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Νίκος Σόβολος

πολιτικός επιστήμων 

οικονομολόγος

Αγία Παρασκευή - 

Μπερτς Τσακιριάν

η ζωντανή Ιστορία 

της πόλης μας στα αζήτητα.  

Μιχάλης Γαβράς

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Δημοτικός Σύμβουλος

“Πρώτα η αποπεράτωση

και μετά η αποπληρωμή

του δημαρχείου”!

σελ. 5

Γιάννης Σταθόπουλος:

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και

μικρές επιχειρήσεις. 

σελ. 7

Άρχισαν τα (προεκλογικά)  όργανα. . .

Βασίλης Γιαννακόπουλος: 

«Λες ψέματα.. θα σου κάνω μήνυση.. 

θα πάω στα δικαστήρια»

Βασίλης Ζορμπάς:

“Στοίχιζες 60.000 ευρώ το χρόνο ως δήμαρχος

και καταδεχόσουν να εισπράττεις και το μισθό

του προέδρου του Πνευματικού Κέντρου!”

σελ. 3

σελ. 4
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--- Προχωράει η Αγίου Ιωάννου. Καλό αυτό... 
--- Για να δούμε αν θα πούμε το ίδιο και για το τελικό αποτέλεσμα. 
--- Από τη Δικαιοσύνη κλήθηκαν για να λογοδοτήσουν όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
είχαν ψηφίσει κυκλοφοριακές αλλαγές στην Αγίου Ιωάννου χωρίς σχετική εισήγηση
της Τεχνικής Υπηρεσίας..
--- Ευτυχώς η Δικαιοσύνη λειτουργεί κανονικά... Για το δήμαρχο βέβαια “για όλα
φταίει ο Χάρχαρος”... 
--- Αν θυμάστε ο “σκληρός δίσκος” με τα οικονομικά στοιχεία της “εν πολλές αμαρτίες
περί πεσούσας ΔΗΠΕΑΠ” είχε “καεί” (δηλαδή είχαν σβηστεί τα αρχεία του μάλλον) 
--- Αυτά πριν από τρία χρόνια, όταν είχε αναλάβει δήμαρχος ο Βασίλης Ζορμπάς με
τη σημαία της “κάθαρσης και της διαφάνειας”...
--- Στα τρία αυτά χρόνια στα οποία η επιχείρηση είναι “υπό εκκαθάριση” ουδέν νεό-
τερο γνωρίζουμε... 
--- Πρόσφατα ο Βασίλης Γιαννακόπουλος κατήγγειλε το δήμαρχο ότι εκτός του
δίσκου κλάπηκε και ολόκληρος ο ηλεκτρονικός υπολογιστής!!!
--- Αυτός δεν είναι Δήμος... αυτό είναι ξέφραγο αμπέλι... όποιος θέλει μπαίνει, παίρνει
υπολογιστές της ΔΗΠΕΑΠ, του ΚΕΠ κι αν χρειαστεί παίρνει και καμιά υδροφόρα..
--- Γενικά ό,τι σας λείπει πηγαίνετε στο Δήμο και πάρτε το... δεν θα σας μιλήσει κανείς..
--- Ο δήμαρχος βέβαια έπρεπε να απαντήσει στον κ. Γιαννακόπουλο αλλά επειδή δεν
είναι εύκολο να παραδεχθεί δημόσια την “ανεπάρκεια” του είπε: “μιλάς εσύ που καθ-
ημερινά είσαι στα δικαστήρια; που ξόδευες τα λεφτά του Δήμου σε γιορτές και γλέν-
τια; που άφησες χρέος 19.000.000 ευρώ και “καμένη γη”; Γιατί δεν παραιτείσαι να
πας σπίτι σου ή στο χωριό σου; είναι ντροπή να μένεις εδώ... τι νομίζεις ότι σε πιστεύει
πια κανένας; κι αν νομίζεις ότι θα κατέβεις μαζί μου σου λέω δημόσια ότι προτιμώ να
αυτοκτονήσω!”
--- Στο έλεος του Θεού και φέτος η πόλη και το βουνό...
--- Αν υπήρχε βαθμολόγηση της πυροπροστασίας αυτή θα ήταν ένας “φανταστικός
αριθμός” με πρόσημο το “πλην”..
--- Για το ίδιο θέμα απηύθυνε σωρεία ερωτήσεων ο Ανδρέας Γκιζιώτης προς τον αρμό-
διο αντιδήμαρχο Γιώργο Παναγόπουλο εστιαζόμενος και στις 24.000 ευρώ για τα
οποία ρώτησε που έχουν διατεθεί .. 
--- Οι απαντήσεις του αντιδημάρχου ήταν ανάλογες της δεκαετίας που “ζει”, δηλαδή
η εξής: “κ. Γκιζιώτη δεν είστε δημόσιος κατήγορος... δεν είμαστε στο 1944... να μιλάτε
μ’ αυτόν τον τρόπο στον “Περισσό”... θα με εκτελέσετε με τον τρόπο του ‘40; Εγώ θα
σας απαντήσω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο παρότι ξέρω από τώρα την απάν-
τηση...
--- Σιγά μην απάντησε... όσοι δυσκολεύονται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που άπτον-
ται διαχείριση δημόσιου χρήματος συνήθως καταφεύγουν ή στον “εμφύλιο” ή στην
“πατρίδα”...
--- Έρμη χώρα.. που πάς με τέτοιους “υπερασπιστές - διαχειριστές”
--- Τον κήπο της βιβλιοθήκης ζήτησε  ο σύλλογος Μικρασιατών για την προβολή σχε-
τικού ντοκιμαντέρ...
--- Σιγά μην τον παραχωρούσαν... ο “Ύψιστος” (βλέπε δήμαρχος) είχε θυμώσει με την
πρόεδρο όταν εκείνη είχε διαβάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα κείμενο φοιτητών
της Θεσσαλονίκης αναφορικά με τα πολιτικά δρώμενα της τότε εποχής και την έγρα-
ψε στα “μαύρα του κατάστιχα” (αγγλιστί Black list)..
--- Σάμπως ο πρώτος ή ο τελευταίος σύλλογος είναι που πνέει τα μένεα εναντίον του..
--- Έχει ταλέντο αυτό το παιδί να τους στρέφει όλους εναντίον του.. 
--- Όχι μ’ αυτά που τους λέει αλλά με τον “τρόπο”...
--- Γκράβαρα γαρ..
--- “Ναι” στην ανάπλαση της οδού Κριεζότου στον Τσακό λένε κάτοικοι, φορείς και
πολιτικοί παράγοντες αλλά είναι κάθετα αντίθετοι ακόμα και με την προσπάθεια “διά-
νοιξης οδού”...
--- Με το βουνό δεν παίζουμε, είτε Υμηττός είτε Τσακός και φωτογραφίες του χώρου
όπως είναι σήμερα διαθέτουμε γι’ αυτό μην σκεφτεί κανένας ότι το δασαρχείο δεν έχει
πολλούς υπαλλήλους... γιατί για ένα τέτοιο θέμα “θα βρεθούν οπωσδήποτε”..
--- Όπως θα δείτε και από τον τίτλο της εφημερίδας τα (προεκλογικά) “όργανα” άρχι-
σαν... οσονούπω πάμε σε δημοτικές εκλογές... 
--- Ως τότε από εμάς καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Σεπτέμβρη..  
--- Καλά να περάσετε!
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Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 4 Ιουλίου
2013, μεταξύ του π. δημάρχου Βασίλη Γιαννακόπουλου με τον νυν Βασίλη
Ζορμπά, με τον πρώτο να απειλεί ότι θα καταφύγει στη δικαιοσύνη με αφο-
ρμή τις καταγγελίες που του προσάπτει ο κ. Ζορμπάς σε ανακοίνωσή του και
τον τελευταίο να κατηγορεί τον κ. Γιαννακόπουλο για τις καλές του «σχέσεις»
με επιχειρηματίες κέντρων νυχτερινής διασκέδασης της πόλης μας που επί
δημαρχίας του ευνοήθηκαν και δεν έκλεισαν οριστικά ως όφειλε να κάνει
βάσει του Νόμου.     
Η διαμάχη μεταξύ των δύο υποψηφίων δημάρχων δεν ξεκίνησε τυχαία αλλά η πραγ-
ματική αιτία που πυροδότησε το κλίμα ήταν η ανακοίνωση της παράταξης των «Μαζί»
του Βασίλη Γιαννακόπουλου (που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουνίου 2013) σχετικά με
την ανέγερση του δημαρχείου, όπου λίγο – πολύ ο π. δήμαρχος κατηγόρησε τον νυν για
«προεκλογικό πυροτέχνημα», για λάθος χειρισμούς και για «αλυσοδέσιμο της πόλης με
δάνεια που θα αποθηκεύσουν το μέλλον της». 
Σε απάντησή του ο κ. Ζορμπάς εξέδωσε μία ανακοίνωση (σε σαρκαστικό ύφος), στην
οποία μεταξύ άλλων ρωτούσε  τον κ. Γιαννακόπουλο αναφορικά με «τΤι έργο» είχε
αφήσει στην πόλη και εμμέσως τον κατηγορούσε  για «φουσκωμένους» προϋπολογι-
σμούς που ανάλογα με το ύψος που έφταναν, προσαρμοζόταν και ο μισθός του τότε
δημάρχου. 
Ο πόλεμος των ανακοινώσεων δεν τελείωσε εκεί, αλλά συνεχίστηκε, με τον κ. Γιαν-
νακόπουλο να εκδίδει κι αυτός με τη σειρά του άλλη μία ανακοίνωση απαντώντας επί
της ουσίας στα ερωτήματα του νυν δημάρχου. Τις τελευταίες ανακοινώσεις και των δύο
πλευρών θα βρείτε στη σελίδα 6. 
Έτσι λοιπόν μετά τις ανακοινώσεις που επί μιάμιση εβδομάδα τα δύο στρατόπεδα εξέ-
διδαν, το ένα ενάντια του άλλου, οι δύο πολιτικοί αντίπαλοι συναντήθηκαν στην αίθου-
σα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4 Ιουλίου 2013. 
Ο κ. Γιαννακόπουλος στη διαδικασία των ερωτήσεων – δηλώσεων της διαδικασίας του
συμβουλίου,  ρώτησε τον κ. Ζορμπά αν συνεχίζει να επιμένει ότι ο μισθός που έπαιρνε
ως δήμαρχος επί των ημερών του σχετιζόταν με τον προϋπολογισμό των τότε ετών και
πριν λάβει απάντηση υποστήριξε ότι αυτός ο μισθός την εποχή του δεν ξεπερνούσε τις
3.300 ευρώ το μήνα. 
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς απάντησε αόριστα λέγοντας ότι
γενικά παλαιότερα το ύψος του προϋπολογισμού είχε άμεση σχέση με το μισθό του
δημάρχου και τόνισε ότι ο κ. Γιαννακόπουλος τις χρονιές 2007, 2008, 2009 είχε
στοιχίσει στο Δήμο, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, 60.000 ευρώ συμπεριλαμβάνοντας
και το μισθό των 300 ευρώ που λάμβανε ως πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου! 
«Λες ψέματα.. θα σου κάνω μήνυση.. θα πάω στα δικαστήρια» βροντοφώναξε ο κ.
Γιαννακόπουλος αλλά ο νυν δήμαρχος δεν πτοήθηκε και επανέλαβε το ποσό των
60.000 ευρώ που έπαιρνε εκείνες τις χρονιές δηλώνοντας επιπλέον τα εξής: «Να πας
στα δικαστήρια… αλλά να ξέρεις ότι δεν θα ξεφύγεις απ’ όλα τα δικαστήρια που έχεις…
κάποια στιγμή θα τελεσιδικήσει η υπόθεση της πλαστογραφίας του Καπετανιά!». 
Η λογομαχία μεταξύ των δύο αντρών δεν έλαβε τέλος εδώ αλλά συνεχίστηκε με λίγα
λεπτά παύσης όταν ο κ. Ζορμπάς, με αφορμή ερώτηση που του είχε υποβληθεί σχετι-
κά με παρανομίες νυχτερινών κέντρων της πόλης, δήλωσε ότι η διοίκησή του έχει
«βάλει λουκέτο» σε κέντρα που τους έχουν καταλογιστεί τρεις μηνύσεις (ως ο Νόμος
ορίζει) εν αντιθέσει με την προηγούμενη διοίκηση που όπως χαρακτηριστικά είπε:
«Κάνανε ότι τα κλείνανε, γιατί είχαν συνεννόηση με τον προηγούμενο δήμαρχο!!». 
Ο κ. Ζορμπάς ουσιαστικά κατηγόρησε τον «προηγούμενο δήμαρχο» ότι ερχόταν σε
συνεννόηση με επιχειρηματίες ώστε «να μην κλείνουν για πολύ» τα κέντρα και ανέφ-
ερε ότι και του ίδιου του το πρότειναν και έδιωξε τον επιχειρηματία «κακήν κακώς». 
Έξαλλος ο κ. Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι θα αποχωρήσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας από
τη διαδικασία αναφέροντας ότι είχε «βάλει λουκέτο» σε μαγαζί της πλατείας του Αη
Γιάννη όπως και σε αντίστοιχο της Μεσογείων και πριν βγει από την αίθουσα απευθυ-
νόμενος προς το δήμαρχο του τόνισε ότι δεν μπορεί να πάει «έτσι» στις εκλογές, ούτε
να συσπειρώσει την ομάδα του αλλά ούτε και να ξαναεκλεγεί. 
Μετά την αποχώρηση του π. δημάρχου ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και πλέον
υποψήφιος δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Μουστόγιαννης αφού μίλησε για «χαμηλό επίπε-
δο Δημοτικού Συμβουλίου!» προέτρεψε το δήμαρχο να κατονομάσει τον επιχειρηματία
-όπως το αξίωμα του δημάρχου τον υποχρεώνει - και να μην αοριστολογεί...     

