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Γιαννακόπουλος τα διέθεσε «αλλού»!
σελ. 6 -7

Σωτήρης Ησαίας: 
«Ανατριχιαστική» η πρόταση της

Χρυσής Αυγής για επαναφορά

της θανατικής ποινής για εγκλή-

ματα από λαθρομετανάστες». 

«« Μια Γενιά Μπροστά»Μια Γενιά Μπροστά»

η ονομασία νέας  η ονομασία νέας  

Δημοτικής Παράταξης.Δημοτικής Παράταξης.

Επικοινωνιακά παιχνίδια 

σε βάρος της φύσης! 

σελ. 4

σελ. 8
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Το δημαρχείοΤο δημαρχείο

του Καραγκιόζη 

και η τρύπα 

του πασά…
σελ. 10

Ιούνιος_2013_mais_2012.qxd  19/6/2013  9:40 πμ  Page 1



ΤΤ
αα

  νν
έέ

αα
  ττ

οο
υυ

  ΔΔ
ήή

μμ
οο

υυ
  σσ

εε
  66

00
  δδ

εε
υυ

ττ
εε

ρρ
όό

λλ
εε

ππ
ττ

αα
.. ..

..
22

--- Για την ανέγερση του νέου δημαρχείου μίλησε σε ολιγομελές ακροατήριο ο
δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς
--- Δεν ήταν μόνο “λίγοι” (ποσοτικά) αυτοί που παραβρέθηκαν στην “εκδήλωση”
αλλά πολλοί από αυτούς ήταν προφανώς ακροδεξιού φρονήματος, γεγονός που
καταδείχθηκε από το παθιασμένο χειροκρότημα σε αντίστοιχες ακραίες και
εκτός “θέματος” τοποθετήσεις... 
--- Είναι αλήθεια ότι από την πρώτη στιγμή που μάθαμε το ψηφοδέλτιο του
Βασίλη Ζορμπά καταλάβαμε ότι αυτό είχε μια “πολυπολιτισμικότητα” και κινιό-
ταν στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης...
---  12.000.000 ευρώ υπολογίζει το πραγματικό κόστος κατασκευής του δημα-
ρχείου ο Βασίλης Ζορμπά και “βγήκε στη ζητιανιά” για να τα βρει...
--- Που θα πάει; χαράτσια από εδώ, απόλυση από εκεί, πληρωμή και για τη στά-
θμευση, όλο και κάτι θα μείνει για να μπει το “μυστρί της θεμελίωσης”
--- “Παττακό” και “μυστρί” θυμίζει όλη η υπόθεση...
--- Υπήρχε μία “τρύπα” (κολυμβητήριο) στη Νέα Ζωή, γιατί να μην έχει και η
πλατεία άλλη μία...; 
--- Αρκεί να υπάρχει ταμπέλα με το όνομα του “θεμελιωτή”
--- Η Αγία να βάλει το χέρι της...
--- Στην “εκδήλωση” αυτή ο δήμαρχος κάλεσε τη “Λαϊκή Συσπείρωση” (Ανδρέας
Γκιζιώτης - Γιώργος Τσιμπουκάκης) και τους Γιάννη Γουργούλη και Μαργαρίτα
Δημητρίου να υπερψηφίσουν τη λήψη δανείου.. 
--- Τα κουκιά τα δικά του δεν φτάνουν.. τα “κατασπατάλησε”...
--- Τους Γαβρά, Αλεξόπουλο και Δάβαρη δεν τόλμησε... 
--- Οι δύο πρώτοι είναι σταθεροί και η τρίτη έχει “βαρύ χέρι”... 
--- “Φλερτ” πολιτικό μεταξύ Ζορμπά με Μαργαρίτας Δημητρίου 
--- Δύσκολο να ευοδωθεί αλλά όχι και απίθανο...
--- Ανακαίνιση στον ιδιόκτητο παιδικό σταθμό της οδού Βορρά... 
--- Εξαιρετική δουλειά και μπράβο στους Καψοκεφάλου - Λέκκα...
--- θα συνεχιστεί μέχρι το Δημόκριτο η ανάπλαση της “Ελευθερίου Βενιζέλου” με
πόρους από το ΕΣΠΑ... 
--- Γίνεται καλή δουλειά και μακάρι να συνεχίσει έτσι..
--- Αντίθετα θα πρέπει ο δήμαρχος να δει πιο σοβαρά τις καταγγελίες του
Ανδρέα Γκιζιώτη ο οποίος είπε ότι στα έργα στην “Κριεζότου” ο εργολάβος κάνει
“ότι θέλει” γιατί δεν υπάρχει μελέτη... 
--- Τα “αμελέτητα” (έργα) πληρώνει τόσα χρόνια η πόλη... 
--- Νέα δημοτική παράταξη στα δρώμενα της πόλης
--- Στη νέα γενιά κυρίως ποντάρει ο ιδρυτής της Αλέξης Μουστόγιαννης... 
---  Άψογη η διατήρηση της καθαριότητας στη λεωφόρο Μεσογείων έξω από την
ΕΡΤ...
--- Χαράματα συνεργείο καθημερινά επαναφέρει οδόστρωμα και πεζοδρόμια
στην κανονική τους  “μορφή”... 
--- Να μάζευαν και τα μπάζα...
--- Υπεύθυνος για την πυροπροστασία της πόλης είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος
Γεώργιος Παναγόπουλος... 
--- Βοήθα Αγία να μην φταίξει πάλι ο “Στρατηγός άνεμος” και καεί η πόλη και το
βουνό...
--- Για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης τα ξερόχορτα του Μπέλμπα έφτα-
σαν το μισό μέτρο... 
--- Γνωρίζοντας “πρόσωπα και πράγματα” οι κάτοικοι του Τσακού πήραν την
υπόθεση στα χέρια τους και καθάρισαν το λόφο..
--- Επί ένα μήνα “υιοθέτησε” το λόφο Τσακού, δηλαδή την περιφρούρηση και
προστασία του, ανέλαβε η παράταξη των “Μαζί”, όπως δήλωσε ο Βασίλης Γιαν-
νακόπουλος... Ασχολίαστο...
--- Και σκεφτείτε τι θα συνέβαινε σ’ αυτήν την πόλη αν δεν υπήρχε και ο Συμπα-
ραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης!    

Ιούνιος_2013_mais_2012.qxd  19/6/2013  9:40 πμ  Page 2



Την Τετάρτη 5 Ιουνίου, παγκόσμια ημέρα περ-
ιβάλλοντος, καθαρίστηκε ο χώρος του Ο.Τ. 118
στην περιοχή του Τσακού με πρωτοβουλία της
επιτροπής διεκδίκησης  του εν λόγω χώρου του
συλλόγου Τσακού. 
Συγκεκριμένα από τις φωτογραφίες που τραβήξαμε
φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο χώρος ήταν απεριποίητος,
γεμάτος ξύλα, χόρτα και σακούλες μπαζών τα οποία
μάζεψαν οι κάτοικοι – εθελοντές που συμμετέχουν
στην επιτροπή. 
Για όσους δεν το γνωρίζουν η αντιπυρική περίοδος
έχει αρχίσει από το μήνα Μάιο με τους κατοίκους να
περιμένουν από τη Δημοτική Αρχή να καθαρίσει τους
επίφοβους (από άποψη πυρκαγιάς) χώρους του
Δήμου μας. 

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Γιώργος Παναγό-
πουλος ενημέρωσε το σώμα ότι δεν είχε καλεστεί από
το σύλλογο αλλά οι λιγοστοί υπάλληλοι του τομέα θα
περισυλλέξουν τις σακούλες από τον χώρο και παράλ-
ληλα ανέφερε ότι έχουν σταλεί ενημερωτικά γράμμα-
τα σε όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων ώστε να μερ-
ιμνήσουν καθαρίζοντας τις ιδιοκτησίες τους. 
Στον αντίποδα ο Ανδρέας Γκιζιώτης από τη «Λαϊκή

Συσπείρωση» σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου είχε τονίσει ότι δεν είχε πραγματο-
ποιηθεί ούτε αποψίλωση, ούτε καθαρισμός των δέν-
δρων ενώ στο Δήμο της Βούλας υπάρχουν 100 «διμ-
ηνίτες» υπάλληλοι για την πυροπροστασία και 12
πυροσβεστικά ώστε να φυλάνε τις «βίλες». 
Ο κ. Γκιζιώτης επίσης επεσήμανε την αναγκαιότητα
καθαρισμού πολλών οικοπέδων που υπάγονται στην
ευθύνη του Δήμου, ένα από τα οποία είναι και το οικό-
πεδο «Μπέλμπα» του οποίου η έκταση ξεκινάει από
την οδό Αιγαίου Πελάγους και φτάνει στην οδό
Ηρώων Πολυτεχνείου στον τερματικό σταθμό των
λεωφορείων Β5. 
Η ημέρα περιβάλλοντος και ο καθαρισμός του Οικο-
δομικού Τετραγώνου 118 στάθηκε αφορμή για να
φωτογραφίσουμε και το οικόπεδο «Μπέλμπα» το
οποίο όπως θα παρατηρήσετε και από τις φωτογρα-
φίες χρειάζεται ΜΟΝΟ ένα μισοσβησμένο τσιγάρο
για να προκληθεί πυρκαγιά. 
Παρατηρώντας τις φωτογραφίες θα διαπιστώσετε
ότι ένα σπίρτο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά όχι
μόνο εξαιτίας των ψηλών ξερών χόρτων αλλά και
λόγω των μαζεμένων κομμένων (ή πεσμένων) χον-
τρών κλαδιών. 
Περιμένουμε όλοι από τη Δημοτική Αρχή να μην
βασιστεί στις βροχές του Ιουνίου ή στις κοπές δένδρ-
ων, που τον τελευταίο καιρό έχουν πληθύνει,  αλλά να
δραστηριοποιηθεί με τους υπαλλήλους του Δήμου και
με εθελοντές της πόλης μας ώστε να καθαριστούν όλοι
οι χώροι που κινδυνεύουν από ενδεχόμενη πυρκαγιά. 
Σας επισυνάπτουμε το δελτίου Τύπου της επιτροπής
διεκδίκησης του Ο.Τ. 118 
«5 Ιουνίου: Ημέρα Περιβάλλοντος
Η Επιτροπή διεκδίκησης του Ο.Τ.118,διάλεξε ένα δια-

φορετικό τρόπο για να γιορτάσει, την ημέρα περιβάλ-
λοντος.
Με τσάπες, φτυάρια, τσουγκράνες και πολύ κέφι
καθάρισαν το ΟΤ118 και απέδειξαν ότι η αγάπη για το
περιβάλλον μπορεί να είναι έμπρακτη και απτά αναγ-
νωρίσιμη από όλους.

