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Η πλειοψηφία αποφάσισε ότι:
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Μάκης Χάρχαρος

Πρόεδρος ΕΝΕΒΑΠ

π.Δημ. Σύμβουλος

Σωτήρης 

Παπαμιχαήλ

Δικηγόρος

π. Δημοτικός

Σύμβουλος

π. πρόεδρος

ΔΗΠΕΑΠ 

“Η πόλη συνεχίζει να 

παρακμάζει και με 

τον Βασίλη Ζορμπά”!
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Μάκης Χάρχαρος: 

Ναί στο έργο! 

Όχι στην αυθαιρεσία!

Βασίλης Ζορμπάς: 

Δεν θα εκτελέσω

απόφαση του Δ.Σ. ακόμα 

κι αν ψηφιστεί!!

Βασίλης Ζορμπάς

Δήμαρχος

Αγίας Παρασκευής

Ο Σωτήρης Ησαΐας

στο συνέδριο 

του Economist
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--- Άστραψε και βρόντηξε ο δήμαρχος, όταν ο Μάκης Χάρχαρος του πρότεινε στα
τμήματα της Αγίου Ιωάννου που δεν εκτελούνται έργα να υπάρχει διπλή κυκλοφο-
ρία...
--- Και να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση του Μάκη Χάρχαρου εγώ
δεν θα την εκτελέσω δήλωσε με στόμφο, ο νέος Ιούλιος Καίσαρ..
---Δύσμοιρη πόλη... άτυχοι πολίτες... απελπισμένοι έμποροι είναι τα αποτελέσματα
του Γκαβαρίτικου πείσματος; ή κάτι άλλο;  
--- Η αλήθεια πάντα φαίνεται στην νεκροψία... μέχρι τότε ο σώζων εαυτόν σωθήτω..
--- Έκλεψαν μία υδροφόρα και δύο σάρωθρα από το Γκαράζ του Δήμου και δεν ίδρ-
ωσε το αυτί κανενός καταγγέλλει η Ελένη Δάβαρη..
--- Ποιος νοιάζεται γι’ αυτά και ποιος δίνει σημασία... το πρόβλημα είναι να κερδίσο-
υμε τις επόμενες εκλογές!
--- Κλειστά παραμένουν τα γήπεδα με απόφαση της Περιφέρειας λόγω μη άδειας
λειτουργίας και έλλειψη ενεργητικής πυροπροστασίας..
--- Καλά για τα γήπεδα... η Περιφέρεια ξέρει ότι τα σχολεία στα οποία πηγαίνουν τα
παιδιά μας δεν έχουν ποτέ παραληφθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου...
--- Με το κινητό του έπαιζε ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού στη σχετική
συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο...
--- Τι να κάνει ο άνθρωπος... σάμπως ήξερε τι γινόταν εκεί όταν για Δημοτικός
Σύμβουλος.. κεραμίδα του ‘ρθε και προσπαθεί να αποφύγει και τις υπόλοιπες αφού
οι γονείς και με το δίκιο τους δεν μπορούν να καταλάβουν τι εμπόδιζε τόσες δεκα-
ετίες όλους τους δημάρχους και δεν έκανα αυτά που όριζε ο Νόμος...
--- Δυτικά του Ρίος Πέκος η Αγία Παρασκευή και “Ρόι Μπιν” ο Βασίλης Γιαννακό-
πουλος...
--- Άτυχη πόλη.. τόσο όμορφη και της έτυχαν όλοι οι ακατάλληλοι να τη διοικήσουν.. 
--- Γέμισαν από μπάζα οι δρόμοι της πόλης..
--- Κάποιοι τα πετούν αδιαφορώντας για τον διπλανό τους...
--- Κι οι κάτοικοι που βλέπουν στην οδό Αγαμέμνονος και Καρβελά γωνία, εβδομά-
δες τώρα και παραπονιούνται, οι αρμόδιοι δηλώνουν.. αναρμόδιοι
--- Απαντήσεις για τα “μπάζα”... εδώ είναι Δήμος μόνο του “πλήρωνε και σκάσε”...
--- Ε βέβαια.. έχουν κι απαιτήσεις τώρα οι ιθαγενείς...
--- Από το Μάιο ψηφίζετε κονδύλια για το χριστουγεννιάτικο φωτισμό; ρώτησε ο
Φώτης Αλεξόπουλος το δήμαρχο.. 
--- Ας απαντήσει ο κ. Τσιαμπάς που είναι αρμόδιος (αλλά και απών από την αίθου-
σα) απάντησε ο αντιδήμαρχος κ. Κωστόπουλος... 
--- Καλά 50.000 ευρώ θα δώσετε για να επιδιορθώσετε το στολισμό της
πόλης..ξαναρώτησε ο κ. Αλεξόπουλος
--- Εμ δεν ξέρει ο άνθρωπος, γι’ αυτό ρωτάει.. 40.000 ευρώ είχε νοικιάσει για μία
φάτνη ο Βασίλης Γιαννακόπουλος...
--- Αυτό κι αν είναι ρεκόρ.. 
--- Αλλά και οι προηγούμενοι δήμαρχοι τι κάνανε; 
--- Κάτω από 60.000 για αντικατάσταση των χαλασμένων ξόδευαν κάθε χρόνο... 
--- Ε να μην ξοδέψει και ο Ιούλιος Καίσαρ του χρόνου που θα ναι προεκλογική περίο-
δος, 50 χιλιαδούλες...; 
--- Πλούσιο προάστιο είναι η Αγία Παρασκευή.. δεν είναι Γκράβαρα 
--- Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι για τα αυτοκίνητα που ανεβαίνουν στην κεντρική
πλατεία λερώνοντας το “Σύμπαν” με λάδια που τρέχουν για να κάνουν γκλαμουρά-
τους γάμους...
--- Έκαναν τα παράπονά τους στο δήμαρχο ο οποίος φέρεται να είπε ότι : “Τι λέτε
ρε ποιος τα βάζει με την Εκκλησία;”..
--- Αληθεύει δήμαρχε ή είναι υπερβολές των κατοίκων.. 
--- Και μιας και μιλάμε για αυτοκίνητα και για λάδια που τρέχουν έχουν σπάσει τα
τηλέφωνα της εφημερίδας από τη “Λάδωνος και Καραϊσκάκη”  για εγκαταλελειμ-
μένα που δεν τα μαζεύει ο Δήμος..
--- Εδώ άλλοι κλέβουν την υδροφόρα για να κονομήσουν.. κι εδώ σας παρακαλάνε
να σηκώσετε το “σίδερο” και βαριέστε να πάτε; 
--- “Σίδερο” για “σίδερο” δεν έχει μείνει στο Δήμο..
--- Δεν λένε πια “δουλειές με φούντες” αλλά “δουλειές με σίδερο”... 
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Βασίλης Ζορμπάς: «Ακόμη κι αν ψηφίσει το Δημοτικό συμβούλιο
απόφαση για «Διπλή κυκλοφορία» στην Αγ. Ιωάννου,  

Εγώ δεν θα την εφαρμόσω!».
Ένα από τα πλέον επεισοδιακά Δημοτικά
Συμβούλια του τρέχοντος έτους πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη 15 Μαΐου 2013, κατά τη
διάρκεια του οποίου συζητήθηκε αίτημα της
ΕΝΕΒΑΠ δια του προέδρου της Μάκη Χάρχαρ-
ου, για μετατροπή της οδού Αγίου Ιωάννου σε
«διπλής κυκλοφορίας» στα σημεία που δεν
πραγματοποιούνται έργα, όπως δηλαδή όριζε η
μελέτη και το Δημοτικό συμβούλιο είχε
ψηφίσει. 
Ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, για λόγους που μόνο
εκείνος και ενδεχομένως η αναπληρώτρια δήμαρχος
Ελευθερία Παπαδοπούλου γνωρίζουν… τάχθηκε
ευθύς εξ’ αρχής εναντίον της πρότασης αυτής ξεκαθα-
ρίζοντας  ότι δεν δέχεται ουδεμία συζήτηση περί του
αιτήματος της ΕΝΕΒΑΠ. 
Η άρνηση του αυτή να λάβει υπ  ́όψιν του τόσο τις
προτάσεις των βαριά δοκιμαζόμενων λόγω ύφεσης
επαγγελματιών αλλά και των κατοίκων που δεν μπορ-
ούσαν να καταλάβουν το «Γιατί» θα έπρεπε να
κάνουν το γύρο της πόλης αντί να κυκλοφορούν
κανονικά από την οδό Αρτέμιδος και κάτω που δεν
γίνονταν έργα, είχε δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά
στις συνεδριάσεις πριν το Πάσχα με το συγκεκριμένο
θέμα να είχε συζητηθεί άλλες τέσσερις φορές και
πάντα στα «Γρήγορα». 
Από την πλευρά τους οι επαγγελματοβιοτέχνες
έχοντας βιώσει ένα «Μαύρο Πάσχα» κι εν-
θυμούμενοι τις «Μέρες  Γιαννακόπουλου» με την
έλλειψη χρημάτων και την εγκατάλειψη του έργου
από τον εργολάβο… φοβούμενοι μια πιθανή παρό-
μοια εξέλιξη προσπάθησαν να πετύχουν το αυτονόη-
το, δηλαδή την απρόσκοπτη λειτουργία του δρόμου
στα σημεία που δεν γίνονταν έργα.
Ο δήμαρχος προσπάθησε με το γνωστό τερτίπι που
λέει: «Ελάτε να συζητήσουμε αλλά απόφαση δεν
θα πάρουμε»…προσπάθησε να «σβήσει τη φωτιά»
χωρίς αποτέλεσμα μέχρι που στο τέλος αναγκάστηκε
ο «His master’s voice» πρόεδρος να το εισαγάγει
προς συζήτηση και λήψη απόφασης.
Ήδη από τη Λαϊκή Συσπείρωση, ο επικεφαλής της
Ανδρέας Γκιζιώτης  είχε αμέσως ζητήσει να εισαχθεί
το θέμα ανάλογα με το πώς το είχε εισάγει εξαρχής η
ΕΝΕΒΑΠ και παρά την αποδοχή της θέσης αυτής από
τον πρόεδρο  ο κ. Ζορμπάς συνέχισε να δείχνει την
άρνησή του σε οποιαδήποτε τρόπο που θα δικαίωνε
την ΕΝΕΒΑΠ δηλώνοντας με το γνωστό πλέον
υφάκι  ότι: «Σήμερα δεν θα πάρουμε καμία
απόφαση..».
Μια επιπλέον  ένδειξη ότι ο δήμαρχος δεν θα άφηνε

κανέναν να μετατρέψει την Αγίου Ιωάννου σε διπλής
κυκλοφορίας ήταν και το γεγονός ότι ο εργολάβος
ξαφνικά (!!), σε διάστημα δύο - τριών ημερών από την
οδό Αρτέμιδος όπου έχει φτάσει κάνοντας εκσκαφές
και αντικαθιστώντας πλάκες πεζοδρομιών, χωρίς να
έχει τελειώσει τις εργασίες, έσκαψε μέχρι και την
Τρωάδος, γεγονός το οποίο ο πρώην δήμαρχος
Βασίλης Γιαννακόπουλος  χαρακτήρισε ως «σημάδι
πείσματος του δημάρχου», αφού κάνοντας αυτή την
κίνηση ο κ. Ζορμπάς, ακόμα κι αν πετύχαινε θετικό
αποτέλεσμα η ΕΝΕΒΑΠ, η μισή οδός θα ήταν σκαμ-
μένη οπότε και θα παρέμενε μονής κυκλοφορίας. 
Αυτές οι ενδείξεις ήταν μόνο η αρχή για να αναδυθεί
εκ νέου το πολύ καλά κρυμμένο απολυταρχικό πρό-
σωπο του Βασίλη Ζορμπά, ο οποίος μετά το τέλος της
ψηφοφορίας και με το αποτέλεσμα να έχει διαμορφ-
ωθεί σε 15 ψήφους υπέρ της πρότασης του κ. Χάρχα-
ρου, 14 κατά και μία αποχή του κ. Μιχάλη Γαβρά, και
με δύο βασικούς συμβούλους της παράταξης του να
μην ακολουθούν τη «Γραμμή» του έκανε την εξής
απίστευτη δήλωση: «Ό, τι και να ψηφίσει το
Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα το εφαρμόσω..!»      
Στο σημείο αυτό φάνηκε καθαρά και η πολιτική του
ανεπάρκεια, αφού κανένας δεν γνώριζε εκείνη τη
στιγμή αν η αποχή του κ. Γαβρά αποτελούσε ή όχι
αρνητική ψήφο… αλλά και ακόμη κι αν αποτελούσε
(που αποτελούσε)  και πάλι  το αποτέλεσμα θα ήταν 15
-15, και δεν θα  περνούσε το θέμα επειδή η αρνητική
ψήφος του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου θα
μετρούσε ως «διπλή». 
Έτσι λοιπόν  λουσμένος σε κρύο ιδρώτα και με την
παράταξη του υπό διάλυση, ο Βασίλης  Ζορμπάς
έχασε κάθε ψυχραιμία αποδεικνύοντας  ότι μπροστά
στο «Γινάτι» του  δεν διστάζει να γράψει στα παλαιό-
τερα των υποδημάτων του βασικούς θεσμούς της
Δημοκρατίας και τον Νόμο που θέλει τον κάθε Δήμαρχο
να εφαρμόζει και μόνο τις αποφάσεις των Αιρετών. 
Το ερώτημα όμως που προκύπτει στο συγκεκριμένο
σημείο είναι το εξής: Γιατί ο κ. Ζορμπάς έδειξε ένα
τέτοιο πείσμα, μια τέτοια οργή που να τον οδηγήσει σ’
αυτή την έκφραση και τον υποχρέωσε να απολέσει
ολοκληρωτικά το λιγοστό, απ’ αυτό που του χει μείνει,
προφίλ ενός δημοκρατικού δημάρχου; 
Για να το απαντήσουμε αυτό όσο καλύτερα γίνεται θα
πρέπει να εστιάσουμε
1ον) Στην τοποθέτηση του κ. Χάρχαρου. 
2ον) Στους δύο Αηγιανιώτες Δημοτικούς
Συμβούλους κ. Δημήτρη Αλεφαντή και
Διονύση Λέκκα που αψήφησαν το δήμαρχο
και αφουγκράστηκαν τους κατοίκους και τους

επαγγελματίες. 
3ον) Στη διαμάχη του με τον κ. Γιαννακόπουλο
από την οποία βγήκε για μια ακόμη φορά
«χαμένος».
4ον) Στις τοποθετήσεις των επικεφαλής των
παρατάξεων. 
5ον) Στις τοποθετήσεις κάποιων Δημοτικών
Συμβούλων. 
Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τα πέντε αυτά κομβι-
κά σημεία

Τοποθέτηση κ. Μάκη Χάρχαρου
Ο κ. Χάρχαρος ως εισηγητής του θέματος ήταν και ο

πρώτος ομιλητής
κι όταν του δόθη-
κε ο λόγος αρχι-
κά απόρησε με
το δήμαρχο γιατί
δεν είχε καλέσει
την Τεχνική Υπη -
ρεσία να πα ρί -
στα ται σε ένα

τόσο σημαντικό θέμα της αρμοδιότητας της  και να
δώσει εξηγήσεις σε περίπτωση που χρειαζόταν, ενώ
μερικές ώρες πριν σε  κατ’ ίδιαν μαζί του, ο δήμαρχος
τον είχε διαβεβαιώσει ότι θα παρίσταντο μηχανικοί
του Δήμου. 
Στη συνέχεια ο κ. Χάρχαρος εξήγησε ότι ο ίδιος και οι
επαγγελματίες της πόλης τάσσονται αναφανδόν
υπέρ της υλοποίησης του έργου,  αλλά ζητούσαν να
τηρηθεί ο Νόμος, που στην προκειμένη περίπτωση
κάτι τέτοιο δεν γινόταν. 
Συγκεκριμένα ο κ. Χάρχαρος ανέφερε ότι το χρονο-
διάγραμμα που δεσμεύει τον εργολάβο για τις
εργασίες προέβλεπε  ότι έπρεπε το τμήμα της οδού
Αγ. Ιωάννου  μεταξύ των οδών Ελβετίας και Αρτέμι-
δος να είχε ολοκληρωθεί μέχρι και τις 10 Μαΐου 2013,
γεγονός που δεν τηρήθηκε. 
Ο κ. Χάρχαρος επεσήμανε επίσης  ότι βάσει της
μελέτης αλλά και βάσει των λεγομένων του συντάκτη
της μηχανικού κ. Ζέρβα, με τον οποίο είχε επικοινω-
νήσει, η μονοδρόμηση της Αγίου Ιωάννου αφο-
ρούσε ΜΟΝΟ τα τετράγωνα εκείνα στα οποία
εκτελούνταν εργασίες και όχι όλη την οδό.  
«Η μελέτη αναφέρει συγκεκριμένα για μονοδρόμηση
της οδού κατά την κατασκευή και όχι σ’ όλη την εργο-
λαβία» δήλωσε ο κ. Χάρχαρος και υποστήριξε ότι ο
εργολάβος βάσει της σύμβασης που έχει υπογράψει,
ήταν υποχρεωμένος  να δημιουργήσει  όσο το
δυνατόν λιγότερη όχληση. 

