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ΟΧΙ ΣΤΟ 
ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ

Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ∆ΕΝ ΛΥΝΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Με το ξεκίνηµα της νέας Δηµοτικής αρχής του Β. Ζορµπά άρχι-

σε να φαίνεται στην παράταξή του ένα άθροισµα προβληµάτων. 
Η αλαζονεία, ο λαϊκισµός, η ακραία πολιτική, η έλλειψη ενιαίας 
στρατηγικής και η ένδεια στελεχών είναι σαφή στοιχεία.

Οι αποφάσεις και ο διορισµός της ηγετικής οµάδας του Δή-
µου, ο τρόπος της µη επιλογής του συνηγόρου του Δηµότη µε 
τα γνωστά αποτελέσµατα, δεν έχουν καµία εξωστρέφεια, δεν 
απευθύνονται στην κοινωνία.  Αφορούν µόνο τις ισορροπίες του 
παραταξιακού µικρόκοσµου της διοικούσας οµάδας του Δήµου 
χρωµατίζοντας το εγχείρηµα µε παλιά υλικά.

Η πορεία του κ. Ζορµπά στη διοίκηση του δήµου έχει έντονα 
στοιχεία λαϊκιστικής ανευθυνότητας µε προσωπικές εµµονές που 
κάνουν το οικοδόµηµα σαθρό και πρόσκαιρο. Ακόµα και οι περι-
ορισµένες προσδοκίες των πολιτών υποχώρησαν κάτω από τον 
χαµηλωµένο πήχη. Δεν έγινε καµιά υπέρβαση. Γι' αυτό πρόκειται 

για µια πρόσκαιρη και αδύναµη διοίκηση που αντί να υπερβεί τις 
προκλήσεις και τα προβλήµατα, είναι αυτά που µοιάζουν να την 
υπερβαίνουν.

Τα προβλήµατα της παράταξης του Β. Ζορµπά σήµερα είναι 
πολλά και σοβαρά. Το κεντρικό πρόβληµα του είναι στρατηγι-
κό και αφορά τη λαϊκιστική και ακραία πολιτική του κάτι που 
τον περιχαρακώνει ασφυκτικά. Γι αυτό θα δούµε ‘’ετερόκλητες 
συµµαχίες‘’ να συµπλέουν, πολεµώντας όλες τις προτάσεις για 
µεταρρυθµίσεις στο Δήµο. 

Η Δηµοτική Αρχή Ζορµπά πολύ γρήγορα διέψευσε οποιαδή-
ποτε ελπίδες και επιβεβαίωσε τις αρχικές υποψίες. Είναι φτωχή σε 
ιδέες, είναι φτωχή σε προγραµµατισµό, είναι φτωχή σε δυνατότη-
τα διοίκησης. Δυστυχώς µε την τακτική της «φτωχαίνει» την πόλη. 

Τι θα έπρεπε να κάνει από την πρώτη στιγµή; Όφειλε από τη 
θέση της να δίνει καθηµερινές πολιτικές µάχες, για την ανάταξη 

της πόλης σε συνεννόηση µε την κοινωνία χωρίς να µοιράζει τίτ-
λους σε διακοσµητικά πρόσωπα! 

Προτεραιότητά του να γίνει η διεύρυνση της αποστολής του 
ώστε να ενσωµατώσει τις αξίες της υπευθυνότητας και της δηµό-
σιας λογοδοσίας, της ηθικής εγρήγορσης και της ανάπτυξης της 
«κοινωνικής οξυδέρκειας» των στελεχών του που θα του επιτρέπει 
να αναγνωρίζει εγκαίρως και να ανταποκρίνεται στις αυξηµένες κοι-
νωνικές προσδοκίες των πολιτών και των φορέων της κοινωνίας.

Μένει να δούµε αν, µε το Μνηµόνιο να αποσαρθρώνει την κοι-
νωνία, θα έχει τη δυναµική να προωθήσει τις απαραίτητες αλλα-
γές αξιών, αντιλήψεων και πρακτικών που απαιτούνται στο Δήµο 
µας και προσδοκά η τοπική κοινωνία, πάντα σε συνεννόηση µαζί 
της και όχι να δούµε άλλη µια φορά το ίδιο έργο µε τίτλο «εγώ 
είµαι και κανένας άλλος» που το εισιτήριο θα το πληρώσει για 
άλλη µια φορά η πόλη της Αγίας Παρασκευής!

ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟ 2011 ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Η υποχρεωτική Δηµόσια Συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Αγίας 

Παρασκευής για τον απολογισµό έργου της Δηµοτικής αρχής µόνο απολογι-
σµό Δηµάρχου δεν περιείχε.

Ο λαλίστατος, κατά τα άλλα, κ. Ζορµπάς επιτέθηκε κατά «δικαίων 
και αδίκων», λασπολόγησε, «καθύβρισε» συλλόγους αλλά και πολί-
τες και γενικότερα οδήγησε σε απαξίωση του θεσµού της Δηµόσιας 
Συνεδρίασης που σηµειωτέον παρακολούθησαν περίπου 35 κάτοικοι. 

Την µερίδα του λέοντος των επιθέσεων και λασπολογιών του εισέπραξε για 
άλλη µία φορά ο γιατρός Γιάννης Σταθόπουλος. Για οτιδήποτε του λεγόταν 
από άλλους, στρεφόταν κατά του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δηµοτικής 
Κίνησης «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή», προκαλώντας, τελικά, τη γενική 
θυµηδία των Δηµοτικών συµβούλων και των παρευρισκοµένων.

Επί της ουσίας του θέµατος, πάντως, οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι Γιάννης Στα-
θόπουλος, Γεράσιµος Βλάχος και Γιάννης Σιδέρης (η Ζωή Φωτεινού ήταν 
ασθενής) επεσήµαναν ότι:

Η υποχρηµατοδότηση της Αυτοδιοίκησης, που ξεπερνάει το 50% τα 
δύο τελευταία χρόνια, αποτέλεσµα και του Μνηµονίου, οδηγεί τον θεσµό σε 

απαξίωση.

Συγκεκριµένες πλευρές του «Καλλικράτη» (εκλογικό σύστηµα, συµµετοχή, 
γραφειοκρατία, ΣΔΙΤ) επιβάλλεται να τροποποιηθούν.

Η Δηµοτική αρχή Β. Ζορµπά δεν συνοµιλεί µε τους πολίτες, τους 
συλλόγους και τις παρατάξεις. Ο Δήµαρχος συχνά διακρίνεται διχαστικό 
λόγο, αλαζονεία, αυταρχικότητα, αγένεια και προσπάθεια σπίλωσης Δηµοτι-
κών συµβούλων της παράταξής του (όπου διέγραψε δύο) και πολιτικών αντι-
πάλων.

Ουδέποτε µηδενίσαµε (ούτε και τώρα θα το κάνουµε) τις εκάστοτε Δηµοτικές 
αρχές, όπως έπραξαν και πράττουν άλλοι.

Η Δηµοτική αρχή οδήγησε σε απόλυτη στασιµότητα ή και οπισθο-
δρόµηση στα περισσότερα ζητήµατα της πόλης (ελεύθεροι και αθλητικοί 
χώροι, αύλειοι χώροι σχολείων, χώροι στάθµευσης, ανακύκλωση, συγκοι-
νωνίες, απαξίωση εµπορικών δρόµων, ελεγχόµενη στάθµευση, πολιτιστικός 
χώρος «Στ. Κώτσης», αθλητικό κέντρο στα Πευκάκια, Κολυµβητήριο, οδός 
Αγ. Ιωάννου, κυκλοφοριακό, Ιόλας, Υπουργείο Γεωργίας, Υµηττός, προστασία 
Αϊ-Γιάννη κ.α.).

Η κατάργηση της Αντιδηµαρχίας Παιδείας, το κλείσιµο του ενός από 
τα δύο ΚΕΠ, η υποβάθµιση των Δηµοτικών Ιατρείων µε κλείσιµο του 

ενός, η αρχική απαξίωση του ΚΑΠΗ και η απουσία στήριξης της τοπικής αγο-
ράς αύξησαν το έλλειµµα κοινωνικής στήριξης οµάδων πληθυσµού.

