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Ο Δήμος δεν

αντέχει άλλη

«Απώλεια»…

Φτάνει πια… έως εδώ! 

Η υπομονή και η ανοχή εξαντλήθηκαν!!

Η Ανεξαρτητοποίηση

του Μιχάλη Γαβρά και 

η μεγάλη απώλεια για

τους «Μαζί»!

σελ. 10

Οι μειώσεις στα δημοτικά

τέλη και η κατά Γιαννακό-

πουλο διοίκηση του

«Μηδέν»… του «Τίποτα»,

του «Zero»(Ζίροου)!

σελ. 11

σελ. 4
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Γιάννης Σταθόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής “Νίκη για την Αγ. Παρασκευή”

Μαιευτήρας - Χειρούργος

Ευχόμαστε με 

αφορμή τις γιορτές

των Χριστουγέννων

και του καινούργιου

χρόνου να σταματήσει

επιτέλους ο 

κατατρεγμός όλων

όσων πλήττονται από 

αδιέξοδες μνημονιακές

πολιτικές και άδικα

οριζόντια μέτρα. 

Να αλλάξουμε 

την Αγ. Παρασκευή

Να υπερασπιστούμε 

την κοινωνία

Γιάννης Γουργούλης
τ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους

συμπολίτες μας καλές γιορτές και ο 

καινούργιος χρόνος να είναι για όλους

ένας χρόνος υγείας, δημιουργικότητας

και καλύτερων σχέσεων μεταξύ των

ανθρώπων αφού η αλληλεγγύη είναι το

όπλο μας για το μέλλον

---Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο ισολογισμός του 2011
--- Ο Ισολογισμός είναι φωτογραφία των οικονομικών του Δήμου...
--- Camera  obscura
--- Στα Λατινικά ο “Σκοτεινός Θάλαμος”...
--- Δεν εμφανίζεται πια με δύο πρόσωπα ο δήμαρχος
--- Δεν μπορούμε να μετρήσουμε πόσα αφού αντί προσθέσεως χρησιμοποιεί πια
πολλαπλασιασμό... 
--- Εδώ τη σημαία έξω από το δημαρχείο δεν μπορούν να πλύνουν για να είναι καθ-
αρό το “Σύμβολο”... ισολογισμό περιμένουμε; 
--- Βέβαια στα λόγια όλα πάνε καλά και οι αριθμοί ευημερούν...
--- Οι άνθρωποι; 
--- Δεν εννοούμε βέβαια τους αιρετούς...
--- Δικαίωση για Βασίλη Γιαννακόπουλο και Γιάννη Γουργούλη αφού ο Δήμος δεν
ανήκει στους “Προβληματικούς”
--- Έωλες οι μπαρούφες Ζορμπά περί “Μαύρης τρύπας 20.000.000” ευρώ..
--- Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια “Έλεγαν οι παλιοί”... αλλά “Μακριά” ψήφο λένε οι
“Νέοι”
--- Διαπιστώθηκε για μια ακόμη χρονιά ότι δεν υπάρχει πλήρες μηχανογραφημέ-
νο σύστημα..
--- Δώδεκα χρόνια τα ίδια λέμε και τα ίδια κονδύλια ψηφίζονται για την αγορά
“Νέου συστήματος” που κι αυτό δεν είναι “Κατάλληλο”...
--- Από το 2002 ο Βασίλης Ζορμπάς μίλαγε για την αναγκαιότητα “Αποθήκης” του
Δήμου
--- Τώρα μετέθεσε την “Αποθήκη” για το 2013... και του χρόνου θα μας πει ότι θα
τη φτιάξει αν τον ξαναεκλέξουμε...   Άσε Βασίλη... Σε μάθανε...
--- “Αφανίστηκαν” δέντρα στον Τσακό... προς χάριν της ανάπλασης των πεζοδρ-
ομίων..
--- Ο Γιαννακόπουλος κατηγόρησε τον Κώστα Τσιαμπά ότι μισεί τη φύση και τα
δένδρα..  Υπερβολές.. 
--- Όποιος θέλει πράσινο, το φυτεύει στον κήπο του κι όχι στο πεζοδρόμιο που πρέ-
πει να περπατούν οι άνθρωποι, τα παιδιά, οι γέροι και τα καροτσάκια με τα μωρά..   
--- Βέβαια για την κοπή πρέπει να αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.. και δεν
καταλαβαίνουμε γιατί δεν ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία..
--- Τα δώδεκα τελευταία χρόνια έχουν κοπεί στην πόλη μας περισσότερα δένδρα
απ’ όσα έχουν τα Νότια Προάστια της Αττικής...
--- Το “Γιαβάσειο” αποφάσισε να αξιοποιήσει ο δήμαρχος..
--- Για όσους δεν το ξέρουν, πρόκειται για ένα κτίριο που κληρονόμησε ο Δήμος
μας στην οδό Ερμού και χρόνια τώρα παραμένει ερειπωμένο..
--- Μπράβο στο δήμαρχο και συμφωνούμε με την ιδέα του.. διαφωνούμε πλήρως
όπως και σύσσωμη η αντιπολίτευση με τους χειρισμούς οι οποίοι το οδηγούν σε
“Ιδιώτες” με κέρδος για το Δήμο ψίχουλα...
--- Για σκάνδαλο έκανε λόγο ο Γιάννης Σταθόπουλος! 
--- Έχει απόλυτο δίκιο..
--- Ζητά από το δήμαρχο εξηγήσεις για την έκθεση που έχει κάνει ένας πολιτικός
μηχανικός κι εκείνος αρνείται όχι μόνο ότι του έδωσε εντολή να την πραγματοποι-
ήσει αλλά ούτε καν τον γνωρίζει! 
--- Δεν έχει άδικο, ο ήπιων τόνων Γιάννης Σταθόπουλος να μιλάει για ανανδρία του
δημάρχου..
--- Δεν εκπλήσσει κανέναν το γεγονός ότι ο δήμαρχος στα “Δύσκολα” ή στα “Πον-
ηρά” παθαίνει αμνησία... 
---Αυτό κι άλλα πολλά στο τεύχος του Γενάρη και μέχρι τότε μπορείτε να ενημε-
ρώνεστε καθημερινά από τον ηλεκτρονικό “Σχολιαστή” www. osxoliastis. gr
--- Χρόνια πολλά και καλές γιορτές

ΑλέξανδροςΑλέξανδρος

ΜουστόγιαννηςΜουστόγιαννης
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

Εύχομαι στους 

συμπολίτες μου 

Καλά Χριστούγεννα 

και Καλή Χρονιά.

Και αυτές τις γιορτές 

ας προτιμήσουμε 

τα καταστήματα της 

γειτονιάς μας.
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Πρόσφατα κυκλοφόρησε από
το γραφείο τύπου του δήμου,
ένα «Δελτίο» με τίτλο «Αξιο-
ποίηση Ακίνητης Περιουσίας
Δήμου» το οποίο αναφέρεται
στο «Γιαβάσειο», ένα κτίριο
το οποίο δώρισε στο Δήμο μας
ο αείμνηστος ευεργέτης Γεώρ-
γιος Γιαβάσης .
Το εν λόγω «Δελτίο», εκτός από
την ερασιτεχνική σύνταξή του,
βρίθει ανακριβειών, ψεμάτων και

φτηνής προπαγάνδας με στόχο να απαξιώσει όλους όσοι αγωνίστηκαν για να
περιέλθει στο Δήμο μας και να αναδείξει ως «Μοναδικό εραστή του καλού της
πόλης» την παρούσα διοίκηση!
Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε την «Αγωνία του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι»
που διακατέχει τον κ. Βασίλη Ζορμπά, η διοίκηση του οποίου στερούμενη οιου-
δήποτε «Έργου προς επίδειξη» για τις επικοινωνιακές ανάγκες των επερχόμε-
νων δημοτικών εκλογών, τον αναγκάζει να στραφεί σε «Γκεμπελικού τύπου»
διαστρέβλωση της αλήθειας, προκειμένου να διασωθεί από την επερχόμενη
ήττα.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Το 2002, ο λαός της Αγ. Παρασκευής τιμώρησε τον τότε δήμαρχο Βασίλη Γιαν-
νακόπουλο για την πολιτική που ακολούθησε στέλνοντας τον στα έδρανα της
αντιπολίτευσης και ανέθεσε τα καθήκοντα του πρώτου πολίτη της πόλης στον
Αντώνη Σιδέρη.
Ο κ. Σιδέρης, σε αντίθεση με τους προκατόχους του οι οποίοι μόνο «Απώλειες»
είχαν να επιδείξουν… φρόντισε να διασφαλίσει τη συγκεκριμένη δωρεά, αγορά-
ζοντας σε πολύ χαμηλό αντίτιμο το μερίδιο από τους άλλους συγκληρονόμους του
ακινήτου, που ο αείμνηστος ευεργέτης είχε ορίσει, με στόχο την απεμπλοκή του
ακινήτου από τυχόν «Αρνήσεις» ή «Υπερβολικές απαιτήσεις» που θα μπορ-
ούσαν να υπάρξουν έναντι του Δήμου… 
Βλέπουμε λοιπόν ότι το εν λόγω ακίνητο ΔΕΝ περιήλθε στην πλήρη κυριότητα
του Δήμου από δωρεά του αείμνηστου ευεργέτη, αλλά από τις εύστοχες ενέργει-
ες της διοίκησης του κ. Αντώνη Σιδέρη, αντιδήμαρχος της οποίας ήταν και ο επι-
λεκτικής μνήμης διαθέτων Βασίλης Ζορμπάς καθώς και άλλα μέλη της σημερινής
διοίκησης τα οποία συμμετείχαν ΚΑΙ στη διοίκηση του κ. Σιδέρη...
Επίσης, ο Αντώνης Σιδέρης, σε αντίθεση με τα ψεύδη που αναφέρονται
στο «Γκεμπελικό δελτίο»… μετά την αγορά των μεριδίων των υπολοίπων
κληρονόμων, συνέστησε διαπαραταξιακή επιτροπή αποτελούμενη μεταξύ
άλλων από τον τότε αντιδήμαρχο Μάκη Χάρχαρο, τον Μιχάλη Γριβέα ( ο οποίος
συμμετείχε όπως και ο Ανδρέας Γκιζιώτης με δικαίωμα λόγου στα δημοτικά
συμβούλια) και τον Γεράσιμο Βλάχο εκ μέρους της «Συνεργασίας Πολιτών». 