Θα ήθελα ολόψυχα να ευχαριστήσω το νηπιαγωγείο-δημοτικό -
γυμνάσιο-λύκειο Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή για την γεν-
ναιοδωρία , την στήριξη και την ανθρωπιά που δείχνει πέντε δεκα-
ετίες σε όλους τους μαθητές και το προσωπικό. Οφείλω ειλικρινή
ευγνωμοσύνη για τα πολύ όμορφα χρόνια που μου χάρισε και
συνεχίζει να χαρίζει στους μαθητές του . 
Η εξαιρετική δουλειά όλων των καθηγητών και δασκάλων και διε-

υθυντών γυμνασίου κ. Σταυρόπουλο και λυκείου κ.Κόκκινου αλλά και υποδιευθυντών
γυμνασίου κ.Δημητρακόπουλο και λυκείου κ.Παπαδημητρίου μαζί με το εξαιρετικό
τμήμα γερμανικών και αγγλικών ,αποτελεί αρωγό σε κάθε αξιοσέβαστη προσπάθεια. 

Με εκτίμηση , Ελένη Πράπα 

Άρχισαν τα 
(προεκλογικά) όργανα..
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Η δημοτική παράταξη «Νίκη για την Αγία Παρ-
ασκευή» πραγματοποίησε την Πέμπτη
27/06/2013 στην κεντρική πλατεία της Αγίας
παρασκευής ομιλία με θέμα τα υπερχρεωμένα
νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις. 

