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Στο περασμένο φύλλο είχαμε αναφερθεί στις εθνικές εκλογές μ’ ένα
άρθρο με τίτλο «Εθνικές εκλογές: λύση ή κολυμβήθρα του Σιλωάμ;». 
Όπως είχαμε προβλέψει οι Έλληνες ψηφοφόροι πράγματι ήταν θυμωμένοι, και
ενδεχομένως να συνεχίζουν να είναι γιατί όπως είχαμε επισημάνει η υπομονή
τους εξαντλήθηκε απέναντι στις ηγεσίες των παλαιών πολιτικών κομμάτων που
διοίκησαν τη χώρα μας. 
Για τη Νέα Δημοκρατία είχαμε θέσει το ερώτημα του κατά πόσον οι ψηφοφ-
όροι της συντηρητικής παράταξης έχουν πεισθεί για το αν ο κ. Σαμαράς μπορεί
να σηκώσει το βάρος της ηγεσίας μιας παράταξης μεγαλύτερης της «Πολιτικής
Άνοιξης» αλλά και μιας πρωθυπουργίας, και απάντηση δόθηκε με το πρωτοφα-
νές αρνητικό για τη συγκεκριμένη παράταξη ποσοστό, μικρότερο του 19%. 
Είναι προφανές ότι οι «Σοφοί» της συγκεκριμένης παράταξης ξεκίνησαν επαφές
τόσο με την κ. Μπακογιάννη όσο και με την ηγεσία αλλά και στελέχη του ΛΑ.Ο.Σ.
σε μια προσπάθεια να επιστρέψουν τόσο τα στελέχη όσο και οι ηγεσίες στη
«Μεγάλη αγκαλιά» και στην προστασία που προσφέρει το «Μαντρί»… 
Για το ΠΑΣΟΚ είχαμε πει ότι και μόνο το άκουσμα του ονόματος «Βενιζέλος»
έκανε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων του πάλαι ποτέ κραταιού κόμματος
να βγάζουν φλύκταινες και αυτό αποτυπώθηκε με εμφανή τρόπο στο αποτέλε-
σμα που αγγίζει τις πρώτες μέρες της γέννησης του κόμματος αυτού. Βεβαίως
είναι νωρίς ακόμη για να προδικάσουμε τον πολιτικό του θάνατο αλλά είναι προ-
φανές ότι η σημερινή του ηγεσία «Πνέει τα λοίσθια». 
Η μεγάλη έκπληξη των εκλογών όπως είχαμε στο προηγούμενο φύλλο επισημά-
νει ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κατάφερε με τον πολιτικό λόγο που άρθρωσε να
προσελκύσει όχι μόνο τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους αλλά και τους εκ της
αριστεράς προερχόμενους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι πίστευαν στη
δημιουργία μιας αντι- δεξιάς κυβέρνησης και όχι σε «Στείρες αντιπολιτευτικές
κραυγές».
Για το ΚΚΕδεν θα κάνουμε κάποια ιδιαίτερη ανάλυση, θα το αφήσουμε να κοι-
τάζει την πλάτη του ΣΥΡΙΖΑ και τους αγωνιστές της ιστορικής αυτής παράταξης
να αναρωτιούνται για ακόμη μια φορά για το ποια κακιά μοίρα τους έχει επιφυ-
λάξει «Τέτοιες» ηγεσίες… 
Ο κ. Καμμένος απέδειξε ότι οι εκ του κέντρου προερχόμενοι ψηφοφόροι της
Ν.Δ. δεν προτίθενται να ακολουθήσουν στην νεοφιλελεύθερη «Λεωφόρο» τους
«Απογόνους του Αποστάτη», ούτε βεβαίως τα «Πέρα δώθε» του κ. Μάνου.
Αντίθετα στο πρόσωπό του βλέπουν έναν νέο πολιτικό ο οποίος μπορεί να
συγκεντρώσει τις ψήφους από την άκρα δεξιά μέχρι το κέντρο, πράγμα που
ουδείς εκ των υπολοίπων ηγετών των ουσιαστικά «Δεξιών» παρατάξεων μπορεί
να κάνει. 
Ο κ. Κουβέληςπήρε ένα αξιόλογο ποσοστό ψήφων από αυτούς οι οποίοι πίστε-
υαν ότι η συνένωση ενός μέρους της Αριστεράς με το ΠΑΣΟΚ (με τους σοσιαλι-
στές να έχουν τον πρώτο λόγο) θα ήταν μία εναλλακτική λύση απέναντι στις
συντηρητικές δυνάμεις. 
Καμία έκπληξη δεν προκάλεσε η πτώση του κ. Καρατζαφέρη αφού
«Βοήθεια» από το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να πάρει αλλά και ένα μεγάλο
δυναμικό κομμάτι του κόμματός του αποφάσισε να κατέβει αυτόνομο
αφού δεν του συγχώρησε τις «Μνημονιακές» κολοτούμπες με αποτέλε-
σμα να εισέλθουν ως κόμμα στη Βουλή οι «Χρυσαυγίτες» οι οποίοι χρό-
νια τώρα φρόντιζαν να δρουν υπό συνθήκες «Παραλλαγής» και ενδεχο-
μένως να αποτελεί το πιο θετικό γεγονός των εκλογών αυτών μιας και οι
ρόλοι του καθενός έχουν πια ξεκαθαριστεί και αποτυπωθεί στα μάτια
των ψηφοφόρων. 
Για τους «Οικολόγους» και τα υπόλοιπα κόμματα που δεν κατάφεραν να εκπρο-
σωπηθούν στο κοινοβούλιο οι ηγεσίες τους θα πρέπει να αναθεωρήσουν τόσο
αυτά που προτείνουν όσο και τον τρόπο με τον οποίο το κάνουν. 
Η πολυκομματική Βουλή που προέκυψε τρόμαξε τόσο σε εθνικό όσο σε ευρω-
παϊκό και διεθνές επίπεδο τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές εκφράσεις, τις παν-
τοδύναμες «Αγορές» αλλά και τα «Ευαγή» ιδρύματα που φέρουν την ονομασία
«Τράπεζες» γιατί το μόνο που δεν θα ήθελαν θα ήταν να δουν εντός Ευρώπης το
επόμενο στάδιο εκδήλωσης ενός θυμωμένου λαού το οποίο εκτός των άλλων θα
μπορούσε να ήταν και «Μεταδοτικό».
Για το λόγο αυτό αλλά και υπό τον φόβο μιας Αριστερής κατά τα πρότυπα του
Σαλβαδόρ Αλιέντε κυβέρνησης, συσπείρωσε τα ΜΜΕ και τις άλλες «Δημοκρατι-
κές δυνάμεις» σε μια προσπάθεια εκφοβισμού και προβολής ψευδεπίγραφων
καταστροφολογικών διλημμάτων με στόχο την αφύπνιση των συντηρητικών
τάσεων στο εκλογικό Σώμα και την επανένταξή του στα παραδοσιακά πολιτικά
σχήματα. Με λίγα λόγια οι εκλογές του Ιουνίου θα δείξουν το κατά πόσο η πλει-
οψηφία των Ελλήνων ψηφοφόρων είναι αποφασισμένοι να προχωρήσει σε μια
«Αλλαγή» τύπου ’81 ή αν φοβισμένοι θελήσει να συντηρήσει τα όποια κεκτημέ-
να κρυπτόμενη στο κάθε «Μαντρί». 
Όμως το δίλημμα «Έξω από το Μαντρί σε τρώει ο Λύκος» καταρρίπτε-
ται ευκολότατα εάν αντιληφθούμε ότι μέσα στο Μαντρί σε τρώει οπωσ-
δήποτε ο «Βοσκός»…     
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ÓõíáíôçèÞêáìå ìå ôïí éäñõôÞ ôçò ó÷ïëÞò ê.
Îåíïöþíôá Ñïýóóç ìå áöïñìÞ ôçí
ðáñÜäïóç ôùí çíßùí ôçò åðé÷åßñçóçò óôïí
ãéü ôïõ Êùíóôáíôßíï Ñïýóóç êáé ìáò åßðå ôá
åîÞò: 

Ó: êå Ñïýóóç, ðüôå îåêéíÞóáôå ôçí
áðáó÷üëçóç áõôÞ êáé èá Þèåëá íá ìïõ ðåßôå
ðüóï éêáíïðïéçìÝíïò íéþèåôå áðü ôçí ìÝ÷ñé
óÞìåñá ðïñåßá óáò;
Î.Ñ.: ÊïéôÜîôå, ãéá íá óáò áðáíôÞóù óôçí
åñþôçóç áõôÞ èá ðñÝðåé íá ìéëÜìå çìÝñåò
ïëüêëçñåò. Äåí åßíáé åýêïëï íá óáò ðåñéãñÜøù
êüðïõò, ÷Üñåò êáé áãùíßåò ìéáò æùÞò ìÝóá óå
ôüóï ëßãï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá. ÂÝâáéá Ýíá åßíáé ôï
ìåãáëýôåñï óõíáßóèçìá ðïõ ìå äéáêáôÝ÷åé,
ÉÊÁÍÏÐÏÉÇÓÇ. 
Éêáíïðïßçóç ãéá üëïõò ôïõò Üñéóôá
êáôáñôéóìÝíïõò ïäçãïýò ðïõ âãÞêáí áðü ôç
ó÷ïëÞ ìáò êáé ïäçãïýí áðü Ýíá ìéêñü IX ãéá ôçí
êáèçìåñéíÞ ôïõò âüëôá ìÝ÷ñé êáé
åðáããåëìáôßåò ðïëëþí åôþí ðïõ Ýôóé êåñäßæïõí
ôï åéóüäçìá ôïõò.
Îåêßíçóá ôï 1979 óôçí Áãßá ÐáñáóêåõÞ ðüëç
óôçí ïðïßá ãåííÞèçêá êáé ìåãÜëùóá ìå ìéá êáé
ìïíáäéêÞ áñ÷Þ, ôçí ÓùóôÞ Åêðáßäåõóç
Ïäçãþí. Áñ÷Þ ôçí ïðïßá õðçñåôïýìå ìÝ÷ñé êáé
óÞìåñá ìå éäéáßôåñï æÞëï, åãþ áëëÜ êáé üëïé ïé
óõíåñãÜôåò ìïõ.
Ç åõèýíç ôïõ íá åêðáéäåýóåéò Ýíáí ïäçãü åßíáé
ôåñÜóôéá. Óôçí Üóöáëôï êáèçìåñéíÜ ãßíïíôáé
ðïëëÜ äõóÜñåóôá ãåãïíüôá, êáôáëáâáßíåôå
ëïéðüí ðüóç åßíáé ç áãùíßá ìáò üôáí Ýíá íåáñü
ðáéäß ðáßñíåé äßðëùìá êáé âãáßíåé óôïõò
äñüìïõò Þ üôáí Ýíáò åðáããåëìáôßáò ïäçãüò
äéáíýåé åêáôïíôÜäåò ÷éëéüìåôñá êáèçìåñéíÜ ãéá

