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OI AΥΘΟΡΜΗΤΕΣ κινητοποιήσεις των εργαζομένων
του Δήμου Αγίας Παρασκευής αλλά και όλων σχεδόν
των Δήμων της χώρας είναι αποτέλεσμα της εφαρμοζό-
μενης πολιτικής και ιδιαίτερα του τρίτου Μνημονίου, το
οποίο οδηγεί την Αυτοδιοίκηση δεκαετίες πίσω. Ο Δή-
μαρχος Αγ. Παρασκευής Β. Ζορμπάς υπήρξε απεργο-
σπάστης προ διμήνου, όταν η Συνέλευση των Δημάρχων
όλης της χώρας απεφάσισε διήμερη απεργία. Τώρα, κα-
ταγγέλλει  τους εργαζόμενους του Δήμου επειδή απε-
φάσισαν διήμερη κατάληψη αλλά με σαφή πρόθεση να

διευκολύνουν άμεσα προβλήματα της πόλης. Επιχαίρει
γιατί εργαζόμενοι θα απολυθούν μόνο με απλή παρα-
πομπή στο Πειθαρχικό και χωρίς τελεσίδικη απόφαση
ποινικής ή πειθαρχικής διαδικασίας.  Στοχοποιεί επικε-
φαλής παρατάξεων, ξεχνώντας ότι σύσσωμη η Αντιπο-
λίτευση δηλ. ΟΛΟΙ οι επικεφαλής παρατάξεων όπως και
οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι, τον κατηγορούν για την συμ-
περιφορά του. Ακραίος, αγενής και λαϊκιστής επιτίθεται
κατά πάντων υπερασπιζόμενος, δήθεν, το συμφέρον
των Δημοτών, αποκρύπτοντας επιμελώς την ουσιαστική

του συμφωνία με την λαίλαπα που στοχοποιεί  την κοι-
νωνία και την Αυτοδιοίκηση.

Του απαντούμε: Οι Δημότες έχουν καταλήξει. Ποτέ
άλλοτε δεν υπήρξε τέτοια απραξία. Η θητεία του θα κα-
ταγραφεί ως η λιγότερο παραγωγική για την Αγία Παρα-
σκευή. Τέλος, τον καλούμε για άλλη μια φορά, σε
σθεναρή, ενωτική και ανοιχτή σε όλα τα ενδεχόμενα
αντίδραση στις κεντρικές επιλογές, σε σεβασμό των
αποφάσεων των συνελεύσεων των εργαζομένων του
Δήμου και σε απόρριψη κάθε πιθανότητας απόλυσής
τους. Οι καιροί απαιτούν από όλους συναίνεση, συ-
στράτευση και αγώνες για την υπεράσπιση του κοινω-
νικού κράτους.

Δήμαρχος του Μνημονίου;

EKΘΕΤΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Απόκρυψη στοιχείων
και αδιαφάνεια 
στην αξιοποίηση
του Γιαβάσειου

IΔΙΑΙΤΕΡΗ έκπληξη προκάλεσε στο Δημοτικό
Συμβούλιο της 5ης Δεκεμβρίου 2012, η προσπά-
θεια της Δημοτικής αρχής του κ. Ζορμπά να
«αξιοποιήσει» το κληροδότημα «Γιαβάσειο» της
οδού Ερμού (στο κέντρο της Αθήνας), με μελέτη
του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, την οποία
απέκρυπτε επί ημέρες και η οποία είναι βασισμένη
σε έκθεση άγνωστου Πολ. Μηχανικού, που έγινε
προ της μελέτης και ουδείς της Δημοτικής γνω-
ρίζει ποιος είναι και ποιος του το ανέθεσε!

Συνέχεια στη σελ. 7

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟ ΤΗ «ΝΙΚΗ»
Την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου, προτελευταία μέρα του
χρόνου σας καλούμε από τις 12 έως τις 4 μ.μ. στα γρα-
φεία της «ΝΙΚΗΣ» Μεσογείων 419 (Εμπορικό κέντρο
«ΑΙΘΡΙΟ» - έναντι Δημαρχείου) σε μία μέρα αλληλεγ-
γύης με μουσικές, κεράσματα και ευχές:
1. Συλλέγουμε τρόφιμα για Κοινωνικό Παντοπωλείο
2. Συλλέγουμε φάρμακα που δεν χρειάζεστε για δημι-
ουργία Φαρμακείου για άπορους
3. Ανταλλάσουμε βιβλία
4. Ενημερώνουμε για τις  Κοινωνικές δράσεις της
«ΝΙΚΗΣ»: Κοινωνικό Φροντιστήριο – Ιατρική, Νομική και
Λογιστική κάλυψη – Στήριξη μαθητών – Φάρμακα κ.α.
Εισιτήριο εισόδου είναι τρόφιμα, φάρμακα και βιβλία ή
μόνο το κέφι σας και οι ευχές σας.  Σας περιμένουμε!

ΔΥο χρονια
στασιμοτητασ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ αυτές τις μέρες δύο χρόνια της

Δημοτικής αρχής. Η στασιμότητα, η απουσία οραματικών
στοιχείων, ο λαϊκισμός και η ουσιαστική απραξία είναι
πλέον μόνιμα στοιχεία της καθημερινότητας στο Δήμο
Αγίας Παρασκευής.  Η Δημοτική αρχή Ζορμπά πολύ γρή-
γορα διέψευσε οποιαδήποτε ελπίδα και επιβεβαίωσε τις
αρχικές υποψίες. Είναι φτωχή σε ιδέες, είναι φτωχή σε
προγραμματισμό. Το έργο με τίτλο «εγώ είμαι και κανέ-
νας άλλος» που το εισιτήριο θα το πληρώσει για άλλη μια
φορά η πόλη της Αγίας Παρασκευής ξαναπαίζεται!

Η απουσία συμμετοχής και Δημοκρατίας είναι βασικό

αίτιο για να αισθάνονται οι πολίτες απαξιωμένοι και για να
θεωρούν όλους όσους ασχολούνται με τα κοινά τουλάχι-
στον ύποπτους. Σ’ αυτήν την απαξίωση των πολιτών
έχει διαπρέψει ο σημερινός Δήμαρχος. Παραδείγματα
έχουμε πολλά: καμία συνάντηση με κατοίκους στις
γειτονιές, αγνόηση της Επιτροπής Διαβούλευσης,
απουσία από συνελεύσεις των Συλλόγων κατοίκων,
προσβολή σε Συλλόγους Γονέων, πλήρης αγνόηση
των κατοίκων και του Συλλόγου Αι-Γιάννη στην από-
φαση επέκτασης του ωραρίου μουσικής μέχρι τις 3 τη
νύχτα, απαξίωση των εργαζομένων κ.ά.

Απομένει η αποτίμηση παραγωγής έργου. Χωρίς μηδε-
νισμούς (που ουδέποτε κάναμε), η διετία Ζορμπά (μέσα
στην πραγματικά δύσκολη συγκυρία με το Μνημόνιο να
ακυρώνει τις κατακτήσεις της Αυτοδιοίκησης), δεν έχει να
επιδείξει τίποτα σημαντικό. Η Δημοτική περιουσία παρα-
μένει αναξιοποίητη και πρόσφατα εμφανίστηκε σκάνδαλο
στην πρώτη προσπάθεια, πολλές αναθέσεις τυπικά «νόμι-
μες», χάνονται ελεύθεροι χώροι και άλλοι παραδίδονται σε
ιδιώτες  και η Εφορία μετακόμισε αμαχητί. Ο ίδιος ο Δή-
μαρχος υπερασπίζεται τα άδικα για την κοινωνία μέτρα και
διοικεί χωρίς πολιτική και σχέδιο.

και «απουσίας» από την πόλη
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Kάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει την προσωπική άποψη
του αρθρογράφου. Το «Παράθυρο στην Πόλη - Εν Αγία Πα-
ρασκευή» εκδίδεται με την οικονομική συνδρομή 15-20 εκλε-
κτών του φίλων, που κάποια μέρα θα τους τιμήσει δημόσια.
Δεν εισπράτει ούτε από το Δήμο, ούτε από διαφημίσεις.

