
Οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι Γερά-
σιµος Βλάχος Φαρµακοποιός, 
Γιάννης Σιδέρης Εκδότης & Ζωή 
Φωτεινού Ιατρός, οι οποίοι µαζί 
µε τον Γιάννη Σταθόπουλο απο-
τελούν την Δηµοτική οµάδα της 
Ανεξάρτητης Δηµοτικής Κίνη-
σης «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρα-
σκευή» στο Δηµοτικό Συµβούλιο 
του Δήµου Αγίας Παρασκευής. Γεράσιµος Βλάχος

Γιάννης Σιδέρης Ζωή Φωτεινού

Η απευθείας ανάθεση νέας µελέτης από την Διοίκηση Ζορµπά, για ανάπλαση 
της οδού Αγ. Ιωάννου, χωρίς κανένα άλλο µέτρο για την διευκόλυνση και κυ-
κλοφορία των κατοίκων της περιοχής, θα αποδειχθεί  άλλη µία κακή επιλογή για 
την πόλη. Στην θέση λανθασµένων επιλογών της Διοίκησης Γιαννακόπουλου, η 
νέα Διοίκηση ουδέν πράττει:
1.  Για το Συγκοινωνιακό της περιοχής και την σύνδεσή της µε την νέα στάση του 

Μετρό στην οδό Αγ. Παρασκευής (Δηµόσια ή Δηµοτική Συγκοινωνία).
2.  Για τον περιορισµό της διαµπερούς κυκλοφορίας, που έχει κατακλύσει τον 

Αι-Γιάννη.
3.  Για εφαρµογή ελεγχόµενης στάθµευσης.

4.  Για απελευθέρωση των πεζοδροµίων από όποιες επιχειρήσεις παρανοµούν 
(π.χ. στο Κτήµα Σιστοβάρη).

5.  Για απελευθέρωση των πρασίων, προστασία από την νυχτερινή ηχορύπανση και 
φύλαξη της οδού και της πλατείας του Αι-Γιάννη.

6.  Για δηµιουργία 100 θέσεων στάθµευσης κατά µήκος της οδού όπως προέβλε-
παν όλες οι προηγούµενες  µελέτες.

7.  Για την προστασία των πεζών, των ηλικιωµένων, των παιδιών αλλά και τη 
χρήση ποδήλατου.

Ο Αι-Γιάννης θα επιβαρυνθεί χωρίς τέτοιες ενέργειες και µακάρι να διαψευσθούµε. 
«ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή»
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ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΖΟΡΜΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ

ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ  ΚΑΝΕΝΑΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ

Η Ανεξάρτητη Δηµοτική Κίνηση ΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή΄΄ 
εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την διαφαινόµενη απόφαση της Διοίκησης 
του Δήµου να κλείσει Παιδικούς Σταθµούς στην πόλη µας, χωρίς απόφα-
ση ούτε του Διοικητικού Συµβουλίου των Παιδικών Σταθµών ούτε του 
Δηµοτικού Συµβουλίου.

Σε µια εποχή που αυξάνονται εκείνοι που αναγκαστικά θα προσφύγουν 
στις κοινωνικές δοµές των Δήµων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να εξα-
ντλήσει τις δυνατότητες που έχει και να αποτελέσει στήριγµα κυρίως των 
χαµηλόµισθων. Καµµία υποχώρηση δεν επιτρέπεται να κάνουµε σ’ αυτό 
το θέµα. Καµµία οικογένεια µε ανάγκες δεν επιτρέπεται να στερηθεί τις 
κοινωνικές παροχές του Δήµου.

Καλούµε την Δηµοτική αρχή να συγκαλέσει σύσκεψη, να οργανώσει 
παράσταση – επίσκεψη στο Υπουργείο και να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα 
χωρίς να κλείσει κανένας Παιδικός Σταθµός. Σε οτιδήποτε άλλο θα µας 
βρει αντιµέτωπους. 

Η Ανεξάρτητη Δηµοτική Κίνηση ΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή΄΄ δια 
των Δηµοτικών Συµβούλων Γιάννη Σταθόπουλου, Γερ. Βλάχου, Γιάννη 
Σιδέρη και Ζωής Φωτεινού εισηγήθηκε την κάτωθι απόφαση (η οποία µειο-
ψήφησε) στην συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου µε θέµα τους συµβασιούχους 
του Δήµου µας (εισήγηση Α. Γκιζιώτη):

Να µην απολυθεί κανένας εργαζόµενος που καλύπτει πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες στο Δήµο Αγ. Παρασκευής, µετά την λήξη της σύµβασής του 
και να παραµείνουν µε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Οι εργαζόµενοι αυτοί καλύπτουν βασικούς εργασιακούς τοµείς του Δή-
µου  µε σηµαντικές και απαραίτητες παροχές στους κατοίκους της πόλης 
µας (Καθαριότητα, Παιδ. σταθµοί, Πολιτισµός, Αθλητισµός κλπ) και η έλ-
λειψή τους θα υποβαθµίσει σοβαρά τις παρεχόµενες υπηρεσίες.

Η Νοµική Υπηρεσία να παρίσταται υπέρ όλων αυτών των εργαζοµένων 
στα Δικαστήρια που προσφεύγουν. Θεωρεί την προϋπηρεσία κριτήριο 
πριµοδότησης στις κρίσεις των εργαζοµένων.

Ο Δήµος και το Δηµοτικό Συµβούλιο θα στηρίξει αγωνιστικά τους ερ-
γαζόµενους του και σε συνεργασία µε Νοµικούς και Εργατολόγους θα 
υπερασπισθεί το δικαίωµα στην εργασία.

Ιδιαίτερη έκπληξη αλλά και αρνητική εξέλιξη για τους εργαζόµενους, αποτέ-
λεσε το γεγονός ότι η Διοίκηση του Δήµου δια του Δηµάρχου Β. Ζορµπά, δεν 
αναφέρθηκε καθόλου στις πάγιες και διαρκείς ανάγκες που καλύπτουν οι περισ-
σότεροι συµβασιούχοι στον Δήµο Αγ. Παρασκευής. Έτσι, ένα πάγιο και δίκαιο 
αίτηµα των εργαζοµένων απουσιάζει από την απόφαση που έλαβε το Δηµοτικό 
Συµβούλιο κατά πλειοψηφία (παρατάξεις Ζορµπά και Γιαννακόπουλου), 
απόφαση µόνο για  µοριοδότηση και Νοµική παρουσία. Το γεγονός είναι, του-
λάχιστον λυπηρό, διότι η βεβαίωση της κάλυψης πάγιων και διαρκών 
αναγκών αποτελεί σταθερό αίτηµα όλων των φορέων των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποτελεί εφόδιο στους δικαστικούς αγώνες 
των εργαζοµένων. 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Έξη µήνες της νέας Διοίκησης του Δήµου Αγ. Παρασκευής δεν δείχνουν 
να φέρνουν καινούργια πνοή στην πόλη. Την τετραετία Β. Γιαννακό-
πουλου (µε αρνητικό πρόσηµο την προχειρότητα στα έργα, τις 