συνέχεια σελ. 12 
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Τις τελευταίες εκκρεμότητες των «έργων» που
εκτελέστηκαν κατά την περίοδο της θητείας
του (2007 – 2010), έκλεισε ο πρώην δήμαρχος
Βασίλης Γιαννακόπουλος στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2013. 
Συγκεκριμένα παρά την έντονη αντίδραση του τότε
αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Γιάννη Γουργούλη,
ψηφίστηκαν οι οριστικές παραλαβές διαφόρων
«έργων» ύψους περίπου 800.000 ευρώ. 
Τα συγκεκριμένα «Έργα» που παρελήφθησαν ορι-
στικά, μετά από θετική εισήγηση του αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστα Τσιαμπά, με τη σύμφ-
ωνη γνώμη του δημάρχου Βασίλη Ζορμπά, αλλά και
τη διαβεβαίωση περί του σύννομου της εισαγωγής
τους προς ψήφιση από τον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Γιάννη Βουτσινά ήταν: 
1ον) Η τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο κλειστό
γυμναστήριο του μπάσκετ στην οδό Νότου ύψους
100.000 ευρώ,
2ον) Η συντήρηση και επισκευή ενός στρατιωτικού
«Τολλ» που είχε παραλειφθεί μαζί με άλλα στο
πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη, ύψους 45.000
ευρώ,
3ον) Οι «Διαρρυθμίσεις» στο Β΄ΚΑΠΗ, ύψους
40.000 περίπου ευρώ
4ον) Η αντικατάσταση στέγης και οι επισκευές στο
στρατιωτικό «Τολλ» που είχε παραλάβει ο Δήμος στο
πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη και 
5ον)Η κατασκευή «κρασπεδορείθρων» και «πλακο-
στρώσεων» του έτους 2009 σε διάφορους μη αναφε-
ρόμενους δρόμους της Αγίας Παρασκευής, ύψους
500.000 περίπου ευρώ. 
Έτσι μετά την τακτοποίηση και των τελευταίων εκκρ-
εμοτήτων του, ο κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος είναι
πλέον πανέτοιμος για το ξεκίνημα του προεκλογικού
του αγώνα που όπως όλα (από πολιτικής πλευράς)
δείχνουν ότι θα εστιαστεί: 
1ον) Στο πως θα σχηματίσει μία όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη (και εκτός ΠΑΣΟΚ) δημοτική παράταξη 
2ον) Στο πως θα καταφέρει να εκλεγεί ο ίδιος και όσο
το δυνατόν περισσότεροι υποψήφιοι Δημοτικοί του
Σύμβουλοι στα έδρανα της αντιπολίτευσης και 
3ον) Στο πως σε συνεργασία με το Βασίλη Ζορμπά
θα καταφέρουν να αποτρέψουν την άνοδο στο δημα-
ρχιακό θώκο του Γιάννη Σταθόπουλου.
Αυτά σε ότι αφορά το πολιτικό σκέλος της τελευταίας
αυτής «Ρύθμισης» των εκκρεμοτήτων γιατί βεβαίως
υπάρχει και το άλλο σκέλος αυτό δηλαδή που κατήγ-
γειλε ο ανεξάρτητος πλέον Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Γιάννης Γουργούλης, όταν ζητούσε την απόσυρση και
μη ψήφιση των συγκεκριμένων θεμάτων. 
Ο κ. Γουργούλης συγκεκριμένα είχε καταγ-
γείλει ότι αυτά τα έργα δεν θα πρέπει να ψηφι-
στούν διότι ανήκαν στην κατηγορία των
«έργων» εκείνων για τα οποία τόσο εκείνος ως
αρμόδιος τότε αντιδήμαρχος οικονομικών,
αλλά και οι περισσότεροι σύμβουλοι της παρά-
ταξης «Μαζί για την Αγία Παρασκευή» δεν
γνώριζαν καν και είχαν πραγματοποιηθεί από
ένα μικρό, στενό κύκλο συνεργατών του τότε
δημάρχου Βασίλη Γιαννακόπουλου.
Μετά τις δηλώσεις αυτές του κ. Γουργούλη επιβε-
βαιώθηκε για ακόμη μία φορά η «διγλωσσία» και το
«πραγματικό πρόσωπο» του δημάρχου Βασίλη
Ζορμπά και τα γράφουμε αυτά παραθέτοντάς σας
στη σελίδα 8 του παρόντος τεύχους, την συνέντευξη
που είχε παραχωρήσει στον «Σχολιαστή» τον Φεβρο-
υάριο του 2007 ο νυν δήμαρχος όταν είχε καταφέρει: 
1ον) Να μην επανεκλεγεί ως δήμαρχος ο Αντώνης
Σιδέρης και 2ον) Να μείνει ο μόνος εκφραστής του

πολιτικού μοντέλου τύπου: «Ζορό» , «Μαχητής της
αλήθειας», «Αρχάγγελος της κάθαρσης», «Εγγυητής
της Διαφάνειας», «Θεματοφύλακας των θεσμών»,
«Ακούραστος συμπαραστάτης του πολίτη» και άλλα
τέτοια «εμπριμέ», πράγμα το οποίο και κατόρθωσε,
πείθοντας για την αλήθεια των λόγων του το 25% του
σώματος των ψηφοφόρων και εκλεγόμενος στο αξίω-
μα του δημάρχου. 
Ο κ. Ζορμπάς από τα έδρανα της αντιπολίτευ-
σης το 2007 στη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στη
σελίδα 2 του τεύχους του «Σχολιαστή» ( Φεβρουάρ-
ιος 2007) και που είχε ως τίτλο: «Εάν οι κύριοι Γιαν-
νακόπουλος και Σταθόπουλος πιστεύουν ότι τους
κλέφτες δεν τους στέλνουμε στον εισαγγελέα, εγώ
έχω άλλη άποψη» ανέλυσε με τον πλέον σαφή και
γλαφυρό  τρόπο, όλες εκείνες τις ενέργειες που δεν
ήταν σύννομες και είχαν πραγματοποιηθεί από τη
διοίκηση Γιαννακόπουλου – Κρητικίδη τη χρονική
περίοδο μετά το θάνατο του Σταύρου Κώτση (2001 –
2002).  Επίσης ο νυν δήμαρχος,  είχε στραφεί
εναντίον του τότε αντιδημάρχου διοίκησης
Κώστα Στεροδήμα,  ισχυριζόμενος ότι είχε
επηρέασει τον Αντώνη Σιδέρη προτρέποντας
τον να μην στείλει ορισμένες υποθέσεις στον
εισαγγελέα, διότι πολιτικά θεωρούσε ότι ο κ. Γιαν-
νακόπουλος ήταν πιο εύκολος αντίπαλος από τον κ.
Σταθόπουλο στην αναμέτρηση του 2006 κι επομένως
θα ‘ταν προτιμότερο να φτάσει σ’ αυτές αλώβητος
ποινικών ευθυνών αφού όπως είπε μόνο για το 2002
το πόρισμα των ορκωτών λογιστών έκανε λόγο για
σωρεία απευθείας αναθέσεων και κατατμήσεων. 
Ο κ. Ζορμπάς επίσης τεκμηριώνοντας την αλήθεια
την οποία για πρώτη φορά πολιτικός τότε τολμούσε
να πει χωρίς «να μασά τα λόγια του», μας εξήγησε
στη συνέντευξή του το «γιατί» εναντιώθηκε στην
πρώτη κίνηση που είχε κάνει πρίν καλά ψηφίσει τον
προϋπολογισμό του 2007 ο κ. Γιαννακόπουλος ο
οποίος είχε επανεκλεγεί ως δήμαρχος και η οποία δεν
ήταν άλλη από την «νομιμοποίηση εκκρεμοτή-
των» της διοίκησης Σιδέρη! πράξη για την
οποία ερωτώμενος από εμάς είχε συμφωνήσει
ότι πρόκειται περί «συμψηφισμού». 
Το γεγονός ότι  η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην
οικονομική κατάσταση που βρίσκεται, λο ότι όλοι
εμείς οι μη έχοντες και κατέχοντες τα πολλά , έχουμε
κληθεί να υποστούμε βαριές θυσίες, οφείλονται
κυρίως στο γεγονός της εφαρμογής του μοντέλου
της «ατιμωρησίας» το οποίο σιωπηλά εφαρμό-
στηκεαπό τα δύο μεγάλα κόμματα Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ
κατά την εναλλαγή τους στην εξουσία αφού ποτέ και
κανείς υπεύθυνος δεν κάθισε στο «σκαμνί» να απο-
λογηθεί για τα όσα είχε κάνει ή είχε παραλείψει να κάνει. 
Όλοι έχουμε σταθεί μάρτυρες μιας φαρσοκω-
μωδίας που παίζεται εδώ και κάμποσο καιρό με
πρωταγωνιστές τους κ. Τσοχατζόπουλο και
Παπακωνσταντίνου οι οποίοι χωρίς να είναι άμοι-
ροι ευθυνών καταδεικνύονται ως τάχα  οι μόνοι
υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάντια της χώρας...
Όπως λοιπόν στην κεντική εξουσία έτσι και στην
τοπική αυτοδιοίκηση πέρασε το δόγμα της ατιμωρη-
σίας και δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι είχαν εμπι-
στευθεί τον Βασίλη Ζορμπά με την ελπίδα ότι εκείνος
θα αποτελούσε όπως ο ίδιος ευαγγελιζόταν τον άνθρ-
ωπο που τουλάχιστον τοπικά θα έσπαγε αυτόν τον
κρίκο της συνέχειας και επιτέλους θα έκανε τα αδύνα-
τα δυνατά ούτως ώστε να αποδοθούν «τα του Καίσα-
ρος τω Καίσαρι» και να μπορέσουν να νιώσουν οι
κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής εμπιστοσύνη προς
τους αιρετούς οι οποίοι διαχειρίζονται τα χρήματα
που εκείνοι διαθέτουν για τη λειτουργία της πόλης και

για τα οποία οι αντιπαροχές που έλαβαν όλα αυτά τα
χρόνια ήταν από μηδενικές έως ελάχιστες. 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν της 15ης Μαΐου 2013
αποδείχθηκε περίτρανα ότι ο κ. Ζορμπάς αυτά που
έλεγε τότε δεν τα εννοούσε! Ο κ. Ζορμπάς ο οποίος
είχε καταγγείλει μαζί με τον κ. Χάρχαρο το γεγονός
ότι λίγες μόνον ημέρες πριν από τις εκλογές του 2002
υπήρξε εργολαβία με την οποία βάφτηκε το νεοϊδρ-
υθέν ΚΕΠ της Αγίας παρασκευής ύψους  κάποιων
χιλιάδων ευρώ και δεν ήταν δυνατό να δικαιολογηθεί
η δαπάνη αυτή, αφού και σήμερα ακόμη όποιος
περάσει από εκεί θα δει ότι το μεγαλύτερο τμήμα του
εν λόγω γραφείου αποτελείται από… υαλοπίνακες!!!
Οι οποίοι βεβαίως δεν είναι βαμμένοι, ούτε πράσινοι,
ούτε μπλε... 
Ο ίδιος λοιπόν  Βασίλης  Ζορμπάς ο οποίος είχε
καταγγείλει τότε - και δικαίως - τη συγκεκρι-
μένη εργολαβία και αργότερα είχε καταγγείλει
και τον κ. Αντώνη Σιδέρη για το γεγονός ότι δεν
έστειλε τη συγκεκριμένη δαπάνη στον εισαγγε-
λέα, ήρθε το  2013 μαζί με τον αντιδήμαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστα Τσιαμπά και με
την ανοχή βεβαίως του προέδρου του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και ζήτησαν από τους δημοτι-
κούς συμβούλους να ψηφίσουν την οριστική
παραλαβή των προαναφερθέντων έργων .
Το πρώτο έργο με τον τίτλο «ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΤΟ
Β  ́ΚΑΠΗ» αφορούσε διάφορες εργασίες που έγιναν
στο κτίριο του Β΄ΚΑΠΗ ύψους 38.267,14 ευρώ, το
οποίο έγινε το χρονικό διάστημα 2008-2009, και στο
οποίο (κτίριο)  υπάρχει εντοιχισμένη πλάκα στην
οποία αναγράφεται η ημερομηνία που η Υπηρεσία
Αυτεπιστασίας του Δήμου, πλαισιωμένη από επαρκές
εργατικό δυναμικό εκτελούσε τις εργασίες για τις
οποίες σήμερα κατασπαταλώνται εκατομμύρια και
τα χρήματα των δημοτών καταλήγουν στην ουσία
στις τσέπες τρίτων»… κι αυτό το γνωρίζει πολύ καλά
ο νυν δήμαρχος ο οποίος κάποτε ευαγγελιζόταν ως
πρώτο του έργο τη δημιουργία «Αποθήκης» στο
Δήμο, ως δεύτερο το συντονισμό των προμηθειών και
ως τρίτο τη δημιουργία «Μητρώου εργολάβων
και προμηθευτών», αλλά είπαμε αυτά λεγόν-
τουσαν προεκλογικά. 
Το συγκεκριμένο έργο έγινε με μειοδοτικό διαγωνι-
σμό και η Ετερόρρυθμη Εταιρία!  Που μειοδότησε
προσέφερε έκπτωση 4% !!! και ο άνθρωπος που θα
πάτασσε την αδιαφάνεια και ο οποίος δήλωνε όπως
μπορείτε να διαβάσετε στη συνέντευξη που μας
έδωσε το 2007 μας έλεγε ότι: «Έκπτωση μικρό-
τερη του 25% δεν είναι συμφέρουσα για το
Δήμο!» Εισηγήθηκε δηλαδή ο Βασίλης Ζορμπάς
στους συμβούλους της παράταξης του να ψηφίσουν
την οριστική παραλαβή ενός έργου το οποίο ο ίδιος
όχι μόνο δεν το είχε ψηφίσει αυτό και τους διάφορο-
υς «πίνακες» του αλλά το είχε  καταγγείλλει επανειλ-
ημμένα το 2008 και 2009! 
Το επόμενο έργο αφορούσε τις «ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 403», ύψους
40.509,74 ευρώ το οποίο «Ανατέθηκε απ  ́ευθ-
είας» σε «Κοινοπραξία» το 2010 λίγες ημέρες
δηλαδή πριν τις εκλογές

Η αβάσταχτη ελαφρότητα της ψήφου
και οι υπερατλαντικές πτήσεις 

του γαϊδάρου...

