησε ένα αγώνα και σήκωσε τη σημαία της
διαφάνειας. Αυτό ενώ το πίστεψα! Τώρα αν το πίστεψα καλώς ή
κακώς δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι εγώ το πίστεψα.
"Άρχισε έτσι ένας αγώνας που είχε σαν αποτέλεσμα και ο κ. Καρ-
αμανλής να γίνει πρωθυπουργός αλλά και μετά από 22 χρόνια ν
αναλάβει τη διοίκηση του δήμου μια παράταξη που στηρίχθηκε
όχι μόνο, αλλά κυρίως από τη ΝΔ, Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι,
είπαμε ότι εάν δεν σταματήσει αυτή η κατρακύλα με τη "αδιαφά-
νεια" και τη "διαπλοκή", τότε το μέλλον αυτής της χώρας θα είναι
αβέβαιο. Έχουμε παιδιά και επειδή αυτά θα συνεχίσουν να ζουν
μετά από μας, έχουμε καθήκον να μεριμνήσουμε για το μέλλον
τους και να μην κοιτάμε μόνο τους εαυτούς μας. Μ' αυτές τις σκέ-
ψεις, ασχολήθηκα με πάθος και μεράκι και με φωνές καμιά φορά
με τα "κοινά", προσπαθώντας να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι.
Σήμερα λοιπόν δεν είναι δυνατόν μια παράταξη που έχει σηκώσει
τη σημαία της διαφάνειας να "δίνει έργα" με τον περιβόητο "μαθ-
ηματικό τύπο", ενώ μπορεί να τα δώσει με το νέο τρόπο... 
Δεν μπορεί αυτή η παράταξη να "δίνει δουλειές" από τη δημα-
ρχιακή επιτροπή για παράδειγμα για τον ηλεκτροφωτισμό με
έκπτωση 2%!!!
Όπου κι αν πάμε αυτή τη στιγμή, ένα πέντε, ένα 10 τοις εκατό
έκπτωση θα το πετύχεις... Τώρα με 2% έκπτωση δηλαδή τι μας
"έκοψε"; ποιους κοροϊδεύουμε; τους συμπολίτες μας που
πληρώνουν; ή αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν νια να διοικήσουμε
με διαφάνεια; Σε μια αγορά προϊόντων αξίας 110.000 ευρώ
"πετύχαμε" έκπτωση 1% και δεν ντρεπόμαστε που το λέμε; Δεν
είναι μόνο αυτό το τυχαίο παράδειγμα. Για μένα πρωτίστως δεν
είναι δυνατόν ο δήμαρχος να μην έχει αποδώσει "πολιτικές
ευθύνες" νια το θέμα της επέκτασης του δημαρχείου... για το έντα-
λμα πληρωμής του εργολάβου που "χάθηκε" μέσα στο γραφείο
του κ. Στεροδήμα...".