δηµόσιες σχέσεις µε διαπλοκή και ανοχή σε συµφέροντα, την στή-
ριξη δηµοσιογραφίας λάσπης κατά αντιπάλων, τον διπλασιασµό 
δανείων και την αδιαφάνεια σε οικονοµικά θέµατα) διαδέχθηκε η 
Διοίκηση Β. Ζορµπά που επίσης φαίνεται χωρίς σχέδιο και όραµα 
για την Αγ. Παρασκευή. Έχουµε ήδη τα πρώτα αρνητικά δείγµατα: 
Παραχώρηση δηµόσιων χώρων σε ιδιώτες, αποδέσµευση οικοπέ-
δου, ΄΄κλείσιµο΄΄ ΚΕΠ, σπίλωση ατόµων, ακραίοι φανατισµοί, οικο-
γενειοκρατία, διαγραφές συµβούλων, απαξίωση του ΚΑΠΗ κ.α. Η 
νέα Διοίκηση δίνει την εικόνα ενός κλειστού συστήµατος εξουσίας 
χωρίς διαύλους επικοινωνίας µε τους πολίτες και τις ανάγκες τους.

Όµως οι καιροί απαιτούν µεγάλες τοµές. Η Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να 
γίνει µέρος της κρίσης του συστήµατος. Οφείλει να συνδεθεί µε τις καλύ-
τερες παραδόσεις του χώρου της και να χαράξει καινούργιους δρόµους:

1. Προάσπιση της κοινωνικής συνοχής
Όταν η ανεργία καλπάζει και τα εισοδήµατα των µισθωτών και συντα-
ξιούχων υφίσταται συνεχή συµπίεση, πρωταρχική µέριµνα είναι να 
διασφαλίζονται το αναγκαίο δίχτυ προστασίας και η δίκαιη κατανοµή 
βαρών. Αυτό σηµαίνει διατήρηση αλλά και διεύρυνση της κοινωνικής 
πολιτικής. Όχι µόνο να διατηρηθούν αλλά να διευρυνθούν οι κοινω-
νικές δοµές προς όφελος των πιο αδύναµων κοινωνικών οµάδων και 
στρωµάτων.

2.  Εµβάθυνση της τοπικής δηµοκρατίας – 
Ενίσχυση θεσµών

Καθαρές εργασιακές σχέσεις, κατοχύρωση νοµιµότητας όλων των ενερ-
γειών, ισότητα στην αντιµετώπιση των πολιτών, διαφάνεια, αξιοκρατία και 
αµεροληψία στην καθηµερινή λειτουργία, χρηστή διοίκηση, προστασία 

δηµόσιου συµφέροντος και 
δηµόσιου χώρου. Και κυρί-
ως: Συµµετοχή και ενεργοποί-
ηση των πολιτών µε λαϊκές 
συνελεύσεις σε πλατείες και 
µικρότερους χώρους µε όρα-
µα τον συµµετοχικό προϋπο-
λογισµό. 

3. Τοπική ανάπτυξη
Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να 
ασχοληθεί µε την ανεργία 
στην περιοχή κάθε Δήµου και 
την αναζήτηση τρόπων τοπι-
κής ανάπτυξης.

ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΟΒΑΡΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Του Γιάννη Σταθόπουλου, 
Επικεφαλής της Ανεξ. Δηµοτ. Κίνησης 

«ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή»



Την Πέµπτη 5 Ιουλίου, τα µέλη και οι φίλοι της ΝΙΚΗΣ είπαµε καλό καλοκαίρι στο καφέ ΠΑΠΠΑΣ.

2 ΕΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Παράθυρο στην Πόλη

Στην κατάµεστη, από πολίτες, 
αίθουσα εκδηλώσεων του Α’ 
Δηµοτικού Σχολείου έγινε την 
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου η τα-
κτική συνέλευση της Ανεξάρ-
τητης Δηµοτικής Κίνησης 
΄΄ΝΙΚΗ  για την Αγία Παρα-
σκευή΄΄.

Η εισήγηση του γιατρού 
– Δηµοτικού Συµβούλου 
Γιάννη Σταθόπουλου, περι-

ελάµβανε σύντοµη τοποθέτηση 
επί του γενικότερου πολιτικού 

– οικονοµικού γίγνεσθαι της χώρας, µε το 
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και το Μνηµόνιο. ΄΄ Το προεκλογικό µας σύνθηµα 
Να αλλάξουµε την Αγία Παρασκευή – να υπερασπιστούµε την κοινωνία ήταν 
απόλυτα πετυχηµένο και είναι όσο ποτέ επίκαιρο΄΄ είπε και προχώρησε σε 
ανάλυση του Δηµοτικού τοπίου στην Αγία Παρασκευή.

΄΄Δυστυχώς, δεν υπάρχει ΕΝΑ σηµαντικό έργο που να µπορεί κάποιος να 
επικαλεστεί ότι έγινε στην διάρκεια της τελευταίας τετραετίας΄΄ συνέχισε. ΄΄Δεν 
µηδενίζουµε ούτε τα όµβρια της Νοµαρχίας, ούτε το έργο των Νοµικών Προ-
σώπων, ούτε τις αναπλάσεις πεζοδροµίων, ούτε την ενοικίαση ενός Παιδικού 
σταθµού. Καµία σηµαντική αλλαγή δεν προέκυψε στην πόλη και δυστυχώς 
ζήσαµε πολιτικές δηµοσίων σχέσεων όπως και στήριξης σε δηµοσιογραφίες 
΄΄λάσπης΄΄ κατά ΄΄πολιτικών αντιπάλων΄΄.

Όσον αφορά την νέα Διοίκηση Ζορµπά τόνισε ότι χαρακτηρίζεται από λαϊ-
κισµό, βαθύ συντηρητισµό θέσεων και αδύνατη στελεχιακή 
οµάδα χωρίς καθαρό δηµοτικό στίγµα και αποφυγή ανάλη-
ψης ευθυνών. ΄΄Επέδειξαν πλήρη απουσία συναίνεσης στην 
εκλογή Συµπαραστάτη του Δηµότη΄΄ τόνισε, όπως και  ότι ΄΄η 
ηγετική οµάδα δείχνει πιο φτωχή και από την αντίστοιχη οµά-
δα της τελευταίας θητείας Γιαννακόπουλου΄΄.

Στη συνέχεια έκανε αναδροµή στην δηµιουργία της Ανε-
ξάρτητης Δηµοτικής 
Κίνησης ΄΄ΝΙΚΗ για την 
Αγ. Παρασκευή΄΄ από 
τον µεγάλο πυρήνα της 
Συνεργασίας Πολιτών, 
οµάδες πολιτών από τα 
ψηφοδέλτια Σιδέρη και 
Γιαννακόπουλου αλλά 
και πολλούς ανεξάρτη-
τους πολίτες όλων των χρωµάτων όπως 
και ανάλυση των τελευταίων εκλογών. 
΄΄ Εµείς είµαστε πολιτικά οι νικητές των 
εκλογών΄΄ είπε. ΄΄Αυτό δεν είναι αλαζονι-
κό αλλά ανάλυση ενός εκλογικού αγώνα, 
καθαρού και ανεξάρτητου στην βάση θέ-
σεων και αρχών. Όλοι γνωρίζουν ότι για 
λίγες ψήφους δεν εκλεγήκαµε στην Δι-
οίκηση του Δήµου και προσβλέπουν σε 
µας΄΄ τόνισε.