Την ομιλία άνοιξε ο κ. Γιάννης
Σταθόπουλος,επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης «Νίκη
για την Αγία Παρασκευή»
τονίζοντας πως η παράταξή του
κατέβηκε στις εκλογές με το
σύνθημα να αλλάξει την Αγία
Παρασκευή και να υπερασπι-
στεί την κοινωνία. 
Η δική μας παράταξη επεσήμα-
νε ο κ. Σταθόπουλος, είχε προβ-
λέψει τι θα προκύψει με το
μνημόνιο και πως η υπεράσπιση
της κοινωνίας οφείλει να είναι
πρώτη προτεραιότητα γιατί
αυτό που θα επερχόταν θα ήταν

καταστροφικό για τα σπίτια και τους εργαζόμενους. 
Η δημοτική παράταξη «Νίκη για την Αγία Παρασκε-
υή» πραγματοποίησε εκδηλώσεις αλληλεγγύης με το
δίκτυο γιατρών και δικηγόρων αφιλοκερδώς για
όποιους πολίτες είχαν ανάγκη, με το δίκτυο τροφίμων
και το κοινωνικό φροντιστήριο, όπου καθηγητές
διδάσκουν τα παιδιά συμπολιτών μας που έχουν
ανάγκη δωρεάν. 
Το θέμα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών επειδή
λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις αναδεικνύεται ως
το δεύτερο κοινωνικό πρόβλημα μετά την ανεργία
καθώς οι περισσότερες υγιείς μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις οδηγούνται στο λουκέτο με οφειλές στην αγορά
και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ομιλία του Γιώρ-
γου Καββαθά, προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ και πρώην
Δημοτικού Συμβούλου Αγίας Παρασκευής ο οποίος
τόνισε πως η ΓΕΣΕΒΕ από το 2008 είχε κρούσει τον
κώδωνα του κινδύνου για το που οδηγείτε η χώρα
οικονομικά τη στιγμή που κάποιοι έταζαν  καλύτερες
μέρες και περισσότερα χρήματα. 
Ο κ. Καββαθάς τόνισε επίσης πως εδώ και μια τριετία
ακο λουθούμε την πολιτική της εσωτερικής υπο τί μη -
σης η οποία ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την με τα -
κύ ληση της δημοσιονομικής κρίσης στην πραγ ματική
οικονομία αφενός και αφετέρου στην κοινωνία αλλά
και σε εμφανείς ομάδες του πληθυσμού. 
Ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά σήμερα αδυνα-
τούν να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες εξαιτίας
της απότομης μείωσης των εισοδημάτων τους και των
κρατικών δαπανών. Ο μισός πληθυσμός κιν-
δυνεύει να βρεθεί στο οικονομικό περιθώριο
καθώς δεν καλύπτει φορολογικές υποχρεώσεις, χρω-
στάει δάνεια και αγοράζει αγαθά χαμηλότερης ποιότ-
ητας για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. 
Το 93,1 % των νοικοκυριών επεσήμανε ο κ. Καββαθ-
άς, έχει υποστεί μειώσεις του εισοδήματός του στη
διάρκεια της κρίσης. Το 40% έχουν στην οικογέ-
νεια τουλάχιστον ένα άνεργο μέλος. Σε 429.000
οικογένειες δεν δουλεύει σήμερα κανένας και τα
νοικο   κυριά κινούνται στο όρια αποφυγής πληρωμών
προς το δημόσιο, τις ΔΕΚΟ και τα δάνεια λόγω
αδυναμίας. 
Το 40% των νοικοκυριών καθυστερεί τις οφειλές του
για να μπορεί να ανταπεξέλθει ενώ το 50% δεν διαθ-
έτει επαρκές εισόδημα για να καλύψει τις υποχρ-
εώσεις του. Το 47% του πληθυσμού της χώρας
μας έχει εκκρεμότητες στις τράπεζες ενώ πάνω
από το 20% του πληθυσμού αδυνατεί να καλύψει τις
βασικές του ανάγκες απέναντι στις τράπεζες και το
κράτος. 
Η πίεση και το έργο της φορολογικής επιβάρυνσης
διαρκώς εξελίσσονται, εμπλουτίζονται με νέους φόρ-

ους, νέα χαράτσια μεγαλύτερου ύψους ενώ τα τιμολό-
για των ΔΕΚΟ έχουν πάρει ανοδικό δρόμο χωρίς επι-
στροφή επιβαρύνοντας δυσανάλογα τον οικογενει-
ακό ή επαγγελματικό προσανατολισμό. 
Η οικονομία καλείται να προσαρμοστεί στη σημερινή
δυσμενή συγκυρία, κάτι που πρέπει να γίνει για το
σύνολό της και όχι επιλεκτικά, γιατί σε αντίθετη
περίπτωση διαταράσσεται επικίνδυνα το σημείο ισο-
ρροπίας και τίθεται σε κίνδυνο ολόκληρο το οικονο-
μικό οικοδόμημα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και η
κοινωνική συνοχή. 
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ομιλία κ. Σπύρου
Παπαγεωργίου ο οποίος τόνισε στην ομιλία του
πως σαν χώρα καταναλώσαμε πολύ περισσότερα απ’
όσα παραγάγαμε και δημιουργήσαμε έτσι ένα πρότ-
υπο παρασιτικής οικονομίας με αποτέλεσμα να μετα-
τραπεί η Ελλάδα σε μία αποικία αέναου χρέους. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν η κατάσταση συνεχι-
στεί με τα σημερινά δεδομένα τα τρισέγγονα μας θα
βιώσουν τις ίδιες καταστάσεις. 
Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου η ελληνική κοι-
νωνία προχωρούσε ευτυχισμένα προς την καταστρο-
φή κυρίως στους τομείς της γεωργίας της κτηνοτρο-
φία και της αλιείας. 

Πρέπει σαν λαός να διασφαλίσουμε την τροφή που
χρειαζόμαστε για εμάς και τα παιδιά μας. Άλλες κατα-
στροφικές συνέπειες τις μεταπολίτευσης αποτελεί το
έγκλημα του Χρηματιστηρίου όπου πάνω από
1.500.000 Έλληνες έχασαν τις απολαβές τους διότι η
υπεύθυνη πολιτεία δεν τους εξήγηση ότι το Χρηματι-
στήριο είναι τζόγος ούτε τους όρους του παιχνιδιού
στους οποίους παγιδεύτηκαν εκατομμύρια Έλληνες. 
Η ομιλία συνεχίστηκε με τη νομική θέση της δικ-
ηγόρου κ. Λένας Βακαλοπούλου – Παπαμιχα-
ήλ, δικηγόρου, η οποία τόνισε ότι η δελεαστική απο-
στολή πιστωτικών καρτών μέσων ταχυδρομείου αλλά
και όλες οι τηλεφωνικές προσκλήσεις για χορήγηση
προεγκεκριμένων καταναλωτικών δανείων, πολιτική
των τραπεζών, της οποίας τα δυσμενή αποτελέσματα
φαίνονται σήμερα με την πρωτοφανή οικονομική
κρίση η οποία ταράζει τα μεσαία και χαμηλά κοινωνι-
κά στρώματα, οδήγησαν πολλά νοικοκυριά στην υπε-
ρχρέωση και στην κοινωνική εξαθλίωση με κίνδυνο
πολλοί Έλληνες πολίτες να χάσουν ακόμα και την
κύρια κατοικία τους. 
Η Πολιτεία σύμφωνα με την κ. Παπαμιχαήλ προέβη
στη θέσπιση του νόμου 38/69 γνωστός ως Νόμος
Κατσέλη, Νόμος ο οποίος εν μέσω Μνημονίων έχει
ανακουφίσει πολλά νοικοκυριά από το πρόβλημα της
υπερχρέωσης το οποίο αποτελεί μεγάλο βραχνά και
οδηγεί σε μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο. 
Ο Νόμος 38/69 έρχεται να δώσει μία δεύτερη ευκαι-
ρία στους υπερχρεωμένους πολίτες με σκοπό την
οικονομική και κοινωνική επανένταξή τους,
διασώζοντας την κύρια κατοικία και ρυθμίζοντας
συλλογικά τις οφειλές τους. 
Έτσι χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε
μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών τους
έχουν προσφύγει στα κατά τόπους ειρηνοδικεία της
χώρας κι έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις δικαστηρίων