Στα ζητήµατα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΑµεΑ, άνεργοι, κοινωνικά απο-
κλεισµένοι κ.α.) και εθελοντισµού ουδεµία δραστηριότητα σηµειώθηκε.

Επισηµάνθηκε ότι δεν έκλεισε τελικά κανένας Παιδικός Σταθµός (µε αρνη-
τικό την αύξηση τροφείων και την µη απορρόφηση προγράµµατος ΕΣΠΑ), το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα πεζοδρόµια της οδού Βενιζέλου και η συνήθης 
δραστηριότητα της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Στις γειτονιές της Αγίας Παρασκευής (Τσακός, Πευκάκια, Κοντόπευκο, Αϊ-
Γιάννης) δεν πραγµατοποιείται έργο άξιο σηµείωσης (πλην οδού Βενιζέλου).

Καταγγείλαµε και ζητήσαµε να µην επαναληφθεί η κατάληψη της Κε-
ντρικής Πλατείας, στις γιορτές από εµπορικές δραστηριότητες (παγοδρόµιο, 
Καρουσέλ, τρενάκι κ.α.)

Το µεγαλεπίβολο σχέδιο κατασκευής Δηµαρχείου µεγάλου κόστους και 
Παιδικού Σταθµού (σχέδια δεκαετιών) δεν πρέπει να οδηγήσει σε απαξίωση 
καθηµερινών άµεσων αναγκών της πόλης.

Υπάρχουν ήδη δείγµατα αδιαφάνειας, διακίνησης χρηµάτων χωρίς απαιτού-
µενα παραστατικά, απ’ ευθείας αναθέσεις έργου και σπατάλης.

2 ΧΡΟΝΙΑ “ΝΙΚΗ” - 15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

2 χρόνια από την δηµιουργία της Ανεξάρτητης Δηµοτικής Κίνησης ΄΄ΝΙΚΗ΄΄ για την Αγ. Παρασκευή (ΚΑΤΙ ΝΕΟ ΓΕΝ-
ΝΙΕΤΑΙ, είπαµε τότε) αλλά και 15 χρόνια από την ίδρυση της ΄΄Συνεργασίας Πολιτών΄΄ δηµοτικής κίνησης που µετεξελίχθηκε 

στη ́ ΄ΝΙΚΗ΄΄, σας καλούµε την Τρίτη 10 Ιουλίου στο καφέ  Bonjour 
(Μεσογείων 419 – Εµπ. Κέντρο «Αίθριο», έναντι Δηµαρχείου) στις 
9.30 µ.µ. να τα πούµε λίγο πριν τις διακοπές (για όσους τα καταφέ-
ρουν να πάνε). Τα µέλη και οι φίλοι της ΄΄ΝΙΚΗΣ΄΄ συνεχίζουν στα-
θερά τον αγώνα ΄΄για να αλλάξουµε την Αγία Παρασκευή και 
να υπερασπιστούµε την κοινωνία΄΄ όπως έλεγε το προεκλογικό 
σύνθηµα του 2010, πιστοί στην διεύρυνση της κοινωνικής  πολιτικής, 
της στήριξης των σχολείων µας, στον αγώνα για ελεύθερους χώρους, 
στην οικολογία, στον πολιτισµό (που όλα αυτά τα χρόνια υπηρετή-
σαµε µε πάθος και ένα τεράστιο αριθµό εκδηλώσεων), στην  υπερά-
σπιση της εργασίας και των εργαζοµένων, στον  αθλητισµό, στις γει-
τονιές, στον συµµετοχικό προϋπολογισµό και σε ότι διαµορφώνει µια 
µεταρρυθµιστική αλλά και ριζοσπαστική πολιτική για την πόλη µας. 

ΙΑΤΡΙΚΗ, ΝΟΜΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ 
ΤΗ «ΝΙΚΗ» ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΥΣ

Η οµάδα γιατρών που συντονίζει η Ανεξάρτητη Δη-
µοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» για 
την κάλυψη ανέργων και απόρων διευρύνεται µε την 
προσθήκη Δερµατολόγου, Οφθαλµιάτρου, Ουρολό-
γου, Παιδιάτρου και Ψυχολόγου.

Κατόπιν αυτού, οι ιατρικές ειδικότητες που πλέον 
καλύπτονται, έως σήµερα, είναι οι εξής: Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός, Ενδοκρινολόγος, 
Γυναικολόγος, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, 
Δερµατολόγος, Οφθαλµίατρος, Ουρολόγος, Παιδία-
τρος και Ψυχολόγος.

Υπενθυµίζουµε ότι η επικοινωνία για ραντεβού, 
όπως και για γιατρούς που επιθυµούν να βοηθήσουν, 
γίνεται στο τηλέφωνο 210-6544047 µε την κ. Γεωργία 
Πασχαλίδη.
Επίσης, έχει δηµιουργηθεί οµάδα δικηγόρων, οι 

οποίοι αναλαµβάνουν την άνευ αµοιβής νοµική κάλυ-
ψη ανέργων και απόρων κατοίκων της περιοχής µας.

Για πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στο τη-
λέφωνο 210-6544407 στην κ. Γεωργία Πασχαλίδη.

Καλούµε, παράλληλα, όποιον νοµικό επιθυµεί να 
συµβάλλει στην προσπάθειά µας, να επικοινωνήσει 
στα τηλέφωνα 210-6544407 και 693-2434458.
Επιπρόσθετα, καταρτίσθηκε οµάδα λογιστών, οι 
οποίοι αναλαµβάνουν την άνευ αµοιβής παροχή συµ-
βουλών σε λογιστικά θέµατα σε ανέργους και άπορους 
κατοίκους της περιοχής µας

Για πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε  στα  
τηλέφωνα 210-6018944 και 210-6083746  ώρες 9 
π.µ. – 2 µ.µ.

Σε καιρούς ανέχειας και κρίσης, οφείλουµε όλοι µας 
να στηρίξουµε όσους έχουν ανάγκη.

Οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι της «ΝΙΚΗΣ» Γ. Σταθόπουλος, 
Γερ. Βλάχος, Γ. Σιδέρης και Ζ. Φωτεινού



2 ΕΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Παράθυρο στην Πόλη

Ιανουάριος-Ιούλιος
Το «Παράθυρο στην Πόλη - Εν Αγία Παρασκευή» έχει 
ως βασική επιδίωξη την παρουσίαση των δραστηριοτήτων 
της Ανεξάρτητης Δηµοτικής Κίνησης «ΝΙΚΗ για την Αγία 
Παρασκευή». Έτσι, στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας 
θα βρείτε τις ανακοινώσεις, τις εκδηλώσεις και τις απόψεις 
των µελών και φίλων της Κίνησης για το διάστηµα Ιανουα-
ρίου-Ιουλίου 2012. Η Δηµοτική Κίνηση, παράλληλα, ανέ-
δειξε µια σειρά από θέµατα στο Δηµοτικό Συµβούλιο: τα 
προβλήµατα των Εργαστηρίων Τέχνης του Δήµου µας, τους 
αγώνες των εργαζόµενων της αυτοδιοίκησης, την προστασία 
της περιοχής του Αϊ-Γιάννη, την πρότασή µας για το κτήµα 
Ιόλα, προβλήµατα στους παιδικούς σταθµούς, ανακοινώ-
σεις για το κυκλοφοριακό και για την Αγ. Ιωάννου, για το 
χαράτσι της ΔΕΗ, για τη βίλα Σιστοβάρη, για τα ΑµΕΑ, όπως 
και κριτική για πεπραγµένα της Δηµοτικής Αρχής. Παράλλη-
λα, διανείµαµε φυλλάδιο για τη στήριξη της τοπικής αγοράς 
τον Απρίλιο, συνεχίσαµε τη συλλογή φαρµάκων µε τους 
«Γιατρούς του Κόσµου», διοργανώσαµε ποιητικές βραδιές, 
συνεχίσαµε τις προβολές των ταινιών της «ΝΙΚΗΣ», κάναµε 
εκδήλωση για τα ΑµΕΑ, µαζέψαµε τρόφιµα για το «Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο», στηρίζουµε τους άνεργους και άπορους 
µε γιατρούς, δικηγόρους και λογιστές, αρθρογραφήσαµε για 
την ανεργία (Γιάννης Σιδέρης), για την αλληλεγγύη (Γιάννης 
Σταθόπουλος) και συµµετείχαµε στις κινητοποιήσεις και τις 
εκδηλώσεις των Συλλογικών Φορέων της Πόλης µας. Όλες 
µας οι δραστηριότητες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.
nikiagiaparaskevi.gr, όπως και στο Facebook. Σηµειώνου-
µε για άλλη µια φορά ότι η Δηµοτική Κίνηση λειτουργεί µε 
τακτικές συνεδριάσεις της Δηµοτικής της οµάδας, της Γραµ-
µατείας και των Οµάδων Εργασίας.
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ΤΗΣ «ΝΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ
Προπαραµονή Πρωτοχρονιάς, Παρασκευή 30 Δεκεµβρίου, ανταλ-