H Επιτροπή απεύθυνε πρόσκληση στους κατοίκους
της περιοχής, και  στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκαν
πάρα πολλοί κάτοικοι του Τσακού , σ’ αυτούς βέβαια
,οφείλονται τα θερμότερα ευχαριστώ και συγχαρη-
τήρια.
Παρευρέθηκαν και εργάσθηκαν ακόμα ο πρ. Δήμα-
ρχος και επικεφαλής της παράταξης «ΜΑΖΙ για την
Αγ. Παρασκευή» κ. Β. Γιαννακόπουλος, ο δημ.
σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «ΝΙΚΗ
για την Αγία Παρασκευή» κ. Γ. Σταθόπουλος, ο δημ.
σύμβουλος κ. Κ. Κρητικίδης, ο πρόεδρος του Συλλό-
γου Κατοίκων Τσακού κ. Β. Σαββίδης και τα μέλη του
Δ.Σ. κ.κ. Στ. Πασχαλίδης, Δ.Μπεθάνης και Στ.Ζουμή,
η συντονίστρια της Επιτροπής Διεκδίκησης κ.Ι.Κου-
τσουρά, η Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων κ. Αύρα
Μπασακίδου-Καράμπελα, η Πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων του 4ου Λυκείου κ. Αναστασία Τσιμπίδη-Ξυνογα-
λά, ο Πρόεδρος της ΕΜΕΠΠΑΠ κ. Σπ.Παπαγεωργίου.
Ο Δήμος συνέβαλε σε όλη την πρωτοβουλία προσφ-
έροντας σακούλες απορριμμάτων και το φορτηγάκι
καθαριότητας.
Για το ΔΣ του Συλλόγου Τσακού :
Ο Πρόεδρος Σαββίδης Βασίλης»

Ο κ. Γιώργος Παναγόπουλος θα «κάνει κάτι»
για την πυροπροστασία της πόλης ή θα

φταίει πάλι ο «Στρατηγός άνεμος»;
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Εικόνα από τον καθαρισμό του Ο.Τ. 118

Εικόνα από το οικόπεδο “Μπέλμπα”
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«Μια Γενιά Μπροστά» 
η ονομασία νέας  

Δημοτικής Παράταξης
Αλέξης Μουστόγιαννης:  «Όσοι λένε ότι 

θα καώ πολιτικά, θα διαψευστούν!».       

Την ίδρυση μιας νέας παράταξης με το όνομα «Μια γενιά μπροστά»
ανήγγειλε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Αλέξανδρος Μουστό-
γιαννης τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής. 
Η αίθουσα ήταν γεμάτη κυρίως από νέους ανθρώπους, από τους συνεργάτες του κ.
Μουστόγιαννη και από Δημοτικούς Συμβούλους, ανεξάρτητους αλλά και της παρά-
ταξης του Βασίλη Ζορμπά. 

Συγκεκριμένα από τους
συμβούλους της Δημο-
τικής Αρχής παρα-
βρέθηκαν οι κ. Δημήτρ-
ης Αλεφαντής και
Διονύσης Λέκκας ενώ
από τους ανεξάρτητους
το παρών έδωσαν η κ.
Μαργαρίτα Δημητρίου
– Καβρουδάκη και ο κ.
Γιάννης Γουργούλης
τους οποίους ο κ. Μου-
στόγιαννης ευχα-

ρίστησε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Με τιμάτε με την παρουσία σας». 
Την ομιλία του κ. Μουστόγιαννη προλόγισε ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Παλλήνης κ. Νεκτάριος Καλαντζής ο οποίος χαρακτήρισε την ίδρυση
της παράταξης αυτής ως το «Επόμενο βήμα» για τον Αλέξανδρο Μουστόγιαννη
υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία απαιτεί από τη « Νέα γενιά»  να βγει μπροστά. 
Ο κ. Καλαντζής είπε επίσης,  ότι η πρωτοβουλία αυτή που συμβαίνει στην Αγία
Παρασκευή μπορεί να πάρει πανελλαδικές διαστάσεις με τους νέους να κάνουν την
αρχή ώστε να διεκδικήσουν από τις εκλογές του 2014 και μετά τα ηνία της
διοίκησης, κυρίως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία είναι από τους ελάχιστους
θεσμούς που φέρνει σε καθημερινή επαφή τον πολίτη με τον πολιτικό. 
Τέλος ο κ. Καλαντζής ευχήθηκε καλή επιτυχία στον αγώνα που ξεκινάει ο Αλέξαν-
δρος Μουστόγιαννης με τους συνεργάτες του και επεσήμανε ότι είναι πολλοί οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι από τους γύρω Δήμους που τους στηρίζουν. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αλέξανδρος Μουστόγιαννης ο οποίος, όπως όλα
δείχνουν, θα είναι και υποψήφιος δήμαρχος στις επερχόμενες εκλογές, τον Ιούνιο
του 2014. 

Ο κ. Μουστό-
γ ι α ν ν η ς
ξεκίνησε το
λόγο του
λέγοντας ότι
δέχθηκε σφο-
δρό πόλεμο με
στόχο η συγκε-
κριμένη εκδή-
λωση να μην
συγκεντρώσει
πολύ κόσμο

και δήλωσε προς  κάθε κατεύθυνση  ότι όσο κι αν τον πολεμούν ο ίδιος δεν
θα κάνει πίσω. 
Στη συνέχεια ο κ. Μουστόγιαννης αναφέρθηκε  στην περίοδο που διετέλεσε πρόε-
δρος του ΠΑΟΔΑΠ (Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός) δηλώνοντας αρχικά
ότι ενώ του προτάθηκε να δημιουργήσει το λογότυπο του τότε νέου Νομικού
προσώπου με 6.000 ευρώ, ο ίδιος κατάφερε να υλοποιήσει το σχέδιο δωρεάν, διο-
ργανώνοντας ένα διαγωνισμό  που αφορούσε τους σπουδαστές των εργαστηρίων
Τέχνης και το καλύτερο σχέδιο που θα ψηφιζόταν, θα αποτελούσε το καινούργιο
λογότυπο (αυτό που κατέχει σήμερα ο Οργανισμός), με τον νικητή να κερδίζει
«υποτροφία» τεσσάρων ετών στα εργαστήρια Τέχνης. 
Ενώ λοιπόν το λογότυπο φτιάχτηκε μετά την διαγραφή του κ. Μουστόγιαννη, από
την Δημοτική Αρχή ουδέποτε δόθηκε το βραβείο στον σπουδαστή που νίκησε με
τον Βασίλη Ζορμπά να «Κοιμάται ακόμα όρθιος» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο
ανεξάρτητος σύμβουλος. 
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æï íôáé óôá åíõðü ãñá öá Üñèñá êáé óå óõ íåíôåýîåéò äåí
åêöñÜ æïõí áðá ñáßôçôá êáé ôçò ãíþìç ôçò åöç ìå ñß äáò,
åíþ ï åê äüôçò äéáôçñåß ôï äéêáß ù ìá íá ðå ñéêü ð ôåé êáôÜ
ôçí êñßóç ôïõ, åðé óôïëÝò ðïõ äçìï óéåý ïí ôáé, õðü ôçí
ðñïûðüèåóç üôé äåí èá ìåôá âëç èåß ôï íüçìÜ ôïõò.

Αντίστοιχο παράδειγμα μη επιβάρυνσης του προϋπολογισμού που
έδωσε ο κ. Μουστόγιαννης στην ομιλία του αφορούσε το κόστος της
γνωστής εκδήλωσης «Γύρος Υγείας». 
Ο κ. Μουστόγιαννης γνωστοποίησε στους παρευρισκόμενους ότι το
σύνηθες κοστολόγιο για την συγκεκριμένη εκδήλωση άγγιζε τις
13.000 ευρώ, όμως επί των ημερών του κατάφερε να εξασφαλίσει
χορηγία απαλλάσσοντας τους δημότες από ένα ακόμα έξοδο.
Επίσης ο κ. Μουστόγιαννης δήλωσε ότι είχε παρευρεθεί σε δικαστήριο
με σκοπό να βοηθήσει ορισμένες καθαρίστριες που κινδύνευαν να
χάσουν τη δουλειά τους την ίδια ώρα που η νομική σύμβουλος του
δημάρχου στήριζε τη θέση της απόλυσης τους και συνέχισε λέγοντας ότι
ο Δήμος διοικείται από μια «Δυαρχία» ( Δήμαρχος Βασίλης Ζορμ-
πάς, Αναπληρώτρια Δημάρχου Ελευθερία Παπαδοπούλου )που λαμβά-
νει μόνη της όλες τις  αποφάσεις. 
«Κάποιοι από τη διοίκηση πόνταραν στην αποτυχία μου» συνέχισε ο κ.
Αλέξης Μουστόγιαννης και εξήγησε ότι ενώ είχε εντάξει στον προϋπο-
λογισμό του Νομικού Προσώπου την κατασκευή  ενός κλειστού προ-
πονητηρίου, μετά την διαγραφή του, ακυρώθηκε αμέσως η διαδικασία
που είχε ξεκινήσει. 
Επίσης ο κ. Μουστόγιαννης κατηγόρησε το δήμαρχο για «Απαθή»
στάση απέναντι στη Νεολαία γενικά και ειδικότερα στο Τοπικό
Συμβούλιο Νέων, όπως και την αδιαφορία του στις ερωτήσεις που του
έχει υποβάλλει ο ίδιος, γεγονός το οποίο σχολίασε σατυρικά λέγοντας ότι
«Έχω κάνει 37 ερωτήσεις στο δήμαρχο για το χώρο του πρώην στρατο-
πέδου Σπυρούδη κι αυτός κοιτά τα αστέρια». 
Αναφερόμενος στη συνέχεια στις προεκλογικές δεσμεύσεις του Βασίλη
Ζορμπά αναφορικά με τα σημαντικά έργα της πόλης,  ο κ. Μουστόγιαν-
νης στάθηκε σε τρία σημεία, α) την «ανάπλαση» της Αγίου Ιωάν-
νου, β) την κατασκευή του Δημαρχείου και γ) την αποπεράτω-
ση του Κολυμβητηρίου. 
Στο θέμα της Αγίου Ιωάννου ο κ. Μουστόγιαννης δήλωσε ότι όλοι οι
δήμαρχοι ποντάρουν λανθασμένα στο «άλογο» που ονομάζεται «Ανάπ-
λαση της Αγίου Ιωάννου» με στόχο την επανεκλογή τους, κάτι το οποίο
κάνει και ο Βασίλης Ζορμπάς υποστηρίζοντας ότι και αυτός θα αποτύχει
διότι με την ολοκλήρωση των έργων, η κεντρικότερη οδός της πόλης
μας θα είναι χειρότερη απ’ ότι πριν λόγω του στενέματος του
οδοστρώματος.      
Στο θέμα της κατασκευής του Δημαρχείου, ο ανεξάρτητος σύμβουλος
δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει  το δανεισμό που πρόκειται να φέρει ως
θέμα ο δήμαρχος θεωρώντας ότι δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από
πλευράς της Δημοτικής Αρχής χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση που
έκανε ο Βασίλης Ζορμπάς στο Δημόκριτο ως «Προεκλογική φιέστα
χωρίς κόσμο». 
Για το θέμα του κολυμβητηρίου ο Αλέξης Μουστόγιαννης κατηγόρησε
το δήμαρχο για ολιγωρία υπενθυμίζοντας σε όλους ότι ο νυν δήμαρχος
έλεγε στο παρελθόν ότι θα χρειαζόταν τρεις μήνες για να μετα-
τρέψει τα εγκαταλελειμμένα μπετά σε πλατεία. 
Τέλος ο Αλέξανδρος Μουστόγιαννης παρουσίασε τους παρόντες συνε-
ργάτες του,Φιλίππα Σαραντοπούλου, Γιώργο Λαγοδήμο, Παναγιώτη
Κουκοβίνη, Αναγνωστόπουλο Κώστα, Ηρακλή Τσικίνη και την εκπρό-
σωπο Τύπου Έλλη Παπαγγελή, αναφέροντας ότι υπάρχουν κι άλλοι
τους οποίους ακόμα δεν αναφέρει για να μην τους πιέσουν από τα κεν-
τρικά και κατέληξε προειδοποιώντας όσους διαλαλούν την αποτυχία του
λέγοντας ότι: «Όσοι λένε ότι θα καώ πολιτικά θα διαψευστούν!».      