βάση των οποίων οι δανειολήπτες ρυθμίζουν τα χρέη
τους με τρόπο που να μπορούν να ανταπεξέλθουν
διατηρώντας παράλληλα και μία αξιοπρεπή διαβίω-
ση. 
Ήδη 60.000 δανειολήπτες έχουν προσφύγει
στα ειρηνοδικεία και έχουν εκδοθεί 3.000 απο-
φάσεις, 1.500 από τις οποίες έχουν γίνει δεκτές
ενώ οι άλλες μισές έχουν απορριφθεί λόγω
αοριστίας του παραδεκτού της αιτήσεως. 
Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί
όταν προσφεύγουμε στη δικαστική επίλυση, στο
Νόμο Κατσέλη, και στις διατάξεις που αυτός ο Νόμος
συνεπάγεται. Ένας από τους φορείς στον οποίο μπο-
ρεί κάποιος να προσφύγει είναι η «ΕΚΠΟΙΖΩ», το
Ινστιτούτο Καταναλωτή, η Γενική Ένωση Κατανα-
λωτών Ελλάδος καθώς και δικηγόροι που μπορούν να
βοηθήσουν τους πολίτες στην υποβολή της αίτησης
προσφυγής. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ.
Βίκτωρα Τσιαφούτη, νομικού συμβούλου της
«ΕΚΠΟΙΖΩ». 
Ο κ. Τσιαφούτης επεσήμανε στην ομιλία του πως για
την Πολιτεία υπάρχουν τρεις τρόποι για να ρυθμίσει
κάποιος τις οφειλές του. 
1ον) Να τα βρει φιλικά με τις τράπεζες, τρόπος ο
οποίος μέχρι στιγμής έχει αποτύχει παταγωδώς. 
2ον) Να υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη
3ον) Να υπαχθεί στο Νόμο για τα υπερχρεωμένα
νοικοκυριά 
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος το δάνειο (σύμφωνα
πάντα με τον ενυπόθηκο Νόμο) το στεγαστικό δάνειο
πρέπει να έχει υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια
κατοικία (όχι εξοχικό ή οικόπεδο) και το δάνειο να
είναι κάτω από 150.000 ευρώ και να έχει παρθεί έως
30/06/2010. 
Επίσης αυτός που υποβάλλει την αίτηση ή μισθωτός
ή δημόσιος υπάλληλος ή ιδιωτικός ή συνταξιούχος ή
ελεύθερος επαγγελματίας (αλλά με εξαρτημένη
εργασία – να κόβει μπλοκάκι μόνο σε έναν εργοδότη)
θα πρέπει η αντικειμενική αξία της συνολικής περιου-
σίας να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ενώ η αξία
της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 180.000
ευρώ. 
Το οικογενειακό εισόδημα να είναι κάτω από 25.000
ευρώ και θα πρέπει να έχει υποστεί από το 2010 μέχρι
σήμερα μειώσεις 20%. Θα πρέπει επίσης οι καταθέ-
σεις του δανειολήπτη, οι μετοχές και οι αξίες του να
μην ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ. 
Στόχος μας ως «ΕΚΠΟΙΖΩ» τόνισε ο κ. Τσιαφ-
ούτης είναι να βοηθήσουμε τους δανειολήπτες,
μόνο όμως αυτούς που εκπληρούν τις προαναφερό-
μενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Όσον αφορά
το Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, απαρ-
αίτητη προϋπόθεση για το δανειολήπτη είναι: 
1ον) να μην είναι έμπορος (να μην έχει πτωχευτική
ικανότητα
2ον) να μην έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία
εκπληρώσεων των οφειλών του δολίως (κατόπιν
μεταβίβασης γονικής παροχής τριών ακινήτων στα
παιδιά του και κατόπιν αυτού να καταθέσει αίτηση
προσφυγής). Επίσης υπάρχει αυστηρή αντιμετώπιση
δανειοληπτών από τα δικαστήρια για δανειολήπτες
από οφειλές 400.000 έως 500.000 ευρώ. Υπάρχει η
δυνατότητα επιπλέον σε άτομα που αντιμετωπίζουν
σοβαρό οικονομικό πρόβλημα να καταφύγουν σε
νομικούς και οικονομικούς συμβούλους δωρεάν για
να πάρουν κατευθυντήριες οδηγίες με σκοπό την
άρση του οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο έχουν
περιέλθει. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δημοτικός Σύμβου-
λος από τη «Νίκη» κ. Γεράσιμος Βλάχος, η πρόεδρος
του συλλόγου Αρκάδων κ. Σούλη Σταθοπούλου –
Βλάχου και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλό-
γων.     

Γ. Σταθόπουλος: Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις 

Κάτια Βέργου

πολιτικός επιστήμων

συνεργάτης του

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

Óýìâïõëïò ¸êäïóçò & Õðåýèõíïò Ýíáíôé ôïõ íüìïõ
ãéá ôá äçìïóéåýìáôá, ôá óêßôóá, ôéò ãåëéïãñáößåò êáé ôá
öùôïìïíôáæ:  ÁíäñÝáò ×ñ. ÌðáëùôÞò ÄçìïóéïãñÜöïò
- ìÝëïò ÅÓÇÅÁ.   
ÄéåõèõíôÞò Äçìéïõñãéêïý:  ×.ÊáìðñéÜíçò 
Íïìéêüò Óýìâïõëïò: Çëßáò ÂáóéëåéÜäçò 
ôçë: 210 - 5227835

Ïéêïíïìéêüò Óýìâïõëïò: ÃéÜííçò Ñïõìåëéþôçò 
ôçë: 210-9939074
ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ  ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ ïëéêÞ
Þ ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðá ñÜ öñáóç Þ äéáóêåõÞ Þ
áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ï ìÝ íïõ ôçò åöçìå ñß äáò ìå ïðïéïí äÞ -
ðï ôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñï íé êü, öù  ôï ôõðéêü,
ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïç ãïý ìåíç ãñáð ôÞ Üäåéá
ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êá íü íåò Äéåèíïýò
Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.  Ïé áðüøåéò ðïõ åê öñÜ -
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 äçìï óéåý ïí ôáé, õðü ôçí
ðñïûðüèåóç üôé äåí èá ìåôá âëç èåß ôï íüçìÜ ôïõò.