íá äþóåé ÷ñÞìáôá êáé öáÀ óôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ.
Ðñïóðáèïýìå ìå êüðï êáé ìü÷èï êáèçìåñéíÜ
íá ìåôáëá-ìðáäåýóïõìå ãíþóåéò êáé óùóôÝò
âÜóåéò ãéá ôçí ïäÞãçóç.
Áõôü âÝâáéá áðü ôçí Üëëç ìáò äßíåé êáé
ôåñÜóôéá ÷áñÜ. ÎÝñåôå ôé äéêáßùóç ôùí êüðùí
áõôþí íéþèù üôáí âñßóêïìáé êáèçìåñéíÜ
áíÜìåóá óå áíèñþðïõò ðïõ ìïõ åêöñÜæïõí
Ýêäçëá ôçí ÷áñÜ êáé ôçí åìðéóôïóýíç ôïõò;
ÕðÜñ÷åé êáëýôåñç áíôáìïéâÞ áëëÜ óõíÜìá êáé
êáëýôåñç äéáöÞìéóç ãéá ôçí ó÷ïëÞ ìáò;
Óßãïõñá ü÷é. Ï åðáããåëìáôéóìüò êáé ïé áñ÷Ýò
ìáò åßíáé áäéáìöéóâÞôçôá ôá äýï óôïé÷åßá ðïõ
ìáò Ý÷ïõí êñáôÞóåé óôï ÷þñï ôüóá ÷ñüíéá êáé
ìÜëéóôá ìå áíïäéêÝò ôÜóåéò áêüìá êáé óå áõôü
ôï ðïëý äýóêïëï ïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí.
ÔÝëïò èá Þèåëá íá óáò ðù üôé ìéá áðü ôéò
ìåãáëýôåñåò éêáíïðïéÞóåéò ðïõ Ý÷ù ëÜâåé óå
åðáããåëìáôéêü áëëÜ êáé ðñïóùðéêü åðßðåäï

üëï áõôü ôï äéÜóôçìá Þôáí üôáí ðñéí áðü Ýíá
÷ñüíï ðåñßðïõ ðáñÝäùóá ôá çíßá ôçò
åðé÷åßñçóçò óôïí ãéï ìïõ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏ
ÑÏÕÓÓÇ, ï ïðïßïò Ý÷åé âéþóåé åäþ êáé áñêåôü
êáéñü äßðëá ìïõ ôéò áñ÷Ýò óôéò ïðïßåò
âáóßóôçêå ç åðé÷åßñçóç ôüóá ÷ñüíéá. 
Ïé ãíþóåéò ôïõ áëëÜ êáé ç äõíáìéêÞ ðïõ êÜèå
íÝïò Ý÷åé óå óõíäõáóìü ìå ôçí åìðåéñßá êáé ôéò
óõìâïõëÝò ìïõ ðéóôåýù ðùò èá áðïôåëÝóïõí
ôçí êáëýôåñç ÷çìåßá ðñïêåéìÝíïõ íá
óõíå÷éóèåß åðÜîéá áí ü÷é êáé êáëýôåñá ôï Ýñãï
ðïõ ôüóá ÷ñüíéá åðéôåëïýìå óå áðëïýò áëëÜ
êáé êÜèå åßäïõò åðáããåëìáôßåò ïäçãïýò.
Êëåßíïíôáò èÝëù íá óáò åíçìåñþóù üôé ç
Ó÷ïëÞ ìáò èÝëïíôáò íá äåßîåé ôçí áãÜðç ôçò
óôïõò ößëïõò ìáò ðïõ ôüóá ÷ñüíéá ìáò Ý÷ïõí
óõìðáñáóôáèåß êÜíåé ìßá ìïíáäéêÞ ðñïóöïñÜ
ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò Öåâñïõáñßïõ óå áõôÞ ôç
äýóêïëç ðåñßïäï.

Κεντρικό: Κλεισθένους 14 & Μιαούλη, Γέρακας, Τηλ: 210 - 6617640 - 1,
Α’ Υπ/στημα: Βασιλέως Κωνσταντίνου 92, Κορωπί, τηλ: 210 - 6022313, Β’ Υπ/στημα : Αρτέμιδος 103, Άρτεμις 
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Κακόγουστη επικοινωνιακή
«Παράσταση Καραγκιόζη» 

στην πλάτη του δοκιμαζόμενου 
χωρίς Μετρό πολίτη 

Την Τετάρτη 16 Μαΐου 2012 στο θεατράκι του 2ου Γυμνασίου στην οδό
Νεαπόλεως , ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς με αφορμή ένα ψήφισμα για το
«Μετρό» που είχε φέρει προ αρκετών μηνών ο ανεξάρτητος Δημοτικός
Σύμβουλος Κώστας Κουβόπουλος έστησε ένα «Στρατοδικείο» για την εύρε-
ση και την απονομή ευθυνών στους «Επίορκους Προδότες» που ευθύνονται
για την απώλεια του σταθμού Μετρό στην κεντρική μας πλατεία. 
Ίσως σας φανεί υπερβολικός ο χαρακτηρισμός «Στρατοδικείο» και θα συμφωνήσο-
υμε μαζί σας διότι παρόλο που «Αυτό» ήταν στις προθέσεις του δημάρχου, από την
ανικανότητα που τους διακρίνει δεν μπόρεσαν να το υλοποιήσουν με αποτέλεσμα η
όλη υπόθεση να εξελιχθεί σε μια «Καραγκιόζ μπερντέ» παράσταση που θα μπορούσε
να έχει και τον τίτλο «Ο καραγκιόζης και το χαμένο Μετρό»... 

Πολλοί θα σκεφτούν ότι ο όρος
«Καραγκιόζ  μπερντές» να
είναι  υπερβολικός αλλά πέραν
της φωτογραφίας που δημο-
σιεύουμε φανταστείτε ένα
σχεδόν άδειο αμφιθέατρο μια
θεατρική σκηνή γεμάτη με
αφιθεατρικά τοποθετημένες
πολυθρόνες στις οποίες κάθον-
ταν  οι «Άρχοντες» της πόλης
«Δίκην συμφωνικής ορχήστρ-
ας» με το δήμαρχο καθισμένο
στο σημείο όπου είθισται να

τοποθετούνται τα τύμπανα, τα κρούστα και τα κύμβαλα… 
Για την ιστορία του θέματος θα πρέπει να επισημάνουμε την τεράστια προσπάθεια
που έχει καταβάλει επί ενάμιση χρόνο τώρα ο κ. Κουβόπουλος να φέρνει προς συζήτ-
ηση ή προς ψήφιση επίκαιρα και  ουσιαστικότατα θέματα για την πόλη και τα οποία
απέρριπταν συλλήβδην οι «Συνδιοικούσες» δυνάμεις των Ζορμπά – Γιαννακόπουλου.
Το συγκεκριμένο ψήφισμα ήρθε σε ειδική συνεδρίαση μετά «Βαΐων και κλάδων» -  όχι
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά στο θεατράκι του 2ου Γυμνασίου (για
να μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση συνδημοτών μας)  - επειδή αυτό αφο-
ρούσε το «Μετρό» για το οποίο ο νυν δήμαρχος ουδεμία ευθύνη έφερε καθότι την
εποχή εκείνη σύμφωνα με δικές του δηλώσεις ασχολιόταν με την «Πρόοδο» της οικο-
γένειάς του κι όχι με τα «Κοινά»… σε αντίθεση με τους νυν πολιτικούς του αντιπάλο-
υς οι οποίοι ήταν «Ενεργοί» στα κοινά εκείνη την περίοδο. 
Το ψήφισμα του κ. Κουβόπουλου με λίγα λόγια ζητούσε γενικά και αόριστα από τους
φορείς στους οποίους θα αποσταλεί (Αττικό Μετρό, Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, Βουλευτές
Β’ Αθήνας, Αρχηγοί παρατάξεων, Πρωθυπουργοί, Πρόεδρος Δημοκρατίας, Ευρωπαϊ-
κή Ένωση κ.τ.λ.) να «Κάνουν κάτι» ώστε μελλοντικά να προεκταθεί το Μετρό και την
κεντρική μας πλατεία από την οποία αποδεδειγμένα και με ευθύνη της τότε δημοτικής
αρχής είχε ζητηθεί η μη έλευσή του. 
Η όλη λοιπόν συζήτηση αντί να διαρκέσει λίγη ώρα και να ψηφιστεί  ομόφωνα από
όλους όσοι σήμερα βιώνουν την έλλειψή του,  μετεξελίχτηκε σε συζήτηση «Στρατοδι-
κείου» όπου ο δήμαρχος και οι «Συν αυτώ», προσκεκλημένοι και μη ομιλητές, προ-
σπάθησαν ν  ́αποδώσουν ευθύνες άνευ ουσιαστικού αντικρίσματος σε ανθρώπους
που ούτε καν ζουν σήμερα. 
Θα ρωτήσετε τώρα, πολιτικές ευθύνες και ενδεχομένως και ποινικές δεν υπάρχουν για
αυτό το «Έγκλημα» που διαπράχθηκε σε βάρος της πόλης; Δεν θα πρέπει δηλαδή
κάποτε να αποδοθούν έστω οι πολιτικές ευθύνες σ’ αυτούς που με τις ενέργειές τους
έδωσαν στο Χαλάνδρι τέσ σερις σταθμούς Μετρό και στην Αγ. Παρασκευή κανέναν;
Βεβαίως θα πρέπει κι ο ιστορικός του μέλλοντος είναι σίγουρο ότι θα το κάνει. Αλλά θα
το κάνει έχοντας στην κατοχή του τα πλήρη στοιχεία και όχι αυτά που ο καθένας κατέθε-
σε στο «Έκτατο στρατοδικείο» του κ. Ζορ μπά και στα οποία ανέφερε όσα τον ίδιο βόλε-
υαν αποκρύπτοντας κάποια που δεν τον συνέ φεραν. 
Εν πάση περιπτώσει  θα προσπαθήσουμε  να σας δώσουμε μια όσο το δυνατόν πιο
πλήρη εικόνα του «Τι» διαδραματίστηκε μιας και τα καλέσματα της Δημοτικής Αρχής
προς τους δημότες πέφτουν στο κενό και οι αίθουσες μένουν άδειες, αφού οι απογοη-
τευμένοι, από πράξεις και υποσχέσεις αιρετών, κάτοικοι γυρνούν απλά την πλάτη και
κουνούν το κεφάλι. 
Μετά λοιπόν την εμπεριστατωμένη εισήγηση του κ. Κουβόπουλου, ο τέως πρόεδρος
του Δη μο  τικού Συμβουλίου και εκ των πρωταγωνιστών της όλης υπόθεσης Γιάννης
Αργυρός και ο πρό εδρος της ΕΝΕΒΑΠ και επί πολλά χρόνια αρχηγός παράταξης και
Δημοτικός Σύμβουλος, Μά κης Χάρχαρος εξέθεσαν τη δική τους άποψη αναφορικά με τη
χάραξη του Μετρό και τα δύο ψηφίσματα του έτους 2000, το ένα της παράταξης του κ.
Χάρχαρου που είχε καταψηφιστεί και το άλλο του κ. Γιαννακόπουλου το οποίο είχε υπε-
ρψηφιστεί και από τον κ. Σταθόπουλο. συνέχεια σελ. 8
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äéÜèåóçò &  èá ôïí âñßóêåôå óå stands óôá åîÞò êáôáóôÞìáôá. 
Ôóáêüò: Êáöåíåßï Êåíôñ. ðëáôåßáò , Öïýñíïò  Ðñïâåëåããßïõ , ÔáâÝñíá ÊïñïìçëÜò (Åë. ÂåíéæÝëïõ 72), Êñåïðùëåßï ´́ Ï Öþôçò´́  (ÊáñáúóêÜêç 72-74), ØéëéêÜ êáé Ôýðïò (ÊáñáúóêÜêç 37),, Êáöåíåßï
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Öïýñíïò “ÂåíÝôçò” Áã. ÉùÜííïõ, Ìßíé ÌÜñêåô ´́ Ìðáêüëáò´́  (ÅéñÞíçò 48)

Êïíôüðåõêï: Êåíôñ. êáöåíåßï (×ßïõ 51), Öïýñíïò ´́ Ñßæïò Éùáí. Ãåþñãéïò (×ßïõ 58), Åìð.ôñïößìùí Ìé÷Üëçò ÆåÜêçò - ×. Êñçôéêüò (Äåñâåíáêßùí & ÓÜêç ÊáñÜãéùñãá 12, üðéóèåí É.Í Áã. Äçìçôñßïõ),

Alpha Taxis (Ãïýíáñç 21)

ÐáñÜäåéóïò: Êåíôñ. êáöåíåßï (Áã. ÔñéÜäïò 20), Öïýñíïò ´´Áããåëßäçò´´ (Áã. ÔñéÜäïò 18), Öïýñíïò ´´È.Óôüëçò´´(Áã. ÔñéÜäïò 7 êáé Øáññþí) 

Έργο που αφορά ουσιαστικά στην ανάπλαση
των πεζοδρομίων της πολύπαθης οδού «Αγ.
Ιωάννου»  έφερε ως θέμα συζήτησης στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20
Απριλίου 2012 ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς.

