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---Καλή χρονιά σε όλους και όλες και συμβουλή του Αϊ Βασίλη είναι να εφοπ-
λιστείτε με υπομονή...
--- Φέτος δεν έχει δώρα...
--- Ίσως από του χρόνου να θεσπιστεί να πηγαίνουμε εμείς δώρα στον Αϊ
Βασίλη που ως γνωστόν κατοικεί κάπου στην Β. Ευρώπη...
--- Νέα διετία για τη διοίκηση Ζορμπά. 
--- Έγιναν οι Δημαιρεσίες κι εκλέχτηκαν οι ίδιοι στα όργανα...
--- Δεν επιλέχθηκαν όμως οι ίδιοι στις Αντιδημαρχίες και ξέσπασε εμφύλιος
στην “Αρμάδα του Μπρανκαλεόνε”...
--- Ο “Μικρός πήγαινε-έλα” ξανάγινε αντιδήμαρχος..
--- Ο Αλεφαντής δεν δέχτηκε να γίνει από Αντιδήμαρχος... κλητήρας..
--- Η Δάβαρη δεν μπήκε καν στον κόπο να ασχοληθεί με το δήμαρχο και
αποχώρησε...
--- Έχει διαίσθηση η γυναίκα..
--- “Κρέοντα” αποκάλεσε ο Βασίλης Γιαννακόπουλος τον Βασίλη Ζορμπά..
--- Άφησε άθαφτο ένα γέροντα που δεν ήταν δημότης αλλά πέθανε σε γηρο-
κομείο της πόλης μας...
--- Αδικείται ο Κρέων, γιατί η δική του πράξη ήταν καθαρά πολιτική. Του δικού
μας η πράξη είναι αχαρακτήριστη...
--- Στις σύγχρονες κοινωνίες οι ασκούντες τη διοίκηση δεν είναι εύκολο να
χαρακτηριστούν.
--- Δεν υπάρχουν πια προσδιοριστικά επίθετα γι’ αυτούς...
--- Δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι το νεκροταφείο έχει τεράστιο πρόβλημα
τάφων κι ότι θα θάβονται εκεί μόνο οι κάτοικοι...
--- Συμπλήρωσε κιόλας ότι το θέμα τ’ ανέλαβε προσωπικά για να μην γίνονται
“Ρουσφέτια”...
--- Χα!
--- Κάποτε ο Βασίλης Ζορμπάς είχε καταγγείλει τον Αντώνη Σιδέρη ότι δεν
είχε φροντίσει για τον πολύ καλό στολισμό της πόλης αφήνοντας υπονοούμε-
να για πλαστά τιμολόγια κ.τ.λ.
--- Τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν ο ίδιος άνθρωπος, δήμαρχος πια,
άφησε μια πόλη αστόλιστη και κακοφωτισμένη.
---Α ναι! στην πλατεία λειτούργησε ένα παγοδρόμιο και κάτι άλλα “Τραινά-
κια”...
--- Αυτή τη φορά οι λυόμενες κατασκευές ήταν αισθητικά καλόγουστες.
--- Τις ίδιες καλόγουστες κατασκευές είδαμε και σε μερικούς άλλους “Δεξιούς”
Δήμους..
--- Κάποιο παλικάρι από τη “Συγγρού” (πρώην Ρηγίλλης) θα πήρε “Φατούρα”
τις γιορτές..
--- Κατ’ άλλα η καλύβα του “Μπαρμπα - Ζορμπά” (Μπαρμπα – Θωμά) στα
χρόνια της μιζέριας (σας έχουμε και φωτό)..
--- Το μόνο καλό είναι ότι η “Καλύβα” κόστισε λιγότερο από τα 40 χιλιάρικα
ευρώ που ‘χε πληρώσει ο Γιαννακόπουλος για να νοικιάσει μια “Παρόμοια”...
--- Ο δήμαρχος αποφάσισε να επεκτείνει το ωράριο που επιτρέπει τη λειτο-
υργία των μουσικών οργάνων στα νυχτομάγαζα μέχρι τις 3 το πρωί! 
--- Διχάστηκαν όλες οι δημοτικές παρατάξεις αφού οι σύμβουλοι ψήφισαν όχι
ανάλογα με την παράταξη ή στο κόμμα το οποίο ανήκαν αλλά ανάλογα με την
εκλογική πελατεία που τους ψηφίζει...
--- Για ακόμα μια φορά μας υπενθύμισαν ποιοι είναι αυτοί που εκλέγονται
υπερασπιζόμενοι τα “Μαγαζιά” και ποιοι αυτοί που εκλέγονται από τους
δημότες και την ησυχία τους... 
--- Φωνάζουν οι κάτοικοι του Αη Γιάννη ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν...
φωνάζει ο σύλλογος του Αη Γιάννη.. φωνάζει και ο τέως δήμαρχος Αντώνης
Σιδέρης αλλά και ο Σωτήρης Παπαμιχαήλ που απέναντι από την κρεβατοκά-
μαρά του είχε εκραγεί η βόμβα στο North...
--- Και που φωνάζουν; Αφού είναι βαρήκοος... δεν έχουν καταλάβει ότι έχει
επιλεκτική ακοή δύο χρόνια τώρα..
--- Σάμπως άκουσε το κλάμα των δένδρων και το θόρυβο από τα αλυσοπρίο-
να του αλβανού που τα κόβε; 
--- Αποφάσισε ο “Τουρκοφάγος - Απελευθερωτής” να ελευθερώσει τα πεζο-
δρόμια από τα δένδρα που φύτεψαν οι πατεράδες των σημερινών κατοίκων...
--- Μπορεί να επιλέξει άνετα ποια προσφώνηση προτιμά.. “Ρομπέν των πρα-
σιών” ή ο “Ρομπέν των καμένων δασών”;  Κάθε απάντηση δεκτή...
---  Έκοψε ο σύλλογος του Αη Γιάννη την πίτα του..
--- Κάθε χρόνο ο Παναγιώτης Βαβουϋιός, 12 χρόνια που τον ακούμε ζητά ακρ-
ιβώς τα ίδια πράγματα...
--- Ζητείται δήμαρχος που να αγαπά τον Αη Γιάννη..
--- Μεγάλο σκάνδαλο έφερε στο φως με στοιχεία ο Γιάννης Σταθόπουλος,
σχετικά με την αξιοποίηση του Γιαβάσειου...
--- δήμαρχος και διοίκηση ψάχνουν να βρουν ποιος έδωσε εντολή να συντά-
ξει μελέτη για το συγκεκριμένο κτίσμα και ποιος πλήρωσε το μηχανικό κ.
Κυρίτση..
--- Ο ευρών αμειφθήσεται... 
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Αγανάκτηση και θυμός των
κατοίκων  για τις αποφάσεις του

Βασίλη Ζορμπά!
Η ψήφιση της επέκτασης του ωραρίου μουσικής των καταστημάτων ύστε-
ρα από πρόταση του δημάρχου Βασίλη Ζορμπά οδήγησε αρκετούς
κατοίκους της περιοχής του Αη Γιάννη  τον  τ. Δήμαρχο κ. Αντώνη  Σιδέρη,
τον πρόεδρο  του εξωραϊστικού συλλόγου «Αγιος  Γιάννης» Παναγιώτη
Βαβουϋιό,  καθώς και μέλη συλλόγων και φορέων ν’ ανταποκριθούν   στο
κάλεσμα του δικηγόρου και τ. δημοτικού συμβούλου Σωτήρη Παπαμιχαήλ
και  να συγκεντρωθούν στο καφενείο «Βέτα», το απόγευμα της 21ης /12ου
/2012.
Για όσους δεν γνωρίζουν, η πρόταση Βασίλη Ζορμπά δίνει τη δυνατότητα στα μαγα-
ζιά του Δήμου μας τρεις ημέρες της εβδομάδας (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή)
καθώς και τις παραμονές αργιών να διατηρούν τη μουσική μέχρι τις 3:00 π.μ.
ενώ μέχρι πρότεινος τους επιτρεπόταν μέχρι τη 1:00 π.μ. 
Η συγκέντρωση αυτή αποτέλεσε εφαλτήριο συζήτησης και αναζήτησης τρόπων ώστε
να προστατευθούν (με δικές τους ενέργειες) οι κάτοικοι από την όχληση της μουσικής
ορισμένων «Καφετεριών». 
Πριν την έναρξη της συζήτησης οι παρευρισκόμενοι  αφηγούντο ο ένας στον άλλο
περιπτώσεις που κατά καιρούς είχε ο καθένας ζήσει… αναφερόμενοι στις πολλές και
απέλπιδες προσπάθειες τους να κοιμηθούν ή να βρουν το δίκιο τους καλώντας την
αστυνομία που είτε δεν εμφανιζόταν, είτε περιοριζόταν σε ρόλο  «Παθητικού  παρατ-
ηρητή». 
Υπήρξαν πολλές προτάσεις κατοίκων που αποτύπωναν γλαφυρά  την αγανάκ-
τησή τους είτε απέναντι στη δημοτική αρχή και το σύνολο  του Δημοτικού Συμβου-
λίου είτε απέναντι στην Αστυνομία. Μερικές απ’ αυτές που προξένησαν εντύπωση ήταν:
1) «Να παίρνουμε τηλέφωνο τους Δημοτικούς Συμβούλους στις 3:00 και στις 4:00 το
πρωί να δούμε αν θα μπορούν και αυτοί να κοιμηθούν»
2) «Η αστυνομία δεν έχει ντεσιμπελόμετρο για να μετράει τη μουσική των μαγαζιών
οπότε ν’ αγοράσουμε εμείς ένα και να τους το δωρίσουμε για να κάνουν τη δουλειά
τους» 
3) «Οι μαγαζάτορες  ειδοποιούνται από «Κάποιους» κι  όταν καταφθάνει το περιπο-
λικό  έχουν κατεβάσει την ένταση της μουσικής». 
4) «Αφού πέρασαν το θέμα στις 3:00 το πρωί χωρίς παρουσία κατοίκων, το μόνο που
μπορούμε να κάνουμε είναι μύνηση..σε όλους.. στον δήμαρχο, στους συμβούλους και
την Αστυνομία αν χρειαστεί..»
Ο τ. δήμαρχος  κ. Αντώνης Σιδέρης χαρακτήρισε τη σημερινή Δημοτική Αρχή ως
«Εχθρική προς τους κατοίκους του Αη Γιάννη» και συνέχισε λέγοντας ότι η παράβα-
ση των ορίων της μουσικής (δηλαδή τα 80 ντεσιμπέλ) ξεπερνιούνται καθημερινά, και
πολλές φορές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 
«Δεν είμαι αντίθετος στο να υπάρχουν καφετέριες αλλά ορισμένες τα βράδια μετα-
τρέπονται σε κέντρα διασκέδασης και πρέπει να μπουν κάποια όρια» είπε μεταξύ
άλλων ο τ. Δήμαρχος και πρότεινε να συγκροτηθεί μία ομάδα από τους παρευρισκό-
μενους και όσους άλλους θελήσουν…  και ν’ ακολουθήσουν το δρόμο των δικαστηρίων,
υπενθυμίζοντας ότι οι  αντίστοιχες κινήσεις πολιτών που ενήργησαν με τον ίδιο τρόπο
κατάφεραν να δικαιωθούν, όπως στο Δήμο Χολαργού και Κηφισιάς. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Σωτήρης Παπαμιχαήλ, ο οποίος τόνισε ότι γίνεται μία
προσπάθεια από τη δημοτική αρχή για να νομιμοποιηθεί η ηχορύπανση και να παρα-
νομηθεί η ησυχία των κατοίκων!!!
Ο τ. Δημοτικός Σύμβουλος υπενθύμισε τα δυσάρεστα γεγονότα που έχουν συμβεί