Ο «καμένος» σκληρός δίσκος 
της ΔΗΠΕΑΠ και το 

«κονταροχτύπημα» δύο 
δήθεν πολιτικών αντιπάλων…

Ερώτηση για τις εξελίξεις στην  υπόθεση του «καμένου» σκληρού
δίσκου της ΔΗΠΕΑΠ απηύθυνε ο πρώην δήμαρχος Βασίλης Γιαννακό-
πουλος στον νυν Βασίλη Ζορμπά στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στις 5 Ιουνίου 2013. 
Συγκεκριμένα ο κ. Γιαννακόπουλος υπενθύμισε προς τον κ. Ζορμπά,  ότι έχουν
περάσει δυόμιση χρόνια από τότε που ξεκίνησε (;) η  υπόθεση του «καμένου»
σκληρού δίσκου της πολύπαθης Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης και ουδείς
γνωρίζει κανείς σε ποια στάδιο ελέγχου βρίσκεται η όλη  διαδικασία. 
«Αεροπλάνο να έπεφτε θα ξέραμε για το μαύρο κουτί και τις αιτίες
πτώσης» δήλωσε σαρκαστικά ο κ. Γιαννακόπουλος αναμένοντας μία απάντηση
και συμπλήρωσε λέγοντας ότι πρόσφατα έμαθε ότι  κλάπηκε και ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής της υπό «εκκαθάριση» Δημοτικής Επιχείρησης! 
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τους δύο πρώτους μήνες που ανέλαβε τη
διοίκηση του Δήμου η παράταξη του Βασίλη Ζορμπά «κάηκε» ο σκληρός δίσκος
από έναν υπολογιστή της ΔΗΠΕΑΠ με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει κανείς τις
οικονομικές συναλλαγές  και τα εν γένει οικονομικά στοιχεία της  πρώην Πολιτι-
στικής εταιρείας. 
Ο κ. Ζορμπάς  με οργίλο ύφος  είχε καταγγείλει τότε το γεγονός και είχε  δηλώσει
ότι προσέφυγε στην Εισαγγελία ενώ παράλληλα περίμενε όπως είχε πει τότε  την
έκθεση του «εκκαθαριστή» της Επιχείρησης… (ο οποίος προφανώς θα πρέπει
ακόμη να δουλεύει πάνω στην συγκεκριμένη υπόθεση…). 
Όπως είναι γνωστό, ο Βασίλης Ζορμπάς είχε στηρίξει την προεκλογική του εκστρ-
ατεία στον τρόπο με τον οποίο ο κ.Γιαννακόπουλος διαχειριζόταν το δημόσιο
χρήμα, και είχε κατ΄επανάληψη κατηγορήσει τον πρώην δήμαρχο για τα υπέρ-
ογκα χρέη που αφήσει η συγκεκριμένη επιχείρηση, κατηγορίες τις οποίες ουδέ-
ποτε αποδέχτηκε ο κ. Γιαννακόπουλος χαρακτηρίζοντας τες ως «συκοφαντίες». 
Απαντώντας  ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς ξεκίνησε λέγοντας ότι ήταν γνωστό
στους τελευταίους δημάρχους για το «Τι» γινόταν στη ΔΗΠΕΑΠ… ότι «εκατον-
τάδες χιλιάδες ευρώ κατασπαταλήθηκαν»… και ρώτησε ρητορικά τον κ. Γιαν-
νακόπουλο γιατί διατηρούσε μια τόσο ζημιογόνα επιχείρηση. 
Στη συνέχεια ο δήμαρχος απευθυνόμενος προς το Σώμα ξεκαθάρισε ότι από τη
στιγμή κατά την οποία έχει αρχίσει το έργο του ο «εκκαθαριστής», ο Δήμος δεν
μπορούσε να έχει καμία ανάμιξη… και επανέλαβε ότι περιμένει  τη σχετική έκθε-
ση  διαβεβαιώνοντας τους παρευρισκόμενους ότι όπως τον ενημέρωσε και ο
Επίτροπος (ποιος άραγε;) τα «χαμένα χρήματα» θα καταλογιστούν στους
υπεύθυνους και δεν θα τα πληρώσουμε όλοι εμείς... 
Τέλος ο δήμαρχος εξήγησε ότι ο Δήμος λόγω της ΔΗΠΕΑΠ χρωστάει 441.000
ευρώ στο ΙΚΑ, (οφειλές πολλών ετών, προσαυξήσεις, διακανονισμοί κ.λ.π),
120.000 ευρώ από το Ωδείο και τα εργαστήρια Τέχνης και 20.000 ευρώ στην
εφορία.  
Ερωτηματικό παραμένει το πόσα χρωστάμε (γιατί εμείς τα πληρώνουμε) στους
προμηθευτές και λοιπού «τρίτους»… και στο σημείο αυτό ο δήμαρχος δεν ήταν
ιδιαίτερα καθησυχαστικός αφού  θεωρεί ότι το συνολικό χρέος θα φτάσει
περίπου τις 750.000 με 800.000 ευρώ! 
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Γιάννης Γουργούλης: «Υπήρχαν χρήματα στα ταμεία του Δήμου για
να τελειώσει την Αγ.Ιωάννου  ο Βασίλης Γιαννακόπουλος, 

αλλά προτίμησε να τα διαθέσει  «αλλού»!
Πριν από ένα περίπου μήνα, ο αντιδήμαρχος
διοίκησης και οικονομικών της διοίκησης
Βασίλη Γιαννακόπουλου και ανεξάρτητος
πλέον δημοτικός σύμβουλος  Γιάννης  Γουρ-
γούλης είχε καλέσει το νυν δήμαρχο Βασίλη
Ζορμπά ν΄αποσύρει και να μην υπερψ-
ηφίσει η παράταξη του, θέματα που αφορ-
ούσαν την οριστική παραλαβή έργων που
είχαν γίνει την τετραετία 2007 – 2010 λέγον-
τας ότι αυτά «Δεν τα γνώριζαν» ούτε όλα τα
μέλη της τότε διοίκησης αλλά ούτε πολλοί
δημοτικοί σύμβουλοι!
Ο δήμαρχος Βασίλης  Ζορμπάς, για τους δικούς του
λόγους, αποφάσισε και εισήγαγε προς ψήφιση τα
συγκεκριμένα έργα αναγκάζοντας τους συμβούλο-
υς της παράταξης του να ψηφίσουν  «παραλαβές
έργων» τα οποία εκείνος ως δημοτικός σύμβουλος
είχε όχι μόνο αρνηθεί να τα ψηφίσει αλλά είχε εξα-
πολύσει εκατοντάδες βερμπαλιστικούς μύδρους
εναντίον των τότε εισηγητών και συμβούλων που
είχαν ψηφίσει θετικά καταγγέλλοντας «Σημεία και
τέρατα» τα οποία έχριζαν Εισαγγελικής έρευνας
και ενδεχομένως να οδηγούσαν  είτε σε «καταλο-
γισμό’ είτε σε «Κορυδαλλό», όπως τουλάχιστον
ισχυριζόταν…
Εμείς συναντηθήκαμε με τον κ.Γιάννη Γουργούλη
και του ζητήσαμε περισσότερες διευκρινήσεις για
όλα όσα έγιναν ή δεν έγιναν από τις δηλώσεις του.
«Σ»: Τι ακριβώς είχατε δηλώσει για τα πέντε
θέματα της οριστικής παραλαβής των
συγκεκριμένων έργων; 
«Η δήλωση που έκανα με αποδέκτη το δήμαρχο
επί της ουσίας δεν αφορούσε  αυτά καθ΄αυτά τα
έργα, αλλά τον τρόπο με τον οποίο έγιναν και τη
διαχείριση των χρημάτων που έγινεκατά τη
διοίκηση του Βασίλη Γιαννακόπουλου.  
Τα έργα αυτά, ήταν όλα ύψους 45.000, το ανώτα-
το δηλαδή ποσό με το οποίο ένας  δήμαρχος μπορ-
εί να πραγματοποιήσει «πρόχειρο διαγωνισμό»
και όχι μειοδοτικό.
Προσωπικά δεν είμαι κατά του «Πρόχειρου δια-
γωνισμού», αλλά ήμουν εντελώς αντίθετος με τον
τρόπο με τον οποίο γινόταν η διαχείριση του δημό-
σιου χρήματος προς όφελος των συμπολιτών μας».
«Σ» Θα θέλατε να γίνετε λίγο πιο σαφής;
«Την εποχή εκείνη είχα πληροφορίες ότι ο Δήμος
είχε εισπράξει ένα αρκετά χρηματικό ποσό γύρω
στο 1.000.000 ευρώ από τη «ΣΑΤΑ» δηλαδή ότι
υπήρχαν « Ειδικευμένα έσοδα» που απευθύνον-
ταν αποκλειστικά και μόνο σε έργα κι είχα προ-
τείνει αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για το
έργο της Αγίου Ιωάννου και  να το τελειώσουμε
μιας και ήταν ένα έργο πνοής για την πόλη». 
«Σ» Η εισήγηση σας δεν έγινε αποδεκτή;
« Πήρα μια απάντηση που έλεγε ότι: Τα χρήματα
της ΣΑΤΑ κάποιοι άλλοι τα διαχειρίζονταν και δεν
μπορούσαμε ν’ αλλάξουμε την κατανομή τους!!!
Δηλαδή το 1.000.000 ευρώ  - πόροι  από ΣΑΤΑ - το
οποίο για δύο χρόνια ήταν κατατεθειμένο στην
τράπεζα και δεν είχε απορροφηθεί ούτε ένα ευρώ
!! προοριζόταν για την πληρωμή  κάποιων έργω
των» 45.000 ευρώ» με πρόχειρο διαγωνισμό».
«Σ» Δηλαδή την εποχή που ο εργολάβος στα-
ματούσε το έργο επειδή το Ελεγκτικό
συνέδριο δεν ενέκρινε τα τιμολόγια,
υπήρχαν στα ταμεία του Δήμου χρήματα για