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής
Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ
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ώστε να δοθεί η ευκαιρία στον κ. Γιαννακόπουλο να
«γιορτάσει με φίλους, συντρόφους και γείτονες» τη
μεταφορά όλων των υπηρεσιών σε «Νέα στέγη»…
Όπως ίσως θα μπορούσε να παρατηρήσει ένας προσεκ-
τικός αναγνώστης Το ποσοστό έκπτωσης  της «Κοινοπρ-
αξίας» ανέρχεται κατά διαβολική σύμπτωση στο 4%!!!
Ακριβώς το ίδιο δηλαδή με το αντίστοιχο του «Μειοδοτι-
κού διαγωνισμού»… Λες και πρόκειται για «Ταρίφα»!
Βεβαίως και το αυτό το «Έργο» θα μπορούσε να εκτελε-
στεί από τους υπαλλήλους της Αυτεπιστασίας του Δήμου
ΕΑΝ υπήρχε ΠΟΛΙΤΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ για  «εξοικονόμηση
χρημάτων»  υπέρ των πολιτών…
Εννοείται βέβαια ότι το συγκεκριμένο έργο και ΔΕΝ
το είχε ψηφίσει και το είχε ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ο
Βασίλης Ζορμπάς…ο οποίος όμως στο επίμαχο Δημο-
τικό συμβούλιο ζήτησε από τους συμβούλους της παρά-
ταξης του να το υπερψηφίσουν!
Το επόμενο έργο αφορούσε την “Τοποθέτηση ξύλινου
δαπέδου στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού
γυμναστηρίου Αγ. Παρασκευής στην οδό Νότου” (το
οποίο σήμερα δεν λειτουργεί επειδή ουδέποτε, από τη
στιγμή που χτίστηκε μέχρι και σήμερα δεν έχει αποκτή-
σει άδεια λειτουργίας και ενεργητικής πυρόσβεσης),
συνολικού ύψους 89.217,92 ευρώ το οποίο είχε ανατε-
θεί με «Απ’ ευθείας ανάθεση» και «εκτελέστηκε» το
2007 και αυτή τη φορά η έκπτωση που είχε δώσει ο εργο-
λάβος είχε ανέλθει στο ιλιγγιώδες ύψος του 7%!
Φυσικά υπό προϋποθέσεις ισχύουν όσα γράψαμε πιο
πάνω για την υπηρεσία «Αυτεπιστασίας»… για το
γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο είχε «Κεραυνοβολήσει
από Άμβωνος» ο νυν δήμαρχος  προσποιούμενος
τον «Αρχάγγελο της κάθαρσης»… ότι το είχε επα-
νειλημμένα καταψηφίσει κι  ότι στις 15 Μαΐου 2013 ζήτ-
ησε από τους  συμβούλους  της παράταξης του να πρά-
ξουν το ακριβώς αντίθετο!
Αυτό που πραγματικά γεννά την περιέργεια μας , είναι
αυτά που αναφέρονται στο πρωτόκολλο προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου, όπου στις 12 Απριλίου
του 2013 δύο μηχανικοί από άλλους Δήμους και η δημο-
τική σύμβουλος Μαρία Μπράμη μαζί με τον επιβλέ-
ποντα μηχανικό του Δήμου και τον «Ανάδοχο» του
έργου πήγαν «επί τόπου» και έκαναν έλεγχο κατά το
εφικτό (sic) στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέ-
στηκαν το… 2007! Και διαπίστωσαν ότι όλα ήταν
οκ!  Δηλαδή  «παρέλαβαν οριστικά» ως καλά εκτε-
λεσμένο ένα δάπεδο ραμποτέ ή ίσιο με λωρίδες
πλάτους 4-7 εκατοστά με το σκελετό από καδρό-
νια για αθλητικούς χώρους χωρίς να διευκρινίζουν
καν αν αυτό που παρέλαβαν ήταν Ραμποτέ ή ίσιο;
Γιατί αποκλείεται το δάπεδο να είναι και τα δύο… ή το
ένα παρέλαβαν ή το άλλο… γιατί δεν το αναφέρουν επα-
κριβώς; Μπας και δεν «φαίνεται» ;
Το επόμενο έργο αφορούσε τη συντήρηση και επισκευή
«Μικρού κτίσματος στο χώρο του πρώην στρατοπέδου «
Σπυρούδη» ύψους 42.391,26 ευρώ που δόθηκε με απ’
ευθείας ανάθεση και έκπτωση 5%...
Δήμαρχε, μόνο τις ποσότητες των «Μπάζων και χωμά-
των που μεταφέρθηκαν» κοίταξε και μετά κοιτάξου
στον καθρέφτη και χαμογέλασε στον εαυτό σου
που το καταψήφισες το 2009 και κατακεραύνωσες τους
«πρασινοφρουρούς». Τώρα το τι θα πεις στον καθρέφτη
κοιτώντας το πρόσωπο αυτό που ζήτησε από τους δημο-
τικούς του συμβούλους να το υπερψηφίσουν είναι καθα-
ρά προσωπικό σου θέμα…
Τέλος για το θέμα των «Κρασπεδορείθρων» και των
πλακοστρώσεων» τα είχες πει όλα κάποτε… το «Τι» λες
σήμερα μάλλον δεν ενδιαφέρει κανένα πια… το μόνο που
ενδιαφέρει όλους όσοι εξακολουθούν για τους δικούς
τους λόγους να σε εμπιστεύονται είναι μήπως εισαχθεί
θέμα που θα πρέπει να υπερψηφίσουν και θα
αφορά υπερατλαντικές πτήσεις γαϊδάρου. 

*Σημείωση Σχολιαστή
Από τη διοίκηση μόνο ο Σωτήρης Ησαΐας δεν ψήφ-
ισε τα θέματα δηλώνοντας ότι από τη στιγμή που οι
ίδιοι παλιοί σύμβουλοι  του κ. Γιαννακόπουλου,
όπως ο κ. Γουργούλης αρνούνται να το ψηφίσουν
δεν βρίσκει το λόγο για τον οποίο να το κάνει αυτός.

Όπως σίγουρα όλοι τα έργα στην Αγίου Ιωάν-
νου έχουν ξεκινήσει και όπως ακούγεται
υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κρατήσουν
μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013, ελπίζον-
τας όχι και για περαιτέρω καθυστέρηση.
Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εκτέ-
λεση του έργου, με τη μονοδρόμηση της Αγίου
Ιωάννου, είναι κυρίως κυκλοφοριακά.
Κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται αρχικά
διότι οι ντόπιοι στη δυσκολία τους να φτάσουν στον
προορισμό τους (δουλειά, οικία κ.τ.λ.) και μη θέλον-
τας να κάνουν τον περίπλου της γης, πολλές φορές
παραβιάζουν τη ρύθμιση της μονοδρόμησης
που έχει γίνει, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής  να
έχει αποφευχθεί στο παρά πέντε κάποιο ατύχημα.
Κατά δεύτερον οι επισκέπτες από άλλους Δήμους
που έχουν συνηθίσει την Αγίου Ιωάννου ως διπλό
δρόμο, όταν προς έκπληξή τους ανακαλύπτουν  τα
σήματα απαγόρευσης που έχουν τοποθετηθεί, οι
επιλογές τους είναι δύο:
Α)να παραβιάσουν την απαγορευτική σηματοδότ-
ηση για να φτάσουν στον προορισμό τους
Β) ή να μιμηθούν τον μυθικό ήρωα «Θησέα» προ-
σπαθώντας να ξεφύγουν από τον «Λαβύρινθο» ,
αφού στα δικά τους μάτια τα στενά της πόλης όπου
τριγυρίζουν ψάχνοντας τον προορισμό τους, κάτι
τέτοιο τους θυμίζουν.
Εκτός των κυκλοφοριακών η Αγίου Ιωάννου
έχει κυριολεκτικά «Νεκρώσει» με αποτέλεσμα
οι καταστηματάρχες να οδύρονται για τον χαμένο
τους τζίρο και όλα αυτά να συμβαίνουν γιατί, όπως
σε συνέντευξή της που έδωσε η Ελένη Δάβαρη στο
«Σχολιαστή», το συγκεκριμένο έργο εκτελείται
αντίθετα με τους όρους που ψηφίστηκε.
Έτσι λοιπόν με τους κατοίκους και τους κατα-
στηματάρχες να αγγίζουν τα όρια της υπομονής
τους και με την ΕΝΕΒΑΠ να μαζεύει υπογραφές
για να εκτελεστεί το έργο με τον τρόπο που
ψηφίστηκε, η Δημοτική Αρχή από τις 23 Απριλίου
άρχισε να κρύβεται από τους πολίτες για να μην
ακούσει πιθανόν το «Κατσάδιασμα».
Στις 23 Απριλίου είχε προγραμματιστεί συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο
τελευταία στιγμή (συγκεκριμένα 10 λεπτά πριν την
έναρξή του) ακυρώθηκε. Επίσημα ο λόγος που
δόθηκε ήταν ότι κάποιοι αντιδήμαρχοι και Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι έλειπαν σε εκδηλώσεις που γινόν-
τουσαν την ίδια ώρα...
Το γεγονός βέβαια ότι  πολίτες και καταστημα-
τάρχες από τον Αη Γιάννη παρευρίσκονταν εκείνη
την ημέρα έξω από την αίθουσα, περιμένοντας

τους Δημοτικούς Συμβούλους της διοίκησης, στα
μάτια των περισσοτέρων ακυρώνουν την
«Επίσημη αιτία».
Σαν να μην έφτανε η πρώτη κίνηση αποφυγής των
πολιτών και καταστηματαρχών της οδού Αγίου
Ιωάννου, το ακυρωθέν Δημοτικό Συμβούλιο πραγ-
ματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Απριλίου κι ενώ όλοι
περίμεναν από το δήμαρχο να κάνει την αρχή ώστε
να συζητηθεί το πιο επίκαιρο θέμα της πόλης, ο
ίδιος δήλωσε ότι τέτοια συζήτηση θα γίνει
μετά το Πάσχα! και με τη μορφή της «Συζήτ-
ησης» κι όχι «Λήψης απόφασης»!!
Επιπλέον την ίδια μέρα το μεσημέρι ο Ανδρέας Γκι-
ζιώτης από τη Λαϊκή Συσπείρωση σε συνεδρίαση
που είχε η επιτροπή Ποιότητα Ζωής είχε λάβει τη
δέσμευση ότι το θέμα θα «Έμπαινε στο τραπέζι»
με τον ίδιο να αναφέρει τα εξής μετά τη δήλωση του
δημάρχου: «Δεν το έφερα στην Ποιότητα ζωής για
να το ρίξουμε στις Καλένδες… και στην τελική δεν
είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου τόσο, όσο
των υπηρεσιών».
Από τη «Νίκη για την Αγία Παρασκευή» ο επικεφ-
αλής Γιάννης Σταθόπουλος δήλωσε ότι η Δημοτική
Αρχή όφειλε να εισάγει από μόνη της το θέμα και
να ζητήσει πρόταση τροποποίησης εκτέλεσης του
έργου κι αντ’ αυτού αφήνει να περάσουν οι γιορτινές
μέρες χωρίς να λύσει το ζήτημα.
Ο π. δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος τόνισε
από τη μεριά του ότι η οργή και η αγανάκτηση των
καταστηματαρχών μπορεί να τους ωθήσει σε τέτοι-
ες νομικές ενέργειες με σκοπό να σταματήσουν το
έργο και συνέχισε λέγοντας ότι κανένα έργο που εκτε-
λείται δεν κλείνει έναν ολόκληρο δρόμο.
Ο κ. Γιαννακόπουλος επίσης υποστήριξε ότι
στην πόλη ο κόσμος συζητάει ότι σκοπίμως ο
δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς και η Δημοτική
Αρχή εκτελεί το έργο κατ’ αυτόν τον τρόπο
ώστε να τους ταλαιπωρεί!!
Ο δήμαρχος αγνόησε όλες τις παρατηρήσεις της
αντιπολίτευσης, έμμεινε της θέσης του (για απλή
συζήτηση μετά το Πάσχα) και συνέχισε το Δημο-
τικό Συμβούλιο προχωρώντας στα θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης.
Αυτό όμως που θα θέλαμε να ξέρουμε είναι αν ο
δήμαρχος ήταν παρών τις ημέρες του Πάσχα στην
πόλη ή πήγε στο χωριό του, γιατί η πόλη και πάλι
έμεινε αστόλιστη (εν αντιθέσει με το Χολαργό) και
εμπορική «Ανάσταση» δεν είδε, αφού τα έργα που
συνεχίζονται στο επίπεδο του απλού σκαψίματος
αποτρέπουν την αγορά της Αγίας Παρασκευής να
«Κινηθεί».

Αποφεύγοντας δημότες 
και καταστηματάρχες!

Καταγγελία λάβαμε από τον συνδημότη μας 
Γ. Δάβαρη, η οποία αναφέρει τα εξής: 
“Κοινοποίηση: Δημοτικοί Σύμβουλοι
Δημότες και κατοίκους της Αγίας Παρασκευής
Με αυτή την επιστολή θέλω να καταγγείλω τον
κ. Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής για τις αποφά-
σεις του σε σχέση με την Αγίου Ιωάννου και τα
έργα που εκτελούνται σε αυτήν.
Αποφάσεις που πήρε αυταρχικά, χωρίς καμία δια-
βούλευση, κόντρα σε κάθε;
έννοια δικαίου καθώς ο κ. Δήμαρχος ήταν ο κύριος
υποστηρικτής των θέσεων μου. Θέσεων που είχαν
εκφραστεί παραλλήλως σχεδόν ομοίως και από
πολλούς φορείς (Βλέπε Σύλλογος Αγίου Ιωάννου,
Ε.Ν.Ε.Β.Α.Π.) αλλά και δημότες.
Και αυτός με την σειρά του πράττει τα ίδια λάθη,
κόβει την κυκλοφορία σε κομμάτια που δεν εκτε-
λούνται έργα. Όμως τότε ήταν αντιπολίτευση. 