«Αυτοκάθαρση ή Ήττα» Νο2

Διαβάσατε για όλα όσα ευαγγελιζόταν πριν αναρρι -
χηθεί στο δημαρχιακό θώκο ο Βασίλης Ζορμπάς κι ας
δούμε τώρα για ποιους ακριβώς λόγους ο Δημήτρης
Αλεφαντής, η Ελένη Δάβαρη, ο Αλέξης Μουστόγιαν-
νης και ο Φώτης Αλεξόπουλος του έχουν «πετάξει το
γάντι», όπως κι εκείνος δηλαδή είχε προ ετών κάνει,
ζητώντας του «Αυτοκάθαρση» από «Συμβουλάτορες,
κουμπαροκρατία και βόλεμα συγγενών», πραγμα-
τικό ενδιαφέρον για την πόλη και τα προβλήματα της,
έγνοια για την λεηλατούμενη δημοτική περιουσία, και
λύσεις τόσο για τα προβλήματα της καθημερινότ-
ητας, όσο και για τα «μεγάλα» που χρονίζουν, αλλιώς
η «Ήττα» έρχεται οσονούπω στρατηγέ μου και θα
είναι και «ηχηρή»!
Ξεκινάμε λοιπόν από την πρόσφατη καταγγελία του
Δημήτρη Αλεφαντή, ο οποίος ρώτησε το δήμαρχο για τους
λόγους που τον οδήγησαν μετά το τέλος των εργασιών του
Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 6 Αυγούστου
2013 να προχωρήσει στην μεγαλύτερη απ΄ευθείας ανάθεση
έργου που έχει κάνει δήμαρχος ύψους 235.000 ευρώ για να
«στεριώσει» το «Γιαβάσειο»!
«Που βρίσκει ο δήμαρχος τα έργα και τα φέρνει έτοιμα να τα
ψηφίσουμε», είχε ρωτήσει ο Βασίλης Ζορμπάς για το «Για-
βάσειο» όπως διαβάσατε το 2005 αναφερόμενος στον
Αντώνη Σιδέρη… τα ίδια ακριβώς λόγια, απευθύνει ο
Δημήτρης Αλεφαντής προς τον Βασίλη Ζορμπά το 2013 και
να σημειώσουμε ότι από το 2005 μέχρι σήμερα το «Γιαβά-
σειο» δεν έχει γκρεμιστεί για να δικαιολογείται το «Επείγον»
της απ΄ευθείας ανάθεσης στη γιορτή του «Σωτήρος» (ενδια-
φέρουσα σύμπτωση)…
«Η εισήγηση (για το Γιαβάσειο) την οποία έφερε προς ψήφ-
ιση στο δημοτικό συμβούλιο ο Αντώνης Σιδέρης, ήταν μια
«ακόμη πατάτα», ένας ακόμη «διασυρμός της παράταξης
μας» που αποσύρθηκε μετά από δική μου επιμονή», είχε πει
το 2005 ο Βασίλης Ζορμπάς. Σήμερα που ο ίδιος έχει φέρει
το ίδιο θέμα και έχει αποσυρθεί δύο φορές για τους ίδιους με
τότε λόγους τι έχει να πει στον κ. Αλεφαντή που τον εγκαλεί;
Για την ανέγερση του δημαρχείου το 2005 ο Βασίλης Ζορμ-
πάς είχε δηλώσει ότι οι «παρατυπίες» που είχαν επισημανθ-
εί από μηχανικούς και είχαν συζητηθεί στην δημοτική ομάδα
του Αντώνη Σιδέρη αφορούσαν τις «Μελέτες», μηχανολογι-
κές, ηλεκτρολογικές και γεωλογικές και μάλιστα ο πολιτικός
μηχανικός – Γραμματέας του Δήμου κατ΄επιλογήν του
Αντώνη Σιδέρη – όπως είχε επισημάνει – δήλωσε ότι δεν τις
είχε «καταλάβει», κι ότι αναγνώρισε το λάθος του και υπέ-
βαλε την παραίτηση του.
Σήμερα, που ο Βασίλης Ζορμπάς μιλά για θεμελίωση του
Δημαρχείου τι θα απαντήσει στην κ. Δάβαρη όταν τον ρωτή-
σει για το «Πως» έχει διορθώσει η εξαδέλφη του – μηχανικός
στο επάγγελμα - που «προΐσταται» της τεχνικής υπηρεσίας
αυτές τις «παρατυπίες»; Ή μήπως σήμερα δεν είναι «ορα-
τές»;
Το 2005 ο Βασίλης Ζορμπάς «έσκιζε τα ρούχα του» ωρυόμε-
νος ότι «Δεν ήταν δυνατόν το Δημαρχείο να στοίχιζε 3,5 εκα-
τομμύρια ευρώ! Λέγοντας ότι για 3.000 τετραγωνικά μέτρα
δεν θα έπρεπε να δοθούν αυτά τα χρήματα, γιατί δεν υπήρχε
οικοδομή στη Αγ.Παρασκευή  που σε ιδιόκτητο οικόπεδο να στοίχιζε τόσα πολλά χρήματα
για μια «απλή κατασκευή», όπως είναι αυτή ενός δημαρχείου.
Σήμερα, το 2013 ο Βασίλης Ζορμπάς που ετοιμάζεται να χτίσει το ίδιο Δημαρχείο με κόστος
22 εκατομμύρια ευρώ «Τι» θα απαντήσει  στους κ.Αλεξόπουλο και Μουστόγιαννη; Μήπως
ότι εν μέσω κρίσεως που τίποτα δεν χτίζεται, το δικό μας Δημαρχείο έφτασε στο αστρονο-
μικό αυτό ποσό λόγω “εντοπιότητας”;
Όταν ο κ.Ζορμπάς το 2005 κατήγγειλλε τον Αντώνη Σιδέρη ότι οι αποφάσεις που έπαιρνε
δεν λαμβάνονταν στη δημοτική του ομάδα… σήμερα ως δήμαρχος «Τι» θα απαντήσει προς
τους Αλεφαντή, Δάβαρη, Αλεξόπουλο και Μουστόγιαννη στις αντίστοιχες καταγγελίες
τους;
Όσο για την σκηνή που θα έστηνε μέσα στο κτήμα Σιστοβάρη για να αποτρέψει πιθανό
γκρέμισμα της Βίλας, προσωπικά τον εκλιπαρούμε να «βάλει νερό στο κρασί του» και να
την ξεστήσει γιατί τον «έχει φάει το αγιάζει» χρόνια τώρα και θα μας αρρωστήσει…  
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Τον Ιούλιο που μας πέρασε ο τ. αντιδήμαρχος διοίκησης κ. Δημήτρης Αλε-
φαντής ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από τη δημοτική ομάδα του
Βασίλη Ζορμπά. 
Η απόφαση αυτή του κ. Αλεφαντή κοινοποιήθηκε δημοσίως με επιστολή του ιδίου,
απόφαση με την οποία η Δημοτική Αρχή χάνει πλέον την πλειοψηφία στο Δημοτικό
Συμβούλιο διότι πέραν του τ. αντιδημάρχου από τη δημοτική παράταξη του κ. Ζορμ-
πά έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και οι Ελένη Δάβαρη, Αλέξανδρος Μουστόγιαννης και
Φώτης Αλεξόπουλος. 
Ο Δημήτρης Αλεφαντής στη δήλωση ανεξαρτητοποίησής του καταγγέλλει το δήμα-
ρχο ότι «ακολουθεί το δικό του μοναχικό, ολισθηρό και αυτοκαταστροφικό δρόμο»,
ότι η παραγωγή της πολιτικής γινόταν από τον κ. Ζορμπά και ενός ατόμου που δεν
εντάσσεται στο ίδιο πολιτικό σύστημα με την υπόλοιπη παράταξη και τέλος ότι δεν
μπορεί ο ίδιος να θεωρείται «συμμέτοχος στο σκάφος που εξέτρεψε και οδηγεί στα
βράχια ο δήμαρχος». 
Όσοι αναγνώστες ενδιαφέρονται να διαβάσουν την ανακοίνωση ολόκληρη μπορούν
να τη βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.osxoliastis.gr όπως και την απάντηση
που δέχθηκε ο κ. Αλεφαντής από το μέλος του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ κ. Σπύρο Παπα-
σπύρου. 