λάξαµε ευχές, ανησυχίες και ελπίδες για τον καινούργιο χρόνο µε τους 
φίλους της ΝΙΚΗΣ, αλλά και πλήθος κατοίκων της πόλης µας, στον φιλό-
ξενο χώρο του Εµπορικού Κέντρου «Αίθριο» δίπλα στο Δηµαρχείο Αγίας 
Παρασκευής. Τα κεράσµατα, το ψητό, το κρασί και η µουσική έφτιαξαν µία 
όµορφη ατµόσφαιρα από τη µία το µεσηµέρι έως τις πέντε το απόγευµα.

Σηµειώνουµε την παρουσία πολλών Δηµοτικών Συµβούλων, 
όχι µόνο της «ΝΙΚΗΣ», των Προέδρων όλων των συλλόγων κα-
τοίκων της πόλης µας, του σωµατείου εργαζοµένων της πόλης µας, 
αντιπροσωπειών της Ένωσης Γονέων και πολλών Εθνικοτοπικών, 
αθλητικών και άλλων συλλόγων, την εκπροσώπηση της περιφέ-
ρειας και ευρέος φάσµατος πολιτών που αντάλλαξαν απόψεις και 
ευχές για το 2012.

Η επιτυχία της εκδήλωσης µας δίνει κουράγιο να συνεχίσουµε. Και του 
χρόνου.

ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ «ΝΙΚΗΣ»
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, 

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ

Στην κατάµεστη, από κατοίκους, αίθουσα εκδηλώσεων του φιλόξενου 
3ου Γυµνασίου Αγίας Παρασκευής στο Κοντόπευκο έγινε την Κυριακή το 
πρωί 12/2 η παραδοσιακή κοπή πίτας από την Ανεξάρτητη Δηµοτική 
Κίνηση «ΝΙΚΗ». Προηγήθηκε δενδροφύτευση και καθαρισµός στο πάρ-
κο της οδού Παπάγου, κοντά στο Γυµνάσιο.

Μέσα σε ζεστό κλίµα, ο γιατρός Γιάννης Σταθόπουλος, επικεφαλής 
της κίνησης, παρουσίασε τις πλούσιες δραστηριότητες της «ΝΙΚΗΣ», επι-
σήµανε πόσο επίκαιρη παραµένει η προεκλογική δέσµευση: «Να αλλά-
ξουµε την Αγία Παρασκευή, να υπερασπιστούµε την κοινωνία» και 
µοίρασε τα κοµµάτια της πίτας στους παρευρισκόµενους. Τα δώρα για τα 
φλουριά ήταν τρία ποιοτικά βιβλία.

Συγκινητική η προσφορά δεκάδων κατοίκων και φίλων που προσήλθαν 
µε τρόφιµα για το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήµου. Σηµειώνουµε, 
ότι το ίδιο βράδυ, η Βουλή ψήφιζε το λεγόµενο 2ο Μνηµόνιο και έτσι 
αρκετοί συζητούσαν τις επιπτώσεις στη ζωή τους, όπως και τη συµµετοχή 
τους στις κινητοποιήσεις της ίδιας µέρας.

Ακολούθησε γλέντι µε ζωντανή µουσική από τον Α. Στυλιανό και 
το συγκρότηµά του, το οποίο αποτελείται από τους µουσικούς Μ. Πα-
παζήση, Π. Μπουζέα και Στ. Φραγκούς, ενώ συµµετείχε και η τρα-
γουδίστρια Ν. Καραγιάννη µε αρκετά τραγούδια. Η αίθουσα παρέµεινε 
γεµάτη µέχρι τις 4 µ.µ.

Η ∆ΟΚΙΜΗ ΠΕΤΥΧΕ: ΜΑΖΕΨΑΜΕ 
ΕΞΗΝΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ 
ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΣΤΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ
Ευχαριστούµε θερµά τον Τσακιριάν, τον Δηµήτρη, την Τούλα µε τον 

Χριστόφορο και την Δήµητρα, τον Γιάννη, τον άλλο Γιάννη, την Αναστασία, 
τον Γιάννη µε την Έφη, τον Γιώργο, την Ακριβή, τη Μαρίνα, τη Βαρβάρα, 
τον Μένιο, την Ιωάννα, τον Νίκο µε τον Αλέξανδρο και τον Ιάσωνα, τη 
Μαρία, την Τέτη και τη Μαρία, τον Στρατή µε τον Γιάννη, τον Κώστα και την 
Ελένη µε τις τσουγκράνες της.

Όλοι µαζί, µε 
κέφι και πολύ όρε-
ξη, µαζέψαµε την 
Κυριακή 1 Απρι-
λίου περισσότερες 
από εξήντα (60) 
µεγάλες σακούλες 
µε σκουπίδια στην 
οδό Παναγούλη 
(και από τις δύο 
πλευρές) και στη γωνία Δερβενακίων και Γαρυττού. Η δοκιµή, λοιπόν, πέ-
τυχε και γι’ αυτό θα συνεχίσουµε και µε άλλες αντίστοιχες δραστηριότητες.

Η «ΝΙΚΗ» ΣΤΑ ΑµΕΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗ

Την Πέµπτη 31 Μαΐου πραγµατοποιήθηκε, στον χώρο της Παιγνιοθή-
κης, η παράσταση του θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης και το Μαγεµένο 
δεντρί», µία προ-
σφορά της Ανεξάρ-
τητης Δηµοτικής 
Κίνησης «ΝΙΚΗ για 
την Αγία Παρα-
σκευή». Ο Γιάννης 
Σ τ α θ ό π ο υ λ ο ς , 
επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας της 
«ΝΙΚΗΣ» συνεχά-
ρη τις γυναίκες της 
Παιγνιοθήκης για 
την καθηµερινή πα-
ρουσία τους και την πολύτιµη προσφορά τους. Τα παιδιά χάρηκαν πολύ 
την όµορφη παράσταση και συµµετείχαν µε το κέφι τους. Σηµειώνουµε ότι 
ήταν η δεύτερη παράσταση/προσφορά της «ΝΙΚΗΣ» στα ΑµΕΑ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Η Ανεξάρτητη Δηµοτική Κίνηση ΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή΄΄ 
συγχαίρει όσους εργάσθηκαν για την 6η Συνάντηση Μαθητικής Δηµιουργί-
ας όλων των Δηµόσιων σχολείων της πόλης µας (Διάρκεια 6-14 Μαΐου). 
Οφείλουµε ιδιαίτερη αναφορά στην Οργανωτική επιτροπή µε επικεφαλής 
τον εντεταλµένο Αντιδήµαρχο, τους προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, 
την Ένωση Συλλόγων γονέων και κηδεµόνων, τους δασκάλους, τους κα-
θηγητές και ιδιαίτερα τα παιδιά µας που εργάσθηκαν όλο το χρόνο για να 
παρουσιάσουν θαυµάσιες δουλειές στο θέατρο, τη µουσική, το χορό και 
το τραγούδι.