ΕΧΟΥΜΕ ξαναγράψει ότι το «Παράθυρο
στην Πόλη – Εν Αγία Παρασκευή» έχει
ως βασική επιδίωξη την παρουσίαση των
δραστηριοτήτων της Ανεξάρτητης Δημο-
τικής Κίνησης «ΝΙΚΗ για την Αγία Πα-
ρασκευή». 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 Αυ-
γούστου – Δεκεμβρίου 2012. Η Δημοτική
Κίνηση, παράλληλα, ανέδειξε μια σειρά από
θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο: Τους
αγώνες των εργαζόμενων της αυτοδιοίκη-
σης, την προστασία της περιοχής του Αϊ –
Γιάννη, την πρότασή μας για το κτήμα Ιόλα,
ανακοινώσεις για τα Δημ. Τέλη, την εφορία,
το κτήμα Σιστοβάρη, για τους Αθλητικούς
Συλλόγους, για τα Εργαστήρια Τέχνης, και
για την Αγ. Ιωάννου, όπως και κριτική για
πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής. Παράλ-
ληλα συνεχίσαμε τις προβολές των ται-
νιών της «ΝΙΚΗΣ», στηρίζουμε τους
άνεργους και άπορους με γιατρούς, δι-
κηγόρους και λογιστές, διοργανώσαμε
δύο φορές ποδηλατοπορίες, όπως και τις
φεγγαράδες του Αυγούστου, εκδήλωση
για τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή Νικηφόρο
Βρεττάκο, προσφέραμε σχολικά είδη σε
Δημοτικά σχολεία, ξεκινήσαμε το Κοινω-
νικό Φροντιστήριο, αγωνιστήκαμε για όλα
τα μικρά και μεγάλα προβλήματα της πόλης
και συμμετείχαμε στις κινητοποιήσεις και
τις εκδηλώσεις των Συλλογικών Φορέων.
Όλες μας οι δραστηριότητες υπάρχουν
στην ιστοσελίδα www.nikiagiapara-
skevi.gr, όπως και στο Facebook. Σημει-
ώνουμε για άλλη μια φορά ότι η Δημοτική
Κίνηση λειτουργεί με τακτικές συνεδριάσεις
της Δημοτικής μας ομάδας, της Γραμμα-
τείας και των Ομάδων Εργασίας.  

Γράμμα από τη Σύνταξη Δεύτερη χρονιά με τις ταινίες της «Νίκης»
ME IΔΙΑΙΤΕΡΗ επιτυχία, ξεκίνησε την

Δευτέρα 26/11 η δεύτερη χρονιά προβολής
ταινιών με ελεύθερη είσοδο, από την
«ΝΙΚΗ». Στον φιλόξενο χώρο του 7ου Δη-
μοτικού Σχολείου, η σπουδαία κινηματο-
γραφική δημιουργία του 2011 «Τα χιόνια
του Κιλιμάντζαρο» συγκέντρωσε μεγάλο
αριθμό θεατών και συγκίνησε με τα μηνύ-
ματά της. Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου παρα-
κολουθήσαμε, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του 7ου Δημ. Σχολείου στον Παράδεισο
Αγίας Παρασκευής, μία σπουδαία ταινία.
«Το Λιμάνι της Χάβρης» του Φιλανδού
σκηνοθέτη Άκι Καουρισμάκι, παραγωγής
2011, είναι μία ποιητική κοινωνική ταινία για
τη συνύπαρξη, την αγάπη, την αλληλεγγύη
και το μεταναστευτικό πρόβλημα στους ση-
μερινούς σκληρούς καιρούς. Η εισήγηση
του Διευθ. Φωτογραφίας Στ. Κοπανάκη
έβαλε τις βάσεις για να αντιληφθούμε το
πνεύμα και τη στόχευση του σκηνοθέτη. Οι
μηνιαίες προβολές θα συνεχιστούν
μέχρι και τον Ιούνιο με πρόγραμμα που
έγκαιρα θα κοινοποιείται στους κινημα-
τογραφόφιλους.

Οι Φεγγαράδες της «Νίκης»

ΔΥΟ όμορφες βραδιές κάτω από το φως των
πανσελήνων του Αυγούστου διοργάνωσε η
παράταξη «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή».
Πλήθος κόσμου μας συντρόφευσε σε μία μου-
σική βραδιά την πρώτη πανσέληνο του Αυγού-
στου στον χώρο των κερκίδων του γηπέδου
στο Πολιτιστικό-Αθλητικό Κέντρο «Στ. Κώ-
τσης» (πρώην Στρατόπεδο Σπυρούδη, Γραβιάς
και Σπάρτης). Την έναρξη της βραδιάς έκανε η
Βαρβάρα Λιανοπούλου, ενώ τον λόγο πήρε ο

επικεφαλής της «ΝΙΚΗΣ» Γιάννης Σταθόπου-
λος. Ο τραγουδοποιός Γιώργος Σταυρακά-
κης, ο Δημήτρης Σουσούδης και ο Ρίζος στα
decks μάς ταξίδεψαν με τη μουσική και τα τρα-
γούδια τους. Η επόμενη φεγγαράδα στις 30/8
έγινε στον προαύλιο χώρο του 3ου Δημοτικού. Οι
Χρήστος Αντωνίου, Χρύσα Τζαγκαρουλάκη,
Τερψιχόρη Γκιόκα, Ιωάννα Σεμιτέκολο και
Εφη Μαχειμάρη μας πρόσφεραν μια ποιητική
και μουσική βραδιά.

«Στ. Κώτσης» 3ο Δημ. Σχολείο

3ο Δημ. Σχολείο
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Οι ποδηλάτες αλλά και οι πεζοί ζητούν στήριξη
Ανάγκη για πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας

Η «ΝΙΚΗ» οργάνωσε ποδηλατοπορεία στις 22/9,
Πανευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο (Εβδο-
μάδα βιώσιμης κινητικότητας) για να επισημάνει
την ανάγκη χάραξης πολιτικής από τον Δήμο μας για
τον πεζό, τον ποδηλάτη και τις συγκοινωνίες, τομέα
στον οποίο η σημερινή Δημοτική αρχή επιεικώς δεν
έχει διακριθεί. Σημειώνουμε, ότι την Τετάρτη 26/9
ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης σε συνεργασία με
τον Σύνδεσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πό-
λεων οργάνωσαν επιστημονική ημερίδα με τους
σπουδαιότερους Έλληνες επιστήμονες, για τα θέ-
ματα αυτά.

Οι ποδηλάτες της 22ας Σεπτεμβρίου ζήτησαν να
επαναληφθεί η πορεία (με συντονισμό της «ΝΙΚΗΣ»)
και έτσι φτάσαμε στην ποδηλατοπορεία της Κυρια-
κής 30/9. Τι προκύπτει από όλα αυτά;

Προκύπτει η ανάγκη των ποδηλατών για συνεύ-
ρεση και διεκδίκηση της παρουσίας τους σε μια αφι-

λόξενη πόλη, παρ’ ότι ειδικά το Κοντόπευκο Αγ. Πα-
ρασκευής προσφέρεται ιδιαίτερα γι’ αυτή τη χρήση
(οδός Δερβενακίων, Γαρυττού αλλά και άλλοι δρόμοι).

Προκύπτει η ανάγκη για μείωση του πλάτους
των δρόμων για τα Ι.Χ., διαπλάτυνση των πεζοδρο-
μίων, δημιουργία και στήριξη των λεωφορειοδρό-

μων, δημιουργία ποδηλατοδρόμων, ενίσχυση των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δημιουργία διαδρό-
μων για τους πεζούς, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
(έξυπνες στάσεις, σηματοδότηση κ.α.).

Για όλα αυτά, όμως, χρειάζεται μια οραματική,
εργατική και δραστήρια Δημοτική αρχή.

Προσφορά σχολικών ειδών σε δημοτικά σχολεία

ΠΑΡΑΔΩΣΑΜΕ την Πέμπτη 22/11, στους Διευθυντές του 3ου και των
Χέλμιων Δημοτικών Σχολείων τα σχολικά είδη που προσφέρθηκαν από
αρκετούς δημότες, (τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα), για να διανε-
μηθούν σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων σε παιδιά που έχουν
ανάγκη. Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγ. Παρα-

σκευή» θέλει να ευχαριστήσει επίσης τους ιδιοκτήτες των βιβλιοχαρτο-
πωλείων της Αγ. Παρασκευής που βοήθησαν στην συλλογή των σχολικών
ειδών όπως και τους/τις Διευθυντές-ντριες των Σχολείων.