Πόσοι γνωρίζουν αλήθεια σ αυτήν την
πόλη ,ότι υπάρχει συλλογή φωτογραφιών
που παρουσιάζει ανάγλυφη την ιστορία της
,τους ανθρώπους της ,εδώ και πάρα πολλά
χρόνια, χωρίς να έχει ενδιαφερθεί κανείς
,καμμιά Δημοτική Αρχή ,(παρά τις όποιες
καλές προθέσεις) να την καταστήσει κτήμα
των πολιτών της ,κτήμα της νεολαίας που
διψάει να μάθει και οφείλει να ξέρει πως
αυτό το χωριό στις υπώρειες του Υμηττού
που δεν ήταν καν κοινότητα μετατράπηκε
στην σημερινή πολύβουη πόλη (Δήμο) των
εκατό χιλιάδων κατοίκων.
Αυτή είναι η συλλογή που μέρα με τη μέρα, χρόνο
με το χρόνο με απίστευτο μεράκι , προσωπικό
κόστος, και μεγάλο κόπο σχημάτισε με γνώμονα
την μεγάλη αγάπη του για την πόλη μας ο φωτο-

γράφος Μπερτς Τσακιριάν
Γνώρισα τον Μπερτς ,με την ευκαιρία της έκθεσης ενός μικρού τμήματος της
μεγάλης έκθεσης φωτογραφιών που κατέχει και που την φυλάει ως κόρη
οφθαλμού σε ειδικό χώρο.
Ομολογώ  ότι εντυπωσιάστηκα από τις φωτογραφίες ,έψαχνα να βρώ το
παλιό Γυμνάσιο στην πλατεία ,που πήγαινα κι εγώ μικρό παιδί ,νάτο μου λέει
ο Μπερτς ,και πράγματι στεκόταν εκεί ολοζώντανο ξυπνώντας μου όμορφες
αναμνήσεις των μαθητικών μου χρόνων.
΄Όμως μ’ εντυπωσίασε κι ο ίδιος ο Μπερτς με το πάθος του και την αγάπη του
για την πόλη μας που την έβλεπες  στην υγρή ματιά του, μια ματιά που είχε
μέσα της και το παράπονο του γιατί γι’ αυτή τη μεγάλη συλλογή δεν υπάρχει
κατάλληλος χώρος στην πόλη για να την εκθέσει σχεδόν στο σύνολο της και
να φυλλάσσεται ή γιατί  με φροντίδα του Δήμου μας δεν έχει εκδοθεί έστω
κάποιο λεύκωμα ,που θα παρουσίαζε στους πολίτες την διαχρονική Ιστορική
εξέλιξη της Αγίας Παρασκευής.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω μόνο αυτό:  “Μπερτς σ ευχαριστούμε”
Μερικές αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες από τη συλλογή του:

Αγία Παρασκευή - Μπερτς Τσακιριάν
η ζωντανή Ιστορία της πόλης μας στα αζήτητα  

Νίκος Σόβολος

πολιτικός επιστήμων 

οικονομολόγος

e - mail:

sovolosnikos@gmail.com

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1960 –

ΕΚΚΛΗΣΙΑ-

ΤΡΟΧ/ΜΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

&

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

1963

ΚΙΝΗΜΑΤΟ-

ΓΡΑΦΟΣ

ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ

1957

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1958

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 1941 (ΚΑΤΟΧΗ)
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κ. Γιαννακόπουλε «στο σπίτι του 
κρεμασμένου, δεν μιλάνε για σκοινί»

Φαίνεται ότι περισ-
σεύει πολλή υποκρισία
και θράσος , για να
υπογράψει ο κ. Γιαν-
νακόπουλος  ανα-
κοίνωση, που του
ετοίμασαν οι «μυστι-
κοσύμβουλοί» του, για
το θέμα του Δημα-
ρχείου.
Όσον αφορά στην ουσία
του θέματος ,  στις προη-
γούμενες ενημερώσεις

αλλά και στην τελευταία στον «ΔΗ ΜΟ ΚΡΙΤΟ», παρου-
σιάστηκαν αναλυτικά όλες οι μελέτες. Επ΄αυτού όμως
θα επανέλθω σύντομα.  Διαπιστώνω όμως ότι ο κ. Γιαν-
νακόπουλος, αγόμενος από τους «μυστικοσυμβούλους»
του, παρακάμπτει τεχνηέντως την ουσία και διαστρεβ-
λώνει τα πάντα (γνώριμη τακτική του ανέκαθεν) με
σκοπό έμμεσα, γιατί άμεσα ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ, να σπιλώσει και
να αφήσει αιχμές για θέματα ηθικής τάξεως. 
Ερωτάται λοιπόν ο κ. Γιαννακόπουλος:
Δεν ήταν αυτός που ανέθεσε τις μελέτες για την ανέγερ-
ση του Δημαρχείου, συνολικού κόστους 1.300.000
Ευρώ, ενώ η σημερινή Διοίκηση ουδεμία μελέτη ανέθε-
σε άρα και δεν ξόδεψε ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ; Μήπως δεν
είχε σκοπό να ανεγερθεί ποτέ Δημαρχείο αλλά η μόνη
του επιθυμία ήταν να ανατεθούν οι μελέτες από τον ίδιο;
Έδωσε ποτέ λογαριασμό γί αυτές;
Δεν είναι αυτός που επί δύο θητείες ως Δήμαρχος,   δεν
έχει να παρουσιάσει τελειωμένο κανένα σοβαρό έργο
στην πόλη; (Κατά την έκφραση πρώην στελέχους του,
παρέδωσε «τέσσερα πεζοδρόμια»). Που επί Δημαρχίας
του σπατάλησε αφειδώς δημοτικό χρήμα σε «άρτον και
θεάματα» για προσωπική προβολή; (Ενδεικτικά: Μια
φάτνη για τα Χριστούγεννα του 2009, νοικιάστηκε για
ένα μήνα αντί 45.000 ευρώ περίπου. Ο Χριστουγεν-
νιάτικος στολισμός κόστιζε ΕΤΗΣΙΩΣ περί τα 60.000
Ευρώ. Εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα που σήμε-
ρα κοστίζουν περί τα 1.000 Ευρώ, επί Δημαρχίας
του κόστιζαν άνω των 10.000 Ευρώ )  
Δεν είναι αυτός που το μόνο που έκανε ήταν να αναθέτει
συνέχεια μελέτες (μόνο και μόνο για να τις αναθέτει), οι
οποίες στη συνέχεια «αράχνιαζαν» στα συρτάρια του
γραφείου του, αφού δεν υπήρχαν τα χρήματα για να
ξεκινήσει τα έργα; Και το μόνο σοβαρό έργο που
ξεκίνησε (Αγίου Ιωάννου), δημιούργησε ένα ημιτελές
έκτρωμα με  κακοτεχνίες και όχι μόνο;
Δεν είναι αυτός που, ως Δήμαρχος, παρέδωσε  μεγάλα
χρέη,  αρκετά των οποίων ακόμη δεν έχουν ακόμη απο-
καλυφθεί πλήρως (ΔΗΠΕΑΠ-ΚΟΙΠΕΔΑΠ, που
βρίσκονται υπό εκκαθάριση);

Δεν είναι αυτός που έσπευσε λίγο πριν τις προηγούμε-
νες εκλογές, για να προκαταλάβει την επόμενη Διοίκηση,
να ενοικιάσει άλλο κτίριο για Δημαρχείο και μάλι-
στα με πολλές ελλείψεις και υψηλό ενοίκιο;
Δεν είναι αυτός που κατέθετε εξωφρενικά  τεράστιους
προυπολογισμούς; Να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή, ο
μισθός του Δημάρχου υπολογιζόταν με βάση το ύψος του
προϋπολογισμού. 
Θα θύμιζα στον κ. Γιαννακόπουλο το ότι «στο σπίτι του
κρεμασμένου, δεν μιλάνε για σκοινί». Και πως αν θέλει
και μπορεί( πράγμα αμφίβολο) να παράξει πολιτική ας
το κάνει με έντιμο και ευθύ τρόπο και όχι με τον ευτελή
που του υποβάλουν οι διάφοροι «μυστικοσύμβουλοί»
του, στις ιδιοτελείς κολακείες των οποίων αρέσκεται.

“Βαριές κουβέντες” για ένα Δημαρχείο που χρόνια στοιχειώνει.