Η πρώτη µέρα της Μαθητικής Δηµιουργίας εκτός από τα θεατρικά των 
σχολείων περιελάµβανε και µια σπουδαία έκθεση από το 1ο Επαγγελµα-
τικό Λύκειο Αγ. Παρασκευής για την οποία αισθανόµαστε υποχρέωση να 
κάνουµε δηµόσια αναφορά.

Τιµούµε όλα τα σχολεία και στηρίζουµε το έργο τους, έργο προσφοράς 
στην κοινωνία της Αγίας Παρασκευής.

Η ΠΟΙΗΣΗ ΓΛΥΚΑΝΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Με την προβολή της ταινί-
ας «Ο Μελισσοκόµος», στις 
4 Απριλίου, ολοκληρώθηκαν 
οι χειµωνιάτικες προβολές 
ταινιών από την Ανεξάρτητη 
Δηµοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για 
την Αγία Παρασκευή», στο 

φιλόξενο 5ο Γυµνάσιο Τσακού, µε αφιέρωµα στη µνήµη του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου.

Οι ταινίες θα συνεχιστούν το φθινόπωρο.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ποίησης, η «ΝΙΚΗ» παρου-
σίασε ποιητική δουλειά των ποιητών Γιάννη Σκληβανιώτη, Νί-
κου Μοσχοβάκου & Γιώργου Σερκεδάκη στο 2ο Γυµνάσιο.

Από την βραδιά-αφιέρωµα της «ΝΙΚΗΣ» στον τραγουδο-
ποιό-ποιητή Γιώργο Σταυρακάκη. Δίπλα του η Χρ. Τζα-
γκαρουλάκη που έκανε τη βασική εισήγηση της βραδιάς.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ «ΝΙΚΗ» 
ΣΤΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ»

Μεγάλη ποσότητα τροφίµων, όπως όσπρια, ζυµαρικά, γάλα, λάδι, κα-
φές, ζάχαρη, προσέφεραν οι φίλοι και τα µέλη της Ανεξάρτητης Δηµοτικής 
Κίνησης «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» στην ετήσια κοπή πίτας στο 
3ο Γυµνάσιο στο Κοντόπευκο την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου.

Την επόµενη µέρα, τα τρόφιµα (υπολογίσθηκαν άνω του ενός τόνου) πα-
ρεδόθησαν από τον Γιάννη Σταθόπουλο, επικεφαλής της «ΝΙΚΗΣ» στον 
Αντιδήµαρχο Ν. Κωβαίο για το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήµου.

Η Ανεξάρτητη Δηµοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» 
θέλει να ευχαριστήσει δηµόσια όλους όσοι µέσα σε καταρρακτώδη βροχή 
ήλθαν και προσέφεραν µε ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση τα τρόφιµα.

Η οµάδα της δενδροφύτευσης

ταυ
τότ

ητα

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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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ  ΧΩΡΙΣ 

ΕΜΠΝΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ
Στα τέλη Απριλίου η Δηµοτική Αρχή ψήφισε την µελέτη ανάπλα-

σης της οδού Αγ. Ιωάννου που η ίδια ανέθεσε χωρίς διαγωνισµό ένα-
ντι 15.000 ευρώ. Αυτό σηµαίνει, ότι πρέπει να προκηρύξει (υποχρεωτικά 
αυτή τη φορά) ανοιχτό διαγωνισµό για την κατασκευή του έργου. Αρνη-
θήκαµε ψήφο στην συγκεκριµένη ανάπλαση διότι:
1.  Δεν έχει προβλέψει το κόστος του έργου, ούτε κατά προσέγγιση.
2.  Χωρίς κανένα ουσιαστικό σχέδιο και όραµα οριστικοποιεί την διπλή 

κατεύθυνση στην οδό χωρίς κανένα µέτρο ελάφρυνσης της κυκλοφορίας:
α.  Δεν ασχολείται καθόλου µε την διαµπερή κυκλοφορία.
β. Δεν περιορίζει την χρήση του Ι.Χ. µε τόνωση της συγκοινωνίας, 

    δηµιουργία τοπικής γραµµής, χρήση του ποδήλατου, σύνδεση
    µε το σταθµό Μετρό της οδού Αγ. Παρασκευής κ.α.
3.  Το πεζοδρόµιο δεξιά κατά την άνοδο της οδού, γίνεται σε πολλά σηµεία 

µόνο ένα (1) µέτρο. Το γεγονός αυτό αδικεί κατάφωρα την πλευρά 
αυτή και δεν επιτρέπει όδευση τυφλών.

4.  Δεν δηµιουργεί νέες θέσεις στάθµευσης, στο ήδη κατασκευασµένο 
πεζοδρόµιο αριστερά κατά την άνοδο.

5.  Δεν ασχολείται καθόλου µε το τµήµα της οδού Αγ. Ιωάννου στην 
Κεντρική Πλατεία, όπου έχει αποφασίσει (και εκεί) διπλή κατεύθυνση 
πίσω από την Εκκλησία! 

6.  Δεν εφαρµόζει την ελεγχόµενη στάθµευση µε δήλωση ότι θα το πρά-
ξει στο µέλλον.

7.  Δεν ασχολείται καθόλου µε δηµιουργία πάργκινγκ σε κανένα σηµείο.
8.  Προβλέπει φύτευση καινούργιων δέντρων στα πεζοδρόµια.

Η Δηµοτική Αρχή Ζορµπά δέσµια µιας διαχειριστικής λογικής, και χωρίς 
κανένα οραµατικό στοιχείο για την πόλη έχει, επί 16 µήνες, ́ ΄δώσει΄΄ ένα σωρό 
χρηµατικές κλήσεις στους πολίτες, εγκατέστησε νέο περίπτερο που ΄΄κλείνει΄΄ 
το πεζοδρόµιο, ξαναβάζει τον ιγνιµβρίτη που κατήγγειλε ως καρκινογόνο και 
παράνοµο και συνολικά κάνει ανάπλαση που δεν θα λύσει κανένα ουσιαστι-
κό κυκλοφοριακό πρόβληµα πλην της οµοιοµορφίας των δύο πεζοδροµίων.

ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ»
Η προσωρινή διαταγή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να µην 

διακοπεί η ηλεκτροδότηση λόγω µη καταβολής του λεγόµενου ΄΄χαρα-
τσιού΄΄ (µέχρι την συζήτηση των ασφαλιστικών µέτρων και την τελική έκ-
δοση απόφασης), για τριακόσιους τριάντα οκτώ (338) κατοίκους της Αγ. 
Παρασκευής, µετά προσφυγή του Δήµου, αποτελεί δικαίωση όλων όσοι 
κατέκλυσαν το Δηµαρχείο σε δύο συνεδριάσεις του Δηµοτικού Συµβουλί-
ου και ανάγκασαν την Δηµοτική αρχή στην υπεράσπισή τους. 

Δηλώσαµε από την πρώτη στιγµή την συµπαράστασή µας σε αυτό τον 
αγώνα και το ζητήσαµε εξ’ αρχής. Ο δογµατισµός και η άρνηση όµως της 
Δηµοτικής αρχής εκάµφθη µόνο από τον όγκο των κατοίκων που πίεσαν 
στις συνεδριάσεις. 

Αθώωση της εφηµερίδας 
«Σχολιαστής»
Η αθώωση των δηµοσιογράφων της 

εφηµερίδας Ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ Χρήστου και 
Ανδρέα Μπαλωτή, σε µήνυση που κατα-
τέθηκε εναντίον τους για την πολύκροτη 
υπόθεση ΚΤΗΜΑ - ΒΙΛΛΑ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ, 
αποτελεί νίκη των πολιτών και των πολιτι-

κών δυνάµεων, που αταλάντευτα υπερα-
σπίζονται  τη δηµοτική περιουσία.

Αποτελεί νίκη για την Αγία Παρα-
σκευή, η οποία προστίθεται στις καταδικα-

στικές αποφάσεις που εχουν προηγηθεί και επικυρώνουν νοµικά και δικαστικά 
αυτό που ολοι γνωρίζουν.