Να αγωνιστούμε ώστε να μην μείνει κανένας μόνος του στην
Κρίση. Να υπερασπιστούμε την κοινωνία.

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ επιτυχία, έγινε την Δευτέρα 3 Δεκεμ-
βρίου, η εκδήλωση της «ΝΙΚΗΣ» για τα 100 χρόνια από
την γέννηση του ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου στο 2ο
Γυμνάσιο. Οι ομιλίες των Γιάννη Παπακώστα καθηγ.
Φιλολογίας του Παν. Αθηνών, Γιώργου Μπλάνα ποιητή
– δημοσιογράφου και Βασ. Ρούβαλη ποιητή ανέδειξαν
τον ιδιαίτερο ποιητικό λόγο του Νικ. Βρεττάκου, ενώ οι
αναγνώσεις ποιημάτων από τους ηθοποιούς Γιάννη
Μποσταντζόγλου, Δημ. Παπαδήμα και την καθηγή-
τρια-σκηνοθέτιδα Τερψιχόρη Γκιόκα μετέφεραν το ιδι-
αίτερο συγκινησιακό φορτίο της έκφρασής του. 

Η τοποθέτηση του προέδρου του συνδέσμου «Μπάι-
ρον» Πάνου Τριγάζη (που δεν κατάφερε να παραστεί
λόγω εκτάκτου γεγονότος) αναγνώσθηκε από το
Γιάννη Σταθόπουλο. Στην εκδήλωση ακούσαμε την

φωνή του ποιητή και μελοποιημένα έργα του από την
Τερψιχόρη Παπαστεφάνου. Την βραδιά παρακολού-

θησαν μεταξύ άλλων ο πρ. Δήμαρχος Αντ. Σιδέρης, οι
Δημ. σύμβουλοι Γερ. Βλάχος, Γ. Γουργούλης και Γ.
Σιδέρης, ο πρ. Δημ. σύμβουλος Παν. Λούμπας, ο πρό-
εδρος Συλλόγου κατοίκων Κοντόπευκου Γ. Ματσού-
κας, από την Ενωση Γονέων η Μαίρη
Καρακατσάνη-Ρίζκ και ο Γ. Νικολουδάκης, η πρό-
εδρος Αρκάδων Σ. Σταθοπούλου, ο γραμματέας Π. Σα-
βούρδος, ο αντιπρ. Γ. Λογοθέτης και το μέλος Τζ.
Πριόβολου, από τον Σύλλογο κατοίκων Τσακού ο Δ.
Μπεθάνης, ο ομ. Καθηγητής Ν. Πετρόχειλος, ο συγ-
γραφέας Θ. Καλογερόπουλος, ο τραγουδοποιός  Γ.
Σταυρακάκης, ο τραγουδιστής Κ. Σκόνδρας, ο εκδό-
της του «Παράθυρο στην πόλη – Εν Αγία Παρασκευή»
Σπ. Παπαγεωργίου, και η Αργ. Μπονάρου αντιπρ. του
Βόλλευ.

Η «Νίκη» τίμησε τον Νικ. Βρεττάκο

Xέλμεια
Δημ. Σχολεία

ΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΠΟΡΙΕΣ ΤΗΣ «ΝΙΚΗΣ»

3ο Δημοτ.
Σχολείο



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ04

ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ συνεδριάσεις του Διοικ. Συμβουλίου του Πολι-
τιστικού και Αθλητικού Οργανισμού (ΠΑΟΔΑΠ), η Διοίκηση του Οργα-
νισμού (προερχόμενη από την Δημοτική αρχή Ζορμπά) δεν δέχθηκε
πρόταση των εκπροσώπων  της «ΝΙΚΗΣ»  Σ. Παπαμιχαήλ και Δ. Βα-
λασιάδη για συμβολική μείωση των διδάκτρων στα Εργαστήρια Τέ-
χνης κατά 10% και καταψήφισε πρόταση των ίδιων για μείωση στο
Ωδείο κατά 15% ! (Την μείωση στο Ωδείο καταψήφισε και ο εκπρό-
σωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης»).

Σε περίοδο ακραίας μείωσης των εισοδημάτων και ενόψει νέων δρα-
ματικών περικοπών, η Διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ αποφάσισε τα δίδακτρα
να παραμείνουν σταθερά, αποδεικνύοντας την απόσταση που χωρίζει
τη Δημοτική αρχή από τους πολίτες.

Η «ΝΙΚΗ  για την Αγία Παρασκευή» θα συνεχίσει να υπερασπί-
ζεται την κοινωνία στην επίθεση που υφίσταται και να διεκδικεί
μείωση της συμμετοχής των Δημοτών που πλήττονται από τα οι-
κονομικά μέτρα του Μνημονίου.

Aρνηση της δημοτικής αρχής για μείωση διδάκτρων
στα Εργαστήρια Τέχνης και το Ωδείο

Δημοτική αρχή διχαστική,
ακραία και εκτός κοινωνίας
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Τετάρτης

3/10, η Δημοτική αρχή Ζορμπά, στη συζήτηση
των θεμάτων του 3ου Δημ. σχολείου και της
επιχορήγησης των Αθλητικών ερασιτεχνικών
σωματείων της Αγίας Παρασκευής, έδειξε ερι-
στικότητα, απόλυτη αδυναμία διαλόγου με τις
οργανωμένες συλλογικότητες της πόλης και εν
τέλει αδυναμία εξεύρεσης λύσεων για θέματα
που οφείλει να αντιμετωπίσει.

Έτσι, παρακολουθήσαμε επιθετικές εκφράσεις
και ομιλίες κατά των εκπροσώπων του Σχολείου
και ιδιαίτερα κατά της Προέδρου της Ένωσης Γο-
νέων και Κηδεμόνων (από τον ίδιο το Δήμαρχο)
όπως και απαξίωση της δράσης των αθλητικών
συλλόγων με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς
ωσάν να μην υπηρετούν
με ανιδιοτέλεια τον οργα-
νωμένο Αθλητισμό της
πόλης και ιδιαίτερα την
νεολαία.

Η κατά περίσταση χρη-
σιμοποίηση της οικονομικής ένδειας του Δήμου
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δημο-
τικής αρχής (που πρόσφατα υπερηφανεύτηκε
για το ταμείο του Δήμου), όπως και η πλήρης

απουσία διαλόγου με τους εκπροσώπους της
κοινωνίας, την οδηγεί εκτός κοινωνίας με τους

πάντες διαμαρτυρόμε-
νους. Τους καλούμε εν
μέσω κρίσης και
Μνημονίου, να στα-
θούν στο ύψος των
περιστάσεων στηρί-

ζοντας τους συλλόγους, την Παιδεία, τον
Αθλητισμό, τη Νεολαία και όλες τις δραστη-
ριότητες των συλλογικοτήτων που δρουν προς
όφελος του συνόλου και της κοινωνίας.

Υβριστής της
Αυτοδιοίκησης
και απεργοσπάστης
ο δήμαρχος
Αγίας Παρασκευής

ΣΕ ΕΝΑ απίστευτο παραλήρημα
κατά της πλειοψηφίας των Δημάρ-
χων για διαφθορά και σπατάλη του
Δημοσίου χρήματος προέβη ο Δή-
μαρχος Αγίας Παρασκευής Β. Ζορμ-
πάς στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου της 28ης Αυγούστου δη-
λώνοντας ταυτόχρονα τη μη συμμε-
τοχή του Δήμου στις απεργιακές
κινητοποιήσεις που εξήγγειλε η Κέν-
τρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ) για 28 και 29 Αυγούστου.

Ο κ. Ζορμπάς επέλεξε να λασπολογή-
σει κατά πάντων τη στιγμή που οι περι-
κοπές του Μνημονίου μείωσαν του
πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την
τελευταία τριετία κατά 60% (ΚΑΠ), την
επιχορήγηση ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση
Τοπικής Αυτοδιοίκησης) κατά 55% και
τον Ιούλιο 2012 έγινε περικοπή των
πόρων κατά 29% επιπλέον.