Ο Βασίλης Ζορμπάς είναι μια κακή παρένθεση που σύντομα θα κλείσει

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό κάθε λίγο ο δήμαρχος Βασίλης
Ζορμπάς να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα επειδή ακριβώς
τρία χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της Αγίας Παρασκευής το
μοναδικό του έργο είναι ένα τεράστιο ολοστρόγγυλο ΜΗΔΕΝ.
Μπορώ λοιπόν να του επιστρέψω τους χαρακτηρισμούς που μου απέδωσε
όπως “πολλή υποκρισία” και “θράσος” οι οποίοι είναι το σήμα κατατεθέν
του δημάρχου. Όσον αφορά τα σενάρια περί μυστικοσυμβούλων θα ήθελα
να υπενθυμίσω ότι τα χρόνια που ήμουν δήμαρχος δε διόρισα συγγενείς
μου στο δήμο ως συμβούλους, δεν είχα Image maker και δε χρησιμοποι-
ούσα δημοτικό υπάλληλο, όπως κάνει τώρα ο Βασίλης Ζορμπάς  για να τον
ακολουθεί και να τον φωτογραφίζει αντί να προσέχει τις πλατείες και τις
παιδικές χαρές!
Σχετικά με το δημαρχείο δεν παρέκαμψα τίποτε απολύτως. Πιθανώς όμως
ο δήμαρχος και οι δικοί του σύμβουλοι έχουν αδυναμία να αντιληφθούν από μόνοι τους ορισμένα πράγ-
ματα.
Το μεγαλοεπίβολο "όραμα" του Βασίλειου Ζορμπά για το δημαρχείο σχεδιάστηκε σε μια άλλη εποχή τόσο
για την Ελλάδα όσο και για το Δήμο Αγίας Παρασκευής. Στις αρχές του 2000 ήταν πολύ διαφορετικά τα
μεγέθη τόσο ως προς το προσωπικό του δήμου το οποίο αυξανόταν όσο και οικονομικά. Έγιναν λοιπόν οι
σχετικές μελέτες τόσο από τη δική μου διοίκηση όσο και από αυτή του Αντώνη Σιδέρη, κινούμενοι και οι
δύο στη λογική μιας συνέχειας των διοικήσεων.
Να θυμίσω στο δήμαρχο ότι καταψήφιζε πάντοτε το έργο όταν ήταν κοστολογημένο στα € 14
εκ, αλλά τώρα που εκτοξεύθηκε (σε καιρό κρίσης!) στα € 22 εκ. δε τον ενοχλεί καθόλου.
Σήμερα όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η αγορά ακινήτων είναι ευνοϊκή. Η Μεσογείων είναι γεμάτη
καινούρια άδεια κτίρια. Δεν είναι λογικό να κάνουμε μια έρευνα αγοράς από το να φορτώσουμε στις πλάτες
της πόλης ένα χρέος που θα υπερβεί τα € 20 εκ;Για ποια σπίλωση μιλά ο κος Ζορμπάς; Για την απορία μου,
για ποιο λόγο καίγεται τόσο πολύ λίγους μήνες πριν τις εκλογές να δέσει την πόλη με δάνεια και να ανοίξει λογα-
ριασμούς με εργολάβους; Την επαναλαμβάνω και τώρα. Ο λαός όμως λέει πως όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται.
Οφείλω όμως να απαντήσω και στα ερωτήματα της επιστολής που του συνέταξε το επικοινωνιακό του επιτελείο:
Με κατηγορεί ότι δεν άφησα κανένα σοβαρό έργο στην πόλη. Η Ελευθερίου Βενιζέλου με τον αγωγό
ομβρύων υδάτων που έλυσε προβλήματα δεκαετιών, δεν αποτελεί έργο.
Τα χιλιόμετρα των πεζοδρομίων ώστε οι δημότες να μπορούν να περπατούν, δεν αποτελούν έργο.
Τα έργα της ανάπλασης της επιφάνειας της Ελευθερίου Βενιζέλου και του Τσακού που θα τελειώσουν σε
αυτή τη θητεία είναι έργα που ΕΜΕΙΣ εμπνευστήκαμε, σχεδιάσαμε, εκπονήσαμε μελέτες, εξασφαλίσαμε
χρηματοδότηση και δημοπρατήσαμε. Το μόνο μου λάθος ήταν ότι δεν έβαλα μπουλντόζες ένα –
δύο μήνες πριν τις εκλογές.
Και φυσικά, ο δήμος Αγίας Παρασκευής συνεχίζοντας πάνω στην καλή παράδοση των προκατόχων μου
ανέβασε κι άλλο τα επίπεδα των κοινωνικών της υποδομών, τα οποία ο σημερινός δήμαρχος έχει διαλύσει.
Όσον αφορά τους χριστουγεννιάτικούς στολισμούς, απλά θα θυμίσω στον κο Ζορμπά πως πέρυσι ψήφι-
ζε € 50.000,00 για Χριστουγεννιάτικο στολισμό και μετά άλλαζε ρότα λέγοντας ότι θα τα δώσει
στην κοινωνική πολιτική δίχως όμως ποτέ να μας εμφανίσει αναλυτικά που και πως τα διέθεσε.  Άλλωστε
ο κος Ζορμπάς το μόνο που γνωρίζει να στολίζει είναι ανθρώπους. Ο πραγματικός όμως λόγος
που δεν στόλισε ήταν άλλος. Ας μάθει η Αγία Παρασκευή ότι η πόλη δε στολίστηκε όχι για τις “ευαισθη-
σίες” του δημάρχου αλλά γιατί ένας από τους υποψηφίους του διαγωνισμού έκανε προσφυγή στην Περ-
ιφέρεια αρχές Δεκεμβρίου και κέρδισε! Για αυτό δε στολίστηκε η πόλη.
Για εκδηλώσεις καλό θα είναι να μη μιλά ο κος Ζορμπάς που και φέτος ξοδεύει € 10.000,00 με τα μισά να
προορίζονται για συγκροτήματα για να τιμήσει την Αγία Παρασκευή όταν όλο τον υπόλοιπο χρόνο εχθρ-
εύεται την Εκκλησία.
Σχετικά με την Αγίου Ιωάννου έκτρωμα είναι αυτό που υλοποιείται αυτή τη στιγμή με την ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
όλων των δένδρων. Ο Μιχάλης Γριβέας είχε ένα όραμα για το κέντρο της πόλης με σαφή χαρακτηρι-
στικά. Εμείς είχαμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση αλλά ο δήμαρχος κινούμενος στη λογική της
ασυνέχειας των διοικήσεων προτίμησε με τα δικά μας υλικά που χαρακτήριζε καρκινογόνα, να φορτώσει
ακόμη ένα εκατομμύριο δάνειο στις πλάτες των δημοτών.
Στα της ΔΗΠΕΑΠ η σιωπή του δημάρχου τα λέει όλα. Το μόνο χρέος ήταν ένα πρόστιμο του ΙΚΑ από
εποχής Σιδέρη € 300.000,00 και πράγματι ανεξόφλητα τιμολόγια του τελευταίου χρόνου περίπου €
200.000,00 για υπηρεσίες προς τους δημότες που απλά εκκρεμούσε η σχετική δημοτική επιχορήγηση.
Αντίθετα επί των ημερών του Βασίλη Ζορμπά κατεστράφη ο περιβόητος σκληρός δίσκος ενώ
μόλις πριν λίγες ημέρες εκλάπη και ο υπολογιστής!
Το δημαρχείο μισθώθηκε με όρους εκείνης της εποχής. Η κατάσταση άλλαξε δραματικά από τότε. Η
σημερινή διοίκηση γιατί δεν προχωρά σε επαναδιαπραγμάτευση; Τι εμποδίζει κάτι;
Στα οικονομικά, σαφέστατα υπήρχαν φουσκωμένοι προϋπολογισμοί διότι εμείς διεκδικούσαμε για το δημότη
και ήμασταν υποχρεωμένοι πχ όσον αφορά το Ο.Τ. 118 ή άλλα οικόπεδα να εγγράφουμε τα σχετικά ποσά.
Κατανοώ όμως το δήμαρχο και το επιτελείο καθώς η λέξη “διεκδικώ” είναι άγνωστη στο λεξιλόγιό τους.
Θα επαναλάβω τα χθεσινά μου λόγια. Η πόλη υπομένει το δήμαρχο "του τίποτε". Κλείνουν γήπεδα,
βάζουν λουκέτο υπηρεσίες, μετακομίζουν δημόσιοι φορείς κι ο κος Ζορμπάς απλά αρκείται σε καθη-
συχασμούς ότι έχει φίλους τους υπουργούς. 
Φανταστείτε να μην τους είχε. Δήλωσα χθες ότι ο Βασίλης Ζορμπάς ήταν ένα κακό πείραμα. 
Σήμερα θα συμπληρώσω πως αποτελεί απλά μια κακή παρένθεση η οποία του χρόνου τέτοια εποχή θα
έχει ήδη κλείσει.

