
Συμπληρώνεται αυτές τις μέρες, ένας χρόνος με την νέα Δημοτική αρχή 
του Β. Ζορμπά στην θέση της προηγούμενης. Η οριακή υστέρηση της 

΄΄ΝΙΚΗΣ΄΄ και η απόρριψη μιας ακραία επικοινωνιακής, σπάταλης και χωρίς 
αντιστάσεις σε ιδιωτικά συμφέροντα παράταξης έφεραν την ανέτοιμη σημε-
ρινή Δημοτική αρχή.

Κάθε καινούργια Δημοτική αρχή, θα επεδίωκε να επικοινωνήσει με τους 
πολίτες και τους συλλόγους αλλά και τις παρατάξεις. Τίποτα δεν έγινε σ’ 
αυτή την κατεύθυνση. Η νέα Δημοτική αρχή διακρίνεται για την αλαζονεία 
της αλλά πολλές φορές και για αυταρχικότητα σε ακραίο βαθμό. Το ΄΄Εγώ 
αποφασίζω΄΄ είναι συνηθισμένο. Το ζήσαμε στην σύνταξη του Προϋπολο-
γισμού, του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας κ.α. Οι σελίδες που κρατάτε στα χέρια σας, έχουν πολλές ανα-
κοινώσεις της ΄΄ΝΙΚΗΣ΄΄ που αναφέρονται με λεπτομέρεια σε συγκεκριμέ-
νες τέτοιες περιπτώσεις.

Ένα άλλο μεγάλο αρνητικό της Δημοτικής αρχής είναι η προσπάθεια σπί-
λωσης όχι μόνο πολιτικών αντιπάλων αλλά και μελών της δικής της πα-
ράταξης. Υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά όπου ο Δήμαρχος εκτοξεύει 
΄΄λάσπη΄΄ και που έχει οδηγήσει πολλές υποθέσεις στα Δικαστήρια. Μία μό-
νιμη κατάσταση διαφθορολογίας και λαϊκισμού εγκαταστάθηκε στο Δήμο.

Συμπληρώνουμε, εδώ ότι η νέα αρχή δεν έχει ουσιαστικά κανένα ορα-
ματικό στοιχείο. Οραματικό σημαίνει έμπνευση, νεωτερισμός, ζωντάνια, 
τόλμη, δημιουργικότητα. Σημαίνει προσέγγιση στο θεωρούμενο ανέφικτο, 

δραπέτευση από τα στερεότυπα δηλ. νέες μορφές οργάνωσης της πόλης, 
συνάντηση με τους εθελοντές της, άνοιγμα στην κοινωνία των πολιτών. Ιδι-
αίτερα μάλιστα σήμερα που το Μνημόνιο και η Τρόικα έχουν οδηγήσει με-
γάλα κομμάτια του πληθυσμού στην ανέχεια και τη φτώχεια.

Σημειώνουμε: Βαθειά συντηρητικές επιλογές στο κυκλοφοριακό, απου-
σία πρότασης στα πολιτιστικά που οδηγεί ήδη τα Εργαστήρια Τέχνης σε μα-
ρασμό, τίποτα για την Νεολαία και τις ανησυχίες της, απαξίωση τουλάχι-
στον αρχικά στην 3η ηλικία, υποβάθμιση του Δημόσιου χώρου (καταπάτη-
ση πλατειών και πεζοδρομίων), αύξηση Τροφείων στους Παιδικούς σταθ-
μούς.

Στον αντίποδα, έχουμε σημειώσει το γεγονός ότι δεν έκλεισε κανένας 
Παιδικός Σταθμός, την συγκράτηση περιττών δαπανών (αλλά περιμένουμε 
την συνέχεια), το Κοινωνικό παντοπωλείο και την καθημερινή διαχείριση.
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Η ΄΄ΝΙΚΗ΄΄ είχε βασικό σύνθημα: ΄΄Να αλλάξουμε την Αγία Παρα-
σκευή, να υπερασπιστούμε την κοινωνία΄΄.

Συνεχίζουμε αυτή την μεγάλη προσπάθεια και στο έντυπο που κρατάτε 
θα βρείτε πόσα πολλά (και ακόμη περισσότερα) κάνει μια ζωντανή Δημοτι-
κή Κίνηση χωρίς ΄΄κρατική΄΄ χρηματοδότηση με διάθεση και κέφι.

Καλές γιορτές! Ραντεβού στα μικρά και μεγάλα 
προβλήματα της πόλης μας αλλά και της χώρας.

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρα-
σκευή» παρεχώρησε Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 22 Νοεμ-
βρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Δι-
άλυση Εργαστηρίων Τέχνης και Θέματα Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού στον Δήμο Αγίας Παρασκευής». Οι βασικοί άξονες των 
εισηγήσεων που έγιναν από τον επικεφαλής της Κίνησης Γιάν-
νη Σταθόπουλο και τα μέλη του ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρη Πα-
παμιχαήλ και Δημήτρη Βαλασιάδη, με συντονίστρια την Τερ-
ψιχόρη Γκιόκα, μέλος της Γραμματείας της Κίνησης, έχουν ως 
εξής: 

Η πρόσφατη παραίτηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Τάκη 
Κοζόκου με έκδηλη απογοήτευση για την πλή ρη εγκατάλειψη 
των Εργαστηρίων Τέχνης από τη Δημοτική Αρχή, μας αναγκάζει 
να τοποθετηθούμε επί του θέματος: 

1.  Τα Εργαστήρια Τέχνης λειτουργούν από το 1985 και είναι 
από τα κορυφαία στη χώρα με Πανελλήνια αναγνώριση. Όλες οι μέχρι τώρα Δημοτικές αρχές τα σεβάστηκαν και τα 
στήριξαν, οι δε συνδρομές των μαθητών κάλυπταν πλήρως τα έξοδα λειτουργίας. 

2.  Η σημερινή Δημοτική αρχή απαξίωσε από την πρώτη μέρα της θητείας της τα Εργαστήρια, κάτι που είχε ήδη κάνει και 
ο προηγούμενος Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιχείρησης. 

3.  Η απαξίωση έγινε πολλές φορές λασπολογία γύρω από τις αμοιβές των Καθηγητών. 
4.  Ουδέποτε ο Δήμαρχος επεδίωξε συνάντηση με τους Καθηγητές των Εργαστηρίων ή τον σύλλογο σπουδα στών. 
5.  Οι καθηγητές είναι απλήρωτοι από τον Φεβρουάριο, δεν υπάρχει θέρμανση, δεν υπάρχουν υλικά καθημε ρινότητας 

και ουδείς ασχολήθηκε με τον χώρο των Εργαστηρίων Τέχνης. 
6.  Στο ΦΕΚ 621Β σύστασης του νέου Νομικού Προσώπου 

ΠΑΟΔΑΠ απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στα Εργαστή-
ρια. 