Σημειώνουμε ότι από την εφαρμοσμένη
οικονομική πολιτική κινδυνεύουν να
κλείσουν κοινωνικές υποδομές, όπως
παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ), ΚΑΠΗ,
«Βοήθεια στο σπίτι» κ.α., να μην μπορούν
να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα,
ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος για τα ΚΕΠ
και τις πολεοδομίες, όπως και να μην
μπορούν να συντηρηθούν βασικές υπο-
δομές των πόλεων (δρόμοι, πάρκα, παι-
δικές χαρές, πλατείες, καθαριότητα κ.α.).

Την ώρα που η Αυτοδιοίκηση σύσ-
σωμη δίνει αγώνα για τα αυτονόητα
και τα στοιχειώδη, ο απεργοσπάστης
κ. Ζορμπάς έδειξε άλλη μία φορά το
πρόσωπο του ακραίου λαϊκιστή με
ύβρεις και λασπολογία.

Aγ. Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2012

Τα πεζοδρόμια και τα δέντρα
της οδού Νικηταρά

ή πως απαξιώνουμε τις αναπλάσεις
EIMAΣΤΕ οι πρώτοι που εντοπίσαμε την αλλαγή της

Μελέτης ανάπλασης των πεζοδρομίων της οδού
Νικηταρά στην Διαπαραταξιακή επιτροπή που έκανε
έλεγχο του έργου. Το αναδείξαμε στην Οικονομική Επι-
τροπή και έτσι το πληροφορήθηκε ο Δήμαρχος. Τι απο-
τέλεσμα είχε αυτό ; Δεν κόπηκαν τα δέντρα γιατί
διευρύνθηκαν τα πεζοδρόμια. Στο Δημοτικό Συμβού-
λιο της 17ης Οκτωβρίου η συζήτηση κράτησε 3 ώρες
για να απαντηθεί το ερώτημα αν θα κοπεί ένα δέντρο
δίπλα στην πρασιά  και αφού κόπηκαν 3 ελιές από ασυ-
νεννοησία του εργολάβου με τον αρμόδιο Αντιδή-
μαρχο. Καταθέσαμε πολύ συγκεκριμένα την σύγχρονη

άποψη για τις αναπλάσεις πεζοδρομίων: Διεύρυνσή
τους στο μεγαλύτερο δυνατό πλάτος, σαφής υπε-
ράσπιση του πεζού, των ΑμεΑ και όλων όσων
απαιτούν την βαδισιμότητα. Μόνο αν όλοι αυτοί
εμποδίζονται μπορεί να κοπούν δέντρα και με απα-
ραίτητη την μεταφορά των στύλων ΔΕΗ ή ΟΤΕ.

Η Δημοτική αρχή, χωρίς βασικό «μπούσουλα» την
διεύρυνση των πεζοδρομίων παλινωδούσε και στην
μελέτη και στην κοπή δέντρων. Θεωρούμε, παρά
ταύτα την τελική λύση  καλύτερη από αυτό που σχε-
δίαζαν και τους καλούμε να μην επαναλάβουν τέτοια
λάθη.

Παρακολουθήσαμε επιθετικές
εκφράσεις και ομιλίες κατά των
εκπροσώπων του Σχολείου και
ιδιαίτερα κατά της Προέδρου της
Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων
(από τον ίδιο το Δήμαρχο) όπως
και απαξίωση της δράσης των
αθλητικών συλλόγων...
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΥΣΑ

Δημοτική αρχή καθοδηγούμενη από συμφέροντα

Δήμαρχος
απεργοσπάστης,
πολωτικός και ακραίος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αγ. Παρασκευής εξαιρετικά συχνά
χρησιμοποιεί αγενείς και προσβλητικές εκφράσεις
στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά
καιρούς δε, έχει καταφερθεί κατά πάντων. Τελευταία
οι ύβρεις και οι απρέπειες (κατόπιν συμβουλών;) δη-
μοσιεύονται και σε ανακοινώσεις του, όπως στην
πρόσφατη στοχευμένη επίθεσή του στον Γιάννη Στα-
θόπουλο και την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση
«ΝΙΚΗ για την Αγ. Παρασκευή».

Δεν είναι δυνατόν να τον παρακολουθήσουμε στις
απρέπειές του. Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε
για άλλη μια φορά τα εξής:
1. Ο κ. Ζορμπάς υπήρξε ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΗΣ στην
πρόσφατη απεργία όλης της Αυτοδιοίκησης για τα οι-
κονομικά των Δήμων.
2. Λίγες μέρες μετά, απέκλεισε με οχήματα του
Δήμου την είσοδο της Εφορίας όταν απεφασίσθη η
μεταφορά της στο Χολαργό.
3. Κατήγγειλε με επιθετικό τρόπο τους εργαζόμε-
νους του Δήμου, επειδή αντέδρασαν αυθόρμητα
στην  ψήφιση  του 3ου Μνημονίου που προβλέπει
2000 απολύσεις το 2012 και 25.000 το 2013, με ομό-
φωνη κατάληψη το διήμερο 8-9/11.
4. Διέλυσε το έκτακτο κατεπείγον Δημοτικό Συμ-
βούλιο που ο ίδιος είχε συγκαλέσει στις 8/11, επικα-
λούμενος την κατάληψη.
5. Όταν τελικά συνεκλήθη το Δημοτικό Συμβούλιο,
δεν ήθελε να πάρει απόφαση εξαναγκασθείς να το
πράξει τελικά από ολόκληρη την Αντιπολίτευση και
τους εργαζόμενους.
6. Δεν δέχθηκε να συμβάλλει σε ομόφωνο ψήφι-
σμα όπως έπραξαν όλες οι πλευρές του Δημοτικού
Συμβουλίου.
7. Διακηρύσσει την επιθυμία του για απολύσεις υπαλ-
λήλων με απλή παραπομπή σε Πειθαρχικό Συμβούλιο
ή στην Δικαιοσύνη και χωρίς τελεσίδικη απόφαση!
8. Τέλος, διχαστικός, ακραίος και πολωτικός για
άλλη μία φορά έβαλε απέναντί του τους πάντες.

Δεν θα απαντήσουμε στις  χυδαιότητες του  συντά-
κτη  της  επίθεσης.  Η κοινωνία  που πλήττεται  γνωρί-
ζει  την  δράση,  την σοβαρότητα και τους αγώνες της
Δημοτικής Κίνησης «ΝΙΚΗ για την Αγ. Παρασκευή». 

Αγ. Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2012

ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ, στις 18 Μαρτίου 2012 το Δημο-
τικό Συμβούλιο, ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία τις
επιχορηγήσεις των περισσότερων ερασιτεχνικών
αθλητικών μας σωματείων (βόλλευ, μπάσκετ γυ-
ναικών – αντρών και ποδόσφαιρο).

Παρά το ότι συγκεκριμένα σωματεία όπως το γυ-
ναικείο μπάσκετ, έχουν βροντοφωνάξει την απόλυτη
ανάγκη αυτής της επιχορήγησης (που σημειωτέον
είναι μικρότερη από άλλες χρονιές).

Τέλος παρά το ότι οι σύλλογοι όλοι φυτοζωούν
και έχουν τεράστια προβλήματα μέσα στην οικονο-
μική κρίση, η Δημοτική αρχή Ζορμπά αρνήθηκε
την στοιχειώδη οικονομική υποχρέωση που έχει
στη νεολαία μας που στελεχώνει τα σωματεία
(παίδες, κορασίδες, παμπαίδες, πανκορασίδες,
νεάνιδες, έφηβοι και στα αντίστοιχα αγωνιστικά
τμήματα που κάνουν πρωταθλητισμό και εκπρο-
σωπούν την Αγ. Παρασκευή στις μεγάλες κατη-
γορίες), όπως αρνήθηκε την πρότασή μας για
τμηματική ενίσχυση των σωματείων ώστε στο
τέλος του 2012 να έχει συμπληρωθεί η επιχο-
ρήγηση (μικρότερη από κάθε άλλη χρονιά ) που
ψηφίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την
Αγία Παρασκευή» έχει ως ιδρυτική αρχή την κα-
θολική στήριξη των ερασιτεχνικών σωματείων και
του αθλητισμού που υπηρετούν. Έχουμε στηρίξει σε
διαχρονική, σταθερή και καθημερινή βάση τον
ιδρώτα των ανθρώπων που τα υπηρετούν και
έχουμε οι ίδιοι συμμετάσχει  σε πολλά Διοικητικά
Συμβούλια των σωματείων μας και γνωρίζουμε από
πρώτο χέρι τον πόνο τους και τον αγώνα που κά-
νουν. Σταθερά σε αυτή την πορεία, δηλώνουμε την
πλήρη αλληλεγγύη μας στη διεκδίκηση της στοιχει-
ώδους βοήθειας που οφείλει η Δημοτική αρχή.