Είναι σαφές, ότι όσο πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές
κι ότι όσο τα πρώην «Μεγάλα κόμματα» από τις ενέρ-
γειες των ηγεσιών και των στελεχών τους απαξιώνον-
ται στα μάτια της  ελληνικής κοινωνίας, τόσο επιτακ-
τικότερη γίνεται η ανάγκη των «Χρισμένων» τοπικών
αρχόντων να «Δείξουν έργο» ώστε να μπορέσουν και
την επόμενη πενταετία να διατηρήσουν τα προνόμια
υλικά και μη, που εκπορεύονται από την άσκηση
διοίκησης και την διαχείριση των χρημάτων μας.
Είναι επίσης σαφές ότι ο τρόπος με τον οποίο ο
Βασίλης Ζορμπάς άσκησε το συντονισμό της
διοίκησης του Δήμου και ιεράρχησε  τις προτεραιότ-
ητες των αναγκών της πόλης κινήθηκε  «Υπό το
Μηδέν» σε «Φανταστικούς» δηλαδή «δείκτες» που
μόνον η επιστήμη των Μαθηματικών με την εισαγω-
γή του πρόσημου «Πλην» (-) μπορεί  να περιγράψει.
Γνωρίζοντας λοιπόν και ο ίδιος την κατάσταση που
όλοι εμείς βιώνουμε σ’ αυτήν την βρώμικη, μισοφωτι-
σμένη, μίζερη κι εγκαταλελειμμένη πόλη, προσπαθεί
να κάνει μια κίνηση «Ματ» σε μια ύστατη προσπάθ-
εια ν’ αναστρέψει το κλίμα και να επιτύχει την πολ-
υπόθητη επανεκλογή του.
Όμως ο Βασίλης Ζορμπάς, όπως οι περισσότεροι που
μεθούν από το κρασί της πρόσκαιρης δόξας και τυφ-
λωμένοι οδηγούνται στην «Απώλεια» τους στην
οποία δυστυχώς συμπαρασύρουν κι εμάς και τα παι-
διά μας.
Χρησιμοποιώ την έκφραση «Τυφλωμένοι» γιατί πως
αλλιώς να περιγράψω κάποιον που δεν βλέπει ότι: 1)
Ο δήμος δεν διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα για να
υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο. 2) Σ  ́ αυτήν τη
χρονική περίοδο δεν υπάρχουν χρήματα στην κεντρ-
ική διοίκηση ώστε να του δοθούν από εκεί. 3)Οι τρά-
πεζες έχουν στερέψει από ρευστό και δεν υπάρχει
περίπτωση να συνάψει κάποιο δάνειο.
Θα με ρωτήσετε τώρα το « Γιατί προχωρεί» και το 

«Γιατί» οι κοντινοί συνεργάτες του που δεν έχουν
τυφλωθεί όπως ο Αίαντας  δεν τον συμβουλεύουν
ανάλογα. Η απάντηση βρίσκεται στο μοντέλο
διοίκησης που ασκεί και δεν είναι άλλο από αυτό που
εφάρμοζε ο προκάτοχος του Βασίλης Γιαννακόπου-
λος και το οποίο λέει: «Τοποθέτησε μια ταμπέλα που
να προαναγγέλλει ένα έργο, όπως αυτή δηλαδή που
σκουριάζει στην κεντρική μας πλατεία και η οποία
μας «Εξηγεί» ότι «Εκεί κάποτε θα ανεγερθεί το
Δημαρχείο»… βάλε τους καλοπληρωμένους από το
δημόσιο κορβανά «Κονδυλοφόρους» να το προπα-
γανδίσουν… φτιάξε κάνα δύο πεζοδρόμια με «Κινέζι-
κα  υλικά» και «Αλβανούς μάστορες»… λέγε σε όποι-
ον ρωτά «Πότε θα τελειώσει το έργο» ότι πρόκειται
«Σε  λίγο» να παραδοθεί πλήρες»… σπρώξε το χρόνο
μέχρι τις εκλογές και αφού τις κερδίσεις βλέπουμε… 
κι έχει ο θεός… αλλιώς αν τις χάσεις, με ένα
δείπνο της «Μαμάς» θα το «Καθαρίσει» ο επό-
μενος δήμαρχος…
Αυτό το μοντέλο εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία
στην Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου πληρώσαμε
1.700.000 ευρώ!!! για να δημιουργηθούν θέσεις παρ-
καρίσματος στην πλευρά που βρίσκεται  το σπίτι του
κ. Κώστα Κρητικίδη και βάσει αυτού του μοντέλου  θα
προχωρήσει και η Αγ.Ιωάννου.
Δηλαδή δεν φτάνουν τα 2.000.000ευρώ με τα οποία
αποζημιώσαμε τον εργολάβο που «Εμποδίσαμε» να
φτιάξει την Αγ. Ιωάννου… θα πρέπει ένας θεός ξέρει
(γιατί ο δήμαρχος δεν λέει…) πόσα ακόμα ευρώ να
δώσουμε, ώστε να καλλωπιστεί στην ουσία ο χώρος
πάρκινγκ μπροστά στο Davinci γιατί δεν μπορεί η
καλή κοινωνία να παρκάρει στα «Βιοκληματικά
χαλάσματα» των ονείρων του κ. Μιχάλη Γριβέα!
Ας πάμε όμως στο καθ  ́αυτό ρεπορτάζ του θέματος
κι ας δούμε ότι η διοίκηση Ζορμπά έφερε το θέμα της
Αγ. Ιωάννου με τον τίτλο «Τροποποίηση ανάπλασης
και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης», γεγονός
που άφησε άναυδη την αντιπολίτευση (εκτός της
ηγεσίας των Μαζί) κι αυτό επειδή το προηγούμενο
έργο του κ. Γιαννακόπουλου με τίτλο «Ανάπλαση και
ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης» είχε
ακυρωθεί από την τωρινή διοίκηση ένα χρόνο πριν
για να αποζημιωθεί ο εργολάβος! 
Και βεβαίως μέχρι πότε θα κοροιδεύουμε την Ευρω-
παϊκή ένωση, τους συμπολίτες μας και τους εαυτούς
και θα ισχυριζόμαστε ότι η Αγ. Παρασκευή που έγινε

κοινότητα του 1936 όταν απο-
σπάστηκε από το δήμο Χαλαν-
δρίου διαθέτει «Ιστορικό κέν-
τρο»…
Για το ζήτημα αυτό ο ανεξάρτ-
ητος Δημοτικός Σύμβουλος
Γιάννης  Γουργούλης δήλωσε
ότι η προηγούμενη εργολαβία
με την επωνυμία «Ανάπλαση
και ανάδειξη του ιστορικού
κέντρου της πόλης» έχει
«Λυθεί» και έχει «Παύσει» με 

απόφαση του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου και
αναρωτήθηκε «Τι» θα μπορούσε να τροποποιηθεί σ’
ένα ήδη ακυρωμένο έργο και απευθυνόμενος προς
τον Δήμαρχο του είπε ότι αν το έργο που θέλει να
κάνει είναι καινούργιο πρέπει να βρει και καινούργιο
τίτλο.  
Η επισήμανση και προειδοποίηση του κ. Γουργούλη,
ότι το έργο μπορεί όχι μόνο να μην ολοκληρωθεί αλλά
και να μην αρχίσει ποτέ, ήταν μία από τις πολλές που
έγιναν από την αντιπολίτευση. 
Ξεκινώντας λοιπόν ο δήμαρχος ως εισηγητής του
«Νέου Οράματος» ανέφερε ότι έχει ήδη έτοιμη την
μελέτη του έργου… ότι η Αγ. Ιωάννου θα παραμείνει
διπλός δρόμος… ότι θα υπάρχει  αυστηρά αστυνο-
μευόμενη και με ελεγχόμενη στάθμευση… ότι θα χρη-
σιμοποιήσει τα υλικά (ιγνιμβρίτης) που θα έμπαιναν 
στην προηγούμενη εργολαβία και στη συνέχεια εξήγ-
ησε τις λεπτομέρειες για το ύψος των πεζοδρομίων. 
Το πλέον ανησυχητικό – ‘όπως αναφέραμε και πιο
πάνω -για τους κατοίκους αλλά και για τους επαγγε-
λματίες, είναι το γεγονός ότι ο  Βασίλης Ζορμπάς, όχι 
μόνο δεν είπε λέξη για το «Που» θα βρει τα χρήματα
για το έργο αυτό, αλλά η απάντηση που έδωσε στους
κ  Σταθόπουλο και Βλάχο ήταν: «Αυτό είναι μία άλλη
ιστορία!». 
Επίσης μερικές από τις ερωτήσεις που δέχθηκε ο
δήμαρχος μετά την εισήγησή του από την αντι-
πολίτευση ήταν:
1) τι προϋπολογισμό θα έχει το έργο (η κοστολόγησή
του δηλαδή), 
2) τι κόστισε η μελέτη που έχει στα χέρια του και τι
είδους μελέτη είναι,  ποιος αποφάσισε για την ανάθε-
ση της συντάξεώς της σε εξωτερικό γραφείο (δηλαδή
ιδιώτη) και γιατί δεν την έκανε η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου,
3) αν έχει ένταλμα πληρωμής των πλακών που θα
χρησιμοποιήσει από την προηγούμενη εργολαβία, 
4) αν πραγματοποιήθηκε κάποια διαβούλευση με
τους φορείς του προαστίου
5) και γιατί θα τοποθετήσει τον ιγνιμβρίτη της προη-
γούμενης εργολαβίας όταν ήταν αυτός από τα έδρα-
να της αντιπολίτευσης την περίοδο 2006 - 2010 που
ωρυόταν και κατήγγειλε τον τότε δήμαρχο Βασίλη
Γιαννακόπουλο ότι το συγκεκριμένο υλικό ήταν καρ-
κινογόνο.  
Στις ερωτήσεις αυτές επειδή ο δήμαρχος ούτε μπορ-
ούσε αλλά ούτε και ήθελε να απαντήσει… «Ανέβασε
στροφές» και άρχισε να λέει τα ίδια ακριβώς λόγια
που έλεγε και ο Βασίλης Γιαννακόπουλος «Περί επιθ-
υμίας της αντιπολίτευσης να μην κάνει έργο η
διοίκησή ώστε να χάσει τις επόμενες εκλογές»...
«Περί σκοτεινών και υπόγειων κέντρων ορκισμένων
εχθρών του»… και άλλα τέτοια σενάρια «Συνωμοσιο-
λογίας» και κατέληξε προειδοποιώντας  ότι θα κινηθ-
εί δικαστικά με μηνύσεις και αγωγές ως «Δήμος»
εναντίον όποιου προσπαθήσει να εμποδίσει την ολοκ-
λήρωση του έργου αυτού!!!. 