Μετά το πέρας του καλοκαι-
ριού ο κ. Αλεφαντής ως επι-
κεφαλής της ανεξάρτητης
κίνησης πολιτών «Πρωτο-
βουλία Ευθύνης» εξέδωσε
άλλη μία ανακοίνωση,
καταγγέλλοντας το δήμαρχο
για μία παράνομη πράξη
απευθείας ανάθεση, την
οποία και δημοσιεύουμε
αυτούσια:   
“Σε εργολάβο δίνονται
233.000€, απ'ευθείας από
τον κ.Ζορμπά, για εργασία
που θα μπορούσε να πραγ-
ματοποιηθεί χωρίς ο Δήμος
να καταβάλλει ούτε ένα
ευρώ.
Το ρεκόρ έσπασε. Η
μεγαλύτερη απ'ευθείας
ανάθεση που έγινε ποτέ
στην πόλη μας, με “κατε-
πείγουσα'' διαδικασία εν
μέσω καλοκαιρινών δια-
κοπών.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την ύψους 233.000€ απευθείας ανάθεση, με πρωτο-
βουλία του κ. Ζορμπά για την εκτέλεση έργων μέτρων ασφαλείας στο Γιαβάσειο,
ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 
Το ζήτημα για την αξιοποίηση του ακινήτου ήρθε τρεις φορές στο Δημοτικό
Συμβούλιο και αποσύρθηκε με ευθύνη του κ.Ζορμπά. Υπήρξε μάλιστα σχετική μελέτη
του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών και -το κυριότερο- ιδιώτες οι οποίοι είχαν εκφρά-
σει το ενδιαφέρον τους για την ενοικίαση και αξιοποίηση του ακινήτου με προφανές
οικονομικό όφελος για το Δήμο.
Και παρά την παροιμιώδη αναβλητικότητά του, ξαφνικά τον Αύγουστο, με ανεξήγητη
βιασύνη, ο κ.Ζορμπάς, έσπευσε να περάσει σε εργολάβο το έργο με απευθείας ανάθ-
εση!
Tα ερωτήματα εύλογα και απλά:
Γιατί τέθηκε το ζήτημα με την μορφή του κατεπείγοντος; Και από τη στιγμή που ανα-
τέθηκε ως κατεπείγον, ένα μήνα μετά γιατί δεν έχει γίνει η παραμικρή εργασία;
Γιατί ο κ.Ζορμπάς αντί να επιλέξει να προχωρήσει στην αξιοποίηση του ακινήτου από
ιδιώτες οι οποίοι και τα έργα θα αναλάμβαναν με ίδιες δαπάνες και έσοδα θα έφερ-
ναν στο Δήμο επέλεξε να αναλάβει ο Δήμος, δηλαδή ο φορολογούμενος δημότης το
έργο αυτό; Μήπως περισσεύουν τα χρήματα στο Δήμο και δεν το γνωρίζουμε;
Μήπως η τακτική της αδιαφάνειας και του συγκεντρωτισμού σας, κε Ζορμπά, ευθύνε-
ται για το γεγονός ότι είστε η μοναδική Δημοτική Αρχή στην ιστορία της πόλης μας
που έχει χάσει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου;
Τα ερωτήματα απλά οι απαντήσεις δύσκολες, κ. Ζορμπά. Θα επανέλθουμε.”