την πληρωμή του έργου τα οποία παρέμεναν
«κλειστά»;
«Ακριβώς, και όπως σας είπα ήμουν αντίθετος από
την αρχή για την κατασκευή των «μικρών έργων»
και επέμενα να δοθούν για την Αγίου Ιωάννου
αφού το συγκεκριμένο έργο είχε κολλήσει εξαιτίας
έλλειψης χρημάτων και οικονομικών πόρων και
γιατί στην ουσία τα «μικρά  έργα» δεν ωφε-
λούσαν την πόλη μας. Τα έργα που έγιναν στο
«τολ» που βρίσκεται στο χώρο του πρώην στρατο-
πέδου «Σπυρούδη» και  στοίχισε 45.000 ευρώ ή
τα έργα που έγιναν στο κτίριο της Δημοτικής
Αστυνομίας το με το ίδιο κόστος  είχαν μεγαλύτερη
προτεραιότητα από την αποπεράτωση της
Αγ.Ιωάννου;  
Για να μην αναφέρω ότι αυτά θα μπορούσαν
να είχαν γίνει με 10.000 Μόνο!!!. Είχα πει ότι
αυτά τα χρήματα έπρεπε να πάνε εκεί που τα είχα-
με ανάγκη κι όχι να μένουν παγωμένα για να τα
διαχειρίζονται «Κάποιοι άλλοι». 
«Σ» Αυτοί οι  «Κάποιοι άλλοι»  ανήκαν στην
δημοτική ομάδα ή ήταν κάποιοι  άσχετοι με
το Δήμο;
«Δεν ήταν άσχετοι με το Δήμο. Ήταν θέμα πολιτι-
κής βούλησης και πολιτικών επιλογών...
Προσωπικά μου ήταν αδιανόητο ακόμη και να το
φανταστώ ότι ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό το
διαχειρίζονταν «κάποιοι άλλοι»  και η δημοτική
ομάδα δεν μπορούε ούτε ν’ ακουμπήσουμε τα χρή-
ματα αυτά ούτε και να πει τη γνώμη της  για το
«πως και που» θα μπορούσαν να διατεθούν!  Αυτό
ήταν λάθος. Γι’ αυτό αντέδρασα και είπα στο Δημο-
τικό Συμβούλιο να αποσυρθούν τα συγκεκριμένα
θέματα γιατί αυτά τα έργα επί της ουσίας δεν άξι-
ζαν τα λεφτά τους!!».
«Σ» Αυτοί ήταν οι λόγοι που ζητήσατε από
τον κ. Ζορμπά να αποσύρει τα θέματα την
πρώτη φορά που εισήχθησαν στην Ημερή-
σια Διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου; 
«Ναι, δήλωσα ότι αυτά τα έργα, τα οποία δεν άξι-

ζαν το κόστος των
45.000 γιατί όταν
ξεκίνησαν αυτά τα
έργα ήταν λίγο
καιρό πριν τις
δημοτικές εκλο-
γές του 2010, και
πήγα και είδα ένα
έργο σχετικά με κάτι
χωρίσματα μαζί με
υπαλλήλους από την
αυτεπιστασία και
διαπίστωσα ότι ενώ
χρεωνόταν ο
Δήμος με 45.000
ευρώ, η αξία των
έργων δεν ξεπερ-
νούσε τα 10.000!!
Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα.  Για την επέκ-
ταση του υπήρξε μια «σκέψη» να τη φτιάξουμε
από κοινού με το Δημόκριτο και όταν πήγαμε σε
αλλεπάληλες συσκέψεις με την τότε Τεχνική Υπηρ-
εσία του Δημόκριτου, μας ζητήθηκε να παρουσιά-
σουμε έναν προϋπολογισμό. 
Αυτό που παρουσιάσαμε εμείς ως Δήμος ήταν ένα
κόστος κα τασκευής της τάξεως των 150.000
ευρώ και τελικά εγώ το έφτιαξα με 10.000!
φανταστείτε τι διαφορά!
«Σ» Επί διοίκησης Γιαννακόπουλου δεν
γινόταν να τα παραλάβουν; 
«Όχι! Έγιναν τότε τα έργα και μετά από ένα χρο-
νικό διάστημα έτυχε να είναι η διοίκηση Ζορμπά
και να τα παραλάβει. Ήταν παραλαβή στο τυπικό
κομμάτι, αλλά εγώ δεν μπορούσα να ψηφίσω θετι-
κά με όλη αυτή την προϊστορία, γι’ αυτό και του
είπα να μην τα παραλάβει ως διοίκηση γιατί με τον
τρόπο αυτό αποδεχόταν την όλη διαδικασία των
εργολαβιών, μια διαδικασία την οποία και ο ίδιος
καταδίκαζε τότε». 

Γιάννης Γουργούλης
Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος
Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών 2006 - 2010

Για τον “καλλωπισμό” του κτηρίου της Δημοτικής Αστυνομίας η διοίκηση 

Γιαννακόπουλου δαπάνησε 45.000 ευρώ ενώ το “καλώς έχει” των εργασιών 

παρέλαβε η διοίκηση Ζορμπά τρία χρόνια μετά

Ιούνιος_2013_mais_2012.qxd  19/6/2013  9:40 πμ  Page 6



77
Σ Σ

υ υ
ν ν

έ έ
ν ν

τ τ
ε ε

υ υ
ξ ξ

η η
. .. .. .

210- 6009639 - www.osxoliastis.gr - e-mail: osxoliastis@hotmail.com

«Σ» Αν δεν γινόταν η παραλαβή, αν ψήφιζαν
αρνητικά τι θα γινόταν; 
«Το ζήτημα είναι πολιτικό για μένα. Διαδικαστικά
ο εργολάβος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα τα
έπαιρνε τα χρήματά του αλλά το θέμα όπως προ-
είπα είναι πολιτικό. Αν για τον «Α» ή «Β» λόγο κάτι
δεν το βρίσκεις σωστό δεν το ψηφίζεις γιατί  και ο
Ζορμπάς κάποτε είχε συμφωνήσει ότι κάποια από
τα έργα που είχαν γίνει με «πρόχειρους διαγωνι-
σμούς» δεν ανταποκρίνονταν στο πραγματικό
κόστος κατασκευής». 
«Σ» Υπήρχαν παρατυπίες; 
«Εγώ ως αντιδήμαρχος έφτιαξα μπροστά από το
κοιμητήριο ένα χώρο πρασίνου με την αυτεπι-
στασία το οποίο δεν ξεπέρασε τα  5.000 ευρώ.
Ένα αντίστοιχο χώρο σε πλατεία που φτιά-
ξαμε «πρόχειρο διαγωνισμό»  στοίχισε
40.000 ευρώ!.
Αυτά κατήγγειλα κι αυτό ήταν το πολιτικό μήνυμα
προς το Ζορμπά. Ήταν το μήνυμα που έλεγε
ότι αν ακόμα πιστεύει, όπως στο παρελθόν,
ότι αυτά τα έργα δεν ανταποκρίνονταν στο πραγ-
ματικό τους κόστος δεν θα έπρεπε να τα παραλά-
βει κι ας πήγαινε δικαστικά ο εργολάβος να πάρει
τα χρήματά του. Το πολιτικό μήνυμα ήταν η ουσία.
«Σ» Θεωρείτε ότι ο κ. Ζορμπάς ακολουθεί
την ίδια πορεία με τον κ. Γιαννακόπουλο; 
«Δεν πιστεύω ότι ακολουθεί την ίδια πολιτική γιατί
σε κάποια πράγματα δεν έχει φτάσει τον Βασίλη
Γιαννακόπουλο. Γίνονται «απ’ευθείας αναθέσεις»
και επί Βασίλη Ζορμπά και ο Νομοθέτης στο επι-
τρέπει για να προλάβεις κάτι έκτατο αλλά να γίνε-
ται επί της ουσίας. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί
κάτι το οποίο στοιχίζει δέκα να το βαφτίζεις 40.
Η πολιτική βούληση κάθε πολιτικού πρέπει να
είναι η σωστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος.
Αυτό με ενδιέφερε και προσπάθησα και ως αντι-
δήμαρχος να το περάσω». 
Με την Αγίου Ιωάννου και την ανάπλασή της η
πόλη αναστέναξε κι ενώ υπήρχαν χρήματα από τη
ΣΑΤΑ ( 1.000.000 ευρώ) με το οποίο θα τελείωνε
το έργο… αλλά ήταν η «πολιτική διαχείριση»
υπόθεση «Κάποιων» χωρίς να γνωρίζουμε εμείς
τίποτα». 
«Σ» Θεωρείτε ότι ο κ. Ζορμπάς έχει κάποια
στήριξη από την αντιπολίτευση; 
Τα θέματα που έρχονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο
τα πρώτα δύο χρόνια ήταν διαχειριστικά. Υπήρχε
μία αντιπολίτευση «Ήρεμης» κατάστασης
και ήπιας μορφής γιατί επί της ουσίας ο Ζορμ-
πάς προσπαθούσε να διαμορφώσει το λιτό του
προϋπολογισμό σύμφωνα με τις οικονομικές συνθ-
ήκες αλλά δεν υπήρχε και κάποιο «Μεγάλο»
άνοιγμα. Προσωπικά του ψήφισα κάποια θέματα,
παρότι κατηγορήθηκα γι’ αυτό, γιατί θεωρούσα ότι
αυτό που πήγαινε να κάνει ήταν για το όφελος των
πολιτών. Όταν κάτι οφελεί την πόλη δεν χρειάζεται
να κάνεις αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
Από άλλους συμβούλους δεν έβλεπα μια στάση
θετική αρκετές φορές, ενώ έπρεπε. Η αντι-
πολίτευση κρίνεται και αυτή από το ρόλο της,
δεν μπορεί συνέχεια να είναι αρνητική. Η
άρνηση χρειάζεται και καλή αιτιολόγηση. Μόνο
έτσι βάζει ένα θετικό λιθαράκι». 
«Σ» Για τις επερχόμενες εκλογές πιστεύετε
ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που θα
προτιμούσαν ένα δεξιό δήμαρχο όπως τον κ.
Ζορμπά, από έναν υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ με
ανεξάρτητους; 
«Όπως αισθάνομαι κι εγώ πολιτικά άστεγος, έτσι
αισθάνονται και οι περισσότεροι πολίτες. Αυτή τη
στιγμή ο κόσμος δεν γνωρίζει τι πρέπει να ψηφίσει