7.  Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής ουδέποτε εκλήθη, όπως δι-
αχρονικά γινόταν, στις συνεδριάσεις του Διοικητι κού Συμ-
βουλίου. 

8.  Σημειώνουμε ότι χρήματα των Εργαστηρίων εδόθησαν για 
άλλον τομέα με συνεννόηση του νυν Δημάρ χου με τον πρ. 
Πρόεδρο της ΔΗΠΕΑΠ. 

9.  Σε κάθε περίπτωση, οι σημερινοί υπεύθυνοι, είτε από έλ-
λειψη ικανοτήτων, είτε από σχεδιασμό, έβαλαν «τάφο» σε 
μία από τις δραστηριότητες του Δήμου, που απασχολούσε 
700 μαθητές και για την οποία όλοι καμαρώναμε. 

Η σημερινή Δημοτική αρχή εμφανίζεται συνολικά χωρίς σχέ-
διο στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Χα ρακτηριστικά σημειώνουμε, ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν υπάρχει ούτε ένα 
μέλος που να προέρχεται από τον χώρο των Τεχνών και του Πολιτισμού. Σημειώνουμε, επίσης, ότι πρόσφατα ψήφισαν το 
Πρόγραμ μα «Ανδρομέδα» αδελφοποιημένων πόλεων που έχει καταγγελθεί και από τον νυν Δήμαρχο ως σκάνδαλο της 
προηγούμενης τετραετίας. Τέλος, επισημαίνουμε την απουσία προγραμματισμού και σχεδίου στα θέματα Αθλητισμού όπως 
και στοιχειώδους διαβούλευσης. 

Στη συνέντευξη παρευρέθηκαν, εκτός των εκπροσώπων τοπικών εντύπων, εκπρόσωποι από τα τοπικά αθλητικά ερασιτε-
χνικά σωματεία, οι οποίοι έκαναν ερωτήσεις και προτάσεις.
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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Η παραχώρηση για πάνω από ένα μήνα όλης της έκτασης της κεντρικής πλατείας της Αγίας Παρασκευής από τη Δη-
μοτική Αρχή για δημιουργία Παγοδρομίου, με ακριβό εισιτήριο, αλλά και πλήθος «καταστημάτων» για πώληση δια-
φόρων ειδών εμπορίου, αποτελεί κορυφαίο δείγμα καταπάτησης δημόσιου χώρου, πληγή για τα τοπικά καταστήματα, 
και συνέχεια μίας πολιτικής που εγκαινιάστηκε με παραχώρηση σε τραπεζοκαθίσματα της πλατείας Κοραή.

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» καταψήφισε τη σχετική απόφαση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Θεωρεί ότι αποτελεί μία περιβαλλοντική υποβάθμιση του προαστίου μας και ότι λειτουργεί εις βάρος τόσο 
των καταστηματαρχών, όσο και των κατοίκων της πόλης μας.

Από αριστερά: Τ. Γκιόκα, Σ. Παπαμιχαήλ, Γ. Σταθόπουλος και Δ. Βαλασιάδης

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μετά την επικείμενη εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας, δηλαδή τις απολύσεις όπως και τις συνεχείς μειώσεις των 
εισοδημάτων τους, οι εργαζόμενοι της Αυτοδιοίκησης διεκδικούν και κινητοποιούνται καθημερινά.

Στηρίζουμε τους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους, όπως και τη δικαίωση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες στους Δήμους.

Καλούμε ταυτόχρονα, τη Διοίκηση του Δήμου Αγ. Παρασκευής να σταθεί δίπλα στους συμβασιούχους, να δώσει 
λύση σε συνεννόηση με τους εργαζομένους της καθαριότητας στα σημεία της πόλης όπου απαιτείται αποκομιδή απορ-
ριμμάτων (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, παιδικές χαρές, λαϊκές αγορές κ.α.) και να υπερασπισθεί συνολικά τους εργαζο-
μένους.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Β. ΖΟΡΜΠΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΜΑ 
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «ΝΙΚΗ 
για την Αγία Παρασκευή» Γιάννης Σταθόπουλος, Γεράσιμος Βλάχος, 
Γιάννης Σιδέρης & Ζωή Φωτεινού εύχονται σε όλους τους κατοίκους 
της Αγ. Παρασκευής να έχουν αντοχή και ελπίδες για το αύριο του τό-
που μας στους σημερινούς δύσκολους καιρούς. Καλή Χρονιά
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Με αφορ-
μή την 
πανευ-
ρωπαϊκή 
εβδομά-
δα εναλ-
λακτικής 
ή βιώσι-
μης κι-
νητικό-
τητας, η 
«ΝΙΚΗ» εξέδωσε ειδικό τετρασέλιδο (με επιμέλεια του 
Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη Σιδέρη), το εξώφυλλο 
του οποίου βλέπετε αριστερά. Στις δύο εσωτερικές σε-
λίδες της έκδοσης υπήρχε χάρτης όλης της Αγίας Παρα-
σκευής με τις συγκοινωνίες που υπάρχουν σήμερα στην 
Πόλη. Τον χάρτη μπορείτε να βρείτε στο site της παρά-
ταξης www.nikiagiaparskevi.gr. Οφείλουμε να σημειώ-
σουμε ότι η Δημοτική Αρχή αγνόησε πλήρως τον πα-
νευρωπαϊκό αυτό θεσμό.

Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος
Το «Παράθυρο στην Πόλη - Εν Αγία Παρασκευή» έχει ως βα-
σική επιδίωξη την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Ανε-
ξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή». 
Έτσι, στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε τις ανα-
κοινώσεις, τις εκδηλώσεις και τις απόψεις των μελών και φί-
λων της Κίνησης για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 
2011. Η Δημοτική Κίνηση, παράλληλα, ανέδειξε μια σειρά 
από θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο: τα προβλήματα των 
Εργαστηρίων Τέχνης του Δήμου μας, τους αγώνες των εργα-
ζόμενων της αυτοδιοίκησης, την προστασία της περιοχής του 
Αϊ-Γιάννη, την πρότασή μας για το κτήμα Ιόλα, προβλήματα 
στους παιδικούς σταθμούς, ανακοινώσεις για το κυκλοφορια-
κό και για την Αγ. Ιωάννου, για το χαράτσι της ΔΕΗ, για τη βίλα 
Σιστοβάρη, για τα ΑμΕΑ, τη συλλογή φαρμάκων από την πα-
ράταξη «Νίκη» σε συννενόηση με τους Γιατρούς του Κόσμου, 
όπως και κριτική για πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής. Σημει-
ώνουμε για άλλη μια φορά ότι η Δημοτική Κίνηση λειτουρ-
γεί με τακτικές συνεδριάσεις της Δημοτικής της ομάδας, της 
Γραμματείας και των Ομάδων Εργασίας, και ότι εντός του Ια-
νουαρίου, πέραν των εκδηλώσεών της, θα γίνει και Τακτική 
Γενική Συνέλευση.
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ΛΕΥΚΟ!!! 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ  
ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗ

Το πλαίσιο προτάσεων που κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 31/10/2011, από την Ανεξάρτητη Δημοτι-
κή Κίνηση ΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή΄΄ για τα προβλήματα στην πλατεία του Αι-Γιάννη και των γύρω δρό-
μων (τοποθέτηση Σωτ. Παπαμιχαήλ) ήταν: 

1.  Εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει τη μη χορήγηση αδειών μουσικής, εάν ενοχλούνται οι κάτοικοι.
2.  Εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (2005) σχετικά με το ωράριο μουσικής και την κοι-

νή ησυχία.
3.  Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς των κατοίκων και των κα-

ταστηματαρχών σχετικά με τους όρους χορήγησης αδειών αναψυκτηρίων κλπ. καταστημάτων αλλά και 
αδειών μουσικής, με σκοπό την ανάκτηση του οικιστικού χαρακτήρα της περιοχής.

4.  Καθημερινή παρουσία του Δήμου και έλεγχος από τη Δημοτική και Ελληνική Αστυνομία των προκλητι-
κών παρανομιών.

5.  Καμία νέα άδεια αναψυκτηρίου κλπ, έως την έκδοση της Κανονιστικής Απόφασης.
6.  Ανάκληση των αδειών των καταστημάτων που ενοχλούν τους κατοίκους.

Ιδιαίτερη έκπληξη στην ψηφοφορία απετέλεσε το γεγονός λευκής ψήφου από τις παρατάξεις Ζορμπά, Γιαννα-
κόπουλου και Γκιζιώτη.

Δυστυχώς η στάση της Διοίκησης Ζορμπά αλλά και της «αντιπολίτευσης» Γιαννακόπουλου δεν δείχνουν στοι-
χεία βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης σε μία περιοχή, που τα προβλήματα οξύνονται μέρα με τη μέρα. Αδια-
φορούν για την καθημερινότητα των κατοίκων του Αι-Γιάννη; Αδυνατούν να υπερασπισθούν την κοινωνία;

Μελανό σημείο της Διοίκησης αποτέλεσε η σκαιότατη επίθεση κατά του εκπροσώπου του Εξωραϊστικού Συλ-
λόγου.

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση ΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή΄΄ θα συνεχίσει την προσπάθειά της μαζί με τους 
κατοίκους και τους φορείς τους για τον έλεγχο της παραβατικότητας και τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους.

Γραφείο Τύπου της «ΝΙΚΗΣ»

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: 

Πολιτική ανανδρία του Β. Ζορμπά
Η δήλωση του Δημάρχου Β. Ζορμπά, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου ότι, στο ζήτημα της επιβεβλημένης από το Νόμο σφρά-

γισης καταστημάτων που έχουν παραβάσεις θα ελεγχόταν (αν δεν το έκανε) για παράβαση καθήκοντος, μεταξύ άλλων από ΄΄έναν επικεφαλής παράταξης, ένα πρ. 
Δήμαρχο και ένα δικηγόρο πρ. Δημοτικό Σύμβουλο΄΄ αποτελεί κατασκεύασμα ψεύδους και στοχοποίηση πολιτών. Είναι γεγονός ότι από εξαμήνου με μια σειρά δη-
λώσεων ο κ. Β. Ζορμπάς έχει στοχοποιήσει την Δημοτική μας Κίνηση και εμένα προσωπικά. Ο τρόπος όμως που ΄΄αποποιήθηκε ΄΄ των ευθυνών του στο θέμα των 
καταστημάτων, θέμα που ο ίδιος χειρίσθηκε προσωπικά, είναι μνημείο πολιτικής ανανδρίας. 

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση ΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή΄΄, που έφερε το γενικότερο θέμα της περιοχής του Αγίου Ιωάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
συνέβαλε και θα συμβάλει και στο μέλλον υπέρ της προστασίας των κατοίκων και της επικράτησης της κοινής λογικής.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΒΡΕΙΣ ΣΕ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το ιδιαίτερα εμπαθές και υβριστικό εναντίον της Αντιπολίτευσης δελτίο τύπου του Δήμου Αγ. Παρασκευής που αναφέρεται στην εκδήλωση του προγράμματος 
Αδελφοποιήσεων ΄΄Ανδρομέδα΄΄ στο Γαλλικό Κολλέγιο αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για Γραφείο Τύπου Δήμου.

Έτσι, αφού αναφέρονται ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες της εκδήλωσης, καταγγέλλεται σύσσωμη η αντιπολίτευση επειδή δεν παρέστη (!!), με ονομαστική αναφο-
ρά στον Β. Γιαννακόπολο και κακοήθη επίθεση στον Ι. Σταθόπουλο (΄΄ο οποίος έχει αυτοχρισθεί υπέρμαχος των Τεχνών και του Πολιτισμού΄΄ αναγράφεται στο δελτίο).

Στην συνέχεια η αντιπολίτευση καταγγέλλεται ότι εκινήθη από ταπεινά ελατήρια και μικροπολιτικές σκοπιμότητες ενώ (εδώ να δείτε κακοήθεια) θα μετάσχει στην 
αντιπροσωπεία του Δήμου που θα επισκεφθεί το Saint Brieu!!

Είναι προφανές ότι ο Δήμαρχος Β. Ζορμπάς (απών ο ίδιος από όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις του Δήμου, όσο ήταν στην αντιπολίτευση) εννοεί να χρησιμοποιεί τον 
Δήμο ως τσιφλίκι του (πρόσφατα έγιναν από το Γραφείο του Δημάρχου, δηλ. με χρήματα των δημοτών, τα τηλεφωνήματα για συνεστίαση της παράταξής του). Αλλιώς 
δεν εξηγείτε αυτή η ΄΄χολή΄΄ σε Δελτίο τύπου Δήμου.

Τους καλούμε, παρά όλες τις αντίθετες ενδείξεις , για πολλοστή φορά σε επίδειξη σοβαρότητας και χρηστής Διοίκησης.
Γραφείο Τύπου της «ΝΙΚΗΣ»

ΜΕΙΩΣΗ 2% ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ
Η μείωση κατά 2% του ανταποδοτικού Δημοτικού τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού αποτελεί επικοινωνι-

ακή κίνηση της Διοίκησης του Δήμου μας. Σε μια εποχή που τα νοικοκυριά πλήττονται από τα συνεχή μέτρα φοροδό-
τησης, την ανεργία και τις μειώσεις μισθών, η μείωση π.χ. κατά 3 ευρώ ετησίως για μια οικογένεια που διαμένει σε 100 
τ.μ. είναι σταγόνα στον ωκεανό.