Δήλωση Δημητρίου Αλεφαντή,
Ανεξάρτητου Δημοτικού Σύμβουλου, Δήμου Αγίας Παρασκευής,

Επικεφαλής Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών, 
Πρωτοβουλία Ευθύνης

Αυγουστιάτικες Αναθέσεις Σκανδαλώδης απευθείας
ανάθεση έργου 235.000

ευρώ από την 
Δημοτική Αρχή Ζορμπά 

Στις 11 Ιουνίου 2013 η Πολεοδομία του
Δήμου Αθηναίων κοινοποίησε στον Δήμο
Αγ. Παρασκευής ΄  ́Έκθεση  επικίνδυνης
οικοδομής΄  ́για το κτίριο στην οδό Ερμού
76, (γνωστό ως Γιαβάσειο, κληροδότημα
του αείμνηστου ευεργέτη της Αγ. Παρασ-
κευής Γιαβάση), με την οποία επιβάλλει
την λήψη μέτρων ασφαλείας λόγω επικιν-
δυνότητας του κτιρίου. Τα μέτρα που πρέ-
πει να ληφθούν είναι : Αντιστήριξη της
πρόσοψης επί της οδού Ερμού, απο-
μάκρυνση όλων των εντός του κτιρίου
οικοδομικών υλικών με ασφαλή περίφρ-
αξη και χωρίς παρακώλυση κυκλοφορίας
κ.α. Αντί, λοιπόν, η Δημοτική αρχή να ενημερώσει το Δημοτικό
Συμβούλιο και να προκηρύξει διαγωνισμό για όλες τις απαραίτητες
εργασίες, περί την 5η Αυγούστου (σχεδόν δύο μήνες μετά την γνω-
στοποίηση του θέματος) ανέθεσε απευθείας τις εργασίες ύψους
235.000 ευρώ σε συγκεκριμένο εργολάβο, ΄΄μετά από 2-3 τηλεφω-
νήματα΄  ́όπως ενημερωθήκαμε.
Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει σαφής παράκαμψη της σοβαρότ-
ητας και της διαφάνειας εκτέλεσης έργου. Η Δημοτική αρχή Ζορμ-
πά, που επαγγέλθηκε την διαφάνεια και την ακεραιότητα εκτέλεσης
έργων, διενήργησε  απευθείας ανάθεση χωρίς καμία ουσιαστική
δικαιολογία (πίεση χρόνου, φυσική καταστροφή κλπ) για έργο μεγά-
λου οικονομικού κόστους. Οφείλουμε να καταγγείλουμε το γεγονός
ως αδιαφανή διαδικασία υψηλού κόστους σε μια εποχή μεγάλης
οικονομικής στενότητας για τους Δήμους και απαίτησης για υπευθυ-
νότητα και διαφάνεια.

Γιάννης Σταθόπουλος

επικεφαλής 

“Νίκη για την 

Αγ. Παρασκευή”

Βασίλης Ζορμπάς: 
Ο καθένας έχει την ιστορία του

Τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε μια τεραστίου
οικονομικού μεγέθους απευθείας ανάθεση (233.000 ευρώ)
για έργα υποστύλωσης και στήριξης του “Γιαβάσειου”
περίμεναν όλοι να μιλήσει ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς
μετά τη σχετική καταγγελία του ανεξάρτητου Δημοτικού
Συμβούλου και τ. αντιδημάρχου διοίκησης Δημήτρη Αλεφ-
αντή κατά τη συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2013.
Αντί όμως ουσιαστικής απαντήσεως ο Βασίλης Ζορμπάς προχώρησε
σε μία επίθεση κατά του πρώην αντιδημάρχου του και νυν ανεξάρτ-
ητου Δημοτικού Συμβούλου λέγοντας ότι ο κ. Αλεφαντής πέρασε από
το Δήμο και όχι μόνο δεν κατάφερε να μάθει τίποτα! αλλά κάνει και
τον ειδήμονα!!  “Ο κ. Αλεφαντής, συνέχισε ο δήμαρχος, καταγγέλλει
τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας ότι “φούσκωσαν” το οικο-
νομικό ύψος της μελέτης του “Γιαβάσειου” και προσπαθεί να ανα-
δείξει ως μείζων πολιτικό θέμα την απευθείας ανάθεση με την οποία
θα πραγματοποιηθούν τα έργα σ’ αυτό. Όμως ο καθένας μας έχει
γράψει σ’ αυτή την πόλη την ιστορία του! οι πολίτες, συνέχισε ο δήμα-
ρχος, γνωρίζουν και το “ποιόν” και το ποιος είναι και το πως ζει και την
ιστορία του καθενός, καθώς και το πως απέκτησε την περιουσία που
έχει... Εάν λοιπόν όλοι εσείς που “πονάτε” για τα χρήματα των
δημοτών θα ‘πρεπε να είχατε έρθει στο Δήμο για να ενημερωθείτε για
το “τι” και το “πως” έγινε”... Βεβαίως η τοποθέτηση αυτή του Βασίλη
Ζορμπά προκάλεσε τοποθέτηση “επί προσωπικού” του κ. Δημήτρη
Αλεφαντή ο οποίος κρατώντας αξιοθαύμαστα την ψυχραιμία του
απάντησε πολιτικά στην προσωπική επίθεση του δημάρχου λέγοντας
προς το Σώμα ότι : “Ακόμα κι αν είναι έτσι τα πράγματα, όπως τα παρ-
ουσιάζει ο δήμαρχος - που εγώ δεν συμφωνώ - και πάλι ελέγχεται
γιατί δύο χρόνια τώρα που το συζητάμε μαζί δεν έχει δώσει εντολή
αξιοποίησής του με αποτέλεσμα ο Δήμος εξαιτίας της ολιγωρίας του
αυτής να χάνει χρήματα...” 
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Αναγνώριση του Επίσημου
Ελληνικού Κράτους 