«Γιαβάσειο»: Ο Δήμος μας δεν
αντέχει άλλη «Απώλεια»…

Φτάνει πια… έως εδώ! Η υπομονή
και η ανοχή εξαντλήθηκαν!!
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Η επιτροπή αυτή, προχώρησε για πρώτη φορά στο Δήμο μας όπως ο νόμος
όριζε, δηλαδή δημοσίευσε σε καθημερινές εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας
(και όχι σε έντυπα αμφιβόλου κυκλοφοριακού τιράζ…) «Εκδήλωση ενδιαφέρ-
οντος» από ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες για την αξιοποίηση του εν λόγο
ακινήτου.Όπως θα θυμούνται (εκτός κι αν κόλλησαν από τον κ. Ζορμπά
το μικρόβιο της επιλεκτικής μνήμης) τα μέλη της σημερινής διοίκησης τα
οποία μετείχαν και στη διοίκηση του Αντώνη Σιδέρη, ότι προσκομίστηκε και

συζη τήθηκε στο δημο-
τικό συμβούλιο μετά
από επαφές της επιτρ-
οπής με 21 κατασκε-
υαστικούς ομίλους! η
πλέον συμφέρουσα
προσφορά η οποία
έλεγε ότι: «Ως αντάλ-
λαγμα για την 20ετή
εκμετάλλευση του εν
λόγω ακινήτου θα
προχωρούσαν με δικά
τους κεφάλαια στην
ανοικοδόμηση Δημα-
ρχείου στον συγκεκρι-
μένο χώρο της κεντρι-
κής μας πλατείας στην
κατασκευή 3000
τετραγωνικών μέτρων
ανοδομής και 2000
τετραγωνικών μέτρων
υπογείων χώρων
(πάρκινγκ κ.λ.π)».
Μετά από όλα αυτά,
εμφανίζεται το εν
λόγω κατάπτυστο
«Δελτίο» το οποίο
αναφέρει ότι:
«…Δυστυχώς όμως
καμία από τις προη-
γούμενες διοικήσεις
δεν ασχολήθηκε επί

της ουσίας με το θέμα.
Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου αντιθέτως ,αντιλαμβανόμενη αφενός την επι-
τακτική ανάγκη επισκευής του κτιρίου λόγω των παραπάνω αναφερόμενων
παραγόντων επικινδυνότητας και αφετέρου το αυτονόητο συμφέρον του
Δήμου αναφορικά με την βέλτιστη αξιοποίηση του κληροδοτήματος…»! 
Πέρα όμως από την προσπάθεια να εμφανιστεί ο Βασίλης Ζορμπάς περίπου ως
«Μεσσίας» της πόλης γεννιούνται πολλά ερωτηματικά ως προς τον
τρόπο με τον οποίο κινείται ο δήμαρχος στο εν λόγω θέμα.
Και εξηγούμαι. 
Κατ’ αρχήν εάν το εν λόγο ακίνητο το κληρονομούσε ένας εξ ημών τι θα έκανε;
1) Θα λάμβανε υπ  ́όψιν του την περίοπτη θέση του εν λόγω ακινήτου 
2) Θα λάμβανε υπ ́ όψιν του τη σημερινή οικονομική συγκυρία 
3) Θα λάμβανε υπ΄όψιν του το βραχυπρόθεσμο της οικονομικής συγκυρίας σε
σχέση με την χρονική περίοδο της μίσθωσης του 
4) Θα καλούσε τους 21 κατασκευαστικούς ομίλους οι οποίοι είχαν εκδηλώσει
ενδιαφέρον και θα ρωτούσε αν ενδιαφέρονται ΑΚΟΜΗ και ΤΙ προσφέρουν
ως αντάλλαγμα της ενοικίασης.
Αυτά αν το ακίνητο το κληρονομούσε ένας από μας… για ένα Δήμο το πρώτο
πράγμα που ζητούν οι Δημότες- που εκπροσωπούνται με αντιπροσώπους στο
δημοτικό συμβούλιο - από τη διοίκηση, θα ήταν η συγκρότηση μιας διαπαρα-
ταξιακής επιτροπής η οποία με πλήρη διαφάνεια και συνεχή ενημέρωση θα
προχωρούσε στους σχετικούς χειρισμούς ώστε στο συμβούλιο να έρθει προς
έγκριση η πιο συμφέρουσα για το Δήμο πρόταση.
Βεβαίως η έκδοση ενός «Τέτοιου δελτίου» προκαλεί ανησυχίες σε όλους για τις
πραγματικές προθέσεις που κρύβονται πίσω από τον τίτλο του… και τα πρόσφ-
ατα παραδείγματα παραχώρησης των αύλειων χώρων σε ιδιώτες και του δημο-
τικού κινηματογράφου έναντι πενιχρότατου τιμήματος σε σύγκριση με τα
έσοδα που είχε ο ίδιος κινηματογράφος επί της απόλυτα επιτυχημένης προε-
δρίας του Σάββα Αντωνιάδη στην τότε ΔΗΠΕΑΠ… δεν αφήνουν περιθώρια
αισιοδοξίας.
Όμως ο Δήμος μας ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ άλλη «ΑΠΩΛΕΙΑ» ούτε είναι επιτρε-
πτό αυτές τις δύσκολες για όλους μας ώρες να παραχωρούνται «ΦΙΛΕΤΑ»
έναντι «Πινακίου φακής»…  
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ… 
ΕΩΣ ΕΔΩ! Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΧΗ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ!!

To «Γιαβάσειο», ένα κτίριο το οποίο δώρισε στο Δήμο μας
ο αείμνηστος ευεργέτης Γεώργιος Γιαβάσης .

Ï ‘Ó÷ïëéáóôÞò ôçò  Áã. ÐáñáóêåõÞò’  
Áéã. ÐåëÜãïõò 64, ôçë. 210-6009639, 6947343740,  email: osxoliastis@hotmail.com.
ÉäñõôÞò: ÁíäñÝáò ×ñ. ÌðáëùôÞò 
Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: ×ñÞóôïò Á. ÌðáëùôÞò

Óýìâïõëïò ¸êäïóçò & Õðåýèõíïò Ýíáíôé ôïõ íüìïõ ãéá ôá äçìïóéåýìáôá, ôá óêßôóá, ôéò
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ôçë: 210 - 5227835
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öñáóç Þ äéáóêåõÞ Þ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ï ìÝ íïõ ôçò åöçìå ñß äáò ìå ïðïéïí äÞ ðï ôå ôñüðï, ìç÷áíéêü,
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æï íôáé óôá åíõðü ãñá öá Üñèñá êáé óå óõ íåíôåýîåéò äåí åêöñÜ æïõí áðá ñáßôçôá êáé ôçò ãíþìç ôçò
åöç ìå ñß äáò, åíþ ï åê äüôçò äéáôçñåß ôï äéêáß ù ìá íá ðå ñéêü ð ôåé êáôÜ ôçí êñßóç ôïõ, åðé óôïëÝò ðïõ
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Ο κ. Δημήτρης Παναγούλης είναι δικηγόρος του
Δήμου μας από το 1985 και Διευθυντής της Νομι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου από το 2007.
Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατου Δημοτικού
Συμβουλίου ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς δήλωσε ότι
άρει την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπο του
καλώντας τον ταυτόχρονα  να παραιτηθεί,  σε συνδυα-
σμό με τη δήλωση του ιδίου ότι προτίθεται να διεκδική-
σει το Δημαρχιακό αξίωμα στις προσεχείς Δημοτικές
εκλογές, αποτέλεσε «Βόμβα» στα πολιτικά δρώμενα της
πόλης μας.
Συναντηθήκαμε με τον κ. Παναγούλη και μιλήσαμε μαζί
του για όλα όσα βίωσε τις τελευταίες δεκαετίες όντας το
δεξί χέρι πέντε δημάρχων  αλλά και για το «Πώς» αντι-
μετωπίστηκαν  τα μεγάλα προβλήματα της πόλης και
μας είπε τα εξής.
«Σ» Όλα αυτά τα χρόνια, έχει προχωρήσει μπρο-
στά αυτή η πόλη; 
«Η Αγ. Παρασκευή το 1975 ήταν ένα παραθεριστικό
θέρετρο. Στην Αγ. Ιωάννου υπήρχαν μονοκατοικίες
όπως αυτή του πεθερού μου, που είχε διατελέσει πρόε-
δρος της κοινότητας της Αγ. Παρασεκυής κι ήταν ο άνθ-
ρωπος που πρωτοστάτησε για τη δημιουργία της πλα-
τείας του Αη Γιάννη. 
Όταν εγώ ήρθα ήταν η εποχή που ακόμα δεν είχε διαμο-
ρφωθεί το νομικό καθεστώς που έδωσε πολλές εξουσίες
στο Δήμο. Αυτό ξεκίνησε να γίνεται το 1981 και προσω-
πικά είχα συμμετάσχει σε κάποιες νομοπαρασκευαστι-
κές επιτροπές που θα οδηγούσαν την Τοπική Αυτο-
διοίκηση σε ολική αλλαγή. 
Ήμουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και μου είχε
προταθεί να διεκδικήσω τη Δημαρχία στην Αγ.
Παρασκευή και σ  ́αυτήν την κίνηση είχε πρωτοστατή-
σει και ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, ο πατέρας του τέως
δημάρχου. Αρνήθηκα γιατί αφ’ ενός ήθελα να αφο-
σιωθώ στην οικογένειά μου κι αφ’ ετέρου εκείνο τον
καιρό δεν μπορούσα ν’ αναλάβω τέτοιες υποχρεώσεις τις
οποίες θεωρώ «Βαριές» και πολύ σοβαρές.
Την εποχή εκείνη όποιος έπαιρνε το «Χρίσμα» του
ΠΑΣΟΚ, ικανός ή ανίκανος, άξιος ή όχι, εκλεγόταν δήμα-
ρχος είτε από την πρώτη Κυριακή είτε από τη δεύτερη.
«Σ» Από την καταπράσινη Αγ. Παρασκευή που
γνωρίσατε, πως φτάσαμε στη σημερινή «Τσιμεν-
τούπολη»;
Η Αγ. Παρασκευή «Τσιμεντοποιήθηκε» επειδή η δημο-
τική αρχή του Λεονάρδου Χατζηανδρέου έκανε το μεγά-
λο σφάλμα  να λάβει συγκεκριμένη πολιτική επιλογή με
την οποία αύξησε το συντελεστή δόμησης στο 1,2 και
πολύ αργότερα  το Υπουργείο και όχι ο Δήμος τον μείω-
σε στο 1.0». 
Η αντιπαροχή ναι μεν λύνει το πρόβλημα ενός οικογε-
νειάρχη και το βλέπεις με συμπάθεια αλλά όταν παρεμ-
βαίνει και ο επιχειρηματίας ο οποίος έχει σκοπό το κέρ-
δος γίνεται αδίστακτος… 
«Σ» Τι σήμαινε το 1,2 συντελεστής δόμησης;
«Σήμαινε ότι σ’ ένα οικόπεδο ενός στρέμματος στην Αγ.
Παρασκευή  μπορούσε ένας κατασκευαστής να χτίσει
οριζόντια και κάθετα 1200 τετραγωνικά μέτρα! Ενώ στα
Μελίσσια και την Πεντέλη για παράδειγμα υπήρχε
συντελεστής  0.6 και ύψος δύο ή τρεις όροφοι!!  Στην
ουσία δηλαδή με μία οικοδομική άδεια ο καθείς μπορ-
ούσε να καταστρέψει ολόκληρα στρέμματα δασικής
έκτασης χωρίς καμία παρέμβαση ή έλεγχο!!!». 
«Σ» Δηλαδή θα μπορούσε τότε η δημοτική αρχή
να είχε αποτρέψει την καταστροφή του Προα-
στίου;
«Αναμφισβήτητα! Θεωρώ ότι ο Χατζηανδρέου και η
δημοτική αρχή θα μπορούσαν να είχαν κάνει μία παρέμ-
βαση και να μην επιτρέψουν την υποβάθμιση αλλά
εκείνοι αντίθετα επέλεξαν να επιτρέψουν την άναρχη
δόμηση!». 
«Σ» Με ποιο σκεπτικό έγινε αυτή η πολιτική επι-
λογή;
«Ο ισχυρισμός που υπήρχε από την πλευρά των διοι-
κούντων δεν είχε να κάνει με περιβαλλοντικά στοιχεία
αλλά με οικονομικά. Μου έλεγαν τότε ότι ο «τάδε» έχει