Ότι η δηµοτική περιουσία αποτέλεσε πεδίο διαπλοκής και επανειληµµένης 
παρέµβασης στην πολιτική εξέλιξη της πόλης µας, κυρίως στις προεκλογικές 
περιόδους.

Η αθώωση όµως των δηµοσιογράφων, στη δίκη που ξεκίνησε τον Μάρτιο 
2011 και κατέληξε τον Ιανουάριο 2012, οπότε εξετάσθηκαν µε πλήρη ανεση 
ΟΛΑ τα θέµατα, αποτελεί ταυτόχρονα και µία νίκη της ελευθερίας του Τύπου, 
δηλαδή οσων εφηµερίδων ελέγχουν την εξουσία και δεν ελέγχονται από αυτήν.

Από τις εξελίξεις αυτές, συµπεραίνεται ότι θα αποβεί ωφέλιµο σε ορισµέ-
νους να αντιληφθούν ότι η περίοδος της αλαζονείας, της αδιαφάνειας και των 
προκλητικών παρανοµιών, η περίοδος της ατιµωρησίας των ισχυρών και της 
περιφρόνησης των απλών πολιτών, τελείωσε, οριστικά και αµετάκλητα. Με τη 
δύναµη ολων µας.

Και οσοι επιδιώκουν την εκ νέου επάνοδο τους στο χαµένο θησαυρό του 
βασιλείου τους -για ποιό λόγο αραγε-, σύντοµα θα συνειδητοποιήσουν ότι 
απλώς θα προσθέσουν στο παθητικό τους µία ακόµη ηττα της διαπλοκής, που 
επάξια και διαχρονικά εκπροσωπούν.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – 
ΖΟΡΜΠΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ 

2,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΣΑΚΟ
Η συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου (22/5) για το οικόπεδο 2,5 

στρεµµάτων στον Τσακό (δίπλα στην ταβέρνα ΄΄Κοροµηλάς΄΄ - Οικοδ. Τετρά-
γωνο 118), που η απόφαση του Δικαστηρίου το επιστρέφει στους ιδιοκτήτες 
του και συνεπώς χάνεται από τον Δήµο, απέδειξε ότι:

Επί Δηµοτικής αρχής Γιαννακόπουλου, ενώ δόθηκαν 480.000 ευρώ περί-
που, παρήλθαν όλες οι ηµεροµηνίες  για να δοθούν τα υπόλοιπα χρήµατα 
(περίπου 1.300.000 ευρώ) χωρίς να ενδιαφερθούν  ούτε για την λήψη του 
Δανείου, ούτε για συνεννόηση µε τους ιδιοκτήτες.

Επί Δηµοτικής αρχής Ζορµπά, έγινε το Δικαστήριο, και ουδείς ασχολήθηκε 
µε την εξέλιξη του θέµατος έως την κοινοποίηση της απόφασης του Δικαστη-
ρίου (Απρίλιος 2012) που το κατοχυρώνει στους ιδιοκτήτες.

Οι ευθύνες είναι σαφείς. Το γεγονός ότι το Δηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα 
θα επανεπιβάλει δέσµευση του οικοπέδου και προσπάθεια απόκτησής του 
εκ νέου, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα έχει επιτυχία (το αντίθετο µάλλον). 

Η ολιγωρία, η αναβλητικότητα και η προχειρότητα για άλλη µία 
φορά θριαµβεύουν. 

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΥ∆Η ΤΟΥ 

∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Προσωπική στόχευση και εµπάθεια κατά 
της ́ ΄ΝΙΚΗΣ΄΄ και του Γιάννη Σταθόπουλου 
δείχνει, για άλλη µια φορά, ο Δήµαρχος 
Β. Ζορµπάς ψευδόµενος στην ανακοίνω-
ση για την µείωση των τροφείων στους 
Παιδικούς Σταθµούς. Διευκρινίζουµε:
1.  Από το 2011, λόγω της οικονοµικής κρί-

σης, ζητήσαµε µηδενική συµµετοχή 
για τα ετήσια εισοδήµατα κάτω των 
10.000 ευρώ. Η Δηµοτική αρχή, τότε, 
ούτε καν το συζήτησε!

2.  Ζητήσαµε παράλληλα, από το ίδιο 
έτος, ένταξη µεγάλου αριθµού παι-
διών στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ που κα-
λύπτει τα τροφεία (π.χ. 300 παιδιά 
δωρεάν πήρε η Πετρούπολη και 150 
το Χαλάνδρι) αλλά η Δηµοτική αρχή 
Ζορµπά υπέβαλε αίτηση µόνο για 20.

3.  Δηλώσαµε το 2012 και πάλι στους 
Παιδικούς Σταθµούς ότι το όριο µη 
συµµετοχής των γονέων οφείλει να 
είναι ετήσιο εισόδηµα 10.000 ευρώ 
µε αφαίρεση του ενοικίου ή Δανείου πρώτης κατοικίας. Αυτός ήταν ο 
λόγος που δεν δεχτήκαµε το όριο του ετήσιου εισοδήµατος των 5.000 
ευρώ (η Δηµοτική αρχή απέρριψε τις προτάσεις µας).

4.  Άλλη παράταξη (στην οποία, µε ιδιαίτερη έκπληξη σηµειώνουµε ότι, ο 
Δήµαρχος επιλεκτικά δεν αναφέρετε) καταψήφισε ως είχε δικαίωµα και 
στους Παιδικούς Σταθµούς και στο Δηµοτικό Συµβούλιο, µε πρόταση 
για µεγαλύτερη µείωση και σε άλλες κατηγορίες.
Η κοινωνία πλήττεται από την τεράστια οικονοµική κρίση, τα οικογενεια-

κά εισοδήµατα ελαττώθηκαν δραµατικά και η Δηµοτική αρχή κοµπάζει και 
διασπά την συνοχή του Δηµοτικού Συµβουλίου µε ψευδείς καταγγελίες.

Η Ανεξάρτητη Δηµοτική Κίνηση ΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία Παρα-
σκευή΄΄ πρωτοπόρα  στην στήριξη της κοινωνίας (µε προσφορά 1,5 
τόνου τροφίµων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, µε οµάδες γιατρών 
και δικηγόρων που προσφέρουν δωρεάν συµβουλές σε άπορους 
και άνεργους, µε συλλογή φαρµάκων σε συνεργασία µε τους ΄΄Για-
τρούς του Κόσµου΄΄ κ.α.) θα συνεχίσει σταθερά και αταλάντευτα 
την υπεράσπιση των οικογενειών που έχουν ανάγκη όπως έπραξε 
και στα τροφεία των Παιδικών Σταθµών.

ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Πλησιάζει η εορταστική περίοδος του Πά-
σχα και η τοπική αγορά της Αγίας Παρασκευ-
ής προσδοκά σε κάποια εµπορική κίνηση, 
παρότι η οικονοµική κατάσταση των νοικοκυ-
ριών επιδεινώνεται σταθερά. Μέχρι σήµερα, 
η Δηµοτική αρχή δεν έχει στηρίξει έµπρακτα 
τον εµπορικό κόσµο της πόλης µας. Η Ανε-
ξάρτητη Δηµοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» προτείνει 
την άµεση εφαρµογή των εξής συγκεκριµένων µέτρων µε σκοπό την τό-
νωση της τοπικής αγοράς:
1.  Ενίσχυση φωτισµού σε όλους τους εµπορικούς δρόµους της πόλης 

µας.
2.  Δηµιουργία οργανωµένου Δηµοτικού Γραφείου του Επαγγελµα-

τία και στελέχωσή του. Στόχος η δωρεάν πληροφόρηση και στήριξη 
για εµπορικά, φορολογικά και γενικότερα θέµατα που αφορούν τους 
επαγγελµατίες.

3.  Έκδοση κάρτας αγορών µε εκπτώσεις και πόντους αγορών, όπου 
µπορούν να συµµετέχουν τα εµπορικά καταστήµατα όλων των κλά-
δων.

4.  Καθορισµός συγκεκριµένων ηµερών και δηµιουργία λίστας κατα-
στηµάτων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους σε 
σταθερά χαµηλές τιµές.