στον Δημοτικό Σύμβουλο 
της Πόλης μας 

κ. Σωτήρη Ησαΐα

Aναμνηστική πλακέτα για την
αναγνώριση των πολυετών
αγώνων του  για την ανάδειξη και
λύση των προβλημάτων των
Ελλήνων του Καναδά καθώς και
για τη συμβολή του στην καλύτε-
ρη ανάπτυξη των Ελληνο-Κανα-
δικών σχέσεων, απενεμήθη παρ-
ουσία επίσημων προσκεκλημέ-
νων της Ελλάδας και του Καναδά
από το Δήμο του Montreal στον Πολιτικό Επιστήμονα-
Διεθνολόγο και Δημοτικό σύμβουλο Αγ. Παρασκευής  κ.
Σωτήρη Ησαία.

Η βράβευση του κ. Ησαία, που έγινε ύστερα από επίσημη  πρόσ-
κληση του Δήμου Montreal μέσω του εκεί Ελληνικού Προξενείου
προς τη Χώρα μας, αποτελεί μια ακόμη επιβράβευση των μακρ-
οχρόνιων προσπαθειών του για την επίλυση των πάσης φύσεως
προβλημάτων του εκεί Ελληνισμού αλλά και της εν γένει ανά-
πτυξης των διμερών σχέσεων της πατρίδας μας με τη φίλη και
σύμμαχο χώρα.
Ο κ. Σωτήρης Ησαίας, ως
Υπεύθυνος, όλης της Βορ-
είου Αμερικής στο τομέα
του Απόδημου Ελληνι-
σμού της Νέας Δημοκρ-
ατίας, συνεχίζει να εργά-
ζεται ακατάπαυστα για
τον Ελληνισμό στην κοι-
νωνία του Καναδά, για
την περαιτέρω ανάδειξη
της Ελληνικής παρουσίας
στην ακαδημαϊκή κοινότ-
ητα, για την προώθηση
των Ελληνικών επίσημων
θέσεων της Εξωτερικής
πολιτικής της Ελλάδος και
ιδιαίτερα για το θέμα της
ονομασίας του Σκοπιανού
κρατιδίου, πρόβλημα  που προέβαλλε συνεχώς με  πολιτικούς
προβληματισμούς και ανησυχίες  στα Ελληνο-Καναδικά ΜΜΕ.
Γόνος Τέταρτης γενιάς απόδημων ελλήνων, ο κ. Σωτήρης
Ησαίας είναι απόφοιτος τριών Πανεπιστημίων του Καναδά και
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και κατά τη διάρκεια των
πανεπιστημιακών σπουδών του διετέλεσε πρόεδρος των Ελλή-
νων φοιτητών του Πανεπιστημίου McGill του Καναδά, επίτιμο
μέλος με ομόφωνη απόφαση του Hellenic Interuniversity
Council του Καναδά (Ελληνικού Διαπανεπιστημιακού Συμβου-
λίου του Καναδά, μέλος του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ –
Καναδά, μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Καναδά και μέλος του
American Hellenic Progressive Association.   

Δε θα τα καταφέρει 
όσες φιέστες κι αν διοργανώσει!

Σε πρόσφατη ανακοίνωση-
δήλωσή του ο δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς αναφέρθηκε
στην παρουσία του τέως αντιδ-
ημάρχου του και τώρα πάλι
αρχηγού δημοτικής παράταξης
κ. Αλεφαντή Δημήτρη στην
τελευταία μας εκδήλωση που