ένα οικόπεδο 1000 μέτρα και τρία παιδιά, το δίνει αντι-
παροχή και παίρνει τρία διαμε¬ρίσ¬μα¬τα και βολεύει
τα παιδιά του… Γιατί να μειώσουμε εμείς το συντελεστή
δόμησης και να μην βοηθήσουμε τον άνθρωπο; 
«Σ» Αυτού του είδους οι πολιτικές επιλογές
συνεχίστηκαν  και μετά τον κ. Χατζηανδρέου; 
«Μετά τη δημαρχία παρέλαβε ο Σταύρος Κώτσης που
εκλέχθηκε δήμαρχος από το Δημοτικό Συμβούλιο επειδή
παραιτήθηκε τότε ο Χατζηανδρέου για να γίνει βουλευ-
τής. 
Δεν είχε τη λεγόμενη «Δεδηλωμένη» από την πλευρά
του λαού και το γεγονός αυτό πολλές φορές κάνει αυτούς
τους ανθρώπους, όπως έγινε και με τον Βασίλη Γιαν-
νακόπουλο, να μην προχωρούν στη λήψη κάποιων
αποφάσεων που θα λάμβαναν οπωσδήποτε αν
είχαν εκλεγεί από το λαό».
«Σ» Τι εννοείται ακριβώς;
«Παρατηρείς τους συμβιβασμούς που κάνουν. Για
παράδειγμα, δύο κρίσιμα για την πόλη θέματα που τέθη-
καν επί Σταύρου Κώτση ήταν η Περιφερειακή
Υμηττού και ο σταθμός του Μετρό. 
Για την Περιφερειακή Υμηττού ο τότε δήμαρχος πιεζό-
μενος από την λεγόμενη «Κοινωνία Πολιτών» κι από
κάποιους ανθρώπους που είχαν μονοπω¬λή¬σει και
μονοπωλούν και καλά το ενδιαφέρον για την πόλη… είχε
πιεστεί και είχε προβεί σε δικαστικές ενέργειες.  
Ήταν λάθος ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε αυτό το
θέμα. Σας πληροφορώ ότι  η Περιφερειακή Λεω-
φόρος Υμηττού έγινε όπως ακριβώς είχε σχεδια-
στεί! Καμία απολύτως αλλαγή δεν έγινε από τις παρεμ-
βάσεις του Δήμου!! Έγινε Μία μόνο αλλαγή κι αυτή από
ενέργειες του Αμερικανικού Κολλεγίου!!!.  Αυτά που σας
λέω αποδεικνύονται με αποφάσεις του ΣτΕ, με έγγραφα κ.τ.λ. 
«Σ» Κι εδώ ήταν πολιτική επιλογή, ή αδυναμία της
Δημοτικής τότε Αρχής; 
«Στην περίπτωση αυτή υπήρξε λανθασμένη πολιτική
επιλογή. Δηλαδή ο Σταύρος Κώτσης πιεζόμενος από
αυτούς που σας προανέφερα, πάλεψε για την υλοποίηση
ενός αδύνατου κατασκευαστικά τούνελ .
«Σ» Γιατί το τούνελ ήταν κατασκευαστικά αδύνα-
το να γίνει;
«Για καθαρά στρατιωτικούς λόγους… υπήρχε αρνητική
εισήγηση από το ΥΠΕΘΑ (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) .
«Σ» Τι κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να είχε κάνει
ο δήμαρχος;
«Η γνώμη μου ήταν, την οποία είχα δώσει κι εγγράφως
στον Κώτση, ότι θα έπρεπε να παλέψει για τα αντι-
σταθμιστικά λεγόμενα οφέλη. Ο Χολαργός και ο
Παπάγου που προανέφερα δεν έχουν καμία είσοδο –
έξοδο της Αττικής οδού, εν αντιθέσει με εμάς που έχουμε
«Δύο»! γιατί εμείς ασχοληθήκαμε με το δέντρο και δεν
είδαμε το δάσος…  Θα μπορούσε να είχε πετύχει 1ο) Να
μην γίνει καμία είσοδος – έξοδος και να μεταφερθεί στο
Σταυρό κάτω, εκεί που ήταν εξάλλου όλες μαζεμένες και
2ο) Να ζητήσει για το γήπεδο κάποια πράγματα και γενι-
κά να χρησιμοποιήσει την Περιφερειακή για όφελος της
πόλης». 
«Σ» Αναφερθήκατε και στο φλέγον ζήτημα του
Μετρό. Τι ακριβώς έγινε; Ποιος τελικά το έδιωξε;
«Το «Μετρό» ουσιαστικά και βασικά είχε χαραχτεί για
την πλατεία της Αγ. Παρασκευής. Όμως πέρα από τη
δημοτική αρχή για να λέμε τα πράγματα με το όνομά
τους, εκείνος που έπαιξε σημαντικότατο ρόλο και ουσια-
στικό παράγοντα για να μην γίνει ο σταθμός στην πλα-
τεία ήταν η ΕΝΕΒΑΠ».
«Σ» Γιατί κατηγορείται την ΕΝΕΒΑΠ; 
«Η ΕΝΕΒΑΠ θεωρούσε ότι θα γκετοποιηθεί η πλατεία
της Αγ. Παρασκευής! Λέγανε ότι θα μαζεύονται όλα τα
«Μεσόγεια» στην πλατεία… και παρότι υπήρχε πλάνο
για χώρο στάθμευσης στην Δουκίσης Πλακεντίας θεωρ-
ούσαν ότι δεν θα αρκούσε. Σκεφτόντουσαν ότι θα έχα-
ναν πελάτες επειδή δεν θα έβρισκαν να παρκάρουν!!!». 
«Σ» Ναι αλλά τι έκανε η ΕΝΕΒΑΠ που απέτρεψε
να έρθει το «Μετρό»; 
«Πίεζε συνεχώς. Οι δημοτικές αρχές άγονται και φέρον-
ται από τους ψηφοφόρους τους. Προσωπικά είχα την