Προτείναμε μεγαλύτερη μείωση του Δημοτικού τέλους με διαβάθμιση μεγέθους κατοικίας όπως και παραμονή του ως 
είναι σήμερα στις κατηγορίες μεγάλων επιχειρήσεων, σούπερ μάρκετ, τραπεζών κ.α. Η Διοίκηση, αντ’ αυτού ακολούθησε 
την πεπατημένη χωρίς καμία ανάλυση της οικονομικής διαστρωμάτωσης της πόλης και των πολλών ή λίγων τετραγωνικών.

Η σημερινή Διοίκηση κινείται και δρα χωρίς έμπνευση, όραμα και λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων της πόλης 
μας. Η υπεράσπιση όμως της κοινωνίας και οι αλλαγές στην Αγία Παρασκευή αποτελούν μέγα ζητούμενο.

Γραφείο Τύπου της «ΝΙΚΗΣ»

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 
ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ

Η καταδίκη σε 8 μήνες φυλάκιση και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ του επιχειρηματία του Da Vinci για την κατεδάφι-
ση της Βίλας Σιστοβάρη το 2006 αποτελεί δικαίωση των θέσεων όσων αγωνίζονται σταθερά και αταλάντευτα για τη διά-
σωση και διαφύλαξη των κληροδοτημάτων της πόλης μας.

Όπως είναι γνωστό, η μήνυση κατατέθηκε το 2006 από τον τότε Δήμαρχο Αντώνη Σιδέρη και τον Κώστα Κατσάρα, 
ενώ ουσιαστική συνδρομή στη δίκη είχαν οι Κατερίνα Γιαγή και Σωτήρης Παπαμιχαήλ.

Η συγκεκριμένη απόφαση επιβεβαιώνει ότι η αντιπαράθεση με εργολαβικά συμφέροντα και όσους τα ανέχονται ή τα 
υποθάλπουν μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, όταν ενωμένοι υπερασπιζόμαστε τους δημόσιους χώρους.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσει την δικαστική απόφαση, να τροποποιήσει το σχέδιο πόλης και να κηρύ-
ξει το Κτήμα Σιστοβάρη χώρο αναψυχής και πολιτισμού των κατοίκων. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να υπερασπισθεί 
την κοινωνία.

Γραφείο Τύπου της «ΝΙΚΗΣ»

www.nikiagiaparaskevi.gr
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «ΝΙΚΗ για την 
Αγία Παρασκευή» www.nigiagiaparaskevi.gr σας ενημερώνει για τις δραστηριό-
τητες 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.
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Φίλες και φίλοι,

Μία σύγχρονη πόλη οφείλει να προσφέρει στους 
κατοίκους της ένα ελκτικό, αξιόπιστο και εναλλα-
κτικό ως προς τα αυτοκίνητα σύστημα μετακινή-
σεων.

Δυστυχώς, όμως, στην Ελλάδα του μνημονίου, το 
κράτος φαίνεται να αποχωρεί σταδιακά και από 
τις αστικές συγκοινωνίες. Το αποτέλεσμα είναι 
ακριβές και όχι καλής ποιότητας συγκοινωνίες 
που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών.

Την ίδια στιγμή η Αγία Παρασκευή καθημερινά 
υποβαθμίζεται. Αδιάβατα πεζοδρόμια, απουσία 
χώρων στάθμευσης, μεγάλη διαμπερής κυκλοφο-
ρία, κυκλοφοριακό αδιέξοδο, υποβάθμιση τοπικής 

συγκοινωνίας, άθλια εικόνα της Αγίου Ιωάννου. Η τοπική αγορά καταστρέφεται. 
Οι πολίτες ασφυκτιούν. Η Δημοτική Αρχή αδρανεί. Κανένα σχέδιο, κανένα όραμα, 
καμία διεκδίκηση. Πρόσφατα ψήφισε, αντιδημοκρατικά και αυταρχικά, αλλαγές 
στο κυκλοφοριακό της κεντρικής πλατείας και της Αγίου Ιωάννου που θα επιδει-
νώσουν το πρόβλημα.

Αγωνιζόμαστε για την αναβάθμιση της τοπικής συγκοινωνίας και τη δημιουργία νέας 
τοπικής γραμμής, η οποία, από τον σταθμό Μετρό Αγία Παρασκευή, μέσω της οδού 
Χαλανδρίου και της πλατείας Αγίας Παρασκευής, θα ανέρχεται την οδό Αγίου Ιωάν-
νου και θα καλύπτει την αριστερή της περιοχή, όπου υπάρχει συγκοινωνιακό κενό.

Απαιτούμε μία ορθολογική ανάπλαση της οδού Αγίου Ιωάννου με χώρους στάθ-
μευσης, που θα δώσει προοπτική στην πόλη και θα τονώσει την τοπική αγορά.

Αναγκαία επίσης είναι η ελεγχόμενη στάθμευση και η διαμόρφωση πεζόδρομων, 
δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατόδρομων βάσει ενός συνολικού σχεδια-
σμού.

Για να γίνει, επιτέλους, η πόλη μας μία σύγχρονη και φιλική πόλη για τον πεζό.

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα «Εναλλακτικής» Κινητικότητας (16-22 Σε-
πτεμβρίου), που σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες ως προς τη χρήση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς και του ποδηλάτου μέσα στην πόλη, σας παρουσιάζουμε 
στο φυλλάδιο αυτό, αναλυτικό διάγραμμα με τις συγκοινωνίες της πόλης μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
«Εναλλακτικής» Κινητικότητας

16-22 Σεπτεμβρίου

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Χάρτης με τις συγκοινωνίες της πόλης μας 
στις εσωτερικές σελίδες του φυλλαδίου

Σεπτέμβριος 2011

ταυ
τότ
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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
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ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Με μία αιφνιδιαστική κίνηση η Δημοτική Αρχή απεφάσισε βα-
σικές αλλαγές στην κυκλοφορία αυτοκινήτων γύρω από την Κε-
ντρική Πλατεία Αγ. Παρασκευής.

Το θέμα ψηφίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο από την 
πλειοψηφία, χωρίς καμμία ενημέρωση των συλλόγων εμπόρων 
και Αι-Γιάννη, της Εκκλησίας και των παρατάξεων και συμβούλων 
της Αντιπολίτευσης.

Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει είναι:
1.  Διπλή κατεύθυνση της οδού Ζυμαράκη, συνέχειας της οδού 

Αγ. Ιωάννου πίσω από την εκκλησία.
2.  Αντιδρόμηση των οδών Αχιλλέως, Ηρ. Πολυτεχνείου και 

Γιαβάση (στο τμήμα της Πλατείας).
3.  ́́ Κλείσιμο΄΄ της αρ. στροφής από Λ. Μεσογείων (κατάργηση φα-

ναριού) στην οδό Ελπίδος.
4.  Φανάρι αριστ. στροφής στην κάθοδο της Λ. Μεσογείων προς 

Αγ. Ιωάννου και 
5.  Μεταφορά των στάσεων Β5 και 421 των Λεωφορείων. 