Καταγγέλλουμε την στάση της Δημοτικής
αρχής έναντι των Αθλητικών Συλλόγων της
πόλης και την καλούμε να εκπληρώσει άμεσα
τις υποχρεώσεις των επιχορηγήσεων. Ο Αθλη-
τισμός των σωματείων είναι πολιτισμός, υγεία
και κοινωνική συνοχή.

Αγ. Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2012

ΓΙΑ άλλη μια φορά η παντελής άγνοια τα Δη-
μοτικής Αρχής για τα θέματα των  προγραμμάτων
ΕΣΠΑ,  οδηγεί το Δήμο σε πρόχειρες, αποσπα-
σματικές και συγκρουσια-
κές  κινήσεις. (π.χ. με το
Σύλλογο Επιστημόνων).

Αντί η Δημοτική Αρχή να
αξιολογήσει και να συμμε-
τέχει στις καλύτερες συ-
νεργασίες και αναπτυξιακές συμπράξεις που θα
έδιναν την μέγιστη προστιθέμενη αξία στις κοινω-
νικά ευάλωτες ομάδες (ανέργους εν προκειμένω)
επιβάλλοντας ως εταίρους του προγράμματος τους
κοινωνικούς και επαγγελματικούς Φορείς της
πόλης μας και ως συντελεστές, καταξιωμένους και
με εμπειρία επιστήμονες της Πόλης μας, γίνεται έρ-
μαιο αντιπαρατιθέμενων συμφερόντων που ευκαι-
ριακά και μόνο επιθυμούν τον Δήμο ως Εταίρο.

Παρόλο που η Δημοτική Αρχή δεν αξιοποίησε το

πρόγραμμα ΤοπΕΚΟ (ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ), μένοντας εντε-
λώς απέξω και μη φέρνοντας καμιά πρόταση στο

Δημοτικό Συμβούλιο, που προ-
κηρύχθηκε τον Μάρτιο, πα-
ρόλο που ήταν γνωστό σε
όλους ότι ακολουθεί έως το
καλοκαίρι η προκήρυξη του
ΤοπΣΑ (Τοπικό Σχέδιο Δράσης

για την Απασχόληση) από την Περιφέρεια, όλους αυ-
τούς του μήνες δεν έκανε καμιά προεργασία, συνερ-
γασία και προετοιμασία με Φορείς που θα
μπορούσαν να αποτελέσουν δυνητικούς εταίρους
του Δήμου μας σε ένα πρόγραμμα ΤοπΣα ουσιαστι-
κής παρέμβασης στην Πόλη μας. Για άλλη μια φορά
η Δημοτική Αρχή φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο
στο παραπέντε να εγκρίνουμε εταιρικές συνεργασίες
του Δήμου με άλλους Φορείς χωρίς να μας δίνει τις
απαιτούμενες επαρκείς πληροφορίες.

Ρωτάμε μόνο τα εξής (γιατί τα ερωτήματα
είναι πολλά): 
• Περί τίνος καλούμαστε να αποφασίσουμε όταν
δεν έχουμε ένα περιληπτικό έστω προϋπολογισμό
των εταίρων και των δράσεων που προτείνονται;
• Περί τίνος καλούμαστε να αποφασίσουμε όταν
δεν έχουμε ένα περιληπτικό πίνακα της σύνθεσης
των Φορέων αλλά και του επιστημονικού προσω-
πικού των Φορέων της προτεινόμενης συνεργα-
σίας;
• Για παράδειγμα πιο είναι το επιστημονικό προ-
σωπικό της Πόλης μας με το οποίο η Δημοτική
Αρχή έχει έλθει σε επαφή και προτείνει εντάσσει στο
πρόγραμμα;

Για πολλοστή φορά βρισκόμαστε μπροστά στο
φαινόμενο της απουσίας σχεδίου, οράματος και
έργου. Βρισκόμαστε μπροστά στο γνωστό σύστημα
«ότι κάτσει». Η Πόλη της Αγίας Παρασκευής
όμως έχει ατυχήσει για άλλη μία φορά.

Σε πλήρη οικονομική
εγκατάλειψη οι Αθλητικοί

Σύλλογοι από τη δημοτική αρχή

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση
«ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή»
έχει ως ιδρυτική αρχή την
καθολική στήριξη των
ερασιτεχνικών σωματείων και
του αθλητισμού που υπηρετούν.
Έχουμε στηρίξει σε διαχρονική,
σταθερή και καθημερινή βάση
τον ιδρώτα των ανθρώπων που
τα υπηρετούν και έχουμε οι ίδιοι
συμμετάσχει  σε πολλά Διοικητικά
Συμβούλια των σωματείων μας
και γνωρίζουμε από πρώτο χέρι
τον πόνο τους και τον αγώνα 
που κάνουν. 
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Πάλι για το
κτήμα Σιστοβάρη

Η ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ φορά συζήτηση στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο της 10.10.2012  της υπόθεσης του Κληροδοτήμα-
τος ΚΤΗΜΑ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ, μετά την παρουσίαση και από
τον δικηγόρο κ. Μπάκα (εισηγητή εκ μέρους του κ. Κου-
βόπουλου) κρίσιμων νομικών και δικαστικών απόψεων,
ανέδειξε ανάγλυφα  τις ευθύνες των Διοικήσεων του
Δήμου, και της νομικής υπηρεσίας (κατόπιν εντολών), για
την κατάσταση που σήμερα επικρατεί.

Η αδειοδότηση της επιχείρησης από τον τότε Δήμαρχο Β.
Γιαννακόπουλο (2007), παρά το ότι η επιχείρηση είχε ήδη
κατεδαφίσει παρανόμως την Βίλλα ενώ η Δημαρχία Α. Σι-
δέρη βρισκόταν σε αντιδικία εναντίον της, σφράγισε την
σαφή εκπροσώπηση επιχειρηματικών συμφερόντων σε
βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Η διατήρηση της κατά-
στασης αυτής, είναι αντίθετη τόσο προς την επιθυμία του
δωρητή Σιστοβάρη, όσο και προς το αίσθημα των πολιτών,
οι οποίοι επιθυμούν το ΚΤΗΜΑ να γίνει χώρος πρασίνου
και πολιτισμού. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει.

Για τον λόγο αυτό η «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή»,
η οποία πρωτοστάτησε σε όλους τους αγώνες υπέρ του
Κληροδοτήματος, με όλα τα στελέχη της, σταθερή στον
προσανατολισμό της για ριζική λύση, επαναφέρει την πρό-
ταση την οποία κατέθεσε ο επικεφαλής της ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ στο Δημοτικό συμβούλιο της 30.03.2011:

1. Αλλαγή χρήσης γης, τροποποίηση του Γενικού Πολεο-
δομικού Σχεδίου και χαρακτηρισμός του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΤΟ-
ΒΑΡΗ ως κοινωφελούς δημοτικού χώρου, προοριζόμενου
αποκλειστικά για πολιτιστικές και πνευματικές δραστηριότη-
τες. Διότι, όπως έχει αυτή τη στιγμή το πολεοδομικό καθε-
στώς, ποιος και τις εμποδίζει την ανέγερση πολυκατοικίας,
εμπορικού κέντρου, σούπερ μάρκετ κ.ο.κ.;

2. Αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών και εκτε-
λέσεως οικοδομικών εργασιών.

3. Ανάκληση της άδειας, λόγω των παρανομιών αλλά
και των καταδικαστικών αποφάσεων για την κατεδάφιση.