άποψη κι επέμεινα ότι από τα μέλη της ΕΝΕΒΑΠ, μόνο
ένα 30% είναι Αγιοπαρασκευιώτες. Οι υπόλοιποι είναι
δημότες άλλων Δήμων και απλά έχουν την επιχείρησή
τους στην πόλη μας». 
«Σ» Η διοίκηση του κ. Γιαννακόπουλου θα μπορ-
ούσε  να κάνει κάτι διαφορετικό; 
«Είχε κι αυτός το μειονέκτημα που είχε και ο Κώτσης.
Δεν είχε τη δεδηλωμένη. Τη διετία 2000 – 2002 παρου-
σιάστηκε ένα φαινόμενο σκανδαλολογίαςγύρω από
το όνομά του το οποίο απεδείχθη ότι δεν είχε σχέση με
την πραγματικότητα, όπως το θέμα «Μπαρμπίκα» που
ήταν καθαρά θέμα της Νομαρχίας. 
Η σκανδαλολογία αυτή, σε συνδυασμό με την ρήξη που
υπήρξε στην παράταξη του,  έφερε την ήττα του από τον
Αντώνη Σιδέρη ο οποίος εμφανίστηκε στην πόλη ως ο
παλιός Αγιοπαρασκευιώτης, ο «Σωτήρας». Δεν υπο-
νοώ κάτι, ούτε αμφισβητώ, απλά έτσι πέρασε τότε στην
πόλη η εικόνα του. Εξάλλου είναι φίλος μου και γείτονάς
μου. Όμως δεν κατάλαβε ότι δεν κέρδισε το Δήμο αλλά
ότι έχασε ο Γιαννακόπουλος. 
«Σ» Σας είχε εμπιστοσύνη ο κ. Σιδέρης;
«Όταν ανέλαβε δήμαρχος του είπα: Είμαι δικηγόρος του
Δήμου από το 1985. Σε όλους τους δημάρχους όταν
άλλαζαν είχα την παραίτησή μου έτοιμη γιατί ισχυριζό-
μουν ότι η σχέση εντολοδόχου και εντολέα, είναι σχέση
εμπιστοσύνης. Εάν αυτή εκλείπει εγώ δεν μπορώ να
παρεμβαίνω ως νομικός σύμβουλος». 
«Σ» Αυτό το κάνατε σε κάθε αλλαγή διοίκησης; 
«Κάθε φορά!  Όταν αναλάμβανε ο νέος δήμα-
ρχος το πρώτο δεκαήμερο πήγαινα και του έθετα
την παραίτησή μου. Πάντα εγγράφως. Ειδικότερα
για τον σημερινό που έχω να πω πολλά γι αυτόν... Έτσι
είχα κάνει με όλους». 
«Σ» Όλοι όμως σας εμπιστεύθηκαν. 
«Όλοι. Κανένας απολύτως δεν μου είπε όχι».
«Σ» Η διοίκηση «Σιδέρη» θα μπορούσε να είχε
κάνει κάτι περισσότερο για την πόλη;
« Είχα ενημερώσει τότε τον κ. Σιδέρη ότι είχε ξεκινήσει
επί δημαρχίας Γιαννακόπουλου ο αρχιτεκτονικός διαγω-
νισμός - και νομίζω τον είχε ολοκληρώσει- για την ανέγε-
ρση του δημαρχιακού μεγάρου στην πλατεία της Αγ.
Παρασκευής. Πρόκειται για ένα οικόπεδο που έχει
απαλλοτριωθεί από το 1962 για να ανεγερθεί δημαρχείο.
Του είχα τονίσει ότι ήταν ευκαιρία μεγάλη για εκείνον, ν’
ασχοληθεί με το να αποκτήσει η Αγ. Παρασκευή το δικό
της δημαρχείο, πέραν του γεγονότος ότι εκ του νόμου
όφειλε η επόμενη δημοτική αρχή να το συνεχίσει διότι
αποτελεί παράβαση καθήκοντος όταν ο δήμαρχος δεν
εκτελεί μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ακόμα κι
αν έχει αλλάξει η διοίκηση!
Όπως είναι παράβαση καθήκοντος και του σημε-
ρινού δημάρχου που δεν ολοκλήρωσε την ειλ-
ημμένη απόφαση για την Αγ. Ιωάννου που
πληρώσαμε τόσα χρήματα για να καταντήσει έτσι. Γιατί;
Γιατί δεν έχουμε συνέχεια των δημοτικών αρχών. Οι
αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων δεν είναι για
έναν δήμαρχο αλλά για όλους. Εκτός κι αν αιτιολογημέ-
να φέρουν άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου». 

Η Μετεξέλιξη της Αγ.Παρασκευής μέσα από
τη ματιά του Δημήτρη Παναγούλη.
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ΓεράσιμοςΓεράσιμος ΒλάχοςΒλάχος
Δημοτικός Σύμβουλος - Φαρμακοποιός

«Σ» Δηλαδή ο κ. Σιδέρης δεν ήθελε ν  ́αναγερθεί το Δημαρχείο;
«Ο κ.  Σιδέρης αντί να συνεχίσει αυτό που του άφησαν…  θεώρησε ως κατάλληλο χώρο
για το δημαρχιακό μέγαρο το κτήμα Σιστοβάρη! παρά το γεγονός ότι του είχα τονίσει
επανηλλειμένως ότι ήταν αντίθετο στο σκοπό του διαθέτη!! και είχα διαφωνήσει κάθ-
ετα στο να αγοράσει τα δικαιώματα του κληροδόχου γιατί ούτως ή άλλως θα το έπαι-
ρνε ο Δήμος το 2025!!!. 
«Σ» Δηλαδή το μεγάλο λάθος του Αντώνη Σιδέρη ήταν η επιλογή άλλου
χώρου για ανέγερση του δημαρχιακού μεγάρου; 
«Αναμφισβήτητα! Κι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο έχασε τις εκλογές. Εδώ όμως
δεν αντιλήφθηκε ούτε και ο Γιαννακόπουλος ότι δεν κέρδισε τις εκλογές αλλά τις
έχασε ο Σιδέρης του οποίου μάλιστα η παράταξη διαλύθηκε!».         
«Σ» Επέστρεψε ο κ. Γιαννακόπουλος και τι έκανε;
«Ο κ. Γιαννακόπουλος επέδειξε μία καλή διάθεση και προσπάθεια για να κάνει
κάποια έργα, με έναν δικό του όμως τρόπο που άφηναν σε κάθε περίπτωση τη
δυνατότητα στον οποιοδήποτε «Τρίτο» να μιλάει πάντα αρνητικά. Δημιουργήθηκε
μία εικόνα ότι ήταν «Ο άνθρωπος των σκανδάλων», ότι κάθε τι που πήγαινε να κάνει
ήταν σκάνδαλο. Δημιουργήθηκε δηλαδή μια περιρρέουσα σκανδαλολογική ατμόσφ-
αιρα γύρω από το άτομό του. 
«Σ» Αυτό συνέβη και στις δύο περιπτώσεις που ήταν δήμαρχος; 
«Ναι. Προσπάθησε να το αντιπαρέλθει αλλά τότε ποινικοποιήθηκε η πολιτική ζωή της
πόλης, κάτι που μέχρι και σήμερα γίνεται. Η απώλεια και η μη εκτέλεση του έργου της
Αγ. Ιωάννου είναι καθαρά θέμα ποινικοποίησης του έργου αυτού. Θεωρώ ότι θα απο-
δειχτεί και στα δικαστήρια στο μέλλον. Μην ξεχνάμε ότι στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο
επίτροπος είναι κι αυτός ένας υπάλληλος. Όταν βλέπει τέτοιες αντιθέσεις και τέτοιες
αντιπαραθέσεις σε ένα έργο κι όταν στην Ελλάδα η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι
«Όλοι τα παίρνουνε» δεν θέλει ποτέ ο επίτροπος να βάλει το κεφάλι του μπροστά. 
Όταν έκανα παρεμβάσεις θεσμικά στους επιτρόπους ειδικότερα στο θέμα της Αγ.
Ιωάννου, μου έλεγαν όντας ηλικιωμένοι: «Εγώ κ. Παναγούλη βγαίνω στη σύνταξη…
θα τρέχω εγώ στα δικαστήρια αν εγκρίνω την δαπάνη». Όπως και να χει το έργο αυτό
στοιχειώνει την πόλη και υπήρξε η αιτία για την οποία ηττήθηκε ο κ. Γιαννακόπουλος». 
«Σ» Με τον κ.Ζορμπά τι έχει γίνει;
«Δεν αντιλήφθηκε ο κ. Ζορμπάς ότι δεν κέρδισε τις εκλογές αλλά τις έχασε ο Γιαν-
νακόπουλος! Αυτός κι αν δεν το κατάλαβε καθόλου….  Ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε να
κάθεται σ’ αυτή την καρέκλα και θεωρώ ότι ακόμα δεν το έχει πιστέψει ότι έχει εκλε-
γεί δήμαρχος. Δεν το έχει πιστέψει».           

Πολιτικό «χαστούκι»  στην
Ελευθερία Παπαδοπούλου
από Γιώργο Παναγόπουλο

και Σωτήρη Ησαΐα! 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο
στις 27 Νοεμβρίου 2012
η διοίκηση Ζορμπά
έφερε ως θέμα τη λήψη
απόφασης για εξεύρεση
χώρου συγκεντρώσεως
ζώων συντροφιάς
(σκύλων δηλαδή), κατό-
πιν αιτήματος δημοτών. 
H εισηγήτρια του θέματος,

αντιδήμαρχος  πολλών αρμοδιοτήτων,  αναπληρώτρια δημάρχου και κτηνίατρος κ.
Ελευθερία Παπαδοπούλου, θεώρησε σκόπιμο λόγω του συναφούς με το θέμα επαγ-
γέλματος της, να επιβάλει τη λύση της αρεσκείας της, χωρίς να συζητήσει ούτε  με τον
εκπρόσωπο των κατοίκων που υπέβαλλαν το αίτημα αλλά ούτε να ενημερώσει όλα  τα
μέλη της διοίκησης, δύο εκ των οποίων, ο κ. Γιώργος Παναγόπουλος και κ. Σωτήρης
Ησαΐας ψήφισαν επικαλούμενοι άγνοια του εν λόγω θέματος! 
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Όταν ξεκίνησε η συζήτηση του θέματος,  ο πρόεδρος του συμβουλίου κ. Γιάννης Βου-
τσινάς έδωσε το λόγο στον εκπρόσωπο των κατοίκων κ. Σηφάκη τον οποίο «παρου-
σίασε» ως ειδικό αγορητή της Διοίκησης! Για  να εισηγηθεί το συγκεκριμένο  θέμα με
τη διαφορά ότι η διοίκηση ΔΕΝ συμφωνούσε με τις απόψεις του Αγορητή!
Ο κ. Σηφάκης αρχίζοντας την ομιλία του δήλωσε ότι είναι πολυτέλεια αυτό που ζητά-
νε, όχι μόνο λόγω κρίσης αλλά κυρίως γιατί στην Αγ. Παρασκευή δεν υπάρχουν χώροι
πρασίνου ούτε για τους ανθρώπους. 
«Στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν δύο ειδών πάρκα.. ένα μεγάλο που αφήνουν τα
ζώα ελεύθερα κι ένα πιο μικρό που είναι για συνοδεία ζώων..» είπε ο κ. Σηφάκης και
συνέχισε λέγοντας ότι  το αίτημα των πολιτών αφορά έναν δημόσιο χώρο που να ορι-
οθετηθεί και να χαρακτηριστεί ως χώρος συγκεντρώσεων ζώων συντροφιάς. 
«Ήδη τώρα που μαζευόμαστε στο χώρου του στρατοπέδου Σπυρούδη, πίσω από το
γήπεδο ποδοσφαίρου προτρέπουμε όσους μαζεύονται με τα σκυλιά τους να μαζεύουν
με το ειδικό σκουπάκι τα απορρίμματα» δήλωσε ο κ. Σηφάκης και πρότεινε τέσσερα
μέρη που έχουν ερευνήσει και βρει οι ίδιοι οι κάτοικοι      
Αναλυτικό ρεπορτάζ στον ηλεκτρονικό «Σχολιαστή»( www.osxoliastis.gr).