Ισχυριζόμαστε ότι τα οφέλη από αυτές τις αλλαγές θα είναι ελά-
χιστα σε σχέση με τις επιβαρύνσεις που θα προκύψουν, ιδιαίτε-
ρα στην οδό Ζυμαράκη, όπισθεν της Εκκλησίας (προβλέπεται τε-
ράστια ΄΄ουρά΄΄ αυτοκινήτων) και στην Λεωφ. Μεσογείων. Οφεί-
λουμε, όμως ταυτόχρονα να καταγγείλουμε τη Δημοτική Αρχή 
για τον αντιδημοκρατικό τρόπο επίλυσης του θέματος, τρόπο που 
αγνοεί την κοινωνία, τους συλλόγους και τον διάλογο. Η επιβο-
λή μέτρων δεν ήταν και δεν είναι μέθοδος που συμβάλλει στην 
κοινωνική συνοχή.

Γραφείο Τύπου της «ΝΙΚΗΣ»

Διοικητικό Συμβούλιο Παιδικών Σταθμών
Στη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγ. Παρασκευής της 29ης/9/11, το σοβαρότερο θέμα 

κρυβόταν στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 
Συγκεκριμένα με τίτλο : 

Β) Ενίσχυση αποθεματικού από αύξηση Κ.Α. εσόδων,
1.  Στον Κ.Α 4124.01 (Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου) η προηγούμενη προϋπολογισθείσα πίστωση των 2.000.000 

ευρώ, ενισχύεται με 43.000.00 ευρώ και αυτά τα 45.000.00 ευρώ παρακάτω στο σκέλος των εξόδων αποδίδονται στο 
Δημόσιο !!!! Πρόκειται για αύξηση των κρατήσεων από τους μισθούς (μειώσεις μισθών) των υπαλλήλων και απόδο-
σή τους για το βαρέλι χωρίς πάτο του χρέους. Δηλαδή έμμεσα οι Δήμοι και τα Νομικά πρόσωπα, μειώνοντας τους μι-
σθούς των υπαλλήλων τους, δεν εξοικονομούν έστω κονδύλια για κάποιο κοινωνικό ή άλλο έργο για τους δημότες 
τους αλλά χρηματοδοτούν το χρέος στην τρόικα !

2.  Το ίδιο περίπου γίνεται και στον επόμενο Κ.Α 4132.02 όπου οι προϋπολογισμένες κρατήσεις κλάδου πρόνοιας των υπαλλήλων των 4.500.00 ευρώ ενι-
σχύονται από νέες κρατήσεις 4.000.00 ευρώ για να αποδοθούν στο ΤΠΔΥ. Κρατήσεις που αυξήθηκαν ως γνωστόν, γιατί τα λεφτά των ταμείων παίχτη-
καν στο ΧΑΑ και στα δομημένα, εκτός αυτών που χρωστάει στα ταμεία το κράτος.

Με τοποθέτησή μου αρνήθηκα την ψήφιση του 1 και επιφυλάχτηκα στο 2, στάση την οποία ακολούθησαν και ο εκπρ. Γκιζιώτη και των εργαζομένων.
Το σκεπτικό μου ήταν ότι πρέπει να αρνηθούμε τις περικοπές των μισθών, αρχίζοντας από τα Νομικά Πρόσωπα, ώστε να δούμε τι θα κάνουν. Στον αντίλογο, ότι 

΄΄δεν μπορούμε να παρανομήσουμε΄΄ απαντάμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει νομιμοποίηση για να εφαρμόζει τέτοια μέτρα και τέλος πάντων πρέπει να αντιδράσουμε 
και όχι να λειτουργούμε διαχειριστικά σαν να μη συμβαίνει τίποτα γύρω μας. Είπα μάλιστα, ΄΄ο Κορτζίδης πως μπορεί και αντιστέκεται΄΄. Αν αυτό γίνει από πολλούς 
Δήμους θα έχει και αποτέλεσμα.

Τούλα Καλογερά, Εκπρόσωπος ΄΄ΝΙΚΗΣ΄΄ στο Δ.Σ.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΑΝΩ 
ΤΩΝ 13.000.000 ΕΥΡΩ Ο 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Η ανακοίνωση των χρεών των Δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών, 
απέδειξε αυτό που έγκαιρα, στην θητεία Β. Γιαννακόπουλου, η Ανεξάρτη-
τη Δημοτική Κίνηση ́ ΄ΝΙΚΗ για την Αγ. Παρασκευή΄΄ έχει επισημάνει. Επιβε-
βαίωσε δηλαδή ότι ο Δήμος μας έχει χρέη που ξεπερνούν τα 13.000.000 
ευρώ. Η σύγκριση μάλιστα με τους Δήμους της Αττικής αλλά και όλης της 
χώρας αποδεικνύει ότι είμαστε αρκετά υψηλά στην κατάταξη (στην 58η 
θέση σε σύνολο 325 Δήμων).

Προκύπτει, παράλληλα το ερώτημα που κατευθύνθηκαν και που κα-
τευθύνονται τα χρήματα. Ποιο έργο έγινε ή γίνεται ; Διότι η υπερχρέωση 
είναι αρνητική, γίνεται όμως πιο αρνητική όταν συνοδεύεται από έλλειψη 
έργου και διαρκή υποβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών. Η προ-
ηγούμενη αλλά και η σημερινή Δημοτική αρχή καλούνται να εξηγήσουν τι 
έχει συμβεί. Γραφείο Τύπου της «ΝΙΚΗΣ»

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΙΟΛΑ

του Γιάννη Σταθόπουλου

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ των Κατοίκων, του Συλλόγου Κοντόπευκου, Παράδεισου, Πευκακίων, του Δήμου, όλων των ανθρώπων των Γραμμάτων και των Τε-
χνών, όλων μας, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΧΑΜΕΝΟΙ.

1.  Η σημερινή Διοίκηση οφείλει να ενεργοποιηθεί ΑΜΕΣΑ (πράγμα που ο Σύλλογος και εμείς ζητούσαμε επί ματαίω από τη Διοίκηση Γιαννακόπουλου) και να δι-
ερευνήσει κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης για την απόκτηση του κτήματος και την μετατροπή του σε Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. 

2.  Συγκεκριμένα, εκτός από τη συγχρηματοδότηση από το ΥΠ. ΠΟΛ. και το Δήμο, οφείλει να διερευνήσει και όποιες δυνατότητες ένταξής του σε κάποιο Κοινο-
τικό πρόγραμμα και με χαμηλότοκο δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα (Κεντρική ή Επενδύσεων;) μιας και ο Ιόλας υπήρξε καταξιωμένη προσωπικότητα 
της Τέχνης τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. 