“Νέα Ανάπλαση” της Αγ. Ιωάννου χωρίς χρηματοδότηση 
“Νέο δράμα” για επιχειρηματίες - κατοίκους 

συνέχεια  σελ. 8
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Η Απώλεια του Ο.Τ 118 και οι ευθύνες των Γιαννακόπουλου –
Κρητικίδη – Ζορμπά-Παπαδοπούλου

Σαν βόμβα έσκασε στην πόλη μας η είδηση ότι
για μια ακόμη φορά οι διοικήσεις του Δήμου
«Κατάφεραν» να χάσουν «Δημοτικό Χώρο»
προς όφελος βεβαίως κάποιων ιδιωτών.
Το «Τι» έκαναν ή δεν έκαναν και ποιες ευθύνες
βαρύνουν τους  δημάρχους Βασίλη Γιαννακόπουλο
και Βασίλη Ζορμπά και τους αναπληρωτές δημάρχο-
υς  Κώστα Κρητικίδη και Ελευθερία Παπαδοπούλου,
μας αναλύει ο τ. δημοτικός σύμβουλος, δικηγόρος
Σωτήρης Παπαμιχαήλ σε συνέντευξη που αποκλει-
στικά παραχώρησε στον «Σχολιαστή» 
«Σ» Κατ΄αρχήν ποιο είναι το Ο.Τ 118;
«Το οικοδομικό τετράγωνο (ο.τ) 118 ανήκει στην περ-
ιοχή του «Τσακού» της Αγ. Παρασκευής, βρίσκεται
μεταξύ των οδών «Γοργοποτάμου» και «Κυκλάδων»
πίσω από την γνωστή ταβέρνα «Ο Κορομηλάς» και
αποτελούσε μία πάγια επιδίωξη τόσο της Δημοτικής
Αρχής όσο και των συλλόγων των κατοίκων να γίνει
πεζόδρομος και χώρος «Πρασίνου» ώστε να ενοποι-
ηθεί με το σχολείο το οποίο βρίσκεται στο ίδιο οικο-
δομικό τετράγωνο με στόχο τη δημιουργία μιας
ευρύτερη ζώνης «Πρασίνου» και ελεύθερου χώρου,
σε μια περιοχή, όπως ο Τσακός η οποία είναι υπερκε-
ρασμένη, από τον πληθυσμό που συνεχώς αυξάνεται
καθιστώντας  «απόλυτη ανάγκη»  την ύπαρξη ελεύθ-
ερων χώρων.
«Σ»: Πόσα χρόνια υπάρχει αυτή η διεκδίκηση;
«Αυτή η διεκδίκηση υπάρχει από την δεκαετία του
’80 και συγκεκριμένα από το 1987 που τροποποιήθη-
κε το ρυμοτομικό σχέδιο επί δημαρχίας Λεονάρδου
Χατζηανδρέου. 
Από τότε έχουν γίνει οι προσπάθειες απαλλοτρίωσης,
έχουν ακυ  ρωθεί οι απαλλοτριώσεις, έχουν επανεπιβ-
ληθεί απαλλοτριώσεις, αλλά κανένα αποτέλεσμα
μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει και κάθε φορά όλες οι
δημοτικές παρατάξεις οι οποίες έχουν λάβει μέρος
στις κατά καιρούς εκλογικές αναμετρήσεις υπόσχον-
ται και εντάσσουν στα προγράμματά τους την απαλ-
λοτρίωση του οικοδομικού τετραγώνου 118 και την
αξιοποίησή του ως «χώρου πρασίνου» για την
ευρύτερη περιοχή και κυρίως για το σχολείο». 
«Σ» Σήμερα σε τι κατάσταση βρίσκεται; 
«Η εξέλιξη είναι δραματική και είναι πραγματικά
αναπάντεχη. Πιο συγκεκριμένα πριν από 15 περίπου
ημέρες ειδοποιηθήκαμε ως παράταξη «Νίκη για την
Αγ. Παρασκευή» από τον Δήμαρχο κ. Ζορμπά ότι
κάποιο πρόβλημα υπάρχει με την απαλλοτρίωση του
συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου 118. 
Πράγματι την 2α Μαΐου του 2012 στο γραφείο του
δημάρχου κατόπιν προσκλήσεώς του προσήλθαμε ο
κ. Σταθόπουλος, επικεφαλής της παράταξή μας κι
εγώ, προκειμένου να ενημερωθούμε για το «Τι» ακρ-
ιβώς συμβαίνει. Κατά την διάρκεια της σύσκεψης
αυτής στην οποία συμμετείχαν κι άλλοι δημοτικοί
παράγοντες όπως ο πρώην δήμαρχος κ. Γιαννακό -
που λος, ο πρώην αναπληρωτής δημάρχου κ. Κρητι κί -
δης, η νομική σύμβουλος του δημάρχου κ. Κλαπαδά -
κη καθώς επίσης και εκ μέρους του συλλόγου των κα -
τοί κων Τσακού ο πρόεδρος κ. Σαββίδης και το μέλος
κ. Μπεκάνης, μας ανακοινώθηκε ότι ακυρώθηκε η
απαλλοτρίωση του οικοδομικού τετραγώνου 118». 
«Σ»: Ο λόγος της ακύρωσης; 
«Ο λόγος της ακύρωσης είναι ότι η Δημοτική Αρχή
του κ. Βασίλη Γιαννακόπουλου – Κρητικίδη δεν
πλήρωσε στους ιδιοκτήτες την αποζημίωση που είχαν
ορίσει οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις» κι ότι ο νυν
δήμαρχος «Δεν το γνώριζε»! 
«Σ» Γνωρίζουμε για ποιο λόγο δεν πλήρωσαν; 
«Μπορεί  κανείς να κάνει πολλές υποθέσεις αλλά
αυτό που έχει νόημα να ξεκαθαρίσουμε είναι ποιες
ήταν οι προθεσμίες και τι έκανε η τότε δημοτική αρχή. 

Οι προθεσμίες λοιπόν ήταν δύο, η μία προθεσμία για
να πληρωθεί η αποζημίωση ήταν μέχρι το Μάιο του
2008 και η δεύτερη προθεσμία ήταν μέχρι τον Ιούλιο του
2009 σύμφωνα με τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. 
Το σύνολο της αποζημίωσης ανερχόταν σε 1.800.000
ευρώ γιατί πρόκειται για 2.550 μέτρα».
«Σ» Δηλαδή οι δύο προθεσμίες αναλογούσαν
και σε δύο δόσεις καταβολής της αποζημίωσης; 
«Θεωρητικά και μόνο θα μπορούσαμε να το πούμε
έτσι. Δηλαδή η πρώτη αποζημίωση των περίπου
500.000 έπρεπε να καταβληθεί μέχρι το Μάιο του
2008 και πράγματι πληρώθηκε τον Απρίλιο του 2008
και η δεύτερη έπρεπε να πληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο
του 2009.
Δυστυχώς η διοίκηση Γιαννακόπουλου – Κρητικίδη
άφησε το θέμα να περάσει, άφησε δηλαδή την προθ-
εσμία να περάσει άπρακτη». 
«Σ» Είχε ενημερωθεί τότε το Δημοτικό
Συμβούλιο ότι υπήρχε αυτή η προθεσμία;
Αληθινή ενημέρωση δεν είχαμε. Αντίθετα είχαμε
ενημέρωση η οποία δεν ανταποκρινόταν στην
πραγματικό τη τα διότι πολλοί Δημοτικοί Σύμ βου λοι
της περιόδου 2006 – 2010 συχνά ρωτούσαμε για την
τύχη της συγκεκριμένης απαλλοτρίωσης. 
Οι απαντήσεις ήταν σε μόνιμη βάση καθησυχαστικές,
απαντήσεις τόσο στους Δημοτικούς Συμ βού λους που
ρωτούσανε όσο και στον Σύλλογο Τσακού. 
Μάλιστα οι σχετικές διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα δίνο νταν,  εκ μέρους της διοίκησης
Γιαννακόπουλου – Κρητικίδη, και στις γενικές συνε-
λεύσεις που ο δραστήριος σύλλογος πραγματοποι-
ούσε, στις εκδηλώσεις, στα πανηγύρια του συλλόγου
που διοργανώνει μαζί με τον ναό του Προφήτη Ηλία
και γενικά υπήρχε μία καθησυχαστική αντιμετώπιση.
Αποδείχθηκε ότι αυτή η αντιμετώπιση δεν ήταν αυτή
που πράγματι έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή ήταν παρ-
απλανητική. 

Η πραγματικότητα ήταν ότι οι μεν 480.000 ευρώ που
έπρεπε να πληρωθούν μέχρι το Μάιο του 2008,
πληρώθηκαν ένα μήνα πριν, τον Απρίλιο του 2008
και το υπόλοιπο ποσό έπρεπε να πληρωθεί τον Ιούλιο
του 2009. Η δεύτερη προθεσμία, για  το δεύτερο
τμήμα της απαλλοτρίωσης, πέρασε άπρακτη. Ούτε η
διοίκηση Γιαννακόπουλου – Κρητικίδη, ούτε η νομι-
κή υπηρεσία μας είχε ενημερώσει εγγράφως και υπε-
υθύνως για το τι πράγματι έπρεπε να πράξει η Δημο-
τική Αρχή».       
«Σ» Αυτές οι ημερομηνίες των προθεσμιών
είχαν βγει τότε στο φως ή τώρα τις «Ανα-
καλύπτουμε»; 
Βεβαίως ήταν γνωστές στη διοίκηση και στη νομική
υπηρεσία οι προθεσμίες, αλλά δεν ήταν γνωστές στο
Δημοτικό Συμβούλιο. 
«Σ» Οπότε τώρα έχει χαθεί εξ’ ολοκλήρου το
οικόπεδο ή υπάρχουν ακόμα ελπίδες; 
Βεβαίως, και η ευθύνη της προηγούμενης Δημοτικής
Αρχής έγκειται στο ότι αφού άφησε να περάσει άπρ-
ακτη η δεύτερη προθεσμία αποφάσισε ένα χρόνο
μετά και συγκεκριμένα τον Μάιο του 2010 να πάρει