Η ανακοίνωση του Βασίλη Γιαννακόπουλου για τους χειρισμούς του Βασίλη Ζορμπά όσον αφορά την ανέγερση του Δημαρχείου (την οποία δημοσιεύσαμε στο τεύχος
Ιουνίου) προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του πρώην και του νυν δημάρχου μέσω νέων ανακοινώσεων τις οποίες και σας παραθέτουμε. 

Βασίλης Ζορμπάς

Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Βασίλης Γιαννακόπουλος

π. Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
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Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013, στη διαδικασία
των δηλώσεων – ερωτήσεων, ο ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Γαβράς ζήτ-
ησε να κάνει μία δήλωση σχετικά με την ανέγε-
ρση του Δημαρχείου, απαντώντας μ’ αυτό τον
τρόπο στο έμμεσο κάλεσμα που του είχε κάνει
ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς σχετικά με την
ψήφιση δανείου για το συγκεκριμένο θέμα. 
Ενώ λοιπόν ο κ. Γαβράς διάβαζε την ανακοίνωσή του,
λόγω του ότι ξεπέρασε τα δύο λεπτά που ορίζει ο
νόμος για τη διαδικασία χρόνου που δίνει στις περι-
πτώσεις “δήλωσης” ενός Δημοτικού Συμβούλου, ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Βου-
τσινάς τον διέκοψε. 
Τον διέκοψε με τον πλέον ανάρμοστο τρόπο, λέγον-
τάς του να συντομεύσει γιατί έπρεπε να προχωρήσει
η διαδικασία και ότι είχε ήδη φτάσει τα τέσσερα
λεπτά (sic). 
Ο κ. Γαβράς προσβλήθηκε, σταμάτησε την ανάγνωση
χωρίς να πει, παρά μόνο σηκώθηκε και έδωσε το
κείμενο στον κ. Βουτσινά σε περίπτωση που ο ίδιος
ήθελε να συνεχίσει την ανάγνωση, κάτι το οποίο δεν
έκανε και απλά συνέχισε τη διαδικασία. 
Σημειώνουμε ότι ήταν πολλοί οι σύμβουλοι από την
αντιπολίτευση αλλά και από τη διοίκηση που παραξε-
νεύτηκαν και αντέδρασαν από αυτή την κίνηση του
προέδρου. 
Ήταν κι εκείνοι βέβαια που τον έχουν συνηθίσει σε
τέτοιες ακραίες πράξεις, ιδιαίτερα όταν ο αναγ-
νώστης (Μιχάλης Γαβράς) χρειαζόταν λιγότερο από
ένα λεπτό για να τελειώσει την τελευταία παράγραφο. 
Η ανακοίνωση που δεν κατάφερε ποτέ να διαβάσει ο
κ. Γαβράς στο Συμβούλιο είναι η ακόλουθη:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ γιατί, ποιο, πως
Το θέμα της ανέγερσης του Δημαρχείου Αγίας Παρ-
ασκευής, είναι και πάλι στην επικαιρότητα και βέβαια
όσοι συμμετέχουν στο Δημ.Συμβούλιο και εκπροσω-
πούν δημότες είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν την
άποψή τους. 
Η απάντηση σε τρία βασικά ερωτήματα αποσαφη-
νίζει το θέμα και γίνεται εύκολο το ξεκαθάρισμα.
1ο ερώτημα:
Τι θεωρούμε πως είναι ένα ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ και
συνεπώς πρέπει να έχει η πόλη μας δημαρχείο;
Κάθε δήμος αποτελεί την βασική σύγχρονη μορφή
οργάνωσης της κοινωνίας με ιστορική αναφορά από
την αρχαιότητα. Το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ συμβολοποιεί με
την ύπαρξή του την ιστορική βεβαιότητα της ύπαρξ-
ης οργανωμένης κοινωνίας με συνεκτικά χαρακτηρι-
στικά και τοπική αναφορά. 
Βέβαια όταν μιλάμε για ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ δεν εννοούμε
ένα κτήριο γραφείων που στεγάζονται οι υπηρεσίες
Ληξιαρχείου, Γρ. Προσωπικού και Τεχνικών Υπηρε-
σιών. Μιλάμε για την κτηριακή δομή που στεγάζει τις
κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της πόλης.
Ένα τέτοιο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, κέντρο και πυρήνα της
κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της πόλης, το θέλο-
υμε, το έχουμε ανάγκη, έστω και αν ένας νέος «Καλ-
λικράτης» εξαφανίσει την διοικητική δομή «Αγία
Παρασκευή». Δεν θα μπορέσει να εξαφανίσει την
ιστορία μιας κοινότητας ανθρώπων, που υπήρξαν σε
ένα τόπο που λεγόταν Αγία Παρασκευή.
Αυτό το σκοπό δεν τον εκπληρώνει ένα κτηριακό
συγκρότημα Γραφείων, όσο και αν το χαμηλό κόστος
του το κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό.
2ο ερώτημα: 
Θέλουμε αυτό το δημαρχείο που έχει σχεδιαστεί;
Είναι γεγονός πως όταν άρχισε να σχεδιάζεται το
Δημαρχείο (2002) ήταν άλλοι καιροί. Καιροί πλούτου
και ευμάρειας που ο οικονομικός παράγοντας δεν
ήταν ο κυρίαρχος. Οι σχεδιαστές είχαν την ευχέρεια