3.  Ταυτόχρονα οφείλει να ζητήσει από το σημερινό ιδιοκτήτη του κτήματος να επανεξετάσει τις απαιτήσεις του, με δεδομένα την οικονομική κρίση και τη στενότη-
τα πόρων τόσο από το ΥΠ. ΠΟΛ όσο και από το Δήμο αλλά κυρίως το μεγάλο κόστος αποκατάστασης των ζημιών και φθορών που έχει υποστεί το διατηρη-
τέο κτίσμα και ο περιβάλλων χώρος από έλλειψη συντήρησης.

Πιστεύουμε ότι μπροστά σε μια αποφασισμένη Διοίκηση και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του κτήματος δεν θα θελήσει να εμπλακεί περαιτέρω σε μια ατελέσφορη προ-
σπάθεια, αφού του είναι γνωστό ότι για οποιαδήποτε ενέργεια για οικοδομική ή άλλη εκμετάλλευση του χώρου θα πρέπει να έχει την άδεια, τη σύμφωνη γνώμη 
και επίβλεψη από το ΥΠ. ΠΟΛ. 

Υ.Γ. Η αδράνεια της σημερινής Διοίκησης του Δήμου, που μέχρι τώρα παρακολουθεί ως θεατής τις εξελίξεις ενώ όλα δείχνουν αρνητική για τα συμφέροντα της 
πόλης Δικαστική απόφαση, είναι κατακριτέα αλλά και αξιοπερίεργη.

Από πρόσφατη συνέντευξη του 
πρ. Δημάρχου Αντώνη Σιδέρη 
στον «Σχολιαστή»
«Σ» Οι σχέσεις του κ. Γιαννακό-
πουλου με τον κ. Σαμουρέλη 
ήταν στενές;

Οι καλές σχέσεις του κ. Γιαννακό-
πουλου με τον κ. Σαμουρέλη φάνη-
καν και στο γεγονός ότι γινόντουσαν 
δεξιώσεις από τον Δήμο μέσα στο 
κέντρο του κ. Σαμουρέλη, την ίδια 
στιγμή που υπήρχαν σε εκκρεμότη-
τα δίκες. Το θεωρώ ηθικά απαράδε-
κτο ακόμα κι αν δεν είναι νομικά παράνομο.
«Σ» Ο κ. Ζορμπάς ποιά στάση κρατά;

Όταν ένας Δήμαρχος είναι άοσμος, άφαντος, αόρατος και προσπα-
θούμε εμείς να τον αναγκάσουμε να δράσει… τι να περιμένουμε να γίνει; 
…Το να εκφράζεται ένας Δήμαρχος, και μάλιστα μέσω εκπροσώπου του, σε 
επιτυχημένο διευθυντή «άσε τα κλειδιά και φύγε» ή να εξαναγκάζει τον δι-
ευθυντή των Εργαστηρίων Τέχνης με 20 χρόνια προσφοράς στον Δήμο μας 
σε παραίτηση, δε δείχνει μόνο την ποιότητα του χαρακτήρα του, αλλά τον 
επικίνδυνο τρόπο σκέψεως και δράσεως όλης της Δημοτικής πλειοψηφίας.Οι ταινίες  

της Νίκης
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία την Τε-
τάρτη 7 Δεκεμβρίου, οι δύο συνέχει-
ες της ταινίας «1900» του Μπ. Μπερ-
τολούτσι που προβλήθηκε στο 5ο 
Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής από την 
Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ 
για την Αγ. Παρασκευή». Η ομάδα 
Πολιτισμού της Κίνησης, θα συνεχί-
σει τις προβολές μετά τις γιορτές.

Τί έλεγε ο Β. Ζορμπάς για την 
ανάπλαση της Αγ. Ιωάννου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 10/03/2010
ΖΟΡΜΠΑΣ: «Όλη η Ελλάδα είναι διαβρωμένη και πρωτεργάτης σε αυ-
τήν την διάβρωση είναι οι δήμοι.

»Κάποιο κύκλωμα λοιπόν φέρνει αυτά τα υλικά από την Κίνα και  θέ-
λει να τα προωθήσει στους δήμους. Και βρήκαν πελάτες εσάς, αυτή εί-
ναι η αλήθεια. Τώρα τα άλλα ότι θα πέσει η θερμοκρασία 4-5 βαθμούς 
και παραμύθια, αυτά ήταν μόνο για ιστορική κατανάλωση και γελούσε 
όλη η Αγία Παρασκευή. Ότι θα βάζατε πλατάνια τα οποία σε μια τετραε-
τία ή πενταετία ή βάλατε πλατάνια τα οποία θα έχουν διαλύσει τα πάντα 
ακόμα και σε απόσταση 50-100 μέτρων από την Αγίου Ιωάννου θα τα 
έχουν ξεσηκώσει τα πάντα.

»Τα υλικά τα οποία θέλατε να βάλετε, ο γρανίτης όσο και να προσπα-
θείτε να το γελοιοποιήσετε και να το περάσετε έτσι χαλαρά, είναι ένα υλι-
κό τα οποίο πραγματικά και όποιος θέλει ας πάει  να το αναζητήσει και ειδι-
κά ο κινέζικος γρανίτης και ο βραζιλιάνικος είναι ραδιενεργά υλικά και εκπέ-
μπουν συγκεκριμένα ραδιενεργά προϊόντα. Δεν κατάλαβα που τον βρήκατε; 
Αλλά σας τον έφεραν όπως είπα, κάποιοι που τον εισάγουν από την Κίνα.

»Είναι ξεκάθαρη η μελέτη μέσα ότι ο ιγνιμβρίτης αναφέρεται ιγνιμβρί-
της Λέσβου και το ξέρετε πολύ καλά.

Και ήρθε και η καταγγελία κάποια στιγμή την οποία την κρύβατε. Ήρθε 
λοιπόν ο άνθρωπος και πήρε τις πλάκες, τις πήγε στο ΙΓΜΕ και του απά-
ντησαν, αυτό εδώ δεν είναι ιγνιμβρίτης Λέσβου, είναι Κινέζικος. Το 1/3 
της τιμής στοιχίζει με βάση την μελέτη. Απάτη δηλαδή κατά του δημο-
σίου σε βαθμό κακουργήματος. Όχι ότι φταίτε εσείς, φταίει ο εργολά-
βος. Εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν, να πάμε να πάρουμε όλοι μαζί υλι-
κά και θα τα πάμε αγκαλιά στο ΙΓΜΕ και είμαι βέβαιος ότι δεν είναι ιγνιμ-
βρίτης Λέσβου.