ΖωήΖωή ΦωτεινούΦωτεινού
Δημοτικός Σύμβουλος - Παθολόγος

Οι αδιέξοδες πολιτικές που έχουν 

ακολουθηθεί μέχρι τώρα έχουν φέρει στα

όρια ανθρώπους και συμπεριφορές. 

Ελπίζω και εύχομαι το πνεύμα των 

ημερών, της αλληλοβοήθειας και 

αλληλεγγύης, να επικρατήσει τόσο στην

πολιτική όσο και στην υπόλοιπη ζωή μας. 

Καλά Χριστούγεννα σε όλους!    

Εύχομαι σε όλους 

τους συμπολίτες 

και τις συμπολίτισσές μου

δύναμη και αισιοδοξία 

για να περάσουμε τη 

δύσκολη εποχή που ζούμε. 

Καλά Χριστούγεννα και 

Ευτυχισμένο το 2013 
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Ο κ. Δημήτρης Αλεφαντής, γέννημα θρέμμα Αγιο-
παρασκευιώτης και ιδιαίτερα επιτυχημένος
επιχειρηματίας δραστηριοποιήθηκε στα κοινά το
2010 όταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμπο-
λιτών μας τον εξέλεξε Δημοτικό Σύμβουλο με την
παράταξη του δημάρχου Βασίλη Ζορμπά. 
Ο κ. Αλεφαντής υπήρξε από την πρώτη στιγμή ένα στέ-
λεχος της εμπιστοσύνης του δημάρχου στον οποίο ανα-
τέθηκε η κρίσιμη αντιδημαρχία της διοίκησης του Δήμου
μέχρι τον Ιούλιο του 2012. Ο κ. Ζορμπάς τότε πραγματο-
ποίησε “Ανασχηματισμό” αντικαθιστώντας τους τρεις
τότε αντιδημάρχους με άλλους Δημοτικούς Συμβούλους
και συγκεκριμένα τον κ. Αλεφαντή με την αναπ-
ληρώτρια δημάρχου κ. Ελευθερία Παπαδο-
πούλου. Το γεγονός ότι τρεις αντιδήμα-
ρχοι αντικαταστάθηκαν με ένα λιτό
δελτίο Τύπου το οποίο ανέφερε ότι
ο δήμαρχος αποφάσισε να
προχωρήσει στις συγκεκριμέ-
νες αντικαταστάσεις στο
πλαίσιο ανανέωσης του σχή-
ματος των αντιδημάρχων με
στόχο την υλοποίηση του ορά-
ματος της Δημοτικής Αρχής για
μια πόλη που θα αξίζει στους
δημότες και τους κατοίκους της
δημιούργησε πολλές συζητήσεις κι
εύλογες απορίες. 
Συναντηθήκαμε με τον κ. Αλεφαντή και
μιλήσαμε μαζί του “Εφ’ όλης” της ύλης. 
«Σ»: «Είστε ένας επιτυχημένος επαγγελματίας
που πιστεύετε στη δυναμική της ελεύθερης οικο-
νομίας  και οριστήκατε από το Βασίλη Ζορμπά ως
αντιδήμαρχος διοίκησης ενός Δήμου. Πως ήταν η
εμπειρία αυτή; 
«Εκλέχθηκα Δημοτικός Σύμβουλος όχι ως συνεργαζόμε-
νος αλλά εντασσόμενος ολοκληρωτικά στο ψηφοδέλτιο
του δημάρχου Βασίλη Ζορμπά μετά από συμφωνία που
κάναμε για το όποιος πάρει το «Χρίσμα», ο άλλος θα
πήγαινε μαζί του. Ανέλαβα την αντιδήμαρχία διοίκησης
,αστικής δημοτικής κατάστασης  και ΚΕΠ και πραγματι-
κά σε πολλά σημεία εξεπλάγην.  Σε περισσότερα δυσάρ-
εστα και σε λιγότερα ευχάριστα. Υπάρχουν μεγάλες δια-
φορές στο πως λειτουργεί ο δημόσιος σε σχέση με τον
ιδιωτικό τομέα και πραγματικά η συζήτηση που γίνεται
τον τελευταίο καιρό στην πατρίδα μας γενικότερα για το
Δημόσιο τομέα νομίζω θα πρέπει να συνεχιστεί και να
οδηγήσει αυτούς τους δύο τομείς  πιο κοντά ». 
«Σ» Δυσάρεστες εκπλήξεις όπως; Μπορείτε να
μας περιγράψετε κάποιες; 
« Μας παραδόθηκε  ένας  Δήμος  δυστυχώς της δεκα-
ετίας του ́ 50 τόσο από άποψη λειτουργίας,  όσο και από
άποψη μηχανοργάνωσης και υλικοτεχνικής υποδομής
και λυπάμαι που το λέω αλλά κατά τη γνώμη μου ο
Δήμος είχε αφεθεί στην τύχη του και λειτουργούσε με
«Αυτόματο πιλότο!».  
«Σ» Από άποψη νοοτροπίας των υπαλλήλων; 
«Από άποψη νοοτροπίας ήταν στην ίδια σχεδόν κατά-
σταση, οφείλω όμως να διευκρινίσω ότι δεν ήταν από
όλους τους υπαλλήλους. Μέσα στο Δήμο υπάρχουν
εξαίρετοι υπάλληλοι που πραγματικά τους θεωρώ συνε-
ργάτες κι όχι υπαλλήλους. Εξαίρετοι άνθρωποι που τιμά-
νε την δουλειά τους και τιμάνε και το ψωμί που τρώνε, το
μεροκάματό  τους. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, αυτή των
υπαλλήλων που είναι εγκλωβισμένοι σε νοοτροπίες
παλαιοτέρων εποχών, είναι με το ρολόι στο χέρι, τι ώρα
θα πάνε, τι ώρα θα φύγουν και που κοιτούν  να δουλέ-
ψουν όσο το δυνατόν λιγότερο». 
«Σ» Ως αντιδήμαρχος τι στόχους είχατε βάλει; 
«Ο πρώτος στόχος που αναγκαστικά και  εκ των πραγ-
μάτων είχα βάλει , ήταν να φέρω τον Δήμο στον 21ο
αιώνα. Την πρώτη μέρα που πήγα στο γραφείο, ζήτησα
μία λίστα, με το ποιοι υπάλληλοι βρισκόντουσαν στο
Δήμο καθώς και το πόσοι και ποιοι  έλειπαν και για ποιο
λόγο  και η υποδομή του Δήμου ήταν αδύνατο  να αντα-
ποκριθεί σ αυτή μου την ερώτηση!!». 

«Σ» Πιστεύετε ότι αυτή η «Αδυναμία» ήταν
εσκεμμένη; 
«Δεν υπήρχε υλικοτεχνική υποδομή! Αρχίσαμε λοιπόν
από το «Μηδέν». Αγοράσαμε αυτό το περιβόητο
σύστημα ηλεκτρονικής  προσέλευσης του Δήμου γιατί
είχαμε τις «Κάρτες» και  όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται και τι
δεν γίνεται με τις κάρτες. Αυτό το σύστημα συνδέθηκε
με την οικονομική υπηρεσία για να μπορεί να εκδίδεται
η μισθοδοσία πολύ πιο εύκολα, να ανταμείβονται σωστά
οι υπάλληλοι που δουλεύουν  και να ανταμείβονται ανά-
λογα κι αυτοί που αργούν ή δεν έρχονται ή λείπουν ή οτι-
δήποτε άλλο. Δυστυχώς το επαναλαμβάνω για ακόμα

μία φορά ο Δήμος είχε αφεθεί στη δεκαετία του ΄50
από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής». 

«Σ» Θεωρείτε ότι τους στόχους  που
είχατε θέσει  τους ολοκληρώσα-

τε με επιτυχία πριν τον
«Ανασχηματισμό» του
δημάρχου; 
«Απόλυτα και  είμαι στην πολύ
ευχάριστη θέση να σας πω ότι
αυτή τη στιγμή που μιλάμε και
πριν την αποχώρησή μου από

την αντιδήμαρχία διοίκησης την
1η Ιουλίου 2012 το σύστημα είχε

μπει σε πλήρη λειτουργία. Αυτή τη
στιγμή τελειώνουν και οι τελευταίες

λεπτομέρειες για τη σύνδεσή του με την
οικονομική υπηρεσία και να ξέρετε ότι μ

αυτό το σύστημα θα έχουμε και εικόνα για το «Τι» και
πόσους υπαλλήλους έχουμε, τι επιδόματα παίρνουν
κ.τ.λ. τα οποία μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες αλλά
την ώρα που βγαίνουν τα στατιστικά ,οι μισθοδοσίες και
οι άδειες του Δήμου είναι απαραίτητα και μέχρι πρότινος
σπαταλούσαμε χιλιάδες εργατοώρες το χρόνο για πράγ-
ματα τα οποία θα μπορούν να ελέγχονται με το πάτημα
ενός κουμπιού». 
«Σ» Αναφέρθήκατε π.χ. για τα επιδόματα.
Υπήρχε περίπτωση τα παλαιότερα χρόνια να μην
γνωρίζανε ακριβώς τα ποσά που θα έπρεπε να
πληρωθούν; 
«Γνωρίζανε, απλά δεν μπορούσαν να έχουν εικόνα με
μία ματιά. Έπρεπε να κάτσει ένας άνθρωπος με το
σύστημα των φακέλων και των καρτελών  να ψάχνει,
ενώ τώρα θα μπορούμε με μία ματιά να δούμε ποιοι
υπάλληλοι π.χ. παίρνουν επίδομα τρίτεκνου.
Μ’ αυτόν τον τρόπο έχεις μία ολοκληρ-
ωμένη εικόνα του υπαλληλικού προ-
σωπικού του Δήμου. 
Το δέυτερο μεγαλύτερο επίτευ-
γμα της αντιδημαρχίας μου
ήταν το φτιάξιμο του Εσωτερι-
κού οργανισμού του Δήμου.
Αυτό ήταν μία απαίτηση από
τον «Καλλικράτη» και θεωρώ
ότι μαζί με τον πρώην γενικό
γραμματέα του Δήμου κ. Κων-
σταντόπουλο και σε συνεργασία
με τις υπηρεσίες του Δήμου δουλέ-
ψαμε πάρα πολύ και μπορώ να σας
πω ότι είναι ο πρώτος, τουλάχιστον από
αυτούς που γνωρίζω εγώ, Οργανισμός Εσω-
τερικής Υπηρεσίας που συντάχθηκε όχι για να βολέψει
ημετέρους, όχι για να δημιουργήσει θέσεις – ψυγεία,
αλλά χτίστηκε όλος 100% πάνω στις ανάγκες του
Δήμου».
«Σ» Αυτό μήπως έγινε επειδή δεν έχετε προσωπι-
κές σχέσεις με υπαλλήλους αλλά κι επειδή δεν
έχετε  προσλάβει δικούς σας ανθρώπους;
«Πράγματι, «Δικούς μου» ανθρώπους δεν έχω. Στην
αρχή αρκετοί υπάλληλοι δεν ήταν ακριβώς εχθρικοί,
αλλά επιφυλακτικοί απέναντί μας. Μάλιστα κυκλοφορ-
ούσαν διάφορες φήμες ότι θα ερχόμασταν σαν «Μπαμ-
πούλες» που θα φάμε ανθρώπους και θα πάρουμε κεφ-
άλια. Όμως αντιλήφθηκαν ότι βρισκόμασταν εκεί για
ένα και μόνο λόγο, ο οποίος θεωρώ ότι είναι η ύψιστη