δάνειο. Υπέβαλλε
λοι πόν αίτηση σε
τρά πεζα για να
δανειοδοτηθεί ο Δή -
μος με 1.362.500 ευ -
ρώ, το ποσό της δεύ -
τερης δόσης. 
Η έγκριση του δανεί -
ου και η σχετική σύμ -
βα ση ήρθε στο Δημο-
τικό Συμβούλιο στις 5
Οκτωβρίου του 2010,
λίγο πριν τις Δημοτι-
κές Εκλογές και η
οποία εγκρίθηκε. 
Σε καμία από τις
συνεδριάσεις του
συμ βουλίου, όπως
άλλωστε προκύπτει
κι από τα σχετικά
πρακτικά δεν είχε
υπάρξει ενημέρωση
για τις  προθεσμίες.
Είχαμε όλοι την καλή προαίρεση και την πεποίθηση
ότι ενεργούσαμε  και ψηφίζαμε τις σχετικές εισηγή-
σεις του δημάρχου και του αναπληρωτή δημάρχου,
δηλαδή των κ. Γιαννακόπουλου – Κρητικίδη, με
σκοπό να ολοκληρωθεί και να συντελεστεί η απαλλο-
τρίωση». 
«Σ» Δηλαδή η ευθύνη βαραίνει κυρίως την
προηγούμενη Δημοτική Αρχή;
Η ευθύνη αποκλειστικά, ή εν πάση περιπτώσει, κατά
το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος στην διοίκηση
Γιαννακόπουλου – Κρητικίδη.
«Σ» Η νυν διοίκηση ενήργησε για το συγκεκρ-
ιμένο θέμα; Και τι θα έπρεπε να είχε κάνει;
«Η νυν διοίκηση όφειλε κατ’ αρχήν να πληροφορηθ-
εί που βρίσκεται το θέμα και να μην καταληφθεί εξ’
απήνης  όταν η απόφαση με αριθμό 14258 του 2011
επιδόθηκε στο Δήμο.
Η νυν διοίκηση βαρύνεται με το γεγονός ότι όφειλε
όταν ανέλαβε, να ζητήσει πλήρη και επίσημη ενημέρ-
ωση για το που βρίσκονται τα σημαντικότερα θέματα
του Δήμου. Μεταξύ αυτών είναι αναμφίβολα και η
απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 118. 
Η σχετική δίκη έγινε την 24η Φεβρουαρίου 2011,
δηλαδή δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόν-
των από τον κ. Ζορμπά. 
Μπορούσε να βρεθεί τότε κάποια λύση αν ο κ. Ζορμ-
πάς ως νέος δήμαρχος την επεδίωκε έναντι των ιδιοκ-
τητών, αν ως όφειλε ενημέρωνε το δημοτικό
συμβούλιο, για να ληφθεί  μια απόφαση. Αντ  ́αυτού
ο κ. Ζορμπάς ισχυρίζεται ότι « Δεν γνώριζε που βρισ-
κόταν το θέμα»! κι  ότι το «πληροφορήθηκε» στις 26
Απριλίου του 2012 !!  όταν η απόφαση κοινοποιήθη-
κε στο Δήμο!!!». 
«Σ» Με βάση το αποτέλεσμα αυτής της υπόθε-
σης μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι ο κ. Ζορμ-
πάς δεν γνωρίζει τελικά τι συμβαίνει στο Δήμο
που διοικεί;
«Η απάντηση είναι ότι το σύστημα ενημέρωσης του
δημάρχου χρειάζεται ριζική ανανέωση διότι αν σε ένα
τόσο σημαντικό θέμα δηλώνουν ότι δεν υπήρξε
ενημέρωση προς το δήμαρχο!  είναι προφανές ότι
υπάρχει παράλειψη και αυτών που όφειλαν να τον
ενημερώσουν και του ιδίου που όφειλε να ρωτήσει.
Υπ’ όψιν ότι στο Δήμο μας υπάρχει Γενικός Γραμμα-
τέας ο οποίος έχει αρκετή εμπειρία στην αξιοποίηση
ακινήτων της δημοτικής περιουσίας, κατά συνέπεια,
υπήρχαν και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις πλήρο-
υς και έγκυρης ενημέρωσης». 

Σωτήρης Παπαμιχαήλ 

τ. πρόεδρος ΔΗΠΕΑΠ

δικηγόρος
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«Σ» Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ακίνητης
περιουσίας του Δήμου που κινδυνεύει ή μπορ-
εί να κινδυνεύσει να χαθεί όπως έχει γίνει κατ΄
επανάληψη στο παρελθόν; 
«Η ακίνητη περιουσία του Δήμου μας επί των ημερών
της διοίκησης  Γιαννακόπουλου – Κρητικίδη δεινο-
πάθησε. Πρώτο παράδειγμα είναι η εξέλιξη του εθνι-
κού κληροδοτήματος  - κτήμα «Σιστοβάρη» το οποίο
όπως γνωρίζετε έχει εξελιχθεί στο «Κέντρο Σαμο-
υρέλη» .
Πριν τις εκλογές του 2006 όταν αποκαλύφθηκε η
συγκέντρωση 250 και πλέον ατόμων την οποία διο-
ργάνωσε ο κ. Λάμπρος Σαμουρέλης για την προσωπι-
κή υποστήριξη του κ. Γιαννακόπουλου, η τότε παρά-
ταξη «Μαζί για την Αγ. Παρασκευή» στην οποία
συμμετείχα ανάγκασε τον κ. Γιαννακόπουλο να
εκδώσει και να διανείμει μια ανακοίνωση στην οποία
όπως θυμάστε ο κ. Γιαννακόπουλος δεσμευόταν  ότι
«θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για να γίνει
πράσινο και χώρος κοινωφελής το κτήμα Σιστο-
βάρη». 
«Σ» Οι νομικές ενέργειες έγιναν από την πλε-
υρά του κ. Γιαννακόπουλου;
Το τι επετεύχθη μπορούν όλοι να το δουν σήμερα!
Αντί για χώρο πρασίνου, πολιτισμού έχει γίνει ένας
ιδιωτικός χώρος αξιοποίησης και εκμετάλ-
λευσης ο οποίος βρίσκεται σε καταφανή
αντίφαση με τη βούληση του δωρητή
αλλά και με την επιθυμία των
κατοίκων».
«Σ» Ναι αλλά ο κ. Γιαννακό-
πουλος μπορεί να σας πει ότι
ο ίδιος κινήθηκε νομικά όσο
μπορούσε αλλά δεν κατάφε-
ρε κάτι…
«Ο κ. Γιαννακόπουλος έκανε μία
πολύ σημαντική ενέργεια. Έδωσε
τον Νοέμβριο του 2007 άδεια λειτο-
υργίας των καταστημάτων στον κ.
Σαμουρέλη με τον οποίο ο Δήμος επί
δημαρχίας Σιδέρη βρισκόταν σε αντιδικία.
Ήδη από το 2006 είχε ασκηθεί αγωγή εναντίον
του κ. Σαμουρέλη, ήδη ο κ. Σιστοβάρης μαζί με τον κ.
Σαμουρέλη είχαν ασκήσει αγωγή εναντίον του Δήμου
ουσιαστικά για να του πάρουν το ακίνητο και να μην
ανήκει στην δημοτική περιουσία το 2025 και όμως
παρά ταύτα το 2007 χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας
των καταστημάτων που ανεγέρθηκαν εκεί.
Όπως θυμάστε ήμουν ο μόνος Δημοτικός Σύμβουλος
της τότε πλειοψηφίας ο οποίος διαφώνησα με την
εξέλιξη αυτή. Και για να είμαι ακριβής είχε διαφωνή-
σει αλλά δεν είχε καταψηφίσει όπως εγώ και ο κ. Γρι-
βέας. 
Οι δε νομικές ενέργειες που έκανε η νομική υπηρεσία
του Δήμου δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν φέρει
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όμως το ζήτημα δεν
είναι νομικό αλλά αμιγώς πολιτικό υπό την έννοια της
συνάντησης της οικονομικής με την πολιτική εξουσία
του Δήμου σε ρόλο αλληλοϋποστήριξης». 
«Σ» Μπορούμε δηλαδή να μιλήσουμε για
«Διαπλοκή»; 
«Όπως γνωρίζεται η διαπλοκή δεν προαναγγέλλεται
αλλά εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται. Ο καθένας
μπορεί να καταλάβει αν υπήρξε ή όχι διαπλοκή στο
συγκεκριμένο θέμα». 

«Σ» Υπάρχουν και άλλα ακίνητα που κιν-
δυνεύουν; 
«Το δεύτερο παράδειγμα που αποδεικνύει τον
ισχυρισμό μου ότι δεινοπάθησε η δημοτική ακίνητη
περιουσία στην δημαρχία Γιαννακόπουλου – Κρη-
τικίδη, είναι το κτήμα «Ιόλα». 
Όπως γνωρίζετε η προσπάθεια απευθείας αγοράς
απέτυχε. Η απαλλοτρίωση έχει αρθεί, και επανεπιβο-
λή απαλλοτρίωσης δεν έγινε από τη διοίκηση Γιαν-
νακόπουλου – Κρητικίδη!
Η παράταξή μας έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση

από το δήμαρχο, έχει ζητήσει να υπάρξει ειδικό και
αυτοτελές θέμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου προκειμένου ο νυν δήμαρχος να μας
ενημερώσει ώστε  να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι
καταλήφθηκε εκ νέου . εξ’ απήνης… αλλά μέχρι στιγ-
μής τίποτα!
Σύμφωνα με βάσιμες πληροφορίες, το κτήμα «Ιόλα»
κινδυνεύει διότι έχει αρθεί η απαλλοτρίωση και διότι
δεν επιτεύχθηκε η απευθείας αγορά του εκ μέρους
του Δήμου από τον νυν ιδιοκτήτη του, ο οποίος είναι
γνωστός μεγαλοκατασκευαστής και μάλιστα επίκει-
ται και η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου ώστε
να μπορεί να το οικοδομήσει! 
Συνεπώς η αρνητική εμπειρία του οικοδομικού τετρ-
αγώνου 118 είναι πολύ πιθανόν να επαναληφθεί και
στο θέμα της βίλλας «Ιόλα» η οποία αποτελεί μία
ανεκτίμητη πολιτιστική περιουσία για το Δήμο μας,
την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. 
Συνεπώς η ευθύνη της προηγούμενης Δημοτι-
κής Αρχής είναι αδιαμφισβήτητη αλλά και της
νυν είναι δεδομένη,  διότι μέχρι στιγμής δεν έχει προ-
βεί σε καμία ενέργεια για το συγκεκριμένο θέμα ή εάν
έχει προβεί δεν μας έχει ενημερώσει ως όφειλε. 
Το τρίτο παράδειγμαπου αποδεικνύει ότι δεινοπά-
θησε η δημοτική ακίνητη περιουσία στην δημαρχία

Γιαννακόπουλου – Κρητικίδη είναι το παρά-
δειγμα της παραχώρησης της έκτασης

του κοιμητηρίου. Ενώ ήταν γνωστό ότι
η παραχώρηση που είχε γίνει επί

δημαρχίας Σιδέρη, έπασχε νομικά,
κι ενώ αυτό ήταν γνωστό στη
διοίκηση Γιαννακόπουλου δεν
προσπάθησε ο κ. Γιαννακόπουλος
να εκδοθεί νέο έγκυρο παρ-
αχωρητήριο με αποτέλεσμα να
γίνει δεκτή η προσφυγή των

κατοίκων που βρίσκονται απέναντι
από το κοιμητήριο και έτσι να χαθεί

άλλη μία τετραετία 2006 – 2010 για
να ξεκινήσει ο νυν δήμαρχος κ. Ζορμπάς

από την αρχή με νέα αίτηση παραχώρησης,
έγκυρη τη φορά αυτή. 

Συνεπώς υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα με την
αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιου-
σίας για την οποία υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτι-
κές και πιθανότατα ποινικές ευθύνες. Και μιλώ για
ποινικές ευθύνες διότι, επί παραδείγματι στο οικοδο-
μικό τετράγωνο 118, η παράλειψη εκ μέρους του
Δήμου να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες εντός του
18μηνου είναι πιθανό να εμπίπτει στην ειδική διάταξη
περί παράβασης καθήκοντος. 
Ποιο είναι το δέον γενέσθαι; Η παράταξή μας θεωρεί
ότι σε ότι αφορά το οικοδομικό τετράγωνο 118 θα
πρέπει είτε να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση είτε να
επιδιωχθεί η απευθείας αγορά από τους ιδιοκτήτες.
Λάβετε υπ’ όψιν ότι εάν εν τέλει επιλεγεί η λύση
της επανεπιβολής  της απαλλοτρίωσης είναι
πολύ πιθανό, επειδή έχει διαρκέσει αυτό το
θέμα για περίπου 30 χρόνια, να μην γίνει δεκτή,
όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει. 
Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει, για την περίπτωση της μη
αποδοχής της επανεπιβολής από τα αρμόδια δικα-
στήρια ή στην περίπτωση δικαστικής προσφυγής των
ιδιοκτητών κατά της επανεπιβολής πρέπει οπωσδή-
ποτε να επιδιωχθεί η απευθείας αγορά από τους
ιδιοκτήτες. 
Σε ότι αφορά δε το κτήμα «Ιόλα» θα πρέπει είτε να
επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση είτε να προχωρήσο-
υμε σε απ’ ευθείας αγορά με δαπάνες του Δήμου.
Πρόκειται βέβαια για ακίνητο ευρύτερης ακτινο-
βολίας πλην όμως αποτελεί ένα ακίνητο το οποίο εάν
αξιοποιηθεί από το Δήμο μπορεί να αποτελέσει πόλο
έλξης για όλη την Αττική και να αναβαθμίσει την
ανύπαρκτη, αυτή τη στιγμή, πολιτιστική υπεραξία του
Δήμου μας διότι η Αγ. Παρασκευή από χρόνο σε
χρόνο και τετραετία σε τετραετία είτε κάνει βήματα