στον γύρω χώρο της πλατείας του Αη Γιάννη, όπως τη δολοφονία ενός νέου ανθ-
ρώπου, την πυρκαγιά στο «Μαχαραγιά» και την βόμβα στο «North». 
«Κάποτε ο κ. Ζορμπάς είχε παρευρεθεί σε αντίστοιχη συζήτηση» συνέχισε ο κ. Παπα-
μιχαήλ ,   ενημερώνοντας τους παρευρισκόμενους ότι λίγους μήνες πριν τις εκλογές, το
Νοέμβρη 2010 είχε πραγματοποιηθεί μία κοινή συνέντευξη Τύπου όλης της τότε αντι-
πολίτευσης με τον κ. Ζορμπά να πρωτοστατεί στον «Αγώνα» των κατοίκων που
ζητούσαν το δικαίωμα στην ανάπαυση τους. 
Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία παρένθεση και θα σας  παραπέμψουμε ένα κομμάτι
από το τεύχος Απριλίου 2010 του «Σχολιαστή», αριθμό 101, σελίδα 3, όπου αναγράφ-
εται το ρεπορτάζ της συνέντευξης Τύπου που ανέφερε ο κ. Παπαμιχαήλ και στην
οποία  τότε ο κ. Ζορμπάς για το θέμα των καφετεριών είχε πει τα εξής: 
«Για να γίνεις δήμαρχος πρέπει να τα έχεις καλά με τις «Καφετέριες», με τη
«Ζωή» και με «άλλα»… Όποιος παρανομεί πρέπει απλά να κλείνει η δημοτι-
κή αρχή το μαγαζί του  ή να συμμορφώνεται»… Θεωρούμε ότι περαιτέρω σχό-
λια δεν χρειάζονται και αφήνουμε στην κρίση σας να ερμηνεύσετε και να συγκρίνεται
τις προεκλογικές δεσμεύσεις  του κ. Ζορμπά για το συγκεκριμένο θέμα και τις εκ δια-
μέτρου αντίθετες «πολιτικές» που εφάρμοσε ως δήμαρχος . 
Τελειώνοντας την ομιλία του ο  κ. Παπαμιχαήλ, κατήγγειλε ότι στο δημοτικό
συμβούλιο υπάρχουν σύμβουλοι που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των νυχτερινών
καταστημάτων και ότι είναι «ισχυρότεροι» απόν αυτούς  που εκπροσωπούν τους
κατοίκους! 

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής
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Στην προσφιλή του μέθοδο, δηλαδή «Να ποι-
είται την νήσσαν στα δύσκολα»,( κοινώς «Να
κάνει την πάπια»…) χρησιμοποίησε και πάλι ο
δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς μετά την αποκάλ-
υψη από πλευράς Γιάννη Σταθόπουλου τερα-
στίου σκανδάλου στις ενέργειες για τη δήθεν
αξιοποίηση του «Γιαβάσειου». 
Όπως είναι γνωστό ο δήμαρχος μη έχοντας να παρ-
ουσιάσει κανένα ουσιαστικό έργο στην μέχρι τώρα
θητεία του και με τη βεβαιότητα ότι μέχρι τις επόμε-
νες εκλογές ούτε προτίθεται αλλά ούτε έχει την
ικανότητα και τα χρήματα για κάτι «Μεγάλο»… προ-
σπαθεί επικοινωνιακά να παρουσιάσει την εικόνα του
δήμαρχος εκείνου ο οποίος μπορεί να μην έχει οικο-
νομικούς πόρους λόγω των συγκυριών… αλλά σε
αντίθεση με τους προηγούμενους ασχολήθηκε με την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου προς
όφελος των συμπολιτών του. 
Αιφνιδίως λοιπόν εισήγαγε στο Δημοτικό Συμβούλιο
προς ψήφιση εισήγηση για την αξιοποίηση του «Για-
βάσειου», ενός ακινήτου το οποίο δώρισε στο Δήμο
μας ο αείμνηστος ευεργέτης Γεώργιος Γιαβά-
σης και το οποίο βρίσκεται στην γωνία των οδών
Ερμού και Αγ. Ειρήνης σ’ ένα από τα κεντρικότερα
σημεία του εμπορικού κέντρου της  Αθήνας. 
Η εισήγηση μάλιστα συνοδευόταν από την «Φ.
7242/12513/06.09.2012» επ’ αμοιβή Έκθεση
Εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών την
οποία είχε ζητήσει ο Δήμος από το Υπουργείο Οικο-
νομικών και σύμφωνα με την οποία θα ήταν προς το
συμφέρον της πόλης η ενοικίαση του συγκεκριμένου
χώρου για 25 χρόνια από κάποιον «Επενδυτή» και
όριζε μάλιστα το ποσό των 8.000 ευρώ ως ένα εύλο-
γο μηνιαίο «Αντίτιμο»!  (όσα δηλαδή χρήματα
πληρώνει ο Δήμος για έναν παιδικό σταθμό στο Κον-
τόπευκο!!!).
Σύσσωμη η αντιπολίτευση είχε εκφράσει μεν την ευα-
ρέσκειά της για την κίνηση αυτή της διοίκησης αλλά
είχε εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή της ως προς
τους χειρισμούς που ακολουθούσε. 
Οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτ-
ηση του συγκεκριμένου θέματος μετατράπηκαν σε
«Βεβαιότητες» για το ότι «Κάτι περίεργο» συνέβαινε 
στην όλη υπόθεση…  από τις ασάφειες αλλά και την
προσπάθεια απόκρυψης των σχετικών εγγράφων τα
οποία χαρακτηρίστηκαν από τη διοίκηση ως
«απόρρητα» (sic)  με δικαιολογία ότι δήθεν θα μπορ-
ούσαν να βλάψουν την όλη υπόθεση εάν δημοσιοποι

ούντο! γεγονός απόλυτα ψευδές κα σε τελεία αντίθε-
ση με το πνεύμα του Νόμου το οποίο ζητά σε παρό-
μοιες περιπτώσεις πλήρη «Διαφάνεια και Ενημέρω-
ση». 
Επειδή λοιπόν το ψέμα έχει κοντά ποδάρια… κι
επειδή όταν χρησιμοποιείς ψέματα για να κρύψεις
ένα ψέμα, το ψέμα δεν κρύβεται αλλά μεγαλώνει…
από τα «Μισόλογα» των απαντήσεων ο κ. Γιάννης
Σταθόπουλος, επικεφαλής της παράταξης «Νίκη για
την Αγ. Παρασκευή» διαπίστωσε ότι η επ’ αμοιβή
έκθεση – εκτίμηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμ-
ητών την οποία είχε ζητήσει ο Δήμος μας τον Ιούνιο
του 2012 από το Υπουργείο Οικονομικών είχε στηρ-
ιχθεί σε συγκεκριμένη μελέτη του πολιτικού μηχανι-
κού κ. Κυρίτση κι εύλογα ρώτησε 

Α) Ποιος έδωσε την εντολή στον κ. Κυρίτση να
πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη μελέτη και
Β) Ποιος πλήρωσε τον κ. Κυρίτση για τη συγκεκρι-
μένη μελέτη. 
Από πλευράς Δημοτικής Αρχής δόθηκε η απάντηση
ότι δεν γνώριζαν ποιος είχε δώσει στον κ. Κυρίτση την
εντολή!… ότι ουδέποτε ο Δήμος είχε πληρώσει χρή-
ματα για μελέτη στον κ. Κυρίτση!!...  ο δε δήμαρχος με
το σύνηθες, πομπώδες ύφος του δήλωσε αυτάρεσκα
ότι δεν γνωρίζει κανέναν κ. Κυρίτση κι ότι προφανώς
την εντολή θα την είχε δώσει το Σ.Ο.Ε!!!
Στο σημείο αυτό ο κ. Σταθόπουλος χαρακτήρισε την
όλη υπόθεση ως «Σκάνδαλο» και το τεκμηρίωσε
λέγοντας ότι από τα έγγραφα προέκυπτε ότι ο μεν
Δήμος έδωσε εντολή τον Ιούνιο του 2012 στο ΣΟΕ για
την σχετική έκθεση, αλλά ο ΣΟΕ στηρίχθηκε στη 

μελέτη του κ.
Κυρίτση ο
οποίος την είχε
εκτελέσει δύο
μήνες νωρίτερα
(!!) και γεννιόταν το ερώτημα του πως ήταν δυνατόν
το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών να είχε δώσει εντολή
για σύνταξη μελέτης μήνες πριν του δώσει ο Δήμος
εντολή για μελέτη!!!    
Φυσικά ο δήμαρχος βουβάθηκε… όλοι αλλη -
λοκοι ταζό ν τουσαν… κάποιοι ψέλλισαν ότι θα μπορ-
ούσε να είναι «Λάθος» οι ημερομηνίες!!! (sic).
Αυτό το  ερώτημα, δηλαδή το «Ποιος» έδωσε εντολή
στον κ. Κυρίτση να συντάξει την συγκεκριμένη
μελέτη και το «Ποιος» πλήρωσε για την εργασία
αυτή που απεύθυνε ο κ. Σταθόπουλος προς το δήμα-
ρχο Βασίλη Ζορμπά δεν έχει απαντηθεί μέχρι σήμερα
παρότι ο δήμαρχος έχει προκληθεί πολλές φορές. 
Σχετικό «Φως» είχε ρίξει στην όλη αυτή «Σκοτεινή»
υπόθεση ο «Πάντα καλά πληροφορημένος περί τα
της πόλης» τ. αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και 
αναπληρωτής δημάρχου Κώστας Κρητικίδης ο
οποίος είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αν το κτήριο
είναι διατηρητέο «Κατ’ όψιν», δηλαδή εάν πρέπει να
παραμείνει μόνο η «Φάτσα» του  ως έχει…, θα μπορ-
ούσε να επεκταθεί «Εις βάθος» ούτως ώστε να
προκύψει ένα τετραώροφο κτίσμα το οποίο θα μπορ-
ούσε να ενοικιαστεί για να λειτουργήσει εκεί
κάποιο πολυκατάστημα!!! 
Ενδιαφέρουσα επίσης ήταν και η πρόταση που
κατέθεσε ο κ. Κώστας Κουβόπουλος περί απορροφή-
σεως κοινοτικών κονδυλίων τα οποία δίνει το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού για τις περιπτώσεις αναπαλαιώσεων
κτισμάτων χαρακτηρισμένων ως «Διατηρητέα». 
Τώρα βέβαια σ  ́ όσους προσπαθούν με «Γκεμπε-