Θα ήθελα να ήξερα αν σήμερα ζητάει
συγνώμη από την προηγούμενη Δημοτική
Αρχήγια τις ενστάσεις του τότε! Και την υπο-
στήριξη του στις θέσεις μας!
Βεβαίως πήρε γενναίες αποφάσεις για το καλό μας
(όπως όλοι οι έχοντες εξουσία) χωρίς να αντιλαμβά-
νεται το κακό που προξενεί σε μία σειρά επιχειρή-
σεων.
Σας ευχαριστώ κ. Δήμαρχε που κάνατε την Αγία
Ιωάννου από δρόμο γεμάτο ζωή και εμπορική
κίνηση σε δρόμο της δεκαετίας του '60 χωρίς ζωή,
χωρίς κίνηση αλλά και γεμάτη πολυκατοικίες για
να τιμωρούνται όσοι κατοικούν σε αυτές με το να
κάνουν βόλτες και όσους επιχειρούν, ανάλογα με
τις ορέξεις του εργολάβου περί ασφάλειας.
Ναι ξέρω εσείς νίπτεται τας χείρας σας

Ένας Δημότης Γ. Δάβαρης”

Καταγγελία του Γ. Δάβαρη
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Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της νέας Δημο-
τικής αρχής, έκρυβε μέσα στα θέματα του και
μια δυσάρεστη έκπληξη η οποία είναι ενδεικτι-
κή των προθέσεων με τις οποίες θα διοικήσει
την τετραετία αυτή ο κ. Β. Γιαννακόπουλος και
"ενισχυτική" για όλους όσοι ουδεμία εμπι-
στοσύνη και εκτίμηση τρέφουν προς το (πολι-
τικό) "πρόσωπο" του.
Τα θέματα του πρώτου συμβουλίου, αφορούσαν τη
στελέχωση των μελών των Δ.Σ των Νομικών
Προσώπων του Δήμου και όλους όσοι διάβασαν την
πρόσκληση τους "παραξένεψε" η ύπαρξη "έγκρισης"
ενός "πίνακα εργασιών" που αφορούσε έργο
το οποίο είχε γίνει το 2005!!!
Για τα όσα αποκάλυψε μέσα στην αίθουσα του
συμβουλίου ο επικεφαλής της ΑΚΕΠ κ. Βασίλης
Ζορμπάς, και τα οποία ανάγκασαν τον πρόεδρο κ.
Δημήτρη Σκουλά να "αποσύρει" το θέμα... συναντηθ-
ήκαμε με τον κ. Ζορμπά και σας τα παραθέτουμε
αναλυτικά.
"Σ" κ. Ζορμπά στο πρώτο συμβούλιο και με
δεδομένο ότι δεν υπήρχε ψηφισμένος προϋπο-
λογισμός για να μπορεί ο Δήμος να πραγματο-
ποιήσει "δαπάνη" ή "προμήθεια" σας ξάφνια-
σε το γεγονός της ύπαρξης ενός "ναρκο-θέμα-
τος";
"Όταν πήρα την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβου-
λίου είδα ότι το τελευταίο θέμα που ήταν γραμμένο με
τα εξής λόγια: «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ για το
έργο συντηρήσεις-επισκευές-επεκτάσεις και
εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και κτηρίων
2005» αφορούσε μία εργολαβία για τις παιδικές
χαρές και διάφορων εξωτερικών χώρων. Αυτό  με
τρόμαξε διότι νόμιζα πως το θέμα αυτό αφορούσε το
"διπλανό κτήριο" και μου ξύπνησαν "μνήμες του 2003"...". 
«Σ» Τι κρύβει αυτός ο "τίτλος";  
"Μ'  αυτόν τον τίτλο εισάγεται κάθε χρόνο ένα θέμα -
"χάος", ένα "εργολαβικό χάος" από "αριθμούς" και
"δουλειές"  που αφορά εργασίες που θα γίνουν σε διά-
φορα κτήρια,  παιδικές χαρές, δρόμους κ.λ.π 
Πριν το συμβούλιο, πήγα από  το Δημαρχείο για να

εξακριβώσω το "Τι" γίνεται αναρωτώμενος πως
είναι δυνατόν η διοίκηση Γιαννακόπουλου που
δεν έχει ψηφίσει προϋπολογισμό, να εισηγείται
θέμα έγκρισης ενός έργου της προηγούμενης
διοίκησης "Σιδέρη"! 
Τότε διαπίστωσα πως το θέμα δεν αφορούσε το διπ-
λανό κτήριο (όπως εμείς το έχουμε
χαρακτηρίσει), αλλά μια διαφορε-
τική εργολαβία παιδικών χαρών,
ηλεκτρολογικών εργασιών κ.λ.π.
Ένα έργο το οποίο είχε τελειώσει
και παραλειφθεί πριν από μήνες!
και ειλικρινά απόρησα για το
"λόγο" που "ανάγκασε" τη
διοίκηση Γιαννακόπουλου να εισα-
γάγει ένα τέτοιο έργο "τόσο βιαστι-
κά" αφού το μείζον θέμα αυτή την
περίοδο για το δήμο είναι η ψήφιση
του νέου προϋπολογισμού".
«Σ» Αυτή η εργολαβία έγινε με
διαγωνισμό;
" Ναι έγινε με διαγωνισμό, το καλο-
καίρι του 2005, ήταν ύψους
250.000ευρώ  και κατοχυρώθηκε
με έκπτωση 12%!!! στην εταιρεία
ΑΡΤΕΚ Α.Ε" στην οποία συμμε-
τέχει ο γιός του πρώην Γραμματέα
του Δήμου του κ. Κυπραίου κι επει-
δή όλοι γνωρίζουν ότι μια εργο-
λαβία για είναι "συμφέρουσα" για
το Δήμο δεν θα πρέπει να έχει

έκπτωση "κάτω" από 25%...το ερώτημα που τίθεται
είναι για "ποιο λόγο" δόθηκε η συγκεκριμένη εργο-
λαβία με έκπτωση μόνο 12%"; για ποιο λόγο δηλαδή
θα πρέπει να "ζημιώσει" ο δήμος και να ωφεληθεί ο
γιος του κ. Κυπραίου;".
"Σ" Είπατε ότι το έργο είχε τελειώσει και είχε
παραληφθεί μήνες πριν. Θα μπορούσε δηλαδή
να το είχε "φέρει" στο συμβούλιο η διοίκηση
του κ. Σιδέρη;
"Το έργο τελείωσε μέσα Νοεμβρίου του 2006.
Βεβαίως θα μπορούσε να φέρει το συγκεκριμένο
θέμα και η διοίκηση του κ. Σιδέρη αφού η θητεία της
τελείωσε 31/1/06 και μέχρι τότε είχε αρκετό χρόνο
και έγιναν και αρκετά συμβούλια και όπως έλεγε ο κ.
Σιδέρης υπ'ηρχαν χρήματα στα ταμεία του δήμου για
να πληρωθεί ο εργολάβος και να μην υπάρχει λόγος
να περιμένει την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού.
Βεβαίως υπάρχει η πιθανότητα να μην είχε χρήματα
ο Δήμος και να μην μπορούσε να πληρώσει... αλλά
αυτό θα το δούμε στη συζήτηση του προϋπολογι-
σμού".
«Σ» Εφόσον ο δήμος χωρίς ψηφισμένο προϋ-
πολογισμό δεν θα μπορούσε να πληρώσει τον
εργολάβο, γιατί εισήγαγε αυτό το θέμα ο κ.
Κρητικίδης και ο κ. Σκουλάς;
"Κι εμένα μου γεννήθηκε αυτό το ερώτημα και προβ-
ληματίστηκα το "γιατί"  βιάστηκε η διοίκηση Γιαν-
νακόπουλου να φέρει το έργο 22 Γενάρη χωρίς να
έχει ψηφίσει προϋπολογισμό. Έτσι κι αλλιώς δεν
υπήρχε περίπτωση για το έργο αυτό να πάρει ποτέ
λεφτά ο εργολάβος πριν το τέλος Μαρτίου μέχρι
δηλαδή να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, να εγκριθεί
από το δημοτικό Συμβούλιο και να περάσει από την
έγκριση της περιφέρειας. 
Με απασχόλησε πολύ το "γιατί" ο νυν δήμαρχος ο
οποίος τότε που ήταν αντιπολίτευση ΔΕΝ είχε
ψηφίσει το συγκεκριμένο έργο, να το εισάγει στο
πρώτο κιόλας δημοτικό συμβούλιο και να ζητήσει από
τους συμβούλους του να το ψηφίσουν. 
Όταν άρχισα να μελετώ τα στοιχεία του φακέλου
έμεινα άναυδος. Στον Ανακεφαλαιωτικό αυτό πίνακα
που ήρθε για ψήφιση - έγκριση, αναφερόταν ότι έγι-
ναν "βαφές" στις παιδικές χαρές πάνω από δύο
χιλιάδες τ.μ.!!! και ρωτώ Πως είναι δυνατόν να
βάφτηκαν "Δύο στρέμματα" κάγκελα στις παιδικές
χαρές πριν ένα χρόνο και σήμερα να μιλούν όλοι για
τα χάλια που αυτές έχουν; Στον πίνακα αναφέρεται

ότι τοποθετήθηκαν στις παιδικές χαρές 50 Γειώσεις!!!
Ρωτώντας ένα ηλεκτρολόγο - μηχανικό διαπίστωσα
ότι μια πολυκατοικία χρειάζεται τρείς Γειώσεις! αυτός
ο εργολάβος  σε ποιες παιδικές χαρές έβαλε τις 50
Γειώσεις; όταν ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 17 πολ-
υκατοικίες;
Στον πίνακα υπάρχει επίσης και η μεταφορά
από τις παιδικές χαρές 800 κυβικών χώματος!!
Τι πράγματα είναι αυτά; ποιους κοροϊδεύουν; Τι
μετέφεραν; το μισό χώμα της Αγ. Παρασκευής; Τι
θέλουν να ψηφίσουμε; το "γεγονός" ότι 80  φορτηγά
των 10 τόνων το καθένα "πηγαινοέρχονταν" στην
πόλη μας και μετέφεραν χώμα; 
Αυτά τα είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζήτησα
από τον εισηγητή του θέματος τον κ. Κρητικίδη να
μας προσκομίσει την αναλυτική επιμέτρηση ,η οποία
αναφέρει που έχει τοποθετηθεί κάθε τι που αναφέρ-
εται, και μου απάντησε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς που
είναι οπότε κι αποσύρανε το θέμα..."
"Σ" Πιστεύετε ότι το θέμα δεν είχε ελεγχθεί;
"Όταν ο αντιδήμαρχος που κάνει την εισήγηση δεν
μπορεί να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο που
ακριβώς έχουν τοποθετηθεί αυτά τα πράγματα
συγκεκριμένα με την λεγόμενη "αναλυτική επιμέτρη-
ση" αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ελεγμένο από τη
διοίκηση. Μπορεί να είναι ελεγμένο από κάποιους
επιβλέποντες μηχανικούς αλλά εγώ είμαι πολιτικός
και δεν εμπιστεύομαι κανένανγιατί η αδιαφάνεια
και η διαπλοκή στην Ελλάδα το έχουμε ξαναπεί και θα
το λέμε συνέχεια για το πώς "είναι". Εγώ όμως είμαι
πολιτικός κι έχω υποχρέωση στο λαό που με ψήφισε
να διαφυλάττω το δημόσιο χρήμα, να ρωτάω, να
ενημερώνομαι και μετά να ψηφίζω.  Επίσης ο κ. Κρη-
τικίδης είπε πως δεν έπρεπε να φέρει ο ίδιος το θέμα
αλλά ο κ. Σιδέρης και ο κ. Στεροδήμας αλλά το
ερώτημα είναι γιατί το έφερε αυτός… μια υπόθεση
μπορώ να κάνω ότι βιάστηκαν να το φέρουνε για να
τελειώνουνε με το έργο Σιδέρη".
"Σ" Θα μπορούσε η νέα διοίκηση να ελέγξει ένα
έργο που αφορούσε την προηγούμενη
διοίκηση;
"Είναι υποχρεωμένη να το κάνει από τη στιγμή που
αναλαμβάνει την ευθύνη "εισαγωγής" του θέματος
προς ψήφιση... από την ώρα που θ ‘ταν "υποχρέωσή"
του; αγιοπαρασκευιωτες να πληρώσουν.
Το ξέρετε ότι όπως είπα και στο συμβούλιο η εισήγ-
ηση είχε έρθει με "λάθος" απόφαση της Δημαρχιακής
επιτροπής; Αυτά αν δεν τα ελέγξει η διοίκηση ποιος
θα τα ελέγξει; Στην εισήγηση αναφερόταν η υπ'
αριθμ. 290 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής.
όμως η συγκεκριμένη απόφαση ΔΕΝ αναφέρεται στο
συγκεκριμένο θέμα!!! έχει γίνει λάθος!".

Συνέντευξη του Βασίλη Ζορμπά στο 
“Σχολιαστή” τον Φεβρουάριο του 2007

Η μικρή Χιονάτη και οι Επτά Λαμογιονάνοι 

ζουν σε μια μικρή παράγκα στο δάσος...
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"Σ" Είναι "λάθος" ή μήπως δεν υπάρχει "σωστή" απόφα-
ση;  
"Η σχετική απόφαση της Δημαρχιακής δεν μπορεί να μην υπάρχει
απλά υπάρχει με άλλον αριθμό και αποφασίστηκε σε άλλη Δημα-
ρχιακή. Εάν έχουνε φτάσει σε αυτό το σημείο που να μην
υπάρχει απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για να πάρει
την εντολή ο εργολάβος τότε πρέπει να τους κλείσει η
εισαγγελία όλους μαζί στον Κορυδαλλό. Φυσικά θα ψάξω
ακόμη περισσότερο για να βρω την αλήθεια". 
Επίσης για να ληφθεί η σχετική απόφαση από τη Δημαρχιακή
Επιτροπή θα πρέπει πρώτα μια τριμελής επιτροπή μηχανικών του
Δήμου να κάνει την σχετική εισήγηση μετά τις υπό του νόμου
προβλεπόμενες ενέργειες. Στο θέμα αυτό, στην τριμελή επιτροπή
έχουν υπογράψει μόνο τα δύο μέλη... το τρίτο ήταν σε άδεια!!!". 
"Σ" Αν δεν είχατε εκφράσει τις αντιρρήσεις σας, το θέμα
θα είχε ψηφιστεί από τους συμβούλους της διοίκησης;
δηλαδή αν δεν είχατε μιλήσει ο Αγιοπαρασκεϋιότικος
λαός θα πλήρωνε 250.000 ευρώ για έργα που δεν έχουν
γίνει;
" Και βέβαια θα είχε ψηφιστεί, και μάλιστα μίλησα και τη στιγμή
που ήταν έτοιμοι να το περάσουν "ομόφωνα"!  ήταν πλέον σχετι-
κά αργά και ο περισσότερος κόσμος είχε φύγει αφού είχε κουρα-
στεί και είχε ζαλιστεί από τις προηγούμενες συζητήσεις".
"Σ" Γιατί είπατε ότι δεν έχετε εμπιστοσύνη στους μηχανι-
κούς που ελέγχουν;
"Γιατί και στην περίπτωση του διπλανού κτιρίου ΔΕΝ είχαν γίνει
σωστές οι μετρήσεις τους...
Είχαν φέρει τον πίνακα με τις μετρήσεις με έναν λογαριασμό

216.000 ευρώ για το 1ο ΑΠΕ όπου μετά την αποκάλυψη ο πίνακας
αυτός  ξαναμετρήθηκε και βρέθηκε 75.000 ευρώ λιγότερα. "Τα
μεγάλα κόλπα" όπως έχει φανεί γίνονται στις μετρήσεις. Δηλαδή
μετρήθηκε ότι βάψανε εκατό μέτρα ενώ έχουνε βάψει είκοσι.
"Σ" Οι ίδιοι μηχανικοί που υπέγραφαν τότε υπογράφουν
και τώρα;
"Από αυτούς τους μηχανικούς που ήταν και τότε οι δύο είναι και
τώρα και έχουν παραπεμφθεί για την προηγούμενη υπόθεση μετά
την ΕΔΕ η οποία έγινε στο δήμο όπου είχε παραπεμφθεί και ο
Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι και πρόεδροι και όλοι οι μηχανικοί
που είχαν υπογράψει τον πίνακα".
"Σ" Έαν εσείς είχατε έναν υπάλληλο ο οποίος δεν έκανε
καλά τη δουλειά του όπως π.χ έκανε "λάθος μετρήσεις" τι
θα κάνατε;
"Θα τον άλλαζα… Οι ποσότητες οι οποίες είναι γραμμένες είναι
υπερβολικές και οι τιμές είναι τριπλάσιες και τετραπλάσιες από
αυτές που υπάρχουν στην αγορά όπως ήταν περίπου γραμμένες
και για το διπλανό κτήριο".
"Σ" Υπάρχει περίπτωση ο κ. Γιαννακόπουλος να
"συμψηφίζει" υποθέσεις του κ. Σιδέρη επειδή κι εκέινος
του είχε "Συμφησίσει" κάποιες;
"Το έχω πει κατ’ επανάληψη ότι η διοίκηση Σιδέρη είχε υποσχεθεί
στον λαό της πόλης μας ότι ερχόμενη στην εξουσία ,όπως και
έκανε το 2003, θα οδηγούσε όλες τις παράνομες πράξεις στον
εισαγγελέα της προηγούμενης διοίκησης και είχε δηλώσει ο κ.
Σιδέρης στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι 73% των εργασιών που είχα-
νε γίνει επί διοίκηση Γιαννακόπουλου ήτανε κατατμήσεις-αναθέ-
σεις. Ουδέποτε τιμωρήθηκε κανένας και πιστεύω ότι όλα
αυτά τα πράγματα "παραμελήθηκαν" να πάνε στην δικαι-
οσύνη με "παρεμβάσεις", με "παρεμβάσεις" του κ. Στερο-
δήμα ο οποίος είχε πείσει τον κ. Σιδέρη ότι ο κ. Γιαννακό-
πουλος ήταν συγκρητικά με άλλους "εύκολος αντίπαλος"
και ότι δεν θα έπρεπε να τον "κάψουν" και φυσικά όλοι
είδαμε το αποτέλεσμα αυτής της "στρατηγικής" για την
οποία τον είχω χαρακτηρίσει "στρατηγό της ήττας".
Εξάλλου,  όπως θα έχετε ακούσει κι από δηλώσεις του κ. Γιαν-
νακόπουλου αλλά και του κ. Σταθόπουλου και οι δύο δεν
πιστεύουν στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Δηλαδή κατά
τη γνώμη τους, μπορεί ένας πολιτικός να κλέβει να αρπάζει να
κάνει οτιδήποτε αλλά δεν τον οδηγούμε ποτέ στα ποινικά δικα-
στήρια. Εγώ αυτό δεν το πίστεψα ποτέ διότι εάν κάποιοι
άνθρωποι δεν καταδικαστούν ποτέ δεν θα σταματήσουν
να κλέβουν. Τώρα εάν υπάρχουν κάποιες τέτοιες συμφωνίες
μεταξύ προηγούμενης και τωρινής διοίκησης θα αποκαλυφθούν.
Κάποια έργα που αναγκαστικά θα πρέπει να φέρει η τωρινή
διοίκηση θα αποκαλύψουν τα σωρεία των παρανομιών που υπήρ-
ξαν στην προηγούμενη διοίκηση και θέλω να δω πως θα τα παρα-
λάβει και θα τα συνεχίσει ο δήμος".   