Περιέγραψε στην συνέχεια τις βασικές αρχές της Κίνησης ΄΄ΝΙΚΗ΄΄  
όπως και τα προβλήµατα για διεκδίκηση και κινητοποιήσεις στην πόλη 
µας (Εναλλακτικό σχέδιο µετακινήσεων - Βιώσιµη κινητικότητα – Κα-
θηµερινότητα – Πολιτισµός –Δηµοκρατία – Διαφάνεια – Συµµετοχικός 
Προϋπολογισµός – Ελεύθεροι  κοινόχρηστοι κοινωφελείς χώροι – Δη-
µόσιο Σχολείο – Κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη – Αγ. Ιωάννου 
– Σιστοβάρη – Προστασία περιοχών του Μετρό – Γειτονιές – Ανακύ-
κλωση – Υµηττός – Κοινωνική τράπεζα χρόνου – Νεολαία – Γυναίκες). 

Τέλος ο Γιάννης Σταθόπουλος, έκανε απολογισµό δράσης της ΄΄ΝΙ-
ΚΗΣ΄΄ µετά τις εκλογές και κατέληξε : ΄΄Οφείλουµε να αποδείξουµε ότι 
µπορούµε να συνυπάρξουµε ως πολυσυλλεκτική – ανοιχτή στην κοι-
νωνία παράταξη. Το στοίχηµα είναι συγκεκριµένο για µια Δηµοτική 

πολιτική ανιδιοτέλειας, αυταπάρνησης και αυτοπροσφοράς. Μόνο 
έτσι ιδρύονται σχέσεις ακατάλυτες  µε την κοινωνία΄΄.

Ακολούθησαν µε Πρόεδρο τον Σπύρο Σγούρο οµιλίες πολλών αρευρι-
σκοµένων, προτάσεις για δράσεις και οργανωτική λειτουργία και αναφορές 
σε προβλήµατα της πόλης που απαιτούν άµεσες κινητοποιήσεις. (π.χ. Ιόλας, 
συµβασιούχοι, στρ. Σπυρούδη, Υµηττός κ.α.).

Η Συνέλευση ολοκληρώθηκε µε την εκλογή µεγάλης Συντονιστικής Γραµ-
µατείας της Κίνησης όπως και 17µελούς εκτελεστικής Γραµµατείας και ανανέ-
ωσε το ραντεβού της ΄΄ΝΙΚΗΣ΄΄ για τις 27 Φεβρουαρίου στην κοπή πίτας στο 
πάρκο ΄΄Σταύρος Κώτσης΄΄ µε συµβολική δενδροφύτευση.

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΝΙΚΗΣ»

– οικονοµικού γίγνεσθαι της χώρας, µε το 

ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ 
ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εσωστρέφεια, αυταρχισµό και στενά παραταξιακή λογική επέδειξε ο Δήµαρχος Β. Ζορµπάς στο νέο θεσµό του Συµπα-
ραστάτη του Δηµότη στο Δήµο Αγ. Παρασκευής οδηγώντας µε την στάση του σε αδιέξοδο την διαδικασία.

Έτσι, ο Β. Ζορµπάς εµφανίστηκε και στις τρεις ψηφοφορίες µε υποψήφιο σύµβουλο του συνδυασµού του, (τον οποίο 
µάλιστα επέλεξε σε ειδική συνεδρίαση της παράταξής του) χωρίς καµία διάθεση συναίνεσης µε αποτέλεσµα την µη 
εκλογή Συµπαραστάτη του Δηµότη, θεσµού που απαιτεί πρόσωπο ευρύτερου κύρους και που οφείλει να ενώνει και να 
συνθέτει µε ευρύτητα και εξωστρέφεια την κοινωνία και τις παρατάξεις.

Παρόµοια, παραταξιακή λογική επέδειξε η Διοίκηση στην σύνθεση των νέων Νοµικών Προσώπων του Δήµου, αντί-
θετα από τις προεκλογικές της δεσµεύσεις.

Τα πρώτα δείγµατα της Διοίκησης Ζορµπά σε ζητήµατα διαφάνειας, δηµοκρατίας και συναίνεσης είναι κατώτερα του 
αναµενοµένου και δείχνουν απουσία σύνθεσης και διαλόγου.

Το Γραφείο Τύπου 
της Ανεξάρτητης Δηµοτικής Κίνησης

΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή΄΄ 

Ιανουάριος-Ιούλιος 2011
Το «Παράθυρο στην Πόλη - Εν Αγία Παρασκευή», µετά από 
ανάπαυλα έξη µηνών, επανεκδίδεται. Βασική µας επιδίωξη 
είναι η παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Ανεξάρτητης 
Δηµοτικής Κίνησης «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή». Έτσι, 
στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε τις ανακοι-
νώσεις, τις εκδηλώσεις και τις απόψεις των µελών και φίλων 
της Κίνησης για το διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2011. Η Δη-
µοτική Κίνηση, παράλληλα, ανέδειξε µια σειρά από θέµατα 
στο Δηµοτικό Συµβούλιο: τα προβλήµατα των Εργαστηρίων 
Τέχνης του Δήµου µας, το ζήτηµα των πεύκων, τη συνένωση 
των εφοριών, τα προβλήµατα στο ΚΑΠΗ, την έλλειψη χώρων 
υγιεινής στο στρατόπεδο Σπυρούδη, το ζήτηµα του Υµηττού, 
την ανάγκη σύνδεσης του νέου σταθµού Μετρό στην οδό Αγ. 
Παρασκευής µε τον Άη-Γιάννη, το θέµα των Παιδικών Σταθ-
µών, ζητήµατα των σχολείων, την απαξίωση των συλλογικών 
οργάνων της αυτοδιοίκησης κ.ά. Σηµειώνουµε ότι η Δηµοτική 
Κίνηση λειτουργεί µε τακτικές συνεδριάσεις της Δηµοτικής της 
οµάδας, της Γραµµατείας και των Οµάδων Εργασίας.

Καλό ΚαλοκαίριΓρ
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www.nikiagiaparaskevi.gr
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Ανεξάρτητης Δηµοτι-
κής Κίνησης «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» www.
nigiagiaparaskevi.gr σας ενηµερώνει για τις δρα-
στηριότητες της Κίνησης και τα νέα του Δήµου Αγίας 
Παρασκευής. Επίσης, στο info@nikiagiaparaskevi.
gr περιµένουµε τις απόψεις και προτάσεις σας για τα 

ζητήµατα που σας απασχολούν.