σημειωτών είτε οπισθοχωρεί. Μία απλή σύγκριση με
όμορους Δήμους ή Δήμους της επαρχίας  μπορεί
αβίαστα να οδηγήσεις στο συμπέρασμα αυτό. Η πόλη
μας βρίσκεται πίσω. Η βίλλα «Ιόλα» είναι μια πραγ-
ματική ευκαιρία και σε δύο χρόνια θα κριθεί και η νυν
Δημοτική Αρχή από τους πολίτες και αναρωτιέμαι τι
θα αφήσει πίσω της ως έργο στον χώρο του Πολιτι-
σμού και της επωνυμίας του προαστίου μας». 
«Σ» Θα μπορούσε να είχε άλλη κατάληξη το
«118» αν δεν βρισκόταν ακριβώς μπροστά από
το πατρικό σπίτι του κ. Γιαννακόπουλου; 
«Δεν επιθυμώ να συνδέσω δημοτικό και δημόσιο
συμφέρον με προσωπικές και οικογενειακές συνδέ-
σεις ή διασυνδέσεις. Θέλω να πιστεύω ότι η διοίκηση
Γιαννακόπουλου απλώς ολιγώρησε, όπως και σε
πολλά άλλα θέματα. 
Πρέπει επίσης να γνωρίζουν οι συμπολίτες ότι εάν η
διοίκηση Γιαννακόπουλου – Κρητικίδη δεν είχε ολι-
γωρήσει, εάν δεν είχε επικρατήσει ως απόφαση η
πλήρης υποτίμηση του διοικητικού μηχανισμού του
Δήμου και η αναγωγή του Δημάρχου ως του υπέρτα-
του άρχοντος εφ’ όλης της ύλης και εάν επί παρα-
δείγματι οι προσωπικοί σύμβουλοι του δημάρχου οι
οποίοι ήταν πέντε στον αριθμό, ήταν άνθ-
ρωποι που γνώριζαν και ήθελαν να βοηθ-
ήσουν την πόλη θα υπήρχε η δυνατότητα
να ενταχθεί η απαλλοτρίωση του οικοδο-
μικού τετραγώνου 118 σε προγράμματα
αναπλάσεων χρηματοδοτούμενα από
την Ε.Ε. και συγκεκριμένα από το ΠΕΠ
Αττικής (Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αττικής). 
Όποιος έχει ανατρέξει στα στοιχεία του
ΠΕΠ Αττικής μπορεί να δει μία μεγάλη
σειρά απαλλοτριώσεων για τη δημιο-
υργία πεζοδρόμων, χώρων πρασίνου και
ούτω κάθε εξής. Δυστυχώς την τετραετία
2006 – 2010 ο Δήμος Αγ. Παρασκευής
έλαμψε δια της απουσίας του. Έγινε
όμως γνωστός για δύο πολύ αρνητικά
περιστατικά τα οποία αμαύρωσαν το Δήμο. Το πρώτο
ήταν η προσπάθεια ένταξης στο ΠΕΠ Αττικής της
ανοικοδόμησης και του εξωραϊσμού του παιδικού
σταθμού στην οδό Λάδωνος έναντι 4.500 ευρώ ανά
τετραγωνικό μέτρο, πρόγραμμα το οποίο είχε
εγκρίνει ο τότε γενικός γραμματέας της Περιφέρειας
κ. Μανιάτης και ακύρωσε ο επόμενος Υπουργός Εσω-
τερικών κ. Ραγκούσης αμέσως τον Οκτώβριο του
2009. Μεταξύ των ακυρώσεων ήταν και η ακύρωση
του προγράμματος της προτάσεως που είχε υποβάλ-
λει ο Δήμος Αγ. Παρασκευής. 
Το δεύτερο περιστατικό ένταξης σε συγχρηματοδο-
τούμενο πρόγραμμα ήταν η πρόθεση ένταξης στη
δράση ασύρματης δικτύωσης η οποία όπως γνωρίζε-
τε υπεγράφη ως τεχνικό δελτίο από πρόσωπο που δεν
είναι γνωστό και όπως λέγεται υπεγράφη από πρό-
σωπο του οποίου η υπογραφή δεν αντιστοιχούσε στο
όνομά του και η υπόθεση βρίσκεται στο πλαίσιο της
ποινικής δικαστικής διερεύνησης. 
Συνεπώς επανέρχομαι, η υπόθεση της απαλλοτρίω-
σης του οικοδομικού τετραγώνου 118 θα μπορούσε να
έχει επιτευχθεί χωρίς επιβάρυνση του Δήμου και των
δημοτών εάν υπήρχε μία Δημοτική Αρχή η οποία
ασχολείτο με τα θέματα του Δήμου και όχι με την
προσωπική προβολή της με χρήματα του Δήμου. 
Το ίδιο θα μπορούσε να είχε συμβεί με την απευθείας
αγορά της βίλλας «Ιόλα» όπως και για μία σειρά
άλλων ακινήτων, βέβαια θα μπορούσε να είχε συμβεί
όταν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, όχι τώρα που η
κατάσταση της χώρας μας είναι δραματική. Είναι
πράγματι απορίας άξιο πως στην τετραετία 2006 -
2010 κανένα δημοτικό ακίνητο δεν αξιοποιήθηκε,
εκτός από το κτήμα Σιστοβάρη το οποίο αξιοποίησε
με τον γνωστό τρόπο ο κ. Σαμουρέλης. 
Η μόνη πολιτιστική υπεραξία η οποία αύξησε
το κεκτημένο της πόλης μας είναι το DaVinci!».   

“...Είναι πράγ-
ματι απορίας άξιο

πως στην τετραετία
2006 -2010 κανένα

δημοτικό ακίνητο δεν
αξιοποιήθηκε, εκτός από
το κτήμα Σιστοβάρη το
οποίο αξιοποίησε με τον

γνωστό τρόπο ο 
κ. Σαμουρέλης...” 
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Επειδή όμως προσπάθησε να παίξει ένα παιχνίδι εναντίον εκείνων που το έχουν
αναγάγει σε επιστήμη δεκαετίες πριν από αυτόν... γρήγορα αναγκάστηκε να
κάνει τη συνηθισμένη πολιτική του κωλοτούμπα και ν  ́απαντά στα πιο ανώδυνα. 
Έτσι βάσει των λεγομένων του δημάρχου την απόφαση για τη σύνταξη της μελέτης την πήρε
ο ίδιος και κόστισε 15.000 ευρώ, σε ότι  αφορά την Τεχνική Υπηρεσία είπε ότι οι μηχανικοί
που την επανδρώνουν δεν ήταν ικανοί για μία «Τέτοια μελέτη» και γι’ αυτό απευθύνθηκε σε
ιδιώτη, αφήνοντας για πολλοστή φορά ερωτηματικά για την επιστημονική επάρκεια των
υπαλλήλων που εργάζονται σ  ́αυτήν.
Επίσης ο κ. Ζορμπάς διευκρίνισε ότι η χρηματοδότηση θα γίνει «Εξ’ ιδίων πόρων», δηλαδή
με χρήματα των δημοτών, ότι δεν χρειαζόταν να κάνει διαβούλευση με τους φορείς γιατί ο
ίδιος γνωρίζει από το 2008  ότι συμφωνούν με το πρόγραμμά του και ότι οι τότε ραδιενεργές
πλάκες «ινγιμβρίτη» πλέον είναι «Βιταμινούχες», όπως τις χαρακτήρισε, γιατί αναλύθηκαν
3-4 από αυτές  και αποδείχθηκε ότι είναι «Εντάξει».   
Αυτό που προξένησε σε πολλούς εντύπωση από τις δηλώσεις του κ. Ζορμπά είναι το πως θα
καταφέρει να πραγματοποιήσει το έργο που θέλει με χρήματα του Δήμου (ίδιοι πόροι) όταν
δεν έχει τους αντίστοιχους πόρους για να πληρώσει τις καθαρίστριες ή τους εργαζόμενους
στα Εργαστήρια Τέχνης ή ακόμα για να παρέχει χαρτί υγείας στο Δήμο και όταν δύο χρόνια
μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι παρέλαβε «Μαύρη
τρύπα» στα οικονομικά ύψους 18.000.000 ευρώ!
Πίσω στο θέμα μας και  στις τοποθετήσεις των αρχηγών των παρατάξεων της αντιπολίτευ-
σης όπου ο Βασίλης Γιαννακόπουλος βλέποντας ότι ο Βασίλης Ζορμπάς ακολουθεί κατά
γράμμα το δικό του μοντέλο διοίκησης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να του ασκήσει κριτι-
κή, επανέλαβε τα όσα μεγάλα έγιναν κατά τη διάρκεια του χρυσού αιώνα
που έζησε η πόλη επί δημαρχίας του. 
Από την δική του πλευρά ο Γιάννης Σταθόπουλος της «Νίκης για την Αγ.
Παρασκευή» επεσήμανε την απουσία των μελετητών που θα μπορούσαν να
εξηγήσουν καλύτερα την καινούργια μελέτη… την άρνηση του δημάρχου να
απαντήσει στις ουσιαστικές ερωτήσεις… υπενθύμισε στο Σώμα τι έλεγε
παλαιότερα ο κ. Ζορμπάς για τον «ιγνιμβρίτη»… και τελείωσε θεωρώντας
ότι το έργο δεν είναι οραματικό, ούτε πρόκειται για «Ανάπλαση» αλλά το
χαρακτήρισε ως μια απλή διαχείριση των πεζοδρομίων.

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» υπε-
νθύμισε στους παρευρισκόμενους ότι αυτή η πόλη πληρώνει την έλλειψη του
Μετρό, την έλλειψη μιας τοπικής μετακίνησης και την αλλοτρίωση του κτή-
ματος Σιστοβάρη που τώρα φιλοξενεί το «DaVinci» από τις πολιτικές που
έχουν εφαρμοστεί. 
Με τη δήλωση «Θέλω να μιλήσω όρθιος για να μιλήσω ορθά» ξεκίνησε το
λόγο του ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Κώστας Κουβόπουλος ο
οποίος σηκώθηκε όρθιος και είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Η ομιλία του κ.
τέως με έκανε να κλάψω… εγώ σταμάτησα το έργο αυτό, γιατί βρίθει παρα-