γέμισε όλη πλατεία Αγίας Παρασκευής με κόσμο με απαξιωτικούς χαρακτηρι-
σμούς όπως συνηθίζει για τον επικεφαλής μας Βασίλη Γιαννακόπουλο.
Μια συγκέντρωση με 600 άτομα, με στελέχη και πολίτες από όλο το πολιτικό φάσμα, με
βραβεύσεις εθελοντών για την προσφορά τους στους τοπικούς συλλόγους, στην πυροπρ-
οστασία στην αγάπη και φροντίδα των ζώων, με Αγιοπαρασκευιώτες μουσικούς σε μια
ζωντανή, γεμάτη κέφι εκδήλωση με νέα παιδιά που χόρευαν και τραγουδούσαν, μάλλον
θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως γάμος και χαρά.
Αντίθετα, μνημόσυνα λύπης μεταξύ συγγενών και φίλων θυμίζουν τόσο οι δημοτικές δρά-
σεις όπως η άδεια πλατεία κατά τις εκδηλώσεις του όσο και οι δημοτικές ομάδες της παρά-
ταξης του  όπου δεν μαζεύει ούτε δέκα άτομα.
Ίσως επειδή θορυβήθηκε από την απήχηση και την επιτυχία της εκδήλωσής μας, για αυτό
να αποφάσισε να ξοδέψει μεγάλα ποσά για να κάνει και αυτός εκδηλώσεις. Τουλάχιστον,
αφού επιμένει να ασχολείται μαζί μας, ας μας ρωτήσει για τον τρόπο επιτυχίας των
εκδηλώσεων.  
Δημοσίως λοιπόν του απαντάμε ότι δεν εξαρτάται η επιτυχία από το ποσό που θα δαπα-
νήσει αλλά από την αγάπη του για τους δημότες και από το πως στέκεται δίπλα τους
αγωνίζεται και διεκδικεί για αυτούς. Όσο δε βλέπουν κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται να του
προσφέρουν καμιά επιτυχία οι εκδηλώσεις.
Είναι σίγουρο πως αν συνεχίσει την ίδια πολιτική όσες φιέστες κι αν διοργανώσει, δεν
πρόκειται να αποφύγει την πολιτική του κηδεία σε λίγους μήνες από σήμερα.

ΜΑΖΙ για την Αγία Παρασκευή

Πριν από λίγο καιρό είχαμε καταγγελίες από
συμπολίτες μας ότι κάποια από τα όργανα
γυμναστικής στο στρατόπεδο “Σπυρούδη” είχαν
υποστεί σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα και να
μην λειτουργούν αλλά και να αποτελούν
κίνδυνο.
Φωτογραφήσαμε τα εν λόγω όργανα και θέσα-
με το όλο θέμα υπόψη της Δημοτικής Αρχής, η
οποία προέβη στην σχεδόν άμεση αποκατάστα-
ση των ζημιών με αποτέλεσμα να λειτουργούν
σήμερα κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Καταγγελία και άμεση αποκατάσταση

Σε λιχουδιά παντός καιρού (χειμώνα - καλοκαίρι) έχει εξε-
λιχθεί η νέα πρόταση που ακούει στο όνομα παγωτό για-
ούρτι.
Το παγωτό γιαούρτι γνωρίζει μεγάλη άνθιση και ακόμα
μεγαλύτερη ζήτηση τα τελευταία δύο χρόνια στη χώρα μας. 
Οι λόγοι για τους οποίους έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις το συγκε-
κριμένο προϊόν είναι η κρεμώδης υφή του,  η ελάχιστη ζάχαρη, οι
λιγοστοί υδατάνθρακες σε σχέση με το κανονικό γιαούρτι και
φυσικά το γεγονός ότι η γεύση του είναι οικεία με το γνωστό παρ-
αδοσιακό μας προϊόν. 
Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που ανοίγουν με μοναδικό προϊόν
προς πώληση το παγωτό γιαούρτι κι αρκετές από αυτές καταφ-

έρνουν να κρατηθούν εν καιρώ κρίσης. 
Στην περιοχή του Κοντόπευκου - Παραδείσου, στην Αγία Παρασκευή, τα αρτοποιεία
“Αγγελίδη” είναι τα μόνα στην ευρύτερη περιοχή που διαθέτουν το νέο soft ice cream
yogurt της εταιρείας AVEK που έχει και τους γνωστούς καφέδες της Hausbrandt. 
Επισκεφτήκαμε τα αρτοποιεία “Αγγελίδη” στην οδό Αγ. Τριάδος 18 και εκτός της γρήγορ-
ης και ευχάριστης εξυπηρέτησης, γευτήκαμε και το ελαφρύ, γευστικό και δροσερό παγωτό
γιαούρτι που προσφέρει και σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να περάσετε από το κατά-
στημα και να διαπιστώσετε οι ίδιοι αυτά που εμείς σας μεταφέρουμε. 