λικό» τρόπο να πουν ότι: «Κάποιοι από την Αντι-
πολίτευση, επιλέγοντας για άλλη μια φορά την πολιτι-
κή της στείρας αντιπαράθεσης, «ανακάλυψαν» ότι η 
παραπάνω διαδικασία αποτελεί «Μέγα Σκάνδαλο»… 
καλό θα ήταν να συντάξουν  ένα δελτίο Τύπου με το
οποίο να ανέφεραν όπως ο Νόμος ορίζει, στο πλαίσιο
της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, το ποιος
πλήρωσε τον  μηχανικό κ. Κυρίτση και το ποιος του
έδωσε την εντολή πριν από ένα χρόνο περίπου για την
εν κρυπτώ  σύνταξη της συγκεκριμένης μελέτης που
χρησιμοποίησε το Σ.Ο.Ε… εκτός  κι αν αυτός (ο εντο-
λέας) ήταν κάποιος «Γραμματεύς» ή  «Φαρισαίος»
που αποπέμφθηκε νύχτα…

«Άτακτη υποχώρηση» Ζορμπά μετά τις καταγγελίες
Σταθόπουλου για ύπαρξη τεράστιου σκανδάλου στη

δήθεν αξιοποίηση του «Γιαβάσειου»! 

Ανδρέας Μπαλωτής 
Δημοσιογράφος 
ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

Η καλύβα του Μπαρμπα - Ζορμπά στα χρόνια της μιζέριας

Χριστούγεννα έκανε στη
γενέτειρα της συζύγου του το
Ναύπλιο ο Αντώνης Σαμαράς

Για ολιγοήμερες διακοπές στο
Ναύπλιο  βρέθηκε τα Χρι-
στούγεννα ο πρωθυπουργός
της χώρας  Αντώνης Σαμαράς
. Ο πρωθυπουργός έκανε τις
βόλτες του στην παραλία της
πόλης ,ενώ απόλαυσε  τον
καφέ του μαζί με φίλους του
από την Αργολίδα. Μαζί του
ήταν και ο συμπολίτης μας
Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ και
τέως Νομάρχης  κ. Δημήτριος
Σαραβάκος,
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Ελένη Δάβαρη: «Παραιτήθηκα γιατί συμπεριφορές όπως
κλοπές,  παραβάσεις καθήκοντος, αδιαφορία  και 

ατιμωρησία  ντροπιάζουν το δήμαρχο και τη  διοίκηση του
Δήμου και προσωπικά δεν το ανέχομαι!»

Η πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση της αντιδ-
ημάρχου Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτι-
κής Προστασίας και Καθαριότητας κ. Ελένης
Δάβαρη από την παράταξη του Βασίλη Ζορμ-
πά, προξένησε μεγάλη αίσθηση όχι στους
ασχολούμενους με τα δρώμενα της πόλης ενώ
δημιούργησε στους συμπολίτες της πολλές
ερωτηματικά αναφορικά με τα αιτία της απόφ-
ασης αυτής. . 
Συναντηθήκαμε με την κ. Δάβαρη, μιλήσαμε για όλα
αυτά αλλά και για πολιτικό της μέλλον και στον
έντυπο «Σχολιαστή» που κρατάτε στα χέρια σας
δημοσιεύεται μια περιληπτική αναφορά των όσων
μας είπε χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία τους, ενώ το
πλήρες κείμενο θα το βρείτε στον ηλεκτρονικό «Σχο-
λιαστή» στη σελίδα www.osxoliastis.gr 
«Σ» Ποιος ήταν ο κυριότερος λόγος  που σας
οδήγησε σε μια τόσο σημαντική πολιτική επι-
λογή όπως είναι  η  Ανεξαρτητοποίησή σας από
την παράταξη του Βασίλη Ζορμπά;  
«Η απόφασή μου αυτή έχει να κάνει καθαρά με τον
τομέα ευθύνης μου,  δηλαδή με τις ευθύνες που είχα
αναλάβει μαζί με την «Αντιδήμαρχία»  αλλά και οι
δεσμεύσεις που είχα αναλάβει απέναντι στους
συνδημότες μου. Δημιουργήθηκαν δηλαδή θέματα
που δεν με άφηναν να προσφέρω το έργο που εγώ
ονειρευόμουν και είχα προγραμματίσει για τους
δημότες της Αγ. Παρασκευής και δεν είχα καμία
στήριξη από δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά για λόγους που
μόνο εκείνος γνωρίζει ». 
«Σ» Μιλάμε για θέματα γραφειοκρατίας ή για
σύγκρουση πολιτικής εντός της δημοτικής
ομάδας που διοικεί το Δήμο; 
« Ήταν καθαρά θέματα γραφειοκρατίας και υπηρε-
σιών του Δήμου τα οποία «Δεν προχωρούσαν» και
είχα αναγκαστεί να τα αναφέρω  γραπτώς στο δήμα-
ρχο,  αλλά παρ’ όλες τις οχλήσεις μου τις έχει
κλειδώσει στο συρτάρι εδώ και δύο μήνες, απα-
ξιώνοντας έστω και να μου απαντήσει!». 
«Σ» Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παρα-
δείγματα; 
«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας αιρετός
ξεκινούν από τη «Στάση» και τη συμπεριφορά των
υπαλλήλων και κυρίως των προϊσταμένων των διαφ-
όρων τμημάτων.  Προσωπικά στα δύο χρόνια της
θητείας μου, από τον αρμόδιο διευθυντή περι-
βάλλοντος τον  κ. Παναγόπουλο διέκρινα μια
πλήρη  αδιαφορία ως προς την υπηρεσία του.
Είχαμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν είχαμε πλέον
καμία επαφή,  ούτε καν  μιλούσαμε μέσα στο Δήμο!».
«Σ» Και πως «έτρεχαν» τα θέματα της αρμοδι-
ότητας σας  χωρίς ουσιαστική συνεργασία με
τον προϊστάμενο;
« Πολύ απλά , αναγκαζόμουν  να  «Τρέχω» όλα τα
θέματα όταν θα έπρεπε να τα κάνει εκείνος!  Εκτός
αυτού, υπάρχει  το μεγάλο πρόβλημα  με το «Γκαράζ»
όπου στεγάζονται τα απορριμματοφόρα του Δήμου,
στην οδό Παναγούλη. Ήταν ένα στοίχημα για εμένα
και μια υπόσχεση που είχα δώσει στους συμπολίτες
μου  όταν ανέλαβα την αντιδημαρχία, ότι θα φεύγαμε
από εκεί γιατί οι συνθήκες είναι άθλιες, ελεεινές
και τριτοκοσμικές και στα δύο αυτά χρόνια προ-
σπάθησα  να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του
Δήμου  σχετικό κονδύλι για την μετεγκατάσταση του.
Έχουμε προχωρήσει με διάφορες μελέτες που έχουν
γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία ως ένα επίπεδο, για
να φύγουμε από εκεί και πρέπει να φύγουμε αφού 1)

οι δημότες καλούνται να πληρώσουν δεκάδες πρόστι-
μα που βεβαιώνει η  Αστυνομία, 2) οι ιδιοκτήτες του
οικοπέδου μας έχουν ζητήσει να φύγουμε και 3) ο
συγκεκριμένος χώρος  ανήκει διοικητικά στο Δήμο
Χαλανδρίου!».
«Σ» Ο «Στόλος» των οχημάτων είναι επαρκής;
«Δεν είναι και για  το 2012 είχαμε σχεδιάσει να αγο-
ράσουμε δύο απορριμματοφόρα,  μία υδροφόρα κι
ένα αυτοκίνητο μικρό, αλλά δυστυχώς ντρέπομαι που
το λέω, ήμουν η αρμόδια αντιδήμαρχος και αγνοώ
ακόμη και σήμερα σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή η
διαδικασία!!  Και το μόνο που ξέρω ότι οι «Καθυστε-
ρήσεις» του γραφείου προμηθειών του Δήμου το
έχουν δρομολογήσει  για το 2013 χωρίς τίποτε να είναι
σίγουρο! Επίσης είχαμε κάνει προϋπολογισμό για την
προμήθεια  ενός πλυντηρίου κάδων που το έχει ανάγ-
κη η πόλη γιατί διαθέτουμε μόνο ένα, και ενός
σαρώθρου. Είναι μία σειρά προμηθειών που αγγίζουν
κάτι λιγότερο από 1.000.000 ευρώ πρέπει να πάμε σε
διεθνή διαγωνισμό… αλλά για να γίνει αυτός  θα
περάσουν μήνες και μήνες για να τα αποκτήσει ο
Δήμος». 
«Σ» Υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος που να

δικαιολογεί όλη  αυτήν  την κωλυσιεργία; 
«Λάθη  των υπηρεσιών, κακή λειτουργία, δυσλειτο-
υργία, αδιαφορία, μπορούμε πολλούς χαρακτηρι-
σμούς να δώσουμε. Πείτε όπως θέλετε. Προσωπικά
το έχω εντοπίσει στις υπηρεσίες αλλά και προς το
πρόσωπο του δημάρχου. Όταν ένας αντιδήμα-
ρχος με γραπτές αναφορές στο δήμαρχο εξηγεί
ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι το έχει εντοπίσει
θα πρέπει κι αυτός να κινηθεί διαφορετικά. Αν
δεν κινηθεί ο δήμαρχος, τότε ποιος; Το ανθρώπινο
δυναμικό του Δήμου δυστυχώς συνεχίζει να χαρακ-
τηρίζεται, εδώ και πολλά χρόνια, από παθογένειες
ενός ιδιαίτερα φθαρμένου, κλειστού και πελατειακού
συστήματος  εξουσίας, για το οποίο δεν βλέπω να
υπάρχει γιατρειά. Για παράδειγμα ο χαρακτηρισμός
«Παράβαση καθήκοντος» σημαίνει ότι δεν κάνεις
σωστά τη δουλειά σου. Όταν είσαι σε μια υπηρεσία
όπως αυτή των «Προμηθειών» και δεν μπορείς επί
δύο χρόνια να κάνεις όλες αυτές τις δουλειές που
ζητάει ο εκάστοτε αντιδήμαρχος, τότε κατά τη δική
μου άποψη αυτό είναι παράβαση καθήκοντος.
Επίσης διέκρινα και φαινόμενα αυθαιρεσίας και
νεποτισμού καθώς και προσωπικές σχέσεις με «Ομα-
δούλες» που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρό-
νια».
«Σ» Στον τομέα της καθαριότητας γενικά τι

προσδοκούσατε; 
«Στην καθαριότητα όλα είναι ανταποδοτικά. Η
ανακύκλωση μας παραχωρεί δωρεάν τους κάδους
όπως κι ένα αυτοκίνητο το οποίο «Τρομάξαμε» να το
πάρουμε. Με μία επιστολή που μας στάλθηκε μας
ενημέρωναν ότι μας παραχωρούσαν ένα αυτοκίνητο
ανακύκλωσης και οι υπηρεσίες το αγνόησαν!!! Μετά
από καιρό μας ξαναέστειλαν επιστολή
ρωτούσαν  αν θα το πάρουμε ή αν θα το
δώσουν σε άλλο Δήμο!!!  Φτάσαμε στο παρά πέντε
και το «Τρέξαμε» πριν 10 μέρες, κυριολεκτικά, κάνον-
τας αποδοχή της δωρεάς…». 
«Σ» Αναφέρατε ότι «κάποιοι» έκλεψαν την

υδροφόρα του Δήμου;  Και ποιες ενέργειες
έκανε ο δήμαρχος;
« Το είχα δηλώσει γραπτώς μαζί με την σχετική ανα-
φορά μου, αλλά… 
Προσωπικά ήμουν πάντα κάθετη και απόλυτη.