Καλούμε τον νυν Δήμαρχο Β. Ζορμπά, αλλά και τις παρα-
τάξεις των Β. Γιαννακόπουλου και Α. Γκιζιώτη, να μην κα-
ταψηφίσουν και πάλι τις προτάσεις μας, όπως έπραξαν στο
Δημοτικό συμβούλιο του Μαρτίου 2011. Γιατί οι προθέσεις
δεν αποδεικνύονται. Οι πράξεις μιλούν από μόνες τους. Γιατί
δεν έχουμε ακούσει καμία ριζοσπαστική πρόταση από άλλη
παράταξη! Αγ. Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2012

Λαϊκή Βιολογ. Προϊόντων
στην Αγία Παρασκευή

EINAI ΔΙΚΑΙΩΜΑ των κατοίκων της
Αγίας Παρασκευής να προμηθεύονται φρέ-
σκα βιολογικά φρούτα και λαχανικά χωρίς
μεσάζοντες, απευθείας από τους παραγω-
γούς. Αυτό το δικαίωμα, η σημερινή Δημο-
τική αρχή το ξεχνά, κωφεύοντας εδώ και
ένα χρόνο στο αίτημα της Οικολογικής Κί-
νησης και κατοίκων όλου του πολιτικού
φάσματος. Δεν αισθάνονται υπεύθυνοι πα-
ρότι  ο ίδιος ο Δήμαρχος, είχε αναγγείλει
την ίδρυση Λαϊκής βιολογικών προϊόντων
στην κηδεία του Σπύρου Σγούρου που
υπήρξε από τους πρωτεργάτες της ιδέας
και είχε προσφερθεί να βοηθήσει;

Στις 5 Σεπτεμβρίου, σε τηλεφωνική επι-

κοινωνία, που είχε η Οικολογική Κίνηση,
απάντησαν ότι δεν προχώρησαν γιατί κά-
ποια εμπορικά καταστήματα και η ΕΝΕ-
ΒΑΠ είναι αντίθετοι με τη λειτουργία της
λαϊκής αγοράς. Όταν στους όμορους δή-
μους (Χολαργός, Χαλάνδρι, Γέρακας), λει-
τουργούν εδώ και χρόνια λαϊκές
βιολογικών προϊόντων, γιατί η Δημοτική
αρχή καλύπτει μικροσυμφέροντα που
δρουν κατά του γενικού συμφέροντος των
πολιτών της Αγίας Παρασκευής;

Καλούμε, τον Δήμαρχο και το Δημο-
τικό συμβούλιο, να πάρουν άμεσα τις
αποφάσεις για την χωροθέτηση της Λαϊ-
κής αγοράς βιολογικών προϊόντων. 

Eναρξη του
Κοινωνικού
Φροντιστηρίου

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ, στις αρχές
του Νοεμβρίου, τα μαθήματα
του Κοινωνικού Φροντιστη-
ρίου, που συντονίζει η Ανε-
ξάρτητη Δημοτική Κίνηση
«ΝΙΚΗ για την Αγ. Παρα-
σκευή». Ήδη διδάσκονται
Μαθηματικά και Φυσική για
μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου όπως και Αγγλικά. Η
«ΝΙΚΗ», παραμένει συνεπής στην υπεράσπιση των πληττό-
μενων από την κρίση όπως έλεγε η προεκλογική μας εξαγ-
γελία του 2010 «Να αλλάξουμε την Αγία Παρασκευή, να
υπερασπιστούμε την κοινωνία». 13/11/12

ΠΕΡΥΣΙ, ο Σύλλογος κατοίκων Κοντόπευκου-
Παράδεισου-Πευκακίων δενδροφύτευσε στην
γωνία Δερβενακίων και Γαρυττού, και η παράταξη
«ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» στο παρκάκι
της οδού Παπάγου στο Κοντόπευκο. Ζητήσαμε κατ’
επανάληψη από τη Δημοτική αρχή να ποτίσει με την
υδροφόρα τα δεντράκια στην διάρκεια της ανομ-
βρίας και δεν συγκινήθηκε κανείς (παρ’ ότι υπάρ-
χουν αρκετοί σύμβουλοι από το Κοντόπευκο).
Δείτε τα αποτελέσματα στις φωτογραφίες. 

Ξεράθηκαν τα δεντράκια
στο Κοντόπευκο

Διάγγελμα στον Καθρέπτη
ΣΤΗΝ πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Β.

Γιαννακόπουλος, πρ. Δήμαρχος Αγ. Πα-
ρασκευής αναφέρεται σε παράταξη
«χωρίς κομματικά χρίσματα», «πέρα
και μακριά από κόμματα»,  «με αυτο-
οργάνωση» και για «εξελίξεις που
απαξιώνουν τα κόμματα», «το νέο
κόμμα που θα είναι η πόλη μας» σε αν-
τιδιαστολή με το προηγούμενο διάστημα
όπου «το κόμμα ήταν το διαβατήριο
για να διεκδικήσουμε χρήματα».*

Είναι σαφές ότι καταγγέλλει τον εαυτό
του και τη συμπεριφορά του τα προ-
ηγούμενα χρόνια. 

Κάνει επίσης εξαιρετικά απαξιωτική
κριτική για τα κόμματα και συλλήβδην.
Όμως οι ευθύνες και στην Αγ. Παρα-
σκευή και στη χώρα έχουν καταγραφεί
και η κοινωνία γνωρίζει να τις καταλο-
γίζει. 
* Οι εκφράσεις σε εισαγωγικά, είναι
από την ανακοίνωση.
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Πως φθάσαμε στο κλείσιμο
Παιδικών Σταθμών

Της Αρχ. Καλογερά

ΤΕΛΙΚΑ το Δ.Σ των Παιδικών Σταθ-
μών Αγ. Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π)
κατά πλειοψηφία στις 11/9/12 αποφά-
σισε (ουσιαστικά επικύρωσε την συν-
τελεσμένη αυθαίρετη πράξη της
προέδρου κ. Ε. Καψοκεφάλου) το
κλείσιμο του Ε΄παιδ. Σταθμού της Κυ-
κλάδων και του βρεφικού τμήματος
της Αγ. Γεωργίου, επιδίωξη που είχε
εκφραστεί από πέρυσι αλλά τελικά

αποτράπηκε. Απορρίφθηκαν  όλες τις προτάσεις που έγιναν
τόσο στο Δημ. Συμβούλιο όσο και στο Δ.Σ του ΠΑΙΣΔΑΠ,
για κινητοποίηση μαζί με τους γονείς και τους εργαζόμε-
νους και διεκδίκηση του επί πλέον προσωπικού που απαι-
τείται, όπως και κάθε άλλη πρόταση για παράλληλη
προσπάθεια (με καλύτερο καταμερισμό, βοήθεια από Σύλ-
λογο γονιών, αξιοποίηση του κτιρίου της Ρόδων κλπ ) που
θα αποσκοπούσε στο να μην κλείσει κυρίως ο σταθμός της
Κυκλάδων.

Ο Δήμαρχος (όπως και η πρόεδρος του ΠΑΙΣΔΑΠ),
χωρίς καμμία διεκδίκηση, (αφού είναι έξω από τη λο-
γική και τη νοοτροπία τους), μας ανέφεραν τα τηλεφω-
νήματα και κάποιες επαφές στο υπουργείο, στα οποία
αρκέστηκαν. 

Δεν μας έπεισαν ότι δεν γίνεται αλλιώς. Οι μόνοι που
αντιταχθήκαμε και καταψηφίσαμε είμασταν οι τρείς εκ-
πρόσωποι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Εντύ-
πωση μας προκάλεσε η συμπόρευση του εκπροσώπου των
γονιών (ρώτησε άραγε τους γονείς και ιδίως αυτούς του
Τσακού;). Διαφωνούμε επίσης και με τη στάση της εκπρο-
σώπου των εργαζομένων που πρόβαλε άκαιρα και άκομψα,
μόνο τον κίνδυνο επιβάρυνσης των παιδαγωγών.