αποστολή μας: η
εξυπηρέτηση των
πολιτών της Αγ. Παρασ-
κευής και η προάσπιση
του δημόσιου και δημοτι-
κού συμφέροντος. Όταν
αυτό έγινε αντιληπτό είδα
πραγματικά μία στάση
από τους υπαλλήλους
που με εξέπληξε ευχάρι-
στα και αρκετοί από
αυτούς μάλιστα μας ανοιχτήκαν ως άνθρωποι και μας
πλησίασαν γιατί κατάλαβαν ότι προσπαθούσαμε να νοι-
κοκυρέψουμε τα πράγματα» .
«Σ» Ένα ζήτημα που είχε οξύνει τότε τις σχέσεις
σας με την αντιπολίτευση και την εκκλησία, υπήρ-
ξε  το θέμα του «Τραίνου» στην πλατεία. Πως σχο-
λιάζετε τις τότε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης;
«Ανοησίες.  Απλά ανοησίες. Ανοησίες ανθρώπων που
δεν κάνανε ποτέ τίποτα για την πόλη. Δεν τους
ενοχλούσαν οι Μπουζουξήδες που έφερναν στην πλα-
τεία Αγ. Παρασκευής και πλήρωναν δεκάδες χιλιάδες
ευρώ για «καλλιτέχνες»  που δεν τους ήξερε ουδείς…
τους ενόχλησε το παγοδρόμιο που ήταν μία χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή, η οποία  γίνεται σε δεκάδες Δήμους, σε
όλη τη χώρα και την οποία  ο κόσμος την αποζητά για τα
παιδιά του αυτές τις ημέρες . Προσωπικά, οι κατα-
στηματάρχες της πλατείας μου ζητάγανε επισταμένως
να παρατείνουμε το χρόνο διαμονής του φεστιβάλ γιατί
έδινε ζωή κι έφερνε κόσμο στην πλατεία και δημιουρ-
γούσε μία εμπορική κίνηση και μην ξεχνάτε ότι και ο
Δήμος έχει συμφέρον από την εμπορική κίνηση γιατί
εισπράττει το δημοτικό τέλος. Αυτοί είναι οι ίδιοι που
πάντα δεν θέλουν να γίνει ποτέ και τίποτα… που
αρνούνται τα πάντα στην πόλη. 
Άνθρωποι που αφ  ́ ενός  δεν τολμούν  να κάνουν
απολύτως τίποτα και αφ  ́ετέρου  αν  δεν το κάνουν
αυτοί  και το τολμήσει ο οιοσδήποτε άλλος  κοιτούν πως
θα το υποβαθμίσουν, πως θα το κατακρίνουν.  Δεν θα
σας κρυφτώ. Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα έγιναν τέλεια με το
παγοδρόμιο. Η διοργάνωση που έκανα, κι αναλαμβάνω
όλη την ευθύνη, μπορεί να είχε και ελλείψεις και λάθη.
Αλλά να μην ξεχνάτε  ότι η απόφαση για να στηθεί το
παγοδρόμιο πάρθηκε περίπου τέλος Νοεμβρίου του

2011 και  στις 15 Δεκεμβρίου το είχα ετοιμάσει.
Αυτό σημαίνει ότι είχα 20 μέρες στη διάθ-

εση μου  να διοργανώσω  μια μεγάλη
εκδήλωση που θα διαρκούσε και

δεν ήταν της  «Μιας βραδιάς» και
την  οποία πραγματοποιούσαμε
για πρώτη φορά και πολύ γρή-
γορα. Θα σας πω μόνο ότι η
απόφαση να στολιστεί  η
πόλη με Χριστουγεννιάτικα
στολίδια πέρυσι, ελήφθη στις
αρχές Δεκεμβρίου και μέσα

σε 10 μέρες είχε τελειώσει  και
σας το αντιδιαστέλλω με φέτος

που έχει ληφθεί η ίδια απόφαση
από το Μάιο και γίνονται όλες οι

προπαρασκευαστικές κινήσεις. Έτσι
λοιπόν δεν έγιναν όλα σωστά, ίσως να υπήρ-

ξαν κάποια θέματα με τη χωροθέτηση,  παρόλα αυτά
όμως  θα δείτε ότι και φέτος το παγοδρόμιο έχει στηθεί
στην ίδια περίπου θέση. Εν πάση  περιπτώσει θεωρώ ότι
ως εγχείρημα και ως δουλειά ήταν επιτυχημένο αλλά
κυρίως το αγκάλιασε ο κόσμος. Μία ακόμα απόδειξη γι
αυτό είναι ότι ο ίδιος που έκανε πέρυσι το παγοδρόμιο
ήρθε και το πήρε φέτος με περισσότερα χρήματα. Πέρυ-
σι το δώσαμε με 6.500 ευρώ και φέτος το πήρε με 10.500
ευρώ. Αυτό αποδεικνύει ότι δούλεψε πολύ». 
«Σ» Σε αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρετε στα
διάφορα θέματα,  είχατε διακρίνει κωλυσιεργία
λόγω της γραφειοκρατίας; 
«Δυστυχώς το  νομικό πλέγμα του Δημοσίου είναι δαι-

δαλώδες και η γραφειοκρατία είναι ανίκητη. 

Δημήτρης Αλεφαντής:  “Δυστυχώς μας παραδόθηκε 
ένας  Δήμος  της δεκαετίας του ́ 50”

“Δεν
γνώριζε ουδείς από

τους αντιδημάρχους ότι θα
αντικατασταθεί κι αυτή ήταν μία

απόφαση του δημάρχου που φαν-
τάζομαι ότι την πήρε μόνος του...

Παρόλα αυτά πρέπει να ξέρετε ότι
διατηρούμε μία άψογη σχέση

με τον κ. Ζορμπά.
Θεωρώ ότι η αντικατάσταση των
αντιδημάρχων έγινε στα πλαίσια

μιας διαδοχής που θα πρέ-
πει να έχουμε”

“...Δεν τους
ενοχλούσαν οι Μπουζουξή-

δες που έφερναν στην πλατεία
Αγ. Παρασκευής και πλήρωναν

δεκάδες χιλιάδες ευρώ για «καλλι-
τέχνες»  που δεν τους ήξερε ουδείς…

τους ενόχλησε το παγοδρόμιο που ήταν
μία χριστουγεννιάτικη γιορτή, η οποία
γίνεται σε δεκάδες Δήμους, σε όλη τη