νομιών…» επιδεικνύοντας για του λόγου το αληθές την πολυσέλιδη έκθεση έκτατης επιθ-
εώρησης του έργου που έγινε από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας
Διοίκησης Έργων.
Ο κ. Κουβόπουλος συνέχισε καταγγέλλοντας τον κ. Ζορμπά για το ότι δεν
έκανε αγωγή κατά του τ. Δήμαρχου και του εργολάβου και τον κατηγόρησε
ότι του έκρυβε τους φακέλους των θεμάτων, μεταξύ των οποίων και της Αγ.
Ιωάννου, ενώ είχε πάει από το Δήμο να τους πάρει. 
Στη συνέχεια χαρακτήρισε παράνομη και ανύπαρκτη τη νέα μελέτη αφού
δεν υπάρχει προϋπολογισμός του έργου και κατέληξε λέγοντας ότι: «Δουλει-
ές του ποδαριού είναι αυτές που κάνετε… Έχετε δει εσείς έργα με δόσεις;
Όταν βγάζετε σε δημοπρασία το έργο θα πρέπει τα λεφτά να υπάρχουν στον αντίστοιχο
κωδικό… πάψτε να κοροϊδεύετε τον κόσμο…» κι ότι θα ξαναπροσφύγει στη δικαιοσύνη.
Από την πλευρά τώρα των δημοτικών συμβούλων ο Κώστας  Κρητικίδης των «Μαζί», είπε
ότι το πρόβλημα της Αγ. Ιωάννου ήταν πάντα η κυκλοφορία και η στάθμευση… ότι το έργο
επί ημερών Γιαννακόπουλου καταπολεμήθηκε από κάθε πλευρά… κι ότι δεν συμφωνεί μ’
αυτή τη μελέτη γιατί δεν λύνει κανένα πρόβλημα.
Ο κ. Γεράσιμος Βλάχος επεσήμανε ότι και πάλι αντί μειοδοτικού διαγωνισμού ο δήμαρχος
έδωσε τη μελέτη με απευθείας ανάθεση… και χαρακτήρισε «Αοριστία» την
«Αυτοχρημα¬τοδότη¬ση» του έργου αφού όπως έλεγε ο δήμαρχος είχε παραλάβει έναν
καταχρεωμένο Δήμο… και επεσήμανε ότι σε όλο το μήκος του πεζοδρομίου στο οποίο βρίσκε-
ται το Davinci δεν έχει προβλεφθεί καμιά θέση στάθμευσης.  
Ο Μιχάλης Γαβράς επιτέθηκε στον κ. Ζορμπά λέγοντας ότι τέσσερα χρόνια ο ίδιος δεν άκου-
σε ποτέ τον Βασίλη  Ζορμπά να καταγγέλλει αυτούς που εκμεταλλευόμενοι τα «Παραθυρά-
κια» της γραφειοκρατίας προσπάθησαν να ακυρώσουν ένα έργο.  
Τέλος η αναπληρώτρια δήμαρχος Ελευθερία Παπαδοπούλου εξήγησε στον κ. Κρητικίδη ότι
δεν θα επαναλάβει το λάθος που εκείνος είχε κάνει, δηλαδή να ξεκινήσει το έργο και μετά να
βρει λεφτά, αλλά πρώτα θα βρει λεφτά και μετά θα το ξεκινήσει.

“Νέα Ανάπλαση” της Αγ. Ιωάννου
χωρίς χρηματοδότηση “Νέο δράμα”

για επιχειρηματίες - κατοίκους 

συνέχεια από σελ. 5
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Κακόγουστη επικοινωνιακή
«Παράσταση Καραγκιόζη»
στην πλάτη του δοκιμαζόμε-

νου χωρίς Μετρό πολίτη 
συνέχεια απο σελ. 4

Στη συνέχεια μίλησαν οι αρχηγοί των παρατάξεων όπου ο κ.
Γιαν νακόπουλος αφού προσπάθησε να αποσείσει τις ευ θύ νες
από την παράταξή του, στη συνέχεια «Πέταξε την μπάλα στην
εξέδρα» και άρχισε να κατηγορεί το Βασίλη Ζορμπά ότι σε δύο χρό-
νια που θα έχουμε εκλογές δεν θα έχει κανένα έργο να επιδείξει…
Από την πλευρά του ο κ. Σταθόπουλος κατηγόρησε τη διοίκηση ότι
έφερε την ίδια μέρα, στην ίδια συνεδρίαση δύο πολύ σημαντικά θέμα-
τα, δηλαδή το ψήφισμα για το Μετρό και τη συζήτηση για την απώλεια
του Ο.Τ. 118 (την οποία ο δήμαρχος ανέβαλε για «Άλλη» συνεδρίαση
λόγω ωραρίου…) και στη συνέχεια με ειλικρίνεια και εντιμότητα παρ-
αδέχτηκε ότι το 2000 η «Συνεργασία Πολιτών» αντίθετα με την παρά-
ταξη του κ. Χάρχαρου από «Κακή εκτίμηση» είχε συνδέσει την έλευ-
ση του Μετρό με τη λειτουργία της λεωφόρου Ελευθέρας Πεντέλης και
είχε πολιτικά υποστηρίξει την συμβιβαστική πρόταση της διοίκησης
του Σταύρου Κώτση, ενώ όπως αποδείχθηκε η πρόταση αυτή δεν είχε
επαρκή χρηματική χορήγηση αφού δεν εισπράχθηκαν ποτέ για τους
συγκεκριμένους λόγους τα χρήματα από το λεγόμενο «Γ’ Κοινοτικό
πλαίσιο στήριξης». 
Ο κ. Γκιζιώτης παρά το γεγονός ότι την εποχή των ψηφισμάτων όχι
μόνο δεν είχε εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος αλλά την ευθύνη της τότε
παράταξης «Ανθρώπινη Πόλη» είχε ο κ. Δημήτρης Αυγερόπουλος ,
είπε ότι κατά τη γνώμη του τα «Συνήθη  τοπικά συμφέροντα» και τα κε -
λεύσματα της κεντρικής εξουσίας είχαν αναγκάσει τους κ. Κώτση – Γιαννακό-
πουλο – Σταθόπουλο να αποτρέψουν την έλευση του Μετρό στην πλατεία. 
Στη συνέχεια μίλησε, εν ήδη «Στρατοδίκη» ο φαινομενικά ήρεμος
Βασίλης Ζορμπάς ο οποίος όμως ξέσπασε σ’ ένα λεκτικό παραλήρημα
στρεφόμενος κατά του τότε δημάρχου Σταύρου Κώτση τον οποίο κατ-
ηγόρησε αναφέροντας ένα «Σενάριο» διαπλοκής με εμπλεκόμενους
πολιτικά πρόσωπα, προκαθήμενους του ιερού ναού της Αγ. Παρασκε-
υής, εργολάβους κ.τ.λ. και κάλεσε τους κυρίους Γιαννακόπουλο –
Σταθόπουλο και Παλαιολόγο να παραδεχθούν ότι τότε έκαναν λάθος
που κατά τη γνώμη του ήταν «Εσκεμμένο»!
Όπως ήταν φυσικό τα λεγόμενα του δημάρχου προκάλεσαν «Έκρ-
ηξη» σε όλες τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης που άρχισαν να διαμα-
ρτύρονται για όλα όσα ελέχθησαν. 
Ο δήμαρχος αφού είχε εκτονωθεί με αυτά που είχε πει προσπάθησε
στη συνέχεια να μαζέψει τα «Ασυμμάζευτα» και βλέποντας ότι δεν
μπορούσε να πετύχει κάτι τέτοιο, κατέφυγε στην προσφιλή του μέθο-
δο, δηλαδή στην προσωπική επίθεση εναντίον του κ. Σταθόπουλου,
του κ. Βλάχου και των οικογενειών τους!!
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο δήμαρχος προσβάλλει βάναυσα τις
οικογένειες των πολιτικών αντιπάλων του ωσάν αυτές να ευθύνονται
για τα άλυτα προβλήματα της πόλης!
Από αυτήν τη μήνιν του δημάρχου δεν έχει ξεφύγει ούτε η οικογένεια
του κ. Αλεξόπουλου, ούτε του κ. Μουστόγιαννη και βεβαίως στο στόχα-
στρο παραμένει πάντα αυτή του κυριότερου αντιπάλου του (όπως
αυτός νομίζει) κ. Γιάννη Σταθόπουλου ενώ από τις επιθέσεις αυτές έχει
γλιτώσει η αντίστοιχη (οικογένεια) του κ. Γιαννακόπουλου, πιθανόν επει-
δή έχουν υπάρξει εκατέρωθεν «Ιδιωτικά γεύματα». ..
Στη επίθεση του δημάρχου απάντησε με εξαιρετική ψυχραιμία οκ.
Γεράσιμος Βλάχος  ο οποίος προσπάθησε να τον επαναφέρει στην
«Πολιτική πραγματικότητα» λέγοντάς του ότι στο Δημοτικό
Συμβούλιο συζητιούνται πολιτικά θέματα, χρησιμοποιείται πολιτικός
λόγος και βεβαίως οι οικογένειες των συμβούλων ουδεμία ευθύνη φέρ-
ουν για το όσα γίνονται ή δεν γίνονται στην πόλη.
Κι ενώ στην αίθουσα είχε επακολουθήσει παγωμάρα ένθεν κακείθεν
από τα λεγόμενα του δημάρχου, ο κ. Γιάννης  Γουργούλης με τον
συνήθη πρακτικό λόγο που τον διακρίνει έδωσε το στίγμα αλλά και το
τέλος της κακόγουστης αυτής παρωδίας λέγοντας ότι: «Κοροϊδεύετε
τον κόσμο. Οι άνθρωποι υποφέρουν από τη έλλειψη του Μετρό και σεις
αντί να προσπαθήσετε να κάνετε κάτι ουσιαστικό γι αυτό,  βγάζετε μια
απόφαση – ψήφισμα με την οποία καταργείται  μια προηγούμενη απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία έλεγε ότι λέει και το ψήφισμα αυτό!!!. 
Σταματήστε λοιπόν, κατέληξε ο κ.Γουργούλης να κοροϊδεύετε το λαό
της Αγ. Παρασκευής διαφορετικά στείλτε το ψήφισμα στον κ.
Γιούνγκερ για να σας φέρει το Μετρό στην πλατεία…».               
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Ο έμπορος των καταρα-
μένων βιβλίων 

Marcello Simoni
Αιώρα, 2012

Ο Ιγνάθιο του Τολέδου,
έμπορος απόκρυφων βιβ-
λίων και ιερών λειψάνων,
αναλαμβάνει για λογαρια-
σμό ενός Βενετσιάνου αριστοκράτη να ανα-
καλύψει τα ίχνη του Uter Ventorum (Ο ασκός
των ανέμων), ενός εξαιρετικά σπάνιου βιβλίου
που κρύβει το υπέρτατο μυστικό των αρχαίων
μάγων.

Ευτυχία
Μανίνα Ζουμπουλάκη
Παπαδόπουλος, 2012

Έξι ήρωες κυνηγούν την ευ τυ -
χί α - έξι άνθρωποι πολύ δια -
φο ρετικοί μεταξύ τους με δια
φο ρετικό ορισμό της ευτυ χί ας
ο καθένας, ψάχνονται σε δια -
φορετικές μεριές της ζωής. Επειδή και οι έξι ή -
ρωες δεν είναι πάντα ηρωικοί, επειδή είναι κανο
νι  κοί άνθρωποι με κανονικά προβλήματα και τη -
γα νισμένες σχέσεις... δεν θέλουν να βγούνε με
τίποτα από το κυνήγι της ευτυχίας. Ούτε καν τους
περνάει από το μυαλό να τα παρατήσουν στη
μέση. 

Κυριακή απόγευμα στη
Βιέννη

Μάρω Βαμβουνάκη
Ψυχογιός, 2012

Να προσέχεις το βλέμμα πε -
ρισ σότερο από τα λόγια, της
έλεγε. Μην κρίνεις από τις
πρά ξεις καθεαυτές. Κοίτα
την κρυφή πρόθεση, εκεί είναι η καθαρότητα ή
όχι της καρδιάς. Ένας εγωπαθής διαλέγει και
ρό λο αγίου, μοιράζει περιουσίες στην ελεημο -
σύ νη. Όμως σκοπός του δεν είναι το έλεος, εί ναι ο
αυτοθαυμασμός, ένας θρίαμβος στους γύρω.

Γκντουπ!  Το μυστικό
ημερολόγιο της Λίνας

Λύο Καλοβυρνάς
Κέδρος, 2012

Το μυστικό ημερολόγιο της
Λίνας, η οποία είναι εννιά
χρονών και τριάντα εννιά
ημερών. Μετράει τις μέρες
και όχι τους μήνες, γιατί οι μέρες περνάνε πιο
γρήγορα, και σημειώνει τις απορίες της για όλα
όσα την απασχολούν ή την μπερδεύουν. 
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Η στήριξη της κοινωνίας
και τα ψεύδη του δημάρχου
Προσωπική στόχευση και εμπάθεια κατά της ΄΄ΝΙΚΗΣ΄΄
και του Γιάννη Σταθόπουλου δείχνει, για άλλη μια φορά, ο
Δήμαρχος Β. Ζορμπάς ψευδόμενος στην ανακοίνωση για
την μείωση των τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς.