και τι να ακολουθήσει. Ένας μεγάλος χώρος που
ήταν το ΠΑΣΟΚ έχει χαθεί. Έχει εξαφανιστεί. Οι
περισσότεροι ψάχνονται ή απομακρύνονται γιατί
έχει χαθεί τελείως η εμπιστοσύνη με την πολιτική. 
Προσωπικά συζητάω με αρκετούς συμπολίτες
και έχουν μία απόμακρη άποψη. Δεν παίρνουν
πρωτοβουλίες. Σκέφτονται και περιμένουν την
τελευταία στιγμή να δουν αν η διοίκηση του
Ζορμπά θα κατορθώσει αυτό που δεν
περίμεναν στην αρχή, γιατί κανένας δεν
περίμενε να υλοποιήσει κάποια έργα και να βγει
δυνατός. Υπάρχουν δύο αντίπαλοι κατά τη δική
μου άποψη. Ο Γιάννης Σταθόπουλος και ο Βασίλης
Ζορμπάς. Αυτοί οι αντίπαλοι θα πρέπει να
στοχεύσουν στο πώς θα κερδίσουν τους πολίτες
αυτούς που είναι απομακρυσμένοι. Όποιος τους
κερδίσει θα είναι και ο νικητής των εκλογών». 
«Σ» Είστε κι εσείς σε παρόμοια κατάσταση;
Απομακρυσμένος; 
«Ναι και προσπαθώ να δω τι γίνεται. Ο δήμα-
ρχος έχει ένα μειονέκτημα καθαρά επικοι-
νωνιακό. Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβ-
λημα. Το επικοινωνιακό του παιχνίδι προς τα έξω
περνάει αρνητικά. Έχει χάσει επαφή με τους φορ-
είς της πόλης, με τους συλλόγους, με τον κόσμο.
Όχι ότι δεν προσπαθεί να κάνει έργο αλλά τους
φέρνει αντιμέτωπους όλους απέναντί του. Είναι
μειονέκτημα του δημάρχου. Πάντως με την
οικονομική κατάσταση που υπάρχει ο Ζορμ-
πάς προσπαθεί και κάνει έργο. Τα πάει καλά.
Στην Αγίου Ιωάννου για παράδειγμα φέρθηκε πιο
έξυπνα από εμάς γιατί υλοποιεί το έργο με «Ίδιους
πόρους» και ταυτόχρονα το έχει εντάξει και στο
ΕΣΠΑ μήπως καταφέρει και πάρει χρηματοδότ-
ηση ώστε να μην ξοδέψει χρήματα του Δήμου,
οπότε θεωρώ πολύ δύσκολο να σταματήσει το
έργο. 
Επίσης δεν είχε πολλές δυνατότητες να κάνει
πολλά έργα λόγω της οικονομικής κατάστασης και
παρ’ όλα αυτά τις αναπλάσεις στις οδούς Βενιζέλου
και Σολωμού τις πραγματοποίησε. Μάλιστα πολ-
λοί χαρακτηρίζουν την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου
ως ένα στολίδι για την περιοχή του Τσακού. 
Ο Γιάννης Σταθόπουλος έχει θετικά σημεία
αναφοράς αλλά θέλει καλύτερη οργάνωση
και να κάνει σαφές στον κόσμο το τι θέλει να
κάνει στην πόλη αν διοικήσει. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ

έχει τις ακραίες τάσεις που όλοι δεν τις αποδεχό-
μαστε έτσι και ο Σταθόπουλος έχει στο εσωτερικό
κάποιες αντίστοιχες τάσεις που πρέπει να τις
«Μαζέψει» και να μας πει τι θέλει να κάνει. Πρέ-
πει να κάνει άνοιγμα προς την κοινωνία χωρίς κομ-
ματικές ταμπέλες. Πρέπει να κάνει δύο τρεις
συγκεντρώσεις μεγάλες και να πει το πρόγραμμά
του και να πει ότι είναι εδώ με σταθερές θέσεις και
ανθρώπους που θα δουλέψουν. Αυτό ακόμα δεν το
έχει δείξει. Έχει τη δύναμη να το περάσει γιατί
είναι και έμπειρος πολιτικός. Απλός πρέπει να βρει
τον κατάλληλο χρόνο και τους κατάλληλους συνε-
ργάτες ώστε να περάσει το μήνυμα της αλλαγής. 
Όσον αφορά το άλλο κομμάτι για εμάς που ήμα-
σταν σε μια παράταξη, όπως παρατηρείτε αν
μαζευτούν οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι, τόσοι που
είμαστε φτιάχνουμε διοίκηση Δήμου με τα ποσο-
στά που έχει πάρει ο καθένας». 
«Σ» Μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο; 
Δεν νομίζω. Δεν θεωρώ ότι μπορεί κάποιος από
τους ανεξάρτητους να δημιουργήσει μια νέα κατά-
σταση, όχι γιατί είμαστε ανίκανοι, αλλά γιατί η
συγκυρία που είμαστε δεν μας επιτρέπει να κάνο-
υμε αυτό το «Άνοιγμά», γιατί και η κοινωνία έχει
κουραστεί αλλά γιατί θέλει να ακούσει και κάτι
διαφορετικό. Αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε
μέσα από την παράταξη «Μαζί για την Αγία Παρ-
ασκευή», αν προχωρούσε ο Βασίλης Γιαννακό-
πουλος, μακριά από πολιτικές κατεστημένων,
πολιτικές συμφερόντων τρίτων και όχι της πόλης.
Δεν άφησε να υπάρξουν οι συνθήκες για να ξεπε-
ταχτεί ελεύθερα κάτι καινούργιο με άλλο αέρα και
δυναμική. Πλέον δεν υπάρχει διάθεση.
Ο Ζορμπάς, μιας κι έχω διατελέσει αντιδήμαρχος
οικονομικών,  σας λέω ότι έχει κάνει καλύτερη δου-
λειά από εμάς. Να τα λέμε όλα. Έχει κάνει καλύτε-
ρη διαχείριση από εμάς. Ίσως ο φόβος του ότι δεν
υπάρχουν χρήματα και το «Παρατηρητηρίο» τον
έχει περιορίσει κι έχει κάνει μια καλή διαχείριση. 
Τώρα το θέμα είναι το δημαρχείο που θέλει
να το κάνει με δανεισμό. Είναι μεγάλο
εγχείρημα, είναι μία διαδικασία δύσκολη και
επίπονη. Ο δανεισμός δεν είναι να αντέχεις
στο παρόν να πληρώνεις αλλά στην πορεία,
αν μπορεί δηλαδή μετά να ανταπεξέλθει ο
Δήμος. Είναι δύσκολο και ίσως επικίνδυνο».    

Το καταλάβαμε, εδώ και καιρό κ. δήμαρχε ότι κυκλοφορούν στην πόλη «αδέσποτα ζώα»…

αυτό που εσείς ενδεχομένως δεν έχετε καταλάβει είναι ότι οι «Αδέσποτοι άνθρωποι» είναι

αυτοί που δημιουργούν «εγκαταλελειμμένα ζώα».
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Επικοινωνιακά παιχνίδια 
σε βάρος της φύσης 

Είναι γεγονός ότι ένα χρόνο πριν από τις δημοτικές εκλογές η προεκλογική
εκστρατεία ξεκίνησε με στόχο την πραγματοποίηση από πλευράς της Δημοτι-
κής Αρχής έστω και ενός μέρους κάποιων έργων τα οποία θα εμπλουτίσουν το
οπλοστάσιο του Βασίλη Ζορμπά στην προσπάθειά του να επανεκλεγεί δήμα-
ρχος της Αγίας Παρασκευής. 
Δυστυχώς η ίδια μέθοδος, δηλαδή αυτή της παρουσίασης την «τελευταία στιγμή» μιας σει-
ράς ενεργειών οι οποίες θα έπρεπε να έχουν προγραμματιστεί και υλοποιηθεί μέσα στην
τριετία που πέρασε, θα δρομολογηθούν ώστε να αποτελέσουν ένα καλό άλλοθι στις
συζητήσεις, στα καφενεία και στις καφετέριες, αλλά και στις προεκλογικές συγκεντρώσεις. 
Η ρήση που αναφέρει ότι «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» βρίσκει την πλήρη δικαίωσή της σε

σπασμωδικές ενέργειες της
«τελευταίας στιγμής» και φυσι-
κά τα αποτελέσματα είναι του-
λάχιστον αβέβαια, για να μην
πούμε ότι αντί για «καλό»,
κάνουν «κακό». 
Όλα αυτά τα λέμε, επειδή ξαφ-
νικά στα μέσα Ιουνίου τα μηχα-
νήματα «Bob Cat» (εκσκαφικά
και όχι μόνο…) που χρησιμοποι-
εί ο εργολάβος στα έργα της
ανάπλασης των πεζοδρομίων
της Αγίου Ιωάννου, βρέθηκαν
να εκτελούν «έργα» (προφ-
ανώς χωρίς την ανάλογη άδεια)

στην υπό του δασαρχείου προστατευόμενη Β Ζώνη Υμηττού!
Χρησιμοποιήσαμε τον όρο «προφανώς χωρίς άδεια» γιατί αν υπήρχε άδεια αυτή θα είχε
επιδειχθεί στον πρώην Δημοτικό Σύμβουλο και πρόεδρο της ΔΗΠΕΑΠ κ. Χρήστο Ματ-
ζανά ο οποίος ρώτησε τους εργαζόμενους αναφορικά με τις εργασίες που γίνονταν στο
συγκεκριμένο χώρο που βρίσκεται στη δασική έκταση μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας
και του γηπέδου ποδοσφαίρου της πόλης μας. 
Αντί απαντήσεως ο κ. Ματζανάς δέχθηκε προπηλακισμούς, όχι μόνο από τους
«άγνωστους» εργαζόμενους εκεί αλλά και από το δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά ο οποίος
έσπευσε στην περιοχή. 
Είναι γνωστό σε όσους ζουν στην πόλη αυτή ότι ο Χρήστος Ματζανάς με τον Βασίλη Ζορμ-
πά και ανήκαν στην ίδια πολιτική παράταξη αλλά και συνδέονταν με προσωπική φιλία η
οποία ξεκινούσε από τις δημόσιες συναντήσεις τους τόσο στις καφετέριες της πόλης μας
όσο και σε ταβέρνες των Μεσογείων όπου μαζί με «γίδα» κατανάλωναν και μεγάλες
ποσότητες «πολιτικών και όχι μόνο αναλύσεων».