Ανταπόκριση όμως δεν βρήκα πουθενά. Επί Σιδέρη
είχαμε αγοράσει τρία μικρά σάρωθρα τα οποία ήταν
για πλατείες και πεζοδρόμια και όταν ανέλαβα, τα
είδα πεταμένα στο «Γκαράζ».  Ρωτώντας τον διευθυ-
ντή γιατί ήταν πεταμένα, γέλασε και μου απάντησε
ότι ήταν για απόσυρση ενώ εγώ ήξερα το αντίθετο. Τα
έστειλα λοιπόν σε μια εταιρία να τα δει και ήδη μου
έφτιαξαν το πρώτο.  Όμως περίμεναν κάποια ανταλ-
λακτικά για να το τελειώσουν και να μπει σε λειτο-
υργία. Οι υπηρεσίες όμως δεν του έχουν απαντήσει
μέχρι σήμερα. Μάλιστα το ένα από αυτά δόθηκε
επί Βασίλη Γιαννακόπουλου στο Γέρακα για 10
χρόνια και θα μας το επιτρέψουν το 2017. Τι να
το κάνουμε τότε δεν ξέρω. Λες και στην Αγ. Παρασ-
κευή εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε τα σάρ-
ωθρα και τα μοιράζουμε σε άλλους Δήμους.  Επίσης
πάνω από αυτά τα δύο σάρωθρα που θα έπρεπε να
είναι τρία… είχαν κλαπεί κι άλλα πράγματα!!!».  
«Σ»  Το γεγονός ότι στο Δήμο μας όλα γίνονται
την «Τελευταία στιγμή» έπαιξε σημαντικό ρόλο
στην απόφαση σας;
«Ναι και ξέρω ότι δίκαια κι ο κόσμος  απορεί με την
απόφασή μου κι  αναρωτιέται «Γιατί τώρα;»  Απλά
δεν πήγαινε άλλο για εμένα. Τα γεγονότα όλα αυτά
που σας αναφέρω ντροπιάζουν τη διοίκηση! Όλοι θα
έπρεπε να νιώθουν ενοχές γι’ αυτά  που γίνον-
ταν στο δικό μου «κομμάτι»,  και σε όσα ίσως
γίνονται και σε άλλους τομείς…  προσωπικά όμως δεν
ανέχομαι να ντροπιάζομαι στους συμπολίτες μου
επειδή «Κάποιοι» και για «Κάποιους» λόγους δεν
κάνουν τη δουλεία τους κι ο δήμαρχος τους ανέχεται. 
Εμένα το μέλημά μου ήταν να δώσω κάτι το διαφορ-
ετικό στην Αγ. Παρασκευή, κάτι καλύτερο, να προσθ-
έσω το λιθαράκι μου. Εάν δεν μπορώ να το κάνω,
καλύτερα ν’ αποσυρθώ. Από τη θέση του ανεξάρτ-
ητου τώρα θα προσπαθώ πάντα για το καλύτερο και
ειδικά για το κομμάτι που γνώρισα καλύτερα». 
«Σ» Υπάρχει περίπτωση αν σας γίνει πρόταση
να γυρίσετε στο «Μαντρί»; 
«Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση! Πισωγυρίσματα
από εμένα δεν θα δείτε ποτέ»! 
«Σ» Θα ενταχθείτε αλλού; 
«Ούτε καν το σκέφτομαι, ούτε το διανοούμαι. Θα
πράττω και θα ενεργώ μόνη μου».
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«Δημαιρεσίες» με ψηφοφορία χωρίς
παραβάν στην κουζίνα και στην τουα-

λέτα του Δημαρχείου!
Την πρώτη Κυριακή του Γενάρη του τρίτου
έτους της θητείας της Δημοτικής αρχής,
σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινο-
τήτων σε ειδική συνεδρίαση στην οποία
προεδρεύει ο πρώτος σε ψήφους Δημοτικός
Σύμβουλος της παράταξης που διοικεί το
Δήμο, πραγματοποιείται μυστική ψηφοφο-
ρία  για την εκλογή του προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου καθώς  και για τα
μέλη των επιτροπών (Οικονομική  και της
Ποιότητας Ζωής).
Στο Δήμο μας, η συγκεκριμένη συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου έγινε το μεσημέρι της 6ης Ιανουαρίου 2013 υπό την προεδρία της  η
κ. Ελένης  Δάβαρη  με ψηφολέκτες τους Δημοτικούς Συμβούλους Μαρία Μπράμη και Γιάν-
νη Σιδέρη και αποφασίστηκε να στηθούν δύο κάλπες, μία για την εκλογή του προέδρου και
μία για την εκλογή του αντιπροέδρου και του γραμματέα. 
Για τον πρόεδρο ο Νόμος προβλέπει ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος που θα εκλεγεί θα προταθ-
εί από την πλειοψηφούσα παράταξη (του κ. Ζορμπά), για τον αντιπρόεδρο από την παρά-
ταξη που αποτελεί την αξιωματική αντιπολίτευση (του κ. Γιαννακόπουλου) και για την γραμ-
ματέα από την παράταξη της ελάσσονος αντιπολίτευσης  (παράταξη του κ. Σταθόπουλου). 
Στο απερχόμενο προεδρείο εκτός του προέδρου Γιάννη Βουτσινά συμμετείχαν η κ. Άννα
Γάκη (Αντιπρόεδρος) και η κ. Ζωή Φωτεινού (Γραμματέας) και οι επικεφαλείς των τριών
παρατάξεων κ. Ζορμπάς, Γιαννακόπουλος και Σταθόπουλος αποφάσισαν να προτείνουν και
πάλι τους ίδιους συμβούλους  οι  οποίοι και θα παραμείνουν στις θέσεις αυτές μέχρι το τέλος
της θητείας αυτής της διοίκησης.
Μελανό σημείο της συγκεκριμένης διαδικασίας υπήρξε η έλλειψη  «Παραβάν»  γεγονός
που ανάγκασε τους Δημοτικούς συμβούλους  να καταφεύγουν στην παρακείμενη
«Κουζίνα» ή στην «Τουαλέτα» για να τηρηθεί  η «Μυστικότητα» της Ψηφοφο-
ρίας  που προβλέπει ο Νόμος!
Αξιοσημείωτο ήταν ότι η κ. Ελευθερία Παπαδο-
πούλου (αναπληρώτρια δημάρχου και αντιδήμα-
ρχος διαφόρων  αρμοδιοτήτων) για την συντόμευ-
ση της διαδικασίας και για να αποφύγει  να περι-
μένει στη σειρά που οδηγούσε στην… κουζίνα,
ψήφισε στην τουαλέτα της αίθουσας του Δημοτι-
κού Συμβουλίου ενώ  οι κ. Γιαννακόπουλος και
Κρητικίδης (τέως δήμαρχος και τέως αναπληρω-
τής Δημάρχου) δεν μπήκαν στον κόπο να
τηρήσουν ουδεμία διαδικασία και ψήφισαν
«Ανοικτά» μέσα στην αίθουσα μπροστά στην
κάλπη με τον κ. Κώστα Κουβόπουλο να τους
καταγγέλλει λέγοντας:  «Το κάνετε αυτό για να δείξετε ότι στηρίζετε τον Βουτσινά για πρόεδρο!».   
Μετά το τέλος της «Εκλογής διαδικασίας» ακολούθησε ανακοίνωση της κ. Ελένη Δάβαρη η
οποία δήλωσε ότι αποχωρεί από την παράταξη του κ.Ζορμπά  και παραμένει ανεξάρτητη,
με αποτέλεσμα  για τις εκλογές των μελών των επιτροπών, της Οικονομικής και της Ποιότ-
ητας Ζωής,  να προεδρεύσει το επανεκλεγμένο προεδρείο. 
Στη συνέχεια οι επικεφαλείς των παρατάξεων και ο επανεκλεγμένος  πρόεδρος είπαν τις διά-
φορες «Τυπικούρες» που λένε μεταξύ τους  σ  ́αυτές τις περιπτώσεις όλοι αυτοί οι καλοί και
έντιμοι άνθρωποι που μας κυβερνούν τα τελευταία χρόνια… και στη συνέχεια διεξήχθησαν
(με τον γνωστό τρόπο) οι εκλογές  για τις δύο επιτροπές στις οποίες εκλέχτηκαν: 
1) Για την Οικονομική Επιτροπή οι κ. Καζάκος, Κωνσταντακόπουλος, Κωστόπουλος,
Παναγόπουλος, Τσιαμπάς, Γιαννακόπουλος, Σταθόπουλος, Κρητικίδης  και
2) Για την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής! (Ναι λειτουργούσε δύο χρόνια τώρα και θα λειτουρ-
γεί και άλλα δύο  μια  «Τέτοια» επιτροπή…)  οι κ.κ. Αλεφαντής Καψοκεφάλου, Πανουσο-
πούλου, Παύλου, Μουχτούρη, Κωβαίος, Γκιζιώτης, Σιδέρης. 
Τα πολιτικά  στοιχεία  τέλος που χρήζουν περαιτέρω αναλύσεως μετά τις τελευταίες εξελίξεις
είναι τα εξής:  1) Στην εκλογική διαδικασία για τις συγκεκριμένες επιτροπές, ο κ.
Γκιζιώτης (Κ.Κ.Ε) με «δύναμη» δύο συμβούλων  έλαβε συνολικά 27 ψήφους,  ενώ
ο κ. Σταθόπουλος  (ΣΥΡΙΖΑ –Ε.Κ.Μ – ανεξάρτητοι κ.λ.π) με δύναμη πέντε
συμβούλων  έλαβε  25 ψήφους. 2) Η μόνη παράταξη που δεν έχει υποστεί «Αποχωρή-
σεις από διαφωνούντες» είναι η παράταξη του κ.Σταθόπουλου η οποία ξεκίνησε με πέντε
συμβούλους και συνεχίζει με του ίδιους. 3) Η παράταξη των «Μαζί» μετά την αποχώρηση
των κ.Γαβρά και Γουργούλη έχει «Κοντύνει» αισθητά. 4) Οι «Ανεξάρτητοι»  σύμβουλοι
(Κουβόπουλος-Αλεξόπουλος-Γουργούλης-Γαβράς-Μουστόγιαννης) με την προσθήκη της
κ.Ελένης Δάβαρη αποτελούν στην ουσία την «Αξιωματική Αντιπολίτευση». 5)Η παράταξη
του κ.Ζορμπά «φυλλορροεί» κι αν συνεχίσει με αυτόν το ρυθμό πολύ σύντομα θα αποτελεί
«Μειοψηφία» η οποία για να διοικήσει θα αναζητά  ψήφους σε μια εποχή που τίποτα δεν
δίνεται χωρίς αντάλλαγμα... 