Διευκρινίζουμε :
1. Από το 2011, λόγω της
οικονομικής κρίσης, ζη -
τή σαμε μηδενική συμ -
μετοχή για τα ετήσια
εισοδήματα κάτω των
10.000 ευρώ. Η Δημοτι-

κή αρχή, τότε, ούτε καν το συζήτησε!
2. Ζητήσαμε παράλληλα, από το ίδιο έτος, ένταξη μεγάλου αριθμού
παιδιών στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που καλύπτει τα τροφεία (π.χ. 300
παιδιά δωρεάν πήρε η Πετρούπολη και 150 το Χαλάνδρι) αλλά η
Δημοτική αρχή Ζορμπά υπέβαλε αίτηση μόνο για 20.
3.Δηλώσαμε το 2012 και πάλι στους Παιδικούς Σταθμούς ότι το όριο
μη συμμετοχής των γονέων οφείλει να είναι ετήσιο εισόδημα 10.000
ευρώ με αφαίρεση του ενοικίου ή Δανείου πρώτης κατοικίας. Αυτός
ήταν ο λόγος που δεν δεχτήκαμε το όριο του ετήσιου εισοδήματος
των 5.000 ευρώ (η Δημοτική αρχή απέρριψε τις προτάσεις μας).
4. Άλλη παράταξη (στην οποία, με ιδιαίτερη έκπληξη σημειώνουμε
ότι, ο Δήμαρχος επιλεκτικά δεν αναφέρετε) καταψήφισε ως είχε
δικαίωμα και στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Δημοτικό
Συμβούλιο, με πρόταση για μεγαλύτερη μείωση και σε άλλες κατ-
ηγορίες.
Η κοινωνία πλήττεται από την τεράστια οικονομική κρίση, τα οικο-
γενειακά εισοδήματα ελαττώθηκαν δραματικά και η Δημοτική αρχή
κομπάζει και διασπά την συνοχή του Δημοτικού Συμβουλίου με ψευ-
δείς καταγγελίες.
Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση ΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκε-
υή΄  ́ πρωτοπόρα  στην στήριξη της κοινωνίας (με προσφορά 1,5
τόνου τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, με ομάδες γιατρών
και δικηγόρων που προσφέρουν δωρεάν συμβουλές σε άπορους και
άνεργους, με συλλογή φαρμάκων σε συνεργασία με τους ́ ΄Γιατρούς
του Κόσμου΄  ́κ.α.) θα συνεχίσει σταθερά και αταλάντευτα την υπε-
ράσπιση των οικογενειών που έχουν ανάγκη όπως έπραξε και στα
τροφεία των Παιδικών Σταθμών. Η οξύτητα, ο λαϊκισμός και η
καταγγελιολογία της Δημοτικής αρχής δεν θα μας εμποδίσουν σ’
αυτό μας το έργο.

Απογευματινό Tσάι του
Τοπικού Τμήματος Αγίας
Παρασκευής στη ΛΑΕΔ

Την Ημέρα της Γυναίκας 8 Μαρτίου 2012,  το Τοπικό
Τμήμα Αγίας Παρασκευής και οι Ειδικές Ομάδες,
πραγματοποίησαν απογευματινό τσάι, με στόχο την
ενίσχυση των κατασκηνώσεων των Ομάδων,  στο κτίρ-
ιο της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στην
Αθήνα.
Η Πρόεδρος του Τ.Σ. κ. Τζένη Βουγιούκα καλωσόρισε τις φίλες
του Ελληνικού Οδηγισμού.  
Η κ. Λένα Λεβίδη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,  μ’ ένα

μεστό και ζεστό λόγο αναφέρθηκε στην προσφορά της
γυναίκας αλλά και στις αξίες του Οδηγισμού. 
Κοντά μας βρέθηκε η  κ. Wamuyu Mahinda, μέλος του Παγ-
κόσμιου Συμβουλίου της WAGGGS η οποία και μίλησε τόσο
για τη θέση της γυναίκας όσο και τη δράση του Οδηγισμού
στην πατρίδα της την Γκάνα.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν η Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και
η Γενική έφορος του Δ.Σ. ΣΕΟ
Μέσα σε ένα ζεστό  κλίμα φιλίας, χαράς και Οδηγικού πνεύμα-
τος είχαμε όλες την ευκαιρία να βρεθούμε πιο κοντά ,να προβ-
ληματιστούμε αλλά και να διασκεδάσουμε.  
Ευχηθήκαμε  από καρδιάς να βρεθούμε και πάλι σε μια νέα
εκδήλωση.
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Την αλλαγή του μοντέλου της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης σε «Τοπική
Αυτοδυναμία» πρότεινε ο Δημο-
τικός Σύμβουλος της παράταξης του
κ. Ζορμπά, οικονομολόγος και διεθ-
νολόγος κ. Σωτήρης Ησαΐας στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου που πραγματοποιήθηκε στο
θεατράκι του 2ου Γυμνασίου στις 16
Μαΐου 2012 με θέμα συζήτησης την
ανάγκη διέλευσης του Μετρό από
την κεντρική πλατεία της πόλης μας. 
Ξεκινώντας την τοποθέτησή του ο κ.
Σωτήρης Ησαΐας καταλόγισε τεράστιες
πολιτικές ευθύνες για την απώλεια του
Μετρό στις διοικήσεις του ΠΑΣΟΚ που
χειρίστηκαν το θέμα αυτό και προσωπικά

στον τ. δήμαρχο κ. Βασίλη Γιαννακόπουλο. 
Ο κ. Ησαΐας αναφερόμενος στις δικαιολογίες που ψέλλιζε κ. Γιαννακόπουλος είπε ότι εάν
ο πρώην δήμαρχος παραδέχεται ότι αλλιώς έβλεπε πριν από 12 χρόνια το θέμα του Μετρό
στην κεντρική μας πλατεία και αλλιώς σήμερα εμείς οφείλουμε να του απαντήσουμε ότι
εμείς 12 χρόνια μετά βιώνουμε καθημερινά την απώλεια του όταν ταλαιπωρούμαστε για
να μπορέσουμε να φτάσουμε στους, εκτός Αγ. Παρασκευής, σταθμούς του.
Η καθημερινή ταλαιπωρία των ηλικιωμένων, των αναπήρων, των εργαζόμενων, συνέχι-
σε ο κ. Ησαΐας είναι αποτέλεσμα των πολιτικών λαθών (;) και των επιλογών των διοική-
σεων της εποχής εκείνης. 
Στη συνέχεια ο κ. Ησαΐας στεκόμενος στην δήλωση του τ. δημάρχου ότι δεν αγωνίστηκε
εκείνο τον καιρό για το Μετρό δήλωσε ότι όταν κάποιος δεν αγωνίζεται για τους ανθ-
ρώπους που ζητάει την ψήφο τους έχει 100% πιθανότητες να αποτύχει, όταν όμως
αγωνίζεται έχει έστω 50% πιθανότητες να επιτύχει και υπενθύμισε σε «Κάποιους» ότι:
«Όταν έρθει η δική μας περπατησιά, σας διαβεβαιώνω ότι θα καθαριστεί η κόπρος του
Αυγεία δια παντός σ’ αυτήν την πόλη». 
Απορημένος με τη στάση του κ. Κουβόπουλου ήταν ο κ. Ησαΐας σχετικά με το γεγονός ότι
ο πρώτος  στην αρχή της συνεδρίασης είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε να γίνουν αναφορές στο
παρελθόν γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η πόλη να είναι ενωμένη στο θέμα του Μετρό
ώστε η διεκδίκηση που θα γίνει να έχει κι αποτελέσματα. 
Ο κ. Ησαΐας όμως είχε διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων κι ενώ υπενθύμισε στον
κόσμο ότι ο κ. Κουβόπουλος ενώ  ξέρει τι έγινε τότε, δηλώνει ότι δεν έχει αποδείξεις, έδει-
ξε στον υποψήφιο δήμαρχο το πολυσέλιδο προεκλογικό του φυλλάδιο το οποίο περιείχε
αποκαλύψεις και κατηγορίες για τους, κατά την άποψη του κ. Κουβόπουλου, υπεύθυνο-
υς της απώλειας του Μετρό. 
Με αφορμή αυτή τη στάση του κ. Κουβόπουλου, ο κ. Ησαΐας τον ρώτησε αν το γεγονός
ότι δεν θέλει αναφορά στο παρελθόν για το θέμα του Μετρό αποτελέσει ίδια αντίληψη
αντιμετώπισης και για τα θέματα «Σιστοβάρη», «Ιόλα», Αγ. Ιωάννου», «Κολυμβητήριο»
και το οικονομικό χρέος των 18.000.000 ευρώ που άφησε η διοίκηση Γιαννακόπουλου,
για να λάβει την αρνητική απάντηση του κ. Κουβόπουλου ο οποίος θεώρησε εξ’ αρχής ότι
μόνο για το συγκεκριμένο θέμα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργήσει διαφορ-
ετικά και ενωμένο.    
Όμως εκτός από «Επιθέσεις» ο Δημοτικός Σύμβουλος και οικονομολόγος κ. Ησαΐας
έκανε μία πρόβλεψη δηλώνοντας ότι με την κατάσταση στην οποία έχει υποπέσει η Ελλά-
δα οι Δήμοι δεν θα έχουν περαιτέρω κρατική επιχορήγηση μέχρι και το 2022, όταν σήμε-
ρα ο στόχος για το 2020 είναι το χρέος να φτάσει στο 120% του ΑΕΠ και με βάσει αυτές
τις αναλύσεις πρότεινε ότι η «Τοπική Αυτοδιοίκηση» πρέπει να μετατραπεί σε «Τοπική
Αυτοδυναμία», δηλαδή να δημιουργήσει έσοδα! 
Έτσι λοιπόν ο κ. Ησαΐας πρότεινε στο Σώμα να πραγματοποιήσει ένα δημοσκοπικό γκά-
λοπ, από αντίστοιχη εταιρεία που θα της αναθέσει ο Δήμος με δημόσιο διαγωνισμό, ώστε
να μετρηθεί  το κατά πόσο αν τοποθετηθούν τέσσερα  mini bus σ’ όλη την  Αγ. Παρασ-
κευής οι κάτοικοι θα τα χρησιμοποιούν για να πηγαίνουν στους ήδη υπάρχοντες σταθ-
μούς Μετρό και βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας θα φανεί για το κατά πόσο θα
υπή ρχαν και έσοδα για το Δήμο με τη χρησιμοποίηση αυτών των «Μικρών λεωφορείων».  
Αυτή η κίνηση θα αποτελούσε το πρώτο παράδειγμα για το Δήμο μας που θα μετέτρεπε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση σε Τοπική Αυτοδυναμία και ο κ. Ησαΐας για να ισχυροποιήσει και να
πείσει ακόμα περισσότερο με την πρότασή του αυτή τελείωσε το λόγο του λέγοντας ότι: «Ν’
αναλάβουμε τις ευθύνες, να πάρουμε το ρίσκο, να δούμε αν μπορούμε μόνοι μας!».

Σωτήρης Ησαΐας: “ Το Πασοκ και
ο Βασίλης Γιαννακόπουλος

ευθύνονται για την απώλεια του
Μετρό από την Αγ. Παρασκευή!”

Σωτήρης Ησαΐας

Δημοτικός Σύμβουλος 

οικονομολόγος - διεθνολόγος
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