χώρα και την οποία  ο κόσμος την
αποζητά για τα παιδιά του αυτές

τις ημέρες...” 
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Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του κάθε manager, γιατί προσωπικά θεωρώ ότι ο
δήμαρχος με τους αντιδημάρχους είναι managers, να μπορέσει να κάνει όσο πιο
σωστά και γρήγορα γίνεται τη δουλειά του. Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε
να πετύχουμε ρυθμούς ιδιωτικού τομέα. Αλλά σίγουρα μπορούμε να τους προσεγ-
γίσουμε όταν κυνηγάς τις δουλειές από πίσω που πρέπει να γίνουν και τις έχει σχεδιά-
σει σωστά. Δηλαδή έχεις μελετήσει το νομικό τους πλαίσιο και μπορείς να είσαι πολύ
αποτελεσματικός». 
«Σ» Όντας λοιπόν ένας επιτυχημένος αντιδήμαρχος της διοίκησης, υπήρχε
συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο ο κ. Ζορμπάς τον Ιούλιο του 2012 απο-
φάσιε, όχι μόνο για εσάς αλλά και για δύο ακόμα αντιδημάρχους, την απο-
μάκρυνσή σας; Υπήρξε κάποια συζήτηση; Ήταν προειλημμένη απόφαση;
Σας ανακοινώθηκε ξαφνικά; 
«Θίγετε ένα θέμα που είναι και προσωπικά και πολιτικά λεπτό. Όμως θα σας απαντή-
σω ευθέως. Δεν γνώριζε ουδείς από τους αντιδημάρχους ότι θα αντικατασταθεί κι αυτή
ήταν μία απόφαση του δημάρχου που φαντάζομαι ότι την πήρε μόνος του. Ξεκινάμε
όλοι από μία παραδοχή στο δημαρχοκεντρικό σύστημα των Δήμων ότι είναι δικαίωμα
του δημάρχου να επιλέξει τους συνεργάτες του. Παρόλα αυτά πρέπει να ξέρετε ότι
διατηρούμε μία άψογη σχέση με τον κ. Ζορμπά. Γνωρίζετε ότι διαχειρίζομαι το θέμα
της αξιοποίησης του «Γιαβάσειου» και με τιμά με την εμπιστοσύνη του. Θεωρώ ότι η
αντικατάσταση των αντιδημάρχων έγινε στα πλαίσια μιας διαδοχής που θα πρέπει να
έχουμε και στα πλαίσια της προετοιμασίας νεότερων στελεχών να αναλάβουνε κάποι-
ες θέσεις. Δεν υπήρξα ποτέ εραστής των καρεκλών και μπορώ κάλλιστα να βοηθήσω
αποτελεσματικά και χωρίς τον τίτλο του αντιδημάρχου». 
«Σ» Θεωρείτε όμως ότι αν είχατε παραμείνει θα μπορούσατε να είχατε κάνει
παραπάνω πράγματα, ή να ολοκληρώσετε αυτά που αρχίσατε; 
«Θα σας απαντήσω λίγο χιουμοριστικά. Ουδείς πολιτικός σκέφτεται ποτέ την
αποχώρησή του. Από τα πιο χαμηλά αξιώματα που έχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι και
αντιδήμαρχοι μέχρι τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ουδείς ποτέ
σχεδιάζει την αποχώρησή του. Όλοι νομίζουν ότι θα είναι παντοτινοί. Είναι ένα λάθος
που κάνουμε ως άνθρωποι και άπτεται φιλοσοφικών συζητήσεων κι όχι πολιτικών». 
«Σ» Φαντάζομαι ότι η επιλογή να εκπροσωπήσετε το Δήμο στην Ελληνογε-
ρμανική συνέλευση ήταν απόφαση του κ. Ζορμπά. Το θέμα είναι τι εσείς
αποκομίσατε και τι γνώσεις και εμπειρίες μεταφέρετε στο Δήμο μας. 
«Ομολογώ ότι ήταν η πιο «Επικίνδυνη αποστολή» που μου έχει ανατεθεί ποτέ. Ήταν
πραγματικά μια καταδρομική επιχείρηση στην οποία δεν μπόρεσα να ανταπεξέλθω
γιατί δεν μπόρεσα να μπω μέσα. Εγκλωβίστηκα μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ έξω από
το κτήριο στο οποίο σφράγισαν τις πόρτες. Αυτό που έμαθα ήταν ότι από τους 300
περίπου συνέδρους κατάφεραν να μπουν 40 ή 50.
Δεν χρειάζεται κάθε φορά να ανακαλύπτουμε την Αμερική. Όταν υπάρχουν άλλοι
Δήμοι σε άλλες χώρες που μπορούμε να τους πούμε πιο αναπτυγμένους αφού έχουν
λύσει προβλήματα, δεν χρειάζεται εμείς να αναζητούμε κάθε φορά το φάρμακο όταν
έχουμε έτοιμη τη συνταγή. Πας στο φαρμακείο και παίρνεις το φάρμακο, δεν κάθεσαι
σπίτι σου να ανακαλύψεις την συνταγή. Υπάρχουν προγράμματα και λύσεις για θέμα-
τα που απασχολούν πολλές πόλεις, οι οποίες θα μπορούσαν κάλλιστα να εφαρμοστούν
και στην Αγ. Παρασκευή. Όταν πηγαίνουμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό ζηλεύουμε από
τις δομές που βλέπουμε και λέμε «Να τι ωραίο πράγμα, αυτό θα μπορούσε να γίνει και
στην πόλη μου». Εμείς θέλουμε να το κάνουμε επίσημα και να φέρουμε τεχνογνωσία.
Θέλουμε ανθρώπους που έχουν σκεφτεί και λύσει προβλήματα. Δηλαδή  η ΠΟΕ –
ΟΤΑ, το ΠΑΜΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, νομίζουν ότι προπηλακίζον-
τας δημάρχους και προξένους βρήκαν το δίκιο τους; Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έγινε πιο
πολύ για να το δείξουν στις τηλεοράσεις και να πουν ότι κάτι κάνουν οι συνδικαλιστι-
κές ηγεσίες. Ούτε κάποιο θέμα έλυσαν με ουσιαστικό τρόπο, ούτε βρήκαν και το δίκιο
τους. Πιστεύω απόλυτα ότι χάσαμε που δεν παρακολουθήσαμε το συνέδριο. Η πόλη
έχασε». 
«Σ» Υπήρχε ένα ζήτημα περί της συγκομιδής των απορριμμάτων από
ιδιώτες. Ποια είναι η δική σας γνώμη γι αυτό το θέμα; 
«Η θέση μου είναι γνωστή και την ξέρουν όλοι. Πιστεύω στον ιδιωτικό τομέα. Πιστεύω
απόλυτα στην ρήση ότι «αν δώσεις στο κράτος να διαχειριστεί την έρημο Σαχάρα σε
δύο χρόνια θα έχεις έλλειψη από άμμο». Δυστυχώς το βλέπουμε στην καθημερινότητά
μας ότι το κράτος ως επιχειρηματίας έχει αποτύχει. Έχουμε υποχρέωση να βρούμε
λύσεις. Η χώρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή ουσιαστικά χρεοκοπημένη και πρέπει να
επανασχεδιάσουμε και να ξανασκεφτούμε όλα μας τα θέματα. Σ αυτό το πλαίσιο αν
χρειαστεί, θα ξανασκεφτούμε το θέμα που λέγεται «Σκουπίδια και διαχείρισή τους»,
γιατί το ζήτημα δεν είναι η αποκομιδή τους αλλά η μετέπειτα διαχείρισή τους. Χρειά-
ζεται νομίζω δούμε συνολικά το θέμα και να μην διστάσουμε να πάρουμε τις αποφά-
σεις που πρέπει, χωρίς να μείνουμε κολλημένοι σε σκέψεις που αντιστοιχούν στη δεκα-
ετία του ’50 ή του ’70». 
«Σ» Έχετε αναλάβει την αξιοποίηση του «Γιαβάσειου». Θεωρείτε ότι θα
περάσει το θέμα; Θα υπάρξουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση; 
«Σ’ ένα δημοτικό συμβούλιο απέσυρα το θέμα για καθαρά τεχνικούς λόγους, όχι
ουσίας. Διέκρινα στην αντιπολίτευση απέναντι μία συναίνεση. Αν εξαιρέσουμε μερι-
κούς γραφικούς που θα χουν αντίρρηση ακόμα κι αν ισχυριστούμε  ότι ο ήλιος λάμπει
κάθε πρωί, υπάρχουν κι αυτοί που δεν θέλουν να γίνει τίποτα στην πόλη. Θέλουν να
διαχειριστούν τη μιζέρια και το «Τίποτα». Εγώ διέκρινα ότι η αντιπολίτευση θα σταθ-
εί σοβαρά πάνω από το θέμα, γιατί είναι ένα εξαιρετικής σπουδαιότητας θέμα, η
ακίνητη περιουσία του Δήμου η οποία λιμνάζει εδώ και χρόνια, και όφειλαν οι δήμα-
ρχοι να είχαν πάρει μέτρα και να είχαν δημιουργήσει έσοδα για το Δήμο. Δεν το έκα-
ναν. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Θεωρώ αδιανόητο αυτή τη στιγμή να
υπάρχει ακίνητη περιουσία στο Δήμο  που μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί και φοβόμα-
στε να την αξιοποιήσουμε. Ποιο είναι το πολιτικό κόστος; Δεν θέλουν οι πολίτες να έχει
έσοδα ο Δήμος; Το θεωρώ αδιανόητο».    

Φώτης ΑλεξόπουλοςΦώτης Αλεξόπουλος
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

Αγαπητοί Συνδημότες

Αυτά τα Χριστούγεννα ζητείται ελπίς…Χιλιάδες

άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας

και εκατοντάδες παιδιά δεν έχουν ούτε ένα πιάτο

φαί… Μήπως ήρθε η ώρα να αδράξουμε το

πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων;

Όλα Άλλαξαν γύρω μας, ακόμη και  τα κάλαντα

φαντάζουν απομεινάρι μιας άλλης εποχής…

Οι  Άνθρωποι κλείστηκαν στο καβούκι τους και

το χαμόγελο μετά βίας βγαίνει από τα χείλη τους.

Άνθρωποι πεινάνε και  παιδιά δεν έχουν καν τα

απαραίτητα… Οι εκκλήσεις για βοήθεια έχουν

αντικαταστήσει τις χριστουγεννιάτικες ευχές…

Το μέλλον θυμίζει κακόγουστο αστείο και Το

μνημόνιο έχει αντικαταστήσει την καλημέρα…

Η νοημοσύνη δοκιμάζεται… 

Αλλά η  ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία… Αυτά

τα Χριστούγεννα ζητείται ελπίς…

Κωσταντίνος ΤσιαμπάςΚωσταντίνος Τσιαμπάς

Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών

Εύχομαι το 2013 να είναι

για όλους μας μια χρονιά

γεμάτη υγεία, αγάπη,

προκοπή και 

να αποτελέσει  

εφαλτήριο προοπτικής

για τον τόπο 

και τα παιδιά μας

Χρόνια πολλά και καλά

Χριστούγεννα  
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Η Ανεξαρτητοποίηση του
Μιχάλη Γαβρά και η

μεγάλη απώλεια 
για τους «Μαζί»!

Λίγα μόλις 24ωρα μετά την συνέλευση των «Μαζί»
και κατά τη διάρκεια του Δημοτικού συμβουλίου
της 5 Δεκεμβρίου 2012, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Μιχάλης Γαβράς δήλωσε την διαφοροποίησή του
από την πολιτική πορεία που ακολουθεί ο κ.
Βασίλης Γιαννακόπουλος, την αποχώρηση από τη
συγκεκριμένη Δημοτική παράταξη  και την ανεξα-
ρτητοποίηση του. 
Είναι ευρέως γνωστό ότι μετά την ήττα του κ. Γιαννακό-
πουλου στις Δημοτικές εκλογές του 2010 πολλοί ήταν
εκείνοι που περίμεναν από τον τ. δήμαρχο να συγκαλέσει
τα μέλη της παράταξής του και να πραγματοποιήσει εκλο-
γοαπολογιστική διαδικασία για να καταγραφούν τα
«Λάθη» και οι «Πολιτικές» που οδήγησαν στη ήττα. 
Στην τελευταία συνέλευση των «Μαζί» ο κ. Γιαννακόπου-
λος ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα «Αλλαγής
ηγεσίας» της παράταξης και ότι θα είναι και πάλι υποψή-
φιος δήμαρχος στις ερχόμενες εκλογές, τον Ιούνιο του
2014 (εκτενές σχετικό ρεπορτάζ της Κάτιας Βέργου φιλο-
ξενείται στον ηλεκτρονικό «Σχολιαστή»
www.osxoliastis.gr). 
Το γεγονός ότι παρά τις δύο ήττες του, το 2002 και 2010,
ο κ. Γιαννακόπουλος επιμένει να ηγηθεί και πάλι χωρίς να
προχωρά σε ουσιαστικές κινήσεις συσπείρωσης των
δυνάμεων του και το κυριότερο χωρίς να καταθέτει νέες
προτάσεις που θα σηματοδοτούσαν μια «Νέα αρχή» του
έχει στοιχίσει τις απώλειες δύο σημαντικών πρώην στε-
λεχών του και νυν  Δημοτικών Συμβούλων, των κυρίων
Γιάννη Γουργούλη  και Μιχάλη Γαβρά και την απομάκρυ-
νση σημαντικών στελεχών της παράταξης που διοίκησαν
την τετραετία 2007 – 2010. 
Ο κ. Γιαννακόπουλος μετά την ανακοίνωση του κ. Γαβρά
παίρνοντας τον λόγο τον ευχαρίστησε για τα χρόνια που
ήταν δίπλα του και δήλωσε ότι κατανοεί τις πολιτικές
φιλοδοξίες του.  