Σπ. Σγούρος, Ι. Σταθόπουλος
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Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει την προσωπική άποψη του αρθρογράφου.
Το «Παράθυρο στην Πόλη - Εν Αγία Παρασκευή» εκδίδεται µε την οικονοµική συνδροµή 
15-20 εκλεκτών του φίλων, που κάποια µέρα θα τους τιµήσει δηµόσια. Δεν εισπράτει ού-
τε από τον Δήµο, ούτε από διαφηµίσεις.

Παράθυρο στην Πόλη - Εν Αγία Παρασκευή Ιδιοκτησία
Τοπική Έκδοση Γνώµης & Έκφρασης
Δ ι α ν έ µ ε τ α ι  Δ ω ρ ε ά ν  •   http://www.nikiagiaparaskevi.gr

Διεύθυνση: Πελοποννήσου 13, 153 41, Αγ. Παρασκευή
τηλ./fax: 210 6080148 • fax: 210 6514318 • E-mail: info@ nikiagiaparaskevi.gr

Διευθύνεται από Συντακτική επιτροπή
Εκδότης:
Σπύρος Παπαγεωργίου

Νοµική Σύµβουλος: 
Αµαλία Λαµπράκη 
δικηγόρος
6936601292

Με επιτυχία, έγινε 
για 2η φορά κινηµα-
τογραφική προβολή 
ταινίας από την Οµά-
δα Πολιτισµού της 
Ανεξάρτητης Δη-
µοτικής Κίνησης 
΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία 
Παρασκευή΄΄. Μετά 
τον ΄΄Δράκο΄΄ του Ν. 
Κούνδουρου, σειρά 
είχε η ταινία ΄΄Μαθή-
µατα Αµερικανικής 
ιστορίας΄΄ που προ-
βλήθηκε την Τετάρτη 
8 Ιουνίου στο φιλόξενο 
5ο Γυµνάσιο. Ταινία, 
σταθµός κατά των φυ-

λετικών διακρίσεων που έδειξε σκληρές πλευρές της Αµερικανικής κοινωνίας και την πορεία µεταστροφής ενός φανατι-
κού  σκίνχετ   (µε µίσος κατά των µαύρων) όταν κατάλαβε, ότι µόνο η ειρηνική συνύπαρξη όλων, είναι αναγκαιότητα. Εκ 
µέρους της oµάδας Πολιτισµού ο φιλόλογος-ποιητής Χρ. Αντωνίου καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους, ο Γιάννης 
Σταθόπουλος µίλησε για την συγκυρία που βρίσκεται η χώρα µε τους ΄΄Αγανακτισµένους΄΄ στις πλατείες, περιέγραψε 
τον Ανεξάρτητο χαρακτήρα της Κίνησης στην βάση αρχών για την πόλη και την κοινωνία και ο Στέφανος Κοπανάκης  
σχολίασε  την ταινία µετά την προβολή.

Σηµειώνουµε µεταξύ άλλων την παρουσία των Δηµ. Συµβούλων Γερ. Βλάχου και Φ. Αλεξόπουλου, του Σωτ. Πα-
παµιχαήλ, µέλους του ΠΑΟΔΑΠ, της Λ. Βακαλοπούλου πρ. Αιτωλοακαρνάνων, του Δ. Σουσούδη από το Σύλλογο 
κατοίκων Τσακού, της Κ. Γιαγή από τους Οικολόγους – Πράσινους κ.α.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΗΣ «ΝΙΚΗΣ»
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Η Ανεξάρτητη Δηµοτική Κίνηση «Νίκη για την Αγία Παρασκευή» 
τιµώντας την Παγκόσµια Μέρα της Γυναίκας διοργάνωσε την 13.3.2011 
εκδήλωση στο θεατράκι του 2ου Γυµνασίου Νεαπόλεως.

Η Τερψιχόρη Γκιόκα άνοιξε την εκδήλωση και έδωσε τον λόγο στην Ζωή 
Φωτεινού, δηµοτική σύµβουλο και γραµµατέα του Δηµοτικού Συµ-
βουλίου να διευθύνει την εκδήλωση.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε τον ύµνο των σουφραζετών της Αγγλίας 
του Ι911 µε την υψίφωνο Τζένη Δριβάλα και τον πιανίστα Φίλιππο Μοδινό.

Στη συνέχεια η κ. Φωτεινού έδωσε το λόγο στις οµιλήτριες της εκδήλωσης. 
Η κ. Ιλεάνα Σακκά, αντιπρόεδρος του Πολιτικού Συνδέσµου Γυναικών, έκανε 

µία αναδροµή στο ιστορικό της 8ης Μάρτη και στις κατακτήσεις και διεκδικήσεις του γυναικείου κινήµατος στο 
διεθνές και εθνικό πεδίο. 

Η κ. Μαρία Καραµεσίνη, αναπλ. Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστηµίου, αναφέρθηκε στην οικονοµική κρίση και 
την ισότητα των φύλων και

Η κ. Μαρία Κοντοπούλου, ψυχολόγος, ανέπτυξε το θέµα «η ισότητα των φύλων, µία ψυχολογική προσέγγιση».
Ακολούθησε η προβολή της µικρού µήκους ταινίας «όχι απλώς µία δουλειά: να σχεδιάσουµε πλάνο καριέρας για 

τις γυναίκες», και η εκδήλωση συνεχίστηκε µε µουσική και τραγούδι 
από τον Δηµ. Σουσούδη και την Ιωάννα Σεµιτέκολο.

Ο επικεφαλής της Δηµοτικής Κίνησης και Δηµοτικός Σύµβουλος Γ. 
Σταθόπουλος έκλεισε την εκδήλωση αναφερόµενος στους συντελεστές της 
και ανακοίνωσε τις επόµενες εκδηλώσεις της Κίνησης.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν γυναίκες και άνδρες της πόλης µας, που 
φεύγοντας εξέφρασαν τον ενθουσιασµό τους για το υψηλό επίπεδο της εκδή-
λωσης και ζήτησαν να υπάρξει συνέχεια.

Σε κάθε γυναίκα µε τον ερχοµό της προσφερόταν ένα λουλούδι, όπως λου-
λούδια προσφέρθηκαν την 8/3 στις εργαζόµενες του Δήµου, ενέργεια που έγινε 

αποδεκτή µε µεγάλο ενθουσιασµό και ευχαρίστηση.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο πρόεδρος του Δηµ. Συµβουλίου Γ. Βουτσινάς, οι δηµοτικοί σύµβουλοι 

Γερ. Βλάχος, Γ. Σιδέρης, ο πρώην δήµαρχος Αντ. Σιδέρης, ο πρώην δηµ. Σύµβουλος και µέλος του Αθλητικού  και πολιτι-
στικού οργανισµού Σωτ. Παπαµιχαήλ, η Ε. Λιβάνη από τον διαλεκτικό όµιλο, η  Σούλη Σταθοπούλου-Βλάχου, πρόεδρος 
των Αρκάδων, η Βούλα Κουτσογιάννη, µέλος του Δ. Σ. του συλλόγου κατοίκων Κοντόπευκου και ο συγγραφέας Μήτσος 
Κασόλας.