Ρωτάμε λοιπόν, το Δεκέμβρη που κατά τους υπολογι-
σμούς τους θα φύγουν άλλοι 16 περίπου εργαζόμενοι (με
σύνταξη και διμηνίτες) τι θα κάνουν; Θα κλείσουν κι άλλον
σταθμό αμαχητί;  Έτσι θα αντιμετωπίζει (και θα συμμορφώ-
νεται;) ο Δήμος μας σε κάθε μείωση προσωπικού αλλά και
οικονομικών πόρων  που θα συνεχίσει να γίνεται από τη
μνημονιακή τρικομματική συγκυβέρνηση; 

Η μείωση τελών, μήνυμα
στήριξης της κοινωνίας

ΠΑΡΑ το ότι η σημερινή Δημοτική αρχή:
1. Έχει ουσιαστικά αποτύχει στο θέμα της

καθαριότητας της Αγίας Παρασκευής.
2. Επί δύο χρόνια έχει κάνει ΜΗΔΕΝ

αγορές σε αυτοκίνητα, κάδους, σκούπες και
άλλες επενδύσεις καθαριότητας.

3. Έχει αποτύχει στο ζήτημα της ανακύ-
κλωσης, όπου δεν έχει σχεδιάσει και προ-
σφέρει στην πόλη μας τίποτα καινούργιο.

4. Επισκευάζει συνεχώς τα παλιά οχή-
ματα, σπαταλώντας εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ χωρίς διαφάνεια.

5. Δεν έλυσε το πρόβλημα των «άπλυ-
των» κάδων.

6. Δεν απέδωσε στους Δημότες με έργα
στην καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό,
χρήματα που οφείλει από τα ανταποδοτικά τέλη
και

7. Απέρριψε χωρίς να τις συζητήσει κα-
θόλου όλες τις προτάσεις μας για διαβάθ-
μιση των τελών στα 500-1000 tm2  και για
μείωση 50% στις μονογονεικές οικογένειες
και τα νέα ζευγάρια.

Ψηφίσαμε την μείωση των Δημοτικών
τελών κατά 10% για οικίες και καταστή-
ματα και μικρή αύξηση σε μεγάλες εμπο-
ρικές επιχειρήσεις (πολυκαταστήματα,
Super market, τράπεζες κ.α.) κυρίως γιατί
είναι ένα μήνυμα υποστήριξης στις οικογέ-
νειες και τα μικρά εμπορικά καταστήματα
που πλήττονται βάναυσα από τις εφαρμο-
ζόμενες πολιτικές των μνημονίων. 

Η ψήφος μας είναι παράλληλα δείγμα της
συναινετικής μας πολιτικής χωρίς πλειοδο-
σίες ευαισθησίας και λαϊκισμούς. 

Η Εφορία και τα «ψεύτικα
τα λόγια τα μεγάλα»

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ τις ημερομη-
νίες, υποβάλαμε αίτηση ως Παράταξη για
έκτακτη κατεπείγουσα σύγκλιση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 4 Οκτω-
βρίου με θέμα την φημολογούμενη
μεταστέγαση της Εφορίας. Η Δημοτική
αρχή αγνόησε το «έκτακτη κατεπείγουσα
σύγκλιση» και έφερε
το θέμα στην Τακτική
συνεδρίαση της 17ης
Οκτωβρίου. Την επό-
μενη μέρα έγινε το
«κακό».

Είναι σοβαρό το θέμα της Εφορίας; Για
μας είναι. Η μεταστέγαση μιας μεγάλης
Δημόσιας Υπηρεσίας της πόλης για να
υπηρετηθούν οι μνημονικές συνενώ-
σεις και μάλιστα
όπως αποδεί-
ξαμε σε κτίριο
του Χολαργού
που έχει «βγεί
στο σφυρί (και
πάλι λόγω
μνημονίου)
είναι υποβάθ-
μιση για την
Αγία Παρα-
σκευή γιατί είναι απαξίωση ενός Δη-
μόσιου φορέα και ταλαιπωρία για τους
πολίτες. Η Δημοτική αρχή με κορώνες
κατά του Χολαργού, (ενώ η ευθύνη βα-
ραίνει το Υπουργείο Οικονομικών) και με
μεγαλοστομίες, «έκλεισε» για μία μέρα
την είσοδο, παρέκαμψε τις αποφάσεις του

έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου της
Πέμπτης 18/10, υπέστη ταπείνωση επι-
σκεπτόμενη στο Υπουργείο (αγνοώντας
την Αντιπολίτευση που «βάζει πλάτη») και

ουσιαστικά «έβαλε την ουρά κάτω
από τα σκέ-
λια». Τι
έπρεπε να
κάνει; Να
καλέσει πάλι
σε συνε-
δρίαση την
Παρασκευή
19/10 μετά
την αρνητική

εξέλιξη στο Υπουργείο.
Να ρωτήσει το Συμβούλιο αν πρέπει να
συνεχιστεί ο «αποκλεισμός» της Εφορίας. 

Να καλέσει τους κυβερνητικούς
βουλευτές να πάρουν θέση. Να οργα-
νώσει συγκέντρωση στο Δημαρχείο
κατάλληλα προετοιμασμένη.

EKΘΕΤΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Απόκρυψη στοιχείων
και αδιαφάνεια στην

αξιοποίηση του Γιαβάσειου
Συνέχεια από σελ. 1

Απεδείχθη παράλληλα ότι ο Δήμαρχος είχε ζητήσει στις 6/11
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Πανα-
γούλη για ήδη συνταχθείσα Διακήρυξη δημοπρασίας του ακινή-
του, (που αποκρύπτεται), γνωμοδότηση που επίσης απέκρυψε
η Δημοτική αρχή στην Συνεδρίαση του σώματος. Ταυτόχρονα η
άρνηση του Δημάρχου να συσταθεί Διαπαραταξιακή επιτροπή
για την αξιοποίηση του κληροδοτήματος προκαλεί πολλά ερω-
τηματικά.

Η καθυστερημένη επιδίωξη της Δημοτικής αρχής Ζορμπά για
αξιοποίηση του Γιαβάσειου, αφού πέρασαν ήδη δύο χρόνια θη-
τείας της, χωρίς αναζήτηση καμιάς εναλλακτικής λύσης πλην
της παραχώρησης σε ιδιώτη με επισφαλείς και χαμηλούς πόρους
και χωρίς διάλογο με κανέναν, έχει πολλά στοιχεία σκανδάλου.
Η απόσυρση του θέματος, στην οποία εξαναγκάσθηκε από την
Αντιπολίτευση, ας ελπίσουμε ότι θα μεταβληθεί σε διαφάνεια,
συναίνεση και σοβαρότητα. 

To κτήριο της
ΔΟΥ Χολαργού

βγήκε πλέον επίσημα για πώληση στις 6.12.12 
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O υβριστής
δήμαρχος
«ξαναχτύπησε»

EINAI ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ δύσκολο να
παρακολουθήσουμε το συνεχές
υβρεολόγιο του Δημάρχου Β.
Ζορμπά. Στην τελευταία, τρίτη κατά
σειρά απαράδεκτη δήλωσή του, αρ-
νείται με ιδιαίτερη αγένεια να απαν-
τήσει στα ερωτήματα που του
θέσαμε :
1. Υπήρξε ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΗΣ στην
πρόσφατη απεργία όλης της Αυτοδι-
οίκησης για τα οικονομικά των
Δήμων;
2. Aπέκλεισε με οχήματα του
Δήμου την είσοδο της Εφορίας όταν
απεφασίσθη η μεταφορά της στο Χο-
λαργό;
3. Κατήγγειλε με επιθετικό τρόπο
τους εργαζόμενους του Δήμου,
επειδή αντέδρασαν αυθόρμητα στην
ψήφιση  του 3ου Μνημονίου που
προβλέπει 2000 απολύσεις το 2012
και 25.000 το 2013, με ομόφωνη κα-
τάληψη το διήμερο 8-9/11;
4. Διέλυσε ή όχι το έκτακτο κατε-
πείγον Δημοτικό Συμβούλιο που ο
ίδιος είχε συγκαλέσει στις 8/11, επι-
καλούμενος την κατάληψη;
5. Αρνήθηκε να συμβάλλει σε ομό-
φωνο ψήφισμα όπως έπραξαν όλες
οι πλευρές του Δημοτικού Συμβου-
λίου;
6. Διακηρύσσει ή όχι την επιθυμία
του για απολύσεις υπαλλήλων με
απλή παραπομπή σε Πειθαρχικό
Συμβούλιο ή την Δικαιοσύνη χωρίς
τελεσίδικη απόφαση;

Είναι σαφής πλέον η προσπάθειά
του να κρύψει την απουσία έργου σε
μια πόλη με πολλά και δύσκολα προ-
βλήματα, επιτιθέμενος κατά πάντων
και ιδιαίτερα κατά της «ΝΙΚΗΣ» και
του Γιάννη Σταθόπουλου. Απαξιω-
τικός, μισαλλόδοξος και αυταρχικός
επιλέγει την πόλωση αντί ως οφείλει
να ακούει, να συνθέτει και να διαλέ-
γεται με τους πολίτες, τους συλλό-
γους και τις παρατάξεις. 