Χρήστος Α. Μπαλωτής

Διανύουμε το «Τρίτο Μνημόνιο»… ουδείς γνωρίζει τι άλλα
«καλά» θα μας φέρει το σύμβολο της coca cola τη νέα χρο-
νιά…  και οι μόνοι που συνεχίζουν ακάθεκτοι να λειτουργούν
«Όπως έμαθαν» είναι οι  αιρετοί που δεν δείχνουν καμιά διά-
θεση για ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο που μέχρι τώρα
λειτουργούσαν και ο οποίος μας έφερε στο σημείο που βρισ-
κόμαστε!
Τα γράφουμε αυτά γιατί την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού συμβουλίου συζητήθηκε και ψηφίστηκε ο ισο-
λογισμός του 2011 ο οποίος κατέδειξε ότι το χρέος του Δήμου ανέρχε-
ται στα 11.000.000 ευρώ ενώ σύμφωνα με τους «Ειδικούς» που
τοποθετήθηκαν από πλευράς διοίκησης, τα μέχρι στιγμής βεβαιωμέ-
να έσοδά του δημιουργούν ένα πλεόνασμα της τάξεως των
2.000.000 ευρώ.
Δυστυχώς οι διοικούντες συνεχίζουν τα «Παιχνιδάκια με τους αριθ-
μούς και με τις λέξεις» όπως και τα προηγούμενα χρόνια ωσάν όλοι
εμείς να αντέχουμε να σηκώνουμε όλα αυτά τα δυσβάστακτα βάρη
που αναγκαζόμαστε να σηκώσουμε εξ  αιτίας των αποφάσεων τους.
Όλα αυτά τα χρόνια ακούμε για «βεβαιωμένα έσοδα» που μεταφέρ-
ονται από ισολογισμό σε προϋπολογισμό και ξανά σε ισολογισμό
χωρίς ΠΟΤΕ να έχει υπάρξει ένας ουσιαστικός, σαφής και
ειλικρινής  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για τον τρόπο με τον οποίο διαχει-
ρίστηκαν τα χρήματα μας.

Έχουμε ακούσει τα ίδια και τα  ίδια λόγια σε κάθε σχετική  συζήτηση,
αλλά κανένας ΔΕΝ μας απάντησε ακόμη το «ΓΙΑΤΙ» στο τέλος του
2010 νοικιάσαμε νέο κτίριο για τη στέγαση των υπηρεσιών
του Δημαρχείου με το Διπλάσιο ενοίκιο σε ένα κτίριο με τα ίδια
«Κουσούρια» που είχε και το παλιό!  Κανείς ΔΕΝ μας εξήγησε το
«Γιατί» πληρώναμε 11.000 ευρώ το μήνα (και σήμερα 8.000)  για τη
στέγαση  του βρεφονηπιακού σταθμού του Κοντοπεύκου , κανείς δεν
μας εξήγησε το «Γιατί» πληρώσαμε 2.000.000 ευρώ για μελέ-
τες του Δημαρχείου τη στιγμή που ΟΥΤΕ χρήματα υπήρχαν
ΟΥΤΕ και καμιά διάθεση για την ανέγερση του… Κανείς ΔΕΝ
μας είπε το «Γιατί» δεν ενοικιάστηκε το «Γιαβάσειο» για 25 χρόνια
στον επιχειρηματικό όμιλο ο οποίος για «Αντάλλαγμα» έχτιζε το
Δημαρχείο (3000 μ2) και δύο υπόγεια… Κανείς ΔΕΝ μας είπε το
«Γιατί» ΔΕΝ έχει αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του
Δήμου ώστε να υπάρξει μια οικονομική ανάσα… Το «Γιατί» Γιατί
έχουμε πληρώσει  χιλιάδες ευρώ για συστήματα μηχανοργάνωσης τα
οποία με την αλλαγή της εκάστοτε διοίκησης «Δεν είναι καλά και
χρειάζεται η προμήθεια  άλλων»…  το «Γιατί» εξακολουθεί  η Δημο-
τική Αρχή να μην ξέρει τι ακριβώς «Γίνεται» από έλλειψη «Αποθήκ-
ης»… το «Γιατί»  εξακολουθούμε ακόμη και σήμερα και
ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ενοίκιο για το Κ.Ε.Π της  οδού Πελοποννή-
σου το οποίο έχει σταματήσει να λειτουργεί ΠΡΙΝ από ενά-
μισυ χρόνο!!! Και τόσα άλλα «Γιατί» τα οποία δεν χωρούν σε μια
εφημερίδα αλλά σε μια  Βιβλιοθήκη…
Δυστυχώς Τα μόνα πράγματα που ακούγονται στην αίθουσα του
Δημοτικού συμβουλίου είναι πολιτικά ψέματα, ύβρεις, καταγγελίες
αληθινές και ψευδείς, κούφια και «Μεγάλα» λόγια και υποσχέσεις…
υποσχέσεις… υποσχέσεις…

Ο Καραγκιόζης και οι 
«Ισολογισμό-προϋπολογι-

σμοί  στο Σαράι»… 

συνέχεια σελ. 11
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Το 2013 αν κρίνο-
υμε από τις πρώτες
μέρες του, θα είναι
μια χρονιά πλήρης
π ο λ ι τ ι κ ώ ν
εξελίξεων πολλές
από τις από τις
οποίες θα είναι
εντελώς απρόβλε-
πτες και  για κάποι-
ους αναπάντεχες
και  αψευδής μάρτ-
υς των προβλέ-
ψεων αυτών, είναι
ο απίστευτα μεγά-
λος αριθμός για τα
πολιτικά δρώμενα

της πόλης μας αριθμός των ανεξαρτήτων δημο-
τικών συμβούλων ο οποίος ανέρχεται στον
αριθμό Πέντε (5),  έναν αριθμό που δεν διαθέ-
τει καμία  δημοτική παράταξη της αντιπολίτευ-
σης!
Συναντηθήκαμε με τον κ.Μιχάλη Γαβρά και μιλήσα-
με μαζί του για το «φαινόμενο» αυτό αλλά και για
τους λόγους που τον ώθησαν να φύγει «Από το μαν-
τρί» και ν  ́αψηφήσει το «λύκο» και μας είπε πολλά κι
ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία αδυνατούμε να
συμπεριλάβουμε αυτούσια στον έντυπο «Σχολιαστή»
στον οποίο δημοσιεύουμε τα κυριότερα μέρη της να
αλλοιώνεται η ουσία, ενώ το πλήρες κείμενο μπορείτε
να το διαβάσετε στον ηλεκτρονικό «Σχολιαστή» στην
σελίδα www.osxoliastis.gr.  
«Σ» Μετά τις τελευταίες εξελίξεις  βλέπουμε στα
έδρανα της αντιπολίτευσης ένα πολύ μεγάλο
αριθμό συμβούλων που έχουν ανεξαρτητοποι-
ηθεί από τις παρατάξεις με τις οποίες
εκλέχτηκαν, το θεωρείτε τυχαίο γεγονός ή
σηματοδοτεί «Κάτι»;
«Σε ότι με αφορά, από προηγούμενη συζήτηση που
είχαμε, σας είχα πει  ότι από τότε που καθίσαμε στα
έδρανα της αντιπολίτευσης  υπήρχαν στοιχεία που
έδειχναν μια κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των
μελών της  παράταξης «Μαζί για την Αγ. Παρασκε-
υή» ειδικά στις τοποθετήσεις στα επιμέρους θέματα
της πόλης κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου. Παράλληλα αμέσως μετά την ήττα της
παράταξης μας το 2010,  οι διαδικασίες που ακο-
λούθησαν  μου έδωσαν να καταλάβω ότι υπήρχε
διαφορετική ανάγνωση των αιτίων της ήττας
μεταξύ των συμβούλων και της ηγεσίας της
παράταξης και το γεγονός αυτό  είχε σαν συνέπεια
να υπάρχουν διαφωνίες  για το  «πως» ανατάσσεται
αυτή η κατάσταση και για το «πως»  μπορεί να
οδηγηθεί ξανά αυτή η παράταξη σε νικηφόρο αποτέ-
λεσμα». 
«Σ» Γιατί περιμένατε τότε  δύο χρόνια να για να
αποχωρήσετε; 
« Θα σας εξηγήσω την κατάσταση χωρίζοντάς τη σε
δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος ξεκινά από  το
πρώτο έτος της αντιπολίτευσης μέχρι τη συνέλευση
της παράταξης τον  Δεκέμβριου του 2011 και η δεύτε-
ρη από τότε μέχρι σήμερα. Δεν είμαι μόνος μου στην
πόλη, ούτε στην δημοτική ομάδα, ούτε και στην
παράταξη. Υπάρχουν κι άλλοι φίλοι και συναγω-
νιστές που έχουν παρόμοιες αναγνώσεις με
εμένα και βάζοντας ως κριτήριο το να προσπαθήσο-
υμε « Από τα μέσα» να διορθώσουμε στο οργανωτικό
και στο πολιτικό επίπεδο την πορεία της παράταξης
χωρίς αυτό να τραυματίσει τον κόσμο που βρίσκεται
δίπλα της και γι αυτό επιλέχθηκε  η πορεία της «Ανα-
μονής». 