Ενθουσιασµός επικράτησε στην εκδήλωση της «Νίκης για την 
Αγία Παρασκευή» την 8 Μάρτη - Παγκόσµια Μέρα της Γυναίκας

Στο κατάµεστο από πολίτες Πέτρινο κτίριο των Ερ-
γαστηρίων Τέχνης στον πολυχώρο Στ. Κώτσης (πρώην 
στρατ. Σπυρούδη) έγινε την Κυριακή 27/02/2011, η κοπή 
πίτας της Ανεξάρτητης Δηµοτικής Κίνησης ΄΄ΝΙΚΗ για 
την Αγία Παρασκευή΄΄. Νωρίτερα, µέλη της Κίνησης 
φύτευσαν στο χώρο 45 (σαράντα πέντε) περίπου δένδρα 
(κυρίως πεύκα), παρά το τσουχτερό κρύο.

Στο Πέτρινο κτίριο των Εργαστηρίων Τέχνης η Δηµ. 
Σύµβουλος Ζωή Φωτεινού γραµµατέας του Δηµοτικού 
Συµβουλίου καλωσόρισε  τους παρευρισκόµενους και 
έδωσε τον λόγο στον Γιάννη Σταθόπουλο επικεφαλής 
της Κίνησης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οι-
κονοµική συγκυρία µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
στην χώρα επαναλαµβάνοντας το προεκλογικό σύνθηµα 
της Κίνησης ΄΄Να αλλάξουµε την Αγία Παρασκευή – 
Να υπερασπιστούµε την κοινωνία΄΄.

Στην συνέχεια, κατηγόρησε την Διοίκηση του κ. Ζορµπά 
λέγοντας ότι προσωπικά ο Δήµαρχος πολύ σύντοµα, εµφάνισε σαφή στοιχεία λαϊκισµού, αλαζονείας και µεγαλοϊδεατισµού. 

΄΄Στο θέµα του Συµπαραστάτη του Δηµότη επέµεινε µέχρι τέλος να εκλέξει υποψήφιο του συνδυασµού του, κλεισµένος 

στον µικρόκοσµο της παράταξής του και χωρίς καµία µατιά 
στην κοινωνία΄΄ είπε ο Γιάννης Σταθόπουλος και συνέχισε:

΄΄Η πόλη έχει άλλες απαιτήσεις. Στην θέση µιας τετρα-
ετίας Γιαννακόπουλου χαµηλής αποτελεσµατικότητας για 
την Αγία Παρασκευή, µε στήριξη σε δηµοσιογραφία απα-
ξίωσης και λάσπης κατά πολιτικών αντιπάλων, ήρθε µε 
λίγες ψήφους µια Διοίκηση µε σαφή στοιχεία λαϊκισµού 
και αυταρχισµού΄΄.

Στην συνέχεια ο Γ. Σταθόπουλος περιέγραψε τον πο-
λύχρωµο και ανεξάρτητο από τα συµφέροντα,  το κράτος 
και τα κόµµατα χαρακτήρα της ΄΄ΝΙΚΗΣ΄΄ λέγοντας χαρα-
κτηριστικά : ΄΄Είµαστε πολιτικά οι νικητές των εκλογών. 
Η κοινωνία προσβλέπει σε µας. Για λίγες ψήφους δεν 
εκλεγήκαµε στην Δηµαρχία και αµέσως διοργανώσαµε 
εκδηλώσεις, συλλογή τροφίµων για την Στέγη Γερόντων, 
ενοικίαση Γραφείων και σχεδιάζουµε άµεσα σειρά πολιτι-
κών – δηµοτικών δράσεων µε πολιτισµό και δραστηριό-

τητες κοινωνικής αλληλεγγύης. Γι’ αυτό δενδροφυτεύσαµε σήµερα. Είµαστε µια Δηµοτική Κίνηση δραστήρια και µαχητική΄΄.
Μετά την κοπή της πίτας, οι τέσσερις τυχεροί µε τα ΄΄φλουριά΄΄ πήραν δώρο από ένα βιβλίο.

∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΄΄ΝΙΚΗ΄΄

Ο πρώην Δήµαρχος Β.Γιαννακόπουλος µε αρθρο του (27.4.2011) απαντά στις θέσεις µου για το ΚΤΗΜΑ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ και 
την κριτική που του ασκησα για τη στάση που κράτησε στο θέµα αυτό, τόσο ως Δήµαρχος, την τετραετία 2007-2010, οσο 
και πρόσφατα ως δηµοτικός σύµβουλος, επικεφαλής συνδυασµού.

Αντιπαρέρχοµαι τις προσωπικές επιθέσεις, τις οποίες αλλωστε συνηθίζει, υπενθυµίζοντας του µόνον ότι προσωπικά ελα-
βα το µήνυµα από την τέταρτη θέση, που κατέλαβα συµµετέχοντας για πρώτη φορά στην παράταξη «ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», η οποία ηλθε τρίτη, για 121 ψήφους . 
Ο ιδιος όµως ελαβε το µήνυµα από την καταψήφιση του ως Δηµάρχου, για δεύτερη φορά σε τρείς εκλογές ?

Ως προς την ουσία του θέµατος τώρα.
Η απόπειρα πολιτικής απολογίας είναι αξιέπαινη. Αλλά τα ερωτήµατα, στα οποία ο Β.Γιαννακόπουλος αποφεύγει να 

απαντήσει είναι συγκεκριµένα.
ΓΙΑΤΙ τον Νοέµβριο 2007 χορήγησε την Αδεια Σαµουρέλη στο Κτήµα Σιστοβάρη, ενώ η … αντίδικος επιχείρηση (DAVINCI) 

ηταν σε καταφανή αντίθεση µε τη βούληση του δωρητή, µε τη νοµιµότητα αλλά και µε την απαίτηση των πολιτών ν΄ απο-
κτήσει επιτέλους η πόλη µας έναν χώρο πολιτισµού και όχι αλλον έναν χώρο διασκέδασης, όπως αλλωστε αναφερόταν στα 
σχετικά δικόγραφα του Δήµου κατά του … αντιδίκου? 

ΜΗΠΩΣ η αδειοδότηση, την οποία προσωπικά καταψήφισα, ηταν το αντάλλαγµα της πολιτικής υποστήριξης, που αφει-
δώς παρείχε ο επιχειρηµατίας, µε κορύφωση την µεγάλη προεκλογική συγκέντρωση, που ο ιδιος οργάνωσε προσωπικά 
για τον κ. Γιαννακόπουλο λίγες ηµέρες προ των εκλογών του 2006, µετά την δηµόσια αποποµπή του από την προεκλογική 
συγκέντρωση του τότε Δηµάρχου κυρίου Αντώνη Σιδέρη?