»Όλη η πιάτσα βοά ότι αυτό το οποίο μπαίνει εκεί πέρα πραγματικά 
δεν είναι ιγνιβρίτης, όλη η πιάτσα το ξέρει.

»Να καταγραφεί στα πρακτικά ότι το υλικό το οποίο είναι τοποθετη-
μένο στην Αγίου Ιωάννου δεν είναι ιγνιμβρίτης Λέσβου που προβλέπει η 
μελέτη κι εδώ θα έχουμε καταδίκες, όποιος υπογράψει ότι είναι.

»Στην συνέχει προφανέστατα εάν αυτό το οποίο τοποθετείται  εκεί πέρα 
δεν είναι ιγνιμβρίτης  Λέσβου αποτελεί μέγιστη απάτη άνω των 150.000 
ευρώ κατά του δημοσίου και επισύρει ποινές μέχρι και ισόβια κάθειρξη 
να το ξέρετε. Όσοι συμμετάσχετε σε αυτό να ξέρετε ότι σε αυτό θα πάτε.

»Μετά από 3 μήνες δείξατε έλλειμμα επίτηδες γιατί αυτό που σας έχει 
βάλει εκεί πέρα ο εργολάβος και το ξέρετε καλά, είναι  τόφος κινέζικος 
και όλοι γνωρίζουμε ότι τα κινέζικα είναι σαπίλα».

Στο δικτυακό τόπο www.agiaparaskevi-guide.gr μπορείτε να παρακο-
λουθήσετε πρόσφατη συνέντευξη του Γιάννη Σταθόπουλου, επικεφα-
λής της «ΝΙΚΗΣ», για τα προβλήματα της Αγίας Παρασκευής.

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα χάραξη πε-
ριμετρικής γραμμής του Μετρό (circle 
line) περιλαμβάνει το προταθέν για δι-
αβούλευση Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής 
2021 κατόπιν πρότασης του Περιφερει-
ακού Συμβούλου Αττικής Γιώργου Δη-
μαρά. Η γραμμή έχει συμπεριλάβει περι-
φερειακά την Αγία Παρασκευή και μπο-
ρεί να λύσει προβλήματα σύνδεσης του 
Αϊ-Γιάννη με τις γραμμές του Μετρό.
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Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή», με την ενεργοποίηση με-
λών, φίλων και φαρμακοποιών της πόλης μας, ολοκλήρωσε τη συλλογή φαρμάκων και φαρμα-
κευτικού υλικού, το οποίο και στάλθηκε στα κεντρικά γραφεία των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Ευχαριστούμε θερμά, όσους ανταποκρίθηκαν στη συλλογή των φαρμάκων αυτών. Η αντα-
πόκριση αυτή αποτελεί εκδήλωση ευαισθησίας, αλληλεγγύης, αγάπης και διάθεσης για προ-
σφορά, ενώ 
παράλληλα 
α ν α δ ε ι κ ν ύ -
ει την ευαι-
σθητοποίηση 
των συνδημο-
τών μας απέ-
ναντι στα σο-
βαρά κοινω-
νικά προβλή-
ματα της επο-
χής μας.

Για εμάς, οι 
αξίες αυτές 
αποκτούν ου-
σιαστικό περι-
εχόμενο όταν 
γίνονται πρά-
ξη.

Με καθοριστική την πίεση δεκάδων κατοίκων που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τε-
τάρτης 16/11/11 η Διοίκηση του Δήμου υποχρεώθηκε να δεχθεί ψήφισμα που καθορίζει τις ενέργειες για όλους όσοι δεν 
είναι σε θέση να καταβάλλουν το ειδικό τέλος ακινήτων μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. (το λεγόμενο ΄΄χαράτσι΄΄). Έτσι 
η Διοίκηση ανέλαβε την κατάθεση ομαδικής προσφυγής στη Δ.Ε.Η. για αυτούς τους πολίτες, με συλλογή των απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών σε ειδική λειτουργία του Γραφείου εξυπηρέτησης του Πολίτη όπως και την Νομική στήριξη όποιων 
επιθυμούν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη. Σημειώνουμε την αρχική κατάθεση ανώδυνου ψηφίσματος από την Διοίκηση 

όπως και ότι δεν δέχθηκε την παροχή οικονομικής βοήθειας σε κατοίκους που έχουν ανάγκη, από τον ειδικό κωδικό που 
υπάρχει στην Κοινωνική Υπηρεσία.

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση ΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή΄΄ που εξαρχής υπερασπίστηκε όλες αυτές τις ενέρ-
γειες, καλεί για άλλη μία φορά την Διοίκηση στην υπεράσπιση της κοινωνίας.

Γραφείο Τύπου της «ΝΙΚΗΣ»

ΟΣΜΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ  
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Ιδιαίτερη εκτύπωση δημιούργησε στην κοινωνία της Αγ. Πα-
ρασκευής αλλά και ευρύτερα, η απόφαση του Δημάρχου Β. Ζορ-
μπά να διαγράψει Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του, πρόε-
δρο του Πολιτιστικού – Αθλητικού Οργανισμού με κατηγορίες δι-
ασπάθισης χρήματος (που επεστράφη) από συνδρομές μαθητών 
του Ωδείου.

Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος αρνήθηκε 
να δώσει περισσότερες εξηγήσεις παραπέμποντας το θέμα στην Δικαιοσύ-
νη. Επαναλαμβάνουμε, δημόσια τα ερωτήματά μας :

1.  Ήταν εν γνώσει του Δημάρχου η είσπραξη χρημάτων ή το αγνοούσε;
2.  Πόσες φορές έγινε είσπραξη και με ποια διαδικασία του Δημοτικού 

Κώδικα στους έξη μήνες θητείας της Δημοτικής αρχής ;
3.  Δοθέντος ότι Πρόεδρος και Δήμαρχος, ήταν μαζί τρεις μέρες πριν την 

διαγραφή, τι προέκυψε αιφνιδίως;
4.  Είχε δώσει γραπτή εντολή ο Δήμαρχος για τον τρόπο είσπραξης των 

χρημάτων; και
5.  Υπάρχει χρηματοκιβώτιο όπου τοποθετούνται τα χρήματα;
Οι διευκρινίσεις αυτές είναι απαραίτητες για να αντιληφθεί κανείς τι ακρι-

βώς συμβαίνει στα Δημοτικά πράγματα. 
Το Γραφείο Τύπου

της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης
΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή΄΄

Η ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΕΦΕΡΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην κατάμεστη, από μικρούς και μεγάλους, αίθουσα του «Πέτρινου» στο Πολιτιστικό Κέντρο Στ. Κώτσης (πρ. Σπυρού-
δη) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου η εκδήλωση της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «ΝΙΚΗ για την Αγία 
Παρασκευή» αφιερωμένη στα μέλη του Μουσικοκινητικού Εργαστηρίου ΑμεΑ και στην ανάγκη  κοινωνικής ένταξής τους.