«Σ» Θεωρείτε ότι η βάση θα ήθελε και πάλι την
κάθοδο στις εκλογές υπό την ηγεσία του
Βασίλη Γιαννακόπουλου;  
«Το σχέδιο που είχα καταθέσει το Δεκέμβρη του 2011
περιελάμβανε και την ανανέωση της εμπιστοσύνης
στην ηγεσία ή την επιλογή άλλης. Μάλιστα η φράση
που χρησιμοποίησα τότε ήταν πολύ χαρακτηριστική:
«Μέσα από μία πολιτική, οργανωτική συνδιάσ-
κεψη μέσα από την οποία με ανοιχτές διαδι-
κασίες θα προκύψει και η νέα ηγεσία ή θα ανα-
νεωθεί η εμπιστοσύνη στην παλιά αν επιμένει
να είναι ξανά υποψήφια». 
Αυτό το σκεπτικό δεν έγινε ποτέ δεκτό από την πλε-
υρά  της ηγεσίας η οποία επέμενε στη θέση ότι από
την πλευρά της  «Όλα είχαν γίνει καλώς» και οι
όποιες προτάσεις θα υπήρχαν και θα εγκρίνονταν θα
υλοποιούνταν από την υπάρχουσα  ηγεσία κι από εκεί
και πέρα «Θα βλέπαμε όλα τα υπόλοιπα». 
«Σ» Ο σχεδιασμός αυτός έγινε αποδεκτός; 
«Στην ουσία δεν έγινε ποτέ αποδεκτός και στη  συνέ-
λευση – συνεδρίαση του Δεκεμβρίου 2012, μετά την
τοποθέτηση μου κατάλαβα ότι δεν υπήρχε  προοπτι-
κή η ηγεσία της παράταξης να αποδεχθεί άλλο μοντέ-
λο που να περιλαμβάνει αμφισβήτηση της δικής της
θέσης  και «Άνοιγμα»  στην κοινωνία, κι εκείνη
ήταν η καθοριστική στιγμή που αποφάσισα ότι θα
ήταν μάταιο  πλέον να κλείνω τα μάτια και να λέω :
«Πάμε για άλλη μία προσπάθεια». 
«Σ» Ποια προβλέπεται να είναι τώρα η πορεία
της παράταξης; Έχετε διακρίνει κάποιο συγκε-
κριμένο πολιτικό άξονα στον οποίο θα κινηθεί; 
«Νομίζω ότι η πολιτική γραμμή της παράταξης
είναι μία. Το προσωπικό, πολιτικό σχέδιο
του Βασίλη Γιαννακόπουλου για να
επιβιώσει ως παράγων στην πόλη
ή και παραπέρα. Το λέω έτσι
καθαρά γιατί το έχω γράψει
και στο παρελθόν. Δυστυχώς
αυτός είναι ο μοναδικός πολι-
τικός του άξονας». 
«Σ» Ποια ήταν η πραγμα-
τική όμως αιτία της ήττας
του Βασίλη Γιαννακόπου-
λου;
«Για συγκεκριμένα πράγματα δεν
μπορώ να έχω ολοκληρωμένη άποψη
για δύο βασικούς λόγους. Το 2006 μπήκα
«Γιαννάκης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αντι-
λαμβανόμενος από τη διαχείριση των Δημοτικών
Ιατρέιων ότι το κομμάτι της διοίκησης και της υπηρ-
εσίας είναι ένα ιδιαίτερο πολύπλοκο ζήτημα δεν είχα
τη δυνατότητα να μπορώ να γνωρίζω στις λεπτομέρ-
ειες τους πολλά πράγματα. Μπορώ να φέρω ως
παράδειγμα πολιτικές λειτουργίες, το οποίο το
θεωρώ σημαντικό για την εικόνα που έδωσε η
ηγεσία στην κοινωνία, την διαχείριση του ζητή-
ματος «DaVinci».Είναι το πιο κλασσικό παράδειγ-
μα. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε και τέλειωσε επί
θητείας της προηγούμενης από εμάς διοίκησης και
στην κοινωνία έχει περάσει ότι όλο αυτό το πράγμα με
το αρνητικό του πρόσημο το χρεώνεται ο Γιαννακό-
πουλος. Αυτό θέλει μεγάλη προσπάθεια για να το
καταφέρεις. Είναι ένα παράδειγμα του πως ο δημα-
ρχοκεντρικός χαρακτήρας λειτουργίας της διοίκησης
οδηγεί σε αποφάσεις και σε χειρισμούς που τελικά
την οδηγούν σε λαθεμένα συμπεράσματα». 
«Σ» Ας περάσουμε λίγο στη σημερινή δημοτι-
κή αρχή. Πώς την κρίνεται γενικά αυτά τα δύο
χρόνια και τι προβλέπεται μέχρι τις εκλογές του
2014; 
«Ο Βασίλης Ζορμπάς παρότι ξεκίνησε με καλές προϋ-

ποθέσεις, δυναμικά, και ποντάροντας στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που του είχε αναγνωρίσει η πόλη,
«Κατάφερε»  μέσα στο δίχρονο που πέρασε να κατα-
ρρεύσουν  όλα αυτά. 
Θα σας φέρω παράδειγμα τον  βαρύγδουπο λόγο του
την ημέρα της κατάθεσης του πρώτου προϋπολογι-
σμού  όταν  αναφέρει τρεις φορές σ’ ένα μονοσέλιδο
κείμενο ότι το κύριο χαρακτηριστικό που παρέλαβε
από την προηγούμενη διοίκηση ήταν η διαφθορά
με τον χαρακτηριστικό τίτλο, «Όποιο συρτάρι
κι αν ανοίξω βρίσκω διαφθορά»!
Δύο χρόνια τώρα όμως, παρότι έχει προκληθεί και

από εμένα πολλές φορές, δεν έχει καταθέσει ούτε μία
περίπτωση «Διαφθοράς». Αυτό μπορεί να φαντάζει
απλό, δεν είναι όμως όταν εκφέρεται από το στόμα
ενός δημάρχου. Δεν μπορεί ένας δήμαρχος να καταγ-
γέλλει την προηγούμενη διοίκησης για «Διαφθορά»,
χωρίς να έχει στα χέρια του «Κάτι»  που να αποδεικ-
νύει αυτό που λέει ή τουλάχιστον να έχει ισχυρές
ενδείξεις, τις οποίες να καταθέσει δημόσια. Ένα
δεύτερο παράδειγμα είναι ότι παρότι  τα μέλη
της παράταξης του ήταν απροετοίμαστα να
διοικήσουν - κι αυτό φάνηκε στην πορεία - θα μπο-
ρούσαν τουλάχιστον να κρατήσουν, ή να προσεταιρι-
στούν μ’ έναν έξυπνο τρόπο, ότι καλό είχε γίνει από
την προηγούμενη διοίκηση για την πόλη. Θα μπορ-
ούσαν  όλα αυτά να τα συνεχίσουν και να αποκτή-
σουν θεσμική υπόσταση και να βγουν κερδισμένοι
εκείνοι. Το τρίτο αφορά τη λειτουργία του Δημο-
τικού Συμβουλίου, η οποία είναι απαράδεκτη. Είναι
απαράδεκτη από πλευράς ύφους, συμπεριφοράς και

διαδικασίας και οδηγεί σε ατέρμονα  Δημοτικά
Συμβούλια, πολύωρα και με μία τακτική

που καταντά εμμονή πλέον του στυλ:
«Περσινά ξινά σταφύλια, εσείς τι

κάνατε τότε;». Όμως στο Δημο-
τικό Συμβούλιο δεν κρίνετε η
αντιπολίτευση αλλά η
συμπολίτευση. Δεν μπορεί να
διοικεί την πόλη ο Βασίλης
Ζορμπάς  αντιπολιτευόμενος
την προηγούμενη διοίκηση. 

«Σ» Πως εσείς θα κινηθείτε
στο μέλλον πολιτικά; Θα

ενταχθείτε κάπου; Θα δημιο-
υργήσετε κάτι καινούργιο; 

«Υπάρχουν κάποια δεδομένα που πέφτουν
στο τραπέζι και που πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω
πριν πούμε ότι κάνουμε κάτι. Το πρώτο είναι η προ-
σωπική φιλοδοξία με την έννοια ότι νομίζεις πως είσαι
ο μοναδικός που θα σώσει την πόλη. Δεν υπάρχουν
όμως ούτε σωτήρες, ούτε «Πατερούληδες»
πλέον. Το δεύτερο είναι ότι αν είσαι οπαδός του
δημαρχοκεντρικού μοντέλου λες: «Εγώ θα πάω μπρ-
οστά, θέλω να γίνω δήμαρχος για να σώσω την πόλη
κι όσοι με πιστεύετε ελάτε». Ούτε αυτό το μοντέλο
πιστεύω. Είμαι οπαδός ενός άλλου μοντέλου, όπου
ενεργοί  πολίτες της πόλης, δημότες, μπορούν να ενε-
ργοποιηθούν και να σηκωθούν  από τους καναπέδες
τους και υπάρχουν αρκετοί που ήδη κινούνται στους
χώρους της κοινωνικής δραστηριότητας της πόλης
που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η πορεία
τους δεν είναι να παραμένουν μόνο στο τοπικό συλλο-
γικό επίπεδο αλλά θα πρέπει να διεκδικήσουν και τη
διαχείριση της πόλης και μέσα από μία τέτοια συνάν-
τηση. 
Η πόλη μετράει ήδη τρεις υποψήφιους δημάρχους
και δεν νομίζω ότι χρειάζεται έναν τέταρτο, ή πέμπτο
ή έκτο, αν πρόκειται να είναι «Ένα από τα ίδια».  Αν
στηθεί κάτι διαφορετικό τότε θα αξίζει τον κόπο να
ασχοληθεί κάποιος με την πόλη. 

Μιχάλης Γαβράς: «Αν η Αυτοδιοίκηση αφεθεί στα χέρια των  επαγ-
γελματιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  θα είναι και ο θάνατός της».

Μιχάλης Γαβράς
Ιατρός

Δημοτικός Σύμβουλος

«Νομίζω
ότι η πολιτική

γραμμή της παράταξης
είναι μία. 