Δυστυχώς ο
Βασίλης Ζορμπάς,
σύμφωνα με τα
λεγόμενα του Χρή-
στου Ματζανά,
ξέχασε και τη φιλία
και την κοινή πορεία
αλλά κυρίως και το
δικαίωμα που έχει ο
κάθε πολίτης της
πόλης αυτής να
ρωτά για θέματα
που αφορούν την
πόλη και το περι-
βάλλον στο οποίο ζει

και εργάζεται και να προχωρήσει σε απρεπής εκφράσεις και ύβρεις που ανάγκασαν τον κ.
Ματζανά να καταφύγει στο Α.Τ. Αγίας Παρασκευής για να καταθέσει μηνυτήρ-
ια αναφορά για όλα όσα είχαν συμβεί. 
Ο κ. Ματζανάς ενημέρωσε το «Σχολιαστή» και μεταβήκαμε στο συγκεκριμένο χώρο, δια-
πιστώσαμε τις εργασίες που είχαν γίνει εκεί, τις φωτογραφίσαμε , όπως φωτογραφίσαμε
με υπόδειξη του Δημοτικού Συμβούλου κ. Φώτη Αλεξόπουλου τα παιδιά τα οποία έπαιζαν
πετώντας μεγάλες πέτρες το ένα στο άλλο από τους όγκους χωμάτων και μπαζών, τα οποία
είχαν τοποθετηθεί μετά την εκσκαφή ΜΕΣΑ στο χώρο της παιδικής χαράς!            
Για το σκηνικό της τριτοκοσμικής αυτής εικόνας, προϊδεάζει η ταμπέλα που έχει τοποθετ-
ηθεί στην είσοδο του χώρου η οποία προειδοποιεί τους επισκέπτες για την ύπαρξη αδέ-
σποτων ζώων. 
Το καταλάβαμε, εδώ και καιρό κ. δήμαρχε ότι κυκλοφορούν στην πόλη «αδέσποτα ζώα»…
αυτό που εσείς ενδεχομένως δεν έχετε καταλάβει είναι ότι οι «Αδέσποτοι άνθρωποι» είναι
αυτοί που δημιουργούν «εγκαταλελειμμένα ζώα».

Θέμα: Δημαρχείο 
νεοκλασικού ή 

"προεκλογικού" ρυθμού;;;;

Οι χειρισμοί του Βασίλη Ζορμ-
πά στο θέμα του δημαρχείου
πρέπει να προβληματίσουν
τους δημότες καθώς είναι ολο-
φάνερο πως ότι κάνει, γίνεται
με γνώμονα τις εκλογές του
επόμενου Μαΐου. 
Ο δήμαρχος που παλαιότερα απο-
καλούσε το έργο "φαραωνικό" και
χαρακτήριζε σκάνδαλο το προβ-
λεπόμενο κόστος των 17 εκ. €, τώρα θεωρεί πολύ λογικό το κόστος
που «σκαρφάλωσε» στα  22 εκ. €, σε μια περίοδο που ο κλάδος της
οικοδομής είναι ο κλάδος της οικονομίας με τη  μεγαλύτερη κρίση
και αντί το κόστος να μειωθεί, αυξάνεται σε θεαματικό ποσοστό.
Ήταν ο μόνος που καταψήφιζε το έργο τα περασμένα χρό-
νια και τώρα θέλει να το πραγματοποιήσει με κόστος
μεγαλύτερο κατά  5 εκ. €.!
Επίσης αποπειράθηκε δύο φορές, δίχως σχέδιο, χωρίς προϋπολο-
γισμό του έργου, χωρίς να γνωρίζει ούτε ο ίδιος ούτε κανείς άλλος
μέχρι ποια φάση κατασκευής  θα φτάσει το ποσόν αυτό, χωρίς
λεπτομερή ανάλυση, να υφαρπάξει  απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου για να προχωρήσει στη σύναψη πρώτου δανείου
ύψους 2.9 εκ  €, (το μέγιστο ποσό δανείου που μπορεί να πάρει
δίχως απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των 2/3) και γενικά ετοι-
μάζεται, ο άνθρωπος που έκανε σημαία τη ...χρηστή και ...συνετή
διαχείριση, να αλυσοδέσει την πόλη με δάνεια που θα υποθη-
κεύσουν το μέλλον της. Μάλιστα σε μια πρωτοφανή κίνηση και
γνωρίζοντας ότι θα έχει απώλειες εκ των έσω επιχείρησε απαρά-
δεκτα να ασκήσει ψυχολογική πίεση σε ανεξάρτητους δημοτικούς
συμβούλους και παρατάξεις  της αντιπολίτευσης για να τον
στηρίξουν!
Ας τα σταθμίσουν αυτά πολύ καλά όσοι τώρα "εκβιάζον-
ται" ψυχολογικά. Η πόλη δεν θα τους το συγχωρέσει.
Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο δήμαρχος δεν ανακι-
νεί το θέμα του δημαρχείου επειδή  πραγματικά χρειάζεται η πόλη
μας το δικό της ιδιόκτητο χώρο, αλλά για να αποκτήσει, όπως
αυτός θεωρεί όντας μακριά από την κοινωνία, ένα προεκλογικό
πλεονέκτημα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η δημοτική αρχή σε
ανακοίνωσή της μιλά για κατάμεστο Δημόκριτο (!) όταν ήταν
γεμάτος κενά πάρα την τρομακτική κινητοποίηση των τελευταίων
ημερών με τα χιλιάδες τηλεφωνήματα!
Ο δήμαρχος παρουσίασε ένα ανεδαφικό πλάνο εκτιμώντας στο
πόδι φανταστικά έσοδα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από την
ελεγχόμενη στάθμευση που θέλει να επιβάλλει ακόμη και σε οικι-
στικές περιοχές δίχως καμία μελέτη καθώς επίσης και από το Για-
βάσειο που το πρωί το ενοικιάζει και το μεσημέρι το εκποιεί. Όλο
δε το πλάνο του το θεμελιώνει στην εντελώς αυθαίρετη
παραδοχή ότι θα υπάρχει για το έργο του Δημαρχείου
έκπτωση  50%. 
Αν ο δήμαρχος είχε πραγματικά στο νου του το καλό της πόλης και
όχι το προσωπικό του όφελος, θα επιζητούσε τη συνεργασία του
συνόλου των παρατάξεων και θα ερευνούσε την επίτευξη του
στόχου δίχως να ξετινάξει οικονομικά το δήμο και δεσμεύοντας τις
επόμενες δημοτικές αρχές ερευνώντας σοβαρά τις ευκαιρίες που
παρουσιάζει σε αυτή τη συγκυρία η αγορά των ακινήτων για την
απόκτηση ενός ήδη υφιστάμενου κτιρίου.
Δεν είναι τυχαίο ότι δύο φορές απέσυρε το θέμα της απόφ-
ασης για λήψη δανείου  2.9 εκ. €, δίχως να το αιτιολογήσει,
αφού όπως όλοι ξέρουν, τουλάχιστον δύο σύμβουλοί του δε θα το
ψήφιζαν και θα υφίστατο μια ακόμη οδυνηρή ήττα σε πολύ σύντο-
μο χρονικό διάστημα, μετά από αυτή με το αίτημα της ΕΝΕΒΑΠ;
Το ερώτημα όμως που πλέον πλανάται παντού στην Αγία Παρασ-
κευή είναι γιατί ο δήμαρχος "καίγεται" τόσο πολύ να αρχίσουμε
πάρε-δώσε με τράπεζες και εργολάβους.

Μαζί για την Αγία Παρασκευή
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Σωτήρης Ησαίας: 
«Ανατριχιαστική» η πρόταση

της Χρυσής Αυγής για 
επαναφορά  της θανατικής 
ποινής για εγκλήματα από 

λαθρομετανάστες». 
Μετωπική σύγκρουση με τον βου-
λευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία
Παναγιώταρο είχε ο δημοτικός
σύμβουλος της παράταξης που διοι-
κεί το Δήμο και πολιτικός επιστή-
μων Σωτήρης Ησαίας αναφορικά
με την πρόταση της Χρυσής Αυγής η
οποία προέβλεπε την θανατική
ποινή σε λαθρομετανάστες που
διέπρατταν ειδεχθή εγκλήματα,
κατά τη διάρκεια της εκπομπής του
Άκη Παυλόπουλου «Αποκαλυπτικό
δελτίο» στο «ΕΧΤΡΑ» στις 5 Ιουνίου
2013.
Απευθυνόμενος προς τον κ. Παναγιώτα-
ρο ο κ.Ησαίας είπε ότι στο θέμα άσκησης βίας από αλλοδαπούς, όλοι οι
έλληνες αισθάνονται αγανάκτηση και θυμό και δεν υπάρχουν κάποιοι
που οργίζονται περισσότερο από τους άλλους…
Σε κάθε περίπτωση, συνέχισε ο κ.Ησαίας, διαφωνώ με την πρόταση του
κόμματος σας για εφαρμογή θανατικής ποινής, την χαρακτηρίζω ως
«Ανατριχιαστική» και απορώ για το πώς σήμερα, το 2013, στη χώρα –
μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης, στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία
προτείνονται τέτοιες «λύσεις»!
Ως γόνος τέταρτης γενιάς απόδημων ελλήνων, ως υπεύθυνος της
Ν.Δ για τη Βόρεια Αμερική και ως άνθρωπος, τόνισε με έμφαση
ο κ. Ησαΐας, δεν μπορώ να διανοηθώ τη στιγμή που υπάρχουν
διασκορπισμένοι σ’ όλη τη Γη επτάμισυ εκατομμύρια έλληνες-
μέλη του απόδημου ελληνισμού ότι στις χώρες που αυτοί οι άνθ-
ρωποι ζουν, θα μπορούσε να ψηφιστεί ένας παρόμοιος ρατσι-
στικός νόμος!
Στην ίδια εκπομπή ο κ. Ησαΐας είχε διευκρινίσει ότι από τη Ν.Δημοκρατία
δεν είχε τεθεί θέμα άρσης του παγώματος των πλειστηριασμών για τους
οφειλέτες, κι ότι η θέση του αρμόδιου υφυπουργού κ. Σκορδά, ήταν η
προετοιμασία ενός «νομικού πλαισίου» για την αποπληρωμή των χρεών
αυτών μετά την έξοδο της χώρας μας από την κρίση, «πλαίσιο» που απο-
τελούσε ειλημμένη απόφαση της «Τρόικα». 
Για το ταξίδι του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην Κίνα, ο κ. Ησαΐας
είπε ότι ήταν ενταγμένο στο σχέδιο τοποθέτησης της χώρας μας στον
παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, σχέδιο στο οποίο ήταν ενταγμένες και οι
«Αποκρατικοποιήσεις».
Τέλος o κ. Ησαΐας αφού επεσήμανε ότι το 2013 είναι μια πολύ
δύσκολη χρονιά στην οποία η ύφεση θα φτάσει το 4,2% και η
ανεργία το 27%, προέβλεψε ότι το 2014 θα υπάρξει στη χώρα μας ανά-
καμψη- όπως προβλέπει και το Δ.Ν.Τ- αφού για πρώτη φορά θα υπάρξει
μηδενισμός του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και η
ανάπτυξη θα σημειώσει θετικό πρόσημο και θα φθάσει στο
0,6%, γεγονός που θα ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα απέναντι στους
δανειστές και θα σηματοδοτήσει το περαιτέρω κούρεμα του χρέους.  
Ο κ. Ησαΐας είχε όμως και σε επόμενη εκπομπή, στην οποία είχε προσ-
κληθεί ως εκπρόσωπος της Ν. Δημοκρατίας, σφοδρή αντιπαράθεση με
τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη, με αφορμή και πάλι
τους οικονομικούς μετανάστες.
Συγκεκριμένα ο κ. Ησαΐας υπεραμύνθηκε του έργου που έχει επιτελέσει
στο συγκεκριμένο τομέα ο αρμόδιος υπουργός κ.Δένδιας τον οποίο χαρ-
ακτήρισε ως απόλυτα επιτυχημένο σε αντίθεση με τον κ.Κασιδιάρη ο
οποίος τον χαρακτήρισε ως «αποτυχημένο» στηρίζοντας τον ισχυρισμό
του αυτό στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποιεί και τον στρατό για τη φύλαξη
κυρίως των θαλάσσιων συνόρων μας.
Στο σημείο αυτό ο κ. Ησαΐας ρώτησε το βουλευτή της Χρυσής Αυγής αν
η χρησιμοποίηση του στρατού  στη φύλαξη των συνόρων θα είχε ως
επακόλουθο το να ανοίξουν «πυρ» οι στρατιώτες εναντίον τους χωρίς
φυσικά να λάβει καμιά απάντηση…