Μοναδικό παγωτό γιαούρτι 
από τα αρτοποιεία “Αγγελίδη”
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Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης των 
δημοτικών εκλογών

Η αλλαγή του τρόπου εκλογής των αιρετών στις εκλογές του
Μαΐου 2014 θα γίνει όπως όλα δείχνουν με ένα νέο σύστημα
το οποίο προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις τόσο στα πολιτικά
κόμματα όσο και στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινο-
τήτων. 
Συγκεκριμένα με το ισχύον σύστημα οι υποψήφιοι δήμαρχοι καταθ-
έτουν μία λίστα με τους υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού
τους και ανάλογα με το ποσοστό που θα πετύχει η κάθε παράταξη
στον πρώτο γύρο των Δημοτικών εκλογών, εκλέγονται αναλογικά οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι του δημάρχου που θα επικρατήσει κατά τον
δεύτερο γύρο των εκλογών. 
Με το νέο σύστημα οι εκλογές του πρώτου γύρου προβλέπουν τα
εξής: 
1ον)Ο δήμαρχος θα καταθέσει τη λίστα των υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων της παράταξής του. 
2ον) Κατά την εκλογική διαδικασία θα εκλεγούν με απλή αναλογι-
κή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα επιλεγούν κατά σειρά εκλογιμότ-
ητας ανεξάρτητα από το «ποιος» θα εκλεγεί δήμαρχος αφού θα
υπάρχει και δεύτερη κάλπη για την επιλογή μόνον του δημάρχου. 
Όποιος υποψήφιος δήμαρχος συγκεντρώσει στον πρώτο
γύρο τουλάχιστον 42%των ψήφων εκλέγεται από την πρώτη Κυρ-
ιακή ενώ στην αντίθετη περίπτωση η εκλογή για την ανάδειξη δημάρχου θα επαναληφθεί την επόμενη
Κυριακή μεταξύ των δύο πρώτων πλειονοψηφησάντων, οι οποίοι θα πρέπει να ασκήσουν διοίκηση με
τους ήδη από τον πρώτο γύρο εκλεγμένους πλειοψηφήσαντες Δημοτικούς Συμβούλους που επελέχθη-
σαν από τους ψηφοφόρους.   

Η αλλαγή αυτή έχει ξεσηκώσει κύμα διαμαρτυρίας από
τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία υποστηρίζουν
ότι η αλλαγή αυτή δεν έχει στόχο την εκλογή των αξιο-
λογότερων και ικανότερων για την άσκηση των καθη-
κόντων του Δημοτικού Συμβούλου και Δημάρχου, αλλά
στοχεύει στην αποπολιτικοποίηση των Δημοτικών
εκλογώνεπειδή ο τρικομματικός κυβερνητικός συνδυα-
σμός φοβάται τις τεράστιες απώλειες που θα έχει κατά
τις Δημοτικές εκλογές του προσεχούς Μαΐου και προ-
σπαθεί το αποτέλεσμά τους να έχει το λιγότερο δυνατό
πολιτικό μήνυμα. 

Είναι προφανές ότι ο νέος τρόπος εκλογής «δημοτικών αρχόντων» είναι δημοκρατικότερ-
ος και δικαιότερος του προηγούμενου αφού οι δημοτικοί σύμβουλοι αξιολογούνται με απλή ανα-
λογική από όλους τους συμπολίτες τους σε αντίθεση με το προηγούμενο σύστημα που «ήθελε» τον επι-
κρατήσαντα δήμαρχο να εκλέγει τους πλειοψηφήσαντες του συνδυασμού του, πολλοί από τους οποίο-
υς είχαν λάβει τρεις και τέσσερις φορές λιγότερες ψήφους από αντίστοιχους υποψήφιους δημοτικούς
συμβούλους ψηφοδελτίων, των οποίων ο υποψήφιος δήμαρχος είχε ηττηθεί. 
Δηλαδή άνθρωποι ευρείας αναγνωρισιμότητας, προσφοράς και αγώνων στα κοινά θα μπορούν να επι-
βραβεύονται από τους συμπολίτες τους με την εκλογή τους στα τοπικά δημοτικά συμβούλια απ’ όπου
και θα μπορούν να συνεχίζουν τους αγώνες τους και δεν θα παρατηρείται το φαινόμενο να εκλέγονται
ως Δημοτικοί Σύμβουλοι άνθρωποι που ήρθαν από το «πουθενά», δεν είχαν αναμειχθεί ουδέποτε στα
κοινά, αγνοούσαν παντελώς όχι μόνο τα «μικρά» αλλά και τα «μεγάλα» προβλήματα του κάθε Δήμου
και μόνο λόγω ύπαρξης είχαν να χειροκροτούν, να επικροτούν και να εξυμνούν το «μεγαλείον του
ηγέτη» υπερψηφίζοντας οποιαδήποτε εισήγησή του ακόμα και την υπερατλαντική πτήση του όνου
όπως και σε προηγούμενα τεύχη είχαμε επισημάνει. 