Η εκδήλωση περιλάμβανε την παράσταση του θεάτρου Σκιών Αθανασίου «Ο Καραγκιόζης και ο Καλικάντζαρος» που γέ-
μισε με γέλια την αίθουσα όπως και προσφορά ειδικών παιχνιδιών-δώρων για τα παιδιά.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη Μαρίνα Καρβέλη, ψυχή της ομάδας του Δήμου Αγίας Παρασκευής που υπηρετεί με ιδιαί-
τερη αγάπη τα ΑμεΑ, χαιρετισμό του Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της «ΝΙΚΗΣ» Γιάννη Σταθόπουλου, όπως και 
της προέδρου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ελένης Μίζη.

Μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ο πρ. Δή-
μαρχος Α. Σιδέρης, ο πατέρας Στ. Τρικαλιώτης, οι Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι Γ. Βλάχος, Ι. Σιδέρης, Ζ. Φωτεινού και Φ. 
Αλεξόπουλος, η πρ. αντιδήμαρχος Α. Καλογερά, ο πρόε-
δρος Συλλόγου κατοίκων Τσακού Β. Σαββίδης και το μέλος 
Δ.Σ. Δ. Μπεθάνης, το μέλος Δ.Σ. Βιβλιοθήκης Κ. Γιαγή, η 
πρόεδρος της Παιγνιοθήκης Ε. Δεληγιώργη με πολλές εθε-
λόντριες και το προσωπικό της Παιγνιοθήκης.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Χωρίς καμία συζήτηση με τους συλλόγους της Αγίας Παρασκευής, της επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία δεν συγκρο-
τήθηκε ακόμη, τους κατοίκους και τις δημοτικές παρατάξεις, η Δημοτική αρχή του Β. Ζορμπά ψηφίζει αυτές τις μέρες το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014 του Δήμου, όπως και το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον προϋπολογισμό του 
2012. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η απαξίωση της τοπικής κοινωνίας από τη σημερινή διοίκηση, όπως βέβαια έκανε 
και η προηγούμενη κατά τα τελευταία χρόνια.

Αυτή η απαξίωση των συλλογικών φορέων και των πολιτών οδηγεί πολλούς εξ’ αυτών στις συνεδριάσεις του Δημο-
τικού Συμβουλίου διαμαρτυρόμενους για την αγνόησή τους από τη Δημοτική αρχή. Τελευταίο παράδειγμα (που οδήγη-
σε όλη την Αντιπολίτευση σε αποχώρηση από τη συνεδρίαση στις 30/11) οι γονείς και τα παιδιά του 2ου Γυμνασίου Αγί-
ας Παρασκευής, όπου με το «έτσι θέλω» ο Δήμαρχος, με ρεβανσιστική συμπεριφορά, επιδιώκει την αντικατάσταση του 
ιδιαίτερα αγαπητού στο σχολείο θεατρολόγου.

Έχουν προηγηθεί ομάδες πολιτών ενάντια στο χαράτσι της ΔΕΗ, οι σπουδαστές και καθηγητές των Εργαστηρίων Τέ-
χνης, χορευτικοί όμιλοι, κ.α. Σημειώνεται, επίσης, η εμφάνιση συγκροτημένης ομάδας πολιτών που διαμαρτύρονται για 
τα τροφεία και για άλλα προβλήματα στους Παιδικούς Σταθμούς και τους οποίους, παρά την αίτησή τους, απέφυγε να 
συναντήσει η Δημοτική αρχή.

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» καταγγέλλει τη συγκεντρωτική και αυταρχική συ-
μπεριφορά της Δημοτικής αρχής και την καλεί να ανοίξει διάλογο με τους συλλόγους, τους πολίτες και τις παρατάξεις της 
πόλης μας. Γραφείο Τύπου της «ΝΙΚΗΣ»

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΙ ΤΟ Σ.Ε.Δ.Ε 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Η Έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) για το έργο της ανάπλασης πεζοδρομίων της οδού 
Αγ. Ιωάννου αποτελεί την τεχνική επιβεβαίωση των ευθυνών της Διοίκησης του πρ. Δημάρχου Β. Γιαννακόπουλου 
που με τον πρ. αντιδήμαρχο Κ. Κρητικίδη έκαναν τον πολιτικό – οικονομικό σχεδιασμό του έργου που έμεινε ημιτελές. 

Στα πολυσέλιδα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της Έκθεσης του Σ.Ε.Δ.Ε. σμιλεύεται το ανάγλυφο της όλης υπόθεσης με τρόπο 
επιστημονικά αδιαμφισβήτητο. Ορισμένες από τις ΄΄αστοχίες – παρανομίες΄΄ είναι:

1,  Η ακύρωση της σύμβασης που είχε υπογραφεί επί Δημαρχίας Αντώνη Σιδέρη
2.  Η εκ νέου δημοπράτηση του έργου παρά την ανυπαρξία διαθέσιμων πιστώσεων από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ.
3.  Η απώλεια της διαθέσιμης πίστωσης από το ΕΤΕΡΠΣ, λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής των παραστατικών.
4.  Η καθυστέρηση λόγω της αρχικής επιλογής του β’ μειοδότη, αντί του τελικά δικαιωθέντος πρώτου μειοδότη.
5.  Η αύξηση των δαπανών για ΄΄νέες εργασίες΄΄, οι οποίες όμως ήδη προβλέπονταν στην εργολαβική σύμβαση.
6.  Η μη σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής των αποκαλούμενων αφανών εργασιών και
7.  Η παράκαμψη της Τεχνικής Υπηρεσίας σε δύο περιπτώσεις.

Η μεγαλύτερη αστοχία είναι η απώλεια των πιστώσεων που είχαν δεσμευθεί επί Δημαρχίας Σιδέρη και η παραπο-
μπή της ανάπλασης στις καλένδες, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης.

Η Διοίκηση Ζορμπά όμως δεν πρέπει να επαναπαύεται. Πρέπει τάχιστα να αποκαταστήσει συνθήκες ασφαλούς βα-
δισιμότητας και κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης της Αγίου Ιωάννου, διότι οι πολίτες ευρίσκονται σε απόγνωση, λόγω 
της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή και πλέον κρίνουν πολύ αυστηρά κα τη νέα δημοτική αρχή.

Γραφείο Τύπου της «ΝΙΚΗΣ»

Συλλογή φαρμάκων από τη «ΝΙΚΗ»

Ο Γεράσιμος Βλάχος και η Σοφία Αϊδίνη, υπεύθυνοι 
της πρωτοβουλίας συλλογής φαρμάκων

ΟΜΟΡΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ ΑΠΟ ΤΗ «ΝΙΚΗ»