Οι περιπέτειες της 
μικρής Αννούλας με το 

χάπενινγκ της ΕΡΤ
Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει τόσος ντόρος για μια
ιστορία που τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια έχει κάνει
το γύρω της περιφέρειας και του εξωτερικού μη σας πω!
Επίσης αδυνατώ να πιστέψω ότι κάποιοι έπεσαν από τα σύννεφα
με το χτεσινό σκηνικό της ΕΡΤ. Εδώ και αρκετό  έχουν γίνει άπει-
ρες συζητήσεις, έχουν ακουστεί άπειρες γκρίνιες –μέσω καταλή-
ψεων, αποχών, κτλ) και το πρόβλημα παρέμενε ως έχει..
Και εξηγώ: Κάθε δίμηνο σε όλους μας ερχόταν ένας πανέμορφ-
ος φάκελος από την ΔΕΗ όπου εκτός από το υπέρογκο ποσό που
δίνουμε για το ρεύμα μας, υπήρχε και μια χρέωση περίεργη..η
κλασσική για την ΕΡΤ! Που κάθε δίμηνο ως καλοί πολίτες όλοι μας
την πληρώναμε με ολίγη γκρίνια και αγανάκτηση..

«Μα είναι δυνατόν να κάθομαι εγώ να πληρώνω την κάθε κυράτσα που μου κάνει εκπομ-
πή για ταξιδάκια και γιορτούλες?»
«Γιατί εγώ που πληρώνω κάτι τυπάδες να μου μιλάν για την υγεία και για αναψυχή ενώ
εδώ θα μας βγάλουν την ψυχή?»
«Ναι πέσ’το ψέμματα…Και δε μας φτάναν όλα τα άλλα αλλά έχεις και την Eurovision και
τα υπόλοιπα events και δώστου τα σκάς για μια συμμορία βολεμένων που παίρνουν υπερ-
ποσά!!»
Για να μην πω το δικό μου προσωπικό παράπονο που έχω δεί την σύνταξη του πατέρα
μου να φτάνει τον τωρινό βασικό μισθό σε διάστημα 2 χρόνων και κανείς δεν έχει βγει να
μιλήσει για αυτό όπως μίλαγαν χτες για την ΕΡΤ..σιγα ρε παιδιά! Μαζεύτε λίγο τα δάκρ-
υα και κλάψτε για τους ανθρώπους που πρέπει με μειωμένη σύνταξη να συνεχίσουν αν
πληρώνουν την λίστα των μισθωτών ΕΡΤ.
Άλλα κατά τα άλλα χτες το βράδυ πέσαμε όλοι από τα σύννεφα και μας έπιασε το αρι-
στερό μας..μα σε χούντα ζούμε? Τι γίνεται εδώ βρε παιδιά? Και τώρα που θα βλέπουμε
τις παρελάσεις ρε παιδιά?? Και τον αποψινό αγώνα μπάσκετ?
Ε…ΕΛΕΟΣ!! Πληρώνουμε τόσα χρόνια ένα ίδρυμα που είχε την ευκαιρία να εξυγιανθεί
παρόλα αυτά αποφάσισε να συνεχίσει την πορεία που είχε ήδη χαράξει. Βλέποντας δε την
λίστα με τους μισθούς που κυκλοφορούν όλο ένα και συγχύζομαι και απορώ πως είναι
δυνατόν να ΜΗΝ είχε γίνει ήδη το κλείσιμο προ πολλού! 
Διαφωνώ – σαφέστατα- κάθετα με τον τρόπο που έγινε το όλο σκηνικό! Και
προφανώς όπως λέει ένας φίλος μου «όταν δεν πάει καλά του μπουρδ*λο δεν αλλάζεις τις
κουρτίνες αλλά την τσατσά». 
Άρα οι σχολιασμοί από διάφορα πολιτικά πρόσωπο για την αρρωστημένη σπατάλη της
ΕΡΤ θα μπορούσε να λείπει, αφού –DUH!- μάλλον οι ίδιοι συνέβαλαν σε αυτό το φιάσ-
κο! Σαν να γκρινιάζει ο Αλί Μπαμπάς ότι τον έκλεψε ένας από τους κλέφτες του..
Και ειλικρινά λυπάμαι για τους 200 από τους 2500 γιατί κάπου τόσοι είναι ίσως
αυτοί που πραγματικά δούλευαν..Η έστω τόσα αμάξια μέτραγε κανείς στο parking του
ραδιομεγάρου! Εξάλλου και στην χτεσινή συγκέντρωση κάπου τόσοι φάνηκε να είναι οι
πραγματικοί υπάλληλοι. Οι υπόλοιποι ήταν νέα παιδιά από την γειτονιά, ξένοι ρεπόρτερ,
περίεργοι γείτονες, περαστικοί, πορτοφολάκιδες, κτλ. (εγώ έπαιξα στην πρώτη κατηγορία)
Εν πάση περιπτώσει, πριν αρχίσουμε να ωρυόμαστε για την απαράδεκτη ρότα που
πήραν τα πράγματα ας σκεφτούμε τι όμορφα που θα λάμψουν τα ματάκια μας μόλις
έρθει ο επόμενος λογαριασμός της ΔΕΗ που θα λείπει το ποσό για την ΕΡΤ.
Κι επειδή όντως είναι κρίμα μια τέτοια χώρα να μην έχει κρατική τηλεόραση, είμαι σίγο-
υρη πως αν αποφασίσουμε να πάψουμε την κάθε σπατάλη, υπάρχουν εκατοντάδες νέα
παιδιά από τις σχολές ΕΜΜΕ στην Ελλάδα, με φρέσκο μυαλό, εργατικό πνεύμα και
προθυμία να δημιουργήσουν ένα νέο κρατικό κανάλι χωρίς φαμφάρες, ρουσφετολόγια
και υπερβολές.

Κλείνει μια φωνή που διατηρεί
έντονα στοιχεία ανεξαρτησίας

Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να οδηγήσει σε ξαφ-
νικό θάνατο την Δημόσια Ραδιοτηλεόραση αποτελεί άλλο ένα
δώρο της στην εγχώρια διαπλοκή.
Με πρόσχημα αόριστες καταγγελίες για ατασθαλίες, ο κύριος
Σαμαράς επιχειρεί να θανατώσει οριστικά και αμετάκλητα το
προβλεπόμενο και προστατευόμενο από το Σύνταγμα δικαίωμα
στην ελεύθερη πληροφόρηση. Ο σκοπός του κ.Σαμαρά είναι προ-
φανής. Να κλείσει μία φωνή, που διατηρεί εντονα στοιχεία ανε-
ξαρτησίας, ενόψει των πολιτικών εξελίξεων που ερχονται. Χρέος
ολων μας αποτελεί η υπεράσπιση του Συντάγματος και η αποκα-
τάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας και νομιμότητας. Η αυθ-
όρμητη και πρωτοφανής λαϊκή κινητοποίηση εχει ηδη οδηγήσει σε

θετικές μετατοπίσεις. Τα δύο αλλα συγκυβερνώντα κόμματα εχουν λάβει καθαρή θέση.
Την πιο καθαρή θέση όμως θα την λάβει ο Λαός, στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες εκ των
πραγμάτων πλέον δεν θα βραδύνουν.