5.  Οργάνωση δραστηριοτήτων, υπό την αιγίδα του Δήµου, που θα 
συνδυάζουν το αγοραστικό όφελος και την ψυχαγωγία µε πολιτιστικό, 
κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα (όπως εκδηλώσεις δρόµου, 
κοινωνικές δράσεις).

6.  Οργανωµένη και συστηµατική προώθηση και προβολή από τον 
Δήµο των επιχειρήσεων που µετέχουν σε συγκεκριµένες δράσεις.

7.  Αξιοποίηση συγκεκριµένων προγραµµάτων ΕΣΠΑ για ενίσχυση 
της αγοράς. Ήδη «τρέχουν» προγράµµατα για δηµιουργία ανοιχτών 
εµπορικών κέντρων, απάντηση στα Mall των µεγάλων της αγοράς, 
τα οποία αφορούν αναπλάσεις, σκέπαστρα, χώρους απασχόλησης 
παιδιών, χώρους στάθµευσης κ.α.

8.  Συνεργασία µε εξειδικευµένους συµβούλους σε θέµατα ανάπτυ-
ξης των τοπικών αγορών.

9.  Εορταστικός διάκοσµος και µουσική σε όλη την αγορά, κατά τη 
διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και της τοπικής 
εορτής της Αγίας Παρασκευής.

10.  Έκδοση ειδικού χάρτη µε επισήµανση των καταστηµάτων της τοπικής 
αγοράς. 5/4/12

Τούλα Καλογερά, 
Μέλος Δ.Σ. Παιδ. Σταθµών

Πρ. Αντιδήµαρχος

Του Σωτ. Παπαµιχαήλ, 
πρ. Δηµοτικού Συµβούλου

ΖΗΤΑΕΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗ, ΑΝΑΚΑΛΕΙ 
ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΙΜΑ ΤΟΝ 

ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ 
«ΝΙΚΗ» η εφηµερίδα «ΓΕΙΤΟΝΙΑ»
Η  µήνυση  που  υπέβαλε ο  Δηµοτικός  Σύµβουλος  Γιάννης  Σταθόπου-

λος κατά του Ν. Νικολαίδη, εκδότη της εφηµερίδας «Γειτονιά»  για σειρά δη-
µοσιευµάτων του, εκδικάστηκε στις 2 Μαρτίου. Ο µηνυθείς υπέγραψε ότι:

«Σε καµία περίπτωση δεν επεδίωξα να πλήξω την τιµή και την υπόληψη 
του κ. Σταθόπουλου Ιωάννη, τον οποίο τιµώ, σέβοµαι και εκτιµώ, τόσο ως 
επαγγελµατία καταξιωµένο ιατρό, όσο και ως πολιτικό πρόσωπο του 
Δήµου Αγίας Παρασκευής για την πολυετή αυτοδιοικητική του δράση 
και ως δηµοτικό σύµβουλο σήµερα και επικεφαλής της Ανεξάρτητης 
Δηµοτικής Κίνησης «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή».

Του ζητώ συγγνώµη και δηλώνω ότι τα περιγραφόµενα στην έγκληση του 
δηµοσιεύµατα και τις φράσεις για τις οποίες νιώθει θιγµένος και προσβεβλη-
µένος τις ανακαλώ διότι δεν του αρµόζουν και δεν αποτελούν γνώµη µου.

Τέλος, δεσµεύοµαι να δηµοσιεύσω την παρούσα δήλωσή µου στα 
αµέσως δύο επόµενα φύλλα της εφηµερίδας «Η Γειτονιά µας» και συγκε-
κριµένα στην πρώτη σελίδα αυτής σε καταχώρηση 1/8, προς αποκατάσταση 
της φήµης, του γοήτρου και της αξιοπρέπειας του κ. Σταθόπουλου και θα απο-
φύγω στο µέλλον απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς στο πρόσωπό του.»

Κατόπιν αυτής της δήλωσης, ο Γιάννης Σταθόπουλος απέσυρε τη µήνυσή του.
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ΤΑ «ΟΡΦΑΝΑ» ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑΚΙΑ, 
ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ 
ΣΥΜΠΝΟΙΑ ΝΥΝ ΚΑΙ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Η υπόθεση στα Πευκάκια µε τα οικόπεδα 
που διεκδικούνται από το Δήµο Παιανίας, τα 
οικόπεδα που αποτελούν Τράπεζα Γης αλλά 
και τα λεγόµενα ΄΄ορφανά΄΄ οικόπεδα (εκείνα 
δηλ. που δεν ΄΄φαίνονται΄΄ επίσηµα να έχουν 
ιδιοκτήτη) είναι παλιά. Η Πράξη Εφαρµογής 

που ολοκληρώθηκε το 2005, επί Δηµαρχίας 
Α. Σιδέρη, (αφού πέρασε ΄΄δια πυρός και σιδήρου΄΄ µε αλλαγές µελετη-
τών και πολλά προβλήµατα επί µία εικοσαετία), οφείλει να έχει ξεκαθα-
ρίσει όλες τις ιδιοκτησίες.

Περιµέναµε, λοιπόν, στο Δηµοτικό Συµβούλιο της 9ης Απριλίου όπου 
εισαγάγαµε το θέµα µια σοβαρή, υπεύθυνη και νηφάλια συζήτηση µε 
την βοήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αντ’ αυτού ζήσαµε ένα πρωτοφανές κλίµα ακραίου δηµαγωγικού λό-
γου, λασπολογίας, λαϊκισµού και απαξίωσης της αντιπολίτευσης δια στό-
µατος Δηµάρχου, ο οποίος παρά ταύτα ανακοίνωσε ότι θα αναθέσει σε 
Νοµικό γραφείο την διερεύνηση των οικοπέδων που διεκδικεί η Παιανία. 
Ταυτόχρονα ο Δήµαρχος και ο κ. Β. Γιαννακόπουλος µε σύµπνοια, επετέ-
θησαν µε βαρύτατους χαρακτηρισµούς κατά του Δηµοτικού συµβούλου 
Μ. Γαβρά που συνυπέγραψε την εισαγωγή του θέµατος, αρνούµενοι την 
αυτονοµία του λόγου των Δηµοτικών συµβούλων. Τέλος καταψήφισαν την 
πρόταση για περαιτέρω διερεύνηση των ιδιοκτησιών, πρόταση που έχει 
κάνει και η Τεχνική Υπηρεσία από το 2007. (Λευκό ή Λαϊκή Συσπείρωση΄΄).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΑΘΕΙΑ
ΤΟΥ Π.Α.Ο.∆.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ 
«CINE ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ανακοίνωση – απάντηση στην ΄΄ΝΙΚΗ΄΄ 
του Προέδρου του Πολιτιστικού Αθλητικού 
οργανισµού Αγ. Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ) κ. 
Σάρκουλα, για το θέµα λειτουργίας του Cine 
΄΄ΣΧΟΛΕΙΟ  - ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ΄΄ εισάγει την 
εµπάθεια και τις ύβρεις στον δηµόσιο διάλογο. 
Οµολογούµε ότι δεν το περιµέναµε. Θα επι-
χειρηµατολογήσουµε πολιτικά και µε κριτική 
διάθεση αλλά όχι ακραίο, επικίνδυνο και διχα-
στικό λόγο. Εξηγούµαστε:
1.  Μέχρι το 2010, την λειτουργία του Δηµοτι-

κού Κινηµατογράφου είχε η Πολιτιστική Επι-
χείρηση του Δήµου µε επιλογή υπεύθυνου 
Προγράµµατος Ταινιών (ο υπεύθυνος έκα-
νε επιλογή προγράµµατος, προβολή στις 
εφηµερίδες και είχε την ευθύνη, τεχνικά, 
της προβολής). Από πού προκύπτει ότι 
δεν µπορεί να κάνει το ίδιο, ο ΠΑΟΔΑΠ; Ισχυριζόµαστε βάσιµα ότι, µια 
σοβαρή εισηγητική  έκθεση για ποιοτική πολιτιστική αναβάθµιση του 
CINE, µε ανταποδοτικό χαρακτήρα στους πολίτες, θα είχε την έγκριση 
του Επιτρόπου. Από που προκύπτει το αντίθετο;

2.  Με βάση αυτό, ο ΠΑΟΔΑΠ θα µπορούσε να προσλάβει δύο υπαλ-
λήλους (όλους κι’ όλους) που είναι απαραίτητοι για το Ταµείο και την 
είσοδο, µε εισιτήρια που βεβαίως και µπορεί να εκδόσει.