Το προσωπικό, πολιτικό σχέδιο
του Βασίλη Γιαννακόπουλου για
να επιβιώσει ως παράγων στην

πόλη ή και παραπέρα. 
Δυστυχώς αυτός είναι ο
μοναδικός πολιτικός του

άξονας». 
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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…

Δεν είναι στις προθέσεις μου να αποτιμή-
σω  την διετία της Παρούσας Δημοτικής
Αρχής με οδηγό το αντιπολιτευτικό καθή-
κον η άλλου είδους σύνδρομα αλλά με
ψυχραιμία, κατανόηση των δυσκολιών
της εποχής κύρια σε οικονομικό επίπεδο
,και της αναγνώρισης των όποιων ελάχι-
στων προσπαθειών πραγματοποιούνται .
Ωστόσο οι όποιες σε θετική κατεύθυνση επιλο-
γές προωθούνται (πχ το κοινωνικό παντοπω-
λείο) πνίγονται, ασφυκτιούν ,σε μια συντηρητι-
κή πολιτική απομόνωσης της Δημοτικής Αρχής
από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της
πόλης μας, απομάκρυνσης από τις συλλογικές
εκφράσεις των συμπολιτών μας, απ τους
Συλλόγους των συνοικιών της πόλης μας, απ το
επιστημονικό της δυναμικό που θέλει να προ-

σφέρει τις δυνατότητες του σ αυτήν, αλλά που κανείς απ την Δημοτική Αρχή
,δεν φροντίζει να ενεργοποιήσει κι αξιοποιήσει προς όφελος όλων .
Είναι προφανές ότι στην Αγία Παρασκευή υπάρχει μια Δημοτική Αρχή ,ένας
Δήμαρχος αποκομμένος και κλεισμένος στo γυάλινο πύργο του ,κι αποφ-
ασίζει για την πόλη μας με μια χούφτα συνεργατών του συγγενικής
κυρίως προέλευσης, χωρίς όραμα, έμπνευση και σχέδιο.
Ακόμα και οι όποιες στη σωστή κατεύθυνση πρωτοβουλίες του, π.χ. ανάπλα-
ση πεζοδρομίων οδών στον Τσακό ,υπονομεύονται στην πράξη ,γιατί εφα-
ρμόζονται στρεβλά, χωρίς σοβαρή διεύρυνση τους, με κόψιμο μεγάλων
δένδρων χωρίς να είναι πάντα απαραίτητο χάριν της βαδισιμότητας .
Κι όταν κάποιοι μέσα κι έξω απ το Δημοτικό Συμβούλιο του ασκούν κριτική
για τα λάθη του και τις ανεπάρκειες του, εκτρέπεται σε μια άνευ προηγούμε-
νου παρελθοντολογία, με απαράδεκτες εκφράσεις κατά της Αντι-
πολίτευσης , των επικεφαλής των άλλων παρατάξεων ακόμα και κατά των
Συλλόγων της πόλης μας. (παραδείγματα ουκ ολίγα)
΄Οσο για την Διοίκηση, την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου
μας εκεί πραγματικά επικρατεί μια μη σοβαρή κι αντιεπιστημονική  κατά-
σταση. Δεν υπάρχει μια  στιβαρή Διοίκηση, μια Διοίκηση με κύρος γιατί.
-- Δεν εφαρμόζει συγκεκριμένη μέθοδο διαχείρισης του προσωπικού ( π.χ.
εργαλείο ανάδειξης –κρίσης προισταμένων)
-- Δεν υπάρχει στοιχειώδης επιμόρφωση και ανάδειξη των δεξιοτήτων του
κάθε εργαζόμενου
-- Δεν έχει  ασχοληθεί κανείς για το που αποδίδει καλύτερα κάθε Υπάλληλος
(πχ ποιος κάνει για τον γκισέ (άμεση εξυπηρέτηση πολιτών)-και ποιος στην
εσωτερική Υπηρεσία
-- Δεν δίδεται στο προσωπικό δυνατότητα για αυτενέργεια και πρωτοβου-
λίες για περιορισμό του χρόνου διεκπεραίωσης δευτερευόντων  εργασιών
,ώστε να περισσεύει χρόνος απασχόλησης τους με τα πιο σοβαρά θέματα.
-- Δεν δίνεται η δυνατότητα αυτοεκτίμησης των Υπαλλήλων
-- Δεν υπάρχει σοβαρή προσπάθεια μείωσης της επισκεψιμότητας των
συμπολιτών μας στο Δημαρχείο (εξεύρεση κάθε πρόσφορου τρόπου
εξυπηρέτησης τους χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία τους στο Δήμο)
κλπ ,κλπ
Στα οικονομικά υπήρχε η αίσθηση ότι επιχειρείται μια περιστολή των
δαπανών,  ένα νοικοκύρεμα ,αλλά οι συνεχείς αναθέσεις και ορισμένες  εξόφ-
θαλμες υπερβολές -δαπάνες αδυνατίζουν αυτήν την αρχικά θετική  εικόνα.
Βέβαια η κρατική επιχορήγηση έχει μειωθεί δραματικά κι αυτό ομολογουμέ-
νως υπονομεύει την δυνατότητα εκτέλεσης έργων πάσης φύσεως  αλλά απ
την άλλη μεριά δεν υπάρχει καμμιά στρατηγική ανάπτυξης στην πόλη μας, και
η προσπάθεια αξιοποίησης του Γιαβάσειου κληροδοτήματος, που ήταν
στο πλαίσιο μιας τέτοιας προοπτικής, παρουσιάστηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο αλλ αποσύρθηκε  για άγνωστους λόγους ,και πολλοί ισχυρίζον-
ται ότι πνίγηκε σε θολά νερά.
΄Ετσι περνάει ο καιρός, κανένα σοβαρό έργο δεν εκτελείται στην πόλη μας και
οι συμπολίτες μας έχουν αρχίσει ήδη να μιλούν για μια ακόμη διάψευση των
προσδοκιών τους ,για μια ακόμη χαμένη τετραετία στην εποχή της μεγάλης
κρίσης που η κοινωνία ζητάει εναγωνίως απ την Δημοτική Αρχή την στήριξη
της με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο.

2011-2012  Δημοτική Αρχή 

Αγίας Παρασκευής χωρίς 

έμπνευση, μεθοδικότητα,

Διοίκηση κύρους

του Νίκου Σόβολου
πολιτ. Επιστήμονα-Οικον/γου

e mail:
sovolosnikos@gmail.com
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«Στραβάδια χωρίς επιμόρ-
φωση» και «Αφισοκολ-

λητές»  οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι κατά τον δήμαρχο

Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου 2012 ο
δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς με αφορμή την «Αθώωση»
της υπαλλήλου του Δήμου που είχε αρνηθεί τη θέση της
Διευθύντριας Οικονομικών από το υπηρεσιακό συμ βού -
λιο αλλά και λόγω ερώτησης  που του τέθηκε από την
αντιπολίτευση σχετικά με τον καινούργιο τρόπο αξιολόγ-
ησης των δημόσιων υπαλλήλων εξαπέλυσε βαρύτατους
χαρακτηρισμούς εναντίον των τελευταίων, αποκαλώ ν -
τας τους «Στραβάδια» και «Αφισοκολλητές»! 
Μετά την απομάκρυνση της κ. Πηνελόπης Δράκου από τη θέση
της διευθύντριας της οικονομικής υπηρεσίας, ο δήμαρχος πρό-
τεινε σε τέσσερις υπαλλήλους ν’ αναλάβουν τα συγκεκριμένα
καθήκοντα, αλλά  δέχθηκε αρνητική απάντηση από όλους… κι
όταν αρνήθηκε και πέμπτη υπάλληλος!  την τιμώρησε με αφαί -
ρε ση ενός μηνιαίου μισθού! και την παρέπεμψε σε διοικητικό
δικαστήριο με το αίτιο της μη εκτέλεσης εντολής του δημάρχου
ώστε να μην υπάρξει «Επόμενος» υπάλληλος που ν  ́ αρνηθεί!
Δηλαδή ο κ. Ζορμπάς  τιμώρησε με τον πιο αυστηρό τρόπο που
θα μπορούσε μια υπάλληλο για «Παραδειγματισμό», κι όλα
αυτά σε  μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο από οικονομικής άποψ-
ης… κι ενώ η συγκεκριμένη υπάλληλος προέβαλε συγκεκριμένο
θέμα υγείας για το οποίο οι θεράποντες ιατροί της απαγόρευαν
την ανάληψη περαιτέρω ευθυνών! 
Ενημερώνοντας το Σώμα ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης, είπε ότι  η
συγκεκριμένη υπάλληλος κρίθηκε «Αθώα» από το υπηρε-
σιακό συμβούλιο  στο οποίο παραπέμφθηκε. και μαζί με τον κ.
Σταθόπουλο ρώτησαν το δήμαρχο για το ποια είναι η άποψή του
για τον καινούργιο τρόπο αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλή-
λων που ορίζει το «Μεσοπρόθεσμο». 
Στη συγκεκριμένη ερώτηση, όλοι όσοι είχαν συνομιλήσει πριν
την εκλογή του στο δημαρχιακό θώκο με τον κ. Βασίλη Ζορμπά,
θα περίμεναν μια εντελώς διαφορετική απάντηση από αυτήν
που έδωσε τώρα που έγινε δήμαρχος και που γνωρίζει πολύ
καλά ότι οι πιθανότητες να επανεκλεγεί είναι ελάχιστες.
Συγκεκριμένα  ο κ. Ζορμπάς εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου
επίθεση στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου λέγοντας χαρ-
ακτηριστικά ότι: «Στο δημόσιο κανένας δεν τιμωρήθηκε
από τα υπηρεσιακά συμβούλια γιατί τους εκλέγουν οι ίδιοι... οι
συνδικαλιστές τους καλύπτουν και τους χαϊδεύουν τ’ αυτιά.. οι
περισσότεροι υπάλληλοι είναι «Στραβάδια»! 
«Οι περισσότεροι που έχουν μπει στο Δημόσιο Τομέα ήταν αφι-
σοκολλητές» συνέχισε με τον ίδιο επιθετικό τόνο ο κ. Ζορμπάς
υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το Δημόσιο πάντα είχε «Σκάρ-
τους», κι  ότι οι περισσότεροι είχαν μπει λόγω του «Μπάρμ-
πα στην Κορώνη»… κι ότι ελάχιστοι από αυτούς είχαν επιμο-
ρφωθεί στο πέρασμα του χρόνου!». 
Στη συνέχεια ο δήμαρχος , αφού κατάλαβε ότι στο θυμό επάνω
είχε αφήσει να φανούν τα πραγματικά του «Πιστεύω»… ως
συνήθως και  για να αμβλύνει την εικόνα του που είχαν προκα-
λέσει  τα λόγια του έκανε τη συνήθη «Κωλοτούμπα» και  είπε ότι
σήμερα το Δημόσιο «στέκεται όρθιο καθαρά και μόνο από
τους αξιοπρεπείς  υπαλλήλους»αλλά επανέλαβε στο ότι πολ-
λοί από τους «Σκάρτους» μένουν ατιμώρητοι υπενθιμόζοντας στους παρε-
υρισκόμενους το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα, το «Φακελάκι». 
Μετά την τοποθέτηση του δημάρχου αρκετοί δημοτικοί υπάλ-
ληλοι ήταν σαστισμένοι μ’ αυτά που άκουσαν και πριν τη λήξη
της συζήτησης το λόγο πήρε ο τ. Δήμαρχος κ. Βασίλης Γιαν-
νακόπουλος και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης
Γουργούλης.  Ο τ. Δήμαρχος υπενθύμισε στο δήμαρχο ότι για να
χαρακτηριστεί «Επίορκος» ένας δημόσιος υπάλληλος πρέπει να
υπάρξει τελεσίδικη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ενώ από
την πλευρά του ο κ. Γουργούλης τόνισε στον κ. Ζορμπά ότι δεν
πρέπει να βάζει σ’ ένα «Κουβά» όλο το Δημόσιο και να το
βρίζει… κι ότι θα έπρεπε ως πολιτικός προϊστάμενος που είναι,
κατέχοντας τη θέση του δημάρχου, να είχε ήδη επιληφθεί της
επιμόρφωσης των υπαλλήλων με ανάλογες ενέργειες.     