να σχεδιάσουν ένα άνετο – large κτήριο, με Δημα-
ρχιακό Δώμα, γραφεία για πολλούς περισσότερους
υπαλλήλους, από αυτούς που υπάρχουν σήμερα. 
Με τα σημερινά δεδομένα τα 3.700τμ ανωδο-
μή είναι πολλά. Τα 7.000τμ υπόγειοι χώροι (140
θέσεις parking) σε μια περιοχή με πολλά νερά οδηγεί
σε υπερβολικό κόστος για την στεγάνωση και την
αναγκαία στερέωση που θα αποτρέπουν τις ανωστι-
κές δυνάμεις. Με αυτές τις σκέψεις το 2ο υπόγειο
φαίνεται πως θα μπορούσε να μην κατασκευαστεί, με
αποτέλεσμα σημαντική μείωση του τελικού κόστους.
Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπ’ όψιν μας, πως η
σημερινή νομοθεσία, αποτέλεσμα της διαπραγμάτευ-
σης οργανωμένων κοινωνικών ομάδων με τους πολι-
τικούς, ΔΙΝΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ στους σχεδιαστές να
υπάρχει αυξημένο κατασκευαστικό κόστος και άρα
για πληθωρικό σχεδιασμό και ανάπτυξη του δημα-
ρχείου. Σύμφωνα με τον νόμο το ΓΕ/ΕΟ 18% (γενικά
έξοδα & εργολαβικό όφελος), απρόβλεπτα 15%, ΦΠΑ
23% υπολογίζονται επί του προϋπολογισθέντος
κατασκευαστικού κόστους. 
Εκτιμώ πως θα υπήρχε μια τελείως διαφορετική αρχι-
τεκτονική πρόταση αν αυτή εκπονείτο κάτω από τις σημε-
ρινές οικονομικές συνθήκες λιτότητας και φτώχειας.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν
μας πως μέχρι σήμερα μας έχουν κοστίσει ήδη
1.300.000€ οι αρχιτεκτονικές, στατικές και Η/Μ
μελέτες και τεύχη δημοπράτησης.
3ο ερώτημα: 
Με ποια κριτήρια θα επιλέξουμε τον τρόπο για
την κατασκευή του;
Η σημερινή εκτίμηση του κόστους αποπεράτωσης,
σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους
προϋπολογίζεται στα 20.600.000€, ενώ ταυ-
τόχρονα η εκτίμηση που υπάρχει για το πραγματικό
κόστος το τοποθετεί στα 11.000.000€. Θα πρέπει δε
να συνυπολογίσουμε πως ο τρόπος κατασκευής με
την μέθοδο της Δημοπράτησης, κατά πάσα πιθ-
ανότητα θα επιβαρύνει το κόστος άλλα 2-
3.000.000€. Και όλα αυτά γιατί η συμπαιγνία των
συναρμοδίων έχει δώσει νομιμότητα σε όλη αυτή τη
απαράδεκτη μεθόδευση, που οδηγεί στην καταλή-
στευση του δημόσιου χρήματος.
Η συγκεκριμένη μέθοδος κατασκευής (ανοιχτή δημο-
πράτηση) με ταυτόχρονη λήψη δανείου από τον
Δήμο, συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση του
Δήμου για την πληρωμή των τοκοχρεωλυσίων. Ταυ-
τόχρονα συνεχίζουμε να πληρώνουμε ενοίκια για τις
υπηρεσίες που ήδη στεγάζονται σήμερα αλλού για
όσα χρόνια κατασκευάζεται το νέο δημαρχείο.
Αυτή η μέθοδος (ανοιχτή δημοπράτηση) συνεπώς
είναι ασύμφορη και αμφίβολης επιτυχίας, μια και
στηρίζεται σε επισφαλείς υπολογισμούς αμφίβολων
εσόδων. Το φάντασμα του «Κολυμβητήριου»,
που μόλις πέρσι ξεχρεώσαμε την πληρωμή του
σκελετού (μπετά), χωρίς να έχουμε απολαύσει
κανένα όφελος και χωρίς καμιά προοπτική για το
άμεσο μέλλον, είναι εδώ μπροστά μας ζωντανό και
προσβάλλει όλους όσους έχουν διοικήσει μέχρι σήμε-
ρα το Δήμο.
Το μοντέλο χρηματοδότησης λοιπόν που έχει
πιθανότητα επιτυχίας και σιγουριά για την
ολοκλήρωση του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, πρέπει να
στηρίζεται σε πιο ασφαλείς πηγές χρηματοδότ-
ησηςαπό αυτές που αναφέρθηκαν στον δημαρχιακό
σχεδιασμό. Θα πρέπει να στηρίζεται σχεδόν αποκλει-
στικά ή έστω καθ’ υπεροχήν στην εξοικονόμηση που
προκύπτει από τα ενοίκια που σήμερα είναι υποχρ-
εωμένος ο δήμος να δαπανά για τις στεγαστικές του
ανάγκες, χωρίς να προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση
των δημοτών.
Αυτό το ποσό υπολογίζεται περίπου στα 600-

720.000€ (12x50-
60.000€). Με βάση
λοιπόν αυτή τη οικονο-
μική δυνατότητα
συμπληρούμενη και
από μικρότερες επι-
μέρους πηγές, θα πρέ-
πει να υπολογιστεί η
ετήσια τοκοχρεολυτική
ικανότητα του Δήμου.
Αποκλείοντας λοιπόν
την μέθοδο της
Ανοιχτής Δημοπράτ-
ησης, για τους παραπά-
νω λόγους, απομένει η αναζήτηση άλλων μορφών
εκτέλεσης του έργου, όπως αυτές προσδιορίζονται
από τον ισχύοντα σήμερα ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Ο μοναδικός λοιπόν δρόμος είναι η αναζήτηση
εναλλακτικής μορφής χρηματοδότησης και
κατασκευής, με έναρξη των υποχρεώσεων όταν παρ-
αδοθεί το κτίριο τελειωμένο.
Με αυτούς τους όρους θα πρέπει να γίνει η πρόσ-
κληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους κατασκε-
υαστικούς επιχειρηματίες της χώρας.

Μιχάλης Γαβράς: “Πρώτα η αποπεράτωση
και μετά η αποπληρωμή του δημαρχείου”!

Μιχάλης Γαβράς

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

Δημοτικός Σύμβουλος

Έτοιμες δύο νέες 
αίθουσες 

διδασκαλίας
(Δελτίο Τύπου) 

Ολοκληρώθηκαν την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013
οι εργασίες για την παράδοση δύο νέων αιθ-
ουσών διδασκαλίας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
Αγίας Παρασκευής ,στην περιοχή του Τσα-
κού.
Έτσι, από την ερχόμενη σχολική χρονιά μαθητές και
διδακτικό προσωπικό θα έχουν τη δυνατότητα να
αξιοποιήσουν τους δύο νέους αυτούς χώρους διδασ-
καλίας οι οποίοι , είναι κλιματιζόμενοι  και πληρούν
όλες  τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και
λειτουργικότητας. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι δύο αυτές αίθουσες δεν
επιβάρυναν ούτε στο ελάχιστο τον προϋπολογισμό
του Δήμου δεδομένου ότι κατασκευάστηκαν   με
δαπάνη του ΟΣΚ , σύμφωνα με μελέτη και με την πλήρη
επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

Ανακαινίσθηκε 
ο παιδικός σταθμός

στη «Βορρά». 
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης του
ιδιόκτητου παιδικού σταθμού του Δήμου μας
στην οδό Βορρά, στην περιοχή του Αη Γιάννη
μετά από σχετική απόφαση που είχε λάβει
πριν από περίπου δύο μήνες περίπου η
διοίκηση του ΠΑΙΣΔΑΠ.
Συγκεκριμένα οι εργασίες που πραγματοποιηθήκαν
περιλαμβάνουν τις συντηρήσεις των χώρων αλλά και
διάφορες απαραίτητες τροποποιήσεις για την
καλύτερη λειτουργία του παιδικού σταθμού, όπως η
βαφή του μεγαλύτερου τμήματος του εξωτερικού
χώρου και η  αντικατάσταση των σοβάδων. 
Παράλληλα αλλάχθηκαν τα παράθυρα με αντί στοι -
χα αλουμινένια θερμομονωτικά, πραγματοποιήθηκε
στεγανοποίηση της οροφής, αγοράστηκαν δύο νέες
επαγγελματικές κουζίνες που τοποθετήθηκαν στο
ισόγειο και τον 1ο όροφο (δίνοντας τη δυνατότητα να
μαγειρευτεί οποιοδήποτε φαγητό) ενώ τέλος κατασ-
κευάστηκε κι ένα καινούργιο WC.  Το κόστος όλου
του έργου άγγιξε τις 42.000 ευρώ.   
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