3.  Αρνούµαστε, κατηγορηµατικά την λογική ́ ΄ το νόµιµο είναι και ηθικό ́ ΄ που 
διαπνέει την ανακοίνωση. Κινείσθε στα όρια της νοµιµότητας και για δεύ-
τερη χρονιά (παρ’ ότι κατηγορηµατικά δηλώσατε το αντίθετο δια στόµατος 
Δηµάρχου), αναθέσατε, χωρίς διαγωνισµό, την λειτουργία, την επιλογή 
ταινιών, το µπάρ και τα εισιτήρια, δηλαδή όλα, σε εταιρεία επιλογής σας. 
Δεν είχατε, την συµφωνία της Αντιπολίτευσης, για όλα αυτά, παρ’ όλα όσα 
ισχυρίζεστε. Αντιπολίτευση, την οποία ειδοποιήσατε, για την συνεδρίαση 
του Συµβουλίου, που έκανε την ανάθεση µία (1) ώρα πριν την έναρξη !! 

4.  Ακολουθήσατε, λοιπόν, την πεπατηµένη. Δεν επιδείξατε  καµία έµπνευ-
ση στο θέµα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κινηµατογράφου σε ΔΗΜΟΣΙΟ σχολείο 
της πόλης (τα κεφαλαία δείχνουν την ευθύνη). Αναζητούσατε, τηλεφω-
νικά, εταιρείες ! Δεν γίνεται έτσι στην διαχείριση των Δηµόσιων 
υποθέσεων. Εφ’ όσον επιλέξατε να τα ΄΄δώσετε όλα΄΄ σε ιδιώτη, οφεί-
λατε να κάνετε Ανοιχτό ή έστω Πρόχειρο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Η πρό-
σκληση ενδιαφέροντος είναι απ’ ευθείας ανάθέση.

5.  Ο Δηµοτικός Κινηµατογράφος ΄΄κόβει΄΄ κάθε καλοκαίρι περί τα 16 – 
17.000 εισιτήρια. Τι ποσό θα εισπράξει, λοιπόν, ο επιχειρηµατίας µε 
πολλαπλασιασµό επί 5 (ενήλικες) και 3,5 ευρώ (παιδικό); Τι θα εισπρά-
ξει από το µπαρ και τη Διαφήµιση; Και πόσα είπατε ότι θα ΄΄πάρει΄΄ ο 
ΠΑΟΔΑΠ; 16.000 ευρώ;

6.  Μακάρι, να φτιάξετε το προαύλιο το δεκαήµερο 2-11 Σεπτεµβρίου. 
Γιατί όµως δεν το κάνατε το Πάσχα που το Σχολείο είναι κλειστό για 15 
µέρες; Με έγκαιρη βεβαίως, δηµοπράτηση του έργου, όπως και τώρα 
πρέπει να κάνει ο Δήµος.
Θα µπορούσαµε να γράψουµε και άλλα. Δεν έχει όµως νόηµα µια άγο-

νη αντιπαράθεση. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή στον κ. Σάρκουλα δεν 
ταιριάζει το ύφος και το ήθος της ανακοίνωσης θα περιµένουµε να µην 
επαναληφθεί προσωπική και κακής ποιότητας εµπαθής επίθεση στον επι-
κεφαλής της ΄΄ΝΙΚΗΣ΄΄ Γιάννη Σταθόπουλο. Δεν τιµά κανέναν αυτό.

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ 4ου 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ –  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ  
ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η Δηµοτική Αρχή του κ. Β. Ζορµπά διε-
ψεύσθη πλήρως στο θέµα της «αποκατά-
στασης των φθορών» του µικρού κτηρίου 
του 4ου Νηπιαγωγείου. Στο Δηµ. Συµβούλιο 
της 14/03/2012 έφερε προς παραλαβή µελέ-
τη (µε ανάθεση σε ιδιώτη πολιτικό µηχανικό) 
της οποίας το πόρισµα αποτελεί κόλαφο 
προς την Δηµοτική Αρχή και επιβεβαίωση της άποψης των Τεχνικών 
Συµβούλων της Ένωσης Γονέων, ότι η θεωρούµενη ως «φθορά»¨είναι 
µικρή και δεν επηρεάζει την στατική και αντισεισµική επάρκεια του 4ου 
Νηπιαγωγείου. Ένα Νηπιαγωγείο που η λειτουργία του έχει σταµατήσει 
από τον Φεβρουάριο του 2010, διότι χαρακτηρίστηκε από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήµου ως «στατικά επικίνδυνο», η δε Δηµοτική Αρχή 
µε υπογραφή του ίδιου του Δηµάρχου ζήτησε την κατεδάφιση 
του και την ανέγερση νέου (!!). Έτσι η Δηµοτική αρχή 

•  αφού, απαξίωσε, δύο έγκριτους Πολιτικούς Μηχανικούς, δηµότες 
της πόλης µας τους κ.Θ. Βουδικλάρη και Γ. Καράµπελα – οι οποίοι 
προσέφεραν ανιδιοτελώς τις γνώσεις τους ως Τεχνικοί Σύµβουλοι 
της Ένωσης Γονέων, 

•  αφού περιφρόνησε επιδεικτικά την γνώµη τριών ανώτατων στε-
λεχών του ΟΣΚ (Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων), του Διευθ. συµ-
βούλου κ. Δρούλια, του Διευθυντή Εργων κ. Θεοτοκάτου και του 
Διευθυντή Κατασκευών κ. Στάθη, όλοι τους πολιτικοί µηχανικοί και

•  αφού αρνήθηκε την πρότασή τους να αναλάβει ο ΟΣΚ την δαπάνη 
της επισκευής του 4ου Νηπιαγωγείου,

στέρησε από τα παιδιά της πόλης µας, επί δύο συνεχή έτη, το 4ο Νη-
πιαγωγείο, και επέδειξε αλαζονεία και ασέβεια στην προσφορά ενερ-
γών δηµοτών µας, χρεώνοντας επιπλέον το Ταµείο του Δήµου µε 4.500 
ευρώ, όση δηλ. είναι η αµοιβή του ιδιώτη µηχανικού που εκπόνησε την 
τεχνική µελέτη.

ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο Β. ΖΟΡΜΠΑΣ 
και τι κανει τωρα...

ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ ( Δηµοτικό Συµβούλιο 19/5/04)
΄΄Θα το πάρουµε και ουσιαστικά θα το έχουµε σαν περιουσιακό στοι-

χείο ναι πιθανότατα θα το κάνουµε Εµπορικό Κέντρο, διότι δεν είναι 
δυνατόν σήµερα οι Δήµοι εάν δεν αποκτήσουµε περιουσιακά στοιχεία, να 
έχουνε έσοδα΄΄.
Σ.Σ.: Χωρίς σχόλιο.

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙ ΔΗΜΟΙ!!! 
(10/03/10)

΄΄Πρώτον, δεν υπάρχει Έλληνας που να µην γνωρίζει αυτήν την στιγµή 
και χρόνια τώρα ότι όλη η Ελλάδα είναι διαβρωµένη και πρωτεργάτης σε 
αυτήν την διάβρωση είναι οι Δήµοι. Αυτό το ξέρουν όλοι οι Έλληνες, 
δεν χρειάζεται να το πω απλά το καταθέτω για άλλους λόγους΄΄.
Σ.Σ.: Το αντίθετο λέει τώρα.