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής
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“Εταιρικές πωλήσεις και η επιστήμη
του  Marketing στην Ελληνική αγορά”
ήταν το θέμα της ομιλίας του επίσημου
ομιλητή κ. Σωτήρη Ησαΐα σε επι-
στημονική ημερίδα του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς. 
Ο κ. Ησαΐας είναι ένας από τους σύγχρονο-
υς και νέους Τεχνοκράτες στην Ελληνική
αγορά, έχοντας αποφοιτήσει από Πανεπι-
στήμια της Βορείου Αμερικής - Καναδά και
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με
πολυετή εμπειρία από διευθυντικές θέσεις
σε ξένες αγορές και στην Ελλάδα, σε πολυε-
θνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
Στο κατάμεστο από φοιτητές των οικονο-
μικών κλάδων  αμφιθέατρο του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς, ανέλυσε τις νέες μεθο-
δολογίες της επιστήμης του Marketing και
την πρακτική εφαρμογή των εταιρικών πωλήσεων σε διεθνές περιβάλλον υπό
συνθήκες πίεσης της παγκόσμιας οικονομική κρίσης.
Ο κ. Ησαΐας αναφέρθηκε επίσης και σε “Προτάσεις λύσεων”, στα εμπόδια που
παρουσιάζονται στην Ελληνική αγορά λόγω της δυσμενούς οικονομικής κρίσης
και παρουσίασε μία σειρά από νέους τρόπους προσέγγισης δυνητικών εταιρικών
πελατολογίων με τη χρήση και εφαρμογή του Interactive Marketing.
Παράλληλα ο κ. Ησαΐας παρουσίασε κατά προσέγγιση, την εξέλιξη της Ελληνι-
κής και Ευρωπαϊκής αγοράς κατά την επόμενη δεκαετία.
Στη συνέχεια επακολούθησε διάλογος με τους παρευρισκόμενους όπου απάν-
τησε σε δεκάδες ερωτήματα και απορίες των φοιτητών των οικονομικών σπου-
δών. 
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κ. Σωτηρης Ησαΐας είναι εκλεγμένος Δημοτικός
Σύμβουλος στην Αγ. Παρασκευή και κατά τις πρόσφατες Δημαιρεσίες, του ανα-
τέθηκε από το δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά ο κρίσιμος τομέας της αντιδημαρχίας
επικοινωνίας με τους πολίτες αλλά και ο τομέας των δημοσίων σχέσεων και προ-
βολή του δημοτικού έργου.  

Όσο ήταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης ο νυν δήμαρχος Βασίλης Ζορμ-
πάς, εκφωνούσε «Φιλιππικούς» κατά του κ. Γιαννακόπουλου καταγγέλ-
λοντας τον για «Μαύρες οικονομικές τρύπες» που όπως αποδείχθηκε
ΔΕΝ υπήρχαν, τουλάχιστον στο μέγεθος των 20.000.000 ευρώ που
ισχυριζόταν…  και για Οικονομικούς συμβούλους οι οποίοι «Μαγείρε-
υαν» τα «Οικονομικά Στοιχεία»!  
Και τι βλέπουμε σήμερα; Τον κ. Ζορμπά να έχει διατηρήσει τον ΙΔΙΟ οικονομικό
σύμβουλο που είχε ο κ.Γιαννακόπουλος! Εκείνον δηλαδή που κατά τις προεκλογι-
κές ρουκέτες του «Μαγείρευε» τα οικονομικά στοιχεία!!
Μετά από όλα αυτά ήταν απόλυτα φυσική η τοποθέτηση του κ. Γιαννακόπουλου
ο οποίος χαρακτήρισε την οικονομική κατάσταση του Δήμου ως «Πολύ καλή!». 
Βέβαια για  τα μάτια του κόσμου, ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για την Αγ.
Παρασκευή» «κατηγόρησε λιγάκι» τον κ. Ζορμπά ότι αδίκως μίλαγε προεκλο-
γικά το 2010 για 20.000.000 ευρώ χρέος του Δήμου κι ότι η εξοικονόμηση χρημά-
των για την οποία υπερηφανευόταν  η Δημοτική Αρχή προερχόταν  από τις
μειώσεις μισθών των αιρετών! και  από τις αποχωρήσεις των υπαλλήλων και δήλω-
σε ότι η παράταξή του θα ψήφιζε «Λευκό» διότι διαφωνούσε με την νοοτροπία με
την οποία διοικείται σήμερα ο Δήμος, δηλαδή να μην παράγεται  έργο για τους
πολίτες να «Εξοικονομούνται» χρήματα»!  
Από τη «Νίκη για την Αγ. Παρασκευή» ο κ. Γιάννης Σταθόπουλος υποστήριξε
ότι ο ισολογισμός είναι μια καλή ευκαιρία για να φανεί ότι η δημοτική αρχή ΔΕΝ
έχει παράξει κανένα  «Ουσιαστικό έργο»  με μοναδική της μέριμνα   να πληρώνει
τα ενοίκια και τους υπαλλήλους...
Ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης με τη σειρά του δήλωσε ότι η κεντρική διοίκηση «Στρ-
αγγαλίζει» τους Δήμους, κι ότι η κατεύθυνση που επιχειρείται είναι «Πιο φθηνό
Δημόσιο και περισσότερα στους επιχειρηματικούς ομίλους»… ότι απαξιώνονται οι
υπηρεσίες του Δημοσίου κι όταν αυτό συμβαίνει έρχεται ο «Ιδιώτης» ως «Μάγος»
με την πρόταση ότι θα τα κάνει καλύτερα.
Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φώτης Αλεξόπουλος δήλωσε ότι μηχα-
νογραφημένο σύστημα, δηλαδή «Αποθήκη», έχει και το πιο απομακρυσμένο
χωριό σε αντίθεση με το Δήμο μας… και χαρακτήρισε τον ισολογισμό ως μία καθ-
αρά «Οικονομική τακτοποίηση». 
Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης Γουργούλης υπενθύμισει στο
Σώμα ότι ο κ. Ζορμπάς από τα έδρανα της αντιπολίτευσης κατηγορούσε την
διοίκηση Γιαννακόπουλου ότι «Μαγείρευε» τα στοιχεία με τον «Κολλητό» του κ.
Τζαβέλλα και βλέποντας τον τελευταίο να συνεργάζεται με τη διοίκηση Ζορμπά
σήμερα δείχνει ότι αυτά που έλεγε τότε ο σημερινός δήμαρχος δεν ισχύουν. 
Ο κ. Γουργούλης επιπλέον δήλωσε ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι καλά σήμε-
ρα γιατί έτσι ήταν από τότε που ο ίδιος διατέλεσε αντιδήμαρχος κι ότι  το πλεόνα-
σμα εμφανίζεται επειδή  ο ισολογισμός όπως συντάχθηκε εστιάζεται   περισσότε-
ρο στα έσοδα παρά στα έξοδα.
Από την πλευρά της διοίκησης, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τιμολέων
Κωστόπουλος σε συνεργασία με ορκωτούς λογιστές, ένας εκ των οποίων ήταν ο
κ. Τζαβέλλας που είχε συνεργαστεί και με τη διοίκηση του κ. Γιαννακόπουλου,
δήλωσε ότι μέσα σ’ ένα χρόνο το χρέος του Δήμου μειώθηκε κατά 1.000.000 ευρώ
(από τα 12.000.000 το 2010 στα 11.000.000 ευρώ το 2011) παρά τις απώλειες εσό-
δων που υπήρξαν είτε από την κρατική επιχορήγηση είτε από την αδυναμία των
πολιτών στα δημοτικά τέλη, ΔΕΗ κ.τ.λ… και διαβεβαίωσε το Σώμα ότι η πιστολιπτική
ικανότητα του Δήμου έχει βλετιωθεί λόγω των βελτιωμένων οικονομικών του…  
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο δήμαρχος ο οποίος είπε ότι έναν ισολογισμό οι
μη οικονομολόγοι, μπορούν να τον κατανοήσουν από 0% – 90% και παραδέχθη-
κε ότι ο ίδιος ποτέ δεν τους κατάλαβε! και γι’ αυτό δεν το «Έπαιζε ξύπνιος»!!! χωρίς
να εξηγήσει  όμως με ποια κριτήρια ως αντιπολίτευση αξιολογούσε τους ισολογι-
σμούς της διοίκησης Γιαννακόπουλου όταν  ασκούσε σκληρή κριτική και μοίραζε
δεξιά κι αριστερά υποσχέσεις για «Άλλου τύπου διοίκηση»…
Για το θέμα της «Αποθήκης» του Δήμου ο δήμαρχος  είπε ότι: «Ο Δήμος μας
είναι χωρίς αποθήκη! …ότι υπάρχουν  «κάποια δωμάτια» που λειτουργούν ως
αποθήκη… (προφανώς εννοούσε τα δωμάτια από τα οποία κλάπηκαν οι υπολογι-
στές του Κ.Ε.Π) … ότι σ’ αυτά  «Μπαίνουν οι προμήθειες» και συνέχισε λέγοντας
ότι οι υπάλληλοι μ’ ένα χαρτί που υπογράφουν οι υπηρεσίες καταγράφουν ότι χρει-
άζεται να πάρουν!!! (Προχωρημένα πράγματα δηλαδή…  τύφλα να’ χουν τα
προάστια των άλλων ευρωπαϊκών  μεγαλουπόλεων  και πρωτευουσών).
Ο κ. Ζορμπάς  δεν παρέλειψε (όπως και προεκλογικά έκανε)  ν’  εξαγγείλει  ότι το
2013 ο Δήμος θα έχει «Σωστή αποθήκη» με απόλυτο έλεγχο για τις προμήθειες και
δεν ξέχασε να κατηγορήσει τις παλαιότερες δημοτικές αρχές για «Μπακαλόχα-
ρτα» και «Ανυπαρξία ελέγχου»…  λες και η διοίκηση του η οποία δύο χρόνια
τώρα διοικεί  με τον ίδιο τρόπο  διαφέρει σε κάτι από αυτές! 

Ανδρέας Χ. Μπαλωτής

συνέχεια από σελ. 7

Ο Καραγκιόζης και οι 
«Ισολογισμό-προϋπολογισμοί

στο Σαράι»… 

Ο Ησαΐας Σωτήρης 
επίσημος ομιλητής στο 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
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