ΓΙΑΤΙ ο κ.Γιαννακόπουλος δεν τροποποίησε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και δεν αλλαξε τις χρήσεις γης στο ΚΤΗΜΑ 
ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ, ώστε να προορίζεται για χώρο πολιτιστικών και πνευµατικών δραστηριοτήτων, όπως ΟΜΟΦΩΝΑ είχε απο-
φασίσει το Δηµοτικό Συµβούλιο? Ο Δήµαρχος δεν οφείλει να εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου? Γνωρίζει 

ο κ.Γιαννακόπουλος ότι τη στιγµή που γράφονται αυτές οι λέξεις στο ΚΤΗΜΑ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ 
µπορεί να οικοδοµηθεί πολυκατοικία, εµπορικό κέντρο και γενικά όποια χρήση επιτρέπεται 
στην Αγίου Ιωάννου, εξαιτίας της παράλειψης του να εφαρµόσει την απόφαση του Δηµοτι-
κού Συµβουλίου για αλλαγή χρήσεων γης ? 

ΓΙΑΤΙ ως Δήµαρχος δεν εφάρµοσε αυτά που ως αντιπολίτευση υπέγραφε και ο πρώην 
Αντιδήµαρχος κ.Γριβέας –αποπεµφθείς και αυτός δύο φορές- πρότεινε?

Και ΓΙΑΤΙ µόλις πριν λίγες ηµέρες, στο Δηµοτικό Συµβούλιο της 30 Μαρτίου 2011, ο 
κ.Γιαννακόπουλος καταψήφισε την πρόταση της «ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και του 
ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ γιά 

1.  Αλλαγή χρήσης γής, τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου και χαρακτηρι-
σµό του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ ως κοινωφελούς δηµοτικού χώρου, προοριζόµενου 
αποκλειστικά για πολιτιστικές και πνευματικές δραστηριότητες. Αναστολή εκδο-
σης οικοδοµικών αδειών και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών.

2.  Ανάκληση της αδειας, λόγω της σωρείας των παρανοµιών (πολεοδοµικών, κυκλο-
φοριακών, ηχητικών κλπ), κυρίως όµως λόγω της εκτροπής από τη βούληση του 
δωρητή ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ, η οποία είναι και βούληση ολων των πολιτών της Αγ.Παρασκευής.

3.  Αμεσες δικαστικές και εξώδικες ενέργειες, για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του Δήµου αλλά και την πρόληψη νέων 
µεταβιβάσεων της αδειας σε πρόσωπα της ηµέρας ή της νύχτας, όπως ηδη εντονα φηµολογείται. 

ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ.
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΤΑΝ ΑΣΚΟΥΜΕ ΕΞΟΥΣΙΑ.

Η εξέλιξη του θέµατος «ΚΤΗΜΑ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ», το οποίο ανήκει στην περιουσία του Δήµου της Αγίας Παρασκευής, απέ-
δειξε ότι η προηγούµενη Δηµοτική Αρχή δεν είχε καµµία πρόθεση σύγκρουσης µε τα εργολαβικά συµφέροντα, που νέµονται 
το χώρο, αντίθετα µάλιστα επέλεξε ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις, φιλοξενία αντιπροσωπειών κ.α.

Το ΚΤΗΜΑ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ αντί για χώρος πρασίνου, αναψυχής και πολιτισµού, όπως τον προόριζε ο δωρητής και µε ευθύνες 
της Διοίκησης του Δήµου αδειοδοτήθηκε γι’ αυτό που είναι σήµερα, ως χώρος νυκτερινής κυρίως διασκέδασης. Το ΚΤΗΜΑ 
ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ και οι σχετικές εξελίξεις αποτέλεσαν µάλιστα καταλυτικό παράγοντα για τις δηµοτικές εξελίξεις στις εκλογές τόσο 
του 2006 όσο και του 2010.

Η παράταξή µας εγκαίρως από το 2004 αταλάντευτα τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης του Κτήµατος για πολυχώρο πολιτι-
σµού, που λείπει από την πόλη µας, αναψυχής των δηµοτών και πρασίνου.

Για τον λόγο αυτό, σήµερα, µε την ευκαιρία που το θέµα επανέρχεται, το Δηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να στείλει καθαρό 
µήνυµα προς όλους όσους εκµεταλλεύονται την δηµοτική περιουσία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :
•  Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου και χαρακτηρισµό του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ ως κοινωφελούς δηµοτι-

κού χώρου, προοριζόµενου αποκλειστικά για πολιτιστικές και πνευµατικές δραστηριότητες.
•  Άµεσες δικαστικές και εξώδικες ενέργειες, για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του Δήµου και την πρόληψη νέων µεταβι-

βάσεων της αδείας όπως επιτρέπεται σήµερα.
•  Άµεσες ενέργειες καταχώρησης συµβολαιογραφικά ή µε άλλο πρόσφορο Νοµικό τρόπο του Κτήµατος που θα προβλέπει 

µεταξύ άλλων µεταβίβαση στο Δήµο το 2025 και ουδεµία µεταβολή του.
•  Ανάκληση αδείας της επιχείρησης λόγω παραβάσεων (πολεοδοµικών, κυκλοφοριακών, ηχητικών κλπ), κυρίως όµως 

λόγω εκτροπής από τη βούληση του δωρητή ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ,  η οποία είναι και βούληση όλων των πολιτών της Αγ. Παρα-
σκευής.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΤΗΜΑ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ» (Συνεδρίαση Δ.Σ. 30/03/11):

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑ

ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ, Η ΑΔΕΙΑ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Του Σωτ. Παπαµιχαήλ, 
πρ. Δηµοτικού Συµβούλου

Από αριστερά: Μ. Καραµεσίνη, Ι. Σακκά, Ζ. Φωτεινού & Ι. Σταθόπουλος
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Την Πέµπτη 12 Μαΐου, η οµάδα 
Πολιτισµού της ΄΄ΝΙΚΗΣ΄΄ ξεκίνησε 
τις προβολές ταινιών, που θέλουµε 
να γίνονται κάθε µήνα. Η αίθουσα 
εκδηλώσεων του 5ου Γυµνασίου, 
στον Τσακό  επελέγη για την πρώτη 
ταινία που ήταν ΄΄ο Δράκος΄΄ του 
Νίκου Κούνδουρου, µια µεγάλη 
ταινία του 1959, µε σπουδαίους 
Έλληνες ηθοποιούς,  (µεταξύ αυ-
τών ο Θανάσης Βέγγος), σε σκη-
νογραφία του Τάσου Ζωγράφου 
και ήταν γεµάτη κόσµο. Σηµειώ-
νουµε ότι οι ανωτέρω τρείς, ΄΄πρω-
τοσυναντήθηκαν΄΄ στην Μακρόνη-
σο ως πολιτικοί κρατούµενοι.

Η παρουσία του σκηνοθέτη Νίκου Κούνδουρου αλλά και των Ασηµίνας Βέγγου, και Έφης Ζωγράφου, συζύγων 
των αείµνηστων Θανάση Βέγγου και Τάσου Ζωγράφου, καθόρισε το κλίµα της εκδήλωσης που ήταν µια βραδιά υψηλής 
πολιτιστικής παιδείας, συγκίνησης και ευαισθησίας.