Ο ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΣ 
(10/03/10)

΄΄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 υλικό 
το οποίο πραγµατικά και όποιος θέλει ας πάει να το αναζητήσει και ειδικά 
ο κινέζικος γρανίτης και ο βραζιλιάνικος είναι ραδιενεργά υλικά 
και εκπέµπουν συγκεκριµένα ραδιενεργά προϊόντα. Δεν κατάλαβα 
που τον βρήκατε; Αλλά σας τον έφεραν όπως είπα, κάποιοι που 
τον εισάγουν από την Κίνα΄΄.
Σ.Σ.: Τον ίδιο γρανίτη βάζει τώρα ο ίδιος.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (12/12/05)
΄΄Διότι προχώρησε σε µια τέτοια κατασκευή ενός Δηµαρχείου, το οποίο 

κατά τη γνώµη µου, από τη µακέτα που έχω δεί, δεν έχει καµία κουλτού-
ρα, είναι ένα γυαλί σκέτο΄΄.
Σ.Σ.: Αυτό το έργο προχωράει τώρα ο ίδιος.

ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΓΝΙΜΒΡΙΤΗ (10/03/10)
΄΄Το επαναλαµβάνω να καταγραφεί στα πρακτικά ότι το υλικό το 

οποίο είναι τοποθετηµένο στην Αγίου Ιωάννου δεν είναι ιγνιµβρί-
της Λέσβου που προβλέπει η µελέτη κι εδώ θα έχουµε καταδίκες, 
όποιος υπογράψει ότι είναι΄΄.
Σ.Σ.: Το ίδιο υλικό θα βάλει τώρα!

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (10/03/10)
΄΄Και στην συνέχεια κυρία Τσαχπίνογλου (σ.σ. Διευθύντρια σήµερα 

της Τεχνικής Υπηρεσίας) δείξατε ως τεχνική υπηρεσία έλλειµµα τα-
χύτητας στο να αντιδράσετε. Επίτηδες µε τον κύριο Μαυροµαρά 
(σ.σ.Μηχανικός του Δήµου) και τους άλλους µηχανικούς, δεν µπο-
ρώ να εµπιστευθώ το έλλειµµα ταχύτητας που δείξατε, την αντί-
δρασή σας. Δεν είναι δυνατόν να αντιδράσετε µετά από 3 µήνες να 
ελέγξετε αυτά που βάζει ο εργολάβος’’.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΙΝ ΜΠΡΙΕ, ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΗ (06/11/06)
΄΄Νοµίζω όµως ότι εγώ προσωπικά σαν πολίτης και µετά από 4 χρόνια 

σ’ αυτό το Δηµοτικό Συµβούλιο δεν είδα τίποτα να έχει ωφεληθεί αυτή η 
πόλη από τα ταξιδάκια πέρα δόθε στο Σαιν Μπριέ και νοµίζω ότι κάποια 
στιγµή πρέπει να σταµατήσει αυτή η ιστορία µε τα Σαιν Μπριέ΄΄.
Σ.Σ.:  Ο ίδιος επικεφαλής αντιπροσωπείας πήγε ήδη στο Σαιν Μπριέ.

ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (16/11/04)
΄΄Δυστυχώς δεν µε άκουσε ο Παναγιώτης όταν του είπα τη συγκεκριµέ-

νη, η οποία φαίνεται πάνω στο τιµολόγιο πραγµατικά ότι έχει παραποιηθεί 
ότι ήτανε µια παγίδα για τον Παναγιώτη το Λούµπα, αντί να την πνίξει, 
νοµικά την άφησε, τη συγχώρεσε, επειδή είναι υπάλληλος, τι πάει να πει 
είναι υπάλληλος για πούµε; Τι πάει να πει είναι υπάλληλος Παναγιώτη.

Αύριο το πρωί και µήνυση θα της κάνεις και ΕΔΕ θα διατάξεις, 
να πάει σπίτι της΄΄.

ΗΘΕΛΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (28/07/04)
΄΄Επιτρέπεται µετά από τόσα χρόνια, ένας τόσο µεγάλος Δήµος 

να µην έχει ειδικούς µηχανικούς αυτοκινήτων και να αναγκαζόµαστε 
να προστρέχουµε στη γύρα και να πληρώνουµε τα µαλλιοκέφαλα µας, µε 
όποιον τρόπο τα πληρώνουµε; Τι προσωπικό δηλαδή είχατε µέχρι τώρα; 
Ποιο προσωπικό, ποιους επιστήµονες; Ένας Δήµος χωρίς επιστήµονες. 
300 άτοµα χωρίς επιστήµονες. Ανάθεµα αν έχει 3% ή 5% επιστήµονες ο 
Δήµος αυτός΄΄.

 
ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΧΩΡΟΣ 

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (05/05/04)
΄΄Δεν γνωρίζω αυτή την στιγµή εάν νοµικά ο Δήµος και το Δηµοτικό 

Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να νοικιάζει τους δρόµους. Αύριο θα συµ-
βουλευθώ τις Νοµικές Υπηρεσίες και εάν δεν έχει αύριο εγώ σαν Αντιδή-
µαρχος Περιβάλλοντος θα την προσβάλω την απόφαση και για τον 
διάδροµο τον µεν που νοικιάσατε και για τον άλλον διάδροµο, 
διότι κάποτε κάποια στιγµή θα πρέπει να µην νοικιάσουµε και τους 
δρόµους να πούµε, απλά σας το λέω ότι εγώ αύριο θα δεν ξέρω 
εάν είναι κοινόχρηστος ο διάδροµος΄΄.
Σ.Σ.:  Νοίκιασε, όχι µόνο δρόµο και διαδρόµους, αλλά επιπλέον και 

πλατεία.

ΤΟΥ Π.Α.Ο.∆.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ 
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΟΚΤΩΜΙΣΙ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σύµφωνα µε εξακριβωµένες πληροφορίες, ο Υπ. Εσωτερικών κ. Γιαν-
νίτσης και ο Υφυπ. Οικονοµικών υπέγραψαν την παραχώρηση στον Δήµο 
µας Δηµόσιας έκτασης οκτώµισι στρεµµάτων εντός του Κοιµητηρίου Αγίας 
Παρασκευής. Έτσι ο χώρος µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί και να εξυπη-
ρετήσει τις σηµερινές ανάγκες που έχει το προάστιό µας.

Σηµειώνουµε ότι η αρχική ένταξη της έκτασης επετεύχθη επί Δηµαρχίας 
Α. Σιδέρη, όπως και ότι κατά την τελευταία δεκαετία έγιναν απαράδεκτες 
συλλήψεις δύο Αντιδηµάρχων, των κ. Κ. Στεροδήµα και Γ. Γουργούλη, 
για «παράνοµη» επέκταση του Κοιµητηρίου.

Οφείλουµε, παράλληλα, να επισηµάνουµε τη συµβολή του συµπολίτη 
µας κ. Τηλ. Παλαιολόγου, πρ. Διοικητή ΟΑΕΔ, στη θετική εξέλιξη του 
θέµατος, όπως και την πρόσφατη οµόφωνη απόφαση του Δηµοτικού Συµ-
βουλίου µετά από εισήγηση και ενέργειες της σηµερινής Δηµοτικής αρχής.Δηµ. Βαλασιάδης

Μέλος Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ

IN MEMORIAM
Την Δευτέρα 14 Ιουνί-

ου αποχαιρετίσαµε στον 
Ναό της Αγίας Παρασκευ-
ής έναν σπουδαίο άνθρω-
πο, έναν ξεχωριστό µας 
φίλο, τον Σπύρο Σγού-
ρο, γεωπόνο και διευθυ-
ντής της ΔΗΩ, εταιρείας 
πιστοποίησης βιολογικών 
προϊόντων.

Ο Σπύρος Σγούρος 
υπήρξε υποψήφιος της 
Δηµοτικής Κίνησης «ΝΙΚΗ 
για την Αγία Παρασκευή» 
στις τελευταίες Δηµοτι-
κές Εκλογές, µέλος της 
Γραµµατείας της και ιδιαίτερα γνωστός για τους αγώνες του στο χώρο της 
οικολογίας. Υπήρξε επίσης υποψήφιος των Οικολόγων Πράσινων στις 
Βουλευτικές Εκλογές του Ιουνίου.

Από όλους εµάς, τα θερµά µας συλλυπητήρια στη γυναίκα του Φαίη 
και στα δυό τους αγόρια.