Έφη Καψοκεφάλου: S.O.S 
εκπέμπουν οι παιδικοί σταθμοί

Την αγωνία της για την απρόσκοπτη λειτουργία των Παιδικών
σταθμών η οποία έχει διαταραχθεί από την μη απόδοση της
χρηματικής επιχορήγησης από μέρους του Δήμου προς το
Νομικό Πρόσωπο εξέφρασε η πρόεδρός του Έφη Καψοκεφ-
άλου στη συνεδρίαση της 29ης Απριλίου 2013.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αντίθετα με τον κ. Βασίλη Γιαννακό-
πουλο, ο κ. Βασίλης Ζορμπάς έχει προχωρήσει στην ανακατασκευή
των πεζοδρομίων της οδού Αγίου Ιωάννου χωρίς να έχει εγκεκριμμένη
χρηματοδότηση εκτελώντας το συγκεκριμένο έργο με «ίδιους πόρο-
υς» δηλαδή με χρήματα του Δήμου.
Είναι προφανές λοιπόν ότι παρά τις όποιες πολιτικές υποσχέ-
σεις περί πιθανής χρηματοδότησης του εν λόγω έργου, ο
Δήμος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει από τα δικά του
έσοδα τις συμφωνηθείσες αμοιβές προς τον εργολάβο που εκτελεί το έργο. 
Όπως ίσως θυμάστε μία από τις βασικές αιτίες της παραίτησης από τη θέση της αντιδημάρχου
Πρασίνου – Καθαριότητας και Περιβάλλοντος κ. Ελένης Δάβαρη υπήρξε και το γεγονός ότι
δεν δίνονταν χρήματα για συγκεκριμένες δαπάνες της αντιδημαρχίας της προφανώς
επειδή τα χρήματα αυτά ο δήμαρχος κρίνει ότι θα πρέπει να πάνε για την ανακατασ-
κευή των πεζοδρομίων.
Μία πολιτική επιλογή που όπως φαίνεται από τις εξελίξεις μπορεί να ευνοεί τον ίδιο αφού θα έχει
να παρουσιάσει ένα «Έργο» στις προσεχείς δημοτικές εκλογές αλλά στην ουσία αποδυναμώνει
κρίσιμους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, θυσιάζοντας στο βωμό της «Σκοπιμότητας» όλα αυτά
που χρειάζονται οι κάτοικοι όλων των περιοχών της Αγίας Παρασκευής. 
Στη δήλωσή της η κ. Έφη Καψοκεφάλου ανέφερε τα εξής: 
« Το ουσιαστικό η «Αντρειοσύνη» έχει ως ρίζα της τη λέξη «Άνδρας» αλλά είναι γένος θυληκού
κι έτσι απόψε μια γυναίκα ας τολμήσει να πει αλήθειες βοηθώντας και την επικαιρότητα μιας και
διανύουμε τις Άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. 
Λυπάμαι αλλά δεν έχω αντιληφθεί ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο ακυρώθηκε στο «Παρά
πέντε» η προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αν αυτό που συζητιέται
στην πόλη μας είναι αληθές θα θελα να δηλώσω ότι αυτή η θέση – απόφαση – επιλογή, ΔΕΝ ΜΕ
ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗ. 
Εξηγούμαι λέγοντας ότι τα λειτουργικά προβλήματα της ανάπλασης της Αγίου Ιωάννου είναι
ΥΠΑΡΚΤΑ και ζητούν προτάσεις για επίλυσής τους. 
Αν είναι «ΑΡΓΑ» για κάτι τέτοιο τότε έχω κι εγώ συμμετοχή και ευθύνη. Σήμερα επίσημα θα σας
μεταφέρω την καθημερινή μας αγωνία για την επιβίωση των παιδικών σταθμών.
Η επιχορήγηση από τον ΔΗΜΟ μας προς το Νομικό Πρόσωπο τους τελευταίους έξι
μήνες δεν είναι εξασφαλισμένη. Η χρηματοροή είναι αβέβαιη και σας πληροφορώ ότι έχω
γίνει «Φορτική», «Γραφική» και ό,τι «Άλλο» με αποκαλούν οι συνάδελφοί μου λόγω της επίμον-
ης διεκδίκησης – εξασφάλισης των συμφωνηθέντων και υποσχεθέντων…
Απόψε λοιπόν σας κάνω όλους κοινωνούς της οικονομικής μας κατάστασης και είμαι πρόθυμη να
δώσω τις όποιες διευκρινήσεις και απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματά σας. 
Τον επόμενο μήνα θα έρθει προς συζήτηση και έγκριση η οικονομική κι επομένως κοινωνική μας
πολιτική για τους παιδικούς σταθμούς εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς την οποία εμείς σήμερα
αδυνατούμε να προβλέψουμε, να σχεδιάσουμε και να προγραμματίσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε
πόσα παιδιά; Ποια παιδιά; Πόσοι; Και ποιοι εργαζόμενοι; Και τέλος πόσοι σταθμοί θα είναι
ανοιχτοί;»

Έφη καψοκεφάλου
πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ
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Στο πρόσφατο Δημοτικό συμβούλιο όπου η
ΕΝΕΒΑΠ αλλά και μεμονωμένοι κάτοικοι ζήτ-
ησαν από τον δήμαρχος Βασίλη Ζορμπά να
προστατεύσει καταστηματάρχες και κατοίκο-
υς από την μη τήρηση των όρων της σύμβασης
εκ μέρους του εργολάβου που αλλάζει τις πλά-
κες του πεζοδρομίου στην Αγ. Ιωάννου με απο-
τέλεσμα την «νέκρωση» της αγοράς και άνευ
λόγου ταλαιπωρία των κατοίκων, το παρών
έδωσε και ο τ. δημοτικός σύμβουλος και υπο-
ψήφιος με την παράταξη «Νίκη για την Αγ.
Παρασκευή» δικηγόρος Σωτήρης Παπαμιχα-
ήλ, με τον οποίο και συζητήσαμε για τα τεκ-
ταινόμενα…  
«Σ» Μπορεί να χαρακτηριστούν, ως «ανάπλα-
ση του ιστορικού κέντρου της Πόλης» οι
εργασίες που γίνονται στο ένα πεζοδρόμιο της
Αγίου Ιωάννου; 
Κατ’ αρχήν το έργο της Αγίου Ιωάννου έρχεται πάρα
πολύ αργά. Το γεγονός ότι επί τόσες τετραετίες δεν
είχε αναπλαστεί ο κεντρικός οδικός άξονας της πόλης
αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες της υποβάθμισης
της καθημερινότητας των κατοίκων της οδού Αγίου
Ιωάννου αλλά και ευρύτερα της περιοχής του Αη
Γιάννη, ενώ συγχρόνως  αποτελεί και μία από τις κύρ-
ιες αιτίες της πτώσης της εμπορικής δραστηριότητας. 
Η βασική ευθύνη για το γεγονός ότι βρισκόμα-
στε εδώ,  ανήκει στην προηγούμενη Δημοτική
Αρχή Γιαννακόπουλου – Κρητικίδη οι οποίοι δεν
κατόρθωσαν να αξιοποιήσουν το θετικό πολιτικό και
οικονομικό περιβάλλον της τετραετίας 2006 – 2010
αλλά αντίθετα οδήγησαν σε ένα άλλου είδους  τέλμα
την υπόθεση αυτή. 
Πρέπει να γίνει γνωστό σε όσους δεν το γνωρίζουν και
πρέπει να ξαναθυμηθούν όσοι τυχόν δεν το
θυμούνται ότι το έργο το οποίο εκτελέστηκε επί
δημαρχίας Γιαννακόπουλου – Κρητικίδη
κόστισε στον δημότη 700.000 ευρώ, δηλαδή
700.000 ευρώ πληρώθηκαν στον τότε ανάδοχο, στην
εταιρία ΑΞΩΝ Α.Ε. για το έργο που σταμάτησε και παρ-
αδόθηκε στη δημοτική αρχή του Βασίλη Ζορμπά». 
«Σ» Η εξόφληση των απαιτήσεων του εργολά-
βου προκειμένου να αποχωρήσει από αυτό με
υπαιτιότητα του Δήμου πότε έγινε; 
« Οι «λογαριασμοί»  πληρώθηκαν και επί  διοίκησης
Ζορμπά για το έργο το οποίο εκτελέστηκε από τον
Ιούλιο του 2009 έως τον Ιανουάριο του 2010 οπότε
και τα έργα σταμάτησαν με αποφάσεις του ελεγκτι-
κού συνεδρίου. 
«Σ» Ομοιότητα μεταξύ του τότε έργου και του
σημερινού δεν έχουμε; 
«Όχι είναι διαφορετική η φιλοσοφία των δύο έργων.
Προσωπικά είχα στηρίξει τη φιλοσοφία της ανάπλα-
σης. Δυστυχώς ο νυν δήμαρχος, Βασίλης  Ζορμ-
πάς, αποφάσισε να κάνει μία μικρής κλίμακας
επέμβαση στην οδό με αποκατάσταση των
πεζοδρομίων, με δημιουργία νέων θέσεων στάθ-
μευσης και μένει να δούμε εάν το τελικό αποτέλεσμα
θα είναι υπέρ του πεζού ή αν θα είναι μία διευκόλυνση
της κίνησης των οχημάτων. 
Προϋποθέσεις ώστε το έργο αυτό το οποίο χρηματο-
δοτείται εξ ιδίων πόρων η ένταξή του στο ΕΣΠΑ για
να χρηματοδοτηθεί είναι η απελευθέρωση των πεζο-
δρομίων, η δημιουργία συνθηκών για την προσπέλα-
ση από άτομα με ειδικές ανάγκες, η μετακίνηση όσων
περιπτέρων καταλαμβάνουν κοινόχρηστο και δημό-
σιο χώρο σε βάρος της κίνησης των πεζών». 
«Σ» Υπάρχει η «διάθεση»  από τη Δημοτική
αρχή για απελευθέρωση κοινόχρηστων χώρων
από τα περίπτερα; 
«Η Δημοτική Αρχή μέχρι στιγμής, απ’ αυτό τουλάχι-
στον που έχουμε δει εμείς  που κατοικούμε στον Αη

Γιάννη,  είναι ότι μας εγκατέστησε ένα καινούργιο
περίπτερο σ’ έναν μικρό ελεύθερο χώρο στη συμβολή
των οδών Αγίου Ιωάννου και Ελευθερίας…». 
«Σ» Εσείς που έχετε ζήσει το κ. Ζορμπά κι ως
«αντιπολίτευση»,  ήταν και τότε υπέρ της
κατάληψης εκ μέρους των «περιπτέρων»
δημόσιου χώρου;
«Είναι γεγονός ότι μετά την ανάληψη της διοίκησης
από τον κ. Ζορμπά υπάρχουν μεταβολές στη συμπερ-
ιφορά του οι οποίες οδηγούν σ’ ένα συμπέρασμα που
λέει ότι η εξουσία αλλάζει τον άνθρωπο... 
Θυμάμαι ότι στην προηγούμενη δημοτική περίοδο
2006 - 2010 ήταν πάρα πολύ έντονη η κριτική του για
τα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί στην τότε ανάπ-
λαση της Αγίου Ιωάννου αλλά τελικά αυτή η κριτική
τώρα που είναι δήμαρχος έχει μειωθεί έως εξα-
λείψεως και όπως και στην αρχή είπα, πληρώθηκαν οι
700.000 ευρώ στον τότε ανάδοχο. Σε ότι αφορά τα
περίπτερα θέλω να πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή θα
φερθεί δίκαια και 
κατά τη γνώμη μου όπου αναιρείται το δικαίωμα
ελεύθερης πρόσβασης και προσπέλασης εκ μέρους
των πολιτών στα πεζοδρόμια πρέπει να βρίσκεται
λύση μετακίνησης των περιπτέρων». 
«Σ» Για το υλικό του ιγνιμβρίτη τι ακριβώς
έλεγε ο κ. Ζορμπάς; 
« Ο κ. Ζορμπάς είχε ανακαλύψει  - ως αντιπολίτευση
-μία μέθοδο που αποδείκνυε ότι το υλικό δεν ήταν το
προβλεπόμενο, απευθύνθηκε στην ποινική Δικαι-
οσύνη, ήδη οι τότε υπεύθυνοι Γιαννακόπουλος –
Κρητικίδης είναι κατηγορούμενοι για το έργο
της Αγίου Ιωάννου και κάνω μία παρένθεση για να
πω ότι χρειάζεται μεγάλο θάρρος εκ μέρους των ανθ-
ρώπων που μας έφεραν στην κατάσταση αυτή να
προσπαθούν να μιμηθούν τους τιμητές. 
Εάν ο κ. Γιαννακόπουλος και ο κ. Κρητικίδης είχαν
εκτελέσει με κάποιες βελτιωτικές αλλαγές το έργο της
βελτίωσης της οδού Αγίου Ιωάννου το οποίο είχε ανα-
τεθεί από τον Ιούλιο του 2006 από τον Αντώνη
Σιδέρη είναι βέβαιο ότι το 2007, το πολύ το 2008 το
έργο θα ήταν έτοιμο και ο δρόμος διαφορετικός.
Αντίθετα ξεκίνησαν μία από την αρχή μελέτη
πληρώνοντας παράλληλα τον εργολάβο που είχε ανα-
τεθεί το έργο επί δημαρχίας Αντώνη Σιδέρη και
ξεκίνησε η υπόθεση από την αρχή. Γι αυτό οι εργασίες
ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2009 και σταμάτησαν αμέ-
σως. 
Συνεπώς χρειάζεται πολύ μεγάλο θάρρος να
μιμούνται τους τιμητές αυτοί που είναι υπεύθυ-
νοι για την κατάσταση στην οποία παραδόθη-
κε το έργο της Αγίου Ιωάννου. Τότε θυμάμαι ότι ο
κ. Ζορμπάς ήταν λάβρος κατά του έργου και πάλι, θα
επαναλάβω ότι αποζημίωσε τον εργολάβο με
700.000 ευρώ. 
Το θέμα είναι ότι στην πόλη μας πρέπει να υπάρ-
ξει μία νέα πνοήκι αυτό δεν φαίνεται από τη δημα-
ρχία του κ. Ζορμπά. Παρότι υπάρχουν βελτιωτικές
προσεγγίσεις και μεταβολές σε σύγκριση με τη δημα-
ρχία Γιαννακόπουλου, εν τούτοις δεν υπάρχει ποιοτι-
κή μεταβολή. 
Ο καθημερινός άνθρωπος, ο καθημερινός πολίτης, ο
άνθρωπος που ζει, εργάζεται, εμπορεύεται, ψυχαγω-
γείται στην πόλη αυτή δεν βλέπει ούτε την τετραετία
αυτή η οποία τελειώνει σ’ ένα χρόνο, δεν βλέπει
σημεία ριζικής βελτιωτικής μεταβολής. 
Η πόλη μας συνεχίζει την παρακμή της. Αυτό
αισθάνεται ο απλός άνθρωπος. Ακόμα κι αν
αναπλαστούν πεζοδρόμια μήκους 2.000 χιλ. ακόμα κι
αν φυτευτούν κάποια δένδρα, ακόμα κι αν κλείσουν
κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
που οχλούν τους περιοίκους ριζική βελτιωτική μετα-
βολή δεν υπάρχει και για να αλλάξει ρότα ο Δήμος