Ο Στέφανος Κοπανάκης, από την ΄΄ΝΙΚΗ΄΄, περιέγραψε τους στόχους και τις επόµενες εκδηλώσεις της οµάδας Πολι-
τισµού, µετά από τον Γιάννη Σταθόπουλο που καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους και αναφέρθηκε στους Αγιοπαρα-
σκευιώτες Θανάση Βέγγο και Τάσο Ζωγράφο. Ο σκηνοθέτης Σταύρος Στρατηγάκος και η ηθοποιός Πηνελόπη Πιτσούλη, 
έδωσαν τον δικό τους τόνο για τους συντελεστές της ταινίας και ο Νίκος Κούνδουρος µας µάγεψε µε τις επισηµάνσεις του για 
την ταινία και το κλίµα της εποχής.

Διακρίναµε µεταξύ άλλων τους Δηµοτικούς Συµβούλους Γερ. Βλάχο, Γ. Σιδέρη, Ζ. Φωτεινού, Γ. Καζάκο, Φ. Αλεξό-
πουλο, τους πρ. Δηµ. Συµβούλους Σωτ. Παπαµιχαήλ, Κατ. Φλατσούση και Τ. Καλογερά, τον Πρόεδρο και Γραµµατέα 
του Συλλόγου Κατοίκων Τσακού Β. Σαβίδη και Τ. Μίχα, όπως και το µέλος του Δ.Σ. Σταύρο Πασχαλίδη, την Πρόεδρο 
των Αιτωλοακαρνάνων Λένα Βακαλοπούλου, των Αρκάδων Σούλη Σταθοπούλου, του Τέννις Γιάννη Σερκεδάκη, τον 
θεατράνθρωπο Ανδρ. Κατσικόπουλο, τους συγγραφείς Μ. Κασόλα, Χρ. Αντωνίου και Γιώργη Σερκεδάκη, την σκη-
νοθέτιδα Τόνια Σταυροπούλου, τον αντιπρ. της ΚΟΙΠΕΔΑΠ  Νίκο Αργυριάδη, τον σκηνοθέτη Γιάννη Τζιβραίλη, από το 
Δ.Σ. των Παιδικών Σταθµών την Ιλεάννα Σακκά, από το ΠΑΣΟΚ την Δήµητρα Χριστοφοράτου, από τους Οικολόγους 
την Κατερίνα Γιαγή, όπως και πολλούς ανθρώπους της Τέχνης.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΄΄ΝΙΚΗΣ΄΄

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ στον ΄΄∆ΡΑΚΟ΄΄ του Ν. ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ

Η ψήφιση του Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος του Δήµου Αγ. Παρασκευής για το 2011, την Τετάρτη 
23 Μαρτίου, έγινε χωρίς καµµία δηµόσια συζήτηση, χωρίς σύσκεψη µε τους συλλόγους της πόλης και τις παρατάξεις και 
χωρίς ανάρτηση στο Διαδίκτυο. Αν σε αυτά προσθέσουµε και την δηµαγωγική, λαϊκιστική και εγωκεντρική (µε ακραίες ισο-
πεδωτικές εκφράσεις) εισήγηση του Δηµάρχου Β. Ζορµπά ειλικρινά δεν αντιλαµβανόµαστε τι καινούργιο έχει να δώσει η νέα 
Διοίκηση του Δήµου µας, πέρα από διακηρύξεις για περιορισµό της σπατάλης. 

Τα βασικά συµπεράσµατα της συνεδρίασης, όπως εµείς τα κωδικοποιούµε είναι :
Τα χρέη του Δήµου Αγ. Παρασκευής είναι περίπου 15.000.000 (δέκα πέντε  εκατοµµύρια) ευρώ.
Ο δανεισµός του Δήµου, υπερδιπλασιάσθηκε το 2010, και τον κατατάσσει στους 80 πρώτους σε δανεισµό, σε σύνολο 

320 Δήµων της χώρας.
Η Διοίκηση Ζορµπά, είναι αναντίστοιχη των εκλογικών της διακηρύξεων σε πάρα πολλά σηµεία (διαφάνεια, δηµοκρατία, 

συµµετοχή, έλεγχος, οικονοµικά κ.α.) Είναι χαρακτηριστικό, ότι αντίθετα από περιορισµό σπατάλης (όπου διακηρύσσει πολ-
λά), φρόντισε ήδη να διορίσει πέντε αντιδηµάρχους, γραµµατέα Δήµου και τέσσερις ειδικούς συµβούλους του Δηµάρχου 
(µεταξύ των οποίων και Σύµβουλο επικοινωνίας) έµµισθες θέσεις στις οποίες όφειλε να είναι φειδωλή.

Ο Προϋπολογισµός και το Τεχνικό Πρόγραµµα, δεν περιέχουν τίποτα το ουσιαστικό για το µέλλον της πόλης.
Η ΄΄επίσηµη΄΄ επαναφορά της οδού Αγ. Ιωάννου σε διπλής κατεύθυνσης δεν συνοδεύεται από κανένα µέτρο προστασίας 

της περιοχής από αυθαιρεσίες, από την διαµπερή κυκλοφορία και κανένα µέτρο περιορισµού του Ι.Χ. Είναι χαρακτηριστική, 
η πλήρης απουσία µελέτης ελεγχόµενης στάθµευσης, µέτρου που έχουν πλέον εφαρµόσει όλοι οι σύγχρονοι Δήµοι.

Οι αναπλάσεις, οι ελεύθεροι – κοινόχρηστοι χώροι, οι πολιτιστικές και αθλητικές υποδοµές της πόλης, οι παιδικές χαρές 
και οι πλατείες δεν φαίνεται να είναι προτεραιότητες της Διοίκησης (π.χ. Υµηττός, κτήµα Ιόλα, Υπ. Γεωργίας, κτήµα Μπέλµπα 
κ.α.) Είναι χαρακτηριστική η απουσία του Δήµου στις απαλλοτριώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Καµµία στρατηγική και ορίζοντας που να αφορά την στήριξη του ανάπηρου κοινωνικού κράτους σε συνθήκες οικονοµικής 
κρίσης (αλληλεγγύη, κοινωνικό παντοπωλείο, στήριξη ανέργων και νεόπτωχων, υπεράσπιση εργαζοµένων Δήµου που 
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  κ.α.).

Απουσία σχεδίου για έσοδα (και από Ευρωπαϊκά προγράµµατα) και απουσία διεκδικητικού πλαισίου από το Κεντρικό 
κράτος και τα Υπουργεία.

Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίσαµε τον Προϋπολογισµό του 2011. 