Η κοινωνία, που δοκιμάζεται με
τα συνεχή μέτρα εναντίον της,
απαιτεί από όλους σοβαρότητα,
υπευθυνότητα και υπεράσπιση
του κοινωνικού κράτους. Η Ανε-
ξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ
για την Αγία Παρασκευή» στην
πρωτοπορία αυτού του αγώνα με τις
κοινωνικές της δράσεις (Συλλογή
τροφίμων, Κοινωνικό Φροντιστή-
ριο, Σχολικά είδη για παιδιά που
έχουν ανάγκη, συνεχείς πολιτι-
στικές εκδηλώσεις, Προβολή ται-
νιών με ελεύθερη είσοδο,
Συλλογή φαρμάκων, Δίκτυο για-
τρών - δικηγόρων - λογιστών με
παροχή υπηρεσιών σε έχοντες
ανάγκη κ.α.) έχει πολλή δουλειά
μπροστά της και οι κάτοικοι της Αγ.
Παρασκευής σύντομα θα μας κρί-
νουν όλους. 

Αγ. Παρασκευή, 
28 Νοεμβρίου 2012

Η επέκταση του ωραρίου
μουσικών οργάνων

Γράφει ο 
ΣΩΤΗΡΗΣ  Α.  ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Η αιφνιδιαστική απόφαση
της Δημοτικής Αρχής Βασ.
Ζορμπά για επέκταση του
ωραρίου μουσικής από την 1
π.μ. στις 3 π.μ., η οποία ελή-
φθη την 12.12.2012, αποτε-
λεί καίριο πλήγμα κατά των
κατοίκων της πόλης και κυ-
ρίως κατά των κατοίκων της
συνοικίας του Αγίου Ιωάννη.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ αυτή νομιμοποιεί την εκπομπή
μουσικής εως τις 3 π.μ. αλλά και αργότερα, εάν δεν
ελεγχθεί το «κέντρο διασκέδασης» που υπερβαίνει
αυτό το χρονικό οριο, ως συνήθως συμβαίνει.

Επειδή δε εως την 3 π.μ. (αλλά και αργότερα, δη-
λαδή, νωρίς το πρωί) λειτουργούν και μάλιστα με
εκκωφαντική μουσική, μόνον όσα καταστήματα
εχουν μετατραπεί –με την πολυετή ανοχή του
Δήμου- σε κέντρα νυκτερινής διασκέδασης
μέσα στον αστικό ιστό, γίνεται αντιληπτό ότι η
απόφαση που ελήφθη σηματοδοτεί την πλήρη
«απελευθέρωση» του ωραρίου μουσικής  όσων
ενοχλούν. Τα υπόλοιπα, περί εκπομπής μουσικής
υπό την προϋπόθεση ότι …. δεν διαταράσσεται η
ησυχία των περιοίκων,  μόνον καγχασμό προκα-
λούν, εάν δεν οδηγούν σε πιο προωθημένες σκέ-
ψεις.   

Ουσιαστικά, δηλαδή, η Δημοτική Αρχή Βασίλη
Ζορμπά και οσοι δημοτικοί σύμβουλοι υπερψήφι-
σαν την εισήγηση της, αντί να ελέγξει οσους ενο-
χλούν και να προστατεύσει τους κατοίκους,
νομιμοποίησε τους ενοχλούντες σε βάρος των κα-
τοίκων. 

Αντί να επιβληθεί η νομιμότητα, νομιμοποιήθηκε
η παρανομία, σε μία περιοχή που εχει μεταλλαχθεί
και οι κάτοικοι της υφίστανται τις αρνητικές συνέ-
πειες αυτής της μετάλλαξης (ηχορύπανση, εγκλη-
ματικότητα, εμπρησμοί κοκ).

Με την απόφαση της αυτή, η Δημοτική Αρχή
Ζορμπά, ξεκίνησε την στροφή της ενόψει των εκλο-
γών του 2014, στις οποίες, όπως είναι πλέον
σαφές, δεν θα στηριχθεί στους κατοίκους, αλλά σε
ισχυρά συμφέροντα, ακολουθώντας την πολιτική
του πρώην Δημάρχου Β.Γιαννακόπουλου, η οποία
καταδικάστηκε παταγωδώς από τους πολίτες.

Η στάση του συνδυασμού ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Γιάννης Σταθόπουλος), που κατα-
ψήφισε την επέκταση του ωραρίου, αποτελεί την
μόνη ελπίδα αλλά και εγγύηση για την ανάκτηση
του οικιστικού χαρακτήρα της περιοχής και την
συνύπαρξη δραστηριοτήτων, σε ένα πλαίσιο
αμοιβαία αποδεκτό, με γνώμονα όμως την διαφύ-
λαξη και βελτίωση της καθημερινότητας των πολι-
τών.

Διότι, για να αλλάξουμε την Αγία Παρασκευή,
πρέπει πρώτα να υπερασπισθούμε την κοινωνία και
τους πολίτες της χωρίς εξαρτήσεις, με δείγματα
γραφής και στάσης. 

ΟΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ κινητο-
ποιήσεις των εργαζομένων
του Δήμου Αγίας Παρα-
σκευής είναι αποτέλεσμα της
εφαρμοζόμενης πολιτικής
και ιδιαίτερα του τρίτου Μνη-
μονίου, το οποίο οδηγεί την
Αυτοδιοίκηση δεκαετίες πίσω.

Το Μνημόνιο προαναγγέλει
απολύσεις εργαζομένων με συμ-
βάσεις αορίστου και ορισμένου
χρόνου, μονίμων που θα καταρ-
γηθούν οι θέσεις τους και απα-
γόρευση προσλήψεων μέχρι και
το 2016, ενέργειες που θα ακυ-
ρώσουν και απαξιώσουν τους
Δήμους ακόμα περισσότερο από
τη σημερινή τους κατάσταση.
Παράλληλα, μέσα στη μεγάλη
ανθρωπιστική κρίση, η περιθω-
ριοποίηση του θεσμού της Αυτο-
διοίκησης στο συνολικό σύστημα

διακυβέρνησης -θεσμικά αλλά
και οικονομικά με την τεράστια
μείωση των οικονομικών της-
οδηγεί σε οριστική κατάργηση
του κοινωνικού της ρόλου,
όπως και των πολιτιστικών,
αθλητικών και σχολικών δρά-
σεων.

Στον Δήμο μας, μετά την
απεργοσπαστική στάση του Δη-
μάρχου στις πρόσφατες κινητο-
ποιήσεις της Αυτοδιοίκησης,
είχαμε και την απαράδεκτη -δική
του, αλλά και των Δημοτικών
συμβούλων του- «τροπή σε
φυγή» από τη συνεδρίαση του
έκτακτου Δημοτικού Συμβου-

λίου στις 9 Νοεμβρίου που ο
ίδιος είχε συγκαλέσει.

Καταγγέλουμε στην κοινωνία
της πόλης μας την ακραία και
αυταρχική απαξίωση που επέ-
δειξαν έναντι των εργαζομένων

του Δήμου, αλλά και έναντι του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Τους καλούμε, για άλλη μια
φορά, σε σθεναρή, ενωτική και
ανοιχτή σε όλα τα ενδεχόμενα
αντίδραση στις κεντρικές επιλο-
γές, σε σεβασμό των αποφά-
σεων των συνελεύσεων των
εργαζομένων του Δήμου και σε
απόρριψη κάθε πιθανότητας
απόλυσής τους.

Οι καιροί απαιτούν από όλους
συναίνεση, συστράτευση και
αγώνες για την υπεράσπιση
του κοινωνικού κράτους.

10/11/12

Στηρίζουμε τους
εργαζόμενους του Δήμου