χρειάζονται μεγάλες πολε-
οδομικές παρεμβάσεις. 
Χρειάζονται τροποποι-
ήσεις του ρυμοτομικού
σχεδίου κήρυξη χώρων
ως κοινωφελών και
κοινόχρηστων, δέσμευση
κι όχι αποδέσμευση
χώρων για ενίσχυση του
λιγοστού πρασίνου της
πόλης μας,  κι αναφέρομαι
στο Ο.Τ. 118 όπου δεν έχει
γίνει επανεπιβολή απαλλο-
τρίωσης, στο κτήμα Ιόλα,
και σε πολλά άλλα που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει
βούληση και σχέδιο για μια αλλαγή πορείας της πόλης
μας. 
Μία νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να θέσει ως προτε-
ραιότητα ένα μεγάλο άξονα κίνησης πεζών, που να
συνδέει τις δύο μεγάλες πλατείες της Αγίας παρασκε-
υής, την πλατεία του Αη Γιάννη με την κεντρική πλα-
τεία ώστε να μπορεί ο πολίτης να κατεβαίνει άνετα με
τα πόδια. θα πρέπει επίσης να γίνουν πεζοδρο-
μήσεις, όπως έχουν γίνει σε όλες τις σύγχρονες
πόλεις και σε άλλους όμορους Δήμους, θα πρέ-
πει να υπάρξουν μονοδρομήσεις ώστε να αναζωογον-
ηθεί η κίνηση των πεζών και η εμπορική κίνηση.
Όποιος πιστεύει ότι οι εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις
θα οδηγήσουν σε αύξηση της εμπορικής κίνησης
απλώς δεν βλέπει γύρω του. Η πόλη χρειάζεται μία
νέα πνοή και πιστεύω ότι η παράταξη «Νίκη για την
Αγία Παρασκευή» και ο Γιάννης Σταθόπουλος είναι
σε θέση υπό προϋποθέσεις να οδηγήσουν την πόλη σε
μία άλλη πορεία». 
«Σ» Για να συμβεί αυτή η μεγάλη αλλαγή τι
χρειάζονται 
«Χρειάζεται να υπάρχει ένα όραμα για αυτή την
πόλη. Ένα όραμα υπέρ του πεζού, του ποδηλάτη, των
ΑμΕΑ, ένα πρόγραμμα το οποίο θα αναβαθμίσει την
καθημερινότητα όλων, που θα κάνει ευχερέστατη την
πρόσβαση όλων σε περισσότερα σημεία και εν τέλει
θα αναβαθμίσει την οικονομική κα εμπορική δρα-
στηριότητα γιατί  χωρίς την τόνωση της τοπικής αγο-
ράς δεν μπορεί να υπάρξει καμία ποιοτική μεταβολή.
Δείτε τι συνέβη στο Χαλάνδρι, με τις εκτεταμένες
μονοδρομήσεις και πεζοδρομήσεις που έχουν γίνει
και πως έχει το Χαλάνδρι έχει κρατήσει και την αγορ-
αστική και τη μισθωτική αξία των ακινήτων γιατί
καμία από τις δύο αξίες δεν έχει υποστεί μεγάλη
πτώση, διότι παραμένει το εμπορικό και αγορα-
στικό ενδιαφέρουν, γεγονός στο οποίο έχουν
συμβάλλει οι εκτεταμένες μονοδρομήσεις και πεζοδρ-
ομήσεις που έχουν γίνει. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να
γίνει και στην Αγία Παρασκευή διαφορετικά θα
πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. 
Σ αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω ότι περιμένουμε
να δούμε από τον κ. Ζορμπά τι στάση θα επιδείξει σε
μεγάλους επιχειρηματίες της πόλης οι οποίοι αξιοποι-
ούν – εκμεταλλεύονται δημόσιους χώρους που έγιναν
με χρήματα συνδημοτών μας. 
Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο γεγονός ότι έξω από
τη γνωστή επιχείρηση «Νταβίντσι»  της οποίας ο
ιδιοκτήτης έχει καταδικαστεί για παράνομη κατεδά-
φιση, η διεύρυνση του πεζοδρομίου έχει μετα-
πέσει σε διεύρυνση των θέσεων στάθμευσης
του καταστήματος. 
Περιμένω να δω τον κ. Ζορμπά αν στο σημείο αυτό θα
ενεργήσει υπέρ των πολιτών διότι δεν είναι νοητό οι
πολίτες να έχουν πληρώσει 700.000 ευρώ στην εται-
ρία ΑΞΩΝ Α.Ε. επί Γιαννακόπουλου και αντί για
διεύρυνση του πεζοδρομίου υπέρ των πεζών να έχο-
υμε διεύρυνση των θέσεων στάθμευσης του καταστή-
ματος με αποτέλεσμα οι πεζοί να χρησιμοποιούν το
οδόστρωμα με τους κινδύνους που αυτό περικλείει
αλλά και την προσβολή προς το δημόσιο αίσθημα , η
οποία προκύπτει».                        

Σωτήρης Παπαμιχαήλ: “Η πόλη συνεχίζει να
παρακμάζει και με τον Βασίλη Ζορμπά”!

Σωτήρης Παπαμιχαήλ
Δικηγόρος

π. Δημοτικός Σύμβουλος
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«Σ» Γιατί ο δήμαρχος δεν απαντά στις καταγ-
γελίες που είχατε κάνει όταν ανεξαρτητοποιηθ-
ήκατε αλλά προσπαθεί να σας εκφοβίσει με
«μηνύσεις» που υποτίθεται ότι κάποιοι άλλοι
μπορεί να σας κάνουν;
«Ο κ. Ζορμπάς επειδή ξέρει ότι λέω αλήθειες και
φοβούμενος  ν’ απαντήσει επί της ουσίας καταφεύγει
στην προσφιλή του μέθοδο, αυτήν δηλαδή της εκτό-
ξευσης έωλων απειλών ώστε να φοβηθώ και να στα-
ματήσω να μιλώ. Όμως ο κ. Ζορμπάς γνωρίζει
πολύ καλά ότι όλα όσα λέγω είναι αληθινά ασχέ-
τως αν δεν θέλει να το παραδεχτεί… γεγονός όμως
που σε καμία περίπτωση δεν τον δικαιολογεί. Να μην
απαντάει πολιτικά σε μένα γιατί με έχει στην
«Μπούκα» μπορεί να γίνει κάπως κατανοητό, αλλά
να μην απαντάς σε άλλους Δημοτικούς Συμβούλους
και αρχηγούς παρατάξεων όπως τον κ. Σταθόπουλο,
το θεωρώ απαράδεκτο».
«Σ» Ποια είναι τα θέματα που είχαν προκύψει
και για τα οποία ο δήμαρχος «σφυρίζει αδιάφ-
ορα» κατά τη γνώμη σας;
«Ας πάρουμε ένα ένα τα πράγματα. Το πρώτο ζήτημα
είναι αυτό που αφορά την κλοπή μιας υδροφόρας,
που  ήταν προς απόσυρση έξω από το γκαράζ του
Δήμου! Καθώς και  δύο σαρώθρων και διαφόρων
άλλων πραγμάτων μέσα από την αποθήκη του
Δήμου!!!».
«Σ» Ποιες ενέργειες  θα έπρεπε να είχαν γίνει
μετά τη διαπίστωση των κλοπών αυτών; 
«Αμέσως μόλις γίνεται αντιληπτή η κλοπή του συγκε-
κριμένου οχήματος θα έπρεπε  ο αρμόδιος υπάλληλος
από το μηχανολογικό τμήμα να καταγγείλει το
γεγονός στις αστυνομικές αρχές, πράγμα που καθυ-
στέρησε να κάνει! . Στη συνέχεια  ο Διευθυντής
της αρμόδιας υπηρεσίας κ. Παναγόπουλος θα
έπρεπε να διενεργήσει Ένορκη Διοικητική Εξέ-
ταση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι
συγκεκριμένες κλοπές της Δημοτικής περιουσίας,
αλλά ουδέποτε προχώρησε σ’ αυτήν με αποτέλεσμα
να  γεννιούνται τεράστια ερωτηματικά».
«Σ» Ήταν ο κ. Παναγόπουλος  υποχρεωμένος
να διενεργήσει Ε.Δ.Ε;
«Είναι υποχρεωμένος να κάνει. Αν δεν κάνει  ΕΔΕ για
ένα περιουσιακό στοιχείο του Δήμου που «κάποιοι»
έκλεψαν τότε για ποιον άλλο λόγο  πρέπει να κάνεις;
Γιατί είσαι διευθυντής; 
Επίσης αυτοί που έκλεψαν την υδροφόρα, κινήθηκαν
δια μέσου της Αττικής οδού και η εταιρεία για τρείς
ημέρες κρατά όλα τα στοιχεία από τις υπάρχουσες
βιντεοκάμερες που καταγράφουν τα πάντα.
Τα ερωτηματικά λοιπόν που γεννιούνται είναι  γιατί
καθυστέρησε ο κ. Παναγόπουλος  να ενημερώσει  την
αστυνομία ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργει-
ες και γιατί δεν ενημέρωσαν ούτε κι εμένα ώστε να
προσπαθήσω στο διάστημα που υπήρχαν ακόμη τα
στοιχεία από τις  κάμερες να βρω κάποια άκρη;
«Σ» Τελικά  ποιος , επωμίζεται  τις ευθύνες;

Διευθυντής  ή  ο δήμαρχος; 
«Επειδή δεν γνωρίζω ακριβώς ποια είναι η διαδι-
κασία σχετικά με την απόδοση ευθυνών δύο φορές
υπέβαλα γραπτή αναφορά προς το δήμαρχο αναφο-
ρικά  με τις κλοπή της υδροφόρας και των  δύο μικρών
σάρωθρα και των άλλων υλικών από την αποθήκη». 
«Σ» Ποια ήταν η αντίδραση του κ. Ζορμπά
όταν δώσατε τις γραπτές αναφορές; 
«Απολύτως Καμία!  Αποδέχτηκε με πλήρη απάθεια
τις κλοπές αυτές!   Και όπως είχα πει και στην δήλω-
ση ανεξαρτητοποίησης μου όλα τα παραπάνω  υπήρ-
ξαν οι αιτίες  της αποχώρησης μου από την παράταξη
του.  Ήμουν αντιδήμαρχος και σε τίποτα δεν έβρισκα

ανταπόκριση και ενδιαφέρον ή στήριξη από το δήμα-
ρχο και αρχηγό της παράταξης». 
«Σ» Υπάρχει κάποια συγγένεια ή ιδιαίτερη
φιλική  σχέση μεταξύ του κ. Ζορμπά και του κ.
Παναγόπουλου; 
«Όχι καμία και  στις κατ  ́ιδίαν  συζητήσεις που είχα-
με οι δυο μας πριν του κάνω τις αναφορές και μου
αποκάλυψε κάποια «Άλλα» πράγματα τα οποία
εγώ δεν ήξερα και τα οποία είχαν υποπέσει στην αντί -
ληψη του  από την εποχή που και ο ίδιος ασκούσε την
ίδια αντιδημαρχία επί  δημαρχίας  Αντώνη  Σιδέρη,
και οι  χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούσε για τον
συγκεκριμένο υπάλληλο  δεν ήταν και οι καλύτεροι…».
«Σ» Είχε αναφερθεί  σε θέματα διαφάνειας; 
«Ας το πούμε κι  έτσι»
«Σ» Δηλαδή κατά την άποψη σας τίθεται θέμα
Μη τήρησης του Νόμου; 
«Φυσικά! Σκεφτείτε, αν μπουν κάποιοι  στο Δήμο,
πάρουν δύο γραφεία και φύγουν, τι θα κάνουμε;  Τι
θα πούμε;: «Α! πήραν τα δύο γραφεία, δεν πειράζει, τι
ναι δύο γραφεία;»… Πόσο μάλλον μία υδροφόρα. Για
τ’ όνομα του Θεού. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει; Να
μας σηκώσουν το Δήμο; Ή να μας παίρνουν τα
απορριμματοφόρα και  οι υπεύθυνοι να  σφυρίζουν
ανέμελα; Δεν το διανοούμαι αυτό το πράγμα. Δεν
μπορώ να το δεχτώ». 