Σωτήρης Παπαμιχαήλ 

Δικηγόρος

Αννούλα κάτοικος 

Αγ. Παρασκευής
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Προφανώς όλοι θα έχετε δει τη στοιχειωμένη πινακίδα
έξω από το χώρο ο οποίος έχει απαλλοτριωθεί δεκαετίες
τώρα για την ανέγερση του δημαρχιακού μεγάρου της
πόλης, ένα δημαρχείο το οποίο οι εκάστοτε υποψήφιοι
δήμαρχοι χρησιμοποιούσαν ως το καλύτερο όπλο στην
προεκλογική τους φαρέτρα που χρησιμοποιούσαν κάθε
τέσσερα χρόνια στο δίμηνο προεκλογικό τους αγώνα. 
Η μέχρι σήμερα πολιτική η οποία ακολουθήθηκε από όλους τους
δημάρχους, εκτός  του Αντώνη Σιδέρη, κάθε άλλο παρά προς την
κατεύθυνση της ανέγερσης του δημαρχείου κατευθύνθηκε,
αφού όλες οι υπηρεσίες του Δήμου αλλά και η στέγαση των
δημοτικών επιχειρήσεων «φιλοξενούνταν» σε ακατάλληλα
κτίσματα που όμως ανήκαν σε ιδιοκτήτες φίλα προσκείμενους στην εκάστοτε δημοτική αρχή με ενοίκια από
υπερβολικά έως εξόφθαλμα και προκλητικά σκανδαλώδη. 
Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος φαινομενικά είχε προχωρήσει «ένα βήμα μπροστά» και λέμε φαινομενικά διότι
προχώρησε δια της μεθόδου «μελέτη – κατασκευή» στη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τον νικ-
ητή «να τα παίρνει όλα…». 
Για την εκτέλεση ενός έργου με τη μέθοδο της «μελέτης – κατασκευής» εμείς δεν πρόκειται να αναφέρουμε
τίποτα άλλο, συμφωνώντας απόλυτα με την τοποθέτηση του τ. αναπληρωτή δημάρχου Κώστα Κριτικίδη, ο
οποίος ως πολιτικός μηχανικός και από τα έδρανα της αντιπολίτευσης είχε «εξηγήσει» το «Τι» στην πραγ-
ματικότητα συμβαίνει μ’ αυτόν τον τρόπο κατασκευής…
Έτσι λοιπόν από το 2001 που τελείωσε ο διαγωνισμός και βραβεύτηκε το καλύτερο κατά τη γνώμη της τότε
επιτροπής, αρχιτεκτονικό σχέδιο, ξεκίνησαν μία σειρά μελετών μηχανολογικών, γεωλογικών, ηλεκτρολο-
γικών και δεκάδες άλλων με κατάληξη «–ικών».. ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, μελέτες οι οποίες ήταν
απαραίτητες για την ανέγερση του συγκεκριμένου, από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, κτηρίου. 
Τα χρόνια περνούσαν και το μόνο που γινόταν ήταν οι «επικαιροποιήσεις» των μελετών, δηλα-
δή νέα εκροή δεκάδων χιλιάδων ευρώ προς μελετητικά γραφεία, ενώ ο χώρος ακολουθούσε το παράδειγμα
του κολυμβητηρίου και παρέμενε στην ίδια κατάσταση. 
Αποκορύφωμα αυτής της πολιτικής ήταν η τετραετία 2007 – 2010 κατά την οποία, όχι μόνο συνεχίστηκαν
οι «επικαιροποιήσεις» και λοιπές μελέτες… αλλά σαν κερασάκι στην «τούρτα» ήρθε και η μετακόμιση του
υπάρχοντος δημαρχείου από ένα ακατάλληλο σε ένα εξίσου ακατάλληλο κτήριο με το διπλάσιο ενοίκιο,
ιδιοκτησίας παλιάς οικογένειας της Αγίας Παρασκευής, μέλος της οποίας συμμετείχε και ως υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος σε δημοτική παράταξη… 
Στη σκυταλοδρομία ο τελευταίος «αθλητής» είναι ο σημερινός δήμαρχος,ένας άνθρωπος ο οποίος
ως αντιπολίτευση εξαπέλυε μύδρους κατά της αδιαφάνειας και της υπερκοστολόγισης από πλευράς των
«πράσινων» δημάρχων και ο οποίος από τη πρώτη στιγμή είχε χαρακτηρίσει την όλη υπόθεση ως μέγα οικο-
νομικό σκάνδαλο, αφού κατά τα λεγόμενά του την εποχή εκείνη μία κατασκευή ενός κτηρίου – γραφείων
δεν θα έπρεπε η τιμή κατασκευής, όπως ο ίδιος διακήρυττε σε κάθε περίπτωση, να ξεπερνά τα 1.000 – 1.100
ευρώ το τ.μ., πράγμα που σήμαινε ότι για το Δημαρχείο, το βραβείο του οποίου είχε προκριθεί και βραβε-
υθεί και το οποίο άγγιζε τα 3.500 τ.μ. το κόστος κατασκευής του θα έπρεπε να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από
τα 4.000.000 ευρώ. 
Αυτά βεβαίως τα έλεγε την περίοδο 2002 – 2006 ενώ κατά την περίοδο 2006 – 2009 οι εκτιμήσεις της
διοίκησης Γιαννακόπουλου μιλούσαν για ένα κόστος της τάξεως των 14 – 15.000.000 ευρώ. 
Ως δια μαγείας τώρα, ένα χρόνο πριν τις εκλογές που ο Βασίλης Ζορμπάς «θυμήθηκε» την ύπαρξη του, η
τιμή κατασκευής έχει ανέβει στα 20 – 22.000.000 ευρώ με τον κ. Ζορμπά να ξεχνά πια αυτά τα περί «1.000
ευρώ το τ.μ.» τα οποία άντε σε οκτώ χρόνια να είχαν διπλασιαστεί, δηλαδή κατά την αρχική άποψή του από
4.000.000 να έφταναν τα 8.000.000 ευρώ… πράγμα που σημαίνει ότι ή οι αυξήσεις έφτασαν σε δυσθ-
εώρατα ύψη ή οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν του «ποδαριού» ή ότι «προκειμένου να επανεκλεγώ δεν πα να
πληρώσουν οι δημότες τον «κούκο για αηδόνι»; Λεφτά έχουν… πλούσιο προάστιο είμαστε»…  

Το δημαρχείο του Καραγκιόζη 
και η τρύπα του πασά…

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής 

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ
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Έτσι λοιπόν ο κ. Ζορμπάς αντιμετωπίζοντας την ανέγερση του δημαρχειακού
μεγάρου σαν τον τελευταίο άσο στο μανίκι της προεκλογικής του καμπάνιας
έφερε θέμα λήψης δανείου ύψους περίπου 3.000.000 ευρώ για την ανέγερση. 
Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα από το να λαμβάνεις ένα δάνειο που θα αποπ-
ληρώσουν κάποιοι άλλοι, τα παιδιά και τα εγγόνια τους, μόνο που «αυτό», δηλα-
δή η σύναψη δανείου, αποτελούσε το τελευταίο και μοναδικό ίσως «ηθικό όριο»
το οποίο δύσκολα ξεπερνούσαν οι αιρετοί. 
Για τις συζητήσεις αναφορικά με την κατασκευή του δημαρχείου αλλά και τις
ενστάσεις τόσο μέσα από την παράταξη του κ. Ζορμπά όσο και από την πλευρά
της αντιπολίτευσης θα βρείτε ρεπορτάζ στο www.osxoliastis.gr αλλά για στην
ειδική εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν κάποιοι «φίλοι και γείτονες», ο κ. Ζορμ-
πάς για πρώτη φορά δημοσιοποίησε ολοκληρωμένα τον τρόπο με τον οποίο έχει
σχεδιάσει να αντιμετωπίσει αυτός και οι επόμενοι δήμαρχοι, γιατί αυτό το έργο
δεν τελειώνει σε μια δημαρχιακή θητεία, το κόστος κατασκευής. 
Είπε λοιπόν ο δήμαρχος καταρχήν ότι από τα 20 – 22.000.000 ευρώ που έχει
προϋπολογίσει το έργο θα λάβει από τον εργολάβο μία έκπτωση της τάξεως του
45%, πράγμα που σημαίνει ότι ή έχει μαντικές ικανότητες ή έχει προ-
σφύγει σε καφετζού, ή έχει ήδη βρει τον εργολάβο εκείνο που θα δώσει το
συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης για το έργο αφού στις όποιες αναθέσεις, πρόχει-
ρους διαγωνισμούς κ.τ.λ. που έχει πραγματοποιήσει ο Δήμος μας τα τελευταία
χρόνια οι εκπτώσεις που είχαν δοθεί κυμαίνονταν από 2 έως 10%... 
Έτσι λοιπόν τα 22.000.000 ευρώ που κοστίζει το Δημαρχείο θα κατέβουν στα
12.000.000, είπε ο κ. Ζορμπάς και συνέχισε την οικονομική του ανάλυση λέγον-
τας ότι για αυτά τα 12.000.000 σκόπευε να πάρει δύο δάνεια των 3.000.000 ευρώ
το καθένα ενώ τα υπόλοιπα 6.000.000 θα τα ξοφλούσε «σιγά – σιγά» σε έξι
περίπου χρόνια δίνοντας από «ίδιους» πόρους του Δήμου 900.000 ευρώ περίπου
ετησίως. 
Αυτά τις 900.000 ευρώ ετησίως ο κ. Ζορμπάς είπε ότι θα τις εξασφ-
αλίσει: 
α) από 300.000 ευρώ (ΣΑΤΑ) 
β) 250.000 ευρώ από τα έσοδα της ελεγχόμενης στάθμευσης που ΘΑ επιβάλλει 
γ) 350.000 ευρώ θα εξοικονομηθούν από την χρηστή οικονομική διαχείριση της
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. 
Στο σημείο αυτό και αφού ο δήμαρχος είχε αποκαλύψει πια την εύρεση των
πόρων για την ανέγερση του δημαρχείου, η αντιπολίτευση έθεσε τα εύλογα ερω-
τήματα που έλεγαν ότι: 
1ον) στην σημερινή οικονομική συγκυρία πώς ο δήμαρχος μπορεί να είναι σίγου-
ρος ότι θα υπάρχει η ΣΑΤΑ και αν υπάρχει ποιο θα είναι το ύψος της; 
2ον) βάσει ποιων εγγυήσεων η ελεγχόμενη στάθμευση θα αποφέρει 250.000
ευρώ ετησίως 
3ον) εκτός των μαζικών απολύσεων με ποιον άλλο καλύτερο χειρισμό των οικο-
νομικών θα μπορούσαν να εξασφαλισθούν ακόμα 350.000 ευρώ από την οικονο-
μική υπηρεσία η οποία στα τρία χρόνια που έχουν περάσει δεν έχει πετύχει κάτι
τέτοιο; 
Φυσικά στα ερωτήματα αυτά ο Βασίλης Ζορμπάς δεν είχε καμία πειστική απάν-
τηση κι έτσι προχώρησε στην «εύκολη», σύμφωνα με την οποία τόσο οι σύμβου-
λοι της παράταξής του όσο και οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να
προχωρήσει το έργο αυτό για να μην επανεκλεγεί ως δήμαρχος. 
Εν κατακλείδι η άποψη του «Σχολιαστή» είναι ότι με τα 3.000.000 ευρώ που ζητά
να λάβει για την ανέγερση του δημαρχείου ο κ. Ζορμπάς, το μόνο που πραγματι-
κά μπορεί να διασφαλίσει είναι να ανοιχθούν κάποιες τρύπες για τα «πέδιλα» του
κτηρίου και μια ταμπέλα που θα γράφει: «Δημαρχείο Αγίας παρασκευής – Θεμε-
λιώθηκε επί δημαρχίας Ζορμπά το 2013 – 2014» κάτι το οποίο δεν θα αποτελεί
«μια τρύπα στο νερό» αλλά μια ακόμη «τρύπα» ανάλογη του κολυμβητηρίου
στην καρδιά της πόλης.                
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