Χρήστος Μπαλωτής

Εκδότης - Δημοσιογράφος

Απόφοιτος Θεολογικής 

Σχολής Παν/μίου Αθηνών
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«Απών» για μια ακόμη χρονιά 
ο Πολιτισμός από την πόλη μας 

Για μία ακόμη χρονιά αφίσες που διαφήμιζαν παραστάσεις
του «Κηποθέατρου Παπάγου» κατέκλεισαν την οδό Μεσο-
γείων σε όλο το μήκος της από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης
μέχρι και τη γέφυρα του «Σταυρού». 
Για ένα ακόμη καλοκαίρι το «Κηποθέατρο Παπάγου» του Δήμου
Χολαργού – Παπάγου , αλλά και το θέατρο της «Ρεματιάς» του
Χαλανδρίου, αναδείχθηκαν  σε  πολυτιμότατους χώρους πολιτισμού
της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Αττικής, παρουσιάζοντας μια
πλούσια γκάμα εκδηλώσεων από όλες σχεδόν τις εκφράσεις της
τέχνης.
Για ένα ακόμη καλοκαίρι στην Αγία Παρασκευή, ο «Σινεμάς,» όπως
αποκαλεί ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς  το «Σινέ Σχολείο –Θανάσης
Βέγγος»  της οδού Νεαπόλεως, παραδομένο στην «Ιδιωτική πρωτο-
βουλία»… υπολειτούργησε και μάλιστα  ανέστειλε  τη λειτουργία του

για κάποιες μέρες εν
μέσω του θέρους,
προκαλώντας σύγ -
χυση στους πολίτες
για το πότε λειτουρ-
γούσε και πότε όχι!  
Ο λόγος που κάποιες
μέρες δεν λειτουρ-
γούσε ο κατά τον
τίτλο « Δημοτικός
κινηματογράφος»…
ήταν ότι παρά το
γεγονός ότι η νομοθ-
εσία απαγορεύει την
χρησιμοποίηση των
αύλειων χώρων των
σχολείων για «Εμπο-

ρική εκμετάλλευση» από ιδιώτες, ο Βασίλης Ζορμπάς επιμένει – για
τους δικούς του λόγους- να γράφει το Νόμο και τις αποφάσεις της
Σχολικής Κοινότητας στα παλαιότερα των υποδημάτων του και να
παραχωρεί «Κάτι» που δεν του ανήκει προς πλουτισμό «τρίτων».
Παράλληλα με τις διακοπές λειτουργίας του κινηματογράφου, αλλά
και τη  χαμηλή ποιότητα των προβαλλόμενων ταινιών, πολλοί
συμπολίτες μας αναρωτιούνται το «Γιατί» ενώ έχουμε αντίστοιχο
θέατρο μ’ αυτό του Δήμου Χολαργού – Παπάγου στις εγκαταστάσεις
του στρατοπέδου «Σπυρούδη» δεν αξιοποιείται από τη Δημοτική
αρχή καταλλήλως. 
Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο λυόμενο θέατρο επί διοίκησης
Γιαννακόπουλου ήταν εγκατεστημένο παρανόμως στην περιοχή της
Β’ Ζώνης Υμηττού κι όταν ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου ο κ. Ζορμ-
πάς που είχε καταγγείλει την παρανομία, το μετέφερε (πολύ σωστά)
στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου «Σπυρούδη». 
Βέβαια το κόστος μεταφοράς από το βουνό (περιοχή Β’ Ζώνη
Υμηττού) στο στρατόπεδο «Σπυρούδη» για ανεξήγητους λόγους ήταν
διπλάσιο από το κόστος εγκατάστασής του… αλλά κι αυτό το γεγονός
θα μπορούσε να «ξεχαστεί» αν υπήρχε έστω και μια στοιχειώδης
«πολιτιστική κίνηση» στα 42 στρέμματα που ο Σταύρος Κώτσης είχε
καταφέρει να παραχωρηθούν στο Δήμο μας.
Δυστυχώς, ο χώρος αυτός έχει μετατραπεί σε «ιδιωτικά φροντιστήρ-
ια ποδοσφαίρου» που εμπορεύονται διάφοροι «προπονητές», και στη
δωρεάν στέγαση διαφόρων συλλόγων οι διοικήσεις των οποίων όλο
και κάποιο καλό λόγο έχουν να πουν για την εκάστοτε διοίκηση του
Δήμου προς τα μέλη τους την περίοδο των δημοτικών εκλογών…
Όλα αυτά τα γράφουμε γιατί πολλοί συμπολίτες μας παραπονούνται
για την έλλειψη παραγωγής πολιτισμού στην πόλη μας, μια πόλη που
βρίσκεται σε εξαιρετική «θέση» του λεκανοπεδίου της Αττικής, μια
πόλη  που διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές, μια πόλη που θα μπο-
ρούσε ν’ αποτελεί «πόλο έλξης» για τους κατοίκους της πρωτεύουσας,
μια πόλη  που το καλοκαίρι που μας πέρασε έγινε γνωστή στο πανελ-
λήνιο από  τις πολιτιστικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του υπό κατάλ-
ηψη ραδιομεγάρου της ΕΡΤ λόγω των γνωστών χειρισμών της «τροϊ-
κανής κυβέρνησης».                 

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής
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