«Σ» Στη δημοτική ομάδα είχε συζητηθεί το
συγκεκριμένο θέμα; 
«Έχει συζητηθεί στην ευρεία δημοτική ομάδα που
κάναμε. Δεν υπήρξαν απαντήσεις ούτε τότε. Πολλές
φορές μου ‘λεγε ο δήμαρχος να του «λύσω τα χέρια»
κάνοντάς γραπτή αναφορά ώστε να μπορέσει να
«κινηθεί» και   όταν το έκανα «Τι» έκανε με «λυμένα
πια τα χέρια»; Απολύτως τίποτα!. 
Η παράταξη μας  όταν «πήρε» το Δήμο για να τον
διοικήσει, το πέτυχε σηκώνοντας ως λάβαρο τη
σημαία της «Διαφάνειας».  Οι πιο πολλοί από
εμάς γι’ αυτό ακολουθήσαμε τον Βασίλη  Ζορμπά,
γιατί τον πιστέψαμε. Προσωπικά θεωρούσα ότι ο
Βασίλης ήταν κάτι το διαφορετικό, ακριβώς επειδή
έδειχνε να έχει το στυλ του «ψιλοαγρίκου»  ο οποίος
θα κοπάναγε τη διαφθορά και  τη Λαμογιά. 
Δυστυχώς έπεσα έξω. Δεν είναι έτσι». 
«Σ» Μήπως ο κ. Ζορμπάς επηρεάζεται από
απόψεις κάποιων άλλων συνεργατών του; Πώς
τον είχατε ζήσει; 
«Είναι ένας ιδιόρρυθμος χαρακτήρας. Δεν θα τον
θεωρήσω «Κακό». Σαν φίλος, για παρέα και για
καλαμπούρι είναι ένας πολύ ωραίος τύπος. Από εκεί
και πέρα το να είσαι δήμαρχος είναι κάτι διαφορε-
τικό. Όταν είσαι μέσα στο Δήμο είσαι αλλιώς, όταν
είσαι έξω με την παρέα σου είσαι τελείως διαφορε-
τικός. Λοιπόν εγώ περίμενα κάτι διαφορετικό. Επηρ-
εάζεται πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια ομάδα ενός –
δύο ατόμων, ίσως μόνο ένα που επηρεάζει το δήμα-

ρχο. Όμως εμένα δεν με
νοιάζει ποιος τον επηρεά-
ζει.
Εμένα όμως  μ’ ενδιαφέρ-
ει για το  «Τι»  θα λογοδο-
τήσω στους ανθρώπους
που με ψήφισαν και όχι
μόνο. Σας πληροφορώ ότι
για την  κίνηση  που έκανα
αποχωρώντας  και για την
αιτιολόγηση μου αναφορ-
ικά μ  ́ αυτήν , οι
συμπολίτες μου δίνουν
συγχαρητήρια. Δεν είπα
δεν μ’ αρέσει και φεύγω κι επιπλέον έδωσα πολλές
ευκαιρίες πριν αποχωρήσω. Είναι αυτό που λένε, μία
– πέντε – δέκα φτάνει! Δεν θέλω να κάνω πέντε
βήματα μπροστά και 15 πίσω». 
«Σ» Τι είπατε για τον κ. Παναγόπουλο και  ο κ.
Ζορμπάς απείλησε με μήνυση; 
«Συγκεκριμένα είπε ότι σαν Ζορμπάς αν ήταν ο
Παναγόπουλος και άκουγε τις εκφράσεις μου θα μου
έκανε μήνυση. Εκεί αισθάνθηκα ντροπή για το πρό-
σωπό του γιατί  μεταξύ μας έλεγα και έλεγε πολύ περ-
ισσότερα... όσο για την μήνυση  τον προκαλώ να
μου κάνει ο ίδιος! Και προκαλώ τον Βασίλη Ζορμ-
πά  γιατί μιλάω πάντα με στοιχεία! Δεν θα έβγαινα
ποτέ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο χωρίς λόγο. Τον
ήξερα και από πιο παλιά τον κ. Παναγόπουλο αλλά
τον γνώρισα καλύτερα  όταν  έγινα αντιδήμαρχος. 
Όταν θες να κερδίσεις τις εκλογές και να πάρεις το
Δήμο λες πάρα πολλά και θυμάμαι τον κ. Ζορμπά τι
έλεγε γενικά για τους δημόσιους υπαλλήλους... 
Και για τον κ. Γιαννακόπουλο είχε πει πολλά
και συγκεκριμένα για τη ΔΗΠΕΑΠ και ποια
είναι απόδειξη για όλες τις καταγγελίες; Βγήκε
τίποτα; όχι! 
Με την Αγίου Ιωάννου τα ίδια δεν είχε κάνει; Δεν
έλεγε για το πόσο καρκινογόνος είναι ο ιγνιμβρήτης
ως υλικό;  και τώρα γιατί τον τοποθετεί; Δεν είναι πια
καρκινογόνος; Ή τον τοποθετεί επειδή τον παράτησε
ο προηγούμενος εργολάβος στο πάρκινγκ του Δήμου
και με αυτόν θέλει να παρουσιάσει «έργο»;
Αν τότε έλεγε αλήθεια για την επικινδυνότητα του
υλικού αυτού τώρα που το έργο το κάνει αυτός γιατί
τον χρησιμοποιεί; Δεν θα κάνει κακό στους
συμπολίτες του; ‘η ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και προ-
κειμένου να ξαναβγεί δήμαρχος ας «λουστούμε» όλοι
εμείς ένα καρκινογόνο υλικό;
Αισθάνομαι πραγματικά προδομένη. Και πιστεύω ότι
κι άλλοι συνάδελφοι νιώθουν έτσι. Ίσως αυτό που
λένε ότι η εξουσία αλλάζει τα μυαλά των ανθ-
ρώπων να ταιριάζει στην συγκεκριμένη περίπτωση.
Έχει αντιληφθεί λάθος το ρόλο του δημάρχου ο κ. Ζορμ-
πάς. 
«Σ» Έχουμε παρακολουθήσει στο Δημοτικό
Συμβούλιο ότι έχετε περισσότερο θυμό για την
αντιδήμαρχο κ. Ελευθερία Παπαδοπούλου
παρά για τον ίδιο τον κ. Ζορμπα; Γιατί έτσι; 
«Από τότε που ξεκινήσαμε όλοι μαζί κι αναλάβαμε το
Δήμο η κ. Παπαδοπούλου ανακατευόταν παντού…
και στην δική μου υπηρεσία όπως και σε άλλες με
αποτέλεσμα  στο τέλος να έχουμε  ξεχάσει το ποιος
είναι ο δήμαρχος! Αν είναι η κ. Παπαδοπούλου ή
αν είναι ο κ. Ζορμπάς!!
Προσωπικά  δεν δέχτηκα από μέρους της παρεμβά-
σεις τέτοιου τύπου όπως και κάποιοι άλλοι συνάδελφ-
οι και ίσως να μπήκαμε στο «στόχαστρο»... όσο για
τους άλλους συναδέλφους, είμαι σίγουρη ότι δεν είναι
χαζοί αλλά δεν ξέρω γιατί δεν αντιδρούν. 
Δυστυχώς στις συνεδριάσεις του  Δημοτικού συμβου-
λίου  όταν ρωτάμε κάτι το δήμαρχο η κ. Παπαδο-
πούλου συνηθίζει να κάνει διάφορους μορφασμούς
και να κριτικάρει από τα απέναντι έδρανα...  Την προ-
ειδοποιώ λοιπόν, «αυτά» να τα κάνει «εκεί που την
παίρνει» και όχι σε μένα γιατί εγώ «Δεν τα σηκώνω»!  

Ελένη Δάβαρη: 
«Κάποιοι κλέβουν ανενόχλητοι 

περιουσιακά στοιχεία του Δήμου!».

Ελένη Δάβαρη
Ανεξάρτητη Δημοτική

Σύμβουλος
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Σε όλα τα παραπά-
νω ο κ. Ζορμπάς με
το γνωστό και
πάντα «ευγενικό»
του ύφος είπε κατά
τη συνήθη μέθοδο
του, ότι ο κ. Χάρχα-
ρος ψεύδεται, κι  ότι
ο ίδιος έχει μιλήσει
με τον  μελετητή κ.
Ζέρβα και του έχει πει «άλλα»  και κατέληξε λέγοντας
ότι δεν πρόκειται να πάρει κάποια απόφαση με
«συμβουλές ιδιωτών» όπως αυτή του κ. Χάρχαρου
χωρίς να έχει εισήγηση από την Τεχνική υπηρεσία. 
«Δεν θα πάρουμε τέτοια απόφαση γιατί αποτε-
λεί τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου, πράγμα που θα
οδηγήσει σε αυξημένες δαπάνες και πιθανόν
σταμάτημα του έργου και δικαστική διεκ-
δίκηση του εργολάβου για περισσότερα
κέρδη» κατέληξε ο κ. Ζορμπάς 
Από την πλευρά του ο κ. Χάρχαρος του ανταπάντησε
αρχικά ότι «Τα παντελόνια δεν τα φοράμε για το
κρύο»…  και του υπενθύμισε πως εκείνος έχει την
ευθύνη που δεν κάλεσε την Τεχνική Υπηρεσία και τον
μελετητή στο συμβούλιο όπως όφειλε να κάνει και
πώς σε καμία περίπτωση δεν του ζητούσε την  τροπο-
ποίηση της απόφασης αλλά μια απλή συμπλήρωση
στην ήδη ψηφισμένη (από το Δημοτικό Συμβούλιο)
και υπογεγραμμένη (από τον εργολάβο) μελέτη. 
«Τροποποίηση σημαίνει προσθήκη ή αφαίρεση και-
νούργιου άρθρου κι εμείς δεν ζητάμε κάτι τέτοιο αλλά
απλή συμπλήρωση διότι εσείς δεν αντιγράψετε ορθά
την απόφαση της Επιτροπής ποιότητας ζωής στην
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου» υπογράμμισε
ο κ. Χάρχαρος. 
Στο σημείο αυτό, έγινε φανερό ότι «Άλλα» πράγματα
αναφέρονταν στην απόφαση  της Επιτροπή Ποιότ-
ητας Ζωής  και  «άλλα πράγματα» ψηφίστηκαν από
τους δημοτικούς συμβούλους αναφορικά με τον
τρόπο  εκτέλεσης  του έργου και όχι μόνο, κατά παρά-
βαση του Νόμου ο οποίος ορίζει ότι θα πρέπει οι απο-
φάσεις της επιτροπής ποιότητας ζωής να επικ-
υρώνονται με την ψήφιση τους από το Δημοτικό
συμβούλιο και όχι να είναι εκ διαμέτρου αντίθετες!
Και όπως αποκάλυψε  ο κ. Χάρχαρος  ο όρος «Διπλή
κυκλοφορία στα τμήματα που δεν γίνονται έργα»,
ενώ είχε ψηφιστεί και γραφτεί στην απόφαση
της επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  ΔΕΝ ΕΙΧΕ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ στην απόφαση που
εισήχθηκε  στο Δημοτικό Συμβούλιουμε αποτέ-
λεσμα να παραπλανηθεί το Σώμα και να ψηφίσει
«Άλλα αντί  Άλλων»!. 
Συνεχίζοντας την αντρίκια τοποθέτηση του  ο κ.
Χάρχαρος ξεκαθάρισε προς τον δήμαρχο ο οποίος
είχε «Λουφάξει» μετά τη συγκεκριμένη αποκάλ-
υψη…  ότι δεν είχαν σκοπό οι επαγγελματίες να στα-
ματήσουν το έργο αλλά να συνεχιστεί με τον εργολά-
βο  συμμορφούμενο με τα συμφωνηθέντα διότι σε
αντίθετη περίπτωση  θα ήταν αναγκασμένοι να προ-
βούν σε ασφαλιστικά μέτρα! 

Χαστούκι από τον Διονύση Λέκκα και τον
Δημήτρη Αλεφαντή

Οι δύο συγκεκριμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ήταν οι
μόνοι που ψήφισαν υπέρ της πρότασης του κ. Χάρχα-
ρου,  όχι μόνο βάσει αυτών που άκουσαν αλλά και
των παραπόνων που τους είχαν γίνει τόσο από επαγ-
γελματίες όσο και από κατοίκους που βίωναν καθ-

ημερινά τα τα προβλήματα μιας εντελώς παράλογης
μονοδρόμησης. 
Συγκεκριμένα ο κ. Αλεφαντής δήλωσε ότι το έργο
ναι μεν έπρεπε να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γινό-
ταν,  αλλά ο ίδιος δεν είχε πειστεί για το κατά
πόσο δεν θα μπορούσε  ο δρόμος να είναι διπ-
λής κατεύθυνσης στα σημεία όπου δεν γίνονταν
εργασίες…  και κάλεσε το δήμαρχο να αφουγκραστεί
τις ανησυχίες των κατοίκων και των εμπόρων με το
σκεπτικό ότι ένα έργο εκτελείται επ’ ωφελεία κυρίως
των πολιτών και όχι εις βάρος τους... 
Από την πλευρά του ο κ. Λέκκας, του οποίου το φαρ-
μακείο βρίσκεται στα μέσα της Αγίου Ιωάννου, ανέφ-
ερε ότι καθημερινά γινόταν  μάρτυρας  αυθαιρε-
σιών εκ μέρους των οδηγών οι οποίοι παραβιά-
ζουν την μονοδρόμησηκαι κατεβαίνουν την Αγίου
Ιωάννου στα σημεία που δεν επιτρέπεται  και υπο-
στήριξε  ότι  θα μπορούσε να βρεθεί λύση και να επι-
στρέψει στη διπλή κυκλοφορία ο δρόμος αρκεί να
μην υπήρχαν ζημιές στα ήδη ολοκληρωμένα κομμά-
τια που ο εργολάβος θα είχε τελειώσει. 

Όσον αφορά τον κ. Γαβρά ο οποίος είχε δηλώσει ότι
«Απείχε» της ψηφοφορίας, μιλώντας προς τους
συναδέλφους του, εξήγησε ότι στην απόφαση του
αυτή οδηγήθηκε επειδή ως μέλος της  διοίκησης Γιαν-
νακόπουλου ψήφιζε  θετικά τις εισηγήσεις χωρίς να
ζητά να παρίσταται η τεχνική υπηρεσία και αποκάλ-
υψε ότι για τις θετικές ψήφους που είχε παραχωρήσει
«καλή τη πίστη» τότε… σήμερα βρίσκεται κατηγορ-
ούμενος! Κι όλα αυτά επειδή όπως είπε είχε εμπιστε-
υθεί πολιτικούς και όχι ειδικούς!
Συγκεκριμένα ο κ. Γαβράς ανέφερε ότι: «Μας
έβαλαν τότε όπως και σήμερα να ψηφίσουμε
χωρίς την Τεχνική Υπηρεσία και δεν θα ξανα-
βρεθώ υπόδικος»… και κατηγόρησε τη Δημοτική
Αρχή για την απουσία της διευθύντριας της Τεχνικής
Υπηρεσίας λέγοντας ότι ο λόγος της ίσως να αποτε-
λούσε αντίλογος σ’ αυτόν της ΕΝΕΒΑΠ. 

Διαμάχη Γιαννακόπουλου – Ζορμπά
Εν μέσω της όλης αυτής  συζήτησης υπήρξε μια  σφο-
δρή αντιπαράθεση μεταξύ του πρώην δημάρχου
Βασίλη Γιαννακόπουλου με τον νυν Βασίλη Ζορμπά,
μια αντιπαράθεση που θύμιζε  μικρά παιδιά που
πατάνε στις μύτες των ποδιών τους για να δουν ποιο
είναι ψηλότερο και άλλα τέτοια παιδιαρίσματα…
Στην προκειμένη περίπτωση η αντιπαράθεση
είχε ως κέντρο τη σύγκριση των δύο έργων της
Αγίου Ιωάννου, αυτό του κ. Γιαννακόπουλου που
σταμάτησε τον Ιανουάριο του 2010 κι αυτό του κ.

Ζορμπά που εκτελείται σήμερα. 
Συγκεκριμένα ο κ. Γιαννακόπουλος, έχοντας στο
πίσω μέρος του μυαλού του ότι οι εκλογές έρχονται
οσονούπω, και εκμεταλλευόμενος έξυπνα τη δεινή
θέση  του αντιπάλου του, εξαπέλυσε σφοδρούς χαρ-
ακτηρισμούς προς το δήμαρχο λέγοντάς του ότι λέει
παραμύθια της «Χαλιμάς» όταν απαντάει ότι δεν
μπορεί να πάρει απόφαση περί επαναφοράς της
οδού  Αγίου Ιωάννου στη διπλή κυκλοφορία. 
«Δείχνεται απίστευτο μίσος στους επαγγελματίες..
Καταγγείλατε τον Χάρχαρο όταν ήταν πολύ ευγε-
νικός.. σ’ εμένα έκαναν πολύ χειρότερα.. μόνο
κάποιος που εκδικείται κάποιον άλλο συμπερ-
ιφέρεται έτσι.. » είπε ο κ. Γιαννακόπουλος και
συνέχισε λέγοντας ότι ο ίδιος και η παράταξή του ήθε-
λαν η Αγίου Ιωάννου να γίνει πεζόδρομος και τώρα με
το έργο του κ. Ζορμπά όταν ολοκληρωθεί οι πολίτες
δεν θα σταματάνε ούτε στις βιτρίνες των
εμπόρων για να κοιτάξουν! 
Το γάντι που πέταξε ο κ. Γιαννακόπουλος, σήκωσε
αμέσως ο κ. Ζορμπάς ο οποίος άρχισε το λόγο του
στραμμένος προς αυτόν με την εξής φράση: «Παρ’
όλο που άσπρισαν τα μαλλιά σου, δεν έχεις
βάλει μυαλό»ενώ στη συνέχεια  τον κατηγόρησε ότι
ξεκίνησε ένα έργο προεκλογικά το 2009 χωρίς, όπως
χαρακτηριστικά είπε, να έχει «μία στο πουγκί». 
Ο κ. Ζορμπάς δεν σταμάτησε εκεί αλλά με οργίλο
ύφος και όντας αναψοκοκκινισμένος υπενθύμισε στο
κοινό ότι ο εργολάβος τότε σταμάτησε το 2010 γιατί
δεν πληρωνόταν και προέτρεψε τους παρευρισκόμε-
νους να διαβάσουν το πόρισμα του ελεγκτικού συνε-
δρίου που αποτελεί και την αιτία για την οποία σήμε-
ρα ο κ. Γιαννακόπουλος με τον κ. Κρητικίδη είναι κατ-
ηγορούμενοι για την «Ανάπλαση» που προσπάθη-
σαν να κάνουν.  