Εκλογομαγειρέματα από τον
“Μάστερ - σεφ”
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ΤιμολέωνΤιμολέων ((ΤίμοςΤίμος))

ΚωστόπουλοςΚωστόπουλος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών υπηρεσιών

Θέλω να ευχηθώ στους

συνδημότες μου καλά 

Χριστούγεννα και καλή χρονιά.

Εύχομαι το άστρο των Χριστου-

γέννων να σηματοδοτήσει την

Ανάκαμψη και την Ελπίδα,

αξίες που τόσο πολύ έχει 

ανάγκη ο τόπος μας τις 

δύσκολες αυτές μέρες. 

ΔιονύσηςΔιονύσης ΛέκκαςΛέκκας

ΑντιπρόεδροςΑντιπρόεδρος ΔΔ..ΣΣ.. ΠΑΙΣΔΑΠΠΑΙΣΔΑΠ

Δημοτικός Σύμβουλος - Φαρμακοποιός

Οι μειώσεις στα δημοτικά τέλη και
η κατά Γιαννακόπουλο διοίκηση
του «Μηδέν»… του «Τίποτα» και

του «Zero»(Ζίροου)!
Μείωση 10% στα νοικοκυριά και 7% στις επιχειρήσεις αποφασίστηκε για το
έτος 2013 από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 5/12/2012 μετά από σχετική εισήγ-
ηση της Δημοτικής Αρχής.
Το θέμα εισηγήθηκαν η αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Ελένη Δάβαρη και ο αντιδήμα-
ρχος Οικονομικών κ. Τιμολέων Κωστόπουλος σε συνεργασία με τους υπαλλήλους της
Οικονομικής Υπηρεσίας. 
Η κ. Δάβαρη ανακοίνωσε στο Σώμα ότι η μείωση των δημοτικών τελών γίνεται στο
πλαίσιο της ανάδειξης του κοινωνικού προσώπου του Δήμου με την ελάφρυνση των
οικονομικά ασθενέστερων πολιτών, των πολύτεκνων οικογενειών και των ατόμων με
ειδικές ανάγκες. 
Η κ. Δάβαρη υπογράμμισε  ότι οι αγορές των απορριμματοφόρων γίνονται μέσω των
ανταποδοτικών τελών και όχι με leasing και δάνεια αφήνοντας έτσι αιχμές για την πολι-
τική που είχαν ακολουθήσει οι κ. Γιαννα-κόπουλος - Κρητικίδης .    
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο αντιδήμαρχος οικονομικών Τιμολέων Κωστόπουλος ο
οποίος ενημέρωσε το Σώμα ότι η μείωση των εσόδων από τη ΔΕΗ άγγιξε το 33% λόγω
των «Λουκέτων» που είχαν μπει σε μαγαζιά και σπίτια αλλά και λόγω αδυνα-μίας πληρ-
ωμής των λογαριασμών από πλευράς των πολιτών. 
«Δεν ανανεώνετε ο στόλος.. παραμένει ο ίδιος και δεν κάνετε σταθερές καμ-
πάνιες για την ανακύκλωση» ήταν οι βασικοί άξονες του κ. Σταθόπουλου στην κρη-
τική που άσκησε στην εισήγηση της αντιδημάρχου καθαριότητας,  κι ο οποίος στη
συνέχεια  τάχθηκε κατά της μείωσης των τελών των καταστημάτων άνω των 500 τετρ-
αγωνικών μέτρων (σούπερ – μάρκετ,  και μεγάλα καταστήματα ) τα οποία παράγουν μεγά-
λες ποσότητες σκουπιδιών. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης κατήγγειλε τη δημοτική αρχή ότι η
μείωση του 10% στα τέλη δεν είναι έκπτωση από τη στιγμή που ο όγκος των σκουπιδιών
μειώθηκε άρα και τα έξοδα… και δήλωσε ότι η περιβόητη εξοικονόμηση που εξαγγέλλε-
ται από τη διοίκηση γίνεται από τις μειώσεις των μισθών των υπαλλήλων υποστηρίζον-
τας  ότι στο μέλλον οι συμβάσεις για εργασία θα γίνονται με «Συμβάσεις έργου»… κι ότι
τα οργανωμένα γραφεία διακίνησης εργαζομένων θα «προμηθεύουν» με  εργαζόμενο-
υς τους Δήμους». Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Γιάννης Γουργούλης άσκησε
κριτική και στη διοίκηση Ζορμπά αλλά και στην προηγούμενη του κ. Γιαννακόπουλου.
Συγκεκριμένα ο τ. αντιδήμαρχος οικονομικών κατηγόρησε την τωρινή διοίκηση για

«Βρώμικους» κάδους που δεν πλένονται ποτέ… ενώ ανέφερε ότι και επί των ημερών
του κ.Γιαννακόπουλου «Ούτε σκούπα» δεν είχε περάσει από την περιοχή που ο
ίδιος διαμένει δηλαδή  τα Πευκάκια. 
Άμεση ήταν η αντίδραση του κ. Γιαννακόπουλου ο οποίος απάντησε ότι: «Όποιος θέλει
να καταργήσει τον εαυτό του είναι ελεύθερος… αλλά είναι ψέμα ότι δεν πέρασε ούτε η
σκούπα από τα Πευκάκια…». 
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σωτήρης Ησαΐας δήλωσε ότι είναι απαραίτητο για τον Δήμο
να δημιουργήσει έσοδα κι ότι ενώ στην Ελλάδα όλοι ψάχνουν για χωματερές…  στην
Ευρώπη η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί πηγή εσόδων. 
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και πρώην στέλεχος του κ. Ζορμπά κ. Φώτης
Αλεξόπουλος κατήγγειλε την κ. Δάβαρη για ανισότητα στην καταβολή του φόρου. 
Ο πρόσφατα ανεξαρτητοποιημένος δημοτικός σύμβουλος κ. Μιχάλης Γαβράς υποστήρ-
ιξε με τη σειρά του ότι η μείωση των τελών θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη κι ότι στο θέμα
της ανακύκλωσης των απορριμμάτων η διοίκηση του Δήμου είναι πολύ πίσω κι αυτό
αποδεικνύεται από τη «σχέση»  80 τόνοι απορριμμάτων – 3,5 τόνοι ανακύκλωση.
Ένταση δημιουργήθηκε μετά την τοποθέτηση του προέδρου της Δημοτικής βιβλιοθήκ-
ης κ. Γιώργου Καζάκου ο οποίος είπε ότι  «Τέτοιες ζοφερές  μέρες είστε τυχερός που είστε
στην αντιπολίτευση κ. Γιαννακόπουλε»  αφού απαντώντας του ο κ. Κώστας Κρητικίδης
είπε ότι: «Δεν έχουμε ακούσει κάποια δική σας θέση κ. Καζάκο όλο το διάστημα που
είστε δημοτικός σύμβουλος και το μόνο που κάνετε είναι να καταγγέλλετε τις δηλώσεις
των κ. Γιαννακόπουλου  και Σταθόπουλου»… 
Ο κ. Ζορμπάς τέλος κατήγγειλε στο Σώμα ότι τα «Ανταποδοτικά» χρήματα  η
διοίκηση Γιαννακόπουλου τα ξόδευε σε εκδηλώσεις! Και ανέφερε συγκεκριμένα
Παραδείγματα όπως τα  65.000 ευρώ που σπαταλήθηκαν σε εκδήλωση χορωδιών το
2009!  Τα 12.000 ευρώ που στοίχισε το μαθητικό φεστιβάλ ! ενώ αναφέρθηκε και  στις
230.000 ευρώ που αποτελούσαν χρήματα κληρονομιάς πολίτη για την ανέγερση μικρής
εκκλησίας στο νεκροταφείο λέγοντας ότι : «Οι τόκοι αυτών των χρημάτων όλα αυτά τα
χρόνια θα έπρεπε να προσαύξαναν το αρχικό κεφάλαιο, αλλά εκείνοι τα έριχναν στον
γενικό κορβανά» και συμπλήρωσε λέγοντας ότι η αντιπολίτευση θυμήθηκε ότι μειώθη-
καν οι μισθοί αλλά «Ξέχασε» ότι παράλληλα αυξήθηκε το «τονάζ», η τιμή του πετρέλαιο
και η ΔΕΗ, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά καταστήματα και σπίτια που δεν
πλήρωσαν τα τέλη λόγω οικονομικής ανέχειας.
Απαντώντας στο δήμαρχο ο κ. Γιαννακόπουλος αναρωτήθηκε από την πλευρά του το
«Γιατί» συμπεριφέρεται «Έτσι» η διοίκηση όταν η αντιπολίτευση υπερψηφίζει την
εισήγηση της!  και κατηγόρησε το Δήμαρχο ότι δεν έχει φτιάξει ουσιαστικά τίποτα στην
πόλη χαρακτηρίζοντάς την ως μία διοίκηση του «Τίποτα», του «Μηδέν», του
«Zero»(Ζίροου)!.   
Αναλυτικότερο  ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα στον ηλεκτρονικό «Σχο-
λιαστή» www.osxoliastis.gr

Εύχομαι στους

συμπολίτες και

συμπολίτισσές μου 

χαρούμενα Χριστούγεννα

γεμάτα υγεία, αγάπη,

δύναμη και αισιοδοξία

για το νέο έτος 

ενάντια στο πνεύμα 

των καιρών
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