Για την Ανεξάρτητη Δηµοτική Κίνηση
΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή΄΄ 

Γιάννης  Σταθόπουλος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011: ΕΙΚΟΝΑ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΛΑΙΚΙΣΜΟΥ 

Ν. Κούνδουρος, Α. Βέγγου, Ε. Ζωγράφου

Η απόφαση της ολοµέλειας του Αρείου Πάγου  (Πέµπτη 14/4/11) δικαίωσε συµβασιούχους του ΟΠΑΠ που κάλυ-
πταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες (µε συνέπεια την µετατροπή τους σε εργαζόµενους αορίστου χρόνου) και αποτελεί 
επιβεβαίωση της στάσης µας στο Δηµοτικό Συµβούλιο Αγ. Παρασκευής. Ζητήσαµε, όταν συζητήθηκε το θέµα 
των συµβασιούχων, την ψήφιση κειµένου µε βάση αυτό το σκεπτικό και δεν εισακουστήκαµε. Η κρίση του 
Αρείου Πάγου επιβεβαίωσε την βασική διεκδίκηση των εργαζοµένων των Δήµων, σε µια βεβαρηµένη  κοινωνικά και 

οικονοµικά περίοδο που έχει επίκεντρο τις ελαστικές µορφές εργασίας αποτελώντας ένα σαφέστατο µήνυµα προς τις 
πολιτικές ηγεσίες:

Η απόφαση της ολοµέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, σύµφωνα µε τους εργατολόγους, ανοί-
γει τον δρόµο για την δικαίωση των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου ή έργου που καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες και αποτελεί ελπιδοφόρα εξέλιξη υπέρ της λειτουργίας των Δήµων και του Δηµόσιου Τοµέα.

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ  ΚΑΙ ΤΗΣ «ΝΙΚΗΣ» Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΟΡΜΠΑ:
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΠΗ, ΑΚΡΑΙΟΣ ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ, 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Οι πρώτες ενέργειες του Δηµάρχου Β. Ζορµπά, στα Εργαστήρια Τέχνης του Δήµου µας, δείχνουν ακραία λαϊκιστική 
φρασεολογία, αυταρχικότητα, απαξίωση της δουλειάς που πολλά χρόνια γίνεται εκεί και αγένεια έναντι των καθηγητών 
και των µαθητών των Εργαστηρίων.

Έτσι, όχι µόνο δεν έχουν πληρωθεί οι καθηγητές επί πέντε ολόκληρους µήνες αλλά ταυτόχρονα ανακοίνωσε ουσια-
στικά την αντικατάστασή τους.

Χωρίς κανένα σχέδιο για παραγωγή πολιτισµού, χωρίς καµµία εξαγγελία για τους ανθρώπους της Τέχνης και του 
Πνεύµατος, έχει οδηγήσει τα Εργαστήρια Τέχνης σε πραγµατικό κίνδυνο διάλυσης.

Την ίδια στιγµή έχει απαξιώσει το ΚΑΠΗ (έλλειψη υλικών και στα δύο ΚΑΠΗ του Δήµου, κατάργηση εκδροµών, 
µπάνιων κλπ), παρέδωσε την Πλατεία Κοραή σε τραπεζοκαθίσµατα καταστηµάτων, αποχαρακτήρισε οικόπεδο που είχε 
δεσµευθεί  για παιδική χαρά, επιτρέπει ΄΄κατάληψη΄΄ πεζοδροµίου στην πλατεία Αι-Γιάννη (παρά την έντονη διαµαρτυρία 
του Συλλόγου κατοίκων) και παραδίδει την οδό Τασσοπούλου και την πλατεία του Αι-Γιάννη στα αυτοκίνητα.

Έξι µήνες σχεδόν στην Διοίκηση του Δήµου, ο κ. Ζορµπάς αποδεικνύεται όχι µόνο χωρίς σχέδιο και όραµα για την 
Αγία Παρασκευή αλλά έτοιµος να υποβαθµίσει τον Δηµόσιο χώρο, να τορπιλίσει επιτυχηµένους τοµείς και άρχισε σω-
ρεία απ’ ευθείας αναθέσεων.

Θα αντισταθούµε σ’ αυτήν την πολιτική, καλώντας τον να ακούσει τις σοβαρές και υπεύθυνες φωνές της δηµιουργίας, 
της συµµετοχής, της διαφάνειας και της δηµοκρατίας. 

«ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή»

Για τον Τάσο Ζωγράφο
Επικήδειος του Γιάννη Σταθόπουλου στην πολιτική κηδεία του Τάσου Ζωγράφου 

(Εργαστήρια Τέχνης Δήµου Αγ. Παρασκευής - Τετάρτη 6/4/11)

Συνηθίζουµε να λέµε όταν φεύγει ένας σηµαντικός δηµιουργός, ότι γίναµε πιο φτωχοί και καµιά φορά  εξορκίζουµε 
τον θάνατο σα να µην είναι φυσιολογική κατάληξη της ζωής. Ζωής που άνθρωποι σαν τον Τάσο Ζωγράφο υπερασπί-
στηκαν τόσο πετυχηµένα. Τον Τάσο που µας χάρισε τόσα θαυµαστά και ωραία έργα, κοµµάτια αναπόσπαστα της δικιάς 
του αλλά και της δικιάς µας ζωής.

Ο Τάσος, όλοι το ξέρουν, υπήρξε άνθρωπος του Πολιτισµού. Ένας 
δηµιουργός, που σηµαίνει ότι µέσα από την προσπάθεια έκφρασης των 
σκέψεων και των αισθηµάτων του, επεδίωξε την προσωπική του βελτί-
ωση και αυτή τη δράση του µας την κοινοποίησε. Ως κοινωνοί, λοιπόν, 
της δηµιουργικής του έκφρασης είχαµε την δυνατότητα και την ευκαιρία 
να προχωρήσουµε και εµείς στην δικιά µας ο καθένας προσωπική εξέλι-
ξη. Αυτό είναι πολιτισµός, η πνευµατική συνοµιλία που έχουµε µε τους 
άλλους και που µας βοηθά να γίνουµε καλύτεροι ατοµικά αλλά και ως 
κοινωνικό σύνολο.

Η απώλεια του Τάσου, ιδίως για τους δικούς του ανθρώπους, την 
Έφη, τον Λυσίµαχο και όλη την οικογένειά του, είναι επώδυνη και σκλη-
ρή. Στεκόµαστε µε σκυµµένο κεφάλι στην οδύνη τους. Στεκόµαστε όµως 
ιδιαίτερα, στα δώρα που µας χάρισε, αυτά που τα κουβαλάµε σαν πο-
λύτιµες παρακαταθήκες, αυτά για τα οποία θα τον ευγνωµονούµε γιατί 
ο Τάσος µας έκανε πλουσιότερους µε το πέρασµά του από την ζωή αλλά και τις δικές µας ζωές.

Με  ξεχωριστό σεβασµό και εκτίµηση σ’ αυτό τον γλυκό και ερωτικό Μακρονησιώτη άντρα, του απευθύνουµε ένα 
µεγάλο ευχαριστώ, για το καράβι που µας έφτιαξε τα Χριστούγεννα του ’99, γιατί τίµησε τις γραµµές µας µε την συµµε-
τοχή του αλλά πάνω απ’ όλα γιατί µας τίµησε µε τη φιλία του.

ο Τάσος µας έκανε πλουσιότερους µε το πέρασµά του από την ζωή αλλά και τις δικές µας ζωές.