Επικεφαλής παρατάξεων 
Από την Νίκη για την Αγία Παρασκευή ο Γιάννης
Σταθόπουλος κράτησε αποστάσεις από τους τσα-
κωμούς των αντιπάλων του, προτείνοντας αρχικά η
Αγίου Ιωάννου να επιστρέψει στη διπλή κυκλοφορία
μέχρι την οδό Σχολείου, τάχθηκε  υπέρ του αιτή-
ματος της ΕΝΕΒΑΠ, αναφέροντας  ότι η δυσκολία
έγκειται μόνο στην πολιτική βούληση και ρώτησε το
δήμαρχο γιατί δείχνει τέτοια  εμμονή και δεν αλλάζει
στάση. 
Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης
δήλωσε ότι όσοι οξύνουν την κατάσταση δεν θέλουν
να βρεθεί λύση… ότι η ανησυχία του δημάρχου
για σταματημό των έργων και διεκδίκηση περισσότε-
ρων χρημάτων από τον εργολάβο δεν έχει βάση
γιατί δεν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης…
και τέλος χαρακτήρισε την τοποθέτηση του κ. Χάρχα-
ρου ως «εμπεριστατωμένη». 
Επιπλέον ο κ. Γκιζιώτης επέμεινε στο ότι δεν θα αλλά-
ξει κάτι με την υπερψήφιση της πρότασης του κ.
Χάρχαρου γιατί κανείς δεν μπορεί να αμφι-
σβητήσει τη μελέτη αλλά αντιθέτως αν δεν παρ-
θεί πολιτική λύση, ώστε να ηρεμήσουν τα
πνεύματα,  θα αρκούσε ένας δικομανής αρκεί
για να σταματήσει το έργο. 
Ο ανεξάρτητος επικεφαλής της παράταξης «Νέα
Εποχή – Αδέσμευτη Νέα Πόλη» Κώστας Κουβόπου-
λος απόρησε με το δήμαρχο και τον πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την απουσία της
Τεχνικής Υπηρεσίας και του μελετητή, επεσήμανε κι
αυτός με τη σειρά του ότι δεν υφίσταται τροποποίηση
η απόφαση σε περίπτωση υπερψήφισης του αιτήμα-
τος της ΕΝΕΒΑΠ και δήλωσε ότι πρέπει να δοθεί ένα
«χέρι βοηθείας» στους επαγγελματίες, οι οποίοι βάλ-
λονται από τους Τροϊκανούς και από τα έργα.     

Βασίλης Ζορμπάς: «Ακόμη κι αν ψηφίσει το Δημοτικό συμβούλιο
απόφαση για «Διπλή κυκλοφορία» στην Αγ. Ιωάννου,  

Εγώ δεν θα την εφαρμόσω!».
συνέχεια από σελ. 5 
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Αντιδήμαρχοι – Δημοτικοί Σύμβουλοι
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κώστας Τσιαμπάς θύμισε
στον κ. Γιαννακόπουλο ότι πριν από καιρό ο ίδιος είχε προειδοποιήσει ότι το έργο δεν
θα ολοκληρωθεί… και υπενθύμισε σε όλους ότι η Τεχνική Υπηρεσία εμμένει στη
μελέτη και δεν δέχεται τροποποιήσεις. Στη συνέχεια ο κ. Τσιαμπάς υπεραμύνθηκε
του έργου της αντικατάστασης πεζοδρομίων υποστηρίζοντας  ότι υπάρχει  αυστηρή
επιτήρηση… ότι προχωράει γρήγορα (το έργο)... κι  ότι και θα ζητήσουν από τον
εργολάβο να δουλεύει και το Σαββατοκύριακο!
Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φώτης Αλεξόπουλοςανέφερε με τη
σειρά του ότι η εκτέλεση του έργου δεν συμφωνεί με τη μελέτη και ο μόνος που
ευθύνεται γι’ αυτό είναι ο δήμαρχος και έκλεισε λέγοντας ότι το έργο δεν θα έχει
ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2014 όπου είναι και ι επικείμενες δημοτικές εκλο-
γές ώστε να αποτελέσει χαρτί διαπραγμάτευσης με τους κατοίκους της περιοχής. 
Η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος κ. Ελένη Δάβαρη αφού είπε ότι η Αγίου
Ιωάννου τα βράδια θυμίζει «Άγρια Δύση» από την έλλειψη φωτισμού και την απου-
σία κόσμου και  ρώτησε τι ακριβώς κάνει ο «Συμπαραστάτης του Δημότη και της
Επιχείρησης»  εν μέσω όλων αυτών των τραγικών γεγονότων που συμβαίνουν στην
πόλη. 
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Στρατής Γραμματίδης
με τη σειρά του ανταπάντησε ότι καμία επιχείρηση δεν έχει προσφύγει στον ίδιο κι
ότι σύμφωνα με το Νόμο δεν μπορεί ο ίδιος να κινηθεί αυτεπαγγέλτως αλλά κάποι-
ος θα πρέπει να προσφύγει στον ίδιο. 
Αμέσως ο κ. Γιαννακόπουλος του απηύθυνε δημόσιο αίτημα ζητώντας του να δει το
θέμα των καταστηματαρχών και να βγάλει πόρισμα… και  για όσους από εσάς δεν το
γνωρίζετε ακόμα κι αν η Αγία Παρασκευή καταστρέφεται θα πρέπει οι ίδιοι να προ-
σφύγετε στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης γιατί αλλιώς όπως ο
ίδιος ισχυρίζεται  έχει τα χέρια του «δεμένα»! 
Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών το θέμα ψηφίστηκε όπως προαναφέραμε με τον
κ. Ζορμπά να λέει ότι  και να ψήφιζε θετικά την πρόταση της ΕΝΕΒΑΠ το Δημοτικό
Συμβούλιο, ο ίδιος δεν θα την εφάρμοζε με την δικαιολογία ότι την θεωρούσε
παράνομη χωρίς την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Εν κατακλείδι από την όλη συζήτηση έγινε φανερό πλέον ότι ο Βασίλης  Ζορμπάς έχει
επενδύσει όλη του την προεκλογική καμπάνια σ’ ένα έργο, στην αλλαγή δηλαδή  των
πλακών του πεζοδρομίου στην οδό Αγίου Ιωάννου και απ’ ότι ο ίδιος δήλωσε, προ-
κειμένου να  πετύχει την επανεκλογή του στο δημαρχιακό αξίωμα ΔΕΝ θα διστάσει
θα καταφύγει και στις πιο ακραίες αντιδημοκρατικές πράξεις, όπως αυτή της
υποχρέωσής του ως δήμαρχος να εκτελεί  τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου!       

Χρήστος Α. Μπαλωτής
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Ανατολικά της …Αγίου Ιωάννου

Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό στην
πολύπαθη Αγίου Ιωάννου ,λόγω της νέου τύπου «ανάπλασης της» (τα
εισαγωγικά μόνο τυχαία δεν είναι), είναι γνωστά στους συμπολίτες μας
και από την διαμαρτυρία του εμπορικού κόσμου της πόλης μας ,αλλά και
από τα προβλήματα κυκλοφορίας που έχουν προκύψει από την άρνηση
της Δημοτικής Αρχής για τμηματική κατασκευή του έργου και παρ-
αχώρηση της διπλής κυκλοφορίας εκεί όπου δεν εκτελείται .
Το θέμα αυτό συζητήθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στις 15/5/2013,με
ουσιαστική παρέμβαση του προέδρου της ΕΝΕΒΑΠ ,και σύμφωνη γνώμη όλης
της αντιπολίτευσης χωρίς αποτέλεσμα ,λόγω της επίμονης άρνησης του κ
Δημάρχου να  να δώσει λύση στο θέμα.
Οι πληροφορίες που υπάρχουν για διπλή κυκλοφορία οχημάτων κυρίως της
νυκτερινές ώρες  παρά την απαγόρευση ,(και εκεί που εκτελείται το έργο) σε όλο το
μήκος της Αγίου Ιωάννου ,μας φοβίζουν για το ενδεχόμενο σοβαρών ατυχημάτων.

Στην ανατολική πλευρά της συνοικίας του Αη Γιάννη (αριστερά στον ανερχόμενο) έχει παρατηρηθεί τις
τελευταίες μέρες λόγω της εκτέλεσης του έργου δυσανάλογη αύξηση της κυκλοφορίας οχημάτων παν-
τός τύπου .
Η περιοχή βέβαια επιβαρύνεται διαχρονικά από την διαμπερή -υπερτοπική κυκλοφορία οχημάτων
Δημοτών άλλων Δήμων ,που έρχονται από Χολαργό κυρίως μέσω των οδών Πελοποννήσου, Ελβετίας
.διασχίζουν κάθετα την Αγίου Ιωάννου ,και μέσω της οδού  Ασημακοπούλου ,πλατεία και οδό Υδρας κατα-
λήγουν στην Μεσογείων.
Για το θέμα αυτό έχουμε αρθρογραφήσει επανειλ-
ημμένα στο παρελθόν χωρίς να  παριστάνουμε τους
ειδικούς ,καταθέτοντας και συγκεκριμένη εφικτή
πρόταση λύσης του προβλήματος .
Το τελευταίο καιρό όμως λόγω της μονοδρόμησης
της Αγίου Ιωάννου η κατάσταση εχει  καταστεί δρα-
ματική γιατί η περιοχή δέχεται πλέον και οχήματα
που από την οδό Γραβιάς (πιθανά και από την έξοδο
της Αττικής οδού-περιφ Υμηττού) λόγω της
αδυναμίας καθόδου στην Αγίου Ιωάννου εισέρχον-
ται στην οδό Ασημακοπούλου και μέσω της οδού
¨Υδρας καταλήγουν στην Μεσογείων με οδυνηρές
πλέον συνέπειες στην ηρεμία των κατοίκων πέρα
από την  έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση.
Επί τέλους η Δημοτική Αρχή ας ασχοληθεί σοβαρά
,ας σκύψει με επιμέλεια στο πρόβλημα που δημιο-
υργείται στην περιοχή, αξιοποιώντας ειδικούς επι-
στήμονες (συγκοινωνιολόγους κλπ) προκειμένου να
καταστεί δυνατή η όσο είναι δυνατό ισομερής περι-
βαλλοντική επιβάρυνση των συνοικιών της
πόλης μας από την κατασκευή του έργου της
Αγίου Ιωάννου.
Με την ευκαιρία αυτή σημειώνουμε ότι στην  περ-
ιοχή αυτή (Γαλλικό Σχολείο-πλατεία ΄Υδρας) τα
τελευταία χρόνια κανένα έργο δεν έχει εκτελεσθεί
,κανένα πεζοδρόμιο δεν έχει διευρυνθεί κι αναπλα-
στεί ,και η  πλατεία ΄Υδρας είναι ίσως η πιο άχαρη
και μίζερη πλατεία της πόλης μας χωρίς κανενός
είδους προσβασιμότητα χωρίς ,καμμιά προσπάθεια
να καταστεί η πλατεία αυτή τόπος συνάντησης και
αναψυχής των κατοίκων της περιοχής με κατάλ-
ληλες παρεμβάσεις. 

Του Νίκου Σόβολου 
πολιτ επιστ/να-οικ/γου 

e-mail: 
sovolosnikos@gmail.com

Φωτογραφίες από την οδό Ύδρας που αποτυπώνουν

την καθημερινή συμφόρηση των οχημάτων
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Ο Σωτήρης Ησαΐας 
στο συνέδριο του Εconomist

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο κ.
Σωτήρης Ησαΐας (Πολιτικός Επιστή-
μων - Διεθνολόγος) μετείχε στο φετινό
συνέδριο του Economist.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πόλης μας  και
τεχνοκράτης της Ελεύθερης Οικονομίας,
είχε την ευκαιρία να  συζητήσει , ν’ ανταλλά-
ξει απόψεις και να ενημερωθεί από τους
υπουργούς της κυβέρνησης ,στελέχη της
Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής αγοράς
καθώς και από καθηγητές ξένων Πανεπι-
στημίων για θέματα της Παγκόσμιας  Οικο-
νομίας, της νομισματικής ένωσης της Ευρ-
ωζώνης, των προοπτικών αναπτυξιακής
πολιτικής της Ελληνικής οικονομίας ενώ παράλληλα του δόθηκε η δυνατότητα να
μεταφέρει στον αρμόδιο Υπουργό για οικονομίας θέματα οικονομικής διαχείρισης της
τοπικής αυτοδιοίκησης, προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία της
Αγ.Παρασκευής.
Από τις εισηγήσεις των ομιλητών  που συμμετείχαν στο  πάνελ, τα κυριότερα σημεία
που αφορούσαν την ελληνική οικονομία ήταν η δυσοίωνη πρόβλεψη ότι το 2013 η
ύφεση θα ανέλθει στο 4,2% περίπου ενώ η ανεργία  θα κυμανθεί γύρω στο 27%.
Παράλληλα το έλλειμμα του 2013, σύμφωνα με τους ομιλητές θα κυμανθεί στο 3,8%
του ΑΕΠ ενώ  το 2014 θα υποχωρήσει στο 2,6%, ποσοστό που συμπίπτει και με την
πρόβλεψη της κομισιόν. 
Όπως επιτυχημένα είχε προβλέψει σε τηλεο-
πτικό πάνελ με θέμα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονομία αναφορικά με το «κούρ-
εμα» του χρέους, ο κ. Ησαΐας επανα-
διατύπωσε την πρόβλεψη του ότι το προ-
σεχές φθινόπωρο θεωρεί ως δεδομένο
ένα δημοσιονομικό πλεόνασμα της
τάξεως του 2%, το οποίο αυτομάτως θα
ενεργοποιήσει άμεσα τη ρήτρα με τους
δανειστές μας. Δηλαδή, η εξέλιξη αυτή θα
επιφέρει  την επιπρόσθετη δραστική μείωση
του χρέους,  μια εξέλιξη την οποία ο κ. Ησαΐ-
ας  υπολογίζει να λάβει χώρα μετά τις Εθνι-
κές εκλογές στη Γερμανία το φθινόπωρο του
2013.
Ο κ. Ησαίας  εκτιμά απερίφραστα ότι το 2014 θα υπάρξει ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας, αύξηση των επενδύσεων και μηδενισμός του
ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για πρώτη φορά μετά
από πολλά χρόνια. 
Στο συνέδριο του Economist μίλησαν μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμα-
ράς,
ο Αρχηγός Αξιωματικής αντιπολίτευσης  Αλέξης Τσίπρας, ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Ευρωπαϊκού τμήματος ΔΝΤ Paul Thomsen, ο διευθυντής Ευρώπης Economist
Intelligence Unit LAZA KEKIC, ο εκπρόσωπος του εργατικού κόμματος του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου Lord Peter Mandelson, ο Υπουργός Εθν. Οικονομίας Γιάννης Στο-
υρνάρας , ο  Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης,
ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Αντώνης
Μανιτάκης,  και ο Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γεώργιος Ζανιάς.
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